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Бид	бүхэн	“Христ	уруу	хандсан,	энгийн	
байдал”-д	анхаарлаа	төвлөрүүлж	мөн	Түүний	
ач	ивээлийг	одоо	байгаа	газраас	биднийг	өргөж,	
хөдөлгөгч	хүч	байхыг	зөвшөөрөх	болтугай	
хэмээн	залбирч	байна.
 

Хайрт ах, эгч нар 
аа, хайрт найзууд 
минь ээ, өнөөдөр та 
бүхэнтэй хамт байгаа 
нь намайг маш их аз 
жаргалтай болгож 
байна. Бид өнөөдөр энд 
гурван суудал эзгүй 
байгаад харамсаж, 
гашуудаж байна. Бид 
ерөнхийлөгч Пакэр, 
ахлагч Пэрри, ахлагч 
Скотт нарыг санаж 

байна. Бид тэдэнд хайртай бөгөөд тэдний гэр 
бүлийн сайн сайхны төлөө залбирч байна.

Бид уг чуулганаар Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
чуулгад тэднийг орлохоор томилогдох Их Эзэнээр 
дуудагдсан гурван ахыг дэмжин батлах онцгой 
боломжтой байх болно.

Та нарын тэдний төлөөх залбирал төлөөлөгчийн 
ариун нандин дуудлага, үүрэг хариуцлагаа хүлээн 
авахад нь тэднийг хүчирхэгжүүлэх болно.

Сайн мэдээ таны амьдралд ашиг тусаа өгч байна 
уу?

Саяхан би нэгэн шүлэг олж уншсан ба энэ нь 
намайг хэсэг зуур бодолхийлэхэд хүргэсэн юм. 
Энэ шүлэгт: “Хэн нэгэнд ертөнц дээр түм түмэн 
од байдаг гэж хэлбэл тэр чамд итгэх болно. Харин 
хэн нэгэнд хана будагтай байгаа гэж хэлбэл тэр 
баттай мэдэхийн тулд хананд хүрч үзнэ” гэж 
бичсэн байсан.
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Бид бүгд үүнтэй бага зэрэг адилхан биш байна 
гэж үү? Намайг саяхан эмчилгээ хийлгэсний дараа 
маш туршлагатай эмч маань надад зохих ёсоор 
эдгэхийн тулд юу хийх хэрэгтэйг тайлбарласан 
юм. Гэхдээ эхлээд би өөрийнхөө тухай аль хэдийн 
мэддэг байсан нэгэн зүйлээ буюу би тийм ч 
тэвчээртэй өвчтөн байгаагүй гэдгээ дахин мэдэх 
хэрэгтэй байсан юм.

Эцэст нь би эдгэх явцаа түргэсгэхийн тулд өөрөө 
интернэтээр эрэл хайгуул хийхээр шийдлээ. Би 
эмчийнхээ мэдэхгүй эсвэл надаас нуугаад байж 
магадгүй ямар нэгэн үнэнийг олж мэднэ гэж 
найдаж байлаа.

Би хэсэг хугацааны дараа өөрийнхөө хийж байсан 
зүйлийг инээдтэй, утгагүй зүйл болохыг ойлгосон 
юм. Мэдээж хэрэг, аливаа зүйлийг өөрсдөө 
эрэлхийлэх нь муу зүйл биш. Гэхдээ би итгэж 
болох байсан үнэнийг үл тоомсорлож, харин 
оронд нь интернэтийн үнэн биш ч гэлээ итгэмээр 
сайхан амлалтуудад автсан байсан.

Заримдаа үнэн нь үүний агуу үнэ цэнийг бүрэн 
дүүрэн хүлээн зөвшөөрөхөд хэт шулуун шударга, 
энгийн, ил тод санагдаж болно. Иймээс бид илүү 
эргэлзээтэй, ойлгомжгүй шийдлүүдийн араас 
хөөцөлдөн, өөрсдөө үнэн гэдгийг мэддэг мөн 
мэдэрсэн зүйлээ үл хайхардаг. Магадгүй эцэстээ 
бид сүүдэр даган явснаар өчүүхэн үнэ цэнэ бүхий 
зүйлийг олж авдаг гэдгийг мэдэж авч болно.

Бид сүнслэг үнэний хувьд өөрсдийгөө зөв зам 
дээр байгаагаа хэрхэн мэдэх вэ?

Үүнийг хийх нэг арга зам нь бидэнд өөрсдийн 
өсөлт хөгжлийг тунгаан бодож, аливаа зүйлс 
бидэнд хэр ашиг тусаа өгч байгааг үнэлж дүгнэхэд 
туслах зөв асуултуудыг өөрсдөөсөө асуух явдал 
юм.

“Миний амьдрал утга учиртай байна уу?”

Сайн мэдээ ашиг тусаа өгдөг!

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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“Би Бурханд итгэдэг үү?”
“Тэрээр намайг мэддэг, хайрладаг гэдэгт би 
итгэдэг үү?”
“Тэрээр залбирлыг минь сонсож, хариулдаг гэдэгт 
би итгэдэг үү?”
“Би үнэхээр аз жаргалтай байна уу?”

“Миний хичээл зүтгэл намайг амьдралын минь 
хамгийн том зорилго, утга учир руу хөтөлж байна 
уу?”

Эдгээр гүн гүнзгий утга учиртай асуулт нь 
дэлхий даяарх олон хувь хүн, гэр бүлийг үнэнийг 
хайхад хөтөлсөн. Ихэнхдээ энэхүү эрэл хайгуул 
нь тэднийг Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм болон сэргээгдсэн сайн 
мэдээ рүү хөтөлсөн байдаг.

Бид Сүмийн гишүүдийн хувьд дараах асуултыг 
өөрсдөөсөө зарим үед асууж байх нь тустай байх 
болов уу гэж би найдаж байна: “Сүмээс олж авсан 
миний туршлага надад ач тусаа өгч байна уу? 
Энэ нь намайг Христэд илүү ойртуулж байна уу? 
Энэ нь намайг болон гэр бүлийг маань судруудад 
амласан амар амгалан, баяр баясгалангаар 
адисалж байна уу?”

Алма Зарамхемла дахь сүмийн гишүүдээс 
эдгээртэй төстэй асуултыг асуусан байдаг: “Та нар 
энэ хүчит өөрчлөлтийг зүрх сэтгэлээрээ эдэлсэн 
үү? … [Мөн] та нар одоо тийн мэдэрч чадна уу?”1

 

Маш олон гишүүн Сүмийн гишүүдийн хувьд олж 
авсан тэдний туршлага тэдэнд үнэхээр ач тусаа 
өгч байгаа гэж баяртай хэлэх болно. Тэд өлсгөлөн 
гачигдал, баян чинээлэг эсвэл жаргалтай, 
жаргалгүй аль ч үед Их Эзэнд өгсөн амлалт, Сүм 
дэх үйлчлэлийнхээ ачаар амьдралдаа агуу утга 
учир, амар амгалан, баяр баяслыг олдог гэдгээ 
гэрчлэх болно. Би өдөр бүр баяр баяслаар дүүрэн, 
амьдрал нь Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн 
мэдээний ачаар агуу ихээр адислагдсан гэдгийг үг, 
үйлдлээрээ харуулдаг Сүмийн гишүүдтэй уулздаг.

Гэвч Сүмд гишүүн байх нь тэдний хүсэж 
найдсан зүйлээс өөр байсан гэж мэдэрсэн сэтгэл 
ханамжгүй зарим хүнийг би бас мэддэг.

Энэ явдал намайг гунихруулдаг. Учир нь би сайн 
мэдээ хүний сүнсийг хэрхэн хүчирхэгжүүлж, 
шинэчилдгийг мөн энэ нь хэрхэн зүрх сэтгэлийг 

найдвараар, оюун ухааныг гэрлээр дүүргэдгийг 
мэддэг юм.

Гэхдээ сайн мэдээ яагаад зарим хүнд бусад хүнээс 
илүү их ашиг тус өгөөд байна вэ? Сүмээс олж 
авсан туршлага нь тэдний бодгалийг гэтэлгэх 
хайрын дуугаар2 дүүргэдэг мөн ямар нэгэн зүйл 
хангалтгүй дутуу байна гэж мэдэрдэг хүмүүсийн 
хооронд ямар ялгаа байна вэ?

Намайг эдгээр асуултыг тунгаан бодох үед 
маш олон янзын бодол төрсөн юм. Би өнөөдөр 
тэдгээрээс хоёрыг нь хуваалцмаар байна.

Энгийн хялбар болгох

Нэгдүгээрт: бид шавь байхын тулд хэт их тойруу, 
будилаантай замаар яваад байгаа юм биш биз?

Энэхүү гайхамшигт сайн мэдээ нь хүүхэд ч 
ойлгохоор энгийн боловч үүнийг бүрэн дүүрэн 
ойлгохын тулд насан туршдаа бүр мөнхөд судалж, 
нээж олохоор гүн гүнзгий, хэцүү байдаг.

Гэвч заримдаа бид Бурханы үнэний үзэсгэлэнт 
сараана цэцгийг авч, үүнийгээ хүмүүний бүтээсэн 
сайхан санаа, хөтөлбөр, хүсэл тэмүүллээр хучсаар 
байдаг. Эдгээр нь нэг бүрчлэн тодорхой цаг, 
нөхцөл байдалд тустай мөн тохиромжтой байж 
болох ч нэг нь нөгөөгийнхөө дээр гарах үед 
тэдгээр нь нэгэнтээ ихэд хайрласан гайхамшигтай 
цэцгээ харахгүй байх аюулд хүргэхээр тийм хүнд, 
том уулыг бий болгож чаддаг.

Иймээс бид удирдагчдын хувьд Сүм болон сайн 
мэдээний цэвэр ариун мөн энгийн тодорхой 
байдлыг чанд хадгалж, сүмийн гишүүдийнхээ 
дээр шаардлагагүй ачааг тавихаас зайлсхийх 
ёстой.

Бид бүгд гишүүдийн хувьд нэг нэгнээ 
хүчирхэгжүүлж, Бурханы хаант улсыг барих 
хамгийн чухал зүйлст өөрсдийн хүч хөдөлмөр, цаг 
хугацааг зориулахын тулд тууштай хичээл зүтгэл 
гаргах хэрэгтэй.

Гайхамшигтай хичээл бэлтгэж, заадгаараа нэртэй 
нэгэн Халамжийн нийгэмлэгийн зааварлагч эгч 
байжээ. Тэр нэгэн удаа түүний заах хичээлийн 
сэдвийг төгс харуулах нэгэн гоёмсог хээтэй 
бүтээлэг хийхээр шийдсэн байв. Гэтэл түүнд 
сургуулиас нь авах ёстой хүүхдүүд, нүүж байгаа 
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хөрш, халуурч өвдсөн нөхөр, ганцаардсан найз 
зэрэг туслах ёстой хүн, хийх ёстой зүйл их байлаа. 
Хичээл заах өдөр ойртсон ч бүтээлэг бэлэн 
болоогүй л байв. Эцэст нь хичээл заахын өмнөх 
шөнө тэр бараг л унталгүйгээр шөнөжингөө 
бүтээлгээ оёжээ.

Дараагийн өдөр нь тэр маш их ядарч, өөрийнхөө 
бодол санааг ч цэгцэлж чадахгүй байсан ч 
зоригтой зогсоод, хичээлээ заажээ.

Бүтээлэг үнэхээр сайхан болсон байлаа. Нэхээс нь 
гоёмсог, өнгө нь тод, загвар нь үзэсгэлэнтэй мөн 
нарийн ажиллагаа орсон байлаа. Бүтээлгийн голд 
хичээлийн гол сэдвийг дүрсэлсэн “Энгийн хялбар 
болго” гэсэн гуравхан үг байлаа:

Ах, эгч нар аа, сайн мэдээний дагуу амьдрах нь 
түвэгтэй, хэцүү байх шаардлагагүй.

Сайн мэдээ нь үнэхээр энгийн бөгөөд түүнийг 
дараах байдлаар тайлбарлаж болох юм:

•	 Бурханы	үгийг	чин	сэтгэлээсээ	сонсох	нь	
биднийг Бурханд итгэж, Түүний амлалтуудад 
найдахад хөтөлдөг.3

•	 Бид	Бурханд	итгэхийн	хэрээр	бидний	зүрх	
сэтгэл Түүнийг болон нэг нэгнээ хайрлах 
хайраар дүүргэгддэг.

•	 Бид	Бурханыг	хайрладаг	учраас	Түүнийг	
даган, өөрсдийн үйлдлийг Түүний үгийн дагуу 
болгохыг хүсдэг.

•	 Бид	Бурханыг	хайрладаг	учраас	Түүнд	
үйлчилж, бусдын амьдралыг адислан, ядуус 
хийгээд гачигдагсдад туслахыг хүсдэг.

•	 Бид	энэхүү	шавийн	замаар	алхахын	хэрээр	
Бурханы үгсээс суралцах илүү их хүсэлтэй 
болдог.

Үүнийг хийхийн хэрээр алхам бүр дараагийн 
алхам руу хөтөлж, биднийг илүү агуу итгэл, 
найдвар, энэрлээр дүүргэдэг.

Энэ нь үнэхээр гайхалтай энгийн бөгөөд 
гайхамшигтай байдлаар бидний амьдралд тус 
болдог.

Ах, эгч нар аа, хэрэв та нар сайн мэдээ та нарын 

амьдралд тийм ч тус болохгүй байна даа гэж 
бодож байвал би та бүхнийг нэг алхам ухраад, 
амьдралаа үнэлж цэгнэн, алхмаа илүү энгийн 
хялбар болгоход урьж байна. Үндсэн сургаал, 
зарчмуудад болон сайн мэдээг амьдралаа 
хэрэгжүүлэхэд анхаар. Бурхан бүрэн дүүрэн 
шавийн замаар аялахад тань таныг удирдаж, 
адислах ба сайн мэдээ танд ашиг тусаа илүү ихээр 
өгөх болно гэдгийг би амлаж байна.

Байгаа газраасаа эхэл

Миний хоёрдахь зөвлөгөө бол байгаа газраасаа 
эхлэх явдал юм.

Заримдаа бид илүү сүнслэг, хүндэтгэл хүлээсэн, 
ухаалаг, эрүүл, баян, нөхөрсөг, чадвартай байж 
чадахгүй байгаа учраас сэтгэлээр унадаг. Мэдээж 
хэрэг, өсч дэвшихийг хүсэх нь буруу зүйл биш 
юм. Бидний сул дорой чанар бидэнд даруухан 
байж, “сул дорой зүйлүүдийг хүчирхэг болгож”4 
өгдөг Христ рүү эргэхэд туслах ёстой. Харин 
эсрэгээр Сатан бидний сул дорой чанаруудыг 
хичээхээ болиход хүргэхэд ашигладаг.

Энэ амьдралд надад тусалдаг нэгэн чухал үнэн 
байдаг: бид Бурханы биднийг болоосой гэж хүсч 
байгаа хүн болж эхлэхийн тулд юугаараа ч “илүү” 
байх шаардлагагүй.

Бурхан таныг байгаа газраас тань шүүрэн авч, 
тантай ажиллаж эхлэх болно. Танд зөвхөн Их 
Эзэнд итгэж, найдах зүрх сэтгэл, хүсэл тэмүүлэл 
хэрэгтэй.

Гидеон өөрийгөө ядуу тариачин, эцгийнхээ гэрт 
хамгийн бага нь гэж боддог байсан. Харин Бурхан 
түүнийг эр зоригтой хүчирхэг баатар гэж харж 
байлаа.5

Самуел Саулыг хаан болгохоор сонгох үед Саул 
түүнийг болиулахаар ятгахыг оролддог. Саул 
Израилийн хамгийн бага овгуудын нэгэнд нь төрж 
өссөн юм. Тэр хэрхэн хаан болох билээ?6 Гэвч 
Бурхан түүнийг “шилэгдсэн, сайхан залуу”7 гэж 
харсан байдаг.

Бүр агуу бошиглогч Мосе хүртэл бүр нэг дор 
гайхаж балмагдан, бууж өгөн, үхмээр санагдах 
хүртэл сэтгэлээр унасан юм.8 Гэхдээ Бурхан хэзээ 
ч Мосег бууж өгөхийг зөвшөөрөөгүй.
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Хайрт ах, эгч нар аа, хэрэв бид өөрсдийгөө зөвхөн 
мөнх бус нүдээр харах юм бол хангалттай сайн 
харж чадахгүй. Харин Тэнгэрлэг Эцэг биднийг яг 
бодитоор хардаг. Тэр биднийг Өөрийнх нь охид, 
хөвгүүд мөн мөнхийн чадавх, тэнгэрлэг хувь 
заяатай үүрдийн гэрлийн биес гэдгээр нь хардаг.9

Аврагчийн золиослол Бурханд эргэж очих 
хүн бүрд зориулан авралын хаалгыг нээсэн. 
“[Түүний] өмнө өөрсдийгөө даруусгадаг бүх 
хүмүүст [Түүний] ач ивээл хангалттай.”10 Түүний 
ач ивээл нь Бурханы авралын хаант улсууд руу 
орох боломжийг олгодог боломж олгогч хүч юм. 
Түүний ач ивээлийн ачаар бид амилуулагдаж, 
алдар суугийн хаант улсад аврагдах болно.

Бүр алдар суугийн хаант улсын хамгийн доодох нь 
болох телестиел хаант улс “бүх ойлголтоос давж 
гарсан”11 байдаг ба үй олон хүн уг авралыг хүлээн 
авах болно.12

Аврагчийн ач ивээл бидний төлөө илүү их 
зүйлийг хийж чадна. Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдийн хувьд 
бид нэгэн зүйлийг агуу ихээр эрэлхийлдэг. Энэ 
бол селестиел хаант улс дахь өргөмжлөл юм. 
Энэ нь Тэнгэр дэх Эцэгийн оршихуй дахь мөнх 
амьдрал юм. Энэ нь Бурханы хамгийн агуу бэлэг 
юм.13 Бид селестиел хаант улсад “түүний бүрэн 
байдлыг, мөн түүний алдар сууг”14 хүлээн авдаг. 
Үнэндээ Эцэгт байгаа бүхэн бидэнд өгөгдөх 
болно.15

Өргөмжлөл бол бидний зорилго; шавь байх нь 
бидний аялал юм.

Та багахан итгэлийг хөгжүүлж, Их Эзэн Есүс 
Христийн амгалан дөлгөөн дагалдагч болох 
аяллаа эхлүүлэх үед таны зүрх сэтгэл өөрчлөгдөх 
болно.16 Таны бүх л бие гэрлээр дүүргэгдэх 
болно.17

Бурхан таныг боломжтой гэж бодож байснаас 
чинь илүү агуу нэгэн болоход туслах болно. Мөн 

та сайн мэдээ таны амьдралд ашиг тусаа өгч 
байгааг мэдэх болно.

Сайн мэдээ ашиг тусаа өгдөг!

Ах, эгч нар аа, хайрт найзууд аа, бид бүхэн “Христ 
уруу хандсан, энгийн байдал”-д18 анхаарлаа 
төвлөрүүлж мөн Түүний ач ивээлийг одоо байгаа 
газраас Эцэгийн оршихуй дахь алдар суут хувь 
заяа хүртэлх аяллын туршид маань биднийг 
өргөж, хөдөлгөгч хүч байхыг зөвшөөрөх болтугай 
хэмээн залбирч байна.

Бид үүнийг хийснээрээ хэн нэгнийг биднээс 
“Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүн байх нь танд хэрхэн ач тусаа өгч 
байна вэ?” гэж асуух үед бахдалтайгаар, агуу баяр 
баясалтайгаар “Үнэхээр гайхамшигтай ач тусаа 
өгч байна. Асуусанд баярлалаа. Та илүү ихийг 
мэдэхийг хүсч байна уу?” гэж хэлж чадна.

Энэ бол миний найдвар, залбирал мөн гэрчлэл, 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1. Алма 5:14, 26
2. Мозая 5:26-г үзнэ үү.
3. Мозая 10:17-г үзнэ үү.
4.  Моронай 12:27-г үзнэ үү.
5.  Шүүгчид 6:12-16-г үзнэ үү.
6.  1 Самуел 9:21-ийг үзнэ үү.
7.  1 Самуел 9:2
8.  Тооллого 11:14-15-ыг үзнэ үү.
9.  Иохан 3:1–3-ыг үзнэ үү.
10.  Моронай 12:27-г үзнэ үү.
11.  Сургаал ба Гэрээ 76:89
12.  Сургаал ба Гэрээ 76:109-ийг үзнэ үү.
13.  Сургаал ба Гэрээ 14:7-г үзнэ үү.
14.  Сургаал ба Гэрээ 76:56
15.  Сургаал ба Гэрээ 84:38-ыг үзнэ үү.
16. 1 Самуел 10:9-ийг үзнэ үү.
17.  Матай 6:22-ыг үзнэ үү.
18.  2 Коринт 11:3
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Сионы	хуучин	хөлөг	онгоцны	залуур	дээр	Бурхан	
байдаг	бөгөөд	тэрхүү	хөлөг	зарлиг	тушаал,	
гэрээнүүд,	үнэлж	баршгүй	үнэ	цэнэ	бүхий	
үнэнийг	болоод	сургаалыг	тээж	явдаг.

Өнгөрсөн оны 10-р 
сарын Ерөнхий 
чуулган дээр би 
сонсогчдыг Бригам 
Янгийн өгсөн Сионы 
Хуучин завин дээр 
буюу Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмд үлдэх, мөн 
хоёр гараараа зууран 
барих зөвлөгөөг 

дагахад урьсан билээ.1 Гэрийнхний маань зарим 
нь, бас өөр бусад хүн үүнийг сонсож байсанд 
мөн тэднийг “Бидний зууран барих хэрэгтэй 
хуучин Сион завинд юу байгаа юм бэ?” гэсэн 
асуултыг асуусанд баяртай байна. Би тэдэнд 
ерөнхийлөгч Бригам Янгийн “Бид Сионы хуучин 
завин дээр байна. … [Бурхан] залуур дээр байгаа 
бөгөөд тэнд байх л болно. … Тэрээр тушааж, 
удирдан чиглүүлдэг. Хэрэв хүмүүс өөрсдийн 
Бурханд далдуур итгэдэг, гэрээнүүдээсээ болон 
Бурханаасаа хэзээ ч татгалздаггүй бол Тэрээр 
биднийг зөв чиглүүлэн удирдах болно”2 хэмээн 
хэлснийг сануулсан юм.

Бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Их Эзэн Есүс Христ 
мөнх бус амьдралын давалгаатай усан дундуур 
чиг баримжаагаа алдахгүй байхад маань туслах 
тун тодорхой бөгөөд энгийн мөнхийн үнэнүүдээр 
Сионы хуучин завийг тоноглосон. Одоо эдгээр 
үнэнээс цөөн хэдийн тухай хэлье.

Есүс Христийн Сүм үргэлж амьд бошиглогч, 
төлөөлөгчдөөр удирдуулж ирсэн билээ. Их Эзэний 
үйлчлэгчид хэдий мөнх бус хийгээд хүмүүнийхээ 

хувьд төгс бус ч, биднийг сүнслэг байдлын 
хувьд сүйрүүлэх хор уршигтай саад бэрхшээлээс 
зайлсхийхэд, мөнх бус байдлаар дамжуулан 
эцсийн бөгөөд туйлын тэнгэрлэг зорих газраа 
аюулгүй очиход маань туслахаар сүнслэгээр 
өдөөгддөг.

Ерөнхий эрх мэдэлтнүүдтэй бараг дөчин жил ойр 
хамтран ажилласан хугацаандаа би чимээгүйхэн 
сүнслэг өдөөлт, үндэслэл бүхий илчлэлтүүд 
хэрхэн бошиглогч, төлөөлөгч, бусад Ерөнхий 
эрх мэдэлтэн, туслах бүлгүүдийн удирдагчдыг 
үйлдэл хийхэд хөтөлж байдгийн аль алины гэрч 
болсоор байгаа билээ. Төгс биш бөгөөд алдаа 
оноо гаргадаг эдгээр сайн эрэгтэй, эмэгтэй хүн Их 
Эзэний удирдсаны дагуу Түүний ажлыг удирдахад 
өөрсдийгөө төгс зориулдаг.

Их Эзэн Өөрийн Сүмийг амьд бошиглогч, 
төлөөлөгчдөөр дамжуулан удирддаг гэдэгт бат 
итгэлтэй байгаарай. Энэ бол Түүний Өөрийн 
ажлыг үргэлж явуулж байсан арга зам юм. 
Үнэндээ, Аврагч “Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт 
хэлье. Миний илгээдэг хэнийг боловч хүлээн авч 
буй хүн Намайг хүлээн авдаг”3 хэмээн заасан. Бид 
Түүний үйлчлэгчдийг Сүмээс тусад нь салгаж 
ойлгож болохгүй. Түүний анхны Төлөөлөгчид 
байгаагүй байсан бол бидэнд Түүний заасан 
зүйлс, Түүний тохинуулал, Гетсеманий цэцэрлэгт 
Түүний зовж шаналсан, загалмай дээрх Түүний 
үхлийг нүдээр харсан гэрч байхгүй байх байсан. 
Тэдний гэрчлэл байгаагүй байсан бол хоосон 
булш, Амилалтын тухай төлөөлөгчдийн гэрч 
байхгүй байх байсан.

Тэрээр эдгээр анхны төлөөлөгчид

“Иймээс явж, бүх үндэстнийг дагалдагч 
болгогтун. Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр 
тэдэнд баптисм хүртээж,

Бурхан залуур дээр байна
ÀÐÂÀÍÕÎ¨Ð ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ 

АХЛАГЧ М. РАССЭЛЛ БАЛЛАРД
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“Миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин 
биелүүлэхийг тэдэнд заа”4 хэмээн зарлиглажээ.

Энэхүү агуу эрх мэдэл бидний энэ цагт 
шинэчлэгдсэн бөгөөд Их Эзэн Сүмийг сэргээхийн 
тулд Түүний дахин ирэхийн өмнө сүүлийн нэг 
удаа Түүний сайн мэдээг тунхаглах томилогдсон 
Төлөөлөгчидтэй хамт Иосеф Смитийг дуудсан.

Амьд бошиглогч, төлөөлөгчдийг хүлээн авах нь 
дэлхийнхний хувьд байнга хэцүү асуудал байсан 
хэдий ч Есүс Христийн Цагаатгал, Түүний заасан 
зүйлсийг бүрэн гүйцэд ойлгох, Түүний дуудсан 
хүмүүст өгөгддөг санваарын адислалуудыг бүрэн 
дүүрэн авахын тулд ийнхүү хийх нь туйлын чухал 
байдаг.

Дэндүү олон хүн Сүмийн удирдагч, гишүүдийг 
төгс эсвэл төгс шахуу байх ёстой гэж үздэг. Тэд 
Их Эзэний ач ивээл төгс бус хүмүүсээр дамжуулан 
Түүний ажлыг гүйцэлдүүлэхэд хангалттай гэдгийг 
мартдаг. Удирдагчид маань хамгийн сайн гэсэн 
зорилго санааг агуулж байдаг ч бид заримдаа 
алдаа гаргадаг. Энэ нь Сүмийн харилцаанд, 
бидний найз нөхөд, хөрштэйгээ харилцах 
харилцаанд, ажил хөдөлмөрийн талбар дээр, 
бүр эхнэр/нөхрийн харилцаанд, гэр бүл дотроо ч 
онцгой гойд зүйл биш юм.

Бусдад байгаа хүмүүний сул талыг харах амархан. 
Гэхдээ бид нэг нэгнийхээ зөвхөн хүмүүний эгэл 
чанарыг анзаарч, дараа нь Бурханы дуудсан 
хүмүүсээр дамжуулан Түүний мутар ажиллаж 
байдгийг харалгүй ноцтой алдаа гаргадаг.

Их Эзэний Өөрийн сонгосон удирдагчдад хэрхэн 
сүнслэг байдлаар нөлөөлж, гэгээнтнүүдийн 
хүмүүний мөн чанарыг үл харгалзан 
гайхамшигтай бөгөөд ер бусын зүйл хийхэд 
авчирдгийг гойд анхаарах нь бидний Есүс 
Христийн сайн мэдээнээс зууран барих, Сионы 
хуучин завины тавцан дээр аюул осолгүй үлдэх 
зам юм.

Хоёр дахь үнэн бол авралын төлөвлөгөөний 
сургаал юм. Бошиглогч Иосеф Смитээр 
дамжуулан Бурхан Мормоны Ном, Сургаал ба 
Гэрээ, өөр олон нэмэлт заасан зүйлийг Сүмд 
өгсөн. Эдгээрт бидний ирсэн газрын зураг болох 

авралын төлөвлөгөө, энэ дэлхий дээрх бидний 
зорилго, бид үхэх үедээ хаашаа явах тухай мэдлэг 
орно. Энэ төлөвлөгөө биднийг бас Бурханы 
сүнсэн хүүхдүүд гэдгийг мөнхийн талаас нь харах 
онцгой нэгэн харааг өгдөг. Бидний Тэнгэрлэг Эцэг 
гэж хэн болох, бид Түүнтэй болон Түүний Хайрт 
Хүү Есүс Христтэй ямар харилцаатай байдгийг 
ойлгосноороо бид Тэдний зарлиг тушаалуудыг 
хүлээн авч, Тэдний мөнх оршихуйд биднийг 
буцаж аваачих гэрээнүүдийг Тэдэнтэй байгуулах 
болно.

Би дөнгөж төрсөн нярай хүүхдийг гартаа тэврэх 
болгондоо “Бяцхан хүхэд минь, чи хэн бэ? 
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан чи хэн болох 
вэ?” гэж өөртөө хэлэн, гайхширдаг.

Бид хайртай нэгнээ нас барах үед “Тэд хаана 
байна вэ? Тэд юу харж, мэдэрч байгаа бол? 
Амьдрал үргэлжилж байгаа юу? Нас барагсдын 
сүнснүүдийн агуу дэлхий дэх бидний хамгийн 
ойр дотны харилцааны мөн чанар юу байх вэ?” 
гэх мэтийн тунгаан бодоход хүргэх асуултуудыг 
тавьдаг.

Тэрхүү дэлхийд манай гэр бүлийн хоёр ач охин 
Сара, Эмили, ач хүү Натан байгаа. Ач хүүхдээ 
нас барахад бид гэр бүлээрээ хоёр гараараа 
сайн мэдээний үнэнээс зуурч байв. Бидний 
асуулт Аврагчийн Цаагаатгалаар дамжуулан 
тайвшрал, баталгаагаар хариулагдаж байсан. Бид 
ач хүүхдүүдээ их санаж байдаг ч тэднийг амьд 
байгаа бөгөөд нэг өдөр тэднийгээ дахин харах 
болно гэдгийг мэддэг. Хувийн амьдралдаа болон 
гэр бүлд бужигнаан үүсэх цагт эдгээр сүнслэг 
ойлголт байгаад бид хэчнээн талархалтай байна 
вэ.

Сүмд байдаг өөр нэгэн чухал үнэн бол Тэнгэрлэг 
Эцэг Адам, Ева хоёрыг нэгэн эрхэм дээд зорилгын 
төлөө бүтээсэн явдал юм. Энэ нь тэдний үүрэг 
бөгөөд хожим нь тэдний үр удмын үүрэг болсон 
Бурханы сүнсэн хүүхдүүдийн мөнх бус бие 
махбодуудыг мөнх бус байдлыг мэдрэх боломжтой 
болгох зорилгоор бүтээх явдал байлаа. Тэнгэрлэг 
Эцэг энэ үйл явцаараа Өөрийн хүүхдүүдийг 
дэлхий амьдралын туршлагаас суралцаж өсөөсэй 
хэмээх зорилготойгоор дэлхий рүү илгээдэг. 
Бурхан хүүхдүүддээ хайртай учраас тэнгэрлэг 
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элчүүдийг мөн төлөөлөгчдийг бидний Аврагч 
болох Есүс Христийн талаар тэдэнд заалгахаар 
илгээдэг.

Зуун зууны туршид бошиглогчид хүмүүсийн өмнө 
байгаа аюул заналын талаар сэрэмжлүүлэх үүргээ 
биелүүлсээр ирсэн. Их Эзэний төлөөлөгчид 
амьдралын асуудлын хариултыг эрэлхийлж байгаа 
хүмүүст туслахын тулд тэднийг харж хамгаалах, 
сэрэмжлүүлэх, хүрч ажиллах үүрэг хүлээсэн 
байдаг.

Хорин жилийн өмнө Тэргүүн Зөвлөл, Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулга “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа 
өргөх тунхаг”-ийг гаргасан билээ. Энэхүү сүнслэг 
нөлөө бүхий баримтад бид “Ариун явдлын 
гэрээгээ зөрчин, хань ижил, үр хүүхэдтэйгээ зүй 
бусаар харьцсан, гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн 
үүргээ биелүүлээгүй хувь хүн хожмын нэг 
өдөр Бурханы өмнө өчиг мэдүүлэх болохыг бид 
анхааруулж байна. Түүнчлэн гэр бүлээ сарниулбал 
эрт эдүгээгийн бошиглогчдын зөгнөн хэлснээр 
хувь хүн, нийгэм, улс үндэстнүүдэд гай гамшиг 
авчрах болно гэдгийг бид сануулж байна”5 хэмээн 
дүгнэсэн.

Бид Төлөөлөгчид болохын хувьд энэхүү албан 
ёсны сэрэмжлүүлгийг өнөөдөр дахин өгч байна. 
Сионы хуучин хөлөг онгоцны залуур дээр Бурхан 
байдаг бөгөөд тэрхүү хөлөг зарлиг тушаал, 
гэрээнүүд, үнэлж баршгүй үнэ цэнэ бүхий 
үнэнийг болоод сургаалыг тээж явдаг гэдгийг 
санаарай.

Бидний аюул осолгүй байхын тулд зуурч байх 
ёстой Сүмийн өөр нэгэн чухал сургаал бол 
Хүндэтгэлийн өдрийг сахих явдал юм. Энэ бол 
үнэ цэнэтэй бэлэг бөгөөд биднийг дэлхийгээс 
толбогүй байхад маань туслан, бие махбодын амар 
амгалан байдлыг хангаж, бидний хүн нэг бүрийг 
Эцэг, Хүүг ням гараг бүр бишрэн шүтэхийн 
сүнслэг байдлаар сэлбэж байдаг.6 Бид хэрэв 
Хүндэтгэлийн өдөрт баясдаг бол энэ нь Тэднийг 
хайрладаг хайр, Тэдний өмнө өгсөн амлалтын 
тэмдэг болж байдаг.7

Хүндэтгэлийн өдрийг баяр баясал болгох бидний 
хүчин чармайлтын хэсэг болгон бид орон нутгийн 
удирдагчид, Сүмийн гишүүдээс ариун ёслолын 

цуглаан Их Эзэнийх бөгөөд цуглаан Түүний 
заасан зүйлс дээр үндэслэгдэн суурилагдах ёстой 
гэдгийг санаасай хэмээн хүссэн билээ.

Шүтэн бишрэх энэ л сүнс бидний сар бүрийн 
мацаг, гэрчлэлийн цуглаанд шингэх ёстой. 
Энэхүү ариун ёслолын цуглаан гишүүдийн, 
бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ, сэргээгдсэн 
сайн мэдээний төлөө талархал, хайраа товчхон 
илэрхийлэх, эдгээр зүйлийг гэрчлэх хувийн 
гэрчлэлээ хуваалцах цаг байдаг. Мацаг, гэрчлэлийн 
цуглаан бол бодол санаагаа товчхон, чухал гэсэн 
гэрчлэлээ хуваалцах цаг юм. Энэ үе бол үг хэлэх 
мөч биш юм.

Бага хүүхдүүд гэрчлэлийн учир утгыг ойлгох 
болтлоо Хүүхдийн хэсэгтээ, гэр бүлийн үдшээр 
гэрийнхнийгээ цугларсан үед гэрчлэлээ хуваалцах 
дадлага хийх хэрэгтэй.

Хүндэтгэлийн өдрийг баяр баясгалантай өдөр 
болгох талаар саяхны онцолж анхаарсан асуудал 
бол Сүмийн удирдагчдаар дамжуулан Их Эзэнээс 
ирсэн сүнслэг илчлэлтийн шууд үр дүн юм. 
Тойргийн зөвлөлийн гишүүд ариун ёслолын 
цуглаан бүрийн хөгжим, хэлэх үгийн сэдэв 
зэргийг ярилцаж нягтлахад нь бишопын зөвлөлд 
хэдэн долоо хоногийн өмнөөс тусалж дэмжих 
хэрэгтэй.

Гэртээ, Сүм дээр Хүндэтгэлийн өдөр Их Эзэнийг 
хайрлах хайраар дүүрэн байх үед бид бүгд 
адислагддаг. Бидний хүүхдүүд Их Эзэний арга 
замаар заалгуулж байхдаа Түүний Сүнсийг 
мэдэрч, хариу үйлдэл хийхийг хүсэх болно. Бид 
бүгдээрээ Их Эзэний Сүнсийг мэдрэх үедээ 
ням гараг бүр ариун ёслолоос хүртэхийн тулд 
Сүмд очихыг тун их хүсэх болно. Тэгээд хүнд 
ачаа үүрч байгаа залуу, хөгшин аль нь ч бүгд л 
бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Их Эзэн Есүс Христийн 
зориулсан бясалгалын Хүндэтгэлийн өдрөөс ирдэг 
сүнслэг урам зориг, тайвшралыг мэдрэх болно.

Христ үргэлж ойр байж, биднийг тусламж хүсэн 
залбирч мөн наманчлах, Түүн рүү очих хүсэлтэй 
үед бидэнд туслахыг хүлээн хүсэмжилж байдаг нь 
талархалтай хэрэг юм.

Одоо бид Сионы хуучин завин дотор байгаа цөөн 
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хэдэн үнэний талаар тунгаан бодож байхдаа 
өөрсдийгөө завин дээр үлдэн, хөлөг онгоц 
бол тээврийн хэрэгсэл гэдэг тодорхойлолтоор 
тээврийн хэрэгслийн зорилго бол хүрэх газарт 
аваачих явдал гэдгийг санацгаая.

Бидний хөлөг онгоцны хүрэх газар бол сайн 
мэдээний адислалууд, тэнгэрийн хаанчлал, 
селестиел алдар суу, Бурханы оршихуй юм.

Бурханы төлөвлөгөө нотлогдсон. Тэрээр залуур 
дээр байна. Түүний агуу хийгээд хүчирхэг завь 
аврал, өргөмжлөл өөд чиглэн явж байна. Бид 
завинаас үсрэн буугаад, тийшээ өөрсдөө сэлж 
очиж чадахгүй гэдгийг санагтун.

Өргөмжлөл бол энэ мөнх бус аяллын зорилго 
бөгөөд Есүс Христийн сайн мэдээний хэрэгсэл 
буюу Түүний Цагаатгал, ёслол, Сүмд байдаг 
удирдамжийн сургаал, зарчимгүйгээр хэн ч 
тийшээ очихгүй.

Энэ бол бидний Бурханы ажлын талаар суралцан, 
биднийг авардаг Их Эзэн Есүс Христийн ач 
ивээлийг хүлээн авдаг газар болох Сүм юм. Энэ 
бол өргөмжлөлд хүрэх паспорт болох мөнхийн 
гэр бүлүүдийн амлалт, гэрээнүүдийг байгуулдаг 
Сүм юм. Энэ бол заримдаа адармаатай, мөнх бус 
хэмээн нэрлэгддэг үргэлж урьдаас таашгүй их 
усаар аялахад биднийг саад бэрхшээлийг дайран 

өнгөрүүлэх санваараар хүчирхэгждэг Сүм юм.

Гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй Сионы хуучин завины 
төлөө талархалтай байцгаая. Учир нь түүнгүйгээр 
бид догшин ширүүн урсгалд өсөж хөгжих 
боломжгүй, ганцаардан, хүч чадалгүй, залуур 
жолоодлогогүй урсан, саад бэрхшээлийн салхи, 
давалгааны хүчтэй урсгалд цохигдон байдаг.

Ах, эгч нар аа, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн энэ эрхэм сайхан завин 
дотор чанга зууран барьж, завиар үргэлжлүүлэн 
яв. Бид мөнхийн газраа хүрэх болно. Үүнийг би 
Сионы хуучин завь хэмээн хэмээн нэрлэгддэг, 
бидний Их Эзэн Аврагч Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж, бид бүхний өмнөөс залбирч байна, 
амен. 
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Хэрэв	энэ	амьдралд	жинхэнэ	баяр	баясгалан,	
амар	амгаланг	олохыг	хүсч	байвал	бидний	
амьдрал	Христ	дээр	яг	таг	төвлөрсөн	байх	
ёстой

Бидний амьдарч байгаа 
дэлхий хаа сайгүй 
амьдрах сайн хүмүүс 
дээр зөв шударга 
амьдрах жишгээ 
доошлуулах юм уу 
бүр хаяхад хүргэх 
дарамт шахалтыг 
үзүүлж байна. Хэдий 
тийм ч биднийг өдөр 
бүр хүрээлж байдаг 
ёс бус болон уруу 

таталтуудаас үл хамааран бид Христэд төвтэй 
амьдралаар амьдарснаараа өнөөдөр жинхэнэ аз 
жаргалыг олж чадна, олох ч болно.

Амьдралаа Есүс Христэд болон Түүний сайн 
мэдээнд төвлөрүүлэх нь дараах жишээнд үзүүлсэн 
шиг бидний амьдралд тогтвортой байдлыг болон 
аз жаргалыг авчирдаг.

Японы Шикоку дахь жижиг уулархаг тосгонд 
амьдардаг Далын ахлагч Таийчи Аобагаас өсвөр 
үеийнхний чуулган дээр нэгэн ангид заахыг 
хүсчээ. Чуулганы сэдвийг “Ариун газруудад 
зогсогтун та нар” гэдгээр сонгосон байжээ. Энэ 
сэдвийг болон юу заахаа хэсэг бодсоны дараа 
Ахлагч Аоба мэргэжлээ заах арга хэрэгсэл 
болгохоор шийдсэн байна. Тэр вааран эдлэл 
урладаг ажил хийдэг.

Ахлагч Аоба өсвөр үеийнхэнтэй хамт вааран эдлэл 
урлажээ.

Ахлагч Аобаг бараг л ид шидээр юм шиг шавар 
дүрснүүдийг хэрхэн гараараа таваг, сав, аяга 

болгож байгааг анги дүүрэн өсвөр үеийнхэн 
хараад ихэд сэтгэл нь хөдөлж байсан гэж тэрээр 
өгүүлсэн билээ. Үзүүлбэрийнхээ дараа тэр тэднээс 
оролдож үзэхийг хүсч байгаа эсэхийг асуужээ. Тэд 
бүгд гараа өргөсөн юм.

Шинэ сонирхлоо туршиж үзэхээр хэд хэдэн өсвөр 
үеийнхэн ахлагч Аобагийн өмнө урагш гарч 
ирсэн байна. Түүний хийхийг харсныхаа дараа 
тэд үүнийг маш хялбар гэж таамагласан бололтой. 
Гэсэн ч, тэдний хэнийх нь ч, бүр энгийн сав хийх 
оролдлого нь ч гэсэн амжилттай болоогүй юм. 
Тэд, “Би үүнийг хийж чадахгүй байна!” “Энэ 
яагаад ийм хэцүү байгаа юм бэ?” “Энэ маш хэцүү 
байна” гэж ярьцгааж байлаа. Эдгээр тайлбарыг 
шавар өрөөний эргэн тойронд цацагдах үед 
хэлжээ.

Тэр өсвөр үеийнхнээс шаазан эдлэл хийх нь 
яагаад ийм хэцүү байгааг асуув. Тэд, “Надад ямар 
ч туршлага байхгүй,” “Надад огт зааж байгаагүй” 
эсвэл “Надад ямар ч авьяас байхгүй” гэх мэтээр 
янз бүрийн хариулт өгч байлаа. Үр дүнгээс харвал 
тэд бүгд үнэн хэлж байсан ч, тэдний азгүйтлийн 
хамгийн чухал шалтгаан нь шавраа дугуйн төвд 
төвлөрүүлээгүй байсан явдал юм. Өсвөр үеийнхэн 
шаврыг төвд нь байрлуулсан гэж бодож байсан ч 
мэргэжилтний зүгээс бол энэ нь яг төвдөө байж 
чадаагүй. Тэрээр тэдэнд, “үүнийг дахиад нэг 
оролдоод үзье” гэж хэлжээ.

Ахлагч Аоба вааран эдлэл хийж байгаа нь

Энэ удаад ахлагч Аоба шавраа яг дугуйн төвд 
байрлуулаад, дугуйгаа эргүүлэн шавар дунд нүх 
гаргаж эхэлжээ. Цөөн хэдэн өсвөр үеийнхэн дахин 
оролдож үзэв. Энэ удаад тэднийг “Хөөх, энэ 
чичрэхгүй байна,” “Би үүнийг хийж чадна” эсвэл 
“Би хийчихлээ!” гэж хэлэхэд нь бүгд алга ташиж 
эхэлсэн. Мэдээж, хэлбэр нь төгс байгаагүй ч, үр 
дүн нь анхны оролдлогоос тэс өөр байлаа. Тэдний 

Христ дээр төвлөрсөн амьдралаар 
амьдрахын баяр баясгалан

ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН
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амжилтын шалтгаан нь шаврыг дугуйны яг голд 
тавьсан явдал байв.

Бидний амьдарч буй дэлхий ваарчны эргэлддэг 
дугуйтай адил бөгөөд дугуйны хурд улам илүү 
нэмэгдсээр байна. Ваарчны дугуйн дээрх шаврын 
адил бид ч бас төвлөрөх ёстой. Есүс Христ болон 
Түүний сайн мэдээ бидний амьдралын төв байх 
ёстой билээ. Христ дээр төвлөрсөн амьдрал гэдэг 
нь бид Есүс Христ, Түүний сайн мэдээний талаар 
суралцаад, дараа нь Түүний үлгэр жишээг дагаж 
мөн Түүний зарлигуудыг яг таг сахина гэсэн үг 
юм.

Эртний бошиглогч Исаиа “Гэвч эдүгээ Эзэн, Та 
бол бидний Эцэг билээ. Бид шавар, Та бол бидний 
ваарчин. Бид бүгдээрээ Таны мутрын бүтээл” гэж 
хэлсэн.1

Хэрэв бидний амьдрал Есүс Христ дээр төвлөрсөн 
байвал Тэрээр биднийг селестиел хаант улс дахь 
Түүний болон Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйд эргэн 
очихын тулд хэн болох хэрэгтэй тэр хүн болгож 
цутгах болно. Энэ амьдралд бидний мэдрэх баяр 
баясгалан биднийг амьдралаа Есүс Христийн 
сургаал, үлгэр жишээ, цагаатгагч золиослол дээр 
хэр төвлөрүүлж байгаатай шууд хамааралтай.

Ах, эгч нар аа, би хэдэн үеэрээ хожмын үеийн 
гэгээнтэн байгаа гэр бүлд төрж өссөн учир 
гэр бүлийн маань соёлын үндэс болсон Есүс 
Христийн сайн мэдээнээс ирэх баяр баясгалан, 
адислалууд нь бидний өдөр тутмын амьдралд 
нэхээс мэт сүлжигджээ. Би Есүс Христийн сайн 
мэдээний бүрэн дүүрэн байдал амьдралдаа 
адислалыг нь хэзээ ч мэдэрч байгаагүй хүмүүст 
ямар эерэг нөлөөг үзүүлж байгааг залуу эрэгтэйн 
хувьд бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх хүртлээ 
олж мэдээгүй явсан юм. Матай дахь “Тэнгэрийн 
хаанчлал бол талбайд нуусан эрдэнэс лугаа адил 
юм. Түүнийг хүн олоод нууж, баярласандаа 
явж, өөрт байгаа бүхнээ зараад, тэрхүү талбайг 
худалдан авна” гэсэн шүлэг Есүс Христийн 
сайн мэдээнд хөрвөсөн хүмүүсийн үйл явцыг 
харуулдаг.2

Нэгэн хөрвөгчийн Есүсийн ярьсан талбайд нуусан 
эрдэнэсийн тухай сургаалт зүйрлэл дээрх үнэт 
эрдэнэсийг олсноороо хүлээн авах баяр баяслын 
төлөө юу төлөх хүсэлтэй байсныг үзүүлсэн 
нэг жишээг Мормоны Номоос та бүхэнтэй 

хуваалцахыг минь зөвшөөрнө үү.

Алма 20-р бүлэг дээр Аммон, Лемонай хоёр 
Аммоны дүү Ааронг олж шоронгоос чөлөөлөхөөр 
Миддонай хот руу аялж байсныг санаарай. Тэд 
аялж байхдаа бүх нутаг даяарх леменчүүдийн 
хаан болох Лемонайн эцэгтэй тааралддаг.

Хаан өөрийнх нь хүү Лемонайг дайснаа хэмээн 
үздэг Нифайн номлогч Аммонтай хамт аялж 
байгаад ихэд ууртай байв. Тэр хүүгээ өөрийн 
хөвгүүдэд болон ард түмэнд зориулан хийсэн 
агуу зоогонд нь оролцох ёстой байсан гэж бодож 
байлаа. Леменчүүдийн хаан маш их уурлан, 
өөрийн хүү Лемонайд Аммоныг илдээрээ алахыг 
зарлиг болгов. Лемонайг эсэргүүцэхэд хаан 
дуулгаваргүй хүүгээ алахаар өөрийн илдийг 
сугалсан хэдий ч, Аммон Лемонайн амийг 
аврахын тулд өмгөөлөн хайцаалжээ. Тэрээр 
эцэстээ хааныг дийлж бараг хөнөөж чадахаар 
байв.

Хаан өөрийгөө үхэл, амьдралын зааг дээрх нөхцөл 
байдалд байгааг мэдсэнийхээ дараа Аммонд: 
“Хэрэв та намайг хэлтрүүлбэл би юу гуйсныг 
тань, бүр хаант улсынхаа хагасыг ч танд олгох 
болно” хэмээн хэлжээ.3

Хаан өөрийн амийг аврахын тулд хаант улсынхаа 
хагастай тэнцэх үнийг төлөх хүсэлтэй байв. 
Аммон зөвхөн өөрийн ах Аароныг болон түүний 
хамтрагчдыг шоронгоос чөлөөлөхийг мөн хааны 
хүү Лемонайг хаант улсаа хадгалж үлдээсэй гэж 
хүсч буйг хараад, хаан маш их гайхсан байх.

Хожим нь энэ тохиолдлын үр дүнд Аммоны ах 
Аарон Миддонайгийн шоронгоос суллагджээ. 
Чөлөөлөгдсөнийхөө дараа тэрээр Леменчүүдийн 
хаан байгаа нутаг руу аялахаар сүнслэгээр 
өдөөгдсөн байв. Аарон хаанд өөрийгөө 
танилцуулаад, гэтэлгэлийн агуу төлөвлөгөөг 
оролцуулан Есүс Христийн сайн мэдээний 
зарчмуудыг заах онцгой боломжтой байлаа. 
Аароны заасан сургаалууд хааныг гүн гүнзгий 
сүнслэгээр өдөөжээ.

Аароны заасан сургаалд хаан ямар хариу үйлдэл 
үзүүлснийг Алмагийн 22-р бүлгийн 15-р шүлгээс 
олж болно: “Мөнхүү улиран тохиох дор Аарон 
эдгээр зүйлийг түүнд тайлбарласны дараа, хаан 
хэлэв: Таны ярьсан тэрхүү мөнх амьдралыг авч 
болохын тулд би юу хийх билээ? Тийм ээ, энэ ёс 
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бусын сүнсийг цээжнээсээ үндсээр нь сугалуулан, 
мөн Бурханаар төрж болохын тулд, мөн түүний 
Сүнсийг хүлээн авч, баяслаар дүүргэгдэж болохын 
тулд, эцсийн өдөр би зайлуулагдахгүй байж 
болохын тулд би юу хийх билээ? Болгоогтун, тэр 
хэлэв, би энэхүү агуу баяслыг хүлээн авч болохын 
тулд би өөрийн эзэмшдэг бүгдийг өгөх болно, 
тийм ээ, би хаант улсаа орхих болно.”

Леменчүүдийн хаан амийг нь хэлтрүүлэх аваас 
хаант улсынхаа хагасыг өгөх гэж байсныг, харин 
Есүс Христийн сайн мэдээг ойлгож, хүлээн авч, 
мөн үүний дагуу амьдрахаас ирэх баяр баяслын 
төлөө өөрийн бүх хаант улсыг өгөх хүсэлтэй 
байсныг харьцуулахад гайхахгүй байхын аргагүй.

Эхнэр Нанси маань ч бас сүмд хөрвөгдсөн билээ. 
Тэр надад олон жилийн турш Есүс Христийн 
сайн мэдээг олж, хүлээн авч, амьдарснаас хойш 
мэдэрсэн баяр баяслаа олон удаа дурдсан. Мэйнз 
эгчийн туршлагаас надад дараах бодол төрсөн юм:

“Би 20 дөнгөж гарсан залуухан байхдаа илүү аз 
жаргалтай байхын тулд ямар нэг зүйлээ өөрчлөх 
хэрэгтэй гэдгийг мэдсэн яг тэр амьдралынхаа үед 
байв. Би ямар ч бодитой зорилго, удирдамжгүй 
амьдарч байгаагаа мэдэрсэн бөгөөд түүнийг 
хаанаас олохоо ч мэдэхгүй байлаа. Би Тэнгэрлэг 
Эцэг байдгийг үргэлж мэддэг байсан ба 
амьдралынхаа турш үе үе залбирал хэлж, Түүнийг 
сонсдог гэдгийг мэдэрдэг байсан.

“Би эрэл хайгуулаа хэд хэдэн өөр сүмд явснаар 
эхэлсэн ч үргэлж нөгөө л адил мэдрэмж мөн 
урам хугарсан байдал руугаа эргэн орж байлаа. 
Удирдамж болоод амьдралын зорилгын төлөөх 
залбирал маань эцсийн эцэст хариулагдсан бөгөөд 
миний амьдралд Есүс Христийн сайн мэдээний 
бүрэн байдал авчрагдсан учраас би маш ихээр 
адислагдсан. Амьдралдаа анх удаа би зорилготой 
гэдгээ мэдэрч, мөн аз жаргалын төлөвлөгөө миний 
амьдралд жинхэнэ баяр баяслыг авчирсан юм.”

Мормоны Номын өөр нэг туршлага бэрхшээл 
зовлонтой учирсан үедээ ч Христ дээр төвлөрсөн 
амьдралаар амьдрах нь биднийг хэрхэн агуу аз 
жаргалаар дүүргэж чаддагийг үзүүлдэг.

Бошиглогч Лихай болон түүний гэр бүл МЭӨ 600 
онд Иерусалимыг орхин ойролцоогоор найман 
жил аглаг буйдад бэдэрсний эцэст тэнгисийн 
эргийн дэргэдэх Өгөөмөр нутагт иржээ. Нифай 

аглаг буйд дахь амьдралаа “Бид их зовлон, 
олон бэрхийг туулж, бүр … бүгдийг нь бичиж 
чадахааргүй ихийг буюу” хэмээн дүрслэн хэлсэн.4

Өгөөмөр нутагт амьдарч байхад нь Их Эзэн 
Нифайд далайг гатлан амлагдсан нутаг тийш 
аваачих усан онгоц барих үүргийг даалгажээ. 
Амлагдсан нутагт ирснийхээ дараа Христ дээр 
төвлөрсөн амьдралаар амьдардаг хүмүүс болон 
Лемен, Лемүел хоёрыг дагадаг үл итгэгчдийн 
хооронд агуу үл ойлголцол бий болов. Эцсийн 
эцэст, хоёр бүлгийн хоорондох хүчирхийлэл 
хэт ихэссэнээс болж, Нифай болон Их Эзэний 
сургаалыг дагадаг хүмүүс өөрсдийгөө тусгаарлаж, 
аюулгүй байдлынхаа төлөө аглаг буйд тийш 
зугтав. Яг энэ цаг үед, Лихайг болон түүний гэр 
бүлийг Иерусалимыг орхин явснаас 30 жилийн 
дараа ялангуяа Нифай судрууд дээр өөрсдөд нь 
тохиолдсон олон зовлон зүдгүүр, гай зовлонг 
бичсэнийхээ дараа сайн баримтжуулсан мөн 
зарим байдлаараа гайхамшигтай мэдэгдлийг 
хийжээ. Тэдгээр үгс нь: “Мөнхүү улиран тохиох 
дор бид аз жаргалтай хүмүүний ёсоор амьдарч 
байлаа”юм.5 Тэд Христ дээр болон Түүний сайн 
мэдээн дээр төвлөрөн амьдарч байсан учир 
бэрхшээл зовлонгоо үл харгалзан, аз жаргалтай 
хүмүүний ёсоор амьдарч байжээ.

Ах, эгч нар аа, ваарчны дугуйн дээрх шаврын 
адил бид хэрэв энэ амьдралд жинхэнэ баяр 
баясгалан, амар амгаланг олохыг хүсч байвал 
бидний амьдрал Христ дээр яг таг төвлөрсөн байх 
ёстой. Леменчүүдийн хаан, миний эхнэр Нанси 
болон Нифайн хүмүүс бүгд энэ үнэн зарчмыг 
дэмждэг жишээнүүд юм.

Би өнөөдөр бид ч бас Христ дээр төвлөрсөн 
амьдралаар амьдрах сонголтыг хийвэл амар 
амгалан, аз жаргал, мөн жинхэнэ баяр баясгаланг 
олно гэдгийг та нарт Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  Исаиа 64:8
2.  Матай 13:44 (Хянан сайжруулсан стандарт хувилбар)
3.  Алма 20:23
4.  1 Нифай 17:6
5.  2 Нифай 5:27
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Бид	Сүнсэнд	зүрх	сэтгэлээ	нээвэл	Бурханы	арга	
замд	суралцаж,	Түүний	хүслийг	мэдэх	болно.

Дөрөвдүгээр сарын 
Ерөнхий чуулган 
дээр ахлагч Даллин 
Х.Өүкс “хувийн 
амьдралаа өөрчлөх”1 
хэрэгцээ шаардлагын 
тухай ярьсан. 
Таны амьдралын 
туршлагаас эсвэл 
таны төрж өссөн 
газраас үл хамааран 
хувь хүний өөрчлөлт 
зүрх сэтгэлийн 

өөрчлөлтөөс эхэлдэг болохыг би зөвлөмөөр байна.

Би Нэгдсэн Улсын өмнөд хэсгийн хүн бөгөөд 
өсвөр насанд минь протестант шашны нэгэн 
дуулал үнэнч дагалдагчийн зүрх сэтгэл буюу 
өөрчлөгдсөн зүрх сэтгэлийн тухай надад заасан 
юм. Миний хувьд эрхэм нандин энэхүү дууллын 
шүлгийг тунгаан бодно уу:

Та биднээр юу хийлгэмээр байна, Эзэн минь! Та 
өөрөө л мэд!
Та биднээр юу хийлгэмээр байна, Та өөрөө л мэд!
Та бол Ваарчин; 
Би бол шавар.
Хүслийнхээ дагуу 
Намайг хэвэнд оруул,
Харин би таны хүслийг мэдэхээр
Тайван хүлээж байя.2

Өнөө үеийн, цаг завгүй, өрсөлдөгч хүмүүс бид Их 
Эзэний хүслийг мэдэхээр хэрхэн тайван хүлээх вэ? 
Бид хэрхэн Түүний замыг өөрсдийн зам болгох 
вэ? Бид Түүний тухай суралцаж, ойлгохын төлөө 
залбирснаар эхэлдэг гэдэгт би итгэдэг. Түүнд 

итгэх бидний итгэл найдвар өсөх тусам бид зүрх 
сэтгэлээ нээж, Түүний хүслийг гүйцэлдүүлэхээр 
эрэлхийлэн, ойлгоход маань туслах хариултуудыг 
найдан хүлээх болно.

Миний зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт намайг 12 настай 
байхад эхэлсэн юм. Тэр үед би Бурханыг хайж 
байлаа. Би Их Эзэний залбирлыг3 давтахаас 
өөрөөр яг яаж залбирахыг ч мэддэггүй байв. 
Би өвдөг сөгдөж, Түүний хайрыг мэдэрнэ гэж 
найдан, “Тэнгэрлэг Эцэг минь, Та хаана байна 
вэ? Та хаа нэгтээ байгааг би мэдэж байна, гэхдээ 
яг хаана вэ?” хэмээн асууж байснаа санадаг. 
Насанд хүртлээ би үүнийг асуусан. Хэдийгээр 
би Есүс Христийн тухай бага зэрэг мэдэж авсан 
ч, Тэнгэрлэг Эцэг мэргэн ухаандаа надад 10 жил 
хайж мөн хүлээх боломж өгсөн юм.

1970 онд номлогчдыг надад Эцэгийн авралын 
төлөвлөгөө, Аврагчийн Цагаатгалын тухай заахад 
миний хүлээлт эцэс болж, би тэдгээр үнэнийг 
хүлээн авч, баптисм хүртсэн билээ.

Би Их Эзэний нигүүлсэл, хүч чадлын энэхүү 
мэдлэгт тулгуурлан нөхөр, хүүхдүүдийнхээ 
хамт гэр бүлдээ “Бүх зүйл сайхан болно” гэсэн 
уриаг сонгосон юм. Гэхдээ хүнд бэрхшээлүүд 
тохиолдож, хариулт хурдан ирэхгүй байх үед бид 
хэрхэн нэг нэгэндээ энэ үгийг хэлэх билээ?

Сэргэлэн цовоо, зөв зохистой охин Жеоржиагаа 
21 настайдаа унадаг дугуйн ослоос болж хүнд 
гэмтэн, эмнэлэгт хэвтэх үед бид гэр бүлээрээ 
“Бүх зүйл сайхан болно” гэж хэлж байсан. 
Би охинтойгоо хамт байхаар Бразиль дахь 
номлолоосоо АНУ дахь Индиана мужийн 
Индианаполис руу шууд нисэх үедээ гэр 
бүлийнхээ урианд итгэж байсан. Гэсэн ч онгоц 
газардахаас хэдхэн цагийн өмнө хайрт охин маань 
энэ хорвоог орхисон юм. Уй гашуу, цочирдол 

Зүрх сэтгэлээ Бурханд зориулах нь
ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ НИЙЛЛ Ф.МАРРИОТТ
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гэр бүлийг маань нөмөрсөн энэ үед бид яаж нэг 
нэгэн рүүгээ хараад, “Бүх зүйл сайхан болно” гэж 
хэлсэн хэвээр байж чадсан бэ?

Жеоржиаг нас барсны дараа бидний зүрх сэтгэл 
шаналж, үнэхээрийн хүнд байсан ба өнөөдөр 
ч бидэнд гашуудах үе байдаг. Гэхдээ бид хэн ч 
үнэндээ үхдэггүй гэсэн ойлголтод л түшиглэж 
байв. Жеоржиагийн зуурдын бие биднийг орхиход 
бидэнд тун хэцүү байсан ч, түүний сүнс амьд 
гэдэгт, хэрэв ариун сүмийн гэрээгээ итгэлтэй 
сахивал түүнтэй хамт үүрд амьдрана гэдэгт бид 
итгэж байлаа. Өөрсдийн Гэтэлгэгчид болон 
Түүний Амилалтад, Түүний санваарын хүчинд 
болон мөнхийн лацдан холболтод итгэх итгэл нь 
бидэнд уриагаа итгэл дүүрэн хэлэх боломжийг 
өгдөг.

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли “Хэрэв та чадах 
бүхнээ хийвэл, бүх зүйл сайхан болох болно. 
Бурханд итгэ. … Их Эзэн биднийг орхихгүй” 
хэмээн хэлсэн.4

Гэр бүлийн уриа маань “Бүх зүйл одоо сайхан 
болно” гэж хэлээгүй. Энэ нь одоогийн үр дүнгээс 
илүүгээр мөнхийн үр дагаварт найдах бидний 
найдварын тухай юм. “Хичээнгүйлэн судлагтун, 
үргэлж залбирагтун, мөн итгэлтэй байгтун, мөн 
та нарын сайн сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа 
ажиллах болно”5 хэмээн сударт гардаг. Энэ нь 
бүх зүйл сайн гэсэн үг биш боловч даруу, итгэлт 
хүмүүсийн хувьд эерэг, сөрөг зүйлс хоёулаа 
тэдний сайн сайхны төлөө хамтдаа ажиллаж, Их 
Эзэний цаг хугацаанд биелдэг. Бид Иовыг хүнд 
хэцүү үедээ Бурхан “өвтгөдөг бөгөөд шархыг 
боож өгдөг, Тэрээр шархлуулдаг бөгөөд Түүний 
мутар эдгээдэг”6 гэдгийг мэдэн хүлээж байсан шиг 
Түүнийг хүлээдэг. Номхон дөлгөөн зүрх сэтгэл 
нь зовлон бэрхшээлийг хүлээн авч, ирээдүйд 
эдгээгдэж бүрэн бүтэн болох цаг хугацааны 
хүлээлтийг зөвшөөрдөг билээ.

Бид Сүнсэнд зүрх сэтгэлээ нээвэл Бурханы арга 
замд суралцаж, Түүний хүслийг мэдэх болно. Би 
ариун ёслолыг хүндэтгэлийн өдрийн утга учир 
гэж нэрлэдэг. Энэ үеэр би нүглээсээ өршөөгдөхийн 
төлөө залбираад, дараа нь “Аав аа, би илүү юу 
хийж болох вэ?” гэж Тэнгэрлэг Эцэгээс асуувал 

зүйтэй болохыг олж мэдсэн юм. Бид буулт 
хийн, тайван байвал оюун бодол маань сүнслэг 
удирдамж руу эсвэл бүр эдгэрэл болон тусламж 
хүлээн авах чадварыг маань хязгаарладаг өөр нэг 
зүйл буюу бидний өөрчлөх ёстой ямар нэгэн илүү 
зүйл рүү хөтлөгдөх болно.

Жишээ нь, би хэн нэгэнд нууцхан хорссон байж 
болно. Тэгээд би өөр наманчлах зүйл байгаа 
эсэхийг асуухад тэр “нууц” оюун санаанд маань 
маш тодорхой орж ирдэг. Чухамдаа Ариун Сүнс 
бидэнд “Та юуг илүү хийж болохыг шударгаар 
асуусан болохоор хариулт нь энэ байна. Таны 
хорсол өсөлт хөгжлийг чинь бууруулж, бусадтай 
сайхан харилцаатай байх чадварыг чинь устгаж 
байна. Та үүнийг зогсоож чадна” хэмээн шивнэдэг. 
Энэ чинь хэцүү шүү дээ гэж бид бүр гомдол 
хорслоо зөвтгөж ч болох юм. Гэвч Их Эзэний замд 
зүрх сэтгэлээ хандуулах нь мөнхийн аз жаргалд 
хүргэх цорын ганц зам юм шүү. 

Цаг цагаар, бага багаар бид Түүний нигүүлсэнгүй 
хүч, удирдамжийг хүлээн авдаг. Энэ нь биднийг 
ариун сүмд тогтмол ороход эсвэл Аврагчийн 
Цагаатгалыг илүү гүнзгий судлахад эсвэл найз, 
бишоп, мэргэжлийн зөвлөгч, бүр эмчтэй зөвлөхөд 
ч хүргэж магадгүй. Биднийг Бурханыг хүлээн 
зөвшөөрч, түүнийг шүтэн бишрэхэд, зүрх сэтгэл 
маань эдгэрч эхэлдэг.

Жинхэнэ сүсэг бишрэл нь бид Эцэг, Хүүгийн 
өмнө зүрх сэтгэлээ зөвт байлгах үед ирдэг. Бидний 
зүрх сэтгэл өнөөдөр ямар байгаа вэ? Хачирхалтай 
нь, бид эдгэрсэн, итгэлтэй зүрх сэтгэлтэй байхын 
тулд эхлээд Их Эзэний өмнө зүрх сэтгэлдээ 
харуусах хэрэгтэй. “Мөн та нар харууссан зүрх, 
гэмшсэн сэтгэлийг надад өргөл болгон өргөх 
болно”7 хэмээн Их Эзэн хэлсэн. Бид зүрх сэтгэлээ 
эсвэл хүслээ Их Эзэнд өргөл болгон өргөсний үр 
дүнд хэрэгтэй сүнслэг удирдамжийг хүлээн авдаг.

Их Эзэний ач ивээл, нигүүлслийн тухай ойлголтоо 
нэмэгдүүлбэл бидний аминч зүрх сэтгэл 
талархлаар дүүрснийг бид мэдэх болно. Тэгснээр 
бид Бурханы Цорын Ганц Төрсөн Хүүгийн 
буулгыг өөрсөд дээрээ авахаар тэмүүлдэг билээ. 
Бид харууссан зүрхтэйгээр Түүнд ойртож, 
буулгыг нь өөрсөд дээрээ авах үед Ариун Сүнсээр 
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дамжуулан шинэ найдвар, шинэхэн удирдамжийг 
хүлээн авдаг.

Би аливаа зүйлийг өөрийнхөөрөө байлгах зуурдын 
хүслээ орхих гэж их хичээдэг байлаа. Эцэст нь 
миний зам бол дутуу дулимаг, хязгаарлагдмал, 
Есүс Христийн замтай харьцуулшгүй байсныг 
ухаарсан юм. “Түүний зам бол энэ амьдралд аз 
жаргал руу хөтлөх зам бөгөөд ирэх ертөнцөд мөнх 
амьдрал руу хөтлөх жим юм.”8 Бид өөрсдийгөө 
болон хийдэг зүйлсээ хайрладгаас илүүгээр Есүс 
Христийг мөн Түүний замыг хайрлаж чадах уу?

Зарим хүн өөрсдийгөө хэтэрхий олон удаа алдаа 
гаргаж, дэлхийн хүслээ хийгээд нүгэлт үйлдлээ 
өөрчлөхөд хэт сул дорой мэт бодож магадгүй. 
Гэсэн хэдий ч, гэрээт израильчууд бид өөрсдийн 
хүчээр өөрчлөгдөх гэж хичээдэггүй. Хэрэв бид 
Бурханд чин сэтгэлээсээ хандах аваас Тэр биднийг 
одоо байгаагаар маань хүлээн авч, хэзээ ч төсөөлж 
байгаагүй тийм түвшинд аваачдаг. Нэрт шашин 
судлаач Робэрт Л.Миллэт бид өсөж хөгжихийн 
төлөөх хүсэл эрмэлзэл ба Есүс Христ дэх сүнслэг 
нотолгоог хослуулснаар амжилтад хүрнэ гэж 
бичжээ.9 Ийм ойлголттойгоор бид Тэнгэрлэг 
Эцэгт хандан:

Ийн би бүхнээ ивээлд тань даатгая,
Ийн би хайрыг тань мэднэ,
Хүслийг тань би сэтгэлээсээ гүйцээн,

Хий гэснийг тань хийх болно, би10 хэмээн шударга 
хэлж чадна.

Биднийг харууссан зүрхээ Есүс Христэд өргөл 
болгон өгөх үед Тэрээр бидний өргөлийг хүлээн 
авдаг төдийгүй, биднийг буцаан авдаг. Бидэнд 
ямар ч уй гашуу, өвчин зовлон, дарамт эсэргүүцэл 
тулгарсан бай, Түүний ач ивээл ба эдгээлт бүхнээс 
хүчирхэг билээ. Бид Аврагчийн буулгыг авснаар, 
“Бүх зүйл сайхан болно” хэмээн итгэлтэй хэлж 
чадна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Хэрэв	бид	даруу	бөгөөд	заасан	зүйлийг	хүлээн	
авах	чадвартай	байх	юм	бол	Ариун	Сүнс	
биднийг	өсөж	дэвшихэд	өдөөж,	гэр	рүү	хөтлөх	
хэдий	ч,	бид	аяллынхаа	явцад	Их	Эзэнээс	
удирдамж	авч	байх	хэрэгтэй.

Би залуухан байхдаа 
Сүмийг сонирхож 
эхэлсэн юм. 
Эхлээд би хожмын 
үеийн гэгээнтэн 
найзуудынхаа үлгэр 
жишээг харан, сайн 
мэдээнд татагдан 
орсон ч яваандаа 
гайхалтай сургаал нь 
намайг татах болсон 
билээ. Итгэлтэй 
эрэгтэй, эмэгтэй 

хүмүүс өсөж хөгжсөөр эцэст нь бидний тэнгэрлэг 
эцэг эхтэй адилхан болох тухай олж мэдээд би 
үнэхээр гайхсан. Уг ойлголт надад таалагдаж, үнэн 
болохыг би мэдэрсэн юм.

Би баптисм хүртсэнийхээ дараахан Уулан дээрх 
номлолыг судалж байхдаа Есүс мөнхийн өсөлт 
хөгжлийн тухай яг энэ үнэнийг Библи дээр заасан 
болохыг олж мэдэж билээ. Тэрээр “Тэнгэрлэг Эцэг 
тань төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай”1 гэсэн 
байв.

Би одоо Сүмийн гишүүн болоод 40 гаруй жил 
болж байгаа бөгөөд судрын энэхүү шүлэг нь 
унших бүрд энэ дэлхий дээр байгаа зорилгыг 
маань надад байнга сануулдаг. Бид алхам алхмаар 
Христэд ариусгагдан эсвэл төгөлдөржих хүртлээ 
суралцаж, хөгжин дэвжих гэж энд ирсэн.

Шавь байх аялал тийм ч амар биш. Үүнийг 
“Тогтвортой өсөлт хөгжлийн зам”2 гэж нэрлэдэг. 
Биднийг энэхүү шулуун бөгөөд нарийн замаар 
аялах явцад илүү сайн байж, өндөрт гарахад Сүнс 

байнга уриалан дууддаг. Мөн Ариун Сүнс аяллын 
маань төгс хамтрагч болдог. Хэрэв бид даруу, мөн 
суралцах хүсэлтэй байвал Тэр биднийг гараас 
минь хөтлөн, гэрт маань хүргэх болно.

Гэвч бид аяллынхаа явцад Их Эзэнээс удирдамж 
авч байх хэрэгтэй. “Өөрчлөгдөхийн тулд би яах 
ёстой вэ?” “Би хэрхэн өсөж хөгжих вэ?” “Ямар 
сул талаа хүчирхэгжүүлбэл зохих вэ?” зэрэг хэцүү 
асуултуудыг тавьж байх ёстой.

Шинэ Гэрээн дээр гардаг нэгэн залуу удирдагчийн 
түүхийг санацгаая. Тэр бол Арван зарлигийг 
дагадаг, зөв шударга залуу хүн байсан бөгөөд 
илүү сайн хүн болохыг хүссэн байна. Түүний 
зорилго нь мөнх амьдрал байв.

Тэр Аврагчтай уулзаад, “Надад юу дутагдаж 
байна вэ?”3 гэж асуув.

Есүс шууд хариулж, зөвхөн тэр баян залууд 
онцгойлон зориулсан зөвлөгөөг өгдөг. “Есүс: 
-Хэрэв чи төгс байхыг хүсэж байвал, явж эд 
хөрөнгөө зарж ядууст өг … Тэгээд ирж, Намайг 
дага гэсэн.”4

Тэр ийм золиослолын талаар хэзээ ч бодож 
байгаагүй тул үнэхээр цочирдов. Тэр Их Эзэнээс 
ингэж асуухаар хангалттай даруу байсан ч, өгсөн 
тэнгэрлэг зөвлөгөөг нь дагах хангалттай итгэлтэй 
байсангүй. Бид хариултаа аваад, үүнийхээ дагуу 
үйлдэх хүсэлтэй байх ёстой юм.

Ерөнхийлөгч Харолд Б.Лий: “Мөнх амьдралд 
хүрэхийг хүсэж буй бидний хүн нэг бүр 
өөрсдөөсөө нэгэн цагт, ‘Надад юу дутагдаж байна 
вэ?’ хэмээн асуух хэрэгтэй”5 хэмээн заасан байдаг.

Нэгэн итгэлтэй эх өөрийгөө даруусган, “Өсөн 
дэвжихэд маань надад юу саад болж байна вэ?” 
гэж асуусныг би мэднэ. Түүний хувьд хариулт нь 
Сүнснээс шууд ирж, “Гомдоллохоо боль” гэсэн 
байна. Өөрийгөө хэзээ ч гомдоллогч гэж бодож 
байгаагүй тул энэ хариулт түүнийг гайхахад 

Надад юу дутагдаж байна вэ?
ДАЛЫН
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хүргэжээ. Гэсэн ч Ариун Сүнснээс ирсэн тэр 
хариулт маш ойлгомжтой байв. Өдөр, хоног 
өнгөрөхөд тэрээр гомдоллодог зуршилтай болохоо 
олж мэдсэн байна. Тэр өсөж хөгж гэсэн тэрхүү 
хариултад талархан, саад бэрхшээлээ тоочихын 
оронд адислалаа тоолохоор шийджээ. Хэсэг 
хугацаа өнгөрсний дараа Сүнсний сайшааж буй 
дулаан мэдрэмжийг мэдэрсэн гэдэг.

Зөв залуу эмэгтэйгээ олж авч чадахгүй байгаа юм 
шиг санагдсан нэгэн даруухан залуу Их Эзэнээс 
тусламж хүсэж, “Зөв шударга байхад минь надад 
юу дутагдаж байна вэ?” гэж асуув. Түүний 
зүрх сэтгэл, оюунд: “Хэл яриагаа цэвэр болго” 
гэсэн хариулт иржээ. Яг тэр мөчид өөрийнх нь 
хэл ярианд нэлээд бүдүүлэг үг хэллэг байсныг 
ухааран, үүнийгээ засах амлалт өгсөн байна.

Нэгэн ганц бие эгч “Өөрийгөө өөрчлөхийн тулд 
би юу хийх вэ?” хэмээн зоригтой асуугаад, 
“Хүмүүсийг ярилцаж байх үед яриаг нь 
тасалдуулж болохгүй” гэсэн Сүнсний шивнээг 
сонсжээ. Ариун Сүнс яг тохирсон зөвлөгөөг өгдөг. 
Тэр хэзээ ч худал хэлдэггүй, үнэнч хамтрагч 
учраас өөр хэн ч мэдэхгүй, хэн ч хэлж зүрхлэхгүй, 
тийм зүйлсийг бидэнд хэлдэг.

Нэгэн буцаж ирсэн номлогч ажлын ачааллаасаа 
болоод сэтгэлийн хямралд орж байгаагаа мэджээ. 
Ажил, сургууль, гэр бүл, бас Сүмийн дуудлагадаа 
цаг зав гаргах гэж хичээж байлаа. Тэр Их Эзэнээс 
“Би энэ хийх ёстой бүх ажлаасаа хэрхэн амар 
амгаланг олж авах вэ?” гэж асуугаад, урьд нь 
бодож байгаагүй тийм хариултыг авсан юм. 
Тэрээр хүндэтгэлийн өдрийг илүү хичээнгүйлэн, 
ариунаар сахь гэсэн мэдрэмж хүлээн авсан байна. 
Тэр залуу ням гаргийг Бурханы үйчлэлд бүрэн 
зориулж, тэр өдөр хийх хичээлээ хойш тавин, 
оронд нь сайн мэдээг судлахаар шийдсэн байна. 
Энэ багахан өөрчлөлт түүний эрэлхийлж байсан 
амар тайван ба тэнцвэртэй байдлыг авчирсан юм.

Хэдэн жилийн өмнө Сүмийн нэг сэтгүүл дээрээс 
гэрээсээ хол амьдран, коллежид сурдаг нэг охины 
тухай түүх уншиж билээ. Тэр сурлагаараа хоцрон, 
нийгмийн амьдрал нь ч найдаж байснаар нь 
болохгүй, ер нь л түүнд баярлах зүйл огт үгүй 
байв. Эцэст нь нэгэн өдөр тэр өвдөг сөгдөн, , “Би 
амьдралаа сайжруулахын тулд юу хийж болох 
вэ? гэж уйлан асуужээ. Ариун Сүнс “Босоод, 
өрөөгөө цэвэрлэ” хэмээн шивнэсэн байна. Энэ 

өдөөлт түүнийг үнэхээр гайхшруулсан ч, энэ нь 
түүнд хэрэгтэй зүйлийн эхлэлийг тавьж өгсөн юм. 
Түүнийг гэр орноо цэвэрлэн, бүх юмаа эмхлэн 
цэгцэлсний дараа Сүнс өрөөг нь дүүргэн, сэтгэл 
зүрх нь сэргэхийг мэдэрчээ.

Ариун Сүнс бүх зүйлийг нэгмөсөн, зэрэг 
сайжруул гэж бидэнд хэлдэггүй. Хэрэв Тэр тэгж 
хэлдэг байсан бол бидний урам хугарч, бууж өгөх 
байсан биз ээ. Сүнс бидэнтэй алхам алхмаар, 
бидний хурдад тааруулан, эсвэл Их Эзэний “шат 
шатаар, дүрэм дүрмээр, … миний зааварт чих 
тавих тэд адислагдсан болой, … хүлээн авах 
түүнд би илүүг өгнө”6 гэж заасанчлан ажилладаг. 
Жишээ нь, хэрэв Ариун Сүнс танд “баярлалаа” 
гэж байнга илэрхийлж бай гэсэн өдөөлт өгөөд, 
уг өдөөлтөд нь хариулах юм бол дараа нь Тэрээр 
таныг “Намайг өршөөнө үү, миний буруу” гэж 
хэлж сурахуйц илүү хүч шаардсан зүйл рүү 
шилжих цаг нь болсон байна гэж бодож болох юм.

Ариун ёслолоос хүртэж буй гэр бүл

“Надад юу дутагдаж байна вэ?” гэж асуух төгс 
цаг бол ариун ёслолоос хүртэх цаг мөч юм. 
Энэ мөч бол хүн бүр өөрийгөө шалгах цаг7 
хэмээн төлөөлөгч Паул заасан. Энэхүү бишрэл 
хүндэтгэлийн уур амьсгал доор бидний бодол 
санаа тэнгэр өөд хандаж байсан үед Их Эзэн 
бидэнд дараа нь юун дээрээ ажиллах талаар 
эелдгээр хэлж өгөх болно.

Би та нарын нэгэн адил олон жилийн турш хэрхэн 
өсөж хөгжихийг надад үзүүлсэн Сүнсний олон 
захиас хүлээн авсан билээ. Би зүрх сэтгэлдээ 
хүлээн авсан хувийн хэдэн захиасаа хуваалцъя. 
Эдгээр өдөөлтөөс дурдвал:

•	 Дуу	хоолойгоо	бүү	өндөрсгө.

•	 Хувийн	ажлаа	зөв	зохион	байгуулж,	өдөр	тутам	
хийх ажлынхаа жагсаалтыг гарга.

•	 Биедээ	илүү	их	анхаарч,	хүнсэндээ	жимс	
ногоог түлхүү хэрэглэ.

•	 Ариун	сүмд	илүү	олон	удаа	ор.

•	 Залбирахаасаа	өмнө	тунгаан	бодох	цаг	гарга.

•	 Эхнэрээсээ	зөвлөгөө	ав.
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•	 Машин	жолоодох	үедээ	тэвчээртэй	байж,	
хурдаа бүү хэтрүүл. (Би одоо ч гэсэн үүн 
дээрээ ажиллаж байгаа.)

Аврагчийн цагаатгагч золиослол л биднийг 
төгс байдал эсвэл ариусгалд хүрэх боломжийг 
олгодог. Бид өөрсдийн хүчээр үүнийг хэзээ ч хийж 
чадахгүй ч, Бурханы ач ивээл бидэнд туслахад л 
хангалттай юм. Ахлагч Дэвид А.Бэднар нэгэнтээ: 
“Бидний ихэнх нь Цагаатгалыг нүгэлтэй хүмүүст 
л зориулагдсан гэж боддог. Харин би бодохдоо, 
Цагаатгал бол бас дуулгавартай, зохистой, илүү 
сайжрахыг хичээж байгаа, ухаалаг эрэгтэй 
эмэгтэй сайн хүмүүст, гэгээнтнүүдэд зориулагдсан 
гэж боддог”8 хэмээн сануулжээ.

Залбирч буй эмэгтэй

Би та бүхэнд үе үе сүнслэг дасгал хийж байхыг, 
магадгүй энэ үдэш залбирч байхдаа үүнийг 
хийхийг санал болгож байна. “Өсөж хөгжихөд 
маань надад юу саад болж байна вэ?” Өөрөөр 
хэлбэл, “Надад юу дутагдаж байна вэ? гэсэн 
асуултуудыг Их Эзэнд даруухнаар тавь. Тэгээд 
хариултыг нь чимээгүйхэн хүлээ. Хэрэв та чин 
сэтгэлээсээ асуусан бол хариулт нь удалгүй 
тодорхой болно. Энэ нь зөвхөн танд зориулагдсан 
илчлэлт байх юм.

Сүнс танд хэн нэгнийг уучлах хэрэгтэй гэж хэлж 
магадгүй. Эсвэл та үздэг киногоо эсвэл сонсдог 
хөгжмөө илүү зөв сонго гэсэн захиас хүлээн авч 
болно. Танд ажил хэргийн харилцаа холбоондоо 
арай илүү шударга байхыг эсвэл мацгийн өргөлд 
илүү өгөөмөр ханд гэсэн мэдрэмж төрж болох юм. 
Боломжууд хязгааргүй билээ.

Сүнс бидэнд сул талыг маань үзүүлж чадах ч, 
хүч чадлыг маань ч бас харуулж чадна. Заримдаа 
Их Эзэнд биднийг өргөж, бидэнд урам зориг 
өгөх боломж олгохын тулд Түүнээс юуг зөв хийж 
байгаагаа асуух хэрэгтэй. Патриархын адислалаа 
унших нь Тэнгэрлэг Эцэг маань бидний бурханлаг 
чадавхыг мэддэг болохыг бидэнд сануулдаг. 
Биднийг Түүн рүү алхам урагшлах бүрд Тэрээр 
баясдаг. Түүнд бидний явж байгаа зүг чиглэл 
бидний хурдаас илүү чухал байдаг юм.

Ах эгч нар аа, тууштай бай, хэзээ ч бүү урам 
хугар. Бид мөнх бус амьдралдаа төгс болж 
чадахгүй ч гэсэн, энд сууриа тавьж чадна. 
“Бидний үүрэг бол маргааш нь өнөөдрөөс илүү 
сайн байх, өнөөдөр нь өчигдрөөс илүү сайжрах 
явдал юм.”9

Хэрэв сүнслэг өсөлт нь бидний амьдралын гол 
чухал зүйл биш юм бол, хэрэв бид тогтвортой 
өсөлт хөгжлийн замаар явахгүй байгаа 
бол Бурханы бидэнд өгөхийг хүсдэг чухал 
туршлагуудыг алдах болно.

Хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбаллын надад маш удаан хугацааны туршид 
нөлөө үзүүлсэн дараах үгсийг би уншиж билээ. 
Тэрээр, “Залбирагч зүрх сэтгэл, зөв шударга 
зүйлсийн төлөөх өлсөгч, нүглүүдээ орхигч, 
Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байдал байгаа 
тэр л газарт, бүр тэнгэрлэг хөшгийг нэвтлэн, ... Их 
Эзэн улам бүр илүү гэрэл гэгээг өгөх болно. Зөв 
шударга тийм хүнд нэгэн өдөр Их Эзэний төрхийг 
харж, хэн бэ гэдгийг нь таних болно гэсэн үнэлж 
барашгүй амлалт өгөгддөг билээ.”10

Бид Ариун Сүнсэнд гэр рүү маань хөтлөх 
боломжийг олгосноор, энэхүү эцсийн туршлага 
нэгэн өдөр биднийх байх болтугай хэмээн би Есүс 
Христийн нэрээр залбирч байна, амен. 
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Бурханы	таалалт	үг	нь	Ариун	Сүнсний	
нөлөөг	байлгаж	болохын	тулд	амьдралдаа	
үргэлжлүүлэн	наманчлах	хэрэгтэй	байгааг	
бидэнд	харуулж	байна.

Энэхүү чуулганд 
оролцохоор цугларсан 
бидний олонх нь 
“Бурханы таалалт 
үгийг, тийм ээ, 
шархадсан зүрх 
сэтгэлийг эдгээгч 
тэрхүү үгийг 
сонсохоор” (Иаков 2:8) 
ирсэн. Энэ үгийг бид 
зовлон зүдгүүрийн 
харанхуйд итгэл 
найдвар, тайтгарлыг 

авчирдаг судруудаас болон удирдагчдынхаа 
захиасаас олж авч болно.

Бид амьдралынхаа туршлагаар энэ дэлхий дээрх 
баясал бүрэн биш, харин Есүс Христ доторх 
баясал бүрэн гэдгийг мэдэж авдаг (С ба Г 101:36-г 
үзнэ үү). Бид Түүний баясалд автагдаж байснаас 
бусдаар, өөр зовлонг үзүүлэхгүйн тулд Тэрээр 
бидэнд хүч чадал өгөх болно (Алма 31:38-ыг үзнэ 
үү).

Хайртай хүнээ аймшигт өвчнөөр зовж буйг хараад 
бидний зүрх зовлон шаналлаар дүүрч болно.

Хайртай нэгний маань үхэл бидний сэтгэлд 
хоосон орон зай үлдээж болно.

Хүүхдүүдийн маань зарим нь сайн мэдээний 
замаас төөрөн одох үед бид гэмшиж, тэдний 
мөнхийн хувь заяаны талаар итгэл алдарч болно.

Селестиел гэрлэлтээр гэрлэж, энэ амьдралдаа гэр 
бүлтэй болох итгэл найдвар цагийн аясаар сарниж 

болно.

Биднийг хайрлах ёстой хүмүүсийн хүчирхийлэл 
бидний сэтгэлд гүн шарх сорви үлдээж болно.

Эхнэртээ эсвэл нөхөртөө хууртагдах нь бидний 
мөнхөд үргэлжилнэ хэмээн найдаж байсан 
харилцааг үгүй болгож болно.

Энэхүү сорилтын байдлын нэг хэсэг болох эдгээр 
болон бусад зовлон зүдгүүр биднийг зарим үед 
бошиглогч Иосеф Смитийн асуусантай адил “АЙ 
Бурхан минь, та хаана байна вэ?” (С ба Г 121:1) 
хэмээх асуултыг өөрсдөөсөө асуухад хүргэдэг.

Амьдралын хэцүү цаг мөчид шархадсан сэтгэлийг 
эдгээдэг Бурханы таалалт үг бидний зүрх сэтгэл, 
оюун ухаанд тайтгарлын дараах захиасыг 
авчирдаг юм:

“Сүнсэнд чинь амар амгалан байг; саад тотгор 
хийгээд зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд 
байх болно;

“Мөн тэгээд, хэрэв чи үүнийг дажгүй давбал, 
Бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно” (С ба Г 
121:7–8).

Гай зовлонгийн үед ч итгэлтэй байдаг хүмүүс 
тэнгэрийн хаант улсад илүү агуу шагналыг хүлээн 
авах бөгөөд “их гай зовлонгийн дараа адислалууд 
ирдэг” (С ба Г 58:3–4-ийг үзнэ үү) гэдгийг бид 
мэддэг учраас Бурханы таалалт үг нь итгэл 
найдварыг авчирдаг.

Бошиглогчдын үгсээр ирдэг Бурханы таалалт үг 
нь үнэний үйл хэрэгт зоригтой үйлчилсэн үед 
бидэнд өгөгдсөн тэнгэрлэг амлалтуудад итгэлтэй 
байснаар бидний мөнхийн холболт нь биднийг 
болон бидний үр удмыг адислах болно хэмээх 
баталгааг өгдөг (Орсон Ф.Витни, Conference Re-

Бурханы таалалт үг
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port, 1929 оны 4-р сар, 110-ыг үзнэ үү).

Энэ нь итгэлтэй амьдралаар амьдарсныхаа дараа 
бидэнд тодорхой зүйлсийг хийх боломж хэзээ 
ч олдоогүй бол тэдгээрийг хийгээгүйгээс болж 
бид ямар ч адислалыг алдахгүй байх болно 
хэмээх баталгааг бидэнд өгдөг. Хэрэв бид үхэн 
үхтлээ итгэлтэй амьдарсан бол “[ийм боломжийг 
хүлээн авсан ямар ч эрэгтэй, эмэгтэй хүн] бүх 
адислал, өргөмжлөл болон алдар сууг хүлээн авах 
болно.”(The Teachings of Lorenzo Snow, ed. Clyde 
J. Williams [1984], 138-ыг үзнэ үү)

Одоо бид гэм нүглээ чин сэтгэлээсээ 
наманчлахгүй бол зовлон, шаналал бидний 
амьдралд ирэх болно гэдгийг ойлгох нь чухал 
юм.Ерөнхийлөгч Марион Ж.Ромни үүнийг дараах 
үгсээр заасан юм: “Энэ дэлхийн хүмүүсийн 
тэвчиж буй ихэнх зовлон шаналал, уй гашуу 
нь наманчлаагүй мөн өршөөгдөөгүй нүглээс 
наманчилж, үүнийгээ болиогүйгээс үүдэлтэй. 
… Зовлон шаналал ба харамсал нь нүглийн 
үр дүнд ирдэг шиг нүглүүд өршөөгдсөнөөр аз 
жаргал, баяр баясал ирдэг” (in Conference Report, 
1959 оны 4-р сар, 11).

Наманчлахгүй байх нь яагаад зовлон шаналал, 
өвдөлтийн шалтгаан болдог вэ?

“Шийтгэл нь тогтоогдсон, мөн хүмүүнд ухамсрын 
гэмшлийг авчирсан тэрхүү шударга хууль 
өгөгдсөн” (Алма 42:18; мөн 16-р шүлгийг үзнэ 
үү) нь боломжит хариултуудын нэг юм. Хүний 
оюун ухаан дахь гансралын тарчлал нь хүхэр, 
галаар шатаж буй нуур лугаа адил хүчтэй байдаг 
учраас бид өөрөө өөрсдийгөө шийтгэдэг хүмүүс 
хэмээн бошиглогч Иосеф Смит заажээ (Сүмийн 
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 
224-ийг үзнэ үү).

Хэрэв бид “нүглүүдээ хаацайлж,” (Алма 42:30) 
эсвэл тэдгээрийг нуухыг хичээвэл бидний хийж 
чадах цорын ганц зүйл бол Сүнсийг гомдоож (С 
ба Г 121:37-г үзнэ үү) өөрсдийн наманчлалыг 
хойшлуулах явдал байх болно. Ийм тайвшрал нь 
түр зуурынх байдгаас эцэстээ бидний амьдралд 
илүү их зовлон шаналлыг авчирч, нүглүүдийнхээ 
ангижралыг хүлээн авах бидний боломжийг 
багасгах болно.

Ийм төрлийн зовлон шаналлын хувьд Бурханы 
таалалт үг бас тайтгарал, найдварыг авчирдаг; 
энэ нь нүглийн үр дагавраас үүдэлтэй зовлон 
шаналлаас ангижрах боломж бий гэдгийг бидэнд 
хэлдэг. Энэхүү тайтгарал нь Есүс Христийн 
цагаатгагч золиослолоос ирдэг бөгөөд хэрэв бид 
Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, наманчилж мөн 
Түүний зарлигуудад дуулгавартай байх юм бол 
энэ нь үйлчилдэг.

Нүглүүдийн ангижралын нэгэн адил наманчлал нь 
үйл явц бөгөөд тодорхой нэг цагт болдог ямар нэг 
зүйл биш гэдгийг ойлгох нь бидний хувьд чухал 
юм.

Жишээ нь, бид ариун ёслолоос хүртэх үедээ Их 
Эзэнийг үргэлж санаж, Түүний зарлигуудыг дагах 
болно гэдгээ Түүнд харуулдаг. Энэ нь бидний чин 
хүслийн илэрхийлэл юм.

Өдөр бүр Түүнийг санаж, Түүний зарлигуудыг 
дагаж эхлэх мөч нь —зөвхөн Хүндэтгэлийн өдөр 
биш харин—нүглүүдийн ангижрал нь аяндаа 
бий болж, Түүний Сүнстэй байх Түүний амлалт 
гүйцэлдэж эхлэх үед бий болдог.

Бид чин сэтгэлээсээ, зохих ёсоор дуулгавартай 
байхгүй бол ангижралын үр нөлөө нь удалгүй алга 
болж мөн Сүнсний нөхөрлөл холдож эхэлдэг. Бид 
уруулаараа Түүнийг алдаршуулавч зүрх сэтгэлээ 
Түүнээс холдуулах (2 Нифай 27:25-ыг үзнэ үү) 
аюулд орох болно.

Бурханы таалалт үг нь биднийг тайтгаруулахаас 
гадна “дэлхийн хоосон зүйлүүдэд дахин 
орооцолдсон” үед нүглүүдийнхээ ангижралыг 
хүлээн авах энэ үйл явц тасалдаж болох бөгөөд 
итгэлээр дамжуулан наманчилж, өөрийгөө чин 
сэтгэлээсээ даруусгасны дараа (С ба Г 20:5–6-г 
үзнэ үү) энэ нь үргэлжилж болно гэдгийг бидэнд 
сануулдаг.

Нүглүүдийнхээ ангижралыг хүлээн авах үйл 
явцад болон Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар нь 
хадгалахад саад болдог хоосон зүйлсийн зарим нь 
юу байж болох вэ?

Үүний зарим жишээнд хүндэтгэх шалтгаангүйгээр 
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ариун ёслолын цуглаандаа хоцорч ирэх, 
өөрсдийгөө өмнө нь шалгалгүйгээр, зохисгүйгээр 
талхыг идэж, аяганаас уухаар (1 Коринт 11:28-
ыг үзнэ үү) ирэх мөн эхлээд гэм нүглээ хүлээн, 
Бурханаас гэм нүглийнхээ төлөө өршөөл гуйхгүй 
байх зэрэг нь ордог.

Харин бусад жишээнд: цахим хэрэгслээрээ 
мессеж бичин хүндэтгэлгүй байх, ариун ёслол 
хүртсэнийхээ дараа цуглааныг орхиж явах, 
ариун өдрөөр гэр орондоо зохимжгүй үйл 
ажиллагаануудад оролцох зэрэг багтдаг.

Бид эдгээр бүх зүйлийг мэддэг атлаа яагаад 
Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар нь үргэлж сахиж 
чадахгүй байгаа шалтгаануудын нэг нь юу байж 
болох вэ?

Бид Исаиагийн номоос хэдийгээр энэ нь 
Хүндэтгэлийн өдөртэй холбоотой ч бидний 
дагах ёстой бусад зарлигтай бас хамаатай нэгэн 
хариултыг олж чадна: “Миний ариун өдөр өөрийн 
таашаалыг үйлдэхээс татгалзан, хөлөө тат” (Исаиа 
58:13).

Түлхүүр үгс нь “өөрийн таашаалыг үйлдэхээс 
татгалзах” өөрөөр хэлбэл Бурханы хүслээр хийх 
юм. Ихэнх тохиолдолд эгэл хүний хүсэл, дур 
тачаал, сонирхлоор бий болсон бидний хүсэл нь 
Бурханы таалалтай зөрчилддөг. Бошиглогч Бригам 
Янг заахдаа “хүний хүсэл, сонирхол, бодол 
мэдрэмж Бурханд болон Түүний шаардлагуудад 
төгс нийцэх үед тухайн хүн ариусгагддаг. Учир 
нь Бурханы таалалд багтах миний хүсэл бүх сайн 
сайхан руу намайг хөтөлж, мөн эцэст нь үхэшгүй 
байдал хийгээд мөнх амьдралаар намайг титэмлэх 
болно” (Deseret News, 1854 оны 9-р сарын 7, 1) 
гэжээ.

Бурханы таалалт үг нь биднийг Христийн 
Цагаатгалын хүчийг өөрсдөдөө хэрэгжүүлэхийн 

тулд үүнийг ашиглаж мөн чөтгөрийн болон 
биеийн таалалд бус харин Түүний хүсэлд 
захирагдахад биднийг урьдаг. Тиймээс бид 
Түүний ач ивээлээр дамжуулан аврагдаж чадна (2 
Нифай10:24–25-ыг үзнэ үү).

Бидний өнөөдөр хуваалцаж буй Бурханы таалалт 
үг нь Ариун Сүнсний нөлөөг аль болох удаан 
байлгаж болохын тулд амьдралдаа үргэлжлүүлэн 
наманчлах хэрэгтэй байгааг бидэнд харуулж 
байна.

Сүнстэй хамт байх нь биднийг илүү сайн хүмүүс 
болгох болно. Энэ нь [бидний] сүнсэнд “амар 
амгалан болон баяр баяслыг шивнэж … өс 
хонзон, үзэн ядалт, атаархал, тэмцэл болон бүхий 
л төрлийн хилэнцтийг [бидний] зүрх сэтгэлээс 
зайлуулах болно мөн [бидний] бүх хүсэл сайныг 
хийж, зөв шударгыг авчирч, мөн Бурханы 
хаант улсыг байгуулахын төлөө байх болно” 
(Сургаалаас: Иосеф Смит, 98-ыг үзнэ үү).

Бид Ариун Сүнсний нөлөөгөөр бусдад гомдохгүй 
байж, бас бусдыг ч гомдоохгүй байх болно. Бид 
илүү аз жаргалтай байгаагаа мэдэрч, бидний оюун 
санаа цэвэр болох болно. Бидний бусдыг хайрлах 
хайр өсөн нэмэгдэх болно. Бид эргэн тойрондоо 
байгаа хүмүүсийг уучилж, аз жаргалыг түгээх 
илүү их хүсэлтэй байх болно.

Бид бусдын өсөлт хөгжлийг харахдаа баярлаж, 
бусдад сайн сайхныг хүсэх болно.

Бид зөв шударга амьдрахыг хичээснээр ирдэг 
баяр баяслыг мэдэрч мөн байнгын, чин сэтгэлийн 
наманчлалаар дамжуулан Ариун сүнсний 
нөхөрлөлийг өөрсдийн амьдралд байлгах болтугай 
хэмээн би залбирч байна. Бид илүү сайн хүмүүс 
болж, бидний гэр бүлүүд адислагдах болно. Би 
эдгээр зарчмыг Есүс Христийн ариун нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Сайн	мэдээний	ариун	зарчмуудыг	дагах	нь	
биднийг	ариун	сүмд	ороход	зохистой	байж,	
энэ	амьдралдаа	аз	жаргалыг	олох	боломжийг	
олгож,	тэнгэрлэг	гэртээ	эргэн	очиход	тусална.

Бошиглогч Лихай, 
“Хэрэв зөв шударга 
гэж үгүй аваас аз 
жаргал ч үгүй байх 
буюу”1 хэмээн 
тунхагласан.

Бидний дайсан 
олон хүний оюун 
ухаанд асар их худал 
хуурмаг үзэл бодлыг 
суулгахдаа амжилт 
гаргасаар байдаг. Тэр 

ба түүний төлөөлөгчид бидэнд байгаа жинхэнэ 
сонголт нь зөвхөн одоо энэ амьдрал дахь аз 
жаргал, зугаа цэнгэл, ирэх амьдрал (дайсан 
байхгүй байх магадлалтай гэж батална) дахь аз 
жаргал хоёрын хооронд хэмээн тунхагладаг. Энэ 
худал хуурмаг үзэл бодол буруу сонголт боловч 
уруу татах агуу их увдистай.2

Бурханы аз жаргалын төлөвлөгөөний эрхэм 
зорилго бол үнэнч шударга шавь, гэрээт гэр 
бүлүүд энэ амьдралдаа хайр энэрэл, эе эв, амар 
амгалангаар нэгдэн,3 мөнх амьдралд Бүтээгч 
Бурхан Эцэг, Түүний Хайрт Хүү, бидний Аврагч 
Есүс Христтэй хамт селестиел өргөмжлөлийг 
хүлээн авах явдал юм.4

Би залуухан номлогчоор Британийн Номлолд 
хуваарилагдан очиход минь ажиллах болсон 
анхны газар бол Бристоль дүүрэг байв. Сүмийн 
орон нутгийн нэгэн удирдагч тухайн дүүрэгт 

ажиллаж байгаа номлогчид “нямбай, Бристоль 
маягаар” биеэ авч явах хэрэгтэй болохыг онцолж 
хэлсэн юм.

Бристоль далайн боомт дахь завь

Эхлээд би түүний хэлэх гэсэн зүйлийг сайн 
ойлгоогүй. Удалгүй “нямбай, Бристоль маяг” 
гэсэн далайчдын хэрэглэдэг үг хэллэгийн түүх, 
утга учрыг олж мэдсэн билээ. Нэгэн цагт Бристоль 
нь Нэгдсэн Хаант Улсын хоёрдахь том далайн 
боомт байжээ. Түүний далайн түрлэгийн хэмжээ 
маш өндөр, 43 тохой буюу 13 метр хүрдэг байсан 
бөгөөд үүгээрээ дэлхийд хоёрт ордог байв. Ус 
багасахад хуучин завиуд ёроолоороо газарт хүрч, 
хажуу тийш налж унадаг байсан бөгөөд завь нь 
сайн баригдаагүй бол унахдаа эвдэрч гэмтдэг 
байлаа. Үүнээс гадна сайтар нууж далдлан, 
бэхлэгдээгүй эд зүйлс байвал энэ үед хаа сайгүй 
тархан бутарч, эвдэрч гэмтдэг байв.5 Уг үг хэллэг 
ямар утга агуулгатай болохыг олж мэдсэнийхээ 
дараа тэр удирдагч номлогчийн хувьд бид 
зөв шударга, дүрмүүдээ дагадаг, хэцүү бэрх 
асуудалтай нүүр тулахад бэлтгэлтэй байх ёстой 
гэж хэлсэн болох нь тодорхой болсон.

Энэ уриалга бидний хүн бүрд хамаатай. Би 
“нямбай, Бристоль маягаар” байх гэсэн үг 
хэллэгийг сайн үед ч, саар үед ч “ариун сүмд орох 
зохистой” байх гэсэн утгаар тайлбарлах гэсэн юм.

Бристолийн хоолойн далайн түрлэгийн 
хэлбэлзлийг урьдчилан тодорхойлон, бэлтгэл 
хийж болох ч амьдралд тохиолдох шуурга, уруу 
таталтыг урьдчилан тооцоолох боломжгүй билээ. 
Гэхдээ бид “тэдгээр нь тохиолдоно!” гэдгийг 
мэднэ. Бидний хүн бүрд зайлшгүй тулгарах 
бэрхшээл, уруу таталтыг даван гарахад зөв 

Нямбай, Бристоль маягаар: Сайн, муу ямар ч үед 
ариун сүмд орох зохистой бай

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ КВИНТИН Л. КҮК
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шударга бэлтгэл, бурханлаг хамгаалалт хэрэгтэй. 
Бидэнд юу ч тохиолдсон бай бид ариун сүмд 
ороход зохистой байх ёстой. Хэрэв бид бэлтгэгдэх 
аваас эмээх нь үгүй.6

Энэ амьдралд хүлээн авах аз жаргал, ирэх 
амьдралд хүлээн авах аз жаргал хоёр хоорондоо 
зөв шударга байдлаар холбогдсон байдаг. Тэр 
ч бүү хэл үхэл, амилалт хоёрын хооронд “зөв 
шударга тэдний сүнс аз жаргалын байдал, амар 
амгалангийн байдал, энхийн байдалд хүлээн 
авагдах болно.”7

Аврагч Израилд дараа нь нифайчуудын дунд 
хийсэн дэлхий дээрх тохинууллынхаа эхэн 
үедээ энэ болон мөнх амьдрал дахь аз жаргалын 
асуудлыг хөндөж ярьсан байдаг. Тэр ёслолуудын 
талаар дурдан, ёс зүйтэй байхад онцгой анхаарал 
хандуулсан байна. Жишээлбэл: шавь нар зөвт 
байдлын төлөө өлсөж цангагч, нигүүлсэнгүй, 
цэвэр зүрх сэтгэлтэй, амар тайвныг тогтоогч байж, 
ёс зүйн бусад үндсэн зарчмыг дагавал адислагдах 
болно. Сургаалын үндсэн захиасын хувьд бидний 
Их Эзэн Есүс Христ өдөр тутмынхаа амьдралд зөв 
шударга хандлагатай байх болон биеэ авч явахын 
аль алиныг нь чухалчлан дурдсан байдаг. Түүний 
сургаалууд Мосегийн хуулийн8 зарим хэсгийг 
орлон, давамгайлаад зогсохгүй, хүмүүний худал 
хуурмаг бошиглолыг хэрэгсэхгүй болгосон юм.

Олон зууны турш Есүс Христийн сайн мэдээ итгэл 
үнэмшлийг өдөөн, биеэ авч явах ямар жишиг зөв 
шударга, хүсүүштэй, ёс зүйтэй гэдгийг, ямар нь аз 
жаргал, жаргал цэнгэл, баяр баясалд хүргэх талаар 
тодорхойлсоор ирсэн. Гэвч өнөөгийн дэлхий 
ертөнцөд Аврагчийн зааж сургасан зарчмууд, 
ёс суртахууны үндэс суурь дайралтад өртөж 
байна. Христийн шашин эсэргүүцэлтэй тулгарч 
байна. Олон хүн ёс зүйтэй гэж үздэг байсан зүйлс 
өөрчлөгдсөн гэдэгт итгэх болжээ.9

Бид хэцүү цаг үед амьдарч байна. “Сайныг муу 
гэх, мууг сайн гэх”10 хандлага газар авч байна. 
Дэлхий өөрийн хүч чадлыг дөвийлгөх, шашин 
шүтлэгийг үгүйсгэх үзэл дээр анхаарлаа хандуулж 
байгаа нь томоохон асуудлыг бий болгож байна. 
Манай шашны бус, нэгэн нэртэй зохиолч үүнийг: 
“Харамсалтай нь надад шинэ үеийнхэн үнэхээр 
илүү аз жаргалтай эсвэл тэдний үр хүүхдүүд илүү 

сайн нөхцөлд амьдарч байна, нийгмийн шударга 
ёсны шаардлага илүү сайн хангагдаж байгаа 
эсвэл гэрлэлтийн үзүүлэлтийн бууралт, ургийн 
модны шингэрэх мөчир нь… ирээдүйд ихэнх 
хүнд илүү ганцаардмал байдал, бүхнийг хамарсан 
зогсонги байдлаас өөр зүйлд хүргэхгүй гэдгээс 
өөр нотлох баримт бараг харагдахгүй байна”11 гэж 
тайлбарлажээ.

Аврагчийн шавийн хувьд бид төлөвлөж, 
бэлтгэгдсэн байх ёстой. Аз жаргалын 
төлөвлөгөөнд ёс зүйн сонгох эрх нь үндсэн, 
зохион байгуулах зарчим бөгөөд үүнд бидний 
сонголт чухал юм.12 Аврагч Өөрийн тохинууллын 
явцад үүнийг онцлон тэмдэглэж, мунхаг охид, 
талантын талаарх сургаалт зүйрлэлээр зааж 
байсан.13 Эдгээр сургаалт зүйрлэлийн аль алинд 
нь Их Эзэн бэлэн байж, үйлдэхийг дэмжиж, ажлыг 
хойш тавих, залхуурах явдлыг зэмлэсэн байдаг.

Хэдийгээр Бурханы тэнгэрлэг төлөвлөгөөнд 
хэмжээлшгүй их аз жаргал тусгагдсан байдаг ч 
заримдаа энэ нь холоос хол, одоогийн нөхцөл 
байдлаас тасарсан мэт санагддагийг би хүлээн 
зөвшөөрч байна. Хичээл зүтгэл гаргаж байгаа 
шавь бидний хувьд хүрч чадашгүй мэт санагддаг. 
Бид өөрсдийн хязгаарлагдмал өнцгөөс харахад 
өнөөгийн уруу таталт, анхаарал сарниулах зүйлс 
нь сонирхолтой харагдаж болох юм. Харин 
тэдгээр уруу таталтыг тэсвэрлэн давж чадсаны 
төлөө хүлээн авах шагнал нь хүрэхийн аргагүй 
хол, боломжгүй мэт санагдаж болно. Гэхдээ 
Эцэгийн төлөвлөгөөг үнэхээр ойлгож чадвал энэ 
нь бид зөв шударга байдлын шагналаас яг одоо 
хүртэх боломжтой гэдгийг илчилдэг. Ёс зүйд 
таарахгүй зан авир гаргах зэрэг ёс бус явдал 
хэзээ ч аз жаргал байгаагүй билээ. Алма хүү 
Кориантондоо, “ёс бус явдал хэзээ ч аз жаргал 
байгаагүй”14 хэмээн тодорхой хэлж өгсөн байдаг.

Манай сургаалыг Амюлек Алма 34:32 дээр: “Учир 
нь болгоогтун, энэ амьдрал бол хүмүүн Бурхантай 
уулзахаар бэлтгэх үе; тийм ээ, болгоогтун 
энэ амьдралын өдөр бол хүмүүн өөрсдийн 
хөдөлмөрийг гүйцэтгэх өдөр юм” хэмээн тодорхой 
хэлж өгсөн байдаг.

Тиймээс бид энэ хүнд хэцүү цаг үед хэрхэн 
бэлдэх вэ? Зөв шударга байдалд ариун сүмд орох 
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зохистой байхаас гадна өөр олон зарчим ордог. Би 
тэдгээрээс гурвыг нь онцлон дурдъя.

Нэгд: Зөв шударгаар өөрийгөө захиран, биеэ авч 
явах чадвар

Заримдаа бид балчир нялх хүүхдүүдээ сурч, өсөж 
торниж байгааг харж байдгийн адил бидний хайрт 
Тэнгэр дэх Эцэг биднийг гайхан харж байдаг 
гэдэгт би итгэдэг.

Хөөсөн чихрийн туршилт

Би ерөнхийлөгч Угдорфын 2010 оны ерөнхий 
чуулган дээр15 Станфордын Их Сургуульд 1960-
аад оны үед хийгдсэн хөөсөн чихрийн туршилтын 
талаар дурдсан үг надад их таалагддаг. Та нар 
санаж байгаа байх, дөрвөн настай хүүхдүүдэд тус 
бүр нэг хөөсөн чихэр өгөөд, 15-20 минут идэлгүй 
хүлээж чадах юм бол дахиад нэг хөөсөн чихэр 
нэмж өгнө гэдэг. Видео бичлэг дээр олон хүүхэд 
хөөсөн чихрийг идэхгүйн тулд янз бүрийн үйлдэл 
хийж байгааг харуулдаг. Зарим нь сорилтыг 
давдаггүй.16

Анхны туршилтыг удирдан явуулсан эрдэмтэн, 
доктор Уолтер Мишель уг судалгаа нь өөрийгөө 
захирах чадвар, өөрийнх нь тамхины донтолтын 
талаарх санаа зовнилоос үүдэлтэй хийгдсэн 
хэмээн өнгөрсөн жил хэвлэгдсэн номдоо бичжээ. 
АНУ-ын Эрүүлийг хамгаалах газрын 1964 оны 
тайланд тамхи татах нь уушигны хорт хавдар 
үүсэхэд нөлөөлдөг гэсэн дүгнэлт түүний сэтгэлийг 
зовоож эхэлсэн байна.17 Олон жилийн судалгааны 
дараа, түүний мэргэжил нэгтэй хамтран ажиллагч 
нь “өөрийгөө захирах чадвар нь булчингийн адил 
ашиглах тусам чангарч, хүчтэй болдог. Нэг удаа 
уруу таталтаас зайлсхийж чадвал энэ нь ирээдүйд 
уруу таталтаас зайлсхийх чадавхаа хөгжүүлэхэд 
тань тусална”18 гэж мэдэгдсэн байна.

Өөрийгөө захирах чадвараа хөгжүүлэн, зөв 
шударга амьдрах нь мөнхийн өсөлт хөгжлийн 
зарчим юм. Энэ нь сүнслэг, материаллаг асуудлын 
аль алинд нь хамаатай.

Манай номлогчид үүний сайхан жишээ. Тэд 
Христийнхтэй адил зан чанарыг хөгжүүлэн, 
дуулгавартай ба сүнслэг байдлыг эрхэмлэдэг. 

Тэд маш чанд хуваарийг даган, өдрийг бусдад 
үйлчлэхэд зориулдаг. Тэд өнөө үед давамгайлан 
хэрэглэгддэг өдөр тутмын, этгээд загвараар биш 
харин энгийн, даруухан хувцасладаг. Тэдний 
биеэ авч явах чадвар, гаднах төрх байдал нь ёс 
суртахууны чухал захиасыг илэрхийлж байдаг 
билээ.19

Одоогийн байдлаар нийтдээ 230 000 гаруй залуус 
сүүлийн таван жилд номлолд үйлчлэн буусан 
эсвэл яг одоо үйлчилж байна. Тэд гайхамшигт 
сүнслэг хүч чадал, хувийн сахилга батаа 
цаашид үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх шаардлагатай 
бөгөөд тэгж чадахгүй бол уг чадварууд нь яг 
ашиглагддаггүй булчингийн адил хатангирших 
болно. Бид Христийн жинхэнэ дагалдагч гэдгээ 
бусдад тунхаглахаар биеэ авч явж, хувцаслаж 
байх ёстой. Зөв шударгаар биеэ авч явахаа эсвэл 
энгийн, даруу хувцаслалтаа орхисон хүмүүс 
өөрсдийгөө баяр баясал, аз жаргалын алиныг нь 
ч авчрахгүй амьдралын хэв маяг руу орох аюулд 
хүргэдэг.

Сэргээгдсэн сайн мэдээ нь бидэнд аз жаргалын 
төлөвлөгөөний бүдүүвч зургийг мөн өөрийгөө 
захирах чадварын талаар ойлгон, уг чадвараа 
хөгжүүлж, уруу таталтаас зайлсхийх ёстой 
шалтгааныг өгдөг. Түүнчлэн, зөрчил хийсэн үед 
хэрхэн наманчлах талаар заадаг.

Хоёрт: Хүндэтгэлийн өдрийг сахих нь зөв шударга 
байдлыг хөгжүүлж, гэр бүлийг хамгаална

Эртний Христийн Сүм Хүндэтгэлийн өдрийг 
Их Эзэний Амилалтыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 
зорилгоор бямба гаргаас ням гараг болгон 
өөрчилсөн. Хүндэтгэлийн өдрийн бусад үндсэн 
зорилго нь өөрчлөгдөлгүй хэвээр үлдсэн. 
Еврейчүүд болон Христэд итгэгчдийн хувьд 
Хүндэтгэлийн өдөр Бурханы агуу ажлыг 
төлөөлдөг.20

Саяхан эхнэр бид хоёр хайрт найз Роберт 
Абрамс болон түүний эхнэр Даянагийн урилгаар 
хамт ажилладаг хоёр хүн болон тэдний гэргий 
нартай хамт еврейчүүдийн Шаббат гэж нэрлэдэг 
хүндэтгэлийн өдөрт оролцохоор тэдний Нью Йорк 
дахь гэрт нь зочлон очсон юм.21 Еврейчүүдийн 
Хүндэтгэлийн өдөр нь баасан гаргийн оройноос 
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эхэлдэг. Энэ өдөр гол нь Бурханд Бүтээгчийнх нь 
хувьд хүндэтгэл үзүүлэхэд оршиж байв. Ёслол 
нь гэр бүлийн адислал, хүндэтгэлийн өдрийн 
дууллаар эхлэв.22 Бид гар угаах ёслол, талх 
адислах, залбирал, кошер зоогоос хүртэх, судраас 
эш татаж унших, Хүндэтгэлийн өдрийн дууг ёс 
төртэйгөөр дуулахад оролцов. Бид еврей үгсийг 
англи орчуулгатайгаар хэлэхийг сонссон. Тэдний 
уншсан хамгийн хүчтэй судар нь, Хүндэтгэлийн 
өдрийг баясгалант23 өдөр хэмээн тунхагласан 
бидний дуртай Хуучин Гэрээний Исаиагийн, “Та 
нар Намайг өөрсдийн чинь Бурхан Эзэн гэдгийг 
мэдэхийн тулд эдгээр нь та нар болон Миний 
хооронд тэмдэг болох болно”24 гэсэн Езекиелийн 
шүлгүүд байв.

Энэ гайхалтай үдэш гэр бүлийн хайр, сүсэг 
бишрэл, Бурханы өмнө хүлээх үүргийн талаар 
сэтгэл хөдөлгөм сайхан мэдрэмж төрсөн юм. 
Би энэ үйл явдлын талаар дурсан санахдаа олон 
зууны турш еврей үндэстний туулсан асар хүнд 
хавчлага мөрдлөгийн талаар эргэцүүлэн бодсон. 
Хүндэтгэлийн өдрийг сахих нь судрын үгээр 
еврейчүүдийг хамгаалан, адисалсан тэрхүү 
“мөнхийн гэрээ”25 нь болж байсан гэдэг нь 
ойлгомжтой байв. Үүнээс гадна энэ нь олон еврей 
хүний амьдралаас харж болох ер бусын гайхалтай 
гэр бүлийн амьдрал, аз жаргалд хувь нэмэр 
оруулсан нь гарцаагүй.26

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүдийн хувьд Хүндэтгэлийн өдрийг 
сахих нь гэр бүлүүдийг адислан, хүчирхэгжүүлж, 
биднийг Бүтээгчтэй холбож, аз жаргалыг өсөн 
нэмэгдүүлдэг зөв шударга байдлын нэгэн 
хэлбэр юм. Хүндэтгэлийн өдөр нь биднийг 
хөнгөн хийсвэр, зохисгүй эсвэл ёс бус зүйлээс 
тусгаарладаг. Энэ нь биднийг дэлхийнхээр бус, 
харин дэлхийд амьдрах боломжийг олгодог.

Сүүлийн зургаан сар Сүмд гайхалтай өөрчлөлтүүд 
хийгдсэн билээ. Энэ нь Тэргүүн Зөвлөл, 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Хүндэтгэлийн 
өдрийн талаар онцлон тэмдэглэсэн үгс мөн 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны Хүндэтгэлийн 
өдрийг баясгалант өдөр болгох уриаг гишүүд 
хэрхэн хүлээн авсны үр дүнд болсон билээ.27 Олон 
гишүүн Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар нь бүрэн 
сахивал энэ нь амьдралын шуурганаас хамгаалах 

орогнох байр нь байх болно гэдгийг мэднэ. 
Түүнчлэн энэ нь Тэнгэр дэх Эцэгээ шүтэн биширч, 
ариун ёслолын цуглааны ариун нандин байдлын 
талаарх бидний ойлголт өсөн нэмэгдсэнийг 
харуулж буй тэмдэг юм. Сайжруулах зүйлс их 
байсаар байгаа ч бид гайхалтайгаар эхэлсэн 
билээ. Энэхүү зөвлөгөөг бүгдээрээ үргэлжлүүлэн 
хүлээн авч, Хүндэтгэлийн өдрийн сүсэг бишрэлээ 
сайжруулахыг би уриалж байна.

Гуравт: Бид зөв шударга байвал тэнгэрлэг 
хамгаалалтыг олж авна

Бид Бурханы тэнгэрлэг төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг 
болох Ариун Сүнсний бэлгээр адислагдсан. Энэ 
бэлэг нь “зохистой байхын хэрээр Ариун Сүнсний 
нөхөрлөлийг авах эрх юм.”28 Хэрэв сайн мэдээ 
бидний амьдралд нэн тэргүүнд тавигддаг бол 
Бурхан Тэргүүтэний энэ гишүүн ариусгах үүргийг 
гүйцэтгэдэг. Түүнчлэн Тэрээр хилэнцийн эсрэг 
сэргийлж, аюулаас хамгаалах дуу хоолой болдог. 
Амьдрал гэх далайгаар аялах үед Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дагаж байх нь нэн чухал юм. Сүнс нь 
биднийг уруу таталт, аюулаас зайлсхийхэд тусалж, 
хэцүү үед тайтгаруулан, удирдан залдаг. “Харин 
Сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар 
тайван, тэвчээр, энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй 
байдал”29 мөн.

Сайн мэдээний ариун зарчмуудыг дагах нь 
биднийг ариун сүмд ороход зохистой байж, энэ 
амьдралдаа аз жаргалыг олох боломжийг олгож, 
тэнгэрлэг гэртээ эргэн очиход тусална.

Хайр ах эгч нар аа, амьдрал амар биш бөгөөд 
анхнаасаа амар хялбар байхаар төлөвлөгдөөгүй. 
Энэ нь сорилт, шалгалтын цаг хугацаа билээ. 
Бристолийн бомт дээрх хуучин завиудын адил 
далайн түрлэг алга болон, дээш нь түрж гаргах 
чадалтай бүх зүйл нь энэ дэлхий дээрээс алга 
болсон мэт санагдах үе бидэнд ирнэ. Бид ёроолыг 
мөргөж, бүр хажуу талаараа налан унаж ч болох 
юм. Ийм сорилтын үед та нар ариун сүмд орохоор 
зохистой амьдралаар амьдарч чадвал хамгийн 
үнэтэй гэсэн бүх зүйлээ авч үлдэж чадна гэдгийг 
би гэрчилж байна. Амар амгалан, аз жаргал, баяр 
баяслын адислалууд нь Тэнгэрлэг Эцэгтэй болон 
Түүний Хүү Есүс Христтэй хамт мөнх амьдрал, 
селестиел алдар сууг хүртэх адислалуудын 
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хамт биеллээ олох болно. Би энэ бүхнийг Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Ах, эгч нар аа, 
ерөнхийлөгч 
Монсон надаас 
Сүмийн ерөнхий эрх 
мэдэлтэн, Бүсийн 
далууд болон туслах 
бүлгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийг та 
бүхэнд танилцуулж, 
дэмжүүлэн батлахыг 
хүссэн юм.

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 байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж 
болно.

Санал хурааж дууслаа.

Рассэлл М.Нэлсонг Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгчөөр, мөн тус чуулгын 
гишүүдээр Рассэлл М.Нэлсон, Даллин Х.Өүкс, 
M.Рассэлл Баллард, Робэрт Д.Хэйлс, Жэффри 
Р.Холланд, Дэвид А.Бэднар, Квинтин Л.Күк, Д. 
Тодд Кристоффэрсон, Нийл Л.Андэрсэн нарыг 
болон Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын шинэ 
гишүүдээр Роналд A.Расбанд, Гэри И.Стивэнсон, 
Дэйл Г.Рэнланд нарыг дэмжүүлэн батлах санал 

оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж 
болно.

Санал хурааж дууслаа.

Тэргүүн Зөвлөл, Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүдийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчид хэмээн дэмжүүлэн батлах санал оруулж 
байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Санал хурааж дууслаа.

Бид Арванхоёрын чуулгын гишүүнээр 
үйлчлэхээр болсон Роналд А.Расбандыг Далын 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээс, ахлагч 
Расбанд болон ахлагч Дэйл Г.Рэнланд нарыг 
Далын нэгдүгээр чуулгын гишүүнээс чөлөөлж 
байна.

Талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс 
гараа өргөнө үү.

Бид ахлагч Дон Р.Кларкийг Далын нэгдүгээр 
чуулгын гишүүнээс; ахлагч Койчи Аояаги, Брюс 
А.Карлсон нарыг Далын хоёрдугаар чуулгын 
гишүүнээс чин сэтгэлээсээ талархан чөлөөлж, 
тэднийг чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдэлтнээр 
томилох санал оруулж байна.

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн 
батлах нь

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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Тэдний хийсэн онцгой үйлчлэлд бидэнтэй хамт 
талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс 
гараа өргөнө үү.

Бид үүний нэгэн адилаар Сэрхий A.Коваловыг 
Бүсийн далын гишүүнээс чөлөөлж байна.

Түүний үйлчлэлд талархаж буй хүмүүс гараа 
өргөнө үү.

Энэ удаа бид Жон С.Таннэр ахыг Ням гаргийн 
ангийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн нэгдүгээр 
зөвлөхөөс, Дэвин Г.Дюррант ахыг Ням гаргийн 
ангийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн хоёрдугаар 
зөвлөхөөс чөлөөлж байгааг мэдэгдэж байна. 
Урьд нь мэдэгдсэний дагуу Таннэр ах Хавай 
дахь БЯИС-ийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлэхээр 
томилогдсон юм.

Бидэнтэй хамт тэдний үйлчлэл ба хичээл зүтгэлд 
талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс 
гараа өргөнө үү.

Дэвин Г.Дюррант Ням гаргийн ангийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн нэгдүгээр зөвлөхөөр, Брайн 
К.Аштон Ням гаргийн ангийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн хоёрдугаар зөвлөхөөр үйлчлэхээр 

дуудагдсан.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн, Бүсийн дал, туслах 
бүлгүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг хэвээр 
батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Санал хурааж дууслаа. 

Бид аливаа саналыг дэмжихгүй байгаа хүмүүсийг 
гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө уулзахад урьж байна.

Ах, эгч нар аа, Сүмийн удирдагчдад итгэж, тэдний 
төлөө залбирдагт тань баярлалаа.

Бид одоо Арванхоёр Төлөөлөгчийн шинэ 
гишүүдийг индэр дээр гарч суудлаа эзэлнэ үү 
хэмээн урьж байна. Тэд маргааш өглөө бидэнд 
хандан үг хэлэх болно. 
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Номлол,	боловсрол,	гэрлэлт,	ажил	мэргэжил	
болон	Сүм	дэх	үйлчлэл	гэх	мэт	та	нарын	хийдэг	
сонголтууд	та	нарын	мөнхийн	хувь	тавиланд	
нөлөөлөх	болно.

Өнөөгийн залуучуудын 
тухай маш олон 
зүйл яригдаж бас 
бичигдсээр байна. 
Тэдний олон нь 
шашныг эсэргүүцдэг 
болохыг судалгаа 
харуулж байна. 
Өртэй, ажилгүй хүн 
олон байна. Дийлэнх 
нь гэрлэх бодолтой 
байгаа ч олон нь энэ 
алхмыг хийх хүсэлгүй 

байна. Хүүхэдтэй болохыг хүсдэггүй хүмүүсийн 
тоо өсч байна. Сайн мэдээ болон сүнслэг 
удирдамжгүйгээр олон нь буруу замаар орж, замаа 
алдаж байна.

Аз болоход, бид сайн мэдээний төлөвлөгөөгөөр 
адислагдсан учраас манай Сүмийн залуучууд 
эдгээр сэтгэл түгшээсэн чиг хандлагыг төдийлөн 
дагаагүй байна. Тэрхүү мөнхийн төлөвлөгөө нь 
Бурханы үг болон Түүний бошиглогчдын үгс 
болох төмөр бариулаас үргэлж тууштай зуурсаар 
урагш зүтгэхийг багтаадаг. Бид Түүн дээр эргэн 
очиход биднийг хөтлөх төмөр бариулаас илүү 
сайн зууран барих хэрэгтэй. Одоо бид бүхэнд 
“сонголтын өдрийн тэрхүү цаг”1 ирээд байна.

Намайг багадаа бодлогогүй, тааруу сонголт хийх 
гэж байх үед аав минь заримдаа “Робэрт, цэх 
зогсоод, зөв нис!” гэж хэлдэг байж билээ. Та нар 
тэнд байсан. “[Бид] сурч болохын тулд, өөрийн 
хүмүүст тодорхойгоор ярихад бодгаль минь 
баяс[даг]”2 учир би ялангуяа өсвөр үеийнхэн, өв 
тэгш өсвөр үеийнхэн болон залуучууд та нартаа 

хандан түүн шиг шулуухан ярихыг хүсэж байна.

Та нар амьдралынхаа эгзэгтэй үед амьдарч байна. 
Номлол, боловсрол, гэрлэлт, ажил мэргэжил 
болон Сүм дэх үйлчлэл гэх мэт та нарын хийдэг 
сонголтууд та нарын мөнхийн хувь тавиланд 
нөлөөлөх болно. Энэ нь та нар үргэлж урагшаа—
ирээдүйгээ харах болно гэсэн үг юм.

Нисэх хүчинд нисгэгч байхдаа би энэ зарчмыг 
сурсан юм: Дуу цахилгаантай, ширүүн бороо орж 
байгаа зурвас руу хэзээ ч зориуд бүү нис. (Би энэ 
тухай хэрхэн олж мэдсэнээ та нарт хэлэхгүй.) 
Оронд нь үүнийг тойрон нисч, чиглэлээ өөрчилж 
эсвэл газардахаасаа өмнө шуурга намдахыг хүлээх 
ёстой.

Хайрт залуу ах, эгч нар аа, эцсийн өдрүүдэд 
дэгдсэн энэ шуурганд “зөв нисэхэд” тань би та 
нарт туслахыг хүсч байна. Та нар бол нисгэгчид. 
Хийж буй сонголт бүрийнхээ үр дагаврыг бодож 
үзэх нь та нарын үүрэг хариуцлага юм. “Хэрэв 
би энэ сонголтыг хийвэл, тохиолдож болох үр 
дүнгийн хамгийн муу зүйл нь юу байж болох вэ?” 
гэж өөрсдөөсөө асуу. Та нарын зөв шударга аливаа 
сонголт замаасаа гарахгүй байхад та нарт туслах 
болно.

Үүний талаар бодож үзээрэй: Хэрэв та нар архи 
уухгүй байхыг сонговол та нар архичин болохгүй! 
Хэрэв та нар хэзээ ч өрөнд орохгүй байхыг 
сонговол дампуурахаас зайлсхийж болно!

Судруудын зорилгуудын нэг нь зөв шударга 
хүмүүс уруу таталтад болон хорон муу зүйлст 
хэрхэн ханддагийг үзүүлэхэд оршдог. Товчоор 
хэлбэл, тэд үүнээс зайлсхийдэг! Иосеф 
Потифарын эхнэрээс зугтан гарав.3 Лихай гэр 
бүлээ аван, Иерусалимыг орхисон.4 Мариа, 
Иосеф хоёр Херодын ёс бус хуйвалдаанаас 
зугтан, Египетийг зорин хөдөлсөн.5 Дурдсан 

Өнөөгийн дэлхийн саад бэрхшээлтэй тулгарах нь
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жишээ бүр дээр Тэнгэрлэг Эцэг эдгээр итгэгчид 
сэрэмжлүүлсэн. Үүний нэгэн адилаар, Тэр 
бидэнд тэмцэх, зугтаах эсвэл өөрчлөгдөж буй 
нөхцөл байдлуудыг хүлээн авах эсэхээ мэдэхэд 
маань туслах болно. Тэр залбирлаар дамжуулан 
бидэнтэй ярих ба залбирах үед маань биднийг 
удирдах Ариун Сүнс бидэнтэй хамт байх болно. 
Бидэнд судрууд, амьд бошиглогчид, патриархын 
адислал, сүнслэгээр удирдуулсан эцэг эх, 
санваарын ба туслах бүлгийн удирдагчид болон 
энэ бүхнээс илүүтэй Сүнсний намуухан, зөөлөн 
дуу хоолой байна.

Их Эзэн “Би та нарыг удирдах болно”6 хэмээх 
Өөрийн амлалтыг үргэлж биелүүлнэ. Бид 
өөрсдийгөө удирдуулах уу гэдэг нь цорын ганц 
асуулт юм. Бид Түүний дуу хоолойг болон Түүний 
үйлчлэгчдийн дуу хоолойг сонсох уу?

Хэрэв та нар Их Эзэний төлөө байвал Тэрээр 
та нарын төлөө байх болно гэдгийг би гэрчилж 
байна.7 Хэрэв та нар Түүнийг хайрлаж, Түүний 
зарлигуудыг сахивал Түүний Сүнс та нартай хамт 
байж, та нарыг удирдах болно. “Сайныг үйлдэхэд 
хөтөлдөг тэр Сүнсэнд итгэлээ тавигтун. … Зөв 
шударга ёсны зүйлүүдэд хамаарах юуг ч … чи 
үүгээр мэдэх болно.”8

Эдгээр зарчим дээр үндэслэн би та нарт зарим 
бодит зөвлөгөөг өгмөөр байна.

Үеийнхнээс чинь олон нь их хэмжээний өрөнд 
ороод байна. Намайг залуу байхад манай гадасны 
ерөнхийлөгч Уолл Стритэд (Wall Street) хөрөнгө 
оруулалтын банкны ажилтнаар ажилладаг байв. 
Тэр надад “Хэрэв чи орлогоосоо хэтрүүлэлгүй, 
аз жаргалтай амьдарч чаддаг бол баян хүн” 
хэмээн заадаг байсан. Та нар үүнийг хэрхэн 
хийж чадах вэ? Аравны нэгээ төлөөд, хуримтлал 
үүсгэ! Та нар олохынхоо хэрээр мөнгөө хадгал. 
Шаардлагатайгаас илүү тансаг зүйл худалдаж 
авахаар бусадтай бүү өрсөлд. Төлж чадахгүй 
зүйлсээ бүү худалдаж ав.

Дэлхийн олон залуу боловсролтой болохын тулд 
өр тавьж, дараа нь сургуулийн зардал нь тэдний 
эргэн төлж чадахаас илүү үнэтэй байгааг ойлгож 
байна. Оюутны тэтгэлэг, буцалтгүй зээл эрж хай. 
Хэрэв боломжтой бол өөрсдөө төлбөрөө төлөхөд 

тань туслах хагас цагийн ажилтай бол. Энэ нь 
зарим талаараа золиослол гаргахыг шаарддаг ч 
амжилтад хүрэхэд тань туслах болно.

Боловсрол таныг сайн ажил эрхлэх боломжоор 
хангах болно. Энэ нь таныг эргэн тойрондоо 
байгаа хүмүүст үйлчилж, тэднийг адислах илүү 
сайн боломжийг олгох болно. Энэ нь таныг насан 
туршдаа суралцах зам дээр гаргах болно. Энэ 
нь харанхуй бүдүүлэг байдалтай болон алдаа 
дутагдалтай тэмцэхэд таныг хүчирхэгжүүлэх 
болно. Иосеф Смитийн зааснаар: “Мэдлэг 
тодорхой бус байдал болон эргэлзээ, харанхуйг 
арилгадаг; Учир нь эдгээр зүйлс мэдлэг байгаа 
газарт оршин тогтнож чаддаггүй. … Мэдлэг 
байгаа газарт хүч байдаг.”9 “Хэрэв тэд Бурханы 
зөвлөмжийг анхааран сонсох аваас суралцсан байх 
нь сайн хэрэг.”10 Боловсрол нь та нарыг гэрлэлт 
гэх мэт ирээдүйд болох зүйлст бэлтгэх болно.

Би дахин шулуухан яримаар байна. Гэрлэлт 
рүү хөтөлдөг зам нь болзоо хэмээх өртөөгөөр 
дайран өнгөрдөг! Болзоо нь удаан ярилцах 
боломж олгодог. Болзож байхдаа бие биенийхээ 
талаар чадах бүхнээ мэдэж ав. Боломжтой үед 
бие биенийхээ гэр бүлүүдийн талаар мэдэж ав. 
Та хоёрын зорилго нийцэж байна уу? Та хоёр 
зарлигуудын талаар, Аврагчийн талаар, санваар, 
ариун сүм, эцэг эх байх, Сүмийн дуудлага болон 
бусдад үйлчлэх талаар адил бодолтой байна уу? 
Та хоёр бие биенээ амжилттай эсвэл бүтэлгүйтсэн 
үедээ, уур бухимдлыг тэвчиж, азгүйдэлтэй тэмцэж 
байхдаа сэтгэлийн дарамтыг хэрхэн даван туулж 
байгаагаа ажигласан уу? Таны болзож байгаа 
хүн бусдыг шүүмжилж байна уу эсвэл тэднийг 
хүчирхэгжүүлж байна уу? Түүний хандлага, хэл 
яриа болон бие авч яваа байдал нь таны сэтгэлд 
нийцэж байна уу?

Үүнийг хэлсний учир гэвэл, бидний хэн нь ч төгс 
хүнтэй гэрлэдэггүй, харин төгс болох чадавхтай 
хүнтэй гэрлэдэг. Зөв гэрлэлт нь зөвхөн өөрийн юу 
хүсч байгааг тусгадаггүй; энэ нь хамтрагч маань 
болох эмэгтэй юу хүсч байгааг болон өөрөө ямар 
хүн болох хэрэгтэйг хэлдэг.

Шууд хэлэхэд, хорин хэдтэй байхдаа бусад 
сонирхолтой зүйл, үйл ажиллагаанд оролцохын 
тулд гэрлэлтээ хойшлуулан, “зөвхөн цагийг 
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сайхан өнгөрүүлэх” гэж бүү болзоорой. Яагаад 
гэж үү? Яагаад гэвэл болзоо ба гэрлэлт нь эцсийн 
зогсоол биш юм. Эдгээр нь таны очихоор зорьж 
буй газарт тань хүргэх үүд хаалга юм. “Ийм 
учраас эр хүн эцэг эхээ орхиод, эхнэртэйгээ 
нийлэн, тэр хоёр нэгэн бие болох ажгуу.”11

Одоо таны үүрэг бол гэрлэхийг хүсч байгаа 
хүн шигээ зохистой байх явдал юм. Хэрэв та 
эрүүл чийрэг, сэтгэл татам, үнэнч шударга, аз 
жаргалтай, ажилсаг, сүнслэг хүнтэй гэрлэхийг 
хүсч байгаа бол өөрөө тийм хүн бай. Хэрэв та 
тийм хүн хэдий ч гэрлээгүй байгаа бол тэвчээртэй 
бай. Их Эзэнийг харуулдан хүлээ. Их Эзэн та 
нарын хүслийг мэддэг мөн түүнд итгэлтэй үнэнч 
байдгийн тань төлөө Тэр та нарыг хайрладаг 
гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ дэлхийд болон 
ирэх дэлхийд танд зориулсан төлөвлөгөө Түүнд 
бий. Түүний Сүнсийг сонс. “Их Эзэнд зөвлөхөөр 
бус, харин түүний мутраас зөвлөгөөг авахаар 
эрэлхийл.”12 Энэ ба ирэх амьдралд “хэрэв та нар 
бэлтгэгдэх аваас, та нар эмээх нь үгүй”13 хэмээх 
Түүний амлалтууд биелэгдэх болно.

Хэрэв танд хангалттай эд баялаг байхгүй бол 
бүү санаа зов. Сүмийн нэгэн гайхалтай гишүүн 
саяхан надад “Би хүүхдүүдээ мөнгөөр өсгөөгүй; 
би тэднийг итгэлээр өсгөсөн” гэж хэлсэн юм. Энэ 
нь үнэхээр үнэн билээ. Амьдралынхаа бүх тал 
дээр итгэлээ хөгжүүлж эхэл. Тэгэхгүй бол “итгэл 
тань суларч” та нар зовж, шаналах болно. Итгэлээ 
хөгжүүлэхэд шаардлагатай тэр хүч чадал багасах 
болно. Тиймээс өөрсдийн итгэлийг өдөр бүр 
хөгжүүл мөн та нар “… улам улам хүчирхэг мөн 
Христийн бишрэлд улам улам гуйвшгүй бат”14 
болох болно.

Гэрлэлтэд бэлэн байхын тулд та ариун ёслолоос 
хүртэхүйц мөн ариун сүмийн эрхийн бичиг 
авахуйц зохистой байх ёстой. Ариун сүмд тогтмол 
орж бай. Сүмд үйлчил. Сүмийн дуудлагуудад 
үйлчлэхээс гадна зүгээр л “сайныг үйлдэж 
явсан”15 Аврагчийн үлгэр жишээг дага.

Та нарт ирээдүйн сонголтуудын талаар чухал 
асуултууд байж болох юм. Би залуу байхдаа 
эцэг эхээсээ болон итгэлтэй, итгэл хүлээсэн 
зөвлөхүүдээс зөвлөгөө авдаг байсан. Нэг нь 
санваарын удирдагч байсан ба нөгөө нь надад 

итгэдэг байсан багш юм. Тэд хоёулаа л надад 
“хэрэв чи миний зөвлөгөөг авахыг хүсвэл үүнийг 
авахаар бэлтгэ” гэж хэлдэг байв. Би энэ нь ямар 
утга учиртайг мэднэ. Та нарын сүнслэг байдлын 
сайн сайханд чин сэтгэлээсээ санаа тавьдаг 
зөвлөхүүдийг залбирч, сонго. Үе тэнгийнхнээсээ 
зөвлөгөө авахдаа болгоомжтой бай. Хэрэв та 
өөрт байгаагаасаа илүүг авахыг хүсвэл хажуудах 
хүндээ биш харин дээшээ ханд!16

Хэн ч таны төлөө сонголт хийж чадахгүй гэдгийг 
санагтун. Зөвхөн таны итгэл болон залбирлууд 
таныг өндөрт өргөж, зүрх сэтгэлийн хүчит 
өөрчлөлтийг танд бий болгоно. Дуулгавартай 
байх таны шийдвэр л таны амьдралыг өөрчилж 
чадна. Аврагчийн таны төлөө хийсэн цагаатгагч 
золиослолын ачаар та нарын дотор хүч байдаг.17 
Хэрэв та нар дуулгавартай байх юм бол сонгох 
эрхтэй, хүчтэй гэрчлэлтэй байх ба таныг удирдах 
Ариун Сүнстэй хамт байх болно.

Саяхан нэг залуухан кино зохиолч өөрийгөө 
“үрэлгэн үеийнхэн” болох “найдвар болон баяр 
баясгалан, сэтгэл ханамжийг буруу газраас буруу 
арга замаар хайж буй нэгэн үеийнхний”18 нэг хэсэг 
гэдгээ мэдэрсэн тухайгаа надтай хуваалцсан юм.

Аврагчийн ярьсан үрэлгэн хүүгийн сургаалт 
зүйрлэл дээр хүүг олон адислал хүлээж байсан 
ч тэрээр тэдгээрийг шаардахаасаа өмнө өөрийн 
амьдрал, сонголтууд болон нөхцөл байдлаа 
дүгнэх ёстой байв. Дараа нь тохиолдсон 
гайхамшгийг судруудад “тийнхүү тэр ухааран”19 
гэсэн энгийн үгсээр дүрсэлжээ. Би та бүхнийг 
өөрсдийгөө дүгнэхийг урамшуулж байна. Сүмд 
чухал шийдвэр гаргах хэрэгтэй болоход бид 
ихэвчлэн зөвлөлийн хурал хийдэг. Гэр бүлийн 
зөвлөлүүд төстэй зорилгоор ажилладаг. Та нар 
“хувийн зөвлөлийн хурал” хийхийг хүсч болно. 
Залбирсныхаа дараа хэсэг хугацаанд ганцаараа 
бай. Ирээдүйнхээ талаар бод. “Би бусдыг 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд амьдралынхаа ямар 
зүйлсийг хүчирхэгжүүлж болох вэ? Нэг жилийн 
дараа, хоёр жилийн дараа би хаана байхыг хүсч 
байна вэ? Тэнд хүрэхийн тулд би ямар ямар 
сонголт хийх хэрэгтэй вэ?” гэх мэт асуултуудыг 
өөрөөсөө асуу. Та нисгэгч гэдгээ мөн танд үүрэг 
ноогдсон гэдгийг санаарай. Та нар өөрсдийгөө 
дүгнэх үед Тэнгэрлэг Эцэг тань та нар дээр ирэх 
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болно гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр Өөрийн 
Ариун Сүнсний тайтгаруулагч гараар дамжуулан 
та нарт туслах болно.

Би Бурхан амьд гэдгийг гэрчилж байна. Аврагч 
та нарт хайртай гэдгийг би онцгойлон гэрчилж 
байна. “[Түүний агуу] учир шалтгааны төлөө 
бид урагш явахгүй гэж үү? Арагшаа биш, харин 
урагшаа явагтун.”20 Та нар Түүнийг дагавал, 
Тэрээр та нарыг хүчирхэгжүүлж, өргөн дэмжих 
болно. Тэр та нарыг хамгийн эрхэм дээд гэрт чинь 
аваачих болно. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Үрдээ	бүхнээ	зориулсан	эхийн	харамгүй	хайраас	
илүү	Есүс	Христийн	цэвэр	хайранд	дөхөж	очих	
хайр	мөнх	бус	оршихуйд	үгүй	билээ.

Та нартай нэгдэн 
ахлагч Роналд 
А.Расбанд, ахлагч 
Гэри И.Стивэнсон, 
ахлагч Дэйл Г.Рэнланд 
болон тэдний гэргий 
нарыг тэдний төсөөлж 
чадах хамгийн 
гайхамшигтай 
хамтын ажиллагаанд 
тавтай морилно уу 
хэмээн урихыг минь 
зөвшөөрнө үү.

Аврагчийн Цагаатгалын тухай бошиглох үедээ 
Исаиа, “Тэр бидний өвчнийг Өөртөө тээж, бидний 
уй гашууг даав”1 хэмээн бичжээ. Хожмын үеийн 
сүр жавхлант нэг үзэгдэл “[Есүс] … дэлхийн 
нүглүүдийг үүрэхээр … дэлхийд ирсэн бөлгөө”2 
хэмээн онцолсон байдаг. Эртний болон орчин 
үеийн судар “тэрбээр тэднийг гэтэлгэв, мөн эрт 
дээр үеийн бүх өдрүүдэд тэднийг тээн мөн авч 
явсан бөлгөө”3 хэмээн гэрчилдэг. Миний дуртай 
нэг дуулал “Чөлөөлөгчийнхөө дуу хоолойг 
сонсогтун!”4 хэмээн биднийг уриалдаг.

Үүрэх, үүрсэн, тээх, чөлөөлөх. Эдгээр нь Мессиаг 
дүрсэлдэг хүчтэй үг бөгөөд найдвар агуулсан 
байдаг билээ. Энэ нь бид байгаа газраасаа 
байх хэрэгтэй боловч өөрсдөө үл хүрч чадах 
газарт аюулгүй аваачихад тусалдаг бөгөөд ийм 
найдварыг өгүүлдэг. Эдгээр нь бас ачаа дарамт, 
тэмцэл, ядаргаа гэсэн утга илэрхийлдэг. Эдгээр нь 
хэмжээлшгүй их үнэ төлж, унасан биднийг өргөн, 
хүчин мөхөстсөн биднийг урагш тээж, аврал 
хол байхад биднийг гэрт маань аюулгүй хүргэж 
өгдөг Түүний эрхэм зорилгыг дүрслэх хамгийн 

тохиромжтой үгс юм. Тэрээр, “Би загалмай дээр 
өргөгдөж болохын тулд, … би … өргөгдсөний 
адилаар хүмүүн … өргөгдөхийн тулд Эцэг минь 
намайг илгээсэн”5 хэмээн айлдсан.

Гэхдээ та нар тээх, тээсэн, үүрэх ба тэврэх, 
дунших ба төрүүлэх гэх мэт бидний хэлдэг үгсээс 
үүдэн хүний амьдралын нэгэн чухал зүйлийн 
тухай бодож чадах уу? Есүсийг Цагаатгал хийж 
байх агшинд Иоханд хэлсний адилаар Тэрээр бид 
бүгдэд хандан, “Эхийгээ болгоогтун!”6 хэмээн 
хэлдэг.

Өнөөдөр би энэхүү индэр дээрээс өмнө хэлж 
байсан үрдээ бүхнээ зориулсан эхийн харамгүй 
хайраас илүү Есүс Христийн цэвэр хайранд 
дөхөж очих хайр мөнх бус оршихуйд үгүй гэдгийг 
тунхаглаж байна. Исаиа Мессиагийн талаар ярьж 
байхдаа Иеховагийн хайрыг дүрслэхийн тулд 
эх хүний бүхнээ зориулах чанарыг ашигласан. 
Тэрээр, “Эх хүн хөхүүл хүүхдээ мартаж чадах 
уу?” хэмээн асуудаг. Энэ нь байж боломгүй зүйл 
бөгөөд Христ биднийг мартана гэдэг нь бүр ч 
утгагүй зүйл хэмээн тэр хэлдэг.7

 
Ийм хүчтэй хайр нь “удаан тэсвэрлэдэг, 
мөн сайхан сэтгэлтэй, … өөрийнхийгөө 
эрэлхийлдэггүй, … харин … бүх зүйлийг хүлцдэг, 
бүх зүйлд итгэдэг, бүх зүйлд найддаг, бүх зүйлийг 
тэвчдэг.”8 Хамгийн гол нь ийм үнэнч хайр “хэзээ 
ч дуусдаггүй.”9 Иехова, “Учир нь уулс одож мөн 
толгод зөөгдөх болно, харин миний сайхан сэтгэл 
чамаас одох нь үгүй”10 хэмээн хэлсэн. Бидний 
ээжүүд ч бас ийн хэлдэг.

Тэд биднийг хэвлийдээ тээгээд зогсохгүй, 
хүнд бэрхшээлийг давахад бидэнтэй хамт 
үргэлжлүүлэн тэвчсээр байдаг. Зөвхөн хөл 
хүндтэй байхдаа төдий бус, насан туршдаа өргөж 
асрах хариуцлага нь эх хүний үүргийг үлэмж 
бэрх болгодог. Мэдээж, зүрх шимшрэм золгүй 

Эхийгээ болгоогтун

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ЖЭФФРИ Р.ХОЛЛАНД
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тохиолдол олон байдаг боловч ихэнх эхчүүд зөн 
совин, мэдрэмжээрээ энэ бол хамгийн эрхэм 
үүрэг гэдгийг мэддэг. Заримдаа үүнийг ухаарах 
нь ялангуяа залуу эхчүүдийн хувьд үнэхээр айдас 
төрүүлэм байж болно.

Нэгэн гайхамшигтай, залуухан ээж саяхан надад 
хандан, дараах үгийг бичжээ: “Хүн өөрийнхөө эрх 
чөлөөг умартатлаа хүүхдээ яаж тэгж их хайрлаж 
чаддаг юм бол оо? Мөнх бус хайр яаж хүнийг 
сайн дураараа үүрэг хариуцлага, эрсдэл, зовнил, 
сэтгэлийн зовлон зэргийг хүлээн зөвшөөрч мөн 
энэ бүхнийг дахин дахин мэдрэх сонголт хийхэд 
хүргэж чадах юм бэ? Мөнх бус ямар хайр хүнд 
хүүхэд төрүүлсний дараа дахин хэзээ ч ганц 
өөрийнхөө хүссэнээр амьдарч чадахгүй гэсэн 
мэдрэмж төрүүлж чадах вэ? Эхийн хайр бурханлаг 
байхаас өөр аргагүй. Үүнд өөр тайлбар байхгүй. 
Эхчүүдийн хийж буй ажил Христийн ажлын 
салшгүй хэсэг юм. Үүнийг мэдэх нь ийм хайраас 
болж бид тэсвэрлэшгүй бөгөөд ер бусын зүйлийг 
үзэх болно гэдгийг ойлгуулж чадна. Мөн хүүхэд 
бүр аюулгүй болж мөн аврагдах үед бид ч бас 
Есүсийн хамтаар ‘[Эцэг минь!] би хий гэж Надад 
өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэв’11” гэж хэлж чадна.

Энэхүү захидлын гайхалтай үгс бидний оюунд 
цуурайтаж байх хооронд би үйлчлэл хийж байх 
үеэрээ өнгөрсөн хэдэн долоо хоногийн турш ээж 
хүний агуу хайрыг харуулсан гурван тохиолдлыг 
хуваалцъя:

Эхний тохиолдол нь эх хүний хүчин зүтгэл 
болгон хүүхдийн үлгэр, өгүүллэгийн төгсгөл 
шиг байдаггүй гэдгийг сануулах сэрэмжлүүлэг 
болох зүйл юм. Энэ сануулга зүрх сэтгэлдээ үнэн 
гэж мэдэж байсан энэ Сүмээс холдон, нас барах 
гэж байсан тавь гаруй настай дотнын андын 
маань хөрвөлтөөс үүдэлтэй байлаа. Би түүнийг 
тайвшруулах гэж хэчнээн оролдоод ч түүнд амар 
амгалан авчирч чадаагүй юм шиг санагддаг юм. 
Эцэстээ тэр надад үнэнээ хэлсэн. “Жэфф, Бурханы 
өмнө зогсох нь миний хувьд хэчнээн тарчилмаар 
байх байлаа ч гэсэн би ээжийнхээ өмнө зогсоно 
гэж бодохоос л айж байна. Түүний хувьд хамгийн 
чухал зүйл нь сайн мэдээ, хүүхдүүд нь байсан. Би 
түүний зүрхийг шархлуулсан гэдгээ мэднэ. Энэ 
нь миний зүрхийг ч бас шархлуулж байна” гэж 
хэлсэн юм.

Яг одоо би найзыг маань өнгөрөхөд ээж нь бусад 
эцэг эхийн л нэг адил гараа дэлгэн, хайрлаж 
хүлээн авна гэдэгт лавтайяа итгэж байна. Гэхдээ 
энэ түүхийн сэрэмжлүүлэх зүйл бол хүүхдүүд 
эхийнхээ сэтгэлийг шархлуулдаг явдал юм. Энд 
бид бас нэгэн бурханлаг зүйлтэй холбоотой 
харьцуулалтыг харж байна. Есүс харууссан 
сэтгэлээр амиа өргөсөн. Тэрээр дэлхийн гэм 
нүглийг тэвчин гарах гэж ядарч, туйлдсан байсан. 
Уруу таталт тулгарах ямар ч үед бид бас бидний 
Аврагчийн адилаар “[өөрсдийн] эхийг болгоож,” 
тэднийг өөрсдийнхөө гэм нүглийн төлөөх зовлон 
шаналлаас чөлөөлөх болтугай.

Хоёрдугаарт, номлолын талбарт гарахдаа зохистой 
байсан боловч ижил хүйстэндээ татагдах асуудал, 
үүнээс болж амссан зүйлийнхээ улмаас өөрөө 
саналаараа гэртээ эрт харьсан нэгэн залуугийн 
тухай ярья. Тэр залуу зохистой хэвээр байсан 
ч итгэл үнэмшилдээ тун их эргэлзэж байсан 
бөгөөд түүний сэтгэл санааны дарамт улам ихсэж, 
сүнсний шаналал нь улам газар авчээ. Түүний 
сэтгэл санаа тогтворгүй болон тэрээр гомдол, 
эргэлзээ, уур уцаар, ганцаардлын дунд байлаа.

Номлолын болон гадасны ерөнхийлөгч, бишоп 
нь түүнд туслахын тулд судалж, уйлж, адислал 
өгөхөд олон цаг зарцуулдаг байсан ч түүний 
бэрхшээл нь хувийн чанартай байсан учир тэр бүх 
зүйлээ тэдэнд хэлэх боломжгүй байв. Залуугийн 
аав хүүдээ туслахын тулд чадах бүхнээ хийж 
байсан ч цаг наргүй ажилладаг тул сүнсний 
олон урт, харанхуй шөнийг хүү ээжтэйгээ хамт 
өнгөрүүлдэг байв. Тэд эдгэрлийг эрэлхийлж 
хамтдаа эхлээд хэдэн өдөр, долоо хоног, тэгээд сар 
жилээр үргэлжлүүлэн эрсэн юм. Гомдол хорсол 
(ихэвчлэн хүүд, заримдаа ээжид төрсөн) ба эцэс 
төгсгөлгүй айдас (ихэвчлэн ээжид, заримдаа 
хүүд мэдрэгдсэн) дунд ч энэ эх хүн Бурханы хүч, 
Түүний Сүмийн, хамгийн гол нь хүүг нь хайрлах 
Бурханы хайрын хүч чадлын талаарх гэрчлэлээ 
хүүтэйгээ хуваалцжээ. Мөн тэрээр хүүгээ 
мохошгүй, дуусашгүй хайраар хайрлана гэдгээ 
гэрчилжээ. Өөрийн амьдралын хамгийн амин 
чухал хэсэг болсон Есүс Христийн сайн мэдээг 
болон гэр бүлээ нэгтгэхийн тулд тэр эмэгтэй 
байнга чин сэтгэлээсээ залбирдаг байв. Тэр мацаг 
барин уйлж мөн уйлан мацаг барьж, хүүгээ зовж 
шаналж байна гэж хэлэхийг олон удаа сонсож 
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байжээ. Ийнхүү тэрээр хүүгээ дахин тээсэн 
бөгөөд энэ удаад есөн сараас илүү болсон байв. 
Тэрээр хүүгийнхээ цөхрөл ганцаардлыг хуваалцах 
зовлон нь үүрд үргэлжилнэ гэж боджээ.

Гэхдээ Бурханы ач ивээл, өөрийн мятаршгүй 
байдал, Сүмийн олон удирдагч, найзууд, 
гэр бүлийн гишүүд, мэргэжлийн хүмүүсийн 
тусламжтайгаар энэ шаргуу эх хүүгээ амлагдсан 
нутаг дахь гэртээ ирэхийг харсан юм. 
Харамсалтай нь, хүүхдүүддээ тохиолдсон олон 
бэрхшээлийн талаар сэтгэлийн зовлон эдэлж 
буй эцэг эх бүрд ийм адислал ирдэггүй эсвэл 
хараахан ирээгүй байгаа гэдгийг бид ойлгодог. 
Гэхдээ найдвар байсан. Энэ залуугийн бэлгийн 
чиг хандлага гайхамшигтай өөрчлөгдөөгүй бөгөөд 
хэн ч өөрчлөгдөнө гэж бодоогүй гэдгийг би 
хэлэх ёстой. Гэвч түүний зүрх сэтгэл бага багаар 
өөрчлөгдсөн.

Тэр сүмд ирж эхэлсэн. Тэр хүсэлтэйгээр мөн 
зохистойгоор ариун ёслолоос хүртэх сонголт 
хийсэн. Тэр дахин ариун сүмийн эрхийн бичиг 
авч мөн өглөөний семинарын багшийн дуудлага 
хүлээн авч гайхалтай сайн багш болсон. Өнөөдөр, 
таван жилийн дараа тэр өөрийн хүсэлтээр, 
Сүмийн нэлээн дэмжлэгтэйгээр Их Эзэний төлөөх 
үйлчлэлээ дуусгахаар номлолын талбарт эргэн 
ирсэн. Энэ залуугийн гаргасан эр зориг, үнэнч 
байдал, зүтгэлийг болон бэрхшээлийг даван 
туулж, итгэлдээ үнэнч үлдэхэд нь түүнд тусалсан 
гэр бүлийг нь бодохдоо би маш их нулимс 
унагасан. Тэр олон хүнд өртэй болсон гэдгээ 
мэддэг. Гэхдээ тэр өөрийг нь тээж, өргөж, өөртэй 
нь хамт зүдэрч мөн түүнийг чөлөөлсөн Аврагч, 
Их Эзэн, Есүс Христэд болон тууштай, энэрэлт, 
гэгээнтэн ээж хоёртоо хамгийн их өртэй гэдгээ 
мэддэг.

Сүүлийн тохиолдол нь гурван долоо хоногийн 
өмнө Мехико хотын Мехико ариун сүмийг 
дахин онцгойлон адислах үеэр болсон юм. Тэнд 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг бид хоёр дотнын 
анд Лиза Таттл Пийпэрийг харсан юм. Тэр нэг 

гартаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хайртай охин 
Дорагаа өргөн тэвэрч, бүрэн бүтэн биш ч гэлээ 
Бурханы мөнхийн үнэ цэнэтэй энэхүү охинд 
хамрын алчуураар даллаж мөн өөрт нь болон 
тэнгэр элчүүдэд л ойлгомжтой итгэл дүүрэн 
хэлээр, “Хосанна, хосанна, хосанна Бурхан Хурга 
хоёр”12 хэмээн хашхирах боломж олгохын тулд 
нөгөө гараараа Дорагийн хөдөлдөггүй гарыг 
хөдөлгөж байсан юм.

Газар бүрийн, өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн 
ээжүүддээ би гүн хүндэтгэл үзүүлж байна. Та 
бүхэнд баярлалаа. “Төрүүлж, өсгөн, бодгалиудыг 
хөгжүүлж, зан чанарыг нь төлөвшүүлж, Христийн 
цэвэр хайрыг харуулдагт тань баярлалаа” гэж 
хэлье. Мөнхийн зорилгуудыг биелүүлэх агуу 
үүрэг гүйцэтгэсэн ээжүүд болох Ева, Сара, 
Ребекка, Рахел, Назарын Мариад болон Тэнгэр 
дэх Эхдээ би баярлалаа хэмээн хэлье. Янз бүрийн 
нөхцөл байдалд буй, түүнчлэн зовж буй бүх 
ээжид хандаж би, “Амар амгалан бай. Бурханд 
болон өөртөө итгэ. Та нар бодож байгаагаасаа ч 
илүү сайныг үйлдэж байгаа. Яг үнэндээ, та нар 
бол та нарын дагадаг Эзэний адил Сион Уулан 
дээрх аврагчид13 бөгөөд та нарын хайр ‘хэзээ ч 
дуусдаггүй’14” хэмээн хэлье. Би өөр хэнд ч ийм 
гүн хүндэтгэл үзүүлж чадахгүй. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Хүүхдүүдийнхээ	дэргэд	алхаж,	тэднийг	хөтөлж,	
хамгаалах	нь	хэзээ	ч	эртдэхгүй,	бас	хэзээ	ч	
оройтохгүй.

Ах, эгч нар аа, бид 
өнөөдөр дэлхийтэй 
дайтах тулаанд 
оролцож байна. 
Урьд нь энэ дэлхий 
хүүхдүүдийн маань 
эрч хүч, цаг завд 
нөлөөлөх гэж оролддог 
байсан. Харин өнөөдөр 
тэдний маань оюун 
санаа, бие махбод 
руу довтолж байна. 
Олон олон дуу хоолой 

мөн олны танил дуу хоолойнууд маш чангаар 
хүүхдүүдийг маань хэн байхыг, бас юунд итгэх 
ёстойг тодорхойлохыг оролдож байна. Тэгэхээр 
бид энэ дэлхийн нөлөөллийг гэр бүлийн дотоод 
амьдралдаа оруулж болохгүй. Бид энэ тулаанд 
ялах ёстой. Үүнээс л бүх юм шалтгаалах болно.

Сүмийн маань хүүхдүүд тэдэнд өөрсдийнх нь 
үнэн дүр төрхийг зааж өгдөг дууг: “Би Бурханы 
хүүхэд. … Их энэрэнгүй эх эцгийг Дэлхийн хамт 
заяав тэр” гэж дуулдаг. Тэгээд хүүхдүүд маань 
биднээс “Надад замаа олоход туслан, хөтлөн 
удирдаач. … Дэндүү оройтолгүй, Түүний үгийг 
сайн ойлгоход намайг дэмжин туслаач” гэж 
гуйдаг.1

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон хамгийн сүүлийн 
чуулган дээр, одооноос эхлэн бид “Анхаарал 
болгоомжтой аав, ээж”2 байх хэрэгтэй болж байна. 
Энэ үе бол ороо бусгаа цаг үе. Харин бидэнд 
байгаа сайн мэдээ юу вэ гэвэл, Бурхан ийм цаг 
хугацаа ирнэ гэж мэдэж байсан, мөн үр хүүхэд, 
ач зээдээ яаж туслах арга замыг бидэнд судраар 
өгсөн юм” гэж хэлсэн билээ.

Аврагч Мормоны Номон дээрх хүүхдүүдтэй хамт

Мормоны Номонд Аврагч маань нифайчуудад 
үзэгдсэн байдаг. Тэгээд тэдний хүүхдүүдийг 
өөрийгөө тойруулан суулгаад, тэднийг адисалж, 
тэдний төлөө залбирч, тэдний төлөө уйлдаг.3 
Ингэснийхээ дараа эцэг эхэд нь хандан, “Бяцхан 
үрсээ болгоогтун”4 гэж хэлдэг.

Түүний хэлсэн болгоогтун гэдэг үг нь хар, үз гэсэн 
утгатай. Есүс тэдгээр эцэг эхээс хүүхдүүдийнхээ 
юуг нь хар гэж хүссэн юм бол оо? Эсвэл Тэр 
хүүхдүүддээ байгаа бурханлаг боломжуудыг 
хараасай гэж хүссэн юм болов уу?

Өнөөдөр биднийг үр хүүхэд, ач зээ нараа хараад, 
юуг олж хараасай гэж Аврагч хүссэн юм бол? Бид 
Сүмийг сонирхогчдын хамгийн том арми байгааг 
олж харж, таньж байна уу? Урт удаан хугацаанд 
үргэлжлэх тэдний хөрвөлтийг түргэсгэхийн тулд 
бид юу хийх ёстой вэ?

Матайн номонд Аврагч бидэнд удаан үргэлжлэх 
хөрвөлтийн талаар заасан байдаг. Галил нуурын 
эрэгт маш олон хүн түүний заахыг сонсохоор 
цугларчээ.

Энэ удаа Есүс үр суулгах талаар буюу тариачны 
сургаалт зүйрлэлийг заасан.5 Үүнийг өөрийнхөө 
шавь нарт заасан ч, үнэн хэрэгтээ Тэрээр бидэнд 
хандан, “Хэн нэг нь хаанчлалын тухай үгийг 
сонссон авч үл ойлговол хорон нэгэн нь ирж, 
түүний зүрхэнд юу суулгагдсаныг булаан авдаг 
байна. Энэ нь зам хавиар унагсад юм”6 гэж хэлсэн 
билээ. Энд эцэг эхчүүдэд зааж байгаа сургаал 
ойлгомжтой байна. Сонсох, ойлгохын хооронд 
ялгаа бий. Хэрвээ та нарын хүүхдүүд ойлгохгүй 
сонсоод л өнгөрдөг бол энэ үнэнийг хүүхдүүдийн 
чинь зүрх сэтгэлээс хулгайлах хаалгыг та Сатанд 
онгорхой үлдээж байна гэсэн үг.

Гэхдээ бид хүүхдүүдээ хөрвөлтийн баттай 
суурьтай болоход нь тусалж чадах юм бол, энэ 

Хэзээ ч эртдэхгүй, мөн хэзээ ч оройтохгүй
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амьдрал хэцүү болж, хүнд цаг тулгарахад, мэдээж 
ингэх нь зайлшгүй ба Есүс Христийн сургаал 
тэдэнд хүнд цаг үеийг даван гарч чадах хүч 
чадлыг өгөх болно. Харин хэрхэн тэднийг энэ 
хүчирхэг үнэнийг нэг чихээрээ оруулаад, нөгөө 
чихээрээ гаргадаггүй болгох вэ? Ердөө л үг сонсох 
нь хангалтгүй ч байж магад.

Үг хувирамтгай гэдгийг бид мэднэ. Биднийг үг 
хэлж байхад тэд өөрсдийнхөө мэддэг үгийг л 
сонсдог. Та хүүхдэдээ “Чи яг зурагдсан пянз шиг 
сонсогдож байна” гэж хэлбэл, хариуд нь та “Пянз 
гэж юу юм бэ, аав аа” гэх үгийг сонсож магадгүй.

Тэнгэрлэг Эцэг үнэхээр энэ тал дээр биднийг 
амжилт олоосой гэж хүсэж байгаа. Учир нь тэд 
бидний хүүхэд болохоосоо өмнө Түүний хүүхдүүд 
байсан. Сион дахь эцэг эхчүүдийн хувьд та нар 
Ариун Сүнснээс бэлэг гардаж авсан. Таныг 
хүүхдүүддээ заахаар удирдамж хүсэн залбирах 
үед “энэ нь та нарын хийвэл зохих тэр бүх 
зүйлийг та нарт үзүүлэх болно”7 гэдэг. Суралцах 
үйл явцаа хөгжүүлэхийг хичээх үед чинь “Ариун 
Сүнсний хүч үүнийг хүмүүний үрсийн зүрх 
сэтгэлд хүргэдэг”8 гэж заадаг.

Хэн нэгэнд тусалснаар өөрийнхөө ойлголтыг 
нэмэгдүүлсэн тухай би Хэлэн Кэллэрийн түүхээс 
өөр сайн жишээг мэдэхгүй юм. Тэрээр хараагүй, 
дүлий хүн байсан бөгөөд тас харанхуй, чимээгүй 
ертөнцөд амьдардаг нэгэн байлаа. Энн Салливан 
гэдэг нэртэй нэгэн багш түүнд туслахаар ирсэн 
юм. Харин та өөрийг чинь сонсохгүй, харахгүй 
байгаа хэн нэгэнд хэрхэн заах байсан бэ?

Хэлэн Кэллэр болон Энн Салливан

Энн удаан хугацааны туршид Хэлэнтэй харилцах 
гэж оролджээ. Нэгэн өдөр үдээс хойхно, Энн 
Хэлэнийг худаг руу дагуулан явлаа. Тэгээд 
Хэлэний нэг гарыг ус гоожих цоргоны доор 
байлгаж байгаад, өөрөө ус гоожуулж эхлэв. Энн 
тэгээд Хэлэний нөгөө гарын алган дээр У-С гэж 
бичжээ. Эхний удаа юу ч болсонгүй. Тэгэхээр нь 
ахиад У-С гэж бичив. Тэгтэл Хэлэн Энний гарыг 
чанга атгалаа. Учир нь тэр ойлгож эхэлжээ. Шөнө 
болоход Хэлэн гучин үг сурсан байв. Сарын дотор 
тэр 600-аад үг сурсан бөгөөд Брайлээр уншиж 
чаддаг болжээ. Тэгээд Хэлэн Кэллэр коллежийн 
боловсрол олж авахаар явсан бөгөөд хардаггүй, 
сонсдоггүй хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөхөд 

тусалдаг болсон байна.9 Энэ бол гайхамшиг мөн 
түүний багш бол гайхамшгийг бүтээгч мөн та нар 
ч бас гайхамшгийг бүтээгч байх болно. Та нар 
эцэг эх болох болно.

Би Айдахогийн Бригам Янгийн их сургууль 
дахь Ганц бие насанд хүрэгчдийн гадасны 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхдаа өөр нэгэн 
багшийн гайхалтай ажлыг харсан юм. Энэ ажил 
миний амьдралыг өөрчилсөн. Нэгэн онцгой 
мягмар гаргийн орой би Пабло гэдэг нэртэй, 
Мехико хотоос ирсэн, номлолд үйлчлэх хүсэлтэй 
нэгэн хүүтэй ярилцаж байлаа. Би эхлээд түүний 
үйлчлэх хүсэл, гэрчлэлийн талаар түүнээс асуусан 
юм. Миний асуултад хариулсан түүний хариулт 
ч төгс байв. Тэгэхээр нь би түүний зохистой 
байдлын талаар асуулаа. Түүний хариулт бас л 
яг таг байв. Үнэхээр гойд сайн байсан болохоор 
би дотроо “Миний юу асуугаад байгааг энэ 
маань ойлгохгүй байгаа юм болов уу” гэж бодоод 
эргэлзэж эхэлсэн юм. Тэгээд би асуултуудынхаа 
үгийг өөрчилж асуугаад, түүнийг үнэхээр миний 
юу асуусныг ойлгож, чин шударга хариулсныг нь 
олж мэдсэн билээ.

Би энэ залуу хүүг хараад, үнэхээр сэтгэл хөдөлж, 
түүнээс “Пабло, амьдралынхаа энэ мөчид Эзэний 
өмнө ингэж цэх шударга, үнэн зогсоход чинь чамд 
хэн тусалсан бэ?” гэж асуулаа.

Харин тэр “Аав минь” гэж хариулсан юм.

Тэгэхээр нь би “Пабло, энэ талаараа яриач” гэж 
хүсэв.

Пабло: “Намайг есөн настай байхад аав минь 
намайг дагуулж гараад, ‘Пабло, би ч гэсэн 
хэзээ нэгэн цагт есөн настай байсан. Амьдралд 
чинь хачин зүйлс нэлээн тохиолдоно. Сургууль 
дээр чинь худал хуурмаг үйлдэл хийдэг хүмүүс 
тааралдаж, эргэн тойронд чинь хараал хэлдэг 
хүмүүс ч байх болно. Магадгүй сүмдээ явмааргүй 
өдрүүд ч чамд тохиолдож магадгүй. Тэгэхээр 
иймэрхүү зүйл тохиолдоход, эсвэл өөр ямар нэгэн 
зүйлс чамайг зовоож эхлэх үед аав дээрээ ирж, 
ярилцаж байгаасай гэж би хүсэж байна. Аав нь 
чамайг энэ бүхнийг даван туулахад туслах болно.
Тэгээд дараа нь юу тохиолдож болох талаар хэлж 
өгөмз’ гэж хэлсэн юм” гэлээ.

“Тэгвэл чамайг арван нас хүрэхэд тэр юу гэж 
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хэлсэн бэ?”

“Аав тэгэхэд порнограф, зохисгүй хошигнолын 
талаар хэлж өгсөн.”

“За тэгвэл арван нэг хүрэхэд чинь?” гэж намайг 
асуухад,

“Тэр надад донтож болох зарим нэг зүйлийн 
талаар анхааруулсан, бас өөрийнхөө санваарын 
хүч чадлыг ашиглах талаар сануулсан” гэв.

Түүний аав жил бүр “журам дээр журам. Энд 
жаахан, тэнд жаахан”10 гэдэг шиг түүнтэй хамт 
байж сонсоод зогсохгүй, сайн ойлгож авах хүртэл 
нь хүүдээ тусалжээ. Паблогийн аав бид өөрсдөө 
заахад бэлэн болсон үедээ биш, хүүхдүүдээ 
сурахад бэлэн болсон үед нь заах юм бол тэд 
сурдаг гэдгийг мэддэг байж. Тэр орой би Паблог 
номлолынхоо бичиг баримтыг хүлээн авахад 
түүгээр бахархаж байсан ч, түүний ааваар илүү их 
бахархаж байлаа.

Би тэр шөнө гэртээ харихаар машинаа бариад 
явж байхдаа өөрөөсөө “Пабло ямархуу эцэг болох 
бол?” гэж асууж билээ. Харин энэ асуултын хариу, 
яг л аав шигээ хүн болно гэх нь тов тодорхой 
байсан юм. Есүс, “Эцэгийнхээ хийдгийг Хүү нь 
үзэхгүй бол Хүү Өөрөөсөө юуг ч хийж чадахгүй”11 
гэж хэлсэн. Энэ бол Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүдээ үеийн үед адисалдаг хэв загвар юм.

Би Паблогийн талаар цааш нь бодох үедээ дөрвөн 
охин маань том болж, есөн ач зээтэй болсон ч 
тэд надаас хол амьдардаг тул бага зэрэг гуниглав. 
Тэгээд би “Паблогийн аав Паблод тусалсан шиг 
би тэдэндээ яаж туслах вэ? Одоо бүр оройтсон 
болов уу?” гэж бодлоо. Зүрх сэтгэлдээ энэ талаар 
залбирахад, Сүнс надад: “Ийм чухал ажлыг 
эхлэхэд хэзээ ч оройтно гэж байдаггүй, мөн хэзээ 
ч эртэднэ гэж байдаггүй юм” гэж шивнэсэн юм. 
Энэ юу гэж байгааг би тэр дор нь ойлгомогцоо 
гэртээ харихыг хүлээж тэссэнгүй. Би эхнэр 
Шаролоосоо хүүхдүүд рүүгээ утасдаж, биднийг 
очно гэдгийг мөн тэдэнд хэлэх маш чухал зүйл 
байгаа гэдгийг хэлээрэй гэж гуйлаа. Миний 
яаруу тэвдүү байдал тэднийг маань багахан 
сандаргасныг хэлэх хэрэгтэй болов уу. 

Хамгийн түрүүнд би том охин, түүний нөхөр 
хоёртой уулзаад, “Ээж бид хоёр чинь нэгэн цагт та 
нарын насан дээр байлаа. Биднийг 31-тэй байхад 

гэр бүл маань жижигхэн байсан. Тэгэхэд та нарыг 
ямар асуудалтай тулгарч болох тухайд бага зэрэг л 
мэдэж байсан. Юу вэ гэвэл, энэ нь итгэлийн тухай 
байж магад юм. Энэ нь санхүүгийн болон эрүүл 
мэндтэй холбоотой асуудал байж болно. Та нар 
амьдралынхаа асуудалд хэт дарагдаж магадгүй. 
Ийм үе тохиолдоход та нарыг ирж, бидэнтэй 
ярилцаж байгаасай л гэж бид хүсэж байна. Бид 
хоёр үүнийг давахад чинь тусална. Одоо бид та 
нарын амьдралд оролцохыг хүсэхгүй байна, харин 
бид үргэлж та нарын дэргэд байгаа шүү гэдгийг 
мэдэж аваасай л гэж хүсэж байна. Тэгээд одоо 
хамт байгаа энэ завшааныг ашиглаад, би Пабло 
нэртэй залуу хүүтэй хийсэн ярилцлагынхаа талаар 
та нарт ярьж өгмөөр байна” гэсэн юм.

Би ярьж дуусаад, “та нарыг хүүхдүүддээ, бидний 
ач зээ нарт энэ чухал үнэнийг ойлгож авахад 
туслах боломжоо бүү алдаасай гэж бид хүсэж 
байна” гэж хэлсэн билээ.

Ах, эгч нар аа, одоо би эцэг хүний болон өвөө 
хүний хувьд гэр бүлийнхнээ зөвхөн сонсоод 
өнгөрөх биш, ойлгодог болоход нь туслах үйл 
явцыг бий болгоход Эзэн надаас юу хүлээж 
байгааг арай илүү утга учиртай ойлгодог болоод 
байна.

Би нас ахих тусам

Цаг хугацаа минь, цаг хугацаа минь, эргээд нисээд 
ирээч,

Цагаахан хүүхдүүдийг минь ганцхан шөнө нялх 
болгоод өгөөч!12 гэдэг үгсийг улам эргэцүүлдэг 
болж байна.

Хүүхдүүдийнхээ дэргэд алхаж, тэднийг хөтөлж, 
хамгаалах нь хэзээ ч эртдэхгүй, бас хэзээ ч 
оройтохгүй.

Би цаг хугацааг эргүүлж чадахгүйгээ мэднэ, 
гэхдээ хүүхдүүдийнхээ дэргэд алхаж, тэднийг 
хөтөлж, хамгаалах нь хэзээ ч эртдэхгүй, бас 
хэзээ ч оройтохгүй гэдгийг мэдэж байна. Бидний 
Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд маш их хайртай бөгөөд 
Цорын Ганц Хүүгээ энэ мөнх бус амьдралд 
илгээж, Түүгээр бидэнд “Би та нарын байсан газар 
байсан, Дараа нь юу болохыг би мэднэ, тэгээд 
үүгээр гарахад чинь би тусална” гэж хэлүүлсэн 
юм. Түүнийг тэгнэ гэдгийг ч би мэдэж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	Тэнгэрлэг	Эцэгийн	хүүхдүүдийн	хувьд	зовлон	
бэрхшээл,	уруу	таталтын	үед	нэг	нэгэндээ	
тусалж	чадна	гэдгийг	би	мэднэ.	

Бид амьдралынхаа 
турш соригдож, уруу 
татагдаж байдаг. 
Бидэнд сонгох эрхээ 
ашиглан бие биедээ 
туслах боломж ч 
бас байдаг. Эдгээр 
үнэн нь бидний 
Тэнгэрлэг Эцэгийн 
гайхамшигтай, 
төгс төгөлдөр 
төлөвлөгөөний нэг 

хэсэг юм.

Ерөнхийлөгч Жон Тэйлор: “Бошиглогч Иосеф нэг 
үйл явдлын үеэр Арванхоёрт хандаж хэлэхдээ: ‘Та 
бидэнд бүх төрлийн хүнд сорилт тулгарах болно. 
Абрахамд болон Бурханы бусад хүнд тохиолдсон 
шиг тийм сорилтоор (тэр ийн хэлэв) Бурхан 
та нарыг сорино. Тэрээр та нарыг хараандаа 
байлгаж, зүрх сэтгэлийн чинь хүсэл бодлыг сорих 
болно’ хэмээн ярихыг би сонссон”1 хэмээн заажээ.

Биднийг хариуцлага хүлээх насанд хүрэх үед 
сорилт, уруу таталт улам ихэсдэг. Заримдаа 
тэдгээр нь хүнд ачаа дарамт болдог ч тэдгээрийг 
амжилттай даван туулах үед бид хүчирхэгжиж, 
өсөж хөгждөг.

Аз болоход, бид эдгээр ачааг ганцаараа үүрэх 
хэрэггүй юм. Алма “Та нар Бурханы хороонд 
орж, мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж 
болохын тулд мөн түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх 
хүсэлтэй байж, үүрэлцэхэд бэлэн байв”2 хэмээн 
заасан билээ. Эдгээр үг нь бид бие биедээ туслах 

үүрэг хариуцлагатай гэдгийг илтгэдэг бөгөөд 
энэхүү үүрэг хариуцлага нь Сүмийн дуудлага, 
ажил үүрэг, нөхөрлөл эсвэл эцэг эх, эхнэр нөхөр, 
гэр бүлийн гишүүний хувьд хүлээсэн бидний 
бурханлаг үүрэг хариуцлагаас ирж болно. Эсвэл 
зүгээр л Бурханы гэр бүлийн нэг хэсэг байснаараа 
энэхүү үүргийг хүлээж болох юм.

Бид бие биедээ тусалснаар ачаагаа хөнгөлж болох 
дөрвөн жишээг би үзүүлье.

1. Аврагч “Хэн нэг хүн чамайг нэг бээр газар 
явахыг хүчилбэл түүнтэй хамт хоёр бээр 
яв”3 хэмээн хэлсэн. Үүний нэгэн жишээ бол 
боломжтой бол ариун сүмд тогтмол орж байхыг 
биднээс хүсдэг явдал юм. Ариун сүмд орох нь 
ялангуяа хол зам туулах шаардлагатай хүмүүсийн 
хувьд цаг зав, хөрөнгө мөнгөө золиослохыг 
шаарддаг. Гэсэн хэдий ч энэхүү золиослолыг 
эхний бээрийн нэг хэсэг гэж үзэж болно.

Бид “Ол, ав, заа”4 гэдэг үгсийг ойлгож эхлэн, 
ариун сүмийн ёслолд зориулан өвөг дээдсийнхээ 
нэрийг хайж, бэлтгэснээр, мөн индексжүүлэх 
ажилд тусалж, ариун сүмд үйлчлэн, бусдад ариун 
сүмийн утга учир бүхий туршлагатай болоход нь 
туслах арга замуудыг эрж хайснаараа хоёр дахь 
бээр газраа алхаж эхэлдэг.

Намайг Бүсийн далд үйлчилж байх үед миний 
хариуцаж байсан зохицуулах зөвлөлийн 
гадаснуудын нэг нь маш олуулаа ариун сүмийн 
аялалд явсан юм. Гишүүдийн очсон ариун сүм 
маш жижигхэн байсан бөгөөд ачаалал нь хэтэрсэн 
олон хүнтэй байсны улмаас 12 цагийн турш хол 
зам туулж ирсэн зарим гишүүн харамсалтай нь 
ариун сүмд орж чадаагүй юм.

Би тэрхүү аяллаас хойш хэд хоногийн дараа уг 

Соригдож, уруу татагдсан ч тусламж 
хүлээн авсан

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ХЮГО МОНТОЯА
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гадсанд айлчилж очин, тэр өдөр ариун сүмд 
орж чадаагүй зарим гишүүнтэй уулзах хүсэлтэй 
байгаагаа гадасны ерөнхийлөгчид хэлэв. Миний 
уулзсан ах нарын нэг нь: “Ахлагч аа, санаа зовох 
хэрэггүй ээ. Би Их Эзэний өргөөнд очсон. Би 
цэцэрлэгийн сандал дээр сууж, ёслолуудын талаар 
тунгаан бодсон. Тэгээд надад ариун сүмд орох 
боломж гарахад, эхнэртэйгээ лацдан холбогдохоор 
анх удаа ариун сүмд ирсэн ахыг би өөрийнхөө 
оронд оруулсан юм. Ингэснээр тэд ёслолын хоёр 
хэсэгт суух боломжтой болсон. Их Эзэн намайг 
мэддэг. Тэр намайг адисалсан. Бид зүгээр ээ” гэж 
хэлж билээ.

2. Инээмсэглэ. Энэхүү жижиг үйлдэл нь хүнд 
ачаа үүрсэн хүмүүст тус болж болно. Би өнгөрсөн 
дөрөвдүгээр сарын Ерөнхий чуулган дээр ерөнхий 
эрх мэдэлтнээр дөнгөж дуудагдаад байсан таван 
ахын нэгийн хувьд индэр дээр суусан. Бид туслах 
бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн эгч нарын 
одоо сууж байгаа суудалд сууж байсан юм. Би 
шинэ дуудлагаасаа болоод ихэд сандарч, мэгдэж 
байлаа.

Биднийг хуралдааны дундуур дундын дуу дуулж 
байхад би хэн нэгэн хүний над руу харж байгааг 
мэдрэв. Би дотроо “Энэ барилга дотор 20000 
гаруй хүн байгаа. Тэдний ихэнх нь наашаа хараад 
сууж байхад хэн нэг нь намайг харж байгаа нь 
мэдээж шүү дээ” гэж бодож байлаа. 

Тэгээд үргэлжлүүлэн дуулж байхдаа би дахиад 
л хэн нэгэн намайг ажиглаж байгааг мэдрэв. 
Би Арванхоёр төлөөлөгчийн сууж байсан эгнээ 
рүү хараад, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
суудлаасаа эргэн, бидэн рүү харж байгааг олж 
харсан. Түүнтэй харц тулгарахад тэрээр над 
руу тун сайхан инээмсэглэж билээ. Тэрхүү 
инээмсэглэл миний сандарч түгшсэн зүрх 
сэтгэлийг тайвшруулсан юм.

Есүс Христ амилсныхаа дараа бусад хонин 
сүрэгтээ зочилсон. Тэрээр арванхоёр дагалдагчийг 
дуудан томилж, тэд уг эрх мэдлээр хүмүүст 
үйлчилсэн юм. Их Эзэн Есүс Христ Өөрийн 
биеэр тэдний дунд зогсож, тэднээс өвдөг 
сөгдөн, залбирахыг хүссэн. Шинээр дуудагдан, 
томилогдсон арванхоёр дагалдагч дуудлагаасаа 
болоод мэгдэн сандарч байсан эсэхийг би 

мэдэхгүй. Гэхдээ сударт “Мөнхүү улиран 
тохиох дор тэд түүнд хандан залбирах үед Есүс 
тэднийг адислав; мөн түүний дүр тэдний дээр 
инээмсэглэж, мөн түүний дүр төрхийн гэрэл 
тэдний дээр гийгүүлж байлаа”5 гэсэн байдаг. 
Өнгөрсөн Ерөнхий чуулганы үеэр энэ инээмсэглэл 
миний ачааг тэр даруй, ер бусын аргаар хөнгөлсөн 
юм.

3. Бусдад нинжин сэтгэлээр ханд. Хэрэв та 
санваартан бол Бурханы хүүхдүүдийн тусын 
тулд санваарын хүчээ ашиглан, тэдэнд адислал 
өгч байгаарай. Зовж зүдэрч, шаналж байгаа 
хүмүүсийг тайвшруулж, тайтгаруулах үгс хэлж 
бай.

4. Бурханы төлөвлөгөөн дэх булангийн чулуу 
бол Их Эзэн Есүс Христийн Цагаатгал юм. 
Бид ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитийн адил 
“Гэтэлгэгчийн дэлхийд ирсэн арга замаар 
дамжуулан Эцэг, Хүү хоёрын үзүүлсэн тэрхүү 
агуу хийгээд гайхамшигт хайрын талаар”6 долоо 
хоногт дор хаяж нэг удаа бясалган бодож байх 
хэрэгтэй. Бусдыг сүмд ирж, ариун ёслолоос 
зохистой хүртэхэд урих нь Тэнгэрлэг Эцэгийн 
илүү олон хүүхдийг Цагаатгалын талаар тунгаан 
бодоход туслах болно. Хэрэв бид зохисгүй 
байгаа бол наманчилж болно. Хамгийн Дээд 
Нэгэний Хүү бүх зүйлийн доор бууж ирж, бидний 
гомдол, гэм нүгэл, алдаа зөрчил, өвчин шаналал, 
зовлон зүдгүүр, ганцаардлыг Өөр дээрээ авсныг 
санаарай. Судар Аврагч “Тэнгэрт дээш гарсан 
тэрээр мөн түүнээс гадна бүх зүйлийн доор 
бууж ирснээр тэрбээр бүх зүйлийг ухамсарласан 
билээ”7 хэмээн заадаг.

Бидний хувь хувьдаа үүрч байгаа зовлон зүдгүүр 
нь өвчин эмгэг, удаан хугацааны ганцаардал, уруу 
таталтын шаналал, эсвэл хортны шалгууруудын 
аль нь ч байсан хамаагүй, тэнд Сайн Хоньчин 
байгаа. Тэрээр биднийг нэрээр маань дуудан, 
“Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, 
бүгд Над уруу ир. Би та нарыг амраая”8 хэмээн 
хэлдэг.

Энэхүү дөрвөн санаагаа товч дүгнэвэл:

Нэгдүгээрт, хоёр бээр явагтун.
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Хоёрдугаарт, инээмсэглэ. Таны инээмсэглэл 
бусдад тус болох болно.

Гуравдугаарт, нинжин сэтгэлээр ханд.

Дөрөвдүгээрт, бусдыг сүмд урь.

Би Аврагчийн тухай гэрчлэлээ хуваалцъя. Есүс 
бол Христ, амьд Бурханы Хүү бөгөөд Тэр амьд. 
Тэрээр бүхий л хүчин чадал, сүр хүчээрээ 
Эцэгийнхээ төлөвлөгөөг дэмждэг гэдгийг би 
мэднэ. Би ерөнхийлөгч Томас С.Монсон бол 
амьд бошиглогч гэдгийг мэднэ. Тэрээр дэлхий 
дээр Бурханы ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах бүх түлхүүрийг эзэмшдэг. Бид 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийн хувьд зовлон 
бэрхшээл, уруу таталтын үед нэг нэгэндээ тусалж 

чадна гэдгийг би мэднэ. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Бид	бошиглогчийн	зөвлөгөөнд	анхаарал	тавьж,	
сүнсний	өдөөлтүүдийг	таньж,	тэдгээрийн	дагуу	
үйлдэж	мөн	Бурханы	зарлигуудад	дуулгавартай	
байн,	хувийн	илчлэлтийг	эрэлхийлэхээр	сонгох	
ёстой.

Саяхан эхнэр бид 
хоёр Монтанагийн 
баруун хойд хэсэг дэх 
гэрийнхээ ойролцоох 
байгалийн сайхныг 
илүү бүрэн дүүрэн 
мэдрэх хэрэгтэй гэж 
шийдсэн юм. Бид 
Монтана, Айдахо 
хоёрын хооронд 
байдаг үзэсгэлэнт 
Роки Маунтэнс 

хадархаг уулсыг хөндлөн зүссэн Хиавата жимээр 
дугуйтайгаа аялахаар шийдсэн. Уг зам урьд өмнө 
нь төмөр зам байсан юм. Бид уг газрын сайхан 
байгалийг таашаан, найз нартайгаа хөгжилтэй 
өдрийг өнгөрөөнө гэж бодож байлаа.

Бид дугуйгаар гүн хавцал дээгүүрх төмөр замын 
гүүр болон уулархаг хаддыг нэвт гарсан урт 
хонгилоор үзэсгэлэнт 24 километрийг туулна 
гэдгээ мэдэж байсан. Тиймээс бид хамгаалалтын 
малгай, дугуйндаа гэрэл бөхөлж, өөрсдийгөө 
бэлтгэсэн юм.

Тафт хонгилын гадна

Тэр замаар өмнө нь явж байсан хүмүүс уг нүхэн 
хонгил харанхуйг мөн биднийг маш тод гэрэл 
авч явах хэрэгтэй гэдгийг бидэнд анхааруулсан 
юм. Биднийг Тафт хонгилын эхэнд байх аварга 
том чулууны дэргэд ирэх үед тэр хэсгийг 
хариуцсан ажилтан замын захаарх урт нарийхан 
гүнзгий суваг, овгор товгор хана, түнэр харанхуй 

зэрэг аюулын талаар бидэнд анхааруулав. Бид 
тэвчээр алдан, хонгил руу яаран орж билээ. Бид 
хэдхэн минут дугуйгаар явсныхаа дараа бидэнд 
анхааруулж хэлсэн түнэр харанхуйтай тулгарсан 
юм. Миний авчирсан гэрэл хангалтгүй байсан ба 
түнэр харанхуй төд удалгүй гэрлийг давамгайлав. 
Гэнэт би айдас, түгшүүр мэдэрч мөн толгой маань 
эргэж эхэлсэн.

Хонгил дахь дугуйнууд

Хонгил дахь туссан гэрэл дундуурх дугуйнууд

Би өөрийнхөө айдас, түгшүүрийг найз нөхөд, 
гэр бүлийнхэндээ мэдэгдэхээс ичиж байлаа. 
Хэдийгээр би туршлагатай дугуйчин ч гэсэн урьд 
өмнө нь дугуй унаж байгаагүй юм шиг л санагдав. 
Миний толгой эргэх нэмэгдэх тусам надад дугуйн 
дээрээ тогтоход хэцүү болж эхэллээ. Эцэст нь би 
эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст дотор эвгүйрч 
байгаагаа хэлснийхээ дараа илүү тод гэрэл авч 
явсан найздаа ойрхон явж эхэлсэн юм. Үнэндээ 
багийн бүх гишүүн түүнд ойртон, тойрог үүсгэсэн 
юм. Түүнтэй ойрхон байснаар мөн түүний гэрэлд 
мөн багийн гишүүдийн бөөн гэрэлд найдсанаар, 
бид харанхуй хонгилоор цааш явсан юм.

Хонгилын үзүүр дэх гэрэл

Олон цаг өнгөрсөн мэт удаан санагдсан хугацааны 
дараа би хонгилын үзүүрт нэгэн гэрэл харсан. 
Бараг тэр даруйд би бүх зүйл сайн байна гэдгийг 
мэдээд, тайвширч эхэлсэн юм. Би найзуудынхаа 
гэрэлд болон улам тодорч буй хонгилын үзүүр 
дэх гэрэлд найдан, урагшилсан юм. Уг гэрэл улам 
тодорч томрох тусам миний өөртөө итгэх итгэл 
нэмэгдэж байлаа. Би хонгилын үзүүрт хүрэхээсээ 
нэлээд өмнө нь найзуудынхаа тусламжгүйгээр явж 
чадсан. Биднийг гэрлийн зүг хурдхан жирийх зуур 
бүх санаа зовнил арилсан юм. Би дулаахан элчээр 

Гэрлийг сонго

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ВЭРН П.СТАНФИЛЛ
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төөнөсөн өглөөний гэрэлд хүрэхээсээ өмнө амар 
амгалан, тайвшралыг аль хэдийн мэдэрсэн байв.

Бид итгэлийг маань сорих бэрхшээл туулах 
дэлхийд амьдардаг. Бид өөрсдийгөө эдгээр 
сорилтыг давахад бэлтгэгдсэн гэж мэдэрч болох ч 
төд удалгүй бидний бэлтгэл хангалтгүй байсныг 
ойлгодог. Яг л найз маань надад түнэр харанхуйн 
талаар анхааруулсан шиг бидэнд ч мөн адил 
өнөөдөр анхааруулга ирдэг. Төлөөлөгчдийн дуу 
хоолой биднийг сүнслэг хүч чадлын хүчирхэг 
гэрлээр өөрсдийгөө бэлтгэхийг уриалдаг.

Бид итгэлийнхээ сорилттой тулгарах үедээ 
сүнслэг байдлын хувьд ичиж, эргэлзэж, эмээж 
болзошгүй. Ерөнхийдөө эдгээр мэдрэмж нь хэр 
удаан мөн хэр хөнөөлтэй байх нь бидний тэдгээрт 
үзүүлэх хандлагаас шалтгаалдаг. Хэрэв бид юу 
ч хийхгүй бол эргэлзээ, бардамнал, эцэстээ бүр 
урвалт биднийг гэрлээс холдуулах болно.

Би хонгилд явж байхдаа хэдэн чухал сургамж 
авсан юм. Би тэдгээрээс цөөн хэдийг нь 
хуваалцъя.

Нэгдүгээрт, уг эргэлзээний түнэр харанхуй хэр 
аймшигтай байх нь хамаагүй энэ нь бидэнд хэр 
удаан мөн хэр их хэмжээгээр нөлөөлөхийг бид 
сонгодог Бид Тэнгэрлэг Эцэг Түүний Хүү бидэнд 
хэр их хайртайг санах ёстой. Хэрэв бид Тэдний 
тусламжийг эрэлхийлбэл тэд биднийг хэзээ ч 
орхихгүй мөн ялагдахыг хэзээ ч зөвшөөрөхгүй. 
Петрт Галил нуурын догшин давалгаанд юу 
тохиолдсоныг санацгаая. Петр өөрийнхөө эргэн 
тойрон дахь цэвдэг хүйтэн харанхуйг хараад 
өөрийгөө мухардалд орсныг мэдсэн ба яг тэр 
мөчид тусламж эрэн залбирахыг сонгосон байдаг. 
Тэрээр Аврагчийн өөрийг нь аврах хүчинд 
эргэлзээгүй; тэрээр “Эзэн, намайг авраач”1 гэж 
орилжээ.

Аврагчийн бидний зүг сунгасан тусламжийн гар, 
бидний амьдралд итгэлт анд, удирдагч эсвэл хайрт 
эцэг, эхийн тусламжаар дамжин ирж болно. Бид 
харанхуйд бүдчин явахдаа биднийг хайрладаг, 
бидэнд чин сэтгэлээсээ туслахыг хүсдэг 
хүмүүсийн гэрэлд түр зуур ч болов найдахад 
буруу зүйл байхгүй билээ.

Бид бодон эрэгцүүлээд үзвэл, бид яагаад энэ 
цаг үеийн агуу хийгээд нүсэр барилгад буй 
тэдгээрийн үл таних, эрээ цээргүй дуу хоолойг 
анхааран сонсож, биднийг чин үнэнээсээ 
хайрладаг тэдгээрийн гуйлтуудыг үл хайхардаг 
юм бэ? Тэдгээр хаа сайгүй байгаа үл итгэгчид 
өргөн дэмжихээсээ илүүтэй урж тасдан, урам 
өгөхөөсөө илүүтэй доромжилж гутаахыг 
эрмэлздэг. Тэдний егөөтэй үгс заримдаа цахим 
хэрэгслийн түр зуурын, худал хуурмаг худал 
үгсээр дамжин бидний амьдралд нэвчин ордог ба 
бидний итгэлийг устгахын тулд хянуур няхуур 
байдлаар, зориуд санаатайгаар бичигдсэн байдаг. 
Өөрсдийнхөө мөнхийн сайн сайхныг танихгүй 
хүний гарт даатгана гэдэг ухаалаг хэрэг үү? Өгөх 
гэрэлгүй, бидэнд мэдэгдэхгүй нууц төлөвлөгөөтэй 
байж болох тэднээс гэрэл хүлээн авна гэж найдах 
нь ухаалаг гэж үү? Эдгээр хүнийг бидэнд илэн 
далангүйгээр илчлэх юм бол бид тэдэнд ганц 
ч мөчийг зориулахгүй, гэхдээ тэд нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж мөн нийгмийн 
нүднээс далдлагддаг учраас тэд бусдыг итгүүлж 
чаддаг.

Ариун нандин зүйлсийг гутаан доромжилдог 
тэднийг анхааран сонсох нь биднийг Аврагчийн 
аврах мөн амьдрал өгөх гэрлээс тусгаарладаг. 
Иохан: “Тэгээд Есүс тэдэнд дахин, Би бол 
ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагадаг хүн 
харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй 
болно гэж айлдав”2 гэж цэдэглэсэн байдаг. 
Биднийг чин үнэнээсээ хайрладаг хүмүүс бидэнд 
итгэлээ өсгөхөд тусалдаг гэдгийг санаарай.

Би хонгилд маш их ичсэнтэй адил бид эргэлзэх 
үедээ тусламж хүлээн авахаас ичиж магадгүй. 
Бусад хүний хүч чадал авахаар ханддаг хүмүүс 
нь бид байсан байж болох ч, яг одоо бидэнд 
тусламж хэрэгтэй байна. Бид Аврагчийн бидэнд 
өгдөг гэрэл, тайтгарал нь бардамналаасаа болж 
алдахад хэт үнэ цэнэтэй гэдгийг ухаарах үед 
Сүмийн удирдагчид, эцэг эх, итгэлт анд нөхөд 
бидэнд туслах боломжтой болдог. Тэд итгэлийн 
сорилтуудын эсрэг биднийг хүчирхэгжүүлэх 
сүнслэг баталгааг хүлээн авахад бидэнд туслахад 
үргэлж бэлэн байдаг.

Хоёрдугаарт, бид өөрсдийн гэсэн сүнслэг хүч 
чадлыг хөгжүүлэхийн тулд Их Эзэнд итгэх ёстой. 
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Бид үргэлж хэн нэгний гэрэлд найдаж амьдарч 
болохгүй. Хэрэв би найзынхаа хажууд, бүлгийнхээ 
аюулгүй байдал дотор байх юм бол хонгил дахь 
харанхуй үргэлжлэхгүй гэдгийг мэдэж байсан. 
Гэхдээ би хонгилын үзүүр дэх гэрлийг хармагцаа 
өөрөө урагшилж явах боломжтой байхыг хүссэн. 
Их Эзэн “Надад ойр байгтун, мөн би та нарт ойр 
байх болно; намайг хичээнгүйлэн эрэлхийлэгтүн, 
мөн та нар намайг олох болно; асуу тэгвэл та нар 
хүлээн авах болно; тогш, тэгвэл энэ нь та нарт 
нээгдэх болно”3 хэмээн заадаг. Хэрэв Их Эзэнд 
ойртвол Тэрээр биднийг харанхуйгаас татан авах 
болно гэсэн амлалтаа биелүүлэх болно гэдэгт 
итгэн, бид ямар нэгэн үйлдэл хийх ёстой. Гэсэн 
хэдий ч дайсан “та нар хэзээ ч Сүнсийг мэдэрч 
байгаагүй мөн зүгээр л хичээхээ болих нь хямгийн 
хялбар зүйл” гэдэгт биднийг итгүүлэхийг оролдох 
болно.

Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф “итгэлдээ 
эргэлзэхээсээ өмнө эргэлзээндээ эргэлз”4 гэж 
бидэнд зөвлөсөн байдаг. Манай тойрог дээр 
нэгэн залуу эрэгтэй саяхан “Би Бурханых байхаас 
бусдаар өөр ямар ч арга замаар тайлбарлаж 
чадамгүй зүйлийг мэдэрч байсан” гэж хэлсэн юм. 
Энэ бол сүнсний үнэнч шударга байдал.

Бид эргэлзээ эсвэл асуулттай тулгарахдаа урьд 
өмнө нь бидний зүрх сэтгэл болон амьдралд орж 
ирсэн сүнслэг адислалууд, мэдрэмжүүдийг санаж, 
итгэлээ Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христэд 
хандуулах хэрэгтэй. Би нэгэн сүмийн дуулал 
дээрх зөвлөгөөг санаж байна: “Бид үнэнийг 
мэдэх тул Эзэн сайн сайханд нь эргэлзэхгүй.”5 
Урьд өмнө нь тохиолдсон сүнслэг туршлагуудаа 
үл тоомсорлож, үнэлэхгүй байх нь биднийг 
Бурханаас холдуулдаг.

Бидний гэрлийн төлөөх эрэл хайгуул бидний 
амьдралд энэ нь гэрэлтэх үед үүнийг хүлээн 
авахад бэлэн байгаа эсэхээс маань шалтгаалан 
өсдөг. Орчин үеийн судрууд гэрлийг тодорхойлж, 
үүнийг хүлээн авах хүмүүст амлалт өгдөг: 
“Бурханаас буй тэр нь гэрэл болой; мөн гэрлийг 
хүлээн авдаг мөн Бурханд үлддэг тэр нь илүү их 
гэрэл хүлээн авдаг; мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг 

хүртэл улам улам хурц болон өсдөг.”6 Бид гэрэл 
рүү дугуйтай урагшилснаар бид илүү хол аялж, 
бидний амьдрал дахь Түүний нөлөө улам хурц 
болдог. Яг л хонгилын үзүүр дэх гэрэлтэй адил 
Түүний нөлөө бидэнд итгэл, шийдэмгий байдал, 
хамгийн чухал нь Тэр амьд гэдгийг мэдэх хүч 
өгдөг.

Гуравдугаарт, гэрлийг ялж чадах тийм гүн, 
өтгөн, аюултай харанхуй гэж байдаггүй. Ахлагч 
Нийл Л.Андэрсэн саяхан: “Дэлхий дээр хилэнц 
ихсэхийн хэрээр зөв шударга хүмүүст сүнслэг хүч 
чадлын тэнцвэртэй байдал ирдэг. Дэлхий сүнслэг 
сууринаасаа ганхаж эхлэхэд Их Эзэн Түүнийг 
эрэлхийлдэг хүмүүст аялж буй сүнслэг чиглэлд нь 
чиглүүлэх зам бэлдэж, тэдэнд илүү агуу баталгаа, 
нотолгоо болон илүү агуу итгэлтэй байдлыг өгдөг. 
Ариун Сүнсний бэлэг нь мандаж буй наранд илүү 
тод гэрэлтэх болох болно”7 гэж заасан юм.

Ах, эгч нар аа, бид бүхий л дур хүсэлд захирагдан, 
дэлхийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөхөөр орхигдоогүй 
билээ. Харин бидэнд эргэлзээг биш итгэлтэй 
байдлыг сонгох хүч бидэнд байгаа. Бид сүнслэг 
хүч чадлын тэнцвэртэй байдлыг хүлээн 
авахын тулд бошиглолын зөвлөгөөг анхааран 
сонсохоор сонгож, сүнслэг өдөөлтүүдийг 
таньж, тэдгээрийн дагуу үйлдэн, мөн Бурханы 
зарлигуудад дуулгавартай байж мөн хувийн 
илчлэлтийг эрэлхийлэх ёстой. Бид сонгох ёстой. 
Бид Аврагчийн гэрлийг сонгох болтугай. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Дуулгавартай	бай,	өмнө	нь	Сүнс	мэдэрч	байсан	
цаг	мөчөө	эргэн	сана,	тэгээд	итгэлээр	асуу.	Танд	
хариулт	ирэх	болно.

Намайг өсвөр насны 
хүүхэд байхад аав, 
ээж хоёр маань Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмд нэгдсэн билээ. 
Номлогчид тэдэнд 
хичээл зааж байсныг 
бид мэддэг байсан 
ч аав, ээж хоёр 
маань л номлогчийн 
хичээлүүдийг авч 
байсан юм.

Энэ гэнэтийн мэдээг сонссоноос хойш, би дүү 
нартайгаа хамт номлогчидтой уулзаж эхэлсэн 
бөгөөд дүү нар маань Сэргээлтийн захиасыг 
баярлан хүлээн авав. Надад хэдий сонин санагдаж 
байсан ч зүрх сэтгэл амьдралаа өөрчлөхөд минь 
бэлэн биш байлаа. Хэдийгээр би Мормоны Номыг 
Бурханы үг мөн эсэхийг асууж залбирах урилга 
хүлээн авч, залбирсан боловч хариулт хүлээн 
аваагүй юм.

Та нар Тэнгэрлэг Эцэг яагаад залбиралд 
хариулаагүй юм бол гэж сонирхож байгаа байх, 
мэдээж би ч бас өөрөө гайхаж байлаа. Би тэр үеэс 
хойш Моронайн амлалт үнэн зөв гэдгийг мэдсэн. 
Бурхан сайн мэдээний үнэний тухай залбирлуудад 
маань хариулдаг ч, бид зөвхөн “чин сэтгэлтэйгээр, 
үнэн хүсэлтэйгээр”1 асуух үед л хариулдаг. Тэр 
бидний зүгээр нэг сониуч занд хариулдаггүй юм.

Та нарын амьдралд ямар нэгэн асуух зүйл эсвэл 
хэрхэн хариулахаа мэдэхгүй ямар нэг асуудал 
байж болох юм. Өнөөдөр би та нарын эрэлхийлж 
буй хариултаа авахад эсвэл тусламж олж авахад 
тус болох зарим зүйлийг хуваалцахыг хүсэж 

байна. Энэ үйл явц нь Есүс Христийн сайн 
мэдээнд хөрвөгдөхөөс эхэлдэг.

Илчлэлт хүлээн авах нь бидний зүрх сэтгэлийн 
байдал, тэмүүллээс шалтгаалдаг

Би сударт гардаг хэд хэдэн хувь хүний тухай 
бодож үзсэн юм. Тухайлбал, Лемен, Лемүел 
хоёрыг авч үзье л дээ. Тэд Нифайтай адилхан 
“буянт сайн эцэг эхээс мэндэлсэн” мөн “эцгийнхээ 
бүхий л эрдэм мэдлэгт сургагдсан”2 байсан. Гэтэл 
тэдний эцэг зөнч хүн байсан тул тэд түүнийг 
эсэргүүцэн бувтналдсан юм. Тэд Бурханы үйлсийг 
мэдээгүйн улмаас өөрсдийнх нь үзэж байгаагаар 
түүний шийдвэрүүд огт утга учиргүй зүйл байв. 
Иймээс тэд итгэсэн нь үгүй.3

Тэдний сонголт тэдэнд итгэлээ өсгөх боломжийг 
өгч байсан нь сонирхолтой юм. Тэд орон гэр, 
эд хөрөнгөө орхиж, аглаг буйд дахь аяныхаа 
туршид зовж зүдэрдэг. Тэд эцэстээ усан онгоц 
барихад тусалж, үл мэдэх газар руу хамт аялахыг 
зөвшөөрсөн билээ.

Нифай мөн үүнтэй ижил зүйлийг даван туулсан. 
Гэхдээ эдгээр үйлдэл тэдний итгэлийг хөгжүүлсэн 
болов уу? Нифайн итгэл улам хүчтэй болж байхад, 
Лемен, Лемүел хоёр улам л увайгүй, уур уцаартай 
болж байсан. Нифайн ах нар хэдийгээр тэнгэр 
элчийг харж, сонсож байсан ч, харамсалтай нь 
эргэлзсээр байв.4

Мөнх бус амьдрал бидний хэнд нь ч амар 
байдаггүй. Бид энэ дэлхий дээр соригдохоор 
ирсэн. Амьдралын сорилт шалгуурт үзүүлэх 
хариу үйлдлүүд маань бидний гэрчлэлд асар их 
нөлөөлөх болно. Лемен, Лемүел хоёрын зарим 
нэг хариу үйлдлийг авч үзье. Аав нь тэднээс хүнд 
бэрх зүйлийг хийхийг хүсэхэд тэд бувтналддаг.5 
Тэд гуулин ялтсуудыг олж авахаар оролдсон 
ч амжилтгүй болохоор нь бууж өгдөг. Тэдний 
хандлага нь “Бид хичээсэн, одоо үүнээс илүү яах 

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ЖЭЙМС Б.МАРТИНО

Түүн рүү эргэ, хариулт ирэх болно
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билээ?”6 гэсэн байдалтай байв.

Муу зүйл хийсэндээ харамсан, уучлал хүсэх үе 
тэдэнд байсан.7 Тэд залбирч, мөн уучлагдсан. 
Гэвч сүүлд нь тэд дахин гомдоллон уурлаж, 
залбирахаас татгалзсан хэмээн судруудад 
бичигдсэн байдаг. Тэд Нифай дээр ирж, 
“эцгийнхээ ярьсан үгсийг ойлгож чадахгүй 
байна”8 гэж хэлэхэд, Нифай тэднээс “Их Эзэнээс 
лавласан”9 эсэхийг асуудаг. Харин тэд: “Бид 
тэгсэнгүй; учир нь Их Эзэн тийм ямар ч зүйлийг 
бидэнд мэдүүлсэн нь үгүй”10 гэж хариулсан 
байдаг.

Үргэлжлүүлэн дуулгавартай байх нь бидэнд 
хариулт хүлээн авах боломж олгодог

Нифайн ах нартаа өгсөн хариулт бол бидний 
залбирлын хариултаа байнга хүлээн авах гол 
түлхүүр юм:

“Та нар яахан Их Эзэний зарлигийг эс дагах 
билээ? Зүрх сэтгэл тань хатуугийн учир та нар 
яагаад эрсдэх билээ?

“Их Эзэний хэлсэн зүйлийг та нар үл санана гэж 
үү?—Хэрэв та нар зүрх сэтгэлээ үл хатууруулан, 
миний зарлигуудыг дагахад хичээнгүйлэн, мөн 
та нар хүлээн авна гэдэгтээ найдсаар, мөн надаас 
итгэлтэйгээр асуух аваас, эдгээр зүйлүүд та нарт 
лавтайяа мэдүүлэгдэх болно.”11

Зарим буцаж ирсэн номлогч няцаашгүй сүнслэг 
туршлагуудыг мэдэрсэн байдаг ч тэдэнд тодорхой 
сүнслэг дадал хэвшил дутмаг байдгаас Бурхантай 
ярьж байсан цаг мөчөө мартдаг болохыг нь би 
мэднэ. Би тэдгээр буцаж ирсэн номлогчоос мөн 
өөрсдөөсөө, хэрэв та нар “гэтэлгэх хайрын дууг 
дуулмаар санагдсан бол, би асууя, та нар одоо 
тийн мэдэрч чадна уу?”12 гэж асуумаар байна. 
Хэрэв одоо ийн мэдрэхгүй байгаа бол та нар 
үүнийг дахин мэдэрч чадна. Хэдий тийм ч Нифайн 
зөвлөгөөг тунгаан бодоорой. Дуулгавартай бай, 
өмнө нь Сүнсийг мэдэрч байсан цаг мөчөө дурсан 
сана, тэгээд итгэлээр асуу. Танд хариулт ирэх 
болно, мөн та нар Аврагчийн хайр болоод амар 
амгаланг мэдрэх болно. Энэ нь тэр даруй эсвэл та 
нарын хүсэж байгаагаар биш ч гэлээ, хариулт ирэх 
болно. Бүү бууж өг! Хэзээ ч битгий бууж өг!

Лемен, Лемүел хоёрыг Мозаягийн хөвгүүдтэй 
харьцуулъя. Эдгээр ах дүүс зөв шударга гэр 
бүлүүдэд өссөн ч бүгд замаасаа хазайсан. Тэнгэр 
элч тэднийг бүгдийг наманчлалд дууддаг ч 
Мозаягийн хөвгүүд юугаараа ялгагдаж байсан бэ?

Сорилтууд бидний итгэлийг өсгөх болно

Мозаягийн хөвгүүдийн номлолд гаргасан амжилт 
мартагдашгүй юм. Мянга мянган хүн Их Эзэний 
замд хөрвүүлэгдсэн. Гэсэн ч номлолоо эхлэх 
үед тэдний “зүрх шантарч, мөн бараг л буцах 
гэж байхад, Их Эзэн [тэднийг] тайтгаруулсан” 
гэдгийг бид ихэнхдээ мартдаг. Их Эзэн тэдэнд 
“зовлонгуудаа тэвчээртэйгээр туул”13 хэмээн 
зөвлөдөг.

Судруудыг судалбал Бурханы тааллыг бидэнд 
хэлж өгдөг

Мозаягийн хөвгүүдэд тохиолдсон эдгээр сорилт 
тэднийг бувтнахад эсвэл эргэлзэхэд хүргэхийн 
оронд, яагаад тэдний итгэл ба амлалтыг 
хүчирхэгжүүлсэн бэ? Гол түлхүүр нь: “тэд үнэний 
мэдлэгт хүчтэй болсон байв; учир нь тэд зөв 
ойлголттой хүмүүс мөн Бурханы үгийг мэдэж 
болохын тулд судруудыг хичээнгүйлэн судалсан 
байв.”14 Бид бүгдэд сорилт, саад бэрхшээл 
тулгардаг ч “төмөр бариулаас үргэлж тууштай 
зуурсаар”15 байх ёстой гэдгээ санаж байх ёстой. 
“Христийн үгс [бидний] хийвэл зохих бүх зүйлийг 
[бидэнд] хэлэх болно.16 Бид өдөр бүр судраас 
судлах ёстой. Тэгснээр илчлэлт бидэнд нээгдэх 
болно.

Мацаг барьж залбирах нь илчлэлтийг урьдаг

Мозаягийн хөвгүүдийн хувьд “энэ нь бүгд 
бус; тэд өөрсдийгөө их залбирал, мөн мацаг 
барилтанд зориулсан байв; тиймийн тул тэдэнд 
бошиглолын суу билэг, мөн илчлэлтийн суу 
билэг байлаа.”17 Залбирах, мацаг барих нь бидэнд 
сүнслэг өдөөлтөд мэдрэмтгий байхад тусална. 
Бид хоол унднаасаа зориуд татгалзаж байгаа 
үедээ Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ харилцах нь “нүгэл 
хилэнцийн хүлгийг мултлан, буулганы оосрыг 
тайлдаг.”18 Мацаг барьж залбирснаар биднийг 
“дуудахад ЭЗЭН хариулж, [биднийг] хашхирахад 
Тэр, Би энд байна гэж айлдана.”19
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Түүн рүү эргэ

Дуулгавартай байх, судар судлах, залбирах, мацаг 
барих гэсэн эдгээр хувийн сүнслэг дадал хэвшил 
нь Мозаягийн хөвгүүдийг хүчирхэгжүүлсэн билээ.
Эдгээр хувийн сүнслэг дадал хэвшил дутагдсаны 
улмаас Лемен, Лемүел хоёр бувтнаж, эргэлзэх 
уруу таталтад амархан өртсөн юм.

Хэрэв та нар бувтналдахаар уруу татагдсан бол, 
мөн итгэлгүй байдалд хүргэх эргэлзээ та нарт 
байгаа бол, хэрэв та нар дааж давшгүй сорилтонд 
орсон мэт санагдвал Түүн рүү эргэ. Хэрэв та 
өөрийнхөө зан авирыг зөвтгөж, замаасаа төөрсөн 
нэгэн бол Түүн рүү эргэ. Тэрээр та нарын “оюунд 
амар амгаланг” ярьж байсныг та бүхэн санаж 
байна уу …? “Бурханаас илүү агуу ямар гэрч чамд 
байж болох билээ дээ?”20 Өөрөөсөө “Би өмнөх 
шигээ Христийнхтэй адил амьдралаар амьдарч 
байна уу?” гэж асуу. Түүн рүү эргэ.

Би ярьж байсан хувийн түүхээ үргэлжлүүлэхийг 
минь зөвшөөрнө үү. Яваандаа би чин сэтгэл, үнэн 
хүсэлтэй болж билээ. Надад зааж байсан номлогч 
надаас баптисм хүртэхэд бэлэн эсэхийг асуусныг 
би санаж байна. Зарим асуудал байгааг би түүнд 
хэлсэн. Тэр ухаалаг номлогч миний асуултуудад 
хариулж болох ч эхлээд өөрийнх нь асуултад 
хариулах хэрэгтэйг надад сануулсан юм. Тэр 
надаас Мормоны Ном үнэн эсэхийг, Иосеф Смит 
бошиглогч байсан эсэхийг асуусан. Би мэдэхгүй, 
гэхдээ мэдэхийг хүсэж байна гэж түүнд хариулав.

Миний асуулт итгэлийг минь өсгөсөн юм. Надад 
хариулт тохиолдлоор бус, харин үйл явцаар 
ирсэн. Намайг “үгсийг туршин,” “итгэлийн 
жижиг хэсгийг ч гэсэн бодит болговол” Мормоны 
Ном “надад амтат” болж, “ойлголтыг минь 
гэгээрүүлж,” үнэхээр “бодгалийг минь тэлж” 
эхлэхийг би анзаарсан юм. Яваандаа би сударт 
хэлсэнчлэн “цээжинд өсөж” эхлэхийг мэдэрсэн.21 
Энэ мэдрэмж намайг баптисм хүртэж, Есүс 
Христийг дагах амлалт өгөхийг хүссэн тэр цаг 
мөчид ирсэн билээ.

Би Мормоны Ном нь Бурханы үг гэдгийг, мөн 

Иосеф Смит бошиглогч байсан гэдгийг мэднэ. 
Надад ойлгохгүй зүйл олон байгаа ч үнэний 
тухай гэрчлэл маань намайг Аврагчтай илүү ойр 
байлгаж, итгэлийг маань өсгөдөг.

Ах, эгч нар аа, сүнслэг туршлагуудыг туулж, 
итгэлээр үйлдсэнээрээ хариултаа хүлээн авч, 
итгэлтэй байдал нь өсөн нэмэгдсэн Нифайг болон 
Мозаягийн хөвгүүдийг санаарай. Эргэлзэж, 
бувтналдсан Лемен, Лемүел хоёрыг тэдэнтэй 
харьцуулаарай. Хэдийгээр тэд заримдаа зохистой 
үйлдэл хийж байсан ч итгэлгүй үйлдэл бол үхмэл 
юм. Бид хариулт хүлээн авахын тулд итгэлийнхээ 
дагуу үйлдэх хэрэгтэй.

Та нарыг энэ өглөө хэлэгдсэн үгсийг сонсож 
байхад Сүнс асуултуудын чинь хариултыг эсвэл 
тулгарч буй асуудлаа шийдэх арга замыг олохын 
тулд юу хийж болохыг та нарын бодол санаанд 
илчилсэн гэж би найдаж байна. Есүс бол Христ 
гэдгийг би баттай гэрчилж байна. Түүн рүү эргэ. 
Тэр та нарын залбиралд хариулах болно. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Аврагчид	Өөрийн	хийсэн	Цагаатгалын	ачаар	
бүхий	л	өвчин	шаналал,	сорилт	бэрхшээлийг	
халамжлах,	туслах	хүч	байдаг.

Мөнх бус оршихуйд 
бид гэм нүглийн 
дарамтыг туулж мөн 
үхэлтэй гарцаагүй 
тулгардаг. Есүс 
Христийн Цагаатгал 
мөнх бус амьдрал 
дахь энэхүү хоёр 
тодорхой зүйлийн үр 
нөлөөг цуцалж өгдөг. 
Гэхдээ бид мөнх 
бус байдлыг туулан 

бэдэрч байхдаа гэм нүгэл, үхлээс гадна өөр олон 
сорилт бэрхшээлтэй тулгарч байдаг. Чухамхүү тэр 
Цагаатгалын ачаар Аврагч маань биднийг эдгээр 
мөнх бус сорилт бэрхшээлийг даван туулахад 
туслах хүч чадлаар хангаж чадна.

I.

Цагаатгалын талаарх ихэнх цэдэг Аврагч үхлийн 
хүлээсийг тасдан, бидний гэм нүглийн төлөө 
зовж шаналсан тухай цэдэглэсэн байдаг. Алма 
Мормоны Номд бичигдсэн уриалгадаа эдгээр 
суурь зарчмыг заажээ. Түүнчлэн тэрээр Аврагчийг 
Өөрийн хүмүүсийн зовлон шаналал, өвчин зовиур, 
сул дорой байдлыг туулсан тухай бидэнд судрын 
хамгийн ойлгомжтой баталгааг өгсөн билээ.

Алма Аврагчийн Цагаатгалын энэ хэсгийн тухай 
“Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд 
мөн уруу таталтуудыг тэвчих болно; мөн энэ нь 
тэр өөрийн хүмүүсийн шаналал мөн өвчнүүдийг 
өөр дээрээ авах болно гэсэн тэрхүү үг биелэгдэж 
болохын тулд бөлгөө” хэмээн дүрслэн бичжээ 
(Алма 7:11; мөн 2 Нифай 9:21-ийг үзнэ үү).

Есүс Христийн Цагаатгалаар хүчирхэгжсэн

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ДАЛЛИН Х.ӨҮКС

Үүнийг бодоод үз дээ! Аврагч Цагаатгал хийж 
байх үедээ “бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд 
мөн уруу таталтуудыг” тэвчсэн. Ерөнхийлөгч 
Боид К.Пакэр “Түүнд төлөх ёстой өр байгаагүй. 
Тэрээр ямар ч буруу зүйл үйлдээгүй. Гэсэн хэдий 
ч Тэр бидний мэдэх бүх гэм нүгэл, гуниг харуусал, 
өвчин зовлон, ичгүүр, биеийн болон оюун ухааны 
бүх зовлонг туулсан”1 хэмээн тайлбарласан юм. 

Тэр яагаад “бүх төрлийн” эдгээр мөнх бус сорилт 
бэрхшээлийг туулж мэдэрсэн бэ? Энэ тухай Алма 
“мөн 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” хэмээн тайлбарлажээ 
(Алма 7:12). 

Жишээлбэл, Төлөөлөгч Паул: Аврагч “соригдон 
зовлон эдэлж байсан тул сорилтод орогсдод 
тусалж чадна” хэмээн тунхаглажээ (Еврей 2:18). 
Үүнтэй төстэй байдлаар ерөнхийлөгч Жэймс 
Э.Фауст “Аврагч бидний мэдэрч, даван туулах 
бүхнийг даван туулсан учраас Тэрээр сул дорой 
хүмүүсийг хүчтэй болоход нь тусалж чадна”2 гэж 
заасан билээ.

Бидний Аврагч “бие махбодийн дагуу” “өөрийн 
хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынх нь дагуу 
хэрхэн халамжлахыг [тайвшрал өгөх, туслах 
гэсэн утгатай]” мэдэж болохын тулд мөнх бус 
байдлын сорилт бэрхшээлийг бүрэн байдлаар 
“бие махбодийн дагуу” мэдэрч даван туулсан. 
Тиймээс Тэрээр бидний тэмцэж байгаа асуудал, 
зүрх сэтгэлийн маань шаналал, биднийг уруу 
татах зүйлс, өвдөлт, зовлон бүгдийг мэддэг. Учир 
нь Тэрээр Өөрийн хүслээр Цагаатгалын чухал 
хэсэг болгон энэ бүгдийг мэдэрч туулсан билээ. 
Үүний улмаас, Түүний Цагаатгал Түүнд биднийг 
халамжлах мөн энэ бүгдийг даван туулах хүчийг 
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бидэнд өгөх боломжийг олгодог.

II.

Цагаатгалын энэхүү чухал хүчийн талаар заасан 
бүх судраас долоодугаар бүлэгт Алмагийн заасан 
зүйл нь хамгийн тодорхой ойлгомжтой ганц хэсэг 
бөгөөд энэ нь түүнчлэн ариун сударт олонтоо 
заагддаг. 

Есүс тохинууллынхаа эхэн үед Өөрийгөө 
“шаналсан зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийг эдгээх” 
(Лук 4:18)-ээр илгээгдсэн гэдгийг тайлбарласан. 
Библи дээр Тэр хүмүүсийн “сул байдлуудыг” 
эдгээсэн талаар (Лук 5:15; 7:21) олонтоо өгүүлдэг. 
Moрмоны Ном “ямар нэгэн байдлаар зовж 
зүдэрсэн” (3 Нифай 17:9) хүмүүсийг Тэр эдгээсэн 
тухай цэдэглэсэн байдаг. Матайн сайн мэдээнд 
“энэ нь эш үзүүлэгч Исаиагаар бидний сул дорой 
байдлыг Тэр Өөртөө авч, бидний өвчнийг үүрсэн 
гэж хэлүүлсэн нь биелэхийн тулд” (Матай 8:17) 
Есүс хүмүүсийг эдгээсэн тухай тайлбарласан. 

Мессиаг бидний “өвчин,” “уй гашууг” (Исаиа 
53:4) даах болно гэдгийг Исаиа заажээ. Исаиа 
түүнчлэн Тэрээр биднийг хүчирхэгжүүлдэг 
талаар, “Би чамтай хамт байгаа тул бүү ай! 
Өөрийнхөө талаар бүү санаа зов. Учир нь Би 
чиний Бурхан. Би чамайг тэнхрүүлж, үнэхээр 
чамд тусална” (Исаиа 41:10) хэмээн заасан.

Тийнхүү бид

Бүү ай! Бүү зов! Би чамтай хамт байх болно.
Чиний Бурхан би чамайг энэрэн ивээнэ.
Чамайг би ивээн, тусалж, зоригжуулна. …
Миний шударга хүчит гараас хөтлөөрэй3 хэмээн 
дуулдаг. 

Өөрийнхөө мөнх бус сорилт бэрхшээлийн талаар 
Төлөөлөгч Паул хэлэхдээ “Надад хүч өгөгч 
Түүгээр би бүгдийг хийж чадна” (Филиппой 4:13) 
гэжээ. 

Аврагчид Өөрийн хийсэн Цагаатгалын ачаар 
бүхий л өвчин шаналал, сорилт бэрхшээлийг 
халамжлах, туслах хүч байдаг гэдгийг бид мэддэг. 
Түүний хүч сул доройг эдгээдэг ч судрууд мөн 
бидний туршлагууд заримдаа Тэрээр бидэнд 

өөрсдийн сул доройг даван туулах хүч эсвэл 
тэвчээр өгснөөрөө биднийг халамжилдаг буюу 
бидэнд тусалдаг гэж заадаг.4

III.

Бидний Аврагч ямар мөнх бус өвчин шаналал, 
сорилт бэрхшээл, сул дорой байдлыг мэдэрч 
туулан, зовж шаналсан бэ?

Зовж буй эмэгтэй

Бид бүгд өвчин шаналал, сорилт бэрхшээл, сул 
дорой байдалтай хэзээ нэгэн цагт тулгардаг. 
Бидний гэм нүглээсээ болж туулах зүйлсээс гадна 
мөнх бус байдал нь байнгын хичээл тэмцэл, зүрх 
сэтгэлийн шаналал, өвдөлт зовиураар дүүрэн 
байдаг.

Эмнэлэгт зочилсон нь

Бид, бидний хайртай хүмүүс өвчнөөр шаналдаг. 
Бид бүгдээрээ бэртэл гэмтлээс эсвэл бие 
махбодын өөр бусад хэцүү асуудлаас болж 
өвдөх үеийг туулдаг. Бид бүгд хайртай нэгнээ 
алдсаны улмаас шаналан, гашууддаг. Бид хувийн 
үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхдээ, гэр бүлийнхээ 
харилцаандаа эсвэл ажил албаа хийж байхдаа 
алдаа гаргадаг.

Санаа нь зовж буй эцэг эх

Бид ханиа эсвэл хүүхдээ бидний үнэн хэмээн 
мэддэг зүйлээс татгалзан, зөв шударгын замаас 
төөрч одоход яг л үрэлгэн хүүгийн тухай Есүсийн 
сургаалт үлгэрт гардаг эцгийн адилаар сэтгэлийн 
дарамт эдэлдэг (Лук 15:11–32-ыг үзнэ үү). 

Дуулал номыг бичигч “Зөв шударга хүний 
зовлон зүдгүүр их байдаг, харин ЭЗЭН түүнийг 
тэр бүгдээс нь авардаг” (Дуулал 34:19) хэмээн 
тунхагласан.

Тийнхүү бидний дуулал “Тэнгэрийн анагааж 
чадахгүй шаналал энд үгүй”5 гэсэн үнэн баталгааг 
агуулж байдаг. Биднийг зөвхөн бидний Аврагч 
мөн Түүний Цагаатгал л эдгээнэ.
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Эелдэг бус өсвөр үеийнхэн

Өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд хэцүү асуудал 
нь үе тэнгийнхэн нь баяр хөөртэй харилцаа, 
үйл ажиллагаанд нэгдэн оролцоод, тэднийг 
зориуд санаатайгаар орхигдуулах үед мэдрэгддэг 
гадуурхах байдлыг мэдрэх явдал байдаг. Арьс 
өнгө, үндэстэн ястнаар ялгаварлах байдал өөр 
бусад шаналгаатай мэдрэмжийг өсвөр үеийнхэн, 
насанд хүрэгчдэд ч төрүүлдэг. Ажилгүй байх, 
бидний төлөвлөгөө өөрөөр эргэх гэх мэтээр 
амьдралд өөр олон сорилт бэрхшээл байдаг. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүү аавтайгаа хамт

Бидний гэм нүглээс шалтгаалаагүй мөнх бус сул 
дорой байдлын тухай л би ярьж байна. Зарим хүн 
бие махбодын эсвэл сэтгэцийн асуудалтай төрдөг 
бөгөөд эдгээр нь тэднийг шаналж зовох, тэдний 
хайртай болоод халамжилдаг хүмүүст хэцүү 
байдлыг авчирдаг. Олонхын хувьд сэтгэлийн 
хямралд байх нь хүнд хэцүү бөгөөд энэ нь 
тэднийг тахир дутуу мэт болгодог. Өөр нэг зовиур 
мэдрүүлдэг сорилт бол ганцаардмал байдал юм. 
Ийм ганцаардалтай тулгарсан хүмүүс бидний 
Аврагч бас ийм өвдөлт зовиурыг мэдэрсэн бөгөөд 
Тэрээр Цагаатгалаараа дамжуулан түүнийг даван 
туулах хүч чадлыг өгдөг гэдгийг санах хэрэгтэй.

Бидний материаллаг болон сүнслэг байдлыг 
донтолтоос илүүгээр эрэмдэглэдэг хөгжлийн 
бэрхшээл бараг байдаггүй. Эдгээрээс тухайлбал 
порнографт эсвэл хар тамхинд донтох зэрэг нь 
гэм нүгэлтэй зан байдлаас шалтгаалж байдаг. 
Хэдийгээр гэм нүгэлтэй зан байдлаа наманчилсан 
ч донтолт хэвээр үлдэж болдог. Бидний чадварыг 
алдагдуулдаг тэрхүү зууралдаад байгаа зүйл 
маань ч хүртэл Аврагчаас боломжтой болдог 
харьшгүй хүчээр эдгэрч чадна. Мөн гэмт хэрэг 
үйлдсэнийхээ улмаас ял эдлэн шоронд байгаа 
хүмүүсийн туулсан бэрхшээл ч бас эдгэрч чадна. 
“Бидний Аврагч энэ ханануудын хооронд алхаж 
байгааг би мэдэх бөгөөд энэ шорон дотор би 
Христийн хайрыг байн байн мэдэрдэг юм”6 
хэмээн саяхан хүлээж авсан нэгэн захидал ийм 
нөхцөл байдалд орсон нэгэнд ирсэн хүч чадлыг 
гэрчилж байна. 

Шоронд буй эрэгтэй

Би бидний анд нөхөр, яруу найрагч Эмма Лу 
Тэйний гэрчлэлд дуртай. Түүний бичсэн үгсийг 
одоо ч бид дуулалдаа дуулж байдаг:

Хаана ч амар тайвныг би 
Юу хийвч эс оллоо.
Хэрхэн би амар байж, тайвшрах вэ?
Энэлэн шаналаад, уурлаад, хонзогнох үедээ
Энэ сэтгэл
Биеийнхээ гүн рүү шагайна.
Зовлон минь нэмэгдэн, 
Зүдрэх цагтаа би
Хэндээ хандаад, хаашаа очих вэ?
Зовлонг минь цайруулах зөөлөн гар хаана байна?
Хэн ойлгох вэ намайг? 
Тэр л ганцхан.7

Христийн хөшөө

IV.

Хэн Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан 
халамжлагдан, хүчирхэгжиж болох вэ? Аврагч 
өөрийн хүмүүсийн шаналал мөн өвчнүүдийг” 
Өөртөө аван, “өөрийн хүмүүсийг халамжлах” 
(Алма 7:11, 12; тодотгол нэмэгдсэн) болно хэмээн 
Алма заасан. Энэ амлалт дахь “өөрийн хүмүүс” 
гэж хэн бэ? Энэ нь Цагаатгалаар дамжуулан 
амилалтын бодит үнэнийг эдэлдэг бүх мөнх бус 
хүмүүс үү? Эсвэл зөвхөн ёслол, гэрээнүүдээр 
дамжуулан тэнцэхүйц болсон сонгогдсон тэдгээр 
үйлчлэгч үү? 

Хүмүүс гэдэг үг сударт олон утгатай байдаг. 
Аврагч “өөрийн хүмүүсийг” халамжлах болно 
хэмээн заасан зүйлтэй хамгийн сайн нийцэх утга 
бол “тэд аль ч нутагт байсан хүмүүс болгоныг 
Бурхан анхааран үздэг” (Алма 26:37) хэмээн 
Аммоны хожим заахдаа ашигласан утга юм. Энэ 
нь түүнчлэн “бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах 
сайн мэдээ” (Лук 2:10) хэмээн Христ хүүгийн 
төрөлтийн тухай тэнгэр элчүүдийн зарлан 
тунхагласан тэр утга юм. 

Бидний Аврагч мөнх бус оршихуй дахь Өөрийн 
цагаатгагч үйл явдлын ачаар газар бүрийн бүхий 
л эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг тайвшруулах, эдгээх, 
хүчирхэгжүүлэх боломжтой. Гэхдээ Түүнийг 
эрэлхийлдэг, Түүнээс тусламж гуйдаг хүмүүст 
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л Тэрээр ийнхүү үйлддэг гэдэгт би итгэдэг. 
Төлөөлөгч Жэймс “Эзэний оршихуйд өөрсдийгөө 
даруу болго. Тэгвэл Тэр та нарыг өргөмжлөх 
болно” (Иаков 4:10) хэмээн заасан. Бид Түүнд 
итгэх, Түүнээс тусламж гуйх үедээ тэрхүү 
адислалд тэнцэхүйц болдог.

Зовлон шаналлаасаа салахын тулд Бурханд 
хандан залбирдаг, Бурханаас эмээдэг сая сая хүн 
байдаг. Бидний Аврагч Өөрийгөө “бүх зүйлийн 
доор бууж ирсэн” (С ба Г 88:6) хэмээн илчилсэн. 
Ахлагч Нийл А.Максвэлл “Тэрээр ‘бүх зүйлийн 
доор бууж ирсэн’ учраас хүмүүний зовж шаналах 
бүхий л замыг төгс байдлаар зөвхөн ганцаараа 
ойлгож, ухаарч байсан хэмээн заажээ.”8 Тэрээр 
бүхнээс дордод буусан учраас зовлон шаналлаа 
даван туулахад маань хэрэгтэй хүч чадлыг бидэнд 
өгөхийн төлөө мөн биднийг өргөхийн тулд төгс 
байдлаар байр сууриа эзэлсэн хэмээн бид хэлж 
болох юм. Бид ердөө гуйх л хэрэгтэй.

Ширээ тойрон сууж буй гэр бүл

Өнөө цагийн илчлэлтэд Их Эзэн “Тиймийн тул, 
чи надаас асуух аваас чи хүлээж авах болно; 
хэрэв чи тогших аваас энэ нь чамд нээгдэх болно” 
(Жишээлбэл: С ба Г 6:5; 11:5; мөн Матай 7:7-г 
үзнэ үү) хэмээн олон удаа тунхагладаг. Үнэндээ 
бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний хайрт Хүү Есүс 
Христ бүхнийг хайрлах хайраараа Тэднийг 
итгэлээр эрэлхийлдэг хүмүүсийн залбирлыг 
сонсон, тэдгээр залбиралд тохируулан хариулдаг. 
Төлөөлөгч Паулын бичсэнээр “ялангуяа 
итгэгчдийн Аврагч болох амьд Бурханд бид 
өөрсдийн найдвараа тавьсан юм” (1 Тимот 4:10). 

Би эдгээрийг үнэн гэж мэддэг. Бидний Аврагчийн 
Цагаатгал нь ертөнцийн амилуулалтаар үхэшгүй 
байдлыг итгэмжлэх хийгээд наманчлал, 
баптисмаар биднийг гэм нүглээс цэвэршүүлэх 
боломж олгохоос илүүг хийдэг. Түүний Цагаатгал 
түүнчлэн биднийг эдгээх, мөнх бус байдлын 
бүхий л ачаа дарамтыг даван туулах хүчийг 
өгөхийн тулд бидний бүх сул доройг мэдэрч 
туулсан Түүнийг дуудах боломжийг бидэнд 
олгодог. Тэрээр бидний өвчин зовлонг мэддэг 

бөгөөд Тэр бидэнд туслахад бэлэн байдаг. Сайн 
самари хүний адилаар Тэрээр замын хажууд 
шархадсан биднийг олж, бидний шархыг боон, 
биднийг асрах болно (Лук 10:34-ийг үзнэ үү). 
Есүс Христийн болон Түүний Цагаатгалын эдгээх, 
хүчирхэгжүүлэх хүч гуйсан хүн болгонд өгөгддөг. 
Би бүхнийг боломжтой болгодог Аврагчийнхаа 
тухай гэрчилдгийн адил үүнийг бас гэрчилж 
байна. 

Нэг л өдөр мөнх бус оршихуйн эдгээр бүх ачаа 
дарамт үгүй болно. Цаашид өвдөх гэж үгүй болно 
(Илчлэлт 21:4-ийг үзнэ үү). Бид бүгд Аврагчийн 
Цагаатгалын найдвар, хүч болох мөнх бус 
байдлын итгэмжлэл, мөнх амьдралаар амьдрах 
боломжийг мөн хэрэв бид гуйх аваас хүлээн авах, 
дэмжих хүч чадлыг ойлгох болтугай хэмээн Есүс 
Христийн нэрээр залбирч байна, амен. 
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Есүс	Христэд	итгэх	итгэл	нь	биднийг	зөв	
зохистой	байж,	үүнийг	эрэлхийлж,	хамгаалах	
үед	тэнгэрээс	ирдэг	бэлэг	юм.

Аврагч эргэн 
тойрныхоо хүмүүсийн 
итгэлийг хүчтэй эсвэл 
сул дорой эсэхийг 
мэддэг байсан. Тэрээр 
нэг хүнийг “Итгэл 
чинь агуу юм”1 хэмээн 
сайшаасан бол өөр 
нэгний талаар “итгэл 
багатай хүмүүс ээ”2 
хэмээн гунигтай 
хэлсэн. Мөн Тэрээр өөр 
бусдаас “Итгэл чинь 

хаана байна?”3 хэмээн асуугаад, бас нэгнийг “Би 
ийм агуу итгэлийг Израильд хэнээс ч олоогүй юм 
байна”4 хэмээн хүндэтгэсэн юм.

Би өөрөөсөө “Аврагч миний итгэлийг хэрхэн 
хардаг бол?” гэж асуудаг. Өнөө орой би та бүхнээс 
“Аврагч та нарын итгэлийг хэрхэн хардаг вэ?” гэж 
асуумаар байна.

Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл нь хөнгөн 
хийсвэр, агаарт хийсэж явдаг зүйл биш. Итгэл нь 
тохиолдлоор бидэн дээр ирдэггүй бөгөөд гарал 
үүслээс шалтгаалан бидэнтэй хамт байдаггүй. 
Энэ нь сударт өгүүлсэнчлэн, “бодит байдал, 
харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн.”5 Итгэл нь 
сүнслэг гэрлийг ялгаруулдаг бөгөөд энэ гэрлийг 
ялган таньж болдог.6 Есүс Христэд итгэх итгэл нь 
биднийг зөв зохистой байж, үүнийг эрэлхийлж, 
хамгаалах үед тэнгэрээс ирдэг бэлэг юм7. Таны 
итгэл нэг бол хүчирхэгжиж, эс бөгөөс суларч 
байдаг. Итгэл нь хүч чадлын зарчим бөгөөд энэ 
амьдралд төдийгүй ирэх амьдрал дахь бидний 
өсөлт хөгжилд чухал юм.8 Бид Христийн ач 

ивээлээр, Түүний нэрэнд итгэх итгэлээр нэгэн 
өдөр аврагдах болно.9 Та нар ирээдүйд хэр их 
итгэлтэй болох нь санамсаргүй байдлаас бус, 
харин сонголтоос шалтгаалдаг.

Бразил залуугийн итгэл

Би нэг сарын өмнө Бразилд байхдаа Аролдо 
Кавалкантэтэй танилцсан юм. Тэр 21 настайдаа 
баптисм хүртэж, гэр бүлээсээ анхны Сүмийн 
гишүүн болсон байна. Тэр агуу их итгэлтэй 
байсан бөгөөд номлолд үйлчлэхээр бэлтгэж 
эхэлсэн байв. Харамсалтай нь, Аролдогийн ээж нь 
хорт хавдартай гэж оношлогджээ. Гурван сарын 
дараа, нас барахаасаа хэдхэн хоногийн өмнө 
ээж нь хамгийн их санаа зовж буй зүйлийнхээ 
талаар Аролдотой ярьжээ. Аролдо хоёр эмэгтэй, 
нэг эрэгтэй дүүгээ өсгөх бүрэн хариуцлага 
хүлээх хэрэгтэй болсон байна. Учир нь тэдэнд 
туслах төрөл төрөгсөд байсангүй. Тэр юунд ч 
эргэлзэлгүй, үүнийг хийнэ гэдгээ ээждээ амлажээ.

Кавалкантэгийн дүү нар

Тэр өдөр нь банкинд ажиллаж, орой нь 
их сургуульд сурдаг байв. Тэр баптисмын 
гэрээнүүдээ сахисан хэвээр байсан ч бүрэн цагийн 
номлолд үйлчлэх найдвар нь үгүй болжээ. Дүү 
нараа асрах нь түүний номлол болсон байна.

Хэдэн сарын дараа, Аролдо ариун ёслол дээр 
хэлэх үгээ бэлдэж байгаад, Самуелийн Саул хаанд 
хандан хэлсэн: “дуулгавартай дагах нь тахил 
өргөхөөс илүү”10 гэсэн үгсийг уншжээ. Аролдо, 
номлолд үйлчил гэсэн бошиглогчийн үгийг 
дуулгавартай дагах хэрэгтэй гэсэн хэзээ ч биелэх 
боломжгүй мэт санагдсан сүнслэг удирдамжийг 
хүлээн авсан юм. Тэр өмнөө байгаа бэрхшээлээс 
айж эмээлгүй, асар их итгэлээр зөв гэж мэдэрсэн 
зүйлээ хийжээ.

Итгэлийг тохиолдлоор бус, сонголтоор олж авдаг

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ НИЙЛ Л.АНДЭРСЭН
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Ахлагч Аролдо Кавалкантэ

Аролдо чадлынхаа хэрээр Бразил реал цуглуулж 
байв. Тэр 23 настайдаа номлолд үйлчлэх 
дуудлагаа хүлээн авсан юм. Тэр эрэгтэй дүүдээ 
сар бүр данснаасаа хэр их мөнгө авах ёстойг нь 
зааж өгөв. Түүнд номлолын төлбөр төлөх, мөн дүү 
нарынхаа амьдралын өртөгт зориулах хангалттай 
мөнгө байгаагүй ч гэсэн тэр итгэлтэйгээр 
Номлогчийг Бэлтгэх Төвд оржээ. Долоо хоногийн 
дараа тэрээр олон адислалынхаа эхнийхийг хүлээн 
авсан юм. Ахлагч Кавалкантэгийн ажиллаж 
байсан банк түүний цалинг гэнэтхэн хоёр дахин 
нэмж өгсөн байна. Энэ болон бусад гайхамшиг 
түүний номлолд болон гэр бүлийн хэрэгцээнд 
шаардлагатай орлогоор хангажээ.

Өнөөдрийн Кавалкантэгийн гэр бүл

Хорин жилийн дараа, одоо Кавалкантэ ах 
Бразилийн Ресифе Боа Виагем гадасны 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байна. Тэр болсон 
явдлыг эргэн санаад, “Би зөв шударга амьдрахыг 
хичээх үедээ Аврагчийн хайр, удирдамжийг 
мэдэрдэг байсан. Миний итгэл өссөнөөр би, 
бэрхшээлүүдээ даван туулах боломжтой болсон”11 
гэж хэлэв. Аролдогийн итгэл тохиолдлоор бус, 
харин сонголтоор ирсэн юм.

Христийн олон шашинд Их Эзэн Есүс Христэд 
итгэх хүчтэй итгэлтэй эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс 
байдаг. Бид тэднийг хүндэлдэг.

Цаашид төвийг сахих боломжгүй

Гэхдээ ах нар аа, бидэнд илүү зүйл өгөгдсөн. 
Дэлхий дээр ариун тэнгэр элчүүдээр сэргээгдсэн 
Бурханы хүч болох санваар бидэнд өгөгдсөн. 
Энэ нь та нарыг бусдаас өөр болгодог. Та нар аль 
ч талд орохгүй, төвийг сахиад байх боломжгүй 
болсон. Та нарын итгэл тохиолдлоор бус, 
сонголтоор өсөх болно.

Бидний амьдарч байгаа байдал бидний итгэлийг 
нэг бол хүчирхэгжүүлж, эс бөгөөс сулруулж 
байдаг. Залбирал, дуулгавартай байдал, үнэнч 
шударга зан, зөв бодол ба үйлдэл, аминч бус 
үзэл нь итгэлийг өсгөдөг. Эдгээр чанар байхгүй 
бол бидний итгэл сулардаг. Аврагч яагаад Петрт 
хандан, “Гэсэн ч итгэл чинь сульдахгүйн тулд Би 
чиний төлөө залбирсан”12 хэмээн хэлсэн бэ? Учир 

нь бидний итгэлийг устгахдаа баясдаг дайсан бий! 
Итгэлээ хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хий.

Шударга асуултууд

Үнэн шударга асуултууд тавих нь итгэлээ өсгөх 
үйл явцын чухал хэсэг бөгөөд ингэхийн тулд бид 
оюун ухаан, мэдрэмжүүдээ ашигладаг. Их Эзэн 
“оюунд чинь мөн зүрх сэтгэлд чинь би чамд ярих 
болно”13 хэмээн хэлсэн. Хариулт бүр агшин зуур 
ирэхгүй ч, чин сэтгэлээсээ судалж, Бурханаас 
хариулт авахаар эрэлхийлснээр ихэнх асуулт 
шийдвэрлэгдэж чаддаг. Дан ганц оюун ухаанаа 
ашиглах нь сүнслэг хариултуудыг авчрахгүй. 
Судрууд “Бурханыхыг Бурханы Сүнснээс өөр хэн 
ч мэддэггүй”14 хэмээн заадаг. Бидэнд туслахын 
тулд Есүс “өөр Туслагчийг” өгнө хэмээн амласан 
бөгөөд Тэрээр үүнийг “үнэний Сүнс”15 хэмээн 
нэрлэдэг.

Итгэл хэзээ ч асуулт бүрийн хариултыг 
шаарддаггүй бөгөөд заримдаа “би бүх зүйлийг 
мэдэхгүй ч гэсэн дагалдагчийн амьдралаар 
амьдрахад хангалттай зүйлийг мэднэ”16 гэсэн 
хандлагатайгаар урагш тэмүүлэх баталгаа, урам 
зоригийг эрэлхийлж байдаг.

Байнга итгэлдээ эргэлзэж мөн итгэлгүй болон 
итгэл багатай хүмүүсийн үгийг сонсох нь Есүс 
Христэд болон Сэргээлтэд итгэх итгэлийг 
сулруулдаг.17 “Харин төрөлх хүн Бурханы 
Сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм 
хүнд эдгээр нь мунхаг явдал.”18

 

Жишээ нь, бошиглогч Иосеф Смитийн талаарх 
асуултууд нь шинэ зүйл биш юм. Энэ ажил 
эхэлсэн цагаас хойш шүүмжлэгчдээс асуулт 
ирсээр байна. 21-р зуунд олон эх сурвалжаас авсан 
мэдээллээс болж, 200 орчим жилийн өмнө амьдарч 
байсан бошиглогч Иосеф Смиттэй холбоотой үйл 
явдалд эсвэл түүний хийсэн мэдэгдэлд эргэлзэж 
буй хүмүүст хандан би нэг зөвлөгөө өгье. Иосеф 
Ахыг бүү шүүмжил! Ирээдүйн нэгэн өдөр та 
нар өнөөдрийн интернэт хайлтын системээс 100 
дахин их мэдээлэлтэй болох ба тэдгээр нь бүхнийг 
мэдэгч Тэнгэр дэх Эцэгээс ирэх болно.19 Иосефын 
амьдралыг бүхэлд нь аваад үз. Тэр ядуу гэр бүлд 
төрж, багахан боловсролтой байсан ч, Мормоны 
Номыг 90 хүрэхгүй хоногийн дотор орчуулсан20. 
Сэргээлтийн үйл хэрэгт хэдэн арван мянган 
үнэнч, шударга эрэгтэй эмэгтэй хүн оролцсон. 38 
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насандаа Иосеф өөрийн ажлыг цусаараа лацадсан 
юм. Иосеф Смит Бурханы бошиглогч байсан 
гэдгийг би гэрчилж байна. Үүнд нэг мөр санал 
нэгдээд, дахин бүү эргэлз!

Бидний итгэлийг өсгөдөг бэлгүүд

Есүс бол Христ, Бурханы Хүү гэсэн гарцаагүй 
баталгааг өгдөг Библи, Мормоны Ном бидэнд 
байна. Жон Тэйлорын 1852 онд Францад ажиллаж 
эхлэх үедээ франц хэлнээ орчуулж, хэвлүүлсэн 
Мормоны Номын анхны хувилбар надад байна. 
Мормоны Ном дэлхий даяар хэсэгчлэн эсвэл 
бүхлээрээ 110 хэлнээ орчуулагдсан. Энэ нь 
Сэргээлтийн үнэний сүнслэг, бодит гэрч юм. Та 
нар хамгийн сүүлд хэзээ Мормоны Номыг эхнээс 
нь дуустал уншсан бэ? Үүнийг дахин унш. Энэ нь 
та нарын итгэлийг нэмэгдүүлнэ.21

Бас бидний итгэлийг дэмжихээр Бурханаас 
ирсэн өөр нэг бэлэг бол Тэргүүн Зөвлөл ба 
Арванхоёрын чуулгын удирдамж юм. Өнөөдөр 
бид Арванхоёрын гурван шинэ гишүүнийг 
дэмжин баталсан бөгөөд би ахлагч Расбанд, 
ахлагч Стивэнсон, ахлагч Рэнланд нарыг тавтай 
морилно уу хэмээн урьж байна. Паул:

“Тэр төлөөлөгч, бошиглогч [дуудсан] …

“Эдгээр нь ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд 
бэлтгэж … :

“Бид бүгд итгэл хийгээд Бурханы Хүүг мэдэх 
мэдлэгийн нэгдэл хүртэл, …

“Үүний үр дүнд бид … давалгаанд энд тэнд 
шидэгдэн, аливаа номлолын салхи, хүмүүсийн 
ов мэх болон зальхай хуйвалдааны башир арганд 
туугдахгүй”22 хэмээн хэлсэн.

Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёрын удирдамж бидэнд 
итгэлээ хамгаалахад тусалдаг.

Итгэлийн дөл

Та нарын итгэл бага байж болох ч зөв шударга 
сонголтууд Бурханд итгэх итгэл найдварыг 
авчирснаар итгэл тань өсдөг. Мөнх бус байдлын 
бэрхшээлүүд та нар дээр ирж, чөтгөрийн хүч таны 
итгэлийг унтраахаар отож байдаг. Гэхдээ та нар 
сайн сонголтууд үргэлжлүүлэн хийж, Бурханд 
итгэж, Түүний Хүүг дагавал Их Эзэн илүү их 
гэрэл, мэдлэгийг өгөх бөгөөд та нарын итгэл бат 

бөх, гуйвшгүй болдог. Ерөнхийлөгч Томас С. 
Монсон: “Зоригтой бай. Ирээдүй та нарын итгэл 
лүгээ адил гэрэл гэгээтэй байна”23 хэмээн хэлсэн.

Портэр, Зэин, Макс Өүпэншоу

Энэ Сүм дэх залуу эрэгтэйчүүдийн итгэл 
гайхалтай юм!

Өүпэншоугийн гэр бүл

Би өнгөрсөн жилийн 6-р сарын 12-нд Ютагийн 
нэгэн тойргийн бишоп эхнэр, хоёр хүүхдийнхээ 
хамт нисэх онгоцны ослоор амиа алдсан тухай 
цахим шуудан хүлээн авсан юм. Бишоп Өүпэншоу 
онгоцыг жолоодож байсан бөгөөд онгоц гэнэт 
цахилгаангүй болсноос осолджээ. Ослын үеэр 
бишоп Өүпэншоу, түүний эхнэр Эми болон 
Таннэр, Элли хэмээх хүүхдүүд нь амиа алдсан 
юм. Гайхамшигтай нь, Макс хэмээх таван настай 
хүү нь сандалтайгаа онгоцны цонхоор шидэгдэж, 
хэдэн яс хугарсан байдалтайгаар амьд үлдсэн 
билээ.

Тэдний хүү, ахлагч Портэр Өүпэншоу нь 
Маршаллын арлуудын Маджуро номлолд 
үйлчилж байсан ба 17 настай хүү Зэин нь 
сургуулийн соёлын солилцооны хөтөлбөрөөр 
Германд байсан гэдгийг би олж мэдэв.

Би ахлагч Өүпэншоутай Христийн арал дээр 
байхад нь утсаар ярьсан юм. Ахлагч Өүпэншоу 
аав, ээж, дүү нарт нь тохиолдсон золгүй явдлаас 
болж гашуудаж байсан ч тэр даруй хоёр эрэгтэй 
дүүдээ санаа тавьж эхэлсэн юм.

Дүү нарт нь туслах хүмүүс байгаа учраас 
Портэрийг номлолоо дуусгах хэрэгтэй гэсэн 
шийдвэрийг ахлагч Өүпэншоу ба түүний дүү Зэин 
хоёр гаргажээ. Эцэг эх нь ч гэсэн үүнийг хүсэх 
байсан гэдгийг тэд мэдэж байв.

Ахлагч Портэр Өүпэншоу баптисмаар

Би ахлагч Өүпэншоутай ярилцах үедээ түүний уй 
гашуу, унтрашгүй итгэлийн галыг мэдэрсэн. Тэр 
надад “Би бат итгэлтэй байна. Би гэр бүлтэйгээ 
дахин уулзана гэдгээ ямар ч эргэлзээгүй мэдэж 
байна. … Бид бэрхшээлээ давах хүч чадлыг 
үргэлж Их Эзэн Есүс Христээс олж авдаг. … 
Энэ хүнд үед Бурханы бүхнийг чадагч гар надад 
болон дүү нарт маань тусалж байгаа нь илэрхий 
байсан”24 гэж хэлсэн юм.
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Зэйн Өүпэншоу оршуулгын ёслол дээр үг хэлсэн нь

Би оршуулгын үеэр Зэинтэй танилцсан. Би 
цуглааны байранд байрлуулсан дөрвөн авсыг 
харж байхдаа, цугларагсдад хандаж үг хэлсэн 
17 настай энэ хүүгийн итгэлийг биширсэн. Тэр 
“Өнөөдөр бид манай ээж, аав, Таннэр, Элли 
нарын амьдралыг дурсан санахаар цугласан 
бөгөөд бидний зүрх сэтгэл даруусаж, сэтгэл маань 
гунигтай байна. … Бид хамтдаа ярилцаж, уйлж, 
дурсамжаа хуваалцаж, мөн хамтдаа Бурханы 
хайрыг мэдэрч байсан. …

“Осол болсон мэдээг сонссоны маргааш нь би 
цүнхнээсээ ээжийн надад бичсэн захидлыг олсон 
юм. Тэр захидалдаа: ‘Зэин, чи хэн гэдгээ мөн 
хаанаас ирснээ санаж яваарай. Бид чиний төлөө 
залбирна мөн чамайг санах болно’ гэж бичсэн 
байсан. Ээжийн минь эцсийн үгс үнэхээр цагаа 
олсон байсан. Тэр одоо аавтай, мөн Таннэр, 
Элли хоёртой хамт бидний төлөө залбирч байгаа 
гэдгийг би мэднэ. Тэд намайг хэн гэдгээ санаасай 
хэмээн залбирч байгааг би мэднэ. Учир нь би 
та нартай л адил Бурханы хүүхэд бөгөөд Тэр 
намайг энэ дэлхий рүү илгээсэн. Бид хэчнээн их 
ганцаардаж байсан ч Бурхан биднийг орхихгүй 
гэдгийг би гэрчилж байна”25 гэж хэлсэн юм.

Хайрт найз нар аа, та нарын итгэл та нарыг 
төрөх үед бий болоогүй бөгөөд үхлээр төгсгөл 
болохгүй. Итгэлийг сонголтоор олж авдаг. Итгэлээ 
хүчирхэгжүүлж, “Итгэл чинь агуу юм” хэмээх 
Аврагчийн сайшаалыг хүртэхүйц зохистой 
амьдар. Үүнийг хийвэл, Есүс Христийн ач 
ивээлээр дамжуулан та нарын итгэл нэгэн өдөр 
хайртай хүмүүстэйгээ хамт Бурханы өмнө цэвэр, 
ариун зогсох боломжийг та нарт олгоно гэдгийг 
би Есүс Христийн нэрээр амлаж байна, амен. 
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Дэлхийн	өнцөг	булан	бүрд	байгаа,	Бурханы	
санваарыг	атгадаг	хайрт	ах	нартаа	энэ	үдшийн	
мэнд	хүргэе.

Намайг 12 настай 
дикон байхад 
санваарын нэг удирдагч 
маань биднийг явган 
аялалд дагуулан явж 
билээ. Бид өндөр өвс, 
хурц үзүүрт хад чулуун 
дундуур зам даган 
авирч явж байгаад, 
Солт Лэйк хотын 
эргэн тойрны уул, 
толгодод элбэг байдаг 
хортой хоржигнуурт 
могойтой таарав. Тэр 

даруй удирдагч маань намайг “Яг одоо хүрээд 
ир!” хэмээн дуудлаа. Намайг харж байхад тэр 
могойг толгойн доохно талаас нь ацтай саваагаар 
дөнгөлөн бариад, ангийн хутгаа надад өгч, могойн 
толгойг тас огтол гэж хэлэв.

Мэдээж хэрэг, би огтлолгүй яахав! Ямар 12 настай 
хүү тийм үүргээс татгалзах билээ дээ!

Би толгойгүй могойг үүргэвчиндээ хийгээд, 
гэр бүлийнхэндээ шинэ олзоо үзүүлэхээр ихэд 
баярлан, гэр рүүгээ авч явав. Би могойг гал 
тогооны угаалтуур дотор тавиад, өрөө рүүгээ 
явлаа. Хормын дараа зүрх зүсэм орилох чимээ 
сонсогдов. Ээж минь гал тогооны өрөөнд миний 
толгойгүй могойг хараад хашгирсан байлаа. 
Үүнээс цааш юу болсныг би та нартай хуваалцаад 
хэрэггүй байх аа!

Би найзуудтайгаа хараа хяналтгүй явж байсан 
бол могойг сонирхон, тойрч зогсох байсан биз. 
Бидний хэн нэг нь могой ухасхийн аймшигт 
хорт шүдээрээ хазаад авахуйц ойрхон зогсох 
байсан нь гарцаагүй. Гэсэн ч ухаалаг удирдагч 

маань хурдхан арга хэмжээ авч, могойн толгойг 
хөдөлгөөнгүй болгож, надаар толгойг нь 
цавчуулсан юм. 

Тэр өдөр олж авсан сургамж бол саваа мод, хутга, 
могойтой огт холбоогүй. Би Бурханаар дуудагдсан 
удирдагчийг дагах нь ямар чухал болохыг мэдэж 
авсан юм. Би тэдний туршлага минийхээс хавьгүй 
их гэдгийг олж мэдсэн учраас тэдэнд шууд итгэх 
хэрэгтэй гэдгийг сурсан. Тэд надад санаа тавьдаг 
гэдгийг би мэдэж авсан бөгөөд Их Эзэний хэлсэн: 
“Миний өөрийн дуу хоолой байна уу, эсвэл миний 
үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ нь яг 
адил”1 гэсэн судрын сургаалыг ойлгож эхэлсэн 
юм. Бид та бүхнээс энэ сургаалыг дагаасай гэж 
хүсэж байна. Санваарын удирдагчид тань таныг 
замд саад болж байгаа зүйлсийг даван гарахад, 
тэр нь хоржигнуурт могой байсан ч гэсэн тусалж 
чадна гэдгийг мэдэж аваасай хэмээн бид хүсэж 
байна.

Бид “Надад замаа олоход туслан, хөтлөн 
удирдаач”2 гэсэн үгсийг олонтоо дуулж байсан. 
Энэ үдэш биднийг өсвөр насны хүүхдүүд байхаас 
эхлээд өнөөг хүртэл хөтлөн удирдаж яваа аав, 
өвөө болон санваарын бусад агуу удирдагчийнхаа 
хүчинд энд цуглаад байгаа билээ. Ялангуяа бид 
та нараас “Зоригтой байгтун, мөн бүү эмээ, учир 
нь Их Эзэн бибээр та нартай хамт байна, мөн та 
нарын дэргэд зогсч байх болно”3 хэмээн амласан 
энэ Сүмийн удирдагч, бүр бодгалийн маань 
Удирдагч болох Их Эзэн Есүс Христийн талаар 
гэрчлэлтэй байх нь ямар агуу адислал болохыг 
мэдэж аваасай хэмээн хүсэж байна. 

Ерөнхийлөгч Монсон, гадасны ерөнхийлөгч 
нь түүнийг Мелкизедек санваар хүлээн авахад 
бэлтгэхэд нь туслахын тулд өөрийнхөө гэрт 
судартайгаа ирэхийг урьсан тухай түүхээ 
хуваалцсаныг би санаж байна. Хэзээ нэгэн өдөр 
Бурханы бошиглогч болох, Аароны санваартай 
хүүд зааж байгаагаа тэр үед мэдээгүй гадасны 

Есүс, ир гэлээ

ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН
АХЛАГЧ РОНАЛЬД А.РАСБАНД
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ерөнхийлөгчийн хувьд энэ нь хэчнээн онцгой 
адислал билээ дээ.4

Бид чуулгуудаараа цуглаж, Есүс Христэд болон 
Түүний сайн мэдээнд итгэх итгэлийнхээ талаар 
хуваалцдаг. Бид бие биедээ заан, дэмжин тусалж, 
бидний тусламж хэрэгтэй эргэн тойрныхоо 
хүмүүсийг адисалдаг. Тэд хэдэн настай ч бай, 
удирдагч хоорондын харилцаа надад дуртай 
дууны минь үгийг санагдуулдаг:

Хэн ч арал адил, ганцаар зогсохгүй
Хүн бүрийн баяр баясал миний баяр баясал билээ
Хүн бүрийн уй гашуу миний уй гашуу билээ
Хэрэгтэй, бид нэг нэгэндээ хэрэгтэй, тиймээс би
Хүн бүрийг ахтайгаа адил үзэж,
Хүн бүрийг найзаа хэмээн хамгаална.5

Танд аав, өвөө, ах дүү нар чинь, мөн чуулга, 
тойрог, гадасны санваарын удирдагчид тань 
тусална. Бидний хайртай бошиглогч, ерөнхийлөгч 
Монсон болон түүнийг тойрон хүрээлэгч бид бүгд 
та нарт хайртай бөгөөд та бүхнийг сайн мэдээнд 
өсөж хөгжин, Бурханы хаант улсыг дэлхий дээр 
үргэлжлүүлэн байгуулах удирдагчид болж чадна 
гэдэгт итгэж байна. Энэ нь хаан Бенжамин гурван 
хүүгээ “тэд ойлголтыг агуулсан хүмүүс болно”6 
хэмээн найдаж байсантай адил юм.

Хаан Бенжамин энэ тодорхойлолтыг өгөхдөө 
хөвгүүддээ судруудыг уншиж, судал хэмээн 
зөвлөж байсан юм . “Ойлголтыг агуулсан хүмүүс” 
болно гэдэг нь зарлигуудыг дагаж, Христ шиг 
амьдрахын тулд хамгийн сайнаараа хичээхийг 
хэлдэг. Та нар хийж чадна. Та бүхэн зөв зам 
дээрээ байгаа төдийгүй, Их Эзэнд илүү ойртсоор 
байгаа.

Надад үргэлж сүнслэгээр нөлөөлдөг судруудын 
маань нэг бол Их Эзэн Есүс Христ Галилын 
тэнгист завиар аялж байсан шавь нартайгаа 
уулзахаар усан дээгүүр алхалсан тухай түүх юм. 
Тэд ч гэсэн ойлголттой болохоор өсөж хөгжиж 
байсан хүмүүс билээ. Бид Матайн номноос:

“Харин завь хэдийн эргээс олон бээр холдсон 
байв. Салхи өөдөөс нь салхилж байсан тул 
давалгаанд түрэгдэн байлаа.

“Шөнийн дөрөвдүгээр манааны үед Тэр нууран 

дээгүүр алхан тэднийг зүглэн ирж явав. 

“Нууран дээгүүр алхаж яваа Түүнийг хараад шавь 
нар нь сандарч … айснаасаа болж хашхиралдав.

“Харин тэр даруй Есүс тэдэнд, -Зоригтой бай. Би 
байна. Бүү ай гэжээ”7 хэмээн уншдаг.

Петр Их Эзэний урам хайрласан тэрхүү гайхалтай 
дуудлагыг сонссон.

“Петр Түүнд, Эзэн, хэрэв Та мөн юм бол, усан 
дээгүүр алхаж Өөр уруу тань ирэхийг надад 
тушаагаач”8 гэв.

Тэр үнэхээр зоригтой. Петр загасчин хүн болохоор 
усны аюулын талаар мэддэг байсан. Гэвч тэр 
Есүсийг өдөр шөнийн алинд ч, завин дээр ч, газар 
дээр ч, эсвэл усан дээр ч байсан дагахаар төгс 
шийдсэн байв.

“[Есүс] Ир гэлээ.”9

Петр хоёр дахь удаагаа урихыг нь хүлээлгүй 
завинаасаа гарч, усан дээгүүр алхалж эхэлснийг 
би төсөөлж байна. Сударт ч гэсэн үүнийг “тэр 
усан дээгүүр алхлан Есүс уруу явав”10 гэсэн 
байдаг. Салхины хүч нэмэгдэж, давалгаа хөлийг 
нь ороох үед Петр “айн, живж эхлэв. Тэгээд, Эзэн, 
намайг авраач гэж орилоход нь,

“Есүс тэр даруй гараа сунган, түүнийг зуурав.”11

Үнэхээр хүчирхэг сургамж шүү. Их Эзэн түүнд 
туслахад бэлэн байсан шиг бидэнд ч мөн туслахад 
бэлэн байдаг. Тэрээр Петр рүү гараа сунган, Өөр 
рүүгээ болон аюулгүй газар руу татан гаргасан 
юм. Надад Аврагч мөн Түүний авралын гар 
олон удаа хэрэг болж байсан. Тэр яг одоо надад 
хэрэгтэй байгаатай адил та нарын хүн нэг бүрд 
ч бас хэрэгтэй. Заримдаа надад, мэдэхгүй газарт 
завинаас үсрэн гарахдаа итгэлтэй байсан хэдий 
ч ганцаараа хийж чадахгүй гэдгээ төд удалгүй 
ухаарах үе тохиолдож байсан.

Их Эзэн ихэнхдээ бидэнд гэр бүл, удирдагчдаар 
маань дамжуулан тусалдаг. Тэд Есүс Христ 
Петр рүү гараа сунгасан шиг бидэн рүү гараа 
сунгаж байдаг. Та нарт надтай адил явган аялалд 
явж, удирдагч чинь хоржигнуурт могойн амийг 
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таслуулахаар “нааш ир” гэж дуудсантай адил зүйл 
тохиолдохгүй ч, тэднийг “нааш ир” гэж дуудахад 
нь хариулах үе тохиолдох болно. Удахгүй та 
бүхнийг “Ирж, номлолд үйлчил”, “Нааш ирээд, 
дэлхий даяарх Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийг 
Христэд ирэхэд урь” гэж дуудахыг нь сонсоно. 
Энэхүү ажлын үндсэн зорилго нь энэ юм.

Өдөр бүр бие даан суралцаж, сайн мэдээнд өсөж 
хөгжин, гэр бүл, санваарын удирдагчдаараа 
заалгаж, тэдний дэмжлэг туслалцааг авах үедээ 
Аврагчийн өөр рүү тань сунгасан гарт гараа 
сунган хүргэж, “ир” гэх урилгыг нь сонсоосой 
хэмээн би залбирч байна. 

Би Есүс Христ амьд гэдгийг мэднэ. Би Түүнд 
хайртай. Мөн Тэр бидэнд хайртай гэдгийг би 

бүх зүрх сэтгэлээрээ мэднэ. Энэ бүгдийг би Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Бид	итгэхийг	сонгож,	итгэлээрээ	наманчилж	
мөн	Аврагч	Есүс	Христийг	дагаснаараа	
өөрсдийн	сүнслэг	нүдийг	төсөөлөхийн	аргагүй	
алдар	суу	тийш	нээдэг.

Вавилон ба Даниел

Хоёр мянга зургаан зуун 
жилийн тэртээ Вавилон 
дэлхийн хамгийн их 
хүчирхэг улс байлаа. 
Нэгэн эртний түүх 
судлаач Вавилоныг 
хүрээлсэн ханыг 90 
метрээс өндөр, 25 метр 
өргөн байсан хэмээн 

тодорхойлсон байдаг. Түүний бичсэнээр “Үүний 
сүр жавхланд дөхөж очих өөр хот үгүй”1 гэжээ.

Энэ үедээ Вавилон нь дэлхийн эрдэм мэдлэг, 
хууль болон гүн ухааны төв байв. Цэргийн хүчээр 
ч мөн эн зэрэгцэх улс байсангүй. Тэд Египетийн 
хүчийг бут цохисон. Ассирийн нийслэл Ниневе 
хотыг дайран, шатааж тоносон. Тэд Иерусалимыг 
ч бас хялбархан эзэлж, Израилийн хүүхдүүдийн 
хамгийн ухаантай, сайныг нь Небухаднезар хаанд 
үйлчлүүлэхээр олзлон авчээ.

Эдгээр олзлогсдын нэг нь Даниел хэмээх залуу 
хөвгүүн байв. Олон эрдэмтэн Даниелийг тэр үед 
12-оос 17 орчим настай байсан гэж таамагладаг. 
Хайрт Аароны санваартнууд аа, энэ талаар бодоод 
үз дээ: Хааны өргөөнд дэлхийн Вавилоны хэл, 
хууль, шашин, шинжлэх ухааныг суралцахаар 
аваачигдахдаа Даниел та нартай чацуу байсан 
байна.

Орон гэрээсээ хөөгдөн гарч, гадны хот руу 
800 км явган туугдаж, дайснуудынхаа шашинд 
суралцахад түүнд ямар санагдаж байсан бол?

Даниел Иеховаг дагагч болон өссөн байсан юм. 
Тэрээр Абрахамын, Исаакийн мөн Иаковын 
Бурханд итгэж, шүтэн биширдэг байв. Тэрээр 
бошиглогчдын үгсийг судалж, Бурхан хүнтэй 
харилцдагийг мэддэг байсан.

Гэвч одоо бага залуу насандаа тэрээр Вавилонд 
сурагч-хоригдол болсон байв. Түүнийг хуучин 
итгэлээ орхиж, Вавилоны шашныг дага гэсэн 
дарамт шахалт асар их байсан байх. Гэвч тэр үг, 
үйлсээрээ өөрийн итгэлд үнэнч хэвээр үлдсэн юм.

Олонхын дургүй үнэнийг хамгаалах нь ямар 
байдгийг та нарын олон нь мэдэх байх. Өнөөгийн 
интернэтийн хэллэгээр бол, бидэнтэй санал 
нийлдэггүй хүмүүсээр “шатаагдах” талаар бид 
ярьдаг. Харин Даниел олны өмнө доог тохуу 
болохоос хамаагүй хүнд зүйлтэй нүүр тулсан. 
Вавилонд шашны эрх мэдэлтнүүдтэй тэрсэлдсэн 
хүмүүс “шатаагдах” гэдэг нь юу болохыг жинхэнэ 
утгаар нь сайн ойлгож, мэддэг байв. Даниелийн 
найзууд Шадрах, Мешах, Абед-него нараас үүнийг 
асуу.2

Ийм орчинд итгэгч байхад Даниелд хэр хэцүү 
байсныг би мэдэхгүй. Зарим хүн итгэгч зүрх 
сэтгэлээр анхнаасаа адислагдсан байдаг бөгөөд 
тэдэнд итгэл нь тэнгэрээс ирсэн бэлэг мэт байдаг. 
Гэхдээ би Даниелийг бидэнтэй адилаар гэрчлэлээ 
хөдөлмөрлөж байж олж авснаар төсөөлдөг. 
Даниел олон цагийг өвдөг сөгдөн залбиран, 
асуулт, айдсаа итгэлийн тахилын ширээнд авчирч, 
Их Эзэнээс ойлголтыг мөн мэргэн ухааныг хүлээж 
байсан гэдэгт би эргэлзэхгүй байна.

Хариуд нь Их Эзэн Даниелийг адисалсан. Түүний 
итгэлийг сорьж, доог тохуу болгосон ч тэрээр 
өөрийн мэдэх үнэн зүйлсдээ үнэнч хэвээр үлдсэн.

Даниел эргэлзэлгүй итгэсэн юм.

Бүү ай, зөвхөн итгэ
ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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Нэгэн шөнө Небухаднезар хаан санааг нь 
түгшээсэн нэгэн зүүд зүүдэлжээ. Тэрээр зурхайч, 
мэргэ төлөгч, зөвлөхүүдээ цуглуулаад, өөрийнх нь 
зүүдийг болон тайллыг нь хэлэхийг шаардав.

Мэдээж, тэд үүнийг чадсангүй. “Таны асуусныг 
хийж чадах нэг ч хүн үгүй” гэцгээв. Үүнээс болж 
Небухаднезар маш их хилэгнэж, бүх мэргэн, 
илбэчин, зурхайч, зөвлөхөө, түүний дотор 
Даниелийг болон Израилын залуу шавь нарыг 
тасчин хаях тушаал гаргав.

Даниелийн номыг уншсан та нар цааш юу 
тохиолдсоныг мэднэ. Даниел Небухаднезараас 
хугацаа өгөхийг гуйгаад, итгэлт хамтрагчидтайгаа 
тэдний итгэл, ёс суртахууны эх сурвалж болох 
Түүнд хандав. Тэд амьдралынхаа тэрхүү чухал 
мөчид Бурханд хандан, тэнгэрийн тусламж гуйн 
залбирчээ. Тэгээд “энэ нууц Даниелд … үзэгдэл 
дотор илчлэгджээ.”3

Өөрийн хачирхалтай шашинд итгэдгээсээ болж 
хавчигдан гадуурхагдсан, эзлэгдсэн улсын залуу 
хөвгүүн Даниел хааны өмнө очиж зүүд, тайллыг 
нь илчлэв.

Бурханд итгэлтэй байсны үр дүнд тэр өдрөөс 
хойш Даниел хааны итгэлтэй зөвлөх болж, бүх 
Вавилонд мэргэн ухаанаараа танигдав.

Итгэлдээ үнэнчээр амьдарсан хүү Бурханы хүн 
болон өсч, бошиглогч, зөв шударгын ханхүү 
болсон билээ.4

Бид Даниелтай адил байна уу?

Бурханы ариун санваарыг атгадаг бид бүгдээрээ 
Даниелтай адил байж чадаж байна уу гэж би 
асууя.

Бид Бурханд үнэнч байдаг уу?

Бид номлосон зүйлсээ биелүүлдэг үү эсвэл зөвхөн 
ням гаргийн Христийн итгэгчид үү?

Бидний өдөр тутмын үйлс үйлдэл бидний итгэдэг 
гэж ярьдаг зүйлсийн илрэл болж байна уу?

Бид “ядуус хийгээд гачигдагсад, өвчтөнүүд 

хийгээд зовж шаналагсдад” тусалж байна уу?5

 
Бид зүгээр яриад өнгөрдөг хүмүүс үү? Эсвэл 
ярьсан зүйлсээ үйлсээрээ үзүүлдэг хүмүүс үү?

Ах нар аа, бидэнд олон зүйл өгөгдсөн. Бид Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний тэнгэрлэг 
үнэнүүдийг заалгасан. Бидэнд бусдад тусалж, мөн 
дэлхий дээрх Бурханы хаант улсыг байгуулахын 
тулд санваарын эрх мэдлийг итгэл хүлээлгэн 
өгсөн. Бид сүнслэг хүч чадал агуу их юүлэгдэж 
буй цаг үед амьдарч байна. Бидэнд үнэн бүрэн 
дүүрнээрээ байна. Бидэнд дэлхий дээр болон 
тэнгэрт лацдах санваарын түлхүүрүүд байна. 
Бидэнд урьд нь хэзээ ч байгаагүй ариун нандин 
судар, амьд бошиглогч, төлөөлөгчдийн үгс байна.

Хайрт найз нар минь, эдгээр зүйлийг хөнгөн 
хуумгай хүлээн авч болохгүй. Эдгээр адислал, 
боломжийг даган асар их үүрэг хариуцлага ирдэг. 
Эдгээрийг хүлээн авч, хэрэгжүүлцгээе.

Эртний Вавилон балгас болсон. Бахдам үзэсгэлэн 
нь хэдийнэ үгүй болсон. Гэвч Вавилоны ёс бус 
явдал, дэлхийн шунал байсаар байна. Итгэлгүй 
дэлхийн дунд итгэгчид болж амьдрах нь 
эдүгээ бидэнд оногдож байна. Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээний зарчмуудыг өдөр бүр 
амьдралдаа хэрэгжүүлэн, Бурханы зарлигуудыг 
даган амьдрах сорилт бидэнд байгаа. Бид 
үеийнхнийхээ дарамт шахалтыг тайван тэвчиж, 
нийтийг байлдан дагуулагч зүйлс эсвэл хуурамч 
бошиглогчдын үгсэд үл автан, бурханлаг бус 
хүмүүсийн тохуурхлыг үл ойшоож, хилэнцэт 
нэгний уруу таталтыг тэвчин, залхуурлаа даван 
гарах хэрэгтэй болно.

Бодоод үз дээ. Вавилоны амьдралын хэв маягийг 
даган амьдрах нь Даниелд хэр амар хялбар 
байх байсан бол? Израилийн хүүхдүүдэд өгсөн 
Бурханы ёс дүрмийг хойш тавьж болох байсан. 
Тэрээр хааны өгсөн өег тансаг хоол ундыг 
зооглон, эгэл хүний жаргалыг эдэлж болох байсан. 
Тэгснээр тэр доог тохуу болохгүй байх байсан.

Тэрээр олны дунд нэр хүндтэй байх байсан.

Тэр эргэн тойронтойгоо зохицох байсан.
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Түүний амьдрал илүү хялбар байж болох байсан 
байх.

Мэдээж, энэ нь хаан зүүднийхээ тайллыг нэхэх 
хүртэл л үргэлжлэх байсан. Тэгэхэд Даниел 
Вавилоны бусад “мэргэдтэй” адил гэрэл ба үнэний 
жинхэнэ эх булгаас тасарсан байгаагаа олж мэдэх 
байсан.

Даниел сорилтоо давсан. Харин биднийх 
үргэлжилж байна.

Итгэх зориг

Бидний дайсан Сатан биднийг ялагдаасай гэж 
хүсдэг. Тэрээр бидний итгэлийг устгахын тулд 
худал хуурмагийг тараадаг. Тэрээр аливаа зүйлсэд 
итгэдэггүй, эргэлздэг, зайгаа барьдаг хүмүүсийг 
боловсорсон, ухаалаг хэмээн харагдуулахыг 
хичээж, харин Бурханд болон Түүний 
гайхамшгуудад итгэдэг хүмүүсийг гэнэн, харалган 
эсвэл тархиа угаалгасан хүмүүс гэж харагдуулан, 
зальдахыг хичээдэг. Сүнслэг бэлгүүд, үнэн 
бошиглогчдын заавруудад эргэлзэх нь сайн гэж 
Сатан зааварладаг.

Бид мэддэггүй зүйлсийн улмаас бус, бүх зүрх 
сэтгэл, оюун ухаанаараа мэддэг зүйлсийнхээ ачаар 
Бурханд итгэдэг хэмээх энгийн бодит үнэнийг хүн 
бүрд ойлгуулахад нь би туслах юмсан. Бидний 
сүнслэг туршлага заримдаа дэлхийн үгсээр 
тайлбарлахад дэндүү ариун боловч энэ нь бодит 
бус гэсэн үг биш юм.

Тэнгэрлэг Эцэг хүүхдүүддээ зориулан төрөл 
бүрийн онцгой хоолноос бүрдсэн сүнслэг зоог 
бэлдсэн байхад эдгээр сүнслэг бэлгийг хүртэхийн 
оронд эргэлзэгч хүмүүс зайнаас ажиглан үл итгэх, 
эргэлзэх, үл хүндэтгэх аяганаасаа шимэн зогсдог.

Тэнгэрлэг Эцэг өөд тэмүүлснээр нар мэт хурц 
сүнслэг мэдлэгийг олж, оюун ухааныг нь тэлж 
мөн бодгалийг нь аз жаргалаар дүүргэх боломж 
байсаар байхад яагаад хүмүүс өөрсдийн ойлголт 
дахь лааны гэрлээр замаа гэрэлтүүлэхдээ сэтгэл 
хангалуун явдаг юм бол?

Та бид бусадтай итгэл үнэмшлийн талаар ярьж 
байхдаа “Тан шиг итгэлтэй байсан ч болоосой” 

гэж ярихыг олонтоо сонсдоггүй гэж үү?

Иймэрхүү мэдэгдэл нь итгэл зарим хүнд байдаг 
боловч бусдад нь боломжгүй хэмээх Сатаны бас 
нэгэн хууран мэхлэлт юм. Итгэхэд гайхамшиг 
хэрэггүй. Гэвч анхны зайлшгүй алхам бол 
итгэхийг хүсэх явдал юм. Бурхан нүүр тал 
хардаггүй.6 Тэр таны Эцэг. Тэр тантай ярихыг 
хүсдэг. Гэхдээ ингэхэд итгэлийн өчүүхэн хэсгийг 
хэрэгжүүлэн, шинжлэх ухааны сониуч зангаар 
Бурханы үг дээр туршилт хийх шаардлагатай.7 
Түүнчлэн бага зэрэг даруу байхыг шаарддаг. 
Мөн энэ нь зүрх сэтгэл, оюун ухаанаа нээхийг 
шаарддаг. Энэ нь бас бүрэн утгаар нь эрж хайхыг 
шаарддаг. Энэ бүгдээс хамгийн хэцүү нь Их 
Эзэний тааллыг тэвчээртэй хүлээхийг шаарддаг 
явдал юм.

Хэрвээ бид итгэх чармайлт гаргахгүй бол гэрлийг 
тэжээлээс нь салгачихаад, гэрэл асахгүй байна гэж 
буруутгаж байгаа хүнтэй адил болно.

Саяхан би Бурханаас өөрийгөө холдуулсандаа 
бахархаж байгаа Аароны санваартныг сонсоод 
гайхан, харамссан юм. Тэр “Хэрвээ Бурхан надад 
өөрийгөө илчилбэл би итгэнэ. Тэр хүртэл би явах 
замаа өөрийн ухаан, ойлголтоор гэрэлтүүлэн явж, 
үнэнийг олно” гэж хэлсэн.

Би энэ залуугийн зүрх сэтгэлийг мэдэхгүй. Гэхдээ 
түүний төлөө маш их харамсаж байна. Их Эзэний 
өгч буй бэлгүүдийг ямар амархан эсэргүүцнэ 
вэ? Тэрээр гэрлийг салгаж унтраачихаад, гэрэл 
байхгүй байна гэсэн ухаалаг дүгнэлтдээ сэтгэл 
хангалуун байлаа.

Харамсалтай нь, энэ нь өнөөгийн нийтлэг 
хандлага болсон бололтой. Бурхан Өөрөө байдаг 
гэдгээ батлаг гээд орхих юм бол бид Бурханы 
тушаалуудыг чухалд авч үзэлгүй, Тэнгэрлэг 
Эцэгтэйгээ харьцах харилцаагаа өргөжүүлэх 
хариуцлагаа умартан, өөрсдийгөө зөвтгөж байна 
гэсэн үг юм.

Ах нар аа, би та бүхэнд тодорхой хэлье: Аливаад 
ичгүүр сонжуургүй хандах нь ямар ч нэр төртэй, 
гайхуулаад байх зүйл огт биш. Үл итгэх үзэл нь 
хүн болгоны хийж чадах хялбар зүйл юм. Харин 
итгэлтэй амьдрах нь ёс журамтай, тууштай, үнэнч 
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Бурханы ач ивээлээр ирэх бэлгүүд нь бидэнд 
итгэлдээ үнэнч байхад туслах бөгөөд бодгалиудыг 
маань “мөнх аминд хүртэл оргилох булаг”14 мэт 
дүүргэх болно. Бид жинхэнэ бөгөөд дуусашгүй аз 
жаргалыг амсах болно.15

Тиймээс хайрт найз нар, Бурханы санваартан 
хайрт ах дүү нар минь:

Итгэх зоригтой бай.
Бүү ай, зөвхөн итгэ.
Даниелтай зэрэгцэн зогс.

Бид хөгшин залуугүй бүгдээрээ сэргэн 
хүчирхэгжсэн итгэх хүч, зориг, хүсэл эрмэлзэлтэй 
болох болтугай хэмээн би Эзэн, Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна, амен. 
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байдал мөн зоригтой байхыг шаарддаг. Итгэлдээ 
үнэнч хүмүүс үл ойлгогдох зүйл буюу асуулт 
гарч ирэхэд эргэлздэг хүмүүсээс хавьгүй илүү 
сэтгэгдэл төрүүлэм байдаг.

Гэвч нийгэмд итгэл үнэ цэнэгүй гэдэг нь гайхах 
зүйл биш юм. Дэлхий ойлгож чадахгүй зүйлсээ 
үл зөвшөөрдөг нь түүхийн үнэн билээ. Тэр 
тусмаа харж чадахгүй зүйлсээ ойлгохдоо маш их 
асуудалтай. Бид нүдээрээ харж чадахгүй байна 
гэдэг нь энэ нь оршин байдаггүй гэсэн үг биш. 
Үнэхээр шинжлэх ухааны ном зохиол, хэвлэл, 
дэлхийн гүн ухааны “Зүүдэнд ч орохооргүй олон 
зүйл дэлхий ертөнцөд оршдог” юм.8 Орчлон 
хорвоо зөвхөн сүнсний нүдээр ойлгогдох 
гайхамшигт юмс үзэгдлээр дүүрэн билээ.

Итгэлийн амлалт

Бид итгэхийг сонгож, итгэлээрээ наманчилж, 
Аврагч Есүс Христийг дагаснаараа өөрсдийн 
сүнслэг нүдийг төсөөлөхийн аргагүй алдар суу 
өөд нээдэг. Ийнхүү бидний итгэл илүү их өсөн 
хүчирхэгжиж, бид бүр ч ихийг үзэх болно.9

Ах нар аа, хамгийн хүнд хэцүү үед ч гэсэн, Аврагч 
Галилын шахцалдсан гудамжинд сандарч тэвдсэн 
эцэгт хандан “Бүү ай, зөвхөн итгэ”10 хэмээн 
хэлсэнчлэн та нарт бас тэгж хэлнэ гэдгийг би 
гэрчилж байна.

Бид итгэхийг сонгож чадна.
Бид итгэлээр гэрлийн үүр цайн хаяарахыг хардаг.
Бид үнэнийг олж мэдэх болно.11 
Бид амар амгаланг олох болно.12

Бид итгэлийнхээ учир хэзээ ч өлсөж цангахгүй.13 
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Та	нэг	санваарын	үйлчлэлээс	нөгөө	санваарын	
үйлчлэл	рүү	хөтлөгдөхдөө	Их	Эзэн	энэ	ажилд	
тантай	хамт	гар	бие	оролцож	байгааг	харах	
болно.

Хайрт ах нар аа, бид 
Их Эзэн ахлагч Роналд 
А.Расбанд, ахлагч 
Гари И.Стивэнсон, 
ахлагч Дэйл Г.Рэнланд 
нарыг Их Эзэн 
Есүс Христийн 
Төлөөлөгчөөр дуудсанд 
баяртай байна. Бидний 
зүрх сэтгэл, залбирал, 
итгэл тэднийг дэмжиж 
байгаа билээ.

Бид тэдэнд агуу чадавх байгааг мэддэг. Бид 
бүгдийн л адил тэдэнд дуудлагад нь Их Эзэн 
Өөрийнхөө ажилд тэдэнтэй хамт байгаа хэмээх 
баталгаа хэрэгтэй. Шинэхэн диконд мөн шинэ 
дуудлага хүлээн авч байгаа туршлагатай дээд 
санваартанд хүртэл уг итгэл хэрэгтэй байдаг.

Тэр таныг Өөрийн үйлчлэгчдээр дамжуулан 
дуудсан гэдгийг мэдэх үед тэрхүү итгэл өсдөг. Та 
нарыг өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг хийх үед 
Их Эзэн хичээл зүтгэлд тань Өөрийнхөө хүчийг 
нэмдэг гэдгийг мэдэхэд та нарт туслах нь миний 
та нарт өгөх тусламж юм.

Их Эзэний хаант улсад бидний хүлээн авах ямар 
ч дуудлага хүмүүний шүүлт, бидний хувийн хүч 
чадлаас илүү зүйлийг шаарддаг. Эдгээр дуудлага 
нь Их Эзэнээс ирэх тусламжийг шаарддаг ба уг 
тусламж ирдэг юм. Бүр шинэ дикон хүртэл энэ нь 
үнэн гэдгийг мэддэг ба тэрээр жил ирэх тусам энэ 
талаар суралцах болно.

Миний нэг ач хүү өнөөдөр анхныхаа санваарын 

хуралдаанд сууж байна. Тэр зургаан өдрийн 
өмнө диконоор томилогдсон юм. Тэр санваарын 
үүргийнхээ хамгийн анхны үйлдлийг ирэх ням 
гарагт ариун ёслол түгээх явдал байх болно гэж 
хүсэж хүлээж байгаа байх. Түүнийг тэрхүү цаг 
мөчийг үнэн бодит байдлаар нь хараасай гэж би 
залбирч байна.

Тэр Их Эзэний өмнө хүлээсэн өөрийнх нь үүрэг 
бол ариун ёслолд оролцож байгаа хүмүүст ариун 
ёслол түгээх гэж бодож байгаа байх. Гэхдээ 
Их Эзэний зорилго бол зүгээр л нэг талх, усыг 
хүмүүст өгөх явдал биш юм. Энэ нь тэднийг мөнх 
амьдралын замаар хөтлөх гэрээгээ сахихыг харах 
явдал юм. Ингэснээр Их Эзэн диконы ариун ёслол 
түгээж байгаа хүнд сүнслэг туршлага өгөх ёстой 
болно.

Би үүнийг нэгэн диконыг асрамжийн газарт 
буурал үстэй эмэгтэй рүү урагш бөхийн, ариун 
ёслолыг түгээх үед харж байсан юм. Тэр эмэгтэй 
талх руу ямар нэгэн үнэ цэнэтэй зүйл харж байгаа 
харж байв. Тэрээр ариун ёслолоос хүртсэнийхээ 
дараа диконы толгойг илээд, “Чамд баярлалаа!” 
гэж чангахан хэлж байхдаа хэрхэн инээмсэглэж 
байсныг би хэзээ ч мартахгүй.

Тэр дикон зүгээр л санваарынхаа үүргийг 
гүйцэтгэж байсан. Гэсэн хэдий ч, Их Эзэн түүний 
хичээл зүтгэлийг улам өсгөсөн юм. Энэ нь уг 
эгч диконы үйлчлэлд талархах чин сэтгэлийн 
талархлаа илэрхийлэхдээ Аврагчийг санасан 
гэдгийн баталгаа юм. Тэр өөртэй нь Сүнс хамт 
байх болно гэдгийг ариун ёслолыг түгээсэн 
хүүгийн үйлчлэлээр дахин баттай мэдсэн юм. 
Тэр өдөр энэ эмэгтэй асрамжийн газар ганцаараа 
байгаагүйн адил дикон ч мөн даруухан үйлчлэлдээ 
ганцаар байгаагүй.

Аароны санваарын залуу багш нэгэн гэр бүлд 
заахаар явж байхдаа Их Эзэний ажилд Түүнтэй 

Та нар уг ажилд ганцаараа биш

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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хамтрагч болон явж байгаагаа мэдээгүй байж 
магадгүй. Сүнс түүний үгсийг надад болон гэр 
бүлд маань баталж өгсөн юм. Тэр өөрөө санахгүй 
байж болох ч би тэр өдрийг сайн санаж байна.

Их Эзэн залуу эрэгтэйг прист болох үед хичээл 
зүтгэлийг нь дахин өсгөн нэмэгдүүлэх болно. 
Түүний гүйцэтгэх анхны баптисм нь танихгүй 
нэгэн залуу хүнийх байж магадгүй. Тэр зөв үг 
хэлж, ёслолыг зохих журмаар нь гүйцэтгэж чадах 
үгүйдээ санаа зовж байж магадгүй.

Их Эзэн өөрийн үйлчлэгч болох түүний дуудлагыг 
өсгөн үржүүлэх болно. Түүний баптисм хүртээж 
буй хүн мөнх амьдралын замаар явах сонголтыг 
хийсэн. Харин Их Эзэн Өөрийн хүлээсэн илүү 
агуу үүргийг гүйцэтгэх болно. Миний баптисм 
хүртээсэн хүү нулимс асгаруулан, чихэнд минь 
“Би цэвэр боллоо. Би цэвэр боллоо” гэж хэлэх үед 
Их Эзэн үүргээ гүйцэлдүүлсэн юм.

Та нэг санваарын үйлчлэлээс нөгөө санваарын 
үйлчлэл рүү хөтлөгдөхдөө Их Эзэн энэ ажилд 
тантай хамт гар бие оролцож байгааг харах 
болно. Би үүнийг олон жилийн өмнө гадасны 
чуулган дээр ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчтэй 
уулзаж байхдаа мэдэж авсан юм. Уг чуулганаар 
Мелкизедек санваар хүлээн авах 40 гаруй эрэгтэй 
хүний нэрийг танилцуулсан байлаа.

Гадасны ерөнхийлөгчийг над руу налан, “Энэ 
эрэгтэйчүүд бүгд идэвх султай байсан бөгөөд 
ахлагч болох хүмүүс байсан юм” гэж хэлэхэд нь 
би ихэд гайхан, ерөнхийлөгчөөс ямар хөтөлбөр 
эдгээр хүнийг аварсныг асууж билээ.

Тэр ариун ёслолын танхимын ард талд сууж буй 
нэгэн залуу руу заагаад, “Тэр тэнд байна. Энэ 
эрэгтэйчүүдийн ихэнх нь ахлагчдын чуулгын тэр 
ерөнхийлөгчийн ачаар эргэж ирсэн” гэж хэллээ. 
Тэр энгийн даруу хувцасласан, элэгдэж хуучирсан 
гуталтай хөлөө урагш сунган, солбиж суусан 
байв.

Би цуглааны дараа түүнийг надтай танилцуулахыг 
гадасны ерөнхийлөгчөөс хүслээ. Би түүнтэй 
уулзахдаа уг залууд түүний хийсэн зүйл намайг 
ихэд гайхшируулсан гэдгийг хэлээд, яаж хийснийг 
нь асуусан юм. Тэр мөрөө хавчин, өөрөө хийсэн 

гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх янзгүй байгаа нь илт 
байлаа.

Дараа нь тэр “Би энэ хотын бүх идэвхгүй эрэгтэйг 
танина. Тэдний ихэнх нь бага оврын ачааны 
машинтай. Надад ч бас нэг бий. Тэдний машинаа 
угаалгадаг газарт би ч бас машинаа угаалгадаг 
юм л даа. Хэсэг хугацаа өнгөрөхөд тэд аяндаа л 
миний найзууд болсон байдаг.

“Дараа нь би тэдний амьдралд ямар нэгэн 
болохгүй зүйл тохиолдохыг хүлээдэг. Ямар 
нэгэн юм зайлшгүй тохиолддог л доо. Тэд надад 
энэ тухайгаа хэлэх үед би тэднийг сонсоод, 
буруутгадаггүй. Харин тэд ‘миний амьдрал нэг 
л болж өгөхгүй байна. Үүнээс илүү сайхан зүйл 
байх л ёстой’ гэж хэлэх үед нь би тэдэнд юу 
хэрэгтэйг мөн тэд үүнийг хаанаас олж болохыг 
хэлж өгдөг. Заримдаа тэд надад итгэдэг, харин 
тэгэхэд нь би тэднийг дагуулж ирдэг” гэж аяархан 
хэлсэн юм.

Тэр яагаад даруу байсныг та нар харж байгаа 
байх. Яагаад гэвэл, тэр өөрийнхөө хийх ёстой 
багахан хэсгийг хийсний дараа Бурхан үлдсэнийг 
нь хийнэ гэдгийг мэдэж байсан. Хэцүү асуудалтай 
тулгарах үед нь Их Эзэн тэдний зүрх сэтгэлд хүрч 
чадсан юм. Их Эзэн тэдэнд илүү сайхан зүйл 
байх ёстой гэдгийг, мөн олж чадна гэсэн итгэл 
найдварыг мэдрүүлсэн.

Та нарын л адил Их Эзэний үйлчлэгч болох тэр 
залуу өөрийнхөө багахан хэсгийг хийвэл Их Эзэн 
тэдгээр эрэгтэйд гэртээ харих замд нь мөн зөвхөн 
Түүний өгч чадах аз жаргалд хүрэхэд нь тусална 
гэдэгт итгэж байсан юм. Мөн Их Эзэн түүнийг 
үүргээ биелүүлж чадна гэдгийг мэдэж байсан 
учраас ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчөөр 
дуудсан гэдгийг тэр залуу мэддэг байсан.

Үйлчилж байхад тань энэ ахлагчдын чуулгын 
ерөнхийлөгчийнхтэй адил гайхамшигтай мөн 
илт харагдахуйц амжилт гарахгүй байж болно. 
Яг тэр үед та Их Эзэн таныг үүргээ биелүүлнэ 
гэдгийг мэдэж байсан учраас та нарыг Өөрийн эрх 
мэдэл бүхий үйлчлэгчдээр дамжуулан дуудсан 
гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Их Эзэний үйлчлэгчид 
итгэлтэй байх нь миний элэнц өвөг болох Хэнри 
Айрингийн номлолын үйлчлэлд маш чухал байсан 
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юм.

Тэр 1855 оны 3-р сарын 11-нд Миссуригийн Сэнт 
Луист баптисм хүртсэн ба удалгүй Эрастус Снөү 
түүнийг пристийн албанд томилсон юм. Сэнт 
Луис гадасны ерөнхийлөгч Жон Х.Харт 10-р 
сарын 6-нд Чероки омогт номлолд үйлчлүүлэхээр 
түүнийг дууджээ.1 Тэр 10-р сарын 24-нд Чероки 
номлолд үйлчлэхээр мордсон юм. Тэр 20 настай 
байсан бөгөөд хөрвөгч болоод долоон сар л 
өнгөрсөн байсан юм.

Хэрэв өөрийгөө тэнцэхгүй эсвэл бэлтгэгдээгүй 
гэж боддог санваартан байсан бол тэр нь Хэнри 
Айринг байх байсан биз ээ. Түүний зориг гарган, 
номлолд явах цорын ганц шалтгаан нь Бурхан 
түүнийг эрх мэдэлтэй үйлчлэгчдээрээ дамжуулан 
дуудсан гэдэгт итгэсэн явдал юм. Энэ нь түүний 
эр зоригоос үүссэн. Түүнчлэн энэ нь санваарын 
ямар ч дуудлагатай бай, бидний цөхрөлтгүй 
оролдлогын эх үүсвэр байх ёстой.

Ахлагч Айринг хүнд хэцүү нөхцөлд гурван 
жил үйлчлээд, номлолын ерөнхийлөгчийг нас 
барсны дараа 1858 оны 10-р сарын 6-нд болсон 
цуглаанаар ерөнхийлөгчөөр сонгогдон, дэмжин 
батлагдсан юм. Тэр шинэ дикон шиг л гайхаж, 
цочирдсон байв. Тэр, “Энэхүү хариуцлагатай 
албанд дуудагдах нь миний хувьд гэнэтийн зүйл 
байсан ч ах нарын маань хүсэл байсан учраас 
би баяртайяа хүлээн авсан бөгөөд өөрийгөө сул 
дорой, дутуу дулимаг туршлагатай гэдгийг нэгэн 
зэрэг мэдэрсэн юм”2 гэж бичсэн байна.

Одоо ерөнхийлөгч болсон Айринг 1859 онд 
чероки, крийк, чоктав овгууд руу аялжээ. 
Хэнригийн хичээл зүтгэлээр дамжуулан түүний 
хэлснээр Их Эзэн “сүмд олон хүнийг”3 авчирсан 
юм. Тэр хоёр салбар үүсгэн байгуулсан хэдий ч, 
“цөөн хэд нь үйл хэргийг үргэлжлүүлж байна” гэж 
тэмдэглэжээ.

Жилийн дараа, Хэнри үйлчилж байсан 
хүмүүсийнх нь улс төрийн удирдагчид хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийг номлолын ажил хийхийг 
зөвшөөрөхгүй болсноос хүндхэн шалгууртай 
тулгарсан юм. Тэр юу хийх ёстойгоо мэдэхээр 
тунгаан бодож байхдаа 1859 он хүртэл 
номлолоо үргэлжлүүл хэмээх өмнөх номлолын 

ерөнхийлөгчөөс ирсэн зааврыг санажээ.4

Тэр жилийнхээ 10-р сард Хэнри ерөнхийлөгч 
Бригам Янгаас удирдамж хүсэн, захидал бичсэн 
боловч ямар ч хариу хүлээн аваагүй юм. Хэнри 
“Сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс ямар нэг 
хариу аваагүй учраас би Их Эзэнд хандан залбирч, 
цаашид эндээ үлдэх эсвэл Сион руу явах талаар 
бодол, хүслээ илчлэхийг гуйсан юм.

“Дараах зүүдийг би залбирлынхаа хариулт болгон 
хүлээн авлаа. Би [Солт Лэйк] хотод ирээд, тэр 
даруй [ерөнхийлөгч Бригам] Янгийн албан өрөө 
рүү очоод, түүнтэй уулзаж байна гэж зүүдлэв. 
Би түүнд ‘[Ерөнхийлөгч] Янг, би өөрийнхөө 
хүслээр номлолоо орхиод ирлээ. Хэрэв энэ нь 
буруу шийдвэр гэж бодож байвал би буцаж очоод, 
номлолоо дуусгахад бэлэн байна’ гэж хэлэхэд, 
[зүүдэнд нь бошиглогч] ‘Чи хангалттай удаан 
байсан. Санаа зоволтгүй’ гэж хариулсан гэж 
бичжээ.

Хэнри “Өмнөх зүүдүүд маань бодитоор биелэгдэж 
байсан учраас энэ зүүд ч гэсэн биелэгдэнэ гэдэгт 
би итгэн, явах бэлтгэлээ базааж эхлэв” хэмээн 
тэмдэглэлдээ бичжээ.

Тэр ихэнх замыг явган туулж, 1860 оны 8-р сарын 
29-нд Солт Лэйк хотод хүрч иржээ. Хоёр өдрийн 
дараа тэр ерөнхийлөгч Бригам Янгийн албан өрөө 
рүү явж очсон байна.5

Хэнри уг туршлагынхаа талаар, “[Би] 
[ерөнхийлөгч] Янгийг дуудахад тэр намайг 
эелдгээр хүлээн авав. Би түүнд ‘[Ерөнхийлөгч] 
Янг, би дуудахыг хүлээлгүй, өөрөө энд ирлээ. 
Хэрэв би буруу зүйл хийсэн бол би буцаж яваад, 
номлолоо дуусгахад бэлэн байна’ гэж хэлэхэд 
[Бригам Янг] ‘Санаа зоволтгүй. … Бид таныг 
хайж байсан юм’ хэмээн хариулсан” гэж бичжээ.

Хэнри өөрийн баяр хөөрийг “Ингэж миний зүүд 
бодитоор биелсэн юм”6 хэмээн илэрхийлсэн 
байдаг.

Тэр Их Эзэн түүнтэй хамт ажиллаж, түүнийг 
харж хандаж байсан гэсэн баталгааг хүлээн 
авсан учраас баярлаж байсан. Тэр Их Эзэний 
үйлчлэгчид Их Эзэний хүслийг мэдэхээр 
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сүнслэгээр өдөөгддөг хэмээх бид бүгдийн 
хувьд үнэн болох тэрхүү үнэнийг мэдэж авсан 
юм. Хэнри Айринг, бошиглогч нь санваарын 
ерөнхийлөгчийнхөө хувьд Их Эзэний 
үйлчлэгчдийг харж хандан, халамжлахаар мөн 
тэднийг дуудахаар сүнслэгээр өдөөгддөг гэдэг 
миний мэдэх нэгэн үнэнг баталсан билээ.

Санваарын ямар ч дуудлагатай байсан, заримдаа 
Тэнгэрлэг Эцэг та нарын хэн гэдгийг мэдэхгүй 
байгаа юм шиг санагдах үе та нарт тохиолдож 
магадгүй. Та Түүний хүслийг мэдэхээр залбиран, 
хүссэн бүхнийг нь яг таг биелүүлэхийг чин 
сэтгэлээсээ хүсвэл хариултаа хүлээн авах болно.

Тэнгэрлэг Эцэг таныг мэддэг, таны үйлчлэлд 
талархдаг гэдгээ, мөн таны сонсохыг ихэд хүсдэг 
“Сайн байна, итгэмжит сайн боол минь! Чи 
цөөн юманд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг 
хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор”7 гэх 
үгсийг хэлэн, угтан авахад зохистой болж байгааг 
тань мэдрүүлэх болно.

Санваартан бүр итгэлтэй урагш яван, өөрийн 
хариуцсан бодгаль бүрийг авраасай хэмээн би 
залбирч байна. Бурхан Өөрийн үйлчлэгдийн 
хүчин чармайлт дээр Өөрийн хүчийг нэмэх болно. 
Хүмүүсийн зүрх сэтгэл тэднийг сайн мэдээний 
замаар аз жаргалд хүргэх, зовлон зүдгүүрээс 
салгах сонголт хийхээр нөлөөлөгдөх болно.

Санваартан бүр санваарын дуудлагадаа Тэнгэрлэг 
Эцэгийн болон Аврагчийн, мөн Бурханы 
бошиглогчийн хайр, анхаарал халамжийг мэдрэх 
болтугай хэмээн би залбирч байна.

Бид амилсан Их Эзэн Есүс Христийн үйлчлэлд 
байгаа гэдгийг би онцгойлон гэрчилж байна. 
Тэрээр бидний чадавх, хэрэгцээг мэддэг учраас 
Өөрийнхөө үйлчлэлд дуудсан гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бид Түүний үйлчлэлд бүхнээ зориулбал 
Тэрээр бидний хичээл зүтгэлийг хүсэн хүлээж 
байгаагаас маань хавьгүй ихээр адисална. Дэлхий 
дээрх бүх санваарын ерөнхийлөгч болох Бурханы 
бошиглогч Бурханаар сүнслэгээр нөлөөлөгддөг 
гэдгийг би гэрчилж байна.

Би дэлхийн өнцөг буланд байгаа итгэлтэй 
санваартнуудын үлгэр жишээнд талархаж байна. 
Тэнгэрлэг Эцэг, Аврагч та нарын өөрийн хийх 
зүйлээ хийдэгт талархаж байгаа. Тэд та нарыг 
мэддэг, халамжилдаг бөгөөд хайрладаг билээ. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Биднийг	бүтээсэн,	биднийг	төгс	хайрладаг	
Бурхан	хамгийн	эрхэм	аз	жаргалыг	олж	авахын	
тулд	бидний	хэрхэн	амьдрах	хэрэгтэйг	мэддэг.	

Хайрт ах нар аа, та 
нартай дахин хамт 
байх нь үнэхээр сайхан 
байна. Бид энэ орой 
сонссон үгсээсээ 
сүнслэг удирдамж 
авлаа. Би ч бас хэлэх 
үгийг минь Ариун Сүнс 
удирдаасай хэмээн 
залбирч байна.

Энэ орой та нарт 
өгөх миний захиас их 

энгийн. Энэ бол зарлигуудыг сахь гэсэн захиас.

Бурханы зарлигууд нь биднийг хааж боох эсвэл 
бидний аз жаргалд саад болохын тулд өгөгдөөгүй. 
Харин ч үүний эсрэг зорилгоор өгөгдсөн. Биднийг 
бүтээсэн, биднийг төгс хайрладаг Бурхан хамгийн 
эрхэм аз жаргалыг олж авахын тулд бидний 
хэрхэн амьдрах хэрэгтэйг мэддэг. Тэр бидэнд 
заавар өгсөн ба бид тэдгээрийг дагавал үргэлжийн 
аюулд байдаг мөнх бус аяллын турш биднийг 
хамгаалах болно. Бид нэгэн танил дууллын: 
“Зарлигуудыг дагацгаая! Ийн аюулгүй, ийн амар 
амгалан байна”1 хэмээх үгсийг санаж байгаа.

Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд хайртай учраас: 
Чи хөршийнхөө эсрэг бүү худал гэрчил, чи бүү 
хулгайл, чи бүү завхайр, чи хөршөө өөрийн адил 
хайрла зэрэг зарлигуудыг бидэнд өгсөн.2 Бид 
зарлигуудыг мэддэг. Бид зарлигуудыг сахивал 
амьдрал маань илүү аз жаргалтай, утга учиртай, 
ээдрээ багатай болно гэдгийг Тэр мэддэг. Бидний 
бэрхшээл, асуудлуудаа давж гарахад илүү амар 
болж, бид Түүний амласан адислалыг хүлээн 
авах болно. Хэдийгээр Тэр бидэнд хууль, 

зарлигуудыг өгдөг боловч тэдгээрийг хүлээн авах 
эсвэл эсэргүүцэх сонголтыг хийх боломжийг 
ч бас бидэнд олгодог. Тиймээс энэ талаар 
гаргах шийдвэр маань бидний хувь тавиланг 
тодорхойлно.

Бидний хүн нэг бүр Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү 
Есүс Христийн оршихуйд мөнх амьдралтай болох 
туйлын зорилготой гэдэгт би бүрэн итгэлтэй 
байна. Тийм учраас бид амьдралынхаа турш 
энэ агуу зорилго руу хөтлөх сонголтуудыг хийх 
нь туйлын чухал юм. Гэхдээ дайсан биднийг 
бүтэлгүйтүүлэхээр ажиллаж байгааг бид мэддэг. 
Дайсан болон түүнийг дагагчид бидний зөв 
шударга хүслүүдэд тээг болохоор шаргуу ажиллаж 
байна. Бид зорилгодоо хүрэх шийдвэр, хүчин 
чармайлтыг байнга гаргахгүй бол тэд бидний 
мөнхийн авралд заналхийлсээр байх болно. 
Төлөөлөгч Паулын бидэнд сэрэмжлүүлснээр: 
“Эрүүл ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын 
өрсөлдөгч болох диавол нь хэн нэгнийг залгихаар 
хайж буй архирах арслан мэт гэтэн явдаг.”3

Бид амьдралдаа хэзээ ч уруу таталтаас ангид 
байдаггүй боловч залуу эрэгтэйчүүд та нар эмзэг, 
өртөмтгий насан дээрээ байна. Өсвөр нас бол 
өөртөө итгэх итгэлгүй, өөрийгөө голж, үеийнхэн 
дундаа байр сууриа олохыг хичээн, бусадтай адил 
байхыг хүсдэг үе юм. Та нар найз болохыг хүсдэг 
хүмүүстээ таалагдахын тулд жишгээ бууруулж, 
олны жишгийг дагахаар уруу татагдаж магадгүй. 
Хүчтэй байж, мөнхийн адислалуудаас чинь салгах 
ямар ч зүйлээс болгоомжил. Та нарын энд, одоо 
хийдэг сонголтууд мөнхийн үр дагавартай билээ.

Бид 1 Коринт дээрээс “Ертөнцөд олон янзын хэл 
байдаг”4 хэмээн уншдаг. Бидний эргэн тойронд 
ятгасан, уруу татсан, гутаан доромжилсон, заль 
мэхтэй, эргэлзээ төрүүлэм дуу хоолойнууд байдаг. 
Эдгээр нь чанга дуу хоолойнууд гэдгийг би нэмж 
хэлмээр байна. Би та нарт эдгээр дуу хоолойн дууг 

Зарлигуудыг сахь
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багасгаж оронд нь та нарыг аюулгүй газар руу 
хөтлөх намуухан, зөөлөн дуу хоолойн нөлөөнд 
орохыг анхааруулж байна. Та нарыг баптисм 
хүртсэний дараа эрх мэдэлтэй хүн толгой дээр 
чинь гар тавин, Сүмийн гишүүнээр баталж, 
“Ариун Сүнсийг хүлээн авна уу”5 гэж хэлснийг 
санаарай. Үнэнийг гэрчилдэг энэ онцгой дуу 
хоолойнд зүрх сэтгэлээ, бүр оюунаа нээгээрэй. 
Бошиглогч Исаиагийн амласан “Энэ бол зам. 
Үүгээр алхагтун гэсэн үгийг та нарын чих 
сонсоно.”6 Бид өөрсдийг маань аюулаас хамгаалах 
энэхүү тайтгаруулагч, удирдан чиглүүлэгч дуу 
хоолойг сонсохоор хөглөгдсөн байх болтугай.

Зарлигуудыг үл ойшоох нь өнөө үеийн аймшигтай 
тахал гэж миний бодож байгаа зүйлсийг авчирсан. 
Эдгээр тахлын зарим нь дур зоргоороо аашлах, 
порнограф, мансууруулах бодис, ёс бус байдал, 
үр хөндөлт зэрэг юм. Сударт, дайсан бол “эдгээр 
зүйлүүдийн үндэс суурь юм”7 хэмээн бидэнд 
өгүүлдэг. Тэр бол “хүмүүнийг мэхлэн мөн 
харалган болгох … худал хуурмагийн эцэг”8 
гэдгийг бид мэднэ.

Энэ амьдралд болон мөнх амьдралд олж авах 
аз жаргалыг чинь үгүй хийх ямар ч зүйлээс 
зайлсхийхийг би та нараас гуйж байна. Хэрэв та 
нар боломж олгох юм бол чөтгөр заль мэх, худал 
хуурмагаар дамжуулан та нарыг устгалд хөтлөх 
аюултай зам руу оруулах болно. Зогсох аргагүйгээ 
ойлгож ч амжаагүй байтал та тэр аюултай зам 
дээр гарчихсан байх болно. Та нар чөтгөрийн 
захиасуудыг сонссон. Тэр: Ганцхан удаа хийхэд 
зүгээр, хүн бүр л үүнийг хийдэг, хоцрогдсон 
үзэлтэй байх хэрэггүй, цаг үе өөр болсон, энэ нь 
хэнийг ч хохироохгүй, энэ бол чиний л амьдрал 
гэх мэт зальт үгсийг хэлдэг. Дайсан биднийг 
мэддэг ба бидний хувьд эсэргүүцэхэд хэцүү байх 
уруу таталтуудыг ч бас мэддэг. Бид ийм хууран 
мэхлэлт, уруу таталтад автахгүйн тулд үргэлж 
сэргэг, болгоомжтой байх нь юунаас ч илүү чухал 
байна.

Биднийг тойрон хүрээлдэг, улам өсөн нэмэгдэж 
буй хортой, мөн үнэнийг мушгин гуйвуулж, сайн 
сайхан бүхнийг гутаан, эдгээрийг хүний мэргэн 
ухаанаар солихыг оролддог нөлөөнд автахааргүй 
итгэлтэй, үнэнч байх үед биднээс агуу эр зориг 
шаардагдах болно. Хэрэв зарлигууд нь хүнээр 

бичигдсэн байсан бол тэдгээрийг дур хүсэл 
эсвэл хууль тогтоомж эсвэл өөр аргаар өөрчлөх 
нь хүний эрх байх байсан. Гэвч зарлигууд нь 
Бурханаар өгөгдсөн. Бид сонгох эрхээ ашиглан 
тэдгээрийг ойшоохгүй байж болно. Гэхдээ бид 
зарлигуудад дуулгаваргүй байж, үүнийг зөрчих 
үед ирдэг үр дагавруудыг өөрчилж чаддаггүйн 
адил зарлигуудыг өөрчилж чадахгүй.

Бид энэ амьдралдаа жинхэнэ аз жаргалыг 
Бурханы зарлигуудыг сахиж, Түүний хуулиудад 
дуулгавартай байснаар олж авна гэдгийг ухаарах 
болтугай. Би Исаиа 32-р бүлгийн 17-р шүлэгт 
гардаг үгсэд дуртай: “Үнэн зөвийн үйлс нь амар 
тайван байж, үнэн зөвийн үйлчлэл нь үүрдийн 
амар амгалан, аюулгүй байдал болох юм.” Ийм 
амар амгалан ба ийм баталгаа зөвхөн зөв шударга 
байдлаар дамжин ирдэг.

Бид нүглийг өчүүхэн хэмжээгээр ч хүлээн 
зөвшөөрч болохгүй. Бид Бурханы зарлигуудыг 
“бага зэрэг” зөрчиж болно гэж өөрсдөдөө итгүүлж 
болохгүй. Учир нь нүгэл биднийг төмөр гараараа 
зууран авдаг бөгөөд үүнээс өөрсдийгөө чөлөөлөх 
нь маш хэцүү байдаг. Мансууруулах болон 
согтууруулах бодис, порнограф, ёс бус байдлаас 
үүдэлтэй донтолт нь бодитой зүйл бөгөөд асар их 
тэмцэж, ямар нэг тусламж авахгүйгээр мултрах 
бараг боломжгүй юм.

Хэрэв та нарын зарим нь аян замдаа бүдрэн, алдаа 
гаргасан бол эргэж ирэх зам байгаа гэдгийг би 
батлан хэлж байна. Энэ үйл явцыг наманчлал гэж 
нэрлэдэг. Энэ зам хэцүү ч гэлээ, та нарын мөнхийн 
аврал үүнээс шалтгаалах болно. Үүнээс илүү 
үнэ цэнэтэй зүйл байдаг гэж үү? Би та бүхнээс 
бүрэн наманчлахад шаардагдах алхмуудыг хийх 
шийдвэрийг яг энд, одоо гаргахыг гуйж байна. Та 
нар үүнийг хэдий чинээ хурдан хийнэ, Исаиагийн 
ярьсан амар амгалан, нам тайван байдал, 
баталгааг төдий чинээ хурдан авах болно.

Хэсэг хугацааны өмнө би, нөхөртэйгөө хамт 
аюулгүй байдлын замаас хазайн, зарлигуудыг 
зөрчиж, ингэх үедээ гэр бүлээ устгах шахсан 
нэг эмэгтэйн гэрчлэлийг сонссон. Тэд эцэстээ 
донтолтын битүү манан дундуур, амьдрал нь 
хэчнээн аз жаргалгүй болсныг, мөн хайртай 
хүмүүсээ хэр их зовоож байснаа ойлгоод 
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өөрчлөгдөж эхэлжээ. Наманчлалын үйл явц 
урт удаан, заримдаа маш хэцүү санагддаг 
байсан ч санваарын удирдагчид, гэр бүл, үнэнч 
найзуудынхаа тусламжтай тэд эргэж ирсэн байна.

Энэ эгчийн наманчлалын эдгээгч хүчний талаарх 
гэрчлэлээс би та нартай хуваалцъя: “Алдагдсан 
хонь, [нүглийн] боол болсон байсан хүн бидний 
одоо мэдэрч байгаа амар амгалан, аз жаргалыг 
хэрхэн олж авдаг вэ? Энэ нь яаж тохиодог вэ? 
Хариулт нь …төгс сайн мэдээ, төгс Хүү болон 
Түүний миний төлөө хийсэн золиослолын учраас 
тэр юм. … Бидний амьдралд байсан харанхуй нь 
одоо гэрлээр солигдсон. Цөхрөл, зовлон шаналал 
маань баяр баясгалан, найдвараар солигдсон. 
Бид Есүс Христийн цагаатгалаар боломжтой 
болсон наманчлалаар л ирдэг өөрчлөлтийн ачаар 
хязгааргүй их адислагдсан.”

Танд болон надад энэ адислагдсан бэлгийг 
өгөхийн тулд Аврагч маань амиа өгсөн. 
Наманчлахад хүнд хэцүү ч гэлээ, амлалт нь үнэн 
юм. Их Эзэн наманчилдаг хүмүүст хандан:

“Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг 
цагаан болно.”9

“Би [тэдгээрийг] дахин санахгүй”10 хэмээн хэлжээ.

Бид амьдралынхаа турш судруудаас судалж, 
залбирч, Есүс Христийн сайн мэдээний 
үнэнүүдийг тунгаан бодох замаар бат бөх 
гэрчлэлээ хадгалах хэрэгтэй. Сайн мэдээ, Аврагч, 

Тэнгэрлэг Эцэгийн тухай гэрчлэл маань бат бөх 
үндэстэй болсон үед бидний хийдэг бүх зүйлд 
нөлөөлөх болно.

Бид бүгдээрээ Тэнгэр дэх Эцэгийн хайртай 
хөвгүүд бөгөөд тодорхой зорилгоор энэ цаг үед 
дэлхий рүү илгээгдэж, бусдад үйлчилж мөн 
Бурханы ажлыг дэлхий дээр хийж болохын тулд 
Бурханы санваарыг хүлээн авсан гэдгийг би 
гэрчилж байна. Бид энэхүү санваарыг атгахын 
тулд зохистой амьдрахаар зарлигдуулсан.

Ах нар аа, бид зарлигуудыг дагах болтугай! 
Хэрэв бид үүнийг хийвэл гайхалтай, алдар суут 
шагналууд биднийг хүлээж байгаа. Энэ нь бидний 
адислал байх болтугай гэж би бидний Аврагч, 
Гэтэлгэгч Есүс Христийн нэрээр залбирч байна, 
амен. 
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Та	нарыг	хайрладаг	Тэнгэрлэг	Эцэг	болон	Түүний	
Хүү	Есүс	Христ	та	нарыг	Өөрсдөд	рүү	нь	
дараагийн	алхмаа	хийхэд	санаа	тавин	урьдаг.	
Бүү	хүлээ.	Одоо	алхам	хий.

Саяхан гайхалтай 
хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдтэй уулзах 
үед миний сэтгэл 
гунигт автсан юм. “Хэн 
Тэнгэрлэг Эцэгтэй 
дахин хамт амьдрахыг 
хүсч байна?” гэж 
асуухад хүн бүр гараа 
өргөв. Дараа нь, “Энэ 
зорилгодоо хүрнэ 
гэсэн итгэлтэй хүн 
байна уу?” гэж асуухад 

харамсалтай нь мөн гайхмаар нь ихэнх нь гараа 
буулгав.

Бид одоо хэн байгаа болон хэн болохыг хүсч 
байгаа хоёрын хооронд зөрөө гарах үед бидний 
олон нь итгэл, найдвараа алдах уруу таталтад 
ордог.1

Учир нь “цэвэр бус нэгээхэн ч зүйл Бурхантай 
хамт оршиж эс [чадах]”2 болохоор Түүнтэй дахин 
хамт амьдрахын тулд бид нүглээсээ цэвэршигдэж,3 
мөн ариусгагдсан байх хэрэгтэй.4 Хэрэв бид 
үүнийг ганцаараа хийх хэрэгтэй байсан бол хэн 
ч амжилтад хүрч чадахгүй байх байсан. Гэвч бид 
ганцаараа биш. Үнэндээ, бид хэзээ ч ганцаараа 
биш.

Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалын ачаар бид 
тэнгэрлэг тусламжийг авч чадна.5 Аврагч “Хэрэв 
та нар надад итгэлтэй байх аваас та нар миний 
хувьд шаардлагатай болох аливаа зүйлийг хийх 
хүчтэй байх болно.”6 хэмээн хэлсэн. Итгэлийг 
ашиглах үед итгэл өсдөг.

Тэнгэр дэх Эцэгтээ буцаж очих аялалд маань 
туслах гурван зарчмыг хамтдаа эргэцүүлэн бодож 
үзье.

Хүүхэд шиг бол

Манай отгон ач хүү эхний зарчмыг тод харуулдаг. 
Тэр мөлхөж, зогсож сурсныхаа дараа алхаж үзэхэд 
бэлэн болсон байв. Эхний хэдэн оролдлогоороо 
тэр унаж, уйлж, мөн “би дахиад хэзээ ч 
оролдохгүй! Би зүгээр л мөлхөх болно” гэсэн 
царай гаргасан юм.

Түүнийг бүдэрч, унах үед түүнийг хайрладаг 
аав, ээж хоёр нь түүнд найдвар байхгүй эсвэл 
тэр хэзээ ч алхахгүй гэж бодоогүй. Харин тэд 
түүнийг дуудан, гараа түүн рүү сунгаж байсан 
бөгөөд түүний хараа тэдэн дээр төвлөрч, тэдэнд 
тэврүүлэхийн тулд дахин оролдлого хийсэн юм.

Биднийг өчүүхэн ч гэсэн зөв шийдвэр гаргах үед 
эцэг, эхчүүд маань гараа сунгаж байдаг. Бидний 
олон удаагийн оролдлого өсөлт хөгжилт, амжилт 
руу хөтөлнө гэдгийг тэд мэддэг.

Бурханы хаант улсыг өвлөхийн тулд бид бяцхан 
хүүхэд адил болох ёстой хэмээн Аврагч заасан.7 
Сүнслэг талаас авч үзвэл, нэг дэх зарчим бол бид 
хүүхэд байхдаа хийдэг байсан зүйлээ хийх явдал 
юм.8

Хүүхэдтэй адил даруу байдал, хүсэлтэйгээр 
Тэнгэр дэх Эцэгийг болон Аврагчийг чиглэн алхах 
юм бол унасан ч гэсэн найдвараа алдахгүй алхдаг. 
Хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэг маань бидний 
итгэлийн алхам бүрд баясдаг ба хэрэв биднийг 
унавал дахиж босоод, дахин гаргаж буй хичээл 
зүтгэлд маань баясдаг.

Итгэлтэй үйлд

Таны хийх дараагийн алхам

ДАЛЫН
АХЛАГЧ РАНДАЛЛ К.БЭННЭТТ
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Хоёр дахь зарчмыг мөнхийн ханиа олох маш их 
хүсэлтэй хоёр итгэлтэй гэгээнтэн харуулдаг. Тэд 
хоёулаа залбиран, итгэл дүүрэн алхам хийсэн юм.

Оросын хожмын үеийн гэгээнтэн Юри ариун 
сүмд очихын тулд хол зам туулах золиослол 
хийн, мөнгө хадгалжээ. Галт тэргэнд байхдаа тэр 
гэрэлтсэн төрхтэй нэгэн үзэсгэлэнтэй эмэгтэйг 
анзаарсан бөгөөд сайн мэдээг түүнтэй хуваалцах 
ёстой гэсэн мэдрэмж түүнд төржээ. Юу хийхээ 
мэдэхгүй суухдаа тэр өөрийг нь анзаарах байх гэж 
найдан, Мормоны Номыг уншиж эхэлжээ.

Мариа хэмээх тэр эмэгтэй хожмын үеийн 
гэгээнтэн гэдгийг Юри мэдээгүй байв. Мариа 
ч бас Юриг Сүмийн гишүүн гэдгийг мэдээгүй 
ба түүнтэй сайн мэдээг хуваалц гэсэн өдөөлт 
мэдэрснийхээ дараа Мариа өөрийг нь анзаарна 
гэж найдан, Мормоны Ном уншиж эхлэв.

Юри, Мариа хоёр өөд өөдөөсөө харах үедээ нэг 
нэгнийхээ гарт байгаа Мормоны Номыг хараад 
гайхжээ. Мэдээж, бие биедээ дурласныхаа дараа 
тэд ариун сүмд лацдан холбогдсон. Өнөөдөр 
Оросын Воронежид амьдрадаг Юри, Мариа 
Кутепов хоёр мөнхийн гэр бүл болсон бөгөөд 
Орос дахь Сүмд томоохон хувь нэмэр оруулж 
байна.

Энд онцлох зүйл нь зөвхөн энэ хосын итгэлээр 
үйлдэх хүсэл биш юм. Энэ нь хоёр дахь зарчим 
буюу Их Эзэн итгэлээр үйлдэх хүслээс маань 
илүү их адислал өгдөгт оршино. Бид алхам 
хийх хүсэлтэйгээ тэнцэхүйц бус, харин үүнийг 
давахуйц адислалыг Их Эзэнээс авдаг.

Тэнгэрлэг Эцэг болон бидний Аврагч биднийг 
адислахыг хүсэн хүлээж байдаг. Тэд бидэнд өгөх 
адислалынхаа аравны нэгийг эргүүлэн өгөөсэй 
хэмээн хүсдэг ба тэнгэрийн цонхнууд нээгдэнэ 
хэмээн амладаг!9

Бид Есүс Христэд итгэлтэй мөн хүсэлтэйгээр 
үйлдэж, нэг алхам хийх, ялангуяа өөрчлөлт эсвэл 
наманчлалыг шаардсан амар биш алхмыг хийх 
бүрдээ хүч чадлаар адислагддаг.10

Аврагч биднийг дараагийн алхмууд руу 

болон алхах үйл явцад биднийг удирдан 
чиглүүлнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрэв бид 
үргэлжлүүлэн хичээж, наманчилж, Тэнгэрлэг 
Эцэгт болон Түүний Хүү Есүс Христэд итгэж 
урагш тэмүүлэх хүсэлтэй байх аваас өөрсдийн 
маань хүчин чармайлтаас давсан Түүний хүчийг 
авах болно.

Сүнслэг бэлгүүд нь Бурханыг хайрлаж, Түүний 
бүх зарлигийг сахидаг хүмүүст төдийгүй 
“түүнчлэн үйлдэхийг эрэлхийлдэг”11 бидний 
хүн нэг бүрд бас амлагдсан байдаг. Эрэлхийлж, 
хичээсээр байгаа хүмүүст хүч чадал өгөгддөг.

Тэнгэр дэх Эцэгтээ эргэн очих замыг тэмдэглэх 
долоо хоног тутмын хоёр чухал тэмдэглэгээ 
нь ариун ёслолын болон Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар сахих гэсэн тасралтгүй үргэлжлэх 
гэрээний ёслолууд юм. Ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон өнгөрсөн ерөнхий чуулган дээр 
Хүндэтгэлийн өдөр бол Их Эзэнээс бидэнд өгч 
байгаа бэлэг гэж заасан. Бидний Хүндэтгэлийн 
өдрийг долоо хоног бүр ариунаар сахиж байгаа 
байдал нь Их Эзэнд хайртайгаа харуулж байгаа 
тэмдэг юм.12

Хүндэтгэлийн өдөр бүр бид өөрсөд дээрээ Түүний 
нэрийг авч, Түүнийг үргэлж дурсан санан, Түүний 
зарлигуудыг сахих хүсэлтэй байгаагаа гэрчилдэг.13 
Бидний наманчлагч зүрхний болон амлалтын 
хариуд Их Эзэн амлагдсан нүглийн ангижралыг 
шинэчилж мөн “Түүний Сүнсийг үргэлж 
хамт байлгах” боломжийг бидэнд олгодог.14 
Ариун Сүнсний нөлөө нь биднийг сайжруулж, 
хүчирхэгжүүлж, зааж, удирддаг.

Хүндэтгэлийн өдөр бүр Түүнийг санан дурсахдаа 
бид энэ хоёр чухал тэмдэглэгээгээр дамжуулан 
зүрх сэтгэлээ Аврагчид хандуулбал бид хүчин 
чармайлтаасаа давсан Түүний амлагдсан 
адислалуудыг авах болно. Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар сахиснаар дэлхийн бүрэн байдал 
биднийх болно гэсэн амлалт бидэнд өгөгдсөн.15

Тэнгэрлэг Эцэгтээ буцаж очих зам нь Их Эзэний 
өргөө рүү хөтөлдөг бөгөөд тэнд бид өөрсдийнхөө 
болон нас барсан хайртай хүмүүсийнхээ төлөө 
авралын ёслолуудыг хүлээн авдаг. Ерөнхийлөгч 
Боид К.Пакэр ёслол, гэрээнүүд нь Бурханы 
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оршихуйд орох бидний зөвшөөрөл болдог хэмээн 
заасан.16 Бидний хүн нэг бүр үйлчлэхийн тулд 
үргэлж ариун сүмийн эрхийн бичиг атгахуйц 
зохистой байж мөн үүнийгээ тогтмол ашиглах 
болтугай хэмээн би залбирч байна.

Эгэл хүмүүнээ орхи

Гурав дахь зарчим нь бид хойшлуулах, орхих 
эсвэл бууж өгөх хандлагатай эгэл хүний хүний 
шинж чанарын эсрэг зогсох хэрэгтэй17 гэсэн 
зарчим юм.

Бид гэрээний зам дээр өсөж хөгжихдөө алдаа 
гаргах бөгөөд зарим алдааг олон удаа гаргах 
болно. Бидний зарим нь даван туулж чадахгүй мэт 
зан авир, донтолттой тэмцдэг. Гэхдээ Тэнгэрлэг 
Эцэгт болон Есүс Христэд итгэх итгэлтэй байх нь 
үйлдэл болоод хүч чадлын зарчим юм.18 Хэрэв бид 
үйлдэх хүсэлтэй байвал наманчилж, өөрчлөгдөх 
хүч чадлаар адислагдах болно.

Бид урагшаа итгэлийн алхам хийхээ больсон 
үед л бүтэлгүйтэх болно. Бид дэлхийн 
Аврагчийн буулгыг итгэлтэй авах юм бол хэзээ 
ч бүтэлгүйтэхгүй мөн бүтэлгүйтэж болохгүй. 
Тэрээр хэзээ ч бүтэлгүйтэж байгаагүй бөгөөд 
биднийг хэзээ ч орхихгүй!

Амлагдсан адислалууд

Итгэл дүүрэн алхам бүрийнхээ төлөө бид 
тэнгэрээс тусламж авна гэдгийг би амлаж 
байна. Биднийг Тэнгэрлэг Эцэгтээ залбирч, 
Аврагчид найдан, Түүнийг дагаж, Ариун 
Сүнсийг сонсох үед удирдамж ирэх болно. Есүс 
Христийн цагаатгагч золиослолын ачаар хүч 
чадал ирэх болно.19 Бурханы ач ивээлийн ачаар 
эдгээлт, өршөөл ирэх болно.20 Их Эзэний бидэнд 
зориулсан цаг хугацаанд найдсанаар мэргэн ухаан, 
тэвчээр ирэх болно. Бурханы амьд бошиглогч 

ерөнхийлөгч Томас С. Монсоныг дагаснаар 
хамгаалалт ирэх болно.

Та нар “баясгалантай байж болохын тулд”21 
бүтээгдсэн бөгөөд Тэнгэрлэг Эцэгтээ болон 
Аврагчдаа зохистой буцаж очин мөн Тэдний 
сунгасан мутар руу алхах үед баяр баясал мэдрэх 
болно.

Би эдгээр туйлын үнэнийг гэрчилж байна. Та 
нарыг хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний 
Хүү Есүс Христ амьд. Тэд та нарыг мэддэг. Тэд 
та нарт хайртай. Тэд та нарыг Өөрсдөд рүү нь 
дараагийн алхмаа хийхэд санаа тавин урьдаг. Бүү 
хүлээ. Одоо алхам хий. Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 
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Биднийг	Аврагчийн	үлгэр	жишээг	дагах	үед	
бусдын	амьдралд	гэрэл	болох	боломж	бидэнд	
ирэх	болно.

Ах, эгч нар аа, та 
нартайгаа дахин 
хамт байх сайхан 
байна. Та нарын 
мэдэж байгаачлан, 
бид өнгөрсөн 4-р 
сард уулзсанаас хойш 
ерөнхийлөгч Боид 
К.Пакэр, ахлагч Л.Том 
Пэрри, ахлагч Ричард 
Г.Скотт нарын гурван 
хайртай төлөөлөгчөө 
алдсандаа гашуудаж 

байна. Тэд тэнгэрлэг гэртээ буцсан. Бид тэднийг 
үгүйлж байна. Бид тэдний Христийнхтэй адил 
хайрын жишээнд болон бид бүгдэд үлдээсэн 
сүнслэгээр өдөөгдсөн сургаалуудад гүнээ 
талархдаг.

Бид шинээр дуудагдсан төлөөлөгчид болох ахлагч 
Роналд А.Расбанд, ахлагч Гари И.Стивэнсон, 
ахлагч Дэйл Г.Рэнланд нарт тавтай морилохыг 
чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Энэ эрчүүд бол Их 
Эзэний үйлсэд өөрсдийгөө зориулсан хүмүүс 
билээ. Тэд дуудагдсан чухал албан тушаалууддаа 
бүрэн тэнцэх хүмүүс юм.

Сүүлийн үед намайг судар уншиж, тунгаан бодох 
явцад хоёр шүлэг санаанаас минь гарахгүй байна. 
Бид тэдгээрийг хоёуланг мэддэг. Эхнийх нь 
“Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад, тэнгэр 
дэх Эцэгийг тань алдаршуулахын тулд та нарын 
гэрэл тэдний өмнө тийнхүү гэрэлтэг”1 хэмээх 
Уулан дээрх номлолоос авсан шүлэг юм. Хоёр 
дахь нь намайг эхний судрыг уншаад, тунгаан 
бодож байхад санаанд минь орж ирсэн. Энэ нь 
төлөөлөгч Паулын Тимотод бичсэн захидлын 

хэсэг бөгөөд “Чи итгэгч хүмүүст үг, зан байдал, 
хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр 
дуурайл бол”2 гэсэн шүлэг юм.

Хоёр дахь судрын шүлэг нь эхний шүлгийг хэрхэн 
хэрэгжүүлэхийг тод томруун тайлбарладаг гэж би 
боддог. Бид хэл, яриа, энэрэл, сүнс, итгэл, цэвэр 
ариун байдалдаа Есүс Христийн сургаалыг дагаж 
амьдарснаар итгэгчдийн жишээ болж чаддаг. 
Биднийг тийнхүү үйлдэхэд бидний гэрэл бусдад 
харагдахуйц гэрэлтэх болно.

Бидний хүн нэг бүрийг дэлхий дээр ирэхэд 
Христийн гэрэл өгөгдсөн. Бид Аврагчийн 
үлгэр жишээг дагаж, Түүний хэрхэн амьдарч, 
заасанчлан амьдрах юм бол тэрхүү гэрэл бидний 
дотор асаж, бусдын явах ёстой замыг гэрэлтүүлэх 
болно.

Төлөөлөгч Паул гэрлийг маань гэрэлтүүлэх, 
итгэгчийн зургаан зан чанарыг жагсаасан. 
Эдгээрийг нэг нэгээр нь авч үзье.

Би эхний хоёр зан чанарыг хамтатгаад, үг хэл, хэл 
яриагаараа үлгэр жишээ үзүүлэх талаар дурдъя. 
Бидний хэрэглэдэг үгс бусдыг дэмжин, сүнслэгээр 
нөлөөлж эсвэл гэмтээн шархлуулж, гутааж чадна. 
Өнөө үед дэлхий дээр эргэн тойронд маань 
хараал, бүдүүлэг үг хэллэг дэндүү их байх шиг 
санагддаг. Бурханы нэрийг хайнга, бодлогогүй 
хэрэглэж байгааг сонсохоос зайлсхийхэд ч хэцүү 
болжээ. Бүдүүлэг үгс зурагт, кино, ном, дуу 
хөгжимд түгээмэл байдаг энгийн зүйл болсон 
байна. Доромжилсон, бухимдсан үгс солилцдог 
болж. Бүгдээрээ бусадтай хайр хүндэтгэлтэй 
харьцаж, өөрсдийн хэл яриаг цэврээр нь хадгалан, 
бусдыг гомдоож, шархлуулах үг хэлэхээс 
зайлсхийцгээе. Бид тохинууллынхаа туршид 
найрсаг, хүлээцтэй ярьдаг байсан Аврагчийнхаа 
жишээг дагах болтугай.

Паулын дурдсан дараагийн зан чанар нь 

Үлгэр жишээ мөн Гэрэл байгтун
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“Христийн цэвэр хайр”3 хэмээн тодорхойлогддог 
тэрхүү энэрэл юм. Бидний танилын хүрээн дотор 
ганцаардсан, өвдсөн, зориг нь мохсон хүмүүс 
байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэдэнд тусалж, 
тэдний сүнсийг өргөх боломж бидэнд бий. 
Аврагч итгэл найдвараа алдсан хүнд найдварыг 
мөн сул дорой хүнд хүч чадлыг авчирдаг байсан. 
Тэр өвчтөнүүдийг эдгээж; хазгаруудыг алхдаг, 
сохрыг хардаг, дүлийг сонсдог болгосон. Тэр 
тохинууллынхаа туршид гачигдагсдад энэрэлтэй 
ханддаг байсан. Бид Түүний үлгэр жишээг даган 
дуурайвал бусдын болон өөрсдийн амьдралыг 
адислах болно.

Дараа нь, бид зан хандлагаараа үлгэр жишээ байх 
ёстой. Миний хувьд энэ нь амьдралдаа найрсаг 
зан, талархал, уучлал, сайн сайхан зан чанарыг 
байлгана гэсэн үг. Эдгээр зан чанар нь биднийг 
өөрсдийн эргэн тойрны хүмүүсийн амьдралд 
нөлөөлөх сүнсээр хангах болно. Би он жилүүдийн 
туршид тийм сүнсийг эзэмшдэг үй олон хүнтэй 
уулзах боломжтой байсан. Бид тэдэнтэй хамт 
байхдаа онцгой зүйлийг мэдэрдэг ба уг мэдрэмж 
нь тухайн хүмүүстэй харилцаа холбоотой байж, 
тэдний жишээг дагах хүслийг бидэнд төрүүлдэг. 
Тэр хүмүүс Христийн гэрлийг цацруулж, Түүний 
бидний төлөөх хайрыг мэдрэхэд бидэнд тусалдаг.

Цэвэр ариун, хайраар дүүрэн хүнээс ирдэг 
гэрлийг бусад хүн хэрхэн мэдэрдгийг харуулахын 
тулд би олон жилийн өмнө болсон нэг явдлыг та 
нартай хуваалцъя.

Тэр үед Сүмийн удирдагчид Сүмийн Иерусалим 
төвийг барих газар түрээслэх гэрээ байгуулахаар 
Иерусалимын албан тушаалтнуудтай уулзсан юм. 
Шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг олж авахын тулд, 
уг төвд байрлах Сүмийн гишүүд маань шашныхаа 
талаар гудамжинд бусадтай хуваалцахгүй гэдгийг 
Сүм зөвшөөрөх ёстой байв. Гэрээ байгуулсны 
дараа, Сүмийг болон Сүмийн гишүүдийг сайн 
мэддэг Израилийн нэгэн албан тушаалтан, Сүм 
гудамжинд шашны талаар хуваалцахгүй гэсэн 
энэ гэрээндээ үнэнч байна гэдгийг би мэдэж 
байна хэмээн дурьдаж билээ. Тэнд сургуульд 
явах оюутнуудын талаар тэр “Гэвч тэдний нүдэнд 
гэрэлтэх тэрхүү гэрлийн тухайд бид ямар нэгэн 
зүйл хийх хэрэгтэй юм биш үү?”4 гэж хэлсэн юм. 
Тэрхүү гэрэл үргэлж биднээс гэрэлтэж, бусдад 
танигдаж, бусдын талархлыг хүртдэг байгаасай.

Итгэлийн үлгэр жишээ байна гэдэг нь бид Их 
Эзэнд болон Түүний үгсэд итгэдэг гэсэн үг 
юм. Энэ нь бодол санаа, үйл хөдлөлийг маань 
удирддаг тийм итгэлийг бид эзэмшиж мөн 
хадгалдаг гэсэн үг юм. Бидний Их Эзэн Есүс 
Христэд болон Тэнгэрлэг Эцэгт итгэх итгэл маань 
бидний хийдэг бүх зүйлд нөлөөлөх болно. Бидний 
үе дэх эргэлзээ, ухамсрын зөрчилдөөн, өдөр 
тутмын амьдралын үймээн самуун дунд байнгын 
итгэл маань бидний амьдралын зангуу болдог. 
Итгэл, эргэлзээ хоёр нэг оюунд зэрэг оршиж 
чадахгүй, учир нь нэг нь нөгөөгөө хөөдөг гэдгийг 
санаарай. Бидэнд ахин дахин сануулсаар байдаг 
нэгэн зүйлийг би давтан хэлье — бид өөрсдөдөө 
хэрэгтэй итгэлийг олж, хадгалахын тулд 
судруудыг уншиж, судалж, тунгаан бодох нь нэн 
чухал юм шүү. Залбирлаар дамжуулан Тэнгэрлэг 
Эцэгтэйгээ холбоотой байх нь зайлшгүй чухал. 
Дайсан болон түүний туслагчид бидний итгэлтэй 
байдал буурахыг, хуяг дуулгад маань зай завсар 
гарахыг зогсолтгүй эрэлхийлж байдаг учраас 
бид эдгээр зүйлийг ойшоохгүй байж болохгүй. 
Их Эзэн “Хичээнгүйлэн судлагтун, үргэлж 
залбирагтун, мөн итгэлтэй байгтун, мөн та нарын 
сайн сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа ажиллах 
болно”5 хэмээн хэлсэн.

Эцэст нь, бид цэвэр ариун байх ёстой. Энэ нь 
бид бие махбод, оюун ухаан, сүнсэндээ цэвэр 
байна гэсэн үг юм. Бидний бие бол бишрэл, 
хүндэтгэлтэй хандвал зохих ариун сүм гэдгийг 
бид мэднэ. Бидний оюун санаа урмаар тэтгэгдэн, 
өөдрөг бодол санаагаар дүүргэгдэж, бохирдуулагч 
зүйлсээс ангид байх ёстой. Бид Ариун Сүнсийг 
өөрсдийн байнгын хамтрагч байлгахын тулд 
зохистой байх ёстой. Ах, эгч нар аа, цэвэр ариун 
байдал нь бидэнд оюун санааны амар амгаланг 
авчирч, Аврагчийн амлалтуудыг хүлээн авахад 
биднийг тэнцүүлнэ. Тэрээр “Зүрхэн дотроо цэвэр 
ариун байгч хүмүүс ерөөлтэй еэ! Учир нь тэд 
Бурханыг харах болно”6 хэмээжээ.

Бид үг хэл, хэл яриа, хайр энэрэл, зан байдал, 
итгэл, цэвэр ариун байдлаар үлгэр жишээ гэдгээ 
нотолсноор, дэлхийд гэрэл нь болоход тэнцэх 
болно.

Биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд 
өгсөн зарчим, удирдамжуудаас дэлхий улам 
бүр холдох тусам, бид бусдаас өөр учраас олны 
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дундаас ялгагдах болно гэдгийг би та нарт бүгдэд, 
ялангуяа залуу үеийнхэндээ хэлмээр байна. 
Бид даруу хувцасладаг учраас бусдаас ялгарах 
болно. Бид хараал хэлдэггүй мөн биед маань 
хортой бодисуудыг хэрэглэдэггүй учраас бусдаас 
өөр байх болно. Бид зохисгүй шог яриа, бусдыг 
доромжлох зэргээс зайлсхийдэг учраас бусдаас 
өөр байх болно. Бид гэр орон, амьдралаас маань 
сүнсийг холдуулдаг, ёс суртахуунгүй нэвтрүүлэг, 
дуу хөгжмөөр оюун санаагаа дүүргэхгүй гэсэн 
шийдвэр гаргаснаар бусдаас өөр байх юм. Бид ёс 
суртахууны сонголтуудыг буюу сайн мэдээний 
зарчим, жишгүүдэд нийцэх сонголтуудыг 
хийснээр бусдаас онцгойрон ялгарах болно. 
Дэлхийн олонхоос биднийг ялгаруулдаг энэ 
зүйлүүд нь улам түнэр харанхуй болж буй дэлхийг 
гэрэлтүүлэх гэрэл хийгээд сүнсээр биднийг 
хангадаг юм.

Өөр байж, олны дунд ганцаар зогсох нь ихэнхдээ 
хэцүү байдаг. Бусад хүн юу гэж бодох бол эсвэл 
хэлэх бол гэж санаа зовох нь эгэл хүний шинж 
чанар юм. Дуулал дахь: “Эзэн бол миний гэрэл 
болон миний аврал юм. Хэнээс би эмээх юм бэ? 
Эзэн бол миний амийн хамгаалалт юм. Хэнээс би 
айх юм бэ?”7 хэмээх үгс биднийг тайтгаруулдаг. 
Бид Христийг амьдралынхаа төв болгох үед, айдас 
зовнил маань бидний итгэл үнэмшлийн зоригоор 
солигдох болно.

Бидний хэний маань ч амьдрал төгс биш, 
заримдаа бидэнд тулгарах зовлон бэрхшээл дааж 
давшгүй мэт санагдаж гэрлийг маань бүдгэрүүлж 
болно. Гэхдээ бид Тэнгэрлэг Эцэгийн тусламж 
ба бусдын дэмжлэгтэйгээр замыг маань дахин 
гэрэлтүүлж, бусдад хэрэгтэй байж болох гэрлийг 
өгөх тэрхүү гэрлийг эргүүлэн олж авч чадна.

Үүнийг харуулахын тулд би олон жилийн өмнө 
анх удаа уншиж байсан дуртай шүлгийнхээ сэтгэл 
хөдлөм үгсийг та нартай хуваалцъя:

Би шөнийн харанхуйд
Дэнлүү нь унтарсан, үл таних нэгэнтэй дайралдав.
Би түр саатан,
Өөрийнхөө дэнлүүгээр түүнийхийг асаав.
Хожим нь хуй салхи босч,
Газар дэлхийг доргиов,
Харин салхи намжихад,
Дэнлүү минь унтарчихсан байв.
Тэгтэл нөгөө үл таних нэгэн буцаж ирэхэд

Түүний дэнлүү бадран асч байв.
Тэрээр үнэ цэнэт дөлөө надад ойртуулж,
Миний дэнлүүг асааж өгөв!8

Ах, эгч нар аа, бид өөрсдөө ямар ч нөхцөлд 
байсан, бусдыг гэрэлтүүлэх боломж биднийг 
хүрээлэн байдаг. Бид Аврагчийн үлгэр жишээг 
дагах үед гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд, хамт 
ажилладаг хүмүүстээ, мөн зүс таних төдий юм 
уу танихгүй хүмүүст ч амьдралд нь гэрэл болох 
боломж бидэнд ирэх болно.

Та нарын хүн нэг бүр Тэнгэрлэг Эцэгийн хөвгүүн 
мөн охин гэдгийг би хэлье. Та нар энэ дэлхий дээр 
түр хугацаагаар амьдрахын тулд мөн Аврагчийн 
хайр, удирдамжийн жишээ болж, бүгдэд 
харуулахын тулд гэрлээ зоригтой гэрэлтүүлэхээр 
Түүний дэргэдээс холдон ирсэн билээ. Дэлхий 
дээрх түр зуурын хугацаа дуусах үед та нар хийх 
ёстой зүйлээ хийсэн л бол, Түүнтэй мөнхөд хамт 
амьдрахаар буцаж очих алдар суут адислал та 
нарынх байх болно.

Аврагчийн: “Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг 
дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин 
амийн гэрэлтэй болно”9 хэмээх үгс сэтгэлийг 
ихэд тайвшруулдаг. Би Түүнийг гэрчилж байна. 
Тэр бидний Аврагч, Гэтэлгэгч, Эцэгийн өмнө 
өмгөөлөх Өмгөөлөгч билээ. Тэр бидэнд Жишээ 
үзүүлэгч мөн бидний хүч чадал юм. Тэр бол 
“харанхуйд гялалзагч гэрэл”10 юм. Миний дуу 
хоолойг сонсох хүн бүр Түүнийг дагахаар амлаж, 
тэгснээр дэлхийг гийгүүлэгч гэрэл нь болоосой 
хэмээн би Их Эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр 
залбирч байна, амен.  
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Есүс	Христийн	тухай	миний	гэрчлэл	бидний	
хүн	нэг	бүрийг	хайрлах	Түүний	агуу	хайрын	
талаар	олж	мэдэх	боломжийг	олгосон	олон	
тооны	онцгой	туршлагууд	дээр	үндэслэгдсэн	юм.

Дэлхий даяарх 
хайрт ах, эгч нар аа, 
энэ хүндэтгэлийн 
өдөр надад өөрийн 
даруухан гэрчлэлийг 
хуваалцах боломж 
олгосон Тэргүүн 
Зөвлөлд би талархаж 
байна. Яг одоо төрж 
байгаа мэдрэмжээ 
дуртай хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн нэгэн 
дууллын дараах үгсээр 

дүрсэлж хэлье:

Би Есүсийн хайранд өлгийдөгдөн гайхширч байна.
Бэлэглэсэн авралд нь тээнэгэлзэн гайхширна.
Тэр тэнгэрлэг гэрээсээ ирсэнд би гайхширна.
Гэм нүгэлт даруу бус нэг намайг аврахаар
Гэм нүгэлт намайг тэр хайрлан ивээж энэрсэн.
Тийн намайг цагаатган, аварсанд гайхширна, би.
Өө, энэ их гайхалтай, үнэхээр гайхалтай!1

Хэдэн өдрийн өмнө надад Тэргүүн Зөвлөлтэй 
уулзан, хайрт ерөнхийлөгч Томас С.Монсоноос 
энэ дуудлагыг хүлээн авах агуу боломж тохиосон 
юм. Ерөнхийлөгч Монсонг “Энэ дуудлага Их 
Эзэнээс ирдэг” хэмээн надад хэлэх үед түүнээс 
мэдрэгдсэн хүч чадал, хайрыг би та бүхэнд 
гэрчилмээр байна.

Бидний хайрт бошиглогчийн зөөлхөн хэлсэн 
энэ үгсийн талаар бодоход үүний утга агуулга, 
ач холбогдол сэтгэлд минь ихэд нөлөөлөн, гүн 
сэтгэгдэл төрүүлсэн билээ. Ерөнхийлөгч Монсон, 

ерөнхийлөгч Айринг, ерөнхийлөгч Угдорф, би 
та бүхэнд хайртай. Би Их Эзэнд болон та нарт 
өөрийн бүхий л зүрх сэтгэл, хүч, оюун, чадлаараа 
үйлчлэх болно.

Би ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр, ахлагч Л.Том 
Пэрри, Ричард Г.Скотт нарт хайртай бөгөөд 
тэднийг маш их үгүйлж байна. Би энэ ах нараар 
заалгуулан, тэднээс суралцах боломжоор 
адислагдсандаа баярлаж явдаг. Би тэдний орон 
зайг өчүүхэн төдий ч орлож чадахгүй ч, тэдний 
мөрөн дээр өндөрт зогсон, Их Эзэний үйл хэргийг 
үргэлжлүүлэх хүндтэй үүрэг хүлээн авсандаа 
баяртай байна.

Намайг өдий зэрэгтэй явахад тусалсан хүмүүсийн 
тухай бодох үед хамгийн түрүүнд миний хайртай 
хань, амь биеэ үл хайрлан үйлчилдэг мөнхийн 
хань Мэлани маань бодогддог. Олон жилийн 
турш тэр намайг ваарчин хэрхэн шаврыг хэлбэр 
дүрсэнд оруулдгийн адил, Есүс Христийн илүү 
сайн шавь болоход тусалсан. Түүний болон 
бидний 5 хүүхдийн, тэдний эхнэр нөхрүүдийн мөн 
24 ач зээгийн маань хайр, тусламж надад дэмжлэг 
болж байдаг юм. Хайрт гэр бүлийнхэндээ хандан 
хэлэхэд, би та нартаа хайртай.

Эртний Нифайтай адил, би зургаан үе дамжин 
сайн мэдээнд төрж өссөн буянт сайн эцэг эхээс 
мэндэлсэн билээ. Сүмд хамгийн түрүүнд нэгдэн 
орсон өвөг дээдэс маань Англиас, бас Даниас 
ирсэн. Эхэн үеийн анхдагчид болох тэд Есүс 
Христийн сайн мэдээний дагуу амьдрахын тулд 
бүхнээ зориулан, хойч үедээ дагаж амьдрах 
өвийг үлдээсэн билээ. Би олон үе удмаараа сайн 
мэдээг хүлээн авсан хожмын үеийн гэгээнтэн гэр 
бүлтэйдээ талархаж явдаг бөгөөд ийм гэр бүлтэй 
болохыг эрэлхийлэх нь бидний хувьд хүсүүштэй 
зорилго гэдгийг мэднэ.

Би гайхширна

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ РОНАЛД А.РАСБАНД
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Өөр олон хүн намайг энэ дуудлагыг хүлээн 
авахад бэлдсэн бөгөөд үүнд багын найз нөхөд, 
гэр бүлийн гишүүд, олон жилийн өмнө миний 
удирдагч байсан хүмүүс, багш нар, миний 
амьдралын турш надад зөвлөж байсан зөвлөхүүд 
өөр өөрийн гэсэн хувь нэмрийг оруулсан. Тэдний 
дунд би бас Зүүн зүгийн мужуудад хийсэн анхны 
номлолын болон Нью-Йоркийн, мөн Нью-
Йоркийн Хойд номлолын хайрт номлогчдоо 
багтаах ёстой. Миний амьдралд нөлөөлж, 
амьдралыг маань төлөвшүүлж өгсөн олон хүнд би 
гүнээ талархаж байна.

Би Далын ах нартайгаа хамт хийсэн үйлчлэлээ 
нандигнан хайрлаж явдаг. Миний хувьд 15 
жилийн турш хамгийн агуу чуулгуудын нэгэнд 
хүчин зүтгэн, Сүмийн ах нартайгаа хамт байсан 
нь нэн таатай байсан билээ. Хамт үйлчилж байсан 
та нартаа талархаж байгаагаа илэрхийлье. Би 
шинэ чуулгадаа үйлчлэхийг тэсэн ядан хүлээж 
байгаа бөгөөд ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонд 
болон Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүн 
бүрд маш их хайртай.

Расбанд эгч бид хоёр дэлхийн олон улс орны 
цуглаан, номлолд ажлаар томилогдон очиж 
байхдаа, гишүүдтэй уулзах боломжоор адислагдаж 
байсан. Бид дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдарч 
байгаа хожмын үеийн гэгээнтнүүддээ хайртай! Та 
бүхний итгэл бидний итгэлийг хөгжүүлж, гэрчлэл 
тань бидний гэрчлэлийг нэмэгдүүлсэн.

Өнөөдөр би Их Эзэний “Би та нарыг яаж 
хайрласны адил та нар мөн бие биеэ хайрлагтун”2 
хэмээн хэлсэн үгийг та нарт захиас болгон үлдээе. 
Таны болон хэн нэгний хийсэн ямар ч сонголт, 
нүгэл эсвэл гаргасан алдаа зөрчил нь Түүний та 
бүхнийг хайрлах хайрыг өөрчлөхгүй гэдэгт би 
итгэдэг. Энэ нь нүгэлт үйлдлийг зөвтгөнө, эсвэл 
буруутгахгүй гэсэн үг биш. Харин биднийг бусдад 
гараа сунгаж, хайраар урин, итгүүлж, үйлчилж, 
аврахыг хэлж байгаа юм. Есүс Христ энэ гүн 
гүнзгий үнэнийг заахдаа хүмүүсийг яс үндэс, 

зэрэг зиндаа, нөхцөл байдлаар нь ялгаварладаггүй 
байсан.

Та хэзээ гэрчлэлтэй болсон бэ гэж надаас олон 
удаа асууж байсан.

Би Тэнгэрлэг Эцэгт болон Есүс Христэд 
итгэдэггүй байсан цаг үеэ огт санадаггүй. Би 
судраас болон сайн мэдээний түүхүүдээс уншиж 
өгдөг байсан, миний тэнгэр элч болох ээжийнхээ 
өвөр дээр сууж байхаасаа л Тэднийг хайрлан, 
Тэдний талаар суралцсан билээ. Бага насны 
минь тэрхүү итгэл одоо бидний залбирлыг 
сонсон хариулдаг хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн 
талаарх мэдлэг, гэрчлэл болон хувирсан. Есүс 
Христийн тухай миний гэрчлэл бидний хүн нэг 
бүрийг хайрлах Түүний агуу хайрын талаар олж 
мэдэх боломжийг олгосон олон тооны онцгой 
туршлагууд дээр үндэслэгдсэн юм.

Би Аврагчийн Цагаатгалд талархан, энэ тухай 
Алмагийн адил Бурханы бүрээн дуугаар3 зарлахыг 
хүсэж байна. Би Иосеф Смит Сэргээлтийн 
бошиглогч, мөн Мормоны Ном Бурханы үг 
гэдгийг мэднэ. Түүнчлэн би ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон нь дэлхий дээрх Бурханы жинхэнэ 
үйлчлэгч, бошиглогч гэдгийг мэднэ.

Бид бошиглогчийг дагалдан явахдаа бусдыг 
энэрэх зүрх сэтгэлтэй байж, амьд гэрч болон, 
үнэхээр “[бид] Есүсийн хайранд өлгийдөгдөн 
гайхширах” болтугай хэмээн би залбирч байна. 
Үүнээс гадна, би энэ нь “[та нарт болон] надад 
гайхалтай, үнэхээр гайхалтай!” байгаасай хэмээн 
залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1. “Би гайхширна,” Сүмийн дууллууд болон хүүхдийн 
дуу, дугаар 22.

2. Иохан 13:34.
3. Алма 29:1-ийг үзнэ үү.
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Цаг	хугацааны	бүрэн	байдлын	үед	амьдарч	
байгаа	маань	хэцүү	цаг	үед	амьдарсны	төлөө	
Тэнгэрлэг	Эцэгийн	бидэнд	олгож	буй	нөхөн	
төлбөр	юм.

Хүндэт ах, эгч нар аа, 
ерөнхийлөгч К.Пакэр, 
ахлагч Л.Том Пэрри, 
Ричард Г.Скотт нар 
индрийн чанх ард 
суугаагүй, мөн аль 
нэг хуралдаанд үг 
хэлээгүй тийм Ерөнхий 
чуулган бололгүй олон 
арван жил өнгөрчээ. 
Тэдний талаарх 
бидний дурсамж 
сэтгэлд тодхон байна. 

Би өөр өөрийн онцлог шинж чанартай ч, Есүс 
Христийн болон Түүний Цагаатгалын талаарх 
гэрч, гэрчлэлдээ нэгдмэл байсан тэднийг хэрхэн 
эрхэмлэн хүндэлдэг байснаа илэрхийлэх гэсэн юм.

Түүнчлэн, би та нарын адил ерөнхийлөгч Tомас 
С.Монсонг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчийн 
хувьд дэмжин баталж байгаа бөгөөд түүнээс 
хүч чадал олж авдаг. Би төлөөлөгчөөр 50 гаруй 
жил үйлчилсэн түүний итгэлтэй, дуулгавартай 
үйлчлэлийг бахдан биширдэг.

Энэ долоо хоногийн мягмар гаргийн өглөө 9 
цагийн үед Бишопын зөвлөл Ерөнхий чуулганд 
оролцохоор ирсэн Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлтэй хамт хуралдаж эхлэх үед намайг 
ерөнхийлөгч Монсон ба түүний зөвлөхүүдтэй 
ирж уулзана уу гэж дуудсан юм. Хэдэн минутын 
дараа, би түүний албан тасалгааны зэргэлдээ 
орших хурлын өрөөнд орон, ширээний эсрэг 
талд сууж байхдаа ерөнхийлөгч Монсонд ихэд 
сандарч байгаа харагдсан бололтой; тэр намайг 
тайвшруулахаар тун найрсаг ярьсан юм. Тэр 
миний насыг дурдаад, намайг оворгүй, наснаасаа 
залуу харагдаж байна гэж хэлэв.

Тэгээд хэдэн хором өнгөрсний дараа ерөнхийлөгч 
Монсон Их Эзэний тааллын дагуу үйлдэн, 
намайг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгад дуудаж 
байгаагаа тайлбарлан хэлсэн юм. Тэр надаас 
энэ дуудлагыг хүлээн авах уу хэмээн асуухад, 
би санаа зовмоор уулга алдан, цочирдсоноо, уг 
дуудлагыг хүлээн авна гэдгээ батлан хэлсэн. 
Үүний дараа гол төлөв чи тэнцэхгүй гэх, үгээр 
илэрхийлэхийн аргагүй мэдрэмж цунами адил 
түрэн орж ирж, үүнийгээ үг болгон эвлүүлж хэлж 
амжаагүй байтал, ерөнхийлөгч Монсон надад тун 
эелдгээр, олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Дэвид 
O.Mаккэй түүнийг төлөөлөгчөөр дуудах үед мөн 
адил өөрийгөө тэнцэхгүй гэж бодож байснаа 
дурсан ярьсан юм. Тэр надад тайвнаар, “Бишоп 
Стивэнсон, Их Эзэн өөрийн дуудсан хүмүүсийг 
тэнцэхүйц болгодог юм” гэж зааварчилсан билээ. 
Энэ үйл явдлын дараа өдөржин шөнөжин, олон 
цагийн туршид өөрийгөө зовоож, шүүмжилж, 
шүүж байсан тэр шуургыг бошиглогчийн энэ 
тайвшруулсан үгс намжааж, амар амгалангийн эх 
сурвалж болсон билээ.

Би тэр өдрийнхөө оройхон, та нарт дөнгөж сая 
дүрслэн хэлсэн зүйлээ хайрт хань Лийсадаа, 
Ариун сүмийн талбайн нэгэн нам гүм 
буланд, амгалан тайван ариун сүм ба түүхэн 
Табернеклийн дүр төрхийг харан суухдаа 
нэгд нэгэнгүй хэлж билээ. Бид хоёр тэр өдөр 
тохиолдсон үйл явдлыг хамтдаа ойлгон ухаарахыг 
хичээх зуураа Есүс Христэд итгэх итгэл ба аз 
жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг 
маань бидний зангуу болохыг ойлгосон юм. 
Иймээс би эхнэр Лийсадаа хэчнээн их хайртайгаа 
хэлмээр байна. Тэр минь миний амьдралын гэрэл 
гэгээ бөгөөд Бурханы гайхалтай охин юм. Түүний 
минь амьдрал бусдын төлөө амь биеэ хайрлалгүй 
хийх үйлчлэл, хувиршгүй хайраар дүүрэн байдаг. 
Би мөнхийн гэрлэлтийнхээ адислалаас хүртэхийн 
тулд зохистой хэвээр байхаар хичээнгүйлэн зүтгэх 
болно.

Би бас дөрвөн хүүдээ болон тэдний гэр 

Тодорхой хийгээд эрхэм үнэнүүд

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ ГАРИ И.СТИВЭНСОН
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бүлийнхэнд хэчнээн их хайртай болохоо 
илэрхийлмээр байна. Миний гурван хүү, 
зургаан ачийн маань ээжүүд болох үзэсгэлэнт 
эхнэрүүдтэйгээ энд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Харин 
дөрөв дэх хүү маань номлолд үйлчилж байгаа 
бөгөөд номлогчийн унтах цаг болсон байсан ч, 
энэ үйл явдлыг үзэхээр онцгой зөвшөөрөл аван, 
Тайвань дахь номлолын гэрээсээ номлолын 
ерөнхийлөгч ба номлолын ерөнхийлөгчийн 
гэргийтэй хамт шууд үзэж байгаа. Би тэднийхээ 
хүн нэг бүрд, мөн Аврагчийг болон сайн мэдээг 
хэрхэн хайрлаж байдагт нь хайртай.

Түүнчлэн би гэр бүлийнхээ гишүүн бүрд хэчнээн 
их хайртайгаа хэлмээр байна. Багаас минь 
эхлэн намайг гэрчлэлтэй болгож өгсөн ээждээ, 
өнгөрсөн жил нас барсан аавдаа хайртай гэдгээ 
илэрхийлмээр байна. Мөн өнөөдөр энд ирсэн 
ах, эгч, дүү нартаа болон тэдний үнэнч гэр 
бүлийнхэнд, мөн өнөөдөр олуулаа энд ирсэн, 
Лийсагийнхаа гэр бүлийнхэнд ч бас талархаж 
байгаагаа илэрхийлье. Үүний хажуугаар олон 
хамаатан садан, найз нөхөд, номлогч, удирдагч, 
багш нартаа талархаж явдгаа хэлэх гэсэн юм.

Би Тэргүүн Зөвлөл, Арванхоёр, Дал болон туслах 
бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүдтэй 
дотно харилцаатай байх боломжоор адислагдсан. 
Би ах, эгч та бүхний хүн нэг бүрийг хайрлан, 
хүндэлж явдгаа илэрхийлэхийн сацуу та нартай 
харилцаа холбоогоо үргэлжлүүлэхүйц зохистой 
байхыг хичээнэ гэдгээ уламжилъя. Тэргүүлэх 
бишопын зөвлөл тэнгэрлэг гэж хэлж болохуйц 
нэгдмэл байдалтай байдаг. Би өдөр бүр бишоп 
Жэралд Коссэй, Дийн М.Дэйвийс нар болон бусад 
албан хаагчидтай хамтран ажилладаг байснаа 
дурсан санаж байх болно.

Би Сургаал ба Гэрээний нэгдүгээр хэсэгт 
цэдэглэгдсэн, Их Эзэний: “Миний сайн 
мэдээний бүрэн байдал сул доройчууд хийгээд 
эгэл борчуудаар [дэлхийн] хязгааруудад, мөн 
хаад хийгээд захирагчдын өмнө тунхаглагдаж 
болохын тулд бөлгөө”1 хэмээн хэлсэн үгийн амьд 
нотолгоо болон та нарын өмнө зогсож байна. Энэ 
үгс нь “Иймийн тул, Их Эзэн бибээр, дэлхийн 
оршин суугчид дээр ирэх тэрхүү сүйрлийг мэдэх 
учраас, өөрийн үйлчлэгч бага Иосеф Смитийг 
дуудан, тэнгэрээс түүнд ярьж, мөн түүнд 
зарлигуудыг өгсөн ажгуу”2 хэмээх, хүүхдүүдээ 

хайрлах Эцэгийн хайрыг харуулсан Их Эзэний 
тунхаглалын дараа бичигдсэн байдаг билээ.

Бидний хайрт Тэнгэрлэг Эцэг ба Түүний Хүү 
Иехова, эхлэлээс төгсгөл хүртэлх үеийн талаар 
мэдлэгтэй байсан учраас3 ирнэ гэдгийг нь мэдэж 
байсан тэрхүү гай гамшгийг зайлуулахын тулд 
тэнгэрийг болон шинэ эрин үеийг нээсэн юм. 
Төлөөлөгч Паул хойшид ирэх гай гамшгийг 
“хэцүү цаг”4 хэмээн дүрсэлсэн байдаг. Энэ нь 
миний хувьд, цаг хугацааны бүрэн байдлын үед 
амьдарч байгаа маань хэцүү цаг үед амьдарсны 
төлөө Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд олгож буй нөхөн 
төлбөр гэдгийг хэлдэг юм.

Энэ долоо хоногийн турш өөрийн хангалтгүй 
байдлын талаар санаа зовж байхад минь, “хийж 
чадахгүй зүйл дээрээ бус, харин хийж чадах 
зүйл дээрээ анхаарлаа хандуул” гэсэн зэмлэх, 
тайвшруулах зэрэгцсэн нэгэн тодорхой сэтгэгдэл 
надад төрсөн юм. Би сайн мэдээний тодорхой 
хийгээд эрхэм үнэнүүдийг гэрчилж чадна.

 “Бурхан бол бидний Тэнгэрлэг Эцэг. Бид Түүний 
хүүхдүүд. … Тэр биднийг зовоход бидэнтэй 
хамт уйлж, зөв зүйл хийхэд маань бидэнтэй хамт 
баясдаг. Тэр бидэнтэй харилцахыг хүсдэг бөгөөд 
бид чин сэтгэлийн залбирлаар дамжуулан Түүнтэй 
харилцаж чадна. … 

Тэнгэрлэг Эцэг хүүхдүүд биднийгээ … Өөрийнх 
нь дэргэд амьдрахаар эргэж очих арга замаар 
хангасан. Бидний Эцэгийн төлөвлөгөөний гол төв 
нь Есүс Христийн цагаатгал юм”5 гэсэн үгсийг би 
Сүмийн болон Сүмийн бус олон хүнд хэдэн зуун 
удаа хуваалцсан.

Тэнгэрлэг Эцэг бүх хүн төрөлхтний нүглийг 
цагаатгахаар Өөрийн Хүүгээ дэлхийд илгээсэн 
юм. Би эдгээр тодорхой хийгээд эрхэм үнэнүүдийн 
тухай гэрчилж байна, Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Сургаал ба Гэрээ 1:23.
2. Сургаал ба Гэрээ 1:17.
3. Абрахам 2:8-ыг үзнэ үү.
4. 2 Тимот 3:1.
5. Миний сайн мэдээг номло: Номлогчийн үйлчлэлд 

зориулсан удирдамж (2004), 181.
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Бид	бусдад	үр	дүнтэй	үйлчлэхийн	тулд	тэднийг	
эцэг	эхийнх	нь	нүдээр	мөн	Тэнгэрлэг	Эцэгийн	
мэлмийгээр	харах	хэрэгтэй.

Хүндэт ах, эгч 
нар аа, өчигдөр 
намайг Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын 
гишүүнээр дэмжин 
баталсанд баярлалаа. 
Миний хувьд энэ 
нь ямар их үнэ 
цэнэтэй зүйл болохыг 
илэрхийлэхэд ч бэрх 
байна. Ялангуяа миний 
амьдрал дахь эрхэм 
нандин эмэгтэйчүүд 

болох эхнэр Рут, эрхэм нандин охин Ашлий 
хоёр минь намайг дэмжин баталсанд би маш их 
баярлаж байна.

Энэхүү дуудлагад дуудагдсан минь энэ эрин үеийн 
эхэнд Их Эзэний хэлсэн үгс үнэн гэдгийн бүрэн 
баталгаа боллоо. Тэрээр “Миний сайн мэдээний 
бүрэн байдал сул доройчууд хийгээд эгэл 
борчуудаар дэлхийн хязгааруудад тунхаглагдаж 
болохын тулд бөлгөө”1 хэмээн хэлсэн. Би тэр сул 
дорой хийгээд эгэл борчуудын нэг юм. Намайг 
нэлээн хэдэн жилийн өмнө Америкийн Нэгдсэн 
Улсын зүүн хэсэгт байрлах нэгэн тойргийн 
бишопоор дуудагдахад, надаас бага зэрэг ах ч, 
илүү ухаалаг ах минь надтай утсаар холбогдон, 
“Ямар нэгэн юм хийсэн учраас Их Эзэн чамайг 
дуудаагүй гэдгийг чи ойлгох хэрэгтэй. Харин 
ч чиний хувьд юу хийснийг чинь хайхраагүй ч 
байж магадгүй. Их Эзэнд чамаар дамжуулан хийх 
зүйлс байгаа болохоор л чамайг дуудсан бөгөөд 
тэдгээрийг зөвхөн Түүний арга замаар хийсэн үед 
л энэ нь гүйцэлдэх болно” гэж хэлсэн юм. Ахын 
минь өгсөн энэхүү ухаалаг зөвлөгөө өнөөдөр урьд 
өмнөхөөсөө ч илүү цагаа олсон гэдгийг би хүлээн 

зөвшөөрч байна.

Номлогч хүн дуудлага нь түүний төлөө биш, 
харин Их Эзэний төлөө, Түүний ажил ба 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийн төлөө гэдгийг 
ойлгох үед номлолын үйлчлэлд нь ямар нэгэн 
гайхалтай зүйл тохиолддог. Төлөөлөгчийн хувьд 
ч энэ мөн адил үнэн болохыг би мэдэрч байна. 
Энэ дуудлага бол миний төлөө биш, харин Их 
Эзэн, Түүний ажил болоод Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүдийн төлөө юм. Сүмд ямар ажил үүрэг 
эсвэл дуудлагатай байхаас үл хамааран үүрэгт 
ажилдаа чадварлагаар үйлчлэхийн тулд бидний 
үйлчилж байгаа хүн бүр “Тэнгэрлэг Эцэг эхийн 
хайртай сүнслэг охин, хүү нь бөгөөд хүн бүр 
бурханлаг шинж чанар, хувь тавилантай юм”2 
гэдгийг ойлгож, үйлчлэх хэрэгтэй.

Би өмнө нь зүрхний дутагдал ба зүрх шилжүүлэн 
суулгах мэс заслаар дагнасан зүрхний эмчийн 
мэргэжилтэй байсан бөгөөд олон өвчтөн маань их 
хүнд өвчтэй байдаг байсан. Эхнэр маань надад, 
хэрэв чиний хариуцсан өвчтөн болох юм бол энэ 
нь муугийн дохио гэж тоглоомоор хэлдэг юм. 
Үнэнийг хэлэхэд би олон хүн нас барахыг хардаг 
байсан ба байдал хэцүүдэх үед сэтгэлээ барьж 
сурсан байлаа. Тэгснээр гуниглах, урам хугарах 
зэрэг мэдрэмжээ барьж чаддаг болсон юм.

1986 онд Чад гэдэг залуу зүрхний дутагдалд 
орж, түүнд зүрх шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй 
болов. Түүний эрүүл мэнд арван таван жил тун 
сайн байлаа. Чад эрүүл байж, энгийн амьдралтай 
болохын тулд өөрөөсөө хамаарах бүх зүйлийг 
хийсэн байв. Тэр номлолд үйлчилж, ажил хийж, 
эцэг эхдээ халамжтай, сайн хүү нь байлаа. 
Амьдралынх нь сүүлийн хэдэн жил хүнд бэрх 
байсан бөгөөд тэр эмнэлэгт ойр ойрхон хэвтдэг 
байв.

Нэгэн орой түүний зүрх бүрэн зогссон тул 

Бурханы мэлмийгээр харах нь
АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН

АХЛАГЧ ДЭЙЛ Г.РЭНЛАНД
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яаралтай тусламжийн тасагт хүргэгдэн ирсэн 
юм. Би тасгийнхантайгаа хамтран түүний цусны 
эргэлтийг сэргээх гэж удаан оролдсон ч эцэстээ 
Чад дахин сэргэхгүй гэдэг нь тодорхой болсон 
тул үр дүнгүй оролдлогоо зогсоож, түүнийг нас 
барсан гэдгийг албан ёсоор мэдэгдэв. Хэдийгээр 
би гуниглан, харамсаж байсан ч мэргэжлийнхээ 
өнцгөөс харж “Чад эмчилгээ сайн хийлгэж 
байсан учраас наслах наснаасаа хавьгүй олон 
жил амьдарч чадсан” гэж дотроо бодож билээ. 
Харин түүний аав ээж яаралтай тусламжийн 
өрөөнд орж ирэн, хагалгааны орон дээр хэвтэж 
байгаа нас барсан хүүгээ харах үед миний хол 
хөндий, зайгаа барьж сурсан зүрх сэтгэл тэр даруй 
хайлсан юм. Би тэр мөчид Чадыг ээж, аавынх 
нь нүдээр харав. Түүнд найдан, түүний төлөө 
хүсэн хүлээж, мөрөөдөж байсан зүйлсийг нь, 
мөн арай жаахан удаан, илүү сайхан амьдарсан 
бол гэсэн тэдний хүслийг би олж харсан билээ. 
Үүнийг ойлгосныхоо дараа би уйлж эхэлсэн юм. 
Иймэрхүү нөхцөл байдалд ихэвчлэн эсрэгээрээ 
байдаг ч, энэ удаад Чадын аав ээж намайг 
тайвшруулсан бөгөөд тэдний сайхан сэтгэлийн 
энэ үйлдлийг би хэзээ ч мартахгүй.

Бид Сүмд бусдад үр дүнтэй үйлчлэхийн тулд 
тэднийг эцэг эхийнх нь нүдээр мөн Тэнгэрлэг 
Эцэгийн мэлмийгээр харах хэрэгтэй гэдгийг 
би одоо ухааран ойлгосон. Зөвхөн тэгж чадсан 
тохиолдолд бид бодгалийн жинхэнэ үнэ цэнийг 
ойлгож эхлэн, бүх хүүхдээ хайрлах Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хайрыг ухаарах болно. Зөвхөн тэгснээр 
биднийг гэсэн Аврагчийн сэтгэлийг ойлгох 
болно. Бурханы мэлмийгээр харахаас нааш бид 
гашуудах тэдний хамт гашуудаж, тайтгарал 
хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулах3 үүрэг болон 
гэрээгээ бүрэн гүйцэтгэж чадахгүй. Энэхүү 
өргөтгөн тэлсэн ойлголт нь бидний зүрх 
сэтгэлийг бусдын харуусал, айдас, зүрх сэтгэлийн 
шаналалд нээж өгнө. Тэр үед олон жилийн 
өмнө яаралтай тусламжийн өрөөнд Чадын эцэг 
эх намайг тайвшруулсан шиг Тэнгэрлэг Эцэг 
бидэнд туслан, биднийг тайвшруулах болно. 
Хэрэв бид ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дахин 
дахин урамшуулан хэлдэг авралын ажлыг хийж 
гүйцэтгэх гэж байгаа бол бидэнд харах нүд, 
сонсох чих, бусдыг ойлгож, мэдрэх зүрх сэтгэл 
байх хэрэгтэй.4

Бид зөвхөн Тэнгэрлэг Эцэгийн мэлмийгээр харсан 
үедээ “Христийн цэвэр хайраар”5 дүүргэгдэх 
болно. Бид өдөр бүр энэхүү хайрын төлөө Бурханд 
хандан залбиран гуйх ёстой. Моронай “Иймийн 
тул, хайрт ах дүүс минь, та нар түүний Хүү, Есүс 
Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний 
цутгасан хайраар дүүргэгдэж болохын төлөө 
зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр Эцэгт хандан 
залбирагтун”6 хэмээн зөвлөсөн байдаг.

Би Есүс Христийн жинхэнэ дагалдагч байхыг 
бүхий л зүрх сэтгэлээсээ хүсэж байна.7 Би Түүнд 
хайртай, мөн Түүнийг дээдлэн хүндэлдэг. Би 
Түүнийг амьд, бодит гэдгийг гэрчилж байна. Тэр 
Тослогдсон Нэгэн, Мессиа гэдгийг би гэрчилж 
байна. Би Түүний юутай ч зүйрлэшгүй нигүүлсэл, 
нинжин сэтгэл, хайрын гэрч юм. Би 2000 онд 
төлөөлөгчдийн “Есүс бол амьд Христ, Бурханы 
үхэшгүй Хүү… Тэр бол дэлхийн гэрэл, амьдрал ба 
итгэл найдвар”8 гэж хэлсэн гэрчлэл дээр өөрийн 
гэрчлэлийг нэмье.

1820 оны нэгэн өдөр Hью Йорк мужийн ойн 
цоорхойд амилсан Их Эзэн Бурханы хамтаар 
бошиглогч Иосеф Смитийн хэлснээр түүнд 
үзэгдсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Авралын 
болон өргөмжлөлийн ёслолуудыг боломжтой 
болгохын тулд өнөөдөр газар дэлхий дээр 
санваарын түлхүүрүүд байдаг гэдгийг би мэднэ. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1. Сургаал ба Гэрээ 1:23.
2.  “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” Ensign 

эсвэл Лиахона, 2010 оны 11-р сар, 129; 1995 оны 9-р 
сарын 23-нд Юта мужийн Солт Лэйк хотод болсон 
Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий хуралдаан дээр 
ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли захиасынхаа нэгэн 
хэсэг болгон уншсан.

3. Матай 18:8-10-ыг үзнэ үү.
4. Жишээ болгон, Томас С.Монсон, “To the Rescue,” 

Ensign, 2001 оны 5-р сар; Лиахона, 2001 оны 7-р 
сар; “Our Responsibility to Rescue,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 4 оны 11-р сарыг үзнэ үү. 2009 оны 4-р 
сард ерөнхийлөгч Томас С.Монсон ерөнхий эрх 
мэдэлтнүүд ба Бүсийн далынхны сургалтан дээр 
өгсөн захиасандаа дурдсан эдгээр зарчмыг 2015 оны 
9-р сард ерөнхий эрх мэдэлтнүүдэд өгсөн захиасандаа 
дахин дурдсан юм.
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5. Моронай 7:47.
6. Моронай 7:48.
7. Сургаал ба Гэрээ 18:27 -28-ыг үзнэ үү. “Мөн тэрхүү 

Арванхоёр нь миний шавь нар байх болно, мөн 
тэд миний нэрийг өөрсөд дээрээ авах болно; мөн 
Арванхоёр нь зүрх сэтгэлийнхээ бүрэн зорилгоор 
миний нэрийг өөрсөд дээрээ авахыг хүсэх тэд 
байх болно. “Мөн хэрэв тэд миний нэрийг зүрх 

сэтгэлийнхээ бүрэн зорилгоор өөрсөд дээрээ авахыг 
хүсэх аваас, тэд миний сайн мэдээг хүн болгонд 
номлохоор тэд бүх дэлхий даяар явахын тулд 
дуудагдах болой.”

8. “Амьд Христ: Төлөөлөгчдийн гэрчлэл,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2000 оны 4-р сар, 3. Би үүнийг эш татан 
эдгээр төлөөлөгчийн хэлсэнтэй адил гэрчлэлийг 
гэрчилж энэхүү баримт дээр гарын үсгээ дүрслэн 
зурж байна. 
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Бидэнд	та	нарын	хүч	чадал,	хөрвөлт,	итгэл	
үнэмшил,	удирдах	чадвар,	мэргэн	ухаан,	дуу	
хоолой	хэрэгтэй.

Хүндэт ахлагч Расбанд, 
Стивэнсон, Рэнланд 
ах нар аа, бид та 
бүхнийг Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн 
чуулгад тавтай 
морилно уу хэмээн 
урьж байна. Бурханы 
Өөрийн бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсонд өгдөг 
илчлэлтүүдэд талархаж 
байна. 

Ах, эгч нар аа, бид зургаан сарын өмнө ерөнхий 
чуулганы үеэр уулзахдаа Сүмийн гишүүн бүрд 
хүчтэй нөлөөлөх өөрчлөлт ирж байгааг бидний 
хэн нь ч төсөөлөөгүй билээ. Ахлагч Л.Том Пэрри 
гэрлэлт, гэр бүл нь Их Эзэний төлөвлөгөөнд 
юугаар ч орлуулшгүй үүрэг гүйцэтгэдэг талаар 
хүчирхэг захиас хуваалцсан. Хэдхэн хоногийн 
дараа түүнийг хорт хавдартай гэдгийг олж мэдээд 
бид цочирдсон билээ.

Хэдийгээр ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын эрүүл 
мэнд муудаж байсан ч, тэр Их Эзэний ажлыг 
“хариуцлагатай” үргэлжлүүлж байлаа. Өнгөрсөн 
дөрөвдүгээр сард түүний бие тааруу байсан 
боловч тэрээр амьсгалж байгаа цагтаа гэрчлэлээ 
тунхаглах шийдвэр төгс байсан. Ахлагч Пэрриг 
нас барснаас 34 хоногийн дараа ерөнхийлөгч 
Пакэр хөшигнөөс цааш алхсан.

Бид өнгөрсөн чуулганаар ахлагч Ричард Г.Скоттыг 
үгүйлсэн ч урьд өмнөх чуулганууд дээр түүний 
хуваалцсан Аврагчийн тухай хүчирхэг гэрчлэлийг 

нь эргэцүүлэн бодсон билээ. Арванхоёр 
өдрийн өмнө ахлагч Скотт гэртээ буцаж, хайрт 
Женинтэйгээ эргэн нэгдсэн юм.

Амьдралынх нь эцсийн өдрүүдэд эдгээр ахтай 
болон ерөнхийлөгч Пакэр, ахлагч Скотт нарыг нас 
барахын өмнөхөн гэр бүлийнхэнтэй нь хамт байх 
хүндтэй үүрэг надад тохиосон. Гурван эрхэм анд, 
Их Эзэний агуу үйлчлэгчид халин одсонд итгэхэд 
бэрх байлаа. Би тэднийг үгээр хэлэхийн аргагүй 
их санаж байна.

Эдгээр гэнэтийн үйл явдлыг эргэцүүлэх үед миний 
оюун санаанаас гардаггүй зүйлсийн нэг нь тэдний 
хайрт эхнэрүүдээс ажигласан зүйл байсан юм. 
Донна Смит Пакэр, Барбара Дэйтон Пэрри эгч нар 
нөхрүүдээ асарч байхдаа хэчнээн амар амгалан 
байсныг би мартахгүй. Тэд хайр, үнэн, жинхэнэ 
итгэлээр дүүрэн байсан билээ.

Амьдралынх нь эцсийн мөчид нөхрийнхөө 
дэргэд сууж байсан Пакэр эгч бүх оюун ухаанаас 
дээгүүрх амар амгалангийн гайхалтай жишээг 
үзүүлсэн.1 Амьдралынхаа дал шахам жилийг 
хамтдаа туулсан хайрт хань нь мөдхөн насан 
эцэслэх гэж буйг мэдэж байсан ч тэр итгэл дүүрэн 
эмэгтэйн амар амгалан байдлыг харуулсан юм. 
Тэрээр Бригам Сити ариун сүмийг онцгойлон 
адислах үеэр авахуулсан зурган дээр гарсан шигээ 
тэнгэр элч мэт байсан.

Ютагийн Бригам Сити ариун сүмд ерөнхийлөгч 
Пакэр, Пакэр эгчийн хамт

Би үүнтэй адил хайр, итгэлийг Пэрри эгчээс олж 
харсан. Нөхөртөө болон Их Эзэнд үзүүлэх үнэнч 
байдал нь илхэн байсан бөгөөд энэ нь надад 
гүнзгий сэтгэгдэл төрүүлсэн.

Эгч нараасаа гуйх гуйлт

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ РАССЭЛЛ М.НЭЛСОН
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Ахлагч Пэрри, Пэрри эгч хоёр

Эр нөхрүүдийнхөө амьдралын эцсийн мөчид 
төдийгүй өнөөдөр ч гэсэн энэ хоёр мятаршгүй 
эмэгтэй гэрээгээ сахидаг эмэгтэйчүүдийн үргэлж 
харуулдаг хүч чадал, зоригийг харуулсаар байна.2 
Ийм эмэгтэйчүүд эхнэр, ээж, эмээ, эгч, авга эгч, 
багш, удирдагч, үлгэрлэн дагуулагч ба итгэлээ 
хамгаалагчдын хувьд гэр бүлдээ төдийгүй Их 
Эзэний Сүмд үзүүлдэг нөлөөг хэмжих боломжгүй 
юм.3

Энэ нь Адам, Ева хоёрын үеэс эхлэн сайн 
мэдээний эрин үе бүрд ийм байсаар ирсэн. 
Манай эрин үеийн эмэгтэйчүүд бусад үеийн 
эмэгтэйчүүдээс ялгаатай. Учир нь бидний эрин 
үе бусад эрин үеүдээс нэн өвөрмөц юм.4 Энэ 
өвөрмөц онцлог нь онцгой эрх, үүрэг хариуцлагыг 
авчирдаг.

Ерөнхийлөгч Кимбаллын зураг

Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл гучин зургаан 
жилийн өмнө, 1979 онд гэрээгээ сахидаг 
эмэгтэйчүүд Их Эзэний Сүмийн ирээдүйд чухал 
нөлөө үзүүлэх талаар гайхалтай бошиглолыг 
хэлсэн. Тэрээр, “Дэлхийн сайн эмэгтэйчүүд 
олноороо Сүмд нэгдэх бөгөөд үүнээс үүдэн 
хожмын өдрүүдэд Сүмд томоохон өсөлт гарах 
болно. Энэ өсөлт нь Сүмийн эмэгтэйчүүдийн 
өөрсдийн амьдралд зөв шударга байдал, 
мэргэн ухааныг харуулахын зэрэгцээ Сүмийн 
эмэгтэйчүүдийн амьдрал аз жаргалтай ба тэд 
дэлхийн эмэгтэйчүүдээс ялгагдах өвөрмөц 
онцлогтой гэдгээ харуулахын хэрээр тохиох 
болно”5 хэмээн бошигложээ.

Хайрт эгч нар минь, та нар бол эцсийн өдрүүд дэх 
бидний хамгийн чухал хамтрагчид юм. Энэ талаар 
бүү эргэлзээрэй. Ерөнхийлөгч Кимбаллын зөгнөн 
харсан өдөр бол өнөөдөр юм. Түүний үзэгдэлд 
үзсэн эмэгтэйчүүд бол та нар. Та нарын ариун 
журам, гэрэл гэгээ, хайр, мэдлэг, эр зориг, зан 
чанар, итгэл, зөв шударга амьдрал дэлхийн сайн 
эмэгтэйчүүдийг болон тэдний гэр бүлийг хэзээ ч 
байгаагүй их тоотойгоор Сүмд авчрах болно!6

Ах нар бидэнд та нарын хүч чадал, хөрвөлт, 
итгэл үнэмшил, удирдах чадвар, мэргэн ухаан, 

дуу хоолой хэрэгтэй. Ариун нандин гэрээ 
хийж, тэдгээрийг сахидаг, Бурханы хүч чадал 
болон эрх мэдлээр ярьдаг эмэгтэйчүүдгүйгээр 
Бурханы хаант улс бүрэн биш бөгөөд бүрэн байж 
чадахгүй!7

Ерөнхийлөгч Пакэр:

 “Бидэнд зохион байгуулагдсан, зохион байгуулж 
чадах эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бидэнд удирдах 
чадвартай буюу төлөвлөж, удирдаж, үйлчилдэг, 
заадаг мөн зоригтой ярьдаг эмэгтэйчүүд хэрэгтэй 
байна. …

 “Бидэнд дэлхийн чиг хандлагыг хараад, хэчнээн 
нэр алдартай ч гэсэн хуурамч эсвэл аюултай 
хүмүүсийг илрүүлж чадах ялган таних чадвартай 
эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна”8 хэмээн хэлсэн.

Итгэлээрээ дамжуулан чухал зүйлүүдийг 
тохиолгон авчирдаг, нүгэлд автсан дэлхийд ёс 
суртахууныг болон гэр бүлийг зоригтойгоор 
хамгаалдаг эмэгтэйчүүд өнөөдөр бидэнд хэрэгтэй 
байна. Бидэнд Бурханы хүүхдүүдийг гэрээний 
зам дээр өргөмжлөлд хүртэл хөтлөхөд бүхнээ 
зориулсан, хувийн илчлэлт хүлээн авч мэддэг, 
ариун сүмийн хишгээс ирдэг амар амгаланг ба 
хүчийг мэддэг, хүүхдүүд болон гэр бүлүүдээ 
хамгаалж, хүчирхэгжүүлэхийн тулд тэнгэрийн 
хүчийг хэрхэн дуудахыг мэддэг, хэнээс ч эмээлгүй 
заадаг эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна.

Амьдралынхаа турш би ийм эмэгтэйчүүдийн 
ачаар адислагдсаар ирсэн. Миний талийгаач эхнэр 
Данзэл ийм эмэгтэй байсан. Зүрхний мэс засал 
хийх шинэ арга нэвтрүүлэхэд болон амьдралын 
минь бүх хэсэгт асар их нөлөө үзүүлсэнд нь би 
түүнд үргэлж талархаж явдаг.

Тавин найман жилийн өмнө би төрөлхийн 
зүрхний өвчнөөс болоод хүнд өвдсөн нэгэн бяцхан 
охинд мэс засал хийхээр болсон юм. Түүний ах 
нь иймэрхүү өвчнөөр нас барсан байв. Түүний 
эцэг эх нь надаас туслахыг гуйлаа. Надад мэс 
засал амжилттай болно гэсэн найдвар байгаагүй ч 
гэсэн би түүний амийг аврахын тулд чадах бүхнээ 
хийх болно гэж амласан. Би чадах бүхнээ хийсэн 
боловч тэр охин нас барсан. Үүгээр ч зогсохгүй 
түүний эцэг эх нь зүрхний согогтой төрсөн 16 
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сартай бас нэг охиноо авчирсан юм. Тэдний 
хүсэлтээр би мэс засал хийсэн боловч энэ хүүхэд 
бас л нас барсан. Энэ гэр бүл гурван хүүхдээ 
алдахыг харах нь намайг бүрмөсөн үгүй хийсэн.

Би уй гашууд дарагдан гэртээ ирээд, зочны 
өрөөнийхөө шалан дээр хэвтэн шөнөжин уйлсан. 
Данзэл миний дэргэдээс холдоогүй бөгөөд дахин 
хэзээ ч зүрхний мэс засал хийхгүй гэж дахин 
дахин хэлэхийг минь сонсож байлаа. Тэгээд 
өглөөний 5:00 цагийн үед Данзэл над руу хараад, 
намуухнаар, “Чи уйлж дууссан уу? Тийм бол 
хувцсаа өмс. Эмнэлэг рүү буцаж очоод ажилла! Чи 
илүү сайн судлах ёстой. Хэрэв чи одоо бууж өгвөл 
чиний мэдэрсэн зүйлийг бусад хүмүүс биеэрээ 
үзэж зовох болно” гэж хэлсэн.

Эхнэрийн минь алсын хараа, тууштай чанар, 
хайр надад үнэхээр их хэрэгтэй байлаа. Данзэл 
сүнслэгээр өдөөгдөж, намайг дэмжээгүй бол би 
зүрхний сайн мэс засалч болохгүй байсан бөгөөд 
1972 онд ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын 
амийг аврах мэс заслыг хийхэд бэлтгэгдээгүй байх 
байсан.9

Эгч нар аа, та нар Сүнсний удирдамжаар зүрх 
сэтгэл, оюунд тань ирдэг зүйлүүдийг ярих 
үедээ ямар өргөн цар хүрээнд нөлөө үзүүлдэг 
болохоо ухаарч байна уу? Нэг гайхалтай гадасны 
ерөнхийлөгч гадасны зөвлөлийн хурал дээр 
нэгэн хүнд сэдвийг хэлэлцэж байсан тухайгаа 
надад хэлсэн юм. Хурлын дундуур тэр гадасны 
Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч яриагүй гэдгийг 
анзаарсан бөгөөд хэлэх зүйл байгаа эсэхийг 
түүнээс асуужээ. “Юу л даа, надад хэлэх зүйл 
байна” гэж тэр хариулав. Түүний хуваалцсан зүйл 
нь хурлын үр дүнг бүхэлд нь өөрчилсөн байна. 
Гадасны ерөнхийлөгч цааш нь, “түүнийг ярих 
үед тэрээр зөвлөлөөрөө хайж байсан илчлэлтийг 
илэрхийлсэн гэдгийг Сүнс надад гэрчилсэн” гэж 
хэлсэн.

Хайрт эгч нар минь, та нар ямар ч дуудлагатай, 
ямар ч нөхцөл байдалд байсан та нарын санал, 
үзэл бодол, сүнслэг удирдамж бидэнд хэрэгтэй. 
Та нар тойрог, гадасны зөвлөлүүд дээр дуу 
хоолойгоо өргөх хэрэгтэй байна. Гэрлэсэн эгч 
бүр нөхөртэйгөө нэгдэж, гэр бүлээ удирдах үедээ 
“оролцоо бүхий мөн эрх тэгш хамтрагч”10 байх 

хэрэгтэй. Гэрлэсэн эсвэл ганц бие ч бай эгч нар 
минь та бүхэн Бурханаас бэлэг болгон авсан 
өвөрмөц чадвар, онцгой зөн совинтой. Ах нар бид 
чинь та нарын өвөрмөц нөлөөг орлож чадахгүй.

Бид бүтээлтийн үйл явцын хамгийн эцсийн 
хийгээд агуу үйл явдал нь эмэгтэй хүний бүтээлт 
байсан гэдгийг мэднэ!11 Бидэнд та нарын хүч 
чадал хэрэгтэй!

Сүм, сүмийн сургаал, бидний амьдралын хэв 
маяг руу чиглэсэн дайралт нэмэгдэх болно. 
Тийм учраас бидэнд Христийн сургаалын талаар 
бат бөх ойлголттой, үүнийгээ зааж, нүглийг 
эсэргүүцэж чадах үр удмыг өсгөх эмэгтэйчүүд 
хэрэгтэй.12 Бидэнд бүх төрлийн хууран 
мэхлэлтийг илрүүлж чадах эмэгтэйчүүд хэрэгтэй 
байна. Бидэнд гэрээгээ сахиж, итгэл үнэмшлээ 
өөртөө итгэл, энэрлээр илэрхийлдэг, хүмүүст 
Бурханы өгдөг хүчийг хэрхэн ашиглахыг мэддэг 
эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бидэнд Ева шиг эр зориг, 
алсын хараатай эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна.

Хайрт эгч нар аа, мөнхийн амьдралд тань та 
нарын хөрвөлтөөс илүү нөлөөлөх зүйл гэж үгүй. 
Миний хайрт эхнэр Уэндийн адил эмэгтэйчүүд 
хөрвүүлэгдсэн, гэрээт эмэгтэйчүүдийн зөв 
шударга амьдрал нь сулран доройтож буй дэлхий 
дээр улам бүр ялгарах бөгөөд тэд өөрсдөө 
хамгийн аз жаргалтай байдлаараа илт ялгаран, өөр 
харагдах болно.

Тиймээс өнөөдөр би Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн эгч нараас 
зоримог үйлдэл хийхийг гуйж байна! Гэр орон, 
нийгэм, Бурханы хаант улсад эзлэх ёстой байр 
сууриндаа урьдынхаасаа илүү бат зогсогтун. Би 
та бүхнээс ерөнхийлөгч Кимбаллын бошиглолыг 
биелүүлэхийг гуйж байна. Та нар үүнийг хийвэл 
Ариун Сүнс та бүхний нөлөөг өмнө нь байгаагүй 
ихээр нэмэгдүүлнэ гэдгийг би Есүс Христийн 
нэрээр амлаж байна!

Би Есүс Христ болон Түүний гэтэлгэгч, 
цагаатгагч, ариусгагч хүч чадал бодит гэдгийг 
гэрчилж байна. Хайрт эгч нар минь, Түүний 
төлөөлөгчийн хувьд би та бүхэнд талархаж 
явдаг бөгөөд хамтдаа энэ ариун нандин ажилд 
мөр зэрэгцэн зүтгэхдээ та нарыг чадвараа бүрэн 
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ашиглаж, бүтээгдсэн зорилгоо биелүүлэх болтугай 
хэмээн адисалж байна. Бид хамтдаа Их Эзэний 
Хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхэд тусалж 
чадна. Та нарын ахын хувьд би үүнийг Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Энэ	дэлхий	дээр	сайн	мэдээг	зүрх	сэтгэлийнхээ	
угаас	ойлгомжтой	хуваалцаж	чаддаг	Христийн	
шавь	нар	онцгой	их	хэрэгцээтэй	байна.

Өнгөрсөн зун хоёр зээ 
хүү маань эцэг эхийгээ 
анхдагчдын аялалд 
зориулсан гадасны 
үйл ажиллагаанд 
оролцох хооронд 
эхнэр бид хоёртой 
манайд үлдсэн юм. 
Гэрээсээ хол байхдаа 
төгөлдөр хуураа сайн 
давтаж байхыг охин 
маань хөвгүүддээ 
аминчлан захив. Өвөө 
эмээгийндээ хэдхэн 

хонохдоо хөгжмөө давтахаа мартана гэдгийг охин 
маань сайн мэдэж байлаа. Нэг өдөр би 13 настай 
зээ хүү Андрюгийнхаа дэргэд суун, төгөлдөр хуур 
тоглохыг нь сонсохоор шийдлээ.

Андрю маань маш их хөдөлгөөнтэй, гадаа байх 
дуртай хүүхэд байв. Тэрээр өдөржин ан гөрөө 
хийн, загасчилсан ч уйдахааргүй байлаа. Тэр 
төгөлдөр хуур тоглож давтахын оронд дэргэдэх 
голд загасчлахыг илүүд үзэж байгаа нь надад 
илэрхий байв. Түүний төгөлдөр хуур дээр 
товшиж байгаа нэгэн танил дууны хөг бүрийг би 
сонсож суулаа. Тэр нот бүрийг нэг ижил хэмжээ, 
хэмнэлээр тоглож байсан учраас аялгууг ялгаж 
танихад бэрх байв. Тиймээс би түүний хажууд 
суугаад, дууны гол аяыг гаргадаг нотон дээр арай 
чанга, харин дагалдах нотон дээр арай зөөлөн 
тоглох нь чухал гэдгийг түүнд тайлбарлалаа. 
Бид төгөлдөр хуурын ажиллах механизмын 
гайхамшгаас гадна дуу хоолой, сэтгэлийн 
мэдрэмжийг илэрхийлж чадах, харилцааны 
гайхамшигт зэмсэг болох боломжийнх нь талаар 
ярилцав. Хүн нэг үгийг нөгөө үгтэй нь эвтэйхэн 

холбоод ярьчихдаг шиг дууны аялгууны хувьд ч 
нэг нотоос нөгөө нот руу эвтэйхэн шилжих ёстой 
билээ.

Түүнийг дахин дахин тоглох гэж оролдох 
болгонд бид хамт инээлдэж байв. Өмнө нь эмх 
замбараагүй аяс гарч байсан бол танил аялгуу 
ялгаран сонсогдож эхлэхэд түүний нүүрэн дээрх 
инээмсэглэл улам бүр тодорч байлаа. “Би Бурханы 
хүүхэд тул Тэр энэ дэлхийд намайг ... илгээв”1 
гэсэн дууны захиас тодорхой болж ирэв. Би 
Андрюгаас дууны илэрхийлж буй санаа өмнөхөөс 
хэрхэн өөр сонсогдож байгааг мэдэрч байгаа 
эсэхийг асуухад, тэр “Тийм ээ, өвөө, би мэдэрч 
байна!” хэмээн хариулж билээ.

Төлөөлөгч Паул коринтчуудад бичсэн захидалдаа 
хүмүүсийн харилцааг хөгжмийн зэмсэгтэй 
харьцуулах талаар бидэнд ийнхүү заасан байна:

 “Амьгүй атлаа дуу гаргагч бишгүүр, босоо ятгын 
аль аль нь хэрэв ялгагдах дуу гаргахгүй бол 
бишгүүрээр, эсвэл ятгаар юу тоглосныг яаж мэдэх 
вэ?

 “Хэрэв бүрээ тодорхой дуугарахгүй бол хэн 
тулалдаанд бэлдэх вэ?”2

Яг одоо энэ дэлхий дээр сайн мэдээг зүрх 
сэтгэлийнхээ угаас ойлгомжтой хуваалцаж чаддаг 
Христийн шавь нар онцгой их хэрэгцээтэй байгаа 
цаг үе юм. Бидэнд уриалан дуудах бүрээн дуу 
хэрэгтэй байна.

Христ яах аргагүй бидний хамгийн сайн үлгэр 
жишээ байсан. Тэрээр үргэлж зөв шударга гэсэн 
зүйлийг хамгаалан, зоригтой зогсохыг өөрийн 
биеэр үзүүлсэн. Бурханаа болон хөршүүдээ 
хайрлан, Бурханы бүх тушаалыг дагаж, дэлхийн 
гэрэл нь болж амьдрахыг уриалсан Түүний 
үгс зуун зууныг дамжин цуурайтсаар байна. 

Бүрээн дуу чанга цуурайтаг

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ГРЕГОРИ А.ШВАЙТЦЕР
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Тэрээр Тэнгэрлэг Эцэгийнх нь өгсөн даалгаврыг 
эсэргүүцэх тухайн үеийн хаад ноёдын сөрөг 
ярианаас эмээгээгүй. Түүний үгс хүмүүсийг 
төөрөлдүүлэх бус, харин тэдний зүрх сэтгэлд 
хүрэх зорилготой байсан. Тэр хэлсэн, хийсэн 
бүх зүйлдээ Эцэгийнхээ хүслийг тод томруун 
илэрхийлж байсан юм.

Пентекостын өдрөөр дэлхийн хүмүүстэй 
тодорхой үгсээр зоригтой нүүр тулсан Петрийн 
жишээнд би ч бас дуртай. Тэр өдөр олон улс 
орноос ирсэн хүмүүс анхны гэгээнтнүүдийг 
олон хэлээр ярихыг сонсоод, тэднийг согтуу 
байна гэж бодон шүүмжилж байв. Бодгаль нь 
Сүнсээр дүүрсэн Петр Сүмийг мөн гишүүдийг 
хамгаалахаар зогссон юм. Тэрээр “Иудейн эрчүүд 
ээ, Иерусалимын бүх оршин суугчид аа! Энэ нь 
та нарт тодорхой байг. Миний үгэнд анхаарлаа 
хандуул”3 хэмээх үгсээр гэрчилсэн байдаг.

Дараа нь тэрээр Христийн тухай бошиглосон 
судраас эш татаж, “Тиймээс Бурхан та нарын 
цовдолсон тэр Есүсийг Эзэн, бас Христ болгосныг 
Израилын айл бүхэн баттай мэдэгтүн”4 хэмээн 
өөрийн чигч шулуун гэрчлэлийг хуваалцсан 
билээ.

Олон хүн түүний үгийг сонсоод, Ариун Сүнсийг 
мэдэрсэн бөгөөд анхны Сүмд 3000 гаруй бодгаль 
нэгдэн оржээ. Энэ бол дэлхий бүхэлдээ буруу 
зүг рүү явж байгаа мэт эрин цаг үед гэрчлэлээ 
хуваалцах хүсэлтэй ердөө ганц л хүн ямар агуу 
өөрчлөлтийг хийж болохыг харуулсан хүчирхэг 
жишээ юм.

Бид Сүмийн гишүүний хувьд Бурханы сургаал ба 
Түүний Сүмийг хамгаалан, хүчирхэг гэрчлэлээ 
хуваалцах шийдвэр гаргах үедээ дотроосоо 
өөрчлөгддөг. Бид Түүний дүр төрхийг өөрсөд 
дээрээ аван, Түүний Сүнстэй ойртдог. Үүний 
хариуд Тэр бидний өмнө явж “[бидний] баруун 
гар талд мөн [бидний] зүүнтээ байх болно, 
мөн [Түүний] Сүнс [бидний] зүрх сэтгэлд, мөн 
[Түүний] тэнгэр элчүүд [биднийг] дэмжихийн 
тулд [бидний] эргэн тойронд явах болно.”5

Христийн үнэнч шавь нар дэлхийн өнөөгийн 
үзэл баримтлалтай нийцэхгүй байвал сургаалын 
өмнөөс хүлцэл өчдөггүй. Паул “Би сайн мэдээнээс 

ичихгүй. Яагаад гэвэл тэр нь итгэгч хүн бүрийг … 
авралд хүргэх Бурханы хүч мөн”6 хэмээн зоригтой 
тунхаглаж чадсан нэгэн шавь нь байсан юм. 
Үнэнч шавь нар нь хүнд хэцүү нөхцөлд ч гэсэн Их 
Эзэнийг төлөөлж байдаг. Үнэнч шавь нар зөвхөн 
хүмүүний сэтгэлд таалагдах гэж бус, харин тэдэнд 
итгэл үнэмшил төрүүлэхийг хүсдэг.

Христийг хамгаалах нь ихэнхдээ амар хялбар 
байдаггүй. Агрийп хааны өмнө өөрийгөө зөвтгөж, 
түүхээ ярь хэмээн дуудагдан ирсэн Паулд 
тийм ч амар байгаагүй болов уу. Паул огтхон 
ч эргэлзэлгүй, хааныг хүртэл айсандаа “бараг” 
л Христэд итгэгч боллоо хэмээн хэлтэл итгэл 
үнэмшлээ маш хүчтэй тунхагласан байдаг.

Паулын хариулт хүмүүст хэлэх гэсэн зүйлээ 
маш тодорхой ойлгуулахыг хичээж байсныг нь 
гэрчилдэг. Тэрээр Агрийп хаанд түүнийг сонссон 
бүх хүнийг Христэд итгэгчид “төдий” биш, харин 
“бүхэлд нь” Христийн шавь болгохыг хүсэж 
байгаагаа илэрхийлсэн байдаг.7 Тодорхой ярьдаг 
хүмүүс үүний адил хийж чадна.

Би олон жилийн турш Мормоны Номон дээрх 
Лихайн зүүдний талаар судлахдаа8 агуу хийгээд 
нүсэр барилгад зөвхөн хамгийн дуулгаваргүй 
хүмүүс л байдаг гэж үргэлж боддог байлаа. 
Уг барилга нь Бурханы үгийг төлөөлөх төмөр 
бариулаас зууран барьж, Бурханы хайрыг 
төлөөлөх амьдралын мод руу тэмүүлэх итгэлтэй 
хүмүүс рүү хуруугаараа чичлэн, элэглэх 
хүмүүсээр дүүрэн байв. Зарим хүн элэглэн 
шоолохыг тэсэж чадалгүй төөрч оддог. Зарим нь 
барилга доторх хүмүүстэй нэгдэхээр шийддэг. 
Тэдэнд дэлхийн шүүмжлэл, үзэл бодлын эсрэг 
зоригтой ярих зүрх зориг байгаагүй юм гэж үү?

Өнөө үед дэлхий ертөнц Бурханаас улам бүр 
холдож буйг би харахдаа, энэ барилга улам 
томорч байна даа гэж боддог. Өнөө үед олон 
хүн энэ агуу хийгээд нүсэр барилгын танхимаар 
бэдрэн явахдаа ёс заншлынх нь нэгэн хэсэг болж 
байгаагаа огт анзаардаггүй. Тэд гол төлөв уруу 
таталт, захиасуудынх нь эрхшээлд ордог. Эцэст нь 
тэд дооглож эсвэл шүүмжилж байгаа хүмүүстэй 
нэгдэн, элэглэн шоолж байгааг бид олж хардаг 
билээ.
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Олон жилийн турш би элэглэн шоолж байгаа 
хүмүүс итгэлтэй хүмүүсийн амьдралын хэв 
маягийг дооглон тохуурхаж байна л гэж боддог 
байв. Гэвч өнөөдрийн барилгаас гарч буй дуу 
хоолойнуудын өнгө аяс, хандлага өөрчлөгджээ. 
Элэглэн шоолж байгаа хүмүүс ихэнхдээ Сүмийн 
түүхийн зарим хэсгийг эсвэл бошиглогч болон 
бусад удирдагчийг чичилж шүүмжилснээр 
сургаалын энгийн захиасуудыг дарах гэж хичээдэг 
болжээ. Түүнчлэн тэд амин зүрх болсон сургаал, 
дэлхийн үүслээс өгөгдсөн Бурханы хуулиуд 
руу дайрч давшилж байна. Бид Есүс Христийн 
шавийн хувьд мөн Түүний Сүмийн гишүүний 
хувьд хэзээ ч төмөр бариулыг тавьж болохгүй. 
Уриалан дуудах бүрээн дуу бидний зүрх сэтгэлээс 
гарах ёстой.

Энэ нь Бурхан бол биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг 
Эцэг бөгөөд Есүс Христ бол Түүний Хүү хэмээх 
энгийн нэгэн захиас юм. Сайн мэдээ сүүлчийн энэ 
өдрүүдэд амьд бошиглогчдоор сэргээгдсэн бөгөөд 
үүний баталгаа нь Мормоны Ном билээ. Бидний 
аз жаргалд хүрэх зам нь анх Тэнгэрлэг Эцэгийн 
маань зохион байгуулж, илчилсэн гэр бүлийн 
тэрхүү үндсэн нэгж юм. Энэ захиасыг мөнх бус 
байдлын өмнөх амьдралдаа сонсож байсан учраас 

олон хүний хувьд танил аялгуу гэдгийг хэлэх 
гэсэн юм.

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд бид сайн мэдээг 
хамгаалан, гэрчлэх цаг болжээ. Сайн мэдээний 
хөг аялгууны нот дэлхийн шуугиан дундаас 
чанга эгшиглэх цаг нь иржээ. Би дэлхийн 
Аврагч, Гэтэлгэгчийн захиас дээр өөрийн 
гэрчлэлийг нэмж хэлэх гэсэн юм. Тэр амьд! 
Түүний сайн мэдээ сэргээгдсэн бөгөөд бид 
Түүний зарлигуудаар амьдарч, заасан замаар 
нь алхалснаар энэ амьдралдаа аз жаргал, амар 
амгалангийн адислалаас хүртэх боломжтой. Би 
Есүс Христийн нэрээр гэрчиллээ, амен.  

ÝØËÝË¯¯Ä 

1. “Би Бурханы Хүүхэд” Сүмийн дуулал болон хүүхдийн 
дуу, 58.

2. 1 Коринт 14:7-8.
3. Үйлс 2:14.
4. Үйлс 2:36.
5. Сургаал ба Гэрээ 84: 88.
6. Ром 1:16-г үзнэ үү.
7. Үйлс 26:26–30-ыг үзнэ үү.
8. 1 Нифай 8-ыг үзнэ үү.
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Би	миний	болон	бид	бүгдийн	төлөө	бүх	зүйлийг	
өгсөн	Түүний	амьдралыг	судалж,	тунгаан	бодох	
дуртай.

Би эхний бадаг нь 
дараах байдлаар 
эхэлдэг Хүүхдийн 
хэсгийн дуунд дуртай:

Миний сонсох дуртай 
Есүсийн түүхүүдийг 
ярьж өгөөч,

Хэрэв тэр энд байсан 
бол би зөндөө зүйл 
асуух байсан.

Замын дэргэдэх газрууд, далайд болсон явдлууд,

Есүсийн түүхүүдийг надад ярьж өгөөч.1

Есүсийн түүхүүдийг хүүхдүүддээ болон гэр 
бүлийнхэндээ ярьдаг заншлыг тогтоож эхлүүлбэл 
энэ нь гэр орондоо Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар хадгалах маш онцгой арга гэдэгт би 
итгэдэг.

Энэ нь гэр оронд онцгой сүнсийг авчирч, гэр бүлд 
маань Аврагчийн үлгэр жишээг санал болгох 
болно.

Би миний болон бид бүгдийн төлөө бүх зүйлийг 
өгсөн Түүний амьдралыг судалж, тунгаан бодох 
дуртай.

Би Түүний нүгэлгүй амьдралын тухай судрын 
хэсгүүдийг унших дуртай. Би Түүнд тохиолдсон 
үйл явдлуудыг өгүүлж буй судруудыг уншсаныхаа 
дараа нүдээ аниад, надад зааж мөн намайг 
сүнслэгээр хүчирхэгжүүлдэг ариун нандин энэ 
мөчүүдийн тухай төсөөлөхийг хичээдэг.

Жишээлбэл:

•	 Тэр	газар	нулимж,	шүлсээрээ	шавар	зуурч,	тэр	
хүний нүдийг шавраар шаваад, “Яв. Силоамын 
цөөрөмд угаа гэж хэлэхэд”2 өнөөх хүн явав. 
Тэгээд тэр угаагаад, хараатай болон эргэж 
ирсэн түүх;

•	 Цус	алддаг	өвчтэй	байсан	ч	зөвхөн	Түүнд	
хүрснээр эдгэнэ гэдэгт итгэсээр, хувцасных нь 
хормойд хүрсэн эмэгтэйг эдгээсэн түүх;3

•	 Тэрээр	шавь	нартаа	үзэгдэж,	усан	дээр	алхсан	
түүх;4

•	 Тэрээр	Еммау	хүрэх	замаар	шавь	нартайгаа	
хамт явж, судруудын талаарх тэдний ойлголтыг 
нээсэн түүх;5

•	 Тэрээр	Америк	тив	дэх	хүмүүст	үзэгдэж,	
тэдэнд Өөр рүү нь хүрч ирээд, хавирган талынх 
нь сорвинд гараа хүргэхийг, түүнчлэн гар, 
хөлөн дэх хадаасны ормуудыг нь тэмтэрч үзэн, 
Тэр бол “Израилын Бурхан, мөн бүх дэлхийн 
Бурхан, мөн дэлхийнхний нүглүүдийн төлөө 
егүүтгэгдсэн”6 гэдгийг мэд хэмээн хэлсэн түүх 
зэргүүд байж болно.

Хүүхдүүддээ Христийн түүхүүдийг ярьж өгдөг 
аав, ээжүүд байгаа гэдгийг би мэдээд, маш 
их баярладаг. Би Сүм дээр Хүүхдийн хэсгийн 
хөтөлбөр, өөр бусад үйл ажиллагаанд оролцож 
байгаа хүүхдүүдийг ажиглаж байхдаа бас үүнийг 
анзаарч мэддэг.

Би Христийн тухай зааж өгсөн аав, ээждээ маш их 
баярладаг. Мөн би Аврагчийн үлгэр жишээ эхнэр 
бид хоёрыг хүүхдүүддээ заахад маань тусалдагт 
маш их талархдаг.

Тэд үргэлж Түүнийг санаж болохын тулд
ДАЛЫН

АХЛАГЧ КЛАУДИО Р.M.КОСТА
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Би ач, зээ нарт маань Христийн түүхийг ярьж 
өгдөг хүүхдүүдээ харахдаа баяртай байдаг ба энэ 
нь надад судрын дуртай түүхийг маань сануулдаг. 
Энэ нь 3 Иохан 1-р бүлгийн 4-р шүлгэн дээр 
байдаг ба үүнд “Миний хүүхдүүд үнэн дотор явж 
байгааг сонсохоос эрхэм баяр баясгалан гэж надад 
байхгүй билээ” хэмээн бичсэн байдаг. Яагаад 
ач, зээ нар маань үүнтэй адил үнэн дотор алхаж 
болохгүй гэж?

Би Христийн тухай, хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар хадгалах тухай мөн ням гараг бүр 
Аврагчийг дурсан санаж, ариун ёслолоос хүртэх 
тухай тууштай заадаг удирдагчдадаа талархдаг.

Биднийг Христийн түүхүүдийг судлах үед 
хүндэтгэлийн өдөр, ариун ёслол хавьгүй илүү их 
баяр баясал болдог бөгөөд үүнийг хийснээр итгэл, 
гэрчлэл маань нэмэгдэж, мөн гэр бүлийг маань 
хамгаалах уламжлалууд бий болдог.

Би хэдэн долоо хоногийн өмнө сүүлийн Ерөнхий 
чуулган дээр ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны 
хэлсэн захиасыг дахин судалж, хүндэтгэлийн 
өдрийн тухай тунгаан бодох үед ариун ёслолоос 
хүртэх адислал, онцгой боломжтой байдалдаа гүн 
талархмаар санагдсан. Миний хувьд ариун ёслол 
нь маш нандин, ариун, сүнслэг мөч юм. Би ариун 
ёслолын цуглаанд маш их дуртай.

Би тунгаан бодож суухдаа талх, усны адислалыг 
анхааралтай судалсан юм. Ариун ёслолын 
залбирал, ариун ёслолын ёслолын талаар уншин, 
гүн гүнзгий бясалгаж бодлоо. Би мөн зүрх сэтгэл, 
оюун бодолдоо ариун ёслолтой холбоотой үйл 
явдлуудын талаар тунгааж эхэлсэн юм.

Би эргэцүүлэн тунгаасаар, Есүс исгээгүй талхны 
баярын эхний өдөр Дээгүүр өнгөрөх баярын 
зоогийг хаана бэлдүүлэх тухай шавь нарынхаа 
асуултад “Хот уруу нэгэн хүн дээр оч. Түүнд 
‘Багш Миний цаг ойртож байна. Би танайд 
шавь нартайгаа хамт Дээгүүр өнгөрөх баярыг 
тэмдэглэнэ’ гэж хэлсэн”7 энэ өдрийн тухай бодсон 
юм.

Энэхүү онцгой өдөр Түүнтэй хамт идэхийн 
тулд хоол хүнс худалдан авч, ширээгээ тун 
болгоомжтой засаж байгаа шавь нарын тухай 

би төсөөлөхийг хичээлээ. Түүнд болон Түүний 
хайрласан 12 дагалдагчид зориулсан 13 хүний 
ширээ байна.

 “Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нарын нэг чинь 
Надаас урвана”8 гэж хэлэх үедээ тэдэнтэй хамт 
хооллож байсан Христийг төсөөлөхдөө би нулимс 
дуслуулсан.

Түүнээс “Би биш биз дээ, Эзэн минь?”9 хэмээн 
гуниглангуй асуусан шавь нарынх нь тухай ч бас 
би бодсон юм.

Иудас үүнийг асуух үед Тэрээр тайвнаар “Чи 
өөрөө хэллээ”10 гэсэн байдаг.

Би бусдыг эдгээж, тайтгаруулж, гэгээрүүлж, 
адисалсан гарыг нь, болон талх хувааж, тэдэнд 
өгөөд, “Май ид. Энэ бол Миний бие”11 хэмээн 
хэлж буй Есүсийг төсөөлсөн.

Тэр аяга авч, талархлаа өргөн, тэдэнд өгөнгөө 
“Үүнээс та нар бүгдээрээ ууцгаа” гэж хэлээд, 
“Учир нь энэ бол нүглүүдийн уучлалын тулд олны 
төлөө урсгах гэрээний Миний цус”12 гэж хэлжээ.

Би эргэцүүлж тунгаахдаа, шавь бүрийг тус тусад 
нь оюун бодолдоо дүрслэн бодоод, тэдний нүдэнд 
ихэд хайрласан Эзэнийхээ төлөө санаа зовж 
байгаа нь харагдаж байгааг олж хардаг. Энэ нь 
надад яг л тэдэнтэй хамт суугаад, бүх зүйлийг 
харж байгаа мэт санагддаг. Миний төлөө амсах 
гэж байсан зүйлийнх нь тухай бодоход зүрх минь 
туйлын их өвдөж, уй гунигийг мэдэрдэг.

Миний бодгаль илүү сайн хүн болох агуу их 
хүслээр дүүргэгдсэн. Би наманчлал ба зүрх 
сэтгэлийн харуусал дунд, Гетсеманид асгаруулсан 
Түүний цуснаас ядаж цөөхөн хэдэн дуслыг ч 
болтугай гамнахыг чин сэтгэлээсээ хүссэн.

Би Түүнийг санан дурсаж, долоо хоног бүр 
хүртдэг ариун ёслолын тухай тунгаан бодож, талх, 
усны адислалын үг бүрийг бясалгасан юм. Би 
талхны адислалын “үргэлж түүнийг санаж” гэдэг 
үгсийг мөн усны адислалын “тэд үргэлж түүнийг 
санана”13 гэсэн үгсийг илүү гүнзгий тунгаан 
бодсон.
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Би “үргэлж түүнийг санана” гэдэг нь юу гэсэн 
утгатайг эргэцүүлж бодлоо.

Миний хувьд энэ нь дараах утгуудыг илэрхийлдэг.

•	Энэхүү	үзэсгэлэнт	дэлхийг	бүтээсэн	Түүний	
мөнх бус оршихуйн өмнөх амьдралыг санах;14

•	Иудейн	Бетлехем	дэх	тэжээлийн	тэвшин	дотор	
Түүний даруухан төрснийг санах;15

•	12	настай	хөвгүүн	ариун	сүмд	багш	нарт	зааж,	
номлож байсан үеийг санах;16

•	Түүний	30	настай	байхдаа	мөнх	бус	
тохинуулалдаа бэлтгэхээр цөл руу ганцаараа явсан 
үеийг санах;17

•	Тэрээр	шавь	нарынхаа	өмнө	хувирсныг	болон	
Түүний тэдэнд заасан зүйлсийг санах;18

•	Түүнийг	шавь	нартайгаа	хамт	Сүүлчийн	зоог	
дээр ариун ёслолыг танилцуулсан үеийг санах;19

•	Мөн	Түүний	Гетсеманий	цэцэрлэг	рүү	явж,	сүв	
бүрээсээ цус шүүрэх хүртлээ бидний нүгэл, өвчин, 
зовлон, гуниг харууслын төлөө асар их зовж 
шаналсан үеийг санах;20

•	Гетсемани	дахь	асар	их	зовлон	шаналал,	
өвдөлтийн дараа, найз нөхрөө хэмээн дууддаг 
байсан шавийнхаа нэг удаагийн үнсэлтээр хууран 
мэхлэгдсэн гэдгийг санах;21

•	Тэрээр	шүүгдэхээр	Пилатын	болон	Херодын	
өмнө авчрагдсан үеийг санах;22

•	Түүнийг	доромжилж,	гутааж,	хацар	дээр	нь	
алгадаж, зодож, махыг нь урагдтал ташуураар 
ороолгосон үеийг санах;23

•	Өргөст	титмийг	Түүний	толгой	дээр	доог	тохуу	
болгон тавьсан тэр үеийг санах;24

•	Тэрээр	Голгота	руу	Өөрийн	загалмайг	үүрэн,	
цовдлогдож, бүхий л биеийн болон сүнсний 
өвдөлтийг мэдэрсэн гэдгийг санах;25

•	Тэрээр	загалмай	дээр	байхдаа	Өөрийг	нь	

цовдолсон хүмүүс рүү хайр энэрлээр дүүрэн 
хараад, мэлмийгээ тэнгэр өөд бэлчээн, “Аав аа, 
тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа 
мэдэхгүй байна”26 гэж гуйсныг санах;

•	Тэрээр	бүх	хүн	төрөлхтнийг	аврах	ажлаа	
дуусгаснаа мэдээд бидний Эцэг, Өөрийн Эцэгийн 
гарт сүнсээ даатгасан тэр үеийг санах;27

•	Бидний	хийх	сонголтоос	шалтгаалан	Түүний	
дэргэд мөнхөд амьдрах боломж ба амилуулалтыг 
бидэнд баталгаатай болгож өгсөн Түүний 
гайхамшигт Амилалтыг санах;28

Түүнчлэн ариун ёслолын залбирлыг болон 
залбирлын маш онцгой утга учиртай үгсийг бодож 
байхад ариун ёслолын адислалын үеэр Түүнийг 
үргэлж санах үед бид үргэлж Түүний Сүнстэй 
хамт байх болно хэмээх үгсийн амлалтыг хүлээн 
авах нь хэчнээн гайхамшигтай хэрэг вэ.29

Их Эзэнд бидэнд илчлэлт өгөх Өөрийн гэсэн 
тодорхой цаг байдаг гэдэгт би итгэдэг. Би 
Номлогчийн үгс 3:1, 6-г судлахдаа үүнийг маш 
тодорхой ойлгосон. Тухайлбал:

 “Тэнгэрийн доорх бүх юмс цаг хугацаатай бөгөөд 
бүх юм тогтоогдсон цаг мөчтэй ажээ: …

 “Эрж олох хийгээд алдаж асгах цаг; хадгалах 
хийгээд хаях цаг.”

Ариун ёслол нь мөн Тэнгэрлэг Эцэгийн хувьд 
Түүний Хайрт Хүү, бидний Аврагч, Есүс 
Христийн Цагаатгалын тухай бидэнд заах цаг. 
Харин бидний хувьд үүний тухай илчлэлт хүлээн 
авах цаг юм. Энэ нь энэ мэдлэгийг хүсэж, хүлээн 
авахын тулд “тогш, тэгвэл та нарт нээгдэ[х]”30 цаг 
билээ. Энэ нь Бурханаас уг мэдлэгийг даруухнаар 
гуйх цаг юм. Хэрэв бид үүнийг хийж чадвал 
амьдралыг маань хэмжээлшгүй ихээр адислах 
уг мэдлэгийг хүлээн авна гэдэгт би эргэлзэхгүй 
байна.

Би хүндэтгэлийн өдөрт болон ариун ёслолд мөн 
үүний утга учирт хайртай. Би Аврагчийг бүх зүрх 
сэтгэлээрээ хайрладаг. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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1. “Tell Me the Stories of Jesus,” Children’s Songbook, 57.
2. Иохан 9:7.
3. Лук 8:43-48-ыг үзнэ үү.
4. Марк 6:45–52-ыг үзнэ үү.
5. Лук 24:13-35-ыг үзнэ үү.
6. 3 Нифай 11:14.
7. Матай 26: 18.
8. Матай 26: 21.
9. Матай 26: 22.
10. Матай 26: 25.
11. Матай 26: 26.
12. Maтай 26:27-28.
13. Сургаал ба Гэрээ 20:77, 79.
14. Иохан 1:1–3-ыг үзнэ үү.

15. Лук 2:1-7-г үзнэ үү.
16. 95 Лук 2:41-52-ыг үзнэ үү.
17. Матай 4:1–11; мөн Марк 1:12–13, мөн Лук 4:1–13-ыг 

үзнэ үү.
18. Матай 17:1-9-ыг үзнэ үү.
19. Матай 26:26–28; мөн Лук 22:14–20-ийг үзнэ үү.
20. Лук 22:39-46-г үзнэ үү.
21. Лук 22:47-48-ыг үзнэ үү.
22. Лук 23:1-12-ыг үзнэ үү.
23. Матай 26:67; 27:26, 28, 30; Лук 22:63–65-ыг үзнэ үү.
24. Матай 27:29-ийг үзнэ үү.
25. Иохан 19:16–18-ыг үзнэ үү.
26. Лук 23:34.
27. Лук 23:46-г үзнэ үү.
28. Лук 24:5-8-ыг үзнэ үү.
29. Сургаал ба Гэрээ 20:77, 79-ийг үзнэ үү.
30. Матай 7: 7.
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Хэрэв	бид	зохистой	амьдрах	аваас	Сүнсний	
адислалыг	зөвхөн	хааяа	нэг	биш,	харин	үргэлж	
авч	чадна.

Хайрт ах эгч нар аа, 
Би Их Эзэний ерөнхий 
чуулган болж буй энэ 
Хүндэтгэлийн өдөр та 
нартай хамт байгаадаа 
талархаж байна. Би 
хэлсэн үгсийг болон 
дууллуудыг сонсож 
суухдаа тэдгээр нь 
үнэн гэж Сүнс, Ариун 
Сүнс гэрчлэхийг та 
нарын адил мэдэрсэн.

Миний өнөөдрийн зорилго бол бид баптисм 
хүртсэнийхээ дараа хүн нэг бүрд амлагдсан 
тэрхүү бэлгийг авах хүсэл, эрс шийдэмгий 
байдлаа нэмэгдүүлэх явдал юм. Бид гишүүний 
баталгаагаа хүлээн авч байхдаа “Ариун Сүнсийг 
хүлээн авна уу”1 гэх үгсийг сонсдог. Тэр мөчөөс 
эхлэн бидний амьдрал мөнхөд өөрчлөгдсөн.

Хэрэв бид зохистой амьдрах аваас Сүнстэй байх 
адислалыг зөвхөн өнөөдрийнх шиг ийм гайхалтай 
үйл явдлуудаар хааяа нэг биш, харин үргэлж авч 
чадна. Та нар энэхүү амлалт хэрхэн биелэгддэгийг 
ариун ёслолын залбирлын “Ай Бурхан, Мөнхийн 
Эцэг минь, үүнээс хүртэх тэд бүгдийн бодгалийн 
тул; тэд түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж 
хамт байлгаж болохын тулд таны Хүүгийн биеийг 
төлөөлөн дурсаж, тэд үүнийг идэж, Ай Бурхан, 
Мөнхийн Эцэг минь, тэд өөрсдөдөө таны Хүүгийн 
нэрийг авч, мөн үргэлж түүнийг санаж, мөн 
өөрсдөд нь өгсөн түүнийг зарлигуудыг дагахад 
бэлэн гэдгээ танд гэрчилж болохын тулд, энэ 
талхыг адисалж мөн ариулахыг таны Хүү, Есүс 
Христийн нэрээр бид танаас гуйж байна” хэмээх 

үгсээс мэдэж авдаг:

Дараа нь: “тэд түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө 
үргэлж хамт байлгаж болохын тулд” гэсэн 
гайхамшигтай амлалт өгдөг (С ба Г 20:77; 
тодотгол нэмэгдсэн).

Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлгах гэдэг 
нь өдөр тутмын амьдралдаа Ариун Сүнсний 
удирдамж, зааврыг авч байна гэсэн үг юм. Жишээ 
нь, Сүнс бидэнд хилэнцийг үйлдүүлэх уруу 
таталтыг эсэргүүцэхийг сэрэмжлүүлж болно.

Тиймээс, Их Эзэний үйлчлэгчид ариун ёслолын 
цуглаанд Бурханыг шүтэн бишрэх бидний хүслийг 
өсгөн нэмэгдүүлэхийг хичээдэг шалтгааныг 
харахад хялбар байдаг. Хэрэв бид ариун ёслолоос 
итгэлтэйгээр хүртвэл Ариун Сүнс биднийг болон 
бидний хайртай хүмүүсийг улам хүчтэй, нэмэгдэн 
ирж буй уруу таталтуудаас хамгаалах болно.

Ариун Сүнсний нөхөрлөл нь сайн сайхан 
зүйлсийг илүү сэтгэл татам болгон, уруу таталтын 
хүчийг сулруулдаг. Зөвхөн энэ нь бидэнд Сүнсийг 
өөрсөдтэйгөө хамт байлгахаар зохистой байх 
шийдвэрийг гаргахад хангалттай үндэслэл болох 
юм.

Ариун Сүнс биднийг нүгэл хилэнцийн эсрэг 
хүчирхэгжүүлдгийн адил, бидэнд үнэн, худлыг 
ялгах хүчийг мөн өгдөг. Хамгийн чухал үнэнийг 
зөвхөн Бурханаас ирэх илчлэлтээр бататгах 
боломжтой. Үүнд хүмүүн бидний ямар ч тайлбар 
эсвэл биеийн мэдрэхүйг ашиглах нь хангалтгүй. 
Бид хамгийн мэргэн ухаантай нь ч гэсэн ухаалгаар 
далдлан нууцалсан худал хуурмагаас үнэнийг 
ялгахад бэрх болсон цаг үед амьдарч байна.

Их Эзэн, Аврагчийн сорвинд хүрч, Түүний 
амилалт бодит гэдгийг нотлохыг хүссэн Өөрийн 

Таны хамтрагч Ариун Сүнс

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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төлөөлөгч Томаст “Есүс түүнд, чи намайг харсан 
учраас итгэв үү? Хараагүй атлаа итгэсэн хүмүүс 
нь ерөөлтэй еэ!” (Иохан 20:29) хэмээн айлдан, 
илчлэлт бол илүү найдвартай нотолгоо гэдгийг 
заасан байдаг.

Бурхан руу, гэртээ буцаж очих замыг тэмдэглэдэг 
үнэнүүдийг Ариун Сүнс баталж өгдөг. Бид 
ойн цоорхой руу очин, Эцэг, Хүү хоёр залуу 
Иосеф Смиттэй ярьж байгааг харах боломжгүй. 
Түүнчлэн, амласны дагуу Елиа ирэн, өнөө үед 
амьд бошиглогч Томас С.Монсон эрхийг нь атган, 
ашиглаж байгаа санваарын түлхүүрүүдийг өгсөн 
болохыг батлах ямар ч бодит нотолгоо, логик 
тайлбар байхгүй.

Ариун Сүнсийг хүлээн авах эрхтэй Бурханы 
охинд эсвэл хүүд үнэний баталгаа ирдэг. Бид 
ямар ч үед худал юм уу хуурмаг зүйлтэй тулгарч 
болох учраас эргэлзээ төрүүлэхгүйн тулд Үнэний 
Сүнсний нөлөөг үргэлж өөрсөдтэйгөө хамт 
байлгах хэрэгтэй юм.

Жорж К.Каннон Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүн байхдаа Сүнсийг өөрсөдтэйгөө 
хамт байлгахыг үргэлж эрэлхийлж байхыг 
биднээс хүссэн. Тэрээр, хэрэв бид энэ зөвлөгөөг 
дагах аваас үнэний талаарх “мэдлэгээр хэзээ ч 
дутагдахгүй”, “харанхуйд эсвээс эргэлзэлд хэзээ 
ч орохгүй”, мөн бидний “итгэл хүчтэй, [бидний] 
баяр хөөр ... дүүрэн”2 байх болно гэж амласан 
бөгөөд би ч ийнхүү амлаж байна.

Бидэнд Ариун Сүнсний нөхөрлөлийн тусламж 
байнга хэрэг болдог өөр нэг шалтгаан бий. 
Хайртай хэн нэгэн маань санаандгүй нас барж 
болно. Хайртай нэгнээ алдах үед биднийг 
хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэгийн ба амилсан 
Аврагчийн бодит байдлын талаар ирэх Ариун 
Сүнсний гэрч бидэнд найдвар, тайвшрал өгдөг 
юм. Үхэл тохиолдох үед энэ талаарх шинэ соргог 
гэрчлэл бидэнд байх ёстой.

Тиймээс, олон шалтгаанаар бидэнд Ариун 
Сүнсний байнгын нөхөрлөл хэрэгтэй. Бид энэ 
нөхөрлөлийг хүсдэг ч үүнийг хадгалан үлдэх 
нь хэцүү гэдгийг өөрсдийн туршлагаас мэднэ. 
Бидний хүн нэг бүр өдөр бүр Сүнсийг гомдоох 
зүйлсийг бодож, хэлж мөн хийдэг. Их Эзэн, 

бидний зүрх сэтгэл энэрлээр дүүрч, бодол санааг 
ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёсон үед Ариун 
Сүнс бидний байнгын хамтрагч байх болно гэж 
заасан (С ба Г 121:45-ыг үзнэ үү).

Сүнсний нөхөрлөлийн бэлгийг авах шаардлагыг 
хангах өндөр жишигт хүрч чадахгүй байгаа 
хүмүүст би энэ урмын үгийг уламжилъя. Та нарт 
Ариун Сүнсний нөлөөг мэдэрч байсан үе бий. 
Магадгүй өнөөдөр ч та нар мэдэрсэн байж болно.

Та нар ийм сүнсээр удирдагдсан мөчүүддээ 
Алмагийн дүрслэн хэлсэн итгэлийн үртэй 
адил ханд (Алма 32:28-ыг үзнэ үү). Тэдгээрийг 
нэг бүрчлэн тарь. Та нар мэдэрсэн сүнслэг 
өдөөлтийнхөө дагуу үйлдсэнээр үүнийг хийж 
чадна. Хамгийн үнэ цэнэтэй сүнслэг өдөөлт бол та 
бүхний хувьд Бурхан та нараар юу хийлгэх байсан 
бол гэдгийг мэдэх явдал юм. Хэрэв энэ нь аравны 
нэгээ төл эсвэл гашуудаж буй найз дээрээ оч гэсэн 
мэдрэмж төрсөн бол та үүнийг хийх хэрэгтэй. 
Ямар ч мэдрэмж төрсөн байсан түүнийгээ даган 
хий. Та нар дуулгавартай байхад бэлэн байгаагаа 
харуулах юм бол Ариун Сүнс та нарт Түүний 
хийлгэхийг хүссэн зүйлсийн талаар илүү олон 
сүнслэг өдөөлтийг илгээх болно. 

Та нар дагах аваас Сүнснээс ирэх өдөөлт улам 
бүр ойр ойрхон ирж, байнгын нөхөрлөлд илүү 
ойртохоос гадна зөвийг сонгох хүч тань нэмэгдэх 
болно.

Түүний төлөө үйлд гэсэн эдгээр сүнслэг өдөөлт 
нь таны хүсэл биш, харин Сүнснээс ирсэн гэдгийг 
та нар мэдэх боломжтой. Та нарын хүлээн авсан 
сүнслэг өдөөлт Аврагчийн болон Түүний амьд 
бошиглогч, төлөөлөгчдийн хэлсэн үгтэй таарч 
байвал, итгэлтэй дагах сонголтыг хийж болно. 
Тэр үед Их Эзэн Өөрийн Сүнсийг та нартай 
байлгахаар илгээнэ.

Жишээлбэл, хэрэв та нар хүндэтгэлийн өдрийг 
сахих сүнслэг өдөөлтийг хүлээн авах юм бол, 
ялангуяа дагахад хэцүү гэж санагдсан тэр үед 
чинь Бурхан Өөрийн Сүнсийг туслуулахаар илгээх 
юм.

Олон жилийн өмнө аавыг маань ажлаар 
Австралид очиход түүнд яг ийм тусламж ирсэн 
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билээ. Тэр ням гарагт ганцаархнаа байсан бөгөөд 
ариун ёслолоос хүртэхийг хүсжээ. Түүнд хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн цуглаануудын талаар ямар 
ч мэдээлэл олдохгүй байлаа. Тиймээс тэр гараад 
алхаж эхэлсэн байна. Замын уулзвар дээр ирэх 
болгондоо тэр хаашаа эргэж явах талаар залбирч 
байжээ. Тэр бүтэн цагийн турш алхан, нааш цааш 
эргэж явсаар, дахин залбирахаар зогсжээ. Тэрээр 
нэг тодорхой гудамж руу эргэ гэж хэлэх сүнслэг 
өдөөлтийг мэдэрсэн байна. Удалгүй ойрхон нэгэн 
орон сууцны байрны доод давхраас дуу дуулах 
чимээ сонсогджээ. Тэр цонхоор нь харахад цагаан 
бүтээлэг бүтээн, дээр нь ариун ёслолын тавиур 
тавьсан ширээний ойролцоо суусан цөөн хэдэн 
хүнийг харсан байна.

Энэ нь та нарт тийм ч чухал гэж санагдахгүй байж 
болох ч түүний хувьд гайхалтай зүйл байсан. 
Аав маань, “тэд түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө 
үргэлж хамт байлгаж болохын тулд ... мөн үргэлж 
түүнийг санаж, мөн өөрсдөд нь өгсөн түүний 
зарлигуудыг дагахад бэлэн” (С ба Г 20: 77) хэмээх 
ариун ёслолын залбирлын амлалт биелэгдсэнийг 
мэдсэн юм.

Энэ бол түүний залбираад, дараа нь Бурханы 
хийгээсэй гэж хүссэн зүйлийг Сүнсний хэлснээр 
хийсэн жишээнүүдийнх нь нэг юм. Тэр он 
жилүүдийн туршид ийнхүү үйлддэг байсан ба би 
ч, та нар ч мөн адил ийнхүү хийх болно. Тэр хэзээ 
ч өөрийн сүнслэг байдлын тухай ярьж байгаагүй. 
Тэр зүгээр л хийх хэрэгтэй хэмээн сүнслэг 
өдөөлт авсан жижиг зүйлсийг Их Эзэний төлөө 
үргэлжлүүлэн хийсээр байв.

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн зарим бүлэг 
хүмүүс өөрсдөд нь хандан үг хэлэхийг түүнээс 
хүсэх болгонд тэр үг хэлдэг байсан. Түүнд арван 
хүн байна уу, тавин хүн байна уу эсвэл тэр өөрөө 
хэр их ядарсан байх нь хамаагүй байв. Тэрээр 
Сүнс түүнийг өдөөн гэрчил гэх болгонд Эцэг, Хүү, 
Ариун Сүнсийг болон бошиглогчдын талаарх 
гэрчлэлээ хуваалцдаг байлаа.

Түүний Сүм дэх хамгийн том дуудлага бол 
Ютагийн Боннэвилл гадасны дээд зөвлөлд байсан 
ба уг дуудлагат ажлаа хийж байхдаа тэр гадасны 
ферм дээр зэрлэг өвс зулгааж, Ням гаргийн ангид 
хичээл заадаг байв. Олон жилийн туршид түүнд 

хэрэгтэй үед нь Ариун Сүнс хамтрагч нь болдог 
байсан юм.

Би эмнэлгийн өрөөнд аавынхаа хажууд зогсож 
байлаа. Түүнтэй 41 жил ханилсан ээж минь орон 
дээр хэвтэж байв. Бид түүний биеийн байдлыг 
олон цагийн турш ажиглан суусан. Ээжийн маань 
нүүрнээс өвчин шаналал нь арилан одохыг бид 
харж байлаа. Алгандаа зангидсан хуруунууд нь 
тавигдан, гар нь хажуу тал руугаа гулсан унав.

Хорт хавдраар өвдсөн хэдэн арван жилийн зовлон 
шаналал нь ийнхүү төгсгөл болж байлаа. Би 
ээжийнхээ царайн дээрээс амар амгаланг олж 
харсан юм. Ээж минь хэдхэн богино амьсгал аван, 
амьсгаа нь тасалдсанаа, чимээгүй болж билээ. Бид 
хоёр ахиад амьсгал авах болов уу хэмээн горьдон, 
хүлээж зогссон.

Эцэст нь, аав минь аяархнаар, “Бяцхан охин минь 
гэр рүүгээ явлаа даа” гэж хэлсэн юм.

Тэр ямар ч нулимс дуслуулсангүй. Учир нь олон 
жилийн өмнө түүнд Ариун Сүнс ээжийг минь 
хэн болохыг, мөн түүний хаанаас ирснийг болон 
түүнийг хэн болсныг, бас хаашаа явж байгаа 
талаар тод томруун дүр зургийг үзүүлсэн байсан 
юм. Сүнс аавд минь олон удаа, бидэнд хайртай 
Тэнгэрлэг Эцэгийн ба үхлийн хүчийг дийлсэн 
Аврагчийн талаар, мөн аавын маань эхнэртэйгээ 
болон гэр бүлтэйгээ хуваалцсан ариун сүмийн 
лацдан холболт нь бодит болохыг гэрчилсэн байв.

Олон жилийн өмнө Сүнс аавд минь ээжийн сайхан 
сэтгэл, итгэл нь түүнийг тэнгэр дэх гэртээ буцаж 
очих эрхтэй болгосон гэдгийг, мөн тэнд түүнийг 
амлалтын гайхамшигтай хүүхдийн хувьд нэр 
хүндтэй хүлээн авна гэсэн баталгааг өгсөн байв.

Аавын минь хувьд энэ нь найдвараас илүү зүйл 
байсан юм. Ариун Сүнс түүнд энэ бүхнийг бодит 
зүйл болгон өгсөн байлаа.

Зарим хүн тэнгэрлэг гэр орны талаарх түүний 
үгс, оюун ухаанд нь байх дүр зургууд зүгээр нэг 
сэтгэлийн хөөрөл, хайртай нэгнээ алдсан нөхөр 
хүний харалган ухаан гэж хэлж болох юм. Гэвч 
аав минь мөнхийн үнэнийг олж мэдэх боломжтой 
цорын ганц арга замаар үүнийг мэдэж авсан байв.
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Тэр нас биед хүрсэн бүхэл амьдралынхаа туршид 
бодит дэлхийн тухай үнэнийг эрэлхийлсэн 
эрдэмтэн хүн байсан. Тэр шинжлэх ухааны арга 
хэрэгслүүдийг сайн ашиглаж чаддаг байсан 
бөгөөд дэлхий даяарх мэргэжил нэгтнүүдийнхээ 
хүндлэлийг хүлээсэн нэгэн байсан юм. Тэр 
химийн шинжлэх ухааны салбарт хийсэн ихэнх 
судалгаагаа, эхлээд молекулуудыг энд тэндгүй 
хөдөлж байгааг оюун ухааныхаа мэлмийгээр 
хараад, дараа нь өөрийн үзэгдлийг лабораторид 
туршиж, баталдаг байв.

Гэвч тэрээр өөрт нь болон бидний хүн нэг бүрд 
хамгийн чухал үнэнүүдийг олж мэдэхийн тулд өөр 
арга замыг баримталж байсан. Бид зөвхөн Ариун 
Сүнсээр дамжуулан хүмүүсийг төдийгүй үйл 
явдлыг Бурханы мэлмийгээр харж чаддаг билээ.

Энэ бэлэг нь түүнд эхнэрийг нь нас барсны 
дараа эмнэлэгт үргэлжлэхийг би харсан юм. 
Бид ээжийнхээ эд юмсыг цуглуулан, авч явахаар 
янзлав. Машин руу явах замд аав минь тааралдсан 
бүх эмч, сувилагчтай саатан уулзаж, талархлаа 
илэрхийлж билээ. Тэр үед би дотроо цухалдангуй, 
бид гашуудахдаа ганцаараа байх ёстой гэж бодож 
байснаа санаж байна.

Гэхдээ одоо би, аав минь зөвхөн Ариун Сүнс 
л үзүүлж чадах зүйлсийг олж харсан юм байна 
гэдгийг ойлгосон билээ. Тэрээр эмнэлгийн 
ажилтнуудыг хайртай хүнийг нь харж 
халамжлахаар Бурханаас илгээгдсэн тэнгэр элч 
гэж харж байлаа. Тэд өөрсдийгөө эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд гэж үзэж байсан ч аав маань 
Аврагчийн өмнөөс тэдний үйлчлэлд талархлаа 
илэрхийлж байв.

Бид аав, ээж хоёрынхоо гэрт ирэхэд ч Ариун 
Сүнсний нөлөө түүнтэй хамт байсан. Бид зочдын 
өрөөнд хэдэн минут ярилцсаны дараа аав маань 
уучлалт гуйгаад, ойр байх унтлагынхаа өрөө рүү 
оров.

Хэдэн минутын дараа тэрээр зочны өрөөнд 
сайхан гэгч инээмсэглэсээр буцан орж ирж 
билээ. Тэр бидэн рүү дөхөж ирээд, аяархнаар “Би 
Милдрэдийг сүнсний дэлхийд ганцаараа очих 
вий гэж санаа зовж байлаа. Би түүнийг олны дунд 
төөрөх байх даа гэж бодож байв” гэж хэлсэн юм.

Тэгээд аав ихэд баяртай “Би дөнгөж сая залбираад, 
Милдрэд дажгүй байгааг олж мэдлээ. Ээж маань 
түүнийг угтахаар тэнд очсон байна” хэмээн хэлж 
билээ.

Би түүнийг ингэж хэлэхэд нь, бэрийгээ ирэхэд 
тэврэн угтахаар богино хөлөөрөө яаравчлан, 
хурдан хурдан алхалж байгаа эмээгээ төсөөлөн 
бодож, инээмсэглэснээ санаж байна.

Аав маань хүүхэд байхаасаа л үргэлж итгэлтэй 
залбирдаг байсан учраас хүссэн тайвшралаа 
хүлээн авч чадсан юм. Тэр зүрх сэтгэлд нь 
тайвшрал, удирдамж өгөхөөр ирдэг хариултыг 
хүлээн авч сурсан байлаа. Тэр залбирах дадал 
хэвшлээс гадна судрыг болон амьд бошиглогчдын 
үгсийг мэддэг байв. Тиймээс тэр та нарын 
өнөөдөр мэдэрсэн байж болох Сүнсний танил 
шивнээг таньдаг байсан юм.

Сүнсний нөхөрлөл түүнийг тайтгаруулж, 
удирдаад зогсохгүй Есүс Христийн цагаатгалаар 
дамжуулан түүнийг өөрчилсөн юм. Биднийг 
Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлгана 
гэсэн амлалтыг хүлээн авахад Аврагч бидэнд бүх 
бэлгээс хамгийн агуу нь болох мөнх амьдралд 
ороход шаардлагатай цэвэршилтийг өгөх болно (С 
ба Г 14:7-г үзнэ үү).

Та нар: “Эдүгээ уг зарлиг нь энэ болой: Ариун 
Сүнсний хүлээн авалтаар та нар ариусгагдаж 
болохын тулд, эцсийн өдөр та нар миний өмнө 
толбогүйгээр зогсож болохын тулд наманчлагтун, 
мөн надад ирэгтүн мөн миний нэрээр баптисм 
хүртэгтүн, газар дэлхийн хязгаарууд та нар бүгд” 
(3 Нифай 27:20) гэсэн Аврагчийн үгсийг сана.

Тэдгээр зарлиг нь:

 “Мөн эдүгээ, үнэнээр, үнэнээр, би чамд хэлнэ, 
сайныг үйлдэхэд---тийм ээ, шударгаар үйлдэхэд, 
даруухнаар алхахад, зөв шударгаар шүүхэд 
хөтөлдөг тэр Сүнсэнд итгэлээ тавигтун; мөн энэ 
нь миний Сүнс бөлгөө.

 “Үнэнээр, үнэнээр, би чамд хэлнэ, оюуныг 
чинь гэгээрүүлж, сүнсийг чинь баяраар дүүргэх 
Сүнснээсээ би чамтай хуваалцах болно” (С ба Г 
11:12–3) гэсэн Их Эзэний амлалттай хамт ирдэг.
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Би Бурхан Эцэг амьд, амилсан Есүс Христ Өөрийн 
Сүмийг удирдаж, ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
санваарын бүх түлхүүрийг эзэмшдэг мөн Ариун 
Сүнсээр дамжин ирэх илчлэлт нь Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг болон 
түүний даруухан гишүүдийг удирдан, дэмждэг 
талаарх өөрийн гэрчлэлийг та нартайгаа 
хуваалцаж байна. 

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдийн 
хувьд Их Эзэн Есүс Христийн гэрч болж, бидэнд 
хандан үг хэлсэн эдгээр гайхалтай ах Бурханаас 
дуудагдсан гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. 
Сүнс ерөнхийлөгч Монсоныг тэднийг дуудахад 
удирдсан гэдгийг би мэднэ. Та нарыг тэднийг 

болон тэдний гэрчлэлүүдийг сонсох үед Ариун 
Сүнс миний одоо та нарт хэлж буй зүйлсийг 
баталсан. Тэд Бурханаар дуудагдсан. Би тэднийг 
дэмждэг бөгөөд тэдэнд хайртай. Их Эзэн тэдэнд 
хайртай бөгөөд үйлчлэлд нь тэднийг дэмжинэ 
гэдгийг би мэднэ. Би үүнийг Их Эзэн Есүс 
Христийн нэрээр хэллээ, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД
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Есүс	Христ	яагаад	Өөрийн	болон	Эцэгийнхээ	
ажлыг	хийхэд	сүмийг,	Өөрийн	Сүмийг	
ашиглахаар	сонгосон	талаар	цаг	гарган,	ярилцах	
нь	зүйтэй.

Амьдралын маань 
туршид Сүмийн 
ерөнхий чуулганууд 
баяр баясгалантай, 
сүнслэг үйл явдал, 
Сүм Их Эзэний 
талаар суралцах 
газар маань байсан 
билээ. Өөрсдийгөө 
сүсэг бишрэлтэй 
эсвэл сүнслэг гэж 
боддог ч сүмийн үйл 

ажиллагаанд оролцох юм уу тэр ч бүү хэл ийм 
байгууллагын хэрэгцээг хүлээн зөвшөөрдөггүй 
хүмүүс байдгийг би олж мэдсэн юм. Тэдний хувьд 
шашны үйл нь цэвэр хувь хүний асуудал байдаг. 
Гэхдээ Сүм бидний сүнслэг байдлын цөм болох 
Есүс Христийн бүтээл билээ. Иймээс, яагаад 
Тэрээр Өөрийн болон Эцэгийнхээ “үхэшгүй 
байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд 
тохиолгон авчрах”1 ажлыг хийхэд Сүмийг, Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм гэж нэрлэгдэх Өөрийн Сүмийг ашиглахаар 
сонгосон талаар цаг гарган, ярилцах нь зүйтэй.

Адамын үеэс эхлэн Есүс Христийн сайн мэдээг 
номлож байсан бөгөөд баптисм гэх мэт авралын 
чухал ёслолуудыг гэр бүл дээр тулгуурласан 
санваарын жаягийн2 дагуу хийдэг байв. Нийгмийн 
тогтолцоо гэр бүлийн энгийн харилцаанаас хальж 
өргөжих үед Бурхан өөр бошиглогч, элч, багш 
нарыг дуудсан. Мосег амьдарч байсан үед ахлагч, 
прист, шүүгч зэргийг оролцуулсан илүү албан 
ёсны зохион байгуулалттай байсан талаар бид олж 

уншдаг. Мормоны Номын түүхэн үед Алма прист, 
багш нартай сүмийг зохион байгуулсан байдаг.

Дараа нь, цаг хугацааны голчид, Есүс сайн 
мэдээг нэгэн зэрэг олон үндэстэнд болон янз 
бүрийн хүмүүст хүргэх арга замаар ажлаа зохион 
байгуулсан байна. Есүс Христийн Сүм болох энэ 
байгууллага нь “элч нар болон эш үзүүлэгчдийн 
суурин дээр босгогдож, Есүс Христ Өөрөө 
булангийн чулуу нь болон”3 байгуулагджээ. 
Үүнд дал, ахлагч, бишоп, санваартан, багш нар 
болон диконууд гэх мэт нэмэлт албан тушаал 
орсон байна. Есүс амилсныхаа дараа үүнтэй адил 
загвараар Сүмийг дэлхийн бөмбөрцгийн баруун 
хагаст зохион байгуулжээ.

Их Эзэн дэлхий дээр байхдаа зохион байгуулсан 
Сүмийн урвалт, задран үгүй болсноос хойш 
Тэрээр бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан 
Сүмийг дахин зохион байгуулжээ. Есүс Христийн 
сайн мэдээг номлох, авралын ёслолуудыг 
гүйцэтгэх—өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийг Христэд 
авчрах4 гэсэн эртний зорилго нь хэвээр үлдсэн 
юм. Эдүгээ, энэ сэргээгдсэн Сүмээр дамжуулан 
гэтэлгэлийн амлалтаас Аврагчийн ач ивээлийн 
талаар мөнх бус амьдралдаа зах зухаас нь эсвэл 
огт олж мэдэх боломжгүй байсан нас барагсдын 
сүнснүүд ч гэсэн хүртэх боломжтой болсон билээ.

Их Эзэний Сүм Өөрийн зорилгыг хэрхэн 
биелүүлдэг вэ? Бурханы эцсийн зорилго бол 
бидний өсөлт хөгжил гэдгийг ойлгох нь чухал. 
Бид Түүний бидэнд өгч чадах бүхний “бүрэн 
байдлыг хүлээн авах хүртлээ ач ивээлээс ач 
ивээлд”5 үргэлжлүүлж байх нь Түүний хүсэл юм. 
Үүнээс хүртэхэд зүгээр л илүү сайн байх эсвэл 
сүнсний мэдрэмжийг мэдрэхээс илүү их зүйлийг 
шаарддаг. Үүнд: Есүс Христэд итгэх итгэл, 
наманчлал, ус болон Сүнсний баптисм хүртэх, 

Сүм яагаад хэрэгтэй вэ?

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ Д.ТОДД КРИСТОФФЭРСОН
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эцсээ хүртэл итгэлтэйгээр тэвчих зэрэг орно.6 
Хүмүүн үүнийг тусгаарлагдсан орчинд бүрэн 
дүүрэн хийж чадахгүй учраас “мөнхийн амьдралд 
хүргэдэг давчуу бөгөөд нарийн замд”7 бие биенээ 
дэмжих Гэгээнтнүүдийг бий болгох нь Их Эзэний 
сүмийг бий болгох болсон гол шалтгаан юм.

 “[Христ] заримыг нь элч, заримыг нь эш 
үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээг тунхаглагч, 
заримыг нь хоньчин ба багш болгожээ;

 “... Эдгээр нь ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд 
бэлтгэж, Христийн биеийг байгуулахын тулд юм.

 “Бид бүгд итгэл хийгээд Бурханы Хүүг мэдэх 
мэдлэгийн нэгдэл хүртэл, төлөвшсөн хүн болтол, 
Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд 
хүртэл ингэх ажээ.”8

Есүс Христ бол “[бидний] итгэлийн үүсгэгч мөн 
төгсгөгч”9 билээ. Өөрсдийгөө Христийн биед—
Сүмд—нэгтгэх нь Түүний нэрийг өөрсөд дээрээ 
авахын10 нэгэн чухал хэсэг юм. Бидэнд эртний 
Сүмийнхэн “Их Эзэний үгийг сонсохоор,”11 
мөн “мацаг барихаар мөн залбирахаар, мөн өөр 
хоорондоо бодгалиудынхаа аз жаргалын талаар 
ярихаар ойр ойрхон цугладаг”12 байсан хэмээн 
заадаг. Өнөөдрийн Сүмд ч мөн адил энэ бүхнийг 
хийдэг билээ. Бид итгэлээрээ нэгдэн, нэг нэгэндээ 
зааж сурган, сэнхрүүлснээр шавь байхын буюу 
“Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд” 
бүрэн хүрэхийг хичээдэг. Бид “Хүн бүр хөршдөө, 
хүн бүр ах дүүдээ “Эзэнийг мэд” гэж дахин 
заахгүй. Учир нь тэдний багаас том хүртэл нь тэд 
бүгд Намайг мэдэх болно” гэж Эзэн тунхаглаж 
байна”14 гэж хэлэх өдрийг хүртэл нэг нэгэндээ 
Бурханы Хүүгийн тухай мэдлэгт13 ирэхэд нь 
туслахыг хичээнэ.

Сүмд бид зөвхөн бурханлаг сургаалын талаар 
суралцаад зогсохгүй үүнийгээ амьдрал дээрээ 
хэрэгжүүлдэг. Сүмийн гишүүд Христийн бие 
болохын хувьд өдөр тутмынхаа бодит амьдралд 
нэг нэгнээ тохинуулдаг. Бид бүгдээрээ төгс 
бус билээ. Бид хэн нэгнийг гомдоон, өөр нэг 
нь биднийг бас гомдоох явдал гардаг. Бид нэг 
нэгнийхээ тэвчээрийг өөрсдийн онцлог болсон зан 
аашаараа байнга сорьдог юм шиг санагддаг. Бид 
Христийн биеийн нэг хэсэг болсноороо ердийн 

ойлголт, өргөмжлөгдсөн үгсийн хүрээнээс халин, 
“хайранд хамтдаа амьдарч”15 сурах явцдаа “бодит” 
туршлага хуримтлуулах ёстой.

Энэ шашин нь анхаарлыг зөвхөн хувь хүнд 
хандуулахаас гадна биднийг бусдад үйлчлэхэд 
дууддаг. Бид нүд, гар, толгой, хөл нь бөгөөд 
“бүр сул дорой мэт санагдах эрхтэн …”16 ч гэсэн 
Христийн биеийн нэгэн хэсэг билээ. Бидэнд 
эдгээр дуудлага хэрэгтэй бөгөөд бид үйлчлэх 
ёстой билээ.

Манай тойргийн нэгэн эрэгтэй эцэг эхийн 
дэмжлэггүй өсчээ. Тэр ч бүү хэл эцэг эх нь 
түүнийг Сүмийн үйл ажиллагаанд оролцохыг 
эсэргүүцдэг байв. Тэр ариун ёслолын цуглаан дээр 
өөрийн ажигласан зүйлээ: “Аав маань хүн цанаар 
гулгахын оронд яагаад сүмд явдгийг огтхон 
ч ойлгодоггүй ч надад сүмд явах нь үнэхээр 
үнэхээр сайхан санагддаг. Сүмд бид бүгд ижил 
замаар аялдаг бөгөөд хүчирхэг өсвөр үеийнхэн, 
цэвэр ариун бяцхан хүүхдүүдийн замнаж буй 
замаас мөн бусад насанд хүрсэн хүнээс харсан, 
сурсан зүйлээсээ урам зориг олж авдаг. Би эдгээр 
харилцаанаас хүч чадлыг олж аван, сайн мэдээний 
дагуу амьдрахын баяр баяслыг мэдэрдэг” гэж 
хуваалцсан юм.

Сүмийн тойрог, салбарууд долоо хоног бүр 
Хүндэтгэлийн Өдрийг буюу алжаалаа тайлан, 
гэрээгээ шинэчлэх цугларалтыг, дэлхийг ардаа 
орхих цаг болон газрыг гаргаж өгдөг. Энэ өдөр 
“Эзэний дотор баяр хөөрийг авах,”17 ариун 
ёслолоос хүртсэнээр ирэх сүнслэг илааршил 
хийгээд Түүний Сүнс бидэнтэй хамт байна гэсэн 
шинэчлэгдсэн амлалт хүлээн авах өдөр байдаг.18

Гэм нүгэл, алдаа хийснийхээ хариуд зэмлэл 
хүртэх нь тухайн үедээ адислал гэж бодогддоггүй 
ч, Христийн биеийн хэсэг байснаар ирдэг агуу 
адислалуудын нэг юм. Бид алдаа дутагдлаа 
зөвтгөж, шалтгааныг нь олох гэж оролддог. 
Заримдаа бид юун дээрээ ажиллах ёстой эсвэл 
хэрхэн сайжруулах арга замаа мэддэггүй. Биднийг 
“Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед хурц тодоор, 
цагаа олж”19 зэмлэдэг хүн байхгүй бол бидэнд 
өөрчлөлт хийж, Эзэнийг илүү төгс дагах зориг 
дутаж магадгүй. Наманчлал нь хувь хүний асуудал 
боловч заримдаа хүнд бэрх байж болох тэрхүү 
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замд хамт алхах газар нь Сүм юм.20

Сүмийг Христийн бие хэмээн авч үзэж байгаа 
энэ ярилцлагын явцад бид оюун санаандаа 
хоёр зүйлийг үргэлж санаж байх ёстой. Нэгд, 
бид Сүмд хөрвөгдөхийг биш, харин Христэд 
болон Түүний сайн мэдээнд Сүмээр дамжуулан 
хөрвөгдөхийг эрэлхийлдэг.21 Мормоны Ном 
дээр хүмүүс “Их Эзэнд хөрвүүлэгдэж, мөн 
Христийн сүмд нэгтгэгдэв”22 гэж хэлсэн нь үүнийг 
хамгийн оновчтой илэрхийлсэн байдаг. Хоёрт, 
эхлээд Сүм нь нэг гэр бүл байсан гэдгийг мөн 
өнөөдөр гэр бүл, Сүм хоёр хэдийгээр хоёр өөр 
тогтолцоо ч гэсэн нэг нэгэндээ харилцан үйлчлэн, 
хүчирхэгжүүлж байдгийг санаж байх ёстой. 
Үүнээс гадна тэд нэг нэгнийгээ орлодоггүй бөгөөд 
Сүм хэдий ихээхэн хичээл зүтгэл гаргасан ч гэсэн 
эцэг эхийг орлож чадахгүй билээ. Гэр бүлүүдийг 
өргөмжлөлд тэнцэхээр болгох нь сайн мэдээг 
заахын болон Сүмээс хийж гүйцэтгэдэг санваарын 
ёслолуудын зорилго юм.

Аврагч Өөрийн Сүмээр дамжуулан ажилладаг 
хоёр дахь гол шалтгаан нь хувь хүмүүсийн эсвэл 
жижиг бүлгүүдийн хүчээр хийж чадахгүй нэн 
шаардлагатай зүйлсийг хийж гүйцэтгэхэд оршино. 
Үүний тодорхой нэгэн жишээ бол ядууралтай 
тэмцэх асуудал юм. Бид хувь хүн, гэр бүлийнхээ 
хувьд бусдын “хүслийн дагуу биеийн мөн 
сүнсний аль алиных нь тусламжийг өгөн,”23 бие 
махбодынх нь хэрэгцээнд анхаарал тавьж байдаг 
нь үнэн. Гэхдээ Сүмтэй хамтарснаар ядуу зүдүү, 
тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж 
тавих чадавх маань илүү олон хэрэгцээг хангах 
боломжтой болж, үржин нэмэгддэн, олон хүн 
бодит амьдралд дээр биеэ даах чадвартай болох 
байх гэж найддаг.24 Цаашилбал, Сүм, сүмийн 
Халамжийн нийгэмлэг, санваарын чуулга нь 
байгалийн гамшиг, дайн, мөрдлөг хавчлагад 
өртсөн олон газрын олон хүнд тусламж үзүүлэх 
хүчин чадалтай.

Аврагчийн Сүмийн хүчин чадалгүйгээр сайн 
мэдээг бүх дэлхий рүү явж, номло хэмээсэн 
Түүний үүргийг биелүүлж чадахгүй.25 Энэ ажлыг 
хийхэд шаардлагатай төлөөлөгчдийн түлхүүрүүд, 
бүтэц, бэл бэнчин, мөн ажлыг хийх гүйцэтгэх 
мянга мянган номлогчийн хичээл зүтгэл, 
золиослол байхгүй байх байсан. “Бүх үндэстэнд 

гэрч байхын тулд Хаант улсын Сайн мэдээ бүх 
дэлхийд номлогдох [ёстой] болно, мөн тэгээд 
төгсгөл, эсвээс ёс бусчуудын устгал ирэх болно”26 
гэснийг санагтун.

Сүм амин чухал ёслол, гэрээнүүд хийгддэг 
Их Эзэний өргөө болох ариун сүмийг барьж, 
үйл ажиллагааг нь хариуцан явуулдаг. Их Эзэн 
хүмүүсээ аль нэгэн эрин зуунд цуглуулдаг байсны 
зорилго бол “Их Эзэн Өөрийн өргөөний ёслолууд 
болон хаант улсынхаа алдар сууг Өөрийн хүмүүст 
илчилж, авралын замыг хүмүүст заах өргөөг 
Түүнд зориулан барих явдал байлаа. Учир нь 
энэхүү зорилгын төлөө барьсан газар буюу 
өргөөнд зааж, гүйцэтгэх ёстой тодорхой ёслолууд 
болон зарчмууд байдаг билээ”27 хэмээн Иосеф 
Смит хэлсэн.

Хэрэв хүн бүх зам тэнгэр өөд хөтөлдөг эсвэл 
аврагдахад аливаа шаардлага хангах хэрэггүй 
гэдэгт итгэдэг бол тэрээр сайн мэдээг тунхаглах 
эсвэл амьд болон нас барагсдыг гэтэлгэх 
ёслолуудыг хийн, гэрээнд орох шаардлагатай 
гэдгийг олж харахгүй. Гэхдээ бид зөвхөн мөнх 
бус амьдралын талаар бус, бас мөнх амьдралын 
талаар ярьж байгаа учраас үүнд сайн мэдээний 
зам, гэрээнүүд нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм. 
Иймээс Аврагчид энэ бүхнийг Бурханы амьд 
хийгээд нас барсан бүх хүүхдэд хүргэх боломжтой 
сүм хэрэгтэй.

Эцэст нь Сүм бол дэлхий дээрх Бурханы хаант улс 
учраас, энэ нь Их Эзэн Өөрийн Сүмийг зохион 
байгуулах болсон, миний дурдах гэсэн сүүлчийн 
бөгөөд хамгийн ер бусын шалтгаан юм.

1830-аад онд Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийг зохион байгуулагдаж 
байхад Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитэд 
“Зүрх сэтгэлээ өргөж мөн баясагтун, учир 
нь та нарт хаант улс, эсвээс өөрөөр хэлбэл, 
сүмийн түлхүүрүүд өгөгдсөн бөлгөө”28 хэмээн 
хэлсэн. Эдгээр түлхүүрийн эрх мэдлээр Сүмийн 
санваарын удирдагчид Аврагчийн сургаалын 
цэвэр ариун байдал, авралын ёслолуудын үнэнч 
шударга байдлыг хадгалдаг.29 Тэд уг сургаал болон 
ёслолуудыг хүлээн авах хүсэлтэй хүмүүсийг 
бэлтгэгдэхэд нь туслан, хүртэхийг хүссэн 
хүмүүс шаардлага хангасан, зохистой эсэхийг нь 
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тодорхойлж, ёслолуудыг хийдэг.

Их Эзэний үйлчлэгчид хаант улсын түлхүүрээр 
үнэн, худлын аль алиныг нь олж тогтоон, “Их 
Эзэн ийн хэлэв” хэмээн эрх мэдэлтэйгээр дахин 
хэлэх боломжтой. Харамсалтай нь зарим хүн 
өөрийн үнэнийг тодорхойлохыг хүсдэг ч, үнэндээ 
“байгаа юмсын, байсан зүйлүүдийн, мөн ирэх 
зүйлүүдийн тухай [жинхэнэ] мэдлэгийг”30 Их 
Эзэнийг илчлэхэд хүлээн авах нь юу юунаас 
ч илүү, агуу адислал юм. Сүм судрын жишиг 
бүтээлүүдийг тогтоодог Бурханы илчлэлтүүдийг 
хамгаалан, хэвлэн нийтэлдэг.

Даниел “хожмын өдрүүдэд юу тохиолдохыг”31 
Вавилоны хаан Небухаднезард мэдүүлсэн 
зүйлийг тайлахдаа “хэзээ ч усташгүй нэг 
хаанчлалыг тэнгэрийн Бурхан байгуулах бөгөөд 
тэр хаанчлалын эрх мэдэл нь бусад ард түмний 
гарт орохгүй. Тэр нь тэдгээр бүх хаанчлалыг 
бутлан сөнөөх боловч өөрөө мөнхөд байх юм”32 
хэмээн тунхагласан. Сүм бол хүний бүтээсэн бус, 
харин тэнгэрийн Бурханы зохион байгуулсан, 
бошиглон хэлсэн хожмын үеийн хаант улс, “хүний 
гар хүрэлгүйгээр уулнаас цавчигдан,” дэлхийг 
дүүргэсэн тэр чулуу юм.33

Сүм Есүс Христийн ирэлт, мянган жилийн 
засаглалд бэлтгэн Сионыг байгуулах үүрэгтэй. 
Тэрхүү өдөр тохиохоос өмнө Аврагчийн “Миний 
хаанчлал бол энэ ертөнцийнх бишээ”34 хэмээн 
айлдсанчлан энэ нь аливаа улс төрийн ач 
холбогдолтой хаант улс биш юм. Чухамдаа хаант 
улс нь дэлхий дээрх Түүний эрх мэдлийг атгагч, 
ариун гэрээнүүдийг удирдан гүйцэтгэгч, ариун 
сүмийн харуул, үнэний хамгаалагч ба тунхаглагч, 
тараагдсан Израилыг цуглуулах газар хийгээд 
“батлан хамгаалагдахын тулд, мөн шуурганаас, 
мөн энэ нь хольцгүйгээр бүхэл дэлхий дээр 
юүлэгдэх үед хилэгнэлээс хоргодох газар”35 байх 
болно.

Би үгээ бошиглогчийн хэлсэн дараах гуйлт, 
залбирлаар өндөрлөе:

 “Түүний хаант улс дэлхий дээгүүр урагш одож 
болохын тулд, үүний оршин суугчид үүнийг 
хүлээн авч болохын тулд Их Эзэнийг дуудагтун, 
мөн Хүний Хүү алдар суугийнхаа гялбаанд 

хувцаслагдан, дэлхий дээр бий болох Бурханы 
хаант улсыг угтахаар тэнгэрт доош бууж ирэх 
тэрхүү өдрүүдэд бэлтгэгдэгтүн.

 “Иймийн тул, тэнгэрийн хаант улс ирж болохын 
тулд, Ай Бурхан, та тэнгэрт мөн түүнчлэн дэлхий 
дээр алдаршиж болохын тулд, дайснууд чинь 
дарагдаж болохын тулд Бурханы хаант улс урагш 
одох болтугай; учир нь алдар хүнд, сүр хүч 
хийгээд алдар суу нь үүрд мөн мөнхөд таных 
билээ.”36 Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1. Мосе 1:39.
2. “Мөн ийн Бурханы оршихуйгаас урагш илгээгдсэн 

ариун тэнгэр элчүүдээр мөн түүний Ариун Сүнсний 
бэлгээр тунхаглагдсан Сайн мэдээ эхлэлээс номлогдож 
эхлэв. “Мөн ийн бүх зүйл ариун ёслолоор Адамд 
батлагдсан байлаа” (Мосе 5:58–59; мөн Мосе 6:22–23-
ыг үзнэ үү).

3. Ефес 2:20.
4. “Бурхан хүүхдүүддээ аврал, өргөмжлөлд хүргэх 

Өөрийн ажилд туслуулахын тулд 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг 

зохион байгуулсан юм. …
 “Сүм хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийг өргөмжлөлд 

тэнцэхээр болоход туслах зорилгоо хэрэгжүүлэхийн 
тулд тэнгэрлэгээр өгөгдсөн үүрэг хариуцлага 
дээрээ анхаарал төвлөрүүлдэг. Есүс Христийн сайн 
мэдээгээр амьдрахад гишүүдэд туслах, номлолын 
ажлаар дамжуулан Израилыг цуглуулах, ядуус, 
тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлах, ариун 
сүмүүд барьж, төлөөлөх ёслолуудаар дамжуулан нас 
барагсдын авралыг боломжтой болгох нь эдгээр үүрэг 
хариуцлагад ордог” (Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах 
нь [2010], 2.2).

5. Сургаал ба Гэрээ 93:13.
6. 2 Нифай 31:17-20-ыг үзнэ үү.
7. 2 Нифай 31:18.
8. Ефес 4:11 -13.
9. Moронай 6:4.
10. 3 Нифай 27:5-7-ыг үзнэ үү.
11. Moронай 6:5.
12. 4 Нифай 1:12-ыг үзнэ үү.
13. Ефес 4:13.
14. Иеремиа 31:34; мөн Еврей 8:11-ийг үзнэ үү.
15. Сургаал ба Гэрээ 42:45.
16. 1 Коринт 12:22. Түүнчлэн Паул “Харин эдүгээ олон 

эрхтэн байдаг ч нэг бие байна. ... Хэрэв нэг эрхтэн 
нь зовбол түүний хамт бүх эрхтнүүд зовно. Хэрэв 
нэг эрхтэн нь алдаршвал түүний хамт бүх эрхтнүүд 
баярлах болно” хэмээн тунхагласан байдаг (1 Коринт 
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12:20, 26; мөн Moзая 18:9-ийг үзнэ үү).
17. Исаиа 58:14.
18. Сургаал ба Гэрээ 20:77, 79; 59:9–12-ыг үзнэ үү.
19. Сургаал ба Гэрээ 121:43.
20. 3 Нифай 18:21-23, 30-32-ыг үзнэ үү.
21. Доналд Л. Холлстром, “Converted to His Gospel 

through His Church,” Ensign эсвэл Лиахона, 2012 оны 
5-р сар, 13–15.

22. 3 Нифай 28:23; тодотгол нэмэгдсэн.
23. Moзая 18:29.
24. “Их Эзэний агуулах”-ын тайлбар: “Их Эзэний 

агуулах гэдэг нь зөвхөн ядууст хүнс, хувцас олгоход 
ашигладаг барилга бус юм. Үүнд Сүмийн гишүүдийн 
хандивладаг цаг зав, авьяас чадвар, сэтгэл санааны 
дэмжлэг, эд материал, мөнгө ордог. Эдгээр зүйлсийг 
тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслахын тулд бишопт 
өгдөг. Ийм учраас Их Эзэний агуулах тойрог бүрд 

байдаг” (Гарын Авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 6.1.3).
25. Матай 28:19-20; Сургаал ба Гэрээ 112:28-29-ийг үзнэ 

үү.
26. Иосеф Смит—Матай 1:31.
27. Сүмийн Ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит 

(2007), 472.
28. Сургаал ба Гэрээ 42:69; мөн Сургаал ба Гэрээ 90:3-ыг 

үзнэ үү.
29. Итгэлийн Тунхаг 1:5-ыг үзнэ үү.
30. Сургаал ба Гэрээ 93:24.
31. Даниел 2:28.
32. Даниел 2:44.
33. Даниел 2:45; мөн 35-р шүлгийг үзнэ үү.
34. Иохан 18:36; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
35. Сургаал ба Гэрээ 115:6.
36. Сургаал ба Гэрээ 65: 5– 6.
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Би	та	нарыг	Бурханы	үгийг	урт	хугацааны	
турш,	гүн	гүнзгий	тунгаан	бодох	сонголтыг	
хийгээсэй	гэж	чин	сэтгэлээсээ	залбирч	байна.

Ажил мэргэжлийн 
хувьд би хөрөнгө 
оруулагч. Харин 
шүтлэг бишрэлийн 
хувьд би Бурханы 
Хүү, Есүс Христийн 
шавь юм.1 Би 
бизнесийнхээ 
үйл ажиллагаанд 
санхүүгийн үр 
дүнтэй зарчмуудыг 
баримталдаг. Би 
шүтлэг бишрэлийнхээ 

дагуу амьдрахдаа намайг Аврагчтай илүү адилхан 
болоход тусалдаг сүнслэг зарчмуудыг дагахыг 
хичээдэг.

Урилга адислал авчирдаг

Би амьдралдаа хүртсэн хувийн олон шагналаа 
хэн нэгэн хүн намайг хэцүү үүрэг даалгавар 
биелүүлэхэд урьсны үр дүнд хүлээн авсан билээ. 
Үүнтэй уялдуулан би та нарын хүн нэг бүрийг 
хоёр зүйл хийхэд урих гэсэн юм. Эхнийх нь 
санхүүтэй холбоотой. Хоёр дахь нь сүнслэг 
байдалтай холбоотой юм. Хоёр урилгын алиныг 
нь ч хүлээн авсан үр ашгаас нь хүртэхийн тулд 
урт хугацааны турш хичээж зүтгэх шаардлагатай.

Эхний урилга

Эхний урилга нь маш энгийн. Би та нарыг 
долоо хоног бүр хадгаламжиндаа мөнгө хийхэд 
урьж байна. Хэр хэмжээний мөнгө хийх нь 
тийм ч чухал зүйл биш. Үүнийг та өөрөө шийд. 
Хадгаламжинд мөнгө хийх дадал хэвшилтэй 
болох нь хувь хүний тань хувьд ихээхэн 
ашиг тустай. Түүнээс гадна та хичээл зүтгэл 

гаргасныхаа үр дүнд бусдад санхүүгийн туслалцаа 
үзүүлэх боломжтой болох юм. Урт хугацааны 
турш багахан хэмжээний хүчин чармайлт гаргах 
нь асар их үр дүнд хүргэнэ.2 Зургаан сар, бүтэн 
жил, арван жил эсвэл түүнээс дээш хугацаанд 
долоо хоног бүр хадгаламжиндаа мөнгө хийх юм 
бол ямар эерэг үр дүнд хүрэхийг төсөөлөөд үз дээ.

Хоёр дахь урилга

Хоёр дахь нь эхнийхээсээ тэс өөр, илүү чухал 
урилга юм. Энэ нь долоо хоног бүр судрын 
нэг шүлгийн талаар “тунгаажлах”3 урилга юм. 
Тунгаажлах гэдэг үг толь бичигт байхгүй ч 
миний сэтгэл зүрхэнд чухал байр суурь эзэлдэг. 
Тэгэхлээр тунгаажлах гэдэг нь яг ямар утгатай вэ? 
Би энэ үгийн 80 хувь нь удаан тунгаан бодох, 20 
хувь нь чээжлэх гэсэн утгатай гэж хэлэх дуртай.

Энэ үг нь хоёр хялбар алхмаас бүрдэнэ:

Нэгд, долоо хоног бүр судрын нэг шүлгийг 
сонгоод, өдөр бүр ил харагдах газар байрлуулна.

Хоёрт, өдрийн турш шүлгээ хэд хэдэн удаа уншин, 
үгийн ба чухал хэллэгийнх нь утга агуулгын 
талаар долоо хоногийн турш тунгаан бодно.

Үүнийг зургаан сар, бүтэн жил, 10 жил эсвэл 
түүнээс дээш хугацаанд хийвэл сүнслэг үр дүн нь 
ямар байхыг төсөөлөөд үз дээ.

Ийнхүү хичээл зүтгэл гаргаж байхдаа та оюун 
санаа тань илүү амар амгалан болж, сүнслэг 
байдал тань өсөн нэмэгдэж байгааг мэдэрнэ. 
Түүнээс гадна та хайрладаг хүмүүстээ утга 
учир бүхий арга замаар заан, дэмжин туслах 
боломжтой болох юм.

Усанд шумбаж байгаа нь

Та долоо хоног бүр тунгаажилж эхэлснээр, 
урьд нь усан дээгүүр амьсгалын гуурстай 
сэлэх дуртай байснаа, усан доогуур амьсгалах 

Зүрх сэтгэл минь тэдгээрийг үргэлж тунгаадаг

НЯМ ГАРГИЙН АНГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР 
ЗӨВЛӨХ ДЭВИН Ж.ДУРРАНТ
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аппараттай шумбадаг болсон мэт санагдах болов 
уу. Энэ сонголтыг хийвэл сайн мэдээний талаар 
илүү гүнзгий ойлголттой болж, таны амьдрал 
сүнслэгээр харах шинэ өнцгөөр адислагдах болно.

Амьсгалах багажтай усан доогуур шумбаж байгаа 
нь

Долоо хоног бүр сонгосон шүлгийнхээ талаар 
эргэцүүлэн бодох үед шүлгийн үг, хэллэгүүд таны 
зүрхэнд бичигдэнэ.4 Түүнчлэн үгс, үг хэллэгүүд 
нь оюун ухаанд тань мөн адил бичигдэх болно. 
Өөрөөр хэлбэл, чээжлэх явц амар, хялбар явагдаж 
байна гэсэн үг. Гэхдээ тунгаажлахын хамгийн 
гол зорилго бол таны бодолд урам зориг өгч, 
Их Эзэний Сүнстэй ойр байлгах тийм орон зайг 
үүсгэхэд оршиж байгаа юм.

Аврагч “Амьдралын үгсийг оюундаа ямагт 
нөөцөл”5 хэмээн хэлсэн байдаг. Тунгаажлах нь 
үүнийг хийх энгийн бөгөөд ойлгон сэнхрүүлэх 
арга юм.

Би Нифайг тунгаажлагч байсан гэж боддог. Тэрээр 
“Учир нь дотоод сэтгэл минь судруудад баясна, 
мөн зүрх минь тэдгээрийг [үргэлж] тунгаан, 
мөн хүүхдүүдийнхээ эрдэм хийгээд тусын тулд 
тэдгээрийг бичиглэх бөлгөө”6 хэмээн хэлсэн 
байдаг. Тэр судруудын талаар тунгаан бодож, 
бичиж байхдаа үр хүүхдүүдээ бодож байв. Оюун 
ухаанаа Бурханы үгсээр ямагт дүүргэхийг хичээх 
нь таны гэр бүлд ямар ач тустай вэ?

Миний судрын шүлэг

Саяхан би Алма 5:16-гийн талаар тунгаажилсан 
юм. Уг шүлэгт “Би та нарт хэлнэ, та нар тэр 
өдөр: Адислагдсан та нар надад ирэгтүн, учир 
нь болгоогтун, газар дэлхийн гадаргуу дээрх та 
нарын үйлүүд зөв шударгын үйлс байлаа хэмээн 
та нарт хэлэх Их Эзэний дуу хоолойг сонсоно 
хэмээн өөрсдөдөө төсөөлж чадах уу?” гэсэн 
байлаа.

Долоо хоногийн эцэст миний ой тойнд Их 
Эзэний дуу хоолой “Адислагдсан та нар надад 
ирэгтүн, учир нь болгоогтун, та нарын үйлүүд 
зөв шударгын үйлс байлаа” (Алма 5:16) хэмээн 
хэлэхийг сонсож байна гэж төсөөлөөд үз дээ гэсэн 
үгс бичигдсэн байв.

Та нарын анзаарч байгаачлан, би уг шүлгийн үг 

бүрийг чээжлээгүй. Гэхдээ би уг шүлгийн гол 
чухал хэсгүүдийг, мөн тэдгээр хэсгийг хаанаас 
олж болох тухай дахин дахин тунгаан бодсон 
юм. Гэхдээ энэ үйл явцын хамгийн сайхан нь юу 
вэ гэвэл, бодолд маань илүү сайхан газар очих 
боломжтой байсан явдал юм. Долоо хоногийн 
турш Аврагч надад урмын үгс хэлж байгаагаар 
би төсөөлөн бодсон. Энэ дүр зураг миний зүрх 
сэтгэлийг хөндөн, “зөв шударгын үйлс” хийх 
хүсэл эрмэлзлийг надад төрүүлсэн юм. “Санаа 
бодол болгондоо [Христ] рүү хар[вал]”7 ийм зүйл 
болдог билээ.

Бид хариу тэмцэх ёстой

Та “Би яах гэж үүнийг хийх ёстой гэж?” хэмээн 
асууж магадгүй. Бид хилэнцэт үйлс хүрээгээ 
тэлж байгаа энэ цаг үед амьдарч байна гэж би 
хариулмаар байна. Бид одоогийн нөхцөл байдлыг 
хүлээн зөвшөөрч, муу үгсийг сонсож, хаа сайгүй 
байх болсон нүгэлт дүр зургуудыг хараад, зүгээр 
сууж болохгүй. Бид энэ бүхний эсрэг тэмцэх 
ёстой. Тунгаажлах нь хилэнцэт нөлөөллийн эсрэг 
тэмцэх нэг арга юм. Бидний оюун ухаан өөдрөг 
бодол санаа, дүр зургаар дүүрэн байж, “үргэлж 
түүнийг санаж”8 байх юм бол энд бохир зүйлс, хог 
шороо орох зай үлдэхгүй.

Мормоны Номонд Есүс Христ бүх хүнийг “миний 
хэлсэн зүйлсийг эргэцүүл”9 хэмээн урьсан байдаг. 
Тунгаажлахыг хувийн болон гэр бүлийн судраас 
суралцах үйл ажиллагааг орлуулах биш, харин 
нэмэлт үйл ажиллагаа болгож хар. Тунгаажлах нь 
одоогийн сүнслэг хоол хүнсэн дээрээ бага багаар 
шингэх шинэ амин дэм нэмж байгаатай адил юм.

Үүнийг хийхэд маш хэцүү

 “Тунгаажлах нь хийхэд маш хэцүү зүйл шиг 
надад сонсогдож байна” гэж та хэлж магадгүй. 
Бүү эмээ. Хэцүү зүйл нь сайн зүйл болж болно. 
Христ хичээл зүтгэлийнхээ үр дүнд адислагдана 
гэдгийг мэддэг байсан учраас биднийг олон хэцүү 
зүйл хийхэд урьдаг.10

Утсан дээрх судар

Манай хөрш залуу тунгаажлах нэгэн энгийн 
арга олсон юм. Тэр долоо хоног бүрийнхээ 
судрыг утасныхаа дэлгэцэн дээр тавьдаг. Өөр 
нэгэн арга бол шүлгээ ах дүү, үр хүүхэд, эсвэл 
найз нөхөдтэйгөө хуваалцах явдал юм. Миний 
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эхнэр Жулиа бид хоёр бие биендээ тусалдаг. 
Бид шүлгээ ням гараг бүр сонгодог. Эхнэр минь 
өөрийнхийгөө хөргөгчин дээрээ наадаг, харин 
би өөрийнхийгөө машин дотроо тавьдаг. Дараа 
нь бид шүлгүүдийнхээ талаарх бодол санаагаа 
долоо хоногийн турш нэг нэгэнтэйгээ хуваалцдаг. 
Үүнээс гадна бид шүлгүүдээ хүүхдүүдтэйгээ мөн 
хуваалцдаг. Ингэх нь тэдэнд Бурханы үгийн тухай 
бодол санаагаа бидэнтэй хуваалцахад илүү хялбар 
болгож байгаа юм шиг надад санагддаг.

Дуррант эгч хөргөгчин дээрээ судраа байрлуулдаг

Дуррант ах машин дотроо судраа байрлуулдаг

Жулиа бид хоёр нэг онлайн бүлэгт буюу гэр 
бүлийн гишүүд, найз нөхөд, номлогчид судраа 
долоо хоног бүр хуваалцдаг, зарим үед үүнтэй 
холбоотой гэрчлэл, санал бодлоо хуваалцдаг тийм 
бүлэгт хамрагддаг. Бүлгийн нэг хэсэг байх нь 
бидэнд тууштай байхад тусалдаг. Дунд сургуульд 
явдаг охин маань хэсэг найзтайгаа олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэл ба мессежийг ашиглан, 
судраа нэг нэгэнтэйгээ хуваалцдаг.

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр судар 
хуваалцаж байгаа залуу эмэгтэй

Өөр шашин шүтлэгтэй хүмүүсийг бүлэгтээ 
оруулахаас бүү татгалз. Тэд ч мөн адил сэтгэл 
санаагаа сэргээн, Бурхантай илүү ойртохыг хүсэж 
байгаа.

Энэ нь ямар ашиг тустай вэ?

Дуррант эгч судар судалж байгаа нь

Тэгэхлээр энэ нь ямар ашиг тустай вэ? Жулиа бид 
хоёр долоо хоног бүр нэг шүлгийг тунгаажилдаг 
болоод гурван жил гаруй болж байна. Эхлээд бид 
хоёр 20 жил ингэж хийе гэж төлөвлөсөн. Саяхан 
эхнэр маань “Чамайг судрыг долоо хоног бүр 20 
жилийн турш тунгаажилья гэж анх урихад, би 
үүнийг сар хийж чадах болов уу даа гэж эргэлзэж 
байсан. Одоо харин надад ийм эргэлзээ байхгүй 
болсон. Долоо хоног бүр хөргөгчин дээрээ 
судрынхаа шүлгийг тавин, харах болгондоо 
тунгаажлах нь ийм зугаатай байна гэж би огт 
бодоогүй бөгөөд энэ нь миний сүнсийг сэргээдэг” 
гэж надад хэлсэн юм.

Зургаан долоо хоног тунгаажилсны дараа 

Америкийн Нэгдсэн Улсын Техас мужийн нэг 
эгч, “Миний гэрчлэл хүчирхэгжсэн, … мөн би 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ илүү ойр дотно болсноо 
мэдэрсэн. … Бурханы үг хэрхэн намайг илүү сайн 
хүн болгон өөрчилж байгааг харахад надад сайхан 
байна” гэж хэлсэн билээ.

Өсвөр насны нэг найз маань: “Үнэхээр чухал 
зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд маань 
тусалдаг учраас би [тунгаажлах] боломжтой 
байгаадаа баяртай байдаг” гэж бичсэн юм.

Манай нэгэн номлогч: “Би 2014 оны 7-р сараас 
эхлэн долоо хоног бүр нэг шүлгийг тунгаажилж 
ирсэн бөгөөд ингэх нь надад маш их таалагддаг. 
… Эдгээр судар миний хувьд хэрэгтэй үед 
тусалдаг найз нөхдийн маань адил болсон” гэж 
хуваалцсан.

Миний хувьд долоо хоног бүр тунгаажилснаар 
Сүнсийг илүү бүрэн дүүрэн мэдэрдэг болсон. 
“Бодол санааг [минь] ариун журам зогсолтгүй 
чимэн гоё[сны]”11 үр дүнд судруудыг хайрлах хайр 
маань өсөн нэмэгдсэн билээ.

Нифайн хуваалцсан дараах урилга болоод агуу 
адислалын талаар бодоод үз: “Хэрэв та нар урагш 
тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, мөн эцсээ 
хүртэл тэвчих аваас, болгоогтун, Эцэгийн ийн 
хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал байх болно.”12 
“Христийн үгнээс зоогло[хтой]” уялдуулан 
холбоход, тунгаажлах нь амттай хоолноос нэг 
халбагадаад, амтыг нь бүрэн мэдрэхийн тулд 
удаан, маш удаан зажлахтай адил юм.

Салад амталж байгаа эмэгтэй

Таны шүлэг юу вэ?

Та энэ сарын турш, долоо хоног бүр судрын 
нэг шүлгийг тунгаажлах уу? Энэ оныг дуустал 
үргэлжлүүлэх үү? Магадгүй олон жилээр 
үргэлжлүүлэн хийх үү? Жулиа бид хоёр Техасын 
Далласын аймшиггүй чин зоригт номлогчдыг 
бидэнтэй хамт 20 жилийн турш тунгаажлахад 
урьсан. Бид 17-хон жилийн дараа хамтдаа барианд 
хүрнэ. Дараа нь бид бодол санааг сэргээн, 
биднийг Христэд илүү ойртуулах шинэ зорилго 
тавина.

Та нар биднийг шалгахын тулд“Таны шүлэг 
юу вэ?” гэж асууж болно. Гэхдээ ийнхүү 



1092015 оны 10-ð ñàð

асуухдаа өөрийн судрыг бидэнтэй хуваалцахад 
бэлэн байгаарай гэдгийг хэлэх гэсэн юм. 
Хуваалцсанаараа бидний хүн нэг бүрд урам зориг 
өгөх билээ.

Ирэх хэдэн сар эсвэл хэдэн жилийн турш эсвэл 
бүр удаан хугацаанд долоо хоног бүр судрын нэг 
шүлгийг зүрх сэтгэл, оюун ухаандаа бичих нь 
таны болон таны гэр бүлийн амьдралыг хэрхэн 
өөрчлөхийг та төсөөлж чадах уу?

Есүс Христ бол бидний үлгэр жишээ

Есүс Христ багаасаа судрыг хайрлаж сурсан 
байж таараа. 12-хон насандаа ариун сүмд ухаант 
багш нартай чухал яриа өрнүүлэхийн тулд бага 
балчраасаа л судар уншин, тунгаан боддог байсан 
байх.13 Тэрээр номлолоо 30 насандаа14 эхлүүлсэн 
бөгөөд тохинууллынхаа эхэн үеэс эхлэн судраас 
үргэлж эш татдаг байсан.15 Тэгэхлээр Есүс 
номлолдоо бэлтгэхийн тулд судраас судалж, 
тунгаан бодоход наад зах нь 20 жилийг зарцуулсан 
гэвэл нэг их буруудахгүй байх гэж бодогдохгүй 
байна уу? Ирээдүйд гэр бүлдээ, мөн бусдад зааж 
адислах боломж гарахад сүнслэг байдлаараа бэлэн 
байхын тулд өнөөдрөөс эхлэн хийх ёстой зүйл 
танд байгаа юу?

Итгэлээ хөгжүүл, мөн хэрэгжүүл

Товчхон дүгнэхэд, та нар долоо хоног бүр 
хадгаламжиндаа мөнгө хийх шийдвэр гаргаасай 
хэмээн би хүсэж байна. Итгэлээ хөгжүүлэн, 
өөрөө өөрийгөө дэг журамтай байлгаж, дараа нь 
хэрэгжүүл. Түүнчлэн би та нарыг Бурханы үгийг 
долоо хоног бүр, урт хугацааны турш, гүн гүнзгий 
тунгаан бодох сонголтыг хийгээсэй гэж залбирч 
байна. Итгэлээ хөгжүүлэн, өөрөө өөрийгөө дэг 
журамтай байлгаж, дараа нь хэрэгжүүлцгээ.

Миний хоёр дахь, “бодгалийг аврах” урилгын ач 
тус нь “хадгаламжинд мөнгө хий” гэсэн эхний 
урилгын ач тусыг бодвол, дэлхийн хив хорхой 
болоод зэв идэж чадахааргүй,16 мөнхөд таных 
байх болно.

Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон “Судрыг нягт 

нямбай, мөн төлөвлөн судал. Түүний талаар 
тунгаан бодож, залбир. Судрууд бол илчлэлт 
бөгөөд энэ нь бас нэмэлт илчлэлтийг авчрах 
болно”17 гэсэн тодорхой зөвлөгөө ба амлалтыг 
өгсөн.

Дүгнэлт

Та нар оюун ухаан, сэтгэл зүрхэндээ долоо 
хоног бүр судрын шүлгийг бичсэндээ хэзээ 
ч харамсахгүй гэдгийг би амлаж байна. Та 
нар сүнслэг зорилго, хамгаалалт, хүч чадлаа 
үргэлжлэн өсөн нэмэгдэхийг мэдрэх болно.

Есүс Христийн “Миний хийхийг харсан тэр 
зүйлүүдээ хий”18 гэсэн үгийг сана. Бид Түүний 
үгсийг амьдралдаа бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх 
болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр 
залбирч байна, амен. 
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Их	Эзэний	тогтоосон	хаалт	хоригууд	биднийг	
хилэнцэт	болон	хорт	нөлөөллөөс	хамгаалах	
аюулгүй	боомт	болж	өгдөг.

Хэсэг хугацааны өмнө 
би Австралид айлчилж 
байхдаа серфингээрээ 
(далайн давлагаан дээр 
гулгах) нэгэн алдартай, 
морины тах хэлбэртэй 
далайн тохой руу 
аялж билээ. Би далайн 
эргээр алхаж явахдаа 
далайн тохойн цаадах, 
нөмрөн ирэх том хүчит 
давлагааг болон далайн 

эрэг рүү хуйлран ирэх жижиг давлагаануудын 
гайхамшигтай сайхныг бахдан харж явав.

Би цаашлан алхаж явахдаа хэсэг америк 
серферүүдтэй дайралдав. Тэд ямар нэгэн зүйлд 
унтууцсан байдалтай далай руу занган, чанга 
чанга ярьж байв. Би тэднээс юу болсныг асуухад, 
тэд далайн тохойн цаахна бууж байгаа том 
давлагаануудын зүг заалаа.

Тэдний нэг нь “Тийшээ хар даа, чи тэнд байгаа 
хаалтыг харж байна уу?” гэж ууртай гэгч хэлэв. 
Би илүү анхаарч ажиглаад, сэтгэл татам том 
давлагаанууд эргэлдэн бууж байгаа яг тэр хэсэгт, 
далайн тохойд хөндөлдүүлэн тавьсан хаалтыг 
харав. Уг хаалт нь хүнд төмөр тороор хийгдсэн 
байсан ба усан дээрх хөвөгчөөр татагдаж байлаа. 
Серферүүдийн хэлснээр, тэр тор нь бүр далайн 
ёроолд хүрсэн байжээ.

Америк серфер цааш үргэлжлүүлэн, “Бид энэ 
том давлагаанууд дээр гулгах гэж амьдралд ганц 
тохиолдох аяллаар ирээд байдаг. Бид далайн 

тохойн дотор хуйлран орж ирж байгаа жижиг 
давлагаанууд дээр гулгаж болно л доо, гэхдээ тэр 
хаалтаас болоод том давлагаанууд дээр гулгаж 
чадахгүй нь. Тэр хаалтыг яагаад барьсныг огт 
мэдэхгүй юм. Энэ нь бидний аяллыг бүтэлгүй 
болгосныг л би мэдэж байна” гэж хэлж билээ.

Америк серферүүд улам их гомдоллож эхлэх үед 
ойрхон байсан, нутгийн, ахимаг насны нэг серфер 
анхаарлыг минь татав. Тэр тавигдсан хаалтын 
талаар гомдоллосон яриа нэмэгдэхийг сонсох 
тусам тэвчээр нь алдагдаж буй мэт харагдаж байв.

Эцэст нь тэрээр босоод, уг бүлэг хүмүүс рүү 
дөхөн ирсэн юм. Тэр юу ч хэлэлгүй, үүргэвчнээсээ 
дуран гаргаж ирээд, серферүүдийн нэгэнд өгөн, 
далайд тавигдсан хаалтын зүг заав. Серфер бүр 
дурангаар ээлжлэн харлаа. Тэгээд миний ээлж 
ирж, би томруулах дурангийн тусламжтайгаар, 
өмнө нь харж чадахгүй байсан нэгэн зүйлийг 
харсан юм. Хаалтын нөгөө талд, усан доторх 
хадны ойролцоо хооллож буй аварга загаснуудын 
нурууны сэрвээг олж харав.

Тэд тэр даруй таг чимээгүй болов. Уг настай 
серфер дурангаа буцааж аваад, биднээс холдон 
одохдоо хэлсэн үгийг нь би хэзээ ч мартахгүй. 
Тэр “Хаалт хориг тавьсанд битгий шүүмжлэлтэй 
ханд. Энэ нь та нарыг аварга загасанд идүүлэхээс 
хамгаалж байгаа цорын ганц зүйл нь юм шүү” гэж 
хэлж билээ.

Бид тэр үзэсгэлэнт далайн эрэг дээр зогсох 
үед бидний бодол гэнэт өөрчлөгдсөн байв. Том 
давлагаанууд дээр гулгах баяр хөөр, таашаалыг 
үгүй болгосон уг хориг нь хязгаарлалт, саад 
мэт санагдаж байсан бол одоо огт өөр санагдаж 
байв. Усны мандлын доохно нүүрлэсэн аюулыг 
ойлгосон болохоор уг хориг одоо аюулгүй 

Бурханы зарлигуудыг сахидаг хүмүүс адислагдаж, 
аз жаргалтай байдаг

ДАЛЫН 
АХЛАГЧ ВОН Г.KИЙЧ
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байдал, хамгаалалт, амар амгаланг өгч байгаа мэт 
санагдаж байлаа.

Бид амьдралын замаар явж, хүсэл мөрөөдлөө 
хөөх зуур Бурханы зарлиг, жишгүүд нь уг 
хоригийн адил заримдаа ойлгоход хэцүү байж 
болно. Тэдгээр нь бусад олон хүний дагаж байгаа 
хөгжилтэй, сэтгэл баясгам замыг хаасан, хүнд, 
хөдөлшгүй саад мэт санагдаж магадгүй. Ахлагч 
Паулын өгүүлснээр, “Бид толинд бүдэг бадаг 
хардаг”1 гэсэн шиг үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал 
байхад бид гадаргуугийн доохно байгаа их 
аюулуудыг харж чадахгүй байх нь олонтоо 
тохиолддог.

Гэвч “Бүх зүйлсийг ойлго[дог]”2 Тэрээр тэдгээр 
аюул яг хаана байгааг мэддэг. Тэр бидэнд 
зарлигуудаар болон хайраар өгсөн удирдамжаараа 
дамжуулан тэнгэрлэг заавар өгдөг бөгөөд 
тэгснээр бид тэдгээр аюулаас зайлсхийж, биднийг 
ангалаас болон сүнслэг байдлын араатнуудаас 
хамгаалагдсан замыг амьдралдаа бий болгож 
болох юм.3

Бид Бурханы бидэнд зориулан тавьсан замыг өдөр 
бүр дагаж, Түүний бидэнд өгсөн зарлигуудыг 
бүхий л чадлынхаа хэрээр сахиснаар Түүнийг 
хайрлах хайр, Түүнд итгэх итгэлээ харуулдаг. 
Ялангуяа бид Бурханы зарлигуудыг яагаад дагах 
ёстойгоо ойлгоогүй эсвэл биднээр хийлгэхийг 
хүссэн тодорхой нэг зүйлийг нь бүрэн ухаараагүй 
үедээ итгэл ба хайраа илүү үзүүлдэг. Хаалт 
хоригийн цаана хурц шүдтэй махчин загас 
эргэлдэж байгааг мэдэж байгаа тохиолдолд 
хаалтын наана үлдэхэд амархан. Харин нөгөө 
талд зөвхөн сэтгэл хөдөлгөм, том давлагаанууд л 
харагдаж байгаа үед хаалтны наана үлдэнэ гэдэг 
бол хэцүү юм. Гэхдээ яг тийм цаг мөчүүдэд бид 
итгэлээрээ үйлдэхийг сонгож, Бурханд найдлага 
тавин, Түүнийг хайрладгаа харуулснаар илүү их 
өсөж хөгждөг.

Шинэ Гэрээн дэх Ананиа, Христэд итгэгчдийг 
шоронд хорих эрхтэй тэрхүү Саулыг эрж хайн, 
адисал хэмээх Их Эзэний зарлигийг ухаараагүй. 
Гэсэн ч Ананиа Бурханы зарлигийг дагасан учраас 
төлөөлөгч Паулын сүнслэг төрөлтийн гол түлхүүр 
нь болсон юм.4

Бид Их Эзэнд найдаж, итгэлээ хөгжүүлж, 
Түүний зарлигуудыг дуулгавартай даган, бидэнд 
зориулан гаргасан замыг нь дагах явцдаа Их 
Эзэний хүссэн хүн болдог. Энэхүү “болох явц” 
буюу зүрх сэтгэлийн хөрвүүлэг нь хамгийн чухал 
юм. Ахлагч Даллин Х.Өүкс бидэнд: “Хэний ч 
хувьд зүгээр урсгалаар явж байгаа мэт амьдрах 
нь хангалттай биш. Зарлиг, ёслол, гэрээнүүд 
нь тэнгэр дэх дансанд оруулах шаардлагатай 
орлогын жагсаалт биш билээ. Есүс Христийн сайн 
мэдээ нь бид хэрхэн Тэнгэрлэг Эцэгийн хүссэн 
хүмүүс болохыг бидэнд харуулдаг төлөвлөгөө 
юм”5 гэж хэлжээ.

Тиймээс жинхэнэ дуулгавартай байдал гэдэг нь 
Түүнд өөрсдийгөө бүрэн даатгаж, тогтуун ба 
ширүүн давлагаатай үеийн аль алинд Түүгээр 
замаа заалгахыг зөвшөөрнө гэсэн үг юм. Мөн 
бид өөрсдөө мянга хичээснээс ч илүүтэй, Түүний 
биднийг сайн хүн болгож чадна гэснийг нь 
ухаарна гэсэн үг юм.

Бид Түүний хүслийг хүлцэн дагах явцдаа амар 
амгалан хийгээд аз жаргалыг улам их мэдэрдэг. 
Бенжамин хаан Бурханы зарлигуудыг сахидаг 
хүмүүс “бүх зүйлд, биеийн мөн сүнсний аль 
алинд” “адислагдсан мөн баярт”6 хүмүүс юм 
хэмээн заасан. Бурхан биднийг баяр хөөртэй 
байгаасай гэж хүсдэг. Тэр биднийг амар амгалан 
байгаасай гэж хүсдэг. Тэр биднийг амжилттай 
байлгахыг хүсдэг. Тэр биднийг эргэн тойрон дахь 
дэлхийн нөлөөллүүдээс хамгаалагдаж, аюулгүй 
байлгахыг хүсдэг.

Өөр үгээр хэлбэл, Их Эзэний тушаалууд нь бид 
дараагийн амьдралд өргөмжлөгдөж болохын тулд 
энэ амьдралдаа сэтгэл дундуур байсан ч тэвчиж 
сурвал зохих усан доорх зарим хаалт хоригоос 
бүрддэггүй. Харин ч, Их Эзэний тавьсан хаалт 
хоригууд нь цөхрөлийн гүн рүү биднийг доош 
татах хилэнцэт болон хорт нөлөөнөөс хамгаалах 
аюулгүйн боомтыг бидэнд хангаж өгдөг. Их 
Эзэний зарлигууд нь хайр, халамж тавих үүднээс 
өгөгдсөн бөгөөд дараагийн амьдралд бидэнд 
баяр хөөр, өргөмжлөлийг авчрахад зориулагдсан 
шиг энэ амьдралд ч бидэнд баяр хөөр авчрах 
зориулалттай юм.7 Тэдгээр нь бидний хийх ёстой 
зүйлсийг, мөн хамгийн чухал нь бидний хэн болох 
ёстойг харуулдаг билээ.



112

Сайн ба үнэн бүх зүйлийн хувьд, Есүс Христ 
хамгийн сайн үлгэр жишээ болдог. Хүү нь 
Эцэгийн хүслийг хүлцэх үед дуулгавартай 
байдлын хамгийн агуу үйл тохиосон юм. Тэрээр 
Өөрт нь зориулагдсан байсан замаас өөр замаар 
аялж болохын тулд, аягыг холдуулахыг даруу 
байдлын гүнд гуйсан ч, Эцэгийнхээ яваасай 
хэмээн хүссэн замыг дагахаар хүлцсэн. Энэхүү 
зам нь Түүнийг төсөөлшгүй өвчин шаналлыг 
тэвчин Гетсеманиас Голгот хүрэхэд удирдсан 
ба тэнд Эцэгийнх нь Сүнс холдон явсан учраас 
Тэрээр цор ганцаар үлдсэн билээ. Гэвч энэ зам 
нь гурав дахь өдрөө хоосон булшинд, Түүнийг 
хайрладаг байсан тэдний зүрх сэтгэл болон 
чихэнд “Тэр амилсан”8 гэх үгс сонсогдоход дахин 
гэрэлтсэн юм. Энэ нь мөнхийн мөнхөд Бурханы 
хүүхдүүдэд зориулсан Түүний Цагаатгалаас 
үүдэлтэй баяр хөөр, тайвшралыг агуулсан байв. 
Эцэгийнхээ хүслийг Өөрийн хүслээс дээгүүр 
тавьж, Эцэгийн зарлигуудыг дагаснаар, Христ 
бидэнд мөнхийн амар амгалан, үүрдийн баяр 
баясал, мөнх амьдралын найдварыг өгсөн юм.

Бид хайраар дүүрэн Бурханы хүүхдүүд гэдгийг 
би гэрчилж байна. Энэхүү зорилгын тул, Тэр 
бидэнд зориулан Түүн рүү удирдах замыг 
тогтоож, уг замыг дагуулан биднийг хамгаалах 
хаалт хоригуудыг тавьсан юм. Бид уг замыг 
дагахын тулд чадах бүхнээ хийснээрээ үнэн 
аюулгүй байдал, аз жаргал, амар амгаланг олно. 
Мөн Түүний хүсэлд захирагдах үедээ бид Түүний 
хүссэн хүмүүс болдог. Есүс Христийн нэрээр, 
амен.  
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Бурханы	хуулиуд	нь	биднийг	хайрлах	Түүний	
хайрын	илрэл	бөгөөд	Түүний	хуулийг	дагах	нь	
Түүнийг	хайрлах	бидний	хайрын	илэрхийлэл	
билээ.

Манай том охин Жэн 
гурав дахь охиноо 
төрүүлээд эмнэлгээс 
гэртээ ирэхэд нь 
би түүнд туслахаар 
тэднийд очсон юм. Том 
охиныг нь сургуульд 
нь явуулсныхаа дараа 
Жэнд юу юунаас илүү 
амралт хэрэгтэй гэж 
бид шийдэв. Тиймээс 
миний хувьд эх, хүүхэд 
хоёрыг нам гүм орчинд 

байлгахад нь хамгийн их тус болж чадах зүйл бол 
түүний охин Клоуиг гэр рүүгээ авч явах байв.

Би Клоуигийн суудлын бүсийг бэхэлж, өөрийнхөө 
бүсийг зүүгээд, тэднийхээс хөдөлсөн юм. Гэвч 
биднийг гудамжны төгсгөлд хүрч ч амжаагүй 
байтал Клоуи суудлынхаа бүсийг аль хэдийн 
тайлчихсан, миний мөрөн дээгүүр ширтэн, надтай 
юм яриад зогсож байв! Би машинаа замаас гарган 
зогсоогоод, бууж, түүнийг суудалд нь дахин 
суулган, бүсийг нь бэхэлсэн юм.

Бид дахин хөдлөөд тийм ч удаагүй байтал тэр 
дахиад л суудлаасаа боссон байв. Би өмнөхөө 
давтан хийсэн ч энэ удаад тэр намайг машиндаа 
буцаж суугаад, суудлын бүсээ зүүж ч амжаагүй 
байтал аль хэдийн босоод зогсчихсон байлаа!

Нэг л мэдэхэд, би замын хажууд зогссон машин 
дотроо 3 настай хүүхэдтэй тэмцэлдэж буйгаа олж 
анзаарав. Тэгээд ч тэр намайг дийлж байлаа!

Суудлын бүсээ зүүсэн байх нь сайн зүйл гэдгийг 
би түүнд ойлгуулахын тулд толгойд орж ирсэн 
бүх л санаагаа ашиглав. Гэвч тэр миний үгийг 
хүлээж авсангүй! Эцэст нь би тэгвэл/тэгнэ гэдэг 
арга барилыг ашиглахаар шийдэв.

“Клоуи, хэрэв чи суудлынхаа бүсийг тайлахгүй 
бол хоёулаа эмээгийндээ очоод зуурсан гурилаар 
тоглоно шүү” гэж би хэлэв.

Тэр хариу хэлсэнгүй.

“Клоуи, хэрэв чи суудлынхаа бүсийг тайлахгүй 
бол эмээгийндээ очоод хоёулаа талх барина шүү.”

Тэр бас л хариу хэлсэнгүй.

Би дахин нэг оролдлого хийв. “Клоуи, хэрэв чи 
суудлынхаа бүсийг тайлахгүй суувал дэлгүүрээс 
амттан авч өгнө шүү.”

Би гурван ч удаа оролдоод, ийм арга хэрэглээд 
нэмэргүй гэдгийг ойлгосон юм. Тэр нэгэнт 
шийдсэн байсан учраас түүнийг суудал дээрээ 
бүсээ тайлалгүй үлдээхэд ямар ч тэгвэл/тэгнэ 
гэсэн арга барилыг хэрэглэх нь хангалтгүй байлаа.

Бид замын хажууд өдөржин суух боломжгүй 
байсан ба тэгээд ч би хуулиа дагахыг хүсэж 
байлаа. Бас Клоуиг машин дотор зогсоогоороо 
байхад жолоо барих нь аюултай байв. Би дотроо 
залбирсны дараа, “Түүнд заа” гэх Сүнсний 
шивнээг сонссон юм.

Би түүн рүү эргэж хараад, суудлын бүсээ түүнд 
харуулахын тулд бүсээ биенээсээ холдуулан 
барив. Би “Клоуи, суудлын бүс намайг хамгаалах 
учраас би энэ бүсийг зүүдэг. Харин чи суудлын 

“Хэрэв та нар Намайг хайрладаг бол 
Миний тушаалуудыг сахь”

ХАЛАМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР 
ЗӨВЛӨХ КЭРОЛ М.СТЭФЭНС
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бүсээ зүүгээгүй байгаа болохоор аюултай нөхцөлд 
орно. Хэрэв чи гэмтэж бэртвэл би уйлна шүү дээ” 
гэж түүнд хэлсэн юм.

Тэр над руу харлаа. Би түүний хариултыг сэтгэл 
түгшин хүлээнгээ, түүний бяцхан оюун ухаанд 
янз бүрийн бодол эргэлдэж байгааг харах шиг 
болов. Эцэст нь түүний том цэнхэр нүд гэрэлтэн, 
“Эмээ, та надад хайртай учраас намайг суудлын 
бүсээ зүүгээсэй гэж хүсэж байгаа юм байна!” гэж 
хэллээ.

Намайг энэ бяцхан охинд хайраа илэрхийлэх 
үед Сүнс машиныг дүүргэв. Би тэр мэдрэмжийг 
үргээхийг хүсээгүй ч, боломжоо алдахгүйн 
тулд машинаасаа бууж, түүний бүсийг бэхэлж 
өглөө. Тэгээд би түүнээс, “Клоуи, чи суудлаасаа 
босохгүй биз?” гэж асуув. Тэр амттан авахаар 
дэлгүүр руу явахдаа ч, бас дэлгүүрээс гэр хүртэл 
явахдаа ч бүсээ тайлалгүй суусан юм. Гэрт очсоны 
дараа Клоуи миний өгсөн амлалтыг мартаагүй 
байсан тул бид бас талх барьж, зуурсан гурилаар 
тоглож билээ!

Тэр өдөр нөгөө замаараа буцаад явж байхад, 
“Хэрэв та нар Намайг хайрладаг бол, Миний 
тушаалуудыг сахь”1 хэмээх нэгэн судар санаанд 
минь орж ирсэн юм. Бид хүүхдүүдэд зааж, 
удирдан чиглүүлж, хамгаалах үүрэгтэй. Яагаад? 
Яагаад гэвэл, бид тэдэнд маш их хайртай учраас 
юм. Гэхдээ би түүнийг хайрладагтаа машиных 
нь суудалд бүстэй нь суулгахыг хүссэнийг тэр 
хязгаарлалт гэж үзэн, захирагдахыг хүсэхгүй 
байсан юм. Суудлын бүс нь эрх чөлөөг нь 
хязгаарлаж байна гэж тэр боджээ.

Бид Клоуитай адил зарлигуудыг хориг, 
хязгаарлалт гэж харж болно. Заримдаа Бурханы 
хуулиуд бидний хувийн эрх чөлөөг боогдуулан, 
сонгох эрхийг маань авч, өсөлт хөгжилтийг 
хязгаарлаж байгаа мэт бидэнд санагдаж болно. 
Гэхдээ бид илүү сайн ойлголт авахаар эрэлхийлэн, 
Эцэгтээ заах боломж олгосноор Түүний хуулиуд 
нь биднийг хайрлах Түүний хайрын илрэл бөгөөд 
Түүний хуулийг дагах нь Түүнийг хайрлах бидний 
хайрын илэрхийлэл гэдгийг харж эхэлдэг.

Хэрэв та нар замын хажууд машин тань зогссон 
байна гэж үзвэл, хэрэв дагах юм бол буцаад “итгэл 

болон дуулгавартай байдлын зам” дээрээ аюулгүй 
гарахад тань туслах хэдэн зарчмыг санал болгохыг 
надад зөвшөөрнө үү”?2

Нэгдүгээрт, Бурханд итгэ. Түүний танд зориулсан 
мөнхийн төлөвлөгөөнд найд. Бидний хүн нэг 
бүр “Тэнгэрлэг эцэг эхийн хайртай сүнслэг 
охин, хүү юм.” Тэдний биднийг хайрлах хайрыг 
зарлигуудаас нь харж болно. Зарлигууд нь 
биднийг “энэ дэлхийд амьдрах”3 хугацаанд 
бидэнд зааж, удирдан чиглүүлж, хамгаалах чухал 
зааврууд байдаг.

Бид “мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйд” сонгох 
эрхээ ашиглан Бурханы төлөвлөгөөг хүлээн авч,4 
Бурханы мөнхийн хуульд дуулгавартай байх нь 
Түүний төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
маань нэн чухал гэдгийг бид олж мэдсэн. 
Судрууд, “Энэ дэлхийн сууринаас өмнө дээр 
нь бүх адислал тулгуурлагдсан хууль тэнгэрт 
эргэлт буцалтгүйгээр тогтоогдсон болой”5 хэмээн 
заадаг. Хэрэв бид хуулийг дуулгавартай дагавал, 
адислалуудыг хүлээн авна.

Мөнх бус амьдралыг дагалдан ирэх алдаа 
дутагдал, тулгарах эсэргүүцэл, сурч мэдэх зүйл их 
байсан ч, Бурхан бидний мөнхийн чадавхыг хэзээ 
ч мартдаггүй. “Бурхан Өөрийн хүүхдүүдийг буцаж 
ирээсэй гэж хүсдэг учраас”6 бид Түүнд найдаж 
болно. Мөн Тэрээр Өөрийн Хүү, Есүс Христээр 
дамжуулан замыг бэлдэж өгсөн. Цагаатгал “бол 
авралын төлөвлөгөөний гол цөм юм.”7

Хоёрдугаарт, Христэд итгэ. Дуулгавартай байдал 
ба цэвэр хайрын төгс илэрхийлэл бол Есүс 
Христийн цагаатгал юм. Тэрээр бидний төлөө 
амиа золиосолсон. Тэрээр, “Би Эцэгийнхээ 
тушаалыг сахиж, Түүний хайр дотор байдгийн 
адил, та нар Миний тушаалыг сахивал Миний 
хайр дотор байх болно”8 гэж хэлсэн.

Есүс:
“Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа 
өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла.

“Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал 
мөн.

 “Удаах нь ‘Чи хөршөө өөрийн адил хайрла’ 
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гэсэнтэй адил юм”9

Ням гараг бүр бид Аврагчийн хязгааргүй 
цагаатгалын бэлгэдлүүдээс хүртэн, Түүний 
цэвэр хайрын талаар тунгаан бодож, дурсан 
санах боломжтой. Ариун ёслолын үеэр би талх, 
ус түгээж буйг хардаг. Би гараа сунган, ариун 
ёслолоос хүртэхдээ Түүнийг үргэлж санаж, 
зарлигуудыг нь дагахын тулд Түүний нэрийг өөр 
дээрээ авахад бэлэн байх гэрээ хийдэг. Тэрээр 
Өөрийн Сүнсийг үргэлж [бидэнтэй] хамт байлгана 
хэмээн амладаг.10

Гуравдугаарт, Сүнсний шивнээнд итгэ. Клоуи бид 
хоёрт тохиолдсон үйл явдлын үеэр Сүнс надад нэг 
судрын шүлэг шивнэснийг санаж байна уу? Уг 
шүлэг нь Иоханы 14:15-р шүлэг юм: “Хэрэв та нар 
Намайг хайрладаг бол, миний тушаалуудыг сахь.” 
Цааш нь дараах чухал шүлгүүд бичигджээ:

 “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.”11

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүнээр батлагдсан зохистой гишүүн 
бүр Ариун Сүнсний нөхөрлөлийг хүлээн авах 
эрхтэй. Мацаг барих, залбирах, судраас судлах, 
мөн дуулгавартай байх нь Сүнсний өдөөлтийг 
сонсож, мэдрэх бидний чадварыг өсгөн 
нэмэгдүүлдэг.

Та нарын оюун ухаан эргэлзээ, төөрөгдлөөр 
дүүрэх үед Эцэг, Хүү хоёр та нарт Ариун Сүнсийг 
илгээн, сэрэмжлүүлж, энэ мөнх бус амьдралын 
аялалд тохиолдох аюул дундуур эсэн мэнд 
удирдан залах болно. Тэр танд эргэн санахад 
тань туслан, тайвшруулж, “найдвар хийгээд төгс 
хайраар”12 дүүргэнэ.

Дөрөвдүгээрт, амьд бошиглогчдын зөвлөгөөнд 
итгэ. Тэнгэрлэг Эцэг маань Өөрийн 
бошиглогчдоор дамжуулан Түүний үгийг сонсож, 
мэдэх арга замыг бидэнд өгсөн. Их Эзэн “… 

миний өөрийн дуу хоолой байна уу, эсвэл миний 
үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ нь яг 
адил, бүгд биелэгдэх болно”13 хэмээн тунхагласан 
байдаг .

Сайхан бошиглогчид бидэнд “Хүндэтгэлийн 
өдрийг санаж, үүнийг ариунаар нь сахих”14 
мацгийн хуулийг дагахыг зөвлөсөн. Бошиглолын 
энэхүү зөвлөгөөнд дуулгавартай байх нь бидэнд 
Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, бусдыг 
хайрлан, халамжлахад гар биеэ оролцохын сацуу, 
Бурханыг болон хөршөө хайрла гэсэн Түүний 
зарлигд дуулгавартай байх арга замыг олгодог.15

Их Эзэний бошиглогчдоороо дамжуулан хэлсэн 
үгийг дагах нь биднийг аюулаас хамгаалдаг. 
Бурхан ерөнхийлөгч Томас С.Монсоныг Өөрийн 
бошиглогчоор, Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөхүүд 
болон Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгыг 
гишүүдийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчээр 
дуудсан юм. Айдас, анхаарал сарниулах зүйлс, 
саад тотгор, уур хилэн өсөн нэмэгдэж буй 
энэ дэлхийд бид энэрэл хайраар дүүргэгдсэн 
Есүс Христийн шавь нар, зөрчилдөөн үүсгэх 
асуудлуудыг шийдвэрлэхдээ хэрхэн биеэ авч явж, 
ярьж, ханддагийг харах боломжтой. Тэд Есүс 
Христийн тухай гэрчилдэг бөгөөд Есүс Христийн 
гэрчүүдийн хувьд аливаа зүйлд цэвэр хайр, 
энэрлээр ханддаг.

Клоуитай тохиолдсон явдлаас хойш би зарлигууд, 
хайрын талаар дурдсан судрын шүлгүүдийг 
судалсан бөгөөд олон шүлэг байгааг олж мэдсэн. 
Эдгээр бүх шүлэг нь Түүний хуулиуд нь биднийг 
хайрлах Түүний хайрын илрэл бөгөөд Түүний 
хуулийг дагах нь Түүнийг хайрлах бидний хайрын 
илэрхийлэл юм.

Бид Бурхан, Мөнхийн Эцэг ба Түүний Хүү, Есүс 
Христэд, мөн Түүний Цагаатгалд итгэх итгэлээ 
хөгжүүлж, Сүнсний шивнээнд, түүнчлэн амьд 
бошиглогчдын зөвлөгөөнд итгэснээрээ замын 
хажуугаас буцаад зам руугаа эргэн орж, гэртээ 
хүрэх замдаа эцсээ хүртэл тэвчих төдийгүй, баяр 
баясал олж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Бидний	Эцэгтэйгээ	дахин	хамт	амьдрах	
найдвар	нь	Есүс	Христийн	Цагаатгал	дээр	
тулгуурлагддаг.

Намайг есөн настай 
байхад буурал үстэй, 
150 см өндөртэй 
ээжийн талын эмээ 
маань бидэнтэй хамт 
хэдэн долоо хоног 
байхаар манайд ирсэн 
юм. Түүнийг байх 
үеэр нэгэн өдөр би 
хоёр ахтайгаа хамт 
гэрийнхээ эсрэг 
гудамжны талбай дээр 
нүх ухахаар шийдэв. 

Бид яагаад үүнийг хийх болсноо ойлгодоггүй. 
Хөвгүүд зүгээр л нүх ухах дуртай байдаг шүү 
дээ. Бид бага зэрэг халтартсан болохоос биднийг 
асуудалд оруулах зүйл болоогүй байлаа. Хөрш 
айлын хөвгүүд нүх ухах нь сонирхолтой байгааг 
хараад, бидэнд тусалж эхлэв. Дараа нь бид 
бүгдээрээ халтар болсон байлаа. Газар хатуу 
байсан учраас бид зөөллөхийн тулд цэцгийн 
талбайн хуванцар хоолойг чирж авчран, нүхний 
ёроолыг бага зэрэг услав. Хэдийгээр бид 
халтартсан ч нүх улам гүнзгий болсон байв.

Хүүхдүүдийн нэг нь нүхээ усан сан болгох санал 
гаргаснаар бид нүхээ усаар дүүргэв. Би хамгийн 
бага нь байсан бөгөөд бусдадаа таалагдахын тулд, 
тийшээ үсэрч, туршиж үзэхээр болов. Үүний дараа 
би улам халтар болсон. Би шавартай холилдох 
бодолгүй байсан ч, эцэст нь ийм үр дүнд хүрсэн 
билээ.

Сэрүүн болж эхлэхэд би гэртээ очих санаатай 
гудамж хөндлөн гарав. Эмээ надтай урд 
хаалган дээр тааралдаж, намайг гэрт орохыг 
зөвшөөрсөнгүй. Хэрэв намайг оруулах юм бол би 

түүний дөнгөж сая цэвэрлэсэн байшин дотор мөр 
гаргана гэж тэр хэлэв. Тиймээс би ямар ч есөн 
настнуудын адилаар арын хаалга руу гүйж очсон 
ч эмээ маань миний төсөөлснөөс илүү хурдан 
байлаа. Би галзууртлаа уурлаж, хөлөө дэвсэлж 
байшиндаа орохыг хүссэн ч хаалга нээгдсэнгүй.

Би нойтон, шавартай бас даарч байсан болохоор 
хүүхэд насныхаа төсөөллөөр арын хашаандаа 
ингээд үхдэг байжээ гэж бодож билээ. Эцэст 
нь, би гэртээ орохын тулд юу хийх ёстойгоо 
эмээгээсээ асуусан юм. Юу болохыг бүрэн ойлгож 
амжихаас өмнө эмээ намайг арын хашаанд усаар 
шүршиж байлаа. Мөнх мэт санагдсан энэ үйл 
явдлын дараа эмээ намайг цэвэр болсон гэж 
хэлээд, гэрт оруулсан. Гэрт дулаахан байсан 
бөгөөд би хуурай, цэвэрхэн хувцас өмсөх 
боломжтой болсон юм.

Энэхүү бодит амьдралын сургаалт зүйрлэлээс 
Есүс Христийн дараах үгсийг бодож үзээрэй: 
“Мөн ямар ч цэвэр бус зүйл түүний хаант улсад 
орж чадахгүй; тиймийн тул өөрсдийн итгэл, мөн 
өөрсдийн бүх нүглийн наманчлал, мөн төгсгөл 
хүртэлх өөрсдийнх нь үнэнч шударга байдлын 
учир миний цусанд өөрсдийн өмсгөлийг угаасан 
тэднээс бусад юу ч түүний амралтад орохгүй.”1

Эмээгээрээ ус шүршүүлэн байшингийнхаа гадаа 
зогсох нь тааламжгүй, эвгүй байв. Бид нүглийн 
шавартай нүхэнд үлдэхийг эсвэл шавартайгаа 
байхыг сонгосноор Тэнгэр дэх Эцэгтээ эргэн ирж, 
Түүнтэй хамт байх боломжгүй болох нь мөнхөд 
эмгэнэлтэй байх юм. Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ 
оршихуйд эргэн ирж, Түүний дэргэд үлдэхэд 
шаардлагатай зүйлсийн хувьд бид өөрсдийгөө 
хуурах ёсгүй. Бид цэвэр ариун байх ёстой.

Бид энэ дэлхийд ирэхээсээ өмнө, сүнсэн биетэй 
байхдаа их зөвлөгөөнд оролцсон.2 Бид анхаарлаа 
хандуулж, бидний хэн нь ч нойрмоглоогүй 
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юм. Тэнгэр дэх Эцэг маань энэ зөвлөгөөн дээр 
нэгэн төлөвлөгөөг танилцуулсан. Уг төлөвлөгөө 
бидний сонгох эрхийг хадгалан үлдээж, зөвхөн 
Түүнийхээс бус харин өөрсдийнхөө туршлагаас 
суралцахыг шаардаж байсан учраас Тэр биднийг 
нүгэл үйлдэнэ гэдгийг мэдэж байв. Тэр бас гэм 
нүгэл биднийг бохирдуулж мөн Түүний оршихуйд 
эргэн очих боломжгүй болгоно гэдгийг мэдэж 
байсан. Учир нь түүний амьдардаг газар бол 
эмээгийн цэвэрлэсэн байшингаас хавьгүй илүү 
цэвэрхэн билээ.

Тэнгэр дэх Эцэг бидэнд хайртай бөгөөд “[бидний] 
үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
тохиолгон авчрах” нь Түүний зорилго юм.”3 
Түүний төлөвлөгөөнд бид хэчнээн бохирдсон ч 
биднийг цэвэр болоход тусалж чадах Аврагчийн 
үүрэг оролцоо хэрэгтэй байв. Тэнгэр дэх Эцэг 
маань Аврагч хэрэгтэй байгааг зарлах үед 
Эцэгийн адил өсөж хөгжсөн Сүнсний дэлхий 
дээрх Ууган Хүү болох Есүс Христ рүү бид 
эргэн харсан гэдэгт би итгэдэг.4 Түүнийг Аврагч 
болох ёстойг мөн бидний хэн нь ч үүнийг хийж 
чадахгүйг, харин Тэр л чадах байсныг бид мэдэж 
байсан гэдэгт би итгэдэг.

Есүс Христ Гетсемани цэцэрлэг болон Голгатын 
загалмай дээр бие болон сүнсээрээ зовж шаналан, 
өвдөлтөөсөө болж чичирч, сүв бүрээс нь цус 
шүүрч, энэ гашуун аягыг Өөрөөсөө зайлуулахыг 
Эцэгээсээ гуйсан ч5 Тэрээр хүртсэн юм.6 
Тэр яагаад үүнийг хийсэн бэ? Тэрээр Эцэгээ 
алдаршуулж, “хүмүүний үрсийн төлөө өөрийн 
бэлтгэлүүдийг дуусгахыг”7 хүссэн хэмээн Өөрөө 
хэлсэн. Тэрээр гэрээгээ сахиж, биднийг гэртээ 
эргэн ирэх боломжоор хангахыг хүссэн. Хариуд нь 
Тэр биднийг юу хийгээсэй хэмээн хүсдэг вэ? Бид 
Түүний адилаар зовохгүй байхын тулд нүглүүдээ 
хүлээж, наманчлахыг л Тэр биднээс хүсдэг.8 
Бид Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ байшингийн гадна 
үлдэхгүй байхын тулд Тэр биднийг цэвэр ариун 
болохыг урьдаг.

Ах, эгч нар аа, нүглээс зайлсхийх нь амьдралын 
илүү зөв хэв маяг хэдий ч Есүс Христийн 
Цагаатгалын үр нөлөөгөөр бидний ямар гэм нүгэл 
үйлдсэн нь эсвэл энэхүү сургаалт зүйрлэлийн 
нүхэнд хэр гүн живсэн эсэх нь хамаагүй юм. 
Бошиглогч Нифайн хэлснээр та нарыг “туйлын 

амархнаар хавчих”9 нүглүүдийн улмаас та нар 
ичиж, ичингүйрэх нь ч бас хамаагүй. Нэгэн цагт 
та ууган хүү байх эрхээ шөлөөр худалдсан нь ч 
хамаагүй юм.10

Харин Бурханы Хүү, Есүс Христ “өөрийн 
хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынх нь дагуу 
хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд” 
“тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд мөн 
уруу таталтуудыг”11 тэвчсэн нь хамаатай. Тэрээр 
энэ дэлхийд ирж, “бүх зүйлийн доор”13 бууж 
мөн ямар ч хүний тэвчиж чадахаас “илүү хүчтэй 
эсэргүүцлүүдийг”14 хүлцэн12 тэвчих хүсэлтэй 
байсан нь хамаатай юм. Христ бидний өмнөөс 
Эцэгт хандан “Эцэг минь, нүгэл үйлдээгүй, таны 
таалалд нийцсэн түүний зовлон хийгээд үхлийг 
болгоогтун. … Иймийн тул, Эцэг минь, тэд надад 
ирж бас мөнх амьдралыг авч болохын тулд миний 
нэрэнд итгэх эдгээр ах дүүсийг минь өршөөгөөч”15 
хэмээн гуйж байгаа нь хамаатай. Энэ нь үнэхээр 
хамаатай тэрхүү зүйл бөгөөд бидэнд өгөгдөх 
хэрэгтэй тэрхүү зүйл нь шинэчлэгдсэн найдвар 
хийгээд дахин нэг удаа хичээгээд үзэх шийдвэр 
төгс байдал юм. Учир нь Тэрээр биднийг 
өршөөсөн билээ.16

Биднийг наманчлахаар Аврагчийг даруухнаар 
эрэлхийлэх үед Тэр биднээс хэзээ ч урвахгүй; 
биднийг өнгөрсөн хүмүүс гэж бодохгүй; “үгүй 
ээ, дахиад л та нар уу” гэж хэлэхгүй; мөн нүглээс 
зугтах нь хэчнээн хэцүү гэдгийг ойлгохгүй байгаа 
учраас биднийг үгүйсгэхгүйг би гэрчилж байна. 
Тэрээр харамсах мэдрэмжийг, ичгүүртэй байдал 
хийгээд нүглийн зайлшгүй үр дагавар болох 
уур бухимдал гэх мэт бүх зүйлийг бүрэн төгс 
ойлгодог.

Наманчлал нь бодит бөгөөд үр дүнтэй. Энэ бол 
зохиомол туршлага эсвэл “галзуурсан оюун 
ухааны”17 бүтээл биш юм. Үүнд ачаа дарамтыг 
арилгаж, итгэл найдвараар орлуулах хүч байдаг. 
Наманчлал “бидэнд хилэнцийг үйлдэх хүслийг 
үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийлгэдэг”18 
зүрх сэтгэлийн хүчирхэг өөрчлөлт рүү удирддаг. 
Наманчлал амар хялбар байдаггүй. Мөнхийн 
ач холбогдолтой зүйлс амар хялбар байх нь 
ховор байдаг. Гэвч үр дүн нь үнэ цэнэтэй юм. 
Сүмийн Далын гишүүдэд хандаж хэлсэн сүүлийн 
үгэндээ ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр “Бодол нь 
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энэ юм: Цагаатгал ямар ч ул мөр үлдээдэггүй. 
Үүний зассан зүйлс нь өөрчлөгдөлгүй үлддэг. 
... Цагаатгал ямар ч ул мөр орхидоггүй. Энэ нь 
зөвхөн эдгээдэг бөгөөд үүний эдгээсэн зүйлс 
эдгэрсэн хэвээрээ үлддэг”19 хэмээн гэрчилсэн.

Үүнтэй адил бидний Эцэгтэйгээ дахин хамт 
амьдрах найдвар нь Есүс Христийн Цагаатгал 
дээр, Өөр дээрээ авах гэмгүй нэгний хүсэл дээр, 
Түүний дээр шударга ёс байх эрхгүй ч, Бурханы 
зарим охид, хөвгүүдийн шаардлагагүй ч өөрсдөө 
үүрэхээр сонгох тэдгээр нүгэл гэх мэт бүх хүн 
төрөлхтний алдсуудын нийтлэг нөлөөн дээр 
тулгуурладаг.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүдийн хувьд хэрэв бид гэрээнүүд 
байгуулж, байнга наманчилж, мөн эцсээ хүртэл 
тэвчих юм бол Тэр биднийг Өөртэйгөө хамт өв 
залгамжлагчид болгож20, Түүнтэй адил Эцэгт 
байгаа бүхнийг хүлээн авах21 болно гэдгийг бид 
мэддэг учраас ихэнх хүмүүсээс илүүтэй агуу хүч 
чадлыг Аврагчийн Цагаатгалтай холбон авч үздэг. 
Энэ бол дэлхийг цочирдуулам сургаал хэдий ч 
үнэн юм. Есүс Христийн Цагаатгал нь “тиймээс 
тэнгэрлэг Эцэг тань төгс байдаг шиг та нар 
мөн төгс бай”22 хэмээх Аврагчийн урилгыг төгс 
боломжтой болгож өгдөг.

“Бурханы ариун шүүлтийн дагуу [хүн бүр] 
шүүгдэх ёстой”23 хэмээн судрууд заадаг. Тэр өдөр 
хүмүүсийн дунд нуугдах эсвэл цэвэр биш байгаа 
шалтгаанаа бусдад тохох боломжгүй байх болно. 
Аз болоход бидний гэм нүглийн төлөө зовж 
шаналсан, Эцэгийн өмнө бидний өмгөөлөгч болон 
зогсдог, биднийг Өөрийнхөө найзууд хэмээн 
дууддаг, эцсээ хүртэл биднийг хайрладаг Есүс 
Христ эцэст нь бидний шүүгч байх болно хэмээн 
судрууд заадаг. Есүс Христийн Цагаатгалын 
ихэнхдээ үл анзаарагдан үлддэг адислалуудын нэг 
нь “Эцэг … бүх шүүлтийг Хүүдээ даатгасан”24 
явдал юм.

Ах, эгч нар аа, та нар өөрсдийн ухсан сүнслэг 

нүхнээс гарч чадах эсэхтээ урам хугарч эсвэл 
эргэлзэж байгаа бол “бидний мөн шударга ёсны 
хооронд зогсдог”, “хүмүүний үрсэд хандсан 
нинжин сэтгэлээр дүүргэгдсэн”, “өөр дээрээ 
тэдний алдас мөн тэдний зөрчлүүдийг авч” 
мөн “шударга ёсны шаардлагыг хангасан” 
Түүнийг санагтун.25 Өөрөөр хэлбэл Нифайн 
өөртөө эргэлзсэн үеийнхтэй адил зүгээр л 
“хэнд итгэснээ”26 бүр Есүс Христэд итгэснээ 
санагтун. Тэгээд наманчилж, “найдварын төгс 
гэрэлтэйгээр”27 дахин үргэлжлүүл. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бид	Христ	рүү	харж	мөн	нүд,	чихээ	нээх	аваас	
амьдралд	маань	Их	Эзэн	Есүс	Христ	хэрхэн	
ажиллаж	буйг	харахаар	Ариун	Сүнс	биднийг	
адисалдаг.	

Есүс Өөрийн мөнх 
бус тохинуулалд 
эдгэрлийн агуу хүчит 
гайхамшгуудыг 
гүйцэтгэж, маш 
эрх мэдэл болон 
хүчтэйгээр заасан 
учраас сударт ийн 
өгүүлдэг, “Түүний 
тухай зар бүх Сири 
даяар тархсанд ... үй 
олон хүн Түүнийг 
дагалаа.”1

Зарим хүн Түүний эдгээхийг харж мөн заахыг 
сонсчихоод, Түүнийг эсэргүүцжээ. Зарим нь 
Түүнийг түр хугацаагаар дагаад, харин сүүлдээ 
Түүнтэй хамт явахаа больдог.2 Их Эзэн Есүс 
Христ тэдний өмнө нь байсан харин тэд Түүний 
жинхэнэ хэн болохыг харсангүй. Тэд сохорсон 
байсан мөн тэд холдон явахаар сонгосон. Есүс 
тэдний талаар:

 “Би өөрийнхөндөө ирсэн, гэтэл өөрийнхөн маань 
намайг хүлээн авсангүй.”3

 “Чихээрээ арай ядан сонсох агаад тэд нүдээ 
аньжээ”4 хэмээн хэлсэн.

Гэсэн хэдий ч Түүний итгэлт төлөөлөгчид зэрэг 
Түүн дээр амьдралаа төвлөрүүлсэн олон эрчүүд 
мөн эмэгтэйчүүд байв. Тэд дэлхийн сатаарал, 
Түүний заасан зүйлд будилах, бүр айх зэрэг 
бэрхшээлтэй тулгарч байсан ч тэд Түүнд итгэж, 
Түүнийг хайрлаж мөн дагасан.

Есүс тэдний талаар: “Та нарын нүд хардаг тул нүд 
чинь, та нарын чих сонсдог тул чих чинь ерөөлтэй 
еэ”5 хэмээн хэлжээ.

Есүс Гетсемани болон Калварид зовж 
шаналахынхаа өмнөхөн шавь нартаа энэхүү 
гайхалтай амлалтыг өгчээ: “Надад итгэдэг 
хүн Миний хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд 
эдгээрээс агуу ажлуудыг ч хийх болно. Яагаад 
гэвэл Би Эцэгтээ очно.”6

Есүс энэхүү амлалтыг биелүүлсэн: Пентекостын 
өдрөөс эхлэн, шавь нар нь галын баптисм мөн 
Ариун сүнсээр адислагдсан юм.7 Христэд итгэх 
итгэл, наманчлал ба дуулгавартай байдлаар нь 
дамжуулан Ариун Сүнс тэдний хамтрагч байж, 
тэдний зүрх сэтгэлийг өөрчилж мөн тэднийг 
үнэний тухай бат бэх гэрчлэлээр адисалсан юм.

Эдгээр бэлэг болон адислал нь Их Эзэний шавь 
нарыг хүчирхэгжүүлжээ. Тэдний амьдарч байсан 
цаг үе аюул ихтэй, будилаантай байсан хэдий ч 
тэд харах нүд, сонсох чихтэй байх сүнслэг бэлгийг 
хүлээн авсан юм. Тэд Ариун Сүнсний хүчээр 
юмсын үнэнийг жинхэнэ бодитоор нь, ялангуяа 
Их Эзэн Есүс Христ болон Түүний өөрсдийнх 
нь дундах ажлын үнэнийг тэд харж эхэлсэн.8 
Ариун Сүнс тэдний ойлголтыг гэгээрүүлж, тэд 
Их Эзэний дуу хоолойг илүү тод томруунаар 
сонссон юм. Есүс Христийн сайн мэдээ тэдний 
зүрх сэтгэлд гүнзгий шингэжээ.9 Тэд тууштай 
мөн дуулгавартай байв.10 Тэд сайн мэдээг 
зоригтойгоор, хүчтэйгээр зааж мөн Бурханы 
хаант улсыг өсгөн бэхжүүлсэн.11 Тэд Их Эзэн Есүс 
Христэд баяр хөөртэй байв.

Бидэнд дундад зууны тэдгээр итгэлтэй эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдтэй адил зүйл олон байдаг. Бид ч бас 
Их Эзэн Есүс Христ гайхамшгуудыг гүйцэтгэдэг 
—өвчтэй хүнийг эдгээх, нүглээс маань 
цэвэршүүлэх, бидний зүрх сэтгэлийг өөрчилж мөн 

Харах нүд, сонсох чих
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Бурханы хүүхдүүдэд хөшигний хоёр талд авралыг 
боломжтой болгож буй цаг үед амьдарч байгаа 
юм. Өнөө үед бас бидэнд амьд бошиглогчид болон 
төлөөлөгчид, санваарын хүч, сүнслэг бэлгүүд мөн 
авралын ёслолуудын онцгой адислалууд байдаг.

Бидний цаг үе аюултай цаг үе—асар их нүгэл 
хилэнц, уруу таталт, төөрөгдөл, үймээн самууны 
цаг үе юм. Эдгээр хэцүү цаг үед дэлхий дээрх Их 
Эзэний бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
биднийг шархадсан сүнсийг аврахыг,12 үнэний 
төлөө зоригтойгоор зогсохыг,13 Бурханы хаант 
улсыг байгуулахад14 дуудсан. Бид өөрсдөө одоо 
хэр зэрэг сүнслэг байдалтай, итгэлтэй эсвэл хэр 
дуулгавартай байна, энэ нь бидний өмнө байгаа 
ажилд хангалттай бус байх болно. Бидэнд илүү их 
сүнслэг гэрэл, хүч хэрэгтэй. Бидэнд амьдралдаа 
Аврагчийн нөлөөг илүү тод томруунаар харах 
нүд, зүрх сэтгэлдээ Түүний дуу хоолойг илүү гүн 
гүнзгийгээр сонсох чих хэрэгтэй.

Бид зүрх сэтгэлээ нээж мөн хүлээн авах үед15 Их 
Эзэн Есүс Христийг, Түүний сургаалыг, Түүний 
Сүмийг амьдралдаа чин сэтгэлээсээ хүлээн авах 
үед энэ гайхамшигт адислал ирдэг. Бид төгс 
байх шаардлагатай биш, гэхдээ бид сайн байх 
мөн сайжирч байх хэрэгтэй. Бид сайн мэдээний 
энгийн бөгөөд тодорхой үнэний дагуу амьдрахыг 
хичээх хэрэгтэй. Бид өөрсөд дээрээ Их Эзэн 
Есүс Христийн нэрийг авч, нүглээ наманчлахдаа 
Түүнд итгэлтэйгээр үйлдэж, Түүний зарлигуудыг 
сахиж мөн Түүнийг үргэлжид санах аваас бид 
Есүс Христийн ач ивээл, нигүүлслээр дамжуулан 
Ариун сүнсний нөхөрлөлийг хүлээн авах болно.

Энгийн дуулгавартай байдал нь бидний зүрх 
сэтгэлд Сүнсийг авчирдаг. Бид гэр орондоо 
итгэлтэйгээр залбирч, судруудыг судлан мөн 
Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахидаг. 
Цуглааны байруудад бид ариун ёслолоос хүртэн 
мөн Христийн нэрээр Тэнгэрлэг Эцэгт нандин 
амлалтуудыг өгдөг. Ариун сүмд бид хөшигний 
нөгөө талд байгаа ах эгч нарынхаа өмнөөс ариун 
нандин ёслолуудад оролцдог. Бид гэр бүлдээ мөн 
Их Эзэнээс авсан үүрэг даалгаврынхаа хүрээнд 
бусдад туслан ачааг нь хөнгөлж мөн тэднийг 
Христэд ирэхэд нь урьдаг.

Ах, эгч нар аа, хэрвээ бид эдгээр зүйлийг хийх 

юм бол Ариун Сүнс ирэх болно! Бид сүнслэг 
байдлын хувьд өсөн нэмэгдэж, Ариун Сүнстэй 
илүү ойр болж мөн Тэр бидний хамтрагч болох 
болно. Бид Христ рүү харж мөн нүд, чихээ 
нээх аваас амьдралд маань Их Эзэн Есүс Христ 
хэрхэн ажиллаж буйг харан, Түүнд итгэх итгэлээ 
баталгаа, нотолгоотойгоор хүчирхэгжүүлэхээр 
Ариун Сүнс биднийг адисалдаг. Бид бүх ах 
дүүсээ Бурханы тэднийг хардаг замаар, хайр 
энэрлээр харах байдал маань нэмэгдэх болно. Бид 
судрууд дээрээс, Сүнсний шивнээнүүдээс, амьд 
бошиглогчдын үгсээс Аврагчийн дуу хоолойг 
сонсох болно.16 Бид Бурханы бошиглогч дээр мөн 
Түүний үнэн хийгээд амьд Сүмийн удирдагчид 
дээр Түүний хүч оршиж буйг харж, энэ бол 
Бурханы ариун ажил гэдгийг баттайгаар мэдэх 
болно.17 Бид өөрсдийгөө болон эргэн тойрон дахь 
орчноо Аврагчийн хардаг замаар харж, ойлгох 
болно. Бид Паулын хэлснээр, “Христийн оюун 
ухааныг”18 эзэмших болно. Бид харах нүдтэй, 
сонсох чихтэй болж, Бурханы хаант улсыг 
байгуулах юм.

Амьдрал хэцүү, эргэлзээтэй, хүнд, гутармаар 
болж болно. Би Ариун Сүнсний нөхөрлөлөөр 
дамжуулан Есүс Христийн сайн мэдээний гэрэл нь 
эргэлзээ, шаналал мөн харанхуйг нэвт гэрэлтүүлэх 
болно хэмээн гэрчлэлээ хуваалцаж байна. Энэ 
нь гэнэтийн тэсрэлт мэт эсвэл намуухан урсгал 
мэтээр ирлээ ч тэрхүү сүрлэг, сүнслэг хүч нь 
наманчлагч, шархадсан бодгальд эдгээх хайр 
болон тайвшралыг үүсгэж, харанхуйг үнэний 
гэрлээр гэрэлтүүлж, Христэд найдах найдвараар 
гутралыг зайлуулдаг. Бид эдгээр адислалыг 
ирэхийг харах болно. Мөн Их Эзэн Есүс Христ 
бидний амьдралд ажиллаж байгааг Сүнсний 
гэрчээр мэдэх болно. Бидний ачаа дарамт үнэхээр 
“[Гэтэлгэгчдээ] баясах баясалд халиглан”19 
залгигдах болно.

Миний ээж, аав хоёрт олон жилийн өмнө 
тохиолдсон туршлага нь харах нүдтэй, сонсох 
чихтэй байхын ач холбогдлыг болон хүчийг 
харуулдаг. 1982 онд аав ээж хоёр маань 
Филиппиний Давао Номлолд үйлчлэхээр 
дуудагдсан юм. Ээж маань уг захиаг нээн, хаана 
дуудагдсанаа хараад, аавд маань “Үгүй ээ! Чи 
тэдэн рүү утасдаад бид нар Филиппин рүү явж 
чадахгүй гэж хэлэх хэрэгтэй. Чамайг астматай гэж 
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тэд мэднэ шүү дээ” гэж дуу алджээ. Аав маань 
олон жилийн турш астмаар өвдөж байсан ба ээж 
маань түүний талаар маш их санаа зовдог байлаа.

Цөөн хэдэн хоногийн дараа ээж минь аавыг 
шөнийн 2:30-д сэрээгээд, “Мэрлин, чи тэр дуу 
хоолойг сонсов уу?” гэж асуужээ.

“Үгүй ээ, би ч ямар ч дуу хоолой сонсоогүй”.

 “Би өнөө шөнө адилхан дуу хоолойг гурван 
удаа сонслоо, тэр, ‘Чи яагаад санаа зовж байна 
вэ? Түүнийг астма өвчтэйг би мэднэ гэдгийг чи 
мэдэхгүй гэж үү? Би түүнийг халамжлах болно, би 
чамайг халамжлах болно. Филиппинд үйлчлэхээр 
өөрсдийгөө бэлтгэцгээ” хэмээн хэллээ.

Мэрлин ба Хэлэн Кларк

Аав ээж хоёр маань Филиппинд үйлчилсэн бөгөөд 
гайхамшигт туршлагыг туулсан юм. Ариун 
Сүнс тэдний хамтрагч байв мөн тэд адислагдан 
мөн хамгаалагдсан. Эцэг минь астмаар ганц 
ч өвдөөгүй. Тэр номлолын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр үйлчилсэн бөгөөд 
аав ээж хоёр минь зуу зуун номлогчдыг, мянга 
мянган Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийг Минданао 
арал дээр гадас тойргуудыг байгуулахад 
бэлтгэн сургажээ. Тэд харах нүд, сонсох чихээр 
адислагдсан юм.

Ах, эгч нар аа, би Есүс Христийг гэрчилж байна. 
Тэр амьдыг би мэднэ.Тэр бол бидний Аврагч 
мөн Гэтэлгэгч. Хэрэв бид амьдралдаа Түүнийг 
хүлээн авч, Түүний сайн мэдээний энгийн бөгөөд 
тодорхой үнэнүүдийн дагуу амьдрах аваас бид 

Ариун Сүнсний нөхөрлөлийг эдлэх болно гэдгийг 
би мэднэ. Бидэнд харах нүд, сонсох чихтэй байх 
үнэт бэлэг өгөгдөх болно. Би Есүс Христийн 
ариун нэрээр ийн гэрчилж байна, амен. 
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Тулгарах	сорилт	бэрхшээлээс	үл	хамааран	
Бурханыг	нэгдүгээрт	тавь.	Түүнийг	хайрла.	
Христэд	итгэх	итгэлтэй	байж,	бүх	зүйлд	
өөрийгөө	Түүнд	даатга.

2011 оны 3-р сарын 
11-нд би Японы 
Кобэ номлолд 
айлчлан очихоор 
Токиогийн Шинагава 
галт тэрэгний 
буудлын зорчигчдын 
тавцан дээр зогсож 
байлаа. Үдээс хойш 
ойролцоогоор 2 цаг 
46 минутын үед 9.0 
баллын, маш хүчтэй 
газар хөдлөлт болов. 
Газар маш хүчтэй 

чичирч байсны улмаас би хөл дээрээ зогсож 
чадахгүй шатны хашлаганаас зууран барьсан 
юм. Ойролцоох таазны гэрлүүд шалан дээр унаж 
эхлэв. Токио бүхэлдээ цочирдсон байлаа.

Аз болоход би гэмтэж бэртээгүй бөгөөд дөрвөн 
цагийн дараа гэр бүлийнхэн маань бүгд эсэн мэнд 
гэдгийг олж мэдээд санаа амарч билээ.

Зурагтаар зүрх шимшрэм, аймшигтай дүр зураг 
тасралтгүй гарч байв. Асар том хэмжээний 
цунами Сэндай номлолын бүсийг нөмрөн авч, 
замдаа тааралдсан машин, байшин, үйлдвэр, 
тариан талбай гээд бүх зүйлийг хуу хаман одож 
байлаа. Тэдгээр эмгэнэлт дүр зургийг хараад 
би цочирдон, уйлж билээ. Тэгээд би Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хамгаалалт, тусламж тэр бүс нутгийн, 
миний эрхэмлэн хайрладаг бүх хүний дээр 
байгаасай хэмээн хичээнгүйлэн залбирсан юм.

Хэсэг хугацааны дараа бүх номлогч болоод 
сүмийн гишүүд эсэн мэнд гэдэг нь баттай болов. 

Гэсэн хэдий ч олон гишүүн гамшигт өртөж, гэр 
бүлийн гишүүд, гэр орон, эд хогшлоо алдсан. 
Цөмийн цахилгаан станцын гэмтлээс болж 
ойролцоогоор 20 мянган хүн нас барж, суурин 
газрууд устаж, олон хүн гэр орноо орхиж явах 
хэрэгтэй болсон.

Энэ мэтийн гамшиг нь дэлхийн олон хэсэгт 
сүйрлийг авчран, олон хүний амь насанд хүрч 
байна. Гай гамшиг, дайн дажин, тоолж баршгүй 
саад бэрхшээл дэлхийд тохиолдох болно гэж 
бидэнд анхааруулсан байдаг.

Иймэрхүү гай зовлон гэнэт биднийг нөмрөн ирэх 
үед “Энэ бүхэн яагаад надад тохиолдож байгаа юм 
бол?” эсвэл “Яагаад би зовох ёстой гэж?” хэмээн 
өөрсдөөсөө асууж болох юм.

Би сайн мэдээнд хөрвөгдсөнөөсөө хойш удаан 
хугацаанд “Яагаад надад сорилт бэрхшээл 
тулгардаг вэ?” гэсэн асуултад тодорхой хариулт 
олж чадалгүй явсан. Бид соригдох болно гэдэг 
нь авралын төлөвлөгөөний нэг хэсэг болохыг 
би ойлгож байсан. Гэхдээ бодит амьдрал маань 
энэ асуултын талаар бодоход хүргэх үед үүнд 
хангалттай хариулт болчих хүчирхэг итгэл 
үнэмшил надад байхгүй байжээ. Харин миний 
амьдралд маш том сорилт бэрхшээлтэй тулгарах 
үе бас тохиолдсон.

Би 30 настай байхдаа ажлын шугамаар Нагояа 
номлолд айлчилж байлаа. Хурлын дараа номлолын 
ерөнхийлөгч намайг онгоцны буудал руу хүргэж 
өгөхийг ахлагчдад эелдгээр даатгав. Биднийг 
толгодын хажуу бэл дэх замын уулзварт хүрэх 
үед нэгэн том ачааны машин өндөр хурдтайгаар 
бидний араас орж ирсэн юм. Уг ачааны машин 
манай машины араас мөргөж, урагш нь 20 гаруй 
метрийн зайд түрэв. Хамгийн аймшигтай нь тэр 
машин жолоочгүй байлаа. Машины маань арын 
хэсэг талдаа ортол шахагдсан байсан ч азаар хоёр 

Зам дээрээ зогсогтун
ДАЛЫН ЧӨЛӨӨНД ГАРСАН ГИШҮҮН

АХЛАГЧ КОИЧИ АОЯАГИ
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ахлагчийн хамт, бид гурвуулаа амьд гарсан.

Гэсэн хэдий ч, маргааш нь миний хүзүү, мөр 
өвчин орж, толгой маш хүчтэй өвдөж эхлэв. Тэр 
өдрөөс хойш би унтаж чадахаа больж, өдөр бүр 
биеийн болон сэтгэлийн зовлон шаналалтай 
амьдрах болсон юм. Би Бурханд хандан, өвчинг 
минь эдгээж өгөөч хэмээн залбирч байсан 
ч өвчний энэ шинж тэмдэг 10 орчим жил 
үргэлжилсэн билээ.

Энэ үед миний оюун ухаанд эргэлзээ алгуурхан 
төрж эхэлсэн бөгөөд “Би яагаад ийм их өвчин 
шаналалд зовох ёстой юм бэ?” гэж бодох болов. 
Хэдийгээр миний хүсэж байсан шиг эдгэрэл надад 
ирээгүй ч би Бурханы зарлигуудыг итгэлтэйгээр 
дагахыг хичээж байсан. Би сорилт бэрхшээлийн 
талаарх асуултуудынхаа хариултыг олохын төлөө 
үргэлжлүүлэн залбирч байлаа.

Нэмэлт хувийн асуудал гарч ирэн, үүнийгээ 
шийдвэрлэх гэж шаналж байхдаа би энэ хэдэн 
сорилт бэрхшээлээ хэрхэн даван гарахаа мэдэхгүй 
байсан учраас сэтгэл санаагаар унах болсон юм. 
Би хариулт олж авахын тулд залбирч байв. Гэвч 
би тэр даруй хариулт хүлээж аваагүй. Дараа нь би 
Сүмийн итгэлтэй удирдагчтай уулзаж ярилцсан.

Ярилцаж байхдаа тэр надаас хайр шингэсэн 
дуугаар “Аояаги ах аа, энэ дэлхий дээр байх 
зорилго тань сорилт бэрхшээлийг даван 
туулах биш гэж үү? Энэ амьдралын бүх сорилт 
бэрхшээлийг байгаагаар нь хүлээн авч, үлдсэнийг 
нь Их Эзэнд даатгах ёстой биш гэж үү? Таны энэ 
асуудал биднийг амилуулагдах үед шийдэгдэнэ 
гэж та бодохгүй байна уу?” хэмээн асуусан юм.

Би эдгээр үгийг сонсоод Их Эзэний Сүнсийг маш 
хүчтэйгээр мэдэрсэн билээ. Энэхүү сургаалыг 
өмнө нь зөндөө олон удаа сонсож байсан боловч 
хэзээ ч ийм тодорхой ойлголтоор адислагдаж 
байгаагүй юм. Залбирлаар Их Эзэнээс эрэлхийлж 
байсан хариулт нь энэ байсныг би ойлгож билээ. 
Би Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ авралын төлөвлөгөөг 
тодорхой ойлгож авсан ба энэхүү чухал зарчмын 
талаар цоо шинэ ойлголттой болсон.

Aбрахамын номд Их Эзэн Бурхан, “Мөн Их Эзэн, 
тэдний Бурхан тэдэнд зарлиглах бүх зүйл юуг ч 

гэсэн тэд хийх нь үү гэдгийг харахын тулд үүгээр 
бид тэднийг нотлох болно”1 хэмээн тунхагласан 
байдаг.

Энэ нь тэнгэр болон газрыг бүтээсэн Бурхан энэ 
дэлхийн агуу их загварыг мэддэг, Тэрээр тэнгэр 
болон газар дээрх бүх зүйлийг эзэмшдэг бөгөөд 
авралын төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхийн тулд 
биднийг энэ дэлхий дээр байх хугацаанд олон 
янзын туршлага буюу сорилт бэрхшээлийг өгдөг 
гэсэн зарчим юм.

Мөн Их Эзэн Иосеф Смитэд хандан:

 “Эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах болно, 
мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг 
чи мэдэгтүн, хүү минь...

 “Тиймийн тул, зам дээрээ зогсогтун ... , учир 
нь Бурхан чамтай үүрд мөн мөнхөд хамт байх 
болно”2 хэмээн хэлсэн.

Өвчин эмгэг, үхэл зэрэг энэ дэлхийн сорилт 
бэрхшээлүүд нь авралын төлөвлөгөөний нэг 
хэсэг ба энэ туршлагаас зайлсхийх боломжгүй 
билээ. Бид “Зам дээрээ зогсож,” сорилтуудыг 
итгэлтэйгээр хүлээн авах ёстой.

Гэвч сорилтуудыг зөвхөн тэвчин өнгөрөөх нь 
бидний амьдралын зорилго биш юм. Энэ дэлхий 
дээр тулгарах сорилт бэрхшээлээ даван гарахад 
туслахын тулд Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн Хайрт Хүү, 
Есүс Христийг бидний Аврагч бөгөөд Гэтэлгэгч 
байхаар илгээсэн. Өөрөөр хэлбэл Тэрээр бидний 
сул дорой зүйлүүдийг хүчирхэг болгож,3 нүгэл, 
төгс бус байдлыг цагаатган мөн үхэшгүй байдал 
хийгээд мөнх амьдралыг олж авах боломжийг 
бидэнд өгдөг.

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг: “Хайрт Бурханы 
маань бидний өмнө тавьсан шалгуур бол биднийг 
хэцүү бэрхийг тэсвэрлэж чадах эсэхийг харахын 
тулд биш юм. Энэ нь бид үүнийг дажгүй давж 
чадах эсэхийг харахын тулд тавьсан шалгуур 
билээ. Бид Түүнийг болон Түүний бидэнд өгсөн 
зарлиг тушаалуудыг санасан гэдгээ харуулснаар уг 
шалгуурыг давдаг”4 хэмээн хэлсэн байдаг.

 “Зам дээрээ зогсох” нь сорилт бэрхшээлтэй 



1252015 оны 10-ð ñàð

мөн Бурханыг өөрсдийн бүх хүч, оюун, мөн 
чадлаар хайрлах аваас, тэгвэл түүний ач ивээл та 
нарт хангалттайгаас түүний ач ивээлээр та нар 
Христээр төгс байж болно”6 хэмээн хүмүүстээ 
амласан.

Бурхан Эцэг болон Түүний Хайрт Хүү, Есүс 
Христ амьд бөгөөд “зам дээрээ зогсдог”, Өөрийг 
нь хайрладаг хүмүүст өгсөн Бурханы амлалтууд 
сорилт бэрхшээлийн дунд ч биелэх болно хэмээн 
би чин сэтгэлээсээ Есүс Христийн нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1. Абрахам 3:25.
2. Сургаал ба Гэрээ 122:7; тодотголыг нэмж оруулав.
3. Ифер 12:27-ыг үзнэ үү.
4. Хэнри Б.Айринг, “In the Strength of the Lord,” Ensign 

эсвэл Лиахона, 2004 оны 5-р сар, 17.
5. Еврей 12:7-9-ийг үзнэ үү.
6. Моронай 10:32.

тулгарах үед хийх чухал сонголт юм. Ялангуяа 
бэрхшээлтэй нүүр тулах үед зүрх сэтгэлээ Бурхан 
руу хандуул. Бурханы зарлигуудыг даруухнаар, 
дуулгавартай дага. Хүсэл тэмүүллээ Бурханы 
хүсэлтэй нийцүүлэн итгэлээ харуул.

Одоо Нагояад болсон машины ослын талаар 
ярилцацгаая. Тэрхүү ослын улмаас үхэж болох 
байсан ч Их Эзэний ач ивээлээр би гайхалтайгаар 
амьд гарсан. Зовлон шаналал нь надад сургамж 
болон өсөлт хөгжлийн төлөө5 өгөгдсөн гэдгийг би 
мэднэ. Тэнгэрлэг Эцэг намайг тэвчээртэй байж, 
өрөвч сэтгэлээ хөгжүүлэн, зовж зүдэрч байгаа 
хүмүүсийг тайтгаруулахад сургасан. Үүнийг 
ойлгосноор тэрхүү сорилт бэрхшээлийг өгсөнд 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ талархах талархлаар зүрх 
сэтгэл минь дүүрч билээ.

Тулгарах сорилт бэрхшээлээс үл хамааран 
Бурханыг нэгдүгээрт тавь. Түүнийг хайрла. 
Христэд итгэх итгэлтэй байж, бүх зүйлд 
өөрийгөө Түүнд даатга. Моронай “мөн хэрэв та 
нар бүх бурханлиг бусаас өөрсдөө татгалзаж, 
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Есүс	Христийн	сэргээгдсэн	Сүмийн	удирдах	
албан	тушаалд	үйлчилж	байгаа	ахмад	
эрэгтэйчүүд	сүнслэг	байдал	болоод	шүүн	
тунгаах	байдлаараа	төлөвшсөн	хүмүүс	байгаа	
нь	яагаад	гайхамшигтай	хэрэг	вэ.

1996 онд ерөнхийлөгч 
Гордон Б.Хинкли 
үндэсний телевизийн 
60 минут нэртэй 
мэдээний хөтөлбөрт 
оролцсон юм. 
Майк Уоллэс гэдэг 
нэгэн туршлагатай, 
мятаршгүй сэтгүүлч 
ерөнхийлөгч 
Хинклигээс хэд хэдэн 
чухал сэдвээр асуулт 

тавьж, ярилцлага авчээ.

Ярилцлагынхаа төгсгөлд ноён Уоллэс “Энэ 
Сүмийг өндөр настай хүмүүс удирддаг. ‘Энд 
геронтокраси ноёрхдог’ гэж хэлэх хүмүүс байдаг’” 
хэмээн хэлжээ.

Ерөнхийлөгч Хинкли ямар ч эргэлзээгүйгээр, 
хөгжилтэй гэгч нь “Цаг хугацаа, туршлагын хувьд 
төлөвшсөн, аливаа номлолын салхинд туугддаггүй 
хүн байгаа нь гайхалтай биш гэж үү?” хэмээн 
хариулжээ. (1996 оны 4-р сарын 7-нд болсон 
нэвтрүүлэг).

Миний хэлэх үгийн зорилго бол Есүс Христийн 
сэргээгдсэн Сүмийн удирдах албан тушаалд 
үйлчилж байгаа ахмад эрэгтэйчүүд сүнслэг 
байдал болоод шүүн тунгаах байдлаараа 
төлөвшсөн хүнээр удирдуулах нь яагаад 
гайхамшигтай хэрэг болохыг мөн яагаад бид 
Их Эзэний “[Түүний] нэрийг гэрчилж … бүх 
үндэстэн, ястан, хэлтэн мөн хүмүүст … сонгосон” 
(С ба Г 112:1) эдгээр хүний заасан зүйлсийг 

“Миний нэрийг гэрчлэхээр сонгогдсон”

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ДЭВИД А.БЭДНАР

“анхааран сонсох” (Moзая 2:9) ёстойг тайлбарлах 
явдал юм.

Бид энэхүү чухал ач холбогдолтой сэдвийг 
эргэцүүлэн бодож байхдаа Ариун Сүнсээр 
зааварлагдах болтугай хэмээн залбирч байна.

Амьдралын туршид сурсан нэгэн сургамж

Би энэ сэдвийг маргашгүй өвөрмөц талаас нь 
ярина. Би сүүлийн арваннэгэн жилийн хугацаанд 
он дарааллын хувьд Арванхоёрын чуулгад 
хамгийн залуу нь байлаа. Намайг үйлчилж байх 
хугацаанд Тэргүүн Зөвлөл, Арванхоёрын чуулгад 
үйлчилж буй хүмүүсийн дундаж нас далан долоо 
байсан бөгөөд энэ эрин үе дэх энэхүү арваннэгэн 
жил нь төлөөлөгчдийн дундаж насны хамгийн 
ахмад үе байлаа.

Надтай хамт үйлчилсэн чуулгын гишүүдийнхээ 
бошиглолын, хувийн, мэргэжлийн туршлага 
болоод саруул ухаанаар би адислагдсан. Ахлагч 
Робэрт Д.Хэйлстэй хамтран ажилласан минь 
эдгээр удирдагчаас суралцан, хамт үйлчилсэн 
гайхамшигтай боломжуудын нэг жишээг онцлон 
харуулдаг.

Хэдэн жилийн өмнө би ахлагч Хэйлсийг хүнд 
өвчнөөсөө эдгэрээд гэртээ байхад нь нэгэн 
ням гаргийн өдрийг түүнтэй хамт өнгөрүүлсэн 
билээ. Бид гэр бүл, чуулгынхаа гишүүдийн үүрэг 
хариуцлагын талаар болон чухал туршлагуудын 
талаар ярилцсан.

Би ахлагч Хэйлсээс “Та маш сайн нөхөр, эцэг, 
тамирчин, онгоцны нисгэгч, бизнес эрхлэгч бас 
Сүмийн удирдагч хүн. Та нас ахиж, бие махбодын 
чадвар буурсаар байгаа үедээ ямар сургамж авч 
байсан бэ?” гэж асуусан юм.

Ахлагч Хэйлс хэсэг хугацаанд бодолхийлснээ,“Та 



1272015 оны 10-ð ñàð

үргэлж хийдэг байсан зүйлсээ хийж чадахгүй 
болохоороо зөвхөн хамгийн чухал зүйлийг л 
хийдэг юм байна” гэж хариулсан.

Түүний энгийн бөгөөд тун ойлгомжтой хариулт 
надад гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн юм. Миний хайртай 
төлөөлөгч хамтрагч маань амьдралынхаа туршид 
сурсан, бие махбодын шаналал болоод сүнслэг 
байдлын эрэл хайгуулын хүнд хэцүү сорилтын 
дундуур олж авсан сургамжаа хуваалцсан.

Хүмүүний хязгаарлагдмал ба сул дорой байдал

Хүний нас ахихын хэрээр ирдэг төрөлхийн 
үр дагавар болох хязгаарлагдмал байдал нь 
сүнслэг байдлын хувьд суралцах, гүн ойлголт 
авах гайхамшигтай эх сурвалж болдог. Олон 
хүний хувьд эдгээр үйлчлэгчийн үр бүтээмжийг 
хязгаарладаг хэмээн итгэдэг чухамхүү тэдгээр 
хүчин зүйл харин тэдний агуу хүч чадал нь болж 
байдаг. Бие махбодын хязгаарлагдмал байдал 
алсын харааг тэлж чадна. Олон зүйлийг хийх 
чадваргүй байх нь хамгийн их ач холбогдол бүхий 
цөөн хэдэн зүйлд бидний анхаарлыг чиглүүлдэг.

Зарим хүн манай өнөөгийн дэлхийн ноцтой 
бэрхшээл асуудлыг илүү үр дүнтэй авч хэлэлцэх 
илүү залуу, эрчтэй удирдагчид Сүмд хэрэгтэй 
гэсэн санааг хэлдэг. Гэхдээ Их Эзэн Өөрийн 
зорилгыг гүйцэлдүүлэхийн тулд эдүгээ цагийн 
философийг болон удирдлагын туршлагыг 
ашигладаггүй юм (Исаиа 55:8–9-ийг үзнэ үү). Бид 
Сүмийн ерөнхийлөгч, бусад ахмад удирдагчийг 
илүү ахмад, сүнслэг байдлын хувьд хашир хүмүүс 
байх болно хэмээн үзэж болно.

Их Эзэний илчилсэн Өөрийн Сүмийг зөвлөлөөр 
удирдах загвар нь хүмүүний сул дорой байдлын 
төлөө өгөгдсөн бөгөөд тэрхүү сул дорой байдлын 
үр нөлөөг сарниулдаг. Эдгээр хүний мөнх бус 
хязгаарлагдмал байдал үнэндээ тэдэнд ирдэг мөн 
тэднээр дамжин ирдэг илчлэлтүүдийн тэнгэрлэг 
эх сурвалжийг баталж өгдөг. Үнэхээр энэ хүмүүс 
бошиглолоор Бурханаас дуудагддаг (Итгэлийн 
тунхаг 1:5-ыг үзнэ үү).

Бэлтгэлийн нэгэн загвар

Сүмийн удирдах албанд төлөвшсөн бөгөөд шүүн 

тунгаах илүү настай эрэгтэйчүүдийг байлгах 
Их Эзэний зорилгын нэгээхэн хэсэг ах нарт 
маань байгааг би ажиглаж мэдсэн юм. Эдгээр 
хүн өөрсдийн төлөөлдөг, үйлчилдэг, хайрладаг 
Их Эзэнээр удаан хугацаанд заалгуулсан байдаг. 
Тэд Ариун Сүнсний тэнгэрлэг хэлийг болон 
илчлэлт хүлээн авах Их Эзэний загварыг ойлгоход 
суралцсан байдаг. Эдгээр жирийн эрэгтэй алсыг 
харах хараагаа хурцлах, үзэл ойлголтод нь 
нөлөөлөх, бүх үндэстэнд болон бүхий л нөхцөлд 
байдалд байгаа хүмүүсийг хайрлах хайраа хүргэх, 
Сэргээлтийн бодит байдлыг нотлон батлах өсөлт 
хөгжлийн хамгийн ер бусын онцгой үйл явцыг 
туулсан юм.

Ах нар маань өөрсдийн бие махбодын ноцтой 
асуудалтай тэмцэхийн зэрэгцээ үүргээ гүйцэтгэж, 
эрхэмлэн биелүүлэхийн тулд хичээнгүйлэн 
зүтгэж байдгийг би ахин дахин гэрчилсэн билээ. 
Энэ хүмүүс зовлонгоос чөлөөлөгдөөгүй. Харин 
зовж, шаналж байхдаа зоригтой урагшлахын тулд 
адислагдан, хүчирхэгжиж байсан.

Би Их Эзэний эдгээр төлөөлөгчтэй хамтдаа 
үйлчилж байхдаа тэдний хамгийн агуу хүсэл 
бол бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Түүний 
Хайрт Хүүгийн хүслийг ялган таних, үүний дагуу 
үйлдэх явдал байсан гэдгийг мэдэж авсан юм. 
Ах нартайгаа зөвлөлдөж байхад хүмүүний оюун, 
тайлбар, туршлагаас хавьгүй хол давж харсан, 
гэрэл, үнэнийг тусгасан сүнслэг өдөөлтийг хүлээн 
авч, шийдвэр гаргаж байсан. Будилаантай асуудал 
дээр нэгдмэл байдлаар ажиллах, асуудалд хамтын 
ойлголтоор хандах зэрэг нь Ариун Сүнсний 
хүчээр гайхамшигтай арга замаар тод томруун 
болж байсан.

Би удирдагчдын хувь хүний мөн чанар, чадавх 
чадамж, даруу зан төлөвийг өдөр болгон харж 
ажиглах боломжоор адислагдсан. Зарим хүн 
ах нарын маань хүмүүний сул талыг түвэгтэй, 
итгэл сулруулах зүйл гэж үздэг. Миний хувьд 
ийм төгс биш байдал нь урам дэм өгч, итгэлийг 
хүчирхэгжүүлдэг.

Өөр нэгэн сургамж

Би одоогоор ерөнхийлөгч Жэймс И.Фауст, 
ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли, ахлагч Жозеф 
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Б.Вөртлин, ахлагч Л.Том Пэрри, ерөнхийлөгч 
Боид К.Пакэр, ахлагч Ричард Г.Скотт нарын 
зургаан ахыг сүнсний дэлхийд хүлээн авах шинэ 
үүрэг рүүгээ бие махбодын үхлээр дамжуулан 
шилжихийг харлаа.

Эдгээр зоригтой ах Есүс Христийн нэрийг дэлхий 
дахинаа гэрчлэхийн тулд “бүхэл бодгалиа” 
(Омнаи 1:26) зориулсан билээ. Тэдний заасан зүйл 
бүхэлдээ үнэлж баршгүй юм.

Эдгээр үйлчлэгч өөрсдийгөө зориулсан хэдэн 
арван удаагийн мөнх бус үйлчлэлээрээ дамжуулан 
мэдэж авсан сургамжийнхаа тохинууллын 
хүчирхэг бөгөөд сүнслэг хураангуйллын 
төгсгөлийн он жилүүдэд бидэнтэй хамт байсан. 
Эдгээр удирдагч зарим хүний өгөх зүйл бага 
үлдэж дээ гэж бодох тэр цаг үед ч агуу үнэ цэнэ 
бүхий үнэнүүдийг хэлж ирсэн.

Судар дээрх агуу бошиглогчдын сүүлийн 
заасан зүйлийг эргэцүүлэн бод. Жишээлбэл: 
Нифай цэдэгтээ: “Учир нь Их Эзэн надад тийн 
зарлигласан, мөн би дагах ёстой” (2 Нифай 33:15) 
хэмээн хэлж, цэдгээ төгсгөсөн байдаг.

Амьдралынхаа эцсийн мөчид Иаков

 “Наманчлагтун та нар, мөн давчуу хаалгаар 
орогтун, мөн нарийн замаар, мөнх амьдралыг олох 
хүртлээ үргэлжлүүлэн явагтун.

 “Ай мэргэн байгтун; би өөр юу хэлж чадахсан 
билээ?” (Иаков 6:11–12) хэмээн сэрэмжлүүлжээ. 

Моронай Амилалтад найдан, үүнийг зөгнөхдөө 
ялтсуудыг бэлтгэх ажлаа дуусган, “Миний сүнс 
болон махбодь дахин нэгдэж, мөн амьд үхсэний 
аль алиных нь Мөнхийн Шүүгч, агуу Иеховагийн 
таалалт тавцангийн өмнө та нартай уулзахаар 
би агаараар ялгуусан байдалтайгаар хүргэгдэх 
хүртэл, Бурханы диваажинд амрахаар удахгүй 
явах болно би” (Моронай 10:34) хэмээн хэлжээ.

Та бид хожмын үеийн бошиглогч, төлөөлөгчдийн 
сүүлчийн заасан зүйл, гэрчлэлээс суралцах 
боломжоор адислагдсан билээ. Өнөөдөр 
тэдний нэр Нифай, Иаков, Моронай биш, харин 
ерөнхийлөгч Фауст, ерөнхийлөгч Хинкли, ахлагч 

Вөртлин, ахлагч Пэрри, ахлагч Скотт нар юм.

Би эдгээр хайрт ахын сүүлийн захиасуудыг тэдний 
тохинууллын хамгийн анхаарууштай эсвэл чухал 
нь гэсэн санааг хэлээгүй. Гэхдээ тэдний сүнслэг 
байдлаар суралцсан зүйлс болоод амьдралын 
туршлага хамтдаа туйлын үнэн зөв байдлаар мөн 
агуу, нэвтрэх хүчээр мөнхийн үнэнийг онцлон 
мэдэгдэх боломжтой болгосон юм.

Ерөнхийлөгч Жэймс И.Фауст

2007 оны 4-р сард өөрийнхөө хамгийн сүүлд 
оролцсон Ерөнхий чуулганаар ерөнхийлөгч Фауст

 “Аврагч Өөрийн Цагаатгалаар дамжуулан бид 
бүхэнд асар үнэтэй амар амгаланг санал болгосон 
хэдий ч энэ нь уур уцаар, хорон муу санаа, өшөө 
хорсол зэрэг сөрөг мэдрэмжээ таягдан хаях хүсэл 
эрмэлзэл байгаа үед л ирэх боломжтой. …

 “Бид өршөөгдөхийн тулд уучлах хэрэгтэй 
гэдгээ санацгаая. … Бид ‘бүх хүмүүнийг уучлах’ 
Аврагчийн зөвлөгөөг дагаснаар бидэнд ирэх 
боломжтой эдгээгч хүч чадалд би бүх зүрх 
сэтгэлээрээ итгэдэг. [С ба Г 64:10]” (“The Healing 
Power of Forgiveness,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 
оны 4-р сар, 69).

Ерөнхийлөгч Фаустын өгсөн захиас миний мэдэх 
хамгийн өршөөнгүй хүмүүсийн нэг болох хүний 
амьдралынхаа туршид олж авсан нэгэн хүчирхэг 
сургамж юм.

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли

Ерөнхийлөгч Хинкли 2007 оны 10-р сард хамгийн 
сүүлийн Ерөнхий чуулган дээрээ гэрчилсэн юм: 
“Би бошиглогч Иосефын дуудлагыг, түүний 
ажлыг, түүний гэрчлэл мөнхийн үнэний төлөө 
алагдсан түүний цусаар лацдагдсан гэдэг 
гэрчлэлийг батлан хэлж байна. Та бид Анхны 
үзэгдлийн болоод түүний дараа тохиолдсон үйл 
явдлын үнэнийг хүлээн авах тухай энгийн мөн 
шулуухан асуулттай нүүр тулж байна. Үүний 
бодит байдал дээр энэ Сүмийн хүчин төгөлдөр 
байдал оршино. Хэрэв энэ үнэн юм бол мөн би 
үүнийг үнэн гэдгийг, тэгвэл бидний хийж байгаа 
ажил газар дэлхийн хамгийн чухал нь гэдгийг 
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гэрчилж байна” (“The Stone Cut Out of the Moun-
tain,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 11-р сар, 
86).

Ерөнхийлөгч Хинклигийн өгсөн гэрчлэл миний 
хайртай бөгөөд Бурханы бошиглогч хэмээн миний 
мэдэх хүний амьдралынхаа туршид олж авсан 
хүчирхэг сургамжийг нотолж байдаг.

Ахлагч Жосеф Б.Вөртлин

Ахлагч Вөртлин 2008 оны 10-р сард Ерөнхий 
чуулганд оролцохдоо хамгийн сүүлийн захиасаа 
өгчээ.

 “Олон жилийн тэртээ манай хөлбөмбөгийн 
баг хожигдсон тэр өдөр: ‘Юу ч тохиолдсон 
талархалтай бай’ хэмээн ээжийнхээ өгсөн 
зөвлөгөөг би одоо хүртэл санасаар явдаг билээ.

… Хэрэв зөв шийдвэрлэвэл бэрхшээл нь бидний 
амьдралд адислал болно.

Бид шог наргианыг эрж хайхдаа мөнхийн 
боломжуудыг эрэлхийлж, нөхөн сэргээх зарчмыг 
ойлгон, Тэнгэрлэг Эцэгтээ ойртсоноор зовлон 
бэрхшээл, хүнд сорилтуудыг тэвчиж даван 
туулдаг. Бид ээжийн минь хэлсэн шиг ‘Юу ч 
тохиолдсон талархалтай бай’ хэмээн хэлж чадна” 
(“Юу ч тохиолдсон талархалтай бай,” Ensign эсвэл 
2008 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн 
үгс, 31).

Ахлагч Вөртлиний захиас Аврагчид итгэх 
итгэлээрээ дамжуулан хүнд хэцүүг даван туулсан 
бөгөөд заасан зүйлээрээ амьдардаг мөн миний 
хайрладаг нэгэн хүний амьдралынхаа туршид олж 
авсан хүчирхэг нэгэн сургамж нь юм.

Ахлагч Л.Том Пэрри

Ахлагч Пэрри зургаан сарын өмнө энэ индэр 
дээр зогсож байсан. Тэр үед бид түүний гэрчлэл 
Ерөнхий чуулган дээр хэлэх сүүлийнх нь үг болно 
гэдгийг төсөөлөө ч үгүй 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 
төрөл төрөгсдөдөө талархаж байна. Тэд миний 
амьдралыг баялаг бөгөөд мөнхийн болгодог. Би 
энэ мөнхийн үнэний талаар хамгийн хүчтэй, 
ариун нандин гэрчлэлээ үлдээж байна” (“Яагаад 
гэрлэлт ба гэр бүл дэлхийн хаана ч чухал байдаг 
вэ,” Ensign эсвэл 2015 оны 4-р сарын Ерөнхий 
чуулган дээр хэлсэн үгс, 23).

Ахлагч Пэрригийн захиас гэр бүл, мөнхийн 
аз жаргал хоёрын хоорондын чухал харилцааг 
асар их туршлагаараа дамжуулан амьдралынхаа 
туршид ойлгож мэдсэн мөн миний хайрладаг 
нэгэн хүний хүчирхэг сургамж байлаа.

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр

Ахлагч Пакэр зургаан сарын өмнө Ерөнхий 
чуулган дээр Эцэгийн аз жаргалын төлөвлөгөө, 
Аврагчийн Цагаатгал, мөнхийн гэр бүлийн тухай 
онцлон хэлсэн юм. Тэрээр өөрийнхөө хайрт эхнэр 
Доннагаа хувиршгүй сэтгэлээр хайрлаж байдгаа 
илэрхийлсэн.

 “Би Есүс бол Христ бөгөөд амьд Бурханы Хүү 
гэдгийг гэрчилж байна. Тэрээр энэ Сүмийг 
тэргүүлж байдаг билээ. Түүний Цагаатгалаар 
мөн санваараар мөнх бус оршихуйд эхлүүлсэн 
гэр бүлүүд үүрд мөнхөд хамт байх болно гэдгийг 
гэрчилж байна.

 “Цагаатгалд би маш их талархалтай байна … 
хэчнээн хэцүү, хэчнээн удаан, хэчнээн олон 
удаа ахин дахин бохирлогдсон байсан ч, толбо 
бүрийг угааж чадна. Цагаатгал таныг урагшлан, 
цэвэр ариун, зохистой байхаар сонгосон замаараа 
зориход тань дахин чөлөөлж чадна” (“Аз 
жаргалын төлөвлөгөө” Ensign эсвэл 2015 оны 4-р 
сарын Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгс, 8).

Ерөнхийлөгч Пакэрын хэлсэн сүүлийн захиас 
бол “Сүмд зохион байгуулагдаж буй бүхий л 
ажил эцсийн дүндээ эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг 
хүүхдүүдтэйгээ гэр орондоо аз жаргалтай байж, 
мөнхөд холбогдохыг харах явдал юм” (Ensign 
эсвэл 2015 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган дээр 
хэлсэн үгс,) хэмээн Сүмийн үйл ажиллагааны 
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зорилгыг онцлон дахин дахин мэдэгдсэн мөн 
миний хайрладаг нэгэн хүний амьдралынхаа 
туршид олж авсан сургамж нь юм .

Ахлагч Ричард Г.Скотт

Ахлагч Скотт 2015 оны 10-р сард хамгийн 
сүүлийн ерөнхий чуулганаар ийн тунхагласан 
юм: “Бид мөнх бус амьдралд чухамдаа бэрхшээл, 
сорилтуудаас өсөж хөгжихөөр ирсэн. Бэрхшээл 
сорилтууд нь биднийг Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ илүү 
адилхан болоход тусалдаг бол Есүс Христийн 
Цагаатгал нь эдгээр сорилтуудыг даван туулахыг 
боломжтой болгодог. Бид идэвхийлэн Түүнд 
ирснээр уруу таталт, зовлон шаналал хийгээд 
өөрсдөдөө тулгарч байгаа сорилт бүрийг хүлцэн 
тэвчиж чаддаг” (“Итгэлээ ашиглахыг эн тэргүүнд 
тавь,” Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий 
чуулган дээр хэлсэн үгс, 105).

Ахлагч Скоттын захиас нь миний хайрладаг мөн 

бүх дэлхийд Христийн нэрний онцгой гэрч болдог 
нэгэн хүний амьдралын туршид сурсан хүчирхэг 
сургамж юм (С ба Г 107:23-ыг үзнэ үү).

Амлалт ба гэрчлэл

 “Миний өөрийн дуу хоолой байна уу, эсвэл 
миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ 
нь яг адил” (С ба Г 1:38). Бид бүхэн Их Эзэний 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн заасан мөнхийн 
үнэнийг анхааран сонсох болтугай. Бид ийн 
хийвэл Тэнгэрлэг Эцэгт болоод Түүний Хүүд 
итгэх итгэл маань хүчирхэгжих бөгөөд сүнслэг 
удирдамж мөн онцгой хэрэгцээ, нөхцөл байдалдаа 
хамгаалалт хүлээн авах болно.

Амьд Христ Түүний нэрийг гэрчлэхээр сонгогдсон 
Өөрийн үйлчлэгчдээр дамжуулан сэргээгдсэн, 
амьд Сүмийн ажил хэргийг удирдан чиглүүлдэг 
гэдгийг гэрчилж байна. Би энэ бүхнийг Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НЭГДСЭН ÕÓÐÀËÄÀÀÍ

Бид	өөрсдөдөө	байгаа	бурханлаг	чанараас	үрийг	
олж	мэдэн,	арчилж	тордохоор	энэ	дэлхийд	
ирсэн.

Эгч нар аа, бид та нарт 
хайртай! Амьдрал 
бол бэлэг гэдгийг 
би гэрчилж байна. 
Бурханд бидний хүн 
нэг бүрд зориулсан 
төлөвлөгөө байдаг 
бөгөөд бидний хувийн 
зорилго биднийг энэ 
дэлхийд ирэхээс бүр 
өмнө эхэлсэн.

Би сүүлийн үед Их 
Эзэний төлөвлөгөөний нэг хэсэг болох мөнх 
бус амьдралд хүүхэд төрөх гайхалтай үйл явцыг 
ойлгох болсон. Бидний хүн нэг бүр биеийг маань 
тээж хамгаалах эхийнхээ хэвлийд олон сарын 
туршид өсөж бойждог. Эцэст нь эх, хүүхдийн аль 
алинд нь чухал зүйл болох төрөлтийн үйл явц 
биднийг салгадаг.

Шинээр төрсөн нярай

Хүүхдийг энэ дэлхийд төрөх үед температурын 
ба гэрлийн өөрчлөлт, мөн хүүхдийн чээжин дээрх 
даралт гэнэт үгүй болох зэрэг үйл явц нь түүнийг 
анхны огцом амьсгаа авахад хүргэдэг. Түүний 
жижиг уушиг анх удаа агаараар дүүрч, эрхтэнүүд 
нь ажиллаж эхлэн, хүүхэд амьсгалж эхэлдэг. Хүйг 
боох үед эх, хүүхдийг холбогч амьдралын зам 
эгнэгт таслагдаж, дэлхий дээрх хүүхдийн амьдрал 
эхэлдэг.

Иов “Бурханы Сүнс намайг бүтээсэн бөгөөд Төгс 

Хүчит Нэгэний амьсгал надад амь өгдөг билээ”1 
хэмээн хэлсэн байдаг.

Бид “алдар суугийн үүлсийг”2 дагуулан энэ 
дэлхийд ирдэг. Бидний хүн нэг бүр “Тэнгэрлэг 
эцэг эхийн хайртай сүнслэг охин, хүү нь” бөгөөд 
“хүн бүр бурханлиг шинж чанар, хувь тавилантай 
юм.”3 Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн бурханлаг 
чанараасаа бидэнд харамгүй өгдөг. Бурханлаг 
чанар нь зөвхөн эцэг эх нь л мэдэрч чадах тийм 
хайраар бэлэг болон Түүнээс ирдэг.

Бид өөрсдөдөө байгаа бурханлаг чанарын үрийг 
олж мэдэн, арчилж тордохоор энэ дэлхийд ирсэн.

Бид яах гэж энд ирснээ мэддэг

Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч асан 
Элэйн Каннон “Эмэгтэй хүний амьдралд хоёр 
чухал өдөр байдгийн нэг нь түүний төрсөн өдөр, 
нөгөө нь яагаад төрснөө мэдэх өдөр юм”4 гэжээ.

Бид яах гэж энд ирснээ мэддэг. Бид энэ дэлхий 
дээр Түүний хаант улсыг байгуулж, Түүний Хүү 
Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхэд 
туслахаар ирсэн. Бид Түүнд эргэн очихын 
тулд амьсгаа авах тоолондоо Түүнийг дагахаар 
хичээдэг. Бидний хүн нэг бүрийн доторх 
бурханлаг чанар нь Эцэгтээ болон Түүний Хүүд 
ойртон очих бидний хүчин чармайлтаар сайжирч, 
өсөн нэмэгдэж байдаг.

Бидний бурханлаг чанар хувийн амжилт, нийгэмд 
эзлэх байр суурь, гүйсэн марафоны тоо эсвэл 
алдар нэр, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж зэрэгтэй 
маань огт хамаагүй. Бидний бурханлаг чанар 
Бурханаас ирдэг. Энэ нь биднийг төрөхөөс өмнө 
бий болсон байсан бөгөөд мөнхөд үргэлжлэх 

Өөрсдөдөө байгаа бурханлаг чанарыг 
олж мэдэх нь

ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
РӨҮЗМЭРИ М.ВИКСОМ
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болно.

Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд хайртай

Бид Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ хайрыг мэдэрч, 
үүнийг бусдад түгээснээр өөрсдийн бурханлаг 
чанарыг таньж мэддэг. Бидэнд үүнийг арчилж, 
тордон цэцэглүүлэх мөн ургахад туслах сонгох эрх 
бий. Бидэнд бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч 
болох5 “үнэтэй амлалтууд” өгөгдсөн хэмээн Петр 
хэлсэн байдаг. Бид Бурханы охидын хувьд хэн 
болохоо ойлгосноор эдгээр үнэтэй амлалтыг 
мэдэрч эхэлдэг.

Бид зөвхөн өөрсдөдөө бус харин бусдад анхаарлаа 
хандуулах нь Түүний охид гэдгээ ойлгоход маань 
тусалдаг. Бид нэг л мэдэхэд Түүнд хандан залбирч, 
Түүний үгсийг уншиж, Түүний хүслийг үйлдэх 
хүсэлтэй болдог. Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсээс 
эсвэл Фэйсбүк, Инстаграмын найзуудаасаа бус, 
харин Түүнээс өөрсдийнхөө талаарх баталгааг 
хүлээн авах боломжтой болдог.

Танд өөрсдөдөө байгаа бурханлаг чанарт эргэлзэж 
байсан үе байгаа бол өвдөг сөгдөн залбирч, “Би 
үнэхээр Таны охин мөн үү, Та надад хайртай юу?” 
хэмээн Тэнгэрлэг Эцэгээс асуугаарай. Ахлагч 
М.Рассэлл Баллард “Сүнсний юүлэх хамгийн 
гайхалтай захиасуудын нэг нь Их Эзэн таныг 
хэрхэн мэдэрдэг явдал юм”6 гэжээ.

Бид бол Түүнийх. “Биднийг Бурханы хүүхдүүд 
гэдгийг Сүнс Өөрөө бидний сүнстэй хамт 
гэрчилдэг”7 хэмээн Паул хэлсэн. Ихэнхдээ 
бид хамгийн анх “Би Бурханы хүүхэд”8 гэдэг 
Хүүхдийн хэсгийн дууг сурдаг. Тэгвэл одоо “Би 
Бурханы хүүхэд тул” хэмээх дуртай хэсгээ аваад, 
“Тиймээс юу хийх вэ?” гэсэн хэсгийг нэмэх цаг 
болсон. Бид “Би Бурханы хүүхдийн амьдралаар 
амьдрахын тулд юу хийх вэ?” “Би өөрт байгаа 
бурханлаг чанарыг хэрхэн хөгжүүлж чадах вэ?” 
гэх мэтээр асууж болох юм.

Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф “Бурхан та нарыг 
төсөөлж чадахаас чинь ч илүү агуу ирээдүйд 
бэлтгэх гэж энэ дэлхий рүү илгээсэн билээ”9 
хэмээн хэлсэн. Тэрхүү ирээдүй нь өдрөөс 
өдөрт таныг байгаагаасаа илүүг хийж эхлэх 
үед бодитоор ирдэг. Энэ нь таныг бүтээлтийн 

зорилгоо биелүүлэхээр амьдарч эхлэх үед ирдэг. 
Энэ нь Их Эзэнийг таны амьдралд урьдаг бөгөөд 
та нар Түүний хүслийг өөрсдийн хүсэл болгож 
эхэлдэг.

Бид бурханлаг чанарынхаа ачаар суралцдаг

Бурханлаг чанар нь эдгээр мөнхийн үнэнийг 
өөрсдөө олж мэдэх хүслийг бидэнд төрүүлдэг.

Эми хэмээх нэгэн залуу эмэгтэй надад захидал 
бичихдээ “Ийм цаг үед өсвөр насны хүүхэд байх 
хэцүү байдаг. Зам илүү нарийсч байна. Сатан 
үнэхээр хичээж байна. Бүх зүйл нэг бол зөв, эсвэл 
буруу байдаг. Зөв, буруугийн хоорондох зүйл гэж 
байхгүй” хэмээн сургамжтай нэгэн зүйлийг надад 
заасан юм.

Тэрээр цааш үргэлжлүүлэн: “Сайн найзтай болох 
нь заримдаа хэцүү байдаг. Та өөрийг тань хэзээ ч 
орхихгүй хамгийн сайн найзтай гэж бодож байтал, 
энэ нь ямар нэг шалтгаанаар өөрчлөгдөж болно. 
Чухам иймээс л найзуудтай холбоотой асуудал 
буруугаар эргэх үед би миний хамтрагч байж 
чадах гэр бүл, Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христтэй, мөн 
Ариун Сүнстэй хамт байдагтаа баяртай байдаг” 
хэмээн хэлсэн юм.

Эми цааш нь, “Нэг орой надад үнэхээр хэцүү 
байсан учраас юу хийхээ мэдэхгүй байгаагаа 
эгчдээ хэлсэн юм” гэлээ.

Тэр орой эгч нь ахлагч Жэффри Р.Холландын 
хэлсэн үгнээс эш татан түүнд зурвас бичихдээ: 
“Бүү бууж өг. ... Бүү зогс. Үргэлжлүүлэн алх. 
Үргэлжлүүлэн хичээ. Тусламж мөн аз жаргал 
хүлээж байгаа. ... Эцэстээ бүх зүйл сайхан болно. 
Бурханд итгэ, сайн зүйлс ирэх болно гэдэгт итгэ”10 
гэж хэлжээ.

Эми: “Би үүнийг уншиж байснаа, Бурхан үнэхээр 
намайг хайрладаг эсэхийг болон Түүний хайрыг 
мэдрэхийг хүсэж, залбирч байснаа санаж байна” 
хэмээн тайлбарласан юм.

 “Би асуунгуутаа Түүнийг байгаа гэдэгт итгэсэн 
бөгөөд надад хамгийн гайхалтай аз жаргалтай, 
дулаахан мэдрэмж төрсөн. Үүнийг үгээр 
тайлбарлах ч аргагүй юм. Тэр байдгийг, Тэр 
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намайг хайрладгийг би мэдсэн” гэж тэр хэлэв.

Та Түүний хүүхэд учраас Тэр таны хэн болж 
чадахыг мэддэг. Тэрээр таны юунаас айдаг, юу 
мөрөөддөгийг мэддэг. Тэрээр таны чадавхад 
маш их баясдаг. Тэрээр таныг залбирч, Өөрт нь 
ирээсэй хэмээн хүлээж байдаг. Та Түүний хүүхэд 
учраас Тэр зөвхөн танд хэрэгтэй төдийгүй, та ч 
бас Түүнд хэрэгтэй. Энэ хуралдаанд яг одоо таны 
эргэн тойронд сууж байгаа хүмүүст та хэрэгтэй. 
Та дэлхийд хэрэгтэй бөгөөд таны бурханлаг чанар 
Түүний бүх хүүхдэд Түүний итгэлтэй шавь байх 
боломжийг танд олгодог. Бид нэгэнт өөрсдөдөө 
байгаа бурханлаг чанарыг олж харж эхэлсэн л бол 
үүнийг бас бусдаас олж харж чадна.

Бид бурханлаг чанарынхаа ачаар суралцдаг

Бурханлаг чанар нь бусдад үйлчлэх хүслийг 
бидэнд төрүүлдэг.

Этиопын өлсгөлөнд нэрвэгдсэн эх, хүүхэд хоёр

Саяхан Хүмүүнлэгийн үйлчлэлийн алба, ХҮГ 
Энэрлийн байгууллагын захирал Шэрон Юбанк 
ахлагч Глэнн Л.Пэйсийн хуваалцсан нэгэн 
туршлагыг ярьсан юм. 1980-аад оны дундуур 
Этиопт их хэмжээний газар нутгийг хамарсан 
ган гачиг, аймшигт өлсгөлөн болж байв. Тусламж 
үзүүлэхийн тулд, очих авах боломжтой хүмүүст 
зориулан хоол хүнс, усны нөөц бүхий хооллох 
өртөөнүүдийг байгуулсан байв. Өлсгөлөнд 
нэрвэгдсэн нэгэн настай хүн хооллох өртөөнд 
очихын тулд маш хол зам туулан алхжээ. Тэр нэг 
тосгоноор дайрч өнгөрөхдөө бяцхан хүүхдийн 
уйлахыг сонсоод, нас барсан ээжийнхээ хажууд 
сууж байсан хүүхдийг олсон байна. Тэр хүүхдийг 
аваад, хооллох өртөө хүртэл 40 км зам туулжээ. 
Тэрээр тэнд очоод хамгийн түрүүнд “Би өлсөж 
байна” эсвэл “Надад туслаач” гэж хэлсэнгүй. 
Харин “Энэ бяцхан хүүгийн төлөө юу хийж болох 
вэ”11 гэжээ.

Бидний доторх бурханлаг чанар бусдад хүрч 
ажиллах сэдэл төрүүлж, үйлдэл хийхэд биднийг 
өдөөдөг. Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёр үүнийг 
хийх хүчийг олоход бидэнд тусалж чадна. Их 
Эзэн биднээс “Энэ охины төлөө мөн энэ ахын, 
энэ аавын төлөө эсвэл энэ найзын төлөө юу хийж 

болох вэ?” хэмээн асуух байсан болов уу?

Сүнсний шивнээгээр дамжуулан, огцом амьсгаа 
авсны дараа эргэлзэгчийн бурханлаг чанар дахин 
амьсгаа аван амар амгаланг олдог.

Бошиглогчийг ярихад түүний үгс бидний 
бурханлаг чанарт хүрч, тэдгээрийг дагах хүч 
чадлыг бидэнд өгдөг.

Долоо хоног бүр ариун ёслолоос хүртэх нь бидний 
доторх бурханлаг чанарыг итгэл найдвараар 
дүүргэж, бид бидний Аврагч Есүс Христийг 
дурсан санадаг.

Та нар өөрсдөдөө байгаа бурханлаг чанарын хэр 
хэмжээг олж мэдэхээр эрэлхийлэх үед өөрсдийн 
үнэтэй бэлгийг цаашид эрхэмлэн дээдэлж эхлэх 
болно гэдгийг би амлаж байна. “[Бидэнд] амьсгал 
өгсөн ... Бурханд сэргээгдэх”12 газар руу буюу 
Түүн рүү эргэн очих тэрхүү замаар алхан, Түүний 
охид болохдоо өөрсдийгөө үүгээр удирдуул. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	Их	Эзэн,	Есүс	Христийн	зүрх	зоригтой	
элчийн	хувьд	зөв	шударга	үйл	хэрэгт	үйлчлэхийг	
сонгох	боломжтой.

Бид видео бичлэг 
дээр гарсан Лизатай 
адил өөрөө зовж 
зүдэрч байгаа ч гэсэн 
сэтгэл зүрх нь цэвэр 
ариун, Их Эзэнээ 
хайрладаг, итгэлтэй 
эмэгтэйчүүдтэй энд 
хамт байгаадаа маш 
их баяртай байна. 
Лизагийн түүх нь бид 
бие биенээ хайрлан, 

нэг нэгнийхээ дотоод гоо сайхныг олж харж 
байх ёстой гэдгийг надад сануулдаг. Аврагч 
“Бодгалийн үнэ цэнэ Бурханы мэлмийд агуу 
гэдгийг санагтун”1 хэмээн заадаг. Бид 8 эсвэл 108 
настай байна уу ялгаагүй, бидний хүн нэг бүр 
“[Түүний] нүдэнд үнэтэй.”2 Тэр бидэнд хайртай. 
Бид Бурханы охид мөн Сионы эгч нар билээ. 
Бидэнд бурханлаг зан чанар байдаг бөгөөд бидний 
хүн нэг бүрд хийвэл зохих эрхэм ажил байгаа.

Энэ зун би хэдэн охинтой нэгэн сайхан залуу 
ээж дээр зочилсон юм. Тэр эмэгтэй манай залуу 
эмэгтэйчүүдэд өөрсдийн үнэ цэнийг мэдрэхэд нь 
туслах ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй гэж бодож 
явдгаа надтай хуваалцсан юм. Тэрээр бид мөнх 
бус амьдралд ирсэн бурханлаг зорилгынхоо дагуу 
үйлдэх юм бол хувь хүнийхээ төдийгүй мөнхийн 
үнэ цэнээ олох боломжтой гэдгийг мэддэг байв. 
Өнөө орой энэхүү үзэсгэлтэй, гайхалтай найрал 
дуучид дөнгөж сая бидэнд зорилгыг маань заасан 
үгс бүхий дууг дуулж өглөө. Бид сорилт бэрхшээл, 
зовлон зүдгүүрийг туулахдаа ч, бүр айж, цөхөрсөн 
үедээ ч гэсэн зүрх зоригтой байдаг. Бид энд зөв 
шударга үйл хэрэгт үйлчлэхээр ирсэн.3 Эгч нар 
аа, энэ үйл хэрэг дэх бидний үнэ цэнэ агуу бөгөөд 

бидний оролцоо тун шаардлагатай байна.

Бидний үйлчилдэг зөв шударга үйл хэрэг нь 
Христийнх бөгөөд энэ нь авралын ажил юм.4 Их 
Эзэн “үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн 
миний алдар суу бөлгөө”5 хэмээн заасан. Есүс 
Христийн сүв бүрээсээ цус шүүрүүлэн, зовж 
шаналсан, мөн төгс хайраар амиа өгсөн шалтгаан 
нь бид билээ. Түүний үйл хэрэг бол сайн мэдээ, 
“баярт мэдээнүүд бөлгөө … Ийнхүү тэрээр, бүр 
Есүс, дэлхийн төлөө цовдлогдохоор, мөн дэлхийн 
нүглүүдийг үүрэхээр, мөн дэлхийг ариусгахаар, 
мөн үүнийг бүхий л шударга бус явдлаас нь 
цэвэрлэхээр дэлхийд ирсэн бөлгөө; бүгд түүгээр 
дамжин бүгдээрээ аврагдах”6 болно. Бидний 
Аврагч “замыг тэмдэглэн, заасан”7. Бид Түүний 
үлгэр жишээг даган, Бурханыг хайрлаж, нэг 
нэгэндээ эелдэг, сайхан сэтгэлээр үйлчлэх юм бол 
бид “эцсийн өдөр Бурханы өмнө буруугүй,”8 цэвэр 
ариун зогсох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Бид 
Эцэг, Хүү хоёртой нэг болохын тулд Их Эзэний 
зөв шударга үйл хэрэгт үйлчлэхээр сонголтоо 
хийдэг.9

Бошиглогч Мормон “бид буруушаалтын дор 
аваачигдах болно; учир нь бид бүх зөв шударгын 
дайсныг ялж, мөн өөрсдийн бодгалийг Бурханы 
хаант улсад амрааж болохын тулд энэ махбодийн 
асарт байхдаа гүйцэтгэх хөдөлмөр бидэнд 
байна”10 хэмээн зоригтой тунхагласан байдаг. 
Сүмийн анхны удирдагчид болон анхдагчид 
баатарлаг зоригтой, итгэл төгс байж, сэргээгдсэн 
сайн мэдээг тохинуулан, өргөмжлөлийн 
ёслолуудыг гүйцэтгэх ариун сүмүүдийг барихаар 
урагш тэмүүлсэн юм. Өнөөдрийн анхдагчид 
болох бид “хүмүүний бодгалиудын авралын 
төлөө [Их Эзэний] талбайд хөдөлмөрлөхийн 
тулд”11 хичээнгүйлэн зүтгэж байна. Үүнээс 
гадна ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли: “Бүхнийг 
Чадагчийн хувьд Өөрийн эрхэм сайхан ажлыг … 

Бид энд зөв шударга үйл хэрэгт үйлчлэхээр ирсэн
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зүрх сэтгэл нь ертөнцийн Гэтэлгэгчийг хайрлах 
хайраар дүүрэн хүмүүсийн амь биеэ үл хайрлан 
хийх [үйлчлэлээр] дамжуулан хийх аваас бидний 
ирээдүй ямар гайхалтай байхсан билээ”12 хэмээн 
заасан байдаг. Бид авралын ажилд нэгдсэнээр 
өнгөрсөн үеийн болон одоогийн, мөн өсөж буй 
залуу үеийн итгэлтэй эгч нартайгаа нэгддэг билээ!

Бид төрөхөөсөө өмнө “мөнх амьдралыг өвлөн 
авах тэнгэрлэг хувь заяагаа бүрэн дүүрэн 
ухааран ойлгож, төгс төгөлдөр болон хөгжин 
дэвшихийн тулд бие махбодтой болж энэ дэлхийд 
амьдрах”13 Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ төлөвлөгөөг 
хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Энэхүү мөнх бус 
байдлын өмнөх гэрээний талаар ахлагч Жон 
А.Видцөү: “Бид яг тэр үед зөвхөн өөрийн бус 
харин … бүх хүмүүний гэр бүлийн аврагчид 
болно гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Бид Их 
Эзэний хамтрагчид болсон. Тэр үед төлөвлөгөөг 
биелүүлэх ажил нь зөвхөн Тэнгэрлэг Эцэгийн 
эсвэл Аврагчийнх бус, харин бидний ч ажил бас 
болсон юм. Бидний цөөн хэд нь, хамгийн даруухан 
тэдгээр нь, авралын төлөвлөгөөний мөнхийн 
зорилгыг биелүүлэхийн тулд Бүхнийг Чадагчтай 
хамтран ажилладаг”14 хэмээн тайлбарлажээ.

Бид энэхүү мөнх бус амьдралдаа Аврагчид 
үйлчлэн, авралын ажил хийх гэрээнд дахин 
орсон билээ. Бид ариун санваарын ёслолуудад 
оролцсоноороо зүрх сэтгэл, боломж бололцоо, 
оюун санаа хийгээд хүч чадлаараа Бурханд 
үйлчлэх амлалт өгдөг.15 Бидний хичээл зүтгэлийг 
удирдан чиглүүлэх Ариун Сүнсийг хүлээн авч, 
Түүний сүнслэг өдөөлтийг эрэлхийлдэг билээ. 
Бурхан биднээс юу хүсэж байгааг ойлгон үүний 
дагуу биднийг үйлдэх үед зөв шударга байдал 
дэлхийд түгдэг. 

Автобусны зогсоол дээр зогсож байхдаа найздаа 
чи надтай хамт сүмд очиж, Есүсийн тухай мэдэх 
хэрэгтэй гэж хэлсэн Хүүхдийн хэсгийн хүүхдийг 
би танина.

Би Залуу эмэгтэйчүүдийн ангийн охид гар 
гараасаа барилцан, нэг нэгэндээ үйлчлэхээр 
амлахыг, дараа нь донтолтын асуудалтай нэг 
охиндоо туслах тохиромжтой арга замыг 
төлөвлөж байхыг харж байсан.

Би үр хүүхдүүдээ Хиламаны хөвгүүд шиг сорилт, 
уруу таталт, саад бэрхшээлийг итгэл дүүрэн, 
зоригтой давж гардаг болгохын тулд сайн 
мэдээний зарчмуудыг заахад бүх цаг зав, авьяас 
чадвар, эрч хүчээ зориулж байгаа залуу ээжүүдийг 
харж байсан.

Гэхдээ ганц бие эгч цэвэр ариун гэрчлэлийнхээ 
гал цогоор, бид бүхний хийж чадах хамгийн 
чухал ажил бол гэрлэлт, гэр бүл болоход бэлтгэх 
явдал гэж тунхаглахыг сонссон маань миний 
сонсож байсан хамгийн даруухан үгс байж 
магадгүй. Хэдийгээр тэр гэрлэж, гэр бүлтэй 
болж чадаагүй ч, гэр бүл бол авралын ажлын 
зүрх нь гэдгийг мэдэж байсан. “Аз жаргалын 
тэнгэрлэг төлөвлөгөө нь насан эцэслэсний 
дараа ч гэр бүлийн холбоог мөнхжүүлдэг.”16 Бид 
эдгээр харилцаагаа гэрлэлтийн шинэ бөгөөд 
үүрдийн гэрээгээр хүчирхэгжүүлснээр Бурханаа 
алдаршуулж, Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ төлөвлөгөөнд 
үнэнч үлдэх болно. Цаг нь болоход бид Их Эзэний 
өргөөнд ариун нандин гэрээ хийн, үүнийгээ үүрд 
мөнхөд сахихад бэлэн болж, цэвэр нандин, ариун 
журамтай амьдрахыг сонгодог.

Бидний амьдралд сайн, муу янз бүрийн л 
юм тохиолдоно. Гэхдээ сургууль, ажил дээр, 
хамт олон дунд, ялангуяа гэр орондоо бид Их 
Эзэний төлөөлөгчид мөн Түүний даалгаврыг 
биелүүлэгчид байдаг билээ.

Авралын ажлыг хийж байхад бусдыг харьцуулж, 
шүүмжлэх эсвэл буруушаах ёсгүй. Энэ ажил нь 
нас, туршлага заах эсвэл олон нийтийн сайшаал 
магтаалыг хүртэхийн тулд хийдэг ажил биш 
юм. Энэ ариун ажил нь харууссан зүрх, гэмшсэн 
сэтгэлтэйгээр өөрсдийн бурханлаг бэлэг, онцгой 
авьяасыг ашиглан Их Эзэний арга замаар Түүний 
ажлыг хийх явдал мөн. Мөн энэ нь өвдөг сөгдөн, 
“Эцэг минь, … Миний хүслээр биш, харин Таны 
хүслээр болог”17 гэж хэлэх даруусал юм.

Бид Их Эзэний хүч чадлаар “бүх зүйлийг хийж 
чадна.”18 Бид залбирлаараа болон судруудаас мөн 
Ариун Сүнсний шивнээнээс Түүний удирдамжийг 
байнга эрэлхийлдэг. Барагдашгүй их даалгавар 
хүлээн авсан нэгэн эгч “Заримдаа би Сүмийн 
түүхийн эхэн үеийн эгч нар бидэн шиг орой дэрэн 
дээрээ толгойгоо тавихдаа, ‘Маргааш юу ч болсон 
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бай, Та надад үүнийг даван гарахад туслаач?’ гэж 
залбирдаг байсан болов уу гэж гайхан боддог” 
гээд, “Бидэнд өгөгдсөн адислалуудын нэг бол 
бид бие биендээ тусалж, энэ үйл хэрэгт хамтдаа 
зүтгэж байгаа маань юм!”19 гэж бичжээ. Бидний 
нөхцөл байдал ямар байгаа, мөн бид авралын 
замын чухам хаана явж байгаа гэдгээс үл хамааран 
Аврагчид өгсөн амлалтаараа нэгдмэл юм. Бид 
Түүнд үйлчлэхэд нэг нэгнээ урамшуулан дэмждэг.

Элла Хоскинс Хувийн хөгжил дэвшил хөтөлбөр 
дээрээ ажиллаж дуусгав

Саяхан та нар 100 настай Элла Хоскинс эгч 
тойргийнхоо залуу эмэгтэйчүүдэд Хувийн хөгжил 
дэвшил хөтөлбөрт нь туслахаар дуудагдсан тухай 
уншсан байх.20 Бараг 2 жилийн дараа, 102-той 
байхдаа Хоскинс эгч Залуу эмэгтэйчүүдийн 
батламжийн шагналаа хүлээн авсан юм. 
Залуу эмэгтэйчүүд, тойрог, гадасны Залуу 
эмэгтэйчүүдийн болон Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхөн, мөн гэр бүлийн 
гишүүд нь хамтдаа цугларч, түүний энэ амжилтыг 
тэмдэглэжээ. Итгэлтэй үйлчлэл хүний нас, ажил 
алба, гэрлэлтийн байдлаар хязгаарлагдахаа 
больсон билээ. Залуу эмэгтэйчүүд Хоскинс 
эгчийн заасан хичээл, зөв шударга үлгэр жишээнд 
талархаж байгаагаа илэрхийлсэн. Тэд түүнтэй 
адил болохыг хүсэж байв. Үүний дараа би 
Хоскинс эгчээс “Та яаж үүнийг хийсэн бэ?” гэж 
асуухад, тэр даруй “Би өдөр бүр наманчилдаг” гэж 
хариулж билээ.

Их Эзэний Сүнсээр дүүрч, ариухнаар гэрэлтсэн, 
номхон дөлгөөн тэр эмэгтэйгээс би ариун журмын 
гэрлийг цацруулан, Аврагчтай хамт байж, бусдыг 
адислахын тулд бид цэвэр ариун байх ёстой 
гэдгийг дахин ухаарсан юм. Бид бурханлаг бус 
зүйлээс татгалзан, Бурханыг өөрсдийн бүх хүч, 
оюун, чадлаар хайрлах аваас цэвэр ариун болох 
боломжтой.21 Төлөөлөгч Паул: “Идэр насныхаа 
дур хүслүүдээс зугт. Харин цэвэр зүрх сэтгэлээс 
Эзэнийг дуудагчдын хамт зөвт байдал, итгэл, 
хайр ба амар тайвныг мөрдөгтүн”22 хэмээн заасан. 
Бидний хэн нь ч төгс төгөлдөр биш. Гэхдээ 
бид “[Христийн] нэрийг зүрх сэтгэлдээ үргэлж 
бичээстэй нь хадгалахын”23 тулд наманчилдаг. Бид 
Их Эзэний нэрээр, зүрх сэтгэлийн цэвэр ариун 
байдлаар үйлчлэх аваас Аврагчийн хайрыг ойлгон 

цацруулж, тэнгэрийн гялбааг бусдад түгээх болно.

Бид Их Эзэн, Есүс Христийн зүрх зоригтой 
элчийн хувьд зөв шударга үйл хэрэгт үйлчлэхийг 
сонгох боломжтой. Бүгдээрээ хамтдаа нэгдэн 
зогсож, “зүрх сэтгэлдээ дуу хууртай урагш 
алхлан, сайн мэдээний дагуу амьдарч, Их Эзэнийг 
хайрлаж, [Түүний] хаант улсыг байгуулцгаая.”24 
Бид энэ гайхамшигт ажлыг хийснээр, Бурханы 
цэвэр хайр гэж юу болохыг мэдэж авна гэдгийг би 
гэрчилж байна. Бид жинхэнэ баяр баяслыг хүлээн 
авч, мөнхийн бүх алдар сууг олж чадна. Есүс 
Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Эцэгийн	маань	гайхамшигт	амласан	
адислалуудын	талаарх	бидний	төсөөлөл	өдөр	
бүр	амьдралын	маань	анхаарлын	төвд	байх	
ёстой.

Та нар видео бичлэг 
дээрх энэ эгчийг 
хайрлахгүй байна 
гэж үү? Бидний 
дунд өөрийн гэсэн 
үр хүүхэд төрүүлэх 
боломж олдоогүй ч 
хүүхдүүдийг хайрлаж, 
зааж сургах, адислахад 
амьдралаа зориулдаг 
олон эгч бий гэдгийг 
бид мэднэ. Та нарын 
энэ бүх үйлчлэлд 

тань Тэнгэрлэг Эцэг болон бид нар хичнээн их 
баярлан, талархдаг гээч!

Нярай хүүхдийг тэвэрч байгаа залуу эмэгтэй

Бидэнд, мөн түүнчлэн Хүүхдийн болон Залуу 
эмэгтэйчүүдийн бүлгийн залуухан эгч нарт 
дөнгөж төрсөн нярай хүүхдийг тэврэн, бидэн 
рүү харж байгаа харцыг нь харах боломж олдож 
байсан байх. Шинэхэн бүрэлдэн бий болсон, 
цэвэр ариун, бяцхан бие рүү Тэнгэрлэг Эцэгийн 
илгээсэн тэр нэгэн селестиел сүнсийг хүрээлэх 
ариун нандин мэдрэмжийг та нар бүгд мэдэрч 
байсан уу? Би үүнтэй эн тэнцэхүйц сайхан, ариун 
нандин, сүнслэг мэдрэмжийг цөөхөн мэдэрч 
байсан.

Бидний бие махбод бол Тэнгэрлэг Эцэгээс бидэнд 
өгсөн нандин бэлэг юм. Бие махбод маань бидний 
хувийн ариун сүм билээ. Бид түүнийгээ цэвэр 
ариун байлгах юм бол Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ 
хайрт сүнсэн хүүхдүүдэд зориулан бие махбодыг 
бий болгоход туслахуйц зохистой байх юм.

Ерөнхийлөгч Пакэр хэлсэн үгэндээ

Та нар “жигнэмэг, үнсэлт” гэдгээр нь санаж байж 
магадгүй ерөнхийлөгч Боид K.Пакэр хамгийн 
сүүлчийнхээ ерөнхий чуулган дээр хэлсэн 
үгэндээ, “Өсөж үржин дэлхийг дүүргэх тушаал … 
нэн чухал байдаг бөгөөд хүмүүний аз жаргалын 
эх үүсвэр билээ. Энэ [бүтээх] 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” хэмээн тунхагласан байна.

Тэрээр цааш нь:
“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. …

 “… Мөнх бус амьдрал дахь бидний аз жаргал, 
баяр баясгалан, өргөмжлөл зэрэг нь бие махбодын 
энэхүү байнгын, захирангуй хүсэлд ямар хариу 
өгөхөөс шалтгаална”1 гэж хэлжээ.

Хайрт эгч нар минь ээ, энэ үгийг бэлдэж 
байхад миний сэтгэл ихэд түгшиж байсан 
гэдгээ хэлэх гэсэн юм. Залуу Алма дүрсэлсний 
адил, “зүрхнийхээ угаас, … та нар эцсийн өдөр 
өргөгдөн мөн түүний амралтад орж болохын 
тул … түүний ариун нэрийг дуудаж, мөн та нар 
өөрсдийн үүрч чадахаас илүүгээр уруу таталтанд 
автагдахгүйн тулд үргэлж сэрэмжилж мөн 
залбираасай хэмээн хүснэ би.”2

Дараа нь Алмагийн үед Христийг эсэргүүцэгч 

Бидэнд амлагдсан адислалуудад зохистой байх нь

ХАЛАМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ ЛИНДА С.РИЙВС
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Корихор, “тэдэнд номлож, … , олон 
эмэгтэйчүүдийн зүрх сэтгэлийг дагуулан 
удирдав”3 хэмээн Мормон түүнчлэн гэрчилсэн 
байдаг.

Эгч нар аа, Сатан бидний энэ цаг үед 
Корихорынхтой адил сурталчилгааг маш 
амжилттай хэрэгжүүлж байна. Түүнд ямар ямар 
хэрэгсэл байдаг вэ? Тэдгээр нь дур тачаалыг 
хөдөлгөх дурлалын тухай ном зохиол, цувралт 
кино, порнограф, олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслэлээр дамжуулан гэрлэсэн эмэгтэйчүүд 
хуучин найз залуустайгаа холбогдох зэрэг болно. 
Эгч нар аа, бид болгоомжтой байх ёстой! Бид 
Сатаны галт сумаар тоглочихоод, шаталгүй 
үлдэх нь үгүй. Биднийг Ариун Сүнсний байнгын 
нөхөрлөлд тэнцэхүйц болгодог нь ариун журмаас 
өөр ямар зүйл байдгийг би мэдэхгүй.

Өнөөгийн дэлхийд ихэнх хүн интернэтээс агшин 
зуурын зугаа цэнгэл, мэдлэгийг олж авахаар 
эрэлхийлж байна. Хэрэв бид үүний оронд итгэл, 
тэвчээрээ хэрэгжүүлэн, бүх үнэний эх үүсвэр 
болох Тэнгэрлэг Эцэг рүүгээ асууж, хандвал 
хэмжээлшгүй ихээр адислагдах болно. Өдөр бүр 
судрыг судалж суралцсан мөн чин сэтгэлээсээ 
гуйн залбирснаараа бид маш олон хариулт, 
баталгааг авч чадна, гэтэл интернэт дээр ямар 
ч тиймэрхүү амлалтууд байдаггүй. Бошиглогч 
Иаков, “өөрөөр хэлбэл Сүнс хуурах нь үгүй, 
мөн үнэнийг хэлдэг. Иймийн тул, энэ нь үнэхээр 
тэдгээр зүйлүүдийг байгаагаар нь, мөн тэдгээр 
зүйлүүдийг үнэхээр байхаар нь ярьдаг”4 хэмээн 
гэрчилсэн билээ.

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн тавьсан жишгээс доогуурх 
аливаа зүйлийг үзэж, уншиж, мэдрэх юм бол 
уг зүйлс нь биднийг сул дорой болгоно. Хэдэн 
настай байхаасаа үл хамааран, хэрэв бидний 
үзэж, сонсдог эсвэл хийдэг зүйл Залуучуудын бат 
бөх байдлын төлөө товхимол дээр тусгагдсан Их 
Эзэний жишигт хүрэхгүй байвал түүнийг унтраа 
гаргаж хая, устга эсвэл хаалгыг нь чанга хаа.

Аврагч Гетсеманид

Бидний хэн нь ч төгс биш. Гэхдээ бид нүгэл 
үйлдэх үед, ерөнхийлөгч Пакэр,

 “‘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. … 

“… 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, . . . 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”5 
хэмээн бидэнд сануулсан байна.

Наманчлалаас гадна бидэнд өөр ямар арга 
хэрэгсэл цэвэр, ариун журамтай хэвээр үлдэхэд 
маань туслах вэ? Манай Хүүхдийн ангийхан 
болон залуу эмэгтэйчүүд “Судрын хүч”6 нэртэй 
дууг мэддэг, дуулдаг. Бид энэ дууны үгийг 
“Залбирлын хүч”, “Ариун сүмийн хүч”, “Гэрээний 
хүч”, “Бошиглогчийн хүч”, “Ариун журмын хүч” 
болгон өргөжүүлэн дуулж болох уу?.

Түүнчлэн, ариун сүмийн гарментаа зохистой 
өмсөхтэй холбоотой агуу их адислал, 
хамгаалалтын амлалтууд байдаг. Би хувьдаа 
өөрийгөө Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ надад өгсөн 
язгууртны өмсгөлийн бэлэг тэмдэг болсон 
хувцсыг өмсөж байна гэж боддог. Эгч нар аа, бид 
гарментаа зохистой өмсөхийг эрэлхийлбэл Эцэг 
маань уг хувцсыг Түүнийг хайрлах бидний хайр, 
сүсэг бишрэлийн маань билэг тэмдэг болгон 
хүлээн авах болно гэдгийг би гэрчилж байна. 
Энэ нь Түүнтэй хийсэн бидний гэрээнүүдийн 
билэг тэмдэг бөгөөд Тэрээр, “Миний хэлснийг та 
нар хийхэд Их Эзэн бибээр үүрэг хүлээдэг; гэвч 
миний хэлснийг та нар үл хийхэд та нарт амлалт 
байх нь үгүй”7 хэмээн амласан билээ.

Саяхан би донтолтын улмаас мөн үнэнч биш 
нөхрүүдээсээ болж хоёр удаа салж байсан нэгэн 
хуучны найзтайгаа ярилцсан юм. Тэр гурван 
хүүхдийнхээ хамт их зовлонг үзсэн байв. Тэр 
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найз маань, “Би зөв шударга амьдрахаар ихэд 
хичээсэн. Надад яагаад ийм олон сорилт бэрхшээл 
учирдаг юм бэ? Би ямар зүйлийг буруу хийсэн 
юм бэ? Тэнгэрлэг Эцэг намайг юу хийгээсэй гэж 
хүсч байна вэ? Би залбирч мөн судруудаа уншиж, 
хүүхдүүддээ туслан, ариун сүм рүү ойр ойрхон 
явдаг” хэмээн хэлж билээ.

Тэр эгчийг сонсож суухдаа “Чи хийх ёстой 
зүйлээ хийж байна! Чи Тэнгэрлэг Эцэгийн чамаас 
хийгээсэй гэж хүсэж байгаа бүх зүйлийг хийж 
байна шүү дээ!” гэж дуу алдмаар санагдаж байсан.

Мэдээж олон хүн, тэр тусмаа амьдралдаа дааж 
давшгүй олон асуудалтай тулгарч байгаа үед нь 
Эцэгийн өгсөн амлалтууд тэдэнд “хэт хол” мэт 
санагддаг гэдгээ илэрхийлж байсан. Гэхдээ энэ 
цаг үе бол бүх адислалаа хүлээн авах биш харин, 
“энэ амьдрал бол хүмүүн Бурхантай уулзахаар 
бэлтгэх үе”8 хэмээн Амюлек заасан байдаг. 
Энэ нь бүх адислалаа хүлээн авах цаг биш юм. 
Ерөнхийлөгч Пакэр, “хоёрдахь үзэгдэлд ‘тэгээд 
тэд амар сайхандаа жаргажээ’ гэсэн үгийг хэзээ 
ч бичдэггүй. Энэ мөрийг гуравдахь үзэгдэл буюу 
нууц тайлагдан, бүх зүйл байх байрандаа эргэн 
орсны дараа бичдэг”9 хэмээн тайлбарласан байна. 
Гэсэн хэдий ч Эцэгийн маань гайхамшигт амласан 
адислалуудын талаарх бидний төсөөлөл өдөр бүр 
“түүний үзүүлсэн эрхэм их нигүүлслийн”10 талаар 
олж мэдсэн зүйлс маань өдөр тутмын амьдралын 
маань анхаарлын төвд байх ёстой.

Эгч нар аа, яагаад бид ийм их сорилттой тулгардаг 
учир шалтгааныг би мэдэхгүй ч авах шагнал нь 
агуу, мөнхийн хийгээд үүрдийн, төсөөлөхийн 
аргагүй гайхалтай учраас бид нигүүлсэнгүй хайрт 
Эцэгтээ энэ бүхний төлөө ийм өчүүхэн зүйлс 
шаардагдсан гэж үү хэмээн дуу алдах байх гэж 

би хувьдаа боддог. Хэрэв бид өдөр бүр Тэнгэрлэг 
Эцэг болон Аврагчийн биднийг хайрлах хайр 
хэчнээн гүн болохыг санаж, хүлээн зөвшөөрөх 
юм бол Тэдний дэргэд буцаж очихын тулд ямар ч 
зүйлийг хийхэд бэлэн байх юм. Хайрт эгч нар аа, 
хэрэв энэ амьдралдаа туулах зовлон зүдгүүр маань 
эцсийн эцэст Тэдэнтэй хамт Бурханы хаант улсад 
мөнх амьдрал, алдар суугаас хүртэх эрхийг олгох 
тэр зүйл нь юм бол энд бидний юуг үзэж туулсан 
нь тийм чухал байна гэж үү? 

Бидний бие махбод Тэнгэрлэг Эцэгийн өгсөн 
нандин бэлэг гэдгийг, мөн өдөр бүр бид амьдралаа 
Аврагчийнхаа цагаатгах золиослолоор дамжуулан 
цэвэр, ариун байлган, Эцэгийнхээ амалсан 
шагналын талаарх төсөөллөө анхаарлынхаа төвд 
байлгаж чадвал бид нэгэн өдөр “Эцэгт минь 
байгаа бүхнийг”11 хүлээн авна. Есүс Христийн 
ариун нэрээр, амен. 
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Ерөнхий чуулган, 8.
6. Клив Ромни “Scripture Power,” lds.org/callings/primary/

sharing-time-music.
7. Сургаал ба Гэрээ 82:10; тодотголыг нэмж оруулав.
8. Aлма 34:32.
9. Боид К.Пакэр, “The Play and the Plan” (Сүмийн 

боловсролын системийн ганц бие залуучуудад 
зориулсан галын дэргэдэх уулзалт, 1995 оны 5-р 
сарын 7), 2, si.lds.org

10. Ифер 6:12.
11. Сургаал ба Гэрээ 84:38.
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Та	нарыг	жинхэнэ	шавь	байхаар	хичээх	үед	
итгэл	алхам	бүрийг	чинь	хамгаалах	болтугай	
хэмээн	би	залбирч	байна.

Хайрт эгч нар аа, 
найзууд минь, би та 
нартай хамт байгаадаа 
баяртай байна. Бид 
гурван эрхэм найз, 
Их Эзэний жинхэнэ 
төлөөлөгчөө алдан 
гашуудаж байгаа билээ. 
Бид ерөнхийлөгч 
Пакэр, ахлагч Пэрри 
болон ахлагч Скотт 
нарыг үгүйлэх болно. 
Бид тэдэнд хайртай 

бөгөөд тэдний гэр бүл, найз нөхдийн төлөө 
залбирдаг шүү. 

Би сайхан дуу хөгжим, сүнслэгээр өдөөгдсөн 
эгч нарын зөвлөгөө нь асар их сүнслэг хүчийг 
авчирдаг чуулганы энэ хуралдааныг тэсэн ядан 
хүлээдэг. Би та бүхэнтэй хамт байснаараа илүү 
сайн хүн болдог.

Би өнөөдөр та нарт хандаж хэлэх зүйлээ тунгаан 
бодох үедээ Аврагчийн заадаг байсан арга 
барилын талаар бодлоо. Тэрээр энгийн түүхүүд 
ашиглан хамгийн гайхалтай үнэнүүдийг заах 
чадвартай байсан нь сонирхолтой байдаг. Түүний 
сургаалт зүйрлэлүүд дагалдагчдыг үнэнүүдийг 
зөвхөн оюундаа бус зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч, 
мөнхийн зарчмуудыг өдөр тутмын амьдралтайгаа 
холбоход урьдаг байсан.1 Мөн бидний хайрт 
ерөнхийлөгч Монсон хувийн туршлагаа ашиглан 
заах тал дээр гарамгай багш билээ.2

Өнөөдөр би ч гэсэн нэг түүх хуваалцмаар байна. 
Би та бүхнийг Сүнсний тусламжтай сонсоосой 
хэмээн урьж байна. Ариун Сүнс та нарыг энэ 

сургаалт зүйрлэлээс өөрсдөдөө зориулсан 
захиасыг олж авахад тусална.

Өндөр авга эгч Рөүз

Энэ түүх Ева хэмээх охины тухай юм. Евагийн 
талаар та нарын мэдэх ёстой хоёр чухал зүйл 
бий. Эхнийх нь, энэ түүхэнд тэр 11 настай 
байсан. Нөгөөх нь, тэр гэрээ орхин явж, авга эгч 
Рөүзтэйгээ хамт амьдрахыг үнэхээр хүсээгүй. 
Огтхон ч хүсээгүй. Огт үгүй.

Гэхдээ Евагийн ээж нэлээн удаж байж эдгэх 
хүндэвтэр мэс засалд орох гэж байлаа. Тиймээс 
Евагийн эцэг эх түүнийг зун авга эгч Рөүзтэй нь 
хамт байлгахаар явуулжээ.

Энэ нь сайхан санаа биш гэх маш олон шалтгаан 
Евад байв. Эдгээрийн нэг нь тэр ээжээсээ хол байх 
явдал юм. Мөн гэр бүл, найзуудаа орхино. Үүнээс 
гадна тэр авга эгч Рөүзийг таньдаггүй байсан. Тэр 
дасал болсон газартаа л аз жаргалтай байлаа.

Гэвч яаж ч зөрөөд эсвэл яаж ч нүдээ эргэлдүүлээд 
энэ шийдвэрийг өөрчилж чадсангүй. Ева ачаагаа 
баглаад, аавтайгаа хамт авга эгч Рөүзийн гэрт 
очих урт замыг туулжээ.

Ева байшинд хөл тавьсан мөчөөсөө л эхлэн 
үүнийг үзэж чадахгүй байв.

Бүх юм нь хуучин! Энд тэндгүй хуучин 
ном, хачин өнгөтэй лонхнууд бас шүр, тууз, 
товчнуудаар дүүрсэн хуванцар савнууд байлаа.

Авга эгч Рөүз нь гэртээ ганцаараа амьдардаг 
байсан ба хэзээ ч гэрлэж байгаагүй юм. Гэрт 
байгаа, түүнээс өөр цорын ганц амьд амьтан бол 
өрөө болгоны хамгийн өндөр тавилга дээр гараад, 
доор байгаа зүйлүүдийг өлсгөлөн бар шиг харж 
суух дуртай саарал муур л байлаа.

Өндөр авга эгч Рөүзтэй хамт өнгөрүүлсэн зун

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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Байшин нь хүртэл уйтгартай санагдаж байв. Энэ 
бол байшингууд нь хоорондоо хол хол зайтай 
байдаг хөдөөний байшин байсан юм. Евагийн 
үеийн хүүхдүүд ойр хавьд байтугай, километр 
дотор ч байдаггүй байсан нь түүнийг улам 
ганцаардуулж байв.

Тэр эхлээд авга эгч Рөүзийг төдийлөн 
анхаарсангүй, ихэнхдээ л ээжийнхээ тухай боддог 
байжээ. Заримдаа тэр шөнө унталгүй, ээжийнхээ 
биеийг сайжраасай гэж бүхий л чадлаараа 
залбирдаг байв. Энэ нь тэр даруй биелээгүй ч, 
Бурхан ээжийг нь харж хандаж байгаа гэдгийг Ева 
мэдэрч эхэлсэн юм.

Мэс засал амжилттай болсон гэсэн мэдээ ирсэн 
бөгөөд одоо Евагийн хийх ёстой зүйл нь зуныг 
тэвчиж өнгөрүүлэх л явдал байлаа. Гэвч тэр ингэж 
тэвчих хэчнээн дургүй байсан гээч.

Ээжийнхээ талаар санаа нь амарсан болохоор Ева 
авга эгч Рөүзиг бага зэрэг анзаарах болжээ. Тэр 
биерхүү эмэгтэй байсан ба түүний дуу хоолой, 
инээмсэглэл, зан чанар гээд бүх зүйл нь сэтгэл 
татам байв. Тэр хөдлөхдөө хөнгөн шингэн биш 
ч ажиллаж байхдаа үргэлж дуулж, инээдэг, инээх 
чимээ нь байшингаар нэг цууриатдаг байв. 
Орой бүр тэр зөөлөн буйдан дээрээ сууж, судраа 
гаргаж ирээд, чанга уншдаг байлаа. Унших 
үедээ тэр “Өө, тэр ингэх ёсгүй байсан юм” эсвэл 
“Би тэнд байсан ч болоосой” эсвэл “Энэ чиний 
сонссон хамгийн сайхан зүйл биш гэж үү?” гэх 
мэт хэлдэг байв. Орой болгон тэд Евагийн орны 
дэргэд залбирахаар өвдөг сөгдөхөд, авга эгч Рөүз 
хамгийн сайхан залбирлуудыг хэлж мөн хөх 
шаазгай, гацуур мод, нар жаргах мөч, од мичид, 
“амьд явах адислалын” төлөө Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
талархдаг байсан. Евагийн хувьд Рөүз Бурханыг 
найзын хувиар мэддэг юм шиг сонсогддог байв.

Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Ева авга эгч Рөүз 
өөрийнх нь таньдаг хүмүүсээс хамгийн аз 
жаргалтай нь байж магадгүй гэсэн хачирхалтай 
дүгнэлтэд хүрчээ.

Гэхдээ яалаа гэж ийм байх билээ?

Түүнийг чухам юу ийм аз жаргалтай байлгадаг 
юм бол?

Тэр хэзээ ч гэрлэж байгаагүй, хүүхэдгүй, хачин 
муурнаас өөр хань болох амьтан ч байхгүй, мөн 
гутлаа үдэх, шатаар явах зэрэг энгийн зүйлүүдийг 
хийх нь ч түүнд хэцүү байдаг.

Тэр хот руу явахдаа санаа зовмоор том, тод 
өнгөтэй малгайнууд өмсдөг байсан. Гэвч хүмүүс 
түүнийг шоолдоггүй. Харин ч тэд түүнийг тойрон 
бүчиж, түүнтэй ярилцахыг хүсдэг байсан. Рөүз 
сургуулийн багш байсан бөгөөд насанд хүрч, 
хүүхэдтэй болсон хуучны шавь нар нь түүнтэй 
уулзаж, ярилцах нь ердийн зүйл байлаа. Тэд 
амьдралд нь сайнаар нөлөөлсөн түүнд талархдаг 
байв. Тэд ихэвчлэн хамтдаа инээж, заримдаа бүр 
уйлдаг байсан.

Зуны турш Ева Рөүзтэй илүү их цагийг өнгөрөөх 
болов. Тэд хамтдаа их алхаж, Ева болжмор, 
бужиргана хоёрыг ялгаж сурчээ. Тэр зэрлэг самбук 
жимс түүж, жүржийн бүржмэл хийдэг байв. Тэр 
гэгээнтнүүдтэй хамт байхын тулд төрөлх нутгаа 
орхиж, далайгаар аялан, өргөн тал нутгийг 
туулсан элэнц эхийнхээ талаар мэдэж авсан байна.

Ева удалгүй авга эгч Рөүз нь хамгийн аз 
жаргалтай хүн төдийгүй түүнтэй хамт байхад 
илүү аз жаргалтай байдгаа олж мэджээ.

Зуны өдрүүд тун хурдан өнгөрч байлаа. Нэг 
л мэдэхэд, авга эгч Рөүз удахгүй гэртээ харих 
цаг боллоо гэдгийг нь Евад хэлжээ. Хэдийгээр 
Ева ирсэн эхний өдрөөсөө л энэ мөчийг хүлээж 
байсан боловч одоо энэ талаар ямар сэтгэгдэлтэй 
байгаагаа сайн ойлгохгүй байв. Тэр үнэндээ энэ 
хачин хуучин байшин, гэтэж явдаг муурыг болон 
авга эгч Рөүзигээ санах болно гэдгээ мэдэж байв.

Аав нь ирж түүнийг авч явахын өмнөх өдөр Ева 
хэдэн долоо хоногийн турш бодож байсан зүйлээ 
асуужээ: “Рөүз эгч ээ, та яагаад ийм аз жаргалтай 
байдаг юм бэ?”

Рөүз эгч түүн рүү сүрхий харснаа, урд өрөөнд 
өлгөөтэй байсан зураг руу түүний анхаарлыг 
хандуулав. Авьяаслаг найз нь түүнд үүнийг 
бэлэглэсэн ажээ.

 “Чи үүнээс юу олж харж байна?” гэж тэр асуув.
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Ева өмнө нь энэ зургийг харж байсан боловч 
анхаарч харж байгаагүй юм. Анхдагчдынх шиг 
даашинзтай охин гүн хөх замаар хөгжилтэй 
гэгч алхаж байв. Зүлэг, модод нь амьд юм шиг 
тод ногоон харагджээ. Ева “Энэ нэг охины зураг 
байна. Тэр дэвхэрч явж байх шиг байна” гэж 
хэлэв.

 “Тийм ээ, энэ бол баяр хөөртэй алхаж байгаа 
анхдагч охин” гэж авга эгч Рөүз хэлээд, 
“Анхдагчид бараан, гунигтай олон өдрийг 
туулсан гэж би төсөөлдөг. Тэдний амьдрал бидний 
төсөөлж чадахаас ч илүү хүнд байсан. Гэхдээ энэ 
зурган дээрх бүх зүйл гэгээлэг, найдвар дүүрэн 
харагддаг. Энэ охин баяртайгаар дээшээ харайж, 
урагш явж байна” гэлээ.

Ева дуугүй байсан ба авга эгч Рөүз цааш нь 
“Амьдралд санаснаар болдоггүй зүйл бишгүйдээ 
л нэг байдаг учраас ямар ч хүн өөрийгөө гутранги 
үзэлтэй, уйтгар гунигтай болгож чадна. Гэвч 
амьдрал санаснаар болохгүй үед ч амьдралын 
гайхамшиг, сайн сайханд анхаарлаа төвлөрүүлдэг 
хүмүүсийг би мэддэг. Тэд миний мэдэх хамгийн аз 
жаргалтай хүмүүс байдаг” гэж хэлэв.

 “Гэхдээ та гунигтай байснаа гэнэт шууд аз 
жаргалтай болъё гэж шийдэж чадахгүй шүү дээ” 
гэж Ева хэллээ.

 “Магадгүй л юм” гэж хэлээд авга эгч Рөүз тун 
ялдамхан инээмсэглэснээ, “Гэхдээ л Бурхан 
биднийг гунигтай байлгахаар бүтээгээгүй! Тэр 
биднийг аз жаргалтай байхаар бүтээсэн!3 Хэрэв 
бид Түүнд итгэвэл Тэр бидэнд амьдралын сайн 
сайхан, гэгээлэг, найдаж болох зүйлүүдийг олж 
харахад тусална. Ингэснээр дэлхий илүү гэгээлэг 
сайхан газар болох нь эргэлзээгүй. Тийм ээ, 
энэ агшин зуур болдоггүй. Гэхдээ үнэндээ сайн 
сайхан зүйлүүд цаг хугацаа шаарддаг. Гэрийн 
талх, жүржийн бүржмэл зэрэг хамгийн сайхан 
зүйлүүд тэвчээр, хөдөлмөр шаарддаг юм шиг 
санагддаг” гэж билээ.

Ева энэ талаар хэсэг бодсоноо, “Амьдрал нь 
санаснаар болдоггүй хүмүүсийн хувьд энэ нь 
тийм ч амар биш байж болох юм” гэж хэлэв.

 “Ева минь дээ, чи миний амьдралыг төгс гэж 

бодож байна уу?” гээд, тэр Еватай хамт буйдан 
дээр суулаа. “Надад сэтгэлээр унах, амьдрах 
хүсэлгүй болох үе байдаг байсан.”

 “Танд уу?” гэж Ева асуув.

Авга эгч Рөүз толгой дохив. “Би амьдралдаа маш 
олон зүйлийг авахыг хүссэн.” Түүнийг ярих үед 
Евагийн өмнө нь хэзээ ч сонсож байгаагүй гуниг 
сонсдов. “Тэдгээрийн ихэнх нь хэзээ ч биелээгүй. 
Хүнд хэцүү үеүд ар араасаа ирдэг байсан. Нэг 
л өдөр би энэ нь хэзээ ч миний найдаж байсан 
шиг болохгүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Энэ 
нь үнэхээр хүнд өдөр байсан гэдгийг би хэлж 
чадна. Би бууж өгч, өрөвдмөөр хүн болоход бэлэн 
байсан.”

 “Тэгээд та юу хийсэн бэ?”

 “Би хэсэг хугацаанд юу ч хийгээгүй. Би маш их 
ууртай, эргэн тойрныхондоо хэтэрхий догшин 
авирладаг болсон.” Тэгээд тэр ердийн үед 
өрөөгөөр нэг инээдгээсээ өөрөөр инээснээ, “Би 
өөртөө ‘Энэ шударга биш байна’ гэх дууг дахин 
дахин аялсаар л байсан. Эцэст нь ямар нэг зүйл 
амьдралыг минь орвонгоор нь өөрчилсөн болохыг 
олж мэдсэн” гэв.

 “Тэр нь юу байсан юм бэ?”

 “Итгэл” гэж хэлээд авга эгч Рөүз инээв. “Итгэл 
намайг найдвар руу хөтөлсөн. Итгэл, найдвар 
нь Аврагч байгаа болохоор хэзээ нэгэн өдөр бүх 
зүйлийн учир тайлагдаж, бүх буруу зүйл зөв 
болно гэсэн итгэл үнэмшлийг надад өгсөн. Үүний 
дараа би өмнөх зам минь миний бодсон шиг 
гунигтай, тоостой биш болохыг олж харсан. Би 
тод хөх, ногоон, гал улаан өнгийг харж эхэлсэн. 
Би тоостой замаар өөрийгөө өрөвдөн толгой 
гудайлгаж, хөлөө чирч явах уу эсвэл багахан 
итгэлтэй байж, тод өнгийн даашинз, бүжгийн 
гутлаа өмсөөд, амьдралын зам дээр дуулан 
дэвхрэх буюу өөдрөг байх уу гэсэн сонголт байгаа 
гэдгийг ойлгосон.” Энэ үед түүний дуу хоолой 
зурган дээрх охины дэвхрэх алхаа шиг урам 
зоригтой болов.

Авга эгч Рөүз ширээн дээрээс элэгдэж хуучирсан 
судраа авч, өвөр дээрээ тавилаа. Тэгээд тэр “Би 
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өөрийгөө сэтгэл санааны хямралд орсон байсан 
гэж бодохгүй байна. Тийм байдлаас өөрийгөө 
татаж гаргах амаргүй байх байсан. Харин би 
өөрийгөө өрөвдмөөр байдалд оруулсан нь үнэн. 
Тийм ээ, надад хэцүү өдрүүд байсан ч гэсэн санаа 
зовж, шаналлаа гээд юу ч өөрчлөгдөөгүй, харин 
ч бүх зүйл улам дордож байсан. Аврагчид итгэх 
итгэл маань амьдралд юу ч тохиолдсон миний 
түүх аз жаргалтай төгсөж болно гэдгийг надад 
заасан” гэлээ.

 “Та үүнийг яаж мэдэж байгаа юм бэ?” гэж Еваг 
асуухад,

авга Рөүз Библийнхээ хуудсыг эргүүлж, “Энд 
ингэж хэлдэг гээд:

 “‘Бурхан … тэдний дунд нутаглах болно. Тэд 
Түүний ард түмэн болж, Бурхан Өөрөө тэдний 
дунд байж [тэдний Бурхан нь болно].

 “‘Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. 
Тэнд цаашид үхэл байхгүй болно. Тэнд цаашид 
гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Анхны 
юмс өнгөрөн одлоо’”4 гэж уншив.

Авга эгч Рөүз Ева руу харж, нүүр дүүрэн мишээж, 
үл ялиг чичирхийлсэн хоолойгоор, “Энэ чиний 
сонсож байсан хамгийн сайхан зүйл биш гэж үү?” 
гэж шивнэлээ.

Энэ нь Евад үнэхээр сайхан сонсогджээ.

Aвга эгч Рөүз хэдэн хуудас эргүүлээд, нэг шүлгийг 
зааж, Евагаар уншуулав: “Нүдэнд үзэгдээгүй, 
чихэнд сонсогдоогүй, Хүний санаанд ороогүй 
юмсыг Бурхан Өөрийг нь хайрладаг хүмүүст 
бэлджээ.”5

 “Ийм сайхан ирээдүй биднийг хүлээж байхад 
яагаад өнгөрсөнд харамсаж эсвэл одоо бидний 
төлөвлөснөөр болоогүй зүйлүүдээс болж гуниглах 
ёстой юм бэ?” гэж авга эгч Рөүз хэлж билээ.

Ева хөмсгөө өргөснөө, “Гэхдээ байзаарай. Аз 
жаргалтай байх гэдэг нь ирээдүйд олж авах аз 
жаргалыг хүлээх явдал гэж та хэлэх гээд байна уу? 
Бид мөнх амьдралд л аз жаргалтай байх юм уу? 
Заримыг нь одоо авч болохгүй юм уу?” гэлээ.

 “Мэдээж, бололгүй яах вэ! Бяцхан охин минь, 
одоогийн амьдрал бол мөнх амьдралын л нэг 
хэсэг юм шүү дээ. Энэ нь биднийг нас барсны 
дараа эхэлдэг зүйл биш! Итгэл, найдвар нь чиний 
нүдийг нээснээр чи өмнөө байгаа аз жаргалыг олж 
харна.

 “Миний мэдэх нэг шүлэгт, ‘Үүрд мөнх гэдэг 
нь одоогоос бүрдсэн’6 гэсэн байдаг. Одоогийн 
амьдрал минь бараан, гунигтай байхыг би 
хүсээгүй. Би өөрийгөө бусдаас тусгаарлаж, шүд 
зуун, нүдээ аньж, эцсээ хүртэл зовж тэвчих 
гашуун амьдралаар амьдрахыг хүсээгүй. Найдвар 
нь одоо баяр баясгалантай амьдрахад шаардагдах 
итгэлийг надад өгсөн!”

 “Тэгээд та юу хийсэн бэ?” гэж Ева асуув.

 “Би амьдралаа утга учиртай зүйлээр дүүргэх 
замаар Бурханд итгэх итгэлээ харуулсан. Би 
сургуульд сурч, боловсрол эзэмшсэн. Энэ 
нь намайг дуртай ажил мэргэжил рүү минь 
хөтөлсөн.”

Ева энэ талаар хэсэг бодсоноо, “Завгүй байдал 
таныг аз жаргалтай болгоогүй нь тодорхой. Завгүй 
мөртлөө аз жаргалгүй олон хүн байдаг” гэж хэлэв.

 “Чи ийм балчир мөртлөө яаж ийм ухаантай 
байдаг байна аа?” гэж авга эгч Рөүз асуугаад, 
“Чиний түмэн зөв. Тэдгээр завгүй, аз жаргалгүй 
хүмүүсийн ихэнх нь энэ амьдралд хамгийн чухал 
зүйлийг мартсан байдаг. Энэ бол Есүсийн сайн 
мэдээний амин судас гэж Тэр хэлсэн” гэлээ.

 “Тэр нь юу вэ?” гэж Ева асуув.

 “Энэ бол хайр—Христийн цэвэр хайр” гэж Рөүз 
хэлэв. “Сайн мэдээний бүх зүйл—бидний хийх 
хэрэгтэй, хийвэл зохих, хийхээр зарлигдуулсан 
зүйлүүд нь хайрлахад хүргэдэг. Бид Бурханыг 
хайрлавал Түүнд үйлчлэхийг хүсдэг. Мөн бид 
Түүнтэй адил байхыг хүсдэг. Бид хөршүүдээ 
хайрлавал өөрсдийнхөө асуудлуудыг бодохоо 
больж, бусдад асуудлаа шийдэхэд нь туслахыг 
хүсдэг.”7

 “Энэ таныг аз жаргалтай болгосон байх нь ээ?” 
гэж Ева асуув.
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Авга эгч Рөүз толгой дохин инээхэд нүдийг нь 
нулимс бүрхлээ. “Тийм ээ, хонгор минь. Энэ нь 
биднийг аз жаргалтай болгодог.”

Бүрэн өөрчлөгджээ

Маргааш нь Ева авга эгч Рөүзигээ тэвэрч, хийсэн 
бүх зүйлд нь талархав. Тэр гэр бүл, найзууд дээрээ 
болон гэртээ, өссөн хотдоо эргэж ирэв.

Гэвч тэр өмнөхөөсөө өөр болсон байлаа.

Ева өсөж том болох тусам авга эгч Рөүзийнхээ 
үгсийг олонтоо боддог байжээ. Ева гэрлэж, 
хүүхдүүдтэй болж, урт насалж, сайн сайхан 
амьдарсан.

Нэгэн өдөр тэрээр гэртээ, анхдагчдынхтай адил 
даашинз өмссөн, гүн хөх замаар дэвхрэн алхаж 
буй охины зургийг харж зогсохдоо, тэр нэгэн 
гайхалтай зуныг хамт өнгөрүүлсэн авга эгч 
Рөүзийнхээ насан дээр ирсэн болохоо ойлгожээ.

Үүнийг ойлгох үедээ тэр нэгэн онцгой залбирлыг 
зүрх сэтгэлдээ хэлсэн юм. Ева амьдрал, гэр бүл, 
Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ, олон 
жилийн өмнө авга эгч Рөүз нь8 түүнд итгэл, 
найдвар, хайрын талаар зааж өгсөн зун цагт 
талархаж байв.9

Адислал

Христэд итгэлтэй хайрт эгч нар минь, энэ түүхэн 
дэх ямар нэгэн зүйл та нарын зүрх сэтгэлийг 
хөндөж, бодгалийг тань сүнслэгээр өдөөсөн байх 
гэж би найдаж мөн залбирч байна. Бурхан амьд 

бөгөөд Тэр та нарыг хайрладаг гэдгийг би мэднэ.

Та нар жинхэнэ шавь байхыг хичээх үед итгэл та 
нарын алхам бүрийг хамгаалж, найдвар Тэнгэрлэг 
Эцэгийн та нарт зориулан бэлтгэсэн алдар сууг 
харахад тусалж, Бурханыг болон Түүний бүх 
хүүхдийг хайрлах хайраар зүрх сэтгэл чинь бялхах 
болтугай хэмээн би залбирч байна. Би Их Эзэний 
төлөөлөгчийн хувьд үүнийг өөрийн гэрчлэл, 
адислал болгон Есүс Христийн нэрээр үлдээж 
байна, амен. 
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