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Бодгалиа гэрэл рүү хандуулж, гэртээ очих 
гайхамшигт аяллаа эхлүүлээрэй. Ингэснээр 
таны амьдрал сайжирч, илүү аз жаргалтай, 
чиг зорилготой болно.

Саяхан биднийг 
ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсонтой уулзахад 
тэрээр нэлээд 
ёсорхуу байдлаар, 
аз жаргалтай царай 
төрхөөр Их Эзэнд 
ямар их хайртайгаа 
мөн Их Эзэн өөрийг 
нь хайрладаг гэдгийг 
мэддэгээ илэрхийлсэн 
юм. Хайрт ах, эгч 
нар аа, ерөнхийлөгч 

Монсон та нарын хайр, залбиралд мөн Их Эзэнд 
болон Түүний гайхамшигт сайн мэдээнд үнэнч 
байдагт чинь маш их талархдаг гэдгийг би мэднэ.

Гайхамшигт нохой Бобби

Бараг зуун жилийн өмнө Орегоны нэгэн гэр бүл 
гэрээсээ 3200 гаруй км хол орших Индиана мужид 
аялж байхдаа Бобби нэртэй хайртай нохойгоо 
алджээ. Сандарсан гэр бүлийнхэн нохойгоо хаа 
сайгүй эрж хайсан ч үр дүн гарсангүй. Тэд Боббиг 
олж чадаагүй юм.

Тэд сэтгэлээр унасан байдалтай гэрийн зүг 
хөдөлсөн бөгөөд зам хорогдох тусам хайртай 
дотно амьтнаасаа холдсоор байв.

Гэтэл зургаан сар өнгөрсний дараа тэд Боббийг 
гэрийнхээ үүдэнд зогсож байхыг олж хараад, 
нүдэндээ ч итгэсэнгүй. “Шороо тоосонд дарагдан, 
турж эцсэн тэр нохой тийм урт замыг тавхайгаа 
эргэтэл ганцаараа туулсан бололтой харагджээ.”1

Боббигийн түүх Нэгдсэн Улс даяар хүмүүсийн 
анхаарлыг татсан бөгөөд тэр Гайхамшигт нохой 
Бобби гэдэг нэрээр алдаршсан юм.

Бобби зүг чигийн мэдрэмж, гэрээ олох онцгой зөн 
билгээрээ эрдэмтдийг гайхшируулж байсан цорын 
ганц амьтан биш. Хаан эрвээхийн зарим сүрэг 
цаг агаарын хувьд амьдрахад илүү тохиромжтой 
газар руу жил бүр 4800 км хол зайд нүүдэллэдэг 
байна. Арьсан нуруут яст мэлхийнүүд Индонезоос 
Калифорнийн эрэг хүртэл Номхон далайг 
гатлан аялдаг. Бөгтөр халимнууд Хойд болон 
Өмнөд туйлын хүйтэн уснаас экватор хүртэл 
сэлээд буцдаг. Үүнээс илүү гайхалтай зүйл гэвэл 
Арктикийн жижиг цагаан шувуу Арктикийн 
тойргоос Антарктид хүрээд буцахад жил бүр 
97000 км замыг туулан нисдэг байна.

Эрдэмтэд энэхүү гайхалтай шинж чанарыг судалж 
байхдаа “Тэд хаашаа явахаа яаж мэддэг юм бол?,” 
“Дараа дараагийн үр удам нь энэ шинж чанарыг 
хэрхэн өвлөдөг юм бол?” гэх мэт асуултыг 
тавьдаг.

Би амьтдын энэхүү хүчтэй зөн билгийн талаар 
уншаад, өөрийн эрхгүй “Хүн төрөлхтөнд үүнтэй 
адил хүсэл тэмүүлэл буюу тэнгэрлэг гэр рүү нь 
чиглүүлдэг дотоод удирдлагын систем маягийн 
зүйл байдаг болов уу?” гэж бодсон.

Би эрэгтэй, эмэгтэй хүн болон хүүхэд бүр 
амьдралынхаа нэгэн мөчид тэнгэрийн дуудлагыг 
мэдэрсэн гэдэгт итгэдэг. Бидний сэтгэлийн 
гүнд ямар нэгэн байдлаар хөшигний цаадах руу 
тэмүүлж, нэгэн цагт мэддэг, хайрладаг байсан 
Тэнгэрлэг Эцэг, эхээ тэврэн авах хүсэл эрмэлзэл 
бий.

Зарим хүн энэ хүслээ дарж, бодгалийнхаа 

Гэрийн зүг тэмүүлэх нь
ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 

ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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дуудлагыг үгүйсгэн дарахыг оролддог байх. 
Гэхдээ өөрийн доторх энэхүү гэрлийг нуудаггүй 
хүмүүс тэнгэрийн орон руу нүүдэллэх гайхамшигт 
аялалд гарах боломжтой.

Бурхан таныг дууддаг

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн эрхэм дээд захиас нь Бурхан бол бидний 
Эцэг мөн Тэр биднийг хайрлан халамжилдаг 
бөгөөд Түүн рүү буцаж очих зам байдаг гэсэн 
захиас юм.

Бурхан таныг дууддаг.

Тэр таны бодол бүрийг төдийгүй харуусал, 
хамгийн дээд хүсэл найдварыг мэднэ. Бурхан 
Өөрийг нь олон удаа эрэлхийлж байсныг тань бас 
мэддэг. Та хэдэн удаа хязгааргүй ихээр баярлан, 
хэдэн удаа ганцаардан уйлж мөн хэдэн удаа арга 
мухардан, эргэлзэж эсвэл бухимдаж байсан бэ?

Гэсэн ч та өмнө нь эргэлзэн, бүтэлгүйтэж, цөхөрч, 
шаналан, хууртаж, ялагдаж байсан эсэхээсээ үл 
хамааран ганцаараа биш гэдгээ ойлго. Бурхан 
таныг дуудсаар байна.

Аврагч тань руу мутраа сунгаж, эрт үед Галилын 
тэнгисийн эрэг дээр зогсож байсан загасчдад 
хэлсний адил хэмжээлшгүй хайраар танд хандан, 
“Ирээд, Намайг дага”2 хэмээн хэлдэг.

Хэрэв та Түүнийг сонсвол яг тэр мөчид Тэр 
тантай ярих болно.

Таныг шавийн замаар алхан, Тэнгэрлэг Эцэг рүү 
явахад Аврагчийн дуудлагыг сонсож, гэрэл рүү 
зүрх сэтгэлээ чиглүүлсэн гэдгийг тань ямар нэгэн 
зүйл зүрх сэтгэлд тань нотолно. Энэ нь таныг 
гэрийнхээ зүг зөв замаар явж байгаа болохыг хэлж 
өгнө.

Цаг хугацааны эхлэлээс хойш Бурханы 
бошиглогчид өөрийн хүмүүст хандан, “та нар 
ЭЗЭН Бурханыхаа үгийг дуулгавартай даган, … 
Түүний тушаал зарлигийг сахин мөрдөж, бүх 
зүрх, бүх сэтгэлээрээ өөрсдийн Бурхан ЭЗЭНдээ 
эргэ”3 хэмээн ухуулж байсан.

Судрууд бидэнд үүнийг хийх ёстой мянга мянган 
шалтгааныг заадаг.

Өнөөдөр бид яагаад Их Эзэн рүү зүрх сэтгэлээрээ 
эргэх хэрэгтэйг заадаг хоёр шалтгааныг би та 
бүхэнтэй хуваалцъя.

Нэгдүгээрт: Таны амьдрал сайжирна.
Хоёрдугаарт: Бурхан бусдын амьдралыг 
сайжруулахын тулд таныг ашиглана.

Таны амьдрал сайжирна

Биднийг Бурхан руу хөтөлдөг гайхалтай аяллаа 
эхлүүлэх юм уу үргэлжлүүлэх үед амьдрал маань 
сайжирна гэдгийг би гэрчилж байна.

Гэхдээ энэ нь бидний амьдралыг зовлон 
шаналлаас чөлөөлнө гэсэн үг биш юм. Бид 
бүгдээрээ гай зовлон, шударга бус байдлаас болж 
зовлон амссан Христийн итгэлтэй дагагчдыг 
мэдэх бөгөөд Есүс Христ Өөрөө хэнээс ч 
илүү зовлон амссан гэдгийг мэднэ. Бурхан 
“нарыг хорон муу болоод сайн хүмүүс дээр 
мандуулдгийн” адил Тэрээр дайсанд зөвт болон 
зөвт бус хүмүүсийн аль алиныг нь сорихыг 
зөвшөөрдөг.4

Үнэндээ, зарим үед бид шашин шүтлэгийнхээ 
дагуу амьдрах гэж хичээж байгаа учраас л 
амьдрал бидэнд илүү хэцүү мэт санагддаг.

Тийм ээ, Аврагчийг дагах нь зовлон бэрхшээлийг 
арилгахгүй. Харин энэ нь Тэнгэрлэг Эцэгээс 
танд өгөхийг хүсэж байгаа тусламж, та хоёрын 
хоорондох саадыг арилгах болно. Бурхан тантай 
хамт байж, хийх алхмуудыг тань чиглүүлнэ. 
Тэр тантай мөр зэрэгцэн алхах ба тэр ч бүү хэл, 
тусламж хамгийн их хэрэгтэй үед таныг үүрээд 
явах болно.

Та Сүнсний дээд үр жимс болох “хайр, баяр 
баясгалан, амар тайван, тэвчээр, энэрэл, сайхан 
сэтгэл, итгэлтэй байдлыг”5 амсана.

Эдгээр сүнслэг үр жимс нь зуурдын эд баялаг, 
амжилт ололт, сайн заяа төөргийн үр дүн биш 
юм. Тэдгээр нь Аврагчийг дагаснаар ирдэг бөгөөд 
бүр хамгийн харанхуй шуурган дунд ч бидний 
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итгэлтэй туслагч байж чадна.

Мөнх бус амьдралд гарах түймэр, хөл үймээн 
аймшигтай, сүрдмээр байж болох ч зүрх 
сэтгэлээ Бурханд хандуулсан хүмүүс Түүний 
амар амгалангаар хүрээлэгдэх болно. Тэдний 
баяр баясгалан хорогдохгүй. Тэд орхигдож, 
мартагдахгүй.

“Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ. Өөрийн ойлголтод 
бүү түшиглэ. Өөрийн бүх замаараа Түүнийг таньж 
мэд. Тэр чиний замыг шулуун болгоно”6 хэмээн 
сударт заадаг.

Дотоод дуудлагадаа анхаарлаа хандуулж, 
Бурханыг эрэлхийлдэг мөн залбиран, итгэж, 
Аврагчийн бэлдсэн замаар алхдаг хүмүүс 
хэдийгээр замдаа бүдэрдэг ч гэсэн “[тэдний] сайн 
сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа ажиллах болно”7 
хэмээх тайтгарлын амлалтыг хүлээн авдаг юм.

Учир нь Бурхан “ядарсанд тэнхээ өгч, сул доройд 
нь хүч нэмдэг.”8

“Учир нь зөв шударга хүн долоо бүдрэвч сэхнэ.”9

Тийн Их Эзэн нинжин сэтгэлээр дараах 
асуултуудыг тавьдаг юм.
Та хязгааргүй их баяр баяслыг мэдрэхийг хүсэж 
байна уу?

Та оюун ухаанаас дээгүүрх амар тайванг зүрх 
сэтгэлдээ мэдрэхийг хүсэж байна уу?10

Тэгвэл бодгалиа гэрэл рүү хандуулж, гэртээ очих 
гайхамшигт аяллаа эхлүүлээрэй.

Ингэснээр таны амьдрал сайжирч, илүү аз 
жаргалтай, чиг зорилготой болно.

Бурхан таныг ашиглана

Та Тэнгэрлэг Эцэг рүү буцаж очих замдаа энэ 
аялал бол зөвхөн өөрийн амьдралд анхаарах тухай 
биш гэдгийг удалгүй ойлгоно. Тийм ээ, энэхүү 
зам таныг Бурханы бусад хүүхдийн амьдралыг 
буюу ах, эгч нарынхаа амьдралыг адислах 
адислал болоход зайлшгүй хүргэдэг. Уг аяллын 
сонирхолтой зүйл нь гэвэл, та Бурханд үйлчилж, 

ойр дотны хүмүүсээ халамжилж туслах үед таны 
амьдрал төсөөлж ч байгаагүй арга замаар асар их 
өсөж дэгжихийг олж харах болно.

Та өөрийгөө тийм ч их хэрэгтэй, бусдын амьдралд 
адислал болохоор хүн биш гэж боддог байж 
магадгүй. Ихэнхдээ бид өөрсдийнхөө зөвхөн 
сул тал, алдаа дутагдлыг л олж хардаг. Бурханд 
хэрэгтэй хүн болохын тулд бид “илүү” ухаантай, 
чинээлэг, сэтгэл татам, авьяаслаг мөн сүнслэг байх 
ёстой гэж боддог байж болох юм. Адислалууд 
нь таны ур чадвараас илүүтэй сонголтоос тань 
шалтгаалан ирэх болно. Харин ертөнцийн Бурхан 
Өөрийнх нь зорилгын төлөө гаргаж буй даруухан 
хичээл зүтгэлийг тань нэмэгдүүлэн, таны дотор 
мөн танаар дамжуулан ажиллах болно.

Түүний ажил “агуу болох тэрхүү зүйл жижиг 
зүйлүүдээс гарч ирдэг”11 гэсэн чухал зарчмаар 
үргэлж урагшилж байдаг.

Төлөөлөгч Паул Коринт дахь гэгээнтнүүдэд 
захидал бичиж байхдаа тэдний цөөнх нь л 
дэлхийн жишгээр ухаалаг хүмүүст тооцогдоно 
гэдгийг анзаарчээ. Гэвч “Бурхан хүчит юмсыг 
ичээхийн тулд ертөнцийн мөхөс юмсыг 
сонгосон”12 учраас энэ нь хамаагүй байсан билээ.

Бурханы үйл хэргийн түүх өөрсдийгөө шаардлага 
хангахгүй хэмээн үздэг байсан хүмүүсээр дүүрэн. 
Гэвч тэд Бурханы нигүүлсэлд болоод “тэдний 
гар миний мутар байх болно, мөн бибээр тэдний 
бамбай нь байх болно; … мөн тэд миний төлөө 
эрэлхгээр тулалдах болно; мөн … тэднийг 
хамгаалах болно би”13 гэх амлалтад найдан, 
даруухнаар үйлчилсэн.

Өнгөрсөн зун манай гэр бүлд Нэгдсэн Улсын 
зүүн хэсэгт байх Сүмийн түүхэн газруудаар 
зочлох гайхалтай боломж олдсон юм. Бид тэр 
үеийн түүхийг онцгой арга замаар өөрийн биеэр 
мэдэрсэн. Би Мартин Харрис, Оливер Каудери, 
Томас Б.Марш нарын тухай маш их уншиж байсан 
бөгөөд тэдний алхаж байсан газраар алхаж, 
Бурханы хаант улсыг байгуулахын төлөө гаргасан 
золиослолынх нь тухай тунгаан бодсоноор миний 
хувьд тэд илүү бодитой болж ирсэн.
Тэдэнд Есүс Христийн Сүмийн Сэргээлтэд 
томоохон хувь нэмэр оруулах боломжийг 
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олгосон олон агуу зан чанар байсан. Гэхдээ 
тэд та бидэн шиг л хүн тул сул дорой байж, 
алдаа гаргадаг байсан. Зарим нь бошиглогч 
Иосеф Смиттэй зөрчилдөж, Сүмээс холдсон 
бөгөөд хожим нь тэдний дундаас олон хүний 
зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж, өөрсдийгөө даруусган, 
гэгээнтнүүдтэй эргэн нэгдэхийг хүссэн.

Бид эдгээр ахыг болон тэдэнтэй адил хүмүүсийг 
шүүх гээд байдаг байж магадгүй. “Би хэзээ ч 
бошиглогч Иосефоос нүүр буруулахгүй байх 
байсан” гэж бид хэлэх байх.

Энэ нь үнэн байж болох ч тухайн цаг үед, тийм 
нөхцөл байдалд амьдрахад ямар байсныг бид 
мэдэхгүй. Тийм ээ, тэд төгс байгаагүй ч Бурхан 
тэднийг ашиглах боломжтой байсан гэдгийг 
мэдэх нь хэчнээн сайхан билээ. Тэрээр тэдний 
хүчирхэг болон сул талыг мэдэж байсан бөгөөд 
Сэргээлтийн алдар суут дууллын шүлэг, хөгжмийг 
бичилцэхэд хувь нэмрээ оруулах ер бусын 
гайхалтай боломжийг тэдэнд өгсөн.

Хэдийгээр бид төгс биш ч гэсэн зүрх сэтгэл маань 
Бурхан руу хандсан байвал Тэр бидэнд өгөөмөр, 
нинжин сэтгэлээр хандаж, Өөрийн зорилгод 
биднийг ашиглана гэдгийг мэдэх нь хэчнээн 
урамтай сайхан гээч.

Бурханыг болон дотны хүмүүсээ хайрлаж, тэдэнд 
үйлчилж мөн Түүний ажилд даруухнаар, идэвхтэй 
оролцдог хүмүүс өөрсдийн болон хайртай 
хүмүүсийнх нь амьдралд гайхамшигтай зүйлс 
тохиолдохыг харах болно.

Хаалттай байсан мэт санагдах үүд хаалга нээгдэж,

Тэнгэр элчүүд тэдний өмнө явж, замыг нь 
бэлтгэнэ.

Нийгэм болон Сүм дэх таны байр суурь ямар 
байхаас үл хамааран та өөрөө хүсэх л юм бол 
Бурхан таныг ашиглах болно. Тэрээр таны зөвт 
хүслийг нэмэгдүүлж, суулгасан нинжин сэтгэлийн 
үйл хэргийн тань үрийг сайн сайхны арвин их 
ургац болгон ургуулна.

Бид тэнд автомат жолоодлогоор очих боломжгүй

Бидний хүн нэг бүр энэ дэлхийд “харь хүмүүс 
хийгээд цөлөгдөгсөд”14 юм. Бид олон талаараа 
гэрээсээ хол байгаа. Гэхдээ энэ нь бид төөрөлдөж, 
ганцаардах хэрэгтэй гэсэн үг биш.

Бидний хайртай Тэнгэр дэх Эцэг бидэнд 
Христийн гэрлийг өгсөн. Түүнчлэн тэнгэрлэг 
өдөөлт бидний хүн нэг бүрийн сэтгэлийн гүнд 
селестиел гэр рүүгээ буцах аялалд гарахдаа 
мэлмий хийгээд зүрх сэтгэлээ Их Эзэн рүү 
хандуулахыг бидэнд сануулж байдаг.

Энэ нь хичээл зүтгэл шаарддаг. Та Түүний тухай 
суралцахыг хичээж, удирдамжийг нь ойлгож мөн 
хэрэгжүүлж, нэг хөлөө нөгөө хөлнийхөө өмнө 
тавихгүйгээр тэнд хүрч чадахгүй.

Тийм ээ, амьдрал бол өөрөө явдаг машин ч биш, 
автомат жолоодлоготой онгоц ч биш.
Та нэгэн өдөр усан дээр хөвөн, урсгал таныг 
хүсэж байгаа газарт тань аваачина хэмээн 
найдсаар амьдралыг өнгөрөөж болохгүй. Шавь 
байх нь хэрэгтэй үед урсгал сөрөн сэлэх хүсэлтэй 
байхыг шаарддаг.

Таны хувийн аялалд танаас өөр хэн ч хариуцлага 
хүлээхгүй. Аврагч танд тусалж, өмнөх замыг 
тань бэлтгэж өгөх ч Түүнийг болон зарлиг 
тушаалуудыг дагах хүчин чармайлтыг та өөрөө л 
гаргах ёстой. Энэ бол таны үүрэх цорын ганц ачаа, 
танд байгаа онцгой эрх юм.

Энэ бол таны агуу их адал явдал.

Тиймээс та Аврагчийнхаа дуудлагад анхаарлаа 
хандуулаарай.

Түүнийг дага.

Их Эзэн Бурханд болон дотны хүмүүстээ үйлчлэх 
энэхүү амлалтаа биелүүлэхэд тань туслахын тулд 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийг зохион байгуулсан. Үүний зорилго 
бол урамшуулах, зааж сургах, өргөн дэмжих, 
сүнслэгээр нөлөөлөх явдал юм. Энэ гайхамшигтай 
Сүм бусдад энэрэнгүй хандаж, тусалж, ариун 
нандин гэрээнүүдээ шинэчлэн, сахин дагах 
боломжийг танд олгодог. Энэ нь таны амьдралыг 
адисалж, гэр орон, нийгэм, улс үндэстнийг тань 
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дэгжин дээшлүүлэхээр зохион байгуулагдсан.

Ирж, бидэнтэй нэгдэн, Их Эзэнд найд. Түүний 
гайхамшигт үйл хэрэгт авьяас чадвараараа 
туслаарай. Тэнгэрлэг гэрийн зүг тэмүүлэх зүрх 
сэтгэлээ мэдэрч, анхаарлаа хандуулах хүсэлтэй 
бүх хүнд хүрч, урамшуулж, анагааж, туслан 
дэмжээрэй. Тэнгэрлэг орон руу аялах энэхүү 
алдар суут аялалд хамтдаа нэгдэцгээе.

Сайн мэдээ бол итгэл найдвар, аз жаргал, баяр 
баясгалангийн ер бусын гайхамшигт захиас 
бөгөөд биднийг гэрт маань хүргэх зам юм.

Бид сайн мэдээг өдөр бүр, цаг тутамдаа итгэл, үйл 
хэрэгтээ хүлээн авах аваас Бурхандаа арай илүү 
ойртох болно. Амьдрал маань сайжрах болно. Их 
Эзэн эргэн тойрны маань хүмүүсийг адисалж, 
Өөрийн мөнхийн зорилгыг гүйцэлдүүлэхийн тулд 
гайхалтай арга замаар биднийг ашиглах болно. Би 

үүнийг гэрчлэн, та нарт өөрийн адислалыг Есүс 
Христийн ариун нэрээр үлдээж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД
 
1.  Сюзан Стэллжэс, “Bobbie the Wonder Dog,” The Or-

egon Encyclopedia, oregonencyclopedia.org-ийг үзнэ үү.
2.  Матай 4:19; Лук 18:22-ыг үзнэ үү.
3.  Дэд хууль 30:10.
4.  Maтай 5:45.
5.  Галат 5:22.
6.  Сургаалт үгс 3:5–6.
7.  Сургаал ба Гэрээ 90:24.
8.  Исаиа 40:29, Олон улсын шинэ хувилбар.
9.  Сургаалт үгс 24:16, Олон улсын шинэ хувилбар.
10.  Филиппой 4:7-г үзнэ үү.
11.  Сургаал ба Гэрээ 64:33.
12.  1 Коринт 1:27.
13.  Сургаал ба Гэрээ 35:14.
14.  Еврей 11:1; 1 Петр 2:11.
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Бидний тус болж чадах хамгийн чухал хэрэгцээ 
гэр бүл, найз нөхөд, тойрог, орон нутагт маань 
байдаг.

Сүүлийн үед бид 
байгалийн олон гамшиг 
Мексик, Нэгдсэн 
Улс, Ази, Карибийн 
тэнгист болон Африкт 
болж байгааг харсан. 
Энэ гамшгийн үеэр 
хүмүүсийн хамгийн 
сайн сайхан зан чанар 
илрэн гарсан бөгөөд 
аюулд нэрвэгдэж, 
хохирол амссан, 
тусламж хэрэгтэй 

байгаа хүмүүст мянга мянган хүн тусалсан юм. 
Техас, Флорида зэрэг мужийн залуу эмэгтэйчүүд 
“Тусламжийн гар” гэсэн бичигтэй шар цамц 
өмсөн, саяхан болж өнгөрсөн хар салхины дараах 
байшин барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэхэд 
бусадтай хамт тусалж байгааг харахад надад 
сайхан байв. Хол байгаагүй бол өөр олон 
мянган хүн тусламжийн төвүүд рүү дуртайяа 
очих байсан байх. Оронд нь та нар зовлонг нь 
нимгэлэх өгөөмөр хандивыг өргөсөн. Та нарын 

өгөөмөр сэтгэл, бусдын зовлонг ойлгох чадвар 
Христийнхтэй адил бөгөөд бусдад урам зориг 
өгдөг.

Хаана ч байсан бай, бид бүгдэд чухал үйлчлэлийн 
нэгэн хэсгийн талаар би өнөөдөр дурдахыг хүсэж 
байна. Бид сүүлийн үеийн үйл явдлыг мэдээнээс 
үзээд, юугаар тусалж чадахаа мэдэхгүй байх нь 
бий. Тэгвэл үүний хариулт үнэндээ бидний яг 
өмнө байж магадгүй.

Аврагч: “Учир нь хэн амиа аврахыг хүснэ, тэр 
нь амиа алдах болно. Харин хэн Миний төлөө 
амиа алдана, тэр нь амиа аварна”1 гэж заасан. Энэ 
судрын талаар ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Бид 
бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулахгүй бол 
бидний амьдралын зорилго өчүүхэн юм гэдгийг 
Аврагч бидэнд захиж хэлсэн гэдэгт би итгэдэг. 
Зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдардаг хүмүүс 
эцэстээ хатаж хорчийдог, зүйрлэвээс амиа алддаг 
бол бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулдаг 
хүмүүс өсөж дэвжин, амиа авардаг билээ”2 
хэмээсэн.

Хүмүүс эргэн тойрныхоо хүмүүст биш, харин 
гарт байх жижигхэн дэлгэцэнд анхаарлаа 
хандуулах нь ихсэж байгаа цаг үед бид амьдарч 
байна. Бодит амьдрал дээр бид хэн нэгний нүд 
рүү хараад инээмсэглэж эсвэл бүр нүүр нүүрээ 
хараад ярилцахын оронд мессеж бичин, жиргэдэг 
болжээ. Бид найзынхаа мөрөөр тэврэн, хайрлаж, 
санаа зовж, юу болж байгааг сонирхож буйгаа 
харуулахын оронд хэдэн “дагалдагч,” хэдэн 
“лайк”-тай байгаадаа илүү санаа тавих болжээ. 
Орчин үеийн техник технологийг Есүс Христийн 
сайн мэдээний захиасыг түгээх, гэр бүлийнхэн, 
найз нөхөдтэйгөө холбогдоход ашиглаж болдог 
нь гайхалтай. Гэхдээ хувийн хэрэгслээ хэрхэн 
ашиглаж байгаадаа сонор сэрэмжтэй байхгүй бол 

Тусламж хэрэгтэй хүмүүс бидний 
өмнө байна

ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
БОННИ Л.ОСКАРСОН
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бид зөвхөн өөрөө өөртөө анхаарч, сайн мэдээний 
дагуу амьдрахын мөн чанар бол үйлчлэл гэдгийг 
мартана.

Би өсвөр үеийнхэн, залуучууд та нарыг маш 
их хайрлаж, та нарт итгэдэг. Та нарын үйлчлэх, 
дэлхийд өөрчлөлт авчрах гэсэн хүслийг би харж, 
мэдэрсэн. Ихэнх гишүүд үйлчлэл нь тэдний 
хийсэн гэрээ, шавь байх харилцааных нь төвд 
байдаг гэж үздэг. Гэвч заримдаа бидний анхаарал 
сарниж, дэлхий ертөнцийг өөрчлөх гайхамшигтай 
арга замыг эрэлхийлж байгаагаасаа болж бусдад 
туслах хамгийн агуу боломжуудаа алдах нь 
амархан байдаг бөгөөд хамгийн чухал зүйлийг 
буюу гэр бүл, найз нөхөд, тойрог, орон нутгийнхаа 
хэрэгцээг олж хардаггүй юм шиг санагддаг. 
Дэлхийн нөгөө өнцөгт байгаа хүмүүсийн зовлон, 
хэрэгцээг хараад бидний сэтгэл өвдөж байгаа 
мөртлөө бидний нөхөрлөл хэрэгтэй хэн нэгэн 
хажууд маань сууж байгааг олж харж чадахгүй 
байж ч магадгүй.

Линда К.Бөртон эгч 1990-ээд оны үеэр 
бусадтай хамтран ядууст зориулан ширмэл 
хөнжил цуглуулсан нэгэн гадасны Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн түүхийг 
хуваалцсан. “Тэрээр … охиныхоо хамт ачааны 
машины тэвш дүүрэн хөнжил ачаад, Лондонгоос 
Косово руу явжээ. Гэр рүүгээ буцах замдаа тэрээр 
зүрх сэтгэлд нь гүн шингэсэн андуурахааргүй 
сүнслэг мэдрэмжийг хүлээн авчээ. Тэрхүү 
мэдрэмж нь ‘Таны хийсэн зүйл бол маш сайн 
зүйл. Одоо гэртээ хариад, зам хөндлөн гараад 
хөршдөө тусал’ гэсэн мэдрэмж байжээ.”3

Хэрэв бид хамгийн ойр дотно, хамгийн их 
хайрладаг хүмүүсийнхээ хэрэгцээг үл ойшоох 
юм бол дэлхийг аварсан ч бай, юу нь сайн байх 
билээ? Хэрэв бидний эргэн тойронд байгаа 
хүмүүс зовж байхад анзаарахгүй орхивол дэлхий 
ертөнцийг өөрчлөх нь хэрхэн үнэ цэнтэй байх 
билээ? Бид хамгийн ойрхон байгаа хүмүүсийнхээ 
хэрэгцээг хамгийн сайн хангаж чадах тул 
Тэнгэрлэг Эцэг тэднийг бидэнтэй ойр байлгаж 
байгаа болов уу.

Хүн бүр Христийнхтэй адил үйлчлэл хийх 
арга замыг олж чадна. Миний зөвлөх Кэрол 
Ф.Макконки эгч саяхан 10 настай зээ охин Сара нь 

ээжийгээ өвчтэй байгааг мэдээд, түүнд туслахаар 
шийдсэн талаар ярьсан. Тэр ээжийгээ унтаж амар 
гээд охин дүүгээ сэрээн түүнд хувцсаа өмсөж, 
нүүрээ угааж, үсээ самнаж, өглөөний хоолоо 
идэхэд нь тусалсан байна. Тэр тусламж хэрэгтэй 
гэдгийг хараад, туслахыг хүссэн тул энэхүү 
энгийн үйлчлэлийг гуйлгалгүй хийжээ. Сара 
ээжийгээ адислаад зогсохгүй хайртай хүнийхээ 
ачааг хөнгөлсөн гэдгээ мэдсэнээр баярлахын хамт 
охин дүүтэйгээ харилцаагаа сайжруулсан гэдэгт 
би итгэлтэй байна. Ерөнхийлөгч Жэймс Э.Фауст 
“Бусдад үйлчлэх нь аль ч наснаас эхэлж болно. … 
Үйлчлэл нь том байх шаардлагагүй бөгөөд гэр бүл 
дотроо үзүүлэх нь хамгаас эрхэм”4 хэмээн хэлсэн.

Хүүхдүүд ээ, та нар гэр орондоо үйлчлэх арга 
замыг эрэлхийлэх нь эцэг эх, гэр бүлийнхний 
тань хувьд хэчнээн үнэ цэнтэй болохыг ойлгож 
байна уу? Өсвөр насныханд хандан хэлэхэд, та 
нар дэлхийг өөрчлөх арга замыг эрэлхийлэхдээ 
гэр бүлийнхээ гишүүдийг хүчирхэгжүүлэн, тэдэнд 
үйлчлэх ажлыг нэн чухал ажлынхаа тоонд оруулах 
ёстой. Аав, ээж, ах, эгч, дүү нартаа эелдэг хандаж, 
анхаарал халамж тавих нь нэгдмэл байдлыг бий 
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болгоход тусалдаг бөгөөд гэрт тань Сүнсийг урин 
авчирдаг. Дэлхий ертөнцийг өөрчлөх нь гэр бүлээ 
хүчирхэгжүүлэх ажлаас эхэлдэг.

Тойргийн гэр бүлүүддээ үйлчлэх нь анхаарлаа 
хандуулбал зохих өөр нэгэн зүйл байж болох юм. 
Заримдаа хүүхдүүд маань “Би яагаад Мючелд 
явах ёстой юм бэ? Би тэндээс сүрхий юм олж 
сурдаггүй шүү дээ” гэдэг.

Би сайн эх хүний хувиар тухайн үед тэдэнд 
“Юунаас болоод чамайг юм сураг гэж Мючел 
руу явуулж байна гэж чи бодох болов?” гэж хэлэх 
байсан.

Залуу найзууд минь, таны очсон Сүмийн цуглаан 
бүрд ганцаардсан болон зовлон бэрхшээлтэй 
тулгарч буй, найз нөхөд хэрэгтэй хэн нэгэн үргэлж 
байдаг гэдгийг би баттай хэлж чадна. Та цуглаан, 
үйл ажиллагаа бүрд ямар нэгэн чухал хувь нэмэр 
оруулж чадах бөгөөд Их Эзэн танаас үеийнхэн 
дундаасаа тусалж болох хүнийг олж харж, дараа 
нь Өөрийнх нь адил үйлчлээсэй хэмээн хүсдэг.

Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон “Мөнх амьдралд 
хүргэдэг давчуу бөгөөд нарийн замд’ бие биенээ 
дэмжих гэгээнтнүүдийг бий болгох нь Их Эзэний 
сүмийг бий болгох болсон гол шалтгаан юм” гэж 
заасан. Тэр цааш нь “Энэ шашин нь анхаарлыг 
зөвхөн хувь хүнд хандуулахаас гадна биднийг 
бусдад үйлчлэхэд дууддаг. Бид Христийн биеийн 
нүд, гар, толгой, хөл болон бусад эрхтэн юм”5 
хэмээн хэлсэн билээ.

Бид ёслолуудад оролцон, сургаалаас суралцаж, 
сүнсээр өдөөгдөх гэж долоо хоног бүр Сүмийн 
цуглаанд очдог нь үнэн ч гэлээ ийнхүү очдог өөр 
нэгэн шалтгаан нь гэвэл, бид тойргийн нэгэн гэр 
бүлийн хувьд мөн Аврагч Есүс Христийн шавийн 
хувьд нэг нэгнээ харж хандан, урамшуулан 
дэмжиж, үйлчлэн, хүчирхэгжүүлэх арга замыг 
олох явдал юм. Бид зөвхөн Сүмийн өгдөг зүйлийг 
авагчид биш, харин өгөгч, хангагчид нь байх 
хэрэгтэй. Залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд та нар 
дараагийн удаа Мючелд очихдоо найзууд тань юу 
хийж байгааг харахын тулд утсаа авахын оронд 
эргэн тойрноо хараад, “Би өнөөдөр хэнд хэрэгтэй 
вэ?” гэж өөрөөсөө асуугаарай. Та нар үеийнхээ 
хэн нэгэнд тусламжийн гараа сунган, амьдралд нь 

нөлөөлөх эсвэл дотроо зовж шаналж яваа найздаа 
урмын үг хэлэх түлхүүр нь байж магадгүй.

Таны эргэн тойронд тусламж хэрэгтэй хэн нэгэн 
байгааг зааж өгч мөн тэдэнд хэрхэн хамгийн 
сайнаараа тусалж болох талаар сүнслэг өдөөлт 
өгөхийг Тэнгэрлэг Эцэгээсээ хүсээрэй. Аврагч 
ихэнхдээ хүн тус бүрд нэг нэгээр нь үйлчилдэг 
байсан гэдгийг сана.

Манай ач хүү Итан 17 настай. Энэ зун надад 
ээжийн минь үлгэр жишээ сүнслэгээр нөлөөлсөн 
тул би өдөр бүр хэн нэгэнд үйлчлэх боломж 
өгөөч хэмээн залбирдаг гэж хэлсэн түүний үгс 
миний сэтгэлийг хөдөлгөсөн юм. Бид түүний 
гэр бүлийнхэнтэй хамт байхдаа Итаныг хэрхэн 
ах, эгч, дүүдээ тэвчээртэй, эелдэг хандаж, 
хайрладгийг мөн эцэг эхдээ тус дэм болж, 
бусдад туслах арга зам хайж байгааг ажигласан. 
Мөн тэр хэрхэн эргэн тойрныхоо хүмүүсийг 
мэдэрдэг мөн тэдэнд үйлчлэх хүсэлтэй байгаа нь 
надад гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн. Тэр надад үлгэр 
жишээ үзүүлсэн юм. Итаны адил Их Эзэнээс 
үйлчлэх арга замыг олоход туслахыг хүсэх нь 
Сүнс бидний нүдийг нээж, тухайн өдөр бидний 
тусламж хэрэгтэй байгаа тэр “нэгэн” хүнийг эргэн 
тойрноосоо олж харан, түүнд хэрхэн үйлчлэхийг 
олж мэдэх боломжийг олгоно.

Та нар гэр бүлийнхэндээ болон тойргийнхоо 
гишүүдэд үйлчлэхийн зэрэгцээ хөршүүддээ 
мөн нийгэмдээ үйлчлэх боломжийг эрэлхийлэх 
хэрэгтэй. Заримдаа бид томоохон гамшиг 
учирсны дараа тусалдаг ч гэсэн өдөр бүр орон 
нутагтаа тусламж хэрэгтэй хүмүүст дэмжлэг, 
туслалцаа үзүүлэх боломжийг хайх нь зүйтэй. 
Саяхан санхүүгийн томоохон асуудалтай улсад 
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үйлчилдэг бүсийн ерөнхийлөгч хэлэхдээ, 
дэлхийн нөгөө өнцөгт байгаа тусламж хэрэгтэй 
хүмүүст туслах хамгийн сайн арга бол мацгийн 
өргөлийг өгөөмрөөр өгч, Сүмийн Хүмүүнлэгийн 
тусламжийн санд хандив өргөн, амьдардаг 
газрынхаа хүмүүст ямар нэгэн байдлаар туслах 
арга замыг олох явдал гэж зөвлөж билээ. Хэрэв 
хүн бүр энэ зөвлөгөөг дагадаг бол дэлхий 
бүхэлдээ хэрхэн адислагдахыг төсөөлөөд үз дээ!

Ах, эгч нар аа, ялангуяа өсвөр үеийнхэн та 
нар Аврагч Есүс Христтэй илүү адил болж, 
гэрээнийхээ дагуу амьдрахыг эрэлхийлэх юм 
бол бусдын зовлон зүдгүүрээс нимгэлж, ядарсан 
нэгэндээ туслах хүслээр адислагдсаар байх болно. 
Хамгийн их тусламж хэрэгтэй хүмүүс өмнө тань 
байж магадгүй гэдгийг бүү март. Эхлээд гэр орон, 
гэр бүлийнхэндээ үйлчил. Энэ нь мөнхөд байх 
харилцаа холбоо юм. Гэр бүлийн тань, ялангуяа 
өөрийн тань нөхцөл байдал төгс биш байсан ч 
та нар үйлчилж, дэмжиж, хүчирхэгжүүлэх арга 
замыг хайж олоорой. Яг байгаа газраасаа эхэл. 
Бусдыг байгаагаар нь хайрла. Хүсэж байгаа 
ирээдүйн гэр бүлдээ өөрийгөө бэлд.

Хайр халамж, тусламж дэмжлэг хэрэгтэй 

хүмүүсийг тойргийн гэр бүлээсээ олж танихад 
туслахыг хүсэж залбир. Сүмд “Энэ цуглаанаас би 
юу олж авах вэ?” гэсэн асуулттай ирэхийн оронд 
“Өнөөдөр би хэнд хэрэгтэй вэ? Хэн нэгэнд тус 
болохын тулд би юу хийх ёстой вэ?” гэж асуу.

Та өөрийн гэр бүл, тойргийн гишүүдийг 
адислахдаа амьдарч байгаа орон нутгийнхаа 
хүмүүсийг адислах арга замыг хай. Тасралтгүй 
үйлчлэх цаг зав байгаа эсэх эсвэл сард хэдхэн цаг 
зарцуулах боломжтой байх зэргээс үл хамааран 
гаргасан хүчин чармайлт тань таныг төсөөлж ч 
байгаагүй арга замаар адислах болно.

Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл: “Бурхан 
биднийг анзаарч, харж хандаж байдаг. Гэвч 
ингэхдээ бидний хэрэгцээг ихэвчлэн өөр хүнээр 
дамжуулан хангадаг”6 гэж заасан. Бидний хүн 
нэг бүр Тэнгэрлэг Эцэгийн тусламж хэрэгтэй 
байгаа хүүхдүүдэд тусалж, Түүний ажлыг хийж 
гүйцэтгэхэд гар бие оролцох нь онцгой эрх, 
агуу адислал гэдгийг мэдээсэй хэмээн би Есүс 
Христийн нэрээр залбирч байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Лук 9:24.
2.  Томас С.Монсон, “Өнөөдөр би хэн нэгний төлөө юу 

хийв?,” Ensign эсвэл 2009 оны 10-р сарын Ерөнхий 
чуулган, 97.

3.  Линда К.Бөртон, “Намайг харь хүн байтал,” Ensign 
эсвэл 2016 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган.

4.  Жэймс Э.Фауст, “Womanhood: The Highest Place of 
Honor,” Ensign, 2000 оны 5-р сар, 96; Liahona, 2000 
оны 7-р сар, 117.

5.  Д.Тодд Кристоффэрсон, “Сүм яагаад хэрэгтэй вэ?,” 
Ensign эсвэл 2015 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 
101–105.

6.  Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kim-
ball (2006), 82.



12

Их Эзэн одоо тулгарч буй саад бэрхшээлийг 
даван туулахад туслахын тулд бидэнд 
хэрэгтэй сайн мэдээний үнэнийг дахин онцлон 
тэмдэглэсэн нь гэр бүлийн тунхаг юм.

Гэр бүлийн тунхагт 
Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүд ер 
бусын сургаал болон 
дэлхийг харах өөр 
өөр арга замуудаар 
адислагдсан гэдгийг 
тун тодорхой илтгэдэг. 
Бид дэлхийн олон үйл 
ажиллагаанд оролцож, 
бүр амжилт гаргадаг 

ч Есүс Христийн болон Түүний эрт, эдүгээгийн 
төлөөлөгчдийн сургаалыг дагахаар эрэлхийлэхдээ 
заримд нь оролцдоггүй.

I.

Есүс нэгэн сургаалт зүйрлэлээр хүмүүс “үгийг 
сонссон” ч “дэлхийн зовнил болоод эд баялгийн 
хуурамч байдал нь” “үгийг шахан зайлуулахад” 
“үр жимсгүй” (Maтай 13:22) болдог хэмээн 
дүрслэн хэлсэн байдаг. Хожим нь Есүс Петрийн 
“Бурханы юмсыг бус, харин хүнийхийг л” 
боддогийг нь залруулан, “Учир нь хүн бүх 
дэлхийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх 
билээ?” хэмээн тунхаглажээ (Maтай 16:23, 26). 
Тэрээр мөнх бус байдлын сүүлчийн сургаалаараа 
төлөөлөгчдөдөө “Хэрэв та нар ертөнцийнх байсан 
бол, ертөнц өөрийнхнийгөө хайрлахсан. Харин та 
нар ертөнцийнх биш, … Тиймээс ертөнц та нарыг 
үзэн яддаг” (Иохан 15:19; мөн Иохан 17:14, 16-г 
үзнэ үү) гэж айлдсан.

Үүний адилаар, Есүсийн анхны төлөөлөгчдийн 

бичээсүүд дэх “дэлхий” хэмээх дүрслэлийг сайн 
мэдээний сургаалын эсрэг хүчийг дүрслэхэд 
ашигладаг. Төлөөлөгч Паул “Энэ үеийн явдалд бүү 
нийцэгтүн” (Ром 12:2), “Учир нь энэ ертөнцийн 
мэргэн ухаан бол Бурханы өмнөх мунхаглал 
ажээ”(1 Коринт 3:19) хэмээн заажээ. Тэрээр мөн 
“Хэн нэг нь та нарыг Христийн дагуу биш, харин 
ертөнцийн үндсэн зарчмууд, хүний уламжлалын 
дагуух гүн ухаан болон хоосон мэхлэлээр олзлох 
вий” хэмээн “сэрэмжлэгтүн” (Колоссай 2:8) 
гэж анхааруулсан. Төлөөлөгч Иаков “ертөнцтэй 
найзлах нь Бурханы эсрэг дайсагнал … ертөнцийн 
найз байхыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө Бурханы 
дайсан болгож байгаа юм” (Иаков 4:4) хэмээн 
заасан.

Мормоны Номон дээр “дэлхий”-н эсэргүүцэл 
гэсэн дүрслэлийг олонтоо ашигладаг. Нифай 
“дэлхийнхний нүдэнд алдрыг олохоор баригдсан 
тэд, мөн дэлхийн зүйлийг … эрэлхийлдэг тэд” 
(1 Нифай 22:23; мөн 2 Нифай 9:30-ийг үзнэ үү) 
эцэстээ устгагдах болно хэмээн бошиглосон. 
Aлма “дэлхийн дэмий хоосон зүйлүүдээр 
… ихэмсэглэж” байсан хүмүүсийг зэмлэн 
буруушаасан (Aлмa 31:27) ба Лихайн зүүд 
төмөр бариулыг буюу Бурханы үгийг дагахыг 
эрэлхийлдэг хүмүүс дэлхийн эсэргүүцэлтэй 
тулгарах болно гэдгийг харуулдаг. Лихайн 
зүүдэндээ харсан “агуу хийгээд нүсэр 
барилгын” оршин суугчид “хуруугаараа занган 
тохуурхацгаасан” (1 Нифай 8:26–27, 33). Нифай 
уг зүүдийг тайлсан үзэгдэлдээ тэрхүү тэнэглэл 
болоод эсэргүүцэл “дэлхийн олн[оос], … 
дэлхий[н] болон мэргэн ухаан[аас]; … дэлхийн 
бардамнал[аас]” (1 Нифай 11:34–36) ирдэг гэдгийг 
ойлгожээ.

“Дэлхийнх” бус байх судрын анхааруулга, зарлиг 
мөн “дэлхийн зүйлүүдийг орхих” орчин цагийн 
зарлиг зэрэг нь ямар учир утгатай вэ? (С ба Г 

Төлөвлөгөө ба тунхаг

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН АХЛАГЧ 
ДАЛЛИН Х.ӨҮКС
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53:2). (С ба Г 53:2). Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
“Бид сүнслэг зүйлээс дэндүү холдсон дэлхийд 
сонор сэрэмжтэй байх ёстой. Бидний жишигт 
нийцэхгүй аливаа зүйлсээс татгалзах нь маш 
чухал. Учир нь тэдгээр нь бидний хамгийн их 
хүсдэг Бурханы хаант улс дахь мөнх амьдралыг 
хүлээн авахад саад болдог”1 хэмээн эдгээр 
сургаалыг нэгтгэн дүгнэж хэлсэн юм.

Бурхан бүх хүүхдэдээ хүссэн алдар сууг авахад 
шаардлагатай нэгэн алхам болох мөнх бус 
байдлыг үзэж туулах газраар сүнсэн хүүхдүүдээ 
хангахын тулд Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу энэ 
дэлхийг бүтээсэн. Янз бүрийн хаант улс, алдар 
суу байдаг бөгөөд гэр бүлүүдийн өргөмжлөл 
болох ерөнхийлөгч Монсоны нэрлэсэнчлэн 
“Бурханы хаант улс дахь мөнх амьдрал” нь 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийнхээ төлөөх 
эцсийн хүсэл юм. Энэ бол авралаас ч илүү 
зүйл. Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Бурханы 
мөнхийн төлөвлөгөөнд аврал нь хувь хүмүүсийнх 
бол; [харин] өргөмжлөл нь гэр бүлийн хэрэг 
явдал”2 хэмээн бидэнд сануулдаг.

Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ ба 

сүнслэгээр өгөгдсөн гэр бүлийн тунхаг нь 
өргөмжлөл хүртэхээр мөнх бус амьдралд хийх 
бэлтгэлийг удирдан чиглүүлэх чухал сургаал 
юм. Би тунхгийн талаар дараа ярих болно. 
Хэдийгээр бид уруудан доройтож буй дэлхийн 
гэрлэлтийн хууль, өөр бусад уламжлалт зан 
заншлын дагуу амьдрах ёстой ч өргөмжлөлийг 
хүртэхээр эрмэлзэж буй хүмүүсийн хувьд гэр 
бүлийн амьдралдаа дэлхийнхний хэлж ярьдгаас 
өөр байсан ч гэсэн Их Эзэний арга замын дагуу 
хувийн сонголтоо хийх ёстой.

Биднийг төрөхөөс өмнө байсан ой санамж 
энэхүү мөнх бус амьдралд байдаггүй бөгөөд бид 
одоо эсэргүүцэлтэй тулгардаг. Бид дараалсан 
зөв сонголтууд хийж, Бурханы зарлигуудад 
дуулгавартай байхыг сонгох замаар өсөж хөгжин, 
сүнслэг байдлын хувьд төлөвшиж байдаг. 
Тухайлбал, сонголт маань буруудсан үед ч гэсэн 
гэрээ, ёслол, наманчлал зайлшгүй шаардлагатай. 
Эсрэгээрээ, хэрэв бид Бурханы төлөвлөгөөнд 
итгэх итгэл дутмаг, дуулгаваргүй эсвэл 
шаардлагатай үйлдлүүдийг хийхээс санаатай 
зайлсхийж байвал өсөж хөгжих, төлөвших 
боломжоо алддаг. Мормоны Номонд “энэ амьдрал 
бол хүмүүн Бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе”(Aлмa 
34:32) хэмээн тунхагласан.

II.

Бурханы авралын төлөвлөгөөг ойлгодог хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдэд ертөнцийг үзэх үзэл 
нь өвөрмөц байдаг. Энэ нь тэдэнд Бурханы 
зарлигуудын цаад шалтгаан, Түүний биднээс 
шаарддаг ёслолуудын хувиршгүй мөн чанар, 
Аврагч Есүс Христийн чухал үүргийг ойлгож 
харахад тусалдаг. Аврагчийн маань Цагаатгал 
биднийг үхлээс аврах ба наманчилсан нөхцөлд 
гэм нүглээс авардаг. Ийм үзэл бодлоос улбаалж 
хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн нэн тэргүүнд 
тавих зүйл болон сүсэг бишрэл нь ялгаатай байдаг 
бөгөөд тэд мөнх бус амьдрал дахь бүтэлгүйтэл, 
өвчин шаналлыг даван туулах хүчээр адислагддаг.

Бурханы авралын төлөвлөгөөг дагахыг хичээдэг 
хүмүүсийн үйлдэл үүний зарчимд итгэдэггүй 
гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөдтэйгөө үл 
ойлголцол, бүр зөрчилдөөн үүсгэх магадлалтай 
юм. Ийм зөрчилдөөн байнга үүсэх болно. 



14

Бурханы төлөвлөгөөг дагахыг эрэлхийлдэг бүх 
үеийнхэнд асуудал бэрхшээл тулгарч байсан. Эрт 
үед бошиглогч Исаиа “Үнэн зөвийг мэддэг, зүрх 
сэтгэлд нь Миний хууль байгаа ард түмэн” хэмээн 
нэрлэсэн израильчуудад “Хүний зэмлэлээс бүү ай. 
Тэдний доромжлолоос бүү эмээгтүн” (Исаиа 51:7; 
мөн 2 Нифай 8:7) гэж хүч чадал өгчээ. Гэхдээ 
Бурханы төлөвлөгөөг ойлгодоггүй, итгэдэггүй 
хүмүүстэй зөрчилдсөн зөрчилдөөний шалтгаан 
ямар ч бай, төлөвлөгөөг ойлгодог, итгэдэг хүмүүст 
дэлхийн арга замыг сонгохын оронд үргэлж Их 
Эзэний арга замыг сонгохыг зарлигладаг.

III.

Сүм 1995 онд гаргасан “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа 
өргөх тунхаг”3-таа гэр бүл бүрийн мөнх амьдралд 
болон өргөмжлөлд бэлтгэхийн тулд дагавал 
зохих сайн мэдээний төлөвлөгөөг тоймлосон. 
Энэ тунхаг одоогийн зарим хууль тогтоомж, 
хэрэгжүүлж буй арга туршлага, бидний амьдарч 
буй дэлхийн ухуулга сурталчилгаанаас илэрхий 
өөр байдаг нь мэдээж. Бидний цаг үед хамгийн 
илт мэдэгддэг ялгаанууд гэвэл, гэрлэхгүйгээр 
хамтран амьдрах, ижил хүйстний гэрлэлт, ийм 
харилцаатай гэр бүлийн орчинд хүүхэд өсгөн 
хүмүүжүүлэх зэрэг асуудал юм. Өргөмжлөлд 
итгэдэггүй эсвэл түүн рүү тэмүүлдэггүй мөн 
дэлхийн арга замын ятгалгад автсан хүмүүс 
энэхүү гэр бүлийн тунхгийг өөрчлөгдөж байх 
ёстой жирийн нэг мэдэгдэл гэж үздэг. Харин 
хожмын үеийн гэгээнтнүүд гэр бүлийн тунхаг бол 
бидний мөнхийн өсөлт хөгжлийн хамгийн чухал 
хэсэг тохиолдож болох гэр бүлийн харилцааг 
тодорхойлдог хэмээн нотолдог.

Бид гэрлэхгүйгээр хамтран амьдрах, ижил 
хүйстнүүдийн хоорондоо гэрлэхийг олон нийтийн 
дунд хүлээн зөвшөөрөх хандлага тун хурдацтай 
өсөж буйг харж байна. Холбогдох мэдээллийн 
хэрэгслийн ухуулга сурталчилгаа, боловсрол, 
тэр бүү хэл мэргэжлийн шаардлагууд ч хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд хүндрэл бэрхшээлийг 
үүсгэж байна. Бид хувийн амьдралдаа ч, тэр 
байтугай бүхнийг хайрлах гэж хичээж байхдаа 
ч сайн мэдээний хуулийн дагуу тавигдах 
шаардлагуудыг тэнцвэртэй баримтлах ёстой.4

Бид ийнхүү үйлдэхдээ заримдаа Исаиагийн 

хэлсэнчлэн “хүний зэмлэл”-тэй тулгардаг ч айх 
хэрэггүй.

Их Эзэн одоогийн саад бэрхшээлийг даван 
туулахад маань туслахын тулд бидэнд хэрэгтэй 
сайн мэдээний үнэнийг дахин онцлон тэмдэглэсэн 
нь бараг хорин таван жилийн өмнө гарсан бөгөөд 
одоогоор олон хэл дээр орчуулагдаад байгаа гэр 
бүлийн тунхаг юм. Үүний хоёр жишээ бол ижил 
хүйстний гэрлэлт мөн хамтран амьдрах явдал 
юм. Гэр бүлийн тунхаг гарснаас хойш ердөө 
20 жилийн дараа Нэгдсэн Улсын Дээд шүүх 
олон мянган жилийн туршид гэрлэлтийг зөвхөн 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой 
гэснээ няцааж, ижил хүйстний гэрлэлтийг хүлээн 
зөвшөөрсөн. Нэгдсэн Улсад гэрлэлтээс гадуур 
төрсөн хүүхдийн тоо 1960 онд 5 хувь,5 1995 онд 
32 хувь6 байсан бол одоо 40 хувь болон өссөн7 нь 
сэтгэл түгшээж байна.

IV.

Гэр бүлийн тунхаг “эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
хоорондын гэрлэлтийг Бурхан заяасан бөгөөд гэр 
бүл нь Бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдаг” 
гэж тунхагласнаар эхэлдэг. Мөн “хүйс бол хувь 
хүний мөнх бус байдлын өмнөх, мөнх бус болон 
мөнхийн амьдралын тодорхойлолт ба зорилгын 
салшгүй шинж чанар юм” гэдгийг баталдаг. 
Тунхагт цааш нь “үр удмаа үлдээх энэхүү нандин 
хүч нь зөвхөн хууль ёсоор гэрлэсэн эхнэр нөхөр 
болон эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх 
ёстой хэмээн Бурхан тушаасан” гэж тунхагладаг.

Мөн тунхагт эхнэр, нөхрийн өсөн үржиж, дэлхийг 
дүүргэх үүргийг төдийгүй бие биенээ болон 
хүүхдүүдээ хайрлан халамжлах онцгой үүргийг 
“Хүүхдүүд гэр бүлийн дотор төрж, гэрлэлтийн 
тангаргаа үнэнчээр сахидаг эцэг эхээр өсгүүлэх 
эрхтэй” хэмээн дурддаг. Энэ тунхаг эхнэр, нөхрөө 
болон үр удмаа хүчирхийлэхгүй байхыг нухацтай 
сануулсан бөгөөд “Их Эзэн Есүс Христийн 
сургаал дээр үндэслэсэн гэр бүл аз жаргалд 
хүрнэ” хэмээн баталдаг. Эцэст нь энэ тунхаг 
бол “нийгмийн үндсэн нэгж болсон гэр бүлийг 
хамгаалан, бэхжүүлэхэд туслан дэмжих” албан 
ёсны уриалгад урин дууддаг юм.

1995 онд Сүмийн ерөнхийлөгч болон Их Эзэний 
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бусад 14 төлөөлөгч эдгээр сургаалын чухал 
мэдэгдлийг гаргажээ. Эдгээр төлөөлөгчөөс одоо 
амьд сэрүүн байгаа долоон төлөөлөгчийн нэгний 
хувьд би хамаарах бүхий л хүний сонорт гэр 
бүлийн тунхаг яаж бий болсон тухай хуваалцах 
хэрэгцээ байгааг мэдэрч байна.

Гэр бүлийн тунхаг бий болох шаардлага хэрэгцээг 
танин мэдэх сүнслэг өдөөлт Сүмийн удирдлагад 
23 гаруй жилийн өмнө ирсэн. Гэрлэлт, гэр 
бүлийн талаарх сургаалын үнэнийг нэмэлт 
тайлбаргүйгээр сайн ойлгодог хэмээн бодож 
байсан хүмүүсийн хувьд энэ зүйл гэнэтийн 
байлаа.8

Гэсэн хэдий ч бид баттай мэдрэмж хүлээн авч, 
үүний дагуу ажилласан. Чуулгын гишүүдийг 
тунхагт оруулах сэдвүүдийг тодорхойлж, 
хэлэлцэхэд жил орчим хугацаа орсон. Бичвэрийг 
санал оруулж, нягталж, хянан сайжруулсан. 
Бид залбирч, юу гэж хэлэх, хэрхэн хэлэх зэрэг 
асуудал дээр Их Эзэний өдөөлтийг эрэлхийлэн, 
Түүнээс үргэлжлүүлэн тусламж гуйж байсан. Бид 
бүгдээрээ Их Эзэний амласан ёсоор “шат, шатаар, 
дүрэм, дүрмээр”(С ба Г 98:12) суралцаж байв.

Илчлэлт авах энэхүү үйл явцад тунхгийн 
бичвэрийн талаарх саналыг Сүмийн сургаал, 
заасан зүйлд хяналт тавьж, нийтэд мэдэгддэг 
Тэргүүн Зөвлөлд танилцуулсан юм. Тэргүүн 
Зөвлөлийг өөрчлөлт хийсний дараа Сүмийн 
ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли гэр бүлийн 
тунхгийг зарласан билээ. 1995 оны 9-р сарын 23-
нд болсон эмэгтэйчүүдийн хуралдаан дээр тэрээр 
“Дэлхийн мэргэн ухааны ихээхэн хэсгийг үнэн 
болгон ярьж, ёс зүйн жишиг, үнэт зүйлсийн талаар 
олон худал хуурмаг зүйл яригдаж, дэлхийн бузар 
булайд аажмаар уусгах уруу таталт, заль мэх асар 
их байгаа нөхцөлд бид сэрэмжлүүлж, урьдаас 
сануулах ёстой гэдгээ мэдэрсэн билээ”9 хэмээн 
тунхгийг танилцуулсан юм.

Гэр бүлийн тунхаг бол мөнхийн үнэний 
тухай мэдэгдэл, мөнх амьдралыг эрэлхийлдэг 
хүүхдүүдээ гэсэн Их Эзэний хүсэл гэдгийг би 
гэрчилж байна. Энэ тунхаг сүүлийн 22 жилийн 
туршид Сүмийн сургаалын болон амьдралд 
хэрэгжүүлж байгаа зүйлийн үндэс суурь байсаар 
ирсэн бөгөөд цаашдаа ч байх болно. Тунхгийг 
ийнхүү авч үзээд, үүнийг зааж мөн үүний дагуу 
амьдар. Та нар мөнх амьдралын төлөө урагш 
тэмүүлэхийн хэрээр адислагдах болно.

40 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон 
“Үе үеийнхэн баттай зогсон, өөрийгөө нотлох өөр 
өөрийн гэсэн сорилт мөн боломжтой байдаг”10 
хэмээн заасан. Гэр бүлийн тунхагт хандаж байгаа 
хандлага, хэрхэн ашиглаж байгаа зэрэг нь энэ 
үеийн сорилтуудын нэг гэдэгт би итгэдэг. Би 
хожмын үеийн гэгээнтнүүдийг энэхүү сорилтод 
баттай зогсоосой хэмээн залбирч байна.

Гэр бүлийн тунхгийг зарласнаас хойш хоёр 
жилийн дараа хэлсэн ерөнхийлөгч Гордон 
Б.Хинклигийн үгээр би хэлэх үгээ өндөрлөе. 
Тэрээр “Энэ ойлгомжгүй дэлхийд би 
гайхамшигтай ирээдүйг харж байна. Хэрэв бид 
үнэ цэнтэй зүйлээсээ зууран баривал, хэрэв бид 
өв дээрээ тулгуурлавал, хэрэв бид Их Эзэний 
өмнө дуулгавартай байдалд алхах юм бол, хэрэв 
бид сайн мэдээний дагуу л амьдарч байвал 
гайхамшигтай бөгөөд гайхалтай арга замаар 
адислагдах болно. Биднийг онцгой аз жаргалын 
түлхүүр олсон хосгүй хүмүүс хэмээн харах 
болно”11 хэмээн хэлжээ.
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Гэр бүлийн тунхаг үнэн бөгөөд мөнхийн ач 
холбогдолтой, үүнийг Их Эзэн Есүс Христ 
Бурханы хүүхдүүдийн өргөмжлөлийн төлөө 
төлөөлөгчдөдөө илчилсэн (Сургаал ба Гэрээ 
131:1–4-ийг үзнэ үү) гэдгийг би Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна. Амен. 
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Бидний хүн нэг бүр Бурханы ажлыг 
урагшлуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх ёстой.

Бурхан Мосед “Чамд 
зориулсан ажил 
надад буй” (Мосе 1:6) 
хэмээн тунхагласан. 
Тэнгэрлэг Эцэгт танаар 
хийлгэх ажил байгаа 
эсэх талаар та бодож 
байсан уу? Түүний 
танд бэлдсэн, зөвхөн 
танаар хийлгэх чухал 
зүйл байгаа болов уу? 
Үүний хариулт “тийм” 
гэдгийг би гэрчилж 

байна!

Балба улсад төрж өссөн Гириш Гимирийг авч 
үзье. Тэр өсвөр насандаа Хятадад сурч байсан 
бөгөөд тэнд байхад нь ангийнх нь нэг хүүхэд 
Есүс Христийн сайн мэдээтэй танилцуулсан ажээ. 
Хожим нь Гириш Бригам Янгийн Их Сургуульд 
магистрт суралцахаар ирээд, ирээдүйн эхнэртэйгээ 
танилцсан. Тэд Солт Лэйкийн хөндийд суурьшин, 
Балбаас хоёр хүүхэд үрчлэн авчээ.

Олон жилийн дараа Балба дахь дүрвэгчдийн 
лагериас 1500 гаруй хүн Ютад нүүн ирэхэд1 
Гириш туслах хэрэгтэй гэсэн сүнсний 
өдөөлтийг мэдэрчээ. Төрөлх хэл, соёлоо сайн 
мэддэг байсан учраас Гириш орчуулагч, багш, 
зөвлөгчөөр үйлчлэв. Хэсэг хугацаа өнгөрч, 
хүмүүсийг төвхнөж суурьшсаны дараа хэд 
хэдэн балба дүрвэгч сайн мэдээг сонирхож 
байгаагаа илэрхийлжээ. Балба хэлтэй салбар 
ч байгуулагдаж, улмаар Гириш уг салбарын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчлэв. Тэрээр бас Мормоны 
Номыг балба хэл рүү орчуулахад гар бие оролцсон 
аж.

“Чамд зориулсан ажил надад буй”
ДАЛЫН 

АХЛАГЧ БАГА ЖОН С.ПИНГРИЙ
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Тэнгэрлэг Эцэг хэрхэн Гиришийг бэлдэж, 
ашигласныг та харж байна уу?

Бурханд бидний хүн нэг бүрээр хийлгэх ажил 
бий

Ах, эгч нар аа, Бурханд бидний хүн нэг бүрээр 
хийлгэх ажил бий. Ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбалл эгч нарт хандан хэлсэн ч бүгдэд 
хамаатай байх нэгэн үнэнийг заасан. Тэрээр 
“[Дэлхийд] ирэхийн өмнө [бидэнд] тодорхой 
үүрэг даалгавар хүлээлгэн өгсөн. … Бид эдүгээ 
нарийн ширийн зүйлийг нь санадаггүй ч энэ нь 
тэр үед бидний зөвшөөрсөн зүйлийн агуу бодит 
үнэнийг өөрчлөхгүй”2 хэмээн хэлсэн. Ямар эрхэм 
үнэн бэ! Бидний Тэнгэрлэг Эцэгт та биднээр 
хийлгэх тодорхой бөгөөд чухал зүйлс бий (Ефес 
2:10-ыг үзнэ үү).

Эдгээр тэнгэрлэг үүрэг даалгавар нь давуу эрхтэй 
цөөхөн хүнд биш, харин хүйс, арьсны өнгө, үндэс 
угсаа, орлогын түвшин, нийгмийн байр суурь, 
Сүмийн дуудлагаас үл хамааран бид бүгдэд 
зориулагдсан билээ. Бидний хүн нэг бүр Бурханы 
ажлыг урагшлуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх 
ёстой (Мосе 1:39-ийг үзнэ үү).

Зарим хүн Тэнгэрлэг Эцэг биднийг чухал хувь 
нэмэр оруулахад ашиглах эсэхэд эргэлздэг. 
Гэхдээ Тэрээр үргэлж ер бусын зүйл хийхдээ 
энгийн хүмүүсийг ашигладаг байсныг санацгаа (1 
Коринт 1:27–28; С ба Г 35:13; 124:1-ийг үзнэ үү). 
“[Бид] сонгогчид” бөгөөд “зөв шударга байдлыг 
тохиолгохоор авчрах” “хүч [бидэнд] буй” (С ба Г 
58:27–28).3

Рассэлл М.Нэлсон “Их Эзэн таны бодож 
байгаагаас илүү их зүйлийг танд төлөвлөсөн 
байдаг. Таныг энэ цаг үед, энэ газрын төлөө 
хадгалж нөөцөлсөн. …

Их Эзэнд дэлхийг өөрчлөхөд нь та хэрэгтэй 
байна. Та Түүний хүслийг хүлээн авч, дагахын 
хэрээр боломжгүйг гүйцэлдүүлэх болно”4 хэмээн 
тайлбарласан.

Тиймээс, Бурханы биднээр хийлгэхийг хүсэж 
байгаа ажлыг бид хэрхэн ойлгож, гүйцэтгэдэг 
вэ? Бидэнд туслах дөрвөн зарчмыг би та нартай 

хуваалцъя.

Бусдад анхаарлаа хандуул

Нэгдүгээрт, бусдад анхаарал хандуул. Бид “сайныг 
үйлдэж явсан” (Үйлс 10:38, мөн 2 Нифай 26:24-
ийг үзнэ үү) Христийг дагаж чадна.

Би бүрэн цагийн номлолоосоо эргэж ирснийхээ 
дараа өдөр бүр зорилготой байдаг байснаа санах 
болсон юм. Би гэрээнүүдээ сахиж, боловсрол 
эзэмшиж, гэр бүлтэй болж, орлоготой болох 
хэрэгтэй байлаа. Гэхдээ би Их Эзэнд надаар 
хийлгэх үүнээс илүү чухал эсвэл онцгой зүйл 
байгаа болов уу гэж бодох болсон. Хэдэн сарын 
турш тунгаан бодсоны эцэст би “хэрэв чи хүсэх 
аваас, чи энэ үед олон сайн зүйлийг хийх арга 
хэрэгсэл байх болно” (С ба Г 11:8) гэсэн шүлгийг 
уншив. Тэнгэрлэг үүрэг даалгаврын үндсэн 
зорилго бол “олон сайн зүйлийг хий[ж]” бусдыг 
адислах явдал гэдгийг ойлгоход Сүнс надад 
тусалсан юм.

Бид амьдралдаа юу сурах, ямар ажил хийх, хаана 
амьдрах гэх мэт шийдвэрт хандахдаа бусдад 
туслах талаас нь харж болно.

Нэгэн гэр бүл шинэ хот руу нүүжээ. Чинээлэг 
дүүрэгт байр хайхын оронд нийгмийн болон 
эдийн засгийн туслалцаа хэрэгтэй дүүрэгт очих 
хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж тэдэнд төрсөн аж. 
Олон жилийн турш Их Эзэн тэднээр дамжуулан 
ажиллаж, олон хүнд тусламж дэмжлэг үзүүлж, 
тойрог, гадсыг нь байгуулсан юм.

Эмчийн мэргэжилтэй нэгэн хүн ердийн хувийн 
эмнэлэгтэй байсан ч долоо хоногийнхоо нэг 
өдөр эрүүл мэндийн даатгалгүй хүмүүст үнэгүй 
үйлчилгээ үзүүлэхээр шийджээ. Хэдийгээр тэр 
эхнэртэйгээ олон хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлж 
байсан ч бусдыг адислах хүсэлтэй байсан нь Их 
Эзэнд хэдэн зуун өвчтөнд дэмжлэг үзүүлэх арга 
замыг тэдэнд өгөх боломжийг нээж өгсөн юм.

Сүнслэг бэлгүүдээ нээж, хөгжүүл

Хоёрдугаарт, сүнслэг бэлгүүдээ нээж олон, 
хөгжүүл. Тэнгэрлэг Эцэг биднээр хийлгэхээр 
бэлдсэн ажлаа олж тодорхойлон, хийж гүйцэтгэх, 
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таашаал авахад туслах зорилгоор бидэнд эдгээр 
бэлгийг өгсөн.

Бидний зарим нь “Надад ямар нэгэн бэлэг байгаа 
болов уу?” гэж боддог. Хариулт нь мөн л “тийм!” 
“Хүн болгонд Бурханы Сүнсээр бэлэг өгөгддөг 
болой. Үүгээр бүгд ашиг тусыг олж болохын тулд 
…” (С ба Г 46:11–12; тодотгол нэмэгдсэн) юм.5 
Хэд хэдэн сүнслэг бэлэг сударт тэмдэглэгдсэн 
байдаг ч (1 Коринт 12:1–11, 31; Моронай 10:8–18; 
С ба Г 46:8–26) өөр олон бэлэг бий.6

Зарим жишээ дурдахад, энэрэнгүй сэтгэлтэй байх, 
итгэж найддагаа илэрхийлэх, хүмүүстэй сайн 
харьцаатай байх, үр дүнтэй зохион байгуулах, 
итгэл үнэмшилтэй ярьж, бичих, тодорхой зааж, 
шаргуу хөдөлмөрлөх зэрэг юм.

Бид өөрсдийн бэлгийг хэрхэн таньж мэдэх вэ? 
Бид патриархын адислалаа уншин, биднийг сайн 
мэддэг хүмүүсээс асууж, төрөлх ур чадвараа 
өөрөө олж тодорхойлон, үүндээ баясаж чадна. 
Хамгийн чухал нь бид Бурханаас асууж болно 
(Иаков 1:5; С ба Г 112:10-ыг үзнэ үү). Тэрээр 
бидэнд өгсөн учраас тэдгээр бэлгийг мэднэ (С ба 
Г 46:26-г үзнэ үү).

Бид бэлгээ олж нээхийн зэрэгцээ хөгжүүлэх 
үүрэгтэй (Матай 25:14–30-ийг үзнэ үү). Есүс 
Христ хүртэл “эхлээд бүрэн байдлыг хүлээн авсан 
нь үгүй, харин тэрээр бүрэн байдлыг хүлээн авах 
хүртлээ ач ивээлээс ач ивээлд [үргэлжлүүлж] 
байлаа” (С ба Г 93:13).

Нэгэн залуу эрэгтэй шашны үнэт зүйлээ 
сурталчлахын тулд хэд хэдэн зураг бүтээжээ. 
Надад Аврагчийн зураг таалагдсан бөгөөд нэг 
хувийг нь би гэртээ өлгөсөн байгаа. Тэр ах уран 
зургийн авьяас бэлгээ хөгжүүлэн, ашигласан. 
Тэнгэрлэг Эцэг түүгээр дамжуулан тойргийн 
гишүүдэд сайн шавь болоход сүнслэгээр 
нөлөөлсөн юм.

Заримдаа бидэнд онцлог, чухал бэлэг байхгүй 
мэт санагддаг. Нэг өдөр урам хугарсан залуу 
эмэгтэй “Их Эзэн минь, хувь хүнийхээ хувьд 
миний үзүүлэх үйлчлэл юу вэ?” гэж асуужээ. 
Бурхан хариуд нь “Бусдад анхаарал хандуул” гэв. 
Харин энэ нь сүнслэг бэлэг байсан юм! Түүнээс 
хойш тэр эмэгтэй байнга мартагддаг байсан 
хүмүүст анхаарлаа хандуулах болсон бөгөөд 
Бурхан түүгээр дамжуулан ажиллаж, олон хүнийг 
адисалсан. Зарим сүнслэг бэлэг маань биднийг 
дэлхийн жишгээр нэр алдартай болгодоггүй ч 
тэдгээр нь Бурханд болон Түүний ажилд нэн 
чухал билээ.7

Саад бэрхшээлийг ашигла

Гуравдугаарт, саад бэрхшээлийг ашигла. Зовлон 
зүдгүүр нь Тэнгэрлэг Эцэгийн биднээр хийлгэх 
гэсэн ажлыг олж нээн, өөрсдийгөө бэлдэхэд 
тусалдаг. Алма “их тарчлалын эцэст, Их Эзэн … 
намайг … өөрийн мутар дахь зэмсэг болгосон 
бөлгөө” (Мозая 23:10)8 хэмээн тайлбарласан. 
Аврагчийн гэтэлгэгч золиослол Түүнд бидэнд 
туслах боломжийг олгодгийн адил (Алма 7:11–12-
ыг үзнэ үү) бид ч гэсэн хүнд хэцүү туршлагаасаа 
олж авсан мэдлэгээ бусдыг өргөн дэмжиж, 
хүчирхэгжүүлэн, адислахад ашиглах боломжтой.

Хүний нөөцийн нэгэн амжилттай явсан дарга 
ажлаасаа халагдсаныхаа дараа патриархын 
адислалаа уншаад, бусад мэргэжилтэй хүнд 
ажил олоход нь туслах компани нээх хэрэгтэй 
гэсэн сүнслэг өдөөлт хүлээн авсан байна. (Тэр 
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ч байтугай манай гэр бүлийг номлолд үйлчлээд 
ирсний дараа тэр надад ажил олоход тусалсан.) 
Их Эзэн түүнд илүү их ач холбогдолтой ажлыг 
өгөхийн зэрэгцээ түүний зовлон шаналлыг бусдыг 
адислахад туслах хэрэгсэл болгон ашигласан юм.

Нэгэн залуу хосын хүүхэд амьгүй төржээ. Зүрх 
сэтгэл нь шархалсан тэд өөрсөдтэй нь адил 
зовлонг туулсан эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө өгч, 
материаллаг тусламж үзүүлэх замаар охиндоо 
хүндэтгэл үзүүлэхээр шийдсэн юм. Зовлон 
бэрхшээлийн улмаас уг хосын бусдын зовлонг 
ойлгох чадвар хөгжсөн байсан учраас Их Эзэн 
тэднээр дамжуулан ажилласан.

Бурханд итгэж найд

Дөрөвдүгээрт, Бурханд итгэж найд. Бид Түүнээс 
итгэлтэйгээр, чин сэтгэлээсээ асуух юм бол 
Тэрээр бидний тэнгэрлэг үүрэг даалгаврыг илчлэх 
болно.9

Үүргээ олж мэдмэгц Тэрээр бидэнд уг ажлаа 
хийж гүйцэтгэхэд тусална. “Бүх зүйлүүд 
[Түүний] мэлмийн өмнө байдаг” (С ба Г 38:2 
мөн Абрахам 2:8-ыг үзнэ үү) бөгөөд зөв цагт нь 
Тэрээр бидэнд хэрэгтэй үүд хаалгыг нээж өгнө 
(Илчлэлт 3:8-ыг үзнэ үү). Тэрээр Өөрийн Хүү, 
Есүс Христийг бидэнд илгээсэн бөгөөд өөрсдийн 
маань төрөлхийн ур чадвараас давсан хүч чадал 
шаардлагатай үед бид Түүнд найдаж болох юм 
(Филиппой 4:13; Алма 26:12-ыг үзнэ үү).

Орон нутгийн засаг захиргааны шийдвэрт санаа 
зовсон нэг ахад төрийн албанд нэрээ дэвшүүлэх 
хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төржээ. Компанит ажлын 
үйл явц хэцүү байсан ч тэр итгэлээ хөгжүүлж, 
өрсөлдөхөд хэрэгтэй нөөц боломжийг цуглуулжээ. 
Хэдийгээр тэр ялаагүй ч, нийгэмдээ тулгарсан 
чухал асуудлыг олны өмнө гаргаж тавихад 
шаардагдах удирдамж, хүч чадлыг түүнд Их Эзэн 
өгсөн гэсэн мэдрэмж төрсөн байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээ өсгөн 
хүмүүжүүлж буй нэгэн өрх толгойлсон эмэгтэй 
гэр бүлийнхнийхээ хэрэгцээг хангаж чадаж байгаа 
эсэхдээ эргэлздэг байв. Хэдийгээр хэцүү ч гэлээ, 
тэр хамгийн чухал үүргээ амжилттай биелүүлэх 
хүчийг Их Эзэнээс авч байгаагаа мэдэрдэг.

Cэрэмжлүүлгийн үг

Нэг талд Их Эзэн бидэнд бурханлаг үүргээ 
биелүүлэхэд тусалж байхад нөгөө талд дайсан 
бидний анхаарлыг утга учир бүхий амьдралаас 
холдуулж, ятгаж болиулах гэж оролддог.

Гэм нүгэл нь бидний хамгийн том саад байж 
болох бөгөөд энэ нь Ариун Сүнсийг мэдрэх 
мэдрэмжийг мохоон, сүнслэг хүчийг хүлээн авах 
боломжийг хязгаарладаг. Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн 
биднээр хийлгэх гэж буй ажлыг хийхийн тулд 
цэвэр байхыг хичээх ёстой (3 Нифай 8:1-ийг үзнэ 
үү). Бурхан биднээр дамжуулан ажиллаж болох 
байдлаар бид амьдралаа авч явж байна уу?

Сатан бас бидний анхаарлыг чухал бус зүйлсээр 
сарниулах гэж хичээдэг. Их Эзэн Сүмийн эхэн 
үеийн удирдагчдад “миний зүйлүүд дээр мөн 
чиний дуудагдсан тэрхүү тохинуулал дээр 
гэхээсээ илүүгээр оюун чинь дэлхийн зүйлүүд 
дээр байсаар ирлээ” (С ба Г 30:2) хэмээн 
анхааруулсан. Бид тэнгэрлэг үүрэг даалгавраас 
маань холдуулсан дэлхийн зүйлсийг хийж байна 
уу?
Түүнчлэн Сатан бидэнд чадваргүй гэх мэдрэмж 
төрүүлэн, урам зоригийг мохоодог. Тэр бидний 
ажлыг хэт их буюу сүрдмээр болгож харагдуулдаг. 
Гэхдээ бид Бурханд итгэж чадна! Тэр биднийг 
хайрладаг. Тэр биднийг амжилттай байлгахыг 
хүсдэг. Тэр “[Бидний] өмнө … явагч нь ЭЗЭН юм. 
Тэр [бидэнтэй] хамт байж, [биднийг] орхихгүй” 
(Дэд хууль 31:8; мөн Дуулал 32:8; Сургаалт үгс 
3:5–6; Матай 19:26; С ба Г 78:18-ыг үзнэ үү).

Сатан бидний ажлыг бусдад оноосон үүрэгт 
ажлаас доогуур үнэ цэнтэй мэт харагдуулах гэж 
бас хуурдаг байж болох юм. Бурханаас ирсэн 
даалгавар болгон чухал бөгөөд “Их Эзэний 
[бидэнд] зарлигласан түүгээр бахархах” үедээ бид 
сэтгэл хангалуун байх болно (Aлма 29:9).

Бурханыг биднээр дамжуулан ажиллахын хэрээр 
дайсан бидэнд хийж бүтээснээ өөрийн хүчээр 
хийсэн гэсэн бодлыг төрүүлэн, уруу татдаг. Гэхдээ 
бид Эцэгийг алдаршуулах замаар өөрийгөө магтан 
сайшаахаас зайлсхийж, Аврагчийн даруу үлгэр 
жишээг дагаж чадна (Матай 5:16; Мосе 4:2-ыг 
үзнэ үү). Нэгэн сэтгүүлч амьдралынхаа туршид 
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ядууст тусалсан үйл хэргийнх нь төлөө Тереза 
эхийг магтан сайшаахыг хүсэхэд тэр “Энэ бол 
[Бурханы] ажил. Би зүгээр л … Түүний мутар 
дахь … харандаа адил юм. Тэр бодохыг нь бодож, 
бичихийг нь бичдэг. Үүнийг хийхэд харандаа ямар 
ч хамаагүй шүү дээ. Харандаа зөвхөн өөрийгөө 
ашиглуулах боломжийг л олгодог юм”10 хэмээн 
хариулсан ажээ.

Дүгнэлт

Хайрт ах, эгч нар аа, би та нарын хүн нэг бүрийг 
“биеийнхээ эрхтнүүдийг зөвт байдлын зэвсэг 
болгон Бурханд өргө” (Ром 6:13) хэмээн урьж 
байна. Өөрийгөө Түүнд өргөнө гэдэг нь Түүнд 
тус нэмэр болохыг хүсэж байгаагаа мэдэгдэж, 
Түүний удирдамжийг эрэлхийлэн, хүч чадлаас нь 
хүртэхийг хэлнэ.

Мэдээж, бид төгс үлгэр жишээ, Есүс Христ рүү 
харж болно. Дэлхийд ирэхээс өмнөх амьдралд 
Тэнгэрлэг Эцэгийг “Хэнийг илгээх вэ би?” хэмээн 
асуухад Есүс “Би энд байна, намайг илгээгтүн” 
(Абрахам 3:27; мөн Исаиа 6:8-ыг үзнэ үү) хэмээн 
хариулсан.

Есүс Христ бидний Аврагч, Гэтэлгэгч байхаар 
урьдчилан томилогдсон үүргээ хүлээн авч, 
Өөрийгөө бэлдэж, үүргээ биелүүлсэн. Тэр 
Эцэгийн хүслийг (3 Нифай 27:13; Иохан 6:38; 
6:38-ыг үзнэ үү) мөн тэнгэрлэг үүрэг даалгавраа ч 
гэсэн биелүүлсэн.

Бид Христийн үлгэр жишээг даган, өөрсдийгөө 
Бурханд өргөх хүсэлтэй байх юм бол Тэрээр 
ажлаа урагшлуулан, бусдыг адислахад биднийг 
ашиглана гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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8.  Түүнчлэн Паул бидэнд “[Бурханы] биднийг 
тайвшруулсан тэрхүү тайвшралаар бид аливаа зовлонд 
орогсдыг тайвшруулах чадвартай байхын тулд Тэр 
биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм” (2 
Коринт 1:4) хэмээн заасан.

9.  Ахлагч Ричард Г.Скотт “Өөрийн тань амьдралд 
зориулсан онцгой төлөвлөгөө Бурханд бий. Та уг 
төлөвлөгөөг итгэл, байнгын дуулгавартай байдлаар 
эрж хайх юм бол Тэрбээр түүний тодорхой хэсгүүдийг 
танд илчлэх болно” (“How to Live Well amid Increas-
ing Evil,” Ensign эсвэл Liahona, 2004 оны 5-р сар, 102) 
хэмээн тайлбарласан.

10.  Эдвард В.Дэсмонд, “Interview with Mother Teresa: A 
Pencil in the Hand of God,” Time, 1989 оны 12-р сарын 
4, time.com. 
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Хэрэв бид Христ дотор амьдарч мөн Түүнийг 
өөрийнхөө дотор амьдруулахыг хүсэж байвал 
ариун байхыг эрэлхийлэх хэрэгтэй.

Есүс 5000 хүнийг 
Галилд зөвхөн 
“таван арвайн талх, 
хоёр загас[аар]” 
гайхамшигтай 
хооллосныхоо дараа 
Капернаумд хүмүүст 
хандан дахин үг хэлэх 
болжээ. Олон хүн 
Түүний сургаалыг 
сонирхсондоо биш, 
харин хоол идэх 
гэж ирснийг Аврагч 

мэдэрсэн аж.2 Тийнхүү Тэрээр “мөнх аминд 
хүргэх хоолны төлөө ажилла. Үүнийг Хүний Хүү 
та нарт өгөх болно”3 хэмээн хоолноос үнэтэй 
зүйлийг тэдэнд ойлгуулах гэж хичээжээ. Есүс “Би 
бол амийн талх байна. Та нарын өвөг дээдэс цөлд 
маннаг идсэн бөгөөд тэд нас барцгаасан. Энэ нь 
тэнгэрээс бууж ирэх талх бөгөөд үүнээс идэгч нь 
үхэхгүй. Би бол тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талх 
байна. Хэрэв хэн нэгэн энэ талхнаас идвэл, тэр 
мөнхөд амьдарна. Ертөнцийн амийн төлөө Миний 
өгөх талх бол Миний махан бие юм”4 хэмээн 
тунхагласан.

Сонсогчид Аврагчийн хэлэх гэсэн үгийг шууд 
утгаар нь ойлгосон учраас илэрхийлэх гэсэн санаа 
нь бүрэн алдагдсан аж. Бодож үзээд жигшсэн 
тэд “Энэ хүн Өөрийнхөө махан биеийг бидэнд 
идүүлэхээр яаж өгч чадах юм бэ?”5 гэж гайхсан 
ажээ. Есүс цааш нь

“Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Хэрэв та нар 
Хүний Хүүгийн махыг идэхгүй, цусыг нь уухгүй л 
бол та нарын дотор амь байхгүй.

Миний махыг идэж, цусыг уусан хүн мөнх амьтай 
бөгөөд Би түүнийг эцсийн өдөрт амилуулна.
Учир нь Миний мах бол жинхэнэ хоол, Миний цус 
бол жинхэнэ ундаа мөн”6 хэмээн айлджээ.

Харин дараа нь Тэрээр зүйрлэлийнхээ гүн утга 
агуулгыг тайлбарласан. Тэр “Миний махыг идэж, 
цусыг уусан хүн Миний дотор байж, Би ч түүний 
дотор оршин байна.

Амьд Эцэг маань Намайг илгээсэн бөгөөд Би 
Эцэгээр амьдрахын адил Намайг идэгч хүн мөн 
Надаар амьдарна”7 хэмээн хэлсэн юм.

Тэгсэн атал сонсогчид нь Есүсийн хэлж байсан 
үгийг сайн ойлгоогүй бөгөөд “олонх нь—Энэ 
чинь хэцүү үг байна. Үүнийг хэн сонсож чадах 
вэ? гэцгээв.… [Мөн] үүнээс болж Түүний 
дагалдагчдаас олон хүн зайлан явж, цаашид 
Түүнтэй хамт явсангүй.”8

Түүний махыг ид, цусыг уу гэдэг нь Аврагчтай 
нэг болохын тулд бид Түүнийг амьдралдаа буюу 
өөрийн мөн чанарт хэрхэн бүрэн дүүрэн авчрах 
ёстой вэ гэдгийг тун гайхалтай арга замаар 
тайлбарласан явдал байлаа. Үүнийг хэрхэн хийх 
вэ?

Нэгдүгээрт: Есүс Өөрийн мах, цусыг 
золиосолсноор бидний нүглийг цагаатгаж, бие 
махбодын болон сүнсний үхлийг ялан дийлсэн.9

Тиймээс бид Цагаатгалын хүч, адислалыг Түүнээс 
хүртсэнээр Түүний махыг идэж, цусыг ууж байгаа 
нь тодорхой.

Христийн сургаал нь цагаатгагч ач ивээлийг 
хүлээн авахын тулд бидний юу хийх ёстойг хэлж 
өгдөг. Энэ нь Христэд итгэлтэй болж, наманчлан, 
баптисм хүртэж, Ариун Сүнсийг хүлээн авч, 
“тэгээд Ариун Сүнсээр мөн галаар та нарын 

Тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талх

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ Д.ТОДД КРИСТОФФЭРСОН
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нүглүүдийн ангижрал ирэх”10 гэсэн үг юм. Энэ 
нь үүд буюу Аврагчийн цагаатгагч ач ивээлээс 
хүртэн, Түүний хаант улс руу хүргэдэг шулуун 
бөгөөд нарийн зам руу орох боломж юм.

“Иймийн тул, хэрэв та нар [уг замаар] урагш 
тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, мөн эцсээ 
хүртэл тэвчих аваас, болгоогтун, Эцэгийн ийн 
хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал байх болно.

Болгоогтун, энэ нь Христийн сургаал мөн 
төгсгөлгүй нэг Бурхан болох Эцэгийн болон 
Хүүгийн, мөн Ариун Сүнсний үнэн бөгөөд цорын 
ганц сургаал болой.”11

Их Эзэний Зоог буюу ариун ёслолын бэлэг 
тэмдгийн талаар тунгаан бодох сайхан. Талх, 
ус нь Амийн талх, Амьд ус болох Түүний мах 
хийгээд цусыг төлөөлдөг12 бөгөөд биднийг 
гэтэлгэхийн тулд төлсөн төлөөсийг нь тод 
томруун сануулдаг. Талхыг хуваахад бид 
Аврагчийн шархалж бэртсэн бие махбодын өвчин 
зовиурыг санадаг. Ахлагч Даллин Х.Өүкс нэг удаа 
үүнийг анзаарч хараад, “Хувааж, тасалсан талхны 
хэсэг бүр өвөрмөц байдгийн адил талхнаас 
хүртэж буй хувь хүмүүс мөн адил өвөрмөц 
байдаг. Бид бүхэнд наманчлах ёстой янз бүрийн 
гэм нүгэл бий. Бидэнд Их Эзэн Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжуулан хүчирхэгжүүлэх олон 
янзын хэрэгцээ байдаг бөгөөд бид энэ ёслолоор 
дамжуулан Түүнийг дурсан санадаг билээ”13 
хэмээн хэлсэн. Усыг ууж байхдаа бид Гетсеманид 
болон загалмай дээр урсгасан цус мөн уг цусны 
ариусгагч хүчний талаар боддог.14 “Мөн ямар ч 
цэвэр бус зүйл түүний хаант улсад орж чадахгүй” 
гэдгийг мэдсэнээр бид “өөрсдийн итгэл, мөн 
өөрсдийн бүх нүглийн наманчлал, мөн төгсгөл 
хүртэлх өөрсдийнх нь үнэнч шударга байдлын 
учир [Аврагчийн] цусанд өөрсдийн өмсгөлийг 
угаасан”15 хүмүүсийн дунд байхаар шийддэг.

Аврагчийн цагаатгагч ач ивээлийг хүлээн авч, 
гэм нүглүүд, тэдгээр нүглийн толбыг арилгах 
талаар би ярьсан. Түүний махыг идэж, цусыг уух 
гэдэг зүйрлэл нь илүү гүн утга учиртай бөгөөд 
энэ нь Христийн онцлог шинж, зан чанарыг 
өөрийн болгон, эгэл хүнээ ардаа орхиж, “Их Эзэн 
Христийн цагаатгалаар”16 гэгээнтэн болох гэсэн 
утгатай юм. Ариун ёслолын талх, уснаас долоо 

хоног бүр хүртэж байхдаа Түүний зан чанар, 
нүгэлгүй амьдралын загварыг өөрсдийн амьдрал, 
мөн чанарт бүрэн дүүрэн нэгтгэх талаар бодох нь 
бидэнд тустай. Есүс Өөрөө гэм нүгэлтэй байсан 
бол бусдын нүглийг цагаатгаж чадахгүй байх 
байсан. Шударга ёс Түүнийг хамаарах эрхгүй 
байсан тул Тэрээр шударга ёсны төлөөсийг 
бидний өмнөөс Өөрийн биеэр төлж, нигүүлслийг 
авчирсан билээ. Бид Түүний цагаатгагч 
золиослолыг санаж, эрхэмлэн дээдлэхийн зэрэгцээ 
Түүний нүгэлгүй амьдралын талаар бодох ёстой.

Энэ нь бидэнд асар их хичээл зүтгэлтэй байх 
хэрэгтэйг сануулдаг. Бид байгаа байдалдаа сэтгэл 
хангалуун байх ёсгүй. Харин “Христийн дүүрэн 
байдлын чанарын хэмжээнд”17 хүрэхийн тулд 
зогсолтгүй хөдөлмөрлөх ёстой. Мормоны Номын 
хаан Лемонайн аавын адил бид бүх нүглээ орхих 
хүсэлтэй байж,18 тус бүрдээ болон хамтдаа Их 
Эзэний хийгээсэй гэж хүсэж байгаа тэр зүйл дээр 
анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой.

Саяхан миний нэг найз номлолын ерөнхийлөгч 
байхад нь тохиолдсон явдлаа надад ярьсан юм. 
Тэр хагалгаа хийлгэснийхээ дараа хэдэн долоо 
хоног тэнхрэх хэрэгтэй байжээ. Тэнхэрч байхдаа 
тэр цаг зав гарган судраас уншсан байна. Нэгэн 
удаа үдийн цагаар тэр 3 Нифайн 27-р бүлэг дэх 
Аврагчийн үгсийн талаар тунгаан бодож байгаад 
өөрийн эрхгүй нойрондоо дийлдэн унтав. Дараа 
нь юу болсныг тэр ийнхүү өгүүлсэн юм.

“Би зүүдэндээ өөрийн амьдралыг маш тод, 
дэлгэцэн дээр байгаа мэт үзэв. Надад миний 
нүгэл, буруу сонголт, заримдаа хүмүүст 
тэвчээргүй хандаж байсан … цаг үеэс гадна 
хүмүүст хэлж, хийж болох байсан сайн зүйлсийг 
ч гэсэн харуулсан юм. … Миний амьдралыг 
тоймлон үзүүлэхэд хэдхэн минут болсон байтал 
түүнээс ч удаан цаг хугацаа өнгөрсөн мэт 
санагдсан. Би сэрэнгүүтээ цочирдож, орныхоо 
хажууд шууд өвдөг сөгдөн өршөөл гуйж, урьд 
өмнө хэзээ ч хийж байгаагүйгээрээ зүрх сэтгэлээ 
уудлан залбирсан юм.

Тэр зүүдийг зүүдлэхийн өмнө би наманчлах 
хэрэгтэй гэдгээ мэдээгүй байсан. Алдаа дутагдал, 
сул талууд маань гэнэт тодорхой болж ирсэн 
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бөгөөд миний байгаа байдал, Бурханы цэвэр 
ариун, сайн сайхан хоёр өдөр шөнө шиг ялгаатай 
санагдаж билээ. Тэр өдөр, нар хэвийх үед 
хийсэн залбиралдаа би Тэнгэрлэг Эцэгийн болон 
Аврагчийн миний төлөө хийсэн зүйлсэд мөн 
эхнэр хүүхдүүдийнхээ эрхэм нандин харилцаанд 
талархаж явдгаа Тэдэнд чин сэтгэлийнхээ угаас 
илэрхийлж билээ. Би өвдөг сөгдөн сууж байхдаа 
өөрийгөө зохисгүй гэж бодож байсан ч Бурханы 
хайр, нигүүлслийг хүчтэй мэдэрсэн юм.

Тэр өдрөөс хойш би өөр хүн болсон гэж хэлж 
болно. … Миний зүрх сэтгэл ч гэсэн өөрчлөгдсөн. 
… Энэ үйл явдлын дараа би бусдын зовлонг илүү 
сайн ойлгодог болж, хайрлах чадвар, сайн мэдээг 
номлох хүсэл маань нэмэгдсэн юм. Би Мормоны 
Номоос олж болох итгэл, найдвар, наманчлалын 
бэлгийн талаарх сургаалуудтай урьд нь хэзээ ч 
холбогдож байгаагүйгээр холбогдох болсон.”19

Энэ сайн хүнд нүгэл, сул талуудынх нь талаар 
ирсэн тодорхой илчлэлт урмыг нь хугалж, 
сэтгэлээр унагаагаагүй гэдгийг ойлгох нь чухал 
юм. Тийм ээ, тэр цочирдож, хийсэн зүйлдээ 
харамссан. Тэр наманчлах хэрэгтэй гэдгээ хүчтэй 
мэдэрсэн. Даруусгагдсан ч “тэнгэрээс бууж ирсэн 
амьд талх”20 болох Есүс Христийн ачаар тэрээр 
талархал, амар амгалан, найдварыг—жинхэнэ 
найдварыг мэдэрсэн билээ.

Найз маань уг зүүдийг зүүдэлж байхад өөрийнх 
нь амьдрал, Бурханы цэвэр ариун байдал хоёр 
хоорондоо ямар ялгаатай байсан талаар ярьсан.

Цэвэр ариун байдал бол яг тохирсон үг юм. 
Христийн махнаас идэж, цуснаас ууна гэдэг нь 
цэвэр ариун байхыг эрэлхийлэх гэсэн утгатай 
билээ. Бурхан бидэнд “Би ариун учраас та нар 
ариун байгтун”21 хэмээн зарлиг буулгасан.

Енох бидэнд “Иймийн тул хүмүүн хаа сайгүй 
наманчлах ёстой, үүнийг хүүхдүүддээ заагтун, эс 
бөгөөс тэд Бурханы Хаант улсыг өвлөж чадах нь 
үгүй, учир нь цэвэр ариун бус зүйл тэнд оршиж 
чадах нь үгүй, эсвээс түүний дэргэд орших нь 
үгүй; учир нь Адамын хэлээр Ариун Хүн гэдэг 
нь түүний нэр болой, мөн түүний Төрсөн Ганцын 
нэр нь Хүний Хүү, бүр Есүс Христ … бөлгөө”22 
хэмээн зөвлөсөн. Би хүүхэд байхдаа яагаад Шинэ 

Гэрээнд Есүсийг Бурханы Хүү байтал ихэвчлэн 
Хүний хүү (Тэрээр өөрийгөө ч ийнхүү нэрлэдэг 
байсан) хэмээн бичсэн байдаг юм бол гэж гайхдаг 
байсан. Гэхдээ энэ нэр нь үнэндээ Түүний 
бурханлаг, ариун байдал буюу Тэрээр Бурхан 
Эцэг, Ариун Хүний Хүү гэдгийг илэрхийлж буйг 
Енохын мэдэгдэл тодорхой болгож өгдөг.

Хэрэв бид Христ дотор амьдарч мөн Түүнийг 
өөрийнхөө дотор амьдруулахыг хүсэж байвал23 
биеийн болон сүнсний хувьд ариун байхыг 
эрэлхийлэх хэрэгтэй.24 Бид үүнийг “Эзэнд ариун” 
гэж сийлсэн ариун сүмээс эрэлхийлдэг. Бид бас 
үүнийг гэрлэлт, гэр бүл, гэр орондоо долоо хоног 
бүр Их Эзэний ариун өдөр баясгалантай байснаар 
эрэлхийлдэг.25 Бид үүнийг хэл яриа, хувцаслалт, 
бодол санаа зэрэг өдөр тутмын амьдралын 
үйлдлээсээ эрэлхийлдэг. Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсоны хэлснээр “Бид өөрсдийн уншдаг, 
үздэг, сонсдог, боддог бүх зүйлийнхээ эцсийн 
бүтээгдэхүүн нь юм.”26 Тиймээс бид загалмайгаа 
өдөр бүр үүрснээр ариун байдлыг эрэлхийлдэг 
билээ.27

Кэрол Ф.Макконки эгч “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.28 Харин би үүн дээр 
бидний гаргадаг золиослол, хийдэг үйлчлэлийг 
нэмж хэлмээр байна.

“Бусдадаа үйлчилж байгаа нь [бид] зөвхөн 
Бурхандаа үйлчилж байгаа”29 хэрэг гэдгээ бид 
мэднэ. Ийм үйлчлэл нь Их Эзэний амьдрал, зан 
чанарын гол цөм байдаг гэдгийг Тэр бидэнд 
сануулсан. Тэрээр “Учир нь Хүний Хүү хүртэл 
үйлчлүүлэхийн тулд бус, харин үйлчлэхийн 
тулд, мөн Өөрийн амийг олны төлөө золиос 
болгон өгөхийн тулд ирсэн юм гэж айлд[сан].”30 
Ерөнхийлөгч Марион Ж.Ромни “Үйлчлэл нь 
селестиел хаант улсад амьдрах эрхийг олж 
авахын тулд хийх ёстой зүйл биш юм. Үйлчлэл 
нь селестиел хаант улс дахь өргөмжлөгдсөн 
амьдралын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм”31 хэмээн 
ухаалаг тайлбар өгсөн байдаг.



252017 оны 10-ð ñàð

Захариа Их Эзэнийг мянган жил хаанчлахаар 
ирэх өдөр морьдын хонхнууд дээр “Эзэнд ариун” 
гэж сийлэгдсэн байх болно32 хэмээн бошиглосон. 
Яг үүний адил эдгээр хөндийд ирсэн анхдагч 
гэгээнтэн “Эзэнд ариун” гэсэн сануулгыг ердийн, 
өдөр тутмын хэрэглээний зүйлс дээр мөн шашны 
зан үйлтэй холбоотой газруудад бичдэг байсан. 
Энэ үгийг ариун ёслолын аяга, тавган дээр 
бичиж, Далд томилсон гэрчилгээ, Халамжийн 
нийгэмлэгийн уриан дээр хэвлэсэн байдаг байв. 
“Эзэнд ариун” гэсэн үгийг Zion’s Cooperative Mer-
cantile Institution (Сионы Хоршоодын Худалдааны 
Байгууллага) буюу ZCMI их дэлгүүрийн үзвэрийн 
цонхнуудад хүртэл тавьдаг байжээ. Бас алхны 
толгой, бөмбөр дээрээс энэ үгийг харж болох 
байлаа. “Эзэнд ариун” гэсэн үгийг ерөнхийлөгч 
Бригам Янгийн гэрийн төмөр бариул дээр 
цутгасан байдаг. Ариун байдал гэсэн үг сонирхол 
татсан эсвэл санаанд оромгүй газруудад байгаа нь 
зохимжгүй мэт санагдаж болох ч тэдгээр нь ариун 
байдал дээр хэрхэн анхаарлаа үргэлж төвлөрүүлж 
байх ёстойг бидэнд сануулдаг.
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Аврагчийн махнаас идэж, цуснаас ууна гэдэг 
нь Христийн зан чанарыг өөрийн болгож, 
уг зан чанартай таарахгүй аливаа зүйлсийг 
өөрсдийн амьдралаас зайлуулахыг хэлнэ. Энэ нь 
наманчлалын илүү өргөн ойлголт бөгөөд өмнөх 
нүглээсээ татгалзаад зогсохгүй “сэтгэл зүрх, хүсэл 
эрмэлзлэлээ Бурханд хандуулан”33 урагш явахыг 
хэлдэг. Найзад маань зүүдээр нь илчлэлт ирсний 
адил Бурхан бидэнд дутагдал, сул талуудыг маань 
харуулахын зэрэгцээ сул талыг хүчирхэг болгоход 
бидэнд тусална.34 Хэрэв бид чин сэтгэлээсээ 
“Надад өөр юу дутагдаж байна вэ?”35 гэж асуувал 
Тэр биднийг өөрсдөө олж мэд гээд орхидоггүй 
бөгөөд биднийг хайрлаж, бидний аз жаргалын 
төлөө хариулт өгдөг. Тэр бас бидэнд итгэл найдвар 
өгдөг.

Үүнд ихээхэн хүчин чармайлт шаардагддаг 
бөгөөд хэрэв бид ариун болохыг цор ганцаараа 
эрэлхийлдэг байсан бол бидэнд үнэхээр хэцүү 
байх байсан. Бид ганцаараа биш гэдэг нь хамгийн 
гайхалтай үнэн билээ. Бидэнд Бурханы хайр, 
Христийн ач ивээл, Ариун Сүнсний тайтгарал, 
удирдамж болон Христийн бие доторх бусад 
гэгээнтний нөхөрлөл, тусламж дэмжлэг бий. 
Бүгдээрээ байгаа байдалдаа сэтгэл хангалуун 
байлгүй, итгэл алдалгүй байцгаая. Энгийн бөгөөд 
гүн утга бүхий үгтэй дуулал биднийг урьдгийн 
адил

Дэлхий яаравч ариун байхад цаг гарга;
Есүстэй нууцаар, хоёул байхад цаг зарцуул.
Есүс рүү харснаар та Түүнтэй адил болно;
Найз нөхөд тань таны үйл хөдлөлөөс Түүнийг олж 
харах болно.36

Би “тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талх”37 Есүс 
Христийг гэрчилж, “[Түүний] махыг идэж, цусыг 
уусан хүн мөнх амьтай”38 байна гэдгийг Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Хэрэв бид цөхрөлтгүй зүтгэвэл бидний 
төгөлдөржих үйл явц мөнх амьдралын хаа 
нэгтээ дуусаж, бүрэн гүйцэд болох болно.

Судрууд биднийг 
адисалж, 
урамшуулахын тулд 
бичигдсэн бөгөөд 
үүнийгээ ч хийдэг. 
Бидэнд өгсөн бүлэг, 
шүлэг бүрийн 
төлөө бид Бурханд 
талархдаг. Гэхдээ 
үе үе судрын аль 
нэг хэсэг бидний 
төгс төгөлдөр 
болоогүй байгааг 

сануулдгийг та нар анзаарсан уу? Жишээлбэл, 
Уулан дээрх номлол тайтгаруулагч ерөөлүүдээр 
эхэлдэг боловч дараагийн хэдэн шүлэгт биднийг 
хүний амь хөнөөхийг цээрлэхээс гадна хилэгнэж 
болохгүй гэж хэлсэн байдаг. Бид садар самууныг 
үйлдэхгүйгээс гадна цэвэр бус бодолтой байж 
болохгүйг хэлдэг. Цамцыг маань авахыг хүссэн 
хүмүүст бид дээлээ ч бас өгөх ёстой. Бид 
дайснуудаа хайрлаж, биднийг зүхэх тэднийг 
адисалж, биднийг үзэн ядах тэдэнд сайныг үйлдэх 
ёстой.1

Хэрэв энэ шүлгийг өглөө уншсан бол энэ хүртэл 
уншаад л бид сайн мэдээний дагуу төгс амьдарч 
чадахгүй гэдэг нь ерөнхийдөө тодорхой болдог 
бол “Тиймээс тэнгэрлэг Эцэг тань төгс байдаг шиг 
та нар мөн төгс бай”2 гэсэн сүүлчийн зарлигийг 
уншаад ямар ч найдваргүй болдог. Сүүлчийн энэ 
зарлигийг сонсоод, бидэнд бууж өгмөөр, хичээл 
зүтгэл гаргамааргүй санагддаг. Ийм селестиел 
зорилго нь хүрэх боломжгүй мэт санагддаг. Гэвч 
Их Эзэн бидэнд сахих боломжгүй зарлиг хэзээ ч 
өгөхгүй. Энэ зөрчилдсөн ойлголт биднийг юунд 
хүргэдэг болохыг цааш нь авч үзье. 
Сүм даяар олон хүн “би хангалттай сайн биш,” 
“Би үнэхээр төгс биш юм даа,” “Би хэзээ ч 

хангалттай зохистой байж чадахгүй” гэж ярихыг 
би сонсдог. Би үүнийг өсвөр үеийнхнээс сонсдог. 
Би үүнийг номлогчдоос сонсдог. Би үүнийг шинэ 
хөрвөгчдөөс сонсдог. Би үүнийг бүх насаараа 
гишүүн байгаа хүмүүсээс ч сонсдог. Нэгэн ухаалаг 
хожмын үеийн гэгээнтэн Дарла Исаксон эгч Сатан 
ямар нэгэн аргаар гэрээ, зарлигуудыг хараал, ял 
шийтгэл мэт харагдуулахыг хичээдэг гэдгийг 
ажиглажээ. Сатан зарим хүнийг сайн мэдээний 
туйлын зорилго, зарчмаас болж өөрийгөө үзэн 
ядаж, зовлон гунигт автахад хүргэсэн.3

Би ингэж хэлснээрээ ямар нэг байдлаар Бурханы 
бидэнд өгсөн зарлигуудыг үгүйсгэж эсвэл ач 
холбогдлыг нь бууруулах гээгүй юм шүү. Түүнийг 
төгс төгөлдөр гэдэгт би итгэдэг мөн бид Түүний 
сүнсэн охид, хөвгүүд учраас Түүнтэй адил 
болох тэнгэрлэг чадавх бидэнд байдаг гэдгийг 
би мэднэ. Гэхдээ Бурханы хүүхдүүдийн хувьд 
бид өөрсдөдөө хатуурхаж, өөрсдийгөө гутаах 
ёсгүй, учир нь бид мөнх бус байдалд өөрсдийгөө 
ингэж шийтгэлээ гээд Бурханы хүсэж байгаа 
шиг хүмүүс болчихгүй гэдгийг би бас мэднэ. 
Үгүй ээ! Наманчлахад бэлэн мөн зүрх сэтгэлдээ 
илүү зөв шударга болох хүсэлтэй байсан цагт 
бид хоолны дуршилгүй болж, ходоодны шархтай 
бололгүйгээр, сэтгэл гутралд орж эсвэл өөрийгөө 
үнэлэх үнэлэмжээ бууруулалгүйгээр хувийн өсөлт 
хөгжлөө үргэлжлүүлж чадна гэж би найдаж байна. 
Их Эзэн “Би Есүстэй адилхан байхыг хичээж 
байна”4 гэж чин сэтгэлээсээ дуулдаг Хүүхдийн 
хэсгийн хүүхдүүдийг эсвэл өөр хэнийг ч ийм 
байдалд оруулахыг хүсдэггүй.

Энэ асуудлыг илүү сайн ойлгуулахын тулд, бид 
унасан дэлхийд амьдардаг бөгөөд одоохондоо 
унасан хүмүүс гэдгийг сануулмаар байна. Бид 
c биш т үсгээр эхэлдэг телестиел хаант улсад 
амьдардаг. Мөнх бус амьдралд төгс төгөлдөр 
болох үйл явц “арай л гүйцэлдэхгүй” гэж 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон заасан.5

Тиймээс Есүс энэ сэдвээрх номлолоо бидний 
алдаа дутагдлыг зэмлэх хатуу үг болгох гээгүй 

Тиймээс та нар эцэст нь төгс бай
АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН

АХЛАГЧ ЖЭФФРИ Р.ХОЛЛАНД
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гэдэгт би итгэдэг. Үгүй ээ, Түүнийг Бурхан 
Мөнхийн Эцэг гэж хэн болохыг мөн мөнх 
амьдралд бидний гүйцэлдүүлж чадах зүйлийг 
онцлох зорилготой байсан гэдэгт би итгэдэг. 
Ямартай ч төгс бус гэдгээсээ үл хамааран 
би Бурхан төгс гэдэгт, жишээ нь Тэр ядаж л 
дайснуудаа хайрлах чадвартайд талархдаг. Учир 
нь бидний дотор “эгэл хүн”6 байдаг бөгөөд та 
бид заримдаа тэрхүү дайсан нь байдаг. Бурхан 
Өөрийг нь хүнлэг бусаар ашигладаг хүмүүсийг 
адисалж чаддагт би хэчнээн их талархдаг гээч. 
Учир нь бид бүгд заримдаа хүсээгүй ч гэсэн, 
эсвэл санаандгүй байдлаар Түүнийг хүнлэг бусаар 
ашигладаг. Бурхан нигүүлсэнгүй бөгөөд амар 
тайвныг тогтоодогт би талархдаг. Яагаад гэвэл, 
надад нигүүлсэл, дэлхийд амар амгалан хэрэгтэй. 
Мэдээж, бидний ярьж буй Эцэгт байдаг бүх чанар 
нь амьдрал, үхлээрээ дамжуулан төгс төгөлдөр 
болсон Түүний Төрсөн Ганц Хүүд ч байдаг.

Өөрсдийнхөө алдаа дутагдал дээр бус, харин 
Эцэгийн болон Хүүгийн чанар дээр төвлөрөх 
нь сахилга батгүй амьдрах эсвэл жишгүүдээ 
бууруулах ямар ч шалтгааныг бидэнд өгдөггүй 
гэдгийг би яаран хэлмээр байна. Харин сайн 
мэдээ нь эхлэлээс эхлээд “ариун хүмүүсийг, … 
төлөвшсөн хүн болтол, Христийн дүүрэн байдлын 
чанарын хэмжээнд хүртэл”7 байсаар ирсэн. Би 
зарим үед судрын хэсэг, аль нэг зарлигийн нэг 
зорилго нь бидэнд “Христийн бүрэн байдлын 
чанарын хэмжээ”8 нь хэчнээн гайхамшигт болохыг 
сануулж, Түүнийг гэх илүү их хайр, хүндлэл 
бишрэл болон Түүнтэй адил болох илүү их хүсэл 
төрүүлдэг гэдгийг л хэлэх гэсэн юм.

Моронай “Тиймээ Христэд ирэгтүн, мөн түүгээр 
төгөлдөржигтүн” хэмээн гуйсан. “Бурханыг 
өөрсдийн бүх хүч, оюун, мөн чадлаар хайрлах 
аваас, тэгвэл … түүний ач ивээлээр та нар 
Христээр төгс байж болно.”9 Үнэн төгс байдалд 
хүрэх бидний цор ганц найдвар тэнгэрээс бэлэг 
хэмээн хүлээн авахад оршдог бөгөөд бид үүнийг 
өөрсдөө “олж авч” чадахгүй. Тиймээс, Христийн 
дутууг маань нөхөхөөр өгдөг ач ивээл нь биднийг 
харуусал, нүгэл, үхлээс авраад зогсохгүй байнга 
өөрийгөө шүүмжлэх явдлаас авардаг.

Үүнийг арай өөрөөр хэлэхийн тулд би Аврагчийн 
нэгэн сургаалт зүйрлэлийг ашиглая. Нэгэн боол 
эзэндээ 10 000 талантын өртэй байжээ. Боол нь 
тэвчээртэй байж, нигүүлсэж хайрлаач хэмээн 

гуйхыг сонсоод “тэрхүү боолын эзэн нь түүнийг 
ихэд өрөвдөөд суллаж, өрийг нь хэлтрүүлжээ.” 
Гэсэн хэдий ч өнөөх боол өөрт нь 100 денарын 
өртэй өөр нэгэн боолыг өршөөж чадаагүй. Үүнийг 
дуулаад эзэн хэлтрүүлсэн уг боолдоо хандан “Би 
чамайг өршөөсний адил чи бас анд нөхөр чинь 
болох тэр боолыг өршөөх ёстой байсан бус уу?”10 
хэмээн халагласан байдаг.

Энд дурдсан мөнгөний талаар эрдэмтдийн дунд 
өөр өөр ойлголт байдаг ч үүнийг хялбарчлан авч 
үзье. Америкийн мөнгөн дэвсгэртийн харьцааг 
болгооно уу. Хэрэв 100 денарын өрийг одоогийн 
ханшаар 100 ам.доллар гэж үзвэл 10 000 талант нь 
1 тэрбум доллар эсвэл үүнээс их болж байгаа юм.

Нэг л хүний өр гэж бодохоор энэ бол бидний 
санаанд багтамгүй их тоо юм. (Хэн ч ийм их 
мөнгөөр дэлгүүр хэсэж чадахгүй.) Энэ сургаалт 
зүйрлэлд ашигласан хэмжүүр санаанд багтамгүй, 
ойлголтоос маань давсан байхаар төлөвлөгдсөн 
бөгөөд бидний төлж чадахгүй тийм их хэмжээний 
тоог ашиглах ёстой байсан. Яагаад гэвэл, энэ бол 
хоёр боолын маргаж байгаа тухай Шинэ Гэрээн 
дэх түүх биш юм. Энэ бол өртэй мөнх бус хүмүүс, 
гэмтэн, хоригдол болох унасан хүмүүний гэр 
бүл ба бидний тухай түүх юм. Бидний хүн нэг 
бүр өртэй. Бидний хүн нэг бүр шоронд хоригдох 
ялтай. Биднийг хайрлаж, “биднийг өрөвдөх 
сэтгэлээр хөдөлдөг”11 учраас биднийг сулласан 
Хааны маань ач ивээл байгаагүй бол бид бүгд тэнд 
үлдэх байсан.

Есүсийн Цагаатгал хязгааргүй өртгөөр ирсэн 
санаанд багтамгүй бэлэг учраас Тэрээр энд 
санаанд багтамгүй хэмжүүр ашигласан. Энэ нь 
Есүсийн төгс байх зарлигийн цаад утга учрын 
нэгээхэн хэсэг гэж би бодож байна. Бид Эцэг, 
Хүүгийнхтэй адил буюу 10 000 талантын түвшинд 
төгс төгөлдөр байж чадахгүй байж болох ч Тэдний 
хувьд биднээс жижиг зүйлс дээр бага зэрэг илүү 
бурханлаг байхыг мөн бидний хүрч чадах төгс 
төгөлдөр байдал буюу 100 денарын түвшинд 
ярьж, үйлдэн, хайрлаж, уучлан, наманчилж, 
сайжрахыг хүсэх нь тийм ч их зүйл биш юм.

Ах, эгч нар аа, Есүсийг эс тооцвол бидний аялж 
буй энэ газар дэлхийн аянд алдаа мадаг, өө 
сэвгүй гүйцэтгэл байхгүй учраас бид энэ мөнх 
бус байдалд зан авир судлаачдын “төгс байх 
хор уршигтай үзэл”12 гэж нэрлэдэг зүйлийн 
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араас хөөцөлдөх биш, харин мөнх бус дэлхий 
дээр тасралтгүй сайжрахыг хичээцгээе. Бид 
өөрсдийгөө төдийгүй бусад хүнийг, дээрээс нь 
Сүмд үйлчлэхээр дуудагдсан хүн бүрийг төгс байх 
ёстой гэсэн хэтрүүлсэн бодол тээхээс зайлсхийх 
ёстой. Бид бүгд хаа нэгтээ үйлчлэхээр дуудагддаг 
учраас дуудлагатай хүмүүс гэдэг нь хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд бүх хүн гэсэн үг юм.

Энэ талаар Лев Толстой сүмд ирдэг хүмүүсийн 
нэг нь санваартныг хангалттай зөв шударга 
амьдрахгүй байна хэмээн шүүмжилсэн тухай 
бичсэн байдаг. Уг шүүмжлэгч алдаа дутагдалтай 
санваартны заасан сайн мэдээ мөн л алдаа 
мадагтай учраас үүнд итгэх ёсгүй гэж үзсэн 
байдаг.

Энэ шүүмжлэлд хариу болгон санваартан “Миний 
одоогийн амьдралыг хараад, үүнийг хуучин 
амьдралтай минь харьцуул. Намайг номлодог 
үнэнийхээ дагуу амьдрахыг хичээж байгааг та 
харах болно” хэмээн бичжээ. Гэвч санваартан 
өөрийнхөө заасан туйлын зорилго, тэмүүлэлд 
хараахан хүрч чадаагүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг. 
Гэхдээ тэрээр “[Хүсвэл] над руу дайрч давшилж 
болно, үүнийг би өөрөө ч хийдэг. Харин миний 
замнаж байгаа зам руу [бүү] дайрч давшлаарай. 
… Би гэртээ хүрэх замаа мэдэж байгаа хэдий ч 
үүгээр хөлчүүхэн алхаж мөн замын хоёр хажуу 
руу гуйвж дайвж гарлаа гээд энэ нь зөв зам биш 
болно гэж үү?

… ‘Түүнийг хар даа! … Тэр намаг руу мөлхөж 
байна!’ гэж бүү бахдалтай хашхир. Бах таваа 
хангахын оронд [Бурханд хүрэх зам дээр алхахад] 
надад туслаач”13 хэмээн уйлдаг.

Ах, эгч нар аа, бидний хүн нэг бүр одоо 
байгаагаасаа илүү сайнаар Христтэй адил 
амьдрахаар тэмүүлдэг. Хэрэв бид үүнийгээ 
шударгаар хүлээн зөвшөөрвөл хоёр нүүртнүүд 
болохгүй. Бид бол эгэл хүмүүс. Бид өөрсдийнхөө 
мөнх бус мунхаг алдаанаас мөн эргэн тойрныхоо 
хамгийн сайн эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст зайлшгүй 
байдаг дутагдалтай талаас татгалзаад, сайн 
мэдээний үнэний болон Сүмийн үнэн бодит 
байдлын эсвэл ирээдүйнхээ төлөөх итгэл 
найдварын эсвэл жинхэнэ бурханлаг байдлын 
боломжийн тухайд эргэлзэхгүй байх болтугай. 
Хэрэв бид цөхрөлтгүй зүтгэвэл Шинэ Гэрээний 
төгс төгөлдөр гэсэн ойлголт болох бидний 

төгөлдөржих үйл явц мөнх амьдралын хаа нэгтээ 
дуусаж, бүрэн гүйцэд болох болно.14

Селестиел хаант алдар суугийн бүрэн байдлыг 
үхэшгүй байдалдаа15 хүлээн авах хүртэл “ач 
ивээлээс ач ивээлд”16 үргэлжлүүлэн Их Эзэн Есүс 
Христийн Цагаатгалаар бидэнд боломжтой болсон 
тэр агуу хувь тавилангийн талаар би гэрчилж 
байна.17

Тэр яг одоо болон үргэлж хадаасны сорвитой 
гараа дэлгэн, бидэнд тэр л ач ивээлээ өгч, биднийг 
нэгэн өдөр гэртээ саадгүй очиж, Тэнгэрлэг 
Эцэг Эхдээ тэврүүлэх хүртэл орхин явахыг 
зөвшөөрдөггүй гэдгийг би гэрчилж байна. Ийм 
төгс мөчийн төлөө би болхидуухан ч гэсэн 
үргэлжлүүлэн хичээн зүтгэдэг. Ийм төгс бэлгийн 
төлөө би хангалттай бус ч гэсэн үргэлжлүүлэн 
талархлаа өргөдөг. Хэзээ ч болхидуухан, 
хангалтгүй байгаагүй бөгөөд бид бүгдийг 
байгаагаар нь хайрладаг Төгс Их Эзэн Есүс 
Христийн нэрээр би үүнийг хэллээ, амен. 
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Ах, эгч нар аа, одоо би та бүхэнд Сүмийн 
ерөнхий эрх мэдэлтэн, Бүсийн дал, Туслах 
бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг 
танилцуулж, дэмжүүлэн батлуулах болно.

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 Марион 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 болон 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.

Доналд Л.Холлстром, Ричард Ж.Мэйнс нар 
Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээс 
чөлөөлөгдсөн болно.

Эдгээр ахад хийсэн үйлчлэлийнх нь төлөө 
талархлаа илэрхийлж байгаа хүмүүс гараа өргөнө 
үү.

Бид ахлагч Хуан А.Юсэда, Патрик Кийрон нарыг 
Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр 
дэмжин батлах санал оруулж байна.

Энэ хоёр ахыг шинэ үүрэг даалгаварт нь дэмжин 
баталж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Эсэргүүцэж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид ахлагч Стэнли Г.Эллис, Ларри Р.Лорэнс, 
В.Крэйг Звик нарт чин сэтгэлээсээ талархан, 
Далын ерөнхий эрх мэдэлтнээс чөлөөлж, чөлөөнд 
гарсны хүндэтгэл үзүүлэх санал оруулж байна.

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

Бид дараах ах нарыг Бүсийн далаас чөлөөлөх 
санал оруулж байна. Үүнд: Пэдро Ю.Адуру, 
Дэтлэф Х.Адлэр, Энжил Х.Аларкон, Винсор 
Балдэрама, Робэрт М.Колл, Кристофэр Чарлэс, 

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ ТАНИЛЦУУЛАВ
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Жин Р.Чидэстэр, Ралф Л.Дюснап, Энжил А.Дюрт, 
Петр Ф.Эванс, Франциско Д.Н.Гранжа, Юри 
А.Гушчин, Клиффорд Т.Хэрбэртсон, Анифиок 
Юдо Инион, Люз М.Лийл, Алэхандро Лопэз, 
Л.Жийн Клауди Мабаяа, Диклан О.Маду, 
Алэксандр Т.Мэстрэ, Жарэд Р.Окампо, Андрю 
М.О’Риордон, Хэсүс А.Ортиз, Абэнир В.Пажаро, 
Сю Хонг Пон, Робэрт С.Рийн, Хорхэ Люс Ромю, 
Хорхэ Л.Салдивар, Киро Шмэйл, Алин Спаннаус, 
Морони Б.Торган, Стивэн Л.Торонто, Рикардо 
Валладарэс.

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

Бид Торбэн Энгбэргийг Бүсийн далаар үйлчлэхийг 
дэмжин батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид бусад 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.

Татгалзах санал ирүүлсэн хүмүүс гадасныхаа 
ерөнхийлөгчтэй холбогдоно уу.

Ах, эгч нар аа, Сүмийн удирдагчдын төлөөх та 
бүхний итгэл, залбиралд бид талархаж байна. 
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Тэнгэрлэг гэрлээ амьдралын сатаарлын 
хиртэлтээр бүү халхлуул.

Энэ жилийн 8-р 
сарын 21-нд дэлхийн 
өнцөг булан бүрийн 
хүмүүсийн анхаарлыг 
татсан ховорхон 
тохиолддог хоёр 
үйл явдал болсон. 
Эхнийх нь бидний 
хайрт бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсоны 90 насны 
төрсөн өдөр байсан. 
Тэр үед би Номхон 

далайн бүсэд томилолтоор ажиллаж байсан бөгөөд 
Австрали, Вануату, Шинэ Зеланд болон Францын 
Полинезын гэгээнтнүүд түүний амьдралын чухал 
үйл явдлыг мэдээд зогсохгүй, тэмдэглэн баярлаж 
байсанд миний сэтгэл хөдөлж байлаа. Энэ 
гайхалтай хүнд итгэж мөн хайрлаж байгаа тэдний 
чин сэтгэлийн илэрхийллийг хуваалцсандаа би 
өөрийгөө азтай гэдгийг мэдэрсэн. Хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд бошиглогчтойгоо харилцаа холбоотой 
байдгийг харах нь ямар сүнслэг нөлөөлөл вэ!

Мэдээж, төрсөн өдрийн мэнд хүргэхийг хүссэн 
хүмүүсийг ойлгож байсан ерөнхийлөгч Монсон 
өөрт нь зориулсан хамгийн тохиромжтой бэлэг 
бол “Хэцүү зүйл тохиолдсон, өвчтэй, ганцаардаж 
буй хэн нэгнийг олж, тэдний төлөө ямар нэгэн 
зүйл хийгээрэй. Миний хүсэх юм энэ л байна”1 
хэмээн тайлбарлан хэлсэн. Ерөнхийлөгч Монсон, 
бид танд хайртай мөн таныг дэмжин баталдаг.

Нар хиртэлт

Үүнтэй нэг өдөр давхцаж, дэлхий даяар сая сая 
хүний сонирхлыг татсан өөр нэг ховор бөгөөд 
тэнгэрлэг үйл явдал бол нарны бүтэн хиртэлт 

байсан. Энэ нь сүүлийн 99 жилд анх удаагаа 
Нэгдсэн Улсыг хөндлөн гулд тохиосон хиртэлт 
байлаа.2

Та нар нар хиртэхийг харж байсан уу? Би үүнийг 
илүү нарийн тайлбарлаж чадна.

Сар дэлхий, нар хоёрын дундуур орж, нарнаас 
ирж буй гэрлийг бараг бүхэлд нь халхлах үед 
нарны бүтэн хиртэлт тохиодог.3

Энэ үйл явдал тохиолддог гэдэг нь миний хувьд 
гайхамшигтай зүйл юм. Хэрэв нарыг унадаг 
дугуйны дугуйн хэмжээтэй гэж төсөөлбөл үүнтэй 
харьцуулахад сар дөнгөж жижигхэн хайрга 
чулууны хэмжээтэй гэсэн үг.

Дулаан илч, гэрэл, амьдралын маань эх үүсвэр 
өөртэй нь харьцуулахад өчүүхэн жижиг биетээр 
халхлагддаг гэхэд итгэмээргүй.

Хэдийгээр нар сарнаас 400 дахин том ч 
дэлхийгээс 400 дахин хол оршдог.4

Дэлхийн өнцгөөс харахад энэхүү бүтэц нар, сар 
хоёрыг ижил хэмжээтэй болгож харагдуулж байна. 
Энэ хоёр яг давхцахад сар нарыг бүтэн халхалж 
харагддаг. Нар хиртэлт тохиосон бүс нутагт 
амьдардаг манай гэр бүлийнхэн, найз нөхөд 

Сүнслэг хиртэлт
АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН

АХЛАГЧ ГАРИ И.СТИВЭНСОН
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хэрхэн гэрэл харанхуйгаар солигдсон, одод түгсэн, 
шувууд жиргэхээ больсныг дүрслэн ярьж байлаа. 
Хиртэлтийн үед Фаренгейтийн термометрийн 
хэмжээгээр агаарын хэм 20-иос (Цельсийн 11 хэм) 
доош буурч, хүйтэн жихүүн болдог аж.5

Хиртэлт тодорхой хэмжээгээр аюул дагуулдаг 
гэдгийг мэддэг байсан тэд сэтгэл түгших, 
гайхширах, тэр бүү хэл сэтгэл тавгүйтэх мэдрэмж 
мэдрэгдсэнийг хэлж байв. Гэхдээ тэд бүгдээрээ 
нар хиртэлтийн үеэр нүдэнд арилшгүй гэмтэл 
буюу “хиртэлтийн сохрол” учрахаас болгоомжлон 
сэргийлжээ. Тэд ямар нэгэн болзошгүй гэмтлээс 
нүдийг хамгаалдаг тусгай шүүлтүүр бүхий 
линзтэй нүдний шил зүүсэн учраас аюулгүй 
байдлаа хангаж чаджээ.

Адилтгал

Өчүүхэн жижиг сар асар том нарыг халхалж, 
гэрлийг болон дулаан илчийг бөхөөдөгтэй адил 
Есүс Христийн гэрлийн болон Түүний сайн 
мэдээний ач холбогдол, гэрэл гэгээ, дулаан илчийг 
харанхуйлан халхлахуйц ойртон ирэхийг өдөр 
тутам тулгардаг өчүүхэн жаахан, түвэг удсан саад 
тотгорт зөвшөөрөх үед сүнслэг хиртэлт болж 
болно.

Ахлагч Нийл А.Максвэлл энэхүү адилтгалыг “Бүр 
хүний эрхий хуруу шиг жижиг зүйлийг ч нүдэндээ 
ойртуулахад агуу том нарыг халхалж чаддаг. 
Гэвч нар байрандаа байж л байдаг. Хүн өөрөө 
өөрийгөө л харалган болгодог. Бид бусад зүйлийг 
хэтэрхий ойртуулж, тэдгээрийг нэгдүгээрт тавих 
үедээ тэнгэрийн хараагаа халхалдаг”6 хэмээн илүү 
гүнзгийрүүлэн тайлбарласан.

Мэдээж, бидний хэн нь ч тэнгэрийн хараагаа 
албаар, зориуд халхлахыг эсвэл амьдралдаа 
сүнслэг хиртэлт тохиолдох боломж бүрдүүлэхийг 
хүсдэггүй. Сүнслэг хиртэлт бидэнд эдгэшгүй 
сүнслэг гэмтэл учруулахаас урьдчилан 
сэргийлэхэд тусалж болох өөрийн бодлоос хэдийг 
хуваалцъя.

Сайн мэдээний нүдний шил буюу сайн мэдээний 
алсын хараатай байх

Нүдэнд гэмтэл учруулах, бүр сохроход ч хүргэж 
болох нар хиртэлтийг харахдаа зүүдэг нүд 
хамгаалагч тусгай шилний тухай тайлбарласныг 
минь санаж байна уу? Сүнслэг хиртэлтийг 
Сүнсний хамгаалалтын, бууралттай линзээр харах 
нь сайн мэдээний алсын хараатай болгодог бөгөөд 
биднийг сүнслэгээр сохрохоос хамгаалдаг.

Хэдэн жишээ авч үзье. Зүрх сэтгэлдээ 
бошиглогчдын үгсийг тээж, Ариун Сүнсийг 
зөвлөгчөө болгож байгаа үед бид сүнслэг 
хиртэлтийн аюулаас зайлсхийн, “сайн мэдээний 
нүдний шилээр” хагас халхлагдсан тэнгэрлэг 
гэрэл рүү харж чадна.

Тэгэхээр бид нүдний шилээ хэрхэн зүүх вэ? Зарим 
нэг жишээг доор өгүүлье. Их Эзэн биднээс долоо 
хоног бүр ариун ёслолоос хүртээсэй мөн судраас 
суралцаж, өдөр тутам залбирдаг байгаасай хэмээн 
хүсдэг болохыг сайн мэдээний нүдний шил 
маань бидэнд мэдэгддэг. Энэ нь Сатан биднийг 
эдгээрийг хийхгүй байхад уруу татдаг гэдгийг ч 
хэлдэг. Түүний төлөвлөгөө бол дэлхийн сатаарал, 
уруу таталтуудаар дамжуулан бидний сонгох 
эрхийг булаах явдал гэдгийг бид мэддэг. Тэр бүү 
хэл Иовын өдрүүдэд ч “Өдрөөр тэд харанхуйтай 
учирч, үд дунд ч шөнө мэт тэмтэчдэг”7 хэмээн 
дүрслэн тайлбарласнаар зарим хүн сүнслэг 
хиртэлтэд өртөж байсан байх.

Ах, эгч нар аа, би “сайн мэдээний нүдний 
шилээр” харах тухай ярихдаа дэлхий дээр 
бидэнтэй тулгардаг сорилт бэрхшээлийг хүлээн 
зөвшөөрөхгүй эсвэл ярилцах хэрэггүй эсвэл 
бидний өмнө тавьсан дайсны хилэнцэт арга мэх, 
урхийг аз жаргалтайгаар үл тоон алх хэмээн 
хэлээгүй гэдгийг минь ойлгоорой. Нүдний халхавч 
зүүх тухай яриагүй, харин ч яг эсрэгээрээ юм шүү. 
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Би эдгээр сорилт бэрхшээлийг сайн мэдээний 
томруулагч шилээр харахыг санал болгож байна. 
Ахлагч Даллин Х.Өүкс “Алсын хараа гэдэг нь 
холбогдох бүх мэдээллийг утга учиртай харилцаан 
дотор харах чадвар”8 гэдгийг олж мэджээ. Сайн 
мэдээний алсын хараа бидний харааг мөнхийн дүр 
зургийг бүхэлд нь харахуйц болгож өргөжүүлэн 
тэлдэг.

Та нар сайн мэдээний нүдний шилээ зүүхдээ 
анхдагч хэрэгцээ, асуудал бэрхшээл, уруу таталт 
болон түүгээр ч барахгүй алдаа дутагдлынхаа 
тухай бодох өргөн хүрээний хараа, чиглэл, дүр 
зураг олж харах болно. Та шилгүй үедээ харж 
чадаагүй тийм илүү тод гэрлийг харах болно.

Сонирхолтой нь, бидний амьдрал дахь сүнслэг 
хиртэлтийг зөвхөн сөрөг зүйл үүсгэдэггүй. 
Бидний зүрх сэтгэлээ зориулдаг ихэвчлэн 
гайхалтай, эерэг оролдлогууд хэт их ойртсоор, 
сайн мэдээний гэрлийг халхлан, харанхуйг авчирч 
болно. Ийм аюул, сатааралд боловсрол ба хөгжил 
дэвшил, эрх мэдэл ба хүч нөлөө, хүсэл зориг, тэр 
бүү хэл авьяас билэг, ур чадвар орж болно.
Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф “Хэтрүүлэх юм 
бол ямар ч сайн гэгдэх зүйл муу зуршил болж 
болдог билээ. … Ингэснээр ололт амжилт нь 
дарамт болж, хүсэл эрмэлзэл нь хүзүүндээ зүүсэн 
тээрмийн хүнд чулуу мэт санагдах үе ирдэг”9 
хэмээн заасан.

Бидний сүнслэг хиртэлтэд нөлөөлж болох илүү 
дэлгэрэнгүй жишээнээс хуваалцъя.

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл

Хэдэн сарын өмнө би Бригам Янгийн Их 

Сургуулийн эмэгтэйчүүдийн чуулган дээр үг 
хэлсэн юм.10

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл зэрэг 
технологи нь “Аврагчийн талаарх мэдлэг бүх 
үндэстэн, ястан, хэлтэн мөн хүмүүс бүрийн дунд 
тархахад”11 түлхэц болох тухай би тайлбарласан. 
Эдгээр технологид Сүмийн вэбсайт болох LDS.
org болон Mormon.org, Сайн мэдээний номын сан, 
Мормон суваг, ХҮГ хэрэгсэл, Family Tree зэрэг гар 
утасны аппликэйшн, Facebook, Instagram, Twitter, 
Pinterest зэрэг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслийн талбар багтдаг. Цаг хугацааны туршид 
эдгээр арга хэрэгслийн лайк дарсан, хуваалцсан, 
үзсэн, давтан жиргэсэн, пин хийсэн тоо хэмжээ 
сая саяар хэмжигдэж байсан ба сайн мэдээг гэр 
бүлийнхэн, найз нөхөд, хамтран зүтгэгчидтэйгээ 
хуваалцах маш үр дүнтэй, өгөөжтэй арга хэрэгсэл 
болсоор ирсэн.

Бид эдгээр технологийг зохистой, журамтай 
хэрэглэж байгаа ч гэсэн, хэрэв эдгээрийг хэтрүүлж 
хэрэглэх юм бол сайн мэдээний гэрэл, дулаан 
илчийг халхлан биднийг сүнслэг хиртэлтэд 
оруулна.

Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, гар 
утасны аппликейшн, тоглоом зэргийг хэрэглэх 
нь ихээхэн цаг үрэхээс гадна нүүр нүүрээ харан 
харилцах амьд харилцааг багасгадаг. Ийнхүү 
хувийн харилцаа багасах нь гэрлэлтэд нөлөөлж, 
ялангуяа өсвөр үеийнхний дунд бусадтай 
харилцах чадвараа хөгжүүлэхэд саад болж, үнэ 
цэнтэй сүнслэг дадал хэвшлийн байрыг эзлэх 
болно.

Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй 
холбоотой өөр хоёр төрлийн эрсдэл бол үнэн 
бодит байдлыг хэтрүүлэх, харьцуулалтаас болж 
уруу дорой харагдуулах явдал юм.

Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд 
тавигдсан олон (эсвэл ихэнх) зураг амьдралыг 
хамгийн сайнаар, ихэвчлэн бодит бус байдлаар 
харуулдаг. Бид бүгдээрээ гэрийн гайхалтай сайхан 
засал чимэглэл, аялал зугаалгын сайхан газар, 
инээмсэглэсэн зураг, уран нарийн чимэглэсэн хоол 
хүнс, харьцуулшгүй биеийн дүрс зургуудыг харж 
байсан.
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Жишээлбэл, энэ бол хэн нэгний олон нийтийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дээрээс харж болох 
дүр зураг. Гэвч энэ нь жинхэнэ бодит амьдралд 
үнэхээр болж байгаа зүйлийг бүрэн харуулахгүй 
байна.

Бид өөрсдийн илэрхий дундаж амьдралыг бусдын 
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээр тавьсан 
янзын сайхан засварлаж, төгс урлан бүтээсэн 
амьдралтай харьцуулах нь заримдаа урам хугарах, 
атаархах, амьдралдаа ямар нэгэн зүйлийг алдаж 
байгаа мэт азгүйдлийн мэдрэмжтэй хоцроход 
хүргэдэг.

Өөрийнхөө тоо томшгүй олон зургийг тавьсан нэг 
хүн “Зургаа тавихгүй бол аз жаргалтай байгаагийн 
хэрэг юу байх вэ?”12 хэмээн тоглоом шоглоом 
болгон хэлж байсан.

Бонни Л.Оскарсон эгчийн өнөө өглөө бидэнд 
сануулснаар амьдралын амжилт хэдэн лайк 
авснаар эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл 
дээрээ хэдэн “найз” эсвэл “дагагчтай” байснаар 
ирдэггүй. Харин амжилт нь бусадтай утга учиртай 
харилцаатай байж, амьдралдаа гэрэл нэмэхтэй 
холбоотой байдаг билээ.

Бид бодит байдлыг хэтрүүлсэн зургийг мөн 
бусдынхтай харьцуулснаас болж урам хугарахад 
дэндүү их нөлөөлдөг зургийг харахдаа илүү 
бодитой хандаж, хошигносон байдлаар хүлээн 
авч, урам хугарах мэдрэмжийг арай цөөн удаа 
мэдэрч сурах байх гэж найдаж байна.

Харьцуулалт бол зөвхөн бидний энэ цаг үеийн 
тэмдэг биш бөгөөд өнгөрсөн үед ч байсан 
бололтой. Төлөөлөгч Паул тэр үеийн хүмүүст 

“тэд өөрсдийгөө өөрсдөөрөө хэмжиж, өөрсдийгөө 
өөрсөдтэйгөө харьцуулдаг. Тэд ухаангүй ажээ”13 
хэмээн сэрэмжлүүлсэн.

Технологийн зөв зохистой, урам өгсөн олон 
хэрэглээгээр дамжуулан зааж, урамшуулан, өргөж, 
хамгийн сайнаараа байхыг урамшуулан дэмжихэд 
үүнийг ашиглацгаая. Бид өсөж буй үеийнхэнд 
технологийг зөв зохистой ашиглахыг зааж, 
үзүүлж, үүнийг буруу ашиглахаас мөн аюултай 
байдалд орохоос сэрэмжлүүлэхийн тулд чадах 
бүхнээ хийх ёстой. Олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслийг сайн мэдээний линзээр харснаар энэ 
нь бидний амьдралд сүнслэг хиртэлт болохоос 
сэргийлж чадна.

Бардамнал

Одоо олон жилийн турш тээглэх чулуу болж 
байгаа бардамналын тухай ярилцъя. Бардамнал нь 
“Их Эзэний хүсэл зоригийг нэгдүгээрт тавих”-ын 
эсрэг буюу даруу байдлын эсрэг байдаг.14

Бид бардамнасан үедээ бусдад мөн Их Эзэнд 
алдар хүндийг өгөхөөс илүү өөртөө авахыг 
хичээдэг. Бардамнал голдуу өрсөлдөөнд 
суурилсан байдаг бөгөөд илүү их зүйл олж авахыг 
эрэлхийлж, өөрсдийгөө бусдаас илүүд тооцдог. 
Бардамнал ихэвчлэн уур, үзэн ядах сэтгэлийн 
үр дүн байдаг бөгөөд хүнд атаа хорсол төрүүлж, 
уучлахаас татгалзахад хүргэдэг. Гэвч бардамнал 
нь Христийнхтэй адил зан чанар буюу даруу 
байдалд дарагддаг.

Ойрын гэр бүл, хайртай хүмүүс, ялангуяа ойр 
дотно гэр бүлийн гишүүд, хайртай хүмүүс, эхнэр 
нөхрийн хоорондын харилцаа даруу байдлаар 
тэжээгддэг бөгөөд үүнд бардамнал саад болж 
байдаг.

Олон жилийн өмнө нэгэн том худалдааны 
компанийн гүйцэтгэх захирал над руу залгаад, 
өөрийнх нь өрсөлдөгч компанийг нь худалдаж 
авсан талаар ярилцахыг хүссэн юм. Тэр 
бас удирдах ажилтай бусад олон хүн ажлаа 
алдаж магадгүй хэмээн маш их сандарч байв. 
Худалдаж авсан уг компанийн ахлах удирдлагын 
ажилтнуудыг сайн таньдгийг минь мэддэг учир 
тэр намайг тэдэнд өөрийг нь танилцуулж, онцгой 
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сайшаан үнэлж ярих, бүр тэдэнтэй уулзах уулзалт 
товлож өгөх боломжтой эсэхийг минь лавласан 
юм. Тэрээр төгсгөлд нь хүмүүс “’Сул дорой нь 
үрэгдэх болно’ гэж хэлдгийг та мэдэж байгаа биз 
дээ?” гэв.

Тэр энэ үгийг хошин маягаар хэлсэн гэдгийг би 
ойлгосон. Би хошигнолыг нь ч ойлгосон. Гэхдээ 
яваандаа түүнд хэрэгтэй болж магадгүй гэж 
миний мэдэрсэн нэгэн чухал зарчим байсан юм. 
Би хариуд нь “Үнэндээ хүмүүс тэгж хэлдэггүй. 
Харин ч эсрэгээрээ байдаг. ‘Номхон дөлгөөн 
хүмүүс дэлхийг өвлөнө’15 гэж хүмүүс ярьдаг шүү 
дээ” гэж хэлж билээ.

Сүм дэх болон мэргэжлийн ажлынхаа туршлагаас 
харахад, миний мэдэх хамгийн агуу, хамгийн үр 
нөлөөтэй хүмүүс хамгийн даруу, номхон дөлгөөн 
хүмүүс байдаг.

Даруу байдал, номхон дөлгөөн зан хоёр нягт 
холбоотой. Бид “хүлцэнгүй даруу мөн зүрх 
сэтгэлдээ номхон байхаас бусдаар, хэн ч Бурханы 
өмнө хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байхгүй”16 гэдгийг 
санах болтугай.

Бид даруу байдлын ариун журмыг дээдэлснээр 
бардамналын сүнслэг хиртэлтээс зайлсхийхийг 
хичээх болтугай хэмээн би залбирч байна.

Дүгнэлт

Дүгнэн хэлэхэд, харьцангуй өчүүхэн жижиг зүйл 
нарны үзэсгэлэнт төрх, дулаан илчийг болон 
гэрлийг халхалснаас хүйтэн, харанхуйг бий 
болгодог үзэгдлийг нар хиртэлт гэдэг ч энэ нь 
байгалийн гайхалтай онц сонин үзэгдэл билээ.

Үүнтэй төстэй онц сонин үзэгдэл сүнслэг 
хэлбэрээр давтагдаж болох ба өчүүхэн жижиг 
зүйлийг хэтрүүлбэл Есүс Христийн сайн мэдээний 
тэнгэрлэг гэрэл, илч, үзэсгэлэн гоог халхалж, 
хүйтэн, харанхуйгаар орлуулах болно.

Нар хиртэлтийн бүсэд байгаа хүмүүст зориулан 
харааг хамгаалах мөн тэр бүү хэл сохрохоос 
хамгаалах нүдний шил нь нүдийг эдгэшгүй 
гэмтлээс сэргийлэх боломжтой.17

Сайн мэдээний зарчим, ёслолуудын мэдлэг, 
гэрчлэл дээр үндэслэсэн сайн мэдээний нүдний 
шил нь сүнслэг хиртэлтэд өртсөн хүнийг сүнслэг 
хамгаалалт, тодорхой байдлыг өгдөг сайн 
мэдээний алсын хараагаар хангадаг.

Хэрэв амьдралын тань сайн мэдээний гэрэл, 
баяр баяслыг халхлах аливаа зүйл байгааг олж 
мэдвэл үүнийг сайн мэдээний алсын хараагаар 
харахад та нарыг урьж байна. Сайн мэдээний 
томруулдаг шилээр харж, амьдралын чухал 
бус, эмх замбараагүй асуудлуудад аз жаргалын 
агуу төлөвлөгөөг харах мөнхийн харааг маань 
харанхуйлах боломжийг олгохгүйн тулд сэргэг 
бай. Товчхондоо, тэнгэрлэг гэрлээ дэлхийн 
сатаарлын хиртэлтээр бүү халхлуул.

Гэрчлэл

Бидний сайн мэдээний гэрлийг харах боломжийг 
халхлах ямар саад тотгор байгаа эсэхээс үл 
хамааран гэрэл байсаар байдаг гэдгийг би 
гэрчилж байна. Тэрхүү дулаан илч, үнэн, гэрлийн 
эх сурвалж нь Есүс Христийн сайн мэдээ юм. 
Биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү 
Есүс Христийн болон Түүний Аврагч хийгээд 
Гэтэлгэгчийн үүргийн талаар би гэрчлэлээ 
хуваалцаж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид наманчлалын зам дээр хөл тавих тэр 
мөчдөө Аврагчийн гэтэлгэх хүчийг амьдралдаа 
урьдаг.

Хэдэн жилийн өмнө 
ерөнхийлөгч Гордон 
Б.Хинкли нэгэн 
коллежийн америк 
хөл бөмбөгийн 
багийн тэмцээнийг 
үзэхээр очжээ. 
Удаан хугацаагаар 
уг багийнхныг 
дасгалжуулсан, 
хүмүүсийн хайртай 
дасгалжуулагч нь 
тэтгэвэртээ гарах 

гэж байсан бөгөөд ерөнхийлөгч тус стадионыг 
уг дасгалжуулагчийн нэрээр нэрлэх болно 
хэмээн зарлахаар тэнд очсон байв. Багийнхан 
дасгалжуулагчдаа хүндэтгэл үзүүлэхийн тулд 
тэмцээнд хожихыг туйлын их хүсэж байв. Хагас 
цагийн завсарлагаанаар нь ерөнхийлөгч Хинклиг 
урмын үг хэлүүлэхээр хувцас солих өрөөнд 
урьжээ. Түүний үгэнд урамшсан тэр багийнхан 
тухайн өдөр хожихын тулд тэмцээндээ шамдан 
орж, хожлын оноогоор тэмцээнээ дуусгав.

Өнөөдөр би, амьдралдаа хожихгүй байна даа 
хэмээн санаа нь зовдог байж болох тэдэнд 
хандан яримаар байна. Мэдээж, бид “бүгд нүгэл 
үйлдсэнээр Бурханы алдарт хүрдэггүй” гэдэг нь 
үнэн шүү дээ.1

Спортод олон жилээр хожигдохгүй байж болдог 
бол амьдралд тийм зүйл байдаггүй. Гэвч Аврагч 
Есүс Христ төгс Цагаатгалыг хийж, бидэнд 
найдварын төгс гэрэл, амжилттай амьдралд хүргэх 
зам болох наманчлалын бэлгийг өгсөн гэдгийг би 
гэрчилж байна.

Наманчлал аз жаргалыг авчирдаг

Бид наманчлалыг сэтгэл унагам, зовлонт зүйл 
гэж бодох нь элбэг тохиолддог. Гэхдээ Бурханы 
төлөвлөгөө нь аз жаргалын төлөвлөгөө болохоос 
зовлонгийн төлөвлөгөө биш юм! Наманчлал 
сэтгэл уужруулдаг бөгөөд сайн сайхан болгодог. 
Аз жаргалгүй байдлыг авчирдаг нь нүгэл билээ.2

Наманчлал бол бидний авралын зам юм! Ахлагч 
Д.Тодд Кристоффэрсон “Наманчлалгүйгээр 
амьдралд ямар ч хөгжил дэвшил гарахгүй. … 
Мэдээж, зөвхөн наманчлалаар дамжуулан бид 
Есүс Христийн цагаатгагч сүр жавхланг болон 
авралыг хүлээн авах боломжтой. Наманчлал нь … 
биднийг эрх чөлөө, итгэлтэй байдал, амар амгалан 
руу хөтөлдөг”3 хэмээн тайлбарласан.

Миний та бүгдэд, ялангуяа өсвөр үеийнхэнд хэлэх 
захиас бол наманчлал үргэлж эерэг үр дагавартай 
байдаг юм шүү гэсэн захиас юм.

Наманчлалын тухай ярих үедээ бид зөвхөн 
өөрсдийгөө сайжруулах хүчин чармайлтын талаар 
ярьж байгаа хэрэг биш юм. Жинхэнэ наманчлал 
нь үүнээс ч илүү—энэ нь Их Эзэн Есүс Христэд 
болон бидний нүглийг өршөөх Түүний хүч чадалд 
итгэх итгэлээр урамшуулагдан өдөөгддөг. Ахлагч 
Дэйл Г.Рэнландын бидэнд зааснаар “Гэтэлгэгч 
байгаагүй бол … наманчлал зөвхөн муу зан 
авираа засах байдал л болох байсан.”4

Бид зан чанараа өөрсдөө өөрчлөхийг хичээдэг 
байж болох ч зөвхөн Аврагч л бидний толбыг 
арилгаж, ачааг маань хөнгөлж чадах ба 
дуулгавартай байдлын замыг өөрсдөдөө итгэлтэй, 
хүч тэнхээтэйгээр дагах боломжийг бидэнд 
олгодог. Наманчлалын баяр хөөр нь сайхан 
амьдралаар амьдрах баяр хөөрөөс илүү юм. 
Наманчлалын баяр хөөр нь өршөөгдөх, дахин 
цэвэр болох, Бурханд илүү ойртохын баяр хөөр 

ЗАЛУУ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
СТЭФЭН В.ӨҮН

Наманчлал үргэлж эерэг үр дагавартай байдаг
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юм. Та нар тэрхүү баяр хөөрийг нэгэнтээ эдлэх 
аваас өөр ямар ч зүйл үүнийг орлож чадахгүй.

Жинхэнэ наманчлал бидэнд дуулгавартай байдлаа 
амлалт болгоход мөн баптисмаар эхэлж, Их 
Эзэний зоог буюу ариун ёслолоор долоо хоног 
бүр шинэчлэгддэг гэрээ болгоход өдөөдөг. Тэнд 
бид “түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт 
байлгаж болох”5 амлалтыг Түүний байнгын 
нөхөрлөлөөс ирдэг баяр хөөрөөр болон амар 
амгалан байдалтайгаар хүлээж авдаг билээ. Энэ нь 
наманчлалын үр жимс бөгөөд наманчлалыг баяр 
хөөртэй болгодог нь энэ юм!

Наманчлахад тууштай байх шаардлагатай

Би үрэлгэн хүүгийн сургаалт зүйрлэлд их дуртай.6

Үрэлгэн хүүгийн “байдлаа ухаарсан” тэр чухал 
мөч сэтгэлийг минь хөнддөг. “Гахайны идэж 
байсан буурцгаар ходоодоо дүүргэж чадах ч 
болоосой” гэж хүсэн, гахайн хашаанд сууж 
байхдаа тэр эцэст нь эцгийнхээ өвийг төдийгүй 
өөрийн амьдралыг үрэн таран хийснээ ухаарчээ. 
Эцэг нь өөрийг нь хүлээж авч магадгүй, бүр 
хүүгээ байг гэхэд зарцаа болгож магадгүй гэж 
найдан, тэр өөрийн тэрслүү байдлыг ардаа орхин, 
гэр рүүгээ явахаар шийдэв.

Би заримдаа тэр хүүг гэрээ зүглэн удаан алхсан 
талаар боддог. Түүнд “Аав минь намайг хэрхэн 
хүлээж авах бол?” гэж бодон зүрхшээж, айн 
сүрдсэн мөч байсан болов уу? Тэр гахайн 
хашааны зүг ухраад, хэд алхсан байж ч магадгүй. 
Хэрвээ тэр бууж өгсөн байсан бол уг түүх ямар 
өөр байх байсныг төсөөлөөд үз дээ. Гэвч итгэл нь 
түүнийг урагшлуулж, аавыг нь хүүгээ харуулдан 
тэвчээртэй хүлээхэд хөтөлсөн ба эцэст нь

“Эцэг нь түүнийг холоос хараад, ихэд өрөвдөн 
гүйн ирж, тэврээд үнсэв.

Хүү нь түүнд “Аав аа, би тэнгэрийн эсрэг, таны 
өмнө нүгэл үйлджээ. Би цаашид таны хүү гэгдэх 
нь зохисгүй” гэв.

Харин эцэг нь боолууддаа “Хамгийн сайхан 
хувцас хурдан авчирч, түүнийг хувцасла. Гарт нь 
бөгж зүү, хөлд нь гутал өмсгө.

Учир нь энэ хүү маань үхсэн байсан юм. Гэвч 
амилжээ” гэж хэлжээ.

Наманчлал хүн бүрд зориулагддаг

Ах, эгч нар аа, бид бүгдээрээ үрэлгэн хүү билээ. 
Бид бүгдээрээ, ихэнхдээ нэгээс ч илүү удаа 
“байдлаа ухаарч,” гэрт маань буцааж авчирдаг 
замыг сонгодог. Энэ нь бидний амьдралынхаа 
туршид, өдөр тутам гаргадаг сонголт юм.

Бид наманчлалыг “хүчит өөрчлөлт”7 шаарддаг 
ноцтой нүгэлтэй холбон бодох нь олонтоо байдаг. 
Гэхдээ наманчлал нь бүгдэд зориулагдсан. 
Хориглогдсон замаар будилан орж мөн төөрсөн”8 
тэдэнд мөн “давчуу бөгөөд нарийн замд орсон,” 
одоо “урагш тэмүүлэх”9 хэрэгтэй байгаа тэдэнд 
зориулагдсан юм. Наманчлал биднийг зөв зам 
дээр гаргаж мөн зөв зам дээр байлгадаг. Энэ 
нь дөнгөж итгэж эхэлж байгаа тэдэнд, байнга 
л итгэдэг байсан тэдэнд мөн дахин итгэж эхлэх 
хэрэгтэй байгаа тэдэнд зориулагдсан юм. Ахлагч 
Дэвид А.Бэднар “Цагаатгал нүгэлтнүүдийн төлөө 
хийгдсэнийг бидний олонх нь сайн ойлгодог. 
Гэвч Цагаатгал нь бас дуулгавартай, зохистой, 
ухамсартай бөгөөд улам сайн болж, илүү их 
итгэлтэйгээр үйлчлэхийг хичээдэг сайн эрэгтэй, 
эмэгтэй гэгээнтнүүдийн төлөө хийгдсэнийг бид 
мэддэг бас ойлгодог гэж би бодохгүй байна”10 гэж 
заасан билээ.

Саяхан би номлогчийг бэлтгэх төвд зочлохдоо 
шинээр хэсэг номлогч ирэхийг харсан юм. Би 
тэднийг мөн тэдний нүдэн дэх гэрлийг ажиглаад, 
сэтгэл ихэд хөдөлж билээ. Тэд маш гэрэл гэгээтэй, 
баяр хөөртэй мөн сэтгэл өндөр байв. Тэгэхэд 
надад “Тэд наманчлалд хүргэх итгэлийг мэдэрчээ. 
Тийм учраас тэд баяр хөөр, найдвараар дүүрсэн 
байна” гэж бодогдсон юм.

Энэ нь тэд өмнө нь ноцтой нүгэл үйлдэж байсан 
гэсэн үг биш, харин тэд хэрхэн наманчлахаа 
мэддэг байсан гэж би бодож байна. Тэд наманчлал 
бол эерэг зүйл гэдгийг ухаарсан байсан бөгөөд 
энэхүү баяр хөөрт захиасыг дэлхийнхэнтэй 
хуваалцахад бэлэн, тэсэн ядан хүлээж байв.

Биднийг наманчлалын баяр хөөрийг мэдрэх үед 
ийм байдал тохиодог. Иносын жишээг бодоод үз 
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дээ. Тэр “байдлаа ухаарах” мөчийг мэдэрч, “гэм 
нь зайлуулагдсаны” дараа зүрх сэтгэлээ тэр даруй 
бусдын сайн сайхан руу хандуулжээ. Инос түүнээс 
хойш бүхий л амьдралаа хүмүүсийг наманчлахад 
урьж өнгөрөөсөн бөгөөд “дэлхийнхнээс илүүгээр 
үүнд баяссан бөлгөө.”11

Наманчлал нь үүнийг тохиолгодог; энэ нь зүрх 
сэтгэлийг маань найз нөхөд рүү маань хандуулдаг, 
учир нь бидний мэдрэх баяр хөөр нь бүгдэд 
зориулагдсан гэдгийг бид ойлгодог билээ.

Наманчлал бол бүхий л амьдралынхаа турш гаргах 
хичээл зүтгэл юм

Миний нэг найз идэвх султай хожмын үеийн 
гэгээнтэн гэр бүлд өссөн юм. Тэр залуу байхдаа 
“байдлаа ухаарч,” номлолд бэлтгэхээр шийджээ.

Тэр маш сайн номлогч болсон. Гэр рүүгээ 
буцахын өмнөх, номлолынх нь сүүлчийн өдөр 
номлолын ерөнхийлөгч нь түүнтэй ярилцлага 
хийгээд, түүнээс гэрчлэлээ хуваалцахыг хүсжээ. 
Түүнийг гэрчлэлээ хуваалцаж, нулимсаа арчин, 
өөртэй нь тэврэлдсэний дараа уг ерөнхийлөгч 
“Ахлагч аа, анх гэрчлэлтэй болоход чинь тусалсан 
тэдгээр зүйлээ үргэлжлүүлэн хийхгүй л юм бол 
чи хэдхэн сарын дотор саяхан гэрчилсэн энэ бүх 
зүйлээ мартах эсвэл үгүйсгэх болно шүү” гэж 
хэлсэн байна.

Хожим нь найз маань надад номлолоосоо 
ирснээсээ хойш өдөр бүр залбиран, судраас 
уншсанаа хэлж билээ. Тогтмол “Бурханы 
сайн үгээр тэжээгдсэн” нь түүнийг “зөв замд” 
үлдээжээ.12

Бүрэн цагийн номлолд явахаар бэлтгэж байгаа 
та нар бас буцаж ирж байгаа та нар ч гэсэн 
үүнийг анхаар! Гэрчлэлтэй болох нь хангалттай 
биш, та нар үүнийг хадгалж, хүчирхэгжүүлэх 
ёстой. Номлогч болгоны мэддэг шиг, хэрвээ чи 
дугуйгаа жийхээ боливол дугуй чинь тогтохгүй 
унана, хэрвээ чи гэрчлэлээ өсгөж нэмэгдүүлэхгүй 
бол энэ нь сулран доройтно. Энэхүү зарчим 
нь наманчлалд ч бас хамаатай бөгөөд энэ нь 
амьдралд ганц удаа хийдэг зүйл биш, харин 
амьдралын туршид хийдэг зүйл юм.
Өршөөл уучлал эрэлхийлж буй өсвөр үеийнхэн, 

ганц бие залуучууд мөн эцэг эх, өвөө эмээ, бүр 
элэнц өвөө эмээ та бүхнийг би гэртээ ирээч 
гэж урьж байна. Эхлэх цаг нь одоо юм шүү. 
Наманчлах өдрөө бүү хойшлуул.13

Тэгээд уг шийдвэрийг нэгэнт гаргасан бол 
замаасаа бүү хазайгаарай. Бидний Эцэг та нарыг 
хүлээн авахаар хүсэн хүлээж байгаа. Тэрбээр 
“бүхэл өдрийн турш” та нарын зүг мутраа урагш 
сунгаж байдаг.14

Гаргах хичээл зүтгэл нь авах шагналтайгаа 
тэнцэхүйц байх болно.

Нифайн “Иймийн тул, та нар найдварын төгс 
гэрэлтэйгээр, мөн Бурханыг болон бүх хүмүүнийг 
хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар 
итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул, хэрэв 
та нар урагш тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, 
мөн эцсээ хүртэл тэвчих аваас, болгоогтун, 
Эцэгийн ийн хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал 
байх болно”15 хэмээн хэлсэн үгийг санаарай.

Заримдаа энэ аян зам удаан санагдаж болно. 
Эцсийн эцэст энэ бол мөнх амьдрал тийш хөтлөх 
аян шүү дээ. Хэрвээ бид Есүс Христэд итгэн, 
Түүний Цагаатгалд найдах аваас энэ нь баяр 
хөөртэй аян байх болно. Бид наманчлалын зам 
дээр хөл тавих тэр мөчдөө Аврагчийн гэтэлгэх 
хүчийг амьдралдаа урьдаг гэдгийг би гэрчилж 
байна. Тэрхүү хүч нь тэнгэрлэг гэртээ эцэст 
нь очиж, Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ бидэнд “Сайн 
байна”16 хэмээн хэлэхийг сонсох тэр агуу өдрийг 
хүртэл бидний хөлийг бат суурьтай болгож, харааг 
маань тэлж мөн алхам алхмаар урагшлах бидний 
шийдвэрийг бататгаж байдаг. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бидний хэн байхад болон Бурханы бидэнд 
зориулсан төлөвлөгөөнд даруу байдал нэн чухал 
билээ.

Би Их Британид 
үйлчилж байсан 
үеэсээ эхлэн залуу 
хүний хувьд британи 
хошигнолд дуртай 
болсон юм. Уг 
хошигнол заримдаа 
өөртөө шүүмжлэлтэй, 
амьдралд энгийн, 
даруу байдлаар 
хандсан шинжтэй 
байдаг. Үүний нэг 

жишээг зуныг хэрхэн дүрсэлснээр харуулъя. 
Британийн зун харьцангуй богинохон, урьдчилан 
таамаглашгүй байдаг. Нэгэн зохиолч “Би 
Британийн зунд дуртай. Энэ нь миний жилийн 
хамгийн дуртай өдөр юм”1 гэж ёжлон хэлсэн 
байдаг. Миний дуртай Британийн хүүхэлдэйн 
киноны баатар нэлээн орой сэрээд, нохдодоо 
“Үгүй байлгүй дээ! Бид хэт их унтсаар зуныг 
өнгөрүүлчих шиг боллоо”2 гэж хэлж байгааг 
дүрсэлсэн байдаг.

Энэ хошигнолд бидний энэ гайхамшигт дэлхий 
дээрх амьдралтай адил зүйл бий. Бидний үнэ 
цэнтэй мөнх бус оршихуй маш богино хугацаатай 
гэдэг нь судруудад тодорхой байдаг. Мөнхийн 
талаас нь харвал, дэлхий дээрх бидний цаг 
хугацаа Британийн зунтай адил богинохон гэж 
хэлж болно.3

Заримдаа хүн төрөлхтний зорилго, бодит 
оршихуйг маш энгийн даруу үг хэллэгээр 
дүрсэлсэн нь бий. Бошиглогч Мосе өнөө үед 
зарим хүн дээдсийн ч гэж хэлж болохуйц тийм 
амьдралд өсөж хүмүүжжээ. Агуу Үнэт Сувд 
дээр цэдэглэснээр, Их Эзэн Мосег бошиглолын 
үүрэгт ажилд нь бэлтгэхийн тулд түүнд дэлхийг 

Өдөр бүр мөнх байдлын дагуу амьдрах нь

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ КВИНТИН Л.КҮК

мөн байгаа мөн бүтээгдсэн байсан хүмүүний бүх 
үрсийг харуулсан.4

Мосе сэтгэлээр унан, “Эдүгээ … хүмүүн юу ч 
биш, миний хэзээ ч төсөөлж байгаагүй тийм зүйл 
гэдгийг би мэднэ”5 гэж хариулжээ.

Бурхан Мосегийн сэтгэлд төрсөн байж болох 
чухал биш юм байна гэсэн аливаа мэдрэмжийг 
үгүйсгэн, Өөрийнх нь жинхэнэ зорилго бол 
“үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн 
миний алдар суу бөлгөө”6 хэмээн тунхаглажээ.

Бурханы өмнө бид бүгд эрх тэгш билээ. Түүний 
сургаал тун тодорхой. Бид Мормоны Номоос “хар 
ба цагаан, боол ба чөлөөт, эр болон эм” “Бурханд 
бүгд адил”7 хэмээн уншдаг. Иймээс хүн нэг 
бүрийг Их Эзэнд ирэхийг урьдаг.8

Хэн нэгэн хүн арьс өнгө, хүйс, үндэс угсаа, хэл, 
эдийн засгийн нөхцөл байдал дээр үндэслэн 
өөрийгөө Эцэгийн төлөвлөгөөнд давуу эрхтэй гэж 
үзвэл ёс суртахууны хувьд буруу бөгөөд Тэнгэрлэг 
Эцэгийн бүх хүүхдэд зориулсан Их Эзэний 
төлөвлөгөөний жинхэнэ зорилгыг ойлгохгүй 
байгаа хэрэг.9

Харамсалтай нь, өнөөдөр бид нийгмийн бүхий л 
хүрээнд өөрийгөө чухалчлах үзэл, бардамналыг 
өөгшүүлж байгааг мөн Бурханы өмнө даруу 
байх, үүрэг хариуцлага хүлээх явдлыг дорд 
үзэж байгааг хардаг. Нийгэмд ихэнх нь тогтсон 
уламжлалаа гээж, өөрсдийнхөө энэ дэлхийд 
байгаа шалтгааныг ойлгодоггүй. Их Эзэний 
бидэнд зориулсан зорилгыг биелүүлэхэд жинхэнэ 
даруу байх нь нэн чухал бөгөөд өдгөө бараг тийм 
байхаа больжээ.10

Христийн даруу, зөв шударга байдал мөн зан 
чанар, оюуны чадавхын цар хүрээг сударт 
цэдэглэснээр ойлгох нь туйлын чухал. Бид 
Христийн эдгээр онцлог шинж, зан чанарыг, 
ялангуяа даруу байдлыг олж авахын тулд өдөр бүр 
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хичээж чармайх хэрэгтэй гэдгийг дутуу үнэлбэл 
мунхаг хэрэг болно.11

Хэдийгээр энэ амьдрал харьцангуй богинохон ч 
асар чухал ач холбогдолтой гэдэг нь судруудад 
тодорхой байдаг. Мормоны Номонд Алмагийн 
номлолын хамтрагч байсан Амюлек “Энэ амьдрал 
бол хүмүүн Бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе; тийм 
ээ, болгоогтун энэ амьдралын өдөр бол хүмүүн 
өөрсдийн хөдөлмөрийг гүйцэтгэх өдөр юм”12 гэж 
хэлжээ. Бид миний дуртай хүүхэлдэйн киноны 
баатартай адил энэ амьдралаа унтаж өнгөрөөхийг 
хүсдэггүй байх.

Аврагчийн даруу байдлын үлгэр жишээ, бүх 
хүн төрөлхтний төлөө хийсэн золиослол 
түүхэн дэх хамгийн агуу үйл явдал юм. Бурхан 
Тэргүүтэний гишүүн болох Аврагч хүртэл 
бяцхан хүүхэд болон дэлхийд ирж, ах, эгч нартаа 
зааж, тэднийг анагаан, эцэст нь Цагаатгалаа 
гүйцэлдүүлэхийн тулд Гетсеманид болон загалмай 
дээр үгээр илэрхийлшгүй зовлон шаналлыг амсах 
амьдралаар амьдрахыг хүссэн юм. Христийн 
хайрлах сэтгэлээр, даруу байдалд хийсэн энэ 
үйлдлийг хүлцэл гэж нэрлэдэг.13

Тэрээр энэ бүхнийг Бурханы бүтээсэн эсвэл 
бүтээх бүх эрэгтэй, эмэгтэй хүний төлөө хийсэн 
юм.

Тэнгэрлэг Эцэг хүүхдүүдээ селестиел алдар 
сууд хүрэх аялалдаа шантарч эсвэл бууж өгөөсэй 
гэж хүсдэггүй. Бид Бурхан Эцэг, Христ Хүү гэж 
хэн болохыг мөн Тэдний бидний төлөө хийсэн 
зүйлсийн талаар чин сэтгэлээсээ тунгаан бодвол 
энэ нь биднийг хүндлэл, бишрэл, талархал, даруу 
байдлаар дүүргэх болно.

Их Эзэнд Сүмээ барьж байгуулахад туслахад даруу 
байдал нэн чухал

Алма өөрийн цаг үед өнөөдөр ч бидэнд хамаатай 
нэгэн асуултыг тавьсан. Тэр “Хэрэв та нар зүрх 
сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрэв та 
нар гэтэлгэх хайрын дууг дуулмаар санагдсан бол, 
би асууя, та нар одоо тийн мэдэрч чадна уу?”14 
гэж асуусан. Алма үргэлжлүүлэн “Хэрэв та нар 
энэ цагт үхэхээр дуудагдвал, та нар хангалттай 
даруухан байсан хэмээн … хэлж чадахсан болов 

уу?”15 гэж асуужээ.

Бурханы үгийг тунхаглахын тулд Залуу Алма 
шүүгчийн суудлаас татгалзсан16 тухай унших 
бүрд миний сэтгэл хөдөлдөг. Алмад Бурхан Эцэг, 
Есүс Христийн талаар гүн гүнзгий гэрчлэл байсан 
бөгөөд тэр Тэдний өмнө эргэлт буцалтгүй бүрэн 
үүрэг хариуцлага хүлээсэн нь тодорхой. Түүний 
нэн тэргүүнд тавьдаг зүйлс нь зөв мөн даруу 
байсан бөгөөд Их Эзэнд үйлчлэх нь илүү чухал 
байсныг ухаарсан учраас хэргэм зэрэг, албан 
тушаалаас татгалзсан юм.

Сүмийг барьж байгуулахад туслахын тулд 
амьдралдаа хангалттай даруу байх нь маш 
чухал. Сүмийн түүхэн дэх нэгэн жишээ үүнийг 
харуулдаг. 1837 оны 6-р сард бошиглогч Иосеф 
Көртландын ариун сүмд байхдаа төлөөлөгч Хибэр 
С.Кимбаллыг Есүс Христийн сайн мэдээг “Англи 
руу нэвтрүүлж, энэ үндэстэнд авралын хаалгыг 
нээхэд”17 дууд гэсэн сүнслэг өдөөлт хүлээн 
авчээ. Төлөөлөгч Оорсон Хайдад болон өөр цөөн 
тооны хүнд түүнтэй хамт явах үүрэг даалгавар 
өгсөн байна. Ахлагч Кимбаллын өгсөн хариулт 
гайхамшигтай байсан. Тэр “Энэ чухал үүрэг 
хариуцлагыг үүрэх тухай бодол тэвчиж чадахаас 
хамаагүй хүнд байлаа. …Би өөр дээрээ тохогдсон 
үүрэг хариуцлагын өмнө сөхөрч бууж өгөхөд 
бараг л бэлэн байв”18 гэжээ. Гэсэн хэдий ч тэр уг 
үүргээ бүрэн дүүрэн итгэлтэй, хариуцлагатай мөн 
даруу байдлаар хүлээн авсан.

Зарим үед даруу байдал нь өөрсдийгөө хангалтгүй 
гэж бодож байсан ч дуудлага хүлээн авахыг 
хэлдэг. Харин заримдаа өөрсдийгөө илүү чухал 
үүрэг даалгавар гүйцэтгэх чадвартай гэж бодож 
байсан ч итгэлтэйгээр үйлчлэхийг бас хэлдэг. 
Даруу удирдагчид хаана үйлчлэх нь чухал биш, 
харин хэр итгэлтэй үйлчлэх нь чухал гэдгийг үг 
хэл, үлгэр жишээгээрээ харуулсан.19

Зарим тохиолдолд даруу байдал нь удирдагчид 
болон бусад хүн бидэнтэй зүй бус харьцсан ч 
гэсэн гомдлоо дарахыг хэлдэг.

1837 оны 7-р сарын 23-нд бошиглогч Иосеф 
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч 
Томас Б.Марштай уулзжээ. Бошиглогчийг 
чуулгынх нь хоёр гишүүнийг өөртэй нь 
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зөвлөлдөхгүйгээр Англи руу дуудсанд ахлагч 
Марш сэтгэл дундуур байгаа нь илт байв. Иосеф 
ахлагч Марштай уулзсанаар гомдол бухимдал 
арилан алга болж, бошиглогч нэгэн гайхамшигт 
илчлэлт хүлээн авчээ. Энэ нь одоогийн Сургаал ба 
Гэрээний 112-р хэсэг юм.20

Энэ нь даруу байдал, номлолын ажилтай 
холбоотой тэнгэрээс ирсэн агуу удирдамжийг 
өгдөг.

10-р шүлэгт “Чи даруу бай; тэгвэл чиний 
Бурхан Их Эзэн чамайг гараас чинь хөтөлж мөн 
залбирлуудад чинь чамд хариу өгөх болно”21 гэж 
бичжээ.

Ахлагч Кимбалл, Хайд, Жон Гүүдсон нар 
бүрэн даруусан, Английн Прэстоны Вауксхолл 
цуглааны байранд Есүс Христийн сайн мэдээний 
Сэргээлтийн тухай тунхаглаж байх яг тэр өдөр энэ 
илчлэлт ирсэн байна.22

Энэ нь номлогчдын энэ эрин үед сэргээгдсэн 
сайн мэдээг Хойд Америкаас гадна тунхаглаж буй 
анхны тохиолдол байв. Тэдний номлолын ажлын 
үр дүнд тэр даруй хөрвөгчдийн баптисмууд ар 
араасаа хийгдэж, олон итгэлтэй гишүүн гарч 
ирсэн байдаг.23

Уг илчлэлтийн дараах хэсгүүд бидний үед хийгдэх 
номлолын ажлыг удирдан чиглүүлдэг. Тэдгээрт 
“Миний нэрээр чи хэнийг ч илгээлээ гэсэн, … 
аль ч үндэстэнд миний хаант улсын хаалгыг нээх 
хүчтэй байх болно … тэд миний өмнө өөрсдийгөө 
даруусгаж мөн миний үгэнд оршиж мөн миний 
Сүнсний дуу хоолойг сонсохын хэрээр буюу”24 
гэсэн байдаг.

Уг гайхамшигт номлолын ажлын тулгуур болсон 
даруу байдал нь Их Эзэнд Өөрийн Сүмийг 
гайхамшигт арга замаар зохион байгуулах 
боломжийг олгосон юм.

Баярлууштай нь, бид өнөөдөр ч гэсэн үүнийг 
Сүмд харж болно. Гишүүд, өсөн өндийж буй 
үеийнхэн маань номлолд үйлчлэхийн тулд цаг 
зав, боловсрол, ажлаа хойш тавьж байна. Олон 
ахмад гишүүн дуудагдсан ажлынхаа хүрээнд 
Бурханд үйлчлэхээр ажлаа орхиж, өөр олон 

зүйлээ золиосолдог. Бид хувийн асуудлууд 
Бурханы зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд саад болохыг 
зөвшөөрдөггүй.25

Сүмийн үйлчлэл даруу байхыг шаарддаг. Бид 
дуудагдсан дуудлагадаа бүхий л хүчин чадал, 
оюун хийгээд чадлаараа даруухан үйлчилдэг. 
Сүмийн аль ч түвшинд Христийн зан чанар болох 
даруу байдлыг ойлгох нь чухал билээ.

Хувь хүнийг Бурхантай уулзахаар бэлтгэхэд өдөр 
бүр даруу байх нь нэн чухал

Их Эзэнийг хүндэтгэн биширч, Түүний таалалд 
өөрсдийгөө захируулах зорилго нь26 өнөөдрийн 
нийгэмд эрт үед байсантай адил чухал биш болсон 
байна. Өөр итгэл бүхий Христийн шашны зарим 
удирдагч өөрсдийгөө Христийн дараах ертөнцөд 
амьдарч байна гэдэгт итгэдэг.27

Олон үеийн туршид шашин дээр үндэслэсэн даруу 
байдал болон энгийн, даруухан байх иргэний 
ариун журам гол жишгүүд байсан.

Өнөө үед дэлхийд заримдаа жинхэнэ даруу 
байдалд хүргэдэггүй бардамнал, өөрийгөө 
өргөмжлөх зан, “өвөрмөц байдлыг” чухалчлах 
болжээ. Зарим нь өнөөдөр аз жаргалтай байх ёс 
суртахууны жишиг бол “үнэн бодит, хүч чадалтай, 
үр бүтээлтэй байхыг, хамгийн гол нь, чиний хувь 
заяа зөвхөн чиний гарт байгаа учраас … бусад 
хүнд найдахгүй бай”28 гэж хэлдэг.

Судрууд дахь хандлага үүнээс өөр байдаг бөгөөд 
биднийг Есүс Христийн үнэнч шавь байх ёстой 
гэж заадаг. Энэ нь Бурханы өмнө хариуцлага 
хүлээсэн гэдгээ гүн гүнзгий ухаарч, амьдралд 
энгийн даруу хандлагатай байхыг шаарддаг. Хаан 
Бенжамин эгэл хүн бол Бурханы дайсан бөгөөд 
биднийг “Ариун Сүнсний таталтанд” орох ёстой 
гэж заасан. Тэр олон зүйлийг тайлбарласан 
бөгөөд үүний тулд “хүлцэнгүй, номхон, даруухан, 
тэвчээртэй, хайраар дүүрэн”29 байх ёстой хэмээсэн 
билээ.

Зарим нь даруу зан, эелдэг байдал, нигүүлсэл, 
өршөөл, боловсон байдлын эсрэг зан чанар буюу 
эгэл хүнийг алдаршуулан, өвөрмөц байдлыг 
буруугаар ашигладаг. Бид өвөрмөц байхыг 
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Христийнхээс өөр зан чанартай байх шалтаг 
болгохгүйгээр Бурханы хүүхдийн хувьд өвөрмөц 
гэдэгтээ баярлах ёстой.

Даруу байхыг эрэлхийлэх үед орчин үеийн 
интернэт бидэнд бардамналаас зайлсхийхэд 
саад болдог. Үүний хоёр жишээ бол “намайг 
хар” гэх өөрийгөө дөвийлгөсөн хандлага мөн 
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр уурлаж 
уцаарлан, бусад руу дайрах явдал юм. Өөр нэгэн 
жишээ бол “даруу гэдгээрээ бардамнах” явдал. 
Үүнийг “энэ нь харагдах байдлаараа даруухан 
эсвэл өөртөө шүүмжтэй хандаж байгаа мэт үг 
хэллэг [эсвэл зураг дүрс] мэт хэдий ч жинхэнэ 
зорилго нь өөрийн бахархаж явдаг зүйлд бусдын 
анхаарлыг татах явдал”30 гэж тайлбарласан 
байдаг. Бошиглогчид бардамналд болон дэлхийн 
хий хоосон зүйлсэд анхаарлаа хандуулах явдлыг 
сэрэмжлүүлсээр ирсэн.

Хүндэтгэлтэй харилцаа хаа сайгүй алдагдаж 
байгаа нь бас нэгэн асуудал болж байна. Сонгох 
эрхийн мөнхийн зарчим нь санал нийлэхгүй 
байгаа хэдий ч олон сонголтыг хүндэтгэхийг 
шаарддаг. Зөрчилдөөн, сөргөлдөөн бол “харилцан 
хүндэтгэлтэй байх хил хязгаарыг”32 үгүй хийдэг. 
Бид илүү даруу, номхон дөлгөөн байх хэрэгтэй.

Алма “зүрх сэтгэл дэх бардамналдаа хөөрч,” 
“өөрсдийгөө нэг нь нөгөөгөөс илүү дээр хэмээн 
бодон,” “Бурханы ариун жаягийн дагуу алхалж” 
байгаа даруу нэгнийг хавчин гадуурхахын эсрэг 
сэрэмжлүүлсэн.33

Би янз бүрийн шашин шүтлэгтэй, Бурханы өмнө 
даруу, үүрэг хариуцлагаа ухаарсан хүмүүсээс 
жинхэнэ сайн сайхан зан чанарыг олж харж 
байсан. Тэдний дунд олон хүн Хуучин Гэрээний 
бошиглогч Микагийн “Шударгыг үйлд, энэрлийг 
хайрла, өөрийн Бурхантай хамт даруухнаар алх 
гэхээс өөр юуг Тэр чамаас шаарддаг вэ?”34 гэх 
сургаалыг дагадаг.

Бид үнэхээр дарууссан үедээ өршөөл эрэлхийлэн 
залбирч, бусдыг уучилдаг. Биднийг наманчлах 
бүрд Их Эзэн алдаануудыг маань өршөөх болно 
гэж Алмагийн заасныг бид Мозая номоос уншиж 
болно.35

Нөгөөтэйгүүр, Их Эзэний залбиралд байдагчлан36 
бид бусдын алдааг уучлахгүй бол өөрсдийгөө 
буруутгал доор авчирдаг.37 Есүс Христийн 
Цагаатгалын ачаар наманчлалаар дамжуулан 
нүгэл маань өршөөгддөг. Бусдын бидний эсрэг 
үйлдсэн алдаануудыг өршөөхгүй байх нь 
Аврагчийн Цагаатгалыг үгүйсгэж буй хэрэг юм. 
Өс хонзон санаж мөн бусдыг өршөөх, Христийн 
арга замаар хүмүүст даруу төлөв хандахаас 
татгалзах нь биднийг буруутгал доор авчирдаг. Өс 
хонзон санах нь бидний бодгальд хортой.38

Би мөн бүхий л төрлийн бардамналын эсрэг 
сэрэмжлүүлмээр байна. Их Эзэн бошиглогч 
Моронайгаар дамжуулан бардам ба даруу хүний 
хоорондын ялгааг тод харуулсан. “Тэнэгүүд 
шоолдог, гэвч тэд гашуудах болно; … номхон 
дөлгөөн тэдэнд миний ач ивээл хангалттай.” Их 
Эзэн үргэлжлүүлэн “Тэд даруу байж болохын тулд 
би хүмүүст сул доройг өгдөг; мөн миний өмнө 
өөрсдийгөө даруусгадаг бүх хүмүүст миний ач 
ивээл хангалттай; учир нь хэрэв тэд миний өмнө 
өөрсдийгөө даруусгаж, мөн надад итгэлтэй байх 
аваас, тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь 
хүчирхэг болгож өгнө”39 хэмээн тунхаглажээ.

Түүнчлэн даруу байдал гэж олон адислал, 
тэнгэрийн тусламж хүлээн авсандаа талархдаг 
байхыг хэлдэг. Даруу байдал нь ямар нэгэн 
гайхамшигтай, нүдэнд ил харагдахуйц том 
амжилтыг эсвэл ямар нэгэн хэцүү бэрхшээлийг 
даван гарахыг хэлдэггүй. Харин энэ нь сүнслэг 
хүч чадлын бэлгэдэл юм. Энэ нь бид өдөр бүр, 
цаг тутамд Их Эзэнд итгэж найдан, үйлчилж, 
Түүний зорилгуудыг гүйцэлдүүлж чадна гэсэн 
найдвар тээж явахыг хэлнэ. Энэхүү зөрчилдөөнтэй 
дэлхийд бид бүгдээрээ жинхэнээсээ даруу 
байхын төлөө өдөр бүр тэмцэх болтугай хэмээн 
би залбирч байна. Миний дуртай нэгэн шүлэгт 
үүнийг
  “Даруу байдлын шалгуур нь
  Мөнх байдлын шалгуур билээ”40 хэмээн 
өгүүлсэн байдаг.

Би Аврагч, Түүний Цагаатгал, Түүнд өдөр бүр 
даруухнаар үйлчлэхийн нэн чухал ач холбогдлын 
талаар өөрийн баттай гэрчлэлийг үлдээж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Их Эзэний мутар таныг удирдаж байна. 
“Тэнгэрлэг төлөвлөгөөний” дагуу Тэрээр таны 
амьдралын хамгийн чухал мөчүүдэд төдийгүй 
жижиг хэсгүүдэд ч оролцож байдаг.

Ах, эгч нар аа, энэхүү 
сэтгэл хөдөлгөм, 
дэлхий даяарх Ерөнхий 
чуулганд ирээд, та 
нарын хүч чадал, 
сүнсийг мэдэрч байх 
үед надад төлөөлөгч 
Петрийн “Эзэнтэн, 
энд байгаа нь бидэнд 
сайн байна”1 хэмээх 
үгс өөрийн эрхгүй 
бодогдож байна.

Аммонайхагийн хүмүүст заасны дараа Алмагийн 
хэлсэн үгс яг ийм байгаагүй. Алма хүмүүсийн ёс 
бус явдлын улмаас уг хотыг орхижээ. Тун удалгүй 
нэгэн тэнгэр элч Алмад үзэгдэн, “Аммонайхагийн 
хотод эргэн очиж, мөн уг хотын хүмүүст дахин 
номлоход”2 түүнийг дуудсан.

Алма “хурдан” эргэж, “уг хотод өөр нэг замаар”3 
оров.

“Мөн тэрээр хотод орохдоо тэр өлсөж байв, 
мөн тэрээр нэгэн эрд хэлэв: Бурханы даруухан 
үйлчлэгчид та идэх юм өгөөч?”

Мөн сайхь эр түүнд хэлэв: Би бол нифай 
үндэстнийх, мөн та бол Бурханы ариун бошиглогч 
гэдгийг би мэднэ, учир нь тэнгэр элч: Та хүлээн 
авах болно хэмээн үзэгдлээр хэлсэн тэр хүн бол та 
болой.”4

Тэр хүн нь Амюлек байв.

Алма Амюлектэй дайралдсан нь тохиолдлын зүйл 
байсан уу? Үгүй ээ, тэр хожим нь номлолынх нь 
хамтрагч болох энэхүү итгэлтэй хүн рүү хүргэх 
замаар хотод буцаж орсон нь тохиолдлын зүйл 

Тэнгэрлэг төлөвлөгөөний дагуу

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ РОНАЛД А.РАСБАНД

биш байсан юм.

Ахлагч Нийл А.Максвэлл “Нөхөрлөлийнхөө 
хүрээн дунд байдаг хүмүүсийг хайрлах, тэднээс 
сурах боломжийг бидний хэн нь ч бүрэн дүүрэн 
ашигладаггүй. Та бид эдгээр харилцаа холбоог 
“тохиолдлын” гэж хэлж болох юм. Тохиолдлын 
зүйл гэдэг үг мөнх бус хүмүүст ашиглахад 
ойлгомжтой үг байж болох ч бүхнийг бүтээгч 
Бурханы үйлсийг тайлбарлахад тохиромжтой үг 
биш билээ. Тэрээр аливаа зүйлийг “тохиолдлоор” 
биш харин “тэнгэрлэг төлөвлөгөөний дагуу 
хийдэг юм”5 гэж хэлсэн.

Бидний амьдрал шатрын хөлөг мэт. Хэрвээ бид 
сүнслэг өдөөлтийг сонсох аваас Их Эзэн биднийг 
нэг байрнаас нөгөө рүү нүүлгэдэг. Бид эргэж 
хараад, Түүний мутар бидний амьдралд хэрхэн 
оролцож байсныг харж чаддаг.

Нифайг Лебенээс ялтсуудыг авахаар буцаж очих 
үед бид ийм тэнгэрлэг оролцоо байсныг хардаг. 
Тэр “хийвэл зохих зүйлүүдийг урьдаас мэдэхгүй 
байсны учир [тэрбээр] Сүнсэнд хөтлөгдөн 
байлаа.”6

Лебен тун удалгүй түүний өмнө согтон унасан 
байсан бөгөөд Нифай түүнийг алж, ялтсуудыг 
аваад, ах нар руугаа зугтан очсон. Тэр Лебентэй 
тааралдсан нь азтай байснаас тэр үү? Эсвэл энэ нь 
“тэнгэрлэг төлөвлөгөөний” дагуу байсан уу?

Дэлхий дээрх Бурханы хаант улсыг урагшлуулдаг 
онцгой чухал үйл явдлууд сайн мэдээнд болон 
Сүмд тохиодог. Тэдгээр нь тохиолдлоор биш, 
харин Бурханы төлөвлөгөөгөөр тохиодог. Энэ 
дэлхийг бүтээсэн Тэрээр Өөрийн үгээр далайг 
номхотгож; Алма, Амюлек хоёрыг мөн Нифай, 
Лебен хоёрыг зөв газар, зөв цагт байхаар удирдаж 
чадна.

Үүний адилаар, бидний хүн нэг бүрийн амьдралд 
Бурханы ажлыг дэлхий дээр урагшлуулах үйл 
явдал, харилцаа холбоо тохиодог.
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Хүндэт ахлагч Жозеф Б.Вөртлин “Бүх зүйлд 
удирдан хөтлөгч гар оролцож байдаг. Ихэнх 
тохиолдолд энэ нь тохиолдлын зүйл биш байдаг. 
Нэг өдөр бид амьдралынхаа тохиолдлын зүйл 
мэт санагдсан зүйлсийг эргэж хараад, тэдгээр нь 
тохиолдлынх биш байсныг ухаарах болно” хэмээн 
ерөнхийлөгч Томас С.Монсон өөрт нь хэлсэн 
талаар ярьсан юм.7

Бидний сайн үйлсийг цөөн хэдэн хүн л мэдэж 
байх нь олонтоо. Гэсэн ч сайн үйлс тэнгэрт 
цэдэглэгдэж байдаг. Нэг л өдөр бид шударга 
явдлынхаа чин сэтгэлийн үйлсийн гэрч болон 
зогсох болно. Бурханы аз жаргалын төлөвлөгөөг 
ямар ч бэрхшээл, гай зовлон нурааж чадахгүй. 
Үнэхээр “тэнгэрлэг төлөвлөгөөний” дагуу “өглөөд 
баярын хашхираан” ирдэг.8

“Би Эцэгийнхээ тааллыг гүйцэлдүүлэхээр дэлхийд 
ирсэн билээ”9 хэмээн Есүс заасан. Хайрт ах, эгч 
нар аа, бид ч бас ийн үйлдэх хэрэгтэй.

Би амьдралын аян замын туршлагаасаа Их Эзэн 
биднийг тэр шатрын хөлөг дээр хөдөлгөх болно 
гэдгийг мэднэ. Тохиолдлын зүйл гэж санагдаж 
болох зүйл үнэндээ толгой дээрх үс бүрийг 
тоолж чадах, хайраар дүүрэн Тэнгэр дэх Эцэгээр 
хийгдэж байдаг.10

Бүр бор шувуу ч Эцэгийн маань 
зөвшөөрөлгүйгээр газарт унахгүй.11

Их Эзэн бидний амьдралын хамгийн жижиг 
хэсгүүдэд ч оролцож байдаг бөгөөд тэдгээр үйл 
явдал болон боломж нь дэлхий дээр Бурханы 
хаант улсыг барилцахад туслах үед гэр бүл болон 
бусдыг өргөж дээшлүүлэхэд биднийг бэлтгэдэг. 
Их Эзэн Абрахамд “бибээр эхлэлээс төгсгөлийг 
мэднэ; тиймийн тул миний мутар чам дээр байх 
болно”12 хэмээн хэлснийг санаарай.

Их Эзэн надад намайг хайрладаг эцэг эх, гэр 
бүлийг өгсөн. Дэлхийнхний жишгээр бол тэд 
ердийн хүмүүс байсан. Бүхнээ зориулдаг аав 
минь ачааны машины жолооч, миний тэнгэр 
элч адил ээж минь гэрийн эзэгтэй байсан. Их 
Эзэн надад сайхан эхнэр Мэланигаа олоход 
тусалсан. Тэрээр бас хожим нь миний сайн найз 
болсон нэгэн бизнесмэнийг намайг ажилтай 
болгуулахаар сүнслэгээр өдөөсөн юм. Их 
Эзэн намайг залуу байхад номлолын талбарт 
номлогчоор мөн номлолын ерөнхийлөгчөөр 

үйлчлүүлэхээр дуудсан. Тэрээр намайг Далын 
чуулгад мөн одоо төлөөлөгчөөр дуудсан. Эргээд 
санахад, эдгээр шатрын нүүдлийн алиныг нь ч би 
өөрөө хийгээгүй, харин Их Эзэн хийсэн гэдгийг 
ухаарсан юм. Үүний адил Тэр таны болон хайртай 
хүмүүсийн тань шатрын нүүдлийг удирдан хийж 
байгаа.

Та амьдралдаа юуг эрж хайж байх ёстой вэ? 
Бурханы ямар гайхамшиг “Би энд байна” хэмээн 
Түүний ойрхон байгааг танд сануулдаг вэ? 
Тэдгээр үеийн талаар, заримдаа өдөр бүр Их Эзэн 
амьдралд тань ахин дахин оролцож байсан үеийн 
талаар бодоорой. Тэдгээр мөчийг Их Эзэн танд 
болон таны сонголтуудад итгэл үзүүлж байгаа 
мөч хэмээн нандигнан эрхэмлэ. Та өөрийгөө хэн 
болгож чадахаас илүүтэй Түүнд өөрийг тань хэн 
болгож чадахыг харуулах боломжийг олго. Түүний 
оролцоог нандигнан эрхэмлэ. Заримдаа бид 
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт гарах үед аян замд маань 
саад гарлаа гэж боддог. Тэдгээрийг “Их Эзэний 
зараалд”13 гарах анхны алхмууд гэж бодоорой.

Хэдэн сарын өмнө манай нэг ач охин Сүмийн 
хэд хэдэн түүхэн дурсгалт газраар аялах өсвөр 
насныхны аяллын бүлэгт элссэн юм. Түүний 
аяллын эцсийн маршрут түүний ахын буюу манай 
ач хүүгийн үйлчилж байгаа яг тэр хэсгээр дамжин 
өнгөрөх юм байна гэдгийг харуулсан байж. Ач 
охин маань ахтайгаа номлолд нь уулзана гэж 
бодоо ч үгүй байв. Гэсэн ч ахынх нь үйлчилж 
байсан хот руу аяллын автобус орох үед хоёр 
номлогч гудамжаар алхаж яваа харагдаж гэнэ. Уг 
хоёр номлогчийн нэг нь түүний ах байсан.

Өсвөр үеийнхэн бүгдээрээ түүнийг ахтай нь 
уулзуулахын тулд түр зогсохыг автобусны 
жолоочоос хүсэн, сэтгэл нь догдолцгоож байлаа. 
Минут ч хүрэхгүй хугацаанд нулимс дуслуулан, 
найрсаг хэдэн үг сольсны дараа ах нь номлолын 
үүргээ гүйцэтгэхээр буцаад цааш явжээ. Бид 
хожим нь түүний ах уг гудамжаар тав ч хүрэхгүй 
минут явсан бөгөөд нэг уулзалтаас гараад машин 
руугаа алхаж байсныг олж мэдсэн юм.
Тэнгэрлэг Эцэг оюун бодолдоо тодорхой нэг 
хүсэлтэйгээр биднийг тодорхой нэг нөхцөл 
байдалд аваачдаг. Тэр миний амьдралд ч ийн 
үйлдсэн бөгөөд ач зээ нарын маань амьдралд 
үйлдсэн шигээ та нарын амьдралд ч мөн ийн 
үйлдэж байгаа.
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Бидний хүн нэг бүр Их Эзэнд эрхэм нандин 
бөгөөд Тэр бид бүгдийг хайрладаг. Тэр бид 
бүгдийг өөрсдөд маань л тохирох онцгой аргаар 
халамжилж, бидэнд шивнэж, биднийг харж 
ханддаг. Тэр мөнх бус эмэгтэй, эрэгтэйчүүдээс 
хавьгүй илүү ухаантай, илүү хүч чадалтай. Тэр 
бидэнд тулгарсан бэрхшээл, бидний ялалт болон 
зүрх сэтгэлийн маань чин хүслийг мэддэг.

Жил гаруйн өмнө намайг Ариун сүмийн 
талбайгаар явж байтал эмэгтэй номлогчдын нэг 
нь надад дөхөж ирээд, “Та намайг санаж байна 

уу? Би Флорида мужаас ирсэн” гээд, өөрийнхөө 
нэрийг Айда Чилан эгч гэж хэлэв. Тийм ээ, би 
түүнтэй болон түүний гэр бүлтэй уулзсанаа маш 
тод санаж байлаа. Түүний гадасны ерөнхийлөгч 
бидэнд тэдний гэр бүлд айлчлахыг санал болгож 
байсан юм. Бид тэдний баптисм хүртээгүй байсан 
охин Айдагийнх нь төлөө тэднийд очсон нь 
тодорхой байв. Биднийг очсоны дараа нэг жил 
гаруй хугацаанд зааж, нөхөрлөсний эцэст Айда 
баптисм хүртсэн юм.

Биднийг Ариун сүмийн талбай дээр тааралдсаны 
дараа Айда надад захиа бичсэн. Тэр “Тэнгэрлэг 
Эцэг бидний хүн нэг бүрийг мэддэг мөн биднийг 
нэг нэгний маань зам дээр ямар нэг шалтгаанаар 
байлгадаг гэдгийг би бүхий л зүрх сэтгэлээрээ 
мэднэ. Номлогчдын маань нэг байж, таван жилийн 
өмнө надад тусалсанд баярлалаа”14 гэж бичсэн 
байсан. Тэр бас баптисм, гишүүний баталгаа 
хүртэх, Ариун сүмийн талбайн номлолд үйлчлэх, 
саяхан ариун сүмд гэрлэх зэрэгт хүргэсэн 
амьдралд нь тохиосон “тэнгэрлэг тохиолдлуудын” 
талаар бичсэн байв.15

Гадасны ерөнхийлөгч биднийг Чиланы гэр рүү 
аваачсан нь эсвэл бид хоёр Ариун сүмийн талбай 
дээр хожим тааралдсан нь зүгээр л тохиолдлын 
явдал байсан уу? Энэ бүхэн Бурханы “тэнгэрлэг 
төлөвлөгөөний” хэсэг байсныг Айдагийн гэрчлэл 
баталдаг.

Их Эзэн бидэнтэй хамт байх дуртай. Та нар 
Түүний Сүнсийг мэдэрч, анхны өдөөлтүүдийн 
дагуу үйлдэх үедээ Түүний “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 болно16 хэмээн амласны дагуу Түүнийг 
мэдэрдэг нь тохиолдлын зүйл биш юм.

Бид бүхний амьдралд ижил төстэй зүйлс 
тохиолддог. Бид танил мэт санагдах хүнтэйгээ 
тааралдаж, харилцаагаа сэргээж эсвэл үл таних 
хүнтэй ямар нэг талаараа ижил болохоо олж 
мэддэг. Ийм зүйл тохиолдох үед Их Эзэн бидэнд 
бид бүгдээрээ “ах эгч дүүс” гэдгийг сануулдаг 
байж болох юм. Бид үнэхээр нэг ижил учир 
шалтгаанд нэгдсэн бөгөөд Иосеф Смит үүнийг 
“Христийн зорилго” хэмээн нэрлэсэн.17
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Одоо тэгвэл, бидний сонгох эрх чөлөө “Тэнгэрлэг 
төлөвлөгөөнд” хэрхэн багтаж таардаг вэ? 
Аврагчаа болон Түүний сонгосон удирдагчдыг 
дагах эсвэл дагахгүй байх нь бидний сонголт. 
Нифайчууд Их Эзэнээс холдох үедээ ямар 
байдалтай байсан нь Мормоны Номонд тодорхой 
байдаг. Мормон

“Мөн тэд … Их Эзэний Сүнс тэднийг цаашид 
хамгаалахаа больсныг ухаарав; тийм ээ, Их 
Эзэний Сүнс ариун бус дугануудад үл оршихын 
учир энэ нь тэднийг орхисон байв—
Тиймийн тул Их Эзэн тэднийг өөрийн гайхамшигт 
мөн зүйрлэшгүй хүчээр хамгаалахаа больж, учир 
нь тэд итгэлгүй мөн аймшигт ёс бусын байдалд 
унасан байв”18 хэмээн гашуудан хэлсэн.

Их Эзэний биднээс хүсдэг бүх зүйл бидний хүч 
чадал, итгэлээс эсвэл бидний мэддэг зүйлсээс 
болж байдаг юм биш. Дамаск орох замд нь Их 
Эзэний зогсоосон Саулын талаар бод доо. Тэр 
амьдралдаа буруу замаар явж байсан бөгөөд энэ 
нь өмнөд, хойд зүгтэй ямар ч холбоогүй байв. 
Саул тэнгэрлэг нөлөөллөөр замаа өөрчилсөн. 
Хожим нь түүнийг Паул гэж дууддаг болсон 
бөгөөд түүний төлөөлөгчийн хувиар хийсэн 
тохинуулал нь Их Эзэний түүний юу хийх 
чадвартайг, хэн болж чадахыг мэддэг байсныг 
харуулсан ажээ. Энэ нь харин Саулын хийхээр 
төлөвлөж байсан зүйл байгаагүй юм. Яг үүний 
адилаар, Их Эзэн бидний хүн нэг бүрийн юу 
хийх чадвартайг мөн хэн болж чадахыг мэддэг. 
Төлөөлөгч Паул юу гэж заасан бэ? “Бурханыг 
хайрладаг, Түүний зорилгын дагуу дуудагдсан 
хүмүүст тохиолддог бүхий л зүйл эцэстээ тэдний 
сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ.”19

Бид зөв шударга, бэлэн, чадвартай байгаа үедээ 
мөн зохистой байж, тэнцэх гэж хичээж байгаа 
үедээ өөрсдийн хэзээ ч төсөөлж байгаагүй байр 
сууринд хүртэл өсөж хөгждөг бөгөөд Тэнгэрлэг 
Эцэгийн “тэнгэрлэг төлөвлөгөөний” нэг хэсэг 
болдог. Тэнгэрлэг мөн чанар нь бидний хүн 
нэг бүрийн дотор оршдог. Бурханы биднээр 
дамжуулан, бидэнтэй хамт ажиллахыг харахдаа 
бид урамшиж, уг удирдамжинд талархдаг 
байгаасай. Тэнгэр дэх Эцэг “үхэшгүй байдал 

хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон 
авчрах нь миний ажил мөн миний алдар суу 
бөлгөө”20 хэмээн хэлэхдээ Өөрийн бүх хүүхдийг, 
нэн ялангуяа та нарын тухай ярьж байсан юм.

Их Эзэний мутар таныг удирдаж байна. 
“Тэнгэрлэг төлөвлөгөөний” дагуу Тэрээр таны 
амьдралын хамгийн чухал мөчүүдэд төдийгүй 
жижиг хэсгүүдэд ч оролцож байдаг. Сургаалт 
үгсэд хэлснээр “Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ; … Тэр 
чиний замыг шулуун болгоно.”21

Тэр та нарыг адисалж, дэмжиж мөн та нарт амар 
амгаланг авчирна гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен.  
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Бүгдээрээ бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэлтэй 
байхын тулд шаардлагатай бүхнийг хийж, үр 
дүнд нь “хэрэгтэй” байгаа зүйлээр маань хангах 
адислалууддаа чин сэтгэлээсээ баясацгаая.

Би насанд хүрснээсээ 
хойш амьдралынхаа 
ихэнх хугацаанд 
Номхон далайн бүсийн 
гэгээнтнүүдэд үйлчлэх 
агуу их адислалаар 
адислагдсан билээ. 
Эдгээр үнэнч 
гэгээнтний итгэл, хайр, 
гайхалтай золиослол 
намайг сүнслэг өдөөлт, 
талархал, баяр баяслаар 

дүүргэдэг. Тэдний түүх та нарынхтай төстэй.

Эдгээр гэгээнтэн Аврагчийн харсан нэгэн 
бэлэвсэн эмэгтэйтэй ижил төстэй мэт санагддаг. 
Тэрээр “… суугаад, эрдэнэсийн санд олон түмэн 
хэрхэн зэс зоос хийхийг ажиглаж байв. Олон 
баячуул их хэмжээгээр нь хийж байлаа.

Нэгэн ядуу бэлэвсэн эмэгтэй ирж, … хоёр жижиг 
зэс зоос хийжээ.

“Есүс өөр уруугаа шавь нараа дуудаад, Үнэнээр 
би та нарт хэлье, Ядуу бэлэвсэн энэ эмэгтэй 
эрдэнэсийн санд өгсөн бүх хүмүүсээс илүүг өглөө.

Яагаад гэвэл хүмүүс … илүүдлээсээ хийсэн. 
Харин энэ эмэгтэй ядуу хэрнээ өөрт байсан 
бүгдийгээ, амин зуулгандаа хэрэгтэй байсан 
бүхнээ өглөө гэж айлдав.”1

Хэдийгээр түүний өгсөн хоёр жижиг зоос өчүүхэн 
бага өргөл байсан ч тэр эмэгтэй бүхнээ өргөсөн 
байсан бөгөөд энэ нь Аврагчийн хувьд эрхэм 
дээд үнэт бэлэг байсан юм. Бэлэвсэн эмэгтэйн 

Бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэл

ДАЛЫН
АХЛАГЧ О.ВИНСЭНТ ХАЛЭК

Аврагчид зориулсан бэлэг түүний зүрх сэтгэлийг 
харуулж байсан тул тэрхүү мөчид Тэрээр уг 
эмэгтэйг бүрэн таньж мэдсэн. Түүний хайр, 
итгэлийн хэмжээ нь “хэрэгтэй” байгаа зүйлээрээ 
хангагдах болно гэдгийг мэдээд бүхнээ өгөхүйц 
тийм гүн гүнзгий байсан.

Би Номхон далайн гэгээнтнүүдээс яг л тийм зүрх 
сэтгэлийг олж харсан. Нэгэн арлын жижигхэн 
тосгонд амьдардаг ахимаг насны эр эхнэрийн хамт 
номлогчдын зааж байгаа бүхэн үнэн эсэхийг Их 
Эзэнээс чин сэтгэлээсээ асуух урилгыг хүлээн 
авсан ажээ. Үүний зэрэгцээ тэд хүлээн авсан 
хариулт нь сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авахад 
хүргэх тохиолдолд биелүүлэх амлалтынхаа үр 
дүнг ч мөн бодолцож үзсэн байв. Тэд Сүм болон 
Мормоны Ном үнэн эсэхийг мэдэхийн тулд мацаг 
барин залбирчээ. Тэдний залбирлын хариулт 
“Тийм ээ! Энэ бол үнэн!” хэмээн зөөлөн боловч 
тодоос тод нотолгоо болон ирсэн байна.

Тэд энэхүү гэрчлэлийг хүлээн аваад, баптисм 
хүртэхийг сонгосон бөгөөд сонголт нь хүн нэг 
бүрээс төлөөс шаардсан юм. Тэдний гаргасан 
шийдвэр, баптисм өндөр үнээр иржээ. Тэд ажлаа 
алдаж, нийгэм дэх байр сууриа золиослон, дотно 
нөхөрлөлөөсөө салсан бөгөөд гэр бүлийн дэмжлэг, 
хайр, хүндлэл нь үгүй болжээ. Одоо тэд ням гараг 
бүр Сүм рүү алхахдаа найз нөхөд, хөршүүдийнхээ 
хажуугаар таагүйхэн зэрвэс харан өнгөрдөг 
болжээ.

Ийм хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай байхад 
нь энэхүү сайн ахаас Сүмд орох болсон 
шийдвэрийнхээ талаар юу бодож байгааг асуухад 
“Энэ бүхэн үнэн биз дээ? Бидний сонголт 
тодорхой байсан” хэмээн энгийн бөгөөд шулуухан 
хариулсан юм.

Энэхүү шинэхэн хоёр хөрвөгч гэгээнтэн үнэхээр 
бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэлтэй хүмүүс байсан 
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юм. Тэд бэлэвсэн эмэгтэйн адил “хэрэгтэй” 
байгаа зүйлээ авна гэдгээ мэдэж байсан тул 
өөрт “байгаа бүхнээ” өгсөн. Энэхүү хүнд хэцүү 
үед зүрх сэтгэлдээ итгэлтэй, тууштай байсны 
үр дүнд тэдний ачаа хөнгөрсөн юм. Сүмийн 
гишүүд тэднийг хүрээлэн авч, дэмжиж туслан, 
тэдэнд үйлчилдэг байсан бөгөөд тэд сүм дэх 
үйлчлэлээрээ дамжуулан хувь хүнийхээ хувьд ч 
бас хүчирхэгжиж байв.

“Бүхнээ” өгсний дараа ариун сүмд мөнхийн гэр 
бүл болж лацдан холбуулах нь тэдний хувьд 
хамгийн агуу өдөр болсон . Аврагч Алмагийн 
удирдлаганд байсан хөрвөгчдөд хэрхэн 
хандсантай адил “ачаагаа амархан дааж чадахын 
тулд Их Эзэн тэднийг хүчирхэгжүүлсэн билээ, 
мөн тэд баяртайгаар мөн тэвчээртэйгээр Их 
Эзэний бүх тааллуудад захирагдсан болой.”2

Энэ гайхалтай хосын үлгэр жишээ бэлэвсэн 
эмэгтэйн зүрх сэтгэлийг ийнхүү харуулсан юм.

Бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэлийг тод томруун 
харуулсан өөр нэгэн жишээг би хуваалцъя. 
Самоад бид номлогчдод сайн мэдээг номлох 
боломж олохын тулд тосгоны зөвлөлтэй хамтарч 
ажилладаг байсан юм. Хэдэн жилийн өмнө 
номлогчдыг тосгонд нь сайн мэдээ номлохыг олон 
жилийн турш хориглож байсан нэгэн тосгоны 
захирагчтай яриа өрнүүлэв. Бидний энэхүү яриа 
уг тэргүүн захирагчийг тосгондоо Сүмийг нээж, 
сайн мэдээ болон сургаалыг мэдэх хүсэлтэй 
хүмүүст заахыг номлогчдод зөвшөөрөөд удаагүй 
байхад болсон.

Олон жилийн дараа уг үйл явдлыг гайхамшигтай 
байдлаар эргэхэд хүргэсэн ийм шийдвэр гаргахад 
захирагчид юу нөлөөлснийг би мэдэхийг хүссэн 
юм. Захирагчтай ярьж суухдаа түүнээс энэ тухай 
асуухад “Хүн хэсэг хугацаанд харанхуйд амьдарч 
болно, харин гэрэлд гарахыг хүсэх цаг бас ирдэг 
юм” гэж тэр хариулав.

Уг тэргүүн захирагч тосгоноо нээлттэй 
болгосноор үнэний гэрэл ба илч төөнөх үед 
зөөлөрдөг зүрх сэтгэлийг буюу бэлэвсэн эмэгтэйн 
зүрх сэтгэлийг харуулсан юм. Тэр удирдагч 
бусдыг адислахын тулд олон жилийн уламжлалаа 
орхин, олон эсэргүүцэлтэй тулгарч, үүн дээрээ бат 

зогсох хүсэлтэй байсан. Тэр уламжлал, соёл, зан 
заншил, хувийн эрх мэдлээс илүү хүмүүсийнхээ 
сайн сайхан, аз жаргалд зүрх сэтгэлээ зориулсан 
удирдагч байсан. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны 
зааснаар “Аврагчийн үлгэр жишээг дагах үед, 
бусдын амьдралд гэрэл болох боломж бидэнд ирэх 
болно”3 хэмээх үгсийн дагуу тэр тэдгээр асуудлаа 
үл тоон, шийдвэр гаргасан билээ.

Эцэст нь би та бүхэнтэй зүрх сэтгэлийнхээ угт 
шингэж үлдсэн Номхон далайн гэгээнтнүүдийн 
нэгэн жишээг хуваалцмаар байна. Хэдэн жилийн 
өмнө би Америкийн Самоагийн нэгэн шинэ 
тойрогт бишопын залуухан зөвлөх байсан юм. 
Манай тойрог гэр бүлээрээ газар тариалан 
эрхэлдэг хүмүүс, нөөшний үйлдвэрийн ажилчид, 
төрийн албан хаагчид, тэдний гэр бүлүүдээс 
бүрдсэн 99 гишүүнтэй байлаа. 1977 онд Тэргүүн 
Зөвлөлөөс Самоад ариун сүм барих тухай 
зарлахад бид бүгдээрээ баяр хөөр, талархлаар 
дүүрэн байв. Тэр үед Америкийн Самоагаас ариун 
сүм рүү орохын тулд нэг бол Хавай эсвэл Шинэ 
Зеланд руу явах ёстой байлаа. Энэ нь Сүмийн 
итгэлтэй олон гишүүний хувьд төлж дийлэхийн 
аргагүй үнэтэй аялал болдог байсан юм.

Тэр үед ариун сүмийн барилгын ажилд туслах 
хандив өргөхийг Сүмийн гишүүдэд уриалж байв. 
Манай бишопын зөвлөл энэхүү уриалгын дагуу 
тойргийнхоо гишүүдээс юу хандивлаж болох 
тухай залбирч, сайн бодож үзэхийг хүссэн юм. 
Гэр бүлүүдийн хандив цуглуулах өдрийг товлосон 
байлаа. Дараа нь бишопын зөвлөл хандивын 
захидлуудыг тусгайлан задлахдаа тойргийнхоо 
гайхалтай гишүүдийн итгэл, өгөөмөр занг хараад, 
сэтгэл нь хөдлөн, даруусаж байсан.

Гэр бүл бүрийг мөн тэдний нөхцөл байдлыг 
мэддэг болохоор би бишрэл, хүндлэл, дарууслын 
гүн, бат бөх мэдрэмжийг мэдэрсэн. Энэ нь бүх 
талаараа “хэрэгтэй” байгаа зүйлээ авахын тулд 
Самоа дахь Их Эзэний ариун сүмийн амлагдсан 
барилгын ажлыг адислах баяр баясалтайгаар, 
байгаагаа харамгүй өгсөн орчин цагийн бэлэвсэн 
эмэгтэйн зоос байсан юм. Эдгээр гэр бүл 
адислалгүй үлдэхгүй гэдэгтээ итгэн, Их Эзэнд 
чадах бүхнээ зориулсан. Тэдний бэлэг тэдэнд 
буй бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэлийг харуулсан. 
Ийнхүү өөрсдийн доторх бэлэвсэн эмэгтэйн 
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зүрх сэтгэлийн ачаар өөрсдийн хүслээр, баяр 
баясалтайгаар өгсөн бүх хүн тэдний гэр бүл, 
Самоа, Америкийн Самоагийн бүх ард түмэн, 
хойч үед нь эрхэм дээд адислал болно гэдгийг 
итгэлийн нүдээр харж байсан юм. Тэдний бүхнээ 
зориулсан өргөл, бэлэвсэн эмэгтэйн зоосыг Их 
Эзэн таньж мөн хүлээн авсан гэдгийг би мэднэ.

Хоёр зоос өгсөн бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэл 
бол золиослол гарган, зовлон бэрхшээл, дарамт 
шахалт, эсэргүүцэл хавчлагыг тэвчин, зүйл бүрийн 
ачааг үүрч, бүхнээ зориулдаг зүрх сэтгэл юм. 
Бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэл нь үнэний гэрлийг 
таньж, мэдэрч, мэддэг бөгөөд уг үнэнийг хүлээн 
авахын тулд бүхнийг хийдэг билээ. Мөн энэ нь яг 
тэр гэрлийг харж, тийм хэмжээний аз жаргал, баяр 
баяслыг олж авахад нь бусдад тусалдаг. Эцэст нь 
хэлэхэд, бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэлийг дэлхий 
дээр Бурханы хаант улсыг байгуулахад бүхнээ 
зориулах хүслээр нь тодорхойлдог.

Дэлхий даяарх гэгээнтнүүдийн хувьд бүгдээрээ 
бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэлтэй байхын 
тулд шаардлагатай бүхнийг хийж, үр дүнд нь 
“хэрэгтэй” байгаа зүйлээр хангах адислалууддаа 
чин сэтгэлээсээ баясацгаая. Бидний хүн нэг 
бүр зүрх сэтгэлдээ ачаа үүрэх, шаардлагатай 
золиослол гаргах, хийх мөн өгөх хүсэлтэй 
байгаасай хэмээн би гуйн залбирч байна. Их 
Эзэн та бүхнийг хоосон орхихгүй гэдгийг би 
амлая. Бэлэвсэн эмэгтэйн зүрх сэтгэл нь Аврагч 
“уй гашууны хүн бөгөөд өвчин зовлонг мэдсэн”4 
учир бид “гашуун аяганаас”5 амсах шаардлагагүй 
болсон гэдэгт талархах талархлаар дүүрэн байдаг. 
Бидний сул дорой байдал, алдаа дутагдлаас 

үл хамааран мөн тэдгээрээс болж Тэр бидний 
төлөө хадуулсан мутраа бидэн рүү сунгасаар 
байдаг. Бид Түүний сайн мэдээний гэрэлд ирж, 
Түүнийг хүлээн авч, “хүссэн” зүйлийг маань өгөх 
боломжийг Түүнд олгох хүсэлтэй байвал Тэрээр 
биднийг өргөх болно.

Их Эзэн Есүс Христийн шавь, дагалдагчдын 
хувьд бидний хуваалцаж болох агуу хайрыг би 
гэрчилж байна. Би ерөнхийлөгч Томас С.Монсонд 
хайртай бөгөөд түүнийг дэлхий дээрх Бурханы 
бошиглогч хэмээн дэмжин баталдаг. Мормоны 
Ном бол дэлхийд гэрчлэх Есүс Христийн бас 
нэгэн гэрч бөгөөд үүнийг уншихыг мөн зөвхөн 
танд зориулсан захиасыг нь олж нээхийг би та 
бүхэнд уриалж байна. Их Эзэнд ир хэмээх Түүний 
урилгыг хүлээн авсан бүх хүн амар тайван, 
хайр, гэрлийг олох болно. Есүс Христ бол агуу 
Жишээ Үзүүлэгч бөгөөд Гэтэлгэгч юм. Зөвхөн 
Есүс Христээр болон Түүний хэмжээлшгүй 
Цагаатгалын гайхамшгаар дамжуулан бид мөнх 
амьдралыг хүлээн авах боломжтой. Би энэ талаарх 
өөрийн гэрчлэлийг Есүс Христийн ариун нэрээр 
үлдээж байна, амен. 
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Мормоны Ном бол Есүс Христийг мөн Түүний 
сайн мэдээг хамгийн гайхамшигтай, цор ганц 
арга замаар заадаг.

Би 1986 онд Ганагийн 
Акра дахь нэгэн их 
сургууль дээр онцгой 
лекц уншихаар 
уригдсан юм. Тэнд 
би Африкийн нэгэн 
омгийн хаан болон 
өндөр албан тушаалын 
хэд хэдэн хүнтэй 
танилцаж билээ. 
Лекц болохоос өмнө 
биднийг уулзахад уг 
хаан надтай зөвхөн 

хэлмэрчээрээ дамжуулан ярьж, хэлмэрч дараа 
нь надад орчуулж өгч байлаа. Намайг хэлмэрчид 
хариулахад хэлмэрч миний хариултыг хаандаа 
орчуулж өгч байв.

Намайг лекцээ уншиж дууссаны дараа уг хаан 
миний зүг хэлмэрчгүйгээр чиглэн ирэв. Түүнийг 
Английн хатан хааны аялгатай англи хэлээр төгс 
ярихад нь би маш их гайхсан.

Уг хаан эргэлзэж тээнэгэлзсэн мэт байв. Тэрээр 
“Та яг хэн юм бэ?” гэж асуув.

“Есүс Христийн томилогдсон нэг төлөөлөгч нь” 
гэж би хариуллаа.

Хаан “Та надад Есүс Христийн талаар юу зааж 
өгч чадах вэ?” гэж асуув.

Би “Түүний талаар таны юу мэддэгийг асууж 
болох уу?” гэх асуултаар хариулав.

Мормоны Ном: Үүнгүйгээр таны амьдрал ямар 
байх байсан бэ?

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ РАССЭЛЛ М.НЭЛСОН

Хааны хариулт түүнийг Библийг нухацтай 
судалдаг, Их Эзэнийг хайрладаг нэгэн гэдгийг 
харуулсан юм.

Тэгэхэд би түүнээс эртний Америкийн хүмүүст 
Есүс Христийн номлосон тухай мэддэг эсэхийг 
асуув.

Миний таамаглаж байсанчлан, тэр мэдэхгүй гэж 
хариулсан.

Би Аврагч цовдлуулж, амилсны дараа эртний 
Америк тивийн хүмүүс дээр ирж, сайн мэдээгээ 
заасан, Тэрээр Сүмээ байгуулсан бөгөөд шавь 
нараасаа тэдний дунд хийсэн номлолынх нь 
талаар цэдэглэхийг хүссэн гэдгийг тайлбарлав.

Тэгээд би үргэлжлүүлэн “Тэр цэдэг бол Мормоны 
Ном хэмээн бидний мэддэг ном юм. Энэ бол 
Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ. Энэ бол Ариун 
Библитэй эн тэнцэх судар” гэж хэлсэн юм.

Тэр үед хаан маш их сонирхож эхлэв. Би надтай 
хамт явж байсан номлолын ерөнхийлөгч рүү 
хандан, түүнээс илүү Мормоны Ном байна уу гэж 
асуулаа. Тэрээр цүнхнээсээ Мормоны Ном гаргаж 
ирэв.

Би 3 Нифай 11-р бүлгийг гарган, хаан бид 
хоёр хоёулаа Аврагчийн нифайчуудад хийсэн 
номлолын тухай уншив. Тэгээд тэр Мормоны 
Номыг би хаанд өглөө. Түүний “Та надад алмаз, 
бадмаараг өгч болох байсан ч Их Эзэн Есүс 
Христийн тухай энэ нэмэлт мэдлэгээс илүү үнэ 
цэнтэй зүйл үгүй” гэсэн хариулт миний оюун 
бодол, зүрх сэтгэлд үүрд хадгалагдсан юм.

3 Нифай дахь Аврагчийн үгийн хүчийг 
мэдэрснийхээ дараа хаан “Хэрэв би Сүмд 



56

хөрвөгдөөд, нэгдвэл бүхэл бүтэн омгоо дагуулж 
авчирна” гэж зарлаж билээ.

Тэгэхэд нь би “Өө, хаан минь, ийм байдлаар 
явагддаггүй юм. Хөрвөлт бол хувь хүний асуудал. 
Аврагч нифайчуудад нэг нэгээр нь номлосон. 
Хувь хүн бүр Есүс Христийн сайн мэдээний гэрч, 
гэрчлэлийг хүлээн авдаг”1 гэж хариулсан юм.

Ах, эгч нар аа, Мормоны Ном та нарт хэр үнэ 
цэнтэй вэ? Хэрэв та нарт алмаз, бадмаараг эсвэл 
Мормоны Ном өгвөл та нар алийг нь сонгох вэ? 
Шулуухан хэлэхэд, та нарын хувьд аль нь илүү 
агуу үнэ цэнтэй вэ?

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 2017 оны 4-р 
сарын Ерөнхий чуулганы ням гаргийн өглөөний 
хуралдаан дээр “бидний хүн нэг бүр Мормоны 
Номыг өдөр бүр залбиран судалж, тунгаан бодож 
байгаасай”2 хэмээн хүссэн гэдгийг санана уу. 
Олон хүн бошиглогчийн гуйлтыг сонссон.

Найман настай Райли бид хоёрын хэн нь ч зургийг 
маань авч байсныг мэдээгүй. Райли “Би Бурханы 

хүүхэд” номын хавчуургын тусламжтайгаар 
Мормоны Номоо уншиж байгааг анзаараарай.

Бурханы хүүхдийг Түүний талаар болон Хайрт 
Хүүгийнх нь талаар илүү ихийг мэдэхийг 
эрэлхийлэх үед гайхамшигтай зүйл тохиолддог. 
Мормоны Номоос өөр хаана ч эдгээр үнэнийг 
илүү тодорхой, хүчтэй заадаггүй.

Ерөнхийлөгч Монсоны өгсөн уриалгаас хойших 
зургаан сарын хугацаанд би түүний зөвлөгөөг 
дагахыг хичээсэн. Бусад олон зүйлийн хамт би 
Мормоны Ном гэж юу болох, юуг нотолдог, юуг 
няцаадаг, юуг гүйцэлдүүлдэг мөн юуг тодруулдаг 
бас илчилдэг талаар жагсаалт гаргасан юм. 
Мормоны Номыг ийм аргаар харах нь илүү гүн 
ойлголт болоод сүнслэг өдөөлт өгсөн туршлага 
байлаа! Ингэж хийхийг та бүхний хүн нэг бүрд би 
санал болгож байна.

Энэ зургаан сарын турш би Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ах нар, Чилид үйлчилж 
байгаа номлогчид, Аргентин дахь номлолын 
ерөнхийлөгчид, тэдний эхнэрүүд зэрэг янз бүрийн 
бүлэг хүмүүсийг холбогдох гурван асуултын 
талаар бодоход урьсан юм. Өнөөдөр та бүхнийг 
бас эдгээрийг бодож үзээсэй хэмээн урьж байна.

Нэгд, Мормоны Ном байгаагүй бол таны амьдрал 
ямар байх байсан бэ? Хоёрт, та юу мэдэхгүй байх 
байсан бэ? Гуравт, танд юу байхгүй байх байсан 
бэ?

Эрч хүч дүүрэн хариулт тэдний зүрх сэтгэлээс 
гарч байсан. Тэдний хариултаас цөөн хэдийг энд 
дурдъя.

“Мормоны Ном байгаагүй бол маш олон зүйлийн 
талаар хоорондоо зөрчилдөөнтэй сургаал, үзэл 
бодлоос болж би будилах байсан. Би мэдлэг, итгэл, 
найдвар хайж байсан үеийнх шигээ мөн Сүмийг 
олохынхоо өмнөх шигээ байх байсан.”

Өөр нэгэн нь “Ариун Сүнсний амьдралд минь 
гүйцэтгэх үүргийн тухай би мэдэхгүй байх 
байсан” гэж хэлсэн.

Бас нэг нь “Энэ дэлхий дээрх зорилгоо би 
тодорхой сайн мэдэхгүй байх байсан” гэж хэлэв.



572017 оны 10-ð ñàð

Өөр нэг нь “Би энэ амьдралын дараа өсөлт хөгжил 
үргэлжилнэ гэдгийг мэдэхгүй байх байсан. 
Мормоны Номын ачаар би үхлийн дараа амьдрал 
үнэхээр байдаг гэдгийг мэддэг болсон. Энэ чухам 
бидний одоо ажиллаж байгаа эцсийн зорилго 
билээ” гэж хэлсэн юм.

Сүүлийн энэ хариулт намайг залуухан 
дадлагажигч мэс засалч байсан үеэ эргэн бодоход 
хүргэж билээ. Мэс засалчийн хүлээдэг чухал 
үүргүүдийн нэг бол хайртай хүн нь нас барсныг 
гэр бүлийнхэнд нь дуулгах явдал байдаг. Миний 
ажиллаж байсан нэг эмнэлэгт ийм мэдээг сонсох 
гэр бүлд тусгайлан зориулсан зөөлөн материалаар 
доторлосон ханатай өрөө байдаг байв. Тэнд зарим 
хүн толгойгоороо хана мөргөж, уй гашуугаа 
илэрхийлдэг байв. Ийм хувь хүмүүст хайртай 
нэгнээ алдах нь хэцүү байсан ч гэсэн үхэл гэдэг 
нь бидний мөнх бус амьдралын нэгэн чухал хэсэг 
гэдгийг заахыг би хэчнээн их хүсдэг байсан гээч. 
Үхэл бидэнд дараагийн дэлхийд өсөж хөгжих 
боломж олгодог.3

Миний асуултын бас нэг хариултад “Би Мормоны 
Номыг унших хүртлээ амьдралгүй байжээ. Би 
амьдралынхаа турш залбирч, Сүмд явж байсан ч 
анх удаа Тэнгэрлэг Эцэгтэй үнэхээр холбогдоход 
Мормоны Ном тусалсан” гэсэн байсан.

Өөр нэг нь “Мормоны Ном байгаагүй бол Аврагч 
миний гэм нүглийг үүрсэн гэдгийг төдийгүй 
миний шаналал, уй гашууг эдгээх боломжтой 
гэдгийг мэдэхгүй байх байсан” гэж хариулсан юм.4

Бас нэг нь “Би биднийг удирдах бошиглогч байдаг 
гэдгийг мэдэхгүй байх байсан” гэж хэлсэн.

Мормоны Номонд агуулагдсан үнэнд өөрсдийгөө 
байнга умбуулдаг байх нь амьдралыг өөрчлөх 
туршлага болдог. Номлогч ач охидын маань нэг, 
систэр Оливиа Нэлсон нэг сонирхогчдоо өдөр 
бүр Мормоны Номыг уншвал их сургуулийнхаа 
шалгалтын оноог ахиулах болно гэж амлажээ. Тэр 
сонирхогч Мормоны Номыг ч уншсан. Оноо нь ч 
ахисан.

Хайрт ах, эгч нар аа, Мормоны Ном бол 
үнэхээр Бурханы үг гэдгийг би гэрчилж байна. 
Үүнд амьдралын хамгийн чухал асуултуудын 

хариултууд бий. Энэ нь Христийн сургаалыг 
заадаг.5

Үүнд хэдэн зууны туршид мөн Библийн олон 
тооны орчуулгаас алдагдсан “агуу хийгээд эрхэм”6 
үнэний олныг дэлгэрүүлэн тодорхойлдог.

Мормоны Ном Есүс Христийн Цагаатгалын 
тухай өөр хаа ч олдохгүй хамгийн бүрэн дүүрэн 
бөгөөд эрх мэдэл бүхий ойлголтыг өгдөг. Үүнд 
дахин төрөх гэдэг нь чухам ямар утгатайг заадаг. 
Мормоны Номоос бид тараагдсан Израилийн 
цугларалтын талаар мэдэж авдаг. Бид яагаад 
энэ дэлхий дээр байгаагаа мэддэг. Энэ болоод 
өөр бусад үнэнийг Мормоны Номонд өөр ямар 
ч номонд байхгүй аргаар илүү хүчирхэг бөгөөд 
ятган сэнхрүүлэх аргаар заадаг. Есүс Христийн 
сайн мэдээний бүрэн хүч Мормоны Номонд 
байдаг. Үнэхээр байдаг.

Мормоны Ном Эзэний сургаалыг ч тайлбарладаг, 
дайсны аргыг ч ил болгодог.7

Мормоны Ном бага насны хүүхдийн баптисмыг 
гүйцэтгэдэг алдаатай явдал зэрэг хуурамч шашны 
уламжлалыг үгүйсгэх үнэн сургаалыг заадаг.8
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Мормоны Ном мөнх амьдрал боломжтойг 
мөн “төгсөшгүй аз жаргал”-ын тухай тунгаан 
бодоход биднийг уриалдаг бөгөөд энэ нь бидний 
амьдралыг зорилготой болгодог.9

Ёс бус явдал аз жаргал байдаг10 мөн хувь хүний 
сайн сайхан чанар нь Бурханы оршихуйд буцаж 
очиход шаардлагатай бүх зүйл юм11 гэсэн хуурамч 
итгэл үнэмшлийг Мормоны Ном үгүй хийдэг. 
Энэ нь Библээр илчлэлт зогссон, тэнгэр өнөөдөр 
лацлагдсан гэсэн хуурамч үзэл бодлыг үүрд 
халсан.

Би Мормоны Номын тухай бодох үедээ хүч гэдэг 
үгийн талаар боддог. Мормоны Номон дахь үнэнд 
бидний бодгалиудыг эдгээх, тайвшруулах, сэргээн 
босгох, туслах, хүчирхэгжүүлэх, сэтгэл засах, 
урам зориг өгөх хүч бий.

Хайрт ах, эгч нар аа, та нар өдөр бүр Мормоны 
Номыг залбирч судалбал өдөр бүр илүү сайн 
шийдвэр гаргадаг болно гэдгийг би амлаж байна. 
Та нарыг судалж байгаа зүйлийнхээ талаар 
эргэцүүлэн бодох үед тэнгэрийн цонх нээгдэн, та 
нар асуултуудынхаа хариултыг болон хувийнхаа 
амьдралд удирдамж хүлээн авах болно гэдгийг 
амлая. Та нар өдөр болгон Мормоны Номонд 
өөрсдийгөө эзэмдүүлбэл порнограф, биднийг 
хэврэг болгох өөр бусад донтолтын салдаггүй 
тахлын эсрэг мөн тухайн өдрийн хилэнцийн эсрэг 
дархлаатай болох боломжтой гэдгийг би амлаж 
байна.

Би “Мормоны Ном үнэн” хэмээн бусдын бас 
өөрийн хэлэхийг сонсох бүрдээ “Сайхан хэрэг 
байна. Гэхдээ хангалтгүй” гэж дуу алдмаар 
санагддаг. Бид Мормоны Ном бол Бурханы үг 
эргэлзээгүй мөн гэдгийг зүрхнийхээ “угаас”12 
гүн гүнзгий мэдрэх хэрэгтэй. Бид үүнгүйгээр нэг 
ч өдөр амьдрахыг хүсэхгүй болтлоо тийм гүн 
гүнзгий мэдрэх ёстой. Би ерөнхийлөгч Бригам 
Янгийн (1801–1877) хэлсэн “Надад Мормоны 
Номын үнэн болоод хүч рүү хүмүүсийг сэрээх 
долоон аянгын дуу хоолой байсан ч болоосой”13 
хэмээх үгийг энд дахин хэлье.

Бид Мормоны Номон дахь үнэний талаар гүн 
гүнзгий сэтгэгдэлтэй, хамтрагчтайгаа цэцэрлэгт 
хүрээлэнд дөнгөж уулзсан хүндээ энэ ариун 

нандин цэдгийн нэг хувийг өгөхөөр гүйсэн Европт 
үйлчилж буй энэхүү залуу номлогч шиг байх 
хэрэгтэй.

Иосеф Смит энэхүү сүүлчийн эрин үеийн 
бошиглогч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бол 
Бурханы бэлэг, хүчээр энэ ариун номыг орчуулсан 
хүн. Энэ бол Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтэд 
дэлхийг бэлтгэхэд туслах ном юм.

Есүс Христ бол амьд Бурханы маань амьд Хүү 
гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидний Аврагч, 
Гэтэлгэгч, Жишээ үзүүлэгч, Эцэгийн өмнө 
өмгөөлөх Өмгөөлөгч билээ. Тэр бол амлагдсан 
Мессиа, мөнх бус Мессиа байсан мөн мянганы 
Мессиа байх болно. Мормоны Ном бол Есүс 
Христийг мөн Түүний сайн мэдээг хамгийн 
гайхамшигтай, цор ганц арга замаар заадаг 
гэдгийг би бүхий л бодгалиараа гэрчилж байна.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон дэлхий дээрх 
Бурханы бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Би түүнийг 
бүх сэтгэл зүрхээрээ хайрлаж, дэмждэг. Би үүнийг 
Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна, амен.

Ерөнхийлөгч Нэлсоны Мормоны Номын талаарх 
жагсаалт

Мормоны Ном бол

- Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ. Гол 
бичээчид нь болох Нифай, Иаков, Мормон, 
Моронай нар, орчуулагч нь болох Иосеф 
Смит бүгд Их Эзэнийг нүдээрээ харсан 
гэрчүүд юм.

- Эртний Америкт амьдарч байсан хүмүүст 
Түүний номлосон номлолын цэдэг.
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- Их Эзэний Өөрийнх нь гэрчилснээр үнэн.

Мормоны Ном дараах зүйлсийг бататгадаг. 
Тухайлбал:

- Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хайртай Хүү, Есүс 
Христийн хувийн мөн чанарыг

- Хүмүүн баяр хөөртэй байж болохын тулд 
Адамын уналт, Евагийн мэргэн ухаан чухал 
байсан гэдгийг

Moрмоны Ном дараах зүйлсийг буруу хэмээн 
няцаадаг. Тухайлбал:

- Илчлэлт Библээр зогссон.
- Бага насны хүүхдүүд баптисм хүртэх 

шаардлагатай.
- Аз жаргалыг ёс бус явдлаас олдог.
- Хувь хүний сайн сайхан байх нь өргөмжлөл 

хүртэхэд хангалттай (ёслолууд ба гэрээнүүд 
шаардлагатай).

- Адамын уналт хүн төрөлхтнийг “анхдагч 
гэм нүгэл”-ээрээ гутаадаг.

Мормоны Ном Библийн бошиглолуудыг 
биелүүлдэг. Тухайлбал:

- “Бусад хонь” Түүний дуу хоолойг сонсоно.
- Бурхан “тоосноос” ярин, “ер бусын ажил 

мөн гайхамшгийг үйлдэх” болно.
- “Иудейн саваа,” “Иосефын саваа” хоёр нэг 

болно.
- Тараагдсан Израиль “эцсийн өдрүүдэд” 

цуглуулагдахыг мөн энэ нь хэрхэн 
хийгдэхийг үзүүлдэг.

- Иосефын удмын өвлөгдсөн нутаг бол 
Америк тив юм.

Moрмоны Ном дараах зүйлийн тухай 
ойлголтыг тодруулдаг. Тухайлбал:

- Бидний мөнх бус байдлын өмнөх оршихуй
- Үхэл. Үхэл бол Бурханы аз жаргалын агуу 

төлөвлөгөөний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
- Энэ амьдралын дараах оршихуй диваажинд 

эхэлдэг.
- Амилсан бие сүнстэй нэгдэн мөнх амьтай 

болдог.
- Их Эзэн биднийг ажил үйлс, зүрх сэтгэлийн 

маань хүслийн дагуу шүүх болно.
- Баптисм, ариун ёслол, Ариун Сүнсний бэлэг 

өгөх зэрэг ёслолууд хэрхэн зохих ёсоор 
гүйцэтгэгддэг тухай

- Есүс Христийн Цагаатгал
- Амилуулалт
- Тэнгэр элчүүдийн чухал үүрэг
- Санваарын мөнхийн мөн чанар
- Хүмүүний зан авирт зэвсгийн хүчнээс илүү 

үгийн хүч хэрхэн нөлөөлдөг тухай

Мормоны Ном өмнө мэдэгдээгүй байсан 
мэдээллийг илчилдэг. Тухайлбал:

- Баптисмыг Есүс Христийг төрөхөөс өмнө 
гүйцэтгэдэг байсан.

- Ариун сүмийг эртний Америк тивийн 
хүмүүс барьж байгуулан, ашигладаг байсан.

- Израилийн 11 дэх хүү Иосеф нь Иосеф 
Смитийн бошиглолын үүргийг зөгнөсөн.

- Нифай (МЭӨ 600–592) Америк тивийн 
нээлтийг мөн Америк тив колоничлолд орно 
гэдгийг зөгнөсөн.

- Энгийн бөгөөд эрхэм үнэт хэсгүүд Библээс 
алга болсон.

- Христийн гэрэл хүн бүхэнд өгөгддөг.
- Хувь хүний сонгох эрх чөлөө чухал бөгөөд 

бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй.
- “Нууц хуйвалдаанууд”-ын тухай 

сэрэмжлүүлгүүд.  
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Тэнгэрлэг Эцэгийн зорилгуудыг биелүүлэхийн 
тулд Бурханы хүүхдүүд Христийн цагаатгагч 
хүчээс хүртэх боломжтой байх хэрэгтэй. 
Санваар эдгээр боломжийг олгодог.

Хөөргөх тавцанд 
байрлуулж байгаа 
пуужинг хамтдаа 
төсөөлцгөөе. Одоо 
хөдөлгүүр хэрхэн 
асахыг ургуулан 
бод доо. Тодорхой 
хяналтан доор шатаж 
буй түлш халуун хий 
болж хувирдаг бөгөөд 
тэрхүү хий тэлж, 
түлхэлт өгөн, пуужинг 
сансар руу хөөргөдөг. 

Эцэст нь пуужинд бэхлэгдсэн ачааг төсөөл. Ачаа 
зөвхөн зорьсон газраа хүрч, ажиллах горимынхоо 
дагуу ажилласан үед сая ашиг тус нь гарна. 
Дэлхийн харилцаа холбооны өндөр үнэтэй хиймэл 
дагуулыг агуулахад хадгалаад байх нь ашиг тус 
багатай болохыг ойлгохын тулд заавал пуужин 
судлаач байх шаардлагагүй. Пуужингийн үүрэг 
бол гагцхүү ачааг хүргэх явдал юм.

Энэ орой би бидний атгадаг санваарыг пуужинтай 
мөн Аврагчийн цагаатгагч хүчээс ашиг тус 
хүртэх боломжийг пуужингийн хүргэдэг ачаатай 
зүйрлэмээр байна.

Цагаатгагч золиослолынхоо ачаар Есүс 
Христ бүх хүн төрөлхтнийг гэтэлгэх хүч, эрх 
мэдэлтэй байдаг. Тэрбээр Өөрийн цагаатгагч 
хүчийг хүртээлтэй болгохын тулд дэлхий дээрх 
эрэгтэйчүүдэд Өөрийн хүч, эрх мэдлийн зарим 
хэсгийг итгэмжлэн олгосон. Энэхүү итгэмжлэн 
олгосон хүч, эрх мэдлийг санваар гэдэг. Санваар 
нь Бурханы хүүхдүүдийг аврал, өргөмжлөлд 
хүргэх ажилд Тэнгэрлэг Эцэгт болон Есүс 

Христэд туслах эрхийг санваартнуудад өгдөг 
бөгөөд улмаар Аврагчийн цагаатгагч хүчээс 
адислал хүлээн авах боломжийг ч Түүний 
хүүхдүүдэд олгодог.

Бидний хэн нь ч тусламж авалгүйгээр тэнгэрлэг 
гэртээ эргэн очиж чадахгүй тул Есүс Христийн 
цагаатгагч хүч зайлшгүй чухал юм. Мөнх бус 
байдалд бид алдаа гаргаж, Бурханы хуулиудыг 
зөрчих нь тодорхой. Бид нүглийн толботой болж, 
Бурханы оршихуйд амьдарч чадахааргүй болдог. 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ эвлэрэхэд маань бидэнд 
Аврагчийн цагаатгагч хүч хэрэгтэй. Есүс Христ 
үхлийн хүлээсийг тасчин, амилуулалтыг бүгдэд 
боломжтой болгосон. Түүний сайн мэдээний 
хууль, ёслолуудад дуулгавартай байвал Тэрээр 
нүглийн өршөөлийг үзүүлдэг. Түүгээр дамжуулан 
өргөмжлөл олгогддог. Аврагчийн цагаатгагч 
хүчээс ашиг тус хүртэх боломж бол Бүтээлтийн 
хамгийн чухал ачаа юм.

Тэнгэрлэг Эцэгийн зорилгуудыг биелүүлэхийн 
тулд Бурханы хүүхдүүд Христийн цагаатгагч 
хүчээс хүртэх боломжтой байх хэрэгтэй.1

Санваар эдгээр боломжийг олгодог пуужин нь 
юм. Дэлхий дээрх шаардлагатай ёслол, гэрээнүүд 
нь зөвхөн санваарын эрх мэдлээр хийгддэг тул 
санваар зайлшгүй хэрэгтэй. Хэрэв санваар нь 
Аврагчийн цагаатгагч хүчээс ашиг тус хүртэх 
боломжийг олгодоггүй бол үүнд өөр ямар зорилго 
байж болох вэ? Энэ нь хэт нарийн түвэгтэй, 
зөвхөн анхаарал татах төдий ёслолын буудлага 
байх байсан болов уу? Бурхан санваарыг зөвхөн 
Ням гаргийн анги эсвэл үйлчлэл хийх боломж 
зэргээс өөр олон зүйлд ашиглахыг зорьдог. Тэрээр 
санваарыг ачаа хүргэхэд ашиглахыг хүсдэг.

Пуужинд бага зэргийн доголдол гарахад үүргээ 
биелүүлэх боломжгүй болно. Хэврэг гагнаас, 
материалын элэгдэл нь пуужингийн хэвийн 

Санваар ба Аврагчийн цагаатгагч хүч

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН 
АХЛАГЧ ДЭЙЛ Г.РЭНЛАНД
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ажиллагааг алдагдуулдаг. Санваарт тийм 
хэврэг гагнаас, материалын элэгдэл гарахаас 
сэргийлэхийн тулд Бурхан санваарын хүртээлт, 
ашиглалтын аль алиныг хамгаалдаг.2

Санваар хүртээх нь аливаа хүнд өгөгдсөн 
тэргүүлэн удирдах эрх болох санваарын 
түлхүүрүүдээр хамгаалагдсан байдаг.3

Санваарын ашиглалт нь санваарын түлхүүрүүдээс 
гадна санваар атгагчийн хийсэн гэрээгээр 
хамгаалагддаг. Санваарын ашиглалт санваарын 
түлхүүр, гэрээнүүдийн аль алинд захирагддаг. 
Цаашлаад, санваарын үүрэг даалгавар нь хүн 
бүрд, тус тусад нь өгөгддөг бөгөөд тухайн хүнээс 
тусдаа оршдоггүй.4

Мөн санваар нь бие даасан хүч чадлын эмх 
замбараагүй эх үүсвэр биш билээ.

Аароны болон Мелкизедек санваар хоёулаа 
гэрээгээр хүлээн авагддаг.5

Бурхан нөхцөлүүдийг нь тодорхойлж, хүн хүлээн 
зөвшөөрдөг. Ерөнхийдөө санваар атгагчид нь 
Бурханы ажилд туслах гэрээ хийдэг. Энэ эрин 
үеийн эхэнд Есүс Христ тайлбарлахдаа санваарын 
гэрээ нь “та нарын тусын тулд, зөвхөн та нарын 
тусын тулд ч бус, харин бүхэл дэлхийн тусын тулд 
батлагдсан… учир нь тэд надад ирдэггүй бөлгөө”6 
хэмээсэн байдаг.

Энэ нь бусдыг сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн 
авахад тусалснаар Христэд ирэхэд урих явдал бол 
санваарын зорилго гэдгийг заадаг. Бидэнд санваар 
байгаа тул бид Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийг 
нүглийн дарамтаасаа ангижирч, Түүнтэй адил 
болоход тусалж чадна. Санваараар дамжуулан 
сайн мэдээний гэрээнүүдийг байгуулж, сахидаг 
мөн холбогдох ёслолуудыг хүлээн авдаг хэн 
бүхний амьдралд бурханлаг чанарын хүч 
илэрхийлэгддэг.7

Энэ арга замаар бидний хүн нэг бүр Христэд 
ирэн, цэвэр болж, Бурхантай эвлэрнэ. Христийн 
цагаатгагч хүч нь ачааг хүргэдэг санваараар 
дамжуулан хүртээлтэй болдог.

Бурхантай хийх гэрээнүүд чухал бөгөөд ариун 
нандин юм. Аливаа хүн тэдгээр гэрээг дээдлэн 
сахих зорилгоор гэрээнүүдэд бэлтгэж, судлан, 
тэдгээрийг байгуулах ёстой. Гэрээ нь тухайн 

хүний өөртөө өгч буй амлалт болдог. Английн 
жүжгийн зохиолч Робэрт Болт хүн зөвхөн 
амлалтандаа өөрийгөө дээд зэргээр зориулахыг 
хүссэн үедээ гэрээ байгуулдаг.  Тэрээр өгөх 
амлалтынхаа үнэн байдал, өөрийнхөө үйлдэл 
хоёрын хооронд хүчтэй холбоо тогтоодог. Хүн 
гэрээ байгуулсан үедээ өөрийгөө алганд тогтох 
ус мэт авч явдаг бөгөөд хэрэв хуруунуудаа 
тэнийлгэвэл өөрийгөө дахин олох боломжгүй. 
Амлалтаа зөрчигч нь өөрөө дангаараа амлалт өгөх 
боломжгүй болдог буюу санал болгох баталгаагаа 
алддаг8 гэж зохиолдоо бичжээ.

Аароны санваартан нь хилэнцээс зайлсхийж, 
бусдыг Бурхантай эвлэрэхэд тусалж, Мелкизедек 
санваарыг хүлээн авахад бэлддэг.9

Тэр зааж сурган, баптисм хүртээж, Сүмийн 
гишүүдийг хүчирхэгжүүлэн, бусдыг сайн мэдээг 
хүлээн зөвшөөрөхөд урьснаар эдгээр ариун үүрэг 
хариуцлагаа биелүүлдэг. Эдгээр нь уг санваартны 
“пуужингийн” үйлдлүүд юм. Хариуд нь Бурхан 
найдвар, өршөөл, тэнгэр элчүүдийн тохинуулал, 
наманчлалын болон баптисмын сайн мэдээний 
түлхүүрүүдийг амладаг.11

Мелкизедек санваартан нь Аароны санваарын 
үүрэг хариуцлагуудыг хүлээж, Мелкизедек 
санваарын дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэх гэрээ 
байгуулдаг.

Тэрээр гэрээнийхээ дагуу зарлигуудыг сахиснаар 
дуудлагаа биелүүлдэг. Эдгээр зарлигт “Бурханы 
амнаас [гардаг] үг бүрээр” амьдарснаар “мөнх 
амьдралын үгсэд хичээнгүйлэн анхаарал 
тавих”12 Есүс Христийг болон Түүний хожмын 
үеийн ажлыг гэрчлэх,13 өөрөөрөө сайрхахгүй,14 
Аврагчийн найз болох, найзын хувьд Түүнд итгэж 
найдах15 зэрэг нь багтдаг.

Хариуд нь Бурхан Мелкизедек санваартан 
Бурханы нууцуудыг ойлгох түлхүүрүүдийг 
хүлээн авах болно хэмээн амладаг. Тэрээр төгс 
болж, Бурханы оршихуйд зогсон, авралын ажил 
дахь үүргээ биелүүлэх чадвартай байх болно. 
Есүс Христ уг санваартны өмнөх замыг бэлтгэж, 
түүнтэй хамт байж, Ариун Сүнс уг санваартны 
зүрх сэтгэлд оршиж, тэнгэр элчүүд түүнийг 
дэмжих болно. Бие махбод нь хүчирхэгжиж, 
шинэчлэгдэнэ. Тэрээр Абрахамын адислалуудыг 
өвлөгч болж, эхнэрийнхээ хамт Тэнгэрлэг 
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Эцэгийн хаант улсыг Есүс Христийн хамт өвлөн 
авах болно.16

Эдгээр нь “үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтууд” 
юм.17

Үүнээс илүү агуу амлалт гэж үгүй.

Мелкизедек санваарыг хүлээн авсан хүн бүрд 
Бурхан Өөрийн гэрээний амлалтуудаа тангаргаар 
баталдаг.18

Энэ тангараг нь зөвхөн Мелкизедек санваартай 
холбоотой19 бөгөөд тангараг өргөгч нь тухайн 
санваартан биш, харин Бурхан байдаг.20

Энэ онцгой нөхцөл Бурханы тэнгэрлэг хүч, 
эрх мэдлийг багтаадаг тул амлалтуудаа заавал 
биелүүлэх өөрчлөгдөшгүй мөн чанараа бидэнд 
баталж харуулахын тулд Тэрээр Өөрийн хамгийн 
хүчирхэг үг болох тангараг гэдэг үгийг ашигладаг 
юм.

Санваарын гэрээнүүдээ зөрчих, тэдгээрээс 
бүрмөсөн нүүр буруулах нь ноцтой үр дагавар 
авчирна.21

Санваарын дуудлагадаа хайхрамжгүй буюу 
тоомсоргүй хандах нь пуужингийн хэсгүүдэд 
материалын элэгдэл үүсгэж буйтай адил юм. Ийм 
үйлдэл нь санваарын гэрээг аюулд унагаж, үүрэг 
даалгаврыг бүтэлгүйтэхэд хүргэдэг. Бурханы 
зарлигуудад дуулгаваргүй байх нь гэрээг зөрчдөг. 
Үл наманчилдаг, гэрээгээ байнга зөрчдөг нэгний 
амлагдсан адислалуудыг эргүүлэн татдаг.

Хэдэн жилийн өмнө би “санваар” болох пуужин 
ба “Христийн цагаатгагч хүчээс ашиг тус хүртэх 
боломж” болох ачаа хоёрын хоорондын хамаарлыг 
илүү сайн ойлгосон юм. Нэгэн амралтын өдрүүдэд 
би хоёр зүйл хийх ёстой байв. Нэг нь тухайн 
улсын анхны гадсыг байгуулах, нөгөө нь нэг 
залуутай ярилцлага хийгээд, хэрэв бүх зүйл зүй 
ёсоороо байвал түүний санваарын болон ариун 
сүмийн адислалуудыг нь сэргээх байлаа. 30 
настай энэ залуу өсвөр насандаа Сүмд нэгдэж, 
нэр хүндтэйгээр номлолд үйлчилсэн. Гэхдээ 
гэртээ эргэн ирээд, замаасаа төөрч, Сүмийн 
гишүүнчлэлээ алдсан аж. Хэдэн жилийн дараа 
“тэр ухааран,”22 хайраар дүүрэн санваарын 
удирдагчид, сайхан сэтгэлтэй гишүүдийн 
тусламжтайгаар наманчилж, баптисм хүртээд, 

Сүмд эргэн оржээ.

Хожим нь тэрээр санваар, ариун сүмийн 
адислалуудаа сэргээлгэхээр өргөдөл гаргасан 
байв. Бид цуглааны байранд бямба гаргийн 
өглөөний 10 цагт уулзахаар товлов. Намайг үүний 
өмнөх ярилцлагуудад оролцохоор ирэхэд тэр аль 
хэдийн ирчихсэн байлаа. Тэр дахин санваар авна 
гэхээс тэсэж ядан, сэтгэл нь түгшиж байв.

Ярилцлагын үеэр би түүнд ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон түүний өргөдлийг өөрийн биеэр хянаж 
үзээд, ярилцлага хийх зөвшөөрөл олгосон гэдгийг 
тайлбарласан захиаг үзүүлэхэд өөр тохиолдолд 
бол хатуужилтай баймаар тэр залуу мэгшин 
уйлсан юм. Тэгээд би түүнд бидний ярилцлагын 
огноо түүний амьдралд ямар нэгэн албан ёсны 
нөлөө үзүүлэхгүй гэж хэлэхэд тэр гайхширсан 
янзтай байв. Би түүний адислалуудыг сэргээсний 
дараа гишүүнчлэлийн бүртгэлд зөвхөн түүний 
анхны баптисм, гишүүний баталгаа, санваарын 
томилолт, хувийн хишгийн огноонууд харагдах 
болно гэдгийг түүнд мэдэгдсэн. Түүний хоолой 
дахиад зангирав.

Би түүнээс Сургаал ба Гэрээний 

“Болгоогтун, нүглүүдээ наманчилсан тэрээр, 
мөнхүү тэр нь өршөөгддөг ажгуу, мөн Их Эзэн, 
бибээр тэдгээрийг цаашид санах нь үгүй.

Хүн нүглүүдээ наманчилдаг эсэхийг та нар үүгээр 
нь мэдэж болно—болгоогтун, тэрээр тэдгээрийг 
хүлээж мөн орхих болно”23 гэсэн хэсгийг уншихыг 
хүслээ.

Гурав дахь удаагаа түүний нүдэнд нулимс 
цийлэгнэв. Тэгээд би түүний толгой дээр гараа 
тавьж, Есүс Христийн нэрээр, Мелкизедек 
санваарын эрх мэдлээр, Сүмийн ерөнхийлөгчийн 
зөвшөөрөлтэйгөөр түүний санваар, ариун сүмийн 
адислалуудыг сэргээсэн юм.

Бид асар их баяр хөөртэй байв. Тэрээр дахин 
нэг удаа Бурханы санваарыг атгаж, хэрэгжүүлэх 
эрхтэй болсноо мөн ариун сүмийн адислалууд нь 
дахин хүчин төгөлдөр болсныг ойлгож байлаа. 
Түүний алхаа гишгээ хөнгөрч, өөрөөсөө гэрэл 
цацруулж байв. Би түүгээр маш их бахархаж, 
Тэнгэрлэг Эцэг ч бас түүгээр ямар их бахархаж 
байгааг мэдэрсэн билээ.
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Дараа нь гадас зохион байгуулагдлаа. Цуглаанд 
урам зоригтой, итгэлтэй олон гэгээнтэн оролцож, 
гадасны гайхалтай ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг 
дэмжин баталсан. Гэсэн хэдий ч миний хувьд 
энэ залуугийн адислалуудыг сэргээсэн нь надад 
тухайн улсын энэхүү анхны гадсыг зохион 
байгуулах түүхэн үйл явдлаас илүү их баяр 
баясгаланг мэдрүүлсэн юм.

Гадас зохион байгуулах эсвэл Бурханы санваарыг 
ямар нэгэн байдлаар ашиглах нь Бурханы хүүхэд 
нэг бүрд аврал, өргөмжлөлийг боломжтой болгох 
ажилд Тэнгэрлэг Эцэгт болон Есүс Христэд 
туслах зорилготой болохыг би ойлгосон. Ачаа 
хүргэх зориулалттай пуужингийн адил санваар нь 
Есүс Христийн сайн мэдээг хүргэж, бүх хүнийг 
гэрээ байгуулж, холбогдох ёслолуудыг хүлээн 
авах боломжоор хангадаг билээ. Бид Ариун 
Сүнсний ариусгах нөлөөг мэдэрч, Бурханы 
амласан адислалуудыг хүлээн авахад “Христийн 
цагаатгагч цус”24 тийнхүү бидний амьдралд 
хэрэгждэг.

Түүнчлэн би таныг сайн мэдээний хууль, 
ёслолуудыг дагахаас гадна санваарын 
гэрээнүүдийг байгуулж, сахихад урьж байна. 
Бурханы тангараг болон амлалтыг хүлээн ав. 
Тэнгэрлэг Эцэгт болон Есүс Христэд туслахын 
тулд санваарын үүргээ эрхэмлэн биелүүл. 
Аврагчийн цагаатгагч хүчээс ашиг тус хүртэх 
боломжийг өөр хэн нэгэнд хүргэхэд туслахдаа 
санваарыг ашигла. Таныг тийн үйлдэхэд танд 
болон таны гэр бүлд агуу адислалууд ирэх болно. 
Гэтэлгэгч амьд, энэ ажлыг удирдан чиглүүлдэг 
гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, 
амен. 
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Бидний хүн нэг бүр баттай гэрчлэлтэй болж, 
үүнийгээ хадгалах хувийн үүрэг хариуцлага 
хүлээдэг.

Өнөө орой бид 
үнэнийг заадаг Ариун 
Сүнсээр1 хүчирхэгжиж, 
адислагдана гэсэн 
найдвар, итгэл тээн 
ирсэн билээ. Би 
үнэнийг хайх хувь 
хүний эрэл хайгуулын 
талаар ярихыг хүсэж 
байна.

Өсвөр насанд минь 
надад Сүмийн талаар 

олон асуулт байдаг байсан. Миний зарим асуулт 
чин сэтгэлийнх байсан бол, зарим нь тийм биш, 
бусдын эргэлзээнээс үүдэлтэй байв.

Би өөрт байгаа асуултуудын талаар ээжтэйгээ 
олонтоо ярьдаг байсан. Ээж минь миний 
олон асуултыг чин сэтгэлийнх, зүрхний минь 
угаас гарсан гэдгийг мэдэрч байсан гэдэгт 
би эргэлзэхгүй байна. Бас ээж минь миний 
өнгөцхөн, маргаж мэтгэлцэх гэсэн асуултуудад 
сэтгэл дундуур байсан болов уу гэж би боддог. 
Гэхдээ ээж минь асуултуудын минь төлөө хэзээ 
ч намайг ад үзэж байгаагүй юм. Тэр сонсоод, 
хариулахыг хичээдэг байсан. Ээж минь хэлэх 
гэсэн бүхнээ хэлснийхээ дараа намайг асуусан 
хэвээр байгааг хараад, “Дэвид, маш сайн асуулт 
байна. Чи хариултыг нь олохоор эрэлхийлж, 
уншиж, залбирч байх явцдаа хийх хэрэгтэй 
гэж мэдэж байгаа зүйлсээ хийгээд, хийх ёсгүй 
гэж мэдэж байгаа зүйлсээс хол байна биз дээ?” 
гэж хэлдэг байсан. Энэ нь үнэний эрэл хайгуул 
хийх миний хэв загвар болсон юм. Би суралцаж, 
залбирч, зарлигуудыг сахиснаар өөрт байсан бүх 
чухал асуултын хариултуудыг олсон билээ. Зарим 

асуултын хариултыг олохын тулд үргэлжлүүлэн 
итгэлтэй, тэвчээртэй байж, илчлэлт авах хэрэгтэйг 
би олж мэдсэн.2

Итгэлээ хөгжүүлж, хариултуудыг олох 
хариуцлагыг ээж минь надад даалгасан юм. 
Намайг Тэнгэрлэг Эцэгийн заасан замаар 
үнэнийг эрэлхийлснээр чухал хариултууд олж 
авна гэдгийг ээж минь мэдэж байсан. Тэр намайг 
өөрөө үнэнийг олох хэрэгтэй гэдгийг ойлгож 
байв. Намайг чин сэтгэлээсээ асууж, үнэн гэж 
аль хэдийн мэдэж байсан зүйлсийнхээ дагуу 
үйлдэхэд бэлэн байх хэрэгтэйг тэр мэдэж байсан. 
Түүнчлэн намайг судалж, залбирах хэрэгтэйг, Их 
Эзэнээс хариулт авахаар эрэлхийлэх үедээ илүү 
тэвчээртэй байж сурах хэрэгтэйг ээж минь мэдэж 
байв. Тэвчээртэй байхад бэлэн байх нь үнэнийг 
эрэлхийлэх бидний эрэл хайгуулын нэг хэсэг 
төдийгүй Их Эзэний үнэнийг илчлэх хэв загварын 
нэгээхэн хэсэг юм.3

Цаг хугацааны явцад, Тэнгэрлэг Эцэгийн 
үнэнийг эрэлхийлэх хэв загварыг ээж минь надад 
зааж байсныг би ойлгосон. Итгэл минь өсөж, 
хариултууд ирж эхэлсэн ба би номлолын дуудлага 
хүлээн авав.

Номлолын эхэн үед надад Сүм үнэн эсэхийг, 
Иосеф Смит Бурханы бошиглогч мөн байсан 
эсэхийг өөрөө мэдэж авах ёстой гэдгийг ухаарсан 
мөч тохиосон юм. Өнгөрсөн Ерөнхий чуулганаар 
би ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны тодорхой гэгч 
хэлсэн дараах зүйлийг мэдэрч байсан. “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.”4

Би юу хийх ёстойгоо мэдэж байв. Би Мормоны 
Номыг чин сэтгэлээсээ, үнэн хүсэлтэйгээр 

Бүх зүйлийн үнэн

ДАЛЫН 
АХЛАГЧ ДЭВИД Ф.ЭВАНС
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уншаад, Бурханаас үнэн эсэхийг нь асуух хэрэгтэй 
байлаа.

Бошиглогч Моронайгаар дамжуулан Тэнгэрлэг 
Эцэгийн өгсөн гайхамшигт амлалтыг сонс доо. 
“Та нар эдгээр зүйлийг хүлээн аваад, та нар 
Бурхан, Мөнхийн Эцэгээс, Христийн нэрээр, 
эдгээр зүйлүүд үнэн эсэхийг асуухыг та нарт 
ухуулъя би; мөн хэрэв та нар Христэд итгэлтэй 
байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуух 
аваас, тэрбээр үүний үнэнийг Ариун Сүнсний 
хүчээр та нарт мэдүүлэх болно.”5

Би Мормоны Номонд агуулагдах зүйлсийг хүлээн 
авахын тулд үүнийг унших хэрэгтэй байсан. Би 
эхнээс нь уншиж эхлээд, өдөр бүр уншив. Зарим 
хүн гэрчийг тэр даруйд хүлээж авдаг. Бусад 
заримын хувьд илүү их цаг зарцуулж, илүү олон 
удаа залбирах хэрэгтэй бөгөөд уг номыг хэд хэдэн 
удаа ч унших хэрэгтэй байж болно. Амлагдсан 
гэрчийг хүлээн авахаасаа өмнө уг номыг дуустал 
унших нь надад хэрэгтэй байсан. Гэсэн ч Бурхан 
үүний үнэнийг Ариун Сүнсний хүчээр надад 
мэдүүлсэн юм.

Би номлогчийн өдрийн тэмдэглэлдээ уг үнэнийг 
олж мэдсэн баяр хөөрөө болон өөрийн хүлээж 
авсан үнэний дагуу үйлдэх чин хүслээ илэрхийлэн 
хувийн сэтгэгдлээ дүрслэн бичсэн. “Би чадах 
бүхнээ хийж, амьдралынхаа турш бүрэн дүүрэн 
хичээж чармайн, надаас асуусан зүйл болгоныг 
хийхээ Тэнгэрлэг Эцэгт болон өөртөө амлаж 
байна. Одоохондоо би номлолдоо үйлчлэх 
хэрэгтэй байгаа бөгөөд өөрийнхөө төлөө биш, 
харин Их Эзэний төлөө үйлчилж, үүнийг хожим 
харамсахааргүй, маш сайн номлол болгох болно. 
Би Их Эзэнд хайртай, энэ ажилдаа ч дуртай 
бөгөөд энэ мэдрэмж намайг хэзээ ч битгий 
орхиосой гэж залбирч байна” гэж би бичсэн.

Уг мэдрэмжийг хэзээ ч алдахгүй байхын тулд 
цаашид үргэлжлүүлэн наманчлахыг чармайн, 
зарлигуудыг сахиж, байнга санаа тавих хэрэгтэй 
юм байна гэдгийг би мэдэж авсан. Ерөнхийлөгч 
Монсон “Гэрчлэлтэй болсон цагтаа Бурханы 
зарлигуудад дуулгавартай байж, өдөр бүр 
залбиран, судар судалж, гэрчлэлээ амьд, ач 
холбогдолтой байлгах хэрэгтэй”6 гэж хэлсэн 
билээ.

Олон жилийн турш би дэлхий даяарх номлогчид, 
залуучуудаас үнэнийг эрэлхийлж, гэрчлэлтэй 
болохын тулд хувь хувьдаа хэрхэн хичээж зүтгэж 
эхэлснийг асууж байсан. Хувийн гэрчлэлтэй 
болох хичээл зүтгэл нь Мормоны Номыг эхнээс 
нь уншиж, Бурханаас үнэн эсэхийг асуух шийдвэр 
гаргаснаас эхэлсэн гэж тэд бараг бүгдээрээ 
хариулдаг. Ингэснээр тэд бусдын эргэлзээгээр 
“үйлдүүлэхийн” оронд өөрсдөө “үйлдэхийг” 
сонгосон байна.7

Бид үнэнийг мэдэхийн тулд сайн мэдээний 
дагуу амьдарч8 мөн үгийг “турших”9 хэрэгтэй. 
Бид Их Эзэний Сүнсийг эсэргүүцэхгүй байх 
сэрэмжлүүлгийг хүлээн авсан.10

Наманчлал, зарлигуудыг сахих шийдвэр хоёр нь 
хамтдаа хувь хүн бүрийн үнэнийг эрэлхийлэх 
хайгуулын чухал хэсэг болдог.11

Үнэндээ бид үнэнийг олж мэдэхийн тулд бүх 
нүглээ “орхиход” бэлэн байх хэрэгтэй байж 
болно.12

“Мэргэн ухааны үгсийг шилдэг номнуудаас 
эрэлхийлэгтүн … бүр судлахаар мөн тэрчлэн 
итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэгтүн” хэмээн 
бидэнд зарлигласан.13

Бид үнэнийг эрэлхийлэхдээ “шилдэг номнууд”-ад 
болон хамгийн сайн эх сурвалжуудад анхаарлаа 
хандуулах хэрэгтэй. Хамгийн шилдэг номонд 
судрууд болон амьд бошиглогчдын үгс багтдаг.

Ерөнхийлөгч Монсон баттай гэрчлэлтэй болж, 
үүнийгээ хадгалахын тулд “шаардагдах бүх 
зүйлийг” хийхийг биднээс хүссэн билээ.14

Гэрчлэлээ гүнзгийрүүлж, хүчирхэгжүүлэхэд юу 
юу шаардлагатай вэ? Бидний хүн нэг бүр баттай 
гэрчлэлтэй болж, үүнийгээ хадгалах хувийн үүрэг 
хариуцлага хүлээдэг.

Их Эзэнээс хариулт хүлээн авахын тулд 
“шаардлагатай бүх зүйлийг” хийх үедээ 
гэрээнүүдээ тэвчээртэйгээр сахих нь үнэнээс 
суралцах Их Эзэний хэв загварын нэг хэсэг 
юм. Ялангуяа амьдрал хэцүү болох үед бид 
“баяртайгаар мөн тэвчээртэйгээр Их Эзэний 
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бүх тааллуудад захирагдах” шаардлагатай болж 
болно.15

Гэрээгээ тэвчээртэй сахих нь бидний даруу 
байдлыг дээшлүүлж, үнэнийг мэдэх хүслийг 
маань нэмэгдүүлж, “[бид] адислагдсан, дэгжсэн, 
мөн хадгалагдан үлдсэн байж болохын тулд 
тэрхүү мэргэн ухааны замд [биднийг] удирдах” 
боломжийг Ариун Сүнсэнд олгодог.16

Миний эхнэр Мэри бид хоёрын хайрладаг нэг 
эмэгтэй Сүмийн тодорхой зарим зүйлийн талаар 
амьдралынхаа ихэнх үед асуудалтай байв. 
Тэр сайн мэдээнд бас Сүмд хайртай байсан ч 
түүнд асуултууд байсаар байсан. Тэр ариун 
сүмд лацдан холбуулсан, Сүмд идэвхтэй явдаг, 
дуудлагаа биелүүлдэг маш сайн ээж, эхнэр хүн. 
Он жилүүдийн явцад, тэрээр зөв гэж мэдэж 
байсан зүйлсээ хийхийг мөн буруу гэж мэдэж 
байсан зүйлсээ хийхээс зайлсхийхийг хичээж 
байв. Тэр гэрээнүүдээ сахиж мөн эрэл хайгуулаа 
ч үргэлжлүүлсэн. Заримдаа тэр бусдын итгэлээс 
талархалтайгаар зууран барьдаг байсан.

Хэсэг хугацааны өмнө, бишоп нь түүнийг 
нөхөртэйгөө хамт ирж уулзаач гэжээ. Тэр 
тэднээс ариун сүмийн ёслолууд хэрэгтэй байгаа 
хүмүүсийг төлөөлөх ариун сүмийн дуудлага 
хүлээн авах эсэхийг асуусан байна. Энэ дуудлага 
тэднийг гайхшируулсан ч тэд уг дуудлагыг хүлээн 
зөвшөөрч, Их Эзэний өргөөнд үйлчлэх үйлчлэлээ 
эхэлсэн юм. Тэдний өсвөр насны хүү саяхан гэр 
бүлийн түүхийн судалгаа хийсэн бөгөөд ариун 
сүмийн ёслолууд хийгдээгүй байсан гэр бүлийн 
нэгэн гишүүнийхээ нэрийг олсон байв. Удалгүй 
тэд уг хүний төлөө болон гэр бүлийнх нь төлөө 
ариун сүмийн ёслолуудыг хийлгэхээр төлөөлөн 
оролцжээ. Тэднийг тахилын ширээний өмнө 
өвдөг сөгдөж, лацдан холбох ёслолыг гүйцэтгэж 
байхад, урт удаан хугацааны туршид эрэл хайгуул 
хийсэн энэхүү гайхамшигтай, тэвчээртэй эмэгтэй 
хувийн сүнслэг туршлагаараа дамжуулан ариун 
сүм болон үүн дотор гүйцэтгэдэг ёслолууд үнэн, 
бодитой болохыг олж мэдсэн юм. Энэ эмэгтэй ээж 
рүүгээ утасдан, мэдэрсэн мэдрэмжийнхээ талаар 
хэлж, асуух хэдэн зүйл байгаа ч гэсэн ариун сүм, 
ариун сүмийн ёслолууд үнэн гэдгийг мөн Сүм 
үнэн гэдгийг би мэдлээ гэж хэлсэн байна. Түүний 
ээж хайраар дүүрэн, тэвчээртэй Тэнгэрлэг Эцэгт 

болон тэвчээртэйгээр үргэлжлүүлэн эрэл хайгуул 
хийсээр байгаа охиндоо талархан уйлжээ.

Гэрээгээ тэвчээртэйгээр сахих нь бидний 
амьдралд тэнгэрийн адислалуудыг авчирдаг.17

“Ариун Сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн 
үнэнийг мэдэж болно” гэсэн Их Эзэний амлалтаас 
би агуу тайвшралыг олдог.18

Бид бүх зүйлийг мэдэхгүй ч үнэнийг мэдэж авч 
чадна. Бид Мормоны Ном үнэн гэдгийг мэдэх 
боломжтой. Чухамдаа, энэ өдөр ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсоны зааснаар, бид зүрхнийхээ 
угт [Алма 13:27-г үзнэ үү] Мормоны Ном бол 
Бурханы үг эргэлзээгүй мөн гэдгийг гүн гүнзгий 
мэдрэх боломжтой. Бид “үүнгүйгээр нэг ч өдөр 
амьдрахыг хүсэхгүй болтлоо тийм гүн гүнзгий 
мэдэрч чадна.”19

Бид Бурхан бол биднийг хайрладаг Эцэг маань 
гэдгийг мөн Түүний Хүү, Есүс Христ бол бидний 
Аврагч, Гэтэлгэгч гэдгийг мэдэж авч чадна. Бид 
Түүний Сүмд гишүүн байх нь эрхэм нандин зүйл 
болохыг мөн долоо хоног бүр ариун ёслолоос 
хүртэх нь бидэнд болон гэр бүлд маань аюулгүй 
байхад тусалдаг гэдгийг мэдэж авч чадна. Ариун 
сүмийн ёслолуудаар дамжуулан гэр бүлүүд 
үнэхээр мөнхөд хамт байж чадна гэдгийг бид 
ойлгож чадна. Бид Есүс Христийн Цагаатгал 
болон наманчлал, уучлалын адислалууд жинхэнэ 
бөгөөд бодитой болохыг мэдэж авч чадна. Бидний 
хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
бол Их Эзэний бошиглогч гэдгийг, түүний 
зөвлөхүүд болон Арван хоёрын чуулгын гишүүд 
төлөөлөгч, бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид гэдгийг 
бид мэдэж чадна.

Би эдгээр бүх зүйлийг үнэн гэдгийг мэддэг бөгөөд 
Есүс Христийн нэр дээр гэрчилж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Moронай 10:5-ыг үзнэ үү.
2.  Ийм асуултын нэг жишээ бол бүх зохистой эрэгтэйд 

санваар хүртээх тухай байсан юм. Энэ асуулт нь 1978 
оны 6-р сарын 1-нд ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл, 
түүний зөвлөхүүд болон Арван хоёрын гишүүдийн 
хүлээн авсан илчлэлтээр хариулагдсан. Энэ илчлэлт 
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нь эдүгээ Сургаал ба Гэрээний Албан Тунхаг 2 дээр 
байдаг.
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7.  2 Нифай 2:14; түүнчлэн Дэвид А.Бэднар, “Seek 

Learning by Faith,” Ensign, 2007 оны 9-р сар, 63–65; 
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“Зүрх сэтгэлдээ үнэнч шударга” хүн гэж итгэл 
хүлээсэн хүнийг хэлнэ. Учир нь итгэл үнэнч 
шударга байдал дээр суурилдаг.

Ах нар аа, Их Эзэн 
бидэнд зохистой 
санваартан, маш сайн 
нөхөр, эцэг байх итгэл 
хүлээлгэсэн гэдгийг 
мэдэхээс илүү агуу 
сайшаалыг бид хүлээн 
авах нь үгүй байх.

Их Эзэний итгэлийг 
олж авах нь бидний 

зүгээс гаргасан асар их хүчин чармайлтаар 
дамжин ирдэг адислал болох нь маргаангүй. 
Итгэл бол Бурханы хуульд дуулгавартай байснаар 
ирдэг адислал юм. Их Эзэний итгэлийг олох 
нь баптисмын усанд болон ариун сүмд хийсэн 
гэрээнүүддээ үнэнч байсны үр дүнд ирдэг. 
Биднийг Их Эзэнд амласан амлалтуудаа сахих үед 
бидэнд итгэх Түүний итгэл өсөж байдаг.

Би зөв шударга хүнийг тодорхойлохдоо хэлдэг 
“зүрх сэтгэлдээ үнэнч шударга” гэсэн хэллэг 
орсон эртний болоод орчин цагийн судруудад 
дуртай.1

Үнэнч шударга эсвэл үнэнч шударга бус гэдэг 
нь хүний зан чанарын суурь хэсэг юм. “Зүрх 
сэтгэлдээ үнэнч шударга” хүн гэж итгэл хүлээсэн 
хүнийг хэлнэ. Учир нь итгэл үнэнч шударга 
байдал дээр суурилдаг.

Үнэнч шударга хүн байх нь таны санаа сэдэл 
мөн үйлдэл олон нийтийн дунд болон ганцаараа 
байхдаа ч амьдралын бүхий л талбарт цэвэр 
бөгөөд үнэнч шударга байна гэсэн утгатай. 
Бид гаргаж буй шийдвэр болгоноороо Бурханы 

итгэлийг нэмж олдог эсвэл алдаж байдаг. Энэ 
зарчим нөхөр, эцэг байх бидний тэнгэрлэгээр 
томилогдсон үүрэгт хамгийн тод илэрхийлэгддэг.

Нөхөр, эцэг хүний хувьд бид тэнгэрлэг нэгэн 
үүргийг орчин цагийн бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчдээс “Гэр бүлийн тунхаг: Дэлхий дахинаа 
өргөх тунхаг”-аар дамжуулан хүлээн авсан. 
Энэхүү баримт бичигт эцэг хүн (1) “гэр бүлээ 
хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдах 
ёстой, (2) хэрэгцээт зүйлсээр нь хангах үүрэгтэй, 
(3) гэр бүлээ хамгаалах үүрэгтэй”2 хэмээн заадаг.

Бид Бурханы итгэлийг олж авахын тулд гэр 
бүлийнхнийхээ өмнө хүлээсэн тэнгэрлэгээр 
оноогдсон эдгээр гурван үүргийг Их Эзэний арга 
замаар гүйцэлдүүлж биелүүлдэг байх хэрэгтэй. 
Гэр бүлийн тунхаг дээр Их Эзэний арга зам бол 
эдгээр үүргээ эхнэртэйгээ “адил тэгш хамтрагч”-
ийн хувиар хамтдаа биелүүлэх явдал юм3 хэмээн 
үргэлжлүүлэн тодорхойлжээ. Миний хувьд, энэ 
нь бид эдгээр гурван үүрэгтэй холбоотой чухал 
шийдвэрийг эхнэртэйгээ бүрэн нэгдээгүй үедээ 
огт гаргахгүй байна гэсэн үг.

Их Эзэний итгэлийг олж авахын тулд хийх 
зүйлсийн эхний алхам бол Түүнд итгэх явдал 
юм. Бошиглогч Нифай “Ай Их Эзэн, би танд 
найдсан билээ, мөн би танд үүрд найдах болно. 
Би найдлагаа маханбодийн гарт тавих нь үгүй”4 
хэмээн залбирахдаа ийм төрлийн амлалт өгөх 
жишээг харуулсан. Нифай Их Эзэний хүслийн 
дагуу үйлдэх амлалтандаа бүрэн хариуцлагатай 
байсан. Нифай “Их Эзэний зарлиг болсон тэр 
зүйлүүдийг биелүүлэх болно” хэмээн хэлснээс 
гадна “Их Эзэн амьдын адил, мөн бидний амьд 
нь илэрхийн адил, бид Их Эзэний зарлигласан 
зүйлийг гүйцэлдүүлэх хүртэл бид аглаг буйдад 
буй эцэг уруугаа очихоор явахгүй” хэмээн 
оноогдсон даалгавраа биелүүлэх амлалтандаа 

Бурханы болон гэр бүлийнхээ итгэлийг 
олж авах нь
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тууштай байсан гэдгээ харуулсан.5

Нифай эхлээд Бурханд итгэсэн учраас Бурхан 
түүнд агуу итгэл хүлээлгэсэн. Их Эзэн Нифайг 
Сүнсээр асар их цутган адисалж, өөрийнх 
нь болон гэр бүл, хүмүүсийнх нь амьдралыг 
адисалсан. Нифай хайр, зөв шударга байдлаар 
гэр бүл, ард түмнээ тэргүүлсэн бөгөөд тэдний 
хэрэгцээг хангаж, хамгаалсан учраас “бид аз 
жаргалтай хүмүүний ёсоор амьдарч байлаа”6 
хэмээн цэдэглэжээ.

Энэ сэдвээрх эмэгтэйчүүдийн байр суурийг 
илэрхийлэхийн тулд би гэрлэсэн хоёр охиноосоо 
тусламж хүссэн юм. Би тэднээс гэрлэлт, гэр 
бүлийн амьдралд нь нөлөөлдөг итгэл гэх зүйлийн 
ач холбогдлын талаар юу гэж боддог тухай ганц 
хоёр өгүүлбэрээр тайлбарлан хэлж өгөөч гэж 
хүссэн. Одоо Лара Харрис, Кристина Хансэн 
хоёрын бодлыг та бүхэнтэй хуваалцъя.

Эхлээд, Лара “миний хувьд хамгийн чухал 
зүйлсийн нэг бол нөхөр минь ажлаа хийж байх 
үедээ намайг хүндэтгэж, хайрладаг гэдгээ 
харуулах сонголтуудыг хийж байгааг мэдэх явдал 
юм. Ийм байдлаар бид нэг нэгэндээ итгэж чадвал 
энэ нь гэр оронд маань амар амгаланг авчирч, 
гэр бүлээ хамтдаа өсгөн хүмүүжүүлж байгаадаа 
баясаж чадна” гэж хэлсэн.

Кристина “хэн нэгэнд итгэнэ гэдэг нь хэн нэгэнд 
найдахтай ижил. Тийм итгэл, найдвар байхгүй 
газар айдас, эргэлзээ байна. Миний хувьд, 
нөхөртөө бүрэн итгэх чадвартай байхаас ирдэг 
агуу адислалуудын нэг бол амар амгалан ба 
түүнийг хийнэ гэж хэлснээ үнэхээр хийдэг гэдгийг 
мэддэг сэтгэл санааны амар амгалан юм. Итгэл нь 
амар амгалан, хайр мөн хайр өсөн нэмэгдэж болох 
орчин нөхцөлийг бүрдүүлдэг” хэмээн бодлоо 
хэлсэн.

Лара, Кристина хоёр бие биенийхээ бичсэн 
зүйлийг огтхон ч хараагүй. Тэд хоёулаа гэр оронд 
амар амгалан байх нь итгэж болох нөхөртэй 
байхаас шууд шалтгаалдаг хэмээн үзсэн нь 
надад их сонирхолтой санагдсан. Охидын маань 
харуулсан жишээнээс харахад, итгэлийн зарчим 
Христэд төвлөрсөн гэр орныг бий болгоход 
туйлын чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна.

Би бас аавынхаа санваараа эрхэмлэн дээдэлж, 
“зүрх сэтгэлдээ үнэнч шударга” байсны ачаар 
бүхэл бүтэн гэр бүлийнхээ итгэлийг хүлээсэн гэр 
оронд яг л тийм Христэд төвлөрсөн уламжлалд 
баясан өсөж том болох боломжтой байсан юм.7

Үнэнч шударга байдалд үндэслэсэн итгэлийн 
зарчмыг ойлгодог, тэрхүү зарчмынхаа дагуу 
амьдардаг эцэг хүн гэр бүлдээ үүрд мөнх эерэг 
нөлөө үзүүлдгийг харуулсан өсвөр үеийнхээ 
туршлагаас хуваалцахыг минь зөвшөөрнө үү.
Намайг бага байхад аав маань үйлдвэрлэлийн 
автоматжуулалтаар мэргэшсэн компани 
байгуулсан юм. Энэ бизнес нь үйлдвэрийн 
автомат шугам зохион бүтээж, дэлхийн олон 
оронд угсарч, суурилуулдаг байв.

Намайг дунд сургуульд байхад аав маань надад 
хэрхэн ажиллаж хөдөлмөрлөхийг мөн бизнесийг 
хэрхэн эхнээс нь босгодгийг зааж сургахыг 
хүссэн. Миний анхны ажилд олны нүдэнд 
харагддаггүй, барилгын гаднах талбайг арчлах, 
гадаргууг нь будаж янзлах ажил ордог байв.

Би ахлах сургуульд орох жилээ үйлдвэрт 
ажиллахаар тушаал дэвшсэн. Би хүнд 
төмөрлөгийн үйлдвэрийн машин тоног 
төхөөрөмжийн зураг уншиж, ажиллуулж 
сурч эхэлсэн. Ахлах сургуулиа төгсөн, их 
сургуульд элсэн ороод, номлолын талбарт гарав. 
Номлолоосоо бууж ирээд л би ажилдаа шууд 
буцаж орсон. Надад дараа жилийн сургалтын 
төлбөрөө төлөх мөнгө хэрэгтэй байлаа.

Номлолоос бууж ирсний дараахан нэгэн өдөр 
намайг үйлдвэр дээр ажиллаж байтал аав ажлын 
өрөөндөө дуудаад, албан ажлаар Лос Анжелос 
руу хамт явах уу гэж асуув. Энэ бол аавын маань 
намайг анх удаа ажлын томилолтоор хамт явахыг 
урьсан урилга байлаа. Үнэндээ, энэ нь аав намайг 
олны өмнө компаниа төлөөлөхөд туслахыг 
зөвшөөрсөн хэрэг байсан юм.

Биднийг аялалд гарахаас өмнө аав маань шинэ 
үйлчлүүлэгч болох боломжтой нэг байгууллагын 
тухай нарийн ширийн мэдээллийг надад бэлтгэж 
өгсөн. Нэгдүгээрт, тэр үйлчлүүлэгч олон 
үндэстний корпорац байв. Хоёрдугаарт, тэд 
дэлхийн олон улс оронд байдаг үйлдвэрлэлийн 
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шугамаа хамгийн сүүлийн үеийн автомат 
технологиор шинэчилж байжээ. Гуравдугаарт, 
манай компани тэдэнд урьд өмнө инженерийн 
эсвэл технологийн ямар нэгэн үйлчилгээ үзүүлж 
байгаагүй байв. Эцэст нь, уг корпорацын худалдан 
авалт хариуцсан дээд удирдах ажилтан нь нэг 
шинэ төсөл дээр бидний өгсөн үнийн саналын 
талаар ярилцах уулзалт хийхээр урьсан байжээ. 
Уг уулзалт манай компанийн хувьд шинэ бөгөөд 
чухал боломж гэдгийг харуулсан юм.

Лос Анжелост ирснийхээ дараа аав бид хоёр 
уулзалтад оролцохоор захиргааных нь зочид 
буудал руу явав. Бизнесийн эхний ярилцах сэдэв 
бол тухайн төслийн инженерийн загварын онцлог 
талуудыг ярилцах, дүн шинжилгээ хийх явдал 
байв. Хэлэлцэх дараагийн асуудал бол тээвэрлэлт, 
хүргэлтийн өдөр зэрэг үйл ажиллагааны нарийн 
тодорхой мэдээлэл байсан. Хурлын хөтөлбөр дэх 
сүүлчийн хэлэлцэх асуудал нь үнэ өртөг, хугацаа, 
нөхцөл зэрэгт төвлөрсөн байлаа. Энэ хэсгээс 
асуудал сонирхолтой болж эхэлсэн.

Корпорацын удирдах ажилтан бидний өгсөн 
үнийн санал уг төсөл дээр ирүүлсэн хамгийн бага 
үнийн санал байсан гэдгийг бидэнд тайлбарласан 
юм. Тэгээд сонирхолтой нь тэр хоёр дахь бага 
үнийн санал нь хэд байсныг хэлээд, биднийг 
үнийн саналаа буцааж аваад, дахин ирүүлэх 
хүсэлтэй эсэхийг асуув. Тэрээр бидний шинээр 
ирүүлэх санал дараагийн өндөр үнийн саналаас 
арай доогуур байх хэрэгтэй гэж онцлон хэлэв. 
Мөн тэгээд шинээр гаргах үнийн саналынхаа 
зөрүү мөнгийг 50, 50 хувиар түүнтэй хуваана гэж 
тайлбарлав. Үүнийгээ тэр хэн хэнд нь ашигтай 
байх болно гэсэн үндэслэлээр тайлбарласан юм. 
Анхны үнийн саналаасаа харьцангуй илүү ашиг 
олохоор байсан учраас манай компанид ашигтай 
байх байлаа. Тэр компанид ч гэсэн хамгийн бага 
үнээр бизнесээ явуулж байгаа учраас ашигтай 
байх байв. Тэгээд мэдээж, тэр энэ ашигтай 
тохиролцоог бидэнтэй хийж байгаа болохоор 
өөрийнхөө хэсгийг авах нь түүнд хожоотой байх 
байсан.

Тэр бидэнд хүссэн мөнгийг нь гуйвуулах 
шуудангийн хайрцагны дугаараа өгөв. Эцэст нь, 
тэр аав руу маань хараад, “За, тохирсон уу?” гэж 
асуув. Миний гайхлыг хамгийн их төрүүлсэн зүйл 

гэвэл аав маань босоод, түүнтэй гар барьж, бид 
эргээд тантай холбогдох болно гэж хэлэв.

Уулзалтаас гараад түрээсийн машиндаа суусныхаа 
дараа аав над руу хараад, “За, яасан нь дээр гэж чи 
бодож байна?” гэж асуув.

Би түүний саналыг хүлээн авах хэрэггүй гэж 
бодож байгаагаа хэллээ.

Тэгэхэд аав “Бид чинь бүх ажилтныхаа төлөө 
боломжийн ажлын захиалга авч үлдэх үүрэг 
хариуцлагатай гэж чи бодохгүй байна уу?” гэж 
асуув.

Би түүний асуултыг бодож байх зуур хариулахаас 
минь өмнө тэр өөрөө асуултандаа хариулсан юм. 
Тэрээр “За, Рик сонс. Нэг л удаа авлига авах эсвэл 
үнэнч шударга байдлаараа дэнчин тавих юм бол 
үүнийг эргүүлж авахад маш хэцүү байх болно. 
Хэзээ ч үүнийг хийж болохгүй шүү. Нэг удаа ч 
гэсэн” гэж хэлсэн юм.

Энэ тохиолдлыг та нартай хуваалцаж байгаа 
минь анхны бизнес аяллаараа аавынхаа заасан 
зүйлийг би хэзээ ч мартаагүй гэдгийг хэлэх 
гэсэн юм. Эцэг хүмүүс бид урт удаан үргэлжлэх 
нөлөө үзүүлдэг гэдгийг харуулахын тулд би энэ 
туршлагаа хуваалцаж байна. Би зүрх сэтгэлдээ 
үнэнч шударга байсан болохоор нь аавдаа итгэсэн 
гэдгийг та нар төсөөлж байгаа байх. Аав маань 
ээжтэй минь, хүүхдүүдтэйгээ, хамтран ажилласан 
бүх хүнтэйгээ энэ л зарчмаар амьдарсан.

Ах нар аа, энэ үдэш бид Нифайн жишээ үзүүлсний 
адилаар Их Эзэнд итгэлээ тавьж болохын тулд, 
улмаар зүрх сэтгэлдээ үнэнч шударга байснаар 
Их Эзэний болон эхнэр, хүүхдүүдийнхээ итгэлийг 
олж аваасай хэмээн залбирч байна. Бид үнэнч 
шударгад үндэслэсэн энэхүү ариун нандин 
зарчмыг ойлгон, хэрэгжүүлэх үедээ ариун нандин 
гэрээнүүддээ үнэнч байх болно. Бид мөн гэр бүлээ 
хайр, зөв шударгаар тэргүүлэх, амьдралынхаа 
хэрэгцээ шаардлагыг хангах, дэлхийн хилэнцээс 
гэр бүлээ хамгаалах зэрэгт амжилттай байх 
болно. Би эдгээр үнэнийг Есүс Христийн нэрээр 
даруухан гэрчилж байна, амен. 
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Та Бурханы санваарыг атгагч, Есүс Христийн 
шавийн хувьд гэрлийг түгээгч юм.

Ахимаг насны нэг 
эр шуудангийн марк 
авахаар шуудангийн 
салбар дээр дугаарлан 
зогсож байжээ. 
Арайхийн алхаж 
байгааг нь анзаарсан 
нэгэн бүсгүй түүнд 
цаг хэмнэхийн тулд 
автомат машинаас яаж 
марк худалдаж авахыг 
үзүүлье гэв. Өнөөх 

эрхэм “Баярлалаа, гэхдээ би дугаарлаж зогсохыг 
илүүд үздэг. Автомат машин миний биеийг 
асуухгүй шүү дээ” гэж хэлжээ.

Бидэнд санаа тавьдаг хэн нэгэнтэй асуудлуудаа 
ярилцах нь зарим үед тус болдог.

Шаналал, харуусал, өвчин эмгэг хэнийг ч 
тойрдоггүй бөгөөд саад бэрхшээл, өвчин зовлон, 
золгүй явдлууд бидний сэтгэлд багагүй зай 
эзэлдэг.

Биеийн эрүүл мэндийн асуудал яригдахад бид 
хөгшрөлт, өвчин эмгэгийг мөнх бус аяллын нэг 
хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Бид бие махбодын 
талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө 
авдаг. Бид мөн сэтгэлийн зовлон эсвэл сэтгэл 
мэдрэлийн өвчтэй болсон үедээ ийм өвчнийг 
анагаадаг мэргэжлийн хүмүүсээс тусламж авдаг.

Мөнх бус байдалд бид бие махбодын ба 
сэтгэл санааны зовлон үздэгийн адил сүнслэг 
бэрхшээлийг ч бас амсдаг. Гэрчлэл маань дүрэлзэн 
асаж байсан үе бидний олонхын амьдралд 
бий. Мөн Тэнгэрлэг Эцэг маань хол байгаа мэт 
санагдах үе ч тохиож байсан байж болох юм. 

Бидэнд сүнсний зүйлүүдийг бүх зүрх сэтгэлээрээ 
хайрладаг мөчүүд бий. Тэдгээр нь тийм ч үнэ 
цэнтэй биш эсвэл ач холбогдол багатай санагдах 
үе ч тохиож болох юм.

Өнөөдөр би сүнслэг эрүүл оршихуй буюу хэрхэн 
зогсонги байдлаас гарч, сүнслэг байдлын хувьд 
эрч хүчтэй болж, эрүүлжих тухай ярихыг хүсэж 
байна.

Сүнслэг өвчлөл

Сүнслэг өвчин эмгэг заримдаа нүглээс эсвэл 
сэтгэл санааны зовлонгоос үүдэлтэй байдаг. 
Сүнслэг хямрал заримдаа тун аажим явагддаг 
тул бид болж буй зүйлийг анзаардаггүй. Сүнслэг 
өвчин шаналал тунамал чулуулгийн давхаргуудтай 
адил цаг хугацааны явцад нэмэгдэж, даагдахгүй 
болох хүртлээ сүнсийг маань дарсаар байдаг. 
Жишээ нь, ийм зүйл ажил, гэр орон, сүм дээрх 
үүрэг хариуцлагууд маань дааж давшгүй болж, 
бид сайн мэдээнээс ирдэг баяр баяслыг харахгүй 
болох үед тохиолдож болно. Бидэнд өөрт байгаа 
бүхнээ шавхсан эсвэл зарлигуудын дагуу амьдрах 
нь хэрээс маань хэтэрсэн гэж ч бодогдож болно.

Сүнслэг бэрхшээлүүд бодит боловч эдгэшгүй 
гэсэн үг биш юм.

Бид сүнслэг байдлын хувьд эдгэрч чадна.

Хамгийн гүн, эдгэшгүй мэт харагддаг сүнслэг 
шархнууд хүртэл эдгэдэг.

Хүндэт найзууд минь, Есүс Христийн эдгээх хүч 
бидний амьдралд байхгүй болоогүй.

Аврагчийн эдгээх хүч Өөрийнх нь цаг үед 
байсны адил өнөө үед ч амьдралыг өөрчилж 
чадна. Хэрэв бид итгэлтэй байх аваас Тэр бидний 
гараас хөтлөн, бодгалийг маань тэнгэрлэг гэрэл, 

Тэнгэрлэг гэрэл түгээгчид

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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эдгэрлээр дүүргэж, “Бос, дэвсгэрээ аваад, яв”1 
хэмээх ерөөлт үгсийг хэлэх болно.

Харанхуй ба гэрэл

Сүнслэг өвчин эмгэгүүд маань юунаас ч болсон 
бай, тэдгээрт нэг нийтлэг зүйл байдаг нь тэнгэрлэг 
гэрлийн хомсдол юм.

Харанхуй нь бидний сайн харах чадварыг 
бууруулдаг. Энэ нь аливааг тод харах харааг маань 
муутгадаг. Бид харанхуйд байхдаа зам дээрх 
аюулыг харж чадаагүйгээс тааруу сонголт хийх 
магадлал өндөр байдаг. Бид харанхуйд байхдаа 
найдвараа алдах магадлал их байдгийн учир нь 
бид зүгээр л урагш зүтгэсээр байвал биднийг 
хүлээж буй амар амгалан, баяр баяслыг харж 
чаддаггүйд оршино.

Нөгөөтэйгүүр, гэрэл нь аливаа зүйлийг байгаагаар 
нь харахад бидэнд тусалдаг. Энэ нь үнэн ба худал, 
амин чухал ба аар саар зүйлийг ялгах боломжийг 
бидэнд олгодог. Гэрэлд байхдаа бид үнэн 
зарчмууд дээр үндэслэн зөв шударга сонголтуудыг 
хийж чадна. Гэрэлд байхдаа бид мөнх бус 
бэрхшээлүүдээ мөнхийн талаас нь харж чаддаг 
учраас бидэнд “найдварын төгс гэрэл”2 байдаг.

Бид дэлхийн сүүдрээс гарч, Христийн үүрдийн 
гэрэлд ээх юм бол сүнслэг байдлаар эдгэрэх 
болно.

Бид гэрлийн тухай сургаалын зарчмыг хэдий 
чинээ сайн ойлгож мөн хэрэгжүүлнэ тал бүрээс 
ирэх сүнслэг өвчин эмгэгүүдээс өөрсдийгөө төдий 
чинээ хамгаалж, санваарыг эрч хүчтэй, зоригтой, 
халамжтай, даруухнаар атгаж мөн хайрт мөнхийн 
Хааныхаа жинхэнэ үйлчлэгч, шавь нарын хувьд 
илүү сайн үйлчилж чадна.

Дэлхийн гэрэл

Есүс Христ “Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг 
дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн 
гэрэлтэй болно”3 хэмээн хэлсэн.

Энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Есүс Христийг даруухнаар дагадаг хүн Түүний 

гэрлийг хүлээн авч, уг гэрлийг хуваалцдаг. 
Уг гэрэл нь түнэр харанхуйг арилгах хүртлээ 
нэмэгдсээр байх болно.

Энэ нь Аврагчаас хүч чадал, хүчтэй нөлөө 
цацардаг гэсэн үг юм. Энэ нь “сансрын хязгааргүй 
уудмыг дүүргэхийн тулд Бурханы дэргэдээс урагш 
гардаг буюу.”4

Энэ хүч гэгээрүүлж, урам зориг өгч, бидний 
амьдралыг гэрэлтүүлдэг учраас судрууд үүнийг 
ихэвчлэн гэрэл, түүнчлэн сүнс ба үнэн гэж 
нэрлэдэг.

Бид Сургаал ба Гэрээнээс “Учир нь Их Эзэний үг 
бол үнэн мөн ямар ч үнэн нь гэрэл юм, мөн ямар 
ч гэрэл нь Сүнс, бүр Есүс Христийн Сүнс билээ”5 
хэмээн уншдаг.

Гэрэл бол сүнс мөн үнэн юм. Уг гэрэл энэ дэлхийд 
ирдэг хүн болгоныг гэрэлтүүлдэг гэсэн гүн 
гүнзгий ойлголт нь найдвар төрүүлдэг шигээ 
чухал юм. Христийн гэрэл Сүнсний дуу хоолойг 
анхаардаг хүн болгоны бодгалийг гэгээрүүлж мөн 
дүүргэдэг.6

Христийн гэрэл орчлон ертөнцийг дүүргэдэг.
Энэ нь дэлхийг дүүргэдэг.
Мөн зүрх сэтгэл бүрийг дүүргэж чадна.
“Бурхан бол нүүр тал хардаггүй.”7

Түүний гэрэл том жижиг, баян ядуу, чөлөөт 
хийгээд боол гээд бүх хүнд боломжтой.

Хэрэв та нар Христийн гэрлийг хүлээж 
авахаар оюун, зүрх сэтгэлээ нээж, Аврагчийг 
даруухнаар дагавал илүү их гэрэл хүлээн авна. 
Та нар амьдралаас чинь харанхуй арилах хүртэл 
бодгальдаа илүү их гэрэл, үнэнийг шат шатаар, 
энд бяцхан тэнд бяцханыг хүлээн авах болно.8

Бурхан та нарын нүдийг нээнэ.
Бурхан та нарт шинэ зүрх сэтгэл өгнө.
Бурханы хайр, гэрэл, үнэн нь идэвхгүй зүйлсийг 
амь оруулах ба та нар Христ Есүс дотор шинэ 
амьдралд дахин төрөх болно.9

Их Эзэн “Мөн хэрэв та нар миний сүр 
жавхлангийн төлөө бүхнээ зориулах аваас, та 
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нарын бүхэл бие гэрлээр дүүргэгдэх болно, мөн 
та нарт харанхуй байх нь үгүй; мөн гэрлээр 
дүүргэгдсэн тэрхүү бие бүх зүйлийг ухамсарладаг 
бөлгөө”10 хэмээн амласан.

Энэ бол сүнслэг өвчлөлийг анагаах хамгийн сайн 
эмчилгээ юм. Гэрэл байгаа үед харанхуй замхран 
арилдаг.

Сүнслэг харанхуйн тухай зүйрлэл

Гэсэн хэдий ч Бурхан Өөрийн гэрлийг хүлээн ав 
гэж биднийг хүчилдэггүй.

Хэрэв бид харанхуйд байхдаа ая тухтай байдаг 
болчихвол зүрх сэтгэл маань өөрчлөгдөх найдвар 
бага байна.

Бид өөрчлөлт гаргахын тулд гэрлийг идэвхтэй 
эрэлхийлэх хэрэгтэй.

Нисэх онгоцны ахмад байхдаа дэлхийг тойрон 
хийсэн олон нислэгийнхээ үеэр харсан Бурханы 
бүтээлийн гоо үзэсгэлэн, төгс төгөлдөр байдал 
намайг гайхшируулдаг байсан. Ялангуяа дэлхий, 
нар хоёрын харилцан хамаарал миний сэтгэлийг 
өөрийн эрхгүй татдаг байсан. Энэ бол харанхуй 
ба гэрэл хэрхэн оршдогийн бодит жишээ гэж би 
боддог.

Бид бүхний мэддэгчлэн 24 цагийн дотор өдөр, 
шөнө солигдож байдаг.

Тэгвэл шөнө гэж чухам юу вэ?
Шөнө нь сүүдэр төдий зүйл юм.

Хамгийн харанхуй шөнө ч нар гэрлээ 
цацруулсаар, хурцаар гэрэлтсэн хэвээр байдаг. 
Харин тэр үед дэлхийн тал нь харанхуйд байдаг.

Гэрэл байхгүй үед харанхуй бий болдог.

Шөнийн харанхуй ирэх үед бид нар дахин 
мандахгүй нь гэж санаа зовон цөхөрдөггүй. Нар 
үгүй боллоо эсвэл мөхчихлөө гэж бид ярьдаггүй. 
Бид сүүдэр талд нь байгаа ба дэлхий эргэлдсээр 
нарны туяа бидэн дээр дахин тусна гэдгийг 
мэддэг.

Харанхуй бол гэрэл байдаггүй гэсэн шинж тэмдэг 
биш. Ихэнхдээ энэ нь бид зүгээр л гэрлийг 
хүлээн авах зөв газартаа байхгүй байна гэсэн үг. 
Саяхан болсон нар хиртэлтийн үеэр олон хүн 
нартай цэлмэг өдөр сарны бий болгосон нарийхан 
сүүдэрт орох гэж их хүчин чармайлт гаргасан.

Үүний адилаар, сүнслэг гэрэл Бурханы бүх 
бүтээл дээр туссаар байдаг. Сатан сүүдэр гаргах 
гэж эсвэл биднийг өөрсдийн маань бий болгосон 
сүүдэрт байлгахын тулд чадах бүхнээ хийнэ. Тэр 
биднийг гэрлээс тусгаарлахаар албадан шахаж, 
харанхуй руугаа биднийг түлхэх болно.

Сүнслэг харанхуй нь нэгэн цагт Их Эзэний гэрэлд 
алхаж мөн үүнд баясаж байсан хүмүүсийн эргэн 
тойронд марталтын хөшиг бий болгож чадна. 
Гэсэн хэдий ч түнэр харанхуйд ч бид “Их Эзэн, 
би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач”11 
хэмээн залбирах үед Бурхан даруухан гуйлтыг 
маань сонсдог.

Алмагийн өдрүүдэд сүнслэг зүйлүүдийг хүлээн 
зөвшөөрөхдөө хойрго хүн олон байсан. Тэд 
“итгэлгүйн учир” Бурханы гэрэл ба үнэн тэдний 
бодгальд орж чадаагүй ба “тэдний зүрх сэтгэл 
хатуурсан байв.”12

Бид бол гэрэл түгээгчид
Ах нар аа, Есүс Христийн сайн мэдээний 
тэнгэрлэг гэрэл, үнэнийг харахын тулд зөв 
газартаа байх эсэх нь биднээс шалтгаална. 
Шөнө болж, дэлхий харанхуй мэт санагдавч бид 
Христийн гэрэлд алхаж, зарлигуудыг сахин, 
Түүний бодит байдал хийгээд сайн сайхныг 
зоригтой гэрчлэх сонголтыг хийж чадна.

Та Бурханы санваарыг атгагч, Есүс Христийн 
шавийн хувьд гэрлийг түгээгч юм. Түүний 
тэнгэрлэг гэрлийг хурц тод болгох зүйлсийг 
үргэлжлүүлэн хий. “Гэрлээ өргөгтүн”13 мөн 
хүмүүс үүнийг хараад, та нарыг шагшин магтах 
бус, харин “та нарын сайн үйлсийг хараад, тэнгэр 
дэх Эцэгийг тань алдаршуулахын тулд … [энэ нь] 
тэдний өмнө тийнхүү гэрэлтэг.”14

Хайрт ах нар аа, та нар Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүдийн бодгальд гэрэл авчирч, тэднийг 
эдгээх зорилготой Их Эзэний мутар дахь зэмсгүүд 
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билээ. Шуудангийн салбарын ажилтанд үе мөчний 
өвчнийг эдгээх чадвар байхгүйтэй адил та нарт 
сүнслэг байдлын хувьд өвдсөн хүмүүсийг эдгээх 
чадвар байхгүй гэж санагдаж болох юм. Магадгүй, 
та нар өөрсдөө сүнслэг бэрхшээлтэй тулгарсан 
байж болно. Гэсэн ч Их Эзэн та нарыг дуудсан. 
Тэр та нарт тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах 
эрх мэдэл, үүргийг өгсөн. Тэрээр харанхуйд 
гэрэл авчирч, Бурханы хүүхдүүдийг дэмжиж 
мөн адислахын тулд та нарт ариун санваарын 
хүчээ хүртээсэн билээ. Бурхан “шархадсан 
зүрх сэтгэлийг эдгээгч”15 Сүмийг болон эрхэм 
нандин сайн мэдээгээ сэргээсэн. Тэр сүнслэг 
эрүүл оршихуйд хүрэх арга замыг буюу зогсонги 
байдлаас гарч, сүнслэг байдлын хувьд эрч хүчтэй 
болж, эрүүлжих арга замыг бэлтгэсэн.

Та нар даруухнаар залбирч, зүрх сэтгэлээ Бурханд 
хандуулах бүрдээ Түүний гэрлийг мэдэрдэг. 
Та нарыг судруудаас Түүний үг болон хүслийг 
эрэлхийлэх бүрд уг гэрэл улам хурц болдог. Та 
нарыг тусламж хэрэгтэй хэн нэгнийг анзаарч, 
хайраар хүрч туслахаар тав тухаа золиослох бүрд 
уг гэрэл өсөн нэмэгдэж байдаг. Та нарыг уруу 
таталтыг эсэргүүцэж, цэвэр ариун байдлыг сонгох 
бүрд, өршөөл эрэлхийлж мөн үзүүлэх болгонд, 
түүнчлэн үнэнийг зоригтойгоор гэрчлэх бүрд 
уг гэрэл харанхуйг үлдэн хөөж, гэрэл, үнэнийг 
эрэлхийлэгчдийг татаж байдаг.

Ариун сүмд болон ариун ёслолын ширээн дээр 
мөн залбирч тунгаан бодох нам гүм мөчид, 
түүнчлэн гэр бүлийн цугларалт дээр болон 
санваарын үйлчлэлээр Бурханд төдийгүй бусдад 
үйлчлэх үед тэнгэрлэг гэрэл амьдралд чинь 
гэрэлтэж байсан хувийн туршлагуудаа бодоод 
үз. Тэр мөчүүдээ гэр бүл, найз нөхөд, ялангуяа 
гэрлийг эрэлхийлж буй өсвөр үеийнхэнтэй 
хуваалц. Энэ гэрэл хав харанхуй дэлхийд хүртэл 
найдвар, эдгээлт авчирдаг гэдгийг тэд та нараас 
сонсох хэрэгтэй.

Христийн гэрэл найдвар, аз жаргалыг болон бүх 
төрлийн сүнслэг шарх, өвчин эмгэгийг эдгээх 
хүчийг авчирдаг.16

Энэ цэвэршүүлэгч нөлөөг мэдэрсэн хүмүүс 
дэлхийн гэрэл болсон Түүний мутарт зэмсэг болж, 
бусдад гэрлийг түгээж чадна.17

Тэд Лемонай хааны “Харанхуйн үүлс ярагдсаны 
дараа энэ гэрэл түүний бодгальд маш их баяслыг 
төрүүлснийг мөн үүрдийн амьдралын гэрэл 
түүний бодгальд [гэрэлтсэн]”18 гэж мэдэрснийг 
мэдрэх болно.

Хайрт ах нар аа, хайрт найзууд аа, Их Эзэний 
мөнх амьдралын гэрэл бидний дотор хурцаар 
гэрэлтэж, гэрчлэл маань түнэр харанхуйд ч бат 
бөх, хүчтэй болох хүртэл Түүнийг эрэлхийлэх нь 
бидний эрэл хайгуул юм.

Та бүхэн бүхнийг чадагч Бурханы санваарыг 
атгагч, Түүний тэнгэрлэг гэрлийг үргэлж 
баяртайгаар түгээгч байх эрхэм үүргээ амжилттай 
биелүүлээсэй хэмээн би залбирч, та нарт 
адислалаа үлдээж байна. Бидний Эзэн, Есүс 
Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Их Эзэний Сүмийн удирдлага дэлхий дээр 
Түүнд үйлчилж байгаа бүх хүнээс агуу болоод 
тууштай итгэлтэй байхыг шаарддаг.

Бурханы санваарыг 
атгадаг хүндэт ах нар 
аа! Энэ орой би Их 
Эзэний газар дэлхий 
дээрх хаант улсаа 
удирддаг гайхамшигт 
арга замын талаар 
ярихыг хүсэж байна. 
Та нар үндэс суурийг 
нь аль хэдийн мэднэ. 
Тухайлбал: Ариун Сүнс 
тэдгээрийг та нарт 
батлах болтугай хэмээн 

би залбирч байна.

Нэгд, Есүс Христ бол энэ дэлхий дээрх Сүмийн 
тэргүүн мөн.

Хоёрт, өнөөдөр Тэрээр илчлэлтээр дамжуулан 
бошиглогчид хэмээн нэрлэгддэг хүмүүстэй ярьж 
Сүмээ удирддаг.

Гуравт, Тэрээр өнө эртний цагт ч бошиглогчдодоо 
илчлэлт өгдөг байсан, одоо ч өгсөөр байгаа, 
цаашдаа ч өгөх болно.

Дөрөвт, Тэрээр бошиглогчдынх нь удирдлаган 
доор үйлчилдэг хүмүүст бататгах илчлэлтийг 
өгдөг.

Эдгээр суурь ойлголтоос бид Их Эзэний Сүмийн 
удирдлага энэ дэлхий дээр Түүнд үйлчилж байгаа 
бүх хүнээс илүү агуу болоод тууштай итгэлтэй 
байхыг шаарддаг болохыг олж харж болно.

Жишээлбэл, Амилсан Их Эзэн хаант улсад нь 
өдөр тутам болж буй үйл явдлыг нэг бүрчлэн харж 
байдаг гэдэгт итгэх итгэлтэй байх шаардлагатай. 
Түүнчлэн Тэрээр хариуцлагатай албан тушаалд 
төгс бус хүмүүсийг дууддаг гэдэгт итгэх итгэлтэй 

байх шаардлагатай. Эцэст нь, Тэр бас дууддаг 
хүмүүсээ болон тэдний чадавх, чадамжийн аль 
алиныг нь төгс мэддэг учраас дуудлагадаа ямар 
ч алдаа гаргадаггүй гэдэгт итгэх итгэлтэй байх 
шаардлагатай.

Үүнийг сонсоод энэхүү зааланд сууж байгаа зарим 
хүн, тухайлбал өөрсдийн дуудлагыг алдаа гэж 
боддог мөн таньдаг хэн нэгнээ Их Эзэний хаант 
улсад эзэлж буй байр сууриндаа сайн тохирох хүн 
биш гэж боддог хүмүүсийн аль аль нь мушилзаж 
эсвэл толгойгоо сэгсэрч байж магадгүй. Энэ хоёр 
бүлгийн хүмүүст хандан хэлэхэд, Их Эзэний 
хардаг зүйлийг илүү сайн хардаг болтлоо ийнхүү 
шүүхээ хойш тавих нь зүйтэй хэмээн зөвлөе. 
Харин та нар үүний оронд өөрсдөд тань илчлэлт 
хүлээн авч, үүнийхээ дагуу зоригтой үйлдэх 
чадавх байгаа гэдгийг эргэцүүлэн бодох хэрэгтэй.

Энэ бүхнийг хийхэд итгэл хэрэгтэй. Харин Их 
Эзэн та нарыг удирдахаар төгс бус хүмүүс болон 
үйлчлэгчдийг дуудсан гэдэгт итгэх нь үүнээс 
ч илүү итгэлтэй байхыг шаарддаг. Өнөө оройн 
миний хэлэх үгийн зорилго бол Бурхан Өөрт нь 
зориулан хийх таны үйлчлэлийг удирдан залж 
байдаг гэдэгт итгэх итгэлийг тань нэмэгдүүлэх 
явдал юм. Үүнээс ч илүү чухал зүйл бол Их 
Эзэн та нарын удирдагчаар дуудагдсан төгс бус 
хүмүүсээ сүнслэгээр өдөөж байдаг гэдэгт итгэх 
итгэлийг тань өсгөн нэмэгдүүлэх байх хэмээн би 
найдаж байна.

Та нар эхэндээ ийм итгэл Их Эзэний Сүмд болон 
хаант улсын амжилтад чухал биш гэж бодож 
магадгүй. Гэхдээ Их Эзэний бошиглогчоос эхлээд 
Аароны шинэ санваартан хүртэл санваарын 
үйлчлэлийн гинжин хэлхээний хаана ч байсан бай, 
итгэл нэн чухал гэдгийг та нар олж мэднэ.

Багш нарт эсвэл диконы чуулгын ерөнхийлөгчид 
итгэл ямар утга учиртай болохыг эхлээд 
ярилцацгаая. Их Эзэн уг багшийн сул болон 
хүчтэй талыг мэдэж байгаа тул түүнийг Өөрийн 

Их Эзэн Өөрийн Сүмийг удирддаг
ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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биеэр дуудсан гэдэгт итгэлтэй байх нь түүнд 
чухал юм. Тэр бас өөрт нь дуудлага өгсөн хүн 
Бурханы Сүнсээр илчлэлт хүлээн авсан гэдэгт 
итгэлтэй байх хэрэгтэй. Чуулгын зөвлөхүүд ба 
гишүүд нь мөн адил түүнийг зоригтой дагах 
итгэлтэй байх хэрэгтэй.

Нэг ням гаргийн өглөө диконы чуулгын 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлтэй хамт сууж байсан 
нэгэн хөвгүүнээс би ийм итгэлийг олж харсан юм. 
Тэр тэдний шинээр дуудагдсан нарийн бичиг байв. 
Залуу ерөнхийлөгчийн зөвлөл хамтдаа зөвлөлдөн, 
идэвх султай нэгэн хүүг Сүмд эргүүлэн авчрах 
бишопынхоо хүсэлтийг биелүүлэх хэд хэдэн арга 
замын талаар ярилцав. Тэд залбирч, ярилцсаны 
дараа цуглаанд хэзээ ч ирж байгаагүй нэгэн 
хүүгийн гэрт очиж, урих даалгаврыг нарийн 
бичигтээ өгчээ.

Нарийн бичиг тэр хүүг танихгүй ч эцэг эхийнх нь 
нэг нь идэвх султай, нөгөөх нь Сүмийн гишүүн 
биш төдийгүй нөхөрсөг бус нэгэн гэдгийг мэдэж 
байв. Сэтгэл түгшиж байсан ч тэр айсангүй. 
Бурханы бошиглогч санваартнуудаас алдагдсан 
хонийг эргүүлэн авчрахыг хүссэн гэдгийг тэр 
мэдэж байлаа. Тэр ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхөө 
залбирлыг мөн тэд аврагдах ёстой уг хүүг болон 
түүний нэрийг санал нэгтэй дэмжиж шийдвэр 
гаргахыг нь сонссон.

Нарийн бичиг маань идэвх султай хүүгийн гэрийг 
чиглэн гудамжаар алхаж явахыг би харсан юм. 
Тэр нэлээд аюултай газар руу орох гэж байгаа 
мэт удаан гэгч алхлаа. Гэтэл хагас цаг ч хүрэхгүй 
хугацаанд тэрээр нөгөө хүүтэй аз жаргалтай 
инээмсэглэсээр замаар бууж ирэх нь тэр. Тухайн 
үед түүний мэдэж байсан эсэхийг би мэдэхгүй ч 
тэрээр Их Эзэний үйл хэрэгт оролцож байгаадаа 
итгэлтэй явсан. Тэрхүү итгэл нь түүнтэй хамт 
үлдэж, номлогч, эцэг, залуу эрэгтэйчүүдийн 
удирдагч, бишоп байсан он жилүүдэд нь өсөн 
нэмэгдсэн юм.

Ийм итгэлтэй байх нь бишопын хувьд ямар 
утга учиртай болох талаар одоо ярилцацгаая. 
Бишоп заримдаа өөрийг нь сайн мэддэг хүмүүст 
үйлчлэхээр дуудагддаг. Тойргийн гишүүд хувь 
хүнийх нь хувьд түүний зарим сул болон сүнслэг 
хүчтэй талыг мэддэг. Мөн тэд тойргийнх нь илүү 
дээгүүр боловсролтой, илүү арвин туршлагатай, 

илүү аятайхан эсвэл бүр илүү царайлаг байж 
болох нэгнийг дуудаж болох байсан гэдгийг бас 
мэднэ.

Ийм гишүүд бишопоор үйлчлэх дуудлага нь Их 
Эзэний илчлэлтээр ирдэг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 
Тэд итгэхгүй бол өөрсдөд нь туслах хэрэгтэй 
илчлэлтийг хүлээн авахад Бурханаар дуудагдсан 
бишопт илүү хэцүү байх болно. Гишүүдэд 
бишопыг дэмжих итгэл байхгүй бол тэр амжилтад 
хүрэхгүй.

Аз болоход, гишүүдийн хандлага үүнээс эсрэг 
байвал бишопт тус дэм болох нь дамжиггүй. 
Өөрийн хүмүүсийг наманчлалд авчирсан Их 
Эзэний үйлчлэгч хаан Бенжамины тухай бодно 
уу. Хэдийгээр тэр сул дорой хүн байсан ч гэлээ 
Бурханаар дуудагдсан, хэлэх үг нь Бурханаас 
ирсэн гэдэгт хүмүүс итгэж байсан тул тэдний 
зүрх сэтгэл зөөлөрсөн юм. Хүмүүс “Тийм ээ, 
бидэнд ярьсан тэр бүх үгсэд тань бид итгэнэ; 
мөн түүнчлэн, бидэнд хилэнцийг үйлдэх хүслийг 
үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх болгон, 
бидэнд, өөрөөр хэлбэл бидний зүрх сэтгэлд 
хүчирхэг өөрчлөлтийг үйлдсэн Төгс Хүчит Их 
Эзэний Сүнсний учир тэдгээрийн гарцаагүйг мөн 
үнэнийг бид мэднэ” (Moзая 5:2) хэмээн хэлснийг 
та нар санаж байгаа байх.

Их Эзэний ажлыг амжилттай явуулахад нь 
удирдагчид туслахын тулд хүмүүс түүний дорой 
байдал, сул талуудыг харахын оронд Бурханаас 
дуудагдсан гэдэгт нь илүү их итгэх ёстой. Хаан 
Бенжамин өөрийн удирдах үүргийн талаар юу гэж 
тайлбарласныг та нар санаж байгаа байх.

“Би та нарыг надаас айх ёстой хэмээн, эсвээс та 
нар намайг зуурдын хүнээс илүү гэж бодох ёстой 
учир нааш ирэхийг зарлиг болгосонгүй.

Харин би та нарын адил, биед мөн оюунд байх 
янз бүрийн мөн сул дорой байдлын харьяат 
болой; гэвч би энэ хүмүүсээр сонгогдож, мөн 
эцгээрээ адислагдан томилогдсон билээ, мөн 
энэ хүмүүсийн дээр хаан хийгээд захирагч 
байхын тулд Их Эзэний мутраар зөвшөөрөгдсөн 
буюу; мөн Их Эзэн надад хайрласан бүхий л 
хүч, оюун мөн чадлаараа та бүхэнд үйлчлэхээр 
түүний зүйрлэшгүй хүчээр хадгалагдаж мөн 
хамгаалагдсаар буй” (Moзая 2:10–11).
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Их Эзэний Сүмийн удирдагч тань та нарт сул 
дорой эсвэл хүчтэй, сүнсээр өдөөгдсөн мэт 
санагдаж болно. Үнэндээ удирдагч болгонд 
эдгээр болон өөр олон зан чанар холилдон байдаг. 
Биднийг удирдахаар дуудагдсан Их Эзэний 
үйлчлэгчдийг Их Эзэн тэднийг дуудах үед хэрхэн 
харснаар нь харах юм бол бид тэдэнд тусалж 
байгаа хэрэг юм.

Их Эзэн үйлчлэгчдээ төгс байдлаар хардаг. Тэрээр 
тэдний чадавх бас ирээдүйг хардаг бөгөөд мөн 
чанар нь хэрхэн өөрчлөгдөх боломжтойг мэддэг. 
Өөрсдийнхөө удирдах хүмүүсээсээ олж авсан 
туршлага нь тэднийг хэрхэн өөрчлөх боломжтойг 
Тэрээр бас мэддэг билээ.

Та нарт үйлчлэхээр дуудагдсан хүмүүс өөрсдийг 
тань хүчирхэгжүүлж байсан туршлага байгаа 
байх. Би нэг удаа ганц бие залуучуудын бишопоор 
дуудагдсан юм. Их Эзэний зорилго миний 
тусламжтайгаар тэднийг өөрчлөх явдал байсан 
уу эсвэл тэдний тусламжтайгаар намайг өөрчлөх 
явдал байсан уу гэдгийг би сайн мэдэхгүй.

Миний ой тойнд буухааргүй байдлаар тухайн 
тойргийн залуучууд надтай Бурхан зөвхөн тэдний 
төлөө намайг дуудсан мэт харьцдаг байсан 
юм. Тэд миний сул талуудыг харсан ч тоохгүй 
өнгөрөөдөг байлаа.

Надаас боловсролын сонголтын талаар зөвлөгөө 
авахыг хүссэн нэгэн залууг би тод санадаг. Тэр 
нэгэн сайн их сургуулийн шинэхэн оюутан байв. 
Намайг зөвлөгөө өгснөөс хойш долоо хоногийн 
дараа тэр надтай уулзах цаг товлосон юм.
Тэр албан өрөө рүү минь орж ирээд, “Бишоп оо, 
бид ярилцахаасаа өмнө залбирч болох уу? Өвдөг 
сөгдвөл яаж байна? Би залбирч болох уу?” гэж 
асуусанд би гайхаж билээ.

Түүний хүсэлтэд би ямар их гайхсан гээч. Гэвч 
түүний залбирал намайг бүр ч их гайхшируулсан 
юм. Тэр залбиралдаа “Тэнгэрлэг Эцэг минь, 
бишоп Айринг өнгөрсөн долоо хоногт надад 
зөвлөгөө өгсөн ч энэ нь тус болоогүй гэдгийг Та 
мэдэж байгаа. Намайг одоо юу хийх хэрэгтэйг олж 
мэдэхэд нь түүнд сүнслэгээр нөлөөлнө үү хэмээн 
гуйж байна” гэж хэлэв.

Та нарт энэ инээдтэй сонсогдож болох ч надад 
инээдтэй байгаагүй. Тэр Их Эзэн түүгээр юу 

хийлгэхийг хүсэж байгааг аль хэдийн мэдэж 
байсан. Гэхдээ тэр Их Эзэний Сүмийн бишопын 
албыг хүндэтгэсэн бөгөөд надад тэрхүү дуудлагад 
илчлэлт хүлээн авахуйц илүү агуу итгэлтэй болох 
боломжийг өгөхийг хүссэн байх.

Тэр нь ч тус болсон. Биднийг босоод, суумагц 
надад илчлэлт ирсэн билээ. Би түүнд өөрийн 
мэдэрснээр Их Эзэний юу хийх нь зөв хэмээн 
хэлж байгааг хэлсэн юм. Тэрээр тухайн үед 
дөнгөж 18 настай байсан ч сүнслэг байдлаараа 
төлөвшсөн нэгэн байсан.

Ийм асуудлаар бишоп руу очих хэрэггүй гэдгийг 
тэр мэддэг байсан ч мөн Их Эзэний үйлчлэгч маш 
их сул талтай байсан ч түүнийг дэмжих ёстой 
гэдэгт суралцсан байв. Хожим нь тэр гадасны 
ерөнхийлөгч болсон. Хэрэв Их Эзэн дуудсан төгс 
бус үйлчлэгчдээ өгсөн илчлэлтээрээ дамжуулан 
Сүмээ удирддаг гэдэгт итгэдэг бол Тэрээр 
тэнгэрийн цонхыг тэдэнд болон өөрт нь мөн адил 
нээж өгнө хэмээх хамтдаа олж мэдсэн сургамжийг 
тэр мартаагүй юм.

Бидний үйлчилдэг хүмүүсийн итгэл заримдаа 
биднийхээс ч илүү байдаг мөн Их Эзэний 
үйлчлэлийг хийхэд хэрэгтэй илчлэлтийг авчирдаг 
гэсэн сургамжийг би уг туршлагаас олж авсан 
билээ.

Үүнээс би бас өөр нэгэн сургамж олж авсан. 
Хэрэв тэр хүү эхний удаа өөрт нь сайн зөвлөгөө 
өгөөгүйд намайг шүүсэн бол зөвлөгөө авахаар 
хэзээ ч дахин ирэхгүй байх байсан. Тиймээс тэр 
намайг шүүхгүй байх сонголтыг хийснээр хүсэж 
байсан бататгасан илчлэлтээ хүлээн авсан юм.

Энэ туршлагаас олж авсан бас нэг сургамж надад 
тусалсан. Миний мэдэж байгаагаар, намайг эхний 
удаа сайн зөвлөгөө өгөөгүй гэдгийг тэр тойргийн 
хэнд ч хэлээгүй юм. Хэрэв тэр хэлсэн бол энэ 
нь тойргийн бусад хүний бишопынхоо сүнслэг 
илчлэлтэд итгэх итгэлийг бууруулах байсан байх.

Би Их Эзэний үйлчлэгчдийг шүүж, ил харагдах 
сул талынх нь талаар ярихгүй байхыг хичээдэг. 
Мөн би үүнийг хүүхдүүддээ үлгэр жишээгээрээ 
заахыг хичээдэг билээ. Ерөнхийлөгч Жэймс 
Э.Фауст нэгэн зарчим хуваалцсан бөгөөд би уг 
зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг хичээдэг. Би 
та нарт уг зарчмыг хуваалцъя.
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“Бид … орон нутгийнхаа удирдагчдыг дэмжих 
хэрэгтэй. Учир нь тэд … ‘дуудагдсан мөн 
сонгогдсон’ билээ. Энэ Сүмийн гишүүн бүр 
бишоп эсвэл салбар, гадас, номлолын болон 
Сүмийн ерөнхийлөгчөөсөө, түүнчлэн түүний 
хамтрагчдаас зөвлөгөө хүлээн авах боломжтой. 
Эдгээр ахын хэн нь ч уг дуудлагыг өгөөч гэж 
хүсээгүй. Тэдний хэн нь ч төгс бус билээ. 
Хэдийгээр ийм ч гэлээ тэд Бурханы үйлчлэгч 
бөгөөд Тэрээр тэднийг илчлэлт хүлээн авах 
эрхтэй хүмүүсээр дамжуулан дуудсан. Дуудагдан, 
дэмжигдэж, онцгойлон адислагдсан тэд бидний 
дэмжлэгийг авах эрхтэй.

… Шашны санваарын удирдагчдад хүндэтгэлгүй 
харьцах нь олон хүнийг сүнслэг доройтол, 
уналтад хүргэж байсан. Биднийг тэргүүлэн 
удирддаг хүмүүсийнхээ аливаа төгс бус байдал, 
алдаа дутагдал, сул талыг нь өнгөрөөж, хашдаг 
албанд нь дэмжих ёстой” (“Called and Chosen,” 
Ensign эсвэл Liahona, 2005 оны 11-р сар, 54–55).

Энэ зөвлөгөө Бурханы үйлчлэгчдийг ямар ч 
нөхцөлд адисалдаг.

Сүм зохион байгуулагдсан эхний үед бошиглогч 
Иосеф Смитэд ойр дотно байсан удирдагчид 
түүний алдаа дутагдлын талаар ярих болжээ. 
Хэдийгээр тэд бошиглогч Их Эзэний хувьд хэн 
болохыг өөрсдийн нүдээр харж, зүрх сэтгэлдээ 
мэддэг байсан ч гэлээ шүүмжлэлийн сүнс, 
атаархал нь тахал мэт тархсан байна. Арван 
хоёрын нэг нь хэрэв бид Их Эзэний хаант улсад 
үйлчлэхээр бол бид бүхэнд байх ёстой итгэл, 
үнэнч байдлын бүх жишгийг гаргаж өгсөн.

Тэрхүү тайлангаас хуваалцъя. “Хэдэн ахлагч 
Иосеф Смитийг унасан бошиглогч гэж үздэг бүх 
хүнийг ариун сүмд цуглаан хийхээр дууджээ. 
Тэд Давид Витмерийг Сүмийн шинэ удирдагчаар 
томилох санаатай байв. Бошиглогчийн эсрэг цэц 
булаалдахыг нь сонссон Бригам [Янг] босож 
зогсоод, “Иосеф бол бошиглогч мөн, би үүнийг 
мэдэж байна мөн тэд өөрсдийнхөө хүссэнээр 
түүнийг гүтгэж, гоочилж болох ч тэд Бурханы 
бошиглогчийн томилгоог устгаж чадахгүй, харин 

тэд зөвхөн өөрсдийнхөө эрх мэдлийг алдаж, 
бошиглогчтой болон Бурхантай өөрсдийг нь 
холбосон холбоог таслан, өөрсдийгөө там руу 
живүүлэх болно” (Church History in the Fulness 
of Times Student Manual [Сүмийн боловсролын 
системийн гарын авлага, 2003], 2 дахь хэвлэл., 
174; мөн Teachings of Presidents of the Church: 
Brigham Young [1997], 79-ийг үзнэ үү) хэмээн 
гэрчилжээ.

Биднийг үйлчлэх үед Их Эзэнтэй холбодог 
холбоос үүсдэг. Энэ холбоос бидний хаант улсад 
үйлчлэх дуудлагаас маань эхлэн санваартныг 
тэргүүлэн удирдахаар дуудагдсан хүмүүстэй, 
цаашилбал Их Эзэнтэй холбоотой бошиглогчтой 
холбодог. Дуудагдсан газраа үйлчлэх, Их Эзэн 
биднийг болон биднийг тэргүүлэн удирддаг 
хүмүүсийг дуудсан гэдэгт итгэх мөн тэднийг 
бүрэн итгэлээр дэмжих нь биднээс итгэл, даруу 
байдлыг шаарддаг.

Бидэнд Көртландад болсонтой адил зүйл буюу 
Бригам Янгийн адил Их Эзэний дуудсан газар нь 
зогсож, итгэлтэй, үнэнч шударга байх мөн Түүний 
дуудсан бошиглогч, удирдагчдад үнэнч гэдгээ 
харуулах цаг ирнэ.

Би та нарт Их Эзэн Есүс Христ залуур барин 
зогсож байгаа хэмээх гэрчлэлээ ёслол төгөлдөр, 
баяр хөөртэй хуваалцаж байна. Тэр Өөрийн сүм 
болон үйлчлэгчдийг удирддаг. Томас С.Монсон 
бол энэ цаг үед дэлхий дээрх санваарын бүх 
түлхүүрийг атгадаг цорын ганц хүн гэдгийг би 
гэрчилж байна. Мөн Есүс Христийн сэргээгдсэн 
Сүмд, Түүний өөрийн биеэр удирддаг Сүмд 
өөрсдийн хүслээр, үнэхээр сайн үйлчилдэг бүх 
даруу үйлчлэгчдийг адислаасай хэмээн би залбирч 
байна. Иосеф Смит Бурхан Эцэг, Түүний Хүү 
Есүс Христ хоёрыг харсан гэдгийг би гэрчилж 
байна. Тэд түүнтэй ярилцсан билээ. Санваарын 
түлхүүрүүд Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдийг 
адислахын төлөө сэргээгдсэн. Их Эзэний үйлсийн 
төлөө байгаа газраа үйлчлэх нь бидний зорилго 
хийгээд итгэл юм. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Есүс Христ бол эдгэрэл, амар амгалан, мөнхийн 
өсөлт хөгжлийн эх булаг мөн.

Ах, эгч нар аа, би та 
нартай хамт байгаадаа 
баяртай байна. Өнөө 
өглөө би та бүхэнд баяр 
баясгалангаар дүүрэн 
байх тухай ярихыг 
хүсэж байна.

Саяхны нэгэн 
мэдээг “Гай гамшиг 
улс үндэстэн, 
дэлхий ертөнцийг 
сүйрүүлж байна”1 

гэж гарчигласан байлаа. Далайн шуурга, үерээс 
ган гачиг, хуурайшилт мөн гал түймэр, газар 
хөдлөлтөөс дайн дажин, өвчин тахал гээд “бүхэл 
дэлхий үймээн самуунд”2 байгаа мэт санагдав.

Эдгээр гай гамшгаас болоод олон сая хүн гэр 
орноосоо дайжиж, тоо томшгүй хүмүүсийн 
амьдрал сүйрчээ. Гэр бүл, нийгмийн зөрчилдөөн 
мөн хувь хүний айдас, эргэлзээ, биелээгүй хүсэл 
мөрөөдөл зэрэг нь биднийг зовлонд унагадаг. Ийм 
үед Лихайн амьдралын зорилго хэмээн заасан 
баяр баяслыг мэдрэхэд хэцүү байдаг.3

Бид бүгд хэзээ нэгэн цагт “Амар амгаланг 
хаанаас олох вэ? Миний тайтгарах газар хаана 
байна вэ…?”4 гэж асууж байсан. Бид мөнх бус 
амьдралын сорилт бэрхшээл дундаас баяр баяслыг 
хэрхэн олох билээ? гэж боддог.

Хариулт нь хэтэрхий энгийн санагдаж болох ч 
энэ нь Адамын үеэс л үнэн гэж батлагдсаар ирсэн. 
Аврагч маань болох Есүс Христэд анхаарлаа 
төвлөрүүлж, Түүний жишээг үзүүлж, заасан 
сайн мэдээнийх нь дагуу амьдрах үед мөнхөд 

үргэлжлэх баяр баясгалан ирдэг юм. Бид Есүс 
Христийн талаар суралцаж, итгэж, даган дуурайх 
тусам Түүнийг бүхий л эдгэрэл, амар амгалан, 
мөнхийн өсөлт хөгжлийн эх сурвалж гэдгийг 
илүү сайн ойлгодог. Тэрээр хүн нэг бүрийг Өөр 
дээрээ ирэхэд урьдаг5 бөгөөд энэ нь ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айрингийн тодорхойлсноор “хүмүүн 
төрөлхтний хүлээн авах хамгийн чухал урилга”6 
юм.

Есүс Христийн талаар суралцах

Бид Түүн дээр хэрхэн очих вэ? Өнгөрсөн 4-р 
сард ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, ахлагч 
М.Рассэлл Баллард нар биднийг Аврагчийн 
талаар судлахдаа “Амьд Христ”7-ийг судлахад 
урамшуулан дэмжсэн. Олон хүн уг уриалгыг 
хүлээн авч, адислагдсан билээ. Саяхан нэгэн найз 
маань насанд хүрсэн хүүхдүүддээ шүлэг бүрийг 
нь тайлбарласан, сайн мэдээний зургуудтай 
материал өгчээ. Тэр ач, зээ нарт нь үүнийг 
ойлгуулж, чээжлэхэд туслахыг хүсэн хүүхдүүдээ 
урамшуулан дэмжсэн байна. Хэсэг хугацааны 
дараа найз минь чээжилсэн шүлгээ урам зоригтой, 
өөртөө итгэлтэй уншиж буй зургаан настай ач 
охин Лэйнийхээ бичлэгийг хуваалцсан юм. Хэрвээ 
зургаан настай хүүхэд хийж чадаж байгаа юм 
бол би ч бас чадах юм байна гэж надад бодогдож 
билээ!

Би Есүс Христийн амьдрал, сургаалын талаар 
илүү анхааралтай судалж, “Амьд Христ”-ийг 
чээжлэх амлалт өгснөөр миний Аврагчаа гэсэн 
хайр, талархал өссөн. Уг сүнслэгээр өдөөгдсөн 
материалын өгүүлбэр бүр тохинууллыг багтааж, 
Түүний тэнгэрлэг үүрэг, дэлхийн номлолын 
талаарх ойлголтыг маань тэлсэн юм. Ийнхүү 
судалж, тунгаан бодох үедээ ойлгосон, мэдэрсэн 
зүйл минь Есүс үнэхээр “дэлхийн гэрэл, амь 
бөгөөд найдвар”8 гэдгийг баталсан. Түүнийг 

Та нарын баяр баясгалан дүүрэн болохын тулд

ХАЛАМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
ЖИЙН Б.БИНГАМ
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магтан дуулах эртний судрууд хийгээд орчин 
үеийн бошиглогчдын хэлж, бичсэн үгс “Түүний 
зам бол энэ амьдралд аз жаргал руу хөтлөх зам 
бөгөөд ирэх ертөнцөд мөнх амьдрал руу хөтлөх 
жим юм”9 гэдгийг гэрчилдэг.

Есүс Христэд итгэлтэй байх нь

Та Христийн амьдрал, сургаалыг олон арга 
замаар судалснаар Түүнд итгэх итгэл тань өснө. 
Тэрээр хувь хүн нэг бүрийг хайрладаг бөгөөд 
төгс ойлгодог гэдгийг та мэдэх болно. Тэрээр 
33 жилийн мөнх бус амьдралдаа эсэргүүцэл, 
хавчлага, өлсгөлөн, цангаа, зүдрэл10, ганцаардал, 
үг хэлний болон бие махбодын хүчирхийллийг 
амсаж11, эцэст нь нүгэлт хүмүүсийн гарт 
тарчлагдан үхсэн. Гетсеманийн цэцэрлэгт, 
Калварийн загалмайд Тэрээр бидний бүх өвчин, 
зүдгүүр, уруу таталт, өвдөлт, сул дорой чанарыг 
мэдэрсэн юм.12

Бид ямар ч зовлон амссан бай, Тэрээр эдгэрлийн 
эх булаг билээ. Аливаа төрлийн хүчирхийлэл, 

хайрт нэгнээ алдсан цочирдом мэдээ, архаг өвчин, 
хөгжлийн бэрхшээл, хилс хэрэг, харгис хэрцгий 
хавчлагыг туулж эсвэл нүгэл хилэнц, буруу 
ойлголтоос болж сүнслэг бэртэл авсан хэнийг 
ч дэлхийн Гэтэлгэгч эдгээж чадна. Гэвч Тэр 
урилгагүйгээр орж чадахгүй. Бид Түүн рүү ирж, 
гайхамшгуудаа үйлдэх боломжийг Түүнд олгох 
хэрэгтэй.

Хаврын нэгэн сайхан өглөө би цэвэр агаар 
амьсгалахаар хаалгаа онгорхой орхив. Нэгэн 
бяцхан шувуу хаалгаар орж ирээд, хүссэн газар 
нь биш болохыг ойлгон, өрөөгөөр нэг нисэж, 
зугтах гэж цонхны шилийг ахин дахин мөргөв. 
Би түүнийг хаалга руу эвтэйхэн чиглүүлэх гэсэн 
боловч тэр маш их айж байсан учраас цаашаа 
зугтан ниссээр явлаа. Эцэст нь ихэд ядарч 
сульдсан байдалтай цонхны хөшгөн дээр суув. 
Би хогийн шүүр аваад, шүүрний үзүүрийг уг 
шувууны айсхийн сууж байгаа газар руу дөхүүлэн, 
түүний хөл хавь руу нь аажуухан ойртуулахад 
тэрээр эргэлзэнгүй байдалтай үзүүр дээр нь 
гарлаа. Би шүүрийг аль болох хөдөлгөөнгүй 
барин, хаалга руу алгуурхнаар дөхөж очиход 
шувуу тэр даруй эрх чөлөөтэй болж, нисэн одсон 
юм.
Энэ шувуутай адил заримдаа бид Бурханы 
биднийг гэсэн хайрыг болон туслахсан гэсэн 
хүслийг ойлгодоггүй учраас итгэж найдахаас 
айдаг. Гэхдээ бид Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөө, 
Есүс Христийн номлолын талаар судлах явцдаа 
Тэдний цорын ганц зорилго бол бидний мөнхийн 
аз жаргал, өсөлт хөгжил гэдгийг ойлгодог.13

Биднийг асууж, хайж, тогших үед Тэд туслахдаа 
баяртай байдаг.14

Бид итгэлээ хөгжүүлж, Тэдний хариултыг 
даруухнаар нээлттэй хүлээн авах үед буруу 
ойлголт, таавар таамгийн хязгаараас чөлөөлөгдөж, 
урагшлах замаа хардаг юм.

Есүс Христ мөн амар амгалангийн эх булаг билээ. 
Тэрээр бидэнд ямар ч бэрхшээл тохиолдсон 
бай, биднийг “[Өөрийнхөө] өргөн уудам энгэрт 
тэврүүлэхэд”15 урьж, “бүх оюун ухаанаас дээгүүрх 
… амар тайванг”16 буюу Түүний Сүнс “бидний 
сэтгэл оюунд амар амгаланг”17 ярих үед ирдэг 
мэдрэмжийг амладаг. Хувийн сорилт, гэр бүлийн 



82

бэрхшээл, нийгэм улс төрийн хямрал байна 
уу хамаагүй Бурханы Төрсөн Ганц хүү зовж 
шаналсан бодгалийг маань тайтгаруулах хүчтэй 
гэдэгт итгэснээр амар амгалан ирэх болно.

Хорватын Карловац дахь цөөн гэгээнтний нэг 
Снежана Подвински өнгөрсөн жил зургаахан 
сарын дотор нөхөр болон эцэг, эхээ алдсаны дараа 
Аврагчаас тусламж эржээ. Цөхөрч туйлдсан ч гэр 
бүл үүрд мөнх гэсэн гэрчлэлтэйгээр Швейцарийн 
ариун сүм рүү аялахын тулд бүх хадгаламжаа 
зориулан, тэнд нөхөр, эцэг эхтэйгээ лацдан 
холбуулсан байна. Тэр ариун сүмд өнгөрөөсөн 
өдрүүдээ амьдралынхаа хамгийн сайхан үе гэж 
хуваалцсан юм. Тэрээр Есүс Христ, Түүний 
Цагаатгалын талаарх бат бөх гэрчлэлийнхээ ачаар 
эргэн тойрныхонд нь хүч чадал авчирсан амар 
амгалан, эдгэрлийг мэдэрчээ.

Есүс Христэд итгэх итгэл нь эдгэрэл, амар 
амгалангаас гадна өөр олон бэлгийг авчирдаг. 
Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн хуваалцсанаар 
“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”.18

Бид гэтэлгэл, амилуулалтын бэлгүүд бүхий 
Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар наманчилж, 

өөрчлөгдөн, мөнхөд өсөж хөгжих боломжтой. 
Биднийг дуулгавартай байх үед өгдөг Түүний 
хүч чадлын ачаар бид дан ганц өөрсдийнхөө 
хүчээр болж чадахаас илүү дээр хүмүүс болох 
боломжтой. Бид чухам яаж гэдгийг бүрэн 
ойлгохгүй байж болох ч Христэд итгэх итгэл 
маань өсөхийг мэдэрсэн бидний хүн нэг бүр 
бурханлаг мөн чанар, зорилгынхоо талаар илүү 
агуу ойлголтыг хүлээн авсан байдаг төдийгүй энэ 
нь биднийг уг ойлголтынхоо дагуу сонголтууд 
хийхэд хөтөлдөг.

Дэлхий биднийг “адгуус амьтны”19 зиндаанд доош 
авчрахыг оролдох боловч Бурхан бидний Эцэг 
хэмээх мэдлэг бидэнд бурханлаг чадавх, хааны 
удмын амлалтыг маань бататгаж өгдөг. Дэлхий 
амьдралын төгсгөл бол үхэл гэж бидэнд хэлсэн 
ч гэсэн Бурханы Төрсөн Ганц Хүү гэтэлгэгдэж, 
амилуулагдах боломжийг бидэнд өгсөн хэмээх 
мэдлэг бидэнд мөнхийн өсөлт хөгжилд найдах 
найдварыг өгдөг.

Есүс Христийг даган дуурай

Бид Есүс Христийн талаар суралцах тусмаа 
Түүнд итгэх улам агуу итгэлийг хөгжүүлж, аяндаа 
үлгэр жишээг нь дагах хүсэлтэй болж эхэлдэг. 
Түүний зарлигуудыг дагах нь бидний хамгийн 
агуу хүсэл болдог. Зүрх сэтгэл маань бусдын 
зовлон шаналлыг Түүн шиг ангижруулахыг хүсэж, 
өөрсдийн олж авсан амар амгалан, аз жаргалыг 
мэдрүүлэхийг эрмэлздэг юм.

Яагаад Түүн шиг үйлдэхийг хичээх нь тийм 
хүчирхэг байдаг вэ? Учир нь биднийг итгэлээ 
үйлдэл болгох үед Ариун Сүнс мөнхийн үнэний 
талаар гэрчилдэг.20

Бид Түүний үлгэр жишээг дагахад баяр 
баясал мэдэрч эхэлдэг бөгөөд Түүний замаар 
үргэлжлүүлэн явахдаа баяр баяслыг бүрэн дүүрэн 
мэдэрдэг гэдгийг Есүс мэддэг учраас шавь нартаа 
зарлигуудыг нь сахихыг зааварласан байдаг. 
“Миний баяр баясгалан та нар дотор байж, та 
нарын баяр баясгалан нь дүүрэн болохын тулд 
энэ бүхнийг Би та нарт хэлэв”21 гэж Тэрээр 
тайлбарласан.

Бидний гэрчлэл Есүс Христ дээр мөн Түүний 
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сайн мэдээний бат бөх суурин дээр суурилсан 
уу? Амьдралын шуурга биднийг нүдэхэд бид 
ухаан мэдрэлээ алдах шахам ном, интернэт 
постуудаас тусламж эрдэг бил үү? Есүс 
Христийн тухай мэдлэг, гэрчлэлтэй болж, 
тэдгээрийг хүчирхэгжүүлэхэд цаг гаргах нь 
зовлон бэрхшээлтэй, хүнд хэцүү цагт арвин их 
шагналуудыг авчрах болно. Судруудыг өдөр 
бүр унших, амьд бошиглогчдын үгсийг тунгаан 
бодох, утга учиртай хувийн залбирал хийх, долоо 
хоног бүр ариун ёслолоос анхааралтай хүртэх, 
Аврагчтай адил үйлчлэл үзүүлэх зэрэг ердийн үйл 
ажиллагаанууд нь баяр баясгалантай амьдралын 
үндэс суурь болдог.

Таныг баяр баясгалантай болгодог зүйл юу вэ? 
Урт өдрийн дараа хайртай нэгнээ харах нь уу? 
Ажлаа амжилттай гүйцэтгээд сэтгэл ханах нь уу? 
Хэн нэгний ачааг хөнгөлөөд, нүднээс нь гэрэл 
цацрахыг харах нь уу? Зүрх сэтгэлийн тань гүн 
рүү нэвтрэх дууллын үгс үү? Дотны найзтайгаа 
хөтлөлцөх нь үү? Адислалуудаа тунгаан бодох 
нам гүм мөчийг олж, тэдгээр адислалаа хуваалцах 
боломжийг хай. Та хөрш айлдаа эсвэл үймээн 
самуунтай энэ дэлхий ертөнц даяар ах, эгч нартаа 
үйлчилж, тэднийг өргөн дэмжвэл илүү агуу амар 
амгалан, эдгэрэл, бүр өсөлт хөгжлийг мэдрэх 
болно.

Түүнд ирэгтүн. Та амьдралаа Есүс Христэд 
төвлөрүүлснээр ямар ч нөхцөлд байсан баяр 
баяслыг олох болно гэдгийг би гэрчилж байна. 
“Зөвхөн Тэр л”22 хариулт нь юм. Хичээнгүйлэн 
суралцаж, Есүс Христэд итгэх илүү агуу итгэлийг 
хөгжүүлэн, Түүнтэй илүү адил болохыг хичээн 

Түүнийг таньж мэдэх цаг гарга. Үүнийг хийснээр 
бид “Тэнгэрлэг Хүүгийнх нь зүйрлэшгүй бэлгийнх 
нь төлөө Бурхандаа талархъя”23 гэж Лэйнийтэй 
хамт хэлэх урам зоригийг мэдрэх болно. Есүс 
Христийн ариун бөгөөд адислагдсан нэрээр, 
амен. 
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Бидний хамгийн гол анхаарал Бурханы бүх 
хүүхдэд боломжтой байдаг сүнслэг гайхамшгууд 
дээр төвлөрөх ёстой.

Жилийн өмнө 
би Калифорни 
мужид ажлаар явж 
байхдаа гадасны 
ерөнхийлөгчтэйгөө 
хамт Кларк, Холли 
Фэйлэс хоёртой 
болон тэдний гэр 
бүлийнхэнтэй 
уулзахаар гэрт нь 
очсон билээ. Надад 
тэднийг саяхан нэгэн 
гайхамшигтай учирсан 

гэж хэлсэн. Биднийг очиход Кларк нуруу болон 
хүзүүндээ бэхэлгээ хийж, гараа сойсноос болоод 
бидэнтэй босож мэндлэх гэж ихэд зовов.

Ердөө хоёрхон сарын өмнө Кларк, түүний хүү 
Тай болон барагцаалбал өөр 30 залуу эрэгтэй, 
тэдний удирдагчид Калифорни мужийн хамгийн 
өндөр оргилуудын нэг болох Шаста уулын 4322 
метр өндөр ноён оргилд авирах адал явдал дүүрэн 
гадасны үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ. Хүнд 
хэцүү аяллын хоёр дахь өдөр ихэнх авирагч уулын 
оргилд хүрч, санаанд багтамгүй амжилт гаргасан 
нь олон сар бэлтгэл хийсний үр дүн байв.

Тэр өдөр оргилд хүрсэн анхны хүмүүсийн нэг 
нь Кларк байлаа. Тэр оргилын ирмэг хавьцаа 
түр амсхийгээд босож, алхаж эхэлжээ. Ингэхдээ 
тэрээр бүдэрч, хавцлын ирмэг даван ууц 
нуруугаараа ойролцоогоор 12 метрийн өндрөөс 
унаж, дараа нь хяналтаа алдсанаас болоод дахин 
91 метр газарт мөсөрхөг хэвгийгээр өнхөрчээ. 
Кларк гайхалтайгаар амьд гарсан ч хүнд бэртэж, 
хөдөлж ч чадахгүй байв.

Энэ ослын үед Кларкад тохиолдсон гайхамшгууд 
зөвхөн эхлэл байсан юм. Эхэлж түүн дээр очсон 
хүмүүсийн зарим нь ууланд осолдсон хүмүүсийг 
аврах хөтчүүд болон түргэн тусламжийн 
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн авирагчдын баг байсан 
нь “тохиолдлынх” байв. Тэд хүчтэй өвдөлтийг 
нь тэр даруй зогсоогоод, түүнийг дулаан 
байлгах хэрэгслээр хангасан байна. Энэ баг мөн 
“тохиолдлоор” харилцааны шинэ төхөөрөмж 
шалгаж байсан тул түүгээрээ гар утасны сүлжээ 
барьдаггүй газраас яаралтай тусламж дуудах 
хүсэлт явуулжээ. Ингээд Шаста уулаас нэг 
цагийн зайтай газраас жижиг нисдэг тэргийг 
тэр даруй илгээсэн байна. Хөлөг онгоцны хэр 
чадлаас хэтэрсэн өндөрлөг газарт мөн тогтворгүй 
салхитай байхад газардах оролдлогыг хоёр ч 
удаа аюултай байдалд амжилтгүй хийсний дараа 
нисгэгч гурав дахь бөгөөд сүүлчийн оролдлогоо 
хийжээ. Нисдэг тэргийг арай өөр өнцгөөс 
хүрч ирэх үед салхины байдал “тохиолдлоор” 
өөрчлөгдөж, нисдэг тэрэг Кларкийг нисгэгчийн 
суудлын арын жижиг тасалгаанд тун яаралтай, 
өвтгөн байж чихэн оруулах хангалттай хугацаанд 
газардах боломжтой болов.

Кларкийг гэмтлийн төвд очиход эмнэлгийн 
үзлэгээр түүний хүзүү, нуруу, хавирга, бугуйнд 
хэд хэдэн газраар яс хугарч, уушиг нь цоорч мөн 
энд тэндээ зүсэгдэж, шалбарсныг тогтоожээ. 
Энэ эмнэлэгт жилд ховорхон ирдэг нэр хүндтэй 
мэдрэлийн гэмтлийн мэс засалч тэр өдөр тэнд 
“тохиолдлоор” ажил үүргээ гүйцэтгэж таарав. 
Тэр эмч нугас болон гүрээний гол судсандаа ийм 
их гэмтэл авсан ч тэссээр ирээд, амь гарсан хүн 
урьд нь хэзээ ч харж байгаагүй хэмээн дараа нь 
дурсжээ. Кларк амьд гарсан төдийгүй хөл дээрээ 
бүрэн зогссон юм. Өөрийгөө шашингүй үзэлтэн 
хэмээдэг энэ мэс засалч Кларкийн нөхцөл байдал 
олж авсан мэдрэлийн гэмтлийн бүх шинжлэх 
ухааны мэдлэгийнх нь эсрэг гэмээр байсан тул 
гайхамшиг л болж таарлаа гэжээ.

Гайхамшгуудын өдөр байхаа больсон гэж үү?
ДАЛЫН

АХЛАГЧ ДОНАЛД Л.ХОЛЛСТРОМ
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Кларк, Холли хоёрыг онцгой сэтгэгдэл төрүүлсэн 
энэ түүхийг ярьж дууссаны дараа би юу гэж 
хэлэхээ мэдэхгүй байлаа. Учир нь энэ бол зүгээр 
нэг ил тод гайхамшиг төдий биш, харин бүр 
агуу зүйл байсан юм. Холли болон зочны өрөөнд 
эцэг эхээ тойрон сууж байгаа таван хөөрхөн 
хүүхэд, тэр өдөр юу ч тохиолдсон байсан хүлээн 
авах байсан мөн сүнслэгээр хөгжиж дэвжсээр 
байх байсан тэдний итгэлтэй байдал надад гүн 
сэтгэгдэл төрүүлсэн. Кларк, Холли хоёр, том 
хүүхдүүд болох Тай, Портер нартайгаа өнөөдөр 
энэ Чуулганы төвд бидэнтэй хамт байна.

Би Фэйлэсийн гэр бүлд тохиолдсон явдлыг 
эргэцүүлэн бодож байхдаа ийм нөхцөл байдалд 
байгаа бусад олон хүний талаар тунгаан бодсон. 
Гайхамшиг хэзээ ч ирээгүй ч хэмжээлшгүй итгэл-
дүүрэн байдаг, санваарын-адислал-хүлээн авагч, 
зогсолтгүй-залбирдаг, гэрээгээ-сахидаг, найдвар-
дүүрэн хожмын үеийн гэгээнтнүүд яах болж байна 
вэ? Ядаж л тэд ийм замаар гайхамшгийг ойлгодог. 
Ядаж л ийм байдлаар бусад хүн гайхамшгийг 
хүлээн авч буй харагддаг.

Олон жил эсвэл хэдэн арван жил, бүр бүхий л 
мөнх бус амьдралынхаа турш бие махбод, оюун 
бодол хийгээд сэтгэл санаагаараа туйлын зовж 
шаналж байгаа хүмүүсийг яасан гэх вэ? Хэт 
залуудаа нас барж байгаа хүмүүс яах болж байна 
вэ?

Ердөө хоёрхон сарын өмнө, ариун сүмийн эрхийн 
бичиг бүхий гэрлэсэн хоёр хос бүрэн цагийн 
гурван номлогч, бусад таван хүүхдийн хамт 
ойрхон газар руу нисэхээр жижиг нисдэг тэргээр 
явжээ. Тэд нисэхээсээ өмнө аюулгүй байдлынхаа 
төлөө залбирсан гэдэгт мөн нисдэг тэргээ 
осолдохоос өмнө ноцтой техникийн асуудал 
гарахад үнэн сэтгэлээсээ залбирсан гэдэгт би 
итгэлтэй байна. Хэн ч амьд гараагүй. Тэднийг 
яасан гэж бодох вэ?

Сайн хүмүүст болон тэдний хайртай нэгэнд 
Мормоны тавьсан “Гайхамшгуудын өдөр байхаа 
больсон гэж үү”1 гэсэн асуултыг тавих шалтгаан 
бий юү?

Миний хязгаарлагдмал мэдлэг яагаад заримдаа 
тэнгэрлэг оролцоо хөндлөнгөөс гарч ирдэг, яагаад 

заримдаа гарч ирдэггүй болохыг тайлбарлаж 
чадахгүй байна. Магадгүй, бид юу гайхамшгийг 
бүрдүүлдгийг сайн ойлгохгүй байж болно.

Бид ихэнхдээ гайхамшгийг анагаахын шинжлэх 
ухаан бүрэн тайлбар өгч чадахааргүй байдалд 
эдгэсэн эсвэл тодорхой өдөөлтөд анхаарал 
хандуулснаар ослын аюулаас зайлсхийсэн 
жишээгээр дүрсэлдэг. Хэдий тийм ч гайхамшгийг 
“мөнх бус хүмүүс үл ойлгох бурханлаг хүчээр 
дамжин ирдэг сайн үйлс”2 хэмээн тодорхойлох нь 
мөн чанараараа илүү мөнхийн шинжтэй зүйлст 
өргөн дэлгэр ойлголт өгдөг. Энэ тодорхойлолт 
нь гайхамшгийг хүлээн авч буй хүний гүйцэтгэх 
итгэлийн нэн чухал үүргийг нь цэгнэж үзэх 
боломжийг бидэнд олгодог.

Моронай “мөн итгэлийнхээ дарааг хүртэл 
хэн ч хэзээ ч гайхамшгийг үйлдсэн нь үгүй”3 
хэмээн заасан. Аммон “Тийн хүмүүн итгэлээрээ 
дамжуулан, агуу гайхамшгуудыг хийж болох 
нэгэн аргаар Бурхан хангажээ”4 гэж тунхагласан. 
Их Эзэн Иосеф Смитэд “Учир нь бибээр Бурхан 
болой, … мөн миний нэрэнд итгэх тэд бүгдэд 
гайхамшгуудыг үзүүлэх болно би”5 гэдгийг 
илчилсэн.

Небухаднезар хаан Шадрах, Мешах, Абед-него 
нарыг өөрийн бүтээсэн алтан хөрөгт “харин та 
нар мөргөхгүй бол дүрэлзсэн галтай зууханд … 
хаягдана” хэмээн сүрдүүлэн мөргөхийг шаарддаг. 
Тэгээд тэднээр “Ямар бурхан миний гараас та 
нарыг аварч чадах билээ?”6 гэж даажигнажээ.

Тэдгээр гурван сүсэг бишрэлтэй шавь “Нэгэнт 
ийм болсон бол, бидний үйлчилдэг Бурхан 
биднийг дүрэлзсэн галтай зуухнаас аварч чадах 
бөгөөд … Хэдийгээр тэгэхгүй байсан ч, хаан 
минь, бид таны бурхдад үйлчлэхгүй”7 гэж хэлсэн.

Тэд Бурхан тэднийг аврах болно гэдэгт бүрэн 
итгэлтэй байж, “хэдийгээр тэгэхгүй байсан ч” 
Түүний төлөвлөгөөнд бүрэн итгэж байв.

Үүнтэй адилаар ахлагч Дэвид А.Бэднар санваарын 
адислал авахыг хүссэн нэгэн залуу эрэгтэйгээс 
“Хэрэв үйлчлэлээ үргэлжлүүлэхээр үхлээр 
дамжин сүнсний дэлхийд залуу насандаа очих нь 
Тэнгэрлэг Эцэгийн маань хүсэл байх юм бол танд 
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Түүний хүсэлд захирагдаж эдгэхгүй байх итгэл 
байна уу?”8 хэмээн нэг удаа асуусан байдаг. Үүрд 
мөнхөд эдгээгдэж болохын тулд дэлхийн өвчин 
шаналлаас “эдгээгдэхгүй байх” итгэл бидэнд бий 
юү?

“Бид итгэлээ юун дээр тавих вэ?” гэсэн чухал 
асуултыг эргэцүүлэн бодох хэрэгтэй. Итгэл маань 
зүгээр л өвдөлт, шаналлаас илааршихыг хүсэхэд 
чиглэж байна уу эсвэл Бурхан Эцэг, Түүний 
ариун төлөвлөгөө, Христ Есүстэд болон Түүний 
Цагаатгалд бат бөх төвлөрч байна уу? Эцэг, Хүүд 
итгэх итгэл бол мөнх байдалд бэлтгэж байхдаа 
Тэдний хүслийг ойлгож, хүлээн авах боломжийг 
бидэнд олгодог.

Өнөөдөр би гайхамшгуудын тухай гэрчилж байна. 
Бурханы хүүхэд байх нь гайхамшиг юм.9

Түүний дүр төрхөөр, Түүнтэй адил төстэй 
бүтээгдсэн бие махбодыг хүлээн авах нь 
гайхамшиг.10

Аврагчийн бэлэг бол гайхамшиг.11

Есүс Христийн Цагаатгал бол гайхамшиг.12

Мөнх амьдралыг олж авах чадавх нь гайхамшиг 
юм.13

Мөнх бус байдалд бие махбодоо хамгаалж, 
эдгээгдэхийн төлөө залбирч, ажиллах нь сайн 
хэрэг ч бидний хамгийн гол анхаарал Бурханы 
бүх хүүхдэд боломжтой байдаг сүнслэг 
гайхамшгууд дээр төвлөрөх ёстой. Бидний угсаа 
гарал, яс үндсээс мөн наманчилсан л бол бидний 
юу хийсэн, бидэнд юу тохиолдсон гэдгээс үл 
хамааран бидэнд эдгээр гайхамшгийг хүлээн авах 
эн тэнцүү боломж байдаг. Бид гайхамшгууд дунд 
амьдарч байгаа бөгөөд илүү олон гайхамшиг 
биднийг хүлээж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Тэнгэрлэг Эцэгийн маань аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөөнд биднийг бурханлаг мөн чанарын 
хуваалцагч болгох сургаал, ёслол, гэрээ болон 
үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтууд орсон 
байдаг.

Бидний хүн нэг 
бүрд өдөр бүр 
тулгардаг томоохон 
сорилтуудын нэг бол 
дэлхийн асуудалд 
өөрсдийн хамаг цаг 
хугацаа, хүч чадлыг 
зориулчихаад, хамгийн 
чухал ач холбогдолтой 
мөнхийн зүйлсийг үл 
тоомсорлодог явдал 
юм.1 

Бид маш олон үүрэг хариуцлага хүлээн, шахуу 
хуваарьтай байдаг зэргээс болж амин чухал 
сүнслэг зүйлсээ мартдаг төдийгүй тэдгээрт 
төвлөрөхөд тэр болгон анхаарлаа хандуулж 
чадахгүй байх нь бий. Заримдаа бид хурдан гүйх 
гэж хичээсээр хаашаа, яагаад гүйж байгаагаа 
умартдаг.

Төлөөлөгч Петр Есүс Христийн шавь болох 
бидэнд дараах зүйлсийг сануулсан. Тэрээр 
“Өөрийнхөө алдар ба давуу чанараар биднийг 
дуудсан Түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан 
Түүний бурханлаг хүч бидэнд амь болоод 
сүсэглэлд хамаатай бүхнийг соёрхсон.

Эдгээрээр дамжуулан Тэр бидэнд үнэтэй бөгөөд 
гайхамшигт амлалтуудаа соёрхсон. Ингэснээр 
та нар энэ дэлхийд тачаалаар байх ялзралаас 
ангижирснаар бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч 
болох юм”2 хэмээн хэлсэн билээ.

Би өөрийнхөө захиасад энэ мөнх бус аялалд 

бид хаашаа мөн яагаад явж байгаагийн бодит 
сануулагч болох Петрийн дүрсэлсэн үнэтэй 
бөгөөд гайхамшигт амлалтуудад ач холбогдол өгч, 
онцгойлон анхаарна. Мөн би эдгээр чухал сүнслэг 
амлалтыг санахад Хүндэтгэлийн өдөр, ариун 
сүм, гэр орон маань тус бүр ямар ямар үүрэг 
гүйцэтгэдэг талаар ярих болно.

Биднийг эдгээр чухал үнэнийг хамтдаа эргэцүүлэн 
бодох үед Ариун Сүнс бидний хүн нэг бүрд 
зааж сургах болтугай хэмээн би чин сэтгэлээсээ 
залбирч байна.

Бидний бурханлаг мөн чанар 

Тэнгэрлэг Эцэгийн маань аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөөнд биднийг бурханлаг мөн чанарын 
хуваалцагч болгох сургаал, ёслол, гэрээ болон 
үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтууд орсон 
байдаг. Түүний төлөвлөгөө бидний мөнхийн 
мөн чанарыг болон суралцах, өөрчлөгдөх, 
өсөж хөгжих, эцсийн эцэст Түүнтэй үүрд хамт 
амьдрахын тулд дагах ёстой замыг тодорхойлдог.

Би “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”-ийг 
хэлж байна.

“Бурхан бүх хүн төрөлхтөн, эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн. Хүн 
бүр Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн хайртай сүнслэг охин, 
хүү нь бөгөөд хүн бүр бурханлаг шинж чанар, 
хувь тавилантай юм. …

Мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд сүнслэг охид 
хөвгүүд Бурханыг Мөнхийн Эцэг хэмээн мэдэж, 
биширч, мөнх амьдралыг өвлөн авах тэнгэрлэг 
хувь заяагаа бүрэн дүүрэн ухааран ойлгож, төгс 
төгөлдөр болон хөгжин дэвшихийн тулд бие 
махбодтой болж, энэ дэлхийд амьдрах тухай 
Түүний төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрсөн юм.”3

Үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтууд

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ ДЭВИД А.БЭДНАР



88

Бурхан хүүхдүүддээ Өөрийнх нь төлөвлөгөөний 
зарчмуудыг болон Хайрт Хүүгийнх нь үлгэр 
жишээг дагаж, зарлигуудыг сахин, итгэлтэйгээр 
эцсээ хүртэл тэвчих юм бол Аврагчийн 
Гэтэлгэлийн ариун журмаар дамжуулан “Бурханы 
бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх 
амьдралтай байх болно”4 хэмээн амласан. Мөнх 
амьдрал бол хамгийн үнэтэй бөгөөд гайхамшигт 
амлалт мөн.

Сүнсээр дахин төрөх нь

Бид алдар суу, ариун журам руу хөтлөх Их 
Эзэний дуудлагыг зөвшөөрч, хүлээн авснаар 
үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтыг илүү 
бүрэн дүүрэн ойлгож, бурханлаг мөн чанараас 
хуваалцаж эхэлдэг. Петрийн дүрсэлснээр, энэ 
дэлхийн завхралаас зайлсхийхийг хичээснээр энэ 
дуудлагыг биелүүлдэг.

Бид Аврагчид итгэн, дуулгавартай урагшлах юм 
бол Түүний Цагаатгал, Ариун Сүнсний хүчээр 
“бидэнд хилэнцийг үйлдэх хүслийг үгүй болгох, 
харин үргэлж сайныг хийх болгон, бидэнд, өөрөөр 
хэлбэл бидний зүрх сэтгэлд хүчирхэг өөрчлөлт 
[бий болгодог].”5

Бид “Бурханаар төрж, эгэл хийгээд унасан 
байдлаасаа зөв шударга байдалд орж өөрчлөгдөн, 
Бурханаар гэтэлгэгд[дэг.]”6

“Тиймээс хэрэв хэн нэгэн хүн Христ дотор 
байвал тэр хүн шинэ бүтээл мөн. Хуучин юмс нь 
өнгөрчээ. Харагтун, шинэ болсон байна.”7

Бидний мөн чанарт иймэрхүү цогц өөрчлөлт тэр 
даруй эсвэл нэг дор хийгдэх нь юу л бол. Бид 
Аврагчтай адил “эхлээд бүрэн байдлыг [хүлээн 
авсан] нь үгүй, харин ач ивээл дээр ач ивээлийг”8 
хүлээн авдаг. “Их Эзэн Бурхан хэлэв: Учир нь 
болгоогтун, би хүмүүний үрст шат шатаар, дүрэм 
дүрмээр, энд бяцхан мөн тэнд бяцханыг өгөх 
болно; мөн миний дүрмүүдийг анхааран сонсох, 
мөн миний зааварт чих тавих тэд адислагдсан 
болой, учир нь тэд мэргэн ухаанд суралцах 
болно.”9

Санваарын ёслол ба ариун нандин гэрээнүүд 
нь энэхүү сүнсээр дахин төрөх үргэлжилсэн 

үйл явцад нэн чухал төдийгүй үнэтэй бөгөөд 
гайхамшигт амлалтыг бидэнд өгдөг Бурханы 
оноосон арга юм. Ёслолуудыг зөв зохистой 
хүлээн авч, үргэлж дурсан санаж байх юм бол 
энэ нь бурханлаг байдлын хүчийг амьдралд 
маань авчирдаг тэнгэрийн сувгийг нээж өгдөг. 
Гэрээнүүдийг байнга хүндэтгэж, үргэлж санаж 
байх юм бол мөнх бус болон мөнх амьдралын 
зорилго, адислалуудын аль алиныг хүлээн авна.

Жишээлбэл, Бурхан итгэлтэй байдлын маань 
дагуу биднийг Бурхан Тэргүүтэний гурав 
дахь гишүүнтэй, тухайлбал Ариун Сүнстэй 
байнга нөхөрлүүлж,10 мөн бид Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжуулан нүглүүдийнхээ 
ангижралыг байнга хүлээн авч, хадгалж үлдэ[н],11 
энэ дэлхийд амар амгаланг хүлээн авахы[н]12 
зэрэгцээ Аврагч үхлийн хүлээсийг тасчин, булшин 
дээр ялалт байгуул[ж],13 гэр бүлүүд энэ амьдралд 
болон үүрд мөнхөд хамт байна хэмээн амладаг.

Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүддээ өгдөг үнэтэй 
бөгөөд гайхамшигт амлалт бүрийг тоочиж, бүрэн 
тайлбарлах боломжгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Гэвч 
саяын миний хагас дутуу танилцуулсан амлагдсан 
адислалууд ч гэсэн бидний хүн нэг бүрийг 
“гайхширч,”14 Есүс Христийн нэрээр “доош 
сөхөрч, Эцэгийг бишрэн шүтэх”15-д хүргэдэг 
билээ.

Амлалтуудыг санах нь

Ерөнхийлөгч Лорэнзо Снөү “Бид амьдралын 
агуу зорилгыг буюу биднийг мөнх бус байдалд 
байлгахаар ийшээ илгээсэн Тэнгэрлэг Эцэгийн 
учир шалтгааныг мөн дуудагдсан ариун нандин 
дуудлагаа умартахдаа хурдан бөгөөд … түр 
зуурын, өчүүхэн зүйлсийг ялан дийлэхийн оронд 
тэдгээрийг [түр зуурын зүйлсийг] давж гарахад 
бидэнд туслах чадалтай Бурханы тэнгэрлэг 
тусламжийг хүлээн авах боломжийг ашиглалгүй, 
өөрсдийгөө дэлхийн түвшинд аваачдаг”16 хэмээн 
сэрэмжлүүлсэн.

Хүндэтгэлийн өдөр, ариун сүм хоёр нь дэлхийн 
түвшнийг болоод завхралыг давж гарахад бидэнд 
туслах Бурханы өгсөн тэнгэрлэг тусламжийн 
онцгой хоёр эх сурвалж юм. Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар сахих, ариун сүмд орох хоёрын үндсэн 
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зорилго хоорондоо уялдаа холбоотой ч бид 
эхэндээ ялгаатай гэж бодож магадгүй. Харин би 
энэ хоёрын зорилго яг адилхан бөгөөд биднийг 
хувь хүнийхээ хувьд болон гэр бүл дотроо сүнслэг 
байдлаар хүчирхэгжүүлэхийн тулд хамтран 
ажилладаг гэдэгт итгэдэг.

Хүндэтгэлийн өдөр

Бурхан бүх зүйлийг бүтээснийхээ дараа долоо 
дахь өдөр нь амарч, долоо хоногийн нэг өдрийг 
Өөрийг нь санахад хүмүүст туслах амралтын өдөр 
байх ёстой гэж зарлиглажээ.17

Хүндэтгэлийн өдөр бол Бурханы цаг бөгөөд 
энэ нь Түүнийг шүтэн биширч, үнэтэй бөгөөд 
гайхамшигт амлалтуудыг нь хүлээн авч мөн 
дурсан санах ариун нандин цаг юм.

Их Эзэн энэ эрин үед дараах удирдамж 
чиглүүлгийг өгсөн билээ.

“Мөн чи өөрийгөө дэлхийгээс илүү бүрэн дүүрэн 
толбогүй байлгаж болохын тулд, чи залбирлын 
өргөөнд очиж мөн миний ариун өдөрт ариун 
ёслолуудаа өргөх ёстой;

Учир нь үнэнээр энэ бол хөдөлмөрүүдээсээ 
амрахаар, мөн Бүхний Дээдэд чи бүхнээ 
зориулахаар чамд өгөгдсөн өдөр юм”18 хэмээн 
зааж чиглүүлсэн.

Иймээс бид Хүндэтгэлийн өдөр ёслолуудад 
оролцож, гэрээнүүдийн талаар суралцан, 
тэдгээрийг хүлээн авч, дурсан санаж, шинэчлэх 
замаар Хүүгийн нэрээр Эцэгийг шүтэн биширдэг. 
Түүний ариун өдрөөр бидний бодол, үйлс, зан 
байдал Бурханд үзүүлж буй тэмдэг бөгөөд 
Түүнийг гэсэн хайрын маань илрүүлэгч юм.19

Хүндэтгэлийн өдрийн өөр нэгэн зорилго бол 
бидний харцыг дэлхийн зүйлсээс холдуулан, мөнх 
байдлын адислал өөд чиглүүлэх явдал билээ. 
Энэхүү ариун нандин үед бид завгүй амьдралын 
ердийн хэв загвараас холдсоноор үнэтэй бөгөөд 
гайхамшигт амлалтуудыг хүлээн авч, дурсан 
санаж, “Бурханд найдан амьдарч,”20 бурханлаг 
мөн чанарын хуваалцагч болж чадна.

Ариун нандин ариун сүм

Их Эзэн зөв зохистой гэгээнтнүүд өөрсдийнхөө 
төлөө болон нас барагсдынхаа төлөө сайн 
мэдээний ариун нандин зан үйл, ёслолуудыг 
гүйцэтгэж болох ариун сүмийг буюу ариун нандин 
газруудыг барихыг хүмүүстээ зарлигласаар 
ирсэн. Ариун сүм бол шүтэн бишрэх бүхий л 
газрууд дотроос хамгийн ариун нь билээ. Ариун 
сүм үнэндээ Их Эзэний өргөө, Бурханыг шүтэн 
биширч, Түүний үнэтэй бөгөөд гайхамшигт 
амлалтуудыг хүлээн авч, дурсан санахад 
зориулагдсан ариун газар юм.

Их Эзэн энэ эрин үед “Өөрсдийгөө зохион 
байгуул; хэрэгтэй зүйл болгоныг бэлтгэ; мөн 
өргөө, бүр залбирлын өргөө, мацгийн өргөө, 
итгэлийн өргөө, суралцахын өргөө, алдар 
суугийн өргөө, дэг журмын өргөө, Бурханы 
өргөөг байгуулагтун”21 хэмээх удирдамжийг 
өгсөн. Ариун сүмд шүтэн бишрэх гол зорилго 
бол ёслолуудад оролцон, гэрээнүүдийн талаар 
суралцаж, тэдгээрийг хүлээн авч, санан дурсах 
явдал юм. Бид ариун сүм дотор өөрсдийн байнга 
очдог газруудад байдгаасаа өөрөөр бодож, 
үйлдэж, хувцасладаг.

Ариун сүмийн гол зорилго бол бидний харцыг 
дэлхийн зүйлсээс холдуулан, мөнх байдлын 
адислалууд өөд чиглүүлэх явдал билээ. Бид 
дадаж хэвшсэн дэлхийн орчноос түр ч атугай 
холдон, үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудыг 
хүлээн авч, дурсан санаснаар “Бурханд найдан 
амьдарч,”22 бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч 
болж чадна.

Хүндэтгэлийн өдөр, ариун сүм хоёр тусдаа хэдий 
ч хоёулаа Бурханыг шүтэн биширч, хүүхдүүддээ 
үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудыг нь 
хүлээн авч, дурсан санахад зориулсан ариун цаг 
мөч, орон зай гэдгийг анхаарна уу. Бурханы бий 
болгосон тусламжийн энэ хоёр эх сурвалжийн 
үндсэн зорилго яг адилхан. Энэ нь бидний 
анхаарлыг Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Төрсөн Ганц 
Хүү, Ариун Сүнсэнд мөн Аврагчийн сэргээгдсэн 
сайн мэдээний ёслол, гэрээнүүдтэй холбоотой 
амлалтуудад хүчтэйгээр ахин дахин хандуулдаг 
юм.
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Бидний гэр орон

Хамгийн гол нь, гэр орон бол хувь хүн, гэр бүлүүд 
Бурханы үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудыг 
хамгийн үр дүнтэй дурсан санадаг, цаг хугацаа, 
орон зайг хамгийн оновчтой хослуулсан газар 
байх ёстой. Ням гаргийн цуглаануудад оролцож, 
ариун сүмийн ариун нандин оршихуйд орохоор 
гэрээсээ гарах нь туйлын чухал ч хангалтгүй 
юм. Бид эдгээр ариун нандин үйл ажиллагаанаас 
сүнс, хүч чадлыг өөрсдөдөө төдийгүй гэр 
орондоо авчирсан үед л мөнх бус амьдралын агуу 
зорилгуудад харцаа чиглүүлж, дэлхийн завхралыг 
ялан дийлж чадна. Бидний Хүндэтгэлийн өдрийн 
болон ариун сүмийн туршлага хувь хүн, гэр 
бүлүүдэд болон бидний гэр оронд сурч мэдсэн гол 
чухал хичээлүүдийг нь сануулж, Ариун Сүнсний 
оршихуй, хүчээр мөн Их Эзэн Есүс Христэд 
хөрвөх байнгын гүн гүнзгий хөрвөлтөөр, Бурханы 
мөнхийн амлалтуудад тавих “найдварын төгс 
гэрлээр”23 урамшуулан зоригжуулдаг сүнслэг 
хурдасгуур болох ёстой.

Хүндэтгэлийн өдөр, ариун сүм хоёр нь “тэнгэр дэх 
юмс болон газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор 
нэгтгэх”25 “илүүтэй онцгой замыг”24 гэр орондоо 
бий болгоход бидэнд тусалдаг. Бид Түүний ариун 
нандин цагаар гэр орондоо юу хийх, ариун нандин 
орон зайд нь юу сурах нь бурханлаг мөн чанарын 
хуваалцагч болоход нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Амлалт ба гэрчлэл

Бид мөнх бус амьдралын тогтмол бөгөөд өдөр 
тутам хийдэг зүйлсдээ амархан дарагдаж болно. 
Унтах, идэх, хувцаслах, ажиллах, тоглох, дасгал 
хийх зэрэг сурч дадсан олон үйл ажиллагаа 
шаардлагатай бөгөөд чухал. Гэвч эцсийн эцэст, 
бидний хэн болох нь Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний 
талаарх бидний мэдлэгийн мөн Тэднээс суралцах 
хүслийн үр дүн бөгөөд амьдралынхаа туршид 
өдөр тутам хийсэн зүйлсийн маань үр дүн төдий 
зүйл биш билээ.

Сайн мэдээ нь тус тусад нь хийж гүйцэтгэх 
ёстой ажлын жагсаалтаас хавьгүй чухал, утга 
учир бүхий зүйл бөгөөд бидэнд Тэнгэрлэг Эцэг, 
Их Эзэн Есүс Христтэй адилхан болоход, бүр 
бурханлаг мөн чанарын хуваалцагчид болоход 

туслах “холбо[н],”26 сүлжиж бүтээсэн үнэний 
гайхамшигт аравч юм. Үнэндээ, бүхнийг хамарсан 
энэхүү сүнслэг бодит байдлыг дэлхийн дур хүсэл, 
асуудал, өдөр тутмын ердийн зүйлс давамгайлах 
юм бол бид сохорч, уг зорилгоос алсуур хай[ж]27 
байгаа хэрэг болно.

Бид ухаалаг байж, Ариун Сүнсийг хөтчөө 
болгохоор урих үед28 Тэрээр бидэнд юу үнэн 
болохыг зааж өгнө гэдгийг би амлаж байна. 
Биднийг мөнхийн хувь заяагаа дагаж, бурханлаг 
мөн чанарын хуваалцагч болохыг хичээх үед 
“Тэрээр Христийн талаар гэрчлэн, оюуныг маань 
тэнгэрлэг ойлголтоор гэгээрүүлнэ.”29

Бидний ёслол, гэрээнүүдтэй холбоотой үнэтэй 
бөгөөд гайхамшигт амлалтууд үнэн гэдгийг би 
гэрчилж байна. Их Эзэн “Эсвээс, өөрөөр хэлбэл, 
энэ нь та нарын авралын төлөө та нарт эргэж 
болохын тулд та нар миний өмнө хэрхэн үйлдэж 
болох талаар би та нарт удирдамж өгч байна.

Миний хэлснийг та нар хийхэд Их Эзэн бибээр 
үүрэг хүлээдэг; гэвч миний хэлснийг та нар үл 
хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй”30 хэмээн 
тунхагласан билээ.

Тэнгэрлэг Эцэг маань амьд бөгөөд авралын 
төлөвлөгөөний зохиогч гэдгийг би гэрчилж байна. 
Есүс Христ бол Түүний Төрсөн Ганц Хүү, бидний 
Аврагч, Гэтэлгэгч юм. Тэр амьд бөгөөд Эцэгийн 
төлөвлөгөө, амлалт, Аврагчийн Цагаатгал, 
Ариун Сүнсний нөхөрлөл зэрэг нь энэ дэлхийд 
амар амгаланг, ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг 
боломжтой болгодог гэдгийг би гэрчилж байна.31

Би энэ бүхнийг Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Энэ мөнх бус амьдралд бид өөрсдөдөө тохиолдох 
бүх зүйлийг хянаж чадахгүй ч амьдралын 
өөрчлөлтүүдэд хэрхэн хандахаа бүрэн хянаж 
чадна.

1998 оны хавар Кэрол 
бид хоёрт бизнесийн 
аяллаа гэр бүлийн 
амралттайгаа нэгтгэж, 
дөрвөн хүүхэд болон 
бэлэвсрээд удаагүй 
байсан хадам ээжтэйгээ 
хамт Хавай руу хэд 
хоногоор явах боломж 
олдсон юм.

Хавай руу нисэхийн 
өмнөх орой дөрвөн 

сартай Жонатон хүү маань хоёр чихэндээ халдвар 
авсан болох нь тогтоогдож, дор хаяж гурваас 
дөрвөн өдрийн дараа л аялах боломжтой гэж 
хэлэв. Кэрол Жонатонтой хамт гэртээ үлдэж, 
харин би бусад гэр бүлийнхнээ аваад аялахаар 
болсон.

Энэ нь миний төсөөлж байсан аялал биш байсныг 
илтгэсэн анхны тохиолдол зорьсон газраа очсоны 
дараахан болсон юм. Сарны туяанд далдуу 
моддоор хүрээлүүлсэн замаар далайг харан 
алхахдаа би уг арлын үзэсгэлэнгийн талаар 
өөрийн эрхгүй дуу алдах яг тэр романтик мөчид 
Кэрол руу биш, хадам ээжийнхээ нүд рүү харж 
байв. Энэ дашрамд би хадам ээждээ үнэхээр 
их хайртай гэдгээ нэмж хэлмээр байна. Энэ нь 
миний хүсэж хүлээсэн зүйл биш байсан. Кэрол ч 
бас өвчтэй бяцхан хүүгээ асран, гэртээ ганцаараа 
амралтаа өнгөрөөнө гэж төсөөлөөгүй байсан юм.

Бидний амьдралд хүсэн хүлээгээгүй зам дээр 
бүтэлгүйтсэн аяллаас илүү хүнд хэцүү нөхцөл 
байдалтай тулгарах цаг үе ирнэ. Үйл явдлууд, тэр 
тусмаа хяналтаас гарсан үйл явдлууд төлөвлөж, 

хүсэн хүлээж байсан амьдралыг маань өөрчлөх 
үед бид хэрхэн хандах ёстой вэ?

1944 оны 6-р сарын 6-нд Америкийн Нэгдсэн 
Улсын зэвсэгт хүчний залуухан бага дэслэгч 
Хайрум Шамвэй нь Омаха далайн эрэг рүү Д-Дэй 
буюу Нормандийн дайралтад оролцохоор явжээ. 
Тэр аюулгүй газардсан ч 7-р сарын 27-нд Нэгдсэн 
дайралтад оролцож байхдаа дэлбэлэх бөмбөгт 
өртөж, хүнд бэртсэн байна. Энэ үйл явдал нүд 
ирмэхийн зуур болж өнгөрч, түүний амьдралд 
болоод ирээдүйд сонгох байсан эмчийн мэргэжилд 
нь ихээхэн нөлөөлсөн юм. Шамвэй ах хэд хэдэн 
мэс засалд орж, ихэнх ноцтой бэртэл нь эдгэрсэн 
ч нүдэнд нь хараа ороогүй юм. Тэр энэ бүхэнд яаж 
хандсан бэ?

Их Эзэнд ханд

ТЭРГҮҮЛЭХ БИШОПЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ
БИШОП В.КРИСТОФЭР ВАДДЭЛЛ
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Тэрээр эмнэлэгт 3 жилийн турш нөхөн сэргээх 
эмчилгээ хийлгэсний дараа Вайомингийн 
Ловэлл дэх гэртээ буцан иржээ. Эмч болох хүсэл 
мөрөөдөл нь биелэх боломжгүй гэдгийг тэр мэдэж 
байсан ч урагш явж, гэрлэх, гэр бүлээ тэтгэн 
тэжээхээр шийдсэн юм.
Тэрээр эцэст нь Мэрилэндийн Балтиморт 
хараагүйчүүдийн нөхөн сэргээх эмчилгээний 
зөвлөх, ажил эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтнээр 
ажиллах болсон байна. Тэрээр өөрөө нөхөн 
сэргээх эмчилгээ хийлгэж байхдаа хараагүй 
хүмүүс бодож байснаас нь илүү их зүйлийг хийж 
чадах юм байна гэдгийг ойлгосон бөгөөд дээрх 
албан тушаалд найман жил ажиллахдаа улсынхаа 
ямар ч зөвлөхөөс илүү байж, олон хараагүй 
хүнийг ажилд оруулжээ.

Гэр бүлээ тэтгэн тэжээж чадна гэдэгтээ итгэлтэй 
болсон Хайрум хайрт бүсгүйдээ “Хэрэв чи захиа 
уншиж, оймснуудыг ялган, машинаа жолоодно 
гэвэл би бусдыг нь хийе” гэж хэлж, гэрлэх санал 
тавьсан байна. Тэд тун удалгүй Солт Лэйк ариун 
сүмд лацдан холбуулсан бөгөөд найман хүүхдээр 
адислагдсан билээ.

1954 онд Шамвэйн гэр бүлийнхэн Вайоминг 
руу буцаж ирсэн бөгөөд Шамвэй ах тэндээ 32 
жилийн турш мужийн сонсголын болон харааны 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн боловсрол хариуцсан 
даргаар ажилласан юм. Энэ он жилүүдэд тэрээр 
Чэйэннэ нэгдүгээр тойргийн бишопоор 7 жил, 
дараа нь гадасны патриархаар 17 жил үйлчилжээ. 
Тэтгэвэртээ гарсныхаа дараа Шамвэй ах, эгч 
хоёр Английн Өмнөд Лондон номлолд ахмад 
номлогчоор үйлчилсэн байна.

Хайрум Шамвэй 2011 оны 3-р сард үр хүүхэд, 

ач, зээ, ачинцар, зээнцэр гээд өнөр өтгөн гэр 
бүлийнхэндээ Их Эзэнд итгэх итгэл, найдварын 
өвийг үлдээн, насан эцэслэсэн юм.1

Хайрум Шамвэйгийн амьдрал дайнаас болж 
өөрчлөгдсөн байж болох ч тэр өөрийн бурханлаг 
мөн чанар, мөнхийн чадавхад огтхон ч эргэлзэж 
байгаагүй. Бид түүнтэй адил Бурханы сүнсэн 
охид хөвгүүд бөгөөд “мөнх амьдралыг өвлөн 
авах тэнгэрлэг хувь заяагаа бүрэн дүүрэн ухааран 
ойлгож, төгс төгөлдөр болон хөгжин дэвшихийн 
тулд бие махбодтой болж, энэ дэлхийд амьдрах 
тухай Түүний төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрсөн.”2

Сонгох эрхээ ашиглан хийх сонголтоос өөр ямар 
ч өөрчлөлт, зовлон бэрхшээл, эсэргүүцэл биднийг 
мөнхийн замаас холдуулж чадахгүй.

Мөнх бус байдалд бидний туулдаг өөрчлөлт, 
үүнээс үүдэн гарах сорилт бэрхшээл нь янз 
бүрийн байдал, хэр хэмжээгээр ирдэг бөгөөд 
бидний хүн нэг бүрд өөр өөр байдлаар нөлөөлдөг. 
Та нартай л адил найз нөхөд, гэр бүлийнхэн маань 
дараах саад бэрхшээлтэй тулгарч байсныг би 
харсан. Тухайлбал:

•  Хайртай нэгнээ алдах
•  Гэр бүл салалтын гашуун зовлонг амсах
•  Гэрлэх боломж олдохгүй байх
•  Хүндээр өвдөж, бэртэх
•  Саяхан дэлхий даяар тохиолдсон шиг 

байгалийн гамшигт нэрвэгдэх гэх мэт.

Энэ жагсаалт үүгээр дуусахгүй нь мэдээж. 
Хэдийгээр “өөрчлөлт” бүр бидний өвөрмөц 
нөхцөл байдлын улмаас өөр өөр байж болох ч 
зовлон, саад бэрхшээлийг давж гарсны дараа энэ 
бүгд Есүс Христийн цагаатгагч золиослолоор 
дамжуулан итгэл найдвар, амар амгаланг олох 
боломжтой гэдгээрээ адилхан. Есүс Христийн 
Цагаатгал гэмтсэн бие, шархалсан сүнс, 
харууссан зүрх бүрийг бүрэн засаж янзлан, эдгээх 
боломжийг олгодог.

Биднийг хувь хүнийхээ хувьд энэ бүх 
өөрчлөлтийн явцад урагш явахын тулд юу 
хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг Тэрээр хэнээс ч илүү 
мэддэг. Бидний найз нөхөд, хайртай хүмүүсээс 
ялгаатай нь, Тэрээр зөвхөн биднийг өрөвдөөд 
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зогсохгүй, бидний мэдэрсэн зүйлийг өөрийн биеэр 
амссан учраас бидний зовлонг төгс ойлгодог 
юм. Есүс Христ гэм нүглийн маань зовлонгийн 
төлөөсийг төлөөд зогсохгүй, мөнх бус байдалдаа 
бидний явах бүх замаар явж, бүхий л асуудлыг 
шийдвэрлэж, бие, сэтгэл, сүнсний бүх л зовлонг 
амссан билээ.

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр “Есүс Христийн 
нигүүлсэл, ач ивээл нь буруу зүйл хийдгээс 
улбаатай … нүгэл үйлддэг хүмүүсээр 
хязгаарлагддаггүй, харин Түүнийг болон Түүний 
сургаалуудыг хүлээн зөвшөөрч дагах тэд бүгдэд 
үүрдийн амар амгалангийн амлалтыг өгдөг. 
… Түүний нигүүлсэл хүчирхэг эдгээгч бөгөөд 
бусдын гэм нүглийн золиос болсон хүмүүсийг ч 
мөн эдгээдэг”3 хэмээн заасан.

Энэ мөнх бус амьдралд бид өөрт тохиолдох 
бүх зүйлийг хянаж чадахгүй ч амьдралын 
өөрчлөлтүүдэд хэрхэн хандахаа бүрэн хянаж 
чадна. Гэхдээ энэ нь бидэнд тохиолддог асуудал, 
сорилт бэрхшээлүүд ямар нэгэн үр дагаваргүй 
бөгөөд амар хялбар шийдвэрлэгдчихдэг 
гэсэн үг биш шүү. Мөн бид өвчин, шаналлаас 
чөлөөлөгдөнө гэсэн үг ч биш. Харин энэ нь 
итгэж найдах учир шалтгаан бий бөгөөд Есүс 
Христийн Цагаатгалын ачаар бид урагш явж, 
сайн өдрүүдийг, бүр баяр баясал, гэрэл гэгээ, аз 
жаргалаар дүүрэн өдрүүдийг олж чадна гэсэн үг 
юм.

Бид “Их Эзэнээс урьдаас сэрэмжлүүлэгдэж … 
хаан Ноагийн их цэргээс өмнө аглаг буйд тийш 
дайж[сан]” Хаан Ноагийн санваартан байсан 
Алма болон түүний хүмүүсийн тухай түүхийг 
Мозая номноос уншдаг. Найм хоногийн дараа тэр 
“бүр маш үзэсгэлэнтэй мөн тааламжтай нутагт … 
ирж, майхнуудаа босгож, мөн газар боловсруулж 
эхлэв, мөн барилгууд барьж эхлэв.”4

Тэдний ирээдүй үнэхээр гэгээлэг харагдаж байв. 
Тэд Есүс Христийн сайн мэдээг хүлээн авч, Их 
Эзэнд үйлчилж, Түүний зарлигуудыг сахина 
хэмээн гэрээнд орж, баптисм хүртсэн байлаа. 
Мөн “тэд Хиламын нутагт өнөржин мөн үлэмж 
дэгж[сэн]”5 байв.

Гэвч тэдний нөхцөл байдал удалгүй өөрчлөгдсөн 

юм. “Леменчүүдийн их цэрэг нутгийн хилийн 
дотор орж ирэв.”6

Алма хүмүүсийнхээ хамт боолчлогдож, “тэдний 
зүдгүүрүүд аймшигтай байсан тул тэд Бурханд 
хүчтэйгээр залбиран гуйж эхэлсэн ажээ.” Мөн 
нэмж хэлэхэд, харгалзагчид бүр тэдэнд залбирахаа 
болихыг тушаасан бөгөөд залбирахаа болихгүй 
бол “Бурханыг дуудсан хэнийг боловч үхэлд 
хүргэхээр”7 болсон байв. Алма болон түүний 
хүмүүс энэ шинэ нөхцөл байдалд орох юу ч 
хийгээгүй юм. Тэд энэ нөхцөлд хэрхэн хандсан 
бэ?

Тэд Бурханыг буруутгахын оронд Түүнд хандаж, 
“зүрх сэтгэлээ түүнд юүлж байсан болой.” Тэдний 
итгэл, чимээгүй залбирлын хариуд Их Эзэн 
“Тайтгарагтун. … Та нарын мөрөн дээр тавигдах 
ачаануудыг, бүр тэдгээрийг нуруун дээрээ байгааг 
ч мэдрэхгүй болтол…би түүнчлэн хөнгөлнө” 
хэмээн хэлжээ. Тун удалгүй “ачаагаа амархан дааж 
чадахын тулд Их Эзэн тэднийг хүчирхэгжүүлсэн 
билээ, мөн тэд баяртайгаар мөн тэвчээртэйгээр Их 
Эзэний бүх тааллуудад захирагдсан болой.”8

Хэдийгээр тэд боолчлолоос хараахан 
чөлөөлөгдөөгүй байсан ч Их Эзэнээс нүүрээ 
буруулаагүй төдийгүй, харин ч Түүн рүү 
эргэснээр өөрсдийн хэрэгцээ болоод Их Эзэний 
мэргэн ухааны дагуу адислагдсан билээ.

Ахлагч Даллин Х.Өүкс “эдгэрлийн адислалууд 
олон янзаар ирдэг бөгөөд тэдгээр нь биднийг 
хамгийн ихээр хайрладаг Их Эзэний харж 
байгаагаар хувь хүний маань хэрэгцээнд таарч 
ирдэг. Заримдаа ‘эдгэрэл’ нь бидний өвчин 
зовлонг анагааж, ачааг хөнгөлдөг. Харин заримдаа 
бидэнд ачаагаа даах хүч, ойлголт, тэвчээрийг 
өгснөөр биднийг ‘эдгээдэг’”9 хэмээн заасан.

Эцэст нь “тэдний итгэл мөн тэдний тэвчээр тийм 
агуу байсан учир” Алма болон түүний хүмүүс Их 
Эзэнээр чөлөөлөгдөж, “Бурханд талархлаа уудлан 
илэрхийлэв … учир нь тэд боолчлолд байж, мөн 
Их Эзэн Бурханаас нь өөр хэн ч тэднийг чөлөөлж 
чадахгүй байлаа.”10 

Бидэнд ч мөн ийм зүйл тохиолдох болно.
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Харамсалтай нь тусламж хамгийн их хэрэгтэй 
байгаа хүмүүс ихэнхдээ өөрсдийн тусламжийн 
төгс эх булаг болох Аврагч, Есүс Христээс нүүр 
буруулдаг. “Гуулин могойн” нэгэн танил судрын 
түүх сорилт бэрхшээлтэй нүүр тулсан үед бидэнд 
сонголт байдаг гэдгийг заадаг. Израилийн олон 
хүүхэд “харвагч хорт могойнуудад”11 хазуулсны 
дараа “хэв шинж өргөгдсөн … үүнийг харсан хэн 
боловч амьдарч болохын тулд юм. [Энэ нь тэдний 
сонголт байсан.] Мөн олон нь харж мөн амьдрав.

Харин хатуурсан байснаас харахыг хүсээгүй нь 
олон байв, тиймийн тул тэд мөхсөн юм.”12

Эртний израильчуудын адил биднийг ч гэсэн 
Аврагч руу харж, амьдрахад урьж урамшуулдаг. 
Бидний ачаа хүнд үед ч Түүний буулга амархан, 
Түүний ачаа хөнгөн.

Залуу Алма “Бурханд найдлага тавьсан хэн 
боловч өөрсдийн зүдгүүрүүдэд, мөн өөрсдийн 
бэрхшээлүүдэд хийгээд өөрсдийн зовлонгуудад 
дэмжигдэх болно, мөн эцсийн өдөр өргөгдөх 
болно гэдгийг би мэднэ”`13 гэж хэлэхдээ уг ариун 
нандин үнэнийг заасан.

Хожмын энэ өдрүүдэд Их Эзэн бидэнд Христ 
рүү харж, итгэл найдвараа Түүн дээр тавихад 
зориулагдсан олон эх сурвалжийг буюу “гуулин 
могойнуудыг” өгсөн билээ. Амьдралын сорилт 
бэрхшээлийг даван туулна гэдэг нь бодит байдлыг 
үгүйсгэхийг хэлдэггүй, харин хаашаа анхаарлаа 
хандуулж, ямар суурин дээр барьж босгох вэ гэдэг 
сонголтыг хийхийг хэлдэг юм.

Үүнд дараах эх сурвалжууд орно. Тухайлбал:

•  Судрууд, амьд бошиглогчдын үгсийг 
тогтмол судлах

•  Ойр ойрхон чин сэтгэлээсээ залбирч, мацаг 
барих

•  Ариун ёслолоос зохистой хүртэх
•  Ариун сүмд тогтмол орох
•  Санваарын адислалууд авах
•  Мэргэшсэн мэргэжилтний ухаалаг зөвлөгөөг 

авах
•  Эмийг эмчийн бичгээр, зааврын дагуу зөв 

хэрэглэх зэргээс гадна өөр бас бус зүйл орж 
болно.

Амьдралын нөхцөл байдал яаж ч өөрчлөгдсөн 
бай мөн төлөвлөөгүй ямар ч замаар алхалсан 
бай, эдгээрт хэрхэн хандах нь бидний сонголт. 
Аврагчид хандаж, Түүний дэлгэсэн мутраас 
зууран барих нь бидний хувьд үргэлж хамгийн зөв 
сонголт байх болно.

Ахлагч Ричард Г.Скотт энэхүү мөнхийн 
үнэнийг заасан. “Хамгийн хүнд хэцүү сорилт 
бэрхшээлийг даван гарахад туслах хүч чадал, 
эр зориг, ур чадавхтай хосолсон жинхэнэ, өнө 
мөнхөд үргэлжлэх аз жаргал нь Есүс Христ дээр 
төвлөрсөн амьдралаас ирдэг. … Тэр даруй үр дүн 
нь ирнэ гэсэн баталгаа байхгүй ч Их Эзэний цаг 
хугацаанд шийдлүүд бий болж, амар амгалан 
ирж, хоосон орон зай нөхөгдөх нь гарцаагүй үнэн 
билээ.”`14

Би эдгээрийг үнэн гэж гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  Түүхийг Шамвэйгийн үр удам болох Иосеф 
Шамвэйгээс Хайрум Смит шууд хүлээн авсан болно.

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

3.  Боид К.Пакэр, “Бидний найдварын учир шалтгаан,” 
Ensign эсвэл 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган.

4.  Moзая 23:1–5.
5.  Мозая 23:20.
6.  Мозая 23:25.
7.  Мозая 24:10–11. 
8.  Мозая 24:12–15.
9.  Даллин Х.Өүкс, “He Heals the Heavy Laden,” Ensign 

эсвэл Liahona, 2016 оны 11-р сар.
10.  Мозая 24:16, 21, 22.
11.  1 Нифай 17:41.
12.  Алма 33:19–20.
13.  Aлмa 36:3.
14.  Ричард Г.Скотт, “Trust in the Lord,” Ensign, 1995 оны 

11-р сар, 17.



96

Бид бусдыг Аврагчийнхаа нүдээр харах ёстой.

Араатны хаан арслан 
бол Африкийн ойт 
хээрийн амьтдын тухай 
сонгодог хүүхэлдэйн 
кино юм. Араатны 
хаан арслан хүүгээ 
аврах гэж яваад амь 
эрсдэж, балчир ханхүүг 
хөөгдөн цөлөгдсөн 
хойгуур харгис 
удирдагч ширэнгэн 
ойн тэнцвэрт байдлыг 
алдагдуулдаг. Харин 

ханхүү арслан нэгэн зөвлөгчийн тусламжтайгаар 
хаант улсаа эргүүлэн авдаг билээ. Ширэнгэн 
ойн амьдралын агуу тойрогт тэнцвэрт байдал 
шаардлагатай байдгийг харахын тулд түүний нүд 
нээгддэг. Залуу арслан хаан болохоор бэлтгэгдэж 
байх үедээ “харж буй юмнаасаа цаашихыг олж 
харах”1 зөвлөгөөг хүлээн авсан.

Эцэгт маань байгаа бүхний өвлөгчид болохоор 
суралцах явцад сайн мэдээ бидэнд харж 
байгаагаасаа цаашихыг харахыг сургадаг. Бид 
харж байгаагаасаа цаашихыг харахын тулд бусдыг 
Аврагчийнхаа нүдээр харах ёстой. Сайн мэдээ 
бол янз бүрийн хүмүүсийг багтаасан их айл юм. 
Бид энэ дэлхийн хүмүүсийн болон Сүмийн хамт 
олон, тэр ч бүү хэл гэр бүлийнхээ хүмүүсийн 
сонголт, сэтгэл санааны учир шалтгаан, нөхцөл 
байдлыг бүрэн дүүрэн ойлгож чадахгүй, учир нь 
бидэнд тэдний талаарх бүрэн дүр зураг байхгүй 
байдаг. Бид өнгөцхөн таамаг, хэвшмэл ойлголтыг 
давж харж, өөрийн туршлагаар дамжуулан хардаг 
өчүүхэн дурангийнхаа харах өнцгийг тэлэх ёстой.

Би номлолын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхдаа 
“харж байгаагаасаа цаашихыг хардаг” болж, 
мэлмий минь нээгдсэн юм. Нүдэнд нь айдас 
тодорсон нэгэн залуу ахлагч над руу ирэв. 
Биднийг ярилцах үед тэр гунигтайгаар “Би гэртээ 
харимаар байна” гэж хэлсэн. “За яахав, бид 

үүнийг зохицуулж чадна” гэж би дотроо бодлоо. 
Би түүнд шаргуу ажиллан, долоо хоног бодож 
байгаад үүнийхээ төлөө залбирч, дараа нь над руу 
утасдахыг зөвлөв. Долоо хоногийн дараа бараг 
яг тухайн цагт тэр утасдлаа. Тэр гэртээ харихыг 
хүссэн хэвээр байлаа. Би дахин залбирч, шаргуу 
ажиллахыг түүнд дахин зөвлөөд, долоо хоногийн 
дараа утасдахыг хүслээ. Бидний дараагийн 
ярилцлаган дээр юу ч өөрчлөгдсөнгүй. Тэрээр 
гэртээ харина гэж зүтгэсээр байв.

Би ийм зүйл болохыг хүсээгүй болохоор түүнд 
дуудлагынх нь ариун нандин байдлын талаар 
зааж эхлэв. Түүнд өөрийгөө мартаж, ажиллахаар 
явахад урамшууллаа. Гэвч би хэчнээн хичээгээд, 
түүний бодлыг өөрчилж чадсангүй. Эцэст нь 
би нөхцөл байдлыг бүхэлд нь харж чадахгүй 
байгаа юм болов уу гэсэн бодол толгойд минь 
орж ирэв. “Ахлагч аа, чамд юу нь хэцүү байна 
вэ?” гэж асуу гэсэн мэдрэмж надад төрсөн юм. 
Тэр, “Ерөнхийлөгч өө, би уншиж чаддаггүй” гэж 
хэлсэн нь зүрхийг минь зүсэх шиг л болсон.

Миний бодож олсон мэргэн зөвлөгөө түүнд 
үнэхээр чухал байсан ч хэрэгцээнд нь огт 
нийцээгүй байжээ. Би энэ ахлагчийн толгойдоо 
юу бодож явааг мөн түүнд яг юу хэрэгцээтэй 
байгааг мэдэхэд туслахыг Сүнсэнд зөвшөөрөн, 
өөрийн хөнгөн хуумгай дүгнэлтээс цаашихыг 
харах нь хамгаас чухал байсан юм. Би түүнийг 
зөвөөр харж, итгэж найдах шалтгааныг түүнд 
санал болгох хэрэгтэй байсан. Гэтэл би тус болох 
нь бүү хэл, байдлыг улам дордуулж байж. Энэ 
зоригтой ахлагч маань уншиж сурсан бөгөөд Есүс 
Христийн чин үнэнч шавь болсон билээ. Тэрээр 
“Бурхан хүнтэй адил хардаггүй. Хүн гаднах 
төрхийг хардаг бол Эзэн зүрхийг нь хардаг” (1 
Самуел 16:7) гэсэн үгийг надад ойлгуулж, миний 
мэлмийг нээсэн юм .

Их Эзэний Сүнс бидний ойлголтыг тэлдэг нь 
хэчнээн гайхалтай адислал гээч. Бошиглогч 
Елишаг сэрээд хартал морьд, тэргүүд хөлөглөсөн 
Сирийн цэргүүд хотыг нь тойрон хүрээлсэн 

Эзэн, нүд маань нээгдэхийг би хүсэж байна
ДАЛЫН ЧӨЛӨӨНД ГАРСАН ГИШҮҮН

 В.КРЭЙГ ЗВИК
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байдгийг санаж байна уу? Зарц нь ихэд айж, 
Елишагаас энэ хүч тэнцвэргүй байдалд одоо юу 
хийх билээ гэж асуусан. Елиша түүнд санаа бүү 
зов гээд, ”Бүү айгтун. Учир нь бидэнтэй хамт 
байгчид нь тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон 
юм” (Хаадын дэд 6:16) хэмээх мартагдашгүй 
үгсийг хэлдэг. Зарц нь бошиглогчийн юуны тухай 
ярьж буйг ер мэдэхгүй байв. Тэр өөрийн харж 
байгаагаас цаашихыг огт харж чадахгүй байсан. 
Гэсэн ч Елиша өөрийнх нь хүмүүсийн төлөө 
тулалдах тэнгэр элчүүдийн армийг харж байв. 
Тиймээс Елиша залуугийн нүдийг нээлгэхээр 
Эзэнд залбирч, “тэгээд тэр харав, харагтун, 
Елишагийн бүхий л эргэн тойрон дахь уул нь галт 
морьд, тэргээр дүүрсэн байв” (Хаадын дэд 6:17).

Бид юмсыг өөр өөрөөр хардгийн улмаас 
өөрсдийгөө бусдаас байнга тусгаарладаг. Бид 
өөртэйгөө адил бодож, ярьж, хувцаслаж бас 
үйлддэг хүмүүсийн дэргэд чөлөөтэй байдаг 
бол өөр нөхцөл байдалтай, өөр орчноос ирсэн 
хүмүүстэй хамт байхдаа тав тухгүй байдаг. Үнэн 
хэрэгтээ, бид бүгдээрээ л өөр өөр орноос ирсэн, 
өөр өөр хэлээр ярьдаг биш гэж үү? Бид бүгд 
өөрсдийн амьдралын өчүүхэн туршлага дээр 
тулгуурлан ертөнцийг хардаггүй гэж үү? Зарим 
нь бошиглогч Елиша шиг сүнслэгээр харж бас 
ярьдаг бол зарим нь бичиг үсэг мэддэггүй байсан 
номлогчоосоо олж авсан миний туршлагатай адил 
байгаа чигээр нь харж харьцдаг.

Бид жишиж харьцуулах, нэр хаяг зүүх, 
шүүмжлэхийг чухалчилдаг дэлхийд амьдарч 
байна. Олон нийтийн сүлжээний өнцгөөс аливааг 
харахын оронд бид сэтгэл рүүгээ өнгийж, хүн 
бүр өөртөө олж авахыг хичээдэг бурханлаг 
зан чанаруудыг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Энэхүү 
бурханлаг чанар, хүсэл тэмүүлэл нь Пинтерест, 

инстаграм дээр тавигддаггүй.

Бусдыг хүлээн зөвшөөрч, хайрлана гэдэг нь 
тэдний үзэл бодлыг зөвшөөрөх ёстой гэсэн үг 
биш юм. Мэдээж, үнэнч байдал бидний эрхэмлэх 
хамгийн дээд зөв зүйл ч нинжин сэтгэлд хэзээ 
ч саад болох учиргүй. Бусдыг чин үнэнчээр 
хайрлана гэдэг нь бид тэдний амьдралын 
туршлага, хязгаарлагдмал байдлыг хэзээ ч бүрэн 
дүүрэн мэдэхгүй байж болох ч тэр хүмүүсийн 
хамгийн сайнаараа хичээж байгаа хүчин зүтгэлийг 
хүлээн зөвшөөрөх дадлага туршлагатай байхыг 
шаарддаг. Харж буйгаасаа цаашихыг харах 
нь ухамсартайгаар Аврагч дээр төвлөрөхийг 
шаардана.

2016 оны 5-р сарын 28-нд 16 настай Биу Ричи 
найз Аустины хамт Колорадо дахь ферм дээрээ 
байжээ. Биу, Аустин хоёр бартаат замын дөрвөн 
дугуйт унан, тэр өдрийн гайхалтай адал явдлыг 
сэтгэл догдлон хүлээж байсан юм. Гэвч тэд тийм 
ч хол явалгүй эмгэнэлт осолд өртөн, аюултай 
нөхцөл байдалд оржээ. Биугийн барьж явсан 
дөрвөн дугуйт гэнэт хөмөрч, тэрээр 400 гаруй 
паунд (180 кг) жинтэй төмөр доор дарагдсан 
байна. Найз Аустин нь түүнийг олох үед Биу амь 
тэмцэн байжээ. Тэр байдаг чадлаараа дөрвөн 
дугуйтыг найзынхаа дээрээс татан авахыг 
чармайсан боловч хөдөлгөж чадаагүй юм. Тэр 
Биугийн төлөө залбирч, тусламж эрэн сандарч 
тэвдэн гүйв. Эцэст нь түргэн тусламж ирсэн ч 
гэсэн хэдхэн цагийн дараа Биу нас баржээ. Тэр 
мөнх бус энэ амьдралыг орхин одов.

Уй гашууд автсан эцэг эх нь ирлээ. Биугийн 
хамгийн сайн найз, гэр бүлийн гишүүд тэр 
жижигхэн эмнэлгийн өрөөнд зогсож байх үед 
цагдаагийн офицер орж ирэн, хүүгийн гар 
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утсыг ээжид нь өгсөн байна. Ээж нь утсыг автал 
утасны сэрүүлэг чанга дуугарав. Тэрээр утсыг 
нээж харахдаа Биугийн тавьсан өдөр тутмын 
сэрүүлгийг олж харав. Зугаацаж тоглох, адал 
явдал хайх дуртай өсвөр насны хүүгийнхээ өдөр 
бүр унших гэж тавьсан мессежийг тэр чангаар 
уншлаа. Үүн дээр “Өнөөдөр та Есүс Христийг 
амьдралынхаа төвд байлгахаа сана” гэсэн байлаа.

Биугийн Гэтэлгэгч дээр төвлөрч байсан нь 
түүнийг алдсан хайртай хүмүүсийнх нь уй 
гашууг багасгаж чадаагүй юм. Гэсэн хэдий ч 
энэ нь Биугийн амьдралд төдийгүй амьдралын 
сонголтуудад агуу итгэл найдвар, утга учрыг 
өгдөг. Энэ нь гэр бүл, найз нөхдийг нь зөвхөн 
түүнийг дэндүү эрт одсонд нь гашуудах биш, ирэх 
амьдралын баяр хөөрт бодит байдлыг олж харахад 
хүргэсэн. Хүүгийнхээ хамгаас их дээдэлж явсан 
зүйлийг түүний мэлмийгээр олж харах нь Биугийн 
эцэг эхэд хэчнээн их энхрий хайрыг мэдрүүлээ 
бол?

Аливааг эгэл амьдралын нүдээр харж, авралаас 
хол байх үед биднийг сэрэмжлүүлж байдаг хувийн 
сүнслэг сэрүүлгүүдийг Сүмийн гишүүдийн хувьд 
бидэнд бэлэг болгон өгсөн байдаг. Долоо хоног 
тутмын ариун ёслол бол бид үргэлж Түүнийг 
санаж, Түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт 
байлгаж болохын тулд Есүс Христ дээр байнга 
төвлөрч байхыг сануулагч мөн (C ба Г 20:77-
г үзнэ үү). Гэсэн ч бид хааяа эдгээр сануулагч 
сэрүүлгийн талаарх мэдрэмжээ үл тоомсорлодог. 
Есүс Христийг амьдралынхаа төвд байлгах юм 
бол зөвхөн өөрсдийнхөө хүчээр олж авч чадахгүй 
илүү их боломжуудыг олж харах мэлмийг бидэнд 
нээж өгөх болно.

Би хамгаалалтын сэрүүлгийн тухай тун 
сонирхолтой захидлыг нэгэн итгэлтэй эгчээс 
хүлээн авсан юм. Тэрээр өөрт нь ямар байгааг 
нөхөртөө ойлгуулахын тулд гар утсан дээрээ 
нөхрийнхөө хийсэн, хэлсэн, түүнийг бухимдуулж 
буй зүйлсийг жагсаан тэмдэглэж эхэлжээ. 
Тохиромжтой цаг гарахад, бичиж баримтжуулсан 
зүйлсээ нөхөртэйгөө хуваалцаж, энэ нь нөхөрт 
нь өөрийгөө өөрчлөхөд тусална гэж бодсон. Гэвч 
нэгэн ням гарагт тэрээр ариун ёслолоос хүртэн, 
Аврагчийн Цагаатгал дээр төвлөрч байхдаа 
нөхрийнхөө талаарх сөрөг мэдрэмжээ бичиж 
баримтжуулах нь Сүнснээс өөрийг нь холдуулж 
байгааг, энэ нь нөхрийг нь хэзээ ч өөрчилж 

чадахгүй гэдгийг ухаарчээ.

Сүнслэг сэрүүлэг түүний зүрх сэтгэлд орж 
ирэн, “Үүнийг арилга, бүгдийг арилга. Тэр 
тэмдэглэлүүдийг устга. Эдгээр нь ямар ч тус 
болохгүй” гэжээ. Би түүний бичсэн хэсгээс эш 
татъя. “Утсан дээрээ ‘бүгдийг сонго’ товчлуурыг, 
дараа нь ‘устга’ гэсэн товчлуурыг дарахад нэлээд 
хугацаа орсон. Гэтэл би энэ бүхнийг хийнгүүт, 
бүх сөрөг мэдрэмж маань замхран алга болов. 
Зүрх сэтгэл минь нөхрөө хайрлах, Их Эзэнийг 
хайрлах хайраар дүүрсэн байв” гэж тэр бичсэн 
байлаа. Дамаск орох замд Саулын харах хараа 
өөрчлөгддөг шиг түүний хараа өөрчлөгдсөн юм. 
Харалган болгогч хаалт нүднээс нь авагдсан байв.

Аврагч маань сүнслэгээр болоод бодитоор 
сохорсон тэдний мэлмийг үргэлж нээж өгдөг 
байсан. Тэнгэрлэг үнэнийг бодитоор болон 
сүнслэгээр харахын тулд нүдээ нээх нь мөнх бус 
амьдралд өнгөц хардаг байдлаасаа эдгээгдэхэд 
биднийг бэлтгэдэг. Засаж залруулах эсвэл илүү 
мөнхийн хэтийн төлөв рүү хандах дохиог бидэнд 
өгч сануулдаг энэ сүнслэг “сэрүүлгүүдэд” анхаар-
лаа төвлөрүүлснээр бид Түүний Сүнсийг өөрсөд-
тэйгөө хамт байлгах ариун ёслол дээрх амлалтыг 
хүлээн авах болно. Энэ нь мөн Иосеф Смит, Оливер 
Каудери хоёрыг Көртландын ариун сүмд байхад 
мөнх бус амьдралын хязгаарлагдмал “хөшиг” 
“[тэдний] оюунаас авагдаж, [тэдний] ойлголтын 
мэлмий нээгдэх [болно]” хэмээн амласан Есүс 
Христ тэдэнд гайхалтай үнэний талаар заасан тэр 
үед тохиолдсон билээ (С ба Г 110:1).

Есүс Христийн хүчээр дамжуулан бид бодитоор 
харж буйгаасаа цааш сүнслэгээр харж чадах 
боломжтой гэдгийг би гэрчилж байна. Бид 
Түүнийг санаж, Түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө 
хамт байлгаснаар ойлголтын маань мэлмий 
нээгдэх болно. Дараа нь хүн бүрийн дотор буй 
тэнгэрлэг байдал зүрх сэтгэл рүү маань илүү 
их хүчтэйгээр орж ирэх болно. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Их Эзэн бидэнд Өөрийнх нь хадан дээр итгэлтэй 
зогсох аваас эргэлзээ, айдас арилан, сайныг хийх 
хүсэл өсөх болно хэмээн хэлсэн.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
намайг үг хэлэх үед Их 
Эзэний Сүнс бидэнтэй 
хамт байхын төлөө би 
даруухнаар залбирч 
байна. Энэ чуулган 
дахь чин сэтгэлийн 
залбирал, сүнслэг 
өдөөлт бүхий номлол, 
тэнгэрлэг найрал 
дуунаас мэдэрсэн 
сүнсний өдөөлтийнхөө 
төлөө Их Эзэнд 

талархах талархлаар зүрх сэтгэл минь дүүрэн 
байна. Энэ Сүм бол Их Эзэний Сүм билээ.

Өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
дэлхий даяарх хүмүүсийн мөн миний зүрх 
сэтгэлд гүн гүнзгий нөлөөлсөн нэгэн захиасыг 
хуваалцсан. Тэрээр Мормоны Номын хүч 
чадлын талаар ярьсан бөгөөд энэ номын 
сургаалуудыг судалж, тунгаан бодон, амьдралдаа 
хэрэгжүүлэхэд биднийг уриалсан юм. Бид өдөр 
бүр Мормоны Номыг судалж, тунгаан бодох 
цаг гаргаж, зарлигуудыг нь сахивал энэ нь үнэн 
талаар гэрчлэлтэй болох бөгөөд уг гэрчлэл амьд 
Христийн талаар гэрчилж, хүнд хэцүү цагт 
аюулгүй тэсэн үлдэхэд тусалж чадна хэмээн тэр 
амласан. (“Мормоны Номын хүч,” Ensign эсвэл 
2017 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 73-ыг үзнэ 
үү.)

Та нартай л адил би бошиглогчийн үгсийг Их 
Эзэний надад хандаж буй дуу хоолой гэж хүлээн 
авсан. Мөн би та нартай адил тэдгээр үгийг 
дуулгавартай дагахаар шийдсэн. Ер нь би залуу 

хөвгүүн байхаасаа л Мормоны Ном бол Бурханы 
үг, Эцэг, Хүү хоёр Иосеф Смит дээр ирж, түүнтэй 
ярьсан, эртний төлөөлөгчид Их Эзэний Сүмд 
санваарын түлхүүрүүдийг сэргээхээр бошиглогч 
Иосеф дээр ирсэн гэсэн гэрчлэлтэй болсон юм.

Энэ гэрчлэлийнхээ ачаар би Мормоны Номыг 
50 жилийн турш өдөр бүр уншиж байна. Иймээс 
би ерөнхийлөгч Монсоны үгс өөр хэн нэгэнд 
зориулагдсан юм байна гэж бодож болох байсан ч 
бошиглогчийн урам дэм, амлалт намайг илүү агуу 
хичээл зүтгэл гаргахад урьж байгааг та нартай 
адил мэдэрсэн билээ. Та нарын ихэнх нь надтай 
адил илүү их хүсэлтэйгээр залбиран, судрыг 
тунгаан бодож, Их Эзэнд мөн Түүний төлөө 
бусдад үйлчлэхийг хичээсэн.

Бошиглогчийн амласан аз жаргалтай үр дүн надад 
ч мөн та нарт ч ирсэн билээ. Түүний сүнслэг 
өдөөлт бүхий зөвлөгөөг зүрх сэтгэлдээ хүлээн 
авсан хүмүүс Сүнсийг илүү тодорхой сонсож 
сурсан. Бид уруу таталтыг эсэргүүцэх илүү 
агуу хүч чадлыг мэдэрч, Есүс Христ, Түүний 
сайн мэдээ, Түүний амьд Сүмд итгэх илүү агуу 
итгэлийг хүлээн авсан.

Өсөн нэмэгдсэн гэрчлэл нь улам бүр эмх 
замбараагүй болж буй энэ дэлхийд эргэлзээ 
тээнэгэлзээ, айдас хүйдсийг үлдэн хөөж, амар 
амгаланг авчирсан. Ерөнхийлөгч Монсоны 
зөвлөгөөг сонсох нь надад хоёр гайхамшигт үр 
дүнг авчирсан юм. Нэгдүгээрт, дэлхий улам бүр 
ёс бус болж байгаа ч гэсэн түүний амласан Сүнс 
ирээдүйн талаарх өөдрөг үзлийг бий болгосон. 
Хоёрдугаарт, Их Эзэн надад мөн та нарт зовж 
шаналж буй хүмүүсийг хайрлах илүү агуу хайрыг 
өгсөн. Бид бусдыг авран хадгалахаар явах илүү 
их хүсэлтэй болсон бөгөөд уг хүсэл ерөнхийлөгч 
Монсоны тохинуулал, сургаалын төвд байсан юм.

Сайныг үйлдэхээс бүү ай

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ
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Бошиглогч Иосеф Смит, Оливер Каудери хоёрын 
хийх ажил дааж давшгүй мэт санагдах үед Их 
Эзэн бусдыг хайрлах хайр, эр зоригийг тэдэнд 
амласан. Уг эр зориг нь тэдний хад болох Их 
Эзэнд итгэх итгэлийнх нь дагуу ирнэ хэмээн Тэр 
хэлжээ.

“Сайныг үйлдэхээс бүү ай, хөвгүүд минь, учир 
нь та нар юу тарина, та нар мөн түүнчлэн хурааж 
авах болно; тиймийн тул, хэрэв та нар сайныг 
таривал та нар шагналдаа түүнчлэн сайныг 
хурааж авах болно.

Тиймийн тул, бүү ай, бяцхан сүрэг; сайныг 
үйлдэгтүн; дэлхий хийгээд там та нарын эсрэг 
нэгдэг, учир нь хэрэв та нар миний хадан дээр 
баригдсан байх аваас, тэд дийлэх нь үгүй.

Болгоогтун, би та нарыг зэмлэх нь үгүй; 
өөрсдийнхөө замаар явж, мөн нүглийг дахин бүү 
үйлд; та нарт миний зарлигласан ажлыг буурь 
суурьтайгаар гүйцэтгэгтүн.

Санаа бодол болгондоо над уруу харагтун; бүү 
эргэлз, бүү ай.

Миний хажуу талыг цоо хатгасан шархыг мөн 
түүнчлэн миний гар мөн хөлөн дэх хадаасны 
ормуудыг болгоогтун; итгэлтэй байгтун, миний 
зарлигуудыг сахигтун, мөн та нар тэнгэрийн хаант 
улсыг өвлөх болно” (С ба Г 6:33–37).

Их Эзэн Сэргээлтийн удирдагчдадаа мөн бидэнд 
Өөрийнх нь хадан дээр итгэлтэй зогсох аваас 
эргэлзээ, айдас арилан, сайныг хийх хүсэл өсөх 
болно хэмээн хэлсэн билээ. Бид ерөнхийлөгч 
Монсоны Есүс Христийн талаарх гэрчлэлийг зүрх 
сэтгэлдээ тарь гэсэн  урилгыг хүлээн авснаар 
өөрсдийнхөө хэрэгцээг үл хайхран бусдыг 
аврахаар явах хүч чадал, хүсэл эрмэлзэл, эр 
зоригийг олж авах болно.

Би энэ итгэл, эр зоригийг зовлон бэрхшээл
туулах үедээ харуулсан итгэлтэй хожмын үеийн
гэгээнтнүүдээс олон удаа харсан. Нэг жишээ 
дурдвал, 1976 оны 6-р сарын 5-нд Титон даланг 
нурахад би Айдаход байв. Асар их ус урсан орж 
ирж, олон мянган хүн гэр орноосоо дайжиж, 
мянга мянган орон гэр, бизнес сүйрч үгүй болсон. 

Гайхалтай нь, 15-аас цөөн хүн амь эрсэдсэн байв.

Би хожмын үеийн гэгээнтнүүдийг ямар ч үед Есүс 
Христийн тухай гэрчлэлийн хадан дээр бат бөх 
зогсдог болохыг олж харсан. Түүнийг өөрсдийг 
нь харж хандаж байгаа гэдэгт эргэлздэггүй учраас 
тэд айдаггүй. Тэд өөрсдийн бэрхшээлийг үл ажран 
бусдыг авран хамгаалдаг бөгөөд үүнийг ямар ч 
хариу нэхэлгүй Их Эзэнийг хайрлах хайраараа 
хийдэг.

Жишээлбэл, Титон даланг нурах үед хожмын 
үеийн гэгээнтэн хос гэрээсээ хэдэн зуун 
километрийн зайд аялж байжээ. Тэд энэ 
тухай мэдээгээр сонсоод, Рэскбург руу яаран 
буцсан байна. Тэд гэр орон нь сүйрсэн эсэхийг 
мэдэхээр гэр рүүгээ яарахын оронд бишопоо 
олохоор явжээ. Тэр тусламж үзүүлэх төв болгон 
ашигладаг байранд байсан бөгөөд сургуулийн 
шар автобусаар ирсээр байсан мянга мянган сайн 
дурынхныг удирдан чиглүүлэхэд тусалж байв.

Уг хос бишоп дээрээ ирээд, “Бид дөнгөж сая 
ирлээ. Бишоп оо, бид хаашаа явж туслах вэ?” гэж 
асуужээ. Тэр тэдэнд гэр бүлүүдийн нэрийг өгөв. 
Тэд нэг гэрээс нөгөө рүү яван, шавар шавхай, ус 
шалбааг зайлуулж, хэдэн өдрийн турш үүрийн 
гэгээнээс үдшийн бүрий хүртэл ажилласны эцэст 
сая л нэг юм өөрсдийн гэр орныг шалгах завтай 
болсон байна. Гэр орноос нь засаж янзалчихаар 
юм юу ч үлдээгүй, бүрмөсөн урссан байсан учраас 
тэд бишоп руугаа дахин яаран очоод, “Бишоп оо, 
туслуулах хүн байна уу?” гэж асуужээ.

Эгэл даруу эр зориг, энэрэл хайрын энэхүү 
гайхамшиг—Христийн цэвэр хайр үеийн үед 
дэлхий даяар тохиолдсоор байгаа юм. Энэ 
нь Миссури дахь бошиглогч Иосеф Смитийн 
хавчлага дарамт, зовлон бэрхшээлийн аймшигт 
өдрүүдэд тохиолдсон. Энэ нь Бригам Янгийг Их 
Эзэнд Сионыг байгуулж өгөхөд нь нэг нэгэндээ 
туслахын тулд Наувугийн дүрвэгчдийг удирдан, 
Нэгдсэн Улсын баруун хэсгийг хөндлөн гулд 
туулан зэлүүд газар руу явахаар гэгээнтнүүдийг 
дуудах үед тохиолдсон юм.

Хэрэв та нар тэдгээр анхдагчийн тэмдэглэлийг 
бүхлээр нь уншвал эргэлзээ, айдсыг итгэлээр 
орлуулсан гайхамшгийг харах болно. Та 
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өөрсдийнхөө хонь мал руу мөн хагалж ч амжаагүй 
талбай руугаа буцахын оронд Их Эзэний төлөө 
хэн нэгэнд туслахаар хувийн асуудлуудаа хойш 
тавьсан гэгээнтнүүдийн талаар унших болно.

Хэд хоногийн өмнө Пуэрто-Рико, Сэйнт Томас, 
Флоридад болсон Ирма хар салхинаас үүдэлтэй 
гай гамшгийн дараа би энэхүү гайхамшгийг 
харсан. Тэнд хожмын үеийн гэгээнтнүүд 
өөр сүмийнхэн, орон нутгийн олон нийтийн 
бүлгэмүүд, улсын байгууллагуудтай хамтран 
цэвэрлэх ажлыг эхлүүлжээ.

Рэксбург дахь найзуудын маань адил Флоридад 
нэгэн гишүүн бус хос өөрсдийн эдлэн газарт 
ажиллалгүй, олон нийтэд туслахад анхаарлаа 
төвлөрүүлсэн аж. Хожмын үеийн гэгээнтэн 
хөршүүд нь замыг нь хааж унасан хоёр том 
модыг зөөж холдуулахад тусалъя гэхэд тэр хос 
хэрхэн цочирдсоноо мөн гэр оронд нь хэрэгтэй 
тусламжаа авна гэдэгт Их Эзэнд найдсан тул 
бусдад туслахаар явсан гэдгээ тайлбарлажээ. 
Дараа нь Сүмийн гишүүдийг ирж, тусламж 
үзүүлэхээс өмнө тэд залбирсан гэдгээ нөхөр нь 
хэлэв. Тэдэнд тусламж авна гэсэн хариу ирсэн 
бөгөөд тусламж нь ч хэдхэн цагийн дотор ирсэн 
байна.

Зарим хүн Тусламжийн гар гэсэн бичигтэй шар 
цамц өмссөн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийг “Шар 
тэнгэр элч”гэж дуудаж эхэлсэн талаарх мэдээг 
би сонссон. Хожмын үеийн гэгээнтэн эмэгтэйн 
машинд засвар үйлчилгээ хийж байсан залуу шар 
цамц өмссөн хүмүүс хашаанд нь унасан модыг 
холдуулахад туслаад, “надад Бурханы хүүхэд 
байх тухай зарим дуу дуулж өгсөн” хэмээн өөрт 
тохиолдсон “сүнслэг туршлагаа” хуваалцсан аж.

Манай шашны бус Флоридагийн өөр нэгэн оршин 
суугч нурж сүйдсэн хашаагаа цэвэрлэж янзлах 
аргаа олж ядан мухардаж, ядарч туйлдан, нулимс 
цийлгэнүүлэн сууж байхад нь хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд гэрт нь ирсэн талаар хэлсэн юм. 
Сайн дурынхан түүний хэлснээр “гайхамшгийг 
бүтээсэн” байв. Тэд хичээнгүйлэн туслахын 
зэрэгцээ инээлдэн хөөрөлдөж, хийсэн ажлынхаа 
оронд ямар ч хөлс аваагүй гэнэ.

Би бямба гаргийн орой Флорида дахь хожмын 

үеийн хэсэг гэгээнтэн дээр зочлохдоо тэрхүү 
хичээл зүтгэлийг харж, инээд хөөрийг сонссон 
юм. Тэдгээр сайн дурынхан хэсэг хугацаанд 
цэвэрлэгээний ажлаасаа амсхийн надтай гар барин 
мэндлэв. Жоржиа дахь гадасных нь 90 гишүүн 
өмнөх орой нь Флорида дахь аврах ажилд нэгдэх 
төлөвлөгөө гаргасныг тэд хэлсэн юм.

Тэд үүрийн 4:00 цагт Жоржиагаас гарч, олон 
цагийн турш машинаар яван, өдөржин шөнөжин 
ажилласан ч дараагийн өдөр нь дахин ажиллахаар 
төлөвлөжээ.

Тэд энэ бүхнийг нүүрэндээ инээмсэглэл 
тодруулан, хошин байдлаар дүрсэлж байв. 
Тэд ажилдаа эргэн орохын тулд хүмүүсээс 
талархлын үг сонсохоос татгалзаж байсан нь 
миний онцгойлон ажигласан ганц асуудал байв. 
Гадасны ерөнхийлөгчийг цахилгаан хөрөөгөө 
асаагаад, унасан модыг тайрч байхад мөн биднийг 
дараагийн аврах багийнхан руу явахаар машиндаа 
суух үед бишоп модны мөчрүүдийг тайрч янзалж 
байв.

Өмнө нь, биднийг өөр нэгэн газраас хөдлөх үед 
нэгэн эрэгтэй биднийг чиглэн ирээд, малгайгаа 
аван, сайн дурынханд талархал илэрхийлсэн юм. 
Тэр “Би танай Сүмийн гишүүн биш ээ. Та нарын 
бидний төлөө хийсэн зүйлд итгэж ч чадахгүй 
нь. Бурхан та нарыг адислаг” гэж хэлэв. Түүний 
хажууд зогсож байсан шар цамцтай ХҮГ сайн 
дурын үйлчлэгч магтаал сайшаал хүлээн авах 
эрхгүй мэт инээмсэглээд, мөрөө хавчиж харагдсан.

Жоржиагийн сайн дурынхан итгэж ядан байгаа 
энэ эрд туслахаар ирсэн байхад Флоридагийн хар 
салхинд нэлээд хүнд нэрвэгдсэн хэсгээс зуу зуун 
хожмын үеийн гэгээнтэн Флоридагийн өөр нэг 
хэсэг рүү хүмүүсийг илүү хүнд байдалд байгааг 
сонсоод хэдэн зуун километр аялж очжээ.

Тэр өдөр би бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн 
“Бурханы хайраар дүүрсэн хүн зөвхөн гэр бүл 
нь адислагдсанд сэтгэл ханадаггүй, харин бүх 
хүн төрөлхтнийг адислахад санаа тавин дэлхий 
даяар явдаг” гэх бошиглолын үгсийг санаж, илүү 
сайн ойлгосон билээ (Сүмийн ерөнхийлөгчдийн 
сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 426).
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Бид ийм хайрыг аль ч газрын хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн амьдралаас хардаг. Дэлхийн 
хаа нэгтээ гай гамшиг тохиолдох бүрд хожмын 
үеийн гэгээнтнүүд Сүмийн хүмүүнлэгийн үйлсэд 
хандив өргөж, сайн дураараа үйлчилдэг. Сайн 
дурынхныг эрж хайх шаардлага бараг л гардаггүй. 
Бүр зарим тохиолдолд сайн дурын ажлыг удирдаж 
буй хүмүүс сайн дурынхныг хүлээн авахад бэлэн 
болох хүртэл тусламж хэрэгтэй газар руу аялахаа 
түр азнахыг сайн дурынхнаас хүсэх шаардлага 
гардаг.

Бусдыг адислах хүсэл нь Есүс Христ, Түүний 
сайн мэдээ, сэргээгдсэн Сүм, бошиглогчийн тухай 
гэрчлэлтэй хүмүүсийн үр жимс юм. Үүний ачаар 
Их Эзэний хүмүүс эргэлздэггүй мөн айдаггүй. 
Мөн номлогчид дэлхийн өнцөг булан бүрд 
үйлчлэхээр сайн дураараа ирдэг. Эцэг эхчүүд 
хүүхдүүдтэйгээ хамт бусдын төлөө залбирдаг. 
Удирдагчид Мормоны Номыг гүн гүнзгий судлах 
ерөнхийлөгч Монсоны хүсэлтийг чин сэтгэлээсээ 
хүлээн авахад өсвөр үеийнхнийг урьдаг. Уг үр 
жимс нь удирдагчдаас урилга авснаар биш, харин 
золиослол гаргах байсан ч итгэлээрээ үйлддэг 
өсвөр үеийнхэн, гишүүдээс ирдэг юм. Амин хувиа 
үл хичээсэн золиослолыг шаарддаг үйлдэл болсон 
итгэл нь Бурханы хайрыг мэдрэх боломжийг олгох 
зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг авчирдаг.

Биднийг бошиглогчийн зөвлөгөөг үргэлжлүүлэн 
дагаж байгаа цагт зүрх сэтгэл маань өөрчлөгдсөн 
хэвээр үлддэг юм. Бид зөвхөн ганц удаа чухал 
хичээл зүтгэл гаргачихаад больчихвол уг өөрчлөлт 
алгуур үгүй болох болно.

Итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтнүүд Их Эзэн 
Есүс Христэд болон Бурханы үг болох Мормоны 
Номонд мөн Түүний үнэн Сүм дэх санваарын 
түлхүүрүүдийн сэргээлтэд итгэх итгэлээ өсгөсөн 
байдаг. Энэхүү өсөн нэмэгдсэн гэрчлэл биднийг 
Бурханы хүүхдүүдийг гэсэн илүү агуу эр зориг, 
анхаарал халамжтай болгосон. Гэвч ирээдүйд 
биднийг хүлээх сорилт бэрхшээл, боломжууд 
үүнээс хавьгүй ихийг шаардах болно.

Бид нарийвчилсан зургийг харж чадахгүй ч том 
дүр зургийг мэднэ. Бид хожмын өдрүүдэд дэлхий 
үймээн самуунтай байх болно гэдгийг мэднэ. 
Ямар ч зовлон бэрхшээл тохиолдсон бай, Их 

Эзэн итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтнүүдийг 
Есүс Христийн сайн мэдээг бүх үндэстэн, ястан, 
хэлтэн, хүмүүст хүргэхээр удирдах болно гэдгийг 
бид мэднэ. Мөн бид Их Эзэний жинхэнэ шавь нар 
Түүнийг дахин ирэх үед хүлээн авахуйц зохистой 
мөн бэлэн байх болно гэдгийг мэднэ. Бид айх 
хэрэггүй.

Бид зүрх сэтгэлдээ итгэл, эр зоригийг хэдийн 
суулгасан ч Их Эзэн биднээс мөн бидний дараах 
үеийнхнээс илүү ихийг шаардах болно. Тэд 
биднийхээс илүү агуу мөн хэцүү ажлыг хийх 
учраас илүү хүчирхэг, зоригтой байх ёстой. Тэд 
бодгалийн дайсны илүү их эсэргүүцэлтэй тулгарах 
болно.

Их Эзэн ирээдүйн талаар өөдрөг байх арга замыг 
өгсөн. “Санаа бодол болгондоо над уруу харагтун; 
бүү эргэлз, бүү ай” (С ба Г 6:36). Ерөнхийлөгч 
Монсон бидэнд яаж гэдгийг харуулсан. Бид 
Мормоны Ном, бошиглогчдын үгсийг тунгаан 
бодож, амьдралдаа хэрэгжүүлэх ёстой. Ямагт 
залбир. Итгэсээр бай. Түүнд бүхий л зүрх сэтгэл, 
хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа үйлчил. 
Бид энэрэл буюу Христийн цэвэр хайрын төлөө 
зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр залбирах ёстой 
(Моронай 7:47–48-ыг үзнэ үү). Мөн юу юунаас 
илүү бид бошиглолын зөвлөгөөг дагахдаа тууштай 
байх ёстой.

Хүнд хэцүү цагт бид ерөнхийлөгч Монсоны 
Аврагчийн эдгээр үгийг эш татахдаа бидэнд 
сануулдаг амлалт буюу Их Эзэний амлалтад итгэж 
найдаж болно. “Мөн та нарыг хэн ч хүлээн авлаа 
гэсэн, тэнд би тэрчлэн байх болно, учир нь би 
та нарын нүүрний өмнө явах 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).

Их Эзэн та нарыг Өөрийнх нь зараалд байгаа 
цагт та нарын нүүрний өмнө явах болно гэдгийг 
би гэрчилж байна. Зарим үед та нар Их Эзэний 
бусдыг өргөхөөр явуулсан тэнгэр элч байх 
болно. Харин заримдаа та нар өөрсдийг тань 
өргөн дэмжүүлэхээр явуулсан тэнгэр элчүүдийн 
дунд байх болно. Ариун ёслолын залбирал бүрд 
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амладагчлан, та нар Түүний Сүнсийг үргэлж 
зүрх сэтгэлдээ байлгах болно. Та нар Их Эзэний 
зарлигуудыг дагахад л хангалттай.

Хамгийн сайн сайхан ирээдүй дэлхий дээрх 
Бурханы хаант улсыг хүлээж байна. Эсэргүүцэл 
сөргөлдөөн нь чухамхүү бошиглогч Иосеф 
Смитийн өдрүүдээс хойш байсанчлан Есүс 
Христэд итгэх бидний итгэлийг хүчирхэгжүүлэх 
болно. Итгэл үргэлж айдсыг ялдаг. Хамтдаа 
хөдөлмөрлөх нь эв нэгдлийг бий болгодог. 
Хайраар дүүрэн Бурхан тусламж хэрэгтэй 
хүмүүсийн төлөөх залбирлыг чинь сонсож, 
хариулна. Тэр үүрэглэх ч үгүй, унтах ч үгүй.

Бурхан Эцэг амьд бөгөөд та нарыг Өөр дээр нь 
гэртээ ирээсэй хэмээн хүсдэг гэдгийг би гэрчилж 
байна. Энэ бол Их Эзэн Есүс Христийн үнэн Сүм. 
Тэр та нарыг мэддэг, хайрладаг мөн харж ханддаг. 
Тэрээр та нарын болоод миний нүглийг, Тэнгэрлэг 
Эцэгийн бүх хүүхдийн нүглийг цагаатгасан. 
Амьдралдаа мөн бусдад үйлчлэх үйлчлэлдээ 
Түүнийг дагах нь мөнх амьдралд хүрэх цорын 
ганц зам билээ.

Би үүнийг гэрчлэхийн хажуугаар та бүхэнд 
адислал, хайраа үлдээж байна. Есүс Христийн 
ариун нэрээр, амен. 
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Биднийг Тэнгэрлэг Эцэг рүү эргүүлэн аваачдаг 
аялал бол амьдралын маань хамгийн чухал 
аялал юм.

170 жилийн өмнө 
Бригам Янг Солт 
Лэйкийн хөндийг анх 
хараад, “Энэ бол зөв 
газар байна!”1 гэж 
тунхаглажээ. Их Эзэн 
түүнд илчилсэн тул тэр 
уг газрыг таньсан юм.

1869 он гэхэд, 70000 
гаруй гэгээнтэн ийм 
аялал хийжээ. Хэл, 

соёл, үндэс угсаа өөр ч гэлээ Эцэг, Хүү, Ариун 
Сүнс болон Есүс Христийн сайн мэдээний 
сэргээлтийн талаарх тэдний гэрчлэл мөн 
Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхийн тулд 
амар амгалан, аз жаргалтай, үзэсгэлэнт газар 
болох Сионыг байгуулах тэдний хүсэл тэмүүлэл 
нэг байсан.

Ютад ирсэн анхны гэгээнтнүүдийн дунд Жэйн 
Маннинг Жэймс байсан бөгөөд тэр суллагдсан 
боолын охин, сэргээгдсэн Сүмийн хөрвөгч, хүнд 
хэцүү бэрхшээлтэй тулгарч байсан хамгийн 
гайхамшигтай нэгэн шавь байв. Жэймс эгч 1908 
онд хорвоогийн мөнх бусыг үзэх хүртлээ итгэлтэй 
хожмын үеийн гэгээнтэн хэвээр байсан юм.

Тэр “Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн заасан Есүс Христийн 
сайн мэдээнд итгэх итгэл маань анх баптисм 
хүртэж байхад байсны адил, үгүй ээ тэр үеийнхээс 
илүү хүчтэй гэдгийг би энд хэлэхийг хүсэж 
байна. Би аравны нэг, өргөлүүдээ өгдөг, мэргэн 
ухааны үгийг дагадаг, эрт унтаж, эрт сэрдэг 
бөгөөд өчүүхэн чадлынхаа хэмжээнд бүгдэд үлгэр 

дуурайл болохыг хичээдэг”2 гэж хэлжээ.

Жэймс эгч бусад хожмын үеийн гэгээнтний адил 
Сионыг өөрийн цус, хөлс, нулимсаар босгохын 
зэрэгцээ Есүс Христэд буюу эрэлхийлсэн бүх 
хүмүүний хувьд агуу эдгээгч нь болох Түүнд итгэх 
итгэлээс зууран барьж, сайн мэдээний зарчмын 
дагуу чадах чинээгээрээ амьдарснаар Их Эзэний 
адислалыг эрэлхийлсэн юм.

Анхны гэгээнтнүүд төгс байгаагүй ч тэд бидний 
гэр бүлээ өсгөн хүмүүжүүлж буй суурийг тавьж, 
гэрээнүүдээ хайрлаж мөн дагадаг нийгмийг 
үндэслэсэн билээ. Есүс Христэд итгэх итгэл 

Аялал үргэлжилсээр!

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ М.РАССЭЛЛ БАЛЛАРД

2017 ÎÍÛ 10-Ð ÑÀÐÛÍ 2-ÍЫ ÍßÌ ÃÀÐÃÈÉÍ ¯ÄÝÝÑ ÕÎÉØÈÕ ÕÓÐÀËÄÀÀÍ
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үнэмшил, хол, ойрын хүмүүст тусалдаг сайн 
дурын ажлуудын маань ачаар энэ талаар дэлхий 
даяар янз бүрийн мэдээгээр онцлон дурдсан 
байдаг.3

Ерөнхийлөгч Айринг, Мексик, Техас болон бусад 
газар үйлчилж байсан шар хантаазтай олон арван 
мянган тэнгэр элчид талархлаа илэрхийлэн, 
хүндэтгэл үзүүлэхийг минь зөвшөөрнө үү.

Хэрэв бид өмнө явсан хүмүүсээсээ, тэр дундаа 
анхдагч өвөг эцэг, эмэг эхээсээ холбоогоо таслах 
юм бол үнэт эрдэнэсээ алдана гэдэгт би бат 
итгэлтэй байдаг. Эхэн үеийн гэгээнтнүүд Есүс 
Христ, Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэдэг 
байсны адил өсөн өндийж буй үеийнхэнд маань 
бас ийм итгэл байх ёстой гэдгийг мэдэх учраас би 
өмнө нь “Алхам бүрдээ итгэлтэй” гэсэн сэдвээр үг 
хэлж байсан ба цаашид ч хэлэх болно.4

Миний өвөг эцэг, эмэг эх нар Юта руу гар тэрэг 
түрэх, битүү тэргэнд суух, явган явах зэргээр 
аялж ирсэн итгэлтэй анхдагчдын дунд байсан. Тэд 
Жэйн Маннинг Жэймс эгчийн адил аяллынхаа 
алхам бүрийг гүн гүнзгий итгэлээр хийсэн юм.

Тэдний өдрийн тэмдэглэл зовлон зүдгүүр, 
өлсгөлөн, өвчин зовлон мөн Бурханд итгэх 
итгэл, Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
гэрчлэлээр дүүрэн байдаг.

Тэдэнд хөрөнгө мөнгө хомсхон байсан ч Есүс 
Христийн Сүмийн ах эгч нарын нөхөрлөлийн 
адислалыг хангалттай хүртсэн. Тэд нэг нэгнээ 
гэсэн үйлчлэлээр болон Бурханы санваараар 
дамжуулан чадах чинээгээрээ сэтгэлийн дарамтад 
орсон нэгнээ өргөн дэмжиж, өвчтэй хүмүүсийг 
адисалдаг байв.

Ютагийн Кашэ Валийгийн эгч нар Халамжийн 
нийгэмлэгийн нэрээр “тусламж хэрэгтэй хүмүүст 
туслах[аар]”5 гэгээнтнүүдэд үйлчилж байсан. 
Миний эмэг эх Маргарэт Макнэйл Баллард 
өөрийн нөхөр Хэнрийг Логаны 2 дахь тойргийг 
бишопын хувьд 40 жил тэргүүлэн удирдахад 
түүнтэй мөр зэрэгцэн үйлчилсэн юм. Маргарэт 
тус он жилүүдийн 30 жилд нь Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн 
билээ. Тэр гэртээ ядуу, өвчтэй, бэлэвсэн, өнчин 

хүмүүсийг авчрахаас гадна нас барсан хүмүүст 
ариун сүмийн цэвэр хувцсыг өмсүүлдэг байсан.

19-р зууны мормон анхдагчдын түүхэн аяныг 
эргэн дурсах нь зүй ёсны хэрэг бөгөөд чухал 
ч гэлээ, бидний хүн нэг бүр “алхам бүрдээ 
итгэлтэйгээ” нотлох ёстой учраас “амьдралын 
аялал үргэлжилсээр байгаа!” гэдгийг санавал 
зохино.

Шинэ хөрвөгчид Америкийн Нэгдсэн Улсын 
баруун нутагт анхдагчдын сууринд цуглахаа 
больжээ. Үүний оронд тэд Тэнгэрлэг Эцэгээ 
Есүс Христийн нэрээр шүтэн биширдэг орон 
нутгийнхаа цуглаанд цуглардаг болсон. Ийнхүү 
30 000 гаруй цуглаан дэлхий даяар зохион 
байгуулагдсанаар бүгд өөр өөрсдийн Сионд 
цугларах боломжтой болсон юм. Сударт онцлон 
тэмдэглэснээр, “Учир нь энэ нь Сион---зүрх 
сэтгэлдээ цэвэр ариун тэд юм.”6

Бид амьдралын зам харгуйгаар алхалж явахдаа 
“[Их Эзэний] зарлигласан бүх зүйлийг юуг ч гэсэн 
хийхээ анхааралтай дагах”7 эсэхээ шалгуулна.

Бидний ихэнх нь ололт нээлт ихтэй, гайхалтай 
аялалд гарсан байгаа бөгөөд энэ нь хувь хүнийг 
сэтгэл ханамжтай байлгаж, сүнслэг гэгээрэлд 
хүргэдэг. Харин бидний зарим нь уй гашуу, гэм 
нүгэл, зовлон зүдгүүр, цөхрөлийн зам дээр явж 
байна.

Энэ агуулгын хүрээнд та нар өөрсдөдөө дараах 
асуултыг тавиарай. “Таны эцсийн зогсоол юу вэ? 
Хийж буй алхмууд тань таныг хааш нь аваачиж 
байна вэ? Мөн хийж буй аялал тань Аврагчийн 
амласан “адислалуудын үй олныг”8 хүртэхэд 
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хөтөлж байна уу?

Биднийг Тэнгэрлэг Эцэг рүү эргүүлэн аваачдаг 
аялал бол амьдралын маань хамгийн чухал аялал 
бөгөөд энэ нь Түүнд болон Түүний Хайрт Хүү, 
Есүс Христэд итгэх бидний итгэл өсөх тусам 
өдрөөс өдөрт, долоо хоногоос долоо хоногт, сараас 
сард, жилээс жилд үргэлжилсээр байна.

Хийж буй алхмууд маань биднийг хааш нь 
аваачиж байгаад бид анхааралтай хандах ёстой. 
Бид Есүсийн шавь нарынхаа дараах асуултад 
өгсөн зөвлөгөөг чих тавин сонсох хэрэгтэй. 
“Эдгээр зүйл чинь хэзээ болох юм бэ? Таны 
заларч ирэхэд болон үеийн төгсгөлд ямар шинж 
тэмдэг байх вэ? Бидэнд хэлээч гэсэнд:

Есүс хариуд нь—Хэн нэг нь та нарыг 
төөрөлдүүлэх вий, болгоомжил”9 гэж хэлсэн.

Өнөөдөр би Сүмийн удирдагчдын урьд өмнө өгч 
байсан зөвлөгөөг дахин давтаж хэлье.

• Ах, эгч нар аа, Христийн сургаалыг цэврээр 
нь хадгал, харин сургаалыг өөрчилдөг хүмүүст 
хэзээ ч бүү хуурт. Эцэг, Хүүгийн сайн мэдээ 
энэхүү сүүлийн эрин үеийн бошиглогч Иосеф 
Смитээр дамжин сэргээгдсэн.

• Сүмийн дуудлагадаа томилогдоогүй болон 
онцгойлон адислагдаагүй хүмүүсийг мөн 
Сүмийн гишүүдийн нийтийн дэмжлэгээр 
дэмжигдээгүй хүмүүсийг бүү сонс.10

• Өнөөдрийн бошиглогч, төлөөлөгчдөд 
байхгүй эсвэл тэднийг ойлгохгүй байгаа гэж 
хэлдэг, сургаалтай холбоотой асуултын нууц 
хариултыг мэднэ хэмээн нотолдог байгууллага, 
бүлэг, хувь хүмүүсээс болгоомжил.

• Та нарыг баян болгоно хэмээн мэхлэх 
хүмүүсийн үгийг бүү сонс. Гишүүд маань хэт 
их хэмжээний мөнгө алдсан тул болгоомжтой 
бай.

Зарим газарт манай олон хүн зорилгоос алсуур 
хайснаас болж эдгээнэ, дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн 
өндөр үнэтэй, сэжиг бүхий газруудаас нууц 
мэдлэгийг эрэлхийлж байна.

Жилийн өмнө гаргасан Сүмийн албан ёсны 
мэдэгдэлд “Бид Сүмийн гишүүдийг мөнгө 
өгвөл гайхалтай эдгээнэ гэсэн эсвэл зохих ёсоор 
томилогдсон санваартнуудаас өөр арга барилаар 
эдгээх хүчийг олж авах боломжтой хэмээн нотлох 
аливаа бүлэгтэй холбогдохоос болгоомжил хэмээн 
сануулж байна”11 гэсэн байдаг.

Сүмийн гарын авлага дээр “Ёс зүй болон хууль 
зүйн хувьд эргэлзээтэй эмчилгээний буюу эрүүл 
мэндийн аргуудыг гишүүд ашиглах ёсгүй. Орон 
нутгийн удирдагчид эрүүл мэндийн асуудлуудтай 
гишүүдийг өөрсдийн улс оронд ажилладаг 
зөвшөөрөл бүхий, мэргэжлийн чадварлаг эмч 
нараас зөвлөгөө ав гэж зөвлөх ёстой”12 хэмээн 
зөвлөжээ.

Ах, эгч нар аа, тэдгээр арга барил сэтгэл татам 
байвч эцсийн эцэст сүнслэг байдлын болон бие 
махбодын хувьд хор хөнөөлтэй гэж нотлогдох нь 
дамжиггүй.

Бидний анхдагч өвөг дээдсийн хувьд эрх чөлөө, 
бие даасан байдал амин чухал байсан ч хамтаараа 
байх нь мөн адил чухал байсан. Тухайн үед тэд 
хамтдаа ажиллаж, нэг нэгэндээ биеийн болон 
сэтгэлийн зовлон шаналлыг даван туулахад 
тусалж байв. Эрчүүд нь санваарын чуулгад, харин 
эмэгтэйчүүд нь Халамжийн нийгэмлэгт үйлчилдэг 
байсан. Эдгээр үр дагавар өнөөдөр бидний үед ч 
өөрчлөгдөөгүй хэвээр.

Халамжийн нийгэмлэг ба санваарын чуулгууд 
гишүүдийн маань сүнслэг болон материаллаг сайн 
сайхан байдалд анхаарч ажилладаг.

Та нар Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Их Эзэн Есүс 
Христийн оршихуйд эсэн мэнд эргэн очихын 
тулд сайн мэдээний зам дээрээ “алхам бүрдээ 
итгэлтэй” үлдээрэй. Их Эзэн бол бидний эрхэм 
дээд Аврагч бөгөөд дэлхийн Гэтэлгэгч. Бид 
Түүний нэрийг хүндлэн дээдэлж, ямар нэгэн 
байдлаар буруугаар ашиглахгүй байх ёстой бөгөөд 
зарлигуудыг нь дагахыг эрэлхийлэх ёстой. Хэрэв 
бид ийнхүү хийж чадах юм бол Тэрээр биднийг 
адисалж, буцах аялалдаа аюулгүй байхад биднийг 
удирдана.

Өнөөдөр өөр өөрийн гэсэн аяллаа хийж буй 
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хүмүүсийг хаана явж байгаагаас нь үл хамааран 
тэврэн хүлээн авна уу хэмээн би намайг сонсож 
буй хүн бүрийг уриалж байна.

Сэргээлтийн талаарх захиасыг хуваалцахаас илүү 
агуу адислал гэж үгүй. Уг адислалыг хүлээн авч, 
үүний дагуу амьдарвал мөнхийн баяр баясгалан, 
амар амгалан, тэр байтугай мөнх амьдралыг 
амладаг гэдгийг санаж яваарай. Номлогчдод 
Бурханы хүүхдүүдийг олж, тэдэнд зааж мөн 
баптисм хүртээхэд нь өөрсдийн эрч хүч, хүч 
чадал, гэрчлэлээр тусалцгаая. Тэгснээр тэд 
өдөр тутмынх нь амьдралыг удирдан залах сайн 
мэдээний сургаалын хүчийг хүлээн авах болно.

Бид Бурханы үр хүүхдүүдийг энэрэн хайрлаж, 
арьс өнгө, хүйс, үндэс угсаагаар нь ялгаварлан 
гадуурхах аливаа гадуурхлыг үгүй хийх ёстой. 
Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
адислал Бурханы хүүхэд бүрд хүртээмжтэй гэдэгт 
бид чин үнэнээсээ итгэдэг.

Би бидний “аялал үргэлжилсээр” байгааг 
гэрчлэхийн зэрэгцээ та бүхнийг Бурханы бүх 
хүүхдэд хайр, нинжин сэтгэлээр хандан, сайн 
мэдээний замаар явахыг урьж байна. Ийнхүү хийх 
нь Тэнгэрлэг Эцэгийг болон Түүний Хайрт Хүүг 
чин үнэнээсээ хайрладаг бүхий л хүнийг хүлээж 

буй “адислалуудын үй олныг” хүртэхэд бэлдэн, 
бидний зүрх сэтгэлийг ариусгаж, гарыг цэвэрлэдэг 
юм. Энэ бүхнийг би Есүс Христийн ариун нэрээр 
даруухнаар залбиран хэлж байна, амен. 
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Мормоны Ном бол Есүс Христийн тэнгэрлэг 
байдал, Иосеф Смитийн бошиглох дуудлага, 
энэ Сүмийн гарцаагүй үнэний талаарх Бурханы 
няцаашгүй гэрч юм.

Мормоны Ном 
бол зөвхөн манай 
шашны төдийгүй 
бидний гэрчлэлийн 
тулгуур чулуу бөгөөд 
бэрхшээлтэй эсвэл 
хариулт нь тодорхой 
бус асуудлуудтай 
тулгарах үед 
гэрчлэлийг маань 
аюулгүй байлгаж 
чадна. Үнэний 
дэнсэн дээр энэ ном 

бүх шүүмжлэгчийн санааг нэгтгэснээс ч илүү 
жин дардаг. Яагаад? Учир нь хэрэв энэ үнэн 
бол түүхийн болон бусад ямар ч тайлбараас үл 
хамааран Иосеф Смит бошиглогч байсан нь үнэн 
бөгөөд энэ сүм бол Есүс Христийн сэргээгдсэн 
Сүм болж таарна. Энэ шалтгаанаар шүүмжлэгчид 
Мормоны Номын бурууг олж тогтоох зорилготой 
байдаг боловч энэ ном үнэн учраас тэд давшгүй 
саад бэрхшээлтэй тулгардаг.

Эхлээд шүүмжлэгчид 23 настай, боловсрол 
нимгэн тариачин залуу олон зуун өвөрмөц нэр, 
газар, нарийн тодорхой түүх ба үйл явдлуудыг 
өгүүлсэн энэ номыг хэрхэн бүтээснийг тайлбарлах 
ёстой болно. Үүнийг тайлбарлахын тулд 
шүүмжлэгчид түүнийг суут ухаантан байсан ба 
Мормоны Номын түүхэн агуулгыг зохиохын тулд 
маш олон ном, орон нутгийн эх сурвалжуудыг 
ашигласан гэсэн санааг дэвшүүлдэг. Орчуулгын 
ажил эхлэхээс өмнө Иосефт дээрх эх сурвалжууд 
байхыг харсан гэж хэлдэг ганц ч гэрч байдаггүй 
нь тэдний санаатай зөрчилдөж байна.

Энэ таамаг үнэн байлаа гэхэд, Мормоны Номын 
гарал үүслийг тайлбарлахад үнэхээр хангалтгүй 
юм. Иосеф хэрхэн тэдгээр эх сурвалжийг уншиж, 
хэрэггүй мэдээллийг шүүж, хэн хаана, хэзээ 
байсан тухай нарийн түвэгтэй мэдээллийг хольж 
хутгалгүй хадгалж, дараа нь үүнийг чээжээр хэлж 
бичүүлсэн юм бол? гэдэг асуултад бас хариулах 
ёстой болно. Иосеф Смит орчуулж байхдаа ямар 
ч тэмдэглэлгүй байдаг байсан. Үнэндээ, түүний 
эхнэр Эмма “Түүнд хараад унших гар бичмэл 
эсвэл ном байгаагүй. … Хэрэв түүнд эдгээрийн 
аль нэг нь байсан бол надаас нуух боломжгүй 
байх байсан”1 хэмээн дурссан байдаг.

Тиймээс Иосеф 500 гаруй хуудастай номыг ямар ч 
тэмдэглэлгүйгээр хэлж бичүүлэх гайхалтай ажлаа 
хэрхэн гүйцэлдүүлсэн бэ? Үүнийг хийхийн тулд 
тэр суут ухаантан төдийгүй итгэмээргүй гоц ой 
тогтоолттой байх ёстой. Хэрэв энэ үнэн юм бол 
түүнийг шүүмжлэгчид энэ гайхалтай авьяасыг 
цохон тэмдэглэхгүй яасан юм бэ?

Гэвч өөр зүйл ч бас бий. Эдгээр таамаг нь уг 
номны түүхэн агуулгатай л холбоотой. Иосеф 
Сүнсийг мэдрүүлдэг номыг хэрхэн бүтээсэн мөн 
Тэр үеийн Христийн шашны итгэл үнэмшлүүдийг 
тодруулдаг эсвэл тэдэнтэй зөрчилддөг тийм 
гайхалтай сургаалыг хаанаас олсон юм бол гэсэн 
асуулт гол асуудал хэвээр байна.

Жишээлбэл, Мормоны Ном ихэнх Христийн 
шашинтай адилгүйгээр Адамын уналт бол зөв 
алхам байсан гэж заадаг. Мөн баптисм хүртэх үед 
хийгддэг, Библид байдаггүй гэрээнүүдийг уг ном 
илчилдэг.

Түүнчлэн Христ Цагаатгалаараа дамжуулан 
биднийг цэвэршүүлээд зогсохгүй төгөлдөржүүлж 
чадна гэдэг гайхалтай ойлголтыг Иосеф хаанаас 

Бурханы няцаашгүй гэрч: Мормоны Ном
НЯМ ГАРГИЙН АНГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ТЭД Р.КАЛЛИСТЭР
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авсан юм бол? гэж хэн нэг нь асууж болох юм. Тэр 
Алма 32 дахь итгэлийн тухай гайхалтай номлолыг 
хаанаас авсан бэ? Эсвэл Аврагчийн Цагаатгалын 
тухай судруудад бичигдсэн хамгийн агуу номлол 
болох Бенжамин хааны номлолыг хаанаас авсан 
юм бол? Эсвэл нарийн түвэгтэй мөн сургаалын 
хувьд баялаг чидуны модны ёгтлолыг тэр хаанаас 
авсан юм бол? гэж асууж болно. Би энэ ёгтлолыг 
унших үедээ нарийн сайн ойлгохын тулд бүдүүвч 
зураг зурдаг. Иосеф Смит эдгээр номлолыг ямар ч 
тэмдэглэлгүй, чээжээр хэлж бичүүлсэн гэдэгт бид 
одоо итгэх болж байна уу?

Ийм дүгнэлттэй зөрчилдөн, Бурханы нөлөө 
Мормоны Номоор дүүрэн байдаг нь гайхамшигт 
сургаалынх нь үнэнд, ялангуяа Есүс Христийн 
Цагаатгалын тухай сонгодог номлолуудад 
тодорхой харагддаг.

Хэрэв Иосеф бошиглогч биш байсан юм бол 
эдгээр болон бусад олон гайхалтай сургаалын 
ойлголтыг тайлбарлахын тулд шүүмжлэгчид 
түүнийг шашны суут ухаантан байсан гэсэн 
таамаг дэвшүүлэх ёстой болно. Хэрэв тийм байсан 
гэж үзвэл, Иосеф яагаад Христийн тохинууллаас 
1800 жилийн дараа ийм өргөн хүрээтэй өвөрмөц, 
эргэлзээ арилгах сургаалуудыг авчирсан цорын 
ганц хүн байсан юм бол гэж хэн нэгэн асууж 
магадгүй юм. Учир нь энэ номын эх сурвалж нь 
гоц ухаан биш, илчлэлт байсан.

Иосеф авьяастай, гоц ой тогтоолттой шашны 
суут ухаантан байсан байлаа ч эдгээр авьяас 
дангаараа түүнийг чадварлаг бичээч болгохгүй. 
Шүүмжлэгчид Мормоны Номыг тайлбарлахын 
тулд Иосеф 23 насандаа байгалиас заяасан 
авьяастай бичээч байсан гэсэн үндэслэл гаргах 
ёстой болно. Тийм байгаагүй бол тэр хэрхэн хэдэн 
арван нэр, газар, үйл явдлыг алдаа мадаггүйгээр 
хоорондоо нийцсэн нэгэн цогц зүйл болгож 
чадсан бэ? Тэр хэрхэн дайны нарийн стратеги, 
уран яруу номлолуудыг бичиж мөн сая сая хүний 
өнгөөр ялган тодруулж, чээжилж, эш татаж, 
хөргөгчнийхөө хаалган дээр байрлуулдаг “Та 
нар бусдадаа үйлчилж байгаа нь та нар зөвхөн 
Бурхандаа үйлчилж байгаа” (Moзая 2:17) эсвэл 
“тэд баясгалантай байж болохын тул хүмүүн байх 
бөлгөө” (2 Нифай 2:25) гэх мэт хэллэгүүдийг 
зохиосон бэ? Эдгээр нь зүрх догдлуулсан мөн 

амьдарч, амьсгалж, урам дэм өгдөг захиасууд юм. 
Бодит байдал дээр Иосеф Смит 23 насандаа энэ ер 
бусын ажлыг ганцхан оролдлогоор ажлын ердөө 
65 орчим хоногт бичиж чадах чадвартай байсан 
гэж үзэх боломжгүй.

Дадлага туршлагатай, чадварлаг бичээч болох 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон саяхны Ерөнхий 
чуулган дээр хэлсэн үгээ 40 гаруй удаа өөрчлөн 
бичсэн гэдгээ хуваалцсан. Иосеф Смит өөрөө 
бүхэл бүтэн Мормоны Номыг, дараа хийгдсэн 
бага зэрэг дүрмийн засварыг эс тооцвол эхний 
оролдлогоороо хэлж бичүүлсэн гэдэгт бид одоо 
итгэх ёстой гэж үү?

Үүнийг хийх боломжгүй гэдгийг Иосефын эхнэр 
Эмма “Иосеф Смит [залуу байхдаа] Мормоны 
Ном мэтийн ном байтугай ойлгомжтой, сайн 
найруулгатай захидал ч бичиж эсвэл хэлж 
бичүүлж чаддаггүй байсан”2 гэж баталсан юм.

Эцэст нь бүр хэн нэг нь дээр дурдсан эргэлзээтэй 
дүгнэлтүүдийг бүгдийг нь хүлээн зөвшөөрсөн 
ч бай, шүүмжлэгчид бас нэгэн том саадтай 
тулгарна. Иосеф Мормоны Номыг алтан ялтсууд 
дээр бичигдсэн байсан гэж хэлсэн. Энэ нь тухайн 
үед хайр найргүй шүүмжлэл дагуулж байсан. 
Эртний түүх үйс эсвэл муутуун дээр бичигдсэн 
байдаг гэдгийг “хүн бүр” мэддэг байсан ч олон 
жилийн дараа эртний бичээс бүхий төмөр ялтсууд 
олдсон юм. Үүнээс гадна, Мормоны Номонд 
хүмүүс цемент ашигладаг байсан гэж гардаг ч 
эртний шүүмжлэгчид Америк тивд цементэн 
барилга байгууламж олдтол, үүнийг тэдний мэдлэг 
чадвараас хэтэрсэн зүйл хэмээн үздэг байсан. 
Шүүмжлэгчид одоо эдгээр болон үүнтэй төстэй 
эргэлзээ бүхий олдворуудыг юу гэж тайлбарлах 
вэ? Иосеф юмыг таахдаа ер бусын азтай байсан 
болж таарч байна. Ямар нэг байдлаар, аливаа 
зүйлийг зөв таах магадлал бага байсан ч оршин 
буй бүхий л шинжлэх ухаан, эрдэм мэдлэг 
өөрийнх нь эсрэг байхад ч тэр бүх зүйлийг зөв 
таасан болж байна.

Энэ бүхнийг авч үзсэний дараа, шүүмжлэгчдийн 
санал болгож буй хүчин зүйлүүд болон хүчнүүд 
тохиолдлоор нэгдэж, ад чөтгөрийн худал хуурмаг 
Мормоны Номыг зохиож бичих боломжийг 
Иосефт олгосон гэдэгт хэн нэгэн яаж итгэх 
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юм бэ гэж хүмүүс асууж болно. Гэвч ийм байх 
боломжтой юу? Харин ч эсрэгээрээ энэ ном сая 
сая хүнд Сатаныг эсэргүүцэж, Христийнхтэй илүү 
адил амьдралаар амьдрахад сүнслэгээр нөлөөлсөн.

Зарим хүн шүүмжлэгчдийн тайлбарт итгэхийг 
сонгож болох боловч миний л хувьд энэ нь 
оюун санааны болон сүнслэг мухардалд 
хүргэнэ. Уг тайлбарт итгэхийн тулд би 
нотлогдоогүй дараалсан олон зүйлийг хүлээн 
зөвшөөрөх шаардлагатай болно. Цаашилбал, би 
амьдралынхаа эцсийг хүртэл гэрчлэлдээ үнэнч 
үлдсэн 11 гэрч тус бүрийн гэрчлэлийг3 болон 
гайхамшигт үнэнээрээ энэ ариун нандин номын 
хуудас бүрийг дүүргэдэг тэнгэрлэг сургаалыг 
үгүйсгэж, би болон өөр үй олон хүн энэ номыг 
уншаад, бусад ямар ч номоос илүүгээр Бурханд 
илүү ойртсон бодит үнэнийг үл хэрэгсэж, Ариун 
Сүнсний баталгаа өгөгч шивнээг үгүйсгэх 
шаардлагатай болно. Энэ нь миний үнэн гэж 
мэддэг бүх зүйлтэй нийцэхгүй.

Сайн, ухаалаг найзуудын маань нэг нь хэсэг 
хугацаанд Сүмийг орхисон. Тэрээр саяхан надад 
эргэж ирсэн тухайгаа бичсэн юм. “Эхэндээ би 
Мормоны Номыг түүх, газарзүй, хэл, соёлын 
талаас нь нотлохыг хүсэж байсан. Гэвч би Есүс 
Христийн сайн мэдээ, Түүний аврах зорилгын 
талаар заадаг зүйлд анхаарал хандуулснаар 
энэ нь үнэн болох талаар гэрчлэлтэй болж 
эхэлсэн. Нэг өдөр би Мормоны Номыг өрөөндөө 
уншиж байгаад түр азнаж, өвдөг сөгдөн, чин 
сэтгэлээсээ залбирч, Тэнгэрлэг Эцэг Сүм болон 
Мормоны Ном гарцаагүй үнэн гэж миний сүнсэнд 
цуурайтуулан шивнэхийг мэдэрсэн. Би Сүмийг 
гурван жил хагас дахин дахин сонирхсоны эцэст 

үнэн гэдгийг нь бүх зүрх сэтгэлээрээ, бүрэн 
дүүрэн мэдсэн.”

Ямар ч хүн миний найзын адил Мормоны Номыг 
даруухнаар уншиж, тунгаан бодох цаг гаргаж, 
Сүнсний сайн үр жимсийг анхааралтай ажиглах 
аваас хүссэн гэрчээ хүлээн авах болно.
Мормоны Ном бол Бурханы бидэнд өгсөн үнэлж 
баршгүй бэлгүүдийн нэг мөн. Энэ бол илд ч, 
бамбай ч мөн бөгөөд зөв шударга хүмүүсийн зүрх 
сэтгэлийг аврах Бурханы үгийг тулаанд илгээж, 
үнэний хамгийн чухал хамгаалагч болж байдаг. 
Гэгээнтнүүд бид Мормоны Номыг хамгаалах 
онцгой эрхтэйгээс гадна дайралтыг хүлээн авч 
мөн тэнгэрлэг сургаалыг нь хүчтэйгээр номлож, 
Есүс Христийн тухай хамгийн чухал гэрчийг 
гэрчлэх боломжтой.

Би Мормоны Ном Бурханы бэлэг, хүчээр 
орчуулагдсан гэдгийг гэрчилж байна. Энэ бол 
Есүс Христийн тэнгэрлэг байдал, Иосеф Смитийн 
бошиглох дуудлага, энэ Сүмийн гарцаагүй үнэний 
талаарх Бурханы няцаашгүй гэрч юм. Энэ нь 
гэрчлэлийн маань тулгуур чулуу болдог бөгөөд 
бид хөрвүүлэгдсэн леменчүүдтэй адил “хэзээ 
ч итгэл алдраагүй” (Aлма 23:6) хэмээн яригдах 
болтугай. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Хэдийгээр бидний үзэл бодол өөр байж болох 
ч Сүмд Их Эзэн биднийг нэг байгаасай хэмээн 
хүсдэг.

1994 оны 6-р сард 
би хөл бөмбөгийн 
дэлхийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнд 
үндэснийхээ шигшээ 
багийн тоглолтыг 
зурагтаар үзэхээр 
ажлаасаа гэр рүүгээ 
сэтгэл догдлон 
машинаа жолоодон 
явж байлаа. Хөдлөөд 

удаагүй байхдаа би нэгэн эрийг тэргэнцрээ манай 
Бразилийн төрийн далбаагаар чимэглэчихсэн, 
явган хүний замаар хурдан гэгч явж буйг холоос 
харав. Түүнийг ч бас тоглолтыг үзэхээр гэр рүүгээ 
явж буйг би мэдсэн.

Зам хөндлөн зөрж, бидний харц хэдхэн секунд 
тулгарах үед надад түүнтэй нэгдмэл болсон мэт 
тийм хүчтэй мэдрэмж төрж билээ. Бид өөр өөр 
зүг рүү явж, бие биенээ ч танихгүй бас нийгмийн 
болон бие махбодын хувьд өөр өөр нөхцөл 
байдалд байгаа нь илт байсан ч яг тэр мөчид хөл 
бөмбөгт дуртай байдал, эх орноо хайрлах хайр 
маань биднийг нэгтгэсэн мэт мэдрэмж төрсөн юм. 
Би тэр залууг тэр өдрөөс хойш дахиж хараагүй ч 
өнөөдөр, хэдэн арван жилийн дараа ч гэсэн надад 
тэр харц харагдаж, хүчтэй холбоог нь мэдэрдэг. 
Энэ бүхний эцэст бид уг тоглолтод ялж, тэр 
жилийн аварга шалгаруулах тэмцээнд түрүүлсэн.

Хэдийгээр бидний үзэл бодол өөр байж болох ч 
Сүмд Их Эзэн биднийг нэг байгаасай гэж хүсдэг. 
Тэрбээр Сургаал ба Гэрээнд “Нэг байгтун; мөн 
хэрэв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх биш 
болой”1 хэмээн хэлсэн.

Бид хамтдаа шүтэн бишрэхээр цуглааны байр 
руу орохдоо арьс өнгө, нийгмийн байр суурь, улс 
төрийн үзэл бодол, эрдмийн болон мэргэжлийн 

амжилт зэрэг ялгаагаа ардаа орхин, оронд нь 
нийтлэг сүнслэг зорилгуудад төвлөрөх хэрэгтэй. 
Бид хамтдаа дуулал дуулж, ариун ёслолын үеэр
нэг ижил гэрээг тунгаан боддог бөгөөд хэлсэн үг,
заасан хичээл, залбирал зэргийн дараа нэгэн зэрэг
чангаар “амен” гэж хэлэн, тухайн хуваалцсан 
зүйлстэй санал нэг байгаагаа хамтдаа илэрхийлдэг.

Бидний хамтдаа хийдэг эдгээр зүйл цугларсан 
хүмүүст нэгдмэл гэдгээ хүчтэй мэдрэхэд тусалдаг.

Гэхдээ бидний эв нэгдлийг үнэхээр тодорхойлж, 
бэхжүүлж байдаг эсвэл үгүй хийдэг зүйл нь 
Сүмийн гишүүдээсээ тусдаа байхдаа биеэ хэрхэн 
авч явдаг байдал маань билээ. Бидний мэддэгчлэн, 
эцэст нь бид нэг нэгнийхээ талаар ярих нь 
гарцаагүй бөгөөд энэ нь хэвийн үзэгдэл юм.

Нэг нэгнийхээ талаар юу гэж хэлэх сонголтоос 
маань хамаарч бидний үгс нэг бол Алмагийн 
Мормоны усанд баптисм хүртээсэн хүмүүст 
заасанчлан “зүрх [сэтгэлийг] эв [нэгдэлд] 
нэгтгэн”2 эсвэл бидний дунд байх ёстой хайр, 
итгэл, сайхан санааг үгүй хийнэ.

“Тиймээ, тэр сайн бишоп. Өө, гэхдээ чи түүнийг 
залуу эрэгтэй байхад нь харсан ч болоосой” гэх 
мэт үгс эв нэгдлийг далдуур бусниулдаг.

Харин “Бишоп үнэхээр сайн хүн бөгөөд жил 
өнгөрөх тусам хал үзэж, хашир сууж байна шүү” 
гэж арай өөр байдлаар хэлж болох юм.

Бид ихэвчлэн “Манай Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгч огт өөрчлөгдөхгүй юм. Тэр 
ёстой гөжүүд хүн шүү!” гэх мэтийн үгс хэлж, 
хүмүүст эргэж буцалтгүй шошго зүүн тамгалдаг. 
Үүний оронд бид “Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгч ойрд жаахан хатуу хандаад байна 
уу даа. Түүнд хэцүү зүйл тохиолдсон ч байж 
магадгүй. Түүнийг тусалж, дэмжицгээе!” хэмээн 
хэлж болно.

Ах, эгч нар аа, бидэнд хэнийг ч, тэр дундаа 
Сүмийн хүрээлэл дотроосоо хэнийг ч тааруухан 
хийсэн эцсийн бүтээгдэхүүн хэмээн тодорхойлох 

Тусдаа хэдий ч нэгдмэл
ДАЛЫН 
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эрх байхгүй! Харин нөхдийнхөө талаар хэлэх 
бидний үгс Есүс Христ, Түүний Цагаатгал, Түүнд 
итгэх итгэлийг мөн Түүгээр дамжуулан бид 
үргэлж байгаагаасаа илүү сайн болон өөрчлөгдөж 
чадна гэсэн итгэлийг маань тусган харуулдаг байх 
ёстой.

Зарим нь Сүмийн удирдагчид, гишүүдийг маш 
өчүүхэн зүйлээс болж шүүмжилж, хоорондоо 
талцаж эхэлдэг.

1831 онд Сүмийн гишүүн болсон Саймондс 
Райдэр гэх нэгэн эрд яг ийм зүйл тохиолдсон юм. 
Тэр өөрт нь хандсан илчлэлтийг уншсаныхаа 
дараа Райдэр гэсэн нэрийх нь уай (y) үсгийг ай 
(i) үсгээр бичсэнд мэл гайхсан аж. Энэ үйл явдал 
түүнийг бошиглогчид эргэлзэхэд хүргэсэн бөгөөд 
улмаар Иосефыг мөрдөн хавчиж, Сүмийг орхисон 
юм.3

Бид ч гэсэн Сүмийн удирдагчдаасаа ямар нэгэн 
засаж залруулах сануулга авах өндөр магадлалтай 
бөгөөд энэ нь бидний тэдэнтэй хэр нэгдмэл 
байгаагийн шалгуур болох болно.

Би 11-хэн настай байсан ч 44 жилийн өмнө 
манай гэр бүлийнхний очдог байсан цуглааны 
байранд их засвар хийгдэх гэж байсныг санаж 
байна. Ажил эхлэхээс өмнө орон нутгийн болон 
бүсийн удирдагчид хуралдаж, гишүүд энэхүү 
хүчин чармайлтад хэрхэн гар бие оролцож болох 
талаар хэлэлцсэн юм. Олон жилийн турш уг 
нэгжийг тэргүүлж байсан аав маань энэ ажлыг 
сайн дурынхнаар биш, харин гэрээт хүмүүсээр 
хийлгэх нь зүйтэй хэмээн өөрийн саналыг хүчтэй 
илэрхийлэв.

Тэгэхэд түүний энэ саналыг хэрэгсэхгүй болгоод 
зогсохгүй, олны өмнө хурцаар буруушааж 
байсныг бид сонссон. Аав минь Сүмд бүхнээ 
зориулсан, үзэл бодлынхоо төлөө бат зогсон 
тэмцдэг, Дэлхийн II дайнд Европт дайтаж байсан 
ахмад дайчин хүн байсан. Энэ үйл явдлын 
дараа түүнийг ямар хариу үйлдэл хийсэн бол 
гэж хүмүүс сонирхож байж магадгүй. Тэр үзэл 
бодолдоо тууштай байж, нэгэнт гаргачихсан 
шийдвэрийг эсэргүүцсэн болов уу?

Бид тойргийн маань гэр бүлүүдийн сайн мэдээнд 
итгэх итгэл суларч, удирдаж буй хүмүүстэйгээ нэг 
байж чадахгүй байснаас болж цуглаанд ирэхээ 
больсныг харж байсан. Мөн эцэг эх нь Сүмийн 

гишүүдээс үргэлж алдаа дутагдал хайдаг байснаас 
болж Хүүхдийн хэсгийн олон найз маань өсвөр 
насандаа итгэлдээ үнэнч хэвээр үлдэж чадаагүйг 
би харж байсан.

Харин аав маань гэгээнтэн нөхөдтэйгөө нэг 
байхаар шийдсэн билээ. Хэдэн өдрийн дараа 
тойргийн гишүүдийг барилгын ажилд туслахаар 
цугларах үед биднийг ямар нэгэн байдлаар тус 
нэмэр болоход бэлэн байлгахын тулд тэр гэр 
бүлийнхнийгээ цуглааны байр руу дагаж явахад 
“урьсан” юм.

Би цухалдангуй байсан. Би түүнээс “Аав аа, та 
гишүүдийг оролцуулахын эсрэг байсан байхад 
бид яагаад барилгын ажилд туслах хэрэгтэй юм 
бэ?” гэж асуумаар санагдаж билээ. Гэхдээ түүний 
царай төрх ингэхгүй байхад хүргэсэн юм. Би 
дахин онцгойлон адислах үед эсэн мэнд байхын 
тулд аз болоход чимээгүй өнгөрөөхөөр шийдсэн 
бөгөөд зүгээр л барилгын ажилд нь туслахаар 
явсан.

Аав маань энэ ажил дуусахаас өмнө өөд болсон 
учраас шинэ цуглааны байрыг хараагүй. Гэхдээ 
ээжээрээ удирдуулсан манай гэр бүлийнхэн ажлаа 
дуустал нь үргэлжлүүлэн хийсэн бөгөөд энэ нь 
биднийг аавтай маань, Сүмийн гишүүдтэй болон 
удирдагчидтай, хамгийн чухал нь Их Эзэнтэй 
нэгдмэл байлгаж чадсан юм.

Есүс Гетсеманид зовлон шаналал амсахынхаа 
өмнөхөн Өөрийн төлөөлөгчдийн болон бидний 
хүн нэг бүрийн төлөө залбирахдаа “Эцэг Та 
Миний дотор, Би Таны дотор байгаатай адил, тэд 
бүгдээрээ нэг байхын тулд”4 хэмээн хэлдэг.

Ах, эгч нар аа, бид хамтдаа цуглахдаа мөн 
тус тусдаа байхдаа ч Сүмийн гишүүд, 
удирдагчидтайгаа нэг байхаар шийдэх үед 
Тэнгэрлэг Эцэгтэй болон Аврагчтай илүү төгс 
нэгдмэл байгаагаа мэдрэх болно гэдгийг би 
гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Ямар асуудал байхаас үл хамааран итгэлтэйгээр 
урагш тэмүүлж, Их Эзэнд болон Түүний 
төлөвлөгөөнд итгэдэг хүмүүсийн хувьд хүнд 
хэцүү зүйлс тустай сайн зүйлс болж болно.

Би үгээ хэлэхээсээ 
өмнө, саяхны 
хар салхи, газар 
хөдлөлтөөс үүссэн 
гай гамшигт 
нэрвэгдэгсдийг 
төлөөлөн бидэнд тус 
дэм болж, найдвар 
төрүүлсэн Тусламжийн 
гарынханд болон 
тэдний зохион 
байгуулагчдад чин 

сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна.

Би 2006 оны 10-р сард анх удаа Ерөнхий чуулган 
дээр үг хэлж байсан ба дэлхий даяарх Сүмд чухал 
гэж мэдэрсэн захиастаа “Их Эзэн бидэнд итгэдэг” 
гэсэн санааг багтаасан.

Тэр үнэхээр бидэнд олон арга замаар итгэдэг. 
Тэрээр бидэнд Есүс Христийн сайн мэдээг 
өгсөн бөгөөд энэхүү эрин үед сайн мэдээний 
бүрэн байдлыг өгсөн. Тэр бидэнд Өөрийнх нь 
санваар, санваарын түлхүүрүүдийг зөв зохистой 
ашиглах итгэл хүлээлгэдэг. Уг хүчээр бид 
бусдыг адисалж, тэдэнд үйлчилж, ёслолуудыг 
хүлээн аван, гэрээнүүдийг хийх боломжтой. 
Тэрээр бидэнд сэргээгдсэн Сүмээ ариун сүмтэй 
хамт итгэн даалгадаг. Мөн Тэрээр дэлхий дээр 
холбоход тэнгэрт ч бас холбогдсон байх лацдан 
холбох хүчийг Өөрийн үйлчлэгчдэд итгэж өгсөн 
билээ. Тэр бидэнд ч гэсэн хүүхдүүдийнх нь 
эцэг эх, багш, асран халамжлагч байх итгэлийг 
хүлээлгэсэн.

Дэлхийн олон газар Ерөнхий эрх мэдэлтнээр 
үйлчилсэн энэ хэдэн жилийн дараа би “Тэр 
бидэнд итгэдэг” хэмээн илүү баттайгаар 
тунхаглаж байна.

Харин одоо энэ чуулганд миний тавих асуулт бол 
“Бид Түүнд итгэдэг үү?” хэмээх асуулт юм.

Бид Түүнд итгэдэг үү?

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон бидэнд үргэлж 
“Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ. Өөрийн ойлголтод 
бүү түшиглэ.

Өөрийн бүх замаараа Түүнийг таньж мэд. Тэр 
чиний замыг шулуун болгоно.

Өөрийнхөө нүдний өмнө бүү мэргэн бай” 
(Сургаалт үгс 3:5–7) хэмээн сануулдаг.

Түүний зарлигууд бидний сайн сайхны төлөө 
өгөгдсөн гэдэгт бид итгэдэг үү? Түүний 
удирдагчид төгс биш ч гэсэн биднийг сайн 
удирддаг гэдэгт бид итгэдэг үү? Бид Түүний 
амлалтууд найдвартай гэдэгт итгэдэг үү? Мөн бид 
Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёр биднийг мэддэг, 
бидэнд туслахыг хүсдэг гэдэгт итгэдэг үү? Бид 
бэрхшээл, сорилт, хэцүү бэрх цаг үедээ Түүнд 
итгэж найдсаар байдаг уу?

Эргээд харахад, би амьдралынхаа хамгийн хүнд 
хэцүү үе буюу өсвөр насандаа мөн номлолд 
байхдаа болон шинэ ажилд орохдоо, түүнчлэн 
дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхээр хичээж байхдаа 
болон олон хүүхэд өсгөж байхдаа мөн бие 
даасан байхаар хөдөлмөрлөж байхдаа хамгийн 
үнэ цэнтэй сургамжуудыг авч байжээ. Үүнээс 
үзэхэд хүнд хэцүү зүйлс тустай байдаг гэдэг нь 
ойлгомжтой.

Бид Түүнд итгэдэг үү? 
Хүнд хэцүү зүйлс тустай байдаг

ДАЛЫН ЧӨЛӨӨНД ГАРСАН ГИШҮҮН
АХЛАГЧ СТЭНЛИ Г.ЭЛЛИС
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Хүнд хэцүү зүйлс тустай байдаг

Хүнд хэцүү зүйлс биднийг хүчирхэг бөгөөд даруу 
болгож, бидэнд өөрсдийгөө нотлох боломжийг 
олгодог. Бидний хайрлаж хүндэлдэг гар тэрэгтэй 
анхдагчид хамгийн хүнд хэцүү нөхцөл байдалд 
байхдаа Бурханыг таньж мэдсэн. Нифайг болон 
түүний ах нарыг гуулин ялтсуудыг авахад хоёрын 
хоёр бүлэг зарцуулагдсан атал яагаад Ишмэилийн 
гэр бүлийг аглаг буйдад тэдэнтэй нэгдэхийг 
ятгахад гуравхан шүлгийг зориулсан бэ? 
(1 Нифай 3–4; 7:3–5-ыг үзнэ үү). Их Эзэн Нифайг 
ялтсуудыг авахад гаргах хичээл зүтгэлээр нь 
хүчирхэгжүүлэхийг хүссэн байх.

Бидний амьдралд хүнд хэцүү зүйлс тохиолдоход 
бид цочирдох ёсгүй. Бидний Их Эзэнтэй хийдэг 
хамгийн эхний гэрээнүүдийн нэг нь золиослолын 
хуулийн дагуу амьдрах явдал юм. Золиослол нь 
ямар нэгэн хүсүүштэй зүйлээс татгалзах гэсэн 
утгыг агуулдаг. Бид золиослол бол дагаж ирэх 
адислалтай нь харьцуулахад багахан төлөөс 
гэдгийг өөрсдийн туршлагаас ухаардаг. Иосеф 
Смитийн удирдамжин доор “Бүхнийг золиослохыг 
шаарддаггүй шашин нь амьдралд болон авралд 
шаардлагатай итгэлийг бий болгох хүч чадалгүй 
байдаг”1 хэмээн хэлэгдсэн.

Бурхан Тэргүүтэний гишүүд хүнд хэцүү 
зүйлсийг давж гарсан л байж таараа. Бурхан 
Эцэг Төрсөн Ганц Хүүгээ Цагаатгалын 
аймшигт зовлон шаналал болох цовдлуулан 
үхэх зовлонд золиосолсон. Есүс Христ “зовсон 
зүйлсээсээ дуулгаварт суралцсан (Еврей 5:8) 
хэмээн судруудад өгүүлдэг. Тэр сайн дураараа 
Цагаатгалын зовлон тарчлалыг амссан. Ариун 
Сүнс бидэнд анхааруулж, биднийг сүнслэгээр 
өдөөж, удирддаг ба заримдаа биднээр үл 
ойшоогдож, буруу ойлгогдон, мартагдах зэргийг 
хүлцэнгүй тэсвэрлэдэг.

Төлөвлөгөөний нэг хэсэг

Хүнд хэцүү зүйлс бол сайн мэдээний 
төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Энэ амьдралын 
нэгээхэн зорилго бол өөрсдийгөө нотлох явдал 
билээ (Aбрахам 3:25-ыг үзнэ үү). Алмагийн 
хүмүүсээс илүү хилсээр зовж шаналсан хүмүүс 
цөөхөн байдаг. Тэд ёс бус Ноа хаанаас оргон 

зугтсан боловч леменчүүдийн боол болсон. 
Тэдгээр сорилт бэрхшээлээр дамжуулан Их 
Эзэн өөрийн хүмүүсийг зэмлэж, тэдний тэвчээр, 
итгэлийг сорьдог гэдгийг тэдэнд заасан (Мозая 
23:21).

Либерти шоронд байсан хатуу ширүүн өдрүүдэд 
Их Эзэн Иосеф Смитэд зовлонгуудаа “дажгүй 
давахыг” (C ба Г 121:8) заасан бөгөөд хэрэв тэгж 
чадвал “эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах 
болно, мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно” 
(С ба Г 122:7) хэмээн амласан.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Бид амархан 
буруу зүйлийг хийхийн оронд хэцүү ч гэсэн 
зөв зүйлсийг хийхээр сонгох болтугай”2 хэмээн 
гуйсан. Тэрээр ариун сүмүүдийн тухай “[ариун 
сүмийн] адислалуудыг хүлээн авахад ямар ч 
золиослол үүнээс агуу бус, ямар ч төлбөр үүнээс 
их бус мөн ямар ч тэмцэл хэцүү биш”3 хэмээн 
хэлсэн билээ.

Байгаль дэлхий дээрх хүнд хэцүү зүйлс 
амьдралын тойргийн нэгээхэн хэсэг юм. 
Дэгдээхийн хувьд өндөгнийхөө хатуу хальсыг 
хагалан гарах нь хэцүү зүйл. Хэрэв хэн нэгэн 
түүнд илүү амар болгохын тулд өндгийг нь хагалж 
өгвөл дэгдээхий амьдрахад шаардлагатай хүч 
чадлыг олж авахгүй. Үүнтэй адил үүрнээсээ гарах 
гэж оролдох эрвээхийн тэмцэл түүнийг амьдралд 
хүчирхэгжүүлдэг.

Эдгээр жишээнээс бид хүнд хэцүү зүйлс бол 
байнга тохиолддог зүйл гэдгийг харж байна. Бид 
бүгдэд сорилт бэрхшээл тохиолддог. Хувьсагч нь 
бидний хүнд хэцүү зүйлсэд үзүүлдэг хариу үйлдэл 
билээ.

Нэгэн удаа Мормоны Номон дахь хэсэг хүн “их 
хавчлага,” “их зовлонг” үзсэн (Хиламан 3:34). Тэд 
хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ? “Сэтгэл оюун 
нь баясал хийгээд тайтгарлаар дүүрэх хүртлээ, 
… тэд ойр ойрхон мацаг барьж мөн залбирч, 
мөн даруу байдалдаа улам улам хүчирхэг мөн 
Христийн бишрэлд улам улам гуйвшгүй бат 
болж байв” (Хиламан 3:35). “Нифайчууд болон 
леменчүүдийн хоорондох дайны үлэмж агуу урт 
удааны учир олных нь зүрх сэтгэл хатуурчээ, 
… мөн олных нь зүрх сэтгэл зүдгүүрүүдийнхээ 
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учир зөөлөрч, үүний хэрээр тэд Бурханы өмнө 
өөрсдийгөө … даруусгасан ажээ” (Aлма 62:41).

Бид бүгдээрээ хүнд хэцүү зүйлсэд хэрхэн хариу 
үйлдэл үзүүлэхээ сонгодог.

Амар хялбар зүйлсэд болгоомжтой ханд

Би энэ дуудлагад дуудагдахаасаа өмнө Техас 
мужийн Хьюстон хотод санхүүгийн зөвлөхөөр 
ажиллаж байсан юм. Би ихэнхдээ өөрийн гэсэн 
бизнес бүхий саятнуудтай ажилладаг байлаа. 
Тэд бараг бүгд амжилттай яваа бизнесээ оргүй 
хоосноос шаргуу хөдөлмөрөөрөө босгосон 
хүмүүс байдаг. Хүүхдүүддээ бүх зүйлийг нь амар 
хялбар болгож өгөхийг хүсэж байна гэж тэдний 
хэлэхийг сонсох надад хамгийн харамсмаар 
байсан. Тэд хүүхдүүдээ өөрсөдтэйгээ адил 
зовохыг хүсээгүй. Өөрөөр хэлбэл, тэд өөрсдийг нь 
амжилтад хүргэхэд тусалсан хамгийн гол зүйлийг 
хүүхдүүдээсээ холдуулж байсан юм.

Үүнээс эрс ялгаатай, өөр нэгэн арга замыг 
сонгосон нэгэн гэр бүлийг бид танина. Эцэг 
эх нь Ж.К.Пэннигийн туршлагаас санаа авчээ. 
Ж.К.Пэнниг найман нас хүрэхэд аав нь түүнийг 
санхүүгээ өөрөө хариуц гэж хэлсэн аж. Тэд 
өөрсдийн гэсэн төлөвлөгөө гаргасан бөгөөд 
хүүхдүүд нь ахлах сургуулиа төгсөөд цаашдын 
боловсрол (их сургууль, магистрт), амьжиргааны 
зардал гэх мэт санхүүгийн тал дээр (үнэхээр бие 
даасан) болох ёстой болжээ (С ба Г 83:4-ийг үзнэ 
үү). Аз болоход хүүхдүүд нь үүнийг ухаалгаар 
хүлээн авчээ. Бүх хүүхэд нь өөрсдөө бие даан 
их сургууль төгсөж, зарим нь магистрын зэрэг 
хамгаалжээ. Энэ нь амаргүй байсан ч тэд хийсэн. 
Тэд үүнийг шаргуу хөдөлмөр, итгэлээр хийж 
чадсан.

Түүнд итгэх итгэл

“Бид Түүнд итгэдэг үү?” гэсэн асуултыг “Түүнд 
итгэж найдах итгэл бидэнд байна уу?” гэж 
орлуулбал илүү ойлгомжтой байж болох юм.

Бидэнд орлогынхоо 90 хувийг ашиглаад, 
дээрээс нь жилийн орлогоо 100 хувь өөрсдөө 
ашиглан, өөрийнхөөрөө амьдрахаас Их Эзэний 
тусламжтайгаар амьдрах нь илүү дээр байх болно 

гэсэн аравны нэгийн талаарх Түүний амлалтад 
итгэх итгэл байна уу?

Тэр бидний зүдгүүрт үед зочлох болно (Мозая 
24:14-ийг үзнэ үү), бидэнтэй тэрсэлдэгч нэгэнтэй 
Тэр тэмцэлдэх болно (Исаиа 49:25; 2 Нифай 6:17-
г үзнэ үү), Тэрээр зовлонгуудыг маань бидний 
өсөлт хөгжлийн тул ариулан адислах болно гэдэгт 
итгэх хангалттай итгэл бидэнд байна уу? (2 Нифай 
2:2-ыг үзнэ үү).

Биднийг материаллаг болон сүнслэг зүйлээр 
хоёулангаар нь адисалж болохын тулд Түүний 
зарлигуудыг дагахад шаардлагатай итгэлийг бид 
хөгжүүлэх үү? Тэр биднийг оршихуйдаа хүлээн 
авч болохын тулд бид эцсээ хүртэл итгэлтэйгээр 
үргэлжлүүлэх үү? (Мозая 2:41-ийг үзнэ үү).

Ах, эгч нар аа, бид Түүнд итгэж найдах итгэлтэй 
байж чадна! Тэр хамгийн сайн сайхан зүйлсийг 
бидний төлөө хүсэж байдаг (Moсе 1:39-ийг үзнэ 
үү). Тэр бидний залбирлуудад хариулах болно 
(С ба Г 112:10-ыг үзнэ үү). Тэрээр амлалтуудаа 
биелүүлэх болно (С ба Г 1:38-ыг үзнэ үү). Тэр 
амлалтуудаа биелүүлэх хүчтэй (Aлма 37:16-г 
үзнэ үү). Тэр бүх зүйлийг мэддэг. Хамгийн чухал 
нь Тэр юу хамгийн сайн болохыг мэддэг (Исаиа 
55:8–9-ийг үзнэ үү).

Аюултай дэлхий

Бидний амьдарч буй дэлхий хатуу бэрх. Улс орон 
бүрд бусармаг явдал, хээл хахууль газар авч, 
терроризм аюулгүй газарт ч хүрч, эдийн засгийн 
хямрал, ажилгүйдэл, өвчин эмгэг, байгалийн 
гамшиг, иргэний дайн болон харгис удирдагчид 
гэх мэтээр хаа сайгүй байна. Бид юу хийх ёстой 
вэ? Зугтах уу, тэмцэх үү? Аль нь зөв бэ? Аль 
аль нь аюултай байж болно. Тэмцэж, тулалдах 
нь Жорж Вашингтон, түүний цэргүүдийн хувьд 
аюултай зүйл байсан бол зугтах нь бидний 
анхдагч өвөг дээдсийн хувьд аюултай зүйл 
байсан. Эрх чөлөөний төлөө тэмцэх нь Нэлсон 
Мандэлагийн хувьд аюултай зүйл байсан билээ. 
Сайн хүмүүс юу ч хийхгүй байхад л хилэнц ялах 
болно гэсэн үг байдаг.4
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хайрлаж, дэмжин баталдаг.

Би Аврагч, Есүс Христэд хайртай. Тэр Эцэгийг 
мөн биднийг хангалттай их хайрладаг болохоор 
бидний Аврагч, Гэтэлгэгч болсон бөгөөд энэ 
шийдвэр нь Түүний “сүв бүрээс цус шүүрэх, 
мөн бие хийгээд сүнс аль алиныг нь зовоход 
хүргэсэнд” (С ба Г 19:18) би гайхан биширдэг. 
Гэвч Тэр ийм аймшигтай нөхцөл байдалтай 
мөн үүний гарцаагүй шаардлагатай тулгарсан ч 
“Миний хүсэл бус, харин Таны хүсэл биелэгдэг” 
(Лук 22:42) хэмээн Эцэгт нотлон хэлсэн. Би “Тэр 
энд байхгүй. Учир нь тэр амилсан” (Матай 28:6) 
хэмээх тэнгэр элчийн үгсэд баясдаг.

Түүний үлгэр жишээ бол үнэхээр “зам, үнэн, амь 
мөн” (Иохан 14:6). Чухамхүү энэ л үлгэр жишээг 
дагаснаар бид “энэ дэлхий дээр амар амгалан 
болон ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг” (С ба Г 
59:23) олж чадна. Би Түүний үлгэр жишээг даган, 
сургаалуудыг нь амьдралдаа хэрэгжүүлснээр 
Түүний “үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалт” (2 
Петр 1:4) бүр үнэн гэдгийг мэдэж авсан юм.

Миний хамгийн том хүсэл бол Есүс Христийн 
үнэн дагалдагчийн хувиар Мормонтой хамт 
зогсон, (3 Нифай 5:13-ыг үзнэ үү), нэг л өдөр 
Түүний амнаас “Сайн байна, итгэмжит сайн боол 
минь” (Матай 25:21) хэмээх үгийг сонсох явдал 
юм. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бүү ай!

Бид юу ч хийж байсан айдсын сүнсээр шийдэж 
мөн үйлдэж болохгүй. Үнэнээр “Бурхан бидэнд 
айдсын сүнсийг өгөөгүй” (2 Tимот 1:7). (“Бүү ай” 
гэсэн санааг судруудад онцолсон байдгийг та нар 
анзаарч байна уу?) Их Эзэн надад шантрал, айдас 
бол чөтгөрийн хэрэглүүр юм гэдгийг заасан. Их 
Эзэний хариулт бол хүнд хэцүү цагт итгэлтэй 
урагшил хэмээх хариулт билээ.

Хүнд хэцүү зүйл гэж юу вэ?

Хүнд хэцүү зүйл гэж юу болох тал дээр бид 
бүгд өөр өөр бодолтой байдаг байх. Зарим хүн 
санхүүгийн хүндрэлтэй үед аравны нэгээ төлөх 
нь хэцүү гэж боддог байх. Удирдагчдын хувьд 
заримдаа ядуу тарчиг хүмүүсээс аравны нэгээ 
төлөхийг хүсэхэд хэцүү байдаг. Гэрлэж, гэр бүлтэй 
болохын төлөө итгэлтэйгээр урагш явах нь зарим 
хүнд хэцүү байж болно. “Их Эзэний [тэдэнд] 
тохоосон зүйлүүдэд хангалуун байх” нь хэцүү гэж 
боддог хүмүүс ч байдаг (Алма 29:3). Дуудагдсан 
дуудлагадаа сэтгэл хангалуун байх нь хэцүү байж 
болох юм (Алма 29:6-г үзнэ үү). Сүмийн сахилга 
маш хүнд хэцүү санагддаг байж болох ч зарим 
хүний хувьд энэ нь жинхэнэ наманчлалын эхлэл 
байдаг.

Ямар асуудал байхаас үл хамааран итгэлтэйгээр 
урагш тэмүүлж, Их Эзэнд болон Түүний 
төлөвлөгөөнд итгэдэг хүмүүсийн хувьд хүнд 
хэцүү зүйлс тустай сайн зүйлс болж болно.

Миний гэрчлэл

Ах, эгч нар минь ээ, миний ард сууж байгаа 
эдгээр удирдагч Бурханаар дуудагддаг гэдгийг 
би гэрчилж байна. Тэдний хүсэл бол Их Эзэнд 
сайн үйлчилж, зүрх сэтгэлд маань сайн мэдээг 
суулгахад бидэнд туслах явдал юм. Би тэднийг 
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Анхны үзэгдэл болон бошиглогч Иосеф Смит 
нь энэ амьдрал дахь бидний аз жаргалд болон 
Бурханы оршихуй дахь өргөмжлөлд маань 
зайлшгүй чухал нэмэлт мэдлэг, үнэнийг 
тодорхой болгож өгсөн.

Би долоо орчим настай 
байхдаа ээжээсээ “Та 
бид хоёр нас бараад 
тэнгэр рүү явахад та 
миний ээж хэвээрээ 
байх уу?” гэж асуусан 
юм. Ээж минь тийм 
асуулт сонсоно гэж 
бодоогүй ч мэддэг 
бүхнээ ашиглан, “Үгүй 
дээ. Тэнгэрт бид ах, 
эгч, дүү нар байх 

болно. Би чиний ээж биш болно” гэж хариулав. 
Түүний хэлсэн үгс миний хүссэн хариулт биш 
байлаа.

Энэ ярианаас хэсэг хугацааны дараа, манай 
гэрийн үүдэнд хоёр залуу ирсэн бөгөөд гайхалтай 
нь аав маань тэднийг орохыг зөвшөөрсөн 
юм. Тэд өөрсдийгөө Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн номлогчид гэж 
танилцуулав.

Бид тэднийг ахлагчид гэж дууддагийг мэдэж 
авсан ба тэд ч гэр бүлийнхэнд маань зааж эхэлсэн. 
Тэднийг манайд ирэх бүрд бид аз жаргал, баяр 
хөөр мэдэрдэг байсныг би тодхон санаж байна. 
Нэгэн залуу эрэгтэй аль сүм үнэн болохыг 
Бурханаас асуухаар ойн цоорхойд очиж, Бурхан, 
Есүс Христ хоёрыг харсан гэдгийг тэд бидэнд 
хэлсэн.1

Ахлагчид тухайн үзэгдлийн зургийг бидэнд 
харуулахад би харсан даруйдаа л Иосеф Смит 
үнэхээр Бурхан Эцэг, Есүс Христийг харсан 

гэдгийг мэдсэн билээ. Уг үзэгдлээс улбаалан 
Есүс Христийн үнэн Сүм дэлхий дээр дахин бий 
болсон гэж номлогчид хэлсэн.2

Номлогчид мөн Бурханы аз жаргалын төлөвлөгөөг 
бидэнд зааж, шашны талаарх манай гэр бүлийн 
асуултуудад хариулан, гэр бүлүүд энэ амьдралын 
дараа ч аав, ээж, хүү, охин хэвээр хамт байх болно 
гэдгийг номлосон юм.

Манай гэр бүл баптисм хүртсэн. Хуучин дадал 
зуршлаа өөрчилж, ёс заншлаа орхин, Сүмийн 
идэвхтэй гишүүн болох зам тийм ч дардан 
байгаагүй. Бид Бурханы нигүүлсэл, хайрын ачаар 
мөн олон удирдагч, гишүүний тусламжтай эхний 
хүнд хэцүү жилүүдийг даван туулсан билээ.

Чухал үнэнүүд, тэдгээрийн дагуу үйлдэх нь

ДАЛЫН 
АХЛАГЧ АДИЛСОН ДЭ ПАУЛА ПАРРЕЛЛА
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Сүмд аль хэдийнээ нэгдсэн сая сая хүн мөн 
шинээр долоо хоног бүр хөрвөгдөж, баптисм 
хүртэж байгаа олон хүн Анхны үзэгдлийн талаар 
гэрчлэлтэй байдаг. Бид бүхнийг Есүс Христийн 
сайн мэдээний энгийн үнэнээр амьдрахыг 
хичээхэд Ариун Сүнс үүнийг дахин гэрчилдэг.

Анхны үзэгдэл болон бошиглогч Иосеф Смит 
нь энэ амьдрал дахь бидний аз жаргалд болон 
Бурханы оршихуй дахь өргөмжлөлд маань 
зайлшгүй чухал нэмэлт мэдлэг, үнэнийг тодорхой 
болгож өгсөн. Нэгэн залуу хөвгүүн өвдөг сөгдөн 
чин сэтгэлээсээ залбирсны ачаар бидний олж 
авсан бөгөөд тэдгээрийн дагуу үйлдэх ёстой 
үнэнүүдээс би гурвыг нь дурдъя.

Бурхан биднийг удирдан чиглүүлэх бошиглогчдыг 
дууддаг

Бурхан бошиглогч,3 үзмэрч, илчлэгчдийг бидэнд 
зааж, чиглүүлж, сануулж, удирдуулахаар дууддаг4 
нь Анхны үзэгдлээс болон бошиглогч Иосеф 
Смитээс бидний мэдэж авсан нэгэн чухал үнэн 
юм. Энэ эрчүүд бол Бурханы дэлхий дээрх 
төлөөлөгчид5 бөгөөд Их Эзэний нэрээр ярих, 
үйлдэх эрх мэдэлтэй.6

Бид тэдний зөвлөгөөг чанд дагаснаар энэ дэлхий 
дээрх аяллынхаа турш хамгаалагдаж, агуу 
адислалууд хүлээн авах болно.

Би залуухан, ганц бие эргэж ирсэн номлогчийн 
хувьд Бригам Янгийн Их Сургуульд суралцаж 
байхдаа нэгэн удаа Ариун сүмийн талбай дахь 
табернеклд Ерөнхий чуулганы санваарын 
хуралдаанд оролцсон юм. Тухайн үед Сүмийн 
ерөнхийлөгч байсан ерөнхийлөгч Эзра Тафт 
Бэнсон эргэж ирсэн номлогч бүрийг гэрлэлтийг 
чухалчлан үзэж, амьдралынхаа эн тэргүүнд хийх 
зүйлээ болгохыг ятгасан.7

Тус хуралдааны дараа би наманчилж, 
бошиглогчийн зөвлөгөөний дагуу үйлдэх ёстойгоо 
ойлгосон юм.

Тэгээд би эхнэр болох хүнээ олохоор өөрийн 
төрөлх эх орон Бразил руу явахаар шийдэж 
билээ. Би Бразил руу хоёр сарын дадлага хийхээр 
явахаасаа өмнө ээжтэйгээ болон зарим найзтайгаа 

утсаар ярьж, эхнэр болохуйц арваад бүсгүйн 
нэрийг жагсаав.

Бразилд байхдаа би нэлээд тунгаан бодож, 
залбирсны эцэст уг жагсаалтад байсан 
бүсгүйчүүдийн нэгтэй уулзаж, болзоод, сүй 
тавин, гэрлэх огноогоо товлож билээ. Энэ хугацаа 
Ютагийн Провогийн оюутнуудын болзож, сүй 
тавьдаг хугацааны амжилтыг эвдэхээргүй ч 
Бразилын жишгээр бол хурдан байв.

Хэдэн сарын дараа би Илэйнтэй гэрлэсэн. Эхнэр 
минь миний амьдралын цорын ганц хайр, агуу 
адислал юм.

Би хүн бүрийг тийм жагсаалт гарга гэж байгаа 
юм биш. Харин амьд бошиглогчийнхоо хэлсэн 
зүйлийг байнга үйлдэл болгож байх хэрэгтэйг 

сануулж байна. 
Магадгүй энэ нь 
сануулгаас ч чухал байж 
мэднэ.

Өнөөдөр ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсон бол 
Бурханы бошиглогч 
бөгөөд бид түүний 
зөвлөгөөг ягштал 
дагаснаар адислагдах 
болно.

Бурханы жинхэнэ мөн чанарын тухай мэдлэг

Анхны үзэгдэл, бошиглогч Иосеф Смитээс 
бидний ойлгож авсан бас нэгэн үнэн бол Бурханы 
жинхэнэ мөн чанар юм. Бурхан биднийхтэй 
адил мэдрэгдэх мах хийгээд ясан биетэйг8 мөн 
Өөрийгөө болон Өөрийн Хүүг эрт эдүгээгийн 
бошиглогчдодоо илчилсэн,9 бодит бөгөөд бидэнд 
ойлгогдохуйц Бурханыг шүтэн биширдэг гэдгээ 
мэдэх нь бидний хувьд ямар их адислал болохыг 
төсөөл дөө. Тэр бол бидний залбирлуудыг 
сонсож, хариулдаг Бурхан;10 дээд тэнгэрээс 
биднийг хардаг11 бөгөөд бидний сүнслэг болон 
материаллаг сайн сайханд байнга санаа тавьдаг 
Бурхан; Түүнийг дагаж, Түүний зарлигуудад 
дуулгавартай байх эсэхээ дарамт шахалтгүйгээр 
өөрсдөө шийдэх сонгох эрхийг бидэнд өгсөн 
Бурхан;12 өсөж хөгжин, Түүнтэй адил болохын 
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тулд бидэнд адислалуудыг өгч, зовлон зүдгүүрээ 
өөрсдөө туулах боломж олгодог Бурхан.

Тэр бол биднийг энэ амьдралд төдийгүй үүрд 
мөнхөд аз жаргалтай байлгах төлөвлөгөөг өгсөн 
хайрт Бурхан билээ.

Есүс Христ бол бидний Аврагч

Бид Анхны үзэгдлээс болон бошиглогч Иосеф 
Смитээс манай шашны булангийн чулуу болох Их 
Эзэн Есүс Христийн бодит үнэн, ариун нандин 
номлолын талаарх мэдлэгийг хүлээн авсан.

Дэлхийд үхэл бий болсон учраас бид одоо 
амьд буйгийн адил хэзээ нэгэн өдөр нас барах 
нь тодорхой. Үхлийн нөлөөний нэг нь бид бие 
махбодоо алдаж, түүнийгээ эргүүлэн авахын тулд 
юу ч хийж чадахгүй байх явдал юм. Цаашлаад 
бид бүхэн дэлхий дээрх аялалдаа нүгэл үйлддэг 
тул Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуй руу хэзээ ч эргэн 
очиж чадахгүй байсан.

Та Бурханы оршихуйгаас тусгаарлагдаж, хэзээ 
ч дахин бие махбодтой болохгүйн үр дагаврыг 
төсөөлж чадах уу?

Биднийг үхэл болон нүглээс чөлөөлөхөд Аврагч, 
Гэтэлгэгч хэрэгтэй байлаа. Есүс Христ Тэнгэрлэг 
Эцэгийн шийдвэрээр дэлхийд ирж, зовж шаналан, 
загалмай дээр нас барж, амилсан бөгөөд бид ч 
мөн амилж, чин сэтгэлийн наманчлал, ариун 
гэрээнүүдийг хийж, сахиснаар дахиад Бурханы 
оршихуйд байж чадна.
Иаков “Энэхүү аймшигт мангасын атганаас зугтах 
бидний замыг бэлтгэх, Ай Бурханы маань сайн 
сайхан хичнээн агуу билээ; тийм ээ, тэр мангас, 
үхэл болон там, биеийн үхэл мөн түүнчлэн 
сүнсний үхэл гэж миний нэрлэх тэр буюу”13 гэж 
тайлбарласан байдаг.

Есүс бол амлагдсан Мессиа, Хууль тогтоогч, 
Израилийн Ариун Нэгэн, бидний Их Эзэн, 
Аврагч, Гэтэлгэгч, Хаан, Бүх зүйл маань билээ.

Бид бүгдээрээ Бурханд болон Түүний Хайрт Хүүд 
дуулгавартай байж, эдгээр чухал үнэн, мэдлэгийн 
дагуу үргэлжлүүлэн үйлдэх болтугай. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД 

1.  Иосеф Смит–Түүх 1:17–18-ыг үзнэ үү.
2.  Сургаал ба Гэрээ 1:30-ийг үзнэ үү.
3.  Амос 3:7-г үзнэ үү.
4.  Дараах сэдвүүдийг жишээ болгон үзнэ үү, Заах: Матай 

28:20; 2 Нифай 9:48; удирдах: Teachings of Presidents 
of the Church: Gordon B. Hinckley (2016), 262–63; 
сэрэмжлүүлэх: Езекиел 3:17; хөтлөх: Сургаал ба Гэрээ 
124:45.

5.  2 Нифай 3:18-ыг үзнэ үү.
6.  Езекиел 3:4; Лук 1:70; Үйлс 3:21; Сургаал ба Гэрээ 

1:38-ыг үзнэ үү.
7.  Эзра Тафт Бэнсон, “To the Single Adult Brethren of the 

Church,” Ensign, 1988 оны 5-р сар, 51–53.
8.  Сургаал ба Гэрээ 130:22-ыг үзнэ үү.
9.  Сургаал ба Гэрээ 110:2–3-ыг үзнэ үү.
10.  Moзая 9:18-ыг үзнэ үү.
11.  Сургаал ба Гэрээ 1:1-ийг үзнэ үү.
12.  2 Нифай 2:27; Хиламан 31:12; Сургаал ба Гэрээ 58:28-

ыг үзнэ үү.
13.  2 Нифай 9:10.
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Бид шилдэг номнуудаас суралцахын хэрээр 
сүнслэг үндсийг маань цөлмөж идэх гэсэн 
аймшигт амнаас өөрсдийгөө хамгаалж чадна.

Нэгэн өглөө би 
үзэсгэлэнт сарнайн 
бутан дээр сайтар 
өнгөлөн далдлагдсан 
өлөн өт байхыг 
олж харсан юм. 
Санамсаргүй хараад 
өнгөрсөн хэн ч бай, 
дэлбээгүй шахам 
болсон зарим нахиаг 
хараад, уг өт аймшигт 
амаараа шүүслэг 

навчийг нэг нэгээр нь цөлмөж идсэн болохыг 
шууд мэдэхээр байлаа. Уг дүр зураг надад ийм өт 
шиг хүмүүс байдаг гэсэн бодлыг өөрийн эрхгүй 
төрүүлсэн юм. Тэдгээрийг дэлхийн хаанаас ч олж 
болох бөгөөд тэдний зарим нь зүсээ овжин гэгч 
хувиргасан байдаг учраас бид тэднийг амьдралдаа 
оруулдаг. Харин тэд эргэж харахын завдалгүй 
бидний болон гэр бүл, найз нөхдийн маань 
сүнслэг үндсийг идсэн байдаг.

Бид шашин шүтлэгийн маань талаар буруу 
ташаа мэдээлэл элбэг тархсан цаг үед амьдарч 
байна. Ийм үед сүнслэг үндсээ хамгаалж, 
хүчирхэгжүүлж чадахгүй бол энэ нь бидний 
Христэд итгэх итгэл болон Түүний сэргээгдсэн 
Сүм дэх итгэл бишрэлийг устгахыг эрэлхийлж 
байгаа хүмүүст тэдгээрийг цөлмөн идэх урилга 
өгч байгаатай адилхан. Мормоны Номын үед 
Зиезром итгэгчдийн итгэлийг устгахыг эрэлхийлж 
байв.

Түүний үйлдэл болон үгс “[тэднийг] боолчлох 
хүчнийхээ дагуу … гинжээрээ ороож болохын 
тулд, тэр [тэднийг] эрхшээлдээ авчрахын тулд, … 

тавьсан урхи байс[ан]” (Алма12:6). Тэдгээр урхи 
өнөөдөр ч оршсоор байгаа бөгөөд бид сүнслэг 
байдлаараа сэргэг байж, Гэтэлгэгч дээр бат бөх 
сууриа (Хиламан 5:12-ыг үзнэ үү) тавихгүй 
бол Сатанд гинжлүүлж, Мормоны Номонд 
дурдсанчлан хориотой замаар алгуурхан хөтлүүлж 
байгаагаа мэднэ (1 Нифай 8:28-ыг үзнэ үү).

Төлөөлөгч Паул өөрийнхөө амьдарч байсан цаг 
үед төдийгүй өнөөдөр ч бидэнд хэрэгтэй байгаа 
сануулгыг өгч, “Та нарын дундаас ч дагалдагчдыг 
өөрсдөдөө татахаар гажууд зүйлсийг заах хүмүүс 
гарч ирнэ … гэдгийг ч би мэдэж байна” (Үйлс 
20:29-30) гэжээ.

Түүний болон бошиглогчдын маань сэрэмжлүүлэг 
бидэнд эсэргүүцэл, худал хуурмаг үгсийг сөрөн 
зогсохын тулд сүнслэг байдлаа бэхжүүлэх 
хэрэгтэй гэдгийг сануулдаг. Би Сүмийн тойрог, 
гадсанд зочлохдоо Аврагчийн болон Түүний 
үйлчлэгчдийн сургаалыг гэгээнтнүүд хэрхэн 
өөдрөг, итгэлтэй хүлээн авч байгааг харж, сонсож, 
мэдэрдэг бөгөөд эдгээр нь надад урам зориг өгдөг.

Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахих явдал 
нэмэгдсээр байгаа нь гишүүдийн бошиглолын 
урилгыг хүлээн авч, сүнслэг байдлаа бэхжүүлж 
байгаагийн ердөө ганцхан жишээ. Гэр бүлүүд 
ариун сүмийн ёслолуудаар дамжуулан өвөг 
дээдсээ цуглуулж, ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн 
ажлыг хийх нь нэмэгдсээр байгаа нь ч бас улам 
бүр хүчирхэж байгаагийн нотолгоо юм. Чин 
сэтгэлийн хувийн болон гэр бүлийн залбирал 
итгэлийн маань цайз болж, өдөр бүр наманчлан, 
Ариун Сүнсний нөхөрлөлийг эрэлхийлж, 
Аврагчийн талаар мөн Түүний зан чанарын талаар 
суралцаж, Түүнтэй адилхан болох гэж хичээх юм 
бол сүнслэг үндэс маань улам бүр хүчирхэгжинэ 
(3 Нифай 27:27-г үзнэ үү).

Шилдэг номнуудаас эрэлхийлэгтүн та нар

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ИЭН С.АРДЭРН
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Бидний Аврагч Есүс Христ бол Дэлхийн гэрэл 
бөгөөд биднийг Өөрийг нь дага хэмээн дохидог. 
Бид цаг ямагт, ялангуяа эргэлзээ, тодорхой бус 
байдал манан будан лугаа гэтэн ирдэг харанхуй, 
шуургатай шөнөөр Түүн рүү харах хэрэгтэй. “Уст 
голын нөгөө эрэгт агуу хийгээд нүсэр барилг[а] 
(1 Нифай 8:26) дотор байгаа хүмүүс хуруугаараа 
тань руу чичлэн, элэглэн, доромжилж, даллах 
юм бол та нар үнэнээс болон адислалуудаас тань 
салгах башир аргатай, зальт зүйлсэд автахгүйн 
тулд нүүрээ даруй буруулаасай гэж би хүсэж 
байна.

Гэвч гажууд буруу зүйлсийг хэлж, бичиж, дүрслэн 
илэрхийлдэг болсон өнөөгийн энэ цаг үед энэ нь 
дангаараа хангалтгүй. Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс 
“Та сайн мэдээний дагуу бүрэн дүүрэн буюу 
өөрийн ‘бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун 
хийгээд чадлаараа’ амьдрахгүй л бол харанхуйг 
цааш нь түлхэх хангалттай сүнслэг гэрлийг гаргаж 
чадахгүй” (“Out of Darkness into His Marvelous 
Light,” Ensign эсвэл Liahona, 2002 оны 7-р сар) 
гэжээ. Дэлхийн гэрэл болох Христийг (Иохан 
8:12-ыг үзнэ үү) дагах хүсэлтэй байна гэдэг нь 
мэдээж Түүний сургаалын дагуу үйлдэхийг хэлнэ. 
Бид Бурханы үгийн дагуу үйлдэх юм бол сүнслэг 
байдлаараа хүчирхэгжин, бэхжиж, хамгаалагдана.

Бидний амьдрал дахь гэрэл хэдий чинээ их 
байна, сүүдэр төдий чинээ бага байна. Гэхдээ 
гэрэл хангалттай байсан ч гэлээ, бид шашин 
шүтлэгийг маань буруу тайлбарлан, итгэлийг 
маань сорих хүмүүстэй тааралдаж, тэдний хэлэх 
үгс бидэнд сонсдох л болно. Төлөөлөгч Иаков 
“[бидний] итгэлийн сорилт тэсвэр хатуужлыг 
төрүүлдэг” (Иаков 1:3) хэмээн бичсэн. Ахлагч 
Нийл А.Максвэлл энэ санаан дээр тулгуурлан 
”тэвчээртэй шавь нь … Сүмийг буруугаар 
тайлбарласан үед гайхаж, итгэлээ алддаггүй” (“Pa-
tience” [Бригам Янгийн Их Сургуулийн онцгой 
цугларалт, 1979 оны 11-р сарын 27], speeches.byu.
edu) хэмээн заажээ.

Манай Сүмийн түүх, итгэл үнэмшлийн талаар 
асуух зүйлс гарч ирдэг. Бид зөв хариулт олохын 
тулд хаашаа хандах вэ гэдэгт болгоомжтой хандах 
ёстой. Бид мэдээлэл багатай, урам нь хугарсан 
хүмүүсийн үзэл бодол, саналыг судалснаар юу 
ч олж авахгүй. Төлөөлөгч Паул “Та нарын хэн 

нэгэнд нь мэргэн ухаан дутвал Бурханаас гуйг” 
(Иаков 1:5) хэмээн хамгийн оновчтой зөвлөгөөг 
өгсөн билээ.

Бид Бурханаас асуухаасаа өмнө анхааралтай 
судлах хэрэгтэй. Учир нь биднийг “мэргэн ухааны 
үгсийг шилдэг номнуудаас эрэлхийлэгтүн та 
нар; бүр судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр” (С ба 
Г 88:118) хэмээн судар дээр шаардсан байдаг. 
Тэнгэрээс өдөөгдсөн Сүмийн удирдагчдаар 
бичигдэж, Сүмийн түүхээр болон сургаал 
судлаачдаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн, найдвартай, 
үнэн зөв номууд элбэг бий. Гэхдээ эдгээрийн аль 
нь ч ариун сударт илчлэгдсэн Бурханы үгсийн сүр 
хүчээс илүү байх нь үгүй. Нимгэн хэдий ч сүнслэг 
бодлоор дүүрэн хуудсаас бид Ариун Сүнсээр 
дамжуулан үнэнийг олж мэддэг бөгөөд ийнхүү 
өөрийн гэрлийг өсгөн нэмэгдүүлдэг.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон биднээс “Мормоны 
Номыг өдөр бүр залбиран судалж, тунгаан бодож” 
(“Мормоны Номын хүч,” Ensign эсвэл 2017 оны 
4-р сарын Ерөнхий чуулган, 73) байхыг хүссэн.

Хэдэн жилийн өмнө намайг Фижигийн Сува 
Номлолын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхад 
хэдэн номлогчид Мормоны Номын хөрвүүлэх 
хүчийг баталж өгсөн нэгэн үйл явдал тохиолдсон 
юм. Нэгэн халуун, чийглэг өдөр хоёр номлогч 
Лабазагийн жижигхэн суурин дахь байшинд 
очжээ.

Хаалгыг тогшиход ядарч туйлдсан нэгэн эр хаалга 
онгойлгоод, номлогчдын Мормоны Номыг үнэн 
гэж гэрчлэхийг нь сонссон байна. Номлогчид 
түүнд номын нэг хувийг өгөөд, Бурханы үг 
гэдгийг өөрсөдтэй нь адил мэдэж авахын тулд 
уншиж, залбирахад урьжээ. Тэр “Би маргааш 
загасчлахаар явна. Далайд байхдаа уншина аа. 
Харин намайг буцаж ирэхэд та нар манайхаар 
дахин ирээрэй” гэж товчхон хариулав.

Түүнийг байхгүй байх хооронд номлогчид 
солигдож, хэдэн долоо хоногийн дараа шинээр 
хамтрагч болсон номлогчид загасчинтай 
уулзахаар очсон байна. Харин энэ удаа тэр 
Мормоны Номыг бүрэн уншсан төдийгүй үнэн 
гэсэн гэрчлэлийг хүлээн авч, илүү ихийг мэдэх 
хүсэлтэй болсон байв.
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Мормоны Номын хуудсанд олон жилийн 
өмнө бичигдсэн ч бидний өдрүүдэд зориулан 
хадгалагдсан сургаалыг болон үйл явдлын үнэ 
цэнтэй үгсийг үнэн гэдгийг гэрчилсэн Ариун Сүнс 
тэр хүнийг хөрвүүлсэн юм. Яг энэ адислалыг 
бидний хүн нэг бүр хүлээн авах боломжтой.

Гэр орон бол гэр бүлүүдийн хувьд судар, 
бошиглогчдын үгс дэх үнэт ойлголтыг судлан 
хуваалцаж, LDS.org дээрх Сүмийн материал 
руу орох хамгийн тохиромжтой газар билээ. 
Та тэндээс Анхны үзэгдлийн түүх зэрэг сайн 
мэдээтэй холбоотой олон сэдвийг олж болно. Бид 
шилдэг номнуудаас суралцахын хэрээр сүнслэг 
үндсийг маань цөлмөж идэх гэсэн аймшигт 
амнаас өөрсдийгөө хамгаалж чадна.

Залбирч, судалж, тунгаан бодсон ч гэлээ, 
хариултыг нь олох хэрэгтэй асуух зүйлс үлдсэн 
байж болох тул бид өөрсдийн дотор дүрэлзэх 
итгэлийн галыг унтраах боломжийг тэдгээрт 
олгох ёсгүй. Эдгээр асуулт бол өөрсдийн итгэлийг 
хөгжүүлэх урилга бөгөөд энэ нь худал хуурмаг 
эргэлзээг галд тос хийхийн адил дүрэлзүүлэх 
ёсгүй. Шашны мөн чанар бол асуулт бүрд 
тодорхой хариулт өгөхгүй байх явдал юм. Учир нь 
энэ бол итгэлийн зорилгуудын нэг билээ. Үүний 

талаар ахлагч Жэффри Р.Холланд “Ийм зүйл 
тохиолдон, асуудал үүсэж, яаж шийдвэрлэгдэх 
нь тодорхой бус байх үед олж авсан итгэлээсээ 
зууран, илүү их мэдлэг иртэл тэвчээртэй байцгаа” 
хэмээн заасан (“Эзэн минь, би итгэж байна,” En-
sign эсвэл 2013 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 
94).

Сүнслэг үндсээ тасралтгүй тэжээн тэтгэснээр 
хүчирхэгжсэн олон хүний баяр баясгаланг бид 
эргэн тойрноосоо хардаг. Итгэл, дуулгавартай 
байдал тэдэнд Аврагчид итгэх агуу их итгэлийг 
мөн цаашлаад хэмжээлшгүй их аз жаргалыг 
өгөхөд хангалттай байдаг. Тэд бүгдийг мэддэг дүр 
үзүүлдэггүй ч илүү ихийг мэдэхээр эрэлхийлэх 
явцдаа амар тайван байж, тэвчээртэй амьдрахад 
хангалттай мэдлэгтэй болгох төлөөсөө төлсөн. Тэд 
итгэлээ шат шатаар Христэд бат бөх суурилуулж, 
журмын нөхдийн хувьд гэгээнтнүүдтэй хамт бат 
зогсдог.

Бүгдээрээ “Христэд итгэх итгэлдээ бүр эцсээ 
хүртэл гуйвшгүй бай[хын] (Алма 27:27) тулд 
далдлан нуугдсан өтний аймшигт аманд 
амьдралаа одоо ч, ирээдүйд ч оруулахгүйгээр 
амьдарцгаая. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид мөн бусдад үйлчилж, жинхэнээсээ 
хайрлан уучилснаар эдгээгдэн, өөрсдийн зовлон 
бэрхшээлийг даван гарах хүчийг хүлээн авна.

Сүүлчийн зоогийн 
үеэр Аврагч шавь 
нартаа нэгэн шинэ 
зарлиг өгсөн. Тэрээр 
“Би та нарт бие биеэ 
хайрлагтун, Би та 
нарыг яаж хайрласны 
адил та нар мөн бие 
биенээ хайрлагтун 
гэсэн шинэ тушаалыг 
Би та нарт өгч байна.

Бие биендээ хайртай 
аваас та нарыг Миний шавь нар гэдгийг үүгээр 
чинь бүгд мэдэх болно”1 хэмээн хэлсэн.

Аврагчийн шавь нар илүү их, илүү агуу, илүү 
бурханлаг зүйлийг хийх шинэ зарлиг хүлээн авсан 
юм. Энэ шинэ зарлиг буюу урилга нь “Би та нарыг 
яаж хайрласны адил” гэсэн түлхүүр үгээр товч 
илэрхийлэгддэг.

Хайр бол үйлдэл; Хайр бол үйлчлэл

“Хайр бол үнэнч байх, санаа тавих, энхрийлж 
хайрлах гүн гүнзгий мэдрэмж юм. Бурханы 
Өөрийн хүүхдүүдийг гэсэн хайрын хамгийн агуу 
жишээ нь Есүс Христийн хязгааргүй Цагаатгалаар 
илэрсэн.”2

“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын 
ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн 
мөхөхгүй, харин мөнх амьтай байх болно”3 хэмээн 
Иохан тэмдэглэсэн. “Бурханыг болон хүмүүсийг 
хайрлах нь Есүс Христийн шавийн зан чанар юм”4

Хэдэн жилийн өмнө, манай дөрвөн настай, ууган 
ач Хосе эхнэртэй маань тоглож байв. Инээлдэн, 
цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлж байхдаа ач хүү 
маань “Эмээ, та надад хайртай юу?” гэж асуулаа.

Тэр “Тийм ээ, Хосе. Би чамд хайртай” гэж 
хариулсан юм.

Дараа нь ач хүү маань “Надад хайртай гэдгээ та 
яаж мэдэж байгаа юм бэ?” гэж асуув.

Эхнэр маань түүнд өөрийн мэдрэмжийг 
тайлбарлахын зэрэгцээ түүний төлөө хийсэн 
болон хийхийг хүсэж байгаа бүх зүйлээ хэлэв.

Дараа нь эхнэр маань Хосегоос “Хайртай гэдгээ 
чи яаж мэдэж байгаа юм бэ?” зэрэг өөрийнх нь 
асуусан яг тэр асуултуудыг асуусан юм.

Ач хүү маань гэнэн ч гэлээ, “Сэтгэл зүрхэндээ 
мэдэрсэн учраас би танд хайртай” гэж чин 
сэтгэлээсээ хариулж билээ. Тэр өдрөөс хойш 
Хосегийн эмээдээ хандах хандлага нь хайр бол 
үйлдэл, гүн гүнзгий мэдрэмж хоёрыг хослуулсан 
байдаг гэдгийг харуулсан юм.

Бенжамин хаан “Мөн болгоогтун, би та нарт 
эдгээр зүйлийг та нар мэргэн ухааныг сурч 
болохын тулд хэллээ; та нар бусдадаа үйлчилж 
байгаа нь та нар зөвхөн Бурхандаа үйлчилж 
байгаа гэдгээ мэдэж болохын тулд буюу”5 хэмээн 
заасан.

Янз бүрийн нөхцөл байдлын улмаас маш их 
зовлон зүдгүүрт автсан өнөөгийн энэ дэлхийд 
хөгжилтэй эможитэй мэссэж илгээх эсвэл “Би 
чамд хайртай” гэсэн үгтэй сайхан зураг тавих 
нь зөв бөгөөд ач холбогдолтой зүйл юм. Гэхдээ 

Тэр биднийг яаж хайрласны адил 
бие биенээ хайрлагтун

ДАЛЫН
АХЛАГЧ ХОСЕ Л.АЛОНСО
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бидний хийх ёстой зүйл бол зөөврийн хэрэгслээ 
ардаа орхин, тусламж хэрэгтэй хүмүүст өөрийн 
биеэр туслах явдал. Үнэхээр үйлчлэл үгүй хайр нь 
үйлдэл үгүй итгэлийн адил үхмэл зүйл бөлгөө.

Хайр бол өршөөл

Христийн цэвэр хайр болох энэрэл6 нь биднийг 
үйлдэл хийж, үйлчлэл үзүүлэхээс гадна нөхцөл 
байдлаас үл хамааран бусдыг уучлах хүчтэй 
байх хүслийг төрүүлдэг. Би амьдралд минь 
нөлөөлж, өөрчлөлт авчирсан нэгэн явдлыг та 
бүхэнтэй хуваалцмаар байна. Өнөөдөр энд байгаа 
Күүпэрийн аав ээж болох Тед, Шэрон хоёр надад 
гэр бүлд нь ес гаруй жилийн өмнө тохиолдсон 
нэгэн явдлын талаар хуваалцахыг зөвшөөрсөн юм. 
Би үүнийг Күүпэрийн аав Тедийг төлөөлж ярья.

2008 оны 8-р сарын 21 хичээлийн жилийн эхний 
өдөр байсан бөгөөд Күүпэрийн гурван ах Айван, 
Гаррэтт, Логан нар бүгд буудал дээр автобусаа 
хүлээн зогсоцгоож байжээ. Дөрвөн настай Күүпэр 
унадаг дугуйгаа унан, харин эхнэр Шэрон маань 
явган явж байж.

Эхнэр маань замын нөгөө талд байсан бөгөөд 
Күүпэрийг замаар хөндлөн гараад ир гэж гараараа 
далласан аж. Яг тэр үед, нэг машин алгуурхнаар 
зүүн гар тийш эргэхдээ Күүпэрийг дайрчээ.

Хөрш маань над руу утасдаж, Күүпэр машинд 
мөргүүлсэн гэж хэллээ. Би автобусны буудал руу 
хурдхан очихоор давхилаа. Күүпэр зүлгэн дээр 
амьсгалж ч чадахгүй хэвтэх хэрнээ ил харагдах 
гэмтэлгүй байв.

Би Күүпэрийн хажууд сөхрөн суугаад, “Бүх юм 
зүгээр болно. Тэвчээрэй” гэх мэт урмын үгс хэлж 
байлаа. Яг тэр үед манай дээд пристийн бүлгийн 
удирдагч Нэйтан эхнэртэйгээ хүрч ирэв. Эхнэр 
нь Күүпэрт санваарын адислал өгөхийг санал 
болгосон юм. Бид ч Күүпэрийн толгой дээр гараа 
тавив. Би адисалж байхдаа яг юу гэж хэлснээ 
санахгүй байгаа ч хүмүүс хүрээлэн тойрсон 
байсныг мөн яг тэр мөчид Күүпэрийг нас барна 
гэдгийг мэдэж байснаа тод санадаг.

Күүпэрийг эмнэлэг рүү нисдэг тэргээр аваачсан 
ч тэр нас барсан юм. Тэнгэрлэг Эцэг надад 

энэ дэлхийд Күүпэрийн төлөө хийх ажил чинь 
дууссан, харин одоо тэр Миний халамжинд байна 
хэмээн хэлэхийг би мэдэрсэн.

Бидэнд эмнэлэгт Күүпэртэй хэсэг хугацаанд хамт 
байх боломж олдсон. Тэндэхийн ажилчид түүнийг 
бэлдэн, бидэнд түүнтэй хангалттай цагийг хамт 
өнгөрүүлж, хүссэнээрээ тэврэн, салах ёс үйлдэх 
боломж олгосон юм.

Гэртээ харих замдаа уй гашууд автсан эхнэр 
бид хоёр бие бие рүүгээ харж, машин жолоодож 
явсан залуугийн талаар ярьж эхэлсэн. Хэдийгээр 
тэр ганцхан гудамжны цаана, манай тойргийн 
харьяалалд амьдардаг байсан ч бид түүнийг 
мэддэггүй байв.

Бид маш их уй гашууд автсан байсан тул дараа 
өдөр нь ч бидэнд хүнд хэцүү байлаа. Би өвдөг 
сөгдөн суугаад, хэзээ ч залбирч байгаагүйгээрээ, 
үнэхээр чин сэтгэлээсээ залбирсан юм. Би 
Тэнгэрлэг Эцэгээс Аврагчийн нэрээр энэ их уй 
гашууг маань аваач хэмээн гуйв. Тэрээр ч гуйлтыг 
минь биелүүлсэн юм.

Орой нь манай гадасны ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн нэг зөвлөх машиныг жолоодож явсан 
залуу болон түүний эцэг эхтэй биднийг уулзуулах 
ажлыг зөвлөхийн гэрт зохион байгуулав. Шэрон 
бид хоёр хүүг эцэг эхтэйгээ ирэхийг хүлээж 
суулаа. Хаалга нээгдэхэд бид тэдэнтэй анх удаагаа 
уулзсан юм. Бишоп миний чихэнд “Түүн рүү 
оч” гэж шивнэв. Шэрон бид хоёр түүнийг чанга 
гэгч тэврэн авч билээ. Бид ийнхүү хамтдаа удаан 
хугацааны туршид мэгшин уйлцгаав. Бид түүнд 
болсон явдал гэнэтийн осол байсан гэдгийг 
ойлгож байгаагаа хэлсэн.

Шэрон бид хоёр хоёулаа ийнхүү бодож байсан 
маань гайхалтай байсан бөгөөд бид одоо ч гэсэн 
тийн бодсон хэвээр байгаа. Бурханы ач ивээлээр 
бид агуу бөгөөд тодорхой, цорын ганц замыг 
сонгож, уг залууг хайрлах тэрхүү алхмыг хийж 
чадсан.

Он жил улиран өнгөрөхийн хэрээр бид түүнтэй 
болон гэр бүлийнхэнтэй нь ихэд дотноссон юм. 
Тэр амьдралынхаа хамгийн чухал цаг мөчүүдийг 
бидэнтэй хуваалцсан. Тэр ч байтугай номлолд 
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явахаар бэлдэж байхад нь бид түүнтэй хамт ариун 
сүмд орсон юм.7

Ах, эгч нар аа, Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд хайртай 
гэдгийг Тед ямар ч эргэлзээгүйгээр мэднэ. Түүнээс 
гадна бусдыг уучилж, өөрийн ачааг хөнгөлөх 
нь өршөөл хүлээн авахтай адилхан сайхан зүйл 
гэдгийг тэр мэднэ. Энэ сайхан мэдрэмж бидний 
агуу үлгэр дуурайл болсон Түүний жишээг 
дагаснаар ирдэг юм. Мормоны Номонд Алма 
Аврагчийн талаар “Мөн тэрээр бүх төрлийн 
өвчин мөн зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг 
тэвчих болно; мөн энэ нь тэр өөрийн шаналал мөн 
өвчнүүдийг өөр дээрээ авах болно гэсэн тэрхүү 
үг биелэгдэж болохын тулд бөлгөө”8 хэмээн 
тунхагласан.

Ах, эгч нар аа, энэ нь жинхэнэ хайр, өршөөлийн 
ямар гайхалтай сайхан түүх вэ! Бид ч гэсэн үүний 
адил бусдад үйлчилж, бусдыг уучилснаар баяр 
баясгалантай, аз жаргалтай байх боломжтой. 
Манай өөр нэгэн ач хүү Жоржи үргэлж “Бид ямар 
гэр бүл билээ?” гэж асууснаа, “Бид аз жаргалтай 
гэр бүл” гэж хариулдаг.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон бидэнд 

“Амьдралдаа дүн шинжилгээ хийж, нинжин 
сэтгэл, хайр, энэрлийг үзүүлснээр Аврагчийн 
үлгэр жишээг дагах шийдвэр гаргацгаая”9 хэмээн 
зөвлөсөн.

Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хүү Есүс Христ 
бидэнд хайртай бөгөөд биднийг нэг нэгнээ 
хайрлаж, үйлдэхэд туслахыг хүсдэг гэдгийг би 
мэднэ. Бид мөн бусдад үйлчилж, жинхэнээсээ 
хайрлан уучилснаар эдгээгдэн, өөрсдийн зовлон 
бэрхшээлийг даван гарах хүчийг хүлээн авна 
гэдгийг би мэднэ. Энэ бүхнийг би Есүс Христийн 
нэрээр тунхаглаж байна, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД
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5.  Мозая 2:17.
6.  Моронай 7:47-г үзнэ үү.
7.  Тед Мардэшичийн хэвлэгдээгүй гар бичмэлээс эш 

татан ашиглав.
8.  Алма 7:11.
9.  Томас С.Монсон, “Нинжин сэтгэл, энэрэл, хайр,” 
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Энэ чуулганаар бид Их Эзэний дуу хоолойг 
сонссон гэдгийг би гэрчилж байна. Бид тэрхүү 
дуу хоолойнд хэрхэн хариулах нь бидний хүн нэг 
бүрд сорилт болдог.

Юуны өмнө бяцхан 
хүүхдүүдэд сайхан 
мэдээ дуулгахад, би 
Ерөнхий чуулганы 
сүүлийн хуралдааны 
төгсгөлийн үгийг хэлэх 
гэж байна.

Би саяхан Прово Сити 
Сэнтэр ариун сүмд 
айлчилж очихдоо 
“Анхны үзэгдэл алс 

тэртээгээс” хэмээх уран зургийг бишрэн харж 
билээ. Уг зурагт Эцэг, Хүү хоёрыг залуу Иосеф 
Смит дээр айлчлан ирэх үеийн тэнгэрээс гарч буй 
гэрэл, хүчийг дүрслэн үзүүлжээ.

Би Сэргээлтээр эхэлсэн тэрхүү ариун нандин үйл 
явдалтай харьцуулалгүйгээр энэ Ерөнхий чуулган 
дээр доошлон ирж буй гэрэл, Бурханы сүнслэг 
хүчийг, үүгээр дамжуулан дэлхий даяар тархаж 
буй хүч, гэрлийг харуулах ижил төстэй дүр 
зургийг төсөөлөн бодож чадна.

Би Есүс бол Христ гэдгийг, Тэр энэ ариун нандин 
ажлын албыг удирддаг бөгөөд Ерөнхий чуулган 
бол Их Эзэний Өөрийн Сүмд удирдамж чиглүүлэг 
өгч, Сүнсээрээ дамжуулан бидэнтэй ярьдаг маш 
чухал үеүдийн нэг юм гэдгийг гэрчилж байна.

Тэнгэрээс заалгуулах нь

Сүмийг зохион байгуулсан өдөр Их Эзэн Иосеф 
Смитийг бошиглогч, үзмэрч, Их Эзэн Есүс 
Христийн төлөөлөгчөөр томилж,1 Сүмд хандан

“Учир нь түүний үгийг та нар миний амнаас 
гарсан мэтээр бүхий л тэвчээр хийгээд итгэлд 
хүлээн авах ёстой.

Их Эзэний дуу хоолой

АРВАН ХОЁР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЧУУЛГЫН
АХЛАГЧ НИЙЛ Л.АНДЭРСЭН



1272017 оны 10-ð ñàð

Учир нь эдгээр зүйлүүдийг хийснээр тамын үүд 
та нарыг дийлэх нь үгүй; мөн Их Эзэн Бурхан 
харанхуйн хүчийг та нарын өмнөөс сарниулж, мөн 
та нарын сайн сайхны төлөө тэнгэрийг сэгсрэхэд 
хүргэх болно”2 хэмээн хэлсэн.

Хожим нь Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын бүх гишүүн бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгчдээр дэмжигдэн, томилогдсон.3

Бид одоо Их Эзэний дэлхий дээрх бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны удирдлаган доор 
цугларахдаа “Их Эзэний таалал, … Их Эзэний 
оюун, … Их Эзэний дуу хоолой, аврал дахь Их 
Эзэний хүчийг сонсох болно”4 хэмээн хүсэн 
хүлээдэг. Бид Их Эзэний “Харин миний өөрийн 
дуу хоолой байна уу, эсвэл миний үйлчлэгчдийн 
дуу хоолой байна уу, энэ нь яг адил”5 хэмээх 
амлалтад итгэдэг.

Өнөөгийн үймээн самуунтай дэлхийд Тэргүүн 
Зөвлөл, Арван хоёрын чуулгын үгсэд итгэх нь 
бидний сүнслэг өсөлт, тэсвэр хатуужилд амин 
чухал юм.6

Бид энэ гайхалтай чуулганд хамтдаа цуглаад 
байна. 200 гаруй улс орны 93 гаруй хэлээр ярьдаг 
сая сая хожмын үеийн гэгээнтэн болон бусад 
шашинтан эдгээр хуралдаанд оролцож эсвэл 
чуулган дээр хэлсэн үгсийг уншдаг.

Бид залбирч, бэлтгэлтэй ирдэг. Бидэнд санаа 
зовоосон болон чин сэтгэлийн асуултууд 
байдаг. Бид Аврагч, Есүс Христэд итгэх итгэлээ 
шинэчилж, уруу таталтыг эсэргүүцэх чадвараа 
нэмэгдүүлэн, анхаарал сарниулах зүйлсээс 
зайлсхийхийг хүсдэг. Бид тэнгэрээс заалгуулахаар 
ирдэг.

Их Эзэний оюун ба таалал

Чуулган болгон дээр үг хэлдэг Тэргүүн Зөвлөл, 
Арван хоёрын хувьд тэдний захиасуудаа бэлтгэх 
асар их үүрэг хариуцлага нь байнгын ачаа байдаг 
төдийгүй тэдэнд өгсөн ариун нандин итгэмжлэл 
юм.

Би ерөнхий эрх мэдэлтэн болохоосоо нэлээн хэдэн 
жилийн өмнө ахлагч Даллин Х.Өүксээс гадасны 

чуулган бүрд тусгайлан үг бэлддэг эсэхийг асууж 
байсан. Тэр тэгдэггүй гэж хэлсэн ба дээр нь 
нэмээд “Гэхдээ Ерөнхий чуулганы үгс маань өөр 
өөр байдаг. Их Эзэний надаар хэлүүлэхийг хүссэн 
зүйлийг олж мэдсэндээ итгэлтэй болохын тулд 
12-аас 15 удаа ноороглох үе ч гардаг”7 хэмээн 
хариулж байсан.

Ерөнхий чуулган дээр юу хэлэх нь хэзээ, хэрхэн 
өгөгддөг вэ?

Сэдвүүдийг урьдчилан даалгаж өгдөггүй 
бөгөөд бид мөнхийн үнэний сэдвүүдтэй тэнгэр 
гайхамшигтайгаар эвлэн зохицож байгааг чуулган 
бүрээр хардаг.

Манай ах нарын нэг нь энэ чуулганы сэдэв 
өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард үг хэлснийх нь 
дараахан ирсэн талаар надад хэлсэн юм. Өөр 
нэг нь гурван долоо хоног үлдээд байхад Их 
Эзэнд залбирч, хүлээсээр байснаа хэлж байсан. 
Ялангуяа нарийн мэдрэмж шаардсан үг бэлдэхэд 
хэр хугацаа шаардагдсаныг асуухад өөр нэг нь “25 
жил” хэмээн хариулж билээ.

Заримдаа гол санаа нь хурдан гарч болох ч 
агуулга, нарийн ширийн зүйлс нь асар их 
хэмжээний сүнслэг хичээл зүтгэл шаардаж байдаг. 
Мацаг барих, залбирах, судар судлах, итгэлтэй 
байх зэрэг нь уг үйл явцын зайлшгүй чухал хэсэг 
юм. Их Эзэн дуу хоолойгоо Өөрийн гэгээнтнүүдэд 
яг цэврээрээ очоосой гэж хүсдэг.

Ерөнхий чуулганы үгтэй холбоотой удирдамж 
ирэхдээ ихэвчлэн шөнө эсвэл өглөө эрт хэлэх 
үгээс огт өөр зүйл бодож байхад ирэх нь бий. 
Зарим үед санаандгүй гэнэт бодлоор орж ирдэг 
бол заримдаа тодорхой үгс, хэллэгүүд нь цэвэр 
илчлэлтээр урсан ирдэг.8 

Таны сонсож, хүлээн авч буй захиасууд шууд 
утгатай эсвэл зөвхөн танд зориулагдсан байж 
болно.

Намайг номлолд үйлчлэхэд бэлэн эсэхтээ эргэлзэж 
байх үед оюун санаанд минь орж ирсэн үгсийг 
би олон жилийн өмнө Ерөнхий чуулганаар хэлж 
байсан. Энэ бол “Чи юм бүхнийг мэдэхгүй, гэхдээ 
хангалттай зүйлийг мэднэ”9 гэсэн үгс байв. Тэр 
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өдөр Ерөнхий чуулганд сууж байсан нэгэн залуу 
эмэгтэй өөрт нь тавьсан гэрлэх саналын талаар 
залбирч, уг залууг хэр сайн мэддэг тухай бодож 
байснаа надад хэлсэн юм. Намайг “Чи юм бүхнийг 
мэдэхгүй, гэхдээ хангалттайг мэднэ” хэмээх 
үгсийг хэлэх үед Сүнс тэр эрэгтэйг хангалттай 
сайн мэддэгийг нь түүнд баталжээ. Тэд олон 
жилийн турш аз жаргалтай амьдарч байна.

Та сүнсээ бэлдэж, Их Эзэний дуу хоолойг 
сонсохоор итгэл өвөрлөн ирэх юм бол зөвхөн 
танд зориулагдсан бодол, мэдрэмж оюун бодолд 
тань ирэх болно гэдгийг би амлаж байна. Та энэ 
чуулганаар энэ бүхнийг аль хэдийн мэдэрсэн байж 
болно. Эсвэл удахгүй хэвлэгдэн гарах захиасуудыг 
судалж байхдаа мэдэрч болох юм.

Одоо ба ирэх саруудад 

Ерөнхийлөгч Монсон “Чуулганы захиасыг унших 
цаг гарга.10 [Тэдгээрийг] тунгаан бодоорой. …” 
Эдгээр үгийг гүн гүнзгий судлах үедээ улам ихийг 
олж авч болдог гэдгийг би харсан билээ”11 хэмээн 
хэлсэн.

Ерөнхий чуулган дээр хэлэгдсэн үгс бол ирэх 
саруудад анхаараасай гэж Их Эзэний биднээс 
хүссэн зүйлс юм.

Хоньчин [хониныхоо] “түрүүнд” явдаг, “хонин 
сүрэг түүний дууг таньдаг тул түүнийг дагадаг.”12

Түүний дуу хоолой ихэнхдээ амьдралдаа ямар нэг 
зүйлийг өөрчлөхөд биднийг удирдан чиглүүлдэг. 
Тэр биднийг наманчлахад мөн “Түүнийг дагахад” 
урьдаг.

Энэ чуулган дээр хэлсэн дараах мэдэгдлүүдийг 
бодож үзээрэй.

Энэ өглөө хэлсэн ерөнхийлөгч Хэнри 
Б.Айрингийн үгээс дурдвал “Бурхан Эцэг амьд 
бөгөөд та нарыг Өөр дээр нь гэртээ ирээсэй 
хэмээн хүсдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бол 
Их Эзэн Есүс Христийн үнэн Сүм. Тэр та нарыг 
мэддэг, хайрладаг мөн харж ханддаг.”13

Өчигдөр ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф “Биднийг 
Бурхан руу хөтөлдөг гайхамшигт аяллаа эхлүүлэх 

юм уу үргэлжлүүлэх үед амьдрал маань сайжирна 
гэдгийг би гэрчилж байна. … Их Эзэн эргэн 
тойрны маань хүмүүсийг адисалж, Өөрийн 
мөнхийн зорилгыг гүйцэлдүүлэхийн тулд 
гайхалтай арга замаар биднийг ашиглах болно”14 
гэж хэлсэн юм.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон өчигдөр үдээс 
хойш “Та нар өдөр болгон Мормоны Номонд 
өөрсдийгөө эзэмдүүлбэл порнограф, биднийг 
хэврэг болгох өөр бусад донтолтын салдаггүй 
тахлын эсрэг мөн тухайн өдрийн хилэнцийн эсрэг 
дархлаатай болох боломжтой гэдгийг би амлаж 
байна”15 хэмээн хэлжээ.

Өчигдөр ахлагч Даллин Х.Өүкс “Гэр бүлийн 
тунхаг бол мөнхийн үнэний тухай мэдэгдэл, мөнх 
амьдралыг эрэлхийлдэг хүүхдүүдээ гэсэн Их 
Эзэний хүсэл гэдгийг би гэрчилж байна”16 гэж 
хэлсэн билээ.

Ахлагч М.Рассэлл Баллард хэдхэн минутын өмнө 
“Бид Бурханы үр хүүхдүүдийг энэрэн хайрлаж, 
арьс өнгө, хүйс, үндэс угсаагаар нь ялгаварлан 
гадуурхах аливаа гадуурхлыг үгүй хийх ёстой”17 
хэмээн хэлж байсан.

Бидэнд илүү хэдэн минут байгаа болохоор би 
ахлагч Робэрт Д.Хэйлсийн талаар товч хэдэн 
зүйлийг нэмж хэлмээр байна. Хэрэв ахлагч 
Хэйлсийн эрүүл мэндийн байдал гайгүй байвал  
түүнийг ням гаргийн өглөө товч захиас хэлж 
болно гэж Тэргүүн Зөвлөл түүнд хэлсэн байжээ. 
Түүний эрүүл мэнд сайнгүй байсан учраас 
тэр бэлтгэсэн захиасаа өнгөрсөн долоо хоногт 
дуусгаад, надтай хуваалцсан юм. Нас барахаасаа 
гурван цагийн өмнө хэлсэн түүний үгээс би 
гурван мөр хуваалцъя.

Ахлагч Хэйлс “Бид итгэлтэй байхыг сонгох 
бүрдээ Бурханы оршихуйд зогсох бэлтгэлээ 
хийж байдаг. … Аврагч цовдлогдсоныхоо дараа 
‘мөнх бус байдалд амьдарч байхдаа [Түүний] 
тухай гэрчлэлд итгэлтэй байсан’ [С ба Г 138:12] 
хүмүүст үзэгдсэн юм. ‘Бошиглогчдын гэрчлэлийг 
… үгүйсгэсэн … [тэд] [Аврагчийн] оршихуйг 
болгоож мөн түүний нүүрийг харсангүй.’ [С ба 
Г 138:21.] … Итгэл маань биднийг Их Эзэний 
оршихуйд бэлтгэж байдаг юм” гэж хэлсэн билээ.
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Яг энэ өглөөний хуралдааны дараахан энэ 
барилгаас хурдхан шиг гараад, өдрийн хоолоо 
идэлгүйгээр ахлагч Хэйлс рүү яаран очиж, ахлагч 
Хэйлсийг энэ мөнх бус амьдралаас явах үед нь 
чуулгынх нь ерөнхийлөгчтэй болон тэнгэрлэг 
элч Мэри Хэйлстэй хамт үдэх боломжийг 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонд олгосон Их Эзэн 
хэчнээн нигүүлсэнгүй вэ!

Их Эзэний дуу хоолойнд хариулах нь

Энэ чуулганаар бид Их Эзэний дуу хоолойг 
сонссон гэдгийг би гэрчилж байна.

Их Эзэний үйлчлэгчдийн үгс дэлхийнхний 
бодолтой, зарим үед бидний бодолтой зөрчилдөж 
байгаа үед ч бид айж түгших ёсгүй. Үргэлж ийм 
байсаар ирсэн. Би ах нартайгаа хамт ариун сүмд 
өвдөг сөгдөн залбирдаг бөгөөд тэд зөв шударга 
хүмүүс гэдгийг би гэрчилж байна. Тэдний 
хамгийн агуу хүсэл бол Бурханы хүүхдүүдийг 
Түүний оршихуйд эргэн ирэх боломжийг Их 
Эзэнээс гуйж, тэдэнд туслах явдал юм.
Дал, Бишопын зөвлөл, Халамжийн нийгэмлэг, 
Залуу эмэгтэйчүүд, Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон бусад туслах 
бүлгийн удирдагчид энэ чуулганд гайхалтай дуу 
хөгжим болон чин сэтгэлийн залбирлуудын нэгэн 
адил асар их сүнслэг нөлөөг нэмсэн.

Ерөнхий чуулганы захиасуудад хүн бүр олж нээх 
боломжтой тэнгэрлэг удирдамж бүхий эрдэнэсийн 
авдар байгаа. Бид уншсан, сонссон, мэдэрсэн 
зүйлсдээ хэрхэн хариу үзүүлэх нь бидний хүн нэг 
бүрд сорилт болдог.

Бошиглогчийн үгэнд хариулсан ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсоны амьдралын туршлагаас 
хуваалцахыг надад зөвшөөрнө үү.

Нэлсон ах 1979 онд ерөнхий эрх мэдэлтнээр 
дуудагдахаасаа 5 жилийн өмнө, Ерөнхий чуулган 
болохоос өмнөхөн нэгэн хуралд оролцжээ. Тэнд 
ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл “бүх хүнийг 
бүх дэлхийд сайн мэдээг авчрахын тулд хүчээ 
дайчлахыг уриалсан юм. Ерөнхийлөгч Кимбаллын 
онцгойлон дурдсан улс орнуудын дунд Хятад улс 
байсан ба ‘Бид хятад хүмүүст үйлчилж, тэдний 
хэлийг сурч, тэдний төлөө залбирч, тэдэнд туслах 
хэрэгтэй’ хэмээн тэр тунхаглав.”18

Хурлын үеэр 54 настай Нэлсон ахад мандарин 
хятад хэл сурах ёстой гэсэн мэдрэмж төржээ. 
Завгүй, зүрхний мэс засалч тэрээр хэлний сургагч 
багшаа нэн даруй олсон байна.

Хэл сурч эхлээд удаагүй байсан Нэлсон эмч нэгэн 
хуралд оролцохдоо Хятадын алдарт мэс засалч Вү 
Янгкайн хажууд санаандгүй суусан байв. [Нэлсон 
ах] мандарин хятад хэл сурч байсан учраас [Вү 
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эмчтэй] ярьж эхэлжээ.”19

Бошиглогчийг дагах Нэлсон эмчийн хүсэл Вү 
эмчийг Солт Лэйк рүү аялахад мөн Нэлсон эмчийг 
Хятадад лекц уншиж, мэс засал хийхээр аялахад 
хөтөлсөн байна.

Түүний хятад хүмүүсийг хайрлах хайр, хятад 
хүмүүсийн түүнийг хайрлах хайр, хүндлэл өсөн 
нэмэгдсэн юм.

Ахлагч Нэлсон 1985 оны 2-р сард буюу түүнийг 
Арван хоёрын чуулгад дуудагдсанаас 10 сарын 
дараа Хятадын хамгийн алдартай дуурийн дуучны 
муудаж байгаа зүрхэнд мэс засал хийхийн тулд 
Бээжинд ирэхийг хүссэн гэнэтийн дуудлага 
утсаар хүлээн авчээ. Ахлагч Нэлсон ерөнхийлөгч 
Хинклигийн дэмжлэгтэйгээр Хятадад буцаж 
очсон байна. Ингэж түүний хийсэн хамгийн 
сүүлийн мэс засал Бүгд Найрамдах Хятад Ард 
Улсад болсон юм.

Хоёр жилийн өмнөхөн 2015 оны 10-р сард 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Хятадын эртний 
анд” хэмээх албан ёсны тунхаг бичгээр дахин 
шагнуулжээ.
Бид өчигдөрхөн, өдгөө 93 настай ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсоныг “Бид бүгдээрээ [өнгөрсөн 
4-р сарын чуулган дээр] Мормоны Номыг өдөр 
бүр залбиран судалж, тунгаан бодож байгаасай” 
хэмээх ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны гуйлтын 
талаар ярихыг сонссон билээ.

Ерөнхийлөгч Нэлсон завгүй зүрхний мэс засалч 
байхдаа мандарин хятад хэлний сургагч багшийг 
хөлсөлж авсантай яг адилаар ерөнхийлөгч 
Монсоны зөвлөгөөг амьдралдаа нэн даруй 

хэрэгжүүлж эхэлжээ. Тэр зөвхөн уншаад 
зогсохгүй Мормоны Ном гэж юу болох, энэ нь юуг 
баталж, няцааж, гүйцэлдүүлж мөн юуг тодруулж, 
илчилдэг талаар жагсаалт гаргаснаа хэлсэн.20

Гайхалтай нь, ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг өнөө 
өглөө ерөнхийлөгч Монсоны сануулгад хариулсан 
хоёр дахь гэрч болон үг хэлсэн юм. Та нар дараах 
үгсийг санаж байгаа байх? “Та нартай л адил би 
бошиглогчийн үгсийг Их Эзэний надад хандаж 
буй дуу хоолой гэж хүлээн авсан. Мөн та нартай 
адил би тэдгээр үгийг дуулгавартай дагахаар 
шийдсэн.”21

Бид эдгээрийг амьдралдаа үлгэр дуурайл болгон 
харах болтугай.

Aмлалт ба адислал

Та энэ Ерөнхий чуулган дээрх захиасуудаас 
Их Эзэний дуу хоолойг сонсож, эдгээр сүнслэг 
өдөөлтийн дагуу үйлдсэнээр өөрийнхөө дээр буй 
тэнгэрийн нөлөөллийг мэдэрч, таны болон таны 
эргэн тойрны хүмүүсийн амьдралыг адислах 
болно гэдгийг би амлаж байна.22

Бид энэ чуулганаар эрхэм хүндэт 
бошиглогчийнхоо тухай бодож байна. 
Ерөнхийлөгч Монсон, бид танд хайртай. Би 
түүний энэ индрээс хэлж байсан үгсээр үгээ 
төгсгөмөөр байна. Энэ адислал нь, боломжтой 
байсан бол түүний өнөөдөр бидний хүн нэг 
бүрд өгөх байсан адислал гэдэгт би итгэж байна. 
Тэрээр “Чуулган өндөрлөх энэхүү агшинд, 
тэнгэрийн адислалууд та нарын хүн нэг бүр дээр 
ирэхийг би урин дуудаж байна. … Тэнгэрлэг Эцэг 
та нарыг болон гэр бүлийг тань адислах болтугай. 
Энэ чуулганы захиасууд болон сүнс та нарын 
гэр орон, ажил төрөл, хурал цуглаан дээр, ер нь 
бүх ажил үйлст тань хэрэгжих болтугай” хэмээн 
хэлсэн.

“Би та нарт хайртай, та бүхний төлөө залбирдаг. 
Бурхан та нарыг адислаг. Түүний амласан амар 
амгалан та бүхэнтэй эдүгээ болон үргэлж хамт 
байх болтугай”23 хэмээн тэрээр үгээ төгсгөсөн 
билээ.

Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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1.  Сургаал ба Гэрээ 21:1-ийг үзнэ үү.
2.  Сургаал ба Гэрээ 21:5–6.
3.  Иосеф Смит 1836 оны 3-р сарын 27-нд Көртландын 

ариун сүмийг онцгойлон адислах үеэр тохиосон 
дараах үйл явдлыг цэдэглэсэн юм. “Тэгэхэд би 
товчхон үг хэлж, [Тэргүүн] Зөвлөлийг бошиглогчид, 
үзмэрчид хэмээн хүлээн зөвшөөрч, тэднийг 
залбирлаараа дэмжихийг нэлээд хэдэн чуулга болон 
цугласан бүх гэгээнтэнд уриалав. Тэд бүгдээрээ 
босож, үүнийг хийнэ хэмээн гэрээнд орсон юм.

 Дараа нь би тэнд байсан арван хоёр төлөөлөгчийг 
хаант улсын түлхүүрүүдийг эзэмшин, хэрэгтэй 
болбол тэдний дунд түлхүүрийг нээж, тэднийг өсөж 
хөгжихөд нь залбирлаараа дамжуулан бошиглогчид, 
үзмэрчид, илчлэгчид болон газар дэлхийн бүх 
үндэстэнд тусгай гэрчүүд байхыг хүлээн зөвшөөрч 
дэмжихийг чуулгууд болон цугласан гэгээнтнүүдэд 
уриалав. Тэгээд тэд гараа өргөж, зөвшөөрөн дэмжив” 
(Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит 
[2007], 199).

4.  Сургаал ба Гэрээ 68:4.
5.  Сургаал ба Гэрээ 1:38.
6.  Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг нэгэн удаа хэлэхдээ 

“Гэвч бошиглолын зөвлөгөөнд анхаарал тавихгүй 
байх сонголт нь бидний зогсож буй байрыг өөрчилдөг. 
Энэ нь илүү аюултай болдог. Бошиглолын зөвлөгөөнд 
анхаарал тавихгүй байх нь ирээдүйд сүнслэг зөвлөгөө 
хүлээн авах хүчийг сулруулдаг. Ноад хөвөгч авдар 
барихад нь туслахаар шийдэх хамгийн сайн цаг бол 
түүнийг анх асуухад байсан юм. Түүнийг дараа нь 
асуух болгонд, хариулахгүй байсан явдал нь Сүнсийг 
мэдэрч сонсох мэдрэмжийг бууруулсан. Бороо орох 
хүртэл түүний хүсэлтүүд улам мунхаг санагдаж 
байсан. Гэвч нэгэнт оройтсон байлаа.

 Би амьдралдаа сүнслэгээр өдөөгдсөн зөвлөгөөнүүдийг 
дагахаа хойшлуулахыг сонгох юм уу надад 
хамаарахгүй гэж шийдэх бүрдээ өөрийгөө аюултай 
байдалд авчирч байсныг ухаарсан. Би бошиглогчдын 
зөвлөгөөг сонсох бүрдээ мөн үүний баталгааг 
залбирлаар олж авсны дараа зөвлөгөөг дагадаг 
болохоор аюулгүй явж байгаагаа мэддэг” гэжээ (“Find-
ing Safety in Counsel,” Ensign, 1997 оны 5-р сар, 25).

7.  Нийл Л.Андэрсэн, “Teaching Our Children to Love the 
Prophets,” Ensign, 1996 оны 4-р сар, 47-г үзнэ үү.

8.  Боид К.Пакэр нэг удаа “Би ерөнхийлөгч Харолд 
Б.Лийгийн илчлэлттэй холбоотой асуудлуудыг үүнтэй 
төстэй байдлаар илэрхийлж байхыг олонтоо сонсож 
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ажиллах дадлага болгодог байсан.

 Их Эзэн Сургаал ба Гэрээн дээр удирдамж 
өгөхдөө ямар нэг зүйлийг мэдэж байсан юм. 
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хоосон өнгөрөхгүй байх болно” гэж хэлжээ (“An 
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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НЭГДСЭН ÕÓÐÀËÄÀÀÍ

Эгч нар минь, бошиглогчид маань биднийг 
дуудаж байна. Та нар зөв шударга байх уу? Та 
нар итгэлийнхээ талаар ярих уу? Та нар гэрлээ 
асаах уу?

Ерөнхийлөгч Монсон 
бид хоёр ихэр гэдгийг 
та нар мэдэхгүй 
байж магадгүй. Хойд 
Калифорнид намайг 
төрсөн тэр өдөр, яг тэр 
цагт 36 настай Томас 
Монсон шив шинэхэн 
төлөөлөгчөөр дэмжин 
батлагдсан юм. Би 
Бурханы бошиглогч, 
ерөнхийлөгч 

Монсонтой хувийн ийм онцгой холбоотой 
байдагтаа маш их баяртай байдаг.

Бошиглогчид эмэгтэйчүүдийн талаар ярьж байна.1 
Та нар тэдний заримынх нь үгсийг энэ цуглаан 
дээр сонсох болно. Би бараг 40 жилийн өмнө 
ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын бичсэн агуу 
бошиглолын талаар яримаар байна. 1979 оны 
9-р сард дэлхий даяарх Сүмийн эмэгтэйчүүд 
өөрсдийн ерөнхий хуралдаанаар дөнгөж 2 дахь 

удаагаа л цуглараад байв. Ерөнхийлөгч Кимбалл 
хэлэх үгээ бэлдчихсэн байсан боловч чуулганы 
өдөр болоход эмнэлэгт хэвтсэн байлаа. Тиймээс 
тэр эхнэр Камилла Айринг Кимбаллаас өөрийнх 
нь бэлдсэн үгийг уншиж өгөхийг хүсжээ.2

Кимбалл эгч бошиглогчийн үгсийг уншсан 
ба үүнд Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийн өмнө 
дэлхийн сайн эмэгтэйчүүдэд ХҮГ эмэгтэйчүүд 
хэрхэн нөлөөлөх талаар тодорхой өгүүлсэн байв. 
Төгсгөл хавьд Сүмийн эмэгтэйчүүдэд агуу үүрэг 
өгөгдсөн ба бид түүнээс хойш энэ талаар ярьсаар 
байгаа билээ.

Би ерөнхийлөгч Кимбаллын хэлсэн үгээс эш 
татъя.

“Эцэст нь, хайрт эгч нар минь, урьд өмнө хэлж 
байгаагүй, эсвээс ийм байдлаар хэлж байгаагүй 
нэг зүйлийг би та нарт санал болгоё. Дэлхийн 
олон сайн эмэгтэй олноороо Сүмд татагдан 
ирэх учраас … сүүлчийн өдрүүдэд агуу өсөлт 
хөгжил Сүмд тохиох болно. Сүмийн эмэгтэйчүүд 
өөрсдийн амьдрал дахь зөв шударга байдал, 
санаагаа тодорхой илэрхийлдэг чадвараа 
харуулахын зэрэгцээ Сүмийн эмэгтэйчүүдийн 
амьдрал аз жаргалтай, дэлхийн эмэгтэйчүүдээс 
ялгагдах өвөрмөц онцлогтой гэдгээ харуулах 
тусам энэ өсөлт тохиох болно.

Сүмд нэгдэх дэлхийн агуу баатарлаг 
эмэгтэйчүүдийн дунд хувиа бодохоос илүүгээр 
шударга байхыг хүсдэг эмэгтэйчүүд гарч ирэх 
болно. Эдгээр жинхэнэ баатарлаг эмэгтэйчүүд 
даруу байж, хүнд харагдахаас илүүгээр шударга 
байдалдаа илүү ач холбогдол өгнө.

Хожмын өдрүүдэд Сүмд тоогоороо ч, сүнслэг 
байдлаараа ч гол түлхэц хүч болох хүмүүс нь 

Гэрлээ асаацгаа

ХАЛАМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 
НЭГДҮГЭЭР ЗӨВЛӨХ ШЭРОН ЮБАНК
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Сүмийн үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд байх болно.”3

Ямар гайхамшигтай бошиглол вэ? Дүгнэж хэлбэл:

•  Ирэх жилүүдэд Сүмийн гол өсөлт 
хөгжилтөд нөлөөлөх зүйл нь 
эмэгтэйчүүдийн сайн харилцаа холбоо байх 
болно.

•  Халамжийн нийгэмлэгийн эмэгтэйчүүд, 
залуу эмэгтэйчүүд, Хүүхдийн хэсгийн охид 
маань өөр шашны, өөр итгэлтэй бурханлаг 
эмэгтэйчүүд, охидтой нөхөрлөснөөр 
хожмын өдрүүд дэх Сүмийн өсөлтөд гол 
түлхэц хүч болно.

•  Ерөнхийлөгч Кимбалл өөр өөр гарал 
үүсэлтэй эдгээр эмэгтэйг “баатарлаг” гэж 
нэрлэсэн бөгөөд тэднийг хувиа бодохоос 
илүүгээр зөв шударга байхад анхаарч, 
үнэнч шударга байдал бол бусдад сайн мэт 
харагдахаас илүү чухал болохыг үзүүлнэ гэж 
хэлсэн.

Би дэлхий даяар ажлаа хийж явах үедээ ийм 
сайн эмэгтэйчүүдийн олонтой уулзаж байсан. 
Тэдний нөхөрлөл надад маш үнэ цэнтэй. Тэд та 
нарын найз нөхөд, хөршүүд дунд байдаг. Тэд яг 
одоо Сүмийн гишүүд биш ч байж магад, гэхдээ 
бид чухал нөхөрлөлөөр холбогддог. Бид хэрхэн 
үүргээ биелүүлэх вэ? Бид юу хийх ёстой вэ? 
Ерөнхийлөгч Кимбалл таван зүйлийг багтаажээ.

Нэгдүгээрт, зөв шударга бай.

Зөв шударга байна гэдэг нь төгс төгөлдөр байхыг 
эсвэл хэзээ ч алдаа гаргахгүй байхыг хэлж байгаа 
юм биш. Энэ нь Бурхантай дотоод сэтгэлийн 
хэлхээ холбоог үүсгэж, нүгэл, алдаагаа наманчлан, 
бусдад чөлөөтэй туслахыг хэлж байгаа юм.

Наманчилсан эмэгтэйчүүд түүхийн явцыг 
өөрчилдөг. Миний нэг найз залуу байхдаа 
автомашины осолд ороод, өвчин намдаах эмэнд 
донтсон юм. Хожим нь түүний эцэг эх хоёр 
салжээ. Тэр богино хугацаанд хүнтэй үерхэж 
байгаад жирэмсэлж, донтолт нь ч үргэлжилсэн 
хэвээр байв. Гэтэл нэг орой тэр өөрийн амьдрал 
дахь эмх замбараагүй байдлыг хараад “Одоо 
больё” гэж боджээ. Тэр Аврагч Есүс Христээс 
өөрт нь туслаач гэж гуйв. Тэрээр Есүс Христ 

өөрийнх нь аймшигт нөхцөл байдлаас ч илүү 
хүчирхэг бөгөөд наманчлалын замаар алхахдаа 
Түүний хүч чадалд найдаж болно гэж мэдсэн 
гэдгээ хэлсэн юм.

Их Эзэнд болон Түүний замаар явахаар буцаж 
ирснээр тэр өөрийн амьдралын мөн хүүгийнхээ, 
шинэ нөхрийнхөө түүхэн замналыг өөрчилсөн. 
Тэр зөв шударга хүн бөгөөд алдаа гаргасан, 
өөрчлөгдөхийг хүсэж байгаа бусдад өрөвч нинжин 
сэтгэлээр ханддаг. Бид бүгдтэй адил түүний 
амьдрал төгс биш ч тэр яаж наманчлахаа бас 
хэрхэн үргэлжлүүлэн хичээхээ мэддэг.

Хоёрдугаарт, санаа бодлоо ил тод илэрхийл.

Санаа бодлоо ил тод илэрхийлэх гэдэг нь аливаа 
зүйлийн талаар юу гэж бодож байгаагаа мөн 
яагаад гэдгээ тодорхой илэрхийлэх гэсэн утгатай. 
Энэ жилийн эхээр, фэйсбүүк дээр маань Христийн 
шашныг муулсан пост байв. Би түүнийг уншаад, 
дургүй хүрсэн ч тоохгүй орхисон. Гэсэн ч 
манай Сүмийн гишүүн биш нэгэн танил маань 
сэтгэгдлээ бичиж үүнд хариулсан байв. Тэр 
“[Энэ бол] Есүсийн заасан зүйлсийн эсрэг байна. 
Тэр … радикал үзэлтэй байсан … учир нь тэр 
дэлхийнхнийг эрх тэгш байдалд оруулсан. … 
Тэр биеэ үнэлэгчтэй [ярьж], татвар хураагчтай 
хамт [хооллож] …, хүч чадалгүй эмэгтэйчүүд, 
хүүхдүүдтэй нөхөрлөж … [мөн] бидэнд сайн 
самари хүний түүхийг өгсөн. Тиймээс … жинхэнэ 
Христийн шашинтай хүмүүс дэлхий дээр хамгийн 
энэрэнгүй хүмүүс болохоор хичээдэг байх ёстой” 
гэж бичсэн байсан. Би үүнийг уншсаныхаа дараа 
“Би яагаад ингэж бичээгүй юм бол?” гэж бодож 
билээ.

Бидний хүн нэг бүр итгэл бишрэлийнхээ 
шалтгааныг үгээр маш сайн илэрхийлдэг байх 
хэрэгтэй. Та Есүс Христийн талаар юу гэж 
бодож явдаг вэ? Та яагаад Сүмд явсаар байгаа 
вэ? Та яагаад Мормоны Номыг судар гэж боддог 
вэ? Та амар амгаланг хаанаас олж авдаг вэ? 
Бошиглогчийн 2017 онд хэлэх зүйл яагаад чухал 
вэ? Та түүнийг жинхэнэ бошиглогч гэдгийг яаж 
мэддэг вэ? Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
эсвэл найз нөхөдтэйгөө ярилцах үедээ мөн ач 
зээтэйгээ ярьж байхдаа өөрийн мэдэрч байгаа 
болон мэддэг зүйлсийг үгээр илэрхийлэхдээ дуу 
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хоолой, хүч чадлаа ашигла. Итгэдэг шалтгаанаа, 
хэрхэн мэддэг болсноо, ямар сэтгэгдэлтэй 
байдгаа, хэрвээ хэзээ нэгэн цагт эргэлзэх үе гарч 
байсан бол тэр үеийг хэрхэн туулснаа, таны хувьд 
Есүс Христ ямар утга учиртай болохыг тэдэнд 
хэл. Төлөөлөгч Петрийн хэлснээр “Бүү ай …; 
харин та нарын доторх найдварын талаар асуух 
хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай, Христийг 
Эзэн хэмээж зүрхэндээ тусгаарлан нандигна.”4

Гуравдугаарт, бусдаас өөр бай.

Өнгөрсөн долоодугаар сад Флорида мужийн 
Панама Сити Бичд болсон явдлын талаар би ярья.5

Их үдийн хэрд Робэрта Үрсрэй хоёр жаахан 
хүүгээ далайд 90 орчим метрийн зайтай газраас 
тусламж гуйн хашхирч байхыг харжээ. Тэд 
далайн хүчит урсгалд автан, далай руу түрэгдэж 
байлаа. Ойролцоо байсан хос хөвгүүдийг аврахыг 
оролдсон боловч өөрсдөө хүчтэй урсгалд татагдав. 
Тиймээс Үрсрэйн гэр бүлийн гишүүд арай ядан 
сэлж байгаа тэднийг аврахаар ус руу үсрэн орсон 
ба тэр даруй есөн хүн уг түрлэгт татагджээ.

Ямар ч олс байсангүй. Аврагчид ч байсангүй. 
Цагдаа нар аврах завь дуудсан боловч далайд 20 
минутын турш амь тэмцсэн хүмүүс тамирдаж, 
толгой нь усанд далд орж байлаа. Далайн эрэг 
дээрээс харж байсан хүмүүсийн дунд Жэссика 
Мэй Симмонс байв. Түүний нөхөр гар гараасаа 
барьж гинжин холбоо үүсгэх санааг өгөв. Тэд 
далайн эрэг дээрх хүмүүс рүү тусламж эрэн 
хашхирч, хэдэн арван хүн гар гараасаа барин, 
далай руу жагсан оров. Жэссика “Өөр өөр яс 
үндэс, хүйсийн хүмүүс огт танихгүй хүмүүст 
туслахаар нэгдэн нийлэхийг харахад маш 
гайхамшигтай байсан”6 гэж бичжээ. 80 хүнээс 

бүтсэн гинжин холбоо усанд байгаа хүмүүст 
ойртов. Тэрхүү гайхамшигт мөчийн зургийг хар 
даа.

Эрэг дээр байсан хүмүүс аврах нийтлэг аргуудыг 
бодож байсан ба юу хийхээ мэдэхгүй байсан. 
Гэтэл хоромхон зуур нэгэн хос өөр нэг гарц 
олжээ. Шинийг санаачилж, бүтээх нь сүнслэг 
бэлгүүд юм. Бид гэрээнүүдээ сахих үед манай 
нийгэм, соёл уламжлал дахь бусад хүнээс өөр 
болж магад, гэхдээ энэ нь биднийг сүнслэгээр 
өдөөж, улмаар бид өөр гарц, өөр арга барил, өөр 
хэрэгжүүлэлтийн талаар бодож олж чаддаг юм. 
Бид дэлхийтэй дандаа таарч зохицоно гэж байхгүй 
ч эерэг сайн замаар өөр байх нь зовж зүдэрч 
байгаа хүмүүст тус дэм болж болно.

Дөрөвдүгээрт, өвөрмөц бай.

Өвөрмөц байх нь бусдаас тодорхой байдлаар өөр 
байхыг хэлдэг. Далайн эрэг дээрх Жэссика Мэй 
Симмонсын түүх рүү буцаж оръё. Гар гараасаа 
барьсан хүмүүс усанд сэлж байгаа тэдний зүг 
сунан ойртоход, Жэссика яаж тусалж чадахаа 
мэджээ. Жэссика Мэй “Би амьсгаагаа түгжээд 
Олимпийн стандарт хэмжээтэй усан санг амархан 
тойрч сэлдэг байв. [Би бас далайн түрлэгээс 
хэрхэн гарахаа мэддэг байсан.] Би усан доторх 
хүмүүсийг [нэг нэгээр нь] гар гараасаа барьсан 
хүмүүст хүргэж өгч чадахаа мэдэж байсан”7 
гэж хэлжээ. Тэр нөхөртэйгөө хамт усанд хөвдөг 
хавтан буюу бүүгий боард аваад, өөр нэгэн 
аврагчийн хамт гинжин холбооны төгсгөл хүртэл 
сэлж, сэлж буй тэднийг нэг нэгээр нь гинжин 
холбоонд хүргэсэн ба хүмүүс тэднийг далайн 
эрэг рүү аюулгүй гаргаж байлаа. Жэссикад нэг 
өвөрмөц чадвар байсан нь далайн түрлэгийн эсрэг 
сэлэх чадвар байв.

Сэргээгдсэн сайн мэдээ нь бусдаас тодорхой 
байдлаар өөр юм. Гэхдээ бид үүнийг хэрхэн дагах 
тухайд өвөрмөц байх хэрэгтэй. Жэссика сэлж 
сурсантай адил, бид гэнэтийн асуудал гарахаас 
өмнө сайн мэдээг дагаж амьдрах тал дээрээ 
дадлагажих хэрэгтэй бөгөөд тэгснээр урсгалд 
татагдан урсаж байгаа бусдад айхгүйгээр туслах 
хүчтэй байх болно.
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Мөн эцэст нь, тавдугаарт, дээрх дөрвийг баяр 
хөөртэй арга замаар хий.

Баяр хөөртэй байх гэдэг нь юу тохиож байгаагаас 
үл хамааран хуурамч инээмсэглэл нүүрэндээ 
тодруулна гэсэн үг биш. Харин энэ нь Бурханы 
хуулиудыг сахиж, бусдыг хүчирхэгжүүлж, өргөн 
дэмжинэ гэсэн үг юм.8

Бид бусдыг өргөж, бусдын ачааг хөнгөлж өгөх үед 
энэ нь бидэнд тулгарсан бэрхшээлүүд ч булааж 
авч чадахгүй тийм арга замуудаар амьдралыг 
маань адисалдаг. Би ерөнхийлөгч Гордон 
Б.Хинклигийн дараах эшлэлийг өдөр бүр харж 
чадах газраа байрлуулсан. Тэр “Та нар гутранги 
үзэл, эргэлзээтэй байвал юуг ч хийж, бүтээж 
чадахгүй. Өөдрөг үзэлтэй бай. Итгэлээр үйлд. Бүх 
зүйл сайхан болно”9 гэж хэлсэн юм.

Би баяр хөөртэй, өөдрөг үзэлтний жишээ болсон 
13 настай Элса гэдэг охиныг мэддэг ба түүний гэр 
бүл найз нөхдөөс нь 2900 километрийн зайтай, 
Луизиана мужийн Батон Руж гэдэг газар рүү 
нүүж байв. 13 настай байхад шинэ газар нүүж 
ирнэ гэдэг их амаргүй байдаг шүү дээ. Элса нүүх 
талаар эргэлзэж байсан нь ойлгомжтой ба аав нь 
түүнд адислал өгөв. Яг адислалын үеэр ээжийнх 
нь утсанд мессеж ирэн дуугарчээ. Луизиана дахь 
тойргийн залуу эмэгтэйчүүд энэ зургийг явуулаад, 
доор нь “Манай тойрогт нүүж ирээрэй”10 гэж 
бичсэн байв.

Эдгээр залуу эмэгтэй Элсатай уулзаж байгаагүй 
мөртлөө түүнтэй найз болно гэсэн өөдрөг 
бодолтой байлаа. Тэдний өөдрөг байдал Элсад 
нүүх талаар нь эерэг бодол төрүүлж, бүх зүйл 
сайн болох болов уу гэсэн залбирлынх нь хариу 

болсон байна.

Биднийг адислаад зогсохгүй бидний эргэн тойрон 
дахь хүмүүсийг хүчирхэгжүүлдэг эрч хүч нь аз 
жаргалтай байдал, өөдрөг үзлээс ундран гарч 
байдаг. Бусдад жинхэнэ аз жаргалыг авчрахаар 
хийх ямар ч жижиг зүйл таныг ерөнхийлөгч 
Кимбаллын асаасан бамбарыг аль хэдийн өргөж 
явааг харуулдаг.

Ерөнхийлөгч Кимбалл уг үгийг хэлэх үед би 15 
настай байлаа. 40-өөс дээш насныхан бид тэр 
өдрөөс хойш ерөнхийлөгч Кимбаллын өгсөн 
үүргийг биелүүлж яваа. Одоо би 8 настай, 15 
настай, 20 настай, 35 настай та нарыг харж 
байгаа бөгөөд энэ бамбарыг та нарт шилжүүлж 
өгье. Та нар энэ Сүмийн ирээдүйн удирдагчид 
бөгөөд энэ гэрлийг урагш өргөн, уг бошиглолыг 
гүйцэлдүүлэх нь та нарын үүрэг хариуцлага. 40-
өөс дээш настай бид та нарын гараас барилцан 
холбогдож, та нарын эрч хүч, хүч чадлыг мэдрэх 
болно. Та нар бидэнд хэрэгтэй.

Сургаал ба Гэрээ 49:26–28 дээрх судрыг сонс доо. 
Энэ нь өөр нөхцөл байдалд бичигдсэн хэдий ч, 
та нарыг өнөө орой Ариун Сүнсээр дамжуулан 
энэ ариун ажилд дуудагдах хувийн дуудлагаа гэж 
хүлээн аваасай хэмээн би найдаж байна.

“Болгоогтун, би та нарт хэлнэ, та нарт миний 
зарлигласнаар урагш явагтун; бүх нүглээсээ 
наманчил; асуу, тэгвэл та нар хүлээж авах болно, 
тогш, тэгвэл энэ нь та нарт нээгдэх болно.
Болгоогтун, би та нарын өмнө явж мөн та нарын 
ар талын хамгаалагч байх болно; мөн би та нарын 
дунд байх болно, бас та нар дийлэгдэх нь үгүй.

Болгоогтун, бибээр Есүс Христ билээ, мөн би 
гэнэт ирнэ.”11

Би та нарын хүн нэг бүрийг Бурханы та нарыг 
гэсэн өгөөмөр хайрыг мэдэрч чадах газар байхыг 
уриалж байна. Та нар өөрсдийгөө тэр хайраас 
хүртэх эрхгүй гэж битгий бодоорой. Та нар 
Түүний хайрыг мэдэрч, Түүнийг хайрлаж байгаа 
цагт наманчилж мөн Түүний зарлигуудыг сахидаг. 
Бид Түүний зарлигуудыг сахих үед Тэр таныг 
Өөрийн ажилд ашиглаж чадна. Их Эзэний ажил 
болон алдар суу эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн мөнх 
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амьдралын өргөмжлөл билээ.
Эгч нар минь, бошиглогчид маань биднийг 
дуудаж байна. Та нар зөв шударга байх уу? Та 
нар итгэлийнхээ талаар ярих уу? Та нар бусдаас 
ялгаатай, өвөрмөц байж чадах уу? Та нарын 
бэрхшээлээс үл хамаарах аз жаргалтай байдал 
чинь сайн, нэр төртэй тэднийг, та нарын нөхөрлөл 
хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг өөрсөд рүү чинь татах 
болов уу? Та нар гэрлээ асаах уу? Их Эзэн Есүс 
Христ бидний өмнө явж, бидний дунд байх болно 
гэж би гэрчилж байна.

Бидний хайртай бошиглогч Томас С.Монсоны 
“Хайрт эгч нар минь, энэ бол та нарын өдөр, энэ 
бол та нарын цаг”12 гэсэн үгээр би үгээ төгсгөе. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ЭШЛЭЛҮҮД

1.  Ерөнхийлөгч Бригам Янг: “Эгч нар янз бүрийн 
тойргуудад эмэгтэйчүүдийн Халамжийн нийгэмлэгийг 
зохион байгуулаг. Бидний дунд маш олон авьяаслаг 
эмэгтэйчүүд байдаг бөгөөд бид энэ тал дээр тэдний 
тусламжийг авмаар байна. Зарим нь үүнийг тохуурхал 
гэж бодож магадгүй, гэхдээ тийм биш; та нар эгч нар 
уг хөдөлгөөний гол хөдөлгөх хүч байх болно гэдгийг 
харах болно” (Daughters in My Kingdom: The History 
and Work of Relief Society[2011], 41).

 Ерөнхийлөгч Лорэнзо Снөү: “Та нар хэзээд 
санваартны хажууд байж, Бурханы хаант улсын 
сонирхлыг цаашлуулахад туслахад өөрийн хүчийг 
зориулахад … бэлэн байдаг; та нар энэ хөдөлмөрт 
нэгдсэнээр уг ажлын ялалтыг болон Их Эзэний 
үнэнч хүүхдүүддээ өгөх өргөмлжлөл ба алдар сууг 
гарцаагүй хуваалцах болно” (Daughters in My King-
dom, 7).

 Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл: “Халамжийн 
нийгэмлэгийн байгууллагад Сионы өрх гэрүүдийг 
хүчирхэгжүүлж, Бурханы Хаант улсыг өсгөн 
бэхжүүлэхэд арай ашиглагдаагүй байгаа хүч чадал 
байдаг. Эгч нар болон санваартан ах нар энэ алсын 
харааг харж чадахгүй бол энэ нь тохиохгүй билээ” 
(Daughters in My Kingdom, 142).

 Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр: “Биднийг хүрээлэх 
агуу их хилэнцийг зогсооход болон Аврагчийн 
ажлыг урагшлуулахад ах нартай хамт мөн ах нарын 
төлөө зогсохын тулд Сүмийн эмэгтэйчүүдтэй 
хамтран хөдөлмөрлөх агуу их хэрэгцээ байгаа. … 
Тиймээс гэр бүлүүдийг, сүмийг, нийгмийг маань 
хүчирхэгжүүлэхээр сайн байдлын хүчит нөлөөтэйгөөр 
тохинуулахыг бид та нарт урьж байна” (Daughters in 
My Kingdom, 157).

 Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли: “Энэ Сүмийн 

эмэгтэйчүүдэд их хүч чадал, агуу чадвар байдаг. 
Удирдлага, чиглүүлэл, тодорхой биеэ даасан байдал 
байгаа хэдий ч Их Эзэний хаант улсын нэг хэсэг байж, 
үүнийг урагшлуулахаар санваартнуудтай мөр зэрэгцэн 
хөдөлмөрлөснөөр тэд агуу сэтгэл ханамжийг авдаг” 
(Daughters in My Kingdom, 143).

 Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон: Ес дэх Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч байсан Бэлл 
Смит Спаффордын үгсээс эш татан, “‘Өнөөдрийн 
дэлхийгээс өмнө хэзээ ч эмэгтэйчүүд ийм агуу 
нөлөөтэй байж үзээгүй. Боломжийн хаалга тэдэнд 
урьд өмнө ийм дэлгээстэй байгаагүй юм. Энэ нь 
эмэгтэйчүүдийн хувьд сэтгэл хөдөлгөм, бэрхшээлт, 
шаардлага ихтэй цаг үе билээ. Хэрвээ бид тэнцвэртэй 
байж, амьдралын жинхэнэ үнэ цэнийг сурч, хийх 
зүйлсээ ухаалгаар эрэмбэлэх аваас агуу их шагналыг 
хүлээн авах цаг юм’ [A Woman’s Reach (1974), 21]. 
Хайрт эгч нар минь, энэ бол та нарын өдөр, энэ бол та 
нарын цаг” гэжээ (“The Mighty Strength of the Relief 
Society,” Ensign, 1997 оны 11-р сар, 95).

 Ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсон: “Тиймээс өнөөдөр 
би Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн эгч нараас зоримог үйлдэл хийхийг гуйж 
байна. Гэр орон, нийгэм, Бурханы хаант улсад 
эзлэх ёстой байр сууриндаа урьдынхаасаа илүү бат 
зогсогтун. Би та бүхнээс ерөнхийлөгч Кимбаллын 
бошиглолыг биелүүлэхийг гуйж байна. Та нар 
үүнийг хийвэл Ариун Сүнс та бүхний нөлөөг өмнө 
нь байгаагүй ихээр нэмэгдүүлнэ гэдгийг би Есүс 
Христийн нэрээр амлая. (“Эгч нараасаа гуйх гуйлт,” 
Ensign эсвэл 2015 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 
87).

2.  Ерөнхийлөгч Спэнсэр Кимбаллын үгсийг уншиж 
байгаа Камилла Кимбалл эгчийн видео бичлэгийг 
conference.lds.org-оос, түүнчлэн Спэнсэр В.Кимбалл, 
“The Role of Righteous Women,” Ensign, 1979 оны 11-р 
сар, 102–104-ийг үзнэ үү.

3.  Спэнсэр В.Кимбалл, “The Role of Righteous Women,” 
103–104; онцлон бичилт нэмэв.

4.  1 Петр 3:14-15.
5.  Маккинли Корблий, “80 Beachgoers form Human Chain 

to Save Family Being Dragged Out to Sea by Riptide,” 
7-р сарын 12, 2017, goodnewsnetwork.org.

6.  Жэссика Мэй Симмонс, Корблийгийн “80 Beachgoers 
Form Human Chain.”

7.  Симмонс, Корблийгийн “80 Beachgoers Form Human 
Chain.”

8.  Aлма 41:10; 34:28; Сургаал ба Гэрээ 38:27; Лук 
16:19–25-ыг үзнэ үү.

9.  Teachings of Presidents of the Church: Gordon B. Hinck-
ley (2016), 71.

10.  Виржиниа Пийрсийн гэр бүлийн захиа.
11.  Сургаал ба Гэрээ 49:26-28.
12.  Toмас С.Монсон, “The Mighty Strength of the Relief 

Society,” Ensign, 1997 оны 11-р сар, 95.
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Христэд биднийг Эцэгээ болон нэг нэгнээ 
хайрлах харилцаанд оруулах хүч байдаг.

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн 
талаарх өөрсдийн 
мэдлэг, дуулгавартай 
байдлаа үргэлжлүүлэн 
гүнзгийрүүлэх 
хэрэгтэй. Бидний 
хоорондын харилцаа 
мөнхийн юм. Бид 
Түүний хайртай 
хүүхдүүд бөгөөд энэ 
байдал өөрчлөгдөхгүй. 
Энэ болон ирэх 
амьдралд бидэнд 

өгөхийг хүсдэг адислалуудаас хүртэхийн тулд бид 
Надад илүү ойрт хэмээх урилгыг нь хэрхэн чин 
сэтгэлээсээ хүлээн авч болох вэ?

Их Эзэн эртний израильчуудад болон бидэнд 
хандан, “Би чамайг үүрдийн хайраар хайрласан. 
Тийм учраас Би чамайг хайр энэрлээр татсан 
билээ”1 хэмээн айлдсан. Тэрээр Эцэгийг бидэнд 
хандан ярьж буй мэтээр “Чибээр надад, мөн би 
чамд орших болно. Тиймийн тулд надтай хамт 
алхагтун”2 хэмээн хэлсэн. Бид Түүний дотор нь 
байж, Түүнтэй алхалж явахуйц итгэж найддаг уу?

Бид энэ дэлхий дээр өсөж хөгжин, суралцахын 
тулд байгаа бөгөөд хамгийн их өсөж хөгжиж, 
суралцах зүйл Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ, бидний 
хоорондын гэрээт харилцаа холбооноос ирэх 
болно. Биднийг Тэдэнтэй үнэнч харилцаа холбоо 
үүсгэх үед бурханлаг мэдлэг, хайр, хүч, бусдад 
үйлчлэх чадавх ирдэг.

“Бид Бурханы Өөрийнхөө тухай илчилсэн бүхэнд 
суралцах үүрэгтэй.”3

Бурхан Эцэг Хүү Есүс Христдээ бидний өсөлт 
хөгжлийн төлөө энэ дэлхийг бүтээх заавар 
өгсөн. Тэнгэрлэг Эцэг бидний авралын төлөө 

зөв шударгын төлөөсийг төлүүлэхээр Хүүгээ 
өгч, Эцэгийн санваарын хүч, Хүүгийн үнэн 
Сүм шаардлагатай ёслолуудын хамт биднийг 
адислахын тулд сэргээгдсэн гэдгийг бид ойлгох 
ёстой. Та нар бидний баяр баясгалан, өсөлт 
хөгжлийн төлөө хийгдсэн эдгээр бэлтгэл ажил 
бүрээс гүн гүнзгий хайрыг мэдэрч байна уу? 
Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөний дагуу 
бол сайн мэдээний хууль, ёслолуудыг дагаж, мөнх 
амьдралыг олж авснаар Бурхантай адил болдог 
гэдгийг бид мэддэг байх хэрэгтэй.4

Энэ бол Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд өгсөн 
жинхэнэ бөгөөд мөнхийн аз жаргал юм. Үүнээс 
өөр жинхэнэ бөгөөд мөнхийн аз жаргал гэж үгүй 
билээ.

Бид заримдаа аз жаргалын энэхүү замаас маань 
гаргадаг саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Хэрэв 
зовлон зүдгүүр биднийг өвдөг сөгдөн суухад 
хүргэхийн оронд анхаарлыг маань сарниулбал бид 
Бурхантай харилцах итгэлийн холбоогоо алдаж 
мэднэ. Дараах хоёр мөрт шүлэг нэн тэргүүнд 
тавих зүйлсээ шигшиж үзэхийг биднээс хүсэж 
байна. Үүнд: Зарим зүйл чухал ч, зарим нь чухал 
биш. Тэсэж үлддэг зүйл цөөн ч, ихэнх зүйл тэсэж 
үлддэггүй.5

Эгч нар аа, та нарын хувьд юу чухал вэ? Та нарын 
хувьд тэсэж үлддэг зүйл юу вэ? Эцэгийн үнэлдэг 
мөнхийн зүйлс бол бидний Түүнээс суралцах, 
өөрсдийгөө даруусгах, дэлхийн туршлагаараа 
дамжуулан Түүнд дуулгавартай байх байдлаа 
өсгөн нэмэгдүүлэх зэрэг юм. Тэрээр биднээс 
аминч байдлаа үйлчлэл болгож, харин айдсаа 
итгэл болгож өөрчлөөсэй хэмээн хүсдэг. Эдгээр 
мөнхийн зүйл нь биднийг жинхэнээсээ сорьдог.

Эцэг биднээс одоо буюу мөнх бус, хязгаарлагдмал 
байдалд байхдаа хайрлахад хамгийн хэцүү үедээ 
хайрлаж, үйлчлэхэд тохиромжгүй үедээ үйлчлэн, 
бусдыг уучилж чадахгүй хэмээн бодсон үедээ 

Бурхан дотор байж, цөмөрхийг сэргээн босгох нь

ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР 
ЗӨВЛӨХ НИЙЛ Ф.МАРРИОТТ
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уучлахыг хүссэн. Яаж? Бид үүнийг хэрхэн хийх 
вэ? Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн Хүүгийн нэрээр 
Түүний тусламжийг чин сэтгэлээсээ гуйж, аливаа 
зүйлийг өөрсдийн хүслийн дагуу бардамнаж 
хийхийн оронд Түүний арга замаар хийдэг.

Би ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсонийг доторх 
саваа цэвэрлэх тухай үг хэлэхэд нь бардам 
байгаагаа ухаарсан юм.6

Би өөрийгөө домбо гэж төсөөлөн бодсон. Домбонд 
байх бардамналын үлдэгдлээсээ би яаж салах 
байсан бэ? Өөрсдийгөө даруу байлгах, бусдыг 
хайрлах гэж хүчлэх нь худал хуурмаг, дэмий 
хоосон зүйл бөгөөд үр дүнд хүрдэггүй. Бидний 
гэм нүгэл, бардамнал бүхий л хайрын эх булаг 
болох Тэнгэрлэг Эцэг болон бидний хооронд 
цөмөрхий буюу зай үүсгэдэг.

Зөвхөн Аврагчийн Цагаатгал бидний гэм нүглийг 
цэвэрлэн, тэрхүү зай буюу цөмөрхийг битүүлэх 
боломжтой.

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хайр, удирдамжийн 
мутарт тэврүүлэхийг хүсдэг учраас Түүний 
хүслийг нэгдүгээрт тавьж, Христээс бидний 
домбо руу цэвэршүүлэгч усыг хийнэ үү хэмээн 
харууссан зүрх сэтгэлээр гуйдаг. Эхэндээ энэ 
нь дусал дуслаар хийгдэж болох ч биднийг 
эрэлхийлж, дуулгавартай байн, гуйх үед элбэг 
дэлбэг өгөгдөх болно. Энэхүү амийн ус биднийг 
дүүргэж эхлэх бөгөөд Түүний хайр амсар дүүрэн 
халихад бид бодгалийнхаа домбыг хазайлган, 
доторх зүйлсийг нь эдгэрч, итгэж найдахыг хүсдэг 
мөн хүний мөрөөсөл болсон хүмүүстэй хуваалцах 
боломжтой. Бидний доторх сав цэвэрших үед 
дэлхий дээрх харилцаа холбоо маань эдгэрч 
эхэлдэг.

Бурханы мөнхийн төлөвлөгөөнд бид зай 
гаргахын тулд хувийн хүсэл сонирхлоо золиослох 
шаардлагатай. Эцэгийнхээ өмнөөс ярьдаг Аврагч 
биднээс “Надад ойр байгтун, мөн би та нарт ойр 
байх болно”7 хэмээн хүсдэг. Эцэгт ойр болно гэдэг 
нь судраар дамжуулан Түүний үнэнийг судлах, 
бошиглолын зөвлөгөөг дагах, Түүний хүслийн 
дагуу илүү бүрэн гүйцэд хийхийг хичээнэ гэсэн үг 
юм.

Христэд биднийг Эцэгээ мөн нэг нэгнээ хайрлах 
харилцаанд оруулах хүч байдаг гэдгийг бид 
ойлгодог уу? Тэрээр харилцааны талаарх 
шаардлагатай ойлголтыг Ариун Сүнсний хүчээр 
бидэнд өгөх чадалтай.
Хүүхдийн хэсгийн нэгэн багш 11 настай 
хөвгүүдийн ангиасаа олж авсан хүчтэй туршлагаа 
надад ярьсан юм. Тэдний нэгийг би Жимми гэж 
нэрлэе. Тэрээр ангийнхантайгаа таардаггүй зожиг 
нэгэн байв. Нэгэн ням гарагт багшид хичээлээ 
заахын оронд Жиммид яагаад хайртай гэдгээ хэлэх 
хэрэгтэй юм байна гэсэн мэдрэмж төржээ. Тэрээр 
тэр залуу хөвгүүнд талархаж явдгаа мөн итгэдгээ 
илэрхийлсэн байна. Тэгээд багш ангийнхнаасаа 
Жиммид талархаж явдаг ямар нэгэн зүйл хэлэхийг 
хүсжээ. Ангийн хүүхдүүд нэг нэгээрээ түүнийг 
тэдэнд яагаад онцгой нэгэн байсан талаар хэлэхэд 
хүү толгойгоо унжуулан, хацрыг нь даган нулимс 
урсаж эхлэв. Тэр багш болон тэдний ангийнхан 
Жиммигийн ганцаардсан зүрх сэтгэлд гүүр барьж 
өгсөн юм. Чин сэтгэлээсээ илэрхийлсэн энгийн 
хайрын үгс бусдад итгэл найдвар өгч, тэднийг үнэ 
цэнтэй болгодог. Үүнийг л би “цөмөрхий буюу 
зайг сэргээн засах” гэж нэрлэж байгаа юм.

Магадгүй мөнх бус дэлхийн өмнөх оршихуй дахь 
бидний хайраар дүүрэн амьдрал энэ дэлхийд 
жинхэнэ бөгөөд үүрдийн хайрыг хүсэх суурийг 
тавьсан байх. Бид бусдыг хайрлаж, бусдаар 
хайрлуулах гэж бүтээгдсэн бөгөөд хамгийн 
гүн гүнзгий хайр биднийг Бурхантай нэг байх 
үед ирдэг. Мормоны Ном биднийг “Христийн 
цагаатгалаар [Бурханд] нийцсэн бай[хад]”8 урьдаг.

Исаиа мацгийн хуулийн дагуу итгэлтэй 
амьдарснаар “цөмөрхийг сэргээн засагчид” нь 
болдог хүмүүсийн тухай ярьсан. Tэд “эрт цагт 
эвдэрсэн балгаснуудыг дахин сэргээ[нэ]”9 хэмээн 
Исаиагийн амласан хүмүүс юм. Үүний нэгэн адил 
Аврагч Тэнгэрлэг Эцэг болон бидний хоорондын 
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цөмөрхий буюу зайг зассан. Тэрээр Өөрийн 
цагаатгагч золиослолоор дамжуулан бидэнд 
Бурханы агуу хайрын хүчнээс хүртээд, улмаар 
амьдралынхаа “балгаснуудыг” засах боломжтой 
болох арга замыг нээж өгдөг. Бидний хооронд 
үүссэн сэтгэлийн орон зайг эдгээхэд Бурханы 
хайрыг хүлээн авахаас гадна амин хувиа хичээдэг, 
аймхай зангаа дарах чадвар бидэнд хэрэгтэй.

Нэгэн мартагдашгүй орой би хамаатныхаа нэг 
хүнтэй улс төрийн талаар санал зөрөлдсөн юм. 
Тэр эмэгтэй миний тайлбарыг ширүүн байдлаар, 
хэсэг хэсэг болгон задалж авч үзээд, бурууг маань 
гэр бүлийн гишүүдэд сонсогдохоор нотолсон 
юм. Надад өөрийгөө тэнэг, юу ч мэддэггүй гэх 
мэдрэмж төрсөн бөгөөд тийм ч байсан байх. Тэр 
шөнө би өвдөг сөгдөн залбирахдаа Тэнгэрлэг 
Эцэгт хамаатнаа ямар хэцүү хүн болохыг яаран 
тайлбарлалаа. Би яриад л, яриад л байв. Намайг 
гомдоллохоо түр азнахад Ариун Сүнсэнд 
анхаарлыг минь татах боломж олдсон байх. 
Яагаад гэвэл, би өөрийнхөө “Та надаас түүнийг 
хайрлаасай гэж хүсэж байгаа юм байна” гэж 
хэлэхийг сонсоод гайхав. Түүнийг хайрлах аа? Би 
ч үргэлжлүүлэн, “Би түүнийг яаж хайрлах вэ дээ? 
Тэр надад таалагддаг ч үгүй. Зүрх сэтгэл минь 
хатуурч, гомдож байна. Би хайрлаж чадахгүй” гэх 
маягаар залбирч байсан.

Харин дараа нь Сүнсний тусламжтайгаар надад 
нэгэн шинэ бодол төрөв. Энэ үед би “Гэхдээ 
Тэнгэрлэг Эцэг минь, та түүнд хайртай. Би 
түүнийг хайрлаж болохын тулд Та түүнийг 
хайрладаг хайраасаа надад өгөөч?” гэж хэлсэн 
юм. Миний хатуурсан сэтгэл зөөлөрч, зүрх сэтгэл 
минь өөрчлөгдөж, би тэр хүнийг өөрөөр харж 
эхэлсэн. Би Тэнгэрлэг Эцэгийн олж харсан түүний 
жинхэнэ үнэ цэнийг мэдэрч эхэлсэн. Исаиа “Эзэн 
Өөрийн ард түмний бэртэнгийг боож, яр шархыг 
нь эмчилнэ”10 хэмээн бичжээ.

Цагийн аясад бидний хоорондох зай завсар аяндаа 
багассан. Хэдийгээр тэр миний өөрчлөгдсөн 
зүрх сэтгэлийг хүлээн аваагүй ч гэсэн Тэнгэрлэг 
Эцэгээс тусламж гуйсан тохиолдолд Тэрээр 
бидэнд хайрлаж чадахгүй байх гэж боддог 
хүмүүсийг хүртэл хайрлахад тусална гэдгийг би 
ойлгосон. Аврагчийн Цагаатгал бол Тэнгэр дэх 
Эцэгээс ирэх энэрлийн тасралтгүй урсах суваг 
юм. Бүхнийг энэрэх сэтгэлтэй байхын тулд бид 

энэхүү хайрыг хүлээн авч, хайран дотор байх 
сонголтыг хийх ёстой.

Бид зүрх сэтгэлээ Эцэг болон Хүүд өгөх 
үед биднийг хүрээлэн байх нөхцөл байдал 
өөрчлөгддөггүй ч гэсэн өөрсдийн ертөнцийг 
өөрчилж чадна. Бид Тэнгэрлэг Эцэгт илүү ойртон, 
Христийн жинхэнэ шавь байх хичээл зүтгэлийг 
маань Тэрээр дуртайяа хүлээн авч байгааг 
мэдэрдэг. Мөн бидний ялган таних чадвар, өөртөө 
болон Бурханд итгэх итгэл өсөн нэмэгддэг.

Мормон бидэнд энэхүү хайрын төлөө зүрхнийхээ 
бүхий л эрч хүчээр залбир, энэ нь Тэнгэрлэг 
Эцэгийн эх сурвалжаас ундран, бидний дээр 
цутгах болно хэмээн хэлсэн.11 Зөвхөн тэгж чадсан 
тохиолдолд бид газар дэлхий дээрх харилцаа 
холбоон дахь цөмөрхийг сэргээн засагчид болох 
боломжтой.

Эцэг маань биднийг төгсөшгүй их хайрладаг 
учраас алдар суу, баяр баясгалан руу биднийг 
эргүүлэн аваачих гэж хичээдэг. Тэрээр бидний 
хоорондох том завсар зайг сэргээн засахын тулд 
Өөрийн Төрсөн Цорын Ганц Хүү Есүс Христийг 
өгсөн. Тэнгэр дэх Эцэгтэй эргэн нийлэх нь 
үүрдийн хайрын болоод мөнхийн зорилгын амин 
чухал хэсэг . Бид үнэхээр юу чухал болохыг 
мэдэж, Түүний хайрладгийн адил хайрлан, Түүн 
шиг болж өсөн хөгжихийн тулд яг одоо Түүнтэй 
харилцаа холбоо тогтоох ёстой. Тэнгэрлэг Эцэгтэй 
болон Аврагчтай тогтоосон итгэлийн харилцаа 
холбоо нь Тэдний болон бидний хувьд мөнхөд 
чухал байна гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Бид сүнслэг үнэ цэнийг маань нотолдог Ариун 
Сүнсний таатай шивнээг байнга сонсох 
боломжтой.

Би Баруун Африкийн 
улс Сьерра Леонд 
айлчилж байхдаа 
гадасны Хүүхдийн 
хэсгийн удирдагчийн 
хөтлөн явуулсан 
цуглаанд оролцсон юм. 
Мариама цуглааныг 
хайр, нигүүлсэл дүүрэн 
мөн итгэлтэйгээр 
хөтөлсөн нь олон жил 
Сүмийн гишүүн байсан 

гэж бодохоор байв. Харин Мариама хөрвөгдөөд 
удаагүй гишүүн байсан юм.

Охин дүү нь Сүмд элсээд, Мариамаг өөртэйгөө 

хамт Сүмийн ангид суухад урьсан аж. Түүнд 
захиас гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн бөгөөд уг 
хичээл ариун явдлын хуулийн талаар байв. Тэр 
номлогчдоос илүү ихийг зааж өгөхийг хүсэж, 
удалгүй бошиглогч Иосеф Смитийн талаар 
гэрчлэлтэй болжээ. Мариама 2014 онд, харин охин 
нь өнгөрсөн сард баптисм хүртсэн юм. Мариамаг 
хөрвөгдөхөд хүргэсэн сургаалууд нь ариун явдлын 
хууль, бошиглогч Иосеф Смит буюу ихэвчлэн 
дэлхийнхний ач холбогдолгүй, үеэ өнгөрөөсөн, 
тохиромжгүй гэж үздэг хоёр зүйл байв. Харин 
Мариама гэрчлэлдээ өөрийгөө гэрэлд татагдсан 
дэнгийн эрвээхий адил байсан гэж хэлсэн. Тэрээр 
“Би сайн мэдээг олсноор өөрийгөө олсон” гэв. 
Тэр бас өөрийн үнэ цэнийг бурханлаг зарчмаар 
дамжуулан олж мэдсэн юм. Бурханы охины хувьд 
ямархуу үнэ цэнтэй болохыг нь түүнд Ариун 
Сүнсээр дамжуулан илчилсэн байлаа.

Харин одоо Энэтхэгийн эгч дүү Сингхийнхэнтэй 
танилцацгаая. Хамгийн баруун захад байгаа Рэну 
бол эгч дүү таван эмэгтэйгээс Сүмд элссэн анхны 
хүн бөгөөд тэр бодлоо хуваалцсан юм.

“Би Сүмийг судалж эхлэхээсээ өмнө өөрийгөө 
тийм ч онцгой гэж боддоггүй байсан. Би зүгээр 
л олноос ялгарахааргүй нэгэн байсан бөгөөд 
хувь хүнийхээ хувьд үнэ цэнтэй гэдгийг манай 
нийгэм, ёс заншилд огт заагаагүй. Харин сайн 

Хэмжээлшгүй үнэ цэн

ХҮҮХДИЙН ХЭСГИЙН ЕРӨНХИЙ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 
ЖОЙ Д.ЖОНС
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мэдээнд суралцаж, Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ охин 
гэдгээ мэдсэн минь намайг өөрчилсөн. Гэнэт би 
өөрийгөө онцгой хэмээн мэдэрч, Бурхан намайг 
болон миний бодгаль, амьдралыг үнэ цэнтэй, 
зорилготой бүтээсэн гэдгийг олж мэдсэн.

Би амьдралдаа сайн мэдээг олохоос өмнө үргэлж 
бусдад өөрийгөө онцгой гэдгийг нотлох гэж 
хичээдэг байсан. Харин би үнэнийг, өөрийгөө 
Бурханы охин гэдгийг мэдсэнээр хэнд ч, юуг ч 
нотлох хэрэггүй болсон юм. Би өөрийгөө онцгой 
нэгэн гэдгээ мэдсэн. Та өөрийгөө хэн ч биш гэж 
бүү бод.”

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон үүнийг “Хүмүүний 
бодгалийн үнэ цэн бол Бурхантай адилхан болох 
хүч чадал мөн”1 гэж маш сайхан хэлсэн.

Саяхан надад яг энэ үнэнийг ойлгодог өөр нэгэн 
залуу эмэгтэйтэй танилцах аз завшаан тохиосон 
юм. Түүний нэрийг Тайана гэдэг. Би түүнтэй 
Солт Лэйк Ситигийн Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэгт 
танилцсан. Тайана ахлах сургуулийн 11-р 
ангид байхдаа хорт хавдартай гэж оношлогдсон 
байв. Тэр 18 сарын турш өвчинтэйгөө зоригтой 
тэмцсээр хэдхэн долоо хоногийн өмнө нас 
барсан. Тайана гэрэлтсэн, хайраар дүүрэн нэгэн 
байсан. Түүнийг бусдад нөлөөлдөг инээд, “хоёр 
эрхий хуруугаа гозойлгодог” дохио зангаагаар нь 
мэддэг байв. Хүмүүс түүнээс “Тайана, яагаад чи 
гэж?” гэж асуухад, “Яагаад би биш гэж” хэмээн 
тэр хариулдаг байлаа. Тэр асар их хайрладаг 
Аврагчтайгаа адилхан болохыг эрэлхийлдэг байв. 
Тайанаг эргэж очих бүрдээ би бурханлаг үнэ цэнээ 
ойлгодог болохыг нь мэдэрдэг байлаа. Бурханы 
охин гэдгээ мэдсэн нь түүнд дааж давшгүй сорилт 
бэрхшээлтэй нүүр тулахдаа амар тайван, өөдрөг 

байх чадварыг өгсөн юм.

Мариама, Рэну, Тайана нарын түүх Сүнс бидний 
бурханлаг үнэ цэнийг хүн нэг бүрд баталж 
өгнө гэдгийг заасан. Үнэхээр Бурханы охин 
гэдгээ мэдэх нь таны амьдралын бүхий л хэсэгт 
нөлөөлөх бөгөөд өдөр бүрийн үйлчлэлийг тань 
удирдан чиглүүлэх болно. Ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбалл үүнийг дараах гайхалтай үгсээр 
тайлбарласан.

“Бурхан бол таны Эцэг. Тэр танд хайртай. Тэр 
болон тэнгэр дэх эх тань таныг хэмжээлшгүй их 
үнэлдэг. … Та өвөрмөц бөгөөд мөнх амьдралыг 
хүлээн авах эрхийг олгодог мөнхийн оюун 
билгээс бүтээгдсэн онцгой нэгэн билээ.
Хувь хүний хувьд өөрийн үнэ цэнд бүү эргэлз. 
Сайн мэдээний төлөвлөгөөний нийтлэг зорилго 
бол та нарын хүн нэг бүрд чадавхынхаа оргилд 
хүрэх буюу мөнхөд өсөж хөгжин, бурхан лугаа 
адил болох боломжийг олгох явдал юм.”2

Би үнэ цэн, зохистой байдал гэсэн хоёр чухал 
үгийг хооронд нь ялгаж салгах хэрэгтэй гэдгийг 
цохон тэмдэглэмээр байна. Тэд адилхан биш, 
өөр өөр утга агуулгатай. Сүнслэг үнэ цэн гэдэг 
нь өөрөө өөрсдийгөө дэлхийнхний адил биш, 
харин Тэнгэрлэг Эцэгийн адил үнэлэхийг хэлнэ. 
Бидний үнэ цэнийг энэ дэлхийд ирэхээс бүр өмнө 
тодорхойлсон. “Бурханы хайр хязгааргүй бөгөөд 
үүрд мөнхөд байх болно.”3

Нөгөөтэйгүүр, дуулгавартай байснаар зохистой 
болдог. Хэрэв бид гэм нүгэл хийсэн бол зохисгүй 
болж болох ч үнэ цэнээ хэзээ ч алдахгүй. Бид 
наманчилж, үнэ цэнээ алдалгүй Есүстэй адилхан 
байхыг үргэлжлүүлэн хичээх болно. Ерөнхийлөгч 
Бригам Янгийн зааснаар “Дэлхий дээрх одоо 
байгаа хамгийн өчүүхэн жижиг, хамгийн доод 
зиндааны сүнс ч гэлээ… ертөнцүүдтэй тэнцэхуйц 
үнэ цэнтэй.”4

Юу ч болсон бай, бид Тэнгэрлэг Эцэгийн мэлмийд 
хэзээ ч үнэ цэнээ алдахгүй.

Ийм гайхамшигт үнэн байсаар байхад бидний 
дунд хэчнээн олон хүн заримдаа өөрсдийн талаарх 
муу бодол, мэдрэмжинд шаналж явдаг бол? Надад 
ч бас ийм бодол, мэдрэмж төрдөг. Энэ бол хялбар 
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урхи. Сатан бол бүх худал хуурмагийн эцэг бөгөөд 
бидний бурханлаг шинж чанар, зорилгын талаар 
буруу тайлбарлахдаа бүр ч гарамгай. Өөрсдийгөө 
өчүүхэн гэж бодох нь биднийг урагшлуулдаггүй. 
Харин ч хойш татдаг. Бидэнд байнга заадагчлан 
“Хэн ч таны зөвшөөрөлгүйгээр таныг дорд үзэх 
боломжгүй.”5

Бид өөрсдийн хамгийн муу гэснээ бусдын 
хамгийн сайн гэсэнтэй харьцуулахаа болих 
хэрэгтэй. Учир нь “Харьцуулах нь баяр 
баясгалангийн хулгайч юм.”6

Үүний эсрэгээр, Их Эзэн биднийг сайн бодол 
санаа өвөрлөх юм бол өөртөө итгэх итгэл буюу 
үнэхээр өөрсдийгөө хэн болохыг мэдэх итгэлээр 
адисална хэмээн амласан. Түүний үгийг анхаарч 
сонсох нь хэзээ хэзээнээс илүү чухал болоод 
байна. Тэрээр “Бодол санааг чинь ариун журам 
зогсолтгүй чимэн гоёг. Тийнхүү итгэлтэй байдал 
чинь Бурханы оршихуйд хүчтэй болох болно 
… Ариун Сүнс чиний байнгын хамтрагч байх 
болно”7 хэмээн хэлсэн.

“Бурханаас хүлээн авдаг тэрээр, үүнийг Бурханаас 
хэмээн тооцог; мөн тэрээр хүлээн авахад зохистой 
хэмээн Бурханаар тооцогдсондоо баясаг”8 
гэсэн энэ нэмэлт үнэнийг Их Эзэн бошиглогч 
Иосеф Смитэд илчилсэн билээ. Энэ шүлэгт 
тайлбарласанчлан, бид Сүнсийг мэдэрснээр энэ 
мэдрэмж Тэнгэрлэг Эцэгээс маань ирдэг болохыг 
таньж мэддэг. Тэрээр биднийг адисалдаг учраас 
бид Түүнийг хүлээн зөвшөөрч, магтан дуулдаг 
билээ. Харин дараа нь биднийг хүлээн авахуйц 
зохистой гэсэнд нь бид баярладаг.

Нэгэн өглөө таныг судраас уншиж байхад уншиж 
байгаа зүйл тань үнэн гэдгийг Сүнс танд аяархан 
шивнэж байна гэж төсөөл дөө. Та тэр үед Сүнсийг 
таньж, Бурханы хайрыг мэдэрч, хүлээн авахуйц 
зохистой байсандаа баярлаж чадах уу?

Ээжүүд та нар дөрвөн настай хүүхдээ орондоо 
орохынхоо өмнө залбирахад дэргэд нь өвдөг 
сөгдөн суудаг байх. Түүнийг сонсож суухад 
сэтгэл тань огшиж, халуун дулаан, амар амгалан 
мэдрэмж танд төрдөг болов уу. Уг мэдрэмж 
агшин зуур төрөөд өнгөрөх ч та яг тэр мөчид 
хүлээн авахуйц зохистойд тооцогдсоноо мэднэ. 

Амьдралын явц дунд бидэнд асар хүчтэй сүнслэг 
үйл явдал тохиолдох нь ховор ч бид сүнслэг үнэ 
цэнийг маань нотолдог Ариун Сүнсний таатай 
шивнээг байнга сонсох боломжтой.

Их Эзэн бидний үнэ цэн, Өөрийн гэтэлгэгч 
золиослолын хоорондын уялдаа холбоог 
тайлбарласан. Тэрээр “Бодгалийн үнэ цэнэ 
Бурханы мэлмийд агуу гэдгийг санагтун; Учир нь, 
болгоогтун, Их Эзэн чиний Гэтэлгэгч махан бодид 
үхлийг амссан билээ; иймийн тул бүх хүмүүн 
наманчилж, мөн түүнд ирж болохын тулд бүх 
хүмүүний зовлонг тэрээр биеэрээ амссан бөлгөө”9 

хэмээсэн.

Эгч нар аа, Тэрээр бидний төлөө үүнийг хийсэн 
учраас “бид Түүнтэй хайрын холбоосоор 
холбогдсон билээ.”10

Тэр “Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын 
тулд, би загалмай дээр өргөгдсөний дараа, би бүх 
хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд [бөлгөө]”11 
хэмээн хэлсэн.

“Мөн үз, тэрээр уруу таталтыг, мөн биеийн 
өвчин, өлсгөлөн, цангаа, мөн зүдрэлийг, энэ 
нь үхэлд хүргэхээс бусдаар бол, бүр хүмүүний 
тэвчиж чадахаас илүүг тэвчих болно; учир нь 
болгоогтун, арьсных нь сүв бүрээс цус шүүрэх 
болно, өөрийнхөө хүмүүсийн ёс бус мөн 
жигшүүрт хэргүүдийн төлөөх түүний тарчлал 
ийм агуу байх болно”12 хэмээн Бенжамин хаан 
биднийг Аврагчтай холбодог тэрхүү холбоосыг 
тайлбарласан. Харин уг зовлон шаналал, үр 
дагавар бидний зүрх сэтгэлийг хайр, талархлаар 
дүүргэдэг. Ахлагч Пол Э.Колликэр “Дэлхийн зүг 
чангаах самуурлуудыг бид зайлуулж, Их Эзэнээ 
эрэлхийлэх чөлөөт сонголтыг хөгжүүлснээр 
Түүнд ойртуулах селестиел хүчинд зүрх сэтгэлээ 
нээдэг”13 хэмээн заажээ. Хэрэв Аврагчийг болон 
Түүний бидний төлөө хийсэн зүйлийг хайрлах 
хайр маань сул тал, өөртөө эргэлзэх эсвэл муу 
дадал хэвшил гэх мэт зүйлсэд зарцуулдаг хүчин 
зүтгэлээс илүү байх юм бол Аврагч амьдралд 
зовлон бэрхшээл авчирдаг зүйлийг ялан дийлэхэд 
бидэнд тусална. Тэр биднийг өөрсдөөс маань 
авардаг.

Би нэг зүйлийг тодруулъя. Хэрэв дэлхийн татах 
хүч Аврагчид итгэх итгэл, найдвараас хүчтэй 
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байх юм бол дэлхийн татах хүч үргэлж дийлнэ. 
Хэрэв бид Аврагчаас зуурахын оронд сөрөг бодол 
дээрээ төвлөрөн, үнэ цэнтэй гэдэгтээ эргэлзэх юм 
бол Ариун Сүнсний нөлөөг мэдрэхэд улам хэцүү 
болно.

Эгч нар аа, өөрсдийгөө хэн гэдэгт эргэлзэхээ 
больцгооё. Хэдийгээр бурханлаг шинж чанараа 
санаж, хүлээн зөвшөөрөхийн тулд сүнслэг хүчин 
зүтгэл гаргахаас сүнслэг байдлын хувьд идэвхгүй 
байх нь амархан боловч энэ хожмын өдрүүдэд 
бид иймэрхүү байдалтай байж болохгүй. Бид 
эгч хүний хувьд хэлэхэд, “Христэд итгэлтэй бай; 
… Христ [биднийг] өргөн, мөн түүний зовлон 
хийгээд үхэл, … мөн түүний нигүүлсэл хийгээд 
тэвчээр, мөн түүний алдар суугийн мөн мөнх 
амьдралын найдвар [бидний] оюунд үүрд байг.”14

Аврагч биднийг илүү өндөр газар өргөн аваачихад 
бид өөрсдийн хэн болохыг төдийгүй Түүнтэй 
төсөөлж ч байгаагүй тийм ойр дотно гэдгээ илүү 

тод харах болно. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Шавь байх нь бидний өөрсдийн үүрэг хариуцлага 
бөгөөд бусад хүний бидэнтэй яаж харьцаж 
байгаагаас шалтгаалахгүй.

Хүндэт эгч нар аа, 
хүндэт найзууд аа, 
Ерөнхий чуулганыг 
дэлхий даяарх эгч 
нарын хуралдаанаар 
эхлэх нь чухал ач 
холбогдолтой бас 
гайхалтай юм. Бүх 
насны, өөр өөр гарал 
үүсэл, яс үндэс, хэлтэй 
эгч нар Есүс Христэд 
итгэх итгэл, Түүнийг 
гэсэн хайраараа 

нэгдсэн байна гээд зүгээр л төсөөлөөд үз.

Биднийг саяхан хайрт бошиглогч, ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсонтой уулзах үед тэрээр Их Эзэнд 
ямар их хайртайгаа хэлсэн билээ. Ерөнхийлөгч 
Монсон та нарын хайр, залбиралд мөн Их Эзэнд 
үнэнч байдагт маш их талархдаг гэдгийг би мэднэ.

Эрт урьд цагт алс хол нутагт эгч дүү гурав 
амьдардаг байжээ.

Ууган эгч нь гунигтай байдаг байв. Хамраас 
нь авахуулаад эрүү, арьс, бүр хөлийн хуруу 
нь хүртэл бүгд өөрт нь хангалтгүй санагддаг 
байжээ. Түүнийг заримдаа эв хавгүйхэн ярихад 
хүмүүс инээлддэг байж гэнэ. Хүмүүс түүнийг 
шүүмжилж эсвэл ямар нэг зүйлд урихаа “мартвал” 
нүүр нь улайж, холдож яван, нууц газар очоод 
гунигтайгаар санаа алдаж, амьдрал яагаад ийм 
баргар бас баяр хөөргүй байдгийг гайхаж суудаг 
байжээ.

Удаах эгч нь ууртай байдаг байв. Тэр өөрийгөө 
маш ухаантай гэж боддог боловч хэн нэгэн 
сургуулийн шалгалтан дээр үргэлж өөрөөс 

нь өндөр оноо авдаг байлаа. Тэр өөрийгөө 
хөгжилтэй, үзэсгэлэнтэй, загварлаг, дур булаам 
гэж боддог байв. Гэвч өөрөөс нь илүү хөгжилтэй, 
үзэсгэлэнтэй, загварлаг, дур булаам хэн нэгэн 
үргэлж байдаг мэт түүнд санагддаг байжээ.

Тэр ямар ч зүйлд шилдэг нь байгаагүй ба үүнийг 
тэвчдэггүй байлаа. Түүнийхээр амьдрал ийм байх 
ёсгүй байв. 

Заримдаа тэр бусдад уурладаг байсан ба тэр 
үргэлж л ямар нэг зүйлээс болж уурлахад бэлэн 
явдаг байлаа.

Энэ нь түүнийг илүү сэтгэл татам эсвэл нэр 
алдартай болгоогүй нь мэдээж. Заримдаа тэр 
шүдээ зууж, нударга зангидан, “амьдрал шударга 
биш байна” гэж боддог байв.

Отгон дүү нь гунигтай, ууртай эгч нартайгаа 
адилгүй байлаа. Тэр баяртай байдаг байжээ. Тэр 
эгч нараасаа илүү ухаантай эсвэл үзэсгэлэнтэй 
байсан учраас баяртай байгаагүй. Хүмүүс 
заримдаа түүнээс зайлсхийж эсвэл түүнийг үл 
ойшоодог байсан. Тэд заримдаа түүний өмсөж 
зүүсэн эсвэл хэлж буй зүйлсийг шоолдог байлаа. 
Тэд заримдаа түүнтэй бүдүүлэг харьцаж эсвэл 
өөрийнх нь талаар найрсаг бус зүйл ярьдаг 
байжээ. Гэхдээ эдгээрийн алинд ч тэр тийм ч их 
санаа зовдоггүй байв.

Тэр дуулах дуртай байсан. Түүнд сайхан хоолой 
заяагаагүй ба хүмүүс доог тохуу хийж байсан ч 
тэр дуулахаа болиогүй. “Би бусад хүний бодлоос 
болоод дуулахаа болихгүй” гэж тэр хэлдэг байв.

Түүнийг дуулсаар байсанд ууган эгч нь гуниглаж, 
удаах эгч нь уурлажээ. 

Олон жил өнгөрч, эгч дүү гурав энэ хорвоог орхих 
цаг болж гэнэ. 
Амьдралд сэтгэл гонсойлгодог олон зүйл байдгийг 

Эгч дүү гурав
ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨХ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 

ДИЙТР Ф.УГДОРФ
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олж мэдсэн ууган эгч нь гунигтай чигээрээ насан 
өөд болов.

Өдөр бүр дургүй хүргэх ямар нэг зүйлийг олдог 
байсан удаах эгч нь уурласаар нас барсан гэдэг.

Отгон дүү нь насан туршдаа дуугаа бүх чадлаараа 
дуулж, нүүрэндээ итгэл дүүрэн инээмсэглэл 
тодруулсаар баяр жаргалтай нас баржээ.

Амьдрал хэзээ ч ийм энгийн мөн хүмүүс энэ 
түүхэн дэх эгч дүү гурвын хэмжээнд байгаад 
байхгүй нь мэдээж. Гэсэн хэдий ч ийм эрс тэс 
жишээ бидэнд өөрсдийн маань тухай ямар 
нэг зүйлийг ойлгуулж чадна. Хэрэв та бидний 
ихэнхтэй нь адил бол, магадгүй та эдгээр 
эгч дүүсийн аль нэгээс, хоёроос нь ч юм уу 
гурвуулангаас өөрийгөө олж харсан байж болно. 
Эдгээрийг нэг нэгээр нь нарийвчлан авч үзье.

Хохирогч

Ууган эгч нь өөрийгөө хохирогч буюу өөрийнхөө 
төлөө үйлдэх чадваргүй гэж үзсэн.1 Амьдралд нь 
шил шилээ даран тохиолдсон зүйлүүд түүнийг 
зовлонтой болгож байсан мэт түүнд санагдсан. 
Амьдралд ингэж хандсанаар түүний сэтгэл санаа, 
зан авир бусдаас хамааралтай болсон юм. Бид 
ийм байвал үзэл бодлын салхи болгонд туугдах 
ба олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн энэ 
эрин үед эдгээр салхи далайн шуурга адил хүчтэй 
шуурдаг.

Хүндэт эгч нар аа, та нар яагаад өөрсдийн аз 
жаргалыг та нарт эсвэл та нарын аз жаргалд 
өчүүхэн санаа тавьдаг хэн нэгэн эсвэл хэсэг бүлэг 
хүнд найр тавин өгөх ёстой юм бэ?

Хэрэв та бусад хүнийг өөрийн тань тухай юу гэж 
ярьж байгаа бол гэдэгт санаа зовж байгаа бол хэн 
гэдгээ санах нэгэн анагаах эмийг би санал болгоё. 
Та бол Бурханы хаант улсын хааны гэр бүлийн 
гишүүн, орчлон ертөнцийг захирдаг Тэнгэрлэг 
Эцэг эхийн охин гэдгээ санаарай.

Танд Бурханы сүнслэг ДНХ байдаг. Таны сүнсийг 
бүтээх үед үүсэж, мөнх бус амьдралын өмнөх урт 
удаан хугацаанд боловсорсон онцгой бэлгүүд танд 
бий. Та бол нигүүлсэнгүй, Тэнгэр дэх үүрдийн 

Эцэг, Түмний Их Эзэн, орчлон ертөнц, огторгуйн 
уудамд эргэлдэх оддыг бүтээж, гараг эрхсийг 
тойрог замд нь байрлуулсан Нэгэний хүүхэд юм.
Та Түүний сайн сайхан, хайр энэрэлт, халамжит 
мутарт байна. Таны талаар хэн ч юу ч гэж хэлсэн 
бай, үүнийг өөрчилж чадахгүй. Таны тухай 
Бурханы хэлсэн зүйлийн хажууд тэдний үгс 
хоосон. 

Та бол Түүний хайрт охин билээ. 

Тэр танд хайртай.

Та бүдчиж, Түүн рүү нуруугаа харуулсан байсан 
ч Бурхан танд хайртай. Хэрэв танд төөрч будилж, 
гадуурхагдаж, мартагдсан мэт мэдрэмж төрж 
байгаа бол бүү ай. Сайн Хоньчин таныг олох 
болно. Тэр таныг мөрөн дээрээ өргөх болно. Тэр 
таныг гэрт тань аваачна.2

Хайрт эгч нар минь ээ, эдгээр тэнгэрлэг үнэнийг 
зүрх сэтгэлдээ сайтар шингээ. Та нар гуниглахгүй 
байх олон шалтгаан бий гэдгийг олж мэдэх болно. 
Учир нь та нарыг мөнхийн хувь тавилан хүлээж 
байна.

Дэлхийн хайрт Аврагч хувь тавилангаа бодитой 
болгох сонголт хийх боломжийг та нарт олгохын 
тулд амиа өгсөн. Та нар Түүний нэрийг өөрсөд 
дээрээ авсан шавь нар нь билээ. Түүний ачаар та 
нар мөнх алдар сууг хүртэж чадна.

Үзэн ядагч

Удаах эгч нь дэлхийнхнийг буруутгадаг байсан. 
Тэрээр гунигтай эгчийнхээ адил амьдрал дахь 
асуудлуудаа бүгдийг өөр хүмүүсээс болсон гэж 
үздэг байв. Тэр гэр бүл, найз нөхөд, дарга, хамт 
олон, цагдаа, хөрш, Сүмийн удирдагч, орчин 
үеийн хэв загвар, нарны хурц гэрэл, гай барцад 
зэргийг буруутгадаг байсан. Тэр энэ бүхэн рүү 
дайрч давшилдаг байсан ба өөрийгөө эелдэг бус 
хүн гэж боддоггүй байв. Харин ч эсрэгээр нь, 
тэр өөрийгөө хамгаалж байна гэж боддог байв. 
Бусад бүх хүнийг аминч үзэл, өөдгүй зан, үзэн 
ядалт өвөрлөдөг гэдэгт тэр итгэдэг байсан. Харин 
өөрийгөө шударга ёс, үнэнч шударга зан, хайр 
энэрэл гэх мэт сайхан санаа агуулсан гэж боддог 
байв.
Харамсалтай нь, уур уцаартай эгчийн үзэл бодол 
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дэндүү элбэг байдаг. Өрсөлдөөнт бүлгүүдийн 
хоорондын зөрчлийг судалсан саяхны нэгэн 
судалгаа үүнийг харуулжээ. Уг судалгааг хийсэн 
судлаачид Ойрх Дорнодын палестинчууд 
ба израильчуудтай мөн Нэгдсэн Улсын бүгд 
найрамдахчууд ба ардчилсан үзэлтнүүдтэй 
ярилцлага хийсэн байна. Судлаачид “талууд 
өөрсдийгөө үзэн ядалтаас илүү хайраар асуудалд 
хандаж байгаа гэж үзсэн. Харин өрсөлдөгч тал 
нь яагаад зөрчилдөөнд орсон тухай асуухад 
тэднийг үзэн ядалтаар асуудалд ханддаг гэж үздэг 
болохыг”3 тогтоожээ.

Өөрөөр хэлбэл, бүлэг тус бүр өөрсдийгөө “сайн” 
буюу шударга, найрсаг, үнэнч гэж үзсэн байна. 
Нөгөө талаас, тэд өрсөлдөгчөө “муу” буюу 
мэдээлэлгүй, шударга бус, хорон санаатай гэж 
дүгнэжээ.

Намайг төрдөг жил дэлхий уй гашуу, зовлон 
шаналал дагуулсан аймшигт дайнд нэрвэгдээд 
байлаа. Энэ дайныг манай улс орны хэсэг бүлэг 
хүн дэгдээсэн бөгөөд тэд өөр хэсэг бүлэг хүнийг 
муу муухай хэмээн тодорхойлж, тэдний эсрэг үзэн 
ядалтыг хөхиүлэн дэмжсэн юм.

Тэд өөрсдийн дургүй хүмүүсийн амыг таглаж, 
тэднийг шившиглэн, ёс бус хэмээн үзсэн. Мөн 
тэднийг дорд үзэж, тэр ч байтугай хүнээс ч 
дорд үзсэн. Аливаа бүлэг хүнийг дорд үзэгсэд 
тэдний эсрэг үйлдсэн хэрцгий үг, үйлдлээ зөвтгөх 
хандлагатай байдаг.

Би 20-р зууны Германд юу болсныг бодохоор 
дотор зарсхийдэг.

Аливаа хүн биднийг эсэргүүцэж эсвэл бидэнтэй 
санал зөрөх үед тэднийг л болохгүй байна гэж 
бодоход амархан. Ингэсэн тохиолдолд тэдний үг, 
үйлдлийг хамгийн муу сэдэлтэй холбож ойлгоход 
амархан байдаг.

Бид үргэлж зөв зүйлийн төлөө зогсох ёстой 
төдийгүй үүнийхээ төлөө дуу хоолойгоо өргөх 
ёстой үе гардаг нь мэдээж юм. Гэсэн хэдий ч, бид 
зүрх сэтгэл дэх бухимдлаар эсвэл үзэн ядалтаар 
үүнийг хийх үедээ мөн бусдыг буруутгаж, 
шившиглэж, тэдний дууг хорих үедээ зөв шударга 
үйлдээгүй байх магадлал өндөр байдаг.

Аврагч юу гэж заасан бэ?

“Би та нарт хэлнэ, дайснуудаа хайрла, чамайг 
зүхэх тэднийг адисал, чамайг үзэн ядах тэдэнд 
сайныг үйлд, мөн чамайг хүнлэг бусаар ашиглах 
мөн чамайг хавчин гадуурхах тэдний төлөө 
залбир. Та нар тэнгэр дэх Эцэгийнхээ хүүхдүүд 
байж болохын тулд буюу.”4

Энэ бол Аврагчийн арга зам. Энэ бол дэлхийд 
асар их уур хилэн, үзэн ядалт, зөрчилдөөн, 
хүчирхийлэл бий болгодог саадуудыг нураах 
анхны алхам юм.

Та нар “Дайснууд маань намайг хайрлахад бэлэн 
байвал би тэднийг хайрлаж чадна” гэж хэлж 
магадгүй.

Гэхдээ тэр нь тийм ч хамаатай биш биз дээ? 
Шавь байх нь бидний өөрсдийн үүрэг хариуцлага 
бөгөөд бусад хүний бидэнтэй яаж харьцаж 
байгаагаас шалтгаалахгүй. Тэд хариуд нь биднийг 
ойлгож, хүнлэг хандаасай гэж бид найддаг нь 
үнэн боловч тэднийг хайрлах бидний хайр тэдний 
бидэнд хэрхэн ханддагаас шалтгаалахгүй.

Дайснуудаа хайрлах хүчин чармайлт маань 
тэдний зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлж, тэдэнд сайнаар 
нөлөөлж магад. Үгүй ч байж магад. Гэхдээ 
энэ нь Есүс Христийг дагах бидний амлалтыг 
өөрчилдөггүй.

Тиймээс Есүс Христийн Сүмийн гишүүдийн 
хувьд бид дайснуудаа хайрлах болно.

Бид уур бухимдал, үзэн ядалтыг даван туулна.

Бид зүрх сэтгэлээ Бурханы бүх хүүхдийг хайрлах 
хайраар дүүргэнэ.

Бид тэднийг, тэр байтугай “[биднийг] хүнлэг 
бусаар ашиглах мөн [биднийг] хавчин гадуурхах”5 
тэднийг адисалж мөн тэдэнд тохинуулахаар гараа 
сунгана.

Жинхэнэ шавь

Отгон дүү нь Есүс Христийн жинхэнэ шавийг 
төлөөлдөг. Тэр хийхэд туйлын хэцүү зүйлийг 
хийсэн. Доромжлуулж, зовлон амссан ч гэсэн 
Бурханд итгэсэн. Эргэн тойронд нь доромжлол, 
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сөрөг бодол байсан ч тэр итгэл, найдвараа 
хадгалж чадсан. Тэрээр нөхцөл байдал нь баяр 
хөөртэй байснаас болж биш, харин өөрөө баяр 
хөөртэй байсан учраас баяр хөөртэй амьдарсан.

Бидний хэн нь ч энэ амьдралыг ямар нэг 
эсэргүүцэлтэй тулгарахгүйгээр туулахгүй. 
Маш олон хүч биднийг хойш чангааж байхад 
бид хэрхэн алсын хараагаа итгэлтэй хүмүүст 
амлагдсан алдар суут аз жаргал дээр төвлөрүүлж 
чадах вэ?

Энэ асуултын хариулт хэдэн мянган жилийн 
өмнөх нэгэн бошиглогчийн зүүднээс олдоно 
гэдэгт би итгэдэг. Тэр бошиглогчийн нэр нь Лихай 
бөгөөд түүний зүүдийг эрхэм нандин, гайхалтай 
Мормоны Номонд цэдэглэсэн байдаг.

Лихай зүүдэндээ уудам талд байгаа дүрслэхийн 
аргагүй үзэсгэлэнтэй нэгэн модыг харсан. Тэрээр 
түүнчлэн уг модны зүг явж буй олон бүлэг хүнийг 
харжээ. Тэд үүний алдар суут жимснээс хүртэхийг 
хүсэж байв. Энэ нь тэдэнд агуу их аз жаргал, 
жинхэнэ амар амгаланг өгнө гэж тэд итгэж байлаа.

Мод руу хөтөлсөн нарийн зам байх ба дэргэд 
нь зам дээр үлдэхэд туслах төмөр бариул байв. 
Эдгээрээс гадна уг зам, модыг халхлах харанхуй 
манан байв. Мөн ойролцоох агуу хийгээд 
нүсэр барилгаас сонсогдох чанга инээд, доог 
тохуу үүнээс ч илүү аюултай байсан болов 
уу. Хачирхалтай нь, тохуурхал модонд хүрч, 
гайхамшигт жимснээс хүртсэн зарим хүнийг 
ичингүйрч эхлэн, төөрч явахад хүргэсэн..

Тэр хүмүүс уг мод тэдний бодож байсан шиг 
үнэхээр үзэсгэлэнтэй гэдэгт эргэлзэж эхэлсэн 
байж болох юм. Тэд мэдэрсэн зүйлийнхээ бодит 
байдалд эргэлзэж эхэлсэн ч байж магадгүй.

Тэд модноос холдвол амьдрал илүү амар байх 
болно гэж бодсон байж ч болно. Тэд дахин 
доромжлуулж эсвэл элэг доог болохгүй байх гэж 
бодсон байж болох юм.

Үнэн хэрэгтээ, тэднийг хуруугаараа зангаж 
байсан хүмүүс аз жаргалтай, зугаатай байгаа мэт 
харагджээ. Тиймээс тэд модыг орхиж явбал агуу 
хийгээд нүсэр барилга доторх хүмүүс тэднийг 

халуун дотно хүлээн авч, шийдвэр, оюун ухаан, 
мэргэн ухааныг нь магтана гэж бодсон байж 
магадгүй.

Зам дээрээ үлд

Хайрт эгч нар аа, найзууд минь, хэрэв та нарт 
төмөр бариулаас зууран барьж, авралын зүг 
тууштай алхахад хэцүү байгаа бол мөн өөрсдөдөө 
хэт итгэлтэй байгаа бусдын инээдэм, доромжлол 
таныг мохоож байвал, хэрэв хариулагдаагүй 
асуулт эсвэл хараахан ойлгохгүй байгаа 
сургаалаас болж зовж байвал эсвэл сэтгэлээр 
унаснаас болж гунигт автсан бол би та бүхнээс 
Лихайн зүүдийг санахыг гуйж байна.

Зам дээрээ үлд!

Бурханы үг болох төмөр бариулыг хэзээ ч бүү 
тавь!

Бурханы хайраас хүртсэний төлөө хэн нэгэн таныг 
ичээхийг оролдвол тэднийг бүү тоо.

Бурханы хүүхэд гэдгээ, баялаг адислалууд хүлээж 
байгаа гэдгийг, хэрэв Түүний хүслийн дагуу байж 
сурвал Түүнтэй дахин хамт амьдарна гэдгийг 
хэзээ ч бүү март.7

Дэлхийн магтаал сайшаалын амладаг зүйлүүд 
найдваргүй, худал бөгөөд ямар ч сэтгэл ханамж 
өгөхгүй. Бурханы амлалтууд одоо төдийгүй үүрд 
баттай, үнэн, баяр баясгалантай.

Би та бүхнийг шашин, итгэл үнэмшлийг илүү 
өөр өнцгөөс бодож үзэхэд урьж байна. Агуу 
хийгээд нүсэр барилгын санал болгох юу ч Есүс 
Христийн сайн мэдээний дагуу амьдрахаас ирдэг 
үр жимсийг орлож чадахгүй.

Чухам “нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй, 
хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан Өөрийг нь 
хайрладаг хүмүүст бэлджээ.”8

Есүс Христийн сайн мэдээн дэх шавийн замнал 
нь баяр баясалд хүрэх зам гэдгийг би хувьдаа олж 
мэдсэн. Энэ бол аюулгүй байдал, амар амгаланд 
хүрэх зам. Энэ бол үнэнд хүрэх зам.
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Та нар Ариун Сүнсний бэлэг, хүчээр үүнийг 
өөрсдөө олж мэдэж чадна гэдгийг би гэрчилж 
байна.

Хэрэв уг зам хэцүү санагдах аваас та нар Сүмийн 
гайхалтай бүлгүүд болох Хүүхдийн хэсэг, Залуу 
эмэгтэйчүүд, Халамжийн нийгэмлэгээс аюулгүй 
байдал, хүч чадал олно гэж би найдаж байна. 
Эдгээр нь цаашдын аялалд зориулсан итгэлтэй 
байдал ба итгэлээ шинэчлэхийн тулд түр саатах 
зам дагуух өртөө юм. Энэ бүлгүүд нь хамааралтай 
гэдгээ мэдэрч, эгч нараас болон зорилго нэгт шавь 
нараас урам зориг авах боломжтой аюулгүй гэр 
билээ.

Хүүхдийн хэсэгт сурч мэддэг зүйлүүд нь залуу 
эмэгтэйн хувьд сурах нэмэлт үнэнүүдэд та нарыг 
бэлтгэдэг. Залуу эмэгтэйчүүдийн ангид хийдэг 
шавийн замнал тань Халамжийн нийгэмлэг дэх 
нөхөрлөл, эгч дүүгийн холбоо руу хөтөлдөг. Уг 
зам дээрх алхам тутамд итгэл, нинжин сэтгэл, 
энэрэл, ариун журам, үйлчлэлийн үйлсээр 
дамжуулан бусдыг хайрлах хайраа харуулах 
боломж та нарт олддог.

Энэхүү шавийн замыг сонгох нь хязгааргүй аз 
жаргал руу хөтөлж, тэнгэрлэг шинж чанарыг чинь 
бодитой болгоно.

Энэ нь амаргүй байх болно. Энэ нь та нараас 
өөрт буй эрхэм бүхнийг буюу бүх оюун ухаан, 
бүтээлч сэтгэлгээ, итгэл, үнэнч байдал, хүч чадал, 
шийдэмгий байдал, хайрыг шаардана. Хэзээ 
нэгэн өдөр та нар гаргасан хүчин чармайлтаа 
эргэн хараад, хүчтэй хэвээр мөн итгэлтэй байж, 
замаасаа хазайгаагүйдээ маш их талархах болно.

Урагш тэмүүл

Амьдралд та нарын хяналтаас гадуур олон зүйл 
байж болно. Гэвч эцсийн эцэст, хүрэх газраа мөн 
замын турш хуримтлуулах туршлагын ихэнхийг 
нь сонгох хүч та нарт бий. Та нарын чадвараас 
илүүтэй сонголтууд чинь амьдралд өөрчлөлт 
гаргадаг.9

Та нар нөхцөл байдлаас болж гуниглаж болохгүй.

Мөн үүнээс болж уурлаж бухимдаж болохгүй.

Та Бурханы охин гэдэгтээ баясаж болно. Та нар 
Бурханы ач ивээл, Есүс Христийн хайраас баяр 
баясал, аз жаргалыг олж чадна.

Та нар баяр хөөртэй байж чадна.

Би та бүхнээс Бурханы элбэг дэлбэг, хязгааргүй 
сайн сайханд талархах талархлаар зүрх сэтгэлээ 
дүүргэхийг гуйж байна. Хайрт эгч нар аа, та нар 
үүнийг хийж чадна. Та нарыг амьдралын модны 
зүг урагшлах сонголтыг хийгээсэй хэмээн би 
бодгалийнхаа бүхий л хүслээр залбирч байна. Та 
бүхэн дуу хоолойгоо өргөж, амьдралдаа магтаал 
өргөх сонголт хийж, Бурханы хайр, Түүний 
Сүмийн гайхамшгууд, Есүс Христийн сайн 
мэдээний дэлхийд авчирч чадах зүйлүүдэд баясах 
болтугай хэмээн би залбирч байна.

Жинхэнэ шавь байх нь зарим хүнд ая тухгүй 
эсвэл амаргүй байж болно. Энэ нь цаг хугацааны 
эхлэлээс ийм байсаар ирсэн.

Гэвч Тэнгэрлэг Эцэгт мөн Түүнийг хайрлаж, 
хүндэлдэг хүмүүст энэ нь хамгийн үнэ цэнтэй, 
сайхан буюу Бурханыг болон бусдыг хайрлаж, 
үйлчлэх гэтэлгэх хайрын яруу хийгээд ариусгагч 
дуу юм.10

Та бүхэн Бурханы охины хувьд шавийн алдар суут 
замаар өдөр бүр баяртай алхахдаа баяртайгаар 
өсөж хөгжих хүч чадал, зоригийг олох болтугай 
хэмээн би Их Эзэний төлөөлөгчийн хувьд та нарт 
адислалаа үлдээж байна. Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 
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