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Бурхан	Эцэг	хүүхдүүдээ	гэртээ	гэр	бүлээрээ,	
алдар	суутай	эргэн	ирээсэй	хэмээн	хүсдэг.	

Хайрт ах, эгч нар аа! 
Би Ерөнхий чуулганы 
энэ хуралдааныг 
эхлэхэд та бүхэнтэй 
хамт байх боломжтой 
байгаадаа баярлаж 
байна. Би та бүхнийг 
тавтай морилно уу 
хэмээн чин сэтгэлээсээ 
урьж байна. 

Ерөнхий чуулган хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн 
цугларч уулздаг цаг мөч байсаар ирсэн. Бид 
нэг газар өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж цуглах 
боломжгүй болоод удаж байгаа ч Их Эзэн та 
бүхнийг хаана ч байсан бай, Ерөнхий чуулганы 
адислалаас хүргэх арга замыг хангаж өгсөн. 
Ерөнхий чуулганы энэ том төвд гэгээнтнүүд 
цугларч байгааг харахад гайхалтай байдаг бөгөөд 
бид чуулганыг үзэж, сонсохоор дэлхийн өнцөг 
булан бүрд бидэнтэй хамт цугларсан сая сая 
хүнийг индэр дээрээс оюуныхаа мэлмийгээр 
харж байдаг билээ. Та нарын дунд олон хүн гэр 
бүлийнхэнтэйгээ, зарим нь найз нөхөд, Сүмийн 
гишүүдтэйгээ хүрэлцэн ирсэн байна. 

Миний дуу хоолойг хаана, ямар арга замаар 
сонсож байгаагаас үл хамааран, та бүхэн бидэнтэй 
хамт биеэрээ биш ч сүнсээрээ хамт байгааг бид 
мэдэрч байгаа гэдгийг бүү мартаарай. Та бүхнийг 
бидэнтэй нэгдмэл гэдгээ мөн итгэгчдийг Есүс 
Христийн нэрэн доор цугларах болгонд ирдэг 
сүнсний хүчийг мэдрэх байх хэмээн бид найдаж 
байна. 

Би өнөөдөр та бүхэндээ өөр нэгэн цугларалтын 
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талаар ярих хэрэгтэй гэдгээ мэдэрлээ. Үүнийг 
Ерөнхий чуулганы адил зургаан сар тутамд нэг 
удаа хийгээд байдаггүй. Харин энэ нь Сүмийн 
Сэргээлтийн эхний өдрүүдээс эхлэн тасралтгүй 
явагдсаар ирсэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд 
шаргуу явагдаж байгаа. Би Бурханы гэр бүлийн 
цугларалтын тухай ярьж байна. 

Энэ цугларалтыг тайлбарлахын тул биднийг 
төрөхөөс өмнөх буюу Библид “эхэнд” (Эхлэл 1:1) 
хэмээн нэрлэсэн цаг үеэс эхлэх нь зүйтэй байх. 
Тэр үед бид Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хамт Түүний 
сүнсэн хүүхдийн хувиар амьдарч байсан. Энэ нь 
дэлхий дээр амьдарч байсан бүх хүний хувьд үнэн 
юм. 

“Ах,” “эгч” гэсэн нэр нь бидний хувьд зүгээр нэг 
найзархаг мэндчилгээ, хайр энэрлээ илэрхийлсэн 
үг хэллэг биш. Энэ нь Бурхан бол үнэхээр 
хүн төрөлхтний Эцэг бөгөөд бидний хүн нэг 
бүр Түүний мөнхийн гэр бүлийн хэсэг хэмээх 
мөнхийн үнэнийг илэрхийлдэг. Тэр биднийг төгс 
Эцэгийн хувиар хайрладаг тул өсөж хөгжин, 
сайжирсаар Өөртэйгөө адилхан болоосой хэмээн 
хүсдэг. Тэр бидэнд гэр бүлээрээ дэлхийд ирэн 
мөн Өөр дээр нь эргэн очиж, Өөртэйгөө адил 
амьдрахад бэлдэх туршлага олж авах төлөвлөгөөг 
бэлдсэн. 

Есүс Христийн биднийг нүглээс болон үхлээс 
аврахын тулд Өөрийгөө золиосолно хэмээн 
өгсөн амлалт уг төлөвлөгөөний төвд байв. Энэ 
төлөвлөгөөгөөр бидний хийх зүйл бол сайн 
мэдээний хууль, ёслолд дуулгавартай байснаар 
Аврагчийн золиослолыг хүлээн авах явдал 
юм. Та бид бүгдээрээ энэ төлөвлөгөөг хүлээн 
зөвшөөрсөн. Үнэндээ, Эцэгийнхээ оршихуйг 
орхин, тэр ч бүү хэл Түүнтэй хамт байхад болж 
өнгөрсөн зүйлийг мартсан байх ёстой ч бид үүнд 

Бурханы гэр бүлийг цуглуулах нь 

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ 
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баярласан. 

Гэхдээ биднийг энд огт хоосон илгээгээгүй. 
Бидний хүн нэг бүрд “Христийн гэрэл” хэмээн 
нэрлэгддэг Бурханы гэрлээс таслан өгсөн бөгөөд 
энэ нь бидэнд сайн муу, зөв бурууг ялган танихад 
тусалдаг. Тиймээс Эцэгийн төлөвлөгөөний талаар 
бага эсвэл бүр ямар ч мэдлэггүй хүмүүс ч гэсэн 
зарим үйлдлийг зөв шударга, ёс зүйтэй гэж үздэг 
байхад заримыг нь буруу гэдгийг мэдэрдэг. 

Хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлж байхад маань 
бидний зөв, бурууг ялган таних мэдрэмж маш 
хурц болдог юм шиг санагддаг. Бараг бүх эцэг эхэд 
үр хүүхдүүддээ ёс суртахууны үнэт чанарыг зааж 
сургах гэсэн төрөлхийн хүсэл сууж өгсөн байдаг. 
Харин энэ нь Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний 
гайхамшгийн нэг хэсэг юм. Тэрээр хүүхдүүдээ 
тэнгэрт орших мөнхийн гэр бүлийн загварын 
дагуу дэлхий дээр ирээсэй хэмээн хүсдэг. Гэр 
бүл нь мөнхийн хаанчлалын үндсэн нэгж учраас 
Тэрээр үүнийг дэлхий дээр ч мөн адил үндсэн 
нэгж болгохыг зорьсон. Дэлхий дээрх гэр бүлүүд 
төгс биш ч энэ нь тэнгэрт мэдэрч байсан хайртай 
нь хамгийн ойр дөхөж очих эцэг эхийн хайраар 
Бурханы хүүхдүүдийг дэлхийд утган авах хамгийн 
сайхан боломжийг өгдөг. Түүнээс гадна гэр бүл 
нь Бурханы оршихуйд эргэн очиход хөтлөх ёс 
суртахууны үнэт зүйлс, үнэн зарчмуудыг хадгалж, 
уламжлуулан үлдээх хамгийн сайн арга зам юм. 

Энэ амьдралдаа Бурханы хүүхдүүдээс цөөн хэд нь 
л Түүний төлөвлөгөөний талаар төгс ойлголттой 
болохын зэрэгцээ амьдрал дээр Аврагчийн 
цагаатгагч хүчийг бүрэн ажиллагаанд оруулдаг 
санваарын ёслолыг хүлээн авч, гэрээнд орох 
боломжтой байдаг. Хамгийн сайн эцэг эхтэй, өөрт 
байх гэрлийн дагуу итгэлтэй амьдардаг хүмүүс 
хэзээ ч Есүс Христийн мөн Түүний Цагаатгалын 
талаар сонсож, Түүний нэрээр баптисм хүртэх 
урилга авахгүй байж болно. Дэлхийн түүхэнд 
тоолж баршгүй олон ах эгч ийнхүү амьдарсан нь 
үнэн билээ. 

Зарим нь үүнийг шударга бус гэж үздэг байж 
магадгүй. Тэр ч бүү хэл тэд үүнийг авралд 
зориулсан төлөвлөгөө, тодорхой шаардлага гэж 
байхгүй гэдгийн нотолгоо хэмээн үзэн, биднийг 
хайрладаг шударга Бурхан Өөрийн хүүхдүүдийн 

өчүүхэн хэсэгт зориулан төлөвлөгөө боловсруулан 
гаргахгүй хэмээн боддог байж магадгүй. Харин 
зарим нь Бурхан аль хүүхдээ аварч, алинд нь 
сайн мэдээнээс сонсох боломж олгохоо урьдаас 
тодорхойлсон бөгөөд сайн мэдээг огт сонсож 
байгаагүй хүмүүс ердөө л “сонгогдоогүй” байх 
гэсэн дүгнэлт хийдэг байж болох юм. 

Гэхдээ та бид Бурханы төлөвлөгөө үүнээс 
хамаагүй энэрэнгүй гэдгийг бошиглогч Иосеф 
Смитээр сэргээгдсэн үнэнээр дамжуулан мэднэ. 
Тэнгэрлэг Эцэг маань гэр бүлийнхнийгээ бүрэн 
цуглуулж, адислахыг тэсэн ядан хүлээж байгаа. 
Хэдийгээр бүгд цугларах сонголтыг хийхгүй 
гэдгийг Тэр мэдэж байгаа ч энэ төлөвлөгөө 
хүүхэд бүрд урилгыг нь хүлээн авах эсвэл 
татгалзах боломжийг олгодог. Харин гэр бүл уг 
төлөвлөгөөний төвд байдаг. 

Хэдэн зууны өмнө бошиглогч Малахи ирээдүйд 
Бурхан Елиаг илгээн, “эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг 
хүүхдүүд уруу нь, мөн хүүхдүүдийнхийг эцгүүд 
уруу нь эргүүл[нэ]” (Малахи 4:6) хэмээн хэлсэн. 

Энэ бошиглол маш чухал учраас Аврагч 
амилсныхаа дараа Америкт ирэхдээ үүнийг эш 
татсан (3 Нифай 25:5–6-г үзнэ үү). Мөн тэнгэр элч 
Моронай бошиглогч Иосеф Смит дээр ирэхдээ 
Елиа, зүрх сэтгэл, эцгүүд, үр хүүхдүүд зэргийн 
талаарх бошиглолыг эш татсан байдаг (Иосеф 
Смит—Түүх 1:36–39-ийг үзнэ үү). 

Өнөөдөр 4-р сарын 1. Өнөөдрөөс хоёр хоногийн 
дараа буюу 4-р сарын 3-нд Малахигийн бошиглол 
биелсний 181 жилийн ой тохионо. Тэр өдөр Елиа 
ирж, бошиглогч Иосеф Смитэд гэр бүлийг мөнхөд 
лацдан холбох санваарын хүчийг өгчээ (С ба Г 
110:13–16-г үзнэ үү). 

Тэр цагаас хойш гэр бүлийн түүхээ судлах 
сонирхол эрс өссөн. Хүмүүс өвөг дээдэс рүүгээ 
зүгээр сонирхсондоо биш харин чин сэтгэлээсээ 
татагдах болсон. Энэ сонирхлыг дэмжих угийн 
бичгийн номын сан, холбоо, техник технологи 
дэлхийн өнцөг буланд бүрд нэвтэрч байна. 
Интернэтийн хүч харилцаа холбоог сайжруулсан 
нь гэр бүлүүдэд хамтдаа гэр бүлийн түүхээ судлах 
ажлыг урьд хожид байгаагүй хурдан, нарийн нягт 
хийх боломж олгосон. 
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Яагаад энэ бүхэн тохиож байна вэ? Өөр тохирох 
нэр байхгүй учраас бид үүнийг “Елиагийн сүнс” 
хэмээн нэрлэдэг. Бид бас үүнийг бошиглолын 
биелэл ч гэж нэрлэдэг. Би Елиа үнэхээр ирсэн 
гэдгийг гэрчилье. Хүүхдүүдийн буюу та бидний 
зүрх сэтгэл эцгүүд, өвөг дээдэс рүүгээ эргэсэн. 
Өвөг дээдсээ хайрлах хайр тань уг бошиглол 
биелcний нэгээхэн хэсэг юм. Үүнийг таны хувь 
хүний сэтгэлийн угт гүн суулгаж өгсөн байдаг. 
Гэхдээ энэ нь удамшиж ирсэн ДНК-аас илүү зүйл 
юм. 

Жишээлбэл: гэр бүлийн түүхээ илүү сайн мэдэх 
гэсэн сүнсний өдөөлтийг дагаснаар холын 
хамаатан тань тантай адил царай төрхтэй 
эсвэл ижил ном сонирхдог эсвэл дуулах 
авьяастай болохыг олж мэдэж болох юм. Энэ нь 
сонирхолтой бас сургамжтай байж болно. Гэхдээ 
та судалгаагаа энэ хүргээд зогсоовол ямар нэгэн 
юм дутагдаж байгааг мэдэрнэ. Яагаад гэвэл, 
Бурханы гэр бүлийг цуглуулж, нэгтгэх ажил нь 
зүгээр нэг халуун дулаан мэдрэмж авахаас илүү 
зүйлийг биднээс шаарддаг. Үүнийг хийхийн 
тулд санваарын ёслолуудаас гадна ариун нандин 
гэрээнд орох шаардлагатай. 

Олон өвөг дээдэс тань эдгээр ёслолоос хүртээгүй 
ч Бурханы авралаар та хүртсэн билээ. Харин та 
өвөг дээдсээ хайрлаж, тэдэнд татагдахыг мөн танд 
тэднийгээ олоход шаардагдах техник технологи 
өгөгдөнө гэдгийг Бурхан бас л мэдэж байсан. 
Түүнээс гадна ёслолууд хийгддэг ариун сүмүүдэд 
орох боломж түүхэнд урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй 
их олдох цаг үед амьдарна гэдгийг тань ч гэсэн 
Тэр мэдэж байв. Тэр ч бүү хэл өвөг дээдсийнхээ 
өмнөөс энэ ажлыг нь хийнэ гэдэгт танд итгэж 
болно гэдгийг Тэр бас мэдэж байсан. 

Мэдээж, бидэнд анхаарлаа хандуулах, цаг зав 
шаардах олон яаралтай, чухал үүрэгт ажил бий. 
Бурханы биднээр хийлгэхийг хүссэн зарим 
ажил хүч чадлаас маань хэтэрсэн гэж бодох үе 
бид бүгдэд тохиолдож байсан. Аз болж Бурхан 
бидний хүн нэг бүрд гэр бүлийн түүх гэх мэт 
бүх үйлчлэлээсээ итгэл, сэтгэл ханамж олж 
авах боломжийг олгодог. Бид Аврагч “өөрийн 
зарлигийг [биднээр] гүйцэлдүүлэх замыг [бидэнд] 
зэхэлгүйгээр” (1 Нифай 3:7) ямар ч зарлиг 

буулгадаггүй гэдэгт итгэснээр Түүний хүчийг олж 
авдаг. 

Би үүнийг үнэн болохыг өөрийн туршлагаас 
мэднэ. Олон жилийн өмнө би их сургуулийн 
оюутан байхдаа дэлхийн хамгийн том 
компьютерын компаниудын нэгэнд ажилладаг 
залуутай уулзсан юм. Тухайн үед компьютер 
дөнгөж хөгжиж эхэлж байсан бөгөөд компани 
нь түүнийг Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмд компьютер борлуул хэмээн 
явуулсан байлаа. 

Миний олж мэдсэнээр тэр ямар ч шашин 
шүтлэггүй нэгэн байв. “Энэ сүмд ‘угийн бичиг’ 
хэмээн нэрлэсэн нэгэн ажлыг явуулж, нас барсан 
хүмүүсийн нэрсийг хайн, өвөг дээдсээ олохыг 
хичээдэг. Хүмүүс, ялангуяа эмэгтэйчүүд бичиг 
баримтын шүүгээнүүд бүхий эгнээнүүдийн 
дундуур явж, жижиг картуудаас мэдээлэл 
цуглуулж байх юм. Хэрэв би зөв санаж байвал, 
эмэгтэйчүүд нь илүү хурдан явахын тулд кэт 
өмсдөг байсан” гэж тэр хэлсэн юм. “Би тэдний 
хичээл зүтгэл гарган хийх гэж байгаа ажил ямар 
агуу болохыг хараад, компьютер бүтээгдэх болсон 
шалтгааныг олж мэдсэн” гэж тэр эрэгтэй хэлжээ. 

Тэр зарим зүйлийг зөв ойлгосон. Компьютер нь 
ирээдүйд хийгдэх гэр бүлийн түүхийн ажлын 
чухал хэсэг байсан ч яг түүний зарж байсан 
компьютер биш байлаа. Сүмийн удирдагч 
сүнсээр өдөөгдөн, түүний компьютерыг худалдаж 
авахгүй байхаар шийдсэн юм. Сүм нь тухайн 
үед төсөөлөлд ч багтамгүй технологийг хүлээх 
хэрэгтэй болсон. Харин үүнээс хойш би олон 
жилийн туршид хамгийн шилдэг технологи 
ч гэсэн Сүмийн удирдагчийн тэр үед хүлээн 
авсантай адил тэнгэрээс ирэх илчлэлтийг 
орлохгүй гэдгийг ойлгож авсан. Энэ бол сүнслэг 
ажил бөгөөд үүнийг Их Эзэн Өөрийн Ариун 
Сүнсээр удирдан явуулдаг билээ. 

Хэдхэн долоо хоногийн өмнө би хажуудаа нэг 
зөвлөгч суулгаад, бас өөр нэгэн туслагчтай утсаар 
ярин, гэр бүлийн түүх дээрээ ажиллаж байв. Өмнө 
минь байх компьютерын дэлгэцэн дээр миний 
мөнх бус хүч чадлаас давсан асуудал гарч ирэх нь 
тэр. Би технологийн гайхамшгаар надад илгээсэн, 
ариун сүмийн ёслолоо хүлээсэн байх магадлалтай 
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хоёр хүний нэрийг олж харлаа. Гэвч тэдний нэр 
өөр байсан нь асуудал үүсгэсэн ч надад нэг хүн 
байж магадгүй гэсэн мэдрэмж төрсөн юм. Харин 
би аль нь зөв болохыг олж тогтоох хэрэг гарав. 

Намайг зөвлөгч нараасаа асуухад, тэд “Та 
шийдэх хэрэгтэй” гэж хэлсэн юм. Тэд үнэнийг 
олж мэднэ гэдэгт минь бүрэн итгэж байлаа. 
Харин компьютерын хүч ба өгсөн мэдээлэл нь 
дэлгэцэн дээрх нэрсийг ширтэн, байгаа мэдээллээ 
шалгаж, өөр судалгаа хийж, чимээгүйхэн дотроо 
залбирч, үнэнийг олох адислалыг надад өгсөн 
байв. Би тэнгэрийн тусламжинд тулгуурлан 
асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага гарч байсан өөр 
тохиолдлуудын адил, залбирч байхдаа юу хийх 
ёстойгоо ямар ч эргэлзээгүй мэдэж байлаа. 

Бурхан гэр бүлээ цуглуулах ажилдаа туслуулахаар 
өөр ямар гайхамшгийг бүтээхэд хүмүүсийг 
сүнсээр өдөөхийг бид мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч 
гайхамшиг бүтээгдсэн бай, тэднийг ашиглахын 
тулд Сүнс та бидний адил хүмүүс дээр ажиллаж 
байх хэрэгтэй. Үүнд бид гайхах хэрэггүй байх. 
Эцсийн эцэст тэд Бурханы хөвгүүд, охид шүү дээ. 
Тэр хүүхдүүдээ Өөртөө ирүүлэхийн тулд хэрэгтэй 
бүхий л сүнслэг өдөөлтийг өгнө. 

Сүүлийн жилүүдэд Сүмийн өсвөр үеийнхэн 
Елиагийн сүнсийг сүнслэг арга замаар дагадаг 
болсон. Олон өсвөр үеийнхэн хязгаартай ашиглах 
ариун сүмийн эрхийн бичигтэй болж, үүнийгээ 
үргэлж ашигладаг болжээ. Ариун сүмийн 
баптисмын сангууд өмнөхөөсөө илүү завгүй болж, 
зарим нь ирж буй залуучуудын өсөн нэмэгдэж 
буй тоонд зохицуулан хуваариа өөрчлөх хэрэгтэй 
болсон. 

Ховор ч гэсэн өсвөр үеийнхэнд өвөг дээдсийнхээ 
нэрсийг ариун сүмд авчрахыг зөвшөөрдөг байсан. 
Харин одоо энэ нь хэвийн үзэгдэл болж, залуучууд 
өвөг дээдсээ өөрсдөө хайж олох нь ихэсчээ. 

Түүнээс гадна олон өсвөр үеийнхэн цаг заваа гэр 
бүлийн түүхийн судалгаа, ариун сүмийн ажилд 
зарцуулах нь авралын төлөвлөгөөний талаарх 
таны гэрчлэлийг гүнзгийрүүлдэг болохыг олж 
мэдсэн. Энэ нь тэдний амьдрал дахь Сүнсний 
нөлөөг нэмэгдүүлж, дайсны нөлөөг сулруулсан. 

Мөн гэр бүлдээ болон Их Эзэн Есүс Христэд илүү 
ойртоход нь тусалсан байна. Тэд бас энэ ажил 
нь зөвхөн нас барагсдыг биш харин бид бүгдийг 
авардаг болохыг мэдсэн (С ба Г 128:18). 

Өсвөр үеийнхэн энэ алсын харааг бахархмаар 
хүлээн авсан бөгөөд харин одоо тэдний эцэг эх 
хоцрохгүй дагах хэрэгтэй байна. Одоо өсвөр 
үеийнхний хийсэн ажлын үр дүнд олон хүн 
сүнсний дэлхийд баптисм хүртсэн бөгөөд тэд 
зөвхөн насан хүрэгчдийн энэ дэлхий дээрх ариун 
сүмд хийлгэж чадах ёслолуудаа хүлээж суугаа. 
Тэнгэрлэг Эцэгийн гэр бүлийг цуглуулах ажил нь 
зөвхөн залуучуудад эсвэл тэдний эмээ өвөө нарт 
зориулагдаагүй. Энэ нь хүн бүрд зориулагдсан. 
Бид бүгдээрээ цуглуулагдсан хүмүүс. 

Энэ ажил нь төлөөлөгч Паулын Бурхан “тэнгэр 
дэх юмс болон газар дээрх бүх юмсыг Христ 
дотор нэгтгэх зорилго[той]” (Ефес 1:10) гэж 
хэлэхдээ “цагийн дүүрэн” гэж нэрлэсэн бидний 
цаг үед хийх ажил бөлгөө. Үүнийг Бурханы 
Цорын Ганц Хүү Есүс Христийн цагаатгагч 
ажлаар дамжуулан хийх боломжтой болсон. 
Түүний ач тусаар “алс хол байсан [гэр бүлийн 
гишүүд маань] эдүгээ Христ Есүс дотор Христийн 
цусаар ойр болов. Учир нь Тэр Өөрөө бидний 
энх тайван мөн. Тэр хоёр хэсгийг нэг болгож, 
хуваагдлын ханыг ба дайсагналыг Өөрийн махан 
бие дотор устгав” (Ефес 2:13–14). Та надтай л 
адил өвөг дээдсийнхээ зургийг харан, тэднийгээ 
хайрлах хайр тань нэмэгдэж байгааг ойлгож, 
мэдэрсэн. Та ариун сүмд байхдаа нэрийн хуудсан 
дээрх нэрнээс нь илүү тэр таныг мэддэг болон 
таны хайрыг мэдэрсэн гэдгийг нь өөрийн эрхгүй 
мэдэрч байсан. 

Би Бурхан Эцэг хүүхдүүдээ гэртээ гэр бүлээрээ, 
алдар суутай эргэн ирээсэй хэмээн хүсдэг гэдгийг 
гэрчилж байна. Их Эзэн амьд. Тэр энэ ажлыг 
удирдан, адисалдаг бөгөөд биднийг ажиглаж, 
дээрээс харж байдаг. Тэр бас Эцэгийнх нь гэр 
бүлийг цуглуулахад үзүүлж буй таны үйлчлэлд 
талархдаг гэдгийг мөн та бүхнийг эрэлхийлж 
хайсан хэрэгтэй сүнслэг тусламжаа хүлээн авна 
гэдгийг би амлаж байна. Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 
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Тэнгэр	дэх	Эцэг	маань	бидэнд	юу	хэрэгтэй	
байгааг	хэнээс	ч	илүү	сайн	мэддэг.	

Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүдээ удирдах 
хамгийн хайртай арга 
хэрэгслүүдийн нэг 
бол зөв шударга эмээ, 
өвөө нар билээ. Миний 
аавын ээж яг ийм 
хүн байсан юм. Нэг 
удаа аав маань надад 
сахилгажуулах арга 
хэмжээ авах үед би юу 
болсныг сайн санаж 
чадахааргүй тийм 

бага байлаа. Эмээ намайг хүмүүжүүлэх гэсэн энэ 
оролдлогыг ажиглаж байгаад, “Монтэ, чи түүнийг 
дэндүү хатуу аргаар хүмүүжүүлж байна” гэж 
хэлсэн юм. 

Аав хариуд нь “Ээж ээ, би өөрийнхөө хүүхдүүдийг 
хүссэн аргаараа хүмүүжүүлэх болно” гэсэн юм. 

Тэгэхэд ухаалаг эмээ маань “Би ч гэсэн тэгэх 
болно” гэж зөөлөн дуугарсан билээ. 

Тэр өдөр аав маань ээжийнхээ хэлсэн энэ ухаалаг 
удирдамжийг сонссон гэдэгт би лавтай итгэдэг. 

Удирдамж гэхээр бидний мэддэг, дуртай “Би 
Бурханы хүүхэд” гэдэг дууллын үг санаанд тань 
орж магадгүй. Дууллын дахилтад “Надад замаа 
олоход туслан, хөтлөн удирдаач”1 гэсэн үгс байдаг. 

Саяхныг болтол би энэ дууллын дахилт эцэг 
эхчүүдэд өгсөн тэнгэрлэг заавар гэж ойлгодог 
байлаа. Би дууллын үгсийг тунгаан бодоод, үгс 
нь хавьгүй илүү утга учиртай удирдамж агуулдаг 
юм байна гэдгийг ухаарсан юм. Бид хувь хувьдаа 
Тэнгэрлэг Эцэгээс биднийг удирдан, хөтлөн, 

бидний дэргэд хамт алхахыг гуйж хүсдэг. 

Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф “Тэнгэр дэх Эцэг 
маань хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээг хэнээс ч илүү 
сайн мэддэг. Өөрт нь эргэн очих зам дээрээ 
гарахад бидэнд туслахын тулд гайхамшигтай 
материаллаг болон сүнслэг эх сурвалжуудаар 
хангах нь бидний алхам бүрд туслах Түүний ажил, 
алдар суу юм”2 хэмээн тайлбарласан. 

Тэнгэр дэх Эцэг маань та бидэнд юу хэрэгтэй 
байгааг хэнээс ч илүү сайн мэддэг гэсэн үгсийг 
анхааран сонс доо. Үр дүнд нь Тэрээр бидний хүн 
нэг бүрд тохирсон хувийн тусламжийн багцыг бий 
болгожээ. Багц нь олон хэсгээс бүрдэнэ. Багцад 
Түүний Хүү, Цагаатгал, Ариун Сүнс, зарлиг, 
судар, залбирал, бошиглогч, төлөөлөгч, эцэг эх, 
эмээ өвөө, Сүмийн орон нутгийн удирдагчид, 
мөн нэг л өдөр Түүнтэй хамт амьдрахаар буцахад 
маань туслах бусад хүн орно. 

Одоо биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэг намайг 
болон гэр бүлийг маань удирдан, хөтөлж, хажууд 
минь хамт алхдаг гэдгийг ухааруулсан тэрхүү 
тусламжийн багцын нэгээхэн хэсгийн тухай 
ярихыг зөвшөөрнө үү. Би та нарын хүн нэг бүр 
Тэнгэрлэг Эцэг таныг удирдан, хөтөлж, хажууд 
тань хамт алхаж байдаг гэдгийг ухаараасай 
мөн тийнхүү ухаарч ойлгосноор үнэхээр цор 
ганцаар биш гэдгээ мэдээд, цааш итгэлтэй 
үргэлжлүүлээсэй хэмээн залбирч байна. 

Тэнгэрлэг Эцэгийн зарлигууд тэрхүү тусламжийн 
багцын гол хэсэг юм. Алма “Ёс бус явдал хэзээ 
ч аз жаргал байгаагүй”3 хэмээн тунхагласан. 
Хайрлах сэтгэлийн үүднээс хүмүүжүүлэхгүйгээр 
зохисгүй байдлыг тэвчих нь хуурамч энэрэл 
бөгөөд ёс бус байдал аз жаргал байж болох 
нийтлэг ойлголтыг өөгшүүлж байдаг. 
Леменчүүдийн Самуел энэ ойлголтыг “Мөн та 
нар алдсыг үйлдэж аз жаргалыг эрэлхийлсэн 

Түүний өдөр бүр хөтлөх мутар 

ЗАЛУУ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИИЙН 
ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ М.ЖОЗЕФ БРАФ
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нь бидний агуу их Мөнхийн Тэргүүнд байх зөв 
шударга чанарын эсрэг юм”4 хэмээн ойлгомжтой 
илэрхийлсэн. 

Тэнгэрлэг Эцэг зөв шударга байдал бол аз 
жаргал гэдгийг бошиглогчдоороо дамжуулан 
байнга сануулж байдаг. Жишээлбэл, Хаан 
Бенжамин Тэнгэрлэг Эцэг бол “та нарт өөрийнхөө 
зарлигласныг хийхийг та нараас шаарддаг; хэрэв 
та нар үүнийг хийвэл оронд нь, тэрээр та нарыг 
тэр даруй адисалдаг; мөн тиймийн тул тэрбээр 
та нарт төлсөн байдаг”5 хэмээн заасан. Өөр нэгэн 
дуулалд 

Зарлигуудыг сахь; Зарлигуудыг сахь! 

Үүнд аюулгүй байдал буй; үүнд амар амгалан буй. 

Тэр биднийг адисална6 гэсэн адил төстэй 
сануулгыг өгсөн байдаг. 

Би 14 нас хүрэх гэж байхдаа эдгээр адислалын 
заримынх нь талаар ойлгож мэдсэн юм. Би эцэг 
эхийнхээ нэг л өөр байгаа байдлыг анзаарч билээ. 
Тэгээд би ажиглаж мэдсэнээсээ үүдээд, “Бид 
номлолд явах гэж байгаа юм уу?” гэж асуусан. 
Ээжийн минь царайн дахь гайхаж цочирдсон 
байдал миний эргэлзээ сэжгийг баталж орхив. 
Дараа нь гэр бүлийн зөвлөлөөр эгч ах дүүс 
бид эцэг эхийгээ нэгэн номлолыг тэргүүлэхээр 
дуудагдсан байсныг мэдсэн юм. 

Бид Вёоминг мужид үзэсгэлэнтэй сайхан ферм 
дээр амьдардаг байв. Миний өнцгөөс харахад, 
амьдрал төгс байлаа. Би хичээлээсээ гэртээ ирж, 
гэрийн ажлаа хийж дуусаад ан агнан, загас барих 
эсвэл нохойтойгоо хамт хорвоотой танилцахаар 
явдаг байлаа. 

Номлолд дуудагдсаныг мэдсэнийхээ дараахан би 
Блю гэдэг нохойноосоо салах хэрэгтэй болох нь 
гэдгээ ухаарав. Блюгээ яах вэ гэж асуухдаа би 
аавынхаа эсрэг байр суурьтай байлаа. Бурханы 
хүсэж байгаа зүйл шударга биш гэдгийг би 
онцлохыг хүсэж байсан юм. Би түүний юу гэж 
хариулсныг хэзээ ч мартахгүй. Түүний “Би сайн 
мэдэхгүй л байна. Бид нохойгоо авч явж чадахгүй 
л болов уу. Тийм учраас чи Тэнгэрлэг Эцэгээс 
асуусан нь дээр” гэж хэлсэн нь миний хүлээж 

байсан хариулт биш байлаа. 

Би Мормоны Номыг уншиж эхлэв. Нохойгоо өөр 
хүнд өгөх хэрэгтэй эсэхээ мэдэхийн тулд чин 
сэтгэлээсээ залбирав. Надад хариулт тэр дороо 
ирээгүй ч “Эцэг эхдээ битгий дарамт бол. Дарамт 
болж болохгүй. Би эцэг эхийг чинь дуудсан” гэсэн 
нэгэн онцгой бодол миний оюун санаанд орж ирж 
байлаа. 

Би Тэнгэрлэг Эцэгийн юу шаардаж байсныг 
мэдсэн ч нохойгоо хүнд өгнө гэж бодохоор 
шаналахгүй байж чадаагүй юм. Гэхдээ тэрхүү 
багахан золиослолоор дамжуулан зүрх сэтгэл 
минь зөөлөрч, Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг 
эрэлхийлснээр тайвширсан билээ. 

Би Тэнгэрлэг Эцэгтээ адислалуудынхаа төлөө 
мөн судар, залбирал, Ариун Сүнсээр болон 
хүүхдүүдийнхээ сайн мэдээний багш байх үүргээ 
биелүүлсэн энэ дэлхийн зөв зохистой эцгээрээ 
дамжуулан олсон аз жаргалынхаа төлөө талархдаг. 
Тэд надад замаа олоход, ялангуяа аливаа хэцүү 
зүйлийг хийх хэрэгтэй болох үед тусалж, хөтлөн, 
удирдаж, миний дэргэд алхдаг байсан. 

Өмнө дурдсан тусламжийн багцаас гадна бидний 
хүн нэг бүр удирдан залах санваарын удирдагчаар 
адислагдсан. 

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр “Бишопууд сүнслэг 
өдөөлт хүлээн авдаг. Бидний хүн нэг бүр 
удирдагчдаасаа зөвлөгөө хүлээн авах эсвэл 
татгалзах эрхтэй ч бишопынхоо индэр дээрээс 
эсвэл ганцаарчлан өгсөн зөвлөгөөг хэзээ ч үл 
тоомсорлож болохгүй”7 хэмээн хэлсэн. 

Эдгээр ах Их Эзэнийг төлөөлөхийн төлөө 
хичээн зүтгэж байдаг. Сатаныг хөгшин, залуу 
бидний хэнд нь ч гэсэн бүх зүйл өнгөрсөн гэж 
бодуулахаар хичээх үед бишопууд биднийг 
удирдахад бэлэн байдаг. Би бишопуудтай ярилцаж 
байхдаа дуулгаваргүй байгаа буруугаа хүлээн 
зөвшөөрөх эсвэл гэм зэмгүй байж аймшигт гэм 
нүглээс болон зовох хоёрт нийтлэг тал байгааг 
олж мэдсэн юм. Бишопууд хувь хүн бүрийг 
хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэгийн хайрыг болон гэртээ 
очих замаа олоход нь хэн нэгний хажууд алхах 
хүсэлтэй байдгаа илэрхийлэхийг хүсдэг. 



92017 оны 4-ð ñàð

Тэнгэрлэг Эцэгийн хамгийн агуу тусламжийн 
багцыг “Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул 
цорын ганц Хүүгээ өгсөн”8 хэмээх судрын үгсэд 
дүрслэн бичжээ. 

Есүс Христ хийх ёстой зүйлийг маань бидэнд 
заахын тулд даган дуурайвал зохих төгс жишээг 
өгч, замыг заадаг. Тэрээр мутраа дэлгэн, 
ирээд Намайг дага хэмээн гуйдаг.9 Бид бүгд л 
бүтэлгүйтдэг. Биднийг бүтэлгүйтэх үед Тэрээр 
“Учрыг болгоогтун, хэрэв тэд наманчлах аваас, 
тэд зовохгүй байж болохын тулд Бурхан, бибээр 
бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ”10 
хэмээн сануулдаг. 

Ямар гайхамшигтай бэлэг вэ! Наманчлал бол 
шийтгэл биш, харин онцгой эрх юм. Энэ онцгой 
эрх биднийг удирдан, залдаг. Судрууд дээр 
наманчлалаас өөр юуг ч зааж болохгүй гэж 
тунхагладаг нь гайхах зүйл биш.11 

Тэнгэрлэг Эцэгт олон арга хэрэгсэл байдаг ч 
Тэр хэн нэгнийг Өөртөө туслуулахад ашигладаг. 
Тэрээр өдөр бүр биднийг тусламж хэрэгтэй байгаа 
нэгнээ удирдах, хөтлөх, хажууд нь хамт алхах 
боломжоор хангаж байдаг юм. Бид Аврагчийн 
жишээг дагах ёстой. Бид бас Тэнгэрлэг Эцэгийн 
ажилд оролцох ёстой. 

Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийнхөн бид өсвөр үеийнхэн маань өөрсдийг 
нь Тэнгэрлэг Эцэгийн өмнөөс удирдан залж, 
хамт алхдаг эцэг эх, удирдагчид байгаа учраас 
адислагдсан байдаг гэдгийг мэднэ. Биднийг 
Тэнгэрлэг Эцэгийн багц тусламжийн нэгээхэн 
хэсэг болоход туслах гурван зарчим12 байдаг. 
Үүнд: 

Нэгдүгээрт, өсвөр үеийнхэнтэй хамт бай. 
Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг “Бидний хийж 
чадах хамгийн чухал зарим зүйл байдаг. 
Сургаалын дагуу амьдрах үлгэр жишээ нь 
үгийг ашиглан сургаалыг заахаас илүү хүчтэй 
нөлөө үзүүлдэг”13 хэмээн онцлон хэлсэн. Өсвөр 
үеийнхнийг удирдахад тэдэнтэй хамт байх 
шаардлагатай. Цаг заваа зориулах нь үг, үлгэр 
жишээгээрээ заах боломж олгодог хайрын илрэл 
юм. 

Хоёрдугаарт, өсвөр үеийнхнийг жинхэнэ ёсоор 
удирдахын тулд бид тэднийг тэнгэртэй холбох 
ёстой. Хүн ганцаараа зогсох шаардлагатай үе 
үргэлж ирдэг. Зөвхөн Тэнгэрлэг Эцэг бүхий л цаг 
үед, бүх газарт удирдахаар байж чадна. Манай 
өсвөр үеийнхэн Тэнгэрлэг Эцэгийн удирдамжийг 
хэрхэн эрэлхийлэхээ мэддэг байх ёстой. 

Гуравдугаарт, бид өсвөр үеийнхэнд удирдах 
боломж олгох ёстой. Мөлхөө хүүхдээ алхдаг 
болоход нь дэмжихээр гараас нь атгадаг үр 
хүүхдэдээ хайртай эцэг эхийн нэгэн адил бид 
өсвөр үеийнхнийг өсөж хөгжихөд нь туслахын 
тулд чөлөөтэй байлгах хэрэгтэй. Өсвөр үеийнхэнд 
удирдах боломж олгохын тулд тэвчээр, хайр 
шаардагдана. Үүнийг хийхэд өөрсдөө хийснээс 
ч илүү хэцүү байдаг бөгөөд илүү их цаг хугацаа 
ордог. Тэд замдаа бүдэрч магадгүй ч бид хажууд 
нь алхах болно. 

Ах, эгч нар аа, удирдамжийн адислал алс тэртээд 
эсвэл огт байхгүй мэт санагдах үе амьдралд 
маань байх болно. Сэтгэлийн зовиуртай ийм 
үед зориулан ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон 
“Гэрээнүүдээ эрхэмлэн, дуулгавартай дага. 
Дараа нь ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуй. 
Хэрэгцээний тань дагуу Бурхан хариулах болно. 
Тэр та нарыг ажиллахад тань, бас суралцахад 
тань дэмжин тулах болно. Тэр “Өөрийнхөө цагт” 
урагш гараа сунган, “Би энд байна” хэмээн хэлэх 
болно”14 гэж амласан. 

Ийм үе надад тохиолдоход хүнд хэцүү нөхцөл 
байдлаас гарах шийдлийг олох гэж би байнгын 
чин сэтгэлийн залбирлаар дамжуулан Тэнгэрлэг 
Эцэгийн зөвлөгөөг жил гаруй эрэлхийлсэн юм. Би 
Тэнгэрлэг Эцэгийг чин сэтгэлийн бүх залбиралд 
хариулдаг гэдгийг оюун ухаандаа мэдэж байсан. 
Гэхдээ л би ариун сүмд “Тэнгэрлэг Эцэг минь, Та 
үнэхээр анхаарч байгаа гэж үү?” гэсэн асуулттай 
очихуйц цөхөрсөн байдалд орж байв. 

Намайг Ютагийн Логан ариун сүмийн 
хүлээлгийн өрөөний ард сууж байтал ариун 
сүмийн ерөнхийлөгч, миний дотны найз Ваан 
Ж.Фийтэрстөүн өрөөнд орж ирж, гайхлыг минь 
төрүүлж билээ. Тэрээр цугларагсдын өмнө 
зогсоод, бидэнтэй мэндчилэв. Тэрээр намайг 
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ариун сүмийн ажилтнуудын дунд байхыг 
анзаараад, ярихаа больж, нүд рүү минь харан, 
“Браф ах аа, өнөөдөр таныг ариун сүмд байгааг 
харахад сайхан байна” гэж хэлж билээ. 

Би тэр энгийн мөчид мэдэрсэн мэдрэмжээ хэзээ 
ч мартахгүй. Тэр мөчид Тэнгэрлэг Эцэг мутраа 
урагш дэлгээд, “Би энд байна” хэмээн хэлэх мэт 
болсон юм. 

Тэнгэрлэг Эцэг үнэхээр хүүхэд бүрийн залбирлыг 
анхааран сонсож, хариулдаг.15 Би Түүний 
хүүхдүүдийн нэгний хувьд, залбирлын минь 
хариу Бурханы цагт ирсэн гэдгийг мэднэ. Энэ 
туршлагаар, бид бол Бурханы хүүхдүүд бөгөөд 
одоо Түүний оршихуйг мэдэрч, Түүнтэй нэгэн 
өдөр хамт амьдрахаар буцаж болохын тулд Тэрээр 
биднийг энд илгээсэн гэдгийг хэзээ хэзээнээс илүү 
ойлгосон. 

Би Тэнгэрлэг Эцэг биднийг удирдаж, хөтлөн, 
зааж, бидний дэргэд хамт алхдаг гэдгийг гэрчилж 
байна. Бид Түүний Хүүг даган, Түүний үйлчлэгч, 
төлөөлөгч, бошиглогчдын үгсийг анхааралтай 

сонсох аваас мөнх амьдралд очих замаа олох 
болно. Есүс Христийн ариун нэрээр, амен.  
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Бурханы	ариун	төлөвлөгөөний	ачаар	бид	төрөх,	
үхэх	хоёр	нь	үнэндээ	Тэнгэрлэг	Эцэгтэйгээ	хамт	
амьдрах	мөнх	амьдралд	хүргэх	аяллын	маань	
ердөө	л	шавгууд	гэдгийг	олж	мэддэг.	

Эмч болохоор дадлага 
хийж эхлэх үед маань 
надад нэгэн залуу 
эхэд анхны хүүхдээ 
төрүүлэхэд нь туслах 
завшаан тохиосон юм. 
Тэр эх тайван, анхаарал 
нь төвлөрсөн мөн аз 
жаргалтай байлаа. 
Хүүхдийг төрөнгүүт би 
дөнгөж төрсөн эрхэм 
нандин нялх үрийг 

нь ээжид нь өгөв. Аз жаргалын нулимс хацрыг 
нь даган урсаж байв. Тэрээр шинэхэн мэндэлсэн 
хүүхдээ гар дээрээ аваад, зулайнаас хөлийн хуруу 
хүртэл нь үзэж шалгалаа. Тэр хүүхдээ энгэртээ 
наан, гагцхүү эх хүнд л байдаг тийм хайраар 
хайрлаж байв. Түүнтэй хамт тэр өрөөнд байх нь 
надад олдсон онцгой эрх байлаа. 

Бидний хүн нэг бүрийн амьдралын эхлэл ийм л 
байсан. Гэхдээ зөвхөн төрөлт үнэхээр бидний 
эхлэл байсан гэж үү? Дэлхийнхэн төрөх, үхэх 
хоёрыг амьдралын эхлэл, төгсгөл гэж үздэг. Гэхдээ 
Бурханы ариун төлөвлөгөөний ачаар бид төрөх, 
үхэх хоёр нь үнэндээ Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хамт 
амьдрах мөнх амьдралд хүргэх аяллын маань 
ердөө л шавгууд гэдгийг олж мэддэг.1 Тэдгээр 
нь Эцэгийн маань төлөвлөгөөний чухал хэсэг 
бөгөөд мөнх бус амьдрал, тэнгэр хоёр огтлолцдог 
ариун нандин цаг мөч юм. Өнөөдөр би олон 
жилийн турш эмнэлэгт ажилласан туршлага 
болон Сүмийн үйлчлэлээрээ дамжуулан төрөх, 
үхэхийг ажигласнаасаа сурсан зүйлээ эргэн харж, 
Эцэгийнхээ алдар суут төлөвлөгөөг гэрчлэхийг 
хүсэж байна. 

Бид төрөхөөсөө өмнө өөрсдийн сүнсний Эцэг, 
Бурхантай хамт амьдарч байсан. Энэ дэлхий дээр 
бид бүгдээрээ Түүний гэр бүлд ах, эгч, дүүс2 
бөгөөд бидний хүн нэг бүр Түүнд эрхэм билээ. 
Бид энэ мөнх бус амьдралаар амьдрахынхаа 
өмнө Түүнтэй хамт олон зуун жилийн туршид 
суралцан, сонголт хийж, бэлтгэж амьдарч байсан. 

Тэнгэрлэг Эцэг биднийг хайрладаг учраас 
Өөрийн өгч чадах хамгийн агуу бэлэг болох мөнх 
амьдралын бэлгийг хүлээн аваасай хэмээн хүсэж 
байдаг.3 Тэрээр уг бэлгээ зүгээр өгөөгүй, харин 
бид Түүнийг болон Түүний замыг сонгосноор 
бэлгийг нь хүлээн авах байв. Үүний тулд бид 
Түүний оршихуйг орхин явж, итгэх, өсөж хөгжих, 
өөрчлөгдөх гайхамшигтай бөгөөд хүнд аяллыг 
эхлүүлэх хэрэгтэй болсон. Эцэгийн бидэнд 
бэлдсэн аяллыг авралын буюу аз жаргалын 
төлөвлөгөө хэмээн нэрлэдэг.4 

Мөнх бус амьдралын өмнөх дэлхийн агуу 
зөвлөгөөн дээр Эцэг маань төлөвлөгөөнийхөө 
тухай бидэнд хэлсэн.5 Бид төлөвлөгөөг нь 
ойлгоод, баярлалдан уухайлж, маш аз жаргалтай 
байсан бөгөөд “өглөөний одод хамтдаа дуулж 
байв”.6 

Тэр төлөвлөгөө нь мөнх амьдралын тулгуур гэх 
гурван агуу тулгуур дээр тогтдог.7 

Эхний тулгуур бол мөнх бус аяллаа хийх газар 
буюу дэлхийн Бүтээлт юм.8 

Хоёр дахь тулгуур бол бидний анхны эцэг эх 
болох Адам, Ева хоёрын Уналт юм. Уналтын 
ачаар бидэнд зарим гайхамшигт зүйл өгөгджээ. 
Бид төрөх, бие махбод хүлээн авах боломжтой 
болсон.9 Би ээждээ намайг болон ах дүү нарыг 
минь энэ дэлхийд авчирч, Бурханы тухай бидэнд 
заасных нь төлөө үүрд талархах болно. 

Тэнгэрлэг Эцэгийн маань алдар суут төлөвлөгөө 

ДАЛЫН
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Бурхан бидэнд ёс суртахууны сонгох эрх буюу 
өөрөө сонгож, үйлдэх чадвар хийгээд эрхийг бас 
өгсөн.10 Мөн сайн сонголт хийхэд туслахын тулд 
Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд зарлигуудыг өгсөн. Бид 
өдөр бүр Бурханы зарлигуудыг дагаснаар Түүнд 
хайртай гэдгээ харуулдаг бөгөөд Тэрээр бидний 
амьдралыг адисалдаг.11 

Биднийг үргэлж сайн сонголт хийхгүй гэдгийг, 
өөрөөр хэлбэл, нүгэл үйлдэнэ гэдгийг Тэнгэрлэг 
Эцэг мэдэж байсан учраас бидэнд гурав дахь 
тулгуур болох Аврагч Есүс Христийг болон 
Түүний Цагаатгалыг өгсөн. Христ өвдөж, зовж 
шаналснаар бие махбодын үхэл, гэм нүглийн 
аль алиных нь төлөөсийг төлсөн.12 Тэр: “Бурхан 
ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц 
Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч 
мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм”13 хэмээн 
заажээ. 

Есүс Христ үргэлж Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ 
зарлигуудыг сахиж, төгс амьдралаар амьдарсан. 
Тэрээр Палестины замаар явж, мөнх амьдралын 
үнэнийг заан, өвчтэй нэгнийг анагааж, сохор 
нэгнийг хараатай болгон, үхсэн нэгнийг амилуулж 
байсан.14 Тэрээр “сайныг үйлдэж явсан”15 бөгөөд 
бүх хүнийг Өөрийнхөө жишээг дагахад урьсан 
билээ.16 

Тэрээр мөнх бус амьдралынхаа төгсгөлд өвдөг 
сөгдөн, залбирч: 

“Эцэг минь, хэрэв Та хүсэж байгаа бол энэ аягыг 
Надаас зайлуулаач. Гэвч Миний хүсэл бус, харин 
Таны хүсэл биелэгдэг.…” гэв. 

“Тэр зовж, шаналж байсан тул маш шаргуу 
залбирч байлаа. Түүний хөлс нь цусны дусал мэт 
газарт дусалж байв.”17 

Христ бошиглогч Иосеф Смитэд: 

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

Гэвч хэрэв тэд үл наманчлах аваас, бүр миний 
адилаар тэд зовох ёстой; 

Бүр бүхнээс хамгийн агуу Бурхан … өвдөхийн 
улмаас дагжин чичрэх, мөн сүв бүрээс цус 
шүүрэх, мөн бие хийгээд сүнс аль алиныг нь 
зовоход хүргэсэн”18 хэмээн хэлснээр Өөрийн 
зовлон шаналлын хэр хэмжээг бидэнд илүү сайн 
ойлгуулсан юм. 

Гетсеманийн цэцэрлэгт Тэрээр бидний гэм нүгэл, 
өвчин зовлон, өвдөлт шаналал, сул дорой байдлын 
төлөөсийг төлж эхэлсэн.19 Түүнийг энэ бүхнийг 
хийсний ачаар хэрэв бид Түүнтэй хамт алхахыг 
сонговол сул дорой байхдаа хэзээ ч ганцаар 
байхгүй. “Түүнийг баривчилж, гүтгэлгээр яллаж, 
цугларагсдын бахыг ханган шийтгэж, Түүнд 
Калварийн загалмай дээр үхэх ял оноосон юм.” 
Загалмай дээр “Тэрээр бүх л хүн төрөлхтний 
нүглийг цагаатгахын төлөө амиа өгсөн. Энэ бол 
дэлхий дээр амьдрах бүх хүнд зориулсан Түүний 
бэлэг билээ”.20 

Тэрээр: 

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

Би бол дэлхийн гэрэл ба амь; мөн би Эцэгийн 
надад өгсөн гашуун аяганаас ууж, дэлхийнхний 
нүглүүдийг өөр дээрээ авснаар Эцэгийг 
алдаршуулсан билээ”21 хэмээн хэлжээ. 

Тэгээд долоо хоногийн эхний өдөр22 Тэрээр дахин 
хэзээ ч үхэхгүйгээр, төгс бие махбодтойгоор 
булшнаас амилан босжээ. Тэр амилсан учраас бид 
ч бас амилуулагдана. 

Христ үнэхээр булшнаас амилсан гэдгийг би 
гэрчилж байна. Гэхдээ булшнаас амилж босохын 
тулд Тэрээр эхлээд үхэх шаардлагатай байсан. Бид 
ч мөн ингэх ёстой. 

Амьдралд минь ирсэн өөр нэгэн агуу адислал бол 
хүмүүсийг энэ хорвоог орхин явах үед орных нь 
дэргэд сууж байхдаа тэнгэртэй ойрхон байгаагаа 
мэдэрч байсан явдал юм. Олон жилийн өмнө 
өглөө эрт би нэгэн хорт хавдраар өвдсөн итгэлтэй 
хожмын үеийн гэгээнтэн бэлэвсэн эмэгтэйн 
хэвтэж байсан эмнэлгийн өрөө рүү орсон юм. 
Хоёр охин нь түүнтэй хамт сууж байв. Түүний 
орны дэргэд дөхөж очоод, дөнгөж саяхан нас 
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барж, дахин зовж шаналахааргүй болсныг даруй 
ойлгож билээ. 

Яг тэр мөчид өрөө амар амгалангаар дүүрсэн 
байв. Охид гунигтай байсан ч зүрх сэтгэл нь 
итгэлээр дүүрэн байлаа. Тэд ээжийгээ яваагүй, 
харин гэртээ буцсан гэдгийг мэдэж байв.23 Туйлын 
их гашуудаж, цаг хугацаа зогссон мэт болж, 
амьдрал шударга бус санагдах үед ч гэсэн бид 
Аврагч маань ч мөн адил зовж шаналсан тул 
Түүнээс тайвшралыг олж авч чадна.24 Миний 
хувьд тэр өрөөнд байх нь надад олдсон онцгой эрх 
байлаа. 

Биднийг үхэхэд бидний сүнс бие махбодыг маань 
орхин, бид аяллынхаа дараагийн шат болох 
сүнсний дэлхий рүү явдаг. Сүнсний дэлхий бол 
суралцах, наманчлах, уучлах, өөрчлөгдөх газар25 
бөгөөд тэнд бид амилуулалтыг хүлээдэг.26 

Ирээдүйд нэгэн сайхан өдөр, хэзээ ч юм төрж 
байсан хүн бүр булшнаас амилна. Бидний сүнс, 
бие махбод төгс хэлбэрээр дахин нэгдэх болно. 
Хөгшин залуу, эрэгтэй эмэгтэй, ёс бусчууд 
хийгээд зөв шударгыг үйлдэгсэд гээд бүх хүн 
амилах бөгөөд “бүх зүйл төгс хэлбэрээрээ 
сэргээгдэх болно.”27 

Бид амилуулагдсаныхаа дараа Аврагчаар 
шүүлгэснээр хамгийн дээд адислалыг хүртэнэ. 
Тэрээр: 

“Тиймийн тул тэд өөрсдийн үйлүүдийн дагуу 
шүүгдэж болохын тулд Эцэгийн хүчний дагуу би 
бүх хүмүүнийг өөртөө татах болно. 

Мөнхүү улиран тохиох дор, наманчилж мөн 
миний нэрэнд баптисм хүртэх хэн боловч 
дүүргэгдэх болно; мөн хэрэв тэр эцсээ хүртэл 
тэвчих аваас, болгоогтун, би дэлхийг шүүхээр 
зогсох тэр өдөр Эцэгийнхээ өмнө би түүний 
гэмгүйг үнэлэх болно”28 хэмээн айлдсан. 

Тэгээд Христээр болон Түүний Цагаатгалаар 
дамжуулан итгэл, наманчлал, баптисм, Ариун 
Сүнсийг хүлээн авах, эцсээ хүртэл тэвчих29 
зэргээр Түүнийг дагахаар сонгосон бүх хүн 
аяллынхаа төгсгөлд хүрч, “мөнх амьдралыг 
өвлөн авах тэнгэрлэг хувь заяагаа” хүлээн авна.30 

Тэд Түүнтэй хамт үүрд амьдрахаар Эцэгийнхээ 
оршихуйд эргэн очих болно. Бид ийнхүү зөвийг 
сонгох болтугай. 

Бидний амьдралд төрөх, үхэхийн хооронд 
тохиолддог зүйлээс гадна өөр олон зүйл 
тохиолддог. Би та бүхнийг ирээд, Христийг дага31 
хэмээн урьж байна. 

Би Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн бүх гишүүнд хандан, 
“Христэд ирэгтүн, мөн түүгээр төгөлдөржигтүн, 
мөн бурханлиг бусаас татгалзагтун,… [мөн] 
Христийн цусны урсалтаар [та нар] ариусгагдсан 
… ариун, толбогүй [болтугай]”32 хэмээн уриалж 
байна. 

Би энэ Сүмийн гишүүн хараахан болоогүй 
хүмүүсийг ирээд, Мормоны Номыг уншиж, 
номлогчдыг сонсоорой хэмээн урьж байна. 
Ирээд, итгэлтэй бол. Нүглээ наманчил. Ирээд, 
баптисм хүрт. Ариун Сүнсийг хүлээн ав. Ирээд, аз 
жаргалтай бөгөөд Христийг бүрэн дагаж амьдар. 
Та нар Түүн рүү ирж, зарлигуудыг нь дагаснаар 
ихэнхдээ хэцүү бэрх байдаг ч мөнх бус оршихуйд 
амар амгаланг болон зорилгыг мөн ирэх амьдралд 
мөнх амьдралыг олж авна гэдгийг амлаж байна.33 

Энэ үнэнийг мэдэрсэн ч ямар нэг шалтгаанаар 
төөрөн одсон хүмүүст хандан хэлэхэд, би та 
нарыг буцаж ирнэ үү хэмээн урьж байна. Өнөөдөр 
эргээд ир. Бидний Эцэг болон Есүс Христ 
та нарт хайртай. Христэд та нарын асуултад 
хариулах, зовлон шаналал, уй гашууг эдгээх мөн 
гэм нүглийг тань өршөөх хүч байгаа гэдгийг би 
гэрчилж байна. Би үүнийг үнэн гэдгийг мөн энэ 
бүх зүйл үнэн гэдгийг мэднэ. Христ амьд! Энэ 
Сүм Түүний Сүм. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Бидний	Сайн	Хоньчин	Есүс	Христ	өвчтэй	
хоньдынхоо	эдгэрч	байгааг	хараад	баясдаг.	

Нүгэлтнүүдэд 
Тэнгэрлэг Эцэг 
өгөөмөр нинжин 
сэтгэл үзүүлдгийг 
бид ухаарахдаа 
Түүний мөн чанараас 
цухасхан олж харан, 
нүглийг болоод нүгэл 
үйлддэг хүмүүсийг 
ялгаатай авч үздэгт 
нь талархдаг. 
Ийнхүү цухас 
харах нь “Түүний 

зан чанар, төгс байдал, шинж чанаруудыг илүү 
зөв ойлгоход”1 бидэнд тусалдаг бөгөөд Түүнд 
болон Түүний Хүү Есүс Христэд итгэх итгэлээ 
хөгжүүлэх үндэс суурь болдог. Бидний төгс бус 
байдалд Аврагч нинжин сэтгэлээр ханддаг нь 
биднийг Түүнд ойртуулдаг төдийгүй бидний 
наманчлах болон Түүнийг дуурайх байнгын 
хичээл зүтгэлийг урамшуулан дэмждэг билээ. Бид 
Түүнтэй илүү адил болох явцдаа бусдын гадаад 
төрх, зан аашийг үл харгалзан, тэдэнд Түүний 
адилаар ханддаг болдог. 

Францын зохиолч Виктор Гюгогийн Шоовдор 
хүмүүс романы гол үндэс2 нь хүний гадаад 
төрх байдлыг хувь хүнээс нь салгаж авч үзэх 
үзлийн нөлөө юм. Уг зохиолын эхэнд өгүүлэгч 
нь Дигнегийн бишоп Биенвэнү Мириелийг 
танилцуулдаг бөгөөд уг бишопт тулгарсан 
бэрхшээлийн талаар өгүүлдэг. Бурханыг 
үгүйсгэгч, Францын хувьсгалд үйлдсэн үйл 
хэргээсээ болж нийгэмдээ ад үзэгдсэн нэгэн хүн 
дээр тэр очих ёстой юу?3 

Өгүүлэгч уг бишоп тэр хүний төлөө жигшил 
зэвүүцлийг хэдийнээ мэдэрч байсныг дурддаг. 

Тэгээд өгүүлэгч “Хонины арьсан дээрх яр нь 
хоньчны жигшил зэвүүцлийг хүргэх нь зохистой 
юу?” гэсэн энгийн асуултыг тавьдаг.4 Өгүүлэгч 
бишопт хариулахдаа “Үгүй” гэсэн тодорхой 
хариултыг өгч, дараа нь “Ямар айхтар нүгэлтэй 
хонь вэ!” хэмээн хошигносон байдаг.5 

Энэ хэсэгт Гюго уг хүний “ёс бус байдлыг” 
хонины арьсны өвчинтэй зүйрлэсэн бөгөөд 
уг бишопыг өвчтэй хониноосоо холддоггүй 
хоньчинтой зүйрлэсэн. Бишоп өрөвч хүн бөгөөд уг 
зохиолд хожим нь өөр нэг хүнд буюу уг зохиолын 
гол баатар болох нэр төрөө алдсан, гэмт хэрэгтэн 
байсан Жан Вальжанд ийм өрөвч сэтгэлээр 
ханддаг. Бишопын нигүүлсэл болон өрөвч сэтгэл 
Жан Вальжанд амьдралын замаа өөрчлөх хүслийг 
төрүүлдэг. 

Бурхан судруудад нүглийг өвчинтэй зүйрлэдэг 
болохоор “Есүс Христ бидний зүйрлэсэн өвчин 
буюу нүгэлтэй тулгарах үедээ хэрхэн ханддаг вэ?” 
гэж асуух нь үндэслэлтэй юм. Аврагч “нүглийг 
өчүүхэн төдий ч хүлцсэн янзаар хүлээн зөвшөөрч 
чадах нь үгүй”6 гэж хэлсэн атлаа төгс бус бидэн 
рүү хэрхэн жигшин зэвүүцэхгүй харж чаддаг вэ? 

Хариулт нь энгийн бөгөөд тодорхой юм. Сайн 
Хоньчны хувьд7 Есүс Христ Өөрийн хонины 
өвчнийг эмчилгээ, асаргаа, хайр халамж хэрэгтэй 
нөхцөл байдал гэж үздэг. Энэ хоньчин нь бидний 
сайн Хоньчин бөгөөд хоньчин өвчтэй хоньдынхоо 
эдгэрч байгааг хараад баясдаг. 

Аврагч Өөрөө “хоньчин мэт сүргээ хариулж,”8 
“гээгдсэнийг хайж, тараагдсаныг буцааж, 
гэмтсэнийг боох бөгөөд өвчтэйг нь тэнхрүүлэх 
болно”9 хэмээн урьдаас хэлсэн байдаг. Урвагч 
израильчуудыг нүгэлт “шарх, сорви, өмхий 
яранд”10 баригдсан гэж дүрсэлсэн байсан ч Аврагч 
урамшуулан, сургамжилж мөн эдгээхээ амласан.11 

Бидний Сайн Хоньчин 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ ДЭЙЛ Г.РЭНЛАНД 
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Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь номлол 
үнэхээр хайр, нинжин сэтгэл, өрөвч байдлаар 
дүрслэгддэг. Тэрээр нүгэлтнүүдийг харж 
зайлсхийгээд, Галилын болоод Иудагийн тоостой 
замаар дуртай дургүй алхаж байсан юм биш. Тэр 
тэднээс жигшиж зэвүүцсэн байдлаар холдоогүй. 
Үгүй, Тэр харин тэдэнтэй хамт хооллосон.12 Тэр 
тусалж, адисалж, өргөн дэмжиж, сэнхрүүлэн 
зааж мөн айдас цөхрөлийг итгэл найдвар, баяр 
хөөрөөр орлуулсан. Тэр жинхэнэ хоньчин тул 
бидэнд дэмжлэг тусламж, итгэл найдвар өгөхөөр 
биднийг эрж хайн олдог билээ.13 Түүний нинжин 
сэтгэл, хайрыг ойлгох нь Түүнд итгэх итгэлээ 
хэрэгжүүлж, наманчилж, эдгэрэхэд тусалдаг. 

Иоханы сайн мэдээнд Аврагч нүгэлтэнд хэрхэн 
ойлгох сэтгэлээр хандсаны үр нөлөөний тухай 
цэдэглэсэн байдаг. Хуулийн багш нар болон 
фарисайчууд завхайрч байгаад баригдсан нэгэн 
эмэгтэйг Аврагч дээр авчрав. Буруутгагчид 
Мосегийн хуулийн дагуу уг эмэгтэй рүү чулуу 
шидэх ёстой гэж санал болгосон. Тэдний зогсоо 
зайгүй асуултын хариуд Есүс эцэст нь тэдэнд “Та 
нарын дундаас нүгэлгүй хүн нь эхлээд энэ эмэгтэй 
рүү чулуу шид” гэж хэлжээ. 

Буруушаагчид явж, “мөн ганц Есүс л үлджээ. 
Өнөөх эмэгтэй тэндээ зогссоор байв. 

Есүс … тэр эмэгтэйд—Эмэгтэй, тэд хаана байна? 
Чамайг хэн ч шийтгэсэнгүй юу? гэсэнд 

Тэр, Эзэн, хэн ч шийтгэсэнгүй гэв. Есүс, Би 
чамайг шийтгэхгүй. Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл 
бүү үйлд гэлээ.”14 

Есүс садар самууныг зөвтгөөгүй нь лавтай. Гэхдээ 
Тэрээр уг эмэгтэйг ч бас буруутгаагүй. Тэрээр 
эмэгтэйд амьдралаа өөрчлөхийг зөвлөсөн. Уг 
эмэгтэй Түүний нинжин сэтгэл, нигүүлслийн 
ачаар өөрчлөгдөх хүсэлтэй болжээ. Иосеф 
Смитийн Библийн орчуулгад тэр эмэгтэйн 
ямархуу шавь байсан талаар “Мөн уг эмэгтэй тэр 
цагаас эхлэн Бурханыг алдаршуулан мөн түүний 
нэрэнд итгэв” хэмээн өгүүлдэг.15 

Бурхан бусдыг ойлгодог болохоор бид Түүнийг 
нүгэлд хүлээцтэй ханддаг, нүглийг зөвшөөрдөг 
хэмээн буруугаар бодож болохгүй. Тэр тэгдэггүй. 

Аврагч биднийг нүглээс аврахаар ирсэн бөгөөд 
хамгийн чухал нь Тэрээр биднийг нүгэлдээ 
байхад маань аврахгүй.16 Асууж байцаах чадвар 
сайтай Зиезром нэгэнтээ “[Ирж буй Мессиа] 
нүгэлдээ буй өөрийн хүмүүсийг аврах уу?” гэж 
Амюлекээс асуун, урхидахыг оролддог. “Мөн 
Амюлек хариулж мөн түүнд хэлэв: Би танд хэлнэ, 
тэр тэгэхгүй, учир нь өөрийн үгийг үгүйсгэх нь 
түүнд боломжгүй бөлгөө. … Тэрээр нүгэлдээ 
буй тэднийг аварч чадахгүй” хэмээн хэлдэг.17 
Бид нүглээсээ аврагдахын тулд “наманчлалын 
нөхцлүүдийг” дагах ёстой ба энэ нь бодгалиудыг 
маань аврах Аврагчийн хүчийг чөлөөтэй болгоно 
хэмээн Амюлек бодит үнэнийг ярьсан.18 

Аврагчийн нинжин сэтгэл, хайр, нигүүлсэл 
биднийг Түүн рүү татдаг.19 Түүний Цагаатгалаар 
дамжуулан бид нүгэлт байдалдаа сэтгэл амар 
байхаа больдог.20 Бурхан Өөрт нь юу зөв бөгөөд 
хүлээн зөвшөөрөхүйц байдгийг мөн юу буруу, 
нүгэлт байдгийг тодорхой харуулдаг. Энэ нь 
Тэрээр өөрийн гэсэн бодолгүй, дуулгавартай 
дагалдагчидтай байхыг хүсдэггүй учраас 
юм. Үгүй ээ, Тэнгэрлэг Эцэг маань Өөрийн 
хүүхдүүдийг хүслээрээ, зориуд Өөртэй нь адил 
болохыг сонгоосой21 мөн Өөрийнхөө эдэлдэг тийм 
амьдралд тэнцээсэй хэмээн хүсдэг.22 Тийн үйлдэх 
явцдаа Түүний хүүхдүүд тэнгэрлэг хувь заяандаа 
хүрч, Түүнд байгаа бүхний өв залгамжлагчид 
болдог билээ.23 Энэхүү шалтгааны улмаас Сүмийн 
удирдагчид Бурханы зарлиг, сургаалыг Түүний 
хүслийн эсрэг амар хялбар болгож эсвэл бусдын 
таашаалд хүргэхээр өөрчилж болохгүй. 

Гэсэн хэдий ч, бидний Есүс Христийг дагах насан 
туршийн амьдралын замналд нүгэл үйлддэг 
хүмүүст хандсан Түүний сайхан сэтгэлийн жишээ 
тод томруун сургамж болдог юм. Нүгэлтэй бид 
бусдад Аврагчийн адил нинжин сэтгэл, хайраар 
хандах ёстой. Бид бас тусалж, адисалж, өргөн 
дэмжиж, сэнхрүүлэн зааж мөн айдас цөхрөлийг 
найдвар, баяр хөөрөөр орлуулах үүрэгтэй. 

Бузар гэж бодон бусдаас жигшиж, өөрсдөөс нь 
илүү нүгэлтэй хэмээн бусдыг шүүсэн хүмүүсийг 
Аврагч зэмлэдэг байсан.24 Энэ бол “Өөрсдийгөө 
зөвт хэмээн өөрсдөдөө итгээд, бусдыг 
басамжлагч” тэдэнд хандан Аврагчийн заасан 
сургамж юм. Тэрээр 
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“Хоёр хүн залбирахаар сүмд оржээ. Нэг нь 
фарисай, нөгөө нь татвар хураагч байж гэнэ. 

Фарисай хүн зогсоод өөртөө хандан “Бурхан, 
Тандаа би талархъя. Юу гэвэл би бусад хүмүүс 
шиг зальхай, шударга бус, завхай бишээ. Тэр 
байтугай энэ татвар хураагч шиг ч биш билээ. 

Би долоо хоногт хоёр удаа мацаг барьж, олсон 
бүгдийнхээ аравны нэгийг өргөдөг” гэж залбирав. 

Харин татвар хураагч нь зайдуу зогсоод, тэнгэр 
өөд харж ч зүрхлэлгүй, харин чээжээ дэлсэн байж, 
“Бурхан минь, нүгэлт намайг өршөөгөөч” гэв. 

Тэгээд Есүс “Би та нарт хэлье, [фарисай] нь биш, 
харин [татвар хураагч] энэ хүн зөвтгөгдөн гэртээ 
харив. Учир нь өөрийгөө өргөмжилдөг аливаа 
хүн номхруулагдаж, өөрийгөө даруу байлгагч нь 
өргөмжлөгдөнө”25 гэсэн сургаалт зүйрлэл айлджээ. 

Нүгэлтнийг буруушаадаг, өөрийгөө зөвтгөгч 
хүнээс наманчлагч нүгэлтэн нь Бурханд илүү 
ойртдог хэмээх бидэнд зориулсан энэхүү захиас 
тодорхой билээ. 

Өөрийгөө зөвтгөн, бусдыг шүүдэг хүний зан 
чанар Алмагийн өдрүүдэд ч байсан. Хүмүүс 
“сүмийг илүү бүрэн дүүрнээр байгуулж [эхлээд] 
… сүмийн хүмүүс бардам сэхүүн болж эхлэв … 
сүмийн хүмүүс өөрсдийн нүдэн дэх бардамналдаа 
хөөрцөглөж, … тэд бие биенээ тохуурхах болов, 
мөн тэдний хүсэл мөн тааллын дагуу сүсэглээгүй 
тэднийг хавчиж эхэлсэн.”26 

“Эдүгээ сүмийн хүмүүсийн дунд, сүмд 
харьяалагдсан нэг ч хүн сүмд харьяалагдаагүй 
тэдний эсрэг босч мөн хавчин гадуурхаж 
болохгүй, мөн тэдний өөрсдийнх нь дунд ч 
хавчлага байх ёсгүй” хэмээн энэ хавчлагыг 
тухайлан хориглосон байсан.27 Энэ удирдах 
зарчим хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд ч 
гэсэн ижил билээ. Бид Сүмд эсвэл Сүмийн гадуур 
хэнийг ч хавчсанаар буруутгагдаж болохгүй. 

Ямар нэг шалтгаанаар хавчигдаж байсан хүмүүс 
тэгш бус байдал болон гадуурхал ямар байдгийг 
мэддэг. 1960-аад оны үед Европт амьдарч байсан 

өсвөр насны хүүхдийн хувьд би америк хүн 
байснаасаа болж бас Сүмийн гишүүн байснаасаа 
болж хавчигдан, дээрэлхүүлж байхдаа үүнийг 
олонтоо мэдэрч билээ. Сургуулийн маань зарим 
хүүхэд намайг Америкийн Нэгдсэн Улсын  буруу 
гадаад бодлогын хариуцлагыг хүлээх ёстой 
мэтээр үздэг байв. Манай шашин тэдний улс 
оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шашнаас өөр байсан 
учраас шашныг маань миний амьдарч байсан 
улс орнуудыг доромжилж байгаа хэрэг гэж үздэг 
байсан. Хожим нь, дэлхий даяар өөр өөр улс 
орнуудад би арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах 
үзлээс болоод хавчигдаж байгаа буруу байдлыг 
зэрвэсхэн харж байсан юм. 

Хавчлага хэн нэгнийг доромжлох, дээрэлхэх, 
дарамтлах, албадан гаргах, ганцаардуулах эсвэл 
үзэн ядах зэрэг олон янз байдлаар илэрч болно. 
Өөр үзэл бодолтой хүмүүс рүү муу муухай дуу 
хоолой өргөх гадуурхлын эсрэг бид баттай зогсох 
ёстой. Нэг талаас, гадуурхал нь хүсэл бодлоо 
илэрхийлэх тэгш эрх чөлөөг өгөх хүсэлгүй 
байгаа байдлаас үүсдэг.28 Бүх хүн, шашин шүтдэг 
хүмүүс ч гэсэн өөрсдийн үзэл бодлыг олон нийтэд 
илэрхийлэх эрхтэй. Гэхдээ тэдгээр үзэл бодлоо 
илэрхийлсэн хүнд үзэн ядаж хандах эрх хэнд ч 
байхгүй. 

Манай гишүүдийг үзэн ядаж, гадуурхан хандаж 
байсан олон баримт байдгийг Сүмийн түүх 
харуулдаг. Бидэнд хэрхэн хандаж байсан шиг бид 
бусдад хандах нь хэчнээн егөөдөм гунигтай гээч. 
Аврагч “Тиймээс та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө 
хэрхэн хандаасай гэж хүссэнээрээ л өөрсдөө 
ч тийнхүү ханд” хэмээн заасан.29 Бид бусдаас 
хүндэтгэл хүсэхийн тулд өөрсдөө хүндэтгэл 
үзүүлэх ёстой. Түүнээс гадна, бидний жинхэнэ 
хөрвүүлэг “даруу байдал, зүрх сэтгэлийн 
хүлцэнгүй чанарыг” авчирдаг ба энэ нь “Ариун 
Сүнсийг” урьж, биднийг “төгс хайраар”30, бусдын 
төлөөх “чин сэтгэлийн хайраар”31 дүүргэдэг. 

Бидний Сайн Хоньчин хувиршгүй бөгөөд энэ 
дэлхий дээр байхдаа нүгэл, нүгэлтнүүдийн 
талаар ямар бодолтой байсан, одоо ч тэр хэвээрээ 
байгаа. Биднийг нүгэл үйлддэг гээд Тэр биднийг 
жигшдэггүй ч үе үе “Ямар айхтар нүгэлтэй 
хонь вэ!” гэж боддог байж таарна. Тэр бидэнд 
маш их хайртай болохоор бидэнд наманчлан, 
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цэвэршиж, тэгснээр Түүн дээр болон Тэнгэрлэг 
Эцэг дээрээ очих замыг бэлтгэж өгсөн юм.32 Тийн 
үйлдсэнээрээ Есүс Христ бидэнд дагаж болох 
жишээг, бүх хүнийг хүндэлж мөн хэнийг ч үзэн 
ядахгүй байх жишээг үзүүлсэн. 

Түүний дагалдагчийн хувьд бүгдээрээ Түүний 
хайрыг бүрэн дүүрэн харуулж, нэг нэгнээ ил тод, 
бүрэн дүүрэн хайрласнаараа хэн ч ганцаардсан, 
орхигдсон, итгэл найдвараа алдсан сэтгэгдлийг 
мэдрэхгүй байг. Есүс Христ бол бидний Сайн 
Хоньчин бөгөөд биднийг хайрлаж, бидэнд санаа 
тавьдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр биднийг 
мэддэг мөн Өөрийн хоньдын төлөө амьдралаа 
өгсөн.33 Тэр бидний төлөө амьдардаг бөгөөд 
биднээс Өөрийг нь мэдээсэй мөн Өөрт нь итгэх 
итгэлээ хөгжүүлээсэй хэмээн хүсдэг. Би Түүнд 
хайртай мөн Түүнд их талархдаг. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Хэрэв	бид	тууштай	байж,	итгэлдээ	эргэлзэхгүй	
байвал	Их	Эзэн	амьдралын	саад	бэрхшээлийг	
даван	туулах	чадамжийг	маань	нэмэгдүүлэх	
болно.	

Хүндэт ах, эгч нар 
аа, би ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсон 
бол манай үеийн 
Бурханы бошиглогч 
гэдгийг мэднэ хэмээн 
гэрчилж, өнөөдрийн 
захиасаа эхлэхийг 
хүсэж байна. Мөн 
Тэргүүн Зөвлөл дэх 
түүний зөвлөхүүд 
болон Арван хоёр 
төлөөлөгч бол 

бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч юм. Тэд Их Эзэн 
Есүс Христийг төлөөлдөг бөгөөд өөрсдөд нь 
илчлэгдсэнээр Түүний оюун хийгээд тааллыг 
тунхаглах эрхтэй. Та нар тэдний зөвлөгөөг 
дагаснаар аюулгүй байж чадна гэдгийг би 
гэрчилж байна. Эдүгээ биднийг саад бэрхшээлтэй 
тулгарахдаа эргэлзэхгүй байж болохын тулд 
Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христэд 
болон Түүний Цагаатгалд итгэх итгэлээ 
хүчирхэгжүүлэхэд онцгойлон анхаарахад нь Их 
Эзэн тэднийг сүнслэгээр өдөөж байдаг. 

Бид Зарахемлагийн нутгаас Лихай-Нифайн 
нутаг руу ах дүүсийнхээ талаар сураглахаар 
илгээгдсэн Аммон гэгдэх эрийн тухай Мормоны 
Номоос уншдаг. Тэрээр тэндээс леменчүүдийн 
боолчлолд буй Хаан Лимхай, түүний хүмүүсийг 
олдог. Зарахемла дахь хүмүүсийнхээ талаар 
Аммоны хуваалцсан зүйлс нь Хаан Лимхайд урам 
хайрлажээ. Түүний зүрх сэтгэл агуу их найдвар, 
баяр баяслаар дүүргэгдсэн бөгөөд тэрээр хүмүүсээ 
ариун сүмд цуглуулан: 

“Тиймийн тул, тэргүүнээ өргөцгөө, мөн баяс, мөн 
найдлагаа Бурханд хандуул. 

… Хэрэв та нар зүрх сэтгэлийн дүүрэн 
зорилготойгоор Их Эзэнд хандвал, мөн оюуныхаа 
бүх чармайлтаар түүнд үйлчилбэл, тэрээр таалал 
мөн хүслийнхээ дагуу, та нарыг боолчлолоос 
гарган чөлөөлөх болно”1 хэмээв. 

Аммоны үгс Хаан Лимхайн хүмүүсийн итгэлд 
маш гүнзгий нөлөөлсөн бөгөөд улмаар тэд 
хэцүү нөхцөл байдалд байгаагаасаа үл хамааран 
үйлчилж, зарлигуудыг нь дагана хэмээн 
Бурхантай гэрээ хийсэн юм. Итгэлийнхээ хүчээр 
тэд леменчүүдийн гараас оргон зайлах төлөвлөгөө 
зохиож чадсан билээ.2 

Ах, эгч нар аа, хаан Лимхайн хүмүүстээ өгсөн 
урилгыг мөн үүний бидэнд хэрхэн хамаатай 
болохыг эргэцүүлж үзээрэй. Тэрээр: “тэргүүнээ 
өргөцгөө, мөн баяс, мөн найдлагаа Бурханд 
хандуул” хэмээн айлдсан. Лимхай энэ үгсээр 
дамжуулан итгэлийн нүдээр ирээдүйгээ харж, 
айдсаа итгэлээс төрсөн найдварын өөдрөг үзлээр 
сольж, нөхцөл байдлаасаа үл хамааран Бурханд 
итгэх итгэлдээ эргэлзэхгүй байхыг хүмүүстээ 
уриалсан. 

Мөнх бус амьдрал бол Бурханы бидэнд 
зарлигласан бүх зүйлийг хийх нь үү, үгүй юу 
гэдгийг харж, нотлох сорилт шалгалтын үе юм.3 
Маш хэцүү зүйлс тохиолдох үед ч Христэд 
гуйвшгүй итгэдэг байх шаардлагатай. Энэ нь 
биднээс Христэд тууштайгаар итгэн, Сүнсээр 
удирдуулан, Бурхан бидний хэрэгцээг хангана 
гэсэн найдвартайгаар урагш тэмүүлэхийг 
шаардана.4 

Аврагч дэлхий дээрх тохинууллынхаа төгсгөлд, 

Бурханд эргэлзэхгүйгээр найдах нь 

ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛ 
АХЛАГЧ УЛИССЕС СОАРЕС 
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баривчлагдахынхаа өмнөхөн дагалдагчдадаа 
“Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой 
байгтун. Би ертөнцийг ялсан”5 хэмээн айлдсан. 

Эцэгийн Төрсөн Ганц Хүү Есүс Христ нүгэлгүй 
амьдарч, дэлхийн бүхий л уруу таталт, өвчин 
шаналал, саад бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийг даван 
туулсан талаар хэдэн хором тунгаан бодоцгооё. 
Тэрээр Гетсеманид дусал дуслаар цусаа урсгаж, 
дүрслэхийн аргагүй аймшигт өвдөлт шаналлыг 
амссан. Тэрээр бидний өвчин, шаналлыг Өөр 
дээрээ авсан юм. Бидний хүн нэг бүрийн ачааг 
хөнгөлж, туслахад Тэр бэлэн байдаг. Тэрээр 
амь амьдрал, зовлон шаналал, үхэл хийгээд 
Амилалтаараа энэ дэлхийд амар амгаланг олж 
авч, баясахад маань саад тотгор болох бүхнийг 
зайлуулсан. Түүний цагаатгагч золиослолын үр 
шимийг Түүнийг хүлээн зөвшөөрч, өөрийгөө 
үгүйсгэж, загалмайгаа үүрэн, үнэнч дагалдагчийн 
хувиар Түүнийг дагах хүмүүс хүртэх болно.6 
Тиймээс Есүс Христэд болон Түүний цагаатгалд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлэх аваас бид хүчирхэгжиж, 
ачаа маань хөнгөрч, Түүгээр дамжуулан 
ертөнцийг ялах болно. 

Ах, эгч нар аа, бид Аврагчаас хүлээн авч 
болох найдвар, хүч чадлыг хүсэхдээ тэргүүнээ 
өргөн, баясаж, эргэлзэхгүйгээр урагш тэмүүлэх 
шалтгаантай болдог. “Учир нь эргэлзэгч нэгэн нь 
салхиар туугдан давалгаалах тэнгисийн долгио 
мэт ажээ. … Тэр хоёр санаа өвөрлөгч бөгөөд бүх 
үйлдээ тогтворгүй байдаг юм.”7 

Хаан Лимхай үүний адил “Гэвч хэрэв та нар 
зүрх сэтгэлийн дүүрэн зорилготойгоор Их Эзэнд 
хандвал, … мөн оюуныхаа бүх чармайлтаар 
түүнд үйлчилбэл, хэрэв та нар үүнийг хийвэл, 
тэрээр таалал мөн хүслийнхээ дагуу, та нарыг 
боолчлолоос гарган чөлөөлөх болно”8 хэмээн 
ухуулсан. 

Бидэнд хандан сануулсан Аврагчийн дараах 
үгсийг сонсогтун: 

Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бурханд итгэ, мөн Надад 
итгэ. 

Хэрэв та нар Намайг хайрладаг бол, Миний 
тушаалуудыг сахь. 

“Миний тушаалуудыг сахидаг хүн Намайг 
хайрлагч мөн. Намайг хайрладаг хүн Миний Эцэгт 
хайрлагдана. Би тэр хүнийг хайрлаж, Өөрийгөө 
түүнд илчилнэ.”9 

Бурхан итгэлийн маань дагуу биднийг адисалдаг.10 
Итгэл бол бурханлаг зорилго, хэтийн төлөвтэй 
амьдрахын эх сурвалж болдог. Итгэл бол 
хичээнгүй байдлыг өдөөдөг бодит зарчим юм. Энэ 
нь Бурхан, Есүс Христ хоёрын биднээс хийхийг 
хүссэн бүх зүйлийг дуртайяа хийх хүсэл, эерэг 
хандлагад оршдог амин чухал, бодит хүч. Энэ 
нь биднийг өвдөг сөхрөн, Их Эзэнээс удирдамж 
хүсэж, босоод Түүний хүсэлтэй нийцэх зүйлсэд 
хүрэх итгэлтэйгээр үйлдэхэд хүргэдэг. 

Би олон жилийн өмнө номлолын ерөнхийлөгчөөр 
үйлчилж байхдаа нэгэн хайртай номлогчийнхоо 
эцэг эхээс нь тэр номлогчийн дүүг нас барсан 
тухай мэдээг хүлээж авсан юм. Тэрхүү хүндхэн 
цаг мөчид түүнтэй хамт Бурханы хүүхдүүддээ 
зориулсан гайхамшигт авралын төлөвлөгөөний 
талаар мөн энэ мэдлэг нь түүнийг хэрхэн 
тайтгаруулах тухай ярилцаж байснаа би санаж 
байна. 

Хэдийгээр тэр уг гунигт мэдээг сонсоод 
цочирдон, гашуудаж байсан ч нүдэндээ нулимс 
цийлэгнүүлэн байж, Бурханд итгэх итгэлээрээ 
дамжуулан дүүгийнхээ амьдралд баясан байв. Тэр 
Их Эзэний эрхэм их нигүүлсэлд эргэлзэхгүйгээр 
итгэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. Бурханы өөрт нь 
болон гэр бүлд нь амласан амлалтуудад зохистой 
байж болохын тулд номлолдоо үргэлжлүүлэн 
итгэлтэйгээр, хичээнгүйлэн үйлчилнэ хэмээн 
надад эрс шийдэмгий хэлж билээ. Шаардлагатай 
цаг мөчид тэрхүү итгэлтэй номлогч зүрх сэтгэлээ 
Бурханд хандуулж, бүхий л найдвараа Түүнд 
тавьж, Их Эзэнд итгэлтэйгээр, хичээнгүйлэн 
үйлчлэх амлалтаа шинэчилсэн юм. 

Ах, эгч нар аа, хэрэв бид Бурханд итгэх тууштай 
итгэлгүй, Түүнд үйлчлэх хүсэлгүй бол мөнх бус 
байдлын хэцүү бэрх туршлагууд маань биднийг 
хүнд буулганд дарагдан байгаа мэт мэдрэмж рүү 
хөтөлж, бид сайн мэдээний дагуу бүрэн дүүрэн 
амьдрах идэвх зүтгэлгүй болно. Итгэлгүй бол 
бид амьдралд маань хожим тохиох зүйлүүдийн 
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талаарх Бурханы төлөвлөгөөнд талархах чадвараа 
алдах болно.11 

Энэхүү сорилтын цаг мөчид уруу таталтад өртөх 
хэн нэгнийг үргэлж ажиглан хайж байдаг өстөн 
дайсан учир шалтгаан, бодлыг маань бидний 
эсрэг ашиглахыг хичээж байдаг. Тэрээр бидэнд 
сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдрах нь 
ямар ч ашиггүй хэмээн итгүүлэхийг оролддог. 
Эгэл хүмүүний оюун ухаан “Бурханы Сүнсний 
зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд 
эдгээр нь мунхаг явдал”12 гэдгийг санагтун. Сатан 
бол “Бурханы дайсан, мөн үргэлж түүний эсрэг 
тулалддаг, мөн нүгэл үйлдэхэд, мөн хилэнцэтийг 
үйлдэхэд үргэлж урьж мөн татдаг”13 гэдгийг 
санаарай. Биднийг хууран мэхлэхийг түүнд 
зөвшөөрч болохгүй. Учир нь бид зөвшөөрөх юм 
бол итгэл маань доройтож, Бурханы адислалыг 
олж авах хүчээ алдах болно. 

Хэрэв бид тууштай байж, итгэлдээ эргэлзэхгүй 
байвал Их Эзэн амьдралын саад бэрхшээлийг 
даван туулах чадамжийг маань нэмэгдүүлэх 
болно. Бид сөрөг өдөөлтийг дарах боломжтой 
болж, бүр давж гарч чадамгүй саад тотгорыг 
ч давах чадвараа хөгжүүлэх болно. Энэхүү 
чадвар нь Хаан Лимхайн хүмүүст леменчүүдийн 
боолчлолоос ер бусын байдалтайгаар оргон зайлах 
боломжийг өгсөн юм. 

Ах, эгч нар аа, би та бүхнийг Бурханд болон 
өнөө үеийн бошиглогчдын сургаалд бүхий л 
итгэл найдвараа тавихад урьж байна. Та бүгдийг 
Бурхантай хийсэн гэрээгээ шинэчилж, амьдралын 
хүнд хэцүү нөхцөл байдлаасаа үл хамааран бүхий 
л зүрх сэтгэлээрээ Түүнд үйлчлэхэд урьж байна. 
Христэд итгэх нугаршгүй итгэлийнхээ хүчээр та 
бүхэн нүгэл, эргэлзээ, аз жаргалгүй байдал, зовлон 
шаналлын боолчлолоосоо чөлөөлөгдөн, бүхий 
л амлагдсан адислалуудыг хайртай Тэнгэрлэг 
Эцэгээсээ хүлээн авах болно хэмээн би гэрчилж 
байна. 

Бурхан бодитой гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр 
амьд. Тэр бидэнд хайртай. Тэр бидний залбирлыг 
аз жаргалтай, эргэлзээтэй, уйтгар гунигтай, 

цөхөрсөн цаг мөч бүхэнд сонсдог. Есүс Христ бол 
дэлхийн Аврагч гэдгийг гэрчилж байна. Тэр бол 
Гэтэлгэгч. 

Би өнөөдрийн үгсээ португаль дууллын номонд 
гардаг “Not Now but in the Coming Years” дууллын 
үгсээр төгсгөе. 

Зүрх сэтгэлд маань нарны оронд үүл сүүдэрлэсэн 
бол 

Өвчин зовлон биднийг зовоож байвал зүгээр ээ, 
Таныг хэн гэдгийг удахгүй мэдэх болно 

Есүс биднийг мутраараа удирдаж, яагаад гэдгийг 
хэлэх болно 

Түүний дууг сонсвол Тэр бидэнд удахгүй хэлэх 
болно 

Бурханд эргэлзэхгүйгээр найд, биднийг 
дэмжихийг Түүнд зөвшөөр 

Түүний алдар сууг магтан дуулахаа бүү зогсоо, 
Тэр дараа нь тайлбарлах болно.14 

Энэ бүгдийг би Есүс Христийн ариун нэрээр 
хэллээ, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  Мозая 7:19, 33. 
2.  Moзая 21:32; 22:1-14-ыг үзнэ үү. 
3.  Абрахам 3:25-ыг үзнэ үү. 
4.  1 Нифай 4:6-7; 2Нифай 31:20-ыг үзнэ үү. 
5.  Иохан 16:33. 
6.  Лук 9:23-ыг үзнэ үү. 
7.  Иаков 1:6, 8. 
8.  Moзая 7:33; тодотгол нэмэгдсэн. 
9.  Иохан 14:1, 15, 21. 
10.  2 Нифай 27:23; Алма 37:40; Ифер 12:29-ийг үзнэ үү. 
11.  Сургаал ба Гэрээ 58:3-ыг үзнэ үү. 
12.  1 Коринт 2:14. 
13.  Moронай 7:12. 
14.  Португаль дууллын номын 156-р дуу “Agora não, mas 

logo mais,”-г англи хэл рүү орчуулав; “Not Now but in 
the Coming Years”. 
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Бүр	хамгийн	хэцүү,	харанхуй	үед	ч	бидний	эргэн	
тойронд	гэрэл	гэгээ,	сайн	сайхан	байдаг.	

Паул коринтчуудад 

Бид бүх талаараа 
зовдог боловч 
няцардаггүй. Сандардаг 
боловч цөхөрдөггүй. 

Хавчигддаг боловч 
хаягддаггүй, цохигддог 
боловч мөхдөггүй”1 
гэсэн найдварын 
гайхамшигт захиасыг 
хуваалцжээ. 

Паулын найдварын эх үүсвэр юу байсан бэ? 
Түүний юу гэж тайлбарласныг сонс доо. 
“’Харанхуйгаас гэрэл гэрэлтэг’ гэж айлдсан 
Бурхан бол Христийн нүүрэн дэх Бурханы алдрын 
мэдлэгийн гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд 
гэрэлтсэн Нэгэн мөн.”2 

Бүр хамгийн хэцүү, харанхуй үед ч бидний эргэн 
тойронд гэрэл гэгээ, сайн сайхан байдаг. Өнгөрсөн 
10-р сард ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф бидэнд 
“Бидний эргэн тойронд гэрэл, үнэний гайхалтай 
арвин баялаг байдаг бөгөөд бид өөрсдөдөө байгаа 
зүйлдээ үнэхээр талархдаг болов уу хэмээн би 
гайхан боддог” хэмээн сануулсан билээ.3 

Гэвч дайсан “хүмүүний үрсийн мэлмийг сохолж 
зүрхийг хатууруулж, мөн өргөн замаар тэднийг 
удирда[х] … харанхуйлах манан[д]”4 бидний 
анхаарлыг төвлөрүүлэх зорилготой. 

Аврагч бидний амьдарч буй цаг үед тулгарах 
бэрхшээлүүдийн талаар төгс ойлголттой учраас 

“Бурханаас буй нь гэрэл юм; мөн гэрлийг хүлээн 
авдаг мөн Бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл 
хүлээн авдаг; мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл 
улам улам хурц болон өсдөг”5 хэмээх амлалтыг 
өгсөн. 

Бид бүгдээрээ Бурханы хүүхэд. Гэрлийг хүлээн 
авах, Бурханд үлдэх, илүү их гэрэл хүлээн авах нь 
бидний бүтээгдсэн зорилго юм. Бид бүр эхлэлээс 
уг гэрлийг болон Тэнгэрлэг Эцэгийг мөн Түүний 
төлөвлөгөөг дагаж ирсэн. Гэрлийг эрэлхийлэх нь 
бидний сүнслэг ДНК-д байдаг. 

Би энэхүү мөнхийн үнэнийг санаанд оромгүй 
газар маш сайхан зааж байхыг сонссон. Намайг 
нэгэн томоохон банкинд ажиллаж байх үед 
Мичиган их сургуулийн бизнесийн удирдагчдад 
зориулсан сургалтад оролцоход урьсан юм. 
Сургалтын үеэр Ким Камэрон профессор эерэг 
байдлаар удирдах тухай үзэл баримтлалыг мөн 
үүний гелиотроп үр нөлөөний талаар заасан. 
“Бүх амьд организм эерэг энерги болох [гэрэл] 
рүү тэмүүлэн, сөрөг энерги болох [харанхуйгаас] 
зайлсхийх хандлагатай байдаг. Нэг эст 
организмаас эхлээд хүний нарийн ээдрээтэй бие 
махбодын тогтолцоо хүртэл бүх амьд организм 
байгалиасаа эерэг зүйлс рүү тэмүүлэн, сөрөг 
зүйлсээс зайлсхийх төлөвтэй байдаг” хэмээн тэр 
тайлбарласан юм.6 

Мөн олон янзын судалгааны дүнд тэрээр 
амжилттай ажлын байрны соёлын гурван чухал 
бүрэлдэхүүн болох өрөвч энэрэнгүй сэтгэл, 
уучлал, талархал дээр анхаарлаа төвлөрүүлжээ.7 
Хүмүүсийг эерэг [гэрэл] рүү эргэх үед Дэлхийн 
Гэрэл Есүс Христийн үзүүлсэн төгс зан чанарууд 
бий болж эхэлдэг нь ойлгомжтой. 

Ах, эгч нар аа, бид бүгдэд уг гэрэл боломжтой 

Төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өсөх 
болно

ДАЛЫН
АХЛАГЧ МАРК А.БРАГГ 
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байдаг болохоор тайвшралыг мэдрээрэй. Уг 
гэрлийг үргэлж олж болох гурван газрыг та 
бүхэнд зөвлөж хэлэхийг минь зөвшөөрнө үү. 

1. Сүмийн гэрэл 

Сүм бол улам бүр харанхуй болж буй дэлхий дэх 
гэрэлт цамхаг. Энэ цаг үе бол Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 
гишүүн байхад гайхамшигтай цаг. Сүм урьд 
өмнө нь хэзээ ч байгаагүй хүчирхэг болсон 
байна.8 Шинэ гишүүд бидэнтэй нэгдэж, шинэ 
цуглаан үүсэж, шинэ номлогчид дуудагдан, шинэ 
газрууд сайн мэдээнд нээлттэй болсноор өдөр 
бүр илүү их хүчирхэгжиж байна. Сүм дээрх 
үйл ажиллагаанаас хэсэг хугацаагаар холдсон 
хүмүүс буцаж ирж байгааг бид хардаг бөгөөд 
ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны төсөөлөн хэлсэн 
аврах ажиллагаа өдөр бүр гайхамшгуудыг авчирч 
байна. 

Би саяхан Парагвай, Уругвай, Чили, Аргентинд 
Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө чуулган 
дээр өсвөр үеийнхэнтэй уулзсан юм. Мянга 
мянган өсвөр үеийнхэн Аврагчийг хайрлах хайраа 
хүчирхэгжүүлэн долоо хоногийг өнгөрөөсөн 
бөгөөд Христийн гэрэл, хайрыг цацруулсаар гэр 
орон, найз нөхөд рүүгээ буцацгаасан. 

Сүмийг шүүмжлэгчид үргэлж байсаар байх болно. 
Энэ нь эхлэлээс ч тийм байсан мөн эцсийг хүртэл 
тийм байна. Гэвч эдгээр шүүмжлэлд бидэнд 
өгөгдсөн тэрхүү гэрлийг хүлээн авах мэдрэмжийг 
маань бууруулах боломжийг бүү олгоорой. 
Гэрлийг таньж мөн эрэлхийлэх нь бидэнд илүү их 
гэрэл хүлээн авах боломж олгоно. 

Улам бүр харанхуйлж буй дэлхийд Сүмийн	гэрэл	
төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өсөх 
болно. 

2. Сайн мэдээний гэрэл 

Сайн мэдээний гэрэл нь “төгс өдрийг авчрах 
хүртэл улам тод гэрэлтсээр байх”9 зам бөгөөд энэ 
нь дэлхий даяар бидний гэр бүл, ариун сүмүүдэд 
хамгийн хурц тод гэрэлтдэг. 

Миний	сайн	мэдээг	номло товхимолд “Гэр бүлүүд 

сайн мэдээний гэрлээр дамжуулан үл ойлголцох 
байдал, зөрчил, сөргөлдөөн, бэрхшээлүүдийг 
шийдвэрлэж чадна. Санал зөрөлдөөний улмаас 
хагаралд хүрсэн гэр бүлүүд наманчлал, уучлал, 
Есүс Христийн Цагаатгалд итгэх итгэлээр 
дамжуулан илааршиж чадна”10 гэж тунхагладаг. 
Өнөөдөр хэзээ хэзээнээс илүү гэр бүлүүд маань 
эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст агуу гэрлийн 
эх үүсвэр болох ёстой болоод байна. Гэр бүлүүд 
хайр, эелдэг найрсаг байдлаа нэмэгдүүлснээр 
гэрлээ ч нэмэгдүүлдэг. Бид “итгэл …, наманчлал, 
өршөөл, хүндэтгэл, хайр, өрөвч сэтгэлтэй”11 гэр 
бүлүүдийг байгуулснаар Аврагчийг болон нэг 
нэгнээ хайрлах хайрыг илүү их мэдрэх болно. Гэр 
бүл хүчирхэгжин, бидний хүн нэг бүрд байгаа 
гэрэл улам улам хурц болон өсөх болно. 

Бид Библийн толь бичгээс “Ариун нандин 
байдлын хувьд зөвхөн гэр орныг ариун сүмтэй 
харьцуулж болдог” гэж уншдаг.12 Одоо бидэнд үйл 
ажиллагаагаа явуулж буй 155 ариун сүм байгаа 
бөгөөд удахгүй илүү олон ариун сүм нээгдэнэ. Энэ 
амьдралд болон мөнхөд холбогдох гэр бүлүүдийн 
тоо ихсэж байна. Гишүүд авралын ёслолуудыг нь 
гүйцэтгэхээр илүү олон өвөг дээдсийнхээ нэрсийг 
илгээж байна. Бид үнэхээр хөшигний хоёр талын 
аль алинд нь агуу баяр баяслыг мэдэрч, баярлан 
уухайлж байна. 

Улам бүр харанхуйлж буй дэлхийд сайн	мэдээний	
гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон 
өсөх болно. 

3. Христийн гэрэл 

Дэлхийн Гэрэл болох Есүс Христийг 
дурдалгүйгээр дэлхий дээрх гэрлийн талаар 
ярих боломжгүй. Энэ амьдралд ирсэн хүн бүр 
гэртээ эргэж очиход нь туслах Христийн гэрлээр 
адислагдсан байдаг нь хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг 
Эцэг байдгийн нотолгоо юм. Пакэр “Христийн 
Сүнс үргэлж байдаг. … Христийн гэрэл нь нарны 
гэрэл шиг түгээмэл зүйл юм. Хүний амьдрал 
хаана байна, тэнд Христийн Сүнс байдаг”13 
хэмээн заасан билээ. Христийн гэрэл “үргэлж 
сайныг үйлдэхэд урьж мөн татдаг”14 бөгөөд сайн 
сайхан, үнэнийг эрэлхийлдэг хүн бүрийг Ариун 
Сүнсийг хүлээн авахад бэлтгэдэг. 
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Аврагч Өөрийгөө “та нарын мэлмийг 
гэгээрүүлдэг,” “ойлголтуудыг амьдруулдаг,” 
“бүх зүйлд амьдралыг өгдөг”15 гэрэл гэж заадаг. 
Христийн гэрэл бидэнд бусдыг Аврагчийн 
мэлмийгээр харахад тусалдаг. Бид бусдын зовлон 
бэрхшээлийг илүү сайн ойлгож, тэднийг илүү 
их хайрлах болно. Энэ нь бидний адил шүтэн 
биширч, үйлчилдэггүй хүмүүст тэвчээртэй 
хандахад маань тусалдаг. Энэ нь аз жаргалын 
агуу төлөвлөгөөг илүү бүрэн дүүрэн ойлгож, 
өөрсдийгөө уг агуу, хайраар дүүрэн төлөвлөгөөнд 
хэрхэн багтдагаа мэдэхэд тусалдаг. Энэ нь бидний 
хийж буй бүх зүйлд амь амьдрал, утга учир, 
зорилго чиглүүлэг өгдөг. Христийн гэрлийг илүү 
бүрэн дүүрэн ойлгосноор ирэх бүхий л аз жаргал 
дундаас Христийн гэрэл гэр бүл, найз нөхөд, бүр 
үл таних нэгэнд ч гэсэн нөлөөгөө үзүүлж байгааг 
харах баяр баясгаланг юутай ч харьцуулшгүй. 

Би 2015 онд Калифорнийн өмнөд хэсэгт шатаж 
байсан гадасны төвийг хамгаалахаар тэмцсэн 
хэсэг бүлэг зоримог гал сөнөөгчдийн тухай 
сонсоод, энэ баяр баяслыг мэдэрсэн юм. Гал 
улам бүр дүрэлзэхэд батальоны командлагч 
ариун нандин шүтээнийг болон ариун ёслолын 
аягануудыг галаас гаргахын тулд хаана хадгалдаг 
болохыг нь ХҮГ найзаасаа асуув. Найз нь ариун 
нандин шүтээн гэж байдаггүй, ариун ёслолын 
аягануудыг хялбархан олж болдог гэж хэлжээ. 
Гэвч командлагч ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй 
гэж бодсон учраас ханан дээрх Христийн бүх 
зургийг шатаж байсан байшингаас гаргуулахаар 
гал сөнөөгчдийг явуулав. Тэд гал сөнөөгчдийг 
хамгаалж магадгүй гэж найдаад, нэг зургийг бүр 
галын машиндаа тавьсан байна. Командлагчийн 
аюултай, хүнд нөхцөл байдалд байгаа ч эелдэг, 
сайхан зан гаргасанд мөн Христийн гэрлийг 
мэдэрсэнд миний сэтгэл үнэхээр их хөдөлсөн юм. 

Улам бүр харанхуйлж буй дэлхийд Христийн	
гэрэл тэрхүү төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц 
болон өсөх болно. 

“Гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая”16 хэмээх Паулын 
үгийг би дахин тунхаглаж байна. Би Христийн 
талаар гэрчилж байна. Тэр бол Дэлхийн Гэрэл. 
Бид Сүмд илүү идэвхтэй явж, сайн мэдээний 
зарчмуудыг гэр бүлдээ илүү сайн хэрэгжүүлснээр 
бидэнд өгөгдсөн тэрхүү гэрлээр хүчирхэгжих 
болтугай. Бид үргэлж бусдаас Христийн гэрлийг 
олж харан, тэдэнд өөрсдийнхөө гэрлийг олж 
харахад туслах болтугай. Бид уг гэрлийг хүлээн 
авснаар “гэрлүүдийн Эцэг”17 Тэнгэрлэг Эцэгээ 
дахин харах тэрхүү төгс өдрийг хүртэл илүү их 
гэрлээр адислагдах болно. Би үүнийг Дэлхийн 
Гэрэл, Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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Есүс	Христийн	сайн	мэдээ	Түүний	хүчээр	дүүрэн	
байдаг.	Уг	хүч	нь	үнэн	сэтгэлээсээ	эрэлхийлэх	
Бурханы	охин,	хөвгүүн	бүрд	боломжтой.	

Хайрт ах, эгч нар минь, 
бид хамгийн хэцүү 
эрин үед амьдарч 
байна. Бидний эргэн 
тойронд хаа сайгүй 
сорилт бэрхшээл, 
зөрчил тэмцэл, хэцүү 
бэрх зүйлс байна. 
Аврагч энэхүү ороо 
бусгаа цаг үеийн 
талаар зөгнөн хэлсэн 
байдаг бөгөөд бидний 
өдрүүдэд дайсан 

хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг ууранд өдөөн хатгаж, 
зайцуулан удирдах болно гэдгийг Аврагч Өөрөө 
сэрэмжлүүлсэн.1 Тэнгэрлэг Эцэг биднийг хувийн 
бэрхшээл, нийгмийн асуудлуудаа ганцаараа үүр 
гээд орхиогүй. 

Бурхан бидэнд туслуулахаар Төрсөн Ганц Хүүгээ2 

илгээх болтлоо дэлхийг хайрласан.3 Түүний Хүү 
Есүс Христ бидэнд бурханлаг хүч чадлыг буюу 
өнөө үеийн ачаа дарамт, саад бэрхшээл, уруу 
таталтыг давах хангалттай хүч чадлыг хүлээн авах 
боломж олгохын тулд бидний төлөө амиа өргөсөн 
билээ.4 Бид Их Эзэн, Багш, Есүс Христийнхээ 
хүчийг амьдралдаа хэрхэн татан авах тухай би 
өнөөдөр яримаар байна. 

Биднийг Түүний талаар судлах үед энэ нь эхэлдэг.5 
“Юу ч мэдэхгүйгээр аврагдах нь хүмүүний хувьд 
боломжгүй бөлгөө.”6 Бид Аврагчийн тохинуулал, 
номлолын талаар хэдий чинээ их мэдэж7, 
сургаалыг болон бидний төлөө хийсэн зүйлийг 
нь хэдий чинээ их ойлгоно8 төдий чинээ амьдралд 
маань хэрэгтэй хүч чадлыг Тэр өгч чадна гэдгийг 

мэдэх болно. 

Энэ жилийн эхээр би Сүмийн залуучуудаас 
жишиг бүтээлүүд дээрх Есүсийн хэлсэн, хийсэн 
бүх	зүйлийг судлахад долоо хоног бүр тодорхой 
цаг зориулж байхыг хүссэн юм.9 Би тэднийг 
Topical Guide дээрх Есүс Христийн тухай судрын 
эшлэлүүдийг хувийн гол судлах материалаа 
болгоход урьсан.10 

Би үүнийг аль хэдийн өөрөө хийчихсэн учраас энэ 
урилгыг өгсөн бөгөөд Topical Guide дахь ерөнхий 
гарчиг, 57 дэд гарчгийн доор жагсаасан Есүс 
Христийн тухай эш татсан бүх шүлгийг уншиж, 
доогуур нь зурсан.11 Намайг энэ сэтгэл хөдөлгөм 
дасгалыг хийж дуусгахад эхнэр маань энэ нь 
надад ямар нөлөө үзүүлсэн талаар асуухад “Би 
өөр хүн болсон” гэж хэлж билээ. 

Мормоны Номоос Аврагчийн мөнх бус амьдрал 
дахь номлолынхоо тухай хэлсэн хэсгийг нь 
дахин уншихдаа би Түүнд үнэнч, тууштай байх 
шинэчлэгдсэн хүслээ мэдэрсэн юм. Тэрээр: 

“Эцэг минь намайг илгээсэн учир би дэлхийд 
ирсэн билээ. 

Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын тулд 
Эцэг минь намайг илгээсэн бөлгөө”12 хэмээн 
тунхаглажээ. 

Бид хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд, бүх 
хүнд амилуулалтыг бодит болгосон бөгөөд нүглээ 
наманчлан, шаардлагатай ёслол, гэрээнүүдийг 
хүлээн авч, тэдгээрийг сахидаг хүмүүст мөнх 
амьдралыг боломжтой болгосон Есүс Христийн 
Цагаатгалыг Түүний номлол хэмээн авч үздэг. 

Их Эзэний цагаатгагч золиослолыг “Цагаатгал,” 
“Цагаатгалын боломж олгогч хүч,” “Цагаатгалыг 

Есүс Христийн хүчийг амьдралдаа татан авах нь 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ РАССЭЛЛ М.НЭЛСОН 
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амьдралдаа хэрэгжүүлэх,” “Цагаатгалаар 
дамжуулан хүчирхэгжих” гэх мэт товч утгатай 
үгсээр төлөөлүүлэх нь сургаалын хувьд дутуу 
дулимаг юм. Эдгээр хэллэг нь Цагаатгалын үйл 
явдлыг Тэнгэрлэг Эцэгээс болон Түүний Хүү Есүс 
Христээс салангид, бие даасан, бодит зүйл гэж 
үзсэнээр бидний итгэлийг буруу замаар удирдах 
аюултай. 

Эцэгийн агуу мөнхийн төлөвлөгөөний дагуу 
Аврагч Өөрөө зовж шаналсан. Үхлийн хүлээсийг 
Аврагч Өөрөө л тас татсан. Аврагч Өөрөө бидний 
нүгэл, зөрчлийн төлөөсийг төлж, наманчлах 
нөхцөлтэйгөөр тэдгээрийг арилгадаг. Мөн Аврагч 
Өөрөө биднийг бие махбодын болон сүнсний 
үхлээс чөлөөлдөг. 

Тусламж, эдгэрэл, өршөөл, хүч чадал гуйж 
болох “Цагаатгал” хэмээх хэлбэр дүрсгүй биет 
гэж байдаггүй бөгөөд Есүс Христ эдгээр бүх 
зүйлийн эх үндэс билээ. Цагаатгал,	Амилалт 
хэмээх ариун нандин нэр томьёонууд нь биднийг 
энэ амьдралд итгэл найдвараар амьдруулж мөн 
ирэх амьдралд мөнх амьдрал өвлүүлэхийн тулд 
Эцэгийн төлөвлөгөөний дагуу Аврагчийн хийсэн 
зүйлийг дүрсэлдэг. Бид бүх хүн төрөлхтний 
түүхэн дэх хамгийн гол үйл явдал болох 
Аврагчийн цагаатгагч золиослолыг Өөртэй нь 
онцгойлон холбож ойлгох юм бол үүнийг хамгийн 
сайн ойлгож, талархан ханддаг болно. 

“Манай шашны тулгуур зарчмууд бол Есүс 
Христийн талаарх, тухайлбал Тэрбээр 
егүүтгэгдэж, оршуулагдаад, гурав дахь өдрөө 
дахин босч ирэн, тэнгэрт дээшлэн одсон тухай 
төлөөлөгч, бошиглогчдын гэрчлэл юм. Иймд 
манай шашинд хамаатай бусад бүх зүйл нь 
зөвхөн уг гэрчлэлийн хавсралт төдий юм” 
хэмээн бошиглогч Иосеф Смит эрс шийдэмгий 
тунхаглаж, Аврагчийн номлолын ач холбогдлын 
талаар онцлон хэлсэн.13 

Энэхүү тунхаглалыг гаргасан уг бошиглогч 
15 бошиглогч, илчлэгч, үзмэрчид Их Эзэний 
мэндэлсний 2000 жилийн ойг тэмдэглэхээр 
гэрчлэлээ нийтлэх, гарын үсэг зуран үлдээх 
сүнслэг өдөөлтийг төрүүлсэн юм. Энэхүү түүхэн 
гэрчлэлийг “Амьд Христ”14 гэж нэрлэдэг. Олон 
гишүүн энэ үнэнийг чээжилсэн байдаг ч зарим нь 

бараг байдаг үгүйг нь ч мэддэггүй. Есүс Христийн 
тухай илүү ихийг судлахаар хичээх явцдаа “Амьд 
Христ”-ийг судлаарай хэмээн би та нараас хүсэж 
байна. 

Бид Аврагчийн болон Түүний цагаатгагч 
золиослолын тухай судлахад цаг гаргаснаараа 
Түүний хүчийг хүлээн авах өөр нэгэн чухал 
түлхүүрийг хэрэглэхийг хүсдэг. Энэ нь Түүнд 
итгэж, Түүнийг дагахыг сонгох явдал юм. 

Есүс Христийн жинхэнэ шавь нар босож зогсоод, 
бодлоо хэлэн, дэлхийн хүмүүсээс өөр байхад 
бэлэн байдаг. Тэд мохошгүй, үнэнч, эр зоригтой 
хүмүүс байдаг. Би саяхан Мексикт томилолтоор 
явж байхдаа төрийн албан хаагчидтай болон өөр 
бусад шашны бүлгийн удирдагчидтай уулзан, ийм 
шавь нарын тухай сонссон юм. Тэд бүгдээрээ улс 
орондоо бат бөх гэрлэлт, гэр бүлийг бий болгон, 
хамгаалахын тулд гишүүдийн маань гаргадаг 
зоримог зан, амжилттай хичээл зүтгэлд талархлаа 
илэрхийлсэн билээ. 

Ийм хүчирхэг шавь байх нь амар хялбар, аяндаа 
болдог зүйл биш. Бидний анхаарал Аврагчид 
болон Түүний сайн мэдээнд бат бэхлэгдсэн байх 
ёстой. Санаа бодол бүрдээ Түүн рүү харахын 
тулд оюун санаагаараа нэлээн хичээл зүтгэл 
гаргах ёстой байдаг.15 Гэхдээ ийнхүү үйлдсэн үед 
эргэлзээ, айдас маань арилдаг юм.16 

Би саяхан эр зоригтой залуу лоорелийн 
тухай сонслоо. Түүнийг гадасны Халамжийн 
нийгэмлэгийн цугларалтад очихоор амласан 
өдөр нь мужийн тэмцээнд ахлах сургуулиа 
төлөөлөн оролцохыг урьжээ. Тэр хоёр үйл 
ажиллагаа давхацсан болохыг мэдээд, нэгэн 
чухал цугларалтад очих ёстой учраас тэмцээнийг 
дуусгалгүй явах ёстой болсноо тэмцээний 
удирдлагад мэдэгдэхэд хэрэв явбал тэмцээнээс 
хасна гэж хариулжээ. 

Энэ хожмын үеийн лоорел ямар шийдвэр 
гаргасан бол? Тэр амласан ёсоороо Халамжийн 
нийгэмлэгийн цугларалтад очсон. Ам өгсөн 
учраас мужийн тэмцээнээс ч бас хасагджээ. 
Түүнээс гаргасан шийдвэрийнх нь талаар асуухад 
тэр “Сүм илүү чухал биш гэж үү?” гэж шуудхан 
хариулсан юм. 
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Есүс Христэд итгэх итгэл бидэнд өөр ямар ч үед 
хийж чадахгүй байсан зүйлсийг хийх түлхэх хүч 
болдог. Биднийг үйлдэл хийхэд хөтөлдөг итгэл 
нь Түүний хүч чадлыг илүү ихээр авах боломж 
олгодог. 

Бид ариун нандин гэрээнүүд байгуулж, 
гэрээнүүдээ яг таг сахисан үедээ өөрсдийн 
амьдрал дахь Аврагчийн хүч чадлыг 
нэмэгдүүлдэг. Гэрээнүүд маань биднийг Түүнтэй 
холбож, бидэнд бурханлаг хүч чадал авчирдаг. Бид 
итгэлтэй шавь нарын хувьд наманчлан, Аврагчийг 
дагаж, баптисмын ус руу ордог. Бид бусад чухал 
ёслолыг хүлээн авахын тулд гэрээний замаар 
үргэлжлүүлэн алхдаг билээ.17 Бурханы төлөвлөгөө 
нь мөнх бус амьдралдаа тэдгээр адислалыг хүлээн 
авах боломжгүй байсан өвөг дээдэст маань 
тэдгээрийг өгдөгт талархаад баршгүй.18 

Гэрээгээ сахидаг эрэгтэй, эмэгтэйчүүд 
Аврагчийн хүчийг хүлээн авах замдаа юуг ч саад 
болгуулахгүйн тулд өөрсдийгөө дэлхийд толбогүй 
байлгах арга замуудыг эрэлхийлдэг. Нэгэн итгэл 
дүүрэн эхнэр мөн ээж “Ярвигтай, аюултай цаг 
үе иржээ. Бидэнд авралын төлөвлөгөөний тухай 
илүү бүрэн дүүрэн мэдлэг байгаа нь мөн далайн 
шуурганаар завиа аюулгүй залахад туслах хайраар 
дүүрэн бошиглогч, төлөөлөгч, удирдагчид байгаа 
нь ямар их адислал вэ! Бид өглөө бүр радиогоо 
асаадаг байсан зуршлаа хаясан бөгөөд оронд нь 
өөрсдийгөө нэгэн шинэхэн өдөрт бэлтгэхийн тулд 
гар утсан дээрээсээ Ерөнхий чуулганы үгийг 
сонсдог болсон” гэж саяхан бичжээ. 

Аврагчийн хүчийг амьдралдаа татан авчрах өөр 
нэгэн арга нь Түүн рүү итгэлтэйгээр тэмүүлэх 
явдал юм. Ийнхүү тэмүүлэхийн тулд шаргуу мөн 
анхааралтай хичээл зүтгэл гаргах ёстой. 

12 жилийн турш хүч тамираа барсан асуудлаар 
зовж шаналсан нэгэн эмэгтэйн тухай библийн 
түүхийг санаж байна уу?19 Тэрээр Аврагчид агуу 
их итгэж байсан бөгөөд “Хэрэв би зөвхөн Түүний 
хувцсанд нь хүрвэл эдгэрнэ”20 гэжээ. 

Энэ итгэлтэй, анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг 
эмэгтэй Аврагчийн хүчийг хүлээн авахын тулд 
урагшаа аль болох сайн тэмүүлэх ёстой байлаа. 

Түүний бие махбодын энэ тэмүүлэл сүнслэг 
тэмүүллийнх нь бэлгэдэл юм. 

Бидний олон нь “Хэрвээ би сүнслэг байдлаараа 
Аврагчийн хүчийг амьдралдаа татан авахаар 
хангалттай сайн тэмүүлээд өгвөл зүрх эмтэлсэн 
асуудлаа хэрхэн шийдэхээ мэдэх болно. Би 
юу хийхээ мэдэх болно. Мөн хийж чадах хүч 
чадалтай байх болно” гэж энэ эмэгтэйн үгсийг 
зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс арай өөрөөр хэлж 
байсан. 

Усанд живж буй хүн гараа сунган, амьсгаа авах 
гэж тэмүүлж, хүч гаргадаг шиг та нар Их Эзэний 
хүчийг амьдралдаа авахаар тэмүүлэх үед Есүс 
Христийн хүч та нарынх байх болно. Аврагч 
Өөр рүү нь үнэхээр тэмүүлэхийг хүсэж байгааг 
мөн хүч чадлыг нь амьдралдаа татан авах нь 
зүрх сэтгэлийн тань хамгийн агуу хүсэл гэдгийг 
мэдэрсэн үед та яг юу хийх хэрэгтэйгээ Ариун 
Сүнсний удирдамжаар мэдэж авах болно.21 

Та сүнслэг байдлаараа урьд урьдынхаасаа ч илүү 
урагшаа тэмүүлбэл Аврагчийн хүч чадал танд 
ирэх болно.22 Тийн та “Бурханы Сүнс” хэмээх 
дуулалд гардаг үгсийн гүн утга учрыг ойлгоно. 

Гэгээнтнүүдийн мэдлэгийг Эзэн нэмэн, … 

Бурхан мэдлэг хүчээ ахин сэргээж эхэлнэ. 

Бүрхүүл нь дэлхийгээс ийнхүү замхарч байна.23 

Есүс Христийн сайн мэдээ Түүний хүчээр дүүрэн 
байдаг. Уг хүч нь үнэн сэтгэлээсээ эрэлхийлэх 
Бурханы охин, хөвгүүн бүрд боломжтой. Биднийг 
Аврагчийн хүчийг амьдралдаа татан авах үед Тэр 
ч мөн бид өөрсдөө ч баярлан бахдах болно гэдгийг 
би гэрчилж байна.24 

Би Түүний онцгой гэрчийн хувьд Бурхан амьд 
гэдгийг тунхаглаж байна. Есүс бол Христ. Түүний 
Сүм дэлхий дээр сэргээгдсэн. Өнөөдрийн дэлхий 
дээрх Бурханы бошиглогч бол ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон бөгөөд би түүнийг бүх зүрх сэтгэлээрээ 
дэмждэг. Би та бүхэнд хайртай гэдгээ илэрхийлж, 
адислалаа үлдээн, эдгээр зүйлийг гэрчиллээ. Есүс 
Христийн ариун нэрээр, амен. 
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ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  2 Нифай 28:19–30-ийг үзнэ үү. 
2.  Иохан 3:16-г үзнэ үү. 
3.  Есүс хүн төрөлхтний авралтай холбоотой бүх зүйлд 

Тэнгэрлэг Эцэгийг төлөөлөхөөр Түүгээр тослуулсан, 
Тослогдсон Нэгэн юм. Есүс бидний Аврагч, Гэтэлгэгч 
байхаар тослогдсон. Дэлхийг бүтээхээс өмнө Есүс 
үхэшгүй байдал болон мөнх амьдралыг Бурханы бүх 
хүүхдэд боломжтой болгохоор тослогдсон (Иохан 
17:24; 1 Петр 1:20-ийг үзнэ үү). Иймээс Есүсийг 
Мессиа (Еврей), Христ (Грек) гэх хоёр онцгой 
нэрээр нэрлэдэг. Энэ хоёр хоёулаа “тослогдсон” гэсэн 
утгатай. (Судруудын удирдамж, “Тослогдсон Нэгэн”-
ийг үзнэ үү.) 

4.  Бид Бурханы үгийг мэдэж авч, үүний дагуу 
амьдарснаар өөрсдийгөө хамгаалж чадна (Ефес 
6:17–18; 1 Тесалоник 5:8; Сургаал ба Гэрээ 27:18-ыг 
үзнэ үү). 

5.  Есүс Эцэгийнхээ удирдлагаар дэлхийг (Иохан 1:2–3-
ыг үзнэ үү) мөн тоолж баршгүй өөр олон дэлхийг 
бүтээсэн (Мосе 1:33-ыг үзнэ үү). Есүс мөнх бус 
байдалд төрөхөөсөө бүр өмнө Хуучин Гэрээний 
Бурхан, агуу Иехова байсан. Иехова Мосетэй Синай 
уулан дээр ярилцсан. Иехова Абрахамын үр удмаар 
дамжуулан дэлхийн бүх үндэстэн адислагдах болно 
гэсэн гэрээг Абрахамтай хийсэн. Иехова Израилийн 
угсааны гэр бүлийнхэнтэй гэрээнүүд хийсэн. Есүс 
мөн Исаиагийн бошиглосон амлагдсан Иммануел 
байсан (Исаиа 7:14-ийг үзнэ үү). 

6.  Сургаал ба Гэрээ 131:6. 
7.  Сургаал ба Гэрээ 76:40–41-ийг үзнэ үү. 

8.  2 Нифай 31:2–21-ийг үзнэ үү. 
9.  Ариун Библи, Мормоны Ном, Сургаал ба Гэрээ, Агуу 

Үнэт Сувд. 
10.  Topical Guide, “Jesus Christ”-ийг үзнэ үү. Ерөнхий 

гарчгуудын доорх текстээс гадна Түүний талаар 57 
дэд гарчиг байдаг. Англиас бусад хэл дээрх судруудын 
хувьд Судруудын удирдамжийг ашиглана уу. 

11.  Topical Guide-ийн 18 хуудсан дээр 2200-аас илүү 
жагсаалт байдаг. 

12.  3 Нифай 27:13–14. 
13.  Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф 

Смит(2007), 59. 
14.  “Амьд Христ: Төлөөлөгчдийн гэрчлэл,” Ensign эсвэл 

Liahona, 2000 оны 4-р сар, 2–3. 
15.  Хиламан 8:15-ыг үзнэ үү. 
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23.  “Бурханы Сүнс,” Сүмийн	дуулал	болон	хүүхдийн	дуу, 
28. 

24.  3 Нифай 17:20-ийг үзнэ үү. 
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Хайрт	ах,	эгч	нар	аа,	ерөнхийлөгч	Монсон	
надаас	Сүмийн	ерөнхий	эрх	мэдэлтэн,	
Бүсийн	дал	болон	туслах	бүлгийн	ерөнхий	
ерөнхийлөгчийн	зөвлөлийг	та	бүхэнд	
танилцуулж,	дэмжүүлэн	батлуулахыг	хүссэн	
юм.	

Бид Томас Спэнсэр 
Монсонг бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгч, Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн 
ерөнхийлөгчөөр, 
Хэнри Бэннион 
Айрингийг 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 хүн байвал гараа өргөнө үү. 

Рассэлл М.Нэлсонг Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгчөөр, мөн Рассэлл М.Нэлсон, 
Даллин Х.Өүкс, M.Рассэлл Баллард, Робэрт 
Д.Хэйлс, Жэффри Р.Холланд, Дэвид А.Бэднар, 
Квинтин Л.Күк, Д.Тодд Кристоффэрсон, 
Нийл Л.Андэрсэн, Роналд А.Расбанд, Гэри 
И.Стивэнсон, Дэйл Г.Рэнланд нарыг тус чуулгын 
гишүүнээр дэмжин батлахыг санал болгож байна. 

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү. 

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү. 

Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүдийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчид хэмээн дэмжин батлахыг санал болгож 
байна. 

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү. 

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү. 

2016 оны 12-р сарын 28-нд нас барсан бидний 
анд, хамтран зүтгэгч, ахлагч Брүс Д.Портэрийн 
үйлчлэлд бид талархаж байгаагаа илэрхийлж 
байна. Бид Сюзан Портэр эгч, тэдний хүүхдүүд, 
ач зээ нарт чин сэтгэлээсээ эмгэнэл илэрхийлье. 
Бид та нарт хайртай. Бид энэ сайн хүнтэй хамт 
үйлчилсэндээ талархдаг. 

Бид Тэйлор Г.Годой, бага Жон К.Пингрий нарыг 
Бүсийн далаас чөлөөлөх санал оруулж байна. 
Энэ ах нарын үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэхийг 
хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө үү. 

Бид Линда К.Бөртон, Кэрол М.Стэфэнс, 
Линда С.Рийвс эгч нарт чин сэтгэлээсээ 
талархан, Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс чөлөөлж байна. Бид 
мөн Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий хорооны 
бүх гишүүнийг чөлөөлж байна. 

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

Бид Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөл дэх нэгдүгээр зөвлөх Жийн Б.Бингам болон 
Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөл дэх хоёдугаар зөвлөх Бонни Х.Кордон эгч 
нарыг чөлөөлж байна. 

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь 

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ ТАНИЛЦУУЛАВ
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Эдгээр эгчид талархаж байгаа гишүүд гараа 
өргөнө үү. 

Бид дараах ах нарыг Бүсийн далын шинэ 
гишүүнээр дэмжин батлах санал оруулж байна: 
Тэйлор Г.Годой, Жони Л.Коч, Адилсон дэ Паула 
Паррелла, Жон С.Пингрий, Брайн К.Тайлор, 
Таниела Б.Ваколо. 

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү. 

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү. 

Бид Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчөөр Жийн Б.Бингам, нэгдүгээр 
зөвлөхөөр Шарон Л.Юбанк, хоёрдугаар зөвлөхөөр 
Рэйна И.Абурто нарыг дэмжин батлах санал 
оруулж байна. 

Бид Бонни Х.Кордон эгчийг Хүүхдийн хэсгийн 
ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р 
зөвлөхөөр, Кристина Б.Франког хоёрдугаар 
зөвлөхөөр дэмжин батлах санал оруулж байна. 

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү. 

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү. 

Бид дараах Бүсийн шинэ далыг дэмжин батлах 
саналыг оруулж байна. Үүнд: Льюс Р.Арбизу, 
Дэвид А.Вэналказар, Бөрн С.Бродбэнт, Дэвид 
Л.Бакнэр, Л.Тодд Бадж, Лучиано Каскарди, Tинг 
Цунг Чанг, Пабло Х.Чавэз, Рэймонд А.Катлэр, 
Фэрнандо П.Дэл Карпио, Хосэ Луйз Дэл Гэрсо, 
Алэксандр А.Драчёв, И.Рэймонд Эгбо, бага 
Карлос Р.Фуско, Хорхэ А.Гарсиа, Гэри Ф.Гэссэл, 
Гэрмо И.Жиардиа, Maрсэл Гээй, Хосэ Хэрнандэз, 
Kaрл Д.Хөрст, Рэн С.Жонсон, Жэй Б.Жонс, 

Aнтони М.Каку, Пол Н.Лэкиас, Жон А.Маккьюн, 
Toмас С.Мэрджиа, Aртур Ж.Миранда, Эллий 
К.Монга, Хуан К.Позо, Aнтони Квьюзайe, Жэймс 
Р.Расбанд, бага Карлос Г.Рэвилло, Maртин К.Риос, 
Жонни Ф.Руйз, K.Рой Tанниклифф, Мойсэс 
Виллануэва нар болно. 

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү. 

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөж болно. 

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 гараа өргөнө үү. 

Санал хурааж дууслаа. Татгалзах санал ирүүлсэн 
хүмүүс гадасныхаа ерөнхийлөгчтэй холбогдоно 
уу. 

Хайрт, ах эгч нар аа, Сүмийн удирдагчдынхаа 
өмнөөс та бүхний итгэл, залбиралд талархлаа 
илэрхийлье. 

Бид шинэ ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болох Далын 
ахлагчид, Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүдийг индэр дээр 
гарч ирэн, суудлаа эзэлнэ үү хэмээн урьж байна. 
Ерөнхийлөгч Монсон үүнийг үргэлж “урт зам 
шүү” гэж хэлдэг. Баярлалаа, эгч нар аа. Баярлалаа, 
ах нар аа. Франко эгч одоогоор нөхөртэйгээ хамт 
Аргентинд номлолд үйлчилж байгаа. Тэр одоогоор 
зүгээр л дэмжин батлагдсан. 7-р сард буцаж ирээд, 
албан ёсоор үйлчлэлээ эхлүүлэх болно. 



312017 оны 4-ð ñàð

Христэд	итгэх	итгэлээс	үүдэлтэй	зан	чанарууд	
бүгдээрээ	энэ	хожмын	өдрүүдэд	бат	бөх	зогсоход	
маань	хэрэгтэй.	

Бидний Их Эзэн Есүс 
Христийн шавь байх 
гэдэг нь юу гэсэн 
үг вэ? Шавь гэдэг 
бол баптисм хүртэн, 
Аврагчийн нэрийг 
өөртөө авч, Түүнийг 
дагах хүсэлтэй 
хүн юм. Дагалдан 
сурагч багштайгаа 
адил болохыг 

эрэлхийлдэгтэй адил шавь нь мөнх бус 
амьдралдаа Их Эзэний зарлигуудыг дагаснаар 
багштайгаа адил болохыг хичээдэг. 

Олон хүн шавь гэдэг үгийг сонсоод, “дагалдагч” 
гэсэн утгатай гэж боддог. Гэхдээ жинхэнэ шавь 
байх гэдэг нь яг бодит байдлыг хэлдэг юм. Үүнд 
хувь хүний зан чанарын жагсаалтыг судалж, 
хэрэгжүүлэхээс хавьгүй их зүйлийг шаарддаг. 
Шавь нар нь Христийн зан чанаруудыг сүнслэг 
хивс нэхэх байдлаар өөрийн эд эс бүрд сүлжин 
нэхэж амьдардаг. 

Төлөөлөгч Петрийн Аврагчийн шавь болох 
урилгыг сонс доо. 

“Бүхий л хичээл зүтгэлээр, итгэл дээрээ сайн 
давуу байдлыг, сайн давуу байдал дээрээ 
мэдлэгийг, 

мэдлэг дээрээ өөрийгөө захирах байдлыг, 
өөрийгөө захирах байдал дээрээ тэвчээрийг, 
тэвчээр дээрээ сүсэглэлийг, 

сүсэглэл дээрээ ах дүүсэг энэрлийг, ах дүүсэг 
энэрэл дээрээ хайрыг хамтатга.”1 

Та бүхний харж байгаагаар хувь хүний шавь 
байх сүнслэг хивсийг нэхэхэд нэгээс илүү 
утас хэрэгтэй. Аврагчийн амьдарч байсан үед 
өөрсдийгөө зарим нэгэн байдлаараа зөв шударга 
амьдарсан хэмээн заргалдах хүмүүс олон 
байсан. Тэд миний нэрлэснээр сонгож дагадаг 
дуулгавартай байдлын дагуу амьдарч байв. 
Жишээлбэл, тэд Хүндэтгэлийн өдөр ажиллахгүй 
байх зарлигийг дагаж байсан ч Аврагчийн ариун 
өдөр хүн эдгээснийг шүүмжилж байсан.2 Тэд 
ядууст өргөл өргөдөг байсан ч илүү гарснаа 
буюу өөрсдөдөө хэрэггүй зүйлийг өгдөг байсан.3 
Тэд мацаг барихдаа нүүр царайгаа барайлгадаг 
байсан.4 Тэд залбирдаг ч хүмүүст харагдахын 
тулд л залбирдаг байсан.5 Есүс: “Тэд уруулаараа 
Намайг хүндлэвч зүрхээрээ Надаас хол байдаг”6 
хэмээн айлджээ. Ийм эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс 
тодорхой нэг зан чанарт эсвэл үйлдэлд гаршихын 
тулд анхаарлаа хандуулдаг боловч зүрх сэтгэл нь 
Түүнийхтэй адил болно гэсэн үг биш юм. 

Есүс үүний талаар 

“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”7 хэмээн тунхаглажээ. 

Аврагчийн зан чанарууд бол бидний ойлгож 
байгаагаар мөрдөх ёстой баримт бичиг эсвэл 
шалгах ёстой жагсаалт биш юм. Тэдгээр нь өөр 
хоорондоо сүлжилдсэн зан чанарууд бөгөөд 
бидний дотор харилцан нөлөөлөх маягаар 
өсөж хөгждөг. Өөрөөр хэлбэл, бид Христийн 
бусад зан чанарыг хөгжүүлэхгүй, бусдад нь 

Бидний Их Эзэн Есүс Христийн шавь болох нь 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ РОБЭРТ Д.ХЭЙЛС 
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нөлөөлөхгүйгээр ганц нэгийг нь хөгжүүлэх 
боломжгүй юм. Нэг зан чанар нь хүчтэй болж 
ирэхэд бусад зан чанар нь мөн адил хүчтэй болдог. 

Бид 2 Петр, Сургаал ба Гэрээний 4-р хэсгээс Их 
Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл бол суурь гэдгийг 
ойлгож авдаг. Бид итгэлээ чухам юуг хийлгэхэд 
хүргэж байгаагаар нь буюу дуулгавартай 
байдлаараа хэмждэг. “Хэрэв та нар надад итгэлтэй 
байх аваас та нар миний хувьд шаардлагатай 
болох аливаа зүйлийг хийх хүчтэй байх болно”8 
хэмээн Их Эзэн амласан. Итгэл бол хурдасгуур 
юм. Бидний итгэл үйлсгүй болоод ариун журамт 
амьдралгүй бол шавь байх явдлыг идэвхжүүлэх 
хүчгүй. Итгэл үнэхээр үхмэл болдог.9 

Тиймээс Петр: “Итгэл дээрээ сайн давуу байдлыг 
… хамтатга” хэмээн тайлбарласан. Энэ ариун 
журам бол бэлгийн харьцааны цэвэр ариун 
байдлаас илүү зүйл. Энэ бол оюун ухаан, бие 
махбодын хувьд цэвэр, ариун байх явдал юм. Мөн 
ариун журам бол хүч юм. Бид сайн мэдээний 
дагуу итгэлтэй амьдрах тусмаа бодол, мэдрэмж, 
үйлдэл бүрдээ ариун журамтай байх хүчтэй 
болно. Бидний оюун санаа Ариун Сүнсний болон 
Христийн Гэрлийн сүнслэг өдөөлтийг илүү сайн 
хүлээн авдаг болдог.10 Бид зөвхөн ярьж, хийж 
байгаа зүйлээрээ биш харин хэн бэ гэдгээрээ 
Христийг өөрсдөдөө оруулан, шингээдэг. 

Петр цааш нь: “Ариун журам дээрээ мэдлэгийг … 
хамтатга” хэмээн үргэлжлүүлэн хэлсэн юм. Бид 
ариун журамтай амьдарснаар Тэнгэрлэг Эцэгийг 
болон Түүний Хүүг мэддэг. “Хэрэв хэн нэгэн нь 
[Эцэгийн] хүслийг үйлдэхийг хүсэж байвал тэр нь 
… сургаалыг мэднэ”11 гэсэн байна. Энэ мэдлэг бол 
хувь хүний туршлагаас урган гарсан гэрчлэл юм. 
Энэ нь бидний “гэрэл [Түүний] гэрэлтэй нэгдэн 
нийл[ж],” бидний “ариун журам [Түүний] ариун 
журмыг хайрладаг”12 болгон өөрчилдөг мэдлэг 
юм. Бид ариун журамтай амьдарснаараа “Би 
итгэдэг” гэдгээс гайхамшигтай “Би мэднэ” гэдэг 
зогсоол руу очих аялалд гардаг. 

Петр биднийг “мэдлэг дээр өөрийгөө захирах 
байдал, өөрийгөө захирах байдал дээр 
тэвчээр[ийг]” нэм хэмээн ухуулан ятгасан. Бид 
өөрийгөө захирдаг шавийн хувьд сайн мэдээний 
дагуу тэнцвэртэй байж, тууштай амьдардаг. Бид 

“өөрт буй хүчнээс илүү хурдан гүй[дэггүй]”.13 
Бид мөнх бус амьдралын цэвэршүүлэгч саад 
бэрхшээлээс айхгүй, өдрөөс өдөрт шантралгүй 
урагшилдаг. 

Бид ийм байдлаар өөрийгөө захирснаар тэвчээр, 
Их Эзэнд найдах найдвараа хөгжүүлдэг. 
Хэдийгээр бид Түүний бидний амьдралд 
зориулсан загварыг эгэл нүдээрээ олж харж 
чадахгүй ч Түүнд найдах боломжтой.14 Тиймээс 
бид “хөдөлгөөнгүй байж мөн [Тэр] бол Бурхан 
гэдгийг мэдэж” чадна.15 Бид гай зовлонгийн хуй 
салхитай нүүр тулах үедээ “Энэ туршлагаар Та 
надад юуг ойлгуулах гэсэн юм бэ?” гэж асуудаг 
болно. Зүрх сэтгэлд маань Бурханы төлөвлөгөө, 
зорилго байгаа үед бид урагшлан явахдаа бүх 
зүйлийг тэвчих төдийгүй тэвчээртэй, дажгүй 
даван гардаг.16 

Энэ тэвчээр биднийг бурханлаг байдал руу 
хөтөлдөг гэдгийг Петр заасан. Эцэг маань 
хүүхдүүд бидэндээ тэвчээртэй ханддагийн адил 
бид ч гэсэн нэг нэгэндээ болон өөртөө тэвчээртэй 
хандаж сурдаг. Бид бусдын сонгох эрх чөлөөнд 
мөн үүний тэдэнд “шат шатаар”17 төдийгүй “төгс 
өдрийг хүртэл улам улам хурц болон”18 өсөж 
хөгжихөд тусалдаг тэрхүү боломжинд баясдаг. 

Өөрийгөө захирах байдлаас тэвчээр, тэвчээрээс 
бурханлаг байдалд очих үед бидний эгэл чанарууд 
өөрчлөгддөг. Бид жинхэнэ шавийн шинж тэмдэг 
болох ах дүүсэг сайхан сэтгэлийг олж авдаг. 
Бид тусламж хэрэгтэй ямар ч хүнд бидний найз 
нөхдийн хүрээлэлд багтдаггүй ч гэсэн сайн 
самари хүний адил чадлынхаа хэрээр туслах 
болно.19 Бид өөрсдийгөө зүхэгчдийг адисалж мөн 
хорсолтой нь аргагүй биднийг ашигладаг хүмүүст 
сайныг үйлддэг.20 Эдгээр зан чанараас аль нэг нь 
илүү бурханлаг, Христийнхтэй илүү адил байна 
уу? 

Аврагчийнхаа шавь болохын тулд гаргадаг бидний 
хүчин чармайлт Түүний хайрыг “эзэмши[х]” 
хүртэл үнэхээр өсөн нэмэгдсээр байгаа гэдгийг 
би гэрчилж байна.21 Энэхүү хайр бол Христийн 
шавийг тодорхойлох зан чанар юм. 

“Хэрэв би хүмүүсийн болон тэнгэр элчийн хэлээр 
ярьсан ч надад хайр байхгүй бол би нүргэлэх 
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харанга, хангинах цан болох байсан. 

Хэрэв би эш үзүүлэх чадвартай, мөн бүх нууцууд 
болон бүх мэдлэгийг мэддэг байгаад, уулыг 
нүүлгэх бүрэн итгэлтэй байлаа ч, надад хайр 
байхгүй бол би юу ч биш.”22 

Итгэл, найдвар, хайр л биднийг Бурханы ажилд 
тохирохуйц болгодог.23 “Эдүгээ … [энэ] гурав 
үлддэг боловч хамгийн агуу нь хайр мөн.”24 

Ах, эгч нар аа, одоо бид хэзээ хэзээнээс илүү 
зүгээр нэг “хагас цагийн шавь” байж болохгүй! 
Бид сургаалын ердөө аль нэг талыг нь л дагадаг 
тийм шавь байх боломжгүй. Өнөөдөр бидний 
ярьсан мөн Христэд итгэх итгэлээс үүдэлтэй зан 
чанарууд бүгдээрээ энэ хожмын өдрүүдэд бат бөх 
зогсоход маань хэрэгтэй. 

Биднийг Есүс Христийн жинхэнэ шавь байх 
гэж хичээх үед эдгээр зан чанар бидний дотор 
сүлжилдэж, нэмэгдэж, харилцан нөлөөлж 
хүчирхэгжих болно. Бидний дайсандаа харуулдаг, 
найз нөхдөдөө зориулдаг сайхан сэтгэлийн 
хоорондох ялгаа арилна. Хэн ч биднийг харахгүй 
байгаа үед харж байгаа юм шиг шударга ханддаг 
байх болно. Бид олон нийтийн дунд байхдаа ч, 
ганцаараа байхдаа ч Бурханд үнэнч хэвээр байна. 

Би хүн бүр Аврагчийн шавь байж чадна гэдгийг 
гэрчилж байна. Шавь байх нь нас, хүйс, үндэс 
угсаагаар эсвэл дуудлагаар хязгаарлагддаггүй. 
Хожмын үеийн гэгээнтэн бид шавь байх хувь 
хүний чанараараа дэлхийн өнцөг булан бүрд байх 
ах дүүсээ адислах хамтын хүчийг бий болгодог. 
Одоо бүхий л чадлаараа хичээж зүтгэн, Их Эзэний 
шавь байхаар дахин амлалт өгөх цаг иржээ. 

Ах, эгч нар аа, бид Аврагчийнхаа шавь байхаар 
дуудагдсан. Энэ чуулганыг өөрсдийн “эрт 
цагийнхны адилаар эхэл[ж], мөн бүх зүрх 
сэтгэлээрээ [Түүнд] ирэх”25 боломж болгоцгооё. 
Энэ Сүм бол Түүний Сүм бөгөөд Тэр амьд 
гэсэн онцгой гэрчлэлээ би та нартай хуваалцаж 
байна. Биднийг бүхнээ зориулсан, зоригтой шавь 
болохын тулд хийх мөнхийн эрэл хайгуулд маань 
Их Эзэн адислах болтугай. Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  2 Петр 1:5–7. 
2.  Лук 13:14-ийг үзнэ үү. 
3.  Лук 21:4-ийг үзнэ үү. 
4.  Матай 6:16-г үзнэ үү. 
5.  Maтай 6:5; мөн Aлма 38:13-ыг үзнэ үү. 
6.  Иосеф Смит—Түүх 1:19; мөн Исаиа 29:13; Лук 6:46-г 

үзнэ үү. 
7.  Матай 7:22–23. 
8.  Moронай 7:33. 
9.  Иаков 2:20-ийг үзнэ үү. 
10.  1 Коринт 2:16-г үзнэ үү. 
11.  Иохан 7:17. 
12.  Сургаал ба Гэрээ 88:40. 
13.  Moзая 4:27. 
14.  Сургаал ба Гэрээ 58:3-ыг үзнэ үү. 
15.  Сургаал ба Гэрээ 101:16. 
16.  Сургаал ба Гэрээ 121:8-ыг үзнэ үү. 
17.  Сургаал ба Гэрээ 98:12. 
18.  Сургаал ба Гэрээ 50:24. 
19.  Лук 10:33-ыг үзнэ үү. 
20.  Матай 5:44-ийг үзнэ үү. 
21.  Moронай 7:47. 
22.  1 Коринт 13:1–2. 
23.  Сургаал ба Гэрээ 4:5-ыг үзнэ үү. 
24.  1 Коринт 13:13. 
25.  Moрмон 9:27. 
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Би	та	бүгдийг	найрал	дуундаа	итгэлтэй	бөгөөд	
гуйвшгүй	байгаасай	хэмээн	хүсэж	байна.	

Элайза И.Хюит 
“Сэтгэл минь өнөөдөр 
нартай байна, мандах 
нарнаас ч гэрэлтэй 
байна. Учир нь Есүс 
миний гэрэл шүү 
дээ”1 хэмээн бичжээ. 
Нот бүрдээ гэрэл 
шингээсэн Христийн 
шашинтнуудын 
хуучны энэхүү 
дууллыг үнэндээ 
инээмсэглэхгүйгээр 

дуулах боломжгүй. Гэвч би өнөөдөр аялан 
дуулмааргүй, инээмсэглэхэд ч хэцүү, “амар тайван 
аз жаргалтай мөчүүд” “үргэлжлэн” тохиохгүй	
байгаа өдрүүдэд энэхүү дууллын ганц л мөр 
бидэнд хэрхэн тусалж болох талаар ярья. Хэрэв 
та нар бусдын дуулж байгаа баяр хөөртэй дууг 
сонсоод, даган дуулах боломжгүй нөхцөлд байвал 
“Есүс таны дуулж чадахгүй дууг хүртэл сонсож 
байдаг”2 гэсэн энэ дууллын мөрөөс бат бөх зууран 
бариасай хэмээн хүсэж байна. 

Унасан дэлхийд амьдарч буй Бурханы 
хүүхдүүдийн хувьд хэр итгэлтэй мөн хэр 
сэтгэлийн хаттайг шалгах зовлонт өдрүүд бол 
бидэнтэй нүүр тулдаг бодит байдлын нэгээхэн 
хэсэг юм. Эдгээр сорилт бидний болон бусдын 
дутагдлаас болж эсвэл зүгээр л амьдралын эрхээр 
ирдэг бөгөөд ямар ч шалтгаантай бай, бидний 
дуулахыг хүсдэг дууллуудыг дээрэмдэж, Элайза 
Хюитийн дууны нэг мөрөнд гардаг “сэтгэлд ирэх 
хавар цагийн”3 амлалтыг харанхуйлдаг билээ. 

Ийм цаг тулгарахад бид юу хийдэг вэ? Юутай 
ч бид төлөөлөгч Паулын “бид харахгүй байгаа 

зүйлдээ найд[аж], түүнийгээ тэвчээртэйгээр 
хүлээдэг”4 гэсэн үгийг эрхэмлэдэг. Бид баярласан 
дуу хоолой гаргаж чадахаа болих үедээ хэсэг зуур 
дуугаа хураан, бусдыг сонсож, эргэн тойрондоо 
байгаа хөг аялгууны гайхамшгаас хүч чадал 
олж авах шаардлагатай болж болно. “Дуулахдаа 
тааруухан” бидний олон хүн илүү хүчтэй бөгөөд 
илүү тогтсон хоолойтой хүмүүсийн дэргэд зогсон 
дуулахдаа өөртөө итгэлтэй болж, дуулах чадвар 
маань эрс сайжирдаг. Бид мөнх амьдралын сүлд 
дууллыг дуулахдаа туйлын төгс авиа гаргагч 
дэлхийн Аврагч, Гэтэлгэгчийн дэргэд хүмүүний 
ёсоор аль болох ойр зогсох ёстой нь гарцаагүй. 
Ингэснээр бид дуугүй байхад маань ч сонсож 
чаддаг Түүний чадварт зоригжиж, аялгуу төгс 
авралын өмгөөлөлд найддаг. Үнэхээр “Их Эзэн 
бидэнтэй ойр” байгаа үед л “энхийн тагтаа 
зүрх сэтгэлд минь дуулж, ач ивээлийн цэцэгс 
дэлбээлдэг”5 юм. 

Бид дуулахдаа өнгөө алдсан мэт санагдаж, 
дэргэдэх хүмүүсээсээ арай дор харагдах юм 
уу сонсогдох мэдрэмж төрөх өдрүүдэд би та 
бүхэнд, ялангуяа Сүмийн өсвөр үеийнхэнд 
хандан, тэнгэрлэг төлөвлөгөөгөөр бол Бурханы 
найрал дуун дахь хоолой бүр өөр өөр байдаг 
гэдгийг санаасай хэмээн уриалж байна. Баян 
тансаг хөгжим зохиохын тулд сопрано, альто, 
баритон, басс зэрэг өөр өөр өнгө шаардлагатай 
болдог. Хожмын үеийн гэгээнтэн хоёр эмэгтэйн 
хөгжилтэй ярианаас эш татсанаар “Найрал 
дуунд Бурханы бүх амьтан дуулж болно.6 Бид 
ханаж цадахаа үл мэдэх хэрэглэгчийн зах зээлийг 
тодорхойлох хуурамч хэв маяг болон үүнийг хэт 
дөвийлгөх олон нийтийн мэдээллийн сүлжээний 
ертөнцөөс ирэх зураглалд баригдан, өөрсдийн 
ялгаатай байдлыг нуух юм бол дэлхийг өвөрмөц 
өөр өөр зүйлээр бүрдүүлэн бүтээсэн Бурханы 
баялаг өнгө болоод хөгийг алдаж байгаа хэрэг 
болно. 

Дуулсан ба дуулаагүй дуунууд 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ЖЭФФРИ Р.ХОЛЛАНД 
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Энэ нь энэхүү тэнгэрлэг найрал дуунд хүн бүр 
өөр өөрийнхөө хүссэнээр гоцлоод хашгирч эхэлж 
болно гэсэн үг биш. Олон янзын зүйл цугтаа 
байх нь бие биетэйгээ үл авцалдах шуугиан 
гаргахыг хэлэхгүй. Ахлагч Хэйлс, найрал дуунд 
дэг журам буюу өнөөдрийн сэдэвтэй уялдуулан 
хэлэхэд дагалдагч шаардлагатай гэж би хэлмээр 
байна. Биднийг дэлхийн үүслээс өмнө зохиогдсон 
мөнхийн илчлэгдсэн үгсийг болон оркестрийн 
хөг аялгууг хүлээн зөвшөөрсний дараа Тэнгэрлэг 
Эцэг маань биднийг хэн нэгний бус, харин өөр 
өөрийн гэсэн дуу хоолойгоор дуулахад баярладаг 
юм. Өөртөө итгэ мөн Түүнд итгэ. Өөрсдийн үнэ 
цэн, оролцоог битгий дутуу үнэл. Хамгийн чухал 
нь найрал дуун дахь өөрийнхөө байрыг хэзээ ч 
бүү орхи. Яагаад? Яагаад гэвэл та давтагдашгүй 
бөгөөд орлуулшгүй юм. Бидний мөнх бус агуу 
найрал дуунаас нэг л хоолой алдагдах юм бол 
бусад бүх дуучинд нөлөөлдөг төдийгүй энэ нь 
өөрсдийгөө нийгмийн болон Сүмийн зах хавиар 
байгаа хэмээн боддог, алдагдсан хүмүүст ч 
ялгаагүй адил. 

Хэдийгээр би та бүгдийг дуулахад хэцүү 
дуунуудыг дуулах итгэлтэй байхад урамшуулж 
байгаа ч надад ч бас янз бүрийн шалтгаанаар 
дуулах ёстой боловч хараахан дуулаагүй байгаа 
хэцүү дуунууд байдгийг нуулгүй хэлье. 

Дэлхийн эдийн засгийн тэгш бус байдал 
тогтворгүй байгааг хараад, хатагтай Хюиттэй 
хамт “Дээр хадгалах аз жаргалын тухай мөн яг 
одоо [Бурханы] надад өгч буй адислалын”7 тухай 
дуулахад надад гэмшил төрдөг. Бид ядууст нэр 
төртэйгөөр туслах хүртэл энэ мөрийг бүрэн 
утгаар нь, итгэлтэй дуулж чадахгүй. Эдийн 
засгийн гачигдал нь жилээс жилд, үеэс үед 
дамжин ирдэг зүхэл юм. Энэ нь биеийг гэмтээж, 
сэтгэлийг гутааж, гэр бүлийг сүйтгэж, мөрөөдлийг 
хөсөрдүүлдэг. Хэрэв бид Есүсийн ахин дахин 
тушаасны дагуу ядуурлыг багасгахын тулд илүү 
ихийг хийж чадвал дэлхийн эд баялгаар хомс 
зарим нэг маань амьдралдаа анх удаа “Сэтгэл 
минь өнөөдөр нартай байна” хэмээн хааяахан 
амандаа аялж болох юм. 

Мөн бидний эргэн тойронд маш олон хүн сэтгэл 
зүйн болоод сэтгэцийн мөн бусад хүнд өвчнөөр 

шаналж байхад нарлаг, хөгжилтэй дууны үгсийг 
аялах хэцүү байдаг. Харамсалтай нь, олон төрлийн 
халамжийн туслалцааг, тэр дундаа гэр бүлийн 
гишүүдэд харамгүй үзүүлж, зоригтой хүчин 
чармайлт гаргаж байгаа ч ийм ачаа дарамт байсаар 
байна. Бид Бурханы эдгээр хүүхдийг зовлонд нь 
чимээгүй орхихгүйн төлөө мөн тэдний дуулж 
чадахгүй байгаа дууг сонсох Түүний чадвараар 
адислагдахын төлөө залбирч байна. 

Би хэзээ нэгэн өдөр даян дэлхийн найрал дуу 
бүх арьс өнгө, үндэстэн ястны шугамыг гатлан 
хоршиж, буу зэвсэг, доромжлол, ёж үгс хүмүүний 
үл ойлголцлыг шийдэх арга зам биш гэдгийг 
тунхаглах болно гэж найддаг. Нийгмийн нарийн 
түвэгтэй асуудлуудыг нэг мөр сайнаар шийдэх 
цорын ганц арга зам бол Бурханыг хайрлаж, 
зарлигуудыг дагаснаар бие биенээ хөршийн 
ёсоор хайрлаж, үүрдийн авралын замын хаалгыг 
нээх явдал гэдгийг тэнгэрийн тунхгууд бидэнд 
уриалдаг. Бошиглогч Ифер бидэнд “илүү сайн 
дэлхий”-н төлөө найдах хэрэгтэй хэмээн заажээ. 
Дайн, хэрцгийлэлд туйлдсан Моронай үүнийг 
1000 жилийн дараа уншаад, Есүс Христийн сайн 
мэдээ үргэлж “илүүтэй онцгой зам”8 байх болно 
гэдгийг дэлхийд тунхагласан. 

Ийм сорилтын дундуур үе үе ямар нэг 
шалтгаанаар бидний дуулж чадахааргүй өөр 
нэг төрлийн дуунууд гарч ирэхэд бид хэчнээн 
их талархалтай байдаг вэ. Бидний мэдэрч 
байгаа мэдрэмж үгээр илэрхийлж чадамгүй 
эсвэл боломжгүй тийм гүн гүнзгий, хувийн 
чанартай мөн ариун байхад энэ нь тохиолддог 
бөгөөд Шекспирийн нэгэн зохиолын баатар 
Корделиагийн аавыгаа хайрлах хайрыг “Миний 
хайр бол үг хэлээр илэрхийлж чадахаас илүү. 
… Би зүрхээ амандаа гулгиж гаргаж чадахгүй”9 
хэмээсэнтэй адил юм. Бидний мэдэрдэг ариун 
эдгээр мэдрэмж нь үгээр тайлбарлан хэлэхийн 
аргагүй сүнслэг байдаг бөгөөд нифайчуудын 
хүүхдүүдийн төлөөх Есүсийн залбирал лугаа 
адил юм. Тэрхүү үйл явдлын гэрч болсон хүмүүс 
ийнхүү цэдэглэжээ: 

“… Эцэгт хандан Есүсийн ярьсныг бид харж 
мөн сонссон шиг тийм агуу хийгээд гайхамшигт 
зүйлүүд урьд нь нүдэнд хэзээ ч үзэгдээгүй, бас 
чихэнд хэзээ ч сонсогдоогүй бөлгөө. 
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…	Мөн	Есүсийн	ярьсныг	бидний	харж	бас	
сонссон	шиг	тийм	агуу	хийгээд	гайхамшигт	
зүйлсийг	хэлээр	хэлэх	аргагүй,	бас	ямар	ч	
хүмүүнээр	бичигдэх	аргагүй,	бас	хүмүүн	зүрх	
сэтгэлдээ	төсөөлөхийн	аргагүй.”10 

Иймэрхүү ариун нандин мөчүүдийг үгээр 
илэрхийлэх аргагүй байдаг. Үгээр илэрхийлэх 
боломжтой бол энэ нь гутаан доромжлох мэт 
байдаг. 

Ах эгч нар аа, бид мөнх бус дэлхийд амьдарч 
байгаа бөгөөд бидэнд дуулж чадаагүй эсвэл 
хараахан дуулаагүй олон дуу байна. Гэхдээ би 
та бүгдийг найрал дуундаа итгэлтэй бөгөөд 
гуйвшгүй байж, дуу дуунаас хамгийн үнэ цэнтэй 
сүлд дуулал болох “гэтэлгэх хайрын дуунд”11 
үүрд баясаасай хэмээн хүсэж байна. Аз болоход, 
үүнийг дуулахад оролцох хүмүүсийн суудлын тоо 
хязгааргүй юм. Өөр өөр нутагт амьдардаг, өөр 
өөр хэл, соёлтой хүмүүст суудал байна. Гэрлэсэн, 
гэрлээгүй, өнөр өтгөн болон үр хүүхэдгүй гэр 
бүлүүдэд ч суудал байна. Итгэлийнхээ талаар 
асуулттай явсан, одоо ч асуулттай байдаг хүмүүст 
суудал байна. Мөн хүйсийн өөр өөр чиг хандлага 
бүхий хүмүүст ч суудал байна. Товчхон хэлэхэд, 
Бурханыг хайрлаж, Түүний зарлигуудыг хүмүүний 
үйлдлээ хянах өөрчлөгдөшгүй хэмжүүр хэмээн 
хүндэтгэдэг хүмүүст бүгдэд нь суудал байгаа. 
Бурханыг хайрлах нь бидний хамтдаа дуулах 
дууны ая юм бол Түүнд дуулгавартай байх 
бидний нэгдмэл зорилго нь үүний орлуулшгүй 
хоршил байх нь лавтай. Итгэл ба хайр, наманчлал 
ба энэрэнгүй сэтгэл, үнэнч байдал ба уучлал 
зэрэг тэнгэрлэг шинж чанарыг агуулдаг энэхүү 
найрал дуунд хүссэн хүн болгонд суудал бий.12 
“Байгаагаараа л хүрээд ир” хэмээн хайрт Эцэг 
минь биднийг дууддаг бөгөөд “Байгаагаараа харин 
үлдэж болохгүй” хэмээн нэмж хэлдэг билээ. Бид 
инээмсэглэн, Бурхан биднийг боддогоос маань 
илүү болгохоор шийдсэн гэдгийг санадаг. 

Бид авралын маань төлөө зохиогдсон Түүний 
төлөвлөгөөнд буюу энэхүү агуу том найрал 
дууны тоглолтод Удирдаачийн дохиурыг даган, 
даруухнаар дуулж чадаагүй болон дуулж эхлээгүй 

байгаа дуунууддаа бэлдсээр эцэст нь “Хаандаа 
магтаалын дуу”13-гаа өргөх болтугай. Нэгэн өдөр 
бидний хайртай сүлд дуулалд гардаг шиг 

“Бид тэнгэрийн армитай хамт магтан дуул[ж} 

Хозанна, хозанна, Бурхан хурга хоёр … 

… Тэнгэрээс Есүс гал сүйхээр залран ирнэ.”14 

Бидний Мөнхийн Эцэг Бурхан Өөрийн Төрсөн 
Ганц Хүүг энэ удаа Хаадын Хаан болгон үүрд 
захируулахаар дэлхийд дахин илгээх цаг ирнэ 
гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бол Түүний 
сэргээсэн Сүм бөгөөд Түүний сургаал, сайн 
мэдээний аврах ёслолуудыг бүх хүн төрөлхтөнд 
авчрах хөлөг гэдгийг би гэрчилж байна. Түүний 
захиас “тив болгонд нэвтэрч, нутаг бүрд зочлох”15 
үед Есүс тийн “инээмсэглэх”16 болно. Тэр өдөр 
олон бодгальд мөнхийн нар гийх болно. Би энэхүү 
ирэх амлагдсан цагийг тэсэн ядан хүлээн, Есүс 
Христийн нэрээр залбирч байна, амен. 
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Бид	шаардлагатай	бол	чиглэлээ	дахин	
тооцоолж,	агуу	итгэл	найдвар	тээн,	тэсэн	
ядан	хүлээх	болтугай.	Мөн	бид	зоригтой	байж,	
“хамаг	бүхнээ”	зориулснаар	“дотроо	бат	
зогсох”	болтугай.	

Хэдэн жилийн 
өмнө нэг өдөр зээ 
охин маань над руу 
гүйж ирээд, “Өвөө, 
өвөө, өнөөдрийн 
хөл бөмбөгийн 
тэмцээний гурван 
гоолыг гурвууланг би 
оруулсан” гэж баяр 
хөөртэй зарласан юм. 

Би их л урамтай “Сара 
аа, маш сайн байна” 

хэмээн хариуллаа. 

Тэгтэл ээж нь над руу нүдээ ирмэн, “Оноо нь хоёр 
нэг л байсан даа” гэв. 

Би хэн хожсоныг нь ч асууж зүрхэлсэнгүй. 

Ерөнхий чуулган бол тунгаан бодох, илчлэлт авах, 
заримдаа чиглэлээ өөрчлөх цаг билээ. 

Хэзээ ч төөрөхгүй гэгдэх NeverLost нэртэй 
байршил тогтоох төхөөрөмж суурилуулсан 
автомашиныг түрээслүүлдэг нэгэн компани 
байдаг. Хэрэв та зорихыг хүссэн чиглэлдээ буруу 
эргэлт хийвэл чиглүүлэх дуу хоолой танд “Тэнэг 
гэдэг нь!” гэж хэлэхгүй. Харин “Чиглэлийг 
тохируулж байна. Боломжтой үедээ буцаж эргэнэ 
үү” гэж хэлнэ. 

Езекиелээс бид, 

“Гэвч хэрэв хорон муу хүн өөрийн үйлдсэн хамаг 
нүглээс эргэж, Миний бүх тогтоолыг сахин, 
шударга, үнэн зөвийг үйлдэх аваас тэр нь заавал 
амьдарна. Тэр үхэхгүй. 

Түүний үйлдсэн хамаг хилэнц нь түүний эсрэг үл 
дурсагдана. Түүний үйлдсэн үнэн зөвөөс болж тэр 
амьдарна”1 гэсэн гайхамшигтай амлалтыг уншдаг. 

Хэчнээн сайхан амлалт вэ. Гэхдээ гурав дахь 
амлалтыг хүлээн авахын тулд хоёр удаа хамаг 
бүхнээ зориулах шаардлагатай байдаг. Хамаг 
бүхнээс эргэ. Хамаг бүхнийг үргэлжлүүл. Тэгвэл 
хамаг зүйл өршөөгдөнө. Энд “хамаг бүхэн[ээ]” 
зориулахыг шаарддаг. 

Бид Волл	Стрийт	сэтгүүлд өгүүлсэн нэг хүний 
адил байж болохгүй. Тэрээр “Хүндэт татварын 
албанд, Өнгөрсөн хугацааны татварын өрөнд өгөх 
ёстой мөнгийг маань хүлээн авна уу. Жич: Хэрэв 
энэ байдал сэтгэлийг минь зовоосон хэвээр байвал 
үлдсэнийг нь илгээх болно”2 хэмээн татварын 
албанд хандан, бэлэн мөнгө бүхий нэргүй захидал 
бичсэн байжээ. 

Энэ бол бидний амьдралын хэв загвараас огт 
өөр юм! Бид юугаар аар саар аргацааж өнгөрч 
болохоо харах гэж хүлээгээд байдаггүй. Их Эзэн 
зүрх сэтгэл хийгээд эрмэлзэгч оюуныг шаарддаг.3 
Зүрх сэтгэлээ бүрэн зориулахыг шаарддаг. Бид 
баптисм хүртэх үедээ Аврагчид зүрх сэтгэлээ 
хагас дутуу зориулах биш, харин бүрэн дагахаа 
амлан, энэ амлалтын бэлгэдэл болгож усанд 
бүрэн гүйцэд умбуулагддаг. Биднийг бүрэн гүйцэд 
болон “хамаг бүхэн”-ээ зориулах амлалт өгөх үед 
Бурхан бидний сайн сайхны төлөө хүчээ үзүүлэн, 
тэнгэрийг сэгсэрдэг.4 Бид хүйтэн ч биш, халуун 
ч биш буюу хагас дутуу амлалт хүлээсэн үедээ 
тэнгэрийн сонгогдсон адислалуудын заримыг 
алддаг.5 

Дотроо бат зогсоод, хамаг бүхнээ зориул 

ДАЛЫН 
АХЛАГЧ ГАРИ Б.САБИН 
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Олон жилийн өмнө би Скаутын нэгэн бүлгийг 
хээрийн аялалд авч явсан юм. Хөвгүүд асаасан 
том түүдгийнхээ дэргэд, харин би Скаутын сайн 
удирдагч болгон шиг ачааны машиныхаа тэвшин 
дээр унтав. Маргааш өглөө нь босч суугаад, 
хээрийн лагериа хартал Пол гэж миний нэрлэх 
нэгэн скаут хүү шөнө тун тухгүй унтсан царайтай 
харагдлаа. Би түүнээс хэр унтсаныг нь асуухад 
тэрээр “тийм ч сайн биш” гэв. 

Намайг түүнээс учрыг лавлатал тэрээр “түүдэг 
унтармагц би даарсан” гэж хэллээ. 

Би түүнд “Түүдэг унтрах нь мэдээжийн хэрэг. 
Харин аяны хөнжил чинь даарахааргүй дулаан 
байсангүй юү?” гэв. 

Тэрээр юу ч хариулсангүй. 

Тэгтэл нэг скаут хүү “тэр аяны хөнжилдөө 
унтаагүй” гэж чанга гэгч хариулав. 

Би “Пол оо, яагаад?” гэж итгэлгүйхэн асуув. 

Эхлээд тэр юу ч хэлсэнгүй. Харин хэсэг хугацаа 
өнгөрсний дараа “Хэрэв би аяны хөнжлөө 
задлахгүй бол дахиж эвхэх хэрэг гарахгүй гэж 
бодсон юм” гэж хэлж билээ. 

Үнэн байдал юу вэ гэвэл, тэр таван минут 
хэмнэхийг хичээсэн учраас л хэдэн цагийн турш 
хөлдөх шахсан байлаа. Бид “Ямар тэнэг хэрэг 
вэ! Хэн ч ингэхгүй дээ?” гэж бодож болох юм. 
Гэхдээ бид ийм зүйлийг хавьгүй илүү аюултай 
байдлаар байнга хийж байдаг. Үр дүнд нь бид чин 
сэтгэлээсээ залбирах, судлах мөн өдөр бүр сайн 
мэдээний дагуу жинхэнээсээ амьдрах зэрэгт цаг 
зарцуулаагүй үед сүнслэг аяны хөнжлөө задлахаас 
татгалзсанаар түүдгийг унтраах төдийгүй өөрсдөө 
хамгаалалтгүй болж, сүнслэг байдлын хувьд 
даарах болно. 

Бид гэрээнүүддээ хэнэггүй хайхрамжгүй хандвал 
гарах үр дагаварт нь хариуцлага хүлээдэг. Их 
Эзэн бидэнд “өөрсдөдөө санаа тавих, мөнх 
амьдралын үгсэд хичээнгүйлэн анхаарал тавихдаа 
болгоомжтой байх”6-ыг зөвлөсөн. Тэрээр цааш 
нь “Хэрэв тэд намайг эс сонсвоос, миний цус 

тэднийг цэвэршүүлэх нь үгүй болой”7 хэмээн 
тунхаглажээ. 

Яг үнэндээ, хагас дутуу байснаас “хамаг бүхнээ” 
зориулах нь амархан. Бид хагас дутуу эсвэл огт 
оролцдоггүй бол Оддын	дайны хэллэгээр “хүчний 
саад” гардаг. Бид Бурханы хүслийн системийн 
тохиргооноос гарч, үүнээс улбаалан аз жаргалын 
мөн чанарын системийн тохиргооноос гардаг.8 
Исаиа 

“Гэвч нүгэлтнүүд нь шидлэн давалгаалах далай 
мэт юм. Учир нь далай бол дөлгөөн байж 
чаддаггүй, ус нь хог, шавар шидлэн гаргадаг 
билээ. 

Хилэнцтэд амар амгалан байхгүй гэж миний 
Бурхан айлдаж байна”9 хэмээн хэлжээ. 

Бидний одоо хаана байгаа, өмнө нь хаана байснаас 
үл хамааран, “Тиймийн тул, наманчилж мөн 
бяцхан хүүхдийн адил надад ирэх хэнийг боловч, 
би түүнийг хүлээн авах болно, учир нь Бурханы 
хаант улс бол ийм хүмүүсийнх юм. Болгоогтун, 
ийм хүмүүсийн төлөө би амиа өгч, мөн үүнийгээ 
буцаан авсан юм” хэмээн айлдсан Аврагч бидэнд 
нөлөөлдөг нь завшаантай хэрэг юм. 

Бид үргэлжлүүлэн наманчилж, Их Эзэнд найдах 
үедээ амьдралынхаа туршлагаас төрсөн мэргэн 
ухаан дээрээ бяцхан хүүхдийнх мэт11 даруу 
байдал, итгэл найдварыг нэмж авах гэж буцаж 
эргэснээр хүч чадал олж авдаг. Иов “Гэсэн ч зөв 
шударга нэгэн өөрийн замаа хөөн явж, цэвэр 
гартай нэгэн улам хүчирхэг болон өсөх ажээ”12 
хэмээн тунхаглажээ. Тэннисон “Миний хүч 
чадал арван хүнийхтэй адил. Учир нь миний зүрх 
сэтгэл цэвэр юм”13 гэж бичсэн. Их Эзэн “Ариун 
газруудад зогсогтун та нар, мөн бүү шилжин 
нүүлгэгд”14 хэмээн зөвлөсөн. 

Манай том хүү Жастин амьдралынхаа турш 
хүнд өвчинтэй тэмцэж байгаад, 19 настайдаа нас 
барсан юм. Тэр биднийг орхин явахаасаа өмнөхөн 
ариун ёслолын цуглаан дээр өөрт нь гүн сэтгэгдэл 
төрүүлсэн нэгэн эцэг, хүүгийн тухай түүхийг 
хуваалцсан юм. Эцэг, хүү хоёр тоглоомын дэлгүүр 
оржээ. Дэлгүүрт нь хүний хэлбэртэй хийлдэг 
бөмбөлөг байв. Хүү бөмбөлгийг цохиход, хийлдэг 
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хүн цохилт болгоны дараа холбирч унаад, тэр 
даруй ойж дахин босож байв. Эцэг нь хүүгээсээ 
яагаад энэ хүн ойгоод, босож ирээд байгааг 
асуухад хүү хэсэг зуур бодсоноо “Мэдэхгүй. 
Дотроо бат зогсож байгаагийнх юм болов уу” 
гэж хэлжээ. Бид “хамаг бүхнээ” зориулахын тулд 
юу ч тохиолдсон бай “дотроо бат зогсож”15 байх 
хэрэгтэй. 

Бид махан биеийн өргөсөө тэвчих гэж Их Эзэний 
өгөх болоод зайлуулах хүч чадлыг тэвчээртэй 
хүлээж байхдаа дотроо бат зогсож байдаг.16 
Ийм өргөс нь өвчин, бие махбодын хөгжлийн 
бэрхшээл, сэтгэл санааны эмгэг, хайртай нэгний 
маань үхэл, өөр бусад олон асуудал байж болно. 

Бид доош унжсан гарыг өргөж байх үедээ дотроо 
бат зогсож байдаг. Хилэнцтийг болон мууг 
сайн, сайныг муу хэмээн дуудаж, гэрэл гэгээтэй 
зүйлд таагүй ханддаг байдал улам газар авч 
байгаа17 бөгөөд зөв шударга зүйл үйлдэгчдийг 
зөв шударгынх нь учир буруушаадаг18 шашингүй 
ертөнцийн эсрэг үнэнийг хамгаалж байхдаа бид 
дотроо бат зогсож байдаг. 

Ариун Сүнсний хүчирхэгжүүлэгч хийгээд 
тайвшруулагч баттай нотолгооны ачаар мөн мөнх 
бус ойлголтоос давсан мөнхийн талаас нь харах 
алс хэтийн төлөвийн19 ачаар хүнд хэцүү байсан ч 
дотроо бат зогсож байх боломжтой билээ. Өмнөх 
амьдралдаа бид мөнх бус амьдралаар амьдрах 
боломжийнхоо төлөө баярлан уухайлсан.20 Бид 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ төлөвлөгөөний зоригтой 
хамгаалагчид болох шийдвэрээ баяр хөөртэй 
гаргахдаа “хамаг бүхнээ” зориулсан билээ. 
Босоод, Түүний төлөвлөгөөг дахин хамгаалах цаг 
болжээ! 

Миний 97 настай аав саяхан өнгөрсөн юм. 
Түүнээс хэр байна даа хэмээн асуух тоолонд 
байнга өгдөг хариулт нь “1–10 гэсэн хэмжүүрээр 
би бараг 25-тай байна” гэдэг байв. Тэр ч байтугай 
энэ эрхэм хүн зогсож, сууж чадахаа хэдийнээ 
больж, ярьж чадахгүй байгаа үедээ ч ийм хариулт 
өгдөг байсан юм. Аав маань үргэлж дотроо бат 
зогсдог байсан. 

Аавыг 90-тэй байхад нь бид нисэх буудал дээр 
очоод, тэргэнцэр авч өгөх хэрэгтэй эсэхийг 

асуухад тэрээр “Хэрэггүй ээ, Гари. Намайг 
хөгшрөхөөр харин хэрэгтэй болж магадгүй” гэж 
билээ. Тэгээд “Би алхаад ядарлаа гэхэд гүйж чадна 
шүү дээ” хэмээн нэмж хэлсэн юм. Хэрэв бид одоо 
алхаж буй байдалдаа “хамаг бүхнээ” зориулж 
чадахгүй бол гүйх хэрэгтэй болж ч магадгүй 
бөгөөд чиглэлээ дахин тооцоолох шаардлагатай 
болж мэднэ. Бид буцаж эргэх хэрэгтэй болж ч 
магадгүй. Бид илүү нягт нямбай судлах, илүү 
чин сэтгэлээсээ залбирах эсвэл үнэхээр ач 
холбогдолтой тэрхүү зүйлсээсээ зууран барьж 
болохын тулд зарим зүйлд санаа зовохгүй зүгээр 
л орхих хэрэгтэй болох байх. Мөнх амьдралаас 
зуурч болохын тулд дэлхийн зүйлсийг орхих 
хэрэгтэй байж ч магад. Аав минь энэ зүйлийг 
ойлгосон байжээ. 

Аавыг маань Дэлхийн II дайны үеэр тэнгисийн 
цэргийн флотод алба хааж байхад агуу бөгөөд 
нүсэр барилгууд21 түүний баримталдаг 
зарчмуудыг элэглэн шоолж байсан ч тийнхүү 
шоолдоггүй Дэйл Маддокс, Дон Дэвидсон 
гэдэг хоёр усан цэрэг байжээ. Тэд “Сабин аа, чи 
яагаад бусдаас өөр байдаг юм бэ? Чи өндөр ёс 
суртахуунтай, архи уудаггүй, тамхи татдаггүй, 
хараал хэлдэггүй ч амар амгалан, аз жаргалтай 
харагдах юм” гэж хэлжээ. 

Аавын маань тухай тэдний эерэг бодол 
мормончуудын талаар тэдэнд заасан зүйлтэй нь 
нийцэхгүй байсан бөгөөд аав маань тэдэнд зааж, 
хоёуланд баптисм хүртээх боломжтой байсан 
юм. Дэйлийн эцэг эх нь маш их уурлан, Сүмд 
нэгдэх юм бол хайрт Мэри Оливоо алдана гэж 
сүрдүүлсэн боловч тэр нь Дэйлийн хүсэлтээр 
номлогчидтой уулзаж, баптисм хүртсэн аж. 

Дайн дуусах үеэр ерөнхийлөгч Хибэр Ж.Грант 
номлогчдыг, тэр дундаа гэрлэсэн хэд хэдэн 
эрэгтэйг дууджээ. 1946 онд, Дэйл эхнэр Мэри 
Оливтойгоо анхны хүүхдээ өлгийдөж авахаар 
зэхэж байсан ч Дэйлийг номлолд үйлчлэх хэрэгтэй 
гэж шийдсэн байна. Тэд гурван хүү, зургаан охин 
нийт есөн хүүхэдтэй болсон. Есөн хүүхэд нь 
бүгдээрээ гурван удаа номлолд үйлчилсэн Дэйл, 
Мэри Оливыг дагаж номлолд үйлчилжээ. Хэдэн 
арван ач, зээ, гуч нь мөн номлолд үйлчилсэн. 
Жон, Матай гэдэг хоёр хүү нь мөн Матайн хүргэн 
Райн нар одоогоор Табэрнэклийн найрал дуунд 
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үйлчилж байна. Одоо Маддоксийн гэр бүлийн 
гишүүдийн тоо 144-т хүрсэн бөгөөд тэд “хамаг 
бүхнээ” зориулахын гайхалтай үлгэр дууриалал 
юм. 

Бид аавынхаа бичиг цаасыг янзалж байхдаа Дон 
Дэвидсоны таван охины нэг болох Жэннифэр 
Ричардсын захидлыг олсон. Тэрээр “Таны 
шударга зан бидний амьдралыг өөрчилсөн. Сүм 
байгаагүй бол амьдрал маань ямархуу байх 
байсныг төсөөлөхөд ч хэцүү. Аав маань сайн 
мэдээнд хайртай байж, эцсээ хүртэл түүний дагуу 
амьдрахыг хичээсээр өөд болсон”22 гэж бичсэн 
байв. 

Хувь хүн бүр дотроо бат зогссоноос гарах сайн 
нөлөөг хэмжих хэцүү. Аав минь бас тэр хоёр 
усан цэрэг ч гэсэн агуу бөгөөд нүсэр барилгаас 
хуруугаараа занган элэглэж байсан хүмүүсийг 
сонсохоос татгалзсан.23 Тэд Бүтээгчийг дагах 
нь олон түмнийг дагахаас хавьгүй дээр гэдгийг 
мэдэж байжээ. 

Төлөөлөгч Паул “зарим хүмүүс эдгээрээс няцаж, 
дэмий ярианд хэлбийн оржээ”24 хэмээн Тимотод 
хэлж байхдаа энэ үеийн тухай дүрслэн хэлж 
байсан байх. Өнөөдөр дэлхий дээр “дэмий яриа” 
их байна. Энэ бол тэрхүү “агуу хийгээд нүсэр 
барилга”-д байдаг хүмүүсийн яриа юм.25 Энэ нь ёс 
бусыг зөвтгөхийн тулд логик үндэслэл хэлбэрээр 
гарч ирж эсвэл хүмүүсийг замаа алдан, хурдлахад 
илэрдэг. Заримдаа “хамаг бүхнээ” зориулахын 
тулд юуг ч хийгээгүй төдийгүй бошиглогчийг 
эсэргүүцэн, эгэл хүний мөн чанараа дагахыг 
илүүд үздэг хүмүүст ийм зүйл илэрдэг. 

Харин итгэлтэй хүмүүсийн хувьд төгсгөл 
нь ямар болохыг мэддэг нь талархууштай. 
Биднийг “хамаг бүхнээ” зориулах үед “Бурханыг 
хайрладаг, Түүний зорилгын дагуу дуудагдсан 
хүмүүст тохиолддог бүхий л зүйл эцэстээ тэдний 
сайн сайхны төлөө байдаг”26 гэсэн хүн бүрд 
хамаатай баталгаа бидэнд байдаг. Ахлагч Нийл 
А.Максвэллийн хэлснээр “Бүү ай, харин зөв 
амьдар”.27 

Манай хадам аав Бригам Янгийн Их Сургуульд 
багшилж, БЯИС-ийн хөл бөмбөгийн багт хайртай 

байсан ч тэдний тэмцээний үр дүнд дэндүү санаа 
зовдог байсан тул тэмцээнийг нь үзэж чаддаггүй 
байв. Тэгтэл нэгэн гайхамшигтай явдал болсон 
юм. Дүрс бичлэгийн тоглуулагч гарч ирсэн нь 
түүнд тэмцээнүүдийг бичлэг хийж хадгалах 
боломж олгожээ. Хэрэв БЯИС-ийн баг хожвол тэр 
төгсгөлийг нь төгс бөгөөд туйлын их найдвар тээн 
үздэг байлаа. Тэднийг шударга бусаар торгуулж, 
гэмтэл бэртэл авсан байсан ч эсвэл тоглолтын 
сүүлийн хэсэгт хожигдож эхэлсэн ч хожно гэж 
мэддэг байсан учраас санаа зовдоггүй байлаа. Та 
нар түүнийг “найдварын төгс гэрэлтэй” байсан 
гэж хэлэх байх.28 

Бид ч мөн адил юм. Бидэнд итгэлтэй байхын 
хэрээр бүх зүйл сайн сайхнаар төгсөнө гэсэн 
нэгэн ижил тодорхой байдал байдаг. Их Эзэний 
амлалтууд тодорхой юм. Энэ нь энэхүү мөнх бус 
амьдралын их сургуульд бүх юм хялбар эсвэл 
ямар ч уйлах зүйл гарахгүй гэсэн үг биш. Гэхдээ 
Паул “Нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй, 
Хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан Өөрийг нь 
хайрладаг хүмүүст бэлджээ” гэж бичсэн.29 

Ах, эгч нар аа, хэн ч маргааш нүгэл үйлдээгүй. 
Бид шаардлагатай бол чиглэлээ дахин тооцоолж, 
агуу итгэл найдвар тээн, тэсэн ядан хүлээх 
болтугай. Мөн бид зоригтой байж, “хамаг бүхнээ” 
зориулснаар “дотроо бат зогсох” болтугай. Бид 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ төлөвлөгөөг болон Түүний 
Хүү, бидний Аврагчийн зорилгыг хамгаалахаар 
цэвэр ариун, эрэлхэг зоригтой байх болтугай. Эцэг 
амьд, Есүс бол Христ гэдгийг мөн аз жаргалын 
агуу төлөвлөгөөний бодит байдлын талаар би 
гэрчилж байна. Их Эзэний хамгийн сонгомол 
адислалууд та нарт байх болтугай гэж залбирч 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  Eзекиел 18:21-22. 
2.  Жишээлбэл, Рой Б.Зак, comp., The	Speaker’s	Quote	

Book:	Over	5,000	Illustrations	and	Quotations	for	All	
Occasions (2009), 107–8-ыг үзнэ үү. 

3.  Сургаал ба Гэрээ 64:34-ийг үзнэ үү. 
4.  Сургаал ба Гэрээ 21:6-г үзнэ үү. 
5.  Илчлэлт 3:15–16-г үзнэ үү. 
6.  Сургаал ба Гэрээ 84:43. 
7.  Сургаал ба Гэрээ 29:17. 



412017 оны 4-ð ñàð

8.  Алма 41:11-ийг үзнэ үү. 
9.  Исаиа 57:20-21. 
10.  3 Нифай 9:22. 
11.  3 Нифай 11:37–38-ыг үзнэ үү. 
12.  Иов 17:9. 
13.  Альфрэд Тэннисон, “Sir Galahad,” in Poems	of	the	

English	Race, Рэймонд Макдоналд Алдэн (1921), 296-
г үзнэ үү. 

14.  Сургаал ба Гэрээ 87:8. 
15. Жозеф Б.Вөртлин, “Come What May, and Love It,” 

Ensign эсвэл Liahona, 2008 оны 11-р сар, 26–28-ийг 
үзнэ үү. 

16.  2 Коринт 12:7-г үзнэ үү. 
17.  Исаиа 5:20-ийг үзнэ үү. 

18.  Хиламан 7:5. 
19.  Филиппой 4:7-г үзнэ үү. 
20.  Иов 38:7-г үзнэ үү. 
21.  1 Нифай 8:26-г үзнэ үү. 
22.  Жэннифэр Ричардсын Марвин Сабинд бичсэн 

захидал, 2009 оны 7-р сарын 7. 
23.  1 Нифай 8:27, 33-ыг үзнэ үү. 
24.  1 Tимот 1:6. 
25.  1 Нифай 8:26–28-ыг үзнэ үү. 
26.  Ром 8:28. 
27.  Бангамбики Хабяаринмана, Inspirational	Quotes	for	

All	Occasions (2013)-ыг үзнэ үү. 
28.  2 Нифай 31:20. 
29.  1 Коринт 2:9. 

  



42

Хүчирхэгээр	заах	нь	гэр	бүлдээ	сайн	мэдээг	
хадгалж	үлдэхэд	нэн	чухал	бөгөөд	шаргуу	
байдал,	хичээл	зүтгэлийг	шаардана.	

Би ерөнхий 
эрх мэдэлтнээр 
дуудагдсаныхаа 
дараа Нэгдсэн 
Улс дахь анхны 
үүрэг даалгавраа 
гүйцэтгэхээр гэр 
бүлтэйгээ Коста-
Рикагаас Солт Лэйк 
хотод нүүж ирсэн юм. 
Нэгдсэн Улсад би өөр 
өөр үндэстэн ястны, 

янз бүрийн соёл иргэншилтэй гайхамшигтай 
хүмүүстэй уулзахаар адислагдсан. Тэдний дунд 
надтай адил Латин Америкийн улс орнуудад 
төрсөн хүмүүс их байлаа. 

Латин америк хүмүүсийн нэг дэх үеийн олонх 
нь эх хэл болох испани хэлээрээ ярьдаг бөгөөд 
бусадтай ойлголцохоор сайн англи хэлтэй байсныг 
би анзаарсан. Нэгдсэн Улсад төрсөн эсвэл бага 
насандаа ирээд, сургуульд сурсан хоёр дахь 
үеийнхэн англиар маш сайн, харин испаниар 
хазгай муруй ярьдаг байв. Харин гурав дахь 
үеийнхний ихэнх нь өвөг дээдсийнхээ эх хэл 
болох испани хэлээ мартсан байлаа.1 

Хэл шинжлэлийн хэлээр үүнийг “эх хэлээ гээх” 
гэж нэрлэдэг. Гэр бүлүүд эх хэлийг нь тэр бүр 
ашигладаггүй гадаад улс руу нүүх үед эх хэлээ 
гээх тохиолдол гарч болдог. Энэ нь зөвхөн латин 
америкчуудын дунд байгаа төдийгүй дэлхий 
даяар хаа сайгүй хүмүүс эх хэлээ өөр ямар 
нэгэн хэлээр орлуулан сольж байна.2 Тэр бүү 
хэл Мормоны Ном дахь бошиглогч амлагдсан 
нутаг руу явахаар зэхэж байхдаа эцгүүдийнхээ 
эх хэлийг гээх вий гэдэгт санаа нь зовсон байдаг. 

Нифай “Мөн болгоогтун, эцэг	өвгөдийн	хэлийг	
үр	хүүхдүүддээ	хадгалуулан	үлдээхийн тулд бид 
энэхүү цэдгүүдийг олж авах нь Бурханы мэргэн 
ухаан буюу”3 хэмээн бичсэн. 

Гэвч тэр өөр нэгэн төрлийн хэлийг гээхээс мөн 
айж байжээ. Дараагийн шүлэгт тэрээр “Мөн 
түүнчлэн бид энэ дэлхийн эхлэлээс бүр эдүгээ 
цагийг хүртэл, бүх	ариун	бошиглогчдын	амаар	
тэдэнд	хэлэгдсэн, Бурханы Сүнс болон хүч 
чадлаар тэдэнд хүргэгдсэн, тэдгээр үгсийг 
өвлүүлэн үлдээхийн тулд болой”4 хэмээн бичжээ. 

Би эх хэлээ хадгалж үлдэх, Есүс Христийн сайн 
мэдээг амьдралдаа байлгах хоёр хоорондоо ижил 
төстэй байгааг анзаарсан. 

Өнөөдөр өөрийнхөө харьцуулснаар би ямар нэгэн 
дэлхийн хэл биш харин гэр бүлдээ хадгалж, хэзээ 
ч гээхгүй байх ёстой мөнхийн хэлний талаар 
онцлон ярих болно. Би Есүс Христийн сайн 
мэдээний хэлний5 талаар ярих гэж байна. “Сайн 
мэдээний хэл” гэдэгт би бошиглогчдын бүх 
сургаал, тэдгээр сургаалд дуулгавартай байх, зөв 
шударга уламжлалуудыг дагахыг хамруулж байгаа 
билээ. 

Энэ хэлийг хадгалж үлдэх гурван арга замын 
талаар би ярих болно. 

Нэгдүгээрт: Гэр орондоо илүү хичээнгүй байж, 
санаа тавих нь 

Их Эзэн Сургаал ба Гэрээнд Ньюел К.Витней 
зэрэг Сүмийн олон нэр хүндтэй гишүүнийг 
гэр бүлээ цэгцлэхэд урьсан байдаг. Их Эзэн 
“Миний үйлчлэгч, … Ньюел К.Витней, 
гэсгээн цээрлүүлэгдэж, мөн гэр бүлээ цэгцлэх 
шаардлагатай байна, мөн тэд	гэр	орондоо	
илүү	хичээнгүй	байж	мөн	санаа	зовж	байхыг	
мэдэгтүн, мөн ямагт залбирагтун, эсвээс тэд 

 Сайн мэдээний хэл
ДАЛЫН

АХЛАГЧ ВАЛЭРИ В.КОРДОН 
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байрнаасаа хөдөлгөгдөх болно”6 хэмээн хэлсэн. 

Эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ эх хэлээ заах цаг 
гаргахгүй байх нь эх хэлээ гээх нэг шалтгаан 
болдог. Зүгээр л нэг гэр орондоо эх хэлээрээ 
ярьж	байх	нь хангалтгүй. Хэрэв эцэг эхчүүд 
эх хэлээ хадгалж үлдэхийг хүсэж байвал заах 
ёстой. Эх хэлээ хадгалахын тулд ухамсартайгаар 
хичээл зүтгэл гаргадаг эцэг эхчүүд хадгалж үлдэж 
чаддаг гэдгийг судалгаа харуулжээ.7 Тэгвэл сайн 
мэдээний хэлийг хамгаалж үлдэхийн тулд ямар 
хичээл зүтгэлийг ухамсартайгаар гаргах ёстой вэ? 

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид 
А.Бэднар “Гэр орондоо сайн мэдээг заахгүй, үлгэр 
жишээ үзүүлэхгүй байх нь”8 олон үе дамжсан 
Сүмийн гишүүн гэр бүлийн гинжин хэлхээг 
тасдах хүчирхэг хүчин зүйл гэж анхааруулжээ. 

Иймээс бид хүчирхэгээр заах нь гэр бүлдээ 
сайн мэдээг хадгалж үлдэхэд нэн чухал бөгөөд 
шаргуу байдал, хичээл зүтгэлийг шаардана гэдэг 
дүгнэлтэд хүрч болно. 

Бид өдөр бүр гэр бүлээрээ мөн хувиараа судар 
судлахыг дадал хэвшил болгох урилгыг олон удаа 
хүлээн авч байсан.9 Үүнийг хийдэг олон гэр бүл 
өдөр бүр илүү эв нэгдэлтэй болж, Их Эзэнтэй 
илүү нягт харилцаатай болон адислагддаг. 

Ямар үед өдөр бүр судраас судалдаг вэ? Эцэг 
эхчүүд судраа гартаа бариад, хайраар гэр бүлээ 
судлахад урих үед энэ нь хийгддэг. Өөр ямар нэгэн 
арга замаар судална гэдэг ярвигтай. 

Эцэг, эхчүүд ээ, эдгээр агуу адислалыг бүү 
алдаарай. Дэндүү оройтох хүртэл битгий 
хүлээгээрэй! 

Хоёрдугаарт, гэр орондоо хүчирхэг үлгэр жишээ 
үзүүлэх нь 

Нэгэн хэл судлаач мэргэжилтэн эх хэлээ хадгалж 
үлдэхийн тулд “та нар хүүхдүүддээ эх хэлээ 
сонирхох	хүсэл	төрүүлэх	хэрэгтэй”10 гэж бичжээ. 
Бид заах, үлгэр жишээ үзүүлэх хоёуланг нь хийсэн 
үедээ “эх хэлээ сонирхох хүсэл төрүүлж” чаддаг. 

Би залуу байхдаа амралтаараа аавынхаа үйлдвэрт 

ажилладаг байлаа. Цалингаа авсны дараа аав минь 
хамгийн түрүүнд “Чи мөнгөөрөө юу хийх гэж 
байна даа?” гэж асуудаг байсан юм. 

Би юу гэж хариулахаа мэддэг байсан бөгөөд 
“Аравны нэгээ төлөөд, номлолдоо мөнгө 
хадгална” гэж хариулдаг байв. 

Түүнтэй хамт найман жил ажиллаж, нэг асуултад 
нь байнга хариулсны дараа л аав минь надад 
аравны нэгээ төлөхийг зааж чадлаа гэж бодсон ч 
намайг энэ чухал зарчмыг нэгхэн долоо хоногт 
сурчихсан гэдгийг ухаараагүй байсан юм. Би энэ 
зарчмыг хэрхэн сурснаа та нартай хуваалцмаар 
байна. 

Төв Америкт иргэний дайнтай холбоотой хэд 
хэдэн үйл явдал өрнөсний дараа аавын минь 
бизнес дампуурч, 200 бүрэн цагийн ажилчинтай 
байсан бол таваас цөөнгүй оёдолчинтой болж, 
гэрийнхээ гаражид ажилладаг болсон юм. Тэрхүү 
хүнд цаг үед нэгэн өдөр аав, ээж минь аравны 
нэгээ төлөх үү эсвэл хүүхдүүддээ хоол авч өгөх үү 
гэж ярилцаж байхыг нь би сонссон. 

Ням гарагт би аавыгаа ямар шийдвэр гаргах бол 
уу гэж дагаж явсан бөгөөд Сүмийн цуглааны 
дараа түүнийг дугтуй аваад, аравны нэгээ хийж 
байхыг харсан. Энэ нь ердөө л миний авсан 
сургамжийн эхлэл байсан бөгөөд надад юу идэх 
болж байна вэ гэсэн асуулт байсаар байсан юм. 

Даваа гаргийн өглөө хэдэн хүн манай хаалгыг 
тогшлоо. Хаалгаа нээтэл тэд аавыг минь асуув. 
Түүнийг дуудахад тэр ирж, зочид маш хурдан 
хийж гүйцэтгэх ёстой оёдлын захиалга ирснийг 
хэллээ. Захиалга яаралтай учраас урьдчилаад 
төлбөрөө хийх боломжтой гэж хэлэв. Тэр өдөр би 
аравны нэгээ төлөх зарчмыг болон үүнтэй хамт 
ирдэг адислалуудыг ойлгосон юм. 

Шинэ Гэрээнд Их Эзэн үлгэр жишээ үзүүлэх 
талаар ярьдаг. Есүс тэдэнд хандан “Үнэнээр, 
үнэнээр Би та нарт хэлье. Эцэгийнхээ хийдгийг 
Хүү нь үзэхгүй бол Хүү Өөрөөсөө юуг ч хийж 
чадахгүй. Учир нь Эцэг юу хийнэ, Хүү нь бас 
эдгээр зүйлийг түүнчлэн хийдэг” гэжээ.11 

Хүүхдүүддээ ариун сүмд гэрлэн, мацаг барьж, 
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Хүндэтгэлийн өдрийг ариун байлгахын ач 
холбогдлын тухай зүгээр нэг ярих нь хангалтгүй. 
Биднийг чадах чинээгээрээ ойр ойрхон ариун 
сүмд орох цаг гаргаж байгааг тэд харах ёстой. 
Ойр ойрхон мацаг барин12, Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариун байлгах итгэл үнэмшлийг маань тэд харах 
ёстой. Хэрэв өсвөр үеийнхэн маань хоёр хоолны 
турш мацаг барьж чадахгүй, судруудыг өдөр бүр 
судалж чадахгүй, ням гарагт томоохон спортын 
тэмцээний үеэр зурагтаа унтрааж чадахгүй байгаа 
бол порнограф гэх мэт өнөөдрийн ярвигтай 
дэлхийн хүчирхэг уруу таталтуудыг эсэргүүцэх 
сүнслэг сахилга баттай байж чадах болов уу? 

Гуравдугаарт: Уламжлал 

Өөр бусад хэл, соёл уламжлал эх хэлтэй холилдож 
хутгалдах нь эх хэлээ гээх өөр нэгэн шалтгаан 
билээ.13 

Сэргээгдсэн Сүмийн эхэн үед Их Эзэн Сүмийн 
олон нэр хүндтэй гишүүнийг гэр бүлээ цэгцлэхэд 
урьсан байдаг. Тэрээр гэр орноос гэрэл, үнэнийг 
үлдэн хөөж болзошгүй хоёр зүйлийг дурдан, 
урилгаа эхлүүлдэг. “Тэрхүү ёс бус нэгэн 
ирж, дуулгаваргүй байдлаар дамжуулан мөн 
эцгүүдийнх	нь	уламжлалын	улмаас	гэрэл	ба	
үнэнийг хүмүүний үрсээс холдуулан аваачдаг 
бөлгөө.”14 

Гэр бүлийн хувьд бид Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариун байлгахад эсвэл гэр орондоо өдөр 
бүр судар судалж, залбирахад саад болох 
аливаа уламжлалаас зайлсхийх хэрэгтэй. Бид 
порнографын болон бусад бүх хилэнцэт нөлөөний 
эсрэг гэрийнхээ цахим хаалгыг хаах хэрэгтэй. 
Бид өнөө үеийн дэлхийн уламжлалуудтай 
тэмцэхийн тулд хүүхдүүддээ бурханлаг мөн 
чанар, амьдралын зорилгынх нь талаар мөн Есүс 
Христийн тэнгэрлэг номлолын талаар заахдаа 
судруудыг болон орчин үеийн бошиглогчдын дуу 
хоолойг ашиглах хэрэгтэй. 

Дүгнэлт 

Бид “эх хэлээ гээсэн”15 хэд хэдэн жишээг 
судруудаас хардаг. Жишээлбэл: 

“Эдүгээ улиран тохиох дор хаан Бенжамины 

үгсийг ойлгож чадахгүй нь өсвөр үеийнхнээс олон 
байв, учир нь түүнийг өөрийн хүмүүст ярьж байх 
тэр цагт тэд бяцхан хүүхдүүд байжээ; мөн тэд эцэг 
өвгөдийнхөө уламжлалд итгэсэн нь үгүй. 

Мөн эдүгээ итгэлгүйнхээ учир тэд	Бурханы	
үгийг	ойлгож	чадсангүй, мөн тэдний зүрх сэтгэл 
хатуурсан байв.”16 

Өсвөр үеийнхний хувьд сайн мэдээ нь үл мэдэх 
хэл болсон байв. Эх хэлээ хадгалж үлдэхийн 
ач холбогдлын талаар зарим үед хүмүүс санал 
зөрөлдөн мэтгэлцдэг ч авралын төлөвлөгөөний 
тухайд бол, гэр орон дахь сайн мэдээний хэлийг 
гээхийн мөнхийн үр дагаврын талаар маргалдан	
мэтгэлцэх зүйл байхгүй. 

Бид Бурханы хүүхдийн хувьд төгс хэлийг 
сурахаар мэрийж буй төгс бус хүмүүс билээ.17 Эх 
хүн бяцхан хүүхдээ хараад өрөвдөн хайрладаг шиг 
Тэнгэрлэг Эцэг ч мөн бидний төгс бус байдал, 
алдаа дутагдалд тэвчээртэй ханддаг. Тэрээр 
бидний хамгийн сул дорой ч гэсэн чин сэтгэлийн 
залбирлыг уран яруу шүлэг мэт үнэлж, ойлгодог 
бөгөөд сайн мэдээний анхны үгсийг дуудаж буй 
авиаг маань сонсоод баярлан, бидэнд төгс хайраар 
заадаг. 

Хэрвээ бид өөрсдийн гэр бүл дэх сайн мэдээний 
хэлийг гээвэл энэ амьдралын ямар ч чухал амжилт 
ололт ач холбогдолтой байж чадахгүй.18 Тэнгэрлэг 
Эцэг биднийг харилцааны өндөр түвшинд ярьж 
чаддаг болтол үргэлж эх хэл маань байсан Түүний 
хэлийг эзэмшихээр гаргаж буй хичээл зүтгэлийг 
адислах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 
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English monolingualism is … 72 percent” (Richard Alba, 
“Bilingualism Persists, but English Still Dominates,” 
Migration Policy Institute, Feb. 1, 2005, migrationpolicy.
org/article/bilingualism-persists-english-still-dominates). 

2.  “Гурав дахь үеийнхний дунд зөвхөн англи хэлээр ярих 
хандлагатай байна” (Alba, “Bilingualism Persists, but 
English Still Dominates”). 

3.  1 Нифай 3:19; тодотгол нэмэгдсэн. 
4.  1 Нифай 3:20; тодотгол нэмэгдсэн. 
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“Bilingualism Persists, but English Still Dominates”). 

8.  Дэвид А.Бэднар, “Multigenerational Families,” in Gen-
eral Conference Leadership Meetings, 2015 оны 4-р сар, 
broadcasts.lds.org. 

9.  Орчин үеийн нэгэн жишээ бол Тэргүүн Зөвлөлөөс 
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бүлийн залбирал, гэр бүлийн үдэш, сайн мэдээг 
судлах, заавар зөвлөгөө, гэр бүлийн үр бүтээлтэй үйл 
ажиллагаануудад хамгийн их ач холбогдол өгөхийг 
зөвлөж байна” (Тэргүүн Зөвлөлийн захидал, 1999 оны 
2-р сарын 11). 

10.  “Хүүхдүүд чинь эх хэлийг нь төлөөлж буй хүмүүсийг 
ойлгож, тэдэнтэй харилцан, өөрсдийгөө тэдний 
нэг хэсэг гэж мэддэг байхын тулд тэдэнд эх хэлээ 
сонирхох хүсэл төрүүлэх хэрэгтэй” (Крисфийлд, “Her-
itage Languages: Fighting a Losing Battle?”); тодотгол 
нэмэгдсэн. 

11.  Иохан 5:19. 
12.  “Мацгийн өдөр гэдэг нь дараалсан хоёр хоол идэж, 

уухгүйгээр 24 цаг байж, мацаг ба гэрчлэлийн цуглаанд 
оролцон, тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж 
тавихад туслахын тулд өгөөмөр мацгийн өргөл 
өгөхийг хэлдэг” (Гарын	авлага	2:	Сүмийг	удирдах	нь	
[2010], 21.1.17). 

13.  Омнай 1:17-г үзнэ үү. 
14.  Сургаал ба Гэрээ 93:39; тодотгол нэмэгдсэн. 
15.  Энэ үгэнд “эх хэлээ гээх” гэдэг нь сайн мэдээ хэрхэн 

гээгдэж болох талаар хэлж байгаа юм ( Шүүгчид 2:10; 
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16.  Мозая 26:1, 3; тодотгол нэмэгдсэн. 
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18.  Матай 16:24—26-г үзнэ үү. 
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Дэлхийг	ялах	гэдэг	нь	насан	туршийн	амьдралд	
тохиох	ганцхан	мөч	биш,	харин	мөнх	амьдралыг	
тодорхойлдог	мөчүүдээс	бүрдсэн	насан	туршийн	
амьдрал	юм.	

Олон жилийн өмнө 
ерөнхийлөгч Дэвид 
О.Маккэй Самоа руу 
завиар аялж байхдаа 
тохиолдсон нэгэн 
сайхан явдлын талаар 
ярьж билээ. Тэр хэсэг 
зуур дугхийгээд, 
“ямар нэгэн цаглашгүй 
гайхамшигт үзэгдэл 
үзэв. Алсад нэгэн 
үзэсгэлэнтэй цагаан 
хот байхыг би харав. 

… Модод нь амтат жимстэй … цэцэгс нь өнгө 
алаглан, гоёмсог байдлаар хаа сайгүй дэлбээлсэн 
байв. Хот руу тоогүй олон хүн дөхөж [байв]. Бүх 
хүн сул унжсан цагаан өмсгөл өмсчээ. … Тэр 
даруй миний анхаарал … удирдагчид нь төвлөрч, 
хэдий би түүний барааг л харж чадаж байсан ч … 
, түүнийг Аврагч минь байна гэж дорхноо танив! 
Түүний гэрэлтсэн царай алдар суут [байлаа]. 
Түүнийг тойрсон [тэрхүү] амар амгалан … 
тэнгэрлэг байв!” хэмээн ярьжээ. 

Ерөнхийлөгч Маккэй үргэлжлүүлэн, “Тэр хот бол 
… түүний … Мөнхийн хот байсан; мөн түүнийг 
дагаж байсан хүмүүс нь тэнд амар амгалан, 
мөнхийн аз жаргалд орших хувьтай байлаа” 
хэмээн хэлсэн юм. 

Ерөнхийлөгч Маккэй “[Тэд хэн бэ? Эдгээр нь ямар 
хүмүүс байна вэ?]” гэдгийг мэдэх хүсэлтэй байв. 

Дараа нь юу тохиолдсоныг тэрээр 

“Аврагч миний бодлыг уншаад, … [хүмүүсийн] 

дээгүүр үзэгдэх … хагас дугуй хэлбэрээр … алтан 
шараар бичигдсэн [үгс] рүү заагаад, 

‘Эдгээр нь дэлхийг ялсан тэд юм. 

Үнэхээр дахин төрсөн тэд юм!’ хэмээн 
хариулсан”1 гэж тайлбарлажээ. 

Олон жилийн туршид би “Эдгээр нь дэлхийг 
ялсан тэд юм” гэсэн үгсийг санаж ирсэн. 

Дэлхийг ялсан хүмүүст амласан Их Эзэний 
адислал гайхамшигтай. Тэд “цагаан өмсгөл 
өмсөж … амийн номонд [бичигдэх] болно.” Их 
Эзэн “Эцэгийнхээ болон Түүний элч нарын өмнө 
[тэдний нэрийг] хүлээн зөвшөөрнө.”2 Хүн бүр 
“анхны амилуулалтад хувьтай”3 байх бөгөөд мөнх 
амьдралыг хүлээн авч,4 Бурханы оршихуйгаас 
“цаашид тэндээс гарахгүй”5 байх болно. 

Дэлхийг ялж, эдгээр адислалыг хүлээн авах 
боломжтой юу? Тийм ээ. Боломжтой. 

Аврагчийг хайрлах хайр 

Дэлхийг ялсан хүмүүс Их Эзэн, Аврагч Есүс 
Христийг маань хайрлах хайраа хөгжүүлдэг. 

Түүний тэнгэрлэг төрөлт, төгс амьдрал, Гетсемани 
болон Голгота дахь хязгааргүй Цагаатгал бидний 
хүн нэг бүрд амилуулалтыг баталгаатай болгосон. 
Тэр л ганцаараа биднийг чин сэтгэлээсээ 
наманчилсан үед Бурханы оршихуйд буцаж 
очихыг зөвшөөрч, гэм нүглээс маань цэвэршүүлж 
чадна. “Эхлээд Тэр биднийг хайрласан тул бид 
хайрладаг юм.”6 

Есүс “Зоригтой байгтун, Би ертөнцийг ялсан”7 
хэмээн айлдсан. 

Дараа нь Тэрээр “Дэлхийг та нар дийлэх ёстой 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ НИЙЛ Л.АНДЭРСЭН 

 Дэлхийг ялах нь
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хэмээн би хүсдэг”8 гэж нэмж хэлжээ. 

Дэлхийг ялах гэдэг нь насан туршийн амьдралд 
тохиох ганцхан мөч биш, харин мөнх амьдралыг 
тодорхойлдог мөчүүдээс бүрдсэн насан туршийн 
амьдрал юм. 

Энэ нь хүүхэд залбирч суран, “Би Есүс шиг 
байхыг хичээнэ”9 хэмээн бишрэл хүндэтгэлтэй 
дуулах үед эхэлж болно. Энэ нь хүн Шинэ 
Гэрээнээс Аврагчийн амьдралыг судалж, 
Мормоны Номоос Аврагчийн Цагаатгалын хүчийг 
тунгаан бодох үед үргэлжилдэг. 

Залбирах, наманчлах, Аврагчийг дагах, Түүний 
ач ивээлийг хүлээн авах зэрэг нь бидний яагаад 
энд байгаа, хэн болох ёстой зэргийг илүү сайн 
ойлгоход хүргэнэ. 

Алма үүнийг “Тэдний зүрх сэтгэлд ч хүчит 
өөрчлөлт бий болгогдож, мөн тэд өөрсдийгөө 
даруусган мөн үнэн болоод амьд Бурханд 
найдлагаа {тавьж] … эцсийг хүртэл итгэлтэй 
[хэвээр үлдсэн]”10 хэмээн дүрслэн хэлжээ. 

Дэлхийг ялсан хүмүүс Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ 
өмнө үүрэг хүлээнэ гэдгээ мэддэг. Чин сэтгэлээсээ 
өөрчлөгдөх, гэм нүглээ наманчлах зэрэг нь чөдөр 
тушаа байхаа больж, харин “… нүглүүд нь час 
улаан мэт боловч цас шиг цагаан [болох]”11 
чөлөөлөлт болдог. 

Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг 

Эцэг эхийнхээ эзгүйд гэртээ үдэшлэг зохион 
дураараа дургиж, дунд чөмгөөрөө жиргэж, эцэг 
эх нь маргааш ирэхэд гарах үр дагаврыг бодохоос 
татгалздаг хүүхэд шиг дэлхийнхэнд Бурханы өмнө 
үүрэг хүлээсэн гэдгээ харах хэцүү байдаг. 

Дэлхийнхэн эгэл хүнийг захирахаас илүүтэй 
түүний хүслийг биелүүлэх сонирхолтой байдаг. 

Дэлхийг ялах гэдэг нь дэлхийг хамарсан 
довтолгоо биш, харин хувийн чанартай, хүн бүр 
өөрийн дотоод дахь дайсантай хийх гардан тулаан 
юм. 

Дэлхийг ялах гэдэг нь “Чи өөрийн Бурхан Эзэнээ 

бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадал, бүх оюун 
ухаанаараа хайрла”12 гэсэн Бурханы хамгийн агуу 
зарлигийг улам бүр эрхэмлэнэ гэсэн үг юм. 

Христийн шашинтан зохиолч К.С.Льюис үүнийг 
“‘Надад бүхнээ өг. Би чамаас цаг зав, мөнгө, 
үйлчлэл тэгтлээ шаардахгүй. Надад чи л хэрэгтэй’ 
гэж Христ айлдсан”13 хэмээн дүрслэн хэлсэн. 

Дэлхийг ялах гэдэг нь баптисмын болон ариун 
сүмийн гэрээ, мөнхийн ханьдаа үнэнч байх 
тангараг зэрэг Бурханд амласан амлалтандаа 
хүрнэ гэсэн үг. Дэлхийг ялах нь өршөөл гуйн, 
“Түүний Сүнсийг [өөрсөдтэйгөө] үргэлж хамт 
байлгаж болохын тулд” “Түүнийг дурсан санаж, 
зарлигуудыг нь дагах”14 амлалт өгөөд, долоо хоног 
бүр ариун ёслолын ширээ рүү даруухнаар очиход 
биднийг хөтөлдөг. 

Бидний Хүндэтгэлийн өдрийг хайрлах хайр 
цуглааны байрны хаалгыг хааж орхисноор 
төгсдөггүй, харин амрах, суралцах, залбирах, 
бидний анхаарал халамж хэрэгтэй байгаа гэр бүл, 
бусад хүнд хүрч очиж туслах үзэсгэлэнтэй нэгэн 
өдрийн нээлт болдог. Сүмийн цуглаан дууслаа 
гээд тайвшран, урт амьсгаа авч, хөлбөмбөгийн 
тэмцээн эхлэхээс өмнө телевизороо асаах гэж 
ухаан мэдрэлээ алдан гүйхийн оронд бидний 
бодол Аврагч дээр, Түүний ариун өдөрт төвлөрөх 
хэрэгтэй. 

Дэлхийнхнийг сэтгэл татам, толгой эргүүлэм дуу 
хоолой байнга уруу татаж байдаг.15 

Дэлхийг ялах гэдэг нь сэрэмжлүүлж, 
тайвшруулан, гэгээрүүлж, “ертөнцийн өгдгөөс 
өөр”16 амар амгаланг авчирдаг нэгэн дуу хоолойд 
итгэнэ гэсэн үг юм. 

Амин хувиа үл хичээх нь 

Дэлхийг ялах гэдэг нь хоёр дахь тушаалыг санаад, 
өөрсдийгөө умартан, бусдын төлөө явах гэсэн 
утгатай.17 “Та нарын дундах хамгийн агуу нь 
зарц болог.”18 Эхнэр, нөхрийн маань аз жаргал 
бидний өөрсдийн зугаа цэнгэлээс илүү чухал. 
Хүүхдүүддээ Бурханыг хайрлаж, зарлигуудыг 
нь дагах хүсэлтэй болоход туслах нь нэн 
тэргүүнд тавих зүйл юм. Бид аравны нэг болон 
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мацгийн өргөл өгөх, тусламж хэрэгтэй хүмүүст 
хэрэгтэй зүйлээр нь туслах зэргээр материаллаг 
адислалаа өөрсдийн хүслээр хуваалцдаг. Биднийг 
сүнслэг антеннаа тэнгэр өөд харуулах үед Их 
Эзэн биднийг тусалж чадах хүмүүс рүү маань 
чиглүүлдэг. 

Дэлхийнхэн зөвхөн өөрсдийгөө бодож, “Намайг 
хөрштэй минь харьцуулаад хар даа! Надад юу 
байгааг хар! Намайг ямар чухал хүн бэ гэдгийг 
хар!” хэмээн бахархалтай нь аргагүй тунхаглаж 
байдаг. 

Дэлхийнхэн амархан цухалдаж, сонирхол нь 
буурч, бусдаас юм нэхэж мөн олны шүтэн 
биширдэг нэгэн болоход дурладаг бол дэлхийг 
ялах нь даруу байдал, энэрэнгүй сэтгэл, тэвчээр, 
өөрөөсөө өөр хүмүүст өрөвч байдлаар хандах 
хандлагыг авчирдаг. 

Бошиглогчдын үгсээс аюулгүй байдлыг олох нь 

Дэлхийг ялах гэдэг нь бидний зарим итгэл 
үнэмшил үргэлж дэлхийнхний доог тохуу болно 
гэсэн үг. Аврагч 

“Хэрэв ертөнц та нарыг үзэн ядвал, та нараас 
өмнө Намайг үзэн ядсаныг нь мэдэгтүн. 

Хэрэв та нар ертөнцийнх байсан бол, ертөнц 
өөрийнхнийгөө хайрлахсан”19 хэмээн айлджээ. 

Өнөө өглөө ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Есүс 
Христийн жинхэнэ шавь нар босож зогсоод, 
бодлоо хэлэн, дэлхийн хүмүүсээс өөр байхад 
бэлэн байдаг” гэж хэлсэн.20 

Христийн шавь итгэлийнх нь талаарх пост 1000 
лайк эсвэл ядаж цөөн хэдэн нөхөрсөг эможи 
авсангүй гэж түгшдэггүй. 

Дэлхийг ялах нь бид онлайн холбоогоо ямархуу 
байгаад бага санаа зовж, Бурхантай холбогдох 
тэнгэрлэг холбоондоо илүү санаа тавьдаг байна 
гэсэн үг. 

Их Эзэн биднийг Түүний амьд бошиглогч, 
төлөөлөгчдийн үгсийг анхааран сонсохын хэрээр 
аюулгүй байдлаар хангаж байдаг. 

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Дэлхий … 
амьдрахад бэрх газар байж болно. [Бид ариун 
сүмд очихдоо] … тохиолдсон хүнд сорилт болон 
уруу таталт бүрийг даван туулах хүч чадалтай 
байх болно. … Бид шинэчлэгдэн, хүчирхэгжих 
болно”21 хэмээн хэлсэн. 

Уруу таталт, сатаарал, гажуудал ихсэж байгаа энэ 
үед дэлхийнхэн өмнөх сүнслэг туршлага нь тэнэг 
мэхлэлт байсан хэмээн итгэлтэй хүмүүсийг хуурах 
оролдлого хийдэг. 

Дэлхийг ялах гэдэг нь сэтгэлээр унасан үедээ ч 
Аврагчийн хайр, гэрлийг мэдэрсэн үеэ санана 
гэсэн үг. Ийм нэгэн туршлагынхаа талаар ахлагч 
Нийл А.Максвэлл “Би адислагдаж байсан. Мөн 
Бурхан адислагдсан гэдгээ мэддэгийг минь мэдэж 
байсан гэдгийг би мэдсэн”22 хэмээн тайлбарлажээ. 
Хэдийгээр бидэнд хэсэг хугацаанд мартагдсан мэт 
санагдаж болох ч бид мартдаггүй. 

Дэлхийг ялах гэдэг нь мөнх бус амьдралын 
шударга бус байдал болоод хүнд хэцүүгээс 
хамгаалуулж, тусгаарлагдсан амьдралаар 
амьдарна гэсэн үг биш юм. Харин энэ нь итгэлийн 
илүү уужим үзэл бодлын үүдийг нээж өгдөг 
бөгөөд Аврагчид болон Түүний амлалтад илүү 
ойртуулдаг. 

Энэ амьдралд төгс төгөлдөр байдал 
гүйцэлдэхгүй ч дэлхийг ялснаар нэг л өдөр 
бид “[Гэтэлгэгчийнхээ] өмнө зогсох болно, 
тэгээд түүний царайг тааламжтайгаар харж,”23 
“Миний Эцэгээр ерөөгдөгсөд өө, та нар нааш ир. 
Ертөнцийн сууриас та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг 
өвлөн авсугай”24 хэмээн хэлэх Түүний дуу хоолойг 
сонсоно. 

Ахлагч Брүс Д. Портэрын үлгэр жишээ 

Өнгөрсөн жилийн 12-р сарын 28-нд бидний эрхэм 
анд, хайрт ерөнхий эрх мэдэлтэн, ахлагч Брүс 
Д.Портэр энэ мөнх бус аянаа дуусгасан. Тэрээр 64 
насыг насалсан. 

Би анх Брүстэй Бригам Янгийн Их Сургуулийн 
оюутан байхдаа танилцсан юм. Тэрээр хамгийн 
шилдэг бөгөөд ухаантай оюутнуудын нэг байсан. 
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Харвардын Их Сургуульд Оросын улс төр, түүх 
судлалаар докторын зэрэг хамгаалсны дараа 
Брүсийн сэтгэлгээ, зохиол бүтээл нь түүнийг 
замаас нь гажуудуулж болох алдар хүндийг 
авчирсан ч дэлхийн эд баялаг, алдар нэр түүний 
үзэл бодлыг хэзээ ч манантуулаагүй юм.25 Тэрээр 
өөрийн Аврагч Есүс Христ, мөнхийн хань Сюзан, 
хүүхдүүд, ач зээ нартаа үнэнч байсан. 

Брүс бөөрний эмгэгтэй төрсөн юм. Тэрээр мэс 
засалд орсон ч бөөр нь муудсаар байлаа. 

1995 онд Брүсийг ерөнхий эрх мэдэлтнээр 
дуудагдсаны дараахан бид гэр бүлийн хамт 
Германы Франкфуртад үйлчилсэн. Түүний ажил 
Оросод мөн Зүүн Европт төвлөрч байв. 

1997 онд ахлагч Портэрын бөөрний үйл 
ажиллагаа, эрүүл мэнд нь муудаж эхлэхэд амьдрал 
нь эрс өөрчлөгджээ. Портэрынхон Солт Лэйк рүү 
буцаж ирэв. 

Брүс Далд үйлчилж байсан 22 жилийн 
хугацаандаа олон удаа эмнэлэгт хэвтэж, 10 удаа 
хагалгаанд орсон. Эмч нар Сюзанд шөнийг давж 
чадахгүй гэж хоёр ч удаа хэлж байсан ч тэр 
амьдарсан. 

Брүс ерөнхий эрх мэдэлтнээр үйлчилсэн 12 гаруй 
жилийн туршид цусаа цэвэршүүлэхээр диалезийн 
аппаратад ордог байжээ. Тэр диалезын аппаратад 
ихэвчлэн долоо хоногийн таван орой дөрвөн 
цагаар орж байсан бөгөөд өдөртөө дуудлагадаа 
үйлчилж, амралтын өдрөөр чуулганд үг хэлэх 
даалгавраа хүлээн авдаг байсан. Брүс хэд хэдэн 
удаа санваарын адислал хүлээн авсны дараа эрүүл 
мэнд нь сайжраагүйд барьц алдаж байсан ч хэнд 
итгэдгээ мэддэг байсан юм.26 

2010 онд Брүст хүү Дэвидийнх нь бөөрийг 
шилжүүлэн суулгав. Тэр үед түүний бие шинэ 
бөөрийг хүлээн авсан юм. Эрүүл мэнд нь эргээд 
сайжирч, Сюзан тэр хоёр Бүсийн ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлд үйлчлэхээр хайртай Орос орондоо буцаж 
очих боломжтой болсон нь гайхамшиг байлаа. 

Солт Лэйкийн эмнэлэгт халдвартайгаа удаан 
хугацаагаар тэмцсэний эцэст өнгөрсөн жилийн 
12-р сарын 26-нд тэрээр эмч нарыг өрөөнөөсөө 

гарахыг хүсжээ. Брүс “эмч нар амь насыг минь 
аврах юу ч хийж чадахгүй гэдгийг би Сүнсээр 
дамжуулан мэдэж авсан. Би Тэнгэрлэг Эцэг 
намайг гэр рүүгээ аваачна гэдгийг мэдэж байна. 
Би маш тайван амгалан байна”27 гэж Сюзанд 
хэлсэн гэдэг. 

12-р сарын 28-нд Брүс эмнэлгээс гарч, гэртээ 
ирэв. Гэр бүлийнхнээрээ хүрээлүүлсэн тэрээр 
хэдхэн цагийн дараа тэнгэрлэг гэртээ амар 
амгалан буцсан юм. 

Олон жилийн өмнө Брүс Портэр дараах үгсийг 
хүүхдүүддээ бичиж байжээ. 

“Есүс Христийн бодит байдал, хайрын талаарх 
миний гэрчлэл амьдралын минь луужин болсоор 
ирсэн… Энэ бол Тэр амьд бөгөөд тусламж 
хэрэгтэй үед миний Гэтэлгэгч, миний Найз байсан 
гэдэг цэвэр бөгөөд дүрэлзэн шатах гэрчлэл юм.”28 

“Бидний уриалга бол … [Аврагчийг] мэдэж, 
Түүнд итгэх итгэлээр дамжуулан энэ дэлхийн саад 
бэрхшээл, уруу таталтыг даван гарах явдал юм.”29 

“Түүнд найдан, итгэлтэй, үнэнч байцгаая.”30 

Брүс Даглас Портэр дэлхийг ялсан. 

Бид бүхэн дэлхийг ялахаар хүчин чармайлт 
гаргахдаа бага зэрэг л илүү хичээж, багахан 
хальтрах, унах зэрэгт тэвчээртэй байж, ноцтой 
зөрчлийг хүлцэлгүй, хурдаа эрчтэй түргэсгэн, 
бусдад өгөөмөр хандан туслах болтугай. Та нарыг 
Аврагчид илүү бүрэн найдах үед энэ амьдралд 
агуу амар амгалан, мөнхийн хувь тавиланд 
тань илүү их баталгаа өгөх адислалыг би Есүс 
Христийн нэрээр амлаж байна, амен.  
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Түүний	оршихуйд	эргэн	очиж,	гэрээнүүдийг	
хийж	мөн	сахиснаар	ирдэг	мөнхийн	
адислалуудыг	хүлээн	авах	нь	бидний	тавьж	
болох	хамгийн	чухал	зорилгууд	юм.	

Ах эгч нар минь, одоо 
надад та нарт хандан 
ярих, та нарт намайг 
сонсох үүрэг оногдоод 
байна. Би та бүхнийг 
удаан чилээхгүй 
байхыг хүсэж байна. 
Би чадлаараа хичээх 
болно. 

Энэ дэлхий дээр 
хамгийн ихийг хийж 

бүтээдэг хүмүүс амьдралдаа алсын хараатай, 
үүндээ анхаарал төвлөрүүлэх зорилготой мөн 
тэдгээрийг биелүүлэх төлөвлөгөөтэй байдаг 
гэдгийг би олон жилийн хугацаанд ажиглаж 
мэдсэн юм. Хаашаа явж байгаагаа мөн тэнд 
хэрхэн очихоо мэдэх нь амьдралд утга учир, 
зорилго, ололт амжилт авчирдаг. 

Зарим хүнд зорилго бол зорьсон газар буюу 
эцсийн зогсоол, төлөвлөгөө нь тэнд хүрэх 
маршрут гэдгийг ойлгож мэдэх хүртлээ зорилго, 
төлөвлөгөө хоёрын ялгааг ойлгоход бэрх байдаг. 
Жишээлбэл, бидэнд сайн мэдэхгүй газарт очих 
зорилго байж болно. Эрчүүд бид ихэвчлэн очих 
замаа мэднэ гэж боддог ч “би мэдэж байна аа, 
одоо ойрхон байх ёстой” гэж хэлдгийг эгч нарын 
зарим нь мэдэж байгаа. Эхнэр минь инээмсэглэж 
байгаа даа. Зорилго тодорхой байсан боловч 
зорьсон газартаа хүрэх сайн төлөвлөгөө байхгүй 
бол ийм зүйл болно. 

Зорилго тавих гэдэг нь чухамдаа “төгсгөлөө 
тооцоолж эхлэх” явдал юм. Төлөвлөх гэдэг нь 
уг төгсгөлд хүрэх арга замаа боловсруулахыг 

Эргэж очоод, хүлээн ав 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ М.РАССЭЛЛ БАЛЛАРД 

хэлдэг. Аз жаргалд хүрэх нэг түлхүүр бол ямар 
эцсийн зогсоол хамгийн чухал болохыг ойлгож 
мөн тэнд гарцаагүй хүргэх арга замыг бүрдүүлдэг 
зүйлүүдэд цаг зав, хичээл зүтгэл, анхаарлаа 
зориулах явдал юм. 

Бурхан Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд зорилго 
тавьж, төлөвлөгөө гаргах төгс жишээг харуулсан. 
Түүний зорилго бол “үхэшгүй байдал хийгээд 
мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах”1 
бөгөөд үүнийг гүйцэлдүүлэх Түүний арга нь 
авралын төлөвлөгөө юм. 

Хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн маань төлөвлөгөө 
бидэнд өсөж хөгжих, соригдох, суралцах 
боломжийг болон мөнх бус байдлыг өгдөг бөгөөд 
бид эдгээрээр дамжуулан Түүнтэй илүү адил 
болох боломжтой. Мөнхийн сүнсээ бие махбодоор 
хувцаслах, Түүний Хүү, Их Эзэн Есүс Христийн 
сургаал, зарлигуудын дагуу амьдрах, мөнхийн гэр 
бүл бий болгох зэрэг нь Аврагчийн Цагаатгалаар 
дамжуулан Бурханы хүүхдүүдийнхээ үхэшгүй 
байдал хийгээд мөнх амьдралыг тохиолгон авчрах, 
тэдэнтэй хамт селестиел хаант улсдаа амьдрах 
зорилгыг биелүүлэх боломжийг бидэнд олгодог. 

Зорилгоо ухаалаг тавихын тулд богино хугацааны 
зорилго нь тодорхой ойлгогдсон урт хугацааны 
зорилго руу чиглэж байвал л үр дүнтэй байдаг 
гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Аз жаргалд хүргэх 
нэг чухал түлхүүр бол хувийнхаа зорилго, 
төлөвлөгөөг Тэнгэрлэг Эцэгийн мөнхийн 
төлөвлөгөөтэй нийцүүлж сурах явдал гэдэгт би 
итгэдэг. Хэрэв бид мөнхийн энэ замаас хазайхгүй 
явбал Түүний оршихуйд эргэж очиход тэнцэх нь 
дамжиггүй юм. 

Ажил мэргэжил, боловсрол, тэр ч байтугай 
гольф тоглохдоо ч зорилготой байх нь сайн 
хэрэг. Түүнчлэн гэрлэлт, гэр бүл, Сүмийн 
зөвлөлүүд болоод дуудлагадаа зориулан зорилго 
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тавих нь чухал. Энэ нь ялангуяа номлогчдод 
хамаатай. Гэхдээ бидний хамгийн агуу бөгөөд 
чухал зорилгууд Тэнгэрлэг Эцэгийн мөнхийн 
төлөвлөгөөнд тохирсон байх ёстой. Есүс “Харин 
та нар эхлээд Бурханы хаант улсыг мөн түүний зөв 
шударгыг эрэлхийл, мөн эдгээр бүх зүйл та нарт 
нэмэгдэн өгөгдөх болно”2 хэмээн хэлсэн. 

Зорилго нь илүү энгийн, ойлгомжтой байх тусмаа 
илүү нөлөөтэй байдаг гэж энэ тал дээр мэргэшсэн 
хүмүүс хэлдэг. Бид зорилгоо тодорхой ганц дүр 
зураг эсвэл ганц хоёр хүчирхэг бөгөөд бэлгэ 
тэмдгийн чанартай үгсээр багасган тодорхойлбол 
уг зорилго нь бидний нэг хэсэг болж, бидний 
бодол, үйлдэл бүрийг удирдан чиглүүлнэ. Бурханы 
бидний төлөөх зорилго болоод өөрсдийн маань 
хамгийн чухал зорилгуудыг төлөөлсөн хоёр үг 
байдаг гэдэгт би итгэдэг. Энэ нь эргэн очих ба 
хүлээн авах хоёр юм. 

Түүний оршихуйд эргэн очиж, гэрээнүүдийг хийж 
мөн сахиснаар ирдэг мөнхийн адислалуудыг 
хүлээн авах нь бидний тавьж болох хамгийн чухал 
зорилгууд юм. 

Бид Түүний гавьяанд “бүрэн дүүрнээр 
даатган, [Их Эзэн Есүс Христэд] хэлбэрэлтгүй 
итгэлтэйгээр … найдварын төгс гэрэлтэйгээр, 
мөн Бурханыг болон бүх хүмүүсийг хайрлах 
хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн … 
урагш тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, мөн 
эцсээ хүртэл тэвчих аваас” эргэн очиж, хүлээн авч 
чадна.3 

Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуйд эргэн очиж мөн 
Түүний адислалуудыг хүлээн авах боломжийг 
бидэнд олгодог төлөвлөгөөг Люсифер хүлээн 
зөвшөөрөөгүй юм. Чухамдаа, тэрээр бослого 
гаргаж, Эцэгийн маань төлөвлөгөөг бүрэн 
өөрчилж, Бурханы алдар суу, хүндэтгэл, хүч 
чадлыг өөртөө авахыг хүссэн. Үр дүнд нь тэр 
дагагчидтайгаа хамт Бурханы оршихуйгаас 
хөөгдөж, “Сатан, тийм ээ, бүр чөтгөр, хүмүүнийг 
мэхлэн мөн харалган болгох, мөн тэднийг, бүр 
[Их Эзэний] дуу хоолойг үл сонсох болгоныг 
таалалдаа боолчлон хөтлөх бүх худал хуурмагийн 
эцэг болсон билээ.”4 

Дэлхийн өмнөх амьдралд хийсэн сонголтоосоо 

болж Сатан эргэн очиж бас хүлээн авч чадахгүй. 
Түүнд үлдсэн ганц зүйл бол биднийг хорлож, 
өөртэйгөө адил зовлонт болгохын тулд боломжтой 
бүх уруу таталтыг ашиглан, Эцэгийн төлөвлөгөөг 
эсэргүүцэх явдал юм.5 Түүний бузар зорилгоо 
биелүүлэх төлөвлөгөө нь бүх хувь хүн, үе удам, 
соёл, нийгэм рүү чиглэсэн байдаг. Эргэн очиж, 
хүлээн авахын тулд хийх ёстой “бүх зүйлийг” 
үзүүлж чадах Ариун Сүнсний намуун зөөлөн дуу 
хоолойг давамгайлахыг эрэлхийлдэг чанга дуу 
хоолойг Сатан ашигладаг.6 

Энэ дуу хоолой нь сайн мэдээг үл тоомсорлож, 
ёс суртахуунгүй байдал, хүчирхийлэл, бохир 
хэл яриа, бузар булайг сэтгэл татам байдлаар 
харуулахын тулд интернэт, олон нийтийн сүлжээ, 
радио, телевиз, кино дэлгэцийг ашигладаг мөн 
биднийг мөнхийн зорилго, төлөвлөгөөнөөс маань 
холдуулдаг хүмүүсээс ирдэг. 

Энэ дуу хоолой нь Бурханы оршихуйд эргэн очиж 
“Эцэгт [маань] байгаа [бүхнийг]”7 хүлээн авахыг 
хичээж байгаа хүмүүсийн итгэлийг үгүй хийж, 
мөнхийн зорилгыг нь будлиулахыг эрэлхийлдэг 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дэлхийн гүн ухаанаар 
харалган болсон сайн санаатай хүмүүсээс ч ирж 
болно. 

Эргэн очих ба амлагдсан адислалуудыг хүлээн 
авах хоёр дээр төвлөрсөн чигээрээ байхын тулд би 
өөрөөсөө “Би хэр сайн байна вэ?” гэж асуух цаг 
гаргах хэрэгтэйг олж мэдсэн. 

Энэ нь өөрөө өөртэйгөө ганцаарчилсан ярилцлага 
хийхтэй төстэй юм. Хэрэв энэ сонин сонсогдож 
байвал энэ дэлхий дээр та нарыг өөрсдөөс тань 
илүү сайн мэдэх хүн байгаа эсэхийг бодоод үз. Та 
нар өөрсдийн бодол санаа, бусдын нүднээс далд 
үйлдэл, хүсэл мөрөөдөл, зорилго, төлөвлөгөөгөө 
мэднэ. Та нар эргэн очиж, хүлээн авах зам дээр 
хэрхэн өсөж хөгжиж байгаагаа хэнээс ч илүү сайн 
мэднэ. 

Ийм ганцаарчилсан хувийн ярилцлагын үеэрээ 
би Алмагийн тавдугаар бүлэгт гардаг өөрийгөө 
дүгнэж цэгнэх асуултыг уншиж, тунгаан бодох 
дуртай. Энэ бүлэгт Алма “Та нар сүнслэг 
байдлаараа Бурханаас төрсөн үү? Та нар түүний 
дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээж авсан уу? 
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Та нар энэ хүчит өөрчлөлтийг зүрх сэтгэлээрээ 
эдэлсэн үү?”8 хэмээн асуусан. Алмагийн асуултууд 
нь эргэн очиж, хүлээн авахын тулд бидний 
зорилго, төлөвлөгөөнд юу багтсан байх ёстойг 
бидэнд сануулдаг. 

Аврагчийн “Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн 
хүмүүс ээ, бүгд Над уруу ир. Би та нарыг амраая. 

Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас суралц. 
Учир нь Би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. 
Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно”9 
хэмээх урилгыг сана. 

Бидний нүглийг уучилж, төгс бус харилцааг 
засаж, өсөлтөд чөдөр тушаа болсон сүнслэг 
шархыг анагааж, Христийн зан чанаруудыг 
хөгжүүлэхэд биднийг хүчирхэгжүүлж мөн 
чадваржуулах замаар бодгальд маань амралт өгдөг 
Их Эзэн Есүс Христийн хүч чадалд итгэх итгэлээ 
нэмэгдүүлснээрээ бид Их Эзэн Есүс Христийн 
Цагаатгалын ач холбогдолд илүү их талархах 
болно.10 

Ирж буй долоо хоногуудад амьдралын зорилго, 
төлөвлөгөөгөө дүгнэж цэгнэх цаг гаргаж мөн 
тэдгээр нь бидний аз жаргалын төлөөх Тэнгэрлэг 
Эцэгийн агуу төлөвлөгөөтэй нийцэж байгаа 
эсэхийг нягтлан үз. Хэрэв та нар наманчилж, 
өөрчлөгдөх хэрэгтэй бол үүнийг хийх талаар 
бодож үзээрэй. “Бурханы алдар суугийн төлөө 
бүхнээ [зориулахад]”11 та нарт туслах ямар 
өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байгаагаа залбирч бодох 
цаг гарга. 

Бид Есүс Христийн сургаал, Түүний сайн 
мэдээг зорилго, төлөвлөгөөнийхөө төвд байлгах 
ёстой. Түүнгүйгээр ямар ч мөнхийн зорилго 
биелэх боломжгүй бөгөөд мөнхийн зорилгуудаа 
биелүүлэх төлөвлөгөө маань гарцаагүй 
бүтэлгүйтнэ. 

Өөр нэг нэмэлт тусламж бол 2000 оны 1-р сарын 
1-нд Сүмд танилцуулагдсан “Амьд Христ: 
Төлөөлөгчдийн гэрчлэл”12 юм. Үүний нэг хувийг 
нүдэнд харагдах газар байрлуулж, Христийн 
онцгой гэрчүүдийн гарын үсэг бүхий Түүний 
тухай энэ илчлэлтээр ирсэн гэрчлэлд буй мэдэгдэл 
бүрийг давтан унших цаг гарга. 

Би та нараас үүнтэй хамт “Гэр бүл: Дэлхий 
дахинаа өргөх тунхаг”-ийг судлахыг хичээнгүйлэн 
хүсэж байна. Бид гэр бүлийн тунхгийн тухай 
олонтоо ярьдаг ч гэлээ үүнийг Амьд Христийн 
аврах хүч чадалтай холбон уншихыг санаарай. 
Амьд Христийн тусламжгүйгээр бидний хамгийн 
их хүсэн хүлээдэг зүйлүүд биелэхгүй. Гэр бүлийн 
тунхагт дурдсанчлан “Аз жаргалын тэнгэрлэг 
төлөвлөгөө нь насан эцэслэсний дараа ч гэр 
бүлийн холбоог мөнхжүүлдэг. Ариун сүмийн 
ёслолууд болон гэрээнүүд нь хувь хүнд Бурханы 
оршихуйд эргэн очих, гэр бүлүүдэд мөнхөд нэгдэх 
боломжийг олгодог.”13 

Амьд Христ бол цагаатгагч Аврагч, дэлхийн 
Гэтэлгэгч учраас л энэ нь боломжтой юм. 

Үүнтэй холбоотойгоор, мөн та нар “Амьд Христ” 
дотор агуулагдаж буй тодорхой үнэний тухай 
ойлголтоо тэлэхийн тулд судруудыг судлах талаар 
бодож үзэж болох юм. 

“Амьд Христ”-ийг залбирч унших нь яг л Матай, 
Марк, Лук, Иохан нарын болон Мормоны Номын 
бошиглогчдын гэрчлэлийг уншихтай адил 
байдаг. Энэ нь та нарын Аврагчид итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлж, мөнхийн зорилгодоо хүрэхийн тулд 
төлөвлөгөөгөө дагах үедээ Түүн дээр төвлөрөхөд 
тань тусална. 

Бидэнд алдаа, дутагдал, гэм нүгэл байдаг хэдий 
ч Есүс Христийн Цагаатгал бидэнд наманчилж, 
эргэн очиж, селестиел хаант улсын хамгийн дээд 
зэрэглэлд Эцэг, Хүү хоёртой үүрд хамт амьдрах 
Бурханы амласан зүйрлэшгүй адислалыг хүлээн 
авах боломжийг олгодог.14 

Үхлийг хэн ч тойрч гарахгүй гэдгийг та нар бүгд 
мэднэ. Тиймээс бид Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэн 
очихдоо хүн нэг бүрд өгөхөөр төлөвлөсөн Түүнд 
буй бүхнийг хүлээн авна гэсэн нь урт хугацааны 
зорилго ба төлөвлөгөө маань байх ёстой.15 

Тэнгэрлэг Эцэг, Эхтэйгээ болон хайрт Аврагч, 
Их Эзэн Есүс Христтэй үүрд хамт амьдрахаас 
илүү эрхэм зорилго мөнх бус амьдралд байхгүй 
гэдгийг би гэрчилж байна. Гэхдээ энэ нь бидний 
зорилгоос ч илүү бас Тэдний зорилго юм. Тэд 
биднийг төгс хайрладаг бөгөөд энэ нь бидний 
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ухаарч чадахаас илүү хүчирхэг хайр юм. Тэдний 
сэтгэл бүхэлдээ үүрд бидний төлөө байдаг. Бид 
бол Тэдний ажил мөн. Бидний алдар суу бол 
Тэдний алдар суу юм. Тэд биднийг гэртээ эргэн 
очиж, Тэдний оршихуйд мөнхийн аз жаргалыг 
хүлээн аваасай хэмээн юу юунаас ч илүү хүсдэг. 

Хүндэт ах, эгч нар минь ээ, нэг долоо хоногийн 
дараа бид Дал модны ням гараг буюу Христ 
Иерусалим руу ялгуусан байдалтай залран орсныг 
тэмдэглэх болно. Хоёр долоо хоногийн дараа бид 
үхлийг ялсан Аврагчийн ялалт болох Христийн 
амилсны ням гаргийг тэмдэглэнэ. 

Бид энэ хоёр онцгой ням гарагт Аврагч дээр 
анхаарлаа төвлөрүүлэхдээ Түүнийг дурсан санаж 
мөн Түүний зарлигуудыг сахих насан туршийн 
амлалтаа шинэчилцгээе. Бид өөрсдийн амьдрал 
руу сайтар өнгийн харж, зорилго, төлөвлөгөөгөө 
эргэн очиж, хүлээн авах онцгой боломж руу 
хөтлөн удирдах Бурханыхтай нийцүүлэх болтугай 

хэмээн би Есүс Христийн нэрээр даруухнаар 
залбирч байна, амен. 
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Ах	нар	аа,	амьдралдаа	дүн	шинжилгээ	хийж,	
нинжин	сэтгэл,	хайр,	энэрлийг	үзүүлснээр	
Аврагчийн	үлгэр	жишээг	дагах	шийдвэр	
гаргацгаая.	

Хайрт ах нар 
аа, миний хувьд 
Бурханы итгэлтэй 
санваартнуудын дэлхий 
даяарх цугларалтад 
та бүхэнд хандан үг 
хэлэх гэж байгаа нь нэр 
төрийн хэрэг билээ. 
Энэ орой би өмнө нь 
хэлж байсан сэдвээрээ 
үг хэлэх гэж байна. 

Бошиглогч Моронай 
Аврагчийн чухал зан чанаруудын нэг буюу 
Түүний шавь нарын үлгэрлэн дуурайвал зохих зан 
чанарыг дүрслэн хэлсэн. Тэрээр: 

“Хэрэв хүмүүн хүлцэнгүй даруу мөн зүрх 
сэтгэлдээ номхон, мөн Ариун Сүнсний хүчээр 
Есүс бол Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг аваас, 
түүнд энэрэл байх нь гарцаагүй; учир нь түүнд 
энэрэл үгүй бол тэр хэн ч биш билээ; иймийн тул 
түүнд энэрэл байх нь гарцаагүй. 

Мөн энэрэл бол удаан тэсвэрлэдэг, мөн 
сайхан сэтгэлтэй, мөн атаархаж жөтөөрхөх нь 
үгүй, мөн онгирч хөөрдөггүй, өөрийнхийгөө 
эрэлхийлдэггүй, амар өдөөн хатгагддаггүй. 

Иймийн тул, хайрт ах дүүс минь, хэрэв та нарт 
энэрэл үгүй бол, та нар хэн ч биш, учир нь энэрэл 
хэзээ ч дуусдаггүй; иймийн тул, бүхнээс илүү агуу 
тэрхүү энэрлээс зууран барь, учир нь бүх зүйл 
дуусах ёстой--- 

Гэвч энэрэл бол Христийн цэвэр хайр, мөн энэ нь 
үүрд үл цөхрөх ажгуу; мөн эцсийн өдөр үүнийг 
эзэмшиж байгаа хэнд боловч, түүнд сайн байх 
болно.”1 

Ах нар аа, хэрэв бид бусдад эелдэг ханддаггүй бол 
Бурханы санваарыг хүндлэхгүй байна гэсэн үг юм. 

Миний хайрт найз, хамтран зүтгэгч Жозеф 
Б.Вөртлин үнэхээр нинжин сэтгэлтэй хүн байсан. 
Тэр: 

“Нинжин сэтгэл нь селестиел амьдралын үндсэн 
зарчим билээ. Нинжин сэтгэл бол Христийнхтэй 
адил зан чанартай хүний бусдад ханддаг хандлага 
юм. Нинжин сэтгэл нь ажил, сургууль, сүм, 
ялангуяа гэр орон дахь бидний үг, үйлдэлд 
шингэсэн байх ёстой. 

Есүс, бидний Аврагч өөрөө нинжин сэтгэл, өрөвч 
нигүүлсэнгүй байдлын агуу жишээ байсан” гэж 
хэлсэн.2 

Судрууд нинжин сэтгэл, энэрэл, хайрын зарчмын 
дагуу амьдарснаар санваарыг зөв шударгаар 
эзэмшдэг гэж бидэнд заадаг. Сургаал ба Гэрээнээс 
бид: 

Хүч буюу нөлөө нь санваарын ариун журмаар 
төдийгүй гагцхүү сэнхрүүллээр, 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”3 
хэмээн уншдаг. 

Ах нар аа, амьдралдаа дүн шинжилгээ хийж, 
нинжин сэтгэл, хайр, энэрлийг үзүүлснээр 

Нинжин сэтгэл, энэрэл, хайр

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
ТОМАС С.МОНСОН 
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Аврагчийн үлгэр жишээг дагах шийдвэр 
гаргацгаая. Ийн үйлдсэнээр бид тэнгэрлэг 
гэр рүүгээ эргэн очих энэхүү бэрх аялалдаа 
өөрсдийнхөө төлөө болон гэр бүл, хамт 
аялагчдынхаа төлөө тэнгэрийн хүчийг дуудах 
илүү их боломжтой байх болно. Ийнхүү би Их 
Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирч байна, 
амен.  
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Ямар	нэг	тодорхой	газарт	хөдөлмөрлөх	
томилгоо	нь	нэн	чухал	хэдий	ч	үйлчлэх	
дуудлагаас	илүү	чухал	бус.	

Ерөнхийлөгч Монсон, 
бид таны дуу хоолойг 
сонсон, танаас зөвлөгөө 
хүлээн авч байгаадаа 
баяртай байна. Бид 
танд хайртай бөгөөд 
таныг дэмжин, 
таны төлөө үргэлж 
залбирдаг. 

Сайн мэдээг бүх 
үндэстэн, ястан, 
хэлтэнд болон хүмүүст 

номлох агуу ажилтай холбоотой зарчмуудыг 
хамтдаа хэлэлцэх үед Ариун Сүнс бидэнд туслах 
болтугай хэмээн би залбирч байна.1 

Үйлчлэхээр дуудагдаж, хөдөлмөрлөхөөр 
томилогдох нь 

Жил бүр олон арван мянган залуу эрэгтэй, 
эмэгтэй мөн ахмад хос Солт Лэйк хотоос ирэх 
нэгэн онцгой захидлыг сэтгэл догдлон хүлээдэг. 
Уг захидлын агуулга нь хүлээн авч буй хүнийхээ 
болоод гэр бүлийнх нь гишүүдийн мөн өөр олон 
хүний амьдралыг үүрд өөрчилдөг. Энэ захидлыг 
ирэхэд зарим хүн дугтуйг нь нямбай гэгч задалдаг 
бол зарим нь догдолсондоо шалавхан урдаг. 
Энэхүү онцгой захидлыг унших мөч хэзээ ч 
мартагдашгүй юм. 

Уг захидалд Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч гарын үсэг 
зурсан байдаг бөгөөд эхний хоёр өгүүлбэрт “Та 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн номлогчоор үйлчлэхээр дуудагдлаа. Та 
______ Номлолд хөдөлмөрлөхөөр томилогдлоо” 

гэж бичсэн байдаг. 

Эхний өгүүлбэр нь Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмд 
бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэх дуудлага 
гэдгийг анхаарна уу. Хоёр дахь өгүүлбэр нь 
ямар нэг тодорхой газар, номлолд хөдөлмөрлөх 
томилгоог илтгэдэг. Энэ хоёр өгүүлбэрт 
агуулагдаж буй чухал ялгааг ойлгох нь бид бүхний 
хувьд туйлын чухал юм. 

Сүмийн соёлын дагуу, бид Аргентин, Польш, 
Солонгос эсвэл Нэгдсэн Улс зэрэг оронд 
үйлчлэхээр дуудагдсан тухай олонтоо ярьдаг. 
Гэвч аливаа номлогч ямар нэг газарт очихоор 
дуудагддаггүй, харин үйлчлэхээр дуудагддаг. 
Их Эзэн 1829 онд бошиглогч Иосеф Смитээр 
дамжуулан тунхагласанчлан “хэрэв та нар 
Бурханд үйлчлэх хүсэлтэй аваас та нар уг ажилд 
дуудагдсан болой.”2 

Номлолын дуудлага, томилгоо эсвэл дахин 
томилгоо бүр нь Их Эзэний үйлчлэгчдээр дамжин 
ирдэг илчлэлтийн үр дүн байдаг. Ажилд дуудах 
дуудлага нь Сүмийн ерөнхийлөгчөөр дамжин 
Бурханаас ирдэг. Эдүгээ дэлхий даяар үйл 
ажиллагаагаа явуулж буй 400 гаруй номлолын аль 
нэгэнд томилогдох томилгоо нь Их Эзэний амьд 
бошиглогчийн зөвшөөрлөөр үйлдэж буй Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын нэгэн гишүүнээр 
дамжин Бурханаас ирдэг. Бошиглолын болон 
илчлэлтийн сүнслэг бэлгүүд нь номлолын бүх 
дуудлага, томилгоог шийдэхэд нөлөөлдөг. 

Сургаал ба Гэрээний 80-р хэсэг бол 1832 онд 
бошиглогч Иосеф Смитийн Стефен Бурнеттэд 
өгсөн номлолын дуудлагын тухай цэдэг юм. 
Бурнетт ахын дуудлагыг судлах нь бидэнд (1) 
номлогчийн хувьд “ажилд дуудагдах” болон ямар 
нэг тодорхой газарт “хөдөлмөрлөх томилгоо” 
хоёрын ялгааг илүү тодорхой ойлгоход мөн (2) 
сайн мэдээг тунхаглах хувийн ба тэнгэрлэгээр 

Ажилд дуудагдсан болой 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ ДЭВИД А.БЭДНАР
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томилогдсон үүрэг хариуцлагадаа илүү бүрэн 
дүүрэн талархалтай болоход тусалж чадна. 

Энэ хэсгийн 1-р шүлэг болох “Үнэнээр, Их Эзэн 
өөрийн үйлчлэгч Стефен Бурнеттэд ийн хэлж 
байна: Явагтун чи, чи дэлхий уруу явж мөн чиний 
дуу хоолойн дуун дор явдаг хүмүүн бүрт сайн 
мэдээг номлогтун”3 гэдэг нь үйлчлэх дуудлага юм. 

Сонирхолтой нь 2-р шүлэг Бурнетт ахад 
томилогдсон номлолын хамтрагчийнх нь талаар 
“Мөн чи хамтрагчийг хүсдэг учраас, бибээр 
өөрийн үйлчлэгч Эден Смитийг чамд өгөх болно”4 
хэмээн өгүүлдэг. 

3-р шүлэгт энэ хоёр номлогчийн хаана 
хөдөлмөрлөх ёстойг “Иймийн тул, умард эсвэл 
өмнөд эсвэл дорнод эсвэл өрнөдөд ч байна уу, энэ 
нь хамаагүй, та нар явж мөн миний сайн мэдээг 
номлогтун, учир нь та нар буруудах нь үгүй”5 
хэмээн хэлсэн байдаг. 

Энэ сударт Их Эзэний хэрэглэсэн “энэ нь 
хамаагүй” гэдэг үгс үйлчлэгчдийнх нь хаана 
хөдөлмөрлөх нь Түүнд хамаагүй гэсэн утгыг 
илэрхийлээгүй гэж би боддог. Үнэндээ, Тэр үүнд 
маш их санаа тавьдаг. Сайн мэдээг номлох нь 
Их Эзэний ажил учир Тэрээр эрх мэдэл бүхий 
үйлчлэгчдэдээ сүнслэгээр нөлөөлж, тэднийг 
удирдан чиглүүлдэг. Номлогчид үргэлж илүү 
зохистой бөгөөд Их Эзэний мутар дахь хүчирхэг 
зэмсэг байхыг эрмэлзэж, үүргээ итгэлтэйгээр 
биелүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийх үедээ 
Түүний тусламжтайгаар тэд “буруудах нь үгүй.” 
Энэ илчлэлтээр дамжуулан Аврагчийн бидэнд 
зааж буй зүйлүүдийн нэг нь ямар нэг тодорхой 
газарт хөдөлмөрлөх томилгоо нь нэн чухал хэдий 
ч үйлчлэх дуудлагаас илүү чухал бус гэсэн санаа 
байж болох юм. 

Дараагийн шүлэг нь “Тиймийн тул, та нар 
cонссон, мөн үнэхээр итгэдэг, мөн үнэн гэдгийг 
мэддэг зүйлүүдээ тунхаглагтун”6 гэж бүх 
номлогчид тавигдах чухал шаардлагуудыг 
онцолдог. 

Сүүлчийн шүлэг үйлчлэх дуудлага чухам хэнээс 
ирдэг болохыг “Болгоогтун, энэ бол та нарыг 
дуудсан, та нарын Гэтэлгэгч, бүр Есүс Христийн 

таалал бөлгөө. Aмен”7 гэж Бурнетт ахад төдийгүй 
бид бүгдэд сануулдаг билээ. 

Ташаа ойлголтыг залруулах нь 

Та нарын зарим нь намайг яагаад ажилд дуудагдах 
болон хөдөлмөрлөхөөр томилогдох хоёрын 
илэрхий ялгааг Ерөнхий чуулганы санваарын 
хуралдаан дээр ярихаар сонгосныг гайхаж байж 
болох юм. Та нарт шулуухан хариулахад, Сүмийн 
олон гишүүн эдгээр зарчмыг сайн ойлгодоггүй 
гэдгийг би туршлагаараа олж мэдсэн. 

Үйлчлэх хугацаандаа янз бүрийн шалтгаанаас 
болж хөдөлмөрийн өөр талбарт дахин 
томилогдсон олон номлогчийн сэтгэлдээ 
тээж явдаг зовлон, шаналал, тэр ч байтугай 
гэмшлийг олж мэдсэн минь энэ асуудлыг 
хөндөх болсон хамгийн чухал нэг шалтгаан 
юм. Зарим тохиолдолд бие махбодын бэртэл, 
гэмтэл, визтэй холбоотой aсуудал, бэрхшээл, улс 
төрийн тогтворгүй байдал, шинэ номлол зохион 
байгуулах, орон тоо нэмэх эсвэл сайн мэдээг 
тунхаглах ажил дахь дэлхий даяар байнга хувьсан 
өөрчлөгдөж байдаг хэрэгцээ шаардлагаас болоод 
ингэж дахин томилох хэрэгцээ шаардлага үүсдэг.8 

Аливаа номлогч хөдөлмөрийн өөр талбарт дахин 
томилогдох үед үйл явц нь анхны томилгоотой 
нь яг адил явагддаг. Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүд ийм томилгоонуудыг хийхдээ 
сүнслэг өдөөлт, удирдамжийг эрэлхийлдэг. 

Би саяхан нэгэн итгэлтэй ахтай ярилцаж 
байсан бөгөөд тэр надад сэтгэлээ уудалсан 
юм. Би нэг хурал дээр ажилд дуудагдах ба 
хөдөлмөрлөхөөр томилогдох хоёрын ялгааг 
дөнгөж тайлбарлачихаад байж байв. Тэр ах миний 
гарыг атгаад, нүдэндээ нулимстайгаар “Өнөөдөр 
таны надад заасан зүйл 30 гаруй жил үүрч явсан 
ачаанаасаа салахад минь тусаллаа. Залуу номлогч 
байхдаа би эхлээд Өмнөд Америкт ажиллахаар 
томилогдсон байсан юм. Гэвч би визээ авч 
чадаагүй учраас миний томилгоог Нэгдсэн Улсад 
үйлчлэхээр болгож өөрчилсөн. Энэ олон жилийн 
турш би яагаад надад дуудагдсан газартаа үйлчлэх 
боломж олдоогүй юм бол гэж гайхдаг байв. Би 
ямар нэг газарт биш, харин ажилд дуудагдсан 
гэдгээ одоо мэдэж авлаа. Энэ ойлголт надад ямар 
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их тусалсныг үгээр илэрхийлэх аргагүй юм” гэж 
хэлсэн юм. 

Энэ ахын өмнөөс миний зүрх шаналсан. Эдгээр 
энгийн зарчмыг дэлхий даяар заах үед олон хүн 
саяын ахтай адил бодолтой байдаг байснаа надад 
ганцаарчлан илэрхийлж байсан. Энэ Сүмийн нэг 
ч гишүүн хөдөлмөрлөх томилгооны талаар ташаа 
ойлголт, тодорхой бус байдал, зовиур шаналал, 
гэм буруугийн шаардлагагүй ачаа дарамтыг үүрэх 
ёсгүй учраас би өнөөдөр энэ сэдвээр ярьж байна. 

“Иймийн тул, умард эсвэл өмнөд эсвэл дорнод 
эсвэл өрнөдөд ч байна уу, энэ нь хамаагүй, та нар 
явж мөн миний сайн мэдээг номлогтун, учир нь та 
нар буруудах нь үгүй.”9 Та нар энэ судрын үгсийг 
тунгаан бодож, зүрх сэтгэлээ нээснээр өөрсдөдөө 
хэрэгтэй байж болох ойлголт, эдгээлт, сэргээлтийг 
бодгалийнхаа гүнд хүргэх Ариун Сүнсийг урих 
болтугай хэмээн би найдаж, залбирч байна. 

Энэ сэдвийг ярихаар өдөөгдсөн өөр нэг шалтгаан 
бол олон жилийн турш номлогчдыг томилох 
хувийн туршлагаас маань үүдэлтэй юм. Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн хувьд бид номлогчдыг 
хөдөлмөрлөх талбарт нь томилох үүргээ 
биелүүлэх явцад Их Эзэний хүслийг ялган 
танихыг эрэлхийлэх үедээ тасралтгүй үргэлжилж 
буй хожмын үеийн илчлэлтийн бодит байдлын 
баталгааг хамгийн их авдаг. Аврагч бидний хүн 
нэг бүрийг “нэг нэгээр,” бүр нэр нэрээр маань 
мэддэг гэдгийг би гэрчилж байна. 

Ажилд дуудагдахаар бэлтгэх нь 

Би одоо ажилд дуудагдахаар бэлтгэхтэй холбоотой 
үндсэн чухал боловч ихэнхдээ бидний анхаарлаа 
хандуулдаггүй нэг зүйлийн тухай товчхон ярихыг 
хүсэж байна. 

Бурханы хөвгүүдийн бэлтгэл ба хөгжил 
дэвшлийн загварыг тодорхойлдог хоорондоо 
уялдаа холбоотой гурван үг бол: санваар, ариун 
сүм, номлол юм. Заримдаа эцэг эхчүүд болон 
найз нөхөд, Сүмийн гишүүдийн хувьд бид 
залуу эрэгтэйчүүдийн номлолын бэлтгэлд хэт 
их анхаарал хандуулдгаасаа болж бүрэн цагийн 
номлолын үйлчлэл эхлэхээс өмнө хийгдэх 
ёстой гэрээний зам дээрх бусад амин чухал 

алхмыг ямар нэг хэмжээгээр үл ойшоодог байж 
магадгүй. Номлогчоор ажиллах нь насан туршийн 
сүнслэг өсөлт, үйлчлэлийн суурийг тавих чухал 
зүйлүүдийн нэг мөн боловч цорын ганц зүйл биш 
юм. Санваарын болон ариун сүмийн адислалыг 
томилогдсон хөдөлмөрийн талбартаа очихоос 
өмнө авдаг бөгөөд эдгээр нь насан туршид маань 
биднийг сүнслэгээр хамгаалж, хүчирхэгжүүлэхэд 
шаардлагатай. 

Залуу эрэгтэйчүүд та нар Аароны санваар буюу 
доод санваарыг хүндэлж, үүргээ гүйцэтгэх юм 
бол Мелкизедек санваар буюу дээд санваарын 
тангараг ба гэрээг хүлээн авч, биелүүлэх бэлтгэлээ 
базааж буй хэрэг юм.10 Хувийн зохистой байдал 
бол дээд санваарыг хүлээн авах цорын ганц 
чухал шаардлага билээ. Амин хувиа үл хичээх 
насан туршийн санваарын үйлчлэл та нарыг 
хүлээж байна. Утга учиртай үйлчлэлийг тогтмол 
үзүүлснээр одооноос бэлтгэлээ базаа. Зохистой 
байж мөн зохистой хэвээр үлдэж байгаадаа дуртай 
байж сураарай. Зохистой бай. Зохистой хэвээр 
үлд. 

Залуу эрэгтэй Мелкизедек санваар болон үйлчлэх 
дуудлагаа хүлээн авсны дараа ариун сүмийн гэрээ, 
ёслолуудаар дамжуулан хүч чадлаар11 өвч хуяглаж 
чадна. Бүрэн цагийн номлогчоор үр дүнтэй 
үйлчлэхээс өмнө ариун сүмд орж, ариун сүмийн 
адислалуудыг хүлээн авдаг. Хувийн зохистой 
байдал бол залуу эрэгтэй та нарын болон Сүмийн 
бүх гишүүний хувьд ариун сүмийн адислалуудыг 
хүлээн авах цорын ганц чухал шаардлага юм. 
Та нар сайн мэдээний жишгүүдийн дагуу 
амьдарснаар өсвөр насандаа Их Эзэний өргөөнд 
орж, ариун нандин ёслолуудад оролцож чадна. 
Ариун сүмийн ёслолуудыг хайрлаж, тэдгээрийг 
ойлгох нь та нарыг амьдралын тань туршид 
хүчирхэгжүүлж, адислах болно. Зохистой байж 
мөн зохистой хэвээр үлдэж байгаадаа дуртай байж 
сураарай. Зохистой бай. Зохистой хэвээр үлд. 

Олон залуу эрэгтэй, эмэгтэй хэдийнээ хязгаартай 
ашиглах ариун сүмийн эрхийн бичигтэй 
болчихсон байгаа. Аароны санваартны хувьд 
та нар гэр бүлийн гишүүдийнхээ нэрсийг олж, 
ариун сүмд баптисм ба гишүүний баталгааг 
нь гүйцэтгэж байна. Ариун сүмийн эрхийн 
бичгээ хүчинтэй байлгах нь та нарын зохистой 
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байдлыг илтгэдэг ба ариун сүмд бусдад үйлчлэх 
нь Мелкизедек санваарт бэлтгэхийн чухал хэсэг 
болдог. 

Залуу эрэгтэйчүүд ээ, та нар яг одоо номлогчид 
юм. Өдөр бүр та нарын эргэн тойронд “үүнийг 
хаанаас олохыг мэддэггүйн улмаас гагцхүү 
үнэнээс хол байдаг” найз нөхөд болон хөршүүд 
байдаг.12 Та нар Сүнсээр чиглүүлэгдсэн үедээ 
сэргээгдсэн сайн мэдээний үнэнтэй танилцуулах 
бодол, урилга, мессежийг найзуудтайгаа 
хуваалцаж чадна. Та нар номлолын ажилд санаа 
сэтгэлээ бүрэн зориулахын тулд албан ёсны 
дуудлагаа хүлээх хэрэггүй. 

Санваар, ариун сүм, номлолын адислалууд “Христ 
дотор”13 нэгдэн цугларч, залуу номлогчийн зүрх 
сэтгэл, оюун, бодгальд харилцан нэг нэгэндээ 
нөлөөлөх юм бол тэрээр уг ажилд тэнцэн 
тохирох болно.14 Мөн Их Эзэн Есүс Христийг эрх 
мэдэлтэйгээр төлөөлөх үүргээ биелүүлэх түүний 
чадвар нэмэгдэнэ. Санваар ба ариун сүмийн 
гэрээнүүдийг хүндэтгэж, “бурханлиг чанарын 
хүч”-ийг15 санваарын ёслолуудаар дамжуулан 
хүлээн авах,16 өөрийгөө умартан үйлчлэх, Бурханы 
хүүхдүүдэд үүрдийн сайн мэдээг тунхаглах 
зэргийг хослуулах нь сүнслэг хүчийг авчирдаг 
бөгөөд “сүсэг бишрэлдээ, … чанд гуйвшгүй”17 ба 
“[Христ] дотор бат үндэслэгдэн, байгуулагдах”18 
боломжийг залуу эрэгтэйд олгодог. 

Бид гэр орондоо болон сүм дээр Бурханы итгэлтэй 
хөвгүүдийн бэлтгэл ба хөгжил дэвшлийн талаарх 
Их Эзэний загвар болсон санваар, ариун сүм, 
номлол гуравт эн тэнцүү ач холбогдол өгөх ёстой. 
Эдгээр нь гурвуулаа биднээс зохистой байж 
мөн зохистой хэвээр үлдэхдээ дуртай байхыг 
шаарддаг. Зохистой бай. Зохистой хэвээр үлд. 

Амлалт ба гэрчлэл 

Хайрт ах нар минь ээ, сайн мэдээг тунхаглах 

ажлыг хийх дуудлагад тань мөн  тодорхой 
нэг талбарт эсвэл талбаруудад хөдөлмөрлөх 
томилгоонд тань илчлэлтийн сүнслэг бэлэг 
нөлөөлнө гэдгийг би амлаж байна. Та нар 
одооноос өөрийгөө умартан, санваарын ба ариун 
сүмийн үйлчлэлээр дамжуулан хичээнгүйлэн 
бэлтгэвэл Их Эзэн амьд гэсэн гэрчлэл тань 
хүчирхэгжих болно. Зүрх сэтгэл тань Түүнийг 
болон Түүний ажлыг хайрлах хайраар дүүрэх 
болно. Та нар зохистой байх хүсэлтэй болсноороо 
олон хүнийг адисалж, үйлчлэх Их Эзэний мутар 
дахь хүчирхэг зэмсэг болно. 

Би Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хайртай Хүү, Есүс 
Христ амьд гэдгийг баяр хөөртэй гэрчилж байна. 
Тэдний үйлчлэлд оролцох нь бидний хүлээн авч 
болох хамгийн агуу адислалуудын нэг мөн. Би 
үүнийг Их Эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Хэдийгээр	Аароны	болон	Мелкизедек	санваар	нь	
өөр	өөр	зорилго,	эрх	мэдэлтэй	ч	авралын	ажилд	
салшгүй	хамтдаа	байдаг.	

Би гучин настай 
байхдаа Францын 
жижиглэнгийн 
худалдааны нэгэн 
группд ажиллаж 
эхэлсэн юм. Нэг өдөр 
өөр шашин шүтлэгтэй, 
компанийн ерөнхийлөгч 
маань намайг ажлынхаа 
өрөөнд дуудав. 
Түүний асуулт намайг 

гайхшируулж билээ. Тэр: “Чамайг сүмийнхээ 
прист гэж сонслоо. Энэ үнэн үү?” гэв. 

Би ч: “Тийм ээ, үнэн. Би санваартан” гэж 
хариулсан юм. 

Тэр миний хариултад гайхан: “Гэхдээ чи шашин 
судлалын семинарын ангид сурч байсан уу?” гэхэд 
нь 

би “Тэгэлгүй яахав. Би 14-18 хүртлээ бараг өдөр 
бүр семинарын хичээлд суудаг байсан” гэж 
хариулав. Ингэж хариулахад тэр сандлаасаа арай л 
уначихаагүй. 

Түүнийг хэдэн долоо хоногийн дараа намайг 
ажлынхаа өрөөнд дахин дуудаад, охин 
компаниудынхаа нэгэнд удирдах менежерийн 
ажлын байрыг санал болгоход би ихэд гайхав. 
Би балмагдан, ийм чухал ажлыг хийхэд арай л 
залуу бас туршлагагүйдээ санаа зовж байгаагаа 
хэллээ. Тэр сайхан гэгч инээмсэглэн, “Тэр үнэний 
ортой ч, хамаагүй ээ. Би чамайг ямар зарчим 
баримталдгийг мөн сүмдээ юу сурсныг чинь 
мэднэ. Чи надад хэрэгтэй” гэв. 

Сүмдээ сурсан зүйлийн талаарх түүний ярьсан 
зүйл зөв байсан юм. Үүний дараах он жилүүд 
хэцүү байсан бөгөөд үнэндээ бага залуугаасаа 
Сүмд үйлчилснээр олж авсан туршлага маань 
надад байгаагүйсэн бол би амжилтад хүрч чадах 
байсан эсэхтээ эргэлздэг. 

Би жижигхэн салбарт өсөж хүмүүжих боломжоор 
адислагдсан. Манай гишүүдийн тоо цөөн байсан 
учраас өсвөр үеийнхнийг салбарын бүхий л ажилд 
идэвхтэй оролцуулдаг байв. Би их завгүй байж, 
бусдад хэрэгтэй гэдгээ мэдрэх дуртай байдаг 
байлаа. Би ням гарагт ариун ёслолд бэлтгэн, 
санваарын чуулгадаа үйлчилж, өөр янз бүрийн 
дуудлага хийдэг байсан. Ихэвчлэн долоо хоногийн 
дундуур би аавыгаа болон бусад насанд хүрсэн 
санваартанг дагаж, гишүүдийнд гэрийн багш 
хийж, өвдөж зовсон хүмүүсийг тайтгаруулан, 
тусламж хэрэгтэй хүмүүст тусалдаг байлаа. Хэн 
ч намайг үйлчлэхэд, тэр бүү хэл удирдахад бага 
байна гэж боддоггүй байсан. Энэ нь миний хувьд 
ердийн, байдаг л зүйл юм шиг санагддаг байв. 

Өсвөр насандаа үзүүлсэн үйлчлэл маань надад 
гэрчлэлтэй болж, амьдралаа сайн мэдээтэй 
холбоход тусалсан юм. Би бусдын амьдралыг 
адислахад санваараа ашигладаг, сайхан, нинжин 
сэтгэлтэй хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байсан. Мөн би 
тэдэнтэй адил болохыг хүсдэг байлаа. Тухайн үед 
би мэдээгүй ч тэдэнтэй үйлчилж байхдаа Сүмийн 
болон дэлхийн хувьд удирдагч байхыг сурсан юм. 

Өнөө оройн цуглаанд Аароны санваартан олон 
залуу энд хүрэлцэн ирж, зарим нь үүнийг үзэж 
бас сонсож суугаа. Энд суугаа та нарын ихэнх 
нь магадгүй өөрийнхөө аав, өвөө, ахын хажууд 
эсвэл санваарын удирдагчид болох насанд хүрсэн 
Мелкизедек санваартнуудын хажууд суусан 
байгааг би харж байна. Тэд та нарт хайртай бөгөөд 
энэ үдэш та нартай байхын тулд л энд хүрэлцэн 
ирсэн. 

 Замыг бэлтгэ
ТЭРГҮҮЛЭХ БИШОП

БИШОП ЖЭРАЛД КОССЭЙ
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Үе үеийнхэнд зориулсан энэ цуглаан нь Бурханы 
хоёр санваарын хоорондох эв нэгдэл, ах дүүгийн 
холбооны гайхамшигт алсын харааг харуулдаг. 
Хэдийгээр Аароны болон Мелкизедек санваар нь 
өөр өөр зорилго, эрх мэдэлтэй ч авралын ажилд 
салшгүй хамтдаа байдаг. Эдгээр нь мөр зэрэгцэн 
хамт байдаг бөгөөд бие биендээ маш их хэрэгтэй. 

Хоёр санваарын хоорондох ойр дотно харилцааны 
төгс загварыг Есүс, Иохан Баптист хоёрын 
харилцаанаас олж харж болно. Хүмүүс Иохан 
Баптистыг Есүсгүйгээр төсөөлж чадах болов уу? 
Иоханы бэлтгэл ажилгүйгээр Аврагчийн номлол 
ямар байх байсан бол? 

Иохан Баптист “Их Эзэний замыг бэлтгэх,”1 Түүнд 
усан баптисм хүртээх, Түүнийг хүлээж авахад 
хүмүүсийг бэлтгэх гэх зэрэг урьд хожид хэзээ ч 
өгөгдөж байгаагүй нэр төртэй үүрэг хүлээн авсан 
юм. Бага санваарт томилогдсон энэ “зөвт шударга, 
ариун хүн,”2 үүрэгт ажил, эрх мэдлийнхээ хүрээг 
мөн тэдгээр нь ямар чухал болохыг аль алиныг нь 
сайн мэдэж байсан. 

Хүмүүс бөөнөөрөө цугларч, Иоханыг сонсож, 
түүгээр баптисм хүртээлгэж байв. Тэд түүнийг 
Бурханаас дуудагдсан эрх мэдлийнх нь хувьд 
хүндлэн биширдэг байсан. Гэхдээ Есүсийг гарч 
ирэхэд Иохан өөрөөсөө агуу Нэгэнд зай тавьж 
өгөн, “… Би усаар баптисм хүртээдэг, харин 
дунд чинь та нарын үл таних Нэгэн зогсож 
байна. Миний араас Ирэгч нь Тэр бөгөөд Түүний 
шаахайн сурыг ч тайлах нь надад зохисгүй”3 гэж 
тунхагласан юм. 

Харин Эцэгийн Төрсөн Ганц, Христ болох Есүс 
Иоханаас илүү дээд санваартай байсан ч Иоханы 
эрх мэдлийг даруухнаар хүлээн зөвшөөрсөн. 
Түүний талаар Аврагч: “Эмэгтэйгээс төрөгсдийн 
дунд Иоханаас илүү агуу нэгэн байхгүй”4 хэмээн 
хэлсэн билээ. 

Хэрэв хоёр санваар атгагчдын харилцаа Есүс 
болон Иохан Баптист хоёрын тогтоосон загварын 
дагуу байсан бол манай санваарын чуулгуудад 
юу болох байсныг төсөөлөөд үз дээ. Аароны 
санваарын залуу ах нар аа, та бүхний үүрэг бол 
Иоханыхтай адил Мелкизедек санваарын агуу үйл 

хэрэгт зориулан “замыг бэлтгэх”5 явдал болно. 
Энэ ажлыг та нар олон арга замаар хийж байгаа. 
Та нар баптисм болон ариун ёслолыг гүйцэтгэдэг. 
Мөн “сайн мэдээг номлож, “гишүүн бүрийн 
гэрээр айлчлан,”6 “сүмийг ямагт харж ханда[н],7 
хүмүүсийг Их Эзэнд бэлдэхэд тусалдаг. Та нар бас 
мацгийн өргөл цуглуулан, ядуус болон тусламж 
хэрэгтэй хүмүүст тусламж үзүүлж, Сүмийн 
цуглааны байр болон бусад эд хөрөнгийг арчилж 
хамгаалахад оролцдог. Таны гүйцэтгэдэг үүрэг 
чухал, шаардлагатай бөгөөд ариун нандин юм. 

Насанд хүрсэн ах нар аа, та нар эцэг, бишоп, Залуу 
эрэгтэйчүүдийн зөвлөх эсвэл энгийн Мелкизедек 
санваартан аль нь байхаас үл хамааран доод 
санваартан ах нартаа хандаж, тэднийг хамтарч 
ажиллахад урих замаар Аврагчийн үлгэр 
жишээг дагаж чадна. Үнэндээ, энэ урилга Их 
Эзэнээс Өөрөөс нь ирж байгаа хэрэг юм. Тэрээр: 
“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”8 хэмээн хэлсэн. 

Та залуу ах нарыг “замыг бэлтгэхэд” урьж 
байгаа нь тэдэнд атгаж буй ариун эрх мэдлээ 
таньж мэдэн, хүндлэхэд нь тусалж байгаа хэрэг. 
Ингэснээр та тэдэнд дээд санваарыг хүлээн авч, 
ашиглах тэр өдөрт бэлтгэхдээ өөрсдийн арга 
замаар бэлтгэхэд нь тусалж байгаа хэрэг юм. 

Би та бүхэнтэй дуу цөөтэй, ухаалаг, сэргэлэн 
залуу прист Алексийн тухай түүхийг хуваалцах 
гэсэн юм. Нэг ням гараг бишоп нь Алексийг 
ангидаа ихэд гунигтай ганцаараа сууж байхыг олж 
харжээ. Залуу эрэгтэй аав нь Сүмийн гишүүн биш 
тул түүнгүйгээр сүмд ирэх ямар хэцүү болохыг 
тайлбарлав. Дараа нь тэр Сүмийг орхих нь зүйтэй 
байх гэж нүдэндээ нулимс цийлэгнүүлэн хэлсэн 
юм. 

Бишоп тэр хүүд санаа зовж, тэр даруй тойргийн 
зөвлөлөө Алекст туслуулахаар болгов. Тэр 
Алексийг идэвхтэй байлгаж, сайн мэдээний 
талаар чин сэтгэлийн гэрчлэлтэй болоход нь 
туслан, “сайн хүмүүсээр хүрээлүүлж, чухал ажил 
хийлгэх” нэгэн энгийн төлөвлөгөө гаргажээ. 
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Санваартан ах нар, тойргийн бүх гишүүн 
Алексийг маш хурдан хүрээлэн авч түүнд хайртай 
гэдгээ илэрхийлж, дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн 
байна. Итгэл даасан, хайраар дүүрэн дээд 
пристүүдийн бүлгийн удирдагчийг түүний гэрийн 
багшийн хамтрагч болгов. Бишопын зөвлөлийн 
гишүүд түүнийг анхааралдаа авч, дотны нөхрөө 
болгожээ. 

Бишоп “Бид Алексийг завгүй байлгасан. Тэр 
хурим болон оршуулгуудад үйлчилж, надад булш 
онцгойлон адислахад тусалж, хэд хэдэн шинэ 
гишүүнд баптисм хүртээж, залуу эрэгтэйчүүдийг 
Аароны санваарт томилж, өсвөр үеийнхэнд 
хичээл заан мөн номлогчидтой хамт хичээл зааж, 
чуулган болоход байрны хаалгыг нээж, чуулганы 
дараа байрыг цоожилдог байсан. Тэр бас төслийн 
үйлчлэлд оролцож, надтай хамт асрах газарт 
байдаг өндөр настай гишүүдийг эргэж очин, ариун 
ёслолын цуглаанд үг хэлж, эмнэлэгт болон гэртээ 
байгаа өвчтөнүүдэд ариун ёслол түгээдэг байсан 
ба бишопынхоо хувьд бүрэн найдаж болох хуруу 
дарам цөөн хүний нэг болсон билээ. 

Алекс бага багаар өөрчлөгдөж эхэлсэн. Түүний Их 
Эзэнд итгэх итгэл өсөн нэмэгдэж, өөртөө болон 
атгаж буй санваарынхаа хүчинд итгэдэг болов. 
Бишоп төгсгөлд нь “Алекс бишоп байх үеийн 
маань хамгийн том адислал байсан бөгөөд байсаар 
ч байх болно. Түүнтэй хамтран ажиллах нь нэр 
төрийн хэрэг байсан. Санваарын үйлчлэлээрээ 
дамжуулан номлолын талбарт түүнээс илүү сайн 
бэлтгэгдэн гарсан ямар ч залуу байхгүй гэдэгт би 
чин сэтгэлээсээ итгэдэг”9 хэмээн хэлсэн юм. 

Хүндэт бишопууд аа, таныг тойргийн бишопоор 
томилогдон, онцгойлон адислагдах үед 
Аароны санваарын болон пристийн чуулгын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчлэх ариун нандин дуудлагыг 
хамтад нь өгсөн. Та нарыг хүнд ачаа үүрч явааг би 
мэдэж байгаа ч та бүхэн энэ залуу эрэгтэйчүүдийн 
өмнө хүлээсэн үүргээ нэн тэргүүнд тавих ёстой. 
Та нар энэ үүргээ умартан эсвэл энэ үүрэг 
хариуцлагыг бусдад даалган өгч болохгүй. 

Би та бүхнийг тойргийнхоо Аароны санваартай 
залуу эрэгтэй бүрийн талаар бодож үзэхийг урьж 
байна. Тэдний хэн нь ч орхигдож, өөрсдийгөө 
хэрэггүй гэж бодох ёсгүй. Танайд таны болон 

бусад санваартны тусламж дэмжлэг хэрэгтэй 
залуу эрэгтэй байна уу? Түүнийг өөрсөдтэйгөө 
мөр зэрэгцэн үйлчлэхэд урь. Залуу эрэгтэйчүүд 
санваараа эрхэмлэн дээдэлснээр итгэл, сайн 
мэдээг хайрлах хайр нь өсөн нэмэгдэх боломжтой 
байхад бид ихэвчлэн тэднийг зугаацуулж, 
тэдэнд үзэгчийн үүрэг хүлээлгэх гэдэг. Тэд 
авралын ажилд идэвхтэй оролцсоноор тэнгэртэй 
холбогдож, бурханлаг чадавхаа мэдрэх болно. 

Аароны санваар нь насны хязгаарлалттай бүлэг 
юм уу заах, үйл ажиллагаа явуулах хөтөлбөр эсвэл 
бүр Сүмийн залуу эрэгтэйчүүдийг тодорхойлох 
нэр томьёо төдий зүйл биш юм. Энэ нь санваарыг 
атгадаг залуу эрэгтэйчүүд, тэдний үйлчилдэг 
хүмүүсийн аль алиных нь бодгалийг аврах агуу 
ажилд оролцох хүч чадал хийгээд эрх мэдэл 
болно. Бүгдээрээ Аароны санваарыг байвал зохих 
байранд нь буюу Сүмийн бүх залуу эрэгтэйн 
үйлчлэх, бэлтгэгдэх, хийж бүтээх тэр газар нь 
байрлуулъя. 

Мелкизедек санваартан хайрт ах нар аа, би 
та бүхнийг Бурханы хоёр санваарыг нэгтгэгч 
амин чухал холбоосыг бэхжүүлэхэд урьж байна. 
Аароны санваартан өсвөр үеийнхэндээ та нарын 
өмнөх замыг бэлтгэх эрх мэдлийг өг. Тэдэнд 
“Надад чи хэрэгтэй байна” гэж итгэлтэй хэл. 
Харин Аароны санваартан залуу эрэгтэйчүүд 
та нарт хандан хэлэхэд, ах нартайгаа үйлчилж 
байхдаа Их Эзэний: “Адислагдсан болой чи, учир 
нь чи агуу зүйлүүдийг хийх болно. Болгоогтун 
чи миний өмнө, мөн ирэх ёстой тэрхүү Елиагийн 
өмнө замыг бэлтгэх бүр Иоханы адилаар урагш 
илгээгдсэн бөлгөө”10 гэх дуу хоолойг сонсоосой 
хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  1 Нифай 10:7. 
2.  Марк 6:20. 
3.  Иохан 1:26–27. 
4.  Maтай 11:11. 
5.  Сургаал ба Гэрээ 35:4. 
6.  Сургаал ба Гэрээ 20:51. 
7.  Сургаал ба Гэрээ 20:53. 
8.  Сургаал ба Гэрээ 84:107. 
9.  Хувийн захидал 
10.  Сургаал ба Гэрээ 35:4.
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Бурханы	хамгийн	агуу	шагнал	шан	харамж	
харахгүй	үйлчилдэг	хүмүүст	очдог.	

Хайрт ах нар, найз 
нөхөд минь ээ, би 
энэхүү сүнслэгээр 
өдөөгдсөн дэлхий 
даяар болж буй 
санваарын хуралдаанд 
та бүхэнтэй хамт 
байгаадаа ямар их 
баяртай байна вэ. 
Ерөнхийлөгч Монсон, 
таны захиас, адислалд 
баярлалаа. Бид таны 

чиглүүлэг, зөвлөгөө, мэргэн ухааны үгийг зүрх 
сэтгэлдээ үргэлж тээж явах болно. Бид танд 
хайртай бөгөөд таныг дэмжин, таны төлөө үргэлж 
залбирдаг. Та үнэхээр Их Эзэний бошиглогч,  
бидний ерөнхийлөгч билээ. Бид таныг дэмждэг 
мөн танд хайртай. 

Бараг хориод жилийн өмнө Испанийн Мадрид 
ариун сүмийг онцгойлон адисалсан бөгөөд 
Их Эзэний ариун өргөө болж, ашиглалтад орж 
эхэлсэн юм. Харриэт бид хоёр Европын бүсийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байсан учраас 
энэ үйл явдлыг маш тод санаж байна. Бусад олон 
хүний хамт бид онцгойлон адислах үйл явдлыг 
төлөвлөх, зохион байгуулах нарийн ширийн 
асуудлыг зохицуулах гэж олон цагаар ажилласан 
билээ. 

Товлосон өдөр ойртох үед үйл ажиллагаанд 
оролцох урилга хүлээн аваагүй гэдгээ би анзаарав. 
Энэ нь санаанд багтамгүй явдал байлаа. Учир нь 
би Бүсийн ерөнхийлөгчийн хувиар ариун сүмийн 
төслийг хэрэгжүүлэхэд оролцож, зарим нэг бага 
сага ажил үүргийг хүлээсэн байсан юм. 

Урилга хүлээн авсан эсэхийг Харриэтээс асуухад 

тэрээр үгүй гэв. 

Өдөр хоног өнгөрөх тусам миний санаа улам их 
зовж байлаа. Бидний урилга алга болчихсон юм 
биш байгаа, буйдангийн хаа нэгтээ орчихов уу 
гэх мэтээр би бодож эхлэв. Хэрэггүй шуудантай 
хамт холилдоод, хаягдчихсан байж магадгүй байв. 
Манай хөршийнх нэг саваагүй мууртай байсан 
юм. Надад бүр тэр муур нь хүртэл сэжигтэй 
санагдаж эхэлсэн шүү. 

Сүүлдээ, намайг уриагүй юм байна гэсэн бодит 
байдлыг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй болсон юм. 

Гэхдээ ийм зүйл яаж байж болдог байна аа? Би 
ариун сүмийн онцгойлон адислах үйл явдлыг 
зохион байгуулж байсан хүмүүсийг гомдоох 
ямар нэгэн зүйл хийчихсэн байсан юм болов уу? 
Биднийг тэр ариун сүмээс алс хол амьдардаг 
гэж хэн нэгэн нь бодсон юм болов уу? Намайг 
мартчихсан юм болов уу? 

Ийм зүйл бодоод байх нь хүсээд байхааргүй 
тийм нөхцөл байдалд аваачих юм байна гэдгийг 
аажимдаа би ухаарсан юм. 

Харриэт бид хоёр ариун сүмийг онцгойлон 
адислах үйл ажиллагаа зөвхөн бидэнд зориулсан 
зүйл биш гэдгийг өөрсдөдөө сануулж байлаа. Энэ 
нь уригдах ёстой эсвэл уригдах ёсгүй хүмүүсийн 
ч асуудал биш байсан юм. Энэ нь бид юу 
мэдэрч байгаатай эсвэл онцгойлон адислах үйл 
ажиллагаанд очих эрхтэй холбоотой ч асуудал 
биш байсан юм. 

Энэ бол ариун нандин барилга байгууламж, 
Бүхнээс Дээд Бурханы ариун сүмийн асуудал 
байлаа. Энэ бол Испани дахь Сүмийн гишүүдийн 
хувьд баясах өдөр байсан юм. 

Хэрвээ би уригдсан байсан бол их баяртай очих 

Та нарын дундах хамгийн агуу нь 

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ 
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байлаа. Гэхдээ намайг уриагүй байсан ч би баяр 
баясгалангаар дүүрэн байх байсан юм. Харриэт 
бид хоёр найз нөхөд, хайртай дотны ах, эгч 
дүүстэйгээ алсаас баясан баярлах байсан. Бид энэ 
гайхамшигтай адислалынх нь төлөө Мадридаас 
юм шиг л Франкфурт дахь гэрээсээ Бурханыг 
урам зоригтой магтан дуулах байлаа. 

Аянгын хөвгүүд 

Есүсийн дуудан, томилсон арван хоёр 
төлөөлөгчийн дунд Иаков, Иохан хэмээх ах дүү 
хоёр байв. Түүний тэдэнд өгсөн хоч нэрийг та нар 
санаж байна уу? 

Аянгын хөвгүүд (Бoнергес).1 

Хүнд хоч нэрийг ямар ч далд утгагүйгээр зүгээр 
нэг өгдөггүй. Энэ хоч нэрийг өгсөн шалтгааны 
талаарх тайлбар судруудад хангалттай байдаггүй 
нь харамсалтай. Гэхдээ бид судраас Иаков, Иохан 
хоёрын зан чанарыг цухас мэдэж авдаг. Тэр хоёр 
бол өөрсдийг нь хот руу уриагүй учраас Самарийн 
тосгон руу тэнгэрээс гал буулгахыг гуйх санал 
гаргаж байсан тэр ах дүү юм.2 

Иаков, Иохан хоёр загасчид байсан. Тэд зах 
ирмэгийг нь засаж янзлаагүй эрдэнийн чулуу 
шиг л байсан байх. Гэхдээ тэд байгалийн хүчин 
зүйлүүдийн талаар их зүйл мэддэг байсан байх. 
Мэдээж, тэд үйлдэл хийдэг хүмүүс байв. 

Нэг удаа Аврагчийг Иерусалим руу явах эцсийн 
аялалдаа бэлтгэж байх үед Иаков, Иохан хоёр хоч 
нэрнийхээ дагуу нэгэн онцгой хүсэлттэйгээр Түүн 
дээр иржээ. 

Тэд “Бид юу ч гуйсан, түүнийг маань бидэнд 
хийж өгөхийг Танаас хүсэж байна” гэв. 

Есүсийг “Та нарт юу хийж өгөхийг Надаас 
хүсэж байгаа юм бэ?” хэмээн хэлэхдээ тэдэн рүү 
инээмсэглэж байсан гэж би төсөөлөн боддог. 

“Тэд Түүнд—Таны сүр жавхлан дотор бидний 
нэгийг Өөрийн баруун гар талдаа, нөгөөг маань 
Өөрийнхөө зүүн талд суулгаач гэв.” 

Аврагч тэднийг гуйж байгаа зүйлийнхээ талаар 

илүү тунгаан бодоосой гэж, “Харин Миний 
баруун, зүүн талд суух нь Миний өгөх юм биш. 
Энэ нь хэний төлөө бэлтгэгдсэн байна, тэдэнд 
өгөгдөнө” хэмээн айлдав.3 

Өөрөөр хэлбэл, та кампанит ажил явуулаад ч 
тэнгэрийн хаант улс дахь алдар хүндийг олж авч 
чадахгүй. Та “найр тавин хоолонд оруулснаараа” 
мөнхийн алдар сууд хүрэх замаа зулгуйдан авах 
боломжгүй. 

Аянгын хөвгүүдийн ийм хүсэлтийн талаар 
сонссон бусад арван төлөөлөгч нэг их баяр 
хөөртэй байгаагүй. Есүс Өөрийнх нь цаг бага 
байгааг мэдэж байсан бөгөөд Өөрийнх нь ажлыг 
үүрэх хүмүүсийн дунд санал зөрөлдөөн байгааг 
хараад санаа нь зовсон байх даа. 

Тэрээр Арван хоёрт хүч чадлын мөн чанарын 
талаар болон энэ нь үүнийг эрэлхийлдэг хийгээд 
атгадаг хүмүүст хэрхэн нөлөөлдөг тухай ярьжээ. 
“Харь үндэстнүүдийн захирагчид гэж тооцогдсон 
хүмүүс ард олноо ноёрхдог” хэмээн Тэрээр 
айлдав. 

Би Аврагчийг тэдгээр итгэлтэй, найдвар бүхий 
шавь нарынхаа нүүр рүү төгсөшгүй хайраар 
харж байснаар төсөөлдөг. “Харин та нарын дунд 
тийм юм байж болохгүй. Хэн та нарын дунд агуу 
болохыг хүснэ, тэр хүн та нарын зарц болог. Мөн 
хэн та нарын дунд тэргүүнд байхыг хүснэ, тэр хүн 
бүгдийн боол болог”4 хэмээн хэлсэн Түүний дуу 
хоолой надад бараг л сонсогддог. 

Бурханы хаант улсад агуу байх, удирдагч 
байх гэдэг нь Бурхан хүмүүсийг хэрхэн харж 
байгаагаар үнэнхүү харж, тэдэнд гар сунган 
тусалж, тэдэнд үйлчлэх гэсэн утгатай. Мөн 
энэ нь аз жаргалтай нэгэнтэй хамт баясах, 
гашуудах нэгэнтэй хамт уйлах, гутарсан нэгнийг 
зоригжуулах, Христ биднийг хайрласны адил 
хөршөө хайрлах гэсэн утгатай юм. Аврагч нийгэм 
эдийн засгийн нөхцөл байдал, арьс өнгө, шашин, 
хэл, улс төрийн чиг баримжаа, үндэс угсаа, 
ямар нэгэн бүлгэмээс үл хамааран Бурханы бүх 
хүүхдийг хайрладаг. Бид ч мөн ингэх ёстой! 

Бурханы хамгийн агуу шагнал шан харамж 
харахгүй үйлчилдэг хүмүүст очдог. Энэ шагнал 
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олон нийтийн зүгээс магтаал урамшуулал 
авахгүйгээр үйлчилдэг, бусдад туслах арга замыг 
чимээгүйхэн эрэлхийлдэг, Бурханд болон Бурханы 
хүүхдүүдэд хайртай л учраас бусдад үйлчилдэг 
хүмүүст очдог.5 

Хүмүүний магтаал сайшаалаар бүү амьсгал 

Ерөнхий эрх мэдэлтнээр дуудагдсаны минь 
дараахан надад гадас шинээр зохион байгуулахаар 
ерөнхийлөгч Жэймс И.Фаустыг дагалдан явах 
завшаан гарсан юм. Биднийг үзэсгэлэнт Өмнөд 
Ютад даалгавраа гүйцэлдүүлэхээр автомашинаар 
явж байх үед ерөнхийлөгч Фауст надад зааж 
сурган сайхан сэтгэл гаргаж байлаа. Би түүний 
заасан нэгэн сургамжийг хэзээ ч мартахгүй. 
Тэрээр “Энэ Сүмийн гишүүд ерөнхий эрх 
мэдэлтнүүдэд их өгөөмөр ханддаг. Тэд чамтай 
сайхан харьцаж, чиний талаар сайхан зүйл ярих 
болно” гэж хэлэв. Тэгээд хэсэг зуур дуугүй 
байснаа “Дийтр, ийм зүйлд үргэлж талархалтай 
бай. Гэхдээ ийм зүйлээр хэзээ ч бүү амьсгал” 
хэмээн хэлэв. 

Сүмийн үйлчлэлтэй холбоотой энэ чухал сургамж 
Сүмийн бүх чуулгын санваар атгагч болгонд 
хамаатай. Энэ нь Сүмд буй бид бүгдэд хамаатай. 

Ерөнхийлөгч Бага Ж.Рүбэн Кларк Сүмийн эрх 
мэдэлтэй албанд байдаг хүмүүст зургаа дахь 
дүрмийг санаж байхыг зөвлөжээ. 

Хэн ч “Зургаа дахь дүрэм гэж юу вэ?” хэмээн 
асуух нь зайлшгүй. 

Тэрээр “Хэтэрхий хүндээр өөртөө бүү тусгаж ав” 
гэж хэлдэг байв. 

Мэдээж, “Нөгөө таван дүрэм нь юу вэ?” гэсэн 
асуулт араас нь гарч ирнэ. 

Ерөнхийлөгч Кларк сэтгэл хангалуун харцаар 
харан, “Өөр дүрэм байхгүй” хэмээн хариулдаг 
байж.6 

Сүмийн үр дүнтэй удирдагч байхын тулд бид 
Сүмд удирдах гэдэг нь бусдад нэг их зааварлаад 
байх хэрэг биш бөгөөд энэ нь бусдад туслахдаа 
Бурханы заавраар удирдуулах хүсэлтэй байх тухай 

юм гэсэн энэ чухал сургамжаас суралцах ёстой. 

Дуудлага бол үйлчлэх боломж 

Хамгийн Дээд Бурханы гэгээнтнүүд бид “Мөн 
ядуус хийгээд гачигдагсад, өвчтөнүүд хийгээд 
зовж шаналагсдыг бүх зүйлд санаж байгтун, учир 
нь үүнийг үл хийдэг тэрээр, мөнхүү тэр нь миний 
шавь биш бөлгөө.”7 Сайныг үйлдэхээр явах болон 
бусдад үйлчлэх боломж хязгааргүй. Бид тийм 
боломжийг хамт олон, эргэн тойрноосоо, салбар, 
тойрог тэгээд мэдээж гэр орноосоо олох болно. 

Нэмж хэлэхэд, үйлчлэх албан ёсны тодорхой 
боломжууд Сүмийн гишүүн бүрд байдаг. Бид 
эдгээр боломжийг биднийг үйлчлүүлэхээр хэн 
дууддагийг сануулдаг үг болох “дуудлага” гэж 
үздэг. Бид дуудлагууддаа Бурханд үйлчлэх болон 
итгэл, даруу байдлаар бусдад үйлчлэх боломж 
гэж хандвал үйлчлэлийн үйлдэл бүр шавь байх 
зам руу хөтлөх алхам байх болно. Ийм арга 
замаар Бурхан зөвхөн Өөрийн Сүмийг байгуулаад 
зогсохгүй, үйлчлэгчдээ хүчирхэгжүүлдэг. Сүм 
биднийг Христийн үнэн бөгөөд итгэлтэй шавь, 
Бурханы сайн бөгөөд нэр төртэй охид, хөвгүүд 
байхад туслах зорилготой. Энэ нь зөвхөн цуглаанд 
очиж, хэлсэн үгсийг сонсоход тохиолддог зүйл 
биш юм. Харин гадагш гаран, үйлчлэх үед 
тохиолддог. Ийнхүү бид Бурханы хаант улсад 
“агуу” болдог юм. 

Бид дуудлагаа ач ивээл, даруу байдал, 
талархалтайгаар хүлээн авдаг. Эдгээр 
дуудлагаасаа чөлөөлөгдөх үедээ бид мөн ач ивээл, 
даруу байдал, талархалтайгаар ханддаг. 

Бурханы мэлмийд хаант улсын аль ч дуудлагын 
нэг нь нөгөөгөөсөө илүү чухал биш. Бидний 
хийсэн том, жижиг ямар ч үйлчлэл бодгалийг 
маань цэвэршүүлэн, тэнгэрийн цонхыг нээн, 
бидний үйлчилдэг хүмүүст болон бидэнд Бурханы 
адислалуудыг буулгадаг. Мөн бид бусдад гараа 
сунган туслах үедээ Бурхан бидний үйлчлэлд 
дэмжлэг, сайшаалаар ханддаг гэдгийг даруухан 
итгэлээр мэдэх боломжтой. Тэрээр бидний чин 
сэтгэлээсээ энэрэл хайраар бусдад үйчлэхэд 
ялангуяа бусдын хараагүй, анзаараагүй үед 
үйлчлэхийг санал болгох үед инээмсэглэж байдаг.8 
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Бид өөрсдийгөө бусдад зориулах бүрдээ, бүхнээ 
бидний төлөө өгсөн Нэгэн болох Аврагчийн сайн 
бөгөөд жинхэнэ шавь болоход нэг алхам илүү 
ойртдог. 

Тэргүүлэх үүргээс жагсаалын цэвэрлэгчийн үүрэг 
хүлээсэн нь 

Солт Лэйкийн хөндийд анхдагчид ирсний 
150 жилийн ойн тэмдэглэлт үйл явдлын үеэр 
Майрон Ричинс ах Ютагийн Хэнэфэрт гадасны 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байжээ. Тэмдэглэлт 
арга хэмжээний үеэр хотын дундуур анхдагчдын 
цувааг дүрслэн харуулах хэсэг оруулсан аж. 

Ерөнхийлөгч Ричинс уг арга хэмжээг төлөвлөхөд 
оролцож, ерөнхий эрх мэдэлтнүүдтэй болон бусад 
хүнтэй зохиогдох үйл явдлын талаар ярилцах олон 
удаагийн хуралд очдог байв. Тэр бүрэн утгаар нь 
оролцдог байлаа. 

Үйл явдал яг болохын өмнө ерөнхийлөгч 
Ричинсийн гадсыг дахин зохион байгуулан, 
түүнийг ерөнхийлөгчийн дуудлагаас нь 
чөлөөлжээ. Дараагийн ням гарагт түүнийг 
тойргийн санваарын цуглаандаа оролцож байх 
үед удирдагчид нь хүмүүсээс уг арга хэмжээг 
тэмдэглэхэд туслан, сайн дурын үйлчлэл хийхийг 
хүсжээ. Ерөнхийлөгч Ричинс бусад хүнтэй хамт 
гараа өргөхөд түүнд ажлын хувцастай ирж, 
тэргэнцэр, хүрзээ авчрахыг даалгав. 

Эцэст нь томоохон үйл явдал тохиох өглөө 
ерөнхийлөгч Ричинс сайн дурын үйлчлэлээ 
хийхээр очжээ. 

Хэдхэн долоо хоногийн өмнө тэрээр тэрхүү чухал 
үйл явдлын төлөвлөлтөд даацтай нөлөө үзүүлэгч, 
хянан хариуцагч байсан билээ. Харин тэр өдөр 
тэрээр жагсаалын морьдыг даган, хомоолыг нь 
цэвэрлэх ажилтай байв. 

Ерөнхийлөгч Ричинс ажлаа хийхдээ баяртай, 
жаргалтай байсан. 

Тэрээр нэг үйлчлэл нөгөөгөөсөө дээр биш гэдгийг 
ойлгодог байсан. 

Аврагчийн хэлсэн “та нарын дундах хамгийн агуу 

нь зарц болог”9 хэмээх үгсийг тэр мэддэг байсан 
бөгөөд амьдралдаа хэрэгжүүлжээ. 

Шавь байхдаа зөв зүйл хийх нь 

Заримдаа Аянгын хөвгүүдийн адил бид чухал 
байр суурьтай байхыг хүсдэг. Бид хүлээн 
зөвшөөрүүлэхийн төлөө зүтгэдэг. Удирдан 
чиглүүлж, мартагдашгүй хувь нэмэр оруулахыг 
эрэлхийлдэг. 

Их Эзэнд үйлчлэхийн төлөө хүсэлтэй байхад 
ямар ч буруу зүйл байхгүй ч хүмүүний сайшаал 
магтаал, бахархлыг хүлээн авахын тулд 
өөрсдийнхөө төлөө Сүмд нөлөөлөл олж авахыг 
эрэлхийлбэл тэр нь бидний шагнал болдог. Бид 
бусдаас ирдэг магтаал сайшаалаар “амьсгалах” 
үед тэрхүү магтаал сайшаал бидний нөхөн 
олговор болно. 

Сүмийн хамгийн чухал дуудлага юу вэ? Энэ бол 
одоо танд байгаа дуудлага юм. Хэчнээн даруу 
эсвэл чухал мэт санагдахаас үл хамааран, одоо 
танд байгаа дуудлага бол бусдыг өргөөд зогсохгүй 
Бурханы ямар хүн байхаар бүтээгдсэн тэр хүн нь 
болох боломж олгох тэр дуудлага юм. 

Эрхэм хүндэт найз нөхөд, санваартан ах нар аа, 
байгаа байгаа газраа өргө! 

Паул филиппойчуудад “Юуг ч өрсөлдөх сэтгэлээр, 
эсвэл бардам зангаар бүү хий. Харин даруухнаар 
бие биеэ өөрөөсөө дээр гэж үзэж, хүн бүр зөвхөн 
хувийн ашиг сонирхлыг бус, харин бусдын ашиг 
сонирхлыг хар”10 хэмээн заажээ. 

Нэр төртэй үйлчлэх нь 

Сүмд нэр хүнд, алдар нэрийг бусдын төлөө үнэн 
бөгөөд даруу үйлчлэлийн үнээр эрэлхийлэх нь 
Есавын эрх дарх юм.11 Бид энэ дэлхийн шагналыг 
хүлээн авч магадгүй, гэхдээ энэ нь тэнгэрлэг 
сайшаалыг алдах асар их үнэ цэнээр ирдэг. 

Хүмүүний магтаалыг бус, харин Эцэгийнхээ 
хүслийн дагуу хийхийг эрэлхийлсэн дөлгөөн, 
даруу Аврагчийн үлгэр жишээг дагацгаая.12 

Бусдад үйлчлэхдээ эрч хүч, талархал, нэр төртэй 
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даруу байцгаая. Бидний үйлчлэлийн үйлдэл даруу, 
энгийн эсвэл үнэ цэн багатай байсан ч бусдад 
сайхан сэтгэл, өрөвч зөөлөн байдлаараа гар сунган 
хүрч үйлчилдэг хүмүүс нэг л өдөр Бүхнийг Чадагч 
Бурханы мөнхийн бөгөөд адислагдсан ач ивээлээр 
үйлчлэлийнхээ үнэ цэнийг мэдэх болно.13 

Хайрт ах нар, найз нөхөд минь ээ, “Та нарын 
дундах хамгийн агуу нь зарц болог” хэмээх 
Сүмийн удирдлагын мөн санваараар удирдахуйн 
энэхүү дээд зарчмын талаар бид бясалгаж, 
ойлгож, үүний дагуу амьдрах болтугай. Энэ бол 
Багш, Гэтэлгэгчийн ариун нэрээр үлдээх миний 
залбирал, адислал юм. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Ах	нар	аа,	бидний	санваарын	томилгоо	бол	
Түүнтэй	хамт	алхах,	Түүний	хийдгийг	хийх,	
Түүн	шиг	үйлчлэх	Их	Эзэний	урилга	юм.	

Хайрт санваартан 
ах нар минь, миний 
өнөөдрийн зорилго бол 
санваарын үйлчлэлд 
тань та нарыг магтан 
сайшааж, хүслийг 
тань бадраах явдал 
билээ. Энэ нь зарим 
талаараа “мөнх амийг 
олохын тул би ямар 
сайн юм хийх ёстой 
вэ?” гэж асуусан баян 
залуутай уулзах үед 

Аврагчид байсан байх гэж төсөөлдөг зорилготой 
төстэй юм. (Maтай 19:16) Уг залуу Аврагч дээр 
ирсний адил та нар хангалттай сайн үйлчилж 
байгаа эсэхээ мэдэхийн тулд энэ чуулганд ирсэн 
байж болно. Мөн хийх зүйл их байгааг, магадгүй 
дэндүү их байгааг та нар мэдэрч байж болох 
юм. Би та бүхний хийсэн үйлчлэлд Их Эзэний 
сайшаалыг уламжлахын сацуу Түүний ариун 
санваарыг атгагчдын хувьд та нарын Түүний 
тусламжтай хийж чадах зүйлсийг цухасхан ч 
болов харуулахын төлөө залбирч байна. 

Баян залуу Аврагчийг дагахын тулд байгаа 
бүх эд хөрөнгөө зараад, ядууст өгөх хэрэгтэй 
болсон. Ирээдүйн өсөлт хөгжил та нараас 
үүнийг шаардахгүй ч гэлээ тодорхой хэмжээний 
золиослолыг шаардах болно. Юутай ч миний 
захиас та нарыг энэ залуу шиг “гунигтайгаар 
холдон [явахад]” хүргэхгүй гэж би найдаж байна. 
(Maтай 19:20–22-ыг үзнэ үү.) Харин та нар 
сайжрах хүсэлтэй мөн чадна гэдэгтээ итгэлтэй 
байгаа учраас “замаараа баясан [одно]” (С ба Г 
84:105) гэдэгт би итгэлтэй байна. 

Их Эзэний бидэнд өгсөн дуудлагын талаар 
бодох үед тодорхой хэмжээгээр хангалтгүй 
гэдгээ мэдрэх нь хэвийн зүйл. Хэрэв та нар 
өөрсдийгөө санваарын үүргээ биелүүлэх 
хангалттай чадвартай гэж хэлсэн бол та нарыг 
тэдгээрийг сайн ойлгодоггүй юм байна гэж 
миний санаа зовох байсан. Харин та нар үүрэг 
хариуцлагууд чадвараас тань хэтэрсэн учир бууж 
өгмөөр санагдаж байна гэж хэлсэн бол би Их 
Эзэн Өөрийнхөө санваар атгагчдыг ганцаараа 
хэзээ ч хийж чадахгүй зүйлийг хийхэд нь хэрхэн 
чанаржуулж, хүчирхэгжүүлдгийг ойлгоход тань 
туслах болно. 

Энэ нь та нарын болон миний дуудлага дээр 
ажиглагддаг зүйл юм. Бидний хэн маань ч зөвхөн 
өөрсдийн мэргэн ухаан, авьяас билигт тулгуурлан 
санваарын ажлыг сайн хийж чадахгүй. Яагаад 
гэвэл энэ бол бидний ажил биш харин Түүний 
ажил юм. Учир нь энэ бол бидний биш, Их 
Эзэний ажил. Тиймээс та нар ариун ёслолын 
сүнслэг хүчийг нэмэгдүүлэх үүрэг бүхий шинээр 
дуудагдсан дикон эсвэл таньж мэдэхгүй болон 
таны хайр, үйлчлэлийг хүлээж авах дургүй 
гэр бүлд хайр, үйлчлэл үзүүлэхээр Их Эзэнээр 
томилогдсон залуу гэрийн багш эсвэл хатуу 
ширүүн, дайсагнасан дэлхийд цаг хугацаатай 
уралдан өсөж буй хүүхдүүдтэй мөн гэртээ зөв 
шударгаар тэргүүлэх ёстойгоо мэдэж байгаа ч яаж 
хийхээ төдийлөн сайн ойлгохгүй байгаа эцгийн 
аль нь ч байсан амжилтад хүрэх цорын ганц арга 
бол Түүнд найдах явдал билээ. 

Иймд хэрэв та нар бага зэрэг зүрхшээж байгаа 
бол энэ чинь сайны илрэл. Энэ нь Бурханы та 
нарт хүлээлгэсэн итгэл найдварын ач холбогдлыг 
ойлгож байгааг харуулдаг. Энэ нь та нар санваар 
гэж яг юу болох талаар бага зэрэг ойлголттой 
байна гэсэн үг. 

Дэлхий дээр ийм ойлголттой хүн маш цөөн бий. 

“Надтай хамт алхагтун”
ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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Санваарын талаар боломжийн тодорхойлолт 
хэлдэг хүмүүс хүртэл үүнийг ойлгодоггүй 
байж болно. Ариун санваарт үзүүлэх хүндлэл 
бишрэлийг маань нэмэгдүүлж чадах Сүнслэг хүч 
чадал агуулсан хэд хэдэн судар байдаг. Тэдгээрээс 
дурдаж байна. 

“… Мелкизедек санваарын хүч хийгээд эрх 
мэдэл нь сүмийн сүнсний бүх адислалуудын 
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. 

… Аароны санваарын хүч хийгээд эрх мэдэл бол 
тэнгэр элчүүдийн тохинууллын түлхүүрүүдийг 
атгах … нь болой” (С ба Г 107:18–20). 

“Тиймийн тул, [санваарын] ёслолуудад бурханлиг 
чанарын хүч илэрхийлэгддэг. 

Учир нь үүнгүйгээр хүмүүн Бурханы, бүр 
Эцэгийн нүүрийг үзэж, мөн амьдарч чадах нь 
үгүй” (С ба Г 84:20, 22). 

“Энэхүү дээд санваар [бол] дэлхийн үүслээс 
байсан жаяг болох [Бурханы] Хүүгийн жаягийн 
дагуу билээ; эсвээс өөр үгсээр бол, өдрүүдийн 
эхлэл буюу жилүүдийн төгсгөлгүйгээр бүх 
зүйлийг зөгнөх мэдлэгийнх нь дагуу, үүрд 
мөнхөөс бүх үүрд мөнхөд бэлтгэгдсэн билээ” 
(Aлма 13:7). 

“Энэхүү жаяг ба дуудлагын дагуу томилогдсон 
хүн бүр итгэлээр уулсыг нураах, тэнгисийг 
хуваах, усыг хатаах, усны урсгалыг эргүүлэх; 

үндэстнүүдийн армийг ялан дийлэх, газар дэлхийг 
хуваах, хүлээс бүрийг тасчих, Бурханы оршихуйд 
зогсон, бүх зүйлийг түүний хүсэл, зарлигын дагуу 
хийж, вант улсууд эсвээс хүчнүүдийг эрхшээлдээ 
оруулах хүчтэй байх бөгөөд энэ нь дэлхийн 
сууринаас өмнө байсан Бурханы Хүүгийн хүслийн 
дагуу билээ” (Иосеф Смит Орчуулга, Эхлэл 
14:30–31 [Библийн хавсралтад]). 

Санваарын хүч чадлын ийм биширмээр 
дүрслэлийг сонсоод, тэдгээр нь бидэнд боломжгүй 
зүйл гэж бодож болно. Өөр нэг хариу үйлдэл 
бол нухацтай асуултуудыг өөрсдөөсөө асуух 
явдал юм. Жишээлбэл, тэнгэр надад нээгдэхийг 
би хэзээ нэгэн цагт мэдэрч байсан уу? Хэн 
нэгэн хүн миний санваарын үйлчлэлийг “тэнгэр 
элчүүдийн тохинуулал” гэдэг үгсээр дүрслэх 
болов уу? Би үйлчилдэг хүмүүсийнхээ амьдралд 
“бурханлиг чанарын хүчийг” авчирдаг уу? Би 
Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд шууд эсвэл 
шууд бус утгаар ч атугай уулыг нурааж, армийн 
эсрэг зогсон, хэн нэгний хүлээсийг тасчиж эсвэл 
дэлхийн хүчнүүдийг эрхшээлдээ оруулж байсан 
уу? 

Ингэж өөртөө дүгнэлт хийх нь биднийг Их 
Эзэний үйлчлэлд илүү ихийг хийж чадна гэсэн 
мэдрэмжийг үргэлж дагуулдаг. Энэ нь түүнчлэн 
та нарт илүү ихийг хийн, Их Эзэний гайхамшигт 
ажилд илүү бүрэн дүүрэн оролцохыг хүсэх 
мэдрэмжийг төрүүлнэ гэж найдаж байна. Ийм 
мэдрэмж нь санваарын үйлчлэлийн үр дүнд бий 
болох ёстой хүн болоход дөхөх анхны алхам юм. 

Дараагийн алхам нь Иехова, Енох хоёрын 
харилцан ярианд дүрслэгдсэн байдаг. Бид Енохыг 
агуу ёс бус байдал дунд Сионыг байгуулсан 
хүчирхэг бошиглогч гэдгээр нь мэднэ. Гэвч Енох 
хүчирхэг бошиглогч болохоосоо өмнө өөрийгөө 
“залуу, … ярихдаа удаан,” бүх хүнд үзэн ядагдсан 
гэж үздэг байжээ (Moсе 6:31). Еноход урам зориг 
өгөхийн тулд Их Эзэний хэлсэн үгсийг сонс. 
Эдгээр нь түүнчлэн санваартнуудын хувьд бусдад 
тохинуулахаар дуудагдсан та нарт хандсан Түүний 
үг мөн. Тухайлбал: 

“Мөн Их Эзэн Еноход хэлэв: Урагш одож мөн 
чамд миний зарлигласанчлан үйлдэгтүн, мөн 
хүмүүн чамайг цоо хатгах нь үгүй. Амаа нээ, мөн 
энэ нь дүүргэгдэх болно, мөн би чамд үгийг өгөх 
болно, учир нь бүх махан бодь миний гарт байдаг, 
мөн надад сайн санагдсанаар бибээр үйлдэх 
болно. 

Болгоогтун миний Сүнс чам дээр байна, иймийн 
тул, чиний бүх үгсийг бибээр зөвтгөх болно; мөн 
уулс чиний өмнө зугтах болно, мөн гол мөрнүүд 
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голдрилоосоо эргэх болно; мөн чибээр надад, мөн 
би чамд орших болно. Тиймийн тул надтай хамт 
алхагтун” (Moсе 6:32, 34). 

Ах нар аа, бидний санваарын томилгоо бол 
Түүнтэй хамт алхах Их Эзэний урилга юм. Их 
Эзэнтэй хамт алхах гэдэг нь ямар утгатай вэ? Энэ 
нь Түүний хийдгийг хийж, Түүн шиг үйлчилнэ 
гэсэн үг юм. Тэр тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг 
адислахын тулд өөрийн тав тухыг умартсан 
учраас бид ч бас үүнийг хийхийг хичээдэг. Тэрээр 
үл тоомсорлогдсон, тэр ч байтугай нийгмээр 
гадуурхагдсан хүмүүсийг онцгой анхаардаг 
байсан учраас бид ч бас үүнийг хийхийг хичээх 
хэрэгтэй. Эцэгээсээ хүлээн авсан үнэн сургаалыг 
гэрчлэх нь хэцүү байсан ч гэсэн Тэр үүнийг 
зоригтойгоор, хайраар хийсэн учраас бид ч бас 
үүнийг үйлдэх ёстой. Тэр бүх хүнд “Над руу 
ир” (Maтай 11:28) хэмээн хэлсэн бөгөөд бид бүх 
хүнд “Түүнд ирэгтүн” гэж хэлдэг. Санваартнууд 
бидний хувьд бид Түүний төлөөлөгчид. Бид 
өөрсдийн төлөө бус харин Түүний төлөө үйлддэг. 
Бид өөрсдийн бус харин Түүний үгсийг ярьдаг. 
Үйлчилдэг хүмүүс маань бидний үйлчлэлийн 
ачаар Түүнийг таньж мэддэг. 

Биднийг “надтай хамт алхагтун” гэсэн Их Эзэний 
урилгыг хүлээн зөвшөөрсөн даруйд бидний 
санваарын үйлчлэлийн мөн чанар өөрчлөгддөг. 
Бид ганцаараа биш гэдгээ мэдсэнээр энэ нь илүү 
эрхэм дээд, илүү хийж болохуйц болдог. Есөн 
жилийн өмнө одоогийн дуудлагадаа үйлчилж 
эхлэхэд ерөнхийлөгч Томас С.Монсонг толгой 
дээр минь гар тавих үед би үүнийг хамгийн 
хүчтэй мэдэрсэн. Уг адислалыг өгч байхдаа тэрээр 
Аврагчийн “Та нарыг хэн ч хүлээн авлаа гэсэн, 
тэнд би тэрчлэн байх болно, учир нь би та нарын 
нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар 
талд мөн та нарын зүүнтээ байх болно, мөн миний 
Сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр 
элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн 
тойронд байх болно” (С ба Г 84:88) хэмээх үгсийг 
эш татсан. 

Би энэ амлалтад олон удаа найдаж байсан бөгөөд 
72 жилийн санваарын үйлчлэлийнхээ турш олон 
арга замаар биелэхийг нь харсан. Энэ нь намайг 
ариун ёслол түгээх үүрэг авсан шинэхэн Аароны 
санваартан байхад тохиолдсон. Би алдаа гаргахаас 

маш их айсан учир цуглаан эхлэхээс өмнө сүмийн 
байрны гадаа гарч, Бурханаас тусламж хүсэн 
залбирч билээ. Хариулт нь ирсэн бөгөөд Их Эзэн 
надтай хамт байгааг би мэдэрсэн. Түүнийг надад 
итгэж байгааг мэдэрсэн учраас Түүний ажил дахь 
өөрийн үүргийг хийж чадахаа мэдэрсэн. 

Энэ нь намайг бишопоор үйлчилж байхад бас 
мэдрэгдсэн. Ноцтой алдаа гаргаад, хүндхэн мөн 
амьдрал өөрчлөхүйц шийдвэр гаргах болсон 
нэг эгч над руу залгасан юм. Түүнтэй уулзах 
үед би асуудлынх нь хариултыг мэдэж байсан 
боловч түүнд хариултыг хэлж болохгүй бөгөөд 
тэр үүнийг өөрөө олж авах ёстой гэсэн хүчтэй 
мэдрэмж төрсөн. Би түүнд “хэрэв та Бурханаас 
асуувал Тэр танд юу хийхийг хэлэх болно” гэж 
хэлэв. Тэр Түүнээс асуусан бөгөөд хариулт нь 
ирсэн гэдгийг хожим хэлсэн юм. 

Намайг бишоп байхад өөр нэгэн тохиолдолд 
цагдаагийн газраас над руу залгав. Нэгэн согтуу 
жолооч машинаараа банкны байр руу цонхыг 
нь хагалан орсон байв. Сандарсан жолооч буу 
шагайсан хамгаалалтын ажилтанг хараад, “Битгий 
буудаач! Би мормон хүн!” гэж хашгирчээ. 

Энэ хөлчүү жолооч саяхан баптисм хүртсэн 
манай тойргийн гишүүн болж таарав. Би түүнтэй 
ярилцахаар бишопын өрөөнд хүлээж суухдаа 
түүнд гэрээгээ зөрчиж, Сүмийг ичгэвтэр байдалд 
оруулсандаа гэмших зүйл хэлэхээр төлөвлөж 
байлаа. Гэвч түүний өөдөөс хараад суух үед нэгэн 
дуу хоолой “би чамд түүнийг миний нүдээр харах 
боломж олгож байна” гэж хэн нэгэн надтай ярих 
мэт тов тодорхой хэлэхийг сонсов. Ингээд маш 
богино хугацаанд миний нүдэнд түүний төрх 
байдал өөрчлөгдөв. Би балмагдсан залуу эрэгтэйг 
бус харин Бурханы нэгэн ухаалаг, эрхэмсэг хүүг 
олж харсан юм. Би гэнэт Их Эзэний түүнийг 
хайрлах хайрыг мэдэрсэн. Энэ үзэгдэл бидний 
ярилцлагыг өөрчилсөн бөгөөд намайг ч бас 
өөрчилсөн. 

Би Их Эзэний ажлыг хийхдээ Түүнтэй хамт 
алхсан эдгээр туршлагаас чухал сургамж олж 
авсан. Би тэдгээрийн гурвыг нь та бүхэнтэй 
хуваалцмаар байна. Эхнийх нь Бурхан хамгийн 
шинэ, залуу диконыг ч анзаарч мөн дэмждэг 
гэсэн санаа юм. Та нар хэзээ ч өөрсдийгөө хэт 
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өчүүхэн эсвэл чухал бус гэж, мөн Тэр та нарыг 
болон Түүний нэрээр хийж буй үйлчлэлийг тань 
анзаардаггүй гэж бодох хэрэггүй. 

Хоёр дахь нь Их Эзэний ажил бол зөвхөн 
асуудлуудыг шийдэх бус харин хүмүүсийг 
хөгжүүлэх явдал гэсэн сургамж юм. Та нар 
санваарын үйлчлэлд Түүнтэй хамт алхахдаа, 
зарим тохиолдолд хамгийн үр дүнтэй санагдсан 
шийдлүүд хүмүүст өсөж хөгжих боломж 
олгодоггүй учраас Их Эзэний сонгосон шийдэл 
байдаггүй гэдгийг олж мэдэж болно. Хэрэв та 
нар сонсох юм бол Тэр Өөрийн арга замуудыг 
та нарт заана. Бурханы ажил ба алдар суу нь 
зүгээр нэг үр дүнтэй байгууллагыг удирдах биш 
харин “үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
хүмүүнд тохиолгон авчрах” (Moсe 1:39) явдал 
гэдгийг санаарай. Ийм учраас л Тэр та бидэн шиг 
алдаа дутагдалтай мөнх бус хүмүүст санваарын 
эрх мэдлээ өгч мөн биднийг Түүний ажилд 
оролцоход урьдаг юм. Бидний өсөлт хөгжил бол 
Түүний ажил! 

Гурав дахь сургамж: Санваарын үйлчлэлд 
Аврагчтай хамт алхах нь бусдыг харах өнцгийг 
тань өөрчилнө. Тэрээр танд бусдыг Өөрийнх нь 
нүдээр харж сурахыг заах болно. Энэ нь гаднах 
байдлыг биш харин зүрх сэтгэлийг харна (1 
Самуел 16:7-г үзнэ үү) гэсэн үг юм. Ийм учраас 
л Аврагч Симоныг түргэн зантай загасчин бус 
харин Түүний Сүмийн хад мэт бат бөх ирээдүйн 
удирдагч Петр гэдгээр нь харж чадсан (Лук 
5:1–11-ийг үзнэ үү). Мөн Тэр Закхайг бусдын 
адил авлигад идэгдсэн татвар хураагч бус харин 
Абрахамын үнэнч шударга хүү гэдгээр нь харж 
чадсан (Лук 19:1–9-ийг үзнэ үү). Хэрэв та нар 
Аврагчтай хамт хангалттай удаан алхвал хүн 
бүр өнгөрсөн түүхээсээ үл хамааран хязгааргүй 
чадавхтай гэдгийг харж сурах болно. Мөн та нар 
Аврагчтай хамт алхсаар байвал Түүнд байдаг бас 
нэг бэлэг болох хүмүүст өөрсдөдөө буй чадавхаа 
олж харан мөн наманчлахад нь туслах чадварыг 
эзэмших болно. 

Хүндэт санваартан ах нар минь, бид олон талаараа 
Христийн амилсны баярын анхны ням гарагт 
Еммау хүрэх зам дээр алхаж явсан хоёр шавьтай 
адил юм. Энэ нь амилалтын өглөө байсан боловч 
тэд амилалт болох эсэхийг мөн амилалт гэдэг нь 

ямар утгатай болохыг ч баттай мэдэхгүй байсан. 
Тэд “[Назарын Есүс] Израилийг аврах гэж байсан 
Нэгэн мөн гэж найдаж” байсан ч амилалтын тухай 
судруудын заасан бүх зүйлд “итгэхдээ хойрго” 
байсан юм. Тэднийг ийнхүү ярьж хэлэлцэн явтал 
“Есүс Өөрөө тэдний дэргэд ирээд, цугтаа алхав. 
Гэвч тэдний нүд халхлагдаж, Түүнийг таньсангүй. 
(Лук 24:13-32-ийг үзнэ үү.) 

Биднийг санваарын үйлчлэлийн замаар алхах үед 
Аврагч Есүс Христ бидэнтэй хамт явдаг бөгөөд 
энэ бол Түүний арга зам гэдгийг би гэрчилж 
байна. Түүний гэрэл бидний замыг гэрэлтүүлдэг 
бөгөөд Түүний тэнгэр элчүүд бидний эргэн 
тойронд байгаа. Санваар гэж юу болох эсвэл 
үүнийг хэрхэн Түүн шиг ашиглах талаар бид 
багахан ойлголттой байж болно. Гэвч бид зүрх 
маань “бидний дотор шатаж” (Лук 24:32) буй мэт 
мөчүүдэд онцгой анхаарал хандуулбал бидний 
нүд нээгдэж, амьдрал болон үйлчлэлдээ Түүний 
мутрыг үзэх болно. Бид Бурханы хүүхдүүдэд 
аврал авчрах агуу ажилд Түүнтэй хамт ажиллаж 
мөн үйлчилснээр Түүнийг хамгийн сайн таньж 
мэддэг гэдгийг би гэрчилж байна. “Учир нь 
өөрийн үйлчилж байгаагүй, өөрийн танихгүй 
нэгэн болох, мөн зүрх сэтгэлийн бодол хийгээд 
зорилтоос нь хол байх эзнээ хүн хэрхэн мэдэх 
билээ?” (Мозая 5:13). Есүс Христ бол бидний 
Багш. Энэ бол Түүний Сүм. Бид Түүний 
санваарыг атгадаг. Бид бүгд Түүнтэй хамт алхахыг 
болон Түүнийг хэрхэн бидэнтэй хамт алхдаг 
талаар мэдэж авахыг сонгох болтугай. 

Би та бүхэнд Есүс бол Христ, бидний амилсан 
Их Эзэн мөн болохыг гэрчилж байна. Түүний 
бидэнд итгэл хүлээлгэн өгсөн санваар бол 
Түүний нэрээр ярьж мөн үйлдэх хүч гэдгийг би 
гэрчилж байна. Бид бол залбирлуудыг маань 
сонсож, хүлээж авсан санваарын үүрэг бүрд маань 
биднийг хүчирхэгжүүлэхээр Ариун Сүнсийг 
илгээдэг хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүд билээ. Иосеф Смит Эцэг, Хүү хоёрыг 
харсан. Тэрээр ерөнхийлөгч Томас С.Монсонг 
хүртэл дамжуулагдан ирсэн мөн түүний өнөөдөр 
ашиглаж буй санваарын түлхүүрүүдийг хүлээн 
авсан. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Бид	бүгдээрээ	Мормоны	Номыг	өдөр	бүр	
залбиран	судалж,	тунгаан	бодож	байгаасай	гэж	
би	чин	сэтгэлээсээ	хүсэж	байна.	

Хайрт ах эгч нар минь, 
бид Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн нэгэн агуу 
чуулганаар дахин 
уулзаж байна. Би та 
бүхэнтэй хамгийн 
халуун дотноор 
мэндчилж байна. 
Өнөөдрийн захиасаа 
хэлэхийн өмнө 
би баригдахаар 

төлөвлөсөн таван шинэ ариун сүмийг зарлахыг 
хүсэж байна. Үүнд: Бразилийн Бразилиа, 
Филиппиний Грээтэр Манилла, Кэнигийн 
Найроби, Айдахогийн Покатолла, Ютагийн 
Саратога Спрингс ариун сүмүүд орсон болно. 

Энэ өглөө би Мормоны Номын хүчийн талаар мөн 
Сүмийн гишүүдийн хувьд үүний сургаалуудыг 
судалж, тунгаан, амьдралдаа хэрэгжүүлэх чухал 
хэрэгцээний талаар та бүхэнд ярих болно. 
Мормоны Номын гуйвшгүй, бат бөх гэрчлэлтэй 
байхын ач холбогдлыг онцлоод баршгүй. 

Бид асар их бэрхшээлтэй, ёс бус цаг үед амьдарч 
байна. Өнөөдрийн дэлхийд хаа сайгүй байгаа 
нүгэл хилэнцээс биднийг юу хамгаалах вэ? 
Бидний Аврагч Есүс Христийн болон Түүний 
сайн мэдээний тухай хүчирхэг гэрчлэл биднийг 

аюулгүй газар руу удирдах болно гэдгийг би 
тунхаглаж байна. Хэрэв та нар өдөр бүр Мормоны 
Номыг уншдаггүй бол уншаарай. Хэрэв та нар 
залбирч, үнэнийг мэдэх чин хүслээр унших юм 
бол Ариун Сүнс үүний үнэнийг илчлэх болно. Энэ 
нь үнэн гэдгийг би чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна. 
Хэрэв энэ нь үнэн бол Иосеф Смит Бурхан Эцэг, 
Түүний Хүү Есүс Христийг харсан бошиглогч 
байсан нь үнэн болж таарна. 

Мормоны Ном үнэн учраас Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм дэлхий 
дээрх Их Эзэний Сүм мөн төдийгүй Бурханы 
ариун санваар Түүний хүүхдүүдийн ашиг тус, 
адислалын төлөө сэргээгдсэн юм. 

Хэрэв танд эдгээр зүйлийн талаар баттай гэрчлэл 
байхгүй бол гэрчлэлтэй болохын тулд шаардагдах 
бүх зүйлийг хий. Өнөөгийн ороо бусгаа цагт та 
өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болох нь нэн чухал. Учир 
нь бусдын гэрчлэл таныг тийм ч хол авч явахгүй. 
Гэрчлэлтэй болсон цагтаа Бурханы зарлигуудад 
дуулгавартай байж, өдөр бүр залбиран, судар 
судалж, гэрчлэлээ амьд, ач холбогдолтой байлгах 
хэрэгтэй. 

Их Эзэний ажлыг хамтдаа урагшлуулж буй хайрт 
хамтрагчид минь, бидний хүн нэг бүр Мормоны 
Номыг өдөр бүр залбиран судалж, тунгаан бодож 
байгаасай гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 
Ингэснээр бид Сүнсний дуу хоолойг сонсон, 
уруу таталтыг эсэргүүцэж, эргэлзээ, айдсыг ялж, 
амьдралдаа Тэнгэрийн тусламжийг хүлээн авах 
болно. Үүнийг би бүх зүрх сэтгэлээрээ гэрчилж 
байна, Есүс Христийн нэрээр, амен. 

 Мормоны Номын хүч

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
ТОМАС С.МОНСОН
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Та	нар	зааж,	удирдаж	мөн	хайрласнаар	
зоригтой,	нүглийг	эсэргүүцэх	чадвартай	
хүүхдүүдтэй	болж,	тэднийг	зэмсэглэхэд	туслах	
хувийн	илчлэлтийг	хүлээн	авч	чадна.	

Жил хагасын өмнө 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон “зааж, 
нүглийг эсэргүүцэж 
чадах үр удмыг өсгөх 
эмэгтэйчүүд хэрэгтэй”1 
талаар ярьж байсан. 
“Нүглийг эсэргүүцэх 
чадвартай үеийнхэн” 
гэх энэ хэллэг сүнслэг 
чавхдасыг маань гүн 
хөндсөн юм. 

Бид цэвэр ариун, дуулгавартай амьдрахыг хичээж 
буй хүүхдүүдийг хүндэлдэг. Би дэлхий даяарх 
олон хүүхдээс хүч чадлыг харж байсан. Тэд 
төрөл бүрийн хүнд хэцүү нөхцөл байдал, орчинд 
сэтгэлийн хаттай, “хичээнгүй мөн гуйвшгүй”2 
зогсдог. Энэ хүүхдүүд бурханлаг хувь заяагаа 
ойлгон, Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хайрыг мэдэрч, 
Түүний хүсэлд дуулгавартай байхыг эрэлхийлдэг. 

Гэвч “хичээнгүй мөн гуйвшгүй” байх гэж хичээж 
байгаа, эмзэгхэн оюун ухаан нь шархалж буй 
хүүхдүүд ч бас байна.3 Тэднийг “хортны галт 
сум” тал бүрээс нь дайран довтолж байгаа бөгөөд 
тэдэнд хүч чадал, тусалж дэмжлэг хэрэгтэй 
байна.4 Хүүхдүүдээ Христэд авчрахын тулд 
гаргаж буй хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлж, 
нүглийн эсрэг тулалдахад маань тэд маш том 
өдөөгч болдог. 

Ахлагч Брүс Р.Макконкигийн бараг 43 жилийн 
өмнө хэлсэн үгийг эш татъя. 

“Бид Сүмийн гишүүдийн хувьд том тулалдаанд 
оролцож байна. Бид дайнд оролцож байна. Бид 
Люсиферийн эсрэг тулалдахаар Христийн талд 
элсэн орсон. … 

Асар том дайн хаа сайгүй тэлж, олон хүн хохирогч 
болж, зарим нь сүйрч байгаа нь цоо шинэ зүйл 
биш юм. … 

Харин энэ дайнд төвийг сахисан байр суурь гэж 
байхгүй бөгөөд байх ч боломжгүй.5 

Энэ дайн өнөөдөр илүү их хурдацтай явагдаж 
байна. Улмаар бид дайнд оролцон, үр хүүхдүүд 
маань дайсны хүчийг сөрөн тэргүүн эгнээнд явж 
байгаа. Тиймээс сүнслэг арга барилаа бэхжүүлэх 
хэрэгцээ шаардлага маань өсөн нэмэгдсээр байна. 

Хүүхдүүдээ нүглийг эсэргүүцэх чадвартай болгон 
хүчирхэгжүүлэх нь эцэг эх, өвөө эмээ, гэр бүлийн 
гишүүн, багш, удирдагчдын үүрэг бөгөөд адислал 
юм. Бид бүгдээрээ тэдэнд туслах үүрэгтэй. Гэвч 
Их Эзэн “наманчлалын сургаал амьд Бурханы 
Хүү Христэд итгэх итгэл хийгээд баптисм 
хүртээх мөн гар тавилтаар ирдэг Ариун Сүнсний 
бэлгийг ойлгохыг; тэрчлэн залбирахыг, мөн Их 
Эзэний өмнө цэх шулуун алхахыг хүүхдүүддээ 
заах ёстой”6 хэмээн эцэг эхчүүдэд онцгойлон 
зааварласан. 

“Хүүхдүүдээ гэрэл ба үнэнд хүмүүжүүлэх нь”7 
гэр бүл болоод хүүхэд нэг бүрийн онцлогоос 
хамаардаг учраас хэцүү асуудал байж болох ч 
Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд туслах нийтлэг удирдамж 
өгсөн. Сүнс бидэнд үр хүүхдүүддээ сүнслэг 
байдлын дархлаа суулгаж өгөх хамгийн үр дүнтэй 
арга замуудыг мэдүүлэх болно. 

Эхлээд энэ үүрэг хариуцлагын ач холбогдлыг 
ойлгосон байх нь чухал. Бид хүүхдүүддээ тэдний 

Нүглийг эсэргүүцэх чадвартай үеийнхэн 

ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
ЖОЙ Д.ЖОНС 
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хэн болохыг мөн яагаад энд байгааг ойлгоход 
нь туслахаасаа өмнө өөрсдийн болон тэдний 
тэнгэрлэг хувь заяа, зорилгыг ойлгосон байвал 
зохино. Тэднийг хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг 
Эцэгийн охид, хөвгүүд гэдгийг мөн Тэр тэднээс 
бурханлаг зүйлс шаардаж байгааг ямар ч 
эргэлзээгүй мэддэг болоход нь бид туслах ёстой. 

Хоёрдугаарт, наманчлалын сургаалыг ойлгох нь 
нүглийг эсэргүүцэх чадвартай болоход нэн чухал. 
Нүглийг эсэргүүцэх чадвартай байна гэдэг нь 
нүгэлгүй байна гэсэн үг биш ч үргэлж наманчилж, 
сонор сэрэмжтэй мөн зоригтой байна гэсэн үг 
юм. Нүглийг эсэргүүцэх чадвар нь нүглийг дахин 
дахин эсэргүүцсэнээр ирдэг адислал ч байж 
магадгүй. Иаковын хэлснээр: “Диаволыг эсэргүүц. 
Тэгвэл тэр та нараас зайлна.”8 

Залуу дайчид “зориг[оороо] … үлэмж баатарлаг 
байв; гэвч болгоогтун, энэ нь бүгд бус — … тэд 
итгэж даалгасан ямар ч зүйлд цаг ямагт үнэнч 
эрс байлаа. Тийм ээ, … тэд Бурханы зарлигуудыг 
дагахыг мөн түүний өмнө зөв шударгаар алхахыг 
заалгасан байв.”9 Эдгээр залуу эр Христийнхтэй 
адил ариун журмыг дайсныхаа эсрэг хэрэглэх 
зэмсэг болгон дайнд явсан билээ. Ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсон “Зоригтой байх дуудлага бидний 
хүн нэг бүрд байнга ирдэг. Бидний амьдралын 
бүхий л өдрүүдэд зориг хэрэгтэй байдаг бөгөөд 
энэ нь зөвхөн чухал үйл явдлуудад төдийгүй 
биднийг шийдвэр гаргахад эсвэл эргэн тойрон 
дахь нөхцөл байдалдаа хариу үзүүлэхэд ч мөн 
шаардлагатай байдаг” хэмээн бидэнд сануулсан 
юм.10 

Хүүхдүүд маань өдөр бүр шавь байх загварыг 
өөртөө хэвшүүлснээр сүнслэг хуяг дуулга өмсдөг. 
Бид өдөр бүр шавь байх гэсэн ойлголтыг ухаарч 
ойлгох үр хүүхдүүдийнхээ чадварыг дутуу 
үнэлдэг байж магадгүй. Ерөнхийлөгч Хэнри 
Б.Айринг бидэнд “эртнээс эхэлж, тууштай 
байхыг11 зөвлөсөн билээ. Тиймээс судрууд, 
Итгэлийн тунхаг, Залуучуудын бат бөх байдлын 
төлөө товхимол, Хүүхдийн хэсгийн болон 
Сүмийн дуулал, бидний хувийн гэрчлэл гэх мэт 
тэднийг Аврагч руу хөтөлдөг сайн мэдээний 
үндсэн сургаал, зарчмуудыг бага байхаас нь 
эхлэн хайраар ойлгуулах нь хүүхдүүдээ нүглийг 
эсэргүүцэх чадвартай болгоход туслах гурав дахь 

гол хүчин зүйл юм. 

Залбирах, судраас судлах, гэр бүлийн үдэш хийх, 
Хүндэтгэлийн өдрийн шүтлэг бишрэлийг тогтмол 
хийх зэргийг дадал хэвшил болгох нь бүрэн 
бүтэн, дотроо зөрчилгүй, ёс суртахууны өндөр 
жишигтэй, өөрөөр хэлбэл, сүнслэг байдлаараа 
үнэнч шударга байхад хүргэдэг. Үнэнч шударга 
байдал чухал байхаа больсон өнөө үед хүүхдүүд 
маань жинхэнэ үнэнч шударга байдал гэж юу 
болох мөн энэ нь яагаад чухал болохыг, ялангуяа 
бид тэднийг баптисмын болон ариун сүмийн 
нандин гэрээнүүдийг хийж, сахихад бэлтгэж байх 
үед ойлгож авах эрхтэй. Миний сайн мэдээг номло 
гарын авлагад “Амлалтаа биелүүлэх нь хүмүүсийг 
[ялангуяа залуучуудыг] ариун нандин гэрээнүүд 
хийж мөн дагахад бэлтгэдэг”12 хэмээн заасан 
байдаг. 

Ахлагч Жэффри Р.Холланд: “Бид гэрээг сахих 
тухай ярихдаа мөнх бус байдал дахь зорилгынхоо 
чухал хэсгийн талаар ярьж байгаа хэрэг юм”13 
хэмээн заажээ. Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ гэрээнд 
орж, үүнийг сахих нь ер бусын хүч агуулдаг. 
Дайсан үүнийг мэддэг учраас гэрээнд орох 
гэсэн ойлголтыг гуйвуулдаг.14 Хүүхдүүддээ 
ариун нандин гэрээнүүдийг ойлгож, хийж, 
сахихад туслах нь нүглийг эсэргүүцэх чадвартай 
үеийнхнийг бий болгох өөр нэгэн чухал арга зам 
юм. 

Бид хүүхдүүдээ гэрээний замд орж, өсөж хөгжих 
үед ариун гэрээнүүдийг хийж, сахихад нь хэрхэн 
бэлтгэж чадах вэ? Хүүхдүүдээ бага балчир байхад 
энгийн амлалтаа биелүүлдэг байхыг тэдэнд 
зааснаар хожим нь амьдралдаа ариун нандин 
гэрээнүүдээ сахихад бэлтгэх болно. 

Би нэгэн энгийн жишээ хуваалцмаар байна. Аав 
нь гэр бүлийн үдшийнхээ үеэр “Манай гэр бүл 
нэг нэгэнтэйгээ хэр таарамжтай байдаг вэ?” гэж 
асуужээ. 5 настай Лиззи ах Кэвин нь түүнийг 
үргэлж шоглож, гомдоож байдгийг хэлжээ. Кэвин 
ч Лиззигийн зөв гэдгийг дуртай дургүй хүлээн 
зөвшөөрөв. Кэвиний ээж түүнээс дүү охинтойгоо 
илүү таарамжтай байхын тулд юу хийж болох 
талаар асуужээ. Кэвин хэсэг бодсоны эцэст нэг 
өдрийн турш Лиззиг огт шоглохгүй гэж амлав. 
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Маргааш орой нь бүгд гэр бүлийн залбирал 
хийхээр цугларахад аав нь Кэвинээс хэр байсныг 
асуужээ. Кэвин “Аав аа, би амласандаа хүрсэн” 
гэв. Лиззи ч баяртайяа хүлээн зөвшөөрч, гэр бүл 
нь Кэвинд баяр хүргэжээ. 

Тэгээд ээж нь, нэг өдөр амласнаа биелүүлж чадсан 
юм чинь яагаад хоёр өдөр биелүүлж болохгүй 
гэж? хэмээн санал тавьсан байна. Кэвин ч дахин 
хичээхээр шийдэв. Хоёр өдөр өнгөрөхөд тэр 
амласнаа биелүүлж, Лиззи ч илүү талархалтай 
байв! Аав нь түүнээс амлалтандаа яаж ийм сайн 
хүрч чадсаныг нь асуухад тэр “Би хийнэ гэж 
хэлсэн учраас л амласнаа биелүүлсэн” гэж хэлжээ. 

Жижигхэн боловч амжилттай биелүүлсэн 
амлалтууд үнэнч шударга байдал руу хөтөлдөг. 
Амлалтаа үргэлж биелүүлэх дадлага хийх нь 
хүүхдүүдэд баптисмын болон Ариун Сүнсний 
бэлгийн анхныхаа гэрээг хүлээн авах сүнслэг 
бэлтгэл ажил болдог бөгөөд ингэснээр тэд 
Бурханд үйлчилж, Түүний зарлигуудыг дагах 
гэрээнд ордог.15 Амлалт болон гэрээнүүд нь 
салшгүй хүчин зүйлүүд юм. 

Бид Даниел 15-аас Небухаднезар хааны хөрөгт 
мөргөхөөс татгалзсан Шадрах, Мешах, Абед-
него нарын талаар сурдаг.16 Хаан тэдэнд 
сөгдөж мөргөөгүй хэнийг ч болов дүрэлзсэн 
галтай зууханд тэр даруй хаях болно хэмээн 
анхааруулсан. Тэд татгалзаж, 

“Нэгэнт ийм болсон бол, бидний үйлчилдэг 
Бурхан биднийг дүрэлзсэн галтай зуухнаас аварч 
чадах бөгөөд хаан минь, Тэр биднийг таны гараас 
аварна. 

Хэдийгээр тэгэхгүй байсан ч, хаан минь, бид таны 
бурхдад үйлчлэхгүй”17 гэж хэлсэн. 

“Хэдийгээр тэгэхгүй байсан ч.” Энэ дөрвөн 
үгийг болон эдгээр нь гэрээгээ сахихтай хэрхэн 
холбогдож байгааг бодож үзнэ үү. Энэ гурван 
залуу өөрсдийг нь аварч чадна гэсэн тул 
дуулгавартай байсан юм биш. Тэднийг авраагүй 
байсан ч, тэд хэлсэн учраас Их Эзэнд амласан 
амлалтаа биелүүлэх л байсан. Гэрээгээ сахих нь 
бидний нөхцөл байдлаас үргэлж хамааралгүй 
байсаар ирсэн. Энэ гурван залуу, яг л залуу 

дайчдын адил хүүхдүүдэд маань нүглийг 
эсэргүүцэх чадвартай байхын гайхалтай үлгэр 
жишээг харуулдаг. 

Бид эдгээр үлгэр жишээг гэр орон, гэр бүлдээ 
хэрхэн хэрэгжүүлж болох вэ? Бид хүүхдүүддээ 
амжилтын амтыг “шат шатаар, дүрэм дүрмээр”18 
бага багаар мэдрэхэд тусалдаг. Тэд амлалтаа 
биелүүлснээр амьдралдаа Сүнсийг мэдрэх 
болно. Ахлагч Жозеф Б.Вөртлин “үнэнч шударга 
байдлын эцсийн шагнал бол Ариун Сүнсний 
байнгын нөхөрлөл юм”19 хэмээн заасан. Тийнхүү 
хүүхдүүдийн маань “итгэлтэй байдал Бурханы 
оршихуйд хүчтэй болох болно.”20 Үнэнч шударга 
байдлын ундаргаас хүчирхэг, нүглийг эсэргүүцэх 
чадвартай үеийнхэн төрөх болно. 

Ах эгч нар аа, та нар өдөр тутмын шашны зан 
үйл хийж байгаагаа болон өгсөн амлалт, хийсэн 
гэрээгээ сахиж байгаагаа бяцхан үрсдээ харуулж 
болохуйц ойр байлга. “Хүүхдүүд бол агуу даган 
дуурайгчид юм, тиймээс тэдэнд даган дуурайх 
агуу зүйлсийг өг.”21 Бид үнэхээр амлалтаас амлалт, 
гэрээнээс гэрээний хооронд нүглийг эсэргүүцэх 
чадвартай үеийнхэнд зааж, тэднийг өсгөн 
хүмүүжүүлэхэд Их Эзэнд тусалж байна. 

Би Есүс Христ энэ Сүмийг удирддаг гэдгийг 
гэрчилж байна. Та нар Аврагчийн арга барилаар 
зааж, удирдаж мөн хайрласнаар зоригтой, 
нүглийг эсэргүүцэх чадвартай хүүхдүүдтэй болж, 
тэднийг зэмсэглэхэд туслах хувийн илчлэлтийг 
хүлээн авч чадна. Үр хүүхдүүд маань “Та намайг 
нүглийг хараад чичрэх нэгэн болгоно уу?”22 
хэмээх Нифайн үгийг цуурайтуулаасай хэмээн 
би залбирч байна. Аврагч хийнэ гэсэн учраас 
дэлхийн нүглийг цагаатгасан23 мөн хийнэ гэсэн 
учраас мөнх бус бидний ойлгож чадахаас ч илүү 
биднийг хайрладаг24 гэдгийг би гэрчилж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бусдыг	Христэд	ирэхэд	урих	нь	бидний	зорилго	
бөгөөд	бид	Есүс	Христ	рүү	харснаар	энэ	
зорилгоо	гүйцэлдүүлж	чадна.	

“Бусдыг Христэд 
ирэхэд урих нь”1 миний 
бас та бүгдийн зорилго 
юм. Бид Есүс Христ 
рүү харснаар энэхүү 
зорилгоо биелүүлж 
чадна. 

Би 16 настайдаа эцэг 
эхтэйгээ хамт баптисм 
хүртсэн. Миний дүү 
Кьюн-Хван 14 настай 
байхдаа нагац ах Ёнг 

Жик Лигээр дамжуулан Сүмд нэгдэж, дараа нь 
биднийг сүмдээ урьсан юм. Манай гэр бүлийн 10 
гишүүн бүгд өөр өөр сүмд харьяалагддаг байсан 
учраас бид үнэнийг олсондоо баяртай байлаа. 
Мөн бид баптисм хүртсэнийхээ дараа Есүс 
Христийн сайн мэдээнээс олж авсан аз жаргалаа 
хуваалцахыг хүсэж байв. 

Аав маань үнэнийг мэдэж авч, үүнийгээ бусадтай 
хуваалцахдаа биднээс ч илүү их догдолж байв. 
Тэр өдөр бүр хоёр цагийн турш судраас судлахын 
тулд өглөө эрт босдог байлаа. Аав маань бараг 
өдөр бүр ажлынхаа дараа гэр бүлийнхэн, найз 
нөхөд, хөршүүд дээрээ очихоор номлогчидтой 
хамт явдаг байсан. Биднийг баптисм хүртсэнээс 
хойш 7 сарын дараа манай гэр бүлийнхнээс 
болон хамаатнуудаас 23 хүн Сүмийн гишүүн 
болсон байв. Аавын минь гишүүн номлогчийн 
ажлаар дамжуулан дараа жил нь 130 хүн баптисм 
хүртэхийг харах гайхамшиг тохиож билээ. 

Аавд маань гэр бүлийн түүх ч бас чухал байсан 
бөгөөд тэр өвөг дээдсийнхээ найман үеийн 
түүхийг бичиж дуусгасан. Тэр цагаас хойш 14 

настай дүүгийн минь эхлүүлсэн манай гэр бүлийн 
хөрвөлтийн үр жимс зөвхөн амьд хүмүүсийн 
төдийгүй нас барагсдын дунд тоймшгүй олон арга 
замаар өсөн нэмэгдсэн юм. Аавын маань болон 
бусдын ажлаас улбаалан манай угийн бичиг одоо 
32 үеэс бүрдэж, бид олон өвөг дээдсийнхээ төлөө 
ариун сүмийн ажил хийж байна. Өнөөдөр би өвөг 
дээдсээ үр удамтайгаа холбосноор ирдэг баяр 
баяслыг агуу ихээр мэдэрч байна. 

Хинкли Охайогийн Колумбус ариун сүмд үүнтэй 
адил зүйлийг тэмдэглэн хэлэхдээ 

“Би ариун сүм дотор [өвөг эцэг, өвөө, аав 
нарынхаа] амьдралыг бодож суухдаа охиноо 
болон зээ, зээнцрүүдээ харсан. Би гэнэт эдгээр 
долоон үеийн дунд нь буюу дээшээ гурав, доошоо 
гурван үеийн дунд зогсож байгаагаа ухаарсан. 

Энэ ариун нандин өргөөнд өвөг дээдсээсээ өв 
болгон хүлээн авсан бүхнээ дараагийн үеийнхэнд 
дамжуулан өгөх асар их үүрэг хариуцлагын 
мэдрэмж оюун санаанд минь орж ирсэн юм”2 
гэжээ. 

Бид бүгд мөнхийн гэр бүлийнхээ нэгэн хэсэг нь 
юм. Бид чухал өөрчлөлтүүд эерэг эсвэл сөрөг 
замаар гарч болохыг шийдвэрлэх үүрэгтэй. 
Ерөнхийлөгч Хинкли цааш үргэлжлүүлэн “Та үр 
удмынхаа гинжин хэлхээн дэх сул дорой холбоос 
болохыг өөртөө хэзээ ч бүү зөвшөөр”3 хэмээн 
хэлсэн байдаг. Сайн мэдээнд итгэлтэй байснаар 
гэр бүл тань хүчирхэгжих болно. Бид мөнхийн 
гэр бүлийнхээ хүчирхэг холбоос нь болно гэдгээ 
хэрхэн баталж чадах вэ? 

Би баптисм хүртсэнээсээ хойш хэдэн сарын дараа 
нэгэн өдөр сүм дээр зарим гишүүнийг бие биенээ 
шүүмжилж байхыг сонсоод, сэтгэлээр маш их 
унасан. Тэгээд гэртээ хариад, дахин сүмд явах 
хүсэлгүй байгаагаа аавдаа хэлсэн юм. Гишүүдийн 

 Эргэн тойрноо бус, дээшээ харагтун!

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ЮҮН ХУАН ЧОЙ 
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бусдыг тэгж шүүхийг харах хэцүү байв. Аав 
үүнийг сонссоныхоо дараа сайн мэдээ сэргээгдсэн 
мөн төгс хэдий ч гишүүд бидний хэн нь ч төгс 
биш гэдгийг надад зааж билээ. “Эргэн тойрныхоо 
хүмүүсээс болж итгэлээ бүү алд. Харин Есүс 
Христтэй хүчирхэг харилцаа үүсгэ. Эргэн тойрноо 
бус, дээшээ хар” гэж тэр хатуу хэлсэн. 

Есүс Христ рүү хар хэмээх аавын минь ухаалаг 
зөвлөгөө амьдралдаа сорилт бэрхшээлтэй тулгарах 
бүрд итгэлийг маань хүчирхэгжүүлдэг. Бид “Санаа 
бодол болгондоо над руу харагтун; бүү эргэлз, бүү 
ай”4 хэмээх Түүний үгсийг уншдаг шиг Христийн 
сургаалыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх ёстойг 
аав минь надад заасан. 

Намайг Вашингтоны Сиэтл Номлолыг тэргүүлж 
байх үед тэнд жилийн олон өдөр нь бороо ордог 
байлаа. Хэдий тийм ч номлогчид гадагшаа гарч, 
бороонд номлолын ажлаа хийх шаардлагатай 
байдаг байв. Би тэдэнд “Борооноор явж, тэнгэр 
өөд ширтэн, амаа ангайгаад, борооноос амс! Та 
нар дээш харах үедээ ямар ч айдасгүй, хэнд ч амаа 
нээх хүчтэй байх болно” хэмээн хэлдэг байсан. 
Энэ нь тэднийг номлолынхоо дараа ч гэсэн 
сорилт бэрхшээлтэй тулгарах үедээ дээш харахыг 
бэлгэдсэн сургамж болдог байв. Үүнийг харин 
бохирдолтой газарт бүү туршаарай. 

Сиэтл номлолд үйлчилж байхад миний ууган 
хүү, төгөлдөр хуурч Санбийм над руу утасдаж, 
олон улсын тэмцээнд түрүүлсэн учраас Нью-
Йоркийн Карнегийн танхимд тоглох эрхээр 
шагнуулсан тухай хэлсэн юм. Бид түүний өмнөөс 
маш их баярлаж байв. Гэвч тэр орой эхнэр 
маань талархлын залбирал хэлж байхдаа түүний 
тоглолтыг очиж үзэж чадахгүй гэдгээ ойлгож, 
Тэнгэрлэг Эцэгт хандан “Тэнгэрлэг Эцэг минь, 
бид Таны Санбиймд өгсөн адислалд талархаж 
байна. Гэхдээ би тэнд очиж чадахгүйдээ харамсаж 
байна. Хэрэв Та энэ адислалыг энэ номлолын 
өмнө эсвэл дараа нь өгсөн бол би очих байсан. Би 
гомдоллоогүй, гэхдээ л надад жаахан харамсалтай 
байна” хэмээн хэлж билээ. 

Тэрээр залбирч дуусмагцаа. “Чамайг явах 
боломжгүй болохоор хүүд чинь ийм боломж 
олдсон юм. Чи үүнээс татгалзмаар байна уу?” 
гэсэн тодорхой дуу хоолойг сонсжээ. 

Эхнэр маань маш их гайхсан. Тэр эцэг эх нь Их 
Эзэний хаант улсад итгэлтэй хөдөлмөрлөснөөр 
хүүхдүүд нь адислагддагийг мэддэг байсан ч энэ 
нь өөрийн үүргийг бүр ийм тодорхой байдлаар 
ойлгож авсан хамгийн анхны мөч нь байв. Тэр 
“Үгүй, үгүй, би явахгүй байх нь надад асуудал 
биш ээ. Түүнд энэ алдар хүндийг нь оногдуулна 
уу” хэмээн Түүнд шуудхан хариулсан. 

Хүндэт ах, эгч нар аа, бид эргэн тойрноо 
дэлхийнхний нүдээр харах үедээ таагүй байдал, 
ялагдал, ачаа дарамт, ганцаардлыг эхлээд олж 
хардаг учраас Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хайрыг 
таньж мэдэхэд амаргүй байдаг. Өөр талаас нь 
авч үзэхэд, бид дээш харснаар төсөөлөхийн 
аргагүй олон адислалыг олж харж чадна. “Мөн 
бид ямар ч адислалыг Бурханаас авлаа гэхэд, энэ 
нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуульд дуулгавартай 
байснаар буюу”5 хэмээн Их Эзэн илчилсэн байдаг. 
Бурханы үйлчлэлийг эхэлж байгаа бүх хүнд 
хандан хэлэхэд, та өөрийнхөө өмнөх болон хойч 
үеийнхний гайхалтай адислал хүртэх бат бөх 
холбоос нь болж өгч байгаа гэдгээ ойлго. 

Би өнөөдөр гэр бүлийнхнээс маань олон нь 
гэрээний зам дээрээ үнэнч үлдсэнд баяртай байгаа 
ч заримыг нь бидэнтэй хамт байхгүй байгаагаар 
төсөөлөхөд гунигтай байна. Ахлагч M.Рассэлл 
Баллард “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”6 хэмээн хэлсэн. Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон “Бид амархан буруу зүйлийг хийхийн 
оронд хэцүү ч гэсэн зөв зүйлсийг хийхээр сонгох 
болтугай”7 хэмээн биднийг урамшуулсан. 

Есүс Христ рүү харахад хэзээ ч оройтохгүй. 
Түүний мутар үргэлж таны зүг сунгаастай байдаг. 
Бурханы мөнхийн гэр бүл болохоор Христийг 
дагах эсэх нь биднээс хамааралтай байдаг өвөг 
дээдэс, үр удам бидэнд байгаа билээ. 

Намайг гадасны ерөнхийлөгчөөс чөлөөлөгдөх 
үед хөвгүүд маань илүү их цагийг надтай хамт 
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өнгөрүүлэх болсондоо баяртай байв. Гэвч гурван 
долоо хоногийн дараа би Далын гишүүнээр 
дуудагдсан. Эхэндээ би тэднийг сэтгэлээр унасан 
байх гэж бодож байв. Харин отгон хүү маань “Аав 
аа, санаа зовох хэрэггүй ээ. Бид чинь мөнхийн 
гэр бүл шүү дээ” хэмээн даруухнаар хариулсан 
юм. Энэ ямар энгийн бөгөөд ойлгомжтой үнэн 
гээч! Би эхлээд энэ мөнх бус амьдралаа л харж 
байсан учраас бага зэрэг санаа зовж байсан бол 
хүү минь эргэн тойрноо бус харин Их Эзэний 
мөнх оршихуйг болон зорилгыг харсан учраас аз 
жаргалтай байсан. 

Таны эцэг эх сайн мэдээг эсэргүүцэж байгаа үед, 
та Сүмийн жижигхэн нэгжийн гишүүн байх үед, 
түүнчлэн таны хань гишүүн биш мөн та гэрлэхийн 
тулд хамгийн сайнаараа хичээгээд ч ганц бие 
хэвээрээ байгаа үед, хүүхэд тань замаасаа төөрч 
одсон бол, та өрх толгойлсон эцэг эх бол мөн бие 
махбод, сэтгэл санаагаар зовж шаналж байгаа 
бол, аль эсвэл ямар нэг гамшигт өртсөн үед дээш 
харах нь үргэлж амар хялбар байдаггүй. Эдгээр 
хэцүү цаг үед ч итгэлээсээ зууран барь. Хүч чадал, 
тэнцвэртэй байдал, эдгээлтийн төлөө Христ рүү 
харагтун. Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин, 
“бүх зүйл [таны] сайн сайхны төлөө хамтдаа 
ажиллах болно.”8 

Би Есүс Христ бол бидний Аврагч, Гэтэлгэгч 
хэмээх гэрчлэлээ үлдээе. Бид амьд бошиглогч, 

ерөнхийлөгч Томас .С Монсонг дагаснаар Есүс 
Христ рүү хардаг.  Бид өдөр бүр залбирч, судраас 
судалж, долоо хоног бүр ариун ёслолоос чин 
сэтгэлээсээ хүртсэнээр Түүн рүү үргэлж дээш 
харах хүч чадлыг олж авдаг. Би энэ Сүмийн 
гишүүн байгаадаа болон мөнхийн гэр бүлийн 
нэг хэсэг байгаадаа баяртай байдаг. Би энэ агуу 
сайн мэдээг бусадтай хуваалцах дуртай. Бусдыг 
Христэд ирэхэд урих нь бидний зорилго бөгөөд 
бид Есүс Христ рүү харснаар энэ зорилгоо 
гүйцэлдүүлж чадна. Энэ бүгдийг би Есүс 
Христийн нэрээр даруухнаар гэрчилж байна, 
амен. 
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Тэнгэрлэг	үүргийнхээ	дагуу	Ариун	Сүнс	биднийг	
Их	Эзэний	гэрэлд	алхахад	нөлөөлдөг	төдийгүй	
гэрчилж,	зааж,	сануулдаг.	

Ах эгч нар аа, би 
та нартай л адил 
Их Эзэнийг ажлаа 
ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсоноор 
дамжуулан 
яаравчлуулж байгааг 
энэ өглөөний захиасаас 
сонслоо. “Бидний 
эрхэм бошиглогч”1 
ерөнхийлөгч Монсон 
танд бид хайртай 
бөгөөд таныг дэмжиж, 

таны төлөө үргэлж залбирдаг. 

Бид энэ амралтын өдрүүдэд Сүнс юүлэн 
асгарахыг мэдэрлээ. Та нар энэ сайхан танхимд 
юм уу гэртээ эсвэл дэлхийн аль нэгэн хэсэгт 
байх цуглааны байранд цуглараад сонсохын аль 
алинаас үл хамааран Их Эзэний Сүнсийг мэдрэх 
боломжтой. Уг Сүнс энэ чуулганы үеэр зааж 
сургасан зүйлс үнэн болохыг таны зүрх сэтгэл, 
оюун ухаанд баталдаг. 

Бидний сайн мэдэх нэгэн дууллын үгсийг авч үзье. 

Ариун Сүнс биднийг хөтлөөд; 
Бидэнд үнэнийг сургана. 
Бидэнд Христийг гэрчилнэ, 
Тэнгэр дэх гэрт маань хүргэнэ.2

Бид хожмын үеийн бошиглолоос Бурхан 
Тэргүүтэн нь Тэнгэр дэх Эцэг, Түүний Төрсөн 
Ганц Хүү Есүс Христ, Ариун Сүнс гэсэн гурван 
өөр, салангид биесээс бүрддэг гэдгийг мэднэ. 
Бид бас “Эцэг хүмүүнийхтэй адил мэдрэгдэх 
мах хийгээд ясан биетэй болой; Хүү ч бас адил 
бөлгөө; харин Ариун Сүнс бол мах хийгээд ясан 

биегүй харин Сүнсэн хүн буюу. Ийм бус байх 
аваас, Ариун Сүнс бидэн дотор оршиж чадах нь 
үгүй бөлгөө”3 гэдгийг мэднэ. 

Миний өнөөдрийн захиас Ариун Сүнс бидний 
амьдралд ямар чухал болох тал дээр төвлөрнө. 
Тэнгэр дэх Эцэг маань биднийг мөнх бус 
оршихуйд саад бэрхшээл, зовлон зүдгүүр, үймээн 
самуунтай нүүр тулна гэдгийг мэдэж байсан. Бас 
эргэлзээ, урам хугарал, уруу таталт, сул дорой 
байдалтай тэмцэнэ гэдгийг ч мэдэж байсан. 
Тэрээр мөнх бус байдалд хүч чадал, тэнгэрлэг 
удирдамж өгөхийн тулд бидэнд Ариун Сүнсийг 
өгсөн билээ. 

Ариун Сүнс биднийг Их Эзэнтэй холбодог. 
Тэнгэрлэг үүргийнхээ дагуу Тэр биднийг Их 
Эзэний гэрэлд алхахад нөлөөлдөг төдийгүй 
гэрчилж, зааж, сануулдаг. Бид өөрсдийн амьдралд 
Ариун Сүнсний нөлөөг таньж сурах ариун нандин 
үүрэг хүлээсэн. 

Их Эзэний: “Үнэнээр, үнэнээр, би чамд хэлнэ, 
оюуныг чинь гэгээрүүлж, сүнсийг чинь баяраар 
дүүргэх Сүнснээсээ би чамтай хуваалцах болно”4 
гэсэн амлалтыг бүү март. Би энэ амлалтад дуртай. 
Бодгалийг маань дүүргэх баяр баясгалан бидэнд 
өдөр тутмын амьдралаа мөнхийн талаас нь 
харахад тусалдаг. Энэ баяр баясгалан нь зовж 
зүдрэн, сэтгэлээр унах үед амар амгаланг авчирдаг 
юм. Энэ нь тайвшруулж, зоригжуулж, сайн 
мэдээний үнэнийг нээж, бидний Их Эзэний төлөөх 
мөн Бурханы бүх хүүхдээ гэсэн хайрыг өсгөн 
нэмэгдүүлдэг. Хэдийгээр ийм адислалын хэрэгцээ 
их байгаа ч дэлхийнхэн олон талаараа тэдгээрийг 
мартаж, хөсөр хаясан. 

Бид долоо хоног бүр ариун ёслолоос хүртэхдээ 
Их Эзэн Есүс Христийг болон Түүний цагаатгагч 
золиослолыг “үргэлж түүнийг сана[на]” хэмээн 
гэрээ хийдэг. Бид энэхүү гэрээг хүндэтгэн сахих 
юм бол “түүний Сүнсийг үргэлж [өөрсөдтэйгөө] 

Ариун Сүнс биднийг хөтлөг 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
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хамт бай[лгана]”5 хэмээн амласан. 

Бид үүнийг хэрхэн хийх вэ? 

Нэгдүгээрт, бид Сүнстэй байхын тулд зохистой 
байхыг хичээх ёстой. 

Ариун Сүнс “Их Эзэн Бурханаа өдрөөс өдөрт 
дурсан санахдаа хичээнгүй”6 хүмүүсийг 
дагалддаг. Их Эзэн бидэнд “илүү сайн зорилгын 
төлөө дэлхийн зүйлүүдийг хойш тавих”7 ёстой, 
учир нь “Их Эзэний Сүнс ариун бус дугануудад 
үл орши[но]”8 хэмээн зөвлөсөн. Бид үргэлж 
Бурханы зарлигуудыг дагахыг хичээн, судраас 
судалж, залбирч, ариун сүмд орж, итгэлийн арван 
гуравдугаар тунхагт бичсэнчлэн “шударга, үнэнч, 
ариун явдалтай, нинжин сэтгэлтэй, ач буянтай 
бай[ж] мөн бүх хүмүүст сайн сайхныг үйлдэ[ж]” 
амьдрах ёстой. 

Хоёрдугаарт, бид Сүнсийг хүлээн авах хүсэлтэй 
байх ёстой. 

Их Эзэн “Тийм ээ, болгоогтун, чамд ирж мөн 
зүрх сэтгэлд чинь орших Ариун Сүнсээр оюунд 
чинь мөн зүрх сэтгэлд чинь би чамд ярих болно”9 

хэмээн амласан. Би үүнийг Нью Жэрсигийн Скотч 
Плэйнсд залуу номлогч байхдаа ойлгож эхэлсэн. 
Нэгэн шатам халуун өглөө хамтрагч бид хоёрт 
Ариун сүмийн талбайгаас мэдээллийг нь ирүүлсэн 
нэгэн хүн дээр оч гэсэн мэдрэмж төрсөн юм. 
Бид Элвүүд Шаффэрын гэрийн хаалгыг тогшив. 
Хатагтай Шаффэр биднийг хүлээж авсангүй. 

Түүнийг хаалгаа хаах үед надад урьд өмнө болон 
түүнээс хойш хэзээ ч хийгээгүй нэгэн зүйлийг 
хий гэсэн мэдрэмж төрөв. Би хөлөө хаалганд нь 
хавчуулаад, “Бидний захиасыг сонсохыг хүсэж 
байгаа өөр хэн нэгэн хүн байна уу?” гэж асуулаа. 
Түүний 16 настай охин Марти сонирхож, өмнөх 
өдөр нь удирдамж авахаар чин сэтгэлээсээ 
залбирсан байжээ. Марти бидэнтэй уулзаж, 
удалгүй ээж нь ч ярианд оролцов. Тэд хоёулаа 
Сүмд нэгдсэн юм. 

Марти баптисм хүртсэнээр гэр бүлийнхнийг нь 
оролцуулаад нийт 136 хүн баптисм хүртэж, сайн 
мэдээний гэрээнд орсон билээ. Би тэр долоодугаар 
сарын аагим халуун өдөр Сүнсийг сонсож, хөлөө 

хаалганд нь хавчуулсандаа хэчнээн их баярладаг 
гээч! Өнөөдөр Марти хайрт гэр бүлийнхээ зарим 
гишүүнтэй хамт энд байгаа. 

Гуравдугаарт, бид Сүнсийг ирэхэд таньдаг байх 
ёстой. 

Өөрийн туршлагад үндэслэн хэлэхэд, Сүнс 
бидэнтэй ихэвчлэн мэдрэмжээр харилцдаг. Та 
үүнийг “таныг өдөөдөг” танил, ойлгомжтой 
үгсээс мэдэрдэг. Нифайчууд өөрсдийнх нь төлөө 
Их Эзэний залбирахыг сонсоод, хэрхэн хүлээн 
авсан талаар бодож үзээрэй. “Мөн цугласан олон 
сонссон мөн гэрчилдэг билээ; мөн тэдний зүрх 
сэтгэл нээлттэй байж мөн тэд түүний залбирсан 
үгсийг зүрх сэтгэлдээ ойлгосон болой.”10 Тэд 
Түүний залбирлын үгсийг зүрх сэтгэлдээ 
мэдэрсэн байлаа. Ариун Сүнсний дуу хоолой 
намуухан, зөөлөн байдаг. 

Хуучин Гэрээн дээр Елиа Баалын пристүүдтэй 
тэмцэлддэг. Пристүүд Баалын “дуу хоолойг” аянга 
болон буун ирж, тахилыг нь галаар шатаахыг 
хүлээж байжээ. Харин дуу ч, гал ч гарсангүй.11 

Дараа нь Елиа залбирсан аж. “Асар их хүчтэй 
салхи ЭЗЭНий өмнөх уулсыг цуулж, хаднуудыг 
хэсэглэн буталж байсан боловч тэр салхин дотор 
ЭЗЭН байсангүй. Салхи өнгөрөн одсоны дараа 
газар хөдөлсөн боловч тэр газар хөдлөлтийн дотор 
ч ЭЗЭН байсангүй. 

Газар хөдлөлтийн дараа гал гарсан боловч ЭЗЭН 
гал дотор байсангүй. Харин гал гарсны дараа 
намуун хүнгэнэх дуу гарлаа.”12 

Та тэр дуу хоолойг мэдэх үү? 

Ерөнхийлөгч Монсон бидэнд “Бид амьдрал 
гээч аяллынхаа явцад Сүнсний хэлийг сурах 
болтугай”13 хэмээн заасан. Сүнс бидэнтэй бидний 
“мэдрэх” үгээр ярьдаг. Эдгээр мэдрэмж ямар нэгэн 
зүйлийг хэл, хий мөн тодорхой байдлаар хариу 
үйлд хэмээн зөөлөн нудардаг. Хэрэв бид шүтэн 
бишрэхдээ хайнга, хэнэггүй байж, дэлхийн зүйлд 
татагдах юм бол мэдрэх чадвар маань буурсан 
байхыг олж мэднэ. Нифай Лемен, Лемүел хоёрт 
“Та нар түүний дуу хоолойг цагаас цагт сонссон; 
мөн тэрээр намуухан зөөлөн дуугаар та нарт 
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ярьсан, гэвч та нар мэдрэхээс өнгөрсөн, иймээс 
та нар түүний үгсийг мэдэрч чадсангүй”14 хэмээн 
хэлжээ. 

Өнгөрсөн долоодугаар сард би Латин Америкт 
ажлаар очив. Бид 10 хоногт багтаан Колумб, Перу, 
Эквадорт айлчлах шахуу хуваарьтай байлаа. Том 
газар хөдлөлтөөр олон зуун хүн амиа алдаж, хэдэн 
арван мянган хүн бэртэж гэмтэн, Эквадорын 
Портовиехо, Манта хотууд дахь барилга байшин, 
суурин газрууд сүйрчээ. Надад тэр хотуудын 
гишүүд дээр очих ажлыг хуваарьтаа нэмж оруулах 
нь зүйтэй гэсэн мэдрэмж төрөв. Зам эвдэрч 
сүйдсэн байсан учраас очиж чадах эсэхээ ч сайн 
мэдэхгүй байлаа. Үнэндээ, бидэнд тийшээ очих 
боломжгүй гэж хэлж байсан ч өнөөх мэдрэмжийг 
мэдэрсээр л байсан бөгөөд бид ч адислагдаж, хоёр 
хотод хоёуланд нь очих боломж олдсон юм. 

Цаг бага байсан учраас яаруу давчуу зохион 
байгуулсан цуглаанд орон нутгийн цөөхөн 
санваарын удирдагч л оролцоно гэж би бодож 
байлаа. Харин гадасны төвүүдэд очиход цуглааны 
байрууд индрээс эхлээд арын хана хүртэл битүү 
хүнтэй байхыг би олж харсан юм. Тэнд байсан 
хүмүүсийн зарим нь бусдыг өөрсөдтэйгөө нэгдэн, 
шүтэн бишрэхэд болон амьдралдаа Сүнсийг 
урихад урамшуулдаг, бүс нутагтаа үнэнийг 
баримтлагч, Сүмээс чанга зууран барьсан 
анхдагчид байлаа. Нүүрний эгнээнд суусан 
гишүүд хайртай хүмүүсээ болон хөршүүдээ газар 
хөдлөлтөд алдсан хүмүүс байв. Хүрэлцэн ирсэн 
бүх хүнд адислал өг гэсэн сүнслэг мэдрэмж надад 
төрж, төлөөлөгч болсныхоо дараах хамгийн 
анхны адислалаа өгч билээ. Хэдийгээр би өрөөний 
нүүрэн талд зогсож байсан ч миний гар тэдний 
хүн нэг бүрийн толгой дээр байгаа юм шиг 
мэдрэгдэж, Их Эзэний үгс надаас ундран гарсан 
юм. 

Үйл явдал үүгээр дуусаагүй. Надад Есүс Христ 
Америк тив дэх хүмүүс дээр очихдоо: “Мөн 
тэрээр тэдний бяцхан хүүхдүүдийг нэг нэгээр 
нь авч, мөн тэднийг адислав, мөн тэдний төлөө 
Эцэгт хандан залбирав”15 гэсний адил хий гэсэн 
мэдрэмж төрөв. Бид Эквадорт Эцэгийнхээ ажлыг 
хийж байсан ба харин тэд Түүний хүүхдүүд 
байсан юм. 

Дөрөвдүгээрт, бид хамгийн эхэнд мэдэрснийхээ 
дагуу үйлдэх хэрэгтэй. 

Нифайн “Мөн би хийвэл зохих зүйлүүдийг 
урьдаас мэдэхгүй байсны учир бибээр Сүнсэнд 
хөтлөгдөн байлаа. Гэсэн хэдий ч би урагшлан 
явав”16 гэсэн үгсийг санацгаана уу. 

Бид ч гэсэн үүний адил хийх ёстой. Бид эхлээд 
сүнслэг мэдрэмжиндээ итгэх ёстой. Заримдаа 
бид сүнсний нөлөө юү эсвэл бидний өөрийн 
бодол уу гэж эргэцүүлэн боддог. Гэхдээ төрж буй 
мэдрэмж тань юу болохыг таамаглах гэж хоёр 
дахь, гурав дахь удаагаа оролдох нь Сүнсийг 
үгүйсгэн, тэнгэрлэг зөвлөгөөнд нь эргэлзэж буй 
хэрэг. Бүх хүнд ийм зүйл тохиолдож байсан байх. 
Бошиглогч Иосеф Смит хэрэв та эхлээд төрсөн 
сүнслэг мэдрэмжээ сонсох юм бол арваас есөд нь 
зөв байна”17 гэж заажээ. 

Харин одоо нэг зүйлийг анхааруулъя. Ариун 
Сүнсийг сонссон учраас ёслолын буудлага буудна 
гэж бүү бод. Та “намуухан, зөөлөн дуу хоолойн” 
хийх ажлын талаар ярьж байгаагаа бүү март. 

Би Нью-Йорк хотод номлолын ерөнхийлөгч хийж 
байхдаа хэдэн номлогчтойгоо хамт Боронкс дахь 
зоогийн газарт сууж байв. Бидний хажууд нэгэн 
залуу гэр бүл ирж суулаа. Тэд сайн мэдээг хүлээн 
авахад бэлэн хүмүүс гэж харагдаж байв. Би хамт 
ярьж суусан номлогчдоо ажиглан суух зуураа тэр 
гэр бүлийг хоолоо идэж дуусаад, хаалгаар гарч 
одохыг харав. Тэгээд би “Ахлагчид аа, өнөөдөр 
энд сургамж авахуйц зүйл болж өнгөрлөө. Та нар 
тэр сайхан гэр бүлийг зоогийн газарт орж ирэхийг 
харсан. Бид юу хийж болох байсан бэ?” гэж 
асуусан юм. 

Нэг ахлагч “Би босоод, тэдэн рүү дөхөж очоод 
ярья гэж бодсон. Надад тийм мэдрэмж төрсөн 
боловч би дагаагүй” гэж хурдхан хэлэв. 

Би: “Ахлагчид аа, бид үргэлж эхлээд төрсөн 
мэдрэмжээ дагах ёстой. Чамд төрсөн тэр мэдрэмж 
Ариун Сүнс байсан юм шүү дээ!” гэж хэлсэн юм. 

Эхлээд төрсөн мэдрэмж бол тэнгэрээс ирсэн 
цэвэр сүнсний өдөөлт байдаг. Тэдгээрийг бидэнд 
баталж, гэрчлэх үед бид юу болохыг нь таньж, 
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ямар ч үед зүгээр өнгөрөөж болохгүй. Ихэвчлэн 
Сүнс л бидэнд, ялангуяа гэр бүлийнхэн, найз 
нөхөд гээд тусламж хэрэгтэй нэгэнд туслах 
мэдрэмжийг төрүүлдэг. “Бүх зүйлийг нэвт мөн цоо 
хатган шивнэдэг …намуухан аниргүй дуу хоолой 
ийн хэл[ж],”18 бидэнд сайн мэдээг зааж, Сэргээлт, 
Есүс Христийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцан, 
Бурханы эрхэм хүүхдүүдийг аврах боломжийг 
зааж өгдөг. 

Та үүнийг “эхний хариулагч” байна гэж бод. 
Ихэнх газарт эмгэнэлт үйл явдал, гэнэтийн 
аюул осол, байгалийн гамшиг болох үеэр гал 
унтраагчид, цагдаагийнхан мөн эмч нар л 
дохиогоо анивчуулсаар хамгийн түрүүнд ирдэг. 
Би тэдэнд ямар их талархаж явдгаа энэ завшааныг 
ашиглан илэрхийлье. Их Эзэний арга зам 
дээрхийн адил ил тод биш ч яг адилхан яаралтай 
хариу шаарддаг. Их Эзэн хүүхдүүдийнхээ 
хэрэгцээ шаардлагыг мөн хэн тэдэнд туслахад 
бэлэн байгааг мэднэ. Хэрэв бид өглөө залбирахдаа 
Их Эзэнд бэлэн гэдгээ хэлэх юм бол Тэр биднийг 
хариул хэмээн дуудна. Хэрэв биднийг хариулах 
юм бол Тэр биднийг ахин дахин дуудаж, бид 
ерөнхийлөгч Монсоны хэлснээр “Их Эзэний 
зараалаар”19 хийж байгаа гэдгээ мэдэх болно. Бид 
дээрээс ирэх тусламжийг авчирдаг сүнслэг эхний 
хариулагч нь болох болно. 

Хэрэв бид өөрт ирдэг сүнслэг мэдрэмжиндээ 
анхаарлаа хандуулбал илчлэлтийн сүнсэнд 
өсөн хөгжиж, Сүнсээр хөтлөгдсөн бодол санаа, 
удирдамжийг улам их хүлээн авна. Их Эзэн 
“Сайныг үйлдэхэд хөтөлдөг тэр Сүнсэнд итгэлээ 
тавигтун”20 хэмээн хэлсэн. 

Бид Их Эзэний “зоригтой бай, учир нь би та 
нарыг удирдах болно”21 гэх урилгыг чухалчлан авч 
үзээсэй. Тэрээр биднийг Ариун Сүнсээр удирддаг. 
Бид Сүнстэй ойр байж, эхний төрсөн мэдрэмжээ 
Бурханаас ирсэн гэдгийг мэдэж, тэдгээрийн дагуу 
хурдан үйлддэг байх болтугай. Би Ариун Сүнсний 
хүч биднийг удирдаж, хамгаалж, үргэлж бидэнтэй 
хамт байна хэмээх гэрчлэлийг Есүс Христийн 
нэрээр хуваалцаж байна, амен. 
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Бид	“Бурхан	бидэнд	юу	гэж	айлдана”	түүнийг	
нь	хийх	шийдвэр	гаргавал	өдөр	бүр	гаргадаг	
зан	авираа	Бурханы	хүсэлтэй	чин	сэтгэлээсээ	
нийцүүлэхээ	амлаж	байгаа	хэрэг	юм.	

Аврагч анхны 
цэдэглэгдсэн 
гайхамшгаа Галилийн 
Канад болсон хуримын 
зоогийн үеэр үйлдсэн 
юм. Түүний эх Мариа 
болон шавь нар нь тэнд 
бас байсан. Энэхүү 
зоогийг амжилттай 
явуулахад Мариа ямар 
нэг үүрэгтэй байсан. 
Ёслолын үеэр дарс 
дууссан нь асуудал 

үүсгэв. Үүнд санаа зовсон Мариа Есүс дээр очжээ. 
Тэд хэсэгхэн ярилцсаны дараа Мариа үйлчлэгчдэд 
хандан, 

“Тэр та нарт юу гэж айлдана, түүнийг нь хий гэв. 

Тэнд … усны зургаан чулуун торх байсан агаад 
[Тэдгээрийг ундны ус хадгалахад бус, харин 
Мосегийн хуулийн ёслолын угаалгад ашигладаг 
байжээ.] 

Есүс [үйлчлэгчдэд]—Торхнуудыг усаар дүүргэ 
гэж айлдсанд тэд торхнуудыг амсарт нь хүртэл 
дүүргэв. 

Есүс—Одоо утгаад найрын ахлагчид аваачиж өг 
гэсэнд, тэд аваачиж өгөв. 

Найрын ахлагч дарс болсон усыг амсаад,” зоогийн 
төгсгөлд яагаад хамгийн сайн дарсаа гаргаж 
ирсэнд гайхаж байгаагаа илэрхийлжээ.1 

Энэ түүхэнд усыг дарс болгон хувиргасан үйл 

явдал Бурханы хүч чадлын илэрхийлэл буюу 
гайхамшиг байсан тул бид сайн санадаг. Энэ 
түүх чухал боловч Иоханы номонд илүү чухал 
захиас бий. Мариа “тээгч болж сонгогдсон мөн 
хонгорхон нэгэн”2 байсан бөгөөд Бурханы Хүүг 
төрүүлж, өсгөхөөр Бурханаар дуудагдсан байсан. 
Тэрээр Түүний талаар дэлхий дээрх хэнээс ч илүү 
мэддэг байсан төдийгүй Түүний гайхамшигт 
төрөлтийн талаар мэдэж байсан. Тэрээр Түүнийг 
нүгэлгүй бөгөөд “бусад хүн шиг ярьдаггүй, түүнд 
заах хүн байдаггүй байв. Учир нь түүнд аливаа 
хүн заах хэрэггүй байсан”3 гэдгийг мэдэж байлаа. 
Мариа асуудлуудыг шийдэх онцгой чадварыг нь 
мэддэг байсан бөгөөд хуримын зоогонд зориулан 
дарс өгөхийг хүссэн хувийн хүсэлтийг нь ч бас 
хариулахыг мэдэж байсан. Тэр Түүнд болон 
Түүний бурханлаг хүчинд ямар ч эргэлзээгүй 
итгэдэг болсон. Мариагийн үйлчлэгчдэд өгсөн 
“Тэр та нарт юу гэж айлдана, түүнийг нь хий” 
гэсэн удирдамжинд ямар нэг нөхцөл, шаардлага, 
хязгаар байгаагүй. 

Тэнгэр элч Габриел Мариад үзэгдэх үед 
тэрээр залуу эмэгтэй байсан. Тэнгэр элч түүнд 
“Ивээгдэгч ээ, … Эзэн чамтай хамт байна” 
гэхэд нь тэр “энэ үгэнд ихэд цочиж, энэ нь юун 
мэндчилгээ байж болох талаар бодож цэгнэв.” 
Габриел түүнд айх хэрэггүй, авчирсан мэдээ нь 
сайн хэмээн хэлжээ. Тэрээр “чи хэвлийдээ үртэй 
болж … Хамгийн Дээдийн Хүү[г төрүүлнэ]. Тэр 
Иаковын гэрийг үүрд хаанч[илна]” гэсэнд, 

Мариа тэнгэр элчид—“Би онгон атал энэ нь яаж 
бүтэх билээ?” гэхэд 

Тэнгэр элч товчхон тайлбарлаж, “Бурханд 
боломжгүй юм гэж нэг ч байхгүй гэж хэлэв.” 

Мариа алив нарийн ширийнийг урьдчилан 
асуугаагүй бөгөөд амьдрал нь хэрхэн эргэх 
талаар олон асуулт байсан нь эргэлзээгүй ч 

Тэр та нарт юу гэж айлдана, түүнийг нь хий 
ДАЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛ 

АХЛАГЧ Л.ВИТНИ КЛЭЙТОН 
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Бурханы асуусан зүйлийг гүйцэтгэх болно хэмээн 
даруухнаар хариулсан юм. Тэр Түүнийг яагаад 
өөрөөс нь үүнийг хийхийг хүссэнийг мөн амьдрал 
нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг асуулгүйгээр өөрийгөө 
зориулсан юм. Тэр ямар нэг нөхцөлгүйгээр 
мөн багахан мэдлэгтэй байсан ч Бурханы үгийг 
зөвшөөрсөн.4 Мариа Бурханд итгэх итгэл, 
найдварыг харуулан, “Эзэний шивэгчнийг 
харагтун. Хэлсэн үгсийн тань дагуу надад биелэх 
болтугай”5 гэжээ. 

Бид “Бурхан бидэнд юу гэж айлдана” түүнийг 
нь хийх шийдвэр гаргавал өдөр бүр гаргадаг 
зан авираа Бурханы хүсэлтэй чин сэтгэлээсээ 
нийцүүлэхээ амлаж байгаа хэрэг юм. Өдөр бүр 
судраас судлах, ойр ойрхон мацаг барих, чин 
сэтгэлээсээ залбирах зэрэг итгэлийн энгийн 
үйлдэл нь мөнх бус байдлын шалгуурыг давах 
сүнслэг чадавхыг маань өсгөдөг. Цаг хугацаа 
өнгөрөхийн хэрээр итгэлийн энгийн дадал хэвшил 
нь гайхамшигт үр дагавар руу хөтөлдөг. Энэ нь 
бидний итгэлийн үрийг амьдралын сайн сайхан 
руу хөтлөгч хүч болгодог. Сорилт бэрхшээлүүд 
ирэхэд Христэд суурилсан итгэл маань бидний 
бодгальд хүч өгдөг юм. Бурхан бидний сул 
талуудыг хүчирхэгжүүлж, баяр баяслыг 
гүнзгийрүүлэн, “бүхий л зүйл[ийг] эцэстээ [бид]
ний сайн сайхны төлөө” байлгах болно6. 

Хэдэн жилийн өмнө би тойргийн гишүүдтэйгээ 
зөвлөлдөхөд долоо хоног бүр нэлээн хэдэн цаг 
зарцуулж байсан нэгэн залуу бишоптой уулзсан 
юм. Тэрээр маш чухал зүйлийг ажигласан байв. 
Аз жаргалтай гэр бүлийг төвхнүүлэх, ажил төрөл, 
гэр бүл, Сүмийн үүрэг хариуцлагаа тэнцвэртэй 
байлгах, мэргэн ухааны үгтэй холбоотой 
бэрхшээл, ажилтай байх, порнографиас ангид 
байх, Сүмийн дүрэм журам эсвэл түүхийн аль нэг 
ойлгохгүй байгаа хэсэгтэй эвлэрэх зэрэг түүний 
тойргийн гишүүдэд тохиолдож байсан асуудлууд 
нь Сүм даяар тохиолддог нийтлэг асуудлууд 
байсан юм. 

Түүний тойргийн гишүүддээ өгсөн зөвлөгөөний 
ихэнх нь ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны 
зөвлөснөөр Мормоны Номыг өдөр бүр унших, 
аравны нэгээ төлөх, Сүмд идэвхтэй үйлчлэх зэрэг 
итгэлийн энгийн үйлдлүүдээ гүйцэтгэхэд чиглэсэн 
байсан. Гэхдээ гишүүд нь түүнд “Бид тантай 

санал нэгдэхгүй байна, бишопоо. Эдгээр нь бүгд 
сайн зүйл гэдгийг бүгд л мэддэг. Бид эдгээрийн 
талаар Сүмд байнга л ярьж байдаг. Гэхдээ та 
намайг сайн ойлгохгүй байх шиг байна. Эдгээрийг 
хийх нь миний асуудлуудад ямар хамаатай юм 
бэ?” хэмээн ихэвчлэн итгэл султай хариулт хэлдэг 
байв. 

Эдгээр нь тавьж болох л асуултууд. “Өчүүхэн 
мөн энгийн”7 зүйлсийг алгасалгүй хийдэг, 
дуулгавартай байдлыг багахан зүйлээр харуулдаг 
хүмүүс цаг хугацаа өнгөрөхөд хийж байсан 
үйлдлүүдээсээ хавьгүй илүү итгэл, сүнслэг хүчийг 
олж авсан байдаг гэдгийг залуу бишоп бид хоёр 
мэдсэн юм. Эдгээр нь дуулгавартай байдлын 
үйлдлүүдтэй хамааралгүй мэт санагдаж болох 
юм. Өдөр бүр дуулгавартай байдлаа харуулан 
хийх энгийн үйлдлүүдийг бид бүгдэд тулгарч буй 
ярвигтай асуудлуудыг шийдвэрлэхтэй холбоход 
хэцүү санагдаж болно. Гэвч эдгээр нь хоорондоо 
холбоотой. Миний туршлагаар, амьдралын аливаа 
хүнд хэцүү асуудалд өөрсдийгөө бэлтгэх хамгийн 
сайн арга бол итгэлийн өдөр тутмын дадал буюу 
бяцхан үйлдлүүдийг хийж занших явдал юм. 
Итгэлийн бяцхан үйлдлүүд нь биднийг зовоож 
буй асуудлуудтай ямар ч холбоогүй эсвэл үр дүн 
авчрахгүй мэт санагдсан ч хийдэг бүх зүйлд маань 
адислал авчирдаг. 

“Сирийн … цэргийн жанжин, нэр хүнд, хүч 
чадал, эрэлхэг зоригтой нэгэн” Нааманыг болон 
уяман өвчтэй хүнийг бодоод үзээрэй. Зарц нь 
түүнийг эдгээж чадах Израилийн бошиглогчийн 
талаар түүнд хэлэхэд, тэрээр зарц, цэргүүдээ мөн 
Израильд бэлэг сэлт цуглуулан Елишагийн гэрт 
очжээ. Елиша өөрөө бус, харин зарц нь Нааманд 
“Явж, Иордан [голд] долоон удаа угаа” хэмээн 
Их Эзэний тушаасныг дуулгав. Үнэхээр л энгийн 
зүйл. Агуу баатарт энэхүү үйлдэл ямар ч утгагүй, 
энгийн эсвэл нэр төрд нь зүй бус гэж санагдсан 
уу, уур нь хүрчээ. Хамгийн энгийнээр бодоход 
Нааман Елишагийн зааврыг ойлгоогүй тул “тэрээр 
эргэж, уурласаар буцав.” 

Гэвч Нааманы зарц нар түүнд ойртож, хэрэв 
Елишаг түүнээс “агуу зүйлсийг” хийхийг хүссэн 
бол хийх байсан гэдгийг хэлэв. Энгийн зүйл 
хийхийг хүссэн болохоор хэдийгээр ойлгохгүй 
байгаа ч хийх нь зөв биш үү хэмээн тэд түүнийг 
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ятгажээ. Нааман гаргасан үйлдлээ ухамсарлаад, 
эргэлзэж байсан байж болох ч дуулгавартайгаар 
“Иордан голд долоон удаа булха[ад]” 
гайхамшигтайгаар эдгэрчээ.8 

Дуулгавартай байдлын шагнал заримдаа тэр даруй 
ирдэг боловч зөвхөн соригдсоны дараа ирэх нь ч 
бий. Агуу Үнэт Сувдаас бид Адамын тахил өргөх 
зарлигийг хичээнгүй дагаж байсныг уншдаг. 
Тэнгэр элч Адамаас яагаад тахил өргөж байгааг 
нь асуухад тэр “Их Эзэн зарлигласнаас өөрийг би 
мэдэх нь үгүй” гэж хариулсан байдаг. Тэнгэр элч 
Адамд түүний өргөл бол “Эцэгийн Төрсөн Ганцын 
золиослолтой төстэй” хэмээн тайлбарлаж өгчээ. 
Адам яагаад тахил өргөх ёстойгоо ойлгоогүй ч Их 
Эзэнийг дуулгавартай дагах амлалтаа “олон өдөр” 
сахисны дараа уг тайлбар ирсэн билээ.9 

Бурхан биднийг сайн мэдээг гуйвшгүй дагаж, 
Түүний сүмд итгэлтэй байсны төлөө үргэлж 
адислах боловч үүнийг гүйцэлдүүлэх цагийн 
хуваариа бидэнд бараг мэдэгддэггүй. Тэрээр 
бидэнд бүхэл төлөвлөгөөг эхлээд үзүүлдэггүй. 
Тиймээс л бид Их Эзэнд итгэж, найдах, хэрэгтэй 
болдог. 

Бурхан биднээс Өөрт нь найдаж, Өөрийг нь 
даган, тэвчээртэй хүлээхийг хүсдэг. Тэрээр 
биднийг “хараагүйн улмаас бүү арсалд” хэмээн 
ятгадаг. Тэрээр бидэнд тэнгэрээс хялбар хариулт, 
түр зуурын өөрчлөлтийг бүү хүлээ хэмээн 
анхааруулдаг. “Итгэлийн сорилт” хэчнээн хүнд, 
хэчнээн удаан үргэлжилсэн ч хэрэв бид тууштай 
зогсож чадвал аливаа зүйлийн учир олдох болно.10 
Би энд “харанхуйгаар дагахыг”11 огт яриагүй 
бөгөөд эргэцүүлэн тунгааж, Их Эзэний төгс хайр, 
төгс цаг хугацаанд найдахыг хэлсэн. 

Итгэлийн сорилт нь өдөр бүрийн итгэлийн энгийн 
үйлдлүүдийг үнэнчээр хийхийг үргэлж багтаах 
болно. Зөвхөн үүний дараа л Тэр бидний хүсэн 
хүлээсэн тэнгэрлэг хариултыг бидэнд өгөхөөр 
амладаг. Бид Түүний хүсэлтүүдийг хэзээ, яагаад, 
хэрхэн гэдгийг асуулгүй, гүйцэтгэж чадахаа 
харуулсан цагт л “итгэлийнхээ, мөн шаргуу 

байдлынхаа, мөн тэвчээрийнхээ, мөн тэсвэрийнхээ 
шагналыг … хадаж авах болно.”12 Жинхэнэ 
дуулгавартай байдал Бурханы зарлигуудыг ямар 
нэг нөхцөлгүй, үр дүнг харалгүй хүлээн авдаг.13 

Бид зориуд санаатай эсвэл өөр ямар нэгэн 
байдлаар “хэнд үйлчлэхээ” өдөр бүр сонгож 
байдаг.14 Бид Их Эзэнд үйлчлэх шийдвэрээ өдөр 
бүрийн итгэлийн үйлдлүүдээ итгэлтэй хийн 
баталдаг. Их Эзэн бидний замыг заана хэмээн 
амласан15. Гэхдээ ийм боломжийг Түүнд олгохын 
тулд бид Түүнийг Өөрөө зам нь учраас замаа 
мэдэж байгаа гэдэгт найдан урагшлах хэрэгтэй.16 
Бид өөрсдийн усны торхнуудыг амсарт нь хүртэл 
дүүргэх ёстой. Бид Их Эзэнд найдаж, Түүнийг 
дагах юм бол ус дарс болон хувирсан шиг бидний 
амьдрал ч өөрчлөгдөх болно. Бид өөрөөр яаж 
ч хүрч чадахааргүй тийм түвшинд хүрч чадна. 
Их Эзэнд итгэн, “Тэр та нарт юу гэж айлдана, 
түүнийг нь хий.” Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бидэнд	Бурхан	Тэргүүтэн,	Тэдэнтэй	харилцах	
харилцааны	тухай	үнэн	байгаа	учраас	бидэнд	
хамгийн	сайн	газрын	зураг	ба	мөнх	бус	аяллын	
турш	туслах	баталгаа	бий.	

I. 

Бидний итгэлийн 
тунхгийн нэгдүгээрт 
“Бурхан, Мөнхийн 
Эцэг, мөн Түүний 
Хүү Есүс Христ мөн 
Ариун Сүнсэнд бид 
итгэдэг” гэсэн байдаг. 
Бид бусад Христийн 
шашинтантай адил 
Эцэг, Хүү, Ариун 
Сүнсэнд итгэдэг боловч 

Тэр гурвын талаарх итгэдэг зүйл маань бусдын 
итгэл үнэмшлээс өөр байдаг. Бид Христийн 
шашинтнуудын Ариун гурвалын сургаал гэж 
нэрлэдэг зүйлд итгэдэггүй. Анхны үзэгдлээр 
Иосеф Смит хоёр тусдаа хүнийг харсан бөгөөд 
Бурхан, Бурхан Тэргүүтэний талаар тухайн үед 
давамгайлж байсан итгэл үнэмшил үнэн биш 
гэдгийг тодруулж өгсөн юм. 

Бурхан бол үл ойлгом, тайлагдашгүй гэдэг 
итгэл үнэмшлийн эсрэг тал нь Бурханы мөн 
чанарын тухай болон Түүнтэй харилцах бидний 
харилцааны тухай үнэнүүд нь ойлгож болох зүйл 
төдийгүй бидний сургаалд буй бүх зүйлийн гол 
түлхүүр болдог явдал юм. Есүсийн агуу зуучлагч 
залбирал Библид цэдэглэгдсэн байдаг бөгөөд 
Тэрээр энэ залбиралдаа “Цорын ганц үнэн Бурхан 
Таныг болон Таны илгээсэн Есүс Христийг 
мэдэх нь мөнхийн амь мөн” (Иохан 17:3) гэж 
тунхагласан. 

Бурханыг болон Түүний ажлыг ойлгож мэдэх 

оролдлого мөнх бус амьдралын өмнө эхэлсэн 
бөгөөд энд ч төгсгөл болохгүй. Бошиглогч Иосеф 
Смит “Гэвч та [өргөмжлөлийн бүх зарчмыг] 
мэдэхээсээ өмнө хөшигний цаад талд гарчихсан 
бол үүнд ихээхэн цаг хугацаа шаардагдана”1 
хэмээн заажээ. Бид мөнх бус байдлын өмнөх 
сүнсний дэлхийд олж авсан мэдлэгтээ тулгуурлан 
цааш суралцсаар байдаг. Тийм ч учраас бошиглогч 
Исаиа Библийн цэдэглэснээр Бурханы мөн 
чанар, хүүхдүүдтэйгээ харилцах харилцааг 
израильчуудад заах гэж оролдохдоо 

“Тэгвэл та нар Бурханыг хэнтэй адилтгах юм бэ? 
Та нар Түүнийг ямар дүртэй зүйрлэх вэ? … 

Та нар мэдэхгүй гэж үү? Та нар сонсоогүй гэж 
үү? Эхнээсээ та нарт үүнийг зарлаагүй гэж үү? 
Дэлхийн сууриас та нар ойлгоогүй юу?” (Исаиа 
40:18, 21) хэмээн тунхаглажээ. 

Бурхан Тэргүүтэний гурван гишүүн тус бүр 
салангид биес гэдгийг бид мэддэг. Бид үүнийг 
“Эцэг хүмүүнийхтэй адил мэдрэгдэх мах хийгээд 
ясан биетэй болой; Хүү ч бас адил бөлгөө; харин 
Ариун Сүнс бол мах хийгээд ясан биегүй харин 
Сүнсэн хүн буюу. Ийм бус байх аваас, Ариун 
Сүнс бидэн дотор оршиж чадах нь үгүй бөлгөө” 
(С ба Г 130:22) хэмээх бошиглогч Иосеф Смитийн 
удирдамжаас мэдэж авдаг. 

Бурхан Тэргүүтэн дотор Бурхан Эцэгийн эзлэх 
хамгийн дээд байр суурийн талаар мөн гишүүн 
тус бүрийн гүйцэтгэдэг үүргийн талаар бошиглогч 
Иосеф Смит ийн тайлбарлажээ: 

“Тэнгэр нээгдэхийг харсан хүн бүгд хүч, эрх 
мэдлийн түлхүүрүүдийг атгасан гурван хүн 
тэнгэрт байдаг бөгөөд нэг нь бүгдийн дээр 
тэргүүлдгийг мэддэг билээ. 

Бурхан Тэргүүтэн ба авралын төлөвлөгөө 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ ДАЛЛИН Х.ӨҮКС 
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… Энэ гурван хүний … нэгдэхийг Бүтээгч, 
Бурхан; хоёр дахийг Гэтэлгэгч, Бурхан; гурав 
дахийг Бурхан, Гэрч буюу Гэрчлэгч гэж нэрлэдэг. 

Тэргүүн буюу Ерөнхийлөгчийн хувьд тэргүүлэх 
нь Эцэгийн эрх мэдэл, Зууч байх нь Есүсийн, 
Тайтгаруулагч буюу Гэрч байх нь Ариун Сүнсний 
үүрэг буюу эрх мэдэл юм.”2 

II. Төлөвлөгөө 

Бид Бурхан Тэргүүтэний гишүүдтэй ямар 
харилцаатайгаа авралын төлөвлөгөөний талаар 
илчлэгдсэн зүйлүүдээс ойлгодог. 

Бид хаанаас ирсэн бэ? Яагаад бид энд байгаа вэ? 
Бид хаашаа явж байна вэ? гэх мэт асуултуудад 
“авралын төлөвлөгөө,” “аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөө,” “гэтэлгэлийн төлөвлөгөө” (Алма 
42:5, 8, 11) гэж судруудын нэрлэдэг зүйл хариулт 
өгдөг. Есүс Христийн сайн мэдээ бол авралын 
төлөвлөгөөний гол цөм мөн. 

Мөнх бус байдлын өмнө Бурханы сүнсэн 
хүүхдүүд бид мөнх амьдралыг олж авахыг хүссэн 
бөгөөд бие махбод дахь мөнх бус туршлагагүйгээр 
чадах чинээгээрээ өсөж хөгжсөн байв. Тэнгэрлэг 
Эцэг маань тэр боломжийг олгохын тулд энэ 
дэлхийн бүтээлтэд тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэж, 
мөнх бус төрөлтөөс өмнөх амьдралын маань 
дурсамжийг мартуулж, зарлигуудыг сахих, мөнх 
бус амьдралын бусад бэрхшээлийг амсаж өсөж 
хөгжих тийм газрыг бүтээсэн билээ. Гэсэн хэдий ч 
бид анхны эцэг, эхийнхээ уналтаас болж, мөнх бус 
амьдралын турш Бурханы дэргэдээс тусгаарлагдах 
замаар сүнслэг үхлийг амсаж, нүгэлд өртөн, 
бие махбодын хувьд үхэх болсон юм. Эцэгийн 
төлөвлөгөө тэр бүх саадыг урьдчилан тооцоолсон 
бөгөөд тэдгээрийг даван туулах арга замаар 
хангасан байдаг. 

III. Бурхан Тэргүүтэн 

Бид Бурханы агуу төлөвлөгөөний зорилгыг мэдэх 
учраас одоо Бурхан Тэргүүтэний гурван гишүүний 
энэ төлөвлөгөөнд гүйцэтгэх үүргийг ярилцах 
болно. 

Библи дэх сургаалаас эхэлье. Төлөөлөгч 

Паул коринтчуудад хандан бичсэн хоёр дахь 
захидлынхаа төгсгөлд Бурхан Тэргүүтэн болох 
Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний тухай “Эзэн Есүс 
Христийн нигүүлсэл, Бурханы хайр, Ариун 
Сүнсний нөхөрлөл [3] та бүгдтэй хамт байх 
болтугай” (2 Коринт 13:14) хэмээн санаандгүй 
шахам байдлаар дурдсан байдаг. 

Библийн энэ судар Бурхан Тэргүүтэнийг 
төлөөлдөг бөгөөд Бурхан Эцэгийн хайр, Есүс 
Христийн нигүүлсэнгүй мөн аврах хүчтэй номлол, 
Ариун Сүнсний нөхөрлөлийн талаар өгүүлдэг. 

Бурхан Эцэг 

Бүх зүйл Бурхан Эцэгээс эхэлдэг. Хэдийгээр бид 
Түүний тухай ихийг мэдэхгүй боловч мэддэг 
зүйлүүд маань Түүний эрхэм дээд байр суурь, 
Түүнтэй харилцах бидний харилцаа, авралын 
төлөвлөгөө, бүтээлт болон дараа нь болсон бүх 
зүйлд Түүний гүйцэтгэсэн удирдах үүргийг 
ойлгоход шийдвэрлэх ач холбогдолтой. 

Ахлагч Брүс Р.Макконки нас барахаасаө өмнөхөн: 
“Ертөнц дахинаа Цорын ганц амьд Бурхан байдаг. 
Тэр бол Эцэг, Хүчирхэг Елохим, Эрхмийн Дээд, 
орчлон ертөнцийн Бүтээгч ба Захирагч юм”4 

хэмээн бичжээ. Тэр бол Есүс Христийн болон бид 
бүгдийн Бурхан, Эцэг юм. Ерөнхийлөгч Дэвид 
О.Маккэй “Есүс Христийн заасан анхны чухал 
үнэн бол Бурхан Эцэг, тэнгэр ба газрын Эзэн бүх 
зүйлийг захирдаг гэсэн үнэн байсан”5 хэмээн 
заасан. 

Бурхан Эцэгийн мөн чанарын талаар мэддэг 
зүйлийн ихэнхийг нь бид Түүний Төрсөн Ганц 
Хүү Есүс Христийн тохинуулал, сургаалаас 
сурч авдаг. Ахлагч Жэффри Р.Холландын 
зааснаар Есүсийн тохинууллын хамгийн чухал 
зорилгуудын нэг нь мөнх бус хүмүүст “Бурхан 
Мөнхийн Эцэг маань ямар хүн болохыг илчилж 
… Өөрийн Эцэг, бидний Тэнгэр дэх Эцэгийн мөн 
чанарыг бидний ойлголтод ойр дөхөм болгож мөн 
илчлэх”6 явдал байсан. Есүс Эцэгийнхээ “мөн 
чанарын бодит илэрхийлэл” (Еврей 1:3) байсан 
гэж Библид бичигдсэн байдаг төлөөлөгчийн гэрч 
нь Есүсийн “Намайг харсан хүн Эцэгийг харсан” 
(Иохан 14:9) хэмээх сургаалыг илүү тодорхой 
болгодог. 



90

Бурхан Эцэг бол бидний сүнсний Эцэг. Бид 
Түүний хүүхдүүд. Тэр бидэнд хайртай бөгөөд 
Түүний хийдэг бүхэн бидний мөнхийн сайн 
сайхны төлөө байдаг. Тэр авралын төлөвлөгөөний 
зохиогч бөгөөд эл төлөвлөгөө нь Түүний хүч 
чадлаар хүүхдүүдийг нь алдар сууд аваачих 
зорилгоо хэрэгжүүлдэг. 

Хүү 

Мөнх бус хүмүүст хамгийн илэрхий байдаг 
Бурхан Тэргүүтэний гишүүн бол Есүс Христ. 
1909 онд Тэргүүн Зөвлөлөөс гаргасан сургаалын 
тайлбар бүхий нэг мэдэгдэлд Түүнийг “Бурханы 
бүх хөвгүүний ууган нь, сүнсэнд төрсөн Ууган, 
махан биед төрсөн Ганц хүү”7 хэмээн тунхагласан 
байдаг. Бүхнээс агуу Хүү нь Эцэгийн төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж, тоо томшгүй олон дэлхийг бүтээх 
Эцэгийн хүчийг ашиглаж (Moсе 1:33-ыг үзнэ 
үү) мөн Амилалтаараа Бурханы хүүхдүүдийг 
үхлээс, Цагаатгалаараа нүглээс аврахаар Эцэгээр 
сонгогдсон билээ. Энэ “зүйрлэшгүй золиослол” 
бол “бүх хүн төрөлхтний түүхэн дэх гол үйл 
явдал” гэж дуудагдах нь зүй ёсны хэрэг мөн.8 

Бурхан Эцэг Хүүгээ Өөрийн биеэр танилцуулсан 
онцгой, ариун нандин тохиолдлуудад “Энэ бол 
миний Хайртай Хүү: Түүнийг сонс” (Maрк 9:7; 
Лук 9:35; мөн 3 Нифай 11:7; Иосеф Смит—Түүх 
1:17-г үзнэ үү) хэмээн тунхаглажээ. Тиймдээ ч 
Есүс Христ Иехова, Израилийн Эзэн Бурханы 
хувиар бошиглогчдод хандан мөн тэднээр 
дамжуулан ярьдаг.9 Тийм учраас Есүс амилсныхаа 
дараа нифайчуудад үзэгдэхдээ Өөрийгөө “бүх 
дэлхийн Бурхан” (3 Нифай 11:14) хэмээн 
танилцуулсан юм. Мөн Есүс Мормоны Номын 
бошиглогчдод болон хожмын үеийн гэгээнтнүүдэд 
“Эцэг ба Хүүгийн” хувиар ярьдаг. Энэ хэргэм 
зэргийг 100 жилийн өмнө Тэргүүн Зөвлөл, Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн гаргасан сүнслэг урам бүхий 
сургаалын тайлбарт тайлбарласан байдаг.10 

Ариун Сүнс 

Ариун Сүнс бол Бурхан Тэргүүтэний гуравдагч 
гишүүн бөгөөд Түүнийг Ариун Сүнс, Их Эзэний 
Сүнс, Тайтгаруулагч гэж нэрлэдэг. Тэр бол 
хувийн илчлэлтийн зуучлагчийн үүрэгтэй Бурхан 

Тэргүүтэний гишүүн юм. Сүнсэн хүний хувьд (С 
ба Г 130:22-ыг үзнэ үү) Тэр бидний дотор оршиж, 
Эцэг, Хүүг дэлхий дээрх Бурханы хүүхдүүдтэй 
холбох амин чухал үүргийг гүйцэтгэж чадна. Олон 
сударт Түүний номлол бол Эцэг, Хүүг гэрчлэх 
явдал хэмээн заадаг (Иохан 15:26; 3 Нифай 28:11; 
С ба Г 42:17-г үзнэ үү). Аврагч Ариун сүнс та нарт 
бүх зүйлийг заах бөгөөд Миний та нарт хэлсэн 
бүгдийг сануулах болно (Иохан 14:26;16:13-г үзнэ 
үү) хэмээн амласан. Иймд Ариун Сүнс бидэнд 
үнэн худлыг ялгахад тусалж, чухал шийдвэр 
гаргахад биднийг удирдан чиглүүлж мөн мөнх 
бус амьдралын бэрхшээлүүдийг даван туулахад 
тусалдаг.11 Бид Түүгээр дамжуулан ариусгагддаг 
буюу нүглээс цэвэршдэг (2 Нифай 31:17; 3 Нифай 
27:20; Moронай 6:4-ийг үзнэ үү). 

IV. 

Бурхан Тэргүүтэн болон авралын төлөвлөгөөний 
талаар тэнгэрлэгээр илчлэгдсэн энэ сургаалыг 
ойлгох нь өнөөдрийн бэрхшээлүүдийг даван 
туулахад бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 

Бидэнд Бурхан Тэргүүтэн, Тэдэнтэй харилцах 
харилцаа, амьдралын зорилго, мөнхийн хувь 
тавилангийн маань мөн чанарын тухай үнэн 
байгаа учраас бидэнд хамгийн сайн газрын зураг 
ба мөнх бус аяллын турш туслах баталгаа бий. 
Бид хэнийг, яагаад шүтэн биширдгээ мэднэ. 
Бид хэн гэдгээ мөн хэн болж чадахаа мэднэ (С 
ба Г 93:19-ийг үзнэ үү). Үүнийг хэн боломжтой 
болгосныг мөн Бурханы авралын төлөвлөгөөгөөр 
ирдэг хамгийн эрхэм адислалыг авахын тулд юу 
хийх ёстойгоо бид мэддэг. Бид энэ бүгдийг яаж 
мэддэг вэ? Бид Бурханы бошиглогчдодоо болон 
бидний хүн нэг бүрд өгдөг илчлэлтүүдийн ачаар 
мэддэг. 

Төлөөлөгч Паулын дүрсэлсэн “Христийн дүүрэн 
байдлын чанарын хэмжээнд” (Eфес 4:13) хүрэх 
нь мэдлэгтэй болохоос илүү ихийг шаарддаг. 
Сайн мэдээнд үнэмших нь хангалтгүй бөгөөд бид 
үүгээр хөрвүүлэгдэх хэмжээнд үйлдэж, бодох 
ёстой. Бидэнд ямар нэг зүйлийг мэддэг болохыг 
заадаг дэлхийн сургалтын байгууллагуудтай 
адилгүй нь Есүс Христийн сайн мэдээ биднийг 
ямар нэг зүйл болоход урьдагт оршино. 
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“Бидний Аврагч, Есүс Христ [авралын] 
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. … 

Би бодгалийнхаа 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”12 хэмээн ерөнхийлөгч Монсон 
тунхагласан. 

Би хайртай бошиглогч, ерөнхийлөгчийнхөө үгс 
дээр гэрчлэлээ нэммээр байна. Биднийг хайрладаг 
Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд бий гэдгийг би гэрчилж 
байна. Биднийг удирддаг Ариун Сүнс бидэнд бий. 
Энэ бүгдийг боломжтой болгосон бидний Аврагч 
Есүс Христийн тухай би Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Айдсаа	ардаа	орхин,	Их	Эзэн	бидэнтэй	хамт	
байгаа	учраас	баяр	баясал,	даруу	байдал,	итгэл	
найдвар,	итгэл	дүүрэн	амьдарцгаая.	

Хайрт ах эгч нар болон 
найз нөхөд өө, дэлхий 
дахины Сүмийн хувьд 
Бурханд итгэх итгэл, 
Бурханыг болон 
Түүний хүүхдүүдийг 
хайрлах хайраараа 
нэгдэн цугларч байгаа 
нь ямар сайхан 
боломж, баяр баясал 
вэ. 

Бидний хайрт 
бошиглогч Томас 

С.Монсон энд байгаад би онцгой их баяртай 
байна. Ерөнхийлөгч өө, бид үргэлж таны 
удирдамж, зөвлөгөө, мэргэн ухааны үгсийг зүрх 
сэтгэлдээ хүлээж авдаг. Ерөнхийлөгч Монсон, бид 
танд хайртай бөгөөд таны төлөө үргэлж залбирдаг. 

Олон жилийн өмнө намайг Германы Франкфурт 
гадасны ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхад гадасны 
чуулганы дараахан хайрлаж хүндэлдэг нэг эгч 
маань урвайсаар над дээр ирсэн юм. 

Тэр эгч: “Аймшигтай биш гэж үү? Таныг үг хэлж 
байхад дөрөв, таван хүн бүр нам унтаж байсан” 
гэж хэллээ. 

Би энэ талаар хэсэг зуур бодоод: “Сүм дээр унтах 
нь хамгийн эрүүл унталт гэдэгт би итгэлтэй 
байна” гэж хариулсан юм. 

Гайхамшигтай гэргий Харрийт минь бидний 
энэ яриаг сонссон байсан бөгөөд сүүлд нь энэ 
бол миний өгч байсан хамгийн сайхан хариулт 
байсныг хэлсэн билээ. 

Их сэрэлт 

Хойд Америкт хэдэн зуун жилийн өмнө “Их 
сэрэлт” хэмээх хөдөлгөөн хөдөө нутгаар өрнөсөн 
юм. Үүний нэг гол зорилго нь сүнслэг байдлын 
хувьд унтаж буй хүмүүсийг сэрээх байлаа. 

Тэрхүү шашны сэрэлтийн үеийн номлогчдоос 
сонсож мэдсэн зүйл нь залуу Иосеф Смитэд 
нөлөөлж байв. Энэ нь ч Их Эзэний хүслийг 
эрэлхийлэн ганцаараа залбирахаар шийдсэн нэг 
шалтгаан нь байлаа. 

Эдгээр номлогчийн номлол хурц тод байхаас 
гадна нүгэлтнүүдийг хүлээх тамын аймшигт галыг 
ихэд онцолдог байснаараа алдартай.1 Тэдний 
номлол хүмүүсийг унтуулахын оронд харин ч хар 
дарсан зүүд нь болдог байсан байж болох юм. 
Түүнчлэн энэ зорилго, хэв маяг нь хүмүүсийг 
айлгаж сүрдүүлэн сүмд авчрах байсан бололтой. 

Айдас бол хүчээр нөлөөлөх арга барил 

Түүхэнд айдсыг хүмүүсээр ямар нэгэн үйлдэл 
хийлгэх арга зам болгон ашигладаг байсан. 
Энэ арга барилыг эцэг эхчүүд үр хүүхдүүддээ, 
ажил олгогчид ажилтнууддаа, улс төрчид санал 
өгөгчдөдөө ашигладаг байсан. 

Зар сурталчилгааны мэргэжилтнүүд айдсын 
хүчийг ойлгодог бөгөөд өргөн хэрэглэдэг. Тиймээс 
зарим зар сурталчилгаа өөрсдийнх нь өглөөний 
хоолыг худалдаж авахгүй эсвэл хамгийн сүүлийн 
үеийн видео тоглоом, гар утас барихгүй бол 
хөөрхийлөлтэй амьдралаар амьдарч, ганц бие, аз 
жаргалгүй насан эцэслэх болно гэсэн мэдээллийг 
далдуур өгч байгаа мэт санагддаг. 

Бид үүнийг шоолон инээж, хэзээ ч ийм нөлөөнд 
орохгүй гэж боддог ч заримдаа орсон байдаг. Тэр 

Төгс хайр нь айдсыг хөөн зайлуулна 

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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ч бүү хэл, бид заримдаа үүнтэй адил арга барилыг 
ашиглан бусдаар хүссэн зүйлээ хийлгэх гэж 
оролддог. 

Миний өнөөдрийн захиас бол нэгд, бид өөрсдөдөө 
болон бусдад сэдэл төрүүлэхийн тулд айдсыг ямар 
хэмжээнд ашигладаг талаараа тунгаан бодож, авч 
үзэхийг хүсэх, хоёрт, илүү сайн арга замыг санал 
болгох гэсэн хоёр зорилготой юм. 

Айдастай холбоотой асуудал 

Эхлээд айдастай холбоотой асуудлыг авч үзэцгээе. 
Эцсийн эцэст бидний дунд айснаасаа болж хэзээ 
ч илүү эрүүл хоол унд идэж, хамгаалалтын бүсээ 
зүүж, дасгал хийж, мөнгө хуримтлуулж эсвэл бүр 
нүглээ наманчилж байгаагүй хүн байгаа болов уу? 

Айдас нь бидний үйлдэл, биеэ авч явах байдалд 
хүчтэй нөлөөлдөг нь үнэн. Гэхдээ энэ нөлөө түр 
зуурын, өнгөцхөн байдаг. Айдас зүрх сэтгэлийг 
маань барагтай бол өөрчилдөггүй бөгөөд хэзээ 
ч биднийг зөв зүйлийг хайрладаг, Тэнгэрлэг 
Эцэгийг дагах хүсэлтэй нэгэн болгодоггүй. 

Айдаст автсан хүмүүс зөв зүйл хэлж, хийж болох 
ч зөв зүйлийг мэдэрдэггүй. Тэд ихэвчлэн сул 
дорой, арга мөхөстсөн, бүр уур бухимдалтай 
болсон байдаг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр 
эдгээр мэдрэмж нь эргэлзээ, үл ойшоох байдал, 
бүр эсэргүүцэл болон хувирдаг. 

Харамсалтай нь, амьдрал, удирдлагын талаарх 
энэ буруу хандлага зөвхөн шашнаас ангид 
дэлхийнхэнд байдаг юм биш. Гэр орондоо, 
Сүмийн дуудлагат ажлаа хийж байхдаа, ажил 
дээрээ мөн өдөр бүр бусадтай харилцаж 
байхдаа шударга бусаар эзэгнэж байгаа Сүмийн 
гишүүдийн талаар сонсоход зүрх маань эмтрэх 
шиг болдог. 

Ихэвчлэн хүмүүс бусдад дээрэлхүү хандаж 
байгааг буруутгадаг ч өөрсдөө мөн адил хандаж 
байгаагаа олж хардаггүй. Тэд бусдаас өөрийнх 
нь бодлогогүй дүрэм журмыг дагахыг шаардан, 
дагахгүй байгаа хүмүүсийг хэл ам, сэтгэл зүй, бүр 
заримдаа бие махбодоор нь залхаан цээрлүүлдэг. 

Их Эзэн “бид … хүмүүний үрсийг хянах, эзэгнэх, 

эсвээс албадахад, болгоогтун, тэнгэр өөрийгөө 
татан авдаг буюу; [мөн] Их Эзэний Сүнс 
гашууддаг болой”2 хэмээн хэлжээ. 

Үр дүнд хүрч л байвал ямар арга барил хэрэглэх 
нь чухал биш хэмээн өөрсдийн үйлдлийг зөвтгөх 
гэж оролдох үе бидэнд тохиолдож магадгүй. Тэр 
ч байтугай бусдыг хянан, хүчилж, хатуурхах 
нь тэдний сайн сайхны төлөө хэмээн бодож 
байж ч болох юм. Энэ нь буруу бөгөөд Их Эзэн, 
“Сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар 
тайван, тэвчээр, энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй 
байдал, дөлгөөн зан [болон] өөрийгөө захирах 
байдал юм”3 гэдгийг тодорхой хэлсэн. 

Илүү сайн арга зам 

Би Тэнгэрлэг Эцэгээ илүү сайн таньж мэдсэнээр 
Тэр хүүхдүүдээ хэрхэн урамшуулж, удирддаг 
болохыг мэдсэн. Тэр уургүй, өс санадаггүй, 
хариугаа авдаггүй.4 Түүний жинхэнэ зорилго буюу 
ажил, алдар суу нь бидэнд зааж сурган, биднийг 
өргөмжилж, Өөрийн бүрэн байдал руу хөтлөх 
явдал юм.5 

Бурхан Өөрийгөө Мосед “өрөвч, нигүүлсэнгүй, 
уурлахдаа удаан ба энэрэл хайр, үнэнээр бялхам”6 
нэгэн хэмээн дүрслэн хэлсэн. 

Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ хүүхдүүд биднийгээ гэсэн 
хайрыг оюун ухаан маань бүрэн ойлгох нь үгүй.7 

Энэ нь Бурхан Өөрийнх нь зарлигтай нийцэхгүй 
зан байдлыг өршөөж, ач холбогдол өгдөггүй гэсэн 
үг үү? Үгүй ээ, огт тийм биш! 

Гэхдээ Тэр биднээс зөвхөн зан байдлаа 
өөрчлөхийг хүсээгүй. Тэр бидний мөн чанарыг, 
бидний зүрх сэтгэлийг өөрчлөхийг хүсдэг. 

Тэр мөн биднээс төмөр бариулаас чанга зууран, 
айдастайгаа нүүр тулж, шулуун бөгөөд нарийн 
замаар зоригтой, урагш хийгээд, өөдрөг алхаасай 
хэмээн хүсдэг. Тэр бидэнд хайртай тул мөн энэ 
нь аз жаргалд хүрэх зам учраас үүнийг хийгээсэй 
хэмээн биднээс хүсдэг юм. 

Тиймээс, өнөө үед Бурхан хүүхдүүддээ хэрхэн 
Өөрийг нь дагах сэдэл төрүүлдэг вэ? 
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Тэр Хүүгээ илгээсэн! 

Бурхан бидэнд зөв замыг үзүүлэхээр Өөрийн 
Төрсөн Ганц Хүү Есүс Христийг илгээсэн. 

Бас сэнхрүүлээр, тэсвэр тэвчээрээр, эелдэг зөөлөн 
хийгээд номхон дөлгөөнөөр, чин сэтгэлийн 
хайраар биднийг урамшуулдаг.8 Бурхан бидний 
талд байдаг. Тэр биднийг хайрладаг бөгөөд 
биднээс бүдэрч унах үедээ босон, дахин оролдож, 
илүү хүчтэй болоосой хэмээн хүсдэг. 

Тэр бол бидний багш. 

Мөн бидний агуу бөгөөд нандин итгэл найдвар 
юм. 

Тэрээр биднийг итгэлээр урамшуулан 
зоригжуулахыг хүсдэг. 

Тэрээр биднийг алдаанаасаа суралцан, зөв 
сонголтуудыг хийнэ гэдэгт итгэдэг. 

Энэ нь арай дээр арга зам юм!9 

Дэлхийн хилэнцэт зүйлс гэж юу вэ? 

Дэлхийн хилэнцтийг хүлцэн, тэр бүү хэл 
дөвийлгөх нь Сатаны бусдад хүчээр нөлөөлөх 
гэсэн өөр нэгэн арга зам юм. 

Бидний дэлхий ертөнц төгс бус байсаар ирсэн, 
цаашдаа ч ийм байх болно. Олон гэм буруугүй 
хүн байгалийн нөхцөл байдал, хүмүүний харгис 
зан байдлаас болж зовлонд нэрвэгддэг. Өнөө 
үеийн ёс суртахууны доройтол, ёс бус байдал нь 
өвөрмөц бөгөөд айдас төрүүлмээр. 

Ийм байгаа ч би энэ цаг үед амьдрах энэ 
боломжоо түүхийн өөр ямар ч цаг үеэр солихгүй. 
Бид урьд хожид байгаагүй хөгжил цэцэглэлт, 
гэгээрэл, давуу талтай цаг үед амьдрахаар 
хэмжээлшгүй ихээр адислагдсан билээ. Юуны 
түрүүнд бид дэлхийн аюул заналыг өөр өнцгөөс 
харж, тэдгээр аюулаас хэрхэн зайлсхийх эсвэл 
тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх арга замыг өгдөг 
Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг 
хүлээн авахаар адислагдсан. 

Эдгээр адислалын талаар бодох үед надад өвдөг 
сөгдөн, Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хүүхдүүдээ гэсэн 
хэзээ ч үл мөхөх хайрыг магтан дуулж, талархах 
хүсэл төрдөг. 

Бурхан хүүхдүүдээ дэлхийн хилэнцээс айж, 
тэдгээрийн дунд амьдраасай хэмээн хүсдэггүй 
гэдэгт би итгэдэг. “Учир нь Бурхан бидэнд айдсын 
сүнсийг бус, харин хүч, хайр ба биеэ захирахын 
сүнсийг өгсөн.”10 

Тэрээр бидэнд баяр баясгалантай байх олон 
шалтгааныг өгсөн. Бид зөвхөн тэдгээрийг олж, 
хүлээн зөвшөөрөх л хэрэгтэй. Их Эзэн бидэнд 
“бүү ай,” “зоригтой бай,”11 “өчүүхэн сүрэг ээ, бүү 
ай”12 хэмээн ахин дахин сануулдаг. 

Их Эзэн бидний тулалдаанд оролцох болно; 

Миний хайрт ах, эгч нар аа, бид Их Эзэний 
“өчүүхэн сүрэг,” хожмын үеийн гэгээнтэн билээ. 
Бидний энэ нэрэнд Аврагчийн буцаж ирэхийг 
хүлээн, Түүнийг хүлээн авахад өөрсдийгөө болон 
дэлхийг бэлтгэх гэсэн утга орсон байдаг. Тиймээс 
бүгдээрээ Бурханд үйлчлэн, эргэн тойрныхоо 
хүмүүсийг хайрлацгаая. Үүнийг хийхдээ итгэлтэй, 
даруу мөн хэзээ ч бусад шашныг эсвэл бүлэг 
хүмүүсийг дорд үзэхгүй байх болтугай. Ах, эгч 
нар аа, бид “цаг үеийн тэмдгүүдийг, мөн Хүний 
Хүүгийн Ирэлтийн тэмдгүүдийг мэдэх[ийн]”13 
тулд Бурханы үгийг судлан, Сүнсний дуу хоолойг 
анхааралтай сонсох үүрэгтэй. 

Тиймээс бид дэлхийн асуудлыг мэддэггүй, өнөө 
үеийн хүнд хэцүү зүйлсээс ангид хүмүүс биш 
юм. Гэхдээ энэ нь өөрсдийгөө болон бусдыг 
үргэлж айдсаар дарах ёстой гэсэн үг биш. Бид 
хамаг анхаарлаа сорилт бэрхшээлийнхээ хүнд 
хэцүүд биш харин Бурханыхаа хязгааргүй сүр 
жавхлан, сайн сайхан, хэмжээлшгүй хүч чадалд 
төвлөрүүлэн, Түүнд итгэж найдан, Есүс Христийн 
ирэлтэд баяр талархалтайгаар бэлдэх нь хавьгүй 
дээр биш гэж үү? 

Түүний гэрээт хүмүүсийн хувьд бид болж 
магадгүй муу зүйлээс болж үйлдэл хийхээ болих 
хэрэггүй. Харин бид тулгарах саад бэрхшээл, 
өгөгдөх боломжийг итгэл, эр зориг, шийдэмгий 
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байдлаар, Бурханд найдан хүлээн авч, урагш 
алхалж чадна.14 

Бид шавь байх замаар ганцаар алхдаггүй. “Чиний 
Бурхан ЭЗЭН чамтай хамт явдаг… Тэр чамайг 
орхихгүй, чамайг хаяхгүй,.”15 

“Эзэн та нарын төлөө байлдана. Та нар чимээгүй 
бай!”16 хэмээх зөвлөгөө одоо ч гэсэн бидэнд 
хамаатай. 

Айдас төрөх үед бүгд зоригтой байж, итгэлээ 
харуулан, “та нарын] эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зэвсэг 
бүтэлтэй болохгүй”17 гэсэн амлалтад итгэж найдах 
ёстой. 

Бид аюултай, үймээн самуунтай цаг үед амьдарч 
байна уу? Тийм ээ, бид ийм цаг үед амьдарч 
байна. 

Бурхан “Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч 
зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан”18 хэмээн 
хэлсэн шүү дээ. 

Бид итгэж, үүнийхээ дагуу үйлдэхийн тулд 
итгэлээ хөгжүүлж чадах уу? Бид амлалтаа сахиж, 
ариун нандин гэрээнүүдийнхээ дагуу амьдарч 
чадах уу? Бид хүнд хэцүү нөхцөлд ч Бурханы 
зарлигуудыг сахиж чадах уу? Мэдээж, бид чадна! 

Учир нь Бурхан бидэнд “хэрэв та нар цэх шулуун 
алх[вал] … бүх зүйл хамтдаа ажиллах болно”19 
хэмээн амласан учраас бид чадна. Иймээс айдсаа 
ардаа орхин, Их Эзэн бидэнтэй хамт байгаа 
учраас баяр баясал, даруу байдал, итгэл найдвар, 
итгэл дүүрэн амьдарцгаая. 

Төгс хайр нь айдсыг хөөн зайлуулна 

Хайрт нөхөд өө, Христ доторх хайрт ах, эгч нар 
аа, хэрэв та айдас, түгшүүртэй байвал эсвэл үг 
хэл, хандлага, үйлдэл тань бусдад айдас төрүүлж 
байвал тэнгэрээс өгөгдсөн айдсын ерөндөг болох 
Христийн цэвэр хайраар дамжуулан энэхүү 
айдсаасаа салах болтугай хэмээн би бодгалийнхаа 
бүхий л хүч чадлаар залбирч байна. Учир нь “төгс 
хайр нь айдсыг хөөн зайлуул[даг].”20 

Христийн төгс хайр нь хор хөнөөл учруулан, 

хүчирхийлж, айлган сүрдүүлж, дарамтлах гэсэн 
уруу таталтыг ялан дийлдэг. 

Христийн төгс хайр нь бидэнд Аврагчийн 
дагалдагчдын хувьд даруухан, нэр хүндтэй, 
итгэлтэй алхах боломжийг олгодог. Христийн төгс 
хайр нь мөн бидэнд айдсаа ялан дийлж, бидний 
Багш, Найдвар болох Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү 
Есүс Христийн хүч, нинжин сэтгэлд бүрэн найдах 
зүрх зоригийг өгдөг. 

Бүгдээрээ өөрийн гэр орон, ажлын газарт мөн 
Сүмийн дуудлагаа хийж байхдаа зүрх сэтгэлд 
байх айдсаа Христийн төгс хайраар сольцгооё. 
Христийн хайр айдсыг итгэлээр солино! 

Түүний хайр бидэнд Тэнгэрлэг Эцэгийн маань 
нинжин сэтгэл, тэнгэрлэг төлөвлөгөө, сайн 
мэдээ, зарлигуудыг таньж мэдэн, найдаж, 
итгэх боломжийг олгодог.21 Бурханыг болон 
хөршөө хайрлах нь Бурханы зарлигуудыг дагах 
дуулгавартай байдлыг маань ачаа дарамт гэхээс 
илүү адислал болгох болно. Христийн хайр 
биднийг илүү сайхан сэтгэлтэй, өршөөнгүй, 
энэрэнгүй болгож, Түүний ажилд илүү үнэнчээр 
зүтгэхэд тусалдаг. 

Бид зүрх сэтгэлээ Христийн хайраар дүүргэснээр 
сүнслэг байдлаараа шинэчлэгдэн сэрж, хайрт 
Аврагч Есүс Христийнхээ гэрэл, алдар сууд баяр 
баясгалантай, итгэл дүүрэн, сэргэг, эрч хүчтэй 
алхлах болно. 

Би төлөөлөгч Иоханы хамт “[Христийн] хайрын 
дотор айдас байдаггүй”22 болохыг гэрчилж байна. 
Ах, эгч нар аа, хүндэт нөхөд өө, Их Эзэн та 
нарыг төгс мэднэ. Тэр та нарыг төгс хайрладаг. 
Тэрээр ирээдүйд таныг юу хүлээж байгааг 
мэднэ. Тэр таныг “бүү ай, зөвхөн итгэ[эсэй]”23 
мөн “[Өөрийнх нь төгс] хайр дотор байгаасай”24 
хэмээн хүсдэг. Энэ бол Есүс Христийн нэрээр 
хэлэх миний залбирал мөн адислал юм, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  Жорж Уайтхэд болон Жонатан Эдвардс хоёр ийм 
санваартнуудын алдартай жишээ юм. 

2. Сургаал ба Гэрээ 121:37. 
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3.  Галат 5:22–23. 
4.  Нэг удаа Аврагч самаричуудын сууринд очихыг 

хүссэн ч хүмүүс Түүнийг хүлээн аваагүй бөгөөд 
сууриндаа ч оруулаагүй байна. Түүний хоёр шавь 
үүнд нь уурсаж, Түүнээс “Эзэн, тэднийг сөнөөхийн 
тул тэнгэрээс гал буугтун гэж бид тушаахыг Та 
хүсэхсэн болов уу?” гэхэд Есүс тэднийг “Та нар 
ямар сүнснээс байгаагаа мэдэхгүй. Учир нь Хүний 
Хүү хүмүүсийн амийг хөнөөхийн тулд биш, харин 
аврахаар ирсэн гэжээ” (Лук 9:51–56, New King James 
Version-ийг үзнэ үү [1982]). 

5.  Мосе 1:39; мөн Ефес 3:19-ийг үзнэ үү. 
6.  Египетээс гарсан нь 34:6. 
7.  Ефес 3:19-ийг үзнэ үү. 
8.  Сургаал ба Гэрээ 121:41-ийг үзнэ үү. Хэрэв Бурхан 

мөнх бус хүүхдүүд биднээс бие биендээ ийнхүү 
хандаасай хэмээн хүсдэг юм бол Тэрээр бүхий л эерэг 
шинж чанарыг Өөртөө агуулдгийн хувьд ийм зан 
байдлын үлгэр дуурайлал байх нь гарцаагүй. 

 Мөнх бус амьдралын өмнөх Тэнгэрийн зөвлөгөөн 
Бурханы зан чанарыг хамгийн сайн харуулдаг. Тэнд 
Тэнгэрлэг Эцэг бидний мөнхийн өсөлт хөгжилтөд 
зориулагдсан төлөвлөгөөг танилцуулсан. Уг 
төлөвлөгөөнд сонгох эрх, дуулгавартай байдал, 
Есүс Христийн Цагаатгалаар аврагдах зэрэг зүйлс 
орсон байв. Харин Люсифер арай өөр арга замыг 
санал болсон. Тэр бүгд дуулгавартай байж, ганц ч 
хүн алдагдахгүй болохыг амлаж байв. Харин үүнийг 
зөвхөн дарангуйлал, хүч хэрэглэн хийх боломжтой 
байсан юм. Гэвч бидний хайрт Тэнгэрлэг Эцэг энэ 
төлөвлөгөөг зөвшөөрөөгүй. Тэр хүүхдүүдийнхээ 
сонгох эрхийг чухалчилсан билээ. Бид үнэхээр 
сурах гэж л байгаа юм бол замдаа алдаа гаргах ёстой 
гэдгийг Тэр мэдэж байсан. Тиймээс ч Тэр бидэнд гэм 
нүглээс цэвэршүүлэн, Бурханы хаант улсад эргэн орох 
эрхийг бидэнд олгохын тулд Аврагчийг өгсөн юм. 

 Тэнгэрлэг Эцэг маань хайртай олон хүүхэд нь 

Люсиферт уруу татагдахыг хараад, Өөрийн 
төлөвлөгөөг дага хэмээн тэднийг хүчилсэн билүү? 
Ийм аймшигт сонголт хийсэн хүмүүсийг Тэр айлгаж, 
сүрдүүлсэн үү? Үгүй ээ. Бүхнээс хүчтэй Бурхан маань 
бослогыг зогсоож чадах байсан нь гарцаагүй. Тэр 
эсэргүүцэгчдэд хүч хэрэглэн, эрхэндээ оруулж чадах л 
байсан. Харин үүний оронд Тэр хүүхдүүддээ өөрийн 
биеэр сонгох боломжийг олгосон. 

9. 2  Tимот 1:7. 
10.  Жишээлбэл,: Иошуа 1:9; Исаиа 41:13; Лук 12:32; 

Иохан 16:33; 1 Петр 3:14; Сургаал ба Гэрээ 6:36; 
50:41; 61:36; 78:18-ыг үзнэ үү. 

11.  Лук 12:32. 
12.  Сургаал ба Гэрээ 68:11. 
13.  Мосегийн өөрийн цаг үед байсан хүмүүст өгсөн, “Бүү 

айцгаа! … ЭЗЭНий авралыг харцгаа. Тэр өнөөдөр 
үүнийг та нарын төлөө гүйцэтгэх болно” (Египетээс 
гарсан нь 14:13, New King James Version). 

14.  Дэд хууль 31:6. 
15.  Египетээс гарсан нь 14:14–14, New King James Ver-

sion. 
16.  Исаиа 54:17. 
17.  Иохан 16:33. 
18.  Сургаал ба Гэрээ 90:24; мөн 2 Коринт 2:14; Сургаал 

ба Гэрээ 105:14. 
19.  1 Иохан 4:18. 
20.  Аврагч “ертөнцийг яллахын тулд биш, харин Түүгээр 

дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд ертөнц уруу” 
(Иохан 3:17) ирсэн гэдгийг санацгаая. Үнэндээ 
“Тэрээр энэ дэлхийн төлөө бус аваас ямар ч зүйлийг 
эс хийх авай; учир нь тэрээр дэлхийг хайрладаг, бүр 
тэрээр бүх хүмүүнийг өөртөө ойртуулж болохын тулд 
тэр амиа өгсөн болой.” (2 Нифай 26:24). 

21.  1 Иохан 4:18; мөн 1 Иохан 4:16-г үзнэ үү. 
22.  Марк 5:36. 
23.  Иохан 15:10. 
24.  Иохан 15:10
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Хэдийгээр	сэрэмжлүүлэх	нь	бошиглогчдын	
үүрэг	гэж	үзэж	болох	ч	бусад	хүн	ч	ийнхүү	
сэрэмжлүүлэх	үүрэгтэй.	

Бошиглогч 
Езекиел Лихай гэр 
бүлийнхэнтэйгээ хамт 
Иерусалимыг орхин 
явахаас хорин жилийн 
өмнө мэндэлжээ. 
Езекиел МЭӨ 597 
онд, 25 насандаа 
Небухаднезарын 
Вавилон руу олзлогдон 
илгээгдсэн олон 
хүний нэг нь байсан 
бөгөөд бидний мэдэж 

байгаагаар үлдсэн амьдралаа тэнд өнгөрүүлсэн 
байна.1 Тэр Аароны санваарын удмын хүн байсан 
ба 30 насандаа бошиглогч болжээ.2 

Езекиелийг томилохдоо Иехова түүнийг харуултай 
зүйрлэсэн байдаг. 

“Улс дээр нь илд ирж байхыг [харуул] хармагц 
бүрээ үлээж, ардуудад сэрэмжлүүлэг өг; 

Тэгээд хэн нэгэн нь бүрээний дууг сонссон боловч 
сэрэмжлүүлгийг эс авбал, илд ирж түүнийг аваад 
явбал түүний цус өөрийнх нь толгой дээр байх 
болно.”3

Нөгөөтэйгүүр, “хэрвээ харуул нь илд ирж буйг 
хараад бүрээ үлээлгүй, ард түмэнд сэрэмжлүүлэг 
өгөөгүй бол илд ирж, тэдний дотроос хэн нэгийг 
авбал … түүний цусыг Би харуулын гараас нэхэх 
болно.”4 

Дараа нь Иехова Езекиелтэй шууд ярихдаа, 
“Хүний хүү чиний хувьд гэвэл, Би чамайг 

Израилийн гэрийн төлөө харуул болгон томилсон. 
Тиймээс чи Миний амнаас гарах үгийг сонсоод, 
Надаас өгөх сэрэмжлүүлгийг тэдэнд өгөх болно”5 
хэмээн тунхаглажээ. Уг сэрэмжлүүлэг нь нүглээс 
татгалзах талаар байсан юм. 

“Би хорон муу хүнд, Хорон муу хүн ээ, чи заавал 
үхэх болно хэмээн айлдах үед чи тэр хорон 
муу хүнд өөрийнх нь замаас эргэхийг сануулан 
хэлэхгүй бол тэр хорон муу хүн өөрийн хууль бус 
үйлсийн дотор үхэх боловч, харин түүний цусыг 
Би чиний гараас нэхэх болно. 

Харин хэрвээ чи өөрийн талаас тэр хорон муу 
хүнд замаасаа эргэхийг сэрэмжлүүлсэн боловч 
тэрээр замаасаа эргэхгүй бол тэр өөрийн хууль бус 
үйлсийн дотор үхэх болно. Гэвч чи өөрийн амийг 
аварсан билээ. 

Гэвч Би хорон муу хүнд “Чи заавал үхэх болно” 
хэмээн айлдахад, тэрээр өөрийн нүглээс буцаж, 
шударга ёс, зөвт үйлсийг үйлдвэл; … 

Түүний үйлдсэн нүглийн нэг нь ч түүний эсрэг 
дурсагдахгүй. Тэрээр шударга ёс болон зөвийг 
үйлдсэн. Тэр заавал амьдрах болно.”6 

Сонирхолтой нь, энэ сэрэмжлүүлэг зөв шударга 
хүмүүст ч бас хамаатай юм. “Би зөвт хүнд 
түүнийг заавал амьдарна гэж айлдсан боловч 
тэрээр өөрийн зөвт байдалд хэт найдсаар хууль 
бусыг үйлдвээс түүний зөв үйлсийн нэг нь ч 
дурсагдахгүй. Харин түүний үйлдсэн яг тийм 
хууль бус үйлдэл дотор тэр үхэх болно.”7 

Бурхан Өөрийн хүүхдүүдээс дараах зүйлийг 
хийхийг хүсэж, Езекиелд ийнхүү хэлсэн: “Тэдэнд 
өгүүл. Би Өөрийн амьд буйгаар тангараглая гэж 
Эзэн БУРХАН тунхаглаж байна. Би хорон муу 
хүний үхэлд огтхон ч баярлахгүй. Харин хорон 

Сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой 
АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 

АХЛАГЧ Д.ТОДД КРИСТОФФЭРСОН
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муу хүн замаасаа эргэж, амьдрахад Би баярлах 
болно. Өөрийн муу замаасаа буцагтун, буцагтун! 
Тэгвэл та нар юунд үхэх вэ, Израилийн гэр ээ?”8 

Бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Аврагч хоёр “ёс бус 
явдал хэзээ ч аз жаргал байгаагүй [бөгөөд 
ирээдүйд ч байх нь үгүй]”9 гэдгийг сайн мэдэх 
тул биднийг зэмлэн буруушаахын оронд аз 
жаргалтай байлгахыг эрэлхийлэн, наманчлаасай 
гэж хүсдэг. Тиймээс Езекиел болон түүний өмнөх 
ба дараах бошиглогч бүр Бурханы үгийг зүрх 
сэтгэлийнхээ угаас ярихдаа бүгдэд бодгалийн 
дайсан болох Сатанаас татгалзан, “бүх хүмүүний 
агуу их Зуучаар дамжуулан, эрх чөлөө болон мөнх 
амьдралыг сонгох[ыг]”10 сэрэмжлүүлсээр ирсэн. 

Хэдийгээр сэрэмжлүүлэх нь бошиглогчдын 
үүрэг гэж үзэж болох ч бусад хүн ч 
ийнхүү сэрэмжлүүлэх үүрэгтэй. Үнэндээ, 
“сэрэмжлүүлэгдсэн хүн болгон хөршөө 
сэрэмжлүүлэх нь хэрэгтэй болой.”11 Бид энэ 
болон мөнх амьдралд маш чухал аз жаргалын 
агуу төлөвлөгөөний талаар болон уг төлөвлөгөөг 
амьдралд хэрэгжүүлдэг зарлигуудын талаар 
мэдлэгийг хүлээн авсан тул тэрхүү мэдлэгээ 
хуваалцах хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Хэрэв бид 
“Сэрэмжлүүлэх ёстой тэр хөрш маань хэн 
бэ?” гэж асуух юм бол хариултаа “Нэгэн хүн 
Иерусалимаас Иерихо орохоор явж байжээ. Тэр 
хүн дээрэмчдийн дунд орчихож [гэх мэтчилэн]”12 

эхэлдэг нэгэн сургаалт зүйрлэлээс олж болно. 

Сайхан сэтгэлт самари хүний тухай сургаалт 
зүйрлэлийг үүнтэй холбон авч үзэх нь “хэн 
миний хөрш вэ?” гэх асуултын хариулт нь “Чи 
өөрийн Бурхан Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх 
хүч чадал, бүх оюун ухаанаараа хайрла. Мөн 
хөршөө өөрийн адил хайрла”13 хэмээх хоёр агуу 
зарлигтай холбоотой гэдгийг бидэнд сануулдаг. 
Сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой өргөх болсон 
сэдэл нь хайраас буюу Бурхан болон хөршөө 
хайрлах хайраас үүдэлтэй. Сэрэмжлүүлнэ гэдэг 
нь анхаарал халамж тавьж байгаа хэрэг. Их Эзэн 
үүнийг “эвтэй зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөн 
байдалд”14 мөн “сэнхрүүллээр, тэсвэр тэвчээрээр, 
эелдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр, 
чин сэтгэлийн хайраар”15 хийх ёстой хэмээн 
зааварласан. Энэ нь гал руу гараа хийх гэж байгаа 
хүүхдийг сэрэмжлүүлдэг шиг яаралтай байж 

болно. Мөн тодорхой бөгөөд заримдаа хатуу чанга 
байх ёстой. Заримдаа “Сүнсээр хөдөлгөгдсөн 
үед”16 сэрэмжлүүлэг нь шүүмжлэл хэлбэрээр ирж 
болох ч үргэлж хайр дээр үндэслэгдсэн байдаг. 
Жишээ нь, номлогчдын үйлчлэл, золиослолыг 
өдөөдөг хайр нь үүний нэг гэрч юм. 

Гагцхүү хайр л эцэг эхчүүдийг өөрсдийн 
хамгийн ойр дотно “хөрш” болох хүүхдүүдээ 
сэрэмжлүүлэхэд хүргэдэг. Энэ нь сайн мэдээний 
үнэнийг зааж сурган, гэрчилнэ гэсэн үг. Мөн энэ 
нь хүүхдүүддээ итгэл, наманчлал, баптисм, Ариун 
Сүнсний бэлэг17 хэмээх Христийн сургаалыг 
заана гэсэн үг. Их Эзэн эцэг эхчүүдэд “хүүхдүүдээ 
гэрэл ба үнэнд хүмүүжүүлэхийг би та нарт 
зарлигласан”18 хэмээн сануулдаг. 

Эцэг эхийн анхааруулж сэрэмжлүүлэх үүрэг 
хариуцлагын нэгэн чухал хэсэг бол хүүхдүүддээ 
гэм нүглийн ёс суртахууны сөрөг үр дагаврыг 
заахаас гадна зарлигуудад дуулгавартай байхын 
баяр баясгаланг тайлбарлах явдал юм. Иносыг 
Бурханыг эрэлхийлэн, нүглийнхээ ангижралыг 
хүлээн авч, хөрвөгдөхөд юу хүргэсэн талаар 
хэлсэн үгийг нь санагтун.  

“Болгоогтун, би ан агнахаар ойд очив; мөн мөнх 
амьдрал, бас гэгээнтнүүдийн баяслын талаар 
эцгийнхээ ярьж байхыг олонтоо сонссон тэр үгс, 
зүрх сэтгэлд минь гүнзгий шингэсэн байв. 

Мөн намайг Бий Болгогчийн өмнө сөхөрсөн би, 
мөн хүчит залбирлаар мөн бодгалийнхаа төлөө 
гуйлтаар түүнээс гуйсан.”19 

Есүс хүмүүсийг юунаас ч илүү хайрлаж, тэдэнд 
болон тэдний аз жаргалд санаа тавьдаг учраас 
хэзээ ч сэрэмжлүүлэхээс татгалзаж байгаагүй. 
Тохинуулахын зэрэгцээ “Есүс —Гэмшицгээ! 
Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж тунхаглаж 
эх[элсэн.”20 Бүх зам тэнгэрт хүргэдэггүй гэдгийг 
Тэр мэддэг тул: 

“Нарийн хаалгаар ор. Учир нь сүйрэл уруу татан 
оруулдаг хаалга нь өргөн, зам нь уужим юм. Олон 
хүн түүгээр тийшээ ордог. 

Амь уруу хөтөлдөг хаалга нь жижиг, зам нь 
нарийн юм. Цөөхөн хүн түүнийг олдог”21 хэмээн 
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зарлигласан. 

Тэр нүгэлтнүүдтэй цагийг хамт өнгөрөөж, ”Би 
зөвт хүнийг бус, харин нүгэлтнүүдийг гэмшилд 
дуудахаар ирсэн”22 хэмээн хэлсэн. 

Хуулийн багш нар, фарисайчууд, садукайчуудын 
хувьд Есүс тэдний хоёр нүүр гаргаж байгааг 
нь эрс шийдэмгий шүүмжилжээ. Түүний 
сэрэмжлүүлэг, зарлигууд нь тодорхой байсан. 
“Хоёр нүүрт хуулийн багш нар, фарисайчууд 
та нар золгүй еэ! Учир нь та нар гаа, гоньд, 
зирааны аравны нэгийг өгдөг атлаа хуулийн чухал 
нөхцлүүд болох шударга ёс, өршөөл, итгэлтэй 
байдлыг орхигдуулдаг. Чухамдаа бусдыг нь ч 
орхилгүй, эдгээрийг биелүүлэх ёстой байсан.”23 
Эцсийн эцэст Аврагч багш нар, фарисайчуудыг ч 
гэсэн аврахын тулд зовж, амиа өгсөн учраас хэн 
ч Түүнийг тэднийг хайрлаагүй гэж буруутгахгүй 
нь лавтай. Гэхдээ Тэр тэднийг хайрласан учраас 
тодорхой байдлаар засаж залруулахгүйгээр 
нүгэлд нь үлдээж чадаагүй. Нэгэн ажиглагч: 
“Хайр нь хор хөнөөл учруулж болзошгүй зүйлийг 
хүмүүст сэрэмжлүүлэхийг шаарддаг учраас Есүс 
дагалдагчдадаа Өөрийн адил хүн бүрийг хүлээн 
авахын зэрэгцээ нүглийн талаар тэдэнд зааж 
сургахыг заасан”24 хэмээн тэмдэглэжээ. 

Заримдаа анхааруулж сэрэмжлүүлсэн 
хүнийг шүүмжилж буруушааж байна гэж 
үл тоомсорлодог. Хачирхалтай нь, үнэн бол 
харьцангуй ойлголт бөгөөд ёс суртахууны жишиг 
нь хувь хүний сонголт гэж үздэг яг тэр хүмүүс 
“зөв бодож сэтгэх” өнөөгийн хэм хэмжээг хүлээн 
зөвшөөрдөггүй хүмүүсийг ихэвчлэн хамгийн 
хатуу ширүүн шүүмжилдэг. Нэгэн зохиолч үүнийг 
“шившигт нийгэм” гэж нэрлэсэн байна. 

“Буруугаа хүлээдэг нийгэмд дотоод сэтгэлд 
тань юу мэдрэгдэж байгаагаар та сайн эсвэл муу 
гэдгээ мэднэ. Шившигт нийгэмд та сайн эсвэл 
муу гэдгээ эргэн тойрныхон тань таны талаар юу 
ярьж байгаагаар мөн таныг хүндэлж байна уу 
эсвэл гадуурхаж байна уу гэдгээр мэддэг. [Мөн 
дээрх нийгэмд] ёс журамтай амьдрал зөв буруу 
дээр биш харин хүлээн зөвшөөрөгдөх, эс хүлээн 
зөвшөөрөгдөх гэдэг дээр суурилсан байдаг. 

“… Хүлээн зөвшөөрөгдөх, эс хүлээн 

зөвшөөрөгдөх гэдэг дээр суурилсан ёс суртахууны 
тогтолцоотой нийгэмд хүмүүс өөртөө үргэлж 
итгэлгүй байна. Тэнд тогтсон жишиг гэж байхгүй, 
зөвхөн хүмүүсийн хувьсан өөрчлөгдөх үзэл бодол 
л оршдог. Уг нийгэм нь хэт мэдрэмтгий, дэмий 
юманд санаа зовдог, ёс суртахууны үймээнд 
үргэлж орж байдаг учраас бүгдэд олныг дагах нь 
зүйтэй хэмээн бодогддог юм. 

“Буруугаа хүлээдэг нийгэм нь хатуу дэг журамтай 
байж болох ч ядаж нүглийг үзэн ядлаа ядлаа гэхэд 
нүгэлтнийг хайрласаар байх боломжтой. Орчин 
үеийн шившигт нийгэмд бусдыг хүлээн зөвшөөрч, 
хүлээцтэй байдлыг эрхэмлэдэг мэт боловч санал 
нийлэхгүй байгаа, бусдаас өөр хүмүүст ер бусын 
харгис хандах нь бий.”25 

Үүний эсрэг зүйл нь шударга ёс, ариун журмын 
бат бөх, тогтвортой суурь болох “бидний 
Гэтэлгэгчийн хад”26 юм. Олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэл дээрх хэсэг бүлэг хүний 
урьдчилан таамаглахын аргагүй дүрэм журам, уур 
хилэнд барьцаалагдахын оронд хувь тавилангаа 
өөрөө сонгох боломжтой Бурханы үл хувирах 
хуулинд захирагдах нь хэчнээн сайхан гээч! 
“Давалгаанд энд тэнд шидэгдэн, аливаа номлолын 
салхинд туугдсанаас”27 үнэнийг мэдэх нь ямар 
агуу вэ! Түүнчлэн зөв, буруу гэж байхгүй хэмээн 
дүр эсгэн, нүгэл, харуусалдаа живж байснаас 
наманчлан, сайн мэдээний жишигт хүрэх нь 
юутай сайхан бэ! 

Их Эзэн: “Эдгээр эцсийн өдрүүдэд 
миний сонгосон шавь нарын минь амаар, 
сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой бүх хүмүүст хүрэх 
болно”28 хэмээн тунхагласан. Харуул, шавийн 
хувьд бид энэхүү “илүү давуу зам[д]”29 төвийг 
сахигчийн үүднээс хандаж болохгүй. Бид 
Езекиелийн адил илд ирж буйг хараад “бүрээ 
үлээлгүй”30 байж чадахгүй. Энэ нь биднийг 
хөршийнхөө хаалгыг балбаж эсвэл нийтийн 
талбай дээр зогсоод, “Наманчил!” хэмээн хэл 
гэж байгаа юм биш. Үнэндээ, сайн бодох юм бол 
хүмүүсийн сэтгэлийн гүнд байдаг, хүсэн хүлээж 
буй тэр зүйл бидний сэргээгдсэн сайн мэдээнд 
байдаг. Тиймээс, сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой нь 
ихэвчлэн эелдэг байхын зэрэгцээ Дуулал дээрх 
шүлэгт тэмдэглэснээр “баяртай”31 байдаг. 
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Deseret News сонины эрхлэгч Хал Боид үг дуугүй 
байхын хор уршгийн талаарх нэгэн жишээг 
дурджээ. Хэдийгээр гэрлэлт нь Америкийн нийгэм 
дэх ихэс дээдсийн “оюун ухааны маргааны” 
сэдэв хэвээр байгаа ч тэд үүнийг амьдралдаа 
хэрэгжүүлэх талаар маргаад байдаггүй болохыг 
цохон тэмдэглэсэн. “‘Ихэс дээдэс гэрлэж, 
гэр бүл салалгүй үр хүүхдүүддээ тогтвортой 
гэр бүлийн бүхий л үр өгөөжийг хүртээхийг 
хүсдэг.’ … Асуудал нь [тэд]өөрсдийн дагаж 
хэрэгжүүлдэг зүйлээ номлодоггүйд оршиж 
байгаа юм.” Тэд ёс суртахууны манлайлал нь 
хэрэгтэй байгаа хүмүүст өөрсдийн үзэл бодлыг 
“тулгахыг” хүсдэггүй. Магадгүй “боловсролтой, 
бат бөх гэр бүлтэй хүмүүс төвийг сахигч байхаа 
больж, гэрлэлт болон эцэг эх байх тал дээр 
өөрийн амьдралд хэрэгжүүлдэг зүйлээ номлож, 
америкчууддаа туслах цаг нь болсон бололтой.”32 

Ялангуяа Өөрийнх нь үйл хэргийг ирээдүйд 
амжилттай хэрэгжүүлнэ хэмээн Их Эзэний итгэн 
найдаж буй өсвөр үеийнхэн, залуучууд та бүхэн 
сайн мэдээний сургаал, Сүмийн жишгүүдийг олны 
өмнө болон ганцаараа байхдаа ч гэсэн дагаж, 
хамгаална гэдэгт бид итгэдэг. Үнэнийг хүлээн 
авах хүмүүсийг харанхүй бүдүүлэг байдлаасаа 
болж бүдчиж, унахад бүү хүргэ. Таагүй байдалд 
орж, дургүйцэлтэй тулгарч, зовж зүдэрнэ гэсэн 
айдас, хүлээцтэй байдал гэх мэт худал хуурмаг 
ойлголтын эрхшээлд бүү авт. Аврагчийн: 

“Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж, 
хавчиж, хуурамчаар та нарын эсрэг зүсэн бүрийн 
хорон мууг ярихад та нар ерөөлтэй еэ! 

“Тэнгэр дэх шагнал тань агуу учир баярлацгаа, 
мөн баяр хөөртэй байцгаа. Учир нь та нараас өмнө 
байсан эш үзүүлэгчдийг тэд ийнхүү хавчсан юм”33 
хэмээх амлалтыг санагтун. 

Эцэст нь, бид бүгдээрээ хийсэн сонголт, 
амьдарсан амьдралынхаа дагуу Бурханы өмнө 
хариуцлага хүлээх болно. Аврагч: “Би загалмай 
дээр өргөгдөж болохын тулд, би загалмай дээр 
өргөгдсөний дараа, би бүх хүмүүнийг өөртөө 
татаж болохын тулд, би хүмүүнээр өргөгдсөний 
адилаар хүмүүн миний өмнө зогсож, өөрсдийн 
үйлүүдээр тэд сайн эсвэл хилэнцэт байх эсэхээрээ 
шүүгдэхээр Эцэгээр өргөгдөхийн тулд Эцэг минь 

намайг илгээсэн бөлгөө”34 хэмээн тунхагласан. 

Би энэхүү Их Эзэний төгс мөн чанарыг хүлээн 
зөвшөөрөхийн сацуу Алмагийн үгээр 

“Мөн эдүгээ, ах [эгч] дүүс минь, зүрхнийхээ угаас, 
тийм ээ, бүр өвдөлтийг мэдрэх агуу зовнилоор, 
мөн нүглүүдээсээ салаасай, мөн наманчлалынхаа 
өдрийг бүү хойшлуулаасай хэмээн хүснэ би; 

Харин та нар Их Эзэний өмнө өөрсдийгөө 
даруусган, түүний ариун нэрийг дуудаж, мөн 
та нар өөрсдийн үүрч чадахаас илүүгээр уруу 
таталтанд автагдахгүйн тулд үргэлж сэрэмжилж 
мөн залбираасай, тэгснээр Ариун Сүнсээр 
удирдуулан …; 

Их Эзэнд итгэх итгэлтэй байгаасай; та нар мөнх 
амьдралыг хүлээн авах болно гэсэн найдварыг 
агуулаасай; та нар эцсийн өдөр өргөгдөн мөн 
түүний амралтад орж болохын тул зүрх сэтгэлдээ 
Бурханы хайрыг үргэлж тээгээсэй”35 хэмээн та 
бүхнээс хүсэж байна. 

Бид бүгдээрээ Давидтай хамт Их Эзэнд “Би Таны 
зөв шударга байдлыг зүрхэндээ нууцлаагүй. би 
Таны итгэлтэй байдал хийгээд Таны авралын 
талаар тунхагласан. Би таны хайр энэрэл хийгээд 
Таны үнэнийг агуу их цуглаанаас нуугаагүй. Эзэн, 
Та Өөрийн өршөөлийг надаас бүү зайлуулаач” 
хэмээн хэлэх болтугай.36 Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 
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Хэрэв	та	илчлэлт	хүлээн	авах	төлөөсийг	төлж,	
өөрийгөө	даруусган	мөн	уншиж	үзээд,	залбирах	
аваас	тэнгэр	нээгдэн,	Есүс	бол	Христ	гэдгийг	
мэдэх	болно.	

Би 1988 оны 9-р 
сарын16-ны баасан 
гаргийн үдээс хойш, 
Аргентины Буэнос-
Айрес хотын Висэнт 
Лопез тойргийн 
цуглааны байранд 
баптисм хүртэж, Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүн болсон 
юм. Тэр өдөр сайн 

найз Алин Спанназ минь надад баптисм хүртээсэн 
бөгөөд ачаа маань хөнгөрөн аз жаргал, илүү ихийг 
сурахсан гэсэн хүслийг би мэдэрсэн. 

Өнөөдөр би баптисм хүртэх явцдаа сурч мэдсэн 
зарим сургамжаасаа хуваалцахыг хүсэж байна. 
Эдгээр сургамж маань үүнийг сонсож буй Сүмийн 
гишүүн хараахан болоогүй хүмүүс болох та 
бүхэнд тус болно хэмээн найдаж, Сүнс миний 
зүрх сэтгэлд нөлөөлсөн шиг та бүхэнд ч бас 
нөлөөлөөсэй хэмээн би залбирч байна. 

Нэгдүгээрт, номлогчидтой уулзах 

Ямар нэг дааж давшгүй саад бэрхшээл, хэрэгцээ 
шаардлага байхгүй бөгөөд ямар ч асуух зүйлгүй 
хүн яагаад номлогчидтой уулзаж, тэдний 
хичээлийг сонсохыг хүснэ гэж? Миний хувьд бол 
би хайраас болоод буюу Ринэ гэдэг охинд хайртай 
болсон учраас л үүнийг хүссэн. Би түүнд хайртай 
болж, түүнтэй гэрлэхийг хүссэн юм. Тэр бусдаас 
өөр, миний мэдэх ихэнх залуу эмэгтэйгээс огт өөр 

жишигтэй нэгэн байлаа. Гэхдээ би түүнд дурлаж, 
түүнээс надтай гэрлэхийг хүсэхэд тэр үгүй гэж 
хариулав. 

Би ойлгохгүй байлаа. Уг нь би өөрийгөө дажгүй 
залуу гэж боддог байсан. Би царайлаг, 24 
настай, дээд боловсролтой, сайхан ажилтай. 
Гэтэл тэр өөрийн зорилгыг буюу мөнхийн гэр 
бүлтэй болохоор ариун сүм рүү дагуулан орж 
чадах тийм л хүнтэй гэрлэнэ гэдгээ хэлээд, 
миний саналыг хүлээж авсангүй. Би түүнтэй 
үргэлжлүүлэн харилцаа холбоотой байхыг хүссэн 
тул номлогчдыг сонсохыг зөвшөөрөв. Ийм 
шалтгаанаар номлогчидтой уулзах нь зөв гэж үү? 
Миний хувьд зөв байсан. 

Би анх номлогчидтой уулзахдаа тэдний ярьсан 
ихэнх зүйлийг ойлгоогүй бөгөөд үнэнийг хэлэхэд 
би тэдэнд анхаарлаа сайн хандуулаагүй байсан 
байж болох юм. Зүрх сэтгэл маань шинэ шашныг 
хүлээн авахгүй байв. Би ердөө л тэдний бурууг 
нотлох мөн цаг хугацаа хожиж, ямар нэгэн 
байдлаар Ринэг надтай гэрлэ хэмээн ятгахыг 
хүсэж байсан. 

Өнөөдөр хүүхдүүд маань номлолд үйлчилж, 
зарим нь одоо ч гэсэн үйлчилж байгаа бөгөөд 
эдгээр залуу эрэгтэй, эмэгтэйн Есүс Христийн 
сургаалыг заахын тулд хийж байгаа золиослолыг 
би ойлгодог болсон. Одоо би надад заасан ахлагч 
Ричардсон, Фаррэлл, Хайланд гэх тэр гайхалтай 
номлогчдын үгсэд илүү их анхаарал хандуулж 
байхгүй яав даа гэж боддог. 

Тиймээс эхний сургамж дээрээ үндэслэн Сүмийн 
найз нөхөд, сонирхогчдод хандаж хэлэхэд, та нар 
номлогчидтой уулзсан л бол тэднийг нухацтай авч 
үзээрэй. Тэд амьдралынхаа чухал он жилүүдийг 
зөвхөн таны төлөө зориулж байгаа юм шүү. 

Сүмийн найз нөхөд, сонирхогчдод хандаж хэлэхэд 
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Хоёрдугаарт, Сүмд явах 

Би анх удаа Сүмийн цуглаанд оролцохдоо учир 
нь ойлгогдохгүй олон үг сонссон. Бийхайв гэж 
хэнийг хэлээд байгаа юм бол? Аароны санваар 
гэж юу юм бэ? Халамжийн нийгэмлэг гэж бас юуг 
хэлээд байгаа юм бол? 

Хэрэв та Сүмийн цуглаанд анх удаа оролцож 
байгаа бөгөөд ямар нэгэн зүйлийг ойлгохгүй 
байгаа бол бүү санаа зов! Би ч бас учраа олохгүй 
байсан. Гэхдээ би өөрт төрсөн сэтгэгдэл, амар 
амгалан, баяр хөөр зэрэг шинэ мэдрэмжүүдийг 
одоо ч гэсэн санадаг. Би тухайн үед мэдээгүй ч 
Ариун Сүнс миний чихэнд болон зүрх сэтгэлд 
“Энэ бол зөв” хэмээн шивнэж байсан юм. 

Тэгэхээр би энэ сургамжаа нэг өгүүлбэрээр 
илэрхийлбэл, хэрвээ та ойлгохгүй байгаа бол бүү 
санаа зов, төрсөн мэдрэмжүүдээ сана, тэдгээр нь 
Бурханаас ирдэг юм. 

Гуравдугаарт, Мормоны Номыг унших 

Би номлогчидтой хэд хэдэн удаа уулзсан ч нэг 
л өсөж хөгжихгүй байв. Надад сайн мэдээ үнэн 
гэсэн нотолгоог хүлээн аваагүй мэт санагдаж 
байсан юм. 

Нэгэн өдөр Ринэ надаас: “Чи Мормоны Номноос 
уншиж байгаа юу?” гэж асуулаа. 

Би “Үгүй” гэж хариулав. Номлогчдыг сонсож 
байгаа маань хангалттай биш гэж үү? 

Ринэгийн нүдэнд нулимс цийлэгнэн, Мормоны 
Номыг үнэн болохыг мэднэ гэдгээ надад батлан 
хэлээд, хэрвээ намайг уг номыг үнэн гэдгийг 
мэдэхийг хүсвэл үүнийг мэдэж болох цорын ганц 
арга зам бол энэ номыг уншаад, дараа нь энэ 
тухай асуух юм гэдгийг тайлбарлаж өгч билээ. 

Уншаад, зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодож, 
Мормоны Ном болон энэ Сүм үнэн эсэхийг 
“Бурхан, Мөнхийн Эцэгээс, Христийн нэрээр, … 
Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн 
хүсэлтэйгээр асуу” (Моронай 10:4). 

Ингээд гурав дахь сургамжийг нэг өгүүлбэрээр 
илэрхийлбэл, хэрвээ та нараас эдгээр зүйлийг 
буюу Мормоны Номыг хүлээн авч, уншиж үзээд, 
үнэн эсэхийг Бурханаас асуу хэмээн хүсвэл зүгээр 
л хийгээрэй! 

Эцэст нь, наманчлах 

Би хамгийн сүүлд наманчлалын талаарх 
туршлагаасаа хуваалцмаар байна. Би номлогчдын 
бүх хичээлийг авч дууссаныхаа дараа, амьдрал 
дахь ямар нэгэн зүйлээ өөрчлөх хэрэгтэй гэдэгт 
нэг л итгэж өгөхгүй байлаа. Нэгэн өдөр залуухан, 
испаниар муухан ярьдаг ч өөртөө итгэлтэй 
ахлагч Катлэр надад хандан “Хуакин, Алма 42-
ыг хамтдаа уншицгаая, харин бид таны нэрийг 
орлуулан уншина” гэж хэлэв. 

Надад энэ нь утгагүй санагдсан ч би ахлагч 
Катлэрын хэлснээр хийж, 1-р шүлгийг: “Мөн 
эдүгээ, [Хуакин] хүү минь, чиний санааг зовоож 
буй зарим нэг илүү зүйл байгааг би ухаарч байна, 
чиний ойлгохгүй байгаа тэр нь” гэж уншлаа. Тийм 
ээ! Мормоны Ном надад хандан ярьж байв. 

Мөн бид 2-р шүлэгт: “Эдүгээ болгоогтун, 
[Хуакин] хүү минь, би энэ зүйлийг чамд 
тайлбарлах болно” гэснийг уншсан бөгөөд тэнд 
Адамын уналтыг тайлбарласан байлаа. 

Дараа нь, 4-р шүлэгт: “Мөн тийн [Хуакинд] 
наманчлах цаг олгогдсоныг бид харав” гэж 
уншицгаав. 

Бид аажим аажмаар, шүлэг шүлгээр нь, сүүлийн 
гурван шүлэг хүртэл үргэлжлүүлэн уншлаа. Гэнэт 
би хүчирхэг нөлөөнд автагдав. Уг ном надтай 
шууд ярьж, улмаар би “Мөн эдүгээ, [Хуакин] хүү 
минь, чамайг эдгээр зүйл дахин бүү зовоогоосой, 
мөн зөвхөн … наманчлалд авчрах зовлонгоор 
нүглүүд чинь чамайг зовоогоосой хэмээн би 
хүснэ” (29-р шүлэг) гэж уншихдаа уйлж эхэлсэн 
юм. 

Одоо бодоход, би ямар ч төлбөр төлөлгүй илчлэлт 
хүлээн авахыг санаархаж байжээ. Тэр өдрийг 
хүртэл би Бурхантай чин сэтгэлээсээ ярьж 
байгаагүй бөгөөд харагдахгүй байгаа хүнтэй 
ярина гэдэг нь утгагүй зүйл мэт санагддаг байсан 
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юм. Би өөрийгөө даруусгаж, дэлхийн оюун ухаанд 
минь тэнэг сонсогдож байсан ч хий хэмээн хүссэн 
тэр зүйлийг хийх л хэрэгтэй байлаа. 

Би тэр өдөр зүрх сэтгэлээ Сүнсэнд нээн, 
наманчлахыг эрмэлзэж, баптисм хүртэхийг хүссэн 
юм. Тэр цаг мөчөөс өмнө, би наманчлалыг зөвхөн 
нүгэл болон гэм буруутай холбоотой сөрөг зүйл 
гэж боддог байсан бол гэнэт үүнийг өсөлт хөгжил, 
аз жаргалд хүргэх замыг цэвэрлэж өгдөг эерэг 
зүйл хэмээн өөр талаас нь харах болсон билээ. 

Өнөөдөр ахлагч Катлэр энд байгаа бөгөөд би 
түүнд мэлмийг минь нээж өгсөнд талархмаар 
байна. Тэр үеэс хойш би амьдралдаа гаргасан 
шийдвэр бүрдээ өөрийгөө даруусган, өршөөл 
гуйн залбирч байсан төдийгүй Есүс Христийн 
миний төлөө хийсэн Цагаатгал амьдралын маань 
нэгээхэн хэсэг болоход тэр мөч нөлөөлсөөр ирсэн. 

Сүүлийн сургамжийг нэг өгүүлбэрээр хэлбэл: 
Наманчлал гэж юу болохыг мэдрэх юм бол 
өөрчлөгдөх хүсэл эрмэлзлээс өөр юу ч таныг Их 
Эзэн Есүс Христтэй ойр авчрахгүй. 

Эрхэм сонирхогч, Сүмийн найз нөхөд өө, хэрвээ 
та өнөөдөр үүнийг сонсож байгаа бол хамгийн 
агуу баяр хөөрт хүрэхэд тун ойр байна гэсэн үг. Та 
нар ойрхон байна! 

Би зүрх сэтгэлийнхээ бүх хүч чадлаар, 
бодгалийнхаа гүнээс та бүхнийг явж, баптисм 
хүртэнэ үү гэж урьж байна. Энэ бол таны хийж 
чадах хамгийн чухал зүйлсийн нэг юм. Энэ 
нь таны төдийгүй үр хүүхэд, ач зээгийн тань 
амьдралыг өөрчилнө. 

Их Эзэн надад гэр бүлийг минь өгч адисалсан. Би 
Ринэтэйгээ гэрлэж, бид дөрвөн сайхан хүүхэдтэй 
болсон. Би баптисм хүртсэн учраас хуучин цагийн 
бошиглогч Лихайн адилаар тэднийгээ Бурханы 
хайраас буюу тэрхүү амьдралын модны жимснээс 
хүртэхэд урьж (1 Нифай 8:15 ба 11:25-ыг үзнэ үү) 
мөн Христэд ирэхэд нь тусалж чадна. 

Тиймээс миний туршлагыг анхааралдаа авч үзэн, 
(1) номлогчдод ач холбогдол өгч, (2) сүм рүү явж, 
сүнслэг мэдрэмжээ санан, (3) Мормоны Номыг 
уншиж, үнэн эсэхийг нь Их Эзэнээс асуу, тэгээд 
(4) наманчилж, баптисм хүртээрэй. 

Хэрэв та илчлэлт хүлээн авах төлөөсийг төлж, 
өөрийгөө даруусган мөн уншиж үзээд, залбирах 
аваас тэнгэр нээгдэн, миний мэдэж авсанчлан 
Есүс бол Христ, миний болоод таны Аврагч 
гэдгийг мэдэх болно гэж би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн ариун нэрээр, амен.  
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Танаас	ямар	нэгэн	хүнд	хэцүү	ажлыг	хийнэ	
үү	хэмээн	хүсэх	бүрд	Их	Эзэн	таныг	ширтэн	
хараад,	хайрлаж	байгаагаар	мөн	Өөрийгөө	
дагахад	урьж	байгаагаар	төсөөлөн	бодоорой.	

Хэдэн жилийн өмнө 
би эхнэр Жакийтайгаа 
хамт Вашингтоны 
Спокэйн номлолыг 
тэргүүлэхээр 
дуудагдсан юм. Би 
олон гайхамшигтай 
залуу номлогчтой 
ажиллах үүрэг 
хариуцлага 
хүлээсэндээ баярлах, 
айх зэрэгцэн номлолын 

талбарт ирэв. Тэд өөр өөр амьдралын нөхцөл 
байдлаас ирсэн бөгөөд тэр даруй бидний охид, 
хөвгүүд шиг санагдах болсон юм. 

Ихэнх нь ажлаа гайхалтай сайн хийж байсан 
ч заримынх нь хувьд дуудлагынхаа өндөр 
шаардлагад хүрэхэд хэцүүхэн байв. Нэгэн номлогч 
“Ерөнхийлөгч өө, би зүгээр л хүмүүст дургүй” гэж 
хэлж байсныг би санаж байна. Мөн хэдэн номлогч 
номлолын хатуу чанд дүрмийг дагах хүсэлгүй 
байгаагаа хэлж байв. Дуулгавартай байснаас 
ирэх баяр баяслыг хараахан мэдрээгүй тэр хэдэн 
номлогчийн зүрх сэтгэлийг өөрчлөхийн тулд би 
юу хийж болох талаар санаа зовнин, толгойгоо 
гашилгаж байлаа. 

Нэгэн өдөр би Вашингтон-–Айдахогийн хил 
дээрх тариан талбай бүхий үзэсгэлэнт толгодоор 
машинаар явж байхдаа Шинэ Гэрээний бичлэгийг 
сонсов. Мөнх амьдралыг өвлөн авахын тулд юу 
хийх хэрэгтэйг Аврагчаас асуухаар ирсэн баян 
залуугийн танил түүхийг сонсож байхдаа би одоо 
миний хувьд ариун нандин дурсамж болон үлдсэн 
гүн гүнзгий хувийн илчлэлтийг санаандгүй хүлээн 

авсан юм. 

Есүсийг зарлигуудыг эш татахад, залуу эр 
тэдгээрийг бага залуугаасаа дагаж эхэлсэн гэж 
хэлэхийг сонссоныхоо дараа би Аврагчийн 
“Чамд нэг л юм дутаж байна. … өөрийн бүх 
өмчөө зарж ядууст өг. … Тэгээд ирж, Намайг 
дага”1 гэж эелдгээр залруулан хэлэхийг сонслоо. 
Харин би шүлгийн тэр хэсгээс өмнө таван үгийг 
сонссон бөгөөд тэдгээрийг хэзээ ч уншиж эсвэл 
сонсож байгаагүй, судруудад нэмж оруулсан мэт 
санагдаж билээ. Тэр үед нээгдэн, сүнслэгээр ирсэн 
ойлголтыг би шагшин гайхсан. 

Ямар таван үг надад ийнхүү гүн гүнзгий 
нөлөөлсөн юм бол? Та сонсонгоо бусад сайн 
мэдээний түүхэнд гардаггүй, зөвхөн Маркийн 
сайн мэдээн дээр гардаг энэ энгийн таван үгийг 
таних эсэхээ шалгаарай. 

“Нэгэн хүн гүйн ирж, Түүний өмнө сөгдөж—Сайн 
Багш аа, мөнх амийг өвлөн авахын тулд би юу 
хийх вэ? гэж асуув. 

Есүс түүнд … 

Хүн бүү ал, бүү завхайр, бүү хулгайл, бүү 
худал гэрчил, бүү мэхэл, эцэг эхээ хүндэл гэсэн 
хуулиудыг чи мэднэ шүү дээ гэсэнд, 

тэр Түүнд—Багш аа, энэ бүгдийг би бага 
залуугаасаа л сахисан гэв. 

Есүс түүнийг ширтэн харж, хайрлан—Чамд нэг 
л юм дутаж байна. Явж, өөрийн бүх өмчөө зарж 
ядууст өг. Тэгвэл чи тэнгэрт баялагтай болно. 
Тэгээд ирж, Намайг дага гэж айлдав.”2 

“Есүс түүнийг ширтэн харж, хайрла[в].” 

Эдгээр үгийг сонсох үед надад Их Эзэн ярихаа 

Есүс Түүнийг ширтэн харж, хайрлав 

ДАЛЫН
АХЛАГЧ С.МАРК ПАЛМЭР



106

азнаад, энэ залуу эрийг ширтэн харж байгаа тод 
томруун дүр зураг харагдсан юм. Ширтэн харах—
гэдэг нь түүний бодгалийн гүн рүү нэвт харан, 
түүний сайн сайхан чадвар, чадавхыг хүлээн 
зөвшөөрөхийн зэрэгцээ хамгийн агуу хэрэгцээг нь 
олж харсан гэсэн утгатай. 

Дараа нь Есүс түүнийг хайрласан гэсэн энгийн 
үгс орсон байдаг. Би Есүс энэ сайн залууг ихэд 
хайрлаж, энэрсэн бөгөөд ийнхүү хайрласан 
учраас мөн энэхүү хайраа тээн түүнээс илүү 
ихийг хийхийг шаардсан гэдгийг мэдэрсэн юм. 
Хэдийгээр энэ залуу байгаа бүхнээ зараад, ядууст 
өг гэсэн санаанд багтамгүй бэрх хүсэлтийг хүлээн 
авсан ч ийм хайрыг мэдрэхэд ямархуу байх бол 
гэж би төсөөлөн бодож билээ. 

Тэр үед би зөвхөн зарим номлогчийн маань 
зүрх сэтгэл өөрчлөгдөх биш, миний зүрх сэтгэл 
ч гэсэн өөрчлөгдөх ёстой юм байна гэдгийг 
ойлгосон. Түүнчлэн “Сэтгэлээр унасан номлолын 
ерөнхийлөгч асуудалтай номлогчид биеэ илүү 
сайн авч явахад нь хэрхэн туслах вэ?” гэсэн асуулт 
байнга гарч ирэхээ больсон байв. Харин үүний 
оронд “Би номлогчдод Бурханы хайрыг болон 
өөрчлөгдөх хүслийг өөрийн биеэр мэдрүүлэхийн 
тулд Христийнхтэй адил хайраар хэрхэн 
дүүргэгдэж болох вэ?” гэсэн асуулт гарах болсон. 
Би хэрхэн тэднийг Их Эзэн энэ залуу эрийг 
ширтэн харсны адил ширтэн харж, юу хийж эсвэл 
юу хийхгүй байгаагаар нь биш, харин үнэхээр хэн 
болох мөн хэн болж чадах талаас нь харж чадах 
вэ? Би хэрхэн Аврагчтай илүү адилхан болж болох 
вэ? 

“Есүс түүнийг ширтэн харж, хайрла[в].” 

Түүнээс хойш би дуулгавартай байх тал дээр 
асуудалтай залуу номлогчидтой нүүр тулан 
уулзахдаа, номлолд гарах хүслийнхээ дагуу 
үйлдсэн итгэлтэй залуу эрэгтэй, эмэгтэйг зүрх 
сэтгэлдээ хардаг болсон юм. Тэгснээр би өрөвч 
энэрэнгүй эцэг эхийн бүхий л зүрх сэтгэлээрээ3 

“Ахлагч аа эсвэл эгч ээ, хэрэв би танд хайргүй 
байсан бол номлолд тань юу тохиолдох талаар 
санаа зовохгүй байх байсан. Гэвч би танд хайртай. 
Би танд хайртай учраас л хэн болж байгаад тань 
санаа зовдог. Тиймээс би таныг хэцүү байгаа 
зүйлсээ өөрчилж, Их Эзэний хүсэн хүлээж буй 

хүн нь болохыг урьж байна” гэж хэлдэг болсон. 

Би номлогчидтой ярилцах бүрдээ эхлээд ахлагч, 
эгч бүрийг Их Эзэний мэлмийгээр харж болохын 
тулд хайр энэрлийн бэлэг өгөхийг гуйн залбирдаг 
байв. 

Би бүсийн чуулган бүрийн өмнө Палмэр эгчтэй 
хамт номлогч бүртэй гар барин мэндчилж байхдаа 
түр зогсон, нүд рүү нь ширтэх буюу харцаараа 
ярилцдаг байсан бөгөөд Бурханы энэхүү үнэ 
цэнтэй охид, хөвгүүдийг хайрлах агуу их хайраар 
үргэлж дүүрдэг байсан. 

Би Маркийн 10-р бүлгээс олж авсан гүн гүнзгий 
туршлагаасаа амьдралыг өөрчлөхүйц олон 
сургамжийг авсан юм. Бидний хүн нэг бүрд 
туслах дөрвөн сургамжийг би хуваалцмаар байна. 
Тэдгээр нь: 

1. 

Бид бусдыг өөрсдийн нүдээр биш, харин Их 
Эзэний мэлмийгээр харж сурах үед тэднийг 
хайрлах хайр болон тэдэнд туслах хүсэл маань 
өсөн нэмэгддэг. Бид бусдын өөрсдөөсөө олж 
харахгүй байгаа чадавхыг олж харах болно. 
Түүнчлэн бид Христтэй адил хайрладаг учраас 
хэлэх гэсэн үгээ бусдад зоригтой хэлэхээс 
эмээхгүй. Учир нь “Төгс хайр нь айдсыг хөөн 
зайлуулдаг”4 Мөн бид хайрлахад хамгийн хэцүү 
байдаг хүмүүсийг хамгийн их хайрлах хэрэгтэй 
байдаг гэдгийг санаж байх юм бол хэзээ ч бууж 
өгөхгүй байх болно. 

2. 

Сэтгэлээр унан, уурласан тохиолдолд бусдад 
зааж, сургаж чадахгүй бөгөөд хайрлаагүй үед зүрх 
сэтгэл өөрчлөгдөхгүй. Бид эцэг эх, багш сургагч, 
удирдагчийн хувьд аль нэгэн үүргээ биелүүлэхдээ 
шүүмжилж зэмлэхийн оронд итгэж найдах юм бол 
үнэхээр зааж сургаж чадна. Бидний гэр орон үр 
хүүхдүүдийн маань хувьд хүйтэн хөндий орчин 
биш, аюулгүй тайван газар нь байх ёстой. 

3. 

Үр хүүхэд, найз нөхөд эсвэл гэр бүлийн гишүүн 
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тань таны хүсэн хүлээж байсан түвшинд хүрч 
чадаагүй бол хэзээ ч хайрлахаа больж болохгүй. 
Тэр баян залууд гунигтайгаар явж одсоных нь 
дараа юу тохиолдсоныг бид мэдэхгүй ч амар 
хялбар замыг сонгосон ч гэсэн Есүс түүнийг 
төгс хайрласаар байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. 
Хожим нь тэр арвин их эд баялаг нь үнэ цэнгүй 
болохыг ойлгоод, Их Эзэн өөрийг нь ширтэн 
харж, хайрлан, Өөрийгөө дагахад урьж байсныг 
эргэн санаж, үүнийхээ дагуу үйлдсэн байж ч 
магадгүй юм. 

4. 

Их Эзэн бидэнд хайртай болохоор ихийг 
шаарддаг. Хэрэв бид даруу байвал Их Эзэний 
наманчлах, золиослох мөн биднийг хайрлах төгс 
хайрынх нь нотолгоо болгон үйлчлэх урилга 
хүлээн авна. Эцсийн эцэст наманчлах урилга нь 
өршөөл, амар амгалангийн гайхамшигт бэлгийг 
хүлээн авах урилга билээ. Тиймээс “Эзэний 
сахилгажуулалтыг хөнгөн үзэж болохгүй. Тэр 
чамайг зэмлэх үед сэтгэлээр бүү уна. Учир нь 
Эзэн хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг юм.”5 

Хайрт, ах, эгч нар аа, одоо та нараас ямар нэгэн 
хүнд хэцүү ажил хийнэ үү хэмээн хүсэх үед 
муу зуршил, донтолтоо хаян, дэлхийн зүйлсийг 
ардаа орхиж, Хүндэтгэлийн өдөр дуртай зүйлээ 
хийхгүй байх золиослол гарган, гомдоосон 
нэгнийг уучилж, Их Эзэн таныг ширтэн харж, 
хайрлаж байгаагаар мөн Өөрийгөө дага хэмээн 
урьж байгаагаар төсөөлөн бодоорой. Мөн та нарт 
хайртай болохоор илүү ихийг хийхэд урьсанд нь 
талархаарай. 

Би бидний Аврагч, Есүс Христийг гэрчилж байна. 
Тэр бидний хүн нэг бүрийг тэврэн аваад, ширтэн 
харж, төгс хайраараа хүрээлэх тэр өдрийг би 
хүсэн хүлээдэг. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  Марк 10:21. 
2.  Марк 10:17–21; тодотгол нэмэгдсэн. 
3.  1 Нифай 8:37-г үзнэ үү. 
4.  1 Иохан 4:18. 
5.  Еврей 12:5–6. 
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Ариун	Сүнс	сэрэмжлүүлж,	тайтгаруулж	мөн	
гэрчилдэг.	

Саяхан нэгэн даваа 
гарагт би эхнэр 
Лисатайгаа хамт хөрш 
залуу гэр бүлийнд 
зочилсон юм. Биднийг 
тэднийд байхад уг гэр 
бүл биднийг үлдэж, 
гэр бүлийн үдэшт нь 
оролцохыг урьсан 
бөгөөд есөн настай 
хүү нь хичээл заахаар 
бэлдсэнийг хэлэв. 
Мэдээж бид үлдсэн! 

Нээлтийн дуу, залбирал, гэр бүлийн ажил хэргийг 
явуулсны дараа есөн настай хүү гараар бичиж 
бэлдсэн хичээлд нь орсон “Ариун Сүнс танд 
хэрхэн тусалдаг вэ?” гэсэн нэгэн хэрсүү асуултыг 
уншиж эхэлсэн юм. Энэ асуултын үр дүнд хүн 
бүр санаа бодол, сэтгэгдлээ хуваалцсанаар утга 
учиртай гэр бүлийн ярилцлага өрнөсөн. Багшийн 
маань хичээлээ хэрхэн бэлдсэн байдал, маш сайн 
асуулт нь надад гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн бөгөөд 
дараа нь ч бодогдсоор байсан билээ. 

Тэр үеэс хойш би “Ариун Сүнс танд хэрхэн 
тусалдаг вэ?” хэмээх, ялангуяа найман насны 
босгоор алхан, баптисмд бэлтгэж буй мөн саяхан 
баптисм хүртэн, Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн 
авсан Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдэд хамаатай энэ 
асуултыг өөрөөсөө асуудаг болсон юм. Энэ нь мөн 
мянга мянган шинэхэн хөрвөгчдөд ч бас хамаатай. 

Би хүн нэг бүрийг, ялангуяа Хүүхдийн хэсгийн 
хүүхдүүдийг “Ариун Сүнс танд хэрхэн тусалдаг 
вэ?” гэсэн асуултыг бодож үзнэ үү гэж урьж 
байна. Намайг энэ асуултын талаар тунгаан 
бодоход өсвөр насанд минь болж өнгөрсөн 
нэгэн үйл явдал зурсхийн орж ирж билээ. Би 

энэ түүхийг Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгад 
дуудагдсаныхаа дараахан ахлагч Робэрт Д.Хэйлст 
ярьж өгсөн бөгөөд тэр Сүмийн сэтгүүл дээрх 
миний амьдралын тухай бичсэн өгүүлэлдээ 
оруулсан юм.1 Та нарын зарим нь энэ түүхийг 
сонссон байх. Харин ихэнх нь сонсоогүй байж 
магадгүй. 

Би 11 настай байхдаа, зуны нэг аагим халуун өдөр 
аавтайгаа хамт гэрийнхээ ойролцоох уул руу явган 
аялал хийхээр явсан юм. Аав маань эгц жимээр 
өгсөх үед би жимийн хажуу талаар нэг хаднаас 
нөгөө хад руу зүүгдэн үсэрч байв. Харин намайг 
нэлээн том хад руу авирахыг завдан, дээшээ 
мацаж эхлэхэд аав маань бүснээс минь зуурч, 
доош татаад “Энэ хад руу битгий авир. Зүгээр л 
жимээ дагаад явцгаая” гэж хэлэхэд нь би гайхаж 
билээ. 

Хэсэг хугацааны дараа бид явсан жимээ дээрээс 
нь харахад, миний авирах гэж байсан тэр хадны 
дээр хоржигнуурт могой наранд ээн хэвтэж 
байхыг олж хараад цочих шиг болсон. 

Дараа нь гэр рүүгээ харихаар жолоо барьж яваа 
аав маань “Та тэнд могой байсныг яаж мэдсэн 
юм бэ?” гэж асуухыг минь хүлээж байгааг мэдэж 
байлаа. Тийнхүү асуусан нь Ариун Сүнсний 
талаарх мөн Ариун Сүнсний бидэнд хэрхэн 
тусалдаг талаарх ярилцлага руу хөтөлсөн юм. Би 
тэр үед олж авсан сургамжаа хэзээ ч мартаагүй. 

Ариун Сүнс надад хэрхэн тусалсныг та нар олж 
харав уу? Аавын маань Ариун Сүнсний намуун, 
зөөлөн дуу хоолойг сонссон нь миний амийг 
аварсан учраас би түүнд үргэлж талархдаг. 

Бид Ариун Сүнсний талаар юу мэдэх вэ? 

Бүгдээрээ “Ариун Сүнс танд хэрхэн тусалдаг 
вэ?” гэсэн асуултын талаар цааш нь дэлгэрэнгүй 
авч үзэхийнхээ өмнө Ариун Сүнсний талаар Их 
Эзэний илчилсэн зарим зүйлийг харцгаая. Олон 

Ариун Сүнс танд хэрхэн тусалдаг вэ? 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ ГАРИ И.СТИВЭНСОН
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мөнхийн үнэнийг авч үзэж болох ч өнөөдөр би 
тэдгээрийн дундаас гурвыг нь онцолмоор байна. 

Нэгдүгээрт, Ариун Сүнс бол Бурхан Тэргүүтэний 
гурав дахь гишүүн мөн. Бид энэ үнэнийг “Бурхан, 
Мөнхийн Эцэг, мөн Түүний Хүү Есүс Христ, мөн 
Ариун сүнсэнд бид итгэдэг” хэмээх итгэлийн 
нэгдүгээр тунхгаас сурдаг.2 

Хоёрдугаарт, Ариун Сүнс бол сүнсэн хүн юм. 
Орчин үеийн сударт тайлбарласнаар, “Эцэг 
хүмүүнийхтэй адил мэдрэгдэх мах хийгээд ясан 
биетэй болой; Хүү ч бас адил бөлгөө; харин 
Ариун Сүнс бол мах хийгээд ясан биегүй харин 
Сүнсэн хүн буюу. Ийм бус байх аваас, Ариун 
Сүнс бидэн дотор оршиж чадах нь үгүй бөлгөө”3 
гэдгийг мэднэ. Энэ нь Ариун Сүнс бие махбодтой 
Бурхан Эцэг, Есүс Христтэй адилгүй бөгөөд 
сүнсэн биетэй гэсэн үг юм. Энэ үнэн нь Ариун 
Сүнс, Бурханы Сүнс, Их Эзэний Сүнс, Амлалтын 
Ариун Сүнс, Тайтгаруулагч зэрэг бидний сайн 
мэдэх Ариун Сүнсний бусад нэрийг тодотгодог.4 

Гуравдугаарт, Ариун Сүнсний бэлгийг гар 
тавилтаар өгдөг. Баптисмын дараах уг ёслол 
нь Ариун Сүнсний байнгын нөхөрлөлтэй 
байх боломжийг бидэнд олгодог.5 Энэ ёслолыг 
гүйцэтгэхийн тулд зохистой мелкизедек 
санваартнууд гараа тухайн хүний толгой дээр 
тавиад6, нэрээр нь дуудан, санваарын эрх мэдлээ 
дурдаад, Есүс Христийн нэрээр түүнийг Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүнээр батлан, “Ариун Сүнсийг 
хүлээн авна уу” хэмээх чухал үгийг хэлдэг. 

Ариун Сүнс танд хэрхэн тусалдаг вэ? 

Ариун Сүнсний тухай гурван түлхүүр үнэний 
талаарх эдгээр энгийн тодорхойлолтыг авч үзээд, 
бүгд “Ариун Сүнс танд хэрхэн тусалдаг вэ?” 
хэмээх анхныхаа асуулт руу эргэн очъё. 

Ариун Сүнс сэрэмжлүүлдэг 

Хүүхэд насанд болсон үйл явдлаараа  
тайлбарлахад Ариун Сүнс бидэнд бие 
махбодын болон сүнсний аюулыг урьдчилан 
сэрэмжлүүлж тусалдаг. Би Японд Азийн бүсийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байхдаа Ариун 
Сүнсний сэрэмжлүүлэх чухал үүргийн талаар 

дахин нэг удаа суралцаж билээ. 

Тэр үед би Японы Сэндай номлолын ерөнхийлөгч 
Рэйд Татэокатай ойр дотно ажилладаг байв. 
Номлолын тогтсон журмынхаа дагуу ерөнхийлөгч 
Татэока номлолынхоо өмнөд хэсэгт байх 
номлолын удирдагчдад зориулсан цуглаанаа 
зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Цуглаанаас 
хэдхэн өдрийн өмнө ерөнхийлөгч Татэокад зөвхөн 
хэдхэн удирдагч ахлагч, эгчийг урихын оронд уг 
хэсгийн бүх номлогчийг мөн удирдагчдын хуралд 
урих нь зүйтэй гэсэн сүнслэг мэдрэмж төржээ. 

Түүнийг энэ талаар мэдэгдэхэд энэ онцгой хурал 
бүх номлогчид биш зөвхөн номлолын удирдагчдад 
зориулагдсан гэдгийг сануулсан байна. Харин 
тэр хүлээн авсан өдөөлтийнхөө дагуу үйлдэхийн 
тулд тогтсон журмаа хойш тавин, Фукушима хот 
гэх мэт эрэг хавийн хотуудад үйлчилж байсан бүх 
номлогчийг хуралд ирэхийг урьжээ. Товлосон 
ёсоор 2011 оны 3-р сарын 11-нд номлогчид 
Корияама хэмээх эргээс хол байрлах нэгэн хотод 
томоохон номлолын хуралд оролцохоор цугларав. 

Энэ цуглааны үеэр 9 магнитудын хүчтэй газар 
хөдлөлт ба цунами Японы Сэндай номлолын 
байрладаг бүсэд болсон байна. Харамсалтай нь, 
цуглаанд ирсэн номлогчдын хотууд гээд эрэг 
хавийн олон хот уг газар хөдлөлтөд нэрвэгдэж, 
хэдэн мянган хүний амь эрсэджээ. Мөн үүний 
улмаас Фукушима хотод ч гэсэн цөмийн 
цахилгаан станцын осол болсон юм. 

Хэдийгээр тэр өдөр номлогчдын цугласан 
цуглааны байр газар хөдлөлтөд өртсөн ч Ариун 
Сүнсний өдөөлтийг дагасны ачаар ерөнхийлөгч 
Татэока мөн Татэока эгч, бүх номлогчтойгоо хамт 
аюулгүй үлдэж чадсан билээ. Тэд цунами, цөмийн 
цахилгаан станцын ослын сүйрлээс хол, олон 
километрийн зайд аюулгүй газарт байсан. 

Та нар ихэвчлэн намуун, зөөлөн мэдрэмжээр 
дамжин ирдэг Ариун Сүнсний өдөөлтийг чих 
тавин сонссоноор өөрсдөө ч мэдэлгүй сүнсний 
болон бие махбодын аюулаас хамгаалагдах 
боломжтой. 

Ах, эгч нар аа, Ариун Сүнс миний аавд болон 
ерөнхийлөгч Татэокад тусалсантай адил та нарт ч 
бас сэрэмжлүүлэг өгч тусална. 
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Ариун Сүнс тайтгаруулдаг 

“Ариун Сүнс танд хэрхэн тусалдаг вэ?” гэсэн 
асуултад үргэлжлүүлэн хариулахын тулд одоо 
бүгдээрээ Түүний Тайтгаруулагч үүргийн талаар 
авч үзье. Бидний амьдралд болдог гэнэтийн үйл 
явдлууд уй гашуу, зовлон шаналал, харамсал 
гансралыг авчирдаг. Гэвч эдгээр бэрхшээл дунд 
Ариун Сүнс Өөрийн хамгийн чухал үүргүүдийн 
нэгийг хийж гүйцэтгэдэг. Тайтгаруулагч гэдэг 
нь үнэндээ Түүний олон нэрний нэг юм. Есүс 
Христийн амар амгалан, тайтгарлын үгс энэхүү 
ариун нандин үүргийг “Би Эцэгээсээ гуйхад, Тэр 
та нарт өөр Туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай 
үүрд хамт байна”7 хэмээн тайлбарладаг. 

Үүнийг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлахын тулд би 
олон жилийн өмнө АНУ-ын Калифорнийн Лос 
Анжелосоос жижиг хот руу нүүсэн таван хүүтэй 
нэгэн гэр бүлийн түүхийг хуваалцъя. Хоёр том 
хүү нь ахлах сургуульдаа спортоор хичээллэж, 
найз нөхөд, удирдагчид, дасгалжуулагчид гээд 
олон хүнтэй харьцаж эхэлсэн бөгөөд тэдгээрийн 
дунд Сүмийн олон итгэлтэй гишүүн байв. Энэ 
харилцааны үр дүнд ууган хүү Фернандо, удаах 
дүүгийнхээ хамт баптисм хүртжээ. 

Фернандо хожим нь гэрээсээ явж, коллежид 
боловсрол эзэмшин, сургуулийнхаа хөл 
бөмбөгийн багт тоглох болсон байна. Тэр ахлах 
сургуулийнхаа дурлалт бүсгүй Бэйлитэй ариун 
сүмд гэрлэжээ. Фернандо, Бэйли хоёр сургуулиа 
төгсөж, анхны охиноо мэндлэхийг тэсэн ядан 
хүлээж байв. Гэр бүлийнхэн нь Фернандо, Бэйли 
хоёрт гэртээ буцаж ирэхэд нь туслах үеэр Бэйли 
охин дүүтэйгээ хамт хурдны зам дээр машинаар 
явж байгаад олон машин хамрагдсан эмгэнэлт 
осолд оржээ. Бэйли болон хэвлий дэх охин нь нас 
барсан аж. 

Хэдийгээр Фернандогийн мөн Бэйлигийн эцэг эх, 
ах дүү нарын зовлон шаналал туйлын их байсан 
ч тэдэнд тэр даруй мэдрэгдсэн тайтгарал, амар 
амгалан мөн адил гүн гүнзгий байсан. Ариун 
Сүнс Тайтгаруулагч үүргийнхээ дагуу үнэхээр 
Фернандог үгээр илэрхийлэхийн аргагүй их 
зовлон шаналлынх нь үед туслан дэмжсэн юм. 
Сүнс Фернандотой амар амгалангийн мэдрэмжээр 
харилцаж, энэ нь түүнийг аймшигт осолтой 
холбогдсон хүн бүрийг өршөөж, хайрлахад 

хүргэсэн байна. 

Бэйлигийн эцэг эх ослын үеэр номлолд үйлчилж 
байсан дүү рүү нь утсаар холбогджээ. Тэр хайрт 
эгчийнхээ талаарх муу мэдээг сонсоод түүнд 
ямар мэдрэмж төрснөө захидалдаа бичсэн юм. 
“Ийм их зовлон шаналлын дунд та нарын дуу 
хоолой тайван байгааг сонсох үнэхээр гайхалтай 
байсан. Би юу хэлэхээ сайн мэдэхгүй байсан. 
… Намайг гэртээ харих үед эгч минь байхгүй 
байна гэсэн бодол л толгойд маань эргэлдэж 
байв. … Аврагч, Түүний төлөвлөгөөний талаарх 
та нарын хөдөлшгүй бат бөх гэрчлэл л намайг 
тайтгаруулсан. Намайг судалж, заах үед сэтгэлийг 
минь хөдөлгөж, нулимсыг минь унагахад хүргэдэг 
тэр сүнс зүрх сэтгэлийг минь дүүргэсэн бөгөөд би 
тайвшран, мэддэг зүйлээ эргэн санасан юм.”8 

Ариун Сүнс Фернандог болон Бэйлигийн гэр 
бүлийг тайтгаруулсантай адил та нарыг ч мөн 
адил тайтгаруулан тусална. 

Ариун Сүнс гэрчилдэг 

Ариун Сүнс Эцэг, Хүү, бүх үнэний талаар 
гэрчилдэг.9 Их Эзэн шавь нартаа хандан: “Би 
Эцэгээсээ та нар уруу Туслагчийг илгээнэ. Тэр 
бол Эцэгээс … ирэхдээ Миний тухай гэрчилнэ”10 
хэмээн хэлжээ. 

Гэрчлэгчийн хувьд гүйцэтгэдэг Ариун Сүнсний 
үнэ цэнтэй үүргийг тайлбарлахын тулд би 
Фернандо, Бэйли хоёрын түүхийг үргэлжлүүлэн 
ярья. Фернандо дүүтэйгээ хамт баптисм хүртсэн 
ч эцэг эх, гурван дүү нь хүртээгүй гэж хэлснийг 
минь та нар санаж байгаа байх. Он жил өнгөрсөөр 
гэр бүл нь номлогчидтой уулз гэсэн олон урилга 
хүлээн авсан ч тэр болгоныг нь хүлээн аваагүй 
байж. 

Бэйлиг мэндэлж ч амжаагүй охиных нь хамт 
алдсан нь Фернандогийн гэр бүлийнхний зүрх 
сэтгэлийг тайвширч чадахааргүй уй гунигт 
автуулжээ. Фернандотой мөн Бэйлигийн гэр 
бүлийнхэнтэй адил тэд тайвшралыг мэдэрсэнгүй. 
Тэд хүү нь мөн Бэйлигийн гэр бүлийнхэн яаж энэ 
хүнд ачааг үүрч байгааг ойлгохгүй байв. 

Эцэст нь тэд хүүд нь байсан ч өөрсдөд нь байхгүй 
зүйл бол Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн 
мэдээ гэдгийг мөн энэ нь түүний амар амгалан, 
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тайвшралын эх сурвалж гэдгийг ойлгосон байна. 
Үүнийг ухааран ойлгосныхоо дараа тэд сайн 
мэдээг заалгахаар номлогчдыг урьжээ. Үр дүнд 
нь тэд аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаар 
өөрсдийн гэсэн гэрчлэлтэй болсон бөгөөд энэ 
нь тэдэнд чин үнэнээсээ эрэлхийлж байсан 
гайхамшигт амар амгалан, тайтгарлыг нь авчирсан 
юм. 

Бэйлиг болон мэндэлж амжаагүй ачаа нас 
барснаас хойш хоёр сарын дараа Фернандогийн 
эцэг эхээс гадна хоёр дүү нь баптисм хүртэж, 
гишүүнээр батлуулан, Ариун Сүнсний бэлэг 
хүлээн авчээ. Фернандогийн хамгийн бага дүү 
найман нас хүрээд, баптисм хүртэхийг тэсэн ядан 
хүлээж байна. Тэд бүгдээрээ Сүнс буюу Ариун 
Сүнс сайн мэдээ үнэн гэдгийг гэрчилсэн бөгөөд 
баптисм хүртэж, Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн 
авах хүслийг төрүүлсэн гэдгийг гэрчилдэг. 

Ах, эгч нар аа, Ариун Сүнс Фернандогийн гэр 
бүлийнхэнд гэрчилсний адил та нарт ч гэсэн 
гэрчлэх болно. 

Дүгнэлт 

Одоо би ярьсан зүйлээ дүгнэн хураангуйлъя. 
Бидэнд Ариун Сүнсний талаарх мэдлэгийг өгдөг 
гурван илчлэгдсэн үнэнийг бид тодорхойллоо. 
Эдгээр нь Ариун Сүнс бол Бурхан Тэргүүтэний 
гурав дахь гишүүн, сүнсэн хүн бөгөөд Ариун 
Сүнсний бэлэг гар тавилтаар ирдэг гэсэн үнэн юм. 
Бид мөн “Ариун Сүнс танд хэрхэн тусалдаг вэ?” 
гэсэн асуултын гурван хариултыг олж тогтоосон. 
Ариун Сүнс сэрэмжлүүлж, тайтгаруулж мөн 
гэрчилдэг. 

Энэхүү бэлгийг хадгалахын тулд зохистой байх нь 

Баптисм хүртэж, гишүүнээр батлуулахаар бэлтгэж 
буй эсвэл саяхан, аль эсвэл бүр олон жилийн өмнө 
баптисм хүртэн, гишүүнээр батлуулсан хүмүүсийн 
хувьд, Ариун Сүнсний бэлгийг хадгалах нь 
бидний бие махбод, сүнсний аюулгүй байдалд нэн 
чухал. Бид үүнийг зарлигуудыг сахин, хувиараа 
мөн гэр бүлээрээ залбирч, судруудыг уншин, 
гэр бүлийнхэн, хайртай хүмүүсээ хайрлаж, 
уучилснаар эхэлдэг. Мөн бид санаа бодол, үйлдэл, 
үг хэлээ ариун журамтай байлгах хэрэгтэй. Бид 
бас гэр орондоо, сүм дээр, боломжтой бол ариун 

сүмд орох бүрдээ Тэнгэрлэг Эцэгийг шүтэн 
бишрэх ёстой. Сүнстэй ойр байх юм бол Тэр 
тантай ойр байна. 

Гэрчлэл 

Би одоо үгээ нэгэн урилгаар, бат бөх гэрчлэлээ 
үлдээн өндөрлөмөөр байна. Би та бүхнийг 
Хүүхдийн хэсэгт байнга дуулдаг, тэдний сайн 
мэдэх “Сонсооч, сонсооч. Ариун Сүнс шивнэж 
байна. Намуухан, чимээгүй дуу хоолойг сонсооч, 
сонсооч”11 гэх үгсийг илүү бүрэн дүүрэн 
хэрэгжүүлэхэд урьж байна. 

Өтөл, залуу гээд бүх насны хайрт ах, эгч нар 
минь, би та бүхэнд Бурхан Эцэг, Есүс Христ, 
Ариун Сүнснээс бүрддэг Бурхан Тэргүүтэн 
хэмээх тэнгэрлэг биес алдар сууд оршдог гэдгийг 
гэрчилж байна. Цаг хугацааны бүрэн байдалд 
амьдарч буй хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд 
бидний эдэлдэг нэгэн онцгой эрх бол Ариун 
Сүнсний бэлэг гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун 
Сүнс та нарт тусалж чадна мөн туслах ч болно 
гэдгийг би мэднэ. Би бас Есүс Христийн талаар 
болон Түүний бидний Аврагч, Гэтэлгэгчийн хувьд 
мөн Бурханы бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн хувьд 
гүйцэтгэдэг үүргийн талаар онцгой гэрчлэлээ 
үлдээж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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8.  Хувийн захидал, 2016 оны 12-р сарын 18. 
9.  Еврей 10:15; 2 Нифай 31:18; Иаков 4:13-ыг үзнэ үү. 
10.  Иохан 15:26. 
11.  “The Still Small Voice,” Children’s Songbook, 107. 
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Бурхан	та	нарыг	мэддэг	бөгөөд	Өөрийг	нь	
таньж	мэдэхэд	та	нарыг	урьдаг.	

Би энэ Сүмийн, Их 
Эзэний Сүмийн  
ирээдүйн удирдагчид 
болох өсвөр үеийнхэн, 
гэрлэсэн, гэрлээгүй 
залуучуудад хандан 
ярихыг хүсэж байна. 
Дэлхий ёс бус, 
ороо бусгаа, айдас, 
эргэлзээнд автсан 
энэ үед би та бүхэнд 
хандан Бурханыг 

таньж мэдсэнээр ирэх сүр жавхлан хийгээд 
адислалын талаар тодорхой ярих гэсэн юм. 

Тэнгэрлэг Эцэгийн аз жаргалын төлөвлөгөөг 
болон уг төлөвлөгөөнд эзлэх та бүхний байр 
суурийг тайлбарласан олон үнэнийг Есүс 
Христ заасан. Би та нарт эдгээрээс Бурханы 
хүүхдийн хувьд өөрийн шинж чанарыг ойлгож, 
амьдралынхаа зорилгыг олж мэдэхэд тань туслах 
хоёр үнэн дээр төвлөрч ярих болно. 

Нэгдүгээрт: “Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан 
тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд 
итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох 
юм.”1 

Хоёрдугаарт: “Цорын ганц үнэн Бурхан Таныг 
болон Таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь 
мөнхийн амь мөн.”2 

Бид хэрхэн Бурханыг таньж мэдэж чадах талаар 
намайг тайлбарлах гэж хичээх зуур эдгээр үнэн 
яагаад хэмээх учир шалтгааныг заадаг болохыг 
санагтун. 

Залбирлаар дамжуулан Түүнийг таньж мэд. 

Залуу найзууд минь, бид Бурханыг залбирлаар 
дамжуулан таньж эхэлж болно. 

1829 оны 4-р сарын 7-нд 22 настай Оливер 
Каудери 23 настай Иосеф Смитийн бичээчээр 
ажиллаж эхэлсэн. Тэд, яг та нар шиг залуухан 
байсан. Оливер Сэргээлтийн болон үүнд хийж 
гүйцэтгэх өөрийн үүргийн талаар Бурханаас 
баталгаа хүсэн залбирсан юм. Хариуд нь тэрээр 
дараах илчлэлтийг хүлээн авсан билээ. 

“Болгоогтун, чи надаас асууснаа мэдэж байгаа 
мөн бибээр чиний оюуныг гэгээрүүлсэн билээ; … 

Тийм ээ, Бурханаас өөр чиний санаа бодол 
хийгээд зүрх сэтгэлийн тань хүсэл эрмэлзлэлийг 
мэдэх хэн ч үгүй гэдгийг чи мэдэж болохын тулд 
би чамд хэлж байна. … 

“… Хэрэв чи дахин нэмэлт гэрчийг хүсэх аваас, 
чи зүрх сэтгэлдээ … надад хандан залбирсан тэр 
шөнийг оюундаа санагтун. … 

“Чиний оюунд амар амгаланг би яриагүй 
билүү…? Бурханаас илүү агуу ямар гэрч чамд 
байж болох билээ?”3 

Та итгэлтэйгээр залбирч, Бурханы Сүнс таны 
бодгальд хандан ярих үед Түүний хайрыг мэдрэх 
болно. Та нар заримдаа хэчнээн ганцаардаж, 
эргэлзэж байсан ч энэ дэлхийд ганцаар биш 
юм. Бурхан та нарыг хэн болохыг мэднэ. Та нар 
залбирснаар Түүнийг таньж мэддэг. 

Судар судалснаар Түүнийг таньж мэд. 

Та судрыг судалснаар зөвхөн Аврагчийн талаар 

Энэ бол мөнхийн амь мөн 

ДАЛЫН
АХЛАГЧ С.СКОТТ ГРӨҮ 
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сураад зогсохгүй Аврагчийг үнэхээр таньж мэддэг. 

1985 оны 4-р сард буюу нас барахаасаа 13-хан 
хоногийн өмнө ахлагч Брүс Р.Макконки Ерөнхий 
чуулган дээр үг хэлсэн юм. Тэр гэрчлэлээ дараах 
үгээр төгсгөсөн. 

“Би Түүний гэрчүүдийн нэг бөгөөд ирээдүйн 
нэгэн өдөр Түүний гар, хөлөн дэх шархны сорвийг 
тэмтэрч, хөлийг нь нулимсаараа норгох болно. 

Гэвч би тэр үед Түүнийг Бурханы Бүхнийг Чадагч 
Хүү, бидний Аврагч, Гэтэлгэгч бөгөөд аврал өөр 
ямар ч замаар биш зөвхөн Түүний цагаатгагч 
цусаар дамжин ирэх талаар одоогийн мэдэж 
байгаагаасаа өчүүхэн ч зүйл нэмж олж мэдэхгүй 
билээ.”4 

Тэр өдөр ахлагч Макконкигийн ярихыг сонссон 
бидний хэн нь ч мэдэрсэн зүйлээ огт мартаагүй 
юм. Тэр үгээ эхлэхдээ түүний гэрчлэл яагаад ийм 
хүчтэй байсныг тайлбарласан. Тэрээр: 

“Би эдгээр гайхамшигт зүйлсийн тухай ярихдаа 
өөрийнхөө үгийг хэрэглэлээ. Харин эдгээр үгс 
судрынх шүү дээ гэж та нар бодож байгаа байх. … 

Тийм ээ, эдгээр үгийг анх бусад хүн тунхагласан 
нь үнэн ч харин одоо минийх юм, учир нь 
Бурханы Ариун Сүнс эдгээр үг үнэн гэдгийг надад 
гэрчилсэн. Мөн Их Эзэн эдгээр үгийг надад анх 
удаа илчилсэн нь бас үнэн юм. Үүгээр би Түүний 
дуу хоолойг сонсож, үгийг нь мэддэг болсон”5 гэж 
хэлжээ. 

Судраас судалж мөн тунгаан бодсоноор та ч мөн 
адил Бурханы дуу хоолойг сонсож, Түүний үгийг 
болон Түүнийг мэдэх болно. Бурхан мөнхийн 
үнэнийг та нарын хүн нэг бүрд илчилнэ. Эдгээр 
сургаал, зарчим нь таны нэг хэсэг болж, бодгалиас 
тань ундран гарах болно. 

Судруудыг хувиараа судлахаас гадна гэр бүлээрээ 
судлах нь чухал байдаг. Бид залбирч, судраас 
судлахаас гадна Түүний хүслээр үйлдэх хэрэгтэй. 

Бид гэр орондоо хүүхдүүдээсээ Сүнсний дуу 
хоолойг таньж сурахыг хүсдэг. Үүнд өдөр бүр 
гэр бүлээрээ Мормоны Номыг судалснаар хүрэх 

боломжтой гэдэгт бид итгэдэг. Биднийг ариун 
нандин үнэнүүдийн талаар ярих үед гэрчлэл маань 
хүчирхэгждэг. 

Судраас судлах нь Сүнсэнд зөвхөн бидэнд 
зориулсан зааврыг өгөх суваг болдог. Та нар 
өдөр бүр ганцаараа болон гэр бүлээрээ судраас 
судалснаар Сүнсний дуу хоолойг таньж суран, 
Бурханыг таньж мэддэг болно. 

Түүний хүслийн дагуу үйлдсэнээр Түүнийг таньж 
мэд. 

Бид залбирч, судраас судлахаас гадна Бурханы 
хүслээр үйлдэх хэрэгтэй. 

Аврагч бол бидний төгс үлгэр жишээ юм. Тэрээр: 
“Би Өөрийнхөө хүслийг хийхийн тулд бус, 
харин Намайг Илгээгчийн хүслийг хийхийн тулд 
тэнгэрээс бууж ирсэн юм”6 хэмээн хэлсэн. 

Амилсан Аврагч нифайчууд дээр ирэхдээ: “Мөн 
болгоогтун, би бол дэлхийн гэрэл ба амь; мөн би 
Эцэгийн надад өгсөн гашуун аяганаас ууж, мөн 
эхлэлээс бүх зүйлийн хувьд Эцэгийн тааллыг 
хүлцэж, дэлхийнхний нүглүүдийг өөр дээрээ 
авснаар Эцэгийг алдаршуулсан билээ”7 хэмээн 
хэлсэн. 

Бид гэрээгээ хүндэтгэн, зарлигуудыг дагаж, 
Бурханд болон нөхдөдөө үйлчилснээр Эцэгийн 
хүслийг гүйцэлдүүлдэг. 

Миний эхнэр Ронда бид хоёрын эцэг эх та 
нарынхтай адил энгийн л хүмүүс байдаг. Гэхдээ 
миний баярлаж явдаг нэг зүйл бол эцэг эх маань 
амьдралаа Бурханд үйлчлэхэд зориулан, үүний 
адил үйлдэхийг бидэнд заасан явдал юм. 

Рондагийн эцэг эх гэрлээд хоёрхон жил болж 
байхад, түүний 23 настай аавыг бүрэн цагийн 
номлолд үйлчлэхэд дуудсан байна. Тэр залуухан 
эхнэр болон хоёр настай охиноо орхин явсан 
юм. Дараа нь эхнэр нь охиноо хамаатнуудынхаа 
халамжид үлдээгээд номлолынх нь үлдсэн 7 
сарын турш хамт үйлчлэхээр дуудагдсан. 

Хэдэн жилийн дараа тэднийх дөрвөн хүүхэдтэй 
болсон бөгөөд тэд аавдаа их сургуульд явах 
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боломж олгохын тулд Монтанагийн Миссула 
руу нүүсэн байна. Гэвч ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбалл болон ахлагч Марк И.Пэтэрсэн нар 
шинээр байгуулагдсан Миссула гадасны анхны 
ерөнхийлөгчөөр хадам аавыг маань дуудах үед 
тэд нүүж ирээд дөнгөж хэдхэн сар болсон байв. 
Тэр дөнгөж 34 настай байлаа. Тэр их сургуулийн 
талаарх бодлоо орхиж, өөрийн бус харин Их 
Эзэний хүслийг гүйцэлдүүлэхийг эрэлхийлсэн 
юм. 

Аав, ээж маань ариун сүмд 30 гаруй жил 
үйлчилсэн бөгөөд аав лацдан холбогчоор, 
ээж ёслолын ажилтнаар үйлчилсэн. Тэд мөн 
Калифорнийн Риверсайд, Монгол Улаанбаатар, 
Кэнийн Найроби болон Наувоо Иллинойс, 
Мексикийн Монтеррей ариун сүм гээд 5 бүрэн 
цагийн номлолд үйлчилсэн. 80 настай хүмүүст 
шинэ хэл сурах хэцүү байсан ч тэд Мексикт 
байхдаа уг хэлийг хичээнгүйлэн судалсан юм. Тэд 
ч бас амьдралдаа өөрсдийн хүслээс илүүтэй Их 
Эзэний хүслийг гүйцэлдүүлэхийг эрэлхийлсэн 
билээ. 

Тэдэнд мөн дэлхийн өнцөг буланд байх бүх үнэнч 
хожмын үеийн гэгээнтэнд хандан,  Хиламаны хүү 
бошиглогч Нифайд Их Эзэний хэлсэн үгсийг би 
давтан хэлмээр байна: “Адислагдсан болой чи, … 
чиний хийсэн зүйлүүдийн учир; ядрахаа мэдэхгүй 
… мөн амьдралаа эрэлхийлсэнгүй, харин 
миний тааллыг, мөн зарлигуудыг минь дагахыг 
эрэлхийллээ.”8 

Бид Бурханд болон нөхдөдөө итгэлтэй үйлчлэхдээ 
Түүний хүслээр үйлдэхийг эрэлхийлбэл хүлээн 
зөвшөөрч байгааг нь мэдэрч, Түүнийг жинхэнэ 
ёсоор мэддэг болдог. 

Түүнтэй адил болсноор Түүнийг таньж мэд 

Аврагч бидэнд Бурханыг таньж мэдэх хамгийн 
шилдэг арга бол Түүнтэй адил болох явдал гэж 
хэлсэн. Тэрээр: “Та нар ямархуу маягийн хүмүүс 
байвал зохих билээ? Үнэнээр би та нарт хэлье, бүр 
миний адил буюу”9 хэмээн заасан. 

Зохистой байдал нь Түүнтэй адил болоход нэн 
чухал . Тэр: “Өөрсдийгөө ариусга; … тийм ээ, би 
та нарыг цэвэр ариун болгож болохын тулд зүрх 

сэтгэлээ цэвэршүүл, мөн миний өмнө гараа … 
цэвэршүүлэгтүн”10 хэмээн зарлигласан. Түүнтэй 
адил болох зам дээр гарахдаа бид наманчилж, 
Түүний өршөөлийг хүлээн авснаар Тэр бидний 
бодгалийг цэвэршүүлдэг. 

Эцэгийн өмнө өсөж хөгжихөд бидэнд туслахын 
тулд Их Эзэн: “Нүглээ орхиж мөн надад ирдэг, 
мөн миний нэрийг дууддаг, мөн дуу хоолойг минь 
дуулгавартай дагадаг, мөн зарлигуудыг минь 
сахьдаг бодгаль болгон миний нүүрийг харж мөн 
намайг байдгийг мэдэх болно”11 хэмээн амласан 
билээ. 

Бидний Аврагчийн цагаатгагч золиослолд 
итгэх итгэлээр маань дамжуулан Тэр биднийг 
цэвэршүүлж, эдгээж мөн Түүнтэй адил болоход 
тусалснаар Түүнийг таньж мэдэх боломжийг 
олгодог. Моронай: “Та нар Бурханы [охид,] 
хөвгүүд болж болохын тулд; тэрбээр хүрч ирэхэд 
бид түүнтэй адил байх болно … гэсний учир 
… зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр Эцэгт хандан 
залбирагтун”12 хэмээн заасан. Бид Бурхантай адил 
болохыг хичээхийн хэрээр Тэр биднийг өөрсдийн 
хүчээр хэзээ ч болж чадахгүй тийм хүмүүс болгож 
чадна. 

Зөвлөгчдийг дагаснаар Түүнийг таньж мэд 

Бурхан гаргаж буй хичээл зүтгэлд маань туслахын 
тулд бидэнд үлгэрлэн дагах хүмүүс, зөвлөгчдийг 
өгсөн. Би өөрийн зөвлөгчдийн нэг болох ахлагч 
Нийл А.Максвэллийн талаар бодлоо хуваалцъя. 
Тэрээр Бурхантай адил болохоор чармайхдаа 
өөрийн хүслийг Эцэгийн хүсэлд үргэлж 
нийцүүлэхийг эрэлхийлдэг байсан. 

Тэр 20 гаруй жилийн өмнө хорт хавдартай гэж 
оношлогдсоныхоо дараах мэдрэмжээ надтай 
хуваалцсан юм. Тэрээр “Би [хөшигний] энэ 
талд эсвэл нөгөө талд ч гэсэн нэг багт байхыг 
хүсэж байна. Би зайнаас ажиглан зүгээр суулгүй 
тоглолтод оролцмоор байна”13 гэж хэлсэн. 

Дараагийн хэдэн долоо хоногт тэр өөрийг нь 
эдгээхийг Бурханаас гуйлгүй, зөвхөн Бурханы 
хүслийг гүйцэлдүүлэхийг хүсэж байв. Христ 
Гетсеманийн Цэцэрлэгт эхлээд “хэрэв боломжтой 
бол Надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч” хэмээн 
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гуйсныг түүний эхнэр Коллин сануулжээ. Ингэж 
хэлснийхээ дараа л Аврагч “Миний хүслээр бус 
Таны хүслээр болог”14 гэж хэлсэн. Эхнэр нь ахлагч 
Максвэллийг Аврагчийн үлгэр жишээг даган, 
өвчнөөс салгаж өгөхийг хүсэн залбираад, дараа 
нь өөрийн хүслийг Бурханы хүсэлд нийцүүлэхэд 
урамшуулсан юм.15 

Тэр бараг жилийн турш өргөн хүрээний, хүч 
тэнхээг нь барж, тамирдуулсан эмчилгээ 
хийлгэсний эцэст “тоглолтондоо” бүрмөсөн эргэн 
ирсэн. Тэр дахин долоон жил үйлчилсэн юм. 

Би тухайн он жилүүдэд түүнтэй хэд хэдэн удаа 
хамт ажиллах боломжтой байсан. Би түүний 
нинжин сэтгэл, энэрэл, хайрыг мэдэрсэн билээ. 
Тэрээр зовлон шаналал, үргэлжлүүлэн үзүүлж 
буй үйлчлэлээрээ дамжуулан Аврагчтай адилхан 
болох гэж хичээх явцдаа сүнслэг байдлаараа 
хэрхэн цэвэршин, өсөн хөгжиж байхыг нь би харж 
гэрчилсэн. 

Бидний туйлын агуу үлгэр жишээ, зөвлөгч бол 
Их Эзэн Аврагч маань бөгөөд Тэр: “Би бол зам, 
үнэн, амь мөн. Хэн ч надаар дамжилгүйгээр Эцэгт 
хүрэхгүй”16 “Ирээд, Намайг дага”17 хэмээн хэлсэн. 

Залуу ах эгч нар аа, Бурханыг таньж мэдэх нь 
насан туршийн эрэл хайгуул билээ. “Цорын ганц 
үнэн Бурхан Таныг болон Таны илгээсэн Есүс 
Христийг [бид] мэдэх нь мөнхийн амь мөн.”18 

“Ийм агуу учир шалтгааны төлөө бид урагш 
явахгүй гэж үү? … Зориглогтун, ах дүүс минь 
тэгээд ялалт өөд ахь ахь!”19 

Бурхан та нарыг, мэддэг бөгөөд Өөрийг нь таньж 
мэдэхэд та нарыг  урьдаг. Эцэгтээ залбир, судраас 
судал, Бурханы хүслээр үйлдэхийг эрэлхийл, 
Аврагчтай адил болохыг хичээж, зөв шударга 
зөвлөгчдийг дага. Та үүнийг хийснээр, Бурханыг 
болон Есүс Христийг таньж мэдэх бөгөөд мөнх 
амийг өвлөн авна. Энэ бол Тэднээр томилогдсон 
онцгой гэрчийн хувьд миний та нарт өгөх урилга 
юм. Тэд амьд. Тэд та нарт хайртай. Би энэ бүхнийг 
Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Аврагчийн	сайн	мэдээ	болон	Түүний	сэргээгдсэн	
Сүм	өөрсдийн	гэрлийг	үндэстнүүдийн	хувьд	
агуу	жишгийн	нэгээхэн	хэсэг	байлгах	олон	
боломжийг	бидэнд	олгодог.	

Олон жилийн өмнө би 
семинарын багшаар 
үйлчилж байхдаа 
хамт ажиллагсдын 
маань нэг нь “Хэрэв 
та нар Аврагчийн 
үед амьдарч байсан 
бол яагаад Түүний 
шавь нарын нэг болж 
Түүнийг дагах байсан 
гэж бодож байна 
вэ?” гэдэг асуултыг 
эргэцүүлэн бодохыг 

суралцагчдаасаа хүсэхийг нь сонсож байсан юм. 
Тэд өнөө үед Аврагчийг дагаж, Түүний шавь 
байхыг хичээдэг хүмүүс тэр үед ч мөн адил 
үйлдэх байсан гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. 

Түүнээс хойш би тэр асуултыг болон тэдний 
дүгнэлтийн талаар эргэцүүлэн бодож, Аврагчийг 
уулан дээрх номлолдоо Өөрийн биеэр 

“Та нар бол дэлхийн гэрэл мөн. Уулан дээрх хот 
нуугдаж үл чадна. 

Хүмүүс дэнлүү асаагаад савны доор тавьдаггүй, 
харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт 
байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. 

Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад, Тэнгэр дэх 
Эцэгийг тань алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл 
тэдний өмнө тийнхүү гэрэлтэг” (Maтай 5:14) гэж 
хэлэхийг нь сонсоход надад ямар санагдах байсан 
бол хэмээн байнга гайхширдаг. 

Та нар Аврагчийн дуу хоолойг сонсоод юу 
мэдрэх байсан гэж төсөөлж байна вэ? Чухамдаа, 
бид ингэж төсөөөлөх ч шаарлагагүй юм. Бид 
Их Эзэний дуу хоолойг үйлчлэгчдийнх нь дуу 
хоолойг сонсохдоо байнга сонсдог бөгөөд тэдний 
дуу хоолой яг адил билээ. 

1838 онд Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитээр 
дамжуулан Уулан дээрх номлол өгсөн захиастай 
адил зүйлийг тунхагласан. 

“Учир нь эцсийн өдрүүдэд миний сүм ийн, бүр 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой. 

Үнэнээр би та бүгдэд хэлж байна: Та нарын гэрэл 
үндэстнүүдийн хувьд жишиг байж болохын тулд 
босч мөн урагш тэмүүл”(С ба Г 115:4–5). 

Бидний цаг үе ер бусын гайхамшигтай бөгөөд 
бүр бошиглогч Исаиад өгөгдсөн үзэгдэлд гардаг 
юм. Тэрээр Есүс Христийн Сүмийн сэргээлтийн 
энэ өдрийг болон үүний зорилгын талаар харж, 
бошиглохдоо “Тэр үндэстнүүдийн төлөө тугийг 
өргөн, газрын дөрвөн зүгээс Израилийн цөлөгдсөн 
хүмүүс, Иудагийн бутрагсдыг цуглуулна” (Исаиа 
11:12) гэж хэлсэн байдаг. 

Сударт гардаг туг буюу жишиг нь хүмүүс нэгэн 
зорилгын төлөө цугларахдаа тойрон цуглардаг туг 
далбаа юм. Эрт дээр үед, жишиг нь тулалдаанд 
цэргүүдийн цугларах газрыг илэрхийлдэг байв. 
Бэлгэ тэмдгээр яривал, Мормоны Ном, Есүс 
Христийн сэргээгдсэн Сүм нь бүх үндэстнүүдийн 
жишиг юм. (Guide to the Scriptures, “Ensign,” scrip-
tures.lds.org-ийг үзнэ үү.) 

Ямар ч эргэлзээгүйгээр, эдгээр хожмын өдрийн 

Бидний гэрэл үндэстнүүдийн хувьд 
жишиг байж болохын тулд 

ДАЛЫН
АХЛАГЧ БЭНЖАМИН ДЭ ХОЁС
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агуу жишгүүдийн нэг бол “үхэшгүй байдал 
хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон 
авчрах” (Мосе 1:39) Тэнгэрлэг Эцэгийн агуу 
ажил, төлөвлөгөө тасралтгүй тунхаглагдаж байдаг 
энэхүү гайхамшигт Ерөнхий чуулган билээ. 

Ерөнхий чуулганыг тогтмол зохион байгуулах 
нь хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд бид 
“Бурханы илчилсэн бүгдэд, эдүгээ түүний илчилж 
буй бүгдэд бид итгэдэг, мөн Бурханы хаант 
улсад хамаарах олон агуу хийгээд чухал зүйлийг 
Тэрээр цаашид илчлэх болно гэдэгт итгэдэг” 
(Итгэлийн тунхаг 1:9) гэсэн үнэнийг гэрчлэх агуу 
гэрчлэлүүдийг өгдөг. 

Тэгвэл Их Эзэн ерөнхийлөгч Томас С.Монсоноор 
дамжуулан өөрсдийнхөө гэрлийг үндэстнүүдийн 
хувьд жишиг болгож болохын тулд юуг 
үргэлжлүүлэн хийх ёстой гэж илчилсэн бэ? 
Сионыг байгуулж, Израилийг цуглуулах энэ 
гайхалтай цаг үед ямар зүйлсийг хийх ёстой вэ? 

Их Эзэн сургаалыг бидэнд “алхам алхмаар, шат 
шатаар энд бяцхан мөн тэнд бяцханыг” (2 Нифай 
28:30) өгөх болно хэмээн хэлсэн. Их Эзэн Өөрийн 
тааллаа бидэнд “шат шатаар, дүрэм дүрмээр, энд 
бяцхан мөн тэнд бяцханыг” үргэлж илчилсээр 
ирсэн тул бид энгийн бөгөөд давтагддаг мөн 
чанартай жижиг зүйлсэд эргэлзэх ёсгүй бөгөөд Их 
Эзэн “миний дүрмүүдийг анхааран сонсох, мөн 
миний зааварт чих тавих тэд адислагдсан болой, 
учир нь тэд мэргэн ухаанд суралцах болно; өөрөөр 
хэлбэл хүлээн авах түүнд би илүүг өгөх болно” (2 
Нифай 28:30) хэмээн айлдсан билээ. 

“Шат шатаар, дүрэм дүрмээр, энд бяцхан мөн 
тэнд бяцхан” суралцсанаар мөн удирдагчдынхаа 
зөвлөгөөг сонссоноор бид Их Эзэний зарлигласны 
дагуу бусдад гэрлээсээ өгөх боломжтой байхын 
тулд дэнлүүндээ тостой байх болно гэдгийг би 
гэрчилж байна. 

Бид бусдад гэрэл, туг нь байхын тулд олон 
зүйл хийж чадах ч бидэнд босож мөн гэрэлтэх 
боломж олгох гурван зүйлийн тухай би цохон 
тэмдэглэмээр байна. Эдгээр нь хүндэтгэлийн 
өдрийг сахих, энэ дэлхийд болон Сүнсний 
дэлхийд авралын ажлыг яаравчлуулах, Аврагчийн 
арга барилаар заах явдал юм. 

Бидний ярьж буй гэрэл Сүм дээр болон гэр 
орондоо хүндэтгэлийн өдрийг сахих шүтлэг 
бишрэлээс ирдэг. Энэ нь өөрсдийгөө дэлхийгээс 
толбогүй байлгаснаар өсөн нэмэгдэж, Түүний 
ариун өдөрт ариун ёслолуудаа өргөн, Бүхний 
Дээдэд бүхнээ зориулснаар ирдэг гэрэл бөгөөд 
эдгээр бүх зүйл түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө 
үргэлж хамт байлгах боломжтой болгодог. Энэ 
нь ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг өнгөрсөн 
аравдугаар сарын Ерөнхий чуулган дээр 
“Хамгийн агуу, хүлээж авна гэдэгтээ итгэлтэй 
байж болох адислал бол ариун ёслолыг хүртэж 
байхдаа өршөөгдсөн гэдгээ мэдрэх явдал юм. 
Түүнчлэн бид хязгааргүй золиослол хийж, нүглээс 
цэвэршигдэх боломжийг олгосон Аврагчаа 
хайрлах хайр, талархах талархал маань өсөн 
нэмэгдэж байгааг мэдэрнэ” (“Хүндэтгэлийн өдөр 
талархалтай байх,” Ensign эсвэл 2016 оны 10-р 
сарын Ерөнхий чуулган, 94) гэж хэлсэн тэрхүү 
өршөөлийн мэдрэмжтэйгээр гэртээ харихад уг 
гэрэл өсөн нэмэгдэж, нүдэнд ил харагдахуйц 
болдог билээ. 

Бид хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахиж, ариун 
ёслолоос хүртсэнээр цэвэршигдэх төдийгүй 
бидний гэрэл илүү тод болдог. 

Өвөг дээдсийнхээ нэрсийг хайж олж, тэдний 
нэрийг ариун сүм рүү аваачин, гэр бүлдээ болон 
бусдад тийн үйлдэхийг заахад цагаа зориулснаар 
гэрэл маань өсдөг. 

Бидний энэ дэлхийд болон Сүнсний дэлхийд 
буй гэгээнтнүүдэд зориулдаг энэхүү ариун 
сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил нь Их 
Эзэний ариун сүмүүд баригдах болгонд урьд 
урьдынхаасаа илүү урагшилсаар байгаа билээ. 
Одоо ариун сүмүүдэд өөрсдийн гэр бүлийн 
нэрсийг авчирсан гэр бүлүүдэд зориулсан тусгай 
хуваарьтай болсон. Эхнэр бид хоёр хүүхдүүд, 
ач зээ нартайгаа хамт ариун сүмд үйлчилдэг 
болсноор энэ нь гайхалтай сайхан туршлага 
болсон юм. 

Бид нэрсийг хайж олж, ариун сүм рүү аваачин, 
бусдад хэрхэн тийн үйлдэхийг зааснаар хамтдаа 
туг буюу жишиг болж гэрэлтэх болно. 

Аврагчийн заасны адил зааж сурах нь босож 
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гэрэлтэх нэг арга зам юм. Аврагчийн арга 
барилаар хэрхэн заахад суралцаж буй хүн бүртэй 
хамт би баярлаж байна. Би заах шинэ гарын 
авлагаас уншмаар байна. “Сайн мэдээний багш 
бүрийн буюу эцэг эх, албан ёсоор дуудагдсан 
багш, гэрийн болон айлчлагч багш, Христийн 
дагалдагч бүрийн зорилго бол Бурханы 
хүүхдүүдэд Аврагчид итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, 
Түүнтэй илүү адилхан болоход туслах … сайн 
мэдээний цэвэр сургаалыг Сүнсээр заах явдал юм” 
(Аврагчийн арга барилаар заах нь [2016]). 

Яг одоо мянга мянган итгэлтэй багш нар 
Аврагчийн арга барилаар хэрхэн заахад 
суралцсанаар үлгэр жишээ болж байна. Энэ 
нөхцөлд “Аврагчийн адил амьдрах нь Түүнтэй 
адил заах түлхүүр” (Аврагчийн арга барилаар заах 
нь, 4) учраас суралцагчдад Христийн сургаалын 
жишгүүдийг мэдүүлэхэд багшийн зөвлөлийн 
шинэ хурал босож мөн гэрэлтэх нэг арга зам болж 
байна. 

Бид Түүний арга барилаар зааж, суралцсанаар 
Түүнтэй илүү адил болж, бидний гэрэл илүү 
тод гэрэлтэн, нуугдаж чадахааргүй болох ба 
Аврагчийн гэрлийг хайж буй тэдгээрт жишиг 
болох болно. 

Хайрт ах, эгч нар минь ээ, бид гэрлээ нуух 
хэрэггүй бөгөөд нуух ч ёсгүй. Аврагч биднийг 
гэрлээ уулан дээрх хот эсвэл дэнлүүний суурин 
дээрх гэрэл мэт гэрэлтүүлэхийг зарлигласан. 
Ингэснээрээ бид Тэнгэр дэх Эцэгээ алдаршуулах 
болно.  Бидэнд Аврагчийн сайн мэдээ болон 
Түүний сэргээгдсэн Сүм өөрсдийн гэрлийг 
үндэстнүүдийн хувьд агуу жишгийн нэгээхэн 
хэсэг байлгах олон боломжийг бидэнд олгодог. 

Есүс Христ бол бидний тусгах ёстой гэрэл мөн 
гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Бид	Их	Эзэн	Есүс	Христэд	итгэх	итгэлийн	
сууриа	хүчирхэгжүүлэхийн	тулд	шаардлагатай	
золиослол	гаргаж,	даруу	байхад	би	та	бүхнийг	
уриалж	байна.	

Ерөнхий чуулган 
гайхамшигтай болж 
байна. Бид үнэхээр 
сэнхрүүлэгдлээ. Хэрэв 
Ерөнхий чуулганы 
хамгийн чухал нэг 
зорилгыг тодорхойл 
гэвэл энэ нь Бурхан 
Эцэгт болон бидний 
Аврагч Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлэх явдал мөн. 

Би өнөөдөр тэрхүү итгэлийн үндэс суурийн 
талаар ярих болно. 

Хувь хүний үндэс суурь олон үнэ цэнтэй ажил 
мэргэжлийн адил ихэвчлэн бага багаар—нэг үе, 
нэг туршлага, нэг сорилт, нэг уналт, нэг амжилт 
гэх мэтээр алгуурхан тавигддаг. Бие махбодын 
хувьд хамгийн нандин туршлага бол балчир 
хүүхдийн хөлд орохыг нь харах билээ. Үүнийг 
харахад гайхалтай байдаг. Шийдэмгий байдал, 
баяр баясгалан, гайхсан мөн чадлаа даа гэсэн олон 
мэдрэмжийг бяцхан царайнаас нь харах үнэхээр 
сайхан. 

Манай гэр бүлд үүнтэй төстэй нэгэн үйл явдал 
болж өнгөрснийг би санаж байна. Бага хүү маань 
ойролцоогоор дөрвөн настай байхдаа гэртээ орж 
ирээд, бахархалтай нь аргагүй: “Би бүгдийг хийж 
чаддаг болсон. Би үдэж, унаж бас татаж чадна” 
гэж хэлж билээ. Хүү маань үдээсээ үдэж, гурван 
дугуйт том дугуйгаа унаж бас хүрэмнийхээ 

цахилгааныг татаж чадна гэж хэлж байгааг нь бид 
ойлгосон л доо. Бид инээлдсэн ч эдгээр нь түүний 
хувьд том амжилт байсныг ухааран ойлгоцгоосон. 
Тэр өөрийгөө мундаг том хүн болсон гэж бодож 
байлаа. 

Бие махбод, оюун ухааны болон сүнслэг байдлын 
өсөлт хөгжил олон талаараа адилхан байдаг. Бие 
махбодын хөгжлийг олж харахад амархан. Бид 
хөлд орохоос эхлэн өдөр өдрөөр, жил жилээр 
өссөөр, бие махбодооороо бүрэн хөгждөг. Энэ нь 
хүн бүрд харилцан адилгүй байдаг.  

Харин бид спортын эсвэл урлагийн сайхан 
үзүүлбэр үзээд тухайн хүнийг үнэхээр авьяастай 
юм байна гэж хэлдэг. Энэ нь ч ихэвчлэн үнэн 
байдаг. Гэвч үзүүлбэр нь олон жил бэлтгэл 
сургуулилт, дасгал хийсний үндсэн дээр л бий 
болдог. Олонд танигдсан зохиолч Малколм 
Гладвелл үүнийг 10,000 цагийн дүрэм гэж 
нэрлэсэн байдаг. Спорт болон хөгжмийн 
үзүүлбэрт бэлтгэх, эрдэм шинжилгээний ажлын 
дадлага туршлагатай болох, мэргэжлийн ур чадвар 
эзэмших, анагаах ухаан болон хууль, эрх зүйгээр 
мэргэшихэд ийм хэмжээний дасгал сургуулилт 
хийх шаардлагатай гэдгийг судлаачид тогтоосон.  
Тэдний нэг нь “аливаа зүйлд дэлхийд танигдсан 
мэргэжлийн түвшинд хүрэхийн тулд арван 
мянган цагийн дасгал сургуулилт хийсэн байх 
шаардлагатай”1 гэж хэлсэн байна. 

Ихэнх хүн бие бялдар, оюун ухааны хүчин 
чадлынхаа оргилд хүрэхийн тулд ийм хэмжээний 
бэлтгэл сургуулилт хийх зайлшгүй шаардлагатай 
гэдэгтэй санал нийлдэг. 

Харамсалтай нь, материаллаг зүйлсэд илүү их ач 
холбогдол өгч буй энэ дэлхийд Христтэй адил 
болж, бат бөх итгэлийн үндэс суурийг тавихад 

Итгэлийн суурь 

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ КВИНТИН Л.КҮК
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шаардагдах сүнслэг хөгжлийг чухалчлан үзэхээ 
больжээ. Бид зөвхөн ер бусын сүнслэг ойлголтыг 
авах цаг мөчийг л онцлон авч үздэг. Энэ нь Ариун 
Сүнс бидний зүрх сэтгэл, оюун ухаанд онцгой 
сүнслэг ойлголтыг гэрчилсэн гэдгийг олж мэдсэн 
эрхэм нандин цаг мөчүүд билээ. Бид эдгээр үйл 
явдалд баярладаг бөгөөд ач холбогдлыг нь хэзээ ч 
бууруулж болохгүй. Гэвч бат бөх итгэлтэй болж, 
Сүнсний байнгын нөхөрлөлийг авахын тулд 
хувь хүн бие бялдар, оюун ухааны хүчин чадлаа 
хөгжүүлэхээр дасгал сургуулилт хийдгийн адил 
шашин шүтлэгээ хатуу чанга мөрдөх хэрэгтэй. 
Бид зарим талаараа бяцхан хүүхдийн анхны 
алхамтай адил санагдаж болох эдгээр туршлага 
дээр сууриа тавих ёстой. Бид үүнийг чин 
сэтгэлээсээ ариун ёслолын цуглаандаа оролцон, 
судраас судалж, залбирч, дуудлагадаа үйлчилснээр 
хийдэг. Саяхан арван гурван хүүхдийн эцэг 
асан нэгэн хүний нас барсан тухай мэдээн дээр 
түүнийг “өдөр бүр залбирч, судраас суралцахдаа 
хичээнгүй нэгэн байсан нь хүүхдүүдэд нь гүн 
гүнзгий нөлөөлж, тэдэнд Их Эзэн Есүс Христэд 
итгэх хөдөлшгүй бат бөх суурьтай болоход нь 
тусалсан”2 гэж дурджээ. 

Арван таван настай байхад минь тохиолдсон нэгэн 
үйл явдал миний хувьд уг суурь маань болсон 
юм. Итгэлтэй ээж минь миний амьдралд итгэлийн 
суурийг тавьж өгөхийн тулд ихээхэн хичээл 
зүтгэл гаргадаг байлаа. Би ариун ёслолын цуглаан, 
Хүүхдийн хэсэг, дараа нь Залуу эрэгтэйчүүдийн 
ангид болон семинарт хамрагддаг байв. Мөн 
Мормоны Номыг уншиж, үргэлж хувиараа 
залбирдаг байсан. Хайрт ах минь номлол хийх 
талаар бодож эхэлсэн яг тэр үед гэр бүлийн маань 
хувьд чухал үйл явдал болж өнгөрсөн юм. Сайн 
эцэг ч, Сүмийн идэвх султай гишүүн байсан 
аав маань ахаас номлолд үйлчлэхийн оронд 
үргэлжлүүлэн боловсрол эзэмшихийг хүсэж 
байлаа. Энэ нь хэрүүл маргаан гарах шалтгаан 
болох болов. 

Надаас таван насаар ахмад ах минь гэр 
бүлийнхэнтэйгээ гайхалтай яриа өрнүүлсэн 
бөгөөд бид номлолд гарах эсэх шийдвэр нь гурван 
асуудал дээр тулгуурлаж байгааг олж тогтоосон. 
Тэдгээр нь: (1) Есүс Христ бурханлаг нэгэн байсан 
уу? (2) Мормоны Ном үнэн үү? (3) Иосеф Смит 
Сэргээлтийн бошиглогч байсан уу? 

Тэр шөнө би чин сэтгэлээсээ залбирахад Сүнс 
надад энэхүү гурван зүйл үнэн гэдгийг гэрчилсэн 
юм. Түүнээс гадна амьдралынхаа турш гаргах 
бараг бүх шийдвэр маань энэ гурван асуултын 
хариулт дээр суурилах юм байна гэдгийг ч би бас 
ухаарсан. Ялангуяа Их Эзэн Есүс Христэд итгэх 
итгэл нэн чухал болохыг би ойлгож авсан юм. 
Эргэн харахад, тэр орой надад сүнслэг баталгааг 
хүлээн авах суурийг ээж минь тавьж өгсөн гэдгийг 
би ойлгосон. Аль хэдийн гэрчлэлтэй болсон 
байсан ах маань номлолд гарахаар шийдэж, эцэст 
нь аавын дэмжлэгийг ч хүлээн авсан юм. 

Шаардлагатай үед сүнслэг удирдамжийг Их 
Эзэний цаг хугацаанд, Түүний хүслийн дагуу  
хүлээн авдаг.3 Мормоны Ном: Есүс Христийн бас 
нэгэн гэрээ бол үүний нэг тод жишээ юм. Саяхан 
би Мормоны Номын анхны хэвлэгдсэн хувийг 
үзсэн. Иосеф Смит 23 настайдаа орчуулгыг нь 
хийж дууссан юм. Бид орчуулгын явц болон ямар 
зэмсгүүд ашигласан талаар зарим зүйлийг мэднэ. 
1830 оны анхны хэвлэлд Иосеф товч өмнөх үг 
оруулсан бөгөөд уг номыг “Бурханы бэлэг болон 
хүчээр” орчуулагдсан4 хэмээн энгийн, ойлгомжтой 
байдлаар тунхагласан байдаг. Харин үүнд Урим 
ба Туммим болон үзмэрч чулуунууд гэх мэт 
орчуулгад тусалдаг хэрэгслүүдийг ашиглаагүй 
гэж үү? Тэдгээр нь зайлшгүй хэрэглэх ёстой зүйл 
байсан уу эсвэл Иосефт шууд илчлэлт хүлээн авах 
чадалтай болох хүртлээ итгэлээ хөгжүүлэхэд нь 
туслах дасгалжих хэрэгсэл байсан уу?5 

(2) Мормоны Ном үнэн үү?

Биеийн болон оюун ухааны чадавхыг хөгжүүлэхэд 
дасгал хийдгийн адил сүнслэг зүйлд ч гэсэн 
дадлагажиж, тууштай хүчин чармайлт гаргах 
хэрэгтэй. Бошиглогч Иосефыг ялтсуудыг хүлээн 
авахад бэлдэхийн тулд Моронай түүн дээр яг 
адилхан захиасыг дөрвөн удаа ирж өгсөн гэдгийг 
бүү март. Долоо хоног бүр ариун ёслолын 
цуглаанд оролцох нь бидний сүнслэг байдалд 
хэрхэн нөлөөлдөг болохыг бид бүрэн дүүрэн 
ухаардаггүй гэдэгт би итгэдэг. Судруудыг хааяа 
нэг уншихын оронд үргэлж тунгаан бодох нь 
бидний өнгөц төдийхөн ойлголтыг ер бусын, 
амьдралыг өөрчлөх чадалтай бат бөх итгэлээр 
сольдог. 
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Итгэл бол хүч чадлын зарчим юм. Үүнийг би 
дараах жишээгээр тайлбарлая. Намайг залуу 
номлогч байхад номлолын мундаг ерөнхийлөгч6 
маань судрын Лук 8 дээр гардаг түүхийг 
тайлбарлаж өгсөн юм. Энэ нь 12 жилийн турш 
цусны өвчнөөр зовж, байсан бүхнээ эмч домчид 
барьсан ч эдгэрч чадаагүй нэгэн эмэгтэйн түүх 
байв. Өнөөдрийг хүртэл энэ түүх миний хамгийн 
дуртай судруудын нэг байсан хэвээр.

Тэр эмэгтэй Аврагчийн хувцасны хормойд хүрч 
л чадвал эдгэрнэ гэж итгэж байсныг та нар санаж 
байгаа байх. Эмэгтэй ч хувцсанд нь хүрч, тэр 
дороо л эдгэрсэн. Аврагч шавь нартайгаа явж 
байгаад “Хэн надад хүрэв?” хэмээн асуусан. 

Петр “хамт явж байсан бүх хүн Таныг бүчин, 
шахаж байна шүү дээ” гэж хэлжээ. 

“Харин Есүс—Хэн нэг нь Надад хүрсэн. Учир нь 
Надаас хүч гарахыг Би мэдэрсэн гэжээ.” 

Хүч хэмээх үгийн үндсийг “хүч чадал” гэж 
тайлбарлаж болно. Испани болон португаль хэл 
дээр үүнийг “хүч чадал” гэж орчуулдаг. Ямар 
ч байсан Аврагч тэр эмэгтэйг хараагүй бөгөөд 
түүний хэрэгцээн дээр анхаарлаа хандуулаагүй 
байсан. Гэвч тэр эмэгтэйн итгэл агуу байсан 
учраас хувцасных нь хормойд хүрснээр Бурханы 
Хүүгийн эдгээх хүчийг авч чадсан билээ. 

Аврагч түүнд: “Охин минь, итгэл чинь чамайг 
эрүүл болголоо. Амар тайван яв даа”7 хэмээн 
хэлсэн. 

Би энэ түүхийн талаар насанд хүрсэн 
амьдралынхаа турш тунгаан бодож ирсэн. Бидний 
Есүс Христийн нэрээр хайрт Тэнгэр дэх Эцэгтээ 
хандан өргөсөн залбирал, гуйлтууд амьдралд 
маань төсөөлөхийн аргагүй олон адислалыг 
авчирдаг болохыг би ухаарсан. Энэхүү эмэгтэйн 
харуулсны адил итгэл буюу итгэлийн суурьтай 
болох нь бидний чин сэтгэлийн хүсэл байх ёстой. 

Гэвч сүнслэг гэрчлэл хүлээн авч, итгэлийн 
суурьтай болсон ч гэлээ энэ нь цаашид сорилт 
бэрхшээл бидэнд тулгарахгүй гэсэн үг биш юм. 
Түүнчлэн сайн мэдээнд хөрвөгдөхөд бүх асуудал 
маань шийдвэрлэгдэнэ гэсэн үг биш. 

Сүмийн эхэн үеийн түүхэнд мөн Сургаал ба 
Гэрээнд бичигдсэн илчлэлтүүдэд хэрхэн итгэлийн 
суурийг тавьснаар хүн бүрд тохиолддог асуудал, 
саад бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэж байсан тухай 
олон сайн жишээ тэмдэглэгдсэн байдаг. 

Көртландын ариун сүмийг барьж босгосон нь 
Сүмийн хувьд чухал суурь нь болсон. Үүнийг 
даган сүнслэг үйл явдлууд болж, сургаалын 
илчлэлтүүд өгөгдөж, Сүмийг үргэлжлүүлэн 
зохион байгуулахад шаардлагатай нэн чухал 
түлхүүрүүд сэргээгдсэн юм. Эртний төлөөлөгчдөд 
Пентекостын өдөр тохиолдсоны адил гайхамшигт 
сүнслэг үйл явдлууд Көртландын Ариун сүмийг 
онцгойлон адисалсны дараа олон гишүүнд 
тохиолдсон юм.8 Гэвч энэ нь бидний амьдралд 
тохиолддогийн адил сорилт бэрхшээл тэднийг 
урагшлах явцад тохиолдохгүй гэсэн үг биш 
байлаа. Эхэн үеийн энэ гишүүд өөрсдийгөө 1837 
оны цочмог хямрал буюу Америкийн Нэгдсэн 
Улсын санхүүгийн хямралд өртөнө гэж төсөөлөө ч 
үгүй явсан.9 

Санхүүгийн хямралтай холбоотой ийм нэгэн саад 
бэрхшээл Сэргээлтийн агуу удирдагчдын нэг 
ахлагч Парлей П.Праттад тохиолдсон юм. Тэр 
анхны Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүн 
байсан. 1837 оны эхээр хайрт эхнэр Тэнкфул нь 
анхны хүүхдээ төрүүлээд нас баржээ. Парлей, 
Тэнкфул хоёр гэрлээд бараг 10 жил болсон бөгөөд 
түүний үхэл Парлейд маш хүндээр туссан байна. 

Хэдэн сарын дараа ахлагч Пратт Сүмийн түүхэн 
дэх хамгийн хүнд үеийн нэгтэй нүүр тулсан юм. 
Улсад нүүрлэсэн хямрал, газартай холбоотой 
маргаан, Иосеф Смитийн  болон Сүмийн бусад 
гишүүний байгуулсан санхүүгийн байгууллагын 
хүндрэл гэх мэт орон нутгийн хэмжээний 
санхүүгийн асуудал Көртландад зөрчилдөөн, 
маргаан үүсгэжээ. Сүмийн удирдагчид тэр бүр 
амьдралдаа санхүүгийн ухаалаг шийдвэр гаргаад 
байсангүй. Парлей санхүүгийн хувьд маш их 
хохирол амсаж, хэсэг хугацаанд бошиглогч 
Иосефт таагүй ханддаг болсон аж.10 Тэрээр 
Иосефыг хурцаар шүүмжилсэн захидал бичиж, 
индрээс түүнийг эсэргүүцэж байгаагаа хэлсэн 
байна. Гэсэн ч Парлей Мормоны Ном, Сургаал ба 
Гэрээнд итгэсэн хэвээр гэдгээ хэлж байсан юм.11 
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Ахлагч Пратт эхнэрээ мөн газар, гэр орноо алдсан. 
Парлей Иосефт хэлэлгүйгээр Миссури руу явсан 
байна. Миссури орох замдаа тэрээр Көртланд 
руу буцаж явсан төлөөлөгч Томас Б.Марш, Давид 
Паттентай санамсаргүй тааралдав. Тэд Чуулгад 
эв нэгдлийг сэргээх нь юу юунаас илүү хэрэгтэй 
байгааг хэлээд, Парлейг хамт буцахыг ятгажээ. 
Хэн ч Иосеф Смит болон түүний гэр бүлээс илүү 
ихийг алдаагүй гэдгийг тэр ухаарсан юм. 

Парлей бошиглогчийг олж очоод, мэгшин уйлж, 
буруу зүйл хийснээ хүлээн зөвшөөрчээ. Эхнэр 
Тэнкфул нь өнгөрснөөс хойш хэдэн сарын турш 
Парлей “хар манан дунд” явж, айдаст автан, 
сэтгэлээр унасан байлаа.12 Эсэргүүцэл, уруу 
таталттай нүүр тулах нь ямар хэцүү болохыг 
Иосеф өөрийн биеэр мэдэх тул Парлейг “тэр дор 
нь уучилж”, түүний төлөө залбирч мөн түүнийг 
адисалжээ.13 Парлей болон итгэлтэй үлдсэн бусад 
хүн Көртландын сорилтын үр дүнд адислагдсан 
юм. Тэдний мэргэн ухаан тэлж, илүү уужим 
сэтгэлтэй, ариун журамтай болцгоожээ. Энэ 
туршлага итгэлийнх нь суурь болсон юм. 

Зовлон бэрхшээлийг Их Эзэн таагүй хандаж 
байна эсвэл адислалаа эргүүлэн авч байна гэж 
үзэж болохгүй. Бүх зүйл эсрэг тэсрэг байдаг нь 
биднийг мөнхийн селестиел хувьд заяанд маань 
бэлддэг цэвэршүүлэх галын нэг хэсэг юм.14 
Бошиглогч Иосефыг Либерти шоронд хоригдож 
байхад Их Эзэний үгс зовлон бэрхшээл, гүтгэлэг 
гэх мэт төрөл бүрийн сорилтыг дурдаад эцэст нь: 

“Хэрэв тамын эрүү чиний араас амаа томоор 
ангайлгах аваас, эдгээр бүх зүйл чамд туршлага 
суулгах болно, мөн чиний сайн сайхны төлөө байх 
болно гэдгийг чи мэдэгтүн, хүү минь. 

Хүний Хүү тэд бүгдэд доош бууж ирсэн юм. Чи 
түүнээс илүү агуу гэж үү?”15 хэмээн хэлсэн юм. 

Түүнчлэн Их Эзэн Иосеф Смитэд өгсөн энэ 
заавартаа түүний өдрүүдийн тоог мэдэх бөгөөд 
цөөн байх нь үгүй хэмээн тодорхой тайлбарласан. 
Их Эзэн “хүний хийж чадах юмнаас бүү эмээ, 
учир нь Бурхан чамтай үүрд мөн мөнхөд хамт 
байх болно”16 хэмээн төгсгөлд нь хэлжээ. 

Тэгвэл юуг итгэлээс ирдэг адислалууд гэх вэ? 

Итгэл юуг хийж гүйцэлдүүлдэг вэ? Хариулт нь 
нэлээд урт жагсаалт болно. Тэдгээр нь: 

Бид Христэд итгэдэг учраас бидний нүгэл 
өршөөгдөх боломжтой.17 

Итгэсэн хүн бүр Ариун Сүнстэй харилцах 
боломжтой.18 

Христийн нэрэнд итгэснээр аврал ирдэг.19 

Бид Христэд итгэх итгэлийнхээ дагуу хүчийг 
хүлээн авдаг.20 

Итгэлийнхээ дагуу өөрсдийн өмсгөлийг Христийн 
цусаар угаагаагүй хэн боловч Их Эзэний амралтад 
орох нь үгүй.21 

Залбирлууд итгэлийн дагуу хариулагддаг.22 

Хүмүүний дунд итгэл үгүй бол Бурхан тэдний 
дунд ямар ч гайхамшгийг үйлдэж эс чадах буюу.23 

Эцэст нь хэлэхэд Есүс Христэд итгэх итгэл нь 
бидний мөнхийн аврал, өргөмжлөлийн нэн чухал 
суурь билээ. Хиламан хөвгүүддээ заасанчлан, 
“Бурханы Хүү, Христ болох, бидний Гэтэлгэгчийн 
хадан дээр та нар сууриа тавих ёстойг санагтун; 
… хүмүүн нь үүний дээр баривал унах аргагүй 
суурь болох хадны учир болой.”24 

Энэхүү чуулганаар дамжуулан итгэлийн суурь 
хүчирхэгжиж байгаад би талархаж байна. Бид 
Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлийн сууриа 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд шаардлагатай золиослол 
гаргаж, даруу байхад би та бүхнийг уриалж байна. 
Би Түүний талаар өөрийн баттай гэрчлэлийг 
үлдээж байна, Есүс Христийн нэрээр амен. 
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Бид	Аврагчийг	таньж	мэдсэнээр	Түүнд	
амьдралаа	төвлөрүүлж	чадах	бөгөөд	Тэр	
бидний	замыг	шулуун	болгох	болно.	

Азид аялж байхад 
минь нэг сайхан 
эмэгтэй ирж, намайг 
тэврээд “Та энэ сайн 
мэдээ үнэн гэдэгт 
үнэхээр итгэдэг үү?” 
гэж асуусан. Хүндэт 
эгч ээ, би энэ нь үнэн 
гэдгийг мэднэ. Би Их 
Эзэнд итгэдэг. 

Сургаалт Үгс 3:5–6-
гаас бид 

“Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ. Өөрийн ойлголтод 
бүү түшиглэ. 

Өөрийн бүх замаараа Түүнийг таньж мэд. Тэрээр 
чиний замыг шулуун болгоно” хэмээх зөвлөмжийг 
уншдаг билээ. 

Энэхүү судар нь хоёр зөвлөгөө, анхааруулга, алдар 
суут амлалтыг агуулдаг. Хоёр зөвлөгөө нь “Бүх 
зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ” мөн “Өөрийн бүх замаараа 
Түүнийг таньж мэд” хэмээх хэсэг юм. “Өөрийн 
ойлголтод бүү түшиглэ” гэсэн нь анхааруулах 
хэсэг бөгөөд харин алдар суут амлалт нь “Тэр 
чиний замыг шулуун болгоно” гэсэн хэсэг юм. 

Эхлээд анхааруулга хэсгийн талаар ярилцъя. 
Энэхүү дүрслэл нь биднийг олон зүйлийг тунгаан 
бодоход хүргэж байна. “Бүү түшиглэ” буюу 
“Өөрийн ойлголтод бүү түшиглэ” хэмээх үгсэд 
анхааруулга агуулагдаж байна. Англи хэлэнд lean 
гэдэг үг нь биеэрээ налах эсвэл нэг тал руугаа 
хазайх гэсэн утгатай. Бид бие махбодоороо аль 

Эзэнд итгэ, бүү хазай

ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ БОННИ Х.КОРДОН

нэг тал руу налахдаа төвөөсөө хэлтийж, тэнцвэрээ 
алдан, хазайдаг. Харин бид сүнслэг байдлын хувьд 
өөрсдийн ойлголтод түшиглэх үедээ Аврагчаасаа 
холдон хазайдаг. Бид хазайсан үедээ төвлөрөөгүй, 
тэнцвэргүй, Христэд чиглээгүй байдаг. 

Эгч нар аа, бид дэлхийн өмнөх амьдралдаа 
Аврагчтай хамт зогсож байсан гэдгийг санаарай. 
Бид Түүнд итгэж найдсан. Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн 
танилцуулсан аз жаргалын төлөвлөгөөг дэмжин, 
урам зориг, баяр талархлын дуу хоолойг өргөсөн. 
Бид хазайгаагүй. Бид гэрчлэлийнхээ төлөө 
тэмцэж, “Бурханы армитай нэгдсэн бөгөөд тэрхүү 
арми нь ялсан билээ”1 Энэхүү сайн, муугийн 
хоорондох тэмцэл дэлхий рүү шилжсэн. Бид 
дахин нэг удаа Их Эзэнд найдаж, гэрч болон 
зогсох ариун нандин үүрэг хүлээсэн юм. 

Хүн бүр “Би хэрхэн төвлөрч, өөрийн ойлголтод 
түшиглэхгүй байх вэ?” гэдэг асуултыг өөрсдөдөө 
тавих ёстой. Би дэлхийн дуу хоолойг давж 
чадахааргүй үедээ Аврагчийн дуу хоолойг хэрхэн 
таньж, дагах вэ? Би Аврагчид итгэх итгэлээ 
хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? 

Би Аврагчийн тухай мэдлэгээ болон Түүнд 
итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэх гурван арга замыг 
санал болгомоор байна. Эдгээр зарчим шинэ 
биш ч үндсэн зарчмууд гэдгийг та ойлгоно. 
Эдгээрийг Хүүхдийн хэсэгт байнга дуулж, Залуу 
эмэгтэйчүүдийн ангид хэлдэг бөгөөд эдгээр 
нь Халамжийн нийгэмлэгийн олон асуултад 
хариулдаг. Тэдгээр нь хазайдаггүй, төвлөрдөг 
зарчмууд билээ. 

Нэгдүгээрт, “Христийн үгс бидний хийвэл зохих 
бүх зүйлийг бидэнд хэлж болохын тулд Христийн 
үгэн дээр найрлавал”2 бид Их Эзэнийг мэдэж, 
Түүнд итгэх болно. 
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Хэдэн сарын өмнө бид гэр бүлээрээ судар уншиж 
байлаа. Хоёр настай ач хүү маань миний өвөр 
дээр сууж байсан юм. Би хүүгийн маань гэр бүл 
айлчилж ирсэнд эмээ хүний хувьд их баяртай 
байв. 

Судар судалж дуусахад би судраа хаалаа. Унтах 
цаг удахгүй болохыг ач хүү минь мэдэж байв. Тэр 
сэргэлэн цэнхэр нүдээрээ над руу хараад, “Дахиад 
судар уншъя, эмээ” хэмээн мөнхийн үнэнийг 
хэлсэн юм. 

Тууштай сайн аав болох хүү маань надад хандан 
“Ээж, битгий зөвшөөрөөрэй. Наадах чинь 
унтахгүйн тулд тэгж байгаа юм” гэж анхааруулав. 

Тэгсэн ч ач хүү минь дахиад судар уншъя гэж 
байхад уншилгүй яахав. Судраас ахин дахин 
унших нь бидний оюуныг гэгээрүүлж, сүнсийг 
тэтгэн, асуултуудад хариулж, Их Эзэнд итгэх 
итгэлийг маань нэмэгдүүлэн, амьдралаа Түүнд 
төвлөрүүлэхэд тусалдаг. “Та нар тэдгээрийг 
ашиглаж болохын тулд та нар тэдгээрийг 
хичээнгүйлэн судлахыг санаасай хэмээнэ би.”3

Хоёрдугаарт, бид залбирлаар дамжуулан Их 
Эзэнийг таньж мэдэн, Түүнд итгэж болно. 
Бурханд хандан залбирах нь үнэхээр агуу адислал 
юм. “Зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр Эцэгт хандан 
залбирагтун.”4

Надад залбирлын талаар нэгэн нандин дурсамж 
байдаг юм. Би их сургуулийнхаа зуны амралтаар 
Техас мужид ажил хийхээр болсон бөгөөд хуучин 
машинаараа Айдахогоос Техас руу хэдэн зуун 
километр газар явах хэрэгтэй байлаа. Би энэ 
хуучин машинаа Верн гэж дотночлон нэрлэдэг 
юм. Би Вернийхээ дээвэрт нь тултал юм ачаад, 
шинэхэн адал явдалтай учрахад бэлэн боллоо. 

Хаалгаар гарахынхаа өмнө ээжийгээ тэврэхэд, тэр 
“Явахаас чинь өмнө хамтдаа залбиръя” гэв. 

Бид өвдөг сөгдөн, ээж минь залбирч эхлэв. Тэр 
Тэнгэрлэг Эцэгээс миний аюулгүй байдлын төлөө 
тусламж хүслээ. Агааржуулагчгүй машиныг маань 
үүргээ сайн гүйцэтгэхийн төлөө залбирав. Мөн 
зуны турш тэнгэр элчүүд надтай хамт байхын 
төлөө удаан гэгч нь залбирлаа. 

Тэрхүү залбирлаас ирсэн амар амгалан надад 
Их Эзэнд итгэн найдаж, өөрийн ойлголтод 
түшиглэхгүй байх урам зоригийг өгсөн юм. Тэр 
зуны турш олон шийдвэр гаргахад маань Их Эзэн 
замыг зааж өгсөн. 

Бид залбирлаар дамжуулан Тэнгэрлэг Эцэгт 
хандах дадал хэвшилтэй болсноор Аврагчийг 
таньж мэдэн, Түүнд итгэж найдах болно. Бидний 
хүсэл Түүнийхтэй илүү адилхан болно. Хэрэв бид 
итгэлээр асуух аваас Бурханы аль хэдийн өгөхөөр 
бэлтгэсэн адислалуудыг өөрсдөдөө болон бусдад 
баталгаатай болгоно.5

Гуравдугаарт, бид бусдад үйлчлэх үедээ Их 
Эзэнд итгэн найдаж, Түүнийг таньж мэддэг. 
Би аймшигтай, аминд халтай өвчтэй байхдаа 
үйлчлэлийн зарчмыг ойлгож авсан Эми Раитын 
зөвшөөрлөөр дараах түүхийг хуваалцаж байна. 
Эми бичихдээ: “Би 2015 оны 10-р сарын 29-нд 
хавдартай гэдгээ мэдсэн. Энэ хавдрыг давж гарах 
магадлал 17%-тай байв. Эдгэх боломж бараг 
л байхгүй. Би амьдрахын төлөө зүтгэнэ гэдгээ 
мэдэж байсан. Би зөвхөн өөрийнхөө төлөө биш, 
хамгийн гол нь гэр бүлийнхээ төлөө хамаг бүхнээ 
зориулахад бэлэн байв. 12-р сараас химийн 
эмчилгээ хийлгэж эхлэв. Хавдрын эсрэг эмүүд нь 
олон янзын сөрөг нөлөөтэй гэдгийг мэдэж байсан 
ч маш хүндээр өвчилсөн мөртлөө амьд явах нь 
боломжтой зүйл гэдгийг мэдээгүй байсан. 

Нэгэн удаа би химийн эмчилгээ бол хүний эрхийг 
зөрчиж байгаа хэрэг гэж үзээд, нөхөртөө дахиж 
хийлгэж чадахгүй гэдгээ хэлсэн юм. Болилоо, 
дахиж эмнэлэг рүү явахгүй гэж би хэлсэн. Миний 
ухаалаг хань тэвчээртэйгээр сонсоод, ‘За, тэгвэл 
хоёулаа үйлчилж туслах хүн олъё’ гэсэн” гэжээ. 

Юу гэнэ ээ? Эхнэр нь хорт хавдартай, дахиад нэг 
л удаа дотор муухайрах юм уу ганцхан хормын 
өвдөлтийг тэвчиж чадахгүй гэдгийг ойлгоогүй л 
байгаа юм байх даа? 

Эми үргэлжлүүлэн “Миний өвчин улам хүндэрч, 
би арай чүү амьсгалж байгаа амьд хүний хувьд 
сард ганц хоёрхон өдөр л гайгүй байдаг байв. Тэр 
өдрүүдэд бид гэр бүлээрээ үйлчлэл хийх арга зам 
хайдаг байлаа” гэжээ. 
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Нэг өдөр Эмигийн гэр бүл эмнэлэг дээр бусад 
өвчтөний сэтгэлийг засаж, өвчнийг нь хөнгөлөх 
зүйлсээр дүүргэсэн уут тараажээ. Эми унтаж 
чадахгүй үедээ хэн нэгнийг баярлуулах арга зам 
бодож олдог байв. Зарим нь том зүйлс байсан ч 
ихэнхдээ урам зориг хайрласан хайрын зурвас 
бичих, мессеж илгээх зэрэг жижиг зүйлс байсан. 
Хэтэрхий их өвдөлтөөсөө болоод унтаж чадахгүй 
байсан шөнөдөө тэр iPad-аа аваад орондоо хэвтэн, 
нас барсан өвөг дээдсийнхээ төлөө хийгдэх ёстой 
ёслолуудыг хайхад өвчин нь гайхамшигтайгаар 
намжиж, тэсвэрлэх боломжтой болдог байжээ. 

Эми “Үйлчлэл миний амийг аварсан. Эцсийн 
үр дүнд би эргэн тойронд байгаа хүмүүсийнхээ 
зовлон шаналлыг багасгахыг хичээх үедээ олж 
харсан аз жаргалаасаа урагш тэмүүлэх эрч хүчийг 
олж авсан. Би үйлчлэлийн төслөө асар их баярлаж 
хөөрөн, догдолж хүлээдэг болсон. Одоог хүртэл 
энэ нь маш сонин зүйл мэт санагддаг. Халзан, 
химийн хор шингэсэн, амьдрахын төлөө тэмцэж 
байгаа хүн ‘одоо бол би өөрийгөө л бодох үе’ 
гэж бодох нь зүй ёсны хэрэг гэж та бодож байгаа 
байх. Гэвч би өөрийгөө, өвчин зовлонгоо бодох 
үед дэлхий гүн харанхуй, гутрал гунигтай газар 
болж хувирч байсан. Харин бусдад анхаарлаа 
төвлөрүүлэх үед гэрэл, найдвар, эрч хүч, урам 
зориг, баяр баясал бүхий газар болж байсан. Энэ 
нь Есүс Христийн Цагаатгалын дэмжих, эдгээх, 
боломж олгох хүчний ачаар боломжтой болдог 
гэдгийг би мэднэ” гэж гэрчилжээ. 

Эми Их Эзэнийг таньж мэдсэнээр Түүнд итгэж 
найдсан. Хэрвээ тэр өөрийн ойлголтод өчүүхэн 
төдий түшиглэсэн бол бусдад үйлчлэх тухай 
санааг эсэргүүцэх байсан. Үйлчлэл түүнд өвчин 
зовлонгоо тэвчиж, “Та нар бусдадаа үйлчилж 
байгаа нь та нар зөвхөн Бурхандаа үйлчилж 
байгаа”6 хэрэг юм хэмээх судрын дагуу амьдрах 
боломжийг олгосон. 

Есүс Христ ертөнцийг ялсан. Түүний ачаар, 
Түүний хязгааргүй Цагаатгалын ачаар бид 
бүгдээрээ бүх зүйл сайхан болно гэдгийг мэддэг 
учраас итгэж найдах агуу том шалтгаантай. 

Эгч нар аа, бид бүгд Эзэнд итгэж, хазайхгүй байж 
чадна. Бид Аврагчийг таньж мэдсэнээр Түүнд 
амьдралаа төвлөрүүлж чадах бөгөөд Тэр бидний 
замыг шулуун болгох болно. 

Есүс Христийг “Би энд байна, намайг илгээгтүн” 
хэмээн хэлэх үед дэргэд нь зогсох боломжийг 
бидэнд өгсөн тэрхүү итгэл найдварыг энд 
үзүүлэхээр бид дэлхий дээр байна.7 

Хүндэт эгч нар минь, ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон “бидэнд амлагдсан адислал хязгааргүй. 
Бидний аж төрж буй нийгмийн орчин бохирдож, 
хүнд сорилтууд бидний амьдралд тохиолдлоо 
ч гэсэн Сайн мэдээний тухай бидний мэдлэг, 
Тэнгэрлэг Эцэгээ болон Аврагчаа хайрлах бидний 
хайр биднийг тайтгаруулж, дэмжих … болно.  … 
Энэ дэлхийд биднийг ялах юу ч байхгүй”8 хэмээн 
гэрчилсэн. 

Би хайртай бошиглогчийнхоо үгс дээр гэрчлэлээ 
нэммээр байна. Хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
болон Аврагчдаа итгэн, өөрсдийн ойлголтод 
тулгуурлахгүй байх аваас Тэд бидний замыг 
шулуутгаж, нигүүлслийн мутраа сунгах болно. 
Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 

Тэмдэглэл:	2017	оны	4-р	сарын	1-нд	Кордон	эгч	
Хүүхдийн	хэсгийн	ерөнхий	ерөнхийлөгчийн	
зөвлөлийн	хоёрдугаар	зөвлөхөөс	чөлөөлөгдөж,	
нэгдүгээр	зөвлөхөөр	дуудагдсан.	
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Тэнгэр	дэх	Эцэг	маань	Өөртэй	нь	адил	ариун	
болоход	шаардлагатай	бүхнийг	бидэнд	бэлдэж	
өгсөн.	

Би энэ хуралдаанд 
бэлтгэж байхдаа, 
уулзаж байсан хол 
ойрын олон итгэлтэй 
эгч нарт зүрх сэтгэлээ 
хандуулсан билээ. 
“Нэрд нь зохих 
яруу алдрыг Эзэнд 
өргөгтүн. Өргөлөө 
авчран Түүний 
өмнө ир. Ариун 
хувцастайгаар Эзэнд 
мөргөгтүн”1 хэмээх 

Давид хааны талархлын дууллын үгс тэднийг 
хамгийн оновчтой дүрсэлсэн гэж би үздэг. 

Би зүрх сэтгэл нь бүхий л сайн сайханд төвлөрч, 
Аврагчтай адил болохыг хүсдэг эгч нараас 
ариун байдлын гоо үзэсгэлэнг олж хардаг. Тэд 
өдөр тутмын амьдарч буй байдлаараа Их Эзэнд 
бүхий л бодгаль, зүрх сэтгэл, хүч чадал, оюун 
ухаан, чадавхаа зориулж байдаг билээ.2 Ариун 
байдал бол зарлигуудыг дагаж, Бурхантай хийсэн 
гэрээнүүдээ хүндэтгэн сахихад гаргаж буй хичээл 
зүтгэл, чармайлт юм. Ариун байдал бол Ариун 
Сүнсийг зам заагчаа байлгах сонголтуудыг 
хийж3, эгэл байдлаа орхин, Их Эзэн Христийн 
Цагаатгалаар дамжуулан гэгээнтэн болох явдал 
юм.4 “[Амьдралын маань] мөч бүр Их Эзэнд 
хандсан ариун байдал байх ёстой.”5 

Тэнгэрийн Бурхан Израилийн хүүхдүүдэд: 
“Учир нь Би бол та нарын Бурхан Эзэн. Тиймээс 
өөрсдийгөө ариусгаж, ариун бай. Учир нь Би 
ариун билээ. Та нар … өөрсдийгөө бузарлаж 
болохгүй” хэмээн зарлиглажээ.6 

Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон: “Тэнгэрлэг Эцэг 
Бурхан маань бидэнд өндөр жишиг тавьдаг. … 
Тэр биднийг ‘селестиел алдар сууг тэсэн гарч’ 
(C ба Г 88:22), ‘Түүний дэргэд амьдарч’ (Mосе 
6:57)7 болохын тулд ариун болгохыг зорьсон. 
Lectures on Faith (Итгэлийн талаарх лекц) номонд 
“Түүний төгс төгөлдөр, ариун байдлыг өөртөө 
агуулахгүйгээр хэн ч түүний алдар суугаас 
хүртэхгүй”8 гэсэн байдаг. Тэнгэр дэх Эцэг маань 
биднийг мэддэг. Тэр бидэнд хайртай бөгөөд 
Өөрийн адил ариун болоход шаардлагатай 
бүхнийг бидэнд бэлдэж өгсөн. 

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн охид бөгөөд бидний хүн 
нэг бүр ариун байдлын бурханлаг өвийг хүлээн 
авсан. Тэнгэр дэх Эцэг маань “Болгоогтун, Бибээр 
Бурхан; Ариун Хүн нь миний нэр”9 хэмээн 
тунхагласан юм. Өмнөх амьдралдаа бид Эцэгээ 
хайрлаж, Түүнийг шүтэн биширч, Түүнтэй адил 
болохыг хүсэж байсан. Тэрээр эцэг хүний төгс 
хайраар бидэнд Өөрийн Ганц Хүү Есүс Христийг 
бидний Аврагч, Гэтэлгэгч болгохоор өгсөн билээ. 
Тэр бол Ариун Хүний Хүү.10 Түүний нэр нь 
“Ариун”11, “Израилийн Ариун Нэгэн”12 юм. 

Бидний ариун байх итгэл найдвар Христэд 
мөн Түүний нигүүлсэл, ач ивээлд төвлөрдөг. 
Есүс Христэд болон Түүний Цагаатгалд итгэн, 
бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж, чин 
сэтгэлээсээ наманчлах үед13 цэвэр ариун, толбогүй 
болох боломжтой. Бид нүглээсээ ангижрахын 
тулд усанд умбуулах баптисм хүртдэг. Биднийг 
зүрх сэтгэлээ нээж, Ариун Сүнсийг хүлээн авах 
үед бодгаль маань ариусдаг юм. Долоо хоног 
бүр бид ариун ёслолоос хүртдэг. Бид Түүний 
Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлгаж 
болохын тулд зөв шударга байх чин хүсэлтэй 
байж, наманчлалын сүнсээр өөрсдөдөө Христийн 
нэрийг авч, Түүнийг дурсан санаж, зарлигуудыг 

Ариун байдлын гоо үзэсгэлэн 

ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ КЭРОЛ Ф.МАККОНКИ 

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НЭГДСЭН ÕÓÐÀËÄÀÀÍ
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нь дагахад бэлэн хэмээн гэрээлдэг. Бид Эцэг, Хүү, 
Ариун Сүнстэй нэг болохыг үргэлжлүүлэн хичээх 
явцдаа Тэдний бурханлаг зан чанараас хүртэгчид 
болдог.14 

Гэрээгээ сахих нь ариун байдал юм 

Биднийг Бурханы хувьд сайн сайхан, магтууштай 
бүх зүйлээс холдуулж болох олон сорилт, уруу 
таталт, бэрхшээл байдгийг бид мэднэ. Гэхдээ мөнх 
бус амьдрал дахь туршлагууд маань бидэнд ариун 
байдлыг сонгох боломж олгодог. Гэрээгээ сахихын 
тулд гаргадаг золиослолууд нь ихэнхдээ биднийг 
ариусган цэвэршүүлдэг юм. 

Гана улсын 13 настай Еванжэлин охины дүр 
төрхөөс би ариун байдлыг харж байсан. Тэр 
охин Биихайв ангийн ерөнхийлөгчийн дуудлагаа 
хичээнгүйлэн гүйцэтгэх замаар гэрээгээ сахидаг. 
Тэр идэвх султай найз залуу эмэгтэйчүүдийнхээ 
гэрт очиж, тэднийг сүмд явуулахыг аав, ээжээс 
нь гуйдаг гэдгээ даруухнаар тайлбарласан. Ням 
гарагт хүүхдүүд нь гэр орныхоо ажилд туслах 
хэрэгтэй байдаг учраас тэднийг явуулахад хэцүү 
байдаг гэж аав, ээж нь түүнд хэлдэг аж. Тийм 
болохоор Еванжэлин гэрт нь очиж, гэр орных нь 
ажилд тусалдаг бөгөөд түүний хичээж зүтгэсний 
ачаар найзуудыг нь сүмд очихыг зөвшөөрдөг 
байна. 

Хэрвээ бид холбогдох гэрээнүүдийг сахих аваас 
ариун нандин санваарын ёслолууд нь биднийг 
өөрчлөн, ариусгаж, Их Эзэний дэргэд очиход 
бэлтгэдэг. Иймээс бид бас нэг нэгнийхээ ачаанаас 
үүрэлцэж, бие биенээ хүчирхэгжүүлдэг. Түүнчлэн 
бид ядуу, өлссөн, нүцгэн мөн өвчтэй нэгэнд 
сүнслэг болон материаллаг тусламж үзүүлэх үедээ 
нүглийнхээ ангижралыг хадгалж үлддэг.16 Мөн 
бид Хүндэтгэлийн өдрийг ариун байлгаж, Их 
Эзэний ариун өдөр зохистойгоор ариун ёслолыг 
хүлээн авахдаа өөрсдийгөө дэлхийгээс толбогүй 
байлгаж чаддаг.17

Бид гэр бүлээ адисалж, гэр орноо цэвэр ариун 
газар болгож чаддаг. Бид цэвэр ариун, дуусашгүй 
хайраар дүүргэгдэж болохын тулд хүслээ хянаж 
мөн18 бусдад нинжин сэтгэлээр, энэрэнгүй 
хандаж, Бурханы гэрч болон зогсдог. Ийнхүү бид 
нэг зүрх сэтгэл, нэг оюунтай байж, зөв шударга 
ёсонд хамтдаа оршин суудаг ариун бөгөөд 
Сионы хүмүүс болдог билээ.19 “Учир нь Сион 

гоо үзэсгэлэнд, мөн цэвэр ариун байдалдаа өсөн 
дэгжих ёстой.”20 

Эгч нар аа, ариун сүмд ирж бай. Хэрэв бид 
Аврагчийг ирэх үед Түүнийг хүлээн авахад 
бэлтгэлтэй ариун хүмүүс болохыг хүсэж байвал 
өндийн, гоёмсог өмсгөлөө өмсөх ёстой.21 Бид 
“цэврээр хувцасла[хын], тийм ээ, бүр зөв 
шударгын орхимжтой бай[ж]”22 болохын тулд 
дэлхийнхний замыг шийдвэр төгс, нэр төртэй 
орхиж, гэрээнүүдээ сахих ёстой. 

Ариун Сүнсийг зам заагчаа болгох нь ариун 
байдал юм 

Ариун байдал бол Сүнсний бэлэг. Бид амьдралдаа 
Ариун Сүнсний ариусгагч хүчийг нэмэгдүүлэх 
зүйлс хийхийг сонгосноор энэ бэлгийг хүлээж 
авдаг. 

Мартад Есүс Христийг гэртээ хүлээн аваад, 
чадлынхаа хэрээр үйлчилье гэсэн гүн хүсэл 
төржээ. Харин охин дүү Мариа нь “Эзэний хөлд 
суугаад” үгийг нь сонсохыг хүсэв. Марта үйлчлэх 
ажилд нь хэн ч туслахгүй байгаад түүртэн, “Эзэн, 
дүү минь үйлчлэх ажилд намайг ганцаар орхисныг 
Та анзаарахгүй байна уу?” гэж гомдолложээ. 

Миний төсөөлж чадах хамгийн зөөлөн зэмлэх 
дараах үгс надад маш их таалагддаг. Төгс хайр, 
цаглашгүй энэрэнгүй сэтгэлээр Аврагч: 

“Марта, Марта, чи мөн ч их зүйлд санаа тавьж 
зовох юм даа. 

Үнэндээ ганцхан юм л хэрэгтэй билээ. Мариа 
өөрөөс нь зайлуулагдашгүй сайныгаа л сонгон 
авчээ гэв.23 

Эгч нар аа, ариун байхын тулд бид Израилийн 
Ариун Нэгний хөлд сууж суран, ариун байдалд 
цаг зав гаргах ёстой. Бид утсаа, хэзээ ч дуусдаггүй 
хийх ажлын жагсаалтаа, дэлхийн санаа зовоосон 
асуудлаа хойш тавьдаг уу? Залбирч, судлан, 
Бурханы үгийг чих тавин сонссоноор Түүний 
цэвэршүүлэгч, эдгээгч хайр бидний бодгальд бий 
болдог. Түүний ариун, цэвэршүүлэгч Сүнсээр 
дүүргэгдэж болохын тулд ариун байхад цаг зав 
гаргацгаая. Бид Ариун Сүнсийг зам заагчаа 
болгосон цагт ариун байдлын гоо үзэсгэлэнд 
Аврагчийг хүлээн авахад бэлтгэгдсэн байх 
болно.24 
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Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан гэгээнтэн 
болох нь ариун байдал юм 

Бенжамин хааны сүнсээр өдөөгдсөн үгсийн дагуу, 
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан гэгээнтэн 
болдог хүмүүс Аврагчтай адил хүлцэнгүй, 
номхон, даруу, тэвчээртэй, хайраар дүүрэн 
байдаг.25 Тэр Есүс Христийн талаар: “засаглах тэр, 
байсан, мөн үүрд мөнхөөс үүрд мөнхөд байдаг 
тэр, Төгс Хүчит Их Эзэн хүмүүний үрсийн дунд 
тэнгэрээс бууж ирэх болно, мөн махбодийн асарт 
орших болно” хэмээн бошиглосон. Тэр өвчтэй, 
хазгар, дүлий, сохор хүмүүсийг адислахаар мөн 
үхэгсдийг амилуулахаар ирсэн билээ. Гэсэн хэдий 
ч Тэр “энэ нь үхэлд хүргэхээс бусдаар бол бүр 
хүмүүний тэвчиж чадахаас илүүг”26 тэвчсэн юм. 
Хэдийгээр аврал нь гагцхүү Түүгээр дамжин 
ирдэг ч, Тэр шоолуулж, зодуулж мөн цовдлуулсан. 
Гэвч Бурханы Хүү бид бүгдэд үхлийг ялан дийлэх 
боломж олгохын тулд булшнаас амилсан. Тэр л 
ганцаараа дэлхийнхнийг зөв шударга шүүхээр 
зогсоно. Тэр бид бүхнийг аварна. Тэр бол 
Израилийн Ариун Нэгэн юм. Есүс Христ бол 
ариун байдлын гоо үзэсгэлэн билээ. 

Бенжамин хааны хүмүүс түүний үгсийг 
сонсоод, газарт сөхрөн унацгаасан ба Бурханы 
ач ивээл, алдар суугийн өмнө тэдний даруу 
байдал, хүндэтгэл бишрэл тийм агуу байв. 
Тэд өөрсдийн хилэнцэт байдлыг олж харжээ. 
Бид Их Эзэн Христийн ач ивээл, нигүүлсэлд 
бүрэн тулгуурладаг гэдгээ харж чаддаг билүү? 
Материаллаг болоод сүнслэг бэлэг бүр Христээр 
дамжин ирдэг гэдгийг бид ойлгодог уу? Эцэгийн 
мөнхийн төлөвлөгөөний дагуу, энэ дэлхий дэх 
амар амгалан, мөнх амьдралын алдар суу зөвхөн 
Түүний ариун Хүүгээр дамжин биднийх болдог 
гэдгийг бид санадаг уу? 

Бид Бенжамин хааны хүмүүстэй дуу хоолойгоо 
нэгтгэн, “Ай нигүүлсэж хайрла, мөн бид 
нүглүүддээ өршөөлийг хүлээж авч болохын тулд 
мөн зүрх сэтгэл маань ариуссан байж болохын 
тулд Христийн цагаатгагч цусыг нөлөөлүүлээч; 
учир нь бид Есүс Христэд, тэнгэр ба газар, мөн 
бүх зүйлийг бүтээсэн Бурханы Хүүд итгэдэг”27 
гэж хашгирах болтугай. 

Хэрэв бид Израилийн Ариун Нэгэн дээр ирэх 
аваас баяр хөөрөөр дүүрч, нүглийнхээ ангижрал, 
ухамсрын амар амгаланг хүлээн авах боломж 

олгохоор Түүний Сүнс бидэн дээр ирнэ гэдгийг би 
гэрчилж байна. 

Тэнгэрлэг Эцэг бидний хүн нэг бүрд цэвэр ариун 
болох чадавхыг өгсөн юм. Бид гэрээнүүдээ сахиж, 
Ариун Сүнсийг удирдамжаа болгохын тулд чадах 
бүхнээ хийх болтугай. Бид үхэшгүй байдал, мөнх 
амьдралыг хүлээн авч мөн Бурхан Эцэгтээ нэрэнд 
нь зохих яруу алдрыг өргөж болохын тулд Есүс 
Христэд итгэх итгэлтэй байж Түүний цагаатгалаар 
дамжин гэгээнтэн болдог. Ариун байдлын гоо 
үзэсгэлэнд Их Эзэнийг шүтэн биширч болохын 
тулд бидний амьдрал ариун нандин өргөл болох 
болтугай. Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Итгэлтэй	эмэгтэй	Аврагч	Есүс	Христэд	
төвлөрдөг,	Түүний	цагаатгах	золиослолын	
амлалтаар	дамжуулан	найдвар	тээж	байдаг	
шавь	юм.	

Хайрт эгч нар минь, 
бид та нарт маш 
их хайртай бөгөөд 
Тэргүүн Зөвлөлийн 
уриалгыг болон 
#Намайг харь хүн 
байтал үйлчлэлийг 
өгөөмрөөр, урам 
зоригтой хүлээн авсанд 
тань гүнээ талархаж 
байна. Үргэлжлүүлэн 
залбирч, Сүнсний 
шивнээг сонсон, 

хүлээж авсан сүнслэг өдөөлтийнхөө дагуу 
үйлдээрэй. 

Орон нутагт эсвэл өөр улсад аялж явахад минь 
хүмүүс надаас “Та намайг санаж байна уу?” гэж 
асуух нь тийм ч хачирхалтай тохиолдол биш 
байдаг. Би үнэхээр төгс биш болохоор хүмүүсийн 
нэрийг ихэнхдээ санадаггүй гэдгээ хүлээн 
зөвшөөрч байна. Гэсэн ч би Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хайртай охид, хөвгүүдтэй уулзахдаа Түүний надад 
мэдрүүлсэн жинхэнэ хайрыг санадаг. 

Саяхан надад шоронд байгаа хайр татам хэдэн 
эмэгтэйтэй уулзах боломж тохиосон юм. Тэдэнтэй 
сэтгэл хөдлөм салах ёс хийж байхад нэгэн эмэгтэй 
надад “Бөртон эгч ээ, биднийг битгий мартаарай” 
гэлээ. Намайг та бүхэнтэй бодлоо хуваалцаж 
байхад мартагдахыг хүсээгүй тэр эмэгтэй болон 
тэнд байсан бусад эмэгтэй өөрсдийг нь мартаагүй 
гэдгийг мэдэрнэ гэж би найдаж байна. 

Аврагчийн үед амьдарч байсан итгэлтэй 
эмэгтэйчүүд Аврагч Есүс Христэд төвлөрдөг 

байсан. 

Манай бүх насны эгч нар бид бүхний эрмэлздэг 
итгэлтэй шавийн загварыг харуулсан. “Шинэ 
Гэрээнд Есүс Христэд болон [Түүний Цагаатгалд] 
итгэх итгэлээ хөгжүүлсэн, Түүний сургаалуудыг 
судалж, тэдгээрийн дагуу амьдарсан, Түүний 
үйлчлэл, гайхамшгуудыг болон сүр жавхланг 
гэрчилсэн нэрийг нь мэдэх болон үл мэдэх 
[итгэлтэй] эмэгтэйчүүдийн тухай түүхүүд гардаг. 
Эдгээр эмэгтэй авралын ажлын чухал гэрч, үлгэр 
жишээ шавь нар болсон.”1 

Лукийн номонд гардаг дараах түүхүүдийг авч 
үзье. Эхнийх нь Аврагчийн тохинууллын үеийн 
түүх юм. 

“… Удалгүй Есүс нэг хот, суурингаас нөгөөд хүрч, 
Бурханы хаанчлалыг тунхаглаж, дэлгэрүүлж байв. 
Арван хоёр нь Түүнтэй хамт байлаа. 

Мөн итгэлтэй эмэгтэйчүүд болох… Магдалын 
эмэгтэй гэгддэг Мариа, … Иоанна, мөн Сузанна 
болон өөр олон хүмүүс байж өөрсдийнхөө өмч 
хөрөнгөөр тус нэмэр болж байлаа”2 

Дараагийнх нь Түүний амилалтын үед болсон 
түүх. 

“Харин итгэлтэй эмэгтэйчүүд … өглөө эрт булш 
уруу очоод, 

… Түүний цогцсыг олсонгүй. Тэгээд буцаж 
ирээд, Түүнийг амьд гэж хэлсэн тэнгэр элч нарын 
үзэгдлийг харснаа бидэнд ярив.”3 

Би эдгээр түүхийн хэсгийг өмнө нь олон удаа 
уншихдаа “итгэлтэй эмэгтэйчүүд” гэснийг 
зүгээр л анзаарахгүй өнгөрөөчихдөг байсан ч 
саяхнаас эдгээр үгэнд анхаарлаа хандуулж эхэлсэн 
юм. Эдгээр хэсгийн талаар илүү анхааралтай 

Итгэлтэй эмэгтэйчүүд 
ХАЛАМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 

ЛИНДА К.БӨРТОН 
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эргэцүүлэн бодохдоо, энэ эмэгтэйчүүд итгэлтэй 
гэж дуудагдахаас аргагүй юм байна гэдгийг 
ойлгосон. Итгэлтэй эмэгтэйчүүд гэдэг нь “итгэл 
дүүрэн,” “эерэг бодолтой,” “бат итгэлтэй,” 
“тууштай,” “эргэлзээгүй,” “баттай,” “найдвартай” 
гэсэн утгатай.4 

Би эдгээр хүчирхэг тодорхойлолтын талаар 
тунгаан бодохдоо, Шинэ Гэрээнд гардаг 
Аврагчийн талаар эерэг, итгэл төгс, тууштай, 
баттай гэрчлэлээ хуваалцсан хоёр итгэлтэй 
эмэгтэйг санасан. Хэдийгээр тэд бидний л адил 
төгс биш ч тэдний гэрчлэл сүнслэг нөлөөтэй. 

Аврагчийн талаар мэдсэн зүйлсээ ирж, үз хэмээн 
бусдыг урьсан, худаг дээрх нэр нь дурдагдаагүй 
эмэгтэйг санаж байна уу? Тэрээр “Тэр Христ биш 
үү?” хэмээн асуулт хэлбэрээр итгэлтэй гэрчлэлээ 
хуваалцсан.5 Түүний гэрчлэл болон урилга үнэхээр 
хүчтэй байсан бөгөөд “олон хүн Есүст итгэсэн.”6 

Ах Лазарыгаа нас барсны дараа Их Эзэний 
хайртай шавь, найз болох Марта “Эзэн, Та энд 
байсан бол миний ах үхэхгүй байх байсан” хэмээн 
сэтгэл нь ихэд өвдөн хэлсэн. Тэрээр үргэлжлүүлэн 
“Тийм боловч одоо Та Бурханаас юу ч гуйсан, 
Бурхан Танд өгнө гэдгийг би мэдэж байна” хэмээн 
итгэлтэйгээр хэлснийг эргэцүүлэн бодоорой. 
Тэр “Та бол Бурханы Хүү болох Христ, ертөнцөд 
ирэх Нэгэн мөн гэдэгт би итгэсэн”7 гэж гэрчилсэн 
байдаг. 

Бид энэ эгч нараас итгэлтэй эмэгтэйчүүд Аврагч 
Есүс Христэд төвлөрдөг, Түүний цагаатгах 
золиослолын амлалтаар дамжуулан найдвар тээж 
байдаг шавь нар юм гэдгийг сурч болно. 

Сэргээлтийн үеийн гэрээгээ сахидаг итгэлтэй 
эмэгтэйчүүд ба золиослол хийх хүсэлтэй байх нь 

Эрт үед итгэлтэй эмэгтэйчүүд Есүсийн сургаалыг 
гэрчилж мөн түүний дагуу амьдарч байхдаа 
золиослол хийдэг байсан. Сэргээлтийн эхэн 
үеийн итгэлтэй эмэгтэйчүүд ч мөн адил үйлдэж 
байсан. Друсилла Хендрикс болон түүний гэр 
бүл шинэхэн хөрвөгчид байхдаа Миссуригийн 
Клей гүнлэг дэх гэгээнтнүүд дээр ирсэн хавчлага 
мөрдлөг дунд зовж байв. Нөхөр нь Крүүкт голын 
тулааны үеэр бие нь мэдээгүй болсон бөгөөд 

Друсилла нөхрөө асарч сувилахаас гадна гэр бүлээ 
тэжээх үүрэгтэй болсон юм. 

“Гэр бүл нь ямар ч хүнсгүй болсон хүндхэн цаг 
үед ‘Тэвчээртэй хүлээ, учир нь Их Эзэн та нарыг 
хангах болно’ гэж хэлэх нэгэн дуу хоолойг тэрээр 
сонссон. 

Хүү нь Мормон батальонд сайн дураараа элсэхээр 
болсонд эхэндээ Друсилла дургүйцэж, Тэнгэрлэг 
Эцэгт хандан залбирахдаа ‘Чи хамгийн дээд алдар 
сууг авахыг хүсэхгүй байна уу?’ гэсэн дуу хоолойг 
сонсох хүртлээ тэвчин, сэтгэл дотроо тэмцэлдэн 
байв. Мэдээж хэрэг тэр ‘Хүсэж байна’ хэмээн 
хариулсан бөгөөд уг дуу хоолой түүнд ‘Хамгийн 
агуу золиослолыг хийхгүйгээр хэрхэн үүнийг 
хүлээж авах вэ?’ гэжээ.”8 

Бид энэхүү итгэлтэй эмэгтэйгээс гэрээнүүдээ 
сахихад золиослол хийх хүсэл шаардагдана 
гэдгийг суралцдаг. 

Өнөө үеийн итгэлтэй эмэгтэйчүүд ба Аврагчийн 
ирэлтийг ёслон тэмдэглэхээ санаж, үүнд бэлтгэх 
нь 

Би Аврагчийн үеийн болон Сэргээлтийн 
эхэн үеийн итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн талаар 
дурдлаа. Харин  та нар өнөө үеийн итгэлтэй 
эмэгтэйчүүдийн үзүүлж буй шавийн үлгэр жишээ, 
гэрчлэлийн талаар юу гэж бодож байна вэ? 

Би Азид томилолтоор явж байхдаа уулзсан олон 
итгэлтэй эмэгтэйгээс сүнслэг нөлөөг мэдэрсэн. 
Ялангуяа Энэтхэг, Малайз, Индонезийн гэр 
бүлээсээ ганцаараа Сүмийн гишүүн хүмүүс гэртээ 
сургаалын дагуу амьдрахаар хичээж, ихэнхдээ улс 
орныхоо болон гэр бүлийнхээ соёл уламжлалтай 
зөрчилддөг сургаалаар амьдрах гэж асар их 
золиослол гаргаж байгаа нь надад гайхалтай 
сэтгэгдэл төрүүлсэн юм. Хонконг, Тайваний 
олон үеэрээ Сүмийн гишүүн байгаа итгэлтэй 
эмэгтэйчүүд Аврагчид төвлөрч, гэрээнүүдээ 
сахихын тулд золиослол хийх хүсэлтэй байснаар 
үргэлжлүүлэн гэр бүл, Сүмийн гишүүд, эргэн 
тойрныхоо хүмүүсийн амьдралыг адисалсаар 
байна. Тэдэнтэй адил итгэлтэй эмэгтэйчүүд Сүм 
даяар бий. 
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ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зураг хүсэхэд тэр энэ 
зургийг явуулжээ. Жэнни өөрөө итгэлтэй эмэгтэй 
учир хүмүүсийг бусдын төдийгүй өөрийнхөө 
ачаанаас хөнгөлөлцөхөд уриалдаг. 

Жэнни итгэлтэй эмэгтэйн хувиар “Бид энд 
бусдыг аврахын зэрэгцээ өөрсдийгөө аврахаар 
ирсэн. Тэрхүү аврал нь Есүс Христтэй 
хамтарснаар, Түүний ач ивээл, Цагаатгал, Сүм 
дэх эмэгтэйчүүдийг хайрлах хайрыг ойлгосноор 
ирдэг. Энэ нь хэн нэгний үсийг самнаж өгөх, 
найдвар, ач ивээлийн захиастай сүнслэг, тодорхой, 
илчлэлт бүхий захидал бичих зэрэг энгийн 
зүйлсээр тохиодог”9 хэмээн гэрчилсэн. 

Эгч нар аа, бид сэтгэлээр унасан, эргэлзээтэй, 
урам хугарсан, нүгэлтэй, харууссан эсвэл 
цөхөрсөн үедээ худаг дээрх итгэлтэй эмэгтэйн 
адил “Тэр Христ биш үү?” хэмээн гэрчлэлээ 
хуваалцан, бусдыг ийнхүү үйлдэхэд уриалж, 
амийн уснаас хүртэх Их Эзэний урилгыг хүлээн 
авах байх гэж би найдаж байна. 

Яг л Мартагийн ахыг нас барахад түүнд амьдрал 
шударга бус санагдсан шиг бид ганцаардал, 
үргүйдэл, хайртай хүмүүсээ алдах, гэрлэлт, гэр 
бүлтэй болох боломжоо алдах, гэр бүл салах, дааж 
давшгүй сэтгэлийн дарамт, бие махбодын юм уу 
сэтгэцийн өвчин, тэвчишгүй бэрх сэтгэл хямрал, 
сэтгэл санааны тайван бус байдал, донтолт, 
санхүүгийн хямрал эсвэл байж болох олон 
төрлийн харуусал гунигтай туршлагаасаа болж 
амьдрал шударга бус санагдах үед Мартаг санаж, 
түүн шиг “Тийм боловч … Та бол Бурханы Хүү 
болох Христ … мөн гэдэгт би итгэсэн” хэмээн 
итгэл төгс гэрчлэлээ хуваалцаасай гэж би хүсэж 
байна. 

Бидний хайртай Аврагчийг загалмай дээр зовж 
шаналан байхад нь орхиж явахаас татгалзан, 
хэдэн цагийн дараа Түүний алдар суут амилалтын 
анхны итгэлтэй гэрч болох завшаан тохиосон олон 
итгэлтэй эмэгтэйг санаарай. Залбирч, судраас 
суралцахдаа Түүнд илүү ойрхон байцгаая. Ариун 
ёслолын үеэр Түүний цагаатгах золиослолын 
ариун бэлгэ тэмдгээс долоо хоног тутам 
хүртэн, бусдад тусламж хэрэгтэй үед үйлчилж, 
гэрээгээ сахин, Түүнд ойртоцгооё. Тэгснээр бид 
Түүнийг дахин ирэхэд алдар суут ирэлтийг нь 

Хэдэн арван жил миний амьдралыг адисалж 
байгаа бас нэгэн итгэлтэй эмэгтэй сүүлийн 15 
жилийн турш булчин сулрах өвчин буюу биеийг 
сульдуулдаг, давшингуй явцтай маш хүнд 
өвчинтэй тэмцэж байна. Тэргэнцэр хүрч очих 
газраар хөдөлгөөн нь хязгаарлагддаг ч гэсэн тэр 
талархалтай байж, “Чадна, чадна жагсаалт”-
аа хөтлөхийг хичээдэг. Энэ жагсаалтад түүний 
хийж чадах зүйлс багтдаг бөгөөд тэр үүнийгээ 
би амьсгалж чадна, би залгиж чадна, би залбирч 
чадна, би Аврагчийнхаа хайрыг мэдэрч чадна гэх 
мэтээр үргэлжлүүлэн хөтөлсөөр байдаг. Тэр бараг 
өдөр бүр гэр бүл, найзууддаа Христэд төвлөрсөн 
итгэлтэй гэрчлэлээ хуваалцдаг. 

Би саяхан Жэннигийн түүхийг сонссон. Тэр 
буцаж ирсэн номлогч бөгөөд түүнийг номлолдоо 
үйлчилж байх үед эцэг эх нь салсан аж. Гэртээ 
харих талаар бодох нь “түүнийг хэчнээн их 
айлгаж байсныг” тэр ярьж билээ. Тэр Итали дахь 
номлолоо дуусгаад Нэгдсэн Улс руу гэртээ харих 
замдаа номлолын гэрээр ороод гарчээ. Номлолын 
ерөнхийлөгчийн эхнэр болох итгэлтэй эмэгтэй 
үсийг нь самнаж өгч хайраа үзүүлсэн юм. 

Хэдэн жилийн дараа Жэнни тойргийнхоо 
Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөр 
дуудагдахад гадасны Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгч, Есүс Христийн шавь Тэрри хэмээх 
итгэлтэй эмэгтэй түүний амьдралыг адисалсан 
байна. Тэр үед Жэнни докторын дипломын ажлаа 
бичиж байсан аж. Тэрри зөвхөн удирдагчийн 
хувиар Жэннид үйлчлээд зогсоогүй, 10 цагийн 
турш Жэннитэй хамт эмнэлэгт байж, цусны 
хавдартай гэсэн цочирдом онош сонсох үед ч 
дэргэд нь байв. Тэрри түүнийг эмнэлэгт эргэн 
очиж, эмчид үзүүлэхээр явахад нь машинаараа 
хүргэж өгдөг байжээ. Жэнни “Би хэд хэдэн удаа 
түүний машин дотор бөөлжсөн байх” хэмээн 
нуулгүй хэлж байсан. 

Тэрээр өвчнөө үл харгалзан тойргийн Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөр итгэлтэй 
үйлчилсээр байсан юм. Тэр маш хүнд хэцүү 
нөхцөл байдалд байхдаа ч утсаар ярьж, мессеж, 
э-мэйл бичиж, эгч нарыг өөртэй нь ирж уулзахыг 
урьж байлаа. Эгч нарыгаа алсаас хайрлан, 
хүмүүст ил захидал, зурвас илгээдэг байв. 
Тойргоос нь тойргийн түүхийн архивт хадгалах 
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ёслон тэмдэглэх Есүс Христийн шавь итгэлтэй 
эмэгтэйчүүдийн нэг хэсэг байх болно. 

Эгч нар аа, би Тэнгэрлэг Эцэг Эх болон бидний 
Аврагч Есүс Христийг мөн Түүний хязгааргүй 
Цагаатгалыг та бүхнийхээ өмнөөс гэрчилж байна. 
Бошиглогч Иосеф Смит Сэргээлтийн бошиглогч 
байхаар урьдчилан томилогдсон гэдгийг би мэднэ. 
Би Мормоны Ном үнэн бөгөөд Бурханы хүчээр 
орчуулагдсан гэдгийг мэднэ. Бид өнөө үед амьд 
бошиглогчоор адислагдсан. Энэхүү бошиглогч бол 
ерөнхийлөгч Томас С.Монсон юм. Эдгээр үнэний 
тухайд би итгэлтэй байна! Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 

Тайлбар:	2017	оны	4-р	сарын	1-нд	Бөртон	
эгч	Халамжийн	Нийгэмлэгийн	ерөнхий	
ерөнхийлөгчөөс	чөлөөлөгдсөн.	
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Их	Эзэн	шавь	нараа	орхиж	явахдаа	тэдэнд	амар	
амгаланг	амласан.	Тэр	энэ	амлалтыг	бидэнд	ч	
мөн	адил	өгсөн.	

Хайрт эгч нар 
аа, бид энэ үдэш 
Бурханы Сүнсээр 
адислагдсан билээ. 
Хүчирхэг удирдагч 
эгч нарын сүнслэг 
захиас, дуу хөгжим 
бидний итгэлийг 
хүчирхэгжүүлж, хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ 
хийсэн ариун гэрээгээ 
сахих хүслийг өсгөн 

нэмэгдүүллээ. Түүнчлэн бидний Их Эзэн Есүс 
Христийг хайрлах хайр, Түүний цагаатгагч 
золиослолын гайхамшигт бэлэгт талархах сэтгэл ч 
гэсэн өсөн нэмэгдэхийг мэдэрлээ. 

Өнөө орой би та бүхэнд нэгэн энгийн захиасыг 
хүргэх гэсэн юм. Өнөөдөр бид бүгдээрээ амар 
амгаланг мэдэрлээ. Бид бүгдээрээ ийм амар 
амгаланг өөрсдөө, гэр бүлээ мөн эргэн тойрондоо 
байгаа хүмүүсээ мэдрээсэй гэж хүсдэг. Их Эзэн 
шавь нараа орхиж явахдаа тэдэнд амар амгаланг 
амласан. Тэр энэ амлалтыг бидэнд ч мөн адил 
өгсөн. Гэвч Тэрээр амар амгаланг дэлхийн арга 
замаар бус Өөрийнхөө арга замаар өгнө гэж 
хэлсэн юм. Тэрээр амар амгаланг өгөх арга замаа 
тайлбарласан байдаг. 

“Харин Туслагч буюу Миний нэрээр Эцэгийн 
минь илгээх Ариун Сүнс та нарт бүх зүйлийг заах 
бөгөөд Миний та нарт хэлсэн бүгдийг сануулах 
болно. 

Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. Би Өөрийн 
амар амгалангаа та нарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс 
өөр юмыг Би та нарт өгч байна. Та нар зүрхээ бүү 
зовоо. Бүү ай” (Иохан 14:26–27). 

“Амар амгалангаа Би та нарт үлдээнэ” 

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ 

Мозаягийн хөвгүүдэд леменчүүд рүү номлолд 
явахад нь энэхүү амар амгалангийн бэлэг хэрэгтэй 
байлаа. Хийх гэж буй ажил нь ямар агуу болохыг 
мэдрэн, түгших үедээ тэд Бурханд ажлаа дахин 
даатган залбирсан. Мөн “Их Эзэн өөрийн Сүнсээр 
тэдэнд зочилж, мөн тэдэнд: Тайтгарагтун хэмээв. 
Мөн тэд тайтгарцгаав” (Алма 17:10; мөн Алма 
26:27-г үзнэ үү). 

Та нар зарим үед эргэлзээ тээнэгэлзээтэй 
тулгарч, удахгүй хүнд сорилт бэрхшээлтэй нүүр 
тулахаар зэхэх үед энэ амар амгаланг хүсэх байх. 
Мозаягийн хөвгүүд Их Эзэний Моронайд заасан 
зүйлийг мэдэж авсан билээ. Энэ нь бид бүхний 
баримтлах зарчим юм. “Хэрэв хүмүүс надад 
ирэх аваас би тэдэнд өөрсдийнх нь сул доройг 
үзүүлэх болно. Тэд даруу байж болохын тулд 
би хүмүүст сул доройг өгдөг; мөн миний өмнө 
өөрсдийгөө даруусгадаг бүх хүмүүст миний ач 
ивээл хангалттай; учир нь хэрвээ тэд миний өмнө 
өөрсдийгөө даруусгаж, мөн надад итгэлтэй байх 
аваас, тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь 
хүчирхэг болгож өгнө” гэжээ (Ифер 12:27). 

Моронай “эдгээр үгсийг сонсоод, 
тайтгаруулагд[сан]” (Ифер 12:29) гэж хэлсэн. 
Эдгээр нь бидэнд ч бас тайтгарлыг өгнө. Өөрийн 
сул талыг олж хардаггүй хүмүүс өсөж хөгждөггүй. 
Таныг даруу байж, Аврагчид хандахад тусалдаг 
учраас сул талаа мэдэх нь адислал юм. Сүнс 
таныг тайтгаруулаад зогсохгүй таны мөн чанарыг 
Цагаатгалаар дамжуулан өөрчилдөг хүчин зүйл 
юм. Тийн сул дорой зүйлүүд хүчирхэг болдог. 

Сатан итгэлийг тань сорих бөгөөд энэ нь Есүс 
Христийн бүх шавьд тохиолддог зүйл. Эдгээр 
дайралтын эсрэг таныг хамгаалах зүйл бол 
Ариун Сүнсийг хамтрагчаа болгох явдал юм. Тэр 
таны бодгальд амар амгаланг шивнэж, итгэлээр 
урагшлах урам зориг өгнө. Түүнчлэн Есүс 
Христийн гэрэл, хайрыг мэдэрч байсан цаг үеийн 
дурсамжийг тань эргүүлэн авчирна. 
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Эргэн санах нь Сүнсний танд өгч чадах хамгийн 
нандин бэлгүүдийн нэг байж мэднэ. Түүний 
хэлснээр “[Их Эзэн] та нарт хэлсэн бүгдийг 
сануулах болно” (Иохан 14:26). Уг дурсамж нь 
залбирлын хариулт, санваарын ёслол, гэрчлэлийн 
баталгаа эсвэл Бурханы удирдах мутрыг 
өөрийн амьдралд харсан цаг мөч байж болно. 
Ирээдүйд танд хүч чадал хэрэгтэй тэр үед Сүнс 
энэ цуглааны үеэр төрж буй мэдрэмжийг тань 
сануулж магадгүй. Тийм байх болтугай хэмээн би 
залбирч байна. 

Олон жилийн өмнө Австрийн Иннсбрукт төмөр 
саравчинд болсон ариун ёслолын цуглааны 
талаарх нэгэн дурсамжийг Сүнс надад үргэлж 
сануулдаг. Төмөр саравч нь төмөр замын доор 
байв. Дөнгөж арав гаруйхан хүн модон сандал 
дээр сууж байсан. Ихэнх нь залуу болон ахимаг 
насны эмэгтэйчүүд байв. Энэ цөөн тооны 
цугларагчдын дунд ариун ёслол түгээх үед 
талархлын нулимс дуслахыг би олж харсан. Би 
Аврагчийн тэдгээр гэгээнтнийг гэсэн хайрыг 
мэдэрсэн бөгөөд тэд ч бас мэдэрсэн. Гэхдээ миний 
хамгийн тод санаж буй гайхамшиг бол төмөр 
саравчийг дүүргэх гэрэл мөн гэрлийг дагалдан 
ирэх амар амгалангийн мэдрэмж байлаа. Орой 
болсон, цонхгүй байсан ч гэлээ өрөө үд дундын 
нарны гэрэл туссан мэт гэрэлтэй байв. 

Тэр үдэш Ариун Сүнсний гэрэл тод, үлэмж их 
байсан юм. Харин гэрлийг оруулсан цонхнууд 
нь Их Эзэний өмнө гэм нүглээсээ өршөөгдөхийг 
хүсэн, Түүнийг үргэлж дурсан санах гэрээгээ 
хийхээр ирсэн гэгээнтнүүдийн даруухан зүрх 
сэтгэл байлаа. Тэр үед надад Христийг дурсан 
санахад хэцүү байгаагүй бөгөөд тэрхүү ариун 
нандин туршлагын талаарх дурсамж үүнээс 
хойших олон жилийн туршид Түүнийг болон 
Түүний цагаатгалыг дурсан санахад хялбар 
болгож өгсөн юм. Тэр өдөр Сүнс бидэнтэй үргэлж 
хамт байн, гэрэл, амар тайвны мэдрэмжийг өгнө 
гэсэн ариун ёслолын залбирлын амлалт биелж, 
гэрэл, амар амгаланг авчирсан билээ. 

Надад амар амгалан хэрэгтэй үед Их Эзэн над 
дээр олон арга замаар Тайвшруулагчтай хамт ирж 
байсанд би талархаж явдаг. Гэхдээ Тэнгэр дэх 
Эцэг маань бидний тав тухтай байдлаас илүүтэй 
дээш чиглэсэн өсөлт хөгжилд санаа тавьдаг. 
Сударт Ариун Сүнсийг “Тайвшруулагч”-аас 

гадна өөр олон байдлаар тайлбарласан байдаг. 
Жишээлбэл: “Мөн эдүгээ, үнэнээр, үнэнээр, би 
чамд хэлнэ, сайныг үйлдэхэд … хөтөлдөг тэр 
Сүнсэнд итгэлээ тавигтун” (С ба Г 11:12) гэсэн 
байна. Ихэвчлэн Түүний танаар хийлгүүлэх гэсэн 
сайн үйл өөр хэн нэгэнд Бурханы тайтгарлыг 
хүлээн авахад нь туслахтай холбоотой байдаг. 

Их Эзэн Өөрийн мэргэн ухаанаар та нарыг 
хамтад нь Сүмийнхээ байгууллага болон ангид 
авчирсан. Тэр үүнийг сайн үйл хийх хүчийг тань 
өсгөн нэмэгдүүлэхийн тулд хийсэн юм. Та эдгээр 
байгууллагад Түүний өмнөөс бусдад үйлчлэх 
тодорхой үүрэг хүлээсэн билээ. Жишээлбэл: 
хэрвээ та залуу эмэгтэй бол бишоп эсвэл Залуу 
эмэгтэйчүүдийн удирдагч тань бидний заримдаа 
“идэвх султай” гэж нэрлэдэг Лаурэлд туслахыг 
танаас хүссэн байж болно. Та түүнийг бишоп 
эсвэл Залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагчаасаа илүү 
сайн мэддэг байж магадгүй. Тэр гэр, сургууль 
эсвэл аль алинд нь асуудалтай байж болно. 
Удирдлага тань яагаад танаас түүнд туслахыг 
хүсэх болсныг та мэдэхгүй ч Их Эзэн мэдэх 
бөгөөд Тэрээр өөрийн Сүнсний өдөөлтөөр 
дамжуулан ажлаа удирдан явуулдаг билээ. 

Гаргасан хичээл зүтгэлийн тань үр дүнд таны 
болон танаар авруулахаар явуулсан залуу 
эмэгтэйн зүрх сэтгэлд гайхамшигт өөрчлөлт 
явагдах бөгөөд үүнд Ариун Сүнсний нөхөрлөл 
хэрэгтэй. Сүнс танд идэвх султай Лаурэлийг Их 
Эзэний мэлмийгээр харахад тусална. Их Эзэн 
түүний мөн таны зүрх сэтгэлийг мэдэхээс гадна 
зүрх сэтгэл өөрчлөгдөх боломжтой гэдгийг ч мөн 
адил мэднэ. Түүнчлэн даруу байдал, өршөөл, 
хайраар өдөөхийн тулд Тэр хоёуланд тань Өөрийн 
Сүнсээр зочилно. 

Уг Сүнс хоньчинд хонио сүрэгтээ эргэн ир хэмээн 
урихад шаардагдах үгсийг хэлж, үйлдэл хийн, 
тэвчээр гаргах урам зоригийг танд өгдөг. Түүнээс 
гадна Тэр алдагдсан хонийг хайрлаж, угтан 
авахад бэлдэн, эргэж ирэхэд нь гэртээ ирсэн мэт 
мэдрэмжийг Лаурэлийн анги дахь сүргийнхээ зүрх 
сэтгэлд төрүүлж чадна. 

Бурханы хэсэг охидын хувьд сайныг үйлдэх хүч 
тань та нарын дунд байх нэгдмэл байдал, хайраас 
ихээхэн хамааралтай. Энэ нь Ариун Сүнсээр 
дамжин ирдэг өөр нэгэн амар амгалангийн бэлэг 
юм. 
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Алма үүнийг ойлгодог байсан. Тиймээс ч тэр 
өөрийн хүмүүст хандан “тэдний өөр хооронд 
зөрчилдөөн байх ёсгүй, харин нэг итгэл мөн нэг 
баптисмтай байж, зүрх сэтгэлээ эв нэгдэл хийгээд 
нэг нэгнийхээ зүг хандсан хайранд нэгтгэн тэд нэг 
нүдээр урагш харах ёстой” (Мозая 18:21) хэмээн 
гуйсан байдаг. 

Нэгдмэл байх нь анги танхим, гэр орондоо 
Сүнстэй байхад нэн чухал билээ. Мэдээж 
хэрэг ийм хайраар дүүрэн эв нэгдэлтэй 
байдлыг хадгалах хэцүү гэдгийг та миний адил 
туршлагаасаа мэднэ. Бидэнд нүдээ нээж, зүрх 
сэтгэлээ зөөллөхөд Ариун Сүнсний нөхөрлөл 
шаардлагатай. 

Долоо билүү найман настай хүү маань нэгэн 
удаа орон дээр ор эвдлэх шахам үсчиж байсныг 
би санадаг. Би бухимдан, тэр даруй асуудлыг 
шийдвэрлэхээр босож билээ. Би хүүгээ жижигхэн 
мөрнөөс нь барьж аваад, нүднийхээ түвшинд 
хүртэл өргөсөн. 

Тэгэхэд Сүнс оюун санаанд минь ярьсан юм. Уг 
дуу хоолой намуун зөөлөн байсан ч, зүрх сэтгэлд 
минь нэвтрэн орж: “Чи сайн хүнийг өргөөд зогсож 
байна” гэж хэлж билээ. Би түүнийг орон дээр 
зөөлөн буцааж буулгаад, уучлалт гуйсан юм. 

Одоо хүү маань тэртээх 40 жилийн өмнө Ариун 
Сүнсний надад харуулсан тийм сайн хүн болж 
чадсан. Их Эзэн над руу Ариун Сүнсийг илгээн, 
надад Бурханы хүүхдийг Өөрийнхөө мэлмийгээр 
харуулах боломж олгон, тааламжгүй мэдрэмжээс 
маань холдуулсанд би мөнхөд талархаж явдаг. 

Бид нэг нэгнээ өөрөөр харж, бүр өөрөөр боддог 
болоход маань туслах боломжийг Ариун Сүнсэнд 
олгосон үед л гэр бүлдээ болон Сүмдээ байлгахыг 
эрмэлздэг нэгдмэл байдал үүснэ. Сүнс Христийн 
цэвэр хайраар хардаг. Энэрлийг дүрслэхдээ 
Мормоны ашигласан үгсийг сонсоцгооё. Үүнийг 
мэдэрч байсан үеэ бодоорой. Тэр: 

“Мөн энэрэл бол удаан тэсвэрлэдэг, мөн 
сайхан сэтгэлтэй, мөн атаархаж жөтөөрхөх нь 
үгүй, мөн онгирч хөөрдөггүй, өөрийнхийгөө 
эрэлхийлдэггүй, амар өдөөн хатгагддаггүй, ямар 
ч хилэнцтийг боддоггүй, мөн алдаст баясах нь 
үгүй, харин үнэнд баясдаг, бүх зүйлийг хүлцдэг, 
бүх зүйлд итгэдэг, бүх зүйлд найддаг, бүх зүйлийг 
тэвчдэг. 

“Иймийн тул, хайрт ах дүүс минь [би эгч гээд 
нэммээр байна], хэрэв та нарт энэрэл үгүй бол, та 
нар хэн ч биш, учир нь энэрэл хэзээ ч дуусдаггүй; 
иймийн тул, бүхнээс илүү агуу тэрхүү энэрлээс 
зууран барь, учир нь бүх зүйл дуусах ёстой--- 

Гэвч энэрэл бол Христийн цэвэр хайр, мөн энэ нь 
үүрд үл цөхрөх ажгуу; мөн эцсийн өдөр үүнийг 
эзэмшиж байгаа хэнд боловч, түүнд сайн байх 
болно. 

Иймийн тул, хайрт ах [эгч] дүүс минь, та нар 
түүний Хүү, Есүс Христийн үнэн дагалдагчид 
бүгдийн дээр түүний цутгасан хайраар дүүргэгдэж 
болохын төлөө; та нар Бурханы хөвгүүд [охид] 
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” (Моронай 7:45–48) хэмээн хэлсэн. 

Энэ нь Өөрийн үнэт охид болох та нарт зориулсан 
Тэнгэр дэх Эцэгийн зорилго юм. Энэ зорилго танд 
алс хол байгаа мэт санагдаж болох ч Түүний хувьд 
та ойрхон байдаг. Тиймээс Тэрээр тайтгаруулан, 
урам зориг өгч, цааш үргэлжлүүлэхэд тань 
сүнсээр өдөөхийн тулд танд Өөрийн Сүнсээр 
ирдэг. 

Эцэг таныг мэддэг, таны хэрэгцээг мөн нэрийг 
тань ч мэддэг. Тэрээр та нарыг хайрладаг мөн 
залбирлуудыг тань сонсдог гэдэг баттай гэрчлэлээ 
үлдээе. Түүний Хайрт Хүү таныг Өөр дээрээ  
ирэхэд урьж байна. Тэд Өөрсдийнх нь төлөө 
бусдад үйлчлэх хичээл зүтгэлд тань туслуулахаар 
Ариун Сүнсийг илгээсэн юм. 

Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар Ариун 
Сүнсний байнгын нөхөрлөл таны сүнсэнд 
цэвэршүүлэгч, ариусгагч нөлөөтэй байх болно. 
Тийн Аврагчийн шавь нартаа үлдээхээр амласан 
амар амгаланг та бүхэн мэдэрнэ. Тэрхүү амар 
амгалантай хамт найдварын гэрэл мөн амьд 
бошиглогчдодоо илчлэлт өгснөөр дэлхий ертөнц 
дээрх хаант улсаа удирддаг Эцэг, Түүний Хайрт 
Хүүгийн гэрэл, хайрын мэдрэмж ирнэ. Би энэ 
бүхнийг Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 


