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Бидний эргэн тойронд гэрэл, үнэний гайхалтай 
арвин баялаг байдаг бөгөөд бид өөрсдөдөө байгаа 
зүйлдээ үнэхээр талархдаг болов уу хэмээн би 
гайхан боддог.

Бидний хайрт 
бошиглогч 
ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсоны удирдамж, 
чиглүүлэг доор дэлхий 
даяарх энэхүү чуулганд 
хамтдаа цуглаад 
байгаа бид ямар их 
адислагдсан хүмүүс 
вэ! Ерөнхийлөгч өө, 
бид танд хайртай мөн 

таныг дэмждэг!

Би нисгэгчийн мэргэжлээрээ ажиллаж байхдаа 
компьютерийн системийн нарийвчлал, найдвартай 
байдалд ихээхэн найддаг байсан ч хувийн 
компьютер дээр ажиллах хэрэгцээ ховорхон 
гардаг байв. Намайг удирдах албан тушаалтнаар 
ажиллаж байх үед туслах, нарийн бичгүүд надад 
ажил үүрэгт маань эелдгээр тусалдаг байсан.

1994 онд Ерөнхий эрх мэдэлтнээр дуудагдах 
үед энэ бүхэн өөрчлөгдсөн юм. Миний дуудлага 
үйлчлэх олон гайхамшигтай боломжоор дүүрэн 
байсан ч Сүмийн албаны ажил хэрэг төсөөлж 
байснаас ч их байсан.

Ажил үүргээ гүйцэтгэх гол хэрэгсэл нь ердөө 
л миний хувийн компьютер байсан нь намайг 
гайхшируулсан юм.

Би амьдралдаа анх удаа энэ гайхалтай сонин, 
нууцлаг, хязгааргүй ертөнцөд хөл тавих хэрэгтэй 
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болсон.

Эхэндээ компьютер бид хоёрын харьцаа тийм ч 
таатай байсангүй.

Технологийг чадварлаг эзэмшсэн хүмүүс надад 
компьютер хэрхэн ашиглахыг заах гэж хичээлээ. 
Тэд миний ард зогсоод, гараа мөрөн дээгүүр минь 
давуулж, хуруунуудаа нүд эрээлжилтэл хөдөлгөн, 
товчлуурууд дээр цохиур хөгжмийн симфони 
тоглодог байлаа.

 “Харсан уу?” “Үүнийг ингэж хийдэг юм” гэж тэд 
бахдалтай хэлдэг байсан.

Би учрыг нь ололгүй л үлддэг байв. Үүнийг сурах 
нь хүндхэн даваа байсан.

Би эв дүй муутай байсан юм.

Үүнийг сурахад асар их цаг, давтлага, тэсвэр 
тэвчээр, итгэл найдвар, эхнэрийн минь дэмжлэг 
туслалцаа, нэрийг нь нууцалсан олон литр 
хийжүүлсэн ундаа шаардагдсан.

22 жилийн дараа би одоо компьютер технологиор 
хүрээлүүлчихээд байна. Надад э-мэйл, твиттер 
хаяг болон фэйсбүүк хуудас бий. Мөн надад 
ухаалаг утас, таблет, зөөврийн компьютер, 
дижитал камер байгаа. Эдгээрийг ашиглах 
чадвар минь жирийн нэг долоон настай хүүхдийн 
хэмжээнд хүрэхгүй ч гэлээ, дал гарсан хүний 
хувьд болоод л байдаг юм.

Гэхдээ би нэгэн сонирхолтой зүйл ажигласан. 
Технологийг илүү сайн эзэмших тусам үнэ цэнд 
нь талархахаа больж байв.

Ай Бурханы маань төлөвлөгөө 
хэчнээн агуу билээ!

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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Хүн төрөлхтний түүхийн ихэнх үед харилцаа 
холбоо морины хурдаар хэмжигддэг байсан. 
Захидал илгээх, хариу авахад хэдэн өдөр эсвэл 
хэдэн сар болдог байв. Өнөө үед бидний захиа 
дэлхийн нөгөө талд буй хэн нэгэнд хүрэхийн 
тулд тэнгэр рүү хэдэн мянган км эсвэл далайн 
доогуур мянга мянган метр аялдаг ба хэрэв хэдхэн 
секундээр саатвал бид бухимдаж, тэвчээр алддаг.

Бид ямар нэг зүйлийг, тэр ч байтугай гайхалтай, 
ховор зүйлийг мэдэж авах тусам талархахаа 
больж, үүнийг ердийн зүйл мэт үзэх нь хүний л 
араншин гэлтэй.

Бид сүнслэг үнэнд талархалгүй ханддаг уу?

Орчин үеийн технологид болон амьдралыг 
хөнгөвчилдөг хэрэгслүүдэд талархалгүй хандах 
нь тийм ч ноцтой зүйл биш байж болно. Гэвч 
харамсалтай нь, бид заримдаа Есүс Христийн 
сайн мэдээний мөнхийн бөгөөд бодьгалыг 
өөрчлөгч сургаалд ийм хандлага гаргадаг. Есүс 
Христийн Сүмд бидэнд асар их зүйл өгөгдсөн. 
Бидний эргэн тойронд гэрэл, үнэний гайхалтай 
арвин баялаг байдаг бөгөөд бид өөрсдөдөө байгаа 
зүйлдээ үнэхээр талархдаг болов уу хэмээн би 
гайхан боддог.

Аврагчийг дэлхий дээр тохинуулах үед Түүнтэй 
хамт алхаж, ярилцдаг байсан эртний шавь нарынх 
нь тухай бодоод үз. Түүнийг булшнаас амилсан 
байхыг харж, гаран дээрх сорвийг нь мэдрэх 
үед тэдний зүрх сэтгэл, оюун санаа талархал, 
хүндлэлээр хэрхэн бялхаж байсныг төсөөлөөд 
үз. Шавь нарынх нь амьдрал үүнээс хойш үүрд 
өөрчлөгдсөн!

Бошиглогч Иосефыг мэддэг, сэргээгдсэн сайн 
мэдээг номлохыг нь сонссон энэ эрин үеийн 
анхны гэгээнтнүүдийн талаар бодоод үз. Тэнгэр, 
газрын хоорондох хөшиг дахин ярагдан, дээд 
селестиел оршихуйгаас гэрэл болон мэдлэг ирж 
эхлэхэд тэдэнд ямар мэдрэмж төрж байсныг 
төсөөлөөд үз.

Хамгийн чухал нь, та нар анх удаа өөрсдийгөө 
Бурханы хүүхэд гэдэгт болон цэвэршигдэж 
болохын тулд Есүс Христ та нарын нүглийн 
улмаас зовсон гэдэгт мөн санваарын хүч жинхэнэ 

бөгөөд та нарыг хайртай хүмүүстэй чинь энэ 
амьдралд болон үүрд мөнхөд холбодог гэдэгт, 
өнөөдөр дэлхий дээр амьд бошиглогч байгаа 
гэдэгт итгэж, ойлгох үедээ ямар мэдрэмжтэй 
байснаа бодоод үз. Гайхамшигтай бөгөөд сэтгэл 
хөдөлгөм биш гэж үү?

Ингээд бодохоор Сүмийн шүтэн бишрэх цуглаанд 
оролцох үед энэ бүх хүний сэтгэл хөдлөхгүй байж 
чадна гэж үү? Эсвэл ариун судруудыг уншихаас 
залхаж яахин чадах билээ дээ? Бидний зүрх сэтгэл 
Бурханы бидэнд өгсөн ариун нандин, гайхалтай 
бэлгүүдийн төлөө талархал, гайхширлыг 
мэдрэхээсээ өнгөрсөн үед л ийм зүйл болно гэж 
би бодож байна. Амьдралыг өөрчлөх үнэн бидэнд 
байгаа боловч бид заримдаа шавь байх зам дээр 
идэвх санаачилгагүй алхдаг. Ихэнх тохиолдолд 
бид Их Эзэний жишээг дагахын оронд бусдын 
алдаа дутагдалд анхаарал хандуулдаг. Бидний 
амьдрал боломжуудаар дүүрэн байдаг ч бид 
тэдгээрийн ач холбогдлыг төдийлөн ухаардаггүй.

Танил захиас

Намайг залуу байхад манай найзууд шашны 
маань талаар асуудаг байсан. Би ихэвчлэн 
Мэргэн ухааны үг гэх мэт ялгаатай зүйлүүдийг 
тайлбарлаж эхэлдэг байв. Зарим үед би бусад 
Христийн шашныхтай төстэй зүйлүүдийг 
онцолдог байсан. Эдгээрийн аль нь ч тэдэнд 
нөлөөлдөггүй байв. Харин намайг Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хүүхдүүд бидэндээ зориулсан аз 
жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаар ярих үед тэд 
анхаарлаа хандуулдаг байж билээ.

Би Германы Франкфурт дахь цуглааны байрныхаа 
нэг самбар дээр авралын төлөвлөгөө зурах гэж 
хичээж байснаа санадаг. Би дэлхийн өмнөх 
амьдрал, мөнх бус байдал, тэнгэрлэг эцэг, эхдээ 
буцах зам зэргийг төлөөлсөн дугуй дүрснүүд 
зурав.

Өсвөр насандаа би энэ сэтгэл хөдөлгөм захиасыг 
хуваалцах их дуртай байсансан. Эдгээр зарчмыг 
өөрийн энгийн үгсээр тайлбарлах үед зүрх сэтгэл 
минь хүүхдүүдээ хайрладаг Бурханд болон 
бид бүхнийг үхэл, тамаас гэтэлгэсэн Аврагчид 
талархах талархлаар дүүрдэг байлаа.
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Зарим найз минь энэ захиасыг шашны номлолдоо 
хэзээ ч заалгаж байгаагүй ч танил санагдсан гэж 
хэлдэг байсан. Энэ нь тэд эдгээр зүйлийн үнэнийг 
үргэлж мэддэг байж, би тэдний зүрх сэтгэлд гүн 
гүнзгий суусан зүйл дээр л ердөө гэрэл асааж 
байгаа мэт байсан юм.

Бидэнд хариултууд байгаа.

Хүн бүр зүрх сэтгэлдээ амьдралын тухай чухал 
асуултууд тээж явдаг гэдэгт би итгэдэг. Би хаанаас 
ирсэн бэ? Би яагаад энд байгаа вэ? Намайг нас 
барсны дараа юу тохиолдох вэ?

Цаг хугацааны эхлэлээс л мөнх бус хүмүүс 
эдгээрийг асуусаар ирсэн. Гүн ухаантан, эрдэмтэн 
мэргэд хариулт хайсаар бүх л амьдрал, эд 
хөрөнгөө зарцуулсан байдаг.

Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд 
амьдралын ихэнх ээдрээтэй асуултын хариулт 
байдагт би талархдаг. Эдгээр хариултыг Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд 
заадаг. Тэдгээр нь үнэн, тодорхой, ойлгоход хялбар 
байдаг. Тэдгээр нь сүнслэгээр өдөөгдсөн ба бид 
тэдгээрийг Нарны цацраг ангийн гурван настай 
хүүхдүүдэд заадаг.

Ах, эгч нар аа, бид эхлэл, төгсгөлгүй мөнхөд 
оршдог биес юм. Бид үргэлж оршсоор байсан.1 
Бид тэнгэрлэг, үхэшгүй, бүхнийг мэдэгч Тэнгэрлэг 
эцэг, эхийн сүнсэн хүүхдүүд!

Бид Бүхнийг Чадагч Их Эзэн Бурханыхаа 
тэнгэрлэг гэрээс ирсэн. Бид бол Бүхний Дээд 
Бурхан Елохимын угсааныхан билээ. Бид мөнх 
бус байдлын өмнөх амьдралд Түүнтэй хамт 
амьдарч байсан. Бид Түүний ярихыг сонсож, сүр 
жавхланг нь гэрчлэн, арга замуудыг нь мэдэж 
авсан.

Та бид Их зөвлөгөөнд оролцсон бөгөөд хайрт 
Эцэг маань биднийг дэлхийд ирж, мөнх бус 
биетэй болж, сайн ба муугийн алийг нь сонгох 
талаар сурч, өсөж хөгжих цорын ганц боломж 
зэргийг багтаасан төлөвлөгөөгөө танилцуулсан.

Бид хөшигний цаана гарч, энэ мөнх бус амьдралд 
ирэх үед өмнөх амьдралаа санахгүй гэдгээ мэдэж 

байсан. Сөрөг тал, бэрхшээл, уруу таталт байх 
болно гэдгийг бид мэдэж байв. Түүнчлэн бид бие 
махбодтой болох нь хамгийн чухал зүйл гэдгийг ч 
мэдэж байсан. Бид аль болох хурдан зөв сонголт 
хийж сурч, Сатаны уруу таталтыг эсэргүүцэн, 
тэнгэр дэх эцэг, эхдээ эргэж очихыг хэчнээн их 
хүсэж байсан гээч.

Бид нүгэл үйлдэж, алдаа гаргана гэдгээ, бүр 
ноцтой гэм нүгэл үйлдэнэ гэдгээ мэдэж байсан. 
Гэхдээ бид Аврагч Есүс Христ дэлхий рүү 
ирэхээр амлаж, ямар нэг нүгэлгүй амьдарч, 
Өөрийн амьдралыг сайн дураараа мөнхөд 
золиосолно гэдгийг ч мэдэж байсан юм. Хэрэв 
бид зүрх сэтгэлээ Түүнд хандуулж, итгэж найдан, 
бодьгалынхаа бүхий л эрч хүчээр шавь байх 
замаар алхахыг хичээвэл угаагдан цэвэршиж, 
тэнгэр дэх Эцэгийнхээ оршихуйд дахин орох 
болно гэдгийг мэдэж байв.

Тиймээс та бид Есүс Христийн золиослолд итгэж, 
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг чөлөөт хүслээрээ 
сонгосон.

Ийм учраас бид энэ үзэсгэлэнт сайхан дэлхийд 
амьдарч байгаа. Бурхан бидэнд боломж санал 
болгоход бид үүнийг хүлээн зөвшөөрөхийг 
сонгосон. Гэсэн хэдий ч бидний мөнх бус амьдрал 
түр зуурынх бөгөөд бие махбодын маань үхлээр 
энэ нь төгсгөл болох юм. Гэхдээ та бидний 
мөнхийн шинж чанар устаж үгүй болохгүй. 
Бидний сүнс үргэлжлүүлэн амьдарч, хайраар 
дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүсийн 
бидэнд өгсөн үнэгүй бэлэг болох амилуулалтыг 
хүлээх болно.2 Амилуулалтаар бидний сүнс, бие 
махбод дахин нэгдэж, өвчин зовлонгүй, өө сэвгүй 
байх болно.

Амилуулалтын дараа шүүлтийн өдөр ирнэ. Бүгд 
аажимдаа аврагдаж, алдар суугийн хаант улсыг 
өвлөн авах боловч  Бурханд итгэж, Түүний 
хууль, ёслолуудыг дагахыг эрэлхийлдэг хүмүүс 
төсөөлөхийн аргагүй алдар суу, сүр жавхлан 
бүхий мөнх амьдралыг өвлөн авна.

Шүүлтийн өдөр нь харууссан зүрх эдгээгдэн, 
харууслын нулимс талархлын нулимсаар 
солигдож, бүх зүйл зөв болох нигүүлсэл, хайрын 
өдөр байх болно.3
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Бид бас өөрсдийг маань илүү агуу ирээдүйд 
хүргэх боломжуудыг алдахад хүргэсэн алдаа, 
мунхаглал, зөрүүд зангаасаа болсон харамсал, тэр 
ч бүү хэл цөхрөлийг мэдрэх болно.

Гэхдээ бид Бурханы шүүлтэд сэтгэл хангалуун 
байгаад зогсохгүй хүүхдүүд биднийгээ гэсэн 
Түүний хязгааргүй ач ивээл, нигүүлсэл, өгөөмөр 
зан, хайранд гайхширч, цочирдоно гэдэгт би 
итгэлтэй байдаг. Хэрэв бидний хүсэл, ажил үйлс 
сайн байж, амьд Бурханд итгэлтэй байвал бид 
Моронайн хэлсэнчлэн “Мөнхийн Шүүгч, агуу 
Иеховагийн таалалт тавцангийн”4 өмнө очих 
өдрийг хүсэн хүлээж чадна.

Pro Tanto Quid Retribuamus

Хайрт ах, эгч нар, хүндэт найз нөхөд минь 
ээ, хайрт Эцэгийн бидэнд зориулан бэлтгэсэн 
аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг бодох нь та 
нарын зүрх сэтгэл, оюун санааг гайхал, 
бахдалаар дүүргэхгүй байна гэж үү? Их Эзэнийг 
харуулдагчдад бэлтгэсэн алдар суут ирээдүйг 
мэдэх нь биднийг үгээр хэлэхийн аргагүй баяр 
баяслаар дүүргэхгүй байна гэж үү?

Хэрэв та нар ийм бахдал, баяр баяслыг хэзээ ч 
мэдэрч байгаагүй бол би та бүхнийг сэргээгдсэн 
сайн мэдээний гайхалтай үнэнийг эрэлхийлж, 
судалж, тунгаан бодоорой хэмээн урьж байна. 
“Үүрд мөнхийн чанд байдал та нарын оюун 
ухаанд оршиг.”5 Авралын тэнгэрлэг төлөвлөгөөг 
та нартай хуваалцахыг тэдэнд зөвшөөр.

Хэрэв та нар эдгээр зүйлийг өмнө нь мэдэрч 
байсан бол би өнөөдөр та нараас “та нар одоо 
тийн мэдэрч чадна уу?”6 гэж асууж байна.

Надад саяхан Ирландын Белфаст руу аялах 
боломж гарсан юм. Тэнд байхдаа би “Pro tanto 

quid retribuamus” буюу “Ийм ихийг авсан бид 
хариуд нь юугаа өгөх билээ?”7 хэмээх уриа бүхий 
Белфастын сүлдийг анзаарсан.

Би хүн бүрийг энэ асуултыг бодож үзнэ үү гэж 
урьж байна. Бурханы бидэнд өгсөн агуу их гэрэл, 
үнэний хариуд бид юугаа өгөх билээ?

Хайрт Эцэг маань хүлээж авсан үнэнийхээ 
дагуу амьдарч, Түүний заасан замаар явахыг л 
биднээс хүсдэг. Иймээс зоригтой байж, Сүнсний 
удирдамжинд итгэж найдацгаая.  Бурханы аз 
жаргалын төлөвлөгөөний гайхамшигт захиасыг 
үг, үйлдлээрээ хөрштэйгээ хуваалцацгаая. 
Өөрсдийнхөө учир шалтгааныг Бурханыг болон 
Түүний хүүхдүүдийг хайрлах хайр болгоцгооё. 
Тэдгээр нь бидний ах, эгч, дүүс билээ. Энэ бол 
өгөөмөр их зүйлийн хариуд бидний хийж чадах 
зүйлсийн эхлэл юм.

Хэзээ нэг өдөр Бурханы арга замууд шударга, 
төлөвлөгөө нь төгс гэдгийг “өвдөг бүхэн сөхөрч, 
мөн хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрөх болно.”8 Бидний 
хувьд тэр өдөр нь өнөөдөр байг. Эртний Иаковтай 
хамт “Ай Бурханы маань төлөвлөгөө хичнээн агуу 
билээ!”9 хэмээн тунхаглацгаая.

Би та нарт адислалаа үлдээж, Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Сургаал ба Гэрээ 93:29-ийг үзнэ үү.
2.  Иохан 5:28–29-ийг үзнэ үү.
3.  Мозая 21:4-ийг үзнэ үү.
4.  Моронай 10:34.
5.  Сургаал ба гэрээ 43:34.
6.  Алма 5:26.
7.  Дуулал 116:12-ыг үзнэ үү.
8.  Мозая 27:31–9.
9.  2 Нифай 9:13; мөн 8–12, 14–20-ийг үзнэ үү.
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Бид Аврагчийн хожмын үеийн шавийн хувьд 
Бурханы хүүхдүүдийг хайрлаж, үйлчилснээр 
Түүн рүү очдог.

Нобелийн шагналтан 
Элий Вийсэлийг 
эмнэлэгт зүрхний 
нээлттэй хагалгаанд 
ороод, бие нь тэнхэрч 
байхад таван настай 
ач хүү нь эргэж 
иржээ. Бяцхан хүү 
өвөөгийнхөө нүд рүү 
хараад, өвдөж шаналж 
байгааг нь мэдэрчээ. 
“Өвөө, таныг би илүү 
их хайрлавал таны 

өвдөлт багасах уу”1 гэж асуув. Би өнөөдөр та 
нараас “Бид Аврагчаа илүү их хайрлавал бага 
зовж шаналах уу?” хэмээн ижил асуултыг асууя.

Аврагчийг Өөрийг нь дагаасай хэмээн шавь нараа 
дуудахад тэд “нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр”2 
гэх мэт Мосегийн хуулийн дагуу амьдарч байсан 
ч Аврагч Өөрийн Цагаатгалаар тэрхүү хуулийг 
бүрэн гүйцээхээр иржээ. Тэрээр “Дайснуудаа 
хайрла, та нарыг хавчдаг хүмүүсийн төлөө 
залбир”3 хэмээн нэгэн шинэ сургаалыг заасан.

Шавь нар нь өс хонзонг өршөөлөөр, өрсөлдөөн 
тэмцлийг сайхан сэтгэл, энэрлээр солин, Хуучин 
Гэрээний хуучин арга замаас Шинэ Гэрээний 
шинэ зам руу эргэсэн. “Бие биеэ хайрла”4 гэсэн 
шинэ тушаалыг дагахад дандаа амар хялбар 
байдаггүй.  Шавь нараа нүгэлтнүүдтэй болон 
тодорхой давхаргын хүмүүстэй хэрхэн харьцаж 
харилцах талаар санаа зовж байх үед Аврагч 
“Та нар эдгээр ах дүүсийн маань нэгэнд нь, тэр 
байтугай хамгийн дордод нь тийнхүү хандсан бол 

Надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ”5 хэмээн тэвчээртэй 
заасан.  Мормон Номын нэгэн бошиглогчийн 
тайлбарласнаар “Та нар бусдадаа үйлчилж байгаа 
нь та нар зөвхөн Бурхандаа үйлчилж байгаа гэдгээ 
мэдэж болохын тулд буюу.”6

Аврагчийн хожмын үеийн шавь нар бид Бурханы 
хүүхдүүдийг хайрлан, тэдэнд үйлчилснээрээ Түүн 
рүү ирдэг. Бид ийнхүү үйлдэхдээ гай зовлон, 
уйтгар гуниг, бие махбодын шаналалаас зугатаах 
боломжгүй ч сүнслэг байдлын хувьд бага зовж 
шанална. Тэр байтугай зовлон бэрхшээлтэй 
тулгарч байх үедээ баяр баясгалан, амар амгаланг 
мэдэрч чаддаг.

Христийн шашинтны хайр, үйлчлэл аяандаа 
гэр орноос эхэлдэг. Эцэг эхчүүд ээ, та нар 
хүүхдүүдийнхээ, өсвөр үеийнхний хайртай багш, 
номлогчид байхаар дуудагдсан. Тэд та нарын 
сонирхогч. Та тэднийг хөрвөгдөхөд туслах үүрэг 
хариуцлага үүрдэг. Бид бүхэн Аврагчийн хайраар 
дүүрэн байх буюу хөрвөгдөхийг эрэлхийлж 
байдаг нь үнэн юм.

Энэ мөнх бус дэлхий дээрх аялалдаа Есүс 
Христийн дагалдагчид бидний нэг нэгнээ 
дэмжих шалтгаан нь Түүний хайр юм.7 Үүнийг 
бид ганцаар хийж чадахгүй. Та өөртөө баптисм 
хүртээх гэж үзсэн үү? Та өөртөө адислал өгөх 
гэж үзсэн үү? Та нар намайг өмнө нь “Та намайг 
өргө. Би таныг өргөе. Бид хоёул хамтдаа дээш 
өгсөх болно”8 хэмээх Квэйкэрийн зүйр цэцэн 
үгийг хэлж байсныг сонссон. Үүнийг шавь бид 
“нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд 
… үүрэлцэх”9 хүсэлтэй байгаагаа харуулснаараа 
баптисм хүрэх үедээ хийж эхэлдэг.

“Хаант улсын зарлигийг та нар бие биендээ заах”10 
бол нэг нэгнээ хайрлан, нэг нэгэндээ үйлчлэх нэг 

Христийн шашинтны хайр, үйлчлэлийг үзүүлснээр 
“Ирээд, Намайг дага”

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ РОБЭРТ Д.ХЭЙЛС
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арга зам юм. Эцэг эх, өвөө эмээ бид сургуульд 
ёс зүй заахгүй байна хэмээн дэлхийд харамсан 
гасалдаг. Гэхдээ  бидний хийж чадах зүйл илүү 
их байна. Бид одоо өөрсдийн гэр бүлд заах мөчөө 
давуу боломж болгон ашиглаж чадна. Энэ давуу 
боломжийг бүү алд. Сайн мэдээ, амьдралын 
сургамжийн талаар үзэл бодлоо хуваалцах боломж 
гарах үед хийж байсан бүх зүйлээ орхиод, сууж, 
хүүхдүүд, ач зээ нартайгаа ярилц.

Бид сайн мэдээний мэргэжлийн багш биш гэдэгтээ 
санаа зовох хэрэггүй. Ямар ч сургалт, гарын 
авлага хувиараа судар судлах, залбирах, тунгаан 
бодох, Ариун Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлэх 
зэрэг шиг ач тустай биш юм. Ариун Сүнс таныг 
удирдан хөтлөх болно. Эцэг эх байх дуудлаган 
дотор танд болон таны хүүхдүүдэд зөв байх арга 
замаар заах бэлэг багтана гэдгийг амлая. Бидэнд 
зөв шударгаар нөлөөлөх Бурханы хүч бол Түүний 
хайр гэдгийг санаж яваарай. “Эхлээд Тэр биднийг 
хайрласан тул бид хайрладаг юм.”11

Өсвөр үеийнхэн та нар сайн мэдээний манай 
хамгийн үр дүнтэй багш нар юм. Та нар гэртээ 
хариад заах, гэр бүл, хөрш, найз нөхдөдөө 
үйлчлэхээр явж болохын тулд суралцахаар сүмдээ 
ирдэг. Бүү ай. Та нарын мэддэг зүйл үнэн гэдгийг 
гэрчлэх итгэлтэй бай. Бүрэн цагийн номлогчдын 
цаг, авьяасаа ашиглан, бусдад үйлчлэх, бусдыг 
адислах ариусгасан амьдралаар итгэлтэй 
амьдардаг учраас хэрхэн өсөж хөгждөгийг бодож 
үз. Та нарыг сайн мэдээний гэрчлэлээ хуваалцаж 
байх үед та нарын итгэл өсөх болно. Та нарын 
өөртөө итгэх итгэл өсөх болно!

Христийн шашинтан бидний хамгийн их нөлөө 
үзүүлдэг үйлчлэлийн зарим нь гэр бүлээрээ 
судар судлах, гэр бүлийн залбирал, гэр бүлийн 
зөвлөлийн уулзалтыг явуулах зэргээр өгөгддөг. 
Зуу гаруй жилийн туршид Сүмийн удирдагчид 
долоо хоног бүр бусад зүйл саад болохгүй цаг 
тусгайлан гаргаж бай хэмээн дуудсан ч бидэн 
дунд олон хүн адислалуудыг хүлээн аваагүй 
байна. Гэр бүлийн үдэш бол Ээжийн эсвэл Аавын 
уншдаг лекцийн цаг биш. Энэ бол энгийн сүнслэг 
хандлага төлөв, туршлага хуваалцах, хүүхдүүддээ 
халамж үзүүлэх, хуваалцах талаар суралцахад 
нь туслах, хамтдаа цагийг сайхан өнгөрүүлэх, 
гэрчлэлээ хамтдаа хуваалцах, хамтдаа өсөж 

хөгжих гэр бүлийн цаг юм. Долоо хоног бүр гэр 
бүлийн үдэш хийснээр бидний нэг нэгнээ гэсэн 
хайр өсөх болно, бид бага зовж шаналах болно.

Гэр бүлдээ бидний хийдэг хамгийн чухал 
ажил Ариун Сүнсний хүчээр хийгддэг гэдгийг 
санацгаая. Биднийг уурлаж уцаарлан, дуугаа 
өндөрсгөхөд Ариун Сүнс бидэнтэй нөхөрлөхөө 
больж, гэр бүлийг минь орхин явдаг. Биднийг 
хайраар ярих үед Ариун Сүнс бидэнтэй хамт байж 
чадна. Хүүхэд, ач зээ нар маань бидний хайрыг 
тэдэнд хэр их цаг зориулан зарцуулж байгаагаар 
үнэлж цэгнэдэг гэдгийг бас санацгаая. Дээр 
дурдсанаас гадна, бүү тэвчээр алд. Бүү бууж өг!

Судрууд Тэнгэрлэг Эцэгийн зарим хүүхэд 
Түүний төлөвлөгөөг дагахгүй гэсэн сонголт 
хийгээд, тэнгэрээс хөөгдсөн12 хэмээн өгүүлдэг. 
Хүүхдүүдээ хайрлан, тэдэнд заадаг байсан зарим 
эцэг эх хүүхдүүдээ өсөж том болоод, Их Эзэний 
төлөвлөгөөг үл дагах сонголт хийх үед гашууддаг. 
Эцэг эхчүүд ийм тохиолдолд юу хийж чадах вэ? 
Бид бусдын сонгох эрх чөлөөнд халдах ямар 
нэг зүйлийн төлөө залбирч чадахгүй. Үрэлгэн 
хүүгийн “өөрөө ирэх”-ийг тэвчээртэй хүлээсэн 
эцэг “түүнийг холоос хараад”13 байсныг санаарай. 
Бид хэзээ, юу ярих, хэзээ чимээгүй байх талаар 
удирдамж хүсэн залбирч болно. Хүүхдүүд, гэр 
бүлийнхэн маань мөнх бус амьдралын өмнөх 
дэлхийд байхдаа Аврагчийг аль хэдийн сонгосон 
байсан гэдгийг санаарай. Заримдаа тэдэнд ийм 
ариун мэдрэмж нь ахин сэргэдэг. Эцсийн эцэст, Их 
Эзэнийг хайрлах, дагах гэсэн сонголт тэднийх л 
байх ёстой.

Шавь нарын хайраа үзүүлдэг өөр нэг арга зам 
бол Аврагчийг хайрлах хайр юм. Их Эзэнд 
халамжлагч болон үйлчилж байгаа бүх хүнд 
өнөөдөр хүндэтгэл үзүүлж байна. Их Эзэн та нарт 
хэчнээн их хайртай гээч!  Та нар чимээгүйхэн, 
зарлаж тунхаглахгүй үйлчлэл хийж байхдаа 
“нууцыг хардаг Эцэг тань, өөрөө чамайг илээр 
шагнах болно”14 хэмээн амласан Түүнийг дагаж 
байдаг.

Би эхнэр нь Алцхэймэрийн өвчнөөр өвдсөн 
хөршийнхээ тухай боддог юм. Тэрээр ням гараг 
бүр Сүмийн цуглаандаа оролцох гэж эхнэрээ 
хувцаслан, үсийг нь самнаж, оо энгэсэг түрхэн, 
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ээмгийг нь зүүж өгдөг байв. Энэхүү үйлчлэлээрээ 
тэр манай тойргийн эрэгтэй, эмэгтэй бүх хүнд 
үлгэр жишээ болсон юм. Нэг өдөр эхнэр нь түүнд 
“би нөхрөө дахин нэг хараад, хамт байхыг хүсэж 
байна” гэж хэлжээ.

Хөрш маань “Би нөхөр чинь байна шүү дээ” гэхэд 
эхнэр нь “Өө, ямар сайн юм бэ!” гэж уян зөөлнөөр 
хариулжээ.

Миний амьдрал дахь ер бусын халамжлагч, 
надад өгсөн Аврагчийн онцгой нэгэн шавь, 
миний мөнхийн хань Мэри минь гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрөхгүйгээр халамж тавих тухай ярих 
боломжгүй юм. Тэр эмэгтэй энэрэл шингэсэн 
халамж, хайранд бүхнээ өгсөн. Түүний гар 
Аврагчийн зөөлөн, дэмжих мутар шиг байсан. Тэр 
минь байгаагүй бол би энд байхгүй байх байсан.

Хэрэв та ганцаараа зовж шаналж байгаа бол 
Аврагчийг өөрийн халамжлагчаа болгоорой 
хэмээн шавдуулж байна. Түүний өгөөмөр мутрыг 
түш.15 Түүний “Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. 
Би та нар руу ирнэ”16 хэмээн айлдсан баттай 
амлалтыг хүлээн ав.

Ах, эгч нар аа, та нар Хуучин Гэрээний арга 
замаас Шинэ Гэрээний арга зам руу эргээгүй бол 
ийнхүү эргэцгээе. Бид эгэл хүний зүрх сэтгэл 
дэх уур хилэнгийн дайнаас татгалзаж, Христийн 
халамж, хайр, энх тайвныг тунхагла.17

Хэрэв “та нар Бурханы алдар суугийн мэдлэгт 
ирсэн шиг”18 “дэлхийн үүслээс бэлтгэгдсэн тэрхүү 
цагаатгал”19 “бие биенээ гомдоох биш, харин амар 
амгалангаар амьдрах … хүүхдүүдээ Бурханы 
хуулиудыг зөрчихийг, мөн нэг нэгэнтэгээ байлдан 
мөн тэмцэх[ийг] зөвшөөрөхгүй… харин … бие 
биенээ хайрлах, мөн нэг нэгэндээ үйлчлэхийг та 
нар заах болно.”20

Аврагч цовдлогдохынхоо яг өмнө шавь нартаа 
“Би та нарт бие биеэ хайрлагтун. Би та нарыг яаж 
хайрласны адил та нар мөн бие биеэ хайрлагтун 
гэсэн шинэ тушаал өгч байна,”21 “Хэрэв та нар 

Намайг хайрладаг бол, Миний тушаалуудыг 
сахь”22 хэмээн заажээ.

Торвалдсэний Христ хэмээх баримлын байдал 
төрх биднийг гэх Аврагчийн үнэн сэтгэлийг 
харуулсан гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр 
мутраа дэлгээд, “Ирээд, Намайг дага”23 хэмээн 
урьсан. Бид нэг нэгнээ хайрлаж, бие биендээ 
үйлчлэн, Түүний тушаалуудыг сахиснаар Түүнийг 
дагаж байдаг.

Тэр амьд, Тэр биднийг төгс хайраар хайрладаг 
гэсэн онцгой гэрчлэлийг хуваалцаж байна. Энэ 
Сүм Түүний Сүм. Томас С.Монсон өнөөдрийн энэ 
дэлхий дээрх Түүний бошиглогч. Бид Тэнгэрлэг 
Эцэгийг болон Түүний Хүүг илүү хайрлан, бага 
зовж шаналах болтугай хэмээн залбирч байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Үнэ цэнтэй залбирлын мөч бүр нь Ариун 
Сүнсний хүчээр Есүс Христийн нэрээр Тэнгэрлэг 
Эцэгтэйгээ ярих цаг мөч байж чадна.

Мөнх бус байдлын 
сорилт бэрхшээл 
дунд бид үүргээ 
гүйцэтгэх, өөрсдийн 
гэсэн асуудлуудтайгаа 
тэмцэх, дайсантай 
эсвэл хариулагдаагүй 
асуултуудтай тулгарах 
үедээ хэзээ ч ганцаараа 
байдаггүй.  Есүс Христ 
“сэтгэл алдрахгүйгээр 
байнга залбирах 

ёстойг” нэгэн сургаалт зүйрлэлээр заасан. Тэр 
Бурханаас эмээдэггүй, хүмүүсийг ч хүндэлдэггүй 
нэгэн шүүгчийн тухай ярьсан.  Бэлэвсэн эмэгтэй 
өдөр бүр шүүгч рүү очиж, “арцалдагчаас минь 
намайг өмгөөлөөч” гэдэг байлаа.  Шүүгч туслахыг 
удтал хүсээгүй боловч эцэст нь  эмэгтэйн 
итгэлтэй, уйгагүй гуйж байгаагаас залхан, “энэ 
эмэгтэй амар заяаг минь үзүүлэхгүй нь, Түүнийг 
өмгөөлөхөөс, эс тэгвэл тэр ирж үргэлж намайг 
залхаах вий” гэж бодов.

Тэгээд Есүс:

 “… Өөрт нь хандан өдөр шөнөгүй хашгирах 
Өөрийн сонгосон хүмүүсээ Бурхан өмгөөлөхгүй 
гэж үү…?

Би та нарт хэлье. Тэр даруйд Бурхан тэднийг 
өмгөөлөх болно” хэмээн тайлбарлажээ.

Дараа нь Их Эзэн “Харин Хүний Хүү ирэхдээ, 
газар дэлхий дээр итгэл олох болов уу?”1 хэмээн 
асуусан.

Залбирал нь итгэл хөгжүүлэхэд шаардлагатай. Их 
Эзэн дахин ирэхдээ хэрхэн итгэлтэй залбирахаа 
мэддэг мөн авралыг хүлээн авахаар бэлтгэгдсэн 
тийм хүмүүсийг олох болов уу?  “Учир нь 
Эзэний нэрээр дуудах хэн ч аврагдах болно.”2 
Бид хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүд бөгөөд 
“Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, 
үнэн хүсэлтэйгээр”3 залбирахдаа Түүнтэй 
харилцах хувийн харилцаанаасаа баяр баясгаланг 
олж, Ариун Сүнсний хүчээр хүлээн авсан 
хариултуудынхаа дагуу үйлдэх болтугай. Бид 
Эцэг, Хүүтэй хэрхэн нэг байж болоход суралцахын 
тулд итгэлтэйгээр залбирч, сонсон, дагадаг.4

Итгэлийн залбирал нь алдар суут тэнгэрээс илгээх 
адислалуудыг хүлээн авах замыг нээж өгдөг.

 “Гуй, тэгвэл та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нар 
олно. Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ.

Гуйдаг хүн бүр авна, эрж хайдаг хүн олно, 
тогшдог хүнд нээгдэнэ”5 хэмээн заасан.

Хэрэв бид хүлээн авахыг хүсвэл гуйж, эрж 
хайж бас тогших ёстой.  Иосеф Смит үнэнийг 
эрэлхийлж байхдаа “Харин та нарын хэн нэгэн 
нь мэргэн ухаанаар дутвал, бүх хүнд өгөөмрөөр, 
буруушаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг. Тэгээд түүнд 
өгөгдөх болно”6 хэмээх үгсийг Иаковын номноос 
уншжээ.  Түүний итгэлийн залбирлаар тэнгэр 
нээгдсэн. Бурхан Эцэг, Түүний Хүү, Есүс Христ 
хоёр цаг хугацааны бүрэн байдлыг эхлүүлэн, 
алдар суутай бууж ирэн, Иосефтэй ярьсан.  
Гайхамшигт эдгэрэл, хүчирхэг хамгаалалт, 
бурханлаг мэдлэг, өршөөл, эрхэм нандин амар 
амгалан нь “бодьгалын чин сэтгэлийн хүслээ”7 
итгэлтэйгээр өргөх үед хариу болон ирэх нь бий.

Бид Эцэгт хандан, Аврагч Есүс Христийн нэрээр 
болон Ариун Сүнсний хүчээр залбирдаг бөгөөд 

Бодьгалын чин сэтгэлийн хүсэл

ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ КЭРОЛ Ф.МАККОНКИ
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ингэснээр бид Бурхан Тэргүүтэний гурван 
гишүүнийг бүгдийг нь өөрсдийн залбиралд 
оролцуулдаг юм.

Тэр бол “эцэс төгсгөлгүй хийгээд мөнхийн, үүрд 
мөнхөөс үүрд мөнхөд … тэнгэр ба газар хийгээд 
тэдгээр дэх бүх зүйлүүдийг бий болгогч Бурхан” 
учраас бид Тэнгэрлэг Эцэгтээ болон Түүнд хандан 
залбирдаг.  Тэрээр бидний Бүтээгч учир бид 
“цорын ганц амьд хийгээд үнэн Бурхан түүнийг 
хайрлаж, мөн үйлчилж байх ёстой, мөн тэрээр 
[бидний] шүтэн биширвэл зохих тэрхүү цорын 
ганц нь байх ёстой хэмээх зарлигуудыг өгчээ.”8

Та нарыг Тэнгэрлэг Эцэгтээ хандан итгэлтэй 
залбирах үед “тэрбээр та нарыг зовлонд чинь 
тайтгаруулна, … [мөн та нар] түүний хайран дээр 
найрла[ж болно].”9 Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг 
аав нь хорт хавдартайгаа тэмцэн, ялах найдвараа 
алдаж байхдаа хэрхэн залбирч байсан нь Бурхан 
ба Түүний хүүхдүүдийн хоорондын гүнзгий 
хувийн харилцааг түүнд заасан талаар хуваалцсан. 

Тэрээр “Өвчин нь хүндрэх үед түүнийг өглөө 
орныхоо хажууд өвдөг сөгдөж байгааг бид хардаг 
байлаа.  Тэр ор руугаа буцаж гарч чадахааргүй 
дэндүү сульдсан байдаг байв.  Би сайн байх гэж 
үргэлж хичээж байхад яагаад намайг ийм их 
зовохыг зөвшөөрч байгааг Тэнгэрлэг Эцэгээс 
асуухаар залбирсан юм гэж тэр бидэнд хэлдэг 
байв.  “Бурханд зоригтой хөвгүүд хэрэгтэй” 
хэмээх нэгэн сэтгэл бүлээцүүлэм хариулт ирсэн 
гэж тэр хэлж билээ.

 “Тиймээс тэр Бурхан өөрийг нь хайрладаг, 
сонсдог бөгөөд түүнийг дэмжих болно гэдэгт 
итгэсээр эцсээ хүртэл тэвчсэн.  Тэрээр хайраар 
дүүрэн Бурхан залбирлын дайтай ойрхон байдаг 
гэдгийг бага насандаа мэдэж авахаар бас хэзээ ч 
мартахгүй байхаар адислагдсан юм”10 гэж ярьжээ.

Бид Есүс Христийн нэрээр залбирдаг. Учир нь 
Христ дотор бидний аврал байдаг бөгөөд “бид 
аврагдаж болох өөр нэр тэнгэрийн доор хүмүүст 
өгөгд[өөгүй].”11 Бид Есүс Христийн ариун нэрээр 
Эцэгт ирдэг.12 Учир нь Тэр Эцэгийн өмнө бидний 
Өмгөөлөгч болж, Түүний өмнө бидний өмнөөс 
гуйдаг.13 Тэр зовж шаналан, цусаа урсган, Өөрийн 
Эцэгийг алдаршуулахын тулд нас барсан бөгөөд 

Түүний бидний төлөөх нигүүлсэнгүй гуйлт нь 
бидний хүн нэг бүрд энэ амьдралд амар амгаланг, 
ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг олж авах арга 
замыг нээдэг. Тэр биднийг дахин зовж шаналахыг 
мөн шаардлагатайгаас илүү зовлонд шаналаасай 
гэж хүсдэггүй.  Бид Есүс Христ рүү эргэж, 
бидний ачааг хөнгөлж мөн бидний зүрх сэтгэлийг 
эдгээж мөн Өөрийн цэвэршүүлэгч хүчээр 
бидний бодьгалыг цэвэршүүлэх боломжийг 
Түүнд олгодог.  Бид чээжилсэн, давтсан үгсийг 
хэрэглэн, Түүний нэрийг дэмий хоосон дуудахыг 
хэзээ ч хүсдэггүй.  Есүс Христийн ариун нэрээр 
залбирсан чин сэтгэлийн залбирал нь бидний 
үнэнч хайр, мөнхийн талархал болон Түүний 
залбирдаг байсан шиг залбирч, хийдэг байсан шиг 
нь хийж, Түүнтэй адил болох бидний гуйвшгүй 
хүслийн илэрхийлэл болдог.

Бид Ариун Сүнсний хүчээр залбирдаг. Яагаад 
гэвэл, “Сүнсээр асуудаг тэрээр Бурханы тааллын 
дагуу асуудаг авай.”14 Биднийг итгэлээр залбирах 
үед бидний үг Бурханы таалалтай нийцэж 
болохын тулд Ариун Сүнс бидний бодлыг удирдан 
чиглүүлж чадна. “Шунал хүслээрээ үүнийг үрж 
дуусгаж болохын тулд бүү гуй, харин та нар ямар 
ч уруу таталтанд байр тавилгүй, харин та нар үнэн 
хийгээд амьд Бурханд үйлчилнэ гэсэн гуйвшгүй 
шийдмэг байдалтайгаар гуй.”15

 “Бид хэрхэн залбирахыг мэддэг байх нь чухал 
хэдий ч  залбирлынхаа хариултыг хэрхэн хүлээн 
авч, ялган таньж, сэргэг байх мөн бидний талаарх 
Бурханы хүсэл, зорилгыг тодорхой харж мөн 
ойлгох чадвартай байх нь мөн адил чухал юм.”16

Ерөнхийлөгч Айринг  “Миний залбирлууд 
хариулагдаж байсан.  Эдгээр хариулт нь өөрийн 
хүслээс илүүтэй Бурханы хүслийг мэдэхээр 
эрэлхийлэх үед илүү тодорхой байдаг байв. 
Хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэгийн хариулт 
намуухан, зөөлөн дуугаар оюун санаанд яригдаж 
мөн зүрх сэтгэлд бичигддэг”17 хэмээн хуваалцсан.

Аврагчийг Гетсеманий цэцэрлэгт очиход Түүний 
бодьгал үхэлдээ бэлтгэн, асар их зовж, шаналж 
байлаа.  Зовж тарчлах үедээ хандаж болох 
Цорын Ганц нь Түүний Эцэг байв.  Тэр “Хэрэв 
боломжтой бол Надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч” 
хэмээн гуйсан ч  “Гэвч Миний хүслээр биш, харин 
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Таны хүслээр болог”18 хэмээн Тэр үргэлжлүүлэн 
хэлсэн. Гэм нүгэлгүй Аврагч “бүх төрлийн өвчин 
мөн зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг, өөрийн 
хүмүүсийн шаналал мөн өвчнүүдийг тэвчих 
ёстой болсон. [Тэр] өөрийн хүмүүсийн нүглийг 
өөр дээрээ авч болохын тулд, тэрээр өөрийн 
чөлөөлөлтийн хүчний дагуу тэдний зөрчлүүдийг 
арилгаж болохын тулд бие махбодоороо 
зов[сон].19 Тэрээр “Таны хүслээр болог”20 хэмээн 
гурвантаа залбирчээ. Гэвч аягыг өнгөрүүлээгүй. 
Тэр даруухан, итгэлтэй залбирснаар урагш ахиж, 
наманчлан, итгэлтэй байж мөн дуулгавартай 
байснаар мөнхийн адислал олж авч болохын 
тулд бидний авралыг бэлтгэх бурханлаг зорилгоо 
гүйцэлдүүлэх хүчийг олж авсан юм.

Залбирлаар хүлээн авдаг хариултууд нь бидний 
хүсэн хүлээж байсан хариултууд биш байж болно. 
Гэвч зовлон зүдгүүртэй үед бидний залбирал хайр, 
нигүүлсэнгүй өршөөлд хүрэх олс болж байдаг. 
Бид залбирч, гуйж байгаа үедээ өвдөг дээрээсээ 
босож, урагшилж мөн түүний хийлгэхээр 
томилсон бүгдийг гүйцэтгэх хүчийг олж авч 
болно. Их Эзэн энэхүү аюултай цаг үед амьдарч 
байгаа гэгээнтнүүддээ хандан “Зүрх сэтгэл чинь 
тайван байг …; учир нь бүх махан бодь миний 
мутарт байна; хөдөлгөөнгүй байж мөн би бол 
Бурхан гэдгийг мэдэгтүн”21 хэмээн айлджээ.

Бид хувиараа болон гэр бүлээрээ мөн сүмд болон 
ариун сүмд залбирч байгаагаас үл хамааран, 
түүнчлэн эмтэрсэн зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэйгээр 
тэнгэрлэг мэргэн ухааныг эсвэл эцсээ хүртэл 
тэвчих хүч чадлыг гуйн залбирч байгаагаас үл 
хамааран үргэлж өөрсдийнхөө төдийгүй эргэн 
тойрондоо байгаа бусдын сайн сайхны төлөө 
дүүрэн сэтгэлээр Бурханд хандан залбирч байдаг. 
Элбэг дэлбэг адислал, амьдралын сургамж 
авахын төлөө чин сэтгэлээсээ талархах нь бидний 
зүрх сэтгэлд Христэд итгэх гуйвшгүй итгэл, 

“найдварын төгс гэрэл, мөн Бурханыг болон бүх 
хүмүүнийг хайрлах хайр”-ыг бий болгож байдаг.22

Залбирал бол Бурханаас өгөгдсөн бэлэг. Бид хэзээ 
ч ганцаараа мөн төөрсөн гэж бодох хэрэггүй. 
Үнэ цэнтэй залбирлын мөч бүр Хүүгийн 
нэрээр, Ариун Сүнсний хүчээр Эцэгтэйгээ хамт 
өнгөрүүлэх ариун нандин цаг мөч байж чадна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Иосеф бошиглогч байсан учраас тэнгэр өөд 
харах цонх байтугай мөнх оршихуйн үүд хаалга 
нээгдсэн.

Моронай анх Иосеф 
Смит дээр ирэхдээ 
түүний “нэр бүх 
үндэстэн, ястан болон 
хэлтнүүдийн дунд 
сайнаар бас муугаар 
дурсагд[ана]”1 хэмээн 
сануулжээ. Энэхүү 
бошиглол хэрхэн 
биелснийг бид 
харсан. Сайн муугийн 
тулаанд бошиглогч 
Иосеф Смитээр 

дамжуулан ирсэн сайн мэдээний Сэргээлт түүнийг 
дагадаг итгэгчдийг сүнслэгээр өдөөж, харин 
Сион байгуулагдахын эсрэг, Иосефын өөрийнх 
нь эсрэг уурлан тэмцдэг эсэргүүцэгчдийг өдөөн 
бухимдуулжээ. Энэ тулаан бол шинэлэг зүйл биш 
ээ. Энэ нь залуу Иосефыг ариун ойн цоорхой 
руу орсны дараахнаас эхлэн өнөөдрийг хүртэл 
интернэтэд ч бас хүчээ аван үргэлжилсээр байгаа 
билээ.

Их Эзэн Иосеф Смитэд “Дэлхийн хязгаарууд 
чиний нэрийг асууж сураглах болно, мөн 
мунхгууд чамайг элэг доог болгох болно, мөн там 
чиний эсрэг уурлан хилэгнэх болно;
Нөгөө талаар зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун тэд 
мөн ухаалаг бас шударга, мөн ариун журамтай 
зөвлөгөө, мөн эрх мэдэл, бас адислалуудыг чиний 
гар дороос байнга эрэлхийлэх болно”2 хэмээн 
өөрийн биеэр хэлсэн.

Би өнөөдөр Сэргээлтийн бошиглогч, бага Иосеф 
Смитийн ариун үйл хэргийн талаар илүү сайн 
ойлгохыг эрэлхийлж байгаа бүх хүнтэй гэрчлэлээ 
хуваалцах гэсэн юм.

Их Эзэн үргэлж бошиглогчдоор дамжуулан 
ажилласаар ирсэн болохоор3 Иосефын бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгчийн үйл хэргийн талаар 
гэрчлэхээсээ айх хэрэггүй. Бид Иосеф Смитээр 
дамжуулан сэргээгдсэн үнэний ачаар Тэнгэрлэг 
Эцэгийн болон Аврагч Есүс Христийн талаар 
илүү ихийг мэдэх болсон. Бид Тэдний тэнгэрлэг 
мөн чанар, Тэдний нэг нэгэнтэйгээ болон 
бидэнтэй харьцах харьцаа, Тэдний оршихуйд 
буцаж очих боломжтой болгодог гэтэлгэлийн 
төлөвлөгөөг мэддэг.

Ерөнхийлөгч Бригам Янг Иосефын тухай 
“Дэлхийн суурь тавигдахаас олон жилийн өмнө, 
мөнхийн зөвлөл дээр түүнийг энэ дэлхийн 
сүүлчийн эрин үед Бурханы үгийг хүмүүст 
аваачин, Бурханы Хүүгийн Санваарын бүх 
түлхүүр хийгээд хүчийг хүлээн авах хүн болно 
хэмээн шийдсэн. Их Эзэн түүнийг хараанаасаа 
салгаагүй … [учир нь] мөнх оршихуйд түүнийг 
энэхүү сүүлчийн эрин үеийг удирдуулахаар 
урьдчилан томилсон билээ”4 хэмээн тунхаглажээ.

Энэ агуу ажлыг хийхэд бэлтгэгдэх зорилгоор 
Иосеф Смит өдөр бүр амьдралд тулгарч байдаг 
олон бэрхшээл, сорилтыг туулсан, хайраар дүүрэн 
гэр бүлд төрсөн юм. Иосеф өсөж том болохын 
хэрээр Бурханыг мэдрэх мэдрэмж нь “гүн гүнзгий 
хийгээд хурц байсан”5 хэдий ч тухайн үеийн 
номлогчдын заасан шашны сургаалууд өөр 
хоорондоо зөрчилддөг байсан учраас эргэлзэх 
болжээ. Залуу Иосеф өөрийнх нь асуулт итгэлийг 
нь үгүй болгохыг зөвшөөрөөгүй юм. Тэрээр 
Библиэс хариултаа хайсан бөгөөд “Харин та 
нарын хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар дутвал, бүх 
хүнд өгөөмрөөр, буруушаалгүй өгөгч Бурханаас 
гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно”6 гэсэн 
зөвлөгөөг олж мэджээ.

Иосеф “Судрын ямар ч хэсэг надад энэ цаг үед 

Сонгогдсон үзмэрчийг тодруулна

ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН
АХЛАГЧ КРЭГ К.КРИСТЭНСЭН
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орж ирсэн шиг ийм хүчтэй хүмүүний зүрх сэтгэлд 
орж байгаагүй. Энэ нь миний зүрх сэтгэлийн 
бодол болгонд агуу хүчтэйгээр нэвтрэн орох 
мэт санагдаж билээ. Би энэ талаар дахин дахин 
тунгаан бодсон”7 хэмээн дурджээ.

Иосеф ийнхүү төрсөн сүнслэг мэдрэмжийнхээ 
дагуу шууд итгэж үйлдсэн билээ. Тэр хүнгүй 
газар очиж, өвдөглөн суугаад, “зүрх сэтгэлийнхээ 
хүслүүдийг Бурханд өргөж эхлэв.”8 Үүний дараа 
юу болсон талаар өгүүлсэн Иосефын тэмдэглэл 
агуу их хүчийг агуулсан байдаг. Тэмдэглэлдээ

 “Яг тэр мөчид, өөрийнхөө чанх орой дээр 
нарнаас илүү хурц гэрэлтэй гэрлэн багана над 
уруу алгуурхан доош бууж ирэхийг би харлаа.

… Мөнөөх гэрэл над дээр тогтоход гялалзсан өнгө 
хийгээд алдар сууг нь дүрслэхийн аргагүй хоёр 
Хүн миний дээр агаарт зогсож байхыг би харав. 
Тэдний нэг нь надтай ярьж, намайг нэрээр минь 
дуудан мөн нөгөөх уруугаа зааж хэлэв—Энэ бол 
Миний Хайртай Хүү, Түүнийг сонс!”9 гэжээ.

Иосеф Смит Бурхан Тэнгэрлэг Эцэгийг болон 
Есүс Христ дэлхийн Аврагч, Гэтэлгэгчийг харсан. 
Энэ бол Иосеф Смитийн Анхны үзэгдэл байсан. 
Дараагийн он жилүүдэд Иосеф Смит Мормоны 
Номыг Бурханы бэлэг, хүчээр орчуулсан юм. Өөр 
олон тэнгэрлэг элч түүн дээр ирсэн бөгөөд олон 
зууны туршид алдагдсан байсан үнэнийг болоод 
эрх мэдлийг сэргээсэн. Иосеф Смитэд өгөгдсөн 
эдгээр тэнгэрлэг харилцаа тэнгэрийн цонхыг 
нээн, мөнх амьдралын алдар сууг харуулсан. 
Иосефын амьдрал хэн нэгэнд мэргэн ухаан 
дутвал Бурханаас итгэлтэйгээр асуун, заримдаа 
тэнгэр элчээс, ихэнхдээ сүнсээр өдөөгдсөн бодол, 
мэдрэмжээр дамжуулан ярьдаг Ариун Сүнсний 
хүчээр хариултаа авч болно гэдгийг харуулдаг.10 
Бид Ариун Сүнсээр дамжуулан “бүх зүйлийн 
үнэнийг мэдэж болно.”11

Бидний ихэнх нь бошиглогч Иосеф Смитийн 
тухай гэрчлэлээ  Мормоны Номыг уншихдаа анх 
олж авдаг. Би семинарын өглөөний ангийн залуу 
суралцагч байхдаа анх удаа Мормоны Номыг 
эхнээс нь дуустал уншсан юм. Би хүүхэд насныхаа 
дүрслэн бодох чадвараа ашиглан, Мормоны 
Номыг Иосеф Смит уншиж байгаа мэт унших 

шийдвэр гаргаснаараа уг номон дахь үнэнийг анх 
удаа олж харсан. Энэ үйл явдал миний амьдралд 
гүн нөлөөлсөн учраас би одоо ч гэсэн Мормоны 
Номыг тэр арга барилаар үргэлжлүүлэн уншиж 
байна. Ингэж унших нь бошиглогч Иосефт болон 
энэхүү үнэ цэнтэй номон дээрх сэргээгдсэн үнэнд 
талархах талархлыг маань өсгөн нэмэгдүүлдэг 
болохыг би олонтоо анзаарсан юм.

Жишээлбэл, нүглээс өршөөгдөхийн тулд баптисм 
хүртэх тухай өгүүлсэн мөрийг орчуулж суухад 
Иосефт ямар мэдрэмж төрж байсан бол гэж 
төсөөлөн бодоод үз. Тухайн цаг үед байсан ямар 
ч сүмд бүү нэгд гэснийг сонссон Иосефт авралын 
энэхүү ёслолын талаар асууж лавлах зүйл байсан 
нь гарцаагүй. Асуултууд нь түүнийг дахин нэг 
удаа залбирах, залбирал нь Аароны санваарыг 
болон баптисм хүртээх эрх мэдлийг сэргээсэн 
Иохан Баптистын айлчлан ирэхэд хүргэсэн.12

Эсвэл та Есүс Христ Америк тивийн хүмүүст 
ирж, зааж, тэдний төлөө залбирч, өвдөж зовсон 
хүмүүсийг эдгээж, хүүхдүүдийг нь адисалж, 
санваарын эрх мэдлийг хүлээлгэн өгч мөн ариун 
ёслол түгээснийг уншаад, Иосефт ямар мэдрэмж 
төрж байсан талаар бодоод үзээрэй.13 Иосеф тэр 
үедээ ухаараагүй байж магадгүй ч Христийн 
эртний Сүмийн ёслолууд, түүний зохион 
байгуулалтын талаар мэдэж авсан зүйл нь энэ 
газар дэлхий дээр тэрхүү Сүмийг сэргээхэд хожим 
Их Эзэнд туслахад өөрийг нь бэлтгэсэн гэдгийг 
мэджээ.

Мормоны Номыг орчуулж байх үеэр нялх хүүхэд 
нь нас барсан тул Иосеф эхнэр Эмматайгаа 
гашуудаж байжээ. Тухайн үеийн номлогчид 
баптисм хүртэлгүй нас барсан хүүхэд мөнхөд 
буруутгагдана гэж ихэвчлэн заадаг байв. Ийм үед 
бошиглогч Моронайн “бага насны хүүхдүүдэд 
наманчлал ч, бас баптисм ч огт хэрэггүй … [Учир 
нь] бага насны хүүхдүүд бүр дэлхийн үүслээс 
Христээр амьд”14 хэмээх үгсийг орчуулж байхад 
Иосефт ямар мэдрэмж төрж байсан болохыг 
төсөөлөөд үз.

Магадгүй, Мормоны Номны 2 Нифайн 
гуравдугаар бүлэг залуу Иосефыг хамгийн их 
алмайруулсан шүлэг байсан биз.  Энэ бүлэг Их 
Эзэний “cонгогдсон үзмэрч”-ийг буюу эцэгийнхээ 
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нэрээр нэрлэгдсэн Иосефыг хожмын өдрүүдэд 
тодруулах тухай эртний бошиглолыг агуулдаг. 
Энэхүү ирээдүйн бошиглогч “өндрөөр үнэлэгдэх” 
бөгөөд “агуу үнэт болох” ажлыг хүмүүсийн дунд 
хийх болно. Тэр бас “Мосегийн адил агуу байх 
болно,” мөн түүнд Бурханы ажлыг урагш авчрах 
хүчийг өгнө гэсэн байв.15 Энэ бошиглол өөрийнх 
нь тухай өгүүлж байна гэдгийг ухаарах үед Иосеф 
Смитэд ямар мэдрэмж төрж байсан бол гэдгийг 
эргэцүүлэн бодоорой! Тэр ердөө л түүхийг 
хөрвүүлээгүй; тэр Иосефын өөрийн гүйцэлдүүлэх 
Есүс Христийн сайн мэдээний гайхамшигт 
Сэргээлтийн тухай сүүлийн өдрүүдийг харан 
хөрвүүлж байсан!

Өнөөдөр бараг хоёр зуун жилийн дараа энэхүү 
бошиглол хэрхэн биелснийг харахад хялбар байна 
л даа. Бид Иосефын Бурханы бошиглогчийн 
хувиар гүйцэлдүүлсэн агуу зүйлсийн тухай 
мэддэг. Гэхдээ Иосеф энэхүү бошиглолыг 
орчуулах үедээ бошиглогчдын урьд өмнө нь 
зөгнөн хэлсэн зүйлсээс цөөн хэдийг хийчихсэн 
байсан. Тэр хорь орчим настай л залуу байсан. 
Сүм зохион байгуулагдаагүй байв. Ямар ч тойрог, 
салбар, номлогч, ариун сүм байгаагүй. Иосеф 
Смитийг хүмүүс бараг мэддэггүй байсан. Мэддэг 
хүмүүс нь түүнийг шаргуу эсэргүүцэж байсан. Их 
Эзэний Өөрийн үйлчлэгч Иосефоор дамжуулан 
авчирсан агуу ажлыг одоо хар даа. Иосеф өөрийг 
нь эсэргүүцсэн эсэргүүцэл дунд тэдгээрийг 
үл хайхран, энэ агуу ажлыг хийсэн билээ. 
Энэхүү бошиглол биелсэн нь Иосеф Смитийн 
бошиглолын дуудлагын яагаад ч няцаагдашгүй 
нотолгоо биш гэж үү?

Иосеф Смитийн талаарх гэрчлэлдээ эргэлзэж 
эсвэл түүний амьдрал болон үйл хэргийн 
талаарх алдаатай, буруу, үндэслэлгүй мэдээллийг 
ойлгохоор зүдэрч буй хүн нэг бүрийг үр дагаврыг 
нь буюу Сэргээлтийн бошиглогч Иосеф Смитийн 
гайхамшигт үйл хэргээр дамжуулан ирсэн олон 
адислалын талаар тунгаан бодохыг би уриалж 
байна.

Иосеф бошиглогч байсан учраас илчлэлт, 
бошиглогчид өнгөрсөн цагийн зүйл байхаа 
больсон. Үзэгдэл, эдгэрэл, тэнгэр элчүүдийн 
тохинуулал зэрэг нь “гайхамшгуудын өдөр” 
байхаа болиогүй.16

Иосеф бошиглогч байсан учраас бидний хүн нэг 
бүр баптисм, Ариун Сүнсний бэлэг, ариун ёслол 
гээд ариун санваарын хүч, адислалаас хүртэх 
боломжтой.

Иосеф бошиглогч байсан учраас биднийг 
Бурхантай холбон, Түүний хүмүүс болгож, 
“бурханлаг чанарын хүч[ийг]” үзүүлдэг ариун 
сүмийн адислал, ёслолууд өгөгдөж, хэзээ нэгэн 
цагт “Бурханы, бүр Эцэгийн нүүрийг үзэж, мөн 
амьд[рах]”17 боломжийг бидэнд олгосон билээ.

Иосеф бошиглогч байсан учраас гэрлэлт, гэр 
бүл нь бидний аз жаргалын төлөөх Бурханы 
төлөвлөгөөний чухал хэсэг гэдгийг бид мэддэг. 
Бид ариун сүмийн ёслол, гэрээнүүдээр дамжуулан 
бидний нандигнадаг гэр бүлийн харилцаа мөнхөд 
үргэлжлэх болно гэдгийг мэддэг.

Иосеф бошиглогч байсан учраас тэнгэр өөд 
харах цонх байтугай мөнх оршихуйн үүд хаалга 
нээгдсэн. Бид “Есүс Христийг илгээсэн цорын 
ганц үнэн Бурханыг”18 мэдэх боломжтой. Мөнх 
амьдрал ч гэсэн биднийх байх боломжтой.

Хамгаас чухал нь, Иосеф бошиглогч байсан 
учраас бидэнд Есүс Христ бол Бурханы Хүү, 
дэлхийн Аврагч гэсэн олон гэрч, гэрчлэл байгаа 
билээ. Бидэнд өнөөгийн бошиглогч, ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсон, Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөх, 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүн гээд 
Есүс Христийн онцгой гэрчүүд түүнээс хойш 
ч гэсэн тасралтгүй байсаар байгаа. Тэдний 
гэрчлэл дээр би өөрийнхөө даруу боловч баттай 
гэрчлэлийг үлдээе. Есүс Христ амьд бөгөөд 
Тэр Өөрийн Сүмийг удирддаг. Иосеф Смит бол 
Сэргээлтийн бошиглогч байсан, цаашид ч байх  
болно. Бурханы санваар болон эрх мэдэл дахин 
энэ дэлхий дээр байгаа. Бид Их Эзэний энэ 
гайхалтай бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчийн талаарх 
гэрчлэл, түүнд талархах талархлаа зоригтой 
тунхаглах болтугай хэмээн би Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна, амен. 
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Та нар залбирахдаа үнэн сэтгэлээсээ залбирч 
байна уу эсвэл зүгээр л залбирал хэлж байна уу?

1977 онд би 
Перугийн Кускод 
бүрэн цагийн 
номлогчоор үйлчилж 
байлаа. Хамтрагч бид 
хоёр Куско бүсийнхээ 
бүх номлогчийг 
дагуулаад, сүрлэг 
Мачу Пичугийн 
балгас руу гарах 
зөвшөөрөл хүлээн 
авсан юм.

Балгас руу хийсэн 
аяллынхаа төгсгөлд зарим номлогч уулын жимийн 
нэг хэсэг болох Инка гүүр рүү явах хүсэлтэй 
байв. Тэр даруй би явж болохгүй гэсэн Сүнсний 
мэдрэмжийг зүрх сэтгэлдээ мэдэрсэн юм. Уг 
жим нь уулын хажуу хэсгээр 610 метрийн өндөрт 
байрладаг бөгөөд зарим хэсэгтээ зөвхөн нэг хүн л 
явах нарийхан зайтай байлаа. Хамтрагч бид хоёр 
тэдэнд Инка гүүр рүү явах хэрэггүй гэж хэлэв.

Гэвч номлогчид явахыг ятгаж, шалж эхэлсэн. 
Тэд илүү шаргуу гуйж эхэлсэн тул би Сүнсний 
илэрхийллийг үл тоон, тэдний ятгалгад автаж, 
хэрвээ маш болгоомжтой байна гэвэл гүүр рүү явж 
болно хэмээн зөвшөөрсөн юм.

Биднийг Инка гүүр рүү хөтөлдөг жим рүү 
орох үед би хамгийн сүүлд явж байлаа. Эхлээд 
хэлэлцсэн ёсоор хүн бүр удаан алхаж байв. Дараа 
нь номлогчид илүү хурдан алхаж, бүр гүйж эхлэв. 
Тэд хурдаа хасаж, удаан алхахыг хүссэн миний 
гуйлтыг тоосонгүй. Би тэднийг гүйцэж очин, 
буцаад явцгаая гэж хэлэх шаардлагатай байлаа. 
Нэлээн ард хоцорсон байсан болохоор би тэднийг 
гүйцэхийн тулд гүйх хэрэгтэй болсон юм.

Би хоёр хүн зөрөхийн аргагүй нарийхан тойруу 
хэсэгт иртэл нэг номлогч хад налаад хүлээж 
байв. Учрыг асуутал, тэр эндээ зогсоод, намайг 
хажуугаараа өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж 
хүлээн авснаа хэлсэн юм.

Би түрүүлэн явсан номлогчдыг яаралтай 
гүйцэж очих шаардлагатай гэж мэдрэв. Нөгөө 
номлогч хажуугаар нь зөрөхөд надад тусалж, би 
жимээр цааш явах боломжтой боллоо. Би газар 
өвс ургамлаар нэлдээ хучигдсан мэт байхыг 
анзаарч, баруун хөлөө газар тавимагц доош унав. 
Тэгэхдээ уг өвс ургамлын доор газар байхгүй, 
хөндий болохыг мэдсэн юм. Би жимийн доор 
унжиж байсан мөчрөөс шүүрэн авлаа. Тэрхэн 
хоромд надаас доош 600 метрт Инкагийн Ариун 
хөндийгөөр хөндлөн урсах Урубамба гол байгааг 
би олж харав. Миний хүч тэнхээ барагдаж, дахиад 
хэдхэн хором л зууран барьж чадахаа мэдэрч 
байлаа. Тэр мөчид би маш хүчтэй, товчхон 
залбирч, “Эцэг минь, надад туслаач!” гэж хэлэв.

Мөчрүүд намайг даахааргүй турьхан байв. 
Ингээд л дуусах нь дээ гэж би бодлоо. Намайг яг 
унадгийн даваан дээр нэгэн хүчирхэг гар гарнаас 
минь татав. Түүний тусламжтай би мацаж, жим 
дээр гарч ирэв. Ард үлдсэн байсан номлогч 
намайг аварсан байлаа.

Гэвч үнэн хэрэгтээ Тэнгэр дэх Эцэг маань намайг 
аварсан юм. Тэр миний дуу хоолойг сонссон. 
Би Инка гүүр рүү битгий яв гэсэн Сүнсний 
дуу хоолойг өмнө нь гурвантаа сонссон боловч 
дагаагүй. Би цочролд орж, царай минь хувхай 
цайн, юу хэлэхээ ч мэдэхгүй байв. Тэгээд бусад 
номлогчийг урд явж байгааг санав. Бид тэднийг 
хайж олоод, надад юу тохиолдсоныг хэлсэн юм.

Бид Мачу Пичу руу болгоомжтой, дуу шуугүй 
буцав. Буцах замдаа би юу ч ярилгүй дуугүйхэн 
явсан бөгөөд Тэр миний дуу хоолойнд анхаарлаа 
хандуулсан байхад би Түүнийхэд ямар ч анхаарал 

Их Эзэн Есүс Христ бидэнд залбирахыг заадаг
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хандуулаагүй гэсэн бодол толгойд минь эргэлдэж 
байлаа. Би зүрх сэтгэлдээ Түүний дуу хоолойг 
дуулгавартай дагаагүйдээ шаналж байсны 
зэрэгцээ нигүүлсэлд нь гүнээ талархаж байв. 
Тэрээр Өөрийн шударга ёсыг миний дээр эс 
хэрэгжүүлэн, харин агуу их нигүүлслээрээ амийг 
минь хэлтрүүлсэн юм (Aлма 26:20-ийг үзнэ үү).

Тэр орой би ганцаараа залбирахдаа “өршөөлийн 
Эцэг, бүх тайвшралын Бурханд”(2 Коринт 
1:3) хандан, зүрх сэтгэлээсээ залбирч билээ. 
Би “Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэл, үнэн 
хүсэлтэйгээр” (Moронай 10:4) залбирсан.

Би тэр өдрийн өглөө эрт залбирахдаа дөнгөж 
уруулаа хөдөлгөн залбирсан бол үхэх шахаж 
байхдаа Түүнд зүрх сэтгэлээсээ залбирсан. Тэр 
үед би өөрийн амьдралыг эргэцүүлэн бодож, 
олон тохиолдолд бидний Тэнгэр дэх Эцэг надад 
нигүүлсэнгүй хандаж байсныг ойлгосон. Тэрээр 
Мачу Пичу рүү явсан өдөр болон Перугийн 
Кускод байх хугацаанд надад олон зүйлийг 
сургасан. Тэдгээрээс хамгийн агуу нь “Христэд 
итгэх итгэлээ [ашиглан], чин сэтгэлээсээ, үнэн 
хүсэлтэйгээр” үргэлж залбирах ёстой гэсэн 
сургамж юм.

Нэг удаа Их Эзэн Есүс Христ “нэгэн газар залбирч 
дууссаны дараа шавь нарынх нь нэг Түүнд, Эзэн, 
хэрхэн залбирахыг бидэнд зааж өгөөч гэжээ” 
(Лук 11:1). Тэгээд Тэрээр шавь нартаа залбирахыг 
зааж өгсөн. Өнөөдөр Тэр та бидэнд Түүнийг 
Гетсеманид “гэвч Миний хүсэл бус, харин Таны 
хүсэл биелэгдэг” (Лук 22:42) хэмээн залбирч 
байгаагаар төсөөлөн бодож залбирахыг сургадаг. 
Та нар залбирахдаа үнэхээр “миний хүсэл бус, 
харин Таны хүсэл биелэгдэг” хэмээн хүсдэг үү?

Есүс “махан биеийнхээ өдрүүдэд” ялангуяа 
Гетсеманид хэрхэн залбирсныг Паул “Өөрийг 
нь үхлээс аварч чадах Нэгэнд чанга хашхиран, 
нулимсаараа залбирал болоод гуйлтуудаа өргөсөн. 
Тэр сүжигтэй байсан тул Бурхан Түүнийг сонссон 
билээ” (Еврей 5:7) хэмээн дүрсэлсэн. Та нар 
залбирахдаа үнэн сэтгэлээсээ залбирч байна уу 
эсвэл зүгээр л залбирал хэлж байна уу? Эсвэл та 
нар өнгөцхөн залбирч байна уу?

Есүс хүчтэй залбирч, Эцэгтэйгээ ярьсан. “Есүс 
мөн баптисм хүртээд залбирч байх зуур тэнгэр 
заагдсан” (Лук 3:21). Та нар залбирахдаа тэнгэр 

заагдан онгойсон мэт мэдрэмжийг мэдэрдэг үү? Та 
нар хамгийн сүүлд хэзээ тэнгэрийн ийм холбоог 
мэдэрч байсан бэ?

Есүс Эцэгтээ хандан залбирснаар чухал шийдвэр 
гаргахад Өөрийгөө бэлдэж байсан.

 “Есүс залбирахаар ууланд гарч, бүхэл шөнийг 
Бурханд залбирсаар өнгөрөөв.

 “Өглөө болоход Тэр шавь нараа Өөр уруугаа 
дуудаад, тэднээс арван хоёрыг сонгов” (Лук 
6:12–13).

Та нар чухал шийдвэр гаргахдаа Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ хандан залбирч, өөрсдийгөө бэлддэг үү? 
Та нар өөрсдийгөө залбиралд бэлддэг үү?

Есүс Америк тивд ирээд, хүмүүст залбирахыг 
заасан. “Мөн Есүс тэдэнд: Үргэлжлүүлэн 
залбирагтун; мөнхүү тэгээд тэд залбирахаа 
зогссонгүй” (3 Нифай 19:26) хэмээн хэлжээ.

Есүс биднийг “ямагт залбир” (С ба Г 10:5) хэмээн 
урьдаг. Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг сонсож, 
бидэнд хамгийн сайн болох бүгдийг өгдөг гэдгийг 
Есүс мэддэг. Яагаад бид заримдаа хүлээн авахыг 
хүсдэггүй вэ? Яагаад?

Биднийг “Тэнгэр дэх Эцэг минь” гэж хэлэх 
агшинд Тэр залбирлыг маань сонсож, бидэнд 
болон бидний хэрэгцээнд мэдрэмжтэй ханддаг. 
Тийн Түүний мэлмий болон сонор бидэн рүү 
ханддаг. Тэр бидний оюун бодлыг уншиж, зүрх 
сэтгэлийг мэдэрдэг. Түүнээс та юугаа ч нууж 
чадахгүй. Гайхалтай нь Тэр таныг бидний бүрэн 
дүүрэн ухаарч үл чадах хайр, нигүүлслийн нүдээр 
харах болно. Харин таныг “Тэнгэр дэх Эцэг 
минь” гэж хэлэх тэрхүү агшинд Түүнд хайр болон 
нигүүлсэл агуулагдаж байдаг.

Тиймээс залбирах мөч бол үнэхээр ариун нандин 
мөч юм. Тэрээр “Үгүй ээ. Би чамайг одоо 
сонсохгүй. Учир нь чи хэцүү зүйл тохиолдсон 
үедээ л надад ханддаг” гэж хэлэх хүн биш. Зөвхөн 
эгэл хүмүүн тэгж хэлдэг. Тэр “Намайг ямар завгүй 
байгааг чи төсөөлөх ч үгүй” гэж хэлэх хүн биш. 
Эгэл хүмүүн л тийнхүү хэлдэг.

Бид бүгд Есүсийн заасанчлан залбирах болтугай 
хэмээн би найдаж, залбирч байна. Их Эзэн Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Хэрэв та үргэлж наманчлан, өөрийгөө 
зөвтгөхгүй эсвэл бослого гаргахгүй байвал 
“хангалттай сайн” болох нь гарцаагүй.

Хүндэт ах эгч нар 
аа, Их Эзэний 
үйлчлэгчдээр 
заалгахаар цугларах 
нь бидний хувьд том 
адислал билээ. Бидний 
хайрт Тэнгэрлэг Эцэгт 
биднийг удирдаж, 
адислах өчнөөн олон 
арга зам байдаг нь 
гайхалтай биш гэж үү? 
Тэр биднийг гэртээ 
эргэн ирээсэй хэмээн 

үнэхээр их хүсдэг.

Би анагаахын сургууль төгсөөд залуухан 
эмч байхдаа олон удаагийн нигүүслээр 
дамжуулан нэр хүндтэй, сонгон шалгаруулалт 
өндөртэй хөтөлбөрт хүүхдийн эмчийн 
дадлагажих сургалтад хамрагдсан юм. Би бусад 
дадлагажигчтай уулзаад, өөрийгөө тэднийг 
бодвол хамгийн мэдлэг нимгэн, бэлтгэл муутай 
нь гэж үзэж, ямар ч арга замаар энэ хүмүүстэй эн 
зэрэгцэх түвшинд хүрэхгүй гэж бодсон.

Сургалтад хамрагдаж эхэлснээс хойш гурван сар 
болж байхад нэгэн шөнө би уушгины үрэвсэлтэй 
жаахан хүүд эмнэлэгт хэвтэх бичиг хийж өгөх гэж 
оролдож байх үедээ дотроо мэгшин уйлж, улмаар 
нойрондоо дийлдэн, сувилагчийн ажлын байранд 
дэн дун сууж байлаа. Би амьдралдаа хэзээ ч тэгж 
их гутарч байгаагүй. Би арван настай хүүхдийн 
уушгины үрэвслийг яаж эмчлэхээ огт мэдэхгүй 
байв. Би тэнд юу хийж байгаагаа гайхаж эхлэв.

Яг тэр мөчид нэгэн ахлах дадлагажигч миний 
мөрөн дээр гараа тавиад, намайг ямар байгааг 
асуухад нь би бухимдан айж байгаагаа 
илэрхийлсэн юм. Түүний хариулт миний 
амьдралыг өөрчилсөн юм. Тэр өөрөө төдийгүй 
бусад бүх ахлах дадлагажигч надаар хэрхэн 
бахархаж, намайг маш сайн эмч болно байх гэж 
боддог болохыг хэлсэн. Товчхон хэлбэл, намайг 
өөртөө ч итгэхгүй байх үед тэр надад итгэж 
байсан.

Надад тохиолдсонтой адилаар Сүмийн гишүүдийн 
ихэвчлэн “Би хангалттай сайн хүн мөн үү?” эсвэл 
“Би үнэхээр селестиел хаант улсад орж чадах 
уу?” гэж асууж байхыг бид сонсдог. Мэдээж, 
“хангалттай сайн байна” гэж байдаггүй. Бидний 
хэн ч авралаа “олж авч” эсвэл “хүртэж” хэзээ ч 
чадахгүй. Гэхдээ миний ойлгож байгаагаар бид 
Их Эзэний өмнө хүлээн авагдах эсэхэд гайхах нь 
хэвийн үзэгдэл юм.

Бид Сүмд очоод, заримдаа өөрсдийгөө сайжруулах 
чин сэтгэлийн урилгаас болж сэтгэл санаагаар 
унадаг. “Би энэ бүх зүйлийг хийж чадахгүй” эсвэл 
“Би хэзээ ч энэ хүмүүс шиг сайн болж чадахгүй” 
гэж бид дотроо боддог. Магадгүй, бид тэр шөнө 
эмнэлэгт миний мэдэрч байсантай адил зүйлийг 
мэдэрдэг биз.

Хайрт ах эгч нар минь, бид өөрсдийгөө бусадтай 
харьцуулахаа болих хэрэгтэй. Бид өрсөлдөж, 
харьцуулснаар өөрсдийгөө дэмий шаналган 
зовоодог. Бид өөрсдийн үнэ цэнийг өөртөө 
байгаа эсвэл байхгүй зүйлсээр мөн бусдын үзэл 
бодлоор хуурамч байдлаар шүүдэг. Хэрэв бидэнд 
харьцуулалт хийх шаардлага гарвал урьдын 
байдлаа өнөөдрийнхтэй эсвэл бүр ирээдүйд ямар 
байхыг хүсэж байгаатайгаа л харьцуулж байя. 
Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг юу гэж үзэх нь 

Би хангалттай сайн байна уу? 
Би хаант улсад орж чадах уу?
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л бидэнд хамаарах цорын ганц үзэл бодол юм. 
Бидний талаар Түүний юу гэж бодож байгааг чин 
сэтгэлээсээ асууж залбирна уу. Тэрээр биднийг 
хайрлах бөгөөд Сатаны  сэтгэлээр унагах арга 
мэхийг ашиглалгүй, биднийг залруулах болно.

Би шууд бөгөөд тодорхой хэлье. “Би хангалттай 
сайн байна уу?” эсвэл “Би хаант улсад орж чадах 
уу?” гэдэг асуултуудын хариулт нь “Тийм ээ! Та 
хангалттай сайн хүн болох болно” мөн “Тийм ээ, 
та өөрийгөө зөвтгөх юм уу Бурханы эсрэг бослого 
гаргахгүйгээр үргэлжлүүлэн наманчилбал хаант 
улсад орох болно” гэсэн хариулт юм. Тэнгэрийн 
Бурхан бол биднийг тоглоомоос хасахын тулд 
ямар нэгэн шалтаг хайж буй зүрх сэтгэлгүй 
шүүгч биш юм. Тэр бол бүх хүүхэд нь гэртээ 
эргэн ирж, гэр бүлийнхэнтэйгээ Өөртэйгээ хамт 
үүрд амьдраасай хэмээн юу юунаас илүү хүсэж 
тэмүүлдэг, төгс хайраар дүүрэн бидний Эцэг 
билээ. Тэрээр үнэхээр биднийг мөхөөхгүй, харин 
мөнх амьтай болгохын төлөө Төрсөн Ганц Хүүгээ 
өгсөн!1 Энэхүү мөнхийн үнэнд итгэж, эндээс 
итгэл найдвар, тайтгарлыг авна уу. Тэнгэрлэг 
Эцэг маань биднийг Өөр рүү нь буцаж ирнэ гэж 
хүлээдэг юм шүү! Энэ бол Түүний ажил бөгөөд 
алдар суу бөлгөө.2

Энэ зарчмыг заахдаа хэрэглэдэг байсан 
ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн арга надад 
таалагддаг. Би түүнийг хэд хэдэн тохиолдолд “Ах 
эгч нар аа, Их Эзэн биднээс хичээж оролдоосой 
хэмээн хүсэн хүлээдэг. Харин та нар үнэхээр 
хичээж оролдох хэрэгтэй шүү!”3 гэж хэлэхийг 
сонссон.

 “Үнэхээр хичээж оролдох” гэдэг нь бид хамаг 
чадлаараа хийж, дараа нь чухам хаана юу 
сайжруулах хэрэгтэй байгаагаа олж мэдэж аваад, 
дахин хичээн оролдох гэсэн утгатай юм. Үүнийг 
бид давтан хийснээрээ Их Эзэнд илүү ойртон 
очиж, Түүний Сүнсийг илүү их мэдэрч;4 Түүний 
нигүүлсэл, тусламжийг илүү их хүлээн авах 
болно.5

Их Эзэн бидэнд туслахыг ямар их хүсдэг болохыг 
бид ухаардаггүй юм байна гэж надад заримдаа 
бодогддог. Би ахлагч Дэвид А.Бэднарийн

 “Цагаатгал нүгэлтнүүдийн төлөө хийгдсэнийг 

бидний олонх нь сайн ойлгодог. Гэвч Цагаатгал 
нь бас … гэгээнтнүүдийн төлөө хийгдсэнийг бид 
мэддэггүй бас ойлгодоггүй гэж би бодож байна.

 “… Цагаатгал муу муухай зүйлийг даван туулж, 
түүнээс зайлсхийн, сайныг үйлдэж, сайн хүмүүс 
болоход бидэнд тусалдаг. …

 “‘… Үүгээр … хувь хүмүүс Есүс Христийн 
нигүүслээр … дамжуулан сайн үйлс бүтээх хүч 
чадал, дэмжлэг тусламжийг хүлээн авдаг. Эс 
бөгөөс  тэд … авах боломжгүй юм. Энэхүү ач 
ивээл бол хүч чадал өгөгч хүч …’ [Bible Dic-
tionary, “Grace”; тодотгол нэмэгдсэн] … эсвэл 
селестиел хаант улсад тохирох бидний амин чухал 
хэрэгцээ”6 хэмээн хэлсэн үгэнд  дуртай.

Тэгээд энэ тэнгэрлэг тусламжийг хүлээн авахын 
тулд бидний хийх ёстой зүйл бол түүнийг 
гуйж, дараа нь хүлээн авах зөв шударга сүнслэг 
өдөөлтийн дагуу үйлдэх явдал билээ.

Бид чин сэтгэлээсээ наманчлах аваас өмнөх 
нүглүүд маань биднийг өргөмжлөгдөхөд саад 
болохгүй гэдэг нь агуу мэдээ юм. Моронай өөрийн 
өдрүүд дэх зөрчил гаргагчдын тухай “Харин тэд 
үнэн сэтгэлээсээ наманчилж мөн өршөөлийг 
эрэлхийлэх болгондоо, тэд өршөөгддөг байлаа”7 
хэмээн хэлсэн.

Мөн Их Эзэн Өөрөө нүгэлтнүүдийн тухай “Хэрэв 
тэр чиний мөн миний өмнө нүглүүдээ тоочиж мөн 
чин зүрхнийхээ угаас наманчлах аваас, түүнийг 
та нар уучлах болно, мөн түүнчлэн би түүнийг 
өршөөх болно. Tийм ээ, мөн миний хүмүүс 
наманчлах болгонд би тэднийг миний эсрэг 
алдаануудад нь өршөөх болно”8 хэмээн айлджээ.

Хэрэв бид чин сэтгэлээсээ наманчилбал нэг 
нүглээ давтан үйлдсэн ч бай Бурхан биднийг 
үнэхээр уучлах болно. Ахлагч Жэффри Р.Холланд 
“Гэхдээ та нар дэндүү оройтчихсон, би өчнөөн 
олон боломжоо алдсан, би ч олон алдаа гаргасан 
даа гэж бодож байсан ч…, ямар нэг авьяас 
чадваргүй эсвэл гэр орон, гэр бүл, Бурханаасаа 
хэчнээн их холдсон мэт санагдаж байсан ч 
тэнгэрлэг хайрын хүрэх хязгаарын цаад талд та 
нар гараагүй шүү гэдгийг би та нарт гэрчилж 
байна. Христийн Цагаатгалын хязгааргүй гэрэл 
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гэрэлтүүлж чадахааргүй тийм гүнзгий ангал руу 
та нар орно гэж байхгүй юм шүү”9 хэмээн хэлсэн.

Энэ нь ямар нэг байдлаар нүглийг зөв гэж үзэж 
байгаа юм биш. Нүгэл нь ямагт үр дагавартай 
байдаг. Нүгэл нь ямагт нүгэлтэн, түүний нүгэлд 
өртсөн хүмүүсийн аль алинд нь үргэлж хохирол 
учруулж, гомдоодог. Мөн үнэн наманчлал нь 
хэзээ ч амар хялбар байдаггүй.10 Түүнчлэн Бурхан 
биднийг чин сэтгэлээсээ наманчлахад нүглүүдийн 
маань гэм бурууг болоод толбыг зайлуулдаг хэдий 
ч бидний нүглүүдийн бүх үр дагаврыг тэр даруйд 
нь зайлуулдаггүй гэдгийг ойлгоорой. Заримдаа 
тэр үр дагавар амьдралын маань туршид бидэнтэй 
хамт байдаг. Мөн “Би одоо нүгэл үйлдээд, дараа 
нь наминчилчихна” гэж санаатайгаар үйлдэх нь 
хамгийн муу нүгэл юм. Үүнийг Есүс Христийн 
золиослол, зовлон зүдгүүрээр доог тохуу хийсэн 
явдал гэж би үздэг.

Их Эзэн Өөрөө “Учир нь Их Эзэн бибээр нүглийг 
өчүүхэн төдий ч хүлцсэн янзаар хүлээн зөвшөөрч 
чадах нь үгүй”11 хэмээн тунхаглажээ.

Мөн Алма “Болгоогтун, би чамд хэлнэ, ёс бус 
явдал хэзээ ч аз жаргал байгаагүй”12 хэмээн 
тунхагласан.

Алмагийн энэхүү мэдэгдлийн үнэхээр үнэн 
байх нэг шалтгаан нь  бид нүглийг давтан 
үйлдсэнээрээ өөрсдийгөө Сүнснээс холдуулж, 
цөхөрч, наманчлахаа больдогт оршино. Гэхдээ 
Аврагчийн Цагаатгалын ачаар наманчлал маань 
чин сэтгэлийнх байх үед л бид наманчилж, бүрэн 
уучлагдаж чадна гэдгийг би давтан хэлье.

Бид наманчлахын оронд өөрсдийгөө зөвтгөж 
болохгүй. “Бурхан надад дэндүү хэцүү байгааг 
мэдэж байгаа болохоор Тэр намайг байгаагаар 
минь хүлээн авдаг” гэж хэлээд, өөрсдийгөө 
нүглүүддээ зөвтгөж болдоггүй. “Үнэхээр хичээж 
оролдох” гэдэг нь бид Их Эзэний жишигт бүрэн 
хүртлээ үргэлжлүүлэн хийх гэсэн утгатай бөгөөд 
энэ нь ариун сүмийн эрхийн бичиг авахад тавьдаг 
асуултуудад ойлгомжтой тодорхойлсон байдаг.

Биднийг тэнгэрээс гадуур, бидэнд одоо хэрэгтэй 
байгаа тусламжуудаас гарцаагүй салгаж болох 
өөр нэг зүйл бол Бурханы эсрэг бослого юм. 

Мосегийн номноос Сатан бослого гаргасныхаа 
улмаас тэнгэрээс хөөгдсөн болохыг бид олж 
мэддэг.13 Бид зүрх сэтгэлдээ “Надад Бурхан 
хэрэггүй мөн би наманчлах шаардлагагүй” гэж 
хэлэх бүрдээ бослого гаргадаг.

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний эмч миний 
хувьд, амьдрал аврах эмчилгээнээс хэн нэгэн нь 
татгалзвал бие махбодын үхэлд цаг бусаар хүргэж 
болохыг мэднэ. Үүний адилаар, бид Бурханы 
эсрэг бослого гаргах үедээ бидний цорын ганц 
тусламж, найдвар болох Есүс Христээс татгалзан 
сүнслэг үхэлд хүрч болно. Тэр бол зам бөгөөд 
бидний цорын ганц найдвар билээ. Бидний хэн 
маань ч үүнийг өөрсдийн хүчээр хийж чадахгүй. 
Есүс Христийн сайн үйл, нигүүлслээр дамжуулан 
аврагдахгүй14 л бол бидний хэн маань ч хэзээ 
ч “хангалттай сайн” болж чадахгүй. Гэхдээ 
Бурхан бидний сонгох эрхийг хүндэтгэдэг 
болохоор бид хичээл оролдлого хийгээгүй үедээ 
аврагдаж чадахгүй. Энэ бол ач ивээл, үйлс хоёрыг 
тэнцвэртэй байлгах арга зам юм. Тэрээр бидэнд 
тусалж, биднийг өөрчлөхийг хүсдэг учраас Христ 
дотор бидэнд энэ итгэл найдвар байдаг. Үнэн 
хэрэгтээ, Тэрээр танд аль хэдийн тусалж байгаа. 
Зүгээр л түр завсарлаад, таны амьдрал дахь 
Түүний туслалцааг таньж мэдэн, ухаар.

Хэрэв та үргэлж наманчлан, Христийн ач ивээл 
эсвэл тусламжийн төлөө гуйхыг үнэхээр хичээн 
оролдож, өөрийгөө зөвтгөхгүй эсвэл бослого 
гаргахгүй байвал Их Эзэний өмнө хүлээн 
зөвшөөрөгдөхөөр “хангалттай сайн” болох нь 
гарцаагүй гэдгийг би танд гэрчилж байна. Та 
Христэд төгөлдөржиж, селестиел хаант улсад 
орох болно. Мөн та Бурханы ялангуяа та, бид 
хоёрыг оролцуулсан хайрт хүүхэд бүрдээ хүсэх 
тэр баяр баясгалан, алдар суу, адислалуудыг 
хүлээн авах болно. Би Бурхан амьд гэдгийг мөн 
биднийг гэртээ эргэж ирээсэй хэмээн хүсдэг 
болохыг Есүс Христийн ариун нэр дээр гэрчилж 
байна. Амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1. Иохан 3:16-г үзнэ үү.
2. Moсе 1:39-ийг үзнэ үү.
3. Ерөнхийлөгч Хинклигийн хэлсэн үг хэвлэсэн 
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хэлбэрээр байхгүй боловч “Чадахынхаа хэрээр сайн 
хичээхдээ ч хамгийн сайн чадна гэдэгтээ итгэлтэй 
бай” (“A Challenging Time—a Wonderful Time,” Teach-
ing Seminary: Preservice Readings [Church Educational 
System manual, 2004], 18). Тэрээр мөн “Та өөрийгөө 
бүтэлгүй юм гэсэн бодолтойгоор бүү үглэж зэмлэ. 
Өөрийнхөө хэрээс хэтэрсэн зорилго битгий тавь. 
Зүгээр л хийж чадахаа хамгийн сайн мэдэх арга 
замаараа хий. Их Эзэн таны хичээл зүтгэлийг хүлээн 
авах болно” гэжээ  (“Rise to the Stature of the Divine 
within You,” Ensign, 1989 оны 11-р сар, 96).

4. Сургаал ба Гэрээ 50:24-ийг үзнэ үү.
5. Eфер 12:27-г үзнэ үү.

6. Дэвид A.Бэднар, “The Atonement and the Journey of 
Mortality,” Ensign, Apr. 2012, 42; Лиахона, 2012 оны 
4-р сар, 14.

7. Moронай 6:8.
8. Мозая 26:29-30.
9. Жэффри Р.Холланд, “Tалбайд хөдөлмөрлөгсөд,” En-

sign эсвэл 2012 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 32.
10. Сургаал ба Гэрээ 19:15–19-ийг үзнэ үү.
11. Сургаал ба Гэрээ 1:31.
12. Алма 41:10.
13. Moсе 4:3-ыг үзнэ үү.
14. 2 Нифай 2:6–8-ыг үзнэ үү.
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Сайн мэдээг хуваалцахдаа хангалтгүй байсан 
гэх гэм буруутайн мэдрэмжээ орхихыг би та 
нарт зөвлөж байна. Харин “Бурханы [гэрчлэгч] 
болохын тулд” залбир. Энэ нь гэм буруутайн 
мэдрэмжээс хавьгүй хүчирхэг өдөөлт болох юм.

Бурханы ихэнх чухал 
ажлыг дэлхийн нүдээр 
харах боломжгүй 
байдаг. Манай эриний 
өмнөх зургаадугаар 
зуун Хятадад Күнз, 
зүүн Энэтхэгт Будда 
зэрэг алдартай гүн 
ухаантнуудыг авчирсан 
ч Бурханы санваарын 
хүч Вавилоны хаан 
Небухаднезарын 
хаанчлалын үед 

боолчлолд амьдарч байсан бошиглогч Даниелд 
байсан юм.

Небухаднезар хаан шөнөөр зүүдэлсэн нэгэн 
зүүднийхээ талаар сандран түгшиж, илбэчин, 
зурхайчин, мэргэ төлөгчдөөсөө ямар зүүд 
зүүдэлснийг нь хэлэхийг бас зүүдийг нь тайлж 
өгөхийг шаарджээ. Мэдээж хэрэг, тэд хааны 
зүүдийг тайлж чадаагүй бөгөөд “Үүнийг [хэлж] 
чадах хүн газар дэлхий дээр нэг ч үгүй, мөн 
[ямар ч хаан] иймэрхүү зүйлийг … хэзээ ч асууж 
байгаагүй”1 гэж зөрүүдэлжээ. Небухаднезар хаан 
тэдний чадваргүй байдалд нь уурлан хилэгнэж, 
бүх зөвлөх нь алагдах болно хэмээн зарлав.

Хааны нэгэн мэргэн эр Даниел “энэ нууцын 
талаар … Бурханаас өршөөл авахаар”2 залбирчээ.

Гайхамшиг ирж, хааны зүүдний нууц Даниелд 
илчлэгдэв.

Даниел хааны өмнө авчрагдсан ба түүнээс 
“Миний зүүдэлсэн зүүд болон түүний тайллыг чи 
надад мэдүүлж чадах уу?” гэж асуужээ.

Даниел “[Таны зүүдэлсэн зүүдний нууцыг] 
мэргэд, зурхайчид, илбэчдийн аль нь ч [танд] 
мэдүүлж чадахгүй. …

Харин [эдгээр зүйлийг илчилж чадах] Бурхан 
тэнгэрт байдаг бөгөөд хожмын өдрүүдэд юу 
тохиолдохыг [Тэрээр] … Небухаднезар хаанд 
мэдүүлж байна. …

Нэг хаанчлалыг тэнгэрийн Бурхан байгуулах 
бөгөөд [хүний гар хүрэлгүйгээр уулнаас нэгэн 
чулуу цавчигдаж, асар том уул болоод бүх дэлхийг 
дүүргэх болно] мөн хэзээ ч [сөнөхгүй] … [харин] 
мөнхөд байх юм.

… Энэ зүүд үнэн бөгөөд түүний тайлал нь 
итгэмжтэй юм”3 хэмээн өгүүлжээ.

Хааны зүүд тайлбарлагдаж, тайлагдсан учир 
шийдэмгийгээр “Чиний Бурхан бол бурхдын 
Бурхан, хаадын Эзэн”4 гэж тунхаглав.

Бурханы Даниелд үзүүлсэн гайхамшигт үйлдлээс 
Есүс Христийн сайн мэдээ дэлхийд сэргээгдэх 
буюу бүх дэлхийг дүүргэж, “хэзээ ч [сөнөхгүй] … 
мөнхөд байх” хаант улсын тухай ирээдүйн талаарх 
бошиглол иржээ.

Нифайн бошиглосноор хожмын үе дэх Сүмийн 
гишүүдийн тоо харьцангуй цөөн байх боловч 
тэд бүх дэлхийн гадаргуугаар тархан, санваарын 
хүч, ёслолууд хүсэх хүн болгонд боломжтой байх 
болно мөн Даниелийн зөгнөн хэлснээр дэлхийг 
дүүргэх болно.5

1831 онд бошиглогч Иосеф Смит “Бурханы 

Бурханы гэрч

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ НИЙЛ Л.АНДЭРСЭН
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хаант улсын түлхүүрүүд [болон дэлхийн дөрвөн 
өнцгөөс ирэх Израилийн цугларалт] дэлхий дээр 
хүмүүнд итгэмжлэгдсэн болой, мөн тэндээс 
сайн мэдээ өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар 
урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуу 
лугаа адил дэлхийн бүх хязгааруудад урагш түгэх 
болно”6 гэх илчлэлтийг хүлээн авчээ.

Бидний хамтдаа үүрэх үүрэг

Израилийн цугларалт нь гайхамшиг бөгөөд 
Хоёр дахь ирэлтийн гайхамшигт үйл явдлуудаас 
өмнө эвлүүлэх ёстой асар том эвлүүлдэг зураг 
адил юм. Бид асар том эвлүүлдэг зурагны 
овоолсон хэсгүүдийг хараад цочирдож болох 
шиг эртний гэгээнтнүүд ч бас сэргээгдсэн 
сайн мэдээг бүх дэлхийд хүргэх үүргээ бараг л 
боломжгүй үүрэг даалгавар гэж бодож байсан нь 
лавтай. Гэвч тэд эхлээд нэг удаадаа нэг хүнийг, 
нэг хэсгийг эвлүүлж, энэхүү тэнгэрлэг ажлын 
хүрээг зөв эвлүүлж эхэлсэн билээ. Гараар урагш 
өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуу бага 
багаар урагш өнхөрч эхэлсэн юм. Дэлхий даяарх 
хэдэн зуун гишүүнээс мянга, хэдэн арван мянга, 
одоо бүр сая сая болтлоо өссөн хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд энэхүү гайхамшигт ажлын болон 
гайхамшгийн эвлүүлдэг зургийг эвлүүлэн холбож 
байна. 

Aсар том эвлүүлдэг зураг

Бидний хүн нэг бүр энэхүү эвлүүлдэг зурагны 
нэг хэсэг бөгөөд бидний хүн нэг бүр бусад 
чухал хэсгийг эвлүүлэхэд тусалдаг. Энэхүү агуу 
хөдөлгөөнд та бүхэн хэрэгтэй. Бидний урдах 
зам одоо тодорхой боллоо. Бид уг гайхамшиг 
үргэлжилж байгааг мөн үлдсэн хэсгүүдийг 
эвлүүлэх үед Их Эзэний мутар биднийг удирдаж 
байгааг харж чадна. Тийн “агуу Иехова ажил 
дууслаа хэмээн хэлэх”7 ба Тэрээр сүр хүч, алдар 
суунд ирэх болно.

Бидний хүн нэг бүр энэхүү эвлүүлдэг зурагны нэг 
хэсэг

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Одоо үе бол 
гишүүд болон номлогчид гар, сэтгэл нийлж 
ажиллан, хүмүүсийг Их Эзэнд авчрахын төлөө … 
хөдөлмөрлөх цаг юм. … Хэрэв бид Түүний ажлыг 

итгэлээр хийвэл Тэр бидэнд туслах болно”8 гэж 
хэлсэн билээ.

Бүрэн цагийн номлогчдын ихэвчлэн нуруундаа 
үүрдэг байсан тэнгэрлэгээр томилогдсон үүрэг 
одоо бид бүгдийн нуруун дээр ирээд байна. Бид 
бүгд сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцахыг хүсдэг 
бөгөөд долоо хоног бүр мянга мянган хүн баптисм 
хүртэж байгаа нь талархал төрүүлэм байдаг. Энэ 
гайхамшигтай адислал байгаа ч гэсэн бидний 
ах, эгч нарынхаа төлөөх санаа зовнил, Бурханы 
таалалд нийцүүлэх хүсэл маань дэлхий даяар 
сайн мэдээг тунхаглаж, Бурханы хаант улсыг 
хүчирхэгжүүлэх зайлшгүй хэрэгцээг авчирч 
байна.

Гэм буруугийн хязгаар

Та нарт сайн мэдээг хуваалцах хүчтэй хүсэл 
байгаа ч гэсэн хичээл зүтгэлээсээ ирсэн амжилтад 
тийм ч баяртай бус байж болох юм. Та нар “Би 
гэр бүлийнхэнтэйгээ, найз нөхөдтэйгөө Сүмийн 
талаар ярьсан боловч цөөн хэд нь л сонирхож 
байна лээ. Хүмүүс эсэргүүцэх бүрд би улам бүр 
эргэлзэж байна. Би илүү их зүйл хийх хэрэгтэй 
гэдгээ мэдэж байна л даа. Гэхдээ би яахаа ч 
мэдэхгүй байна. Би маш их буруутай юм шиг 
санагдаад байна” гэж хэлэх найзынхаа мэдэрснийг 
мэдэрдэг байж болно.

Би туслахыг хичээе.

Гэм буруутайн мэдрэмж нь хийх ёстой 
өөрчлөлтүүдийг сануулдаг чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг ч бидэнд тодорхой хэмжээ хязгаарт л 
тусалдаг.

Гэм буруутайн мэдрэмж нь шатахуунтай машины 
аккумлятор шиг бөгөөд машинд гэрэл өгч, 
хөдөлгүүрийг ажиллуулан, урд гэрлийг асаах 
боловч туулах урт аяллын маань туршид түлш 
болж чадахгүй. Аккумлятор дан ганцаараа 
хангалтгүй. Мөн гэм буруутайн мэдрэмж ч дан 
ганцаараа хангалтгүй.

Сайн мэдээг хуваалцахдаа хангалтгүй байсан гэх 
гэм буруутайн мэдрэмжээ орхихыг би та нарт 
зөвлөж байна. Харин Алмагийн зааснаар “ямар ч 
цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаана 
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ч гэсэн Бурханы [гэрчлэгч] болж, …, [бусад хүн] 
мөнх амьдралыг авч болохын тулд, Бурханаар 
гэтэлгэгдэж, мөн та нар анхны амилуулалтын 
тэдний дунд тоологдож болохын тулд”9 

боломжуудын төлөө залбир. Энэ нь гэм буруутайн 
мэдрэмжээс хавьгүй хүчирхэг өдөөлт болох юм.

Ямар ч цагт мөн хаана ч гэсэн Бурханы гэрч байх 
нь бидний хэрхэн амьдардаг, хэрхэн ярьдгийн 
илэрхийлэл болж байдаг.

Христэд итгэдэг итгэлийнхээ тухай нээлттэй 
ярилц. Ярилцах боломж гарч ирвэл Түүний 
амьдрал, сургаал, бүх хүн төрөлхтөнд өгсөн 
зүйрлэшгүй бэлгийн талаар ярь. Түүний хүчирхэг 
үнэнийг Мормоны Номноос хуваалц. Тэрээр 
“Намайг хүмүүсийн өмнө хүлээн зөвшөөрсөн хүн 
бүрийг Би тэнгэр дэх Эцэгийнхээ өмнө ... хүлээн 
зөвшөөрнө”10 хэмээн бидэнд амласан. Та нар 
Бурханы “гэрчлэгч болж зогсох” боломжуудын 
төлөө чин сэтгэлээсээ байнга залбирснаар тэдгээр 
боломж ирэх болно. Мөн илүү гэрэл, мэдлэгийг 
эрэлхийлж буй тэд таны өмнө авчрагдах болно 
гэдгийг би та нарт амлаж байна. Таныг сүнслэг 
өдөөлтүүдэд хариулах үед Ариун Сүнс таны 
үгсийг өөр хэн нэгний зүрх сэтгэлд хүргэж, 
нэгэн өдөр Аврагч таныг Эцэгийн өмнө хүлээн 
зөвшөөрөх болно.

Хамтын хүчин чармайлт

Хэн нэгэнд Бурханы хаант улсад ирэхэд нь 
туслах сүнслэг ажил нь хамтын хичээл зүтгэлийг 
шаарддаг. Боломжтой үе гарсан даруйд 
номлогчдын тусыг эрж, тэнгэрлэг тусламжийн 
төлөө залбир. Гэхдээ хэн нэгний хөрвөлтийн 
хугацаа нь та нараас бүрэн дүүрэн шалтгаалахгүй 
гэдгийг санаарай.11

Мауритиус арлаас ирсэн Камла Пэрсанд эгч 
бидэнтэй анх 1991 оны 2-р сард уулзахдаа 
Францын Бордод анагаахын сургуульд сурч байв. 
Бид үнэнийг хайж буй хэн нэгэнд сайн мэдээг 
хуваалцахын төлөө гэр бүлээрээ залбирсан ба бид 
түүнд гэртээ хичээл заасан. Би түүний баптисмыг 
гүйцэтгэх боломжтой байсан ч Сүмд нэгдэхэд 
нь хамгийн чухал нөлөө үзүүлсэн хүмүүс нь бид 
биш юм. Түүний найз нөхөд, номлогчид, бүр гэр 
бүлийн гишүүд нь эх орондоо байхад нь “Бурханы 

гэрчлэгч” болж байсан ба тэрээр нэгэн өдөр, 
Францад байхдаа өөрийнхөө хүссэн үед баптисм 
хүртэх сонголтыг хийсэн. Одоо, 25 жилийн 
дараа түүний гаргасан тэрхүү шийдвэрээс ирсэн 
адислал эргэн тойронд нь байгаа бөгөөд түүний 
хүү Мадагаскарт номлолд үйлчилж байна.

Та нар Аврагчийн хайрыг бусадтай хуваалцах 
хичээл зүтгэлээ найз нөхөд тань номлогчидтой 
уулзах урилгыг тань эсвэл таны мэдрэмжид хэр 
эелдэг хариулж байгаагаар үнэлэгддэг, унаж 
тэнцдэг тест гэж бүү бодоорой.12 Бид мөнх бус 
нүдээрээ хичээл зүтгэлийнхээ үр дүнг үнэлж 
дүгнэж чадахгүй бөгөөд цаг хугацааг ч зохицуулж 
чадахгүй. Та нар Аврагчийн хайрыг бусадтай 
хуваалцах үедээ үргэлж +A дүн авдаг.

Зарим засгийн газар номлогчдын ажлыг 
хязгаарлаж, манай үнэнч гишүүдийг “ямар ч 
цагт, өөрийн байж болох хаана ч гэсэн Бурханы 
гэрчлэгч” болохын тулд бүр илүү агуу зориг 
гаргахад хүргэж байна.

Москвагаас ирсэн Надежда Мормоны Номыг 
ихэвчлэн чихрээр дүүрэн бэлэгний хайрцганд 
хийдэг бөгөөд “би тэдэнд энэ бол миний тэдэнд 
өгч чадах хамгийн амттай бэлэг гэж хэлдэг” гэж 
хэлжээ.

Светлана Украйнд баптисм хүртсэнийхээ дараахан 
автобусанд байнга тааралддаг нэгэн залуутай сайн 
мэдээг хуваалцах хэрэгтэй гэж мэдэрчээ. Залууг 
автобуснаас буухад нь тэр “Та Бурханы талаар 
илүү ихийг мэдмээр байна уу?” гэж асуужээ. 
Тэр эрэгтэй “Тийм ээ” гэж хариулж. Номлогчид 
Викторт зааж, тэр баптисм хүртжээ. Хожим нь 
Светлана тэр хоёр Германы Фрайбергийн ариун 
сүмд лацдан холбогдсон.

Та нарын адислалууд санаандгүй арга замаар ирж 
болох учраас анхааралтай бай.

Долоон жилийн өмнө Кэти бид хоёр Диего 
Гомезтой болон түүний сайхан гэр бүлтэй Солт 
Лэйк хотод танилцсан юм.  Тэд ариун сүмийн 
нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ирсэн боловч Сүмийн 
талаар илүү ихийг мэдэж болох бидний урилгад 
эелдгээр татгалзаж билээ. Өнгөрсөн тавдугаар 
сард миний гайхлыг төрүүлэн Диего над руу 
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залгасан юм. Амьдралд нь тохиолдсон үйл 
явдлууд түүнийг өвдөг сөхрөхөд хүргэсэн ажээ. 
Тэр өөрөө номлогчдыг олж уулзаад, хичээл авч, 
баптисм хүртэхэд бэлэн болсон байв. 6-р сарын 
11-нд би хүндэт анд, шавь Диего Гомезтой хамт 
баптисмын ус руу орсон юм. Түүний хөрвөлт 
өөрийн цагийн хуваарьтай байсан ба түүнд 
“Бурханы гэрчлэгч” болсон олон хүний тусламж, 
дэмжлэгээр иржээ.

Өсвөр үеийнхэнд өгөх урилга

Дэлхий даяарх гайхаж бахадмаар өсвөр үеийнхэн, 
залуучууддаа “Бурханы гэрчлэгч” болох урилгыг 
өгч, уриалж байна. Эргэн тойронд тань байгаа 
хүмүүс сүнслэг асуултад нээлттэй байгаа шүү. 
Эвлүүлдэг зургийг санаж байна уу? Та нар энэ 
ажилд хоосон гартай ирж байгаа биш. Харин 
техник технологи, олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэл та нарын мэдэлд байна. Та нар бидэнд 
хэрэгтэй. Та нар энэ агуу хөдөлгөөнд бүр илүү 
сайн оролцох нь Их Эзэнд хэрэгтэй байна.

Аврагч “Иймээс явж, бүх үндэстнийг дагалдагч 
болгогтун. Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр 
тэдэнд баптисм хүртээ”13 хэмээн айлдсан.

Та нарын Бурханы дэлхийд Африк, Ази, Европ, 
Хойд, Өмнөд, Төв Америкт эсвэл өөр хаана 
амьдарч байгаа нь тохиолдлын хэрэг биш юм. 
Учир нь сайн мэдээ “бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн 
мөн хүмүүст тунхаглагдах”14 ёстой.

 “Нэг хаанчлалыг тэнгэрийн Бурхан байгуулах 
бөгөөд [хүний гар хүрэлгүйгээр уулнаас нэгэн 
чулуу цавчигдаж, асар том уул болоод бүх дэлхийг 
дүүргэх болно] мөн хэзээ ч [сөнөхгүй] … [харин] 
мөнхөд байх юм.

… Энэ зүүд үнэн бөгөөд түүний тайлал нь 
итгэмжтэй.”15

Би үгээ Сургаал ба Гэрээний үгсээр төгсгөе. 
“Түүний хаант улс дэлхий дээгүүр урагш одож 
болохын тулд, үүний оршин суугчид үүнийг 
хүлээн авч болохын тулд Их Эзэнийг дуудагтун, 
мөн Хүний Хүү алдар суугийнхаа гялбаанд 
хувцаслагдан, дэлхий дээр бий болох Бурханы 
хаант улсыг угтахаар тэнгэрт доош бууж ирэх 

тэрхүү өдрүүдэд бэлтгэгдэгтүн.”16 Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Жайо Грал ах залуу байхдаа хоёр жилийн турш Сүмд 
явж, баптисм хүртэхийг хүссэн боловч түүний аав нь 
зөвшөөрөхгүй байсныг надад хэлсэн юм. Нэг өдөр тэр 
өөртэй нь адил зүйлийг хүсэж байгаа эгч нартаа өвдөг 
сөгдөөд, Бурхан аавынх нь зүрх сэтгэлийг зөөллөж 
өгөхийг гуйн залбирах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Тэд өвдөг 
сөгдөн залбираад, сургууль руугаа явжээ. Тэр өдөр 
тэднийг гэртээ ирэхэд гайхалтай нь, тэдний аавынх нь 
ах болох авга нь холоос ирсэн байв. Тэрээр гэрт нь, 
аавтай нь ярилцан сууж байлаа. Авга ахынхаа хажууд 
тэд ааваасаа баптисм хүртэхийг зөвшөөрөх эсэхийг 
асуужээ. Авга ах нь урагш алхаад, дүүгийнхээ мөрөн 
дээр гараа тавин, “Рэйналдо, энэ бол үнэн. Тэдэнд 
баптисм хүртэхийг зөвшөөр” гэж хэлжээ. Авга ах 
тэдэнд мэдэгдэлгүйгээр хэдэн сарын өмнө баптисм 
хүртсэн байв. Авга ахад дүүгийнхээ гэр рүү явах 
хэрэгтэй гэсэн өдөөлт ирсэн бөгөөд тэр өдрөө тэрээр 
“Бурханы гэрчлэгч болж” зогссоны ачаар түүний авга 
дүү нар нь баптисм хүртэх зөвшөөрлийг авчээ. Хэдэн 
долоо хоногийн дараа Рэйналдо эхнэртэйгээ хамт 
баптисм хүртжээ. Бурхан тэдгээр хүүхдийн залбиралд 
“Бурханы гэрчлэгч” байх хүсэлтэй нэгнээр дамжуулан 
гайхалтай арга замаар хариулсан юм.

12. “You succeed when you invite, regardless of how it turns 
out” (Клэйтон M.Кристэнсэн, The Power of Everyday 
Missionaries [2012], 23; everydaymissionaries.org-ийг 
үзнэ үү).

13. Maтай 28:19.
14. Moзая 15:28. 
15. Даниел 2:44–45; мөн 34–35-р шүлгүүдийг үзнэ үү.
16. Сургаал ба Гэрээ 65:5.
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Ах, эгч нар аа, ерөнхийлөгч Монсон надаас 
Сүмийн ерөнхий албан тушаалтан, Бүсийн далыг 
та бүхэнд танилцуулж, дэмжүүлэн батлуулахыг 
хүссэн юм.

Томас Спэнсэр Монсонг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 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.

Рассэлл Марион Нэлсонг Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгчөөр, мөн тус 
чуулгын гишүүнээр 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, Гари И.Стивэнсон, Дэйл 
Г.Рэнланд нарыг дэмжин батлахыг санал болгож 
байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж 
болно.

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.

Бид ахлагч Даниэл Л.Жонсон, Жэйро Маззагарди, 

Кэнт Ф.Ричардс, Франциско Ж.Виняасд чин 
сэтгэлээсээ талархан, Далын ерөнхий эрх 
мэдэлтнээс чөлөөлж, тэдэнд чөлөөнд гарсан 
хэмээн хүндэтгэл үзүүлэх санал оруулж байна.  
Бид 2016 оны 7-р сарын 26-нд нас барсан ахлагч 
Пэр Г.Малмын үйлчлэлд талархаж байна. Бид 
Малм эгч, тэдний хүүхдүүд, ач зээ нарт хайраа 
болон чин сэтгэлээсээ эмгэнэл илэрхийлж байна.

Бидэнтэй хамт эдгээр ахын гайхамшигт үйлчлэлд 
талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа 
өргөнө үү.

Бид Алан Р.Вокэрийг Бүсийн далаас чөлөөлөх 
саналыг оруулж байна. Вокэр ахын үйлчлэлд 
талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа 
өргөнө үү.

Бид Бану К.Хиранандани, Сандино Роман нарын 
хүмүүсийг Бүсийн далаар дэмжин батлах саналыг 
оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнэ үү.

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

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Монсон ерөнхийлөгч өө, бид Сүмийн албан 
тушаалтнуудыг дэмжүүлэн баталж дууслаа. Бид 
татгалзах санал ирүүлсэн хүмүүсийг гадасны 
ерөнхийлөгчтэйгөө холбогдоно уу хэмээн урьж 
байна.

Ах эгч нар аа, Сүмийн удирдагчдын төлөөх та 
бүхний итгэл, залбиралд баярлалаа. 

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин 
батлах нь

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ ТАНИЛЦУУЛАВ
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Бид Эцэг болон Хүүгийн талаарх гэрчлэлээ 
тээглэх чулуунаас болоод эргэлзээтэй, ээдрээтэй 
болгож болохгүй.

Мөнх амьдрал бол 
Бурханы бэлгүүдээс 
хамгийн агуу нь бөгөөд 
“[Түүний] зарлигуудыг 
сахиж мөн эцсээ хүртэл 
тэвчих”1 хүмүүст 
өгөгддөг. Өөрөөр 
хэлбэл “Есүсийн тухай 
гэрчлэлд нэн хүчтэй 
биш”2 тэдэнд Тэнгэрлэг 
Эцэгтэй хамт амьдрах 

мөнх амьдрал өгөгдөхгүй. Бидний хүсэл зориг 
мөнх амьдралын зорилгодоо хүрэхэд саад болж 
болох хэд хэдэн тээглэх чулуу байдаг.3 Тээглэх 
чулуу нь нарийн түвэгтэй байж болно. Үүнийг би 
нэгэн жишээгээр тайлбарлая.

Олон жилийн өмнө аав минь бага байхдаа 
амьдарч байсан эдлэн газрынхаа нэг хэсэгт 
жижигхэн байшин барьсан юм. Талбай ер бусын 
харагдаж байлаа. Би байшингийн ханыг босгох 
үед нь зочлон очихдоо цонхоор харагдах талбайн 
голд байшингаас холгүйхэн цахилгааны шон 
байрлуулсныг хараад гайхав. Миний хувьд шон 
тэрхүү гайхалтай дүр зургийг харахад нэлээд их 
саад болж байлаа.

Би “Аав аа, та яагаад цонхныхоо чанх урд 
цахилгааны шон байрлуулсан юм бэ? гэж асуув.

Тайван даруу, жинхэнэ эр хүн шиг аавын минь 
сэтгэл нь хөдлөн “Квинтин, тэр цахилгааны 
шон бол миний хувьд эдлэн дээр байгаа 
хамгийн үзэсгэлэнтэй зүйл!” гэж хэлээд, “Би 
тэр цахилгааны шон руу харах болгондоо энэ 
эдлэн дээр өссөн шигээ хоол хийх, гараа угаах, 
усанд орохын тулд булгаас саванд ус зөөж авчрах 

шаардлагагүй гэдгээ санадаг. Мөн уншихдаа лаа 
эсвэл дэнлүү асаах хэрэггүй. Би цахилгааны шонг 
талбай руу харсан цонхны чанх дунд хармаар 
байна” гэж тайлбарлав.

Аав минь тэрхүү цахилгааны шонг надаас өөрөөр 
харсан байжээ. Түүний хувьд цахилгааны шон 
нь сайжирсан амьдралыг төлөөлж байсан бол 
миний хувьд ер бусын дүр зургийг харахад 
саад болсон тээглэх чулуу байлаа. Аав минь 
цахилгаан, гэрэл, цэвэр цэмцгэр байдлыг цонхоор 
харагдах үзэсгэлэнтэй дүр зургаас илүүд үзэж 
байсан. Миний хувьд тээглэх чулуу болж байсан 
цахилгааны шон аавын хувьд гайхалтай бодит, 
бэлгэдлийн утга санааг агуулж байв.

Тээглэх чулуу гэдэг нь “итгэл үнэмшил, ойлголтод 
тулгарах саад тотгор” эсвэл “өсөлт хөгжлийн саад 
бэрхшээл”4 гэсэн утгатай. Сүнслэгээр бүдрэх 
гэдэг нь “нүгэлд унах эсвэл зөрүүд, дур зоргоороо 
байх”5 гэсэн үг. Тээглэх чулуу нь биднийг зөв 
шударга зорилгодоо хүрэхэд саад болох юу ч байж 
болно.

Бид Эцэгийн болон Хүүгийн талаарх гэрчлэлээ 
тээглэх чулуунаас болж эргэлзээтэй, ээдрээтэй 
болгож болохгүй. Бид гэрчлэлээ эргэлзээтэй 
болгох тэрхүү тээглэх чулуунд зай тавьж өгч 
болохгүй. Тэдний талаарх гэрчлэл нь өссөн эдлэн 
газартаа байсан  цахилгааны шонг аав минь 
хэрхэн хамгаалсантай адил цэвэр ариун, эгэл 
жирийн хэвээрээ үлдэх ёстой.

Бидний Эцэг, Хүүгийн талаарх цэвэр ариун, эгэл 
жирийн гэрчлэлийг эргэлзээтэй, ээдрээтэй болгож, 
тэрхүү гэрчлэлдээ нэн хүчтэй байхад саад болдог 
ямар тээглэх чулуунууд байдаг вэ?

Хүмүүний гүн ухаан бол нэгэн тээглэх чулуу билээ

Бид янз бүрийн мэдлэгийг их үнэлдэг ба “Бурханы 

Есүсийн тухай гэрчлэлд нэн хүчтэй байх нь

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ КВИНТИН Л.КҮК
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алдар суу бол оюун билиг”6 гэдэгт итгэдэг. Гэвч 
бид чөтгөрийн эрхэмлэдэг арга мэх бол хүмүүсийг 
Бурханаас зайлуулан удирдаж, хүмүүний гүн 
ухааныг Аврагчаас мөн Түүний сургаалаас илүүд 
үзэхэд хүргэснээр тэднийг бүдрүүлэх явдал 
гэдгийг мэднэ.

Төлөөлөгч Паул амьдралыг нь өөрчилсөн, 
гайхамшигтай туршлагынхаа ачаар Есүс 
Христийн хүчирхэг гэрч болсон.7 Паулын онцгой 
амьдрал түүнийг олон янзын соёл иргэншлийн 
хүмүүстэй харилцаа тогтооход бэлтгэсэн. Түүнд 
тесалоникчуудын “шулуун шударга даруу 
байдал”, филиппойчуудын “хүнлэг энэрэнгүй 
чанар”8 таалагдсан. Тэрээр эхлээд оюунлаг, 
ухаалаг туршлагатай грекчүүдтэй харьцахад 
илүү хүндрэлтэй болохыг олж мэдсэн бөгөөд 
Афинд Арейпагийн дээр гүн ухаан тунхаглаад 
эсэргүүцэлтэй тулгарсан. Тэр Коринтчуудад 
“цовдлогдсон Христийн сургаалыг”9 энгийнээр 
заахаар шийдсэн. Төлөөлөгч Паулын өөрийнх нь 
үгсээс эш татъя.

 “Миний үг болоод миний тунхаглал [үгийн] 
мэргэн ухааны ятгалгын үгээр бус, харин 
Сүнсний ба хүчний илрэлээр байсан нь та нарын 
итгэл хүмүүсийн мэргэн ухаан дотор бус, харин 
Бурханы хүч дотор байхын тулд юм.”10

Аврагчийн болон Түүний номлолын талаарх 
хамгийн гайхамшигтай судрын хэсгүүд 1 
Коринт-д цэдэглэгдсэн байдаг. 15-р бүлэг нь Жорж 
Фрэдрик Хайндэлын Meссиа11 хэмээх хөгжмийн 
бүтээлээр дэлхий дахины анхаарлыг татаж байсан. 
Энэ нь Аврагчийн тухай гүн гүнзгий сургаалыг 
агуулдаг. Meссиа-ийн гуравдугаар хэсэгт “Hal-
lelujah Chorus”-ын дараа гардаг ихэнх судрын 
хэсгийг 1 Коринт 15-р бүлгээс оруулсан байдаг. 
Паул эдгээр шүлгийн заримд нь Аврагчийн 
гүйцэлдүүлсэн зүйлсийг яруу сайхнаар дүрсэлжээ. 
Үүнд:

 “[Чухамдаа] Христ үхэгсдээс амилуулагдсан, … 
нойрсогсдоос анхны үр жимс мөн.

… Учир нь үхэл нь нэг хүнээр ирсэн тул 
үхэгсдийн амилалт нь мөн нэг хүнээр иржээ.

Адам дотор бүгд үхдэгчлэн Христ дотор бүгд 

амьдруулагдах болно. …

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”12 гэжээ.

Хүмүүний гүн ухаан Христийн үндсэн, энгийн 
сургаалаас дээгүүрт тооцогдож байсан учир 
зарим хэсэгт Урвалт болж байсныг бид мэднэ. 
Аврагчийн захиасын энгийн хялбар байдлын 
оронд олон тодорхой болоод эрхэм үнэт үнэн 
өөрчлөгдөж, алдагдсан. Үнэндээ Христийн 
шашинтнууд итгэлээ тухайн үеийн соёлтой 
нийцүүлэхийн тулд Грекийн гүн ухааны зарим 
нэг уламжлалыг сонгон авсан байдаг. Түүхч 
Вилл Дьюрант “Христийн шашингүй үзлийг 
эсвэл өөр шашныг үгүй хийгээгүй, харин үүнийг 
хүлээн авсан. Грек соёл мөхөж байсан боловч 
эдгээр шинээр авсан хэсэгт нь шинэ амьдрал 
байсан”13 хэмээн бичжээ. Түүхэн цаг үед болон 
өнөө үед зарим хүн Есүс Христийн сайн мэдээг 
эсэргүүцдэг. Учир нь тэдний үзлээр энэ нь 
хангалттай ухаалаг, нарийн түвэгтэй биш байдаг 
аж.

Сэргээлтийн эхэн үед олон хүн Аврагчийн 
сургаалыг дагахыг эрмэлздэг байсан. Олон улс 
өөрсдийгөө Христийн шашинтай үндэстэн гэж 
үздэг байсан ч тэр үед хүртэл бидний амьдарч 
буй энэ үеийг илүү хүнд хэцүү байх болно гэсэн 
бошиглол байсан.

Энэ эрин үеийн анхны Арванхоёр төлөөлөгчийн 
нэг бөгөөд ерөнхийлөгч Бригам Янгийн нэгдүгээр 
зөвлөх байсан Хибэр С.Кимбалл “Одоогийн энэ 
амар амгалан хөндийд хэн нь гэгээнтэн, хэн нь 
Бурханы хүмүүсийн эсрэг дайсан болохыг ялган 
танихад хэцүү, ээдрээтэй цаг үе ирж байна. Тэр 
нь сайныг муугаас ялгахдаа хянуур байх ёстой 
цаг байх болно. Учир нь энэ нь агуу шигших 
үе байх бөгөөд олон хүн унах болно” хэмээн 
сэрэмжлүүлсэн. Төгсгөлд нь тэр “ШАЛГУУР 
ирэх”14 болно гэжээ.

Өнөө үед олон улс оронд Христийн шашны 
нөлөө асар их буурч байна. Үүнд Нэгдсэн Улс ч 
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багтана. Шашны итгэл үгүй бол Бурханы өмнө 
хүлээх хариуцлагын мэдрэмж гэж үгүй билээ. 
Иймээс хэрхэн амьдрах талаар нийтлэг ойлголтыг 
тогтооход бэрх юм. Гүн гүнзгий тогтоосон гүн 
ухаан ихэвчлэн өөр хоорондоо зөрчилддөг.

Харамсалтай нь, ийм зүйл зөв гэж мэддэг 
зүйлээсээ төөрөлдсөн, тухайн үеийнхээ нийтлэг 
нөлөө буюу ихэвчлэн зөв зохисгүй гэдэг нь 
тодорхой зүйлсэд автагдсан зарим сүмийн 
гишүүнд тохиолддог.

Хибэр С.Кимбаллын бошиглолтой нийцүүлэн 
ахлагч Нийл А.Максвэлл 1982 онд “Наманчлаагүй 
зөв шударга бус зан чанарын улмаас их шигшилт 
явагдах болно. Цөөн хэд нь эцсээ хүртэл зууран 
барихын оронд бууж өгнө. Зарим нь урвагчдад 
хууртах болно. Түүнчлэн эрин үе бүрд тохирсон 
тээглэх чулуу байдаг тул бусад нь гомдоллох 
болно”15 хэмээн хэлсэн.

Өөр нэгэн тээглэх чулуу бол нүглийг үнэн мөн 
чанараар нь харахаас татгалзах явдал юм

Өнөө үеийн онцгой, түвэгтэй үзэл бодлын нэг 
бол олон хүн нүгэлт үйл хэрэгт оролцдог атлаа 
үүнийгээ нүгэлт зүйл гэж үзэхээс татгалздаг. Тэд 
үйлдлээ ёс суртахууны хувьд буруу гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрөх хүсэлгүй мөн гэмшдэггүй. Эцэгт болон 
Хүүд итгэдэг зарим хүн хүртэл хайрт Тэнгэр дэх 
Эцэг Өөрийнх нь зарлигуудын эсрэг үйлдэлд үр 
дагавар байлгах ёсгүй гэх буруу итгэлийг тээж 
явдаг.

Мормоны номон дахь залуу Алмагийн хүү 
Кориантон ийм байр суурьтай байсан нь 
гарцаагүй. Тэрээр жигшүүртэй ёс бус үйлдэл 
гаргасан бөгөөд Алма түүнд зөвлөсөн. Өөрийн 
биеэр “хамгийн харанхуй ангалд байсан, Бурханы 
гайхамшигт гэрлийг харсан”16 агуу бошиглогч 
Алма хүүдээ өгсөн зөвлөгөөгөө цэдэглэснээр 
бид адислагдсан. Бид Алмагийн номын 39-р 
бүлэгт тэрээр хэрхэн хүүдээ наманчлалын үйл 
явцаар дамжуулан зөвлөснийг, Христ нүглийг 
зайлуулахаар ирсэн тухай тайлбарласныг уншдаг. 
Тэр “ямар ч цэвэр бус зүйл Бурханы хаант улсыг 
өвлөж авч чадахгүй”17 учраас наманчлал нь 
хэчнээн чухал болохыг Кориантонд маш тодорхой 
заасан.

Aлмагийн 42-р бүлэг нь бүх судар дахь 
Цагаатгалын тухай хамгийн гайхамшигтай зарим 
сургаалыг агуулсан байдаг. Алма Кориантонд 
“нүгэлтэн зовлонгийн байдалд хуваарилагдах 
нь шударга бус”18 зүйл биш гэдгийг ойлгоход нь 
тусалсан. Гэвч тэр наманчлалгүйгээр “авралын 
агуу төлөвлөгөө бүтэхгүй байсан”19 учраас 
Адамаас эхлээд нигүүлсэнгүй Бурхан “наманчлах 
хугацаа” олгосон гэдгийг тайлбарлажээ. Түүнчлэн 
Алма Бурханы төлөвлөгөө бол “аз жаргалын 
төлөвлөгөө”20 юм хэмээн тодорхойлсон.

Алмагийн сургаал нь хамгийн сургамжтай байдаг. 
“Учир нь болгоогтун, шударга ёс нь өөрийн 
бүх шаардлагуудыг гүйцээж, мөн түүнчлэн 
нигүүлсэл нь өөрийн болох бүгдийг өөртөө 
харьяалуулдаг; мөн тийн, үнэнээр гэмшигчээс өөр 
хэн ч аврагдахгүй.”21 Энэ нь үнэхээр юу болохыг 
ойлгосон тохиолдолд наманчлалын гайхамшигтай 
адислал, Аврагчийн сургаалыг дагах нь маш 
чухал болдог. Алма Кориантонд буруу сонголт, 
наманчлахгүй байхын үр дагаврын тухай 
тайлбарласны адил тодорхой байх нь шударга 
бус зүйл биш юм. “Эрт орой хэзээ нэгэн цагт 
хүн бүр гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавартай 
нүүр тулгарах нь гарцаагүй”22 гэдэг нь үргэлж 
харагддаг.

Аврагчийн цагаатгалын гайхалтай бөгөөд 
селестиал адислал бол наманчлалаар дамжуулан 
нүгэлт үйлдэл арилдаг явдал юм. Кориантоныг 
наманчилсны дараа Алма “чамайг эдгээр зүйл 
дахин бүү зовоогоосой, мөн зөвхөн доош 
наманчлалд авчрах зовлонгоор нүглүүд чинь 
чамайг зовоогоосой”23 хэмээн эцэст нь хэлсэн.

Зорилгоосоо алсуур хайх нь тээглэх чулуу юм

Бошиглогч Иаков эртний иудейчүүдийг тодорхой 
байдлыг басамжилсан, “… бошиглогчдыг 
алсан, мөн ойлгож чадаагүй зүйлүүдийнхээ 
төлөө эрэлхийлсэн зөрүүд хүмүүс. Иймийн 
тул, уг зорилгоос алсуур хайснаас болсон тэр 
харалганыхаа учир тэд унах ёстой нь зайлшгүй”24 

хэмээн дурдсан.

Зорилгоосоо алсуур хайхын25 олон жишээ байгаа 
ч өнөө үед ач холбогдол өгөөд байгаа нэг зүйл бол 
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хэт туйлшрал юм. Сайн мэдээний хэт туйлшрал 
нь хүн сайн мэдээний ямар нэгэн зарчмыг адил 
тэнцүү бусад чухал зарчмаас илүүд үзэж, Сүмийн 
удирдагчдын сургаалаас гадуур эсвэл эсрэг байр 
суурь баримтлахыг хэлдэг. Үүний нэгэн жишээ нь 
мэргэн ухааны үгийн нэг хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт 
юм уу тодотгол оруулахыг дэмжигч байж болно. 
Өөр нэг жишээ гэвэл “дэлхийн төгсгөлд” маш 
их зардал гарган бэлтгэх. Энэ хоёр жишээнд 
хоёуланд нь хүмүүс өөрийн гэсэн ойлголттой 
байхыг дэмждэг. “Хэрэв бид эрүүл мэндийн хууль 
эсвэл аливаа зарчмыг шашны хэт туйлшрал, мухар 
сүсэг болговол зорилгоосоо алсуур хайж байна 
гэсэн үг юм.”26

Их Эзэн чухал сургаалын талаар “Yүнээс илүүг 
буюу дутууг тунхаглах хэн боловч мөн тэр нь 
надаас биш”27 хэмээн тунхагласан. Бид адил 
тэнцүү бусад зарчмыг дагах амлалтыг маань 
бууруулах замаар аливаа зарчмыг илүүд үзэх 
юм уу Сүмийн удирдагчдын сургаалаас гадуур 
эсвэл эсрэг байр суурьтай байгаа бол зорилгоосоо 
алсуур хайж байгаа хэрэг юм.

Үүнээс гадна зарим гишүүн сайн мэдээний үндсэн 
сургаалд илүү онцгой ач холбогдол өгөх шалтгаан 
олдог. Тэд уг шалтгаанд өгөх үүрэг амлалтаа 
нэгдүгээрт тавьж, Аврагчид болон Түүний 
сургаалд өгсөн амлалтаа хоёрдугаарт болгон 
бууруулдаг. Хэрэв бид аливаа зүйлийг Аврагчид 
үнэнч байхаас дээгүүрт тавьж, үйлдэл маань 
Түүнийг Бурханы тэнгэрлэг Хүү биш, зүгээр л 
нэг багш хэмээн харуулж байгаа бол зорилгоосоо 
алсуур хайж байна гэсэн үг. Есүс Христ бидний 
зорилго юм!

Сургаал ба Гэрээний 76-р хэсэгт “Есүсийн тухай 
гэрчлэлд нэн хүчтэй”28 байх нь селестиал хаант 
улсын адислалыг өвлөн авах тэдний болон арай 
доогуур террестриел хаант улсад байх тэдний 
хоорондох энгийн бөгөөд чухал шалгалт гэдгийг 
тодорхой харуулдаг. Бид нэн хүчтэй байхын тулд 
Есүс Христэд болон үхлийг давж, наманчлалаар 
дамжуулан биднийг нүглээс цэвэршүүлэх 
Түүний цагаатгах золиослолын хүчинд анхаарлаа 
хандуулан, Христийн сургаалыг29 дагах хэрэгтэй. 
Түүнчлэн бидэнд ариун сүмийн ариун нандин 
ёслолууд зэрэг гэрээгээ дагахад удирдан 
чиглүүлэх Аврагчийн амьдрал, сургаалын гэрэл 

ба мэдлэг хэрэгтэй. Бид Христэд тууштайгаар 
итгэн, Түүний үгнээс зооглон, эцсээ хүртэл тэвчих 
ёстой.30

Дүгнэлт

Бид Есүсийн тухай гэрчлэлд нэн хүчтэй байхын 
тулд үнэнч шударга олон эрэгтэй, эмэгтэйн 
өсөлт хөгжлийг зогсоож, саад болж байдаг 
тээглэх чулуунаас зайлсхийх ёстой. Үргэлж 
Түүний үйлчлэлд байхыг эрэлхийлцгээе. Бид 
мэдлэгийг хайж байхдаа Аврагчид өргөсөн 
үүрэг амлалтыг маань бууруулах хүмүүний гүн 
ухаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. Бид нүглийг үнэн 
мөн чанараар нь харж, наманчлалаар дамжуулан 
Аврагчийн цагаатгалыг хүлээн авах ёстой. 
Зорилгоосоо алсуур хайхаас зайлсхийж, бидний 
Аврагч, Гэтэлгэгч Есүс Христэд анхаарлаа 
хандуулж, Түүний сургаалыг дагах хэрэгтэй.

Миний аав шонг гэрэл цахилгаан гаргах, 
хоол хийх, цэвэрлэх, хангалттай усаар хангах 
хэрэглүүр болгон харсан. Энэ нь түүнд амьдралаа 
сайжруулахад тусалсан хэрэгсэл байсан юм.

Нэгэн зохиолч тээглэх чулуу нь “сайн сайхан руу, 
Тэнгэр рүү хүрэхэд туслах хэрэгсэл”31 болж болно 
хэмээн хэлсэн.

Бидний хувьд Есүсийн тухай гэрчлэлд нэн 
хүчтэй байх нь Аврагчийн нигүүлсэл, селестиал 
хаант улсад бэлтгэхэд туслах хэрэгсэл юм. Есүс 
Христ бол бидний аврагдаж чадах тэнгэрийн 
дор өгөгдсөн цорын ганц нэр билээ.32 Би Түүний 
бурханлаг чанар болоод Эцэгийн төлөвлөгөөн 
дэх Түүний тэнгэрлэг үүргийн талаар баттай 
гэрчлэлээ хуваалцаж байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Та Мормоны Номыг хүч чадлын тань тулгуур 
чулуу, сүнслэг төв хэмээн харж байна уу?

Мэри Элизабет 
Роллинс

Би өсөж буй үеийнхэн 
та нарыг дэлхийн 
хаа нэгтээ энэхүү 
чуулганыг үзэж эсвэл 
сонсож байгаагаар 
төсөөлж байна. Би та 
бүхэнд үлгэр жишээ, 
мөн заавар болох 
нэгэн бодит түүхийг 
хуваалцмаар байна. 

Энэ нь та нарт Их Эзэнд хэрхэн ойртож, уруу 
таталтыг тэвчих илүү их хүчтэй болоход тусална.

Энэ бол Нью-Йорк хотод амьдарч байгаад гурван 
нас хүрэхээсээ өмнө аавыгаа алдсан охины 
тухай түүх юм. Аав нь том нууранд завьтайгаа 
живэн, амиа алджээ. Тэрээр ээж, ах, эмэгтэй 
дүүтэйгээ цуг нагац ах, эгчийндээ амьдрахаар 
өөр мужийн өөр хот рүү нүүсэн байна. Тэдний 
гэр бүлийг нүүж очсоны дараа тэр хотод сайн 
мэдээний Сэргээлтийн агуу сайхан мэдээг 
түгээхээр шинэхэн зохион байгуулагдсан шашны 
гишүүд, номлогчид ирэв. Тэд тэнгэр элч эртний 
цэдгийг Иосеф Смит хэмээх нэгэн залууд өгч, 
тэрээр үүнийг Бурханы хүчээр орчуулсан тухай 
гайхамшигтай түүхийг ярьж байлаа. Тэдний дунд 
байсан Оливер Каудери, Жон Витмер хоёр эртний 
цэдэг бичигдсэн металл ялтсуудыг өөрсдийн 
нүдээр үзсэн бөгөөд Витмер алтан ялтсуудыг 
барьж үзсэн байв. Энэ цэдэг  дөнгөж хэвлэгдэн 
гараад байсныг тэд авчирсан байв. Номны нэр нь 
мэдээж, Мормоны Ном байсан.

Номлогчдыг энэхүү номны талаар ярихад 12 

настай Мэригийн зүрхэнд онцгой мэдрэмж 
төржээ. Мормоны Ном нь олон хуудастай зузаан 
байсан ч Мэри уншихыг хүсэж байв. Витмер ах 
явахдаа Исаак Морлей ахад уг номны нэгэн үнэ 
цэнтэй хувийг үлдээв. Тэрээр Мэригийн нагац 
ахын найз нь байсан бөгөөд орон нутагт нь 
шинэхэн байгуулагдсан сүмийн удирдагч байжээ.

Мэри хожим нь: “Би [Морлей ахын] гэрт нь 
очоод, ... уг номыг харахыг түүнээс хүссэн юм. 
Тэрээр номыг гар дээр минь тавих үед надад 
үүнийг унших чин хүсэл төрсөн бөгөөд гэртээ 
аваачин уншиж болох талаар түүнээс гуйхгүй 
байж чадсангүй. … Тэрээр … өөрөө нэг ч бүлэг 
уншиж амжаагүй, бусад ах үүнийг харж ч 
амжаагүй байгаа шүү дээ хэмээн тайлбарлахад 
би бүр ч ихээр түүнээс шалж гуйсан тул тэрээр 
эцэст нь ‘охин минь’ хэрвээ чи энэ номыг маргааш 
өглөөний цайнаас өмнө авчирна гэвэл авч болно 
гэлээ” гэж тэмдэглэжээ.

Мэри гэртээ гүйн ирээд, бараг шөнөжингөө 
уншжээ. Маргааш өглөө нь номыг буцаан өгөхөд 
Морлей ах “чи бараг л уншиж амжаагүй биз 
дээ, надад үүн доторх нэг үгийг ч болов хэлж 
чадахгүй биз” гэлээ. Мэри цэх зогсоод, Мормоны 
Номын эхний шүлгийг чээжээр хэлэв. Тэрээр 
үргэлжлүүлэн бошиглогч Нифайн түүхийг түүнд 
ярьж өгчээ. “Тэрээр намайг гайхсан шинжтэй 
харснаа, ‘охин минь, энэ номыг авч яваад дуустал 
нь уншаад ир, би хүлээж болно’ гэж надад хэлсэн” 
хэмээн Мэри хожим нь бичсэн байдаг.

Мэри тун удалгүй уншиж дуусгасан бөгөөд 
хотынхоо энэ номыг уншиж дуусгасан анхны хүн 
болжээ. Тэрээр энэ номыг үнэн бөгөөд Тэнгэрлэг 
Эцэгээс ирсэн гэдгийг мэдэж байлаа. Тэрээр 
номонд хандахдаа Их Эзэнд хандсан юм.

Нэг сарын дараа нэгэн онцгой зочин тэднийд 

Номонд ханд мөн Их Эзэнд ханд

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ГАРИ И.СТИВЭНСОН
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иржээ. Тэр өдрийн мартагдашгүй үйл явдлыг 
Мэри: “[Иосеф Смит] над руу их чухалчлан харж 
билээ. … Хэдэн хормын дараа тэрээр … надад 
агуу адислал өгч, надад номыг бэлэглээд, Морлей 
ахад бас нэг хувийг өгнө гэж хэлсэн юм. … 
Тэрээр эрх мэдэл өгөгдсөн хүн шиг хүчтэй ярьж 
байсан бөгөөд бид бүгд түүнийг Бурханы хүн гэж 
мэдэрсэн” гэж дүрслэн бичжээ.

Энэхүү залуу охин Мэри Элизабет Роллинс 
амьдралынхаа турш олон өөр гайхамшгийг 
үзсэн бөгөөд Мормоны Номын гэрчлэлээ үргэлж 
хадгалсаар ирсэн.1 Тэрээр миний таван үеийн 
нагац эгч тул надад энэ түүх их онцгой санагддаг. 
Мормоны Номын талаар өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй 
болохыг эрэлхийлж, хүлээн авахад нас хэзээ ч 
балчирдаггүйг би Мэригийн үлгэр жишээ болон 
амьдралд минь тохиолдсон бусад туршлагаас 
мэдэж сурсан.

Таны гэрчлэлийн тулгуур чулуу

Мэригийн түүхээс хувь хувьдаа сурах зүйл та 
нарт байгаа. Залуу эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдүүд та 
нар түүнд төрсөнтэй адил мэдрэмжийг мэдэрч 
чадна. Та нар Мормоны Номыг уншаад, үнэн 
эсэхийг мэдэхийг хүсэн залбирвал та нар ч 
бас Мэригийн хүлээн авсан шиг мэдрэмжийг 
зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч чадна. Түүнчлэн та 
нар Мормоны Номын талаар гэрчлэхэд энэхүү 
баталгааны сүнсийг мэдрэх болно. Бусад хүн 
Мормоны Номын талаар гэрчлэхэд ч мөн адилаар 
сүнс батлахыг та нар мэдэрнэ. Мормоны Ном та 
бүгдийн гэрчлэлийн тулгуур чулуу болоход эдгээр 
сүнслэг баталгаа та нарыг хөтлөх болно.

Үүнийг одоо тайлбарлая. Мормоны Номыг 
Бурханы бэлгээр болон хүчээр орчуулсан 
бошиглогч Иосеф Смит Мормоны Номыг “энэ 
дэлхий дээрх бусад бүх номоос хамгийн зөв нь, 
мөн манай шашны тулгуурын чулуу”2 хэмээн 
тайлбарласан.

Мормоны Номыг анх 1830 онд хэвлэснээс хойш 
110 хэл дээр, 174 сая гаруй хувь хэвлэсэн нь 
Мормоны Ном бол манай шашны тулгуурын 
чулуу хэвээр гэдгийг харуулж байна. Энэ нь хувь 
хүн бүрийн хувьд юу гэсэн үг вэ?

Тулгуурын чулуу бол яг төв нь юм

Барилгад бол тулгуур чулуу гэдэг нь нуман 
хаалганы хамгийн чухал хэсэг юм. Энэ бол 
өргөнөөс нарийссан хэлбэртэй чулуу бөгөөд 
нуман хаалганы тэг дунд, хамгийн оройд 
тавигддаг. Энэ нь нумын хажуу хэсгийг холбон, 
унахаас сэргийлж байдаг учир хамгийн чухал 
чулуу нь байдаг. Мөн энэ нь сайн чанарынх тул 
доод талын зай буюу гарцаар гарч болох баталгааг 
өгдөг.

Нуман хаалган дахь тулгуурын чулуу

Сайн мэдээний хувьд гэвэл манай шашны 
тулгуур чулуу нь бидний гартаа барин уншиж 
болох Мормоны Ном байдаг нь Их Эзэнээс ирсэн 
адислал мөн бэлэг юм. Та Мормоны Номыг хүч 
чадлын тань тулгуур чулуу, сүнслэг төв хэмээн 
харж байна уу?

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон Иосеф Смитийн 
заасан зүйлсийг дэлгэрүүлэн заасан. Тэрээр: 
“Мормоны Ном манай шашны тулгуур чулуу 
болдог гурван арга зам байдаг. Энэ бол бидний 
Христийн гэрчлэлийн тулгуур чулуу. Энэ бол 
бидний сургаалын тулгуур чулуу. Энэ бол бидний 
гэрчлэлийн тулгуур чулуу” хэмээн хэлжээ.

Ерөнхийлөгч Бэнсон цааш нь үргэлжлүүлэн: 
“Мормоны Ном бидэнд үнэнийг зааж, Христийн 
талаар гэрчилдэг. … Гэвч энэ нь бүгд биш. Таныг 
энэ номыг нягт няхуур судалж эхлэх тэр мөчөөс 
эхлэн та нарын амьдралд урсан орох их хүч үүнд 
бий. Та нар уруу таталтыг эсэргүүцэн зогсох илүү 
их хүчийг эндээс олох болно. … Та нар нарийн 
бөгөөд давчуу зам дээр байх хүчийг олно”3 гэжээ.

Миний хувийн гэрчлэл

Миний хувьд гэвэл, Мормоны Ном нэлээд хэдэн 
жилийн туршид хэд хэдэн туршлагаар дамжин 
гэрчлэлийн минь тулгуур чулуу болсон. Надад 
гэрчлэлтэй болоход нөлөөлсөн нэгэн хүчирхэг 
туршлагыг би  залуу номлогчоор үйлчилж байсан 
эхний газар болох Японы Кумамотод байхдаа олж 
авсан юм. Хамтрагч бид хоёр айлаас айл дамжин 
сургаалыг хуваалцаж байлаа. Нэгэн эмээ биднийг 
японоор генкан гэж нэрлэдэг үүдний өрөөндөө 
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уриалгахан оруулсан юм. Халуун өдөр байсан тул 
эмээ бидэнд уух хүйтэн юм өглөө. Би Японд ирээд 
удаагүй байсан бөгөөд Мормоны Номыг үүнээс 
дөнгөж өмнөхөн уншиж дуусгаад, үнэн эсэхийг нь 
лавлан залбирч байсан үе байв.

Би Японд дөнгөж  ирээд байсан тул япон хэлээр 
сайн ярьж сураагүй байлаа. Үнэнийг хэлэхэд, 
тэр эмэгтэй миний юу яриад байгааг бараг л 
ойлгоогүй байх. Би түүнд Мормоны Номын талаар 
зааж, эхлээд Иосеф Смит тэнгэр элчээс эртний 
цэдгийг хүлээн авч мөн Бурханы хүчээр хэрхэн 
орчуулсан талаар тайлбарлав.

Би Мормоны Ном бол Бурханы үг бөгөөд Есүс 
Христийн бас нэгэн гэрээ гэдгийг гэрчлэх үедээ 
сударт “чиний дотор шатахаар болгоно”4 хэмээн 
дүрсэлсний дагуу хамгийн хүчтэй мэдрэмжийг 
мэдэрсэн бөгөөд үүнтэй хамт тайтгарал, амар 
амгаланг мөн мэдэрсэн юм. Энэхүү мэдрэмж нь 
Мормоны Ном бол үнэхээр Бурханы үг юм гэдгийг 
надад дахин хүчтэй нотолсон. Тэр үед ирсэн 
мэдрэмж үнэхээр хүчтэй байсан тул тэрхүү япон 
эмээд хандан ярих мөчид нүдэнд минь нулимс 
цийлэгнэж байлаа. Би тэрхүү онцгой мэдрэмжийг 
хэзээ ч мартаагүй.

Таны хувийн гэрчлэл

Та нар бүгдээрээ энэ номны талаар онцгой гэрчлэл 
хүлээн авч чадна. Мормоны Ном нь та нарт 
зориулагдан, та бидний өдрүүдэд бичигдсэнийг 
ухаарч байна уу? Энэ ном бол бидний хэлдгээр 
цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үед амьдарч 
байгаагийн маань нэгэн адислал мөн. Хэдийгээр 
Мормоны Номыг сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн эртний 
хүмүүс бичиж, тэдний олон нь бошиглогчид 
байсан боловч тэдэнд болон тэдний үед амьдарч 
байсан хүмүүст энэ номыг бүхлээр нь эзэмших 
боломж тохиогоогүй юм. Эдгээр бошиглогч, 
санваартан, хааны дээдлэн хадгалж ирсэн ариун 
цэдгийг уншихад та нарт үнэхээр хялбар болжээ. 
Мормоны Номын бошиглогчдын нэг Моронай 
бидний өдрүүдийн талаар, та нарын амьдарч буй 
өдрүүдийг харсан нь сонирхол татам юм. Олон 
зуун жилийн өмнө тэрээр та нарыг харсан. 

Моронай “Болгоогтун, та нарын дунд эдгээр 
зүйлс” буюу Мормоны Ном “гарч ирэх тэр өдөр … 

удахгүй ирэх ёстой түүний талаар Их Эзэн надад 
агуу хийгээд гайхамшигт зүйлийг үзүүлсэн болой. 
Болгоогтун, хэдийгээр та нар үгүй ч, та нар өмнө 
минь буй мэтээр би та нартай ярьж байна. Гэвч 
болгоогтун, Есүс Христ та нарыг надад үзүүлсэн, 
мөн би та нарын үйлийг мэднэ”5 хэмээн хэлжээ.

Мормоны Номыг гэрчлэлийнхээ тулгуур чулуу 
болгоход тань туслахын тулд би та нарт нэгэн 
даалгавар өгмөөр байна. Дэлхийн олон оронд 
залуу үеийнхэн маань өдөрт дунджаар долоон 
цагийг зурагт, компьютер, гар утасныхаа 
дэлгэцийг харан өнгөрүүлж байгааг би саяхан 
олж мэдлээ.6 Үүнийг бодоод та нар бага зэрэг 
өөрчлөлт хийж чадах уу? Та нар өдөр бүр дэлгэц 
ширтдэг цагаасаа, ялангуяа олон нийтийн сүлжээ, 
интернэт, тоглоом эсвэл зурагт үздэг цагийнхаа 
хэсэгхэнийг нь Мормоны Номыг уншихад 
зориулах уу? Хэрэв миний харсан судалгаа үнэн 
бол та нар өдөр бүр Мормоны Ном уншихад 
дор хаяж 10 минутыг хялбархан гаргаж чадна. 
Та нар үүнийг илүү амтархан эсвэл ойлгож 
болохуйц байдлаар цахилгаан хэрэгсэл эсвэл 
цаасан хувилбараар уншин судлах боломжтой. 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон саяхан “Бид 
Мормоны Ном уншихыг гашуун эмийг хурдхан 
гэгч нь залгиад, дараа нь уусан гэж тэмдэглэх 
хэцүү түвэгтэй үүрэг юм шиг хэзээ ч үзэж 
болохгүй”7 хэмээн зөвлөсөн.

Бага насны хүүхдүүд та нар эцэг эх, өвөө 
эмээтэйгээ эсвэл хайртай хэн нэгэнтэйгээ хамт 
уншиж болно. Хэрвээ танд аль нэг бүлэг, шүлэг 
эсвэл аль нэг хэсэг нь уншихад илүү хэцүү 
болж ирвэл дараагийн бүлэг руу орох байдлаар 
урагшлахыг би та нарт зөвлөж байна. Би та нарыг 
Мэриг даган дуурайж байгаагаар төсөөлж байна. 
Би та бүхнийг чимээгүй орчинг олоод, Мормоны 
Номыг баяр хөөртэй уншиж байгаагаар төсөөлж 
байна. Би та бүхнийг хариулт олон, удирдамж 
хүлээн авч, Мормоны Номын болон Есүс 
Христийн талаарх өөрсдийн гэсэн гэрчлэлтэй 
болж байгааг харж байна. Та нар номонд 
хандахдаа Их Эзэнд хандах болно.

Ном руу хандах нь

Та нар энэхүү нандин номны хуудсуудыг эргүүлэн 
уншихдаа өөрсдийн хайрт Аврагч, Их Эзэн Есүс 
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Христ бараг хуудас бүрд гарахыг олж мэднэ. 
Түүний нэрийг аль нэг хэлбэрээр дунджаар 1,7 
шүлэг тутамд дурдсан байдаг.8 Христ Өөрөө 
хүртэл үүний үнэнийг хожмын өдрүүдэд “та 
нарын Их Эзэн мөн чиний Бурхан амьдын адил 
энэ нь үнэн”9 хэмээн тунхагласан.

Их Эзэний бошиглогч Моронайгаар дамжуулан 
та нарын хүн нэг бүрд болон Мормоны Номыг 
унших хүн бүрд зориулан өгсөн урилга, амлалтад 
би талархдаг. Би энэхүү урилга, амлалтыг уншиж, 
гэрчлэлдээ нэмээд, үгээ өндөрлөе. “Мөн та 
нар эдгээр зүйлийг [Мормоны Номыг] хүлээн 
аваад, та нар Бурхан, Мөнхийн Эцэгээс, [Есүс] 
Христийн нэрээр, эдгээр зүйлүүд үнэн эсэхийг 
асуухыг та нарт ухуулъя би; мөн хэрэв та нар 
Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн 
хүсэлтэйгээр асуух аваас, тэрбээр үүний үнэнийг 
Ариун Сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно.”10

Би энэхүү хожмын өдрүүдэд сайн мэдээ 
сэргээгдсэнийг болон Мормоны Ном энэхүү 
сэргээлтийн бодит нотолгоо болохыг гэрчилж 
байна. Хоёр зуун жилийн тэртээ энэхүү 
номын үгс 12 настай охиныг Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сүмд ороход нөлөөлсөн шиг үүнээс 
олох үнэн сургаал та нарыг үүнтэй адил өргөн 
сэнхрүүлэх болно. Эдгээр нь та нарын итгэлийг 
хүчирхэгжүүлж, бодьгалыг тань гэрэлтүүлж, та 
нарын ойлгож чадахаас хавьгүй илүүгээр та нарыг 

ирээдүйд бэлтгэх болно.

Та нар энэ номын хуудсуудаас Бурханы хязгааргүй 
их хайр, санаанд багтамгүй ач ивээлийг олох 
болно. Үүн дээрх сургаалуудыг дагахын хэрээр 
та нарын аз жаргал болон ойлголт тэлж, мөнх 
бус амьдралын олон бэрхшээлийн талаарх 
асуултуудын хариулт тайлагдах болно. Та нар энэ 
номонд хандсанаараа Их Эзэнд хандах болно. 
Мормоны Ном бол Бурханы бидэнд илчлэгдсэн 
үгс мөн. Үүнийг би бүх зүрх сэтгэлээрээ гэрчилж 
байна, Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  “Mary Elizabeth Rollins Lightner,” Utah Genealogical 
and Historical Magazine, 1926 оны 7-р сар, 193–195.

2.  Мормоны Номын оршил
3.  Эзра Тафт Бэнсон, “The Book of Mormon—Keystone of 

Our Religion,” Ensign,1986 оны 11-р сар, 5, 7.
4.  Сургаал ба гэрээ 9:8.
5.  Матай 8:34-35.
6.  American Academy of Pediatrics, “Media and Children,” 

aap.org-ийг үзнэ үү.
7.  Рассэлл М.Нэлсон, “Strengthen the Shepherds” (address 

given at the general conference leadership meetings, 9-р 
сарын 28, 2016).

8.  Сюзан Ийстон Блэк, Finding Christ through the Book of 
Mormon (1987), 16–18-ыг үзнэ үү.

9.  Сургаал ба Гэрээ 17:6.
10.  Moронай 10:4; мөн 3, 5-р шүлгүүдийг үзнэ үү.



372016 оны 10-ð ñàð

Бурханы хайр хязгааргүй бөгөөд үүрд мөнхөд 
байх болно. Гэхдээ энэ нь бидний хүн нэг бүрд 
ямар утга учиртай байх нь Түүний хайранд 
ямар хариу үйлдэл үзүүлэхээс шалтгаална.

Библид “Бурхан бол 
хайр”1 гэж заадаг. 
Тэрээр хайрын төгс 
үлгэр жишээ бөгөөд 
бид тэрхүү хайрыг 
хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй, 
бүх хүнд хүрдэг 
гэдэгт гүнээ итгэдэг. 
Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсоны хэлснээр 
“Хайрлуулах эрхтэй 
гэдгээ мэдэрч байгаа 
эсэхээс тань үл 

хамааран Бурхан та бүхнийг хайрладаг. Тэнгэрлэг 
Эцэг та нарыг ямар ч тохиолдолд үргэлж 
хайрладаг билээ.”2

Тэнгэрлэг хайрын тухай тодорхойлж, ярих 
олон арга зам байдаг бөгөөд Бурханы хайранд 
нөхцөл байдаггүй гэдэг тодорхойлолтыг бид 
байнга сонсдог. Энэ нь хэдийгээр үнэн ч нөхцөл 
байдаггүй гэдэг тодорхойлолт нь судрын хаана ч 
байдаггүй. Сударт Түүний хайрыг “агуу хийгээд 
гайхамшигт хайр,”3 “төгс хайр,”4 “гэтэлгэх хайр,”5 
“үүрдийн хайр”6 гэж тодорхойлдог. Бурханы 
хайранд нөхцөл байдаггүй гэх тодорхойлолт 
нь Бурхан бүх зүйлийг хүлцэн тэвчдэг бөгөөд 
Түүний хайранд нөхцөл байдаггүй учраас биднийг 
шийтгэхгүй юм уу биднээс юу ч шаардахгүй эсвэл 
бүгд Бурханы тэнгэрлэг хаант улсад аврагдах 
болно гэх мэтээр тэнгэрлэг хайрын талаар буруу 
сэтгэгдэл төрүүлж болзошгүй учраас бусад 
тодорхойлолт нь илүү дээр юм. Бурханы хайр 
хязгааргүй бөгөөд үүрд мөнхөд байх болно. 
Гэхдээ бидний хүн нэг бүрд ямар утга учиртай 

байх нь Түүний хайранд ямар хариу үйлдэл 
үзүүлэхээс шалтгаална.

Есүс “Эцэг Намайг яаж хайрласан шиг Би бас та 
нарыг хайрласан. Миний хайр дотор байгтун.

Би Эцэгийнхээ тушаалыг сахиж, Түүний хайр 
дотор байдгийн адил, та нар Миний тушаалыг 
сахивал Миний хайр дотор байх болно”7 хэмээн 
хэлжээ.

Аврагчийн хайр “дотор байх” гэдэг нь Түүний 
ач ивээлийг хүлээн авч, үүгээр төгөлдөржих8 
гэсэн утгатай. Бид Түүний ач ивээлийг хүлээн 
авахын тулд Есүс Христэд итгэлтэй байж, 
нүглээ наманчлан, нүглээсээ ангижрахын төлөө 
баптисм хүртэж, Ариун Сүнсийг хүлээн авч, 
Түүний зарлигуудыг дуулгавартай дагах замаар 
үргэлжлүүлэн явах ёстой.9

Бурхан биднийг үргэлж хайрлах боловч 
нүгэлтэй байхад маань аварч чадахгүй.10 Аврагч 
Өөрийн хүмүүсийг нүгэлд нь гэтэлгэхгүй харин 
нүглээс нь гэтэлгэх болно11 хэмээн Зиезромд 
ярьсан Амюлекийн үгсийг санагтун. Учир нь 
нүгэл үйлдсэн үедээ бид цэвэр бус болдог ба 
“цэвэр бус нэг ч зүйл тэнгэрийн хаант улсыг 
өвлөж чадахгүй”12 эсвэл Бурханы оршихуйд 
байж чадахгүй. “Мөн [Христ] наманчлалын 
учир нүглүүдээс нь тэднийг гэтэлгэхээр 
Эцэгээс түүнд хүч өгөгдсөн буй; тиймийн тул 
Гэтэлгэгчийн хүчинд, бодгалиудынх нь авралд 
хүргэх, наманчлалын нөхцөлүүдийн мэдээг 
тунхаглуулахаар тэрээр тэнгэр элчүүдээ илгээсэн 
билээ.”13

Мормоны Номоос бид Христийн зовлон 
шаналлын зорилго, хайрын эцсийн илэрхийлэл 
бол “шударга ёсыг давамгайлах тэр, мөн хүмүүнд, 
тэд наманчлалд итгэлтэй байх тэр замыг авчрах 

“Миний хайр дотор бай”

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ Д.ТОДД КРИСТОФФЭРСОН
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нигүүлслийн зүрх сэтгэлийг бий болгох нь” юм.

Мөн наманчлалд хүргэх итгэлийг бодитой 
болгоогүй нь шударга ёсны шаардлагын бүх л 
хуульд харьяалагдаж байхад нигүүлсэл нь тийн 
шударга ёсны шаардлагыг хангаж, мөн тэднийг 
аюулгүйн гараар хүрээлж чадна; тиймийн тул 
зөвхөн наманчлалд хүргэх итгэлтэй түүнд агуу их 
хийгээд гэтэлгэлийн мөнхийн төлөвлөгөө түүнд 
үйлчлэх”14 явдал гэдгийг мэдэж авдаг.

Наманчлал нь маш өндөр үнээр худалдаж аван, 
бидэнд өгч буй Түүний бэлэг юм.

Зарим хүн “Учир нь тэр Өөрийнхөө нарыг хорон 
муу болоод сайн хүмүүс дээр мандуулж, зөвт 
болоод зөвт бус хүмүүс дээр бороо оруулдаг”15 гэх 
Есүсийн Уулан дээрх номлолоос эш татан, Бурхан 
ялгаварлахгүйгээр бүх хүнийг адисалдаг гэж 
үзэн зөрчилддөг. Үнэхээр л Бурхан хайр, хууль, 
шударга ёс, нигүүлслийг зөвшөөрвөл Өөрийн өгч 
чадах бүхий л адислалыг бүх хүүхдийнхээ дээр 
цутгадаг. Тэрээр мөн бидэнд өгөөмөр байхыг 
зарлигладаг.

 “Би та нарт хэлнэ, дайснуудаа хайрла, чамайг 
зүхэх тэднийг адисал, чамайг үзэн ядах тэдэнд 
сайныг үйлд, мөн чамайг хүнлэг бусаар ашиглах 
мөн чамайг хавчин гадуурхах тэдний төлөө 
залбир.

Та нар тэнгэр дэх Эцэгийнхээ хүүхдүүд байж 
болохын тулд буюу.”16

Харин Бурханы илүү агуу адислал дуулгавартай 
байх нөхцөлд тулгуурлан ирдэг. Ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон “Бурханы хайрын зүйрлэшгүй 
баглаа цэцэг нь мөнх амьдрал болон бидний 
авахаар тэнцэх ёстой адислалыг багтаадаг ч 
зохисгүй мөртлөө хүлээн авахыг хүсэн хүлээх 
адислалыг багтаадаггүй. Нүгэлтнүүд Түүний 
хүслийг өөрсдийнхөө хүсэлтэй нийцүүлэхээр 
хүчилж мөн Түүнээс нүгэлтэй байхад нь 
адислахыг [Aлма 11:37-г үзнэ үү] шаардах ёсгүй. 
Хэрэв тэд баглаа цэцгийн дэлбээ бүрээс баяр 
баясгаланг олохыг хүсвэл наманчлах ёстой”17 
хэмээн тайлбарласан.

Бурханы хайр дотор байх нь наманчлагч нэгнийг 

“эцсийн өдөр өргөгдөх”18 амлалтын хамт гэм 
зэмгүй, толбогүй болгох төдийгүй өөр нэг чухал 
талтай. Түүний хайр дотор байх нь биднийг 
өөрсдийн бүрэн чадавхыг мэдэрч, бүр Түүнтэй 
адил болж чадна гэдгээ ойлгох боломжоор 
адисалдаг.19 Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын 
хэлснээр “Бурханы ач ивээл нь биднийг ердөө 
л өмнө байсантай минь адил гэм нүгэлгүй 
байдал руу аваачдаггүй. … Түүний зорилго 
бол үүнээс ч илүү чухал зүйл юм. Тэр Өөрийн 
охид, хөвгүүдийг Өөртэйгөө адил болгохсон гэж 
хүсдэг.”20

Энэ нь “Эзэн хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг”21 
учраас Түүний засвар залруулгыг хүлээн 
авна гэсэн үг. Энэ нь Есүс биднийг хайрлаж, 
үйлчилсэнтэй адил бусдыг хайрлаж, үйлчилнэ 
гэсэн үг.22 Энэ нь “селестиел алдар сууг тэсэн 
гарахын” тулд “селестиел хаант улсын хуулийг 
мөрдөж”23 сурна гэсэн үг юм. Тэнгэрлэг Эцэг 
биднийг хэн болж чадах чадавхдаа хүрэх 
боломжтой байлгахын тулд “Ариун Сүнсний 
таталтанд автагдан, эгэл хүмүүнээ орхиж мөн 
Их Эзэн Христийн цагаатгалаар гэгээнтэн 
болж, хүүхэд шиг хүлцэнгүй, номхон, даруухан, 
тэвчээртэй, хайраар дүүрэн, бүр хүүхэд эцэгтээ 
захирагддаг шиг Их Эзэн түүн дээр ноогдуулах 
бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн”24 байхыг биднээс 
хүсдэг.

Ахлагч Даллин Х.Өүкс “Эцсийн шүүлт нь 
бидний юу хийсэн буюу сайн, муу үйлсийн маань 
эцсийн дүгнэлт биш байх болно. Энэ нь бидний 
хэн болсон буюу үйлс, бодлын маань эцсийн үр 
дүнгийн хариу байх болно”25 гэж хэлсэн.

Хэлэн Кэллэрийн түүх нь хүсэлтэй байгаа 
бодьгалыг тэнгэрлэг хайр хэрхэн өөрчилж 
чаддагийг харуулсан сургаалт үлгэр шиг 
санагддаг. Хэлэн 1880 онд Нэгдсэн Улсын 
Алабама мужид төржээ. Тэрээр 19 сартай 
байхдаа онош нь тогтоогдоогүй өвчнөөр өвдөж, 
сонсголгүй, хараагүй болжээ. Тэрээр гоц ухаантай 
байсан ба эргэн тойрноо ойлгож, мэдрэхийг 
хичээхдээ сэтгэлээр унадаг байв. Тэр гэр бүлийн 
гишүүд нь амаараа ярьдаг болохыг мэдрээд, 
“тэдэнтэй харилцаж чадахгүйгээ мэдэн, маш 
ихээр сэтгэлээр унажээ.”26 Хэлэн зургаан настай 
байхдаа бусадтай харилцах хэрэгцээ шаардлага 
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нь ихэссэн учраас улам бүр сэтгэлээр унаж, “өдөр 
бүр, заримдаа хэдэн цагаар уурладаг”27 болжээ.

Хэлэний эцэг эх охиндоо Анн Сулливан нэртэй 
нэгэн эмэгтэй багшийг хөлсөлжээ. Есүс Христ 
бидний сул дорой байдлыг ойлгодог28 шиг Анн 
Сулливан сорилт бэрхшээлтэй өөрөө тэмцэж 
байсан учраас Хэлэний зовлонг ойлгож байв. Анн 
таван настай байхдаа нүдний эвэрлэг бүрхэвч нь 
гэмтсэнээс болж бараг л хараагүй болжээ. Анныг 
найман настай байхад ээж нь нас барж, аав нь 
түүнийг дүү Жиммийтэй нь хамт орхиж явсан 
байна. Тэд “гэр оронгүй хүмүүсийн орогнох байр 
руу” очсон бөгөөд тэнд нөхцөл байдал аймшигтай 
байсан учраас дүү нь ердөө гурван сарын дараа 
нас баржээ. Тэрээр маш шаргуу, цөхрөлтгүй 
нэгэн байсан учраас хараагүй болон харах чадвар 
нь муудсан хүмүүст зориулсан Перкинсийн 
сургуульд орж, гайхалтай амжилтад хүрч чадсан 
юм. Мэс засал хийлгэснээр түүний хараа сайжирч, 
хэвлэмэл бичгийг уншиж чаддаг болсон байв. 
Хэлэний аав Перкинсийн сургуультай холбоо 
тогтоож, охиндоо багшлах хүнийг хайснаар Анн 
сонгогджээ.29

Эхэндээ энэ нь тийм ч таатай туршлага байсангүй. 
Хэлэн багшийгаа цохиж, чимхэж, өшиглөж, 
нэг удаа бүр шүдийг нь унатал цохижээ. [Анн] 
Кэллэрийн эдлэн газар дахь жижигхэн байшин руу 
Хэлэнтэй хамт нүүснээр, эцэст нь хяналтыг гартаа 
авсан байна. Тэрээр шаргуу бөгөөд цөхрөлтгүй 
тууштай байснаар охины хайр, итгэлийг 
хүлээж чаджээ.”30 Биднийг тэнгэрлэг Багшаа 
эсэргүүцэхийн оронд итгэж найдах үед Тэрээр 
бидэнд зааж, биднийг илүү дээр болж өсөж 
хөгжихөд туслахын тулд бидэнтэй хамт ажиллаж 
чадна.31

Хэлэнд шинэ үг сурахад нь туслахын тулд Анн 
дотно танил зүйлсийн нэрийг гарынх нь алган 
дээр хуруугаараа үсэглэн бичдэг байв. “[Хэлэн] 
ингэж ‘хуруугаараа бичихэд’ дуртай байсан 
боловч сайн ойлгодоггүй байлаа. Анн “у-с” 
гэж үсэглэн, [Хэлэний] гар дээр цоргоос ус 
гоожуулах тэр гайхамшигтай мөчид тэр ойлгосон 
юм. [Хэлэн] хожим нь “‘Гэнэт л урьд хожид 
мартагдсан байсан зүйлийг мэдэж эхэлж байгаа 
мэт санагдсан. … Урьд нь ойлгодоггүй байсан 
хэлийг би ойлгосон юм. Миний гар руу урсаж 

байгаа “у-с” нь ямар нэгэн гайхалтай хүйтэн 
шингэн зүйл байна гэдгийг би мэдсэн. Энэхүү 
хүчирхэг үг миний бодьгалыг сэргээж, гэрэл, 
найдвар, баяр баясгалан, эрх чөлөөг авчирсан юм. 
… Бүх зүйлд нэр байдаг бөгөөд нэр бүр миний 
оюун санаанд шинэхэн ойлголтыг авчирч байв. 
Биднийг гэр рүүгээ буцаж ирэх үед миний хүрч 
байгаа бүх зүйл амь орж байгаа мэт санагдаж 
байсан’”32 гэж бичжээ.

Хэлэн Кэллэр насанд хүрээд, хэлэнд дурладгаараа 
болон бичгийн авьяасаараа мөн уран илтгэгч 
гэдгээрээ нэрд гарсан.

Хэлэн Кэллэрийн амьдралаас сэдэвлэсэн кинон 
дээр эцэг эх нь оройн хоолны үеэр эелдэг байх, 
жирийн хүн шиг хооллох, хоолны дараа амны 
алчуураа эвхэдэг болох хүртэл зэрлэг догшин 
охиныг нь номхруулж өгсөн Анн Сулливаны 
ажилд хэрхэн сэтгэл хангалуун байгааг харуулдаг. 
Гэхдээ Хэлэнд илүү их зүйл хийх чадавх байгааг 
мөн чухал дэмжлэг тус хүргэх ёстойгоо Анн 
мэдэж байв.33 Бид амьдралдаа хийж бүтээсэн 
зүйлдээ мөн одоо байгаа байдалдаа сэтгэл 
хангалуун байж чадна. Харин Аврагч Багш 
маань бидний зөвхөн “толинд бүдэг бадаг”34 
хардаг гайхамшигт чадавхыг ухаж ойлгодог. Бид 
бүгдээрээ Хэллэн Кэллэрийн үг амилж, бодьгалд 
нь гэрэл, эрх чөлөөг өгөх үед мэдэрсэн баяр 
баясгалантай адил бурханлаг чадавх бидний дотор 
өсөж байгааг мэдэрч чадна. Бидний хүн нэг бүр 
Бурханыг хайрлаж, үйлчлэн, хөршөө адислах 
хүчийг авч чадна. “Нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд 
сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг 
Бурхан Өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ”35 
хэмээн бичиглэсэн ёсоор болжээ.

Бурханы гайхамшигт хайр ямар үнэ төлөөсөөр 
ирснийг бодож үзээрэй. Есүс бидний нүглийг 
цагаатгаж, бие махбодын болон сүнсний үхлээс 
гэтэлгэхийн тулд Түүний зовлон шаналал “бүр 
бүхнээс агуу Бурхан намайг өвдөхийн улмаас 
дагжин чичрэх, мөн сүв бүрээс цус шүүрэх, 
мөн бие хийгээд сүнсний аль алиныг нь зовоход 
хүргэсэн тэрхүү зовлон нь—мөн намайг тэрхүү 
гашуун аяганаас уухгүй, мөн айснаас эргэн 
буцахад хүргэж болохоор байсан”36 гэдгийг 
илчилсэн юм. Гетсеманид болон загалмай 
дээрх Түүний зовлон шаналал ямар ч мөнх бус 
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хүмүүний тэвчиж чадахаас илүү их байсан.37 
Гэсэн хэдий ч Христ Өөрийнхөө Эцэгийг мөн 
биднийг хайрладаг учраас энэ бүгдийг тэвчсэн 
бөгөөд үр дүнд нь бидэнд үхэшгүй, мөнх 
амьдралыг санал болгох боломжтой болсон.

Есүс чидун жимс шахдаг газар болох Гетсеманид 
зовж шаналах үед “сүв бүрээс цус шүүрч”38 
байсан нь гүн гүнзгий бэлгэдлийн чанартай 
байдаг. Аврагчийн үед чидун жимснээс тос гаргаж 
авахын тулд эхлээд чидун жимсийг нэгэн том 
чулуугаар дээрээс нь бяцалдаг байжээ. Гарч ирсэн 
нухшийг зөөлөн, давхарлан тавьсан сул нэхээстэй 
сагсанд хийдэг байв. Давхарлан тавьсан сагсны 
жин хамгийн сайн, шинэ тосыг шахаж гаргадаг. 
Овоолсон сагсан дээр том дүнз тавин, дахин нэг 
удаа тос гаргахаар шахдаг байв. Эцэст нь хамгийн 
сүүлийн дусал тосыг шавхахын тулд дүнзний 
хоёр талд чулуу өлгөн, бяцалдаг байж.39 Чидун 
жимсний тос анх гарч ирэхдээ яг л цус шиг улаан 
байдаг.

Аврагчийн тухай Матайн цэдэглэсэн түүхийн 
талаар би боддог. Тэрхүү шийдвэрлэх орой Аврагч 
Гетсемани руу явж, “зовж, шаналж эхэлсэн. …

Тэндээс жаахан цаашаа яваад, нүүрээрээ унаж, 
Эцэг минь, хэрэв боломжтой бол Надаас энэ аягыг 
өнгөрүүлээч. Гэвч Миний хүслээр биш, харин 
Таны хүслээр болог гэж залбир[сан].”40

Зовлон шаналал нь улам бүр ихсэх үед Тэрээр 
хоёр дахь удаагаа тусламж гуйсан. Эцэст нь 
зовлон шаналлынхаа оргил үед гурав дахь удаагаа 
тусламж гуйсан билээ. Тэрээр эцсийн дусал цусаа 
шавхан, шударга ёс гүйцэлдэх хүртэл энэ зовлон 
шаналлыг тэвчсэн юм.41 Тэрээр үүнийг таны 
төлөө, миний төлөө хийсэн.

Тэнгэрлэг хайр хэчнээн үнэ цэнтэй бэлэг вэ! 
Хайраар дүүрэн Есүс “би та нарыг эдгээж 
болохын тулд та нар надад эргэж ирж, мөн 
нүглүүдээ наманчилж, мөн хөрвүүлэгдэхгүй гэж 
үү?”42 хэмээн асуусан. Тэрээр “Болгоогтун, миний 
нигүүлслийн мутар та нарын зүг сунгаастай 
байна, мөн ирэх хэнийг боловч … би хүлээн авах 
болно; мөн надад ирэх тэд адислагдсан болой”43 
хэмээн нигүүлсэнгүй батлан айлдсан.

Эхлээд таныг хайрласан Түүнийг та хайрлах уу?44 
Тэгвэл Түүний зарлигуудыг сахь.45 Найзынхаа 
төлөө Өөрийнхөө амьдралыг өгсөн найзаа та 
хайрлах уу?46 Тэгвэл Түүний зарлигуудыг сахь.47 
Түүний хайр дотор та байж, өгөөмрөөр танд 
санал болгож байгаа бүхнийг хүлээн авах уу? 
Тэгвэл Түүний зарлигуудыг сахь.48 Бид Түүний 
хайр дотор бүрэн дүүрэн байх болтугай хэмээн би 
залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, амен.  
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Бурханы нууцууд зөвхөн Түүний тааллаар болон 
Ариун Сүнсний хүчээр бидэнд дэлгэгддэг.

Намайг жаахан байхад 
эцэг эхийн маань 
хүлээн авсан нэгэн 
бэлэг миний дүү Дэвид 
бид хоёрт үнэхээр 
сонирхолтой санагдаж 
билээ. Тэрхүү бэлэг 
бол бошиглогч Иосеф 
Смитийн тэнгэр элч 
Моронайгаас хүлээн 
авсан алтан ялтсуудын 
жижиг загвар байв. Тэр 

загварт дээрээ бичигтэй арав гаруй металл хуудас 
байсныг би санаж байна. Гэхдээ хуудсууд бидний 
анхаарлыг татаагүй юм.

Бид Сэргээлтийн түүхүүдийг сонсож өссөн. Бид 
тэнгэр элч Моронай уулын бэлд булсан алтан 
ялтсуудыг Иосеф Смитэд  өгсөн тухай мэддэг 
байсан бөгөөд Хүүхдийн хэсэгт энэ тухай дуулдаг 
байв.1 Тиймээс бидний сониуч зан хөдөлж, тэрхүү 
загвар ялтсуудын хоёр жижиг металл боолтоор 
бат бөх лацадсан хэсэгт юу бичигдсэнийг харахыг 
үнэхээр их хүсэж байлаа.

Биднийг сониуч зан ямар нэгэн зүйл хийхэд 
хүргэх хүртэл тэрхүү ялтсуудыг гэрийн жижиг 
ширээн дээр байрлуулсан байдаг байв. Хэдий 
бид эдгээр ялтас нь Моронайн өгсөн жинхэнэ 
ялтас биш гэдгийг мэдэж байсан ч лацадсан 
хэсгийг үзэхийг үнэхээр хүссэн юм. Дүү бид 
хоёр лацадсан хэсгийг нээж, дотор нь юу байгааг 
харахын тулд цөцгийн тос түрхдэг хутга, хуучин 
халбага зэрэг санаанд орсон бүхий л зүйлээрээ 
түүнийг онгойлгохоор хэд хэдэн удаа оролдсон 
ч жижиг боолтуудыг авч чадаагүй. Бид ямар 
ч байсан сониучирхан хийсэн үйлдлийнхээ ул 
мөрийг үлдээхээргүй л ухаантай байсан юм даг. 
Ийнхүү бид “ялтсуудыг гөжиж нээх” оролдлогууд 

маань амжилтгүй болсонд урам хугарч, горьдлого 
тасарч билээ.

Би одоо ч гэсэн тэрхүү лацадсан хэсэгт юу 
байсныг мэдэхгүй. Бидний энэ түүхээс хамгийн 
ичмээр зүйл нь юу вэ гэвэл, унших ёстой байсан 
металл хуудсууд дээр юу бичсэн байсныг би 
одоо хүртэл огт мэдэхгүйд байгаа юм. Би тэдгээр 
хуудсан дээр Сэргээлтийн түүх, Моронайн өгсөн 
жинхэнэ ялтсуудыг харсан Иосеф Смит, гурав 
болон найман гэрчийн гэрчлэлүүд байсан л гэж 
бодож байна.

Энэ дэлхийг бүтээснээс хойш, бидний хайрт 
Тэнгэр дэх Эцэг маань Өөрийн хүүхдүүдэд 
бошиглогчдоор дамжуулан чиглүүлэг, 
удирдлага, зааварчилгаа өгсөөр ирсэн. Түүний 
үгс бошиглогчоор уламжлагдан, биднийг 
хөгжүүлж, мэдлэгтэй болгохын тулд судар болон 
хадгалагдсан билээ. Энэ талаар Нифай “Учир нь 
дотоод сэтгэл минь судруудад баясна, мөн зүрх 
минь тэдгээрийг тунгаан, мөн хүүхдүүдийнхээ 
эрдэм хийгээд тусын тулд тэдгээрийг бичиглэх 
бөлгөө. Болгоогтун, сэтгэл минь Их Эзэний 
зүйлүүдэд баясч; мөн зүрх минь өөрийн үзсэн 
мөн сонссон зүйлийг үргэлж тунгаадаг”2 хэмээн 
дүрсэлжээ.

Үүнээс гадна, өнгөрсөн эрин үеүдэд болон цаг 
хугацааны бүрэн байдлын энэ сүүлчийн эрин 
үед биднийг сүнслэгээр хөгжиж, мэдлэгтэй 
болоход тусалдаг Ариун Сүнстэй хамт байнга 
нөхөрлөснөөр Их Эзэний Сүмийн зохистой 
гишүүд адислагдсаар ирсэн билээ.

Дүү маань хичээнгүй болохоороо эцэг эхийнд 
маань байгаа тэрхүү загвар ялтсууд дээрх бүх 
үгийг уншсан байх гэж би тааварлаж байна. 
Харин би тэдгээр тодорхой хийгээд эрхэм үнэнийг 
үл ойшоож, илчлэгдэх ёсгүй зүйлсийг эрж хайхад 
хамаг хүчин чармайлтаа гаргаж билээ.

Харамсалтай нь, заримдаа бидний хөгжил, 

 Бидний сүнслэг хөгжил, мэдлэгийн төлөө
ДАЛЫН

АХЛАГЧ В.МАРК БАССЭТТ
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мэдлэг “ялтсуудыг гөжиж нээх” гэсэн гоомой 
хүслээс болж удаашрах, бүр зогсонги байдалд 
орох нь бий. Эдгээр үйлдэл биднийг энэ цаг үед 
ойлгох шаардлагагүй зүйлсийг хайж, Нифайн 
дүрсэлснээр бидний хөгжил болон тусын тулд 
бичигдсэн үнэн болох бидэнд төдийгүй бидний 
нөхцөл байдалд зориулсан тэрхүү гайхалтай 
сайхан үнэнийг үл хайхрахад хүргэдэг.

Нифайн дүү Иаков “Болгоогтун, Их Эзэний 
ажлууд агуу хийгээд гайхамшигтай юм. Түүний 
нууцуудын гүн нь хичнээн танигдашгүй билээ; 
мөн хүмүүн түүний бүхий л замуудыг олж мэдэх 
нь боломжгүй”3 хэмээн заасан.

Иаковын үгс биднийг “ялтсуудыг гөжиж нээх” юм 
уу Бурханы нууцуудыг хүчээр амжилттай дэлгэж 
чадахгүй гэдгийг заадаг. Харин Бурханы нууцууд 
зөвхөн Түүний тааллаар болон Ариун Сүнсний 
хүчээр бидэнд дэлгэгддэг.4

Иаков үргэлжлүүлэн

 “Мөн түүнд илчлэгдээгүй аваас ямар ч хүмүүн 
түүний замуудыг үл мэднэ; иймийн тул, ахан дүүс 
минь, Бурханы илчлэлтүүдийг бүү басамжил.

Учир нь болгоогтун, дэлхийн гадаргуу дээр 
хүмүүн түүний үгийн хүчээр ирсэн юм. … Ай 
тэгвэл, яахан өөрийн зорилго мөн тааллын дагуу 
газар дэлхийд, эсвээс үүний гадаргуу дээрх 
мутрынхаа бүтээлд зарлиглаж чадахгүй байх 
билээ?

Иймийн тул, ах дүүс минь, Их Эзэнд зөвлөхөөр 
бус, харин түүний мутраас зөвлөгөөг авахаар 
эрэлхийл”5 хэмээн заасан.

Бид Бурханы нууцуудыг буюу зөвхөн илчлэлтээр 
дамжуулан ойлгодог тэдгээр зүйлийг ойлгохын 
тулд Нифайн үлгэр жишээг дагах хэрэгтэй бөгөөд 
Нифай “үлэмж балчир бага хэдий ч, бие ханхар 
хийгээд Бурханы нууцыг мэдэх асар их хүсэлтэй 
байсны учир, иймийн тул, би Их Эзэнд хандаж 
гуйн залбирав; мөн болгоогтун тэрбээр надад 
зочлов, бас зүрх сэтгэлийг минь зөөллөсний учир 
би эцгийн ярьсан бүх үгсэд итгэсэн авай”6 хэмээн 
хэлжээ. Их Эзэн Өөрөө цааш нь тайлбарлахдаа 
Нифайг итгэлээ хөгжүүлж, зүрх сэтгэлийн номхон 
байдалд хичээнгүйлэн эрэлхийлж, Түүний 
зарлигуудыг сахидаг байснаа хэлсэн.7

Мэдлэг олж авахаар эрэлхийлэх Нифайн үлгэр 
жишээнд  (1) чин сэтгэлээсээ хүсэх, (2) даруу 
байх, (3) залбирах, (4) бошиглогчдод итгэх, 
(5) итгэлээ хөгжүүлэх, (6) хичээнгүй байх, (7) 
дуулгавартай байх зэрэг нь багтдаг. Эрэлхийлэх 
энэ арга нь “ялтсуудыг гөжиж нээх” буюу Их 
Эзэний цагийн хуваарийн дагуу, Ариун Сүнсний 
хүчээр илчлэгдэх ёстой зүйлсийг ойлгохыг хүчлэх 
гэсэн миний аргаас тэс өөр юм.

Орчин үед бид мэдлэгийг нэн даруй олж авах 
ёстой гэж үздэг бөгөөд мэдээллийг амархан олж 
авч, мэдэх боломжгүй үед тоохоо болих юм уу үл 
итгэхэд хүрдэг. Асар их мэдээллийн улмаас зарим 
хүн Их Эзэний тогтоосон хувийн илчлэлт хүлээн 
авах хэв загвараас илүүтэйгээр гарал үүсэл нь үл 
мэдэгдэх, боломжит эх үүсвэрт өөрийн эрхгүй 
итгэж найддаг. Иаков: “Гэвч болгоогтун, [тэд] 
зөрүүд хүмүүс байв; мөн тэд тодорхой байдлын 
үгсийг басамжилсан билээ…мөн тэд ойлгож 
чадаагүй зүйлүүдийнхээ төлөө эрэлхийлсэн 
юм. Иймийн тул, уг зорилгоос алсуур хайснаас 
болсон тэр, харалганыхаа учир тэд унах ёстой нь 
зайлшгүй; өөрөөр хэлбэл Бурхан тэднээс өөрийн 
тодорхой байдлыг зайлуулан авч, мөн тэдний 
ойлгож чадахгүй тэрхүү олон зүйлийг тэдэнд 
илгээсэн ажээ, тэд үүнийг хүссэний учир буюу. 
Мөн тэд үүнийг хүссэн учир Бурхан үүнийг тэд 
бүдэрч болохын тулд хийсэн ажгуу”8 хэмээн 
хэлэхдээ бидний цаг үеийг дүрсэлсэн байж болох 
юм.

Үүний эсрэг зүйлийг ерөнхийлөгч Дийтр 
Ф.Угдорфийн зөвлөгөөнөөс харж болно. 
Тэрээр номлогчдын тухай ярьсан ч түүний 
үгс сүнслэг үнэнийг хайгч бүгдэд хамаатай. 
Тэрээр  “Номлогчид Есүс Христэд итгэлтэй… 
байхдаа” мөн “тэд Их Эзэнд Түүний зарлигуудыг 
сахихуйцаар итгэж найддаг үедээ буюу бүр 
ийнхүү үйлдэх учир шалтгаанаа бүрэн ойлгоогүй 
байхдаа ч гэсэн итгэж найддаг. Тэдний итгэл 
хичээл зүтгэл, ажлаас нь харагддаг”9 гэжээ.

Өнгөрсөн 4-р сарын Ерөнхий чуулган дээр ахлагч 
Даллин Х.Өүкс: “Сүм өөртөө байгаа баримт 
бичгийг нээлттэй байлгахын тулд ихээхэн хичээж 
чармайж байгаа ч хэвлэх боломжтой бүхнээ 
хэвлэн гаргасны дараа хүртэл зарим үед гишүүдэд 
судалгаа хийгээд ч шийдвэрлэх боломжгүй үндсэн 
асуултууд байсаар байна. … Зарим зүйлийг зөвхөн 
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итгэлээр дамжуулан суралцах боломжтой”10 гэж 
тайлбарласан.

Эртний бошиглогчид мөн энэ зарчмыг зааж, 
хүмүүний төрөлх чанар цаг үе улиран одсон ч 
өөрчлөгддөггүй бөгөөд мэдлэгт зориулсан Их 
Эзэний хэв загвар хувирч өөрчлөгддөггүй болохыг 
харуулсан. Хуучин Гэрээн дэх “Бүх зүрхээрээ 
ЭЗЭНд итгэ. Өөрийн ойлголтод бүү түшиглэ”11 
гэсэн сургаалт үгийг эргэцүүлэн бодоорой.

Исаиа “Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг, 
Миний зам та нарын замаас, Миний бодол та 
нарын бодлоос өндөр билээ”12 гэж тайлбарласан.

Нифай “Ай Их Эзэн, би танд найдсан билээ, мөн 
би танд үүрд найдах болно”13 хэмээн тунхаглахдаа 
бас нэгэн гэрчлэлийг нэмсэн.

Их Эзэнд итгэж найдах нь биднийг Түүний 
мэргэн ухаан биднийхээс илүү гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрөхийг шаарддаг. Бид Түүний төлөвлөгөө 
сүнслэгээр хөгжиж, мэдлэг олж авахад хамгийн 
агуу боломж олгодог гэдгийг мөн хүлээн 
зөвшөөрөх ёстой.

Бид хэзээ ч энэ мөнх бус амьдралд “юмсын тухай 
төгс [ойлгосон] байх” шаардлагагүй. Харин бид 
“үнэн хийгээд үл харагдах зүйлүүдэд найдах”14 
ёстой.

Агуу итгэлтэй Нифай хүртэл өөрийн 
хязгаарлагдмал ойлголтыг хүлээн зөвшөөрч, 
тэнгэр элчийг “Бурханы хүлцлийг мэдэх үү та?” 
хэмээн асуухад “Тэрбээр хүүхдүүддээ хайртайг 
нь мэднэ би; тийм боловч, бүх зүйлүүдийн утгыг 
мэдэх нь үгүй би”15 хэмээн хариулсан байдаг.

Түүний нэгэн адил, Алма өөрийн хүү Хиламанд 
“Эдүгээ эдгээр нууцууд надад хараахан бүрэн 
дүүрэн мэдүүлэгдээгүй байна; тиймийн тул би 
түдгэлзэх болно”16 хэмээн илэрхийлсэн билээ.

Тэнгэр дэх Эцэг маань Өөрийн хүүхдүүдэд 
хайртай гэдгийг гэрчлэхийг хүсэж байна. 
Гэхдээ би Нифай болон Алмагийн нэгэн адил 
бүх зүйлийн утга учрыг мэдэхгүй. Надад бүх 
зүйлийг мэдэх шаардлага ч байхгүй бөгөөд “Гэвч 
болгоогтун, эдгээр зүйл үнэн гэсэн гэрчлэл болж 
надад бүх зүйл байдаг; мөн түүнчлэн танд ч 
тэдгээр нь үнэн хэмээн өөрт чинь гэрчлэл болох 
бүх зүйл байгаа. …

… Судрууд таны өмнө дэлгээстэй байна, тийм 
ээ, мөн бүх зүйл Бурхан байдгийг үзүүлдэг; тийм 
ээ, бүр газар дэлхий, мөн үүний гадаргуу дээрх 
бүх зүйл, тийм ээ, мөн үүний хөдөлгөөн, тийм ээ, 
мөн түүнчлэн өөрсдийн байнгын замаар хөдлөх 
тэр бүх гарагууд Эрхэм дээд Бүтээгч байдгийг 
гэрчилдэг юм”17 гэдгийг мэддэгийн хувьд би 
түдгэлзэж, Их Эзэнд найдах болно.

Бид мэргэн ухаант, үнэнч Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ 
мутрын бүтээл болохоо хүлээн зөвшөөрдгийн 
хувьд “Ай тэгвэл,” яагаад Түүнийг бидний 
сүнслэг хөгжил болон мэдлэгийг биднийхээс илүү 
“өөрийн зорилго мөн тааллын дагуу”18 удирдан 
залахыг зөвшөөрөхгүй байх билээ? 

Тэр амьд. Есүс Христ бол Түүний Төрсөн Ганц 
Хүү, хүн төрөлхтний Гэтэлгэгч. Христийн 
төгсгөлгүй Цагаатгалын ачаар Түүнд биднийг 
сүүлийн өдрүүдэд удирдах мэргэн ухаан, алсын 
хараа байдаг. Иосеф Смит Бурханы бошиглогч 
бөгөөд Түүний хаант улсыг дэлхий дээр бүрэн 
сэргээхээр сонгогдсон. Өнөөдөр Томас С.Монсон 
бол Бурханы амьд бошиглогч бөгөөд төлөөний 
хүн юм. Би энэхүү чин сэтгэлийн гэрчлэлээ Есүс 
Христийн нэрээр үлдээж байна, амен. 
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 Бид үнэнчээр үйлчилж, даруухнаар хүлээн 
авч, уужим сэтгэлээр тэвчиж, үнэн сэтгэлээсээ 
залбиран, зохистой хүртэж байх үедээ 
Христийн төлөө хичээнгүй байдаг.

Хайрт ах эгч нар аа, 
өнөөдөр би Сүмийн 
залуучууд, гайхалтай 
номлогчдодоо хандан 
үг хэлэх гэсэн юм. 
Мэдээж, сэтгэлээрээ 
залуу ах эгч нарыг 
ч гэсэн чих тавин 
сонсоход халуун 
дулаанаар урья.

Өнгөрсөн 8 сарын 
21-нд ерөнхийлөгч 

Рассэлл М.Нэлсон Японы гурав дахь ариун сүм 
болох Саппорогийн ариун сүмийг онцгойлон 
адисалсан юм. Саппорогийн ариун сүмийг Японы 
хойд зүгт орших Хоккайдо хэмээх газарт барьсан. 
Ютагийн адил Хоккайдод ажилсаг, хичээнгүй, 
анхдагчид суурьшин амьдардаг.

1876 онд нэрт сурган хүмүүжүүлэгч, эрдэмтэн 
доктор Виллиам Кларк1 Хоккайдод ирж, 
багшлахаар уригджээ. Тэр Японд наймхан сар 
амьдарсан ч гэлээ түүний Христэд итгэгчийн 
сүнс Христэд итгэдэггүй залуухан оюутнуудынх 
нь сэтгэлд гүн гүнзгий ул мөрөө үлдээсэн билээ. 
Тэрээр явахынхаа өмнө оюутнууддаа захиасаа 
үлдээсэн бөгөөд энэ нь нэгэн хүрэл хөшөөнд 
мөнхрөн үлдсэн юм.2 Тэр, “Хөвгүүд ээ, хичээнгүй 
бай! Христийн төлөө хичээнгүй бай!”3 хэмээн 
хэлжээ. “Христийн төлөө хичээнгүй бай!” гэсэн 
заавар нь өнөөдрийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдэд 
өдөр бүр шийдвэр гаргахад нь тусалж болох юм.

Др.Виллиам Кларк

 “Христийн төлөө хичээнгүй бай!” гэдэг нь ямар 

утгатай үг вэ? Христийн төлөө хичээнгүй байх 
нь Түүний ажлыг хийх хүсэлтэй, анхаарлаа 
төвлөрүүлсэн, үнэнч байхыг хэлнэ. Христийн 
төлөө хичээнгүй байх нь олны хүндлэлийг 
хүлээхийн тулд ганцаараа цоройж гарч ирэхийг 
тэр болгон хэлэхгүй. Харин энэ нь бид тойрог, 
салбартаа бувтналгүй, баяр хөөрөөр дүүрэн,чин 
сэтгэлээсээ, хичээл зүтгэл гарган үйлчлэхийг 
хэлнэ.

Дэлхийн өнцөг булан бүрд үйлчилж байгаа 
номлогчид маань Христийн төлөө чин сэтгэлээсээ 
хичээнгүй байхын гайхалтай сайхан үлгэр 
жишээ юм. Хэдэн жилийн өмнө Ямашита эгч бид 
хоёр Японы Нагоя номлолд үйлчилсэн. Манай 
номлогчид Христийн төлөө ихэд хичээнгүй 
байсан бөгөөд тэдний дунд ахлагч Кован нэртэй 
нэгэн залуу байсан.

Ахлагч Кован багадаа унадаг дугуйны ослоос 
болж баруун хөлөө алдсан байжээ. Түүнийг 
номлолд үйлчилж эхэлснээс хойш, хэдэн долоо 
хоногийн дараа хамтрагч нь над руу утсаар ярин 
ахлагч Кованы хиймэл хөл дугуйгаа унаж байхад 
нь эвдэрсэн гэв. Бид түүнийг сайн засварын газар 
аваачсан юм. Тэндхийн тусгай өрөөнд байхдаа би 
түүний хөлийг анх удаа харав. Түүний ямар их 
өвдөж байсныг би тэр үед л ухаарч билээ. Хиймэл 
хөлийг нь ч засаж өгч, тэр ч бүс рүүгээ буцав.

Харин энэ явдлаас хойш хэдхэн долоо хоногийн 
дотор хиймэл хөл нь хэд хэдэн удаа эвдрэв. 
Бүсийн эрүүл мэндийн зөвлөх ахлагч Кованыг 
гэрт нь буцааж, өөр номлолд хуваарилах нь зүйтэй 
гэж зөвлөлөө. Ахлагч Кован сайн номлогч бас 
Японд үлдэх ихээхэн хүсэлтэй байсан болохоор би 
зөвлөхийн саналыг хүлээн зөвшөөрөхгүй л байв. 
Яваандаа ахлагч Кованы бие ажлынхаа ачааллыг 
дийлэхээ больж эхлэв. Хэдий тийм байсан ч гэсэн 
тэр бувтнаж, гомдоллосонгүй.

Надад ахлагч Кованд дугуй унах шаардлагагүй 

ДАЛЫН
АХЛАГЧ КАЗУХИКО ЯМАШИТА

 Христийн төлөө хичээнгүй бай
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газар үйлчлэх боломж олгохыг дахин зөвлөсөн 
юм. Би ч энэ нөхцөл байдлыг  мөн ахлагч Кованы 
болон түүний ирээдүйн тухай эргэцүүлэн бодож, 
залбирлаа. Надад ахлагч Кованыг гэрт нь буцааж, 
тэрээр өөр номлолд томилогдох хүртлээ хүлээх 
нь зүйтэй гэсэн мэдрэмж төрсөн юм. Би түүн 
рүү утасдаж, хайртай гэдгээ, санаа зовж явдгаа 
илэрхийлээд, гаргасан шийдвэрээ хэллээ. Тэр юу 
ч хариулсангүй. Утасны нөгөө талд уйлж байгаа 
нь л надад сонсогдов. Би “Ахлагч Кован, та надад 
одоо хариу өгөх хэрэггүй. Би маргааш ярья. 
Миний саналыг чин сэтгэлээсээ залбирч, бодож 
үзээрэй” гэв.

Маргааш өглөө утасдахад тэр миний зөвлөгөөг 
дагана гэдгээ даруухнаар хэлэв.

Хамгийн сүүлд ярилцлага хийж байхдаа би 
түүнээс “Ахлагч Кован, номлолын хүсэлтээ 
илгээхдээ та дугуй унах шаардлагагүй номлолд 
илгээх хүсэлт тавьсан уу?” гэж асуулаа.

Тэр “Тийм ээ, ерөнхийлөгч өө, би тийм хүсэлт 
тавьсан” гэв.

Би хариуд нь “Ахлагч Кован, та дугуй унах 
шаардлагатай Япон Нагоя Номлолд дуудагдсан 
байна. Энэ тухай гадасныхаа ерөнхийлөгчид 
хэлсэн үү?” гэж асуухад түүний хариулт намайг 
гайхшируулсан юм.

Тэр надад, “Үгүй ээ, би хэлээгүй. Их Эзэн 
намайг тэнд үйлчил гэж дуудсан болохоор би 
биеийн тамирын зааланд дугуй унахад өөрийгөө 
бэлтгэхээр шийдсэн” гэлээ.

Ярилцлагын төгсгөлд тэр надаас, “Ерөнхийлөгч 
Ямашита, би яах гэж Японд ирсэн юм бэ? Би 
яагаад энд байгаа юм бэ” гэж нулимс дуслуулан 
асуув.

Би түүнд, “Ахлагч Кован, чиний яах гэж ирсэн нэг 
шалтгааныг би мэднэ. Чи миний төлөө энд ирсэн. 
Би ямар гайхалтай залуутай үйлчилж байгаагаа 
ойлгож ухаарсан. Би чамтай уулзсандаа баярлаж 
талархдаг” гэж огт эргэлзэлгүй хариулсан юм.

Ахлагч Кован гэртээ буцаж, автомашинаар 
явж очоод, ажлаа хийх боломжтой номлолд 
томилогдон үйлчлэхээр болсон гэдгийг хэлэхэд 

би их баяртай байна. Би зөвхөн ахлагч Кованаар 
биш бас дэлхийн өнцөг булан бүрд бувтнаж, 
гомдлохгүй өөрсдийн хүслээр үйлчилж байгаа бүх 
номлогчоороо бахархдаг. Ахлагчид болон эгч нар 
аа, та нарын итгэлд мөн анхаарлаа төвлөрүүлж, 
Христийн төлөө ихэд хичээнгүй байгаад тань 
баярлалаа. 

Мормоны Номд Христийн төлөө хичээнгүй 
байсан олон хүний түүх байдаг. Залуу Алма бага 
залуу байхдаа Сүмийг болон сүмийн гишүүдийг 
мөрдөж хавчдаг байсан ч түүний зүрх сэтгэл 
гайхалтай өөрчлөгдөж, хүчирхэг номлогч болон 
үйлчилсэн билээ. Тэрээр Их Эзэний удирдамжийг 
эрэлхийлэн, хамтрагчидтайгаа үйлчилж байхдаа 
тэднийг адисалдаг байв. Их Эзэн түүнийг 
хүчирхэгжүүлэн, тэрээр өөрт тулгарсан сорилт 
бэрхшээлээ даван гарч чадсан.

Алма хүү Хиламандаа

“Бурханд найдлага тавьсан хэн боловч өөрсдийн 
зүдгүүрүүдэд, мөн өөрсдийн бэрхшээлүүдэд 
хийгээд өөрсдийн зовлонгуудад дэмжигдэх 
болно…

… Бурханы зарлигуудыг дага…

Бүх үйлүүдээ Их Эзэнтэй зөвлөгтүн, мөн тэрээр 
чамайг сайны төлөө чиглүүлэх болно”4 хэмээн 
хэлжээ.

Хоёр дахь хүү маань өсвөр насныхаа ихэнх 
хугацааг Сүмээс гадуур өнгөрөөсөн. Түүнийг 
20 настай байхад амьдралаа өөрчлөх хүслийг 
төрүүлсэн нэгэн үйл явдал тохиолдсон юм. Тэр 
гэр бүл, Сүмийн гишүүдийн хайр, залбирал, 
тусламжийн ачаар Их Эзэний нигүүлсэл, ач 
ивээлээр Сүмдээ эргэн ирсэн.

Дараа нь хүү маань Вашингтон Сиэтл Номлолд 
үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Эхлээд түүний урам 
ихэд хугарч шантарч байжээ. Тэр гурван сарын 
турш орой бүр ариун цэврийн өрөөнд ороод 
уйлдаг байсан аж. Тэр ахлагч Кованы адил “Би 
яагаад энд байгаа юм бэ?” гэдгээ ойлгох гэж 
хичээсэн.

Түүнийг нэг жил үйлчилснийх нь дараа бид нэгэн 
э-мэйл хүлээн авсан бөгөөд тэр нь залбирлын 
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маань хариу байсан юм. Тэр: “Одоо би Бурханы 
болон Есүсийн хайрыг үнэхээр мэдэрдэг. Би 
эртний бошиглогчидтой адил болохын тулд 
шаргуу ажиллана. Хэдийгээр саад бэрхшээл 
олон байгаа ч гэсэн би үнэхээр аз жаргалтай 
байна. Есүст үйлчилнэ гэдэг хамгийн сайхан зүйл 
юм. Үүнтэй адил гайхалтай зүйл үгүй. Би их аз 
жаргалтай байна” гэж бичсэн байлаа.

Тэр Алмагийн: “Мөн ай ямар баясал, мөн ямар 
гайхамшигт гэрлийг болгоосон билээ би; тийм 
ээ, бодгаль минь ямархуу шаналалд байсан лугаа 
адил тийм үлэмжийн баяслаар дүүргэгдсэн байв!”5 

хэмээн мэдэрсэн мэдрэмжийг мэдэрсэн байлаа.

Бидний амьдралд саад бэрхшээл тохиолдох 
боловч бид Христийн төлөө хичээнгүй байж чадах 
юм бол Түүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, саад 
бэрхшээлийн дунд ч гэсэн баяр баясгаланг мэдрэх 
боломжтой. Гэтэлгэгч маань төгс үлгэр жишээ 
юм. Тэрээр Өөрийн ариун үйл хэргийг ойлгож, 
Бурхан Эцэгийн хүсэлд дуулгавартай байсан. 
Долоо хоног бүр Түүний гайхамшигт үлгэр 
жишээг сануулдаг ариун ёслолоос хүртэх нь ямар 
онцгой адислал вэ!

Ах эгч нар аа, бид үнэнчээр үйлчилж, даруухнаар 
хүлээн авч, уужим сэтгэлээр тэвчиж, үнэн 
сэтгэлээсээ залбиран, зохистой хүртэж байх үедээ 
Христийн төлөө хичээнгүй байдаг.

Бид аливаа асуудал, саад бэрхшээлийг тэвчээртэй, 
итгэлтэйгээр хүлээн авахдаа Христийн төлөө 
хичээнгүй байж, гэрээт аян замдаа баяр 
баясгаланг олох болтугай.

Их Эзэн таныг мэднэ гэдгийг би гэрчилж байна. 
Тэр бас танд тохиолдож байгаа саад бэрхшээл, 
асуудлыг мэднэ. Тэр таны Түүнд чин сэтгэлээсээ 
үйлчлэх хүслийг, тийм ээ бүр хичээл зүтгэлийг 
тань мэднэ. Тэр таныг ийнхүү хийхийн хэрээр 
удирдан залж, адисалж байх болтугай. Есүс 
Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Бидний хэлж хэвшсэн “гишүүн номлогчийн 
ажил” бол ямар нэг хөтөлбөр бус, харин хайрын 
илрэл бөгөөд эргэн тойрныхондоо туслах хүсэл 
юм.

I.

Дэлхий дээрх 
тохинууллынхаа эцэст 
бидний Аврагч Есүс 
Христ шавь нартаа 
“Иймээс явж, бүх 
үндэстнийг дагалдагч 
болгогтун” (Maтай 
28:19) мөн “Бүх 
дэлхийгээр явж, сайн 
мэдээг бүх бүтээлд 

тунхаглагтун” (Maрк 16:15) хэмээн зарлигласан. 
Христийн шашинтан бүр хүн бүхэнтэй сайн 
мэдээг хуваалцах эдгээр зарлигийг биелүүлэх 
учиртай. Олон хүн үүнийг “Агуу үүрэг” хэмээн 
нэрлэдэг.

Аврагч бидэнд хайрлахыг заасан

Өнөө өглөөний хуралдаан дээр ахлагч Нийл 
Л.Андэрсэний дүрслэн хэлснээр хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд бол энэ агуу үүргийг биелүүлэхийг 
хамгийн их эрмэлздэг хүмүүс яах аргагүй мөн. 
Бид ингэх ч учиртай. Яагаад гэвэл Бурхан бүх 
хүүхдэдээ хайртай бөгөөд тэднийг адислахын 
тулд эдгээр хожмын өдөр амин чухал нэмэлт 
мэдлэг, хүч чадлыг сэргээсэн гэдгийг бид мэддэг. 
Аврагч бүх хүнийг ах, эгч шигээ хайрлахыг 
бидэнд заасан. Бид энэ зааврыг сэргээгдсэн 
сайн мэдээний гэрч, захиасыг “бүх үндэстэн, 
ястан, хэлтэн, хүмүүсийн дунд” (С ба Г 112:1) 
тунхаглах замаар биелүүлдэг. Энэ бол хожмын 
үеийн гэгээнтэн байхын амин чухал хэсэг юм. 
Бид үүнийг баяр баясгалант боломж завшаан гэж 
авч үздэг. Бурханы хүүхдүүдтэй мөнхийн үнэнийг 

Сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах нь

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ДАЛЛИН Х.ӨҮКС

хуваалцахаас илүү баяр баясгалант зүйл гэж юу 
байхсан билээ?

Өнгөрсөн үед боломжгүй байсан сайн мэдээг 
хуваалцах олон эх сурвалж өнөөдөр бидэнд 
байна. Бидэнд телевизор, интернэт, олон нийтийн 
сүлжээний өөр өөр сувгууд байна. Бидэнд мөн 
сэргээгдсэн сайн мэдээг танилцуулах олон үнэт 
захиас байна. Сүм олон улс оронд үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа бөгөөд бидэнд илүү олон тооны 
номлогч байна. Гэвч бид энэ бүх эх сурвалжийг 
бүрэн дүүрэн ашиглаж байна уу? Бидний ихэнх 
нь үгүй гэж хэлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Бид 
бүх дэлхийд сэргээгдсэн сайн мэдээг тунхаглах 
тэнгэрлэг үүргээ илүү үр дүнтэй биелүүлэхийг 
хүсдэг.

Аливаа гадсанд эсвэл улс оронд сайн мэдээг 
хуваалцах үр дүнтэй олон сайхан санаа бий. Гэсэн 
хэдий ч бид даян дэлхийн Сүм учраас хаана ч үр 
дүнтэй байх санаануудыг буюу дөнгөж шинээр 
нээгдсэн нэгжээс эхлээд хамгийн туршлагатай 
нэгж хүртэл, Есүс Христийн сайн мэдээнд элэгсэг 
ханддаг соёлоос эхлээд шашныг хүлцдэггүй 
үндэстнүүдэд хүртэл үр дүнтэй байх санаануудыг 
ярихыг хүсэж байна. Есүс Христийн нэрийг 
огт сонсоогүй эсвэл Түүнд үнэнчээр итгэдэг, 
өөрсдийгөө сайжруулах арга замыг эрэлхийлж 
буй эсвэл одоогийн амьдралдаа сэтгэл хангалуун 
байгаа зэрэг хүмүүстэй ярилцахдаа ашиглаж 
болох санаануудын талаар би яримаар байна.

Аливаа нөхцөл байдалд сайн мэдээг хуваалцахад 
тань тус болох ямар зөвлөгөөг би өгч чадах бол? 
Сэргээгдсэн сайн мэдээг бүх үндэстэн, ястан, 
хэлтэн, хүмүүстэй хуваалцахад хийх зүйл маш их 
байгаа учраас бидэнд гишүүн бүрийн тусламж 
хэрэгтэй бөгөөд гишүүн бүр тусалж чадна.

Ерөнхийлөгч Монсон гишүүдийг болон 
номлогчдыг хамтдаа хөдөлмөрлөхөд урамшуулан 
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дэмжив.

Номлолын ажилд гишүүдийн оролцох оролцоо 
нь сургаалд хөрвөгдөх, сүмд үлдэхийн аль алинд 
амин чухал гэдгийг бид бүгд мэддэг. Ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсон “Одоо үе бол гишүүд болон 
номлогчид гар, сэтгэл нийлж ажиллан, хүмүүсийг 
Их Эзэнд авчрахын төлөө Түүний жимсний 
талбайд хөдөлмөрлөх цаг юм. Тэрбээр сайн 
мэдээг хуваалцах үй түмэн арга замыг бидэнд 
зориулан бэлтгэсэн бөгөөд хэрэв бид Түүний 
ажлыг итгэлээр хийвэл Тэр бидэнд туслах болно”1 
хэмээн хэлсэн.

Номлолын ажил ердөө л нэг гол түлхүүр нь биш

Сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах нь Христийн 
шашинтай бидний насан туршийн үүрэг, боломж 
завшаан юм. Ахлагч Квинтин Л.Күк бидэнд 
“Номлолын ажил бол төгөлдөр хуурын наян 
найман товчлуурын ердөө л хааяа нэг тоглогддог 
товчлуур биш юм. Харин хэрэв бид Христийн 
шашинд болон Есүс Христийн сайн мэдээнд 
үнэнч хэвээр байх ёстой бол амьдралын маань 
туршид заавал тоглогдох аялгууны хамгийн гол 
аккорд нь юм”2 гэж сануулсан.

II.

Ажил, амьдралын нөхцөл байдлаас үл хамааран 
сайн мэдээг хуваалцахад туслахын тулд 
гишүүдийн хийж чадах гурван зүйл байдаг. Бид 
бүгд эдгээрийг хийх хэрэгтэй. Үүнд:

Нэгд, бид бүгд авралын ажлын энэ амин чухал 
хэсэгт туслах хүсэлтэй болохын төлөө залбирч 
чадна. Бүхий л хичээл зүтгэл хүсэлтэй байхаас 
эхэлнэ.

Хоёрт, бид өөрсдөө зарлигуудыг сахиж чадна. 
Итгэлтэй, дуулгавартай гишүүд бол үнэн болоод 
сэргээгдсэн сайн мэдээний хамгийн нөлөө бүхий 
гэрчүүд байдаг. Үүнээс ч чухал нэг зүйл гэвэл 
итгэлтэй гишүүд үргэлж Аврагчийн Сүнстэй 
хамт байдаг бөгөөд Есүс Христийн сэргээгдсэн 
сайн мэдээг хуваалцах агуу ажилд оролцохыг 
эрэлхийлэхдээ Сүнсээр удирдуулдаг.

Гуравт,  бид сайн мэдээг бусадтай хуваалцахын 

тулд тус тусын нөхцөл байдалд юу хийж чадах 
талаараа удирдамж хүсэн залбирч чадна. Энэ 
нь номлогчдын төлөө эсвэл бусдын төлөө 
залбирахаас өөр юм. Бид өөрсдийнхөө хийж 
чадах зүйлийн төлөө залбирах хэрэгтэй. Ийм 
төрлийн илчлэлт хүссэн залбирал нь үйлдэлтэй 
нэгдвэл хариулагддаг гэдгийг бид санавал зохино. 
Судрууд үүнийг үнэн хүсэл эсвэл бүх зүрх сэтгэл 
гэж нэрлэдэг. Хүлээж авсан илчлэлтийнхээ 
дагуу үйлдэнэ гэж амлан залбирч, хэрэв Их Эзэн 
танд хэн нэгэнтэй сайн мэдээний талаар ярих 
удирдамж өгвөл тийн үйлдэнэ гэдгээ амла.

Ямар ч үед зарим хүн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
нэмэлт үнэнийг хүлээж авахад бэлэн, зарим 
нь бэлэн бус байдаг учраас бидэнд Их Эзэний 
удирдамж хэрэгтэй. Бид хүмүүсийн бэлэн, бэлэн 
биш эсэхийг шүүх шүүгчид болох ёсгүй. Их 
Эзэн бүх хүүхдийнхээ зүрх сэтгэлийг мэддэг 
бөгөөд хэрэв бид илчлэлт хүсэн залбирвал “үгийг 
сонсоход бэлтгэгдсэн” (Aлма 32:6) хүмүүсийг 
олоход туслах болно.

Их Эзэний төлөөлөгч миний хувьд Сүмийн 
гишүүн, гэр бүл бүрийг Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээж авахад 
бэлтгэгдсэн хүмүүсийг олоход туслахыг Их 
Эзэнээс гуйн залбирна уу хэмээн урьж байна. 
Ахлагч М.Рассэлл Баллард нэгэн чухал зөвлөгөө 
өгсөн бөгөөд би үүнтэй санал нэг байдаг. Тэрээр 
“Их Эзэнд итгэ. Тэр бол Сайн Хоньчин мөн.  
Тэрээр хоньдоо мэддэг. … Хэрэв бид оролцохгүй 
бол Сэргээлтийн захиасыг сонсож болох олон хүн 
үүнийг сонсохгүй өнгөрөх болно. … Зарчим нь 
номлолын боломжуудын төлөө хувиараа болоод 
гэр бүлээрээ залбир гэсэн маш энгийн юм”3 гэжээ. 
Бид итгэлээ харуулбал эдгээр боломж “албадах 
эсвэл урьдчилан бэлтгэх шаардлагагүйгээр ирэх 
болно. Эдгээр нь ах, эгч нараа гэсэн хайрын үр 
дүн болж, жам ёсоороо гарч ирнэ.”4 

Үүнийг үнэн гэдгийг би мэднэ. Бид Их Эзэнийг 
тусална гэдэгт итгэлтэй байснаараа удирдамж, 
урам дэм авч, хайрын мөнхийн чухал энэ ажлаас 
баяр баяслыг олох болно гэдгийг амлаж байна. 
Сайн мэдээг хуваалцахын амжилт нь хүмүүсийн 
юу гэж хариулахаас үл хамааран тэднийг хайраар 
мөн тэдэнд туслах үнэн хүсэлтэйгээр урих явдалд 
оршино гэдгийг бид ойлгох болно.
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III.

Сайн мэдээг үр дүнтэй хуваалцахын тулд бидний 
хийж чадах өөр зүйл бас байдаг.

1.
 “Хүмүүс биднийг заахад бэлэн үед бус, өөрсдөө 
суралцахад бэлэн үедээ суралцдаг гэдгийг”5 бид 
санах хэрэгтэй. Сэргээгдсэн Сүмийн сургаалд 
заасан зүйлсийн талаарх нэмэлт сургаалууд 
зэрэг бидний сонирхдог зүйл үргэлж бусдын 
сонирхлыг татаад байдаггүй. Ерөнхийдөө бусад 
хүн сургаалыг бус, үүнээс гарах үр дүнг хүсдэг. 
Тэд Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
нөлөөг амьдралдаа мэдэрснээр Сүнсийг мэдэрч, 
сургаалыг сонирхож эхэлдэг. Тэд илүү их аз 
жаргалтай байж, Бурхантай ойр байхыг эсвэл 
амьдралын зорилгыг илүү сайн ойлгохыг хайж 
эрэлхийлэх үедээ сонирхдог байж болох юм.6 
Тиймээс, бид бусад хүний илүү ихийг мэдэх гэсэн 
сонирхлыг хэрхэн ялган таних талаар ажигч 
гярхай байж, залбирч эрэлхийлэх хэрэгтэй. Энэ нь 
аливаа хүний одоогийн нөхцөл байдал, тэдэнтэй 
харилцах бидний харилцаа гэх мэт олон зүйлээс 
шалтгаална. Энэ нь түүнчлэн зөвлөл, чуулга, 
Халамжийн нийгэмлэг дээр ярилцах сайхан сэдэв 
болдог.

2.
Бид бусадтай ярилцахдаа Есүс Христийн болон 
Түүний сайн мэдээний тухай суралцах урилга 
нь манай Cүмийн тухай суралцах урилгаас илүү 
чухал гэдгийг санах хэрэгтэй.7 Бид хүмүүсийг 
сайн мэдээнд хөрвөгдөөсэй хэмээн хүсдэг. 
Үүнд Мормоны Номын агуу үүрэг оршино. 
Манай Сүмийн талаарх мэдрэмж Есүс Христэд 
хөрвүүлэгдсэний дараа ирдэг болохоос өмнө нь 
ирдэггүй. Олон хүн Сүмийн талаар эргэлздэг ч 
Аврагчид хайртай байдаг. Чухал зүйлүүдийг эхэнд 
нь тавь.

3.
Бид асуудлаа тодорхойлсон хүмүүст туслахыг 
хичээх үед эсвэл тэдэнтэй хамт олон нийтийн сайн 
дурын үйлчлэлд оролцох буюу бусдын зовлон 
шаналлыг нимгэлэх, ядуу болон тусламж хэрэгтэй 
хүмүүсийг харж хандах, бусдын амьдралыг 
дээшлүүлэх үед энэ нь биелдэг.

4.
Сайн мэдээг хуваалцах бидний хүчин чармайлт 
найз нөхөд, танилын хүрээгээр хязгаарлагдах 
ёсгүй. Олимпийн наадмын үеэр Рио Дэ 
Жанейрогийн нэгэн ХҮГ таксины жолооч 
Мормоны Номын долоон өөр хэл дээрх хувийг 
авч яваад, авах боломжтой хүмүүст тарааж 
байсан гэдгийг бид сонсож мэдсэн. Тэр өөрийгөө 
“такси жолооддог номлогч” гэж нэрлэсэн байсан 
төдийгүй “Рио Дэ Жанейрогийн гудамжууд бол 
миний номлолын талбар”8 гэж хэлжээ.

Гишүүн номлогч байх тал дээр арвин туршлага 
хуримтлуулсан Клэйтон М.Кристэнсэн “өнгөрсөн 
хорин жилийн турш бидний харилцаа хэр дотно 
байх болон аливаа хүн сайн мэдээнээс суралцах 
сонирхолтой байх хоёрын хооронд ямар ч 
харилцан хамаарал байхгүйг бид ажигласан”9 

хэмээн хэлжээ.

5.
Тойргийн бишоп Сүмийг сонирхсон хүмүүсийг 
авчрах уриалга хүлээн авсан гишүүдэд 
зориулсан ариун ёслолыг тусгайлан төлөвлөж 
болно. Тойргийн гишүүд уг цуглааны агуулгыг 
сонирхолтой сэдвээр мөн Сүмийг сайнаар 
таниулах арга замаар төлөвлөн зохион байгуулсан 
гэдгийг мэдээд, таньдаг хүмүүсээ авчрахдаа 
эргэлзэхгүй байх болно.

6.
Сайн мэдээг хуваалцах өөр олон боломж байдаг. 
Жишээлбэл, энэ зун би ангийнхаа хуучин найзыг 
өвчнийх нь тухай асуухаар утасдах үед нь 
сэргээгдсэн сайн мэдээг сонсож, мэддэг болсон 
нэгэн шинэ гишүүнээс сайхан захиа хүлээн авсан. 
Тэр “Түүний өөрийгөө танилцуулсан байдал 
надад их сонин санагдаж билээ. Би номлогчдоос 
хэдэн сар суралцсаны дараа баптисм хүртсэн. 
Үүнээс хойш миний амьдрал дээрдсэн дээ”10 гэж 
бичсэн байв. Бид сэргээгдсэн сайн мэдээний ачаар 
амьдрал нь сайжрах олон хүнийг мэддэг. Бид 
тэдэн рүү гараа сунгаж байна уу?

7.
Манай залуу гишүүдийн олон нийтийн сүлжээг 
ашиглах сонирхол, чадвар нь бусдыг сайн 
мэдээнд сонирхолтой болгох онцгой боломжийг 
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тэдэнд олгодог. Мормон нифайчуудад үзэгдсэн 
Аврагчийн тухай “Хүүхдүүдэд тэрбээр зааж мөн 
тохинуулж, … мөн тэд ярьж чадахын тулд тэдний 
хэлийг тэрбээр хурцалсан бөлгөө” (3 Нифай 
26:14) хэмээн бичсэн. Өнөө үед бид “тэд ярьж 
чадахын тулд тэдний [текст бичдэг эрхий хурууг] 
хурцалсан” гэж хэлж болох байх гэж бодож байна. 
Урагшаа, залуус аа!

Мессежээр дамжуулан сайн мэдээ хуваалцах нь

Сайн мэдээг хуваалцах нь ачаа дарамт бус, 
харин баяр баясгалан юм. Бидний хэлж хэвшсэн 
“гишүүн номлогчийн ажил” бол ямар нэг 
хөтөлбөр бус, харин хайрын илрэл бөгөөд эргэн 
тойрныхондоо туслах хүсэл юм. Түүнчлэн энэ 
нь Аврагчийн сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар 
ямар бодолтой явдгаа харах боломж мөн. Ахлагч 
Баллард “Бидний хөрвүүлэг, амьдралдаа сайн 
мэдээний талаар ямар бодолтой байдгийн хамгийн 
чухал нотолгоо бол үүнийг бусадтай хуваалцах 
бидний хүсэл юм”11 хэмээн заасан.

Дэлхийн гэрэл, амь болох Есүс Христийг би 
гэрчилж байна (3 Нифай 11:11-ийг үзнэ үү). 
Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээ мөнх бус байдалд 
бидний замыг гэрэлтүүлдэг. Түүний Цагаатгал 
бидэнд үхлийн дараах амьдралын баталгаа 
болон үхэшгүй байдал өөд тэмүүлэх хүч чадлыг 
өгдөг. Түүний Цагаатгал бидэнд нүглүүдээсээ 

өршөөгдөж, Бурханы алдар суут авралын 
төлөвлөгөөгөөр “Бурханы бүх бүлгүүдээс хамгийн 
агуу бэлэг болох” (С ба Г 14:7) мөнх амьдралд 
тэнцэх боломж олгодог. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Та бүхэн гэрийн багшийн хувьд Бурханы 
хүүхдүүдэд Түүний төлөөлөгч байж, өөрсдийн 
хариуцсан хүмүүсийг хайрлан, халамжилж, 
тэдний төлөө залбираасай хэмээн хүсэж байна.

Нэгэн ганц бие эгч 
саяхан ажлаа тараад 
гэртээ иртэл зоорийн 
хэсэг нь бүхэлдээ 5 
см хэрийн гүн усанд 
автсан байжээ. Түүний 
нэрийг Молли гэж 
өөрчилье. Ус зайлуулах 
хоолойгоо дундаа 
хэрэглэдэг хөршийнхөн 
нь тэр өдөр хэт их 
угаалга үйлдэж, усанд 
орсны улмаас гэрт нь 

ус алдсан болохыг тэр даруй ойлгов.

Тэрээр найз руугаа утасдан, ирж туслахыг 
гуйгаад, тэд хувингаар ус зөөж, цэвэрлэж эхэлсэн 
байна. Яг тэр мөчид хаалганы хонх дуугарахад 
“Гэрийн багш нар чинь ирлээ!” хэмээн найз нь 
хашгиран хэлэв.

Молли инээгээд, “Өнөөдөр сарын сүүлчийн өдөр 
мөн ч гэсэн миний гэрийн багш нар биш гэдэгт 
мөрийцсөн ч бэлэн байна” гэж хариулжээ.

Хөл нүцгэн, нойтон өмдтэй, үсээ алчуураар боож, 
гоёмсог хоёр резинэн бээлий өмссөн байсан тэр 
чигээрээ Молли хаалгаа нээлээ. Түүний сонин 
хувцаслалтыг харсан зүйлтэй нь харьцуулах юм 
биш байлаа. “Энэ бол миний гэрийн багш нар мөн 
байсан!” гэж тэр хожим нь надад хэлсэн юм.

 “Тэдний манайд ирсэн нь намайг бохирын бөглөө 
гаргагчаар цохиод авч буй мэт цочролд оруулсан! 
Гэрийн багшлалтын гайхалтай зүйл нь энэ байв.” 

“Ах нарын Ерөнхий чуулган дээр хуваалцаад 
байдаг шиг л тийм гайхамшигтай гэрийн 
багшлалт байсан! Даанч тэднийг үнсэх үү, шалны 
алчуураа өгөх үү гэдгээ намайг шийдэж ядан 
байтал тэд ‘Өө Молли, биднийг уучлаарай. Таны 
завгүй байгааг бид ойлголоо. Бид саад болохгүйн 
тулд дараа ирье дээ’ гэж хэлээд, яваад өгсөн дөө” 
хэмээн тэрээр үргэлжлүүлэн хэлэв.

 “Хэн байсан бэ?” гэж найзыгаа доод давхраас 
асуухад “Би ‘Гурван нифайчууд лав биш байлаа’ 
гэж хэлмээр байсан ч биеэ барьж, ихэд тайвнаар 
‘Миний гэрийн багш нар л байна, гэвч тэд 
захиасаа хуваалцахад тохиромжгүй үе байна гэж 
бодоод явчихлаа’ гэж хариулсан гэж Молли ярьсан 
юм.”1

Ах нар аа, хувь хүнд болон гэр бүлүүдэд 
зориулсан “Сүмийн тусламжийн анхдагч эх 
үүсвэр” хэмээн тодорхойлсон санваарын үүргийн 
талаар хамтдаа товчхон судалцгаая.2 Гэрийн 
багшлалтыг зохион байгуулахад мөн дараа 
нь дахин зохион байгуулахад ашиглах цаасыг 
бүхэл бүтэн ой модыг золиослох шахам байж 
хангасан. Мөн гэрийн багшлалтыг дэмжихийн 
тулд олон мянган удаа урам зориг өгөх илтгэл, 
лекц хийсэн. Ямар ч алдартай сэтгэл судлаач 
гэрийн багшлалтын төрүүлдэг шиг гэмших 
мэдрэмжийг хүмүүст төрүүлж чадахгүй. Гэтэл 
бид санваарын гэрийн багшлалтаар дамжуулан 
“сүмийг ямагт харж хандах”3 Их Эзэний 
зарлигийг гүйцэлдүүлэхээр зохих хэмжээнд нь 
ядаж дөхүүлэх гэж зүтгэж байна.

Бидэнд тулгарч буй асуудлын нэг хэсэг нь Сүмийн 
өөрчлөгдөж буй хүн амын бүтэц юм. Манай 
гишүүд 188 улс орон, бүс нутагт байрлах 30 000 
гаруй тойрог, салбарт тархсан. Хөршүүд бие 
биендээ заадаг “саахалт айлын багшлалт” гэж 
явагддаг байсан Сүмийн эхэн үеийнхээс илүү 

Сүмийн төлөөлөгчид

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ЖЭФФРИ Р.ХОЛЛАНД
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одоо цагт ах эгч нарынхаа гэрт айлчлан очиход ч 
ярвигтай болжээ.

Түүнчлэн Сүмийн олон нэгжид хязгаарлагдмал 
тооны санваартан гэрийн багшлаар явдаг тул 
тэд 18-20 эсвэл бүр олон гэр бүлд үйлчилж, 
анхаарал тавих хэрэгтэй болдог. Мөн хол аялдаг, 
тээврийн хэрэгсэл хомс явдаг, өндөр зардалтай, 
тухайн орон нутгийн ажлын өдөр урт, олон ажлын 
өдөртэй зэрэг асуудал тулгардаг. Эдгээрээс гадна 
айлд урилгагүй айлчлахыг цээрлэдэг ёс заншил, 
дэлхийн хаа сайгүй байх аюулгүй байдал зэрэгтэй 
холбоотой асуудлуудыг яривал энэ нь ямар нарийн 
түвэгтэй болохыг бид ойлгож эхэлнэ.

Ах нар аа, гэрийн багш хийхэд эдгээр бүх 
нөхцөл байдал тулгарсан ч айл гэр бүрд сард нэг 
удаа айлчлан очно гэсэн туйлын зорилгоо Сүм 
биелүүлэхийн төлөө хэвээр байгаа. Гэвч дэлхийн 
олон газарт энэхүү зорилгод хүрэх нь боломжгүй 
бөгөөд бодит амьдрал дээр боломжгүй байгаа 
зүйлийг хийхийг хүсэхэд тэдгээр ах өөрсдийгөө 
бүтэлгүй мэт бодоход хүргэж байгааг ойлгосны 
үндсэн дээр Тэргүүн Зөвлөл Сүмийн санваарын 
удирдагчдад хандан, 2001 оны 12-р сард дараах 
сүнслэгээр өдөөгдсөн, тус нэмэр болох зөвлөгөөг 
бичсэн юм. Тухайлбал, “Сүмийн зарим газарт 
айл болгонд сар бүр очиж заах нь идэвхтэй 
санваартнуудын тоо хангалтгүйгээс эсвэл бусад 
бэрхшээлийн улмаас боломжгүй байж болох 
юм. Энэ тохиолдолд удирдагчид байгаа нөөц 
боломжоо ашиглан, гишүүн бүрийг харж хандан, 
хүчирхэгжүүлэхийн төлөө чадах бүхнээ хийдэг 
байх нь зүйтэй”4 хэмээн зөвлөжээ.

Ах нар аа, хэрэв би өөрийн тойрог, салбарт ийм 
нөхцөл байдалтай тулгарвал Аароны санваартан 
хамтрагчтайгаа хамт Тэргүүн Зөвлөлийн 
зөвлөгөөг (энэ нь одоо гарын авлагад бодлого 
болж орсон байгаа) дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд: Эхлээд “гишүүн бүрийн гэрт айлчлах”5 
гэсэн судрын зарлигийг биелүүлэхэд хэдэн сар 
шаардагдсан ч бай хамаагүй, тэдний гэр оронд 
айлчлан очих аль болох боломжтой, бодитой 
хуваарийг гаргана. Энэ хооронд бид хэзээ очих, 
хэр ойрхон уулзах зэргээ шийдэхдээ номлогчдын 
зааж буй сонирхогчид болон баптисм хүртсэн 
шинэхэн хөрвөгчид мөн өвчтэй, ганцаардсан, 
идэвх султай хүмүүс болон хүүхдүүдтэйгээ хамт 

амьдардаг ганц бие эцэг эх бүхий гэр бүлүүд зэрэг 
бидний тусламж хамгийн их хэрэгтэй хүмүүсийг 
эн тэргүүнд тавих болно.

Хэдэн сар болсон ч хамаагүй, гаргасан 
хуваарийнхаа дагуу гэрт нь айлчлах үедээ бид 
өөрсдийн жагсаалтад байгаа хувь хүн, гэр 
бүлүүдтэй Их Эзэний хангаж өгсөн өөр бусад 
арга замаар холбогдож болох юм. Бид ямар 
ч байсан Сүмийнхээ хариуцсан гэр бүлүүдээ 
харж хандан, сударт хэлснээр “өөр хоорондоо 
бодгалиудынхаа аз жаргалын талаар ярих”6 болно. 
Үүнээс гадна бид утсаар ярих, э-мэйл, мессеж 
илгээх, тэр ч бүү хэл бидэнд байгаа олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслийн аль нэгээр нь мэндчилгээ 
илгээх боломжтой. Бид онцгой хэрэгцээг нь 
шийдвэрлэхэд туслахын тулд судрын хэсгийг 
эсвэл Ерөнхий чуулганы үгээс нэг мөрийг юм 
уу LDS.org дээр байгаа асар их материалаас 
Мормон захиас зэргийг сонгон явуулж болно. 
Тэргүүн Зөвлөлийн хэлснээр бид тулгарсан 
нөхцөл байдалд өөрсдөдөө байгаа нөөц боломжоо 
ашиглан, чадах бүхнээ хийнэ.

Ах нар аа, миний та нараас энэ үдэш гуйж 
буй зүйл бол гэрийн багшийн тухай ойлголтоо 
сайжруулахад уриалж байна. Өөрсдийгөө Их 
Эзэний хүүхдүүд рүүгээ илгээсэн төлөөлөгч 
хэмээн илүү шинэ, илүү сайхнаар харна уу. Энэ 
нь тухайн гэр бүл аль хэдийн уншчихсан байсан 
Сүмийн сэтгүүлд бичигдсэн захиасыг хам хум 
хуваалцаад гардаг хэт хуучинсаг, Мосегийн хууль 
мэт, сарын төгсгөлд л хийх ёстой гэсэн уламжлалт 
хуваариа ардаа орхино гэсэн үг. Харин бид та 
бүхнийг гишүүдэд сайн мэдээ рүү чиглэсэн 
анхаарал халамжийг чин сэтгэлээсээ тавьж, бие 
биенээ өрөвч энэрэнгүй сэтгэлээр харж хандан, 
сүнслэг болон материаллаг хэрэгцээг боломжтой 
бүхий л туслах аргаар чадах чинээгээрээ 
шийдвэрлэдэг тийм цаг үеийг авчирна байх гэж 
найдаж байна.

Таны хийсэн ямар ч сайн үйлс гэрийн багшийн 
ажилд “тооцогдох” тул бүх хийсэн зүйлээ 
тайландаа бич. Чухамдаа энэ тайланд таны 
хариуцсан хүмүүсээ хэрхэн адисалж, халамжилсан 
нь чухал болохоос биш, тодорхой нэг очсон цаг 
юм уу газар үнэндээ ач холбогдолгүй юм. Та 
хариуцсан хүмүүсээ хайрлаж, “сүмийг ямагт харж 
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хандах”7 зарлигийг биелүүлсэн байхад л хамгийн 
гол зорилго нь оршино.

Өнгөрсөн жилийн 5-р сарын 30-нд Трой Рассэлл 
гэдэг найз маань Дезерет Индастрийс хэмээх хямд 
үнийн дэлгүүрт эд бараа хандивлахаар бага оврын 
ачааны машинаа гараашнаасаа гаргажээ. Тэр 
машиных нь хойд дугуй нэгэн товгор зүйл дээгүүр 
гарахыг мэдэрсэн аж. Машинаас нь ямар нэг зүйл 
унасан байх гэж бодоод, буугаад очтол өөрийнх нь 
хайртай, есөн настай Остэн хүү зам дээр доошоо 
харан хэвтэж байхыг харав. Уйлаан хашгираан, 
санваарын адислал, түргэн тусламж, эмнэлгийн 
ажилтнууд гээд юу ч тус болсонгүй. Остэн нас 
баржээ.

Трой унтаж ч, амар амгалан байж ч мөн тайтгарч 
ч чадахгүй байв. Тэр энэ явдал өөрийнх нь хэрээс 
хэтэрсэн, дааж давшгүй хүнд хэцүү байсныг хэлж 
байсан. Гэвч тэрхүү зовлон шаналлын үед гурван 
гэтэлгэгч хүч ирсэн юм.

Эхнийх нь Тэнгэр дэх Эцэгийн хайр болон 
тайтгаруулагч сүнс байсан бөгөөд энэ нь Тройг 
тайтгаруулж байсан Ариун Сүнсээр дамжин 
мэдрэгдэж, түүнд Бурхан гайхалтай сайхан, төгс 
Хүүгээ алдах ямар байдгийг бүгдийг мэддэг 
хэмээн хайр энэрлээр шивнэх мэт заажээ. Хоёр 
дахь нь түүний эхнэр Дийдра байсан бөгөөд 
тэр Тройг тэвэрч, хайрлаж, өөрөө ч мөн хүүгээ 
алдсан гэдгийг сануулж, нөхрөө бас алдмааргүй 
байгаагаа хэлжээ. Гурав дахь нь гайхалтай гэрийн 
багш Жон Мэннинг байсан.

Би Жон залуу хамтрагчтайгаа хамт Рассэллийн 
гэрт ямар хуваариар айлчлан очсон болон очоод 
ямар захиас хуваалцсан эсвэл туршлагаа хэрхэн 
тайландаа бичсэнийг мэдэхгүй. Би өнгөрсөн хавар 
Жон Мэннинг ах Трой Рассэллийг тэрхүү зам 
дээрээс яг бяцхан Остэнийг өргөж буй мэтээр  
өргөн авсан гэдгийг л мэдэж байна. Жон гэрийн 
багш, харж ханддаг харуул, сайн мэдээн дэх 
ахын хувьд Трой Рассэллийг санваарын халамж, 
хамгаалалтандаа авсан юм. Тэр эхлээд “Трой, 
Остэн чамайг буцаад хөл дээрээ, мөн сагсан 
бөмбөгийн талбай дээрээ зогсоосой гэж хүсэж 
байгаа. Би энд өглөө бүр 5 цаг 15 минутад хүлээж 
байх болно. Бэлэн байгаарай. Би танайд орж, 
чамайг сэрээмээргүй байна. Дийдра ч бас тийм 

зүйлийг хүсэхгүй байгаа” гэж хэлжээ.

 “Би явахыг хүсээгүй” гэж Трой надад хожим 
нь хэлээд, “Яагаад гэвэл би өглөө бүр Остэнийг 
авч гардаг байсан тул тэрхүү дурсамж зүрх 
шимшрүүлэм гэдгийг мэдэж байсан. Гэвч 
Жоныг гуйсан болохоор би явсан. Эхний өдрөөс 
авахуулаад бид буцах замдаа ярилцаж, яг үнэндээ 
миний ярихыг Жон сонсох болсон. Сүм рүү 
явахдаа ч, буцаад гэртээ харихдаа ч би л ганцаараа 
ярьдаг байв. Заримдаа бид зам дагуу машинаа 
байрлуулж, Лас Вегасын дээгүүр наран мандахыг 
харангаа бас л би ярьдаг байлаа. Эхэндээ ингэх 
нь хэцүү байсан боловч цаг хугацаа өнгөрөх 
тусам би үнэхээр маруухан шиддэг, метр 88 см-
ийн өндөртэй, Сүмийн нэгэн тааруухан сагсан 
бөмбөгчин хэдий ч амьдралд маань нар дахин 
мандтал намайг хайрлаж, намайг сонсдог байсан 
тэр л хүний ачаар би хүч чадлаа эргэн олж авсныг 
ойлгосон билээ”8 гэж ярьсан билээ.

Санваартан ах нар минь, бид гэрийн багшлалт 
хийх, халамж анхаарал тавих, санваарын үйлчлэл 
хувиараа хийх гээд та бүхэн юу ч гэж дуудаж 
болох тэрхүү зүйлийг ярих бүрдээ чухамдаа 
энэ тухай л яриад байгаа юм шүү дээ. Та бүхэн 
гэрийн багшийн хувьд Бурханы хүүхдүүдэд 
Түүний Сүмийн төлөөлөгч байж, бид та бүхнийг 
хайрлаж, халамжилж, та нарын төлөө залбирдгийн 
нэгэн адил өөрсдийн хариуцсан хүмүүсийг 
хайрлаж, халамжлан, тэдний төлөө залбираасай 
хэмээн хүсэж байна. Та бүхэн Бурханы сүргийг 
халамжлахдаа өөрийн нөхцөл байдалд тохируулан 
сэргэг байгаасай хэмээн бид бүхний Сайн 
Хоньчин болох Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр би 
гэрчилж залбирч байна, амен. 
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Мормоны Номын хамгийн агуу хүч нь 
биднийг Есүс Христэд илүү ойртуулдаг нөлөө 
юм.

1989 оны 6-р сарын 
14-нд Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн тухай зарим 
буруу мэдээллээс болж 
Гана улсын засгийн 
газар Африкийн энэ 
улс дахь тус Сүмийн 
бүх үйл ажиллагааг 
хориглосон юм. 
Засгийн газар Сүмийн 
бүх өмч хөрөнгийг 

хурааж, номлогчийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь 
зогсоов. Сүмийн гишүүд уг үеийг “мөстлөгийн 
үе” гэж нэрлээд, салбарын цуглаан, номлогчдын 
тусламжгүйгээр сайн мэдээний дагуу амьдрахыг 
чадах чинээгээрээ хичээж байлаа. Гишүүд гэр 
орондоо шашнаа шүтэж, гэрийн болон айлчлагч 
багшийн хувиар нэг нэгэндээ анхаарал тавин, 
сайн мэдээний гэрлийг хадгалж байсан тухай олон 
сайхан түүх бий.

Эцэст нь буруу ойлголт залруулагдан, 1990 оны 
11-р сарын 29-нд мөстлөгийн үе төгсөж, Сүмийн 
үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж эхэлсэн.1 Түүнээс 
хойш Гана улсын засгийн газар болон Сүмийн 
хооронд маш таатай харилцаа бий болсон.

Мөстлөгийн үед амьдарч байсан гишүүд тэрхүү 
өвөрмөц цаг үеэс ирсэн адислалуудыг дурсан 
санахдаа дуртай байдаг. Тэдэнд тулгарсан 
сорилт бэрхшээлийн ачаар олон хүний итгэл 
хүчирхэгжсэн. Гэхдээ мөстлөгийн үеийн нэгэн 
адислал маш өвөрмөц арга замаар ирсэн.

Николас Офосу Хэнэ Опарэ нь мөстлөгийн 

үед ХҮГ цуглааны байрыг харж хамгаалахаар 
томилогдсон залуу цагдаа байв. Тэрээр шөнө 
барилгыг харж хандах үүрэгтэй байлаа. Николас 
цуглааны байранд анх ирээд ном, сонин сэтгүүл, 
тавилга энд тэндгүй хөглөрч, эмх замбараагүй 
байхыг харжээ. Тэр эмх замбараагүй зүйлсийн 
дунд нэг Мормоны Ном байхыг харав. Энэ бол 
нүгэлт ном гэж хэн нэгэн түүнд хэлсэн учраас 
тэр тоохгүй байхыг хичээсэн ч  яагаад ч юм 
тэрэнд маш ихээр татагджээ. Эцэст нь Николас уг 
номыг тоохгүй өнгөрөөж чадаагүй юм. Тэр номыг 
авч унших хэрэгтэй гэсэн хүчтэй мэдрэмжийг 
мэдэрсэн бөгөөд нулимсаа мэлмэрүүлэн, 
шөнөжингөө уншжээ.

Тэр анх удаа номыг нээгээд, 1 Нифайг, хоёр 
дахь удаад 2 Нифайг бүхэлд нь уншжээ. Тэрээр 
2 Нифай 25-р бүлгээс “Мөн бидний хүүхдүүд 
нүглээс ангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж 
болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай 
ярьж, бид Христэд баясч, бид Христийн талаар 
номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид 
бошиглолуудынхаа дагуу бичдэг болой”2 гэсэн 
хэсгийг уншаад, Сүнсийг маш хүчтэй мэдэрч, эхэр 
татан уйлж эхэлжээ. 

Тэр номыг унших үедээ уг ном бол судар, түүний 
уншиж байсан хамгийн зөв ном гэсэн сүнслэг 
өдөөлтийг хүлээн авснаа ухаарав. Тэр хожмын 
үеийн гэгээнтнүүд нь түүний сонсож байснаас 
тэс өөр бөгөөд Есүс Христэд итгэх хүчтэй 
итгэлтэй болохыг ойлгосон. Мөстлөгийн үе дуусч, 
номлогчид Ганад эргэж ирэх үед Николас эхнэр, 
хүүхдүүдийнхээ хамт сүмд нэгджээ. Намайг 
өнгөрсөн жил түүнтэй уулзахад тэр цагдаагийн 
дарга болж, Сүмийн Тамалэ Гана дүүргийн 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан. Тэр “Сүм 
миний амьдралыг өөрчилсөн. … Энэ сайн мэдээнд 
намайг хөтөлсөн Бүхнийг Чадагч Бурханд би 
талархаж байна”3 гэж хэлсэн юм.

Мормоны Номонд хүч байдаг

ДАЛЫН
АХЛАГЧ БАГА ЛИГРАНД Р.КӨРТИС
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Ганагийн өөр нэгэн иргэн Алибэрт Дэвийс нь 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хуралтай байсан 
найзыгаа даган, Сүмийн цуглааны байранд 
иржээ. Тэр найзыгаа хүлээж суухдаа хажууханд 
нь байсан номыг уншжээ. Хурал дууссаны дараа 
Алибэрт номыг гэр рүүгээ авч явахыг хүссэн 
бөгөөд түүнд тэр номоос гадна бас Мормоны 
Номыг авч явахыг зөвшөөрчээ. Тэр гэртээ ирээд, 
Мормоны Номыг уншиж эхлэв. Тэр уншихаа 
больж чадалгүй шөнийн 3 цаг хүртэл лааны 
гэрэлд уншив. Тэр хэдэн шөнө ингэж уншаад, 
уншиж мэдэрсэн зүйлдээ эзэмдүүлжээ. Алибэрт 
одоо Сүмийн гишүүн болсон.

Анжэло Скарпулла 10 настай байхдаа төрөлх 
Итали улсдаа шашны судалгаа хийж эхэлжээ. 
Тэр эцэст нь прист болж, сүмдээ итгэлтэйгээр 
үйлчилсэн байна. Нэгэн хэсэг түүний итгэл 
гуйвж, тэрээр цаашид судалгаагаа үргэлжлүүлэх 
боломжийг эрэлхийлсээр олж авчээ. Судлах тусам 
түүний санаа нь зовж, эргэлзэж эхэлсэн бөгөөд 
уншиж мэдэрсэн зүйлс Есүс Христийн болон 
эртний Төлөөлөгчдийн заасан үнэн сургаалаас 
урвасан ерөнхий урвалт болсон гэдэгт түүнийг 
үнэмшихэд хүргэжээ. Тэр олон жилийн турш 
өөр өөр шашнаас Бурханы үнэн шашныг олох 
гэж хичээсэн боловч аль нь ч сэтгэлд нь хүрч 
чаддаггүй л байв.

Нэгэн өдөр тэр номлогчдод заах хүн олж өгөхөд 
тусалж байсан Сүмийн хоёр гишүүнтэй уулзсан 
байна. Тэд Анжэлод таалагдаж, тэдний захиасыг 
баяртайгаар сонсжээ. Тэр Мормоны Номыг 
дуртайяа хүлээн авч, тэр оройноо уншиж эхэлсэн 
бөгөөд баяр баяслаар дүүрсэн байна. 

Бурхан Сүнсээр дамжуулан олон жилийн турш 
хайсан үнэнээ Мормоны Номоос олж болно гэдэг 
баталсан мэдрэмжийг Анжэлод өгчээ. Таатай 
сайхан мэдрэмж түүнийг бүрхэн авч, уншсан 
болон номлогчдоос сонссон зүйл нь ерөнхий 
урвалт болсон гэдэг дүгнэлтийг нь бататгасан 
ба тэрээр дэлхий дээр Бурханы үнэн Сүм 
сэргээгдсэнийг олж мэджээ. Тун удалгүй Анжэло 
сүмд баптисм хүртсэн юм.4 Намайг түүнтэй 
анх уулзахад тэр манай сүмийн Римини Итали 
салбарын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан.

Николас, Алибэрт, Анжэло нарын Мормоны 

Номыг олж авсан туршлага нь Парлей 
П.Праттынхтай адил юм. 

Тэрээр “Би [уг номыг] маш их сонирхон нээсэн. 
… Би өдөржингөө уншсан ба надад идэж уух 
нь хүртэл тээртэй санагдаж, идэж уух ч хүсэл 
төрөхгүй байв. Орой болоход унтахад тээртэй 
санагдсан ба унтахаас илүү уншихыг илүүд үзсэн 
юм.

Унших үед минь Их Эзэний сүнс надтай хамт 
байсан ба уг ном үнэн гэдгийг би мэдэж, 
ойлгосон. Энэ нь яг л хүн өөрийгөө оршин 
байдаг гэдгийг ойлгож, мэдэж байгаа мэт энгийн, 
тодорхой байсан. Одоо миний баясал дүүрэн 
байна. Амьдралдаа туулсан бүх гуниг зовлон, 
золиослол, бэрхшээлээсээ ч илүү хангалттай баяр 
баяслыг би мэдэрч байна”5 хэмээн хэлжээ.

Зарим хүнийг анх Мормоны Номыг нээхэд л 
хүчирхэг зүйл тохиолддог бол бусад нь уншиж, 
залбирснаар үнэний гэрчлэлийг аажмаар хүлээн 
авдаг. Би ч мөн ингэж хүлээн авсан юм. Би 
өсвөр үеийн семинарын суралцагч байхдаа 
Мормоны Номыг анх уншсан. Энэ бол миний 
уншсан Мормоны Ном. Би энэ нь яг хэзээ, хаана 
болсныг нь хэлж чадахгүй ч Мормоны Номыг 
уншиж байхдаа нэгэн зүйлийг мэдэрч эхэлсэн. 
Намайг уг номыг нээх бүрд ямар нэгэн халуун 
дулаан, сүнслэг мэдрэмж ирдэг байлаа. Намайг 
унших бүрд уг мэдрэмж хүчирхэгжсээр байсан. 
Өнөөдрийг хүртэл мэдрэгдсээр байна. Намайг 
Мормоны Номыг нээх бүрд гэрэл асааж байгаа 
мэт Сүнс зүрх сэтгэл, бодьгалд маань урсан орж 
ирдэг.

Харин зарим хүний хувьд Мормоны Номын 
гэрчлэл илүү удаж нэлээд их судалж, залбирсны 
эцэст ирдэг. Нэг найз маань Мормоны Ном 
үнэн эсэхийг мэдэхийн тулд уншсан юм. Тэрээр 
Мормоны Номыг үнэн эсэхийг мэдэхийн тулд 
Бурханаас үнэн хүсэлтэйгээр, Христэд итгэх 
итгэл, чин сэтгэлтэйгээр асуух Моронайн урилгыг 
дагасан6 боловч амлагдсан сүнслэг хариултыг 
тэр даруй авч чадаагүй ажээ. Гэсэн хэдий ч нэгэн 
өдөр гүнзгий бодолд дарагдан, машинаа жолоодон 
явах үед нь Сүнс Мормоны Номын үнэнийг түүнд 
гэрчилжээ. Тэр маш их баярлаж, балмагдсан 
байсан бөгөөд машиныхаа цонхыг нээгээд, дэлхий 
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дахинд “Энэ үнэн юм байна!” хэмээн хашхирчээ.

Мормоны Номын тухай гэрчлэл уг номыг анх 
удаа нээх үед ирж байна уу эсвэл цаг хугацааны 
аясад ирж байна уу гэдэг нь хамаагүй. Хэрвээ бид 
үүнийг уншиж, сургаалуудыг нь дагах юм бол энэ 
нь бидэнд амьдралын маань туршид нөлөөлөх 
болно. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон “Уг номыг 
хичээнгүйлэн судалж эхлэх үед амьдралд хүч 
чадал авчрах хүч энэ номонд байдаг. Та нар уруу 
таталтыг эсэргүүцэх илүү агуу хүчийг олох болно. 
Та нар хууран мэхлэлтээс зайлсхийх илүү агуу 
хүчийг олох болно. Та нар нарийн бөгөөд шулуун 
зам дээр үлдэх хүчийг олох болно”7 хэмээн заасан.

Би энэхүү захиасыг хүлээн авч байгаа хүн бүрийг, 
өнөө орой энд цугларсан Аароны санваартнуудыг 
Мормоны Номын хүчийг олж нээхэд урьж байна. 
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны уриалснаар 
“Мормоны Номыг унш. Үүний сургаалуудыг 
тунгаан бод. Энэ нь үнэн эсэхийг Тэнгэрлэг 
Эцэгээс асуу.”8 Явцын дунд та нар амьдралдаа 
Бурханы Сүнсийг мэдрэх болно. Мормоны Ном 
үнэн, Иосеф Смит Бурханы бошиглогч байсан, 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм бол дэлхий дээрх Бурханы үнэн Сүм хэмээх 
гэрчлэлийн тань нэг хэсэг нь Сүнс байх болно. 
Энэ гэрчлэл уруу таталтыг эсэргүүцэхэд танд 
туслах болно.9 Энэ нь “Их Эзэний талбайнуудад 
хөдөлмөрлүүлэхээр хүмүүнийг …  шаргуу 
байдалд дуудах агуу дуудлагыг”10 хийхэд таныг 
бэлтгэх болно. Энэ нь итгэлийг тань сорихоор 
хуурамч мэдэгдэл, хууран мэхлэлт ирэх үед 
хөдөлшгүй зангуу болж, хариултыг нь олохгүй 
байгаа асуултуудтай тулгарах үед бат бөх суурь 
байх болно. Та нар үнэн, худлыг ялган таньж, 
Мормоны Номыг амьдралынхаа турш ахин дахин 
унших бүрд Ариун Сүнсний нотолгоо гэрчлэлийг 
тань бататгаж байгааг мэдрэх болно.

Энэ захиасыг сонсож, уншиж байгаа эцэг эх 
бүрийг Мормоны Номыг гэр орныхоо чухал хэсэг 
болгоход урамшуулж байна. Хүүхдүүд маань 
өсөж том болох үед бид өглөөний хоолны үеэр 
Мормоны Номоос уншдаг болсон. Энэ бол бидний 
хэрэглэдэг байсан номын хавчуурга. Урд талд нь 
Мормоны номыг уншсанаар Бурхан адислалаа 
бидний дээр цутгах болно хэмээх ерөнхийлөгч 
Бэнсонгийн амлалт байдаг.11 Ард талд нь Тэргүүн 

Зөвлөлийн зөвлөх асан ерөнхийлөгч Марион 
Ж.Ромнигийн амлалт байдаг. “Хэрэв эцэг эхчүүд 
гэр орондоо хувиараа мөн хүүхдүүдтэйгээ 
Мормоны номоос тогтмол, залбирч уншвал уг 
агуу номын сүнс бидний гэр орныг төдийгүй 
тэнд байгаа бүх хүнийг дүүргэх болно гэдэгт би 
итгэлтэй байна. … Зөрчилдөөний сүнс зайлан 
одох болно. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ илүү 
агуу хайр, мэргэн ухаанаар зөвлөлддөг болно. 
Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ зөвлөгөөг илүү сайн 
сонсож, дагах болно. Зөв шударга байдал нэмэгдэх 
болно. Гэр орон, амьдралд маань итгэл, найдвар, 
энэрэл буюу Христийн цэвэр хайр бялхаж, 
үр дүнд нь амар амгалан, баяр баясгалан, аз 
жаргалыг авчрах болно.”12

Хүүхдүүд маань гэрээ орхин явж, өөрсдийн гэр 
бүлтэй болсон цагаас хойш олон жилийн дараа 
өнөөдөр бид ерөнхийлөгч Ромнигийн амлалт 
биелэгдсэнийг тов тодорхой харж байна. Гэр 
бүл маань төгс төгөлдөр болоход хол байгаа ч 
бид Мормоны Номын хүчний талаар, үүнийг 
уншсанаар гэр бүлийн амьдралд ирсэн мөн ирсээр 
байгаа адислалуудын тухай гэрчилж чадна.

Мормоны Номын хамгийн агуу хүч нь биднийг 
Есүс Христэд илүү ойртуулдаг нөлөө юм. 
Энэ бол Түүний талаар мөн Түүний гэтэлгэгч 
номлолын талаарх хүчирхэг гэрчлэл юм.13 Энэ 
номоор дамжуулан бид Түүний Цагаатгалын агуу 
болохыг мөн хүч чадлыг нь ойлгож чадна.14 Энэ 
нь Түүний сургаалыг тодорхой заадаг.15 Амилсан 
Христийн нифайчууд дээр зочилсон айлчлалын 
тухай дүрсэлсэн гайхамшигт бүлгүүдийн ачаар 
бид Түүний хүмүүсийг хайрлаж, адисалж, тэдэнд 
зааж байсныг ойлгож, мэддэг бөгөөд хэрэв бид 
Түүний сайн мэдээний дагуу амьдарч Түүнд ирэх 
аваас Тэрээр мөн адил зүйлийг бидэнд хийж өгнө 
гэдгийг ойлгодог.16

Ах нар аа, би Мормоны Номонд байдаг хүчний 
талаар гэрчилж байна. Англи, итали, францаар 
эсвэл хэвлэмэлээр, цахим хэрэгслээр уншиж 
байгаа эсэхээс үл шалтгаалан би үүний бүлэг, 
шүлгүүдээс амьдралд ирэх гайхамшигтай сүнсийг 
мэдэрдэг. Би Христэд илүү ойртоход тусалдаг 
үүний чадварын талаар гэрчилж байна. Хүн нэг 
бүр энэхүү гайхамшигтай судрын номонд байгаа 
хүчийг бүрэн дүүрэн ашиглаж, үр шимийг нь 
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хүртээсэй гэж залбирч байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен.  
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Шавь байх замаасаа хазайн одсон хүмүүс 
зүрх сэтгэлээсээ харж, Алма, Амюлек хоёроос 
суралцаасай хэмээн би найдаж байна.

Залуу Алма

Судрын мартагдашгүй 
дүрүүдийн нэг нь 
залуу Алма юм. Тэр 
агуу бошиглогчийн 
хүү байсан ч хэсэг 
хугацаанд замаасаа 
гарч, “ёс бус мөн 
хиймлийг шүтэгч 
хүн бол[сон].” Ямар 

шалтгаанаар гэдгийг нь бид мэдэхгүй ч тэр эцгээ 
хүчтэй эсэргүүцэн, Сүмийг устгахаар эрэлхийлж 
байсан. Тэр цэцэн цэлмэг үгтэй, итгүүлэх ур 
чадвартай байсан тул ихэд амжилтад хүрсэн байв.1

Гэвч Их Эзэний тэнгэр элч Алмад үзэгдэж, 
аянгын мэт дуу хоолойгоор ярих үед амьдрал 
нь өөрчлөгдсөн юм. Алма гурван өдөр, гурван 
шөнийн турш “мөнхийн зовлонд … бүр яллагдсан 
бодгалийн өвдөлтөөр тарчлав.” Дараа нь Есүс 
Христ “дэлхийн нүглүүдийг цагаатгахаар” 
ирэх болно гэж эцгийнх нь заасан мөнхийн 
үнэний талаарх бүдэг бадаг дурсамж түүний 
харанхуйлсан оюун ухаанд гэрэл гэгээг авчирсан 
байна. Алма ийм ойлголтыг олон жилийн өмнө 
хүлээн зөвшөөрөөгүй ч тэрхэн мөчид түүний 
“оюун энэ бодол дээр тогтон тунгааж,” Христийн 
цагаатгагч хүчинд даруухнаар, чин сэтгэлээсээ 
итгэжээ.2

Алма энэ үйл явдлын дараа өөрчлөгдсөн. Тэрээр 
тэр цаг мөчөөс эхлэн учруулсан хор уршгаа засаж 
залруулахад амьдралаа зориулжээ. Тэр наманчлал, 
өршөөл, эцсээ хүртэл итгэлтэй байхын хүчирхэг 
үлгэр жишээ билээ.

Эцэст нь Алма эцгээ залгамжлан, Бурханы 
Сүмийн тэргүүнээр сонгогдсон билээ.

Нифай үндэстний иргэн бүр Алмагийн түүхийг 
мэддэг байсан нь гарцаагүй. Тухайн үеийн 
Твиттер, Инстаграм, Фэйсбүк түүний зураг, 
түүхээр дүүрэх байсан биз. Тэр Зарахемла	долоо	
хоног	тутам  сонины нүүрэн дээр байнга гарч, 
түүний тухай тэргүүн өгүүлэл, тусгай нэвтрүүлэг 
хийх байсан болов уу. Товчхондоо тэр тухайн цаг 
үеийнхээ олонд хамгийн их танигдсан алдартай 
хүн нь байсан ч байж магадгүй.

Харин хүмүүс нь Бурханаа мартаж, бардамнаж, 
зөрчилдөж эхэлж байгааг Алма хараад, нийтийн 
албанаасаа огцорч, нифайчуудад наманчлахыг 
тунхаглан, “өөрийгөө тэр чигээр нь Бурханы 
ариун жаягийн дээд санваарт ... зориулахаар”3 
шийдсэн юм.

Алма эхэндээ Аммонайха хотод очих хүртлээ 
их амжилттай байв. Уг хотын хүмүүс Алмаг 
улс төрийн удирдагч байхаа больсныг нь сайн 
мэдэж байсан бөгөөд санваарын эрх мэдлийг 
нь хүндлэхгүй байлаа. Тэд түүнийг доромжлон, 
тохуурхаж, хотоосоо хөөн гаргажээ.

Сэтгэлээр унасан Алма Аммонайха хотыг орхин 
гарав.4 

Харин тэнгэр элч түүнд эргэж оч хэмээн хэлжээ.

Өөрийг нь үзэн ядаж, Сүмийн эсрэг дайсагнасан 
хүмүүс рүү эргээд оч гэж хэлсэн гээд бодоод үз 
дээ. Энэ бол аюултай, магадгүй амь насанд нь ч 
халтай даалгавар байлаа. Гэвч Алма эргэлзсэнгүй,  
“хурдан эргэлээ.”5

Алма хот руу орохоосоо өмнө олон хоног мацаг 
барьсан байлаа. Тэр энд нэгэн үл таних хүнээс 
“Бурханы даруухан үйлчлэгчид та идэх юм 

 Алма, Амюлек хоёроос суралц
ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
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өгөөч”6 хэмээн гуйв.

Амюлек

Тэр хүний нэрийг Амюлек гэдэг байв.

Амюлек бол Аммонайха хотын хөрөнгөтэй, нэр 
хүндтэй иргэн байсан бөгөөд түүний өвөг дээдэс 
олон үеэрээ шүтлэг бишрэлтэй хүмүүс байсан 
ч итгэл нь суларсан байлаа. Тэрээр дараа нь 
“би олон удаа дуудагдсан боловч би сонсохоос 
татгалзсан; тиймийн тул би эдгээр зүйлүүдийн 
талаар мэдэж байсан боловч [итгэхийг] хүссэнгүй; 
... би зүрх сэтгэлийнхээ ёс бусаар Бурханыг 
эсэргүүцсээр байснаа”7 хүлээжээ.

Гэвч Бурхан Амюлекийг бэлтгэж байсан бөгөөд 
тэр Алматай тааралдахдаа Их Эзэний үйлчлэгчийг 
гэртээ урьж, Алма ч гэрт нь олон хоног 
байрлажээ.8 Энэ үед Амюлек Алмагийн захиасд 
зүрх сэтгэлээ нээхэд гайхамшигт өөрчлөлт түүнд 
тохиосон билээ.

Алма Аммонайха хотын хүмүүсийн дунд дахин 
очиж заахдаа хажуудаа тэдний нэгэн болох 
Амюлекийг хоёр дахь гэрчээ болгон авчирсан 
байлаа.

Үүний дараа болсон үйл явдлууд нь судрын 
хамгийн гашуун мөртлөө амттай түүхүүдийн нэг 
нь юм. Та нар энэ түүхийг Алма 8-16-р бүлгээс 
уншиж болно.

Өнөөдөр би та бүхнээс

Нэгд, “Би Алмагаас юу сурч болох вэ?”,

Хоёрт, “Би Амюлектай юугаараа адил бэ?” гэсэн 
хоёр асуултын талаар тунгаан бодоосой хэмээн 
хүсэж байна.

Би Алмагаас юу сурч болох вэ?

Би эхлээд Есүс Христийн Сүмийн өнгөрсөн, одоо, 
ирээдүйн бүх удирдагчдаас “Та Алмагаас юу сурч 
болох вэ?” гэсэн асуултыг асууя.

Алма онцгой авьяас, ур чадвартай хүн байсан. 
Түүнд хэний ч тусламж хэрэггүй гэж бодох нь 

аргагүй. Гэсэн хэдий ч Алма Аммонайхад буцаж 
очоод юу хийсэн бэ?

Алма Амюлекийг олж, түүнээс тусламж хүссэн.

Тэр тусламжаа ч авч чадсан.

Бид заримдаа удирдагчдын хувьд ямар нэгэн 
шалтгаанаар өөрийн Амюлекийг олж, тусламж 
авах дургүй байдаг. Бид энэ ажлыг ганцаараа 
илүү сайн хийж чадна эсвэл бусдын ая тухыг 
алдагдуулахыг хүсэхгүй байна эсвэл бүр бусад хүн 
оролцохыг хүсэхгүй биз гэж бодож байж болох 
юм. Бид хүмүүсийг Бурханаас өгөгдсөн авьяас 
чадвараа ашиглаж, авралын агуу ажилд оролцоход 
урихдаа байнга эргэлздэг.

Аврагчийн тухай бод. Тэр Сүмээ цор ганцаараа 
байгуулж эхэлсэн үү?

Үгүй.

Тэрээр “Арагшаа зогсоорой. Би үүнийг 
зохицуулъя” гээгүй, харин “Ирээд, Намайг дага”9 
хэмээх захиасыг үлдээсэн. Тэр дагалдагчдадаа 
сүнсээр нөлөөлөн, урьж, зааварчилсныхаа 
дараа тэдэнд “миний хийхийг харснаа хийх”10 
хэмээн итгэл хүлээлгэсэн юм. Есүс Христ ийм 
арга замаар зөвхөн Өөрийн Сүмийг байгуулаад 
зогсохгүй, үйлчлэгчдээ хүчирхэгжүүлсэн.

Одоо үйлчилж байгаа албан тушаал тань диконы 
чуулгын ерөнхийлөгч, гадасны ерөнхийлөгч эсвэл 
Бүсийн ерөнхийлөгч байхаас үл хамааран та 
амжилттай байхын тулд өөрийнхөө Амюлекийг 
олох ёстой.

Тэр хүн даруухан эсвэл цугларагсдын тань 
дундаас ялгарч харагдахааргүй нэгэн байж болно. 
Тэр хүн үйлчлэх хүсэлгүй эсвэл боломжгүй 
мэт санагддаг нэгэн байж ч магадгүй. Та нарын 
Амюлек хөгшин, залуу, эрэгтэй, эмэгтэй, 
туршлагагүй, ядарч туйлдсан эсвэл Сүмдээ 
идэвхгүй нэгэн байж болно. Гэхдээ гаднаас 
харахад тэд “Та Их Эзэнд хэрэгтэй байна! Та 
надад хэрэгтэй байна!” гэсэн үгсийг танаас 
сонсохыг хүсэж байгааг нь мэдэхгүй байж 
магадгүй.
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Олон хүн дотроо Бурхандаа үйлчилж, Түүний 
мутар дахь зэмсэг болж, Аврагчийг буцаж 
ирэхэд дэлхийг бэлдэхийн тулд хадуураа барьж, 
чадлаараа хадахыг хүсдэг. Тэд Түүний Сүмийг 
байгуулахыг хүсэж байгаа ч гэсэн эхэлж алхам 
хийхийг хүсдэггүй бөгөөд ихэвчлэн хэн нэгний 
асуухыг хүлээн суудаг.

Би та бүхнийг салбар, тойрог, номлол, гадсанд 
тань байгаа үйлдэл хий гэсэн дуудлагыг сонсох 
хэрэгтэй хүмүүсийнхээ тухай бодоход урьж 
байна. Их Эзэн тэдэнтэй ажиллаж, бэлтгэн, зүрх 
сэтгэлийг нь зөөллөсөн байгаа. Тэднийг зүрх 
сэтгэлээрээ харж ол.

Тэдэнд тусламжийн гараа сунга. Тэдэнд зааж, 
сүнслэгээр нөлөөлж, тэднээс асуу.

Тэдэнтэй Их Эзэний адислал таны болон танай 
гэрийнхний дээр байх болно хэмээн тэнгэр элч 
Амюлект хэлсэн үгийг хуваалц.11 Тэгж чадах 
юм бол та нуугдмал хэвээр үлдэж болох байсан 
Их Эзэний зоригтой үйлчлэгчийг олж нээсэндээ 
гайхах болно.

Би Амюлектай юугаараа адилхан бэ?

Бидний зарим нь Амюлекийг хайх хэрэгтэй 
байхад зарим хүний хувьд “Би Амюлектай 
юугаараа адилхан бэ?” гэх асуултыг асуух нь илүү 
тохиромжтой байж болох юм.

Он жил өнгөрөх тусам таны шавь байхаар 
хүлээсэн амлалт тань суларч, гэрчлэлийн тань 
гал сүүмэлзсэн байж ч магадгүй. Магадгүй, та 
өөрийгөө Христийн биеэс холдуулан, сэтгэл 
санаагаар унаж, уурлан бухимдсан байж ч болно. 
Эртний Ефесийн сүмийн зарим хүний адил та 
“анхны хайраа”12 буюу эрхэм дээд зүйл болох 
Есүс Христийн сайн мэдээний мөнхийн үнэнийг 
орхисон байж болох юм.

Магадгүй, та Амюлектэй адил Их Эзэн “[таныг] 
олон удаа дуудахыг” зүрх сэтгэлдээ мэдэрч байсан 
ч “сонсоогүй” байж болох юм.

Гэсэн хэдий ч Их Эзэн Амюлекээс олж харсан 
зүйлийг буюу хийх чухал ажилтай, хуваалцах 
гэрчлэлтэй, зоригтой үйлчлэгчийн чадвар танд 

байгааг олж хардаг. Таныг өөр ямар ч хүн тан 
шиг хийж чадахгүй тийм үйлчлэл хүлээж байна. 
Их Эзэн танд бусдыг адисалж, дэмжих бурханлаг 
боломж олгодог санваарыг итгэл хүлээлгэн өгсөн. 
Зүрх сэтгэлээ сонсож, Сүнсний өдөөлтийг дага.

Нэгэн гишүүний аялал

 “Их Эзэнийг дуудахад би сонсох болов уу” 
хэмээн өөрөөсөө асуусан нэгэн ахын аяллын 
талаар сонсоод, миний сэтгэл хөдөлсөн юм.

Дэвид 30 жилийн өмнө Сүмд хөрвөгдөн. Тэр 
номлолд үйлчилж, дараа нь хуулийн сургуульд 
сурчээ. Сургуульд сурч, залуу гэр бүлээ тэжээх 
гэж ажиллаж байхдаа тэр Сүмийн талаар эргэлзээ 
төрүүлэм мэдээлэл сонссон байна. Тэр тэдгээр 
сөрөг баримт материалыг унших тусам сэтгэлээр 
улам бүр унах болж, эцэст нь Сүмийн бүртгэлээс 
нэрээ хасуулах хүсэлт гаргажээ.

Тэр цагаас хойш Дэвид маань Алмагийн тэрсэлж 
байсан үеийнхтэй адил Сүмийн гишүүдтэй 
мэтгэлцэж, итгэлийг нь сорих зорилгоор онлайн 
хэлэлцүүлэгт оролцдог болов.

Тэр үүнийгээ маш сайн хийдэг байлаа.

Түүнтэй мэтгэлцдэг байсан гишүүдийг нэгийг би 
Иаков гэж нэрлэе. Харин Иаков Дэвидэд үргэлж 
сайн, хүндэтгэлтэй ханддаг байсан ч Сүмийг 
зоригтой хамгаалдаг байв.

Он жилүүд өнгөрсөөр Дэвид, Иаков хоёр 
харилцан бие биенээ хүндэлж, нөхөрлөх болжээ. 
Харин Дэвид Иаковыг өөрийнх нь төлөө арав 
гаруй жилийн турш залбирч байсныг мэдэхгүй 
байв. Тэр бүр Их Эзэний ариун сүмийн залбиралд 
найзынхаа нэрийг өгч, зүрх сэтгэл нь зөөлөрнө 
байх гэж найдаж байлаа.

Тэр өмнө нь мэдэрч байсан сүнслэг туршлагуудаа 
сайнаар дурсан санаж, Сүмийн гишүүн байхдаа 
мэдэрдэг байсан аз жаргалтай үеэ эргэн санах 
болсон байна.

Дэвид Алмагийн адил өмнө нь хүлээн авсан сайн 
мэдээний үнэнийг бүрмөсөн мартаагүй байсан 
бөгөөд Их Эзэн түүнд тусламжийн гараа сунгаж 
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байгааг мэдэрчээ. Харин одоо Дэвид хуулийн 
нэгэн фирмд нэр хүндтэй ажил хийдэг болсон 
байв. Тэр Сүмийг шүүмжлэгч гэсэн нэр зүүж, 
Сүмд дахин нэгдэх хүсэлт гаргахад дэндүү бардам 
болсон байлаа.

Гэсэн ч тэр Хоньчны нөлөөг мэдэрсээр байв.

Түүнд “Харин та нарын хэн нэгэн нь мэргэн 
ухаанаар дутвал, бүх хүнд өгөөмрөөр, 
буруушаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг. Тэгээд түүнд 
өгөгдөх болно”13 хэмээх судар зүрх сэтгэлд нь 
хүрсэн байна. Тэр “Хайрт Бурхан минь, би дахин 
хожмын үеийн гэгээнтэн болохыг хүсэж байгаа 
ч надад зарим асуултын хариулт хэрэгтэй байна” 
гэж залбирчээ.

Тэр Сүнсний шивнээг болон найз нөхдийнхөө 
сүнслэгээр өдөөгдсөн хариултыг өмнө нь сонсож 
байгаагүйгээрээ чих тавин сонсдог болов. 
Түүний эргэлзээ бага багаар итгэл болон хувирч, 
нэг л өдөр тэр Есүс Христийн болон Түүний 
сэргээгдсэн Сүмийн талаар гэрчлэлтэй болсноо 
ойлгожээ.

Яг тэр мөчид Сүмд эргэн ирэхийн тулд 
бардамналаа ялан дийлж, шаардлагатай бүхнийг 
хийж чадах юм байна гэдгээ ухаарчээ.

Эцэст нь Давид баптисмын усанд орж, адислалууд 
нь сэргээгдэх хоногоо тоолон хүлээх болсон юм.

Өнгөрсөн зун Дэвидийн адислалыг сэргээсэн 
гэдгийг би та бүхэнд мэдэгдэхдээ баяртай байна. 
Тэр Сүмийн үйл ажиллагаанд дахин бүрэн 
оролцох болж, тойргийнхоо Сайн мэдээний 
сургаалын багшаар үйлчилж байна. Тэр 
өөрийнхөө өөрчлөгдсөн тухай бусадтай ярилцаж, 
учруулсан хохирлоо засаж залруулан, Есүс 
Христийн сайн мэдээний болон Сүмийн талаарх 
гэрчлэлээ хуваалцахын тулд боломж бүрийг 
ашиглаж байгаа.

Дүгнэлт

Хүндэт ах нар, найзууд аа, тойрог, гадасныхаа 
Амюлек шиг хүмүүсийг эрж, олж, тэдэнд сүнсээр 
нөлөөлж, найдацгаая. Өнөө үед Сүмд Амюлек 
шиг хүн олон байгаа бөгөөд

магадгүй та тэднээс аль нэгийг нь таньдаг, 
магадгүй та тэдний нэг нь байж ч болох юм.

Их Эзэн та нарыг анхны хайр руугаа эргэн 
очиж, авьяас чадвараа нэмэрлэн, санваараа зөв 
зохистой ашиглаж, Есүс Христэд илүү ойртон, 
Бурханы хаант улсыг барьж байгуулахад бусад 
гэгээнтнүүдтэй мөр зэрэгцэн үйлчлээч хэмээн 
шивнэн, ятгадаг байж магадгүй.

Бидний хайрт Аврагч та нарын хаана байгааг 
мэддэг. Тэрээр зүрх сэтгэлийг тань мэддэг. Тэр та 
нарыг аврахыг хүсэж байгаа бөгөөд зүрх сэтгэлээ 
Түүнд нээх юм бол Тэр та нарт тусламжийн 
гараа сунгана. Өчүүхэн атугай ч шавь байх 
замаасаа хазайн одсон хүмүүс Бурханы нинжин 
сэтгэл, нигүүлслийн талаар тунгаан бодож, 
зүрх сэтгэлээсээ харж, Алма, Амюлек хоёроос 
суралцаж, Аврагчийн “Ирээд, Намайг дага” 
хэмээх амьдралыг өөрчлөгч үгийг сонсоосой 
хэмээн би найдаж байна.

Би та бүхнийг Түүний дуудлагыг анхааралтай 
сонсоосой хэмээн уриалж байна. Учир нь та 
үүнийг сонссон бол тэнгэрийн шагналыг хүлээн 
авч, Их Эзэний адислал таны болон танай 
гэрийнхний дээр байх болно.14 

Би энэ бүхнийг та нарт Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж, адислалаа үлдээе, амен.  

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Мозая 27:8-10-ыг үзнэ үү.
2.  Моронай 36:6-20-ийг үзнэ үү.
3.  Алма 4:20.
4.  Алма 8:24-ийг үзнэ үү.
5.  Алма 8:18.
6.  Алма 8:19.
7.  Моронай 10:2-6-г үзнэ үү.
8.  Алма 8:27-г үзнэ үү.
9.  Лук 18:22.
10.  Иосеф Смитийн орчуулга, Матай 26:25 (Библийн 

хавсралт).
11.  Aлма 10:7-г үзнэ үү.
12.  Илчлэлт 2:4-ийг үзнэ үү.
13.  Иаков 1:5-ыг үзнэ үү.
14.  Aлма 10:7-г үзнэ үү.
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Бид бусдыг гайхамшигт үйлчлэлд нь бэлтгэхийн 
тулд өргөж дэмжих үүргээ биелүүлэх болтугай 
гэж би залбирч байна.

Бурханы санваарыг 
атгаж буй 
хүмүүстэй хамт 
энэхүү хуралдаанд 
оролцож байгаа 
минь адислал билээ. 
Энэ эрэгтэйчүүд, 
хөвгүүдийн үзүүлж 
буй үнэнч байдал, 
итгэл, амь биеэ үл 
хайхран хийдэг 
үйлчлэл нь орчин 

үеийн гайхамшиг юм. Би өнөө орой Их Эзэн Есүс 
Христэд чин сэтгэлийн үйлчлэлээрээ нэгдсэн 
санваартнуудад хандан ярих болно.

Санваарын үүрэгтээ зохистой үйлчилдэг 
санваарын бүх албаны хүмүүст Их Эзэн Өөрийн 
хүчийг өгдөг.

Вилфорд Вудрафф Сүмийн ерөнхийлөгч байхдаа 
санваарын албадаасаа олж авсан туршлагаасаа 
хуваалцсан билээ.

 “Би энэ Сүмд анхныхаа сургаалыг сонсоод, 
маргааш нь баптисм хүртсэн юм. … Дараа нь 
багшийн албанд томилогдсон ба тэр даруй 
миний номлол эхэлсэн. … Би энэ номлолоо 
хийхдээ багшийн албанд байсан юм. … Нэгэн 
чуулганаар намайг пристээр томилсон. … 
Пристээр томилогдсоныхоо дараа … би Нэгдсэн 
Улсын өмнөд хэсэгт номлолд үйлчлэхээр 
дуудагдсан ба тэр нь 1834 оны намар байсан юм. 
Би хамтрагчтайгаа хэтэвч ч үгүй, богц ч үгүй 
номлолд үйлчлэхээр явж билээ. Ганцаараа олон 
мянган километр явж, сайн мэдээг тунхаглаж 
байсан би олон хүнд баптисм хүртээсэн ч зөвхөн 

прист байсан учраас тэднийг гишүүнээр баталж 
чадаагүй. … Ахлагчаар томилогдохоосоо өмнө би 
хэсэг хугацаанд сайн мэдээг тунхаглахаар аялсан 
юм. …

 “[Одоо] би Арванхоёр Төлөөлөгчийн гишүүн 
болоод бараг 54 жил болж байна. Энэ чуулга 
болон бусад чуулгатай хамт би 60 жилийн 
турш аялж байна. Багшийн албанд байхдаа ч, 
ялангуяа усан үзмийн талбайд Прист байхдаа ч 
Төлөөлөгч байх үетэй адил хэмжээнд Бурханы 
хүчээр дэмжигдэн батлагдаж байсан гэдгийг би 
энд цугласан хүмүүст хэлэхийг хүсэж байна. Бид 
үүргээ биелүүлж байгаа цагт Санваарын албадад 
ямар ч ялгаа байхгүй билээ.”1

Энэхүү ялгаагүй байдлын гайхалтай сүнслэг 
боломжийг Аароны санваарын талаар Их Эзэний 
хэлсэн тодорхойлолтод Мелкизедек санваарын 
“хавсралт” хэмээн хэлжээ.2 Хавсралт гэдэг нь хоёр 
зүйл холбогдсон гэсэн үг. Санваар нь энэ дэлхийд 
мөн үүрд мөнхөд хүч, адислал болдог учраас 
энэхүү холбоо маш чухал. Учир нь энэ санваар 
“өдрүүдийн эхлэл буюу жилүүдийн төгсгөлгүй.”3

Энэхүү санваарын холбоо нь энгийн зүйл бөгөөд 
Аароны санваар нь залуу эрэгтэйчүүдийг бүр 
илүү ариун нандин итгэмжлэлийг хүлээн авахад 
бэлтгэдэг.

 “Дээд буюу Мелкизедек санваарын хүч хийгээд 
эрх мэдэл нь сүмийн сүнсний бүх адислалын 
түлхүүрүүдийг атгах нь болой—

Тэнгэрийн хаант улсын нууцуудыг хүлээн авах 
онцгой боломжтой байх, тэнгэрийг тэдэнд 
нээлгэх, ерөнхий хуралдай хийгээд Ууган 
Хүүгийн сүмтэй харьцах, мөн Бурхан Эцэг, мөн 
шинэ гэрээний зууч Есүстэй харьцаж мөн сэтгэл 
ханамжтай байх нь болой.”4

Тэрээр тэрчлэн хүчирхэг болж болохын тулд

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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Их Эзэний Сүмийн ерөнхийлөгч, тэргүүлэх дээд 
прист болох цорын ганц хүн тухайн цаг үедээ 
тэдгээр санваарын түлхүүрийг бүрэн дүүрэн 
ашигладаг. Тийн ерөнхийлөгчийн итгэмжилснээр 
Мелкизедек санваартай эрэгтэй бүр Бүхнийг 
Чадагчийн нэрээр ярьж, үйлдэх эрх мэдлээр 
адислагддаг ба энэхүү хүч нь хязгааргүй юм. 
Энэхүү хүч нь амьдрал ба үхэл, гэр бүл ба Сүм, 
Бурханы агуу шинж чанар ба Түүний мөнхийн 
ажилд санаа тавьдаг.

Их Эзэн тэрхүү гайхамшигт Мелкизедек санваарт 
итгэл, хүч, талархлаар үйлчлэх ахлагчид болоход 
аароны санваартнуудыг бэлтгэж байгаа.

Ахлагчид санваарын бүрэн дүүрэн үйлчлэлд 
үүргээ биелүүлэхийн тулд гүн талархалтай байх 
хэрэгтэй. Илүү дээд санваартай хүмүүс та нарыг 
санваарын аялалд тань дэмжин, урамшуулахаар 
ирж байсан дикон, багш, прист байсан үеэ та 
бүхэн дурсан санах болно.

Мелкизедек санваартан бүрд ийм дурсамж 
байдаг ч он жилүүдийн урсгалд бүдгэрсэн байх 
магадлалтай байдаг. Энэхүү мэдрэмжийг сэргээж, 
нэгэнтээ хүлээн авч байсан тусламжаа өгч чадах 
бүх хүндээ өгөх зориг шийдэмгий байх болтугай 
гэж би найдаж байна.

Санваарын хүчээр эзэмшиж чадах тэрхүү 
чадавхыг аль хэдийн эзэмшсэн мэт надтай 
харьцдаг байсан нэгэн бишопыг би санаж байна. 
Тэр прист байх үед маань нэгэн ням гарагт намайг 
дуудаад, тойргийнхоо зарим гишүүнийд зочлоход 
миний тусламж хэрэгтэй байгааг хэлсэн юм. Тэр 
амжилттай байх цорын ганц найдвар нь би байсан 
мэт л хэлэв. Түүнд би хэрэггүй байсан. Түүний 
бишопын зөвлөлд гарамгай зөвлөхүүд байсан.

Бид хамтдаа нэгэн ядуу зүдүү бэлэвсэн эмэгтэйнд 
очсон бөгөөд тэр надаас түүний зүрх сэтгэлд 
хүрч, түүнийг төсөвтэй болж, үүнийгээ ашиглахад 
урамшуулахын зэрэгцээ асуудлуудаа давж гаран, 
бусдад туслах боломжтой болно гэдэг амлалтыг 
түүнд өгөхийг хүссэн юм.

Биднийг явах үед тэр надад “Энэ хүүхдүүд 
биднийг өөрсөд дээр нь хүрч ирснийг хэзээ ч 
мартахгүй” гэж аяархан хэлж билээ.

Дараагийн айлд очихдоо би идэвх султай хүнд 
тойргийн гишүүдэд хэрэгтэй байгаа гэдгийг нь 
мэдрүүлснээр хэрхэн Их Эзэнд эргэж ирэхэд урьж 
болдгийг харсан.

Мелкизедек санваартан тэр бишоп надад 
чадавхаа олж харахад тусалж, үлгэр жишээгээрээ 
урамшуулж байсан юм. Тэр надад Их Эзэний 
үйлчлэлд хаашаа ч хамаагүй явах хүч, зоригтой 
байхыг заасан. Тэрээр наснаас халин, тэнгэрлэг 
шагналаа хүлээн авсан ч намайг туршлагагүй 
Аароны санваартан байхад маань өргөж дэмжсэн 
учраас би түүнийг дурсан санасаар байдаг. Тухайн 
үед миний ойлголтоос хэтэрсэн байсан илүү агуу 
үүрэг хариуцлагатай санваарын дуудлагыг хийж 
байгаагаар тэр намайг харж байсныг би сүүлд 
ойлгосон юм.

Аав маань ч мөн адил зүйлийг хийсэн. Тэр 
туршлагатай, ухаалаг Мелкизедек санваартан 
байсан юм. Нэгэн удаа Төлөөлөгч түүнээс 
дэлхий хэр урт хугацаанд оршин тогтносон тухай 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нотолгоо гарган, 
богинохон тэмдэглэл бичихийг хүссэн ажээ. 
Тэрээр тэмдэглэлийг нь уншсан хүмүүс дэлхий 
ертөнц нь шинжлэх ухааны нотолгооноос ч илүү 
залуухан гэсэн хүчтэй мэдрэмжийг авч болзошгүй 
тул тэмдэглэлээ маш хянамгай бичжээ.

Аав маань надад “Хал, энэ тэмдэглэлээ төлөөлөгч, 
бошиглогчид руу явуулах нь зөв зүйтэй эсэхийг 
мэдэх сүнслэг мэргэн ухаан чамд байгаа” гэж 
хэлэн, тэмдэглэлээ өгч байсныг би санадаг. Би 
тэмдэглэл дээр юу бичсэн байсныг сайн санахгүй 
байгаа ч миний харж чадаагүй сүнслэг мэргэн 
ухааныг надаас харсан Мелкизедек санваартанд 
агуу ихээр талархсанаа үргэлж санах болно.

Олон жилийн дараа, нэгэн орой намайг 
Төлөөлөгчөөр томилогдсоны дараа Бурханы 
бошиглогч намайг дуудаад, Сүмийн сургаалын 
тухай бичсэн нэгэн зүйлийг уншиж үзэхийг 
хүссэн юм. Тэрээр нэг номыг шөнөжингөө 
уншжээ. “Би бүгдийг нь уншиж чадахгүй нь. 
Намайг ажиллаж байх үед чи амарч болохгүй биз 
дээ” гэж тэр инээд алдан хэлсэн юм. Тэр бараг л 
аавын минь олон жилийн өмнө хэлсэнтэй адил 
“Хал, чи үүнийг унших ёстой хүн шүү. Чи үүнийг 
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хэвлэх хэрэгтэй эсэхийг мэдэж чадна” гэж хэлсэн.

Тэдэнтэй л адил өөр нэгэн Мелкизедек санваартан 
нэгэн орой Сүмээс зохион байгуулсан фестиваль 
дээр надад адилхан урам зориг, итгэл найдвар өгч 
билээ. Намайг 17 настай байхад нэлээд томхон 
цугларалт дээр үг хэлэхийг хүссэн юм. Надаас юуг 
хүсэн хүлээж байгааг, бүр хэлэх үгийнхээ сэдвийг 
ч би мэдэхгүй байсан учраас сайн мэдээний 
талаарх мэдлэгээс маань давсан үгийг хэлэхээр 
бэлтгэв. Би үгээ хэлж байхдаа алдаа гаргасан 
гэдгээ ойлгосон бөгөөд үг хэлснийхээ дараа 
мэдэрч байсан бүтэлгүйтлээ одоо хүртэл санадаг.

Дараагийн буюу сүүлийн үг хэлэх хүн Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Маттью Кавли 
байсан ба тэрээр Сүм даяар хайрлагдсан 
гайхалтай илтгэгч байсан. Би индрийн ойролцоох 
суудлаасаа түүн рүү харж байснаа одоо хүртэл 
санадаг.

Тэр хүчирхэг хоолойгоор ярьж эхлэн, миний 
хэлсэн үг түүнд нэгэн агуу чуулганд оролцож 
байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлсэн гэдгийг 
инээмсэглэн хэлсэн юм. Миний бүтэлгүйтсэн 
гэсэн мэдрэмж тэр даруй арилан, түүний аль 
хэдийн намайг болчихсон мэт бодсон тэр хүн 
хэзээ нэгэн өдөр би болж болох юм байна гэсэн 
итгэл ирж билээ.

Тэр оройн дурсамж намайг Аароны 
санваартнуудыг ярих үед анхаарал тавин 
сонсдог болоход удирдсаар байгаа билээ. Ахлагч 
Кавлигийн миний төлөө хийсэн зүйлийн ачаар 
би үргэлж тэднээс Бурханы үгийг сонсох болно 
гэж хүсэн хүлээдэг болсон. Тэднийг ярих үед би 
маш цөөхөн тохиолдолд л сэтгэлээр унадаг ба 
ихэвчлэн гайхаж, бишрэн, ахлагч Кавлигийн адил 
инээмсэглэхгүй байж чаддаггүй юм.

Олон зүйл залуу ах нарт санваартаа 
хүчирхэгжихэд тусалдаг ч санваарын үйлчлэлдээ 
Бурханы хүчинд найдаж болно гэдэг итгэл, 
найдварыг хөгжүүлэхэд тэдэнд туслахаас илүү 
хүчтэй зүйл байхгүй.

Энэхүү итгэл, найдвар нь бүр хамгийн чадварлаг 
Мелкизедек санваартан байсан ч цорын ганц 
туршлагаар ирдэг зүйл биш юм. Эдгээр хүчинд 

итгэж найдах чадвар нь санваартаа илүү 
туршлагатай тэдгээрийн олон удаагийн итгэлийн 
илэрхийллээр ирдэг.

Ариун Сүнсээр дамжуулан Их Эзэнээс ирэх урам 
зориг, засвар залруулга Аароны санваартнуудад 
өдөр бүр, бүр цаг бүр хэрэгтэй байх болно. Тэд 
санваарыг эзэмших зохистой байхыг сонгосноор 
тэдгээрийг авах боломжтой болно. Энэ нь тэдний 
хийх сонголтуудаас шалтгаална.

Тиймээс л бид агуу Мелкизедек санваарын 
удирдагч, хаан Бенжамины хэлсэн үнэн үгсийг 
үлгэр жишээ, гэрчлэлээрээ заах ёстой.5 Тэдгээр үг 
нь Их Эзэний нэрээр хэлсэн хайрын үгс байсан 
бөгөөд Их Эзэн Өөрөө энэ санваарын эзэн билээ. 
Хаан Бенжамин Их Эзэнээс урам зориг, засвар 
залруулга авахаар хангалттай цэвэр байхын тулд 
биднээс юу шаардагддаг тухай заасан.

 “Мөн эцэст нь, та нар тэгснээр нүгэл үйлдэж 
болох зүйлийг бүгдийг би та нарт хэлж чадахгүй; 
учир нь маш олон янзын зам мөн аргууд бий, 
бүр тэдгээрийг би тоолж чадахааргүй тийм олон 
бөлгөө.

Гэвч өдий зэргийг би та нарт хэлж чадна, хэрэв 
та нар өөрсдийгөө, мөн бодлуудаа, мөн үгсээ, 
мөн үйлүүдээ хянаж, мөн Бурханы зарлигуудыг 
мөрдөж, бас Их Эзэний маань ирэлтийн талаар 
сонссон түүндээ үргэлж итгэлтэй байж, бүр 
амьдралынхаа эцсийг хүртэл ингэхгүй аваас, та 
нар мөхөх ёстой болно.”6

Бидний маш их хайрладаг залуу санваартнууд 
руу ирж буй аюулт догшин салхи лугаа зөв 
шударгын дайсны галт сумын талаар бид бүхэн 
мэддэг. Бидний хувьд тэд өөрсдийгөө Хиламаны 
хөвгүүд гэж нэрлэдэг залуу дайчид шиг санагддаг. 
Хэрэв тэд хаан Бенжамины тэдэнд ухуулснаар 
өөрсдийгөө аюулгүй байлгах аваас тэдгээр залуу 
цэрэгтэй адил амьд үлдэж чадна.

Хиламаны хөвгүүдэд эргэлзээ байгаагүй. Тэд 
ээжүүдийнхээ үгэнд итгэсэн учраас зоригтой 
тулалдаж, дайснаа ялсан билээ.7  Бид мөн хайраар 
дүүрэн ээжүүдийн итгэлийн хүчийг ойлгож 
ухаардаг. Өнөөдөр ээжүүд тэрхүү агуу дэмжлэгийг 
хөвгүүддээ өгч байна. Бид санваартны хувьд 
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хөрвөгдсөн үедээ ах нараа батжуулах ёстой гэсэн 
дуудлагад хариулах шийдэмгий байдлаар энэхүү 
дэмжлэг дээр өөрсдийнхөө хувь нэмрийг нэмж 
чадна мөн нэмэх ч ёстой.8

Мелкизедек санваартан бүр Их Эзэний санал 
болгож буй боломжийг хүлээн авах болтугай 
хэмээн би залбирч байна.

 “Мөн хэрэв та нарын дунд хэн нэгэн нь Сүнсэнд 
хүчтэй байх аваас, тэрээр сул дорой болох 
түүнийг, тэрээр бүхий л номхон дөлгөөн байдалд 
сэнхэрч болохын тулд, тэрээр тэрчлэн хүчирхэг 
болж болохын тулд өөртэйгөө хамт авч яваг.

Тиймийн тул, доод санваарт томилогддог 
тэднийг өөрсөдтэйгөө хамт авч яв, мөн тэднийг 
өөрсдийнхөө өмнө уулзалтыг товлуулахаар 
мөн замыг бэлтгэхээр, мөн та нар өөрсдөө 
хийх боломжгүй товлогдсон уулзалтуудыг 
хийлгүүлэхээр илгээгтүн.

Болгоогтун, энэ бол эрт дээр үед миний 
төлөөлөгчид миний сүмийг надад өсгөн 
бэхжүүлдэг байсан тэрхүү зам бөлгөө.”9

Санваарын удирдагчид, Аароны санваартнуудын 
аав та нар гайхамшгуудыг үйлдэж чадна. Та нар 
сайн мэдээг тунхаглах дуудлагыг хүлээн авч, 
итгэлтэйгээр үйлддэг залуу эрэгтэйчүүдтэй хамт 
тэдгээр итгэлтэй ахлагчийн тоонд орж чадна. 
Та нарын өргөн дэмжиж, урамшуулсан олон 
эрэгтэй итгэлтэй байж, ариун сүмд зохистойгоор 
гэрлэн, хариуд нь бусдыг өргөж, бэлтгэхийг та нар 
нүдээрээ харах болно.

Ингэхийн тулд үйл ажиллагааны шинэ хөтөлбөр, 
сайжруулсан заах материал, илүү дээр олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл шаардлагагүй. Энэ 
нь та нарт одоо байгаа дуудлагаас илүү дуудлагыг 
шаардахгүй. Санваарын тангараг ба гэрээ та нарт 
хүч чадал, эрх мэдэл, удирдамж чиглүүлгийг 
өгдөг. Та нар гэртээ хариад, Сургаал ба Гэрээ 84-р 

хэсэгт гардаг санваарын тангараг, гэрээний талаар 
анхааралтай судална гэдэгт би найдаж байна.

Илүү олон залуу эрэгтэй Аароны санваартан 
байхдаа Есүс Христийн сайн мэдээг хөрвүүлэгч 
хүчээр зааж байсан Вилфорд Вудраффтай адил 
туршлагуудыг олж авах болно гэдэгт бид бүгд 
найдаж байна.

Бид бусдыг гайхамшигт үйлчлэлд нь бэлтгэхийн 
тулд өргөж дэмжих үүргээ биелүүлэх болтугай 
гэж би залбирч байна. Намайг өргөж дэмжин, 
бусдыг хэрхэн хайрлаж мөн өргөн дэмжихийг 
харуулсан гайхалтай хүмүүст би бүх зүрх 
сэтгэлээсээ талархаж байна.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон энэ цаг үед дэлхий 
дээрх санваарын бүх түлхүүрийг атгадаг гэдгийг 
би гэрчилж байна. Тэр амьдралынхаа турш 
үйлчлэхдээ Мелкизедек санваартны хувьд бусдыг 
өргөн дэмжихийн үлгэр жишээ байсан гэдгийг би 
гэрчилж байна. Намайг өргөн дэмжиж мөн бусдыг 
хэрхэн өргөн дэмжихийг харуулсан түүний арга 
замд хувь хүнийхээ үүднээс би талархаж байна.

Бурхан Эцэг амьд. Есүс бол Христ. Энэ бол 
Түүний Сүм, Түүний хаант улс. Энэ бол Түүний 
санваар. Би үүнийг Ариун Сүнсний хүчээр мэдэж 
авсан. Есүс Христийн нэрээр, амен.  

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Вилфорд Вүдрафф, “The Rights of the Priesthood,” 
Deseret Weekly, 1894 оны 3-р сарын 17, 381.

2.  Сургаал ба Гэрээ 84:30; 107:14-ийг үзнэ үү.
3.  Сургаал ба Гэрээ 84:17.
4.  Сургаал ба Гэрээ 107:18.
5.  Aлма 13:6–9 Мормоны Номын бошиглогчид 

Мелкезедик санваар атгах ёстой хэмээн хэлдэг.
6.  Мозая 4:29-30.
7.  Aлма 56:47-г үзнэ үү.
8.  Лук 22:32-ыг үзнэ үү.
9.  Сургаал ба Гэрээ 84:106-108.
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Бид тэнгэрээс өгөгдсөн төлөвлөгөө болох Мэргэн 
ухааны үгэнд заасан зарчмуудыг даган, бие 
махбод, оюун санаандаа санаа тавих хэрэгтэй.

Ах нар аа, би өнөө орой 
та бүхэнтэй захиасаа 
хуваалцахдаа Тэнгэрлэг 
Эцэгээс удирдамж 
ирэхийн төлөө залбирч 
байна.

1833 онд Их Эзэн 
бошиглогч Иосеф 
Смитэд эрүүл амьдрах 
төлөвлөгөөг илчилсэн. 
Тэрхүү төлөвлөгөө нь 
Сургаал ба Гэрээний 

89-р хэсэгт байдаг бөгөөд үүнийг Мэргэн ухааны 
үг гэдэг. Энэ нь бидэнд идэх хоол хүнсний маань 
талаар тодорхой удирдамж өгч, биед хор нөлөөтэй 
зүйлсийг хэрэглэхийг хориглосон байдаг.

Их Эзэний зарлигуудад дуулгавартай байж, 
мэргэн ухааны үгийг итгэлтэй сахидаг хүмүүст 
тодорхой амлалт өгөгдсөн байдаг бөгөөд үүнд 
сайн эрүүл мэнд, бие бялдрын нэмэлт хүч тэнхээ 
багтдаг.1

Саяхан би эдгээр амлалтын тод нотолгоо болох 
жинхэнэ баримтыг уншсан юм. Сүмийн итгэлтэй 
гишүүн Жон А.Ларсэн дэлхийн II дайны үед 
USS Cambria хөлөг дээр Нэгдсэн Улсын эргийн 
харуулаар үйлчилж байжээ. Филиппинд болсон 
тулааны үеэр дайсны бөмбөгдөгч онгоцны баг 
болон камиказе буюу онгоцоороо байг мөргөх 
баг ирж явааг дуулгасан мэдээ иржээ. Тэр даруй 
цэргүүдээ татах тухай тушаал өгсөн байна. 
USS Cambria аль хэдийн хөдөлсөн байсан тул 
Жон болон түүний гурван хамтрагч төхөөрөмж 
хэрэгслээ цуглуулан, эргээс хөдөлж байгаа 
онгоцнуудын нэг нь тэднийг хөлөг рүү нь хүргэж 

өгөх байх гэж найдаад, эрэг рүү яаран очжээ. Аз 
болоход, цэргүүд болон тээврийн хэрэгсэл зөөдөг 
завь тэднийг суулган, эргээс хөдөлж байсан 
хамгийн сүүлийн хөлөг рүү хурдлан явав. Хөдөлж 
байсан хөлгийн тавцан дээрх эрчүүд аль болох 
түргэн хугацаанд цэргүүдээ татахыг хичээн, 
завгүй ажиллаж байсан тул тэднийг тавцан руу 
авираад гарчих байх гэж найдан, олс л шидэж 
өгчээ.

Хүнд радио нуруундаа үүрсэн Жон 12 м урт 
олсны үзүүрээс зууран, задгай тэнгис рүү хөдлөн 
явж байсан хөлгийн хажууд дүүжлэгдэн байлаа. 
Тэрээр олсыг алдах л юм бол үхнэ гэдгээ мэдэж 
байсан бөгөөд хоёр гараараа ээлжлэн татаж, дээш 
мацав. Олсны дөнгөж гуравны нэгд очоод байхад 
түүний гар тэсэхийн аргагүй өвдөж, сульдан, 
удаан барьж чадахгүй мэт санагджээ.

Тамир тэнхээ нь барагдсан Жон хувь тавилангаа 
аймшигтайгаар төсөөлөн бодох зуур Бурханд 
хандан, Мэргэн ухааны үгийг үргэлж дагаж, 
журамтай амьдарч байснаа мөн одоо түүнд 
амлагдсан адислалууд хэчнээн их хэрэгтэй байгааг 
учирлан хэлж, дотроо залбирчээ.

Хожим нь Жон залбирч дууссаныхаа дараа тамир 
тэнхээгээ үлэмж ихээр нэмэгдэхийг мэдэрсэн 
тухай ярьсан. Тэрээр олсоор дахин нэгэнтээ 
ухасхийн авирахдаа бараг нисэх шахам гарчээ. 
Тавцан дээр гарах үед тэр ямар ч түвэггүй, хэвийн 
амьсгалж байв. Мэргэн ухааны үгэнд амласан 
эрүүл мэнд, нэмэлт хүч тэнхээ түүнд өгөгдсөн 
ажээ. Тэрээр тэр үед болон үлдсэн амьдралынхаа 
турш тусламж хүссэн цөхрөнгүй залбиралд нь 
хариулсны төлөө Тэнгэрлэг Эцэгтээ талархлаа 
илэрхийлсээр байсан.2

Ах нар аа, бид тэнгэрээс өгөгдсөн төлөвлөгөө 
болох Мэргэн ухааны үгэнд заасан зарчмуудыг 
даган, бие махбод, оюун санаандаа санаа тавих 

Зарчим ба амлалт
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
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хэрэгтэй. Би Мэргэн ухааны үгийг дагаснаар 
ирэх гайхамшигт адислалыг бүх зүрх сэтгэл, бие 
махбодоороо гэрчилж мөн ийм байгаасай хэмээн 
Их Эзэн Аврагч Есүс Христийн нэрээр залбирч 
байна, амен.  

ЭШЛЭЛҮҮД

1. Сургаал ба Гэрээ 89:18-21-ийг үзнэ үү.
2.  Жон A.Ларсэн, in Robert C. Freeman and Dennis A. 

Wright, comps., Saints at War: Experiences of Latter-day 
Saints in World War II (2001), 350–51; зөвшөөрлөөр 
ашиглав.
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Би Эцэгийн төлөвлөгөө болох энэхүү агуу 
бэлгийн талаар гэрчилж байна. Энэ нь амар 
амгалан, аз жаргалд хүргэх цорын ганц төгс зам 
юм.

Энэ чуулганы төвд 
байгаа мөн дэлхий 
даяар байгаа хайрт ах, 
эгч нар минь, энэ өглөө 
та бүхэнтэй өөрийн 
бодол санааг хуваалцах 
боломжтой байгаадаа 
би ямар их талархаж 
байна гээч.

50 жилийн өмнө 
1964 оны 7-р сард 
би Нью-Йорк хотод 

үүрэг даалгавар хүлээн авсан юм. Тухайн үед 
тэнд нэгэн олон улсын үзэсгэлэн худалдаа болж 
байлаа. Нэгэн өглөө эрт би тухайн үзэсгэлэн дээрх 
Мормон павилионд очих үед Man’s Search for Hap-
piness (Хүн төрөлхтний аз жаргалын эрэл) хэмээх 
авралын төлөвлөгөөг харуулсан нэгэн кино яг 
эхлэх гэж байлаа. Уг кино хожим нь Сүмд нэлээд 
нэртэй болсон. Би манай Сүмийн гишүүн биш, 
багцаалбал 35 настай байх гэмээр нэгэн залуугийн 
хажууд суусан ба бид товчхон яриа өрнүүлэв. 
Гэрэл бүдгэрч, кино ч эхэллээ.

Өгүүлэгчийг хамгийн чухал, түгээмэл асуулт 
болох “Би хаанаас ирсэн бэ?  Би яагаад энэ 
дэлхийд байгаа вэ? Би энэ амьдралыг орхисныхоо 
дараа хаашаа явах вэ?” гэх мэт асуултыг өгүүлэх 
зуур бид чих тавин сонсож суулаа. Тэнд байсан 
бүх хүн асуултын хариуг мэдэхийг тэсэн 
ядан хүлээж, дэлгэцэн дээрх зураглал руу нүд 
салгалгүй харж байв. Мөнх бус байдлын өмнөх 
амьдралын зураглал, дэлхий дээрх бидний 
амьдралын зорилгын тайлбартай хамт гарч ирлээ. 

Бид нэгэн өндөр настанг энэ амьдралаас хэрхэн 
явж байгаа мөн өөрийг нь сүнсний дэлхийд 
хүлээж байгаа хайртай хүнтэйгээ хэрхэн дахин 
нэгдэж байгаа сэтгэл хөдлөм зураглалыг харж 
байв.

Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд зориулсан 
төлөвлөгөөний үзэсгэлэнт зураглал дуусах үед 
хүмүүс чимээгүйхэн гарч явцгаасан ба уг киноны 
санаа олон хүнд хүрсэн нь илт байлаа. Миний 
хажууд сууж байсан залуу суудлаасаа боссонгүй. 
Би түүнээс кино таалагдсан эсэхийг асуухад тэр  
“Энэ бүгд үнэн!”  гэсэн баттай хариултыг надад 
өгсөн юм.

Манай номлогчид бидний аз жаргал, авралд 
зориулагдсан Эцэгийн төлөвлөгөөг дэлхий даяар 
хуваалцаж байна.  Энэхүү тэнгэрлэг захиасыг 
сонссон зарим хүн үүнийг хүлээн зөвшөөрч, 
дагадаггүй.  Гэсэн ч Нью-Йоркийн үзэсгэлэн 
дээрх залуу найз шиг маань эрэгтэй, эмэгтэйчүүд 
газар сайгүй үүний үнэнийг мэдэж, гэр рүү нь 
аюулгүй хүргэх уг замыг дагахаар шийддэг 
юм.  Тийнхүү тэдний амьдрал үүрд мөнхөд 
өөрчлөгддөг.

Бидний Аврагч, Есүс Христ энэ төлөвлөгөөний 
зайлшгүй нэгэн чухал хэсэг билээ.  Түүний 
цагаатгагч золиослолгүйгээр хүн бүр төөрөлдсөн 
хэвээрээ үлдэх байсан.  Зүгээр л Түүнд болон 
Түүний номлолд итгэх нь хангалтгүй юм. Бид 
хөдөлмөрлөж, суралцаж, эрэлхийлж мөн залбирч, 
наманчилж, өсөж хөгжих хэрэгтэй. Бид Бурханы 
хуулиудыг мэдэж, тэдгээрийн дагуу амьдрах 
хэрэгтэй.   Бид Түүний авралын ёслолуудыг 
хүлээн авах хэрэгтэй. Бид эдгээрийг хийснээр л 
жинхэнэ, мөнхийн аз жаргалыг олж авах болно.

Бид үнэнээр адислагдсан ба уг үнэнийг хуваалцах 
үүрэгтэй. Эцэгийн бидэнд хадгалсан бүхнийг 

 Аз жаргалд хүргэх төгс зам

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
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хүлээн авахын тулд уг үнэнээр амьдарцгаая.  
Түүний хийж буй бүх зүйл бидний сайн сайхны 
төлөө байдаг. Тэрээр “үхэшгүй байдал хийгээд 
мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь 
миний ажил мөн миний алдар суу бөлгөө”1 хэмээн 
бидэнд хэлсэн.

Би бодьгалынхаа бүхий л эрч хүчээр мөн даруу 
байдлын гүнд бидэнд зориулсан Эцэгийн 
төлөвлөгөө болох энэхүү агуу бэлгийн талаар 
гэрчилж байна.  Энэ нь энэ дэлхийд болон ирэх 

дэлхийд амар амгалан, аз жаргалд хүргэх цорын 
ганц төгс зам юм.

Ах, эгч нар минь, би та бүхэнд өөрийнхөө хайр, 
адислалыг үлдээн, үгээ төгсгөе. Би энэ бүхнийг 
бидний Аврагч, Гэтэлгэгч  Есүс Христийн нэрээр 
үлдээж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Мосе 1:39
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Бид амьдралаа Есүс Христэд болон Түүний 
сайн мэдээнд төвлөрүүлбэл юу тохиолдож, 
юу тохиолдохгүй байгаагаас үл хамааран баяр 
баясгаланг мэдрэх боломжтой.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
өнөөдөр би сүнслэг 
байдлын хувьд тэсэж 
үлдэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг нэгэн 
зарчмын талаар ярихыг 
хүсэж байна. Энэ 
зарчим бидний эргэн 
тойронд гай зовлон, 
доог тохуу ихсэх үед 
илүү чухал болдог юм.

Бидний энэ цаг үе 
хожмын өдрүүд бөгөөд хэн ч бошиглол биелж 
байгааг хараад гайхах хэрэггүй.  Исаиа, Паул, 
Нифай, Мормон зэрэг олон бошиглогч хэцүү 
цаг ирнэ,1 бидний цаг үед бүхэл дэлхий үймээн 
самуунд байх болно,2 хүмүүн “өөрсдийгөө 
хайрлагсад, … үл хайрлагч, … Бурханыг 
хайрлагчид байхаас илүү зугаа цэнгэлийг 
хайрлагчид бол[ж],3 олон хүн чөтгөрийн ажлыг4 
дэмждэг Сатаны зарц нар байх болно гэдгийг 
урьдаас харсан. Чухамдаа та бид хоёрын “тэмцэл 
бол … харанхуй ертөнцийн хүчнүүд … тэнгэр дэх 
бузар муугийн сүнслэг хүчний эсрэг билээ.”5

Үндэстнүүд хоорондын зөрчилдөөн хурцдаж, 
хулчгар террористууд гэмгүй хүмүүсийг 
сүрдүүлж, бизнесийн хүрээнээс эхлээд засгийн 
газар хүртэлх бүх газарт авилга газар авч байгаа 
энэ үед бидэнд юу тус болох вэ? Энэ хожмын 
өдрүүдэд амьдарч байх үед тулгарах хувийн 
асуудал, хүнд хэцүү бэрхшээлүүдэд хүн нэг бүрд 
юу туслах вэ?

Бошиглогч Лихай сүнслэг байдлын хувьд тэсэж 
үлдэх нэгэн зарчмыг заасан. Эхлээд түүний 
нөхцөл байдлыг авч үзэцгээе. Тэр Иерусалимд 
үнэнийг номлосны төлөө хавчигдан гадуурхагдсан 
бөгөөд Их Эзэн түүнийг өмч хөрөнгөө орхиод, гэр 
бүлийнхэнтэйгээ аглаг буйд руу зугтан гарахыг 
тушаасан. Тэр үл мэдэх газрыг зорихдоо майханд 
амьдарч, замдаа олдсон хүнсээрээ амиа зогоож, 
Лебен, Лемүел хоёр хүүгээ Их Эзэний сургаалыг 
эсэргүүцэн, Нифай, Сам хоёр дүү рүүгээ дайрч 
давшилж байхыг харсан.

Лихайд эсэргүүцэл, айдас түгшүүр, сэтгэлийн 
зовлон, өвчин зовиур, урам хугаралт, уй гашуу 
тохиолдож байсан нь тодорхой. Гэхдээ тэр Их 
Эзэний илчилсэн “хүмүүн … баясгалантай байж 
болохын тул”  гэсэн нэгэн зарчмыг зоригтой, эрс 
шийдэмгий тунхагласан юм. Төсөөлөөд үз дээ!6 
Мөнх бус дэлхий дээрх бидний амьдралын мөн 
чанар, зорилгыг дүрсэлж болох байсан бүх үгнээс 
тэрээр баяр баясгалан гэдэг үгийг сонгож авчээ!

Амьдрал тойруу, мухар зам, бүхий л төрлийн 
сорилт, бэрхшээлээр дүүрэн.  Бидний хүн нэг бүрд 
зовлон, шаналал, цөхрөлд бүрэн эзэмдүүлж байгаа 
мэт санагдаж байсан үе байсан. Гэтэл бид энд 
баяр баясгалантай байхын тулд ирсэн гэж үү?

Тийм ээ! Хариулт нь тийм! Гэхдээ хэрхэн ийм 
байх боломжтой вэ? Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн 
бидэнд зориулсан баяр баясгалангаас хүртэхийн 
тулд юу хийх ёстой вэ?

Халамжийн нийгэмлэгийн хоёр дахь ерөнхий 
ерөнхийлөгч Элиза Р.Снөү үүнд нэгэн 
сонирхолтой хариулт өгсөн юм. 1838 оны хахир 
өвлийн эхээр Миссурид гарсан хүн бүрийн мэдэх 
устгах тушаалаас7 болж тэрээр бусад гэгээнтний 

Баяр баясгалантай байж, сүнслэг байдлын хувьд 
тэсэж үлдэх нь

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ РАССЭЛЛ М.НЭЛСОН
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хамт мужаасаа тэр өвөлдөө багтаад, зугтан 
гарах хэрэгтэй болжээ. Нэг орой Элизагийн гэр 
бүл дүрвэсэн гэгээнтнүүдийн ашиглаж байсан 
жижигхэн модон байшинд шөнийг өнгөрүүлэх 
болов.  Өмнө нь ирж буудаллаж байсан хүмүүс 
гуалингуудын хоорондох завсрын модыг түлээний 
мод болгон авч хэрэглэсэн байсан учраас зай 
завсраар нь муур ч мөлхөөд орчих онгорхой 
гарсан байлаа. Хүйтэн ч ширүүсэж, хоол хүнс нь 
хөлдүүс болсон байв.

Тэр шөнө 80 гаруй хүн 6,1 м.кв талбай бүхий 
жижиг байшинд чихцэлдэн, ихэнх нь дулаацахын 
тулд бүхэл шөнийг зогсоогоороо эсвэл 
суугаагаараа өнгөрүүлжээ. Гадаа хэдэн эрэгтэй 
дүрэлзэн асах галыг тойрон, дуу дуулж байхад 
зарим нь хөлдүү төмсөө шарж байлаа. Элиза  “Хэн 
ч гомдоллоогүй, бүгд баяр хөөртэй байсан бөгөөд 
гаднаас нь харсан ямар ч хүн мужийн захирагчийн 
хөөн гаргасан хүмүүс биш, харин зугаалгаар 
яваа аялагчид гэж андуурч харахаар байсан” гэж 
бичжээ.

Тэр хүнд хэцүү, чөмөг царцам хүйтэн оройн 
талаарх Элизагийн тэмдэглэл гайхалтай өөдрөг 
байсан юм. Тэрээр  “Тэр орой баяр хөөрөөр 
дүүрэн байв. Гэгээнтнүүд л ямар ч нөхцөл 
байдалд аз жаргалтай байж чадах буй заа”8 гэж 
бичсэн байдаг.

Тийм ээ! Гэгээнтнүүд ямар ч нөхцөл байдалд 
аз жаргалтай байж чадна. Бүтэлгүй өдөр, долоо 
хоног, тэр бүү хэл бүтэлгүй жил байсан ч гэлээ 
бид баяр баясгаланг мэдрэх боломжтой!

Хайрт эх, эгч нар аа, бидний баяр баясгалан 
амьдралын маань нөхцөл байдлаас биш харин 
амьдралдаа юунд ач холбогдол өгч байгаатай 
холбоотой.

Бид сая Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны зааснаар 
амьдралаа Бурханы авралын төлөвлөгөө, 
Есүс Христэд болон Түүний сайн мэдээнд 
төвлөрүүлбэл юу тохиолдож, юу тохиолдохгүй 
байгаагаас үл хамааран баяр баясгаланг мэдрэх 
боломжтой. Баяр баясгалан Түүний ачаар, Түүнээс 
ирдэг. Тэр бол бүхий л баяр баясгалангийн эх 
үүсвэр юм.  Үүнийг бид Христийн мэндэлсний 
баяраар “Дэлхий баярлахтун, Эзэн ирлээ”9 хэмээн 

дуулж байхдаа мэдэрдэг. Бид бас жилийн туршид 
ч гэсэн мэдэрдэг. Яагаад гэвэл хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн хувьд Есүс Христ баяр баясгалан 
билээ!

Тийм болохоор манай номлогчид Түүний сайн 
мэдээг тунхаглахаар гэр орноо орхин явдаг.  Тэд 
Сүмийн гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 
явдаггүй, харин дэлхийн хүмүүст баяр баясгаланг 
авчрахын10 тулд зааж, баптисм хүртээдэг!11

Аврагч “бүх оюун ухаанаас дээгүүрх”12 амар 
амгалангаас гадна эгэл хүмүүний логик 
сэтгэлгээ, ойлголтоос илүү хүчтэй, гүн гүнзгий, 
өргөн хүрээнд баяр баясгаланг мөн адил өгдөг. 
Жишээлбэл: хүүхэд тань эдгэршгүй өвчний улмаас 
зовж, ажлын байраа алдаж, хань ижил тань хууран 
мэхлэсэн үед баяр баясгаланг мэдрэх боломжгүй 
мэт санагдаж болох юм. Харин энэ үед л яг 
Аврагчийн бидэнд өгөхийг хүсдэг баяр баясгаланг 
хэрэгтэй болдог. Түүний баяр баясгалан 
хувиршгүй бөгөөд бидний “зовлон зүдгүүрүүд 
… хэсэг хугацаанд байх болно,”13 бидний өсөлт 
хөгжлийн тул ариулан адислах14 болно хэмээн 
тайвшруулдаг.

Тэгвэл бид хэрхэн тэр баяр баясгаланг мэдэрч 
болох вэ? Бид эхлээд “санаа бодол болгондоо”15 
“итгэлийг Эхлүүлэгч бөгөөд бүрэн дүүрэн 
Төгсгөгч болох Есүс рүү хараагаа чиглүүл[ж]”16 
болно. Түүнээс гадна бид залбирлаараа мөн 
Түүнтэй болон Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хийсэн 
гэрээгээ сахиснаар үргэлж талархаж байгаагаа 
илэрхийлэх боломжтой. Аврагч маань бидэнд 
улам бүр бодит болох тусам, баяр баясгалангаасаа 
өгөхийг Түүнээс гуйвал бидний баяр баясгалан 
өсөн нэмэгдэх болно.

Баяр баясгалан хүчтэй бөгөөд үүн дээр анхаарлаа 
төвлөрүүлэх нь бидний амьдралд Бурханы хүчийг 
авчирдаг. Есүс Христ бүхий л зүйлд бидэнд 
төгс үлгэр жишээ үзүүлсэн, “Өөрийнх нь өмнө 
тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө … загалмайг 
тэвчсэн”17 нэгэн билээ. Үүнийг эргэцүүлэн бод! 
Аврагч маань энэ дэлхийн түүхэн дэх хамгийн 
их зовлон шаналлыг тэвчин гарахын тулд баяр 
баясгалан дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн!

Тэгэхлээр Түүнд ямар баяр баясгалан байсан 
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бэ? Үүнд цэвэршүүлэх, эдгээх, биднийг 
хүчирхэгжүүлэхийн баяр баясгалан мөн 
наманчилсан бүх хүний нүглийн төлөөсийг 
төлөхийн, танд болон надад Тэнгэрлэг Эцэг Эх, 
гэр бүлдээ цэвэр, зохистой эргэн очиж, хамт 
амьдрах боломжийг олгохын баяр баясгалан 
багтах нь гарцаагүй.

Хэрэв бид өөрсдөд маань болон бидний хайрладаг 
хүмүүст ирэх баяр баясгалан дээр анхаарлаа 
төвлөрүүлбэл яг одоо давж баршгүй, зовлонтой, 
аймшигтай, шударга бус эсвэл ердөө боломжгүй 
мэт санагдаж байгаа ямар зүйлийг тэвчиж чадах 
вэ?

Нэгэн аав сүнслэг байдлын хувьд хэцүү байхдаа 
Их Эзэний өмнө цэвэр, зөв болж, гэм буруутай, 
ичгэвтэр байдлаасаа салж, сэтгэлийн амар 
амгаланг мэдрэхийн баяр баясгаланд анхаарлаа 
төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь түүнд порнографын 
талаар мөн үүний улмаас эхнэртээ үнэнч бус 
байснаа эхнэр, бишоп хоёртоо хэлж, нүглээ 
бүрэн наманчлах зоргийг өгсөн аж.  Тэр одоо 
бишопынхоо зөвлөсөн бүх зүйлийг хийж, хайрт 
эхнэрийнхээ итгэлийг дахин олж авахын тулд чин 
сэтгэлээсээ хичээж байгаа.

Нэгэн залуу эмэгтэй бэлгийн харьцааны хувьд 
цэвэр ариун байснаар ирэх баяр баясгаланд илүү 
анхаарснаар найз нөхөд нь доог тохуу хийж 
байсан ч хүн бүрийн мэддэг, өдөөн хатгасан, 
сүнслэг байдлын хувьд аюултай нөхцөл байдлаас 
өөрийгөө авч гарч чадсан.

Эхнэрээ байнга басамжлан доромжилж, үр 
хүүхдүүддээ уур уцаараа гаргаж, бахаа хангадаг 
байсан нэгэн хүн Ариун Сүнсийг байнгын 
хамтрагчаа болгохуйц зохистой байхын баяр 
баясгалан дээр анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Энэ нь 
түүнд үргэлж ялагддаг байсан эгэл хүнээ18 ялан 
дийлж, шаардлагатай өөрчлөлт хийх хүслийг 
төрүүлсэн байна.

Хамт ажилладаг хүн маань өнгөрсөн хорин 
жилийн турш туулсан хүнд зовлон бэрхшээлийхээ 
талаар надад хэлсэн юм. Тэр “Би зовлонг баяр 
баясалтайгаар туулж сурсан.  Миний зовлон 
шаналал Христийн баяр баяслаар залгигдсан 
юм”19 гэж хэлсэн.

Бид “өмнө тавигдсан” баяр баясгалан дээр 
анхаарлаа төвлөрүүлбэл юуг тэсвэрлэн гарч чадах 
вэ?20 Хэрхэн наманчлах боломжтой вэ? Ямар 
сул дорой байдал маань хүчирхэгжих вэ?21 Ямар 
зэмлэл адислал болох вэ?22 Ямар таагүй байдал, 
тэр ч байтугай эмгэнэлт үйл явдлууд бидний сайн 
сайхны төлөө болж хувирах вэ?23 Бид ямар чадал 
сорьсон үйлчлэлийг Их Эзэнд үзүүлэх боломжтой 
вэ?24

Бид эхлээд Аврагч дээр, дараа нь баяр 
баясгалантай байхад анхаарлаа төвлөрүүлэх 
загварыг дагах явцдаа баярлаж баясахад маань 
саад болох хүчин зүйлүүдээс зайлсхийж байвал 
зохино. Христийн эсрэг тэмцдэг Корихорыг сана. 
Тэр дээд пристийн өмнө хүргэгдэж, “Та яагаад Их 
Эзэний замуудыг гажуудуулан явдаг билээ? Та 
яагаад энэ хүмүүст тэдний баяслыг сарниулахаар 
Христ гэж үгүй хэмээн заадаг билээ?”25 гэж 
асуугдах хүртлээ энэ тэрүүгээр хэсүүчлэн, 
Аврагчийн тухай худал хуурмаг мэдээлэл тарааж 
явсан.

Христийн  болон Түүний сургаалын эсрэг байдаг 
бүх зүйл бидний баяр баясгаланд саад болдог. 
Үүнд онлайн болон блогоор дүүрэн буй хүмүүний 
сургаал орох бөгөөд энэ нь Корихорын хийж 
байсантай яг адил зүйлийг хийдэг.26

Бид дэлхийнхнийг харж, тэдний аз жаргалын27 
томъёоллыг дагавал хэзээ ч баяр баясгаланг 
мэдрэхгүй. Шударга бус хүмүүс олон төрлийн 
сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжийг мэдэрч болох ч хэзээ 
ч баяр баясгаланг мэдрэхгүй!28 Баяр баясгалан бол 
итгэлтэй хүмүүст өгдөг бэлэг юм.29 Энэ бол Есүс 
Христийн заасны дагуу, өөрийн хүслээр шударга 
амьдрахыг хичээснээр ирдэг бэлэг юм.30

Тэр бидэнд хэрхэн баяр баясгалантай байхыг 
заасан. Бид Тэнгэрлэг Эцэгийг Бурханаа болгох31 
үед Аврагчийн Цагаатгал бидний амьдралд 
нөлөөлж байгааг мэдэрч, баяр баясгалангаар 
дүүрэн32 байна. Бид хань ижлээ хайрлан 
халамжилж, үр хүүхдүүдээ удирдан залж, хэн 
нэгнийг уучлан эсвэл хэн нэгнээс уучлалт гуйх 
болгондоо баяр баясгаланг мэдэрч чадна.

Та бид өдөр бүр селестиел хуулиар амьдарч, 
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гэрээнүүдээ сахиж эсвэл бусдад гэрээгээ сахихад 
нь тусалж амьдрах юм бол баяр баясгалан 
биднийх байх болно.

Дууллын нэгэн зохиогчийн “Би Эзэнийг өөрийн 
өмнө үргэлж байхаар тавьсан. Тэр миний баруун 
гар талд байгаа учраас би ганхахгүй. … [Түүний] 
өмнө л баяр хөөр дүүрэн байдаг”33 гэсэн үгийг 
чих тавин сонс. Энэ зарчим бидний зүрх сэтгэлд 
бичигдэх юм бол өдөр бүр баярын мөн баяслын 
өдөр байж чадна.34 Би ийнхүү Есүс Христийн 
ариун нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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(Иохан 17:13; онцлон тэмдэглэл нэмэгдсэн).

11.  Алма 13:22-ыг үзнэ үү.
12.  Филиппой 4:7
13.  Сургаал ба Гэрээ 121:7
14.  2 Нифай 2:2-ыг үзнэ үү.
15.  Еврей 12:2
16.  Сургаал ба Гэрээ 6:36
17.  Еврей 12:2
18.  Мозая 3:19-ийг үзнэ үү. Note: the “natural man” is not 

only an enemy to God; he is also an enemy to his wife 
and children.

19.  Алма 31:38-ыг үзнэ үү.
20.  Еврей 12:2
21.  Ифер 12:27-г үзнэ үү.
22.  Еврей 12:6-г үзнэ үү.
23.  Сургаал ба Гэрээ 122:7-г үзнэ үү.
24.  Матай 19:26; Марк 10:27-г үзнэ үү.
25.  Алма 30:22. Мормоны Номонд Есүс Христийг 

дагахыг сонгосон чраас баяр баясгаланг мэдэрч, 
баясдаг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн жишээ дүүрэн 
байдаг. Корихорынхтой адил өөр сонголт хийсэн 
хүмүүс яваандаа сүйрэлд хүрдэг.

26.  Буруу ойлголт гэсэн утга бүхий гүжир гүтгэлэг гэдэг 
үгийг хэн нэгний эсвэл ямар нэгэн зүйлийн нэр 
хүндийг унагаах зорилготой худал хуурмаг, хорон 
үг хэмээн тодорхойлсон байна.   Гүжир гүтгэлэг 
нь Корихорын үед ч өнөө үед ч байсаар байна.  
Бошиглогч Иосеф Смит гүтгэгдсэн ч гэсэн Сүм 
ялагдахгүй гэж хэлсэн.  Тэр  “Үнэний туг үндэслэгдэн 
бий болсон билээ. Ямар ч ариун бус хүн энэ ажлын 
өсөлт хөгжлийг зогсоож чадахгүй. Мөрдлөг хавчлага 
гаарч болно, танхайрагч бүлгүүд нэгдэж мэднэ, цэрэг 
арми цугларч болно, гүжир гүтгэлэг цадигаа алдаж 
мэднэ. Гэвч Бурханы үнэн тив бүрд, улс орон болгонд 
хүрч, хүн бүрд сонсогдох хүртэл Бурханы зорилго 
гүйцэлдэж, аугаа Иехова ажил хийгдэж дууслаа 
гэж хэлэх хүртэл зоригтойгоор мөн ялгууснаар, 
юунаас ч үл хамааран урагш ахих болно” (Сүмийн 
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит, 503) 
хэмээн хэлжээ.

27.  Дэлхийнхэн юмсыг худалдаж авах нь баяр баясгаланг 
авчирдаг хэмээн заадаг.  Авчрахгүй байвал бүр 
илүү ихийг худалдаж ав гэдэг!  Гэм нүгэл хийсэн ч 
баяр баясгаланг мэдрэх боломжтой гэж бас заадаг.  
Болохгүй бол илүү их нүгэл үйлд гэдэг!  Зугаа 
цэнгэлийн солонгын төгсгөлд хувин дүүрэн баяр 
баясгалан байгаа хэмээн тэд амладаг.  Энэ бол худал!

28.  Энэ дэлхийд ч мөн ирэх дэлхийд ч үнэн биш.
29.  Зөв шударга гэгээнтнүүд “дэлхийн загалмайнуудыг 

тэвчиж … Бурханы хаант улсыг өвлөх ажгуу … мөн 
тэдний баяр үүрд бялхаж байх болно” (2 Нифай 9:18).

30.  Жишээлбэл, 2 Нифай 27:30; Алма 27:16–18-ыг үзнэ 
үү.

31.  1 Нифай 17:40-ийг үзнэ үү.
32.  Мозая 4:2–3-ыг үзнэ үү.
33.  Дуулал 16:8, 11
34.  Исаиа 35:10; 2 Нифай 8:3
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Эрхэм нандин ариун ёслолд тогтмол 
оролцсоноор ирэх нөлөө болон хүчийг 
нэмэгдүүлэх таван арга замыг бодож үз.

Австралийн 
Варрнамбуул дахь гэрт 
маань болдог байсан 
ариун ёслолын цуглаан 
миний хүүхэд насны 
минь дурсамжуудын 
нэг юм. Манай салбарт 
10-аас 15 хүн ирдэг 
байсан бөгөөд аав 
маань ариун ёслолыг 
байнга адислах 
боломжтой гурван 
санваартны нэг байсан. 

Аавынхаа ариун ёслолын залбирлын үгийг 
даруухнаар, хичээнгүйлэн унших үед төрдөг 
байсан тэр мэдрэмжийг би санадаг. Сүнс мэдрэх 
үед аавын минь хоолой ихэнхдээ чичирхийлдэг 
байж билээ. Заримдаа тэр сэтгэл хөдлөлөө 
барихын тулд залбирлаа дуусгахаас өмнө түр 
зогсдог байв.

Тавхан настай байсан би түүний хэлсэн, хийсэн 
зүйлийн утга учрыг бүрэн ойлгодоггүй байсан 
ч онцгой зүйл болж байгааг мэддэг байсан. 
Аав маань биднийг хайрлах Аврагчийн хайрын 
талаар гүн бодолд автах зуур би Ариун Сүнсний 
намуухан, итгэл төрүүлэм нөлөөг мэдэрдэг 
байлаа.

Аврагч: “Мөн наманчилж мөн миний нэрээр 
баптисм хүртсэн тэдэнд та нар үүнийг үргэлж 
үйлдэх болно; мөн та нарын төлөө асгаруулсан 
миний цусыг төлөөлөн дурсаж, та нар үргэлж 
намайг санаж байгаагаа Эцэгт гэрчилж болохын 
тулд та нар үүнийг үйлдэх болно. Мөн хэрэв та 
нар намайг үргэлж санах юм бол миний Сүнс 
та нартай хамт байх болно” (3Нифай 18:11) гэж 

заасан.

Би та бүхнийг бидэнд ариун болоход туслах эрхэм 
нандин ариун ёслолд тогтмол оролцсоноор ирэх 
нөлөө болон хүчийг нэмэгдүүлэх таван арга замыг 
бодож үзнэ үү хэмээн уриалах гэсэн юм.

1. Урьдчилж бэлд

Бид ариун ёслолын цуглаан эхлэхээс бүр эрт 
бэлдэж эхэлж болно. Бямба гараг нь сүнслэг 
байдлынхаа хувьд гарсан ахиц болон хэрхэн 
бэлдэх талаар бодох тохиромжтой цаг байж болох 
юм.

Ням гарагт бэлтгэх нь

Мөнх бус байдал нь бидний Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ 
адилхан болох аян замд өгөгдсөн чухал бэлэг 
билээ. Бидэнд өөрчлөгдөж, өсөж хөгжих боломж 
олгодог сорилт, бэрхшээл шаардлагатай. Хаан 
Бенжамин “эгэл хүн бол Бурханы дайсан, мөн 
Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн, мөн тэрээр 
Ариун Сүнсний таталтанд автагдан, эгэл хүмүүнээ 
орхиж мөн Их Эзэн Христийн цагаатгалаар 
гэгээнтэн бол[ох] … бус аваас үүрд мөн үргэлж 
тийм байх болно” (Мозая 3:19) хэмээн заасан. 
Ариун ёслолд оролцох нь бидэнд зүрх сэтгэл, бие 
махбодоо Бурханд илүү бүрэн дүүрэн хандуулах 
боломжийг олгодог.

Бид бэлдэж байхдаа Христийн Цагаатгалд 
талархаж, алдаа, дутагдлаа хүлээн зөвшөөрч, 
Эцэгээс Өөртэй нь адилхан болох аян замаа 
үргэлжлүүлэхэд туслахыг хүсэх юм бол зүрх 
сэтгэл маань даруусна. Ингэж чадвал бид 
Аврагчийн золиослолыг дурсан санаж, хийсэн 
бүх гэрээгээ сахина гэсэн амлалтаа шинэчлэх 
боломжийг олгодог ариун ёслолоос хүртэхийг 
хүсэн хүлээх болно.

2. Эрт ир

 Ариун ёслол ариун болоход маань тусалж чадна

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ПЕТР МЭУРС
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Бид цуглаан эхлэхээс нэлээн өмнө ирж, удиртгал 
хөгжим тоглож байх зуур тунгаан боддог байвал 
бидний ариун ёслолд оролцох туршлага сайжирна.

Ариун ёслолд эрт ирэх нь

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр: “Хүндэтгэлтэйгээр 
тоглох удиртгал хөгжим сүнсийг тэжээдэг. Энэ 
нь сүнсний өдөөлтийг урьж авчирдаг”1 хэмээн 
заасан. Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон: “Энэ 
нь яриа өрнүүлж, мэдээлэл хуваалцах цаг биш, 
харин удирдагчид, гишүүд ариун ёслолоос 
хүртэхээр сүнслэг байдлаараа бэлдэж байхдаа 
залбиран байж тунгаан бодох цаг юм”2 хэмээн 
тайлбарласан.

3. Ариун ёслолын дууллыг дуулж, үгээс нь суралц

Ариун ёслолын дуулал нь энэхүү ёслолын 
хамгийн чухал хэсэг юм. Хөгжим бидний бодол 
санаа, мэдрэмжийг хурцалдаг. Бид ариун ёслолын 
дууллын үгс болон зааж буй хүчирхэг сургаалд 
анхаарлаа хандуулах үед тухайн дууллын хүч 
бидэнд илүү их нөлөөлдөг. “Бидний төлөө зовж, 
зүдрэн, шаналсан”3 “Зүрх сэтгэл, гараа бүгдээрээ 
тун ариун байлгахаа саная”4 “Шударга байдал, 
хайр, нигүүлсэл хамтдаа эгшиг хөг нийлнэ!5 гэх 
мэт үгсээс бид ихийг сурдаг.

Дууллуудыг дуулж, дууллуудаас суралцах нь
Дууллуудын үгсэд анхаарлаа хандуулах нь

Бидний бэлгэдлээс хүртэхээр бэлдэж байхдаа 
дуулсан дууллын үгс гэрээний амлалтын маань 
нэгэн хэсэг болох боломжтой. Жишээлбэл,  “Бид 
Их Эзэн Тандаа хайртай; зүрх сэтгэл маань 
дүүрсэн байна. Таны сонгосон замаар бид явна”6 

хэмээх үгсийг тунгаан бодоод үз дээ.

4. Ариун ёслолын залбиралд сүнслэгээр оролц 
(Моронай 4–5-ыг үзнэ үү)

Бид ариун ёслолын залбирлын танил үгсийг 
анхааралтай сонсохгүйгээр орхихын оронд 
эдгээр ариун залбиралд орсон гэрээ, холбогдох 
адислалын тухай бодож, сүнслэг байдлаар 
оролцвол ихийг сурч, бүр ч илүү зүйлийг мэдрэх 
боломжтой.

Талхны адислал

Талх, усыг бие махбодын маань төлөө адисалж, 
ариулдаг. Тэдгээр нь Аврагчийн золиослолыг 
болон Аврагч бидэнд ариун болоход тусалж чадна 
гэдгийг сануулдаг.

Бид бүх хүмүүнд амилах боломж олгохоор төлөөс 
болгон өгсөн Хүүгийн бие махбодыг санахын тулд 
талхнаас, харин наманчилсан нөхцөлд гэтэлгэгдэх 
боломж олгохын тулд харамгүй асгаруулсан 
Хүүгийн цусыг дурсан санахаар уснаас хүртдэг 
гэдгийг уг залбирлууд тайлбарладаг.

Залбирлууд нь “тэд … бэлэн гэдгээ” (Моронай 
4:3) гэсэн үгсээр гэрээнүүдийг танилцуулдаг. 
Энэ энгийн үгс бидэнд маш их хүчийг өгөх 
боломжтой. Бид үйлчилж, оролцоход бэлэн байна 
уу? Бид өөрчлөгдөхөд бэлэн үү? Бид сул талууд 
дээрээ анхаарч ажиллахад бэлэн байгаа юу? Бид 
бусдад тусламжийн гараа сунган, адислахад бэлэн 
үү? Бид Аврагчид итгэж найдахад бэлэн байна уу?

Бид амлалт өгч, ариун ёслолоос хүртсэнээр зүрх 
сэтгэлдээ дараах зүйлсийг хийхэд бэлэн гэдгээ 
баталдаг. Үүнд:

1.  Есүс Христийн нэрийг өөрсдөдөө авах

2.  Түүний бүх зарлигийг сахихыг хичээх

3.  Түүнийг үргэлж санах зэрэг болно.

Залбирал нь “Тэд түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө 
үргэлж хамт байлгаж болохын тулд (Моронай 4:3) 
гэсэн агуу урилга, амлалтаар өндөрлөдөг.

Паул “Харин Сүнсний үр жимс нь хайр, баяр 
баясгалан, амар тайван, тэвчээр, энэрэл, сайхан 
сэтгэл, итгэлтэй байдал, 
[болон] дөлгөөн зан, өөрийгөө захирах байдал 
нь юм” (Галат 5:22–23) хэмээн бичиглэсэн. Бид 
гэрээгээ сахих юм бол гайхалтай сайхан адислал, 
бэлэгнээс хүртэх боломжтой.

5. Ариун ёслолын бэлгэдлийг тарааж байх үед 
Аврагчийн талаар тунгаан бодож, дурсан сана

Санваартнуудын ариун ёслолыг түгээх 
хүндэтгэлтэй цаг мөч бидний хувьд ариун нандин 
байх боломжтой.
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Талхыг тараах нь

Талх түгээж байхад бид хайрын дээд илрэл болсон 
үйлдлийг хийхийн тулд Аврагчийн “үхлийг өөр 
дээрээ авах болно, тэр өөрийнх нь хүмүүсийг 
хүлсэн тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болохын 
тулд бөлгөө” (Алма 7:12) хэмээн хэлснийг тунгаан 
бодож болно.

Бид бас “бүгдэд, … боол мөн чөлөөт аль алинд нь, 
эрэгтэй эмэгтэй аль алинд нь, ёс бусыг үйлдэгчид 
хийгээд зөв шударгыг үйлдэгчдэд аль алинд нь 
ирэх болно; мөн бүр тэдний толгойн үсний нэг 
ширхэг нь ч гээгдэхгүй болой; харин бүх зүйл төгс 
хэлбэрээрээ … сэргээгдэх болно” (Алма 11:44) 
гэсэн амилуулалтын агуу адислалыг санаж болно.

Усыг тараах нь

Ус түгээж байхад бид “Учрыг болгоогтун, 
хэрэв тэд наманчлах аваас, тэд зовохгүй байж 
болохын тулд Бурхан, бибээр бүхний төлөө эдгээр 
зүйлүүдийг амссан билээ; …

Бүр бүхнээс хамгийн агуу Бурхан намайг 
өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, мөн сүв бүрээс 
цус шүүрэх, мөн бие хийгээд сүнс аль алиныг нь 
зовоход хүргэсэн тэрхүү зовлон нь---мөн намайг 
тэрхүү гашуун аяганаас уухгүй, мөн айснаас 
эргэн буцахад хүргэж болохоор байсан билээ” (С 
ба Г 19:16, 18) хэмээх Аврагчийн гуйлтыг санаж 
болно.

Бид “түүний зүрх сэтгэл бие махбодийн дагуу 
нигүүлслээр дүүргэгдэж болохын тулд, тэрээр 
бие махбодийн дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний 
сул байдлуудынх нь дагуу хэрхэн халамжлахыг 
мэдэж болохын тулд, тэрээр өөр дээрээ [бидний] 
сул дорой чанаруудыг” (Алма 7:12) авсан гэдгийг 
дурсан санадаг.

Бид ариун ёслолд оролцох туршлагынхаа талаар 
бодохдоо дараах асуултыг өөрсдөдөө тавьж болох 
юм.

1.  Би энэ долоо хоногт ариун ёслолд илүү сайн 
бэлдэхийн тулд юу хийж болох вэ?

2.  Би ариун ёслолын цуглаан эхлэхэд бишрэл 
хүндэтгэлтэй байдал, илчлэлт хүлээн авахад 

хувь нэмрээ оруулж чадах уу?

3.  Ариун ёслолын дуулалд ямар сургаал заасан 
байдаг вэ?

4.  Ариун ёслолын залбирлыг чагнах үедээ би юу 
сонсож, юу мэдэрсэн бэ?

5.  Ариун ёслол түгээж байхад надад юу 
бодогдсон бэ?

Ахлагч Дэвид А.Бэднар: “Ариун ёслол нь чин 
сэтгэлээсээ наманчилж, сүнсээрээ шинэчлэгдэхэд 
урьсан эрхэм нандин бөгөөд олон дахин 
давтагддаг урилга юм. Ариун ёслолоос хүртэх 
үйлдэл 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 бид байнгын 
хамтрагч болох Ариун Сүнсний ариусгагч хүчээр 
нүглүүдийнхээ ангижралыг үргэлж хадгалж 
чадна”7 хэмээн заасан.

Бид ариун ёслолд оролцох бэлтгэл, сүнслэг 
оролцоогоо сайжруулах юм бол олон адислал 
хүлээн авна гэдгийг би гэрчилж байна. Түүнчлэн 
бид Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ хайр, Түүний Хайртай 
Хүү Есүс Христийн хязгааргүй цагаатгах 
золиослолын ачаар эдгээр адислалаас хүртэх 
боломжтой гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Бид үнэхээр наманчлах юм бол нүгэл маань ямар 
ч ул мөр үлдээлгүй алга болно гэдгийг би мэднэ.

Ерөнхийлөгч Боид 
К.Пакэрыг нас 
барахаас хэдэн сарын 
өмнө санваарын 
болон туслах бүлгийн 
ерөнхий удирдагчдад 
түүнийг үгийг сонсох 
үнэ цэнтэй боломж 
олдсон билээ.  Түүний 
хэлж байсан үг 
одоо хүртэл бодол 
санаанаас минь 
гардаггүй. Тэр туулсан 

амьдралаа эргэн харж, үйлдсэн болон чин 
сэтгэлээсээ наманчилсан нүглээс нь ул мөр 
үлдсэн эсэхийг хайж, ямар ч ул мөр үлдээгүй 
болохыг олж мэдсэнээ бидэнтэй хуваалцсан. 
Бидний хайрт Аврагчийн цагаатгагч золиослол, 
наманчлалаар дамжуулан түүний нүгэл ул мөргүй, 
хэзээ ч хийгээгүй мэт алга болсон билээ. Мөн 
ерөнхийлөгч Пакэр тэр орой чин сэтгэлээсээ 
наманчилж буй хүн нэг бүрд энэ нь үнэн байдаг 
гэдгийг гэрчлэх үүрэг даалгаврыг удирдагч 
бидэнд өгсөн юм. 

Хэдэн жилийн өмнө ёс суртахууны нүгэл үйлдсэн 
нэгэн эрэгтэйг би мэднэ. Тэр удаан хугацааны 
турш эхнэртээ болон санваарын удирдагчдадаа 
хандахаас ичиж, санаа нь зовдог байжээ. Тэр 
бүрэн наманчлахыг хүсэж байсан ч нүглээ 
наманчилснаас болж үүсэх харамсал, гутамшиг 
болон бусад үр дагаврыг эхнэр, хүүхдүүддээ 
үүрүүлэхийн оронд өөрийн мөнхийн авралаас 
татгалзахад бэлэн байв.

Израилийн шүүгчийн хувьд санваарын түлхүүрээр 
дамжуулан амьдралыг маань адисалж чадах 
бишоптоо нүглээ хүлээх зэрэг бидний нүглийн 
талаар мэдсэнээс ирэх гай зовлонгоос бусдыг 

хамгаалах нь амин хувиа хичээгээгүй үйлдэл 
юм гэдэгт биднийг нүгэл үйлдсэн үед Сатан 
итгүүлэхийг оролддог. Гэхдээ үнэндээ хамгийн 
амин хувиа хичээгээгүй, Христийнхтэй адил 
үйлдэл бол нүглээ хүлээж, наманчлах явдал юм. 
Энэ бол Тэнгэрлэг Эцэгийн гэтэлгэлийн агуу 
төлөвлөгөө билээ.

Эцсийн эцэст уг эрэгтэй итгэлтэй, үнэнч эхнэртээ 
болон Сүмийн удирдагчдадаа нүглээ хүлээж, 
үнэхээр их харамсаж байгаагаа илэрхийлжээ. 
Хэдийгээр энэ нь түүний хийж байсан хамгийн 
хүнд зүйл байсан ч тайвшрал, амар амгалан, 
хайр, Аврагчид талархах мэдрэмж болон Их 
Эзэн түүний ачааг хөнгөлж, нуруун дээрээ үүрч 
явсан хэмээх мэдлэг нь ямар үр дүн, ирээдүй 
хүлээж байгаагаас үл шалтгаалан түүнд үгээр ч 
илэрхийлэмгүй баяр баясгаланг авчирсан юм. 

Эхнэр, хүүхдүүд нь зовно гэдгийг мөн сахилгын 
арга хэмжээ авч, дуудлагаасаа чөлөөлөгдөнө 
гэдгийг тэр бас баттай мэдэж байсан. Мэдээж 
тийм зүйл болсон. Эхнэр нь уй гашууд автаж, 
гомдож, уурлана гэдгийг ч тэр мэдэж байсан. 
Үнэхээр тийм зүйл болсон.  Харин эхнэр нь 
хүүхдүүдээ авч явна гэдэгт итгэлтэй байсан ч 
тийм зүйл болоогүй юм.

Заримдаа ноцтой зөрчил гаргах нь гэр бүл салахад 
хүргэдэг бөгөөд ингэх нь нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан зайлшгүй шаардлагатай ч байж болох 
юм. Харин энэ эрийн гайхлыг төрүүлсэн зүйл бол 
эхнэр нь түүнийг хүлээн авч, чадлынхаа хэрээр 
бүх зүйлд нь туслахад өөрийгөө зориулсан явдал 
байлаа.  Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа эхнэр 
нь нөхрөө бүрэн уучилж чадсан юм. Тэрээр 
Аврагчийн Цагаатгалын эдгээгч хүчийг мэдэрчээ. 
Олон жилийн дараа энэ хос хоёр хүүхдийнхээ 
хамт хүчтэй, итгэлтэй хэвээр байна. Эхнэр, 
нөхөр хоёр ариун сүмд үйлчилж, гэрлэлт нь 
гайхамшигтай, бат бөх, хайраар дүүрэн байгаа 
билээ. Энэ эрэгтэйн гүн гүнзгий гэрчлэл, хайр, 

Гэтэлгэлийн агуу төлөвлөгөө

ХАЛАМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ ЛИНДА С.РИЙВС
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Аврагчид талархаж явдаг нь тэдний амьдралаас 
харагддаг.

Амюлек “Тийм ээ, та нар ирж мөн зүрх сэтгэлээ 
цаашид бүү хатууруулаасай хэмээнэ би; … хэрэв 
та нар наманчилж зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй 
аваас, гэтэлгэлийн агуу их төлөвлөгөө тэр даруй 
та нарт үйлчлэх болно1 хэмээн гэрчилсэн билээ.

Нөхөртэйгөө хамт нэгэн номлолыг удирдахаар 
үйлчилж байхдаа бид номлогчдын нэлээн том 
групийг тосож авахаар онгоцны буудал явсан юм. 
Тэдний дундаас нэгэн залуу бидний анхаарлыг 
татлаа. Тэр их гунигтай, сэтгэл санаагаар унасан, 
бараг л айж ичсэн байдалтай харагдав. Бид 
түүнийг тэр өдрийн турш анхааралтай ажигласан 
юм.  Орой болоход тэр залуу хожуу ч болов 
хийсэн нүглээ хүлээсэн бөгөөд удирдагчид нь 
түүнийг гэр рүүгээ буцах хэрэгтэй гэж үзсэн 
байна. Хэдийгээр тэр худал хэлж, номлолдоо 
гарахаасаа өмнө нүглээ наманчлаагүй байсан 
ч бид онгоцны буудал руу буцах замд түүнийг 
үнэнээ хүлээх зүрх зориг гаргасанд нь чин 
сэтгэлээсээ хайрлаж, магтан сайшааж, түүнтэй 
холбоотой байхаа амласан юм.

Тэр сайн залуу гайхамшигтай эцэг эх, агуу 
санваарын удирдагчид, дэмжиж, хайрладаг 
тойргоор адислагдсан байсан. Тэр бүтэн жилийн 
турш бүрэн наманчилж, Аврагчийн Цагаатгалаас 
хүртэхийн тулд шаргуу ажилласны эцэст 
номлолдоо эргэж ирэх боломжтой болсон билээ. 
Уг залууг онгоцны буудлаас тосож авахдаа 
мэдэрсэн баяр баясгаланг үгээр илэрхийлэхийн 
аргагүй. Тэр Сүнсээр дүүрэн, Их Эзэний өмнө 
аз жаргалтай, нүүр бардам зогсож, номлолдоо 
итгэлтэйгээр үйлчлэхийг тэсэн ядан хүлээж 
байсан. Тэр ер бусын сайн номлогч болсон бөгөөд 
хожим нь нөхөр бид хоёрт ариун сүмийн лацдан 
холболтод нь оролцох боломж гарсан юм.

Харин үүний эсрэг тохиолдлыг би ярья. Номлолд 
гарахаасаа өмнө үйлдсэн нүглээ наманчлаагүй 
учраас гэр рүү нь буцаана гэдгийг мэдэж байсан 
тул номлолынхоо туршид онцгой хүчин чармайлт 
гаргаж, номлолоо дуусгахаас хэдхэн хоногийн 
өмнө номлолын ерөнхийлөгчдөө хэлнэ гэсэн 
төлөвлөгөө гаргасан нэгэн номлогчийг би бас 
мэднэ. Түүнд бурханлаг харуусал дутсан бөгөөд 

тэрээр хайрт Аврагчийн маань бидний хүн нэг 
бүрд олгосон наманчлалын замаас зайлсхийхийг 
оролдсон юм.

Нэгэн удаа нөхөр маань номлолд байхдаа нэг 
эрэгтэйтэй баптисмын ярилцлага хийхээр 
явахад би хамт явсан юм. Нөхрийгөө ярилцлага 
хийж байх үеэр би хичээл заасан номлогч эгч 
нартай нь хамт гадна хүлээж байлаа. Ярилцлага 
дууссаны дараа нөхөр маань уг эрэгтэйг баптисм 
хүртэх боломжтой гэдгийг номлогчдод нь хэлэв. 
Тэр гайхамшигтай эрэгтэй эхэр татан уйлж, 
амьдралдаа хийсэн ноцтой нүгэл нь баптисм 
хүртэхэд саад болно гэдэгт баттай итгэж 
байснаа тайлбарлан ярьж байсан. Би тэр өдөр 
гэрчилсэнтэй адил, харанхуйгаас гэрэлд гарч 
ирсэн хүний баяр баясгалан, аз жаргалыг цөөхөн 
удаа л харж байсан.

Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон “Нүглүүдийг 
уучлан, бодьгалуудыг ариусган цэвэрлэх хүчтэй 
нигүүлсэнгүй Гэтэлгэгчид итгэх итгэлтэйгээр 
цөхрөлийг найдвараар солих боломжтой. Нэгэнт 
зүрх сэтгэл, хүсэл өөрчлөгдөхөд сэтгэл хуурах 
нүглүүд улам бүр жигшүүртэй, үзэн ядмаар 
болдог. …

Наманчлалын төлбөр нь ямар байсан ч энэ нь 
уучлалын баяр баясгалангаар дүүрэн байдаг”2 гэж 
гэрчилсэн юм.

Эдгээр туршлага надад Мормоны Номон 
дээрх “хүчит залбирлаар [Их Эзэнээс] гуйсан” 
мөн “Инос нүглүүд чинь өршөөгдсөн, мөн чи 
адислагдах болно” хэмээх үгсийг сонссон Иносыг 
санагдуулдаг. …

“Мөн би, Инос Бурхан худал хэлж эс чадахыг 
мэднэ; иймийн тул, миний гэм зайлуулагдсан 
бөлгөө.

Мөн би хэлэв: Их Эзэн, энэ хэрхэн бүтэв?

Мөн тэрээр надад хэлэв: Христэд итгэлтэйн чинь 
учир буюу. …Яв, итгэл чинь чамайг эдгээлээ.”3

 
Би энэ үгийг бэлдэж байхдаа ач, зээ нар маань 
наманчлалын талаар бас Аврагчийн талаар юу гэж 
боддогийг нь мэдэхийн тулд хүүхдүүддээ дараах 
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асуултуудыг тавьсан юм. Ач, зээ нарын маань 
хариулт миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгөсөн.

Наманчлал гэж юу вэ? “Та хэн нэгнийг цохичхоод 
‘уучлаарай’ гэж хэлээд, тэдэнд босоход нь тусалж 
болно.”

Та нар наманчлахдаа юу мэдэрдэг вэ? “Та 
Түүнийг мөн Түүний халуун дотно хандлагыг 
мэдэрч чадна. Мөн муу муухай мэдрэмж алга 
болдог.”

Та нар наманчлахдаа Есүс, Тэнгэрлэг Эцэг хоёрын 
талаар юу мэдэрдэг вэ? “Есүс Цагаатгал хийсэн 
нь сайн хэрэг боллоо гэж бодож байгаа бөгөөд 
бид Түүнтэй дахин хамт амьдарч чадах учраас Тэр 
баяртай байгаа.”

Яагаад Есүс, Тэнгэрлэг Эцэг хоёр намайг 
наманчлаасай хэмээн хүсдэг вэ? гэх асуултад 
өсвөр насны зээ охин маань “Тэд бидэнд хайртай 
учраас л тэр. Би өсөж хөгжиж, Тэдэнтэй адил 
болохын тулд наманчлах хэрэгтэй. Мөн би 
Сүнсийг үргэлж бидэнтэй хамт байгаасай гэж 
хүсдэг учраас Түүний гайхамшигт нөхөрлөлийг 
мэдрэхийн тулд өдөр бүр наманчлах хэрэгтэй. 
Би хэзээ ч Тэдэнд хангалттай ихээр талархаж 
чадахгүй байх” гэж хариулсан юм.

Дөрвөн настай Брайнлий эдгээр асуултыг сонсоод, 
“Аав аа, би мэдэхгүй байна. Та надад заагаад 
өгөөч” гэж хэлж байсан.

Өнгөрсөн ерөнхий чуулган дээр ахлагч Жэффри 
Р.Холланд “Гэхдээ дэндүү оройтчихсон гэж 
бодож байсан ч, өчнөөн олон боломжоо алдсан 
гэж бодож байсан ч, би чинь олон алдаа гаргасан 
хүн шүү дээ гэж бодож байсан ч, ямар нэг авьяас 
чадваргүй, эсвэл гэр орон гэр бүл, Бурханаас 
хэчнээн их холдчихсон мэт санагдаж байсан ч 
тэнгэрлэг хайрын хүрэх хязгаарын цаад талд та 
нар гараагүй шүү гэдгийг би та нарт гэрчилж 

байна. Христийн Цагаатгалын хязгааргүй гэрэл 
гэрэлтүүлж чадахааргүй тийм гүнзгий ангал руу 
та нар орно гэж байхгүй шүү”4 гэж тунхагласан 
юм.

Би хүүхдүүд, ач зээ, ах эгч, дүү маань болсон 
та нарынхаа хүн нэг бүрийг өдөр бүр гэм нүгэл, 
сул дорой байдлаа наманчилснаар Тэнгэрлэг 
Эцэгтэй болон Аврагчтай ойртон дотносож, баяр 
баясгаланг мэдрээсэй гэж ямар их хүсэж байна 
гээч! Тэнгэрлэг Эцэгийн хариуцлага хүлээх 
чадвартай хүүхэд бүр наманчлах шаардлагатай. 
Бид ямар нүглээ наманчлах хэрэгтэй вэ?  Бидэнд 
юу саад болоод байна вэ? Бид ямар арга замаар 
сайжрах хэрэгтэй вэ? гэдгийг бодож үзээрэй.

Ерөнхийлөгч Пакэрын туулж, гэрчилсэнчлэн бид 
үнэхээр наманчлах юм бол нүгэл маань ямар ч ул 
мөр үлдээлгүй алга болно гэдгийг би мэднэ. Би 
чин сэтгэлээсээ наманчилж, өршөөгдсөн болохоор 
хайр, баяр баясгалан, тайтгарлыг мэдэрч, Их 
Эзэний өмнө нүүр бардам зогсож байсан билээ.

Миний хувьд энэ амьдралын хамгийн агуу 
гайхамшиг бол Улаан тэнгисийг хувааж, уулсыг 
нүүлгэн, бие махбодыг эдгээсэн явдал биш юм. 
Бид Тэнгэр дэх Эцэгтээ даруухнаар залбирч, 
нүглээс маань өршөөхийг чин сэтгэлээсээ гуйн 
залбирснаар Аврагчийн цагаатгагч золиослолоор 
дамжуулан уг нүглээсээ цэвэршигддэг нь л 
хамгийн агуу гайхамшиг юм. Есүс Христийн 
ариун нэрээр, амен.  
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Эцэст нь хүн нэг бүр Аврагчийн “Та нар бас 
явахыг хүсэж байна уу?” гэсэн асуултад 
хариулах ёстой болно.

Хэдэн жилийн өмнө 
бид гэр бүлээрээ 
Израилийн ариун 
нутгаар айлчилж 
билээ. Бидний аяллаас 
Иерусалим дахь дээд 
өрөө буюу Сүүлчийн 
зоог болсон газар 
айлчилсан нь надад 
тод томруун дурсамж 
үлдээсэн юм.

Би тэр газар зогсож 
байхдаа Есүсийн шавь нарынхаа төлөө Өөрийн 
Эцэгээс гуйдаг хэсгийг Иохан 17-гоос уншиж 
өгөв.

“Тэдний төлөө Би гуйж байна … бидний адил 
тэднийг нэг байлгаач.

Би зөвхөн тэдний төлөө бус, тэдний үгээр 
дамжуулан Надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн 
гуйж байна.

Энэ нь Эцэг Та Миний дотор, Би Таны дотор 
байгаатай адил, тэд бүгдээрээ нэг байхын тулд 
бөгөөд мөн тэд Бидний дотор байхын … тулд 
билээ.1 
Эдгээр үгийг уншиж байхдаа сэтгэл минь ихэд 
хөдөлж, би хэзээ нэгэн цагт гэр бүлтэйгээ, 
Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүүтэй хамт нэг байж 
болохын төлөө энэ ариун нандин газарт өөрийн 
эрхгүй залбирч билээ.

Гэр бүл, найз нөхөд, Их Эзэнтэй мөн Түүний 
сэргээгдсэн Сүмтэй харилцах эрхэм харилцаа 
маань бидний амьдралын хамгийн үнэ цэнтэй 

зүйлс юм. Эдгээр харилцаа туйлын чухал учир 
тэдгээрийг эрхэмлэж, хамгаалж, арчилж байх 
ёстой.

Сударт гардаг хамгийн зүрх шимшрэм түүхүүдийн 
нэг нь “[Их Эзэний] дагалдагчдаас олон хүн” 
Түүний номлол, сургаалыг хүлээж авахад хэцүү 
гэж үзээд “зайлан явж, цаашид түүнтэй хамт 
явсангүй”2 гэсэн түүх байдаг.

Есүс эдгээр дагалдагчийг явахад нь Арванхоёртоо 
хандаж “Та нар бас явахыг хүсэж байна уу?”3 гэж 
асуусан.

Петр

“Эзэн, бид хэн уруу явах юм бэ? Мөнх амийн үгс 
Танд байна.

Та бол Бурханы Ариун Нэгэн мөн гэдэгт бид 
итгэцгээсэн, мөн таньж мэдэцгээсэн”4 гэж 
хариулсныг санаарай.

Бусад хүн хүлээн авч чадахгүй байгаа зүйлдээ 
төвлөрч байх тэр мөчид төлөөлөгчид итгэдэг, 
мэддэг зүйл дээрээ төвлөрөхийг сонгож, улмаар 
Христтэй хамт үлддэг.

Дараа нь Пентекостын өдөр Арванхоёр Ариун 
Сүнсний бэлэг хүлээн авсан. Тэд Христийн тухай 
гэрчлэхдээ зоригжиж, Есүсийн сургаалыг бүрэн 
дүүрэн ойлгож эхэлсэн.

Өнөө үед ч гэсэн ялгаагүй юм. Зарим хүний хувьд 
итгэхэд мөн итгэлтэй үлдэх Христийн урилгыг 
хүлээн авахад хүнд эсвэл бүр хэцүү байсаар 
байдаг. Зарим дагалдагчид Сүмийн тодорхой 
нэг бодлого, сургаалыг ойлгоход адармаатай 
санагддаг. Заримд нь бидний түүх эсвэл зарим нэг 
гишүүд, удирдагчдын өнгөрсөн болон одоогийн 
төгс бус байдал асуудал болдог. Харин зарим 

Бид хэн рүү явах юм бэ?
АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН

АХЛАГЧ М.РАССЭЛЛ БАЛЛАРД
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нь маш их зүйл шаарддаг шашинтай байхаас 
зүрхшээдэг. Эцэст нь зарим хүн “сайныг үйлдэхэд 
шан[тардаг].”5 Эдгээр болон бусад шалтгаанаас 
болж Сүмийн зарим гишүүн итгэлдээ эргэлзэн, 
“зайлан явж, цаашид Есүстэй хамт яваагүй” 
хүмүүсийг дагах хэрэгтэй ч юм уу хэмээн 
тээнэгэлздэг.

Хэрэв та нарын хэн нэгний итгэл суларч байвал 
Петрийн асуусантай адил асуултыг өөрсдөдөө 
тавиарай. “[Та] хэн уруу явах юм бэ?” Хэрэв 
та идэвхгүй болж, сэргээгдсэн Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг орхин 
явахыг хүсэж байгаа бол хаашаа явах вэ? Юу 
хийх вэ? Их Эзэний сонгосон удирдагчидтай 
хамт “цаашид явахгүй” байх шийдвэрийн үр 
дагавар нь Сүмийн гишүүдэд яг одоо харагдахгүй 
байгаа ч алсдаа үр нөлөөтэй байдаг. Аль нэг 
сургаал, журам, түүхийн зарим нэг хэсэг таныг 
итгэлтэйгээ зөрчилдөхөд хүргэж, гэгээнтнүүдтэй 
хамт “цаашид явахгүй” байх нь таны энэ дотоод 
хямралыг яг одоо шийдэх цорын ганц арга юм 
байна гэж та мэдэрч магадгүй. Гэхдээ хэрэв та 
нарт надад байгаа шиг цаг хугацаа өгөгдөх юм бол 
аливаа зүйлд шийдвэрлэх арга зам гэж байдгийг 
мэдэж авах болно. Сүнслэг ойлголт эсвэл илчлэлт 
нь аливаа асуудлыг шийдвэрлэх шинэ тайлбарыг 
өгч ч мэднэ. Сэргээлт нь нэг үйл явдал биш 
бөгөөд үргэлжлэн өрнөсөөр байгаа гэдгийг 
санаарай.

Бошиглогч Иосеф Смитээр дамжин илчлэгдсэн 
агуу үнэнийг хэзээ ч бүү орхи. Мормоны Номонд 
агуулагддаг Христийн сургаалыг уншиж, тунгаан 
бодон, амьдралдаа хэрэгжүүлэхээ хэзээ ч бүү 
зогсоо.

Их Эзэний илчилсэн зүйлийг ойлгохын төлөө 
үнэн сэтгэлээсээ хичээн чармайж, Их Эзэнд зохих 
цаг хугацаа өгөхөө бүү март. Миний дотны найз, 
хамтран зүтгэгч асан ахлагч Нийл А.Максвэлл 
нэгэн удаа “Бид ямар нэг зүйлийг тайлбарлаж 
чадахгүй болохоороо энэ нь тайлбарлагдашгүй 
зүйл гэж таамаглаж болохгүй”6 гэж хэлсэн байдаг.

Тэгэхээр та нарыг Сүмийг орхихоор сүнслэг 
байдлын хувьд аз туршсан сонголт хийж, Есүс 
Христийн сэргээгдсэн Сүмийн тухай гэрчлэлийг 
авчирсан тэр зүйлээс татгалзахаасаа өмнө түр 

зогсон, сайтар тунгаан бодоход би урамшуулмаар 
байна. Түр саатан зогсож, энд юуг яагаад 
мэдэрсэн тухайгаа бод. Ариун Сүнс танд мөнхийн 
үнэний талаар гэрчилсэн цаг үеийн талаар бод.

Өөрсдийнхөө мөнх оршихуйд эргэн очихыг 
бидэнд заадаг хайрт Тэнгэрлэг Эцэг Эхэд итгэх 
итгэлийг тань хуваалцах хүмүүсийг олохын тулд 
та нар хаашаа явах вэ?

Та нар “мөн түүний зүрх сэтгэл бие махбодийн 
дагуу нигүүлслээр дүүргэгдэж болохын тулд, 
тэрээр бие махбодийн дагуу өөрийн хүмүүсийг 
тэдний сул байдлуудынх нь дагуу хэрхэн 
халамжлахыг мэдэж болохын тулд”7 зөвхөн та 
нарын нүглийн төлөө бус бас “бүх төрлийн өвчин 
мөн зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг” тэвчсэн 
та нарын хамгийн сайн найз Аврагчийн тухай 
заалгахаар хаашаа явах вэ? Энд итгэлээ алдах сул 
дорой байдал бас багтдаг гэж би итгэж байна.

Та нар гайхамшигтай боломж, сургаал, мөнх бус 
болон мөнх амьдралд зориулсан удирдамжуудаар 
дүүрэн бидний мөнхийн аз жаргал, амар 
амгалангийн төлөөх Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөөний тухай илүү ихийг мэдэхийн тулд 
хаашаа явах вэ? Авралын төлөвлөгөө нь мөнх 
бус амьдралд утга учир, зорилго, удирдамж өгдөг 
гэдгийг санаарай.

Танд болон таны гэр бүлд үйлчилснээр Их 
Эзэнд үйлчлэх чанд үүрэг хүлээсэн эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдээр заалгаж, дэмжүүлдэг нарийн 
нямбай, сүнслэг нөлөө бүхий Сүмийн зохион 
байгуулалтын бүтцийг олохын тулд та хаашаа 
явах вэ?

Та нар өнөө үеийн сорилт бэрхшээлд зөвлөгөө, 
ойлголт, тайтгарал, сүнслэг удирдамжийн өөр 
нэг эх сурвалжийг өгөхөөр Бурханаар дуудагдсан 
амьд бошиглогч, төлөөлөгчдийг олохын тулд 
хаашаа явах вэ?

Та нар өөрсөдтэйгөө адилхан мөн чанар, жишгүүд 
бүхий хүрээнд амьдардаг мөн үүнийгээ үр хүүхэд, 
ач гучдаа дамжуулахыг хүсдэг хүмүүсийг олохын 
тулд хаашаа явах вэ?

Мөн та нар ариун сүмийн авралын ёслол, 
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гэрээнүүдээр дамжин ирдэг баяр баясгаланг 
мэдрэхийн тулд хаашаа явах вэ?

Ах, эгч нар аа, Христийн сайн мэдээг хүлээн авч, 
дагаж амьдрах нь бэрхшээлтэй байж болно. Энэ 
нь үргэлж бэрхшээлтэй байсаар ирсэн бөгөөд 
хэзээд ийм байх болно. Амьдрал эгц, хэцүү 
жимээр өгсөх авирагчтай адил байж мэднэ. 
Амьсгаагаа дарж, зүг чигээ дахин лавлан харж, 
хурдаа эргэн хянах гэж хааяа түр саатан зогсох 
нь хэвийн зүйл юм. Хүн бүр зам дээр түр саатан 
зогсох хэрэгтэй биш байдаг ч тийм нөхцөл байдал 
тулгарвал түр зогсоход буруудах юмгүй. Үнэн 
хэрэгтээ, энэ нь Христийн сайн мэдээний амийн 
усаар өөрсдийгөө шинэчлэх боломжийг бүрэн 
дүүрэн ашигладаг хүмүүсийн хувьд аятайхан зүйл 
байж мэдэх юм.

Хэн нэгэн хүн амьдралын мод руу хөтөлдөг 
замаас тэнүүчлэн холдох үед аюул тулгардаг 
билээ.8 Зарим үед бид суралцаж, судлан, мэдэж 
авдаг бол зарим үед итгэж, найдан, горьдлого 
тавих хэрэгтэй болдог.

Эцэст нь хүн нэг бүр Аврагчийн “Та нар бас 
явахыг хүсэж байна уу?”9 гэсэн асуултад хариулах 
ёстой болно. Бид бүгдээрээ энэ асуултад хэрхэн 
хариулахаа хайж олох ёстой. Заримынх нь 
хувьд хариулахад амархан байхад бусдад нь 
хэцүү байдаг. Би яагаад зарим хүнд бусдаас 
илүү амархан итгэл төрдөг болохыг мэддэг дүр 
эсгэхгүй. Би хариулт үргэлж байдаг гэдгийг мэдэж 
байгаадаа үнэхээр талархаж явдаг бөгөөд хэрэв 
бид хариултыг эрэлхийлбэл, тэр тусмаа залбирал, 
зүрх сэтгэлийн чин хүсэл, бүрэн тэмүүллээр 
эрэлхийлбэл эцэст нь сайн мэдээний замаар цааш 
явангаа асуултууддаа хариулт олж авах болно. 
Идэвхгүй болсон ч итгэлийнхээ сорилтын дараа 
иргэж ирсэн хүмүүсийг би үйлчлэлдээ мэдэж 
авсан.

Бид энэ замыг олж, уг замаар цааш явах илүү 
олон Бурханы хүүхдийг урьснаар тэд ч бас “бүхий 
л жимснээс дээгүүр хүсэл татам тэр жимснээс 
хүртэж” болох нь миний чин сэтгэлийн найдвар 
юм.10

Бид итгэлтэйгээ тэмцэлдэж буй хүмүүсийг 
урамшуулан, хүлээн авч, ойлгон, хайрлаж 

байгаасай гэж би чин сэтгэлээсээ гуйж байна. Бид 
аль ч ах, эгч, дүү нараа хэзээ ч үл тоомсорлож 
болохгүй. Бид бүгд энэ замын өөр өөр хэсэгт явж 
байгаа бөгөөд нэг нэгэндээ үйлчлэх хэрэгтэй.

Бид шинэ хөрвөгчдийг гараа дэлгэн баяртай 
хүлээн авдаг шигээ итгэл нь суларч, тээнэгэлзэж 
байгаа тэднийг тэврэн авч, дэмжлэг үзүүлэх ёстой.

Би өөр нэг танил зүйрлэлийг дурдаж хэлэхэд, 
хэн нэгэн хүн Бурхан, Христ хоёр залуур дээр 
нь байдаг “Сионы хуучин онгоцноос” буух гэж 
байгаа бол буухаасаа өмнө түр саатаж, сайтар 
бодож үзээсэй хэмээн залбирч байна.

Хуучин завийг хүчтэй шуурга, давалгаа цохидог 
хэдий ч Аврагч завин дээр байгааг тань мэдээд, 
“Чимээгүй. Намд” гэж тушаан, шуургыг захирч 
чаддаг. Тэр болтол бид айх ёсгүй мөн гуйвшгүй 
итгэлтэй байж, “салхи болон нуур хүртэл Түүнд 
захирагдаж байдаг” гэдгийг мэдвэл зохино.11

Ах эгч нараа, би та нарт Тэр хэзээ ч Өөрийн 
Сүмийг орхихгүй мөн хэзээ ч биднийг орхихгүй 
гэдгийг Их Эзэний нэрээр амлаж байна. 
Аврагчийн асуулт болон үгэнд Петрийн

“Эзэн, бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс 
Танд байна.

Та бол Бурханы Ариун Нэгэн мөн гэдэгт бид 
итгэцгээсэн, мөн таньж мэдэцгээсэн”12 гэж 
хариулсныг санаарай.

Би “нэгээхэн ч өөр нэр өгөгдөхгүй басхүү нэгээхэн 
ч өөр зам, мөн нэгээхэн ч арга үгүй бөгөөд зөвхөн 
... Христийн нэрээр мөн энэ нэр дээр буюу”13 
гэдгийг гэрчилж байна.

Есүс Христ өнөө үед төлөөлөгч, бошиглогчдыг 
дуудсан гэдгийг мөн дэлхийн хүмүүс наманчлан, 
Түүнд эргэн ирэхгүй бол гарцаагүй ирэх 
“шуурганаас, мөн ... хилэгнэлээс хоргодох газар” 
болгон Өөрийн Сүмийг сургаал, зарлигуудын хамт 
сэргээсэн гэдгийг би бас гэрчилж байна.14

Би цааш нь Их Эзэн “мөн тэрээр бүгд өөрт нь ирж 
мөн өөрийнх нь сайн сайхныг хүртэхийг урьдаг; 
мөн тэрээр хар ба цагаан, боол ба чөлөөт, эр болон 
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эм, түүнд ирэх хэнээс боловч үл татгалздаг; … 
мөн Бурханд бүгд адил”15 гэдгийг гэрчилж байна.

Есүс бол бидний Аврагч, Гэтэлгэгч мөн. Хэрэв 
бид сайн мэдээний зам дээр үлдэж, зам мөрийг нь 
дагавал Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээ биднийг 
Тэнгэрлэг Эцэг эхийнхээ дэргэд буцаж очиход 
аюулгүй удирдах болно. Эдгээрийг би Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен.  
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Шүтэн бишрэх нь бидний сүнслэг амьдралд 
зайлшгүй чухал.  Энэ нь бид өөрийн биеэр 
мэдэхийг хүсэн тэмүүлэх, эрэлхийлэх, хичээх 
ёстой зүйл юм.

Түүний айлчлал

Ариун судруудад 
цэдэглэсэн хамгийн 
гайхалтай бөгөөд 
сэтгэл догдлом үйл 
явдлуудын нэг бол 
Аврагч нас барж, 
амилсныхаа дараа 
Америк тивийн хүмүүс 
дээр айлчлан ирсэн 
явдал юм. Хүмүүс 
“газар дэлхий хэлбэрээ 

алдахад [хүргэсэн]”1 тийм аймшигтай сүйрлийг 
амссан. Тэрхүү гай гамшгийн дараа бүх хүн 
тасралтгүй уйлсан2 болохыг тэдгээр үйл явдлын 
талаарх цэдэг харуулдаг ба тэд ихэд гашуудаж 
байхдаа эдгэрч, амар амгалан байж, аврагдахыг 
асар их хүсэмжилж байв.

Аврагчийг тэнгэрээс буун ирэхэд хүмүүс Түүний 
хөлд хоёронтоо газарт унан сөхөрсөн билээ. 
Түүнийг тэнгэрлэг эрх мэдлээр: 

“Болгоогтун, би бол дэлхийд ирэх болно хэмээн 
бошиглогчдын гэрчилсэн тэр Есүс Христ.

Мөн болгоогтун, би бол дэлхийн гэрэл ба амь”3 
хэмээн тунхаглахад тэд анх удаа өөрийн эрхгүй 
газарт унасан.

Тэрээр тэнд байсан хүмүүсийг “Босогтун мөн 
хавирган талын сорвинд минь та нар гараа хүргэж 
болохын тулд, мөн түүнчлэн миний мутар дахь 
мөн хөлөн дэх хадаасны ормуудыг та нар тэмтэрч 

болохын тулд над дээр нааш ирэгтүн, тиймээс 
би бол Израилын Бурхан, мөн бүх дэлхийн 
Бурхан, мөн дэлхийнхний нүглүүдийн төлөө 
егүүтгэгдсэнийг та нар мэдэж болно” хэмээн 
урьсан.

“Мөн тэд бүгд очоод мөн өөрсдөө үзэж, тэд нэгэн 
дуугаар хашгирч хэлсэн нь:

“Хосанна!  Бүхний Дээд Бурханы нэр алдаршиг!”4

Тийнхүү хоёр дахь удаа “тэд Есүсийн хөлд доош 
унасан.” Гэхдээ энэ удаа зорилготой байсан 
бөгөөд тэд “түүнийг шүтэн бишрэв.”5

Орчин үе

Би энэ оны эхээр Нэгдсэн Улсын баруун хэсэгт 
байрлах нэгэн гадаст томилолтоор айлчлан очсон 
юм. Жирийн нэгэн ням гараг, Сүмийн энгийн 
гишүүд, ердийн л нэг цуглаан байв.  Би хүмүүс 
ариун ёслолын танхимд орж ирээд, хоосон 
байсан суудлуудад бишрэл хүндэтгэлтэй суухыг 
харав. Дараа нь хүмүүсийн шивнэн ярилцах 
нь танхимаар цуурайтан байлаа. Эцэг эхчүүд 
хөдөлгөөнтэй хүүхдүүдээ томоотой байлгахыг 
хичээсэн ч заримдаа бүтэлгүйтэж байв. Байдаг л 
асуудал.

Гэтэл цуглаан эхлэхээс өмнө Сүнсээр өдөөгдсөн 
үгс миний оюун бодолд орж ирэв.

Эдгээр гишүүн зөвхөн үүрэг даалгавар биелүүлэх 
гэж эсвэл үг хэлэгчдийг сонсох гэж ирээгүй.

Тэд илүү гүн гүнзгий, чухал учир шалтгаанаар 
ирсэн.

Тэд “шүтэн бишрэх” гэж ирсэн.

Шүтлэг бишрэлийн адислал

ТЭРГҮҮЛЭХ БИШОПЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
БИШОП ДИЙН М.ДЭЙВИЙС
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Цуглаан үргэлжилж байхад би цугларагчдын дунд 
буй хэд хэдэн гишүүнийг ажиглав. Тэдний царай 
биширч хүндэтгэсэн, амар амгалан, тэнгэрийн мэт 
төрхтэй байсан. Тэдний юу нь ч юм миний зүрх 
сэтгэлийг дулаацуулсан. Тэр ням гарагт тэдний 
мэдэрч буй зүйл үнэхээр ер бусын байлаа.

Тэд шүтэн биширч байсан.

Тэд тэнгэрийг мэдэрч байв.

Би үүнийг тэдний дүр төрхөөс харж байлаа.

Би тэдэнтэй хамт баясаж, шүтэн биширсэн. 
Намайг тийн үйлдэхэд, Сүнс миний зүрх сэтгэлд 
ярьсан бөгөөд  тэр өдөр би өөрийнхөө болон 
Бурханы тухай мөн амьдралдаа үнэнээсээ шүтэн 
бишрэх үүргийн талаар сурч мэдсэн билээ.

Өдөр тутмын амьдралдаа шүтэн бишрэх нь

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд Сүмийн дуудлагат 
ажлаа гүйцэтгэх тухайд хосгүй. Гэвч заримдаа 
бид ердөө ажил үүргээ гүйцэтгэж буй мэт нэгэн 
хэвийн хандах нь бий. Заримдаа бид хаант улсын 
цуглаанд оролцож, үйлчлэл хийхдээ шүтэн 
бишрэхийн ариун хэсгийг орхигдуулсан байдаг. 
Бид тэрхүү ариун хэсэггүйгээр хайрт Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хүүхдүүдийн хувьд Бурхантай учрах 
ёстой байсан зүйрлэшгүй сүнслэг учралуудаа 
алдах болно.

Шүтэн бишрэх нь тохиолдлын болон баярт үйл 
явдлаас тэс өөр бөгөөд бидний сүнслэг амьдралд 
зайлшгүй чухал. Энэ нь бид өөрийн биеэр 
мэдэхийг хүсэн тэмүүлэх, эрэлхийлэх, хичээх 
ёстой зүйл юм.

Шүтэн бишрэх гэж юу вэ?

Бид Бурханыг шүтэн бишрэхдээ хайраар болон 
даруу төлөв, хүндэтгэлтэй ханддаг. Бид Түүнийг 
өөрсдийн сүр жавхлант эзэн хаан, дэлхий 
ертөнцийг Бүтээгч, бидний хайрт, хязгааргүй 
хайраар дүүрэн Эцэг хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг.

Бид Түүнийг хүндэтгэн дээдэлдэг.

Бид Түүнд захирагддаг.

Бид хүчит залбирлууддаа зүрх сэтгэлээ уудалж, 
Түүний үгсийг нандигнан, ач ивээлд нь баясаж, 
чин үнэнчээр дагахаа амладаг.

Бурханыг шүтэн бишрэх нь Есүс Христийн 
шавийн амьдралд зайлшгүй чухал хэсэг бөгөөд 
хэрэв бид Түүнийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн аваагүй 
бол Аврагчийг өөрсдийн зөвлөл, сүм болон ариун 
сүмүүдээс хайх нь ямар ч үр дүнгүй юм.

Жинхэнэ шавь нар “мөн тэнгэр, бас дэлхий, 
мөн далай тэнгис, бас усан оргилууруудыг бий 
болгосон түүнийг бишрэн шүтэ[ж]—Их Эзэний 
нэрийг өдөр ба шөнөөр дуудан”6 байдаг билээ.

Бид бусад хүн, ялангуяа Тэнгэрлэг нэгний 
дэргэдэх биднээс ялгаагүй хүмүүс хэрхэн 
уулзалдаж, биеэ авч явж, шүтэн биширч буйг 
харснаар жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн талаар 
ихийг сурч мэдэж чадна.

Гайхамшиг, талархал, найдвар

19-р зууны эхний хагаст Христийн шашинтнууд 
Бурхан хүмүүнтэй ярьсаар байгаа гэж ойлгохоо 
бүрмөсөн больсон байв. Гэвч 1820 оны хавар 
нэгэн даруухан фермчин хөвгүүн ойн төгөлд 
очиж, өвдөг сөгдөн залбирснаар энэ байдлыг 
үүрд өөрчилсөн юм. Тэр өдрөөс хойш гайхалтай 
үзэгдэл, илчлэлт, тэнгэрлэг ирэлтүүд дэлхийг 
тасралтгүй дүүргэсээр байгаа бөгөөд дэлхийн 
оршин суугчид Бурханы мөн чанар, зорилго, 
хүмүүнтэй харилцах харилцааных нь талаар үнэт 
мэдлэг олж авсаар байгаа билээ.

Оливер Каудери тэр өдрүүдийг “хэзээ ч мартагдах 
аргагүй юм! …  Ямар баяр хөөр! Ямар гайхамшиг! 
Ямар гайхалтай вэ!”7 хэмээн дүрсэлсэн.

Оливерийн үгс тэнгэрлэг нэгнийг жинхэнээсээ 
шүтэн бишрэхийн эхний хэсэг болох тэрхүү 
сүрлэг сүсэг бишрэл, бүрэн төгс талархлыг 
илэрхийлдэг.

Бид өдөр бүр, нэн ялангуяа Хүндэтгэлийн өдөр 
тэнгэрийн гайхамшиг, сүсэг бишрэлийг өөрийн 
биеэр мэдэрч, Бурханд адисалсан сайн сайхан, 
хэмжээлшгүй их нигүүлсэлд нь талархлаа 
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илэрхийлэх гайхалтай боломжтой болдог.

Энэ нь биднийг найдахад хүргэдэг ба  эдгээр нь 
шүтэн бишрэхийн хамгийн эхний хэсгүүд юм.

Гэрэл, мэдлэг ба итгэл

Пентекостын адислагдсан өдөр Ариун Сүнс 
Христийн шавь нарын зүрх сэтгэл, оюун 
бодолд нэвтрэн орж, тэднийг гэрэл ба мэдлэгээр 
дүүргэдэг.

Тэр өдрийг хүртэл тэд заримдаа юу хийхээ 
мэддэггүй байв. Иерусалим нь Есүсийн 
дагалдагчдад аюултай газар болсон төдийгүй 
тэд өөрсдөд нь юу тохиолдож болох талаар 
тээнэгэлзэн гайхширдаг байсан нь лавтай.

Гэвч Ариун Сүнс тэдний зүрх сэтгэлийг дүүргэхэд 
эргэлзэж, халшрах нь үгүй болсон.  Бурханы 
гэгээнтнүүд жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн ер бусын 
мэдрэмжээр дамжуулан тэнгэрлэг гэрэл, мэдлэг, 
хүчирхэг гэрчлэлийг хүлээн авсан юм. Энэ нь 
итгэл рүү хөтөлжээ.

Тэр цагаас хойш дагалдагчид болон гэгээнтнүүд 
зорилгынхоо төлөө тууштай тэмцэх болж,  Христ 
Есүсийг дэлхий дахинаа зоригтой тунхагласан 
билээ.

Бид сүнсэн дотроо шүтэн бишрэх үедээ өөрсдийн 
бодьгалд итгэлийг маань хүчирхэгжүүлэх гэрэл, 
үнэнийг урьдаг. Эдгээр нь мөн жинхэнэ шүтлэг 
бишрэлийн чухал хэсгүүд юм. Тэр цагаас хойш, 
дагалдагчид болон гэгээнтнүүд зорилгынхоо 
төлөө тууштай тэмцэх болж, Христ Есүсийг 
дэлхий дахинаа зоригтой тунхагласан билээ.

Шавь байх ба энэрэл

Мормоны Номноос бид Залуу Алма өөрийн 
тэрслүү байдлаас үүдсэн зовлонгоос ангижирсан 
мөчөөсөө эхлээд тэс ондоо хүн болсон тухай 
суралцдаг. Тэрээр зоригтойгоор “Зарахемлагийн 
бүх нутгаар аялж … бүх хүмүүсийн дунд … , сүмд 
учруулсан тэр бүх хор хөнөөлөө залруулахаар 
хичээж байв.”8

Түүний бүхнийг чадагч Бурханыг байнга шүтэн 

биширдэг нь эрч хүчтэй шавь байх байдлаар нь 
илэрдэг байлаа.

Жинхэнэ шүтлэг бишрэл нь биднийг хайрт Эзэн 
бөгөөд Аврагч Есүс Христийн үнэнч, хичээнгүй 
шавь болгон өөрчилдөг. Бид өөрчлөгдөж, Түүнтэй 
улам илүү адил болдог.

Бид илүү сайн ойлгодог, анхаардаг мөн  илүү 
уучламтгай,  хайраар дүүрэн болдог.

Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийг үзэн ядаж, 
үл тоомсорлож, үл хүндэтгэчихээд Бурханд 
хайртай гэж хэлэх нь байж боломгүй зүйл гэдгийг 
ойлгодог.9

Жинхэнэ шүтлэг бишрэл нь шавь байх зам дээр 
алхах гуйвшгүй зориг шийдэмгий байдал руу 
хөтөлдөг. Энэ нь өөрийн эрхгүй энэрэхэд хүргэдэг. 
Эдгээр нь мөн жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн чухал 
хэсгүүд юм.

Түүний хаалгаар талархалтай орох нь

Би жирийн цуглааны байранд, энгийн нэг гадасны, 
ердийн л нэг ням гаргийн өглөө эхэлсэн зүйлийн 
талаар эргэн бодохдоо амьдралыг маань үүрд 
адислах тэрхүү ер бусын сүнслэг мэдрэмжийг 
өнөөдөр ч мэдэрсээр, сэтгэл минь хөдөлсөөр 
байдаг.

Бид өөрсдийн цаг хугацаа, дуудлагат ажил, 
үүрэг даалгаврыг гайхалтай сайн зохицуулдаг 
байсан атал мөн “төгс” хувь хүн, гэр бүл эсвэл 
удирдагч байх жагсаалтан дахь бүх зүйлийг 
хийж гүйцэтгэсэн хэрнээ өөрсдийн нигүүлсэнгүй 
Аврагч, тэнгэрлэг Хаан, алдар суут Бурханыг 
шүтэн бишрэхгүй байвал сайн мэдээний баяр 
хөөр, амар амгалангийн ихэнхийг алдах болно 
гэдгийг би сурч мэдсэн.

Бид Бурханыг шүтэн бишрэхдээ Түүнийг Америк 
тивийн эртний хүмүүсийн нэгэн адил бишрэл 
хүндэтгэлтэйгээр хүлээн зөвшөөрч, хүлээн 
авдаг. Бид Түүнд гайхширал, сүсэг бишрэлийн 
цаглашгүй мэдрэмжтэйгээр ханддаг. Бид Бурханы 
сайн сайхныг талархан бахаддаг. Мөн бид найдвар 
олж авдаг.
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Биднийг Бурханы үгийг тунгаан бодоход 
бодьгалууд маань гэрэл ба үнэнээр дүүргэгддэг.  
Бид зөвхөн Ариун Сүнсний гэрлээр харагддаг 
сүнслэг төглийг мэдэж авах болно.10 Тийн бид 
итгэлтэй болно.

Биднийг шүтэн бишрэхэд бодьгалууд маань 
цэвэршүүлэгдэж, бид хайрт Аврагчийнхаа үлгэр 
жишээг дагах үүрэг хүлээн авч, үүнээс энэрлийг 
олж авдаг.

Бид шүтэн биширснээр адислагч Бурхандаа өглөө, 
өдөр, орой болгон зүрх сэтгэлээсээ талархлаа 
илэрхийлэх болно.

Бид цуглааны байр, гэр орон, ариун сүмд болон 
өөрсдийн бүх ажил үйлсийг гүйцэтгэхдээ Түүнийг 
үргэлжлүүлэн шүтэж, дээдлэн хүндэлнэ.

Бид шүтэн биширснээр Есүс Христийн эдгээгч 
хүчинд зүрх сэтгэлээ нээдэг.

Бидний амьдрал шүтлэг бишрэлийн маань бэлгэ 
тэмдэг, илэрхийлэл болох болно.

Ах, эгч нар аа, сүнслэг туршлагууд нь бидний 
эргэн тойронд болж буй зүйлстэй бус харин 
бидний зүрх сэтгэлд болж буй зүйлстэй 
холбоотой байдаг. Жинхэнэ шүтлэг бишрэл 
нь Сүмийн жирийн цуглаануудыг ер бусын 
сүнслэг найр хурим болгон хувиргадаг гэдгийг 
би гэрчилж байна. Энэ нь бидний амьдралыг 
баяжуулж, ойлголтыг нэмэгдүүлж, гэрчлэлийг 

хүчирхэгжүүлэх болно. Зүрх сэтгэлээ Бурхан 
руу хандуулж, эртний Дуулал номыг зохиогчийн 
адил “Түүний дааман хаалгаар талархалтайгаар, 
Түүний хашаанд магтаалтайгаар ор. Түүнд 
талархал өргөж, Түүний нэрийг магт.

Учир нь ЭЗЭН бол сайн. Түүний хайр энэрэл 
мөнхийнх бөгөөд Түүний итгэлтэй байдал бүх 
үеийнхэнд юм.”11 

Бид чин сэтгэлийн, үнэнч шүтлэг бишрэлээр 
дамжуулан найдвар, итгэл, энэрэл доор цэцэглэн 
хөгжиж, боловсордог. Тэрхүү үйл явцаар 
дамжуулан бид амьдралыг маань тэнгэрлэг 
утга учир, байнгын амар амгалан, үүрдийн 
баяр хөөрөөр дүүргэгч тэнгэрлэг гэрлийг 
бодьгалууддаа цуглуулах болно.

Энэ бол шүтэн биширснээр бидний амьдралд 
ирэх адислал юм. Би үүнийг Есүс Христийн ариун 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  3 Нифай 8:17
2.  3 Нифай 8:23-ыг үзнэ үү.
3.  3 Нифай 11:10–11
4.  3 Нифай 11:14, 16–17
5.  3 Нифай 11:17
6.  Сургаал ба Гэрээ 133:39–40
7.  Иосеф Смит—Түүх 1:71, зүүлт тайлбар.
8.  Мозая 27:35
9.  1 Иохан 4:20-ийг үзнэ үү.
10.  1 Коринт 2:14-ийг үзнэ үү.
11.  Дуулал 100:4–5



892016 оны 10-ð ñàð

Зөв шударга шүүлтийг зөвхөн Есүс Христийн 
арга замаар буюу Түүнтэй адил байж л хийнэ.

Есүс Христ мөнх 
бус амьдралдаа 
ер бусын ухаалаг, 
тэвчээртэй, бусдыг 
хайрладаг шүүгч 
байсан. Судруудад 
бичигдсэнээр Тэр “зөв 
шударга шүүгч” (2 
Тимот 4:8; Мосе 6:57) 
байсан бөгөөд бидэнд 
“зөв шударга шүүлтээр 
шүү[ж]” (Иосеф 
Смитийн Орчуулга, 
Матай 7:1–2 [Матай 

7:1-ийн зүүлт тайлбар a]), “сайныг үйлдэхэд... 
[мөн] шударгаар шүүхэд … зөв хөтөлдөг тэр 
Сүнсэнд итгэлээ тавигтун” (С ба Г 11:12) хэмээн 
зөвлөсөн.

Түүний арван хоёр нифай дагалдагчдаа өгсөн 
дараах зөвлөгөө бидэнд Их Эзэний адилаар 
шүүхэд туслах болно: “Мөн шударга байх, а нарт 
миний өгөх шүүлтийн дагуу та нар энэ хүмүүсийн 
шүүгчид байх болно. … Тиймийн тул, та нар 
ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих билээ? 
Үнэнээр би та нарт хэлье, бүр миний адил буюу” 
(3 Нифай 27:27; тодотгол нэмэгдсэн). Тэр бидэнд 
Өөртэй нь адил бай гэсэн зөвлөгөөг өгөхдөө 
хэрхэн зөв шударга шүүх вэ гэсэн утгаар хэлсэн 
гэдгийг бид заримдаа мартдаг.

Шударга бус шүүлт

Фарисайчууд болон хуулийн багш нар Аврагчийг 
болон Түүнтэй хамт оройн хоол идэж буй 
хүмүүсийг “Энэ хүн нүгэлтнүүдийг хүлээн аван, 
тэдэнтэй хамт хооллодог” (Лук 15:2) гэцгээн, 
өөрсдөө нүгэлтнүүд гэдгээ умартан буруутгахад 

Тэрээр шударга бус шүүсэн тухай нэгэн шившигт 
жишээг алдагдсан хонины тухай сургаалт 
зүйрлэлээр өгдөг.  Бусдыг буруушаах донтой 
фарисайчууд болон хуулийн багш нар алдагдсан 
хонио аврахын баяр баясгаланг хэзээ ч мэдрээгүй 
билээ.

Түүнээс гадна “хуулийн багш нар болон 
фарисайчууд” “завхайрч байгаад баригдсан нэгэн 
эмэгтэйг” (Иохан 8:3) Мосегийн хуулийн дагуу 
шүүх эсэхийг (5-р шүлгийг үзнэ үү) нь харахаар 
Аврагч дээр авчирдаг. Та нар энэ түүхийн 
үргэлжлэлийг мэднэ. Тэрээр хэрхэн шударга бус 
шүүснийх нь төлөө тэднийг даруусгаж, тэд хэрхэн 
“өөрсдийн гэм бурууг ойлгон,” “нэг нэгээр” гарч 
явсныг бид мэднэ (9-р шүлэг; тодотгол нэмэгдсэн). 
Дараа нь Аврагч уг эмэгтэйд хандан: “Би ч чамайг 
шийтгэхгүй. Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл бүү 
үйлд гэлээ. Уг эмэгтэй тэр цагаас хойш Бурханыг 
алдаршуулж, түүний нэрэнд итгэх болсон” (Иосеф 
Смитийн Орчуулга, Иохан 8:11 [Иохан 8:11, зүүлт 
тайлбар в]) хэмээн хэлсэн байна.

Та бидний дотор байдаг эгэл эрэгтэй, эмэгтэй 
бусдыг буруутган, шударга бусаар шүүж 
эсвэл өөрийгөө зөвтгөх гэдэг. Ийм зүйл бүр 
Аврагчийн дагалдагчид болох Иаков, Иохан 
хоёрт тохиолдсон. Тэд самаричуудын суурингийн 
хүмүүс Аврагчид хүндэтгэл үл үзүүлсэнд ихэд 
уурладаг (Лук 9:51–54-ийг үзнэ үү):

“[Тэд] үүнийг хараад, Түүнд 
Эзэн, тэднийг сөнөөхийн тул тэнгэрээс гал 
буугтун гэж бид тушаахыг Та хүсэхсэн болов уу? 
гэхэд

Тэр эргэн тэднийг зэмлэв. Та нар ямар сүнснээс 
байгаагаа мэдэхгүй.

Учир нь Хүний Хүү хүмүүсийн амийг хөнөөхийн 
тулд биш, харин аврахаар ирсэн гэжээ” (54–56-р 

Зөв шударга шүүгч

ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛ
АХЛАГЧ ЛИНН Ж.РОББИНС
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шүлэг).

Өнөөгийн “олон нийтийн шүүгч [ид]” (С ба Г 
107:74) болох бишоп, салбарын ерөнхийлөгчид 
дээрх тохиолдолд Иаков, Иохан хоёрыг 
буруушаасны адил үйлдэл хийхээс зайлсхийх 
хэрэгтэй. Зөв шударга шүүгч наманчлалд 
энэрэнгүй сэтгэлээр, ойлгож хандана.  Тухайлбал, 
алдаа гаргасан өсвөр насны хүү бишопоосоо 
Аврагчийн хайрыг мэдэрч, Цагаатгалын баяр 
баясгалан, эдгээх хүчинд өлгийдүүлэн, ичих, 
зовох зүйлгүй бишопынхоо өрөөнөөс гарах ёстой. 
Ингэж чадахгүй бол бишоп алдагдсан хургыг 
санаандгүй байдлаар, улам цаашаа, цөл газар руу 
үргээн хөөж болзошгүй юм (Лук 15:4-ийг үзнэ 
үү).

Сахилга бат

Гэхдээ энэрэнгүй сэтгэл нь сахилга баттай байх 
шаардлагыг үгүйсгэдэггүй. Discipline буюу 
сахилга бат гэсэн англи үг нь discere,—сурах буюу 
“discipulus,—”сурагч” гэсэн латин үгнээс гаралтай 
бөгөөд энэ нь disciple гэдэг үгийг шавь, дагалдагч 
гэсэн утгатай болгож байгаа юм.1 Их Эзэний 
арга барилаар сахилгажуулах гэдэг нь хайраар, 
тэвчээртэй байж заана гэсэн үг. Судруудад Их 
Эзэн сахилга батын талаар ярихдаа зэмлэх гэдэг 
үгийг түлхүү хэрэглэсэн байдаг (жишээлбэл, 
Мозая 23:21; С ба Г 95:1-ийг тус тус үзнэ үү). 
Chasten гэсэн англи үг нь цэвэр, ариун эсвэл 
ариусгахын тулд цэвэрлэх гэсэн утгатай castus, 
гэсэн латин үгнээс гаралтай.” Зэмлэх гэдэг нь 
цэвэршүүлэх гэсэн утгатай.2

Дэлхий дээр дэлхийн шүүгч хүнийг буруутган, 
шоронд түгждэг. Харин Мормоны Ном үүний 
эсрэг, бид санаатайгаар нүгэл үйлдэх юм бол 
“өөрсдөө шүүх сонгогчид” (Алма 41:7) болж, 
өөрсдийгөө сүнсний шоронд оруулдаг болохыг 
заадаг.  Сонирхолтой нь, энэ тохиолдолд 
олон нийтийн шүүгчид шоронгийн хаалгыг 
нээх түлхүүрийг атгадаг бөгөөд “учир нь би 
цээрлүүллээрээ бүх зүйл дэх уруу таталтаас 
тэднийг чөлөөлөх замыг бэлтгэдэг авай” (С ба Г 
95:1; тодотгол нэмэгдсэн). Зөв шударга шүүгчийн 
үйлдэл бусдыг буруутгадаггүй, харин энэрч, 
хайрлан, цагаатгасан байдаг.

Залуу Иосеф Смит алтан ялтсуудыг хүлээн 
авахынхаа өмнө “Их Эзэний зарлигуудыг сахиагүй 
учир”3 дөрвөн жил соригдож, шийтгүүлсэн. 
Хожим нь, Иосеф 116 хуудас гар бичмэлийг 
алга болгосон учраас дахин шийтгүүлсэн 
билээ. Хэдийгээр тэр чин сэтгэлээсээ гэмшсэн 
ч “мөн та нарын нүглүүд өршөөгдөхийн тулд 
өөрийн хайрладаг та нарыг би тэрчлэн гэсгээн 
цээрлүүлнэ” (С ба Г 95:1) хэмээн айлдсан учраас 
Их Эзэн хэсэг хугацаанд эрх мэдлийг нь буцааж 
авсан.

Иосеф: “Тэнгэр элч надад Урим ба Туммимыг 
эргүүлж өгөхдөө, Бурхан миний итгэл бишрэл, 
даруу байдалд баярлан, залбирлаараа харамсан 
гэмшиж, хичээнгүй байсны минь төлөө намайг 
хайрласныг хэлж, баяртай байлаа”4 хэмээн хэлсэн 
байдаг. Их Эзэн Иосефт зүрх сэтгэлийг нь өөрчлөх 
сургамж өгөхийг хүсэж байсан тул Тэр түүнээс 
сэтгэл өвтгөм золиослол хийхийг шаардсан. Учир 
нь золиослол сахилга баттай болохын нэн чухал 
хэсэг юм.

Золиослол

“Эрт цагт золиослол гэдэг нь хэн нэгнийг эсвэл 
ямар нэг зүйлийг ариун болгохыг хэлдэг байв”5 
хэмээн зэмлэх гэдэг үгийн “ариусгах” гэсэн 
тодорхойлолттой харилцан хамааралтай болгон 
холбосон байна. Үүний адил, эртний Израильд, 
өршөөл нь нүглээр эсвэл гэмийн тахилаар 
золиослолоор дамжин ирдэг байжээ.6 Золиослол 
нь “их болоод эцсийн золиослолын зүг заа[сан]” 
(Алма 34:14) төдийгүй Аврагчийн Цагаатгалд 
талархах илүү гүн гүнзгий мэдрэмжийг 
төрүүлэхэд тусалдаг байв. Гэмшлийн нэгэн хэсэг 
болсон золиослолыг хийх хүсэлгүй байх нь тухайн 
нүглийг цагаатгахын төлөө Христийн хийсэн 
илүү агуу золиослолыг дорд үзэн, үл тоож байгаа 
хэрэг бөгөөд Түүний зовлон шаналлыг гутаан 
доромжилж байгаа буюу ач тусыг мэддэггүй, 
хүйтэн цэвдэг сэтгэлтний шинж тэмдэг юм.

Нөгөөтэйгүүр, бид золиослолын ачаар Түүний 
өршөөл, нигүүлсэл хэмээх мөнхийн үнэ цэнтэй 
зүйлийг болон эцэст нь “Эцэгт минь байгаа 
[бүхнийг]” (С ба Г 84:38) олж авдаг. Түүнээс 
гадна наманчлах үйл явцын нэгэн хэсгийн хувьд 
золиослол нь “ухамсрын гэмшлийг” (Алма 42:18) 
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“ухамсрын амар амгалангаар” (Мозая 4:3) солиход 
тусалдаг эдгээгч тос болж өгдөг. Золиослол 
хийхгүй бол хүний сэтгэлд ямар нэгэн зүйл нуун 
дарагдуулсан гэх мэдрэмж үлдэх бөгөөд энэ нь 
түүнд өөрийгөө уучилж чадахгүй байх байдалд 
хүргэж болно.7

Эцэг эх зөв шударга шүүгч байх нь

Бидний дундаас цөөхөн хүн олон нийтийн шүүгч 
байхаар дуудагдах ч шударга шүүлтийн зарчмууд 
бидэнд бүгдэд, ялангуяа өдөр бүр эдгээр зарчмыг 
хүүхдүүддээ хэрэгжүүлэх боломжтой эцэг 
эхчүүдэд бүр ч их хамаатай. Хүүхдэд сайн зааж 
сургах нь сайн эцэг эх байхын мөн чанар бөгөөд 
харин хайраар сахилгажуулах нь зөв шударга 
шүүгч байхын мөн чанар билээ.

Ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смит: “Хэрэв хүүхдүүд 
эсэргүүцэж, үгэнд орохгүй бол тэднийг хайраар 
ялан дийлэх хүртлээ тэвчээртэй ханд. … Тэгж 
чадвал та тэдний зан аашийг хүссэн [хэвэндээ 
оруулах] боломжтой”8 хэмээн заасан.

Бошиглогчид хэрхэн сахилгажуулах талаар 
заахдаа Христийнхтэй адил зан чанарын талаар 
байнга дурддаг байсан нь үнэхээр сонирхолтой. 
Сургаал ба Гэрээ нь сахилгажуулах талаар дараах 
олны мэдэх зөвлөгөөг бидэнд өгдөг. Сургаал ба 
Гэрээ бидэнд сахилга батын талаар дараах танил 
зөвлөгөөг өгдөг.

“Хүч буюу нөлөө нь санваарын ариун журмаар 
төдийгүй гагцхүү сэнхрүүллээр, тэсвэр 
тэвчээрээр, эелдэг зөөлөн хийгээд номхон 
дөлгөөнөөр, чин сэтгэлийн хайраар тэтгэгдэж 
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 түүнийг хайрлах 
хайраа дараа нь нэмэгдүүлснээ харуул” (С ба Г 
121:41–43).

Энэ судар бидэнд уурласан үедээ биш, харин 
“Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед”-ээ зэмлэ 

хэмээн заадаг. Ариун Сүнс, уур хилэн хоёр 
хоорондоо нийцдэггүй. Учир нь “зөрчилдөөний 
сүнстэй тэр нь надаас бус, харин зөрчилдөөний 
эцэг болох чөтгөрөөс болой, мөн тэрбээр 
хүмүүний зүрх сэтгэлийг ... уурлан зөрчилдөхөд 
өдөөн хатгадаг” (3 Нифай 11:29). Жорж Албэрт 
Смит: “Их Эзэний нөлөөн дор байх үед ихэвчлэн 
хахир хатуу үгийг хэлдэггүй.  Их Эзэний Сүнс бол 
нинжин сэтгэл, тэвчээр, энэрэл, хайр, хүлцэнгүй 
байдал, удаан тэсвэрлэхийн сүнс юм. … 

Гэхдээ бидэнд өө сэв хайх сүнс … хор хөнөөл 
учруулах хэр хэмжээнд байвал, тэр нь хэзээ ч 
бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн Сүнсний нөхөрлөлийн 
үр дүн биш бөгөөд үргэлж аюултай зүйл байдаг.

… Нинжин сэтгэл нь хатуу зүрх сэтгэлийг нээж, 
зөрүүд бодгалийг зөөлрүүлэхээр Бурханаас 
бидэнд өгөгдсөн хүч юм”9 хэмээн заасан.

Хүүхдүүдийн маань жинхэнэ мөн чанар

Аврагч нифайчууд дээр айлчлан ирэхдээ 
хүүхдүүдтэй хамт нэгэн гайхалтай зүйл хийсэн. 

“Мөнхүү улиран тохиох дор … цугласан олны 
хүүхдүүдэд тэрбээр зааж мөн тохинуулж, мөн 
тэрбээр тэдний хэлийг хурц болгон, мөн тэд агуу 
хийгээд гайхамшигт зүйлийг, бүр түүний хүмүүст 
илчилснээс ч илүү агуу эцгүүддээ ярьсан ажгуу. 
…

… Мөн тэд эдгээр хүүхдүүдийг харж мөн 
сонсоцгоов; тийм ээ, бүр нялхас ч амаа нээж мөн 
гайхамшигт зүйлийг хэлэв” (3 Нифай 26:14, 16).

Магадгүй Их Эзэн нялхсын амыг нээхээс илүүтэй 
гайхширан харах эцэг эхийн нь нүд, чихийг нээж 
байсан байж болох юм. Тэдгээр эцэг эх мөнх 
оршихуйг хальт харж, хүүхдүүдийнхээ жинхэнэ 
мөн чанар, мөнх бус байдлын өмнөх байр суурийг 
олж харах онцгой бэлгийг хүлээн авсан. Энэ нь 
эцэг эхчүүдийн үр хүүхдүүдээ харах харц, тэдэнд 
хандах хандлагыг үүрд мөнхөд өөрчлөөгүй гэж 
үү? Надад Гётегийн хэлсэн үгийн “[Хүүхдийг] 
харах харц тань тэдэнд хандах хандлага болдог 
бөгөөд тэдэнд хандах хандлага тань тэдний хэн 
[болохыг] тодорхойлдог”10 гэж өөрчилсөн нэгэн 
хувилбар таалагддаг. Хүүхдийн жинхэнэ мөн 
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чанарыг санаж байх нь зөв шударга шүүгчийн 
алсын харааг тэнгэрлэгээр өдөөж байдаг зөн билэг 
юм.

Дүгнэлт

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон бидэнд хандан 
“Шийдвэрлэх ёстой асуудлыг хайрлах ёстой 
хүнээсээ хэзээ ч илүүд бүү тавь”11 хэмээн заасан. 
Энэ зарчим зөв шударга шүүгчид болоход, 
ялангуяа өөрсдийн хүүхдүүдийн шүүгчид болоход 
ямар чухал гэж санана!

Зөв шударга шүүлтийг зөвхөн Есүс Христийн арга 
замаар буюу Түүнтэй адил байж л хийнэ. Тиймээс 
“та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих 
билээ? Үнэнээр би та нарт хэлье, бүр миний адил 
буюу” (3 Нифай 27:27). Есүс Христийн нэрээр, 
амен.  
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Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд 
Хүндэтгэлийн өдөр нь талархал, хайрын өдөр.

Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмд дэлхий даяар 
цугласан байгаа хайрт 
ах, эгч нар минь ээ, 
Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон энэхүү 
Хүндэтгэлийн өдөр 
чуулган дээр намайг 
үг хэлэхийг хүссэнд би 
талархаж байна. Ариун 
Сүнс үгсийг маань зүрх 

сэтгэлд тань хүргэх болтугай хэмээн би залбирч 
байна.

Өнөөдөр би зүрх сэтгэлийнхээ мэдрэмжийн 
талаар ярих гэсэн юм. Өнөөдрийн миний онцлох 
сэдэв бол талархал, ялангуяа Хүндэтгэлийн өдөрт 
талархах тухай байх болно.

Бид танихгүй нэгний эелдэг харилцаа, өлссөн 
үед өгсөн хоол, салхи шуургатай үед хоргодох 
дулаахан байр, эдгэрсэн яс, дөнгөж төрсөн 
хүүхдийн уйлах чимээ зэрэг олон зүйлд талархдаг. 
Бидний олон нь иймэрхүү мөчид мэдэрсэн 
талархлын мэдрэмжээ санадаг.

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд 
Хүндэтгэлийн өдөр нь үнэндээ талархал, хайрын 
өдөр байдаг. Их Эзэн 1831 онд Миссуригийн 
Жаксон гүнлэг дэх гэгээнтнүүдэд Бурханд хандан 
залбирч, талархдаг байх ёстой гэж зөвлөжээ. 
Эртний гэгээнтнүүдэд Хүндэтгэлийн өдрийг 
хэрхэн сахих мөн хэрхэн залбирч, мацаг барих 
тухай илчлэлт өгөгдсөн.1

Их Эзэн тэдэнд төдийгүй мөн бидэнд ч 
Хүндэтгэлийн өдөр хэрхэн шүтэн биширч, 
талархлаа өргөх ёстой тухай хэлсэн. Та 
нарын мэдэж байгаачлан, хамгийн чухал нь 
бэлэг өгөгчдийг хайрлах бидний хайр юм. 
Хүндэтгэлийн өдөр хэрхэн талархаж, хайраа 
үзүүлэх талаар Их Эзэний үгс байдаг.

“Бибээр тэдэнд зарлиг болгон ийн хэлэв: Чи Их 
Эзэн Бурханаа бүх зүрх сэтгэлээрээ, өөрийн бүх 
хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа хайрлах 
ёстой; мөн Есүс Христийн нэрээр чи түүнд 
үйлчлэх ёстой. …

Чи Их Эзэн Бурхандаа бүх зүйлд талархах ёстой.

Чи Их Эзэн Бурхандаа зөв шударга байдалд, 
бүр харууссан зүрх мөн гэмшсэн сэтгэлтэйгээр 
золиослол өргөх ёстой.”2

Мөн бэлэг өгөгч Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрт 
хайр, талархлаа илэрхийлээгүйн улмаас учрах 
аюулын талаар Их Эзэн: “Мөн бүх зүйл дээр 
түүний гарыг хүлээн зөвшөөрдөггүй, мөн түүний 
зарлигуудыг дуулгавартайгаар үл дагадаг тэднээс 
бусад хүмүүн ямар ч зүйлээр Бурханд гэм бурууг 
үйлддэггүй, эсвээс хэний ч эсрэг түүний уур 
хилэн дүрэлздэггүй”3 гэж бидэнд сэрэмжлүүлжээ.

Та нарын олонх нь Хүндэтгэлийн өдөр Бурханы 
адислалуудыг дурсан санаж, адисалсных нь төлөө 
талархах өдөр болгон үүнээсээ баяр баясгаланг 
олсон байгаа. Та нар нэгэн танил дууг санаж 
байгаа байх.

Амьдралын эргүүлэгт автан бүдчихдээ
Бүхнийг хэрэв алдсан гэж та шантарвал
Адислал бүрээ тоол, нэг нэгээр тоолж үз.
Бурханы хийснийг ухааран та биширнэ.
Адислалаа нэг нэгээр тоолж үз.

Хүндэтгэлийн өдөр талархалтай байх
ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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Ивээлээ тоол, Бурханы хийснийг сана.
Адислалаа нэг нэгээр тоолж үз.
Адислал бүрээ тоол, Бурханы хийснийг сана. …
Сэтгэл зовон, хүнд ачаа та үүрч байна уу?
Үүрэх загалмай тань хүнддэж байна уу танд?
Адислал бүрээ тоол, сэтгэл тань хөнгөрч
Өдөр бүр та баяр хөөртэй байх болно.4

Хүнд ачаа үүрч яваа хожмын үеийн гэгээнтнүүд 
надад захидал бичиж, над дээр айлчлан ирдэг. 
Заримд нь бүхнийг алдсан мэт санагддаг. 
Хүндэтгэлийн өдөр талархалтай байх талаар 
хэлэх миний зүйл эргэлзээг тань арилгаж, зүрх 
сэтгэлдээ, ялангуяа ариун ёслол бүр дээр энэ дууг 
дуулж эхлэхэд туслах байх гэж би найдан, залбирч 
байна.

Бидний талархаж болох нэг адислал бол Түүний 
нэрээр нэг, хоёр ба түүнээс дээш шавь нартай хамт 
цуглан ариун ёслолын цуглаандаа ирчихсэн байгаа 
явдал юм. Орноосоо ч өндийн босож чадахгүй 
байгаа хүмүүс байгаа. Бидний байгаа газарт 
байхыг хүссэн ч эмнэлэгт ажиллаж, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангаж эсвэл хаа нэгтээ цөл 
газар, ширэнгэн ойд амь насаараа дэнчин тавин, 
цэргийн алба хааж байгаа болохоор ирж чадаагүй 
хүмүүс ч байгаа. Ядаж л өөр нэгэн гэгээнтэнтэй 
хамт, ариун ёслолоос хүртэх боломжтой байгаа нь 
бидэнд Бурханы энэрэл хайранд талархаж, хайраа 
үзүүлж эхлэхэд туслах юм.

Бошиглогч Иосеф Смит, сэргээгдсэн сайн 
мэдээний ачаар бидний тоолж болох өөр нэг 
адислал бол Бурханы эрх мэдэлтэй үйлчлэгчдийн 
бэлтгэж, адислан, түгээдэг ариун ёслолоос долоо 
хоног бүр хүртэх явдал юм. Бид эрх мэдэлтэй 
санваартны хэлж буй ариун ёслолын залбирлын 
үгсийг Тэнгэрлэг Эцэг таалдаг гэдгийг Ариун 
Сүнс бидэнд баталж байгаад талархаж болно.

Хамгийн агуу, хүлээж авна гэдэгтээ итгэлтэй 
байж болох адислал бол ариун ёслолыг хүртэж 
байхдаа өршөөгдсөн гэдгээ мэдрэх явдал юм. 
Түүнчлэн бид хязгааргүй золислол хийж, нүглээс 
цэвэршигдэх боломжийг олгосон Аврагчаа 
хайрлах хайр, талархах талархал маань өсөн 
нэмэгдэж байгааг мэдэрнэ. Бид талх, уснаас 
хүртэж байхдаа Тэрээр бидний төлөө зовж 
шаналсныг санадаг. Бид бас Түүний бидний төлөө 

хийсэн зүйлд талархаж, биднийг гэх Түүний хайр, 
Түүнийг хайрлах өөрсдийн хайрыг мэдэрнэ.

Хайрыг хүлээн авсан адислал маань бидэнд 
“үргэлж түүнийг санах”5 гэрээгээ сахихад хялбар 
болгодог. Тэр ч байтугай та нар миний адил  
амлалтаа итгэлтэй сахих үед та нартай үргэлж 
хамт байлгана хэмээн Тэнгэрлэг Эцэгийн амласан 
Ариун Сүнсэнд талархах талархал, хайрыг мэдэрч 
болно. Бид эдгээр бүх адислалыг ням гараг бүр 
мөн эдгээр гэрээгээ санах бүрдээ тоолж, талархаж 
болно.

Хүндэтгэлийн өдөр нь мөн Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүдийг хайрлаж, үйлчлэх баптисмын усанд 
хийсэн гэрээгээ санах төгс цаг юм. Энэ амлалтаа 
Хүндэтгэлийн өдөр биелүүлэхэд бидэнтэй хамт 
байгаа ах, эгч нарынхаа дунд итгэл, хайрыг бий 
болгохын тулд бүх зүрх сэтгэлээрээ анги эсвэл 
чуулгадаа оролцох орно. Түүнчлэн үүнд дуудлагаа 
баяр хөөртэй биелүүлэх орно.

Би Ютагийн Баунтифулд диконы чуулгад мөн 
Айдаход Ням гаргийн ангид зааж байсан олон ням 
гарагт талархадаг. Би бүр балчир хүүхдийн ангид 
эхнэртээ туслахаар үйлчилж байснаа мөн санадаг. 
Миний гол үүрэг тоглоомнуудыг тарааж өгч, 
хураах явдал байв.

Би олон жилийн өмнө Их Эзэнд үзүүлсэн 
миний энгийн нэгэн үйлчлэл Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүдийн амьдралд чухал гэдгийг Сүнсээр 
дамжуулан мэдэж авсан юм. Гайхалтай нь, тэдний 
зарим нь Хүндэтгэлийн өдрүүдэд Эзэний төлөө 
өөрсдөд нь үйлчилсэн төгс бус оролдлогуудыг 
маань мартаагүй, талархсан билээ.

Бид Хүндэтгэлийн өдөр хийж байгаа 
үйлчлэлийнхээ үр дүнг заримдаа харж 
чаддаггүйтэй адил Их Эзэний бусад үйлчлэгчийн 
хамтын үр нөлөөг харахгүй байж магадгүй. 
Гэвч Их Эзэн хаант улсаа итгэлтэй, даруухан 
үйлчлэгчдээрээ дамжуулан чимээгүйхэн мөн 
нийтэд ил сурталчлахгүйгээр гайхамшигт мянган 
жилийн ирээдүй рүү барьж байгуулсаар байгаа. 
Үүний өсөн нэмэгдэж буй сүр жавхланг Ариун 
Сүнсний хүчээр л харах боломжтой.

Би цөөхөн хэдэн гишүүнээс гадна ганцхан 
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манай гэр бүл явдаг Нью-Жерсигийн жижигхэн 
салбарын ариун ёслолд явж өссөн юм. 75 жилийн 
өмнө би Пеннсильвани эсвэл Филадельфиягаас 
очиж болох Нью-Жерси дэх цорын ганц Сүмийн 
байранд баптисм хүртсэн. Принстонд ганцхан 
жижиг салбар байсан бол одоо хоёр том тойрог 
байна. Мөн хэдхэн өдрийн өмнө мянга мянган 
залуус Пеннсильваний Филадельфийн ариун 
сүмийг онцгойлон адислах ёслолын өмнөх баярын 
үзүүлбэр үзүүлсэн билээ.

Би залуу эрэгтэй байхдаа бидний ням гараг 
бүр шүтэн бишрэхээр цуглардаг байсан Нью-
Мексикийн Альбукерке дэх цорын ганц сүмийн 
байранд дүүргийн номлогчоор дуудагдаж билээ. 
Өнөөдөр тэнд ариун сүм мөн дөрвөн гадас байна.

Би Массачусеттсийн Кэмбриж руу сургуульд 
явахаар Альбукеркег орхисон юм. Массачусеттс, 
Рөүд-Айлендад ганцхан сүмийн байр, нэг дүүрэг 
байсан. Би ихэвчлэн түрээсийн байранд юм уу 
засаж янзалсан жижигхэн байшинд явагддаг 
байсан жижигхэн салбарт ариун ёслолын цуглаанд 
оролцохоор уг үзэсгэлэнт газрын толгод дундуур 
явдаг байв. Одоо Массачусеттсийн Белмонтод 
Бурханы ариун сүм байгаа бөгөөд гадаснууд хаа 
сайгүй байна.

Их Эзэн Өөрийнхөө Сүнсийг тэдгээр жижигхэн 
ариун ёслол дээр ирсэн хүмүүс дээр юүлж 
байсныг тэр үед би олж хараагүй. Би үүнийг 
мэдэрч байсан ч хаант улсаа байгуулж, 
алдаршуулах Их Эзэний төлөвлөгөөний цар хүрээ, 
цаг хугацааг харж чадаагүй. Нэгэн бошиглогч 
илчлэлтээр дамжуулан одоо бидний харж байгаа 
зүйлийг харсан. Бид тоогоор олон байхгүй ч, 
гагцхүү өсөн нэмэгдэж байгаа эерэг нөлөө нь л 
гайхамшигтай байх болно гэж Нифай хэлсэн.

“Мөнхүү улиран тохиох дор би Бурханы Хурганы 
сүмийг болгоов, энэ нь … тоогоороо цөөн байв. …

Мөнхүү улиран тохиох дор 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.”6

Энэ эрин үе дэх бидний нөхцөл байдал болон 
биднийг хүлээж буй боломжуудын талаарх үүнтэй 
төстэй бошиглолын тодорхойлолтыг Сургаал ба 
Гэрээнд цэдэглэсэн байдаг.

“Хичнээн агуу адислалуудыг Эцэг гартаа байлгаж 
мөн та нарын төлөө бэлтгэснийг та нар хараахан 
ойлгоогүй байгаа билээ;

Мөн эдүгээ та нар бүх зүйлийг дааж чадах нь 
үгүй; гэсэн хэдий ч, зоригтой бай, учир нь би та 
нарыг удирдах болно. Хаант улс та нарынх болой, 
мөн үүн дээрх адислалууд та нарынх билээ, мөн 
үүрд мөнхийн баялгууд та нарынх бөлгөө.

Мөн бүх зүйлийг талархалтайгаар хүлээн авдаг 
тэрээр алдар суут болгогдох болно; мөн энэ 
дэлхийн зүйлүүд, тийм ээ, бүр зуу дахин, түүнд 
нэмэгдэх болно.”7

Бурханы адислал, хайранд талархдаг байхаас 
ирдэг өөрчлөлт Сүм даяар өсөн нэмэгдэж байгааг 
би мэдэрсэн. Энэ нь итгэлийг сорих цаг мөчид, 
бүр цаашид амьд явахад туслахыг Бурханаас гуйх 
цаг мөчид Сүмийн гишүүдийн дунд илүү өсөж 
байгаа мэт санагдаж байна.

Алмагийн хүмүүс үүрэхэд хүнд ачааг нуруун дээр 
нь тавьж байсан Амюлоны хэрцгийлэлд хүнд 
бэрхшээлийг туулж байсантай адил бидний туулж 
буй амьдралд мөн ийм мөчүүд байх болно.

“Мөнхүү улиран тохиох дор Их Эзэний дуу 
хоолой тэдний зүдгүүрт үед ирж, өгүүлсэн нь: 
Тэргүүнээ өргөцгөө мөн тайтгарагтун, учир нь 
надад хийсэн та нарын гэрээний тухай би мэднэ; 
мөн өөрийн хүмүүстэй гэрээ хийж мөн тэднийг 
боолчлолоос чөлөөлөх болно би.

Мөн та нарын мөрөн дээр тавигдах ачаануудыг, 
бүр тэдгээрийг нуруун дээрээ байгааг ч мэдрэхгүй 
болтол, бүр та нарыг боолчлолд байх үед би 
түүнчлэн хөнгөлнө; мөн та нар цаашид миний 
гэрчлэгчид болон зогсох болно, мөн та нар, Их 
Эзэн Бурхан би өөрийн хүмүүст тэдний зүдгүүрт 
үед зочилдгийг та нар гарцаагүй мэдэж болохын 
би үүнийг хийх болно.
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Мөнхүү эдүгээ улиран тохиох дор Алма болон 
түүний ах дүүсийн дээр тавигдаж асан ачаанууд 
хөнгөлөгдсөн байлаа; тийм ээ, тэд ачаагаа 
амархан дааж чадахын тулд Их Эзэн тэднийг 
хүчирхэгжүүлсэн билээ, мөн тэд баяртайгаар 
мөн тэвчээртэйгээр Их Эзэний бүх тааллуудад 
захирагдсан болой.”8

Биднийг Бурхантай хийсэн гэрээгээ сахисан үед, 
ялангуяа сахихад хүнд байгаа үед Түүний аль 
хэдийн бидний төлөө хийсэн зүйлд талархсан мөн 
итгэл гарган тэвчих хүч чадлыг гуйсан залбирлыг 
Тэрээр сонсож мөн хариулсан гэдгийн гэрч нь та 
бид юм. Тэр нэг бус удаа биднийг баяр жаргалтай 
мөн хүчирхэг болгож байсан.

Та нар талархлаа илэрхийлж, хүлээж буй 
сорилт бэрхшээлд өөрсдийгөө болон бусдыг 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд Хүндэтгэлийн өдрийг 
сахиж, энэ өдөр шүтэн бишрэхийн тулд юу хийж 
болохоо бодож байж магадгүй.

Та Бурханы өөрт чинь өгсөн бүх зүйлд талархан, 
хувиараа болон гэр бүлээрээ залбирснаар 
эхэлж болно. Их Эзэн Өөртөө болон бусдад 
үйлчлүүлэхийн тулд таниар юу хийлгэхийг 
хүсэж байгааг мэдэхийн төлөө та залбирч болно. 
Ялангуяа Их Эзэний таныг явуулахыг хүсэж 
байгаа ганцаардсан, тусламж хэрэгтэй байгаа хэн 
нэгнийг хэлж өгөх Ариун Сүнстэй байхын төлөө 
залбирч болно.

Тэр та нарын залбиралд хариулах болно 
гэдгийг би амлаж байна. Та нар хүлээн авсан 

хариултуудынхаа дагуу үйлдсэнээр Хүндэтгэлийн 
өдөр баяр баясгалантай байж, зүрх сэтгэл  тань 
талархалаар бялхах болно гэдгийг би амлаж 
байна.

Би Бурхан Эцэг та нарыг мэддэг мөн хайрладаг 
гэдгийг гэрчилж байна. Аврагч Их Эзэн та нарыг 
хайрласан учраас нүглийг тань цагаатгасан. 
Эцэг болон Хүү бошиглогч Иосеф Смит дээр 
ирэхдээ түүний нэрийг мэдэж байсантай адил 
та нарын нэрийг ч бас мэднэ. Энэ бол Есүс 
Христийн Сүм мөн Тэрээр та нарын Бурхантай 
хийж, шинэчилсэн гэрээнүүдийг хүндэтгэх болно 
гэдгийг би гэрчилж байна. Та нарын мөн чанар 
өөрчлөгдөн Аврагчийнхтай илүү адил болно. 
Та нар үнэний талаарх уруу таталт, эргэлзээний 
эсрэг зогсохоор хүчирхэгжих болно. Та нар 
Хүндэтгэлийн өдөр баяр баясгаланг олно. Би энэ 
бүхнийг Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр амлаж 
байна, амен. 
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Бид зөвхөн Аврагчийн тухай мэддэг үү? эсвэл 
Түүнийг илүү сайн таньж мэдэж байна уу? Бид 
Их Эзэнийг хэрхэн таньж мэдэх вэ?

Аврагч Уулан дээрх 
номлолынхоо төгсгөлд 
мөнхийн үнэнийг 
онцлохдоо “зөвхөн 
Эцэгийн хүслийг 
биелүүлснээр Хүүгийн 
аврах ач ивээлийг 
хүртэх боломжтой”1 
хэмээн тодотгон 
хэлсэн.

Тэрээр “Намайг 
‘Эзэн минь, Эзэн минь’ гэсэн болгон тэнгэрийн 
хаанчлалд орохгүй. Харин тэнгэрт байгаа Миний 
Эцэгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно.

Тэр өдөр Надад олон хүн ‘Эзэн минь, Эзэн 
минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлж, Таны 
нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, Таны нэрээр олон 
гайхамшгуудыг үзүүлж байсан биш билүү?’ гэж 
хэлэх болно.

Тэгэхэд нь Би тэдэнд ‘Би та нарыг огт танихгүй 
юм байна. Ёс бусыг үйлдэгч та нар Надаас зайл’ 
гэж хэлнэ”2 хэмээн тунхагласан.

Уг бичвэрийн сүнслэгээр хийгдсэн залруулгыг 
тунгаан бодвол энэхүү сургаалын талаарх бидний 
ойлголт өргөжин тэлэх болно. Хаан Жэймсийн 
орчуулсан Ариун Библийн хувилбар дахь Их 
Эзэний хэлсэн “Би та нарыг огт танихгүй юм 
байна” хэмээх үгс нь Иосеф Смитийн орчуулгад 
“Та нар Намайг огт танихгүй байсан”3 хэмээн 
өөрчлөгдсөн нь утга учиртай.

Түүнчлэн арван охины зүйрлэлийг тунгааж 
үзээрэй. Бэлтгэлгүй байсан мунхаг таван 
охин хүргэнийг угтан авцгаа гэхийг сонсоод, 
дэнлүүндээ тос авахаар явсан тухай эргэн сана.

“Тэднийг худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн 
ирээд, бэлэн болсон хүмүүс хүргэний хамт 
хуримын найрт оров. Тэгээд хаалгаа хаажээ.

Дараа нь бусад [мунхаг таван] охид нь ирж Эзэн, 
эзэн, бидэнд онгойлгож өгөөч гэхэд

харин тэр хариуд нь Үнэнээр би та нарт хэлье. Би 
та нарыг танихгүй гэв.”4

Энэхүү зүйрлэлийн утга санааг бас нэгэн сүнслэг 
залруулгаар илүү дэлгэрэнгүй болгосон байдаг. 
Хаан Жэймсийн орчуулсан Ариун Библийн 
хувилбар дахь “Би та нарыг танихгүй” хэмээх 
хэллэгийг Иосеф Смитийн орчуулгад “Та нар 
намайг танихгүй”5 хэмээн залруулсан.

“Та нар намайг огт танихгүй байсан”, “Та нар 
намайг танихгүй” хэмээх хэллэгүүд нь бидэнд 
өөрсдийгөө шалгах сүнслэг шалгуурын шалтгаан 
болох ёстой. Бид зөвхөн Аврагчийн тухай мэддэг 
үү? эсвэл Түүнийг илүү сайн таньж мэдэж байна 
уу? Бид Их Эзэнийг хэрхэн таньж мэдэх вэ? 
Эдгээр бодьгалын асуулт нь миний захиасын гол 
санаа юм. Энэхүү чухал сэдвийг хамтдаа тунгаан 
хэлэлцэхдээ Ариун Сүнсний тусламжийг би чин 
сэтгэлээсээ хичээнгүйлэн урьж байна.

Таньж мэдэх нь

Есүс: “Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч надаар 
дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.

“Хэрэв та нар намайг мэдсэн бол Миний Эцэгийг 

“Хэрэв та нар Намайг мэдсэн бол”

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ДЭВИД А.БЭДНАР
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ч мөн мэдэх байсан”6 хэмээн хэлсэн.

Бид Эцэгийн Хайртай Хүүг таньж мэдсэнээр 
Эцэгийг мэдэх болно.

Мөнх бус амьдралын нэгэн чухал зорилго бол 
зөвхөн Эцэгийн Төрсөн Ганцын тухай суралцах 
биш түүнчлэн Түүнийг таньж мэдэхээр чармайх 
явдал билээ. Их Эзэнийг таньж мэдэхэд бидэнд 
туслах дөрвөн чухал алхам бол Түүнд итгэх 
итгэлээ хөгжүүлэх, Түүнийг дагах, Түүнд үйлчлэх, 
Түүнд итгэж найдах юм.

Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нь

Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх гэдэг нь 
Түүний сайн үйл, нигүүлсэл, ач ивээлд найдах 
гэсэн үг юм.7 Бид бүр Түүний үгсийн нэгэн 
хэсгийг өөртөө байрлуулах хүртлээ Түүний 
сургаалыг туршин, сүнслэг чадвараа сэргээх аваас 
Аврагчийг танин мэдэж эхэлдэг.8 Их Эзэнд итгэх 
итгэл маань өсөх үед бид Түүнд найдан, биднийг 
гэтэлгэх, эдгээх, хүчирхэгжүүлэх Түүний хүчинд 
итгэдэг.

Жинхэнэ итгэл нь Их Эзэнд төвлөрсөн байдаг 
бөгөөд үргэлж зөв шударга үйлдэл рүү дагуулдаг. 
“Христэд итгэх итгэл бол илэрхийлэгдсэн 
шашны анхны зарчим бөгөөд бүх л зөв шударгын 
үндэс суурь юм. Түүнчлэн энэ нь ухаалаг бие 
болгоны үйлдлийн зарчим билээ.”9 Гэтэлгэгчийн 
тунхагласан зөв зарчмуудын дагуу үйлдэх нь 
жинхэнэ итгэлийг хүлээн авч, хөгжүүлэх гол 
зарчим учраас “үйлсгүй итгэл нь ашиггүй”10 юм. 
Бид “сонсогчид биш, үгийг хэрэгжүүлэгчид”11 
байх учиртай.

Бурханы үгийг сонсох ба Аврагчид итгэх сүнслэг 
бэлгийг хүлээн авах гэдэг нь “итгэл нь сонсохоос, 
сонсох нь Бурханы үгээр ирдгийн”12 адил 
хоорондоо хамааралтай юм. Бид судрууд дахь 
Түүний үгэн дээр найрлан, хичээнгүйлэн судалж13, 
үнэн хүсэлтэйгээр Түүний нэрээр Эцэгт хандан 
залбирч14, Ариун Сүнсний байнгын нөхөрлөлийг 
эрэлхийлэх15 аваас Түүнийг болон Түүний дуу 
хоолойг таньдаг болно. Христийн сургаалыг 
суралцан, өөрсдийн амьдралд хэрэгжүүлэх гэдэг 
нь Түүнд итгэх бэлгийг хүлээн авахын өмнөх үе 
шат юм.16

Их Эзэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нь Түүнийг 
дагахад шаардлагатай бэлтгэл юм.

Түүнийг дагах нь

“Тэр Галил нуурын эргээр явж байхдаа ах дүү 
болох Петр гэгддэг Симон, түүний дүү Андрей 
нарыг нууранд тор тавьж байгааг харжээ. Тэд 
загасчид аж.

“Есүс тэдэнд “Намайг дага, Би та нарыг 
хүмүүсийн загасчин болгоно” гэв.

“Тэд тэр даруй тороо орхиж Түүнийг дагалаа.”17

Петр, Андрей нар Эзэнийг сонсож, дагахын 
хүчирхэг үлгэр жишээ билээ.

“Хэрэв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл, 
тэр нь өөрийгөө үгүйсгэг”18 хэмээн та бидэнд 
зааварласан. Загалмайгаа үүрэх хүний хувьд 
бүхий л бурханлаг бус явдлыг, түүнчлэн дэлхийн 
тачаангуй сэтгэлийг өөртөө үгүйсгэж мөн Их 
Эзэний зарлигуудыг сахих ёстой.19

Аврагч бидэнд Өөртэй нь адил болохыг 
сануулсан.20 Тиймээс Их Эзэнийг дагах нь Түүний 
жишээг даган дуурайх гэсэн үг юм. Бид Их 
Эзэний цагаатгалын хүчээр дамжуулан Түүнтэй 
илүү адилхан болохыг эрэлхийлэхдээ Түүнийг 
таньж мэдсээр байдаг.

Мөнх бус тохинууллынхаа үед Есүс бидэнд 
хэрхэн амьдрахыг үзүүлж, замыг заан, төгс үлгэр 
жишээ үзүүлсэн билээ. Түүний мөн чанар, төгс 
төгөлдөр байдал, зан чанарын талаарх зөв санаа 
нь бид үнэнч шавь нарын замаар Түүнийг дагах 
үед тогтмол зорилго, ойлгомжтой заавар болдог.21

Аврагчийг дагах нь бидний зорьж буй амьдрал 
Бурханы хүсэлтэй нийцэж байна гэсэн бодит 
мэдлэгийг хүлээн авах боломжийг бидэнд мөн 
олгодог.22 Уг мэдлэг нь мэдэх боломжгүй нууц 
зүйл биш бөгөөд бидний цаг зуурын хүсэл 
эрмэлзэл болон энгийн мөнх бус асуудлууд дээр 
төвлөрөөгүй байдаг. Харин гэрээгээ сахих бат бөх, 
тасралтгүй үйл явц нь Түүний таалалд нийцсэн 
амьдралын замнал билээ.
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Мормоны Номон дахь Лихайн зүүд бидний 
дагах ёстой зам, бидэнд тулгарах бэрхшээл 
сорилт, Аврагчийг дагаж, Түүнд ирэхэд маань 
туслах боломж бүхий сүнслэг эх сурвалжуудыг 
тодорхойлсон байдаг. Шулуун бөгөөд нарийн 
замаар урагш тэмүүлэхийг Тэр биднээс хүсдэг. 
Модны жимснээс хүртэж, “Их Эзэнд гүнээ 
хөрвүүлэгдэх”23 нь биднийг хүлээн аваасай хэмээн 
Түүний хүсдэг адислалууд юм. Тиймийн тул, 
Тэрээр биднийг “Ирж, Намайг дага”24 хэмээн 
урьдаг.

Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, Түүнийг 
дагах нь хоёулаа Түүнд үйлчлэхэд шаардлагатай 
бэлтгэл юм.

Түүнд үйлчлэх нь

“Учир нь өөрийн үйлчилж байгаагүй, өөрийн 
танихгүй нэгэн болох, мөн зүрх сэтгэлийн бодол 
хийгээд зорилтоос нь хол байх эзнээ хүн хэрхэн 
мэдэх билээ?”25

Бид Их Эзэнд үйлчилж, Түүний хаант улсад 
хөдөлмөрлөх үедээ Түүнийг илүү сайн таньж 
мэддэг. Ийн үйлдэхэд маань Тэр биднийг 
тэнгэрлэг тусламж, сүнслэг бэлгүүд, илүү их 
чадвар боломжоор өгөөмөр адисалдаг. Түүний 
талбайд бид хөдөлмөрлөхдөө хэзээ ч ганцаар 
орхигддоггүй.

Тэрээр “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”26 хэмээн тунхагласан.

Бид Аврагчийн хаа дуудсан газар руу явж, Түүний 
хэл гэснийг хэлж, Түүний хүссэн хүн болохоор 
хамгийн сайнаараа хичээх үедээ Түүнийг 
таньж мэддэг.27 Бид Түүнд бүрэн тулгуурладгаа 
хүлээцтэй хүлээн зөвшөөрөх үед Тэрээр урьд 
урьдынхаас илүү үр дүнтэй үйлчлэх чадварыг 
маань нэмэгдүүлдэг. Яваандаа бидний хүсэл 
эрмэлзэл Түүний хүсэлтэй илүү бүрэн дүүрэн 
нийцдэг бөгөөд Түүний зорилго бидний зорилго 
болж, “[Түүний] тааллын эсрэг зүйлийг бид эс 
гуйх”28 болно.

Түүнд үйлчлэхэд бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин 
чадал, оюун хийгээд чадлаараа үйлчлэх 
шаардлагатай болдог.29 Ийн өөрийгөө үл тоон, 
бусдад үйлчлэх нь эгэл хүний хувиа хичээсэн, 
аминч үзлийг даван гардаг. Бид үйлчилж буй 
хүмүүстээ дасаж, тэднийг хайрладаг. Бусдад 
үйлчлэх нь Бурхандаа үйлчилж байгаа хэрэг 
учир бид Түүнийг болон ах, эгч нараа илүү их 
хайрладаг. Ийм хайр нь энэрэл буюу Христийн 
цэвэр хайрын сүнслэг бэлгийн илрэл юм.30

 
“Та нар түүний Хүү, Есүс Христийн үнэн 
дагалдагчид бүгдийн дээр түүний цутгасан 
хайраар дүүргэгдэж болохын төлөө; та нар 
Бурханы хөвгүүд болж болохын тулд; тэрбээр 
хүрч ирэхэд бид түүнтэй адил байх болно, 
учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно 
гэсний учир, бидэнд энэ найдвар байж болохын 
тулд, түүний цэврийн адил бид цэвэр болгогдож 
болохын тулд зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр 
Эцэгт хандан залбирагтун.”31

Бид Их Эзэний хайраар дүүргэгдсэн үедээ 
Түүнийг таньж мэддэг.

Түүнд итгэж найдах нь

Түүнд итгэж найдахгүйгээр Түүнд итгэх итгэлээ 
хөгжүүлж, Түүнийг дагаж, Түүнд үйлчлэх нь 
боломжтой зүйл үү?

Би судруудад агуулагддаг, энэхүү индэр дээрээс 
тунхаглагддаг сургаал, зарчмуудыг үнэн хэмээн 
хүлээн зөвшөөрдөг Сүмийн гишүүдийг таньдаг. 
Гэвч тэд сайн мэдээний энэ үнэн нь ялангуяа 
тэдний амьдралд болон нөхцөл байдалд хэрэгждэг 
гэдэгт итгэж чаддаггүй. Тэд Аврагчид итгэх 
итгэлтэй мэт байдаг ч Түүний амласан адислалууд 
тэдний хувьд боломжтой эсвэл тэдний амьдралд 
хэрэгжиж болно гэдэгт итгэдэггүй. Би түүнчлэн 
үйлчлэх үүргээ биелүүлдэг ч сэргээгдсэн сайн 
мэдээ амьдралд нь идэвхтэй, өөрчлөлт авчирсан 
бодит зүйл болоогүй ах эгч нартай уулздаг. Бид 
зөвхөн Их Эзэн байдагт итгэж найдсанаар биш 
түүнчлэн Түүнд болон Түүний амлалтуудад итгэж 
найдсанаар Түүнийг таньж мэддэг.

Шинэ Гэрээнд нэгэн эцэг хүүхдийг нь эдгээж 
өгөхийг Аврагчаас хүсдэг. Есүс түүнд:
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“Хэрэв та чаддаг бол” гэв үү? Итгэлтэй хүнд бүх 
юм боломжтой гэхэд

хүүгийн эцэг тэр дороо хашхирч, би итгэж байна. 
Итгэлгүй байгаад минь туслаач”32 гэв.

Би энэхүү эцгийн “Итгэлгүй байгаад минь 
туслаач” хэмээх хүсэлтийг олон удаа эргэцүүлэн 
бодож байсан. Түүний гуйлтын зорилго нь дан 
ганц Есүс бидний Гэтэлгэгч гэдэгт мөн Түүний 
эдгээх хүчинд итгэхэд нь туслах байгаагүй байх 
гэж би боддог. Тэрээр Христийг Бурханы Хүү 
хэмээн аль хэдийн хүлээн зөвшөөрсөн байсан 
байх. Гэвч түүнд Эзэний эдгээх хүч өөрийнх 
нь хайртай хүүг адисалж болох тийм хувийн, 
маш ойр байж болно гэдэгт итгэхэд нь тусламж 
хэрэгтэй байсан байх. Тэрээр Христэд ерөнхийдөө 
итгэж байсан ч өөрөө тодорхой байдлаар Христэд 
итгэж найддаггүй байсан байх.

Бид ихэвчлэн үнэн гэж мэддэг зүйлсээ гэрчилдэг, 
харин хүн бүрд илүү тохирох асуулт бол бид 
мэддэг зүйлсдээ итгэдэг үү гэсэн асуулт байж 
болох юм.

Зохистой санваарын хүчээр үйлддэг ариун 
ёслолууд нь Аврагчид итгэж найдан, Түүнийг 
таньж мэдэн, эцэст нь мэддэг зүйлсдээ итгэх гол 
үндэс нь байдаг.

“Мөн [Мелкизедек] санваар нь сайн мэдээг 
удирдаж мөн хаант улсын нууцуудын түлхүүрийг, 
бүр Бурханы мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болой.

“Тиймийн тул, үүний ёслолуудад бурханлиг 
чанарын хүч илэрхийлэгддэг.”33

Мелкизедек санваараар удирдуулдаг Бурханы 
мэдлэгийн түлхүүр нь хаалгыг нээж, хүн бүр 
өөрсдийн амьдралд бурханлиг хүчийг хүлээн авах 
боломжтой болох үед бид Их Эзэнд итгэн найдаж, 
Түүнийг таньж мэддэг. Бид ариун ёслолуудыг 
хүлээн авч, итгэлтэйгээр эрхэмлэн сахиснаар 
Түүнийг дагаж, Түүний дүр төрхийг царай 
төрхөндөө шингээхдээ Аврагчид итгэн найдаж, 
Түүнийг таньж мэддэг.34 Түүний цагаатгалын 
өөрчлөх, эдгээх, хүчирхэгжүүлэх, ариусгах хүчийг 
биеэр мэдэрснээр Христэд итгэн найдаж, Түүнийг 
таньж мэддэг. “Бидний дотор [бат бэх суурилсан] 

түүний үгийн хүч”35 бидний ухаан санаа болон 
зүрхэнд бичигдэн36, “[Түүнийг] мэдэхийн тулд бүх 
нүглүүдээ орхихдоо”37 бид Эзэнд итгэн найдаж, 
Түүнийг таньж мэддэг.

Түүнд итгэж найдах гэдэг нь Түүний өгөөмөр 
адислалууд бидний хувийн болон гэр бүлийн 
амьдралд боломжтой бөгөөд хүрч болохуйц 
байдаг гэдэгт итгэх явдал юм. Өөрийн бүх л 
бодьгалаар Түүнд итгэж найдах нь38 гэрээгээ 
сахих замаар урагш тэмүүлэн, өөрсдийн хүслийг 
Түүнийхтэй нийцүүлж, Түүний эрэмбэлсэн 
эрэмбэ, бидэнд зориулсан цаг хугацаанд 
захирагдсанаар ирдэг. Түүний хүч, амлалтуудыг 
үнэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, Түүнд итгэж 
найдах нь бидний амьдралд хэтийн төлөв, амар 
амгалан, баяр баяслыг урьдаг.

Амлалт ба гэрчлэл

Ирээдүйн нэгэн өдөр өвдөг бүхэн сөхөрч, хэл 
бүхэн Есүс бол Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх 
болно.39 Тэрхүү адислагдсан өдөр Тэр бидний 
хүн нэг бүрийг нэрээр маань мэднэ гэдгийг 
мэдэх болно. Бид зөвхөн Их Эзэний тухай мэдээд 
зогсохгүй Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, дагаж, 
үйлчлэн, итгэж найдахдаа Түүнийг танин мэдэх 
болно гэдгийг би гэрчилж мөн амлаж байна. Би 
үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж 
байна, амен.  
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Христийн сургаал бидэнд одоогийн байгаа 
сүнслэг байдлаасаа Аврагч шиг төгс болох 
боломжийг олгодог.

Есүс амилсныхаа дараа 
нифайчууд дээр очсон 
нь бидэнд хамгийн 
чухал зүйлсийг заахын 
тулд сайтар зохион 
байгуулсан зүйл 
байсан. Эхлээд Эцэг 
хүмүүст Есүс бол 
Түүний “ихэд таалсан 
[Хайрт Хүү]”1 хэмээн 
гэрчилсэн. Дараа 
нь Есүс доош буун 

ирж, Өөрийн Цагаатгалын золиослолын талаар 
гэрчилж,2 хүмүүсийг ирж хавирган талынхаа 
сорвинд мөн мутар дахь болон хөлөн дэх 
хадаасны ормуудыг тэмтэрч үзэн, Түүнийг Христ 
гэдгийг мэдэхэд урьсан.3 Эдгээр гэрчлэл Есүсийн 
Цагаатгал гүйцэлдэж, Эцэг Аврагчийг өгнө гэсэн 
гэрээгээ биелүүлснийг эргэлзээгүй баталсан юм. 
Дараа нь Есүс нифайчуудад Христийн сургаалыг 
зааснаар Эцэгийн аз жаргалын төлөвлөгөөн дэх 
Аврагчийн Цагаатгалын ачаар ирсэн адислалаас 
хэрхэн хүртэхийг заасан.4

Миний өнөөдрийн захиас Христийн сургаал 
дээр төвлөрөх болно. Судрууд дээр Христийн 
сургаалыг Христэд болон Түүний Цагаатгалд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлэх, наманчлах, баптисм 
хүртэх, Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авах, эцсээ 
хүртэл тэвчих хэмээн тодорхойлдог.5

Бид Христийн Цагаатгалын адислалыг Христийн 
сургаалаар дамжуулан авах боломжтой.

Христийн Цагаатгал нь бидэнд “Ариун 
Мессиагийн сайн үйл мөн нигүүлсэл, мөн ач 
ивээл[д]”6 найдаж, “Христээр төгс”7 болж, сайн 
болох бүх зүйлийг авч,8 мөнх амьдралыг хүртэх 

нөхцөлийг бий болгодог.9

Христийн сургаал нь Есүсийн Цагаатгалаар 
дамжин хүртэх боломжтой бүх адислалыг авах 
цор ганц арга зам юм. Христийн сургаал бидэнд 
одоогийн байгаа сүнслэг байдлаасаа Аврагч 
шиг төгс болох боломжийг олгодог.10 Энэхүү 
дахин төрөх үйл явцын талаар ахлагч Д.Тодд 
Кристоффэрсон “Дахин төрөх нь бидний бие 
махбодын төрөлтөөс ялгаатай бөгөөд зүгээр нэг 
үйл явдал биш, харин үйл явц байдаг. Энэхүү үйл 
явцад оролцох нь мөнх бус амьдралын гол зорилго 
билээ” хэмээн заасан.11

Христийн сургаалыг бүрдүүлэгч хэсэг бүрийг 
судалцгаая.

Нэгдүгээрт, Есүс Христэд болон Түүний 
Цагаатгалд итгэх итгэл Христийн үгийг 
сонссоноор итгэл ирж эхэлдэг хэмээн 
бошиглогчид заасан.12 Христийн үгс Түүний 
цагаатгагч золиослолын талаар бидэнд гэрчилж, 
өршөөл, адислал, өргөмжлөлийг хэрхэн хүртэж 
болохыг заадаг.13

Бид Христийн үгсийг сонсоод, сургаалыг 
болон Аврагчийг дагахыг сонгосноор итгэлээ 
хөгжүүлдэг.14 Нифай үүнийг хийхийн тулд 
“аврах чадал бүхий [Христийн] гавьяанд ... 
бүрэн дүүрнээр даатга”15 хэмээн бидэнд заасан. 
Есүс мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйд Бурхан 
байж,16 нүгэлгүй амьдарч,17 Цагаатгалаараа 
дамжуулан та бидний төлөө шударга ёсны бүх 
шаардлагыг хангасан18 учир бүх хүмүүний 
амилуулалтыг авчрах хүч чадал мөн түлхүүр 
түүнд бий19 мөн наманчлах нөхцөлөөр нигүүлсэлд 
шударга ёсыг давамгайлах боломжийг олгосон.20 
Бид Христийн гавьяагаар дамжуулан нигүүлслийг 
авч чадахаа ойлгосноор “наманчлалд хүргэх 
итгэлтэй”21 байж чадна. Тиймээс Христийн 
гавьяанд бүрэн дүүрэн найдах гэдэг нь Христ 
биднийг аврахад шаардлагатай зүйлсийг хийсэн 
гэдэгт итгэж найдан, итгэдэг зүйлсээ үйлдэхийг 

Христийн сургаал

НЯМ ГАРГИЙН АНГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ БРАЙН К.АШТОН
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хэлж байгаа юм.22

Түүнчлэн бид итгэлтэй байснаар хүмүүс биднийг 
юу гэж боддог бол гэж санаа зовохоосоо илүүтэй 
Бурхан биднийг юу гэж боддог бол гэж санаа 
тавьж эхэлдэг.

Хоёрдугаарт, наманчлал. Лемен үндэстэн 
Самуел “хэрэв та нар [Христийн] нэрэнд итгэвэл 
бүх нүглүүдээ наманчил[на]”23 хэмээн заасан. 
Наманчлал бол Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд өгсөн 
ариун нандин бэлэг бөгөөд энэ нь Түүний Төрсөн 
Ганц Хүүгийн золиослолоор боломжтой болсон 
юм. Энэ бол Аврагчтай алхам алхмаар адил 
болж болохын тулд бодол, үйлдлээ өөрчилж, 
эргүүлэхээр Эцэгээс бидэнд өгсөн үйл явц 
юм.24 Энэ нь зөвхөн ноцтой нүглүүд бус, харин 
бидний нүгэл, алдаа дутагдал, сул тал, хангалтгүй 
байдлаа25 давахад туслах өөрийгөө цэгнэн 
сайжруулах26 өдөр тутмын үйл явц юм. Наманчлал 
биднийг Христийн “үнэн дагалдагчид” болгодог 
бөгөөд хайраар27 дүүргэж, айдсыг зайлуулдаг 
билээ.28 Наманчлал бол төгс амьдрах төлөвлөгөө 
маань хэрэгжихээ болих үед хэрэглэдэг нөөц 
төлөвлөгөө биш.29 Наманчлалыг үргэлжлүүлэн 
хийх нь дуусашгүй аз жаргалыг авчирч, Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ эргэн очих боломжийг олгодог цорын 
ганц зам юм. 

Наманчлалаар дамжуулан бид Бурханы хүсэлд 
хүлцэнгүй, дуулгавартай болдог. Энэ нь дангаараа 
явагддаг зүйл биш. Бурханы сайн сайхныг 
болон өөрсдийнхөө хэн ч биш гэдгийг ухаарч,30 
өөрсдийн зан төлөвийг Бурханы хүсэлтэй 
нийцүүлэхийн төлөө бүх чадлаараа хичээснээр31 
бидний амьдралд ач ивээл ирдэг.32 Ач ивээл “бол 
бид өөрсдийн хүчээр хийж чадахгүй байх байсан 
сайн үйлсийг хийхийн тулд Есүс Христийн 
өгөөмөр нигүүлсэл, хайраар өгөгдсөн тэнгэрлэг 
тусламж буюу хүч чадал юм.”33 Наманчлал гэж 
үнэндээ Аврагчтай адил болохыг хэлдэг тул бид 
өөрсдөө үүнийг хийх ямар ч боломжгүй бөгөөд 
амьдралдаа шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг 
хийхийн тулд Аврагчийн ач ивээл бидэнд 
зайлшгүй шаардлагатай билээ.

Бид наманчлах явцдаа өмнөх зохисгүй зан чанар, 
сул тал, төгс бус байдал, айдас зэргээ Аврагчтай 
биднийг ойртуулан, Түүнтэй адил болоход маань 
туслах шинэ зан чанар, итгэлээр сольдог.

Гуравдугаарт, баптисм ба ариун ёслол. Бошиглогч 
Мормон “наманчлалын анхны үр жимс бол 
баптисм” хэмээн заасан.34 Наманчлалыг гүйцэд 
хийхийн тулд Бурханы санваарын эрх мэдлийг 
атгасан хэн нэгэн баптисмын ёслолыг гүйцэтгэх 
ёстой. Сүмийн гишүүдийн хувьд баптисм болон 
бусад үед хийсэн гэрээнүүдээ ариун ёслолоос 
хүртэх үедээ шинэчилдэг.35

Бид баптисм болон ариун ёслолыг гүйцэтгэхдээ 
Эцэг, Хүүгийн зарлигуудыг дагаж, Христийг 
үргэлж санан дурсан, Христийн нэрийг (эсвэл 
Түүний ажил, зан чанаруудыг36) өөрсөд дээрээ 
авахад бэлэн байх гэрээ байгуулдаг.37 Аврагч 
хариуд нь бидний нүглийг өршөөж,38 Сүнсээ 
илүү их илгээхээр гэрээ хийдэг.39 Түүнчлэн Христ 
бидэнд Өөртэй нь адил болоход тусалснаар мөнх 
амьдралд хүрэхэд биднийг бэлтгэхээр амладаг.40

Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх Даглас Д.Холмс 
“баптисм болон ариун ёслолын ёслол нь дахин 
төрөх эцсийн үр дүнг болон одоогийн явцыг 
бэлгэддэг. Баптисмын ёслолоор бид хуучин бие 
махбодоо булшилж, шинэ амьдрал руу ирдэг41 
гэж бичжээ. Ариун ёслол дээр байхдаа бид энэ нь 
алхам алхмаар урагшлах үйл явц гэдгийг ойлгодог 
бөгөөд наманчилж, гэрээгээ шинэчлэхдээ бага 
багаар, долоо хоног бүрээр өөрчлөгдөж, илүү 
их ирэх Сүнсний нөлөөгөөр [Аврагчтай адил 
болдог].”42

 

Христийн сургаалд ёслол, гэрээнүүд чухал 
шаардлагатай. Санваарын ёслолуудыг зохистой 
хүлээн авч, холбогдох гэрээнүүдийг сахиснаар 
бурханлаг байдлын хүч бидний амьдралд 
илэрдэг.43 Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон “энэхүү 
‘бурханлаг байдлын хүч’ нь хүний дотор Ариун 
Сүнсний нөлөөгөөр ирдэг”44 хэмээн тайлбарласан.

Дөрөвдүгээрт, Ариун Сүнсний бэлэг. Бид баптисм 
хүртсэний дараа гишүүнээр батлуулах ёслолоор 
дамжуулан Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн 
авдаг.45 Энэ бэлгийг авснаар Бурханы нөлөөг 
байнга мэдэрч,46 уг нөлөөллөөр дамжин ирдэг ач 
ивээлийг хүртэх боломж үргэлж нээлттэй болдог 
юм.

Бидний байнгын хамтрагч болох Ариун Сүнс 
бидэнд гэрээнүүдээ сахих нэмэлт хүч чадлыг 
өгдөг.47 Тэр биднийг мөн ариусгадаг48 бөгөөд энэ 
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нь биднийг “Есүс Христийн цагаатгалаар нүглээс 
ангид, ариун, цэвэр ариун”49 болгоно гэсэн үг 
юм. Ариусгах үйл явц нь биднийг цэвэр ариун 
болгоод зогсохгүй, бидэнд шаардлагатай сүнслэг 
бэлгүүдийг эсвэл Аврагчийн бурханлаг шинж 
чанаруудыг хүртээж,50 бид “хилэнцийг үйлдэх 
хүсэл[гүй]”51 болох хүртэл бидний мөн чанарыг 
өөрчилдөг.52 Бид итгэл, наманчлал, ёслолууд, 
Христийнхтэй адил үйлчлэл, бусад зөв шударга 
үйлсээр дамжуулан амьдралдаа Ариун Сүнсийг 
хүлээн авах бүрдээ алхам алхмаар, бага багаар 
Христтэй адил болж байдаг.53

Тавдугаарт, эцсээ хүртэл тэвчих. Бид Ариун 
Сүнсний бэлэг хүлээн авсныхаа дараа “амьд 
Бурханы хүүгийн жишээг дагахдаа эцсээ 
хүртэл тэвчих” ёстой хэмээн бошиглогч Нифай 
заасан.54 Эцсээ хүртэл тэвчих явцыг ахлагч Дэйл 
Г.Рэнланд дараах байдлаар тайлбарласан байдаг. 
“Бид Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, нүглээ 
наманчилж, баптисмын гэрээ болоод адислалаа 
шинэчлэхийн тулд ариун ёслолоос хүртэж, Ариун 
Сүнсийг мөнхийн хамтрагчаа болгон хүлээн авах 
зэргээр Христийн сургаалд төгөлдөрж[дөг]. Бид 
эдгээрийг үйлдсэнээр Христтэй илүү адил болж, 
эцсээ хүртэл тэвчдэг.”55

Өөрөөр хэлбэл, Ариун Сүнсийг хүлээн авах нь 
мөн хүлээн авснаар ирэх өөрчлөлтүүд нь бидний 
итгэлийг цааш хөгжүүлдэг. Итгэл нэмэгдсэнээр 
илүү их наманчлахад хүргэдэг. Бид зүрх сэтгэл, 
гэм нүглээ ариун ёслолын тахилын ширээн дээр 
өргөл болгон өргөх үед Ариун Сүнсийг бүр 
илүү хүлээн авдаг. Бид Ариун Сүнсийг илүү их 
хүлээн авснаар дахин төрөх замаар урагшилдаг 
билээ. Бид энэхүү үйл явцыг үргэлжлүүлэн, сайн 
мэдээний бүх авралын ёслол, гэрээнүүдийг хүлээн 
авснаар бүрэн дүүрэн байдлыг хүлээн автлаа “ач 
ивээлээс ач ивээлийг” хүлээн авах болно.56

 

Бид Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх 
ёстой.

Ах эгч нар аа, бид Христийн сургаалыг 
амьдралдаа хэрэгжүүлэх тусам материаллаг 
болон сүнслэг байдлын аль алинаар нь адислагдах 
болно. Бүр хэцүү цагт ч мөн адил адислагдана. 
Яваандаа бид “сайн юм болгоноос зууран барих”57 
чадалтай болно. Энэхүү үйл явц миний амьдралд 
алхам алхмаар, бага багаар явагдсан бөгөөд 
явагдаж байгааг би гэрчилж байна.

Бид Христийн сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх 
илүү чухал шалтгаан бол энэ нь Тэнгэрлэг Эцэгт 
эргэн очих цорын ганц арга замаар хангадаг 
явдал билээ. Энэ бол Аврагчийг хүлээн авч, 
Түүний хөвгүүд, охид болох цорын ганц арга 
зам юм.58 Үнэнийг хэлэхэд нүглээс гэтэлгэгдэж, 
сүнсээр өсөн хөгжих цорын ганц зам нь Христийн 
сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх явдал мөн.59 
Төлөөлөгч Паул “Христийн сургаал дотор 
байдаггүй хэнд ч Бурхан байхгүй”60 гэж заасан. 
Мөн Есүс Нифайн Арванхоёрт Христэд итгэх 
итгэлээ хөгжүүлж, наманчлан, эцсээ хүртэл 
тэвчихгүй бол бид “тас цавчигдаж мөн тэндээс 
дахин эргэж ирэх аргагүй галд хаягдах”61 болно 
хэмээн Өөрийн биеэр хэлсэн.

Тэгвэл бид Христийн сургаалыг амьдралдаа 
хэрхэн илүү бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлж чадах вэ? 
Нэг арга нь долоо хоног бүр сайжруулах хамгийн 
их шаардлагатай зүйлийнхээ талаар залбиран, 
ариун ёслолд бэлдэх явдал юм. Тэгээд бид Есүс 
Христтэй адил болоход саад болж байгаа доод 
тал нь нэг зүйлийг ариун ёслолын тахилын 
ширээн дээр авчирч, туслахыг хүсэн итгэлтэйгээр 
залбирч, шаардлагатай сүнслэг бэлгүүдийг гуйн, 
ирэх долоо хоногт илүү сайн байх гэрээ байгуулж 
болно.62 Ингэснээр Ариун Сүнс бидний амьдралд 
улам илүү ирж, бид алдаа дутагдлаа даван гарах 
нэмэлт хүчтэй байх болно.

Есүс Христ бол дэлхийн Аврагч бөгөөд бидний 
аврагдаж болох цорын ганц нэр гэдгийг би 
гэрчилж байна.63 Сайн болох бүх зүйл зөвхөн 
Түүгээр дамжин ирдгийг би гэрчилж байна.64 

Харин мөнх амьдрал болон “сайн юм болгоноос 
зууран бари[хын]”65 тулд бид Христийн сургаалыг 
амьдралдаа байнга хэрэгжүүлэх ёстой. Есүс 
Христийн ариун нэрээр, амен.  
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Сүмд гишүүн бүр хэрэгтэй бөгөөд гишүүн бүрд 
үйлчлэх боломж хэрэгтэй байдаг.

Би бага байхдаа авга 
ах Лайман, авга эгч 
Дороти хоёртой хамт 
ферм дээр нь ажиллах 
дуртай байсан. 
Авга ах Лайман 
ерөнхийдөө бидний 
ажлыг удирдаж, авга 
эгч Дороти Dodge 
маркийн хуучин 
ачааны машин барьж 
тусалдаг байв. 
Биднийг шаварт 

суухад эсвэл эгц толгод руу авирахад адреналин 
ялгардаг байсныг би санаж байна. Авга ах Лайман 
“Дороти, араагаа хүндрүүлээрэй” гэж хашхирах 
үед би залбирч эхэлдэг байлаа. Ямартаа ч Их 
Эзэний тусламжаар араа хэсэг хавирсны эцэст 
авга эгч Дороти араагаа хүндрүүлж чаддаг байв. 
Бүх дугуй нэгэн зэрэг түгжигдэн эргэхэд, ачааны 
машин урагш мацаж, бидний ажил үргэлжилдэг 
байв.

“Араагаа хүндрүүлнэ” гэдэг нь илүү их эргэлдэх 
хүчийг гаргахын тулд хэд хэдэн араа хамтдаа 
ажиллан тусгай араа руу шилжихийг хэлдэг.1 Араа 
хүндрүүлэгчийг мосттой хослуулан залгаснаар 
илүү их хүчээр урагш зүтгэх боломжтой болдог.

Хүнд араа

Би хүн нэг бүрийг Сүм дээр тойрог, салбартаа 
чуулга, туслах бүлэгт хамтдаа үйлчлэхдээ хүнд 
арааны тодорхой хэсгүүд шиг байдаг гэж боддог. 
Араанууд хослон ажиллахдаа илүү хүч гаргадаг 
шиг бид хамтдаа нэгдсэн үедээ илүү хүчирхэг 
байдаг. Бид нэг нэгэндээ үйлчлэхээр нэгдэх үедээ 
дан ганцаараа хийж чадахаас хамаагүй илүү 

зүйлийг хийж гүйцэлдүүлдэг. Бусдад үйлчилж, 
сорилтуудыг давж гаран, Их Эзэний ажилд 
туслахдаа хамтдаа цугларч, нэгдэх нь сэтгэл 
хөдөлгөм зүйл билээ.

Үйлчлэх нь адислал юм

Үйлчлэх боломж нь Сүмийн гишүүн байснаар 
ирдэг агуу адислалуудын нэг юм.2 Их Эзэн “Хэрэв 
чи намайг хайрладаг бол чи надад үйлчлэх ёстой”3 
хэмээн хэлсэн ба бид бусдад үйлчилснээр Түүнд 
үйлчилдэг4.

Бид үйлчилснээр Бурханд илүү ойртдог5. 
Түүнийг таньж мэдэх энэхүү арга замыг бусдаар 
орлуулшгүй билээ. Түүнд итгэх итгэл маань 
нэмэгддэг. Бид асуудлуудаа хөндлөнгөөс харж 
чаддаг. Амьдрал илүү сэтгэл хангалуун болдог. 
Бусдыг хайрлах сэтгэл болон үйлчлэх хүсэл маань 
нэмэгддэг. Энэхүү ариун нандин үйл явцаар 
дамжуулан бид Бурхантай илүү адил болж, Түүн 
рүү буцахаар илүү сайн бэлтгэгддэг.6

Ерөнхийлөгч Марион Ж.Ромни “Үйлчлэл нь 
селестиел хаант улсад амьдрах эрхийг олж 
авахын тулд хийх ёстой зүйл биш юм. Үйлчлэл 
нь селестиел хаант улс дахь өргөмжлөгдсөн 
амьдралын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм”7 хэмээн 
заасан байдаг.

Үйлчлэл нь ярвигтай байж болно

Хэрвээ бидний айдаг зүйлийг биднээс хийхийг 
хүсвэл, хэрвээ бид үйлчлэхээс залхсан бол хэрвээ 
бидний хийхээр дуудагдсан зүйл маань эхэндээ 
тийм ч таатай санагдахгүй байвал сүмд үйлчлэх нь 
ярвигтай байж болно.

Саяхан би нэгэн шинэ үүрэг даалгавар 
хүлээж авсан юм. Би Африкийн зүүн өмнөд 
бүсэд үйлчилж байсан. Сүм дөнгөж зохион 

Үйлчил

ДАЛЫН
АХЛАГЧ КАРЛ Б.КҮК
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байгуулагдсан, шинэхэн газар үйлчлэх нь сэтгэл 
догдлом байсан бөгөөд бид гэгээнтнүүдэд хайртай 
байсан. Тэр үед Сүмийн удирдах газар намайг 
дуудаад надад өмнө нь хийж байгаагүй үүрэг 
даалгавар өгөхөд, яг үнэнийг хэлэхэд би тийм ч их 
догдлоогүй.

Ирэх өөрчлөлтийг нэгэн шөнө тунгаан бодсоны 
дараа би өөрийнхөө хуланц эцэг Жозеф Скийнийг 
зүүдэлсэн юм. Тэр эхнэр Мариатайгаа хамт Науву 
руу нүүж очин, үйлчлэх хүсэлтэй байсан учраас 
бошиглогч Иосеф Смитийг эрж олон, хэрхэн 
тусалж болохоо асуусан гэдгийг би тэмдэглэлээс 
нь олж мэдсэн. Бошиглогч түүнээс хотоос зүүн 
тийшээгээ хэдэн километрийн зайд байх тал газар 
ажиллан, чадах бүхнээ хийхийг хүссэнд тэр чадах 
бүхнээ хийжээ. Тэр Смитийн фермд ажилласан.8

Жозеф Скийн энэ маягаар өгсөн үүрэг даалгаврыг 
хүлээн авснаар ямар онцгой боломжийг эдэлснийг 
би тунгаан бодсон. Гэнэтхэн л надад мөн бид 
бүгдэд ийм онцгой боломж байгаа гэдгийг би 
ухаарсан юм. Сүмийн бүх дуудлага Бурханы 
томилсон үйлчлэгчдээр дамжин Бурханаас ирдэг.9

Би шинэ үүрэг даалгавар маань сүнслэгээр 
өдөөгдсөн хэмээх тодорхой сүнсний баталгааг 
мэдэрсэн. Үүрэг даалгавар маань сүнслэгээр 
өдөөгдсөн, дуудлага маань санваарын 
удирдагчдаар дамжин Бурханаас ирдэг гэдгийг 
ойлгох нь чухал юм. Энэ туршлагын дараа 
хандлага маань өөрчлөгдөж, би үйлчлэх гүн 
гүнзгий хүслээр дүүрсэн байлаа. Би наманчлалын 
адислалд мөн зүрх сэтгэл маань өөрчлөгдсөнд 
талархдаг. Би шинэ үүрэг даалгавартаа дуртай.

Бид Сүмийн дуудлага зүгээр л санваартнуудын 
санаа гэж бодсон ч, энэ нь байдаг л нэг ээлжилдэг 
загвар, үүнийг өөр хэн ч хүлээж авахгүй учраас 
надад өгсөн гэж бодож байсан ч үйлчилснээр 
адислал ирдэг. Гэхдээ хэрэв бид дуудлагадаа 
Бурханы мутрыг таньж мэдэн бүх зүрх 
сэтгэлээрээ үйлчилбэл нэмэлт хүч үйлчлэлд маань 
ирж, Есүс Христийн жинхэнэ шавь болдог.

Үйлчлэл нь итгэлийг шаарддаг

Дуудлагаа биелүүлэх нь итгэлийг шаарддаг. 
Жозефийг ферм дээр ажиллаж эхэлсний дараахан 

Мариа тэр хоёр маш хүндээр өвджээ. Тэдэнд ямар 
ч мөнгө байгаагүй бөгөөд тэд танихгүй хүмүүсийн 
дунд байсан. Энэ нь тэдний хувьд маш хэцүү үе 
байсан нь лавтай. Жозеф тэмдэглэлдээ “Чөтгөр 
биднийг устгаж, эргэж буцаах гэж оролдсон ч 
бид үлдсэн жаахан итгэлээрээ үргэлжлүүлэн 
хөдөлмөрлөж, Сүмд итгэлтэй үлдсэн”10 гэж 
бичжээ.

Би тэдний хэдэн зуун үр удмын хамт Жозеф, 
Мариа хоёрыг эргэж буцаагүйд мөнхөд талархах 
болно. Дуудлага, үүрэг хариуцлагаа тууштай 
хийж, байгаа бүх итгэлээрээ тэвчих үед 
адислалууд ирдэг.

Зааж байхдаа ангийн гишүүдээ өргөн дэмждэг 
нэгэн гайхалтай сайн мэдээний сургаалын 
багшийг би мэддэг. Гэхдээ тэр үргэлж ийм 
байгаагүй. Тэр Сүмд нэгдсэнийхээ дараахан 
Хүүхдийн хэсэгт заах дуудлага хүлээн авчээ. Тэр 
өөрийгөө заах ур чадваргүй гэж бодож байсан ч 
үйлчлэлийн ач холбогдлыг мэддэг байсан учраас 
хүлээн авсан байна. Тэр айдаст дарагдаж, заахгүйн 
тулд Сүмд ирэхээ болив. Түүний айлчлагч багш 
ирэхгүй байгааг нь анзаараад, гэрт нь очиж, эргэж 
ирэхийг урьсан нь талархууштай зүйл болжээ. 
Бишоп, тойргийн гишүүд нь мөн тусалсан байна. 
Эцэст нь түүний итгэл өсөж, хүүхдүүдэд зааж 
эхэлжээ. Тэрээр одоо заагдаж буй Аврагчийн арга 
барилаар заах нь гарын авлага дээрх зарчмуудыг 
хэрэгжүүлэх үед Их Эзэн хичээл зүтгэлийг нь 
адисалж, тэр чадварлаг багш болсон юм.11

Бидний хүн нэг бүрийн дотор байгаа эгэл эрэгтэй 
эсвэл эмэгтэй “Би үйлчлэхэд бэлэн биш байна. 
Надад суралцах зүйл их байна”, “Би ядарч байна. 
Надад амралт хэрэгтэй байна”, “Би дэндүү 
хөгшин. Одоо өөр хэн нэгний ээлж” эсвэл “Би 
зүгээр л маш завгүй байна” гэдэг шалтгаануудын 
улмаас өөрсдийгөө үйлчлэлээс чөлөөлөхөд 
ятгадаг.

Ах, эгч нар аа, дуудлага хүлээн авч, хийх нь 
итгэлийн үйлдэл юм шүү. Бид бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны ахин дахин заадаг 
“Их Эзэн дуудсан хүнээ дуудлагад тохирохоор 
болгодог” ба “Бид Их Эзэний зараалд байгаа л бол 
Их Эзэний тусламжийг авах эрхтэй”12 гэсэн үгэнд 
итгэж найдаж болно. Бид хэт их ажилд дарагдсан 
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байна уу, үгүй байна уу, бид айсан байна уу 
эсвэл уйдсан байна уу хамаагүй Их Эзэн биднээс 
араагаа хүндрүүлээд, хүчээ аван, үйлчлэхийг 
хүсдэг.

Ерөнхийлөгч Монсон болон Тэргүүн Зөвлөл, 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулга дахь түүний 
хамтрагчид хэт завгүй эсвэл хэт ядарсан байгаа 
шинж тэмдгийг би олж хардаггүй. Тэд итгэлээ 
хөгжүүлж, үүрэг даалгаврыг хүлээн авч, 
тэдгээрийг итгэл, хичээл зүтгэлээр биелүүлэх 
үедээ бидний амьдралд ирдэг хүчийг сүнслэгээр 
өдөөгдсөн арга замаар үлгэр жишээгээрээ 
харуулдаг. Тэд олон жилийн өмнөөс “ачааг мөрлөн 
авч ажиллаж эхэлсэн”13 ба урагш, дээш, өөд 
зүтгэсээр байна.

Тийм ээ, тэд чухал дуудлагад үйлчилдэг. Гэхдээ 
дуудлага бүр, үүрэг даалгавар бүр чухал. Сүмийн 
ерөнхийлөгч, бошиглогч асан Гордон Б.Хинкли 
“Бид бүгд энэхүү агуу хичээл зүтгэлд нэгдээд 
байна. … Таны үүрэг хариуцлагын хүрээн дэх 
үүрэг хариуцлага миний үүрэг хариуцлагын 
хүрээн дэх үүрэг хариуцлагатай адил чухал. 
Энэ сүмийн ямар ч дуудлага жижиг эсвэл чухал 
ач холбогдолгүй биш юм”14 гэж хэлсэн билээ. 
Дуудлага бүр чухал.15

Үйлчилцгээе

Бүгдээрээ итгэлээрээ босож, “ачааг мөрөн 
дээрээ авч”, “энэхүү үнэ цэнтэй ажлыг” 
урагшлуулцгаая.16 Итгэлтэй авга эгч Доротитой 
хамт “араагаа хүндрүүлээд”, үйлчилцгээе. Ах, эгч 
нарын хувьд үйлчилцгээе.

Хэрэв та нар бишопоо эсвэл салбарын 
ерөнхийлөгчөө баярлуулахыг хүсэж байвал 
түүнээс “Би яаж туслах вэ?”, “Их Эзэн намайг 
хаана үйлчлээсэй гэж хүсэж байгаа бол?” гэж 
асуу. Тэр залбирч, таны хувийн, гэр бүлийн, ажил 
албаны хариуцлагуудыг бодож үзэн, тохирох 
дуудлагыг өгөхөөр сүнслэгээр өдөөгдөх болно. Та 
дуудлагадаа томилогдсоноор амжилттай байхад 
тань туслах санваарын адислалыг хүлээн авах 
болно. Та адислагдах болно! Сүмд гишүүн бүр 
хэрэгтэй байдаг ба гишүүн бүрд үйлчлэх боломж 
хэрэгтэй байдаг.17

Есүс Христ бол бидний үлгэр жишээ

Бидний агуу үлгэр жишээ болох Есүс Христ 
Эцэгийнхээ ажилд Өөрийгөө зориулсан юм. Энэ 
дэлхийг бүтээхээс өмнө Их зөвлөгөөн дээр Есүс 
эхлэлээс сайн дураараа сонгогдож, томилогдсон 
байсан ба “Би энд байна, намайг илгээгтүн”18 
хэмээн хэлсэн юм. Үүнийг хийснээр Тэр бид 
бүгдийн үйлчлэгч болсон. Есүс Христээр болон 
Түүний Цагаатгалаар дамжуулан хүлээн авдаг 
хүчээр бид үйлчилж чадна. Тэр бидэнд туслах 
болно.19 

Хувийн нөхцөл байдлаасаа шалтгаалан 
одоохондоо уламжлалт арга замаар Сүмд үйлчлэх 
боломжгүй байгаа ч үйлчлэх хүсэл, хандлагатай 
байдаг та бүхэнд би сэтгэлийн гүнээсээ хайраа 
илэрхийлж байна. Та нарын хичээл зүтгэлийг 
адислах болтугай хэмээн би залбирч байна. 
Долоо хоног бүр дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлдэг, 
удахгүй үйлчлэх дуудлага хүлээн авах хүмүүст 
би талархлаа илэрхийлмээр байна. Бидний бүх 
тусламж, хичээл зүтгэлийг үнэлдэг ба ялангуяа 
бидний үйлчилж буй Тэрээр үнэлдэг. Үйлчилж 
байгаа хүн бүр Бурханы ач ивээлийг хүлээн авах 
болно.20

Бидний нас, нөхцөл байдал ямар ч байсан гэсэн 
үйлчлэлийг “уриагаа”21 болгоцгооё. Дуудлагадаа 
үйлчил. Номлолд үйлчил. Ээждээ үйлчил. 
Танихгүй нэгэнд ч үйлчил. Хөршдөө үйлчил. 
Зүгээр л үйлчил.

Үйлчлэх мөн Есүс Христийн жинхэнэ дагалдагч 
болох хичээл зүтгэлд маань Их Эзэн биднийг 
адислах болтугай.22 Тэр амьд бөгөөд энэ ажлыг 
удирддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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өөрсдийнхөө гүйцэтгэлээс сэтгэл ханамжийг авах 
агуу боломжтой. Энэ ажлын өсөлт хөгжил нь бидний 
хамтарсан хичээл зүтгэлээр тодорхойлогдох болно. 
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хэлжээ (“This Is the Work of the Master,” 71).

 Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “How does one magnify 
a calling? Зүгээр л үүнтэй холбоотой үйлчлэлүүдийг 
хийснээр юм” хэмээн хэлсэн (“Duty Calls,” 43).

15.  Алма 37:6-г үзнэ үү.
16.  “Put Your Shoulder to the Wheel,” Hymns, no. 252.
17.  Гарын авлага 2, 3.3.1, 3.3.3, 19.1.1, 19.4. “Эрэгтэй 

эмэгтэй хүмүүс … охид, хөвгүүдийн үйлчлэлээр 
дамжин Бурханы ажил хийгддэг.”(Сайн мэдээний 
зарчмууд [2009], 163).

18.  Абрахам 3:27.
19.  Сургаал ба Гэрээ 76:5-ыг үзнэ үү.
20.  Мозая 18:26-г үзнэ үү.
21.  “They, the Builders of the Nation,” Hymns, no. 36.
22.  Моронай 7:48-ыг үзнэ үү.
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Би та нарыг Сүнсийг мэдэрч байсан болон 
хүчтэй гэрчлэлтэй байсан үе, тавьсан сүнслэг 
үндэс суурь зэргээ ялангуяа асуудалтай 
тулгарсан үедээ дурсан санаарай гэж тэдэнд 
уриалж байсантай адил одоо ч бас урья.

Өдрийн мэнд, хайрт 
ах, эгч нар аа. Бид 
энэ чуулганы үеэр 
хэчнээн их адислагдаж 
байна вэ. Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүн 
болоод өнгөрүүлсэн 
энэхүү анхны жил 
маань намайг ихэд 
даруусгалаа. Энэ нь 
чадлыг маань сорьж, 

намайг өсгөж хөгжүүлсэн мөн Тэнгэр дэх Эцэгтээ 
чин сэтгэлээсээ, байнга залбиран өнгөрүүлсэн 
жил байлаа. Би гэр бүл, найз нөхөд, дэлхий 
даяарх Сүмийн гишүүдийнхээ тусалж дэмжсэн 
залбирлыг мэдэрч байсан. Та нартаа миний тухай 
бодож, залбирч байсанд баярлалаа.

Надад бас олон жил уулзаагүй болон танилцаад 
удаагүй найз нөхөдтэйгээ уулзах боломж олдсон. 
Олон жилийн өмнөөс таньж мэддэг болж, хайрлаж 
ирсэн дотны нэг найзтайгаа уулзсаны дараа 
өнөөдрийн хэлэх энэ үгээ бэлтгэе гэсэн санаа 
надад төрсөн юм.

Биднийг уулзах үед найз маань хэцүү байгаагаа 
надад хэлсэн. Өөрийнх нь хэлснээр тэр “итгэлийн 
хямралд” орсноо мэдэрч байсан бөгөөд надаас 
зөвлөгөө авахыг хүссэн байв. Тэр надтай 
сэтгэлийн зовлон, бэрхшээлээ хуваалцах гэсэнд нь 
би талархаж байлаа.

Тэр өмнө нь мэдэрч байсан сүнслэг мэдрэмжээ 

мөн тэр үед алдаж байгаа гэж бодсон зүйлээ 
дахин мэдрэхийг хэчнээн хүсэж байгаагаа хэлсэн 
юм. Би түүний ярихыг анхааралтай сонсож, Их 
Эзэн надаар юу гэж хэлүүлэхийг хүсэж байгааг 
мэдэхээр чин сэтгэлээсээ залбирав.

Найз маань магадгүй та нарын дунд байгаа зарим 
хүний адил “Тэнгэрлэг Эцэг ээ, та үнэхээр байдаг 
юм уу?”1 гэх Хүүхдийн хэсгийн дуулалд оновчтой 
илэрхийлсэн байдаг асуултыг тавьсан юм. Би 
яг энэ асуултыг тавьж байгаа хүмүүст зориулан 
найздаа өгсөн зөвлөгөөгөө өгөхийг хүссэн ба та 
нарын хүн нэг бүр итгэлээ хүчирхэгжүүлэн, Есүс 
Христийн үнэнч шавь байх шийдвэрээ дахин 
гаргаасай хэмээн найдаж байна.

Би эхлээд та нар бол биднийг хайрладаг Тэнгэр 
дэх Эцэгийн охин мөн хүү нь бөгөөд Түүний хайр 
өөрчлөгддөггүй гэдгийг сануулж байна. Хувийн 
асуудал, зовлон бэрхшээл эсвэл урам хугаралт, 
бүтэлгүйтэл зэргийн үед ийм найдвар төрүүлэх 
хайрын мэдрэмжийг эргэн санахад хэцүү гэдгийг 
би мэднэ.

Есүс Христ бидний хүнд хэцүү бэрхшээл, 
зовлонгийн талаар мэддэг. Тэр Өөрийн амийг 
бидний төлөө өгсөн. Түүний эцсийн цаг мөч 
төсөөлөхийн аргагүй аймшигтай байсан ч гэсэн 
бидний хүн нэг бүрийн төлөө хийсэн золиослол 
нь цэвэр ариун хайрынх нь илэрхийлэл байсан 
юм.

Ямар ч алдаа, гэм нүгэл, сонголт Бурханы хайрыг 
өөрчлөхгүй. Энэ нь нүгэлт үйлдлийг хүлээн 
зөвшөөрсөн эсвэл нүгэл үйлдсэн бол наманчлах 
үүрэг хариуцлагыг маань болиулсан гэсэн үг 
биш юм. Тэнгэрлэг Эцэг та нарын хүн нэг бүрийг 
мэддэг, хайрладаг мөн туслахад үргэлж бэлэн 
байдаг гэдгийг бүү март.

Та мартахгүйн тулд

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ РОНАЛД А.РАСБАНД
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Найзынхаа нөхцөл байдлын талаар тунгаан бодох 
зуур Мормоны Номонд байдаг нэгэн агуу мэргэн 
ухаан санаанд минь орж ирсэн юм. “Мөн эдүгээ, 
хөвгүүд минь, санагтун, Бурханы Хүү, Христ 
болох, бидний Гэтэлгэгчийн хадан дээр та нар 
сууриа тавих ёстойг санагтун; иймээс чөтгөр 
хүчит салхиа, тийм ээ, хуй салхин дахь дайралтаа 
илгээхэд, тийм ээ, түүний бүхий л мөндөр мөн 
хүчит шуурга та нар дээр нүдэхэд, энэ нь та нарыг 
зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангал 
тийш доош чирж дийлэх хүчгүй байх болно, 
та нар дээр нь босгогдсон, бат бөх суурь дээр, 
хүмүүн нь үүний дээр баривал унах аргагүй суурь 
болох хадны учир болой.”2

“Зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын 
ангал” нь хэн ч хүсэхээр сайхан газар биш гэдгийг 
би гэрчилж байна. Миний найзад ангалын ирмэг 
дээр зогсож байгаа мэт санагдаж байсан.

Би найзтайгаа адил асуудалтай хүмүүст зөвлөгөө 
өгөхдөө олон жилийн ариун нандин туршлагуудаа 
мартаж, сул дорой болж, эргэлзэхэд хүргэсэн 
шийдвэрүүдийг нь асууж сонирхсон юм. Би та 
нарыг Сүнсийг мэдэрч байсан болон хүчтэй 
гэрчлэлтэй байсан үе, тавьсан сүнслэг үндэс суурь 
зэргээ ялангуяа асуудалтай тулгарсан үедээ дурсан 
санаарай гэж тэдэнд уриалж байсантай адил одоо 
ч бас урья. Хэрвээ та нар үүнийг хийж, гэрчлэлийг 
тань өсгөж бэхжүүлдэггүй юм уу итгэлийг тань 
элэглэн шоолдог зүйлсээс зайлсхийвэл гэрчлэл 
тань өсөн нэмэгдэж байсан үнэт цаг мөчүүд тань 
залбирал, мацаг барилтаар дамжин ой ухаанд 
тань эргэн ирнэ гэдгийг би амлаж байна. Та нар 
Есүс Христийн сайн мэдээний хамгаалалт, халуун 
дулаан мэдрэмжийг дахин мэдэрнэ гэдгийг би 
амлаж байна.

Бидний хүн нэг бүр эхлээд өөрсдийнхөө, дараа 
нь эргэн тойрон дахь хүмүүсийнхээ сүнслэг 
байдлыг хүчирхэгжүүлэх ёстой. Судруудыг 
тогтмол тунгаан бодож, уншиж байхад тань 
төрсөн бодол, мэдрэмжээ санаарай. Үнэний 
өөр эх сурвалжуудаас ч бас эрэлхийл. “Гэвч 
хэрэв тэд Бурханы зөвлөмжийг анхааран сонсох 
аваас суралцсан байх нь сайн хэрэг”3 хэмээх 
судрын сэрэмжлүүлгийг анхааралдаа ав. Сүмийн 
цуглаануудад, ялангуяа ариун ёслолын цуглаанд 
оролцож, ариун ёслолоос хүртэн, гэрээнүүдээ, 

үүнд Аврагчийн Сүнс та нартай үргэлжид хамт 
байж болохын тулд Түүнийг байнга дурсан санана 
гэсэн амлалтаа шинэчилж бай.

Бид ямар ч алдаа гаргаж, өөрийгөө төгс биш гэж 
боддог байсан ч гэлээ, үргэлж бусдыг адисалж, 
өргөн дэмжих боломжтой. Христийнхтэй адил 
үйлчлэлээр тэдэнд тусламжийн гараа сунгах нь 
бидэнд зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурханы хайрыг 
мэдрэхэд тусалдаг.

Дэд хууль дахь: “Өөртөө анхаарал тавьж, сэтгэлээ 
няхуур хяна. Нүдээр үзсэн бүхнээ чи мартуузай, 
тэдгээрийг насан туршдаа зүрхнээсээ салгуузай. 
Харин тэдгээрийг хөвгүүд, ач нартаа таниулж 
мэдүүл”4 хэмээх хүчирхэг зөвлөгөөг санах нь 
чухал.

Бидний хийсэн сонголт хойч үеийнхэнд маань 
нөлөөлдөг. Гэр бүлийнхэнтэйгээ гэрчлэлээ 
хуваалцаж, амьдралдаа Сүнсийг хүлээн 
зөвшөөрөхөд ямар мэдрэмж төрж байснаа санан, 
уг мэдрэмжээ тэмдэглэлийн дэвтэр, хувийн 
түүхэндээ бичихэд тэднийг урамшуул. Тэгэх юм 
бол өөрсдийнх нь үгс шаардлагатай үед Их Эзэн 
хэчнээн сайн хандаж байсныг нь сануулна.

Нифай өнгөрсөн үеэ мартахгүйн тулд өөрсдийн 
хүмүүсийн тухай цэдэглэсэн түүхийг агуулсан 
гуулин ялтсуудыг олж авахаар ах нарынхаа хамт 
Иерусалим руу буцсаныг та нар санаж байгаа.

Түүнчлэн Мормоны Номонд Хиламан Их Эзэн 
хэчнээн сайн байсныг хөвгүүддээ мартуулахгүйн 
тулд тэднийг “анхны эцэг өвгөдийнх нь” нэрээр 
нэрлэсэн байдаг. Тэр,

“Болгоогтун, хөвгүүд минь, та нар Бурханы 
зарлигуудыг дагахыг санаасай хэмээн хүснэ 
би. ... Болгоогтун, Иерусалимын нутгаас гарч 
ирсэн анхны эцэг өвгөдийнхөө нэрсийг би та 
нарт өгсөн билээ; мөн та нар өөрсдийн нэрсийг 
санахдаа тэднийг санаж болно хэмээн би үүнийг 
хийсэн; мөн та нар тэднийг санахдаа та нар 
тэдний үйлүүдийг санаж болно; мөн та нар тэдний 
үйлүүдийг санахдаа тэдгээр нь сайн байсан гэдэг 
нь хэлэгдэж, мөн түүнчлэн бичиглэгдсэнийг мэдэж 
болно.
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Тиймээс хөвгүүд минь, бүр тэдний тухай хэлэгдэж 
мөн бичигдсэн шиг, та нарын тухай хэлэгдэж, мөн 
түүнчлэн бичиглэгдэж болохын тулд, сайн болох 
түүнийг та нар үйлдээсэй хэмээнэ би”5 хэмээжээ.

Өнөө үед ч гэсэн олон хүн өв уламжлалаа 
мартуулахгүйн тулд хүүхдүүдээ судрын баатрууд 
эсвэл итгэлтэй өвөг дээдсийнхээ нэрээр нэрлэдэг 
уламжлалыг дагадаг.

Намайг төрөхөд надад Роналд А.Расбанд гэдэг 
нэрийг өгсөн. Миний овог аавын маань өвөг 
дээдсийн удмын нэр юм. Харин дундах нэр болох 
A нь ээжийн маань Андэрсон гэх Даниас гаралтай 
өвөг дээдсийг хүндэтгэн, сануулахаар надад өгсөн 
нэр.

Миний хуланц өвөө Жэнс Андэрсон Даниас 
ирсэн. 1861 онд хоёр номлогч Жэнс болон Эйн 
Катрин Андэрсоны гэрт Их Эзэнээр удирдуулан 
очсон бөгөөд тэдэнд болон тэдний хүү 16 настай 
Андрюд сэргээгдсэн сайн мэдээг танилцуулжээ. 
Тийнхүү итгэлээ өвлүүлэх уламжлалын эх үүсвэр 
тавигдаж, миний бие, гэр бүлтэйгээ уг өвийг 
хүлээн авсан юм. Андэрсоны гэр бүл Мормоны 
Номыг уншиж, удалгүй баптисм хүртэв. Дараа 
жил нь Андэрсоны гэр бүл Атлантын далайг 
гаталж, Хойд Америкийн гэгээнтнүүдтэй нэгдэх 
бошиглогчийн дуудлагыг хүлээн авсан байна.

Харамсалтай нь, Жэнс далайгаар аялж байхдаа 
нас барсан ч эхнэр, хүү хоёр нь Солт Лэйкийн 
хөндий рүү цааш аялсаар 1862 оны 9-р сарын 
3-нд хүрч иржээ. Тэд зовлон бэрхшээл, гуниг 
харууслыг туулсан ч гэлээ тэдний болон үе үеийн 
үр удмынх нь итгэл сулраагүй юм.

Өвөг дээдэс маань анх удаа тэдгээр хичээнгүй 
шаргуу номлогчидтой уулзсан уулзалтыг 
сануулах гайхамшигтай бэлгэдлийн чанартай 
зураг ажлын өрөөнд маань байдаг6. Би өв 
уламжлалаа мартахгүй байхаар хатуу шийдсэн 
юм. Би нэрнийхээ ачаар тэдний итгэлтэй байдал, 
золиослолын өвийг үүрд санах болно.

Хувийн болон ариун нандин сүнслэг 
туршлагуудаа ямар ч үед мартаж, эргэлзэж, үл 
ойшоож болохгүй. Дайсны төлөвлөгөө бол бидний 
анхаарлыг сүнслэг гэрчүүдээс холдуулах явдал 

байдаг бөгөөд Их Эзэн биднийг гэгээрүүлж, 
Өөрийн ажилд оролцуулахыг хүсдэг.

Энэ үнэний талаар би хувийн жишээнээсээ 
хуваалцъя. Би хүчтэй залбирсны хариуд сүнслэг 
өдөөлт хүлээн авсан үеэ тод санадаг. Хариулт 
маань маш тодорхой бөгөөд хүчирхэг байв. 
Харин би тэр даруй уг сүнслэг өдөөлтийн дагуу 
үйлдээгүй бөгөөд хэсэг хугацааны дараа мэдэрсэн 
зүйл маань бодит байсан эсэхэд эргэлзэж эхэлсэн. 
Та нарын зарим нь дайсны энэ мэхэнд орж байсан 
байх.

Хэдэн өдрийн дараа оюун санаанд маань судрын 
дараах хүчирхэг шүлэг орж ирэн, би нойрноосоо 
сэрлээ.

“Үнэнээр, үнэнээр, би чамд хэлнэ, хэрэв чи дахин 
нэмэлт гэрчийг хүсэх аваас, чи зүрх сэтгэлдээ 
... надад хандан залбирсан тэр шөнийг оюундаа 
санагтун. ...

Энэ асуудлын талаар чиний оюунд амар амгаланг 
би яриагүй бил үү? Бурханаас илүү агуу ямар гэрч 
чамд байж болох билээ?”7

Их Эзэн “За, Роналд, би чамд юу хийх ёстойг 
чинь аль хэдийн хэлсэн биз дээ. Одоо түүнийгээ 
хий!” гэж хэлж байгаа мэт санагдсан. Хайраар 
залруулан, удирдамж өгсөнд нь би хэчнээн их 
талархсан гээч! Сүнслэг өдөөлт намайг тэр даруй 
тайвшруулсан бөгөөд залбирлыг маань хариулсан 
гэдгийг би зүрх сэтгэлээрээ мэдэж, сүнслэг 
өдөөлтийнхөө дагуу үйлдэж чадсан юм.

Хайрт ах, эгч нар аа, бидний оюун санаа хэрхэн 
хурдан мартдаг мөн сүнслэг туршлагууд хэрхэн 
биднийг удирддаг болохыг харуулахын тулд 
би энэ туршлагыг та нартай хуваалцлаа. “Би 
мартахгүйн тулд” ийм цаг мөчүүдээ нандигнаж 
сурсан юм.

Би найздаа болон итгэлээ бэхжүүлэхийг хүсэж 
байгаа бүх хүнд дараах зүйлийг амлая. Та Есүс 
Христийн сайн мэдээний дагуу итгэл дүүрэн 
амьдарч, сургаалыг дагах юм бол гэрчлэл тань 
хамгаалагдаж, өсөх болно. Эргэн тойрон дахь 
хүмүүсийн тань үйлдэл ямар байхаас үл хамааран 
хийсэн гэрээгээ сахь. Хувийн гэрчлэл, сүнслэг 
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туршлагаараа хайртай хүмүүсээ хүчирхэгжүүлдэг 
хичээнгүй эцэг эх, ах дүү, өвөө эмээ, нагац ах, 
эгч мөн найз нөхөд бай. Бусдын үйлдлээс болж 
та нарын амьдралд эргэлзээ төрүүлэх шуурга 
гарах үед үнэнч, тууштай хэвээр үлдээрэй. Та 
нарыг сүнслэг байдлаар сэнхрүүлж, бэхжүүлдэг 
зүйлсийг эрэлхийл. Үнэхээр үнэмшмээр “үнэн” 
гэгдэх, худал хуурмаг зүйлсээс зайлсхийж, “хайр, 
баяр баясгалан, амар тайван, тэвчээр, энэрэл, 
сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дөлгөөн зан болон 
өөрийгөө захирах байдал”8- ын талаар сэтгэгдлээ 
бичиж тэмдэглэхээ санаарай.

Амьдралын хүчит шуурганд автахдаа Бурханы 
охин, хөвгүүн болох тэнгэрлэг өв мөн 
дэлхийнхний санал болгох ямар ч зүйлтэй 
харьцуулахын аргагүй мөнхийн хувь заяагаа буюу 
Түүнтэй амьдрахаар нэгэн өдөр эргэж очно гэдгээ 
бүү март. Алмагийн: “Болгоогтун, би та нарт 
хэлнэ, ах дүүс минь, хэрэв та нар зүрх сэтгэлийн 
өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрэв та нар 
гэтэлгэх хайрын дууг дуулмаар санагдсан бол, би 
асууя, та нар одоо тийн мэдэрч чадна уу?”9 хэмээх 
эелдэг зөөлөн үгсийг санаарай.

Итгэлээ бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа бүх 
хүнд бүү мартаарай! гэж гуйя. Бүү мартаарай.

Би Иосеф Смит Бурханы бошиглогч байсан 
гэдгийг гэрчилж байна. Түүний өөрийн үгээр 

бичиж тэмдэглэсэнчлэн, тэр Бурхан Эцэг 
болон Түүний Хүү Есүс Христийг харж, ярьсан 
гэдгийг би мэднэ. Бид бүгдэд түүний гэрчлэлийг 
мэдүүлэхийн тулд тэрээр уг үйл явдлынхаа талаар 
бичиж тэмдэглэхээ мартаагүйд би талархдаг.

Би Их Эзэн Есүс Христийн талаар гэрчилж байна. 
Тэр амьд бөгөөд энэ Сүмийг тэргүүлдэг гэдгийг 
би мэднэ. Би энэ бүхнийг, өөр ямар ч дуу хоолой, 
гэрчээс үл хамааран өөрийн биеэр мэдэх бөгөөд та 
бид ариун нандин мөнхийн үнэнүүдийг мартахгүй 
байж, юуны өмнө бид амьд гэдгээ болон биднийг 
хайрладаг мөн бидэнд мөнхийн аз жаргалыг 
хүсдэг Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн охид хөвгүүд гэдгээ 
хэзээ ч мартахгүй байгаасай хэмээн залбирч 
байна. Би эдгээр үнэнийг Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  “A Child’s Prayer,” Children’s Songbook, 12.
2.  Хиламан 5:12
3.  2 Нифай 9:29; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
4.  Дэд хууль 4:9; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
5.  Хиламан 5:6–7
6.  Зургийн эх хувилбарыг 1856 онд Кристэн Далсгаард 

бүтээжээ. Миний өрөөнд байгаа зургийг 1964 онд 
Арнолд Фрибэрг хуулбарлан зурсан юм.

7.  Сургаал ба Гэрээ 6:22–23
8.  Галат 5:22–23
9.  Алма 5:26
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Бид Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр Тэр 
биднийг өргөж, бүх зовлон зүдгүүрийн маань 
турш биднийг хамгаалж, эцэст нь биднийг 
селестиел хаант улсад аврах болно. 

Тэнгэрлэг Эцэг 
төлөвлөгөөнийхөө нэг 
хэсэг болгон уй гашууг 
бидний мөнх бус 
амьдралд сүлжилдэн 
байхаар болгосон.1 
Хүнд бэрх сорилт 
бидэнд харилцан 
адилгүй тохиолддог 
боловч бид бүгд ямар 
нэгэн хэмжээгээр зовох 
шаардлагатай гэдэгт 
итгэж болно. Яагаад 

ийм байх ёстойг илүү сайн ойлгоход Ариун Сүнс 
биднийг удирдаасай хэмээн би залбирч байна. 

Бид амьдралын хүнд туршлагыг Есүс Христэд 
итгэх итгэлийн нүдээр харах үед зовлон шаналалд 
бурханлаг зорилго байж болдгийг харж чадна. 
Итгэлтэй хүмүүс Петрийн өгсөн утга зөрчилдсөн 
зөвлөгөөний үнэнийг өөрсдийн туршлагаараа 
мэдэж авч чадна. Тэрээр “харин та нар зөвт 
байдлын төлөө зовлон эдлэхэд хүрлээ ч, та нар 
ерөөлтэй”2 хэмээн бичсэн байдаг. Бид “ойлгохын 
тулд зүрх сэтгэлээ зориулсн[аар]”3 бэрхшээл 
сорилтыг сайтар тэвчиж, тэдгээрээс суралцаж, 
тэдгээрийн ачаар сайжрах чадвараа нэмэгдүүлж 
чадна. Ийм ойлголт нь “Сайн хүмүүст яагаад 
муу зүйлс тохиолддог юм бол?” гэсэн мөнхийн 
асуултад хариулах боломжийг олгодог.

Өнөөдөр намайг сонсож буй хүн бүр ямар нэг 
хэмжээгээр ганцаардал, цөхрөл, уйтгар гуниг, 
өвчин шаналал, уй гашууг үзэж туулсан. Итгэлийн 
мэлмий”4, мөнхийн үнэний тухай ойлголтгүйгээр 
бид ихэнхдээ мөнх бус байдалд тохиолддог 

зовлон, шаналал нь Тэнгэр дэх Эцэгийн маань 
агуу төлөвлөгөө бол үнэхээр аз жаргалын 
мөнхийн төлөвлөгөө юм гэсэн мөнхийн үнэнийг 
бүдгэрүүлж эсвэл сүүдэрлэж болно гэдгийг 
мэддэг.  Бүрэн дүүрэн баяр баясгаланг хүлээн авах 
өөр арга зам гэж үгүй.5

Бурхан биднийг өөр өөрсдийн өвөрмөц 
бэрхшээлүүдэд итгэлээр хариу үзүүлэхэд урьдаг. 
Ингэснээр бид адислал хүлээн авч мөн өөр ямар ч 
замаар олж чадахгүй мэдлэгийг олж авдаг. Бидэнд 
ямар ч нөхцөл байдалд зарлигуудыг дагахыг 
зааварласан. Учир нь “гай зовлон тохиолдоход 
итгэлтэй байдаг түүний, мөнхүү түүний шагнал 
нь тэнгэрийн хаант улсад илүү агуу бөлгөө.”6 Бид 
судраас “Хэрэв чи уй гашуутай байх аваас сүнс 
чинь баяр хөөртэй байж болохын тулд Их Эзэн 
Бурханаа даруухан залбирлаар дуудагтун”7 хэмээн 
уншдаг.

Төлөөлөгч Паул зовлон үзсэн хүн байсан бөгөөд 
биднийг тэвчээртэйгээр дажгүй тэсэх үед ирдэг 
мөнхийн үзлийг өөрийн туршлагад үндэслэн гүн 
гүнзгий, гайхалтай заасан юм. Тэр “Учир нь цаг 
зуурын ялихгүй зовлон нь бидэнд мөнх алдрыг 
үлэмж арвинаар бий болгож байна”8 хэмээн 
хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бид зовлон зүдгүүрийнхээ 
дунд Бурхан мөнх бус байдлын шагналуудыг 
хангаж өгсөн гэдгийг мэдэж авч чадна. 

Паул амьдралдаа үзэж туулсан бэрхшээл, 
хавчлага, уй гашуугаа “ялихгүй зовлон” гэж 
хэлсэн нь түүний амссан зовлонг дүрслэхэд 
багадах боловч сайн мэдээний мөнхийн үзэл 
түүний зовлонг нимгэлсэн юм. Паулын Есүс 
Христэд итгэх итгэл нь бүх зүйлийг тэвчихүйц 
болгосон. Паул таван удаа ташуурдуулж, гурван 
удаа саваагаар жанчуулж, нэг удаа чулуугаар 
шидүүлэн, гурвантаа усан онгоцны сүйрэл, живэх 
аюулд өртөж, дээрэмчид, хуурамч ах нараас болж 
үхлийн ирмэгт тулж ирсэн төдийгүй ядарч бас 

Бурхан нулимс бүрийг арчих болно

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ЭВАН А.ШМУЦ
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өвдөж, өлсөж цангаж, хүйтэнд нүцгэн хоригдож 
байсан.9

Бидний олон нь өөрсдийг маань зовоож буй 
асуудлуудыг зайлуулан авахыг Бурханаас гуйдаг 
бөгөөд хүсэн хүлээсэн тайтгарлаа аваагүй үедээ 
Тэрээр биднийг сонсохгүй байна гэж бодож 
эхэлдэг. Ийм мөчид ч Тэр бидний залбирлуудыг 
сонсдог бөгөөд Түүнд бидний зовлон зүдгүүрийг 
үргэлжлэхийг зөвшөөрөх шалтгаан байгаа10 
гэдгийг мөн тэдгээрийг даван туулахад Тэр бидэнд 
туслах болно11 гэдгийг би гэрчилж байна. 

Паул дотоод сэтгэлийн, эргэцүүлсэн хэсэгтээ 
өөрийн махан бие дэх нэр нь үл мэдэгдэх 
“өргөсний” тухай бидэнд ярьсан бөгөөд энэ нь 
түүнийг маш ихээр шаналгаж, үүнийг өөрөөс 
нь салгаж өгөхийг Их Эзэнээс өвдөг сөгдөн, 
гурвантаа хүсэмжлэн гуйхад хүргэсэн.  Паулын 
залбирлын хариуд Их Эзэн өргөсийг салгаагүй 
харин “Миний нигүүлсэл чамд хангалттай. Учир 
нь мөхөс байдал дотор [Миний] хүч бүрэн төгс 
болно” хэмээн амар амгаланг ярьж, түүний зүрх 
сэтгэлд ойлголтыг өгсөн. Паул шинэ ойлголттой 
болж, өөрт нь өгөгдсөн өргөсийг хүлээн авч, 
талархдаг болсон. Тэрээр “Иймд би ихэд 
баяртайгаар мөхөс байдлуудаараа илүү сайрхана. 
Ингэх нь Христийн хүч миний дотор оршихын 
тулд билээ”12 хэмээн хэлсэн юм.

Бид мөнхийн энэ үзлийг амьдралдаа бий 
болгосноор бидний тэсэж тэвчих чадвар нэмэгдэн, 
улмаар тусламж хэрэгтэй хүмүүст хэрхэн 
туслахад13 суралцдаг бөгөөд мөнх амьдралын замд 
Бурханы сургамж болгон өгсөн туршлагуудыг 
ойлгож, талархлаа илэрхийлдэг.

Бид өөрсдийгөө амьдралын зовлон зүдгүүрт 
нухлагдаж явааг хараад, бэрхшээлүүд маань 
бидний шавь байх зам дээрх тэмдэг гэдгийг харах 
нь хэцүү байж болох юм. Гэвч бид цөхрөлийн 
харанхуй хөндийд байна уу эсвэл аз жаргалын 
дардан зам дээр байна уу гэдгээс үл хамааран 
бусдын зовлонг харан өрөвдөж, хайрлахыг сурах 
нь адислал билээ.

Саяхан би Филиппиний гадасны чуулганд 
оролцож байхдаа Даниел Х.Апиладо ахын гунигт 
түүхийг сонсоод, сэтгэл зүрх минь эмтрэх шиг 

болж билээ. Апиладо ах эхнэрийнхээ хамт 1974 
онд баптисм хүртжээ. Тэд сэргээгдсэн сайн мэдээг 
хүлээн авч, ариун сүмд лацдан холбогдсон байна. 
Дараа нь тэд таван сайхан хүүхдээр адислагджээ.  
1997 оны 7-р сарын 7-нд Апиладо ахыг гадасны 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байх үед түүний 
жижигхэн байшинд гал гарсан юм. Апиладо ахын 
том хүү Майкл аавыгаа шатаж буй барилгаас 
гаргаж аварсны дараа бусдыгаа аврахаар байшин 
руу буцаад гүйжээ. Тэр үед Апиладо ах хүүгээ 
сүүлчийн удаа харсан байна. Апиладо ахын эхнэр, 
таван хүүхэд нь түймэрт амиа алдсан юм.

Эмгэнэлт явдал болох үед Апиладо ах Бурханы 
хувьд зөвт амьдралаар амьдарч байсан нь энэ 
явдлаас сэргийлэх ч юм уу уй гашуугаас нь 
ангижруулаагүй юм. Гэвч тэр гэрээнүүддээ үнэнч 
байж, Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр эхнэр 
болон гэр бүлтэйгээ дахин хамт байх болно гэсэн 
амлалтад итгэлтэй байж, энэ итгэл найдвар нь 
түүний бодьгалд зангуу болсон юм.14

Айлчлалын үеэр өдгөө гадасны патриарх Апиладо 
ах намайг шинэ эхнэр Симонетт болон Рафаэл, 
Даниэл хэмээх хоёр хүүтэйгээ танилцуулсан. Есүс 
Христ үнэхээр “шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг 
эдгээх”15 бөгөөд эдгээж чадна.

Апиладо ахын түүхийг сонсоод, түүнд тохиолдсон 
гай гамшиг олон хүнийг өөрсдийнх нь уй гашуу, 
зовлон шаналал үүний дэргэд өчүүхэн зүйл гэж 
бодоход хүргэх вий гэж би санаа зовж байна. 
Өөрсдийгөө түүнтэй бүү харьцуул, харин өөр 
өөрсдийн зовлонг туулах явцдаа суралцаж, 
мөнхийн зарчмуудыг ойлгож, хэрэгжүүл.

Хувь хүн бүрд хандан ярихыг минь зөвшөөрнө үү. 
“Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ,”16 
та нарын тус тусын зовлон бэрхшээл, уй гашуу, 
ганцаардал, хагацал эсвэл цөхрөл, өвчин шаналал, 
асуудал, бүхий л эмгэгийг Тэнгэр дэх Эцэг 
болон Түүний Хүү ойлгодог гэдгийг би хэлмээр 
байна. Зоригтой бай!  Итгэлтэй бай! Бурханы 
амлалтуудад итгэ!

Есүс Христийн үүрэг зорилго нь Тэр “өөрийн 
хүмүүсийн шаналал мөн өвчнүүдийг өөр 
дээрээ авах,” “өөр дээрээ тэдний сул дорой 
чанаруудыг авах,” “өөрийн хүмүүсийг тэдний сул 
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байдлуудынх нь дагуу… [халамжлах]”17 явдал 
байсан.

Бид Аврагчийн харамгүй өгдөг бэлгийг бүрэн 
хүлээн авахын тулд итгэлээ хөгжүүлснээр 
зовлонгоороо дамжуулан суралцах үйл явцад 
бүгд зориуд оролцохгүй л бол зовлон шаналал 
дангаараа бидэнд заадаггүй мөн өнө удаан 
үргэлжлэх үнэ цэнтэй юуг ч өгдөггүй гэдгийг 
ойлгох ёстой.

Ахлагч Нийл А.Максвэлл зовлон шаналал дахь 
зорилгын тухай сурсан зүйлээ хуваалцахдаа 

“Сайн тэвчиж чадвал зарим зовлон биднийг 
чанаржуулж чаддаг.  … 

Сайн тэвчих нь хангалттай дөлгөөн байх, 
холбогдох туршлагуудаасаа суралцах зэргээс 
бүрддэг. Эдгээр зүйлийг зүгээр л даван туулахаас 
илүүтэй эдгээр нь биднийг ариусгах замаар бидэн 
дээр ирэх ёстой”18 гэжээ

Есүс Христэд болон Түүний амлалтуудад хүчтэй, 
тууштай итгэх нь ирэх илүү сайн зүйлсэд баттай 
итгэх боломжийг олгодог болохыг би бусдын 
амьдрал, жишээнээс ажигласан. Энэхүү баттай 
итгэл найдвар нь эцсээ хүртэл тэвчихэд бидэнд 
хэрэгтэй хүч, чадлаар хангаж, биднийг гуйвшгүй 
болгодог.19 Бид мөнх бус байдлын зорилгыг, 
ялангуяа тэнгэрлэг газруудад бидэнд бэлтгэсэн 
шагналын бат бөх байдалтай өөрсдийн зовлонг 
холбож чадвал Христэд итгэх итгэл маань өсөж, 
бид өөрсдийн бодьгалд тайтгарал хүлээн авах 
болно.

Тэгээд бид хонгилын үзүүрт сүүмийх гэрлийг 
харж чадна. Ахлагч Жэффри Р.Холланд  
“Үнэхээр хонгилын үзүүрт гэрэл байдаг. Энэ 
бол “төгсгөлгүй мөн хэзээ ч харанхуйлагдах нь 
үгүй [Мозая 16:9] Дэлхийн Гэрэл, Сүрлэг бөгөөд 
Өглөөний Од юм.  Энэ бол Бурхан Өөрөө юм”20 
хэмээн заасан. 

Бид энэ амьдралын ээдрээтэй, бараан туршлагууд 
түр зуурынх, тэр ч байтугай хамгийн түнэр 

харанхуй шөнө ч гэсэн үүрийн гэгээгээр солигддог 
гэдгийг мэддэг болсноор хүч чадал авч болно. 

Бүх зүйл дуусаж, бид бүх зүйлийг Есүс Христэд 
итгэх итгэлтэйгээр тэвчсэн бол “Бурхан тэдний 
нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно”21 
хэмээх амлалт биелнэ.

Би Бурхан Эцэг болон Түүний Хүү Есүс Христ 
амьд гэдгийг мөн амлалтаа сахидаг гэдгийг 
гэрчилж байна. Аврагч хүн бүрийг ирж, Түүний 
Цагаатгалаас хүртэхэд урьдаг гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бид Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр 
Тэр биднийг өргөж, бүх зовлон зүдгүүрийн 
маань турш биднийг хамгаалж, эцэст нь биднийг 
селестиел хаант улсад аврах болно. Би та бүхнийг 
Христэд ирж, итгэлтэйгээр давгүй сайн тэвчиж, 
Түүгээр төгөлдөржин, Түүн дотор төгс баяр 
баясалтай байхад урьж байна. Есүс Христийн 
ариун нэрээр, амен. 
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Хүүхдүүд маань Аврагчийг мэддэг гэдгийг 
мэдэхээс илүү их аз жаргал, баяр хөөр авчирдаг 
зүйл энэ дэлхий дээр байгаа эсэхийг би мэдэхгүй.

Ах, эгч нар аа, 
би сүүлийн үед 
“Хүүхдүүдийн тань 
сайн мэдээний талаар 
мэддэг бүх зүйл нь 
зөвхөн цорын ганц эх 
үүсвэр болох танаас 
ирсэн бол тэд хэр их 
зүйлийг мэдэх бол?” 
гэсэн асуултыг тунгаан 
бодох болсон. Энэ 
асуулт хүүхдүүдийг 
хайрлаж, зааж 

чиглүүлэн, тэдэнд нөлөөлдөг бүх хүнд хамаатай.

Бид Гэтэлгэгч маань амьд гэдгийг эцэг эх минь 
мэддэг гэсэн дурсамжийг хүүхдүүдийнхээ зүрх 
сэтгэлд хоногшуулахаас илүү өөр ямар агуу бэлэг 
өгч болохсон билээ? Тэд бидний мэддэг зүйлийг 
мэддэг үү? Хамгийн чухал нь, Түүний амьд 
гэдгийг тэд өөрсдөө мэддэг болсон уу?

Би бага байхдаа ээжийнхээ хувьд өсгөхөд 
хамгийн хэцүү хүүхэд нь байсан юм. Би дэндүү 
хөдөлгөөнтэй хүүхэд байсан тул  ээж маань 
намайг насанд хүрч ч чадалгүй осолдож эндчих 
вий гэж хамгийн их айдаг байснаа надад хэлдэг 
байв. Би хөдөлгөөн нь арай л дэндсэн хүүхэд 
байлаа.

Би бага байхдаа ариун ёслолын нэг цуглаан дээр 
гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт сууж байснаа санадаг. 
Ээж маань шинэ багц судартай болоод удаагүй 
байв. Энэ шинэ багц нь бүх жишиг бүтээлийг 

нэгтгэсэн ном байсан бөгөөд голдоо тэмдэглэл 
хөтлөх шугамтай цаастай байлаа.

Би цуглааны үеэр судрыг нь барьж болох уу гэж 
асуув. Тэр намайг бишрэл хүндэтгэлтэй суух байх 
гэж найдан, надад судраа өгсөн юм. Би судрыг нь 
анхааралтай уншиж байхдаа тэмдэглэл хөтлөх 
хэсэгт хувийн зорилгоо бичсэнийг нь анзаарав. 
Зорилгынх нь утга санаа юу байсныг дурдахын 
тулд би өөрөө зургаан хүүхдийн хоёр дахь нь 
бөгөөд намайг Брэтт гэдгийг хэлэх нь зүйтэй байх. 
Ээж маань “Брэттэд тэвчээртэй хандах” гэсэн 
ганцхан зорилгыг улаанаар бичсэн байж билээ.

Гэр бүлээ босгоход эцэг эхэд маань тулгарч байсан 
бэрхшээлийг би та бүхэнд илүү сайн ойлгуулахын 
тулд гэр бүлээрээ судраас хэрхэн уншдаг байсан 
талаар ярья. Өглөө бүр, өглөөний ундны үеэр ээж 
маань бидэнд Мормоны Номноос уншиж өгдөг 
байв. Энэ үеэр миний ах Дэйв бид хоёр чимээгүй 
ч бишрэл хүндэтгэлгүй суудагсан. Үнэнийг 
хэлэхэд бид сонсдог ч үгүй байсан бөгөөд 
овьёосны хайрцган дээрх бичсэн үгсийг л уншдаг 
байлаа.

Эцэст нь нэгэн өглөө би ээжтэйгээ шууд нүүр 
тулахаар шийдэв. “Ээж ээ, та яагаад үүнийг 
хийдэг юм бэ? Яагаад өглөө бүр Мормоны Номоос 
уншдаг юм бэ?” гэж би хашгирах шахам асуулаа. 
Би дараа нь хэлэхээс ч ичмээр нэгэн зүйлийг хэлж 
билээ. Үнэндээ би үүнийг хэлсэн гэдэгтээ одоо ч 
итгэж чаддаггүй. Би түүнд “Ээж ээ, би сонсохгүй 
байна” гэв.

Түүний өгсөн хайраар дүүрэн хариулт миний 
амьдралыг орвонгоор нь өөрчилсөн юм.  Ээж 
минь “Хүү минь, би нэг уулзалт дээр ерөнхийлөгч 
Марион Ж.Ромни судар уншсанаар адислал ирдэг 

Тэд Аврагчийг мэддэг гэдгийг мэдэхээс илүү 
агуу баяр баясгалан гэж үгүй

ДАЛЫН 
АХЛАГЧ К.БРЭТТ НАТТРЭСС
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тухай зааж байхыг сонссон. Би энэ хурлын үеэр 
хэрэв Мормоны Номыг өдөр бүр хүүхдүүддээ 
уншиж өгвөл тэднийгээ алдахгүй гэсэн амлалтыг 
хүлээн авсан юм” гэснээ  миний нүд рүү эгцэлж 
хараад, “Би чамайг алдмааргүй байна!” гэж эрс 
шийдэмгий хэлж билээ.

Түүний үг миний зүрх сэтгэлд хүчтэй нөлөөлсөн 
юм. Би төгс биш ч гэсэн аврахад харамсахааргүй 
үнэ цэнтэй байв. Би хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хүү юм гэсэн мөнхийн үнэнийг ээж 
минь надад заасан. Нөхцөл байдлаас үл хамааран 
би аврагдахад харамсахааргүй үнэ цэнтэй нэгэн 
гэдгээ мэдэж авсан. Энэ нь төгс бус бяцхан 
хүүгийн хувьд төгс мөч байсан билээ.

Би өөрийн тэнгэр элч болсон ээждээ үүрд 
талархаж явдаг бөгөөд хүүхдүүд нь төгс бус 
байсан ч гэсэн тэднийгээ төгс хайрладаг бүх 
тэнгэр элчид талархаж байна. Миний “тэнгэр 
элчүүд” хэмээн нэрлэж буй бүх эгч энэ дэлхий 
дээр байхдаа гэрлэж, хүүхэд төрүүлсэн эсэхээс үл 
хамааран Сионы эхчүүд мөн гэдэгт би бат итгэдэг.

Олон жилийн өмнө Тэргүүн Зөвлөл “Эх хүн 
байх нь бурханлаг байдалтай тун ойр. Энэ бол 
хүн төрөлхтний хүлээн авч болох хамгийн дээд, 
ариун нандин үүрэг юм. Энэ ариун нандин үүргээ 
эрхэмлэн хүндэлдэг хүмүүсийг тэнгэр элчүүдтэй 
эн зэрэгцүүлж тавьдаг юм”1 хэмээн тунхагласан.

Би Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд мөнхийн 
үнэнийг зоригтой мөн хайраар тунхагладаг Сүм 
даяарх тэнгэр элчүүдэд талархаж байна.

Би бас сайн мэдээний бүрэн байдлыг агуулдаг 
Мормоны Номыг бэлэглэсэнд талархаж байна.  Би 
үүнийг үнэн гэдгийг мэднэ. Энэ нь Есүс Христийн 
сайн мэдээний бүрэн байдлыг агуулдаг. Би өдөр 
бүр Мормоны Номыг үнэн хүсэлтэйгээр, Христэд 
итгэлтэйгээр уншаад гэрчлэлээ алдаж, унасан 
ямар ч хүнийг мэдэхгүй. Моронайн бошиглолын 
амлалт нь дайсны хууран мэхлэлтийг ялган таньж, 
зайлсхийх чадвартай байх гээд бүх зүйлийн 
үнэнийг мэдэх түлхүүрийг агуулсан байдаг 
(Моронай 10:4–5-ыг үзнэ үү.)

Би мөн Тэнгэрлэг Эцэгт болон Түүний Хүү, Есүс 
Христэд талархаж байна. Аврагч төгс биш, ёс бус 

дэлхий дээр хэрхэн амьдрах төгс жишээг бидэнд 
харуулсан. “Тэр биднийг эхлээд хайрласан тул бид 
ч бас Түүнийг хайрладаг” (1 Иохан 4:19). Түүний 
биднийг хайрлах хайр хэмжээлшгүй агуу. Тэр 
бидний жинхэнэ анд найз. Түүний хөлс та бидний 
төлөө “цусны дусал мэт газарт дусалж бай[сан]” 
(Лук 22:44). Тэр өршөөж боломгүй хүмүүсийг 
өршөөж,  хайрлах аргагүй хүмүүсийг хайрласан. 
Тэр бүх хүн төрөлхтний зөрчил, зовлон зүдгүүр, 
өвчин шаналлыг ялан дийлэхийн тулд Цагаатгал 
хийсэн гээд  ямар ч мөнх бус хүний хийж 
чадахааргүй зүйлсийг хийсэн.

Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар бидний зовлон 
зүдгүүр ямар ч байсан бай бид “Аврах чадал 
бүхий” (2 Нифай 31:19) Түүнд үргэлж найдаж 
болно гэсэн амлалттай амьдрах боломжтой 
болсон. Бид Түүний Цагаатгалын ачаар баяр хөөр, 
амар амгалан, аз жаргал, мөнх амьдралыг авах 
боломжтой.

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр: “Мөхлийг дагах 
цөөн хэдээс бусдаар ямар ч зуршил, донтолт, 
эсэргүүцэл, зөрчил, урвалт, гэмт үйлдэл нь бүрэн 
дүүрэн өршөөлийн амлалтаас ангид үлдэхгүй. Энэ 
бол Христийн Цагаатгалын амлалт юм”2 хэмээн 
мэдэгдсэн.

Хүн төрөлхтний түүхэн дэх хамгийн гайхалтай 
үйл явдлуудын нэг бол Аврагч Америкийн 
эртний оршин суугчдад очиж тохинуулсан явдал 
байв. Тэнд байсан бол ямар байх байсныг оюун 
санаандаа төсөөл. Түүний ариун сүмд цугларсан 
хэсэг гэгээнтнийг хэрхэн хайрлаж, халамжилж 
байсныг бодох үедээ би өөрийнхөө амьдралаас ч 
илүү хайртай хүүхэд бүрийн талаар эргэцүүлэн 
бодсон юм. Би Аврагчийг хүүхэд бүрийг Өөрт нь 
хүрч ирэхэд урьж байгааг мөн Түүний сунгасан 
мутрыг болон хүүхэд бүр нэг нэгээрээ Түүний 
гар, хөлөн дээрх сорвийг зөөлөн тэмтэрч хажууд 
нь зогсохыг, дараа нь бүгдээрээ зогсоод, Түүний 
амьд гэдгийг гэрчилж байгаа бяцхан үрсийг харах 
нь надад ямар байх байсныг төсөөлөн бодохыг 
хичээсэн (3 Нифай11:14–17; мөн 17:21; 18:25-
ыг үзнэ үү). Би бас хүүхдүүд маань “Аав аа, ээж 
ээ. Тэр энд байна” гэж хэлэх нь ямар байхыг 
төсөөлөхийг хичээсэн.

Хүүхдүүд маань Аврагчийг мэддэг мөн “нүглээс 



1192016 оны 10-ð ñàð

ангижрахын тулд ямар эх сурвалжийг хайж 
болохоо мэдэж байгааг нь мэдэ[хээс]” илүү их аз 
жаргал, баяр хөөр авчирдаг зүйл энэ дэлхий дээр 
байгаа эсэхийг би мэдэхгүй.  Тиймээс бид Сүмийн 
гишүүдийн хувьд “Христийн талаар номлож,” 
гэрчилдэг (2 Нифай 25:26).

- Тиймээс бид хүүхдүүдтэйгээ өдөр бүр 
залбирдаг.

- Мөн бид өдөр бүр тэдэнтэйгээ хамт судар 
уншдаг.

- Бас бусдын төлөөх үйлчлэлд өөрсдийгөө 
зориулснаар өөрсдийгөө олох адислалыг 
хүлээн авахын тулд бусдад үйлчлэх хэрэгтэй 
гэдгийг заадаг юм (Марк 8:35; Мозая 2:17-г 
үзнэ үү).

Бид шавь байх эдгээр энгийн загварт өөрсдийгөө 
зориулснаар хүүхдүүдээ дайсны догшин салхинд 
туугдах үед Аврагчийн хайр, бурханлаг удирдамж 
болон хамгаалалтаар хүчирхэгжүүлдэг.

Сайн мэдээ үнэхээр хүн нэг бүрийн тухай байдаг. 
Энэ нь алдагдсан нэг хонины тухай (Лук 15:3–7-г 
үзнэ үү) болон худгийн дэргэд сууж байсан нэг 
самари эмэгтэйн тухай (Иохан 4:5–30-ыг үзнэ үү) 
мөн нэг үрэлгэн хүүгийн тухай (Лук 15:11–32-ыг 
үзнэ үү) байдаг.

Энэ нь сонсохгүй байна гэж зарга үүсгэх нэгэн 

бяцхан хүүгийн тухай юм.

Энэ нь төгс биш байж болох ч Аврагч Эцэгтэйгээ 
нэг байдаг шиг бид ч Түүнтэй нэг болж болох 
бидний хүн нэг бүрийн тухай юм (Иохан 17:21-
ийг үзнэ үү).

Биднийг нэрээр маань мэдэх хайраар дүүрэн 
Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд байдаг гэдгийг мөн  Есүс 
Христ бол Амьд Бурханы Амьд Хүү гэдгийг би 
гэрчилж байна. Тэр Төрсөн Ганц бөгөөд Эцэгт 
бидний Өмгөөлөгч болдог. Түүнчлэн аврал өөр 
ямар ч замаар биш гагцхүү Түүний нэрээр ирнэ 
гэдгийг би гэрчилж байна.

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдэд Түүнийг 
мэдэж, хайрыг нь мэдрэхэд туслахын тулд 
өөрсдийн зүрх сэтгэл, тусламжийн гараа сунгах 
болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид үүнийг 
хийх юм бол Тэрээр бидэнд энэ болон ирэх 
дэлхийд үүрдийн баяр баясгалан, аз жаргалыг 
өгнө хэмээн амласан байдаг. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  “Message of the First Presidency,” in Conference Report, 
1942 оны 10-р сар, 12–13; ерөнхийлөгч Бага Ж.Рюбэн 
Кларкийн уншсанаар.

2.  Боид К.Пакэр, “The Brilliant Morning of Forgiveness,” 
Ensign, 1995 оны 11-р сар, 20.
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Наманчлал зөвхөн боломжтой төдийгүй 
Аврагчийн маань ачаар баяр баясгалантай зүйл 
юм.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, намайг 12 настай 
байхад гэр бүл маань 
Шведийн далайн 
эргийн Гетборг гэдэг 
хотод амьдардаг байв. 
Энэ бол энэ зун нас 
барсан бидний хайрт 
хамтрагч ахлагч Пэр 
Ж.Молмын1 төрсөн 
газар байсан юм. Бид 
түүнийг санаж байна. 
Бид түүний сайхан 

сэтгэл, сүр жавхлантай үйлчлэл, гайхамшигтай 
гэр бүлийнх нь үлгэр жишээнд талархаж байна. 
Мөн бид Бурханы арвин баялаг адислал тэдэнд 
байх болтугай хэмээн залбирч байна.

50 жилийн өмнө бид засаж янзалсан нэг том 
байшинд байрладаг сүмд очдог байлаа. Нэг ням 
гарагт салбарын нөгөө нэг дикон болох найз 
Стефан2 маань сүм дээр намайг ихэд баярласан 
байдалтай угтав. Биднийг сүмийн цуглааны 
өрөөний залгаа хэсэг рүү очиход тэр халааснаасаа 
галт оч цацруулагч бас хэдэн шүдэнз гаргаж ирэв. 
Өсвөр насны зориг гарган, би уг оч цацруулагчийг 
аваад, урт саарал асаагуурыг асаалаа. Би оч 
цацрахаас нь өмнө унтраая гэж бодож байсан 
ч  унтраах гэж байгаад хуруугаа түлэн оч 
цацруулагчийг шалан дээр унагачихав. Стефан 
бид хоёр уг асаагуурын шатахыг сэтгэл түгшин 
харж зогслоо.

Оч цацруулагчаас гал авалцан, хүхрийн утаа 
цуглааны өрөө, өрөөний залгаа хэсгийг дүүргэв. 
Бид яаран оч цацруулагчийн тарсан үртсийг 

Наманчлал: Баяр хөөр авчрах сонголт

АРВАНХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ ДЭЙЛ Г.РЭНЛАНД

цуглуулаад, хэнд ч үнэр нь мэдэгдэхгүй байх гэсэн 
гэнэн бодолдоо найдан, үнэрийг нь гаргахын тулд 
өрөөний цонхнуудыг онгойлгов. Аз болоход, хэн 
ч гэмтээгүй бөгөөд ямар ч гарз хохирол учраагүй 
юм.

Гишүүд цуглаанд орж ирэх үедээ уг хурц үнэрийг 
анзаарсан байв. Үнэр нь илт мэдэгдэж байсан 
бөгөөд  цуглааны ариун байдалд саад болсон юм. 
Хэдхэн Аароны санваартан байсан болохоор би 
сатаарсан байдалтайгаар ариун ёслолыг түгээсэн 
боловч өөрөө ариун ёслолоос хүртэх нь зохисгүй 
гэж надад санагдаж байв. Надад ариун ёслолыг 
өгөхөд би талхнаас ч бас уснаас ч хүртээгүй. 
Надад маш хэцүү байсан юм. Би их ичсэн бөгөөд 
Бурханыг дургүйцүүлэх зүйл хийснээ мэдэж 
байлаа.

Сүмийн дараа буурал үстэй, ахимаг настай 
салбарын ерөнхийлөгч Фрэнк Линдберг намайг 
албан өрөөндөө орж ирэхийг хүсэв. Намайг 
суусны дараа тэр над руу найрсгаар хараад, 
намайг ариун ёслолоос хүртээгүйг ажигласан 
гэдгээ хэлэв. Тэр надаас яагаад хүртээгүйн 
шалтгааныг асуухад нь  түүнийг мэдэж байсан 
гэдгийг би гадарлаж байсан юм. Хүн бүр миний 
хийсэн зүйлийг мэдэж байсан гэдгийг би баттай 
мэдэж байлаа. Намайг түүнд учрыг хэлсний дараа 
тэр надаас өөрт минь ямар санагдаж байгааг 
асуув. Нулимсаа дуслуулан, би маш их харамсаж 
байгаагаа мөн Бурхан надад сэтгэл дундуур 
байгааг мэдэж байгаагаа түгдрэн байж хэлэв.

Ерөнхийлөгч Линдберг хуучирсан хавтастай 
Сургаал ба Гэрээ судрыг гаргаж ирэв. Тэр доогуур 
нь зурсан шүлгийн хэдэн хэсгийг уншихыг 
надаас хүсэв. Би чанга гэгч нь дараах шүлгүүдийг 
уншсан юм.

“Болгоогтун, нүглүүдээ наманчилсан тэрээр, 
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мөнхүү тэр нь өршөөгддөг ажгуу, мөн Их Эзэн, 
бибээр тэдгээрийг цаашид санах нь үгүй.

Хүн нүглүүдээ наманчилдаг эсэхийг та нар үүгээр 
нь мэдэж болно—болгоогтун, тэрээр тэдгээрийг 
хүлээж мөн орхих болно.”3

Би уншиж дуусгаад, толгой өндийлгөхдөө 
ерөнхийлөгч Линдбергийн нигүүлсэнгүй 
инээмсэглэлийг харснаа хэзээ ч мартахгүй. 
Сэтгэл нь хөдөлсөн тэрээр надад ариун ёслолоос 
дахин хүртэж эхлэх нь миний хувьд зөв зүйл гэж 
мэдэрч байгаагаа хэлсэн юм.  Би түүний өрөөнөөс 
гарахдаа үгээр дүрслэхийн аргагүй баяр хөөрийг 
мэдэрч билээ.

Тийм баяр хөөр нь наманчлалын бодит үр дүн 
юм. Наманчлах гэдэг үг нь “дараа нь ухамсарлах” 
гэсэн утгатай бөгөөд “өөрчлөлтийг”4 харуулдаг. 
Швед хэлэнд, omvдnd, (омванд) гэдэг үг нь “эргэж 
буцах”5 гэсэн утгатай. Христийн шашинтан 
зохиолч С.С.Льюс өөрчлөгдөх хэрэгцээ болоод 
арга барилын талаар бичсэн байдаг. Тэрээр 
наманчлал гэдэг нь “зөв зам дээр буцаж гарахыг 
хэлдэг. Буруу үйлдлийг зөв болгож болно. 
Гэхдээ зөвхөн юунд буруу байна вэ гэдгээ 
олтлоо буцаж явж мөн тэр олсон мөчөөсөө эхлэн 
шинээр эхлэх үед л зөв болдог. Харин хэзээ ч 
цааш үргэлжлүүлэн буруу замаар явснаар зөв 
болдоггүй”6 гэж хэлжээ. Зан авираа өөрчилж, “зөв 
зам” дээр буцаж ирэх нь наманчлалын нэг хэсэг 
бөгөөд зөвхөн нэгээхэн л хэсэг нь юм. Жинхэнэ 
наманчлал бол бас зүрх сэтгэлээ болон хүслээ 
Бурхан руу хандуулж мөн нүглээ хаях явдал юм.7 
Езекиелд тайлбарласнаар наманчлах гэдэг нь “… 
Нүглээс буцаж, шударга ёс, зөвт үйлсийг үйлд[эн], 
…хууль бусыг үл үйлдэн [мөн] амийн баталсан 
журмыг дагаж [явах]”8 юм.

Гэсэн хэдий ч энэ нь бас бүрэн тайлбар биш 
билээ. Энэ нь Аврагчийн маань цагаатгах 
золиослолын хүчийг, наманчлалыг боломжтой 
болгогч тэрхүү хүчийг зохих ёсоор харуулдаггүй. 
Жинхэнэ наманчлал нь Их Эзэн Есүс Христэд 
итгэх итгэл, Тэр биднийг өөрчилж чадна гэдэг 
итгэл, Тэр биднийг уучилж чадна гэдэг итгэл, 
Тэр бидэнд илүү алдаа гаргахаас зайлсхийхэд 
тусалж чадна гэдэг итгэл байх ёстой. Ийм 
итгэл нь Түүний Цагаатгалыг амьдралд маань 

хүчин төгөлдөр болгож өгдөг. Бид Аврагчийн 
тусламжтайгаар “дараа нь ухамсарлаж” мөн 
“буцаж эргэх” үедээ Түүний амлалтууд, уучлал 
өршөөлийн баяр хөөр дунд найдварыг мэдэрч 
чаддаг. Гэтэлгэгч байгаагүй бол найдвартай 
байдал,  баяр хөөр ууршин алга болж, 
наманчлал зөвхөн муу зан авираа засах байдал 
л болох байсан. Харин Түүнд итгэх итгэлээ 
хэрэгжүүлснээрээ бид нүглийг уучлах Түүний 
чадвар, бэлэн байдалд хөрвүүлэгддэг.

2015 оны 4-р сард өөрийнхөө сүүлийн Ерөнхий 
чуулганаар ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр 
наманчлалын найдлага төрүүлэгч амлалтуудыг 
бататган хэлсэн юм. Тэрээр Аврагчийн 
Цагаатгалын эдгээх хүчийг дүрслэхдээ хагас 
зууны турш төлөөлөгчийн үйлчлэлээрээ мэдэж 
авсан мэргэн ухаанаа нэгтгэсэн гэж би боддог. 
Ерөнхийлөгч Пакэр: “Цагаатгал нь ямар ч мөр, 
ямар ч хэв үлдээдэггүй. Түүний засдаг зүйл 
нь засагдсан … Энэ нь эдгээдэг бөгөөд түүний 
эдгээсэн зүйл нь эдгээгдсэн хэвээр үлддэг”9 
хэмээн хэлжээ.

Тэр цааш үргэлжлүүлэн “Бид бүгдийг нэг 
бүрчлэн засварлаж чадах Цагаатгал ямар ч 
сорви үлдээдэггүй. Энэ нь хэрэв бид үнэнхүү 
наманчилбал бидний юу хийсэн, бидний хаана 
байсан, ямар нэгэн зүйл хэрхэн тохиолдсоноос 
үл хамааран, [Аврагч] биднийг цагаатгах болно 
хэмээн амласан.  Тэрээр биднийг гэтэлгэхэд тэр 
асуудал шийдвэрлэгддэг. … Энэхүү Цагаатгал нь 
хэчнээн хэцүү, хэчнээн удаан, хэчнээн олон удаа 
ахин дахин бохирлогдсон байсан ч толбо бүрийг 
угааж чадна”10 хэмээн хэлсэн.

Аврагчийн та бидний төлөөх Цагаатгалын цар 
хүрээ нь гүн гүнзгий бөгөөд хэр хэмжээгээрээ 
хязгааргүй юм. Гэхдээ энэ нь бидэнд хэзээ 
ч хүчээр өгөгдөхгүй. Бошиглогч Лихайн 
тайлбарласнаар бид “сайныг муугаас ялгаж 
мэдэхээр” “хангалттай заагдсаны”11 дараа бид 
“бүх хүмүүний агуу их Зуучаар дамжуулан, эрх 
чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл … 
боолчлол болон үхлийг сонгох эрхтэй.”12 Өөрөөр 
хэлбэл, наманчлал нь сонголт юм.

Бид өөр сонголтуудыг хийж болдог ба заримдаа 
ийм өөр сонголт хийдэг. Ийм сонголтууд нь мөн 
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чанартаа буруу гэж санагдахгүй байж болох ч 
тэдгээр нь биднийг чин сэтгэлээсээ харамсахад 
саад болдог бөгөөд тэгснээр жинхэнэ наманчлах 
үйлдлийг зогсоодог. Жишээлбэл, бид бусдыг 
буруутгахыг сонгож болох юм. Гетборгийн 12 
настай хүүхдийн хувьд би Стефаныг буруутгаж 
болох байсан. Тэр л том оч цацруулагч бас шүдэнз 
сүм дээр авчирсан шүү дээ. Гэхдээ зөв шалтагтай 
байж болох ч бусдыг буруутгах нь бидэнд 
өөрсдийнхөө зан авирыг зөвтгөх хаалгыг нээж 
өгдөг. Тэгснээр бид өөрсдийн үйлдсэн үйлдлийн 
хариуцлагыг бусдад дамжуулдаг. Уг хариуцлага 
бусдад дамжих үед бид үйлдэх хэрэгцээ, чадвараа 
алддаг. Бид өөрсдийгөө бие даан үйлдлээ 
хариуцагч хүмүүс биш, харин азгүй хохирогчид 
болгодог.13

 
Наманчлахад саад болдог өөр нэг сонголт бол 
өөрсдийн алдаагаа бага, жижиг гэж тооцох явдал 
юм. Гетборг дэх оч цацруулагчийн тохиолдолд 
хэн ч гэмтээгүй, ямар ч гарз хохирол гараагүй 
мөн цуглаан болоод л өнгөрсөн. Наманчлах ямар 
ч шалтгаан байхгүй гэж хэлэхэд амархан байх 
байсан. Гэхдээ алдаагаа бага зүйл гэж үзэх нь тэр 
даруй үр дагавар харагдахгүй байсан ч бидний 
өөрчлөгдөх хүслийг үгүй болгодог. Ийм бодол нь 
бидэнд мөнхийн үр дагаварт хүргэх алдаа, нүглээ 
харахад маань саад болдог.

Бас нэгэн арга зам бол бидний хийдэг зүйлээс 
үл шалтгаалан Бурхан биднийг хайрладаг учраас 
бидний гэм нүгэл хамаагүй гэж бодох нь сэтгэлд 
таатай байдаг явдал юм. Зальтай Нихорын 
Зарахемлагийн хүмүүст “Мөн эцсийн өдөр бүх 
хүн төрөлхтөн аврагдах болно, мөн тэд айх бас 
чичрэх ч хэрэггүй, … мөн, төгсгөлд нь, бүх 
хүмүүн мөнх амьдралтай байна”14 хэмээн заасан 
үгэнд итгэх нь хорхой хүргэм байдаг. Гэхдээ ийм 
сэтгэл татсан санаа нь хуурмаг юм. Бурхан бидэнд 
хайртай. Гэхдээ бидний юу хийж байгаа нь Түүнд 
мөн бидэнд хамаатай. Бид хэрхэн биеэ авч явах 
ёстой талаар Тэр бидэнд тодорхой удирдамжуудыг 
өгсөн. Бид эдгээр удирдамжийг зарлигууд гэж 
нэрлэдэг. Түүний дэмжлэг зөвшөөрөл болоод 
бидний мөнхийн амьдрал өөрсдийн маань зан 
авир, жинхэнэ наманчлалыг даруу байдлаар 
эрэлхийлэхэд бэлэн байгаа эсэхээс маань 
хамаардаг.15

Түүнээс гадна, бид Бурханыг зарлигуудаас нь 
салангид авч үзэх үедээ жинхэнэ наманчлалыг 
хийдэггүй. Эцсийн эцэст, ариун ёслол ариун 
нандин биш байсан бол Гетборг дахь ариун 
ёслолын цуглаанд оч цацруулагчийн үнэр саад 
болсон эсэх нь хамаагүй байх байсан. Бид 
Бурханы зарлигууд дахь эрх мэдлийг үл тоон 
эсвэл бага жижиг хэмээн тооцон, нүгэлт зан 
авираа тоохгүй байхаас болгоомжлох хэрэгтэй. 
Жинхэнэ наманчлал нь Аврагчийн тэнгэрлэг 
байдлыг болон Түүний хожмын өдрүүд дэх ажлын 
үнэнийг мэддэг байхыг шаарддаг.

Ямар нэгэн шалтаг гаргахын оронд наманчлалыг 
сонгоцгооё. Наманчлалаар дамжуулан бид 
сургаалт зүйрлэл дэх үрэлгэн хүүгийн адил16 
өөрсдийгөө ухаарч мөн өөрсдийн үйлдлийн 
мөнхийн үр дагаврын талаар тунгаан бодож 
чадна. Бидний хийсэн нүгэл мөнхийн аз жаргалд 
маань хэрхэн нөлөөлдгийг бид ойлгох үедээ чин 
сэтгэлээсээ харамсдаг төдийгүй мөн илүү сайн 
болохоор хичээн зүтгэдэг. Бид уруу таталттай 
тулгарах үедээ Виллиам Шэкспирийн хэлснээр 
бид өөрсдөөсөө

Би хайж байгаа зүйлээ олж авах юм бол юутай 
болох вэ?

Мөрөөдөл, амьсгал, баяр хөөрийн дурсамж.

Нэг минутийн баяр хөөрийг хэн бүтэн долоо 
хоногийн шаналлаар солих билээ?

Эсвээс хэн тоглоом авахын тулд мөнхийн байдлаа 
зарах билээ?17 хэмээн асууж болох юм.

Бид тоглоом авахын төлөө мөнхийн талаас нь 
харах үзэл бодлоо алдсан бол наманчлахыг 
сонгож болно. Есүс Христийн Цагаатгалаар 
бидэнд өөр боломж олддог. Зүйрлэн хэлбэл, 
гоомой хандан, худалдаж авсан тоглоомоо сольж 
болох бөгөөд мөнх оршихуйн найдварыг дахин 
хүлээн авах боломжой. Түүний тайлбарласнаар, 
“Учир нь болгоогтун, Их Эзэн чиний Гэтэлгэгч 
махан бодид үхлийг амссан билээ; иймийн тул, 
бүх хүмүүн наманчилж, мөн түүнд ирж болохын 
тулд бүх хүмүүний зовлонг тэрээр биеэрээ амссан 
бөлгөө.”18 
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Есүс Христ бидний нүглийн төлөөх үнэ цэнийг 
төлсөн учраас уучилж өршөөдөг.19

Гэтэлгэгч маань Өөрийн юутай ч харьцуулшгүй 
нигүүлсэл, хайраараа өршөөхийг сонгодог билээ.

Аврагч маань уучилж өршөөхийг хүсдэг. Энэ нь 
Түүний тэнгэрлэг зан чанаруудын нэг юм.

Сайн Хоньчин Тэрээр биднийг наманчлахыг 
сонгох үед баяр баясгалантай байдаг.20

Бид өөрсдийн хийсэн үйлдлийн төлөө бурханлаг 
харамслыг мэдрэн,21 наманчлахаар сонгох 
үедээ өөрсдийн амьдралд Аврагчийг тэр даруй 
урьдаг. Амюлекийн зааснаар, “Ирж мөн зүрх 
сэтгэлээ цаашид бүү хатууруулаасай …; учир 
нь болгоогтун, та нарын авралын өдөр мөн үе 
нь эдүгээ болой; мөн тиймийн тул, хэрэв та 
нар наманчилж зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй 
аваас, гэтэлгэлийн агуу их төлөвлөгөө тэр 
даруй та нарт үйлчлэх болно.”22 Бид бурханлаг 
харууслыг мэдэрч мөн тэр мөчдөө бас Аврагчийн 
тусламжийг авч байгаадаа баяр хөөр мэдэрдэг.

Бидний наманчлах боломжтой гэдэг нь сайн 
мэдээний баярт мэдээ юм!23 Гэм зайлуулагдаж 
болно.24 Бид баяр хөөрөөр дүүрч, нүглүүдийнхээ 
ангижралыг мөн ухамсрын амар амгаланг 
хүлээн авч чадна.25 Бид зүрх сэтгэлдээ гутрах 
мэдрэмжээсээ болон нүглийн боолчлолоос 
салж чаддаг. Бид Бурханы гайхамшигт гэрлээр 
дүүргэгдэж мөн “цаашид дахин өвдөхгүй” 
байж чадна.26 Наманчлал нь Аврагчийн ачаар 
боломжтой болж улмаар баяр хөөр авчирдаг. 
Тэрхүү оч цацруулагчийн тухайд тохиолдсон 
явдлын дараа салбарын ерөнхийлөгчийн өрөөнд 
намайг эзэмдсэн мэдрэмжийг би одоо ч гэсэн 
санадаг. Би өршөөгдсөн гэдгээ мэдсэн юм. Миний 
гэмших мэдрэмж алга болж, миний урвагар ааш 
авир сайжирч мөн зүрх сэтгэл минь хөнгөрч 
билээ.

Ах эгч нар аа, бид энэ чуулганыг өндөрлөх 
үед би та нарыг Есүс Христийн Цагаатгалыг 
жинхэнэ гэдгийг мэдсэнээр ирдэг, Аврагчийн 
уучлах чадвар, бэлэн байдал, хүслээс ирдэг 
мөн наманчлахыг сонгосноор ирдэг баяр 
хөөрийг амьдралдаа илүү их мэдрэхэд урьж 

байна. “Авралын худгаас баяртайгаар ус тат”27 
хэмээх Аврагчийн зааврыг дагацгаая. Бид 
наманчилж, нүглээ хаяж, Аврагчаа дагахаар 
зүрх сэтгэл, хүслээ өөрчлөхөөр сонгох болтугай. 
Түүний амьд гэдэг нь үнэн хэмээн би гэрчилж 
байна. Би Түүний юутай ч зүйрлэшгүй өрөвч 
сэтгэл, нигүүлсэл, хайрыг дахин дахин хүлээн 
авсан бөгөөд тэдгээрийн гэрч билээ. Түүний 
Цагаатгалын гэтэлгэгч адислалууд та нарынх 
байх болтугай мөн миний амьдралд байсан шиг та 
нарын амьдралд насан туршид ахин дахин хамт 
байх болтугай.28 Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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94).
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Бид бусдын эерэг талыг харж чадвал гэр орон, 
сургууль, ажил дээрээ сайн мэдээний гэрлийг 
авчирч чадна.

Линда К.Бөртон 
эгчийн 4-р сарын 
Ерөнхий чуулган1 
дээр өгсөн урилгын 
хариуд та нараас олон 
нь орон нутгийнхаа 
дүрвэгчдийн хэрэгцээг 
хангах энэрлийн 
өгөөмөр бөгөөд 
ухаалаг үйлсэд 
оролцсон байна. 
Энгийн бөгөөд нэг 
нэгнээ гэсэн хичээл 

зүтгэлээс эхлээд нийгмийг өргөн хамарсан 
хөтөлбөр хүртэлх эдгээр үйлдэл хайрын үр дүн 
юм. Цаг зав, авьяас чадвар, нөөц бололцоогоо 
хуваалцах үед та нарын болон дүрвэгчдийн зүрх 
сэтгэл баяр талархлаар дүүрдэг билээ. Жинхэнэ 
энэрлийн үр дүнд өгөгч, авагчийн хооронд 
найдвар, итгэл мөн илүү агуу хайр үүсэх нь 
гарцаагүй юм.

Бошиглогч Моронай энэрэл бол селестиел хаант 
улсад Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хамт амьдрах хүмүүст 
байвал зохих хамгийн чухал зан чанар хэмээн 
хэлжээ. Тэрээр “Мөн та нар энэрэлтэй байхгүй 
аваас Бурханы хаант улсад та нар яав ч аврагдаж 
чадахгүй”2 хэмээн бичсэн.

Мэдээж, Есүс Христ бол энэрлийн төгс үлгэр 
жишээ. Мөнх бус амьдралын өмнөх дэлхийд 
бидний Аврагч болохоор Өөрийн биеийг тахил 
болгон өргөж, мөнх бус амьдралынхаа туршид 

бусдад үйлчлэн, Цагаатгалын тэнгэрлэг бэлгийг 
өгч, биднийг Тэнгэрлэг Эцэг рүү минь аваачихын 
тулд үргэлж хичээл зүтгэл гаргадаг байсан 
зэрэг нь бүгд энэрлийн туйлын илэрхийлэл юм.  
Тэрээр ганцхан зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн 
ажилладаг байсан нь бидний хүн нэг бүрийг 
хайрласнаар Эцэгтээ хайртайгаа харуулсан 
явдал байв. Есүсээс аль нь хамгийн агуу тушаал 
болохыг асуухад:

“Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа 
өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла.

Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал 
мөн.

Удаах нь Чи хөршөө өөрийн адил хайрла”3 хэмээн 
хариулсан. 

Хөршөө хайрлах хайраа хөгжүүлж, харуулах 
хамгийн чухал арга замуудын нэг бол бодол 
санаа, үг хэлээрээ өгөөмөр байх явдал юм. Хэдэн 
жилийн өмнө дотны нэгэн анд маань “Энэрлийн 
хамгийн агуу хэлбэр бол шүүхээ болих явдал”4 
хэмээн хэлж билээ. Энэ нь өнөөдөр ч үнэн үг 
хэвээр байна.

Саяхан гурван настай Алисса ах, эгч, дүү 
нартайгаа кино үзээд, “Ээж ээ, тэр ямар сонин 
тахиа вэ!” хэмээн гайхсан маягтай хэлжээ.

Ээж нь дэлгэц рүү хараад, инээмсэглэн, “Эвий 
охин минь дээ, энэ чинь тогос л байна шүү дээ” 
гэв.

Юугаа ч мэдэхгүй гуравхан настай тэр охин шиг 
бид ч бас заримдаа бусдыг өнгөц буюу буруу 

Би гэр орондоо сайн мэдээний 
гэрлийг авчирна

ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ ЖИЙН Б.БИНГАМ
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ойлгосон нүдээр хардаг. Бид эргэн тойрныхоо 
хүмүүсийн өөрсдөөсөө ялгаатай, дутагдалтай 
талуудад анхаарлаа хандуулдаг байж болох ч 
Тэнгэрлэг Эцэг маань хүүхдүүдээ Өөрийнхөө 
мөнхийн дүр төрхөөр бүтээгдсэн, гайхамшигтай 
бөгөөд алдар суут чадавхтай гэж хардаг.

Ерөнхийлөгч Жэймс И.Фауст “Нас ахихын хэрээр 
шүүмжлэх маань багассан”5 гэж хэлжээ. Энэ нь 
төлөөлөгч Паулын:

“Би хүүхэд байхдаа хүүхэд шиг ярьж, бодож, 
сэтгэдэг байлаа. Харин би [эрийн цээнд] хүрээд, 
хүүхэд зангаа орхисон.

Учир нь бид одоо толинд л бүдэг бадаг хардаг 
хэдий ч дараа нь нүүр нүүрээ харах өдөр ирнэ. 
Тухайлбал би одоо хэсэгхэнийг нь мэддэг 
ч өөрийгөө бүрэн мэдэгдсэн шиг дараа нь 
бүгдийг бүрэн мэдэх болно”6 хэмээх үгийг надад 
сануулдаг.

Бид төгс бус байдлаа илүү тодорхой харж чадвал 
бусдыг “шилний цаанаас бүдэг бадаг” харах нь 
багасдаг. Бусдыг Аврагчийн адил өрөвч сэтгэл, 
итгэл найдвар, хайр энэрлээр харахын тулд бидэнд 
сайн мэдээний гэрэл хэрэгтэй. Бид бусдын зүрх 
сэтгэлийг бүрэн ойлгодог болж, энэ амьдралын 
туршид тэдний талаар энэрэнгүй сэтгэлээр бодож, 
ярьсныхаа хариуд нигүүлслийг хүлээн авсандаа 
талархах өдөр ирэх болно.

Хэдэн жилийн өмнө би хэсэг залуу эмэгтэйтэй 
хамт каноэ завиар аялсан юм.  Өтгөн ногоон ой 
бүхий дов толгод, чулуурхаг хадаар хүрээлэгдсэн 
гүн хөх нуур сэтгэл татам үзэсгэлэнтэй байв. 
Цэвэр тунгалаг усанд залуураа дүрэх үед ус 
гялтганан мэлтийж, нуураар аажуухан явах үед 
нар дулаахан ээж байлаа. 

Гэхдээ тун удалгүй тэнгэрт үүл харанхуйлан 
бүрхэж, ширүүн салхи дэгдэв. Юу ч болсон бай, 
цааш явахын тулд сэлүүрээ усанд илүү гүнзгий 
дүрэн, зогсолтгүй сэлүүрдэх хэрэгтэй болов. Бид 
нэлээн хэдэн цаг хөлсөө дуслуулан, нуруугаа 
хөштөл зүтгэсний эцэст том нуурын тохой руу 
эргэхэд азаар салхи бидний явахыг хүсэж байсан 
зүг рүү үлээж байсныг мэдээд, хөөрөн баярлаж 
билээ.

Бид энэ боломжийг хурдхан ашигласан юм. Бид 
жижиг брезент гаргаж ирээд, хоёр үзүүрийг нь 
сэлүүрийнхээ бариулд, нөгөө хоёр үзүүрийг 
каноэгийн планшир дээгүүр унжуулсан 
нөхрийнхөө хөлөнд уяж бөхлөв. Орлуулан 
босгосон дарвуулыг маань салхи үлээж, бид ч 
хөдөллөө! 

Өөр каноэд сууж байсан залуу эмэгтэйчүүд 
биднийг усаар хэрхэн түвэггүй явж байгааг 
хараад, хурдхан шиг өөр өөрсдийн дарвуулыг 
хийв. Тэр өдөр бид бэрхшээлтэй тулгарсан ч 
сэтгэл зүрх маань талархал, инээд хөөр, амар 
тайвнаар дүүрэн байсан юм.

Амьдралын сорилт бэрхшээлтэй нүүр тулах үед 
найзын чин сэтгэлийн магтаал, эцэг эхийн баяртай 
мэндчилгээ, ах дүүсийн зөвшөөрсөн дохио, 
хамт ажилладаг хүний эсвэл ангийн хүүхдийн 
сэтгэлийн дэм болсон инээмсэглэл бүгд тэр 
гайхамшигт салхины адил хэрхэн “дарвуулыг 
маань дэмнэх салхи” байж болох вэ! Энэ талаар 
ерөнхийлөгч Монсон: “Бид салхины зүг чигийг 
өөрчилж чадахгүй ч завиа салхинд тааруулан 
жолоодож чадна. Бид дээд зэргийн аз жаргал, амар 
амгалан, сэтгэл хангалуун байдлыг мэдрэхийн 
тулд бүх зүйлд эерэг ханддаг байхыг сонгодог 
байгаасай”7 хэмээн хэлсэн. 

Үгэнд сэтгэлийн дэм өгөх, сэтгэл санаагаар 
унагаах гэсэн гайхмаар хоёр хүч аль аль нь байдаг. 
Бид бүгд сэтгэлээр унагах сөрөг үгс, сэтгэл 
сэргээх хайрын үгсийн аль алиныг мартдаггүй 
болов уу. Эргэн тойрныхондоо ч, тэдний талаар 
ярихдаа ч зөвхөн эерэг үг хэлдэг байх нь тэднийг 
дэмжин, хүчирхэгжүүлж, Аврагчийн замаар даган 
явахад нь тусалдаг.

Би Хүүхдийн хэсгийн охин байхдаа “Би гэр 
орондоо сайн мэдээний гэрлийг авчирна” гэсэн 
энгийн үгийг хэрээслэн хатгаж оёх гэж ихэд 
хичээж билээ. Нэгэн өдөр, үдээс хойш би хэдэн 
охинтой хамт юмаа оёж суутал багш маань 
хөндийн нэг талд байх толгод дээр амьдардаг 
охины түүхийг ярьж өгсөн юм. Тэр охин өдөр 
бүр, нар хэвийх үед хөндийн эсрэг талын толгод 
дээрх гялалзсан, алтан шаргал цонхтой байшинг 
хардаг байжээ.  Өөрийнх нь байшин жижигхэн, 
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хуучирсан байсан бөгөөд охин тэр алтан цонхтой 
үзэсгэлэнтэй байшинд амьдрахыг мөрөөддөг байв.

Нэг өдөр охинд хөндийгөөр дугуйтай явахыг 
зөвшөөрчээ. Охин дугуйгаа яаран унаж, эртнээс 
бишрэн хардаг байсан алтан цонхтой байшин 
руугаа очиж гэнэ. Харин охин дугуйнаасаа 
буугаад хартал байшин эзгүй бөгөөд хуучирч 
нурсан, хашаанд нь өндөр зэрлэг өвс ургасан, 
цонх нь энгийн, халтартсан байв. Охин 
харамсангуй гэрийнхээ зүг харжээ. Гайхалтай 
нь, тэр хөндийн нөгөө талд байх толгод дээр 
гялалзсан алтан цонхтой байшин байгааг харсан 
бөгөөд уг байшин өөрийнх нь гэр болохыг 
удалгүй ухаарсан байна.8

Заримдаа бид энэ охин шиг бусдыг болон тэдэнд 
байгаа зүйлийг хараад, өөрсдийгөө тэдэнтэй 
харьцуулан, өчүүхэн бага хэмээн боддог. Бид 
амьдралын Пинтэрэст юм уу Инстаграм дээрх 
хувилбарт анхаарлаа хандуулж эсвэл сургууль, 
ажил дээрх өрсөлдөөндөө автсан байдаг. Гэхдээ 
бид цаг зав гарган, “адислал бүр[ээ] тоолбол”9 
аливааг илүү бодитой хардаг болж, Бурхан бүх 
хүүхдэдээ хэчнээн нинжин сэтгэлээр ханддаг 
болохыг ухааран ойлгодог.

Бид наймтай, аль эсвэл зуун найман настай аль нь 
байх нь хамаагүй, Манхэттэний тэнгэр баганадсан 
өндөр байшин, Малайзын модон хөлтэй урц, 
Монголын эсгий гэр гээд ямар ч орчинд амьдарч 
байсан бай тэндээ сайн мэдээний гэрлийг авчрах 
боломжтой. Бид бусдаас болон хүрээлэн буй 
нөхцөл байдлаасаа сайн сайхныг олж харна 
гэдэгтээ шийдвэр төгс байж чадна. Газар бүрийн 
хөгшин, залуу эмэгтэй хүн бүр бусдад өөртөө 
итгэх итгэл, шүтлэг бишрэлийг нь өдөөх үгийг 
хэлснээр энэрлээ үзүүлж чадна.

Ахлагч Жэффри Р.Холланд сургуульд байхдаа үе 
тэнгийнхнийхээ доог тохуу болж, дээрэлхүүлдэг 
байсан нэгэн залуугийн түүхийг ярьж байсан. Цаг 
хугацаа өнгөрч, уг залуу өөр газар руу нүүн мөн 
армид алба хааж, боловсрол эзэмшин, Сүмдээ ч 
идэвхтэй болсон байна. Амьдралынх нь энэ үе 
гайхамшигтай амжилтаар дүүрэн байжээ.

Хэдэн жилийн дараа тэр нутагтаа эргэж ирэв. 
Харин хүмүүс түүний өсөж хөгжин, дээшилснийг 

хүлээн зөвшөөрсөнгүй. Тэдний хувьд тэр урьдын 
л “нэг тиймхэн” залуу хэвээр байсан бөгөөд 
түүнтэй яг өмнөх шигээ харьцаж байв. Эцэст 
нь сайхь эрийн амжилттай явсан үе түүх болон 
өнгөрч, гайхалтай хөгжүүлж чадсан авьяас 
чадвараа өөрийг нь дахин дооглон тохуурхаж, 
хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүсийг 
гэрэлтүүлэн адислахад ашиглаж чадаагүй 
юм.10 Энэ нь түүнд өөрт нь төдийгүй тэндхийн 
хүмүүсийн хувьд ч хэчнээн харамсалтай гарз 
хохирол байсан гээч!

Төлөөлөгч Петр “Юуны өмнө бие биеэ халуунаар 
хайрла. Учир нь хайр бол тоо томшгүй нүглийг 
далдалдаг юм”11 хэмээн заасан. Халуун хайр 
гэдэг нь “чин сэтгэлийн” гэсэн утгатай бөгөөд 
үүнийг өс хонзон санан, өмнөх буруу үйлдлийг 
өөртөө болон бусдад сануулахын оронд алдаж, 
төөрөлдсөнийг нь мартаж, уучилснаар харуулдаг.

Бид Аврагч Есүс Христтэй илүү адил болох гэж 
хичээж байх үедээ бүх хүний сайжирч дээшилсэн 
байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь бидний үүрэг 
хариуцлага хийгээд давуу эрх юм. Есүс Христийн 
Цагаатгалыг ухаарч ойлгон, амьдралдаа бодит 
өөрчлөлт хийж байгаа хүмүүсийн нүдэнд гэрэлтэх 
гэрлийг харах ямар сайхан гэж санана! Эхлээд 
баптисмын усанд, дараа нь ариун сүмийн хаалгаар 
орж байгаа хөрвөгчөө харахын баяр баяслыг 
мэдэрсэн номлогчид бол бусдад өөрчлөгдөх 
боломж олгон, урамшуулан дэмжсэний хариуд 
ирэх адислалын гэрч юм. Хаант улсад орох нь 
юу л бол доо гэж эргэлзмээр хөрвөгчдийг угтаж 
авч байсан гишүүд Их Эзэний хайрыг мэдрэхэд 
нь тэдэнд туслахдаа сэтгэлдээ баяр хөөрийг 
мэдэрдэг. Мөнхийн өсөлт хөгжил бол бодит зүйл 
гэдэг нь Есүс Христийн сайн мэдээний хамгийн 
сайхан захиас юм. Бидэнд илүү сайн болж, 
өөрчлөгдөх боломжийг олгохын сацуу цаашид 
улам бүр сайжран, эцсийн эцэст төгс болохыг 
уриалж, бүр зарлигласан.

Ерөнхийлөгч Toмас С.Монсон: “Та нар зуу зуун 
жижиг замаар бүгд энэрэл үзүүлдэг.  … Бид бие 
биенээ шүүмжилж, өөлөхийн оронд амьдралыг 
туулах энэхүү аяндаа хамтран аялагчдадаа 
Христийн цэвэр хайрыг үзүүлээсэй. Хүн бүр 
тохиолдсон бүх бэрхшээлээ бүх л чадлаараа 
туулж байгаа гэдгийг бид мэдэж байгаасай. Мөн 



128

бид бие биендээ туслахаар чадах бүхнээ хийдэг 
байгаасай”12 хэмээн зөвлөсөн.

Энэрэл нь эерэг утгаараа тэвчээртэй, сайхан 
сэтгэлтэй, сэтгэл хангалуун байх гэсэн үг юм.  
Энэрэл нь бусдыг эн тэргүүнд тавьдаг, даруу, 
өөрөө өөрийгөө хянаж чаддаг, бусдаас сайн 
сайхныг олж хардаг, хэн нэгэн сайн, сайхан явахад 
баясдаг.13

Бид Сионы эгч нарын (ах нарын) хувьд “хамтдаа 
хөдөлмөрлөнө … [Аврагчийн] нэрээр … дэмжин 
адислахаар сайн сайхан, хүнлэг үйлс бүрийг 
хий[нэ]” хэмээн амлаж чадах уу?14 Бид бас хайр, 
үлэмж итгэл найдвараар бусдын сайн сайхныг олж 
харан, хүлээн зөвшөөрч, өсөж хөгжих боломжийг 
олгон, урамшуулан дэмжиж чадах уу?  Түүнчлэн 
бид өөрсдийгөө үргэлжлүүлэн сайжруулахын 
зэрэгцээ бусдын амжилтад баясаж чадах уу?

Тийм ээ, хэрэв бид бусдын эерэг талыг харж, төгс 
бус байдалд нь ач холбогдол өгөхгүй байж чадвал 
гэр орон, сургууль, ажил дээрээ сайн мэдээний 
гэрлийг авчирч чадна. Би энэ төгс бус, заримдаа 
туйлын хүнд хэцүү дэлхийд гарцаагүй гэм нүгэл 
үйлдэх бидэнд Аврагч Есүс Христ маань боломж 
олгосон гэж бодохоор буюу наманчлалын талаар 
бодоод зүрх сэтгэл минь ямар их баяр талархлаар 
дүүрдэг гээч! 

Бид Түүний төгс жишээг дагаж чадвал энэрлийн 

бэлгийг хүлээн авах бөгөөд энэ нь энэ амьдралд 
агуу баяр баясал, Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ хамт 
мөнхөд амьдрах амлагдсан адислалыг авчирна 
гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен.  
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Та нүглээс үүдэлтэй уй гашуу, бусдын үйлдлээс 
улбаатай шаналал, эсвэл мөнх бус амьдралын 
зовлонт байдлыг ганцаараа туулах хэрэггүй.

Надад хамгийн их 
урам зориг өгдөг 
боломжуудын нэг бол 
дэлхий даяарх эгч 
дүүсээсээ суралцахаар 
аялах явдал юм. Та 
бүхэнтэйгээ өөд 
өөдөөсөө харан, 
санал зорилго нэгтэй 
байж, зүрх сэтгэлээ 
нэгтгэхээс эрхэм зүйл 
гэж огт үгүй юм.

Ийм нэгэн аяллын маань үеэр Халамжийн 
нийгэмлэгийн нэгэн удирдагч “Эмэгтэйчүүдийн 
илүү анхаарвал зохих ямар нэгэн онцгой зүйл бий 
юү?” гэж асууж билээ.

“Тийм ээ” гэж хариулах үед ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоний хэлсэн “Эгч нараасаа гуйх гуйлт” 
хэмээх үг санаанд минь орж ирэв.  Ерөнхийлөгч 
Нэлсон “бидэнд Христийн сургаалын талаар 
баттай ойлголттой … эмэгтэйчүүд хэрэгтэй 
байна”1 гэж заасан.

Нифай Христийн сургаалыг дараах байдлаар 
дүрслэн хэлсэн.

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

Мөн эдүгээ … бүгд хийгдсэн эсэхийг би асууя? 
Болгоогтун, би та нарт хэлнэ, Үгүй; учир нь 
аврах чадал бүхий түүний гавъяанд та нар бүрэн 
хэлбэрэлтгүй итгэлтэйгээр Христийн үгсээр бус 

аваас, өдий зэрэгт хүрээгүй болой.

Иймийн тул, та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр, 
мөн Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах 
хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш 
тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, мөн эцсээ 
хүртэл тэвчих аваас, болгоогтун, Эцэгийн ийн 
хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал байх болно.

… Зам нь энэ; мөн хүмүүн Бурханы хаант улсад 
аврагдаж чадах өөр тийм өгөгдсөн нэр болон зам 
гэж тэнгэрийн дор үгүй. Мөн эдүгээ болгоогтун, 
энэ нь Христийн сургаал мөн.”2

Бид яагаад эдгээр зарчмын талаар баттай 
ойлголттой байх хэрэгтэй вэ?

Туслалцаа шаардлагатай болж, цөхрөнгөө 
баран явж байхдаа үүрд мөнхөд тусламжаар 
хангаж чадах Нэгэн рүү хандаагүй хожмын 
үеийн гэгээнтэн эмэгтэйчүүдтэй би олонтоо 
уулздаг. Тэдэнд Христийн сургаалын талаарх 
баттай ойлголт дутмаг байдаг агаад ойлголтыг 
эрэлхийлэхдээ “агуу хийгээд нүсэр барилга”3-аас 
хайх нь дэндүү олон.

Бид ерөнхийлөгч Нэлсоний урилгаар Христийн 
сургаалын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлэх үедээ 
“аз жаргалын агуу төлөвлөгөө”4-ний талаарх 
ойлголтоо мөн гүнзгийрүүлж байгаагаа удалгүй 
ухаардаг. Бид түүнчлэн Аврагч Есүс Христ уг 
төлөвлөгөөний төвд байдаг гэдгийг мэдэж авдаг.

Биднийг Христийн сургаалыг өөр өөрсдийн 
амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар суралцах 
үед Аврагчаа гэх бидний хайр өсдөг. Мөн бид “ил 
харагдах ялгаануудаас үл хамааран … хүн бүрд 
Түүний хязгааргүй Цагаатгал хэрэгтэй”5 гэдгийг 
ухаарах болно. Бид Түүнийг бидний суурь, 
“Гэтэлгэгчийн хад, … [бид] дээр нь босгогдсон 
бат бөх суурь … үүний дээр баривал унах аргагүй 

Эдгээгч Эзэн
ХАЛАМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 

НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ КЭРОЛ М.СТЭФЭНС
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суурь”6 гэдгийг ухаардаг. 

Биднийг амар амгалан байхыг болон сургаалыг 
ойлгож авахыг эрэлхийлэн, мөнх бус амьдралыг 
баяр баясгалантай даван туулах гэж хичээн 
чармайж байхад энэ сургаал биднийг хэрхэн 
адисалж болох вэ?

Нифайн хэлсэн “аврах чадал бүхий түүний 
гавъяанд та нар бүрэн дүүрнээр даатган, 
[Христэд] хэлбэрэлтгүй итгэлтэй”7 байвал гэсэн 
үгээр эхлэхийг хүсэж байна. Есүс Христэд итгэх 
итгэл маань биднийг ямар ч бэрхшээлийг даван 
туулах чадвартай болгодог.

Үнэндээ биднийг бэрхшээл саадтай тулгарах үед 
итгэл маань гүнзгийрч, Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний 
Хүү хоёртой харилцах харилцаа маань сайжирсан 
байдаг. Би үүнтэй холбоотой гурван жишээ 
хуваалцъя.

Нэгд, Аврагч, Эдгээгч Эзэнд бидний зүрх 
сэтгэлийг өөрчлөх, гэм нүглийн маань улмаас 
үүдэлтэй уй гашуугаас тайтгаруулах хувиршгүй 
хүч байдаг. Аврагч худгийн дэргэдэх самари 
эмэгтэйд зааж байхдаа түүний хийсэн ноцтой 
нүглийг мэдэж байсан. Гэсэн ч “Эзэн зүрхийг нь 
хардаг”8 бөгөөд уг эмэгтэй заасныг нь хүлээн авах 
зүрх сэтгэлтэй гэдгийг мэдэж байжээ.

Эмэгтэйг худгийн дэргэд ирэхэд амийн усны 
жишээ болсон Есүс “Надад уух юм өгөөч” хэмээн 
хэлсэн. Аврагч маань биднийг Өөр рүү нь очиход 
бидний таньдаг дуу хоолойгоор үүнтэй адил 
ярих болно. Учир нь Тэрээр биднийг мэддэг. 
Тэрээр биднийг байгаа газарт маань угтдаг. 
Тэр тийм л хүн учраас, бидний төлөө хийсэн 
зүйлийнхээ учир биднийг ойлгодог. Аврагч 
бидний зовлон шаналлыг мэдэрсэн учраас бидний 
хайж эрэлхийлж байгаа амийн усыг бидэнд өгч 
чадна. Тэрээр “Хэрэв чи Бурханы бэлгийг болон 
Надад уух юм өгөөч гэж байгаа хүн хэн болохыг 
мэдсэнсэн бол чи Түүнээс гуйхад Тэр чамд амийн 
усыг өгөх байсан” гэж хэлэхдээ самари эмэгтэйд 
үүнийг заасан. Эцэст нь эмэгтэй ойлгоод, “Эзэн, 
тэр усаа надад өгөөч. Тэгвэл би цангахгүй” хэмээн 
итгэлтэйгээр гуйдаг.

Самари эмэгтэй ийнхүү Аврагчтай ярьсныхаа 

дараа “усныхаа савыг орхин хот руу явж, хүмүүст 
хандан

Миний үйлдсэн бүхнийг надад хэлсэн хүнийг ирж 
үзэгтүн. Тэр Христ биш үү?” гэсэн.

Тэр эмэгтэй гэрчийг хүлээн авсан бөгөөд амийн 
уснаас хүртэж эхэлсэн байжээ. Эмэгтэй Түүний 
тэнгэрлэг мөн чанарыг бусдад гэрчлэх гэрч 
болохыг хүсжээ.9

Биднийг даруухнаар, заалгах хүсэлтэйгээр Түүн 
рүү ирэхэд хэдийгээр бидний зүрх сэтгэл алдаа 
мадаг, гэм нүгэл, зөрчлийн дарамтад байсан 
ч Тэрээр биднийг өөрчилж чадна. “Учир нь 
тэр аврах хүчтэй билээ.”10 Зүрх сэтгэл маань 
өөрчлөгдсөнөөр бид самари эмэгтэйн адил 
Түүнийг гэрчлэхээр гэр, сургууль, ажил руугаа 
явж чадна.

Хоёрт, Эдгээгч Эзэн биднийг бусдын зөв шударга 
бус үйлдлийн улмаас өвчин шаналал мэдрэх 
үед тайвшруулан, хүчирхэгжүүлж чаддаг. 
Би хүнд ачаа дарамт үүрэн, гуньж гутарсан 
эмэгтэйчүүдтэй олон удаа ярилцаж байсан. Ариун 
сүмээс эхтэй тэдний гэрээний зам эдгэрэх хүнд 
хэцүү аян болон хувирч,  тэд гэрээгээ зөрчин, 
сэтгэл зүрх нь шаналснаас итгэл найдвараа 
алдсан байдаг. Өөр бусад хүний донтолтоос болж 
олон хүн садар самуун явдал, доромжилсон үг 
хэл, бэлгийн харьцааны болон сэтгэл санааны 
хүчирхийллийн золиос болох нь олонтоо.

Ийм тохиолдлууд тэдний өөрсдийнх нь буруу 
биш байсан ч буруутай мэт мэдрэн, ичиж зовоход 
хүргэдэг. Олон хүн өөрсдөд нь тулгарч буй хүчтэй 
сэтгэл хөдлөлийн асуудлыг зохицуулах талаар 
муухан ойлголттойгоос болоод тийм зүйлийг 
өөрсөд рүүгээ илүү гүн гүнзгий түлхэж, чихдэг.

Итгэл найдвар, эдгэрэл нь нууцлаг зүйлийн 
ёроолгүй гүн ангалд биш, харин бидний Аврагч 
Есүс Христийн гэрэл, хайранд байдаг.11 Ахлагч 
Ричард Г.Скотт  “Хэрэв та өөрөө ноцтой гэм нүгэл 
үйлдээгүй л бол бусдын гэм нүглийн үр дагавраас 
болж бүү шаналж зов. … Та хайр энэрлийг мэдэрч 
чадна. … Харин та … үүрэг хариуцлагыг өөртөө 
үүрүүлэх хэрэггүй. Хайртай нэгэндээ туслахын 
тулд хийх боломжтой зүйлээ хийсэн л бол ачаагаа 
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эхэлдэг. Энэ бол сэтгэцийн өвчний хурц үе. Хэзээ 
ч мартахааргүй бэрх өдөр болсон юм.

Энэ өвчний эхний шатанд би айдас мэдэрч байв. 
Амьсгал давчдаж байхад нүүрийг минь даган 
нулимс урсаж байсныг би санаж байна. Хэдийгээр 
гүн гүнзгий шаналалд хашигдсан байсан ч дараа 
нь миний ажигласнаар надад тусалж чадахгүйдээ 
цөхөрч, самгардаж байсан ээжийн минь шаналлыг 
бодвол энэ нь хавьгүй гайгүй байжээ.

Миний орон гаран оюун санаа ээжийн минь зүрх 
сэтгэлийг эмтэлж байлаа. Хэдийгээр харанхуй 
өтгөрч байсан ч хүчит гайхамшгаас ердөө хэдхэн 
мөчийн зайтай байснаа бид бүрэн ухаараагүй 
байсан юм.

Ийм хүнд хэцүү үе үргэлжилж байхад ээж минь 
‘Би чамаас энэ өвчнийг салгахын тулд юуг ч 
хийх болно’ хэмээн ахин дахин, бүр ахин дахин 
шивнэж байв.

Энэ хооронд харанхуй улам хүчээ авч, намайг 
үүнээс илүү тэвчиж чадахгүй нь гэдэгтээ итгэсэн 
байсан яг тэр үед нэгэн гайхамшигтай зүйл 
тохиолдсон юм.

Ямар нэг ер бусын гайхамшигтай хүч биеийг 
минь эзэмдэхэд би өөрөөсөө гарамгүй хүчээр 
ээждээ ‘Та тэгэх хэрэггүй. Нэг хүн үүнийг аль 
хэдийн хийсэн’14 гэж санаагаа ойлгуулж билээ. 
Энэ бол миний шаналлыг туулах гэсэн ээжийнхээ 
олонтоо давтан шивнэсэн үгийн хариуд агуу итгэл 
үнэмшилтэйгээр хэлж, амьдралыг орвонгоор нь 
эргүүлсэн ердөө хэдхэн үг байсан.”

Жоси тамир тэнхээ барагдуулсан сэтгэцийн 
өвчний гүн харанхуй ангалаас Есүс Христийг 
болон Түүний Цагаатгалыг гэрчлэх хүчийг 
дуудсан юм.

Жоси тэр өдрөө бүрэн эдгэрээгүй ч гүн харанхуй 
дунд итгэл найдварын гэрлийг хүлээн авчээ. 
Өнөөдөр Жоси Христийн сургаалыг баттай 
ойлгосноор дэмжлэг авч, Аврагчийн амийн уснаас 
хүртэж, өдөр бүр шинэчлэгдсээр эдгэрэх аянаа 
үргэлжлүүлэн, Эдгээгч Эзэнд итгэх хувиршгүй 
итгэлээ хөгжүүлсээр байна. Мөн бусдад тусалсаар 
байна. “Харанхуй нөмрөхөд би Түүний агуу 

Аврагчийн хөлд тавь. … Та ийнхүү үйлдэх үедээ 
амар амгаланг олох төдийгүй, хайртай нэгнийхээ 
наманчлал, дуулгавартай байдлаар дамжуулан 
гэм нүглийн ачаа дарамтыг нь өргөлцөхийн тулд  
Аврагчийн хүчинд итгэдгээ харуулах болно” 
хэмээн зөвлөсөн.

Тэрээр үргэлжлүүлэн  “Есүс Христэд болон 
Түүний хүч, чадавхад итгэх итгэлээр тань 
дамжуулан шударга бус бөгөөд оногдох ёсгүй 
зүйлийн шарх сорвийг эдгээхийн тулд Христийн 
Цагаатгалаар бүрэн эдгэрэл ирэх болно”12 хэмээн 
хэлжээ.

Хэрэв та ийм нөхцөл байдалд орвол эдгэрэх явц 
урт удаан үргэлжилж магадгүй. Та залбиран 
удирдамж болон зохих ёсоор томилогдсон 
санваар атгагчидтай зөвлөлдөх зэргийг багтаасан 
тусламж эрэлхийлэх шаардлагатай болно. Та 
хүмүүстэй нээлттэй харилцаж сурснаар, зохих 
хил заагийг тогтоож, мэргэжилтнээс зөвлөгөө 
авахыг эрэлхийлэх хэрэгтэй ч болж магадгүй. 
Энэ явцад сүнслэг байдлаар эрүүл байх нь 
туйлын чухал! Өөрийн бурханлаг шинж чанарыг 
санаарай. Та Тэнгэрлэг Эцэг, Эхийн хайртай 
охин. Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ та нарт зориулсан 
мөнхийн төлөвлөгөөнд итгэж найд. Өдөр бүр 
Есүс Христийн сургаалын талаарх ойлголтоо 
нэмэгдүүлээрэй. Та Аврагчийн амийн усны 
худгаас өдөр бүр уухаар итгэлээ хөгжүүлэн,  
гэрээ, ёслолуудаар дамжуулан бидний хүн нэг 
бүрд боломжтой болсон хүчинд найдаж, Мөн 
Аврагчийн эдгээх хүч, Цагаатгалыг өөрийнхөө 
амьдралд орох боломжийг олго.

Гуравт, Эдгээгч Эзэн биднийг гай гамшиг, 
сэтгэцийн эмгэг, өвдөлт, архаг хууч өвчин, үхэл 
зэрэг “мөнх бус бодит байдлын”13 шаналалтай 
тулгарахад тайвшруулан, дэмжиж чадна. Би 
саяхан сэтгэцийн хоёр талт эмгэгтэй Жоси хэмээх 
залуу эмэгтэйтэй танилцсан юм. Эдгэрэхийн тулд 
хийсэн аяных нь тухай өөрийнх нь өгүүлснээр би 
та бүхэнд ярьж өгье.

 “‘Бэрх өдрүүд’ хэмээн гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт 
нэрлэсэн хамгийн хүнд хэцүү үе надад тохиолдсон 
юм. Энэ өдөр нь хэт их ачаалалд мэдрэмтгий байх, 
бүхий л дуу чимээ, гэрэл, биед нь хүрэх зэрэгт 
ядарч цочих, онцгой хурц мэдрэг болох зэргээр 
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нигүүлслийн тухай санах ой санамжиндаа 
найддаг. Түүний агуу нигүүлсэл намайг хүнд 
хэцүү үед минь удирдан залах гэрэл мэт байдаг”15 
гэж тэрээр хэлсэн юм.

Эгч нар аа, та гэм нүглийн улмаас учрах уй гашууг 
үргэлжлүүлэн ганцаараа үүрэх шаардлагагүй.

Та зөв шударга бус үйлдлээс болж учирч байгаа 
өвчин шаналлыг ганцаараа үүрэх хэрэггүй.

Та мөнх бус амьдралын хэцүү бэрхшээлийг 
ганцаараа туулах хэрэггүй гэдгийг би гэрчилж 
байна.

Аврагч “Та нар бүгд, эдүгээ би та нарыг эдгээж 
болохын тулд та нар надад эргэн ирж, мөн 
нүглүүдээ наманчилж, мөн хөрвүүлэгдэхгүй гэж 
үү?

… Хэрэв та нар надад ирэх аваас та нар мөнх 
амьдралыг авах болно. Болгоогтун, миний 
нигүүлслийн мутар та нарын зүг сунгаастай 
байна, мөн ирэх хэнийг боловч, …  би хүлээн авах 
болно”`16 гэж уриалсан.   

“[Тэрээр] үүнийг танаас авахын тулд юуг ч хийх 
болно.” Үнэндээ “[Тэрээр] аль хэдийн хийсэн.” 
Эдгээгч Эзэн Есүс Христийн нэрээр, амен.  
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Гэрээгээ сахидаг хөрвөгчид байхын тулд бид 
сайн мэдээний үндсэн сургаалуудыг судалдаг, 
тэдгээрийн үнэний талаар гуйвшгүй гэрчлэлтэй 
охид, эмэгтэйчүүд байх хэрэгтэй.

Би Сүмийн охид, 
эмэгтэйчүүдийг 
энэ чуулганы төвд 
цугларсан байгаад 
маш их баяртай байна. 
Бас дэлхий даяар 
олон мянган эгч хэсэг 
хэсгээрээ цугларч, 
энэхүү үйл ажиллагааг 
үзэж байгаа гэдгийг 
бид сайн мэдэж байна. 
Биднийг энэ үдэш 

эв нэгдэл, нэгэн зорилго дор хамтдаа нэгдэх 
боломж олгосон уг аз завшаан, учир шалтгаанд би 
талархаж байна.

2006 оны 10-р сард ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли 
1911 онд зохиогдсон “Бурханы эрсээ сэрцгээ”1 
хэмээх Сүмийн дууллаар нэрлэсэн үгээ хэлсэн 
юм. Энэ нь Сүмийн эрэгтэйчүүдэд хандан өндийн 
босож, өөрсдийгөө сайжруулахын төлөө үйлдэл 
хийх дуудлага байсан. Та нартай юу хуваалцахаа 
мэдэхээр намайг залбирах үед түүний хэлсэн үг 
оюун санаанд минь цуурай мэт орж ирж билээ.

Эгч нар аа, бид “хэцүү цаг”2 үед амьдарч байна. 
Бидний хувьд өнөө үеийн нөхцөл байдлууд 
гэнэтийн зүйл байх ёсгүй. Биднийг бэлтгэлтэй 
байлгахын тулд эдгээрийг мянган жилийн турш 
сэрэмжлүүлэг, анхааруулга, зөгнөл байдлаар 
сануулсаар ирсэн. Мормоны 8-р бүлэгт өнөө 
үеийн нөхцөл байдлыг сэтгэл шимширтэл үнэн 
зөв тодорхойлдог. Энэ бүлэгт Моронай дайн 
тулаан, дайны цуурхал, асар их жигшил зэвүүцэл, 

Сионы эгч нар аа, хүч чадалтай байж, 
өндийн босоцгооё

ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
БОННИ Л.ОСКАРСОН

аллага, дээрэм, Бурханы мэлмийд зөв эсвэл буруу 
зүйл гэж байдаггүй гэж бидэнд хэлэх хүмүүс 
зэрэг бидний үеийг олж харснаа хэлдэг. Тэрээр 
бардамналаар дүүрч, үнэтэй хувцсанд шунан 
дурлаж, шашныг шоолон басамжилдаг хүмүүсийн 
тухай өгүүлсэн байдаг. Тэр “гачигдалтай, мөн 
нүцгэн, мөн шаналсан нь хажуугаар”3 өнгөрөхөд 
анзаардаггүй, дэлхийн зүйлүүдэд хэт автсан 
хүмүүсийг мөн харуулсан.

Moронай энэ цаг үед амьдарч байгаа бидэнд 
өөртөө дүгнэлт хийж болох нэгэн асуултыг 
тавьдаг. Тэрээр “Яагаад та нар Христийн нэрийг 
өөрсөд дээрээ авахаас ичнэ вэ?” хэмээн асуусан.4 
Энэ шүүмжилсэн асуулт дэлхийд улам бүр 
ихсэж буй шашнаас ангид байдлыг маш зөв 
тодорхойлдог.

Иосеф Смитийн орчуулсан Матай Номонд эцсийн 
өдрүүдэд “гэрээний дагуу сонгогдсон”5 хүмүүс 
ч гэсэн хууран мэхлэгдэнэ гэдгийг дурдсан 
байдаг. Гэрээний хүмүүс гэдэгт баптисм хүртэж, 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ гэрээ хийсэн Сүмийн 
охид, эмэгтэйчүүд орно. Бид ч гэсэн хуурамч 
сургаалуудад мэхлэгдэх эрсдэлтэй.

Эгч нар аа, би цаашид нөхцөл байдал сайжирна 
гэж итгэхгүй байна. Одоогийн чиг хандлагыг 
шинж тэмдэг гэж үзвэл, бид ирэх сорилт 
бэрхшээлд урьдаас бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. 
Цөхрөх үедээ гараа өргөн бууж өгөх нь амархан 
хэдий ч гэрээт хүмүүс бид хэзээ ч цөхрөх ёсгүй. 
Ахлагч Гари И.Стивэнсон “цаг хугацааны бүрэн 
байдлын үед амьдарч байгаа маань хэцүү цаг 
үед амьдарсны төлөө Тэнгэрлэг Эцэгээс бидэнд 
олгож буй нөхөн төлбөр”6 гэж хэлсэн. Надад энэ 
тодорхойлолтоос ирэх тайтгарал таалагддаг.

Жилийн өмнө ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
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“Сүм, Сүмийн сургаал, бидний амьдралын хэв 
маяг руу чиглэсэн дайралт нэмэгдэх болно. 
Тиймээс бидэнд Христийн сургаалын талаар 
баттай ойлгон, үүнийгээ зааж, нүглийг эсэргүүцэж 
чадах үр удмыг өсгөх эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. 
Бидэнд бүх төрлийн хууран мэхлэлтийг илрүүлж 
чадах эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна. Бидэнд 
гэрээгээ сахиж, итгэл үнэмшлээ өөртөө итгэх 
итгэл, энэрлээр илэрхийлдэг мөн хүмүүст 
Бурханы өгдөг хүчийг хэрхэн ашиглахыг мэддэг 
эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бидэнд Ева шиг зоригтой, 
алсын хараатай эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна”7 гэж 
хэлсэн билээ.

Энэ захиас нь өнөө үеийн нөхцөл байдлыг үл 
харгалзан баясаж, өөдрөг үзэлтэй байх олон 
шалтгаан бидэнд байгаа гэдгийг надад баталж 
өгдөг. Эгч нар бидэнд эцсийн өдрүүд дэх 
амьдралын сорилт бэрхшээлийг даван туулах 
боломж олгох төрөлхийн итгэл, хүч чадал байдаг 
гэдэгт би бүх зүрх сэтгэлээрээ итгэдэг. Шэри Дю 
эгч “Гэрээгээ сахигч эмэгтэйчүүд бид хөрвөлтийн 
бүрэн нөлөөг ашиглаж сурах мөчид Бурханы 
хаант улс нэг шөнийн дотор өөрчлөгдөх болно 
гэдэгт би итгэдэг”8 гэж бичсэн.

Ийнхүү хөрвөгдөж, гэрээнүүдээ сахихад сайтар 
бодож төлөвлөсөн хүчин зүтгэл шаардагддаг. 
Ингэхийн тулд бид сайн мэдээний үндсэн 
сургаалуудыг судалдаг, тэдгээрийн үнэний 
талаар гуйвшгүй гэрчлэлтэй охид, эмэгтэйчүүд 
байх хэрэгтэй. Миний бодож байгаагаар хүчтэй 
гэрчлэлтэй болохын үндэс суурь болдог мөн 
бидний ойлголтод чухал ач холбогдолтой гэж 
үздэг гурван хэсэг бий.

Нэгдүгээрт, бид Бурхан Мөнхийн Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ хоёр нь бидний итгэл, авралд 
чухал ач холбогдолтойг хүлээн зөвшөөрөх 
хэрэгтэй. Есүс Христ бол бидний Аврагч бөгөөд 
Гэтэлгэгч юм. Бид Түүний Цагаатгалыг мөн 
үүнийг хэрхэн өдөр бүр хэрэгжүүлж болохыг 
судалж, ойлгох хэрэгтэй. Наманчлал нь бидний 
хүн нэг бүрийг уг зам дээр үлдээх хамгийн агуу 
адислалын нэг юм. Бид Есүс Христийг бидний гол 
үлгэр жишээ бөгөөд бидний хэн болох хэрэгтэй 
байгаагийн үлгэр дуурайл гэж харах нь зүйтэй. 
Бид Христийн сургаалыг агуулсан Эцэгийн агуу 
авралын төлөвлөгөөний тухай гэр бүлдээ болон 

ангидаа тасралтгүй заах хэрэгтэй.

Хоёрдугаарт, бид энэ хожмын өдрүүдэд сургаал, 
зохион байгуулалт, эрх мэдлийн түлхүүрүүдийг 
сэргээх шаардлагатай байсныг ойлговол зохино. 
Бид бошиглогч Иосеф Смит нь энэхүү сэргээлтийг 
тохиолгон авчрахаар тэнгэрлэгээр сонгогдож, 
Их Эзэнээр томилогдсон талаар гэрчилж мөн 
эрт дээр үед оршиж байсан Христийн сүмийн 
дагуу Сүмийн эмэгтэйчүүдийг зохион байгуулсан 
гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй.9

Гуравдугаарт, бид ариун сүмийн ёслол, 
гэрээнүүдийг судалж, ойлгох шаардлагатай. 
Ариун сүм нь бидний ариун нандин итгэлийн гол 
төвд байрладаг бөгөөд Их Эзэн биднээс ариун 
сүмд орж, тунгаан бодож, суралцан, хувийн 
санаа зорилго, хүсэлтээ дор бүрнээ олж аваасай 
гэж хүсдэг. Бид ариун сүмийн ёслолуудаар 
дамжуулан амьдралдаа бурханлаг чанарын хүч 
илэрхийлэгддэг10 болохыг мөн түүнчлэн ариун 
сүмийн ёслолуудын ачаар бид Бурханы сүр хүчээр 
зэвсэглэж мөн Түүний нэр, алдар суу бидний 
эргэн тойронд байж, тэнгэр элчүүд бидний дээр 
захирч байдгийг ойлгох болно.11 Бид эдгээр 
амлалтын хүчийг бүрэн ашигладаг болов уу?

Эгч нар аа, энд байгаа хамгийн бяцхан үзэгч 
хүртэл итгэлээр өндийн босож, Бурханы хаант 
улсыг байгуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэж чадна. 
Хүүхдүүд судраас уншиж эсвэл сонсож, өдөр 
бүр залбиран, ариун ёслолыг бүрэн утгаар нь 
хүртсэнээр өөрсдийн гэсэн гэрчлэлтэй болж 
эхэлдэг. Бүх хүүхэд, залуу эмэгтэй гэр бүлийн 
үдшийг дэмжиж мөн бүрэн оролцогчид байж 
чадна. Танай гэр бүлийнхэн гэр бүлийн залбирал 
хийхээр цугларах үед та хамгийн түрүүнд өвдөг 
сөгддөг хүн нь байж чадна. Таны гэр орон төгс 
бус ч гэсэн сайн мэдээнд итгэлтэй амьдрах таны 
хувийн үлгэр дуурайл гэр бүлийнхэн болон найз 
нөхдийн тань амьдралд нөлөөлж чадна.

Сүмийн залуу эмэгтэйчүүд өөрсдийгөө 
санваараар удирдуулсан авралын ажлын ажиглагч, 
дэмжигчид гэж биш, харин чухал оролцогчид 
гэж харах хэрэгтэй. Та нар дуудлага авч, уг 
ажлын хүч чадал, эрх мэдэлтэй удирдагчаар 
үйлчлэхийн тулд санваарын түлхүүрүүдийг 
атгадаг хүмүүсээр онцгойлон адислагддаг. Та нар 
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ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд дэх дуудлагаа 
эрхэмлэн биелүүлж, сүнслэг байдлын хувьд 
бэлтгэн, хамтдаа зөвлөлдөж, ангийн гишүүдэд 
хүрч үйлчлэн, нэг нэгэндээ сайн мэдээг зааснаар 
ажлынхаа арга барилыг олох бөгөөд та өөрөө 
төдийгүй тантай хамт үйлчлэх хүмүүс хүртэл 
адислагдах болно.

Эмэгтэйчүүд бүхэн өөрийгөө санваарын ажил 
дахь зайлшгүй чухал оролцогч гэж үзэх хэрэгтэй. 
Энэ Сүмийн эмэгтэйчүүд ерөнхийлөгч, зөвлөх, 
багш, зөвлөлийн гишүүн, эгч, ээж байдаг бөгөөд 
хэрэв бид өндийн босож, үүргээ итгэлтэйгээр 
биелүүлэхгүй бол Бурханы хаант улс үйл 
ажиллагаагаа явуулж чадахгүй. Заримдаа бид юу 
болж болох талаар илүү агуу алсын хараатай байх 
хэрэгтэй.

Би саяхан Мексикт дуудлагаа итгэлтэйгээр 
эрхэмлэн биелүүлэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай 
болохыг ойлгосон нэгэн эгчтэй уулзсан юм. 
Марфисса Малдонадо гурван жилийн өмнө 
өсвөр үеийнхэнд ням гаргийн хичээл заахаар 
дуудагджээ. Тэрээр анх дуудагдахдаа 7 
суралцагчтай байсан бол одоо тогтмол ирдэг 
20 суралцагчтай болсон байна. Би түүнээс ийм 
олон суралцагчтай болохын тулд юу хийснийг 
нь гайхасхийн асуусан. Тэрээр даруухнаар “Өө, 
энийг би ганцаархнаа хийгээгүй. Ангийн бүх 
гишүүн тусалсан” гэж хэлэв. Тэд хамтдаа ирцэн 
дээрх идэвхгүй хүмүүсийн нэрсийг хараад, гэрт 
нь очиж, Сүмд эргэн ирэхэд урьж эхэлсэн байна. 
Тэд бас хичээж чармайснаар нэг хүнийг баптисм 
хүртээлгэжээ.

Малдонадо эгч олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэл дээр ангийнхаа гишүүдэд зориулан “Би 
Бурханы хүүхэд” нэртэй хуудас нээж, тэндээ 
долоо хоногт хэд хэдэн удаа урам зориг өгөх 
бодол, судруудыг тавьдаг аж. Тэр суралцагчдадаа 
даалгавар, урам дэм хайрласан зурвас байнга 
илгээдэг. Тэр тэдэнтэй хамгийн их ойр арга замаар 
заах нь туйлын чухал гэж үздэг бөгөөд энэ нь ч 
үр дүнгээ өгч байна. Тэр надад энгийнээр “Би 
суралцагчдадаа хайртай” гэж хэлсэн. Түүнийг 
тэдний хичээл зүтгэлийн талаар ярих үед би 
хайрыг нь мэдэрч байлаа. Мөн тэр итгэлтэй 
бөгөөд итгэлээрээ үйлддэг ганцхан хүн Их 
Эзэний тусламжтайгаар энэ ажилд ямар их зүйл 

гүйцэтгэж болохыг үлгэр жишээгээрээ сануулсан.

Өсвөр үеийнхэн маань өдөр бүр хэцүү асуулттай 
тулгардаг бөгөөд бидэнд хариулт олох гэж 
зүдэрч байгаа ойр дотны хүмүүс ч байдаг. Тухайн 
асуултуудад хариулт байгаа гэдэг нь сайхан 
мэдээ юм. Удирдагчдынхаа өгсөн сүүлийн үеийн 
захиасуудыг сонс. Биднийг Тэнгэрлэг Эцэгийн аз 
жаргалын төлөвлөгөөг судалж, ойлгоход уриалан 
дуудсаар байна. Мөн бидэнд гэр бүлийн тунхгийн 
зарчмуудыг сануулсаар байна. Нарийн бөгөөд 
шулуун зам дээр байхад хэрэглэгдэх шугам мэт 
эдгээр эх сурвалжийг ашиглаж, заахад биднийг 
урамшуулсан.12

Жил орчмын өмнө би интернэтээс болон 
сургуулиас олж авах олон сөрөг нөлөөллөөс 
хоёр бяцхан хүүхдээ хамгаалахын тулд идэвхтэй 
арга хэмжээ авахаар шийдсэн нэгэн ээжтэй 
уулзсан юм. Тэр долоо хоног бүр интернэтээр 
хамгийн их ярьж буй сэдвээс нэгийг сонгоод, 
долоо хоногийн турш хүүхдүүд нь асуулт тавьж 
болох чухал ярилцлагыг тэдэнтэй өрнүүлснээр 
хүүхдүүдийнхээ ихэвчлэн хэцүү гэгдэх 
асуудлуудын талаар зохистой, олон ургалч үзэл 
бодол олж авч байгаа эсэхэд анхаарлаа хандуулж 
чаддаг байна. Тэр гэр орноо асуулт тавьж, сайн 
мэдээний чухал заавар авч болох аюулгүй газар 
болгож байлаа.

Бид бусдыг гомдоохоос зайлсхийдэг орчинд 
амьдарч байгаа болохоор заримдаа зөв зарчмуудыг 
заахаас зайлсхийдэг болсон байх гэж би санаа 
зовж байна. Бид гэрлээгүй, хүүхэдтэй болж 
чадахгүй байгаа хүмүүсийг гомдоохгүйн тулд 
эсвэл ирээдүйд хийх сонголт нь хязгаарлагдсан 
мэт харагдуулахыг хүсдэггүй учраас эх хүн 
болоход бэлтгэх нь хамгийн эрхэм чухал шийдвэр 
болохыг залуу эмэгтэйчүүдэд зааж чаддаггүй. 
Нөгөө талаас, бид боловсрол нь гэрлэлтээс илүү 
чухал гэдэг ойлголт төрүүлэхийг хүсээгүй учраас 
боловсролын ач холбогдлыг бас онцолж чаддаггүй 
байж мэднэ. Бид ижил хүйстэндээ сэтгэл 
татагддаг хүмүүсийг гомдоохыг хүсдэггүй учраас 
Тэнгэрлэг Эцэг маань эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс 
хоорондоо гэр бүл болох талаар тодорхойлсныг 
тунхаглахаас зайлсхийдэг. Мөн бид жендерийн 
асуудлууд эсвэл эрүүл бэлгийн харьцааны талаар 
ярилцахад тийм ч таатай бус хандаж мэднэ.
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Эгч нар аа, бид мэдрэмжтэй байдлаа ашиглах 
хэрэгтэй нь мэдээж. Гэхдээ бүгдээрээ хүүхэд, 
өсвөр үеийнхнээ амьдарч буй дэлхий дээр нь 
залуурдаж, тэдэнд ойлгох ёстой сайн мэдээний 
чухал зарчмуудыг заахдаа өөрсдийн эрүүл 
ухаанаар, авралын төлөвлөгөөний тухай 
ойлголтоо зоригтой, шулуун шударга заацгаая. 
Хэрэв бид хүүхэд, өсвөр үеийнхэндээ үнэн 
сургаалыг заахгүй аваас мөн үүнийг тодорхой 
гэгч заахгүй бол дэлхий тэдэнд Сатаны худал 
хуурмагийг заах болно.

Би Есүс Христийн сайн мэдээнд хайртай. Мөн 
би Бурханы гэрээт охины хувьд хүлээн авдаг 
өдөр тутмын тусламж, хүч чадал, удирдамжиндаа 
мөнхөд талархаж явдаг. Их Эзэн биднийг энэ 
хэцүү цаг үед амьдарч буй эмэгтэйчүүдийн 
хувьд Их Эзэн Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд 
дэлхийг бэлтгэхэд нь туслахад шаардлагатай бүх 
хүч чадал, бэлэг, эрч хүчээр адисалсан гэдгийг 
би гэрчилж байна. Бид бүгд өөрийн жинхэнэ 
чадавхыг олж харан, Тэнгэр дэх Эцэгт маань 

хэрэгтэй байгаа итгэлтэй, зоригтой эмэгтэйчүүд 
болохын тулд өндийн босоосой хэмээн би залбирч 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бурхан Өөрийг нь хичээнгүйлэн хайдаг тэднийг 
адисалдаг. Тиймээс бид тогшсоор байх хэрэгтэй. 
Эгч нар аа, бүү бууж өг. Бурханыг бүхий л сэтгэл 
зүрхээрээ эрэлхийл.

Хайр эгч нар аа, 
найз нөхөд өө, 
хайрт бошиглогч, 
Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсоны удирдлага, 
чиглүүлэг доор 
энэхүү дэлхий даяарх 
чуулганд цуглаад 
байгаа бид ямар 
адислагдсан хүмүүс 
вэ. Ерөнхийлөгч өө, 
бид танд хайртай мөн 
таныг дэмждэг шүү! Та 

Сүмийн эгч нарыг хайрладаг гэдгийг бид мэднэ.

Би Сүмийн эгч нарт зориулсан ерөнхий чуулганы 
энэ хуралдаанд оролцох дуртай.

Эгч нар аа, та нарыг харахдаа би амьдралд маань 
чухал нөлөө үзүүлсэн эмэгтэйчүүдийн талаар 
бодохгүй байж чаддаггүй. Эмээ, ээж хоёр маань 
Сүмд ирж, Сүм гэж яг юу болохыг мэдэх урилгыг 
хүлээн авсан анхны хүмүүс юм.1 Мөн анхны 
харцаар дурласан хайрт эхнэр Харрит минь бас 
байгаа. Харритын ээж нөхрөө хорт хавдраар 
алдсаны дараахан Сүмд нэгдсэн билээ. Мөн 
миний эгч, охин, ач зээ, ачинцар зээнцэр охид 
маань бүгд надад цэвэршүүлэгч нөлөөг үзүүлсэн 
юм. Тэд үнэхээр миний амьдралд гэрэл гэгээг 
авчирдаг юм. Тэд надад илүү сайн эр хүн, илүү 
мэдрэмтгий Сүмийн удирдагч болох урам зориг 
өгдөг. Тэдэнгүйгээр миний амьдрал ямар өөр байх 
байсан бол!

Гэхдээ тэдний үзүүлсэн нөлөөг та нарын адил 
Сүмийн олон сая итгэлтэй эмэгтэй өөрийн ур 
чадвар, авьяас, ухаан, гэрчлэлээрээ дамжуулан 
үзүүлсэн гэдгийг мэдэх нь намайг хамгийн ихээр 

даруусгадаг юм.

Та нарын зарим нь ийм магтаалын үг сонсох 
эрхгүй, өөрийгөө бусдын амьдралд утга учир 
бүхий нөлөө үзүүлэхүйц чухал хүн биш гэж 
бодож байж магадгүй. Тэр байтугай та эргэлзээ, 
айдсаасаа болж өөрийгөө “итгэлтэй эмэгтэй” 
хэмээн үзэхгүй байж болно.

Өнөөдөр би ийм мэдрэмж төрж байсан хүн бүрд 
хандан үг хэлэх гэсэн юм. Магадгүй хэзээ нэгэн 
цагт ийнхүү бодож байсан бол бид ч гэсэн тэдний 
тоонд орох байх. Би итгэлийн талаар, энэ нь 
юуг хийж чадах, юуг хийж чадахгүй, мөн үүний 
хүчийг амьдралдаа идэвхжүүлэхийн тулд бид юу 
хийх ёстой талаар ярихыг хүсэж байна.

Итгэл гэж юу вэ?

Итгэл гэдэг нь ямар нэгэн итгэдэг зүйлийнхээ 
талаар хүчтэй итгэл үнэмшилтэй байхыг хэлдэг.  
Энэ нь өөр нөхцөл байдалд хийхгүй байх байсан 
тийм зүйлийг хийх хүслийг төрүүлдэг тэрхүү 
хүчтэй итгэл үнэмшил юм. “Итгэл бол бидний 
найддаг зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй 
зүйлсийн баталгаа мөн.”2

Энэ нь итгэдэг хүмүүст ойлгомжтой байдаг ч 
ихэнх итгэлгүй хүмүүст ойлгомжгүй санагддаг. 
Тэд толгойгоо сэгсрэн, “Хүн яаж харж чадахгүй 
байгаа зүйлдээ итгэж болох вэ?” гэж асуудаг. 
Тэдний хувьд энэ нь шашин шүтлэг эрүүл 
ухаантай авцалдахгүй болохын нотолгоо болдог.

Тэд нүднээс гадна өөр олон арга замаар харах 
боломжтой гэдгийг ойлгодоггүй. Түүнчлэн 
гараараа мэдэрч, чихээрээ сонсохоос өөр олон 
арга замаар мэдэрч, сонсох боломжтой.

Энэ нь эмээтэйгээ хамт явсан нэгэн охины 
түүхтэй адилхан юм. Шувуудын жиргээ бяцхан 
охинд гайхалтай сайхан байсан бөгөөд тэр гарч 
буй дуу авиа бүрийг эмээдээ хэлж байлаа.
Бяцхан охин “Та үүнийг сонсов уу?” хэмээн ахин 
дахин асууж байв. Харин эмээ нь сонсгол муутай 

Дөрөвдүгээр давхрын сүүлчийн хаалга

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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тул дуу авиа бүрийг сайн сонсохгүй байлаа.

Эцэст нь эмээ өвдөглөж суугаад, “Хонгорхон охин 
минь, уучлаарай. Эмээ нь сайн сонсохгүй байна” 
гэж хэллээ.

Бяцхан охин бухимдан эмээгийнхээ хацрыг 
гараараа эргүүлэн, нүд рүү нь цоо ширтэн, “Эмээ, 
сайн сонсооч дээ!” гэжээ.

Энэ түүхэнд итгэгч, үл итгэгч хоёрын аль алинд 
нь зориулсан сургамж бий. Бид ямар нэгэн зүйл 
сонсохгүй байна гэдэг нь сонсох зүйл байхгүй 
гэсэн үг биш. Хоёр хүн яг ижил захиасыг сонсоод 
эсвэл яг ижил судрыг уншихад нэг нь Сүнсийг 
мэдэрч байхад нөгөө нь мэдрэхгүй байх тохиолдол 
бий.

Нөгөө талаас, хайртай хүмүүстээ Сүнсний дуу 
хоолой болон Есүс Христийн сайн мэдээ хэчнээн 
өргөн цар хүрээтэй, мөнхийн, гүн гүнзгий 
болохыг мэдрэхэд нь туслахын тулд тэдэнд “сайн 
сонс” гэж хэлэх нь хамгийн оновчтой арга биш 
байж болох юм.

Магадгүй өөр байдлаар сонс гэсэн зөвлөгөө 
нь итгэлээ өсгөн нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа 
хүн бүрд өгч болох хамгийн сайн зөвлөгөө 
байж болно. Төлөөлөгч Паул зөвхөн чихэнд 
сонсогдох биш харин сүнсэнд хэлэх дуу хоолойг 
эрэлхийлэхийг бидэнд зөвлөсөн. Тэрээр “Харин 
төрөлх хүн Бурханы Сүнсний зүйлсийг хүлээж 
авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг 
явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад 
гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг”3 хэмээн 
заасан байдаг. Эсвэл бид Сэйнт Эксуперугийн 
бяцхан ханхүүгийн “Аливаа чухал зүйлс нүдэнд 
харагддаггүй. Хүн зөвхөн зүрх сэтгэлээрээ л 
тодорхой харж чаддаг”4 гэсэн үгийг бодож үзэх 
хэрэгтэй байж болно.

Итгэлийн хүч хийгээд хязгаар

Заримдаа биет ертөнцөд амьдарч байхад сүнслэг 
зүйлсэд итгэх итгэлийг хөгжүүлэх нь тийм ч амар 
байдаггүй. Гэхдээ итгэлийн хүч амьдралд гүн 
гүнзгий нөлөө үзүүлж болох тул хичээл зүтгэл 
гаргах нь зүйтэй. Судрууд нь бидэнд итгэлээр 
ертөнцийг бүтээж, усыг хувааж, үхсэнийг босгож, 
гол мөрөн, уулсыг нүүлгэж байсан тухай заадаг.5

Гэхдээ зарим хүн “Итгэл тийм хүчтэй юм бол 
яагаад би чин сэтгэлээсээ өргөсөн залбирлынхаа 

хариуг авахгүй байгаа юм бэ? Надад тэнгисийг 
хувааж, уулыг хөдөлгөх шаардлага байхгүй. 
Надад зөвхөн өвчинг маань эдгээж, эцэг эх минь 
нэг нэгнийгээ уучилж, мөнхийн хамтрагч маань 
нэг гартаа баглаа цэцэгтэй, нөгөө гартаа сүү тавих 
бөгжтэй хаалган дээр ирэхэд л хангалттай. Яагаад 
миний итгэл үүнийг хийж чадахгүй байна вэ?” гэж 
асууж магадгүй.

Итгэл бол хүчтэй бөгөөд ихэнхдээ гайхамшигийг 
авчирдаг. Гэхдээ итгэл хэчнээн их байсан ч хоёр 
зүйлийг хийж чадахгүй. Үүнд нэгдүгээрт, итгэл нь 
хэн нэгний чөлөөт сонголтын эсрэг зүйлийг хийж 
чадахгүй.

Нэгэн эмэгтэй олон жилийн турш буруу замаар 
явсан охиноо Христийн сүрэгт эргэн ирээсэй 
хэмээн залбирсан ч залбирлынх нь хариу ирэхгүй 
байгаа юм шиг санагдаад урам нь хугарсан байна. 
Өөр үрэлгэн хүүхдүүд нүглээ наманчилсан 
түүхийг сонсох нь түүнд бүр ч хэцүү байдаг байв.

Асуудал нь хангалтгүй залбирал эсвэл дутуу 
итгэлээс болоогүй юм. Хэдийгээр энэ нь Тэнгэр 
дэх Эцэгт хэцүү байсан ч Тэрээр ямар ч хүнээр 
зөв шударга байдлыг хүч тулган сонгуулахгүй 
гэдгийг тэр эмэгтэй ойлгох хэрэгтэй байсан. 
Бурхан мөнх бус байдлын өмнөх дэлхийд 
хүүхдүүдээ Өөрийг нь дага гэж хүчлээгүй. Энэ 
мөнх бус дэлхий дээрх аян замын явцад биднийг 
хүчлэх нь юу л бол?

Бурхан урина бас ятгана. Бурхан хайр, сүнсний 
өдөөлт, урам зориг өгөх замаар бидэнд эцэж 
цуцалтгүй тусламжийн гараа сунгасаар байх 
болно. Бидний мөнхийн өсөлт хөгжилд зориулсан 
агуу төлөвлөгөөг үгүйсгэх учраас Тэр хэзээ ч 
хүчилж тулгахгүй.

Хоёрдугаарт, итгэл нь бидний хүслийг Бурханд 
тулгаж чадахгүй. Бид хэдийн зөв гэж бодож эсвэл 
чин сэтгэлээсээ залбирсан ч гэлээ өөрсдийн 
хүслийг Бурханд хүчээр тулган биелүүлэх 
боломжгүй. Паул “махан биед минь өргөс” хэмээн 
нэрлэсэн хувийн асуудлыг нь шийдэж өгөхийг 
Их Эзэнээс удаа дараа гуйж залбирсан түүхийн 
талаар бодож үзнэ үү. Гэхдээ энэ нь Бурханы 
хүсэл байсангүй. Эцэст нь уг асуудал адислал 
байсныг Паул ойлгож, залбирлыг нь өөрийнх нь 
найдан хүлээж байснаар хариулаагүйд Бурханд 
талархдаг.6
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Найдвар ба итгэл

Итгэлийн зорилго бол Бурханы хүслийг өөрчлөхөд 
биш харин Бурханы хүслийн дагуу үйлдэх хүчийг 
бидэнд өгөх явдал юм. Итгэл нь бид Бурханы 
хардаг зүйлийг хардаггүй7 мөн Тэрээр бидний 
мэдэхгүй зүйлийг мэддэг гэдэгт итгэхийг хэлнэ. 
Заримдаа зөвхөн өөрсдийнхөө алсын хараа, үзэл 
бодолд найдах нь хангалтгүй байдаг.

Би үүнийг онгоцны нисгэгч байхдаа өтгөн манан, 
үүлсийн дундуур нисэж, өмнөх хэдхэн тохой 
газрыг л харах боломжтой байхдаа сурсан юм. 
Би тэр үед хаана, хаашаа явж байгааг заадаг 
төхөөрөмждөө найдаж, агаарын хөдөлгөөний 
хянагчийн үгийг сонсох хэрэгтэй байсан. Би 
надаас илүү нарийн тодорхой мэдээлэлтэй байгаа 
хэн нэгний удирдамжийг дагах ёстой байсан. 
Харж чадахгүй ч итгэж сурах шаардлагатай 
байсан хэн нэгнийг. Миний харж чадаагүй 
зүйлийг харж чадаж байсан түүнийг дагах ёстой 
байсан. Би зорьсон газартаа аюулгүй газардахын 
тулд итгэж найдан, үйлдэх ёстой байсан.

Итгэл гэдэг нь Бурханы мэргэн ухаанаас гадна 
Түүний хайранд найдахыг хэлнэ. Энэ нь Бурхан 
биднийг төгс хайрладаг бөгөөд Түүний хийдэг 
бүх зүйл, түр зуур хойшлуулсан адислал бүр нь 
бидний мөнхийн аз жаргалын төлөө гэдэгт итгэж 
найдахыг хэлнэ.8

Ийм итгэлтэй байвал хэдийгээр яагаад зарим 
зүйлс тохиолдож эсвэл зарим залбирлын хариулт 
ирдэггүй болохыг бид ойлгохгүй байсан ч 
гэлээ бид эцэст нь бүх зүйлийн утга учрыг олж 
мэдэх болно. “Бурханыг хайрладаг … хүмүүст 
тохиолддог бүхий л зүйл эцэстээ тэдний сайн 
сайхны төлөө [хийгдэнэ].”9

Бүх зүйл зөв гольдрилдоо орж, бүх зүйл сайхан 
болох болно.

Бид хариултаа авна гэдэгт итгэж, авсан хариултдаа 
сэтгэл хангалуун байгаад зогсохгүй Тэнгэрлэг 
Эцэг Өөрийн хүүхдүүд болох бидэнд үзүүлж 
байгаа ач ивээл, энэрэл, өгөөмөр зан, хайранд 
баярлах нь гарцаагүй.

Үргэлжлүүлэн тогшсоор бай

Тэр цаг үе болтол бид итгэл маань хэр их байхаас 
үл хамааран10 түүнийгээ хөгжүүлэхийг эрэлхийлэх 

хэрэгтэй. Энэ нь заримдаа тийм ч амархан 
даалгавар байдаггүй. Хурдан залхдаг, тэвчээргүй, 
үнэнч бус, хэнэггүй хүмүүст итгэл нь ойлгоход 
бэрх зүйл байж болох юм. Урам нь амархан  
хугарч, анхаарал нь сарнидаг хүмүүс итгэлийг 
мэдрэх нь ховор. Итгэл нь даруу, хичээнгүй, 
тэвчээртэй хүмүүст өгөгддөг.

Мөн энэ нь итгэлтэй байхын үнэ цэнийг төлсөн 
хүмүүст ирдэг.

Ийм итгэлийг хөрвөгчийн баптисм цөөхөн 
Европын нэгэн бүсэд үйлчилж байсан хоёр залуу 
номлогчийн түүх харуулсан юм. Юу ч хийсэн 
сүртэй хувь нэмэр оруулж чадахгүй гэж тэдэнд 
бодогдсон нь ойлгомжтой.

Гэхдээ тэр хоёр номлогчид итгэл байсан бөгөөд 
хариуцлагатай байсан. Тэд захиасыг нь ямар ч хүн 
сонсохгүй байгаа нь зөвхөн хичээл зүтгэлээ бүрэн 
дүүрэн дайчлаагүйн үр дүн гэсэн хандлагатай 
байв.

Нэгэн өдөр тэд сайхан засаж янзалсан, дөрвөн 
давхар байрны оршин суугчидтай ярилцах 
мэдрэмжийг хүлээн авчээ. Тэд нэг давхраас эхлээд 
хаалга бүрийг тогшиж, Есүс Христийн болон 
Түүний Сүмийн сэргээлтийн талаарх авралын 
захиасаа танилцуулж эхлэв.

Нэгдүгээр давхраас хэн ч тэдний үгийг сонссонгүй.

Тэдэнд “Бид хичээлээ. Ингээд дуусгая. Өөр байр 
руу явцгаая” гэж хэлэх ямар амархан байх байсан 
бол.

Гэхдээ тэр хоёр номлогч итгэлтэй байж, 
хөдөлмөрлөх хүсэлтэй байсан учраас хоёрдугаар 
давхрын хаалга бүрийг тогшив.

Бас л хэн ч тэдний үгийг сонссонгүй

Гуравдугаар давхарт ч гэсэн, дөрөвдүгээр давхрын 
хамгийн сүүлчийн хаалгыг тогших хүртэл тэдний 
үгийг хэн ч сонссонгүй гэнэ.

Харин сүүлчийн хаалга нээгдэхэд нэгэн залуу 
бүсгүй тэдэн рүү инээмсэглээд, ээжтэйгээ 
ярилцаж байх хооронд түр зуур хүлээхийг тэднээс 
хүссэн байна.

Түүний ээж нь 36-хан насандаа нөхрөө алдсан 
байжээ. Түүнд Мормон номлогчидтой ярилцах 
хүсэл байхгүй байсан учраас тэднийг явуул гэж 
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охиндоо хэлжээ.

Харин охин нь ээжээсээ гуйж, сайн залуучууд 
байна, хэдхэн хором л ярилцъя гэж хэлж гэнэ.

Ээж нь дурамжхан гэгч зөвшөөрчээ. Номлогчид 
захиасаа хуваалцаад, Мормоны Номыг уншина уу 
хэмээн ээжид нь өгөв.

Тэднийг явсны дараа ээж нь ядаж хэдэн хуудас ч 
гэсэн уншаад үзье гэж шийджээ.

Харин ээж нь хэдхэн хоногийн дотор номыг 
бүхэлд нь уншиж дууссан байна.

Удалгүй энэхүү гайхалтай ээж, гэр бүлийнхээ хамт 
баптисм хүртсэн юм.

Цөөхөн гишүүнтэй уг гэр бүлийг Франкфурт дахь 
харьяа салбартаа очиход нэгэн залуу дикон нэг 
охиных нь гоо үзэсгэлэнг хараад, “Энэ номлогчид 
ажлаа сайн хийж байна шүү!” гэж дотроо боджээ.

Тэр залуу диконы нэрийг Дийтр Угдорф гэдэг 
байв. Ээжээсээ номлогчдын үгийг сонс хэмээн 
гуйсан тэр сэтгэл булаам, залуухан, эмэгтэй 
Харриет хэмээх чихэнд чимэгтэй нэртэй байсан 
юм. Одоо тэр маань надтай аялахдаа, уулзсан хүн 
бүрийн хайрыг татдаг. Тэрээр сайн мэдээг хайрлах 
хайраараа мөн гайхамшигтай зан чанараараа олон 
хүний амьдралыг адисалсан. Тэр үнэхээр миний 
амьдралын гэрэл гэгээ юм.

Эхний хаалганаас буцаагүй тэр хоёр номлогчид би 
зүрх сэтгэлийнхээ угаас ямар олон удаа баярладаг 
гээч! Миний зүрх сэтгэл тэдний итгэл, хөдөлмөрт 
ямар их талархалтай байдаг гээч. Тэд дөрөвдүгээр 
давхрын сүүлчийн хаалга хүртэл цуцалтгүй 
явсанд нь би хэчнээн их талархдаг гээч!

Энэ хаалга та нарт ч бас нээгдэх болно

Бүгдээрээ тууштай итгэлийг эрэлхийлэн, Бурхан 
болон Түүний зорилгуудыг эрэлхйилэх аян 
замынхаа явцад “Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ”11 
хэмээх Их Эзэний амлалтыг санацгаая.

Бид ганц хоёрхон хаалга тогшоод, ганц хоёрхон 
давхраар явангуутаа бууж өгөх үү?

Эсвэл дөрөвдүгээр давхрын хамгийн сүүлчийн 
хаалга хүртэл хайж эрэлхийлэх үү?

Хэдийгээр Бурхан “Өөрийг нь хайгч хүмүүст Тэр 
Шагнагч нь болдог”12 ч гэлээ шагнал нь ихэнхдээ 

эхний хаалганы цаана байдаггүй. Тиймээс бид 
үргэлжлүүлэн тогших хэрэгтэй. Эгч нар аа, бүү 
бууж өг. Бурханыг бүхий л сэтгэл зүрхээрээ 
эрэлхийл. Итгэлээ хөгжүүлэн, зөв шударга амьдар.

Хэрэв та энэ бүхнийг хамгийн дээд давхрын 
сүүлчийн хаалга хүртэл хийж чадах юм бол 
эрэлхийлж буй тэр хариугаа хүлээн авна гэдгийг 
би амлаж байна. Та итгэлийг олж авах болно. Та 
нэг л өдөр “төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц 
болон өсдөг”13 тэр гэрлээр дүүрсэн байна.

Христэд итгэгч хайрт эгч нар аа, Бурхан үнэхээр 
байдаг.

Тэр амьд.
Тэр та нарт хайртай.
Таныг хэн болохыг мэддэг.
Тэр бас та нарыг ойлгодог бөгөөд
 зүрх сэтгэл доторх гуйлтыг тань мэднэ.
Тэр таныг хаяагүй мөн таныг орхихгүй.

Та нар энэхүү гайхамшигт үнэнийг оюун ухаан, 
зүрх сэтгэлдээ мэдрэх болно гэдэг гэрчлэлээ мөн 
төлөөлөгчийн адислалаа би хүн нэг бүрд үлдээж 
байна. Хайрт найзууд минь, хайрт эгч нар аа, 
итгэлтэй амьдарцгаая. Бидний Бурхан Эзэн та 
бүхнийг хэдэн мянга дахин өсгөж, амласныхаа 
дагуу адислах болно.14

Би та бүхэнд итгэл, найдвар мөн энэ ажил бол 
Бурханы ажил хэмээх гуйвшгүй, тодорхой 
гэрчлэлээ үлдээж байна. Бидний хайрт Аврагч, 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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