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Та нар Сүнстэй байж сонсвол зүрх сэтгэл тань 
зөөлрөн, итгэл тань хүчирхэгжиж, Их Эзэнийг 
хайрлах хайр тань нэмэгдсэн байхыг олж мэдэх 
болно.

Хайрт ах эгч нар минь 
ээ, та бүхэн Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн жил тутмын 
186 дахь Ерөнхий 
чуулганд тавтай 
морилно уу. Би та 
нарыг халуун дотно 
урьж байгаадаа баяртай 
байна.

Та нарыг тэнгэрээс сүнслэг удирдамж авч, 
Тэнгэрлэг Эцэгтэй болон Их Эзэн Есүс Христтэй 
ойр байхын тулд Чуулганд ирсэнд би баяртай 
байна.

Дэлхий дахиныг хамарсан энэхүү цугларалтад 
Есүс Христийг үргэлж дурсан санаж, Түүнд 
үйлчлэхээр гэрээ хийсэн сая сая дагалдагч 
нь ирсэн байна. Орчин үеийн технологийн 
гайхамшгийн үр дүнд өргөн уудам орон зай, цаг 
хугацааны зөрүү алга болжээ. Бид нэгэн асар том 
танхимд хамтдаа цугларсан мэт уулзаж байна.

Гэхдээ хэний нэрэн дор цугларч байгаа нь хамтдаа 
цугларч байгаагаас илүү чухал юм. Одоо дэлхий 
дээр Их Эзэний маш олон шавь байгаа ч Тэр 
бидний хүн нэг бүрд ойр байна хэмээн амласан. 
Түүнээс гадна Тэрээр 1829 онд цөөн тооны 
шавьдаа “Үнэнээр, үнэнээр, би та нарт хэлнэ, … 
хоёр эсвэл гурваараа миний нэрээр, … хамтдаа 
цугларсан тэнд, болгоогтун, би тэдний дунд байх 
болно, бүр тэрчлэн би та нарын дунд бай[на]” (С 
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ба Г 6:32) хэмээн хэлсэн юм.

Одоо ганц хоёрыг бодвол хавьгүй олон болсон 
Түүний шавь нар энэ чуулганаар цугларсан байгаа 
бөгөөд Их Эзэн амласан ёсоороо бидний дунд 
байна. Тэрээр амилсан, алдар сууг олсон нэгэн 
учраас гэгээнтнүүдийн цугласан бүх газар бодит 
биеэрээ ирэхгүй нь мэдээж. Гэхдээ өнөөдөр 
Тэр бидэнтэй хамт байгааг бид Сүнсний хүчээр 
мэдрэх боломжтой.

Аврагчийн ойр байгааг хэзээ, хаана мэдрэх нь хүн 
нэг бүрээс шалтгаална. Тэр бидэнд:

“Мөн дахин, үнэнээр би та нарт хэлж байна, 
найз нар минь, та нар намайг ойр байхад намайг 
дуудаж болохын тулд эдгээр айлдваруудыг та нарт 
миний өгсөн энэхүү зарлигийн хамт та нар зүрх 
сэтгэлдээ тунгаан бодохын тулд би та нарт үлдээе.

“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”  (С ба Г 88:62–63) хэмээх зааврыг 
өгсөн.

Өнөөдөр сонсож буй хүмүүсийн дунд энэ 
адислалыг чин сэтгэлийнхээ угаас хүсэж байгаа 
доод тал нь хоёр хүн байгаа гэдгийг би мэднэ. Тэд 
энэ чуулганаар Их Эзэнд ойртохыг хичээнгүйлэн 
эрэлхийлэх болно. Тэр хоёр хоёулаа ижил төрлийн 
тусламж хүссэн захиа бичсэн бөгөөд захианууд нь 
миний ажил дээр яг нэг долоо хоногт ирсэн юм.

Аль аль нь Сүмийн хөрвөгч бөгөөд өмнө нь 
Бурхан Эцэгийн болон Түүний Хүү, дэлхийн 
Аврагч, Есүс Христийн хайрын талаар тодорхой 
гэрчлэл хүлээж авч байсан. Мөн тэд бошиглогч 

Хоёр эсвэл гурваараа хамтдаа цугларсан тэнд

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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Иосеф Смитийг Бурханы илчлэлтийн дагуу 
Сүмийг зохион байгуулсан мөн ариун санваарын 
түлхүүрүүд сэргээгдсэн болохыг мэддэг байсан. 
Хоёулаа эдгээр түлхүүр нь Сүмд одоо байдаг 
талаар гэрчилсэн мэдрэмжийг хүлээн авсан 
бөгөөд үүний талаарх чин сэтгэлийн гэрчлэлээ 
бичгээр надтай хуваалцсан юм.

Гэвч тэд хоёул Их Эзэнийг хайрлах өөрсдийнх нь 
хайр болон өөрсдийг нь хайрлах Их Эзэний хайр 
багасаж байгаад харамссан аж. Тэд хоёулаа надаас 
Бурханы хаант улсад анх ирж байх үедээ мэдэрч 
байсан хайр, баяр хөөрөө эргүүлэн олж авахад 
туслахыг зүрх сэтгэлийнхээ угаас хүссэн юм. 
Мөн хэрэв тэд Аврагчийг болон Түүний Сүмийг 
хайрлах хайраа бүрэн эргүүлэн авч чадахгүй бол 
тулгарч буй сорилт, бэрхшээл нь эцсийн эцэст 
тэдний итгэлийг сөхрүүлэн унагаана гэхээс эмээж 
байгаагаа илэрхийлсэн билээ.

Энэ асуудал зөвхөн тэдэнд тулгараагүй бөгөөд 
сорилт нь тийм ч шинэ зүйл биш юм. Аврагч 
мөнх бус тохинууллынхаа үеэр үр болон тариачны 
тухай сургаалт зүйрлэлийг бидэнд өгсөн. Үр бол 
Бурханы үг, харин тариачин бол Их Эзэн юм. Үр 
ургах эсэх нь хөрсний байдлаас шалтгаалж байв. 
Түүний үгсийг та нар санаж байгаа байх.

“Түүнийг үрээ цацахад зарим үр нь замын хавиар 
унасанд шувууд ирээд идчихлээ.

“Зарим нь чулуурхаг газар унаж, хөрс нь гүн биш 
тул тэр дороо соёолов.

“Гэвч нар гарахад үндэсгүй учир тэд хорчийн 
хатжээ.

“Зарим нь хогийн ургамлын дунд унав. Хогийн 
ургамал ургаж тэднийг барьчихаж.

“Зарим нь сайн хөрсөнд унаж ургаад, ургацаа 
өгөхөд зарим нь зуу, зарим нь жар, зарим нь гуч 
дахин их болов.

“Сонсох чихтэй нь сонсогтун гэв” (Матай 13:4–9).

Дахин хэлэхэд үр нь Бурханы үг, харин хөрс нь 
үрийг хүлээн авч буй хүний зүрх сэтгэл юм.

Надаас тусламж, сэтгэлийн дэм авахыг хүсэн, 
захидал бичсэн энэ сайхан хүмүүстэй бид олон 
талаараа адилхан билээ. Бид үр буюу Бурханы 
үгийг нэгэн үе зүрх сэтгэлдээ суулгасан. Зарим 
нь хүүхэд насандаа эцэг эх нь эрх мэдэлтэй 
хүмүүсээр баптисм хүртээлгэн, батлуулахад 
урих үед хүлээн авсан бол зарим нь Бурханы 
дуудагдсан үйлчлэгчдээр заалгахдаа хүлээж авсан. 
Хүн бүр үр нь сайн гэдгийг болон зүрх сэтгэл нь 
тэлж байгааг мэдэрсэн бөгөөд зүрх сэтгэл, оюун 
ухаанаа тэлж байгааг мэдрэхдээ баяр хөөр болж 
байсан.

Хүсэн хүлээсэн адислал маань удаж, итгэлийг 
маань устгахыг хүсэгчдийн ширүүн дайралтад 
өртөн, нүгэлд уруу татагдахад мөн зүрх 
сэтгэлийнхээ сүнслэг хэсгийг хөгжүүлэн, 
зөөлрүүлэхийн тулд гаргаж буй хүчин чармайлтыг 
маань сааруулдаг аминч үзэл гэх мэт сорилтод 
бидний итгэл соригдож байдаг.

Гэхдээ өмнөх баяр баяслаа алдсандаа гутарч 
байгаа хүн адислагдсан хүн байдаг. Зарим хүн 
итгэл нь гундаж байгааг олж хардаггүй. Сатан 
ухаантай. Тэр зовоохыг хүсэж байгаа хүмүүстээ 
тэдний мэдэрч байсан баяр баясал хүүхэд насных 
нь төөрөгдөл байсан гэж хэлдэг.

Өнөөдөр би та нарт ирэх өдрүүдэд зүрх сэтгэлээ 
зөөллөн, үр хүлээн авч, тордох онцгой боломж 
бидэнд олдох болно гэсэн захиасыг өгөх гэсэн юм. 
Үр бол Бурханы үг бөгөөд энэ чуулганыг сонсож, 
үзэж, унших хүн бүрийн дээр асгарах болно. Дуу 
хөгжим, хэлэх үгс болон гэрчлэлийг Бурханы 
үйлчлэгчид Ариун Сүнсний удирдамжийг 
тууштай эрэлхийлэн бэлдсэн. Тэд чуулганы өдөр 
ойртох тусам илүү удаан, илүү даруухан залбирч 
байсан билээ.

Түүнчлэн тэд та нарыг Бурханы сайн үгийг хүлээн 
авч ургуулан, үр жимсээ өгөх үржил шимтэй 
хөрсийг зүрх сэтгэлдээ бий болгохоор зөв сонголт 
хийхэд нөлөөлөх хүчтэй байхын төлөө залбирсан. 
Та нар Сүнстэй байж сонсвол зүрх сэтгэл тань 
зөөлрөн, итгэл тань хүчирхэгжиж, Их Эзэнийг 
хайрлах хайр тань нэмэгдсэн байхыг олж мэдэх 
болно.

Чин сэтгэлийнхээ угаас, зорилготой залбирах 



52016 оны 4-ð ñàð

сонголт тань энэ чуулганы үеэр болон ирэх өдөр, 
саруудад болох үйл явдлыг орвонгоор нь өөрчлөх 
болно.

Та нарын ихэнх нь үүнийг аль хэдийн хийгээд 
эхэлчихсэн байгаа. Энэ хуралдааны эхэнд та нар 
залбирахыг сонсохоос гадна Ариун Сүнс бидэн 
дээр цутгах адислалыг хүлээн авах хүсэлтэд 
өөрсдийн итгэлийг нэмсэн билээ. Та нар Есүс 
Христийн нэрээр дотроо гуйж байхдаа Түүнд 
ойртож чадсан. Энэ бол Түүний чуулган бөгөөд 
Их Эзэний бидэнд өгөхийг хүсдэг адислалыг 
зөвхөн Ариун Сүнс л авчирч чадна. Тэр биднийг 
хайрладаг учраас бидэнд:

“Мөн Ариун Сүнсээр урагш хөдөлгөгдөх тэд 
юуг ч ярилаа гэсэн судар байх болно, Их Эзэний 
таалал байх болно, Их Эзэний оюун байх болно, 
Их Эзэний үг байх болно, Их Эзэний дуу хоолой 
байх болно, мөн аврал дахь Бурханы сүр хүч 
буюу.

“Болгоогтун, энэ бол та нарт өгсөн Их Эзэний 
амлалт юм, Ай үйлчлэгчид минь.

“Иймийн тул, зоригтой байгтун, мөн бүү эмээ, 
учир нь Их Эзэн бибээр та нартай хамт байна, 
мөн та нарын дэргэд зогсч байх болно; мөн та 
нар миний тухай бүр Есүс Христийг, би бол амьд 
Бурханы Хүү, би байсныг, би байгааг, би байх 
болно гэдгийг гэрчлэх ёстой” (С ба Г 68:4–6) 
хэмээн амласан.

Та нар Бурханы үйлчлэгчийг индэр дээр гарч ирэх 
болгонд Сургаал ба Гэрээний 50-р хэсэгт өгөгдсөн 
Их Эзэний дараах амлалтыг биелүүлэхийн тулд 
залбирч, итгэлээрээ нэмэр болж чадна.

“Үнэнээр би та нарт хэлнэ, тэрээр надаар 
томилогдож мөн Тайтгаруулагчаар үнэний үгийг 
номлохоор үнэний Сүнсэнд, урагш илгээгдэхдээ, 
үүнийг тэрээр үнэний Сүнсээр номлох уу эсвэл 
ямар нэг өөр зам бий юу?

“Мөн хэрэв энэ нь ямар нэг өөр замаар болбоос 
энэ нь Бурханаас бус болой.

“Мөн дахин, үнэний үгийг хүлээн авдаг тэрээр 
үүнийг үнэний Сүнсээр хүлээн авдаг уу, эсвэл өөр 

ямар нэг зам бий юу?

“Мөн хэрэв энэ нь ямар нэг өөр замаар болбоос 
энэ нь Бурханаас бус болой.

“Тиймийн тул, үгийг үнэний Сүнсээр хүлээн авдаг 
тэрээр үүнийг үнэний Сүнсээр номлогдсоны дагуу 
хүлээн авдаг гэдгийг та нар яагаад ойлгож мөн 
мэдэж чадахгүй байна вэ?

“Иймийн тул, номлодог тэр нь мөн хүлээн авдаг 
тэр нь бие биенээ ойлгодог, мөн хоёул сэнхэрч 
мөн хамтдаа баясдаг буюу” (С ба Г 50:17–22).

Та бас найрал дуучдыг дуулахын өмнө залбирч 
болно. Найрал дууны удирдаач, хөгжимчин, 
дуучид дуу хөгжмийн аялгуу болон үгс зүрх 
сэтгэлийг зөөлрүүлж, бусдын итгэлийг хөгжүүлэх 
хүчийг нэмэгдүүлэхийн төлөө залбирч, бэлдсэн 
билээ. Тэд Тэнгэрлэг Эцэг хувийн залбирлыг нь 
сонсдогтой адил, тэдний залбирлыг ч мөн адил 
сонсдог гэдгийг мэдэн, Их Эзэний өмнө дуулж 
байгаа мэт Түүнд зориулан дуулах болно. “Учир 
нь зүрх сэтгэлийн дуунд сүнс минь баярлах авай; 
тийм ээ, зөв шударгыг үйлдэгчдийн дуу нь надад 
хандсан залбирал бөлгөө, мөн энэ нь тэдний 
тэргүүн дээр адислалаар хариулагдах болно” 
(С ба Г 25:12) хэмээх Аврагчийн Эмма Смитэд 
өгсөн амлалт биелж болохын төлөө тэд хайраар 
хөдөлмөрлөсөн.

Та нар тэднийг дуулж байхад зөвхөн сонсоод 
зогсохгүй бас залбирах аваас таны төдийгүй 
тэдний залбирлыг таны болон тэдний толгой дээр 
адислал болгон хариулна. Та нар бас Аврагчийн 
хайрын болон зөвшөөрлийн адислалыг мэдэрнэ. 
Энэ магтаал дуунд нэгдсэн хүн бүр Их Эзэнийг 
улам ихээр хайрлаж байгаагаа мэдрэх болно.

Та үг хэлж буй хүнийг үгээ төгсгөх үед залбирч 
болно. Тэд дотроо Эцэгт хандан сонсогчдынхоо 
зүрх сэтгэл, найдварыг төдийгүй Аврагчийг 
үргэлж санаж, бидэнд өгсөн зарлигуудыг нь 
дагана гэсэн тэдний шийдэмгий байдлыг дэмжих 
гэрчлэлийн үгийг Ариун Сүнсээр дамжуулан 
өгөхийг хүсэж залбирах болно.

Гэрчлэл бол захиасыг давтаж байгаа хэрэг биш 
юм. Энэ нь тусламж, тэнгэрлэг удирдамж болон 
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Христийн цэвэр хайрыг хүлээн авахын тулд гуйн 
залбирч байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Сүнсээр 
дамжуулан хүргэх үнэний баталгаа болох юм.

Үг хэлж буй хүмүүс үнэн гэрчлэл хүлээн авна. 
Тэд цөөхөн үг хэлсэн байж болох ч Бурханы сайн 
үгээр өлсөж цанган, чуулганд ирсэн даруухан 
сонсогчийн зүрх сэтгэлд хүрэх болно.

Сайн хүмүүсийн итгэл нь айлдварын төгсгөлд 
сүнсээр дамжуулан хэлэх ёстой үгийг өгдөг 
гэдгийг би хувийн туршлагаасаа мэднэ. Намайг 
гэрчлэлээ хуваалцсаны дараа олон хүн “Надад 
сонсох хэрэгтэй байсан тэр үгийг та яаж мэдэв 
ээ?” гэж нэг бус удаа хэлж байсан. Би тийм үг 
хэлснээ санахгүй байдагтаа гайхахаа больсон 
билээ. Би гэрчлэлийн үгээ хэлсэн ч Их Эзэн тэнд 
байж, хэлэх ёстой үгсийг маань зааж өгч байсан. 
Яг хэрэгтэй үед үг зааж  өгнө гэсэн Их Эзэний 
амлалт ялангуяа гэрчлэлд ихээхэн хамаатай  (С ба 
Г 24:6-г үзнэ үү). Энэхүү чуулганаар хуваалцах 
гэрчлэлийг анхааралтай сонсоорой. Та нар Их 
Эзэнд ойртож байгаагаа мэдрэх болно.

Би захиасаа үнэний талаарх гэрчлэлээр 
хураангуйлан өндөрлөх гэж байгааг та бүгд 

мэдэрч байгаа байх. Асуултынхаа хариултыг 
хүсэгчдэд тус болох гэрчлэлийн үгийг хэлэхэд та 
бүгдийн залбирал надад тусална.

Тэнгэрлэг Эцэг, агуу Елохим бидний хүн нэг 
бүрийг хайрладаг мөн мэддэг хэмээх баттай 
гэрчлэлээ би үлдээж байна. Түүний удирдлаган 
доор Хүү Иехова нь Бүтээгч болсон. Түүнчлэн 
Назарын Есүс бол Бурханы төрсөн Хүү болохыг 
би гэрчилж байна. Тэрээр өвчтэй хүмүүсийг 
эдгээж, сохор нэгэнд хараа оруулж, үхсэнийг 
амилуулсан. Тэр бас мөнх бус амьдралд төрсөн 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхэд бүрийн бүх нүглийн 
төлөөсийг төлсөн юм. Тэр ням гарагт булшнаас 
амилан боссоноороо үхлийн хүлээсийг бидний 
төлөө тайлсан юм.

Энэ бол цорын ганц үнэн Сүм бөгөөд Их Эзэн энэ 
Сүмийн булангийн чулуу юм. Томас С.Монсон бол 
дэлхий дээрх Түүний бошиглогч. Энэ чуулганаар 
та бүгдэд үг хэлэх бошиглогч, төлөөлөгчид Их 
Эзэний өмнөөс ярьдаг. Тэд Түүний үйлчлэгчид 
бөгөөд өмнөөс нь үйлдэх эрх мэдэлтэй. Тэрээр 
дэлхий дээр үйлчлэгчдийнхээ өмнө явдаг гэдгийг 
би мэднэ. Энэ бүгдийг би Есүс Христийн ариун 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Дэлхийн нөлөөллүүдээс ангижран салж, Сүнсэнд 
найдаж сурахыг хүүхдүүддээ хэрхэн заах вэ?

Залуу эцэг яг живж 
байв. Тэр хоёр хүүхэд, 
хадам эцгийнхээ 
хамт нуурыг тойрон 
зугаалахаар явж 
байжээ. Сүр жавхлант 
хуш модоор дүүрэн 
уулс, цэлмэг тэнгэр, 
зөөлөн цагаан 
үүлсээр бүрхэгдэн 
үзэсгэлэнтэй сайхан, 
амар амгалан байв. 

Хүүхдүүд халууцаж ядарсан тул эрчүүд тэднийг 
нуруундаа үүрэн богинохон зайд сэлж, нуурыг 
гатлахаар шийджээ.

Залуу эцэг доош татагдахыг мэдэрч, бүх зүйл 
хүндэрч ирэх хүртэл түүнд бүх юм амархан 
санагдаж байлаа. Ус түүнийг нуурын ёроол руу 
татаж, аймшигтай мэдрэмж нөмрөн авав. Тэрээр 
хэрхэн нуруун дээрх хайртай охиноо живүүлэлгүй 
усан дээр тогтож үлдэх вэ?

Тусламж эрэн дуудсан ч түүний дуу хоолой 
замхран алга болж, хадам эцгийнх нь хувьд 
цөхөрсөн гуйлтыг нь сонсож, хариулахад дэндүү 
холдсон байлаа. Тэрээр ямар ч тусламжгүй, 
ганцаараа үлдсэнээ мэдэрчээ.

Түүнтэй адил та ганцаараа гэдгээ мэдэрч, зууран 
барих ямар ч зүйлгүй болж, та нарын болон 
хүүхдийн чинь амьдрал цөхрөлд орсныг мэдэрч 
байсан уу? Харамсалтай нь, бидний олонх нь 
иймэрхүү нөхцөлд ямар нэг хэмжээгээр орж, 
тэсч үлдэн, хайртай хүмүүсээ аврахаар тусламж 
олох шаардлагатай энэхүү мэдрэмжийг мэдэрсэн 
байдаг.

Тэрээр сандарч балмагдахын даваан дээр гутал 
нь нэвт норсон учраас хүндрэн, түүнийг доош 
чангааж буйг ухаарчээ. Живэхгүй үлдэхийг 
хичээн тэмцэж байхдаа хүнд гутлуудаа хөлөөсөө 
салгахыг хичээн оролдож эхлэв. Гэвч гутал нь бүр 
хөлийг нь сорж, үдээс нь усанд нэвчин чангарсан 
байв.

Тэр гутрал цөхрөлийн эцсийн мөчид гутлаа 
мултлан тайлж чадсан бөгөөд хөлийг нь барьж 
байсан гутал чөлөөлөгдөн нуурын ёроол руу маш 
хурдан живэв. Доош нь түүнийг чангааж байсан 
хүнд зүйлээс салмагцаа тэр охиныхоо хамт шууд 
дээшээ тэмүүллээ.Тэгээд урагшлан сэлж нуурын 
нөгөө талд аюулгүй гарч ирж чадсан юм.

Зарим үед бид бүгдэд живж буй мэт мэдрэмж төрж 
болох юм. Амьдрал хүнд байж болно. “Бид дуу 
чимээтэй, зав чөлөөгүй дэлхийд амьдарч байна. 
Хэрэв сэрэмжтэй байхгүй бол энэ дэлхийн зүйлс 
биднийг Сүнсний зүйлсээс салган доош живүүлж 
болно.”1

Бид тээж яваа дэлхийн ачаагаа хэрхэн энэ эцгийн 
жишээгээр авч хаяж, ингэснээр өөрсдийгөө, 
хүүхдүүдээ дэлхийн зүйлсэд эзэмдүүлэхгүй 
байж чадах вэ? Паулын зөвлөснөөр бид хэрхэн 
“аливаа саад тотгор ба  … нүглийг хажуу тийш”2 
тавих вэ? Хүүхдүүд маань бидэнд болон бидний 
гэрчлэлд түшиглэлгүй ганцаараа сэлэх өдөрт бид 
тэднийг хэрхэн бэлтгэх вэ?

Хүч чадлын энэхүү тэнгэрлэг эх сурвалжийг 
таньж мэдэх үед хариулт нь ирдэг. Уг эх сурвалж 
нь байнга дутуу үнэлэгддэг ч бид үүнийг ачаагаа 
хөнгөлөхөд, хайрт хүүхдүүдээ удирдахад өдөр 
бүр ашиглаж болно.Тэр эх сурвалж бол Ариун 
Сүнсний удирдах бэлэг юм.

Найман насандаа хүүхдүүд баптисм хүртдэг. 

Хүүхдийн удирдуулах бэлэг
ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН МЭРИ Р.ДУРХЭМ
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Тэд Бурхантай гэрээ хийх тухай суралцаж мөн 
уг гэрээг хийдэг. Усанд дүрэгдэн баптисмын 
сангаас гарч ирэх үед нь агуу баяр баясгалангийн 
мэдрэмж төрж, хайртай хүмүүс нь тэдний эргэн 
тойронд хамт байдаг. Тэгээд тэд энэхүү адислалын 
төлөө амьдарснаараа тэднийг байнга удирдах 
Ариун Сүнсний өгүүлшгүй бэлгийг хүлээн авдаг.

Ахлагч Дэвид А.Бэднар: “Энэ ёслолын энгийн 
байдал нь биднийг түүний чухал ач холбогдлыг 
анзаарахгүйд хүргэж мэднэ. ‘Ариун Сүнсийг 
хүлээн авна уу’ хэмээх үг нь идэвхгүй мэдэгдэл 
бус харин тэд санваарын тушаалтай дүйцэх 
өөрсдийн төлөө үйлдэх мөн өөрсөд дээрээ 
үйлдүүлэх нь үгүйг тунхаглах эрх мэдэлтэй 
сануулга юм”3 гэжээ.  

Хүүхдэд сайныг хийх, сайн байх төрөлхийн 
хүсэл байдаг. Бид тэдний гэм зэмгүй, цэвэр ариун 
байдлыг мэдэрч чадна. Тэд намуухан, зөөлөн дуу 
хоолойг мэдрэх агуу мэдрэмжтэй байдаг.

Нифайчуудын хүүхдүүдэд тохинуулсан нь

3 Нифай 26 дээр

“Тэрбээр тэдний хэлийг хурц болгон, мөн тэд агуу 
хийгээд гайхамшигт зүйлийг, бүр түүний хүмүүст 
илчилснээс ч илүү агууг эцгүүддээ ярьсан ажгуу. 
…

… Мөн тэд эдгээр хүүхдүүдийг харж мөн 
сонсоцгоов, тийм ээ бүр нялхас ч амаа нээж 
мөн гайхамшигт зүйлийг хэлэв”4 хэмээн Аврагч 
хүүхдүүдийн сүнслэг чадавхыг бидэнд харуулсан 
байдаг.

Эцэг эхийн хувьд бид бяцхан үрсийнхээ сүнсний 
хүч чадлыг хэрхэн өсгөх вэ? Хүүхдүүд маань 
бидэнтэй хамт байхгүй, амьдралын гүн усанд 
ганцаар үлдэх үед нь дэлхийн нөлөөллүүдээс 
ангижран салж, Сүнсэнд найдаж сурахыг тэдэндээ 
хэрхэн заах вэ?

Та бүхэнтэй зарим санааг хуваалцъя.

Бид эхлээд хүүхдүүдийнхээ анхаарлыг Сүнсийг 
сонсох, мэдрэхэд чиглүүлж болно. Ели хэрхэн 
Самуелээр үүнийг хийлгэснийг харахын тулд 

Хуучин Гэрээний үе рүү буцаж очицгооё.

Залуу Самуел нэгэн дуу хоолойг хоёр ч удаа 
сонсож. Ели уруу гүйж очин, “Би энд байна” гэж 
хэлдэг.

“Би дуудаагүй” гэж Ели хариулдаг.

Гэвч “Самуел Эзэнийг хараахан мэддэггүй, 
Эзэний үг ч түүнд хараахан илэрхийлэгдээгүй 
байжээ.”

Гурав дахь удаад нь Ели, Их Эзэн Самуелийг 
дуудсаныг мэдээд түүнд ”Эзэн минь, айлдаж 
хайрла, Боол тань сонсож байна”5 гэж хэл гэдэг.

Самуел Их Эзэний дуу хоолойг мэдэрч, таньж, 
сонсож эхэлж байв. Гэвч энэ залуу хүүд Ели ингэж 
танихад нь туслахаас нааш тэр ойлгож чадахгүй 
байсан юм. Харин Самуел заалгасныхаа дараа 
намуухан зөөлөн тэр дуу хоолойг илүү таних 
болсон.

Хоёрдугаарт, бид гэр орон, үр хүүхдүүдээ 
намуухан зөөлөн дуу хоолойг мэдрэхэд нь бэлтгэж 
чадна. “Гадаад хэлний олон багш хүүхдүүд хэлийг 
‘вакум’ хөтөлбөр буюу тухайн хэлээр ярьдаг 
хүмүүсийн дунд нь орж, ярих нөхцөлд хамгийн 
сайн сурдаг гэж үздэг. Тэд зөвхөн үгсийг хэлж 
сураад зогсохгүй, шинэ хэлээр чөлөөтэй ярьж, 
бүр бодож сэтгэж сурдаг. Сүнслэг боловсролыг 
эзэмшихэд хамгийн сайн ‘вакум’ орчин бол гэртээ 
өдөр бүр сүнслэг зарчмуудаар амьдрах үндэс 
суурийг тавих явдал юм.”6

“Чи [Их Эзэний үгсийг] хөвгүүддээ хичээнгүйлэн 
зааж, гэртээ сууж байхдаа ч, замд явж байхдаа 
ч, хэвтэж байхдаа ч, өндийн босохдоо ч түүний 
тухай ярьж бай.”7 Гэр бүлүүдээ Сүнсэнд татан 
оролцуулах юм бол хүүхдүүд тань зүрх сэтгэлээ 
нээн, Түүний нөлөөллийг хүлээн авах болно.

Гуравдугаарт, бид Сүнс тэдэнд хандан хэрхэн 
ярьдаг болохыг хүүхдүүддээ ойлгоход нь тусалж 
чадна. Иосеф Смит: “Хэрэв Тэр бяцхан хүүхэд 
рүү очвол уг хүүхдийн хэл, чадварт нь Өөрийгөө 
тохируулж чадна”8 гэжээ. Нэгэн ээж хүүхдүүд 
нь харах, сонсох, мэдрэх зэрэг өөр өөр байдлаар 
сурдгийг олж мэджээ. Тэр хүүхдүүдээ илүү сайн 
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ажиглан, Ариун Сүнс хүүхэд бүрд хамгийн сайн 
тохирсон аргаар заадгийг таньж ойлгосон байна.9

Өөр нэгэн ээж хүүхдүүддээ Сүнсийг таньж 
сурахад нь тусалсан тухай туршлагаа хуваалцжээ. 
“Зарим үед, [хүүхдүүд] ямар нэг зүйлийг яг 
зөв цагт нь санах, уйлсныхаа дараа тайтгарал 
мэдрэх эсвэл өдөр бүр орж ирдэг бодол зэрэг 
нь Ариун Сүнсний тэдэнтэй харилцдаг арга зам 
гэдгийг ухаардаггүй” гэж бичжээ. Тэр мөн “Би 
хүүхдүүддээ мэдэрсэн зүйлээ анхааран, [үйлдэл 
болгож байхыг] заадаг”10 гэж хэлжээ.

Сүнсийг мэдэрч, таних нь хүүхдүүдийн маань 
амьдралд сүнслэг чадавхыг авчрах бөгөөд мөн 
тэдний таних тэр дуу хоолой өөрсдөд нь улам 
бүр тодрон тодорсоор байх болно. Энэ нь Ахлагч 
Ричард Г.Скоттын хэлснээр: “Сүнсээр удирдуулах 
талаар туршлагажиж, амжилт олсон үед сонссон, 
харсан зүйлээсээ хамааралтай байх нь багасаж, 
мэдрэмжиндээ итгэх итгэл тань улам бэхжинэ.”11

Дэлхийн ачаанаас өөрсдөө ангижирч чаддаг 
болоход нь хүүхдүүддээ тусалж чадсан бол бид 
тэднийгээ амьдралын ус руу орохыг харахдаа 
эмээх хэрэггүй болно. Бид Сүнсний бэлгээр 
хэрхэн удирдуулан амьдрахыг тэдэндээ заасан. 

Хэрэв тэд маань түүгээр амьдарч, түүний шивнээг 
дагасаар байвал энэхүү бэлэг нь тэдний ачааг 
хөнгөлж, тэнгэрлэг гэртээ буцаж очиход нь 
удирдан хөтөлсөөр байх болно. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Өөрсдийнхөө тэнгэрлэг өвийн тухай зөв 
ойлголттой байх нь өргөмжлөлд зайлшгүй 
чухал юм.

Бидний үндсэн суурь 
сургаал нь бид амьд 
Бурханы хүүхдүүд 
мөн гэсэн мэдлэгийг 
агуулдаг. Иймээс 
Түүний хамгийн 
ариун нэрсийн нэг нь 
Эцэг—Тэнгэрлэг Эцэг 
юм. Энэ сургаалыг 
олон зууны турш 
бошиглогчид тодорхой 
заасаар ирсэн.

1. Сатан Мосег сорих үед тэрээр “Чи хэн бэ? 
Учрыг болгоогтун, Бурханы Хүү байна би”1 гэж 
хэлэн, Сатаныг няцаасан юм.

2. Дуулал номыг зохиогч израилчуудад хандан 
“Та нар бүгдээрээ Хамгийн дээд нэгний хүүхдүүд 
юм”2 хэмээн тунхагласан байдаг.

3. Паул Марс толгод дээр афинчуудад тэд бол 
“Бурханы үр удам”3 гэдгийг заасан.

4. Иосеф Смит, Сидней Ригдон хоёр үзэгдэл 
үзэн, Эцэг, Хүү хоёрыг харсан бөгөөд тэнгэрийн 
дуу хоолой ирж дэлхийнүүдийн оршин суугчид 
нь “Бурханы төрсөн хөвгүүд хийгээд охид нь 
бөлгөө”4 хэмээн тунхагласан юм.

5. 1995 онд 15 амьд төлөөлөгч болон 
бошиглогчид “Бүх хүн төрөлхтнийг … Бурхан, 
өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн. Хүн бүр Тэнгэрлэг 
Эцэг Эхийн хайртай сүнслэг охин, хүү нь юм”5 
хэмээн баталсан.

6. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон: “Бид амьд 
Бурханы охид, хөвгүүд юм. … Бид хүч чадал 
болон хүчний гүн гүнзгий шинэ ойлголтгүйгээр 
үүнд чин сэтгэлээсээ итгэж чадахгүй”6 хэмээн 
гэрчилсэн.

Энэ сургаал нь энгийн, байнга давтагддаг, хялбар 
учраас жирийн зүйл мэт санагдаж магадгүй юм. 
Гэхдээ үнэн хэрэгтээ энэ нь бидний олж авч чадах 
хамгийн ер бусын мэдлэг юм.  Өөрсдийнхөө 
тэнгэрлэг өвийн тухай зөв ойлголттой байх 
нь өргөмжлөлд зайлшгүй чухал юм. Энэ нь 
авралын алдар суут төлөвлөгөөг ойлгоход мөн 
Эцэгийн ууган Хүү, Есүс Христэд болон Түүний 
нигүүлсэнгүй Цагаатгалд итгэх итгэлээ тордоход 
нэн чухал билээ.7 Түүнчлэн энэ нь мөнхийн чухал 
гэрээнүүдийг хийж, сахихад бидэнд урам өгдөг.

Энэ хуралдаанд оролцож байгаа хүмүүсийн цөөн 
хэдээс бусад нь яг одоо дууны үгтэй хуудас бас 
хөгжимгүйгээр “Би Бурханы хүүхэд”8 дууллыг 
дуулж чадна. Энэ гайхалтай дуулал бол энэ сүмд 
хамгийн их дуулагддаг дууллуудын нэг юм. Гэвч 
хамгийн чухал асуулт бол “Бид үүнийгээ үнэхээр 
мэддэг үү?” Бид оюун ухаан, зүрх, сэтгэл болон 
бодгальдаа үүнийг мэддэг үү? Тэнгэрлэг эцэг 
эхтэй гэдэг маань өөрсдийгөө хэн гэж боддогийн 
анхны бөгөөд гүн гүнзгий үндэс суурь мөн үү?

Бид дэлхийд өөрсдийгөө төрсөн газар, үндэс 
угсаа, хэл яриа гэх мэт олон өөр арга замаар 
тодорхойлдог. Зарим нь өөрсдийгөө мэргэжлээрээ 
эсвэл хоббигоороо тодорхойлдог. Дэлхийн ийм 
тодорхойлолт нь Бурханы охин эсвэл хүү гэсэн 
бидний мөнхийн тодорхойлолтыг үгүйсгэх эсвэл 
үүнтэй зөрчилдөхөөргүй байвал буруу биш юм.

Манай бага хүүхдийг зургаан настай, нэгдүгээр 
ангид байхад багш нь хүүхдүүддээ ангидаа 
суугаад бичгийн ажил хийх даалгавар өгсөн юм. 

Би Бурханы хүүхэд

ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛ
АХЛАГЧ ДОНАЛД Л.ХОЛЛСТРОМ
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Энэ нь аравдугаар сар байсан ба дэлхийн зарим 
хэсэгт тэмдэглэн өнгөрүүлдэг Халловээний 
сар байв. Энэ миний дуртай баяр биш ч, би 
Халловээний баярт гэм зэмгүй, сайхан тал олон 
бий гэж боддог. 

Багш бяцхан сурагчдад цаас дамжуулан өгөв. 
Дээд хэсэгт нь буцалж буй тогооны дээр зогсож 
буй домогт шулмыг (энэ миний дуртай баяр биш 
гэж би та нарт хэлсэн шүү дээ) хааш яаш зурсан 
зураг байв. Хүүхдүүдийн сэтгэн бодох чадварыг 
хөгжүүлж мөн гүйцэд хөгжөөгүй бичих чадварыг 
нь шалгахаар хуудсан дээр бичигдсэн байсан 
асуулт нь “Чи дөнгөж сая шулмын ундаанаас 
уучихлаа. Чамд юу тохиолдох бол?” гэсэн 
байв. Энэ түүхийг багш нарт санал болгохоор 
хуваалцаагүй гэдгийг минь ойлгоорой.

“Чи дөнгөж сая шулмын ундаанаас уучихлаа. 
Чамд юу тохиолдох бол?” Бичиж сурч байгаа 
бяцхан охин минь хамгийн сайнаараа “Би нас 
барна, тэгээд тэнгэрт очно. Тэнд байх нь надад 
таалагдах байх. Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хамт байх 
учраас бас энэ нь хамгийн сайхан газар учраас 
би тэнд байхдаа дуртай байх болно” гэж бичсэн 
юм. Энэ хариулт багшийг нь гайхшируулсан байж 
болох ч охиноо хийж дуусгасан даалгавраа гэртээ 
авчрахад нь түүнд хамгийн өндөр оноо болох од 
тавьсан байсныг бид мэдсэн юм.

Бид бодит амьдрал дээр төсөөллийн биш харин 
бодит, хүнд сорилтуудтай тулгардаг. Бие махбод, 
сэтгэл санааны болон сүнсний өвчин шаналал 
амсдаг. Нөхцөл байдал таамаглаж байснаас өөрөөр 
эргэхэд бидний зүрх эмтрэн шаналдаг. Бидэнд 
тохиолдсон нөхцөл байдал санаснаар болохгүй 
байгаа юм шиг санагдах үед шударга бус байдаг. 
Итгэл хүлээлгэсэн хэн нэгэн биднийг хуурах үед 
сэтгэлээр унадаг. Эрүүл мэнд, санхүүгийн хүндрэл 
сэтгэл эмтэлж, сургаалын эсвэл түүхийн учир 
шалтгаан нь бидний одоо ойлгож чадахаас хэтрэх 
үед эргэлзэх үе гарч болно.

Амьдралд маань хүнд хэцүү зүйлс тохиолдоход 
бидний тэр дор нь үзүүлэх хандлага ямар 
байдаг вэ? Эргэлзэж, тээнэгэлзсэн эсвэл сүнслэг 
байхаа больдог уу? Итгэл маань буурдаг уу? 
Өөрийн нөхцөл байдалд Бурханыг эсвэл бусдыг 
буруутгадаг уу? Эсвэл хэн болохоо мэдэж, 

амьд Бурханы хүүхдүүд гэдгээ санах нь бидний 
гаргадаг хамгийн эхний хандлага уу? Дэлхийн 
өвчин шаналал нь Түүнтэй адил болж, мөнхийн өв 
хөрөнгөө өвлөн авахад цэвэршүүлэгчийн галтай 
адил биднийг адислах болно гэдгийг Тэр мэддэг 
учраас энэ бүхнийг зөвшөөрдөг гэсэн туйлын 
итгэлтэй нэгддэг үү?9

Би саяхан нэг хуралд ахлагч Жэффри 
Р.Холландтай хамт оролцсон. Ахлагч Холланд 
мөнх бус амьдрал нь зовлон зүдгүүртэй байж 
болох ч—бид тухайн үедээ үүнийг ойлгодоггүй ч 
энэ нь мөнхийн зорилготой байдаг хэмээх зарчмыг 
зааж байхдаа “Та хүссэн зүйлсээ олж авч чадна 
эсвэл та ямар нэгэн илүү зүйлийг олж авч чадна” 
хэмээн хэлсэн.

Таван сарын өмнө миний эхнэр Дайэн бид хоёр 
ахлагч Бэднар болон Бэднар эгч хоёртой Африк 
руу явсан. Бидний айлчилсан хамгийн сүүлийн, 
зургаа дахь улс Либери улс байв. Либери улс 
язгууртан хүмүүс, баялаг түүхтэй агуу улс хэдий 
ч тэнд аливаа зүйлс амар хялбар байсангүй. Олон 
арван жил үргэлжилсэн улс төрийн тогтворгүй 
байдал болон иргэний дайн нь ядуурлын тахлыг 
улам доройтуулсан. Үүнээс гадна, аймшигт Эбола 
халдварт өвчин хамгийн сүүлд дэгдэх үеэрээ таван 
мянгаад хүний амь насыг авч одсон байв. Бид 
Эболагийн түгшүүр нүүрлэснээс хойш Дэлхийн 
эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ газрыг аюулгүй 
болсныг зарласны дараа Либерийн нийслэл 
Монровиад айлчилж очсон Сүмийн удирдагчдын 
эхний бүлэг байсан юм.

Маш халуун, чийглэг нэгэн ням гаргийн өглөө бид 
хотын төвд байдаг түрээсийн цуглааны байранд 
очсон. Байгаа бүх сандлаа байрлуулсан байсан ба 
нийт 3500 суудал байв. Ирсэн хүмүүсийг хамгийн 
сүүлд тоолоход 4100 хүрч байв. Ирсэн бараг бүх 
хүн явган ирэх шаардлагатай байсан ба эсвэл тав 
тух муутай нийтийн тээврээр явж ирэх ёстой байв. 
Цугларах нь гэгээнтнүүдийн хувьд амар зүйл 
биш байв. Гэхдээ л тэд ирсэн. Ихэнх нь цуглааны 
товлосон цагаас хэдэн цагийн өмнө ирсэн байв. 
Биднийг танхимд ороход сүнслэг уур амьсгал 
бүрдсэн байв! Гэгээнтнүүд заалгахдаа бэлэн 
байлаа.

Үг хэлж байсан хүнийг судраас эш татах үед 
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гишүүд шүлгийг чангаар хэлж байв. Энэ нь 
богино эсвэл урт судар байхаас үл хамааран 
цугларагсад бүгд нэгэн дуугаар хариулж байв. Бид 
ингэхийг санал болгодоггүй ч тэд үүнийг хийж 
чадаж байсан нь онцгой сэтгэгдэл төрүүлсэн юм. 
Мөн найрал дуучид үнэхээр хүчирхэг байсан. 
Урам зоригтой найрал дууны удирдаач болон 
төгөлдөр хуур тоглосон 14 настай залуу эрэгтэйн 
удирдлагаар гишүүд эрч хүчтэй дуулж байв.

Дараа нь ахлагч Бэднар үг хэлсэн. Мэдээж, 
Төлөөлөгчийн зааж мөн гэрчлэхийг сонсох нь 
цугларагсдын хүсэн хүлээж байсан хамгийн 
онцгой мөч байв. Ахлагч Бэднар Сүнсний 
удирдамжийг даган, хэлж байсан үгээ таслан “Та 
нар ‘Бат бөх суурь’ дууллыг мэдэх үү?” гэж асуув.

Дөрвөн мянга нэг зуун хоолой “ТИЙМ ЭЭ!” гэж 
нирхийн хариулах шиг санагдав.

Тэгэхэд нь тэр “Та нар 7-р бадгийг нь мэдэх үү?” 
гэж асуув.

Тэд дахин бүгдээрээ “ТИЙМ ЭЭ!” гэж хариулав.

Мормон Табернеклын найрал дуучид сүүлийн 10 
жилийн турш “Бат бөх суурь” хэмээх гайхалтай 
дууллыг дуулахдаа өмнө нь нэг их дуулагдаж 
байгаагүй 7-р бадгийг багтааж дуулдаг болсон. 
Ахлагч Бэднар “Бүгдээрээ 1, 2, 3, 7-р бадгийг 
дуулцгаая” гэж зааварлав.

Найрал дууны удирдаач ямар ч эргэлзээгүйгээр 
шалавхан босч, дагалдан хөгжимчин Аароны 
санваартан оршил аяыг урамтай тоглож эхлэв. 
Миний өмнө нь цугларагсдын найрал дуун дээр 
хэзээ ч мэдэрч байгаагүй тийм итгэлийн түвшинд 
бид 1, 2, 3-р бадгуудыг дуулсан. Дараа нь 4100 
хоолой 7-р бадгийг дуулж,

 Нэг хүн, бие бодь Есүс дээр хүрч ирэх цагт
 Түүнийг би дайснуудынхан гарт орхихгүй.
 Нэг биеийг там эс орхин, тарчлаан, зовоовч
 Түүнийг хэзээ ч, үгүй Түүнийг хэзээ ч үгүй

 Түүнийг хэзээ ч, үгүй хэзээ ч орхихгүй!10 
хэмээн тунхаглах үед дууны цар хүрээ болон 
сүнслэг хүч өргөгдсөн юм.

Миний амьдралд тохиолдсон хамгийн гайхалтай 
сүнслэг үйл явдлуудын нэг нь надад тэр өдөр гүн 
гүнзгий сургамжийг заасан юм. Биднийг үнэхээр 
хэн бэ гэдгийг маань мартахад хүргэдэг дэлхийд 
бид амьдарч байна. Бидний эргэн тойронд буй 
анхаарал сарниулах зүйлс ихсэхийн хэрээр хайнга 
хандах, дараа нь үл тоомсорлох, тэгээд Бурхантай 
харилцах харилцаагаа мартах нь илүү амархан 
болсон. Либери дэх гэгээнтнүүд материаллаг 
зүйлсийн хувьд дутагдалтай ч сүнслэг байдлын 
хувьд тэдэнд бүх зүйл байгаа юм шиг санагдсан. 
Монровиад бидний тэр өдөр гэрчилсэн зүйл нь 
Бурханы охид, хөвгүүд гэдгээ мэддэг байсан нэгэн 
хэсэг хүмүүс байсан юм!

Өнөөгийн дэлхийд бидний хаана амьдардаг, 
бидний нөхцөл байдал ямар байгаагаас үл 
хамааран Бурханы хүүхэд гэдэг давамгайлсан 
тодорхойлолт нь чухал юм. Үүнийг мэддэг байх 
нь бидний итгэлийг хөгжихөд мөн биднийг 
байнга наманчлахад нөлөөлөх ба энэ нь мөнх 
бус аяллынхаа турш “хичээнгүй мөн гуйвшгүй” 
байх хүч чадлаар хангах болно.11 Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  Мосе 1:13; тодотгол нэмэгдсэн.
2.  Дуулал 82:6; тодотгол нэмэгдсэн.
3.  Үйлс 17:29; тодотгол нэмэгдсэн.
4.  Сургаал ба Гэрээ 76:24; тодотгол нэмэгдсэн.
5.  “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” Ensign эсвэл 

Лиахона, 2010 оны 11-р сар, 129; тодотгол нэмэгдсэн.
6.  Томас С.Монсон, “Canaries with Gray on Their Wings,” 

Ensign эсвэл Лиахона, 2010 оны 6-р сар, 4; тодотгол 
нэмэгдсэн.

7.  Колоссай 1:13–15-ыг үзнэ үү.
8.  “Би Бурханы Хүүхэд”, Сүмийн дууны ном, 58-ыг үзнэ 

үү.
9.  Малахи 3:2-ыг үзнэ үү.
10.  “Бат бөх суурь,” Сүмийн дууны ном, 6-г үзнэ үү.
11.  Мозая 5:15.
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Санваарын эрх мэдэл ба түлхүүр нь моторыг 
асаан, тэнгэрийн үүдийг нээж, тэнгэрлэг хүчинд 
нөлөөлж, бидний хайрт Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
эргэн очих гэрээт замыг тавьж өгдөг гэдгийг би 
гэрчилж байна.

Өвлийн нэгэн өдөр, 
нар жаргах үеэр 
цанын баазын цасанд 
хучигдсан асар том 
уулын араас өвлийн 
хүйтэн жиндүү агаар 
хацар, хамрыг минь 
хайрч, бидэнд яг л 
зогсоол дээрх машин 
руугаа буцах замыг 
зааж байгаа мэт 
санагдав. Тав тухтай 
дулаахан машиндаа 

цэв хүйтэн гар, хуруугаа удалгүй дулаацуулах 
байв. Гутлын улан дор мөстсөн цас шажигнах нь 
гадаа үнэхээр хүйтэн байгааг баталж байлаа.

Тэсгэм хүйтнээр тачигнаж байгаа цанын баазын 
тэр ууланд гэр бүлээрээ цагийг маш хөгжилтэй 
өнгөрүүлсэн юм.  Би машин дээрээ ирээд 
түлхүүрээ авахаар эхлээд нэг талын, дараа нь 
нөгөө талын халаасандаа гараа хийв. Түлхүүр 
хаана байна вэ? Хүн бүр түлхүүр олдоосой хэмээн 
ихэд хүсэн хүлээж байлаа!  Аккумлятор цэнэгтэй, 
шатахуун дүүрэн, машины халаагуур гээд бүгд 
хэвийн байсан ч түлхүүргүйгээр машиндаа орох 
боломжгүй байсан бөгөөд хөдөлгүүр ч машинд 
хүч дамжуулж чадахгүй байх байлаа.

Энэ үед зөвхөн машиндаа хэрхэн сууж, дулаацах 
вэ гэдэгт бид хамаг анхаарлаа төвлөрүүлж 
байсан ч эндээс ямар нэгэн сургамж авах ёстой 
гэсэн бодол миний толгойноос гарахгүй байв. 

Түлхүүргүйгээр техник технологийн энэхүү 
гайхамшиг зүгээр л нэг гоё сайхан эд байлаа. 
Хэдийгээр машин гайхалтай хүчин чадалтай ч 
түлхүүргүйгээр зориулагдсан үүргээ биелүүлж 
чадахгүй байв.

Би энэхүү үйл явдлын талаар бодох тусам энэ 
нь миний хувьд гүн гүнзгий утга учиртай болж 
эхлэв. Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдээ хайрлах 
хайрыг би гайхан биширдэг. Би Бурханы Иосеф 
Смитэд илгээсэн тэнгэрлэг айлчлал, мөнхийн 
агуу үзэгдлүүдэд нь гүнээ талархдаг. Ялангуяа 
санваарын эрх мэдлийг болон санваарын 
түлхүүрүүдийг сэргээсэнд би маш их талархалтай 
байдаг. Энэ сэргээлт байгаагүй бол хайраар 
дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэг эх рүүгээ, гэртээ харих 
аялалд маань биднийг авч явах унаандаа сууж 
чадахгүй байх байсан. Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ 
оршихуйд эргэн очих гэрээний маань замыг 
бүрдүүлдэг авралын ёслол бүр зохих санваарын 
түлхүүрт харьяалагддаг.

1829 оны 5-р сард Иохан Баптист Иосеф Смит, 
Оливер Каудери хоёрт үзэгдэж, тэдэнд Аароны 
санваарыг болон энэхүү санваарт хамаарах 
түлхүүрүүдийг хүртээжээ. Удалгүй Петр, Иаков, 
Иохан нар тэдэнд Мелкизедек санваар болон 
энэхүү санваарт хамаарах түлхүүрүүдийг өгсөн 
юм.1

Бараг долоон жил өнгөрч, Көртландын ариун 
сүм онцгойлон адислагдсанаас хойш долоо 
хоногийн дараа нэгэн ням гарагт Иосеф Смит, 
Оливер хоёр дээр “Их Эзэн Иехова алдар суундаа 
залран ирж”  мөн Мосе, Елиас, Елиа нар ирж 
“өөрсдийн түлхүүрүүдийг хийгээд эрин үеүдийг 
даатга[сан]”2 байдаг. Санваарын энэ сэргээгдсэн 
эрх мэдэл болон эдгээр түлхүүр нь олон зууны 
турш алдагдсан байсан билээ. Би машиныхаа 

Санваарын түлхүүр ба эрх мэдэл 
хаана байна вэ?

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ГАРИ Э.СТИВЭНСОН
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түлхүүрийг алдсанаас болж хөвгүүдийнхээ хамт 
түгжээтэй машины ард хоцорсон шиг эдгээр 
тэнгэр элч бурханлаг сэргээлтийг эхлүүлэх 
хүртэл Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхэд Есүс 
Христийн сайн мэдээний авралын ёслолоос 
хүртэх боломжгүй, түгжигдсэн байсан юм. Бид 
дахин хэзээ ч “Түлхүүр хаана байна вэ?” гэж хэлэх 
шаардлагагүй болсон билээ.

Өнгөрсөн намрын нэгэн сайхан өдөр би 
Пенсильванийн зүүн хойд зүгт байрлах Иохан 
Баптист Иосеф Смит, Оливер Каудери хоёрт 
үзэгдэж, Аароны санваарыг сэргээсэн газар 
буюу сударт Хармони гэж нэрлэдэг нэгэн амар 
тайван ойд зочилсон юм.  Мөн түлхүүр, эрх 
мэдэл хүлээн авсан Иосеф Смит, Оливер Каудери 
хоёрын баптисм хүртсэн Сасквиеханна голын эрэг 
дээр очиж зогссон. Яг энэ голын дэргэд Петр, 
Иаков, Иохан гурав ирж, Мелкизедек санваарыг 
болон энэхүү санваарт хамаарах түлхүүрүүдийг 
сэргээсэн юм.

Эдгээр газар болон Мормоны Номын ихэнх 
хэсэг орчуулагдсан Иосеф, Эмма хоёрын анхны 
байшингийн сэргээгдсэн хувилбар, Эммагийн 
эцэг эхийн гэрийн ойролцоох шинэ цуглааны байр 
болсон зочид хүлээн авах төв зэрэг Санваарын 
сэргээлттэй холбоотой бүх газрыг ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон өнгөрсөн есдүгээр сард 
онцгойлон адисалсан билээ.  Тэнд байхдаа 
би уг ариун нандин газарт болсон тэнгэрлэг 
үйл явдлуудын хүч, бодит байдлыг мэдэрсэн. 
Энэ үйл явдал намайг санваарын эрх мэдэл, 
түлхүүрүүдийн талаар тунгаан бодож, судалж, 
залбирахад хүргэсэн бөгөөд энэ нь сүмийн залуу 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд санваарын эрх мэдэл 
болон сэргээгдсэн түлхүүр нь тэднийг хэрхэн 
адислах талаар тэдэнтэй хуваалцах хэрэгтэй гэсэн 
гүн сэтгэгдлийг надад төрүүлсэн юм.

Юуны өмнө дараах нэр томьёоны утга агуулгыг 
мэдэх нь тустай байж болох юм. Санваар буюу 
санваарын эрх мэдлийг “Бурханы хүч ба эрх 
мэдэл”4 мөн “энэ дэлхий дээрх бүрэн төгс хүч”5 
хэмээн тодорхойлжээ. Санваарын түлхүүрийг 
мөн адил бидэнд ойлгогдохоор тодорхойлсон 
байдаг. “Санваарын түлхүүрүүд бол санваарын 
удирдагчдад Бурханы санваарыг дэлхий дээр 

ашиглах, удирдах, хянах, засаглах Түүнээс 
олгосон эрх мэдэл юм.”6 Санваарын түлхүүр 
нь санваарын эрх мэдлийн гүйцэтгэлийг хянаж 
байдаг. Сүмд бүртгэл үүсгэдэг ёслолуудыг 
хийхэд түлхүүр шаардлагатай бөгөөд тэдгээрийг 
эрх мэдэлгүй хийх боломжгүй юм. Ахлагч 
Даллин Х.Өүкс “санваарын эзэн болох Их Эзэн 
Есүс Христ санваарын бүх түлхүүрийг атгадаг. 
Тэрээр мөнх бус хүмүүнд ямар түлхүүр олгогдох 
хийгээд энэ түлхүүр нь хэрхэн ашиглагдахыг 
тодорхойлдог”7 хэмээн заасан байна.

Би одоо залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд хандан, 
“түлхүүрийг олох” эсвэл өөрийн болон бусдын 
амьдралыг адислахдаа санваарын түлхүүр болон 
эрх мэдлийг ашиглаж болох гурван арга замын 
талаар ярья.

Нэгдүгээрт, номлолын үйлчлэлд бэлтгэх

Залуу ах эгч нар минь ээ, та нар үүнийг 
мэдэхгүй байж болох ч Мосегийн сэргээсэн 
Израилийг цуглуулах түлхүүр нь энэ эрин үед 
номлолын ажил хийх боломжийг олгодог. 2015 
оны эцэс гэхэд тэдгээр түлхүүрийн удирдлага 
доор номлолын талбарт ажиллаж байгаа бүрэн 
цагийн номлогчийн тоо 74,000-д хүрчээ. Үүнтэй 
холбогдуулан номлолын ажилд бэлдэхэд хэт 
эртдэнэ гэсэн ойлголт байхгүй гэдгийг бас санах 
нь зүйтэй. Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө 
товхимол дээрээс бид “Аароны санваартай залуу 
эрэгтэйчүүд бүрэн цагийн номлолд явах зорилт 
тавьдаг”8 гэдгийг уншдаг. Залуу эмэгтэйчүүд 
ч мөн адил өөрсдийгөө бэлдэх ёстой ч “ энэ нь 
залуу эрэгтэйчүүдийн адил үйлчлэх шаардлага 
биш юм.”9 Та нарын бүрэн цагийн номлолд 
үйлчлэх эсэхээс үл хамааран бүх бэлтгэл тань та 
нарыг насан туршдаа гишүүн номлогч байхад тус 
болох юм.

Хоёрдугаарт, ариун сүмд очих нь “түлхүүрийг 
олох” өөр нэгэн арга зам юм

Ариун сүмд хийх ёслолыг боломжтой болгох 
түлхүүрийг Хуучин Гэрээний бошиглогч Елиас 
сэргээсэн. Ариун сүмд хийгддэг ёслолууд нь хувь 
хүнд болон гэр бүлүүдэд Тэнгэрлэг Эцэг эхийн 
оршихуйд эргэн очих боломжийг олгодог.
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Бид залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг өвөг 
дээдсийнхээ нэрсийг эрж хайн, олж мөн тэдний 
өмнөөс ариун сүмд баптисм хүртэхэд уриалж 
байна. Энэ ажил дэлхий даяар урьд өмнө нь 
хийгдэж байгаагүй их тоо хэмжээнд хийгдэж 
байгаа гэдгийг онцлох нь зүйтэй. Олон ариун 
сүмийн баптисмын санд өглөөнөөс орой хүртэл 
залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд дүүрэн байна. Эдгээр 
ариун сүмд ариун нандин ёслолуудыг гүйцэтгэх 
үед гэр бүлүүдийг хамтад нь холбох боломж 
олгодог түлхүүрүүд ажиллаж байдаг.

Та сэргээгдсэн санваарын түлхүүр болон 
адислалын хоорондох уялдаа холбоог харж байна 
уу? Та энэ ажилд гар бие оролцсоноор Их Эзэн уг 
ажлын бүх хэсэгт оролцож байгаа гэдгийг мэдэх 
болно. Үүний нэг жишээг та нарт өгье. Саяхан 
би бусдын төлөө баптисм хүртэхээр хүүхдүүдээ 
ариун сүмд байнга дагуулан авчирдаг нэгэн 
ээжийн талаар олж мэдсэн юм. Тэр өдөр уг гэр 
бүлийг баптисм хүртэж дуусаад, ариун сүмээс 
гарч байхад нь нэгэн эрэгтэй баптисмын санд 
гэр бүлийнхээ олон хүний нэрийг барьсаар орж 
ирэв. Түүнийг баптисмын санд гэр бүлийнх нь 
нэрээр ёслол хийхэд туслах хүн алга даа гэж 
бодож байх зуур ариун сүмийн ажилтан гарч 
явсан гэр бүлийг зогсоон, хүүхдүүдээс нь буцаж 
орж, хувцсаа солиод, тэдгээр баптисмыг хийхэд 
туслахыг хүслээ. Тэд ч шууд зөвшөөрөн, буцаж 
орсон байна. Тун удалгүй хүүхдүүдийг баптисм 
хүртэж байхад ээж нь танил нэрсийг сонсоод, тэр 
эрэгтэйн барьж байсан нэрс мөн адил өөрийнх 
нь өвөг дээдсийн нэрс болохыг ойлгожээ.  Ямар 
гайхамшигтай тохиолдол вэ!

Хоёр долоо хоногийн өмнө Прово хотын Төв 
ариун сүмийг дэлхий даяар үйл ажиллагаагаа 
явуулж буй 150 дахь ариун сүм болгон онцгойлон 
адисалсан билээ. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоныг 
1963 онд Төлөөлөгчөөр дэмжигдэн батлагдах 
үед Сүм даяар 12 ариун сүм үйл ажиллагаагаа 
явуулж байсан гэдгийг тэмдэглэн хэлэх нь зүйтэй 
болов уу. Ариун сүм танд улам бүр ойртсоор 
байна. Харин ариун сүмээс хол амьдардаг, 
нөхцөл байдлын улмаас ариун сүм рүү үргэлж 
орох боломжгүй хүмүүст хандан өөрсдийгөө 
үргэлж ариун сүмд орохуйц зохистой байлгах 

хэрэгтэй. Үүнээс гадна гэр бүлийнхээ нэрсийг 
судлан, тэдгээрийг ариун сүм рүү илгээхэд хийж 
буй чухал ажил тань санваарын эдгээр түлхүүр 
үнэхээр ажиллаж байгаагийн нотолгоо билээ.

Гуравдугаарт буюу эцэст нь: 
Итгэл дүүрэн урагшил

Хуучин Гэрээний бошиглогч Абрахам эрин үедээ 
Их Эзэнээс агуу том адислалыг хүлээн авсан 
бөгөөд үүнийг Абрахамын гэрээ хэмээн нэрлэдэг. 
Олон мянган жилийн дараа Абрахамд өгөгдсөн 
сайн мэдээний эрин үеийн адислалууд сэргээгдсэн 
билээ. Энэ нь бошиглогч Елиасыг Иосеф Смит, 
Оливер Каудери нар дээр Көртландын ариун сүмд 
ирэх үед болсон юм.

Энэ сэргээлтийн ачаар та нарын хүн нэг бүр 
Абрахамд амлагдсан тэрхүү агуу адислалаас 
хүртэх боломжтой болсон билээ. Хэрэв та 
итгэлтэй байж, зохистой амьдрах юм бол эдгээр 
адислал таных байх боломжтой. Залуучуудын 
бат бөх байдлын төлөө товхимол дээр та бүхэнд 
хэрхэн “итгэлтэй урагшлах” талаар амьдралдаа 
хэрэгжүүлж болох бодит зөвлөгөөг өгсөн байдаг. 
Би тэдгээр зөвлөгөөний заримаас товчхон дурдъя. 
“Их Эзэний хүсдэг шиг хүн болохын тулд өглөө, 
орой бүр өвдөг сөгдөн, Тэнгэр дэх Эцэгээсээ 
тусламж гуйн залбир.  … Судруудаас өдөр бүр 
судалж, уншсан зүйлсээ амьдралдаа хэрэгжүүл.  
… Өдөр бүр дуулгавартай байхыг хичээ. … 
Бошиглогчид, Сүмийн бусад удирдагч, орон 
нутгийн удирдагчдынхаа заасан зүйлсийг ямар ч 
нөхцөлд дагаж бай. … Даруухан бөгөөд Ариун 
Сүнсийг сонсох хүсэлтэй бай.”

Энэ зөвлөгөөний дараа Абрахамын адислалаар 
дамжин ирдэг амлалт руу хөтлөх амлалтыг 
өгсөн байдаг. “Та нар эдгээрийг хийвэл өөрсдөө 
хийж чадахаас тань хамаагүй их зүйлийг Их 
Эзэн бүтээж өгөх болно. Тэрээр та нарын 
боломжийг нэмэгдүүлж, алсын харааг чинь 
тэлж, хүчирхэгжүүлэх болно. Тэр та нарыг 
сорилт бэрхшээлтэй тулгарах үед шаардлагатай 
тус дэмийг өгнө. Та нар Тэнгэр дэх Эцэг болон 
Түүний Хүү Есүс Христийг таньж мэдсэнээр 
жинхэнэ баяр баясгаланг олж, илүү бат бөх 
гэрчлэлтэй болно.”10
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Дүгнэн хэлэхэд, ариун сүмд орж, номлолын 
үйлчлэлд бэлтгэн, итгэл дүүрэн урагшил.

Дүгнэлт

Үгийнхээ төгсгөлийг хүйтэн машины зогсоол 
дээр “Түлхүүр хаана байна вэ?” гэж асууж байсан 
газраасаа үргэлжлүүлье. Дашрамд дурдахад, 
тэр орой би ууланд халааснаас маань унасан 
түлхүүрээ гайхалтай арга замаар олсон гэдгээ 
хэлэх гэсэн юм. Их Эзэн биднийг хар хүйтэнд 
түлхүүргүй эсвэл Өөр рүүгээ аюулгүй хөтлөн 
аваачих эрх мэдлийг өгөлгүй үлдээхгүй гэдгээ 
харуулсан билээ.

Хэрэв та надтай адил бол өдөр бүр өөрөөсөө 
машины, өрөөний, байшингийн эсвэл гэрийнхээ 
“Түлхүүрийг хаана байна вэ?” гэж асуух байсан 
байх. Намайг түлхүүрүүдээ хайж байх үед энэ 
нь надад санваарын сэргээгдсэн түлхүүр болон 
бидний “бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч” мөн 
“дэлхий дээр санваарын бүх түлхүүрийг эзэмшин, 
ашиглах эрхтэй цорын ганц хүн”11 хэмээн дэмжин 
баталсан ерөнхийлөгч Монсонг сануулдаг учраас 
би үүнд баяртай байдаг. Тийм ээ, түлхүүрүүд 
нь бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн мэдэлд 
аюулгүй хадгалагдаж байгаа билээ. Тэднийг Их 
Эзэний хүслийн дагуу, Сүмийн ерөнхийлөгчийн 
удирдлага доор бусдад хүртээн, итгэмжилж, 
томилдог.

Санваарын эрх мэдэл ба түлхүүр нь моторыг 
асаан, тэнгэрийн үүдийг нээж, тэнгэрлэг хүчинд 
нөлөөлж, бидний хайрт Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэн 

очих гэрээт замыг тавьж өгдөг гэдгийг би гэрчилж 
байна.

Өсөж буй залуу үеийнхэн та нар “Христэд 
тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэ[н]”12, та нарт 
тэнгэрийн адислал, бэлэг, хүчийг нээж өгөх 
санваарын түлхүүрийг атгагчдын удирдлаган доор 
үйлдэх нь та бүхний давуу эрх гэдгийг ойлгоосой 
хэмээн би залбирч байна.

Би Тэнгэрлэг Эцэг, бидний Аврагч, Гэтэлгэгч 
болох Есүс Христ, Ариун Сүнс болон хожмын 
үеийн сайн мэдээний сэргээлтийн талаар гэрчилж 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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 Уучлал нь гайхамшигтай, эдгээх чадвартай 
зарчим юм. Бид хоёрдахь удаагаа золиос болох 
шаардлагагүй. Бид уучилж чадна.

Бурханаас ирдэг бүх 
зүйл хайр, гэрэл, 
үнэнийг агуулдаг. 
Гэсэн хэдий ч 
хүн төрөлхтөн 
бид унасан 
бөгөөд зарим үед 
харанхуй бүдүүлэг, 
төөрөгдлөөр дүүрэн 
дэлхийд амьдардаг 
билээ. Ийм нөхцөлд 
алдаа гаргах, 
шударга бус зүйлтэй 

учрах, нүгэл үйлдэх нь гарцаагүй. Үүний үр дүнд 
хэзээ нэгэн цагт хэн нэгний хайнга, хор хөнөөлтэй 
үйлдлийн, тэр ч байтугай нүгэлт байдлын золиос 
болоогүй бодгаль гэж байхгүй. Энэ нь бид бүхний 
нийтлэг тал юм.

Бурхан хүүхдүүдээ хайрлаж, нигүүлсдэг учраас 
бидэнд амьдралын эдгээр үйл явдлыг, заримдаа 
хүнд ширүүн үйл явдыг удирдан залахад туслах 
арга замыг бэлтгэж өгсөн нь талархаж байх ёстой 
зүйл юм. Тэрээр бусдын буруу үйлдлийн золиос 
болсон хүн бүрд гарах арга замыг өгсөн төдийгүй 
бидэнд бусдыг уучилж болдог гэдгийг зааж өгсөн! 
Бид нэг удаа золиос болсон байж болно, гэхдээ 
үзэн ядалт, уур хилэн, зовлон шаналал, гомдол 
бухимдал, бүр өшөө авалтыг сэтгэлдээ тээн, хоёр 
дахь удаа золиос болох шаардлагагүй. Бид уучилж 
мөн чөлөөлөгдөж чадна!

Олон жилийн өмнө нэгэн намайг удаа хашаа 
хороогоо засаж байх үед модны жижигхэн 
хэлтэрхий хуруунд минь зоогдсон юм. Би 
өргөсийг авах гэж оролдон, авсан гэж бодсон 
боловч үнэндээ авч чадаагүй байв. Цаг хугацаа 

өнгөрөхийн хэрээр өргөсний дээгүүр арьс урган, 
хуруун дээр булдруу үүсэв. Энэ нь их тээртэй, 
зарим үед өвддөг байв.

Хэдэн жилийн дараа би арга хэмжээ авахаар 
шийдэж, зүгээр л булдруу дээр нь тос түрхээд, 
шархны боолтоор боолоо. Би энэ эмчилгээг ойр 
ойрхон давтан хийв. Нэг өдөр шархныхаа боолтыг 
авахад өргөс хуруунаас гараад ирсэнд нь би ямар 
их гайхсаныг та нар төсөөлөхгүй байх.

Тос арьсыг зөөллөж, намайг олон жилийн турш 
өвтгөн зовоож байсан зүйлийг гаргах замыг 
нь бэлдэж өгсөн байв. Өргөсийг авсны дараа 
хуруу маань хурдан эдгэрч, ямар ч шархны ором 
үлдээгүй юм.

Үүнтэй адил, уучилдаггүй зүрх сэтгэл юунд ч 
хэрэггүй их зовлонг тээдэг. Биднийг Аврагчийн 
Цагаатгалын эдгээх тосыг түрхэх үед Тэрээр 
бидний зүрх сэтгэлийг зөөллөж, өөрчлөгдөхөд 
маань туслах болно. Тэрээр шархадсан бодгалийг 
эдгээж чадна (Иаков 2:8-ыг үзнэ үү).

Бидний ихэнх нь уучлахыг хүсдэг боловч хийхэд 
маш хэцүү гэж боддог гэдэгт би итгэл дүүрэн 
байна. Бидэнд шударга бус явдал тохиолдох 
үед тэр даруй “Тэр хүн буруу зүйл хийсэн. Тэр 
шийтгэлээ хүртэх ёстой. Шударга ёс хаана байна 
вэ?” гэж хэлж ч магадгүй. Хэрэв уучлах юм 
бол шударга ёсны хууль үйлчлэхгүй, шийтгэл 
оногдохгүй гэж бид бас буруу боддог.

Энэ бол буруу юм. Нигүүлсэл шударга ёсыг 
дээрэмдэж чадахгүй (Алма 42:25-ыг үзнэ үү) 
учраас Бурхан тохирох шийтгэлийг оноох болно. 
Бурхан та бидэнд хайраар  “Шүүлтийг зөвхөн 
надад үлдээгтүн, учир нь энэ нь минийх бөгөөд 
би хариуг нь төлөх болно. Амар амгалан та 
нарт байг” (С ба Г 82:23) хэмээн амласан билээ. 
Бурхан “та нарыг зовлонд чинь тайтгаруулна, мөн 

Өршөөлийн эдгээх тос
ДАЛЫН

АХЛАГЧ КЭВИН Р.ДУНКАН
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тэрбээр та нарыг өмгөөлж, мөн та нарын устгалыг 
эрэлхийлэх тэдэнд шударга ёсыг доош илгээх 
болно” (Иаков 3:1) хэмээн Мормоны Номын 
бошиглогч Иаков амласан байдаг.

Бид золиос болох үедээ итгэлтэй байх юм бол 
Бурхан бидэнд учирсан бүхий л шударга бус 
зүйлийн хохирлыг барагдуулна гэдгийг мэдээд, 
агуу тайтгарлыг олж авч чадна. Ахлагч Жозэф 
Б.Вөртлин, “Их Эзэн итгэлтэй хүмүүст алдсан 
болгоныг нь нөхөж өгдөг. … Өнөөдрийн урсгасан 
гашуун нулимс бүрийг баяр талархлын нулимсаар 
хэдэн зуу дахин эргүүлэн төлнө”1 хэмээн хэлжээ.

Бид бусдыг уучлах гэж хичээж чармайх үедээ 
сүнслэг байдлаараа бүгд өөр өөр түвшинд өсөж 
хөгжиж байгаа гэдгээ санаарай. Бие махбод маань 
өөрчлөгдөж, өсөж буйг олж харахад амар хэдий ч 
сүнснийхээ өсөлт хөгжлийг олж харахад хэцүү.

Бусдыг уучлах нэг түлхүүр бол тэднийг Бурханы 
нүдээр харахыг хичээх явдал юм. Зарим үед 
Бурхан бидэнд хөшгийг нээж өгөн, гомдоосон 
хүнийхээ зүрх сэтгэл, бодьгал, сүнсийг харах 
боломж олгогч бэлгээр адисалдаг. Энэ ойлголт нь 
бидэнд цаад хүнээ агуу ихээр хайрлахад хүргэж 
болно.

Бурхан хүүхдүүдээ төгс хайрладаг гэдгийг 
судрууд бидэнд заадаг. Тэрээр тэдний өнгөрсөн 
амьдралаас үл шалтгаалан сайн сайхныг үйлдэх 
чадавхыг мэддэг. Бүхий л түүхийн туршид Тарсын 
Саулаас илүү Есүс Христийн дагалдагчдын 
хэрцгий, харгис дайсан гэж байгаагүй. Гэхдээ л 
Бурхан Саулд гэрэл, үнэнийг харуулсны дараа 
түүн шиг үнэнч, идэвхтэй, шийдэмгий Аврагчийн 
шавь байгаагүй билээ. Саул төлөөлөгч Паул 
болсон бөгөөд түүний амьдрал Бурхан хэрхэн 
хүмүүсийг зөвхөн одоо байгаа байдлаар нь биш, 
харин хэн болж чадах талаас нь хардаг гэдгийн 
гайхамшигтай жишээ болсон юм. Бид бүгдийн 
амьдралд Саултай адил боловч Паултай адил 
чадавхтай хүмүүс бий. Хэрэв бид бүгд бие биенээ 
Бурханы биднийг хардгийн адил харахыг хичээх 
юм бол гэр бүл, нийгэм, дэлхий бүхэлдээ хэрхэн 
өөрчлөгдөж болохыг төсөөлж байна уу? 

Бид ихэнхдээ өөрсдийгөө гомдоосон хүнийг 
мөсөн уул харж байгаатай адил хардаг. Бид 

зөвхөн оройг нь хардаг ч усан доорх хэсгийг 
нь хардаггүй. Бид тэр хүний амьдралд юу болж 
байгааг мэддэггүй. Бид тэдний өнгөрсөн амьдрал, 
зовлон бэрхшээл, тээж явдаг зовлон шаналлыг 
мэддэггүй. Ах эгч нар аа, миний хэлж байгаа 
үгийг битгий буруугаар ойлгоорой. Уучлах гэдэг 
нь зөвтгөх гэсэн үг биш юм. Бид муу зан авирыг 
өөгшүүлж, тулгарч байгаа саад бэрхшээл, өвчин 
зовлон, сул дорой байдлаасаа болж бидэнтэй 
зохисгүй харьцахыг бусдад зөвшөөрөх ёсгүй.  
Гэхдээ бид илүү өргөн хүрээнд харж чадвал илүү 
агуу ойлголт, амар амгаланг олж авч чадна.

Сүнслэг байдлаараа хараахан боловсроогүй 
хүмүүс үнэхээр ноцтой алдаа гаргаж магадгүй ч 
бидний хэнийг ч зөвхөн хийж байсан хамгийн муу 
зүйлээр нь тодорхойлох ёсгүй. Бурхан бол төгс 
шүүгч бөгөөд усан доорх хэсгийг хардаг. Тэрээр 
бүхнийг мэддэг, бүхнийг хардаг (2 Нифай 2:24-
ийг үзнэ үү). Тэрээр “Их Эзэн, бибээр өршөөх 
түүнийгээ би өршөөх болно, харин бүх хүмүүнийг 
уучлах нь та нараас шаардагдана” (С ба Г 64:10) 
хэмээн хэлсэн юм.

Христ Өөрөө шударга бусаар яллагдан, 
хэрцгийгээр зодуулан жанчуулж, загалмай дээр 
зовж шаналах яг тэр үедээ ч гэсэн “Аав аа, 
тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа 
мэдэхгүй байна” (Лук 23:34) хэмээн хэлсэн.

Заримдаа бид харалган байдлаасаа болж бидэнтэй 
адил үйлдэж, боддоггүй хүмүүст дургүйцэх нь 
амархан байдаг. Бид өрсөлдөгч талын спортын 
багийг дэмжих, улс төрийн өөр үзэл бодолтой 
байх, өөр шашин шүтдэг байх зэрэг өнгөцхөн 
зүйлүүд дээр үндэслэн, тэвчээргүй зан авир 
гаргадаг байж болно.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Өөр өөр шашны 
мөн өөр өөр улс төрийн үзэл бодолтой хүмүүсийг 
сонсох боломж нь тэвчээртэй байж, суралцах 
явдлыг дэмждэг”2 хэмээх ухаалаг зөвлөгөөг өгсөн.

Мормоны Номонд “сүмийн хүмүүс өөрсдийн 
нүдэн дэх бардамналдаа хөөрцөглөж, мөн … 
бие биенээ тохуурхах болов … тэдний хүсэл 
мөн тааллын дагуу сүсэглээгүй тэднийг хавчиж 
эхэлсэн” цаг үеийн талаар өгүүлдэг (Алма 4:8). 
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Бурхан биднийг спортын багийн цамцны өнгөөр, 
мөн улс төрийн намын болон одоогийн шашны 
харьяаллаар маань хардаггүй гэдгийг санаарай. 
Харин Аммоны тунхагласнаар “[Бурхан] бүх 
хүмүүний үрсийг дээрээс доош хардаг; мөн тэр 
бүх зүрхний бодлууд хийгээд санааг мэд[нэ]” 
(Алма 18:32). Ах эгч нар аа, хэрэв бид амьдралын 
уралдаанд ялах юм бол ач ивээлтэй ялцгаая, харин 
ялагдах юм бол мөн адил ач ивээлтэй ялагдацгаая. 
Учир нь хэрэв бид нэг нэгэндээ ач ивээлээ 
үзүүлбэл эцсийн өдөр ач ивээл бидний шагнал 
байх болно.

Бид бүгд ямар нэгэн байдлаар бусдын алдааны 
золиос болдгийн адил өөрсдөө ч бусдыг 
гомдоодог. Бид бүгд алдаа гаргадаг ба бидэнд ач 
ивээл, нигүүлсэл, өршөөл хэрэгтэй. Бид бусдыг 
хэрхэн уучилна, түүн дээр тулгуурлан бидний 
өөрсдийн нүгэл, алдааг мөн уучилна гэдгийг санах 
ёстой. Аврагч:

“Учир нь, хэрэв та нар хүмүүсийн алдааг 
уучилбал тэнгэрлэг Эцэг тань та нарыг мөн 
уучилна.

Харин хэрэв та нар хүмүүсийг уучлахгүй бол 
Эцэг тань мөн та нарын алдааг уучлахгүй” (Матай 
6:14–15) хэмээн хэлсэн.

Аврагч өөрийн маш богинохон бөгөөд Их Эзэний 
залбиралд хэлж болох байсан бүх зүйлээс “Бид 

өртөнгүүдээ уучилсны адил бидний өрийг мөн 
уучлаач” (Матай 6:12; 3 Нифай 13:11) гэсэн үгийг 
сонгосон нь тун сонирхолтой.

Өршөөл бол Бурхан Өөрийн Хүүг илгээх болсон 
шалтгаан учраас бүгдээрээ эдгээнэ гэсэн Түүний 
өргөлд баярлацгаая. Аврагчийн Цагаатгал 
нь зөвхөн наманчлах шаардлагатай хүмүүст 
төдийгүй бусдыг уучилж чадахгүй байгаа хүмүүст 
ч гэсэн зориулагдсан юм. Хэрэв та нарт хэн 
нэгнийг уучлахад хэцүү байгаа бол Бурханаас 
тусламж хүс. Уучлал нь гайхамшигтай, эдгээх 
чадвартай зарчим юм. Бид хоёр дахь удаагаа 
золиос болох шаардлагагүй. Бид уучилж чадна.

Би Бурханы хүүхдүүдээ гэсэн дундаршгүй 
хайр энэрэл, тэсвэр тэвчээрийг болон биднийг 
Өөртэйгөө адил бусдыг хайрлаасай гэсэн хүслийг 
нь гэрчилж байна (Иохан 15:9, 12-ыг үзнэ үү). Бид 
үүнийг хийснээр энэ дэлхийн харанхуйг гэтэлж, 
тэнгэр дэх Бурханы хаант улсын алдар суу, сүр 
жавхлан өөд явж, эрх чөлөөтэй болох болно. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Даруу байдал нь бидэнд илүү сайн эцэг эх, охин 
хөвгүүн, эхнэр нөхөр, хөрш болон найз болоход 
тусалдаг. 

Сүмд бид дууллаар 
дамжуулан шүтэн 
бишрэхэд маань 
тусалдаг дууллын 
цуглуулгаар 
адислагдсан билээ. 
Сүмийн цуглаанд 
“дууллууд нь бидэнд 
Их Эзэний Сүнсийг 
урьж, бишрэл 
хүндэтгэлийн 
мэдрэмжийг төрүүлэн, 
гишүүдийн хувьд 

биднийг нэгтгэж, Их Эзэнд магтаалын дуугаа 
өргөх арга замыг өгдөг. Хамгийн агуу номлолыг 
дууллыг дуулах үед заадаг.”1

Сүм байгуулагдсанаас хойш хэдхэн сарын дараа 
бошиглогч Иосеф Смит эхнэр Эммадаа зориулан 
илчлэлт хүлээн авсан байдаг. Их Эзэн түүнд 
“миний сүмд байх, тэрчлэн, намайг баярлуулах 
сүмийн ариун дууллууд чамд өгөгдсөнчлөн, 
түүвэр хий”2 хэмээн зааварлажээ.

Эмма сүмийн дууллын цуглуулгыг хийсэн бөгөөд 
энэ нь анх 1836 оны Көртландын сүмийн дуулалд 
гарсан байна.3 Энэ нимгэн номонд дөнгөж 90 
дуулал багтсан байж. Цуглуулгад орсон олон 
дуулал протестант шашны дуулал байв. Доод тал 
нь тэдгээрийн хорин зургааг нь Уиллиам В.Фелпс 
зохиосон бөгөөд хожим нь тэрээр сүмийн 
дууллын номыг бэлтгэн, хэвлүүлэхэд тусалжээ. Уг 
номон дээр зөвхөн дууллын үгс нь л хэвлэгдсэн 
байсан бөгөөд ямар ч хөгжмийн нотыг оруулаагүй 
байна. Дууллын энэхүү энгийн, бяцхан ном 
Сүмийн анхны гишүүдэд агуу адислал болсон юм.

Англи хэл дээр хамгийн сүүлийн хэвлэл 1985 онд 
хэвлэгдсэн байна. Олон жилийн өмнө Эммагийн 
сонгосон “Би Гэтэлгэгч амьдыг мэднэ”, “Бат бөх 
суурь”4 зэрэг олон дуулал манай сүмийн дууллын 
номд багтсан хэвээр байгаа.

1985 онд шинээр нэмэгдэн орсон нэг дуу 
бол “Та даруу бай”5 юм. Энэ намуун дөлгөөн 
дууллыг өнгөрсөн жил насан өөд болсон Грит 
Тэрбөрг Раули бичсэн. Тэр 1950 онд Хавайд 
багшилж байхдаа Сүмд элссэн байна. Раули 
эгч Дуу хөгжмийн ерөнхий хороонд үйлчилж 
байсан бөгөөд дууллыг олон хэл рүү хөрвүүлэн 
орчуулахад тусалсан байна. Тэр “Та даруу бай” 
дууллын үгийг Сургаал ба Гэрээ 112:10 болон 
Ифер 12:27 гэсэн хоёр судрын шүлэг дээр 
үндэслэжээ. Ифер дээрх шүлэг “Мөн хэрэв 
хүмүүс надад ирэх аваас бид тэдэнд өөрсдийнх 
нь сул доройг үзүүлэх болно. Тэд даруу байж 
болохын тулд би хүмүүст сул доройг өгдөг; 
…  учир нь хэрэв тэд миний өмнө өөрсдийгөө 
даруусгаж, мөн надад итгэлтэй байх аваас, тэгвэл 
би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь хүчирхэг 
болгож өгнө” хэмээн цэдэглэгдсэн.

“Та даруу бай” дуулал нь Сүмийн бусад бүх 
дууллын адил энгийн бөгөөд цэвэр үнэнийг 
заадаг. Энэ нь хэрэв бид өөрсдийгөө даруусгах юм 
бол залбирлыг маань хариулж, сэтгэл санаа маань 
амар тайван байж, дуудлагадаа илүү үр дүнтэй 
үйлчилж, мөн үргэлжлүүлэн үнэнч байж чадвал 
эцэстээ Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйд эргэн очих 
болно хэмээн заадаг.

Аврагч дагалдагчдадаа тэнгэрийн хаант улсад 
орохын тулд бяцхан хүүхэд адил өөрсдийгөө 
даруусгах ёстой хэмээн заасан.6  Бид хүүхдүүдээ 
өсгөн хүмүүжүүлэхдээ нас биед хүртэл нь даруу 
хэвээр үлдэхэд нь туслах хэрэгтэй. Бид үүнийг 
найрсаг бус хандсанаар эсвэл хатуу ширүүн 
гараар хүмүүжүүлэн, урам зоригийг нь мохоох 

Та даруу бай
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замаар хийдэггүй. Бид тэдний өөртөө итгэх 
итгэл, өөрийгөө хүндлэх үзлийг нь сайжруулахын 
зэрэгцээ тэдэнд аминч бус үзэл, найрсаг, 
дуулгавартай байдал, бардам биш байх, боловсон 
харьцаа, элдэв маяггүй байх гэх мэт зан чанарыг 
заах хэрэгтэй. Түүнчлэн тэдэнд ах эгч дүү, найз 
нөхдийнхөө амжилтад баярлаж байхыг заах 
хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр “бид 
бусдын амжилтын төлөө чин сэтгэлээсээ санаа 
тавьдаг байх ёстой”7 хэмээн заасан. Хэрэв бид энэ 
бүхнийг заахгүй бол хүүхдүүд маань өөрсдийгөө 
магтан, бусдаас илүү гарч, үе тэнгийнхнийхээ 
амжилт ололтод атаархаж, дургүйцэх явдалд 
донтох болно. Залуу хөвгүүн намайг хэт онгирч 
байгааг хараад “Хүү минь, яг одоо бага зэрэг 
даруухан байх нь чамд илүүдэхгүй байх гэж 
бодож байна” хэмээн хэлдэг байсан ээждээ би 
талархдаг.

Гэхдээ даруу байдал нь зөвхөн хүүхдүүдэд л 
заах ёстой зүйл биш. Бид бүгдээрээ илүү даруу 
болохын тулд хичээл зүтгэх гаргах ёстой. Сайн 
мэдээний адислалаас хүртэхэд даруу байдал 
зайлшгүй чухал юм. Даруу байдал нь нүгэл 
үйлдэж, алдаа гаргасан үедээ гэмшин, нүглээ 
наманчлах боломжийг бидэнд олгодог билээ. 
Даруу байдал нь бидэнд илүү сайн эцэг эх, охин 
хөвгүүн, эхнэр нөхөр, хөрш болон найз болоход 
тусалдаг.

Нөгөө талаас, бардам зан нь гэр бүлийн харилцааг 
үгүй хийж, гэрлэлтийг салган, нөхөрлөлийг 
устгадаг. Ялангуяа гэр орондоо зөрчил гарч 
байгааг мэдрэх болгондоо даруу байдлыг 
санаж байх нь нэн чухал. Өөрийгөө даруусган, 
“Уучлаарай”, “Би бодлогогүй зүйл хийчихлээ”, 
“Та юу хиймээр байна вэ?”, “Би зүгээр л энэ 
талаар бодсонгүй” эсвэл “Би чамаар бахархаж 
байна” гэж хэлбэл ямар их зовлонгоос зайлсхийж 
чадах талаар бодож үзээрэй. Хэрэв эдгээр үгийг 
даруухнаар хэрэглэх юм бол гэр оронд тань 
зөрчил гарах нь багасч, амар амгалан байдал 
нэмэгдэх болно.

Энгийн амьдрал ч гэсэн ихэнх тохиолдолд даруу 
байхыг шаарддаг. Аюул осол, өвчин эмгэг, хайртай 
нэгнээ алдах, харилцааны асуудалтай байх, бүр 
санхүүгийн асуудал ч гэсэн биднийг өвдөг сөхрөн 
унахад хүргэж болно. Эдгээр хүнд хэцүү үйл 

явдал нь бидний алдаатай үйлдлээс болоогүй 
эсвэл буруу шийдвэр гаргаснаас болсон байлаа 
ч гэсэн биднийг даруусгадаг. Хэрэв бид сүнсний 
мэдрэмжинд өөрсдийгөө нийцүүлэн, даруухан 
байж, сурч мэдэхэд нээлттэй байх сонголт хийх 
юм бол илүү чин сэтгэлээсээ залбирдаг болж, 
мөнх бус оршихуйн зовлон бэрхшээлийг туулж 
гарахын хэрээр итгэл, гэрчлэл маань өсөн 
нэмэгдэх болно. Бид бүгдээрээ өргөмжлөгдөхийг 
тэсэн ядан хүлээж байдаг ч энэ бүхний өмнө 
“даруу байдлын хөндий”8 хэмээх зүйлээр дамжин 
тэсэж гарах ёстой.

Олон жилийн өмнө 15 настай Эрик хүү маань 
толгойдоо хүнд гэмтэл авсан юм. Түүний долоо 
хоногийн турш ухаан орохгүй байгааг харах 
нь бидэнд хэцүү байв. Эмч нар ч дараа нь юу 
болохыг хэлж мэдэхгүй хэмээн бидэнд хэлж 
байлаа. Мэдээж, түүнийг ухаан орж эхлэхэд 
нь бид маш их баярлаж байв. Одоо бүх зүйл 
сайхан боллоо доо гэж бодож байсан боловч бид 
эндүүрсэн байлаа. 

Ухаан орсныхоо дараа тэр явж, ярьж, өөрийгөө 
хооллож ч чадахгүй болсон байв. Хамгийн хэцүү 
нь тэр богино ой санамжаа алдсан явдал байлаа. 
Тэр осолд орохоосоо өмнөх бараг бүх зүйлийг 
санахгүй байсны зэрэгцээ үүний дараа болсон 
үйл явдлыг, хэдэн минутын өмнөх болсон ч гэсэн 
санах чадваргүй болсон байв. 

Хэсэг хугацааны турш хүүгийн маань оюун ухаан 
15 настай хүүхдийн хэмжээнд үлдэх нь гэж бид 
санаа зовж байлаа. Осолд орохоос өмнө хүүгийн 
маань амьдрал дардан шулуун байлаа. Тэр биеийн 
тамираар хичээллэдэг, олонд нэртэй, хичээлдээ ч 
сайн сурдаг байсан юм. Өмнө нь түүний ирээдүйг 
сайхнаар хардаг байсан бол одоо түүнд өмнөхийн 
адил ирээдүй байхгүй нь гэж санаа зовох болсон 
билээ. Харин одоо тэр наад захын чадварыг дахин 
сурах гэж чармайж байлаа. Энэ цаг үед тэр ч, эцэг 
эх нь болсон бид ч гэсэн дарууссан юм.

Үнэндээ бид ийм зүйл яагаад тохиолдчихов 
доо гэж бодож байсан. Бид үргэлж зөв зүйлийг 
хийхийг хичээдэг байсан. Сайн мэдээний дагуу 
амьдрах нь манай гэр бүлийн хувьд хамгаас 
чухал зүйл байлаа. Яагаад ийм зовлон бидэнд 
тохиолдсон болохыг бид ойлгохгүй байв. Нөхөн 
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сэргээх эмчилгээ хэдэн сар, тэр байтугай хэдэн 
жил ч болж магадгүй гэдгийг сонсоод бид 
сөхрөн унасан юм. Хамгийн хэцүү зүйл нь гэвэл 
түүнийгээ урьдын адил болохгүй гэдгийг бага 
багаар хүлээн зөвшөөрөх явдал байлаа.

Энэ үед бид ихээхэн нулимс дуслуулан, залбирал 
маань илүү чин сэтгэлийн маань угаас гарах 
болсон юм. Даруу байдлын мэлмийгээр бид 
хүүдээ тохиолдсон хүнд хэцүү цаг үед жижигхэн 
гайхамшгууд тохиолдож байгааг олж харж эхэлсэн 
билээ. Тэр маань бага багаар амжилт гаргаж 
байлаа. Тэр эерэг хандлага, үзэл бодолтой байв.

Өнөөдөр Эрик хүү маань сайхан хамтрагчтай 
гэрлэж, таван хөөрхөн хүүхэдтэй болсон. Тэр 
Сүмд болон нийгэмдээ тустай хүсэл тэмүүллээр 
дүүрэн багш, хувь нэмрээ оруулагч болсон юм. 
Хамгийн чухал нь тэр олон жилийн өмнө хүлээн 
авсан яг тэр даруу байдлын сүнснийхээ дагуу 
амьдарч байгаа билээ.

Гэхдээ бид “даруу байдлын хөндийгөөр” 
алхлахын өмнө даруу байж чадвал бидэнд юу 
тохиолдох вэ? Алма

“Даруу байхыг албадуулалгүйгээр өөрсдийгөө 
даруу болгох тэд адислагдсан болой.”

“Тийм ээ, [тэд] даруу байхаар албадагдсан тэднээс 
бүр илүү ихээр адислагдсан болой”9 хэмээн 
заасан.

Энэ агуу зан чанарын үнэ цэнийг бидэнд заасан 
Алма шиг бошиглогчдодоо би талархдаг. Сүмийн 
12 дахь ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллыг 
даруу гэдэг үгээр үргэлж дүрслэн хэлдэг. “Хүн 
яаж даруусдаг юм бэ? Миний хувьд, хүнд түшиг 
түлгүүр хэрэгтэй гэдгийг үргэлж сануулж байх 
хэрэгтэй гэж боддог. Хэнийг түшиж тулах ёстой 
вэ? Их Эзэнийг түшиж тулах хэрэгтэй.  Өөртөө 
үүнийг яаж сануулах вэ? Чин сэтгэлийн, байнгын, 
бишрэл хүндэтгэлтэй, талархлаар дүүрэн 
залбирлаар сануулах боломжтой”10 хэмээн хэлсэн.

Ерөнхийлөгч Кимбалл “Та надад үргэлж 
хэрэгтэй”11 гэдэг дуулалд дуртай байсанд нь 
гайхах хэрэггүй байх. Ахлагч Даллин Х.Өүкс 
энэ дууг Арванхоёрын чуулгад дуудагдсаныхаа 

дараах хэдэн жилд ах нарын ариун сүмд хамгийн 
их дуулдаг нээлтийн дуулал байсан хэмээн 
хэлсэн байдаг. Тэр “Агуу үүрэг хариуцлагаа 
биелүүлэхийн тулд Их Эзэний удирдамжийг 
авахаар залбирахаасаа өмнө тэр дууг дуулдаг 
байсан Түүний хуруу дарам үйлчлэгчийн үзүүлдэг 
байсан сүнслэг нөлөөг төсөөлөөд үз дээ”12 хэмээн 
хэлсэн юм.

Би амьдралдаа даруу байх нь чухал болохыг 
гэрчлэх гэсэн юм. Би бас Есүс Христийн 
сайн мэдээний сургаалыг, үүний дотор даруу 
байдлын талаар бидэнд суралцахад тусалдаг 
сүнсээр өдөөгдсөн үг, аяыг буулган бичсэн Грит 
Раули эгчтэй адил хүмүүст талархаж байна. 
Бидэнд дуулаар дамжуулан шүтэн бишрэхэд 
тусалдаг дууллуудын өвд талархаж байна. Би 
даруу байдалд талархаж байна. Бид бүгдээрээ 
илүү сайн эх эцэг, охин хүү болон Аврагчийн 
дагалдагч байхын тулд амьдралдаа даруу байхыг 
хичээгээсэй хэмээн би залбирч байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен.  
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 Бурханд илүү ойртох үед Есүс Христийн 
Цагаатгалын боломж олгогч хүч бидний 
амьдралд ирэх болно.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, би Африкт 
амьдарч байхдаа 
ядуурлын байдалтай 
амьдарч байгаа 
гэгээнтнүүддээ хэрхэн 
туслах талаар Далын 
ахлагч Вилфорд 
В.Андэрсэнээс 
зөвлөгөө авсан юм.  
Тэр надад олон тустай 
зөвлөмж өгсний 
дотор: “Өгч байгаа, 

авч байгаа хоёр хүний хоорондын зай хол байх 
тусам авч байгаа нь авах эрхтэй гэж бодож эхлэх 
нь элбэг тохиолддог” гэж хэлсэн байдаг.

Энэ зарчим нь Сүмийн халамжийн системийн 
үндэс суурь болдог юм. Гишүүд өөрсдийн 
хэрэгцээг хангаж чадахгүй байвал эхлээд гэр 
бүлийнхэндээ ханддаг. Дараа нь шаардлагатай 
бол өөрсдийн материаллаг хэрэгцээнд тусламж 
авахаар орон нутгийнхаа Сүмийн удирдагчдад 
хандаж болно.1 Гэр бүлийн гишүүд болон орон 
нутгийн Сүмийн удирдагчид нь гачигдагсдад 
хамгийн ойр байдаг, иймэрхүү нөхцөл байдалтай 
олон удаа учирч байсан мөн хэрхэн хамгийн 
үр дүнтэй туслах вэ гэдгээ мэддэг хүмүүс юм. 
Хүмүүс өгч байгаа хүнтэйгээ ойр байдаг учраас 
энэхүү загварын дагуу тусламж хүлээн авсан 
хүмүүс талархалтай байж, өөрсдийгөө авах эрхтэй 
гэж бодох нь бага байдаг.

“Өгч байгаа, авч байгаа хоёрын хоорондын зай 

хол байх тусам авч байгаа нь авах эрхтэй гэж 
бодож эхлэх нь элбэг тохиолддог” гэх ойлголт 
сүнслэг зүйлсэд мөн адил хамааралтай. Тэнгэрлэг 
Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёр бүхнээс агуу 
Өгөгчид юм. Бид өөрсдийгөө Тэднээс хэр их 
холдуулна, түүнийхээ хэрээр авах эрхтэй гэж 
боддог. Бид ач ивээлээс хүртэн, адислал авах ёстой 
гэж бодож эхэлдэг. Бид эргэн тойрноосоо шударга 
бус байдлыг олж харан, өөрсдөд нь шударга 
бус хандаж байгаад бухимдан, тэр байтугай 
гомдоллож эхэлдэг. Шударга бус байдал нь 
бидний хэрхэн хүлээн авч байгаагаас шалтгаалан 
өчүүхэн жижгээс бүр зэвүү хүрэм том байж болох 
ч Бурханаас хол байхын хэрээр бид бүр хамгийн 
өчүүхэн жижиг зүйлийг ч дөвийлгөн харах нь 
олонтоо. Бид Бурхан бүх зүйлийг яг одоо, тэр дор 
нь засаж залруулах ёстой гэж боддог!

Мормоны Номонд Тэнгэрлэг Эцэгээс болон Есүс 
Христээс хол байхын ялгааг Нифай болон түүний 
ах Лемен, Лемүел нартай харьцуулан үзүүлсэн 
байдаг.

1. Нифай “Бурханы нууцыг мэдэх асар их 
хүсэлтэй байсны учир, иймийн тул [тэр] Их Эзэнд 
хандаж гуйн залбирав мөн түүний зүрх сэтгэл 
зөөлөрсөн юм.”2 Нөгөө талаас Лемен, Лемүел хоёр 
Бурханаас хол, Түүнийг мэддэггүй байсан байна.

2.  Нифай олон хүнд хэцүү даалгаврыг үглэж, 
гомдолгүй хүлээн авч байсан бол Лемен, Лемүел 
хоёр “олон зүйлд бувтналда[ж]” байв. Сударт 
гардаг бувтналдах гэдэг үг нь хүүхдийн эрхлэн 
гонгинохтой адил утгатай юм. Сударт “тэд 
өөрсдийг нь бүтээсэн Бурханы үйлсийг мэдээгүйн 
улмаас бувтналдсан болой”3 хэмээн цэдэглэгдсэн 
байдаг.

 “Би бүх хүмүүнийг өөртөө татаж 
болохын тулд”

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ДЭЙЛ Г.РЭНЛАНД
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3. Бурханд ойр байсан нь Нифайд Бурханы 
“нигүүлслийг”4 олж харан, талархах боломжийг 
олгосон юм. Үүний эсрэгээр, Лемен, Лемүел 
хоёр Нифай хэрхэн адислал хүлээн авч байгааг 
хараад, “Их Эзэний үйл хэргүүдийг үл ойлгохын 
учир түүнд уурлаж байсан.”5 Лемен, Лемүел хоёр 
өөрсдийгөө адислал авах эрхтэй гэж үзэж байсан 
ба илүү ихийг авах ёстой хэмээн уурлаж байсан. 
Тэд Нифайн хүлээн авсан адислалыг өөрсдийг 
нь “буруутгасан” хэрэг гэж үзэж байв. Энэ нь 
авсан зүйлдээ сэтгэл дундуур байхын судар дээрх 
жишээ юм. 

4.  Нифай өөрөөс нь хүссэн зүйлийг хийж 
гүйцэтгэн, Бурханд итгэх итгэлээ хөгжүүлсэн.6 
Харин Лемен, Лемүел хоёр “зүрх сэтгэлдээ 
хатуурхсаны учир … Тэд Их Эзэнд зохих ёсоор 
найдсан нь үгүй.”7 Тэд өөрсдийнх нь асуугаагүй 
асуултад Их Эзэн хариулах ёстой гэж бодож 
байлаа. Тэд асууж сураглахын тулд ямар ч хичээл 
зүтгэл гаргаагүй байтлаа “Их Эзэн тийм ямар 
ч зүйлийг бидэнд мэдүүлсэн нь үгүй” гэж хэлж 
байв.8 Энэ бол тохуурхан үл итгэх байдлын судар 
дээрх жишээ юм.

Лемен, Лемүел хоёр Аврагчаас хол байсан учир 
бувтналдан, хэл ам хийж, итгэлгүй байв. Тэд 
амьдрал шударга бус байна гэж бодон, Бурханы 
ач ивээлээс хүртэх эрхтэй гэж бодож байв.  Харин 
Нифай Бурханд ойр байсан учраас Есүс Христийн 
амьдрал хамгийн шударга бус байна гэдгийг 
ойлгож байсан нь гарцаагүй. Аврагч хэдийгээр 
ямар ч гэм зэмгүй байсан ч хамгийн ихээр зовж 
шаналах байв.

Бид зүрх сэтгэлийнхээ бодол, хүслээр Есүс 
Христэд ойртох тусам Түүний гэм зэмгүй зовж 
шаналсан явдалд илүү их талархан, үзүүлсэн ач 
ивээл, өршөөлд нь улам их баярлан, наманчилж, 
Түүнтэй адил болохыг илүү их хүсдэг. Хэдийгээр 
Тэнгэрлэг Эцэгт болон Есүс Христэд ойр байна 
гэдэг нь чухал зүйл ч хаашаа чиглэж байгаа 
нь үүнээс илүү чухал юм. Бурхан, наманчлах 
хэрэгтэй гэдгээ ухаардаггүй, өөрсдийн зөв 
шударга байдалд итгэдэг, бусдын бурууг өөлөн 
хайгч эртний фарисайчуудаас болон хуулийн 
багш нараас илүү Өөрт нь ойртохыг хичээдэг, 
наманчлагч нүгэлтнүүдэд их баярладаг.9

Хүүхэд байхдаа би Аврагчид ойртох нь биднийг 
өөрчилдөг гэсэн энгийн бөгөөд хүчтэй сургаалыг 
заадаг Христийн мэндэлсний баярын нэгэн швед 
дууг дуулдаг байв. Дуу нь ийм үгтэй:

 Христийн мэндэлсний баярын өглөө ирэхэд
 Шөнийн цагаар сүрлэн дээр
 Нойрсож буй Бурханыг харахаар
 Малын хашаа руу явахыг би хүсдэг.
 Дэлхий рүү ирэх хүсэлтэй байсан
 Та ямар агуу билээ!
 Эдүгээ би хүүхэд насаа
 Нүгэлд өнгөрөөхийг цаашид үл хүснэ!
 Бяцхан хүүхдүүдийн найз, Есүс ээ,
 Та бидэнд хэрэгтэй,
 Би өөрийн нүглээр Таныг
 Дахин зовоохыг үл хүснэ.10

Бид өөрийн биеийг “Шөнийн цагаар сүрлэн дээр 
нойрсох Бурханыг харахаар” Бетлехем дэх малын 
хашаанд байна гэж төсөөлөн бодвол Аврагч нь 
нинжин сэтгэлтэй, биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг 
Эцэгийн өгсөн бэлэг гэдгийг илүү сайн ойлгоно. 
Бид Түүний адислал, ач ивээлийг авах эрхтэй 
гэж бодохын оронд цаашид Бурханд зовлон 
шаналал учруулах зүйлийг хийхээ болих үлэмж их 
хүсэлтэй болдог.

Яг одоо ямар зүг рүү харж байгаагаас эсвэл 
Тэнгэрлэг Эцэгээс болон Есүс Христээс хэр хол 
зайтай байгаагаас үл хамааран бид Тэдэн рүү 
харж, илүү ойртох сонголтыг хийх боломжтой. 
Тэд бидэнд туслах болно. Аврагч амилсныхаа 
дараа нифайчуудад:

“Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын тулд, 
би загалмай дээр өргөгдсөний дараа, би бүх 
хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд …

Мөн энэ шалтгааны учир би өргөгдөв; тиймийн 
тул, ...Эцэгийн хүчний дагуу би бүх хүмүүнийг 
өөртөө татах болно”11 хэмээн заасан байдаг.

Бид Аврагчид илүү ойртохын тулд Түүнд 
итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж, гэрээнд орж мөн 
сахин, өөрсөдтэйгөө Ариун Сүнсийг байлгах 
хэрэгтэй. Түүнчлэн бид хүлээн авах сүнслэг 
удирдамжийнхаа дагуу итгэлтэй үйлдэх ёстой. 
Энэ бүх хүчин зүйл ариун ёслолд нэгдэн нийлсэн 



252016 оны 4-ð ñàð

байдаг. Үнэхээр миний мэдэх Бурханд илүү 
ойртож болох хамгийн сайн арга зам бол долоо 
хоног бүр сэтгэлийнхээ угаас бэлдэн, ариун 
ёслолоос зохистойгоор хүртэх явдал юм.

Өмнөд Африкт байдаг нэг найз маань үүнийг 
хэрхэн ойлгосноо хуваалцсан юм. Дайэн шинэ 
хөрвөгч байхдаа Жоханесбүрг хотын гадна 
байрладаг нэгэн салбарын цуглаанд оролцдог 
байв. Нэг ням гараг цугларагсдын дунд сууж 
байхад нь цуглааны байрны зохион байгуулалтаас 
болж ариун ёслолыг түгээж байсан дикон түүнийг 
олж харсангүй. Дайэн сэтгэл дундуур байсан ч 
юу ч хэлсэнгүй. Өөр нэг гишүүн түүнийг ариун 
ёслолоос хүртээгүй гэдгийг олж хараад, цуглааны 
дараа салбарын ерөнхийлөгчид энэ талаар 
дурдсан байна. Ням гаргийн хичээл эхлэх үед 
Дайэныг өөр нэг хоосон өрөө рүү явахад урьжээ.

Санваартан өрөөнд орж ирэв. Тэр өвдөг сөгдөн 
суугаад, талхыг адислан, түүнд өглөө. Дайэн 
талхнаас идэв. Тэр дахин өвдөглөж суугаад, 
усыг адислан, түүнд жижиг аягатай ус өгөв. Тэр 
усыг ч уулаа. Үүний дараа Дайэнд эхлээд, “Тэр 
[санваартан] үүнийг зөвхөн миний төлөө хийлээ 
шүү дээ.” Дараа нь, “Тэр [Аврагч] үүнийг зөвхөн 
миний төлөө хийлээ шүү дээ” гэсэн хоёр бодол 
дараалан орж ирэв. Тэр үед Дайэн Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хайрыг мэдэрсэн юм.

Аврагчийн золиослол зөвхөн өөрт нь зориулагдсан 
гэдгийг ойлгосон нь түүнийг Аврагчид ойр байгаа 
гэдгийг мэдрэхэд тусалсан ба тэр энэ мэдрэмжээ 
зөвхөн ням гарагт биш, харин өдөр бүр зүрх 
сэтгэлдээ хадгалан үлдэх оргилуун хүслээр 
дүүрсэн байна. Хэдийгээр тэр ариун ёслолоос 
хүртэхээр цугларагсдын дунд суусан ч ням гараг 
болгон шинэчилдэг гэрээ нь зөвхөн өөрийнх 
нь байсныг ойлгожээ. Ариун ёслол нь Дайэнд 
бурханлаг хайрын хүчийг мэдрэхэд нь мөн өөрийн 
амьдралд Их Эзэний мутрыг олж харан, Аврагчид 
илүү ойртоход нь тусалсан бөгөөд одоо ч гэсэн 
тусалсаар байгаа билээ.

Ариун ёслол сүнслэг үндсийг тавихад нэн чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг Аврагч тодорхойлсон. 
Тэр:

“Мөн эдгээр зүйлийг [ариун ёслолоос хүртэхийг] 

та нар үйлдэх болно хэмээх зарлигийг би 
та нарт өгч байна. Мөн хэрэв та нар эдгээр 
зүйлийг үргэлж үйлдэх аваас адислагдах болой 
та нар, учир нь та нар миний хадан дээр барьж 
босгогдсон билээ.

“Гэвч та нарын дундаас үүнээс илүүг эсвэл дутууг 
үйлдэх хэн боловч тэд миний хадан дээр барьж 
босгоогүй, харин элсэрхэг суурин дээр барьж 
босгосон ажгуу; мөн бороо цутгаж, бас үер бууж, 
тэгээд салхи үлээж, мөн тэднийг цохиход, тэд унах 
болно”12 хэмээн хэлжээ.

Есүс “хэрвээ бороо цутгаж, хэрэв үер бууж, хэрэв 
салхи үлээх юм бол” гэж хэлээгүй, харин “үед” 
гэж хэлсэн. Хэн ч амьдралын саад бэрхшээлээс 
ангид биш бөгөөд бид бүхэнд ариун ёслолыг 
хүртсэнээс ирдэг хамгаалалт хэрэгтэй.

Аврагчийн амилсан өдөр, хоёр шавь Еммау нэртэй 
тосгон руу явж байв. Амилсан Аврагч тэдэнд 
танигдалгүй зам нийлжээ. Аялах хооронд Тэрээр 
тэдэнд судраас заав. Зорьсон газраа очсоныхоо 
дараа, шавь нар нь Түүнийг өөрсөдтэйгөө 
хооллохыг хүсчээ. 

“Тэгээд Тэр тэдэнтэй хамт ширээнээ тухлан сууж, 
талх авч, ерөөгөөд хувааж тэдэнд өгөв.

Тэдний нүд нээгдэж, тэд Түүнийг танив. Есүс 
нүдэнд нь харагдахгүй алга болжээ.

Тэд нэг нэгэндээ -Замд тэр бидэнтэй ярилцаж, 
судрыг бидэнд тайлбарлаж байхад нь зүрх маань 
[бидний дотор] шатаж байсан бус уу? гээд

Тэр даруйдаа босож, Иерусалим уруу буцав. Тэд 
[Төлөөлөгчдийг] цугтаа байхыг хараад,

Тэгэхэд тэд Төлөөлөгчдөд -Эзэн үнэхээр амилсан 
байна … хэмээн хэлэхийг сонсоод,

Замд болсон бүхнээ болон талх хуваахад нь 
Түүнийг хэрхэн таньсан зэргээ ярив.”13

Ариун ёслол бидэнд Аврагчийг үнэхээр таньж 
мэдэхэд тусалдаг. Түүнээс гадна энэ нь Түүний 
гэм зэмгүйгээр шаналан зовсныг бидэнд 
сануулдаг. Хэрвээ амьдрал үнэхээр шударга 
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байсан бол та бид хэзээ ч амилахгүй байсан. Мөн 
та бид Бурханы өмнө хэзээ ч цэвэр ариун зогсох 
боломжгүй байх байсан. Энэ талаас нь авч үзвэл, 
амьдрал шударга биш байгаад би талархдаг.

Үүний зэрэгцээ, Есүс Христийн Цагаатгалын 
ачаар эцсийн эцэст бүх зүйлийг мөнхийн 
дүр зургаар авч үзвэл, шударга бус зүйл гэж 
байхгүй болно. “Амьдралын талаарх шударга 
бус юм бүхэн зөв болгогдож болно.”14 Бидний 
одоогийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй байж 
болох ч Бурханы өрөвч, нинжин сэтгэл, хайраар 
дамжуулан бид бүгдээрээ өөрсдийн авбал 
зохихоос илүүг, өөрсдийн авч чадахаас бүр илүүг, 
мөн найдаж байснаасаа хавьгүй илүүг хүлээн авах 
болно. “Бурхан [бидний] нүднээс нулимс бүрийг 
нь арчина. Тэнд цаашид үхэл байхгүй болно. Тэнд 
цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. 
Анхны юмс өнгөрөн одлоо”15 хэмээн бидэнд 
амласан байдаг.

Бурхан та нарын хоорондын харилцаа хаана 
байгаагаас үл хамааран, би та бүхнийг бүх сайн 
сайхныг өгөгч өглөгийн эзэд болох Тэнгэрлэгт 
Эцэгт болон Есүс Христэд илүү ойртоно уу 
хэмээн урьж байна. Би та нарыг долоо хоног бүр 
ариун ёслолын цуглаанд ирж оролцон, Аврагчийн 
махбод болон цусны ариун бэлгэдлээс хүртэхийг 
урьж байна. Мөн би та нарыг Бурхан эртний шавь 
нартаа “талхыг хувааж байхдаа” танигдсан шиг 
та нарт ч мөн адил танигдах үед Түүний ойрхон 
байгааг мэдрэхийг урьж байна.

Та нар ийнхүү үйлдэхдээ Бурханд илүү ойртож 
байгаагаа мэдрэх болно гэдгийг би амлаж байна. 
Хүүхэд адил гомдоллон, авсан зүйлдээ сэтгэл 
дундуур байх, тохуурхан үл итгэх байдал гэх 
мэт эгэл хүний хандлага тань хийсэн алга болно. 
Эдгээр мэдрэмж илүү агуу хайр болон Тэнгэрлэг 
Эцэгийн Хүүгийн өгсөн бэлгэд талархах 
талархлаар солигдох юм. Бурханд илүү ойртох үед 
Есүс Христийн Цагаатгалын боломж олгогч хүч 
бидний амьдралд ирэх болно. Түүнчлэн Еммау 
орох зам дээр шавь нарт нь тохиолдсоны адил бид 
ч гэсэн Аврагч байнга бидний хажууд байсныг 
олж мэдэх болно. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 6,2-ийг үзнэ 
үү. Их Эзэний арга замаар хангах нь:  Халамжийн 
талаарх удирдагчийн товч лавлах (товхимол, 2009), 
1-р хуудас дээрээс: “Сүмийн гишүүд өөрсдийнхөө 
төлөө өөрөөсөө шалтгаалах бүхнийг хийсэн ч үндсэн 
хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй байвал юуны өмнө гэр 
бүлийнхнээсээ тусламж хүсэх ёстой.  Гэр бүлийн 
гишүүд нь туслах боломжгүй бол Сүм туслахад бэлэн 
байдаг” гэснийг уншиж болно. 

2.  1 Нифай 2:16
3.  1 Нифай 2:11, 12
4.  1 Нифай 1:20
5.  Нифай 10:14
6.  1 Нифай 17:23–50-ийг үзнэ үү.
7.  1 Нифай 15:3
8.  1 Нифай 15:9; мөн 8-р шүлгийг үзнэ үү.
9.  Лук 15:2; мөн Иосеф Смит, History of the Church, 

5:260–262-ыг үзнэ үү.
10.  Христийн мэндэлсний баярын энэ дууг Щвейцарийн 

Бэйзелд аркдиконоор үйлчилж байсан Эйбэл Бөркхарт 
(1805–1582) герман хэлээр үзэглэжээ.  1851 онд Бетти 
Ерэнборг-Поссе швед хэлнээ орчуулсан байна. Швед 
хэл дээрх гарчиг нь “Nдr juldagsmorgоn glimmar” 
гэсэн нэртэй.  Энэ дууг германы ардын дууны аяар 
дуулах боломж олгосон олон англи хэл дээрх орчуулга 
хийгдсэн байдаг. Энд өгөгдсөн англи хэл дээрх 
орчуулгыг миний эгч (Анита М.Рэнланд) бид хоёр 
орчуулсан болно.

 Христийн мэндэлсний баярын өглөө ирэхэд
 Шөнийн цагаар сүрлэн дээр,
 Нойрсож буй Бурханыг харахаар
 Малын хашаа руу явахыг би хүсдэг.
 Дэлхий рүү ирэх хүсэлтэй байсан
 Та ямар агуу билээ!
 Нүгэлд өнгөрөөхийг цаашид үл хүснэ! :
 Бяцхан хүүхдүүдийн найз, Есүс ээ, Та бидэнд 

хэрэгтэй,
 Дахин зовоохыг үл хүснэ. :
 Nдr juldagsmorgon glimmar,
 jag vill till stallet gе,
 re’n vilar uppе strе. :
 Hur god du var som ville
 till jorden komma ner!
 min barndoms dagar mer! :
 Dig, Jesu, vi behцva,
 du kдre barnavдn.
 med synder dig igen. :
11.  3 Нифай 27:14–15
12.  3 Нифай 18:12-13
13.  Лук 24:30–35-ыг; мөн 13-29-р шүлгийг үзнэ үү.
14.  Миний сайн мэдээг номло: Номлогчийн үйлчлэлд 

зориулсан удирдамж (2004), 52.
15.  Илчлэлт 21:4
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Ах, эгч нар аа, ерөнхийлөгч Монсон надаас 
Сүмийн ерөнхий албан тушаалтан, Бүсийн 
далыг та бүхэнд танилцуулж, дэмжүүлэн 
батлахыг хүссэн юм.

Томас Спэнсэр 
Монсонг Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгч, 
ерөнхийлөгчөөр, 
Хэнри Бэннион Айринг 
Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөхөөр 
мөн Дийтр Фрийдрих 
Угдорфыг Тэргүүн 

Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжин 
батлахыг санал болгож 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 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, Роналд А.Расбанд, Гэри 
И.Стивэнсон, Дэйл Г.Рэнланд нарыг тус чуулгын 
гишүүнээр дэмжин батлахыг санал болгож 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 дэмжин батлахыг санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Санал хурааж дууслаа.

Бид 2016 оны 5-р сарын 1-нээс эхлэн Бүсийн 
далын дараах гишүүдийг чөлөөлөх саналыг 
оруулж байна: Мануэл М.Агустин, Кэнт Ж.Аллэн, 
Стэфэн Б.Аллэн, В.  Марк Бассэтт, Патрик 
М.Боутойлл, Марк А.Брагг, Марсэло Ф.Чапп, 
Элиазэр С.Колладо, Валэри В.Гордон, Жоакуин 
Э.Коста, Жэффри Д.Каммингс, Массимо Дэ Фэо, 
Доналд Д.Дэшлэр, Николас Л.Ди Жиованни, 
Хорхэ С.Доминкуэз, Гэри Б.Докси, Дэвид 
Г.Фэрнандэс, Хэрнан Д.Фэррэйра, Морони Гаона, 
Жак Н.Жэрард, Рикардо П.Гимэнэз, Дуглас 
Ф.Хигам, Брэнт Ж.Хиллиэр, Робэрт В.Химас, 
Лэстэр Ф.Жонсон, Матти Т.Жоуттэнус, Чанг Хо 
Ким, Алфрэд Кюнгу, Дэйн О.Лэвит, Бага Рэмэгио 
И.Мэйм , Ишмаэл Мэндоза, Цэзар А.Моралэс, 
Рулон Д.Муннс, Рамон С.Ноблэза, С. Марк 
Палмэр, Фучард Пиэрр-Нау, Гэри В.Портэр, Хосэ 
Л.Рэйна, Эстэбан Г.Рэсэк, Бага Жорж Ф.Родэс, 
Гэри Б.Сабин, Эван А.Шмутз, Д. Закари Смит, 
Линн Л.Саммэрхэйс, Вэнсэслао Х.Свэк, Грэйг 
Б.Тэрри, Эрнэсто Р.Торис, Фабиан И.Валлэхо, 
Эмэр Виллалобос, Ж. Ромэо Вилларрэал, Тэрри 

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин 
батлах нь

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ ТАНИЛЦУУЛАВ

2016 ÎÍÛ 4-Ð ÑÀÐÛÍ 2-ÍЫ ÁßÌÁÀ ÃÀÐÃÈÉÍ ¯ÄÝÝÑ ÕÎÉØÈÕ ÕÓÐÀËÄÀÀÍ
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Л.Вэйд.

Бидэнтэй хамт тэдний гарамгай сайн үйлчлэлд 
талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс 
гараа өргөнө үү.

Бид Рөүзмэри М.Виксом, Чэрил А.Эсплин, Мэри 
Р.Дурхэм эгч нарыг Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс чин сэтгэлээсээ 
талархан, чөлөөлөх санал оруулж байна.

Бидэнтэй хамт эдгээр эгчийн гайхамшигт үйлчлэл, 
үнэнч байдалд талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж 
буй хүмүүс гараа өргөнө үү.

Бид Далын шинэ ерөнхий эрх мэдэлтнээр В. Maрк 
Бассэтт, Maрк A.Брэгг, Вийтэрфорд T.Клэйтон, 
Валэри В.Гордон, Жаквин Э.Коста, Maссимо Дэ 
Фео, Пэтэр Ф.Mюрс, K. Брэтт Наттрэсс, С. Maрк 
Палмэр, Гэри Б. Сабин, болон Эван A. Шмутц 
нарыг дэмжин батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Бид дараах хүмүүсийг шинэ Бүсийн далаар 
дэмжин батлах саналыг оруулж байна: П.  Дэвид 
Агаззани, Куйлмэр А.Агуэро, Рэнэ Р.Алба, 
Викторино А.Бабида, Стивэн Р.Бангэртэр, 
Ричард Бакуйран, Донг Чол Бэ, Майкл 
В.Бэхэсшти, Матью Бэннасар, Хюбэрманн Биэн-
Аймэ, Кэвин Э.Калдэрвүүд, Луис Ж.Камэй, 
Матью Л.Карпэнтэр, Дуглас Б.Картэр, Аролдо 
Б.Кавалкантэ, Луис К.Чавэрри, Юлисэс Чавэз, 
Брэнт Ж.Кристэнсэн, Дуглас Л.Дэнс, Марк 
С.Дэвис, Алэссандро Дини Чиаччи, Ж. Скотт 
Дориус, М. Дөрк Дрисколл, Антонио Ф.Фаундэз, 
Жосэ А.Фэрнандэз, Матиас Д.Фэрнандэз, Кандидо 
Фортуна, Брүс Э.Гэнт, Майкл А.Гиллэнвотэр, 
Даниел Г.Хамилтон, Матиас Хэлд, Том-Атлэ 
Хэрланд, Рэймонд С.Хэймэн, Б.Кристоф 
Кавая, Тодд С.Ларкин, Пэдро Х.Ларрэал, Хуан 
Х.Лэврино, Фэликс А.Мартинэз, Кэвин К.Мискин, 

Марк Л.Пэйс, Райн В.Пагадуан, А. Моронай 
Пэрэз, Карлос И.Пэрротти, Марк П.Пэтэрү, 
Алан Т.Филлипс, Томас Т.Прайдэй, Брайн 
Л.Роусон, Рэнэ Ромэй, Блэйк М.Рони, Луис Г.Руиз, 
Бага Максимо Саавэдра, Пэдро А.Санхуэза, 
Эрик Ж.Шмутц, Бэнжамин Минг Тэй, Хэбэр 
Д.Тэксэйра, Максимо С.Торрэс, Хэсүс Вэлэз, 
Карлос Вилларэал, Паул Х.Ваткинс, бага С. Дэйл 
Уиллис, Виллям  В.Воан, Луис Г.Запата

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байна уу?

Бид Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчөөр 
Жой Д.Жонс, нэгдүгээр зөвлөхөөр Жийн 
Б.Бингхам, хоёрдугаар зөвлөхөөр Бонни Х.Гордон 
нарыг дэмжин батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж 
болно.

Бид Ерөнхий эрх мэдэлтэн, Бүсийн дал, туслах 
бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг 
хэвээр батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байна уу?

Ерөнхийлөгч Монсон, дэмжин батлах үйл 
ажиллагааг явуулж дууслаа. Бид татгалзах санал 
ирүүлсэн хүмүүсийг гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө 
холбогдоход урьж байна.

Сүмийн удирдагчдыг ариун дуудлагад нь 
дэмжин баталсан бүх хүнд талархаж байна. 
Одоо шинээр дуудагдсан Далын ерөнхий эрх 
мэдэлтнүүдийг болон Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг индэр дээр гарч 
суудлаа эзэлнэ үү хэмээн урьж байна. 
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Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн Тэргүүн Зөвлөлд

Хүндэт ах нар аа, Сургаал ба Гэрээний 120-р хэсэг 
дэх илчлэлтээр чиглүүлэгдэн Тэргүүн Зөвлөл, 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулга, Тэргүүлэх 
бишопын зөвлөлөөс бүрдсэн Аравны нэгийг 
захиран зарцуулах зөвлөл нь Сүмийн мөнгөн 
сангаас гарах зардлыг хариуцах эрхтэй болно. 
Сүмийн байгууллагууд батлагдсан төсөв, журам, 
удирдамжийн дагуу мөнгөн санг зарцуулдаг.

Мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн 
Сүмийн аудитын алба нь Сүмийн бусад хэлтэст 
хамааралгүй, бие даасан алба бөгөөд хүлээн авсан 
хандив, гарсан зарлагын талаар үндэслэлтэй 
баталгаа гарган, Сүмийн өмч хөрөнгийг хадгалж 
хамгаалах зорилгоор аудитын шалгалт хийх 
үүрэгтэй.

Сүмийн аудитын алба нь хийгдсэн аудитын 
шалгалтад үндэслэн 2015 онд тодорхой тайланд 
тусгагдсанаар Сүмийн хүлээн авсан хандив, 
гаргасан зарлага, эд хөрөнгө Сүмээс баталсан 
төсөв, журам, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл 
ажиллагааны дагуу хийгдсэн гэж үзэж байна. 
Сүм нь төсвийн хүрээнд амьдран, өр тавихаас 
зайлсхийж, шаардлагатай үед ашиглаж болох 
хадгаламжтай бай хэмээх сургаалыг гишүүддээ 
заан,  хэрэгжүүлдэг болно.

Хүндэтгэн хүлээлгэн өгсөн,

  Сүмийн аудитын алба
  Кэвин Р.Жөргэнсэн
  Захирал 

2015 оны Сүмийн аудитын албаны тайлан

СҮМИЙН АУДИТЫН АЛБАНЫ ЗАХИРАЛ 
КЭВИН Р.ЖӨРГЭНСЭН ТАНИЛЦУУЛАВ
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Тэргүүн Зөвлөл 2015 оны 12-р{nb}сарын 31-ний 
байдлаар Сүмийн өсөлт хөгжил, байр суурьтай 
холбоотойгоор дараах статистикийн тайланг 
танилцуулж байна.

Сүмийн нэгжүүд

 Гадас   3,174

 Номлол   418

 Дүүрэг   558

 Тойрог ба гадас  30,016

Сүмийн гишүүнчлэл

 Нийт гишүүдийн тоо 15,634,199

 Шинээр бүртгэгдсэн 
 хүүхдийн тоо  114,550

 Баптисм хүртсэн 
 хөрвөгчийн тоо  257,402

Номлогчийн тоо

 Бүрэн цагийн 
 номлогчийн тоо  74,079

 Сүмийн үйлчлэлийн 
 номлогчийн тоо  31,779

Ариун сүмийн тоо   

2015 онд онцгойлон адислагдсан ариун 
сүм - Аргентиний Кордоба, Ютагийн 
Пэйсон, Перугийн Тружилло, Индианагийн 
Индианаполис, Мексикийн Тижуана
      5

 
Дахин онцгойлон адислагдсан ариун сүм- 
Мексикийн Мехико хот ба Монреалын 
Квебекийн Монтреал  2

Оны эцэс гэхэд үйл ажиллагаагаа 
явуулах ариун сүмийн тоо  149  

2015 оны статистикийн тайлан

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧИГ
БРҮК П.ХЭЙЛС ТАНИЛЦУУЛАВ
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Та харанхуй болж буй дэлхийд Христийн гэрлийг 
түгээхийн тулд Сүмийн удирдагчидтайгаа 
зогсож байна уу?

Бид шинээр дуудагдсан 
ерөнхий эрх 
мэдэлтнүүд, бүсийн 
далууд, Хүүхдийн 
хэсгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн 
гайхамшигтай 
зөвлөлийг халуун 
дотноор мэндчилж 
байна. Чөлөөлөгдсөн 
хүмүүст сэтгэлийнхээ 
гүнээс талархлаа 
илэрхийлж байна. Бид 

та нарын хүн нэг бүрд хайртай.

Хайрт ах эгч нар аа, бид энэ өдрүүдэд Бурханы 
дуудсан бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийг болон 
бусад удирдагчид, Сүмийн ерөнхий албан 
тушаалтнуудыг гараа өргөн дэмжин батлах 
адислагдсан үйл явдалд дөнгөж сая оролцлоо. Би 
Их Эзэний үйлчлэгчдийг дэмжин батлахдаа болон 
тэднийг дагахдаа хэзээ ч хөнгөн хуумгай хандаж 
байгаагүй. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгад 
дуудагдаад хэдхэн сар болж байгаа миний хувьд 
та бүгдийн дэмжин батлах санал болон итгэл 
найдварыг авах нь намайг үнэхээр даруусгаж 
байна. Надтай болон эдгээр бусад удирдагчидтай 
хамт зогсох та нарын хүсэл эрмэлзлийг би 
нандигнан санах болно.

Өнгөрсөн 10-р сард дэмжин батлуулсныхаа 
дараахан би томилолтоор Пакистан уруу 
явсан бөгөөд тэр улсын гайхамшигтай, үнэнч 
гэгээнтнүүдтэй уулзсан юм. Тэд тоогоор цөөн 
боловч сүнсээр дүүрэн байсан. Гэртээ ирээд 
удалгүй би уулзсан гишүүдийн нэг болох Шакийл 

Аршад ахаас дараах захидлыг авсан юм: “Ахлагч 
Расбанд аа, Пакистанд ирсэнд баярлалаа. Сүмийн 
гишүүд … бид … таныг дэмжиж, таныг хайрладаг 
гэдгээ хэлэхийг хүсч байна. Бид таныг хүлээн 
авч сонсох боломжтой байсандаа үнэхээр азтай 
хүмүүс юм. Бид төлөөлөгчтэй уулзсан өдөр бол 
надад алтан өдөр байлаа”1 гэжээ.

Аршад ах шиг гэгээнтнүүдтэй уулзах нь миний 
сэтгэлийг хөдөлгөж мөн намайг даруусгасан юм. 
Түүний хэлснээр надад ч бас “алтан өдөр” байсан 
юм.

Нэгдүгээр сард сүмийн удирдагчид дэлхий даяарх 
өсвөр үеийнхэн, тэдний удирдагчид, эцэг эхтэй 
Нүүр нүүрээ харсан шууд нэвтрүүлэгт орсон юм. 
Нэвтрүүлгийг интернэтээр шууд дамжуулан 146 
орны олон газарт хүргэсэн бөгөөд зарим газарт 
цуглааны байранд олуулаа байсан бол, зарим нь 
гэрээсээ ганц ганцаараа холбогдсон байсан. Бүгд 
нийлээд олон зуун мянган хүн оролцсон юм.

Уг уулзалтад би, Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгч Бонни Оскарсон эгч, Залуу 
эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч Стивен 
В.Өвэн болон уг үйл ажиллагаанд тусалсан өсвөр 
үеийн хөтлөгчид, хөгжимчид болон бусад хүний 
хамт оролцож, маш олон үзэгчтэй холбогдон 
өсвөр үеийнхний асуултад хариулсан юм.

2016 оны Мючелийн уриа

Бидний зорилго “Христэд тууштайгаар итгэн 
урагш тэмүүл” хэмээх 2016 оны өсвөр үеийнхний 
уриаг танилцуулах явдал байлаа. “Иймийн тул, та 
нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр, мөн Бурханыг 
болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулан 
Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх 
ёстой. Иймийн тулд, хэрэв та нар урагш тэмүүлэн, 
Христийн үгнээс зооглон, мөн эцсээ хүртэл тэвчих 

Сүмийн удирдагчидтайгаа хамт зогсох нь

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ РОНАЛД А.РАСБАНД
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аваас, болгоогтун, Эцэгийн ийн хэлсэнчлэн: Та 
нарт мөнх амьдрал байх болно”2 хэмээн бид 2 
Нифай 31-р бүлгийн 20-р шүлгээс уншдаг.

Олон зуун өсвөр үеийнхний асуултуудыг уншаад, 
бид юу ойлгосон бэ? Өсвөр үеийнхэн маань Их 
Эзэнийг хайрладаг, удирдагчдаа дэмждэг мөн 
асуултууддаа хариулт авахыг хүсдэг. Асуулт 
асууна гэдэг нь илүү ихийг сурахыг хүсдэг, 
олж авсан үнэний гэрчлэлээ нэмэгдүүлэхийг 
хүсдэг мөн “Христэд тууштайгаар итгэн урагш 
тэмүүлэхэд” бэлтгэлтэй байгааг илтгэж байгаа 
хэрэг мөн.

Сайн мэдээний сэргээлт өсвөр насны Иосеф 
Смит асуулт асууснаар эхэлсэн. Аврагчийн 
тохинууллынхаа үед заасан зүйлсийн олон нь 
асуултаар эхэлж байсан. “Та нар Намайг хэн гэж 
хэлэх вэ?”3 хэмээн асуухад Петр “Та бол Христ, 
амьд Бурханы Хүү мөн”4 хэмээн хариулсан. Бид 
Сүнсний удирдамжаар дамжуулан Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хариултуудыг олоход нэг нэгэндээ туслах 
хэрэгтэй.

Энэ нэвтрүүлгээр би өсвөр үеийнхэнд хандан,

“Та нарт тулгарч байгаа асуудал, санаа зовоодог 
зүйл, саад бэрхшээлийг энэ Сүмийн удирдагчид 
ойлгодог.

“Бидэнд хүүхдүүд бий. Бидэнд ач зээ нар бий. Бид 
дэлхий даяарх өсвөр үеийнхэнтэй ойр ойр уулздаг. 
Бид хамгийн ариун газруудад та нарын төлөө 
залбирч, та нарын талаар ярилцдаг бөгөөд бид та 
нарт хайртай”5 гэж хэлсэн юм.

Би энэхүү үйл явдлаас хүлээн авсан маш олон 
хариултын заримыг нь хуваалцахыг хүсч байна.

Канад улсын Алберта мужийн Гранде Прэйригийн 
Лиса “Нүүр нүүрээ харсан ярилцлага гайхалтай 
байлаа. Сайн мэдээний гэрчлэлд минь болон үүнд 
бат зогсоход үнэхээр хүч өгсөн. Бид маш олон 
төрлийн дуудлагад үйлчлэхээр дуудагдсан сүнслэг 
удирдагчдаар адислагдсан”6 гэж бичжээ.

Юта мужийн Плэсэнт Грөүвийн Лиз өмнөх 
сэдэв дээр “Би хувийн итгэлдээ болон Бурханы 
бошиглогч, түүнчлэн түүнтэй хамт үйлчилдэг ах 

эгч нарыг дэмжин батлах боломжтой байгаадаа 
талархаж байна”7 гэж бичсэн байв.

Өнөөдөр бид тэнгэрийн илчлэлтээр бидэнд зааж, 
биднийг удирдахаар дуудагдсан удирдагчдыг 
дэмжин баталлаа. Тэд биднийг Хүндэтгэлийн 
өдрийг сахихдаа хайхрамжгүй байх, гэр 
бүлд заналхийлсэн аюул, шашны эрх чөлөөг 
боогдуулах, хожмын өдрийн илчлэлтийг 
үгүйсгэх зэрэг бидэнд өдөр тутам ирдэг аюулаас 
сэрэмжлүүлдэг юм. Ах эгч нар аа, бид тэдний 
зөвлөгөөг сонсож байгаа юу?

Чуулган, ариун ёслолын цуглаанд болон 
хүүхдийн хэсэгт бид “Намайг хөтлөөч, надад 
замаа олоход минь туслаач”8 хэмээх уяхан үгсийг 
олон дуулдаг. Эдгээр үгс танд юу гэсэн утгатай 
вэ? Үүний талаар бодоход хэн таны бодолд 
орж ирдэг вэ? Таны амьдралыг өнгөрсөн болон 
одоо үед адисалсан, Их Эзэний замаар тантай 
хамт алхдаг, Есүс Христийн шавь нар болох 
зөв шударга удирдагчдын нөлөөг та мэдэрч 
байсан уу? Тэд танай гэрт та нарын гарт ойрхон, 
цуглааны байранд чинь, эсвэл ерөнхий чуулганаар 
индэр дээрээс тантай ярьж байж болно. Эдгээр 
дагалдагчид “зоригтой байгтун, мөн бүү эмээ, 
учир нь Их Эзэн бибээр та нартай хамт байна, 
мөн та нарын дэргэд зогсч байх болно”9 хэмээн 
амласан энэ Сүмийн удирдагч, бидний бодгалийн 
удирдагч, Есүс Христийн гэрчлэлтэй байснаар 
ямар адислал ирдгийг заах болно.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон гадасны 
ерөнхийлөгч Пол Чайлдын гэрт Мелкизедек 
санваарыг авахад бэлтгэхээр уригдаж байснаа 
бидэнтэй хуваалцсаныг би санаж байна. 
Нэгэн өдөр Бурханы бошиглогч болох Аароны 
санваартан хөвгүүнд үйлчилж байгаагаа мэдээгүй 
тэр гадасны ерөнхийлөгчид ямар онцгой адислал 
вэ?10

Надад бидний хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч 
Монсоноос суралцах мөч олон байсан. Миний 
оюун ухаанд эсвэл зүрх сэтгэлд түүнийг дэлхий 
дээрх Их Эзэний бошиглогч гэдэгт эргэлзэх зүйл 
огт байдаггүй. Түүнийг илчлэлт хүлээн аваад, 
үүнийгээ гүйцэтгэхэд нь би үүнийг нь даруухнаар 
хүлээн авдаг юм. Тэрээр биднийг нэг нэгэндээ 
гар сунгаж, бие биенээ хамгаалж мөн бусдыг 
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аврахыг бидэнд заадаг. Үүнийг Мормоны усанд 
ч бас заасан юм. “Түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх 
хүсэлтэй” хүмүүс “нэг нэгнийхээ ачааг үүрэлцэж,” 
мөн “гашуудах тэдний хамт гашуудаж,” “Бурханы 
гэрчлэгч болж зогсоход”11 бэлэн байв.

Өнөөдөр би Мөнхийн Эцэг Бурхан, Түүний Хүү 
Есүс Христийн гэрчээр зогсож байна. Бидний 
Аврагч амьд бөгөөд Тэр бидэнд хайртай. Тэр 
Өөрийн үйлчлэгчид болох та биднийг Өөрийн 
агуу зорилгуудыг энэ дэлхий дээр авчрахаар 
удирдан чиглүүлдэг гэдгийг би мэднэ.12

Урагш тэмүүлэхдээ бид удирдагчдынхаа заавар 
болон сэрэмжлүүлгийг дагахыг сонгосноор 
бид дэлхий эсрэг зүгт явж байгаа ч Их Эзэнийг 
дагахыг сонгодог. Бид төмөр бариулаас зууран 
барихыг, хожмын үеийн гэгээнтнүүд байхыг, 
Их Эзэний үйлчлэхийг, “үлэмж агуу баяраар”13 
дүүрэхийг бид сонгодог.

Өнөөдөр өсч байгаа асуулт нь тодорхой байна: Та 
харанхуй болж буй дэлхийд Христийн гэрлийг 
түгээхийн тулд Сүмийн удирдагчидтайгаа зогсож 
байна уу?

Удирдагчидтайгаа ойр байх нь маш чухал юм. 
Удирдагчид маань хэдэн настай, хэр хол эсвэл ойр 
байдаг эсвэл хэзээ бидний амьдралд нөлөөлснөөс 
үл шалтгаалан тэдний үр нөлөө нь Америк яруу 
найрагч Эдвин Маркамын хэлснээр:

 Хэн ч өөрийн замаар ганцаар явдаггүй.
 Хамт явагсад ах дүүс болж
 Хажуу дахь хүмүүсдээ зориулсан бүхэн
 Хариу буцаж бидэнд ирдэг юм.14 

Миний пакистан найз Шакийл Аршад намайг ах 
мөн найзаа хэмээн дэмжсэн. Та нарын олон нь 
ч бас ингэсэн. Бид гараа сунган, нэг нэгнийгээ 
өргөн туслахдаа “Хэн ч өөрийн замаар ганцаар 
явдаггүй” хэмээх хүчит үгсийг баталж байдаг 
билээ.

Бүхнээс илүүгээр, бидэнд Их Эзэн, Аврагч Есүс 
Христ хэрэгтэй. Намайг унших бүрд сүнслэгээр 
нөлөөлдөг судрын нэгэн түүх бол Галилын тэнгис 
завиар явж байсан дагалдагчидтайгаа нэгдэхээр 
Есүс Христ усан дээр алхсан явдал юм. Тэд бол 

индэр дээр суугаа шинэхэн дуудагдсан бидэнтэй 
адил удирдагчид байсан юм. Энэ түүх Матайн 
номонд байдаг.

“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.”15

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” гэв.

“Есүс Ир гэлээ.”16

Үнэхээр зоригтой хэрэг. Петр загасчин хүн байсан 
тул далайн аюулын талаар мэддэг байсан. Гэвч тэр 
Есүсийг өдөр шөнө, хуурай газар, хөлөг онгоц хаа 
ч явсан дагахаар шийдвэр төгс байлаа.

Петр хоёр дахь удаагаа урихыг нь хүлээлгүй 
завинаасаа үсэрч, усан дээгүүр алхалж эхэлснийг 
би төсөөлж байна. Сударт ч гэсэн үүнийг “тэр 
усан дээгүүр алхлан Есүс уруу явав”17 гэсэн 
байдаг. Салхины хүч нэмэгдэж, давалгаа хөлөн 
дор эргэлдэх үед Петр “айн, живж эхлэв. Тэгээд, 
Эзэн, намайг авраач гэж орилоход нь,

“Есүс тэр даруй гараа сунган, түүнийг зууран 
[авав].”18

Үнэхээр хүчтэй сургамж байна. Их Эзэн түүний 
төлөө тэнд байсан, таны төлөө, миний төлөө ч 
байх болно. Тэрээр гараа сунган Петрийг Өөртөө 
татаж аюулгүй байдалд аваачсан.

Надад Аврагчийн тусламжийн мутар 
шаардлагатай болсон үе маш олон удаа гарсан. 
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Тэр урьд хожид байгаагүйгээр надад ч танд 
ч хэрэгтэй. Завинаас үсрэх мэт шинэ орчин 
нөхцөлд өөртөө итгэлтэй орсон ч ганцаараа хийж 
чадахгүйгээ мэдрэх үеүд надад байсан.

Нүүр нүүрээ харан хийсэн нэвтрүүлгээр 
ярилцсаны адил Их Эзэн Петрийг аварсан шиг 
бидний гэр бүл, удирдагчдаар дамжуулан гараа 
сунгаж биднийг Өөртөө ирэхийг урьдаг.

Та нарт ч бас “Христэд ирэхийг”19 урин, ахин 
дахин ирэх урилгад хариулах олон мөч олон 
тохиох болно. Мөнх бус амьдрал амьдралын 
утга учир нь энэ биш гэж үү? Дуудлага нь гэр 
бүлийн гишүүнийг ирж аврах, ирж номлолд 
үйлчлэх, сүмдээ буцаж ирэх, ариун сүмд ирэх, 
саяхан “Нүүр нүүрээ харах” ярилцлагаар өсвөр 
үеийнхний хэлснээр, ирж миний асуултад 
хариулахад надад туслаач гэх зэрэг байж болно. 
Цаг нь болохоор бидний хүн нэг бүр “Гэртээ ир” 
гэх дуудлагыг сонсох болно.

Бидний удирдагчдаар болон гэр бүлийн 
гишүүдээр ихэнхдээ дамжуулан бидэнд сунгасан 
Түүний мутрыг гар сунган атгаж, Түүнд ир гэх 
Түүний дуудлагыг сонсохын төлөө би залбирч 
байна.

Би Есүс Христ амьдыг мэднэ. Би түүнийг 
хайрладаг. Тэр бидний нэг бүрийг хайрладаг 
гэдгийг би бүх зүрх сэтгэлээрээ мэднэ. Тэр бол 

бидний агуу үлгэр жишээ мөн Эцэгийн бүх 
хүүхдийн тэнгэрлэг удирдагч мөн. Үүнийг би чин 
сэтгэлээсээ Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, 
амен.  
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Бид ганцаардсан, хаягдсан эсвэл хашааны гадна 
орхигдсон өсвөр үеийнхэнд туслах хэрэгтэй.

Бурхан хүүхдүүдэд 
хайртай. Тэр бүх 
хүүхдэд хайртай. 
Аврагч “Хүүхдүүдийг 
зөвшөөр, Над уруу 
ирэхийг … Учир нь 
тэнгэрийн хаанчлал 
бол эдний адил 
хүмүүсийнх юм”1 
хэмээн хэлсэн.

Өнөөдөр хүүхдүүд өөр 
хоорондоо адилгүй, 

нарийн ээдрээтэй гэр бүлийн тогтолцоонд амьдарч 
байна.

Жишээлбэл, өнөөдөр Нэгдсэн Улсад 50 жилийн 
өмнөхөөс хоёр дахин олон хүүхэд зөвхөн эцэг, 
эхийнхээ аль нэгэнтэй нь амьдарч байна.2 Мөн 
Бурханы хайранд мөн Түүний зарлигуудыг сахих 
хүсэлдээ нэгдэж чадаагүй олон гэр бүл байна.

Энэхүү өсөн нэмэгдэж буй сүнслэг үймээн самуун 
дунд сэргээгдсэн сайн мэдээ Их Эзэний жишиг, 
үзэл санаа, загварыг үргэлжлүүлэн авч явах болно.

“Хүүхдүүд гэр бүлийн дотор төрж, гэрлэлтийн 
тангаргаа үнэнчээр сахидаг эцэг эхээр өсгүүлэх 
эрхтэй. …

Нөхөр, эхнэр хоёр нь бие биенээ болон үр 
хүүхдээ хайрлан халамжлах хариуцлага хүлээнэ. 
… Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ хайраар болон зөв 
шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлж, бие бялдар 
болон оюун санааных нь хэрэгцээг хангаж, бие 
биеэ хайрлан, үйлчилж, Бурханы зарлигуудыг 

дага[хыг] … зааж сургах нандин үүрэгтэй юм.”3

Бид дэлхий даяар хүүхдүүдээ хайраар өсгөн 
хүмүүжүүлдэг, өөр өөр шашин шүтлэгтэй 
олон сайн эцэг эх байгаа гэдгийг мэддэг. Бид 
Аврагчид хөрвөгдсөн эцэг эхийн хайр халамжинд 
өлгийдөгдөн, санваарын эрх мэдлээр лацдан 
холбогдож, Тэнгэрлэг Эцэгийг болон Түүний Хүү 
Есүс Христийг хайрлан, Тэдэнд итгэдэг байхад 
гэр орондоо суралцдаг Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гэр бүлүүдэд 
талархаж байна.

Өнөөдөр би ийм сайхан, “төгс” гэр бүлд өсөөгүй 
олон зуун мянган хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залууст 
хандаж үг хэлэх гэсэн юм. Би үхэл хагацал, 
гэр бүл салж сарних, эцэг эхийнхээ итгэлгүй 
болохыг харсан өсвөр үеийнхнээс гадна эцэг эх 
нь сүмд хамт ирдэггүй ч сайн мэдээг хүлээн авсан 
дэлхий даяарх хэдэн арван мянган залуу эрэгтэй, 
эмэгтэйн талаар ярих болно.4

Энэ хожмын үеийн гэгээнтэн залуус Сүмд агуу 
их итгэл тээн орж ирдэг. Тэд ирээдүйд өөрсдийн 
гэсэн төгс гэр бүлийг зохиохыг хүсдэг.5 Цаг 
хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тэд манай номлогчдын 
хүчний болон зөв шударга залуучуудын мөн гэр 
бүлээ үүсгэн бий болгохоор тахилын ширээний 
өмнө өвдөглөн суух хүмүүсийн салшгүй нэгэн 
хэсэг болно.

Бид гэр бүлд зориулсан Их Эзэний загварыг 
үргэлжлүүлэн заах болно. Гэхдээ сая сая 
гишүүнтэй болж, Сүмийн хүүхдүүд ч өөр 
хоорондоо адилгүй өсөж байгаа өнөө үед бид 
илүү хянуур, мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Манай 
Сүмийн соёл, хэл яриа зарим талаар өвөрмөц. 
Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд “Гэр бүлүүд үүрд 
хамт байх болно”6 гэсэн дууг дуулахаа болихгүй 

“Хэн энэ хүүхдийг хүлээн авна, тэр нь Намайг 
хүлээн авдаг”

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ НИЙЛ Л.АНДЭРСЭН
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ч “Аав маань гэртээ ирэхэд би маш их баярладаг”7 
эсвэл “Аав ээж маань замыг минь заадаг”8 гэж 
дуулахдаа хүүхэд бүр өөр өөрсдийн гэр бүлийн 
талаар дуулахгүй.

Манай найз Бэтт 10 настай байхдаа сүм дээр 
болсон үйл явдлаасаа хуваалцсан юм. Тэр: “Манай 
багш ариун сүмийн гэрлэлтийн талаар хичээл 
зааж байхдаа надаас ‘Бэтт, аав ээж чинь ариун 
сүмд гэрлээгүй бил үү?’ гэж асуусан. [Багш 
болон ангийнхан маань] хариултыг мэдчихсэн.” 
Багшийн хичээл ч цааш үргэлжилж, харин Бэтт 
гэр бүлийнхээ талаар хамгийн муугаар бодох 
болжээ. Бэтт үргэлжлүүлэн: “Түүнээс хойш би 
олон шөнийг уйлж өнгөрүүлсэн. Хоёр жилийн 
дараа би зүрхний өвчтэй болж, өөрийгөө үхэх гэж 
байна хэмээн бодож байхдаа үүрд мөнх ганцаараа 
байх юм байна гэж бодон, айж сандардаг байв” 
гэж хэлж билээ.

Найз Лийф маань ганцаараа сүмд явдаг. Нэгэн 
удаа түүнийг Хүүхдийн хэсэгт сууж байхад нь 
түүнээс богинохон үг хэлэхийг хүсжээ. Сүм дээр 
ээж, аав нь түүний хажууд зогсож, хэлэх үгээ 
мартвал тусалж дэмжиж чадахгүй учраас тэр 
ихэд айсан байв. Тэр өөрийгөө ичгүүртэй байдалд 
оруулахгүйн тулд сүмээс хэдэн сарын турш 
холджээ.

“Есүс нэгэн хүүхдийг Өөр уруугаа дуудаад, 
тэдний дунд зогсоод …

Миний нэрээр ийм хүүхдийг хүлээн авсан хэн 
боловч Намайг хүлээн авсан хэрэг [хэмээн хэлсэн 
билээ].”9

Эдгээр хүүхэд, өсвөр үеийнхэн итгэлтэй зүрх 
сэтгэл, гүн гүнзгий сүнслэг бэлгээр адислагдсан 
юм. Лийф надад: “Би сэтгэл зүрхнийхээ гүнд 
Бурхан бол миний Эцэг бөгөөд намайг мэддэг, 
хайрладаг гэдгийг мэдэж байсан” гэж хэлсэн.

Найз Вероник маань: “Би сайн мэдээний 
зарчмуудын талаар суралцан, Мормоны Номыг 
судалж байхдаа аль хэдийн мэддэг байсан ч 
мартсан зүйлээ эргэн санаж байгаа мэт мэдрэмж 
төрдөг байсан” гэж хэлэв.

Найз Зулэйка маань Бразилийн Алэгрэтээс 

ирсэн. Түүний гэр бүл шашин шүтдэггүй байсан 
ч Зулэйка 12 настайдаа Библи уншиж эхлэн, 
тэндхийн сүмүүдээр явж, Бурханы талаар илүү 
ихийг мэдэхийг эрэлхийлэх болсон байна. Аав ээж 
нь дурамжхан зөвшөөрсөн ч тэр номлогчидтой 
хамт судлан, гэрчлэлтэй болж, баптисм хүртжээ. 
Зулэйка надад “Хичээлийн үеэр надад Солт 
Лэйкийн ариун сүмийн зургийг үзүүлэн, лацдан 
холбох ёслолын талаар хэлсэн. Тэр үеэс эхлэн 
надад нэгэн өдөр Их Эзэний өргөөнд орж, мөнх 
гэр бүлтэй болох хүсэл төрсөн” гэж хэлэв.

Дэлхий дээр хүүхдийн амьдрах орчин төгс биш 
байж болох ч тэдний сүнслэг ДНХ төгс билээ. 
Учир нь хүн төрөлхтний жинхэнэ мөн чанар бол 
Бурханы хүү, охин байх явдал юм.

Ерөнхийлөгч Toмас С.Монсон “Бурханы 
хүүхдүүдэд амьдралд юу үнэн зөв, чухал болохыг 
ойлгоход тусал. Тэдэнд мөнх амьдралд хүргэх зам 
дээр аюулгүй байлгах жим харгуйг сонгох хүч 
чадлыг хөгжүүлэхэд тусал”10 гэжээ. Өөрсдийнхөө 
гар, зүрх сэтгэлийг илүү өгөөмрөөр дэлгэцгээе. 
Эдгээр өсвөр үеийнхэнд бидний цаг хугацаа, 
бидний гэрчлэл хэрэгтэй байна.

Дунд сургуульд байхдаа Колорадогийн Сүмд 
нэгдсэн Брандон баптисмынхаа өмнө болон дараа 
түүнд гар сунган тусалсан хүмүүсийн тухай надад 
ярьсан юм. Тэрээр “Би сайн мэдээний дагуу 
амьдардаг гэр бүлүүдийн гэрт байж үзсэн. Энэ 
нь өөрийн гэр бүлд хэрэгжүүлэх жишгийг надад 
үзүүлсэн” гэж хэлсэн юм.

Голландад төрсөн Вероник биднийг Германд 
амьдарч байхад охин Кристэнтэй маань хамт нэг 
сургуульд явдаг байв. Вероник: “Сүмийн гишүүн 
суралцагчдаас гэрэл цацардаг. Би тэр гэрэл нь 
Есүс Христэд итгэх тэдний итгэлээр болон Түүний 
сургаалын дагуу амьдарснаар ирдэг болохыг 
ойлгосон” гэж онцлон хэлсэн юм.

Макс гэдэг найз маань найман настай байхдаа 
баптисм хүртсэн. Түүний аав аль ч Сүмийн 
гишүүн байгаагүй тул Макст сүмд явах эсвэл 
явахгүй ч байх боломжтой байв.

Өсвөр насандаа хэдэн сар сүмд яваагүй Макс 
сүмдээ буцаж явах хэрэгтэй гэдгээ мэдэрч, нэгэн 
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ням гаргийн өглөө явахаар шийджээ. Гэтэл 
Сүмийн хаалганд дөхөх тусам түүний шийдэмгий 
байдал суларч, сандарч эхлэв.

Харин хаалганы хажууд шинэ бишоп зогсож 
байв. Макс түүнийг танихгүй учраас бишоп 
өөрийг нь хэн болохыг мэдэхгүй гэдэгт итгэлтэй 
байв. Максыг ойртон ирэхэд бишопын царайнд 
инээмсэглэл тодорч, “Макс, чамайг харж 
байгаадаа маш их баяртай байна” гэж хэлжээ.

“Түүнийг ингэж хэлэх үед надад дотно, халуун 
дулаан мэдрэмж төрж, зөв зүйл хийснээ мэдсэн”11 
гэж Макс хэлсэн юм.

Хэн нэгний нэрийг мэддэг байх нь өөрчлөлтийг 
авчирч чадна.

“Мөнхүү улиран тохиох дор [Есүс] тэдний бяцхан 
хүүхдүүд авчрагдахыг зарлиг болгов. …

Мөн тэрээр [тэднийг] нэг нэгээр нь авч, мөн 
тэднийг адислав, мөн тэдний төлөө Эцэгт хандан 
залбирав.

Мөн тэр үүнийг хийгээд тэрээр дахин уйлав.”12

Сайн мэдээг хайрладаг олон өсвөр үеийнхэн 
баптисм хүртэхийн тулд эцэг эхийнхээ 
зөвшөөрлийг олон жил хүлээдэг.

Эмилигийн эцэг эх түүнийг хүүхэд байхад 
салсан бөгөөд тэр 15 нас хүртлээ баптисм 
хүртэх зөвшөөрөл авч чадаагүй юм. Найз Эмили 
маань “өөрийг нь үргэлж дэмжиж, гэрчлэлээ 
хүчирхэгжүүлэхэд нь тусалж байсан”13 Залуу 
эмэгтэйчүүдийн удирдагчийнхаа тухай царай нь 
гэрэлтсээр дурсан ярьдаг.

Колтэн, Прэстон хоёр Ютад амьдардаг өсвөр 
насныхан. Тэдний эцэг эх салсан ба баптисм 
хүртэх зөвшөөрөл хараахан аваагүй байгаа юм. 
Хэдийгээр тэд ариун ёслол түгээж чадахгүй ч 
долоо хоног бүр талх авчирдаг. Тойргийнхон нь 
ариун сүм явах үед баптисм хийхээр тэдэнтэй 
хамт орж чадахгүй ч ах дүү хоёр гэрийнхээ 
хажууд байх гэр бүлийн түүхийн төвд очин, 
гэр бүлийнхээ олон нэрийг хайж олдог. Өсвөр 
үеийнхэнд маань туслахад хамгийн их нөлөөлдөг 

зүйл бол бусад зөв шударга өсвөр үеийнхний 
үзүүлж чадах нөлөө юм.

Би хэдхэн долоо хоногийн өмнө Замби Лусака 
номлолд зочлохдоо танилцсан шинэ найзынхаа 
түүхээр үгээ өндөрлөе.

Ахлагч Жозэф Сэнгооба Угандагаас ирсэн. 
Түүнийг долоон настай байхад аав нь нас баржээ. 
Ээж болон хамаатан садан нь түүнийг цаашид 
асарч тэжээх боломжгүй болсон учраас тэр есөн 
настайгаасаа эхлэн ганцаараа амьдрах болсон 
байна. Тэр 12 настайдаа номлогчидтой уулзаж, 
баптисм хүртэв.

Жозэф сүмд очсон анхны өдрийнхөө тухай ийнхүү 
ярьсан юм. “Ариун ёслолын дараа би гэртээ 
харих цаг боллоо гэж бодтол номлогчид намайг 
Жошуа Валусимбитай танилцуулсан. Жошуа 
надтай найз болно гэж хэлээд, Хүүхдийн хэсэг 
рүү гар хоосон оруулахгүй гэсэндээ Хүүхдийн 
дууны ном бариулж билээ. Хүүхдийн хэсэгт 
Жошуа өөрийнхөө хажууд надад суудал авдаг 
байв. Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч намайг урд 
гарч ирэхэд урин, Хүүхдийн хэсгийн бүх хүүхдээс 
надад зориулан ‘Би Бурханы хүүхэд’ дууллыг 
дуулж өгөхийг хүссэн. Би тэр үед өөрийгөө маш 
онцгой гэдгээ мэдэрсэн.”

Салбарын ерөнхийлөгч Жозэфийг Пиэрр 
Мунгозагийн гэр бүлд хүргэж өгсөн ба тэр тэнд 
дөрвөн жилийн турш амьдарчээ.

Найман жилийн дараа ахлагч Жозэф Сангообаг 
номлолд гарахад анхны сургагч нь Хүүхдийн 
хэсэгт анх түүнийг халуун дотно хүлээн авч 
байсан хөвгүүн Жошуа Валусимби байв. Харин 
түүний номлолын ерөнхийлөгч хэн байсан гээч? 
Тэр бол ерөнхийлөгч Лийф Эриксон буюу үг 
хэлэхээсээ айн, Хүүхдийн хэсгээс холдсон бяцхан 
хүү байв. Бурхан үнэхээр хүүхдүүддээ хайртай.

Кэти бид хоёр хэдэн долоо хоногийн өмнө Африкт 
байхдаа Конгийн Бүгд Найрамдах Ардчилсан 
Улсын Мубжи Майид зочилсон юм. Цуглааны 
байр нь 2000 гишүүнийг багтаах хангалттай 
зайгүй байсан учраас бид хулсан саваан дээр 
тулгуурлан босгосон том гялгар уутан дээврийн 
доор гадаа уулзав. Цуглаан эхлэх үед барилгыг 
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хүрээлсэн төмөр хашааны гадна талд хайснаас 
зүүгдэх хэдэн арван хүүхэд харагдаж байлаа. 
Кэти “Нийл, тэр хүүхдүүдийг орж ир гэж урьсан 
нь дээр гэж чамд бодохгүй байна уу” гэж чихэнд 
минь шивнэв. Би индэр дээр байсан дүүргийн 
ерөнхийлөгч Калонжи руу дөхөж очоод, хашааны 
гадна байгаа хүүхдүүдийг урихыг түүнээс хүсэв.

Ерөнхийлөгч Калонжигийн урилгаар ноорхой 
хувцастай, хөл нүцгэн 50-аас илүү, магадгүй 100 
орчим хүүхэд хашаан дотор гүйлдэн орж ирээд 
зогсохгүй, бүгд инээмсэглэн, догдолсон царайтай 
байсан нь намайг гайхшируулж билээ.

Энэ үйл явдал миний сэтгэлийг маш их 
хөдөлгөсөн бөгөөд би үүнийг ганцаардсан, 
хаягдсан эсвэл хашааны гадна орхигдсон өсвөр 
үеийнхэнд бид туслах хэрэгтэй гэдгийн бэлгэдэл 
хэмээн харсан. Бүгдээрээ тэдний тухай бодож, 
тэднийг хүлээн авч, тэврэн, тэдний Аврагчийг 
хайрлах хайрыг хүчирхэгжүүлэхийн тулд чадах 
бүхнээ хийцгээе. Есүс “Миний нэрээр ийм 
хүүхдийг хүлээн авсан хэн боловч Намайг хүлээн 
авсан хэрэг”14 хэмээн хэлсэн. Есүс Христийн 
нэрээр, амен.  

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Матай 19:14
2.  “Family Structure,” Child Trends DataBank (2015 оны 

12-р сар), appendix 1, page 9, childtrends.org/databank-
ийг үзнэ үү.

3.  “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2010 оны 11-р сар, 129, 7, 6-р догол мөр.

4.  Би хүүхдүүдийнхээ сүнслэг байдлыг 
хүчирхэгжүүлэхэд зориг гарган, гол үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа олон арван мянган ээжид хувиасаа талархал 
илэрхийлж байна. Тэдгээрийн олон нь ганц бие 
байдаг. Канадаас ирсэн найз Шэли маань ээжийнхээ 
талаар:

 “Намайг төрөхөөс таван жилийн өмнө номлогчид аав 
ээжийн маань гэрт ирсэн. Аав ээж маань хэдэн хичээл 
авсны дараа аав цаашид сонирхолгүй болсон. Ээж 
маань үргэлжлүүлэн хичээл авч, баптисм хүртэхийг 
хүссэн. Ээж таван жилийн турш сүмд явсан ч гишүүн 
болоогүй байв. Намайг төрснөөс хойш гурван сарын 
дараа тэр баптисм хүртэх боломжтой болсон.

 Ээж маань хэзээ ч дуу шуугиантай мөн агуу 
удирдагчийн албыг хашиж байгаагүй. Түүнд маш 
энгийн, сайхан, бат бөх гэрчлэл байдаг. Тэр итгэдэг 
зүйлийнхээ дагуу өдөр бүр амьдардаг. Уг даруу, 
энгийн үлгэр жишээ намайг үргэлж Их Эзэнд болон 
Сүмд ойрхон байлгасан” гэж ярьсан.

5.  Найз Рандалл маань надад “Намайг тэнгэрлэг эцэг 
эхийн хүү гэж заасан ба би үнэн гэдгийг мэдэж авсан. 
Жинхэнэ мөн чанараа мэдэж авсан нь надад эцэг 
эхийнхээ замыг дагах шаардлгагүй гэдгийг зааж, 
найдвар өгсөн. Би тэднийг хүндэтгэдэг ч яг дуурайх 
албагүй. Би Хүүхдийн хэсэг, ням гаргийн анги, залуу 
эрэгтэйчүүд, бусад багшаасаа сурсан зүйлдээ найддаг. 
Би тойрог, итгэлтэй хамаатан садан, аз жаргалтай гэр 
бүлүүдийг үлгэр дуурайлаа болгодог. Би Тэнгэрлэг 
Эцэгт итгэдэг. Хэрэв би итгэлтэй байвал Тэрээр надад 
ийм гэр бүлтэй болоход тусална гэдгийг би мэддэг” 
гэж хэлсэн юм.

6.  “Гэр бүлүүд үүрд хамт байх болно,” Хүүхдийн дууны 
ном, 

7.  “Daddy’s Homecoming,” Children’s Songbook, 210.
8.  “Love Is Spoken Here,” Children’s Songbook, 190–91.
9.  Матай 18:2, 5
10.  Томас С.Монсон, “Learn of Me,” Ensign эсвэл Лиахона, 

2016 оны 3-р сар, 6.
11.  Макс Х.Молгард, Inviting the Spirit into Our Lives 

(1993), 99-ыг үзнэ үү.
12.  3 Нифай 17:11, 21-22
13.  Эмилигийн эцэг эх нь идэвхгүй ч эцэг эхийг нь орлож 

байдаг өвөө эмээ, нагац авга, бусад хүний тухай 
ярихдаа хайраар дүүрэн байдаг. Тэр Мичиган дахь 
Залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагчийн талаар “Түүний 
хүүхдүүд өсөж том болсон. Тэр залуу эмэгтэй бүрт 
өөрийнх нь төрсөн хүүхэд мэт мэдрэмж төрүүлэхийг 
зорьдог. Түүний инээмсэглэл хамгийн хүнд өдрүүдэд 
ч зүрх сэтгэлийг чинь бүлээцүүлж чадна. Би түүнийг 
дагаж, өөрсдийгөө ‘бусдаас өөр’, ‘орхигдсон’, ‘хүлээн 
зөвшөөрөгдөөгүй’ гэж боддог хүүхдүүдэд ‘Систэр 
Морсон’ баймаар байна” гэж хэлжээ.

14.  Матай 18:5



392016 оны 4-ð ñàð

Их Эзэн бидэнд идэвх султай болон гишүүн бус 
найзуудаа аврахад шаардагдах бүх хэрэгслийг 
өгсөн билээ.

Аврагч Тэнгэрлэг 
Эцэгийнхээ 
хүүхдүүдийг аврах 
үүрэг даалгавраа бүрэн 
төгс ойлгож байсан. 
Учир нь Тэрээр:

“Учир нь Хүний Хүү 
алдагдсаныг аврахаар 
ирсэн юм. …

“[Тиймд] эдгээр 
багачуудаас хэн нэг нь эрсдэх нь … тэнгэрт байгаа 
Эцэгийн тань хүсэл биш юм”1 хэмээн тунхагласан.

Миний тэнгэр элч шиг ээж Жасмин Бэннион 
Арнолд өөрийн хүүхдүүд, ач зээ нараа болон 
Тэнгэрлэг Эцэгийн гэмтсэн болон төөрсөн хонийг 
аврахад оролцох үүргээ тодорхой мэддэг байлаа. 
Эмээ өвөө нар ач зээ нарынхаа амьдралд үнэхээр 
чухал үүргийг гүйцэтгэж чадна.

Ээж минь ихэвчлэн итгэл нь гуйвсан, идэвх 
султай болон зарим гишүүд нь сүмийн гишүүн 
бус гэр бүлүүдэд очихоор хуваарилагддаг байсан. 
Гэвч түүний сүрэгт түүнд хэн ч даалгаж өгөөгүй 
хэсэг бас байдаг байлаа. Түүний айлчлалууд нь 
сард нэгээр зогсдоггүй байсан бөгөөд тэрээр 
чимээгүйхэн сонсож, өвчтэй хүмүүст үйлчилж 
хайраар урам дэм өгдөг байв. Амьдралынхаа 
сүүлийн хэдэн сард тэрээр гэрээс гарах 
боломжгүй болсон ч олон цагийг тэдэндээ захидал 
бичин, хайраа илэрхийлж, гэрчлэлээ хуваалцан, 
өөрийг нь эргэж ирсэн хүмүүст урам дэм өгч 
өнгөрүүлсэн юм.

Биднийг авралын ажил хийхээр явах үед Бурхан 

бидэнд хүч чадал, урам зориг, адислал өгдөг. 
Бурхан Мосед Израилийн хүүхдүүдийг аврахыг 
зарлиглахад тэр бидний олонхын адил айж 
байсан. Мосе “би хэзээ ч уран үгтэй байгаагүй. 
Учир нь би хэл яриа муу, модон хэлтэй хүн гэж 
хариула[н]”2 хүлцэл өчсөн.

Их Эзэн Мосед:
“Хэн хүний амыг бүтээсэн бэ? … ЭЗЭН Би биш 
гэж үү?

“Тиймээс одоо яв! Би Өөрөө чиний амтай хамт 
байж, чиний юу хэлэхийг чамд заана гэв.”3

Үнэндээ Их Эзэн Мосед “Чи үүнийг хийж чадна” 
гэж хэлжээ. Юу гээч, бид ч гэсэн үүнийг хийж 
чадна!
 

Бидний аврах ажилд туслах дөрвөн зарчмыг би та 
нартай хуваалцъя.

1-р зарчим: Бид аврах ажлаар явахаа хойшлуулж 
болохгүй

Бүсийн далын ахлагч асан Алехандро Патаниа 
дүү Даниэлийнхаа багийнхантайгаа далайд 
загасчлахаар явсан түүхийг хуваалцсан юм. 
Далайд гарснаас хойш хэсэг хугацааны дараа 
далайн шуурга хурдацтай ойртон ирж байгаа 
талаар шуурхай мэдээг хүлээн авангуутаа 
багийнхантайгаа эргийн зүг жолоодов.

Далайд гарсан нь

Шуурга ширүүсэх үед холгүй явж байсан 
өөр нэгэн завины мотор эвдэрчээ. Даниэлийн 
багийнхан эвдэрсэн завийг троссоор холбон, 
аюулгүй газар руу чирсэн байна. Шуурга 
ширүүсэн, тэдэнд тусламж нэн даруй хэрэгтэй 
гэдгийг мэдэж байсан учраас тэд радиогоор 
тусламж хүсэн дуудсан байлаа.

Аврах ажил: Бид үүнийг хийж чадна

ДАЛЫН
АХЛАГЧ МЭРВИН Б.АРНОЛД
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Шуурга ширүүсэв

Хайртай хүмүүс нь сэтгэл зовнин хүлээх 
хооронд эргийн харуул, загасчдын холбоо, усан 
цэргийн флотынхон хамтдаа хамгийн сайн аврах 
төлөвлөгөө гаргахын тулд уулзжээ. Шуурганд 
орсон хүмүүсийг тусламж хүсэн гуйж байхад 
бүрэн эрхт төлөөлөгчид хэрхэн зохих байдлаар 
протокол хөтлөн, төлөвлөгөө гаргах талаар 
хуралдсаар л байв.

Хайртай хүмүүс нь сэтгэл түгшин хүлээв

Аврах багийг арай гэж нэг зохион байгуулах үед 
хамгийн сүүлчийн тусламж хүссэн дохио орж 
ирэв. Ширүүссэн шуурга хоёр завийг холбосон 
троссыг тасалсан тул Даниэлийн багийнхан 
загасчин нөхдөө аврахаар далай руу буцан 
эргэхээр болжээ. Эцэст нь хоёр завь хоёулаа 
багийн гишүүдтэйгээ живж, тэдний дунд ахлагч 
Патаниагийн дүү Даниэл мөн адил сураггүй алга 
болжээ.

Хоёр завь алга болов

Ахлагч Патаниа энэ эмгэнэлт явдлыг Их Эзэний 
дараах сануулгатай зүйрлэсэн: “Эмгэгтэй нэгнийг 
та нар эс тэнхрүүлж, … бутарсныг та нар эс 
буцааж, гээгдсэнийг эс хайв. Би [та нараас] 
Өөрийнхөө хонинуудыг шаардана.”4

Хэдийгээр бид зөвлөл, чуулга, туслах бүлэг, хувь 
хүмүүсийн хувьд зохион байгуулалттай байх 
ёстой ч аврах ажлаа хойшлуулж болохгүй гэдгийг 
ахлагч Патаниа тайлбарласан билээ. Заримдаа 
бид тусгай хэрэгцээ гарсан гэр бүл, хувь хүмүүст 
туслах талаар олон долоо хоног ярилцан, хий 
дэмий өнгөрүүлдэг. Бид хэн тэднийд очих, хэрхэн 
тэдэнтэй ярилцах тухай авч хэлэлцдэг. Харин 
энэ үед төөрсөн ах дүү нарт маань тусламж 
хэрэгцээтэй хэвээр байх бөгөөд заримдаа тэд 
туслалцаа гуйн дуудсаар байдаг. Тиймээс бид энэ 
ажлыг хэрхэвч хойшлуулж болохгүй.

2-р зарчим: Бид хэзээ ч бууж өгч болохгүй

Бусдыг явж аврах урилгыг өгсөн ерөнхийлөгч 
Монсон “Ямар ч найдваргүй гэж боддог идэвх 
султай гишүүдийг аврахад хэт оройтсон гэж хэзээ 
ч бууж өгч болохгүй гэдгийг гишүүддээ сануулж 

байх хэрэгтэй”5 хэмээн цохон тэмдэглэсэн.

Та нарын ихэнхийн адил би сургаалыг удахгүй 
баптисм хүртэж эсвэл идэвхтэй болох гэж байгаа 
болон өөр бусад хүнтэй хуваалцах нь миний 
гишүүн бус найз Тим, түүний сүмийн идэвх 
султай гишүүн эхнэр Шарлийний адил удаан 
хугацаа шаарддаг.

25 жилийн турш би Тимтэй сургаалын талаар 
ярилцаж, Тим, Шарлийн хоёрыг ариун сүмийн 
нээлттэй өдөрлөгт дагуулан явдаг байсан. Бусад 
хүн аврах ажлын үр дүнд нэгдсэн боловч Тим 
номлогчидтой уулзах уу гэсэн урилгыг тэр бүр 
хүлээн авдаггүй байв.

Нэгэн амралтын өдөр надад гадасны чуулгыг 
тэргүүлэн удирдах даалгавар өгсөн юм. Би 
гадасны ерөнхийлөгчөөс хэн дээр айлчлан очих 
талаар мацаг барьж залбирахыг хүсэв. Тэр надад 
миний найз Тимийн нэрийг өгөхөд би тун их 
гайхсан юм. Тимийн бишоп, гадасны ерөнхийлөгч 
бид гурав түүний хаалгыг тогшиход Тим хаалгаа 
онгойлгоод, над руу болон бишоп руу харснаа 
“Бишоп оо, та надад нэгэн онцгой хүнийг авчирна 
гэж хэлээгүй бил үү!” гэлээ.

Тэгээд Тим инээгээд, “Ор, ор, Мерв” гэв. Тэр өдөр 
гайхамшигтай зүйл болсон юм. Одоо Тим баптисм 
хүртсэн бөгөөд эхнэр Шарлийнтэйгээ хамт ариун 
сүмд лацдан холбогдсон билээ. Бид хэзээ ч бууж 
өгч болохгүй.

3-р зарчим: Зөвхөн нэг бодгалийг Христэд авчрах 
аваас та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ

Олон жилийн өмнө би Хосе де Соуза Маркизын 
хэрхэн Аврагчийн “Мөн хэрэв та нарын дунд хэн 
нэгэн нь Сүнсэнд хүчтэй байх аваас, тэрээр сул 
дорой болох түүнийг, … тэрээр тэрчлэн хүчирхэг 
болж болохын тулд өөртэйгөө хамт авч яваг”6 
гэсэн үгийг ойлгосон талаар ярьж байсан.

Маркиз ах пристийн чуулганыхаа бүх хонийг 
нэрээр нь мэддэг байсан учраас Фернандог 
байхгүй байгааг олж харав. Тэрээр Фернандог 
хайж эхлээд гэрт нь, дараа нь найзынд нь, сүүлд 
нь далайн эрэг дээр очив.

Фернандог аварсан нь

Эцэст нь тэр Фернандог далайн давалгаа дээгүүр 
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гулгаж байхад нь олов. Тэр Даниэлийн түүхэнд 
гардаг шиг завь живэхийг хүлээсэнгүй. Тэрээр тэр 
даруй алдагдсан хонио аврахаар ус руу орж, баяр 
хөөр болон гэрт нь авчрахаар явсан юм.7

Фернандог сүргээс алдахгүйн тулд үйлчлэв

Дараа нь Фернандог дахин хонин сүргээсээ 
алдахгүйн тулд түүнд үргэлжлүүлэн үйлчилсэн 
юм.8

 

Фернандог аврагдсанаас хойш юу болсон талаар 
мөн ганцхан хонийг аварснаар ямар их баяр 
баяслыг хүлээн авдгийг хуваалцахыг маань 
зөвшөөрнө үү. Фернандо хайрт Мариатайгаа 
ариун сүмд гэрлэсэн. Одоо тэд 5 хүүхэд, 13 
ач зээтэй бөгөөд тэд бүгдээрээ сүмд идэвхтэй 
гишүүн юм. Тэдний төрөл садангийн олон хүн 
бас Сүмд нэгдэн оржээ. Тэд хамтдаа олон мянган 
нэрийг ариун сүмийн ёслол хийлгэхээр илгээсэн 
бөгөөд тэдэн дээр адислал урсан ирсээр байгаа 
билээ.

Фернандо одоо бишопоор гурав дахь удаагаа 
үйлчилж байгаа бөгөөд бусдыг үргэлжлүүлэн 
аварсаар байна. Саяхан тэрээр “Манай тойрогт 
Аароны санваартай 32 залуу эрэгтэй байгаа 
бөгөөд тэдний 21-ийг нь сүүлийн 18 сард аварсан” 
гэжээ. Хувь хүн, гэр бүл, чуулга, туслах бүлэг, 
анги,  гэрийн болон айлчлагч багш нарын хувьд 
бид үүнийг хийж чадна!

4-р зарчим: Бидний хэдэн настай байхаас үл 
хамааран бүгд аврах ажлыг хийхээр дуудагдсан

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг “Бидний хэдэн 
настай, Сүмийн ямар дуудлагатай эсвэл хаана 
амьдардгаас үл хамааран, Их Эзэнд дахин ирэхээс 
нь өмнө бодгалиудын ургацаа хураахад нь 
туслах зорилгоор нэг хүн мэт нэгдмэл байдлаар 
ажиллахаар дуудагдсан юм”9 хэмээн тунхагласан.

Бусдыг аврахаар явах Аврагчийн бүрээн 
дуудлагыг дагах хүүхдүүд, өсвөр үеийнхэн, 
залуу насанд хүрэгчид, насанд хүрсэн бүх насны 
гишүүд маань улам олон болсоор байна. Та 
бүгдийн чармайлтад талархаж байна. Зарим нэг 
жишээг та бүгдтэй хуваалцахыг минь зөвшөөрнө 
үү:

7 настай Эйми найз Арианнагаа жил бүр болдог 

хүүхдийн хэсгийн ариун ёслолын хөтөлбөрт 
урьжээ. Хэдэн сарын дараа Арианна гэр бүлтэйгээ 
баптисм хүртжээ.

Аллан хэмээх нэгэн ганц бие залуу Сүмийн видео, 
Мормон захиасаас болон судрын шүлгийг бүх 
найзтайгаа олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
хуваалцах сүнсний өдөөлтийг хүлээн авсан.

Рийвс эгч бараа сурталчилж утсаар ярьсан бүх 
хүнтэй сайн мэдээ хуваалцаж эхэлсэн.

Жэймс гишүүн бус найз Шэйнийгээ охиныхоо 
баптисмд хүрэлцэн ирэхэд урьсан.

Спэнсэр идэвх султай эгчдээ ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоны чуулган дээр хэлсэн үгийн холбоосыг 
явуулсан бөгөөд “Эгч маань яриаг уншсан бөгөөд 
цонх нээгдсэн” болохыг хэлсэн юм.

Их Эзэн бидэнд идэвх султай болон гишүүн бус 
найзуудаа аврахад шаардагдах бүх хэрэгслийг 
өгсөн билээ. Бид бүгдээрээ үүнийг хийж чадна!

Явж авар гэсэн Аврагчийн дуудлагыг дагахад 
би та бүхнийг уриалж байна. Бид үүнийг хийж 
чадна!

Есүс бол сайн Хоньчин бөгөөд Тэр биднийг 
хайрладаг мөн бусдыг аврахаар явах үед биднийг 
адисална гэдгийг чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна. 
Түүнийг амьд гэдгийг би мэднэ. Есүс Христийн 
нэрээр, амен.  
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Палмира бол Эцэгийн дуу хоолой бараг хоёр 
мянган жилийн турш сонсогдох Сэргээлтийн 
газар байсан юм.

Олон жилийн турш 
Сүмийн гишүүн сайн 
найз минь надад 
мөнхийн гэр бүлийн 
талаарх сургаалыг 
заахыг хичээж байсан 
юм. Гэхдээ 1978 оны 
10-р сард намайг 
Бразилийн Сан-
Пауло ариун сүмийн 
нээлттэй хаалганы 
өдөрт оролцох хүртэл 
тэрээр энэ сургаалыг 

зааж чадаагүй байлаа. Намайг лацдан холболтын 
өрөөнд орох үед мөнхийн гэр бүлийн тухай 
сургаал зүрх сэтгэлд маань ирж, олон хоногийн 
турш энэ нь үнэн Сүм эсэхийг би залбирч асуусан.

Би шүтлэгтэй хүн байгаагүй ч эцэг эх маань 
шүтлэгтэй хүмүүс байсан учраас би бусад шашны 
сайн сайхан талыг харж байсан юм. Тэр үед би 
бүх шашин Бурханы хувьд хүлээн зөвшөөрөгддөг 
гэж боддог байв.

Би ариун сүмд зочилсныхоо дараа хариулт 
хайн, Бурхан дэлхий дээрх аль сүм Түүний Сүм 
болохыг хэлж өгнө гэдэгт итгэн, баттай найдаж 
байлаа.

Агуу их сүнслэг тэмцэл өрнөсний дараа намайг 
эцэст нь тодорхой хариултыг хүлээж авахад 
баптисм хүртэхийг урьсан бөгөөд энэ үйл явдал 
1978 оны 10-р сарын 31-нд Бразилийн Сан-Пауло 
ариун сүмийг онцгойлон адислахын өмнөх шөнө 
болсон билээ.

Их Эзэн миний асуултад хариулахдаа намайг 
мэддэг бөгөөд надад анхаарал тавьдгийг би 

ухаарсан.

Дараагийн өглөө нь эхнэр бид хоёр ариун сүмийг 
онцгойлон адислах хуралдаанд оролцохоор Сан-
Пауло руу явсан.

Би тэнд байсан ч энэхүү гайхамшигт боломжинд 
хэрхэн талархахаа үнэхээр мэдэхгүй байлаа. 
Дараагийн өдөр нь бид бүсийн чуулганд оролцсон 
юм.

Бид Сүм дэх аянаа эхлүүлж, энэхүү амьдралын 
өөрчлөлтийн үед биднийг гар дэлгэн хүлээн авсан 
сайн найз нөхөдтэй болсон.

Бидний очдог байсан Ням гаргийн цуглааны 
Шинэ гишүүний хичээлүүд гайхамшигтай байсан. 
Тэдгээр нь биднийг мэдлэгээр дүүргэж, дараагийн 
ням гарагт илүү их сүнслэг тэжээл авч болохын 
тулд долоо хоног хурдан өнгөрөөсэй гэх хүслийг 
төрүүлдэг байлаа.

Эхнэр бид хоёр гэр бүлээ мөнхөд лацдан 
холбохоор ариун сүмд орохыг тэсэн ядан 
хүлээж байв. Бид хоёр нэг жил долоон өдрийн 
дараа лацдан холбогдсон ба энэ нь үнэхээр 
гайхамшигтай цаг үе байлаа. Надад лацдан холбох 
ёслолын өмнө нь мөн дараа нь мөнх байдлыг харж 
байгаа мэт санагдсан.

Нэгдсэн Улсын Зүүн Эрэг дээр хууль ёсны 
цагаачаар амьдарч байхдаа би хотуудыг мэддээг 
болсон юм. Тэдгээрийн ихэнх нь жижигхэн 
байсан.

Намайг Анхны үзэгдлийн талаар уншиж, сонсох 
үед хурсан олон хүний тухай гардаг бөгөөд энэ нь 
надад ойлгомжгүй санагддаг байлаа.

Сүм яагаад өвөг дээдсийн маань нутаг болох 
Бразил, Италид биш Нэгдсэн Улсад сэргээгдэх 
ёстой байсан юм бол? гэх асуулт миний оюун 

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ИАЙРО МАЗЗАГАРДИ

Сэргээлтийн ариун газар



432016 оны 4-ð ñàð

бодолд төрж эхэлсэн юм.

Амар тайван газарт өрнөж байсан шашны сэргэн 
мандалт, үймээн самуунд оролцож байсан гэж 
тэдгээр дурдагдсан хурсан олон хүн хаана байсан 
юм бол?

Би олон хүнээс энэ тухай асуусан ч хариултаа олж 
чадаагүй. Би португали, англи хэлээр холбогдох 
бүх зүйлийг уншсан ч зүрх сэтгэлээ тайтгаруулах 
зүйл олж чадаагүй. Би үргэлжлүүлэн хайсаар 
байлаа.

Би 1984 оны 10-р сард гадасны ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн зөвлөхийн хувьд ерөнхий чуулганд 
оролцсон. Чуулганы дараа би хариултаа олох чин 
хүсэл тээн, Палмира руу явсан.

Би тэнд ирэхдээ яагаад Сэргээлт энд болох ёстой 
байсан юм бэ? Яагаад сэтгэл санаа ийм тогтворгүй 
байна вэ? Тэдгээр дурдсан хурсан олон хаанаас 
ирсэн юм бэ? Яагаад тэд тэндээс ирсэн юм бол? 
гэдгийг ойлгохыг хичээж байв.

Тэр үед надад ирсэн хамгийн учир шалтгаантай 
хариулт бол Нэгдсэн Улсын үндсэн хууль шашны 
эрх чөлөөг баталсан явдал байв.

Тэр өглөө би анхны Мормоны Ном хэвлэгдсэн 
газар болох Грандины байшинд зочилсон юм. 
Дараа нь ариун ойн цоорхой руу явж, маш их 
залбирсан.

Палмирагийн тэрхүү жижигхэн тосгоны 
гудамжаар явж байгаа хүн амьтан алга. Иосефийн 
дурдсан тэр олон хүн хаана байна вэ?

Би тэр нэгэн өдөр Петр Витмерийн ферм рүү явж 
байхдаа тэнд жижигхэн байшингийн цонхоор 
харах нэгэн хүнийг харсан юм. Түүний нүднээс 
хурц гэрэл цацарч байв. Би түүнтэй мэндлээд, 
нөгөө л асуултуудаа асууж эхлэв.

Түүнийг надаас “Та завтай байна уу” гэж асуухад 
би тийм гэж хариулав.

Тэр Лэйкс Эрий, Онтарио мөн доошоо яваад 
Хадсон гол энэ хавьд байдаг гэдгийг тайлбарлав.

1800 оны эхээр тэд энэ газар нутгаар дайран 

өнгөрөх Хадсон гол хүртэл 483 км үргэлжлэх усан 
зам барихаар шийджээ. Энэ нь тухайн үед агуу 
том төсөл байсан ба тэд зөвхөн хүний хөдөлмөр, 
малын хүчинд найдаж байв.

Палмира нь зарим барилга байгууламжийн төв 
газар байв. Барилгачдад ур чадвартай хүмүүс, 
техникч, гэр бүлүүд, найз нөхөд хэрэгтэй байлаа. 
Олон хүн ойролцоох бүх тосгоноос мөн арай хол 
газруудаас усан зам барихаар ирж байв.

Тэр л үед би хурсан олныг олж мэдсэн учраас 
энэ нь үнэхээр ариун нандин, сүнслэг цаг мөч 
байв. Тэд өөрсдийнхөө соёл уламжлал, итгэл 
үнэмшлийг авчирч байсан. Түүнийг тэдний итгэл 
үнэмшлийн тухай дурдах үед миний оюун ухаан 
гэгээрч, сүнслэг нүд маань Бурханаар нээгдсэн 
юм.

Тэр үед бидний Эцэг Бурхан агуу мэргэн 
ухаандаа Өөрийнхөө төлөвлөгөөнд хэрхэн залуу 
Иосеф Смитийг авчрах газрыг бэлдэж, түүнийг 
тэрхүү шашны үймээн самуун дунд тавьсныг би 
ойлгосон юм. Учир нь Куморад Мормоны Номын 
үнэт ялтсуудыг нуусан байв.

Энэ нь Эцэгийн дуу хоолой бараг хоёр мянган 
жилийн дараа гайхамшигт үзэгдэлд залуу хөвгүүн 
Иосеф Смиттэй ярьсан Сэргээлтийн газар байсан 
юм. Тэрээр Ариун ойн цоорхой залбирахаар 
очоод, “Энэ бол миний Хайртай Хүү, Түүнийг 
сонс!” гэх үгсийг сонссон билээ.1

Тэр тэнд гялалзсан өнгө хийгээд алдар сууг нь 
дүрслэхийн аргагүй хоёр Хүнийг харсан юм. 
Тийм ээ, Бурхан Өөрийгөө хүн төрөлхтөнд дахин 
илчлэв. Дэлхийг нөмөрсөн түнэр харанхуй сарниж 
эхлэв.

“Тэнгэрийн дундуур өөр нэгэн тэнгэр элч нисэж 
явахыг би харав. Газар дээр суугчид ба аливаа 
үндэстэн, овог, хэлтэн, ард түмэнд тунхаглах 
мөнхийн сайн мэдээ түүнд байна”2  хэмээх 
Сэргээлттэй холбоотой бошиглолууд гүйцэлдэж 
эхлэв. 

Цөөн хэдэн жилийн дотор Иосеф эртний 
бошиглогчдын үлдээсэн бошиглол, гэрээ, 
ёслолуудын цэдэг болох бидний хайрт Мормоны 
Ном руу хөтлөгдсөн юм.
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Есүс Христийн Сүм дэлхийн нүглүүдийг 
зайлуулан авахаар ирсэн Бурханы Хурга, бүр 
Бурханы Хүү Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ 
Мормоны Номон дээр илчилсэн мөнхийн сайн 
мэдээгүйгээр сэргээгдэж чадахгүй байсан.

Христ Иерусалим дахь Өөрийнхөө хүмүүст: 

“Энэ хашаан дахь хонин сүргээс өөр хонин сүрэг 
Надад бий.”3

“Би бол сайн хоньчин мөн. Би Өөрийнхийгөө 
мэдэх бөгөөд Өөрийнхөн минь Намайг мэднэ”4 
хэмээн айлджээ.

Би Витмерийн фермээс явахдаа баяртай гэж 
хэлсэн эсэхээ санадаггүй юм. Нулимс хацрыг 
минь даган урсаж байсныг л санадаг. Үзэсгэлэнт 
тэнгэрт нар жаргаж байсан юм.

Би зүрх сэтгэлдээ бодгалийг минь тайвшруулсан 
агуу их баяр баясгалан, тайвшралыг мэдэрсэн юм. 
Би баяр талархлаар дүүрэн байв.

Би яагаад гэдгийг одоо маш сайн ойлгосон. Их 
Эзэн дахин нэг удаа надад мэдлэг, гэрлийг өгсөн 
юм.

Гэр рүүгээ буцах үед минь Абрахам эцэгт 
өгөгдсөн дэлхийн бүх гэр бүл чиний үр хүүхдээр 
дамжуулан адислагдах болно хэмээх амлалтын 
талаарх судрууд оюун бодолд минь орж ирсээр 
байв.5

Дэлхийн бүх гэр бүлийг адислахын тулд ариун 
сүмүүд баригдах ёстой. Ингэснээр гэр бүлүүд 
зөвхөн үхэл тэднийг салгах хүртэл биш мөнхөд 
нэгдэж болохын тулд тэнгэрлэг хүч хүн төрөлхтөн 
дээр дахин нэг удаа хүртээгдсэн юм.

“Эцсийн өдрүүдэд Эзэний өргөөний уул нь  
уулсын тэргүүнээр тохоогдон,  толгодын дээгүүр 

өргөгдөнө. Бүх үндэстнүүд түүн уруу цутган 
ирнэ.”6

Хэрэв та нар намайг сонсож байгаа бол ямар нэгэн 
асуулт зүрх сэтгэлд тань байгаа бол битгий бууж 
өг!

Би та бүхнийг Иаков 1:5 дээрээс “Харин та нарын 
хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар дутвал, бүх хүнд 
өгөөмрөөр, буруушаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг. 
Тэгээд түүнд өгөгдөх болно” хэмээн уншсан 
бошиглогч Иосеф Смитийн үлгэр жишээг дагахад 
урьж байна.

Иосеф Смит Мормоны Номыг агуулсан алтан 
ялтсуудыг хүлээн авсан Куморад болсон үйл 
явдал нь Сэргээлтийн чухал хэсэг байсан юм. Энэ 
ном нь бидэнд дэлхий дээрх ямар ч номоос илүү 
Христэд ойртоход тусалдаг.7

Их Эзэн Өөрийн хаант улсыг энэ хожсын өдрүүдэд 
удирдуулахаар бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийг 
дуудсан бөгөөд Түүний мөнхийн төлөвлөгөөнд 
гэр бүлүүд мөнхөд хамт байхаар тусгагдсан 
гэдгийг гэрчилж байна. Тэрээр хүүхдүүдээ 
халамжилдаг бөгөөд бидний залбирлуудад 
хариулдаг.

Тэрээр биднийг агуу ихээр хайрладаг учраас 
Есүс Христ бидний нүглийг цагаатгасан. Тэрээр 
дэлхийн Аврагч. Би үүнийг, Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Иосеф Смит—Түүх 1:17
2.  Илчлэлт 14:6
3.  Иохан 10:16
4.  Иохан 10:14
5.  Эхлэл 12:3; 17:2–8; Галат 3:29; 1 Нифай 15:14–18; 

Aбрахам 2:9–11-ийг үзнэ үү.
6.  Исаиа 2:2
7.  Мормоны Номын удиртгал-ыг үзнэ үү.
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Ариун Сүнсний ариусгагч хүчийг өөрсдийн 
хамтрагч болгосноороо бид нүглүүдийнхээ 
ангижралыг үргэлж хадгалж чадна.

Хаан Бэнжамины 
Аврагчийн талаар 
болон Түүний 
Цагаатгалын тухай 
заахдаа хэрэглэсэн 
агуу үг хэллэг нь олон 
жилийн турш миний 
судалж, тунгаан бодож 
ирсэн сэдэв юм.

Хаан Бэнжамин 
хайрлаж, үйлчилж 

ирсэн хүмүүстээ айлдсан сүнслэг мөн сэтгэл 
хөдөлгөм номлолдоо Бурханы алдар сууг 
мэдэж, Түүний хайрыг амтлан, нүглүүдийнхээ 
ангижралыг хүлээн авч, үргэлж Бурханы агуу 
ихийг санан, өдөр бүр залбирч, сүсэг бишрэлдээ 
гуйвшгүй бат бөх зогсохын ач холбогдлыг 
тайлбарласан байдаг.1 Тэрээр мөн эдгээр зүйлийг 
хийснээр “та нар үргэлж баясна, мөн Бурханы 
хайраар дүүргэгдэж, мөн нүглүүдийнхээ 
ангижралыг үргэлж хадгалах болно”2 хэмээн 
амлажээ.

Миний захиас нүглүүдийнхээ ангижралыг үргэлж 
хадгалах зарчим дээр төвлөрөх болно. Энэхүү 
хэллэгт илэрхийлсэн үнэн нь Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх бидний итгэлийг хүчирхэгжүүлж, 
илүү дээр шавь байхад маань тусалж чадна. 
Ариун Сүнс биднийг чухал сүнслэг үнэнүүдийг 
тунгаан бодох үед сүнслэгээр нөлөөлж, 
сэнхрүүлэх болтугай хэмээн би залбирч байна.

Сүнсээр дахин төрөх нь

Бид мөнх бус байдалд бие махбодоороо төрж 
мөн сүнсээрээ дахин төрөх боломжийг эдэлдэг.3 

Нүглүүдийнхээ ангижралыг үргэлж хадгал

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ДЭВИД А.БЭДНАР

Бошиглогч, төлөөлөгчид биднийг Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжуулан боломжтой болсон 
адислалуудыг амьдралдаа хүлээн авснаараа 
“Бурханы хувьд сэрсэн”4, “дахин төрсөн”5, 
“Христ дотор … шинэ бүтээл”6 болоход сургадаг. 
“Ариун Мессиагийн сайн үйл мөн нигүүлсэл, мөн 
ач ивээл”7 биднийг эгэл хүмүүний амин хувиа 
хичээсэн байдал, өөрийгөө бодсон хандлагаа 
засаж, бусдыг боддог, өгөөмөр, гэгээлэг болоход 
тусалдаг. “Эцсийн өдөр [Их Эзэний] өмнө 
толбогүйгээр зогсож”8 болох амьдралд биднийг 
ухуулдаг билээ.

Ариун Сүнс ба санваарын ёслолууд

Бошиглогч Иосеф Смит Есүс Христийн сайн 
мэдээн дэх санваарын ёслолуудын чухал ач 
холбогдлыг “Дахин төрөх нь ёслолуудаар дамжин 
Бурханы Сүнсээр ирдэг”9 хэмээн товч дүгнэсэн. 
Энэхүү товч бөгөөд тодорхой өгүүлбэр нь сүнсээр 
дахин төрөх үйл явц дахь Ариун Сүнсний мөн 
ариун нандин ёслолуудын үүргийг онцолж өгдөг.

Ариун Сүнс нь Бурхан Тэргүүтэний гурав дахь 
гишүүн. Энэ нь сүнсэн бие бөгөөд бүх үнэний 
гэрчийг өгдөг. Судрууд дээр Ариун Сүнсийг 
Тайтгаруулагч,10 Багш,11 Илчлэгч12 хэмээн дурдсан 
байдаг. Мөн Ариун Сүнс нь хүний биеийг цэвэр 
бус байдал, хилэнцээс цэвэрлэж, цэвэршүүлдэг 
гал шиг Ариусгагч13 юм.

Ариун нандин ёслолууд нь Аврагчийн сайн мэдээ, 
Түүнтэй адил болох үйл явц болон сүнсээр дахин 
төрөхийн гол цөм нь мөн. Ёслолууд нь сүнслэг 
зорилготой, мөнхийн ач холбогдолтой, Бурханы 
хууль, дүрмүүдтэй холбоотой ариун нандин үйлс 
юм.14 Шаардлагатай санваарын түлхүүрүүдийг 
атгадаг хүн ариун ёслол, бүх авралын ёслолд эрх 
мэдэл олгох ёстой.

Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмд гүйцэтгэдэг аврал, 
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өргөмжлөлийн ёслолууд нь зан үйл, бэлгэ 
тэмдгийн чанартай гүйцэтгэлээс илүү гүн утга 
учиртай зүйл юм. Тэдгээр нь тэнгэрийн адислал, 
хүчийг бидний хувийн амьдралд авчрах эрх мэдэл 
олгогдсон сувгуудыг нээж өгдөг.

“Мөн энэхүү дээд санваар нь сайн мэдээг удирдаж 
мөн хаант улсын нууцуудын түлхүүрийг, бүр 
Бурханы мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болой.

Тиймийн тул, үүний ёслолуудад бурханлиг 
чанарын хүч илэрхийлэгддэг.

Мөн үүний ёслолуудгүйгээр, мөн санваарын эрх 
мэдэлгүйгээр, бурханлиг чанарын хүч махан 
бодид хүмүүнд илэрхийлэгдэх нь үгүй бөлгөө.”15

Ёслолуудыг шударга үнэнчээр хүлээн авч, 
хүндлэн дээдлэх нь бурханлаг чанарын хүчийг 
мөн Аврагчийн Цагаатгалаар дамжин ирэх 
боломжтой бүх адислалыг хүлээн авахад 
шаардлагатай байдаг.

Ёслолуудаар дамжуулан нүглийнхээ ангижралыг 
хүлээн авч, хадгалж үлдэх нь

Бид нүглийнхээ ангижралыг хүлээн авч, хадгалж 
үлдэх үйл явцыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгохын 
тулд эхлээд тэнгэрийн хүчийг хүлээн авах 
боломжийг олгодог гурван ариун нандин ёслолын 
хоорондын уялдаа холбоог ойлгох хэрэгтэй. 
Тэдгээр нь усанд умбуулалтаар хийх баптисм, гар 
тавьснаар хүртээх Ариун Сүнсний бэлэг болон 
ариун ёслол юм.

Нүглийн ангижралын төлөөх усанд умбуулалтаар 
хийх баптисм нь Есүс Христийн “сайн мэдээний 
оршил ёслол”16 бөгөөд Аврагчид итгэх итгэл, чин 
сэтгэлийн наманчлалын дараа ирдэг. Энэ ёслол нь 
“Бурхан Өөрийнхөө хаант улсад ороход [Өөрийн 
хүүхдүүдэд] зориулж бэлтгэсэн тэмдэг болон 
зарлиг юм”.17 Баптисмыг Аароны санваарын эрх 
мэдлээр гүйцэтгэдэг. Аврагчид ирэх, сүнсээр 
дахин төрөх үйл явцад баптисм нь бидний 
бодгалыг нүглээс цэвэршүүлэх шаардлагатай 
анхдагч цэвэршүүлэлтээр хангадаг.

Баптисмын гэрээ нь (1) Есүс Христийн нэрийг 
өөрсдөдөө авах, (2) Түүнийг үргэлж дурсан санах, 

(3) Түүний зарлигуудыг сахих гэсэн гурван үндсэн 
амлалтыг багтаадаг. Энэхүү гэрээг хүндэтгэн 
сахиснаар “түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж 
хамт байлгах”18 амлалт ирдэг. Иймээс баптисм нь 
Бурхан Тэргүүтэний гурав дахь гишүүнтэй байнга 
хамт байх эрх мэдэл олгогдсон боломжийг хүлээн 
авахад чухал бэлтгэл ажил юм.

“Усанд умбуулалтаар хийх баптисмыг … бүрэн 
гүйцэтгэхийн тулд үүний дараа Ариун Сүнсний 
бэлгийг хүлээн авах шаардлагатай.”19 Аврагчийн 
Никодемд заасанчлан “хэн ус болон сүнснээс 
эс төрнө, тэр хүн Бурханы хаанчлалд орж 
чадахгүй”.20

Бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн гурван 
мэдэгдэл нүглүүдийн ангижралын төлөөх усанд 
умбуулалтаар хүртээх баптисм, гар тавилтаар өгөх 
Ариун Сүнсний бэлгийн хоорондох чухал уялдаа 
холбоог онцолж өгдөг.

1 дэх мэдэгдэл: “Баптисм бол Ариун Сүнсийг 
хүлээн авахын тулд гүйцэтгэгддэг ариун ёслол 
юм. Энэ бол Ариун Сүнс үүгээр ирдэг суваг болон 
түлхүүр мөн.”21

2 дахь мэдэгдэл: “Хэрэв хэн нэгэн хүн нүглээс 
ангижрах, Ариун Сүнсийг хүлээн авахын төлөөх 
үзэл бодлоор баптисмыг үйлдээгүй аваас та 
шуудайтай элсэнд баптисм хүртээсэнтэй адил 
байх болно. Усаар гүйцэтгэдэг баптисм нь дутуу 
баптисм бөгөөд нөгөө хагас нь болох Ариун 
Сүнсний баптисмгүйгээр хий хоосон зүйл болох 
юм.”22

3 дахь мэдэгдэл: “Усаар хүртээх баптисм нь галан 
баптисм болон үүнд байдаг Ариун Сүнсгүйгээр 
ашиггүй юм; эдгээр нь зайлшгүй чухал бөгөөд 
хоорондоо салшгүй холбоотой.”23 

Наманчлалын зарчим, баптисмын ёслол, Ариун 
Сүнсний бэлгийг хүлээн авах, нүглүүдийн 
ангижралын гайхамшигт адислалын хоорондох 
бат бөх уялдаа холбоог судруудад дахин дахин 
онцолсон байдаг.

Нифай “Тухайлбал та нарын орох ёстой хаалга 
нь наманчлал мөн усаар хийгдэх баптисм болой; 
мөн тэгээд Ариун Сүнсээр мөн галаар та нарын 
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нүглүүдийн ангижрал ирэх бөлгөө”24 хэмээн 
тунхагласан билээ.

Аврагч Өөрийн биеэр “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”25 хэмээн тунхаглажээ.

Ариун Сүнсний тулд гар тавих нь Мелкизедек 
санваарын эрх мэдэл доор гүйцэтгэгддэг ёслол 
юм. Аврагчид ирэх, сүнсээр дахин төрөх 
үйл явцад Ариун Сүнсний ариусгагч хүчийг 
амьдралдаа хүлээн авах нь бодгалиа нүглээс 
үргэлж цэвэр байлгах боломжийг бүрдүүлдэг. 
“Цэвэр бус нэгээхэн ч зүйл Бурхантай хамт оршиж 
эс чадах”26 учраас энэхүү баяр баясгалант адислал 
нь чухал билээ.

Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмийн гишүүдийн хувьд 
бид баптисмтай холбоотой анхдагч нүглийн 
ангижрал мөн Бурхан Тэргүүтэний гурав дахь 
гишүүн болох Ариун Сүнсний нөхөрлөл, хүчээр 
ирдэг цаашдын нүглийн ангижрал аль алинаар нь 
адислагддаг.

Тариачин тариа тариалах, ургацаа хураах гэсэн 
өөрчлөгдөшгүй загвараас хэр их хамааралтай 
байдаг талаар бодож үзээрэй. Үр суулгах, хадах 
хоёрын хоорондох уялдаа холбоог ойлгох нь 
тариачны жилийн дөрвөн улиралд гаргадаг 
шийдвэр, хийдэг бүх үйлдлийн зорилго, үр 
нөлөөний дуусашгүй эх сурвалж юм. Үүнтэй 
адил нүглүүдийн ангижралын төлөө усанд 
умбуулалтаар хийх баптисмын ёслол мөн Ариун 
Сүнсний бэлгийн тулд гар тавихын хоорондох 
салшгүй холбоо нь амьдралын маань бүхий л 
цаг үед шавь болох талбар бүрд маань нөлөөлөх 
ёстой.

Ариун ёслол нь бурханлаг чанарын хүчийг 
хүлээн авахад шаардлагатай гурав дахь ёслол 
юм. Биднийг өөрсдийгөө дэлхийгээс илүү 
бүрэн дүүрэн толбогүй байлгаж болохын тулд 
залбирлын өргөөнд очиж мөн Их Эзэний ариун 
өдөрт ариун ёслолуудаа өргөхийг зарлигласан.27 
Их Эзэний бие хийгээд цусны бэлгэдэл болох 

талх, ус нь адислагдаж, ариусгагдсан байдаг 
гэдгийг бодож үзээрэй. “Ай Бурхан, Мөнхийн 
Эцэг минь, үүнээс уух [идэх] тэд бүгдийн 
бодгалийн тулд, энэ усыг [талхыг] адисалж, мөн 
ариусгахыг таны Хүү Есүс Христийн нэрээр бид 
танаас гуйж байна.”28 Ариусгах гэдэг нь цэвэр, 
ариун болгох гэсэн утгатай. Ариун ёслолын 
бэлгэдлүүд нь Христийн цэвэр байдал, биднийг 
Түүнээс бүрэн дүүрэн хамааралтайг, ёслолууд, 
гэрээнүүдээ сахих үүрэг хариуцлагыг маань 
сануулахын тулд ариусгагддаг ба ингэснээр 
бид “эцсийн өдөр [Түүний] өмнө толбогүйгээр 
зогсож”29 чадна.

Ариун ёслол нь чин сэтгэлээсээ наманчилж, 
сүнсээрээ шинэчлэгдэхэд урьсан ариун нандин 
бөгөөд олон дахин давтагддаг урилга юм. 
Ариун ёслолоос хүртэх үйлдэл нь нүглийг 
цэвэршүүлдэггүй. Харин биднийг энэхүү ариун 
нандин ёслолд харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлээр 
анхааралтай бэлтгэж, оролцох үед Их Эзэний 
Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлгах 
амлалт ирдэг. Мөн байнгын хамтрагч болох Ариун 
Сүнсний ариусгагч хүчээр бид нүглүүдийнхээ 
ангижралыг үргэлж хадгалж чадна.

Бид долоо хоног бүр ариун ёслолоор дамжуулан 
амьдралаа дүгнэн, гэрээнүүдээ шинэчилж, энэхүү 
гэрээ бүхий амлалтыг хүлээн авах боломжоор 
адислагддаг билээ.30

Баптисм дахин хүртэх нь

Зарим хожмын үеийн гэгээнтэн сайн мэдээний 
анхдагч авралын ёслолыг хүлээн авсан үе шигээ 
цэвэр, зохистой болохын тулд дахин баптисм 
хүртэх хүсэлтэйгээ илэрхийлдэг. Бидний 
Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хайрт Хүү сүнсний 
шинэчлэл, сэргээлтийн энэхүү мэдрэмжийг 
бидэнд амьдралдаа нэг л удаа мэдрүүлэхээр 
зориогүй гэдгийг та бүхэнд зөвлөмөөр байна. 
Сайн мэдээний ёслолуудаар дамжуулан 
нүглүүдийнхээ ангижралыг хүлээн авч, үргэлж 
хадгалж үлдэх адислал нь бидэнд баптисм нь 
мөнх бус сүнслэг аялал дахь эхлэх цэг гэдгийг 
мөн дахин дахин хүсэмжлэх эцсийн зогсоол биш 
гэдгийг ойлгоход тусалдаг.

Усанд умбуулалтаар хүртээх баптисм, Ариун 
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Сүнсний бэлгийн тулд гар тавих, ариун ёслол 
нь тус тусдаа, хоорондоо холбоогүй үйл явдлууд 
биш. Харин тэдгээр нь гэтэлгэлийн үйл явц дахь 
нэгдмэл, цогц бүрэлдэхүүн юм. Удаах ёслол бүр 
нь бидний сүнслэг зорилго, хүсэл тэмүүлэл, 
гүйцэтгэлийг өсгөж, бэхжүүлдэг. Эцэгийн 
төлөвлөгөө, Аврагчийн Цагаатгал, сайн мэдээний 
ёслолууд нь өөрсдийнхөө мөнхийн хувь заяа 
өөд шат шатаар, дүрэм дүрмээр урагшилж, өсч 
хөгжихөд бидэнд шаардлагатай ач ивээлийг өгдөг.

Амлалт ба гэрчлэл

Бид энэ мөнх бус амьдралд Тэнгэрлэг Эцэгийн 
мөнхийн өсөлт хөгжлийн төгс төлөвлөгөөний 
дагуу амьдрахыг хичээж буй төгс бус хүмүүс 
юм. Түүний төлөвлөгөөний шаардлагууд нь 
гайхамшигтай, нигүүлсэнгүй мөн хүнд хэцүү 
билээ. Бидэнд заримдаа шийдвэр төгс байж, зарим 
үед огтхон ч хангалтгүй байна гэсэн мэдрэмж 
төрж магадгүй. Бид ер нь эцсийн өдөр Түүний 
өмнө толбогүйгээр зогсох зарлигийг сүнслэгээр 
биелүүлж чадах эсэхээ мэдэхийг хүсдэг байж 
болно.

Их Эзэний тусламж мөн “бүх зүйлийг заах”31 
Түүний Сүнсний хүчээр бид сүнслэг чадавхаа 
ухаарах адислалыг хүлээн авч чадна. Биднийг 
дахин төрж, Христийн эмэгтэй, эрэгтэйчүүд 
болохыг эрэлхийлэх үед ёслолууд нь бидний 
амьдралд сүнслэг зорилго, хүч чадлыг авчирдаг.32 

Бидний сул дорой зан чанарууд хүчирхэгжиж, 
хязгаарлагдмал байдал маань хүчин мөхөсдөх 
болно.

Бидний хэн нь ч энэ амьдралд төгс төгөлдөрт хүрч 
чадахгүй ч “Хурганы цусаар цэвэрлэгдсэн учир”33 

хавьгүй илүү зохистой, толбогүй болж чадна. Бид 
нүглүүдийнхээ ангижралыг үргэлж хадгалахыг 
мөн эцсийн өдөр Их Эзэний өмнө толбогүйгээр 
зогсохыг хичээснээрээ Аврагчид итгэх илүү их 
итгэл, илүү агуу сүнслэг баталгаагаар адислагдах 
болно гэдгийг би амлаж мөн гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр ийн гэрчилж байна, амен. 
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Эцэг эхчүүд ярилцахад бэлтгэлтэй байж, 
хүүхдүүд сонсож, оролцож байвал гэр бүлийн 
зөвлөл нь ач тусаа өгч байгаа хэрэг юм.

Ах, эгч нар аа, эцэг 
эхчүүд бид хүүхдүүдээ 
өсч том болсны дараа 
сайн эцэг эх байхыг 
зорьдог нь үнэн боловч 
этгээд зүйл биш гэж 
үү. Өнөөдөр Барбара 
бид хоёр гайхамшигт 
хүүхдүүдээ өсгөхдөө 
илүү сайн ухаарсан 
байсан ч болоосой гэж 
боддог зарим зүйлийн 
талаар би та бүхэнтэй 

хуваалцах гэсэн юм.

Би төлөөлөгчийн үйлчлэлдээ номлол, гадас, 
тойрог, туслах бүлгийн зөвлөл зэрэг Сүмийн 
зөвлөлүүдийн хүч, ач холбогдлын талаар ойр 
ойрхон онцолж байсан.

Зөвлөлдөх нь бодит үр дүнг авчрах хамгийн 
үр дүнтэй арга гэдэгт би итгэдэг. Зөвлөл нь 
Их Эзэний арга зам бөгөөд ариун судруудад 
цэдэглэснээр Тэрээр тэнгэрлэг зөвлөлөөр 
дамжуулан дэлхий ертөнц дээрх бүх зүйлийг 
бүтээсэн гэдгийг би мэднэ.1

Гэвч би өдийг хүртэл зөвлөл дундаас хамгийн 
чухал, үндсэн зөвлөл болох гэр бүлийн зөвлөлийн 
талаар ерөнхий чуулган дээр ярьж байгаагүй 
билээ.

Гэр бүлийн зөвлөл үргэлж хэрэгтэй байсаар 
ирсэн. Тэдгээр нь мөнхийн шинж чанартай. 
Сүнсэн хүүхдүүд бид тэнгэрлэг эцэг эхтэйгээ 
мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйд амьдарч 
байхдаа гэр бүлийн зөвлөлд хамрагдаж байсан 

юм.

Гэр бүлийн зөвлөлийг хайраар мөн Христийн зан 
чанараар хөтлөн явуулах нь бие биентэйгээ үнэ 
цэнтэй цаг хугацааг өнгөрөөхөд саад болж, гэр 
оронд хилэнцийг авчрахыг завддаг орчин үеийн 
технологийн нөлөөг багасгадаг.

Гэр бүлийн зөвлөл нь даваа гараг бүр болдог 
гэр бүлийн үдшээс өөр гэдгийг санаарай. Гэр 
бүлийн үдэш нь ерөнхийдөө сайн мэдээг зааж, 
гэр бүлээрээ үйл ажиллагаа хийхэд төвлөрдөг бол 
гэр бүлийн зөвлөл нь долоо хоногийн аль ч өдөр 
явагдаж болох бөгөөд эцэг эхчүүд нэг нэгнээ мөн 
үр хүүхдүүдээ сонсохоор уулздаг уулзалт юм.

Миний бодлоор доод тал нь дөрвөн төрлийн гэр 
бүлийн зөвлөл байна.

Нэгдүгээрт, гэр бүлийн бүх гишүүнийг 
оролцуулсан гэр бүлийн ерөнхий зөвлөл.

Хоёрдугаарт, эцэг эхийг оролцуулсан гэр бүлийн 
удирдах зөвлөл.

Гуравдугаарт, эцэг эх, нэг хүүхдийг оролцуулсан 
гэр бүлийн тусгайлсан зөвлөл.

Дөрөвдүгээрт, эцэг эхийн аль нэгийг мөн нэг 
хүүхдийг оролцуулсан гэр бүлийн ганцаарчилсан 
зөвлөл.

Эдгээр зөвлөл бүрд электрон хэрэгслийг унтраах 
хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр хүн бүр бие биенээ 
харж, сонсож чадна. Гэр бүлийн зөвлөлөөр, бусад 
тохиромжтой цагт та электрон хэрэгслүүдээ 
хийх сагс тавьж болох ба ингэснээр гэр бүлийг 
цугларах үед эцэг эх мөн гэр бүлийн гишүүн 
бүр гар утас, таблет, MP3 тоглуулагчаа сагсанд 
хийж болно. Ингэснээр тэд Facebook дээрх 
мэдээ мэдээлэл, мессэж, Instagram, Snapchat, 

Гэр бүлийн зөвлөл

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ М.РАССЭЛЛ БАЛЛАРД
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э-мэйл дээрх сануулга зэрэгт хариу өгөхөд уруу 
татагдахгүйгээр хамтдаа зөвлөлдөж чадна.

Эдгээр гэр бүлийн зөвлөл бүр нь хэрхэн хэрэгжиж 
болохыг та нартай товчхон хуваалцахыг минь 
зөвшөөрнө үү.

Нэгдүгээрт, гэр бүлийн ерөнхий зөвлөл нь гэр 
бүлийн гишүүн бүрийг оролцуулдаг.

Our Family (Манай гэр бүл) Сүмийн товхимол 
дээр “Энэ зөвлөлөөр гэр бүлийн асуудлуудыг 
ярилцаж, санхүүгээ зохицуулж, төлөвлөгөө 
гаргаж, нэг нэгнээ дэмжиж, хүчирхэгжүүлж, 
нэг нэгнийхээ төлөө мөн гэр бүлийнхээ төлөө 
залбирах зорилгоор явагдаж болно”2 гэж дурдсан 
байдаг.

Энэ зөвлөлийг урьдчилан товлосон цаг хугацаанд 
хийх хэрэгтэй бөгөөд бусад гэр бүлийн зөвлөлөөс 
илүү албан ёсны байдаг.

Энэ нь залбирлаар эхлэх хэрэгтэй байдаг боловч 
аливаа нэг нөхцөл байдалд үүссэн ярилцлагыг 
илүү дэлгэрүүлэх зорилготой байж болно. Гэр 
бүлийн зөвлөл нь үргэлж албан ёсны эхлэл, 
төгсгөлтэй байх ёсгүй гэдгийг анхаарна уу.

Эцэг эхчүүд ярилцахад бэлтгэлтэй байж, хүүхдүүд 
сонсож, оролцож байвал гэр бүлийн зөвлөл нь ач 
тусаа өгч байгаа хэрэг юм.

Гэр бүлийн нөхцөл байдал ямар байхаас үл 
шалтгаалан гэр бүлийн гишүүн бүр өөр өөр 
өвөрмөц нөхцөл байдалтай байдаг гэдгийг ойлгох 
нь чухал юм. Бидний ген адил байдаг ч биднийг 
өөр болгох, гэр бүлийн зөвлөлийн нигүүлсэнгүй 
хамтын ажиллагааг шаардах нөхцөл байдал 
бидэнд тохиолдож болно.

Жишээлбэл, дэлхий дээрх бүхий л яриа, санал 
бодол, хайр халамж нь нэг буюу түүнээс дээш 
гэр бүлийн гишүүдэд тулгарч буй эрүүл мэндийн 
асуудал, сэтгэл санааны бэрхшээлийг шийдвэрлэж 
чадахгүй байж болно. Ийм үед гаднаас шийдлийг 
эрэлхийлж байх хооронд гэр бүлийн зөвлөл нь эв 
нэгдэл, үнэнч байдал, хайр дэмжлэгийг үзүүлэх 
хэрэгтэй болдог.

Хэрэв эцэг эхчүүд энэхүү туслалцааг үзүүлэхдээ 
гэр бүлийн зөвлөлийг ашиглан, хүүхдүүдийнхээ 
тусламжийг хүсвэл, ах дүү нар бие биедээ, 
ялангуяа ах, эгч нар нь дүү нартаа хүнд хэцүү, 
дарамт шахалтын үед хүчирхэг зөвлөгч нь болж 
тусалж чадна.

Ингэснээр гэр бүл нь тойрогтой адил болдог. 
Бишоп тойргийн зөвлөлийн гишүүдийг 
оролцуулж чадвал асуудлыг шийдвэрлэж, тэдний 
тусламжгүйгээр хэзээ ч хийж чадахгүй байсан 
арга замуудаар олон сайн зүйлийг гүйцэлдүүлж 
болно. Үүнтэй адилаар эцэг эхчүүд сорилт 
бэрхшээл, хүнд хэцүү зүйлсийг даван туулахдаа 
гэр бүлийн бүх гишүүнийг оролцуулах хэрэгтэй. 
Ингэснээр гэр бүлийн зөвлөлийн хүчийг ашиглаж 
чадна. Зөвлөлийн гишүүд шийдвэр гаргахад 
оролцож байгаа гэдгээ мэдэрвэл тэд дэмжигч 
болж, тодорхой эерэг үр дүнг авчирдаг.

Гэр бүлийн зөвлөл болгонд эцэг, эх аль аль нь, 
хүүхдүүд бүгдээрээ байдаггүй. Та нарын гэр 
бүлийн зөвлөл нь бидний долоон хүүхдээ өсгөж 
байх үеийн гэр бүлийн зөвлөлөөс маш өөр байж 
болно. Насанд хүрсэн хүүхдүүд, тэдний эхнэр 
нөхрүүд, заримдаа ач, зээ, ачинцар, зээнцэрүүдийг 
маань багтаасан өргөн цар хүрээтэй гэр бүлийн 
зөвлөл биш л бол өнөөдөр манай гэр бүлийн 
зөвлөл зөвхөн Барбара бид хоёрыг л хамардаг юм.

Ганц бие, гэр бүлээсээ хол амьдарч байгаа 
оюутнууд хамтдаа зөвлөлдөхөөр найз нөхөд, хамт 
амьдарч буй хүмүүстэйгээ нэгдсэнээр тэнгэрлэг 
зөвлөлийн загварыг дагаж чадна.

Хэрэв хамт амьдарч байгаа оюутнууд залбирч, 
сонсож, ярилцаж, төлөвлөхөөр ойр ойрхон 
хамтдаа цуглардаг бол байшин доторх уур амьсгал 
ямар байхыг бодоод үз дээ.

Хүн бүр хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн маань зохион 
байгуулсан энэ тэнгэрлэг загварын ашиг тусыг 
хүртэхийн тулд гэр бүлийн зөвлөлийг тохируулан 
өөрчилж болно.

Миний сая хэлсэнчлэн өргөн цар хүрээтэй 
гэр бүлийн зөвлөл нь зарим үед тустай байж 
болно. Өргөн цар хүрээтэй гэр бүлийн зөвлөл 
нь хамт амьдардаггүй эмээ, өвөө, насанд хүрсэн 
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хүүхдүүдийг оролцуулж болно. Эмээ өвөө, насанд 
хүрсэн хүүхдүүд хол амьдардаг байсан ч гэсэн 
утас, Skype, FaceTime-аар гэр бүлийн зөвлөлд 
оролцож болно.

Та нар долоо хоногийн эхний өдөр болох ням 
гарагт гэр бүлийн ерөнхий зөвлөлийг явуулах 
талаар бодож үзэж болно. Гэр бүлүүд өнгөрсөн 
долоо хоногийнхоо талаар дүгнэж, ирэх долоо 
хоногийнхоо төлөвлөгөөг гаргаж болно. Энэ нь 
танай гэр бүлийн Хүндэтгэлийн өдрийг илүү 
баясгалант өдөр болгоход туслах оновчтой зүйл 
байж магадгүй.

Гэр бүлийн зөвлөлийн хоёр дахь төрөл нь зөвхөн 
эцэг эхийг оролцуулсан гэр бүлийн удирдах 
зөвлөл юм. Энэ үед эцэг эхчүүд хамтдаа хүүхэд 
бүрийнхээ бие бялдар, сэтгэл санаа, сүнслэг 
хэрэгцээ, өсөлт хөгжлийг нягтлан үзэж болно.

Үүнчлэн гэр бүлийн удирдах зөвлөл нь эхнэр, 
нөхрүүдэд харилцааныхаа талаар ярилцах сайхан 
цаг болох юм. Ахлагч Харолд Б.Лий бидний 
лацдан холбох ёслолыг гүйцэтгэхдээ нэгэн 
зарчмыг: “Өвдөг сөхрөөд, гар гараасаа барин, 
залбирлаа хэлэхгүйгээр хэзээ ч орондоо орж 
болохгүй. Ийм залбирлууд нь Тэнгэрлэг Эцэгийг 
бидэнд Сүнсний хүчээр зөвлөхөд урьдаг” гэж 
заасан нь бүх хосод тустай гэж би боддог.

Гэр бүлийн зөвлөлийн гурав дахь төрөл нь гэр 
бүлийн тусгайлсан зөвлөл юм. Энэ үеэр эцэг 
эхчүүд нэг хүүхэдтэйгээ хамт албан эсвэл албан 
бус нөхцөл байдалд цагийг хамтдаа өнгөрүүлдэг. 
Энэ нь тухайн хүүхдийн ирээдүйдээ хийх, 
хийхгүй зүйлийн талаар урьдчилан шийдвэр 
гаргаж, ярилцах боломж юм. Шаардлагатай бол 
тэд ирээдүйд үүнийг эргэн харахын тулд гаргасан 
шийдвэрээ бичиж тэмдэглэж болно. Хэрэв хүү 
эсвэл охин тань та нарыг тууштай дэмжигч нь 
гэж үзэж байвал энэ зөвлөлийн уулзалт дээр 
ирээдүйн зорилго, зорилтуудыг тодорхойлж чадна. 
Энэ нь өөртөө итгэлгүй байдал, хүчирхийлэл, 
дээрэлхүүлэх, айх гэх мэт хүүхдэд тулгарч буй 
санаа зовоосон зүйлс, асуудал бэрхшээлийг 
анхааралтай сонсох цаг юм.

Гэр бүлийн зөвлөлийн дөрөв дэх төрөл нь эцэг 
эх хоёрын аль нэгийг, нэг хүүхдийг оролцуулсан 

хоёр хүний зөвлөл юм. Гэр бүлийн зөвлөлийн 
энэ төрөл нь ерөнхийдөө аяндаа бий болдог. 
Жишээлбэл, эцэг эхийн аль нэг нь хүүхэдтэйгээ 
машинд явж байхдаа, гэр орноо цэвэрлэж байхдаа 
албан бус боломжийг ашиглаж болно. Эцэг эхийн 
хэн нэг нь хүүхэдтэйгээ хамт гадагш гарах нь 
сүнслэгээр мөн сэтгэл зүйгээрээ холбогдох онцгой 
цаг юм. Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ хэн нэгтэй 
өнгөрүүлэх энэхүү онцгой цагийг харуулдан, 
хүсэн хүлээхийн тулд эдгээрийг урьдчилан товлох 
хэрэгтэй.

Одоо харин ах эгч нар аа, гэр орны маань хана 
гадны нөлөө, сатаарлын эсрэг бидэнд хэрэгтэй 
хамгаалалтыг өгдөг цаг үе нэгэн цагт байсан. 
Бид хашаагаа хаагаад, хаалгаа түгжээд, цонхоо 
хаагаад, гаднах дэлхийгээс бяцхан хоргодох 
байрандаа аюулгүй, найдвартай, хамгаалагддаг 
байсан.

Энэ өдрүүд ард хоцорчээ. Гэр орны хана, хаалга, 
хашаа саравч зэрэг биет зүйлс нь биднийг 
интернэт, Wi-Fi, гар утасны сүлжээгээр дамжин 
ирдэг үл харагдах дайралтаас хамгаалж чадахгүй. 
Тэдгээр нь хэдхэн товчлуураар дамжин гэр орон 
руу минь нэвтрэн орж ирж чадна.

Аз болоход Их Эзэн биднийг үнэ цэнэтэй цагийг 
хамтдаа өнгөрүүлэхэд саад болох технологийн 
дайралтыг сөрөн эсэргүүцэх арга замаар хангаж 
өгсөн. Тэрээр бидний хамгийн үнэт харилцааг 
хүчирхэгжүүлж, хамгаалж, аюулгүй байлгаж, 
дэмжин тэтгэхийн тулд зөвлөл байгуулахыг зааж 
өгсөн.

Хүүхдүүдэд нь чин сэтгэлээсээ сонсох эцэг эхчүүд 
хэрэгтэй бөгөөд гэр бүлийн зөвлөл нь гэр бүлийн 
гишүүдийг бие биеэ ойлгож, хайрлах цаг хугацааг 
өгдөг.

Алма “Бүх үйлүүдээ Их Эзэнтэй зөвлөгтүн, мөн 
тэрээр чамайг сайны төлөө чиглүүлэх болно”3 
хэмээн заажээ. Их Эзэнийг залбирлаар дамжуулан 
гэр бүлийн зөвлөлийн нэг хэсэг болохыг 
урьснаар нэг нэгэнтэйгээ харилцах харилцаа, 
хоорондын холбоо маань улам сайжрах болно. Бид 
тусламжийн төлөө залбирснаараа Тэнгэрлэг Эцэг, 
Аврагчийн тусламжийг авч, илүү тэвчээртэй, 
эелдэг, тусархуу, өршөөнгүй, бусдыг ойлгодог 
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болж чадна. Бид тэдний тусламжтай гэр орноо 
дэлхий дээрх диваажингийн нэг хэсэг болгож 
чадна.

Тэнгэр дэх зөвлөлийн загварыг дагасан, Христийн 
хайраар дүүрэн, Их Эзэний Сүнсээр удирдагдсан 
гэр бүлийн зөвлөл нь бидэнд хамтдаа өнгөрүүлэх 
үнэт цагаас хумсалсан сатаарлаас гэр бүлээ 
хамгаалахад тусалж, дэлхийн хилэнцээс ангид 
байлгах болно.

Залбиралтай хийгдсэн гэр бүлийн зөвлөл нь 
Аврагчийн оршихуйг урьж авчирдаг. Тэрээр: 
“Учир нь хоёр буюу гурван хүн Миний нэрээр 
хаана цуглана, тэнд Би тэдний дунд байна”4 

хэмээн амласан юм. Их Эзэний Сүнсийг гэр 
бүлийн зөвлөлийнхөө нэг хэсэг болгон урих 
нь үгээр илэрхийлэхийн аргагүй их адислалыг 
авчирдаг.

Эцэст нь хэлэхэд, гэр бүлийн зөвлөлийг тогтмол 
байлгах нь гэр бүлийн асуудлуудыг эрт анзаарч, 
оройтохоос нь өмнө шийдвэрлэхэд туслах болно. 
Тэдгээр нь гэр бүлийн гишүүн бүрд үнэ цэнтэй, 
чухал гэдгийг нь мэдрүүлэх болно. Хамгийн чухал 
нь бидэнд гэр орныхоо ханан дундах нандин 
харилцаагаа бат бэх, аз жаргалтай байлгахад 
туслах болно. Биднийг хамтдаа зөвлөлдөх үед 
Тэнгэрлэг Эцэг гэр бүлийг минь адислах болтугай. 
Би Түүний Хайрт Хүү Есүс Христийн нэрээр 
даруухнаар залбирч байна, амен.  
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Бурханы эрчүүд бид санваарын хүчтэй байхын 
тулд залбирах, мацаг барих, суралцах, эрэлхийлэх, 
шүтэн бишрэх, үйлчлэх хүсэлтэй байна уу?

Зургаан сарын өмнө, 
2015 оны 10-р сарын 
ерөнхий чуулганаар 
би Сүмийн эгч нарт 
хандан Бурханы 
эмэгтэй хүний 
тэнгэрлэг үүргийнх нь 
талаар ярьсан. Одоо 
би ах нарт хандан, 
Бурханы эрэгтэй хүний 
тэнгэрлэг үүргийн 
талаар ярихыг хүсэж 
байна. Би дэлхий 
даяар аялж байхдаа 

энэ Сүмийн хөвгүүд, эрэгтэйчүүдийн хүч чадал, 
сайхан сэтгэлийг гайхан биширдэг билээ. Та нар 
хэчнээн хүний зүрх сэтгэлийг эдгээн, амьдралд нь 
тусламж дэмжлэг үзүүлснийг тоолохын аргагүй. 
Та бүхэнд баярлалаа!

Би өнгөрсөн чуулганы захиасдаа олон жилийн 
өмнө зүрхний мэс засалч байхдаа хоёр бяцхан 
эгч дүүгийн амийг аварч чадаагүй тухай 
эмгэнэлт туршлагаа хуваалцсан. Тэдний аавынх 
нь зөвшөөрлөөр би уг гэр бүлийн талаар 
үргэлжлүүлэн ярих гэсэн юм.

Рут болон Жимми Хатфилд нарын гурван хүүхэд 
төрөлхийн зүрхний өвчтэй байсан. Тэдний ууган 
хүү Бага Жимми тодорхой оношгүйгээр нас 
барсан байв. Эцэг эх нь Лорал Анн болон түүний 
дүү Гэй Линн хэмээх хоёр охиндоо тусламж 
эрэлхийлж байх үед нь би таарсан юм. Хоёр охин 
нь хоёул хагалгааныхаа дараа нас барахад би 
ихэд гашуудаж билээ.1  Рут, Жимми хоёр сүнслэг 
байдлын хувьд унасан нь ойлгомжтой.

Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тэд надад болон 
Сүмд өсөрхөж байсныг би мэдсэн юм. Жар шахам 
жилийн турш энэ явдал миний сэтгэлийг зовоож, 
Хатфилдын гэр бүлийн төлөө би ихэд шаналж 
байсан билээ. Би тэдэнтэй олон удаа холбоо 
барихыг хичээсэн ч амжилт олоогүй юм.

Гэтэл өнгөрсөн 5-р сард тэр хоёр бяцхан охин 
хөшигний нөгөө талаас зүүдэнд минь ирэв. 
Хэдийгээр би тэднийг биеэрээ харж сонсоогүй 
ч тэдний тэнд байгааг нь мэдэрсэн юм. Тэдний 
гуйлтыг би сүнслэг байдлаар сонсов. Тэд “Нэлсон 
ах аа, бид хэнтэй ч лацдан холбогдоогүй! Та 
бидэнд тусалж чадах уу?” хэмээх товч бөгөөд 
тодорхой нэгэн захиасыг өгсөн юм. Удалгүй би 
ээж нь нас барсан, харин аав нь бага дүүтэй нь 
хамт амьдарч байгаа гэдгийг олж мэдлээ.

Би Лорал Анн, Гэй Линн нарын гуйлтад урамшиж, 
хүү Шонтайгаа хамт амьдарч буй аавтай нь дахин 
холбоо барихыг оролдсон юм. Энэ удаад тэд 
надтай уулзахад бэлэн байв.

Зургаадугаар сард би өдгөө 88 настай Жиммигийн 
өмнө сөгдөн, чин сэтгэлээсээ ярилцлаа. Би түүнд 
охидынх нь гуйлтын талаар дурдаж, гэр бүлийнх 
нь лацдан холбох ёслолыг гүйцэтгэн хийхдээ 
баяртай байна гэдгээ хэлэв. Жимми, Шон хоёр 
хувийн хишгээ хүртээгүй учраас ариун сүмд 
ороход бэлдэн, зохистой болоход тэдний зүгээс 
цаг хугацаа, хичээл зүтгэл шаардагдана гэдгийг би 
тайлбарлалаа.

Уг уулзалтын турш Их Эзэний сүнс маш хүчтэй 
мэдрэгдэж байв. Жимми, Шон хоёр миний 
саналыг хүлээн зөвшөөрөхөд би ямар их 
баярласан гээч! Тэд гадасны ерөнхийлөгч, бишоп, 
гэрийн багш, тойргийн номлолын удирдагч, залуу 
болон ахмад номлогчидтой хамтарч хичээнгүйлэн 

Санваарын хүчний үнэ цэн

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ РАССЭЛЛ М.НЭЛСОН
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ажилласан. Саяхан надад Ютагийн Пэйсоны 
Ариун сүмд Рутыг Жиммитэй мөн дөрвөн 
хүүхэдтэй нь лацдан холбох эрхэм үүрэг ноогдсон 
юм. Энэ эрхэм дээд үйл явдалд оролцож байхдаа 
Вэнди бид хоёр нулимс дуслуулж байсан билээ. 
Тэр өдөр олон шархалсан зүрх эдгэсэн.

Энэ тухай би эргэн дурсахад Жимми, Шон хоёр 
мөн тэдний бэлэн байдал нь надад гайхалтай 
сэтгэгдлийг төрүүлж билээ. Тэд миний хувьд 
баатрууд болсон юм. Болдогсон бол би Сүмийн 
эрэгтэй болон хөвгүүн бүр энэ эцэг, хүүгийн 
адил эр зориг, хүч чадал, даруу байдлыг 
үзүүлээсэй хэмээн хүсэх байсан. Тэд санваарын 
удирдагчдынхаа удирдамжийг дагахад бэлэн 
байсан бөгөөд ингэснээр Есүс Христийн 
Цагаатгал тэднийг цэвэршүүлэн, хичээл зүтгэл 
гаргахад хүргэсэн юм. Тэд “Бурханы ариун 
жаягийн дагуу”2 санваарыг зохистой авч явах 
эрэгтэй болоход бэлэн байсан.

Авч явах гэдэг нь барьсан зүйлийнхээ жинг 
үүрэх гэсэн утгатай. Энэ нь Бурханы агуу 
хүч , эрх мэдэл болох санваарыг авч явахаар 
хүлээлгэн өгсөн эрхэм ариун итгэл билээ. Бидэнд 
олгосон санваар нь Бурханы энэ болон тоолшгүй 
олон дэлхийг бүтээж, тэнгэр, газрыг захиран, 
дуулгавартай хүүхдүүдээ өргөмжилдөг тэрхүү хүч 
болон эрх мэдэл гэдгийг бодож үзээрэй.3

Саяхан би эхнэр Вэндитэйгээ нэгэн цуглаанд 
оролцсон бөгөөд хөгжимчин нь нээлтийн 
дууг тоглоход бэлэн болсон байв. Түүний нүд 
хөгжмийн нот руугаа ширтэн, гар нь даруул дээр 
байрласан байлаа. Харин түүнийг даруул дээр 
дарахад ямар ч дуу авиа гарсангүй. Би Вэндид 
“Түүнийг хүчдэлээс салгасан бололтой” гэж 
шивнэлээ. Ямар нэг шалтгаанаар бадралт баг 
бишгүүрийн цахилгаан хүчдэлийг салгасан байх 
гэж би бодсон юм.

Ах нар аа, үүнтэй адилаар санваарын эрх 
мэдлийг хүлээн авсан ч залхуу, шударга бус, ёс 
суртахуунгүй байдал, дэлхийн зүйлсэд анхаарлаа 
хандуулах гэх мэт нүглүүдээс санваарын хүч нь 
хаагдсан олон эрэгтэй бидний дунд байх вий 
гэхээс би эмээж байна.

Олон санваартан тэнгэрийн хүчийг хүлээн авах 
чадвараа хөгжүүлэхийн тулд юу ч хийгээгүй 

байх вий гэхээс би эмээж байна. Оюун санаа, 
сэтгэл зүрх, үйлдэл нь цэвэр бус байснаас, эхнэр, 
хүүхэдтэйгээ зүй бусаар харьцсанаас болж 
санваарын хүчээ хаасан бүх санваар атгагчийн 
өмнөөс миний санаа зовж байна.

Биеэ авч явах байдлаараа “Би бусдыг адислах 
Аврагчийн хүчийг авч явахаас өөрийн хүслийг 
биелүүлэхийг илүүд үздэг” гэдгээ харуулан, 
дайсанд сонгох эрхээ харамсалтайгаар өгсөн 
дэндүү олон хүн байгаа талаар би сонссон билээ.

Ах нар аа, бидний зарим нь нэг өдөр сэрээд, 
санваарын хүч гэж юу болохыг жинхэнээсээ 
ухааран ойлгож, Бурханы хүчийг бүрэн ашиглаж 
сурахын оронд бусдын захирах эсвэл ажил 
дээрээ эрх мэдэлтэй болохын тулд хэтэрхий их 
цаг зарцуулсандаа гүнээ харамсах вий гэх айдас 
надад байна.4 Ерөнхийлөгч Жорж Албэрт Смит 
“бид энэ амьдралдаа цагийг зүгээр аргацаан 
өнгөрүүлснийхээ дараа өргөмжлөгдөхийн тулд 
энд ирээгүй. Харин бид энэ амьдралын дараа 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд өгөх тэрхүү үүрэгт 
ажлыг гүйцэтгэхуйц болохын тулд өдөр бүр 
хичээн зүтгэхээр энд ирсэн билээ”5 хэмээн заасан 
байдаг.

Ямар хүн цагаа үр ашиггүй өнгөрүүлэн, 
Абрахамын бүхий л адислалыг хүлээн авах 
боломжтой байтлаа6 ууган хүүгийн энэхүү эрхээ 
улаан шөлөөр худалдсан Есавтай адил байхыг 
хүсэх билээ?7

Би та бүхнийг санваартан байх онцгой эрхэндээ 
нийцэхээр зохистой амьдрахад шавдуулж байна. 
Ирэх өдрүүдэд зөвхөн Их Эзэнээр заалгахыг 
хичээнгүйлэн эрэлхийлэх замаар санваараа 
чухалчлан үзсэн эрчүүд л бусдыг адислан, 
удирдаж, хамгаалан, хүчирхэгжүүлж, эдгээх 
боломжтой байх болно. Зөвхөн санваарын хүчтэй 
байх үнэ цэнийг төлсөн хүн л хайртай хүмүүстээ 
гайхамшгийг авчран, гэрлэлт, гэр бүлээ энэ цагт 
мөн үүрд мөнхөд хадгалан үлдэж чадна.

Энэ хүчийг хөгжүүлэх нь ямар үнэ цэнэтэй 
вэ? Аврагчийн ахмад төлөөлөгч Иаков, Иохан 
нарын хамтаар Иосеф Смит, Оливер Каудери 
хоёрт8 Мелкизедек санваарыг өгсөн тэрхүү Петр 
“бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч”9 болохын 
тулд эрэлхийлэн олж авах хэрэгтэй зан чанарыг 
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дурдсан байдаг.

Тэр итгэл, ариун журам, мэдлэг, өөрийгөө захирах 
чадвар, тэвчээр, бурханлаг чанар, ах дүүгийн 
нинжин сэтгэл, энэрэл, хичээнгүй байдал зэргийг 
нэрлэсэн.10 Бид бас даруу байдлыг мартаж 
болохгүй!11 Тиймээс, гэр бүлийнхэн болон 
хамтран ажиллагсад маань эдгээр болон бусад 
сүнслэг бэлгийг хөгжүүлэхийн тулд бидний 
хийж байгаа зүйлийн талаар юу гэж хэлэх бол?12 
Эдгээр шинж чанарыг хэрхэн хөгжүүлнэ, бидний 
санваарын хүч төдий чинээ агуу байх болно.

Бид санваарын хүчээ хэрхэн өөр арга замаар 
өсгөн нэмэгдүүлж болох вэ? Бид зүрх сэтгэлээсээ 
залбирах хэрэгтэй. Өнгөрсөн болон ирээдүйд 
болох гэж байгаа үйл явдлын талаар эелдгээр 
ярихын зэрэгцээ адислал хүсэн залбирах нь агуу 
хүчийг авчирдаг Бурхантай харилцах харилцааг 
бий болгож чадахгүй. Та бүхэн илүү их хүч 
чадлын төлөө хэрхэн залбирахаа мэдэхийн тулд 
залбирахад бэлэн үү? Их Эзэн танд үүнийг зааж 
өгнө.

Та нар судраас судалж, Христийн үгэн дээр 
найрлан,13—илүү их хүч чадлыг авахын тулд чин 
сэтгэлээсээ суралцахад бэлэн байна уу? Хэрэв 
та эхнэрийнхээ зүрх сэтгэлийг уяраахыг хүсэж 
байвал түүнд интернэтээр Христийн сургаалыг14 
судалж, судраас уншиж байгаагаа харуул!

Та ариун сүмд тогтмол орж, шүтэн бишрэхэд 
бэлэн байна уу? Их Эзэн Ариун өргөөндөө 
сургаалаа заах дуртай байдаг. Та ариун сүмд 
Мелкизедек санваарын ёслолуудыг гүйцэтгэж 
байхдаа Их Эзэнээс санваарын түлхүүр, эрх 
мэдэл, хүч чадлын тухай зааж өгөөч хэмээн 
хүсвэл Тэр хэчнээн их баярлахыг төсөөлөөд үз 
дээ.15 Таны санваарын хүч нэмэгдэж байна хэмээн 
төсөөл дөө.

Та бүхэн ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны бусдад 
хэрхэн үйлчилдэг үлгэр жишээг дагахад бэлэн 
байна уу? Олон арван жилийн турш тэрээр гэртээ 
харих замдаа Сүнсний өдөөлтийг даган, хэн 
нэгний гэрт зочлон очих болгондоо “Өнөөдөр 
охины минь нас барсан өдөр гэдгийг та яаж мэдэв 
ээ?,” “Өнөөдөр миний төрсөн өдөр гэдгийг та 
яаж мэдэв ээ? гэх мэт үгийг сонссоор ирсэн юм. 
Та үнэхээр санваарын хүчийг илүү ихээр авахыг 

хүсэж байвал эхнэрээ хайрлан халамжилж, 
түүнийг болон зөвлөгөөг нь эрхэмлэн хүндлэх 
хэрэгтэй.

Хэрэв энэ бүхэн та нарт хэтэрхий их юм 
шиг сонсогдож байвал ажил дээрээ амжилт 
гарган, банкны дансан дахь үлдэгдлээ өсгөхөд 
анхаарлаа хандуулдгийн aдилаар санваарын 
хүчээ нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа хандуулбал эхнэр, 
хүүхэд, хамтран ажиллагсадтайгаа харилцах 
бидний харилцаа ямар өөр байх талаар бодож үзнэ 
үү. Бид Их Эзэний өмнө өөрсдийгөө даруусгаж, 
Түүнээс өөрсдөдөө заахыг хүсвээс Тэрээр бидэнд 
Өөрийнх нь хүчийг хэрхэн илүү сайн ашиглаж 
болохыг зааж өгнө.

Энэ хожмын өдрүүдэд олон газарт газар хөдлөлт 
болно гэдгийг бид мэднэ.16 Магадгүй тэр газрын 
нэг нь бидний гэр орон байж болох бөгөөд энд 
сэтгэл санаа, санхүү, сүнслэг байдлын газар 
хөдлөлт болж болох юм. Санваарын хүч нь далай 
тэнгисийг номхотгож, газрын цавыг арилгаж 
чадна. Санваарын хүч нь бас хайртай хүмүүсийн 
маань сэтгэл санааг тайвшруулан, зүрх сэтгэлийнх 
нь шархыг эдгээж чадна.

Бид үүнтэй адил санваарын хүчтэй болохын тулд 
Бурханы эрчүүдийн хувьд залбиран, мацаг барьж, 
суралцан, эрэлхийлж, шүтэн биширч, үйлчлэхэд 
бэлэн байна уу? Хоёр бяцхан охин гэр бүлтэйгээ 
лацдан холбогдохыг ихэд хүсэж байсан учраас аав 
болон дүү нь Мелкизедек санваар хүлээн авахын 
тулд өгөх ёстой төлөөсийг төлөхөд бэлэн байсан 
юм.

Хайрт ах нар аа, бидэнд эрхэм дээд итгэл 
найдвар хүлээлгэн, бусдыг адислах Бурханы 
эрх мэдлийг өгсөн билээ. Хүн бүр урьдаас 
томилогдсон Бурханы тэрхүү эрчүүд нь байж, 
Түүний санваарыг зоригтой авч яван, хүч чадлаа 
нэмэгдүүлэхийн тулд шаардлагатай төлөөсийг 
төлөхөд бэлэн байх болтугай. Тэрхүү хүчээр бид 
Аврагч Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг 
бэлтгэж чадна. Энэ бол Түүний Сүм бөгөөд 
Түүний бошиглогч, миний хайрлаж явдаг, дэмжин 
баталсан ерөнхийлөгч Томас С.Монсон удирддаг. 
Би үүнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, 
амен. 
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8.  Сургаал ба Гэрээ 128:20. Аврагч, Moсе, Елижиа 

(заримдаа Елиа гэгддэг) нар Есүсийг уулан дээр 
өргөгдөхөөс өмнө Петр, Иаков, Иохан гуравт 
түлхүүрүүдийг өгчээ (Maтай 17:1–4; Maрк 9:2–9; Лук 
9:28–30; Сургаал ба Гэрээ 63:21-ийг үзнэ үү).

9.  2 Петр 1:4
10.  2 Пeтр 1:5–10-ыг үзнэ үү.
11.  Сургаал ба Гэрээ 4:6 (Иосеф Смитэд өгсөн илчлэлтдээ 

Их Эзэн Петрийн жагсаалтад даруу байдлыг нэмж 
оруулсныг анхаар).

12.  1 Коринт 12:4–11; Moронай 10:8–17; Сургаал ба Гэрээ 
46:11-ийг үзнэ үү.

13.  2 Нифай 32:3-ыг үзнэ үү.
14.  2 Нифай 31:2–21-ийг үзнэ үү.
15.  Сургаал ба Гэрээ 84:19–20-ийг үзнэ үү.
16.  Сургаал ба Гэрээ 45:33-ыг үзнэ үү.
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Өмнөх зам чинь харанхуй мэт санагдах өдрүүд 
ирэх болно. Тэгсэн ч Аврагчийг дагасаар бай. Тэр 
замыг мэднэ. Үнэндээ Тэр бол зам мөн.

Аав минь намайг 
12 настай байхад ан 
хийхээр ууланд дагуулж 
явж билээ. Бид үүрийн 
3 цагт босож, морьдоо 
эмээллээд, модтой уул 
өөд тас харанхуйд гарч 
явав. Би аавтайгаа анд 
явах дуртай байсан ч 
тэр үед надад бага зэрэг 
айдас төрж байсан юм. 

Би энэ ууланд урьд өмнө нь хэзээ ч ирж байгаагүй 
бөгөөд урдах жимээ байтугай ер нь юуг ч 
харахгүй байлаа. Миний харж байсан ганц юм бол 
өмнөх модон дээр тусгаж байсан аавын жижигхэн 
гар чийдэнгийн бүдэг гэрэл л байв. Хэрэв миний 
морь хальтирч унавал яах вэ? Тэр явж байгаа 
газраа ер нь харж байгаа болов уу? Гэхдээ “Аав 
хаашаа явж байгаагаа мэднэ. Хэрэв би түүнийг 
дагавал бүх зүйл зүгээр байх болно” гэсэн бодол 
намайг тайтгаруулж билээ.

Үнэхээр бүх зүйл зүгээр байсан юм. Эцэст нь нар 
мандаж, бид өдрийг үнэхээр сайхан өнгөрүүлсэн. 
Бид гэр рүүгээ явж эхлэхэд аав минь бусдаасаа 
илүү дээр сүндэрлэх шовх оргил руу заагаад, 
“Тэр оргилыг Салхит гүвээ гэдэг. Тэнд ан амьтан 
элбэг дээ” гэлээ. Яг тэр мөчид надад хэзээ нэгэн 
цагт эргэж ирээд, Салхит гүвээ өөд авирах хүсэл 
төрсөн.

Үүнээс хойш би аавыгаа Салхит гүвээний талаар 
ярихыг олон удаа сонссон боловч тийшээ явахгүй 
байсаар 20 жилийн дараа нэг өдөр аав руугаа 
утасдаад, “Салхит руу явцгаая” гэлээ. Бид яг л 
өмнөх шигээ морио эмээллээд, уул өөд явцгаав. 
Энэ удаа би гуч гарсан, морь унахдаа нэлээд 

гарамгай болсон байсан ч 12 настай байхдаа 
мэдэрсэн айдас дахин мэдрэгдсэнд гайхаж байлаа. 
Гэхдээ аав минь замаа мэддэг тул би түүнийг 
дагасан юм. 

Эцэст нь бид Салхитын орой дээр гарч ирлээ. 
Орой дээрээс харагдах алсын бараа үнэхээр нүд 
баясгам байсан бөгөөд ийшээ дахин буцаж ирэх 
хүсэл надад төрж байв. Гэхдээ энэ удаа зөвхөн 
өөрөө биш, харин эхнэр хүүхдүүддээ туулсан 
туршлагаа мэдрүүлэхийг хүсэж байлаа.

Үүнээс хойш би яг л аавынхаа адилаар өөрийнхөө 
хөвгүүдийг болон бусад залуу эрэгтэйг дагуулан 
уулсын оройд олон удаа гарсан юм. Энэ туршлага 
удирдах мөн дагах гэдэг нь юу үг гэсэн болох 
талаар намайг тунгаан бодоход хүргэсэн.

Есүс Христ бол хамгийн агуу удирдагч мөн 
хамгийн агуу дагалдагч

Хэрэв би танаас “Дэлхийн хамгийн агуу удирдагч 
хэн байсан бэ?” гэж асуувал та юу гэж хариулах 
вэ? Хариулт нь мэдээж Есүс Христ. Тэрээр 
удирдагч хүнд байх ёстой бүхий л шинж чанарын 
төгс үлгэр жишээ юм.

Харин би та нараас “Дэлхийд амьдарч байсан 
хүмүүсээс хамгийн агуу дагалдагч хэн бэ?” гэж 
асуусан бол та юу гэж хариулах байсан бэ? Мөн л 
Есүс Христ гэж хариулахгүй гэж үү? Тэрээр агуу 
дагалдагч учраас агуу удирдагч болсон. Тэрээр 
Эцэгээ бүх зүйлд төгс дагадаг.

Удирдагчдыг хүчтэй байх ёстой гэж дэлхий зааж 
байхад Их Эзэн даруу байх ёстой хэмээн заадаг. 
Дэлхийн удирдагчид хүч, нөлөөг өөрсдийн авьяас, 
ур чадвар, өмч хөрөнгөөр олдог. Харин Христтэй 
адил удирдагчид хүч нөлөөг “сэнхрүүллээр, 
тэсвэр тэвчээрээр, эелдэг зөөлөн хийгээд номхон 
дөлгөөнөөр, чин сэтгэлийн хайраар”1 олж авдаг.

Агуу удирдагч агуу дагалдагч байдаг
ЗАЛУУ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

СТИФЭН В.ӨВЭН
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Бурханы мэлмийд агуу удирдагчид үргэлж агуу 
дагалдагчид байсан.

Саяхан Сүмийн залуу эрэгтэйчүүдтэй хамт цагийг 
өнгөрүүлэхдээ удирдах, дагах талаар суралцсан 
хоёр туршлагаа хуваалцахыг минь зөвшөөрнө үү.

Бид бүгдээрээ удирдагч

Саяхан эхнэр бид хоёр гэрээсээ хол өөр тойрогт 
очиж, ариун ёслолын цуглаанд оролцсон юм. 
Цуглаан эхлэхээс хэдхэн хормын өмнө нэгэн залуу 
эрэгтэй хүрч ирээд, намайг ариун ёслол түгээхэд 
туслахыг хүсэхэд би “дуртайяа зөвшөөрч байна” 
гэж хэлэв.

Би диконуудтай зэрэгцэн суугаад, хажууд сууж 
байсан нэгнээс нь “Би хаагуур түгээх ёстой вэ?” 
гэж асуулаа. Тэр надад ариун ёслолын танхимын 
ар талаас эхлэн голын хэсэгт байгаа хүмүүст 
түүнтэй хамтран хоёр талаас нь түгээж урагшилна 
гэж хэлэв.

“Би үүнийг хийгээгүй их удсан байна шүү” гэж би 
хэллээ.

“Зүгээр зүгээр. Та сандрах хэрэггүй. Би ч бас анх 
эхлэхдээ ингэж байсан” гэж тэр хариулав.

Дараа нь, хэдхэн долоо хоногийн өмнө 
томилогдсон, уг чуулганы хамгийн залуу дикон 
ариун ёслолын цуглаан дээр үг хэлэв. Цуглааны 
дараа бусад дикон түүнийг бүчиж, чуулгынх 
нь гишүүд түүгээр ямар их бахархаж байгаагаа 
хэлцгээв. 

Би тэр өдөр диконы чуулгын гишүүдтэй уулзахдаа 
тэр тойргийн Аароны санваарын чуулгын бүх 
гишүүн долоо хоног бүр бусад залуу эрэгтэйтэй 
уулзаж, тэднийг чуулгадаа урьдгийг би мөн олж 
мэдсэн юм.

Эдгээр залуу эрэгтэй бүгд сайн удирдагчид 
байсан. Тэдний ард тэдэнд үүргүүдийг нь зааж 
зөвлөдөг гайхалтай Мелкизедек санваартнууд 
болон эцэг эхчүүд мөн өөр бусад хүн байсан нь 
тодорхой. Тэдэнд санаа тавьдаг энэ насанд хүрсэн 
хүмүүс залуу эрэгтэйчүүдийг одоо байгаагаар 

нь бус харин хэн болж чадахыг нь харж чаддаг. 
Тэд залуу эрэгтэйчүүдтэй өөрсдийнх нь тухай 
ярихдаа сул тал дээр нь төвлөрөхийн оронд сайн 
удирдагчийн шинж чанарыг нь сайшаадаг. 

Залуу эрэгтэйчүүд ээ, Их Эзэн та нарыг яг ингэж 
хардаг. Та бүхнийг өөрсдийгөө мөн ингэж харахыг 
би урьж байна. Та нарын амьдралд бусдыг 
танаар удирдуулахаар дуудах цаг ирнэ. Бусад үед 
бусдыг дагахыг та нараас хүснэ. Гэвч өнөөдөр 
миний та нарт өгөх захиас бол та нар ямар 
дуудлагатайгаасаа үл шалтгаалан үргэлж удирдагч 
мөн үргэлж дагалдагч байдаг гэсэн захиас юм. 
Удирдлага нь дагалдагчийн илэрхийлэл юм. 
Энгийнээр хэлэхэд, энэ нь Христэд ирэхэд нь 
бусдад туслах явдал бөгөөд жинхэнэ дагалдагчид 
үүнийг хийдэг. Хэрвээ та Христийн дагалдагч 
болохоор хичээж байгаа бол Түүнийг дагахад 
бусдад тусалж чадна. Ингэснээр та удирдагч болж 
чадна.

Таны удирдах чадвар нээлттэй байдал, бусдад 
урам дэм өгөх чадвар эсвэл олны өмнө ярих 
авьяасаас ирдэггүй. Энэ нь таны Есүс Христийг 
дагах амлалтаас ирдэг. Энэ нь Абрахамын 
хэлсэнчлэн “зөв шударга ёсыг агуугаар дагагч”2 
байх таны хүслээс ирдэг. Хэрвээ та үүнийг хийх 
юм бол мөн төгс биш ч гэсэн үүнийг хийхээр 
оролдож байвал та бол удирдагч мөн.

Санваарын үйлчлэл бол удирдлага юм

Өөр нэгэн удаа би Шинэ Зеландад өсвөр насны 
гурван хүүхэдтэй ганц бие эмэгтэйн гэрт айлчилж 
очсон юм. Том хүү нь 18 хүрээд өмнөх ням 
гарагт нь Мелкизедек санваар хүртсэн байсан. 
Би түүнээс санваараа ашиглаж үзсэн эсэхийг 
асуухад тэр “Би үүнийг юу гэсэн утгатай болохыг 
ойлгохгүй байна” гэлээ.

Би түүнд одоо тайтгарлын болон эдгээх санваарын 
адислалыг өгөх эрх мэдэлтэй болсныг нь хэллээ. 
Мелкизедек санваартан дэргэд нь байхгүй олон 
жил болсон түүний ээж рүү би хараад, “Чи ээждээ 
адислал өгвөл их сайн хэрэг болно” гэж түүнд 
хэлэв.

“Би яаж өгөхийг мэдэхгүй” гэж тэр хариулав.
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Би түүнд гараа ээжийнхээ толгой дээр тавиад, 
түүний нэрийг дуудан, түүнд Мелкизедек 
санваарын эрх мэдлээр адислал өгч байгаагаа мөн 
бодол болон зүрх сэтгэлдээ Сүнсээр дамжин орж 
ирсэн бүх зүйлийг хэлээд, Есүс Христийн нэрээр 
төгсгөнө гэж тайлбарлаж өгсөн.

Дараагийн өдөр би түүнээс э-мэйл хүлээн авав. 
Хэсгээс нь би уншъя. “Өнөө орой би ээжийгээ 
адисалсан. … Би маш их сандарч бас үүнийг хийж 
чадахгүй мэт санагдаж байсан болохоор Сүнстэй 
байхыг хүсэн залбирч байв. Учир нь Сүнсгүйгээр 
би адислал өгч чадахгүй байх байсан. Би өгч 
эхэлмэгцээ өөрийгөө болон сул талуудаа бүрэн 
мартсан. … Би ийм хүчтэй сүнслэг хүч, сэтгэл 
хөдлөлийг мэдэрнэ [гэж бодоогүй]. … Эцэст нь 
маш их хайрыг мэдрэн, сэтгэл хөдлөлөө барьж 
дийлэлгүй ээжийгээ тэврээд жаахан хүүхэд шиг 
уйлж билээ. … Одоо энэ захиаг бичихдээ хүртэл 
би Сүнсийг маш их мэдэрч байгаа учраас дахиж 
хэзээ ч нүгэл үйлдмээргүй байна. … Би сайн 
мэдээнд хайртай.”3

Ердийн нэгэн залуу эрэгтэй өөрийгөө чадахгүй 
гэж бодож байсан ч санваарын үйлчлэлээр 
дамжуулан агуу зүйлс хийнэ гэдэг нь гайхалтай 
үлгэр жишээ биш гэж үү? Энэ залуу ахлагч 
номлолын дуудлагаа хүлээж аваад, ирэх сард 
номлогчийг бэлтгэх төвд очих гэж байгааг би 
саяхан мэдсэн. Тэр олон бодгалийг Христэд 
дагуулан авчирч чадна гэж би итгэж байна. Учир 
нь тэрээр гэр бүлээсээ эхлүүлсэн санваарын 
үйлчлэлдээ Христийг дагаж сурсан бөгөөд түүний 
үлгэр жишээ 14 настай дүүд нь хүчтэй нөлөөлж 
байгаа билээ.

Ах нар аа, бидний анзаардаггүй байж болох ч 
гэр бүл, найз нөхөд маань, бүр танихгүй хүмүүс 
хүртэл биднийг үлгэр дуурайлаа болгон харж 
байдаг. Санваартан хүний хувьд зөвхөн өөрсдөө 
Христэд ирэх нь хангалтгүй юм. Бидний үүрэг 
бол “Христэд ирэхэд бүхнийг урих”4 явдал юм. 
Бид зөвхөн өөрсдөдөө сүнслэг адислалыг хүлээн 

аваад сэтгэл дүүрэн байж болохгүй. Бид хайрладаг 
хүмүүсээ эдгээр адислал руу дагуулан явж, Есүс 
Христийн дагалдагчийн хувьд бүх хүнийг хайрлах 
ёстой. Аврагчийн Петрт өгсөн “Чи нэгэн цагт 
дахин эргэж, ах дүүсээ батжуул”5 хэмээх үүрэг 
даалгавар бидэнд ч бас хамаатай.

Галилын хүнийг дага

Өмнөх зам чинь харанхуй мэт санагдах өдрүүд 
ирэх болно. Тэгсэн ч Аврагчийг дагасаар бай. Тэр 
замыг мэднэ. Үнэндээ Тэр бол зам мөн.6 Та нар 
Христэд чин сэтгэлээсээ ойртох тусам мэдэрсэн 
зүйлсээ бусдад мэдрүүлэх гүн хүсэлтэй болно. Энэ 
мэдрэмжийг өөрөөр энэрэл буюу “түүний Хүү, 
Есүс Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр 
түүний цутгасан хайр”7 хэмээн нэрлэдэг. Хэрэв 
үүнийг хийвэл та нар Христийг дагах үйлсдээ 
бусдыг Түүн рүү хөтлөх бөгөөд Ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсоны хэлсэнчлэн “Бид Галилын тэр 
Хүн буюу Их Эзэн Есүс Христийг дагаж байхдаа 
хаа ч байсан, ямар ч дуудлагатай байсан бусдад 
сайнаар нөлөөлөх болно.”8

Энэ бол Христийн үнэн сүм гэдгийг би гэрчилж 
байна. Биднийг Бурханы бошиглогч, ерөнхийлөгч 
Монсон удирддаг. Тэр бол агуу удирдагч мөн 
Аврагчийн үнэн дагалдагч билээ. Есүс Христийн 
нэрээр, амен.  
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3.  Хувийн захидал; үг үсэг, цэг тэмдгийг стандартын 

дагуу болгов.
4.  Сургаал ба Гэрээ 20:59; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
5.  Лук 22:32
6.  Иохан 14:6-г үзнэ үү.
7.  Моронай 7:48
8.  Томас С.Монсон, “Your Personal Influence,” Ensign 
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Биднийг Аврагчийн хайрыг үлгэрлэн дуурайх үед 
Тэрээр гэрлэлтээ аврах, гэр бүлээ хүчирхэгжүүлэх 
зөв шударга хүч чармайлтыг тань гарцаагүй 
адисалж, арвижуулах болно.

Олон жилийн өмнө би 
Германы Франкфуртын 
Ариун сүмд байхдаа 
нэгэн настай хосыг 
гар гараасаа хөтөлсөн 
байгааг ажигласан юм. 
Тэдний нэг нэгэндээ 
үзүүлж байсан хайр, 
нинжин сэтгэл зүрх 
сэтгэлийг минь 
дулаацуулж билээ.

Энэ нь яагаад надад гүн сэтгэгдэл төрүүлснийг би 
сайн мэдэхгүй байна. Магадгүй тэр хоёр хүний 
тэвчээртэй байдал, үнэнч сэтгэлийн баттай бэлгэ 
тэмдэг болсон бие биенээ хайрлах хайрын эв 
нэгдлээс болсон байж болох юм. Энэ хос маш 
олон жил хамтдаа байсан бөгөөд тэдний бие биеэ 
хайрлах сэтгэл амьд, хүчирхэг хэвээрээ байлаа.

Амархан хаяж, орхидог нийгэм

Энэ сэтгэл хөдөлгөм байдал надтай энэ удаан 
хугацааны туршид үлдсэн өөр нэг шалтгаан 
гэвэл энэ нь өнөөдрийн зарим хандлагыг эсрэг 
тэсрэгээр нь харуулдаг болохоор тэр болов уу гэж 
би боддог. Дэлхий даяар олон нийгэм, улс оронд 
бүх зүйл нэг удаагийн хэрэгцээнийх мэт санагддаг 
болж. Ямар нэг зүйл эвдэрч, муудаж эхлэнгүүт л 
эсвэл зүгээр л залхсанаасаа болж бид тэдгээрийг 
гаргаж хаяад, илүү сайхан, шинэ, өнгөлөг зүйлээр 
сайжруулан сольдог.

Бид гар утас, хувцас, автомашин, харамсалтай нь 
бүр хүмүүстэй харьцах харилцаандаа хүртэл ийн 
ханддаг.

Бид өөрсдийн амьдралд цаашид хэрэггүй 
материаллаг зүйлсээ гарган хаяж, багасгах нь 
хэрэгтэй хэдий ч мөнхийн чухал зүйлс болох 
гэрлэлтээ, гэр бүлээ, өөрсдийн эрхэмлэдэг зүйлсээ 
мөн эх хувийг нь орчин үеийнхээр солих гэсэн 
бодолтой байх нь гүн гүнзгий харамсал авчрах 
болно.

Би гэрлэлт, гэр бүлийг чухалчлан үздэг сүмд 
харъяалагддагтаа баяртай байдаг. Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд 
хамгийн сайн гэрлэлт, гэр бүлүүдтэй байдгаараа 
нэртэй. Энэ нь зарим талаас гэрлэлт болон гэр бүл 
нь мөнхөд байх учиртай хэмээх Иосеф Смитээр 
дамжин сэргээгдсэн чухал үнэний үр дүн гэдэгт 
би итгэдэг. Гэр бүл бол харилцаа нь дэлхий дээр 
байхад амьдралыг илүү хялбар байлгахын тулд 
шаардлагатай байдаг мөн тэнгэрт очоод бидэнд 
хэрэггүй гээд орхидог зүйл биш юм. Харин ч 
тэр нь тэнгэрийн жаяг юм. Тэдгээр нь селестиел 
загварын адилтгал, Бурханы мөнхийн гэр бүлийн 
хуулбар мөн.

Гэхдээ бат бөх гэрлэлт, гэр бүлийн харилцаа 
нь Сүмийн гишүүд байснаар автоматаар 
ирдэггүй. Тэдгээр нь байнгын, зорилготой хүчин 
чармайлтыг шаарддаг. Мөнхийн гэр бүлийн 
сургаал нь биднийг гэрлэлтээ болон гэр бүлээ 
хадгалж, өсч бэхжүүлэхийн төлөө чадах бүхнээ 
хийхэд урамшуулах ёстой. Би эдгээр мөнхийн 
чухал харилцаагаа хадгалан хамгаалж, асран 
халамжилж байдаг хүмүүсийг магтан сайшаамаар 
байна.

Өнөөдөр би авран хадгалж үлддэг тэр хүмүүсийг 
магтан ярихыг хүсч байна.

Гэрлэлтээ хадгалж үлдэх нь

Он жилүүдийн туршид би найдвар тээсэн, хайраар 

Авран хадгалдаг тэднийг магтая

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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дүүрэн олон залуу хосын лацдан холбох ёслолыг 
гүйцэтгэсэн юм. Тахилын ширээний хоёр талд 
өөд өөдөөсөө харан суухдаа, хожим салж, зүрх 
сэтгэлээ эмтлэх байх гэж бодож байсан ямар ч 
хүнтэй би дайралдаж байгаагүй.

Харамсалтай нь, ийм зүйл заримдаа тохиолддог.

Гэхдээ он цаг улирч, хайр дурлалын өнгө 
өөрчлөгдөх тусам зарим хүн нэгнийхээ аз 
жаргалтай байдлын талаар бодохоо больж, жижиг 
сажиг алдааг нь ажиглаж эхэлдэг. Ийм нөхцөлд 
тэр хүмүүсийн зарим нь эхнэр, нөхрөө ухаалаг, 
хөөрхөн, наргианч эсвэл залуу биш гэх эмгэнэлт 
дүгнэлтэд хүрдэг. Мөн тэд энэ нь тэдэнд өөр хэн 
нэгнийг хайж эхлэх зөвтгөх шалтгаан өгч байна 
гэж яагаад ч юм боддог.

Ах нар аа, хэрвээ энэ нь та нарыг бага зэрэг ч 
гэсэн дүрсэлж байгаа бол та нар салалт, бутарсан 
гэр бүл, эмтэрсэн зүрх сэтгэлд хүргэх зам дээр 
байна шүү гэж би сэрэмжлүүлж байна. Та нарыг 
яг одоо болиод, эргэж харан, гэрээнүүддээ үнэнч 
мөн зарчимч байх аюулгүй зам дээр буцаж 
гараасай гэж би та нараас гуйж байна. Мэдээж, 
энэ зарчим нь эгч нарт маань ч хамаатай юм.

Нухацтай болзоонд яван, гэрлэхээсээ өмнө эхлээд 
“төгс төгөлдөр эмэгтэйг” олох хэрэгтэй гэсэн 
хуурамч итгэл өвөрлөдөг ганц бие ах нартаа 
хандан нэг л үг хэлэхийг минь зөвшөөрнө үү.

Хайрт ах нар минь, хэрвээ төгс төгөлдөр эмэгтэй 
байх юм бол тэр эмэгтэй та нарыг сонирхох байх 
гэж та нар үнэхээр бодож байгаа эсэхийг би та 
нарт сануулж болох уу?

Бурханы аз жаргалын төлөвлөгөөгөөр бид төгс 
төгөлдөр хүнийг хайхаасаа илүү, амьдралын 
туршид хайраар дүүрэн, салшгүй, илүү төгс 
харилцааг хамтдаа бий болгох хүнийг хайж байдаг 
юм шүү. Энэ л зорилго нь юм шүү дээ.

Ах нар аа, гэрлэлтээ хадгалан үлддэг хүмүүс 
энэ хичээл зүтгэл нь хугацаа, тэвчээр, бүр 
бүхнээс илүүгээр Есүс Христийн Цагаатгалын 
адислалуудыг шаарддаг гэдгийг ойлгодог. 
Энэ нь та нарыг эелдэг, атаархдаггүй, амин 
хувиа хичээдэггүй, амар өдөөн хатгагддаггүй, 

хилэнцтийг боддоггүй, үнэнд баясдаг байхыг 
шаарддаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь энэрэл буюу 
Христийн цэвэр хайрыг1 шаарддаг.

Энэ бүхэн нь хоромхон зуур тохиохгүй. Агуу 
гэрлэлт өдрөөс өдөрт, нэг нэгээр тоосго тавихтай 
адил амьдралын туршид бий болдог юм.

Мөн энэ нь сайхан мэдээ юм.

Та нарын одоогийн харилцаа хэр хавтгай байх 
нь хамаагүй, хэрвээ бид эелдэг байдал, өрөвч 
сэтгэлийг үзүүлж, сонсон, золиосолж, ойлгон, 
амин хувиа бодохгүй хайрга чулууг нэмэхээ 
үргэлжлүүлэх юм бол эцэстээ агуу том пирамид 
баригдаж эхэлнэ.

Үүнд үүрд үргэлжлэх хэт удаан цаг зарцуулж 
байгаа мэт санагдаж магадгүй, гэхдээ аз 
жаргалтай гэрлэлт мөнхөд үргэлжлэх учиртай 
гэдгийг санаарай! Тиймээс “сайныг үйлдэхэд 
шантрамтгай бүү бай, учир нь та нар агуу 
[гэрлэлтийн] суурийг тавьж байна. Мөн агуу зүйл 
жижиг зүйлүүдээс ирдэг.”2

Энэ нь алгуурхан шат шатаар явж болно, гэхдээ 
уйтгар гунигтай ажил байх ёсгүй юм шүү. Үнэн 
хэрэгтээ, бид бүгдийн мэддэгээр, эхнэр нөхөр 
хоёр хоёулаа аз жаргалтай байгаа цагт салалт 
бараг тохиодоггүй гэдгийг би дурдаж болох уу?

Тиймээс аз жаргалтай бай!

Ах нар аа, тэгээд эхнэрийгээ аз жаргалтай 
болгодог зүйлсийг хийж өгөн, түүнийг 
гайхшируул.

Гэрлэлтээ аварч, хадгалан үлддэг хүмүүс аз 
жаргалтай байхыг сонгодог юм шүү. Зарим 
сэтгэлийн хямрал нь тусгай эмчилгээ шаарддаг 
хэдий ч Абрахам Линколны “Ихэнх хүн өөрсдийн 
хүсч байгаа хэмжээгээр л аз жаргалтай байдаг” 
хэмээн хэлсэн ухаалаг үгсэд би их дуртай. Энэ 
нь “Эрэлхийл, тэгвэл та нар олох болно”3 хэмээх 
судартай маш сайхан зохицож байна.

Хэрвээ бид ханиасаа дутагдлыг нь, гэрлэлтээсээ 
уурлаж бухимдуулах зүйлсийг хайх юм бол 
тэдгээрийг олж л таараа. Учир нь хүн бүхэнд 
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дутагдал байдаг. Нөгөө талаас, хэрвээ бид сайн 
сайхныг хайх юм бол тэдгээрийг бид бас олох л 
болно. Учир нь хүн бүхэнд олон сайн тал байдаг.

Гэрлэлтээ авран хадгалдаг хүмүүс хогийн 
ургамлыг зулгаан хаяж, цэцгийг усалдаг. Тэд 
цэвэр хайрын эелдэг зөөлөн мэдрэмжийг төрүүлэх 
ач ивээлийн өчүүхэн үйлсийг баярлан тэмдэглэдэг. 
Гэрлэлтээ авран хадгалдаг хүмүүс ирээдүйн 
үеийнхнийг авардаг.

Ах нар аа, яагаад түүнд хайртай болсноо санаарай.

Гэрлэлтээ илүү бат бөх, аз жаргалтай болгохын 
төлөө өдөр бүр хөдөлмөрлө.

Хайрт андууд минь, гэрлэлтээ авран хадгалдаг 
тэдгээр аз жаргалтай, баяр хөөртэй бодгалийн 
дунд тоологдохын тулд чадах бүхнээ хийцгээе.

Гэр бүлээ авран хадгалах нь

Өнөөдөр би гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцаагаа 
хадгалан үлддэг хүмүүсийг магтан ярихыг хүсч 
байна. Гэр бүл бүрд аврал хэрэгтэй байдаг.

Манай Сүм бат бөх гэр бүлээрээ нэртэй байдаг нь 
их сайхан хэрэг хэдий ч энэ нь миний гэр бүлээс 
бусад гэр бүлийг л хэлж байна гэж бид заримдаа 
бодож магадгүй. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ төгс 
төгөлдөр гэр бүл гэж байдаггүй юм шүү.

Гэр бүл болгонд хүнд мөчүүд тохиодог.

Аав ээж чинь чамаас өөрсдийнхөө селфи зургийг 
авч өгөхийг гуйх эсвэл үеэл эгч чинь чамайг 
дэндүү голомтгой болохоор л одоо болтол 
ганц бие байна гэж зүтгэх эсвэл хатуу зөрүүд 
бодолтой хүргэн ах чинь өөрийн улс төрийн 
бодлыг сайн мэдээний бодлого гэж үзэх эсвэл аав 
чинь өөрийнхөө дуртай киноны баатрууд шиг 
хувцаслан гэр бүлийн зураг авахуулах төлөвлөгөө 
гаргах мэт.

Тэгтэл чи Оддын дайн киноны Чюбаккагийн 
хувцас өмсөх болж таарвал яах вэ.

Гэр бүлүүд тийм байдаг шүү дээ.
Бид адилхан гентэй байж болох ч адилхан биш. 

Бид бүгдэд өөр өөр өвөрмөц сүнс байдаг. Бидний 
олж авсан туршлага бидэнд өөр өөр арга замаар 
нөлөөлдөг. Эцэст нь бид бүгдээрээ өөр өөр юм.

Бусад бүх хүнийг өөрсдийн цутгасан хэв маягт 
тааруулахыг хичээхийн оронд бид өөрсдийн 
ялгаатай байдлаа баярлан тэмдэглэж, амьдралд 
маань байнгын гэнэтийн баяр нэмж, сонирхолтой 
байлгадагт талархаж болно.

Заримдаа гэр бүлийн гишүүд маань сонголт 
хийдэг. Тэд заримдаа бодлогогүй, бусдыг 
хохироосон, ёс суртахуунгүй зүйлс хийдэг. Ийм 
тохиолдлуудад бид яах ёстой вэ?

Ганцхан арга хэмжээ бүх л нөхцөл байдалд таарна 
гэж байхгүй. Гэр бүлээ авран хадгалдаг тэдгээр 
хүн ханьтайгаа мөн гэр бүлтэйгээ зөвлөлдөж, 
Их Эзэний хүслийг эрэлхийлж, Ариун Сүнсний 
өдөөлтүүдийг анхааралтай сонсдог учраас 
амжилттай байдаг юм. Тэд өөрсдийнх нь гэр бүлд 
тохирох зөв зүйл өөр нэг гэр бүлд зөв биш байж 
болно гэдгийг мэддэг.

Гэхдээ нөхцөл байдал бүрд хийж болох нэг зүйл 
байдаг.

Бид Мормоны номоос аз жаргалтай байхын 
нууцыг олж мэдсэн нэгэн ард түмний талаар 
уншдаг. Үеэс үед “… Зөрчилдөөн огт байсангүй. 
… Мөн Бурханы мутраар бүтээгдсэн бүх 
хүмүүсийн дунд илүү аз жаргалтай хүмүүс байх 
аргагүй нь гарцаагүй юм.” Тэд яаж тийм байж 
чадсан бэ? Яагаад гэвэл, хүмүүсийн зүрх сэтгэлд 
орших Бурханы хайрын ачаар юм”4

Танай гэр бүлд ямар ч асуудал бэрхшээл тулгарсан 
бай, тэдгээрийг шийдэхийн тулд юу ч хийх 
хэрэгтэй байсан гэсэн шийдвэрийн эхлэл ба 
төгсгөл нь энэрэл буюу Христийн цэвэр хайр 
юм. Энэ хайр байхгүй бол төгс мэт санагдах 
гэр бүлүүд ч хүндхэн байдалд ордог. Энэ хайр 
байвал хүнд асуудал бэрхшээлтэй гэр бүлүүд ч 
амжилттай байж чаддаг юм.

“Энэрэл хэзээ ч дуусдаггүй.”5

Энэ нь гэрлэлтийг хадгалах тал дээр ч үнэн! Гэр 
бүлүүдийг аврах тал дээр ч үнэн!
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Бардам зангаа хойш тавь

Энэрлийн том дайсан нь бардамнал. Бардамнал 
нь гэрлэлт, гэр бүлүүдийн бэрхшээл зовлонтой 
тулгардаг хамгийн гол шалтгаануудын нэг 
юм. Бардам зан нь цухалдуу, бүдүүлэг, атаа 
жөтөөч байдаг. Бардам зан нь өөрийн хүч 
чадлыг өөгшүүлэн, бусдын ариун журмыг үл 
тоомсорлодог. Бардам зан нь хувиа боддог бөгөөд 
амархан өдөөн хатгагддаг. Бардам зан нь ямар 
ч хорон санаа байгаагүй үед байна гэж боддог 
ба хуурамч дүр үзүүлэн сул дорой талаа нуудаг. 
Бардам зан нь эрээ цээргүй, гутрангуй, уур 
уцаартай, тэвчээргүй байдаг. Энэрэл нь Христийн 
цэвэр хайр юм бол бардам зан нь Сатаны гол зан 
чанар юм.

Бардам зан нь хүн төрөлхтөний нийтлэг дутагдал 
байж болно. Гэхдээ энэ нь бидний сүнслэг 
өвийн нэг хэсэг биш бөгөөд Бурханы ариун 
санваартнуудын дунд үүнд ямар ч зай байхгүй.

Ах нар аа, амьдрал богинохон. Харамсал нь маш 
удаан үргэлжилж болно. Зарим нь бүр мөнхөд 
дамжин цуурайтах үр дүнтэй байж болно.

Таны эхнэртээ, хүүхдүүддээ, эцэг эхдээ, ах 
эгч дүүдээ хандах хандлага үеэс үед нөлөөлөх 
болно. Та үр удамдаа ямар өвийг үлдээхийг хүсч 
байна вэ? Өшөө авалт, хатуу ширүүн байдал, өс 
хонзон, уур хилэн, айдсын өвийг үлдээх үү? Эсвэл 
хайр, даруу зан, уучлал, нинжин сэтгэл, сүнслэг 
өсөлтийн өвийг үлдээх үү?

Бид бүгдээрээ “өршөөлгүй хүнд өршөөлгүй шүүлт 
байх болно”6 гэдгийг санах хэрэгтэй.

“Өршөөл шүүлтийг ялдаг”7 учраас гэр бүлийнхээ 
харилцааны төлөө, бодгалийнхаа төлөө өршөөл 
уучлалыг агуулдаг байгаач.

Бардам зангаа хойш тавь.

Хүүхдүүд, эхнэр, гэр бүл, найз нөхдөөсөө чин 
сэтгэлээсээ уучлал гуйх нь сул доройн биш, харин 
хүч чадлын шинж тэмдэг юм. Зөв байх нь орчин 
тойрныхноо халамжлах, эдгээх, хайрлахаас илүү 
чухал зүйл гэж үү?

Гүүр барь; түүнийг бүү устга.

Бүр таны буруу биш байсан ч, бүр ялангуяа таны 
буруу биш үед хайр нь бардамналыг ялан дийлэг.

Хэрэв та нар үүнийг хийх аваас ямар ч тулгарч 
буй асуудал бэрхшээл дуусах болно. Мөн 
таны зүрх сэтгэлд буй Бурханы хайрын ачаар 
зөрчилдөөн үгүй болох болно. Харилцаагаа аврах 
эдгээр зарчим гэрлэсэн, салсан, бэлэвсэрсэн 
эсвэл ганц бие байхаас үл шалтгаалан бид бүгдэд 
хамаатай. Бид бүгд бат бөх гэр бүлийн аврагчид 
байж чадна.

Хамгийн агуу хайр

Ах нар аа, биднийг авардаг Нэгний жишээг 
дагацгаая. Бидний Аврагч гэж дууддаг Тэр 
“бидний бодгалийг хайраар”8 ялан дийлсэн 
билээ. Есүс Христ бидний Багш. Түүний ажил 
бол бидний ажил. Энэ бол аврах ажил бөгөөд гэр 
орноос маань эхэлдэг.

Авралын төлөвлөгөөний бүтэц дэх агуу хайр нь 
амин хувиа хичээдэггүй, бусдын сайн сайхныг 
эрэлхийлдэг. Энэ нь Тэнгэрлэг Эцэгийн бидний 
төлөөх хайр юм.

Биднийг Аврагчийн хайрыг үлгэрлэн дуурайх үед 
Тэрээр гэрлэлтээ аврах, гэр бүлээ хүчирхэгжүүлэх 
зөв шударга хүч чармайлтыг тань гарцаагүй 
адисалж, арвижуулах болно.

Авран, хадгалдаг тэдний дунд тоологдохын 
төлөөх цуцалтгүй, зөв шударга хичээл зүтгэлд 
тань Их Эзэн та нарыг адислах болтугай. Энэ бол 
Есүс Христийн нэр дээр хэлэх миний залбирал 
юм, амен.  

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  1 Коринт 13:4–7; мөн Моронай 7:47-г үзнэ үү.
2.  Сургаал ба Гэрээ 64:33
3.  Матай 7:7; Лук 11:9; 3 Нифай 14:7
4.  4 Нифай 1:15–16
5.  1 Коринт 13:8; мөн Моронай 7:46-г үзнэ үү.
6.  Иаков 2:13, English Standard Version.
7.  Иаков 2:13, English Standard Version.
8.  “O God, the Eternal Father,” Hymns, no. 175.
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Бидний санваарын үүрэг хариуцлага бол өөрийн 
болон эргэн тойронд байгаа хүмүүсийнхээ гэр 
бүлийг анхаарлынхаа төвд байлгах явдал юм.

Би энэ үдэш Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн Санваарын 
нэгдсэн хуралдаанд 
та бүхэнтэй хамт 
байгаадаа баяртай 
байна. Энэ бол Сүмийн 
түүхэн дэх хамгийн 
агуу цаг үе билээ. 
Огайо, Көртландад 
нэг зуун наян хоёр 
жилийн тэртээ, 1834 

онд бүх санваартныг хааш хаашаагаа 4,2 метрийн 
хэмжээтэй дүнзэн байшинд дуудаж цуглуулжээ. 
Тэрхүү цуглаанаар бошиглогч Иосеф Смит: 
“Та нар энэ Сүмийн болон хаант улсын хувь 
тавилангийн талаар эхийнхээ өвөр дээрх нялх 
хүүхэд лүгээ адил их зүйлийг мэдэхгүй байгаа. 
Та нар үүнийг ойлгохгүй байна. … Өнөө орой 
энд хуруу дарам цөөхөн санваартан байгааг 
та нар харж байна. Гэвч энэ Сүм Хойд, Өмнөд 
Америкийг дүүргэнэ—энэ дэлхийг дүүргэнэ”1 
хэмээн хэлсэн гэдэг.

110 гаруй улс орны олон сая санваартан энэ 
хуралдаанд ирсэн байна. Магадгүй бошиглогч 
Иосеф Смит энэ цаг үеийг мөн бидний 
гайхамшигт ирээдүйг урьдаас харсан байж болох 
юм

Өнөө орой хэлэх гэсэн миний захиас уг ирээдүйг 
дүрслэх бөгөөд бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ бидэнд 
зориулан бэлдсэн аз жаргалын төлөвлөгөөний 
нэгэн хэсэг болохын тулд өөрийн зүгээс юу хийх 
ёстой тухай байх болно. Бид энд төрөхөөсөө 
өмнө өргөмжлөгдсөн Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ гэр 

бүлд амьдардаг байсан.  Тэр бидэнд Өөртэй 
нь адил болон өсөн дэгжиж, хөгжих боломж 
олгох төлөвлөгөөг боловсруулсан. Тэр бидэнд 
хайртай байсан учраас үүнийг хийсэн юм. 
Энэ төлөвлөгөөний зорилго бол Тэнгэрлэг 
Эцэг маань хэрхэн амьдардагтайгаа адил мөнх 
амьдрах эрхийг бидэнд олгох явдал байв. Сайн 
мэдээний энэ төлөвлөгөө биднийг сорих мөнх 
бус амьдралыг өгсөн. Хэрэв бид сайн мэдээний 
хууль, санваарын ёслолын дагуу амьдарвал Есүс 
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан Түүний 
хамгаас агуу бэлэг болох мөнх амьдралыг хүлээн 
авна гэсэн амлалтыг бидэнд өгсөн.

Мөнх амьдрал гэж Бурхан Мөнхийн Эцэгийн 
маань амьдардаг амьдралыг хэлнэ. Бурхан 
Өөрийнхөө зорилгыг “үхэшгүй байдал хийгээд 
мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах” 
(Moсе 1:39) явдал хэмээн хэлсэн. Санваартан 
бүрийн нэн тэргүүнд тавьж байх ёстой зорилго 
бол хүмүүсийг мөнх амьдрал өөд тэмүүлэхэд 
туслах явдал юм.

Санваартан бүрийн хүчин чармайлт, санваарын 
ёслол бүр Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд Есүс 
Христийн Цагаатгалаар дамжин өөрчлөгдөх, 
төгс гэр бүлийн нэгжийн гишүүн болоход туслах 
зорилготой. Энэ нь “хүн бүрийн хийх ёстой агуу 
ажил бол сайн мэдээнд итгэн, зарлигуудыг дагаж, 
мөнх гэр бүлийн нэгжийг үүсгэн, төгс болгох”2-
оос гадна бусдад ийнхүү хийхэд туслах үүрэгтэй 
нь холбоотой.

Энэ нь үнэн учраас хийдэг бүх зүйлийн маань 
гол төв болоод зорилго нь селестиел гэрлэлт байх 
ёстой. Энэ нь бид мөнхийн ханьтайгаа Бурханы 
ариун сүмд лацдан холбогдохыг эрэлхийлэх 
ёстой гэсэн үг юм. Үүнээс гадна энэ болон ирэх 
амьдралд бид эхнэр нөхрийг гэр бүлтэй нь холбож 
байдаг гэрээнд орж, сахихыг бусдад урамшуулан 
дэмжих ёстой.

Мөнхийн гэр бүл
ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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Яагаад энэ бүхэн хөгшин эсвэл залуу, дикон эсвэл 
дээд прист, эцэг эсвэл хүү болох бидний хүн нэг 
бүрд ийм их хамаатай юм бэ? Яагаад гэвэл өөрийн 
болон эргэн тойрны хүмүүсийнхээ гэр бүлийг 
анхаарлынхаа төвд байлгах нь бидний санваарын 
үүрэг хариуцлага юм. Чухал шийдвэр бүрийг энэ 
шийдвэр нь гэр бүлүүдийг Тэнгэрлэг Эцэгтэй 
болон Есүс Христтэй хамт амьдрахаар зохистой 
байлгахад хэрхэн нөлөөлж байгаа дээр үндэслэн 
гаргаж байх ёстой. Санваарын үйлчлэлд үүнээс 
чухал зүйл гэж үгүй.

Энэ үдэш сонсож суугаа диконд гэр бүлийнхээ 
болон чуулгын гишүүний хувьд энэ нь ямар 
утгатай болохыг хэлье.

Түүний гэр бүлийнхэн тогтмол залбирч, гэр 
бүлийн үдшээ хийдэггүй байж болно. Хэрэв 
аав нь эдгээр үүргээ ойлгон, залбирч, судраас 
уншихаар гэр бүлээ цуглуулбал дикон үүнд 
инээмсэглэн, шамдан оролцох ёстой. Тэр ах, эгч, 
дүү нараа оролцохыг уриалан дуудаж, оролцвол 
урмын үг хэлж болно. Мөн хичээлийн жилийн 
эхэнд эсвэл өөр шаардлага гарсан үед ааваасаа 
адислал өгөхийг хүсэж болно.

Ийм итгэлтэй аав түүнд байхгүй байж ч болох юм. 
Гэхдээ ийм зүйл болоосой гэсэн зүрх сэтгэлээс 
нь гарсан хүсэл түүний итгэлийн ачаар эргэн 
тойрных нь хүмүүст тэнгэрийн хүчийг авчрах 
болно. Тэд диконы чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа 
гэр бүлийн амьдралыг эрэлхийлнэ.

Аароны санваарын багш гэрийн багшийн үүрэгт 
ажлаа Их Эзэнд нэгэн гэр бүлийн амьдралыг 
өөрчлөхөд туслах боломж гэж харж болно.

“Багшийн үүрэг нь сүмийг ямагт харж хандах, 
мөн тэдэнтэй хамт байж мөн бэхжүүлэх нь болой;

“Мөн сүмд алдас байхгүй, мөн бие биендээ хахир 
хатуу хандахгүй, мөн худал хэлэхгүй, хов жив 
хөөцөлдөхгүй, мөн шүүмжлэхгүй байхад анхаарах 
нь болой” (С ба Г 20:53–54) хэмээн зөвлөсөн.

Үүний адил Аароны санваарын пристэд

“Санваартны үүрэг нь номлох, заах, тайлбарлах, 

ухуулах, мөн баптисм хүртээх, мөн ариун ёслолыг 
гүйцэтгэх нь болой,

“Мөн гишүүн бүрийн гэрээр айлчлан, мөн чанга 
дуугаар болон чимээгүй залбирахыг, мөн гэр 
бүлийн бүх үүргээ гүйцэтгэхийг тэдэнд ухуулах 
нь болой” (С ба Г 20:46–47) хэмээх тушаалыг 
өгсөн.

Та нар залуухан багш, прист байхдаа бодож 
байсантай минь адил эдгээр шаардлагад хэрхэн 
хүрч болох талаар боддог байж магадгүй. Гэр 
бүлийг мөнхийн амьдрал өөд чиглүүлэхдээ 
дургүйг нь хүргэлгүй мөн шүүмжилж байгаа 
сэтгэгдэл төрүүлэхгүйгээр хэрхэн ухуулж болохыг 
би сайн мэддэггүй байлаа. Би зүрх сэтгэлийг 
өөрчлөх чадалтай ухуулга нь зөвхөн Ариун 
Сүнсээр хийгддэг гэдгийг олж мэдсэн юм. Энэ 
нь бид гэр бүлийнхээ төгс гишүүн нь байж 
чадсан Аврагчийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцахад 
ихэвчлэн болж өнгөрдөг. Бид Түүнийг хайрлахад 
анхаарлаа төвлөрүүлэх юм бол айлчлан очдог 
айл тань улам их эв нэгдэлтэй, амар тайван байх 
болно. Биднийг гэр бүлүүдэд очиж үйлчлэхэд 
Ариун Сүнс бидэнтэй хамт байх болно.

Залуу санваартан залбирч, ярьж, гэр бүлийнхээ 
гишүүдийг урамшуулан дэмжиж байгаа 
байдлаараа бусдын оюун ухаан, зүрх сэтгэлд 
Аврагчийн нөлөө, үлгэр жишээг харуулдаг.

Нэгэн ухаалаг санваарын удирдагч надад үүнийг 
ойлгосон болохоо харуулсан билээ. Тэр өсвөр 
насны хүүгээс маань гэрийн багшийн ажлыг 
удирдан явуулахыг хүссэн юм. Айлчлан очих гэж 
байгаа гэр бүлийнхэн түүний ухуулгыг хүлээн 
авахгүй байж болох ч бяцхан хүүгийн энгийн заах 
арга барил, гэрчлэл хатуурсан зүрх сэтгэлд нь 
хүрэх байх гэж бодож байгаагаа тэр хэлжээ.

Залуу ахлагч мөнхийн гэр бүлийг бий болгоход 
хэрхэн тусалж болох вэ? Тэр номлолын талбарт 
гарах гэж байж болно. Тэр чин сэтгэлээсээ гэр 
бүлүүдийг олж, заан, баптисм хүртээх боломжтой 
байхын төлөө залбирч болно. Нэгэн өдөр миний 
номлолын хамтрагч бид хоёр сайхан эхнэр, 
хоёр хөөрхөн охинтойгоо амьдардаг нэгэн 
залуугийн гэр бүлтэй хамт сууж байснаа одоо ч 
гэсэн мартдаггүй. Ариун Сүнс тэдэн дээр ирж, 
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Есүс Христийн сайн мэдээ сэргээгдсэн гэдгийг 
гэрчилсэн юм. Тэр ч байтугай тэд итгэсэн учраас 
бяцхан охидыг нь ариун ёслолын нэгэн цуглаан 
дээр харж байсантай адил адисалж өгөхийг 
биднээс хүсэж билээ. Хүүхдүүдийг нь адислаасай 
гэсэн хүсэл тэдэнд байсан ч жинхэнэ адислалыг 
зөвхөн Бурханы ариун сүмд гэрээ хийснээр 
хүлээн авах боломжтой гэдгийг тэд хараахан 
ойлгохгүй байв.

Одоо ч гэсэн насан өндөр болсон тэр хос болон 
охид нь мөнхийн гэр бүлийн амлалтыг аваагүй 
байгаа гэж бодоход зүрх минь шимширдэг. Эцэг эх 
нь өөрсдөд нь ирэх боломжтой байсан адислалын 
зах зухаас бага ч болов мэдэрсэн. Би тэдэнд ямар 
нэгэн байдлаар, хаа нэгтээ мөнхийн гэр бүл болох 
боломж олдоно байх гэж найдаж явдаг.

Номлолын талбарт гарч байгаа бусад номлогчид 
хүүд минь тохиолдсоноос ч илүү баярт явдал 
тохиолдох болно.  Тэр хамтрагчтайгаа хамт 
зүдрүүхэн амьдралтай, найман хүүхэдтэй бэлэвсэн 
эмэгтэйг олсон байжээ. Тэр тэднийг, та нарын 
хүсэж байгаатай адил, мөнхийн гэр бүлтэй 
болгохыг хүсэж байлаа. Тэр үед хүүд маань энэ 
бүхэн боломжгүй, найдваргүй мэт санагдаж 
байсан гэдэг.

Хүүгээ тэр бэлэвсэн эмэгтэйд баптисм 
хүртээснээс хойш олон жилийн дараа, би тэр 
бяцхан хотод айлчлан очиход тэр эмэгтэй намайг 
гэр бүлтэйгээ уулзуулахаар урьсан юм. Түүний 
хүүхдүүд ач зээ нартай нь тэр хавийн өөр өөр 
цуглааны байрнаас ирж байсан тул надад удаан 
хүлээх хэрэг гарав. Нэг хүү нь бишопын зөвлөлд 
итгэлтэйгээр үйлчилж, бүх хүүхэд нь ариун 
сүмийн гэрээнд орж, мөнхийн гэр бүлд лацдан 
холбуулж, адислагдсан байлаа. Тэр сайхан эгчтэй 
салах ёс хийх үед тэр миний бэлхүүсээр тэврэн, 
“Матеод намайг нас барахаас өмнө ирж уулз гэж 
хэлээрэй” гэж захиж билээ. Тэр эгч итгэлтэй 
ахлагчидтай уулзсан учраас Бурханы хамгаас агуу 
бэлгийг баярлан хүлээх боломжтой болсон юм.

Ахлагч хүн номлолоосоо буугаад, өөрийнхөө 
болон хайртай хүмүүсийнхээ төлөө мөнх 
амьдралыг эрэлхийлнэ гэсэн амлалтандаа үнэнч 
байхын тулд хийх ёстой зүйлүүд бий. Гэрлэлтээс 
өөр чухал амлалт энэ болон ирэх амьдралд 

үгүй. Та нар номлолынхоо дараа гэрлэлтийг нэн 
түрүүнд тавих ёстой гэсэн мэргэн зөвлөгөөг 
сонсож байсан.  Итгэлтэй санваарын үйлчлэгч 
ухаалаг байж, үүнийг биелүүлдэг.

Тэрээр гэрлэх тухай бодож үзэхдээ үр 
хүүхдийнхээ эхийг мөн тэдэнд уламжлуулах өвийг 
сонгож байгаа гэдгээ олж харна. Тэр сонголтоо 
чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэн, залбирч байж хийнэ. 
Гэрлэж байгаа хүн нь гэр бүлийн талаарх үзэл 
бодол, Их Эзэний гэрлэлтийн зорилгын талаарх 
итгэл үнэмшлийг нь хуваалцдаг мөн тэр эмэгтэйн 
гарт үр хүүхдийнхээ аз жаргалыг найдаж болно 
гэдэгт бат итгэсэн байх ёстой.

Ерөнхийлөгч Н.Элдон Таннэр: “Та нар үр 
хүүхдийнхээ эцэг эхийг бусад эцэг эхээс илүү 
ихээр эрхэмлэн хүндэлж байх ёстой.  Үр хүүхдүүд 
тань таны өгч чадах хамгийн сайн—цэвэр ариун 
эцэг эхтэй байх эрхтэй”3 хэмээх мэргэн зөвлөгөөг 
өгсөн. Цэвэр ариун байдал нь таныг болон үр 
хүүхдүүдийг тань хамгаалах болно. Та тэдэнд энэ 
адислалыг өгөх үүрэгтэй.

Одоо энэ үдэш анхааран сонсож байгаа нөхөр, 
эцгүүдэд хандан үг хэлье. Та нар юу хийж чадах 
вэ? Селестиел хаант улсад хэзээ нэгэн цагт 
өөрөө болон гэр бүлээрээ амьдрахад шаардагдах 
өөрчлөлтийг хийх хүсэл тань нэмэгдсэн болов 
уу гэж би найдаж байна. Санваартан эцэг хүний 
хувьд та эхнэртэйгээ хамт гэр бүлийнхээ гишүүн 
бүрийн зүрх сэтгэлд хүрч, эцсийн өдрийг 
хүсэн хүлээхэд урамшуулан дэмжиж чадна. Та 
гэр бүлтэйгээ хамт ариун ёслолын цуглаанд 
суун, Ариун Сүнсийг урин дуудах гэр бүлийн 
цуглааныг хийж, эхнэртэйгээ болон гэр бүлтэйгээ 
хамт залбирч, тэднийгээ ариун сүмд авч ороход 
өөрийгөө бэлдэх болно. Та тэднийгээ мөнхийн гэр 
бүл болох замд хөтөлнө.

Та эхнэр, хүүхдэдээ Тэнгэрлэг Эцэг танд хэрхэн 
ханддагийн адил хандана. Та гэр бүлээ Аврагчийн 
арга барилаар удирдан залахын тулд Түүний үлгэр 
жишээ, удирдамжийг дагах болно.

 “Хүч буюу нөлөө нь санваарын ариун журмаар 
төдийгүй гагцхүү сэнхрүүллээр, тэсвэр 
тэвчээрээр, эелдэг зөөлөн хийгээд номхон 
дөлгөөнөөр, чин сэтгэлийн хайраар тэтгэгдэж 
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чадах буюу байх ёстой ажгуу;

“Нинжин сэтгэл, мөн цэвэр мэдлэгээр энэ нь 
зусардалтгүйгээр мөн заль мэхгүйгээр оюун 
санааг агуу ихээр өргөжүүлэн тэлдэг буюу---

“Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед хурц тодоор, 
цагаа олж шүүмжил; мөн тэрээр чамайг дайснаа 
гэж үзэхгүйн тулд, тэгээд та нар шүүмжилсэн 
түүнийг хайрлах хайраа дараа нь нэмэгдүүлснээ 
харуул” (С ба Г 121:41–43).

Их Эзэн санваартан аавуудад ямар нөхөр байх 
ёстойг нь хэлсэн байдаг. Тэрээр “Чи эхнэрээ бүх 
зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж мөн өөр хэнтэй ч биш 
харин түүнтэй нэгдэн нийлэх ёстой” (С ба Г 42:22) 
хэмээн хэлсэн. Их Эзэн “Чи … садар самууныг 
үйлдэх буюу … энэ мэт ямар ч зүйлийг үйлдэх 
ёсгүй” (С ба Г 59:6) гэсэн үгийг эхнэр нөхөрт 
хоёуланд хандан хэлсэн.

Тэрээр “Хүүхдүүд ээ, бүх талаар эцэг эхдээ 
дуулгавартай байгтун. Ингэх нь Эзэнд таалагдана” 
(Колоссай 3:20) мөн “Эцэг эхээ хүндэл” 
(Eгипетээс гарсан нь 20:12) хэмээн айлдсан.

Их Эзэн бие биенээ хайрлаж, дэмжиж бай гэсэн 
зөвлөгөөг гэр бүлд хандан өгсөн байдаг.

Тэр биднээс гэр бүлийнхээ “гишүүн бүрийн … 
амьдралыг төгс болгохын тулд хичээл зүтгэл 
гарга,” “сул дорой нэгнийгээ хүчирхэгжүүлж, 
холдон одсон хайртай хүмүүсээ ойртуулан, 
шинээр бий болсон сүнслэг хүч чадалд нь 
баярлацгаа”4 хэмээн хүссэн.

Түүнчлэн Их Эзэн биднээс нас барсан садан 
төрлийнхөө хүмүүсийг мөнхийн гэртээ 
өөрсөдтэйгөө хамт байлгахын тулд чадах бүхнээ 
хийж туслахыг хүссэн билээ.

Хүмүүст өвөг дээдсээ олж, нэрсийг нь ариун 
сүмд аваачихад нь туслахын тулд ихээхэн хичээл 
зүтгэл гарган ажилладаг дээд пристийн бүлгийн 
удирдагчид биднээс өмнө нас барсан хүмүүсийг 
аварч байна гэсэн үг юм. Тэдгээр дээд прист болон 

ёслолыг гүйцэтгэсэн хүмүүс сүнсний дэлхийд 
хүлээж байгаа гэр бүлийнхнийгээ мартаагүй тул 
ирэх дэлхийд тэдэнд талархах болно.

Бошиглогчид: “Гэрийнхээ ханан дотор хийж 
гүйцэтгэх ажил тань Их Эзэний та нарт үүрэг 
болгосон хамгийн чухал ажил байх болно. Гэрийн 
багш, бишопын ажил үүрэг, Сүмийн бусад үүрэгт 
ажил чухал ч гэлээ, гэрийнхээ ханан дотор гэртээ 
хийх ажил тань юунаас ч илүү чухал юм”5 хэмээн 
хэлсэн.

Өөртөө болон хайртай хүмүүстээ мөнх амьдралыг 
хүлээн авахад тусалдаг жижиг жижиг үйлдлүүд 
гэрт тань төдийгүй санваарын үйлчлэлд тань 
юунаас ч илүү үнэ цэнтэй юм. Эдгээр үйлдэл энэ 
амьдралын хувьд өчүүхэн жижиг байж болох ч 
мөнх оршихуйд үүрдийн адислал авчрах болно.

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд Түүн рүү 
эргэн очиход туслахад үнэнчээр үйлчилбэл 
дэлхий дээрх тохинууллаа дуусгасны дараа хүсэн 
хүлээсэн үгээ сонсох эрхтэй болно. Тэр нь: “Сайн 
байна, итгэмжит сайн боол минь! Чи цөөн юманд 
итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. 
Эзнийхээ баяр баясгаланд ор” (Maтай 25:21) гэсэн 
үгс билээ.

Энэхүү “ихий[н]” дунд тоолж баршгүй үр удмыг 
бас амласан байдаг. Бид Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христийн гэрт тэнгэрийн адислалыг 
хүлээн авах эрхийг өөрсдөдөө болон бусдад олж 
авахад нь туслах болтугай хэмээн би залбирч 
байна. Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Санваарын хүчний энэхүү үнэ цэнтэй бэлэг 
бидэнд өөрсдөд маань мөн бусдад ариун нандин 
үүрэг хариуцлагыг төдийгүй онцгой адислал 
авчирдаг.

Хайрт ах нар минь, 
энэ үдэш миний хэлэх 
үгийг Ариун Сүнс 
удирдаасай хэмээн 
би залбирч байна. 
Санваартнууд бидний 
хувьд нэгэн нийтлэг 
зүйл байдаг. Бид 
Бурханы санваарыг 
атгаж, Түүний 
нэрээр үйлдэхээр 
итгэмжлэгдсэн билээ. 
Бид энэхүү ариун 
итгэмжлэлийн хүлээн 

авагчид юм. Биднээс их зүйл шаардагдах болно.

Бид Сургаал ба Гэрээ 121-р хэсгийн 36-р шүлэг 
дээрээс “Санваарын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй 
салшгүй холбоотой байдаг” хэмээн уншдаг. Ямар 
гайхалтай бэлэг бидэнд өгөгдөө вэ. Энэ санваарыг 
хамгаалж, Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд болон 
биднээр дамжуулан бусдад зориулан хадгалж буй 
бүхий л алдар суут адислалыг хүртэхэд зохистой 
байх нь бидний үүрэг хариуцлага юм.

Таныг хаана ч явсан санваар тантай хамт байх 
болно. Та ариун газруудад зогсож байна уу? Та 
өөрийгөө болон уг санваарыг зохисгүй газарт 
байлгаж эсвэл үйл ажиллагаануудад оролцон, 
өөрийгөө болон санваараа эрсдэлд оруулахаасаа 
өмнө, зогсоод үр дүнг нь бодож үзээрэй. 
Өөрийнхөө хэн болохыг мөн Бурхан таныг хэн 
болоосой хэмээн хүсдэгийг санаарай. Та бол 
амлалтын хүүхэд юм. Та бол хүч чадлыг эзэмшигч 
эр хүн бөгөөд Бурханы хүү билээ.

Санваарын хүчний энэхүү нандин бэлэг нь эрхэм 
үүрэг хариуцлагыг авчирдаг төдийгүй, бидэнд 
болон бусдад онцгой адислалыг авчирдаг юм. 

Бид хаана ч байсан санваарын хүчийг дуудахад 
үргэлж зохистой байх болтугай. Учир нь бидэнд 
ийн дуудах шаардлага болон боломж хэзээ гарч 
ирэхийг бид хэзээ ч мэдэхгүй.

Дэлхийн 2-р дайны үеэр миний нэг найз Өмнөд 
Номхон Далайд алба хааж байсан бөгөөд далай 
дээгүүр нисэж байхдаа онгоц нь бууны суманд 
оногджээ. Тэрээр багийнхантайгаа шатаж буй 
онгоцноос шүхрээр амжилттай үсэрч, аврах завиа 
хийлэн, түүн дээрээ гурав хоног хөвсөн юм.

Гурав дахь өдөр нь тэд аврах хөлөг олж харсан ч 
энэ нь тэдний хажуугаар өнгөрч одов. Маргааш 
өглөө нь аврах хөлөг дахин өнгөрлөө. Энэ нь уг 
аврах хөлгийн тэр бүсээр явах хамгийн сүүлийн 
өдөр гэдгийг ухаараад тэд цөхөрч эхэлсэн.

Тэгэхэд Ариун Сүнс найзад маань “Чамд санваар 
байгаа. Та нарыг ирж ав хэмээн аврах багийнханд 
тушаа” гэж хэлэв.

Тэрээр хэлснийх нь дагуу “Есүс Христийн нэрээр 
мөн санваарын хүчээр, эргэж ирээд биднийг ав” 
хэмээн тушаажээ.

Хэдэн минутын дараа хөлөг тэдэн дээр ирсэн 
байсан ба тэднийг хөлгийн тавцан дээр татаж 
гаргав. Итгэлтэй, зохистой санваартан тэрхүү 
туйлын хүнд нөхцөл байдалд санваараа ашиглан, 
өөрийнхөө болон бусдын амьдралыг адисалсан 
юм.

Бид яг одоо энд, шаардлагатай цаг үед, үйлчлэл 
болон адислалын цаг мөчид үргэлж бэлтгэлтэй 
байх шийдвэр гаргах болтугай.

Бид энэхүү Санваарын нэгдсэн хуралдааныг 
өндөрлүүлэх үед би та бүхэнд “та нар бол 
сонгогдсон угсаа, хаант тахилч нар” гэдгийг хэлье 
(1 Петр 2:9). Бид үргэлж эдгээр бурханлаг нэр 
хүндийг хүлээн авахуйц зохистой байх болтугай 
хэмээн би Аврагч Есүс Христийн нэрээр залбирч 
байна, амен.  

Ариун итгэмжлэл

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
ТОМАС С.МОНСОН
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Бид амархан буруу зүйлийг хийхийн оронд хэцүү 
ч гэсэн зөв зүйлсийг хийхээр сонгох болтугай.

Ах эгч нар аа, би 
өнөөдрийн захиасаа 
хэлэхийн өмнө ойрын 
хугацаанд баригдахаар 
төлөвлөсөн дөрвөн 
шинэ ариун сүмийг 
зарлахыг хүсэж байна. 
Үүнд: Эквадорын Кито; 
Зембабвийн Хараре, 
Бразилийн Белем, 
Перугийн Лимагийн 
хоёр дахь ариун сүм 
болно.

Намайг 1963 онд Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
чуулгын гишүүн болох үед Сүм даяар нийт 12 
ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байсан. Хоёр 
долоо хоногийн өмнө Прово хотын төв дэх ариун 
сүмийг онцгойлон адисалснаар одоо дэлхий даяар 
150 ариун сүм үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Эдгээр ариун өргөөнд хүлээн авдаг адислалууддаа 
бид хэчнээн талархалтай байдаг билээ.

Ах эгч нар аа, энэ өглөө та бүхэнтэй бодлоо 
хуваалцах боломжтой байгаадаа талархлаа 
илэрхийлэхийг хүсэж байна.

Би сүүлийн үед сонголтын талаар бодож байна. 
Түүхийн хаалга жижиг нугасан дээр эргэдэг 
шиг хүмүүсийн амьдрал ч адилхан гэж ярьдаг. 
Бидний хийдэг сонголтууд хувь тавиланг маань 
тодорхойлдог.

Бид сүнсний дэлхийг орхин, мөнх бус амьдралд 
ирэхдээ сонгох эрхийн бэлгээ авч ирсэн. Бидний 
зорилго бол селестиел алдар сууг хүртэх бөгөөд 
бидний хийдэг сонголтууд нь энэ зорилгодоо 

хүрэх эсэхийг маань их хэмжээгээр тодорхойлдог.

Та нарын ихэнх нь Алиса гайхамшгийн оронд 
хэмээх Льюс Карролын сонгодог зохиолыг мэднэ. 
Зурайн үргэлжилсэн эсрэг зүг рүү чиглэх салаа 
замын уулзвар дээр түүний ирдэг хэсгийг та 
нар санаж байгаа байх. Тэр аль зам руу эргэхээ 
бодож байхдаа Чэшир мууртай тааралддаг. Алиса 
муураас “Би аль замаар явах вэ?” гэж асуудаг.

Муур “Энэ нь чиний хаашаа явахыг хүсч 
байгаагаас шалтгаална. Хэрэв чи хаашаа явахыг 
хүсч байгаагаа мэдэхгүй бол аль замаар явах нь 
тийм ч чухал биш шүү дээ”1 гэж хариулдаг.

Алисагаас бидний ялгаатай тал гэвэл бид хаашаа 
явахыг хүсч байгаагаа мэддэг бөгөөд бидний 
аль замаар явах нь үнэхээр чухал юм. Учир нь 
энэ амьдралдаа дагадаг зам маань биднийг ирэх 
амьдрал дахь зорьсон газарт маань хүргэх болно.

Бид дайсны зорилгуудын эсрэг хамгийн үр дүнтэй 
хамгаалалт болох агуу бөгөөд хүчирхэг итгэлийг 
буюу биднийг дэмжиж мөн зөвийг сонгох 
хүслийг хүчирхэгжүүлдэг тийм бодит итгэлийг 
өөрсдийнхөө дотор хөгжүүлэхээр сонгох болтугай. 
Ийм итгэлгүйгээр бид хаашаа ч явж чадахгүй. 
Ийм итгэлтэйгээр бид зорилгуудаа гүйцэлдүүлж 
чадна.

Бид ухаалаг сонголт хийх шаардлагатай ч 
бидэнд ухаалаг бус сонголт хийх үе байдаг. 
Аврагчийн хангаж өгсөн наманчлалын бэлэг нь 
эрэлхийлж буй селестиел алдар суу руу удирдах 
тэр зам дээрээ биднийг эргэн ирж болохын тулд 
амьдралаа засаж залруулах боломжийг олгодог.

Бид нийтэд дэлгэрсэн зүйлийг дагахгүй байх 
зоригтой байх болтугай. Бид амархан буруу 
зүйлийг хийхийн оронд хэцүү ч гэсэн зөв 

Сонголтууд
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 
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зүйлсийг хийхээр сонгох болтугай.

Бид өдөр бүрийн амьдралдаа гаргадаг 
шийдвэрүүдээ тунгаан бодох үедээ буюу энэ эсвэл 
тэр сонголтыг хийх талаар бодохдоо энэ нь хэрэв 
бид Христийг сонговол зөв сонголт байх болно.

Үүнчлэн байх болтугай хэмээн бидний Их Эзэн, 
Аврагч Есүс Христийн нэрээр чин сэтгэлээсээ, 
даруухнаар залбирч байна, амен.  

ÝØËÝË¯¯Ä

1.  Льюс Карролл, Aлиса гайхамшгийн оронд, (1898), 89-
ээс хялбаршуулав.
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Хэрэв эдгээр зүйл нь үнэн юм бол дэлхийн мэддэг 
захиасууд дотроос найдвар, тусламжийн 
хамгийн агуу захиас бидэнд байна. 

Яг нэг жилийн өмнө 
3-р сарын 30-нд 
Ютагийн Американ 
Форкод амьдардаг 
хоёр настай Итан 
Карнэсэкка уушигны 
хатгалгаа тусаж, 
уушигных нь эргэн 
тойронд устсан учраас 
эмнэлэгт хүргэгдсэн 
юм. Хоёр хоногийн 
дараа түүний биеийн 
байдал улам муудаж, 

Солт Лэйк хот дахь Хүүхдийн эмнэлэг рүү 
нисдэг тэргээр хүргүүлэх шаардлагатай болсон 
байна. Сэтгэл нь зовсон түүний ээж Мишээл 
урд талын суудал дээр хүүдээ хань болж суух 
зөвшөөрөл авчээ. Тэр онгоцонд байгаа хүмүүстэй 
харилцахын тулд чихэвч зүүсэн байв. Мишээл 
өөрөө хүүхдийн сувилагч учраас өвчтэй бяцхан 
хүүг нь асарч байгаа эмч нарын яриаг сонсоод, 
Итаны биеийн байдал ноцтой байгааг хангалттай 
сайн ойлгож байлаа.

Энэхүү чухал цаг үед Мишээл тэднийг Дрэпэр 
Юта ариун сүмийн чанх дээгүүр явж байгааг 
анзаарав. Тэр өндрөөс уг хөндийг ажиглан, 
Жордан Ривэр ариун сүм, Окюр Маунтэн ариун 
сүм, бүр нэлээд цаана байгаа Солт Лэйк ариун 
сүмийг харж байв. Түүний оюун санаанд “Чи 
итгэж байна уу? Эсвэл үгүй юү?” гэсэн бодол орж 
иржээ.

Тэр энэ туршлагынхаа талаар

“Би Хүүхдийн хэсэгт, Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ангид ариун сүмийн адислалыг болон ‘гэр бүлүүд 

мөнхөд байх болно’ гэдгийг мэдэж авсан. Би 
Мексикт номлолын ажил хийж байхдаа олон сайн 
хүнд гэр бүлийн захиас хуваалцаж байсан. Би 
нөхөртэйгээ ариун сүмд энэ амьдралд болоод үүрд 
мөнх лацдан холбогдсон. Залуу эмэгтэйчүүдийн 
удирдагч байхдаа би гэр бүлүүдийн тухай зааж 
байсан ба гэр бүлийн үдшээр хүүхдүүддээ 
мөнхийн гэр бүлийн талаар хуваалцаж байсан. Би 
үүнийг үнэн гэдгийг МЭДЭЖ БАЙСАН. Гэхдээ 
би үнэн гэдэгт нь ИТГЭЖ БАЙСАН УУ? Хариулт 
маань асуулттайгаа адил оюун санаанд минь 
хурдан орж ирэн, Сүнс зүрх сэтгэл, оюун санаанд 
маань хариултыг аль хэдийн мэдэж байгааг 
нотолж өгсөн юм. БИ ИТГЭЖ БАЙСАН!

“Тэр үед би Тэнгэрлэг Эцэгтээ зүрх сэтгэлээ 
нээн, гэр бүлүүд үүрд мөнх хэмээн мэдэж, 
итгэдгийнхээ төлөө Түүнд талархаж билээ. Би 
үүнийг боломжтой болгож өгсөн Түүний Хүү Есүс 
Христийн төлөө Эцэгтээ талархсан. Би Тэнгэрлэг 
Эцэгт хүүгийнхээ төлөө талархаж, хэрэв 
бяцхан Итаныг тэнгэрлэг гэр рүүгээ авч явах 
шаардлагатай бол авч явж болно гэж хэлсэн. Би 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ бүрэн дүүрэн найдаж, Итаныг 
дахин харна гэдэгтээ итгэж байлаа. Би сэтгэл 
санаа хямарсан тэр үедээ ч маш их талархалтай 
байсан. Надад сайн мэдээ бол үнэн гэдэг гэрчлэл 
МӨН итгэл байсан. Миний сэтгэл амар тайван 
байсан”1 гэж ярьсан юм.

Итан эмнэлэгт олон долоо хоног асаргаа сувилалд 
байлаа. Хайртай хүмүүсийнх нь залбирал, мацаг 
барилт, итгэл тэрхүү асаргаа сувилгаатай нэгдэн 
түүнд эмнэлгээс гаран, гэрийнхэнтэйгээ хамт 
байхаар гэр рүүгээ буцах боломжийг олгосон юм. 
Тэр одоо эрүүл энх, сайн байгаа.

Тэрхүү шийдвэрлэх мөч Мишээлд амьдралынхаа 
турш заалгаж ирсэн зүйл нь зүгээр нэг үг 
байгаагүй гэдгийг нотолж өгчээ. Энэ нь үнэн юм.

Би итгэдэг үү?

ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
БОННИ Л.ОСКАРСОН
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Бид заримдаа Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд бидэнд өгөгддөг 
адислалд хэт дасаад, Их Эзэний үнэн Сүм дэх 
шавь байхын гайхамшиг, сүр жавхланг бүрэн 
дүүрэн ухаарч ойлгохоо мартдаг уу? Бид хэзээ 
нэгэн цагт энэ дэлхийд өгөгдөж болох хамгийн 
агуу бэлэгт талархалгүй байсандаа буруутай юу? 
Аврагч Өөрөө “Хэрэв чи миний зарлигуудыг 
сахьж мөн эцсээ хүртэл тэвчих аваас, чи Бурханы 
бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх 
амьдралтай байх болно”2 хэмээн хэлсэн.

Энэ Сүм зүгээр л нэг ням гаргуудад очдог 
мөн хэрхэн сайн хүн байхад суралцдаг сайхан 
газраас илүү утга учиртай юм. Энэ нь зүгээр л ёс 
суртахуунтай хүмүүстэй уулзаж, ярилцаж болох 
Христийн шашинтай хүмүүсийн сайн сайхан 
клубаас илүү утга учиртай. Энэ нь эцэг эхчүүдийн 
хүүхдүүдээ хариуцлагатай, сайн хүн болгохын 
тулд гэр орондоо заадаг агуу санаануудаас ч илүү 
утга учиртай. Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм нь эдгээр бүх зүйлээс 
хамаагүй илүү утга учиртай зүйл билээ.

Энэ Сүмд тунхагладаг гүн гүнзгий 
тунхаглалуудын талаар хэсэгхэн зуур бодоорой. 
Есүс Христийн дэлхий дээр байхдаа үүсгэн 
байгуулсан тэр Сүм бидний цаг үед Бурханаас 
дуудагдсан бошиглогчоор сэргээгдсэнд мөн 
бидний удирдагчид эртний төлөөлөгчдөд байсан 
Бурханы нэрээр үйлдэх хүч, эрх мэдлийг атгадаг 
гэдэгт бид итгэдэг. Үүнийг Бурханы санваар 
гэж нэрлэдэг. Энэхүү сэргээгдсэн эрх мэдлээр 
дамжуулан бид баптисм зэрэг авралын ёслолуудыг 
хүлээн авч, бидэнтэй үргэлж хамт байх Ариун 
Сүнсний цэвэршүүлэх, ариусгах бэлэгт 
баясаж чадна. Бидэнд энэ Сүмийг санваарын 
түлхүүрүүдээр дамжуулан удирдаж, чиглүүлдэг 
төлөөлөгч, бошиглогчид байдаг. Бурхан эдгээр 
бошиглогчоор дамжуулан хүүхдүүдтэйгээ ярьдаг 
гэдэгт бид итгэдэг.

Энэхүү санваарын хүч хэзээ нэгэн өдөр бидэнд 
Бурханы оршихуй руу эргэн очиж, Түүнтэй 
үүрд хамт амьдрах боломжтой болгодог ариун 
сүмүүдэд гэрээнүүдийг хийх, ёслолуудыг хүлээн 
авах боломжийг өгдөг гэдэгт бид итгэдэг. Бид 
мөн энэ хүчээр дамжуулан хосууд Бурханы өргөө 
гэж итгэдэг ариун нандин газар гэрлэлтийн шинэ 

бөгөөд үүрдийн гэрээнд орсноор гэр бүлүүд үүрд 
мөнхөд холбогдож чадна гэдгийг тунхаглаж байна. 
Бид эдгээр авралын ёслолыг зөвхөн өөрсдөдөө 
биш бас энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа эдгээр 
чухал авралын ёслолуудад оролцох боломжгүй 
байсан өвөг дээдсийнхээ төлөө хүлээн авч чадна 
гэдэгт итгэдэг. Бид энэ ариун сүмүүдэд өвөг 
дээдсийнхээ төлөө төлөөлөн гүйцэтгэх ёслолыг 
гүйцэтгэж чадна гэдэгт итгэдэг.

Бид Есүс Христийг дэлхийн Аврагч гэдгийг 
тунхаглахдаа Библийн нэмэлт гэрч болдог бусад 
судрыг бошиглогч мөн Бурханы хүчээр дамжуулан 
хүлээн авсан гэдэгт итгэдэг.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм бол Бурханы хаант улс бөгөөд дэлхий дээрх 
цорын ганц үнэн Сүм гэдгийг бид тунхаглаж 
байна. Есүс Христ тэргүүнд нь байдаг учраас энэ 
сүмийг Есүс Христийн Сүм гэж нэрлэдэг. Энэ бол 
Түүний Сүм. Эдгээр бүх зүйл Түүний цагаатгах 
золиослолын ачаар боломжтой болсон.

Бид эдгээр өвөрмөц шинж чанар дэлхий дээрх 
өөр ямар ч газар, байгууллагуудад байхгүй 
гэдэгт итгэдэг. Өөр бусад шашин, сүм хийд нь 
сайн сайхан мөн чин сэтгэлийнх байдаг боловч 
тэдгээрийн алинд нь ч Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд боломжтой байдаг 
авралын ёслолуудаар хангах эрх мэдэл байхгүй.

Бидэнд эдгээр зүйлийн талаар мэдлэг байдаг. 
Гэхдээ бид тэдгээрт итгэдэг үү? Хэрэв эдгээр зүйл 
нь үнэн юм бол дэлхийн мэддэг захиасууд дотроос 
найдвар, тусламжийн хамгийн агуу захиас бидэнд 
байна. Тэдгээрт итгэх нь бидний хувьд мөн 
бидний хайртай хүмүүсийн хувьд мөнхийн ач 
холбогдолтой зүйл юм.

Бид итгэхийн тулд сайн мэдээг толгойноосоо зүрх 
сэтгэл рүүгээ суулгах хэрэгтэй! Биднээс хүсэн 
хүлээдэг учраас эсвэл бидний өсөж торнисон соёл, 
дадал хэвшил учраас сайн мэдээг автоматаар дагах 
нь боломжтой зүйл. Зарим хүн Хаан Бенжамины 
урам зориг өгсөн номлолыг сонссоны дараа 
түүний хүмүүсийн мэдэрсэн туршлагыг мэдрээгүй 
байж болно. Тухайлбал: “Тэд бүгд нэгэн дуугаар 
хашгирч, өгүүлсэн нь: Тийм ээ, бидэнд ярьсан 
тэр бүх үгсэд тань бид итгэнэ, мөн түүнчлэн, 
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бидэнд хилэнцийг үйлдэх хүслийг үгүй болгох, 
харин үргэлж сайныг хийх болгон, бидэнд, өөрөөр 
хэлбэл бидний зүрх сэтгэлд хүчирхэг өөрчлөлтийг 
үйлдсэн Төгс Хүчит Их Эзэний Сүнсний учир 
тэдгээрийн гарцаагүйг мөн үнэнийг бид мэднэ.”3

Бид бүгд цаашид дэлхийн арга замуудыг дагах 
хүсэлгүй, харин Бурханы тааллыг олох хүсэлтэй 
байж болохын тулд зүрх сэтгэл, эгэл байдлаа 
өөрчлөхийг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Жинхэнэ 
хөрвөлт цаг хугацааны туршид ирдэг мөн 
итгэлээ хөгжүүлэх хүслийг багтаадаг үйл явц 
юм. Энэ нь биднийг интернэтийг биш судруудыг 
судлах үед ирдэг. Биднийг Бурханы зарлигуудад 
дуулгавартай байх үед ирдэг. Хөрвөлт нь биднийг 
эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст үйлчлэхэд 
ирдэг. Энэ нь чин сэтгэлээсээ залбирч, ариун 
сүмд ойр ойрхон орж, Бурханаас өгсөн үүрэг 
хариуцлагуудыг итгэлтэй биелүүлснээр ирдэг. Энэ 
нь байнгын, өдөр бүрийн хичээл зүтгэл шаарддаг.

Надаас “Өнөөдөр өсвөр үеийнхэнд маань тулгарч 
байгаа хамгийн том сорилт бэрхшээл юу вэ?” гэж 
байнга асуудаг. Хамгийн агуу сорилт бол тэдний 
амьдрал дахь “агуу хийгээд нүсэр барилгын”4 
аймшигтай нөлөө гэдэгт итгэдэг гэж би хариулдаг. 
Хэрэв Мормоны Ном бидний өдрүүдэд зориулан 
бичигдсэн юм бол Лихайн амьдралын модны 
үзэгдэл дэх захиасуудын ач холбогдлыг, агуу 
хийгээд нүсэр барилгаас хуруугаараа чичин, 
тохуурхаж байгаа тэдгээрийн үр дагаврыг 
анзаарахгүй өнгөрч болохгүй.

Хамгийн харамсалтай түүх нь аль хэдийн нарийн 
бөгөөд шулуун зам дээрх харанхуйлах манан 
дундуур гарсан, төмөр бариулаас барьсан, 
зорилгодоо хүрсэн, амьдралын модны цэвэр, 
амтат жимснээс хүртэж эхэлсэн хүмүүсийн түүх 
байдаг. Судрууд агуу хийгээд нүсэр барилга дахь 
тансаг хувцастай хүмүүс “жимснээс хүртсэн 
тэднийг хуруугаараа занган басхүү элэглэх 
байдалтай байх ажээ.

Мөн тэд жимсийг амссаныхаа дараа тэднийг 
тохуурхсан тэднээс ичингүйрхсэн болой; мөн 
тэд хориглогдсон замаар будилан орж мөн төөрч 
байв”5 хэмээн дурддаг.

Эдгээр шүлэг нь Есүс Христийн сайн мэдээг 

аль хэдийн амьдралдаа хүлээн авсан хүмүүсийг 
дүрслэн хэлсэн. Бид сайн мэдээнд төрсөн эсвэл 
сайн мэдээг олохын тулд харанхуйлах манан 
дундуур тэмцэж гарах хэрэгтэй байсан гэдгээсээ 
үл шалтгаалан “хамгийн үнэт мөн хамгийн 
хүсэл татам” мөн “Бурханы бүх бэлэгнүүдээс 
хамгийн агуу нь”6 болох мөнх амьдралыг бидэнд 
авчрах чадавхтай жимснээс хүртсэн. Бид зүгээр 
л жимснээс үргэлжлүүлэн хүртсээр, бидний 
итгэл үнэмшлээр доог тохуу хийдэг, эргэлзээ 
төрүүлэхдээ баяртай байдаг эсвэл Сүмийн 
удирдагчид болон сургаалаас бурууг хайдаг 
хүмүүсийг сонсохгүй байх хэрэгтэй. Эргэлзээнээс 
илүү итгэлийг сонгох нь бидний өдөр тутам 
хийдэг сонголт юм. Ахлагч М. Рассэлл Баллард 
биднийг “завиндаа үлдэж, аврах хантаазаа өмсөн, 
хоёр гараараа зууран барьцгаая”7 хэмээн уриалсан 
билээ.

Их Эзэний үнэн Сүмийн гишүүдийн хувьд 
бид аль хэдийн завин дээрээ гарсан билээ. Бид 
амьдралын зовлон бэрхшээл дундуур биднийг 
аюулгүй байлгах тайтгарал, тусламж, чиглүүлгийг 
өгөх үнэнийг олохын тулд дэлхийн гүн ухаанаар 
дамжуулан хайх шаардлагагүй. Бидэнд аль хэдийн 
үнэн байгаа. Итаны ээж олон жил итгэж явсан 
зүйлээ дүгнэн шинжилж, сэтгэл хямарсан үедээ ч  
“Би итгэж байна” гэж тунхагласан шиг бид ч бас 
тэгж чадна!

Их Эзэний хаант улсын гишүүн байх нь 
хэмжээлшгүй үнэ цэнтэй бэлэг гэдгийг би гэрчилж 
байна. Их Эзэний дуулгавартай, итгэлтэй хүмүүст 
нөөцөлсөн адислал, амар амгалан хүн төрөлхтний 
ухаарч чадахаас илүү гэдгийг би гэрчилж байна. 
Би энэ гэрчлэлээ Есүс Христийн нэрээр үлдээж 
байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Бонни Л.Оскарсон эгчтэй хуваалцсан хувийн 
тэмдэглэл

2.  Сургаал ба гэрээ 14:7
3.  Мозая 5:2–9
4.  1 Нифай 8:26
5.  1 Нифай 8:27–28; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
6.  1 Нифай 15:36
7.  M. Рассэлл Баллард, “Завиндаа үлдэж, чанга зууран 

барь!” Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий 
чуулган, 92. 
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Бид бүгдийн эрэлхийлдэг амар амгалан нь биднээс 
Есүс Христийн тухай суралцаж, Түүний үгсийг 
анхаарч мөн Түүнтэй хамт алхахыг шаарддаг.

Хэдэн жилийн өмнө 
манай охин, хүргэн 
хоёр Хүүхдийн 
хэсгийн дөрвөн настай, 
хөдөлгөөнтэй таван 
бяцхан хөвгүүнтэй 
ангид баг болж 
заахаар томилогджээ. 
Тэд хүүхдүүдэд сайн 
мэдээний зарчмуудыг 
заахын тулд удаа дараа 
гарах эмх замбараагүй 
байдлыг намжаах гэж 

чадлаараа хичээж, охин маань багшилж, харин 
хүргэн маань хүүхдүүдийг томоотой байлгах 
үүрэг хүлээдэг байв.

Ялангуяа нэлээд хэцүү байсан нэгэн хичээлийн 
үеэр сахилгагүй бяцхан хүүд хэд хэдэн удаа 
анхааруулсны дараа хүргэн маань тэр дөрвөн 
настай хүүг ангиас авч гарчээ. Ангиас гараад 
бяцхан хүүд түүний биеэ авч явах байдлын 
талаар болон эцэг эхийг нь олж уулзах хэрэгтэй 
байгааг хэлэх гэж байв. Бяцхан хүү хүргэнийг 
маань үг хэлэхээс нь өмнө тасалж, сэтгэлийн 
хөдөлгөөнтэйгөөр гараа дээш өргөн “Надад 
заримдаа Есүсийн тухай бодох нь хэцүү байдаг л 
юм” гэсэн аж.

Бидний зорьсон газар маань гайхамшигтай, аялал 
маань сэтгэл хөдлөм байж болох ч бид бүгдээрээ 
мөнх бус аяллынхаа турш сорилт бэрхшээл, уй 
гашууг туулах болно. Ахлагч Жозеф Б.Вөртлин: 
“Уй гашууны хүрд бидний хүн нэг бүр рүү 
яваандаа заадаг. Хүн бүр хэзээ нэгэн цагт гуниг, 
харууслыг үзэж туулах ёстой. Хэн ч үүнээс ангид 
байдаггүй.1 Их Эзэн мэргэн ухаанаараа хэнийг ч 
гуниг, харууслаас хамгаалж үлддэггүй”2 хэмээн 

заасан. Гэхдээ бидний энэ замаар амар тайван 
аялах нь ихэнхдээ Есүсийн тухай бодоход бидэнд 
хэр хэцүү байдгаас шалтгаална.

Оюун санааны амар амгалан, ухамсрын амар 
амгалан, зүрх сэтгэлийн амар амгалан нь бидний 
сорилт, уй гашуу, шаналлаас зайлсхийх чадвараар 
тодорхойлогддоггүй. Биднийг чин сэтгэлээсээ 
залбирсан ч шуурга бүр чиглэлээ өөрчилж, бүх 
сул дорой байдал эдгэрэхгүй байж болно; бид 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн заасан бүх 
сургаал, зарчим эсвэл дадлыг бүрэн дүүрэн 
ойлгохгүй байж болно. Гэсэн хэдий ч өгөгдсөн 
нөхцлийн хамт бидэнд амар амгалан амлагдсан 
байдаг.

Иоханы сайн мэдээнд Аврагч амьдралын гай 
зовлон дунд ч бид баяр хөөртэй байж, найдаж 
чадна хэмээн заасан байдаг; Тэрээр “Миний дотор 
та нар амар амгалан байг3 хэмээн тунхагласан 
учраас бид айх хэрэггүй. Есүс Христэд болон 
Түүний цагаатгах золиослолд итгэх итгэл маань 
хэзээд сайн мэдээний анхны зарчим бөгөөд “энэ 
дэлхийд амар амгаланг хийгээд ирэх дэлхийд 
мөнх амьдралд”4 найдах бидний найдвар дээр 
баригдах тэрхүү үндэс суурь байх болно.

Амьдралын өдөр тутмын сорилт бэрхшээл 
дунд бидний амар амгаланг хайх эрэл хайгуулд 
туслахын тулд “Надаас сурагтун, мөн миний 
үгсийг анхаарагтун; миний Сүнсний номхон 
дөлгөөн байдалд алхагтун, мөн надаар дамжин 
амар амгалан чамд байх болно. Би бол Есүс 
Христ”5 хэмээн хэлсэн Аврагч дээр бодлоо 
төвлөрүүлэн үлдэх энгийн нэг загвар бидэнд 
өгөгдсөн.

Сурагтун, анхаарагтун, алхагтун хэмээх амлалт 
бүхий гурван үе шат байдаг.

Нэгдүгээрт, “Надаас сурагтун”

Амар амгаланд хүргэх загвар

ТЭРГҮҮЛЭХ БИШОПЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
БИШОП В.КРИСТОФЭР ВАДДЭЛЛ
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Бид Исаиа номноос “Олон ард түмнүүд ирээд 
Ирцгээ, ЭЗЭНий уул уруу, Иаковын Бурханы 
өргөө уруу явцгаая. Тийнхүү Тэрээр бидэнд 
Өөрийн замыг заа[на]”6 хэмээн уншдаг.

Дэлхийн эргэн тойронд өсөн нэмэгдэж буй энэ 
олон ариун сүмд бид Есүс Христийн тухай 
болон энэ дэлхийн Бүтээгчийн хувьд, бидний 
Аврагч болон Гэтэлгэгчийн хувьд мөн бидний 
амар амгалангийн эх сурвалжийн хувьд Эцэгийн 
төлөвлөгөөн дэх Түүний үүргийн тухай мэдэж 
авдаг.

Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон “Дэлхий 
амьдрахад ихэд төвөгтэй, бэрх газар байж болно. 
… Та нар болон миний хувьд Бурханы ариун 
өргөөнд ороход, тэнд хийх гэрээнүүдээ санахад 
бид зорилт, уруу таталт бүхнийг даван туулах 
илүү их чадвартай байх болно. Энэ ариун газар 
бид амар амгаланг олох болно”7 хэмээн заасан.

Би Өмнөд Америкт үйлчилж байхдаа нэгэн 
гадасны чуулганы үеэр нялх хүүгээ алдаад 
удаагүй, гашуудаж байсан нэг хостой уулзсан юм.

Чуулганы үеэр ярилцлага хийж байхдаа би 
Тумири ахтай анх удаа уулзаж, түүнийг хүүгээ 
алдсаныг мэдэж авсан юм. Биднийг ярилцаж байх 
хооронд тэр зөвхөн хүүгээ алдсандаа гашуудаад 
зогсохгүй бас хүүгээ дахин хэзээ ч харахгүй гэсэн 
бодлоосоо болж сэтгэлээр унаснаа хуваалцсан. 
Сүмийн харьцангуй шинэ гишүүдийн хувьд тэд 
ариун сүмд нэг удаа очихоор хангалттай мөнгө 
цуглуулж, бяцхан хүүгээ төрөхөөс нь өмнө 
эхнэр болон хоёр охинтойгоо лацдан холбогдсон 
байсан хэмээн тайлбарлав. Тэр дараа нь ариун 
сүм рүү дахин явахын тулд хэрхэн мөнгө хадгалж 
байснаа болон бяцхан хүүгээ өөртэйгөө лацдан 
холбуулахын тулд авч явж хараахан амжаагүй 
байсан тухайгаа өгүүлэв.

Би эндүүрэл гарсан байж болохыг ойлгон, түүнийг 
эхнэр болон охидтой нь холбосон тэрхүү лацдан 
холбох ёслол нь түүнийг гэрээнд төрсөн хүүтэй 
нь холбоход хангалттай учраас хэрэв тэр итгэлтэй 
хэвээр үлдвэл хүүтэйгээ дахин уулзах болно 
гэдгийг тайлбарлав.

Тэр гайхширан энэ нь үнэхээр үнэн эсэхийг 

асуухад нь би үүний үнэнийг батлан хэлэв. Тэр 
дараа нь хүүгээ нас барснаас хойш хоёр долоо 
хоногийн турш тайвширч чадахгүй байгаа 
эхнэртэйгээ ярилцахыг надаас хүссэн билээ.

Чуулганы дараа ням гаргийн үдээс хойш би 
Тумири эгчтэй уулзаж энэ гайхамшигт сургаалыг 
түүнд бас тайлбарлаж өгсөн юм. Түүний хүүгээ 
алдсаны уй гашуу илт байсан ч тэр нүдэндээ 
нулимстайгаар “Би үнэхээр бяцхан хүүгээ дахин 
энгэртээ тэвэрч болох юм уу? Тэр үнэхээр 
үүрд минийх юм уу?” хэмээн найдварын очийг 
өвөрлөн асуув. Хэрэв тэр гэрээнүүдээ сахивал 
Есүс Христийн эрх мэдлийн ачаар үр нөлөөтэй 
үлдсэн ариун сүмийн лацдан холбох хүч нь түүнд 
хүүтэйгээ дахин хамт байж мөн түүнийг энгэртээ 
тэврэх боломжийг олгох болно гэж би түүнд 
батлан хэлсэн.

Хүүгийнхээ үхэлд гашуудаж байсан ч Тумири 
эгч ярилцлагаас талархлын нулимстайгаар мөн 
бидний Аврагч, Гэтэлгэгчээр боломжтой болсон 
ариун сүмийн ариун нандин ёслолуудын ачаар 
амар амгалангаар дүүргэгдэн гарч явсан.

Бид ариун сүмд орох тоолондоо—бидний тэнд 
сонсдог, хийдэг мөн хэлдэг бүх зүйлээрээ; 
оролцдог бүх ёслолоороо мөн хийдэг бүх 
гэрээгээрээ дамжуулан Есүс Христэд төвлөрдөг. 
Бид Түүний үгсийг сонсож, Түүний үлгэр 
жишээнээс суралцах үедээ амар амгаланг 
мэдэрдэг. Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли “Их 
Эзэний өргөөнд орж, тэнд Түүний Сүнсийг 
мэдэрч, Түүнтэй харилц, мөн та өөр хаана ч 
мэдэрч чадахгүй амар амгаланг мэдэж авах 
болно”8 хэмээн заасан.

Хоёрдугаарт, “Миний үгсийг анхаарагтун”

“Миний өөрийн дуу хоолой байна уу, эсвэл миний 
үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ нь яг 
адил.”9 Адамын өдрүүдээс эхлэн бидний өнөөгийн 
бошиглогч Томас Спэнсэр Монсон хүртэл Их Эзэн 
Өөрийн эрх мэдэлтэй төлөөлөгчдөөр дамжуулан 
ярьсаар ирсэн билээ. Өөрийн бошиглогчдоор 
дамжуулан хэлж байгаа Их Эзэний үгсийг сонсож, 
анхаарал хандуулахыг сонгодог хүмүүс аюулгүй 
байдал, амар амгаланг олох болно.
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Бид Мормоны Номноос 1 Нифай 8-р бүлэг дэх 
Лихайн амьдралын модны үзэгдлээс мэдэж авсан 
сургамж зэрэг бошиглогчийн зөвлөгөөг дагах 
болон бошиглогчидтой зэрэгцэн зогсохын ач 
холбогдлын талаарх олон жишээг мэдэж авдаг. 
Агуу хийгээд нүсэр барилгад өнөө үеийнх шиг 
хэзээ ч ийм олон хүн цугларч эсвэл барилгын 
онгорхой цонхнуудаас хэзээ ч ийм их худал 
хуурмаг, тохуурхал, будлиан тарьсан дуу хоолой 
гарч байгаагүй юм. Энэ хэсгээс бид хоёр бүлэг 
хүмүүсийг болон барилгаас гарч буй хашгираанд 
тэдний хэрхэн хариулж байгааг уншдаг.

Лихайн зүүд

26-р шүлгээс эхлээд бид:

“Мөн түүнчлэн би эргэн тойрон хараа бэлчээн, 
бас уст голын нөгөө эрэгт агуу хийгээд нүсэр 
барилгыг харав. …

“Мөн энэ нь … хүмүүсээр дүүрэн байв; … 
мөн тэд, ирж бас жимснээс хүртсэн тэднийг 
хуруугаараа занган басхүү элэглэх байдалтай байх 
ажээ.

“Мөн тэд жимсийг амссаныхаа дараа тэднийг 
тохуурхсан тэднээс ичингүйрхсэн болой; мөн 
тэд хориглогдсон замаар будилан орж мөн төөрч 
байв”10 хэмээн уншдаг.

33-р шүлгээс бид барилгаас сонсогдож буй элэглэл 
тохууралд өөрөөр хандсан бусдын талаар уншдаг. 
Лихай, барилгад байсан хүмүүс “жимснээс 
хүртэх намайг болон тэднийг хуруугаараа занган 
тохуурхацгаах аж; гэвч бид тэднийг анхаарсан нь 
үгүй”11 хэмээн тайлбарладаг.

Ичингүйрхэн, будилж, төөрөлдсөн хүмүүсээс 
болон барилгаас тохуурхацгааж байгаа тэдгээрийг 
анхаараагүй, бошиглогчтой хамт зогссон 
хүмүүсийн гол ялгаа нь дараах хоёр үгсээр 
харагддаг: Нэгдүгээрт, “амссаныхаа, дараа,” 
хоёрдугаарт “жимснээс хүртэх тэд.”

Эхний бүлэг хүмүүс модон дээр ирж, хэсэг 
хугацаанд бошиглогчтой хамт үлдсэн ч жимснээс 
зөвхөн амссан юм. Тэд жимснээс үргэлжлүүлэн 
идээгүй учраас уг барилгаас сонсогдох 

тохуурхлыг өөрсдөдөө нөлөөлөх боломж олгон, 
бошиглогчдоос холдож, хориглогдсон зам руу 
ороод төөрөлдсөн.

Жимснээс амсаж, төөрч одсон энэ хүмүүсийн 
нөгөө талд жимснээс хүртсээр байсан хүмүүс 
бас байсан. Энэ хүмүүс уг барилгаас гарч буй 
үймээнийг үл ойшоон, бошиглогчийн дэргэд 
үлдэж, үүнээс ирэх аюулгүй байдал болон амар 
амгаланд баясаж байв. Бидний Их Эзэнд болон 
Түүний үйлчлэгчдэд өгсөн амлалт заримдаа л 
биелүүлдэг амлалт байх учиргүй. Хэрэв тэгвэл, 
бид өөрсдийгөө амар амгаланг маань устгахыг 
эрэлхийлдэг тэдгээрт буулгалан өгөх болно. Бид 
Их Эзэний мэдэл бүхий үйлчлэгчдээр дамжуулан 
Түүнийг сонссоноор, ариун газарт зогсож, 
шилжин нүүлгэгдэх нь үгүй бөлгөө.

Дайсан хариултаар хангаж байгаа мэт санагдах 
худал хуурмаг шийдлүүдийг санал болгож болох 
ч биднийг эрэлхийлж буй амар амгалангаас маань 
илүү холдуулдаг. Тэр хуулийн дагуу, аюулгүй 
харагддаг ч эцэстээ дотроос нь амар амгаланг 
эрэлхийлж буй тэдгээрийг устган нурах агуу 
хийгээд нүсэр барилгын адил харагдах хиймэл 
зүйлийг санал болгодог.

Бид: “Бошиглогчийн үгс: Зарлигуудыг сахь, Үүнд 
л аюулгүй байдал хийгээд амар амгалан” оршдог 
юм”12 хэмээх Хүүхдийн хэсгийн энгийн дуунаас 
үнэнийг олж чаддаг

Гуравдугаарт, “Миний Сүнсний номхон дөлгөөн 
байдалд алхагтун”

Бидний замаасаа хэр хол төөрсөн эсэхээс үл 
хамааран Аврагч биднийг Өөрт нь эргэн ирж, 
Өөртэй нь хамт алхахыг урьдаг. Есүс Христтэй 
хамт алхах энэ урилга нь Түүнтэй хамт Гетсемани 
руу, Гетсеманиас Калвар, Калвараас Булшны 
Цэцэрлэг рүү хамт явахад урьдаг. Энэ нь цар 
хүрээгээрээ хязгааргүй ч хувь хүнд зориулагдсан 
Түүний агуу цагаатгах золиослолыг дагаж мөн 
хэрэгжүүлэх урилга юм. Энэ бол наманчилж, 
Түүний цэвэршүүлэгч хүчийг ашиглан мөн 
Түүний хайраар дүүрэн, сунгаастай мутраас атгах 
урилга юм. Энэ нь амар амгаланд байх урилга юм.
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Биднийг Түүнтэй хамт алхахад урьсан

Бид бүгдээр амьдралынхаа аливаа нэгэн цаг 
үед нүгэл болоод зөрчилтэй холбоотой өвдөлт, 
шаналлыг мэдэрч байсан. Учир нь “хэрэв бид 
ямар ч нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдийгөө хуурч 
байгаа хэрэг бөгөөд үнэн бидний дотор байхгүй 
байна.”13 Гэхдээ “[Бидний] нүглүүд час улаан мэт 
боловч” хэрэв бид Есүс Христийн Цагаатгалыг 
амьдралдаа хэрэгжүүлэн, чин сэтгэлийн 
наманчлалынхаа туршид Түүнтэй хамт алхах 
үед “тэдгээр нь цас шиг цагаан болно.”14 Бид 
гэмшилдээ дарагдаж байсан ч бид амар амгаланг 
хүлээн авах болно.

Биднийг наманчлахад урьсан

Залуу Алма Их Эзэний тэнгэр элчийг зочлох үед 
нүгэлтэйгээ нүүр тулах хэрэгтэй болсон. Тэрээр 
энэ туршлагаа дараах байдлаар дүрслэн хэлсэн. 
Үүнд:

“Бодгаль минь хамгийн их хэмжээгээр тарчлагдаж 
мөн өөрийн бүх нүглүүдээр тамлагдав.

“… Тийм ээ, би Бурханыхаа эсрэг тэмцсэнээ, 
мөн би түүний ариун зарлигуудыг дагаагүйгээ 
ойлгосон юм.”15

Түүний нүглүүд шиг ноцтой байсан, энэхүү 
зовлон зүдгүүрийнхээ дунд тэрээр:

“Би түүнчлэн дэлхийн нүглүүдийг цагаатгахаар, 
Бурханы Хүү, Есүс Христ гэгч нэгний ирэлтийн 
талаар хүмүүст эцгийнхээ бошиглохыг дуулснаа 
санав.

“… Би зүрх сэтгэлдээ хашгирч: Ай Есүс, Бурханы 
Хүү та, шаналлын гүнд буй, мөн үүрдийн үхлийн 
гинжээр ороогдсон намайг нигүүлсээч гэв.”16

“Мөн хэзээ ч, би Их Эзэн Есүс Христэд 
нигүүлслийн тул залбиран гуйх хүртлээ, би 
нүглүүдийнхээ ангижралыг хүлээн аваагүй билээ. 
Гэвч болгоогтун, би түүнээс залбиран гуйж тэгээд 
өөрийн бодгальд амгаланг олсон билээ.”17

Алмагийн адил, бид Есүс Христтэй хамт алхаж, 
гэм нүглээ наманчлан мөн Түүний эдгээгч хүчийг 

амьдралдаа хэрэгжүүлснээрээ өөрсдийнхөө 
бодгальд амар амгаланг олох болно.
Бид бүгдийн эрэлхийлдэг тэрхүү амар амгалан 
нь зөвхөн хүсэхээс илүү зүйлийг шаарддаг. Бид 
бүгдийн эрэлхийлдэг амар амгалан нь биднээс 
Есүс Христийн тухай суралцан, Түүний үгсийг 
анхаарч, мөн Түүнтэй хамт алхахыг шаарддаг. Бид 
эргэн тойрондоо тохиож буй бүх зүйлийг хянах 
боломжгүй байж болох ч Есүсийн тухай байнга 
бодоход амархан болгодог Их Эзэний хангаж 
өгсөн амар амгалангийн тэрхүү загварыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэхээ бид хянаж чадна.

Бид Аврагчийн загварыг хэрэгжүүлж чадна

Есүс Христ бол “зам, үнэн бөгөөд амь”{69}18{70} 
гэдгийг мөн зөвхөн Түүгээр дамжуулан бид энэ 
амьдралд жинхэнэ амар амгаланг хийгээд ирэх 
дэлхийд мөнх амьдралыг хүлээн авах болно 
гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Өнөөдөр би эцэг, нөхөр байх гэсэн хамгийн эрэлхэг 
үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд эр хүн юу хийж 
болох талаар голчлон ярина.

Өнөөдөр би эцэг хүний 
талаар ярих гэсэн юм. 
Эцэг хүн бол авралын 
тэнгэрлэг төлөвлөгөөнд 
нэн чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг бөгөөд 
энэхүү дуудлагаа сайн 
хийх гэж хичээж байгаа 
хүмүүст би урмын 
үг хайрлах гэсэн юм. 
Эцэг байхыг мөн эцэг 
хүнийг магтан дуулан, 
урамшуулан дэмжих 

нь хэн нэгнийг эвгүй байдалд оруулан, үл ойшоох 
гэсэн үг биш. Өнөөдөр би эцэг, нөхөр байх гэсэн 
хамгийн эрэлхэг үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд эр 
хүн юу хийж болох талаар голчлон ярина.

Fatherless America буюу “Эцэггүй Америк” 
номын зохиолч Дэвид Бланкэнхорн: “Өнөөдөр 
Америкийн нийгэмд эцэг байх үзэл бодлын 
талаар хоёр хуваагдан, эсрэг тэсрэг байр 
суурьтай байх болсон. Зарим хүн бүр энэ нь 
юу болохыг ч санахгүй байна. Нэг хэсэг нь 
доромжлол гэж үзэж байхад цөөн хэдэн гэр бүл 
судлаачдыг оролцуулсан нөгөө хэсэг нь үүнийг 
орхигдуулж, үл ойшоодог болжээ.  Ихэнх нь 
ноцтой эсэргүүцээд байдаггүй ч бас онцгойлон 
дэмждэггүй. Олон хүн энэ тал дээр ямар нэг зүйл 
хийх нь зүйтэй гэж үздэг ч нийгэм маань үүнийг 
дэмждэггүй, цаашид ч дэмжихгүй”1 болохыг 
цохон тэмдэглэжээ.

Бид эцэг хүмүүст итгэдэг

Эцгүүд хайр, зөв шудрага ёсоор тэргүүлдэг

Сүмийн хувьд бид эцэг хүн чухал гэдэгт итгэдэг. 
Бид “гэр бүлээ нэгдүгээрт тавьдаг сайн эр 
хүнд”2 итгэдэг. “Тэнгэрийн загвараар эцэг нь гэр 
бүлээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн 
удирдаж, хэрэгцээт зүйлсээр нь хангаж, хамгаалах 
үүрэгтэй”3 гэдэгт бид итгэдэг. Эцэг эхчүүд гэр 
бүлийнхээ өөр өөр үүрэг хариуцлагыг хамтран 
биелүүлэхдээ “харилцан бие биедээ адил тэгш 
туслах ёстой”4 гэдэгт бид итгэдэг. Бид эцэг хүн 
чухал, өвөрмөц бөгөөд нөхөн орлуулах боломжгүй 
гэдэгт итгэдэг.

Эцэг эхчүүд харилцан үүрэг хүлээдэг
Эцгүүдийг нөхөн орлуулдаггүй

Зарим хүн эцэг байх явдлыг эрчүүдийн үр 
хүүхдүүдийнхээ өмнө үүрэг хүлээж, сайн иргэн 
байж, бусдын хэрэгцээг бодож, “эхийн оруулдаг 
хувь нэмэр дээр эцгийн хувь нэмрийг нэмж 
оруулах” хүслийг нь өдөөж өгдөг зүйл гэж 
нийгмийн талаас нь авч үздэг … Товчоор хэлбэл, 
эр хүн болох түлхүүр бол эцэг хүн байх явдал 
юм. Үр хүүхдийн түлхүүр бол эцэгтэй байх явдал 
юм. Харин нийгмийн түлхүүр бол эцэг хүнийг 
бий болгох явдал билээ.”5 Хэдийгээр эдгээр үзэл 
бодол нь үнэн зөв, ач холбогдолтой хэдий ч эцэг 
байх гэдэг нь нийгмийн тогтолцоо, эволюцийн 
бүтээгдэхүүн гэхээс илүү чухал зүйл гэдгийг бид 
мэднэ. Эцэг хүний үүргийн тэнгэрлэг үүсэл гарал 
нь Тэнгэр дэх Эцэгээс эхлэлтэй, харин энэ мөнх 
бус оршихуйд Адам эцгээс эхлэлтэй байдаг.

Эцэг байхын төгс жишээ, тэнгэрлэг илэрхийлэл 
бол бидний Тэнгэрлэг Эцэг юм. Түүний зан 
байдал, шинж чанар нь өгөөмөр нинжин сэтгэл, 
төгс хайр билээ. Түүний ажил болон алдар суу 
нь хүүхдүүдийнх нь өсөлт хөгжил, аз жаргал, 
мөнхийн амьдрал юм.6 Энэхүү унасан дэлхий 
дээрх эцгүүдийг дээд тэнгэрийн Цог Жавхлант 
Түүнтэй харьцуулахын аргагүй ч тэд Бурханы 
үлгэр жишээг дагахын тулд хамгийн сайнаараа 

Эцэг хүн
АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН

АХЛАГЧ Д.ТОДД КРИСТОФФЭРСОН
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хичээж, Түүний үйл хэрэгт гар бие оролцож 
байгаа билээ. Тэдэнд гайхамшигтай бөгөөд ухаан 
суулгах итгэлийг хүлээлгэн өгсөн юм.

Эрэгтэй хүний хувьд эцэг байх нь тэдний сул 
дорой талыг мөн тэднийг сайжрах хэрэгтэй 
гэдгийг нь харуулдаг. Эцэг байхын тулд золиослол 
гаргах хэрэгтэй ч энэ нь сэтгэл ханамж, баяр 
хөөрийн зүйрлэхийн аргагүй эх сурвалж билээ. 
Дахин хэлэхэд, хамгийн төгс загвар бол бидний 
Тэнгэрлэг Эцэг бөгөөд Тэрээр Өөрийн сүнсэн 
хүүхдүүдийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц 
Хүүгээ тэдний аврал, өргөмжлөлийн төлөө өгсөн.7 
Есүс “Нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас өөр 
агуу хайр байхгүй”8 хэмээн хэлсэн. Эцгүүд энэхүү 
хайрыг өдөр бүр гэр бүлдээ үйлчлэн, хэрэгцээг нь 
хангахын тулд нуруу бөхийлгөн ажиллаж байхдаа 
харуулж байдаг.

Эцэг хүний хийдэг хамгийн чухал ажил бол 
үр хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг Тэнгэрлэг 
Эцэг рүү нь хандуулах явдал байж болох юм. 
Хэрэв эцэг хүн өдөр тутмын амьдрал дээрээ 
үлгэр жишээ, үг хэлээрээ Бурханд үнэнч байх 
гэдэг нь юу болохыг харуулдаг бол тэр эцэг үр 
хүүхдүүддээ энэ дэлхийд амар амгаланг, ирэх 
дэлхийд мөнх амьдралыг олж авах түлхүүрийг 
өгсөн гэсэн үг юм.9 Судрыг өөрөө болон үр 
хүүхэдтэйгээ хамт уншдаг эцэг хүн тэднийгээ Их 
Эзэний дуу хоолойтой танилцуулдаг.10 

Судар уншдаг эцэг хүн

Бид сударт үр хүүхдүүддээ зааж сургах үүрэг 
хариуцлагын талаар дахин дахин онцлон дурдсан 
байхыг олж хардаг.

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

Мөн тэд тэрчлэн залбирахыг, мөн Их Эзэний өмнө 
цэх шулуун алхахыг хүүхдүүддээ заах ёстой.”11

Их Эзэн 1833 онд Тэргүүн Зөвлөлийн гишүүдийг 

үр хүүхдэдээ зааж сургахад анхаарал тавихгүй 
байгааг зэмлэжээ. Тэдний нэгэнд нь: “Чи 
зарлигуудын дагуу гэрэл ба үнэнийг хүүхдүүддээ 
заасангүй; мөн нөгөөх ёс бус нэгэн, чиний дээр 
хүчтэй хэвээр байна, мөн энэ нь чиний зовлон 
зүдгүүрийн шалтгаан болой”12 хэмээн хэлсэн.

Эцэг хүн Бурханы хууль дүрэм, ажил үүргийг үр 
удамдаа дахин дахин зааж байх ёстой. Дуулалд:

“Учир нь Тэрээр Иаковын дотор гэрчлэлийг 
тавьж, Израильд хуулийг тогтоосон. Тэдгээрийг 
үр хүүхдүүддээ заагаарай гэж Тэр бидний эцэг 
өвгөдөд тушаасан.

“Ингэсэн нь ирэх үеийнхэн буюу хойшид төрөх 
хүүхдүүд мэдэж, Мөн тэд ч [дараа] босож, 
өөрсдийн хүүхдүүддээ тэдгээрийг хэлэхийн тулд 
байв.

Энэ нь тэд Бурханд итгэлээ өгч, Бурханы 
ажлуудыг үл мартаж, харин Түүний тушаалуудыг 
сахин биелүүлэ[хийн] …тулд буюу”13 хэмээн 
тунхагласан байдаг.

Мэдээж, сайн мэдээг заах нь эцэг эхийн харилцан 
хуваалцах үүрэг хариуцлага ч эцэг хүн энэ ажлыг 
гардан хийж, өндөр ач холбогдол өгөх хэрэгтэй 
гэдгийг Их Эзэн тодотгосон билээ. (Албан бус 
байдлаар яриа өрнүүлэх, хамтдаа хөдөлмөрлөж, 
тоглох, сонсох зэрэг нь  нь зааж сургах чухал 
арга барилын чухал хэсэг гэдгийг санагтун.) Их 
Эзэн эцэг хүнээс үр хүүхдүүддээ нөлөөлж, заахыг 
хүсэж байгаа бөгөөд үлгэр дуурайл нь юу юунаас 
ч илүү чухал юм.

Миний хувьд би үлгэр жишээ эцгээр адислагдсан 
нэгэн. Намайг 12 настай байхад аав маань 
манай жижигхэн хотын зөвлөлийн сонгуульд 
нэр дэвшсэн юм. Тэр өргөн цар хүрээтэй 
сонгуулийн ажилд оролцоогүй бөгөөд аав, би, 
ах нар маань сурталчилгааны хуудсыг айлуудаар 
тараан, хүмүүсийг Пол Кристоффэрсоны төлөө 
саналаа өгөхийг хүсэж байсныг л санаж байна. 
Сурталчилгааны хуудсыг авсан хэд хэдэн том хүн 
Пол бол үнэнч шударга, сайн хүн учраас түүний 
төлөө саналаа өгөхөд асуудал байхгүй гэж хэлж 
байхыг нь би сонсож байсан. Тэр үед бяцхан хүү 
миний зүрх сэтгэл ааваараа бахархах сэтгэлээр 
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бялхаж байсан юм. Энэ нь надад түүний мөрөөр 
замнах итгэл, хүслийг өгсөн билээ. Мэдээж, хэн 
ч төгс биш, тэр ч гэсэн төгс хүн байгаагүй ч 
хүүгийнхээ хувьд шударга, сайн, үлгэр жишээ 
болсон хүн нь байж чадсан юм.

Сахилга батжуулах, засаж залруулах нь зааж 
сургах үйл явцын нэг хэсэг билээ. Паулын 
хэлснээр “Учир нь Эзэн хайрладаг хүнээ 
сахилгажуулдаг юм.”14 Эцэг хүн сахилгажуулж 
байхдаа хянуур байж, ямар ч зүй бус үйлдэл 
гаргах ёсгүй бөгөөд ийм үйлдэл гаргасан 
тохиолдолд түүний үйлдлийг зөвтгөхгүй. Эцэг 
хүн засаж залруулахдаа хайраар өдөөгдөн, Ариун 
Сүнсээр дараах байдлаар удирдагдах ёстой:

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

Чиний итгэлтэй байдал үхлийн хүлээснээс илүү 
хүчтэйг тэрээр мэдэж болохын тулд буюу.”15

Тэнгэрлэг загвар дахь сахилга батжуулах нь 
шийтгэхээсээ илүү хайртай хүмүүстээ өөрсдийгөө 
хянаж сурах замд нь туслах явдал юм.

Амьжиргааныхаа төлөө хөдөлмөрлөх нь

Их Эзэн “Бүх хүүхэд насанд хүртлээ өөрсдийгөө 
тэтгүүлэхийн тулд эцэг эхээсээ нэхэх эрхтэй”16 
хэмээн хэлсэн. Гэр бүлээ тэтгэн тэжээх нь ариун 
нандин үйл хэрэг билээ. Хэдийгээр гэр бүлээ 
тэжээхийн тулд гэр орноосоо хол байх хэрэг 
гардаг ч энэ нь эцэг хүн байхтай зөрчилддөггүй, 
харин ч сайн эцэг байхын мөн чанар юм. 
“Ажил төрөл, гэр бүлийн хүрээ өөр хоорондоо 
давхацдаг.”17 Мэдээж, албан тушаалын төлөө гэр 
бүлдээ анхаарал хандуулахгүй байх эсвэл хичээл 
зүтгэл гаргахгүй өөрийн үүрэг хариуцлагыг 
бусдад тохохыг зөвтгөж болохгүй. Хаан 
Бенжамин:

“Мөн та нар хүүхдүүдээ өлсгөлөн, эсвээс нүцгэн 
явахыг тэвчихгүй болой; бас тэд Бурханы 
хуулиудыг зөрчихийг, мөн нэг нэгэнтэйгээ 
байлдан мөн тэмцэх[ийг]  … зөвшөөрөхгүй.

Харин үнэний мөн чанд байдлын замуудаар 
алхахыг та нар тэдэнд заах болно; бие биенээ 
хайрлах, мөн бие биедээ үйлчлэхийг та нар тэдэнд 
заах болно” хэмээн хэлсэн.18

Бид гэр бүлээ бүрэн тэжээж тэтгэх арга зам, арга 
ухаанаа олж чадахгүй байгаа эрчүүдийн зовлон 
шаналлыг ойлгож байна. Хэдийгээр тухайн үед 
хамаг чадлаараа зүтгэж байгаа ч гэсэн хүмүүс эцэг 
хүнийхээ гүйцэтгэвэл зохих бүх үүргээ биелүүлж 
чадахгүй байгаадаа ичих хэрэггүй. “Тахир дутуу 
болох, нас нөгчих болон бусад нөхцөл байдалд 
зайлшгүй дасан зохицох шаардлага гарч болно. 
Төрөл төрөгсөд нь хэрэгтэй үед туслан дэмжвэл 
зохино.”19

Хайрладаг эх эцгүүд

Үр хүүхдүүдийнхээ эхийг хайрлан, уг хайраа 
үзүүлэх нь эцэг хүн хүүхдүүдийнхээ төлөө хийж 
болох хамгийн сайн хоёр зүйл юм. Энэ нь гэр 
бүлийн амьдралын үндэс суурь болох гэрлэлтийг 
бататган, бэхжүүлдэг.

Зарим эрэгтэй хүн ганц бие байдаг. Зарим нь 
хүүхэд өргөж авсан эсвэл хойд эцэг байдаг. Тэдний 
ихэнх нь энэхүү хэцүү үүргийг биелүүлэхийн тулд 
ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж, чадлынхаа хэрээр 
зүтгэдэг. Бид хувь хүний болон гэр бүлийнхээ 
хэрэгцээг хангахын тулд чадах бүхнээ хайр, 
тэвчээр, өөрийгөө золиослон байж хийж байгаа 
хүмүүст талархдаг. Бурхан Өөрийн Төрсөн Ганц 
Хүүг өргөмөл эцэгт хариуцуулан өгсөн гэдгийг 
тэмдэглэх нь зүйтэй болов уу. Есүсийн “бие болон 
мэргэн ухаан нь өссөөр байсан бөгөөд Бурханы 
болон олон түмний тааллыг ол[сонд]”20 Иосефын 
хувь нэмэр орсон нь гарцаагүй.

Харамсалтай нь, үхэл хагацал, салалтаас болж 
зарим хүүхдийн эцэг тэдэнтэй хамт амьдардаггүй. 
Заримынх нь аав биеэрээ хамт байв ч сэтгэлээрээ 
хамт байдаггүй бөгөөд өөр бусад байдлаар 
анхаарал халамж тавьж, дэмжлэг үзүүлдэггүй. 
Бид бүх аавыг сайн эцэг байж, илүү сайн болохыг 
уриалж байна. Бид хэвлэл мэдээлэл, үзвэр 
үйлчилгээний хэрэгслээр эцэг хүнийг ихэвчлэн 
эх захгүй, марзганасан, “асуудал үүсгэгч залуус” 
хэмээн харуулахын оронд эхнэрээ үнэхээр 
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хайрладаг, үр хүүхдээ ухаалгаар удирдан залдаг, 
үнэнч, чадварлаг талаас нь харуулж байхыг 
уриалж байна.

Бид гэр бүлийнх нь амьдрал асуудалтай байгаа нь 
тэдний муугаас болсон биш гэдгийг хүүхдүүдэд 
хэлэх гэсэн юм. Ихэвчлэн саад бэрхшээл 
нь Их Эзэн танд итгэн найдаж байгаагийн 
илэрхийлэл билээ. Тэрээр танд шууд буюу 
өөр хэн нэгнээр дамжуулан тулгарсан саад 
бэрхшээлээ шийдвэрлэхэд тань тусалж чадна. 
Та нар гэр бүлийнхээ дундаас Бурханы гэр бүлд 
зориулан томилсон тэнгэрлэг загварыг үнэхээр 
хэрэгжүүлэн, өөрийн үр удмаа адислах анхны хүн 
нь байж болно.

Залуу эрэгтэйчүүд ээ,  гэр бүлээ авч явж, хайрлан 
хамгаална гэсэн үүргээ хүлээн зөвшөөрч байгаа 
залуу эрэгтэйчүүдэд бид одооноос сургуульдаа 
хичээнгүйлэн суралцаж, дунд сургуулиа 
төгссөний дараах боловсрол мэдлэг, ажил 
мэргэжлээ төлөвлөн сайн эцэг байхдаа бэлдэцгээ 
гэж хэлье. Боловсролыг их дээд сургууль, 
техникийн сургууль, дагалдан суралцах болон 
үүнтэй төстэй ямар хөтөлбөрөөр олж авахаас 
үл хамааран энэ нь шаардлагатай ур чадвар, 
чадавхыг өөртөө хөгжүүлэх түлхүүр юм. Бүх 
насны хүмүүстэй, үүний дотор хүүхдүүдтэй 
харилцах боломжийг ашиглан эрүүл, сайхан 
харилцааг хэрхэн бий болгох талаар суралц. Үүнд 
зөвхөн мессеж бичих чадвараа сайжруулахаас 
гадна хүмүүстэй нүүр тулан ярилцах, заримдаа 
хамтдаа ямар нэгэн зүйл хийх зэрэг ордог. 
Өөрийнхөө гэрлэлтэд болон үр хүүхдүүдэд цэвэр 
ариун байдлыг авчрах эр хүний амьдралаар 
амьдар.

Өсөн өндийж буй бүхий л үеийнхэндээ хандан 
хэлэхэд, өөрийн эцгийг сайн, илүү сайн, хамгийн 
сайн гэсэн хэмжүүрээр (миний бодож байгаагаар 
энэ хэмжүүр нь нас ахин, ухаан суух тусам улам 
бүр өснө гэж бодож байна) хэмжих болгондоо 
өөрөө эцэг эхээ хүндлэн дээдэлнэ гэсэн шийдвэр 
гаргацгаа. Эцэг хүний хувьд Иоханы  “Миний 
хүүхдүүд үнэн дотор явж байгааг сонсохоос эрхэм 
баяр баясгалан гэж надад байхгүй билээ”21 хэмээн 
илэрхийлсэн итгэл найдварыг санацгаа.

Би Сүмийн ах нар, эцгүүддээ хандан хэлэхэд та 

нар илүү сайн эцэг байсан ч болоосой хэмээн 
хүсэж байгааг тань би мэднэ. Би ч бас өөрийгөө 
сайн эцэг байсан ч болоосой гэж боддог. 
Хэдийгээр бид хязгаарлагдмал ч гэсэн бүгд 
урагш алхацгаая. Бүгдээрээ өнөөдрийн соёлд 
хэт дөвийлгөн тодотгож байгаа хувиа бодох, 
хараат бус байх үзлийг орхин, бусдын аз жаргал, 
сайн сайхны талаар бодоцгооё. Хэдийгээр бид 
хангалтгүй байгаа ч Тэнгэрлэг Эцэг биднийг 
тохирохоор болгон, ердийн хүчин чармайлтыг 
маань үр ашигтай болгоно. Хэдэн жилийн өмнө 
New Era сэтгүүл дээр гарсан нэгэн түүх надад 
урам өгсөн юм. Уг түүхийг зохиогч дараах үйл 
явдлыг тэмдэглэжээ:

“Намайг бага байхад гэр бүл маань хоёр давхрын 
нэг унтлагын өрөөтэй жижигхэн байранд 
амьдардаг байв. …

Ган хайлуулах үйлдвэрт ажилладаг байсан аав 
маань өдөр бүр өглөө эртлэн босч, ажилдаа 
явдаг байв. Өдөр бүр тэр …  миний хөнжлийг 
янзалж, хэсэг хугацаанд зогсдог байлаа. Аав 
минь буйдангийн хажууд, над руу харан зогсож 
байгааг би нойрон дундаа мэдэрдэг байсан юм. 
Нойрноосоо аажим аажмаар сэрэхдээ түүнийг 
тэнд зогсож байгаад санаа зовдог байсан учраас 
би унтаж байгаа дүр үзүүлдэг байв. … Хожим 
нь тэр орны минь хажууд зогсож байхдаа бүхий 
л анхаарал, эрч хүч, оюун ухаанаа төвлөрүүлэн 
миний төлөө залбирдаг байсныг нь би ойлгосон 
билээ.

Өглөө бүр аав минь миний төлөө залбирдаг байв. 
Тэр намайг өдрөө сайхан өнгөрүүлээсэй, аюулаас 
хол байгаасай, хичээлээ хийж, ирээдүйдээ 
бэлтгэгдээсэй гэж залбирдаг байсан юм. 
Түүнээс гадна тэр орой болтол надтай хамт байх 
боломжгүй тул тэр өдөр надтай хамт байх багш 
болон найз нөхдийн минь төлөө залбирдаг байлаа. 
…

Аав минь өглөө эрт миний төлөө залбирснаараа 
яг юу хийгээд байгааг нь би тэр үед ойлгодоггүй 
байв. Нас ахихын хэрээр тэр намайг ямар их 
хайрладаг мөн миний хийдэг байсан бүх зүйлд 
анхаарал тавьдаг байсныг нь би мэдэрсэн билээ. 
Энэ нь миний хамгийн дуртай дурсамж юм. Олон 
жил өнгөрч, гэрлэж, үр хүүхэдтэй болсныхоо 
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дараа би тэднийхээ өрөөнд орж, унтаж байхад нь 
залбирахдаа аав намайг хэрхэн хайрладаг байсныг 
бүрэн ойлгосон билээ.”22

Алма хөвгүүддээ:

“Мөн эдүгээ, хүү минь, би чамд Христийн 
ирэлтийн талаар зарим нэгийг хэлэхийг хүснэ.…  
тийм ээ, тэр өөрийн хүмүүст авралын баярт 
мэдээг тунхаглахаар ирэх бөлгөө.

“Мөн эдүгээ, хүү минь, эдгээр баярт мэдээг энэ 
хүмүүст тунхаглахаар, тэдний оюуныг бэлтгэхээр 
чиний дуудагдсан тохинуулал энэ байв; өөрөөр 
хэлбэл … тэд хүүхдүүдийнхээ оюуныг түүний 
ирэлтийн үед үгийг сонсгоход бэлтгэж болохын 
тулд буюу”23 хэмээн гэрчилсэн.

Энэ нь өнөө үед эцэг хүний хийх ёстой ажил 
билээ. Бурхан эцгүүдийг адислан, уг ажилд 
тэнцүүлэх болтугай. Есүс Христийн нэрээр,   
амен. 
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Бидний хүн нэг бүрийг Аврагчийг эрхэмлэн 
дээдэлж, Түүний ариун сүмд өөрсдийгөө харахын 
тулд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийгээсэй 
хэмээн залбирч байна.

Их Эзэний авралын 
төлөвлөгөө энэхүү 
цаг хугацааны бүрэн 
байдлын эрин үед 
хэрэгжиж байгаа 
нь санаанд бараг л 
багтамгүй юм.1 Үүний 
илрэл нь Ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсоны энэ 
чуулганаар зарласан 
дөрвөн шинэ ариун 
сүм юм. Ерөнхийлөгч 
Монсоныг 1963 онд 

төлөөлөгчөөр дуудагдахад дэлхийд үйл ажиллагаа 
явуулдаг 12 ариун сүм байсан.2 Прово Хотын Төв 
Ариун Сүмийг онцгойлон адисалснаар одоо 150 
болно, мөн зарласан бүх ариун сүмийг онцгойлон 
адислахад нийт 177 ариун сүмтэй болно. Энэ бол 
бидний даруухнаар баясах шалтгаан юм.

180 жилийн тэртээх энэ өдөр буюу 1836 оны 4 
сарын 3-нд Көртландын Ариун сүмд бошиглогч 
Иосеф Смит, Оливер Каудери хоёрт гайхамшигт 
үзэгдэл үзэгдсэн. Энэ нь тэр ариун сүмийг 
онцгойлон адисалснаас долоохон хоногийн 
дараа болжээ. Тэд үзэгдэлд Их Эзэнийг ариун 
сүмийн индрийн хашлага дээр зогсож байхыг 
харжээ. Бусад олон зүйлийн дотор, Аврагч ийн 
тунхагласан:

“Өөрсдийн хүчин чадлаар энэ өргөөг миний 
нэрэнд барьсан миний бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэл 
баясаг.

“Учрыг болгоогтун, би энэ өргөөг хүлээж авлаа, 

мөн миний нэр энд байх болно; мөн энэ өргөөнд 
өөрийн хүмүүст нигүүлсэлд бибээр өөрийгөө 
үзүүлэх болно.”3 

Энэ ариун үйл явдлын үеэр эртний бошиглогчид 
үзэгдсэн бөгөөд тэдний дунд ариун сүмийн 
ёслолуудыг үйлдэхэд шаардлагатай 
түлхүүрүүдийг өгсөн Елиа байсан.

Жилийн өмнө Тайландын Бангкокт ариун сүм 
баригдана хэмээн зарлахад юу болсон талаар 
бодоход л бид Эквадорын Кито;  Зембабвийн 
Хараре, Бразилийн Белем, Перугийн Лимагийн 
хоёр дахь ариун сүмийг зарлахад гишүүд болон 
номлогчдын дунд болох баяр хөөрийг бага ч 
болов мэдэрч байна. Тухайн үед Тайландын 
номлолын ерөнхийлөгч байсан Дэвид Сэниорын 
эхнэр Шэлли Сэниор гэр бүл, найз нөхөддөө 
бичсэн э-мэйлдээ ерөнхийлөгч Монсон тэрхүү 
ариун сүмийг зарласны дараа “12 цаг унтаагүй 
бөгөөд маш их баярын нулимс унагасан” хэмээн 
хэлжээ. Тэд номлолын туслахууд руугаа 23:30 цагт 
утасдаж хэлжээ. Туслахууд тэгээд бүх номлогч 
руу утасдсан байна. “Номлол даяараа шөнө дунд 
босон, орон дээрээ үсэрцгээж байна” гэсэн мэдээ 
тэдэнд ирсэн гэдэг. Сэниор эгч гэр бүл болон найз 
нөхдөөсөө хөгжилтэйгөөр, “Үүнийг номлолын 
албанд битгий дамжуулаарай!”4 гэж гуйжээ.

Тайландын гишүүд ч тэдний адил баярлаж, 
сүнсээр бялхсан. Шинээр зарлагдсан ариун 
сүмүүд баригдах газрын гэгээнтнүүдийн зүрх 
сэтгэлд болон гэр оронд сүнслэг бэлтгэл хийгдэж, 
тэнгэрийн илэрхийллүүд ирж байсан гэдэгт би 
эргэлзэхгүй байна.

“Өөрийгөө ариун сүмд байгаагаар хар” хэмээн 
толь барьсан тайланд залуу эмэгтэй хэлэв

Тайландад Сэниор эгч заахад ашиглах, ялангуяа 

Өөрийгөө ариун сүмд байгаагаар хар

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ КВИНТИН Л.КҮК
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эгч нарт заахад ашиглах гараар хийсэн тусгай 
толинуудыг бэлджээ. Толины гадаргуу дээр 
ариун сүмийг зорж, “Өөрийгөө Ариун сүмд 
байгаагаар хар” гэж бичив. Хүмүүс өөрсдийгөө 
толинд харахдаа өөрсдийгөө ариун сүмд 
байгаагаар харцгаасан. Сэниор ах эгч хоёр 
сонирхогчдод болон гишүүдэд өөрсдийгөө 
ариун сүмд байгаагаар төсөөлж, энэ зорилгодоо 
хүрэхийн тулд амьдралын хэв маягаа шаардлагад 
тохируулан өөрчилж сүнслэг байдлаар бэлдэхийг 
уриалжээ.

Миний энэ өглөөний уриалга бол бидний хүн нэг 
бүр маань хаа ч амьдарч байсан өөрсдийгөө ариун 
сүмд байгаагаар харах явдал юм. Ерөнхийлөгч 
Монсон “Их Эзэний өргөөнд орж, та нарыг 
хүлээж байгаа адислалуудыг хүлээн аваагүй цагт 
та нар Сүмийн санал болгож буй бүхнийг олж 
аваагүй л гэсэн үг. Сүмд гишүүн байх хамгийн 
дээд, чухлаас чухал адислалууд нь Бурханы ариун 
сүмд бидний хүлээн авдаг адислалууд юм”5

хэмээн хэлсэн.

Өнөөдөр дэлхийд зөв шударга байдал дутмаг 
байгаа ч бид ариун нандин цаг үед амьдарч 
байна. Хайр, тэмүүллээр дүүрэн зүрх сэтгэлтэй 
бошиглогчид бидний цаг үеийг олон зууны 
туршид дүрслэн бичсээр ирсэн.6

Бошиглогч Иосеф Смит Хуучин Гэрээний 
Обадиагаас7 болон Шинэ Гэрээний 1 Петрээс8 эш 
татан, нас барагсдын төлөө баптисм хийх болон 
Сион Уулан дээр биднийг аврагч болгох Бурханы 
агуу зорилгыг тодорхойлсон.9

Их Эзэн биднийг амьд болон нас барсан 
хүмүүсийн төлөөх ариун сүмийн хариуцлагадаа 
тууштай байж болохын тулд хүмүүсийг маань 
хөгжөөн дэгжээж мөн нөөц бололцоо болон 
бошиглолын удирдамжаар хангасан.

Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний ачаар 
бид амьдралын зорилго, Өөрийн хүүхдүүддээ 
бэлдсэн Эцэгийн авралын төлөвлөгөө, Аврагчийн 
гэтэлгэгч золиослол, мөн тэнгэрийн зохион 
байгуулалтад гэр бүлийн голлох үүргийг 
ойлгодог.10 

Ариун сүмийн тоо олширч, технологийн дэвшил 
гарсан нь өвөг дээдсийнхээ төлөө гэр бүлийн 

түүхийн ажлыг хийх хариуцлагаа биелүүлснээр 
энэ үеийг бүх түүхэн дэх хамгийн адислагдсан 
цаг үе болгож байна. Өсвөр үеийнхэн маань 
индексжүүлэх болон өвөг дээдсээ олох, мөн 
цаашлаад ариун сүмд баптисм болон гишүүнээр 
батлах ёслолуудыг хийх ер бусын итгэлтэй 
байгаад би их баярлаж байна. Та нар бол жинхэнэ 
утгаараа бошиглолд гарсан Сион уулан дээрх 
аврагчид юм.

Бид ариун сүмд ороход хэрхэн бэлддэг вэ?

Бид зөв шударга байж ариусах нь ариун сүмд орох 
бэлтгэлийн чухал хэсэг гэдгийг мэднэ.

Сургаал ба гэрээний 97-р хэсэгт “Мөн Их 
Эзэний нэрээр надад өргөө барьж мөн энэ нь 
бузарлагдахгүй байхын тулд аливаа цэвэр ариун 
биш зүйлийг үүн дотор орохыг хүлцэхгүй байхын 
хэрээр, миний алдар суу үүн дээр амрах болно”11 
гэж байдаг.

1891 он хүртэл ариун сүмийн цэвэр ариун 
байдлыг хамгаалахын тулд Сүмийн ерөнхийлөгч 
ариун сүмийн эрхийн бичиг бүр дээр гарын үсэг 
зурдаг байсан. Энэ хариуцлагыг хожим нь бишоп 
болон гадасны ерөнхийлөгчдөд даалган өгсөн.

Сүмийн гишүүдээсээ бид ариун сүмийн эрхийн 
бичиг авахуйц зохистой амьдраасай хэмээн чин 
сэтгэлээсээ хүсдэг билээ. Ариун сүмийг хол, 
магадгүй хүрч чадахгүй зорилго гэж битгий 
хараарай. Ихэнх гишүүд маань бишоптойгоо хамт 
ажиллан, шаардлагыг хангахын төлөө тууштай 
байж, гэм нүглээ бүрэн наманчилснаар бүх зөв 
шударга жишигт харьцангуй богино хугацаанд 
хүрч чадна. Үүнд өөрсдийгөө уучлах хүсэлтэй 
байж мөн сул тал, нүглүүд нь ариун сүмд ороход 
саад болж байна гэдэгт төвлөрөхгүй байх 
хэрэгтэй.

Аврагчийн Цагаатгал Бурханы бүх хүүхдийн 
төлөө хийгдсэн. Нүглээ үнэхээр наманчилсан 
хүмүүсийн төлөөх шударга ёсны шаардлагыг 
Түүний гэтэлгэгч золиослол хангадаг. Үүнийг 
судар дээр

“Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг 
цагаан болно.”12
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“Би … [тэдгээрийг] дахин санахгүй”13 хэмээн маш 
уран сайхан тодорхойлсон байдаг.

Шударга зарчмуудаар амьдрах нь танд болон 
гэр бүлд тань аз жаргал, биелүүлсэн гэх сэтгэл 
ханамж, болон амар амгаланг14 авчирна гэдгийг 
бид амлаж байна. Насанд хүрсэн болон өсвөр 
насны гишүүд15 маань зохистой байдлаа ариун 
сүмийн эрхийн бичгийн асуултуудад хариулахдаа 
өөрсдөө тодорхойлдог. Бурхан Эцэг, Түүний Хүү 
Есүс Христийн болон Түүний сайн мэдээний 
сэргээлтийн гэрчлэлээ нэмэгдүүлж, мөн 
Ариун Сүнсний тохинууллыг мэдрэх нь чухал 
шаардлагууд юм.

Ариун сүмийн адислалуудыг тоолж баршгүй

Ариун сүмийн хамгийн гол адислал бол 
өргөмжлөлийн ёслолууд юм. Сайн мэдээний 
төлөвлөгөө нь өргөмжлөлийн тухай байдаг ба 
Бурхантай ариун гэрээнүүдийг хийж, тэдгээрийг 
сахихыг агуулдаг. Амьд хүмүүсийн хувьд 
баптисм, гишүүний баталгаанаас бусад ёслол 
болон гэрээг ариун сүмд хийдэг. Нас барсан 
хүмүүсийн хувьд авралын бүх ёслолыг нь ариун 
сүмд хийдэг.

Бригам Янг “Хүн төрөлхтний авралын төлөө Их 
Эзэний хийлгүй үлдээсэн нэг ч зүйл байхгүй. 
… тэдний өөрсдийн нь хийх зүйлсээс бусдаар 
бол тэдний авралын төлөөх бүх зүйлс Аврагчаар 
дамжин болон Түүгээр хийгдсэн”16 хэмээн заасан.

Сүмийн удирдагчид гадас, тойрог, чуулга, Сүмийн 
туслах бүлэг, номлол зэргийг сүмийн цуглааны 
байр болон бусад байруудад зохион байгуулдаг. 
Их Эзэн мөнхийн гэр бүлүүдийг зөвхөн ариун 
сүмд зохион байгуулдаг.

Харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэй, нүглээ 
үнэхээр наманчилсан хүмүүсийг Их Эзэн ариун 
өргөөндөө бүрэн хүлээн зөвшөөрдөг.17 “Бурхан 
бол нүүр тал хардаггүй”18 гэдгийг бид мэднэ. 
Ариун сүмийн талаар миний нандигнаж явдаг 
нэг зүйл бол түүн дотор орсон хүмүүсийн дунд 
эд баялаг, эрх мэдэл, албан тушаал зэргээр 
ялгаварлах явдал байдаггүй нь юм. Бурханы өмнө 
бид бүгд эрх тэгш билээ. Бүх хүн цэвэр ариун, зөв 

шударгыг бэлгэдэн цагаан өнгийн хувцас өмсдөг.19 
Бүгд зэрэгцэн суугаад, биднийг хайрладаг 
Тэнгэрлэг Эцэгийн зохистой охид хөвгүүд байх 
хүслийг зүрх сэтгэлдээ тээдэг.

Бодоод үз дээ, дэлхий даяар эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүс “ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг нандин 
ёслол ба гэрээнүүд нь … Бурханы хүрээлэлд эргэн 
очих, … мөнхөд нэгдэх боломжтой болгодог”20 
байна. Тэд үүнийг ариун сүмд ороход зохистой 
бүх гишүүнд нээлттэй гайхалтай нандин лацдан 
холболтын өрөөнд хийдэг билээ. Тэд эдгээр 
гэрээнд нэгдэн орсныхоо дараа өөд өөдөөсөө 
харсан толинд “өөрсдийнхөө ариун сүмд байгааг 
хардаг.” “Ариун сүмийн толинууд нь цугтаа 
дүрсүүдийг өвөр ар хэмээн давтан мөнхөд 
үргэлжилж байгаа мэт болгон тусгадаг.”21 Эдгээр 
ойсон дүрс нь бидэнд эцэг эх, эмээ өвөө, өмнөх 
бүх үеийнхний талаар бодоход тусалдаг. Эдгээр 
нь биднийг хойч үетэй минь холбох ариун 
гэрээнүүдийг ойлгоход тусалдаг. Энэ бол маш 
чухал бөгөөд энэ нь та нар “өөрсдийгөө ариун 
сүмд байгаагаар харахаас” эхэлдэг.

Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр бидэнд 
“Бошиглогч Иосеф Смитийн илчлэлтээр хүлээн 
авсан гэж хэлсэн, Көртландын ариун сүмийг 
онцгойлон адислах залбиралд заадаг агуу 
сургаалыг бодоод үз. Их Эзэн Өөрийн ариун 
сүмдээ ашигла хэмээн бидэнд өгсөн санваарын 
хүчийн учир энэ залбирлын хариултыг хувь 
хүн, гэр бүл, мөн бүлгээрээ үргэлжлүүлэн 
авсаар байна.”22 Бид Сургаал ба Гэрээний 109-р 
хэсгийг сайтар судлаад, ерөнхийлөгч Хантэрийн 
“[бидний] гишүүнчлэлийн агуу бэлгэ тэмдэг 
болгон, Их Эзэний ариун сүмийг босгох”23 
уриалгыг дагавал бидэнд сайн зүйлс ирнэ.

Ариун сүм нь түүнчлэн хоргодох, талархал өргөх 
мөн “дэлхий дээрх Бурханы хаант улсад хамаарах 
бүх зүйлийн”24 талаар заавар авах, ойлгох өргөө 
юм. Энэ нь амьдралын маань турш үймээн 
самуунтай дэлхийд чимээ аниргүй, амар амгалан 
байх газар байсаар ирсэн.25 Энэ ариун орчинд 
дэлхийн зовнилуудаа орхиод, орох нь үнэхээр 
сайхан байдаг.

Ариун сүм дотор мөн гэр бүлийн түүхээ судалж 
байхдаа бид ихэнхдээ Ариун Сүнснээс мэдрэмж, 
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сүнслэг өдөөлт авдаг.26 Заримдаа ариун сүм 
дотор нөгөө талд байгаа хүмүүс болон бидний 
хоорондох хөшиг нимгэрдэг. Сион уулан дээр 
аврагч болох үйлсдээ бид нэмэлт туслалцаа авдаг.

Хэдэн жилийн өмнө Төв Америкийн нэгэн 
ариун сүмд одоо чөлөөндөө гарсан ерөнхий 
эрх мэдэлтний эхнэр ариун сүмийн толь байдаг 
лацдан холболтын өрөөнд аав ээж, хүүхдүүдэд 
мөнхийн гэрээ хийхэд нь тусалсан юм. Тэд 
ёслолын төгсгөлд толь руу харцгаахад тэрээр 
өрөөнд байхгүй нэгэн царайг толинд олж харсан 
юм. Тэр энэ талаар ээжээс нь асуухад тэдний 
охин нь нас барсан бөгөөд өрөөнд байхгүй 
байгааг тайлбарлажээ. Тэгээд нас барсан охиныг 
төлөөлүүлэн оролцуулж энэхүү ариун нандин 
ёслолыг үйлджээ.27 Ариун сүмд хөшигний нөгөө 
талаас ирдэг туслалцааг хэзээ ч дутуу үнэлж 
болохгүй.

Хүн бүрийг ариун сүмд орох зохистой болохын 
тулд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийгээсэй 
хэмээн бид чин сэтгэлээсээ хүсдэгийг ойлгоорой. 
Амьдрал тань аль зүгт явж байгааг залбирч 
тодорхойлон, Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлж, 
ариун сүмд ороход хэрхэн бэлдэх талаар 
бишоптойгоо ярилцаарай. Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон, “та нарын хувьд ариун сүмд орохоор 
зохистой байхын төлөө ажиллахаас илүүтэй чухал 
зорилго гэж үгүй”28 гэж хэлсэн.

Аврагч бол бидний итгэл болон Өөрийн Сүмийн 
хөдөлшгүй гол тулгуур чулуу юм

Хоёр сарын өмнө Фижигийн Сува Ариун сүмийг 
дахин онцгойлон адислах ёслолд ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айрингтай хамт оролцох боломж надад 
тохиосон юм. Энэ бол онцгой, ариун үйл явдал 
байсан. Ерөнхийлөгч Айрингийн зориг болон 
хүчтэй сүнслэг мэдрэмж нь бөмбөрцгийн өмнөд 
хагаст болсон хамгийн хүчтэй хар шуурганы 
өмнө амжиж, дахин онцгойлон адислах ёслолыг 
явуулах боломжийг олгосон юм. Өсвөр үеийнхэн, 
номлогчид, гишүүдийг биеэр болон сүнслэгээр 
хамгаалж чадсан.29 Их Эзэний мутар оролцсон нь 
илэрхий байсан. Фижигийн Сува ариун сүмийг 
дахин онцгойлон адисалсан нь шуурганаас 
хаах хамгаалалт байв. Бид амьдралын шуургыг 
туулахдаа Их Эзэний мутар мөнхийн хамгаалалт 

өгдгийг олонтоо хардаг.

Фижигийн Сува ариун сүмийг 2000 оны 6 сарын 
18-нд анх онцгойлон адислахад бас онцгой үйл 
явдал болсон юм. Ариун сүмийн барилгын ажил 
дуусах дөхсөн үед засгийн газрын гишүүдийг 
босогчид барьцаалж авсан юм. Фижигийн Сува 
хотын төв хэсгийг тонож шатаасан. Зэвсэгт 
хүчний байгууллагаас цэргийн дэглэм тогтоосон 
юм.

Бүсийн ерөнхийлөгчийн хувьд би Фижигийн 
дөрвөн гадасны ерөнхийлөгчтэй хамт явж Хатан 
Хаан Элизабет хуарангийн цэргийн удирдагчидтай 
уулзсан. Биднийг товлосон онцгойлон адислах 
ёслолыг тайлбарласны дараа тэд дэмжиж байсан 
ч ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн аюулгүй 
байдалд санаа зовж байгаагаа илэрхийлэв. Тэд 
онцгойлон адислах ёслолыг багахан хүрээнд 
хийж, булангийн чулууны ёслол зэрэг ариун 
сүмийн гадна хийгдэх үйл ажиллагааг хийхгүй 
байхыг зөвлөв. Ариун сүмийн гадна байгаа 
хүмүүс хүчирхийлэлд өртөж болзошгүйг тэд 
анхааруулсан юм.

Ерөнхийлөгч Хинкли ариун сүмийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон орон нутгийн цөөн 
хэдэн удирдагчийг оролцуулсан бага хэмжээний 
онцгойлон адислах ёслолыг зөвшөөрсөн. Аюултай 
байсан учраас бусад хүнийг уриагүй юм. Гэвч 
тэрээр, “Хэрвээ бид ариун сүмийг онцгойлон 
адислах юм бол булангийн чулууны ёслолыг хийх 
болно, учир нь Есүс Христ бол булангийн гол 
чулуу, энэ бол Түүний Сүм” хэмээн шийдэмгий 
хэлсэн юм.

Бид булангийн чулууны ёслолыг хийхээр гадагш 
гарахад ямар ч гишүүн бус хүмүүс, хүүхдүүд, 
хэвлэл мэдээллийнхэн болон өөр хүмүүс огт 
байсангүй. Гэвч итгэлт бошиглогч маань 
Аврагчийн төлөө зоригтой, гуйвшгүй үүргээ 
биелүүлсэн юм.

Хожим нь ерөнхийлөгч Хинкли Аврагчийн талаар 
хэлэхдээ, “Түүнтэй эн зэрэгцэх юу ч үгүй. Хэзээ ч 
байгаагүй. Хэзээ ч байхгүй байх болно. Биднийг 
амьдарч болохын тулд амиа өгсөн, бидний итгэл 
болон Сүмийнхээ хөдөлшгүй булангийн чулуу 
болсон Хайрт Хүүгээ бидэнд бэлэг болгон өгсөн 



872016 оны 4-ð ñàð

Бурханд талархъя”30 гэсэн.

Ах эгч нар аа, бидний хүн нэг бүр Аврагчийг 
хүндэтгэн шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийж, 
“Түүний нандин ариун сүмүүдэд өөрсдийгөө 
харахын” төлөө би залбирч байна. Ингэснээр бид 
Түүний ариун зорилгуудыг биелүүлж, Их Эзэний 
болон Түүний Сүмийн энэ амьдралд хийгээд 
мөнхөд хүртээх адислалуудад өөрсдийгөө, гэр 
бүлээ бэлтгэж чадах болно. Аврагч амьдыг би 
үнэнээр гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Сайн Хоньчин алдагдсан хонио олдгийн адил та 
нар дэлхийн Аврагчид зүрх сэтгэлээ өргөвөл Тэр 
та нарыг олох болно.

Хүүхэд насны минь 
санаанаас гардаггүй 
нэгэн аймшигт 
дурсамж намайг 
нойрноос минь сэрээх 
агаарын дайралтын 
түгшүүрийн дохионы 
алсаас дуугарах 
дуугаар эхэлдэг 
байлаа. Тун удалгүй 
онгоцны сэнсний 
хүржигнэх дуу 
ойртсоор, агаарыг 
чичиртэл чангардаг 

байв. Ээжийнхээ сайн зааж өгдөг байсны дагуу 
бид цүнхнүүдээ шүүрч аваад, бөмбөгдөлтөөс 
хоргодох байр руу толгод өгсөн гүйдэг байсан. 
Тас харанхуй шөнөөр биднийг яаран гүйж байхад 
бөмбөгдөгч онгоцны байг заах ногоон цагаан 
галан дохио тэнгэрээс буудаг байв. Хачирхалтай 
нь, хүн бүр энэ галан дохиог Зул сарын мод гэж 
нэрлэдэг байлаа.

Би дөрвөн настай байхдаа дэлхийн дайны гэрч 
болсон.

Манай гэр бүлийн амьдарч байсан газраас холгүй 
Дрезден гэдэг хот байсан. Тэнд амьдарч байсан 
хүмүүс миний үзсэнээс мянга дахин илүү их 
зүйл үзэж туулсан. Мянга мянган тонны тэсрэх 
бодисоос үүссэн асар том түймэр хотын ерээс 
дээш хувийг сүйтгэж, нуранги, үнсэн ул мөр 
үлдээн, Дрезденийг арчин өнгөрсөн юм.

Маш богинохон хугацаанд “Эрдэнэсийн хайрцаг” 
гэгддэг байсан хот үгүй болсон. Германы зохиолч 

Эрик Кастнэр уг сүйрлийн тухай “Мянга мянган 
жилийн турш түүний гоо үзэсгэлэн нь бүтээгдсэн 
боловч нэг шөнийн дотор бүрмөсөн устгагдсан”1 

гэж бичжээ. Би хүүхэд байхдаа ард түмний маань 
эхлүүлсэн дайны сүйрлийг хэзээ нэгэн цагт давж 
гарах болно гэдгийг төсөөлж чадахгүй байсан. 
Бидний эргэн тойронд маань ямар ч найдвар, 
ирээдүй байхгүй мэт санагддаг байв.

Өнгөрсөн жил надад Дрезденд буцаж очих 
боломж гарсан юм. Дайны дараах далан жилд энэ 
хот дахин “Эрдэнэсийн хайрцаг” болсон байлаа. 
Нуранги балгасыг нь цэвэрлэж, хотыг сэргээсэн 
байсан бөгөөд бүр өмнөхөөсөө илүү сайжирсан 
байв.

Би айлчлалынхаа үеэр Фрауэнкирхе, Бидний 
хатагтайн сүм гэдэг сайхан Лютераны сүмийг 
харав. Энэ нь анх 1700 оны үед баригдаж 
Дрездений гялалзах эрдэнэсийн нэг болдог байсан 
боловч дайн түүнийг нурангин овоо болгосон 
байлаа. Энэ нь Фрауэнкирхег дахин сэргээхээр 
шийдэх хүртэл олон жилийн турш энэ байдалдаа 
байсан юм.

Сүйтгэгдсэн сүмийн чулуунуудыг ангилан 
хадгалсан байсан бөгөөд боломжтойг нь сэргээн 
босголтод ашиглажээ. Өнөөдөр та галд шатаж 
харласан тэдгээр чулуунуудыг гаднах хананд нь ул 
мөр болгон үлдээснийг олж харах болно. Эдгээр 
“сорви” нь зөвхөн уг барилгын дайны түүхийн 
сануулга болоод зогсохгүй бас үнснээс шинэ 
амьдрал бүтээх хүний ур чадварын гайхамшигт 
бэлгэдэл, найдварын хөшөө болдог.

Фрауэнкирхе бол найдварын хөшөө

Би Дрездений түүхийг тунгаан бодоод, бүрэн 
устгагдсан зүйлийг сэргээн босгосон хүмүүсийн 
ур ухаан, шийдэмгий байдлыг шагшин гайхах 

Тэр таныг мөрөн дээрээ тавиад, 
гэртээ авчрах болно

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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үедээ Ариун Сүнсний сайхан нөлөөг мэдэрсэн. 
Хэрэв хүн эвдэрсэн хотын балгас, нуранги, 
үлдэгдлийг ашиглаад, тэнгэр өөд тэмүүлсэн сэтгэл 
догдлуулам байгууламжийг сэргээн барьж чадаж 
байвал бидний Бүхнийг чадагч Эцэг унасан, зовж 
зүдэрсэн, алдагдсан хүүхдүүдээ дахин сэргээх хэд 
дахин их хүч чадалтай байх нь мэдээж шүү дээ 
гэж би бодсон.

Бидний амьдрал бүрэн сүйрсэн мэт санагдсан ч 
хамаа байхгүй. Бидний гэм нүгэл хэчнээн буруу, 
бидний хорсол хэчнээн гүн, бидний зүрх сэтгэл 
хэчнээн ганцаардсан, хаягдсан, эмтэрсэн байсан 
ч хамаа байхгүй. Тэр ч байтугай итгэл найдвар 
байхгүй, цөхрөлд амьдардаг, бусдын итгэлийг 
алдсан, шударга байдлаас татгалздаг, Бурханаас 
холдсон хүмүүс ч гэсэн дахин сэргээгдэж 
болно. Тэрхүү мөхлийн хөвгүүдийг үл тооцвол 
сэргээгдэж болохгүй болтлоо сүйрсэн амьдрал гэж 
байхгүй.

Сайн мэдээний баярт мэдээ бол бидний Тэнгэрлэг 
Эцэгээр өгөгдсөн аз жаргалын мөнхийн 
төлөвлөгөө, Есүс Христийн хэмжээлшгүй 
золиослолоор дамжуулан бид зөвхөн уналтын 
байдлаасаа гэтэлгэгдэж, цэвэр байдалд сэргээгдээд 
зогсохгүй бас мөнх бус төсөөллөөс давж, мөнх 
амьдралын өв залгамжлагчид, Бурханы үгээр 
дүрслэхийн аргагүй алдар сууг хүртэгчид болж 
чадна.

Алдагдсан хонины тухай сургаалт зүйрлэл

Аврагчийн тохинууллын үеэр тэр үеийн шашны 
удирдагчид Есүсийг “нүгэлтнүүд” гэж нэрлэгддэг 
хүмүүстэй цаг өнгөрөөхийг хүлцдэггүй байлаа.

Тэр гэм нүгэлт зан үйлийг тэвчээд эсвэл бүр 
зөвшөөрөөд байгаа мэт тэдэнд харагддаг 
байсан байж магадгүй. Тэд гэм нүгэлтнүүдийг 
наманчлахад туслах хамгийн сайн арга бол 
тэднийг буруутгах, дооглох, ичээх явдал гэж 
итгэдэг байсан байж ч магадгүй юм.

Фарисайчуудын болон хуульч нарын юу бодож 
байгааг Аврагч мэдрээд, нэгэн түүх хэлсэн.

“Хэрэв та нарын дундаас хэн чинь зуун хоньтой 
байтал, нэг нь алдагдахад ерэн есөн хонио 
бэлчээрт орхин, алдагдсан хонины араас явж, 

түүнийг олтлоо хайдаггүй вэ?

“Тэгээд хонио олбол, тэр баяртайгаар мөрөндөө 
тэгнэдэг.”2

Олон зууны турш энэ сургаалт зүйрлэл нь 
алдагдсан хонио буцааж авчрах мөн алдагдсан 
тэдэнтэй холбоо барих гэсэн үйлдлийн дуудлага 
хэмээн ойлгогдох нь уламжлал болсон байсан. 
Мэдээж, энэ нь тохиромжтой хэдий ч би энд 
үүнээс илүү зүйл байгаа эсэхийг мэдэхийг хүсдэг 
юм.

Есүсийн хамгийн эхний зорилго нь Сайн Хоньчны 
ажлын тухай заах явдал байсан байж болох уу?

Тэрээр дуулгаваргүй хүүхдүүдээ хайрлах Бурханы 
хайрын тухай гэрчилж байсан байж болох уу?

Бурхан алдагдсан хүмүүсийн талаар бүрэн мэддэг 
мөн Тэрээр тэднийг олно, тэдэнд хүрнэ, тэднийг 
аврах болно гэдэг нь Аврагчийн захиас байж 
болох уу?

Хэрэв тийм бол энэ тэнгэрлэг тусламжийг олж 
авахын тулд хонь юу хийх ёстой вэ?

Хонь газарзүйн солбицлоо тооцоолохоор төвөгтэй 
секстантыг хэрхэн хэрэглэхийг мэдэх хэрэгтэй 
юү? Тэр байршлаа тогтоохын тулд GPS хэрэглэж 
чаддаг байх хэрэгтэй юү? Тэр тусламж дууддаг 
программ бий болгох туршлагатай байх хэрэгтэй 
юү? Сайн Хоньчныг аврахаар ирэхээс өмнө 
хонинд ивээн тэтгэгчийн баталгаа хэрэгтэй юү?

Үгүй. Мэдээж, үгүй! Сайн Хоньчин түүнийг 
хайрладаг учраас хонь нь тэнгэрлэг авралыг авах 
зохистой юм.

Миний хувьд алдагдсан хонины сургаалт зүйрлэл 
нь бүх судрын дотроос хамгийн итгэл найдвар 
төрүүлдэг хэсгүүдийн нэг билээ.

Бидний Аврагч, Сайн Хоньчин та нарыг мэддэг 
мөн хайрладаг. Тэрээр та нарыг мэддэг бөгөөд 
хайрладаг.

Таныг төөрснийг Тэр мэддэг мөн таныг хаана 
байгааг Тэр мэднэ. Таны уй гашууг, чимээгүй 
гуйлтыг, айдсыг, нулимсыг Тэр мэддэг.
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Та буруу сонголт хийн, өөрөөсөө болж эсвэл таны 
чадлаас хэтэрсэн нөхцөл байдлаас болж алдагдсан 
эсэх нь Түүнд хамаагүй юм.

Та бол Түүний хүүхэд гэдэг нь л хамгийн чухал 
зүйл юм. Мөн Тэрээр Өөрийн хүүхдүүд та нарыг 
хайрладаг.

Алдагдсан хонийг аврах нь

Тэр танд хайртай учраас таныг олох болно. Тэр 
баярлан, таныг мөрөн дээрээ тавих болно. Тэгээд 
Тэр таныг гэртээ аваачаад, Тэр бүх хүнд хандаж 
“Би алдагдсан хонио олсон тул надтай хамт 
баярлагтун”3 хэмээн хэлэх болно.

Бид юу хийх ёстой вэ?

Гэхдээ та надаас юу шаардагдах вэ? гэж бодож 
байж болох юм. Би зүгээр л аврагдахаа хүлээхээс 
илүү олон зүйлийг хийх хэрэгтэй гэдэг нь мэдээж 
юм.

Бидний хайрт Эцэг бүх хүүхдээ Өөрт нь буцаж 
ирэхийг хүсдэг хэдий ч Тэр хэнийг ч тэнгэрт 
ирэхийг хүчилдэггүй.4 Бурхан бидний хүслийн 
эсрэг хүчилж аврахгүй.

Тэгвэл бид юу хийх ёстой вэ?

Түүний урилга нь энгийн юм:

 “Над уруу эргэгтүн.”5

 “Над уруу ир.”6

 “Надад ойр байгтун, мөн би та нарт ойр байх 
болно.”7

Бид аврагдахыг хүсэж байгаагаа Түүнд ингэж 
харуулдаг.

Энэ нь бага зэрэг итгэл шаарддаг. Гэхдээ цөхөрч 
болохгүй. Хэрэв та яг одоо итгэлтэй байж 
чадахгүй байвал найдвараар эхэл.

Хэрэв та Бурхан байдгийг мэднэ гэж хэлж 
чадахгүй байвал та Түүнийг байдаг гэж найдаж 
болно. Та итгэхийг хүсэж болно.8 Ингэж эхлэх нь 
хангалттай.

Дараа нь найдвар дээрээсээ үйлдэж, Тэнгэрлэг 

Эцэгтэй харилц. Бурхан танд Өөрийн хайрыг 
илэрхийлэх болно мөн Түүний аврах бөгөөд 
өөрчлөх ажил эхлэх болно.

Цаг хугацаа өнгөрөхөд та амьдралдаа Бурханы 
нөлөөллийг мэдрэх болно. Та Түүний хайрыг 
мэдэрнэ. Мөн Түүний гэрэлд алхах, Түүний 
замыг дагах хүсэл тань таны итгэлийн алхам бүрд 
нэмэгдэх болно.

Бид итгэлийн эдгээр алхмыг “дуулгавартай 
байдал” гэж нэрлэдэг.

Энэ нь одоо үеийн хүмүүсийн тийм ч дуртай үг 
биш юм. Харин бид “Христийн Цагаатгалаар 
дамжин Сайн мэдээний хуулиудад хийгээд 
ёслолуудад дуулгавартай байснаар бүх хүн 
төрөлхтөн аврагдана”9 гэдгийг мэддэг учраас 
дуулгавартай байдал нь Есүс Христийн сайн 
мэдээнд үнэ цэнэтэй ойлголт болдог.

Бид итгэлээр өсөхийн хэрээр итгэлтэй байдалдаа 
өсөх ёстой. Би түрүүхэн Дрездений сүйрэлд 
халаглаж байсан герман зохиолчоос эш татсан. 
Уг зохиолч “Es gibt nichts Gutes, ausser: Man tut 
es” гэдэг өгүүлбэрийг бас бичсэн юм. Селестиел 
хэлээр ярьдаггүй хүмүүст энэ нь “Та нар л 
хийхгүй юм бол энд ямар ч сайн зүйл байхгүй”10 
гэж орчуулагддаг.

Та бид сүнслэг зүйлсийн тухай хамгийн уран 
үгээр ярьж болно. Бид шашны сэдвүүдийн талаарх 
өөрсдийн ухаалаг тайлбараараа хүмүүсийг 
гайхшируулж болох юм. Бид шашны болон 
“бидний дээрх өргөөний талаар мөрөөдөж”11 
шагшин магтаж болно. Гэхдээ бидний итгэл 
амьдрах замыг маань өөрчлөхгүй, бидний итгэл 
үнэмшил нь өдөр тутам гаргах шийдвэрт минь 
нөлөөлөхгүй юм бол бидний шашин хоосон, 
бидний итгэл үхмэл биш боловч энэ нь сайнгүй 
бөгөөд яваандаа бүдгэрч алга болох аюултай.12 
Дуулгавартай байдал нь итгэлийг тэтгэгч эх булаг 
юм. Дуулгавартай байдлаараа бид бодгальдаа 
гэрэл авчирдаг.

Гэхдээ заримдаа бид дуулгавартай байдлыг 
буруугаар ойлгодог гэж би боддог. Бид 
дуулгавартай байдлыг төгсгөлд хүргэх нэгэн арга 
зам гэж үзэхийн оронд үүнийг төгсгөл хэмээн 
үздэг. Эсвэл бид хайртай хүмүүсээ дуулгавартай 
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байдлыг зүйрлэн хэлбэл алхаар зарлигуудын 
төмөр дөшин дээр дахин дахин халааж, балбан 
нүдсэнээр илүү ариун, тэнгэрлэг байдалд 
оруулахыг хичээдэг байж болох юм.

Биднийг наманчлалд дуудах хатуу дуудлага 
хэрэгтэй байх цаг үе байдаг гэдэгт эргэлзэх зүйл 
байхгүй. Зөвхөн энэ аргаар хүрч болох хүмүүс 
байдаг нь мэдээжийн хэрэг юм.

Гэхдээ яагаад бид Бурханы зарлигуудад 
дуулгавартай байдгийг тайлбарлаж болох өөр нэг 
зүйрлэл байдаг. Дуулгавартай байдал нь бидний 
болж чадахгүй ямар нэгэн зүйл рүү бодгалиа 
нугалах, мушгих, цохих үйл явц биш юм. Харин 
оронд нь бид үнэхээр юугаар бүтээгдсэнээ олж 
мэдэх үйл явц билээ.

Биднийг Бүхнийг чадагч Бурхан бүтээсэн. Тэр 
бидний Тэнгэрлэг Эцэг юм. Бид чухамдаа Түүний 
сүнсэн хүүхдүүд юм. Бид хамгийн үнэ цэнтэй, 
хамгийн цэвэр тэнгэрлэг материалаар бүтээгдсэн 
бөгөөд тийн бид өөрсдөдөө бурханлаг мөн 
чанарыг авч явдаг юм.

Гэсэн ч энэ дэлхий дээр бидний бодол санаа, 
үйлдэлд ялзарсан, ариун бус, цэвэр биш зүйлс 
саад болдог. Ертөнцийн тоос шороо, хир буртаг 
бидний махбодыг хиртүүлснээс болж бидэнд үнэн 
мөн чанар, зорилгоо таних болон санахад хэцүү 
болдог.

Гэвч энэ бүхэн биднийг үнэхээр хэн болохыг 
маань өөрчилж чадахгүй. Бидний мөн чанарын 
бурханлаг үндэс суурь хэвээр үлддэг. Мөн 
бид зүрх сэтгэлээ бидний хайрт Аврагч руугаа 
хандуулахыг сонгож, шавь болох зам дээр хөл 
тавих мөчид ямар нэгэн гайхамшигтай зүйл 
тохиолддог. Бурханы хайр бидний зүрх сэтгэлийг 
дүүргэж, үнэний гэрэл бидний бодол санааг 
гийгүүлж, бид нүгэл үйлдэх хүслээ алдаж эхлээд, 
бид цаашид харанхуйд дотор явах хүсэлгүй 
болдог.13

Бид дуулгавартай байдлыг шийтгэл биш харин 
бидний тэнгэрлэг хувь заяагаа биелүүлэх үйл явц 
гэж үздэг болно. Мөн энэ дэлхийн ялзрал, цэвэр 
бус зүйл, хязгаарлалтууд аажмаар унаж эхэлдэг. 
Эцэст нь бидний доторх тэнгэрлэг оршихуйн 
үнэлж баршгүй, мөнхийн сүнс илчлэгдэн, сайн 

сайхны туяа бидний мөн чанар болдог.
Та нар аврагдах үнэ цэнтэй хүмүүс
Ах эгч нар аа, Бурхан биднийг хэн болохыг мэддэг 
мөн Тэр биднийг аврагдах үнэ цэнтэй нэгэн гэж 
хардаг болохыг би гэрчилж байна.

Таны амьдрал эвдэрхий балгас дотор байгаа 
мэт санагдаж магадгүй. Та гэм нүгэл үйлдсэн 
байж болно. Та айж, уурлаж, гашуудаж эсвэл 
эргэлзээнээс болж тарчилдаг байж мэднэ. Гэхдээ 
Сайн Хоньчин хонио олдгийн адилаар та зүрх 
сэтгэлээ дэлхийн Аврагчид өргөх юм бол Тэр 
таныг олох болно.

 Тэр таныг аврах болно.
 Тэр таныг өргөж мөрөн дээрээ тавих болно.
 Тэр таныг гэртээ аваачна.

Хэрэв мөнх бус гартнууд чулуу болон эвдэрхий 
балгасыг сайхан мөргөлийн өргөө болгон 
хувиргаж чадаж байгаа бол бидний хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэг биднийг дахин босгож чадна 
гэдэгт итгэлтэй байж болно. Биднийг байгаагаас 
маань илүү агуу бүр, төсөөлж чадахаас маань 
илүү агуу зүйл болгон босгох нь Түүний 
төлөвлөгөө юм. Бид шавь болох замаар итгэлийн 
алхам хийх бүрдээ бид мөнхийн алдар суу болон 
хязгааргүй баяр баясгалантай хүмүүн болох 
заяандаа дөхөж өсдөг.

Энэ бол миний гэрчлэл мөн миний даруухан 
залбирал юм. Есүс Христийн нэрээр амен.  
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Бидэнд Ариун Сүнсний бэлгийг өгсөнд Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ талархал болон хайраа илэрхийлж 
байна. Тэрээр Ариун Сүнсээр дамжуулан Өөрийн 
хүслийг илчилж, биднийг дэмжиж байдаг билээ.

Хайрт ах эгч нар аа, 
би өнөөдөр Их Эзэний 
үйлчлэгч хийгээд элэнц 
өвөөгийн хувиар ярих 
болно. Та нартаа болон 
хайртай үр удамдаа 
хандан Ариун Сүнсний 
гайхалтай бэлгийн 
талаар зааж, гэрчлэлээ 
хуваалцъя.

Би хэлэх үгээ “дэлхийд 
ирдэг [эрэгтэй мөн 

эмэгтэй] хүн болгонд”1 өгөгддөг Христийн 
гэрлийг нотлон эхлүүлье. Бид энэхүү ариун 
гэрлийн үр шимийг хүртдэг. Энэ нь “бүхэнд мөн 
бүх зүйлээр,”2 сайныг муугаас ялгах боломжийг 
бидэнд олгодог.3

Гэхдээ Ариун Сүнс нь Христийн гэрлээс ялгаатай. 
Тэр бол Бурхан Тэргүүтэний гурав дахь гишүүн, 
ариун нандин үүрэг хариуцлагатай сүнсэн бие 
бөгөөд Эцэгтэй болон Хүүтэй зорилгоороо нэг 
юм.4

Сүмийн гишүүд бидний хувьд Ариун Сүнсний 
нөхөрлөлийг байнга мэдэрч болно. Бурханы 
сэргээгдсэн санваараар дамжуулан бид 
нүглүүдийн ангижралын төлөөх усанд умбуулан 
хийдэг баптисм хүртэж, дараа нь Сүмийн 
гишүүнээр батлуулдаг. Энэхүү ёслолын үеэр 
бид гар тавилтаар Ариун Сүнсний бэлгийг 
хүлээн авдаг.5 Дараа нь бид Аврагчийг үргэлж 
дурсан санаж, Түүний зарлигуудыг даган, нүглээ 

наманчилж, Хүндэтгэлийн өдөр ариун ёслолоос 
зохистойгоор хүртсэнээр Ариун Сүнсний 
нөхөрлөлийг хүлээн авч, хадгалж чадна.

Ариун Сүнс нь бидэнд боловсрол, номлол, ажил 
мэргэжил, гэрлэлт, үр хүүхэд, гэр бүлээрээ хаана 
амьдрах зэрэг амьдралын гол чухал шийдвэрийг 
гаргахад туслах хувийн ичлэлтийг өгдөг. 
Тэнгэрлэг Эцэг биднээс иймэрхүү асуудлууддаа 
сонгох эрхээ ашиглан, сайн мэдээний зарчмуудын 
дагуу нөхцөл байдлыг оюундаа тунгаан бодож, 
залбирлаар дамжуулан өөрийн шийдвэрийг Түүнд 
хэлж танилцуулахыг хүсдэг.

Хувийн илчлэлт чухал ч гэсэн энэ нь Ариун 
Сүнсний ажлын зөвхөн нэг хэсэг нь юм. 
Судруудад нотолсноор Ариун Сүнс Аврагчийн 
тухай гэрчилдэг.6 Тэрээр бидэнд “хаант улсын 
амар амгалангийн зүйлүүдийг”7 зааж, “найдвараар 
бялхуулдаг.”8 Тэр биднийг “шударгаар үйлдэхэд, 
… [мөн] зөв шударгаар шүүхэд хөтөлдөг.”9 
“Бүгд ашиг тусыг олж болохын тулд … [эрэгтэй, 
эмэгтэй] хүн болгонд … [сүнслэг] бэлгийг”10 
өгдөг. Тэрээр “мэдлэгийг [бидэнд] өгдөг”11 ба 
“[бидэнд] бүгдийг сануул[даг].”12 Ариун Сүнсээр 
дамжуулан бид “ариусгагдаж болох”13 бөгөөд 
“нүглүүдийн[хээ] ангижралыг”14 хүлээн авдаг. 
Тэрээр “[Аврагчийн] шавь нартаа амласан 
түүнтэй адил” “Тайтгаруулагч”15 мөн.

Ариун Сүнс биднийг захирахаар өгөгдөөгүй 
гэдгийг би та нарт сануулж байна. Бидний зарим 
нь амьдралынхаа чухал биш, өчүүхэн жижиг 
шийдвэр бүрд Ариун Сүнсний удирдамжийг 
ухаалаг бусаар эрэлхийлдэг. Энэ нь Түүний ариун 
үүргийн ач холбогдлыг алдагдуулдаг. Ариун Сүнс 
сонгох эрхийн зарчмыг хүндэтгэдэг. Тэр бидний 
оюунд мөн зүрх сэтгэлд ач холбогдлын утга учрын 
талаар намуухан ярьдаг.16

Ариун Сүнс
АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН

АХЛАГЧ РОБЭРТ Д.ХЭЙЛС

2016 ÎÍÛ 4-Ð ÑÀÐÛÍ 3-ÍЫ ÍßÌ ÃÀÐÃÈÉÍ ¯ÄÝÝÑ ÕÎÉØÈÕ ÕÓÐÀËÄÀÀÍ



932016 оны 4-ð ñàð

Бид Ариун Сүнсний нөлөөг өөр өөрөөр мэдэрч 
болно. Түүний өдөөлтийг өөрсдийн хэрэгцээ 
шаардлага, нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өөр өөр 
түвшний хүчээр мэдрэх болно.

Энэ хожмын өдрүүдэд зөвхөн бошиглогч 
Сүмийг бүхэлд нь хамарсан илчлэлтийг Ариун 
Сүнсээр дамжуулан хүлээн авдгийг бид хүлээн 
зөвшөөрдөг. Аарон, Мириам нар Мосег өөртэй нь 
санал нийлэхийг ятгахаар оролдсоны адил зарим 
хүн үүнийг мартдаг. Гэвч Их Эзэн тэдэнд болон 
бидэнд:

 “Хэрэв та нарын дунд эш үзүүлэгч байвал ЭЗЭН 
Би Өөрийгөө түүнд … мэдүүлэх болно.

 “Түүнтэй Би … илэн далангүй амаараа ярьдаг.”17

Заримдаа дайсан биднийг Ариун Сүнстэй андуурч 
болох худал санаагаар уруу татдаг. Зарлигуудыг 
дуулгавартай дагах, гэрээнүүдээ сахих итгэлтэй 
байдал биднийг хууран мэхлэлтээс хамгаалах 
болно гэдгийг би гэрчилж байна. Бид Ариун 
Сүнсээр дамжуулан хүмүүний зарлигуудыг 
сургаал болгон заадаг хуурамч бошиглогчдыг 
ялган таних чадвартай байх болно.18

Бид өөрсдийнхөө төлөө Ариун Сүнсийг хүлээж 
авахдаа бусдын өмнөөс илчлэлт хүлээн авч 
чадахгүй гэдгээ санах нь ухаалаг хэрэг юм. Нэгэн 
залуу эмэгтэйд “Чамайг миний эхнэр болох юм 
байна гэж би зүүдэлсэн” хэмээн хэлсэн залуу 
эрэгтэйг би танина. Тэр эмэгтэй түүний хэлснийг 
тунгаан бодсоноо “Би чинийхтэй адилхан 
зүүд зүүдлэхээрээ ирж, чамтай ярина аа” гэж 
хариулжээ.

Бид өөрсдийн хүслийг Ариун Сүнсний 
удирдамжаас давуулан бодоход уруу татагдаж 
болно. Бошиглогч Иосеф Смит Мормоны номын 
эхний 116 хуудсыг Мартин Харрист өгч явуулах 
зөвшөөрөл хүсэн, Тэнгэрлэг Эцэгээс гуйсан. Энэ 
нь зөв санаа гэж Иосеф боджээ. Гэвч Ариун Сүнс 
түүнд үүнийг нотолсон мэдрэмжийг өгөөгүй. 
Эцэст нь тэр тэдгээр хуудсыг өгч явуулсан ч 
Мартин Харрис түүнийг нь алга болгов. Хэсэг 
хугацаанд Их Эзэн Иосефоос орчуулах бэлгийг 
нь татаж авсан бөгөөд тэрээр үлдсэн үйлчлэлд нь 

нөлөөлсөн гашуун хэдий ч үнэ цэнтэй сургамжийг 
авсан юм. 

Ариун Сүнс бол Сэргээлтийн гол хэсэг билээ. 
Бошиглогч Иосеф Смит хөвгүүн байхдаа Иаков 
1:5-ыг уншсан талаараа “Судрын ямар ч хэсэг 
энэ удаад надад тохиолдсоноос илүү хүчтэйгээр 
хүмүүний зүрх сэтгэлд ирж байсан нь хэзээ ч үгүй 
бөлгөө”19 хэмээн дурсан хэлжээ. Иосеф Смитийн 
дүрслэн хэлсэн хүч бол Ариун Сүнс юм. Тийн 
Иосеф Бурханаас асуухаар гэрийнхээ ойролцоох 
ойн цоорхойд очиж, өвдөг сөгдөн суусан. Анхны 
үзэгдэл үнэхээрийн чухал бөгөөд гайхамшигтай 
байв. Харин Эцэг, Хүү хоёр өөрийн биеэр 
айлчилж ирсэн зам нь Ариун Сүнсний залбирахыг 
өдөөсөн өдөөлтөөс эхлэлтэй.

Сэргээгдсэн сайн мэдээний илчлэгдсэн үнэнийг 
залбиран эрэлхийлж, дараа нь Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг хүлээн авч, дагах гэсэн загварын дагуу 
ирсэн. Дараах жишээнүүдийн талаар эргэцүүлэн 
бодоорой: Мормоны Номыг орчуулах, санваарын 
сэргээлт ба баптисмаас эхлээд сүмийг зохион 
байгуулах зэрэг санваарын ёслолуудыг дурдаж 
болно. Өнөөдөр Их Эзэнээс Тэргүүн Зөвлөлд 
болон Арванхоёрт ирдэг илчлэлтүүд нь яг ийм 
ариун загварын дагуу ирдэг гэдгийг би гэрчилж 
байна.

Бид Иосеф Смитийн гэр бүлийн гишүүдээс 
эхлээд сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авахын 
тулд Ариун Сүнсийг дагасан бүх хүнд хүндэтгэл 
үзүүлдэг. Залуу Иосеф Моронайн айлчлалын 
тухай эцэгтээ хэлэхэд түүний эцэг нотлон 
гэрчилсэн мэдрэмжийг өөр дээрээ хүлээн авсан 
юм. Тэр даруй Иосефыг газар тариалангийн 
ажлаас чөлөөлж, тэнгэр элчийн удирдамжийг 
дагахад урамшуулжээ.

Эцэг эх, удирдагчдын хувьд бүгдээрээ үүний адил 
үйлдэцгээе. Үр хүүхдүүдээ болон бусдыг Ариун 
Сүнсний удирдамжийг дагахад нь урамшуулан 
дэмжицгээе. Ийн үйлдэхдээ өөрсдөө эелдэг 
зөөлөн, номхон дөлгөөн, тэсвэр тэвчээртэй, чин 
сэтгэлийн хайраар удирдан Ариун Сүнсний үлгэр 
жишээг дагацгаая.20

Ариун Сүнс бол гэр бүл дэх болон Сүм даяарх 
Бурханы ажлын харилцааны суваг юм. Энэхүү 
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ойлголттойгоор би өөрийн амьдралдаа болоод 
Сүм дэх үйлчлэлдээ олж авсан Ариун Сүнсний 
талаарх хувийн туршлагаасаа хуваалцахыг хүсэж 
байна. Үүнийг Ариун Сүнс биднийг адисалдаг 
гэсэн хувийн гэрчлэл болгон хүргэе.

Олон жилийн өмнө Хэйлс эгч бид хоёр надтай 
хамт ажилладаг хэдэн хүнийг гэртээ онцгой оройн 
хоолонд урихаар төлөвлөсөн юм. Ажлаасаа гэр 
рүүгээ харих замдаа гэрийн багшаар айлчлан 
очдог нэгэн бэлэвсэн эмэгтэйнхээр ороод гарах 
хэрэгтэй гэсэн бодол надад төрөв. Түүний хаалгыг 
тогшиход тэр “Би таныг ирээсэй гэж залбирч 
байсан юм” гэж хэлэв. Тэр бодол хаанаас ирсэн 
бэ? Ариун Сүнснээс.

Нэг удаа би хүндээр өвдөж байхдаа гадасны 
чуулганыг тэргүүлж билээ. Эрч хүчээ нөөцлөхийн 
тулд би санваарын удирдагчдын хуралдааны дараа 
шууд гэр рүүгээ явахаар төлөвлөж байлаа. Гэсэн 
ч хаалтын залбирлын дараа хүмүүсийг өрөөнөөс 
гарах үед хүн бүртэй гар барих сүнслэг өдөөлтийг 
хүлээн авсан юм. Нэгэн залуу ахлагч над руу 
ойртон ирэхэд “Тэнгэрлэг Эцэгтээ хандан залбир, 
Ариун Сүнсийг сонсож, сүнслэг өдөөлтийг дага. 
Амьдралын чинь бүх зүйл сайхан байх болно” 
гэсэн онцгой захиасыг түүнд хэлэхээр өдөөгдөж 
билээ. Дараа нь гадасны ерөнхийлөгч надад 
тэр залуу хугацаанаасаа өмнө номлолоосоо 
буусан тухай хэлсэн. Маш тодорхой мэдрэмждээ 
үндэслэн, хүүгээ санваарын хуралдаанд авчирвал 
“Ахлагч Хэйлс түүнтэй ярилцах болно” гэж тэр 
гадасны ерөнхийлөгч аавд нь амласан байжээ. 
Би яагаад хүн бүртэй гар барихаар зогссон бэ? 
Миний өгсөн зөвлөгөөний эх сурвалж нь юу 
байсан бэ? Ариун Сүнс байсан.

2005 оны эхээр би Ерөнхий чуулган дээр ахмад 
номлогчдын талаар үг хэлэхээр бэлдэх тухай 
сүнсний удирдамж хүлээж авсан юм. Чуулганы 
дараа нэг ах “Чуулганы захиасыг сонсож байхад 
… Их Эзэний Сүнс тэр даруй дотоод бодол 
сэтгэлийн минь гүнд хүрэхийг би мэдэрсэн. … 
Бид яг одоо номлолд үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн маш 
тодорхой захиас байлаа. Эхнэр рүүгээ хартал тэр 
бас Сүнснээс яг тийм мэдрэмжийг хүлээж авсныг 
би анзаарсан”21 гэдгээ дурсан ярьсан. Юу тэдэнд 
нэгэн зэрэг ийм хүчирхэг мэдрэмжийг авчирсан 
бэ? Ариун Сүнс.

Би үр удамдаа өөрийн дуу хоолойгоор манай 
гэр бүлд Ариун Сүнсээр дамжуулан өдөр бүр 
тасралтгүй ирж байсан удирдамж, анхааруулга, 
урамшуулал, хүчирхэгжүүлэлт, сүнслэг 
ариусал, тайтгарал, амар амгалангийн болон 
хувийн илчлэлтийн тухай гэрчлэлээ үлдээж 
байна. Бид Ариун Сүнсээр дамжуулан “түүний 
эрхэм их нигүүлсэл”22 хийгээд байсаар байгаа 
гайхамшгуудыг23 үздэг.

Би Аврагч амьд гэсэн онцгой гэрчлэлээ хуваалцаж 
байна. Бидэнд Ариун Сүнсний бэлгийг өгсөнд 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ талархал болон хайраа 
илэрхийлж байна. Тэрээр Ариун Сүнсээр 
дамжуулан Өөрийн хүслийг илчилж, биднийг 
дэмжиж байдаг билээ. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Бид ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн 
байж болох хаана ч гэсэн Түүнийг үргэлж санана 
гэдгийг би даруухнаар гэрчлэн, үүний төлөө 
залбирч байна.

Ах эгч нар аа, намайг 
Азид үйлчилж байхад 
хүмүүс заримдаа 
надаас “Ахлагч Гонг, 
Сүмийн Азийн бүсэд 
хэдэн хүн амьдардаг 
вэ?” гэж асуудаг байв.

Би тэдэнд “Дэлхийн 
хүн амын хагас нь 
буюу 3,6 тэрбум хүн” 
гэж хариулдаг байлаа.

Хэн нэгэн надаас “Тэдний бүгдийнх нь нэрийг 
санахад хэцүү юү?” гэж асууж билээ.

Санах, мартах нь өдөр тутмын амьдралын нэг 
хэсэг юм. Жишээ нь, нэг удаа эхнэр минь шинэ 
гар утсаа хаа сайгүй эрснийхээ эцэст өөр утаснаас 
залгаж олохоор болсон юм. Утсаа дуугарахыг нь 
сонсоод, “Хэн над руу залгадаг билээ? Би утасны 
дугаараа хэнд ч өгөөгүй шүү дээ” гэж дотроо 
бодсон гэдэг.

Санах, мартах нь бидний мөнхийн аяллын 
нэгээхэн хэсэг байдаг. Цаг хугацаа, сонгох эрх, 
дурсамж бүгд биднийг сурч, өсөж хөгжин, итгэлээ 
нэмэгдүүлэхэд тусалдаг.

Бидний дуртай нэгэн дуулалд ийн өгүүлдэг:

 Бид Есүсийн нэрийг магтан дуулж,
 Хүндэтгэл алдрыг түүнд зориулъя. …
 Түүнийг санаж байгаагаа гэрчлэн,
 Талх уснаас хүртэцгээ.1

Бид долоо хоног болгон ариун ёслолоос 
хүртсэнээрээ Их Эзэнийг үргэлж дурсан санана 
гэсэн гэрээнд ордог. Санах гэсэн үгтэй холбоотой 
дөрвөн зуугаад судрын эшлэлээс хэдийг сонгон, 
Түүнийг үргэлж санах зургаан арга замыг би та 
бүгдэд танилцуулъя.

Нэгдүгээрт, бид гэрээ, амлалт, батлан хэлсэн 
зүйлсэд нь итгэлтэй байснаараа Түүнийг үргэлж 
дурсан санаж чадна.

Их Эзэн Өөрийн мөнхийн гэрээг Адамын 
цагаас Адамын ур удам “үнэнийг хүлээн авч, 
өөдөө харсан үед, Сион доош харж, мөн бүх 
тэнгэр баярлан сэгсрэгдэж, мөн дэлхий баяр 
баясгалангаар чич[иртэл]”2 санах болно.

Их Эзэн амлалтаа, үүний дотор тараагдсан 
Израилийг цуглуулах амлалтаа Мормоны 
Ном: Есүс Христийн бас нэгэн гэрээгээр, мөн 
бодгалийн үнэ цэнийг санадаг гишүүн болоод 
номлогч бүрд өгсөн амлалтаар дамжуулан 
санадаг.3

Их Эзэн улс орон, ард түмнийг санаж, хамгаалдаг. 
Дэлхийн зав чөлөөгүй мөн үймээн самуунтай 
энэ цаг үед4 “зарим нь морин тэргэнд, зарим нь 
моринд найддаг. Харин бид “ирээдүйг өнгөрсний 
адил”5 удирдан чиглүүлдэг өөрсдийн Бурхан 
ЭЗЭНий нэрийг санах болно.”6 “Хэцүү цаг”7 
ирэхэд бид “хясагддаг нь Бурханы ажил бус, харин 
хүмүүний ажил гэдгийг сана.8

Хоёрдугаарт, бид амьдралынхаа турш Их Эзэний 
мутраас адислагдсандаа талархан, хүлээн 
зөвшөөрснөөрөө Түүнийг үргэлж дурсан санаж 
чадна.

Бид Их Эзэний мутрыг амьдралаа эргэн харахдаа 
ихэвчлэн тодорхой олж хардаг. Христийн шашны 
философич Сорен Киркгаардын хэлснээр: 

Түүнийг үргэлж сана

ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН
АХЛАГЧ ГЭРРИТ В.ГОНГ
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“Амьдралыг ойлгохын тулд арагш харах хэрэгтэй. 
… Харин урагш харж амьдрах ёстой.”9

Хайрт ээж минь саяхан 90 насны ойгоо 
тэмдэглэсэн. Тэрээр амьдралынхаа чухал мөч 
бүрд Бурханы адислал ирж байсныг талархан 
гэрчилсэн юм. Гэр бүлийн түүх, уламжлал, ураг 
төрлийн холбоо нь өнгөрсөн сайхан дурсамжийг 
хадгалахын зэрэгцээ ирээдүйд дагах загвар, 
найдварыг өгдөг. Санваарын эрх мэдлийн шугам 
болон патриархын адислал нь Бурханы мутар үе 
дамжин адисалдгийг гэрчилдэг.

Та өөрийгөө юуг, хэрхэн санахаа сонгож болдог 
амьд дурсамжийн ном гэж төсөөлөн бодож үзсэн 
үү?

Жишээ нь би бага байхдаа сургуулийнхаа сагсан 
бөмбөгийн багт орж тоглохыг маш их хүсдэг 
байлаа. Нэг өдөр дасгалжуулагч маань 193 см 
бүсийн шилдэг төвийн тоглогч, 188 см өндөр 
довтлогч нар руу заагаад, “Би чамайг багтаа авч 
болно, гэхдээ чи бараг л талбайд гарахгүй байх” 
гэж хэлсэн юм. Гэвч тэрээр маш эелдгээр “Чи 
хөл бөмбөгийн багт орохын тулд үзээд алдахгүй 
юм уу? Чи сайн тоглож чадна” гэж намайг 
урамшуулсныг санаж байна. Намайг эхний гоолоо 
оруулахад гэр бүлийнхэн маань уухайлан дэмжиж 
байсан юм.

Бидэнд шударга байдал, сайхан сэтгэл, тэсвэр 
тэвчээр, урмаар боломж өгдөг, мөн дахин хоёр 
дахь боломжийг олгодог хүмүүсийг бид санадаг. 
Мөн бид бусад хүний хамгийн их тусламж 
хэрэгцээтэй үедээ биднийг санадаг хэн нэгэн нь 
болж чадна. Бусдын туслалцааг болон Сүнсний 
удирдамжийг талархан санаснаар бид Түүнийг 
санадаг. Энэ маягаар бид адислал бүрээ тоолж, 
Бурханы хийснийг санадаг.10

Гуравдугаарт, “нүглүүдээ наманчилсан тэрээр, 
мөнхүү тэр нь өршөөгддөг ажгуу, мөн Их Эзэн, 
бибээр тэдгээрийг нь цаашид санах нь үгүй”11 
хэмээх Их Эзэний амлалтад найдсанаараа бид 
Түүнийг үргэлж санаж чадна.

Бид нүглээ хүлээн зөвшөөрч, орхин, бүрэн 
наманчилбал гэм нүгэл маань арчигдаж, Иностой 
хамт “Их Эзэн, энэ хэрхэн бүтэв?” хэмээн 

асуугаад, “Христэд итгэлтэйн чинь учир буюу,”12 
мөн “надад сануулагтун”13 хэмээх Түүнийг 
урилгыг хүлээн авсан учир хэмээн хариулахыг 
сонсоно.

Нэгэнт бид нүглээ наманчилж, санваарын 
удирдагчид биднийг зохистой хэмээн 
тодорхойлсон бол эдгээр нүглээ ахин дахин 
хүлээсээр байх шаардлагагүй. Зохистой байна 
гэдэг нь төгс байна гэсэн үг биш юм. Түүний 
авралын төлөвлөгөөгөөр бид хэзээ нэгэн цагт 
Христээр төгөлдөржитлөө14 амьдралынхаа 
өдрүүдэд даруухнаар амар амгалан байж, 
өнөөдрийн төгс бус зүйлүүддээ үргэлж шаналж, 
гутарч, аз жаргалгүй байх шаардлагагүй. Бидний 
бусдад мэдэгдүүлэхгүйг хичээдэг бүх зүйлийг Тэр 
мэддэг ч биднийг хайрласаар байдгийг санаарай.

Заримдаа амьдрал Христийн нигүүлсэл, шударга 
ёс, шүүлтэд найдах мөн бусдыг болон өөрсдийгөө 
уучилснаар Цагаатгалаар дамжин эдгэрэн 
чөлөөлөгдөхийг уриалсан Түүний урилгад найдах 
бидний найдварыг шалгадаг.

Өөр улсын нэгэн эмэгтэй сэтгүүлчээр ажиллахаар 
өргөдөл өгсөн боловч ажил хуваарилдаг дарга 
нь хатуу сэтгэлтэй хүн байж таарч. Тэрээр түүнд 
“Миний энэ гарын үсгээр чи сэтгүүлч биш, харин 
бохир усны нүх ухдаг хүн болохыг би баталж 
байна” гэж хэлжээ. Тэрээр эрчүүдийн дунд бохир 
усны нүх ухдаг цорын ганц эмэгтэй хүн байсан 
юм.

Олон жилийн дараа тэр эмэгтэй дарга болжээ. 
Нэгэн өдөр нэг хүн түүн дээр ажилд орохын тулд 
гарын үсэг зуруулахаар иржээ.

“Намайг санаж байна уу?” гэж асуухад тэр 
санасангүй.

“Та намайг санахгүй байж болно. Гэхдээ би таныг 
санаж байна. Та намайг гарынхаа үсгээр хэзээ ч 
сэтгүүлч болж чадахгүйг баталсан. Таны гарын 
үсгээр би эрчүүдийн дунд цор ганцаараа бохир 
усны нүх ухсан” гэж хэлжээ.

Тэрээр надад “Би тэр хүнд надад хандсанаас илүү 
сайнаар хандах ёстой гэж мэдэрч байсан ч надад 
ингэх хүч алга” гэж хэлсэн юм. Заримдаа бидний 
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дотор тийм зүйл хийх хүч байхгүй ч бидний 
Аврагч Есүс Христийн Цагаатгалыг санаснаар 
үүнийг олж болно.

Итгэл эвдэгдэн, хүсэл мөрөөдөл нурж, зүрх 
эмтэрч, бас дахин эмтэрч байхдаа, шударга ёсыг 
хүсэн нигүүлслээр дутагдаж байхдаа, гараа 
зангидан нүдэндээ нулимстай байхдаа, юунаас 
зууран барьж юуг тавих ёстойгоо мэдэх хэрэгтэй 
үедээ бид үргэлж Түүнийг дурсан санаж чадна. 
Амьдрал зарим үед бидэнд санагддаг шиг тийм ч 
харгис биш юм. Түүний төгсгөлгүй хайр бидэнд 
зам, үнэн, мөн амийг олоход тусална.15

Бид Түүний үгс, үлгэр жишээг санахдаа бусдыг 
гомдоохгүй мөн өөрсдөө ч гомдохгүй.

Миний найзын аав автомашины засварчин байсан. 
Түүний шударга хөдөлмөр нь гараа хичээнгүйлэн 
угаасан ч харагддаг байв. Нэг өдөр хэн нэг хүн 
найзын маань аавд ариун сүмд үйлчлэхээсээ өмнө 
гараа сайн угаах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Энэ сайн 
хүн гомдохын оронд ариун сүмд үйлчлэхээсээ 
өмнө гэр бүлийнхээ аяга тавгийг илүү их 
хөөсөрсөн савантай усаар өөрийн гараар угаадаг 
болсон байна. Тэрээр “ЭЗЭНий уул өөд” авирч, 
“Түүний ариун газарт” зогсох хамгийн цэвэр гар, 
ариун зүрх сэтгэлтэй хүний үлгэр жишээ болсон 
юм.16 
Хэрэв бидэнд хэн нэгний талаар эвгүй сэтгэгдэл, 
атаархал, дургүйцэл төрж байвал эсвэл бусдаас 
уучлалт гуйх шалтгаан байвал үүнийг хийх цаг нь 
яг одоо юм шүү.

Дөрөвдүгээрт, Тэрээр үргэлж биднийг гэртээ 
ирэхийг урьдаг гэдгийг санахад урьдаг.

Бид асууж, эрж хайн байж суралцдаг. 
Т.С.Эллиотын үгээр “Эхэлсэн газраа ахин ирээд, 
тэр газраа анх ирж байгаа юм шиг судал[тлаа]”17 
судалгаагаа бүү зогсоогоорой. Та бэлэн бол 
Мормоны Номонд зүрх сэтгэлээ анхны удаа ахин 
нээж үзээрэй. Үнэн хүсэлтэйгээр анхны удаа юм 
шиг ахин нэг залбираад үзээрэй.

Энэхүү эртний буюу бүдэг бадаг дурсамжиндаа 
итгэ. Үүгээр итгэлээ нэмэгдүүл. Бурхантай цуг 
байхад буцаж ирж чадахгүй болох газар гэж 
байдаггүй.

Эртний болон энэ үеийн бошиглогчид бусдын 
болоод өөрсдийн сул тал, алдаа, дутагдлаас болж 
Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээн18 дэх үнэн, 
гэрээ болон гэтэлгэгч хүчнээс холдохгүй байхыг 
биднээс гуйн ятгасан. Энэ нь бидний төгс бус 
оролцоогоор дамжуулан өсөж хөгждөг Сүмд 
онцгой чухал юм. Бошиглогч Иосеф Смит “Би 
та нарт өөрийгөө төгс гэж хэзээ ч хэлээгүй, гэвч 
миний заасан илчлэлтүүдэд алдаа байхгүй”19 
хэмээн хэлсэн.

Тавдугаарт, бид Хүндэтгэлийн өдөр ариун 
ёслолоор дамжуулан Түүнийг үргэлж 
дурсан санаж чадна. Мөнх бус амьдрал дахь 
үйлчлэлийнхээ төгсгөлд болон амилсныхаа дараах 
тохинууллынхаа эхэнд Аврагч маань талх, дарсыг 
авч Өөрийн бие болоод цусыг дурсахыг хүсээд,20 
“учир нь та нар үүнийг олонтаа үйлдэхийн хэрээр 
та нар өөрсөдтэйгөө миний хамт байсан энэхүү 
цагийг дурсан санах болно”21 хэмээн хэлсэн.

Бид ариун ёслолын ёслолоор Түүний Сүнсийг 
өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлгаж болохын тулд 
Түүний Хүүгийн нэрийг авч, мөн үргэлж түүнийг 
дурсан санаж, мөн өөрсдөд нь өгсөн түүний 
зарлигуудыг дагахад бэлэн гэдгээ Бурхан Эцэгт 
гэрчилдэг.22

Амюлекийн зааснаар бид талбай дахь ургацынхаа 
төлөө болон мал сүрэг, гэр бүлийнхээ төлөө 
залбирч, мөн гачигдсан, нүцгэрсэн, өвдсөн, 
зовсныг санахдаа Түүнийг санадаг.23

Эцэст нь зургаадугаарт, Аврагч маань биднийг 
үргэлж санадаг шиг Өөрийг нь санахыг бидэнд 
уриалдаг.

Шинэ тивд амилсан Аврагч маань тэнд байсан 
хүмүүсийг нэг нэгээрээ ирж, хавирган тал руу нь 
гараа хийж, гар, хөлөн дэх хадаасны ормуудаа 
тэмтэрч үзэхэд урьсан.24

Судар дээр Амилуулалтыг “үе болон мөч болгон 
биедээ сэргээгдэх болно,” мөн “бүр толгойноос 
нэг ч үс гээгдэхгүй харин бүх зүйл өөрсдийн 
зохих мөн төгс хэлбэртээ сэргээгдэх болно”25 

хэмээн тайлбарласан. Ийм байхад Аврагчийн 
төгс, амилсан биед хажууг нь хатгасан шарх, 
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мөн гар, хөлөн дэх хадаасны ором яагаад байгааг 
бодож үзээрэй.26

Түүхийн зарим цаг үед хүмүүсийг цовдолж 
цаазалдаг байсан. Гэвч бидний Аврагч, Есүс 
Христ л зөвхөн цэвэр хайрын сорвио хадгалан, 
биднийг тэвэрдэг. Зөвхөн Тэр л загалмайд 
өргөгдсөнөөр бид бүгдийг нэрээр нь дуудан 
Өөртөө авчрах бошиглолыг биелүүлдэг.27

Аврагч маань:

“Тийм ээ, тэд мартаж болох юм, гэвч би чамайг 
мартах нь үгүй.”

“Болгоогтун, би та нарыг гарынхаа алган дээр 
сийлсэн.”28

“Бибээр дээш өргөгдсөн тэрбээр болой. Би бол 
цовдлогдсон Есүс болой. Би бол Бурханы Хүү”29 
хэмээн тунхаглан гэрчилсэн.

Бид ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж 
болох хаана ч гэсэн Түүнийг үргэлж санана 
гэдгийг би даруухнаар гэрчлэн үүний төлөө 
залбирч байна.30 Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Энэ мөч дүрвэгсдийг тодорхойлохгүй, харин 
хариулт маань биднийг тодорхойлоход тусална.

“Учир нь Намайг 
өлсөж байхад та нар 
Надад идэх юм өгсөн. 
Намайг цангаж байхад 
уух юм өгсөн, Намайг 
харь хүн байтал урьж 
оруулсан,

“нүцгэн байхад минь 
Намайг хувцасласан, 
…

“Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ах 
дүүсийн маань нэгэнд нь, тэр байтугай хамгийн 
дордод нь тийнхүү хандсан бол Надад хийсэн 
хэрэг.”1

Өнөөдөр дэлхий даяар ойролцоогоор 60 гаруй сая 
дүрвэгч байгаагаас үзэхэд “122 хүн тутмын нэг нь 
… албадлагаар гэр орноосоо дүрвэн гарч байгаа”2 

бөгөөд тэдний тал хувь нь хүүхдүүд байна.3 Үүнд 
хамааралтай тоонуудыг авч үзээд мөн хувь хүн 
бүрийн амьдралд энэ нь юу гэсэн үг болохыг 
бодоход л цочирдмоор байна. Би саяхан Европод 
ажиллахаар томилогдсон бөгөөд өнгөрсөн нэг 
жил гаруйн хугацаанд л гэхэд Ойрх Дорнод 
болон Африкийн дайнд нэрвэгдсэн4 хэсгүүдээс 
эдгээр дүрвэгчийн нэг сая хоёр зуун тавин мянга 
нь Европод ирээд байгаа юм. Бидний харж 
байгаагаар тэдний ихэнх нь ердөө л өмсөж байгаа 
хувцастайгаа мөн барьж буй жижиг цүнхэнд нь 
багтсан зүйлтэйгээ л ирж байна. Тэдний ихэнх 
хувь нь өндөр боловсролтой ч бүгд гэр орон, 
сургууль, ажил төрлөө орхих шаардлагатай 
болсон.

Тэргүүн Зөвлөлийн удирдлаган доор Сүм 
Европын 17 улс орны 75 байгууллагатай 

хамтран ажиллаж байна. Эдгээр байгууллагад 
олон улсын хэмжээний том байгууллагаас 
авахуулаад жижиг олон нийтийн санаачлага, 
засгийн газрын агентлагуудаас шашны болоод 
шашны бус халамжийн төвүүд хүртэл багтсан 
байна. Олон жилийн турш дэлхийн эргэн тойрон 
дахь дүрвэгсэдтэй ажиллаж байгаа тэдгээр 
байгууллагатай хамтран ажиллаж, тэднээс сурах 
нь бидний хувьд их аз завшаантай хэрэг юм.

Сүмийн гишүүдийн хувьд мөн хүмүүс гэдэг 
утгаараа бид заавал өөрсдөө гэр орон, фермээсээ 
удаа дараа хэрцгийгээр хөөгдсөн дүрвэгсэд байсан 
үеэ санаж, түүхээ эргэн харах шаардлагагүй 
юм. Өнгөрсөн долоо хоногт Линда Бөртон 
эгч дүрвэгсдийн тухай ярьж байхдаа сүмийн 
эмэгтэйчүүдийг “Тэдний түүх миний амьдралын 
түүх байсан бол яах байсан бэ?”15 гэдгийг бодож 
үзэхийг хүссэн. Тэдний түүх хэдхэн жилийн өмнө 
бидний түүх байсан шүү дээ.

Засгийн газруудын болон нийгэмлэгүүдийн 
хооронд дүрвэгсдийг юу гэж тодорхойлох, тэдэнд 
туслахын тулд юу хийх ёстой талаар ширүүхэн 
маргаан, хэлэлцүүлгүүд хийгдсээр байна. 
Энэ бодлоо ямар нэгэн аргаар тэр ширүүхэн 
ярилцлагын нэг хэсэг болгоход мөн цагаачлалын 
бодлогыг шүүмжилж, саналаа илэрхийлэхэд 
бус харин гэр орон, эх нутгаасаа өөрсдийн 
эхлүүлээгүй дайнаас болж хөөгдсөн хүмүүс дээр 
анхаарал тавихын төлөө байлгах хэрэгтэй юм.

Аврагч дүрвэгч байх нь ямар байдгийг мэддэг—
Тэр тэдний нэг байсан юм. Жаахан хүүхэд 
байхдаа Есүс гэр бүлийнхэнтэйгээ Херодын алах 
тушаалаас зугтан Египет рүү оргон дайжжээ. 
Тэрээр тохинууллаа хийж байхдаа олон удаа 
бусдын сүрдүүлэгт өртөж, амьдралд нь аюул 
учирч, эцэст нь Түүнийг алахаар хуйвалдсан 
хилэнцэт хүмүүсийн төлөвлөгөөнд захирагдсан 
байдаг. Магадгүй, тэгээд л Түүний бие биенээ 

Шуурганаас хоргодох газар

ДАЛЫН
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хайрлагтун, Тэр биднийг яаж хайрласны адил 
хайрлагтун, хөршөө өөр шигээ хайрла хэмээн 
бидэнд ахин дахин зааж байсан нь эдгээрийг илүү 
гайхалтай болгож байгаа байх. Үнэхээр, “Бурхан 
ба Эцэгийн өмнө цэвэр ариун бөгөөд бузартаагүй 
сүсэглэл бол зовж зүдрэх цагт нь өнчин хүмүүс, 
бэлэвсэн эхнэрүүдийг эргэж тойрон”6 мөн “ядуус 
хийгээд гачигдагсдыг харж хандаж, мөн тэд 
зовохгүй байхын тулд тэднийг хөнгөвчлөхөөр 
тусламж үзүүлэх ёстой.”7 

Их зүйлээ алдсан тэдгээр хувь хүн, гэр бүлд 
туслахын тулд дэлхийн өнцөг булан бүрээс 
ирсэн сүмийн гишүүд юуг өгөөмрөөр хандивлаж 
байгааг гэрчлэх нь үнэхээр урамтай байлаа. Би 
эргэн тойрныхоо асар их гачигдаж байгаа хүмүүст 
тусалж, үйлчлэх төрөлхийн хүслээ дагаснаараа 
баяр баясал, урам зориг бүхий мэдрэмж мэдэрсэн 
олон сүмийн гишүүнийг ялангуяа Европ даяар 
харсан. Сүм хоргодох байраар хангаж, эмнэлгийн 
үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Гадас, номлолууд олон 
мянган ариун цэврийн иж бүрдлийг цуглуулсан. 
Бусад гадас хоол хүнс, ус, хувцас, ус нэвтэрдэггүй 
цув, унадаг дугуй, ном, үүргэвч, нүдний шил зэрэг 
маш олон зүйлээр хангаж байлаа.

Шотландаас Сицил хүртэлх хүмүүс олон 
янзын үүрэг хариуцлага гүйцэтгэж байв. Эмч, 
сувилагч нар дөнгөж ус гатлаад бууж ирэхдээ 
норж даарсан, ихэвчлэн гэмтэж, бэртсэн байдаг 
дүрвэгсдэд сайн дураараа үйлчилж байсан. 
Дүрвэгсдийг суурьшиж эхлэх үед орон нутгийн 
гишүүдийн зарим нь сэтгэл санаагаар дэмжихийн 
тулд хүүхдүүд, эцэг эхчүүдийн аль алинд нь 
тоглоом, урлагийн бүтээл, хөгжим, тоглолтуудаар 
хангаж өгч байхад бусад нь тухайн орныхоо 
хэлийг сурахад нь тэдэнд тусалж байв. Зарим нь 
бүр хандиваар ирсэн ноосон утас, нэхмэлийн зүү 
болон дэгээ зүү авч, орон нутаг дахь дүрвэгсдэд 
хөгшин залуу гэж ялгалгүй хэрхэн нэхэхийг зааж 
байлаа.

Олон жил үйлчилж мөн удирдлагад байсан 
хашир туршлагатай Сүмийн гишүүд нэн даруй 
тусламж хэрэгтэй байгаа эдгээр хүнд үйлчлэх 
нь өнөөг хүртэл хийсэн үйлчлэлээс нь хамаагүй 
илүү баялаг мөн үүргээ биелүүлсэн гэх сэтгэл 
ханамжийг өгсөн гэдгийг гэрчлэн өгүүлжээ.

Эдгээр нөхцөл байдлын бодит үнэнийг нүдээрээ 
харж байж л итгэнэ. Өвөл болж байхад би 
дүрвэгсдийн дамжин өнгөрөх хуаран дахь 
олон дүрвэгчийн нэг болох Сири улсаас ирсэн 
нэгэн жирэмсэн эмэгтэйтэй уулзаж танилцсан 
бөгөөд тэрээр байрлаж байсан том барилгынхаа 
хүйтэн шалан дээр хүүхдээ төрүүлэхгүйн төлөө 
цөхрөлтгүй хичээж байлаа. Тэр Сирид байхдаа их 
сургуулийн профессор байжээ. Грект байхдаа би 
Туркээс жижиг хаймран завиар их усыг гаталж 
ирээд, норж чичирсэн, айдас нь арилаагүй гэр 
бүлтэй ярилцсан. Тэдний нүд рүү хараад, зугтаан 
гарсан аймшиг ба хоргодох газар хайсан аюултай 
аяллынх нь тухай түүхийг сонсоод би хэзээ ч 
өмнөх шигээ байхгүйгээ ойлгосон.

Халамжийн үйлчилгээг ажилдаа үнэнч халамжийн 
ажилчид үзүүлж байсан бөгөөд тэдний ихэнх 
нь сайн дурынхан байв. Нэгэн сүмийн гишүүн 
Туркээс Грек рүү ирж байгаа хүмүүсийн нэн 
тэргүүний яаралтай хэрэгцээг хангахын тулд 
олон сарын турш шөнөжин ажиллаж байхыг би 
харсан юм. Тоймгүй их хичээл зүтгэлийн зэрэгцээ 
тэрээр нэн даруй эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй 
байгаа хүмүүст анхны тусламж үзүүлж, ганцаараа 
явж байгаа эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдэд анхаарал 
тавьж, замдаа өнчирч хоцорсон хүүхдүүдийг 
тэвэрч, хязгаартай нөөц боломжоо хязгааргүй 
хэрэгцээнд тохируулан хамгийнхаа сайнаар 
хуваарилж байлаа. Ийн үйлддэг олон хүний 
адил тэрээр жинхэнэ үйлчлэгч тэнгэр элч бөгөөд 
түүний үйлсийг халамжилсан хүмүүс нь болоод 
даалгасныг нь биелүүлж байсныг Их Эзэн хэзээ ч 
мартахгүй.

Эргэн тойрондоо байгаа зовж шаналсан 
хүмүүсийг халамжлахад өөрсдийгөө зориулдаг 
бүх хүн: “Мөн тийн, тэд нүцгэрсэн, эсвэл өлссөн, 
эсвэл цангасан, эсвэл өвдсөн, эсвэл асаргаагүй 
байсан нэгнийг ч хангалуун байдалдаа тэд 
буцаагаагүй болой;  … тиймийн тул тэд, настай 
болон залуу аль алинд нь, боол мөн чөлөөт аль 
алинд нь, эрэгтэй мөн эмэгтэй аль алинд нь, 
сүмийнх биш ч бай, мөн ч бай, чухам ямар хүмүүс 
байгаагаас үл хамааран гачигдах тэднийг бүгдийг 
энэрч байв”8 гэх Алмагийн хүмүүсийн адил юм.

Бид дүрвэгсдийн хүнд бэрх байдлын тухай 
мэдээг ямар нэгэн байдлаар улиг болсон үйл 
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явдал болохоос сэрэмжлэх ёстой. Учир нь анхны 
сэтгэл цочирдом сэтгэгдэл алга болсны дараа ч 
дайн үргэлжилж, гэр бүлүүд ирсээр байна. Түүх 
нь мэдээ байхаа больсон дэлхий даяарх олон сая 
дүрвэгчид тусламжийн хэрэгцээ байсаар л байна.

Хэрэв та нар “Би юу хийж чадах вэ?” гэж 
асууж байгаа бол юун түрүүнд гэр бүл болон 
бусад хариуцлагынхаа үнэ цэнээр үйлчлэх9 
мөн удирдагчдаа бидний төлөө төсөл зохион 
байгуулахыг хүлээх ёсгүйг сануулья. Харин хувь 
хүн, гэр бүлийн хувьд бид энэхүү хүмүүнлэгийн 
агуу ажилд хичээл зүтгэлээрээ нэгдэж болно.

Дэлхий даяарх дүрвэгсдэд Христийн адил үйлчлэх 
үйлчлэлд оролцохыг урьсан Тэргүүн Зөвлөлийн 
уриалгыг10 дэмжин Халамжийн Нийгэмлэг, 
Залуу эмэгтэйчүүд, Хүүхдийн Хэсгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд “Намайг харь хүн 
байтал” хэмээх халамжийн үйлчлэлийг зохион 
байгуулжээ. Бөртон эгч үүнийг өнгөрсөн долоо 
хоногт болсон Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан 
дээр танилцуулсан. Үйлчлэлд тус болох санаа, 
нөөц боломж, санал болгосон зүйлүүд IWasAS-
tranger.lds.org дээр байгаа.

Гэрийнхээ болон оршин суугаа газрынхаа 
ойролцоо амьдардаг шинэ нөхцөл байдалдаа 
дасахад тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг 
олоод хийж болох зүйлсийн тухай бодож үзээрэй. 
Үйлчлэлийн эцсийн зорилго нь ажилтай болж, бие 
даан амьдрах чадварыг нь сэргээх явдал юм.

Бидний туслах мөн найз байх боломжид төгсгөл 
үгүй. Та бүхэн шилжин суурьшсан дүрвэгсдэд 
тухайн орны хэлийг сурах, ажлынхаа чадварыг 
дээшлүүлэх, ажлын ярилцлагад бэлтгэхэд нь 
тусалж болно. Та нар гэр бүл эсвэл ганц бие ээжид 
шинэ соёл заншилд дасан зохицоход бүр хүнсний 
дэлгүүр юмуу сургууль руу дагаж явах зэрэг 
энгийн зүйлд туслах зөвлөгч нь болохыг санал 
болгож болно. Зарим тойрог, гадас итгэмжлэгдсэн 
байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Мөн нөхцөл 
байдлаасаа шалтгаалан та бүхэн Сүмийн онцгой 
хүмүүнлэгийн үйлст хандив өгч болно.

Үүнээс гадна хүн бүр тэдгээр гэр бүлийг орон 
гэрээс нь хөөн гаргасан дэлхийд болж буй үйл 
явдлын талаарх мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүлж 

чадна. Бид тэсвэрлэшгүй байдлын эсрэг зогсож, 
харин ёс заншил, уламжлалыг ойлгох ойлголт 
хийгээд хүндлэлийг хамгаалах ёстой. Дүрвэсэн 
гэр бүлүүдтэй уулзаж, тэдний түүхийг дэлгэц, 
сонингоос олж унших бус харин чихээрээ сонсох 
нь таныг өөрчлөх болно. Жинхэнэ нөхөрлөл 
энэрэл болон амжилттай дасан зохицохыг 
сайжруулж, дэмжлэг үзүүлнэ.

Их Эзэн бидэнд Сионы гадаснууд нь “хамгаалалт” 
хийгээд “шуурганаас хоргодох газар”11 байх 
ёстой гэж зааварласан. Бид хоргодох газраа 
олсон. Харин одоо аюулгүй газраасаа гарч ирээд 
элбэг дэлбэг байгаа зүйлсээ, гэрэлт ирээдүйн 
төлөөх найдвараасаа, Бурханд болон ойр дотны 
хүндээ итгэх итгэлээсээ, соёлын болон үзэл 
суртлын ялгаанаасаа, цаашлаад бид Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хүүхдүүд гэдэг бахдам үнэнийг харуулах 
хайраасаа тэдэнтэй хуваалцацгаая.

“Учир нь Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус, 
харин хүч, хайр ба биеэ захирахын сүнсийг 
өгсөн.”12

Дүрвэгч байх нь тэдгээр хүний амьдралыг 
тодорхойлох мөч байж болох ч тэднийг 
тодорхойлохгүй. Тэдний өмнөх тоолшгүй олон 
хүний адил энэ нь тэдний амьдрал дахь хэсэгхэн 
хугацаа бөгөөд үүнийг бид богино хугацаанд 
байгаасай хэмээн найдаж байна. Тэдний зарим 
нь Нобелийн шагналтан, төрийн албан хаагч, 
эмч, эрдэмтэн, хөгжимчин, жүжигчин, шашны 
удирдагч мөн бусад салбарт хувь нэмрээ 
оруулагчид болж болно. Үнэндээ, тэдний олонх нь 
бүхнээ алдахаасаа өмнө ийм хүмүүс байсан. Энэ 
мөч тэднийг тодорхойлохгүй, харин хариулт маань 
биднийг тодорхойлоход тусална.

“Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ах 
дүүсийн маань нэгэнд нь, тэр байтугай хамгийн 
дордод нь тийнхүү хандсан бол Надад хийсэн 
хэрэг.”13 Есүс Христийн нэрээр, амен. 

Тодорхой мэдээллийг IWasAStranger.lds.org, mor-
monchannel.org/blog/post/40-ways-to-help-refugees-
in-your-community-аас үзнэ үү.
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Сөрөг тал нь бидэнд Тэнгэрлэг Эцэгийн болоосой 
хэмээн хүсэж байгаа тэр хүн нь болон өсөж 
хөгжих боломжийг олгодог.

Хүүхдүүдийнхээ 
мөнхийн өсөлт 
хөгжилтөд зориулсан 
Эцэгийн авралын 
төлөвлөгөө нь Есүс 
Христийн сайн 
мэдээний төвд байдаг. 
Уг төлөвлөгөөг орчин 
үеийн илчлэлтэд 
тайлбарласан байдаг 
бөгөөд энэ нь 
мөнх бус амьдралд 
тулгардаг олон 

зүйлийг ойлгоход бидэнд тусалдаг. Миний захиас 
уг төлөвлөгөөнд сөрөг талын гүйцэтгэдэг нэн 
чухал үүргийн талаар байх болно.

I.

Мөнх бус амьдралын зорилго бол Бурханы 
хүүхдүүдэд “мөнхийн амьдралыг өвлөн авах 
тэнгэрлэг хувь заяагаа бүрэн дүүрэн ухааран 
ойлгож төгс төгөлдөр болон хөгжин дэвшихийн 
тулд”1 шаардлагатай тэр туршлагыг өгөх явдал 
юм. Өнөө өглөө бидэнд ерөнхийлөгч Монсоны 
зааснаар бид Бурханы зарлигийг дагана гэдгээ 
харуулахын тулд соригдох сонголтыг хийснээрээ 
өсч хөгждөг(Aбрахам 3:25-ыг үзнэ үү). Бид 
соригдохын тулд олон боломжийн дундаас 
сонгох эрхтэй байх ёстой. Сонгох эрхээ ашиглах 
боломжийг олж авахын тулд бидэнд сөрөг тал 
байх ёстой.

Түүнчлэн уг төлөвлөгөөний бусад хэсэг ч 
адилхан зайлшгүй чухал билээ. Буруу сонголт 
хийх нь гарцаагүй тул ингэснээр нүгэл биднийг 
бохирдуулах учраас бид мөнхийн хувь тавилан 

руугаа урагшлан явахын тулд цэвэрших ёстой. 
Эцэгийн төлөвлөгөө нь энэ бүхнийг хийх арга 
замыг өгдөг бөгөөд шударга ёсны мөнхийн 
шаардлагыг ханган, нүглээс гэтэлгэхийн тулд 
Аврагч бидний төлөөсийг төлсөн билээ. Тэрхүү 
Аврагч нь Их Эзэн Есүс Христ, Мөнхийн Эцэг 
Бурханы Төрсөн Ганц Хүү бөгөөд биднийг нүглээ 
наманчилбал Түүний гэтэлгэгч золиослол, зовлон 
шаналал нь бидний нүглийн төлөөсийг төлөх юм.

Мормоны Номд Лихайн хүү Иаковдоо өгсөн 
сургамж нь урдаас төлөвлөгдсөн сөрөг талын 
үүргийн тухай хамгийн сайн тайлбар юм.

 “Учир юун хэмээвээс бүх зүйлд сөрөг тал байх нь 
зайлшгүй.  Хэрэв тийм бус аваас, … зөв шударга 
нь бас ёсон бус ч, ариун нандин хийгээд зовлон 
шаналал ч, сайн бас муу ч тохиохгүй болой” (2 
Нифай 2:11; мөн 15-р шүлгийг үзнэ үү).

Цааш нь Лихай үүний үр дүнд “Их Эзэн Бурхан 
хүнд өөрөө үйлдэх боломжийг өгчээ. Иймийн 
тул, тэрээр нэгээр эсвэл нөгөөд татагдсан байхаас 
бусдаар хүн өөрөө үйлдэж чадахгүй байх сан 
билээ” (16-р шүлэг) хэмээн хэлсэн. Үүний 
адил орчин үеийн илчлэлтэд Их Эзэн “Мөн 
чөтгөр хүмүүний үрсийг уруу татах ёстой нь 
шаардлагатай ажгуу, эс бөгөөс тэд өөрсдийнхөө 
төлөө сонгогч байж эс чадна” (С ба Г 29:39) 
хэмээн тунхагласан.

Едений цэцэрлэгт ч гэсэн сөрөг тал зайлшгүй байх 
хэрэгтэй байсан. Хэрэв Адам Ева хоёр мөнх бус 
байдалтай танилцсан тэр сонголтыг хийгээгүй бол 
“тэд … гэм зэмгүй гэнэн байдалдаа үлдэх байсан; 
тэд нүглийг мэдэхгүй учир сайныг эс үйлдэх 
байсан” (2 Нифай 2:23) хэмээн Лихай заасан.

Сонгох эрх болон сөрөг тал нь эхлэлээс л Эцэгийн 
төлөвлөгөөний мөн үүнийг эсэргүүцсэн Сатаны 
бослогын төвд нь байсан. Их Эзэн тэнгэр дэх 

Бүх зүйлд сөрөг тал байх хэрэгтэй

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ДАЛЛИН Х.ӨҮКС
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зөвлөл дээр Сатан “хүмүүний сонгох эрхийг 
[устгахыг] эрэлхийл[сэн]” (Moсе 4:3) гэдгийг 
Мосед илчилсэн байдаг. Устгах гэсэн тэр 
оролдлого нь Сатаны санал болгосон нөхцөлийн 
салшгүй хэсэг байсан билээ. Тэр Эцэгийн 
өмнө ирээд, “Болгоогтун, би энд байна, намайг 
илгээгтүн, би таны хүү байх болно, мөн нэг ч 
бодгаль хаягдахгүйгээр бибээр хүн төрөлхтнийг 
гэтэлгэх болно, мөн үүнийг би гарцаагүй хийх 
болно, иймийн тулд өөрийн алдар хүндэтгэлийг 
надад өгөгтүн” (Мосе 4:1) хэмээн хэлсэн.

Иймээс Сатаны төлөвлөгөө Эцэгийн зорилгыг 
биелүүлэхэд саад болж, Түүний алдар хүндлэлийг 
Сатанд өгөх байв.

Сатан төгс эрх тэгш байдлыг, нэг ч бодгалийг 
хаяхгүйгээр “хүн төрөлхтнийг гэтэлгэх[ийг]” 
санал болгосон юм. Хэнд ч сонгох эрх, сонголт 
гэж байхгүй учраас сөрөг тал ч бас байхгүй 
байлаа. Түүнчлэн ямар ч сорилт, уналт, амжилт 
гэж байхгүй байв. Мөн Эцэгийн үр хүүхдүүддээ 
өгөхийг хүссэн тэрхүү зорилгод хүргэх өсөлт 
хөгжил ч бас байхгүй байв. Сатаны эсэргүүцлийн 
улмаас “тэнгэрт дайн” (Илчлэлт 12:7) болсон 
бөгөөд уг дайны эцэст Бурханы хүүхдүүдийн 
зөвхөн гуравны хоёр нь Эцэгийн төлөвлөгөөг 
хүлээн зөвшөөрч, Сатаны бослогоос татгалзсан 
учраас мөнх бус амьдралыг өөрийн биеэр туулж 
мэдрэх эрхийг олж авсан хэмээн сударт бичигдсэн 
байдаг. 

Сатаны зорилго бол өөртөө Эцэгийн алдар 
хүндлэл, хүч чадлыг авах байв (Исаиа 14:12–15; 
Moсе 4:1, 3-ыг үзнэ үү).  “Иймийн тул, Сатан 
миний эсрэг бослого гаргасан … учир түүнийг 
би” (Мосе 4:3) сонгох эрхээ ашиглан өөрийг нь 
дагахаар болсон бүх сүнстэй нь хамт”… доош 
хаягдахаар болгосон бөлгөө”( Иуда 1:6; Илчлэлт 
12:8–9; С ба Г 29:36–37-г үзнэ үү) хэмээн Эцэг 
хэлсэн. Мөнх бус байдалд биегүй, доош хаягдсан 
сүнсний хувьд Сатан болон түүний дагалдагчид 
Бурханы хүүхдүүдийг уруу татан, мэхлэн 
боолчлохыг эрэлхийлдэг (Moсе 4:4-ийг үзнэ 
үү). Ийнхүү Эцэгийн төлөвлөгөөг эсэргүүцэн, 
нураахыг эрэлхийлсэн хорон санаат тэрээр үнэн 
хэрэгтээ түүний төлөвлөгөөнд тусалсан юм. Учир 
нь сөрөг тал нь сонгох буюу өсөлт хөгжил рүү 
хөтөлдөг зөв сонголтыг хийх боломжийг олгодог 

бөгөөд энэ нь Эцэгийн төлөвлөгөөний зорилго 
юм.

II.

Нүгэлд уруу татагдах нь мөнх бус байдалд 
тулгарах цорын ганц сөрөг зүйл биш гэдгийг 
онцлох нь зүйтэй. Уналт болоогүй байсан бол 
Адам, Ева хоёр “зовлонг мэдээгүйн учир, баяр 
баясал үгүй, гэм зэмгүй гэнэн байдалдаа үлдэх 
байсан” (2 Нифай 2:23) хэмээн Эцэг Лихай 
заасан. Мөнх бус байдалд сөрөг тал байхгүй 
байсан бол зовлонгүй бас жаргал ч үгүй “бүх зүйл 
нэгэнд нийлэн байх]” (11-р шүлэг) байв. Тиймээс 
эцэг Лихай Бурхан бүх зүйлийг бүтээснийхээ 
дараа “өөрийн мөнхийн зорилгуудыг хүмүүний 
зорилтонд гүйцэлдүүлэхэд, … эсрэг талууд нь 
зайлшгүй байх ёстой болжээ; бүр хориглогдсон 
жимс нь амьдралын модны эсрэг зүйл юм; нэг нь 
амттай мөн нөгөө нь гашуун бөлгөө” (115-р шүлэг 
2) хэмээн хэлжээ. Тэрээр авралын төлөвлөгөөний 
энэ хэсгийн талаар өгүүлсэн сургамжаа:

“Гэвч болгоогтун, бүх зүйл, бүхнийг мэдэгч 
түүний мэргэн ухаанд хийгдсэн билээ.

“Адам хүмүүн байж болохын тулд унасан; мөн 
тэд баясгалантай байж болохын тул хүмүүн байх 
бөлгөө” (24–25-р шүлэг) хэмээх үгээр өндөрлөсөн.

Мөнх бус оршихуйн хүнд нөхцөлд байхдаа 
сөрөг талыг мэдрэх нь төлөвлөгөөний нэгэн 
хэсэг бөгөөд мөнх бус байдал дахь бидний өсөлт 
хөгжлийг илүү нэмэгдүүлдэг.

III.

Биднийг сорих сөрөг талтай хүн бүр нүүр тулж 
үзсэн билээ. Эдгээрийн зарим нь нүгэлд уруу 
татах сорилт байдаг. Харин зарим нь хувь хүний 
нүглээс ангид, мөнх бус байдлын саад бэрхшээл 
байдаг. Зарим нь асар том байхад зарим нь 
өчүүхэн жижиг байна. Зарим нь урт хугацааных 
байхад зарим нь түр зуурынх байдаг. Бидний хэн 
нь ч энэ бүхнээс чөлөөлөгдөөгүй. Сөрөг тал нь 
бидэнд Тэнгэрлэг Эцэгийн болоосой хэмээн хүсэж 
байгаа тэр хүн нь болон өсөж хөгжих боломжийг 
олгодог.
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Иосеф Смит Мормоны Номыг орчуулж 
дууссаныхаа дараа уг номыг хэвлэх хүнийг хайж 
олох хэрэгтэй болсон. Энэ нь тийм ч амар ажил 
байсангүй. Олон хэсгээс бүрдсэн, зузаан эх 
бичмэл, хэвлэлийн үнэ өртөг, олон мянган хувийг 
хооронд нь нийлүүлж үдэх ажлаас халширмаар 
байв.  Иосеф эхлээд Палмирагийн хэвлэгч 
И.В.Грандинд хандахад тэр зөвшөөрсөнгүй. 
Дараа нь тэр Палмира дахь өөр нэгэн хэвлэгчид 
хандахад тэр ч гэсэн түүний саналыг хүлээн 
зөвшөөрсөнгүй. Тэрээр 40 километр зайтай 
Рочестер руу явж, Нью-Йоркийн зүүн бүсдээ 
хамгийн нэртэй хэвлэгчтэй уулзахад тэр ч мөн 
адил татгалзсан хариу өгөв. Рочестер дэх өөр 
нэгэн хэвлэгч хэвлэе гэсэн боловч нөхцөл байдал 
энэхүү сонголтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй 
болгож байв. 

Олон долоо хоног өнгөрч, тэнгэрээс өгөгдсөн 
тушаалыг биелүүлж чадахгүй, сөрөг талтай нүүр 
тулж байгаадаа Иосеф гайхаж л байсан байх. 
Их Эзэн түүний хийх ажлыг хялбарчлаагүй 
ч боломжийг нь өгсөн юм. Иосеф тав дахь 
оролдлогоороо Палмира дахь Грандин хэвлэгч 
рүү хоёр дахь удаагаа хандахад амжилтад хүрсэн 
билээ.” 

Он цаг улиран өнгөрсний дараа Иосеф Либертийн 
шоронд олон сар зовж, хоригдсон юм. Түүнийг 
тусламж хүсэн залбирахад Их Эзэн түүнд “эдгээр 
бүх зүйл чамд туршлага суулгах болно, мөн чиний 
сайн сайхны төлөө байх болно” (С ба Г 122:7) 
хэмээн хэлсэн.

Бид хийсэн нүглийнхээ улмаас бус харин өвчин 
зовлон, бие эрхтний эмгэг согог, үхэл хагацал 
гэх мэт бусад нөхцөл байдлын улмаас үүссэн 
өөр төрлийн сөрөг талтай нүүр тулж байсан. 
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон:

“Та нарын зарим нь зовж зүдрэх үедээ яагаад 
бидний Тэнгэрлэг Эцэг ийнхүү зовоож байгаа юм 
бол хэмээн асууж байсан л байх. …

“Мөнх бус амьдрал маань амар хялбар, үргэлж 
сайхан байхаар төлөвлөгдөөгүй. Тэнгэрлэг Эцэг 
… биднийг хүнд хэцүү сорилт бэрхшээлийг даван 
туулж, сэтгэл эмтрэм уй гашууг мэдэрч, хэцүү 
сонголтыг хийж байж л сурч боловсрон, өсөж 

хөгжин, цэвэршигдэнэ гэдгийг мэддэг. Хүн бүр 
л хайртай хүн нь нас барах, эрүүл мэндээ алдах, 
хайртай хүмүүс нь орхин явж, хаягдсан мэт 
санагдах харанхуй өдрүүдтэй тулгарч байсан. Энэ 
болон бусад саад бэрхшээл нь бидний тэсвэрлэн 
гарах чадварыг шалгах жинхэнэ сорилт болж 
байдаг.”4

Хүндэтгэлийн өдрөө ариунаар сахих байдлаа 
сайжруулахын тулд гаргаж буй хүчин чармайлт нь 
сөрөг талын хамгийн энгийн жишээ юм. Их Эзэн 
бидэнд Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахь гэсэн 
зарлиг өгсөн. Бидний зарим сонголт энэ зарлигийг 
зөрчиж байж болох ч Хүндэтгэлийн өдөр цагаа 
хэрхэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой бусад сонголт нь 
ердөө л сайн, илүү сайн, хамгийн сайн зүйлсийн 
алиныг нь сонгох вэ гэдэгт л байдаг.5

Уруу таталтын сөрөг талыг үзүүлэхийн тулд 
Мормоны Номд хожмын үед сатаны ашиглах 
гурван арга барилыг тайлбарласан байдаг. 
Нэгдүгээрт, “тэрээр хүмүүний үрсийн зүрхэнд 
улангасч, мөн сайн болох түүний эсрэг тэднийг 
уурлуулан өдөөх болно” (2 Нифай 28:20). 
Хоёрдугаарт, “заримыг тэрээр тайтгаруулж, 
мөн зуурдын аюулгүй байдалд [гишүүдийг] 
тайвшруулахад, тэд: Сионд бүх юм зүгээр” хэмээн 
хэлэх болно (21-р шүлэг). Гуравдугаарт, тэрээр 
бидэнд “там гэж үгүй хэмээн хэл[нэ]; мөн … 
Би бол чөтгөр биш, учир нь тийм юм гэж үгүй” 
(22-р шүлэг) иймээс зөв, буруу гэж үгүй хэмээн 
хэлэх болно. Ийм сөрөг тал байх учраас бидэнд 
“Сионд сэрэмжгүй байгч” байж болохгүй гэдгийг 
сэрэмжлүүлэн хэлсэн. (24-р шүлэг).

Сүм тэнгэрлэг үйл хэргээ гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 
өнөө үед хувийн амьдралд маань тулгарах сөрөг 
талууд ихээхэн ширүүсч байгаа мэт санагдах 
болжээ. Магадгүй, Сүмийн хүчин чадал нэмэгдэж, 
гишүүд бид итгэл, дуулгавартай байдлаараа өсөх 
үед Сатан өөрийн сөрөг хүчийг нэмэгдүүлэх тул 
бидэнд “бүх зүйлд сөрөг тал” байсаар л байх 
болно.

Тэр ч бүү хэл зарим сөрөг тал Сүмийн гишүүдээс 
ирнэ. Бошиглолын удирдамжин оронд өөрсдийн 
бодол, мэргэн ухааныг ашигладаг хүмүүс 
сонгогдсон тэднээс зээлдэн авсан “үнэнч сөрөг 
хүчин” гэсэн нэрээр өөрсдийгөө нэрлэдэг байна. 
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Хэдийгээр энэ нь ардчилсан нийгэмд тохирч 
болох ч, асуулт асуухыг хүндлэн дээдэлдэг ч 
эсэргүүцлийг дэмждэггүй Бурханы хаант улсын 
засаглалд үүнийг хүлээн зөвшөөрнө гэсэн 
баталгаа үгүй юм. (Maтай 26:24-ийг үзнэ үү).

Өөр нэгэн жишээ бол Сүмийн эхэн үеийн түүхэнд 
болж өнгөрсөн үйл явдал болгонд Иосеф Смитийн 
юу хийсэн эсвэл юуг хийгээгүй тал дээр зарим 
хүн сөргөлдөх үндэслэлээ болгон ашигладаг 
байжээ. Би бүх хүнд хандан, итгэлээ хөгжүүлэн, 
“тэднийг үр жимсээр нь танина” (Maтай 7:16) 
гэсэн Аврагчийн сургаалд тулгуурла гэж хэлье. 
Сүм нь өөрт байгаа баримт бичгээ нээлттэй 
байлгахын тулд ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж 
байгаа ч хэвлэх боломжтой бүхнээ хэвлэн 
гаргасны дараа ч гэсэн зарим үед гишүүдэд 
судалгаа хийснээр шийдвэрлэх боломжгүй үндсэн 
асуултууд байсаар байна. Энэ нь “бүх зүйлд сөрөг 
тал байна” гэдгийн Сүмийн түүхэн хувилбар 
юм. Зарим зүйлийг зөвхөн итгэлээр дамжуулан 
суралцах боломжтой (С ба Г 88:118-ыг үзнэ үү). 
Ариун Сүнснээс хүлээн авсан гэрчлэлдээ итгэх 
итгэл нь бидний эцсийн тулгуур байх ёстой.

Бурхан зарим хүүхдийнхээ ашиг тусын тулд 
бусад хүүхдийнхээ сонгох эрхэнд барагтай 
бол оролцдоггүй. Харин Тэрээр Хилам нутаг 
дахь Алмагийн хүмүүсийн адил бидний зовлон 
зүдгүүрийг хөнгөлж, үүрч гарах хүч чадлыг 
өгдөг юм (Moзая 24:13–15-ыг үзнэ үү). Тэрээр 
бүх гамшгаас урьдчилан сэргийлдэггүй ч бидний 
залбирлыг сонсон, Фижи дэх ариун сүмийн 
онцгойлон адислах ёслолд заналхийлж байсан 
хүчит хар шуурганы замыг эргүүлсэнтэй адил 
зүйлийг хийдэг буюу Брюселийн нисэх онгоцны 
буудал дээр олон хүний амь насыг авч одсон ч 
манай дөрвөн номлогч шархадсан террорист 
бөмбөгдөлтийн үеэрх гамшгийн хор нөлөөг 
буруулсантай адил зүйлийг хийдэг.6

Мөнх бус байдлын сөрөг талыг даван туулахад 
“зовлонгуудыг [маань бидний] өсөлт хөгжлийн 
тул ариулан адислах болно” гэсэн Бурханы 
амлалт бидэнд бий (2 Nephi 2:2). Түүнээс гадна 
амьдралын зорилгыг хэлж өгөн, Аврагчид 
итгэх итгэлийг өгдөг Бурханы авралын агуу 
төлөвлөгөөний хүрээнд бидний мөнх бус 
байдал дахь туршлага болоод Түүний зарлигийг 
ойлгуулахын тулд бидэнд заасаар ирсэн билээ. 
Би эдгээр нь үнэн гэдгийг Аврагч Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Ариун сүм бүр Бурханы ариун, нандин өргөө 
бөгөөд тэнд бид бүгд бурханлаг хүчийг мэдэж, 
түүний талаар суралцаж болно.

Нас барахаасаа хэдэн 
сарын өмнө бошиглогч 
Иосеф Смит арванхоёр 
төлөөлөгчийн 
гишүүдтэй уулзаад, 
тэрхүү хүнд хэцүү 
үед Сүмд тулгараад 
байсан хамгийн чухал 
хэрэгцээтэй зүйлсийн 
талаар ярилцжээ. 
Тэрээр тэдэнд хандан, 
“Бидэнд ариун сүм өөр 

юу юунаас ч илүү хэрэгтэй байна1 хэмээн хэлсэн. 
Тэгэхээр өнөөгийн энэ хэцүү нөхцөлд бидэнд 
болон бидний гэр бүлд Ариун сүм өөр юунаас ч 
илүү хэрэгтэй байх нь дамжиггүй.

Саяхан болсон ариун сүмийн онцгойлон 
адислах бүхий л үйл явдалд миний сэтгэл 
үнэхээр их хөдөлсөн юм. Нээлттэй хаалганы 
өдрүүд, ариун сүмийг үзэхээр ирсэн хүмүүсийн 
мэндчилгээ; эрч хүчтэй, сэтгэл нь хөдөлсөн 
өсвөр үеийнхний урлагийн тоглолт, онцгойлон 
адислах гайхамшигтай хуралдаан маш сайхан 
байлаа. Надад Сүнсний намуухан зөөлөн мэдрэмж 
мэдрэгдэж байв. Бас олон хүн адислагдсан. 
Маргааш нь эхнэр бид хоёр эцэг өвгөдийнхөө 
өмнөөс баптисм хийлгэхээр баптисмын усан санд 
очсон юм. Ёслолыг гүйцэтгэхээр гараа өргөх 
үедээ би Сүнсний хүчээр бялхаж байлаа. Тэгээд 
ариун сүмийн жинхэнэ хүч нь тэнд хийгддэг 
ёслолууддаа байдаг гэдгийг дахин ойлгож авсан.

Их Эзэний илчилснээр Мелкизедек санваарын 
бүрэн байдал нь ариун сүм болон тэнд хийгддэг 
ёслолууд дээр үндэслэгддэг, “учир нь та нар 

хүндэтгэл хийгээд алдар сууг хүлээн авч 
болохын тулд тэнд ариун санваарын түлхүүрүүд 
олгогддог”2 ажээ. “Тиймийн тул, үүний ёслолуудад 
бурханлиг чанарын хүч илэрхийлэгддэг.”3 Энэ бол 
танд болон таны гэр бүлд өгөгдсөн амлалт. 

Бидний үүрэг бол Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд юу өгнө 
түүнийг нь л “хүлээн авах”4 явдал юм. “Учир 
нь хүлээн авагч түүнд энэ нь, элбэг дэлбэгээр, 
бүр илүү хүчтэйгээр өгөгдөх болно.”5 Түүний 
одоо болон мөнхөд өгч чадах мөн өгөх бүхнийг 
хүлээн авах хүч;6 Бурханы охид, хөвгүүд болох,7 
“тэнгэрийн хүчийг”8 мэдэж авах; Түүний нэрээр 
ярих9 хийгээд [Түүний] Сүнсний хүчийг хүлээн 
авах хүч нь бидэнд өгөгдөх болно.”10 Эдгээр 
хүчийг хүн бүр ариун сүмд хийдэг гэрээ, 
ёслолуудаар дамжуулан хүлээн авах боломжтой.

Нифай гайхалтай үзэгдэлдээ өнөө үеийн байдлыг: 
“Би, Нифай, Хурганы сүмийн гэгээнтнүүдийн 
дээр, мөн газрын гадаргуугаар нэг тархсан Их 
Эзэний гэрээ байгуулсан хүмүүс дээр буух 
Бурханы Хурганы хүчийг болгоов; мөн тэд 
ялгуусан алдар суунд зөв шударга байдал хийгээд 
Бурханы хүчээр зэвсэглэсэн байв”11 хэмээн 
харсан.

Надад ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонтой хамт 
ариун сүмийн нээлттэй хаалганы өдөрт оролцож, 
түүнийг гэр бүлийнхнээ цуглуулан, лацдан 
холбох ёслолын ширээг тойруулаад, бидний 
сүмд хийдэг уулзалт хуралдаан, үйл ажиллагаа, 
хичээл, үйлчлэл бүхэн биднийг ариун сүмд ирж, 
энэ ёслолын ширээний ард өвдөг сөгдөн суун, 
Тэнгэрлэг Эцэгийн амласан бүхий л мөнхийн 
адислалуудыг хүлээн авахад бэлтгэж байдаг 
гэдгийг тайлбарлахад нь хамт байх завшаан 
тохиосон юм.12

Бид амьдралдаа ариун сүмийн адислалуудыг 

Бурханлаг чанарын хүч

ДАЛЫН 
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108

мэдрэх бүрд бидний зүрх сэтгэл нас барсан болон 
одоо амьд байгаа гэр бүлийнхнийхээ зүг хандаж 
байдаг.

Саяхан би нэг гэр бүлийн гурван үеийн гишүүд 
өвөг дээдсийнхээ төлөө баптисм хийлгэж байгааг 
харсан. Эмээ нь усанд умбахдаа цочирдон сандарч 
байсан ч уг ёслолд оролцож байв. Тэрээр уснаас 
гарч ирээд нөхрөө тэврэн баярын нулимс унагаж 
байлаа. Өвөө аав хоёр нь бие биендээ болон 
бусад ач зээдээ баптисм хүртээж байсан. Үүнээс 
илүү ямар баяр баяслыг гэр бүлээрээ хамтдаа 
мэдрэх билээ дээ? Бүх ариун сүмд гэр бүлээрээ 
баптисмын ёслол гүйцэтгэх цаг авахад эхний 
ээлжинд орох давуу эрх өгдөг юм шүү.

Нас барахаасаа яг өмнө ерөнхийлөгч Жозеф 
Ф.Смит нас барагсдыг аврах талаар үзэгдэл 
үзсэн. Тэрээр сүнсний дэлхийд байгаа нас 
барагсад тэдний төлөө бидний хийх ёслолуудаас 
бүрэн хамааралтай байдаг гэж заасан. Сударт 
“Наманчилдаг нас барагсад, Бурханы өргөөний 
ёслолуудад дуулгавартай байснаар дамжуулан 
гэтэлгэгдэх болно”13 гэж байдаг. Бид тэдний 
өмнөөс ёслолуудыг гүйцэтгэдэг, харин тэд аль 
гэрээ нь аль ёслолтой холбоотой байх талаар 
хариуцлага хүлээж, сонголтоо хийдэг. Ариун сүм 
дэх хөшиг бидний хувьд нимгэн байж, тэдний 
хувьд бүрмөсөн нээгддэг нь гарцаагүй.

Тэгвэл ёслолыг үйлдэгчид болон ариун сүмийн 
ажилчид бидний энэ ажилд оролцохдоо ямар 
хувийн үүрэг хариуцлага хүлээдэг вэ? Бошиглогч 
Иосеф Смит гэгээнтнүүдэд хандан 1840 онд 
“энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд үлэмж 
хүч чармайлт гаргах ёстой бас хөрөнгө мөнгө 
шаардагдах болно. Энэ ажлыг зөв шударга 
байдалд түргэвчлэх ёстой учраас эдгээр зүйлсийн 
ач холбогдлыг Гэгээнтнүүд оюун бодолдоо, 
бүхий л ажил үйлстээ цэгнэж үзээд, … чадах 
бүхнээ хийхэд биеэ дайчлан, эдгээр зүйлсийг 
үйл ажиллагаа болгон хувиргах шаардлагатай 
алхмуудыг хэрэгжүүлбэл зохино. Бүх ажлыг 
сонирхолтойгоор хийх нь зөвхөн тэднээс өөрсдөөс 
нь шалтгаална”14 хэмээн заажээ.

Бид Илчлэлт номоос

“Цагаан дээлтэй эдгээр хүн хэн бэ? Тэд хаанаас 

ирсэн бэ?

“… Эдгээр нь үлэмж их зовлонгоос гарч ирэгсэд 
бөгөөд тэд Хурганы цусаар дээлээ угааж, цагаан 
болгожээ.

“Тиймээс тэд Бурханы сэнтийн өмнө байдаг 
бөгөөд Түүний сүм дотор өдөр шөнөгүй Түүнд 
үйлчилдэг юм. Сэнтийд Залрагч асраараа тэднийг 
дээгүүр нь бүрхэнэ”15 гэж уншдаг.

Та өнөөдөр ариун сүмд үйлчилж байгаа 
хүмүүсийг оюун мэлмийдээ төсөөлж байна уу?

Дэлхий даяар үйл ажиллагаагаа явуулж буй 150 
ариун сүмд 120 000 гаруй ажилтан үйлчилж 
байна. Тэгсэн ч гэсэн энэхүү гайхамшигтай 
мэдрэмжийг мэдрэх боломж илүү олон хүнд 
байгаа. Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли олон 
жижиг ариун сүмийг дэлхий даяар байгуулах 
уриалгаа зарлахдаа “ёслолын бүх ажилтан нь 
гадас, тойрогтоо өөр бусад дуудлагад үйлчлэх 
боломжтой орон нутгийн хүмүүс байх хэрэгтэй.”16 
гэж заажээ. Ер нь бол ёслолын ажилтнууд 
цаашдаа үргэлжлүүлж сунгах боломжтойгоор 
хоёроос гурван жилийн хугацаанд үйлчлэхээр 
дуудагддаг. Дуудагдсан л бол боломжийнхоо 
хэрээр удаан үйлчилж болно гэсэн үг биш юм. 
Удаан хугацаанд үйлчилсэн олон ажилтан шинээр 
дуудагдсан ажилтнуудад боломж олгон халаагаа 
өгч, дуудлагаасаа буухдаа ариун сүмийг хайрлах 
хайраа өвөрлөн үлддэг.

Зуугаад жилийн өмнө төлөөлөгч Жон А.Видцөү: 
“Бидэнд [энэ] гайхамшигтай ажлыг гүйцэлдүүлэх 
илүү олон ажилтан хэрэгтэй байна. … Бидэнд 
ариун сүмийн ажлын талаар бат бөх гэрчлэлтэй 
бүх насны хүмүүс хэрэгтэй байна. …Энэхүү 
ариун сүмийн ажлыг гүйцэлдүүлэх хүчин 
чармайлтад бүх насны хүмүүсийг идэвхтэй 
үйлчлэлд авчрах цаг ирлээ. … Ариун сүмийн 
ажил … амьдралын олон хүнд ачааг даван туулсан 
настай хүмүүст ач тусаа өгдгийн адил идэвхтэй 
залуу хүмүүст ч ач тусаа өгдөг билээ. Амьдралын 
туршлагынхаа ачаар тогтвор суурьшилтай болсон 
өвөө аав нараасаа илүү залуу эрчүүд ариун 
сүмд байх хэрэгтэй; мөн дөнгөж амьдралд хөл 
тавьж буй залуу эмэгтэйчүүдэд ариун сүмийн 
ёслолуудад оролцсоноор ирдэг сүнсний мэдрэмж, 
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нөлөөлөл, удирдамж заавар хэрэгтэй байна”17 

хэмээн заажээ.

Ихэнх ариун сүмийн ерөнхийлөгчид дөнгөж 
дуудагдсан, хишиг хүртсэн номлогчид буюу 
залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийг номлогчийг 
бэлтгэх төвд очихоосоо өмнө ёслолын ажилтнаар 
түр хугацаанд үйлчлэхийг урьдаг. Эдгээр залуу 
үйлчлэхээр адислагдахаас гадна “ариун сүмд 
үйлчилж байгаа бүх хүний сайн сайхан болон 
Сүнсийг өсгөдөг юм.”18

Би хэд хэдэн залуугаас номлолынхоо өмнө болон 
дараа ариун сүмд үйлчилсэн талаар сэтгэгдлээ 
хуваалцахыг хүссэн юм. Тэд ариун сүмд 
үйлчилсэн туршлагаа доорх үгсээр илэрхийлж 
байсан:

Би ариун сүмд үйлчилж байхдаа,

• “Эцэгт болон Аврагчдаа илүү ойрхон   
байгаагаа” мэдэрдэг;

•  “бүрэн амар амгалан, аз жаргалыг” мэдэрдэг;

• “гэртээ байгаа” юм шиг мэдрэмжийг   
мэдэрдэг;

• “ариун байдал, эрч хүч, бат бөх байдлыг” 
хүлээн авдаг;

• ариун гэрээнүүдийнхээ ач холбогдол хийгээд 
чухлыг” мэдэрдэг;

• “ариун сүм миний нэг хэсэг болж байгааг” 
мэдэрдэг;

• “ёслолын үеэр үйлчилж байгаа хүмүүс буюу 
сүнснүүдтэй илүү ойр байгаагаа мэдэрдэг”;

• “уруу таталтыг давж гарах хүч чадлыг олж 
авдаг”;

• “Ариун сүм миний амьдралыг бүрэн өөрчилж 
байгааг мэдэрдэг”19 гэжээ.

Ариун сүмд үйлчлэх нь аль ч насны хүний 
хувьд маш баялаг эрч хүчтэй туршлага юм. Тэр 
ч байтугай дөнгөж гэрлэсэн хосууд ч хамтдаа 

үйлчилдэг. Ерөнхийлөгч Нэлсон, “Ариун сүмийн 
үйлчлэл бол... гэр бүлийн хувьд эрхэм дээд 
үйл ажиллагаа юм”20 хэмээн заажээ. Ёслолын 
ажилтны хувьд та өвөг дээдсийнхээ өмнөөс ёслол 
хийлгэхээс гадна тэдний төлөө ёслолыг гүйцэтгэх 
боломжтой байдаг.

Ерөнхийлөгч Вилфорд Вүдрафф хэлэхдээ:

“Урагш явж, авралын ёслолуудыг гүйцэтгэх хүч, 
эрх мэдлийг гартаа атгахаас илүү ямар дуудлагыг 
энэ дэлхийн гадаргуу дээр эрэгтэй [эсвэл эмэгтэй] 
хүн авч чадах вэ?  

… Та бодгалийн авралд Бурханы мутар дахь 
зэмсэг болж байна. Хүмүүний үрсэд үүнтэй эн 
тэнцэх юуг ч өгсөн нь үгүй”21 гэжээ.

Тэрээр цааш нь 

“Ариун сүнсний зөөлөн шивнээ [танд] өгөгдөх 
бөгөөд Тэнгэрийн үнэт зүйлс, тэнгэр элчүүдийн 
харилцаа цагаас цагт нэмэгдэх болно.”22 

“Энэ нь бид мөнх бус амьдралынхаа энэ хэдхэн 
жилийн турш хийж чадах золиослолтой тэнцэхүйц 
үнэ цэнэтэй”23 гэсэн юм.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон саяхан “Ариун 
сүмийн адислалуудыг үнэлж баршгүй юм.”24 
“Ямар ч золиослол үүнээс агуу бус”25 хэмээн 
бидэнд сануулсан.

Ариун сүмд ирж бай. Байнга ирж бай. Гэр 
бүлтэйгээ хамт мөн тэдний төлөө ирж бай. Өөрөө 
ирж, бусдад ирэхэд нь тусалж бай.

“Цагаан дээлтэй эдгээр хүн хэн бэ?” Ах, эгч нар 
аа, та нар бол ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээн 
авсан, золиослол хийгээд ч хамаагүй энэ ариун 
гэрээнүүдээ сахиж байгаа; гэр бүлдээ ариун 
сүмийн үйлчлэлээс ирэх адислалуудыг олоход нь 
тусалж байгаа мөн бусдад энэ замаар замнахад 
нь тусалж байгаа тийм хүмүүс юм. Та бүхний 
үйлчлэлд талархаж байна. Ариун сүм бүр Түүний 
ариун гэгээн өргөө бөгөөд хүн бүр бурханлаг 
чанарын хүчний талаар мэдэж, суралцах болтугай 
хэмээн би Есүс Христийн нэр дээр гэрчилж байна, 
амен.  
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Хайртай нэгнээ алдан эмгэнэн гашуудаж байсан 
бүх хүний хувьд Амилалт нь агуу их найдварын 
эх сурвалж болдог юм.

Долоо хоногийн өмнө 
Христийн амилсны 
баяр болж, бид 
бодол санаагаа Их 
Эзэн Есүс Христийн 
цагаатгагч золиослол 
болон Амилалт дээр 
төвлөрүүлсэн билээ. 
Өнгөрсөн жилийн турш 
би Амилалтын талаар 
урьдынхаасаа илүү 
ихээр тунгаан бодсон.

Бараг жилийн өмнө бидний охин Алиса нас 
барсан юм. Тэр бараг найман жилийн турш хэд 
хэдэн хагалгаанд орж, төрөл бүрийн эмчилгээ 
хийлгэн, сэтгэл хөдөлгөм гайхамшгийг мөн гүн 
гүнзгий харамслыг мэдрэн, хорт хавдартайгаа 
тэмцэж байв.  Бид түүний биеийн байдал муудан, 
мөнх бус амьдралынхаа төгсгөлд ирж байгааг нь 
харсан билээ. Гялалзсан нүдтэй бяцхан охиноос 
авьяаслаг, сайхан эмэгтэй, эх хүн болон өссөн 
хайртай охинд минь ийм зүйл тохиолдож байгааг 
харахад элэг эмтэрмээр байв. Миний хувьд сэтгэл 
зүрх минь урагдаж байгаа мэт мэдрэмж төрж 
байлаа.

Өнгөрсөн Христийн амилсны баярын үеэр 
нас барахаасаа сар гаруйн өмнө Алиса маань  
“Христийн амилсны баяр нь надад өөртөө 
байлгахыг хүссэн бүхнийг сануулдаг. Нэгэн 
өдөр би эдгэрч, эрүүл саруул болно. Хэзээ нэгэн 
цагт миний бие доторх төмөр, хуванцар эд анги 
байхгүй болж, айж эмээх зүйлгүй, сэтгэлийн 
түгшүүргүй байна. Би энэ бүхнийг яг одоо болгож 
өгөөч гэж залбирдаггүй ч гайхалтай сайхан, мөнх 
бус байдлын дараах амьдралд чин сэтгэлээсээ 

итгэдэгтээ талархаж явдаг”1 гэж бичсэн байлаа.

Есүс Христийн Амилалт нь Алисагийн найдаж 
байсан тэрхүү зүйлийг баталдаг бөгөөд хүн бүрд 
“[бидний] доторх найдварын”2 учир шалтгааныг 
суулгаж өгдөг. Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли 
Амилалтыг “хүмүүний түүхэн дэх хамгийн агуу 
үйл явдал”3 хэмээн хэлсэн байдаг.

Есүс Христийн Цагаатгал Амилалтыг4 авчирсан 
бөгөөд авралын агуу төлөвлөгөөнд нэн чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Бид тэнгэрлэг эцэг эхийнхээ 
сүнсэн хүүхдүүд юм.5 Энэ дэлхийн амьдралд 
ирэхэд бидний сүнс бие махбодтой нэгдсэн юм. 
Бид энд мөнх бус амьдралтай холбоотой бүхий л 
баяр хөөр, саад бэрхшээлийг мэдэрдэг. Хүн нас 
барах үед сүнс нь биеэсээ салдаг. Амилалт нь 
хүний сүнсэнд бие махбодтойгоо дахин нэгдэх 
боломжийг олгодог бөгөөд харин энэ удаа бие 
нь үхэшгүй, төгс хэлбэртэй байх бөгөөд өвдөлт, 
өвчин, бусад асуудалд захирагдахгүй байх болно.6

 
Аврагчийн Амилалт үхлийг бүрэн ялсан учраас 
Амилалтын дараа сүнс нь хэзээ ч дахин биеэсээ 
салахгүй. Өөрийн мөнхийн хувь заяаг хүлээн 
авахын тулд бид сүнс, биеийг мөнхөд нэгтгэсэн 
энэхүү үхэшгүй бодгальтай байх хэрэгтэй. 
Салшгүй нийлсэн сүнс , үхэшгүй биетэй бид баяр 
хөөрийн бүрэн байдлыг хүлээн авах боломжтой.7 
Үнэндээ Амилалтгүйгээр бид баяр хөөрийн 
бүрэн байдлыг хүлээн авахгүй, харин мөнхийн 
зовлонд унах байлаа.8 Итгэлтэй, зөв шударга 
хүмүүс хүртэл сүнс нь биеэсээ салахыг боолчлол 
гэж үздэг. Бид энэхүү боолчлолоос Амилалтаар 
дамжуулан суллагдсан бөгөөд энэ нь үхлийн 
хүлээс буюу гинжнээс гэтэлгэгдэхийг хэлнэ.9 
Бидний бие, сүнсний аль нэг нь байхгүй бол аврал 
гэж үгүй.

Хүн бүрд биеийн, оюун санааны, сэтгэл 
хөдлөлийн хязгаарлалт, сул тал гэж байдаг. 

Тэнд цаашид үхэл үгүй болно

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ПОЛ В.ЖОНСОН
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Хэдийгээр эдгээр саад бэрхшээлийн зарим нь одоо 
хэцүү байж болох ч эцсийн эцэст шийдвэрлэгдэх 
болно. Биднийг амилуулагдсаны дараа эдгээр 
асуудлын аль нь ч бидэнд саад болж чадахгүй. 
Алиса өөртэй нь адил төрлийн хавдар туссан 
хүмүүсийн амьд гарах хэмжээ хэр байдгийг 
судалсан бөгөөд үр дүн нь найдвар муутай байв. 
Тэрээр “Гэхдээ эдгэрэх боломж байгаа учраас би 
айхгүй байна. Есүс аль хэдийн миний болон та 
бүхний хорт хаврыг эдгээсэн билээ. ... Би илүү 
сайн байх болно. Би үүнийг мэдсэндээ баяртай 
байна”10 гэж бичсэн байсан юм. 

Бид хорт хавдар гэсэн үгийг өөрт буй аль нэгэн 
биеийн, оюун санааны, сэтгэл хөдлөлийн 
хязгаарлалт, сул талаар сольж болно. Амилалтын 
ачаар тэдгээр нь ч эдгэрсэн билээ. Амилалтын 
гайхамшиг, эцсийн эмчилгээг орчин үеийн анагаах 
ухааны хүрээнд тайлбарлаж болохгүй. Гэхдээ энэ 
нь Бурханы хүчнээс давсан зүйл биш юм. Аврагч 
амилан, амилуулалтыг бидний хүн бүрд авчрах 
учраас энэ бүхэн боломжтой гэдгийг бид мэднэ.11

Аврагчийн Амилалт Түүнийг Бурханы Хүү 
гэдгийг мөн Түүний заасан зүйл үнэн болохыг 
нотолдог. “Учир нь хэлж байснаараа Тэр 
амилсан.”12 Өөрөө булшнаас үхэшгүй биетэй гарч 
ирснээс өөр Түүний бурханлаг байдлын тухай 
хүчтэй нотолгоо гэж байхгүй билээ. 

Бид Шинэ Гэрээний цаг үеийн Амилалтын 
гэрчүүдийг мэднэ. Үүнээс гадна бидний сайн 
мэдээнээс уншсан, үүнийг гэрчилсэн хүмүүсийн 
үгээс гадна Шинэ гэрээ нь өөр олон зуун хүн 
амилсан Их Эзэнийг харсан гэдгийг баталсан 
байдаг.13  Түүнчлэн Мормоны Номон дээр үүнтэй 
адил өөр олон зуун хүний тухай гардаг: “Мөнхүү 
улиран тохиох дор цугласан олон урагшилж мөн 
гараа түүний хавирган талын сорвинд хүргэн, 
… мөн нүдээрээ үзэж мөн гараараа тэмтэрч, мөн 
бошиглогчдоор ирэх болно хэмээн бичигдсэн 
тэр нь мөн болохыг гарцаагүйгээр мэдэж мөн 
гэрчлэв.”14

Эдгээр эртний гэрчийн дээр хожмын өдрүүдэд ч 
гэрчүүд нэмэгдсэн. Үнэндээ энэ эрин үеийн эхэнд 
Иосеф Смит амилсан Аврагчийг Эцэгтэй хамт 
харсан.15 Амьд бошиглогч, төлөөлөгчид амилсан, 
амьд Аврагч үнэн бодит болохыг гэрчилсэн.16 

“Тиймээс бид ч гэсэн хүрээлэн буй гэрчлэлийн 
үлэмж агуу үүлтэй”17 гэж хэлж болно. Мөн хүн 
бүр Христийн амилсны баяраар бидний баярлан 
тэмдэглэдэг Амилалт нь үнэн бодит гэдгийг 
Ариун Сүнсний хүчээр дамжуулан мэдсэн 
гэрчүүдийн үлэмж агуу үүлийн нэгэн хэсэг болох 
боломжтой.

Аврагчийн Амилалтын бодит байдал бидний 
уй гашууг найдвараар сольдог. Учир нь сайн 
мэдээний бусад гайхамшигт амлалт нь бүгд 
Амилалттай адил бодит хэмээх найдвар үүнтэй 
хамт ирдэг билээ. Түүнд биднийг бүх нүглээс 
цэвэршүүлэх хүч бий гэдэгт бид итгэдэг. Тэрээр 
Өөр дээрээ бидний бүх сул дорой чанар, зовлон, 
шударга бус байдлыг авсан гэдгийг бид мэднэ.18 
Бид Тэр “жигүүрэндээ анагаах чадлыг эзэмдэн 
нас барагсдаас бос[сон]”19 гэдгийг мэднэ. 
Бидний юу ч гэмтсэн байлаа гэсэн Тэр эдгээж 
чадна гэдгийг бид мэддэг билээ. Түүнчлэн “Тэр 
[бидний] нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. 
Тэнд цаашид үхэл байхгүй болно. Тэнд цаашид 
гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно”20 гэдгийг 
мэднэ. Бид Түүнд итгэн, Түүнийг дагах юм бол 
“өөрийнхөө цус урсгалтаар дамжуулан энэхүү 
төгс цагаатгалыг хийсэн, шинэ гэрээний зууч 
Есүсээр  дамжин төгс болгогд[оно]”21 гэдгийг бас 
мэднэ.

Хандел Meссиа нэртэй сүнсээр өдөөгдсөн магтаал 
дууныхаа төгсгөлийн сайхан аялгуунд Амилалтад 
талархсан төлөөлөгч Паулын үгийг оруулсан 
байдаг билээ.

“Харагтун, би та нарт нэгэн нууцыг хэлье. 
Бид бүгдээрээ нойрсохгүй, харин бүгдээрээ 
өөрчлөгдөх болно.

Ингэхдээ нүд ирмэхийн зуур, нэг агшинд, бүрээн 
эцсийн дуугаар  тийм болно. Учир нь бүрээ 
дуугарч, үхэгсэд үл муудах уруу амилуулагдаж, 
бид ч өөрчлөгдөнө. Учир нь муудах нь үл 
муудахыг өмсөх ёстой бөгөөд энэ үхлийн бие нь 
үхэшгүйг өмсөх ёстой.

Энэхүү муудах нь үл муудахыг өмсөж, энэ үхлийн 
бие нь үхэшгүйг өмсөх үед 

“… Үхэл ялалтад залгигдсан’ гэж бичигдсэн үг 
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биелнэ.

“Үхэл ээ, чиний ялалт хаана байна вэ?  Үхэл ээ, 
чиний хатгуур хаана байна вэ?  …

Харин бидний Эзэн Есүс Христээр бидэнд 
ялалтыг өгдөг Бурханд талархал нь байх 
болтугай.”22

Есүс Христийн Цагаатгал, Амилалтаар дамжуулан 
биднийх болсон адислалд би талархдаг. Үр 
хүүхдээ оршуулан, эхнэр нөхрийнхөө авсны 
хажууд уйлж, эцэг эх, хайртай нэгнээ алдан 
эмгэнэн гашуудаж байсан бүх хүний хувьд 
Амилалт нь агуу их найдварын эх сурвалж болдог 
юм. Тэднийгээ зөвхөн сүнсэн байдлаар биш 
харин амилсан биетэй дахин харна гэдэг нь ямар 
гайхалтай хувь тохиол вэ!

Би ээжтэйгээ дахин уулзаж, зөөлөн тэврэлтийг 
нь мэдэрч, хайраар дүүрэн нүд руу нь хармаар 
байна. Би аавынхаа инээмсэглэлийг харж, түүний 
инээдийг сонсож, амилуулагдан, төгс болсон 
байгааг нь харахыг хүсэж байна. Би Алисагаа 
дэлхий дээрх бүх асуудлаасаа салан, үхлийн ямар 
ч ул мөргүй, амилуулагдсан, төгс төгөлдөр болж, 
ялан дийлж чадсан, баяр хөөрийн бүрэн байдалд 
байгаа хэмээн итгэн, төсөөлөн хардаг.

Христийн амилсны хэдэн баярын өмнө тэр маань 
“Түүний нэрээр амьдрахад ямар их найдвар 
үргэлж,  бүх зүйлд байдаг гээч. Христийн 
амилсны баяр үүнийг сануулж байдагт нь би 
талархдаг”23 хэмээн энгийн үгээр бичжээ.

Амилалт үнэн бодит гэдгийг би гэрчилж байна. 
Есүс Христ амьд бөгөөд Түүний ачаар бид бүгд 
дахин амьдрах болно. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Үргэлжлүүлэн хайрла. Үргэлжлүүлэн зүтгэ. 
Үргэлжлүүлэн найд. Үргэлжлүүлэн итгэ. 
Үргэлжлүүлэн өсч хөгж. Тэнгэр таныг өнөөдөр, 
маргааш, мөнхөд уухайлан дэмжих болно.

Ах эгч нар аа, бидний 
та нарт хэчнээн 
хайртайг та бүгд 
ямар нэгэн байдлаар 
төсөөлдөг үү? Арван 
цагийн турш та бүхэн 
биднийг нэг нэгээрээ 
энэ индэр дээр гарч 
үг хэлэхийг сонслоо. 
Тэр адилхан арван 
цагийн турш бид 
энэ индрийн хойно 
ч гэсэн та бүхэнтэй 

хамт байлаа. Та бүхэн бидний бодгалийн зүрх 
сэтгэлийг гүн гүнзгий хөдөлгөдөг билээ. Энэ 
чуулганы төвд байгаа 21000 байна уу эсвэл алс 
хол орших цуглааны байранд эсвэл гэртээ байна 
уу эсвэл компьютерийн дэлгэцийн өмнө ганцаараа 
байсан ч та бүгд Ням гарагтаа хамгийн сайнаараа 
байдаг. Та бүгд дуулж, залбирдаг. Та бүгд 
биднийг сонсоод, итгэдэг. Та бүгд энэхүү Сүмийн 
гайхамшиг билээ. Би та нарт маш их хайртай.

Ямар сайхан ерөнхий чуулган болж байна вэ. 
Ялангуяа Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон бидэнтэй 
байж бошиглолын захиасуудаар биднийг 
адислалаа. Ерөнхийлөгч өө, бид таныг хайрлаж, 
таны төлөө залбирч, танд талархаж, энэ бүгдээс 
гадна таныг дэмжин баталдаг. Бид таныг болон 
таны гайхамшигт зөвлөхүүд, түүнчлэн олон 
сайн эрэгтэй, эмэгтэй удирдагч бидэнд заасанд 
талархалтай байна. Бид зүйрлэшгүй сайхан 
дуу хөгжим сонслоо. Бидний төлөө чухалчлан 

залбирч, биднийг уриалан ятгалаа. Их Эзэний 
Сүнс энд үнэхээр бялхам дүүрэн байлаа. Бүхий л 
утгаараа ямар сайхан урам зориг өгсөн амралтын 
өдрүүд вэ.

Би яг одоо хоёр давааг харж байна. Нэг нь 
ерөнхий чуулган бүрийн дараа та бүхний идэх 
дуртай зайрмаг болоод та хоёрын хоорондох даваа 
нь би л болж байна. Байж болох нөгөө асуудлыг 
миний саяхан интернэтээр харсан энэ зураг та 
нарт дүрслэх байх.

Үүнийг хараад, орон доогуур орж нуугдсан 
хүүхдүүдээс би уучлал хүсье. Гэвч үнэн хэрэгтээ 
бол бидний хэн нь ч энэ амралтын өдрүүдэд 
мэдэрсэн гайхамшигт мэдрэмжүүдээ маргааш 
эсвэл маргаашийн дараагийн өдөрт алдахыг 
хүсэхгүй. Бид сүнслэг мэдрэмжээс болон биднийг 
сэнхрүүлсэн сургамжаас чанга зууран барихыг 
хүсч байгаа. Гэвч амьдралд ирдэг тэнгэрлэг 
мөчүүдийн дараа бид өмнөө байгаа төгс бус 
нөхцөлд аргагүйн эрхэнд буцаж ордог.

Энэ талаар еврей зохиогч бичихдээ: “Та нар 
өнгөрсөн өдрүүддээ, гэгээрүүлэгдсэнийхээ дараа 
зовлонгийн үлэмж зөрчлийг тэвчсэнээ санагтун”1 
хэмээн бидэнд анхааруулсан. Гэгээрүүлэгдсэний 
дараах зовлон бэрхшээл нь олон янзаар ирдэг 
бөгөөд бидэнд бүгдэд нь ирж болно. Номлолд 
үйлчилсэн номлогч бүр номлолын талбарт гараад, 
энэ нь номлогчийг бэлтгэх төвийн ховор сайхан 
орчноос огт өөр гэдгийг удалгүй ухаардаг нь 
гарцаагүй. Бид ч бас ариун сүмийн сайхан ёслол 
эсвэл онцгой сүнслэг ариун ёслолын цуглаанаас 
гараад үүнийг мэдэрдэг.

Мосе Синай уулан дээрх гайхамшигт явдлын 
дараа бууж ирэхэд ард түмэн нь “өөрсдийгөө 

Маргааш ЭЗЭН та нарын дунд гайхамшигт 
зүйлсийг хийх болно

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ЖЭФФРИ Р.ХОЛЛАНД
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завхруулж” “замаас[аа] хурдан эргэ[сэн]”2 
байсан. Уулын оройд Иехова Мосед “Чи Надаас 
өөр бурхадтай байж болохгүй,” мөн “Чи өөртөө 
зориулан ямар нэг дүрсийг бүү хий”3 гэж 
тушаах мөчид ард түмэн нь уулын бэлд алтан 
тугал шүтэхээр цутгаж байлаа. Тэр өдөр Мосе 
Израилын тэнүүчлэн явах олон түмэндээ баяртай 
байгаагүй юм!

Дэлхий дээрх тохинууллынхаа үеэр Есүс Петр, 
Иаков, Иохан гурвыг Хувиралтын Ууланд 
дагуулан гарч, сударт хэлснээр тэнд “Түүний 
нүүр нар мэт гэрэлтэж, хувцас нь гэрэл мэт 
цагаан болсон байлаа.”4 Тэнгэр нээгдэж эртний 
бошиглогчид ирж, мөн Бурхан Эцэг ярьсан юм.

Ийм гайхамшигт селестиел явдлын дараа 
Есүсийг уулнаас бууж ирэхэд түүнийг юу 
угтсан бэ? Эхлээд тэрээр шавь нар нь залуу 
хүүг эдгээх адислал яагаад үйлчлээгүй талаар 
эсэргүүцэгчидтэй маргалдаж байхтай таарсан. 
Дараа нь Арванхоёрт Тэрээр удахгүй орон 
нутгийн удирдагчдад баривчлагдаж алагдана 
гэдгийг ойлгуулах гэсэн ч тэд ойлгоогүй. Тэгээд 
хэн нэгэн түүнд татвараа төлөх хугацаа болсныг 
хэлэхэд Тэрээр тэр дор нь төлжээ. Үүний дараа 
хэн нь Түүний хаант улсад илүү агуу байх талаар 
маргалдаж байсан ах нарыг Тэрээр зэмлэв. Энэ 
бүхэн Түүнийг “Ээ, итгэлгүй үеийнхэн, … Хэдий 
хүртэл Би та нарыг тэвчих юм бэ?”5 хэмээн 
хэлэхэд хүргэсэн. Үйлчлэлийнх нь турш Түүнд энэ 
асуултыг тавихад хүргэсэн олон зүйл тохиолдож 
байсан. Үүнээс харахад Тэрээр уулын оройд 
ганцаараа байж залбирах мөчийг хүсэн хүлээдэг 
байсанд нь гайхах зүйл үгүй биз ээ!

Бид бүгдээрээ ийм оргил үйл явдлын дараа 
сайнтай муутай амьдралын хэвийн хэмнэлд эргэж 
буудаг тул ерөнхий чуулганы төгсгөлд урам зориг 
өгөх хэдэн үгсийг би та бүгдтэй хуваалцъя.

Юуны түрүүнд, дараагийн хэдэн өдөр та нар 
эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийн сул тал болон 
энэхүү амралтын өдөр яригдсан зүйлсийн жишигт 
хүрэхгүй зүйлс таны амьдралд байгааг харвал 
битгий санаагаар унаж,  бууж өгөөрэй. Сайн 
мэдээ, Сүм, хагас жил тутмын эдгээр цугларалт 
нь урмыг тань хугалах биш харин урам зориг 
болон найдвар өгөхийн тулд байдаг. Харин 

бид бүгдийн дайсан, чөтгөр л биднийг хууран, 
ерөнхий чуулганаар яригдсан жишгүүд нь бодит 
байдлаас хөндий, хүмүүсийн хэн ч өөрчлөгдөж, 
хөгждөггүй гэж ятгадаг. Люсифер яагаад ингэж 
ярьдаг вэ? Учир нь тэр хэзээ ч сайжирч, өсч 
дэвшиж  чадахгүй , дэлхийн төгсгөл хүртэл 
маргааш илүү дээр өдөр болно гэх найдвар түүнд 
үгүйг тэр мэддэг. Тэр бол үүрдийн  хязгаарт 
баригдсан зовлонт хүн бөгөөд таныг бас зовлонд 
унагахыг хүсдэг. Үүнд нь бүү хууртаарай. Бидэнд 
тусалдаг Есүс Христийн Цагаатгалын бэлэг болон  
тэнгэрийн хүчний тусламжтайгаар бид сайжирч 
чадна. Мөн бид үргэлж амжилттай байхгүй байлаа 
ч оролдлогыг маань үнэлдэг нь сайн мэдээний 
агуу давуу тал билээ.

Сэргээгдсэн Сүмийн эхэн үед тэнгэрийн 
адислалыг хэн хүртэх эрхтэй мөн хүртэх эрхгүй 
талаар маргаан гарахад Их Эзэн бошиглогч 
Иосеф Смитэд “Үнэнээр би та нарт хэлж 
байна, … намайг хайрладаг хийгээд миний бүх 
зарлигийг сахидаг мөн түүнчлэн үйлдэхийг 
эрэлхийлдэг тэдний ашиг тусын төлөө [Бурханы 
бэлгүүд] өгөгддөг болой”6 хэмээн тунхагласан. 
Энэ шүлгийн сүүлийн хэсэгт гарсан “түүнчлэн 
үйлдэхийг эрэлхийлдэг” гэсэн хэсэгт бид 
бүгдээрээ талархдаггүй гэж үү! Заримдаа үүнээс 
илүүг бид хийж чадахгүй учраас энэ нь үнэхээр 
аминд ордог билээ. Хэрэв Бурхан зөвхөн төгс 
үнэнч хүмүүсийг л шагнан урамшуулдаг байсан 
бол энэ шагналыг өгөх хүмүүсийн жагсаалт 
тийм ч урт байхгүй гэдэг нь биднийг багахан 
тайвшруулдаг.

Маргааш болон дараа нь ирэх бүх өдөрт Их 
Эзэн сайжрахыг хүсдэг, зарлигуудын хэрэгцээг 
хүлээн авч мөн тэдгээрийг дагахыг хичээдэг, 
Христийнхтэй адил зан чанаруудыг дэмжиж, 
тэдгээрийг олж авахаар бүх хүч чадлаараа зүтгэдэг 
хүмүүсийг адисалдаг гэдгийг санаарай. Хэрвээ 
та нар бусад хүн бүрд тохиолддогтой адил энэ 
чармайлтдаа бүдэрвэл Аврагч та нарт цаашлахад 
чинь үргэлжлүүлэн туслахад бэлэн. Хэрвээ та нар 
унах юм бол Түүний хүч чадлыг гуй. Алматай 
адил “Ай Есүс, … намайг нигүүлсээч”7 хэмээн 
залбир. Тэрээр буцаж босоход тань туслах болно. 
Тэр наманчилж, засаж, өөрчлөх хэрэгтэй бүхнийг 
өөрчлөөд, үргэлжлүүлэн урагшлахад тань туслах 
болно.. Тун удалгүй та нар өөрсдийн хайж байгаа 
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амжилтыг олох болно.

“Чи надаас хүсэх аваас энэ нь чамд хийгдэх болно.

“… Сайныг үйлдэхэд—тийм ээ, шударгаар 
үйлдэхэд, даруухнаар алхахад, зөв шударгаар 
шүүхэд хөтөлдөг тэр Сүнсэнд итгэлээ тавигтун. …

“… [Тэгвэл] {41}зөв шударга ёсны зүйлүүдэд 
хамаарах юуг ч бай … чи хүлээж авна”8 хэмээн Их 
Эзэн тунхагласан билээ.

Би энэ сургаалд хайртай! Энэ нь бид сайныг 
үйлдэх хүслийнхээ төлөө бүр тийм байхаар 
хичээж байх үедээ ч адислагдана хэмээн давтан 
хэлж байна. Энэ нь бидэнд дурдсан адислалыг 
авах зохистой байхын тулд бид эдгээрийг бусдад 
хориглохгүй байхад анхаарах ёстой.Бид хэзээ ч 
ялгаварлахгүй, бүгдэд шударга, эрх тэгш хандаж, 
хэзээ ч биеэ тоохгүй, үргэлж даруухан алхалж, 
хэзээ ч өөрийгөө бусдаас дээр тавилгүйгээр, 
үргэлж шударга шүүх ёстой гэдгийг сануулдаг.

Миний хайрт ах эгч нар аа, үүрд мөнх оршихуйн 
хамгийн эхний агуу зарлиг бол Бурханыг бүх 
зүрх сэтгэлээрээ, өөрийн бүх хүчин чадал, оюун 
хийгээд чадлаараа хайрлах ёстой гэсэн тушаал 
байдаг, гэхдээ мөнх оршихуйн хамгийн эхний агуу 
үнэн бол Бурхан биднийг бүх зүрх сэтгэлээрээ, 
өөрийн бүх хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа 
хайрладаг явдал юм. Энэ хайр бол мөнх оршихуйн 
суурь бөгөөд бидний өдөр тутмын амьдралын 
ч суурь болох ёстой. Бидний бодгальд энэхүү 
баталгаа гал мэт асаж байх үед л бид үргэлж 
итгэж, сайжрахыг хичээн, нүглийнхээ өршөөлийг 
эрэлхийлж мөн тэрхүү ач ивээлийг хөршдөө 
түгээх итгэл үнэмшилтэй байна.

Ерөнхийлөгч Жорж К.Каннон “Сорилт бэрхшээл 
хэр хэцүү, шаналал хэр гүн, зовлон хэчнээн их 
байсан ч, [Бурхан] биднийг хэзээ ч орхихгүй. 
Тэр хэзээ ч орхиогүй бөгөөд орхих ч үгүй. Тэр 
ингэж чадахгүй. [Ингэх] нь Түүний шинж чанарт 
байдаггүй. … Тэр [үргэлж] бидний дэргэд зогсох 
болно. Бид халуун гал дундуур гарахаар болж 
магад, гүн усыг гатлах хэрэгтэй байж магадгүй; 
гэвч бид үүнд дарагдаж автах нь үгүй. Бид эдгээр 
зовлон бэрхшээлүүдээс илүү сайн, илүү цэвэр 
ариун болж гарч ирэх болно”9 хэмээн заасан 

байдаг.

Одоо Их Эзэн Есүс Христийн амьдрал, 
үхэл, Цагаатгалд хамгийн цэвэр бөгөөд төгс 
дүрслэгдсэн энэхүү тэнгэрийн агуу амлалтыг 
амьдралынхаа бат суурь болговол бид өөрсдийн 
болон бусдын нүглийн болоод тэнэглэлийн үр 
дагавраас, энэ нь бидний өдөр тутмын амьдралд 
ямар ч хэлбэрээр ирлээ гэсэн зугтаж чадна. 
Хэрэв бид зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөөд, Их Эзэн 
Есүс Христийг хайрлаж, сайн мэдээний дагуу 
амьдрахаар чадахынхаа хэрээр хичээхэд хэдийгээр 
бидэнд үргэлж тэгж санагдахгүй ч, маргааш болон 
цаашдын бүх өдөр гайхамшигтай байх болно. 
Яагаад? Учир нь Тэнгэрлэг Эцэг үүнийг хүсдэг 
учраас! Тэр биднийг адислахыг хүсдэг. Өгөөжтэй, 
элбэг дүүрэн мөнхийн амьдрал бол Түүний 
хүүхдүүддээ өгсөн нигүүлсэнгүй төлөвлөгөөний 
гол зорилго нь билээ. Энэ төлөвлөгөө нь 
“Бурханыг хайрладаг … хүмүүст тохиолддог, 
бүхий л зүйл эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө 
байдаг”10 хэмээх үнэн дээр суурилсан байдаг. 
Тиймээс үргэлжлүүлэн зүтгэ. Үргэлжлүүлэн найд. 
Үргэлжлүүлэн итгэ. Үргэлжлүүлэн өсч хөгж. 
Тэнгэр таныг өнөөдөр, маргааш, мөнхөд уухайлан 
дэмжих болно.

Исаиа, “Чи мэдэхгүй гэж үү? Чи сонсоогүй гэж 
үү?”

“[Бурхан] ядарсанд тэнхээ өгч, чадал дутагдсанд 
нь хүч нэмдэг. …

“… [Түүнд] найдагчдын хүч нь шинэчлэгдэнэ. Тэд 
бүргэд мэт жигүүр дээрээ элин халина. …

 “Учир нь [Бурхан Эзэн тэдний] баруун гараас 
атгаж, [тэдэнд] Бүү ай. Би чамд тусална”11 хэмээн 
хэлсэн.

Ах эгч нар аа, биднийг хайрладаг Тэнгэр дэх 
Эцэг маань бидний өнөөдөр мэдэрснийг маргааш 
санахаар адислах болтугай. Түүний тэнгэрлэг 
хайр болон биднийг хэзээ ч үл орхих тусламж 
нь гуйвах үед маань ч хамт байхыг мэдэж, 
тодруулбал ялангуяа биднийг гуйвах үед хамт 
байж энэхүү чуулганаар тунхагласан жишгүүдийг 
хайрлан эдгээрт хүрэхийн төлөө тэвчээртэйгээр 
зүтгэхэд Тэр биднийг адислах болтугай.
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Хэрвээ сайн мэдээний жишгүүд нь өндөр, ирэх 
өдрүүдэд хийх шаардлагатай хувийн хөгжил 
дэвшил нь гарт хүрэхээргүй хол мэт санагдвал 
ирээдүй нь бүрхэг байсан ард түмэндээ хэлсэн 
Иошуагийн урмын үгсийг санаарай. “Өөрсдийгөө 
ариусгацгаа. Учир нь маргааш Эзэн та нарын 
дунд гайхамшигт зүйлсийг хийх болно”12 хэмээн 
тэрээр хэлсэн билээ. Би үүнтэй адил амлалт 
өгмөөр байна. Энэ бол энэ чуулганы амлалт юм. 
Энэ бол энэ Сүмийн амлалт юм. Энэ бол эдгээр 
гайхамшгийг үйлддэг Өөрөө “Гайхамшиг, Зөвлөх, 
Хүчит Бурхан, Энхийн Жонон”13 Түүний амлалт 
юм. Би Түүний тухай гэрчилж байна. Энэ чуулган 
энэ агуу хожмын үе дэх Түүний урагшилсаар буй 
ажлын гэрч болдог гэдгийг би гэрчилж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Еврей 10:32
2.  Египетээс гарсан нь 32:7, 8
3.  Египетээс гарсан нь 20:3–4
4.  Матай 17:2
5.  Марк 9:19
6.  Сургаал ба Гэрээ 46:9; тодотголыг нэмж оруулав.
7.  Иошуа 36:18
8.  Сургаал ба Гэрээ 11:8, 12, 14; тодотголыг нэмж 

оруулав.
9.  Жорж К.Каннон, ”Remarks,” Deseret Evening News, 

1891 оны 5-р сарын 7, 4.
10.  Ром 8:28
11. Исаиа 40:28, 29, 31; 41:13
12.  Иошуа 3:5
13.  Исаиа 9:6



118

Христийн адил жинхэнэ үйлчлэл аминч бус 
байдаг бөгөөд бусад руу чиглэдэг.

“Би та нарыг яаж 
хайрласны адил та 
нар мөн бие биеэ 
хайрлагтун.”1 Найрал 
дуучдын дуулсан 
энэ гайхалтай дууны 
үгсийг “дэлхийн 
түүхэнд хэзээ ч 
өгүүлж байгаагүй 
хамгийн гайхалтай 
цэвэр хайрын илрэл 
болсон”2  хэмээн ахлагч 
Жэффри Р.Холланд 

тодорхойлсон бөгөөд Есүс энэ үгсийг агуу 
цагаатгах золиослолоосоо хэдхэн цагийн өмнө 
хэлсэн юм.

Есүс бидэнд зөвхөн хайрлахыг заагаад 
зогсохгүй, заасныхаа дагуу амьдарсан юм. Есүс 
тохинууллынхаа турш “сайныг үйлдэж явсан”3 
бөгөөд “чин сэтгэлээсээ бүгдийг өөрийнх нь 
жишээг дагахыг хүссэн билээ.”4 Тэрээр “Учир нь 
хэн амиа аврахыг хүснэ, тэр нь амиа алдах болно. 
Харин хэн Миний төлөө амиа алдана, тэр нь амиа 
аварна”5 хэмээн заадаг байсан.

Хайрлах сануулгыг ойлгож, үүний дагуу 
амьдардаг ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Бид 
бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулахгүй бол 
бидний амьдралын зорилго өчүүхэн байх болно 
гэдгийг Аврагч бидэнд захиж хэлсэн гэдэгт би 
итгэдэг. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдардаг 
хүмүүс эцэстээ хатаж хорчийн амиа алддаг бол 
бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулдаг хүмүүс 

өсч хөгжин, амиа авардаг билээ” гэжээ.6

Жинхэнэ Христийнхтэй адил үйлчлэл аминч бус, 
бусад руу чиглэсэн байдаг. Хөдөлмөрийн чадвараа 
алдсан нөхрөө асардаг байсан нэгэн эмэгтэй 
“Та үүргээ хүнд ачаа гэж бүү бод; харин үүнийг 
хайр гэж үнэхээр юу болохыг мэдэж авах боломж 
хэмээн бод” гэж тайлбарласан байдаг.7

Сондра Д.Хийстон эгч БЯИС-ийн онцгой 
цугларалт дээр үг хэлж байхдаа: “Хэрэв бид 
үнэхээр бие биенийхээ зүрх сэтгэл рүү өнгийн 
харж чаддаг байсан бол ямар байх байсан бол? 
Бид бие биенээ илүү сайн ойлгох байсан болов 
уу? Бусдын мэдэрч байгаа зүйлсийг мэдэрч, харж 
байгаа зүйлсийг харж мөн сонсож байгаа зүйлсийг 
сонссоноороо бусдад үйлчлэх цаг гаргаж, тэдэнд 
арай өөрөөр хандах байсан болов уу? Бид тэдэнд 
илүү тэвчээртэй, илүү нинжин сэтгэлээр, илүү 
хүлээцтэй хандах байсан болов уу?” хэмээн 
асуусан.

Хийстон эгч залуу эмэгтэйчүүдийн зусланд 
үйлчилж байхад тохиолдсон нэгэн явдлаасаа 
хуваалцаж билээ. Тэрээр:

“Манай онцгой цугларалт дээр үг хэлсэн 
хүмүүсийн нэг нь … бидэнд ‘болох’ тухай 
заасан юм. Тэр эмэгтэй … ‘Бусдыг таньж 
мэдэн, үйлчлэхээр чармайдаг нэгэн болох буюу 
толинд харахаа болиод цонхоор хар’ гэсэн нэгэн 
тодорхойлолт хэлж өгчээ.

Толь руу харж байхад залуу эмэгтэй удирдагч хоёр 
харилцан ярихад хэцүү болдог.

“Тэрээр үүнийгээ дүрслэн харуулахаар нэг залуу 

Их Эзэн биднийг Өөрийнх нь мутар болоосой 
хэмээн хүсдэг

ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ ЧЭРИЛ А.ЭСПЛИН

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НЭГДСЭН ÕÓÐÀËÄÀÀÍ
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эмэгтэйг дуудаад өөр рүү нь харж зогсохыг хүсэв. 
[Тэр] дараа нь залуу эмэгтэй болон өөрийнхөө 
дунд толь гаргаж тавиад, [үг хэлэгч] толинд 
өөрийгөө харж суухдаа залуу эмэгтэйтэй ярих 
гэж оролдов. Энэ нь тийм ч үр дүнтэй буюу чин 
сэтгэлийн яриа болж эхлээгүйд гайхаад байх 
зүйлгүй байлаа. Энэ нь бид өөрсдийнхөө төлөө 
хэт их санаа зовж, зөвхөн өөрсдөдөө болон 
өөрсдийн хэрэгцээнд анхаарах үед бусадтай 
харилцаж, бусдад үйлчлэх нь ямар хэцүү 
болохыг харуулсан гайхалтай үзүүлэх хичээл 
болсон. [Тэрээр] дараа нь толио далд хийж, 
залуу эмэгтэй болон өөрийнхөө дунд цонхны 
хүрээ гаргаж тавив. … Бид уг залуу эмэгтэй 
[түүний] анхаарлын төвд байгааг мөн жинхэнэ 
үйлчлэл биднээс бусдын хэрэгцээ, сэтгэл хөдлөлд 
анхаарахыг шаарддаг болохыг олж харж чадсан 
юм. Ихэнх тохиолдолд бид өөрсдийнхөө төлөө 
болон өөрсдийн завгүй амьдралд санаа зовж 
яваад, бусдад үйлчлэх боломж олохоор толинд 
харах үедээ үйлчлэлийн цонхоор тодорхой харж 
чаддаггүй.”8

Залуу эмэгтэй удирдагч хоёр цонхоор хараад 
ярихад амархан байсан

Ерөнхийлөгч Монсон “бидний анхаарал халамж, 
урам дэм, дэмжлэг туслалцаа, тайтгаруулал, 
нинжин сэтгэл хэрэгтэй байгаа хамаатан садан, 
найз нөхөд, таньдаг, таньдаггүй хүмүүс эргэн 
тойронд маань хаа сайгүй байдаг” гэдгийг бидэнд 
байнга сануулдаг. Тэрээр “Бид бол дэлхий дээрх 
Бурханы хүүхдүүдэд үйлчилж, тэднийг өргөх 
үүрэгтэй Их Эзэний гар болсон хүмүүс юм. 
Тэрээр бидний хүн нэг бүрд найдлага тавьдаг” 
хэмээн хэлсэн.9

Хүүхдүүдэд Их эзэний мутар болон үйлчлэхэд 
уригдсан юм

Өнгөрсөн оны нэг дүгээр сард Friend, Лиахона 
сэтгүүлүүдээс дэлхий даяарх хүүхдүүдийг 
ерөнхийлөгч Монсоны Их Эзэний гар болох тухай 
зөвлөгөөг дагахад уриалсан байна. Хүүхдүүдийг 
том, жижиг үйлчлэл хйихэд уриалжээ. Тэднийг 
дараа нь цаасан дээр гараа зураад, үүнийгээ 
хайчлан, хийсэн үйлчлэлээ дээр нь бичээд дээрх 
сэтгүүлийн газар руу илгээхэд уриалсан юм. 
Өнөөдөр орой сонсоод сууж байгаа та нарын 

олонх нь үйлчлэл хийж, түүнийгээ илгээсэн мянга 
мянган хүүхдийн зарим нь байж болох юм.10

Хүүхдүүд хийсэн үйлчлэлүүдээ зурж, хайчилсан 
гар дээр бичсэн

Мянга мянган хүүхэд хийсэн үйлчлэлүүдээ дээрх 
сэтгүүлийн газар руу илгээсэн

Хүүхдүүд бага байхдаа бусдыг хэрхэн 
хайрлаж мөн үйлчлэхэд суралцсанаараа үлдсэн 
амьдралынхаа турш үйлчлэх загвараа бий 
болгодог. Хүүхдүүд утга учиртай байж, өөрчлөлт 
хийхийн тулд бусдыг хайрлаж мөн үйлчлэх нь 
том, нүсэр зүйл байх албагүй гэдгийг бидэнд 
ихэвчлэн заадаг.

Нэгэн хүүхдийн хэсгийн багш дараах жишээг 
хуваалцсан. “Өнөөдөр манай тав, зургаан насны 
ангийнхан хайр гэдэг хүзүүний зүүлт хийсэн. 
Хүүхэд бүр цаасан туузан дээр өөрсдийгөө болон 
Есүсийг мөн гэр бүлийнхээ зарим гишүүнийг 
болон хайртай хүмүүсийнхээ зургыг зурсан. Бид 
туузнуудаа тойрог болгон нааж, гинж болгохоор 
хооронд нь гогцоолон холбоход хайрын хүзүүний 
зүүлт болж хувирсан билээ. Хүүхдүүд зураг зурж 
байхдаа гэр бүлийнхээ тухай хоорондоо ярьж 
байв.

“‘Манай эгч надад хайргүй гэж би боддог. Бид 
хоёр үргэлж хэрэлддэг. … Би бүр өөрийгөө үзэн 
яддаг. Би муухай амьдралтай’ гэж Хэйдэр хэлэв. 
Тэр хоёр гараараа толгойгоо барив.

“Би түүний гэр бүлийн талаар бодож үзээд, 
түүнийг үнэхээр хэцүү амьдралтай байж магадгүй 
гэж бодов. Гэтэл Хэйдэрийг тэгж хэлсний дараа 
ширээний нөгөө захад сууж байсан Анна ‘Хэйдэр, 
би хийж байгаа хүзүүний зүүлтэн дээрээ чамайг 
Есүс бид хоёрын дунд байрлууллаа. Учир нь Тэр 
чамд хайртай мөн би ч гэсэн чамд хайртай’ гэж 
хариулав.

“Аннаг тэгж хэлэхэд Хэйдэр ширээний доогуур 
Анна руу мөлхөж очоод, түүнийг тэвэрч авсан юм.

“Хичээлийн дараа эмээ нь түүнийг авахаар ирэхэд 
‘Юу гээч, эмээ? Есүс надад хайртай’ гэж Хэйдэр 
хэлсэн” гэв.
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Бид хамгийн өчүүхэн арга замаар ч хамаагүй 
хайр, үйлчлэлээр гараа сунгах үед бусад хүн Их 
Эзэний хайрыг мэдэрч, зүрх сэтгэл нь өөрчлөгдөж, 
зөөлөрдөг.

Гэхдээ заримдаа хүнд бэрхшээлээс нь хөнгөлж 
өгөн, туслах шаардлагатай хүмүүс бидний эргэн 
тойронд тоо томшгүй олон байдаг болохоор 
тэдний тулгамдсан олон хэрэгцээг тэр бүр хангах 
нь хэцүү байж мэднэ.

Эгч нар аа, сонсож буй та нарын заримд нь гэр 
бүлийн гишүүнийхээ хэрэгцээнд үйлчлэх гэдэг 
хүч чадлаас тань хэтэрсэн мэт санагдаж магадгүй. 
Тэдгээр нэгэн хэвийн болсон, заримдаа байдаг л 
нэг ердийн зорилгоо биелүүлэхдээ та “Бурхандаа 
үйлчилж байгаа” гэдгээ санагтун.11

Та нарын зарим нь бусдын хүнд ачааг хөнгөлөхөд 
туслах боломжийг өөрийн хөршүүдээс юм уу 
нийгмээс хайснаараа дүүргэгдэж болох байсан 
хоосон мэдрэмжийг мэдэрдэг байж болох юм.

Бид бүгд өдөр тутмын амьдралдаа ямар нэг 
үйлчлэлийг багтааж чадна. Бид сөргөлдөөнтэй 
дэлхийд амьдардаг. Бид шүүмжлэхгүй байж, хов 
живээс татгалзан, шүүхээ болих мөн инээмсэглэх, 
баярлалаа гэж хэлэх, тэвчээртэй бөгөөд эелдэг 
байх үедээ үйлчилж байдаг.

Бусад төрлийн үйлчлэл цаг зав, зориудын 
төлөвлөгөө, илүү эрч хүч шаарддаг. Гэсэн ч 
бидний хичээл зүтгэл бүр маань ач холбогдолтой 
байдаг. Бид өөрсдөдөө дараах асуултыг тавьснаар 
эхэлж болох юм.

• Би нөлөөлж болох хүмүүсийнхээ хэнд нь 
өнөөдөр тусалж болох вэ?

• Надад ямар цаг, нөөц бололцоо байна вэ?

• Би бусдыг адислахын тулд авьяас, ур чадвараа 
ямар арга замаар ашиглаж болох вэ?

• Бид гэр бүлээрээ юу хийж болох вэ?

Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф:

“Та бүхэн бүх эрин үеийн Христийн дагалдагч 
нарын нэгэн адил хамтдаа зөвлөлдөж, бүх л нөөц 
боломжоо ашиглаж, Ариун Сүнсний удирдамж 
болон Их Эзэний зөвшөөрлийг эрэлхийлэн, 
ханцуй шамлан хөдөлмөрлөж эхлэх ёстой.

“Би та нарт нэгэн амлалт өгье. Хэрэв та энэ 
загварыг дагаж мөрдвөл Их Эзэний арга замаар, 
хэнд, юугаар, хэзээ, хаана туслах тухай тодорхой 
удирдамж зааврыг авах болно” хэмээн хэлсэн 
заасан юм.12

Би Аврагч дахин ирэх үед ямархуу байх бол гэж 
гайхан бодох болгондоо Түүний нифайчууд дээр 
айлчлахдаа асуусан зүйлийнх нь тухай боддог.

“Та нарын дунд өвчтөнүүд байна уу? Тэднийг 
нааш авчрагтун. Доголон, эсвээс хараагүй, эсвээс 
хазгар, эсвээс тахир дутуу, эсвээс уяман өвчтэй, 
эсвээс татанги, эсвээс дүлий, эсвээс ямар нэгэн 
байдалд зовж зүдэрсэн нэгэн байна уу? Тэднийг 
нааш авчирагтун мөн би тэднийг эдгээх болно, 
учир нь та нарыг өрөвдөх сэтгэл надад буй; зүрх 
сэтгэл минь нигүүлслээр дүүрэв.

“… [Аврагч] тэднийг нэг бүрчлэн эдгээв.”13

Их Эзэн одоо биднээс Өөрийнх нь гар болохыг 
хүсдэг.

Би Бурханы болон хөршөө хайрлах хайр 
амьдралыг утга учиртай болгодог гэдгийг мэдэж 
авсан. Бид Аврагчийн үлгэр жишээ, бусдад 
хайраар хүрч үйлчлэх сануулгыг дагах болтугай.

Би “хэрэв [бид] [өөрсдийн] бэлгийг өөр хэн нэгэнд 
үйлчлэхэд ашиглавал, [бид] тэр хүнийг хайрлах 
Их Эзэний хайрыг мэдрэх болно. [Бидний] төлөө 
гэх Түүний хайрыг бас [бид] мэдэрнэ” гэсэн 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн амлалт бодитой 
болохыг гэрчилж байна.14 Есүс Христийн нэрээр, 
амен.

Тэмдэглэл: 2016 оны 4-р сарын 2-нд Эсплин эгч 
Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөс чөлөөлөгдсөн 
болно.  
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Бид бусдыг асран халамжлах үедээ хаант улсыг 
байгуулдаг. Бид дуу хоолойгоо өргөж, үнэний 
талаар гэрчилснээр хаант улсыг байгуулдаг.

Есүсийг амилж, 
тэнгэрт дээшлэн 
одсоны дараахан 
Төлөөлөгч Петр 
“Бурхан та нарын 
цовдолсон тэр 
Есүсийг Эзэн, бас 
Христ болгосныг … 
баттай мэдэгтүн” гэж 
заасан юм. Сонссон 
хүмүүсийн зүрх нь 
хөндөгдөж, Петр болон 
бусад хүнээс “Ах дүү 

нар аа, бид одоо яах вэ?”1 гэж асууцгаадаг. Тэгээд 
тэд Петрийн сургамжийг баяртайгаар дагадаг юм.

Маргааш Христийн амилсны баярын ням гараг. 
Бид ч бас Аврагчийг хүлээн зөвшөөрч, наманчлан, 
баяртайгаар дагаж, зүрх сэтгэл маань хөндөгдөнө 
гэдэгт би найдаж байна.

Энэ ерөнхий чуулганаар бид Сүмийн эрэгтэй, 
эмэгтэй удирдагчдаас сүнслэгээр өдөөгдсөн 
удирдамжийг сонсох болно. Тэдний үгс зүрх 
сэтгэлд минь гүн сэтгэгдэл төрүүлнэ гэдгийг 
мэдэж байгаа болохоор би энэ үдэш та нараас 
“Эгч дүү нар аа, бид одоо яах вэ? гэж асуумаар 
байна.

150 гаруй жилийн өмнө Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхий ерөнхийлөгч Элиза Р.Снөү эгч нарт 
хандан “Их Эзэн бидэнд чухал үүрэг хариуцлагыг 
оноолоо”2 гэж тунхагласан. Түүний тунхаглал 
өнөөдөр ч гэсэн үнэн хэвээрээ байгааг би гэрчилж 
байна.

Их Эзэний Сүмд асран халамжлах, сайн мэдээний 

үнэнийг хамгаалах, дуу хоолойгоо өргөх 
онцгой бэлгээ ашигладаг сүнслэгээр өдөөгдсөн 
эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бидний урам зориг, зөн 
совин Бурханы хаант улсыг байгуулахад зайлшгүй 
шаардлагатай бөгөөд энэ нь үнэндээ Бурханы 
хүүхдүүдэд авралыг авчрахын тулд үүргээ 
биелүүлнэ гэсэн үг юм.

Асран халамжилснаар хаант улсыг байгуулах нь

Бид бусдыг асран халамжлах үедээ хаант 
улсыг байгуулдаг. Гэхдээ сайн мэдээнд өсгөн 
хүмүүжүүлэх ёстой хамгийн эхний Бурханы 
хүүхэд бол бид өөрсдөө юм. Эмма Смит “Би 
өөрийн өргөмжлөлд саад болох ямар ч уламжлал 
болон зан чанараа ялан дийлэх боломжтой байхын 
тулд өөрийгөө мэдэж мөн ойлгохоор Бурханы 
Сүнсийг гуйдаг”3 гэж хэлжээ. Бид өргөмжлөлийн 
зүг, ариун сүмийн гэрээнүүдээрээ хүчирхэгжин 
Аврагчийн сайн мэдээнд бат бөх суурийг тавьж, 
урагшлах ёстой.

Хэрвээ бидний зарим заншил уламжлал Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд таарахгүй 
байвал яах вэ? Тэдгээрийг ардаа орхиход өөр хэн 
нэгний сэтгэлийн дэмжлэг, халамж хэрэгтэй байж 
болно. Надад ч бас тийм хэрэгцээ байсан.

Намайг төрөхөд эцэг эх минь гэрийн ард талын 
цэцэрлэгт замбага цэцгийн модыг тарьсан бөгөөд 
өвөг дээдсийнхээ Протестант сүмд хийх хуримын 
ёслол дээр замбага цэцэг дүүрэн байгаасай хэмээн 
төлөвлөж байлаа. Гэтэл хуримын өдөр миний 
хажууд эцэг эх минь ч, замбага цэцэг ч байгаагүй. 
Сүмд ороод нэг жил болсон хөрвөгчийн хувьд 
би ариун сүмийн хишгээ хүртэж, сүйт залуу 
Дэвидтэйгээ лацдан холбогдохоор Юта мужийн 
Солт Лэйк хот руу аялсан юм.

Би Луйзана мужаас гараад, Юта руу дөхөх 
үед өөрийн гэх гэр оронгүй мэт мэдрэмжинд 

Бид одоо яах вэ?
ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ НИЙЛ Ф.МАРРИОТТ
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эзэмдүүлж билээ. Хуримынхаа өмнө би үеэл 
эгч Кэрол гэж хайраар дурсдаг Дэвидийн хойд 
эмээгийн гэрт үлдэх байсан юм.

Ютаг мэдэхгүй би танил бус нэгэн гэр бүлтэй 
мөнхөд лацдан холбогдохынхоо өмнөхөн үл 
таних нэгний гэрт хонох гэж байв. (Би ирээдүйн 
ханийгаа болон Их Эзэнийг хайрлаж, тэдэнд 
итгэдэг байсан нь ямар сайн хэрэг байсан гээч!)

Үеэл эгч Кэролын үүдэнд очоод зогсож байхад 
надад нуугдмаар санагдаж байлаа. Хаалга нээгдэх 
үед би аймхай туулай шиг зогсож байсан ба үеэл 
эгч Кэрол үг ч хэлэлгүйгээр гараа дэлгэн намайг 
тэврэв. Өөрийн гэх хүүхэдгүй тэр эгч надад 
өөрийн гэх хүн хэрэгтэй байсныг хайр халамжаар 
дүүрэн зүрх сэтгэлдээ мэдэрсэн байлаа. Тэр 
мөч ямар их тайвшрал, тааламжтай мэдрэмжийг 
авчирсан гээч! Миний айдас замхарч, сүнслэг 
байдлын хувьд аюулгүй газар бөхлөгдсөн мэт 
сэтгэгдэл төрсөн юм.

Хайр гэдэг нь яг л үеэл эгч Кэрол шиг өөрсдийн 
амьдралд хэн нэгэнд зориулан зай гаргахыг 
хэлдэг.

Эхчүүд төрөөгүй хүүхдээ халамжлахын тулд 
өөрсдийн биед бодит зай гаргах хэрэгтэй болдог. 
Ман тэднийг өсгөхдөө зүрх сэтгэлдээ зай 
гаргадаг болох нь тодорхой. Гэхдээ халамжлах 
гэдэг нь хүүхэд төрүүлэхээр хязгаарлагддаггүй. 
Ева хүүхдүүд төрүүлэхээсээ өмнө “эх” гэж 
дуудагдсан.4 “Эх болох” гэдэг нь “амьдрал өгөх” 
гэсэн утгатай гэдэгт би итгэдэг. Амьдрал өгч 
чадах олон арга замын талаар бод доо. Энэ нь 
найдваргүй болсон хүнд өөдрөг сайхан амьдрал 
бэлэглэхийг эсвэл эргэлзэгч нэгэнд сүнслэг 
амьдрал өгөхийг хэлж болно. Бид Ариун Сүнсний 
тусламжтай ад үзэгдсэн, гадуурхагдсан, үл таних 
хүмүүст сэтгэлзүйн хувьд эдгэрэх боломжийг 
олгож чадна. Бид эдгээр эмзэг хэдий ч хүчирхэг 
арга замаар Бурханы хаант улсыг байгуулдаг. Эгч 
нар аа, бид бүгдээрээ Бурханы төлөвлөгөөний 
ачаар эдгээр амьдрал өгөх, халамжлах, эх хүний 
бэлэгтэй дэлхийд ирдэг юм шүү.

Түүний төлөвлөгөөг дагаж, хаант улсыг барих 
барилгачин болоход амин хувиа үл хичээсэн 
золиослол шаардагддаг. Ахлагч Оорсон Ф.Витни 

“Бидний туулдаг, хүлцэн тэвчдэг бүх зүйл, 
ялангуяа тэсвэр тэвчээрээр давах үед тэдгээр нь 
… бидний зүрх сэтгэлийг ариусгаж, … биднийг 
илүү өрөвч, энэрэнгүй болгодог. …Бид хүч 
хөдөлмөр, зовлон бэрхшээлээр … дамжуулан 
Тэнгэр дэх Эцэг, Эхтэйгээ илүү адилхан болдог 
гэсэн мэдлэгийг олж авдаг”5 гэж бичжээ. Эдгээр 
цэвэршүүлэгч бэрхшээл нь биднийг эдгээж, 
авралын ажилд ашигтай болгож чаддаг тэрхүү 
Христэд авчирдаг.

Дуу хоолойгоо өргөж, гэрчилснээр хаант улсыг 
байгуулах нь

Бид дуу хоолойгоо өргөж, үнэний талаар 
гэрчилснээр хаант улсыг байгуулдаг. Бид Их 
Эзэний загварыг дагадаг. Тэр Бурханы хүч, эрх 
мэдлээр зааж мөн ярьдаг. Эгч нар аа, бид ч бас 
тэгж чадна. Эмэгтэйчүүд ерөнхийдөө ярьж, 
цугларах дуртай байдаг. Бидэнд томилогдон 
өгөгдсөн санваарын эрх мэдлээр үйлдэх үед, ярьж, 
цугларах нь сайн мэдээг заах, удирдахад хүргэнэ.

Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч 
асан Жюли Б.Бэк эгч “Хувийн илчлэлт хүлээн 
авахаар зохистой байж, улмаар илчлэлт хүлээн 
авч, хэрэгжүүлэх чадвар бол энэ амьдралд олж 
авах нэн чухал чадвар юм. [Үүнд] зориудын хүч 
чармайлт шаардлагатай байдаг”6 гэж заажээ.

Ариун Сүнснээс ирэх хувийн илчлэлт нь биднийг 
мөнхийн үнэнийг буюу Аврагчийн үнэнийг 
сурч, ярьж, үүний дагуу үйлдэхэд үргэлж өдөөх 
болно. Бид Христийг хэдий чинээ дагана, төдий 
чинээ Түүний хайр, удирдамжийг мэдэрч, ийнхүү 
мэдэрснээр эсэргүүцэлтэй тулгарсан үедээ ч 
Түүний адил үнэнийг заахыг илүү ихээр хүсэх 
болно.

Хэдэн жилийн өмнө би утсандаа үл таних хүнээс 
дуудлага хүлээн авахдаа эх хүн байхыг хамгаалах 
үгсийг хүсэн залбирсан юм.

Утсаар ярьж байсан хүн “Чи томоохон гэр бүлийн 
ээж Нийл Марриотт мөн үү?” гэж асуусан юм.

Би баяртайгаар “Тийм!” гэж хариулахдаа утасны 
цаад талд байгаа хүнийг “Сайн байна” гэх мэтийн 
үгс хэлэх болов уу гэж бодож байлаа.
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Бид өөрсдөөсөө “Бид одоо яах вэ?” гэж асуухдаа 
“Аврагч юуг үргэлжлүүлэн хийдэг вэ?” гэдгийг 
асууцгаая. Тэр асран халамжилдаг бас бүтээдэг. 
Тэр сайн сайхан, өсөлт хөгжлийг урамшуулан 
дэмждэг. Эмэгтэйчүүд ээ, эгч нар аа, бид эдгээр 
зүйлийг хийж чадна! Хүүхдийн хэсгийн охид оо, 
та нарын хайр, найрсаг зан хэрэгтэй хэн нэгэн гэр 
бүлд чинь байгаа юу? Та нар ч бас бусдыг асран 
халамжилснаар хаант улсыг байгуулж чадна.

Аврагчийн Эцэгийнхээ удирдлаган доор энэ 
дэлхийг бүтээсэн нь асран халамжлах агуу үйлдэл 
байсан. Тэр бидэнд өсч хөгжих, Түүний цагаатгах 
хүчинд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нэгэн газрыг 
бэлдэж өгсөн. Бидний Есүс Христэд болон Түүний 
Цагаатгалд итгэх итгэл нь эдгэрэл, найдвар, 
өсөлт хөгжил, зорилгын эцсийн зогсоол юм. Бүх 
хүнд сүнсний болон бие махбодын хувьд холбоо 
хамааралтай байх мэдрэмж хэрэгтэй байдаг. Бүх 
насны эгч дүү нар бид энэ орон зайг бусдад гарган 
өгч болно; энэ нь ариун нандин орон зай билээ.

Бидний хамгийн чухал үүрэг хариуцлага бол 
Аврагчийг дагадаг, сүнслэг өдөөлтийн дагуу 
халамжилдаг мөн зоригтойгоор үнэний дагуу 
амьдардаг эмэгтэйчүүд болох явдал юм. Бид 
Тэнгэр дэх Эцэгээс биднийг Өөрийн хаант улсыг 
барих барилгачин болгохыг хүсэх үед Түүний 
хүч чадал цутган ирж мөн тэгснээр бид хэрхэн 
асран халамжлахаа мэдэж, эцэстээ тэнгэрлэг эцэг 
эхтэйгээ адил болох болно. Есүс Христийн нэрээр, 
амен.  
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Гэтэл эсрэгээр болов. Тэр утасны цаанаас “Хүнээ 
багтааж дийлэхээ больсон дэлхийд хүүхдүүд 
төрүүлж байгаад чинь би маш их дургүйцэж 
байна” гэж тасалдсан дуу хоолойгоор хэлснийг нь 
би хэзээ ч мартахгүй.

“Өө, танд ямар санагдаж байгааг ойлголоо” гэж би 
түгдчин хэлсэн юм.

Тэр “Үгүй ээ, чи ойлгохгүй байна!” гэж 
ширүүнээр хариулсан.

Тэгэхэд нь би “За, би ойлгохгүй ч байж магадгүй” 
гэж уйлагнах шахам хэлж билээ.

Тэр миний эх болохоор шийдсэн мунхаг 
сонголтын талаар үглэн гомдоллож эхлэв. Түүнийг 
тийн ярих зуур би тусламж эрэлхийлэн залбирч 
эхэлсэн бөгөөд “Их Эзэн түүнд юу гэж хэлэх 
байсан бол?” гэсэн нэгэн эерэг бодол оюун ухаанд 
минь орж ирсэн. Би тэгэхэд бат бөх суурин дээр 
зогсож байгаагаа мэдэрсэн бөгөөд Есүс Христийн 
талаар бодоод зориг оров.

“Би эх хүн байгаадаа маш их баяртай байдаг. 
Би хүүхдүүдээ дэлхийг илүү сайн сайхан газар 
болгох хүмүүс болгон өсгөхийн тулд чадахаараа 
асран халамжлах болно гэж чамд амлаж байна” 
гэж хариулсан юм.

Тэр “Тэгнэ гэж найдъя” гэж хэлээд утсаа таслав.

Энэ нь тийм ч сүртэй зүйл байгаагүй—эцсийн 
эцэст би гал зуухны өрөөндөө аюулгүй зогсож 
байсан шүү дээ! Би хоёр зүйлийн ачаар гэр бүл, 
эх хүмүүс, асран халамжлагчдыг өчүүхэн арга 
замаар ч гэсэн өмгөөлөн ярьж чадсан юм: (1) Би 
гэр бүлийн талаарх Бурханы сургаалыг ойлгодог, 
үүнд итгэдэг байсан мөн (2) энэ үнэний талаар 
гэрчлэх үгсийг олж хэлэхийн төлөө залбирсан.

Дэлхийнхнээс өөр байх нь шүүмжлэлийг авчрах 
боловч бид дэлхийнхэн хэрхэн хандахаас үл 
хамааран өөрсдийгөө мөнхийн зарчмуудад бат 
бөхлөн, тэдгээрийн талаар гэрчлэх ёстой.
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Та бүхэн өөрийн цаг зав, нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан айл хөрш, гэрийнхээ ойролцоо 
амьдардаг дүрвэгсдэд үйлчлэхийн тулд юу хийж 
болох тухай залбирч шийдээрэй.

Халамжийн нийгэмлэг 
байгуулагдсан өдөр 
Эмма Смит “Бид 
ер бусын зүйл хийх 
гэж байна. … Бид 
ер бусын үйл явдал, 
яаралтай хэрэгцээ 
шаардлагууд гарна 
гэдгийг таамаглаж 
байх хэрэгтэй”1 
хэмээн хэлсэн байдаг. 
Тэдгээр яаралтай 

хэрэгцээ шаардлага, ер бусын үйл явдал нь тэр үед 
одоогийнх шиг дахин дахин гарсаар байсан.

Ийм нэгэн дуудлага 1856 оны 10-р сарын Ерөнхий 
чуулган дээр ерөнхийлөгч Бригам Янгийг 
цугласан олонд гар тэрэгтэй анхдагчид замдаа 
явж байгаа бөгөөд ирэх хугацаанаасаа хоцорч 
байгаа тухай зарлах үед ирсэн юм. Тэрээр: “Та 
нарын итгэл, шашин шүтлэг болон бусдад шашин 
шүтлэгтэйгээ ил тод хүлээн зөвшөөрч байгаа 
тань одоо миний зааж байгаа зарчмыг чандлан 
гүйцэтгэхээс нааш нэг ч бодгалийг Бурханы 
селестиел хаант улсад аварч чадахгүй. Явж, эдүгээ 
хээр талд саатсан хүмүүсийг энд авчирч, бидний 
цаг зуурын хэмээн нэрлэдэг зүйлсийг чандлан 
биелүүлцгээ, … эс бөгөөс та нарын итгэл дэмий 
хоосон байх болно”2 хэмээн тунхагласан билээ.

Туйлдаж зовсон гэгээнтнүүдийг аврахаар явсан 
эрэгтэйчүүдэд бид талархан, хүндэтгэн дурсдаг. 
Харин эгч нар юу хийсэн бэ?

“[Люси Мэсэрв] Смит эгч цэдэглэснээр … 
ерөнхийлөгч Янгийг уриалга хэлсний дараа 

“Намайг харь хүн байтал”

ХАЛАМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
ЛИНДА К.БӨРТОН

чуулганд оролцож байсан хүмүүс даруй арга 
хэмжээ авцгаажээ. … Эмэгтэйчүүд ‘яг тэндээ 
буюу [хуучин] табернеклд байхдаа дотуур юбка 
[тэр үеийн хэв маягийн дагуу дулаан байх үүднээс 
дотуураа өмсдөг байсан юбка], оймс, илүүчилж 
болох юу л байна бүгдийг [тайлан], ууланд байгаа 
гэгээнтнүүдэд илгээхээр [тэдгээрийг] тэргэнд 
ачсан байна.’”3

Хэдэн долоо хоногийн дараа гар тэрэгтэй 
багийнхан болон тэднийг аврахаар явсан 
хүмүүс Солт Лэйк хот руу ойртон ирэх үед 
ерөнхийлөгч Бригам Янг гэгээнтнүүдийг дахин 
хуучин табернеклд цуглуулав. Гэгээнтнүүдээс, 
ялангуяа эгч нараас зовж зүдэрсэн хүмүүсийг 
халамжилж, хооллож ундлан, хүлээн авахыг 
шамдангуй гуйхдаа: “Та нар тэдний заримынх нь 
хөл шагай хүртлээ, заримынх нь өвдөг хүртлээ 
мөн, заримынх нь гар хөлдсөн байхыг олж харах 
болно. …  Тэднийг хүүхэд шигээ хүлээн авч, 
халамжлаасай гэж бид та бүхнээс хүсэж байна”4 
хэмээн хэлсэн юм.

Люси Мэсэрв Смит түүнчлэн

“Бид сайхан сэтгэлт ах эгч нарын тусламжтайгаар, 
зовж зүдэрсэн хүмүүсийг халамжлан 
тайтгаруулахын тулд чадах бүхнээ хийсэн. … 
Тэдний гар, хөл нэлээд их хөлдсөн байсан. …Бид 
бүх хүн өвчин зовлонгүй, ая тухтай болох [хүр]тэл 
хичээж зүтгэхээ зогсоогоогүй. 

“Би амьдралдаа хэзээ ч үүнээс илүү сэтгэл 
ханамж, баяр хөөрийг ямар нэгэн ажил хөдөлмөр 
хийснээр мэдэрч байгаагүй. Учир нь тэнд эв 
нэгдлийн маш хүчтэй мэдрэмж мэдрэгдэж байсан. 
…

“Туслах чин хүсэлтэй хүмүүсийн хийж чадах 
дараагийн зүйл юу байх вэ?”5 хэмээн бичсэн 
байлаа.



126

Хайрт эгч нар минь, энэхүү түүхийг бидний 
амьдарч буй энэ цаг үетэй болон дэлхий даяар 
зовж зүдэрч байгаа хүмүүсийнхтэй адилтгаж 
болно. Бидний зүрх сэтгэлийг хөндсөн бас нэгэн 
“ер бусын үйл явдал” байгаа.

“Дэлхий даяар албан шахалтаар дүрвэсэн 
хүмүүсийг оруулаад 60 гаруй сая дүрвэгчид байна. 
Тэдний тал хувь нь хүүхдүүд.6 “Тэд аймшигтай 
зовлон бэрхшээл амсаж, өөр улс орон, соёл 
иргэншилд амьдралаа шинээр эхлүүлж байна. 
[Зарим үед] амьдрах газар, үндсэн хэрэгцээгээр 
нь хангаж, туслах байгууллагууд байгаа ч тэдэнд 
хэрэгтэй зүйл нь шинэ гэртээ [идээшин дасахад] 
нь туслах найз, хань нөхөр болон шинэ хэл сурах, 
нийгэм, засгийн газар, соёл заншлын тогтолцоог 
ойлгох, тухайн газраа харъяалагддаг гэдгээ 
мэдрэхэд нь туслах хүн хэрэгтэй байгаа явдал 
юм.”7

Ивэттэ Бугинго

Өнгөрсөн зун би дэлхийн дайнд нэрвэгдсэн газар 
нутагт аав нь алуулж, гурван ах нь алга болсны 
дараа 11 настайдаа нэг газраас нөгөө рүү зугтан, 
амь зууж байсан Явэттэ Бугинго эгчтэй танилцсан 
юм. Явэттэ болон гэр бүлийн үлдсэн гишүүд нь 
байнга байрлах гэр оронтой болж, нүүх хүртлээ 
зэргэлдээх улсад дүрвэгч, цагаачдын амьдралаар 
зургаан жил хагас амьдарчээ. Тэд хөл залгах унаа, 
сургууль болон бусад зүйлээр тусалж байсан 
сайхан сэтгэлтэй нэгэн гэр бүлээр адислагдсан. 
Тэрээр хэлэхдээ “тэд залбирлын маань хариулт 
байсан юм”8 гэжээ. Түүний үзэсгэлэнтэй ээж, 
эгдүүтэй жаахан дүү хоёр нь өнөө орой бидэнтэй 
хамт найрал дуу дуулж байгаа. Эдгээр гайхалтай 
эмэгтэйтэй танилцсанаасаа хойш би “Тэдний түүх 
миний амьдралын түүх байсан бол яах байсан 
бол?” гэж олон дахин бодож билээ.

Эгч нар бид Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд 
туслахын тулд Их Эзэний агуулахын талаас илүүг 
бүрдүүлдэг. Их Эзэний агуулах нь зөвхөн эд 
зүйлсээс бүрддэггүй, цаг зав, авьяас, ур чадвар, 
бурханлаг мөн чанараас бүрддэг. Рөүзмэри 
М.Виксом эгч заахдаа “Бидний доторх бурханлаг 
чанар бусдад хүрч ажиллах сэдэл төрүүлж, үйлдэл 
хийхэд биднийг өдөөдөг”9 хэмээсэн.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон биднийг үйлдэхэд 
өдөөдөг бурханлаг мөн чанарыг үнэлэн дараах 
үгсийг хэлсэн билээ.

“Итгэлээрээ дамжуулан чухал зүйлүүдийг 
тохиолгон авчирдаг, нүгэлд автсан дэлхийд 
ёс суртахууныг болон гэр бүлийг зоригтой 
хамгаалдаг эмэгтэйчүүд бидэнд хэрэгтэй 
байна…; хүүхдүүд болон гэр бүлүүдээ хамгаалж, 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд тэнгэрийн хүчийг хэрхэн 
дуудахыг мэддэг ... эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна.

… 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.”10 

2015 оны 10-р сарын 27-нд Тэргүүн Зөвлөлөөс 
иргэний зөрчилдөөн, бусад хүнд сорилт 
бэрхшээлээс холдон зугтахыг эрэлхийлж, гэр 
орноо орхин, дүрвэсэн сая сая хүний төлөө 
маш их санаа зовниж, өрөвдөн хайрлаж буйгаа 
илэрхийлсэн захидлыг Сүм даяар илгээсэн билээ. 
Тэргүүн Зөвлөлөөс хувь хүн, гэр бүл, Сүмийн 
нэгжүүдийг орон нутгийнхаа дүрвэгчдийг 
халамжлах үйл ажиллагаагаар дамжуулан 
Христтэй адил үйлчлэхэд мөн хэрэгжүүлдэг газар 
нь байдаг бол Сүмийн хүмүүнлэгийн санд хандив 
өргөхөд урьсан.

Халамжийн нийгэмлэг, Залуу эмэгтэйчүүд болон 
Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлөөс Тэргүүн зөвлөлийн урилгыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх талаар анхаарч үзсэн. Бидний 
эрхэмлэн хайрладаг бүх насны эгч нар та бүхэн 
янз бүрийн амьдралын туршлагатай, олон төрлийн 
нөхцөл байдалд амьдардаг гэдгийг бид мэднэ. 
Дэлхий дахины эгч нар бид бүгд “тайтгарал 
хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулах”11 гэж баптисмын 
гэрээ хийсэн шүү дээ. Харин бидний хэн маань ч 
өөрт буй хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй 
гэдгээ санах хэрэгтэй.12

Бид энэхүү үнэнийг оюундаа тээн, “Намайг 
харь хүн байтал” хэмээн нэрлэсэн халамжийн эх 
сурвалжийг бий болгосон. Та бүхнийг өөрийн 
цаг зав, нөхцөл байдлаас шалтгаалан айл хөрш, 
гэрийнхээ ойролцоо амьдардаг дүрвэгсдэд 
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үйлчлэхийн тулд юу хийж болох тухай залбирч 
шийднэ гэж бид найдаж байна. Энэ бол гэр бүл, 
албан байгууллагаараа нэг нэгэндээ үйлчлэх, 
найз нөхдийн холбоо үүсгэх, зөвлөгөө өгөх, бусад 
Христийнхтэй адил үйлчлэл үзүүлэх боломж 
бөгөөд эгч нарын үйлчлэл хийж болох олон арга 
замын нэг билээ.

Бид залбирлаар удирдуулсан хичээл зүтгэлийнхээ 
үр дүнд Бенжамин хааны өөрийн хүмүүст өгсөн 
ухаалаг зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэрээр 
ядарч зовсон хүмүүсийг халамжлан хайрлахыг 
хүмүүстээ ухуулсны дараа “эдгээр бүх зүйл 
мэргэн ухаанд мөн эмх цэгцэнд хийгддэг байхыг 
мэдэгтүн”13 хэмээн сургасан.

Эгч нар аа, бусдад хайраар туслах нь Их Эзэний 
хувьд утга учир бүхий зүйл гэдгийг бид мэднэ. 
Дараах судрын сургамжийн талаар бодож үзээрэй:

“Та нартай хамт амьдрах харийн хүн нь та нарт, 
дунд чинь буй уугуул хүн мэт байх ёстой. Чи 
түүнийг өөрийн адил хайрла.”14

“Харь хүмүүст зочломтгой хандахаа бүү март. 
Учир нь зарим хүмүүс үүгээрээ тэнгэр элч нарыг 
мэдэлгүй зочилсон юм.”15

Мөн Их Эзэн ийн хэлсэн билээ:

“Учир нь намайг өлсөж байхад та нар Надад идэх 
юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн. 
Намайг харь хүн байтал урьж оруулсан,

“нүцгэн байхад минь Намайг хувцасласан, өвчтэй 
байхад минь Намайг эргэж байсан.”16

Бэлэвсэн эмэгтэйн зоос

Аврагч хоёр зэс зоос өргөж буй бэлэвсэн эмэгтэйг 
хайрлан харав. Учир нь тэр хийж чадахаа л 
хийсэн юм.17 Мөн Тэрээр сайн санаат самари 
хүний сургаалт зүйрлэлийг ярьсан бөгөөд “Явж, 
үүний адил үйлдэгтүн”18 хэмээжээ. Заримдаа хүнд 
туслах нь тиим ч таатай санагддаггүй. Гэвч хайр, 
эв нэгдэлтэйгээр хамтдаа зүтгэснээр тэнгэрийн 
тусламжийг хүлээн авна гэдэгт найдаж болно.

Бурханы нэгэн гайхалтай охины оршуулгын 

ёслол дээр 1990-ээд оны үед Гадасны халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч байсан тэр эгч бусад 
хүнтэй хамтран Косово дахь зовж зүдэрсэн 
хүмүүсийг дааруулахгүй, дулаан байлгахын 
тулд хөнжилнүүдийг хандивласныг хэн нэгэн 
хуваалцжээ. Сайн санаат Самари хүний адил 
тэрээр илүү их хичээл зүтгэл гарган охиныхоо 
хамт ачааны машины тэвшээр дүүрэн хөнжил 
ачаад Лондонгоос Косово руу явсан байна. Гэр 
лүүгээ буцах замдаа тэрээр зүрх сэтгэлд нь гүн 
шингэсэн андуурамгүй сүнслэг мэдрэмжийг 
хүлээн авчээ. Тэрхүү мэдрэмж нь “Таны хийсэн 
зүйл бол маш сайн зүйл. Одоо гэртээ хариад, зам 
хөндлөн гараад хөршдөө тусал”19 гэсэн байна.

Оршуулгын ёслол нь тэр эмэгтэй ер бусын, 
яаралтай дуудлагуудыг болон эргэн тойрныхоо 
хүмүүст туслах энгийн үйл хэргүүдийг хэрхэн 
таньж, хариу үйлдэж байсан талаарх сүнслэг 
өдөөлт бүхий үгсээр дүүрэн байв. Жишээлбэл, 
зовж шаналж буй залуу хүмүүсийг өдөр, оройн 
дуртай цагтаа гэрт нь ирэхэд зориулж хаалгаа 
нээлттэй байлган, нинжин сэтгэлээр тусалдаг 
байжээ.

Хайрт эгч нар аа, бид өвдөг сөгдөн, Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хүүхдүүдийг адислах тэнгэрлэг 
удирдамжийн төлөө залбирах үедээ Түүний 
тусламжийг хүлээн авч чадна гэдгийг баталж 
байна. Тэнгэрлэг Эцэг, бидний Аврагч Есүс Христ 
болон Ариун Сүнс туслахад бэлэн байгаа.

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг Сүмийн 
эмэгтэйчүүдэд хандан хүчирхэг гэрчлэлээ 
хуваалцсан.

“Удирдамж болон үйлчлэлээ тэвчээртэйгээр 
хийх тусламжийн төлөө, итгэлтэйгээр залбирах 
залбирлыг чинь Тэнгэрлэг Эцэг сонсож, хариулдаг 
билээ.

“Ариун Сүнс та нарт болон та нарын бүрэн 
дүүрэн сэтгэлтэй үйлчилж байгаа хүмүүст мөн 
илгээгдсэн. Та нарт хүч чадал өгөгдөх болно. Мөн 
та нар үйлчлэх чадварынхаа хэмжээг мэдэхэд 
сүнслэгээр удирдагдах болно. ‘Би хангалттай 
зүйлийг хийсэн үү?’ гэж та нарыг эргэлзэх үед 
Сүнс та нарыг тайвшруулах болно.”20
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Бидний тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийн 
“яаралтай дуудлагыг” хүлээн авахдаа өөрсдөөсөө 
“Тэдний түүх миний амьдралын түүх байсан 
бол яах байсан бэ?” гэж асууцгаая. Тэгэхдээ 
бид сүнслэг өдөөлтийг эрэлхийлж, хүлээн авсан 
мэдрэмжийнхээ дагуу үйлдэж, тусламж хэрэгтэй 
байгаа хүмүүст туслахын тулд боломжтой 
мөн сүнслэгээр өдөөгдөхийн хэрээр нэгдмэл 
байцгаасай хэмээн би найдаж байна. Аврагч өөрт 
нь үйлчилсэн хайраар дүүрэн эгчийн талаар: 
“Энэ эмэгтэй надад сайныг үйлдсэн. … Тэр хийж 
чадахаа л хийсэн”21 хэмээн өгүүлсэнтэй адил 
магадгүй хэн нэгэн бидний талаар адил зүйлийг 
хэлэх болно. Би үүнийг ер бусын гэж хэлнэ! Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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эсвэл 2015 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 85.
11.  Moзая 18:9
12.  Moзая 4:27-г үзнэ үү.
13.  Moзая 4:27
14.  Левит 19:34.
15.  Еврей 13:2
16.  Maтай 25:35–36
17.  Лук 21:1–4-ийг үзнэ үү.
18.  Лук 10:37
19.  Рөүзмэри Көртис Найдэрийн оршуулгын ёслол, 2015 

оны 1-р сар.
20.  Хэнри Б. Айринг, “Халамжлагч,” Ensign эсвэл 2012 

оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 152.
21.  Maрк 14:6, 8
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Аврагчийн өмнөөс цэвэр хайраар бусдад 
үйлчилснээр Түүнд илүү ойртдог гэдгийг би 
гэрчилж байна. 

Би шүтэн биширч, 
эргэцүүлэн бодож мөн 
өөрсдийгөө зориулах 
энэ орой та нартай хамт 
байгаадаа талархаж 
байна. Хайрт Тэнгэрлэг 
Эцэг маань бидний 
хамт залбирахыг 
сонслоо. Бид Аврагч, 
Их Эзэн Есүс Христээ 
магтсан дууллууд 
дуулж, санан дурслаа. 
Мөн бид Тэнгэрлэг 

Эцэгийн хүүхдүүдийг өөд нь өргөж халамжлах 
Эзэний ажилд илүү их туслахаар сүнсээр 
өдөөгдлөө.

Аврагчийн бидний төлөө хийсэн зүйлсэд 
талархалтай байвал бусдад үйлчлэх бидний 
хүслийг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс “Надад их зүйл 
өгөгдсөн тул би ч бас өгөх ёстой”1 хэмээх дууны 
үгсийг сонсоод бид уужрах шиг болдог. Бенжамин 
хаан Мормоны Номонд бичсэн агуу сургаалдаа 
энэ талархсан мэдрэмжийг ирнэ хэмээн амласан 
байдаг юм (Мозая 2:17–19-ийг үзнэ үү).

Бид Есүс Христэд итгэснээр өршөөгдөж, 
баярлахдаа Түүнд зориулан бусдад үйлчлэх 
хүсэлтэй болдог. Бенжамин хаан өршөөлийг 
хоромхон хугацаанд олж авдаггүй гэж заасан.

Тэр энэ тухай: “Мөн эдүгээ, та нарт миний ярьсан 
эдгээр зүйлүүдийн учир—өөрөөр хэлбэл, та нар 
Бурханы өмнө гэмгүйгээр алхаж болохын тулд 
өдрөөс өдөрт нүглүүдийнхээ ангижралыг хадгалан 
үлдэхийн төлөө—та нар хүн бүр байгаагийнхаа 

хэрээр ядуустай хөрөнгөө хуваалцаасай хэмээнэ 
би, өлссөнийг хооллох, нүцгэнийг хувцаслах, 
өвчтэйд очиж мөн сүнсийг нь мөн биеийг нь ч 
аль алиныг нь, хүссэнийх нь дагуу тэднийг асрах 
зэрэг болой” (Мозая 4:26) гэсэн байдаг.

Алмагийн агуу хамтрагч Амюлек түүнчлэн 
нүглийнхээ өршөөлийг хадгалахын тулд Түүнд 
үргэлжлүүлэн үйлчлэх ёстой гэсэн дараах үнэнийг 
заасан. “Мөн эдүгээ болгоогтун, хайрт ах дүүс 
минь, би та нарт хэлнэ, энэ нь бүгд хэмээн бүү 
бод; учир нь та нар эдгээр бүх зүйлийг хийсний 
дараа, хэрэв та нар гачигдсаныг, мөн нүцгэрснийг 
хоосон буцааж, мөн өвдсөн хийгээд зовсонд үл 
очин, мөн хэрэв та нарт буй аваас хөрөнгөнөөсөө 
гачигдсан тэдэнтэй эс хуваалцвал---Би та нарт 
хэлнэ, хэрэв та нар эдгээр зүйлийн нэгийг ч эс 
хийвээс, болгоогтун, залбирал тань хоосон, мөн 
та нарт ямар ч хэрэггүй байж, мөн та нар сүсэг 
бишрэлийг үгүйсгэсэн хоёр нүүртэн лугаа адил 
байх болно” (Алма 34:28).

Би өөрийн амьдрал дахь эмэгтэйчүүдийн талаар 
өнөөдөр бодлоо. Миний эхнэрээс эхлэн, хамгийн 
сүүлд төрсөн гурван гуч охиныг минь оруулаад 
31 эмэгтэй байна. Тэдний зарим нь өнөө орой 
энд ирсэн байгаа. Тав нь 12 настай. Энэ нь 
тэдний хувьд Аврагчийн Сүмийн эгч нартай хамт 
Чуулганы Төвд ирсэн анхны цугларалт байж 
магадгүй. Тэд бүгд өнөөдөр өөр өөрийн гэсэн 
дурсамж мөн өөр өөр амлалт авч үлдэх болно.

Эдгээрээс гурван дурсамж, гурван амлалтыг 
амьдралынхаа турш, бүр мөнхөд авч үлдээсэй гэж 
би залбирч байна. Дурсамж гэдэг нь мэдрэмж, 
амлалт гэдэг нь хийх ёстой зүйлс юм.

Хамгийн чухал мэдрэмж бол хайр. Та нар энэ 
чуулганаар сайн удирдагч эгч нарын ярихыг 
сонсож, хайрыг мэдэрсэн. Тэд та нарыг танихгүй ч 

Сайныг үйлдэхэд хөтөлдөг Сүнсэнд найд

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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та нарыг гэх Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Аврагчийн 
хайрыг мэдэрсэн учраас тэдний хайрыг та 
бүхэн Сүнсээр дамжуулан мэдэрсэн. Тиймээс 
тэд та бүхэнд үйлчилж, Бурханы өгөхийг хүсэж 
буй адислалыг хүртээсэй гэж та нараас чин 
сэтгэлээсээ хүсдэг.

Энэ орой та нар найз, ангийн нөхөд, хөршүүд 
болон дөнгөж амьдралд чинь орж ирсэн танихгүй 
хүмүүсийг хүртэл хайрлах хайрыг мэдэрсэн. 
Энэ хайрын мэдрэмж бол Бурханы бэлэг юм. 
Судар дээр үүнийг “энэрэл” болон “Христийн 
цэвэр хайр” (Моронай 7:47) гэж нэрлэдэг. Та нар 
энэ хайрыг өнөө орой мэдэрсэн бөгөөд үүнийг 
эрэлхийлбэл хүлээн авах болно.

Та нарын мэдэрсэн хоёр дахь мэдрэмж бол Ариун 
Сүнсний нөлөөлөл юм. Их Эзэнд зориулан бусдад 
туслахаар үйлчлэхэд Ариун Сүнс та нарт тусална 
гэж эгч нар амласан. Та нар тэдний амлалтыг 
Их Эзэнээс ирсэн бөгөөд үнэн гэдгийг Сүнсээр 
мэдэрсэн.

Их Эзэн “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” (С ба Г 11:12) 
хэмээн хэлсэн байдаг.

Та нар энэхүү адислалыг өнөө орой авсан байж 
болох юм. Жишээ нь тусламж хэрэгтэй байгаа 
хэн нэгний нэр эсвэл царай энэ цуглааны үеэр 
таны бодолд орсон байж болно. Энэ нь зүгээр нэг 
хийсвэр бодол байсан байж ч магадгүй, гэвч та 
нар өнөөдөр сонссоныхоо дагуу, Бурхан тэдэнд 
хүссэн сайн зүйлсээ та нараар хийлгэхээр хөтөлнө 
гэж найдан залбирах болно. Ийм залбирлууд та 
нарын амьдралд хэвшил болбол та ч, бусад хүн ч 
аль аль нь илүү сайн хүн болж өөрчлөгдөнө. 

Та нарын мэдэрсэн гурав дахь мэдрэмж нь 
Аврагчид ойртох эрмэлзэл юм. “Намайг дага гэж 
Аврагч хэлсэн. Түүний замаар бүгд алхацгаая” 
гэсэн дууны үгсээс энд байгаа хамгийн залуу охин 
хүртэл уг урилгын бодитойг мэдэрсэн байх.2

Энэ бүхнийг мэдрээд, хийх эхний зүйл бол та 
ганцаараа биш гэдгээ ойлгон, явж бусдад үйлчлэх 

явдал юм. Та Аврагчийн өмнөөс бусдад үйлчилж, 
тэднийг тайтгаруулахаар явахад Тэр таны өмнөх 
замыг бэлдэх болно. Өнөөдөр энэ нь хаалга 
бүрийн цаана байгаа хүмүүс таныг хүлээн авна 
эсвэл таны үйлчлэхээр хичээж буй хүн бүр танд 
талархана гэсэн үг биш гэдгийг энд буй бүх буцаж 
ирсэн номлогч хэлэх болов уу. Гэвч Их Эзэн таны 
өмнө явж, замыг тань бэлтгэх болно.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон Их Эзэний “Мөн та 
нарыг хэн ч хүлээн авлаа гэсэн, тэнд би тэрчлэн 
байх болно, учир нь би та нарын нүүрний өмнө 
явах болно. Би та нарын баруун гар талд мөн та 
нарын зүүнтээ байх болно, мөн миний Сүнс та 
нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элчүүд та 
нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд 
байх болно” (C ба Г 84:88) гэсэн амлалт бодитой 
гэдгийг мэднэ хэмээн олон дахин хэлсэн.

Тэр та нарын үйлчлэхээр дуудсан хүмүүсийн зүрх 
сэтгэлийг бэлтгэх замаар та нарын өмнө явдаг. Тэр 
та нарын зүрх сэтгэлийг ч бас бэлтгэдэг.

Их Эзэн мөн та нарын дэргэд, баруун болон зүүн 
талд мөн эргэн тойронд чинь туслах хүмүүсийг 
байлгадаг. Түүний өмнөөс бусдад үйлчлэхдээ та 
ганцаараа явдаггүй юм.

Тэр энэ орой надад ч бас тусалсан. Түүний 
надаар хэлүүлэхийг хүссэн үгсийн хүчийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд Их Эзэн үгсээр төдийгүй 
дуу хөгжмөөр “гэрчлэлийн үлэмж агуу үүлийг” 
(Еврей12:1) өгсөн. Би түүний найруулсан 
тоглолтод өөрийнхийгөө зөв оруулахад л 
анхаарсан. Их Эзэн таныг болон бусдыг өөртөө 
үйлчлүүлэхээр сонгоход үүнээс талархал, баяр 
баясал мэдрээсэй гэж би залбирч байна.

Та арвин туршлага хуримтлуулж, “Эзэний ажлыг 
хийх сайхан” дууг дуулах бүрдээ яг над шиг нүүр 
дүүрэн инээмсэглэх болно.3

Та нар “Тэгэхэд Хаан тэдэнд, үнэнээр би та нарт 
хэлье. Та нар эдгээр ах дүүсийн маань нэгэнд нь, 
тэр байтугай хамгийн дордод нь тийнхүү хандсан 
бол, Надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ”  (Матай 25:40) 
гэсэн шүлгийг санаад мөн инээмсэглэх болно.

Бидний хийх хоёр дахь зүйл бол Их Эзэнд 
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үйлчлэхээр явахдаа Түүнийг санах явдал юм. Их 
Эзэн бидний өмнө явж бидэнтэй цуг үйлчлэхээр 
тэнгэр элч нарыг илгээгээд зогсохгүй, бидний 
бусдад өгдөг тайтгарлыг Өөртөө авсан мэт 
мэдэрдэг.

Энэхүү цуглааны захиасыг сонсож, итгэсэн 
Бурханы бүх охид “Их Эзэн хэрэгцээтэй хүмүүст 
Өөрийнх нь өмнөөс юу хийхийг биднээс хүсэж 
байгаа бол?” гэж асуух болно. Эгч бүрийн нөхцөл 
байдал өөр өөр. Энэ нь миний охид, бэрүүд, ач 
болон гуч охидод ч бас хамаатай. Тэдэнд болон 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх охинд хандан би Линда 
К.Бөртон эгчийн ухаалаг зөвлөгөөг давтан хэлье.

Тэр та бүгдээс өөр өөрийн нөхцөл байдалд Их 
Эзэний та бүгдээр хийлгэхийг хүссэн зүйлийг 
итгэлээр залбиран олж мэдэхийг хүссэн. Тэгээд 
тэр үнэтэй тос зарж ядууст туслахын оронд Их 
Эзэний толгойг тосолсон гэж шүүмжлүүлсэн 
эмэгтэйг Их Эзэн Өөрөө тайтгаруулж амласан 
тухай ярьсан билээ.

“Харин Есүс, Түүнийг орхи. Та нар юунд түүнд 
төвөг удна вэ? Энэ эмэгтэй Надад сайныг үйлдсэн.

“Учир нь та нар үргэлж ядуустай цуг байна. Хэзээ 
хүссэн цагтаа та нар тэдэнд сайныг үйлдэж чадна. 
Харин та нар Надтай үргэлж цуг байхгүй.

“Тэр хийж чадахаа л хийсэн. Оршуулахад бэлтгэж 
тэр Миний биеийг урьдаас тосоллоо.

“Үнэнээр Би та нарт хэлье. Сайн мэдээ бүх 
дэлхийн хаа ч тунхаглагдсан, мөн энэ эмэгтэйг 
дурсаж, түүний үйлс яригдах болно гэж айлдав” 
(Марк 14:6–9).

Энэ богинохон судар бол энэхүү тогтворгүй цаг 
үед буй Их Эзэний хаант улсын эгч нарт сайхан, 
ухаалаг зөвлөгөө болох юм. Та нар Эцэгийг болон 
Аврагчийг хайрладаг учраас Түүний үйлчлэхийг 
хүссэн хүмүүсийг олохын төлөө залбирах болно. 
Та нар Маркийн сударт гарч, дэлхийн Аврагчийн 
хүндэтгэсэн ариун үйлс нь бичигдсэн ч нэр 
нь гараагүй эмэгтэйн жишгээр олон түмэнд 
өөрсдийгөө таниулж, хүндлүүлэх гэж үүнийг 
хийхгүй.

Манай гэр бүлийн эгч нар Бурханыг хайрлах 
хайраас үүдэн тусламж хэрэгтэй хүмүүст хамгийн 
сайнаараа үйлчлэх болно гэж би найддаг. Мөн 
миний найдаж буй гурав дахь зүйл бол тэд сайн 
үйлс хийхдээ даруухан байх явдал юм. Тэднийг 
Их Эзэний дараах зөвлөгөөг хүлээн аваасай гэж 
би залбирч байна. Энэ зөвлөгөөг бид бүгд сонсох 
хэрэгтэй гэдэгт би итгэлтэй байна.

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

Тийн Тэрээр:

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

Энэ нь өглөг чинь нууц байхын тулд бөгөөд 
нууцаар харагч Эцэг чинь чамд буцааж төлнө” 
(Матай 6:1, 3–4) хэмээн хэлжээ.

Хаант улсын эгч нар хаана, ямар нөхцөлд байдалд 
байгаагаасаа үл шалтгаалан Аврагчид итгэх итгэл 
болон Түүний Цагаатгалд талархах талархал нь 
тэднийг Бурханы үйлчлээсэй гэж хүссэн хүмүүст 
чадах бүхнээрээ туслахад чиглүүлэхийн төлөө би 
залбирч байна. Ингэснээр Аврагч болон Тэнгэрлэг 
Эцэг гараа дэлгэн угтаж, арвин ихээр адислах 
ариун эмэгтэйчүүд болох замаар тэд урагшлах 
болно гэдгийг би амлаж байна.

Энэ Сүм бол амилсан Есүс Христийн сүм гэдгийг 
би гэрчилж байна. Тэр амилсан. Тэрээр бидний 
нүглийн төлөөсийг төлсөн. Бид Түүний ачаар 
амилуулагдаж, мөнх амьдралтай болох учраас 
би үүнийг мэдэж байна. Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон бол Түүний амьд бошиглогч. Тэнгэрлэг 
Эцэг бидний залбирлыг сонсож хариулдаг бөгөөд 
бид Аврагчийн өмнөөс цэвэр хайраар бусдад 
үйлчилснээр Түүнд илүү ойртдог гэдгийг би 
гэрчилж байна. Би энэхүү баттай гэрчээ Есүс 
Христийн нэрээр үлдээж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  “Because I Have Been Given Much,” Hymns, no. 219.
2.  “Come, Follow Me,” Hymns, no. 116.
3.  “Sweet Is the Work,” Hymns, no. 147.
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