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Ах, эгч нар аа, 
ерөнхийлөгч Нэлсон 
өнөөдрийн энэхүү 
онцгой ариун 
хуралдайг хөтлөн 
удирдаач хэмээн 
надаас хүссэн юм.

Энэ бол Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн дэлхий даяарх 
гишүүдийн хувьд агуу 

ач холбогдолтой үйл явдал юм.

1880 оны 10-р сарын 10-нд Бригам Янгийн дараа 
Жон Тэйлорыг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч, 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн ерөнхийлөгчөөр дэмжин баталснаас 
хойш эдгээр үйл явдал нь Сүмийн дуу хоолойг 
илэрхийлэх Сүмийн албан ёсны онцгой ариун 
хуралдай болсоор ирсэн.

Бид чуулга, бүлэг тус бүрээр нь санал авах 
болно. Та бүхнийг байгаа газартаа зөвхөн босно 
уу хэмээн хүсэх үед босож зогсон, нэрсийг нь 
дуудсан хүмүүсийг дэмжин батлахаар сонгох эсэх 
саналаа өгөхдөө гараа өргөнө үү хэмээн урьж 
байна. Та бүхнээс босож зогсоно уу хэмээн хүссэн 
үед л саналаа өгнө үү.

Ариун сүмийн талбай дахь Табернеклд болон 
Ассемблэй Холлд томилогдсон ерөнхий эрх 
мэдэлтнүүд эдгээр байран дахь санал хураалтыг 
ажиглан хянах болно. Гадасны төвүүдэд гадасны 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэг гишүүн нь санал 
хураах явцыг ажиглан хянана. Татгалзах саналтай 
хүмүүс гадасныхаа ерөнхийлөгчтэй холбогдоно 
уу.

Одоо санал хураах ажлыг явуулъя. Дахин хэлэхэд, 
та бүхэн босож зогсоод, зөвхөн дэмжин батална 
уу хэмээн хүссэн үед саналаа өгөөрэй.

Тэргүүн Зөвлөлийнхнийг босож зогсоно уу хэмээн 
хүсэж байна.

Рассэлл Марион Нэлсонийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр дэмжин 
батлах саналыг Тэргүүн Зөвлөлд оруулж байна.

Тэргүүн Зөвлөлийнхөн дэмжин баталж байвал 
гараа өргөнө үү.

Даллин Харрис Өүксийг Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөхөөр, Хэнри Бэннион Айрингийг 
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус 
дэмжин батлах саналыг Тэргүүн Зөвлөлд оруулж 
байна.

Тэргүүн Зөвлөлийн гишүүд дэмжин баталж 
байвал гараа өргөнө үү.

Даллин Харрис Өүксийг Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгчөөр, Мэлвин 
Рассэлл Баллардыг Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгчээр 
дэмжин батлах саналыг Тэргүүн Зөвлөлд оруулж 
байна.

Тэргүүн Зөвлөлийн гишүүд дэмжин баталж 
байвал гараа өргөнө үү.

M.Рассэлл Баллард, Жэффри Р.Холланд, Дийтр 
Ф.Угдорф, Дэвид А.Бэднар, Квинтин Л.Күк, 
Д.Toдд Кристоффэрсон, Нийл Л.Андэрсэн, Роналд 
А.Расбанд, Гари И.Стивэнсон, Дэйл Ж.Рэнланд, 
Гэррит Волтэр Гонг, Улиссэс Соараэс нарыг Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдээр дэмжин 

Онцгой ариун хуралдай
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батлах саналыг Тэргүүн Зөвлөлд оруулж байна.

Тэргүүн Зөвлөлийн гишүүд дэмжин баталж 
байвал гараа өргөнө үү.

Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөхүүдийг болон Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдийг 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид хэмээн дэмжин 
батлахыг Тэргүүн Зөвлөлд санал болгож байна.

Тэргүүн Зөвлөлийн гишүүд дэмжин баталж 
байвал гараа өргөнө үү.

Тэргүүн Зөвлөлийнхөн одоо суудалдаа сууж 
болно.

Бид ахлагч Гонг, ахлагч Соараэс нарыг Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгынхантай хамт суудлаа 
эзэлнэ үү хэмээн урьж байна.

Ахлагч Гонг, ахлагч Соараэс нарыг оролцуулаад 
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүд босно 
уу.

Рассэлл Марион Нэлсонийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр, түүний 
зөвлөхүүд болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүдийг Тэргүүн Зөвлөлийн 
танилцуулж, санал хураасны дагуу тус тус 
дэмжин батлах саналыг Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгад оруулж байна.

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүд 
дэмжин баталж байвал гараа өргөнө үү.
Та бүхэн суудалдаа эргэж сууцгаана уу.

Бид Далын ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, Тэргүүлэх 
бишопын зөвлөлийн гишүүдийг суудлаасаа босно 
уу хэмээн урьж байна.

Рассэлл Марион Нэлсонийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр, 
түүний зөвлөхүүдийг болон Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдийг Тэргүүн 
Зөвлөлийн танилцуулж, санал хураасны дагуу 
тус тус дэмжин батлах саналыг Далын ерөнхий 
эрх мэдэлтнүүд, Тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн 

гишүүдэд оруулж байна.

Далын ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, Тэргүүлэх 
бишопын зөвлөлийн гишүүд бүгдээрээ дэмжин 
баталж байвал гараа өргөнө үү.

Та бүхэн суудалдаа эргэж сууцгаана уу.

Бид дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа Бүсийн 
дал, томилогдсон патриарх, дээд пристүүдийг 
болон ахлагчдыг суудлаасаа босно уу хэмээн урьж 
байна.

Рассэлл Марион Нэлсонийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр, түүний 
зөвлөхүүдийг болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүдийг танилцуулж, санал хураасны 
дагуу тус тус дэмжин батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү.

Суудалдаа эргэж сууцгаана уу.

18 ба түүнээс дээш насны Халамжийн 
нийгэмлэгийн бүх гишүүнийг суудлаасаа босно уу 
хэмээн урьж байна.

Рассэлл Марион Нэлсонийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр, түүний 
зөвлөхүүд болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүдийг өмнө нь танилцуулж, санал 
хураасны дагуу тус тус дэмжин батлах санал 
оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү.

Та бүхэн суудалдаа эргэж сууцгаана уу.

Аароны санваар атгагчид болох бүх томилогдсон 
прист, багш, дикон суудлаасаа босно уу хэмээн 
хүсэж байна.

Рассэлл Марион Нэлсонийг бошиглогч, үзмэрч, 
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илчлэгч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр, түүний 
зөвлөхүүд болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүдийг өмнө нь танилцуулж, санал 
хураасны дагуу тус тус дэмжин батлах санал 
оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү.

Та бүхэн суудалдаа эргэж сууцгаана уу.

12-оос 18 насны залуу эмэгтэйчүүдийг суудлаасаа 
босно уу хэмээн урьж байна.

Рассэлл Марион Нэлсонийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр, түүний 
зөвлөхүүд болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүдийг өмнө нь танилцуулж, санал 
хураасны дагуу тус тус дэмжин батлах санал 
оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү.

Та бүхэн суудалдаа эргэж сууцгаана уу.

Одоо бид өмнө нь суудлаасаа боссон хүмүүсийг 
мөн түүнчлэн бүх гишүүнийг хаана ч байсан 
байгаа газраа суудлаасаа босно уу хэмээн хүсэж 
байна.

Рассэлл Марион Нэлсонийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр, түүний 
зөвлөхүүд, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
гишүүдийг танилцуулж, санал хураасны дагуу тус 
тус дэмжин батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү.

Та бүхэн суудалдаа эргэж сууцгаана уу.

Ах, эгч нар аа, та бүхний хайр, дэмжлэгт 
баярлалаа. 
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Бидний	Христэд	итгэх	бодит	итгэл	өчүүхэн,	
бүр	хамгийн	жижиг	гичийн	үр	төдий	байхад	
л	амьдрал	итгэл,	аз	жаргал,	найдвар,	хайраар	
дүүрэн	байх	болно.

Ах, эгч нар минь ээ, 
бид саяхан онцгой 
ариун хуралдайнд, 
тухайлбал Библийн 
үеэс эхлэн эртний 
Израиль цуглараад, 
Их Эзэний оршихуйг 
мэдэрч, Түүний 
адислалуудыг баярлан 
тэмдэглэдэг байсан 
ёслолд оролцлоо.1 
Энэхүү эртний зан үйл 

бошиглогч Иосеф Смитээр дамжин сэргээгдсэн 
энэ цаг үед амьдрах давуу эрх бидэнд олгогдсон 
билээ.2 Би та бүхнийг өөрсдийн оролцсон энэхүү 
хамгийн ариун нандин үйл явдлын талаар хувийн 
тэмдэглэлдээ бичиж тэмдэглэхэд урьж байна.

Бидний эрхэм анд, бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсонтой саяхан бид салах ёс гүйцэтгэсэн. 
Хэдийгээр бид бүгдээрээ түүнийг санаж байгаа ч 
Их Эзэн шинэ бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсонийг Өөрийн Сүмийг удирдуулахаар 
дуудсанд гүнээ талархаж байна. Бид одоо 
Сүмийнхээ түүхийн шинэ хуудсыг эмх журамтай 
эхлүүлж байна. Энэ бол Бурханы үнэ цэнтэй бэлэг 
юм.

Бидний хүн нэг бүр гараа өргөн, ерөнхийлөгч 
Нэлсонийг дэмжин баталснаар Бурханы өмнө 
түүнийг ерөнхийлөгч Монсоны хууль ёсны 
залгамжлагч болохыг хүлээн зөвшөөрсөн. Бид 
гараа өргөн, түүнийг Их Эзэнээс удирдамж хүлээн 
авахад дуу хоолойг нь сонсоно хэмээн амласан.

Их Эзэн бидэнд

“Та нарт Түүний өгөх Түүний [Сүмийн 
ерөнхийлөгчийн] бүх үгсэд хийгээд зарлигуудад 
анхаарал тавигтун; …
Учир нь түүний үгийг та нар миний амнаас гарсан 
мэтээр бүхий л тэвчээр хийгээд итгэлд хүлээн 
авах ёстой”3 хэмээн хэлсэн.

Би манай шинэ бошиглогч, ерөнхийлөгчийг 60 
жилийн өмнөөс мэднэ. Би түүнтэй хамт Арван 
хоёрын Чуулгад 33 жилийн турш хамт үйлчилсэн 
бөгөөд Их Эзэний мутар түүнийг дэлхий дээрх 
ариун санваарын бүх түлхүүрийг ашиглан, 
биднийг тэргүүлэх төлөөлөгч, бошиглогчоор 
бэлдэж байсныг би гэрчилнэ. Бидний хүн нэг 
бүр түүнийг болон түүний зөвлөхүүдийг бүрэн 
дэмжиж, удирдамж зааврыг нь дагах болтугай. 
Бид мөн ахлагч Гонг, ахлагч Соарэс нарыг Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүнээр халуун 
дулаанаар хүлээн авч байна.

Энэ амралтын өдрүүдэд бидний тэмдэглэдэг 
Христийн амилсны баярын үйл явдалд гардагчлан, 
Есүс амилсныхаа дараа төлөөлөгчид дээрээ ирээд, 
“Амар амгалан та нартай хамт байх болтугай. 
Эцэг Намайг илгээсний адил Би бас та нарыг 
илгээнэ”4 хэмээн хэлсэн. Энд хоёр үйлдэл байгааг 
анзаараарай. Бурхан Өөрийн Хүүг илгээсэн. Хүү 
нь ажлаа гүйцэлдүүлэхээр Өөрийн үйлчлүүлэгч 
болох мөнх бус эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийг 
илгээсэн.

Их Эзэний ажлыг хийхээр дуудагдсан тэд 
хүмүүний хувьд төгс биш гэдэгт бид гайхах 
хэрэггүй. Судрын түүхүүдэд агуу ажил хийхээр 
Бурханаар дуудагдсан эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс—
Тэнгэрлэг Эцэгийн маань сайн охид, хөвгүүд 
Сүмийн үүрэгт ажилд үйлчлэхээр дуудагдаж, 
чадлынхаа хэрээр хичээдэг ч хэн нь ч хараахан 
төгс болоогүй байдаг. Бид ч гэсэн төгс төгөлдөр 
биш гэдэг нь өнөөдөр үнэн байна.

Бурханы үнэ цэнтэй бэлгүүд
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× Ì.ÐÀÑÑÝËË ÁÀËËÀÐÄ
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Хүмүүний сул дорой байдал, алдаа дутагдлыг 
харгалзан үзэх юм бол бид хэрхэн цаашид бие 
биенээ дэмжин тусалж, урагшилж болох вэ? Энэ 
нь итгэлээс буюу Их Эзэн Есүс Христэд үнэхээр, 
чин сэтгэлээсээ итгэснээр эхэлдэг. Аврагчид итгэх 
итгэл бол Христийн сургаал, сайн мэдээний анхны 
зарчим юм.

Хэдэн жилийн өмнө би Ариун нутагт айлчилсан. 
Биднийг гичийн талбайн хажуугаар машинаар 
өнгөрөхөд БЯИС-ийн Иерусалим дэх төвийн 
захирал надаас гичийн талбайг өмнө нь харж 
байсан уу хэмээн асууж билээ. Би харж байгаагүй 
болохоор бид талбайн хажууд зогссон. Тэр надад 
гичийн үрийг үзүүлэв. Тэдгээр нь гайхмаар 
өчүүхэн жижигхэн байлаа.

Тэр үед надад “Итгэл чинь бага учраас. Үнэнээр 
Би та нарт хэлье. Хэрэв гичийн үр төдийхөн 
итгэл та нарт байвал, энэ ууланд ‘Эндээс тийшээ 
нүү’ гэж хэлбэл тэр нь нүүнэ. Та нарт боломжгүй 
юм гэж байхгүй болно”5 гэсэн Есүсийн сургаал 
санаанд орж ирж билээ.

Хэрэв бидэнд гичийн үр чинээ өчүүхэн итгэл 
байх юм бол биднийг Бурханы хүүхдүүдэд, 
тухайлбал гэр бүлийнхэндээ болон Сүмийн 
гишүүдэд мөн Сүмийн гишүүн хараахан болоогүй 
байгаа хүмүүст үйлчлэх үед Их Эзэн бидний 
үүрэгт ажилд тулгарах цөхрөл, эргэлзээний уулыг 
нүүлгэхэд тусална.

Ах, эгч нар аа, бидний Христэд итгэх бодит итгэл 
өчүүхэн, бүр хамгийн жижиг гичийн үр төдий 
байхад л амьдрал итгэл, аз жаргал, найдвар, 
хайраар дүүрэн байх болно.

Ахлагч Жорж А.Смит Иосеф Смитийн өөрт нь өгч 
байсан зөвлөгөөг ийнхүү эргэн дурссан юм. “Тэр 
намайг тойрон хүрээлэх ямар ч хүнд бэрхшээлээс 
болж зориг мохож болохгүйг хэлээд, хэрэв Нова 
Скотын хамгийн гүнзгий нүхэнд унаж мөн Роки 
Маунтенс тэр чигээрээ нуран, дээрээс минь 
овоолсон байлаа ч би зориг мохох ёсгүй, харин 
үргэлжлүүлэн тэвчиж, итгэлээ хөгжүүлэн, эр 
зоригоо чангалж, овооны дээр гарч зогсох ёстой 
шүү гэж билээ.”6

Бид “Надад хүч өгөгч Түүгээр би бүгдийг хийж 
чадна”7 хэмээх Паулын тунхаглалыг санах ёстой. 
Харин үүнийг мэддэг байх нь Бурханы өөр нэгэн 
үнэ цэнтэй бэлэг юм.

Миний дурдсанаас өөр олон олон бэлэг бий. 
Өнөөдөр би тэдгээрээс Хүндэтгэлийн өдөр, ариун 
ёслол, бусдын төлөөх үйлчлэл болон Бурханы 
юутай ч зүйрлэшгүй бэлэг болох бидний Аврагч 
зэрэг цөөн хэдийнх нь талаар яримаар байна.

Хүндэтгэлийн өдрийн хүч бол сүмд болон гэр 
орондоо Их Эзэний Сүнсний баяр хөөр, аз жаргал, 
халуун дулаан мэдрэмжийг анхаарал сарниулах 
аливаа зүйлгүйгээр мэдрэх явдал билээ.

Дэндүү олон хүн онлайнд бараг л амьдрах шахаж, 
ухаалаг төхөөрөмжөө өдөр шөнөгүй нүүрэндээ 
нааж мөн чихэндээ чихэвч зүүснээр Сүнсний 
намуухан, зөөлөн дуу хоолойг хааж байна. Хэрэв 
бид цаг зав гарган, чихэвчээ холдуулахгүй л бол 
“Тэмцэлдэхээ больж, намайг Бурхан гэдгийг мэд”8 
хэмээсэн Түүний дуу хоолойг сонсох боломжоо 
алдаж магадгүй. Бид Их Эзэний сүнсээр 
өдөөгдсөн шинэ үеийн техник технологийг 
ашиглах нь буруу биш ч тэдгээрийг ухаалаг 
ашиглах ёстой. Хүндэтгэлийн өдрийн бэлгийг бүү 
март.

Ариун ёслолын цуглаан дээр ариун ёслолоос 
хүртэх адислал нь хэзээ ч хэвшиж зуршсан 
эсвэл хийдэг төдий зүйл болох ёсгүй. Бид түр 
амсхийж, бүхэл бүтэн долоо хоногийн ердөө 70-
хан минутыг амьдралдаа илүү амар амгалан, баяр 
баясгалан, аз жаргалыг олоход зарцуулж болно.

Ариун ёслолоос хүртэж, гэрээгээ шинэчлэх нь 
бидний Түүнийг үргэлж санана гэдгээ Их Эзэнд 
үзүүлж буй тэмдэг юм. Түүний Цагаатгал бол 
Бурханаас өгсөн нигүүлслийн бэлэг билээ.

Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд үйлчлэх онцгой 
эрх нь нэг нэгэндээ үйлчилснээр Түүний 
Хайрт Хүүгийн үлгэр жишээг дагах өөр нэгэн 
боломжийг бидэнд олгодог.

Гэр бүлдээ болон Сүмийн дуудлагат ажилд 
оролцох, түүнчлэн олон нийтийн байгууллагад 
оролцох гэх мэт зарим үйлчлэх боломж албан 
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ёсных байдаг.

Хэрэв хүсэх юм бол Сүмийн эрэгтэй, эмэгтэй 
гишүүдийн аль аль нь амьдарч буй газартаа 
засгийн газрын аль ч түвшний төрийн албанд 
эргэлзэхгүйгээр нэрээ дэвшүүлж болно. 
Бидний дуу хоолой амин чухал төдийгүй манай 
сургууль, хот, улс орнуудад нэн чухал хэрэгтэй. 
Ардчилсан тогтолцоотой газарт олон нийтийн 
хайр хүндлэлийг хүлээсэн, үйлчлэх хүсэлтэй 
эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн төлөө саналаа өгөх 
нь гишүүд бидний үүрэг юм.

Үйлчлэх олон боломж албан ёсны бус буюу ямар 
нэг томилгоогүй байдаг бөгөөд амьдралынхаа 
аяллын явцад уулзаж, тусламжийн гараа сунгахад 
гарч ирдэг. Есүс Бурханыг болон хөршөө хайрлах 
ёстой гэдгийг сайн самари хүний жишээг ашиглан 
хуульчдад заасан.9

Үйлчлэл нь бидэнд Христийн амьдрал, 
тохинууллыг ойлгох цонхыг нээдэг. Тэрээр сударт 
заасанчлан үйлчлэхээр ирсэн бөгөөд “үүнчлэн 
Хүний Хүү үйлчлүүлэхийн тулд бус, харин 
үйлчлэхийн тулд ирсэн бөгөөд амиа олны төлөө 
золиос болгон өгөхөөр ирсэн билээ.”10

Петр “сайныг үйлдэж явсан”11 хэмээх гуравхан 
үгээр Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь 
тохинууллыг хамгийн оновчтой тодорхойлсон 
байдаг.

Их Эзэн Есүс Христ бол Бурханаас ирсэн 
бэлгүүдийн хамгийн үнэ цэнтэй нь билээ. 
Есүс “Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар 
дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй”12 хэмээн хэлсэн.

Нифай “Мөн бидний хүүхдүүд нүглээс 
ангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг 
мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай 
ярьж, бид Христэд баясч, бид Христийн талаар 
номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид 
бошиглолуудынхаа дагуу бичдэг болой”13 гэж 
тунхагласнаар бидний Аврагч ямар чухал болохыг 
тусгасан. Бид бүхий л цаг үед, хаана ч байсан 
Христийг амьдралынхаа төвд байлгах ёстой.

Түүний нэр шүтэн биширдэг газруудад маань 
бичигдсэн байдаг. Бид Түүний нэрээр баптисм 
хүртэн, гишүүнээр батлуулж, томилогдож, 

хишиг хүртэж, гэрлэлтээ лацдан холбуулдаг. Бид 
ариун ёслолоос хүртэж, Түүний нэрийг өөрсөд 
дээрээ хүлээн авч, жинхэнэ Христэд итгэгчид 
болно хэмээн амладаг. Эцэст нь ариун ёслолын 
залбиралд биднээс “үргэлж түүнийг санаж”14 
байхыг хүсдэг.

Маргаашийн ням гарагт бид Христийн амилсны 
баярыг тэмдэглэхэд бэлдэж байхдаа Христ 
бол эрхэм дээд гэдгийг санацгаая. Тэрээр 
бидний хувьд шударга Шүүгч, бидний итгэлтэй 
Өмгөөлөгч, адислагдсан Гэтэлгэгч, сайн Хоньчин, 
амлагдсан Мессиа, жинхэнэ Найз мөн өөр олон 
зүйл билээ. Тэрээр үнэхээр Эцэгийн маань бидэнд 
өгсөн маш үнэ цэнтэй бэлэг.

Шавь байхад биднээс олон зүйлийг шаардаж, 
бид олон зүйлд санаа тавих хэрэгтэй болж мөн 
олон үүрэг даалгавар хүлээдэг. Гэхдээ зарим үйл 
ажиллагаа үргэлж Сүмийн гишүүнчлэлийн төвд 
байх болно. “Иймийн тул, итгэлтэй байгтун; 
чамайг миний томилсон албан тушаалд үүргээ 
биелүүлэгтүн; сул доройчуудад тусал, доош 
унжсан гарнуудыгөргөгтүн, мөн сул дорой 
өвдөгнүүдийг хүчирхэг болгогтун”15 хэмээн Их 
Эзэн зарлигласан.

Энэ бол Сүм ажлаа хийж байгаа хэрэг! Энэ 
бол цэвэр ариун шашин! Бид сүнслэг болон 
материаллаг байдлын хувьд тусламж хэрэгтэй 
байгаа хүмүүст тусалж, тэднийг өргөн, 
хүчирхэгжүүлэх үед сайн мэдээ жинхэнэ утгаараа 
тэнд хэрэгжиж байна гэсэн үг! Энэ нь биднээс 
тэднийг эргэж тойрон, туслахыг шаарддаг.16 
Ингэснээр Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрт 
болон Түүний Цагаатгалд итгэх тэдний итгэлийн 
гэрчлэл зүрх сэтгэлд нь буух болно.

Их Эзэн бидэнд Өөрийн сэргээгдсэн Сүмийн 
гишүүнчлэл зэрэг Бурханаас ирсэн олон арван 
үнэ цэнтэй бэлгээ эрхэмлэн нандигнахад туслан, 
адислах болтугай. Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх 
хүүхдийг хайрлах хайраар дүүргэгдэж, тэдний 
хэрэгцээг харж, нэг нэгнийгээ ойлгон, талархах 
сэтгэлийг нь өсгөн нэмэгдүүлэх замаар сайн 
мэдээний талаарх асуудал, асуултад тодорхой 
бөгөөд эелдгээр хариулах хүсэлтэй байх болтугай.

Есүс Христ бол бидний Аврагч гэдгийг би 
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гэрчилж байна. Энэ Ерөнхий чуулганаар заах 
зүйлс сүнсээр өдөөгдсөн төлөөлөгч, бошиглогч, 
ерөнхий эрх мэдэлтэн мөн Сүмийн ерөнхий албан 
тушаалтан болох удирдах албаны эгч нараас 
бидэнд ирэх болно. Их Эзэний баяр баясгалан, 
амар амгалан бидний хүн нэг бүрийн дээр байх 
болтугай хэмээн би Их Эзэн Есүс Христийн 
нэрээр даруухан залбирч байна, амен. 
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Бид	өөрсдийнхөө	тэнгэрлэг	мөн	чанарыг	ойлгох	
хүчийг	хэрхэн	ашиглаж	чадах	вэ?	Энэ	нь	Бурхан	
Тэнгэрлэг	Эцэгээ	эрэлхийлэхээс	эхэлдэг.

Саяхан би хайртай 
ээжийнхээ хамт хуучин 
явдаг байсан, чулуун 
сүмийн байранд очсон 
юм. Би олон арван 
жилийн өмнө явдаг 
байсан Хүүхдийн 
хэсгийн ангиас 
сонсдож байгаа бяцхан 
хүүхдүүдийн дуу 
хоолойнд татагдан, 
араар нь явж ороод, 
удирдагчдыг нь энэ 

жилийн “Би Бурханы хүүхэд”1 гэдэг сэдвийг зааж 
буйг ажиглав. Дээр үед тэсвэр тэвчээр, хайраар 
дүүрэн багш нар маань дууны цагийн үеэр 
эгнээний захад сууж буй энэ хөдөлгөөнтэй бяцхан 
хүүг “үнэхээр Бурханы хүүхэд юм байх даа? 
Тэгээд хэн түүнийг явуулсан юм бол?”2 гэж байгаа 
юм шиг над руу байсхийгээд л хардаг байсныг би 
санаад, дотроо инээмсэглэв.

“Биднийг Бурханы хүүхдүүд гэдгийг … бидний 
сүнстэй хамт гэрчилдэг”3 тэрхүү Ариун Сүнсэнд 
хүн нэг бүр зүрх сэтгэлээ нээхийг би урьж байна.

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын “Чи бол Бурханы 
хүүхэд.Тэр бол чиний сүнсний Эцэг. Чи сүнсээрээ 
Тэнгэрийн Хааны дээд язгуурт хүүхэд. Уг үнэнийг 
ой ухаандаа тогтоож ав, бүү март. Мөнх бус энэ 
амьдралд хэдэн өвөг дээдсийн удамтай байсан ч 
гэсэн, аль үндэстэн ястныг төлөөлдөг гэдгээс үл 
хамааран, сүнсний угийн бичиг чинь нэг л мөрөнд 
багтана. Чи бол Бурханы хүүхэд!”4 хэмээн хэлсэн 
үгс энгийн бөгөөд үнэ цэнтэй юм.

Бригам Янг “Та… Эцэгээ харах үедээ удаан 
хугацаанд танил байсан нэгнийг харах болно, Тэр 
таныг мутраа дэлгэн, тосон авах болно, тэгэхэд та 
Түүнд тэврүүлж, Түүнийг үнсэх болно”5 хэмээн 
дүрслэн өгүүлжээ.

Òэнгэрлэг мөн чанарын эсрэг дэгдсэн Àгуу их дайн

Мосе Их Эзэнтэй нүүр тулан ярилцаж байхдаа 
өөрийн тэнгэрлэг өвийн тухай мэдэж авсан. Энэ 
явдлын дараа Мосегийн мөн чанарыг мушгин 
гуйвуулахын тулд хорон нарийн санаагаар “Сатан 
түүнийг сорихоор ирж”, “Мосе, хүний хүү, намайг 
шүтэгтүн гэв. Тэгээд … Мосе Сатан уруу харж 
мөн хэлэв: Чи хэн бэ? Учрыг болгоогтун, …
Бурханы хүү байна би” гэж хэлсэн.6

Тэнгэрлэг мөн чанарын талаарх энэ агуу дайн 
нь, Сатан бидний Бурханд итгэх итгэл болон 
Бурхантай харилцах харилцааг устгах зорилгоор 
илүү хөнөөлт зэвсгийг гаргаж ирсээр байгаа 
тул улам даамжирсаар байна. Талархууштай нь, 
бид өөрсдийнхөө бодит мөн чанарын талаарх 
тодорхой алсын хараа, ойлголтоор бүр анхнаасаа 
адислагдсан юм. “Тэгээд Бурхан - Бид дүр 
төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг буй 
болгоё”7 хэмээн айлдсан ба амьд бошиглогчид 
“[Хүн] бүр Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн хайртай сүнслэг 
охин, хүү нь бөгөөд хүн бүр бурханлиг шинж 
чанар, хувь тавилантай юм”8 хэмээн тунхагладаг.

Эдгээр үнэнийг эргэлзээгүйгээр9 мэдэж авах 
нь бидэнд өөрсдийн бүх төрлийн зүдгүүр, 
бэрхшээл, зовлонг туулахад тусалдаг.10 “Бид 
[хувийн асуудалтай байгаа] хэн нэгэнд хэрхэн 
тусалж чадах вэ?” гэж асуухад Бурханы төлөөлөгч 
“Тэдэнд өөрсдийнх нь мөн чанар болон зорилгынх 
нь тухай сурга”11 гэж заасан.

Би Бурханы хүүхэд үү?

ÀÕËÀÃ× ÁÐÀÉÍ К.ÒÝÉËÎÐ
ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ
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“Íадад байгаа хамгийн хүчтэй мэдлэг”

Эдгээр хүчтэй үнэн нь өсвөр насны хүүхэд 
байхдаа зам тээврийн ноцтой осол гаргасан миний 
найз Жэнийн12 амьдралыг өөрчилж чадсан юм. 
Түүний бэртэл хүнд байсан хэдий ч нөгөө жолооч 
эмэгтэй нь амь насаа алдсан байсан тул тэр 
өгүүлшгүй их шаналж байв. “Хэн нэгэн ээжийгээ 
алдсан, энэ нь бүгд миний буруугаас болсон” гэж 
тэр хэлдэг байлаа. Хэдхэн хоногийн өмнө босож 
зогсоод, “Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн хайртай охид 
бөгөөд Тэр бидэнд хайртай”13 гэж уншиж байсан 
тэрээр одоо “Тэр надад яаж хайртай байж чадах 
юм бэ?” гэж асууж байв.

“Бие махбодын өвчин зовуурь алга болсон боловч 
би сэтгэл санааны болон сүнслэг шарх маань хэзээ 
ч эдгэрэхгүй байх гэж бодож байсан” гэж тэр 
хэлсэн юм.

Жэн тэсэж үлдэхийн тулд сэтгэлийн мэдрэмжээ 
гүн нууж, хоосон хөндий, хөшүүн нэгэн болж 
хувирав. Нэг жилийн дараа тэр ослынхоо тухай 
ярих чадвартай болсон бөгөөд сүнслэгээр 
өдөөгдсөн нэгэн зөвлөх түүнийг өдөр бүр “Би 
Бурханы хүүхэд” гэдэг үгсийг бичиж, 10 удаа 
хэлж байхыг урьсан байна.

Тэр “эдгээр үгийг бичих нь амархан байсан ч 
би ингэж хэлж чадахгүй байсан. … Энэ дэндүү 
бодит болгож байсан, харин би Бурхан намайг 
Өөрийнхөө хүүхэд байлгахыг хүсэж байгаа 
гэдэгт итгэхгүй байсан. Би эвхрэн хэвтээд уйлдаг 
байлаа” хэмээн дурсан ярьсан юм.

Нэлээд хэдэн сарын дараа, эцэст нь Жэн энэ 
даалгаврыг өдөр бүр бүрэн биелүүлэх чадвартай 
болжээ. Тэрээр “Би Бурханаас гуйж мөн 
өөрийнхөө сэтгэлийг уудлан ярьдаг байсан. … 
Тэгээд би энэ үгсэд итгэж эхэлсэн юм” гэж ярив. 
Энэхүү итгэл нь түүний шархалсан сүнсийг 
эдгээж эхлэх боломжийг Аврагчид олгосон байна. 
Мормоны Ном түүнд Аврагчийн Цагаатгалаас 
ирэх тайтгаруулалт болоод зоригийг авчирч 
өгсөн.14

“Христ миний шаналал, уй гашуу, гэмшлийг 
мэдэрсэн. Би Бурханы цэвэр хайрыг мэдэрсэн 
бөгөөд ийм хүчтэй зүйлийг би өмнө нь мэдэрч 

байгаагүй! Би Бурханы хүүхэд гэдгээ мэдэж 
байгаа маань надад байгаа хамгийн хүчтэй мэдлэг 
юм!” гэж Жэн өгүүлжээ.

Áурхан Òэнгэрлэг Ýцэгээ мэдэхээр эрэлхийлэх нь

Бид өөрсдийнхөө тэнгэрлэг мөн чанарыг ойлгох 
хүчийг хэрхэн ашиглаж чадах вэ? Энэ нь Бурхан 
Тэнгэрлэг Эцэгээ эрэлхийлэхээс эхэлдэг.15 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Бурханы 
хүүхдийг Түүний талаар болон Түүний Хайрт 
Хүүгийнх нь талаар илүү ихийг мэдэхийг 
эрэлхийлэх үед гайхамшигтай зүйл тохиолддог”16 
хэмээн гэрчилсэн.

Аврагчийн талаар мэдэж авч мөн Түүнийг дагах 
нь бидэнд Эцэгээ мэдэж авахад туслах болно. 
“[Өөрийн Эцэгийн] мөн чанарын бодит илрэл 
…”17 болсон Есүс “Эцэгээс хийж харуулсныг нь 
Хүү хийхээс Хүү юуг ч Өөрөөсөө хийдэггүй”18 
гэж сургасан. Христийн үг, үйлс бүр нь Бурханы 
жинхэнэ мөн чанар ба бидний Түүнтэй харьцах 
харилцааг харуулдаг.19 Ахлагч Жэффри Р.Холланд 
“Бүх нүх сүвээс нь цус гарч, өвдөж шаналсны 
улмаас орь дуу тавихдаа ч Тэрээр үргэлж 
эрэлхийлж, тэмүүлдэг байсан Түүнийг буюу 
Өөрийн Эцэгийг эрж хайж байсан. Тэр ‘Абба’ 
буюу ‘Аав аа’ хэмээн уйлсан” гэж заасан юм.20

Есүс Гетсеманид байхдаа Өөрийнхөө Эцэгийг 
хичээнгүйлэн хайсны адил залуу Иосеф Смит 
Ариун ойн цоорхойд Бурханыг залбиран хайсан. 
Иосеф “Харин та нарын хэн нэгэн нь мэргэн 
ухаанаар дутвал, Бурханаас гуйг”21 гэснийг 
уншаад, залбирахаар явсан билээ.

Тэрээр “Би … өвдөг сөгдөн суугаад, зүрх 
сэтгэлийнхээ хүслүүдийг Бурханд өргөж эхлэв. …
Би … өөрийнхөө чанх орой дээр … гэрлэн багана 
… харлаа. …
… Гялалзсан өнгө хийгээд алдар сууг нь 
дүрслэхийн аргагүй хоёр Хүн миний дээр агаарт 
зогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай 
ярьж, намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх 
уруугаа зааж хэлэв—[Иосеф,] Энэ бол Миний 
Хайртай Хүү. Түүнийг Сонс!”22 гэж бичжээ.

Бид Аврагчийн болон бошиглогч Иосефын үлгэр 
жишээг дагаж, Бурханыг хичээнгүйлэн хайхдаа 
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Жэнтэй адил маш бодитойгоор Тэнгэрлэг Эцэг 
биднийг нэрээр маань мэддэг бөгөөд бид Түүний 
хүүхдүүд гэдгийг ойлгох болно.

“Нүглийг эсэргүүцэж чадах үр удмыг”23 өсгөхийг 
хичээх явцдаа ажилдаа дарагдан, живж байгаа 
мэт мэдрэмжийг мэдэрдэг залуу ээж нарт хэлэхэд, 
Бурханы төлөвлөгөөнд та бүгд гол дүрийг эзэлж 
байгаа гэдгээ хэзээ ч битгий дутуу үнэлээрэй. 
Сэтгэлийн дарамт ихтэй үед, тухайлбал, бага 
балчир хүүхдийнхээ араас хөөцөлдөж байхад 
тань болон гал тогооны өрөөнөөс гарч ирж байгаа 
хиншүүний үнэрээр сэтгэлээ зориулан хийж 
байсан оройн хоол нь шатаалт тахил болчихоод 
байгааг мэдэх үед Бурхан та бүгдийн хамгийн 
хүнд, хэцүү өдрүүдийг ариусган адисалдаг 
гэдгийг мэдэж аваарай. “Би чамтай хамт, чи 
битгий ай!”25 хэмээн Тэр тайтгаруулдаг. Жой 
Д.Жонс эгчийн “Хүүхдүүд маань өөрсдийнхөө 
тэнгэрлэг мөн чанарыг ойлгох эрхтэй”26 хэмээн 
хэлсэн итгэл найдварыг биелүүлэх ажилд тань бид 
та бүгдийг хүндэлдэг.

Би Бурханыг болон Түүний Хайрт Хүүг 
эрэлхийлэхэд хүн бүрийг урьж байна. “Мормоны 
Номоос өөр хаана ч эдгээр үнэнийг илүү 
тодорхой, илүү хүчтэй заадаггүй”27 хэмээн 
ерөнхийлөгч Нэлсон хэлсэн. Хуудсыг нь нээгээд, 
Бурхан “[бидний] сайн сайхан болон аз жаргалын 
төлөө бүх зүйлийг”28 хийдэг гэдгийг болон Тэрээр 
“нигүүлсэл, ач ивээлээр дүүрэн, уурлахдаа удаан, 
удаан тэвчиж тэсвэрлэдэг, сайн сайхан бүхнийг 
агуулсан байдаг”29 гэдгийг мөн “[Түүнд] бүгд 
адил”30 гэдгийг сурч аваарай. Хэрэв та гомдсон, 
алдагдсан, айсан, сэтгэл гонсойсон, гунигласан, 
өлссөн эсвэл амьдралын бэрхшээл дунд ганцаараа 
орхигдсон31 мэт санагдаж байгаа бол Мормоны 
Номоо нээгээрэй, тэгвэл та “Бурхан хэзээ ч 
биднийг орхихгүй. Тэр хэзээ ч орхиогүй бөгөөд 
хэзээ ч орхихгүй. Тэр ингэж чадахгүй. [Ингэх нь] 
Түүний шинж чанарт байдаггүй”32 гэдгийг мэдэж 
авах болно.

Эцэгийг мэдэж авах нь бүх зүйлийг өөрчилдөг 
бөгөөд ялангуяа, Түүний зөөлөн Сүнс бидний 
үнэн мөн чанарыг болон Түүний мэлмийд агуу 
үнэ цэнтэй гэдгийг батлахад зүрх сэтгэл маань 
өөрчлөгддөг.33 Бид Түүнээс залбиран гуйж, 
судраас судалж, дуулгавартай хичээж чармайснаар 

Түүнийг эрэлхийлэх үед Бурхан бидэнтэй хамт 
гэрээт замаар маань алхдаг.

Áурханы мөн чанарын эрхэм байдал—Ìиний 
гэрчлэл

Би эцгүүдйинхээ Бурханд,34 “Би бүхнийг чадагч 
Бурханд”35 хайртай бөгөөд Тэр биднийг уй 
гашууд автсан үед хамт уйлдаг, шударга бус 
байдлыг маань тэсвэр тэвчээртэйгээр зэмлэдэг 
мөн биднийг “[Түүнийг] мэдэхийн тулд бүх 
нүглүүдээ орхихоор”36 эрэлхийлэхэд баярладаг. 
“Өнчидийн эцэг нь”37 мөн ганцаардсан нэгний 
хамтрагч нь байдаг Түүнийг би шүтэн биширдэг. 
Би Бурханыг, Өөрийнхөө Эцэгийг мэддэг болсон 
гэдгээ талархан гэрчилж байна мөн Түүний төгс 
төгөлдөр байдал, шинж чанарууд ба “Түүний мөн 
чанарын Эрхэмсэг байдлыг”38 гэрчилж байна.

Мөн бидний хүн нэг бүр “Цорын ганц Бурхан 
[Түүнийг] болон [Түүний] илгээсэн Есүс 
Христийг”39 таньж мэдэхийн тулд ирж буй 
Бурханы хүүхдийн хувьд “төрснөөр олгогдсон 
язгуурт эрхээ”40 бодитоор нь ойлгож, хүндлээсэй 
хэмээн би үнэн сэтгэлээсээ Есүс Христийн нэрээр 
залбирч байна. Амен. 
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Бусдын	бидний	“эсрэг	үйлдсэн	зөрчл[ийг]”	
өгөөмрөөр	уучлан	өршөөж	сурснаар	бид	
бүгд	илэрхийлэхийн	аргагүй	амар	амгаланг	
хүлээн	авч,	Аврагчийн	хамтран	зүтгэгч	болох	
боломжтой.

“Харин долоо 
хоногийн эхний өдөр 
эрт үүрээр тэд булш 
уруу ирэхдээ, бэлдсэн 
анхилуун үнэртнээ 
авчрав.

Булшнаас хадыг 
өнхрүүлэн 
зайлуулсныг тэд 
хараад, дотогш орсон 
боловч Эзэн Есүсийн 
цогцсыг олсонгүй.

Үзэгтүн, тийнхүү тэднийг тэвдэн мэгдэж байтал 
гэрэлтсэн хувцастай хоёр хүн гэнэт тэдний хажууд 
зогсож байлаа.

Мөнөөх эмэгтэйчүүд айн сандарч, нүүрээ газар 
хүртэл бөхийлгөсөнд тэд—Та нар юунд үхэгсдийн 
дунд амьд Нэгэнийг хайна вэ?

Тэр энд байхгүй, харин Тэр амилсан.”1

Маргааш Христийн амилсны баярын ням 
гаргаар бид Есүс Христийн бидний төлөө хийсэн 
зүйлсийг онцгойлон дурсан санана. Учир нь 
“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын 
ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч 
мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм.”2 Эцэстээ 
бид Түүнтэй адил амилж, мөнхөд амьдрах болно.

Хэрэв бид наманчлах боломж, үүрэг хариуцлагаа 
хүлээн авах юм бол Есүс Христийн Цагаатгалын 
гайхамшгийн ачаар нүгэл болон буруу үйлийнхээ 

өршөөлийн бэлгийг мөн адил хүлээн авах 
боломжтой. Түүнчлэн шаардлагатай ёслолуудыг 
хүртэж, гэрээнүүдийг сахиж, зарлигуудыг 
дагаснаар бид мөнх амьдрал болон өргөмжлөлийг 
хүлээн авах болно.

Өнөөдөр би бидний Аврагч, Гэтэлгэгч, Есүс 
Христийн бидэнд өгсөн амин чухал, үнэт бэлэг 
болох өршөөл дээр төвлөрөхийг хүсэж байна.

1982 оны 12-р сарын нэгэн орой миний эхнэр 
Тэрри бид хоёрыг Айдахо, Покателло дахь 
гэртээ байх үеэр нэгэн утасны дуудлага сэрээсэн 
юм. Намайг утсаа авахад зөвхөн уйлж байгаа 
дуу сонсогдов. Эцэст нь эгч маань “Томми нас 
барчихлаа” гэж арай хийн хэлэв.
Колорадо мужийн Денвер хотын захад 20 настай 
согтуу жолооч зогс гэсэн гэрлийн дохиог үл 
тоомсорлон цагт 85 миль буюу 135 километрийн 
хурдтай давхиж байгаад миний отгон дүү 
Томмигийн машиныг мөргөж, дүү маань эхнэр 
Жоаныхаа хамт хоёулаа газар дээрээ амьсгал 
хураасан байлаа. Тэд Христийн мэндэлсний 
баярын үдэшлэг тараад, гэртээ үлдсэн бяцхан 
охин дээрээ очихоор явж байжээ.

Эхнэр бид хоёр тэр даруй Денвер рүү нисэж 
очин, цогцос хадгалах байранд ирэв. Бид эцэг 
эх, ах дүү нартайгаа хамт цугларан, хайрт 
Томми, Жоан хоёрынхоо хойноос гашуудаж 
байлаа. Бид тэднийгээ ямар ч утга учиргүй гэмт 
үйлдлийн улмаас алдсан байв. Бидний зүрх сэтгэл 
шимширч, хэрэгтэнд уурлах уур хилэн сэтгэл 
дотор минь асаж эхлэв.

Томми Нэгдсэн Улсын Хууль зүйн хэлтэст 
хуульчаар ажиллаж байсан бөгөөд уугуул 
америкчуудын газар нутаг, байгалийн нөөцийг 
хамгаалах тухайд хүчтэй өмгөөлөгч байсан юм.

Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа автомашинаар 

Эзэн уучилсны адил та нар ч бас уучил
ÀÕËÀÃ× ËÀÐÐÈ Æ.ÝКÎ ÕÎК

ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ
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хүний амь хөнөөсөн хэрэгт буруутгагдсан 
залуугийн шүүх хурал болов. Уй гашуу, зовлон 
шаналлын үеэр эцэг эх болон том эгч Кэйти 
маань уг шүүх хуралд оролцсон юм. Согтуугаар 
машин жолоодож явсан залуугийн эцэг эх ч тэнд 
байсан бөгөөд шүүх хурлын дараа тэд сандал дээр 
суугаад, мэгшин уйлж байв. Аав, ээж, эгч маань 
тэдэнтэй ойролцоо сууж байсан бөгөөд сэтгэлээ 
барих гэж хичээж байлаа. Хэсэг хугацааны дараа 
миний аав, ээж, эгч босоод, жолоочийн эцэг эх 
дээр очиж, тэдэнд уучилснаа хэлэн тайвшруулжээ. 
Эрэгтэйчүүд нь гар барилцаж, эмэгтэйчүүд гар 
гараа атгалцсан байв. Тэд бүгд гашуудан, нулимс 
урсгаж байсан нь хоёр гэр бүлийнхэн хоёулаа 
асар их зовлон шаналалд унасан байсныг илтгэж 
байлаа. Ээж, аав, Кэйти нар сэтгэлийн хат, зүрх 
зоригоо гарган, манай гэр бүлийнхэнд өршөөл 
уучлал гэж яг юу болохыг харуулсан юм.

Тэр үед өршөөлийн гараа сунгасан явдал миний 
зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлэн, илаарших үүд 
хаалгыг нээж өгсөн билээ. Цаг хугацаа өнгөрсөөр 
би хэрхэн уучлах зүрх сэтгэлтэй болж болох 
талаар суралцсан юм. Зөвхөн Амар амгалангийн 
Ханхүүгийн тусламжийг хүлээн авснаар бидний 
зовлонгийн ачаа хөнгөрнө. Би Томми, Жоан 
хоёрыг зүрх сэтгэлдээ үргэлж санагалздаг ч 
өршөөл одоо надад тэднийг хязгааргүй баяр 
хөөрөөр эргэн дурсах боломжийг олгосон. Бид 
мөн дахин гэр бүлээрээ хамтдаа байх болно 
гэдгийг би мэднэ.

Үүгээр би хууль бус үйлдлийг зөвтгөж байгаа 
юм биш ээ. Хувь хүн өөрийн хийсэн гэмт хэрэг 
болон нийгэмд үйлдсэн буруу үйлдлийнхээ 
хариуцлагыг хүлээх ёстой гэдгийг бид сайн мэднэ. 
Гэхдээ Бурханы охид, хөвгүүдийн хувьд бид Есүс 
Христийн сургаалыг дагадаг бөгөөд бусад хүн 
өршөөл хүлээн авах эрхгүй байж болох ч уучлах 
ёстой гэдгийг бас мэднэ.

Аврагч ийн заасан байдаг.

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

Харин хэрэв та нар хүмүүсийг уучлахгүй бол Эцэг 
тань мөн та нарын алдааг уучлахгүй.”3

Бусдын бидний “эсрэг үйлдсэн зөрчл[ийг]” 
өгөөмрөөр уучлан өршөөж сурснаар бид бүгд 
илэрхийлэхийн аргагүй амар амгаланг хүлээн авч, 
Аврагчийн хамтран зүтгэгч болох боломжтой. 
Ийнхүү хамтран зүтгэгч болох нь Аврагчийн 
хүчийг гарцаагүй, мартахын аргагүй арга замаар 
бидний амьдралд татан авчирдаг.

Төлөөлөгч Паул

“Тиймээс Бурханаар сонгогдсон, ариун хийгээд 
хайрлагдсан хүмүүсийнхээ хувьд та нар өрөвч 
зүрх, энэрэл, даруу байдал, дөлгөөн зан, 
тэвчээрийг өмс.
Ингэхдээ нэг нэгнээ хүлцэж, бие биеэ уучилж, … 
Эзэн уучилсны адил та нар бас уучил”4 хэмээн 
зөвлөсөн.

Их Эзэн Өөрөө

“Иймийн тул, та нар бие биенээ уучлах ёстойг та 
нарт хэлнэ би; учир нь ах дүүгийнхээ зөрчлийг үл 
уучилдаг тэрээр Их Эзэний өмнө буруушаагдахаар 
зогсох буюу; учир нь түүнд илүү их нүгэл үлддэг 
болой.

Их Эзэн, бибээр өршөөх түүнийгээ би өршөөх 
болно, харин бүх хүмүүнийг уучлах нь та нараас 
шаардагдана”5 хэмээн тунхагласан.

Бидний Аврагч, Гэтэлгэгч Есүс Христийн 
сургаалууд тодорхой билээ. Хэрэв нүгэлтэн 
өршөөл хүлээн авахыг хүсэж байвал тэрээр 
бусдыг уучлах хүсэлтэй байх ёстой.6

Ах, эгч нар аа, зовлон шаналал авчирсан хүмүүс 
бидний амьдралд байдаг уу? Бид дургүйцэл, 
уур хилэнгээ бүрэн үндэслэлтэй гэж бодон, 
дотроо хадгалсаар байгаа юу? Бидний бардамнал 
бусдыг өршөөж, тавьж явуулахад саад болж 
байна уу? Би та бүхнийг бүрэн уучлан өршөөж, 
дотроосоо илааршихад уриалж байна. Хэдийгээр 
өршөөл өнөөдөр ирэхгүй байж болох ч хэрэв бид 
өршөөхийг хүсэж, үүний төлөө ажиллах юм бол 
дүүг минь нас барсны дараа өршөөл надад ирсний 
адил та нарт ч мөн адил ирэх болно.

Өршөөлийн амин чухал хэсэгт өөрсдийгөө 
уучилж өршөөх явдал ордог гэдгийг бүү март.
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“Нүглүүдээ наманчилсан тэрээр, мөнхүү тэр 
нь өршөөгддөг ажгуу, мөн Их Эзэн, бибээр 
тэдгээрийг нь цаашид санах нь үгүй”7 хэмээн Их 
Эзэн хэлсэн.

Өнөөдөр Есүс Христийг дурсан санаж, Түүний 
үлгэр жишээг дагана уу хэмээн би та бүхнийг 
уриалж байна. Тэрээр Голгот дээрх загалмай дээр 
зовж шаналж байхдаа “Аав аа, тэднийг уучлаач. 
Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна”8 
хэмээн хэлж байсан.

Өршөөлийн сүнстэй байж, миний аав, ээж, эгчийн 
адил үйлдсэнээр бид “Амар амгаланг Би та нарт 
үлдээнэ. Би Өөрийн амгалангаа та нарт өгнө. 
Ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг Би та нарт өгч 
байна. Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бүү ай”9 гэсэн 
Аврагчийн амлалтыг ухааран ойлгох боломжтой.

Бид Есүс Христийн сургаалыг анхааралтай 
сонсож, Түүний үлгэр жишээг даган бусдыг 
уучилж, өршөөх юм бол энэхүү амар амгалан 
бидний амьдралд ирэх болно гэдгийг би гэрчилж 

байна. Биднийг уучлан өршөөх үед Аврагч 
биднийг хүчирхэгжүүлж, Түүний хүч, баяр 
баясгалан амьдралд маань урсан орж ирэх болно 
гэдгийг би амлаж байна.

Булш хоосон. Христ амьд бөгөөд би Түүнийг 
мэднэ. Би Түүнд хайртай! Түүний хүчирхэгжүүлэх 
хүч болох нигүүлсэл нь бүхнийг илааршуулахад 
хангалттай билээ. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Бид	Их	Эзэний	Өөрийнх	нь	ажил	тэнгэрлэгээр	
өгөгдсөн	арга	замаар	гүйцэлдэж	мөн	Их	Эзэний	
төлөөлөгч,	Бурханы	бошиглогч	зөв	газартаа	
байгаад	баярлаж	болно.

Тэнгэрлэг үйл явдлаар 
дүүрэн энэхүү өдөр 
Ариун Сүнс бидний 
хүн бүхэнтэй хамт 
байгаасай хэмээн би 
хичээнгүйлэн залбирч 
байна. Бид онцгой 
ариун хуралдайгаар 
энэ эрин үеийн 17 
дахь бошиглогчийн 
дэмжигдэн батлагдаж 
байгааг хамтдаа 
гэрчилсэн маань 

хамгийн ихээр сэтгэл хөдөлгөлөө.

Өнөөдөр намайг Их Эзэнийг надаар юуг хэлүүлэх 
гэж буйг нь мэдэхээр удирдамж эрэлхийлэх үед 
оюун санаа минь шинээр дуудагдсан Тэргүүн 
Зөвлөлтэй хийсэн саяхны ярилцлага руу 
чиглүүлэгдсэн юм. Энэ ярилцлагын үеэр нэг 
зөвлөх нь “Сүмийн гишүүд маань манай шинэ 
бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоний 
дуудлага болон Ерөнхий чуулганы онцгой ариун 
хуралдай ямар их чухал ач холбогдолтой, ариун 
нандин зүйл болохыг ухаарна гэдэгт найдаж 
байна” хэмээн хэлсэн юм. Тэрээр цааш нь, “Арван 
жил өнгөрчээ. Сүмийн олон хүн, тэр тусмаа өсвөр 
үеийнхэн ийм зүйлийг өмнө нь харж байгаагүй 
байх эсвэл бүр санах ч үгүй байгаа” гэв.

Энэ нь надад өмнөх туршлагыг маань сануулсан 
юм. Миний санаж байгаа анхны бошиглогч 
бол ерөнхийлөгч Дэвид О.Маккэй билээ. Би 
түүнийг таалал төгсөх үед 14 настай байсан. 
Түүнийг таалал төгсөх үед төрж байсан 
мэдрэмжийг, ээжийнхээ уйлж байсныг болон гэр 

бүлийнхнийхээ мэдэрч байсан уй гашууг би санаж 
байна. 

“Ерөнхийлөгч Дэвид О.Маккэйг адислаач” гэсэн 
үгс түүнийг нас барсны дараа ч гэсэн залбирах 
тоолонд амнаас минь өөрийн эрхгүй гарч, бүр 
амны уншлага болсон байлаа. Дараа дараагийн 
залгамж халаа бошиглогчдын талаар өмнөх 
бошиглогчидтой адил итгэл үнэмшил, мэдрэмж 
зүрх сэтгэл, оюун санаанд минь төрөх эсэх талаар 
би гайхаж билээ. 

Гэхдээ эцэг эхчүүд өөрсдийн хүүхэд бүрд хайртай 
байдгийн адил би ерөнхийлөгч Дэвид О.Маккэйн 
дараагийн ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смит 
болон түүнээс хойших Харолд Б.Лий, Спэнсэр 
В.Кимбалл, Эзра Тафт Бэнсон, Ховард В.Хантэр, 
Гордон Б.Хинкли, Томас С.Монсон төдийгүй 
өнөөдрийн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон зэрэг 
бошиглогч бүрийн талаар гэрчлэлтэй болж, 
тэднийг гэсэн хайр, тэдэнтэй холбогдох холбоосыг 
олсон. Би бошиглогч бүрийг чин сэтгэлээсээ гараа 
өргөн, зүрх сэтгэлдээ баяр хөөртэйгөөр дэмжсэн.

Хайртай бошиглогчдоо таалал төгссөний дараа уй 
гашуу, гарз хохирлыг мэдрэх нь хэвийн зүйл. Гэвч 
дэлхий дээр амьд бошиглогчийг дуудан, дэмжин 
батлах Сэргээлтийн агуу адислалыг мэдэрснээр 

Бошиглогчийн зүрх сэтгэл

ÀÕËÀÃ× ÃÀÐÈ È.ÑÒÈÂÝÍÑÎÍ
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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бидний гуниг зовлон баяр баясгалан, итгэл 
найдвараар солигддог.

Тиймээс, би өнгөрсөн 90 хоногийн турш харж 
ажигласан энэхүү тэнгэрлэг үйл явцын талаар та 
бүхэнтэй хуваалцъя. Би эдгээрийг дөрвөн хэсэгт 
хуваан тайлбарлана. 

Нэгдүгээрт, бошиглогч маань таалал төгсөж, 
Тэргүүн Зөвлөл татан буугдсан тухай; хоёрдугаарт, 
шинэ Тэргүүн Зөвлөлийг дахин зохион байгуулах 
хүртэлх хүлээлтийн хугацаа; гуравдугаарт, шинэ 
бошиглогчийг дуудах тухай; дөрөвдүгээрт, ариун 
хуралдайгаар шинэ бошиглогчийг болон Тэргүүн 
Зөвлөлийг дэмжин батлах тухай юм.

Áошиглогч таалал төгсөв
   

2018 оны 1-р сарын 2-нд бидний хайрт бошиглогч 
Томас С.Монсон хөшигний цаад талд гарсан 
билээ. Тэрээр бидний зүрх сэтгэлд үүрд хоногшин 
үлдэх болно. Ерөнхийлөгч Монсонг таалал 
төгсөх үед ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн 
хэлсэн “Түүний амьдралын хамгийн гол шинж 

чанар нь ядуу болон өвдсөн зовсон хүмүүст, 
бүр бүх дэлхийн хүн бүрд яг л Аврагч шиг хүрч 
санаа тавих явдал байсан юм”1 гэсэн үгс бидний 
мэдрэмжийг төгс илэрхийлж байна.

Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл

“Тэнгэрийн хаяа руу нэг од харвахад, нөгөө нь 
тодрон гарч ирдэг шиг үхэл, амьдрал хоёр ээлжлэн 
байдаг.

Их Эзэний ажил дундаршгүй. Бүр 
хүчирхэг удирдагчийг нас барахад ч Сүм 
удирдлагагүйгээр нэг ч хором болдоггүй бөгөөд 
хаант улсаа тасралтгүй, залгамж холбоо бүхий 
байлгадаг найрсаг Бурхандаа талархъя. Энэ 
эрин үеэс өмнө хүмүүс нэгэнт өнгөрсөн хэмээн 
… хүндэтгэлтэйгээр булшийг хааж, нулимсаа 
арчин, ирээдүй өөд хардаг байлаа”2 хэмээн 
тайлбарлажээ.

Òөлөөлөгчийн үе

Бошиглогчийг нас барсны дараа Тэргүүн 
Зөвлөлийг дахин зохион байгуулах хүртэлх 
хугацааг “төлөөлөгчийн үе” гэж хэлж байгаа 
юм. Энэ хугацаанд чуулгын ерөнхийлөгчийн 
удирдлаган доор Арван хоёрын Чуулгын 
төлөөлөгчид Сүмийн удирдлагыг гартаа авах 
түлхүүрүүдийг хамтдаа атгадаг. Ерөнхийлөгч 
Жозеф Ф.Смит “Сүмд үргэлж тэргүүлэгч байх 
ба хэрэв үхэл эсвэл өөр бусад шалтгаанаар 
Сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл үгүй болбол 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл дахин зохион 
байгуулагдах хүртэл арван хоёр төлөөлөгч 
Сүмийн дараагийн тэргүүлэгч болдог” гэж 
заасан.3

  
Хамгийн сүүлд тохиосон энэ үе ерөнхийлөгч 
Монсоны таалал төгссөн 1-р сарын 2-ны өдрөөс 
эхэлж, 12 өдөр үргэлжлээд, 1-р сарын 14-ний 
өдөр дууссан. Тэрхүү Хүндэтгэлийн өдөр Арван 
хоёрын Чуулгын ерөнхийлөгч, ахмад төлөөлөгч 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоний тэргүүлэх 
удирдлаган доор Арван хоёрын Чуулга 
залбирал, мацаг барилтын сүнстэйгээр Солт 
Лэйкийн ариун сүмийн дээд давхрын өрөөнд 
уулзсан юм.
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Øинэ бошиглогчийг дуудав

Энэхүү ариун бөгөөд мартагдашгүй уулзалтаар 
хагас тойрог хэлбэртэй байрлуулсан 13 сандал 
дээр төлөөлөгчөөр үйлчилсэн хугацааны эрэмбээр 
дараалан сууж, тогтсон хэв маяг, нэгдмэл санаа, 
зохион байгуулалттай дэг жаягийн дагуу ах нар 
бүгд гараа өргөж, эхлээд Тэргүүн Зөвлөлийн 
зохион байгуулалтыг дэмжиж, дараа нь Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн ерөнхийлөгчөөр ерөнхийлөгч Рассэлл 
Марион Нэлсонийг дэмжин батлав. Ийнхүү 
дэмжин баталсны дараа Арван хоёрын Чуулга 
ерөнхийлөгч Нэлсонийг томилж, онцгойлон 
адислахын тулд түүнийг тойрон зогсоод, толгой 
дээр нь гараа тавьж, хамгийн ахмад төлөөлөгч нь 
үг хэлсэн юм.

Тэгээд ерөнхийлөгч Нэлсон өөрийн зөвлөхүүдээр 
ерөнхийлөгч Даллин Харрис Өүкс, ерөнхийлөгч 
Хэнри Бэннион Айрингийг тус тус нэрлэсэн 
бөгөөд Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ерөнхийлөгчөөр ерөнхийлөгч Өүксийг, Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгчийн үүрэг 

гүйцэтгэгчээр Мэлвин Рассэлл Баллард нарыг 
нэрлэсэн. Мөн үүнтэй адилаар, ерөнхийлөгч 
Нэлсон дэмжин батлах саналын дараа эдгээр ах 
бүрийг өөрсдийнх нь албан тушаалд онцгойлон 
адислав. Энэ бол үнэхээр ариун нандин, Сүнсээр 
бялхсан баярт үйл явдал байлаа. Бидний байнга 
гуйн залбирдаг Их Эзэний маань хүслийг тэрхүү 
өдрийн үйл явдал, үйл ажиллагаа тод томруун 
харуулж байсан гэдгийг би онцгойлон та бүхэнд 
гэрчилж байна.

Ерөнхийлөгч Нэлсонийг томилж, Тэргүүн 
Зөвлөлийг дахин зохион байгуулснаар 
төлөөлөгчдийн үе өндөрлөж, гайхалтайгаар 
шинээр томилогдсон Тэргүүн Зөвлөл газар дэлхий 
дээрх Их Эзэний хаант улсыг удирдах ажлыг нэг ч 
хором саатуулалгүй эхлүүлсэн юм.

Îнцгой ариун хуралдай

Энэ өглөө уг тэнгэрлэг үйл явц “Учир нь сүмд 
бүх зүйлс эмх цэгцэд, мөн нийтийн дэмжлэгээр, 
итгэлийн залбирлаар хийгддэг байх ёстой”4 
гэсэн Сургаал ба Гэрээнд гардаг судрын 
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хэсэгтэй нэг шугаманд очиж, “гурван тэргүүлэгч 
дээд санваартан, … Сүмийн ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийг бүрдүүлэн итгэл, үнэмшил, Сүмийн 
залбирлаар дэмжигдсэн юм.”5

Ахлагч Дэвид Б.Хэйт урьд өмнө болж өнгөрсөн, 
өнөөдрийн бидний оролцсонтой адил үйл явдлын 
талаар дараах зүйлийг хэлжээ.

“Бид тэнгэрлэг зүйлс дээр тулгуурлан үйлдэх 
онцгой ариун хуралдай бүхий хамгийн ариун 
нандин үйл явдалд оролцож, гэрч болдог. Хуучин 
цагт байсан шиг, дэлхий даяарх гэгээнтнүүд Их 
Эзэний Сүнсийг бялхтал ихээр хүлээн авахын 
тулд маш их залбирч, мацаг барьж байгаа нь … 
энэ өглөөний энэхүү үйл явдлаас тод томруун 
харагдлаа.

Нэрнээс нь харахад л онцгой ариун хуралдай бол 
Тэргүүн Зөвлөлийн удирдлагаар гэгээнтнүүдийн 
цугларч үйлддэг ариун нандин, амар тайван, 
хүндэтгэлтэй үйл явдал билээ.”6

Ах, эгч нар аа, бид Их Эзэний Өөрийнх нь ажил 
тэнгэрлэгээр өгөгдсөн арга замаар хийгдэж мөн 
Их Эзэний маань төлөөлөгч, Бурханы бошиглогч 
зөв газартаа байгаад баярлаж, бүр “Хосанна!” 
хэмээн хашгирч болно.

Åрөнхийлөгч Ðассэлл Ì.Íэлсон

Тэнгэрлэгээр томилох энэхүү үйл явц тэнгэрлэгээр 
дуудагдсан өөр нэгэн бошиглогч руу хөтөлж 
байна. Ерөнхийлөгч Монсон энэ газар дэлхий 
дээр амьдарч байсан хамгийн гайхамшигтай 
хүмүүсийн нэг байсан шиг ерөнхийлөгч Нэлсон 

ч мөн яг адил юм. Тэрээр биднийг өнөөдрийн 
энэ шийдвэрлэх цаг үед удирдахаар Их Эзэнээр 
онцгойлон сургагдаж, төгс бэлтгэгдсэн. Энэ 
эцсийн эрин үед Сүмийн 17 дахь ерөнхийлөгч, 
бидний хайртай, бүхнээ зориулагч, бошиглогч, 
эрхэм ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бидэнд 
байгаа нь ямар гайхалтай адислал вэ.
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байсан ба хөгшин, залуу бүхий л хүмүүстэй 
уулзсан. Тэр бараг хүн бүрийг мэддэг төдийгүй 
ялангуяа хүний нэрийг тогтоох онцгой авьяастай 
мэт санагддаг. Түүнийг мэддэг хүн бүхэн 
өөрсдийгөө түүний дуртай хүн гэдгийг мэдэрдэг. 
Тэрээр хүн бүрийг хайрлаж, халамжилдаг учраас 
бидэнд ч бас тэгж мэдрэгддэг.

Хэдийгээр би ерөнхийлөгч Нэлсонтэй шашны 
ажил үүргээрээ холбоотой байсан ч гэсэн 
ерөнхийлөгч Нэлсонийг ерөнхий эрх мэдэлтнээр 
дуудагдахаас өмнө хийж байсан ажил мэргэжлийн 
талаар мөн мэддэг. Ерөнхийлөгч Нэлсон бол 
дэлхийд алдартай зүрхний мэс засалч бөгөөд 
эмчээр ажиллаж байсан эхэн үедээ зүрх-уушгины 
аппаратыг анх санаачилж байсан гэдгийг нь та 
бүхэн мэдэх байх. Тэр 1951 онд хүн төрөлхтөн 
дээр зүрхний анхны нээлттэй хагалгааг зүрх-
уушгины тойрог үүсгэх техникийг ашиглан 
хийсэн судалгааны багт ажиллаж байсан. 
Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллыг бошиглогч 
болохоос өмнөхөн ерөнхийлөгч Нэлсон түүнд 
зүрхний мэс заслыг хийсэн юм.
  

Ерөнхийлөгч Нэлсон бол үнэхээр гайхамшигтай 
хүн. Түүнийг Арван хоёрын Чуулгын ерөнхийлөгч 
байхад түүнтэй мөр зэрэгцэн бараг 2 жил гаруй 
хамт үйлчлэх онцгой боломж надад тохиосон. Би 
түүнтэй хамт аялж байхдаа түүний эрч хүчийг 
гайхдаг байсан. Хэн нэгэн түүнтэй зэрэгцье гэвэл 
тун хурдан шаламгай хөдлөх хэрэгтэй. Тэрээр 
амьдралынхаа турш нийтдээ 133 улсад очиж 
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Сонирхолтой нь, түүний хүний зүрхний үйл 
ажиллагааг сайжруулах, эмчлэх талаарх 
анагаахын шинжлэх ухааны мэргэжлийн ажил 
34 жилийн өмнө Арван хоёрт дуудагдах үед 
өндөрлөсөн хэдий ч төлөөлөгчийн хувьд бүх 
амьдралынхаа туршид дэлхий даяар олон арван 
мянган, тоо томшгүй хүний зүрх сэтгэлийг 
эмчилж, хүчирхэгжүүлэх Сүмийн тохинууллын 
ажлыг өөрийнхөө үг, үйлдэл, мэргэн ухаан, 
үйлчлэл, хайраар гүйцэтгэх ажил нь эхэлсэн юм.
 
Õристийнхтэй адил зүрх сэтгэл

Би өдөр болгон дотроо Христийнхтэй адил зүрх 
сэтгэлийг төсөөлөх бүрдээ түүнийг олж хардаг. 
Би ерөнхийлөгч Нэлсонээс илүү энэ шинж 
чанарыг харуулж чадах хүнтэй урьд өмнө уулзаж 
байгаагүй. Энэ албан тушаалд байж, ерөнхийлөгч 
Нэлсоний Христийнхтэй адил зүрх сэтгэлийг 
ажиглан харах нь надад гайхалтай сургамж болж 
байгаа.

2015 оны 10-р сард Арван хоёрт дуудагдсаны 
дараах хэдэн долоо хоногт Ерөнхийлөгч Нэлсоний 
өмнө нь хийж байсан ажил мэргэжлийн талаар 
мэдэж авах боломж надад тохиож билээ. Би 
ерөнхийлөгч Нэлсоний зүрх судасны мэс заслын 
салбарын анхдагчийн шагнал гардан авах үйл 
ажиллагаанд уригдан оролцсон юм. Намайг 
танхимд орж ирэхэд ерөнхийлөгч Нэлсоний эмч, 
мэс засалчийн хувьд олон жилийн турш хийсэн 
ажлыг үнэлж, хүндлэхээр мэргэжлийн салбарынх 
нь олон хүн ирсэн байхыг хараад би гайхсан.

Тэр орой мэргэжлийн салбарынхан олноороо 
босож, ерөнхийлөгч Нэлсоний анагаахын 
шинжлэх ухаанд оруулсан онцгой хувь нэмрийг 
өндрөөр үнэлж, хүндэлж байгаагаа илэрхийлж 
байв. Ярьж байсан хүмүүс бүгд л ерөнхийлөгч 
Нэлсоний сэтгэл хөдлөм олон төрлийн амжилтыг 
шагшин ярьж байсан ч миний хажууд сууж 
байсан хүний яриа намайг бүр их гайхшируулж 
билээ. Тэр намайг хэн гэдгийг мэдэхгүй байсан 
ч ерөнхийлөгч Нэлсонийг буюу Нэлсон эмчийг 
1955 онд анагаахын сургуулийн зүрх судасны мэс 
заслын хөтөлбөрийн захирал байсан гэдгээр нь 
мэдэж байв.

Тэр хүн ерөнхийлөгч Нэлсоний шавь байсан 

бөгөөд олон дурсамжаасаа хуваалцсан. Түүний 
хэлсэн зүйлсээс хамгийн сонирхолтой нь 
ерөнхийлөгч Нэлсон заах арга барилаараа 
алдартай нэгэн байсан явдал байв. Тэрээр 
мэс заслын ангийн оюутнуудын ихэнх хичээл 
хагалгааны өрөөнд болдог байсан гэдгийг 
тайлбарласан бөгөөд лабораторийн ангид 
оюутнууд багшийн хяналтан доор хагалгаа хийж 
байгааг хөндлөнгөөс ажиглан харж мөн хагалгааг 
гүйцэтгэдэг байв. Зарим нэг мэс заслын багшийн 
удирдаж буй хагалгааны өрөөний уур амьсгал эмх 
замбараагүй, өрсөлдөөнтэй, дарамт ихтэй, бүр 
хэт хувиа хичээсэн байдаг талаар тэр хуваалцсан. 
Тэр үүнийг хүнд хэцүү уур амьсгалтай, заримдаа 
бүр доромжлол мэт байдаг байсан гэж дүрсэлсэн. 
Олон тохиолдолд мэс засалч оюутнууд өөрсдийнх 
нь ажил мэргэжил хаашаа эргэхийг тэр үед 
мэдэрдэг байв.

Тэгээд тэр ерөнхийлөгч Нэлсоний хагалгааны 
өрөө онцгой уур амьсгалтай байдаг талаар 
тайлбарлаж өглөө. Түүний өрөө нам тайван, амар 
амгалан, сахилга баттай байдаг байсан бөгөөд 
оюутнууд маш их хүндлэлийг мэдэрдэг байв. 
Гэсэн хэдий ч хийх аргачлалыг дагах тухайд 
Нэлсон эмч оюутан бүрээсээ хамгийн өндөр 
гүйцэтгэлийн жишгийг шаарддаг байлаа. Энэ хүн 
цааш үргэлжлүүлэн, Нэлсон эмчийн хагалгааны 
өрөөнөөс хэрхэн эмчилгээний хамгийн өндөр 
үр дүн, хамгийн шилдэг мэс засалч гарч ирдэг 
байсан талаар ярьсан юм.

Энэ нь намайг огтхон ч гайхшируулаагүй. Энэ бол 
миний Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгад ороод 
анх ажигласан мөн надад үнэхээр адислал болсон 
зүйл юм. Надад яг л түүний “сургалтад оролцож 
байгаа нэг оюутан” нь юм шиг санагддаг.
Ерөнхийлөгч Нэлсон бусдад заах болон эерэг, 
хүндэтгэлтэй, урам өгөхүйц арга замаар бусдын 
алдааг засаж залруулдаг ер бусын арга барилтай. 
Тэр бид бүгдэд Христийнхтэй адил зүрх сэтгэлийн 
төгс үлгэр жишээг үзүүлсэн юм. Ямар ч нөхцөл 
байдалд орсон бай, бидний зүрх сэтгэл, биеэ 
авч яваа байдал Есүс Христийн сайн мэдээний 
зарчмуудтай нийцэж болно гэдгийг бид түүнээс 
хардаг.

Бидэнд одоо бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсонийг дэмжин батлах агуу адислал байна. 
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Тэрээр бүхий л амьдралынхаа туршид оюутан, 
эцэг, профессор, нөхөр, эмч, санваарын удирдагч, 
өвөө, төлөөлөгч гээд олон үүргээ эрхэмлэн 
биелүүлсээр ирсэн. Тэрээр бошиглогчийн зүрх 
сэтгэлээр эдгээр үүргээ биелүүлсэн бөгөөд 
биелүүлсээр ч байх болно.

Ах, эгч нар аа, өнөөдөр бидний гэрчилж, оролцсон 
энэ онцгой ариун хуралдай нь ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон бол бүх хүн төрөлхтний 
төлөө ярих Их Эзэний амьд төлөөлөгч гэдэг 
гэрчлэлийг надад авчирлаа. Би мөн Бурхан Эцэг, 
Есүс Христийн талаар болон Түүний Аврагч, 
Гэтэлгэгчийн үүргийн талаар гэрчлэлээ нэмж 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Henry B. Eyring, in Marianne Holman Prescott, “Apos-
tles Share Thoughts about President Thomas S. Monson 
on Social Media,” Church News section of LDS.org, Jan. 
12, 2018, lds.org/news.

2. Spencer W. Kimball, in Conference Report, Apr. 1970, 
118.

3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith 
(1998), 223.

4. Сургаал ба Гэрээ 28:13.
5. Сургаал ба Гэрээ 107:22.
6. David B. Haight, “Solemn Assemblies,” Ensign, Nov. 

1994, 14.



24

Тээглэх	чулуу,	алдаа	дутагдлаар	дүүрэн	
амьдралын	дунд	бид	бүгдээрээ	хоёр	дахь	боломж	
гарахад	талархдаг.

Алдаа дутагдал 
бол амьдралд 
бодит байдаг юм. 
Мянга мянган, 
магадгүй бүр сая 
алдаа гаргахгүйгээр 
төгөлдөр хуур 
чадварлаг тоглож 
сурах нь үндсэндээ 
боломжгүй юм. 
Гадаад хэл сурахад 
хэдэн мянган, 
магадгүй сая алдаа 

гаргаж, ичгэвтэр байдалд ч орж байдаг. Бүр 
дэлхийн хамгийн агуу тамирчин ч алдаа гаргахаа 
болино гэж байдаггүй.

“Амжилт гэдэг нь бүтэлгүйтэлгүй байна гэсэн үг 
биш, харин бүтэлгүйтлээс бүтэлгүйтэл рүү урам 
зоригоо алдахгүй явахыг хэлнэ”1 хэмээн хэлсэн үг 
байдаг.

Томас Эдисон гэрлийн лампыг зохион бүтээсэн 
тухайгаа ярихдаа “Би 1000 удаа бүтэлгүйтээгүй. 
Гэрлийн ламп нь 1000 алхамтай бүтээл байсан 
юм”2 хэмээн зориуд цохон хэлжээ. Чарлэс 
Ф.Кэттэринг бүтэлгүйтлийг “ололт амжилтад 
хүрэх зам руу чиглүүлдэг тэмдэг”3 гэж нэрлэсэн. 
Бидний гаргадаг алдаа бүр тээглэх чулуу болгоныг 
амжилтад хүрэх шат болгодог мэргэн ухааны 
сургамж байгаасай.

Нифайн гуйвшгүй итгэл нэг удаагийн 
бүтэлгүйтлээс дараагийнх руу нь явж, эцэс 
сүүлд нь гуулин ялтсуудыг олж авах хүртэл нь 
тусалсан. Мосе 10 удаа оролдлого хийсний эцэст 
израильчуудыг Египетээс амжилттай гаргасан.

Бид Нифай, Мосе хоёр хоёулаа Их Эзэний зараалд 
байсан юм бол Их Эзэн яагаад хөндлөнгөөс 
оролцолгүй, анхны оролдлогоороо амжилт олоход 
нь туслаагүй юм бол? Тэрээр амжилтад хүрэх 
оролдлого нь бүтэлгүйтэж, олон саад бэрхшээлтэй 
учрахыг яагаад тэдэнд болон бидэнд зөвшөөрдөг 
юм бэ? хэмээн асууж боддог байж болох юм. 
Энэхүү асуултын олон чухал хариултын заримыг 
доор дурдъя.

• Нэгдүгээрт, Их Эзэн “эдгээр бүх зүйл [бидэнд] 
туршлага суулгах болно, мөн [бидний] сайн 
сайхны төлөө байх болно”4 гэдгийг мэддэг.

• Хоёрдугаарт, “сайн сайхны үнэ цэнийг 
мэдэж болохын тулд [бидэнд] гашууныг 
амс[уулдаг].”5

• Гуравдугаарт, “тулалдаан бол ЭЗЭНийх”6 
бөгөөд зөвхөн Түүний ач ивээлээр бид Түүний 
ажлыг гүйцэлдүүлж, Түүнтэй адилхан болж 
чадна гэдгийг баталдаг.7

• Дөрөвдүгээрт, сөрөг тал8 болон “зовлонгийн 
зуухан дотроос”9 л биш бол өөр бусдаар 
цэвэршүүлэгдэж чадахааргүй Христийн олон 
зан чанарыг олж авах, хөгжүүлэхэд бидэнд 
тусалдаг.

Иймээс, тээглэх чулуу, алдаа дутагдлаар дүүрэн 
амьдрал дунд бид бүгдээрээ хоёр дахь боломж 
гарахад талархдаг.

1970 онд би Бригам Янгийн Их Сургуулийн 
нэгдүгээр курсийн шинэхэн оюутан байхдаа 
гайхалтай профессор Жэй Баллифийн заадаг 
физикийн үндэс хэмээх хичээлд бүртгүүлсэн юм. 
Хичээлийн бүлэг бүрийг үзэж дууссаныхаа дараа 
тэр шалгалт авдаг байв. Хэрэв оюутан С дүн 
аваад, дүнгээ ахиулах хүсэлтэй байвал яг ижил 
материал хамруулж өөрчилсөн шалгалт дахин 
өгөхийг профессор Баллиф зөвшөөрдөг байлаа. 

Дал дахин долоон удаа
ÀÕËÀÃ× ËÈÍÍ Ã.ÐÎÁÁÈÍÑ

ÄÀËÛÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªÂËªË
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Хэрэв оюутан хоёр дахь удаагаа өгөхдөө В дүн 
аваад, бас л санаанд нь хүрэхгүй байвал гурав 
дахь, дөрөв дэх удаагаа гээд дахин дахин шалгалт 
өгөх боломжтой байсан юм. Олон удаагийн хоёр 
дахь боломж олгосноор тэр надад хичээлдээ 
амжилт гаргаж, А дүн авахад тусалсан.

Тэрээр оюутнууддаа бүтэлгүйтлийг гай зовлон 
биш, заавар хэмээн ойлгож, бүтэлгүйтэхээс 
айхгүй, харин үүнээс суралцахыг хичээсээр 
байхыг урамшуулан дэмжиж, зоригжуулдаг ер 
бусын ухаалаг багш байсан.

Би саяхан буюу түүний физикийн хичээлийг 
авснаас хойш 47 жилийн дараа энэ агуу хүнтэй 
утсаар ярьсан юм. Би түүнээс яагаад оюутнуудад 
дүнгээ сайжруулах хязгааргүй олон боломж олгож 
байсан тухай асуухад тэр “Би оюутнуудтай нэг 
тал баймаар байсан юм” гэж хариулж билээ.

Бид алдаа дутагдал буюу оюуны бүтэлгүйтлийн 
дараах хоёр дахь боломжоос урам авч, 
талархахдаа гэм нүгэл буюу зүрх сэтгэлийн 
бүтэлгүйтлийг даван гарах хоёр дахь боломжийг 
бидэнд олгодог Аврагчийн ач ивээлд гайхширдаг.

Хэн ч Аврагчаас илүүтэйгээр бидний талд 
байдаггүй. Тэрээр бидэнд Түүний шалгалтыг 

өгөх болон дахин дахин өгсөөр байх боломжийг 
олгодог. Түүнтэй адилхан болоход бидний эгэл 
хүнтэйгээ өдөр бүр тэмцэх буюу дур хүслээ хянах, 
тэвчээр, уучлалд суралцах, залхуурлаа даван 
гарах, хайхрамжгүй байдлын нүглээс зайлсхийх 
зэрэг тэмцэлд тоолж баршгүй олон удаагийн хоёр 
дахь боломж шаардагдана. Хэрэв алдаа гаргах 
нь хүний эгэл зан юм бол бидний зан чанар эгэл 
хүнийх биш, бурханлаг болох хүртэл бид хэдэн 
удаа бүтэлгүйтэх юм бол? Мянган удаа юу? Бүр 
сая дахин уу?

Аврагч нарийн бөгөөд шулуун зам эсэргүүцэл, 
уруу таталтаар өдөр бүр дүүрэн байдаг гэдгийг 
мэддэг учраас мөнх бус туршилтаа амжилттай 
даван гарахад маань шаардлагатай бүхий л 
боломжийг олгох хэмжээлшгүй төлөөсийг төлсөн 
юм. Түүний бидэнд тохиолдохыг зөвшөөрдөг 
эсэргүүцэл заримдаа давж дийлэхээргүй санагддаг 
боловч Аврагч биднийг итгэл найдваргүй 
үлдээдэггүй.

Биднийг амьдралын сорилт бэрхшээлтэй 
нүүр тулах үед найдварыг маань хүчирхэг 
хэвээр байлгахад Их Эзэний ач ивээл хэзээд 
ч үргэлж бэлэн байж байдаг. Түүний ач ивээл 
бол “тусламж буюу хүч чадлын бурханлаг арга 
барил, … чадах бүхнээ хийсний үр дүнд мөнх 
амьдрал, өргөмжлөлийн зам дээр итгэлтэй зогсох 
боломжийг эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд олгодог хүч 
юм.”10 Тэрээр сүнслэгээр урамшуулж, ачааг нь 
хөнгөлж, хүчирхэгжүүлж, чөлөөлж, хамгаалж, 
өөрөөр хэлбэл нарийн бөгөөд шулуун замаар 
бүдэрч явахад нь хүртэл “өөрийн хүмүүсийг 
халамжлахдаа” ач ивээл, хайрын мэлмийгээрээ 
биднийг аяллын маань турш харж байдаг.11

Наманчлал бол бүтэлгүйтлээс бүтэлгүйтэл рүү 
урам зоригоо алдалгүй явах боломжийг бидэнд 
олгодог, байнга боломжтой байдаг Бурханы бэлэг 
юм. Наманчлал нь биднийг бүтэлгүйтсэн үед 
хэрэгжүүлэх Түүний нөөц төлөвлөгөө биш. Харин 
наманчлал бол биднийг алдаа гаргана гэдгийг 
мэдэж байсан Түүний төлөвлөгөө мөн. Энэ бол 
наманчлалын сайн мэдээ бөгөөд ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсоний ажигласнаар “Энэ нь насан 
туршийн хөтөлбөр байх болно.”12

Энэхүү наманчлалын насан туршийн хөтөлбөрт 
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ариун ёслол нь Их Эзэний өршөөлийг үргэлжид 
хүртэх боломжоор хангадаг Түүний томилсон арга 
зам болдог. Хэрэв бид түүнээс харууссан зүрх, 
гэмшсэн сэтгэлтэйгээр хүртвэл гэрээний замаар 
бүтэлгүйтлээс бүтэлгүйтэл рүү өсөж хөгжих 
үед маань Тэр бидэнд долоо хоног бүр өршөөл 
үзүүлэх болно. Учир нь “тэдний нүглүүдийг үл 
харгалзан, миний дотор тэднийг өрөвдөх сэтгэлээр 
дүүрдэг билээ.”13

Гэвч Тэр хэдэн удаа биднийг өршөөх вэ? Түүний 
тэвчээр хэр удаан үргэлжлэх вэ? Нэг удаа Петр 
Аврагчаас “Эзэн, ах дүү маань миний эсрэг 
нүгэл үйлдэхэд би хэдэн удаа түүнийг уучлах вэ? 
Долоон удаа юу?”14 гэж асуужээ.
  

Петр долоо гэдэг нь дэндүү олон удаагийн 
тэнэглэлийг уучлахыг онцлоход хангалттай их 
тоо бөгөөд сайхан сэтгэлд хязгаар байх хэрэгтэй 
гэж бодсон байх. Үнэн хэрэгтээ, Аврагч хариуд нь 
Петрт хандан, тоолох хэрэггүй, уучлалд хязгаар 
тогтоож болохгүй гэдгийг хэлсэн.

“Есүс айлдсан нь—Би чамд долоон удаа гэж 
хэлэхгүй. Харин дал дахин долоон удаа гэж 
хэлье.”15

Аврагч 490 гэсэн дээд хязгаар тогтоогоогүй нь 
ойлгомжтой. Хэрэв тийм бол ариун ёслолоос 
хүртэх хязгаар нь 490 байна гэсэн үг бөгөөд 
491 дэх удаад нь тэнгэрлэг аудитор хориглож, 
“Уучлаарай, таны наманчлалын картны хязгаар 
дууссан байна. Энэ мөчөөс эхлэн та өөрөө 
өөрийгөө даах болно” хэмээнэ.

Их Эзэн дал дахин долоон удаа гэсэн тоог 
Өөрийн хязгааргүй Цагаатгал, дуусашгүй хайр, 

хэмжээлшгүй ач ивээлтэй зүйрлэн ашигласан. 
“Тийм ээ, мөн миний хүмүүс наманчлах болгонд 
би тэднийг миний эсрэг алдаануудад нь өршөөх 
болно.”16

Гэхдээ энэ нь ариун ёслол бол нүгэл үйлдэх 
эрхийн бичиг болдог гэсэн үг биш юм. Энэ нь 
Моронайн номонд “Харин тэд үнэн сэтгэлээсээ 
наманчилж мөн өршөөлийг эрэлхийлэх болгондоо, 
тэд өршөөгддөг байлаа”17 гэсэн хэллэгийг 
оруулсны нэг шалтгаан ажээ.

Үнэн сэтгэлээсээ гэдэг нь жинхэнэ хичээл зүтгэл, 
бодит өөрчлөлтийг илэрхийлдэг. “Өөрчлөлт” 
гэдэг нь Судруудын удирдамжинд наманчлал 
гэдгийг тодорхойлохдоо ашигласан гол үг бөгөөд 
“Бурханд, өөртөө болон ерөнхийдөө амьдралд 
хандах шинэ хандлагыг авчирдаг оюун санаа 
хийгээд зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт”18 гэсэн байдаг. 
Тийм өөрчлөлт нь сүнслэг өсөлтийн үр дүн 
юм. Тиймээс, бидний амжилт бүтэлгүйтлээс 
бүтэлгүйтэл рүү яваагүй, харин урам зоригоо 
алдалгүй бүтэлгүйтлээс бүтэлгүйтэл рүү өсөж 
яваа хэрэг.

Өөрчлөлтийн талаар бодож байхдаа 
“Өөрчлөгддөггүй зүйлс нь хэвээрээ л байж 
байдаг” гэсэн энгийн ойлголтыг эргэцүүлэн бод. 
Энэхүү энгийн үнэн нь таны оюуны чадамжийг 
дорд үзэх гэсэн хэрэг биш, харин энэ нь “Бид 
өөрчлөгдөхгүй байгаа бол өсөж хөгжихгүй байна 
гэсэн үг юм”19 хэмээн нэмж хэлсэн ерөнхийлөгч 
Боид К.Пакэрын мэргэн ухаан юм.

Аврагч шиг болох хүртлээ бид өсөж хөгжихөө 
хойшлуулахыг хүсдэггүй учраас20 унах алдах 
бүрдээ өөрсдийн сул доройгоос үл хамааран 
үргэлжлүүлэн өсөж хөгжих хүсэлтэйгээр босдог 
байх хэрэгтэй. Тэрээр бидний сул дорой байдалд 
“Миний нигүүлсэл чамд хангалттай. Учир нь 
мөхөс байдал дотор Миний хүч бүрэн төгс 
болно”21 хэмээн биднийг тайвшруулдаг.

Цагийг хурдасган хийсэн бичлэг эсвэл өсөлтийн 
хүснэгт бидний зөвхөн бие махбодын өсөлтийг 
харуулах боломжтой. Үүний адил, бидний сүнслэг 
байдлын өсөлт хөгжил цаг хугацааг буцаан 
гүйлгэх дурангаар хараагүй л бол ихэвчлэн үл 
мэдэгдэхүйц байдаг. Ахиц дэвшлээ олж харах, 
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“найдварын төгс гэрэлтэйгээр … Христэд 
тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх”22 урам зориг 
авахын тулд тэрхүү дурангаар үе үе өөрийгөө 
дүгнэн харж байх нь ухаалаг хэрэг болно.

Би Өөрсдийнх нь оршихуйд эргэн очих аялалд 
тоолж баршгүй олон хоёр дахь боломжийг бидэнд 
өгдөг Тэнгэрлэг Эцэг, эхийн болон Аврагчийн 
өгөөмөр хайр, тэсвэр тэвчээрт үргэлжид талархаж 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бошиглогч	Аврагч	болон	бидний	хооронд	
зогсдоггүй.	Харин	тэр	бидний	хажууд	зогсон,	
Аврагч	руу	очих	замыг	заадаг.

Би ахлагч Гэррит Гонг 
болон ахлагч Улиссэс 
Соарэс нарыг Арван 
хоёрын Чуулгын хосгүй 
ахан дүүсийн нэгдэлд 
халуун дулаанаар угтан 
авч байна.

Бид ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсонийг 
Их Эзэний бошиглогч, 
Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 

Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч хэмээн 
дэмжин батлахдаа тэнгэрээс зарлигласан онцгой 
ариун хуралдайны нэгээхэн хэсэг болсон билээ. 
Онцгой ариун гэж хэлсэн шалтгаан нь өнгөрсөн 
нэг цагийн турш болсон үйл явдлуудыг дэлхийн 
үүслээс өмнө тэнгэрт зөгнөсөн байсан юм. 
Их Эзэн Есүс Христ Өөрийн ажлыг удирдан 
чиглүүлдэг бөгөөд өнөөдөр ерөнхийлөгч 
Айрингаар дамжуулан Өөрийнхөө бошиглогч, 
тослогдсон удирдагчийг Өөрийн гэрээт хүмүүс 
болох бидэнд танилцууллаа. Мөн бидэнд 
бошиглогчийг дэмжиж, зөвлөгөөг нь дагахад 
бэлэн байгаагаа олон нийтэд батлан харуулах 
боломж олдлоо.

Энэхүү Чуулганы төвд байхгүй байгаа хэдэн сая 
хүнд хандан хэлэхэд, ерөнхийлөгч Нэлсонийг 
дэмжин батлах үеэр энэ байранд Их Эзэний 
Сүнс та нарын бодож төсөөлж байсантай яг адил 
сүнслэг хүч дүүрэн байсан гэдгийг мэдээсэй 
хэмээн хүсэж байна. Бидний тэнгэрлэгээр 
чиглүүлэгдсэн хуралдай нь зөвхөн Чуулганы 
төвд бус, Ази, Африк, Хойд Америк дахь сүмийн 
байруудад болон Төв Америк, Өмнөд Америк, 
Европ дахь айл гэрүүдэд мөн Номхон далайн 

орнууд болон далайн арлууд дахь дээвэр бүхий 
талбайнуудад гээд дэлхий даяар явагдаж байгаа. 
Энэхүү хуралдай нь ухаалаг утсаараа зөвхөн 
аудио бичлэг сонсох боломжтой та нарын байгаа 
дэлхийн аль ч хэсэгт болж байгаа. Бидний дэмжин 
баталж, өргөсөн гарыг бишопууд тоолдоггүй ч 
Бурхантай гэрээ байгуулсны хувьд ямар ч байсан 
энэ нь тэнгэрт тэмдэглэгдэж, үйлдэл маань амийн 
номонд цэдэглэгддэг юм.

Èх Ýзэн бошиглогчоо сонгодог

Их Эзэн бошиглогчоо Өөрөө сонгодог бөгөөд 
ямар нэгэн кампанит ажил, мэтгэлцээн, албан 
тушаалын төлөөх жүжиг, санал зөрөлдөөн, үл 
итгэлцэл, эргэлзээ, үймээн самуун болдоггүй. 
Ариун сүмийн дээд давхрын өрөөнд бид 
ерөнхийлөгч Нэлсонийг залбирч хүрээлэн, Их 
Эзэн түүнийг эргэлзээгүй хүлээн зөвшөөрч 
байгааг мэдрэх үед тэнгэрийн хүч бидэнтэй хамт 
байсан гэдгийг би мөн баталж байна.

Ерөнхийлөгч Нэлсон Бурханы бошиглогчоор 
үйлчлэхээр аль эрт сонгогдсон. Их Эзэний 
Иеремиад хэлсэн дараах үгс ерөнхийлөгч 
Нэлсонд ч мөн хамаатай. “Эхийн хэвлийд чамайг 
бүрэлдүүлэхээсээ өмнө би чамайг мэдсэн бөгөөд 
төрөхөөс чинь өмнө Би чамайг ариусгаж, чамайг 
үндэстнүүдэд эш үзүүлэгч болгон томилсон.”1 
Ердөө 3 жилийн өмнө ахлагч Нэлсон 90 насандаа 
хамгийн ахлах төлөөлөгчийн дөрөвт багтаж 
байсан бөгөөд ахлах гурван төлөөлөгчийн хоёр нь 
түүнээс насаар залуу байсан юм. Амьдрал, үхлийг 
захирдаг Их Эзэн Өөрийн бошиглогчийг сонгодог. 
93 настай ерөнхийлөгч Нэлсоны эрүүл мэндийн 
байдал үнэхээр сайн байгаа. Тэр бидэнтэй дахиад 
10 эсвэл 20 жил байна гэж бид найдаж байна. 
Гэхдээ бид түүнийг уулын цанаас л хол байгаарай 
хэмээн ятгах гэж хичээж байгаа.

Бид бошиглогчийг Их Эзэний тослогдсон нэгний 
хувьд дэмжин баталдаг хэдий ч зөвхөн Бурхан, 

Бурханы бошиглогч
ÀÕËÀÃ× ÍÈÉË Ë.ÀÍÄÝÐÑÝÍ

ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ



292018 оны 4-ð ñàð

Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний тэнгэрлэг Хүүг шүтэн 
биширдэг гэдгээ тодруулж хэлмээр байна. Бид 
Аврагч, Есүс Христийн сайн үйлс, нигүүлсэл, ач 
ивээлээр дамжуулан нэгэн өдөр Тэдний оршихуйд 
дахин орж чадна.2

Áид яагаад бошиглогчийг дагадаг вэ?

Гэхдээ Есүс бидэн рүү илгээдэг үйлчлэгчдийнхээ 
талаарх чухал үнэнийг бидэнд заахдаа, “Та нарыг 
хүлээн авсан хүн Намайг хүлээн авсан хэрэг 
юм. Намайг хүлээн авсан хүн Намайг илгээсэн 
Түүнийг хүлээн авсан хэрэг юм”3 гэж хэлсэн 
байдаг.

Их Эзэний бошиглогчийн хамгийн чухал үүрэг нь 
Аврагчийн тухай зааж, биднийг Түүн рүү хөтлөх 
явдал юм.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоныг дагах олон 

логик учир шалтгаан бий. Дэлхийн хүмүүс хүртэл 
түүнийг маш их ухаантай гэж хэлдэг. Ахлагч 
Стивэнсоны тайлбарласнаар, тэр 22 насандаа эмч 
болж, улмаар нэр хүндтэй зүрхний мэс засалч, 
зүрхний нээлттэй мэс заслын олонд танигдсан 
анхдагч болсон юм.

Бусад хүн түүний мэргэн ухаан, шүүн тунгаах 
чадварыг хүлээн зөвшөөрдөг. Тухайлбал, 
тэрээр 90 жилийн турш амьдрал, үхлийн талаар 
суралцаж, амин хувиа үл хичээн амьдарч, дэлхийн 
бөмбөрцгийн өнцөг булан бүрд байгаа Бурханы 
хүүхдүүдийг хайрлаж, зааж сурган мөн 10 хүүхэд, 
57 ач зээ, 118 ачинцар, зээнцэрээ төлөвшүүлэх 
ажилд туршлагажсан хүн юм (Энэ сүүлд байгаа 
тоо байнга өөрчлөгдөж байдаг бөгөөд өнгөрсөн 
лхагва гарагт нэг ачинцар нэмж мэндэлсэн).

Түүнийг сайн мэдэх хүмүүс ерөнхийлөгч 
Нэлсонийг амьдралын бэрхшээлтэй тулгарахдаа 
итгэлтэй, зоригтой байсан талаар ярих байх. 37 
настай охин Эмили нь хорт хавдраар нас барж, 
хайрт нөхөр, таван бяцхан хүүхдээ орхиж явах үед 
“Би түүний аав, эмч мөн Их Эзэн Есүс Христийн 
төлөөлөгч байсан ч толгойгоо бөхийлгөн ‘Миний 
хүсэл бус, харин Таны хүсэл биелэг’ гэж хэлэх 
ёстой болсон”4 гэж хэлэхийг нь би сонссон.

Цамхаг дээрх харуул

Хэдийгээр бид түүний энэ бүх журамт зан 
чанарыг гайхан биширдэг ч яагаад бошиглогч 
Нэлсонийг дагадаг вэ? Бид яагаад бошиглогчийг 
дагадаг вэ? Яагаад гэвэл Их Эзэн Есүс Христ 
Рассэлл М.Нэлсонийг дуудаж, цамхаг дээрх 
харуулаа болгосон.
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Каркасон бол Францын алдарт цайз бүхий хот 
бөгөөд дундад зуунаас хойш оршин тогтнож 
байна. Бэхлэгдсэн ханануудаасаа давж харагдах 
өндөр цамхгууд нь ирж буй дайсныг холоос 
өдөр, шөнөгүй ажиглах цамхгууд дээр зогсох 
харуулуудад зориулан баригдсан юм. Харуул 
дайсан ирж явааг хараад, сэрэмжлүүлгийн дуу 
хоолойгоороо Каркасоны хүмүүсийг өөрсдөд нь 
харагдахгүй байгаа аюулаас хамгаалдаг байсан.
Бошиглогч бол бидэнд харагдахгүй байгаа сүнслэг 
аюулаас биднийг хамгаалах цамхаг дээрх харуул 
юм.

Их Эзэн Езекиелд “Би чамайг Израилийн гэрийн 
төлөө харуул болгон томилсон. Тиймээс чи 
Миний амнаас гарах үгийг сонсоод, Надаас өгөх 
сэрэмжлүүлгийг тэдэнд өгөх болно”5 хэмээн 
хэлжээ.

Бид ихэнхдээ бошиглогчийг дагах хэрэгцээ 
шаардлагын талаар ярьдаг. Гэхдээ Их Эзэний 
Өөрийн бошиглогчид үүрүүлсэн дараах хүнд 
ачааг бодоод үз дээ. “Чи тэр хорон муу хүнд … , 
сануулан хэлэхгүй бол тэр хорон муу хүн өөрийн 
хууль бус үйлсийн дотор [үхнэ]; … харин түүний 
цусыг Би чиний гараас нэхэх болно.”6

Èлүү агуу хувийн гэрч

Бид Петр эсвэл Мосегийн үед тэднийг дэмжих 
байсны адилаар ерөнхийлөгч Нэлсонийг дэмждэг. 
Бурхан Мосед “Би Өөрөө чиний амтай хамт 
байж, чиний юу хэлэхийг чамд заана”7 гэж хэлсэн 
байдаг. Бид Их Эзэний бошиглогчийг сонсохдоо 
түүний үгсийг “[Их Эзэний] амнаас”8 гарсан 
гэдэгт итгэдэг.

Энэ сохор итгэл гэж үү? Үгүй ээ, тийм биш. 
Бид бүгдэд Есүс Христийн сайн мэдээний 
Сэргээлтийн үнэн зөв байдлын талаар сүнслэг 
гэрч бий. Бид өөрсдийн хүсэл, сонголтоор энэ 
өглөө гараа өргөн, Их Эзэний бошиглогчийг 
өөрсдийн “итгэл найдвар, итгэл бас залбирлаар”9 
дэмжин баталж, зөвлөгөөг нь дагах хүслээ 
тунхаглан зарласан. Бид хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн хувьд ерөнхийлөгч Нэлсоний 
дуудлага Бурханаас ирсэн гэдэг хувийн 
гэрчийг хүлээж авах эрхтэй. Эхнэр Кати минь 
ерөнхийлөгч Нэлсонийг бараг 30 жилийн 

өмнөөс мэддэг бөгөөд түүний тэнгэрлэг нөмрөг, 
онцгойлон адислалд эргэлздэггүй ч өнгөрсөн 34 
жилд түүний хэлсэн Ерөнхий чуулганы бүх үгийг 
судалж, түүний бошиглолын үүргийн талаар илүү 
гүн гүнзгий нотолгоо авахаар залбирч эхэлсэн. Та 
даруухнаар мөн зохистойгоор үүнийг эрэлхийлэх 
аваас энэ илүү агуу гэрч танд ирнэ гэдгийг би 
амлаж байна.

Бид яагаад бошиглогчийнхоо дуу хоолойг дагах 
тийм их хүсэлтэй байдаг юм бэ? Бошиглогчийн 
дуу хоолой мөнх амьдралыг идэвхтэй эрэлхийлдэг 
тэднийг энэ ороо бусгаа цагт сүнслэг аюулгүй 
байдлаар хангадаг юм.

Сая сая дуу хоолойгоор биднийг олон өөр зүйлийг 
хийхэд нөлөөлдөг шуугиантай гараг ертөнц 
дээр бид амьдарч байна. Интернэт, ухаалаг утас, 
олон янзын үзвэр үйлчилгээ бүгд л биднийг 
бүтээгдэхүүнүүдийг нь худалдан авч, жишгийг 
нь хүлээн зөвшөөрөх байх гэж найдан, анхаарлыг 
маань татахыг хүсэж, бидэнд нөлөөлөх гэж 
оролдож байна.

Дуусашгүй мэт санагдах мэдээ мэдээлэл, 
үзэл суртлын талбар нь “давалгаанд энд тэнд 
шидэгдэн,”10 “салхиар туугдан,”11 “зальхай 
хуйвалдааны башир арганд туугдах” хүмүүсийн 
“ов мэхэнд”12 ороогдох тухай судар дээрх 
сэрэмжлүүлгийг бидэнд сануулдаг.

Их Эзэн Есүс Христийг итгэлтэйгээр дагах 
нь Түүний илгээсэн хүмүүсийг сонсохыг 
биднээс шаарддаг. Үймээн самуунтай дэлхийд 
бошиглогчийг дагах нь тэсгэм хүйтэн өдөр 
дулаахан хөнжил рүүгээ шургаж орохтой адил юм.

Бид шалтаг шалтгаан, маргаан, мэтгэлцээн, 
тайлбараар дүүрэн дэлхийд амьдарч байна. 
“Яагаад?” гэж асуух нь бидний амьдралын олон 
талбарт эерэг нөлөөтэй бөгөөд өдөр бүр тулгардаг 
олон сонголт, шийдвэрийг бие даан гаргах 
боломжийг оюун ухааны маань хүчинд олгодог.

Гэхдээ Их Эзэний дуу хоолой ихэнхдээ ямар ч 
тайлбаргүй ирдэг.13 Эрдэмтдийг итгэж найддаг 
хань ижил, үр хүүхдүүдийнхээ итгэлийг эвдэх 
явдлаас үүдэлтэй үр нөлөөг судлахаас ч өмнө Их 
Эзэн “Чи бүү завхайр”14 гэж тунхагласан байдаг. 
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Бид ганц оюун ухаанд найдахаас гадна Ариун 
Сүнсний бэлгийг эрхэмлэдэг.

Áүү гайхаарай

Бошиглогчдын эелдэг зөөлөн дуу хоолой 
ихэнхдээ биднийг өөрчлөгдөж, наманчлахыг мөн 
Их Эзэн рүү эргэж очихыг хүссэн дуу хоолой 
байдаг. Хэрвээ засаж залруулах хэрэгтэй байгаа 
бол бүү хойшлуул. Бошиглогчийн анхааруулах 
дуу хоолой өнөө үеийн нийтлэг үзэл бодлыг 
үгүйсгэх үед бүү санаа зов. Уур бухимдалтай 
үл итгэгчид бошиглогчийг үгээ дөнгөж хэлж 
эхлэхэд л шүүмжилж эхэлдэг. Та нар Их Эзэний 
бошиглогчийн зөвлөгөөг дагахдаа даруу байх юм 
бол аюулгүй байдал, амар амгалангийн нэмэлт 

адислал та бүхэнд ирнэ гэдгийг би амлаж байна.

Заримдаа та нарын үзэл бодол Их Эзэний 
бошиглогчийн сургаалуудтай эхлээд бүрэн дүүрэн 
нийцэхгүй байвал битгий гайх. Энэ нь суралцах, 
даруусах, өвдөг сөхрөн залбирах мөч билээ. Бид 
цаг хугацаа өнгөрөх тусам Тэнгэрлэг Эцэгээс 
илүү сүнслэг тодорхой байдлыг хүлээн авна 
гэдгийг ойлгон, Бурханд найдаж, итгэлтэйгээр 
урагшилдаг. Нэг бошиглогч Аврагчийн 
зүйрлэшгүй бэлгийг “Хүүгийн таалал Эцэгийн 
таалалд багтах”15 явдал гэж тодорхойлсон байдаг. 
Өөрсдийн хүслийг Бурханы хүсэлд багтаана 
гэдэг нь үнэндээ ялагдал огтхон ч биш, харин 
гайхамшигт ялалтын эхлэл юм.

Зарим хүн бошиглогчийн дуу хоолойг хэт их 
шинжлэн судлахыг хичээж, аль нь бошиглолын 
дуу хоолой, аль нь хувийн бодол санаа болохыг 
тодорхойлох гэж зовдог.

1982 онд Рассэлл М.Нэлсон ах ерөнхий эрх 
мэдэлтнээр дуудагдахаасаа хоёр жилийн өмнө 
“Би хэзээ ч ‘Бошиглогч хэзээ бошиглогчийн 
хувиар эсвэл хувь хүнийхээ хувьд ярьдаг бол?’ 
гэж өөрөөсөө асууж байгаагүй. ‘Би хэрхэн 
түүнтэй илүү адил болох вэ?’ гэдэгт л санаа 
тавьдаг байсан” гэж хэлж байсан. Тэрээр “Би 
бошиглогчдын хэлсэн үг сургаал мөн эсэхийг 
асуухаа больж, тэднийг дагахад л анхаарлаа 
хандуул гэсэн зарчмыг баримталдаг”16 гэж нэмж 
хэлсэн билээ. Энэ бол даруу бөгөөд сүнслэг хүн 
амьдралаа хэрхэн зохион байгуулахаа сонгосон 
арга зам юм. 36 жилийн дараа, одоо бол тэр Их 
Эзэний бошиглогч.

Àврагчид итгэх итгэлээ нэмэгдүүл

Бурханы бошиглогчийн үгийг залбирч судлан, 
түүний сүнслэг өдөөлтөөр ирсэн сургаалтай 
өөрийн хүслийг анхааралтай, тэвчээртэй, 
сүнслэгээр нийцүүлэх юм бол Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх бидний итгэл үргэлж өсдөг гэдгийг 
би амьдралаасаа олж мэдсэн билээ.17 Хэрэв бид 
түүний зөвлөгөөг үл тоомсорлож, өөрсдийгөө 
илүү дээр мэдлэгтэй гэж бодвол итгэл маань 
шаналж, мөнхийн хэтийн төлөв маань тодорхой 
бус болно. Та нар бошиглогчийг дагах шийдвэр 
төгс хэвээр байснаар Аврагчид итгэх та нарын 
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итгэл өсөн нэмэгдэнэ гэдгийг би амлаж байна.

Аврагч “Бүх бошиглогч … миний тухай 
гэрчилсэн”18 хэмээн хэлсэн юм.
Бошиглогч Аврагч болон бидний хооронд 
зогсдоггүй. Харин тэр бидний хажууд зогсон, 
Аврагч руу очих замыг заадаг. Бошиглогчийн 
хамгийн агуу үүрэг хариуцлага, бидэнд өгдөг 
хамгийн үнэ цэнтэй бэлэг нь Есүс бол Христ гэсэн 
түүний баттай гэрч, тодорхой мэдлэг юм. Эртний 
Петрийн адил бошиглогч маань “[Тэр бол] Христ, 
амьд Бурханы Хүү”19 хэмээн тунхагладаг.

Ирээдүйн нэгэн өдөр, бид мөнх бус байдлаа 
эргэн хараад, амьд бошиглогчийн үед амьдарч 
байсандаа баясан цэнгэх болно. Тэр өдөр бид 
ийнхүү хэлж залбираасай.

Бид түүнийг сонссон.
Бид түүнд итгэсэн.
Бид түүний үгсийг итгэлтэй бас тэвчээртэй 
судалсан.
Бид түүний төлөө залбирсан.
Бид түүний хажууд зогссон.
Бид хангалттай даруу байж, түүнийг дагасан.
Бид түүнийг хайрласан.
Есүс бол Христ, бидний Гэтэлгэгч бөгөөд Аврагч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бол Түүний энэ 
дэлхий дээрх тослогдсон бошиглогч гэсэн ариун 
гэрчлэлээ өгье. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Уламжлал	ёсоор	жил	бүрийн	4-р	сарын	Ерөнхий	
чуулганы	энэ	хуралдаан	дээр	танилцуулдаг	
Статистикийн	тайланг	бид	энэ	цуглааны	
дараа	шууд	LDS.org	дээр	тавьж,	Сүмийн	
чуулганы	сэтгүүлүүд	дээр	хэвлэн	гаргахаа	
мэдэгдэж	байна.

Би яг одоо Сүмийн 
ерөнхий албан 
тушаалтнууд, Бүсийн 
далынхныг дэмжүүлэн 
батлуулах саналыг 
танилцуулах гэж байна. 
Үүний дараа Сүмийн 
аудитын албаны 
гүйцэтгэх захирал 
Кэвин Р.Жэргэнсэн жил 
тутмын тайланг уншиж 
танилцуулна.

Бид Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
гишүүнээр үйлчлэхээр болсон Гэррит В.Гонг, 
Улиссэс Соарэс нарыг Далын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлж байна.

Мөн бид ахлагч Крэйг К.Кристэнсэн, Линн 
Г.Роббинс, Жуан А.Юсэда нарыг Далын 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээс 8-р сарын 
1-ээс эхлэн чөлөөлж байна.

Энэ ах нарын үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэхийг 
хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө үү.

Бид Стэвэн Р.Вангэртэр, Маттю Л.Карпэнтэр, 
Матиас Хэлд, Давид П. Хомер, Кайл С.МкКэй, 
Р Скотт Руниа болон Жуан Павло Виллар нарыг 
Бүсийн далын үйлчлэлээс чөлөөлж байна.

Бидэнтэй хамт эдгээр ахын гайхамшигт үйлчлэлд 

талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа 
өргөнө үү.

Бид Бонни Л.Оскарсон, Кэрол Ф.Макконки, Нийлл 
Ф.Марриотт эгч нарт чин сэтгэлээсээ талархан, 
Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлөөс чөлөөлж байна. Бид мөн үүргээ сайн 
биелүүлсэн Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 
хорооны бүх гишүүнийг чөлөөлж байна.

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

Бид Бонни Х.Кордон эгчийг Хүүхдийн хэсгийн 
ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэгдүгээр 
зөвлөхөөс чөлөөлж байна.

Эдгээр эгчид талархаж байгаа гишүүд гараа 
өргөнө үү.

Бид Карл Б.Күк болон Робэрт К.Гэй нарыг яг 
одооноос эхлэн Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 
гишүүнээр үйлчлэх санал оруулж байна.

Мөн ахлагч Тэрэнс М.Винсон, Жозе А.Тэйхэриа 
болон Карлос А.Годой нарыг 2018 оны 8-р 
сарын 1-нээс Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 
гишүүнээр үйлчлэхийг санал болгож байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид Стэвэн Р.Вангэртэр, Маттю Л.Карпэнтэр, Жак 
Н.Жэрэрд, Матиас Хэлд, Дэвид П.Хөмэр, Кайл 
С.Маккэй, Жуан Пабло Виллар болон Такаши 
Вада нарыг шинэ Ерөнхий эрх мэдэлтэн далаар 
үйлчлэхийг санал оруулж байна.

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь
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Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид дараах ах нарыг Бүсийн шинэ далд дэмжин 
батлах саналыг оруулж байна. Үүнд: Ричард 
К.Ахаджи, Альберто А.Алвараз, Дуане Д.Бэлл, 
Глэнн Бергэс, Виктор Р.Кальдэрон, Ариэл 
Е.Чапарорро, Даниэл Кордова, Жон Н.Крэг, 
Майкл Сийзла, Виллиам Х.Дэвис,Ричард 
Ж.Диврийс, Каялар Г.Домингус, Шон Дуглас, 
Майкл А.Данн, Кэннэт Ж.Фирмэйж, Эдгар 
Флорэс, Силвио Флорэс, Сауло Г.Франко, Карлос 
A. Хэнарү, Марк А.Гилмор, Сэргио А.Гомэзз, 
Робэрто Гонзалэс, Виргилио Гонзалэс, Спэнсэр 
Р.Гриффин, Маттью С.Хардинг, Дэвид Ж.Харрис, 
Кэвин Ж.Хафавэй, Ричард Холазапфэл, Үүсташ 
Люнга, Окэчүквү И.Имо, Пэтр М.Жонсон, 
Майкл Д.Жонс, Пангвэ С.Конголо, Жорж Кэннэт 
Г.Лий, Арэтэмио С.Малигон, Эдгар А.Мантилла, 
Линкольн П.Мартинс, Клэмэнт М.Мацагофата, 
Карл Р.Мауер, Даниел С.Мэхр, Глэн Д.Мэлла, 
Исаак К.Моррисон, Юутака Нагатомо, Аллистей 
Б.Одэрс, Р. Жэффри Паркер, Виктор П.Патрик, 
Дэнис Э.Пинида, Хэнрик С.Симплиcеллио, 
Жэффри Х.Сингэр, Майкл Л.Стахили, Джарот 
Субиаторо, Жэффри К.Вацэлл, Майкл С.Вилстэд, 
Хэлмут Вондра, Дэвид Л.Райт нар болно.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчөөр Бонни Х.Кордон, нэгдүгээр 
зөвлөхөөр Мишэлл Линн Крэйг, хоёрдугаар 
зөвлөхөөр Рэбэкка Линн Крэвэн нарыг дэмжин 
батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөж болно.

Бид Лиза Рийн Харкнэсс эгчийг Хүүхдийн 
Хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р 
зөвлөхөөр 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.

Ерөнхийлөгч Нэлсон, дэмжин батлах ажлыг 
явуулж дуусгалаа. Бид татгалзах санал ирүүлсэн 
хүмүүсийг гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө 
холбогдоно уу хэмээн урьж байна.

Дэмжин батлах санал орсноор одоо нийтдээ 
116 ерөнхий эрх мэдэлтэн байна. Тэдний бараг 
40 хувь нь АНУ-аас өөр оронд төрсөн. Үүнд: 
Герман, Бразил, Мексик, Шинэ Зеланд, Шотланд, 
Канад, Өмнөд Солонгос, Гватемал, Аргентин, 
Итали, Зимбабве, Уругвай, Перу, Өмнөд Африк, 
Америкийн Самоа, Англи, Пуерто Рико, Австрали, 
Венесуэл, Кени, Филиппин, Португаль, Фижи, 
Хятад, Япон, Чили, Колумби, Франц орно.

Ах, эгч нар аа, бид Сүмийн удирдагчдын төлөөх 
та бүхний итгэл, залбиралд талархаж байна.

Бид шинэ Ерөнхий эрх мэдэлтэн далыг, шинэ 
Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийг болон Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн Харкнэсс эгч нарыг 
индэр дээр гарч ирэн, суудлаа эзэлнэ үү хэмээн 
урьж байна. 
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Есүс	Христийн	Хожмын	Үеийн	Гэгээнтнүүдийн	
Сүмийн	Тэргүүн	Зөвлөлд

Хүндэт ах нар аа, Сургаал ба Гэрээний 120 
дугаар хэсэг дэх илчлэлтийн дагуу Тэргүүн 
Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга болон 
Тэргүүлэх Бишопын Зөвлөлөөс бүрддэг Аравны 
нэгийн хуваарилалтын зөвлөл нь Сүмийн 
хөрөнгийн зарцуулалтад зөвшөөрөл олгодог. 
Сүмийн байгууллагууд батлагдсан төсөв, журам, 
удирдамжийн дагуу мөнгөн санг зарцуулдаг.

Мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Сүмийн 
аудит нь Сүмийн бусад албад хамаарагдахгүй, 
бие даасан алба бөгөөд хүлээн авсан хандив, 
зарцуулсан зарлагын талаар үндэслэлтэй баталгаа 
гаргах, Сүмийн өмч хөрөнгийг хадгалж хамгаалах 

зорилгоор аудитын шалгалт хийх үүрэгтэй.

Сүмийн аудитын хийсэн аудитын шалгалтад 
үндэслэн, 2017 онд Сүмийн бүх хүлээн авсан 
бодит хандив, гаргасан зарлага, эд хөрөнгө нь 
Сүмээс баталсан төсөв, журам, нягтлан бодох 
бүртгэлийн үйл ажиллагааны дагуу хийгдсэн 
хэмээн үзэж байна. Сүм гишүүддээ төсвийнхөө 
хүрээнд амьдрах, өр тавихаас зайлсхийх, 
шаардлагатай үед ашиглаж болох хадгаламжтай 
байхыг заадаг дэг журмаа баримталдаг болно.

Хүндэтгэсэн,
Сүмийн аудитын алба
Кэвин Р.Жөргэнсэн
Захирал

Сүмийн аудитын албаны 2017 оны тайлан

Ñ¯ÌÈÉÍ ÀÓÄÈÒÛÍ ÀËÁÀÍÛ ЗÀÕÈÐÀË
КÝÂÈÍ Ð.ÆªÐÃÝÍÑÝÍ ÒÀÍÈËЦÓÓËÍÀ.
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Номхон	дөлгөөн	байдал	нь	Гэтэлгэгчийн	
нэгэн	чухал	зан	чанар	бөгөөд	энэ	нь	зөв	
шударга	хариу	үйлдэл	хийдэг,	өөрийн	хүслээр	
захирагддаг,	тэсвэр	тэвчээртэй	байх	гэдгээр	
тодорхойлогддог.

Би ахлагч Гонг, ахлагч 
Соарэс нарыг Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгад тавтай 
морилно уу хэмээн 
чин сэтгэлээсээ 
урьж байна. Эдгээр 
итгэлтэй ахын 
тохинуулал дэлхийн 
өнцөг буланд 
байгаа хувь хүн, гэр 
бүлүүдийг адислах 
болно. Би тэдэнтэй 

хамт үйлчлэхийг, тэднээс суралцахыг тэсэн ядан 
хүлээж байна.

Бидний хүн нэг бүрийн дуурайхыг эрмэлзэх 
хэрэгтэй Аврагчийн бурханлаг мөн чанарын1 
нэгэн чухал талаас хамтдаа суралцах үед маань 
Ариун Сүнс бидэнд зааж, сэнхрүүлээсэй хэмээн 
би залбирч байна.

Захиасынхаа сүүлээр энэхүү зан чанарыг 
тодорхойлон хэлэхээс өмнө Христийн энэхүү зан 
чанарыг онцлон харуулсан хэд хэдэн жишээг та 
бүхэндээ хэлье. Жишээ болгоныг анхааралтай 
сонсоод, миний тавих асуултуудад өгч болох 
хариултыг эргэцүүлэн бодоорой.

1-р жишээ. Áаян залуу ба Àмюлек

Шинэ Гэрээнээс бид, Есүсээс ‘Багш аа, мөнх 
амийг олохын тул би ямар сайн юм хийх ёстой 
вэ?’2 гэж асуусан нэгэн баян залуугийн тухай 
уншдаг. Аврагч түүнд эхлээд тушаалуудыг 

сахихыг зөвлөдөг. Багш дараа нь уг залуугийн 
тодорхой хэрэгцээ, нөхцөл байдалд нь тохирсон 
шаардлагыг нэмж өгсөн.

“Есүс түүнд Хэрэв чи төгс байхыг хүсэж байвал, 
явж эд хөрөнгөө зарж ядууст өг. Тэгвэл чи тэнгэрт 
эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж, Намайг дага гэлээ.

Тэр залуу энэ зааврыг сонсоод, гунигтайгаар 
холдон явлаа. Учир нь тэр маш их хөрөнгөтэй 
нэгэн байжээ.”3

Баян залуугийн хариултыг Мормоны Номонд 
өгүүлсэн Амюлект тохиолдсон явдалтай 
харьцуулан бодоод үз дээ. Амюлек төрөл садан, 
найз олонтой, хөдөлмөрч, баян хүн байсан.4 
Тэрээр өөрийгөө олон удаа дуудагдсан ч 
сонсоогүй, Бурханы зүйлсийг мэдэж байснаа ч 
мэдээгүй хэмээн дүрслэн өгүүлсэн.5 Ерөнхийдөө 
сайн хүн болох Амюлек Шинэ Гэрээний баян 
залуугийн адилаар дэлхийн зүйлсэд санаа тавин, 
зовнидог байв.

Амюлек хэдий урьд өмнө нь зүрх сэтгэл нь 
хатуурсан байсан ч тэнгэр элчийн дуу хоолойг 
даган, бошиглогч Алмаг гэртээ хүлээн авч, 
хоолложээ. Тэрээр Алмаг тэднийд зочлох үеэр 
сүнслэг байдлын хувьд сэрсэн бөгөөд сайн мэдээг 
номлохоор дуудагдав. Амюлек тэгээд “түүний 
найзууд асан тэд мөн түүнчлэн өөрийн эцэг мөн 
садангуудаараа эсэргүүцэгд[эн мөн] Бурханы 
үгийн төлөө … өөрийн бүх алт, мөн мөнгө, мөн 
өөрийн үнэт зүйлүүдээ”6 орхисон.

Та нар баян залуу, Амюлек хоёрын хариу 
үйлдлийн ялгааг нь юу тайлбарлана гэж бодож 
байна вэ?

2-р жишээ. Пахоран

Мормоны Номон дээр гардаг аймшигт дайны 

Зүрх сэтгэлдээ номхон дөлгөөн
ÀÕËÀÃ× ÄÝÂÈÄ À.ÁÝÄÍÀÐ

ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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үеэр нифайчуудын их цэргийн ахмад Моронай, 
нутгийн захирагч, ерөнхий шүүгч Пахоран нар 
хоорондоо захидал солилцжээ. Их цэрэг нь 
засгийн газраас хангалттай дэмжлэг аваагүйгээс 
болж зовж зүдэрч байсан учраас Моронай 
Пахоранд хандан, “зэмлэл болгон”7 захидал 
бичээд, бодлогогүй, хайхрамжгүй, дүйнгэ бүр 
тэрслүүд байгаа түүнийг болон бусад удирдагчийг 
буруутгажээ.8

Пахоран Моронайд болон түүний зөв бус 
буруушаалтад амархан гэгч нь дургүйцэж болох 
байсан ч тэр тэгээгүй юм. Тэрээр өрөвч сэтгэлээр 
хариулж, Моронайгийн мэдээгүй байсан засгийн 
газрыг эсэргүүцсэн бослогын талаар дүрслэн 
бичдэг. Тэгээд Пахоран

“Болгоогтун, би чамд хэлнэ, Моронай, би та 
нарын их зүдгүүрүүдэд баясдаггүй, тийм ээ, энэ 
нь сэтгэлийг минь шаналгаж байна.

Мөн эдүгээ, чи захидалдаа намайг буруутгажээ, 
гэвч энэ нь хамаагүй; би уурлаагүй, харин 
сэтгэлийн чинь агуу ихэд баясна”9 гэж бичжээ.

Та нар Моронайгийн буруутгасан захидалд 
хариулсан Пахораны тэвчээртэй хариултыг юу 
тайлбарлана гэж бодож байна вэ?

3-р жишээ. Åрөнхийлөгч Ðассэлл Ì.Íэлсон ба 
ерөнхийлөгч Õэнри Á.Àйринг

Зургаан сарын өмнөх Ерөнхий чуулган дээр 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Мормоны 
Номонд агуулагдсан үнэнийг судлах, тунгаан 
бодох, хэрэгжүүлэхийг уриалсан ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсоны урилгын дагуу хэрхэн үйлдэл 
хийсэн тухайгаа дүрслэн ярьсан. Тэрээр “би 
түүний зөвлөгөөг дагахыг хичээсэн. Бусад олон 
зүйлийн хамт би Мормоны Ном гэж юу болох, 
юуг нотолдог, юуг няцаадаг, юуг гүйцэлдүүлдэг, 
юуг тодруулдаг, юуг 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”10 гэж хэлсэн.

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг ерөнхийлөгч 
Монсоны хүсэлт амьдралд нь ямар чухал болохыг 

бас онцлон хэлсэн. Тэрээр “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. …

Бошиглогчийн амласан аз жаргалтай үр дүн надад 
ч мөн та нарт ч ирсэн билээ”11 гэж хэлжээ.

Та нар Их Эзэний Сүмийн эдгээр хоёр удирдагч 
ерөнхийлөгч Монсоны урилгын дагуу чин 
сэтгэлээсээ тэр даруй үйлдэл хийснийг юу 
тайлбарлана гэж бодож байна вэ?

Амюлек, Пахоран, ерөнхийлөгч Нэлсон, 
ерөнхийлөгч Айринг нарын сүнслэг хүчтэй 
хариултыг Христийн зөвхөн ганц зан чанарын 
үр дүн гэж би хэлэхгүй. Өөр хоорондоо холбоо 
хамааралтай олон зан чанар, туршлага эдгээр 
дөрвөн үнэнч үйлчлэгчийн амьдралд сүнслэг 
төлөвшилтийг авчирсан гэдэг нь тодорхой. Гэхдээ 
Аврагч болон Түүний бошиглогчид илүү бүрэн 
дүүрэн ойлгох, амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг 
эрмэлзэх хэрэгтэй нэгэн чухал зан чанарыг бид 
бүхэнд онцолж ирсэн.

Íомхон дөлгөөн байдал

Их Эзэний Өөрийгөө тодорхойлсон, дараах судар 
дээрх зан чанарыг анхаарна уу. “Буулгыг минь 
өөр дээрээ авч, Надаас суралц. Учир нь Би зүрх 
сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. Тэгээд та нар 
сэтгэлдээ амралтыг олох болно.”12

Сонгож болох байсан олон зан чанар, ариун 
журмын дундаас Аврагч номхон дөлгөөн гэсэн зан 
чанарыг онцолж авснаас бид суралцах ёстой.
1829 онд бошиглогч Иосеф Смитийн хүлээн авсан 
илчлэлтэд үүнтэй төстэй загвар байдаг. Их Эзэн 
“Надаас сурагтун, мөн миний үгсийг анхаарагтун; 
миний Сүнсний номхон дөлгөөн байдалд 
алхагтун, мөн надаар дамжин амар амгалан чамд 
байх болно”13 хэмээн тунхаглажээ.

Номхон дөлгөөн байдал нь Гэтэлгэгчийн нэгэн 
чухал зан чанар бөгөөд энэ нь зөв шударга хариу 
үйлдэл хийдэг, өөрийн хүслээр захирагддаг, тэсвэр 
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тэвчээртэй байх гэдгээр тодорхойлогддог. Энэ 
чанар Амюлек, Пахоран, ерөнхийлөгч Нэлсон, 
ерөнхийлөгч Айринг нарын хариу үйлдлийг илүү 
бүрэн ойлгоход бидэнд тусалдаг.

Жишээлбэл: Ерөнхийлөгч Нэлсон, ерөнхийлөгч 
Айринг хоёр ерөнхийлөгч Монсоны Мормоны 
Номыг уншиж судлах уриалгад маш хурдан, 
зөв шударга хариу үйлдэл хийсэн. Энэ хоёр хүн 
хоёулаа Сүмийн чухал бөгөөд олны мэддэг албан 
тушаалд үйлчилж байсан бөгөөд судруудыг 
хэдэн арван жилийн туршид судалчихсан байсан 
хэдий ч ямар ч эргэлзээ тээнэгэлзээгүйгээр мөн 
өөрсдийгөө чухал хүмүүс гэж үзэлгүй хариу 
үйлдэл хийсэн.

Амюлек Бурханы хүсэлд өөрийгөө захируулж, 
сайн мэдээг номлох дуудлага хүлээн аваад, тав 
тухтай амьдрал, дассан харилцаа холбоогоо орхин 
явсан. Мөн Пахоран засгийн газрын эсрэг тэмцсэн 
босогчдын улмаас үүссэн хүнд хэцүү нөхцөл 
байдлыг Моронайд тайлбарлахдаа дургүйцэхээсээ 
илүүтэй үйлдэхийн тулд ойлголт болоод тэсвэр 
тэвчээрээр адислагдсан.

Номхон дөлгөөн байх Христийн зан чанарыг 
бидний эдүгээ цагийн дэлхий заримдаа буруугаар 
ойлгодог. Номхон дөлгөөн байх гэдэг нь сул дорой 
биш харин хүчтэй, идэвхгүй биш харин идэвхтэй, 
халирамтгай биш зоригтой, аархсан биш харин 
тэсвэр тэвчээртэй, онгироо биш даруу, бүдүүлэг 
биш харин найрсаг зан чанар юм. Номхон дөлгөөн 
хүн амархан өдөөгддөггүй, сайрхуу юм уу ихэмсэг 
биш харин бусдын амжилтыг хурдан хүлээн 
зөвшөөрдөг хүн юм.

Даруу байдлыг ерөнхийдөө Бурханаас 
хамааралтай бөгөөд Түүний удирдамж дэмжлэг 
байнга хэрэгтэй гэдгээр тайлбарладаг бол, 
номхон дөлгөөн байдлын бусдаас ялгарах тал 
нь Ариун Сүнснээс болон чадвар, туршлага, 
боловсролын хувьд өөрөөсөө дор мөн чухал бус 
албан тушаалтай мөн их хувь нэмэр оруулаад 
байхааргүй мэт санагдах хүмүүсээс бүгдээс нь 
суралцах сүнслэг байдлын хүлээн авах тодорхой 
нэгэн чадвар юм. Сири дэх хааны их цэргийн 
ахмад Нааманыг эргэн санавал, тэрээр бардам 
зангаа даван, бошиглогч Елишаг дуулгавартай 
даган, Иордан голд долоон удаа угаал хийх 

зарц нарынхаа зөвлөгөөг даруухнаар хүлээн 
авдаг.14 Номхон дөлгөөн байдал бол байр 
суурь, албан тушаал, эрх мэдэл, хөрөнгө чинээ, 
бусдын магтаалын улмаас ихэнхдээ гарч ирдэг 
бардамналын сохролоос хамгаалах гол хамгаалалт 
юм.

Íомхон дөлгөөн байдал бол Õристийн зан чанар 
агаад сүнслэг бэлэг юм

Номхон дөлгөөн зан чанар бол хүсэл, ёс 
суртахууны сонгох эрх чөлөөг зөв шударга 
ашиглах, гэм нүглүүдийнхээ ангижралыг үргэлж 
хадгалахыг эрмэлзэх зэргээр дамжуулан хөгждөг 
зан чанар юм.15 Энэ нь мөн бидний зохих ёсоор 
эрэлхийлэх боломжтой сүнслэг бэлэг юм.16 Гэсэн 
хэдий ч энэхүү адислалын зорилго нь Бурханы 
хүүхдүүдэд ашиг тустай мөн тэдэнд үйлчлэхийн 
тулд бидэнд өгөгдсөн гэдгийг санах хэрэгтэй.17

Бид Аврагч руу ирээд, Түүнийг дагах үедээ 
Түүнтэй илүү адил болох хавьгүй илүү боломжтой 
болдог. Бид сахилга баттай, биеэ захирдаг, 
тогтуун дөлгөөн, тайван аядуу болох сүнсээр 
хүчирхэгждэг. Иймээс, номхон дөлгөөн байдал 
бол Эзэний шавь болоход бий болдог чанар 
болохоос биш, бидний хийгээд байдаг зүйл биш 
юм.

“Мосе Египетийн бүх эрдэмд боловсорч, ажил 
үйлс, үг яриагаар хүчтэй эр болжээ.”18 Тийм хэдий 
ч тэрээр “дэлхийн гадаргуу дээрх ямар ч хүнээс 
илүүгээр маш даруу байлаа.”19 Түүний мэдлэг, 
чадвар түүнийг бардамнахад хүргэж болох байсан. 
Гэтэл түүний адислалаар хүлээн авсан номхон 
дөлгөөн зан чанар болоод хандлагын сүнслэг 
бэлэг нь амьдралдаа бардамналыг багасгаж, 
Бурханы зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд зэмсэг болоход 
нь Мосед тусалсан.

Ýзэн номхон дөлгөөн байдлын үлгэр жишээ мөн

Номхон дөлгөөн байдлын хамгийн ер бусын 
бөгөөд утга учиртай жишээнүүд Аврагчийн 
Өөрийнх нь амьдралд байдаг.

“Бүх зүйлийн доор бууж ирснээр”20 “бүх л зөвт 
бус байдлаас биднийг цэвэрлэх ”21-ийн тулд зовж 
шаналан, цусаа урсган, амиа өгсөн Агуу Гэтэлгэгч 
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шавь нарынхаа тоостой хөлийг зөөлнөөр 
угаасан.22 Ийм номхон дөлгөөн чанар Их Эзэний 
үйлчлэгч, удирдагчийн шалгуур шинж чанар юм.

Есүс Гетсеманид туйлын их өвчин тарчлалыг 
тэсэж байхдаа зөв шударга хариу үйлдэл үзүүлэх, 
өөрийн хүслээр захирагдахын хамгийн тод 
томруун жишээг үзүүлсэн билээ.

“Тэнд ирээд Тэр [шавь нартаа] хандаж,—
Сорилтод орохгүйн тулд та нар залбирцгаа гээд

Тэр өвдөг сөгдөөд ингэж залбирав.

“Эцэг минь, хэрэв Та хүсэж байгаа бол энэ аягыг 
Надаас зайлуулаач. Гэвч Миний хүсэл бус, харин 
Таны хүсэл биелэгдэг.”23

Энэхүү мөнхийн ач холбогдолтой бөгөөд 
тэсэхүйеэ бэрх туршлагын явцад харуулсан 
Аврагчийн номхон дөлгөөн зан чанар Бурханы 
оюун ухааныг өөрсдийнхөөсөө дээгүүрт тавихын 
ач холбогдлыг бид бүхэнд заадаг.

Их Эзэний байнга өөрийн хүслээр захирагддаг, 
тэвчдэг зан чанар хоёулаа бид бүгдэд сэтгэл 
хөдөлгөм урам өгч, cургамж болдог. Ариун 
сүмийн хамгаалалтын цэргийн баг болох Ромын 
цэргүүдийг Гетсеманид Есүсийг баривчлахаар 
ирэхэд Петр илдээ сугалж, тэргүүн тахилчийн 
боолын баруун чихийг тас цавчив.24 Тэгтэл Аврагч 
чихэнд нь хүрч мөнөөх боолыг эдгээв.25 Тэрээр 
Өөрийг нь баривчлагдаж, цовдлогдохоос сэргийлж 
болох байсан тэрхүү тэнгэрлэг хүчээ ашиглан 
олзлогч нь болох хүндээ хүрч очин, адисалсныг 
анхаарна уу.

Мөн Пилатын өмнө Эзэн хэрхэн буруушаагдан, 
цовдлогдохоор шийтгүүлснийг эргэцүүлэн 
бодоорой.26 Есүс Өөрөөс нь урвах үед “Арван 
хоёр легионоос олон тэнгэр элчийг одоохон Өөр 
уруугаа илгээхээр би Эцгээсээ гуйж чадахгүй гэж 
чи бодож байна уу?”27 хэмээн тунхагласан. Гэсэн ч 
“амьд үхсэний аль алиных нь Мөнхийн Шүүгч”28 
улс төрийн түр зуурын албан тушаалтны өмнө 
шүүгдсэнийг бодоход ер бус юм. “[Есүс] түүнд 
нэг ч үг хэлсэнгүйд захирагч ихэд гайхжээ.”29 

Аврагчийн номхон дөлгөөн зан чанар нь Түүний 
сахилга баттай хариу үйлдэл, хатуу тэсвэр 
тэвчээр, хувийн ашиг сонирхлын төлөө Өөрийн 
төгс хүчээ ашиглах хүсэлгүй байгаа зэрэгт 
илэрдэг.

Àмлалт ба гэрчлэл

Мормон номхон дөлгөөн зан чанарыг сүнслэг 
бүхий л чадавх болоод бэлэг үүдэн гарч ирэх 
үндэс суурь хэмээн тодорхойлсон.

“Иймийн тул, хүмүүн итгэлтэй аваас түүнд 
найдвар байх нь гарцаагүй; учир нь итгэлгүйгээр 
ямар ч найдвар байж чадахгүй.

Мөн тэрчлэн, болгоогтун тэр хүлцэнгүй даруу, 
мөн зүрх сэтгэлдээ номхон байхгүй аваас, түүнд 
итгэл хийгээд найдвар байх аргагүйг би та нарт 
хэлнэ.

“Хэрэв тийм аваас, түүний итгэл хийгээд найдвар 
нь хоосон, учир нь хүлцэнгүй даруу мөн зүрх 
сэтгэлдээ номхон байхаас бусдаар, хэн ч Бурханы 
өмнө хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байхгүй; мөн 
хэрэв хүмүүн хүлцэнгүй даруу мөн зүрх сэтгэлдээ 
номхон мөн Ариун Сүнсний хүчээр Есүс бол 
Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг аваас, түүнд 
энэрэл байх нь гарцаагүй; учир нь түүнд энэрэл 
үгүй бол тэр хэн ч биш билээ; иймийн тул түүнд 
энэрэл байх нь гарцаагүй.”30

Аврагч “Дөлгөөн хүмүүс ерөөлтэй еэ! Учир нь тэд 
дэлхийг өвлөн авах болно”31 хэмээн тунхагласан. 
Номхон дөлгөөн зан чанар бол бурханлаг мөн 
чанарын нэг чухал шинж чанар бөгөөд Аврагчийн 
Цагаатгалын ачаар мөн Цагаатгалаар дамжуулан 
хүлээн авагдах, хөгжих боломжтой зан чанар юм.

Есүс Христ бол бидний амилсан хийгээд амьд 
Гэтэлгэгч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр 
биднийг Түүний Сүнсээр хөтлөгдөн алхах үед 
маань удирдан, хамгаалж мөн хүчирхэгжүүлэх 
болно. Би эдгээр үнэнийг болон амлалтуудыг 
баттай гэрчилж байгаагаа Их Эзэн Есүс Христийн 
нэрээр тунхаглаж байна, амен. 
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Бид	бүгдэд	“өнөөдөр”	хэмээх	өдөр	байдаг	бөгөөд	
өөрсдийн	энэ	өдрийг	амжилттай	болгох	
түлхүүр	нь	золиослол	хийхэд	бэлэн	байх	явдал	
юм.

Хэдэн жилийн өмнө 
манай найзууд Бригам 
гэдэг хөөрхөн хүүтэй 
болсон юм. Бригам 
төрснийхөө дараа 
Хантэрын синдром 
гэдэг ховор өвчинтэй 
гэж оношлогдсон 
бөгөөд харамсалтай нь, 
энэ нь удаан наслахгүй 
гэсэн үг байв. Нэг 
өдөр Бригам гэр 
бүлийнхэнтэйгээ ариун 

сүмийн талбайгаар явж байгаад “Дахиад нэг 
өдөр” гэдэг үгсийг хоёр удаа давтан хэлж билээ. 
Маргааш нь Бригам нас барсан.
   
Би Бригамийн булшийг хэд хэдэн удаа эргэж 
очсон бөгөөд очих болгондоо “дахиад нэг өдөр” 
гэдэг үгсийн талаар тунгаан боддог. Хэрвээ би 
дахиад нэг л өдөр амьд байна гэдгээ мэдэх юм 
бол энэ нь миний амьдралд ямар утга учиртай, 
ямар нөлөөтэй байх бол гэж би боддог. Би эхнэр, 
хүүхдүүдтэйгээ бас бусадтай яаж харьцах бол? 
Би хэр тэвчээртэй, хэр найрсаг байх бол? Би 
биеэ хэрхэн анхааран арчлах бол? Би хэрхэн чин 
сэтгэлээсээ залбирч, судруудаас суралцах бол? 
Бид бүгдээрээ хэзээ нэгэн цагт “дахиад нэг өдөр” 
үлдсэн байгаа гэсэн ухаарлыг буюу өөрсдөдөө 
үлдсэн цагаа ухаалгаар ашиглах ёстой юм байна 
гэсэн ухаарлыг мэдэрдэг байх гэж би боддог.

Хуучин Гэрээнээс бид Иудагийн хаан 
Хезекиагийн тухай түүхийг уншдаг. Бошиглогч 
Исаиа Хезекиад амьдрал нь дуусах гэж байна 
хэмээн хэлсэн. Хезекиа бошиглогчийн үгсийг 

сонсоод, залбиран гуйж, асгартал уйлж эхэлдэг. 
Тэр тохиолдолд, Бурхан Хезекиад 15 жилийн 
амьдралыг нэмж өгсөн. (Исаиа 38:1–5-ыг үзнэ үү.)
Хэрвээ бидэнд амьд байх богинохон хугацаа 
үлдсэн гэж хэлэх юм бол бид ч бас хийх ёстой 
байсан, өөрөөр хийх байсан зүйлсээ дурдан, 
амьдрах илүү олон өдрийг өгөхийг гуйх байх.
Их Эзэн Өөрийн мэргэн ухаанаар бидний нэг 
бүрд хэр их хугацаа өгснөөс үл хамааран, бид нэг 
зүйлд итгэлтэй байж болно. Бид бүгдэд “өнөөдөр” 
хэмээх өдөр байдаг бөгөөд өөрсдийн энэ өдрийг 
амжилттай болгох түлхүүр нь золиослол хийхэд 
бэлэн байх явдал юм.

Их Эзэн “Болгоогтун, Хүний Хүүгийн ирэлтийг 
хүртэл эдүгээ энэ нь өнөөдөр хэмээн нэрлэгдэх 
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бөлгөө, мөн үнэнээр энэ нь золисололын өдөр 
бөлгөө” хэмээн хэлсэн (С ба Г 64:23; тодотгол 
нэмэгдсэн).

Золисолол гэдэг үг нь “ариун нандин” гэдэг 
утгатай sacer (сэйкэр) мөн “хийх” гэсэн утгатай 
facere (фасере) гэдэг латин үгсээс гаралтай бөгөөд 
эдгээр үг нь аливаа зүйлийг ариун нандин болгох, 
тэдгээрт хүндэтгэл авчрах гэсэн утгатай.
“Тэнгэрээс золиослолыг адислах болно” (“Тэр 
хүнийг магтъя,” Сүмийн дуулал, х. 50).

Золиослол нь ямар ямар арга замаар бидний 
өдрийг утга учиртай мөн адислагдсан болгох вэ?

Нэгдүгээрт, хувийн золиослол биднийг 
хүчирхэгжүүлж, бидний золиосолж байгаа 
зүйлсийг үнэ цэнтэй болгодог.
Хэдэн жилийн өмнө мацгийн нэгэн ням гарагт 
нэгэн настай эгч индэр дээр гарч, гэрчлэлээ 
хуваалцаж билээ. Тэр Перугийн Амазонд байдаг 
Иквитос гэдэг хотод амьдардаг байжээ. Тэр 
баптисм хүртсэн цагаасаа хойш Перугийн Лима 
хотын ариун сүмд ёслолууд хүлээн авах зорилгыг 
байнга тавьсаар ирсэн хэмээн хэлсэн юм. Тэр олон 
жилийн турш аравны нэгээ бүрэн дүүрэн итгэлтэй 
төлсөн бөгөөд жаахан орлогоо хадгалдаг байв.

Тэр ариун сүм рүү явж, ариун нандин ёслолуудыг 
хүртсэн баяр хөөрөө дараах үгсээр дүрсэлсэн. 
“Өнөөдөр би эцсийн эцэст хөшигний нөгөө тал 
руу гарахад бэлэн боллоо гэж хэлж чадна. Би 
дэлхий дээрх хамгийн аз жаргалтай эмэгтэй. Би 
ариун сүмд орохоор хэчнээн олон жил мөнгө 
хадгалсныг та нар мэдэхгүй. Тэгээд долоон өдрийг 
голоор явж, 18 цаг автобусаар аялсны дараа би 
эцэст нь Их Эзэний өргөөнд орсон. Би тэр ариун 
газраас гарч явахдаа өөртөө “би ариун сүмд орох 
гэж ийм их золиослол гаргасны эцэст хийсэн гэрээ 
болгондоо хөнгөн хуумгай хандахад хүргэх юуг 
ч хийхгүй, эс тэгвэл энэ бүхэн нь дэмий хоосон 
зүйл болох болно. Энэ бол үнэхээр чухал амлалт!” 
гэж өөртөө хэлсэн юм.

Би энэ эгчээс хувийн золиослол бол бидний 
шийдвэр, зорилгыг удирддаг үнэлшгүй хүч юм 
гэдгийг ойлгосон. Хувийн золиослол нь бидний 
үйл хөдлөл, амлалт, гэрээнд нөлөөлдөг бөгөөд 
ариун нандин зүйлсийг утга учиртай болгодог.

Хоёрдугаарт, бидний бусдын төлөө, бусдын 
бидний төлөө гаргадаг золиослолууд бид бүгдэд 
адислалуудыг авчирдаг.

Намайг шүдний эмчийн сургуульд сурч байхад 
манай улс орны эдийн засгийн байдал сайнгүй 
байлаа. Инфляцаас болж мөнгөний ханш өдрөөс 
өдөрт маш ихээр унаж байсан.

Би мэс заслын дадлага хийх сургалтад орох 
ёстой байсан жилээ санаж байна. Би тэр улирлын 
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хичээл эхлэхээс өмнө бүх шаардлагатай мэс 
заслын багаж хэрэгслийг худалдаж авах ёстой 
байв. Аав, ээж хоёр маань шаардлагатай мөнгийг 
хурааж, хадгалсан байлаа. Гэтэл нэг орой маш 
харамсалтай зүйл тохиолдов. Бид мэс заслын 
багаж хэрэгсэл худалдаж авахаар очтол багаж 
хэрэгсэл авахаар хадгалсан мөнгө маань мэс 
заслын ердөө нэг чимхүүрээс өөр юу ч авч 
хүрэхээргүй болохыг олж мэдсэн юм. Намайг сурч 
чадахгүй нэг улирал алдах нь дээ гэж санаа зовсон 
байдалтай бид гэртээ гар хоосон буцаж ирж билээ. 
Гэтэл гэнэт ээж маань “Тэйлор, надтай хамт явах 
уу, хоёулаа гаръя” гэж хэлэв.

Бид ээмэг бөгж худалдаж авч, зардаг 
дэлгүүрүүдийн төв болсон хотын төв хэсэг рүү 
явсан. Бид нэг дэлгүүр рүү ороход ээж маань 
цүнхнээсээ нэг бяцхан цэнхэр хамба хилэн уут 
гаргаж ирсэн ба дотор нь “хайрт охиндоо, ааваас 
нь” гэсэн бичигтэй маш гоё алтан бугуйвч байсан. 
Энэ бугуйвчийг өвөө маань ээжийн төрсөн өдрөөр 
өгсөн байв. Тэгээд, миний нүдний өмнө ээж маань 
үүнийгээ зарж билээ.

Тэр мөнгөө аваад, надад “Чи шүдний эмч болно 
гэдгийг би гарцаагүй мэдэж байна. Хэрэгтэй 
байгаа бүх багаж хэрэгслээ худалдаж ав” гэж 
хэлсэн. Намайг тэр цагаас хойш ямархуу оюутан 
болсныг та нар төсөөлж байна уу? Би ээжийнхээ 
гаргасан золиослолын өндөр үнэ цэнийг мэдэж 
байсан болохоор хамгийн сайн оюутан байж мөн 
сургалтаа хурдан дуусгахыг хүсэж билээ.

Хайртай хүмүүсийн минь гаргадаг золиослолууд 
цөл дунд хүйтэн ус уухтай адил биднийг 
шинэчилдэг гэдгийг би олж мэдсэн. Ийм 
золиослол бидэнд найдвар, хөдөлгөгч хүч болдог.

Гуравдугаарт, Бурханы Хүүгийн золиослолтой 
харьцуулбал бидний хийх ямар ч золиослол тун 
өчүүхэн юм.

Бурханы Хүүгийн золиослолтой харьцуулбал 
дурсгалтай алтан бугуйвчийн үнэ цэн ч дэндүү 
өчүүхэн билээ. Бид тэрхүү хэмжээлшгүй 
золиослолыг хэрхэн хүндэтгэж чадах вэ? Бид 
өдөр бүр амьдрах дахиад нэг өдөртэй гэдгээ 
санаж, үнэнч итгэлтэй байж чадна. Амюлек “Тийм 
ээ, та нар ирж мөн зүрх сэтгэлээ цаашид бүү 

хатууруулаасай хэмээнэ би; учир нь болгоогтун, 
та нарын авралын өдөр мөн үе нь эдүгээ болой; 
мөн тиймийн тул, хэрэв та нар наманчилж зүрх 
сэтгэлээ хатууруулахгүй аваас, гэтэлгэлийн агуу 
их төлөвлөгөө тэр даруй та нарт үйлчлэх болно” 
хэмээн заасан (Алма 34:31). Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ 
бид харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлийг золиослол 
болгон Их Эзэнд өргөх юм бол аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөөний адислалууд бидний амьдралд тэр 
даруй илэрхий болох болно.

Есүс Христийн золиослолын ачаар гэтэлгэлийн 
төлөвлөгөө боломжтой болдог. Тэр өөрөө 
золиослолоо “бүр бүхнээс хамгийн агуу Бурхан 
намайг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, мөн сүв 
бүрээс цус шүүрэх, мөн бие хийгээд сүнс аль 
алиныг нь зовоход хүргэсэн тэрхүү зовлон нь—
мөн намайг тэрхүү гашуун аяганаас уухгүй, мөн 
айснаас эргэн буцахад хүргэж болохоор байсан 
билээ” хэмээн дүрслэн хэлсэн (С ба Г 19:18).

Бид чин сэтгэлийн наманчлалын үйл явцыг 
дагасныхаа дараа гаргасан алдаа, хийсэн 
нүглийнхээ ачааг энэ золиослолоор хөнгөрөхийг 
мэдэрдэг. Үнэндээ, гэмшил, ичгүүр, харамсал, 
өөрсдийгөө дорд үзэх байдал маань цэвэр 
ухамсар, аз жаргал, баяр хөөр, итгэл найдвараар 
солигддог.

Түүнчлэн бид Түүний золиослолыг хүндэтгэж, 
талархах үедээ Бурханы илүү сайн хүүхдүүд 
байж, нүглээс ангид байх мөн гэрээнүүдээ сахих 
гүн гүнзгий хүслийг агуу ихээр хүлээж авдаг.

Тийнхүү, Иносын адил бид нүглүүдийнхээ 
өршөөлийг хүлээн авсны дараа өөрсдийгөө 
золиосолж, өөрсдийн ах, эгч, дүү нарын сайн 
сайхныг эрэлхийлэх хүслийг мэдэрдэг юм (Инос 
1:9-ийг үзнэ үү). Тэгээд бид “дахиад нэг өдөр” 
ирэх бүрд ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын 
дараах урилгыг дагах илүү их хүсэлтэй байх 
болно. “Маргааныг намжаа. Мартагдсан найзаа 
хайж ол. Хардлага сэрдлэгээ орхиж, итгэлээр 
орлуул. … Эелдэг зөөлнөөр хариул. Өсвөр 
үеийнхнийг урамшуул. Үг, үйлдэлдээ үнэнч 
байдлаа харуул. Амлалтаа сахь. Өс хонзонгоо 
март. Дайснаа уучил. Уучлалт гуй. Ойлгохыг 
хичээ. Бусдад тавих шаардлагаа хянаж үз. Өөр 
нэгний талаар бод. Найрсаг бай. Эелдэг бай. Илүү 
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их инээ. Талархлаа илэрхийл. Танихгүй нэгнийг 
дотноор хүлээн ав. Хүүхдийн зүрхийг баясга. … 
Хайраа илэрхийл, тэгээд дахиад илэрхийл” (Teach-
ings of Presidents of the Church: Howard W. Hunter 
[2015], 32; “What We Think Christmas Is,” McCall’s, 
Dec. 1959, 82–83, хэсэгчлэн авав).

Бид өөрсдийн өдрүүдийг хувийн золиослолоор 
болон өөрсдийн гаргадаг мөн бусдын бидний 
төлөө гаргадаг золиослолоос ирдэг хүч чадлаар 
дүүргэж байх болтугай. Мөн бид Төрсөн Ганцын 
бидэнд өгдөг золиослолын амар амгалан, баяр 
баяслыг онцгой замаар эдлэх болтугай. Тийм ээ, 

энэ баяр баясгалан нь Адам хүмүүн байж болохын 
тулд унасан; мөн та баясгалантай байж болохын 
тул хүмүүн байх бөлгөө гэж уншихад гардаг баяр 
баяслын талаар ярьж байгаа юм (2 Нифай 2:25-ыг 
үзнэ үү). Энэ баяр хөөр нь зөвхөн Аврагч Есүс 
Христийн Цагаатгал, золиослолын өгч чадах 
жинхэнэ баяр хөөр юм.

Бид Түүнийг дагаж, Түүнд итгэж, Түүнийг 
хайрлан, дахиад нэг өдөр амьдрах боломж олдох 
бүрд Түүний золиослолоор илэрхийлэгдсэн 
хайрыг мэдрээсэй хэмээн би залбирч байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Сүмийн	залуу	эмэгтэй	бүр	бусдад	хэрэгтэйгээ	
мэдэрч,	үйлчлэх	боломжтой	байж,	энэ	ажилд	
хувь	нэмэр	оруулах	үнэ	цэнтэй	зүйл	өөрт	нь	
байгаа	гэж	боддог	байх	ёстой.

Нэг жилийн өмнө 
Ерөнхий чуулганы 
санваарын нэгдсэн 
хуралдааны үеэр бишоп 
Жэралд Коссэй Сүмийн 
ах нарт хандан авралын 
төлөвлөгөөний ажлыг 
гүйцэтгэхэд Аароны 
болон Мелкизедек 
санваартнууд хэрхэн 
салшгүй холбоотой 
хамтран ажилладгийг 

дүрслэн ярьсан билээ.1 Тэрхүү захиас Аароны 
санваартан залуу эрэгтэйчүүдэд дэлхий дээрх 
Бурханы хаант улсыг барьж байгуулахад ямар 
чухал үүрэгтэйгээ ойлгоход нь туслах агуу 
адислал болсон юм. Тэдний хамтын үйлчлэл 
Сүмийг хүчирхэгжүүлж, залуу эрэгтэйчүүд 
өөрсдийнхөө оруулж буй хувь нэмрийн үнэ 
цэнийг мөн энэ ажил ямар гайхамшигтай болохыг 
ойлгосноор илүү гүнзгий хөрвөгдөж, зүрх 
сэтгэлээ зориулдаг.

Өнөөдөр би яриагаа тэрхүү захиасын нөгөө тал 
болгож, гэр орондоо болон Сүм дээр Их Эзэний 
ажлыг гүйцэтгэхэд эн тэнцүү хэрэгтэй байдаг 
Сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн талаар яримаар 
байна.

Би бишоп Коссэйгийн адил өсвөр насныхаа ихэнх 
цаг мөчийг Сүмийн жижиг салбарт өнгөрүүлсэн 
бөгөөд надаас ерөнхийдөө насанд хүрэгчдийн 
гүйцэтгэдэг байсан дуудлага, үүрэг даалгавруудыг 
гүйцэтгэхийг хүсдэг байв. Түүнээс гадна, өсвөр 
үеийнхний хөтөлбөрт хамрагдаж байхдаа хүмүүс 
бид ихэвчлэн өөрсдийн үйл ажиллагаа, онцгой 

Залуу эмэгтэйчүүд энэ ажилд

ÁÎÍÍÈ Ë.ÎÑКÀÐÑÎÍ
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үйл явдлуудыг зохион байгуулж, удирдан явуулах 
ажлыг гардан хийдэг байв. Бид салбарын үйл 
ажиллагаанд зориулан жүжиг бичиж, дууны 
бүлэг байгуулж, салбарын бүхий л цуглаанд 
бүрэн оролцдог байсан. Намайг салбарын дууны 
удирдагчаар дуудсан бөгөөд би долоо хоног 
бүр ариун ёслолын цуглааны дууг удирддаг 
байсан. Ням гараг болгон бүх хүний өмнө 
зогсоод, Сүмийн дууллыг удирдах нь 16 настай 
хүүхдийн хувьд агуу туршлага байсан. Би бусдад 
хэрэгтэй гэдгээ мөн ямар нэг зүйлээр хувь нэмэр 
оруулж байгаагаа мэдэрдэг байсан. Хүмүүс 
намайг тэнд очихыг хүлээдэг байсан бөгөөд би 
бусдад туслахдаа баяртай байдаг байв. Бишоп 
Коссэйгийн адил, энэхүү туршлага Есүс Христийн 
талаарх гэрчлэлийг маань бататгахад тусалж, 
миний амьдралыг сайн мэдээний үйлчлэлтэй 
бөхлөн холбосон юм.

Гишүүн бүр өөрсдийгөө хэчнээн их хэрэгтэй 
гэдгийг мэддэг байх ёстой. Хүн бүрд энэ чухал 
ажлыг урагшлуулахад туслах онцгой авьяас 
чадвар болон хувь нэмэр оруулах чухал зүйл 
байдаг. Манай залуу эрэгтэйчүүдэд Сургаал 
ба Гэрээн дээр Аароны санваарын үүргүүдийг 
нь дүрслэн хэлж өгсөн байдаг ба тэдгээр нь 
ерөнхийдөө маш тодорхой, илэрхий байдаг. 
Залуу эмэгтэйчүүдэд “гашуудах тэдний хамт 
гашуудахад; тийм ээ, тайтгарал хэрэгтэй тэднийг 
тайтгаруулахад, мөн ямар ч цагт мөн бүх зүйлд 
мөн өөрийн байж болох хаана ч гэсэн Бурханы 
гэрчлэгч болж, үхэлд хүртлээ зогсох”2 гэрээт 
үүрэг хариуцлагыг баптисм хүртсэн цагаас нь 
хойш өгдөг гэдэг нь Сүмийн залуу эмэгтэйчүүд, 
тэдний эцэг эх, удирдагчдад илэрхий биш байж 
болох юм. Залуу эмэгтэйчүүд тойрог, салбар 
дээрээ мөн ангийнхаа ерөнхийлөгчийн зөвлөлд 
болон өсвөр үеийнхний зөвлөлд мөн өөр бусад 
дуудлагад үйлчлэхдээ эдгээр үүргийг биелүүлэх 
боломжтой байдаг. Сүмийн залуу эмэгтэй бүр 
бусдад хэрэгтэйгээ мэдэрч, үйлчлэх боломжтой 
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байж, энэ ажилд хувь нэмэр оруулах үнэ цэнтэй 
зүйл өөрт нь байгаа гэж бодож байх ёстой.

Бид Гарын авлага 2 номоос манай тойргуудын 
авралын ажилд “гишүүдийн номлолын ажил, 
хөрвөгчдийг үлдээх, идэвх султай гишүүдийг 
идэвхжүүлэх, ариун сүмийн болон гэр бүлийн 
түүхийн ажил, сайн мэдээг заах зэрэг”3 нь ордог 
гэдгийг мэдэж авдаг. Энэхүү ажлыг тухайн 
тойргийн төлөө санваарын түлхүүрүүдийг атгаж 
байдаг итгэлтэй бишопууд удирддаг. Манай 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл олон жилийн турш 
“Энд дурдсан хэсгүүдийн алинд нь манай залуу 
эмэгтэйчүүд оролцоод хэрэггүй вэ?” гэж асуусаар 
ирсэн. Энэ асуултад хариулахад, тэдэнд энэ ажлын 
бүх хэсэгт хувь нэмэр оруулах зүйл байгаа.

Жишээ нь би саяхан Лас Вегас бүсийн хэд хэдэн 
залуу эмэгтэйтэй уулзсан юм. Тэд тойргийнхоо 
ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөхүүдээр 
дуудагдсан байв. Тэд тойргийнхоо гишүүдэд 
өвөг дээдсээ олохыг зааж, тэдэнд тусалж чадаж 
байгаадаа сэтгэл хангалуун байгаа нь харагдаж 
байлаа. Тэд компьютер хэрэглэх чадвар сайтай, 
FamilySearch-ийг яаж ашиглахыг сурсан бөгөөд 
энэ мэдлэгээ бусадтай хуваалцахдаа баяртай 
байсан. Нас барсан өвөг дээдсийнхээ нэрсийг 
хайж олсноор ариун сүмд тэдний төлөө авралын 
ёслолуудыг гүйцэтгэж болох тухай гэрчлэл болон 
ойлголт тэдэнд байсан нь илэрхий байв.
Хэдэн сарын өмнө 14 настай хоёр залуу 
эмэгтэйтэй нэг санааг туршиж үзэх боломж надад 
тохиосон юм. Би хоёр ч тойргийн зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэх зүйлсийн хөтөлбөрийг олж авсан 
бөгөөд Эмма, Магги хоёрт нэг нэг хувийг өгсөн. 
Би тэднийг эдгээр хэлэлцэх зүйлийг уншаад, 
тойргийн зөвлөлийн арга хэмжээ авах зүйлсийн 
дотор тэдний үйлчилж чадах зүйлс байгаа эсэхийг 
үзэхийг хүссэн юм. Эмма уг тойрогт нэгэн шинэ 
гэр бүл нүүж ирж байгааг хараад, тэдэнд нүүж, 
төвхнөхөд нь тусалж чадна гэж хэлсэн. Тэр уг гэр 
бүлийн хүүхдүүдтэй найзалж, шинэ сургуулийг 
нь тэдэнд танилцуулж чадна гэж бодсон. Мөн тэр 
тойргийн оройн хоолны үйл ажиллагаа болох гэж 
байгааг харсан бөгөөд үүнд олон талаар үйлчлэн, 
тусалж чадна гэж боджээ.

Магги тойрогт нь хэд хэдэн настай хүн 
байдгийг мөн тэднийг эргэж тойрч, найзалж 

нөхөрлөх хүмүүс хэрэгтэй байгааг харсан. 
Тэр уг настай гишүүдийг эргэж очин, тэдэнд 
тусалмаар байгаагаа хэлсэн. Тэр бас олон 
нийтийн мэдээллийн бүртгэлүүдийг хэрхэн нээж, 
ашиглахыг тойргийн гишүүдэд заахад нь тусалж 
чадна гэж бодож байсан. Хурлын эдгээр хөтөлбөр 
дээр энэ хоёр залуу эмэгтэйн тусалж чадахгүй 
зүйл байгаагүй!
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Тойргийн зөвлөлд байдаг эсвэл тойрогт 
дуудлагатай хүмүүс залуу эмэгтэйчүүдийг 
тойрогтоо байгаа олон хэрэгцээг гүйцэлдүүлэхэд 
туслуулах чухал эх үүсвэр гэж боддог уу? 
Ихэнхдээ хэн нэгэнд үйлчлэх шаардлагатай 
нөхцөл байдлын урт жагсаалт байдаг бөгөөд 
бид ихэнхдээ тэдгээр хэрэгцээг хангахын тулд 
тойргийн насанд хүрэгчдийг боддог. Аароны 

санваартнуудыг эцгүүдтэйгээ болон Мелкизедек 
санваартай бусад ахтай хамтран хөдөлмөрлөхийг 
урьдгийн адил, залуу эмэгтэйчүүдийг 
ээжүүдтэйгээ, бусад үлгэр жишээ эгчтэй тойргийн 
гишүүдийн хэрэгцээг хангахад туслуулж, 
үйлчлүүлэхээр дуудаж болно. Тэд ням гарагт сүмд 
ирэхээс илүү ихийг хийх чадвар, хүсэлтэй хүмүүс 
шүү!
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Бид залуу эмэгтэйчүүдийнхээ ойрын ирээдүйд 
гүйцэтгэх үүргүүдийг бодохдоо, тэднийг номлогч, 
сайн мэдээг заагч, Сүмийн туслах бүлгийн 
удирдагч, ариун сүмийн ажилтан, эхнэр, ээж, 
зөвлөгч, үлгэр жишээ, найз болохоор бэлтгэхэд 
нь туслах ямар ямар туршлагыг одоо тэдэнд 
өгч болох талаар өөрсдөөсөө асууж болно. 
Үнэндээ тэд одооноос эдгээр үүргийнхээ олныг 
нь гүйцэтгэж эхэлж чадна. Өсвөр үеийнхнийг 
ням гарагт ангидаа хичээл заахад нь туслахыг 
олонтоо хүсдэг. Нас барагсдын өмнөөс баптисм 
гүйцэтгэхээр өсвөр үеийнхний бүлэгтэй хамт 
ариун сүмд очих үед өмнө нь ёслолын ажилтнууд 
эсвэл сайн дурын хүмүүсээр гүйцэтгүүлж байсан 
үйлчлэлийг одоо залуу эмэгтэйчүүд гүйцэтгэж 
болдог болсон. Хүүхдийн хэсгийн насны охидыг 
одоо ариун сүмд орохыг урьдаг болсон ба энэ 
нь тэдэнд санваараар удирдуулдаг энэхүү ажилд 
өөрсдөө ч бас чухал оролцогчид гэдгийг ойлгоход 
тусалдаг. Тэд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс, өсвөр 
үеийнхэн болон хүүхдүүд бүгдээрээ санваарын 
адислалыг хүлээн авагчид гэдгийг бас бүгдээрээ 
Их Эзэний ажлыг урагшлуулахад идэвхтэй тусалж 
чадна гэдгийг мэдэж авч байна.

Бишопууд аа, та нарын хариуцсан үүрэгт 
ажил их хэдий ч чухал ажлуудын тань нэг нь 
Аароны санваарын чуулгыг тэргүүлэх явдал 
байдгийн адил, Гарын авлага 2 -т “бишоп 
болон түүний зөвлөхүүд Залуу эмэгтэйчүүдийн 
байгууллагыг санваарын удирдлагаар хангана. 
Тэд залуу эмэгтэй бүрд анхаарал тавьж, энэхүү 
хүч чармайлтдаа тэдний эцэг эхтэй болон 
Залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагчидтай нягт 
хамтран ажиллана” гэж тайлбарласан байна. 
Мөн үүнд “Бишоп болон түүний зөвлөхүүд 

Залуу эмэгтэйчүүдийн хурал цуглаан, үйлчлэл, 
үйл ажиллагаануудад тогтмол оролцоно”4 гэж 
заасан байдаг. Залуу эмэгтэйчүүдийн ангиудаар 
зочлох цаг гаргаж, ажлын ажиглагч биш, харин 
оролцогч байх боломжийг залуу эмэгтэйчүүдэд 
олгодог бишопуудад бид талархаж байдаг. 
Тойргийн гишүүдийн хэрэгцээг хангахад залуу 
эмэгтэйчүүдийг идэвхтэй оролцуулахад анхаарал 
тавьдагт тань баярлалаа! Утга учиртай замаар 
үйлчлэх эдгээр боломж нь зугаа цэнгэл бүхий үйл 
ажиллагаануудаас илүү тэднийг адисалдаг юм.

Сүмийн залуу эмэгтэйчүүд та нарт хэлэхэд, та 
нарын өсвөр насны он жилүүд завгүй бөгөөд 
үе үе хэцүү байж болно. Та нарын олонх нь 
өөрийгөө хэрэггүй хүн гэж бодон, сэтгэлийн 
зовуурь, дарамтад орж, тэр ч бүү хэл сэтгэлээр 
унасан асуудалтай тулгараад байгааг бид 
ажигласан. Өөрийнхөө асуудалд анхаарал тавихын 
оронд бодлоо гадагш хандуулах нь та нарын 
асуудлуудыг шийдэхгүй байж болох ч бусдад 
үйлчлэх нь та нарын ачааг хөнгөлж, бэрхшээлийг 
чинь тийм ч хэцүү санагдуулахгүй байж болох 
юм. Өөрийгөө хэрэггүй хүн гэж бодохоо болих 
хамгийн сайн аргуудын нэг бол бусдын төлөө 
санаа зовж, тэдэнд үйлчилснээр хувь нэмэр 
оруулах их зүйл бий гэдгээ ойлгох явдал юм.5 
Би залуу эмэгтэйчүүд та нарыг өөрсдийн эргэн 
тойронд буй хэрэгцээг харах үедээ сайн дураараа 
гараа өргөн, ханцуй шамлан ажиллахыг уриалж 
байна. Та нарыг гэрээнийхээ үүрэг хариуцлагыг 
биелүүлж мөн Бурханы хаант улсыг өсгөн 
бэхжүүлэхэд оролцох үед та нарын амьдралд 
адислалууд цутган ирэх бөгөөд та нар шавь 
байхын дуусашгүй, гүн гүнзгий баяр хөөрийг олж 
мэдэх болно.

Ах, эгч нар аа, манай залуу эмэгтэйчүүд үнэхээр 
гайхамшигтай. Тэд авьяастай, хязгааргүй урам 
зоригтой, нинжин сэтгэлтэй мөн халамжтай 
хүмүүс шүү. Тэд бусдад үйлчлэхийг хүсдэг. Тэд 
авралын ажилд хэрэгтэй, чухал гэдгээ мэддэг байх 
хэрэгтэй. Залуу эрэгтэйчүүд Аароны санваартан 
байхдаа Мелкизедек санваарт дэвшин орж, илүү 
агуу үйлчлэл үзүүлэхээр бэлтгэдгийн адил, залуу 
эмэгтэйчүүд маань дэлхий дээрх эмэгтэйчүүдийн 
хамгийн агуу байгууллага болох Халамжийн 
нийгэмлэгийн гишүүд болохоор бэлтгэж байгаа. 
Эдгээр үзэсгэлэнтэй, хүчтэй, итгэлтэй залуу 
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эмэгтэйчүүд болон залуу эрэгтэйчүүд хамтдаа 
Бурханы селестиел хаант улсад зохистой байх гэр 
бүлүүдийг өсгөн хүмүүжүүлэх эхнэр, нөхөр, аав, 
ээжүүд болохоор бэлтгэж байгаа.

Тэнгэрлэг Эцэгийн ажил бол Өөрийнхөө 
хүүхдүүдэд үхэшгүй байдал хийгээд мөнх 
амьдралыг тохиолгон авчрах явдал гэдгийг би 
гэрчилж байна.6 Бидний эрхэм нандин залуу 
эмэгтэйчүүд энэ агуу ажлыг биелүүлэхэд туслах 
чухал үүрэгтэй. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Ёслолуудад	оролцож,	холбогдох	гэрээнүүдийг	
хүндлэн	дээдлэх	нь	энэхүү	улам	бүр	харанхуйд	
автаж	буй	дэлхийд	гайхамшигт	гэрлийг	
авчирна.

Ах, эгч нар аа, би 
та бүхэнтэй хамт 
сайн мэдээнд буюу 
Христийн сургаалд 
баярлаж байна.

Тухайн үед Далын 
ахлагч байсан Нийл 
Л.Андэрсэнээс 
Чуулганы төвд 
цугларсан 21000 хүний 
өмнө үг хэлэх ямар 
байдаг тухай найз нь 

асуужээ. “21000 хүн биш, харин ард суугаа 15 
ах намайг сандаргах шалтгаан болдог юм” гэж 
ахлагч Андэрсэн хариулсан гэдэг. Тэр үед би 
инээгээд өнгөрсөн боловч одоо үүнийг мэдэрч 
байна. Би энэ 15 хүнийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчийнх нь хувьд дэмжин, хайрладаг.

Их Эзэн Абрахамд түүний үр удам төдийгүй 
санваараар дамжуулан дэлхийн бүх гэр бүл “мөнх 
амьдралын адислалууд болох Сайн мэдээний 
адислалуудаар адислагдах болно” гэж хэлжээ 
(Абрахам 2:11 мөн 2–10-р шүлгийг үзнэ үү).

Санваарын эдгээр амлагдсан адислал болон 
санваар дэлхийд сэргээгдсэн бөгөөд 1842 онд 
бошиглогч Иосеф Смит цөөн тооны эрэгтэй, 
эмэгтэй хүнд зориулан хишиг хүртээх ёслолыг 
хийж гүйцэтгэсэн. Тэдний нэг нь Мөрси 
Фийлдинг Томпсон байсан юм. Бошиглогч түүнд 
“Энэ [хишиг] нь та нарыг харанхуйгаас гаргаж, 
гайхамшигтай гэрэлд аваачих болно” хэмээн 
хэлжээ.1

Авралын ёслолууд бидэнд гайхамшигт гэрлийг 
авчирна

ÀÕËÀÃ× ÒÀÍÈÅËÀ Á.ÂÀКÎËÎ
ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ

Өнөөдөр би та биднийг гайхамшигт гэрэлд 
аваачих авралын ёслолууд дээр анхаарлаа 
төвлөрүүлээсэй хэмээн хүсэж байна.

Ёслолууд ба гэрээнүүд

Итгэлдээ үнэнч байх нь номноос “Ёслол нь 
санваарын эрх мэдлээр гүйцэтгэгддэг ариун 
нандин, албан ёсны зан үйл юм. Зарим ёслол 
бидний авралд зайлшгүй хэрэгцээтэй. Эдгээр 
ёслолыг авралын ёслолууд хэмээн нэрлэдэг. 
Үүнд баптисм, гишүүний баталгаа, Мелкизедек 
санваарын томилгоо (эрэгтэйчүүдэд хамаатай), 
ариун сүмийн хишиг хүртэх, гэрлэлтийн лацдан 
холболт багтдаг”2 талаар уншиж болно.
“Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмд гүйцэтгэдэг аврал, 
өргөмжлөлийн ёслолууд нь … тэнгэрийн адислал, 
хүчийг бидний хувийн амьдралд авчрах эрх мэдэл 
олгогдсон сувгуудыг нээж өгдөг”3 гэж ахлагч 
Дэвид А.Бэднар заасан.

Хоёр талтай зоос адил авралын бүх ёслолыг 
Бурхантай хийсэн гэрээ дагалддаг. Хэрэв бид 
эдгээр гэрээг итгэлтэйгээр хүндэтгэн сахих юм 
бол Бурхан биднийг адисална гэж амласан.

Бошиглогч Амюлек “энэ амьдрал бол хүмүүн 
Бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе” хэмээн 
тунхагласан (Aлмa 34:32). Бид хэрхэн бэлтгэх вэ? 
Ёслолуудыг зохистойгоор хүлээн авснаар. Бид 
мөн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны хэлснээр 
“гэрээт замаа тууштай дагах” ёстой. Ерөнхийлөгч 
Нэлсон цааш нь “Та нар Аврагчийг дагах гэрээ 
байгуулж, уг гэрээгээ сахиснаар ямар ч эрэгтэй, 
эмэгтэй хүн болон хүүхэд бүр хүртэх боломжтой 
сүнслэг адислал, давуу эрхийн үүд хаалгыг нээх 
болно”4 гэжээ.

Жон ба Бонни Ньюман хоёр та нартай л 
адил ерөнхийлөгч Нэлсоны амласан сүнслэг 
адислалуудыг хүлээн авсан хүмүүс юм. Нэгэн 
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ням гарагт гурван балчир хүүхдийнхээ хамт 
сүмдээ очсоныхоо дараа Бонни Сүмийн гишүүн 
бус байсан Жонд “Би үүнийг ганцаараа хийж 
чадахгүй нь ээ. Чи бидэнтэй хамт манай сүмд 
явах талаар шийдвэр гарга эсвэл бидний хамтдаа 
явж болох сүмийг чи сонгож өгөх хэрэгтэй байна. 
Ямар ч байсан хүүхдүүд маань аав нь бас Бурханд 
хайртай гэдгийг мэдэх ёстой” гэж хэлжээ. Жон 
дараагийн болон түүнээс хойших бүх ням гарагт 
сүмд очоод зогсохгүй олон тойрог, салбар болон 
Хүүхдийн хэсэгт хэдэн жилийн туршид төгөлдөр 
хуур тоглож үйлчилжээ. 2015 оны 4-р сард надад 
Жонтой уулзах завшаан олдсон. Тэр уулзалтын 
үеэр бид Боннид хайртай гэдгээ илэрхийлэх 
хамгийн сайн арга зам бол түүнийг ариун сүм рүү 
авч явах явдал бөгөөд харин баптисм хүртээгүй 
тохиолдолд үүнийг хэрэгжүүлэх боломжгүй тухай 
ярилцаж билээ.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмд 39 жил явсныхаа дараа Жон 2015 онд 
баптисм хүртсэн юм. Түүнээс хойш жилийн 
дараа Жон, Бонни хоёр Мэмфис Тэннэсси ариун 
сүмд, Боннийг хишиг хүртсэнээс 20 жилийн 
дараа лацдан холбогдсон байна. Тэдний 47 настай 
хүү Робэрт эцгийнхээ тухай “Аав маань санваар 
хүртсэн цагаасаа хойш жинхэнэ утгаараа цэцэглэж 
эхэлсэн” гэж хэлжээ. Бонни “Жон маань үргэлж 
аз жаргалтай, зоригтой нэгэн байсан, харин 
ёслолуудыг хүлээн авч, гэрээгээ хүндэтгэлтэйгээр 
дагасан нь түүнийг бүр номхон дөлгөөн, сайхан 
сэтгэлтэй нэгэн болгосон” гэж нэмж хэлсэн юм.

Õристийн Цагаатгал ба Òүүний үлгэр жишээ

Олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр 
бидэнд хандан “Сайн мэдээний ёслолуудыг 
хийлгэлгүйгээр биеэ сайн авч явах нь хүн 
төрөлхтнийг гэтэлгэхгүй, өргөмжлөлд ч 
хүргэхгүй”5 хэмээн сэрэмжлүүлсэн. Үнэндээ 
Тэнгэр дэх Эцэгтээ буцаж очихын тулд бидэнд 
ёслол, гэрээнүүдээс гадна Түүний Хүү Есүс Христ 
болон Түүний Цагаатгал хэрэгтэй болно.

Хаан Бенжамин хүмүүний үрсэд аврал нь зөвхөн 
Христийн нэрээр мөн энэ нэр дээр ирнэ гэдгийг 
заасан (Мозая 3:17; мөн Итгэлийн тунхаг 1:3-ыг 
үзнэ үү).

Есүс Христ Цагаатгалаараа биднийг Адамын 

уналтын үр дагавраас гэтэлгэж, бидэнд 
наманчлах, улмаар өргөмжлөлийг хүртэх 
боломж олгосон. Тэр “бурханлиг чанарын 
хүч илэрхийлэгддэг” (С ба Г 84:20) авралын 
ёслолуудыг хүртэх үлгэр жишээг өөрийн 
амьдралаар бидэнд үзүүлсэн.

Аврагчийг “бүх зөв шударгыг гүйцэлдүүлэх”-
ийн тулд баптисмын ёслолыг хүртсэний дараа 
(2 Нифай 31:5-6-ийг үзнэ үү) Сатан Түүнийг 
сорьсон. Үүний адил бидний сорилт баптисм 
хүртэх юм уу лацдан холбогдсоны дараа ч 
зогсдоггүй ба ариун ёслолуудыг хүртэж, 
холбогдох гэрээг хүндлэн дээдэлснээр бид 
гайхамшигт гэрлээр дүүрч, уруу таталтыг сөрж, 
ялан дийлэх хүчтэй болдог.

Àнхааруулга

Хожмын өдрүүдийн талаар “Дэлхий … 
бузарлагдав. Учир нь тэд … тогтоолуудыг өөрчлөн 
… эвдэв” (Исаиа 24:5 мөн С ба Г 1:15-ыг үзнэ үү) 
гэж Исаиа бошиглосон билээ.

Үүнтэй холбоотой анхааруулгыг бошиглогч 
Иосеф Смит илчлэлтээр өгсөн ба “тэдгээр нь … 
уруулаараа надтай ойр боловч зүрх сэтгэлээрээ 
надаас хол байдаг, тэд хүмүүний зарлигуудыг 
сургаал болгон заадаг, тэд бурханлиг байдлын 
дүртэй боловч, түүний хүчийг үгүйсгэдэг” (Иосеф 
Смит—Түүх 1:19) гэжээ.

Мөн Паул олон хүн “бурханлаг байдлын дүртэй 
байх боловч түүний хүчийг нь [үгүйсгэдэг[. 
Чи ийм хүмүүсээс зайлсхийж яв” (2 Тимот 3:5) 
хэмээн анхааруулсан байдаг. Ийм хүмүүсээс 
зайлсхий гэдгийг би давтан хэлье.

Амьдралын хамаг анхаарлыг сарниулдаг зүйл, 
уруу таталт нь “хомхой чононууд”-тай адил 
юм (Матай 7:15). Эдгээр чоныг ирэх үед сайн 
хоньчин л хонь болон хонин сүргээ бэлтгэж, 
хамгаалж, анхааруулах болно (Иохан 10:11-ыг 
үзнэ үү). Туслах хоньчид нь Сайн Хоньчины төгс 
амьдралыг үлгэр дуурайллаа болгохыг хичээдгийн 
адил бид ч гэсэн өөрсдийн болон бусдын 
бодгалийн хоньчид биш гэж үү? Хэрэв бид сонор 
сэрэмжтэй, бэлтгэлтэй байж, сая дэмжин баталсан 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн зөвлөгөөг 
дагавал ирж буй чононуудыг Ариун Сүнсний хүч, 
бэлгээр олж харах болно. Үүний эсрэгээр, хэрэв 
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бид өөрсдийнхөө болон бусдын бодгальд хайнга 
ханддаг хоньчид байвал гарз хохирол учрах 
нь гарцаагүй. Хайнга хандлага гарз хохиролд 
хүргэдэг. Би хүн нэг бүрийг үнэнч хоньчид байхад 
урьж байна.

Òуршлага ба гэрчлэл

Ариун ёслол нь зам дээрээ үлдэхэд бидэнд 
тусалдаг ёслол бөгөөд үүнээс зохистой хүртэх нь 
бидний бусад бүх ёслолтой холбоотой гэрээгээ 
дагаж байгаагийн нотолгоо юм. Хэдэн жилийн 
өмнө би өөрийн эхнэр Анитатай Арканзас 
Литл Рок номлолд үйлчилж байхдаа хоёр залуу 
номлогчтой хамт заахаар явсан юм. Хичээлийн 
үеэр, хичээл заалгаж байсан тэр сайн ах “Би 
танай сүмд очиж байсан. Яагаад та нар ням гараг 
бүр талх идэж, ус уудаг юм бэ? Манай сүмд бид 
үүнийг жилд хоёрхон удаа, Христийн амилсны 
болон мэндэлсний баяраар л хийдэг бөгөөд энэ нь 
маш их утга агуулгатай байдаг” гэв.

Бид түүнд “талх, дарснаас хүртэхийн тулд ойр 
ойрхон цуглах” (Моронай 6:6 мөн С ба Г 20:75-ыг 
үзнэ үү) ёстой гэсэн зарлиг хүлээн авсан тухайгаа 
хуваалцсан юм. Бид Матай 26 болон 3 Нифай 
18-ыг чанга уншив. Тэр тэгсэн ч гэсэн ямар 
шаардлагатай гэдгийг нь ойлгохгүй байна гэхэд 
бид “Та өөрийгөө ямар нэгэн ноцтой зам тээврийн 
осолд орсон байна гээд төсөөлөөд үз дээ. Та 
бэртэж гэмтээд, ухаан алдсан байна. Хэн нэгэн 
гүйж ирээд, таныг ухаан алдсан байгааг хараад, 
түргэн тусламжийн 103 дугаар руу залгасан. Та 
тусламж хүлээн аваад, сэхээ орсон байна” гэсэн 
зүйрлэлийг хуваалцав.

Бид тэр ахаас “Та ухаан орж, эргэн тойрноо 
хараад юу гэж асуух байсан бэ?” гэж асуулаа.

Тэр: “Би яаж яваад тэнд ирсэн мөн хэн намайг 
олсон тухай мэдэхийг хүснэ. Тэр хүн миний амийг 
аварсан тул би түүнд өдөр бүр талархаж явахыг 
хүснэ” гэв.

Тэгээд бид тэр сайн ахтай Аврагч бидний амийг 
хэрхэн аварсан тухай мөн Түүнд өдөр бүр, 
өдөр бүр, бүр өдөр бүр талархах ёстой гэдгийг 
хуваалцсан юм!

Дараа нь бид түүнээс “Түүнийг та бидний төлөө 
амиа өгсөн гэдгийг нь мэдсэн бол та Түүний бие 
болон цусны бэлгэдэл болсон талх, уснаас хэр 
ойрхон хүртэх хүсэлтэй байх бол?” гэж асуулаа.

Тэр “Би ойлголоо, ойлголоо, ойлголоо. Өөр 
нэг зүйл байна. Танай сүм манай сүмтэй адил 
хөгжилтэй биш” гэв.

Үүнд нь бид “Хэрэв Аврагч Есүс Христ энэ 
хаалгаар ороод ирвэл та яах вэ?” гэж хариулсан 
юм.

Тэр “Би шууд өвдөг сөхрөн сууна” гэж хариулав.

Бид түүнээс “Тэгвэл та хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн ариун ёслолын танхимд орж 
ирэхдээ үүнийг буюу Аврагчийг хүндлэн биширч 
байгаагаа мэдэрсэн байх нь, тийм үү?” гэж 
асуухад тэр “Би ойлголоо, ойлголоо, ойлголоо” 
гэж билээ.

Тэр Христийн амилсны баярын ням гарагт сүмд 
ирснээсээ хойш үргэлж ирдэг болсон юм.

Би та нарын хүн нэг бүрийг өөрсдөөсөө “Ариун 
ёслолыг оролцуулаад би өөр ямар ямар ёслолыг 
хүртэх ёстой вэ мөн ямар гэрээ байгуулж, хэрхэн 
сахиж, хүндлэн дээдлэх ёстой вэ?” гэж асуугаасай 
хэмээн урьж байна. Ёслолуудад оролцож, 
холбогдох гэрээнүүдийг хүндлэн дээдлэх нь 
энэхүү улам бүр харанхуйд автаж буй дэлхийд 
гайхамшигт гэрлийг авчирна гэдгийг би амлаж 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен.  
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Биднийг	гэр	орондоо	Христтэй	адил	багш	
байхаар	хичээн	чармайх	үед	тэнгэрийн	
тусламж	өгөгдөөсэй	хэмээн	би	гуйж	байна.

Миний хайрт эхнэр 
Жюли бид хоёр эрдэнэ 
мэт эрхэм сайхан 
зургаан хүүхэд өсгөсөн 
бөгөөд саяхнаас 
хүүхдүүд минь бүгд 
тусдаа гарсан тул 
хоосон үүрэндээ 
үлдсэн мэт болоод 
байгаа. Хүүхдүүд 
маань бидний гэрт 
байнга хамт амьдардаг 

байсан тэр үеийг би ямар их санаж байна вэ. Би 
хүүхдүүдээсээ суралцаж, тэдэнд заадаг байснаа 
үгүйлж байна.

Өнөөдөр би бүх эцэг эхэд болон эцэг эх болохыг 
хүсэж буй бүх хүнд хандаж үг хэлье. Та нарын 
ихэнх нь одоо хүүхэд өсгөж байгаа. Зарим 
нэгэнд нь энэ цаг тун удахгүй ирж магадгүй. Өөр 
бусдад нь эцэг эх байх нь ирээдүйн адислал ч 
байж магадгүй юм. Хүүхдэд заах нь ямар баяр 
баясгалантай, ариун нандин үүрэг хариуцлага 
болохыг бид бүгд ухаараасай гэж би залбирч 
байна.1

Эцэг эхчүүдийн хувьд бид хүүхдүүдээ Тэнгэрлэг 
Эцэгт болон Түүний Хүү Есүс Христэд 
танилцуулдаг. Бид хүүхдүүддээ анхныхаа 
залбирлыг хэлэхэд нь тусалдаг. Бид тэднийг 
баптисмаар дамжуулан гэрээний зам дээр2 
гарахад нь тусалж, дэмждэг. Бид тэдэнд Бурханы 
зарлигуудыг дуулгавартай дагахыг зааж өгдөг. Бид 
Бурханы хүүхдүүддээ зориулсан төлөвлөгөөний 
талаар тэдэнд зааж сурган, Ариун Сүнсний 

Гэр орондоо заах нь баяр баясгалантай бөгөөд 
ариун нандин үүрэг хариуцлага юм
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шивнээг танихад тусалдаг. Бид тэдэнд эрт 
цагийн бошиглогчдын түүхийг ярьж өгч, амьд 
бошиглогчдыг дагахад урамшуулдаг. Бид тэдний 
амжилтын төлөө залбирч, сорилт бэрхшээл 
тохиолдсон үед нь хамтдаа зовж шаналдаг. 
Бид хүүхдүүддээ ариун сүмийн адислалуудын 
талаар гэрчилж, тэднийг бүрэн цагийн номлолд 
үйлчлэхэд нь сайн бэлтгэхийг хичээдэг. 
Хүүхдүүдээ эцэг эх болох үед бид хайр халамжаар 
дүүрэн зөвлөгөө өгдөг. Гэвч тэгсний дараа ч бид 
тэдний эцэг эх байхаа больдоггүй. Бид тэдний 
багш байхаа хэзээ ч больдоггүй. Бид эдгээр 
мөнхийн дуудлагаас хэзээ ч чөлөөлөгддөггүй юм.

Бидний гэр орондоо хүүхдүүддээ заах ёстой зарим 
гайхалтай боломжоос өнөөдөр дэлгэрэнгүй авч 
үзэцгээе.

Ãэр бүлийн үдшээр заах нь

Бүгдээрээ миний өсөж торнисон, итгэлээр дүүрэн 
гэр оронд эн тэргүүнд тавигддаг байсан гэр 
бүлийн үдшээс эхэлцгээе. Би гэр бүлийн үдшээр 
заалгасан тодорхой хичээлүүдийг санахгүй байгаа 
ч бид нэг ч долоо хоног алгасалгүй гэр бүлийн 
үдэш хийдэг байсныг санадаг.3 Би эцэг эхийн 
маань хувьд юу чухал болохыг мэддэг байв.4

Би гэр бүлийн үдшийн дуртай үйл ажиллагааны 
нэгийг санаж байна. Аав маань хүүхдүүдийнхээ 
хэн нэгийг “Сорил” өгөхөд уриад, “Эхлээд, гал 
тогооны өрөө рүү орж, хөргөгчийг нээж, хаа. 
Дараа нь миний унтлагын өрөө рүү гүйж ороод, 
хувцасны шүүгээнээс маань хос оймс ав. Тэгээд 
над руу эргэн ирж, гурван удаа дээш доош үсрээд, 
‘Аав аа, би хийчихлээ!’ гэж хэл” гэх мэт хэсэг 
хэсэг зааврыг өгдөг байв.

Би өөрийнхөө ээлж ирэхэд их баяртай байдагсан. 
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Би алхам бүрийг яг таг зөв хийж, “Аав аа, 
би хийчихлээ!” гэж хэлэх тэр мөчийг ихэд 
нандигнадаг байсан. Энэ үйл ажиллагаа надад 
өөртөө итгэх итгэлийг хөгжүүлэхэд их тусалсан 
бөгөөд ингэснээр ээж юм уу аавыг сайн мэдээний 
зарчмыг заах үеэр хөдөлгөөнтэй хүүгийнх нь 
анхаарал төвлөрөхөд амар болдог байж билээ.

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли “Хэрэв танд гэр 
бүлийн үдшийн ач холбогдлын талаар ямар нэгэн 
эргэлзээ байвал, үүнийг хийхийг оролдоод үз. 
Хүүхдүүдээ цуглуулаад, тэдэнд заа, гэрчлэлээ 
хуваалц, хамтдаа судар уншиж, цагийг хамтдаа 
сайхан өнгөрүүл”5 гэж зөвлөсөн.

Гэр бүлийн үдэш хийхэд эсэргүүцэл үргэлж 
тулгарах болно.6 Тийм байлаа ч гэсэн та бүгдийг 
эдгээр саад тотгорыг тойрон гарч, гэр бүлийн 
үдшийг эн тэргүүнд тавьж, цагийг хөгжилтэй 
өнгөрүүлэх гол хүчин зүйлээ болгоход би урьж 
байна.

Ãэр бүлийн залбирлаар заах нь

Гэр бүлийн залбирал бол заах өөр нэг онцгой 
боломж юм.

Ерөнхийлөгч Н.Элдон Таннэрын эцэг түүнийг гэр 
бүлийн залбирлын үеэр хэрхэн сургадаг байсан 
нь надад таалагддаг. Ерөнхийлөгч Таннэр дараах 
зүйлийг ярьсан байдаг.

“Нэгэн орой бид гэр бүлээрээ залбирахаар өвдөг 
сөгдөн сууж байх үед аав маань Их Эзэнд хандан 
‘Элдон өнөөдөр хэрэг тарьсан. Тэр гэмшиж 
байгаа, хэрэв та түүнийг өршөөвөл тэр дахиж ийм 
хэрэг тарихгүй’ гэж хэлэв.

Энэ нь зодож шийтгэхээс илүү үр дүнтэй болж, 
намайг дахиж тийм хэрэг хэзээ ч хийхгүй гэсэн 
шийдвэр гаргахад хүргэсэн юм.”7

Бага байхад минь заримдаа бид гэр бүлийн 
залбирлыг хэтэрхий их хийгээд байгаа мэт 
санагдаж, “Бид хэдхэн минутын өмнө залбирсан 
биш бил үү?” гэж бодон унтууцдаг байж билээ. 
Одоо би эцэг хүний хувьд бид гэр бүлээрээ хэзээ ч 
хэтэрхий их залбирна гэж байдаггүйг мэднэ.8

Тэнгэрлэг Эцэг Есүс Христийг Өөрийнхөө Хайрт 
Хүү гэж хэрхэн танилцуулдаг нь надад үргэлж гүн 
сэтгэгдэл төрүүлсээр ирсэн.9 Намайг Тэнгэрлэг 
Эцэгт хандан, өөрсдөд нь ямар их хайртай 
болохоо илэрхийлж байгааг хүүхдүүд маань 
сонсож байх тэр үед би тэднийхээ төлөө нэрийг 
нь дурдан залбирах дуртай. Хүүхдүүдтэйгээ хамт 
залбирах юм уу тэднийгээ адислах үед хайраа 
илэрхийлэхээс илүү сайхан цаг байдаггүй мэт 
санагддаг. Гэр бүлүүд даруухнаар залбирахаар 
цуглахад хүчирхэг бөгөөд удаан үргэлжлэх 
хичээлүүд заагдаж байдаг.

Äуудлагаар заах нь

Эцэг эхчүүдийн зааж сургах нь дуудлагын эмч 
байхтай төстэй. Бид хүүхдүүддээ заахад үргэлж 
бэлэн байх ёстой. Яагаад гэвэл хэзээ тийм боломж 
гарахыг бид хэлж мэдэхгүй юм.

Бид Аврагчтай төстэй байх бөгөөд Тэрээр “ихэнх 
сургаалаа “синагогт биш, харин өдөр тутмын 
энгийн орчинд буюу шавь нартайгаа хооллох үед 
болон худгаас ус авч мөн инжир модны хажуугаар 
өнгөрч байхдаа заасан байдаг.”10

Олон жилийн өмнө ээж маань миний ах Мэттэд 
сайн мэдээний талаар хуваалцахдаа хамгийн 
шилдэг хоёр ярилцлага хийсний нэг нь угаасан 
зүйлээ эвхэж байхад, нөгөөх нь түүнийг 
шүдний эмчид хүргэж өгөхөөр машинаа бариад 
явж байхад болсон байв. Ээжийнхээ талаар 
миний биширдэг олон зүйлийн нэг нь түүний 
хүүхдүүддээ заахад хэзээд бэлэн байдаг явдал юм.

Ээжийн маань хувьд эцэг эхийн үүднээс заадаг 
зүйл нь хэзээ ч дуусаагүй. Намайг бишопоор 
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үйлчилж байхад тухайн үед 78 настай байсан 
ээж минь намайг үсээ засуулах хэрэгтэй гэж 
хэлж байсан. Тэрээр намайг үлгэр жишээч байх 
хэрэгтэй гэдгийг мэддэг байсан бөгөөд тэгж 
хэлэхдээ эргэлзээгүй юм. Ээж ээ, би танд хайртай 
шүү!

Би эцэг хүний хувьд хүүхдүүд, ач зээ нартаа 
заахаар дуудагдах боломж гарах тохиолдол 
бүрд хариулах чадвартай байхын тулд судраасаа 
хувиараа судалж, тунгаан бодохдоо урам зориг 
дүүрэн байдаг.11 “Заах хамгийн сайн мөч [гэр 
бүлийн] гишүүний маань зүрхэнд ямар нэгэн 
асуулт эсвэл санаа зовох зүйл үүссэн тэр үеэс 
эхэлдэг.”12 Бид тэдгээр цаг мөчид сонсож чаддаг 
уу?13

Би төлөөлөгч Петрийн “Та нарын доторх 
найдварын талаар асуух хүн бүрд [мөн хүүхдэд 
гэж би нэмж хэлмээр байна] хариу өгөхөд ямагт 
бэлэн бай”14 гэсэн урилгад дуртай.

Намайг өсвөр насны хүүхэд байхад аав бид хоёр 
хэн нь хамгийн чанга атгахаа үзэж тоглох дуртай 
байж билээ. Бид хоёр бие биенийхээ гарыг өвдтөл 
чанга атгаж, царай нь яаж хувирахыг харах гэж 
байдаг чадлаараа хичээдэг байсансан. Энэ нь одоо 
тийм ч хөгжилтэй биш санагдаж байгаа боловч 
тухайн үедээ их л хөгжилтэй байдагсан. Нэг тийм 
тулааны дараа аав нүд рүү минь хараад, “Хүү 
минь, чи хүчтэй гартай юм байна. Чиний гар залуу 
эмэгтэйд хэзээ ч зохисгүйгээр хүрэхгүй байх тийм 
чадалтай байгаасай гэж би найдаж байна” гэж 
хэлсэн билээ. Тэгээд намайг ёс суртахууны хувьд 
үргэлж цэвэр ариун байж, бусдад мөн тийм байхад 
нь тусалж байхад урьсан юм.

Ахлагч Дуглас Л.Каллистэр аавынхаа тухай “Бид 
нэгэн өдөр ажлаасаа харьж явтал аав ‘Би өнөөдөр 
аравны нэгээ төлсөн. Би өргөлийн чек дээрээ 
“Танд баярлалаа” гэж бичсэн. Манай гэр бүлийг 
адисалдагт нь Их Эзэнд би маш их талархдаг’ 
гэж санамсаргүй байдлаар хэлж билээ” гэж 
хуваалцсан.

Тэгээд ахлагч Каллистэр өөрийнхөө аав болох 
багшийг дурсан, “Тэр дуулгавартай байх үйлдэл, 
хандлага хоёрыг хоёуланг нь заасан”15 гэж хэлжээ.
Заримдаа бид өөрсдөөсөө “Би өөрийнхөө 

дуулгавартай байдал болон үйлдлээр хүүхдүүддээ 
юу заах бол эсвэл юу зааж байна вэ?” гэж асуух нь 
ухаалаг хэрэг гэж би боддог.

Ãэр бүлээрээ судар судлах үеэр заах нь

Гэр бүлээрээ судар судлах нь гэр орондоо 
сургаалыг заах хамгийн тохиромжтой боломж юм.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Эцэг эхчүүд 
Бурханы үгийг үнэнчээр дагаад зогсохгүй, үүнийг 
хүүхдүүддээ заах үүрэг хариуцлагыг Их Эзэнээс 
хүлээн авсан байдаг”16 гэж хэлжээ.

Жюли бид хоёр хүүхдүүдээ өсгөхдөө тууштай, 
бүтээлч байхыг хичээж ирсэн. Нэг жил бид 
гэр бүлээрээ Мормоны Номыг испани хэл дээр 
уншихаар шийдсэн юм. Их Эзэн бүрэн цагийн 
номлолд үйлчилсэн хүүхэд бүрийг маань испани 
хэлний номлолд дуудсаны шалтгаан нь энэ байж 
болох уу? Es posible. [Магадгүй]

Брайан К.Аштон ах ахлах сургуулийн төгсөх 
ангид байхдаа Мормоны Номын бүх хуудсыг 
аавтайгаа хамт уншсан талаар хуваалцахад миний 
сэтгэл их хөдөлж билээ. Аштон ах судруудад 
хайртай. Судрууд түүний оюун ухаан, зүрх сэтгэлд 
бичигдсэн байдаг. Аштон ахыг өсвөр насны 
хүүхэд байхад аав нь тэрхүү үрийг суулгасан 
бөгөөд тэр үр17 гүн гүнзгий үндэслэж, үнэний мод 
болон ургасан юм. Аштон ах ч гэсэн өөрийнхөө 
том хүүхдүүдэд ийм зүйлийг хийсэн.18 Түүний 
найман настай хүү саяхан түүнээс “Аав аа, би 
хэзээ тантай хамт Мормоны Номоос унших юм 
бэ?” гэж асуусан байна.

¯лгэр жишээгээр заах нь

Эцэст нь, эцэг эхийн хувьд зааж сургах хамгийн 
үр нөлөөтэй арга бол бидний үлгэр жишээ юм. 
Бидэнд “итгэгч хүмүүст үг, зан байдал, хайр, итгэл 
хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл 
[болохыг]”19 зөвлөсөн байдаг.

Саяхан нэгэн аяллын үеэр Жюли бид хоёр сүмд 
очиж, энэ шүлэг үйлдэл болон хэрэгжиж байгааг 
харсан. Удахгүй номлолд гарах гэж буй нэгэн 
залуу эрэгтэй ариун ёслолын цуглаан дээр үг 
хэлэв.
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Тэрээр “Та нар бүгд миний аавыг сүм дээр 
байхдаа их сайн хүн байдаг гэж боддог байх 
аа, гэвч …” гээд хэлэхээ түр азнахад нь би 
үргэлжлүүлээд юу хэлэх бол гэж сэтгэл түгшин 
байлаа. Тэр цааш үргэлжлүүлэн “Тэр гэртээ 
байхдаа бүр илүү сайн хүн байдаг юм” гэж хэлсэн.
 

Би ариун ёслолын дараа энэ залуу эрэгтэйд 
аавынхаа тухайд сүнслэг урамшуулал бүхий 
хүндэтгэл үзүүлсэнд талархаж байгаагаа 
илэрхийлсэн билээ. Тэр үед би түүний аавыг 
тухайн тойргийн бишоп болохыг олж мэдсэн 
юм. Хэдийгээр энэ бишоп маань тойрогтоо 
итгэлтэйгээр үйлчилж байсан боловч хүү нь 
түүнийг гэртээ байхдаа бүр хамгийн сайн ажил 
хийдэг гэж дүгнэсэн байв.20

Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон “Бидэнд … 
өсвөр үеийнхэнд заах олон арга байдаг бөгөөд 
бид тэдгээр аргын ач тусыг бүрэн авахын тулд 
өөрсдийн хамгийн сайн санал бодол, хичээл 
зүтгэлийг зориулах хэрэгтэй. Юуны өмнө, бид 
эцэг эхчүүдийг … ялангуяа үлгэр жишээгээрээ 
илүү сайн, илүү тууштай багш нар байхад нь 
үргэлжлүүлэн урамшуулж, туслах ёстой”21 гэж 
зөвлөжээ.

Аврагч ингэж л заадаг.22

Ноднин биднийг хамгийн бага хоёр хүүхдийнхээ 
хамт аялж байхад Жюли бидэнд Сэнт Жорж болон 
Сан Диего ариун сүмүүдэд нас барагсдын төлөөх 
баптисм хийхийг санал болгосон юм. Би дотроо 
“Бид гэртээ байхдаа ариун сүмд ордог, одоо 
бид аяллаар явж байна. Яагаад аялал амралтад 
зориулсан юм хийж болдоггүй юм бэ?” гэж 
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бувтнасан юм. Баптисмын дараа Жюли ариун 
сүмийн гадаа зургаа даруулмаар байна гэж хүсэв. 
Би дахиад л дотроо бувтнав. Тэгээд дараа нь юу 
болсныг та бүгд таа даа. Бид зургаа авхуулсан.
  
Жюли хүүхдүүдийг өвөг дээдсээ аврахад хэрхэн 
тусалсан талаараа дурсамжтай байгаасай гэж 
хүсдэг. Би ч мөн адил тэгж хүсдэг. Бид ариун 
сүмийн чухлын талаар албан ёсны хичээл заалгах 
шаардлагагүй байсан. 

Ариун сүмд хайртай, хүүхдүүдээ тэрхүү хайрыг 
хуваалцаасай гэж хүсдэг ээжийн ачаар бид үүгээр 
амьдарч байлаа.

Эцэг эхчүүд бие биенээ энхрийлэн хайрлаж, зөв 
шударгын үлгэр жишээг үзүүлэх үед хүүхдүүд нь 
мөнхөд адислагддаг.

Äүгнэлт

Гэр орондоо зааж сургахыг хамгийн сайнаараа 
хичээж байдаг та бүхэн энэхүү хичээл зүтгэлдээ 
амар амгалан, баяр баясгаланг олох болтугай. Мөн 
та нарт өөрсдийгөө сайжруулах шаардлагатай 
эсвэл илүү сайн бэлтгэх хэрэгтэй гэж санагдвал 
Сүнсийг өөрсдөд тань нөлөөлөх үед даруухнаар 
хариу үзүүлж мөн үйлдэхийн тулд та нар өөрсдөө 
үүрэг хүлээгээрэй.23

Ахлагч Л.Том Пэрри “Аливаа нийгмийн эрүүл 
мэнд мөн ард түмнийх нь аз жаргал, амжилт, 
амар амгалан байдал зэрэг нь бүгд гэр орондоо үр 
хүүхдэдээ зааж сургахад үндэслэгдсэн байдаг”24 
гэж хэлсэн.

Тийм ээ, миний гэр орон хоосон үүр мэт эзгүйрсэн 
боловч би өсөж том болсон хүүхдүүддээ мөн 
хүүхдүүдийнхээ хүүхдүүдэд, магадгүй хэзээ нэгэн 
цагт тэдний хүүхдүүдэд заах нэмэлт үнэ цэнтэй 
боломжуудыг олохыг хичээн, бэлтгэлтэй байж, 
дуудлага хүлээн авахад бэлэн байх болно.

Биднийг гэр орондоо Христтэй адил багш 
байхаар хичээн чармайх үед тэнгэрийн тусламж 
өгөгдөөсэй хэмээн би гуйж байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бид	гэр	бүлийн	түүхээ	цуглуулж,	өвөг	
дээдсийнхээ	өмнөөс	ариун	сүм	рүү	явахад	Бурхан	
амлагдсан	эдгээр	адислалын	олныг	нь	хөшигний	
хоёр	талд	нэгэн	зэрэг	өгдөг	билээ.

Бидэнд тулгардаг 
хамгийн үр 
өгөөжтэй боловч 
сорилт бэрхшээлтэй 
туршлагууд нь гэр 
бүлийн харилцаа 
байж болно. Бидний 
ихэнх нь гэр бүлдээ 
ямар нэгэн хагарал, 
маргаантай тулгарч 
байсан. Тийм хагарал 
хожмын энэ өдрүүдэд 
Есүс Христийн 

Сүмийн сэргээлтийн хоёр баатрын хооронд 
үүссэн юм. Парлей Пратт, Оорсон Пратт нар ах 
дүү, анхны хөрвөгчид, томилогдсон төлөөлөгчид 
байсан. Тэд итгэлээрээ соригдсон боловч уг 
сорилтоос бөх бат гэрчлэлтэй гарч ирсэн билээ. 
Тэд хоёулаа үнэний үйл хэрэгт агуу их золиослол 
гаргаж, хувь нэмрээ оруулсан.
 
Гэгээнтнүүдийг Наувуд байх үед тэдний 
харилцаа муудаж, улмаар 1846 онд олны өмнө 
ширүүн сөргөлдөхөд хүрчээ. Яваандаа тэдний 
хооронд гүнзгий, удаан үргэлжилсэн хагарал 
үүссэн байна. Парлей эхлээд Оорсон руу бичиж, 
муудсан харилцаагаа сайжруулах гэсэн боловч 
Оорсон хариу бичээгүй аж. Тэрээр Оорсонг 
эхэлж бичихээс нааш үүрд харилцахгүй байхаар 
шийдэж, бичихээ ч больжээ.1

 
Нэлээд хэдэн жилийн дараа, 1853 оны 3-р сард 
Оорсон өөрсдийн америк гаралтай эртний өвөг 
болох Виллям Праттын үр удмын тухай номыг 

Гэр бүлийн түүх, ариун сүмийн ажил: 
Лацдан холболт ба эдгээлт

ÀÕËÀÃ× ÄÝÉË Ã.ÐÝÍËÀÍÄ
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ

хэвлэх нэгэн төслийн талаар олж мэдэв. Оорсон 
гэр бүлийн түүхийнхээ үнэ цэнтэй цуглуулгыг 
хараад, “яг л бяцхан хүүхэд мэт” уйлж эхэлжээ. 
Түүний зүрх сэтгэл хайраар дүүрч, тэрээр 
ахтайгаа муудсан харилцаагаа засахаар шийдсэн 
байна.

Оорсон Парлей руу бичихдээ “Хайрт ах минь, 
бидний өвөг, дэслэгч Виллям Праттын үр 
удмын дунд түүний ур удмыг бидний адил эрж 
хайх гүн гүнзгий сонирхолтой нэг ч хүн алга” 
гэжээ. Оорсон хожмын үеийн гэгээнтнүүд өвөг 
дээдсийнхээ өмнөөс ёслолуудыг гүйцэтгэхийн 
тулд гэр бүлийн түүхээ судалж, эмхэтгэх 
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үүрэгтэйг ойлгосон хамгийн анхны хүмүүсийн 
нэг байсан юм. Тэрээр захидлаа үргэлжлүүлэн 
“Эцгүүдийн маань Бурхан бүхий л зүйлд 
нөлөөлсөн гэдгийг бид мэднэ. … Танд хариу 
бичихдээ туйлын хайхрамжгүй хандсандаа би 
уучлал гуйя. … Та намайг уучилна гэдэгт би 
найдаж байна”2 гэж бичжээ. Тэдний гэрчлэл бат 
бөх байсан төдийгүй өвөг дээдсээ хайрлах хайр 
нь харилцаагаа засаж, гомдлоо тайлан, уучлалыг 
эрэлхийлэх мөн уучлах шалтгаан нь болсон юм.3

Бурхан биднийг аливаа нэг зүйлийг хийхэд 
чиглүүлэхдээ үргэлж олон зорилгыг агуулдаг. 
Гэр бүлийн түүх, ариун сүмийн ажил нь зөвхөн 
нас барагсдын төлөө хийх ажил биш бөгөөд 
амьд хүмүүсийг ч бас адисалдаг. Оорсон, Парлей 
хоёрын хувьд энэ нь тэдний зүрх сэтгэлийг бие 
бие рүү нь эргүүлсэн юм. Гэр бүлийн түүх, ариун 
сүмийн ажил нь эдгээх хэрэгтэй зүйлийг эдгээх 
хүчийг өгдөг.

Сүмийн гишүүдийн хувьд бид өвөг дээдсээ эрж 
хайн, гэр бүлийн түүхээ эмхэтгэх тэнгэрлэг үүрэг 
хариуцлагатай. Бурханы бүх хүүхдэд авралын 
ёслолууд зайлшгүй шаардлагатай тул энэ нь 
хөхиүлэн дэмжих хоббигоос илүү чухал юм.4 Бид 
авралын ёслолуудыг хүлээн авалгүй нас барсан 
өвөг дээдсээ олж тогтоох ёстой. Бид ариун сүмд 
тэднийг төлөөлөн ёслолуудыг гүйцэтгэж болох 
бөгөөд өвөг дээдэс маань ёслолуудыг хүлээн 
зөвшөөрөх эсэхээ шийдэх юм.5 Бид мөн тойрог, 
гадасны гишүүддээ гэр бүлийнхээ нэрс дээр 
ажиллахад нь тусалж болно. Бид гэр бүлийн түүх, 
ариун сүмийн ажлаар дамжуулан нас барагсдыг 
гэтэлгэхэд тусалж чадна гэдэг нь үнэхээр 
гайхамшигтай юм.

Гэхдээ бид өнөөдөр гэр бүлийн түүх, ариун 
сүмийн ажилд оролцсоноор бошиглогч, 
төлөөлөгчдийн амласан “эдгээх” адислалуудаас 
хүртэх эрхтэй болдог.6 Мөн эдгээр адислал нь 
мөнх бус байдалд хамрах хүрээ, онцлог шинж, үр 
нөлөөгөөрөө үнэхээр гайхамшигтай билээ. Тэрхүү 
урт жагсаалтад дараах адислалуудыг оруулжээ. 
Үүнд:

• Аврагч болон Түүний цагаатгагч золиослолын 
талаарх өсөн нэмэгдсэн ойлголт;

• Амьдралдаа хүч чадал, чиг баримжааг 
мэдрэхэд нөлөөлөх Ариун Сүнсний өсөн 
нэмэгдсэн нөлөө;7

• Аврагчид хөрвөгдөх хөрвөлтийг гүнзгийрүүлж, 
бат бөх болгох өсөн нэмэгдсэн итгэл;

• Бид хэн болох, хаанаас ирсэн тухай ойлголтын 
ачаар мөн хаашаа явж байгаа талаарх илүү 
тодорхой алсын харааны ачаар суралцаж, 
наманчлах өсөн нэмэгдсэн чадвар, урам зориг;8

• Зүрх сэтгэлд маань өсөн нэмэгдсэн 
цэвэршүүлэх, ариусгах, зөөлрүүлэх нөлөө;

• Их Эзэний хайрыг мэдрэх өсөн нэмэгдсэн 
чадвараар дамжуулан өсөн нэмэгдсэн баяр 
баясгалан;

• Бидний одоогийн болон өнгөрсөн үеийн мөн 
ирээдүйн гэр бүлийн нөхцөл байдал эсвэл 
гэр бүлийн мод маань хэр төгс бус байхаас 
үл хамааран өсөн нэмэгдсэн гэр бүлийн 
адислалууд;

• Өвөг дээдэс болон амьд байгаа хамаатан 
саднуудаа хайрлах өсөн нэмэгдсэн хайр, 
талархал, үүнээс уламжлаад бид ахиад хэзээ ч 
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ганцаардахгүй байх;
• Эдгээх хэрэгцээ шаардлагыг ялган таних мөн 

Их Эзэний тусламжтайгаар бусдад үйлчлэх 
өсөн нэмэгдсэн хүч чадал;

• Уруу таталт болон хурдацтай өсөж байгаа 
дайсны нөлөөнөөс хамгаалах өсөн нэмэгдсэн 
хамгаалалт;

• Зовсон, цөхөрсөн, түгшсэн зүрх сэтгэлийг 
засаж, шархадсаныг анагаах өсөн нэмэгдсэн 
тусламж дэмжлэг9 зэрэг нь багтдаг.

Хэрэв та эдгээр адислалын аль нэгний төлөө 
залбирч байсан бол гэр бүлийн түүх, ариун 
сүмийн ажилд оролц. Ингэснээр залбирал тань 
хариулагдах болно. Нас барагсдын өмнөөс 
ёслолууд хийгдэхэд дэлхий дээрх Бурханы 
хүүхдүүд эдгээгддэг. Ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон Сүмийн ерөнхийлөгчийн хувьд 
өгсөн анхны захиасдаа “Ариун сүм дэх шүтлэг 
бишрэл, өвөг дээдсийнхээ төлөө хийдэг үйлчлэл 
тань та нарын хувийн илчлэлт, амар амгаланг 
өсгөн адисалж, гэрээний зам дээрээ үлдэх 
гэсэн та нарын хүслийг хүчирхэгжүүлнэ”10 гэж 
тунхагласан нь гайхах зүйл биш юм.
Эрт цагийн нэгэн бошиглогч амьд болон 
нас барсан хүмүүст хоёуланд нь зориулсан 
адислалуудыг мөн урьдаас харсан билээ.11 Тэнгэр 
элч ус цутган гарч ирж байгаа ариун сүмийн 
үзэгдлийг Езекиелд харуулаад, Езекиелд
“Энэ ус … урсаж, Араба уруу уруудан очиж 
байгаа юм. Дараа нь тэд [сөнөсөн тэнгист] 
цутгагдахаар [тэнгисийн] зүг урсаж, [тэнгисийн] 
ус нь цэнгэг болдог.

Гол урсах газар бүрд үржин тархагч амьд амьтан 
бүр амьдрах болно. … Учир нь энэ ус тэнд очиж, 
цэнгэг болгож байгаа. Ийнхүү гол урсах газарт 
бүх юм амьдрах болно”12 гэж айлджээ.

Энэ усны талаарх дараах хоёр шинжийг 
анхаарууштай. Нэгдүгээрт, энэхүү жижиг горхинд 
цутгаж байгаа цутгал байхгүй байхад энэ нь 
цааш урсах тусмаа асар том гол болж, өргөсөж, 
гүнзгийрсэн. Хувь хүмүүсийг гэр бүлээрээ 
лацдан холбогдоход ариун сүмээс урсан гарах 
адислалуудад үүнтэй адил зүйл тохиолддог. 
Лацдах ёслолоор гэр бүлүүдийг хамтад нь гагнан 
холбоход өнгөрсөн болон ирээдүйн үр удамд үр 
өгөөжтэй өсөлт дэвшилт гардаг.

Хоёрдугаарт, энэ гол хүрсэн болгоноо шинэчилж 
сэргээсэн. Ариун сүмийн адислалууд үүнтэй адил 
гайхалтай эдгээх хүч чадалтай байдаг бөгөөд зүрх 
сэтгэл, амьдрал, гэр бүлүүдийг эдгээж чадна.
 

Би танд үүнийг тайлбарлан харуулъя. 1999 
онд Тодд гэдэг залуу тархиных нь цусны судас 
хагарснаас болж ухаан алдан унажээ. Тодд болон 
түүний гэр бүлийнхэн Сүмийн гишүүд байсан 
хэдий ч сүмд тогтмол ирдэггүй, тэдний хэн нь 
ч ариун сүмийн адислалуудыг авч үзээгүй байв. 
Тоддын амьдралын сүүлчийн орой ээж Бэтти 
нь түүний орны дэргэд суунгаа гарыг нь илээд, 
“Тодд, хэрвээ чи үнэхээр явмаар байвал би чиний 
ариун сүмийн ажлыг хийнэ гэдгээ амлаж байна” 
гэж хэлжээ. Маргааш өглөө нь Тоддын тархи 
үхэжсэн болохыг мэдэгдэв. Мэс засалчид Тоддын 
зүрхийг миний нэг өвчтөн болох Род хэмээх 
гайхалтай хүнд шилжүүлэн суулгасан юм.

Зүрх шилжүүлэн суулгаснаас хойш хэдэн сарын 
дараа Род зүрхнийхээ донорын гэр бүлийнхний 
талаар мэдэж аван, тэдэнтэй харилцаж эхэлжээ. 
Хоёр жил орчмын дараа Тоддын ээж Бэтти ариун 
сүмд анх удаа орохдоо Родыг тэнд очихыг урьжээ. 
Род, Бэтти хоёр Ютагийн Сэнт Жорж ариун 
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сүмийн селестиеал өрөөнд анх уулзсан юм.

Түүнээс хойш хэсэг хугацааны дараа, Тоддын 
аав буюу Бэттигийн нөхөр нь нас баржээ. Хоёр 
жилийн дараа Бэтти Родыг нас барсан хүүгийнх 
нь төлөө ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээн авахад 
урив. Род баяртайяа зөвшөөрсөн бөгөөд тийнхүү 
төлөөлөн гүйцэтгэх ажил нь Ютагийн Сэнт 
Жорж ариун сүмийн лацдан холболтын өрөөнд 
төгс байдлаар гүйцэтгэгдсэн юм. Бэтти тахилын 
ширээний нэг талд нөхрийг нь төлөөлсөн зээ 
хүүгийнхээ өөдөөс харан өвдөг сөгдөн сууж, нас 
барсан нөхөртэйгээ лацдан холбогдсон. Тэгээд 
хацрыг нь даган урсах нулимстай нүдээр тэрээр 
Родыг тахилын ширээнд тэдэнтэй нэгдэхийг 
хүсэн, толгой дохин дууджээ. Род чээжинд нь 
цохилох зүрхний эзэн болох хүү Тоддыг нь 
төлөөлөн тэдний хажууд өвдөг сөгдөн суув. 
Родын зүрхний донор болох Тодд тийнхүү эцэг 
эхтэйгээ мөнхөд лацдан холбогдсон билээ. Тоддын 
ээж олон жилийн өмнө нас барсан хүүдээ өгсөн 
амлалтаа ийнхүү биелүүлжээ.
 

Гэвч энэ түүх үүгээр дуусаагүй. Род зүрх 
шилжүүлэн суулгуулснаасаа хойш арван таван 
жилийн дараа гэрлэхээр сүй тавьсан бөгөөд 
надаар Ютагийн Прово ариун сүмд лацдан 
холбуулахыг хүссэн юм. Хуримын өдөр би 
тэдний гэр бүл, дотнын анд найзуудын хүлээн 
сууж байсан лацдан холболтын өрөөний хажуу 
өрөөнд Род болон түүний гайхалтай сүйт бүсгүй 
Ким хоёртой уулзав. Би Род, Ким хоёртой товч 
ярилцсаны дараа тэдэнд ямар нэгэн асуух зүйл 
байгаа эсэхийг лавласан.

Род “Байна. Миний донорын гэр бүл энд байгаа 

бөгөөд тантай уулзахыг хүссэн” гэж хэлэв.

Би гэнэтийн энэ мэдээг сонсоод, “Тэд энд байгаа 
гэж үү? Яг одоо юу?” хэмээн асуухад

Род “Тийм ээ” гэж хариулав.

Би өрөөнөөс гараад, уг гэр бүлийг лацдан 
холболтын өрөөнөөс дуудав. Бэтти өөрийн охин 
болон хүргэний хамт бидэн рүү ирсэн. Род Бэттиг 
тэврэн мэндэлж, ирсэнд нь талархаад, намайг 
түүнтэй танилцуулав. Род “Бэтти, энэ бол ахлагч 
Рэнланд. Тэр энэ олон жилийн турш хүүгийн тань 
зүрхийг сувилан тордсон эмч байгаа юм” гэж 
хэлэхэд Бэтти дөхөж ирээд, намайг тэврэв. Тэгээд 
дараагийн хэдэн минутанд бид бүгд тэврэлдэж, 
баярын нулимс унагацгаасан юм.

Бид тайвширцгаасныхаа дараа лацдан холболтын 
өрөөнд орж, Род, Ким хоёр энэ амьдралд хийгээд 
үүрд мөнхөд лацдан холбуулж билээ. Энэ нь мөнх 
бус амьдралын хөшигний цаана гарсан бусад хүн 
бидэнтэй хамт байсан тэнгэрлэг хийгээд сүнслэг 
үйл явдал байсныг Род, Ким, Бэтти нар болон би 
гэрчилж чадна.

Бурхан хэмжээлшгүй хүч чадлаараа хувь хүн, 
гэр бүлүүдийг гай зовлон, гарз хохирол, сорилт 
бэрхшээлийг үл харгалзан лацдан холбож, 
эдгээдэг. Бид заримдаа ариун сүмд мэдэрсэн 
мэдрэмжээ тэнгэрийг хальт харсан мэт зүйрлэдэг.13 
К.С.Льюисын хэлсэн дараах үг тэр өдөр Ютагийн 
Прово ариун сүмд надад үнэхээр онцгой санагдсан 
юм. “Тэнгэрийн амьдралын сайн сайхан нь 
мөнх бус амьдралд бидэнд учирсан зовлон 
шаналлыг алдар суу болгон хувиргадаг гэдгийг 
мэддэггүй учраас [эгэл хүмүүс] түр зуурын зарим 
зовлонгийн талаар ярихдаа ‘Мөнх бус амьдралд 
үзсэн зовлон зүдгүүрийг ирээдүйд амсах ямар ч аз 
жаргал нөхөж чадахгүй’ хэмээдэг. … Адислагдсан 
хүмүүс ‘Бид тэнгэрээс өөр ямар ч газар амьдарч 
байгаагүй’ гэцгээх болно.”14

Бурхан биднийг тэнхрүүлж, бидэнд тусалж, 
биднийг хамгаалах15 бөгөөд бидэнд хамгийн хэцүү 
зовлонг туулахад тусална.16 Бид гэр бүлийн түүхээ 
цуглуулж, өвөг дээдсийнхээ өмнөөс ариун сүм рүү 
явахад Бурхан амлагдсан эдгээр адислалын олныг 
нь хөшигний хоёр талд нэгэн зэрэг өгдөг билээ. 
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Үүнтэй адил бид тойрог, гадасынхаа хүмүүст 
ийн үйлдэхэд нь туслах үедээ адислагддаг. Ариун 
сүмтэй ойр амьдардаггүй гишүүд гэр бүлийн 
түүхийн ажилд оролцож, өвөг дээдсийнхээ ариун 
сүмийн ёслолуудыг гүйцэтгэхийн тулд нэрсийг нь 
цуглуулснаар эдгээр адислалыг мөн хүлээн авдаг.

Хэдий тийм боловч ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон “Бид бусдын ариун сүм, гэр бүлийн 
түүхийн ажлын талаарх туршлагаас бүхэл өдрийн 
турш сүнслэг урам авч болно. Гэхдээ бид өөрсдөө 
тэрхүү баяр баясгаланг бодитой мэдрэхийн тулд 
ямар нэг зүйл хийх ёстой” гэж анхааруулаад, “Би 
та нарыг энэ жил ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн 
ажлыг илүү сайн хийхийн тулд тэр тусмаа цаг 
заваа зарцуулах гэх мэт ямар ямар золиослол 
гаргаж болох талаар залбирч, тунгаан бодоосой 
гэж урьж байна”17 гэсэн юм. Та нар ерөнхийлөгч 
Нэлсоний урилгыг хүлээн зөвшөөрснөөр гэр бүлээ 
мэдэж авч, тэдний талаар мэдээлэл цуглуулж, 
тэднийг хооронд нь холбох болно. Түүнчлэн, 
адислалууд та нарт төдийгүй та нарын гэр бүлд 
Езекиелийн ярьсан тэрхүү гол мөрөн лугаа урсан 
ирэх болно. Та нар эдгээх хэрэгтэй байгаа зүйлдээ 
эдгээлтийг олох болно.

Оорсон, Парлей Пратт хоёр энэ эрин үеийн 
эхэнд гэр бүлийн түүх, ариун сүмийн ажлын 
эдгээх, лацдан холбох нөлөөг мэдэрсэн. Бэтти 
болон түүний гэр бүл мөн Род ч гэсэн үүнийг 
мэдэрсэн. Та нар ч бас тэгж чадна. Есүс Христ 
Өөрийн цагаатгагч золиослолоор дамжуулан 
эдгээр адислалыг нас барсан болон амьд байгаа 
бүх хүнд санал болгодог. Эдгээр адислалын ачаар 
бид зүйрлэн хэлбэл “тэнгэрээс өөр ямар ч газар 
амьдарч байгаагүй”18 билээ. Би энэ бүхнийг Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен.  
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Таны	Аароны	санваарын	томилгоо	нь	Бурханы	
хүүхдүүдэд	Христийн	цагаатгагч	хүчийг	хүлээн	
авахад	туслах	маш	чухал	үүрэг	гүйцэтгэдэг.

Ах нар аа, энэ 
түүхэн чуулганаар 
та нартай хамт байх 
онцгой боломж 
олдсонд би баярлаж 
байна. Би номлолын 
шинэхэн ерөнхийлөгч 
байхдаа анхны шинэ 
номлогчдын бүлгээ 
хүлээж авахдаа маш их 
баяртай байлаа. Манай 
арай илүү туршлагатай 
цөөн хэдэн номлогч 

тэдэнтэй богинохон уулзалт хийхээр бэлтгэж 
байхдаа хүүхдийн сандлуудыг хагас дугуйруулан 
зассан байхыг би ажиглав.

“Жижиг сандлуудаар яах гэж байгаа билээ?” гэж 
би асуулаа.

Номлогчид зориг муутайхан, “Шинэ номлогчдыг 
суулгах гэсэн юм” гэж хариулж билээ.

Бидний бусдыг хэрхэн хардаг байдал тэдний 
өөрсдийнхөө хэн болох мөн хэн болж чадах 
талаарх үзэлд ихээхэн нөлөөлдөг гэдэгт би 
итгэдэг.1 Гэхдээ манай шинэ номлогчид тэр өдөр 
том сандал дээр суусан.

Заримдаа бид Аароны санваартан залуу 
эрэгтэйчүүддээ Бурханы даалгасан ариун нандин 
үүрэг хариуцлага, амин чухал ажлыг олж харахад 
нь туслахын оронд, тэднийг хүүхдийн сандал дээр 
суулгаад байна уу даа гэхээс би эмээдэг.
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон залуу 

эрэгтэйчүүдийн “Бурханы санваартан байх …
гэдэг нь юу гэсэн утгатай” үг болохыг ойлгож, 
“өөрсдийнх нь томилогдсон дуудлага ямар ариун 
нандин болохыг сүнслэгээр ухамсарлахад нь 
тэднийг зааж чиглүүлэх хэрэгтэй”2 хэмээн бидэнд 
зөвлөсөн.

Өнөөдөр Ариун Сүнс биднийг Аароны 
санваарын хүч болон үүний ариун нандин 
байдлын талаар илүү сайн ойлголт олж авахад 
чиглүүлж, санваарын үүрэгтээ анхаарлаа улам 
бүр хичээнгүйлэн төвлөрүүлэхэд сүнслэгээр 
нөлөөлөөсэй хэмээн би залбирч байна. Би 
захиасаа Аароны болон Мелкизедик бүх санваар 
атгагчид хандан өгч байна.

Ахлагч Дэйл Г.Рэнланд санваарын зорилго бол 
Бурханы хүүхдүүдэд Есүс Христийн цагаатгагч 
хүчээс хүртэх боломж олгох явдал хэмээн 
заасан.3 Бид Христийн цагаатгагч хүчийг 
амьдралдаа хүлээн авахын тулд Түүнд итгэж, гэм 
нүглээ наманчилж мөн ариун нандин ёслолоор 
дамжуулан гэрээ байгуулж, сахиснаар Ариун 
Сүнсийг хүлээн авах ёстой билээ.4 Эдгээр нь 
бидний зөвхөн ганцхан удаа оролцоод больчихдог 
зүйл биш, харин “Христэд [ирж], мөн түүгээр 
[төгөлдөржихийн]” төлөө өөдөө хөгжин дэвших 
үргэлжлэн явагддаг үйл явцад бие биенээ дэмжиж, 
тулгуурлах замаар хамтарч ажилладаг зарчмууд 
юм.5

Тэгэхээр үүнд Аароны санваар ямар үүрэг 
гүйцэтгэдэг вэ? Энэ нь Христийн цагаатгагч 
хүчээс хүртэхэд бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 
Үүний хариулт Аароны санваарын түлхүүрүүд 
болох тэнгэр элчүүдийн тохинууллын хийгээд 
бэлтгэл сайн мэдээний түлхүүрүүдэд байдаг гэж 
би бодож байна.6

Аароны санваартан бүр юуг ойлговол зохих вэ?
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Òэнгэр элчүүдийн тохинуулал

Би эхлээд тэнгэр элчүүдийн тохинууллын нэг 
онцлог шинжийн талаар яримаар байна.Бурханы 
хүүхдүүд Есүс Христэд итгэлтэй болохоосоо 
өмнө Түүнийг таньж мэдэн, Түүний сайн мэдээг 
заалгасан байх хэрэгтэй. Төлөөлөгч Паулын 
хэлснээр
“Түүнийг сонсоогүй тэд яаж Түүнд итгэх вэ? Тэд 
номлогчгүйгээр яаж сонсох вэ?
“Илгээгдэхээс нааш тэд яаж номлох вэ? …
“Тиймээс итгэл нь сонсохоос, сонсох нь Христийн 
үгээр ирдэг.”7

Цагийн эхлэлээс Бурхан “хүмүүний үрсэд 
тохинуулуулахаар, Христийн ирэлтийн талаар … 
мэдүүлэхээр тэнгэр элчүүдийг илгээсэн болой.”8 
Тэнгэр элчүүд бол Бурханы захиасыг түгээдэг 
биес юм.9 Еврей болон грек хэлнээ тэнгэр элч 
гэдэг үгийн үндэс нь “түгээгч, зарлага элч” гэсэн 
үг байдаг.10

Эрх мэдэл бүхий зарлагууд болох тэнгэр элчүүд 
Бурханы үгийг тунхаглаж, итгэлийг хөгжүүлэхээр 
Бурханаар илгээгддэгтэй адил Аароны санваартан 
бид “зааж, мөн Христэд ирэхэд бүхнийг 
[урихаар]”11 томилогдсон байдаг. Сайн мэдээг 
номлох нь санваарын үүрэг юм. Энэ үүрэгтэй 
холбоотой хүчийг зөвхөн бошиглогчдод эсвэл 
номлогчдод ч өгдөггүй. Үүнийг та нарт өгсөн!12

Тиймээс, бид хэрхэн энэ хүчийг авч болох вэ? 12 
настай дикон эсвэл бидний хэн нэгэн Христэд 
итгэх итгэлийг Бурханы хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд 
хэрхэн авчирч чадах вэ? Бид эхлээд Түүний 
үгийг эрхэмлэснээр үгийн хүчийг өөрсдийн 
дотор байлгана.13 Хэрэв бид ийнхүү хийх юм бол 
“хүнийг итгүүлэх Бурханы хүч”14 бидэнд байх 
болно гэж Тэр амласан. Энэ нь чуулгын хурал 
цуглаан дээр заах юм уу гишүүний гэрт очих 
боломж ч байж магадгүй. Энэ нь бас албан бус 
хүрээнд буюу найз эсвэл гэр бүлийн гишүүнтэйгээ 
ярилцах боломж ч байж болно. Эдгээрийн аль нь 
ч байлаа гэсэн хэрэв бид бэлтгэлтэй байх юм бол 
бид сайн мэдээг тэнгэр элчүүдийн адил Ариун 
Сүнсний хүчээр зааж чадна.15

  
Би саяхан Папуа Нью Гвиней дэх нэгэн Аароны 
санваартан Иаковыг Мормоны Номын хүчийн 

талаар болон энэ нь хэрхэн хилэнцийг эсэргүүцэж, 
Сүнсийг дагахад нь тусалсан тухай гэрчлэхийг 
сонссон. Түүнийг үг миний болон бусдын 
итгэлийг өсгөсөн юм. Аароны санваартнууд 
өөрсдийн чуулгын цуглаанд зааж, гэрчилж байгааг 
сонссоноор миний итгэл мөн адил өсөн нэмэгдсэн.

Залуу эрэгтэйчүүд ээ, та нар бол эрх мэдэлтэй 
зарлагууд юм. Та нар үг, үйлдлээрээ Христэд 
итгэх итгэлийг Бурханы хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд 
авчирч чадна.16 Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны 
хэлснээр “Тэдний хувьд та тохинуулагч тэнгэр элч 
байх болно.”17

Áэлтгэл сайн мэдээ

Христэд итгэх итгэл өсөн нэмэгдэх нь өөрчлөх, 
наманчлах хүсэл эрмэлзэлтэй болоход 
үргэлж хөтөлдөг.18 Тиймээс тэнгэр элчүүдийн 
тохинууллын түлхүүрийг яагаад “наманчлалын 
хийгээд баптисмын, мөн нүглүүдийн ангижралын 
сайн мэдээ”19 болох бэлтгэл сайн мэдээний 
түлхүүр дагалддаг нь ойлгомжтой юм.
Та нар Аароны санваарын үүргүүдээ судлахдаа 
бусдыг наманчлах, сайжрахад урих тодорхой 
зарлигийг олж харах болно.20 Энэ нь гудамжны 
буланд зогсоод, “Наманчлагтун та нар!” хэмээн 
хашгирна гэсэн үг биш. Ихэнхдээ энэ нь бидний 
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наманчилж, уучлахыг хэлэх ба бусдад үйлчлэхдээ 
өөрсдөө мэдэрсэн болохоор наманчлалын 
авчирдаг итгэл найдвар, амар амгаланг санал 
болгоно гэсэн үг юм.

Би Аароны санваартнуудыг чуулгын 
гишүүдийнхээ гэрт айлчлан очиход хамт 
байсан. Тэдний анхаарал халамж зүрх сэтгэлийг 
зөөлрүүлж, ах нартаа Бурханы хайрыг мэдрэхэд 
тусалж байсныг би бас өөрийн нүдээр харсан. 
Би мөн нэгэн залуу эрэгтэйг наманчлалын 
хүчийн талаар үе тэнгийнхэндээ гэрчилж байхыг 
сонссон. Түүнийг хуваалцах үед зүрх сэтгэл 
зөөлөрч, амлалтууд хийгдэж, Христийн эдгээх хүч 
мэдрэгдэж байв.

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли “Наманчлах 
гэдэг нэг ойлголт байхад нүглүүдээсээ ангижрах 
эсвэл өршөөгдөх гэдэг өөр нэг ойлголт бас бий. 
Үүнийг үйлдэх хүч нь Аароны санваарт байдаг”21 
гэж заажээ. Аароны санваарын түлхүүрээр 
гүйцэтгэдэг ёслолууд болох Баптисмын ёслол 
болон ариун ёслол бидний нүглийн ангижралын 
төлөөх наманчлалыг гэрчилж, бүрэн гүйцэлдүүлж 
өгдөг.22 Энэ талаар ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс 
“Бидэнд гэм нүглүүдээ наманчилж, мөн харууссан 
зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэйгээр Их Эзэнд ирж ариун 
ёслолоос хүртэхийг зарлигласан. Бид энэ арга 
замаар баптисмын гэрээгээ шинэчилбэл Их Эзэн 
бидний баптисмын ариусгагч нөлөөг шинэчилдэг” 
хэмээн тайлбарласан.23

Ах нар аа, Аврагчийн цагаатгагч хүчээр 
дамжуулан нүглүүдийн ангижралыг наманчлагч 
зүрх сэтгэлд авчрахад тусалдаг ёслолуудыг хийж 
гүйцэтгэх нь ариун нандин давуу эрх билээ.24

Өөрийгөө тааруухан илэрхийлдэг нэгэн прист 
анх удаа ариун ёслолыг адисалсан талаар би 
саяхан сонслоо. Түүнийг ариун ёслолыг адислах 
үеэр хүчирхэг сүнс түүнд болон цугларагсдад 
мэдрэгджээ. Дараа нь цуглаан дээр тэрээр 
ёслолын үеэр мэдэрсэн Бурханы хүчний талаарх 
гэрчлэлээ энгийн хэрнээ маш тодорхой хуваалцсан 
байна.
  
Австралийн Сидней хотод пристийн чуулгын 
дөрвөн гишүүн Мбуэлонгогийн гэр бүлийн 
гишүүдэд баптисм хүртээжээ. Энэ явдал хүүд 

нь ямар хүчтэй нөлөөлснийг эдгээр пристийн 
нэгнийх нь ээж надад хэлсэн. Эдгээр прист “Есүс 
[Христээр] [итгэмжлэгдэх]”25 гэдэг нь юу гэсэн 
утгатай үг болохыг ойлгосон.

Одоо пристүүд ариун сүмд нас барагсдын төлөөх 
баптисм хүртээхэд оролцож болно гэдгийг та 
бүхэн мэдэж байгаа. Миний 17 настай хүү өвөг 
дээдсийнхээ заримынх нь төлөө надад баптисм 
хүртээсэн. Бид хоёр Аароны санваарт болон 
Бурханы хүүхдүүдийн авралын төлөө үйлдэх 
давуу эрх мэдэлд үнэхээр талархаж билээ.
Залуу эрэгтэйчүүд ээ, та нар санваарын үүргүүдээ 
хичээнгүйлэн гүйцэтгэснээр “Үхэшгүй байдал 
хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон 
авчрах”26 Бурханы ажилд Түүнтэй хамт оролцох 
болно. Энэ мэт туршлагууд та нарын хүсэл 
эрмэлзлийг нэмэгдүүлж, номлогчдын хувьд 
наманчлалыг зааж, хөрвөгчдөд баптисм хүртээхэд 
мөн Мелкизедек санваарт насан туршийн үйлчлэл 
хийхэд бэлтгэдэг.

Иохан Баптист бол бидний үлгэр жишээ мөн

Аароны санваартнууд аа, бидэнд Иохан 
Баптистын нэгэн адил үйлчлэгч байх давуу эрх, 
үүрэг хариуцлага бий. Иоханыг Христийг гэрчилж 
мөн бүх хүнийг наманчилж, баптисм хүртэхэд 
урих итгэмжлэгдсэн элчээр илгээсэн тул бидний 
дээр ярьсан Аароны санваарын түлхүүрүүдийг 
тэр эзэмшдэг байсан. Иохан “Миний хувьд гэвэл, 
гэмшлийн чинь төлөө би та нарт усаар баптисм 
хүртээдэг. Харин миний араас Ирэгч надаас илүү 
хүчтэй … Тэр та нарт Ариун Сүнсээр хийгээд 
галаар баптисм хүртээнэ.”27 гэж тунхагласан.
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Иймээс тэнгэр элчүүдийн тохинууллын болон 
бэлтгэл сайн мэдээний түлхүүрүүд бүхий Аароны 
санваар нь Мелкизедек санваараар дамжуулан энэ 
амьдралд бидний авч болох хамгийн агуу бэлэг 
бүхий Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авах замыг 
Бурханы хүүхдүүдэд бэлтгэдэг.28

Бурхан Аароны санваартнуудад ямар агуу үүрэг 
хариуцлага өгөө вэ!

Óрилга ба амлалт

Эцэг эх, санваарын удирдагчид аа, та бүхэн 
“Бурханы санваартан байх …гэдэг нь юу 
гэсэн утгатай үгс”29 болохыг ойлгоход залуу 
эрэгтэйчүүдэд туслах ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсоны өгсөн зөвлөгөөний ач холбогдлыг 
ойлгож байна уу? Аароны санваараа ойлгож, 
эрхэмлэн биелүүлэх нь тэднийг итгэлтэй 
Мелкизедек санваартан, хүч чадлаар дүүрэн 
номлогч, зөв шударга нөхөр, эцэг хүн байхад 
бэлдэнэ. Тэд өөрсдийн үйлчлэлээрээ дамжуулан, 
Бурханы хүүхдүүдийн авралын төлөө Христийн 
нэрээр үйлдэх хүч болох санваарын хүчний бодит 
байдлыг ойлгож, мэдрэх болно.

Залуу эрэгтэйчүүд ээ, та нарт зориулсан ажил 
Бурханд бий.30 Таны Аароны санваарын томилгоо 
нь Түүний хүүхдүүдэд Христийн цагаатгагч 
хүчийг хүлээн авахад туслах маш чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Та эдгээр ариун нандин үүргийг 
амьдралынхаа төвд тавьснаар Бурханы хүчийг 
урьд өмнө хэзээ ч мэдэрч байгаагүйгээрээ 
мэдэрч, Бурханы хүүгийн мөн чанарыг ойлгож, 
Түүний ажлыг хийх ариун дуудлагад дуудагдах 
болно. Мөн та Иохан Баптистын адилаар Түүний 
Хүүгийн ирэлтийн замыг бэлтгэхэд туслах болно 
гэдгийг би амлаж байна. Би эдгээр үнэнийг Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Мосед дараах зүйл тохиолдсон. Тэрээр Бурхантай 
гайхамшигтай байдлаар уулзсаныхаа дараа өөрийгөө 
өөрөөр буюу Бурханы хүү хэмээн харж эхэлсэн. Энэ 
харах өнцөг нь түүнд өөрийг нь “хүний хүү” хэмээн 
дуудсан Сатаныг эсэргүүцэхэд тусалсан (Мосе 1:1–20-
ыг үзнэ үү). Мөн Tомас С.Монсон, “Бусдыг ирээдүйд 
ямар хүмүүс болсон байхаар нь харж сур,” 2012 оны 

10-р сарын Ерөнхий чуулган, 79-83; Дэйл Г.Рэнланд, 
“Бурханы мэлмийгээр харах нь,” 2015 оны 10-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 82–84-ийг үзнэ үү.

2. Thomas S. Monson, general conference leadership meet-
ing, Mar. 2011.

3. Дэйл Г.Рэнланд, “Санваар ба Аврагчийн цагаатгагч 
хүч,” хэлсэн үгийг 2017 оны 10-р сарын Ерөнхий 
чуулганы материалаас үзнэ үү.

4. 2 Нифай 31–32; 3 Нифай 11:30–41; 27:13–21; Ифер 
4:18–19; Мосе 6:52–68; 8:24-ийг үзнэ үү.

5. Моронай 10:32; Миний сайн мэдээг номло: 
Номлогчийн үйлчлэлд зориулсан удирдамж (2004), х. 
7-г үзнэ үү.

6. Сургаал ба Гэрээ 13:1; 84:26–27; 107:20-ийг үзнэ үү.
7. Ром 10:14–15, 17. Иосеф Смит яг энэ үнэнийг 

ийн заажээ. “Итгэл нь Бурханы үгийг сонссоноор, 
Бурханы үйлчлэгчдийн гэрчлэлээр дамжин ирдэг 
билээ. Тэрхүү гэрчлэл ямагт бошиглолын болон 
илчлэлтийн Сүнстэй байснаар ирдэг” (Сүмийн 
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 
437).

8. Моронай 7:22; мөн Алма 12:28–30; 13:21–24; 32:22–
23; 39:17–19; Хиламан 5:11; Моронай 7:21–25, 29–32; 
Сургаал ба Гэрээ 20:35; 29:41–42; Мосе 5:58; мөн 
Матай 28:19; Ром 10:13–17-г үзнэ үү.

9. George Q. Cannon, Gospel Truth, sel. Jerreld L. Newquist 
(1987), 54-ийг үзнэ үү.

10. James Strong, The New Strong’s Exhaustive Concordance 
of the Bible (1984), Hebrew and Chaldee dictionary sec-
tion, 66, Greek dictionary section, 7-г үзнэ үү.

11. Сургаал ба Гэрээ 20:59.
12. Хэнри Б.Айринг, “Тэр тэрчлэн хүчирхэг болж 

болохын тулд,” 2016 оны 10-р сарын Ерөнхий 
чуулган, 63–66; Алма 17:3; Хиламан 5:18; 6:4–5; 
Сургаал ба Гэрээ 28:3-ыг үзнэ үү.

13. 1 Иохан 2:14; Алма 17:2; 26:13; 32:42-ыг үзнэ үү. 
Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь: Аароны 
санваартнуудад зориулав гарын авлага нь үүнийг 
хийж гүйцэтгэхэд туслах чухал хэрэгсэл юм.

14. Сургаал ба Гэрээ 11:21; мөн Сургаал ба Гэрээ 84:85-
ыг үзнэ үү.

15. 2 Нифай 32:3; Сургаал ба Гэрээ 42:14; 50:17–22-ыг 
үзнэ үү.

16. Моронай 7:25-ыг үзнэ үү.
17. Russell M. Nelson, “Honoring the Priesthood,” Ensign, 

May 1993, 40; мөн Алма 27:4-ийг үзнэ үү.
18. Алма 34:17; Хиламан 14:13-ыг үзнэ үү.
19. Сургаал ба Гэрээ 84:27.
20. Сургаал ба Гэрээ 20:46, 51–59, 73–79-ийг үзнэ үү. 

Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь: Аароны 
санваартнуудад зориулав гарын авлага нь үүнийг 
хийж гүйцэтгэхэд туслах чухал хэрэгсэл юм.

21. Gordon B. Hinckley, “The Aaronic Priesthood—a Gift 
from God,” Ensign, May 1988, 46.

22. Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон “Усанд умбуулах 
баптисм нь наманчлалын сүүлийн буюу хамгийн 
чухал алхам юм. Гэм нүглээсээ татгалзах нь 
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дуулгавартай байдлын гэрээний хамт бидний 
наманчлалыг бүрэн төгс болгодог. Тийм ээ, наманчлал 
нь уг гэрээ байхгүй бол гүйцэд биш билээ” гэж 
тайлбарласан (“Building Faith in Christ,” Liahona, 
Sept. 2012, 14–15). Мөн Д.Тодд Кристоффэрсон, 
“Наманчлалын бурханлиг бэлэг,” 2011 оны 10-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 45–48; Иосеф Смитийн Орчуулга, 
Матай 26:24 (Судрын удирдамжид байгаа)-ийг үзнэ 
үү.

 Ариун ёслол гэдэг нь “Аврагчийн цагаатгагч ач 
ивээлийг хүртэгчид байх боломжийг бидэнд олгодог 
ариун гэрээнүүдээ долоо хоног бүр шинэчлэх боломж 
мөн. Энэ нь сүнслэг байдлын хувьд ариусгагч үр 
нөлөөгөөрөө баптисм ба гишүүний баталгаатай адил 
юм”(“Бурхантай байгуулсан гэрээнүүдээ ойлгох нь,” 
Лиахона, 2012 оны 7-р сар, 21). Мөн Dallin H. Oaks, 
“Always Have His Spirit,” Ensign, Nov. 1996, 59–61-ийг 
үзнэ үү.

23. Dallin H. Oaks, “The Aaronic Priesthood and the Sacra-
ment,” Liahona, Jan. 1999, 44.

24. Ахлагч Дэвид А.Бэднар “Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмд 
гүйцэтгэдэг аврал, өргөмжлөлийн ёслолууд нь зан 
үйл, бэлгэ тэмдгийн чанартай гүйцэтгэлээс илүү гүн 
утга учиртай зүйл юм. Тэдгээр нь тэнгэрийн адислал, 
хүчийг бидний хувийн амьдралд авчрах эрх мэдэл 
олгогдсон сувгуудыг нээж өгдөг” гэж тайлбарлажээ 
(“Нүглүүдийнхээ ангижралын үргэлж хадгал,” 2016 
оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 45-46).

25. Сургаал ба Гэрээ 20:73.
26. Moсе 1:39.
27. Maтай 3:11 .
28. Сүмийн олон удирдагч Ариун Сүнсийг мөнх бус 

байдлын хамгийн агуу бэлэг гэж тодорхойлсон.
 Ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс,“Ариун Сүнсний 

байнгын нөхөрлөлтэй байна гэдэг нь мөнх бус 
байдалд бидэнд байж болох хамгийн үнэ цэнтэй өмч 
хөрөнгө юм” гэж хэлжээ (“The Aaronic Priesthood and 
the Sacrament,” Liahona, Jan. 1999, 44).

 Ахлагч Брүс Р.Макконки “Мөнхийн ойлголтын талаас 
нь яривал, мөнх амьдрал нь Бурханы бүх бэлгийн 
хамгийн агуу нь юм. Гэвч зөвхөн энэ амьдралын 
хүрээнд авч үзвэл, Ариун Сүнсний бэлэг нь мөнх бус 
хүмүүний авч болох хамгийн агуу бэлэг билээ” гэж 
заажээ (“What Is Meant by ‘The Holy Spirit’?” Instruc-
tor, Feb. 1965, 57).

 Ерөнхийлөгч Вилфорд Вудрафф гэрчлэхдээ “Хэрэв 
тантай хамт хүн бүрд байх ёстой Ариун Сүнс байх 
юм бол, дэлхий дээрх ямар ч хүнд түүнээс илүү 
бэлэг, адислал, гэрчлэл гэж үгүй болохыг би танд 
хэлж чадна. Танд тэнгэр элчүүд үйлчилж болно; та 
олон гайхамшгийг үзэж болно; та дэлхий дээр олон 
гайхалтай сайхан зүйлийг харж болно. Гэхдээ Ариун 
Сүнсний бэлэг нь хүмүүнд өгөгдсөн хамгийн агуу 
бэлэг болохыг би тунхаглаж байна” гэжээ (Teachings 
of Presidents of the Church: Wilford Woodruff [2004], 
49).

 Ахлагч Дэвид А.Бэднар нэмж хэлэхдээ “Бидний 
дуулгавартай дагадаг Бурханы зарлигууд болон 
Сүмийн удирдагчдын зөвлөгөө нь зарчмын хувьд 
Сүнсний нөхөрлөлийг олж авахад төвлөрдөг. 
Үндсэндээ, сайн мэдээний бүх сургаал, үйл ажиллагаа 
Ариун Сүнсийг амьдралдаа хүлээн авснаар Христэд 
ирэхэд төвлөрдөг” гэжээ (“Ариун Сүнсийг хүлээн 
авах нь,” 2010 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 104).

29. Thomas S. Monson, general conference leadership meet-
ing, Mar. 2011.

30. Мосе 1:6-г үзнэ үү.



70

Энэ	үдэш	Их	Эзэний	ажлыг	илүү	үр	дүнтэй	
хийж	гүйцэтгэхийн	тулд	Мелкизедек	санваарын	
чуулгуудад	томоохон	бүтцийн	өөрчлөлт,	зохион	
байгуулалт	хийх	болсныг	бид	мэдэгдэж	байна.

Чухал захиас хэлсэн 
Хөүмс ахдаа баярлалаа.

Хүндэт ах нар аа, бид 
ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон болон ахлагч 
Робэрт Д.Хэйлс нарыг 
маш их санаж байна. 
Хэдий тийм ч “Эзэний 
үйлийг бүгдээрээ хамт 
үргэлжлүүлцгээе.”1

Би ариун санваар 
атгадаг бүх ахад маш 

их талархдаг. Та нар бол “хүн болгон Их Эзэн 
Бурханы, бүр дэлхийн Аврагчийн нэрээр ярьж 
болохын тулд юм” хэмээн хүсдэг Гэтэлгэгчийн 
найдвар билээ.”2 Тэрээр Өөрийн томилогдсон 
бүх хүүг “тэрхүү итгэл бас дэлхий дээр өсч 
болохын тулд”3 төгсгөл хүртэл Өөрийг нь 
төлөөлж, Өөрийнх нь төлөө ярьж, үйлдэхийг мөн 
дэлхий даяарх Бурханы хүүхдүүдийн амьдралыг 
адислаасай гэж хүсдэг.

Та нарын зарим нь Сүм олон үеийн турш оршин 
тогтнож байгаа газарт үйлчилдэг. Зарим нь 
Сүм харьцангуй шинэ байгаа газарт үйлчилдэг. 
Заримынх нь харьяалагддаг тойргууд хэмжээгээр 
том байдаг бол бусдынх нь харьяалагддаг 
салбарууд жижиг боловч газар нутгийн хувьд 
том байдаг. Та нар хувийн нөхцөл байдлаас үл 
шалтгаалан бүгдээрээ сурах, заах, бусдыг хайрлах, 
тэдэнд үйлчлэх тэнгэрлэг эрхтэй санваарын 
чуулгын гишүүд билээ.

Энэ үдэш Их Эзэний ажлыг илүү үр дүнтэй 
хийж гүйцэтгэхийн тулд Мелкизедек санваарын 
чуулгуудад томоохон бүтцийн өөрчлөлт, зохион 
байгуулалт хийх болсныг бид мэдэгдэж байна. 

Тойрог бүрийн дээд пристүүд болон ахлагчид 
одооноос нэгдэн нэг ахлагчдын чуулга болно. 
Энэхүү зохион байгуулалт нь санваартан 
эрэгтэйчүүдийн бусдад үйлчлэх боломж, чадавхыг 
улам илүү нэмэгдүүлнэ. Ахлагч болох боломжтой 
ах нарыг энэхүү чуулгад халуун дотноор хүлээн 
авч, нөхөрлөх болно. Гадас бүрд гадасны 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл дээд пристүүдийн 
чуулгыг үргэлжлүүлэн тэргүүлнэ. Харин тухайн 
чуулгын бүтэц нь одоогийн санваарын дуудлагууд 
дээр үндэслэгдэх бөгөөд энэ талаар удахгүй 
тайлбарлана.

Одоо Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Д.Тодд Кристоффэрсон болон ахлагч Роналд 
А.Расбанд нар эдгээр чухал зохион байгуулалтын 
талаар бидэнд илүү дэлгэрэнгүй зааж өгнө.

Эдгээр өөрчлөлтийг хийхийн тулд олон сарын 
турш судалсан болно. Бид гишүүдээ анхааран 
халамжилж, тэдэнтэй тогтоосон холбоогоо 
тайлагнах арга замаа яаралтай сайжруулах чухал 
хэрэгцээ байгааг мэдэрсэн. Бид үүнийг илүү сайн 
хийх үүднээс Их Эзэний Өөрийн гэгээнтнүүдэд 
тохинуулах хайр, тусламж дэмжлэгийг үзүүлэх 
илүү сайн удирдамж өгөхийн тулд санваарын 
чуулгуудаа хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй.
Эдгээр өөрчлөлт Их Эзэнээс сүнслэг өдөөлтөөр 
ирсэн юм. Бид эдгээрийг хэрэгжүүлбэл 
өмнөхөөсөө ч илүү үр бүтээлтэй байх болно.

Бид Бүхнийг Чадагч Бурханы ажилд оролцдог. 
Есүс бол Христ. Бид Түүний даруухан үйлчлэгчид 
билээ. Бид бүхнийг үүрэг хариуцлагaдаа суралцаж 
мөн үүнийг биелүүлэхэд Бурхан ах нар та нарыг 
адислах болтугай хэмээн би Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. “Let Us Oft Speak Kind Words,” Hymns, д. 243
2. Сургаал ба Гэрээ 1:20.
3. Сургаал ба Гэрээ 1:21.

Оршил тайлбар
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 

ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ



712018 оны 4-ð ñàð

Тойрог	Мелкизедек	санваарын	нэг	чуулгатай	
болсноор	авралын	ажлыг	бүхий	л	талаар	нь	
хийж	гүйцэтгэхэд	тойргийн	санваартнуудыг	
нэгтгэх	юм.

Энэхүү сүүлийн 
эрин үед Сүм зохион 
байгуулагдсаны 
дараахан Их Эзэн 
“Мөн та нар миний 
сүмийг хэрхэн эрхлэхээ 
мэдэж мөн бүх зүйлийг 
миний өмнө зөвөөр 
байлгахын тулд та нар 
итгэлийнхээ залбирлаар 
миний хуулийг хүлээн 

авах болно”1 хэмээх илчлэлтийг өгсөн. Тэр үеэс 
эхлэн энэ зарчмыг Сүмд дагасаар ирсэн ба тэрхүү 
амлалтыг Их Эзэн биелүүлсээр ирсэн. Санваарын 
албадыг болон чуулгуудыг анх зохион байгуулах 
үеэс эхлэн тэдгээрийн зохион байгуулалт болон 
үйлчлэлийн загваруудыг бошиглогч Иосеф 
Смитээс эхлэн байнга илчилсээр ирсэн билээ. 

Ерөнхийлөгч Бригам Янг, Жон Тэйлор, Спэнсэр 
В.Кимбалл болон бусад удирдагчдыг үйлчилж 
байх үед Арван хоёрын чуулга, Дал, дээд прист, 
Мелкизедек болон Аароны санваарын бусад алба, 
чуулгыг боловсронгуй болгох илчлэлтүүдийг 
хүлээн авч, хэрэгжүүлсэн юм. Сая хэдхэн мөчийн 
өмнө хийсэн түүхэн тунхаглалаараа ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон дараах зохицуулалтын талаар 
мэдэгдэл хийлээ.

Би зарим мэдэгдлийг нь давтан хэлье. “Энэ 
үдэш Их Эзэний ажлыг илүү үр дүнтэй хийж 
гүйцэтгэхийн тулд Мелкизедек санваарын 
чуулгуудад томоохон бүтцийн өөрчлөлт, зохион 
байгуулалт хийх болсныг бид мэдэгдэж байна. 
Тойрог бүрийн дээд пристүүд болон ахлагчид 
одооноос нэгдэн нэг ахлагчдын чуулга болж … 
[мөн] [гадасны дээд пристүүдийн] чуулгын бүтэц 

одоогийн санваарын дуудлагууд дээр үндэслэгдэх 
болно.

Ерөнхийлөгч Нэлсон цааш нь

“Эдгээр өөрчлөлтийг хийхийн тулд олон 
сарын турш судалсан болно. Бид гишүүдээ 
анхааран халамжилдаг … арга замаа яаралтай 
сайжруулах чухал хэрэгцээ байгааг мэдэрсэн. 
Бид үүнийг илүү сайн хийхийн тулд Их Эзэний 
Өөрийн гэгээнтнүүддээ тохинуулах хайр, 
тусламж дэмжлэгийг үзүүлэхэд илүү сайн 
удирдамж өгөхийн тулд санваарын чуулгуудаа 
хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй.

Эдгээр өөрчлөлт Их Эзэнээс сүнслэг өдөөлтөөр 
ирсэн юм. Эдгээрийг хэрэгжүүлэх юм бол бид 
өмнөхөөсөө ч илүү үр бүтээлтэй байх болно”3 гэж 
хэлсэн юм.

Тэргүүн Зөвлөлийн удирдамжаар ахлагч Роналд 
А.Расбанд болон миний бие зарим нарийн ширийн 
зүйлийг нэмж хэлэх бөгөөд ингэснээр та бүхний 
асуултад хариулна гэдэгт бид итгэж байна.

Àхлагчид ба дээд пристүүдийн чуулга

Юуны түрүүнд, тойргийн дээд пристүүдийн бүлэг 
болон ахлагчдын чуулгад ямар өөрчлөлтүүд орж 
буйг дахин дурдъя. Одооноос эхлэн тойргуудын 
ахлагчдын чуулгыг болон дээд пристүүдийн 
бүлгийн гишүүдийг нэгтгэн, нэг ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлтэй нэг Мелкизедек санваарын чуулгатай 
болгоно. Тооны хувьд ч мөн эв нэгдлийн хувьд 
ч өсөн нэмэгдсэн энэхүү чуулгыг “Ахлагчдын 
чуулга” гэж нэрлэнэ. Дээд пристүүдийн бүлгүүд 
үүнээс хойш байхаа болино. Ахлагчдын чуулга 
нь тойргийн бүх ахлагч, ахлагч болох боломжтой 
ах нарыг мөн одоогоор бишопын зөвлөл, гадасны 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл, дээд зөвлөлд болон 
патриархаар үйлчлээгүй байгаа дээд пристүүдийг 
хамарсан байна. Гадасны дээд пристүүдийн 

Ахлагчдын чуулга
ÀÕËÀÃ× Ä.ÒÎÄÄ КÐÈÑÒÎФФÝÐÑÎÍ

ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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чуулга нь гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөл, 
бишопын зөвлөл, дээд зөвлөлд болон патриархаар 
үйлчилж байгаа дээд пристүүдээс бүрдэнэ.

Àхлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөл

Ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийг хэрхэн зохион байгуулах вэ? 
Гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөл тойрог, 
салбар бүрийн одоогийн дээд пристүүдийн 
бүлгийн удирдагчдыг болон ахлагчдын 
чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг буулгаж, 
ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгч, зөвлөхүүдийг 
шинээр дуудна. Шинэ ахлагчдын чуулгын 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлд янз бүрийн нас, 
туршлагатай ахлагч, дээд пристүүд хамрагдаж, 
хамтдаа нэг чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөл 
болж үйлчилнэ. Ахлагч, дээд пристийн аль 
аль нь ерөнхийлөгчийн зөвлөлд чуулгын 
ерөнхийлөгч, зөвлөхөөр үйлчилж болно. Энэ 
нь ахлагчдын чуулгыг дээд пристүүд “авч” 
байгаа хэрэг биш юм. Бид ахлагчид болон дээд 
пристүүд чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөл ба 
чуулгын үйлчлэлд ямар ч байдлаар хамтран 
ажиллана гэдэгт итгэж байна. Чуулгын энэхүү 
өөрчилсөн зохион байгуулалтыг боломжийнхоо 
хэрээр аль болох хурдан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

Àхлагчдын чуулга дахь санваарын алба

Чуулгын бүтцэд хийгдэж буй энэ өөрчлөлт нь 
чуулгын гишүүдийн томилогдсон санваарын 
албыг өөрчлөх үү? Өөрчлөхгүй. Энэ арга хэмжээ 
нь чуулгын аливаа нэг гишүүний өмнө нь 
томилогдсон ямар ч санваарын албыг хүчингүй 
болгохгүй. Хүн амьдралынхаа туршид өөр өөр 
санваарын албанд томилогдож болох бөгөөд 
шинэ албанд томилогдохдоо өмнө нь хүлээн 
авсан түүний томилгоо эсвэл эрх мэдэл хүчингүй 
болдоггүй гэдгийг та бүгд мэднэ. Дээд прист 
патриархаар эсвэл бишопоор үйлчилж болдгийн 
адил, зарим тохиолдолд санваартан нэг зэрэг 
нэгээс илүү албанд үйлчилж болох боловч 
ихэвчлэн санваарынхаа бүх албанд нэг зэрэг 
үйлчилдэггүй. Жишээлбэл, бишопууд болон 
Далууд томилогдсон албанаасаа бууж эсвэл 
чөлөөлөгдсөнийхөө дараа тэдгээр албандаа 
идэвхтэй үйлчилдэггүй. Тиймээс, тухайн 
хүн ямар ч санваарын албанд эсвэл хэд хэдэн 

албанд дуудагдсан байлаа ч ахлагчдын чуулгын 
гишүүнийхээ хувьд ахлагчаар үйлчилдэг.

Олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Бойд К.Пакэр 
“Санваар нь өөрийн аль ч албан тушаалаас 
илүү чухал юм. … Санваарыг хэсэглэн хувааж 
болдоггүй. Ахлагч нь төлөөлөгчтэй яг адилхан 
хэмжээний санваарыг атгадаг. (С ба Г 20:38-
ыг үзнэ үү.) Хүн [санваарт томилогдсоноор] 
түүний эрх мэдэл, хүчийг бүхэлд нь хүлээн 
авдаг. Гэвч энэхүү санваарын хүрээнд эрх мэдэл, 
үүрэг хариуцлагаараа хуваагдсан алба байдаг. 
… Заримдаа нэг албыг бусад албаас ‘илүү 
дээгүүр’ эсвэл ’илүү доогуур’ гэж ярих явдал 
бий. Мелкизедек санваарын алба нь ‘доод’ эсвэл 
’дээд’ зэрэглэлийнх гэхээсээ илүүтэй үйлчлэлийн 
өөр өөр хүрээг төлөөлж байдаг”4 гэж хэлсэн. Бид 
Мелкизедек санваарын өөр албанд “дэвшсэн” 
гэсэн маягаар цаашид ярихгүй байх гэж би 
хичээнгүйлэн найдаж байна.

Ахлагчид гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөл, дээд 
зөвлөл, бишопын зөвлөлд дуудагдах эсвэл зарим 
үед гадасны ерөнхийлөгчийн залбиран гаргасан 
шийдвэр, сүнслэг өдөөлтөөр дээд пристэд 
томилогддог нь цаашид хэвээр байна. Гадасны 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл, дээд зөвлөл эсвэл 
бишопын зөвлөлд үйлчлэх хугацаа дуусахад дээд 
пристүүд тойргийнхоо ахлагчдын чуулгандаа 
эргэж нэгдэнэ.

Àхлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчид өгөх удирдамж

Ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн ажлыг хэн 
удирддаг вэ? Гадасны ерөнхийлөгч гадасныхаа 
Мелкизедек санваартнуудыг тэргүүлдэг. Тиймээс 
ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгч нь гадасны 
ерөнхийлөгчийн өмнө шууд хариуцлага хүлээдэг 
бөгөөд гадасны ерөнхийлөгч нь гадасны 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон дээд зөвлөлөөр 
дамжуулан түүнийг сургалт, удирдамжаар 
хангадаг юм. Бишоп нь тойргийн тэргүүлэх 
дээд пристийн хувьд ахлагчдын чуулгын 
ерөнхийлөгчтэй тогтмол уулзаж байна. Бишоп 
түүнтэй зөвлөлдөн, хэрхэн тойргийн бусад 
байгууллагатай уялдаа холбоотой ажиллах мөн 
тойргийн гишүүддээ хэрхэн хамгийн сайнаараа 
үйлчилж, адислах тухайд зохих удирдамжийг 
өгнө.5
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Ýдгээр өөрчлөлтийг хийх болсон зорилго

Мелкизедек санваарын чуулгад өөрчлөлт хийх 
болсон зорилго юу вэ? Тойрог Мелкизедек 
санваарын нэг чуулгатай болсноор, дээд 
пристүүдийн бүлгийн зохицуулдаг байсан ариун 
сүм, гэр бүлийн түүхийн ажлыг оролцуулаад 
авралын ажлыг бүхий л талаар нь хийж 
гүйцэтгэхэд тойргийн санваартнуудыг нэгтгэх 
юм. Энэ нь чуулгын гишүүдэд нас, боловсрол, 
ажил мэргэжлээс үл хамааран нэг нэгнээсээ 
мөн амьдралын өөр өөр үе шатанд амьдарч буй 
хүмүүсийн үзэл санаа, туршлагаас суралцах өргөн 
боломжийг олгоно. Энэ нь мөн туршлагатай 
санваартнуудад бусдад, тухайлбал ахлагч болох 
боломжтой ах, шинэ гишүүн, залуучууд болон 
Сүмийн үйл ажиллагаанд эргэн ирж байгаа 
хүмүүст зааж сургах нэмэлт боломжуудыг 
олгоно. Ахлагчдын чуулгуудын амин чухал 
үүрэг хариуцлагууд ирээдүйд хэрхэн өсөн 
нэмэгдэхийг эргэцүүлэн бодох үед миний сэтгэл 
хэрхэн догдолж байгааг үгээр илэрхийлэхийн 
аргагүй байна. Эдгээр чуулгаас олж болох мэргэн 
ухаан, туршлага, чадавх, хүч чадал нь Сүм 
даяар санваарын үйлчлэлийн шинэ эхлэл, шинэ 
жишгийг зөгнөж байна.

20 жилийн өмнө би Ерөнхий чуулган дээр Далын 
ахлагч Ваун Ж.Фэдэрстоуны анх ярьсан түүхийг 
хуваалцсан бөгөөд энд дахин ярих нь зүйтэй гэж 
бодож байна. Тэрээр:

“1918 онд ахлагч Жорж Гөүтс Юта мужийн 
Лихайд чихрийн манжин ургуулдаг фермер байв. 
Тэр жил өвөл эрт болж, газарт байсан ихэнх 
манжингийн ургацыг хөлдөөсөн байжээ. Жорж 
болон түүний хүү Францист ургац хураах ажил 
удаан бөгөөд хүнд хэцүү байв. Яг тэр үед томуу 
өвчин хурдацтай тархаж байлаа. Аймшигт өвчин 
Жоржийн хүү Чарльзын болон Чарльзын хоёр 
бяцхан охин, нэг хүү гээд гурван бага насны 
хүүхдийнх нь амийг авч одов. Ердөө зургаан 
өдрийн дотор Жорж Гөүтс Ютагийн Огдэнээс 
цогцоснуудыг гэртээ авчран оршуулахаар 
тийшээ гурван ч удаа явжээ. Энэхүү аймшигт үйл 
явдлын дараа Жорж, Францис хоёр тэргээ хөллөн 
манжингийнхаа талбай руу буцаж явав.

[Замд нь] тэдний хажуугаар үйлдвэрт 

аваачиж өгөхөөр дүүрэн манжин ачсан хөрш 
фермерүүдийнх нь жолоодож буй тэргийн цуваа 
өнгөрнө. Жолооч бүр бүгд гараа даллан, “Сайн 
уу, Жорж ах аа,” “Гай зовлон тохиолдсонд тань 
харамсаж байна,” “Хэцүү зүйл болжээ,” “Чамд 
олон найз байгаа шүү” гэж хэлсээр хажуугаар нь 
өнгөрнө.

Хамгийн сүүлчийн тэргэнд … сэвхтсэн царайт 
Жаспэр Ролф байжээ. Тэрээр инээмсэглэн, тэдэн 
рүү “Жорж ах аа, энэ сүүлчийх нь шүү” гэжээ.

[Гөүтс ах] Францис рүү эргэж хараад, “Энэ 
биднийх байсан ч болоосой” гэж хэлэв.

Фермийнхээ хаалган дээр ирэхэд Францис 
манжингийн том улаан тэрэгнээсээ бууж, хаалгаа 
онгойлгоход [аав нь] тэргээ жолоодсоор талбай 
руу оров. [|Жорж] жолоогоо татаж, морьдоо 
зогсоогоод … талбайгаа тойруулан харахад … нэг 
ч чихрийн манжин байсангүй. Яг тэр үед Жаспэр 
Ролфийн “Жорж ахаа, энэ сүүлчийх нь шүү” гэж 
хэлсний утгыг тэр ойлгожээ.

[Жорж] тэрэгнээсээ буугаад, маш их хайрладаг 
байсан шим тэжээлтэй, бор хөрснөөсөө атга 
дүүрнийг авч, манжингийн толгойг бариад, 
өөрийнх нь хөдөлмөрийн бэлгэ тэмдэг болсон энэ 
бүх зүйлийг нүдэндээ итгэхгүй байгаа мэт хэсэг 
ширтэв.

Дараа нь хайртай дөрвөн хүнээ зургаахан 
хоногийн дотор гэртээ оршуулахаар авчран, авс 
хийж, булш ухаж, оршуулгын хувцас хийхэд нь 
хүртэл оролцсон мөн ийм хүнд хэцүү зовлон 
шаналлын үед огтхон ч итгэлээ алдаж, шантарч, 
эргэлзээгүй энэ эр овоолсон манжин дээр суугаад, 
хүүхэд шиг мэгшин уйлсан гэдэг.

Харин дараа нь тэр босож, нулимсаа арчин, 
тэнгэр өөд хараад, ‘Эцэг минь, тойргийн ах нартаа 
баярлалаа’6 гэж хэлсэн юм.”

Тийм ээ, санваартан эрчүүддээ мөн хувь хүн, 
гэр бүлүүдэд тэдний тохинуулж, Сионыг барьж 
байгуулахад үзүүлэх үйлчлэлд Бурхандаа 
талархъя.

Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга 
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болон Далын чуулга энэ өөрчлөлтүүдийн талаар 
нэлээд урт хугацааны туршид авч үзсэн. Олон 
удаагийн залбирлаар санваарын чуулгуудын 
судрын үндэс суурийг нягт нямбай судалж, энэ нь 
Их Эзэний хүсэл гэсэн нотолгоог хүлээн авсныхаа 
дараа бид үнэн хэрэгтээ Сэргээлтийн явцад 
хийгдэж буй өөр нэгэн алхмыг санал нэгтэйгээр 
хийж байгаа хэрэг юм. Их Эзэний удирдамж 
тунхаглагдсан бөгөөд би Түүнийг мөн Түүний 
санваарыг болон та бүхнийг томилсон томилгоог 
үнэн гэдгийг гэрчилж байгаадаа баярлаж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Заах,	суралцах,	мөр	зэрэгцэн	үйлчлэх	боломжийг	
хүлээн	авах	нь	бүх	Мелкизедек	санваартны	
хувьд	хэчнээн	баяр	хөөртэй	зүйл	билээ.

Хайрт санваартан ах 
нар минь ээ, энэ түүхэн 
үйл явдлын үеэр би 
хүндэт бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсонийхээ 
даалгавраар та нарын 
өмнө зогсож байгаадаа 
ихэд даруусаж байна. 
Би Бурханы энэ 
гайхалтай хүнийг 
мөн шинэ Тэргүүн 

Зөвлөлөө маш ихээр хайрлан хүндэлж, дэмждэг. 
Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон болон Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын бусад ахын өнөө оройн 
зарласан өөрчлөлтүүд Их Эзэний хүсэл юм гэсэн 
өөрийн гэрчлэлийг би нэмэх гэсэн юм.

Ерөнхийлөгч Нэлсоний хэлсэнчлэн энэ асуудлыг 
Сүмийн ахмад Ах нар удаан хугацааны туршид 
залбиран авч үзэж, хэлэлцсэн. Уг хүсэл Их Эзэний 
хүслийг эрэлхийлэн, Мелкизедек санваарын 
чуулгыг хүчирхэгжүүлэх явдал байв. Сүнслэг 
өдөөлт ирж, өнөө орой бошиглогч маань Их 
Эзэний хүслийг зарласан билээ. “Үнэхээр Эзэн 
Бурхан зарц нар, эш үзүүлэгчдэдээ Өөрийн 
нууцыг илчлэхээс нааш Тэр юуг ч хийхгүй!”1 Бид 
өнөөдөр амьд бошиглогчтой байснаар хэчнээн их 
адислагдсан билээ!

Расбанд эгч бид хоёр амьдралынхаа туршид 
Сүмийн болон мэргэжлийнхээ ажлаар дэлхийгээр 
олонтоо аялсан. Би Мелкизедек санваартнуудын 
тоог нь гарын таван хуруугаараа тоолж болох 
Оросын жижигхэн салбар, нийт Мелкизедек 
санваартны тоо нь бага учраас дээд прист, 
ахлагчид нь нэг бүлэгт нэгдэж уулздаг байсан 

шинэ, өсөж буй Африкийн тойрог мөн ахлагчдын 
тоо нь их учраас чуулгаа хоёр хуваахаас аргагүйд 
хүрсэн хөлөө олсон тойргууд гээд Сүмийн бараг 
бүх төрлийн нэгжийн хэлбэрийг харж байсан.

Бид хаа ч явсан Их Эзэний мутар Өөрийн 
үйлчлэгчдийн өмнө байж, бүх хүүхдээ 
хэрэгцээнийх нь дагуу адисалж болохын тулд 
хүмүүсийг болон өмнөх замыг нь бэлтгэж байгааг 
харж байсан. Тэр “[бидний] нүүрний өмнө явах 
болно” мөн “[бидний] баруун гар талд мөн 
[бидний] зүүнтээ байх болно” мөн Түүний “Сүнс 
та нарын зүрх сэтгэлд, мөн [Түүний] тэнгэр 
элчүүд [бидний] эргэн тойронд байх болно”2 гэж 
амлаагүй гэж үү?

Та нарын тухай бодох үед надад “Харцгаа! Хааны 
арми,

	 	 Харцгаа!	Хааны	арми,
	 	 Туг,	сэлэм,	бамбай	авч,
	 	 Тийн	амьдралын	агуу	их	тулаанд
	 	 Ялахаар	явж	байна.
	 	 Жагсаал	нь	цэргүүдээр	дүүрч,
	 	 Тэд	нэгдмэл,	хүчтэй	юм.
	 	 Тэд	захирагчаа	дагацгаан,
	 	 Баярын	дуугаа	дуулна3 хэмээх дуулал 
санаанд орж ирдэг.

Ахлагч Кристоффэрсон тойргийн түвшинд дээд 
пристийн бүлэг ахлагчдын чуулгатай нийлэн, 
нэгэн нэгдмэл, хүчирхэг Мелкизедек санваартан 
ах нарын арми болж байгааг зарласантай 
холбоотойгоор гарцаагүй гарч ирэх зарим 
асуултад хариулсан.

Эдгээр өөрчлөлт ахлагчдын чуулгад болон 
Халамжийн нийгэмлэгт ажил үүргээ зохицуулахад 
нь туслах болно. Мөн эдгээр нь чуулгын 
бишопын болон тойргийн зөвлөлийн хоорондох 
уялдаа холбоог хялбарчлах юм. Түүнчлэн 

Харцгаа! Хааны арми

ÀÕËÀÃ× ÐÎÍÀËÄ À.ÐÀÑÁÀÍÄ
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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эдгээр нь ахлагчдын чуулгын болон Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчдөд илүү олон ажил 
үүрэг даалгах боломжийг бишопт олгох бөгөөд 
ингэснээр бишоп зөвлөхүүдийнхээ хамт өөрсдийн 
үндсэн үүрэгт буюу залуу эмэгтэйчүүдийг болон 
Аароны санваартай залуу эрэгтэйчүүдийг удирдан 
тэргүүлэх ажилдаа анхаарлаа хандуулж чадна.

Сүмийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг 
үргэлж өөрчлөөд байдаггүй. 1883 онд Их Эзэн 
ерөнхийлөгч Жон Тэйлорт хандан “Би та нарт 
… Өөрийн Сүмийн ирээдүйн өсөлт хөгжилд 
болон төгөлдөржих явцад шаардлагатай, мөн 
хаант улсыг нөхцөл байдалд зохицуулан, 
урагшлуулахын тул томилсон сувгаараа 
дамжуулан Өөрийн Сүм болон санваарын 
удирдлага, зохион байгуулалтын талаар цагаас 
цагт илчилж байх болно”4 хэмээн хэлжээ.

Дээд прист ах нартаа хандан хэлэхэд, бид та нарт 
хайртай гэдгийг бүү мартаарай. Тэнгэр дэх Эцэг 
маань ч гэсэн та нарт хайртай. Та нар хааны 
санваарын армийн томоохон хэсэг бөгөөд бид энэ 
ажлыг та нарын сайхан сэтгэл, үйлчлэл, туршлага, 
зөв шударга байдалгүйгээр урагшлуулж чадахгүй. 
Эрчүүд бусдад заах, тохинуулах үлэмж итгэл, сайн 
үйлсийнхээ дагуу дээд прист байхаар дуудагддаг 
хэмээн Алма заасан.5 Энэ туршлага магадгүй одоо 
хэзээ хэзээнээс илүү чухал болоод байна.

Манай олон тойрогт дээд пристүүдийг чуулгынх 
нь ерөнхийлөгчийн хувьд ахлагчид тэргүүлэн 
удирдах боломжтой байх болно. Бидэнд дээд 
пристүүдийг ахлагчид тэргүүлж байсан өмнөх 
туршлага бий. Тухайлбал: одоо дэлхийн зарим 
хэсэгт дээд пристүүдийн оршин суудаг салбарт 
ахлагчид салбарын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж 
байна. Мөн дээд пристүүд байгаа ч гэсэн зөвхөн 
ахлагчдын чуулга зохион байгуулагдсан салбарууд 
ч бий.

Тойргийнхоо бүх гишүүнд заах, тэднээс суралцах, 
тэдэнтэй мөр зэрэгцэн үйлчлэх боломжийг хүлээн 
авах нь бүх Мелкизедек санваартны хувьд хэчнээн 
баяр хөөртэй зүйл билээ! Хаана, ямар нөхцөл 
байдалд байгаагаас тань үл хамааран бид та нарыг 
удирдах эсвэл удирдуулах мөн санваартан ах 
нартай нэг болж нэгдэн үйлчлэх шинэ боломжийг 
залбиралтай, итгэлтэй, баяр баясгалантай хүлээн 

авна уу гэж урьж байна.

Биднийг ариун санваарын чуулгын зохион 
байгуулалттай холбоотой Их Эзэний хүслийг 
гүйцэлдүүлэхээр урагшлах явцад тодруулах 
шаардлагатай байж болох нэмэлт асуудлуудыг би 
одоо авч хэлэлцье.

Гадасны дээд пристүүдийн чуулгад ямар ямар 
өөрчлөлт орсон бэ? Гадасны дээд пристүүдийн 
чуулга үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулна. 
Гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөл гадасны 
дээд пристүүдийн чуулгын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлөөр үргэлжлүүлэн үйлчилнэ. Гэхдээ ахлагч 
Кристоффэрсоны онцолсноор, гадасны дээд 
пристүүдийн чуулгын гишүүд одоогоор гадасны 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байгаа дээд 
пристүүд, тойргийн бишопын зөвлөлийн гишүүд, 
гадасны дээд зөвлөлийн гишүүд болон одоо 
үйлчилж байгаа патриархаас бүрдэнэ. Тойргийн 
болон гадасны бичиг хэргийн ажилтнууд гадасны 
дээд пристүүдийн чуулгын гишүүд биш болно. 
Дээд прист, патриарх, Дал эсвэл төлөөлөгчөөр 
идэвхтэй үйлчилж байгаа хэн нэгэн аль нэг 
тойрогт айлчилж, санваарын цуглаанд суухыг 
хүсвэл ахлагчдын чуулгынхантай уулзана.

Эдгээр дуудлагат ажилд үйлчилж байгаа ах нар 
чөлөөлөгдөх үедээ гэрийнхээ харьяа нэгжид 
ахлагчдын чуулгын гишүүд болж эргэн очно.

Гадасны дээд пристүүдийн чуулгын үүрэг 
юу вэ? Гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөл дээд 
пристүүдийн чуулгын гишүүдтэй зөвлөлдөж, 
гэрчилж мөн сургалт өгөхөөр уулзаж байх юм. 
Манай гарын авлагуудад тусгаснаар гадасны 
хурлуудад цаашид хоёр өөрчлөлт хийгдэнэ.

Нэгдүгээрт, тойрог, гадас нь санваарын гүйцэтгэх 
хорооны хурлыг дахин хуралдуулахгүй. Хэрэв 
тойрогт гэр бүлийн нарийн түвэгтэй асуудал 
эсвэл халамжийн өвөрмөц тохиолдол гэх мэт 
онцгой асуудал гарч ирвэл үүнийг бишопын 
зөвлөлийн өртгөтгөсөн хурлаар хэлэлцэж болно. 
Бусад нууц биш асуудлыг тойргийн зөвлөлөөр авч 
хэлэлцэж болно. Бидний мэдэх гадасны санваарын 
гүйцэтгэх хорооны хурлыг одооноос эхлэн “дээд 
зөвлөлийн хурал” гэж нэрлэнэ.
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Хоёрдугаарт, гадасны бүх томилогдсон 
дээд пристийн жил тутмын хурлыг дахин 
хуралдуулахгүй. Гэхдээ, гадасны ерөнхийлөгчийн 
зөвлөл гадасны дээд пристүүдийн чуулгын 
жил тутмын хурлыг өнөөдөр зарласан бүтцээр 
үргэлжлүүлэн хийх болно.

Тойрогт нэгээс дээш ахлагчдын чуулга байж 
болох уу? Байж болно. Сургаал ба Гэрээ 107-
р хэсгийн 89-р шүлэгт дурдсанаар тойргийн 
идэвхтэй Мелкизедек санваартнуудын тоо 
хэтэрсэн үед удирдагчид нэгээс дээш ахлагчдын 
чуулгыг зохион байгуулж болно. Энэ тохиолдолд 
чуулга бүр нас, туршлага, санваарын алба, хүчний 
хувьд аль болох тэнцвэртэй байх ёстой.

Бид тойрог, гадаснууддаа чуулгын энэхүү сүнсээр 
өдөөгдсөн шинэ зохион байгуулалтыг хийснээр 
олон адислалыг олж харах болно гэдгийг би 
гэрчилж байна. Би хэдэн жишээ дурдъя.

Бишопын удирдлаган дахь санваарын олон эх 
сурвалж авралын ажилд тус болж болно. Үүнд 
ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн ажлаар дамжуулан 
Израилийг цуглуулах, тусламж хэрэгтэй гэр бүл, 
хувь хүмүүстэй ажиллах, номлогчдод бодгалиудыг 
Есүс Христэд авчрахад туслах зэрэг нь орно.

Өмнөх тэргүүлэх удирдагчид эргэн ирж, 
ахлагчдын чуулгатай туршлагаа хуваалцсаны үр 
дүнд чуулгын гишүүд хүчирхэгжинэ.

Чуулгад олон төрлийн авьяас бэлэг, чадвар байх 
болно.

Мөн тойрог, чуулгуудын доторх одоогийн болон 
чухал хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахуйц, 
өөрсдийн янз бүрийн тохинуулах үүрэг 
даалгаврыг гүйцэтгэхдээ илүү уян хатан, боломж 
бололцоотой болсон байна.

Шинэ ахлагч, туршлагатай дээд прист хоёр 
чуулгын цуглаан дээр болон үүрэгт ажлаа хийхдээ 
мөр зэрэгцэн, туршлагаа хуваалцсанаар зааж 
сургах ажил, эв нэгдэл өсөн нэмэгдэх болно.

Бишопууд болон салбарын ерөнхийлөгчид сүргээ 
хариулах, тусламж хэрэгтэй хүмүүст тохинуулах 
зэрэг дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлж болохуйц 

чөлөөтэй болно гэдэгт найдаж байна.

Бид тойрог, гадас бүрийг өөр өөр гэдгийг ойлгож 
байгаа. Хэдийгээр эдгээр ялгааг ойлгож байгаа 
ч та нар энэхүү Ерөнхий чуулганы дараа эдгээр 
өөрчлөлтийг нэн даруй дагана гэдэгт бид итгэж 
байна. Бидэнд Бурханы бошиглогч удирдамж 
өглөө. Ямар гайхамшигтай адислал, үүрэг 
хариуцлага вэ! Үүнийг бүхий л зөв шударга 
байдлаар хичээнгүйлэн гүйцэтгэцгээе.

Санваарын эрх мэдлийг олгохдоо онцгойлон 
адисалж мөн томилгоогоор дамжуулан өгдөг ч 
санваарын жинхэнэ эрх мэдэл буюу Их Эзэн Есүс 
Христийн нэрээр үйлдэх хүч зөвхөн зөв шударга 
амьдралаар дамжин ирнэ.

Их Эзэн Сэргээлтийн бошиглогч Иосеф Смитэд 
“Болгоогтун, мөн харагтун, та нарын сүргийн 
төлөө бибээр анхаарал халамж тавих болно, мөн 
ахлагчдыг бэлтгэж мөн тэдэнд илгээх болно.

Болгоогтун, бибээр өөрийн ажлыг зохих цагт нь 
яаравчлуулах болно”6 хэмээн тунхагласан.

Үнэндээ, энэ бол Их Эзэн Өөрийн ажлыг 
яаравчлуулж байгаа цаг үе юм.

Бүгдээрээ Түүний үнэнч, итгэлтэй хүмүүст 
амласан олон адислалыг хүртэж болохын тулд энэ 
боломжийг ашиглан, Түүний хүсэлтэй улам бүр 
нийцэхийн тулд амьдралаа эргэцүүлэн тунгааж, 
сайжруулцгаая.

Ах нар аа, энэ гайхалтай ажлын нэгэн хэсэг 
байхын тулд та нарын хийж байгаа бүх 
зүйлд би талархаж байна. Бид энэхүү агуу, нэр 
хүндтэй үйл хэргийг урагшлуулах болтугай.

  Дайн	дажин	дуусах	тэр	цагт
	 	 Зөрчил	тэмцэл	дуусан,
	 	 Энх	амгалангийн	талд	бүгд
	 	 Айх	аюулгүй	цуглана.
	 	 Тэр	хүчирхэг	сэнтий	дэх,
	 	 Мөнхийн	хааны	өмнө
	 	 Тэд	түүнийг	мөнхөд	магтана.
	 	 Энэ	тэдний	дуу	бөлгөө
	 	 Бид	ялна,	бид	ялна.
	 	 Тэр	биднийг	гэтэлгэв!



78

	 	 Бид	ялна,	бид	ялна.
	 	 Христ	Эзэн	тусаллаа.
	 	 Бид	ялна,	бид	ялна.
	 	 Христ	Эзэн	тусаллаа!7

Өнөөдөр бид бүгдээрээ Их Эзэн Өөрийн 
бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонээр 
дамжуулан хүслээ илчилж байгааг гэрчлэн 
зогсож байна. Тэр бол энэ дэлхий дээрх Бурханы 
бошиглогч гэдгийг би гэрчилж байна. Би агуу 
Гэтэлгэгч, Аврагч Их Эзэн Есүс Христийн талаарх 
гэрчлэлээ хуваалцъя. Энэ бол Их Эзэний ажил, 
хүсэл бөгөөд би үүнийг Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна. Амен. 
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Бид	бусдад	үйлчлэхэд	анхаарлаа	төвлөрүүлсэн	
үедээ	Ариун	Сүнсийг	хамгийн	сайнаар	хүлээж	
авдаг.	Ийм	учраас	л	бидэнд	Аврагчийн	төлөө	
үйлчлэх	санваарын	үүрэг	байдаг.

Хайрт ах нар аа, 
энэхүү түүхэн Ерөнхий 
чуулганаар та бүхэнд 
хандан үг хэлэх 
боломжтой болсондоо 
би баяртай байна. Бид 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсонийг Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн 17 дахь 
ерөнхийлөгчөөр 
дэмжин баталлаа. Би 

түүнтэй өдөр бүр хамт ажиллахаар адислагдсаны 
хувьд, ерөнхийлөгч Нэлсонийг Их Эзэний үнэн 
Сүмийг удирдахаар Бурханаар дуудагдсан гэсэн 
Сүнсний баталгааг мэдэрсэн билээ.

Мөн би Их Эзэн ахлагч Гэррит В.Гонг, ахлагч 
Улиссэс Соарэс нарыг Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүнээр дуудсан гэдгийг гэрчилж 
байна. Би тэднийг хайрлаж, дэмжин баталдаг. 
Тэд тохинууллаараа дамжуулан дэлхий даяарх 
хүмүүсийн амьдралыг үеэс үед нь адислах болно.

Мөн өөр нэгэн шалтгаан энэ чуулганыг түүхэн 
болгож байна. Ерөнхийлөгч Нэлсон Их Эзэний 
Өөрийн Сүмд зориулан зохион байгуулсан 
төлөвлөгөөнд гарсан сүнсээр өдөөгдсөн нэгэн 
ахиц дэвшлийг зарлалаа. Энэ төлөвлөгөө нь 
тойрог, гадсан дахь санваарын чуулгын шинэ 
бүтцийг багтааж байгаа бөгөөд ингэснээр бид 
санваарын үүргээ илүү сайн биелүүлэх боломжтой 
болно. Эдгээр үүрэг нь Эцэгийнхээ хүүхдүүдийг 
халамжлах санваарын халамжтай холбоотой юм.

Их Эзэний гэгээнтнүүддээ зориулсан хайраар 
халамжлах төлөвлөгөө жилээс жилд олон янзын 
арга замаар хэрэгжсээр ирсэн. Науву дахь эхний 
жилүүдэд бошиглогч Иосеф Смит хотод ирж буй 
олон тооны ядуу тарчиг гэгээнтнийг халамжлах 
арга замыг зохион байгуулах шаардлагатай 
болсон. Айринг, Бэннион, Ромний, Смит зэрэг 
дөрвөн элэнц эцэг, эх маань тэдний дунд 
байсан юм. Бошиглогч тухайн гэгээнтнүүдийг 
халамжлахдаа газар зүйн бүсээр нь ангилан 
зохион байгуулж байлаа. Иллинойн хувьд хот 
доторх эдгээр ангиллыг “тойрог” гэж нэрлэдэг 
байв.

Гэгээнтнүүд тал хээрээр нүүдэллэх үедээ 
“бүлгүүдэд” хуваарилагдан зохион байгуулагдаж, 
бие биенээ халамжилдаг байжээ. Эцгийн 
талын нэгэн элэнц эцэг маань Оклахома дахь 
номлолоосоо буцах замдаа нэгэн ийм бүлэгтэй 
таарсан юм. Тэр маш хүндээр өвдсөн байсан 
бөгөөд хамтрагчтайгаа жижиг битүү тэргэн дотор 
хэвтэн явж байжээ.

Бүлгийн удирдагч тэр битүү тэргэнд явсан 
байж болох хүмүүст туслуулахаар хоёр залуу 
эмэгтэйг явуулсан байв. Тэдний нэг нь Швейцарьт 
хөрвөгдсөн залуу эгч байсан бөгөөд тэр тэнд 
байсан номлогчдын нэгийг өрөвдөн хайрлаж, 
асарч сувилжээ. Тэр номлогч гэгээнтнүүдийн 
уг бүлгийн ачаар амь аврагдсан юм. Түүний бие 
дээрдэж, алхаж явж чадахаар болоход, Солт Лэйк 
хөндий хүртэлх үлдсэн замыг залуу аврагчтайгаа 
хамт туулсан гэдэг. Тэд бие биедээ дурлаж, 
гэрлэсэн юм. Тэр залуу миний элэнц эцэг Хэнри 
Айринг, тэр эмэгтэй миний элэнц эх Мариа 
Боммэли Айринг байсан билээ.

Олон жилийн дараа хүмүүс тивийн нэг захаас 
нөгөө зах руу хийсэн уг аяллын хүнд бэрхийг 
дурсан ярихад элэнц эх маань “Үгүй ээ. Хэцүү 
байгаагүй. Бид алхаж явахдаа Есүс Христийн 

Сүнсээр өдөөгдсөн тохинуулал
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сайн мэдээг олсон маань ямар гайхамшигтай зүйл 
болох талаар замын туршид ярилцаж явсан. Энэ 
бол миний дурсан санадаг хамгийн аз жаргалтай 
мөч юм” гэж хэлж билээ.

Түүнээс хойш Их Эзэн гэгээнтнүүддээ нэг 
нэгнээ халамжлахад нь туслахын тулд өөр олон 
арга замыг ашигласан. Одоо Тэрээр биднийг 
тойрог, гадасны хүчирхэг, нэгдмэл чуулгуудаар 
буюу тойргийн бүхий л байгууллагатай хамтран 
ажилладаг чуулгуудаар адисаллаа.

Газар зүйн хил хязгаараар зааглагдсан тойрог, 
бүлэг, хүчирхэг чуулгуудын хувьд Их Эзэний 
гэгээнтнүүдээсээ хүссэнчлэн бие биенээ Түүний 
арга замаар халамжлах ажлыг амжилттай 
биелүүлэхэд доод тал нь хоёр зүйл шаардлагатай. 
Гэгээнтнүүд өөрсдийн хувийн ашиг сонирхлыг 
бодохоос илүүтэй, нэг нэгнээ гэсэн Христийн 
хайрыг мэдрэх үед амжилтад хүрдэг. Судрууд 
үүнийг “энэрэл … Христийн цэвэр хайр” 
(Моронай 7:47) гэж нэрлэдэг. Мөн Ариун Сүнс 
уг халамжилж байгаа хүнийг удирдан чиглүүлж, 
тусламж хэрэгтэй байгаа хүнд ямар тусламж 
үзүүлбэл хамгийн сайн болох талаарх Их Эзэний 
мэдэж байгаа зүйлийг мэдэж авахад нь туслах үед 
тэд амжилт гаргадаг.

Өнгөрсөн долоо хоногуудад Сүмийн гишүүд Их 
Эзэний юу хийх гэж байгааг урьдаас тааварласан 
мэт үйлдлийг хэд хэдэн удаа хийхийг би харсан. 
Би та нарт хоёр жишээ ярьж өгье. Эхнийх нь, 
санваартнууд Их Эзэнд үйлчлэхдээ юу хийж 
чадахыг ойлгодог 14 настай Аароны санваартан 
багшийн ариун ёслол дээр хэлсэн үг. Хоёр дахь нь, 
нэгэн гэр бүлд Христийн хайраар үйлчлэх сүнслэг 
өдөөлт хүлээн авсан Мелкизедек санваартан юм.

Эхлээд би та бүхэнд уг залуу эрэгтэйн миний 
оролцсон нэгэн тойргийн ариун ёслол дээр хэлсэн 
үгээс хуваалцъя. Би тэнд байсан. Та нар 14 настай 
байхдаа ямар байснаа санахыг хичээгээд, түүний 
ийм бага залуу мөртлөө хавьгүй илүү зүйл мэддэг 
гэмээр ярьсан үгсийг сонс доо.

“Өнгөрсөн жил 14 нас хүрснийхээ дараа 
тойргийнхоо багш нарын чуулгын гишүүн болсон 
нь надад үнэхээр таалагдаж байгаа. Багш нь 
диконы бүх үүрэг хариуцлагыг хүлээхийн хамт 

бас давхар хэдэн шинэ үүрэгтэй болдог.

Бидний зарим нь багш мөн бусад нь удахгүй 
багш болох тул мөн Сүмийн бүх хүн санваараар 
адислагддаг тул багшийн үүргүүдийн талаар 
илүү сайн мэдэж авах нь хүн бүрийн хувьд чухал 
болоод байна. 

Нэгдүгээрт, Сургаал ба Гэрээ 20:53-т ‘Багшийн 
үүрэг нь сүмийг ямагт харж хандах, мөн тэдэнтэй 
хамт байж мөн бэхжүүлэх нь болой’ гэсэн байдаг.

Дараа нь, Сургаал ба Гэрээ 20:54–55-д

‘Мөн сүмд алдас байхгүй, мөн бие биендээ хахир 
хатуу хандахгүй, мөн худал хэлэхгүй, хов жив 
хөөцөлдөхгүй, мөн шүүмжлэхгүй байхад анхаарах 
нь болой.

Мөн сүм хамтдаа олонтаа цуглахыг анхаарч, мөн 
тэрчлэн бүх гишүүд үүргээ биелүүлж байгааг 
анхаарах нь болой’ гэж гардаг” гэж хэлээд, залуу 
эрэгтэй цааш үргэлжлүүлэн, “Сүмийн гишүүд 
зөвхөн Сүмийг төдийгүй мөн Сүмийн доторх 
хүмүүсийг Христийн арга замаар халамжлах 
үүрэгтэй гэж Их Эзэн бидэнд хэлж байна. Учир 
нь энэ бол Түүний Сүм. Хэрэв бид зарлигуудыг 
сахиж, нэг нэгэндээ эелдэг хандан, шударга, 
сайн найз байж, хамтдаа байгаадаа баяртай 
байвал Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгахаас 
гадна Тэнгэрлэг Эцэгийн биднээс хийгээсэй гэж 
хүсэж байгаа зүйлийг мэдэх боломжтой. Хэрэв 
бид үүнийг хийхгүй бол дуудлагаа биелүүлж 
чадахгүй” гэж хэлсэн юм.

Тэрээр цааш нь

“Багш сүм дээр гишүүдтэй мэндлэн, ариун 
ёслолыг бэлтгэж мөн гэр орныхондоо тусалж, 
амар тайвныг тогтоогч байж бас сайн гэрийн багш 
болж, зөв үлгэр жишээ үзүүлэхийг сонгож байгаа 
нь санваараа хүндэтгэн, дуудлагаа биелүүлэхийг 
сонгож байгаа хэрэг юм.

Сайн багш байна гэдэг нь зөвхөн сүм дээр юм уу 
Сүмийн үйл ажиллагаан дээр хариуцлагатай байна 
гэсэн үг биш. Төлөөлөгч Паул ‘Чи итгэгч хүмүүст 
үг, зан байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун 
байдлаараа үлгэр дуурайл бол’ (1 Тимот 4:12) 
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хэмээн заасан.

Уг залуу эрэгтэй үргэлжлүүлэн

Бид хаана юу хийж байгаагаасаа үл шалтгаалан 
бүх цагт мөн бүх газарт зөв шударга байдлын сайн 
үлгэр жишээ болж чадна” гэж хэлсэн юм.

“Би аавтайгаа хамт Брауны гэр бүлийнхэнд гэрийн 
багшаар очдог.1 Биднийг тэднийд айлчлах бүрд, би 
тэдэнтэй ярилцан, тэдний тухай мэдэж авч, цагийг 
сайхан өнгөрүүлдэг. Брауны гэр бүлийн надад 
таалагддаг нэг зүйл нь биднийг очих бүрд тэд 
сонсоход бэлэн байдаг бөгөөд үргэлж гоё түүхүүд 
хуваалцдаг явдал юм.

Бид гэрийн багшаар явж, тойргийнхоо хүмүүсийг 
сайн мэдэж авснаар багшийн дараагийн үүрэг 
болох сүм дээрх гишүүдтэй мэндлэх үүргээ 
биелүүлэхэд хялбар болдог. Бид хүмүүст сүм дээр 
таатай, халуун дулаан мэдрэмжтэй байхад нь 
тусалснаар тойргийн бүх гишүүнд хайрыг мэдэрч, 
ариун ёслолоос хүртэхээр бэлтгэхэд тусалдаг.

Ням гараг бүрд багш нар сүмд ирсэн хүмүүстэй 
мэндэлснийхээ дараа ариун ёслолыг бэлтгэхэд 
тусалдаг. Бүх хүн хүндэтгэл бишрэлтэй байдаг 
учраас би энэ тойрогт ариун ёслол бэлтгэж, түгээх 
дуртай. Мөн би ариун ёслолыг бэлтгэж, түгээхдээ 
үргэлж Сүнсийг мэдэрдэг. Үүнийг Ням гараг бүр 
хийх боломжтой байгаа нь жинхэнэ адислал юм.

Ариун ёслолыг түгээх зэрэг зарим үйлчлэл 
хүмүүст харагддаг бөгөөд тэд бидэнд талархдаг. 
Гэхдээ ариун ёслолыг бэлтгэх зэрэг бусад үйлчлэл 
хэнд ч анзаарагдахгүй өнгөрдөг. Бидний үйлчилж 
байгааг хүмүүс харах эсэх нь чухал зүйл биш.. 
Харин Их Эзэн Өөрт нь үйлчилж байгааг мэдэж 
байгаа нь л чухал.

Багш нарын хувьд бид санваарын үүргүүдээ 
биелүүлснээр Сүмийг болон найз нөхөд, гэр 
бүлийнхнээ үргэлж хүчирхэгжүүлэхийг хичээх 
ёстой. Энэ нь үргэлж амар хялбар байхгүй ч Их 
Эзэн ‘өөрийн зарлигийг гүйцэлдүүлэх замыг 
[бидэнд] зэхэлгүйгээр’ (1 Нифай 3:7) ямар ч 
зарлиг өгдөггүй.”

Тэр залуу эрэгтэйг үгээ хэлж дуусах үед би 

түүний төлөвшсөн байсныг бас мэргэн ухааныг нь 
гайхан биширсэн. “Бид [Есүс Христийг] дагахаар 
сонговол илүү сайн хүн болж чадна гэдгийг би 
мэднэ” гэж хэлээд, тэр үгээ төгсгөж билээ.
Сарын өмнө нэг санваартан ариун ёслолын 
цуглаан дээр санваарын үйлчлэлийн тухай өөр 
нэгэн түүхийг хэлсэн юм. Би бас л тэнд байсан. 
Энэ туршлагатай санваартан үгээ хэлж байхдаа Их 
Эзэний хүчирхэгжсэн санваарын чуулгуудаасаа 
хүсэж байгаа зүйлийг тайлбарлаж байгаагаа 
мэдээгүй. Түүний түүхээс хэдэн тодорхой 
мэдээллийг хуваалцъя.

Тэр гэрийн багшийн хамтрагчтайгаа хамт долоон 
гэр бүлд үйлчлэхээр томилогджээ. Тэд бараг бүгд 
гэртээ тэднийг хүлээж авахыг хүсэхгүй байв. 
Гэрийн багш нар тэднийд очиход тэд хаалгаа 
тайлдаггүй байж. Тэдэн рүү залгахад утсаа ч 
авдаггүй байлаа. Мессеж үлдээх үед ч хариу 
бичдэггүй байв. Эцэст нь, ахмад хамтрагч нь 
захидал бичих замаар тэдэнд тохинуулахаар 
шийджээ. Тэр хариу захидал хүлээн авна гэж 
найдан, тод шар өнгийн дугтуйг хүртэл ашиглаж 
эхэлжээ.

Долоон гэр бүлийн нэг нь Европоос цагаачилж 
ирсэн идэвх султай ганц бие эгч байв. Тэр бага 
насны хоёр хүүхэдтэй байлаа.

Түүнтэй холбоо барих гэж ахин дахин оролдсоны 
эцэст түүнээс мессеж хүлээн авчээ. Тэр гэрийн 
багш нартай уулзах завгүй байгаагаа шулуухан 
хэлсэн байна. Тэр давхар ажил хийж бас цэргийн 
албанд үйлчилж байв. Түүний үндсэн ажил 
цагдаагийн офицерын ажил байсан бөгөөд тэр 
ажил мэргэжлийн хувьд, мөрдөгч болоод эх орон 
руугаа буцан, ажиллаж амьдрах зорилготой байв.

Гэрийн багшид түүний гэрт зочлох боломж хэзээ 
ч олдоогүй бөгөөд тэр үе үе түүн рүү мессеж 
бичдэг байлаа. Тэр сар бүр түүн рүү гараар бичсэн 
захидал илгээдэг байсан ба хүүхэд бүрд нь баярын 
мэндчилгээ бүхий карт явуулдаг байсан.

Тэр ямар ч хариу аваагүй. Гэхдээ тэр эгч хэн 
гэрийн багш нь болохыг мөн хэрхэн тэдэнтэй 
холбогдохыг, тэд санваарын үйлчлэлдээ шаргуу 
үйлчилдэг гэдгийг мэддэг байсан.
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Нэгэн өдөр тэр түүнээс яаралтай гэсэн мессеж 
хүлээн авчээ. Түүнд тусламж маш их хэрэгтэй 
байв. Тэр бишоп нь хэн болохыг мэдэхгүй ч 
гэрийн багшаа мэддэг байсан.
Хэдэн өдрийн дараа тэр цэргийн бэлтгэл 
сургуулилтандаа гарахаар бүтэн сар мужаас гарах 
ёстой болов. Тэр хүүхдүүдээ авч явах боломжгүй 
байлаа. Түүний ээж хүүхдүүдийг нь харах байсан 
ч эрүүл мэндийн яаралтай тусламж хэрэгтэй 
болсон нөхрөө асрахаар Европ руу нисжээ.

Уг идэвх султай ганц бие эгч бага хүүхдээ Европ 
руу явуулах тасалбар худалдаж авах мөнгөтэй 
байсан ч 12 настай Эрик хүүдээ тасалбар авч өгөх 
боломжгүй байв.2 Тэр гэрийн багшаасаа 30 өдөр 
Эрикийг гэртээ байлгах сайн ХҮГ гэр бүл олж өгч 
чадах эсэхийг асуусан байжээ.

Гэрийн багш чадах бүхнээ хийх болно гэж хариу 
бичээд, санваарын удирдагчидтайгаа холбоо 
барив. Дээд санваартнуудыг тэргүүлж байсан 
бишоп түүнд тойргийн зөвлөлийн гишүүд болон 
Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчид хандах 
зөвшөөрөл өгсөн байна.

Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Эрикийг 
долоо долоо хоногоор гэртээ байлгах Эрикийн 
насны хүүхэдтэй дөрвөн ХҮГ сайн гэр бүлийг 
нэн даруй олсон байна. Дараагийн сард нь эдгээр 
гэр бүл Эрикийг асран, хөл хөдөлгөөнтэй жижиг 
байшиндаа өрөө гарган өгч, гэр бүлийн урьдчилан 
төлөвлөсөн зуны үйл ажиллагаанууддаа 
дагуулж яван, сүмд авчирч, гэр бүлийн үдэштээ 
оролцуулжээ.

Эрикийн насны хөвгүүдтэй гэр бүлүүд түүнийг 
диконы чуулгын цуглаан болон үйл ажиллагаанд 
дагуулж ирдэг байв. Энэхүү 30 өдрийн турш Эрик 
амьдралдаа анх удаагаа ням гараг бүр сүмд явжээ.

Ээжийгээ сургуулилтад яваад эргэж ирсний дараа 
ч гэсэн Эрик ихэвчлэн эдгээр дөрвөн ХҮГ гэр 
бүлийнхэнтэй юм уу түүнтэй нөхөрлөж байсан 
бусад хүн, тэр дундаа ээжийнхээ айлчлагч багш 
нартай хамт сүмд үргэлжлүүлэн явсан байна. 
Эцэст нь тэр диконоор томилогдож, ариун 

ёслолыг тогтмол түгээдэг болсон.

Одоо бүгдээрээ Эрикийн ирээдүйг төсөөлцгөөе. 
Ариун Сүнсний хүчээр зүрх сэтгэл дэх энэрлээрээ 
нэгдэн үйлчилсэн гэгээнтнүүдийн ачаар хэрэв 
тэр ээжийнхээ төрсөн нутагт очсоныхоо дараа 
тэндээ Сүмийн удирдагч болсон байвал бид лав 
гайхахгүй.

Энэрэл бол Бурханы хаант улсад аврагдахад нэн 
чухал зүйл гэдгийг бид мэднэ. Моронай “та нар 
энэрэлтэй байхгүй аваас Бурханы хаант улсад та 
нар яавч аврагдаж чадахгүй” гэж бичсэн (Моронай 
10:21; мөн Ифер 12:34-ийг үзнэ үү).

Мөн бид энэрэл бол чадах бүхнээ хийсний 
дараа бидэнд өгөгддөг бэлэг гэдгийг мэднэ. Бид 
“түүний Хүү, Есүс Христийн үнэн дагалдагчид 
бүгдийн дээр түүний цутгасан хайраар дүүргэгдэж 
болохын төлөө … зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр 
Эцэгт хандан [залбирах]” (Моронай 7:48) ёстой.

Бид бусдад үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн 
үедээ Ариун Сүнсийг хамгийн сайнаар хүлээж 
авдаг юм шиг санагддаг. Ийм учраас л бидэнд 
Аврагчийн төлөө үйлчлэх санваарын үүрэг байдаг. 
Бид бусдын төлөөх үйлчлэлд оролцох үедээ 
өөрсдийгөө илүү бага боддог бөгөөд Ариун Сүнс 
бидэн дээр илүү хурдан ирж, аль хэдийн бидэнд 
хүртээсэн байсан энэрлийн бэлгийг хүлээн авах 
насан туршийн хичээл зүтгэлд маань тусалдаг.

Биднийг санваарын тохинууллын үйлчлэлдээ илүү 
сүнсээр өдөөгдсөн, илүү энэрэнгүй байг гэсэндээ 
Их Эзэн бидэнд зориулсан төлөвлөгөөндөө аль 
хэдийн томоохон дэвшил гаргасан гэдгийг би 
гэрчилж байна. Бидний төлөө харамгүй өгдөг 
Түүний хайранд би талархдаг. Би энэ бүхнийг 
Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Нэрийг өөрчлөв.
2. Нэрийг өөрчлөв.
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Атгаж	буй	ариун	санваарын	үүргээ	эрхэмлэн	
биелүүлнэ	гэдэг	нь	Их	Эзэний	ажилд	болон	гэр	
бүл,	Сүмийн	дуудлагад	тань	нэн	чухал	билээ.

Хайрт ах нар минь 
ээ, бид ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсонээс 
илчлэлтээр ирсэн 
зарлалыг сонссон. 
Бид мөн ахлагч 
Кристоффэрсон, 
Расбанд, ерөнхийлөгч 
Айринг нарын хэлсэн 
чухал тайлбарыг 
сонслоо. Өнөөдрийн 
хэлэх үгс, ялангуяа 
ерөнхийлөгч Нэлсоний 

үг Их Эзэний удирдагч, санваартнууд та бүхнийг 
одоогийн үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд юу хийх 
талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Тус 
болох үүднээс би та нарын атгадаг санваарыг 
удирддаг суурь зарчмуудын заримаас дурдъя.

I. Ñанваар

Мелкизедек санваар бол “мөнх амьдралыг 
хүмүүнд авчрах” (Мосе 1:39) Бурханы ажлыг 
гүйцэлдүүлэхийн тулд Бурханы итгэмжлэн өгсөн 
тэнгэрлэг эрх мэдэл юм. 1829 онд Аврагчийн 
төлөөлөгч Петр, Иаков, Иохан нар Иосеф 
Смит, Оливер Каудери хоёрт энэ эрх мэдлийг 
хүртээсэн (С ба Г 27:12-ыг үзнэ үү). Энэ нь үгээр 
тайлбарлахын аргагүй ариун нандин, хүчирхэг 
зүйл.

Санваарын түлхүүрүүд нь санваарын эрх мэдлийг 
хэрхэн ашиглахыг удирдан чиглүүлдэг хүч юм. 
Ийнхүү төлөөлөгчид Иосеф, Оливер хоёрт 
Мелкизедек санваарыг хүртээснээр үүнийг хэрхэн 
ашиглахыг удирдан чиглүүлдэг түлхүүрүүдийг 
мөн адил өгсөн билээ (С ба Г 27:12–13-ыг үзнэ 

үү). Гэхдээ тухайн үед бүх санваарын түлхүүрийг 
хүртээгээгүй. “Цаг хугацааны бүрэн байдлын 
эрин үед” (С ба Г 128:18) шаардлагатай түлхүүр, 
мэдлэгийг “шат шатаар” (21-р шүлэг) өгсөн. 
Нэмэлт түлхүүрүүдийг долоон жилийн дараа 
Көртландын ариун сүмд өгсөн билээ (С ба Г 
110:11–16-г үзнэ үү). Нас барагсдын төлөөх 
баптисм зэрэг тухайн цаг үед өгөгдсөн нэмэлт 
үүрэг даалгавруудад санваарын эрх мэдлийг 
удирдан чиглүүлэхээр эдгээр түлхүүрийг өгсөн.

Мелкизедек санваар бол ямар нэгэн хэргэм 
зэрэг, нэр цол биш. Энэ нь Бурханы хүүхдүүддээ 
зориулсан ажлыг хийх зорилгоор ашиглахад 
итгэл даалган өгсөн тэнгэрлэг хүч юм. Санваарыг 
атгадаг эрчүүд “санваар” биш гэдгийг бид үргэлж 
санаж байх ёстой. “Санваар ба эмэгтэйчүүд” гэж 
нэрлэх нь зохисгүй. Бид “санваар атгагчид ба 
эмэгтэйчүүд” гэж нэрлэх нь зүйтэй.

II. ¯йлчлэлийн тохинуулал

Одоо бүгдээрээ Их Эзэн Есүс Христ санваарыг 
нь атгадаг хүмүүсээс юу хүсэн хүлээдэг мөн бид 
хэрхэн Түүнд бодгалиудыг авчрах ёстой талаар 
бодож үзэцгээе.

Ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смит “Сүм төгс зохион 
байгуулагдсан гэж хэлсэн байдаг нь үнэн юм. 
Ганц асуудал нь юу вэ гэвэл, эдгээр байгууллага 
өөрсдөд нь өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн 
дүүрэн ухамсарлахгүй байгаад оршино. Тэд 
өөрсдөд нь тавигдсан шаардлагуудыг бүрэн 
дүүрэн ухамсарласан үедээ л үүрэг даалгавраа 
илүү үнэнчээр гүйцэтгэж, Их Эзэний ажил дэлхий 
дээр илүү хүчирхэг, нөлөө бүхий болох болно”1 
гэж заажээ.

Ерөнхийлөгч Смит мөн “Ариун санваарын хэд 
хэдэн алба, дэг жаягтай холбоотой … Бурханаас 
өгсөн хүндэтгэлийн нэр цолуудыг хүмүүний 

Санваарын хүч
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өгсөн хэргэм цол мэтээр ашиглах юм уу үзэх 
ёсгүй бөгөөд тэдгээр нь гоёл чимэг, хүч ноёрхлын 
илэрхийлэл төдий зүйл биш, харин үйлчилнэ гэж 
ам тангараг өргөсөн Эзэнийхээ ажилд даруухнаар 
үйлчлэх томилгоо юм. …

… Бид бодгалиудын авралын төлөө хөдөлмөрлөж 
байгаа бөгөөд үүнийг бидэнд итгэл хүлээлгэн 
өгсөн хамгийн агуу үүрэг гэж бодох ёстой. 
Тиймээс бид Бурханы хайр, хүмүүний аврал, 
дэлхий дээрх Бурханы хаант улсын ялалтын төлөө 
шаардлагатай бол бүх зүйлээ золиослох хүсэлтэй 
байх ёстой”2 гэж сануулжээ.

III. Ñанваарын албад

Их Эзэний Сүмд Мелкизедек санваарын албад 
нь өөр өөр үүрэг хариуцлагатай. Сургаал ба 
Гэрээнд дээд пристүүдийг “алс хол тараагдсан өөр 
өөр гадаснуудад ажиллагч ерөнхийлөгчид буюу 
үйлчлэгчид” (С ба Г 124:134) гэж дурдсан байдаг. 
Мөн ахлагчдыг “сүмд байнгын тохинуулагчид” 
(С ба Г 124:137) гэсэн байдаг. Эдгээр үүрэг тус 
бүрийн талаар зарим өөр сургаалаас хуваалцъя.

Дээд прист сүнслэг зүйлүүдийг тохинуулахаар 
ажиллаж, үйлчилдэг (С ба Г 107:10, 12-ыг үзнэ 
үү). Мөн ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитийн зааснаар 
“Хүн дээд пристээр томилогдохын хэрээр настай 
хийгээд залуу хүмүүсийн аль алиных нь өмнө 
үлгэрлэн дуурайх үлгэр жишээ нь болж, зааж 
зааварлахаас илүү үлгэр жишээгээрээ зөв шударга 
багшийн байр суурин дээр өөрийгөө тавьж, насны 
өндөрлөгөөс олж авсан туршлагаараа залуучуудад 
тус дэм болсноор хувь хүнийхээ хувьд амьдарч 
буй нийгэмдээ хүч нэмэрлэх хэрэгтэй гэдгээ 
мэдрэх ёстой.”3

Ахлагчийн үүрэг хариуцлагын талаар Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконки 
“Ахлагч нь Их Эзэн Есүс Христийн тохинуулагч 
юм. … Тэр Эзэнийхээ ажлыг гүйцэлдүүлж, Эзэнээ 
төлөөлснөөр … хөршүүддээ тохинуулах үүрэгтэй. 
Тэр бол Их Эзэний итгэмжлэгч билээ”4 хэмээн 
заасан.

Ахлагч Макконки санваартан бол “зүгээр л нэг 
ахлагч” гэсэн үзлийг буруушаажээ. “Сүм дэх бүх 
ахлагч Сүмийн ерөнхийлөгчийн адил санваарыг 

атгадаг … ” гэж тэр хэлсэн. “Ахлагч гэж хэн бэ? 
Тэр бол Сайн Хоньчны хонины хотонд үйлчилж 
буй хоньчин юм.”5

Сайн Хоньчны хонины хотонд тохинуулах энэ 
чухал үүргийн хувьд Мелкизедек санваар дахь 
дээд прист болон ахлагч гэсэн хоёр албаны 
хооронд ямар нэгэн ялгаа байхгүй. Сургаал ба 
Гэрээний нэгэн агуу хэсэг болох 107-д Их Эзэн 
“Мелкизедек санваарын дэг жаягийн дагуу 
дээд пристүүд ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 
удирдлага доор сүнсний зүйлүүдийн тохинуулалд 
өөрсдийнхөө албан тушаалд, мөн тэрчлэн ахлагч 
[буюу Аароны санваарын аль ч албад] ажиллах 
эрхтэй байдаг” (С ба Г 107:10 мөн 12-р шүлгийг 
үзнэ үү) хэмээн тунхагласан.

Бүх санваартны хувьд хамгийн чухал зарчим 
бол Мормоны Номын бошиглогч Иаковын 
заасан зарчим юм. Тэрээр дүү Иосефынхоо 
хамт санваартан, багш нар болж ариулан 
адислагдсаныхаа дараа “Мөн бид Их Эзэнд 
өөрсдийн албан тушаалд хичээнгүйлэн зүтгэх, 
үүрэг хариуцлагыг өөрсдийн дээр авч, хэрэв бид 
тэдэнд бүх чадлаараа хичээнгүйлэн Бурханы 
үгийг заагаагүй аваас хүмүүний нүглийг 
толгой дээрээ хүлээх буюу” (Иаков 1:19) гэж 
тунхаглажээ.

Ах нар аа, санваартны хувьд хүлээдэг үүргээ бид 
нухацтай авч үзэх хэрэгтэй. Бусад байгууллага 
захиасаа бусдад хүргэн, өөр бусад үүргээ 
биелүүлэхдээ дэлхийнхний гүйцэтгэлийн 
жишгийг хангалттай гэж үзэж болно. Гэвч 
Бурханы санваарыг атгадаг бидэнд, бүр Бурханы 
селестиел хаант улсын хаалгыг захирдаг тэнгэрлэг 
хүч бий. Бидэнд мөн Сургаал ба Гэрээний 
илчлэгдсэн оршил дээр Их Эзэний тодорхойлсон 
зорилго, үүрэг хариуцлага бий. Бид дэлхийд ийн 
тунхаглах ёстой.

“Харин хүн болгон Их Эзэн Бурханы, бүр дэлхийн 
Аврагчийн нэрээр ярьж болохын тулд юм;

Тэрхүү итгэл бас дэлхий дээр өсч болохын тулд 
юм;
Тэрхүү миний үүрдийн гэрээ үндэслэгдэн бий 
болж болохын тулд юм;
Миний сайн мэдээний бүрэн байдал сул 
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доройчууд хийгээд эгэл борчуудаар дэлхийн 
хязгааруудад тунхаглагдаж болохын тулд бөлгөө” 
(С ба Г 1:20–23-ыг үзнэ үү).

Бид энэхүү тэнгэрлэг үүргээ биелүүлэхийн 
тулд санваарын дуудлага, үүрэг хариуцлагаа 
итгэлтэйгээр “эрхэмлэн биелүүлэх” ёстой (С ба Г 
84:33-ыг үзнэ үү). Ахлагч Харолд Б.Лий санваараа 
эрхэмлэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай үг болохыг 
тайлбарласан. Тэрээр “Хүн санваартан болохдоо 
Их Эзэний төлөөлөгч болдог. Тэрээр дуудлагаа Их 
Эзэний захиас даалгавар хэмээн бодох ёстой. Энэ 
нь санваарын үүргээ эрхэмлэн биелүүлж байна 
гэсэн үг юм”6 гэжээ.

Тиймээс, ах нар аа, хэрэв Их Эзэн үйлчлэгчдээрээ 
дамжуулан хийж байсан зүйлээ буюу охид, 
хөвгүүдийнх нь нэгэнд туслахыг Өөрийн биеэр та 
нараас хүссэн бол та нар туслах байсан уу? Хэрэв 
туслах байсан бол та нар амласан тусламжинд 
нь найдан, “Түүний захиа даалгаврыг” 
төлөөлөгчийнх нь хувьд гүйцэтгэх байсан уу?

Ахлагч Лий санваараа эрхэмлэх талаар өөр 
нэгэн сургаалыг заасан. “Та нар томруулдаг 
шилээр ямар нэгэн зүйлийг харахад энэ нь 
уг зүйлийг энгийн нүдээр харснаас илүү том 
болгон харагдуулдаг. Энэ бол томруулдаг шил 
юм. Харин одоо … хэрэв хэн нэгэн санваарын 
үүргээ томруулдаг шилээр харах буюу эрхэмлэн 
биелүүлбэл энэ нь анх бодож байснаас нь хавьгүй 
том, бусдын бодож байснаас илүү чухал зүйл 
болно. Харин энэ бол санваарын үүргээ эрхэмлэн 
биелүүлэх арга зам билээ.”7

Санваарын үүргээ эрхэмлэн биелүүлдэг 
санваартны нэгэн жишээг энд хуваалцъя. Би энэ 
түүхийг Айдахо дахь гадасны чуулган дээр надтай 
хамт оролцсон ахлагч Жэффри Д.Эриксоноос 
сонссон юм. Жэффри гэрлэсэн залуухан ахлагч 
байхдаа ядуу тарчиг амьдарч байсан учраас 
коллежийнхоо сүүлийн жилийг дуусгаж чадахгүй 
юм байна хэмээн бодож, сургуулиа орхин, 
нэгэн таатай ажлын саналыг хүлээн авахаар 
шийджээ. Хэдэн өдрийн дараа ахлагчдын 
чуулгын ерөнхийлөгч нь түүний гэрт ирэв. “Чи 
миний атгадаг санваарын түлхүүрүүдийн ач 
холбогдлыг ойлгож байна уу?” гэж ахлагчдын 
чуулгын ерөнхийлөгч асуужээ. Жэффрийг тийм 

гэж хэлэхэд, тэрээр коллежоо орхих гэж байгааг 
чинь дуулсны дараа Их Эзэн намайг хэдэн шөнө 
унтуулахгүй зовоон, дараах захиасыг Жэффрид 
дамжуул гэж хэлсэн гэжээ. 

“Ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн тань хувьд 
би чамд коллежоо орхихгүй байхыг зөвлөж байна. 
Энэ бол Их Эзэнээс чамд өгсөн захиас” гэж тэр 
хэлсэн аж. Жэффри ч сургуульдаа үлджээ. Олон 
жилийн дараа амжилттай бизнесмен болсон 
байхад нь би түүнтэй уулзсан бөгөөд түүнийг 
санваартнуудад хандан “Тэр [зөвлөгөө] миний 
амьдралд томоохон өөрчлөлт авчирсан” гэж 
хэлэхийг сонссон юм.

Нэгэн санваартан санваараа болон дуудлагаа 
эрхэмлэн авч үзсэн учраас Бурханы өөр нэгэн 
хүүгийн амьдралд “томоохон өөрчлөлтийг” 
авчирчээ.

IV. Ãэр бүл дэх санваар

Энэ мөчийг хүртэл би Сүм дэх санваарын үүргийн 
талаар ярилаа. Одоо би гэр бүл дэх санваарын 
талаар яръя. Би эхлээд түлхүүрүүдийн талаар ярих 
гэсэн юм. Санваарын эрх мэдлийг гагцхүү тэрхүү 
үүрэг хариуцлагад хамаарагдах түлхүүрүүдийг 
атгадаг нэгний удирдамжин доор ашиглаж болно 
гэсэн зарчим нь Сүмд чухал ч энэ нь гэр бүл дэх 
санваарын эрх мэдэлтэй холбоогүй.8 Санваартан 
эцэг хүн атгадаг санваарынхаа эрх мэдлээр гэр 
бүлээ тэргүүлдэг. Тэр гэр бүлийнхэндээ зөвлөж, 
гэр бүлийн цуглаан зохион байгуулж, эхнэр, 
хүүхдүүддээ санваарын адислал өгөн, гэр бүлийн 
гишүүддээ мөн бусдад эрүүл мэндийн адислал 
өгөхдөө санваарын түлхүүрийн удирдамж, 
зөвшөөрлийг авах шаардлагагүй.
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Хэрэв эцгүүд гэр бүл дотроо санваарын үүргээ 
эрхэмлэн биелүүлбэл энэ нь Сүмийн үйл хэргээс 
гадна тэдний цаашид хийх бусад зүйлд ч мөн адил 
түлхэц болж өгнө. Мелкизедек санваар атгадаг 
эцгүүд гэр бүлийнхэндээ адислал өгөх санваарын 
хүчтэй байхын тулд зарлигуудыг сахих ёстой. 
Мөн эцгүүд хайраар дүүрэн гэр бүлийн харилцааг 
үүсгэх ёстой. Тэгснээр гэр бүлийн гишүүд нь 
тэднээс адислал хүсэх болно. Түүнээс гадна эцэг 
эхчүүд гэр бүл дотроо санваарын адислалыг илүү 
их авдаг байх хэрэгтэй.
  

Гэр бүлийн тунхагт зааснаар эцгүүд 
эхнэрүүдтэйгээ үүргээ “эн тэнцүү”9 хувааж 
биелүүлдэг байвал зохино. Эцгүүд ээ, санваарын 
эрх мэдлийн хүч, нөлөөгөө ашиглах боломж 
та нарт гарч ирэх үед “сэнхрүүллээр, тэсвэр 
тэвчээрээр, эелдэг зөөлөн хийгээд номхон 
дөлгөөнөөр, чин сэтгэлийн хайраар” (С ба Г 
121:41) ашиглаарай. Санваарын эрхийг ашиглахад 
тавигддаг энэхүү өндөр жишиг гэр бүлд онцгой 

чухал байдаг. Ерөнхийлөгч Харолд Б.Лий 
Сүмийн ерөнхийлөгч болсныхоо дараахан дараах 
амлалтыг өгсөн. Тэрээр “Танай гэрт хямрал, хүнд 
өвчин эсвэл чухал шийдвэр гаргах мөч ирэх үед 
таны атгадаг санваар хамгийн гайхамшигтай 
үйлчлэх болно. … Бүхнийг Чадагчийн хүч 
буюу санваарын хүчинд Их Эзэний хүслээр 
гайхамшгуудыг гүйцэтгэх хүч оршдог. Гэхдээ 
бид энэ санваарыг ашиглахын тулд зохистой байх 
ёстой. Энэ зарчмыг ойлгож чадахгүй бол энэхүү 
агуу санваарыг атгаснаар ирэх адислалыг хүлээн 
авч чадахгүй”10 гэжээ.

Хайрт ах нар минь ээ, атгаж буй ариун санваарын 
үүргээ эрхэмлэн биелүүлэх нь Их Эзэний ажилд 
хийгээд гэр бүл, Сүмийн дуудлагад тань нэн чухал 
билээ.

Би санваарын Эзэн болох Түүний талаар гэрчилж 
байна. Түүний цагаатгагч зовлон шаналал, 
золиослол, амилалтаар дамжуулан бүх эрэгтэй, 
эмэгтэй хүн үхэшгүй байдлын баталгаа, мөнх 
амьдралын боломжийг хүлээн авсан. Бидний 
хүн нэг бүр Бурхан Мөнхийн Эцэгийнхээ энэ 
агуу ажилд өөрсдийн хийх хэсгийг үнэнчээр, 
хичээнгүйлэн гүйцэтгэх ёстой. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бид	Түүний	нэрээр,	Түүний	хүч,	эрх	мэдэл,	хайр,	
нинжин	сэтгэлээр	тохинуулах	болно.

Хайрт ах нар минь, Их 
Эзэнд болон Түүний 
ариун ажилд зүрх 
сэтгэлээ зориулдагт 
тань би талархаж 
байна. Би та бүхэнтэй 
хамт байгаадаа 
үнэхээр баяр баяслыг 
мэдэрч байна. Шинэ 
Тэргүүн Зөвлөлийн 
хувьд бид та бүхний 
залбиралд болон 
дэмжин баталж буй 

хичээл зүтгэлд талархаж байна. Бид та нарын 
амьдрал, Их Эзэнд үйлчлэх үйлчлэлийн төлөө 
талархаж байна. Та бүхний үүрэг хариуцлагадаа 
зүрх сэтгэлээ зориулж, амин хувиа үл хичээн 
үйлчлэх үйлчлэл бол бидний дуудлагадаа үйлчилж 
байгаатай адил чухал юм шүү. Энэ Сүмд би бүхий 
л амьдралынхаа турш үйлчилснээр хүн хаана 
үйлчилж байгаа нь хамаагүй юм байна гэдгийг 
ойлгож ухаарсан юм. Хүн хэрхэн үйлчилж байгаа 
нь л Их Эзэнд чухал байдаг.

50 гаруй жилийн турш миний үлгэр жишээ 
байсан ерөнхийлөгч Томас С.Монсонд би гүн 
талархал илэрхийлж байна. Мөн би түүний зөвлөх 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг, ерөнхийлөгч 
Дийтр Ф.Угдорф хоёрыг гүнээ хүндэтгэж явдгаа 
илэрхийлье. Би тэднийг Их Эзэнд болон Түүний 
бошиглогчид үйлчилснийх нь төлөө магтан 
сайшааж байна. Энэ хоёр үнэнч үйлчлэгч хоёулаа 
шинэ ажил үүрэг хүлээн авсан. Тэд эрч хүчтэй, 
чин үнэнчээр үргэлжлүүлэн үйлчилж байгаа. Би 
тэднийг хоёуланг нь хүндэтгэн, хайрладаг.

Их Эзэний үнэн бөгөөд амьд сүмд Түүний эрх 
мэдэл, хүчээр үйлчлэх нь гайхалтай адислал юм. 

Бурханы санваар, санваарын түлхүүрийн сэргээлт 
нь зохистой хожмын үеийн гэгээнтнүүдэд бүхий 
л сүнслэг адислалын хамгийн агууг нээж өгдөг. 
Эдгээр адислал дэлхий даяарх эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүд, хүүхдүүдийн дээр асгарч байгааг 
бид хардаг.

Бид өөрсдийн дуудлага, хувийн хишиг хүртэх 
болон ариун сүмийн бусад ёслолын салшгүй 
хэсэг болох хүчийг ойлгож ухаардаг итгэлтэй 
эмэгтэйчүүдийг хардаг. Эдгээр эмэгтэй нөхөр, 
хүүхдүүд болон хайртай хүмүүсээ хамгаалж, 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд тэнгэрийн хүчийг 
хэрхэн дуудахыг мэддэг. Тэд бол Бурханы хүч, эрх 
мэдлээр дуудлагадаа чин зоригтойгоор тохинуулж 
мөн удирдаж, зааж байдаг сүнслэг байдлын хувьд 
хүчирхэг эмэгтэйчүүд билээ!1 Би тэдэнд хэчнээн 
их талархдаг гээч!

Үүнтэй адил бид санваартны хувьд онцгой эрх 
мэдэлдээ нийцэхүйц зохистой амьдарч байгаа 
итгэлтэй эрэгтэйчүүдийг хардаг. Тэд Их Эзэний 
арга замаар хайр, нинжин сэтгэл, тэвчээр гарган, 
золиослол хийн үйлчилж, удирддаг. Тэд өөрсдийн 
атгадаг санваарын хүчээр бусдыг адисалж, 
удирдаж, хамгаалж, хүчирхэгжүүлдэг юм. Тэд 
өөрсдийн гэрлэлт, гэр бүлийг аюулгүй байлгахын 
зэрэгцээ үйлчилдэг хүмүүстээ гайхамшгийг 
авчирдаг. Мөн тэд хилэнцийг зайлуулдаг 
Израилийн агуу ахлагчид билээ.2 Би тэдэнд 
хамгийн их талархдаг.

Одоо би нэгэн асуудлын талаар яримаар байна. 
Юу вэ гэвэл, ах, эгч нараас маань маш олон 
нь санваарын хүч, эрх мэдлийн талаар бүрэн 
ойлгодоггүй. Тэд Бурханы хүчийг хүүхдүүдийг 
нь адислахад ашиглахаас өөрсдийн аминч хүсэл, 
сонирхлыг хангахыг илүүд үздэг мэт үйлдэл 
гаргадаг.

Ах, эгч нараас маань дэндүү олон нь өөрсдийнх 

Бурханы хүч, эрх мэдлээр тохинуулах нь
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нь байж болох онцгой эрх мэдлийг ойлгодоггүй 
гэдгээс би эмээж байна.3 Тухайлбал, ах нарын 
зарим нь санваар гэж юу болох, энэ нь тэдэнд юуг 
хийхэд боломжтой болгож өгдгийг ойлгодоггүй 
мэт байдаг. Би хэдэн тодорхой жишээ дурдъя.

Саяхан би нярай хүүхдэд нэр өгөх эцгийн адислал 
болж байсан нэгэн ариун ёслолын цуглаанд 
оролцсон юм. Залуу эцэг эрдэнэт бяцхан үрээ 
гартаа барьж, нэр өгөн, гайхалтай залбирал хэлэв. 
Гэвч тэр хүүхдэдээ адислал өгөөгүй. Тэр бяцхан 
хөөрхөн охин нэр авсан боловч, адислал авсангүй! 
Тэрхүү эрхэм ахлагч залбирал, санваарын 
адислал хоёрын ялгааг мэдэхгүй байсан. Тэр 
өөрийн санваарын эрх мэдэл, хүчээр дамжуулан 
бяцхан үрээ адислах боломжтой байсан боловч 
адислаагүй. Би “Энэ боломжийг тэр алдлаа даа” 
гэж бодсон!

Би хэдэн жишээ дурдъя. Бид эгч нарыг Хүүхдийн 
хэсэг, Залуу эмэгтэйчүүд эсвэл Халамжийн 
нийгэмлэгийн удирдагч, багш байхаар онцгойлон 
томилдог боловч тэднийг дуудлагаа гүйцэтгэх 
хүчээр адисалдаггүй ах нарыг мэднэ. Тэд зөвхөн 
зөвлөмж, удирдамж өгдөг. Бид санваарын адислал 
чухам хэрэгтэй байгаа эхнэр, хүүхдүүддээ адислал 
өгдөггүй зохистой аавуудыг мэднэ. Санваарын хүч 
энэ дэлхий дээр сэргээгдсэн ч жинхэнэ санваарын 
адислалыг хэзээ ч хүлээж авалгүй амьдралын хүнд 
хэцүү бэрхшээлийг туулж яваа дэндүү олон ах, эгч 
байдаг. Ямар эмгэнэлтэй хэрэг вэ! Гэхдээ энэ нь 
бидний засаж залруулах боломжтой эмгэнэл шүү 
дээ.

Ах нар аа, бид Бурханы ариун санваарыг атгадаг. 
Түүний хүмүүсийг адислах эрх мэдэл бидэнд бий. 
Их Эзэний хэлсэн “Чи хэнийг ч адислалаа гэсэн 
би адислах болно”4 хэмээх гайхалтай баталгааг 
бод. Энэ нь Бурханы хүүхдүүдийг тэдний төлөөх 
Түүний хүслийн дагуу адислахын тулд Есүс 
Христийн нэр дээр үйлдэх онцгой боломж юм. 
Гадасны ерөнхийлөгчид болон бишопууд аа, 
та бүхний удирдлаган доор байдаг чуулгуудын 
бүх гишүүнийг Бурханы хүчийг бүрэн дуудахад 
шаардлагатай сүнслэг бэлтгэл, хувийн зохистой 
байдал, түүнчлэн санваарын адислалыг хэрхэн 
өгөхийг мэддэг байхад нь анхаарна уу.5

Бүх санваартан ахад хандан хэлэхэд, би та 

бүхнийг гишүүдийг Бурханы эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүдийн хувьд гэрээгээ сахиж, мацаг 
барин залбирч, судраас суралцан, ариун сүмд 
шүтэн биширч, итгэлтэйгээр үйлчлэхэд нь 
сүнслэгээр урамшуулахыг урьж байна. Бид 
дуулгавартай, зөв шударга байх нь бүх хүнийг 
Есүс Христтэй илүү ойртуулж, Ариун Сүнстэй 
нөхөрлөн баясах боломжийг олгож, амьдралын 
баяр баясгаланг мэдрүүлдэг гэдгийг итгэлийн 
нүдээр олж харахад нь тусалж чадна.

Их Эзэний үнэн бөгөөд амьд сүмийн таних 
тэмдэг үргэлж Бурханы хүүхдүүд тус бүрд 
болон тэдний гэр бүлүүдэд тохинуулах зохион 
байгуулалттай, чиглүүлсэн хүчин чармайлт байх 
болно.6 Энэ нь Түүний сүм учраас бид Түүний 
үйлчлэгчдийн хувиар Түүний хийснээр тэрхүү 
нэгэнд тохинуулах болно.7 Бид Түүний нэрээр, 
Түүний хүч, эрх мэдэл, хайр, нинжин сэтгэлээр 
тохинуулах болно.

60 гаруй жилийн өмнө Бостонд тохиолдсон нэгэн 
туршлага маань надад нэг нэгээр нь тохинуулах 
онцгой эрх хэчнээн хүчирхэг болохыг заасан. 
Тэгэхэд би Массачусэттсын Нэгдсэн эмнэлэгт 
дадлагын мэс засалч байсан бөгөөд ээлжинд өдөр 
бүр гардаг, нэг шөнө ажиллаж, нэг шөнө амраад, 
амралтын өдрүүдэд мөн ээлжилж ажилладаг 
байлаа. Эхнэр, дөрвөн хүүхдэдээ мөн Сүмийн 
үйл ажиллагаандаа зарцуулах цаг хязгаартай 
байв. Гэсэн хэдий ч, манай салбарын ерөнхийлөгч 
намайг Вилбур болон Линора Кокс ах, эгчийнд 
айлчлан очуулахаар томилсон ба Кокс ахыг 
Сүмийн үйл ажиллагаанд эргэн ирээсэй хэмээн 
найдаж байв. Линора тэр хоёр ариун сүмд лацдан 
холбуулсан байсан.8 Гэвч Вилбур олон жилийн 
турш сүмд ирээгүй байлаа.

Хамтрагч бид хоёр тэднийд очив. Биднийг ороход 
Кокс эгч найрсгаар угтан авсан9 боловч Кокс ах 
шуудхан өөр өрөө рүү орж, хаалгаа хаасан.

Би хаалга руу очоод, тогшлоо. Хэсэг хугацааны 
дараа “Ороод ир” гэх бүдэгхэн дуу сонсов. Би 
хаалгыг нээн, богино долгионы радио хэрэгслийн 
дэргэд сууж буй Кокс ахыг олж харлаа. Тэр жижиг 
өрөөнд тэрээр тамхи гарган асаав. Миний айлчлал 
тийм ч таатай зүйл биш байгаа нь тодорхой 
байлаа.
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Би гайхалтай зүйлсээр дүүрэн өрөөг ажиглан 
хараад, “Кокс ах аа, би богино долгионы радионы 
талаар илүү ихийг мэдэж авахыг үргэлж хүсдэг 
байсан. Та надад энэ талаар зааж өгч ярьж болох 
уу? Би өнөө орой тийм ч удаан байж чадахгүй, 
гэхдээ өөр өдөр ирж болох уу?” гэж асуулаа.

Тэр хэсэг хугацаанд эргэлзэж байснаа тэгье гэв. 
Энэ нь гайхалтай нөхөрлөлийн эхлэл байсан 
юм. Намайг буцаж очиход тэр надад заав. Би 
түүнийг хайрлаж, хүндэлж эхлэв. Дараа дараагийн 
айлчлалаар тэр хүний сайн чанарууд тодорсоор 
байлаа. Бид болон мөнхийн ханиуд маань маш 
сайн найзууд болов. Цаг хугацаа өнгөрөхөд манай 
гэр бүл тэндээс нүүсэн юм. Тэндхийн удирдагчид 
Кокс ахын гэр бүлийг үргэлжлүүлэн анхаарч, 
халамжилсаар байв.10

Тэрхүү анхны айлчлалаас хойш найман жилийн 
дараа Бостоны гадас байгуулагдсан.11 Анхны 
гадасны ерөнхийлөгч хэн байсныг таа даа? 
Тийм ээ! Кокс ах байсан! Түүнээс хойш тэр 
номлолын ерөнхийлөгчөөр бас ариун сүмийн 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн юм.

Хэдэн жилийн дараа Арван хоёрын чуулгын 
гишүүний хувиар би Ютагийн Санпит гүнлэгт 
шинэ гадас байгуулахаар томилогдов. Ердийн 
ярилцлагын үеэр би хайрт найз Кокс ахтайгаа 
дахин санамсаргүй таарч, баяртайгаар уулзалдаж 
билээ. Би түүнийг гадасны шинэ патриархаар 
дуудах сүнслэг өдөөлтийг мэдэрсэн. Түүнийг 
томилсны дараа бид тэврэлдэн уйлцгаав. Өрөөнд 
байсан хүмүүс энэ том болсон хоёр хүн яагаад 
уйлаад байгаа юм бол гэж гайхсан байх. Гэвч бид 
мэдэж байлаа. Кокс эгч ч мэдэж байв. Бидний 
нулимс бол баярын нулимс байсан юм. Бид 
30 гаруй жилийн өмнө нэгэн орой тэдний гэрт 
эхэлсэн хайр, наманчлалын гайхамшигт аяллыг 
дуугүйхэн санацгаав.

Энэ түүх үүгээр дуусаагүй. Кокс ах, эгчийн гэр 
бүл 3 хүүхэд, 20 ач зээ, 54 ачинцар, зээнцэртэй 
өнөр өтгөн гэр бүл болсон. Үүн дээр хэдэн зуун 
номлогч, ариун сүм дэх мянга мянган гишүүн 
болон Вилбур Коксын гараас патриархын 
адислалаа хүлээн авсан хэдэн зуун хүнд үзүүлсэн 
нөлөөг нэмээрэй. Линора тэр хоёрын нөлөө 
дэлхий даяар олон үе дамжин давалгаалах болно.

Вилбур, Линора Кокс хоёрынхтой адилхан 
туршлага энэ сүмд долоо хоног тутам, бүр өдөр 
тутам тохиолдож байгаа гэж би найдаж байна. 
Их Эзэн Есүс Христийн үнэнч шавь нар Түүний 
ажлыг Түүний хүч, эрх мэдлээр гүйцэлдүүлж 
байдаг.

Ах нар аа, бидний нээж чадах хаалга, өгч чадах 
санваарын адислал, эдгээж чадах зүрх, хөнгөлж 
чадах ачаа, хүчирхэгжүүлж чадах гэрчлэл, аварч 
чадах амь, хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн гэрт 
авчирч чадах баяр баясгалан гэж байдаг бөгөөд 
бид Бурханы санваартан учраас энэ бүхэн 
боломжтой юм. Бид энэхүү ажлыг хийхээр 
“Бурханы зөгнөх мэдлэгийн дагуу [бидний] 
үлэмжийн итгэл[ээс] … үндэслэн дэлхийн үүслээс 
дуудагдсан мөн бэлтгэгдсэн билээ.”12

Өнөө орой би та бүхнийг агуу мөнхийн ахан 
дүүсийн хувиар надтай хамт өндийн босохыг 
урьж байна. Намайг та бүхний санваарын албыг 
дуудахад босоод, зогсож байгаарай. Диконууд 
босно уу! Багш нар босно уу! Пристүүд босно 
уу! Бишопууд босно уу! Ахлагчид босно уу! 
Дээд пристүүд босно уу! Патриархууд босно уу! 
Далынхан босно уу! Төлөөлөгчид босно уу!

Ах нар аа, одоо та бүхэн босож зогссон чигээрээ 
манай найрал дуучидтай хамт “Rise Up, O Men 
of God” дууллын бүх гурван бадгийг дуулна уу?13 
Дуулж байхдаа Бурханы агуу армийн хувьд Их 
Эзэний Хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхэд 
туслах үүрэг хариуцлагынхаа тухай бодоорой. Энэ 
бол бидний үүрэг хариуцлага. Энэ бол бидний 
онцгой эрх. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Есүс	Христэд	итгэл	найдвараа	тавьдаг	
хүмүүст	ямар	зүйрлэшгүй	гайхамшигт	бэлэг	
ирдэг	гээч.	Энэ	бэлэг	нь	Ариун	Сүнс	юм.

Христийн амилсны 
энэ ням гарагт бидний 
бодол санаа Их 
Эзэн Есүс Христийн 
Амилалт руу мөн 
юунд ч дийлэгдэшгүй 
Христийн ялалтад 
найдах найдварыг 
итгэгч бүрд өгдөг 
хоосон булш руу 
чиглэдэг. Би төлөөлөгч 
Паултай хамт, Бурхан 
“Христийг үхэгсдээс 

амилуулсан [шигээ] [бидний] дотор оршдог 
Өөрийн Сүнсээр дамжуулан үхлийн биест [маань] 
амь өгнө”1 гэдэгт итгэдэг.

Амь өгөх гэдэг нь амь оруулах гэсэн үг юм. 
Христ бие махбодын үхлийн дараа Өөрийн 
Амилуулалтын хүчээр дамжуулан бидний биед 
амь оруулдаг шигээ сүнслэг үхлээс биднийг 
амилуулж чадна.2 Бид Мосегийн номноос Адамыг 
иймэрхүү байдлаар амилуулж байгаа талаар 
уншдаг. “[Адам] баптисм хүртэж, мөн Бурханы 
Сүнс түүн дээр бууж ирсэн ажгуу, мөн ийн 
тэрбээр Сүнсээр төрсөн байв, мөн доторх хүндээ 
амьдруулагдсан байлаа.”3

Есүс Христэд итгэл найдвараа тавьдаг хүмүүст 
ямар зүйрлэшгүй гайхамшигт бэлэг ирдэг гээч. 
Энэ бэлэг нь Шинэ Гэрээнд хэлдэгчлэн “Христ 
доторх амь”4 бөгөөд үүнийг Ариун Сүнс бидэнд 
өгдөг. Заримдаа бид энэхүү бэлгэнд талархалгүй 
ханддаг уу?

Ах, эгч нар аа, дараах түүхэнд дүрслэн өгүүлснээр 

“Ариун Сүнсийг зам заагчаа болгон авах нь”5 
онцгой эрх юм.
 
Солонгосын дайны 
үеэр Инсайн Франк 
Блайр Япон дахь 
суманг тээвэрлэдэг 
усан онгоцонд 
алба хааж байв.6 
Уг усан онгоцны 
бие бүрэлдхүүн 
албан ёсны цэргийн 
санваартантай байхаар 
том биш байсан 
учраас хөлгийн ахмад 
Блайр ахын итгэлтэй, 
зарчимч мөн багийнхандаа өндрөөр үнэлэгддэг 
гэдгийг нь мэдэх тул мань залуу эрээс албан 
бусаар санваартан болохыг хүсжээ.
 
Инсайн Блайр “Усан онгоц маань хүчтэй хуй 
салхитай тулгарав. Далайн давлагаа бараг 14 
метр өндөр байсан. Намайг харуулд гарах үед 
гурван хөдөлгүүрийн нэг нь ажиллахаа больж, 
усан онгоцны төв хэсгийн голоор хагарал гарсныг 
мэдэгдэв. Бидэнд хоёр хөдөлгүүр үлдсэн байсан 
ба нэг нь зөвхөн тал хүчээрээ л ажиллаж байлаа. 
Бид ноцтой бэрхшээлтэй тулгарсан байв” гэж 
бичжээ.

Инсайн Блайрыг харуулын үүргээсээ буугаад, 
унтах гэж байтал хөлгийн ахмад хаалгыг нь 
тогшжээ. Тэр “Та энэ хөлгийн төлөө залбираад 
өгөөч” гэж хүсэв. Мэдээж хэрэг, Инсайн Блайр 
зөвшөөрсөн байна.

Тэр үед Инсайн Блайр “Тэнгэрлэг Эцэг минь, 
усан онгоцыг маань адислаарай. Биднийг аюулгүй 
байлгаарай” гэж энгийн залбирал хэлээд, унтаад 
өгч болох байсан ч усан онгоцыг аюулгүй 

Ариун Сүнсийг хөтчөө болго
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байлгахад туслахын тулд хийж чадах ямар нэгэн 
зүйл байгаа эсэхийг мэдэхээр залбирчээ. Блайр 
ахын залбирлын хариуд Ариун Сүнс түүнд 
удирдлагын өрөө рүү очоод, ахмадтай ярилцаж, 
илүү мэдээлэл олж авах өдөөлтийг өгсөн байна. 
Тэрээр уг өдөөлтийн дагуу үйлдсэн ба хөлгийн 
ахмад усан онгоцны үлдсэн хөдөлгүүрүүдийг 
ямар хурдаар ажиллуулах ёстойгоо шийдэх гэж 
хичээж байгааг ойлгов. Инсайн Блайр дахин 
залбирахаар бүхээг рүүгээ буцжээ.

Тэр “Хөдөлгүүрт гарсан асуудлыг шийдвэрлэхийн 
тулд би юу хийж болох вэ?” гэж залбирав.

Хариуд нь Ариун Сүнс усан онгоцыг тойрон 
шалгаж, илүү мэдээлэл олж авах хэрэгтэй гэж 
түүнд шивнэжээ. Тэр дахиад ахмад дээр очоод, 
хөлгийн тавцангаар тойрон шалгах зөвшөөрөл 
хүссэн байна. Тэр аврах татлага бүсэлхийндээ 
зүүгээд, шуурга руу явж орлоо.

Онгоцны хитэг дээр зогсож байхдаа тэр усан 
онгоц давлагааг давах үед аварга том сэнснүүд 
нь уснаас ил гарч ирэхийг ажиглажээ. Зөвхөн 
нэг нь л бүрэн ажиллаж байсан ба энэ нь маш 
хурдтай эргэлдэж байв. Ийн ажиглалт хийснийхээ 
дараа Инсайн Блайр дахиад залбирчээ. Тэр бүрэн 
ажиллагаатай үлдсэн ганц хөдөлгүүр нь хэт их 
ачаалалтай ажиллаж байгаа учраас хурдыг нь 
багасгах хэрэгтэй гэдэг тов тодорхой хариулт 
хүлээн авсан байна. Тэгээд тэр ахмад дээр очиж, 
уг саналаа хэлэв. Ахмад ихэд гайхаж, усан 
онгоцны инженер шуургыг давж гарахын тулд 
бүрэн ажиллагаатай хөдөлгүүрийн хурдыг нэмэх 
хэрэгтэй гэсэн тэс өөр зөвлөгөө өгснийг хэллээ. 
Хэдий тийм ч ахмад Инсайн Блайрын зөвлөгөөг 
дагахаар шийдэж, хөдөлгүүрийг удаашруулжээ. 
Үүрийн гэгээнээр усан онгоц тогтуун усанд 
аюулгүй хүрэв.

Хоёрхон цагийн дараа бүрэн ажиллагаатай 
хөдөлгүүр нь ч ажиллахаа болив. Усан онгоц хагас 
ажиллагаатай хөдөлгүүрээр усан боомтод арай 
ядан хүрчээ.

Ахмад “Хэрэв бид тэр үед хөдөлгүүрийг 
удаашруулаагүй бол шуурганд осолдох байлаа” 
гэж Инсайн Блайрт хэлжээ.

Тэд хөдөлгүүргүйгээр залуурдах ямар ч 
боломжгүй болох байсан бөгөөд усан онгоц 
хөмрөн, живэх байж. Ахмад уг ХҮГ залуу 
офицерт талархлаа илэрхийлэн, Инсайн Блайрын 
сүнслэг өдөөлтүүдийг дагаснаар усан онгоц мөн 
багийнхан бүгд аврагдсан гэдэгт итгэж байгаагаа 
хэлжээ.

Энэ түүх үнэхээр сэтгэл хөдөлгөм түүх байгаа 
биз? Бид иймэрхүү аюултай нөхцөлд тэр бүр 
ороод байхгүй ч энэ түүхэнд хэрхэн Сүнсний 
удирдамжийг ойр ойрхон хүлээн авч чадах тухай 
чухал удирдамж байгааг би дурдмаар байна.

Нэгдүгээрт, бид илчлэлт авахдаа хүлээн авагчаа 
тэнгэрийн давтамж руу хандуулах ёстой. 
Инсайн Блайр цэвэр ариун, итгэлтэй амьдралаар 
амьдарч байсан. Тэр дуулгаваргүй байсан бол 
усан онгоцныхоо аюулгүй байдлын төлөө 
залбирч, тийм тодорхой удирдамж хүлээн авахад 
шаардлагатай сүнслэг байдалтай байхгүй байх 
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байсан. Бид бүгд Бурханаар удирдуулахын тулд 
Түүний зарлигуудын дагуу амьдрахаар хичээж 
зүтгэдэг байх ёстой.

Бид зохисгүй байдлаасаа болж заримдаа 
тэнгэрийн дохиог сонсож чаддаггүй. Наманчлал, 
дуулгавартай байдал нь тодорхой харилцаа 
холбоог дахин тогтоох арга зам юм. Хуучин 
Гэрээн дээрх наманчлах гэдэг үг “эргэх” юм уу 
“эргэж харах” гэсэн утгатай.7 Та нар Бурханаас 
холдсон мэт санагдах үедээ нүглээсээ эргэж, 
Аврагч руу харах шийдвэр гаргах л юм бол 
Түүнийг мутраа дэлгэн, таныг хүлээж байгааг 
мэдэх болно. Тэр таныг удирдахыг хүсэж байдаг 
бөгөөд тэрхүү удирдамжийг хүлээн авахад танд 
залбирах л дутуу байдаг.8

Хоёрдугаарт, Инсайн Блайр Их Эзэнээс зүгээр 
л асуудлыг нь шийдэж өгөхийг хүсээгүй. Тэр 
шийдлийн нэг хэсэг байхын тулд юу хийх 
хэрэгтэйгээ асуусан. Үүнтэй адил бид “Их 
Эзэн минь, би шийдлийн нэг хэсэг байхын тулд 
юу хийх хэрэгтэй вэ?” гэж асууж болно. Бид 
залбирахдаа асуудлуудаа нэг бүрчлэн дурдаад, 
Их Эзэнээс шийдэж өгөхийг хүсэхийн оронд 
Их Эзэний тусламжийг хүлээн авах илүү 
шинэлэг, бүтээлч арга замуудыг хайж, Сүнсний 
удирдамжийн дагуу үйлдэхээр амлах хэрэгтэй.

Инсайн Блайрын түүхээс гурав дахь чухал 
сургамжийг авч болно. Хэрэв тэр өмнө нь 
Сүнснээс удирдамж хүлээн авч байгаагүй бол 
тийм тайван, итгэлтэй залбирч чадах байсан болов 
уу? Хүчит хар салхи ирэх үед удаан хугацаанд 
таг чимээгүй байснаа гэнэт ухаа орон, Ариун 
Сүнсний бэлгийг эрж хайн, хэрхэн ашиглах билээ 
гэж гайхширах цаг ч гарахгүй. Энэ залуу эр урьд 
өмнө нь удаа дараа ашиглаж байсан загвар буюу 
бүрэн цагийн номлогч байхдаа сурсан загвараа 
дагаж байсан нь тодорхой юм. Бид Ариун Сүнсийг 
тайван тогтуун усан дээр ч хөтчөө болгох ёстой. 
Ингэснээр Түүний дуу хоолой хүчит шуурган 
дунд ч андууршгүй тодорхой байх болно.

Зарим хүн “бүх зүйлд [Бурхан] зарлиглах нь 
тохирохгүй” эс бөгөөс бид лазан үйлчлэгч болдог 
учраас Сүнснээс өдөр тутам удирдамж аваад байх 
шаардлагагүй гэж боддог.9 Энэ судар нь өөрсдөө 
хүлээж авах ёстой байсан ч өөрсдийнх нь өмнөөс 

илчлэлт авч өгөхийг Иосеф Смитээс хүссэн 
эртний зарим номлогчид зориулагдсан юм. Өмнөх 
шүлгэн дээр нь Их Эзэн тэдэнд “өөр хоорондоо 
хийгээд надтай зөвлөлдсөнөөр”10 номлолын 
талбарт ир гэсэн байна.

Эдгээр номлогч аяллынхаа төлөвлөгөөний талаар 
тодорхой илчлэлт авахыг хүссэн бөгөөд хараахан 
хувийн асуудлууддаа удирдамж эрэлхийлэхэд 
суралцаагүй байжээ. Мөн Их Эзэн энэ хандлагыг 
байгаагаар нь, лазан гэж нэрлэсэн байна. Сүмийн 
эртний гишүүд жинхэнэ бошиглогчтой байгаадаа 
маш их баяртай байснаас хэрхэн хувийн илчлэлт 
хүлээн авахдаа суралцахгүй байх аюулд орсон 
байж болох юм. Сүнслэг байдлын хувьд бие 
даасан байна гэдэг нь хувийн амьдралдаа Их 
Эзэний Сүнсээр дамжуулан дуу хоолойг нь 
сонсохыг хэлнэ.

Алма хүүдээ “бүх үйлүүдээ Их Эзэнтэй 
зөвлөгтүн”11 хэмээн зөвлөжээ. Энэ арга замаар 
амьдрах буюу бидний нэрлэдгээр “Сүнсээр 
амьдрах” нь онцгой эрх юм. Энэ нь амар тайван, 
итгэлтэй байдлын мэдрэмжийг мөн хайр, баяр 
баясгалан, амар тайван байдал зэрэг Сүнсний үр 
жимсийг авчирдаг.12

Инсайн Блайрын илчлэлт хүлээн авах чадвар 
өөрийг нь болон багийнхныг нь аймшигт 
шуурганаас хамгаалжээ. Өнөө үед өөр төрлийн 
хар шуурганууд нүдэж байна. Мормоны Номны 
амьдралын модны сургаалт зүйрлэл нь13 ийм 
адармаатай дэлхийд хэрхэн сүнслэг аюулгүй 
байдлыг бий болгох талаар хүчирхэг жишээгээр 
хангадаг. Энэ зүүд нь Бурхан руу хүргэх зам дээр 
алхаж буй Сүмийн гишүүд дээр сүнслэг сүйрлийг 
авчрахаар зэхэж буй харанхуй манангийн тухай 
өгүүлдэг.14

 
Би энэ дүрслэлийг тунгаан бодохдоо, уг замаар 
аялж буй үй олон хүнийг, зарим нь төмөр 
бариулаас бат зууран барьж байхад бусад олон 
нь өмнөө байгаа хүмүүсийн мөрийг даган явж 
байгаагаар оюун ухаандаа төсөөлдөг. Ийн 
дагаж явахад санаачилга, хичээл зүтгэл бага 
шаардагддаг. Та зүгээр л бусдын хийж, бодож 
байгаа зүйлийг дуурайгаад, хийгээд, бодоод 
явж болно. Энэ нь зуны нарлаг өдөр сайн 
ажилладаг. Гэхдээ хууран мэхлэлтийн хар шуурга, 
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худал хуурмагийн харанхуй нь сэрэмжлүүлэг 
өгөлгүйгээр дэгддэг. Эдгээр нөхцөлд Ариун 
Сүнсний дуу хоолойг таньдаг байх нь сүнслэг 
амьдрал ба сүнслэг үхлийн асуудал болдог юм.

“… Бурханы үгийг анхааран сонсох, мөн үүнээс 
зууран барих хэн боловч, тэд хэзээ ч эрсдэх нь 
үгүй; бас хортны уруу таталтууд хийгээд галт 
сумнууд, тэднийг устгал уруу удирдахаар тэднийг 
харалган болгож давамгайлах нь ч үгүй”15 хэмээх 
Нифайн хүчирхэг амлалт байдаг.

Урдаа явж байгаа хүмүүсийн хөлийн мөрийг 
дагаж явах нь хангалтгүй. Бид зүгээр л бусдын 
хийж, бодсоныг дуурайгаад байж болохгүй. Бид 
удирдамж бүхий амьдралаар амьдрах ёстой. Бид 
өөрсдөө төмөр бариулаас зууран барих ёстой. 
Тэгээд бид Их Эзэн биднийг “гараас [маань] 
хөтөлж мөн залбирлуудад [маань] [бидэнд] хариу 
өгөх болно”16 гэсэн мэдлэгтэйгээр Их Эзэн рүү 
даруухнаар итгэлтэй очиж болно. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бид	тэнгэрлэг	хувь	заяандаа	хүрэхийн	тулд	
нэг	нэгэндээ	хэрэгтэй	төдийгүй	нэгдмэл	байх	
хэрэгтэй.

Дэлхий дээрх хамгийн 
гайхамшигтай 
бүтээлүүдийн нэг 
бол хаан эрвээхий 
юм. Нөхрийнхөө гэр 
бүлтэй хамт Христийн 
мэндэлсний баярыг 
тэмдэглэхээр Мексикт 
очсон үедээ бид сая 
сая хаан эрвээхийний 
өвөлждөг газарт 
очиж үзсэн билээ. 
Тэр гайхамшигтай 

дүр зургийг харан, Бурханы эдгээр бүтээлийн 
нэгдмэл байдал, тэнгэрлэг хуульд дуулгавартай 
байгаа жишээг эргэцүүлэн бодоход биширмээр 
санагдсан.1  

Хаан эрвээхий бол 
чадварлаг хөтөч 
юм. Тэд хааш явах 
ёстойгоо мэдэхийн 
тулд нарны 
чигийг дагадаг. 

Хавар болгон тэд 
Мексикээс Канад 
хүртэл хэдэн 
мянган километр 
аялдаг бөгөөд 
намар болоход 
Мексик дэх ариун 
нандин гацуур 
моддоор дүүрэн тэрхүү ой руугаа буцдаг.2 Тэд 
туяхан далавчаа дэвэн дэвсээр жилээс жилд 
ийнхүү нүүдэллэдэг. Тэд аялж явахдаа шөнө 
дөлөөр өөрсдийгөө хүйтнээс, араатан амьтдаас 
хамгаалахын тулд модон дээр бөөгнөрөн 
цуглардаг.3

  

Ийм эрвээхийнүүдийн бүлгийг калейдоскоп 
гэж нэрлэдэг юм.4 Үнэхээр сайхан дүр зураг 
биш гэж үү? Калейдоскоп дахь эрвээхий бүр 
өвөрмөц бөгөөд өөр өөрийн гэсэн онцлогтой 
байдаг. Мөн хайраар дүүрэн Бүтээгч хэврэг 
мэт санагдах эдгээр бүтээлийг амиа аргацаах, 
аялах, өсөж үржих, цэцэгнээс цэцэг дамжин 
тоосонцроо цацсанаар амьдралаа цэцэглүүлэн 
авч явах чадвартай бүтээсэн юм. Эрвээхий бүр 
нэг нэгнээсээ ялгаатай мөртлөө дэлхийг илүү 
үзэсгэлэнтэй, үржил шимтэй газар байлгахаар 
хамтдаа хөдөлмөрлөдөг.

Бид хаан эрвээхийтэй адил Тэнгэрлэг Эцэг 

Нэг санаагаар
ÐÝÈÍÀ È.ÀÁÓÐÒÎ
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эхтэйгээ эргэн нэгдэхийн тулд тэнгэрлэг 
гэр рүүгээ буцахаар хамтдаа аялж байгаа.5 
Эрвээхийн адил бид “бүтээлтийнхээ хэмжүүрийг 
дүүр[гэхийн]”6 тулд амьдрал дундуур биднийг 
удирдах тэнгэрлэг чадавхтай төрсөн. Хэрэв бид 
тэдэн шиг зүрх сэтгэлээ нэгтгэвэл7 Их Эзэн “тахиа 
дэгдээхийнүүдээ далавчин дороо цуглуулдаг 
шиг”8 биднийг хамгаалж, үзэсгэлэнт калейдоскоп 
болгоно.

Охид, хөвгүүд, залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, 
ах, эгч нар аа, бид энэ аяныг хамтдаа хийж байгаа. 
Бид тэнгэрлэг хувь заяандаа хүрэхийн тулд нэг 
нэгэндээ хэрэгтэй бөгөөд нэгдмэл байх хэрэгтэй. 
Их Эзэн бидэнд “Нэг байгтун, мөн хэрэв та нар 
нэг байхгүй аваас, та нар минийх биш болой”9 
хэмээн зарлигласан.

Есүс Христ бол Эцэгтэйгээ хэрхэн нэгдмэл 
байхын төгс жишээ юм. Тэд зорилго, хайр, ажил 
үйлсээрээ нэгдэж, “Хүүгийн таалал Эцэгийн 
таалалд багтах бөлгөө.”10

Бид Эцэгтэйгээ нэгдмэл байх Их Эзэний төгс 
үлгэр жишээг хэрхэн дагаж, Тэдэнтэй болон нэг 
нэгэнтэйгээ хэрхэн илүү нэгдмэл байх вэ?
Нэгэн урам зориг өгөхүйц жишээ Үйлс 1:14 дээр 
гардаг. “[Эрэгтэйчүүд] хэсэг эмэгтэйчүүдийн 
хамт нэг санаагаар байнга өөрсдийгөө залбиралд 
зориулж байлаа.”11

Үйлс номон дээр хэд хэдэн удаа давтагдсан байдаг 
“нэг санаагаар” гэсэн хэллэг үнэхээр чухал гэж 
би боддог бөгөөд тэндээс бид Есүс Христийн 
дагалдагчид Түүнийг амилсан биетэйгээр тэнгэр 
рүү дээшлэн одсоны дараа юу хийсэн мөн 
хичээл зүтгэлийнхээ ачаар ямар адислал хүлээж 
авсан тухай уншдаг. Мөн Их Эзэний айлчилж, 
тохинуулсан Америк тив дэх итгэлтнүүдийн 
дундаас үүнтэй төстэй загварыг олж харах нь 
чухал юм. “Нэг санаагаар” гэдэг нь санал нэгтэй, 
нэгдмэл байж, хамтдаа нэгдэн нийлэх гэсэн 
утгатай.

Итгэлтэй гэгээнтнүүд Есүс Христийн тухай 
гэрчлэх, Бурханы үгийг хамтдаа судлах, нэг 
нэгэндээ хайраар тохинуулах зэргийг уг хоёр 
газарт хоёуланд нь нэгдмэл байдлаар хийсэн.12

Их Эзэний дагалдагчид зорилго, хайр, ажил 

үйлсээрээ нэгддэг байлаа. Тэд хэн гэдгээ, юу хийх 
ёстойгоо мэддэг байсан бөгөөд үүнийг Бурханыг 
болон нэг нэгнээ хайрлах хайраар хийсэн. 
Тэд нэг санаагаар урагшилж буй гайхамшигт 
калейдоскопын нэг хэсэг байсан юм.

Ариун Сүнсээр дүүрэх, гайхамшгуудыг үзэх, 
Сүмийн өсөлт хөгжил, ард түмний дундах ямар 
ч зөрчилдөөнгүй байдал ба Их Эзэн тэднийг бүх 
зүйлд адисалсан зэрэг нь тэдний хүлээн авсан 
зарим адислал байв.13

Их Эзэнийг хувь хувьдаа мэддэг байсан учраас 
тэд тийм их эв нэгдэлтэй байсан гэж бид бодож 
болно. Тэд Түүнтэй маш ойр дотно байсан 
бөгөөд Түүний тэнгэрлэг номлол, гүйцэтгэсэн 
гайхамшгууд болон Амилалтын гэрчүүд байсан. 
Тэд Түүний мутар болон хөлөн дэх сорвийг харж, 
мэдэрсэн бөгөөд Түүнийг амлагдсан Мессиа, 
дэлхийн Гэтэлгэгч гэдгийг баттай мэдэж байсан 
юм. Тэд “Түүнийг бүхий л эдгэрэл, амар амгалан, 
мөнхийн өсөлт хөгжлийн эх сурвалж”14 гэдгийг 
мэддэг байв.

Хэдийгээр бид Аврагчийг нүдээрээ хараагүй ч 
амьдардаг гэдгийг нь мэдэж чадна. Бид Түүн рүү 
ойртохын хэрээр мөн Түүний тэнгэрлэг номлолын 
талаар Ариун Сүнснээс хувийн илчлэлт хүлээн 
авахыг эрэлхийлэхийн хэрээр зорилгоо илүү 
сайн ойлгодог болно. Бурханы хайр бидний 
зүрхэнд оршин,15 гэр бүл, тойрог, нийгмийнхээ 
калейдоскопт нэгдмэл байх шийдвэр гаргаснаар 
бид нэг нэгэндээ “илүү шинээр, илүү сайхнаар”16 
үйлчлэх болно.

Бурханы хүүхдүүд тусламж хэрэгтэй нэгэндээ 



972018 оны 4-ð ñàð

туслахаар Сүнсээр хамтдаа удирдуулах үед 
гайхамшиг тохиодог.
 
Бид гай зовлон учирсан хүмүүст үзүүлсэн 
нөхөрсөг хайрын тухай олон түүхийг сонсож 
байсан. Жишээлбэл, өнгөрсөн жил Хьюстон хотод 
их үер болоход хүмүүс өөрсдийнхөө хэрэгцээг 
умартан, бусдыг аврахаар явцгаасан билээ. 
Ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгч сүмийнхнээс 
тусламж хүсэхэд хүмүүс 77 завь бүхий бүлгийг 
тэр даруй зохион байгуулав. Аврагчид үерт автсан 
хэсгээр явж, гэр бүлүүдийг бүхэлд нь цуглааны 
байр руу зөөн аваачиж, хоргодох байр болон бусад 
нэн хэрэгцээт зүйлсээр хангасан юм. Гишүүд 
болон гишүүн бус хүмүүс зорилго нэгтэй хамтдаа 
ажилласан.
 

Чилийн Сантьягод Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгч Гаитигаас орон нутагт нь ирсэн 
цагаачдад туслахыг хүсжээ. Тэр санваарын 
удирдагчидтайгаа зөвлөлдсөнөөр бусад 
удирдагчийн хамт цагаачдад шинэ нутагтаа 
илүү сайн дасан зохицоход нь туслахаар испани 
хэлний хичээл заах санаа дэвшүүлжээ. Бямба 
гаргийн өглөө бүр номлогчид суралцах чин 
хүсэлтэй суралцагчидтайгаа уулздаг. Тэрхүү 
байшин доторх нэгдмэл байдлын мэдрэмж өөр өөр 
нөхцөл байдалтай ч нэг санаагаар үйлчилж буй 
хүмүүсийн урам өгөхүйц жишээ юм.
 
Мексикт зуу зуун гишүүн хоёр томоохон газар 
хөдлөлтийн хохирогчдод туслахаар олон цаг 
аялжээ. Тэд багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 
авчирсан ба хөршөө хайрлах сэтгэл өвөрлөн 
ирсэн байв. Сайн дурынхныг манай цуглааны 
байранд заавар авахаар цугласан байх үед Исуатан 

хотын дарга тэднээс “Христийн цэвэр хайрын”17 
илэрхийллийг хараад, нулимс дуслуулан уйлсан 
гэдэг.

Их Эзэн одоо бидэнд санваарын чуулга, 
Халамжийн нийгэмлэгтээ хамтдаа зөвлөлдөх 
боломжийг сар бүр олгож байгаа бөгөөд 
ингэснээр бид өөрсдийн таарч тохирдог, бидний 
хэрэгцээ байдаг газар болох тойрог, салбарынхаа 
калейдоскоп дахь илүү идэвхтэй оролцогч байж 
чадна.

Бидний зам харгуй өөр өөр ч гэлээ, бид хамтдаа 
аялж байгаа. Бидний явж буй зам бидний юу 
хийсэн эсвэл хаана байснаас биш, харин нэгдмэл 
байснаар хаашаа явж мөн хэн болж байгаагаас 
шалтгаална. Бид Ариун Сүнсээр удирдуулан 
хамтдаа зөвлөлдөх үедээ хаана байгаагаа мөн 
хаана байх хэрэгтэйгээ мэдэж чадна. “Илчлэлт 
бидний дунд тархсан”18 учраас Ариун Сүнс 
бидэнд эгэл нүдээрээ харах боломжгүй алсын 
харааг өгдөг бөгөөд бид хүлээн авсан илчлэлтээ 
нэгтгэж, нэгэн бүхэл болгосноор илүү тодорхой 
харж чадна.

Бид нэгдмэл байдлаар ажиллах үедээ Их 
Эзэний хүсэл тааллыг эрэлхийлж, үйлдэхэд 
зорилгоо чиглүүлж, Бурханыг болон хөршөө 
хайрлах хайрыг хөдөлгөгч хүчээ,19 “шаргуу 
хөдөлмөрийг”20 хамгийн агуу хүслээ болгох ёстой. 
Ингэснээр бид Аврагчийн алдар суутай ирэх 
замыг бэлтгэж чадна. Бидний үүнийг хийж чадах 
цорын ганц арга зам бол “нэг санаатай” байх 
явдал билээ.

Хаан эрвээхийн адил бид бүгд өөр өөрийн 
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зан байдал, хувь нэмрээр энэ дэлхийг илүү 
үзэсгэлэнтэй, үржил шимтэй газар байлгахын 
төлөө жижиг жижиг алхмаар, нэг зорилготойгоор, 
Бурханы зарлигуудыг даган аяллаа үргэлжлүүлэх 
болтугай.

Их Эзэн Есүс Христ биднийг Өөрийнх нь нэрээр 
хамтдаа цугласан үед бидний дунд байх болно гэж 
амласан.21 Тэрээр амьд бөгөөд өнөөдрийнх шиг 
хаврын сайхан өглөө амилсан гэдгийг би гэрчилж 
байна. Тэрээр бүхий л хаадын дээрх хаан бөгөөд 
“хаадын Хаан, эздийн Эзэн”22 билээ.

Бид Ариун Сүнсээр удирдуулан Эцэг болон 
Түүний Төрсөн Ганц хүү дотор нэг байх болтугай 
хэмээн би даруухнаар залбирч байна. Есүс 
Христийн нэрээр амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä 

1. Абрахам 3:26; 4:7, 9–12, 15, 18, 21, 24–25-ыг үзнэ үү.
2. Хаан эрвээхийний тухай сонирхолтой баримтаас 

дурдвал, тэд Канад руу хойд зүгт аялахдаа гурван үе 
дамждаг юм. Гэвч нэгэн “шилдэг үе” Мексик рүү урд 
зүгт аялж чаддаг бөгөөд тэндээ өвлийг өнгөрөөж, 
буцаад хойд зүг рүү нисдэг. ( “Flight of the Butterflies” 
[video, 2012]; “‘Flight’: A Few Million Little Creatures 
That Could,” WBUR News, Sept. 28, 2012, wbur.org-ийг 
үзнэ үү.)

3. “Why Do Monarchs Form Overnight Roosts during Fall 
Migration?” learner.org/jnorth/tm/monarch/sl/17/text.
html-ийг үзнэ үү.

4. “What Is a Group of Butterflies Called?” amazingbut-
terflies.com/frequentlyaskedquestions.htm; see also 
“kaleidoscope,” merriam-webster.com-ийг үзнэ үү. 
Калейдоскоп нь kalos (“үзэсгэлэнт”), eidos (“хэлбэр”) 
гэсэн грек үгнүүдээс гаралтай.

5. “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” Liahona, 
2017 оны 5-р сар, 145-ыг үзнэ үү.

6. Сургаал ба Гэрээ 88:19 мөн Сургаал ба Гэрээ 88:25-ыг 
үзнэ үү.

7. Мозая 18:21-ийг үзнэ үү.
8. 3 Нифай 10:4-ийг үзнэ үү.
9. Сургаал ба Гэрээ 38:27.
10. Moзая 15:7.
11. Үйлс 1:14; тодотгол нэмсэн.
12. Гэгээнтнүүдийн Иерусалимд хийсэн зарим зүйлээс 

өгүүлэхэд: шинэ төлөөлөгчийг болон долоон нэр хүнд 
бүхий эрийг сонгосон бөгөөд тэднийг дэмжсэн (Үйлс 
1:26; 6:3–5-ыг үзнэ үү); Пентекостын өдөр хамтдаа 
цугласан (Үйлс 2:1-ийг үзнэ үү); Есүс Христийн 
талаар гэрчилсэн (Үйлс 2:22–36; 3:13–26; 4:10, 33; 

5:42-ыг үзнэ үү); хүмүүсийг наманчлалд дуудаж, 
тэдэнд баптисм хүртээсэн (Үйлс 2:38–41-ийг үзнэ 
үү); нөхөрлөж, талх хуваан, залбирцгаасан (Үйлс 
2:42-ыг үзнэ үү); хамтаараа байцгаан, байгаа бүхнээ 
нийтээрээ хэрэглэж байсан (Үйлс 2:44–46; 4:34–35-
ыг үзнэ үү); ариун сүмд орсон (Үйлс 2:46-г үзнэ үү); 
баяр хөөртэйгөөр, чин сэтгэлээсээ хооллоцгоосон 
(Үйлс 2:46-г үзнэ үү); Бурханыг магтаж, бүх ардын 
хайр хүндэтгэлийг олсон (Үйлс 2:47-г үзнэ үү); итгэлд 
дуулгавартай байсан (Үйлс 6:7-г үзнэ үү); өөрсдийгөө 
залбиралд болон үгийн үйлчлэлд зориулсан (Үйлс 
6:4-ийг үзнэ үү). Гэгээнтнүүдийн Америк тивд 
хийсэн зарим зүйлээс дурдвал: Христийн сайн мэдээг 
номлосон (3 Нифай 28:23-ыг үзнэ үү); Христийн 
Сүмийг үндэслэн байгуулсан (4 Нифай 1:1-ийг үзнэ 
үү); хүмүүст баптисм хүртээсэн (4 Нифай 1:1-ийг үзнэ 
үү); хүмүүн бүр нэг нэгэнтэйгээ шударгаар харьцаж 
байсан (4 Нифай 1:2-ыг үзнэ үү); өөрсдийн дунд бүх 
зүйлийг нийтээр эзэмшиж байсан (4 Нифай 1:3-ыг 
үзнэ үү); хотуудыг дахин барьсан (4 Нифай 1:7–9-
ийг үзнэ үү); гэрлэцгээсэн (4 Нифай 1:11-ийг үзнэ 
үү); Их Эзэнээс хүлээн авсан зарлигуудынхаа дагаа 
алхсан (4 Нифай 1:12-ыг үзнэ үү); мацаг, залбирлаа 
үргэлжлүүлсэн (4 Нифай 1:12-ыг үзнэ үү); залбирч, 
Их Эзэний үгийг сонсохоор ойр ойрхон цугларч 
байсан (4 Нифай 1:12-ыг үзнэ үү).

13. Гэгээнтнүүдийн Иерусалимд хүлээн авсан зарим 
адислалаас дурдвал: тэд Ариун Сүнсээр дүүрсэн 
(Үйлс 2:4; 4:31-ийг үзнэ үү); хэлний бэлэг, 
бошиглолын бэлгийг хүлээн авсан бөгөөд Бурханы 
гайхамшигт ажлуудын талаар ярьсан (Үйлс 2:4–18-
ыг үзнэ үү); Төлөөлөгчид олон гайхамшиг, тэмдгийг 
үзүүлсэн (Үйлс 2:43-ыг үзнэ үү); гайхамшгууд 
тохиолдсон (Үйлс 3:1–10; 5:18–19; 6:8, 15-ыг үзнэ үү); 
илүү олон хүн Сүмд нэгдсэн (Үйлс 2:47; 5:14-ийг үзнэ 
үү). Гэгээнтнүүдийн Америк тивд хүлээн авсан зарим 
адислалаас дурдвал: хүмүүс Их Эзэнд хөрвөгдсөн (3 
Нифай 28:23; 4 Нифай 1:2-ыг үзнэ үү); нэгэн үеийнхэн 
адислагдсан (3 Нифай 28:23-ыг үзнэ үү); тэдний дунд 
ямар ч зөрчилдөөн, арцалдаан байгаагүй (4 Нифай 
1:2, 13, 15, 18-ыг үзнэ үү); ядуу, баян гэж байгаагүй 
(4 Нифай 1:3-ыг үзнэ үү); тэд бүгд эрх чөлөөтэй мөн 
тэнгэрлэг бэлгээс хүртэгсэд болсон (4 Нифай 1:3-ыг 
үзнэ үү); газар нутагт амар амгалан байсан (4 Нифай 
1:4-ийг үзнэ үү); хүчит гайхамшгууд тохиолдсон 
(4 Нифай 1:5, 13-ыг үзнэ үү); Их Эзэн тэднийг 
үлэмж дэгжүүлэв (4 Нифай 1:7, 18-ыг үзнэ үү); тэд 
хүчирхэгжиж, үлэмж түргэнээр өнөржин, үлэмж 
хонгорхон мөн бахдам сайхан хүмүүс болсон (4 
Нифай 1:10-ыг үзнэ үү); Их Эзэний тэдэнд өгсөн олон 
тооны амлалтуудын дагуу адислагдсан (4 Нифай 1:11-
ийг үзнэ үү); хүмүүсийн зүрх сэтгэлд орших Бурханы 
хайрын учир, уг нутагт зөрчилдөөн огт байсангүй 
(4 Нифай 1:15-ыг үзнэ үү); атаа жөтөө бас хэрүүл 
маргаан, үймээн, садар самуун ч, худал хэлэх нь ч, 
аллага ч, ямар ч төрлийн шунал тачаал байсангүй; 
мөн Бурханы мутраар бүтээгдсэн бүх хүмүүсийн дунд 
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илүү аз жаргалтай хүмүүс байх аргагүй нь гарцаагүй 
юм (4 Нифай 1:16-г үзнэ үү); дээрэмчид ч, алуурчид 
ч бас леменчүүд ч, бүр ямар ч -чууд байсангүй, харин 
тэд, Христийн хүүхдүүд, мөн Бурханы хаант улсын 
өв залгамжлагчид гэгдэн нэг болсон байв (4 Нифай 
1:17-г үзнэ үү); Их Эзэн тэдний бүх үйлд тэднийг 
адисалсан болой (4 Нифай 1:18-ыг үзнэ үү).

14. Жийн Б.Бингам, “Та нарын баяр баясгалан дүүрэн 
болохын тулд,” 2017 оны 10-р сарын Ерөнхий 
чуулган, 80.

15. 4 Нифай 1:15-ыг үзнэ үү.
16. Жэффри Р.Холланд, “Сүмийн төлөөлөгчид,” Лиахона, 

2016 оны 11-р сар, 53.
17. Moронай 7:47.
18. Neil L. Andersen, in “Auxiliary Panels Use New Training 

Library,” Liahona, Apr. 2011, 76.
19. Матай 22:37–40-ийг үзнэ үү.
20. Иаков 5:61.
21. Матай 18:20-ийг үзнэ үү.
22. 1 Тимот 6:15.
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Есүс	Христийн	сайн	мэдээ	Эцэгийн	болон	
Аврагчийн	биднийг	гэсэн	хайранд	төдийгүй	
Тэднийг	мөн	нэг	нэгнээ	гэсэн	бидний	хайранд	
төвлөрсөн	байдаг.

Бид ерөнхийлөгч 
Монсонд хайртай 
бөгөөд түүнийг 
санаж байна. Бид 
бас ерөнхийлөгч 
Нэлсонийг хайрлаж, 
дэмжиж байна. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон 
миний зүрх сэтгэлд 
онцгой байр суурийг 
эзэлдэг.

Намайг залуухан аав 
байхад бага хүү маань нэг өдөр сургуулиасаа 
ирээд, ээжээсээ “Миний аав ямар төрлийн ажил 
хийдэг вэ?” гэж асуужээ. Шинэ ангийнхан 
нь аавуудынхаа ажлын талаар ам булаалдан 
ярьсан тухай тэр тайлбарлав. Нэг нь аавыгаа 
хотын цагдаагийн газрын дарга гэхэд нөгөө нь 
өөрийнхөө аавыг том компанийн захирал хэмээн 
бахдалтай гэгч нь хэлсэн гэнэ.

Тэгээд аавынх нь талаар асуухад хүү маань 
“Миний аав оффист компьютер дээр ажилладаг” 
гэж энгийн хариулжээ. Хариулт нь шинэ бяцхан 
найзуудынх нь сэтгэлийг тийм ч их хөдөлгөөгүйг 
анзаараад, хүү маань “Түүнээс гадна, миний аав 
бол энэ ертөнцийн дарга” гээд нэмээд хэлчихэж. 

Энэ нь уг ярианд цэг тавьсан байх гэж би 
таамаглаж байна.

“Одоо бид түүнд авралын төлөвлөгөөний тухай 
илүү дэлгэрэнгүй зүйлийг зааж өгч, хэн гол 

хариуцаж буй нэгэн болохыг хэлж өгөх цаг иржээ” 
гэж би эхнэртээ хэлсэн.

Бид хүүхдүүддээ авралын төлөвлөгөөний тухай 
зааж өгч, тэд үүнийг хайрын төлөвлөгөө болохыг 
ойлгож мэдсэнээр Тэнгэрлэг Эцэгийг болон 
Аврагчийг улам илүү хайрлах болсон. Есүс 
Христийн сайн мэдээ Эцэгийн болон Аврагчийн 
биднийг гэсэн хайранд төдийгүй Тэднийг мөн нэг 
нэгнээ гэсэн бидний хайранд төвлөрсөн байдаг.

Ахлагч Жэффри Р.Холланд “Үүрд мөнх оршихуйн 
хамгийн эхний агуу зарлиг бол Бурханыг бүх 
зүрх сэтгэлээрээ, өөрийн бүх хүчин чадал, 
оюун хийгээд чадлаар хайрлах ёстой гэсэн 
тушаал байдаг. Гэхдээ мөнх оршихуйн хамгийн 
эхний агуу үнэн бол Бурхан биднийг бүх зүрх 
сэтгэлээрээ, өөрийн бүх хүчин чадал, оюун 
хийгээд чадлаар хайрладаг явдал юм. Энэ хайр 
бол мөнх оршихуйн суурь бөгөөд бидний өдөр 
тутмын амьдралын ч суурь болох ёстой”1 гэж 
хэлжээ.

Өдөр тутмын амьдралын маань суурийн чулуу 
болсон цэвэр хайр бол Есүс Христийн үнэнч шавь 
нараас шаардагдах зүйл мөн.

Бошиглогч Моронай “Иймийн тул, хайрт ах дүүс 
минь, та нар түүний Хүү, Есүс Христийн үнэн 
дагалдагчид бүгдийн дээр цутгасан хайраар, 
энэрлээр дүүргэгдэж болохын төлөө зүрхнийхээ 
бүхий л эрч хүчээр Эцэгт хандан залбирагтун”2 
хэмээн бидэнд заасан.

Хайр бол үнэхээр Есүс Христийн үнэнч шавь 
бүрийн бодит шинж тэмдэг мөн.

Үнэнч шавь нар үйлчлэх дуртай байдаг. Үйлчлэл 
бол үнэн хайрын илэрхийлэл бөгөөд баптисм 

Цэвэр хайр бол Есүс Христийн үнэнч шавь бүрийн 
бодит шинж тэмдэг юм

ÀÕËÀÃ× ÌÀÑÑÈÌÎ ÄÝ ФÝÎ
ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ
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хүртэхдээ байгуулсан гэрээ гэдгийг тэд мэддэг.3 
Сүмийн дуудлага эсвэл нийгэмд эзэлж буй байр 
сууринаасаа үл хамааран, тэд Их Эзэнийг хайрлан 
үйлчлэх, нэг нэгнээ хайрлах хүсэл нь улам бүр 
ундарсаар байдгийг мэдэрдэг.

Үнэнч шавь нар бусдыг уучлах дуртай. Тэд 
Аврагчийн Цагаатгал бидний хүн нэг бүрийн 
үйлдсэн бүх алдаа, гэм нүглийг хамруулсан 
байдаг гэдгийг мэддэг. Тэд Түүний төлөөсийг “бүх 
зүйлийг оруулсан үнэ” болохыг мэднэ. Гэм нүгэл, 
алдаа дутагдал, буруу зүйл үйлдсэнтэй холбогдох 
сүнслэг татвар, төлбөр, хөлс, хураамж бүгд үүнд 
хамрагдсан байна. Жинхэнэ шавь нар уучлахдаа ч 
хурдан, уучлал гуйхдаа ч түргэн байдаг.

Хайрт ах, эгч нар минь, хэрвээ та нар хэн нэгнийг 
уучлах сэтгэлийн хүч олохын төлөө тэмцэж байгаа 
бол бусад хүн танд юу хийснийг бүү сана. Харин 
Их Эзэн таны төлөө юу хийснийг л бод. Тэгвэл та 
бүгд Түүний Цагаатгалын гэтэлгэгч адислалуудыг 
болон амар амгаланг олж авах болно.

Үнэнч шавь нар зүрх сэтгэлдээ амар амгалангаар 
дүүрэн байж, Их Эзэнд өөрийгөө өргөн барих 
дуртай байдаг. Тэд Түүнд хайртай учраас даруухан 
бөгөөд дуулгавартай байдаг. Тэд Түүний хүсэл 
тааллыг хүлээн зөвшөөрөхдөө зөвхөн юу хийж 
байгааг нь төдийгүй хэрхэн, хэзээ хийхийг нь 
хүртэл хүлээн зөвшөөрөх итгэлтэй байдаг. Үнэнч 
шавь нар жинхэнэ адислал бол үргэлж тэдний 
хүсэж буй зүйлс байдаггүй, харин Их Эзэний 
тэдний төлөө хүсэж буй зүйлс байдаг гэдгийг 
мэддэг.

Үнэнч шавь нар дэлхийгээс илүү Их Эзэнийг 
хайрладаг бөгөөд итгэлдээ тууштай, гуйвшгүй 
байдаг. Өөрчлөгдөж буй, ээдрээтэй энэ дэлхийд 
тэд бат бөх, хүчирхэг зогсож чаддаг. Үнэнч шавь 
нар Сүнсний болон бошиглогчдын дуу хоолойг 
сонсох дуртай бөгөөд дэлхийн дуу хоолойд 
автан төөрч, будилдаггүй. Үнэнч шавь нар 
“ариун газруудад зогсож”4, байгаа байгаа газраа 
ариун болгох дуртай байдаг. Хаа ч явсан тэд Их 
Эзэний хайр, амар амгаланг бусдын зүрх сэтгэлд 
авчирдаг. Үнэнч шавь нар Их Эзэний зарлигуудад 
дуулгавартай байх дуртай, яагаад гэвэл тэд Их 
Эзэнд хайртай. Хайрлаж, гэрээгээ сахих тусам 
тэдний зүрх шинэчлэгдэж, жинхэнэ мөн чанарууд 

нь өөрчлөгддөг.
Цэвэр хайр бол Есүс Христийн үнэнч шавь 
бүрийн бодит шинж тэмдэг юм.

Би цэвэр хайрын тухай ээжээсээ анх суралцаж 
билээ. Тэр Сүмийн гишүүн биш байв.

Олон жилийн өмнө би нэгэн өдөр хорт 
хавдартайгаа тэмцэж байсан ээж дээрээ очсон. Би 
нас барна гэдгийг нь мэдэж байсан ч маш их зовж, 
шаналж байгаад нь сэтгэл зовниж байлаа. Би юу 
ч хэлээгүй. Харин намайг дэндүү сайн мэддэг ээж 
минь “Чиний санаа зовж байгааг би харж байна” 
гэв.

Тэгээд намайг бүр гайхтал тэр сулхан дуугаар 
“Чи надад яаж залбирахыг заагаад өгөөч? Би 
чиний төлөө залбирах гэсэн юм. Эхлээд ‘Хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэг минь,’ гэж хэлдгийг би мэднэ, гэвч 
дараа нь юу гэж хэлэх ёстой байдаг билээ?” гэв.

Би орных нь дэргэд сөхрөн суугаад, түүнийг 
миний төлөө залбирсны дараа урьд өмнө хэзээ 
ч мэдэрч байгаагүй тийм их хайрыг мэдэрсэн. 
Энэ бол энгийн бөгөөд жинхэнэ, цэвэр ариун 
хайр байлаа. Ээж минь хэдийгээр авралын 
төлөвлөгөөний талаар мэддэггүй байсан ч түүний 
зүрх сэтгэлд өөрийнх нь хайрын төлөвлөгөө, 
хүүгээ гэсэн эхийн хайрын төлөвлөгөө байсан юм. 
Тэрээр маш их өвдөн шаналж, залбирах хүчийг 
олох гэж тэмцэж байсан. Би түүний дуу хоолойг 
арай гэж сонсож байсан ч хайрыг нь баттай 
мэдэрсэн юм.

“Ийм их өвчин зовуурьтай байгаа хүн яаж өөр 
хүний төлөө залбирч чаддаг байна аа? Тусламж 
хэрэгтэй хүн нь ээж маань өөрөө шүү дээ” гэж 
бодож байснаа би санадаг.

Оюун бодолд маань энэ асуултын хариулт маш 
тодоор орж ирсэн. Хариулт нь цэвэр хайр байсан 
юм. Тэр намайг үнэхээр их хайрладаг байсан 
болохоор өөрийгөө умартсан байлаа. Өөрийнхөө 
хамгийн хүнд цаг мөчид тэр намайг өөрөөсөө 
илүү хайрлаж байв.

Ах, эгч нар аа, энэ нь Их Эзэний хийсэн тэр зүйл 
биш гэж үү? Мэдээж, үүнийг мөнхийн болон илүү 
өргөн хэтийн төлөвт авч үзэх хэрэгтэй. Гэсэн ч 
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тэр шөнө цэцэрлэгт, бидний ойлгож төсөөлөхийн 
аргагүй тийм их зовж шаналан, асар их өвдөлтийг 
мэдэрч байхад нь Түүнд тусламж хэрэгтэй байсан. 
Гэвч эцэст нь Тэр Өөрийгөө мартаж, төлөөсийг 
бүрэн төлөх хүртлээ бидний төлөө залбирсан 
юм. Тэр үүнийг яаж хийж чадсан бэ? Өөрийг нь 
илгээсэн Эцэгээ мөн биднийг гэсэн хайр нь цэвэр 
ариун учраас Тэр үүнийг хийж чадсан. Тэрээр 
Бурхан Эцэгийг болон биднийг Өөрөөсөө илүү 
хайрласан билээ.

Тэрээр хийгээгүй зүйлийнхээ төлөөс нь болсон. 
Тэрээр хийгээгүй нүглийнхээ төлөөсийг 
төлсөн. Яагаад? Цэвэр хайрынхаа улмаас. 
Тэр өр төлөөсийг бүрэн төлснөөрөө биднийг 
наманчилсан үед Өөрийнхөө төлсөн төлөөсийн 
адислалуудыг бидэнд өгөх боломжтой болсон юм. 
Яагаад Тэр үүнийг хийсэн бэ? Хариулт нь дахиад 
л мөн үргэлж цэвэр хайр байх болно.

Цэвэр хайр бол Есүс Христийн үнэнч шавь 
бүрийн бодит шинж тэмдэг юм.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Бид гэр бүлийн 
гишүүн, найз нөхөд, танил, бүр огт танихгүй 
хүн байсан ч ялгаагүй яг одооноос, өнөөдрөөс 
эхлэн Бурханы бүх хүүхдэд хайраа харуулж 
эхлэх болтугай. Бид өглөө бүр сэрэхдээ бидэнтэй 
тааралдаж болох хэн нэгэнд хайр, нинжин 
сэтгэлээ харуулахаар шийддэг байх хэрэгтэй”5 гэж 
хэлсэн билээ.

Ах, эгч нар аа, Есүс Христийн сайн мэдээ бол 
хайрын сайн мэдээ юм. Хамгийн агуу тушаал 
бол хайрын тухай тушаал. Миний хувьд энэ 
тушаал бүхэлдээ хайрын тухай юм. Бидний төлөө 
Өөрийн Хүүг золиосолсон Эцэгийн хайр. Бидний 

төлөө бүхнээ золиосолсон Аврагчийн хайр. 
Хүүхдүүддийнхөө төлөө юугаа ч өгөхөд бэлэн эх, 
эцгийн хайр. Бидний ихэнх нь мэдээгүй, зөвхөн 
Их Эзэний л сайн мэдэх, чимээгүйхэн үйлчилж 
байгаа тэр хүмүүсийн хайр. Бүгдийг үргэлж 
уучилж байдаг хүмүүсийн хайр. Хүлээн авснаасаа 
илүүг өгдөг хүмүүсийн хайр.

Би Тэнгэрлэг Эцэгтээ хайртай. Би Аврагчдаа 
хайртай. Би сайн мэдээнд хайртай. Би энэ Сүмд 
хайртай. Би гэр бүлдээ хайртай. Би энэ гайхалтай 
амьдралд хайртай. Миний хувьд энэ бүхэн хайрын 
тухай юм.

Аврагчийн Амилалтыг дурсан санах энэ 
өдөр бидний хүн нэг бүрийн хувьд сүнслэг 
шинэчлэлтийн өдөр байх болтугай. Энэ өдөр 
“бидний өдөр тутмын амьдралын суурийн чулуу” 
болсон хайраар дүүрэн амьдралын эхлэл болох 
болтугай.

Бидний зүрх сэтгэл Есүс Христийн үнэнч шавь 
бүрийн шинж тэмдэг болсон Христийн цэвэр 
хайраар дүүрэн байх болтугай. Энэ бол Есүс 
Христийн нэрээр хэлэх миний залбирал юм, 
амен. 
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Бүгдээрээ	итгэсэн,	мэддэг	зүйлдээ	үнэнч	
байцгаая.

Хүндэт ах, эгч нар 
аа, би та нарт хандан 
өөрийн зарим бодол 
санааг илэрхийлэх 
боломжтой байгаадаа 
талархаж байна.

Хэдэн жилийн өмнө 
эхнэр бид хоёр Солт 
Лэйк Сити дэх Сүмийн 
түүхийн музейн 
хүүхдийн интерактив 
үзэсгэлэнгийн 

нээлтийн ёслолын ажиллагаанд оролцсон юм. 
Ёслолын үйл ажиллагааны төгсгөлд ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсон бидэн рүү алхан ирж, гар бариад, 
“Тэвчих юм бол ялна” гэх бид бүхний үнэн 
гэдгийг нь баталж чадах агуу сургаалыг хэлж 
билээ.

Есүс Христ “эцсээ хүртэл тэвчсэн нь аврагдах 
болно”1 хэмээн бидэнд амласан.

Тэвчих гэдэг нь “уруу таталт, эсэргүүцэл, саад 
бэрхшээлийг үл харгалзан Бурханы зарлигуудад 
үнэнч байна гэсэн амлалтандаа гуйвшгүй хэвээр 
үлдэх”2 гэсэн утгатай үг юм.

Тэр ч бүү хэл хүчтэй сүнслэг туршлагыг хүлээн 
авч, үнэнчээр үйлчилж байсан хүмүүс ч гэсэн 
эцсээ хүртэл тэвчихгүй юм бол хэзээ нэгэн өдөр 
Сүмээс холдож, идэвхгүй болж болно. “Ийм зүйл 
надад тохиолдохгүй” гэсэн үгийг бид бүгдээрээ 
оюун ухаан, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд үргэлж 
хадгалцгаая.

Есүс Христ үүнийг Капернаумд заахад “Түүний 
дагалдагчдаас олон хүн зайлан явж, цаашид 
Түүнтэй хамт явсангүй.

Тэгээд Есүс арван хоёртоо Та нар бас явахыг 
хүсэж байна уу?”3 хэмээн хэлсэн.

Өнөө үед Өөртэй нь ариун нандин гэрээнд орсон 
хүн нэг бүрээс Есүс Христ “Та нар бас явахыг 
хүсэж байна уу?” хэмээн асуудаг гэдэгт би итгэдэг.

Бид бүгдээрээ мөнхийн амьдралд биднийг хүлээж 
буй зүйлийн талаар гүн гүнзгий ойлгож, Симон 
Петртэй адил “Эзэн, бид хэн уруу явах юм бэ? 
Мөнх амийн үгс Танд байна”4 хэмээн хариулаасай 
гэж би залбирч байна.

Бүгдээрээ итгэсэн, мэддэг зүйлдээ үнэнч 
байцгаая. Хэрэв бид мэддэг зүйлийнхээ дагуу 
амьдрахгүй байгаа бол өөрсдийгөө өөрчилцгөөе. 
Нүгэлт байдалдаа үлдэж, наманчлахгүй байгаа 
нүгэлтнүүд өөрсдийг нь Сатан өөрийн болгох 
хүртэл бузар байдалдаа улам бүр гүн шигдсээр, 
наманчлах, өршөөгдөх, мөнх байдлын бүхий л 
адислалаар адислагдах боломжоо ихээхэн эрсдэлд 
оруулдаг.

Сүмд идэвхтэй явахаа больж, дэлхий дээрх 
аяллынхаа зорилгын талаарх зөв алсын хараагаа 
алдсан хүмүүс өөрсдийгөө зөвтгөж байхыг би 
олон удаа сонсож байсан. Би тэдэнд эргэцүүлэн 
бодож, эргэж ирэхийг уриалж байна. Учир нь хэн 
ч Их Эзэн Есүс Христийн өмнө шалтаг тоочиж 
чадахгүй.

Бид баптисм хүртэхдээ ямар нэгэн хүнтэй биш, 
харин Аврагчтай гэрээ байгуулж, “эцсээ хүртэл 
Түүнд үйлчлэхээр шийдэж, Есүс Христийн нэрийг 
өөрсөд дээрээ авна”5 хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн.

Түүнд үйлчлэх шийдвэр төгс байдал, сүнслэг ноён 
нуруу болон Есүс Христэд итгэх итгэлийнхээ 
өсөлт хөгжлийг үнэлэн дүгнэх боломжийг бидэнд 
олгодог нэг чухал арга зам бол ариун ёслолд 
оролцох явдал юм.

Эцсээ хүртэл тэвчсэн нь аврагдах болно

ÀÕËÀÃ× КËÀÓÄÈÎ Ä.ЗÈÂÈК
ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ
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Ариун ёслолоос хүртэх нь Хүндэтгэлийн өдөр 
бидний хийдэг хамгийн чухал зүйл билээ. Их Эзэн 
нас барахынхаа өмнө энэ ёслолыг төлөөлөгчдөдөө 
тайлбарласан. Тэрээр Америк тивд байхдаа мөн 
үүнийг тайлбарласан. Хэрэв бид энэхүү ёслолд 
оролцох юм бол энэ нь Түүнийг үргэлж санана 
гэсэн бидний амлалтыг Эцэгт гэрчилдэг бөгөөд 
Тэрээр ч хариуд нь бидэнтэй Өөрийн Сүнсийг 
байлгана хэмээн амладаг.6

Бид залуу Алмагийн өөрийн хүү Шиблонд өгсөн 
сургамжаас гэрээндээ үнэнч хэвээр үлдэхэд туслах 
ухаалаг зөвлөгөө, сэрэмжлүүлгийг олж авч болно.

Тэрээр “Бардамналд хөөрөхгүйгээ мэд; тийм ээ, 
өөрийн мэргэн ухаанд, бас өөрийн их хүчээр 
сагсуурахгүй байхаа мэд.

Зоригийг хэрэглэ, гэвч бүү дээрэлх; мөн түүнчлэн 
чи хайраар дүүргэгдэж болохын тулд бүх хүслээ 
хазаарлахыг мэдээрэй; чи залхаг байдлаас 
татгалзахыг мэдээрэй”7 хэмээн хэлсэн.

Хэдэн жилийн өмнө би амралтаараа анх удаа 
хөнгөн завиар аялахыг хүссэн юм. Би хөнгөн завь 
хөлслөөд, урам зориг дүүрэн далайд гарлаа.

Хэдэн минутын дараа давлагаа завийг маань 
хөмөрчихөв. Нэг гартаа сэлүүрээ, нөгөө гартаа 
завиа барьсаар би арайхийн тэнцвэрээ олж билээ.

Би завиа дахин сэлүүрдэх гэж оролдсон ч хэдхэн 
минутын дараа завь маань дахиад л хөмөрчихөв. 
Гөжүүд зан маань хөдлөн, оролдсоор байсан ч 
амжилт олсонгүй. Хөнгөн завь сайн мэддэг нэг 
хүн завины гадна бүрээс хагарч, дотор нь усаар 
дүүрсэн тул тогтворгүй, залуурдах боломжгүй 
болгосон бололтой гэв. Би завиа эрэг дээр гаргаад, 
таглааг нь сугалтал бөөн ус гарч ирэх нь тэр!

Хөнгөн завинд маань үүссэн цоорхойтой адил 
бид заримдаа нүгэл тээн амьдардаг бөгөөд энэ нь 
бидний сүнслэг өсөлт хөгжилд саад болдог гэж би 
боддог.

Хэрэв бид нүглээс болж бидний амьдралд үүссэн 
тэнцвэрт бус байдлыг эргүүлэн тэнцвэржүүлэх 
гэж оролдсон ч нүгэлт байдалдаа хэвээр үлдэх юм 
бол бид Их Эзэнтэй хийсэн гэрээгээ мартах болно.

Хөнгөн завинд маань үүссэн цоорхойтой адил бид 
амьдралд маань үүссэн цоорхойгоо ч гэсэн засаж 
янзлах ёстой. Зарим нүглийг наманчлахад бусдаас 
илүү хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай байдаг.

Тиймээс бид өөрөө өөрсдөөсөө: Бид Аврагчид 
мөн Түүний ажилд хэрхэн хандаж байна вэ? Бид 
Петр Есүс Христийг үгүйсгэсэнтэй адил нөхцөл 
байдалд байна уу? Эсвэл бид дээгүүр түвшинд 
гарч, Аврагчаас “агуу үүрэг даалгаврыг” хүлээн 
авсных нь дараахтай адил хандлагатай, шийдвэр 
төгс болсон байна уу?8 гэж асууж байх ёстой.

Бид бүх зарлигийг дагахыг хичээн, дагахад 
хамгийн хэцүү байгаа зарлигууддаа онцгой 
анхаарал хандуулж байх ёстой. Их Эзэн бидний 
талд байж, шаардлага гарсан болон сул дорой үед 
маань туслах бөгөөд хэрэв бид чин сэтгэлийнхээ 
хүслийг харуулан, үүнийхээ дагуу үйлдэх аваас 
“сул дорой зүйлүүдийг хүчирхэг болгож өгнө.”9

Дуулгавартай байдал нь нүглийг ялан дийлэх 
хүчийг бидэнд өгдөг. Үр дагавар нь ямар байхыг 
ихэвчлэн мэдэхгүй ч бидний итгэлийн сорилт 
дуулгавартай байхыг шаарддаг гэдгийг бид ойлгох 
ёстой.

Би та бүхэнд бидэнд эцсээ хүртэл тэвчихэд туслах 
жорыг санал болгож байна. Үүнд:

1. Өдөр бүр залбирч, судраас унших
2. Долоо хоног бүр харууссан зүрх, гэмшсэн 

сэтгэлтэйгээр ариун ёслолоос хүртэх
3. Аравны нэгийн болон сар бүрийн мацгийн 

өргөлөө төлөх
4. Хоёр жил тутамд харин өсвөр насныхны 

хувьд жил бүр ариун сүмийн эрхийн бичгээ 
шинэчлэх

5. Бүхий л амьдралынхаа туршид Их Эзэний 
ажилд үйлчлэх зэрэг нь болно.

Бид сайн мэдээний үнэнийг оюун ухаандаа бат 
бөх хадгалж, энэхүү амьдралын далайд аюулгүй 
аялахад саад болох цоорхойнуудаас зайлсхийх 
болтугай.

Их Эзэний арга замаар амжилтад хүрэх нь өөрийн 
гэсэн үнэ цэнтэй бөгөөд үүнд хүрэх цорын ганц 
боломж бол тэрхүү төлөөсийг төлөх явдал юм.
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Аврагч маань эцсээ хүртэл тэвчиж, Өөрийн агуу 
гэтэлгэгч Цагаатгалыг хийсэнд би хэчнээн их 
талархдаг гээч!

Тэр бидний нүгэл, өвчин зовлон, сэтгэлийн 
хямрал, алдаа дутагдал, айдсын өмнөөс зовж 
шаналсан тул тэвчиж, бууж өгөөгүй хүмүүст 
зориулан хадгалагдсан титмийг хүлээн авахын 
тулд бидэнд хэрхэн тусалж мөн биднийг хэрхэн 
урамшуулж, тайвшруулж, хүчирхэгжүүлэхийг 
мэддэг билээ.

Хүн бүрийн амьдрал адилгүй. Бид бүгдэд сорилт 
бэрхшээлтэй тулгарах, аз жаргалтай байх, 
шийдвэр гаргах, саад бэрхшээлийг даван туулах, 
өгөгдсөн боломжуудыг ашиглах цаг хугацаа гэж 
бий.

Хувь хүний нөхцөл байдал ямар байхаас үл 

хамааран, Тэнгэрлэг Эцэг маань үргэлж “Би чамд 
хайртай. Чамайг дэмжинэ. Би чамтай хамт. Бүү 
шантар. Наманчилж, миний та нарт үзүүлсэн 
зам дээр тэвчээртэй үлд. Тэгвэл бид бие биенээ 
селестиел хаант улсад харах болно гэдгийг би 
баталж байна” хэмээн хэлдэг. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Танд	өгөөмрөөр	илгээгддэг	Сүнсний	дуу	хоолойг	
сонсоосой	хэмээн	би	бүх	зүрх	сэтгэлээрээ	
залбирч	байна.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, би Их Эзэний 
Хүндэтгэлийн өдөр, 
Түүний амилсны 
баяраар Түүний 
Сүмийн Ерөнхий 
чуулган дээр та нарт 
хандан үг хэлэх 
боломжтой байгаадаа 
баяртай байна. Бидний 
Гэтэлгэгч байхаар 
дэлхийд сайн дураараа 
ирсэн Хайрт Хүүгийнх 

нь төлөө би Тэнгэрлэг Эцэгт талархаж байна. 
Тэр бидний нүглийг цагаатгаж мөн Амилалтаар 
амилсан гэдгийг нь мэддэгтээ би баяртай байдаг. 
Түүний Цагаатгалын ачаар би хэзээ нэгэн өдөр 
амилуулагдаж, хайраар дүүрэн гэр бүлтэйгээ 
мөнхөд амьдрах болно гэдгийг өдөр бүр мэдэж 
байхаар адислагдсан билээ.

Би эдгээрийг бидний мэдэж авч чадах цорын 
ганц арга замаар мэдэж авдаг. Ариун Сүнс миний 
оюун бодол, сэтгэл зүрхэнд тэдгээр нь үнэн 
гэдгийг зөвхөн ганц удаа ч биш, харин олонтоо 
хэлж байсан юм. Надад ийм байнгын тайтгарал 
хэрэгтэй байдаг. Бид бүгдэд эмгэнэлт явдал 
тохиолддог бөгөөд тэр үед бидэнд Сүнсний 
баталгаа хэрэгтэй байдаг. Би нэг өдөр эмнэлэгт 
аавынхаа хажууд зогсож байхдаа үүнийг 
мэдэрсэн. Миний ээж хэдэнтээ дутуу амьсгалаад, 
амьсгаа авахаа болихыг нь бид хоёр харж байлаа. 
Биднийг түүний царай руу харахад өвчин 
зовиураасаа ангижирсандаа тэр инээмсэглэсэн 
юм. Хэдэн хором нам гүм байсны дараа аав маань 
эхлээд дуугарч, “Бяцхан охин гэр рүүгээ явлаа 
даа” гэж хэлж билээ.

Тэр үүнийг аяархан хэлсэн. Тэр тайван амгалан 
байх шиг санагдсан. Тэр өөрийн үнэн гэж мэдэж 
байсан зүйлийг хэлж байв. Тэр чимээгүйхэн 
ээжийн маань хувийн эд юмсыг цуглуулж эхэлсэн 
бөгөөд ээжид маань олон өдрийн турш тусалж 
байсан эмч, сувилагчдад талархлаа илэрхийлэхээр 
эмнэлгийн коридор руу гарч билээ.

Аавыг минь тэр өдөр хийх ёстой зүйлээ мэдрэх, 
мэдэх мөн хийх үед түүнтэй Ариун Сүнс хамт 
байсан юм. Тэрээр олны адил “тэд түүний 
Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгаж болохын 
тулд” (С ба Г 20:79) гэсэн гайхамшигтай амлалтыг 
авсан байлаа.

Өнөөдөр би та нарын Ариун Сүнсийг хүлээн 
авах хүсэл, чадвар нэмэгдэнэ гэж найдаж байна. 
Тэр бол Бурхан Тэргүүтэний гурав дахь гишүүн 
гэдгийг санагтун. Эцэг, Хүү хоёр бол амилсан 
биес юм. Ариун Сүнс бол сүнсэн хүн. (С ба Г 
130:22-ыг үзнэ үү.) Зүрх сэтгэл, оюун ухаандаа 
Түүнийг хүлээн авах, халуун дотноор угтан авах 
эсэх нь таны сонголт.

Бидний тэрхүү тэнгэрлэг адислалыг хүлээж авч 
чадах нөхцөлүүдийг долоо хоног тутам яригддаг 
үгсээр тодорхой хэлдэг боловч үүнийг бид зүрх 
сэтгэл, оюун ухаандаа байнга ухаардаггүй байж 
болох юм. Бид Сүнсийг өөрсдөдөө байлгахын 
тулд Аврагчийг “үргэлж санаж,” “түүний 
зарлигуудыг дагах” (С ба Г 20:77) ёстой.

Жилийн энэ улирал нь Аврагчийн золиослолыг 
мөн амилсан биетэйгээр хадан булшнаас гарсныг 
нь дурсан санахад бидэнд тусалдаг. Бидний 
дундаас олон хүн тэдгээр үйл явдлыг харуулсан 
дүр зургийг оюун ухаандаа төсөөлдөг. Нэг удаа би 
эхнэртэйгээ Иерусалим дахь хадан булшны гадна 
зогсож байлаа. Энэ хадан булш нь цовдлуулсан 
Аврагч амилж, амьд Бурхан болон гарч ирсэн 

Түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгах нь

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÕÝÍÐÈ Á.ÀÉÐÈÍÃ
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1072018 оны 4-ð ñàð

хадан булш гэж олон хүн итгэдэг.

Тэр өдрийн эелдэг хөтөч гараараа дохин, “Ирээд, 
хоосон булшийг үз” гэж бидэнд хэлсэн.

Бид дотогшоо бөхийн ороод, ханын дагуу чулуун 
хавтан байгааг харсан. Гэхдээ бидний тэр өдөр 
харсантай адил өөр нэгэн бодит дүр зураг миний 
оюун бодолд орж ирсэн юм. Энэ нь хадан булшин 
дээр, төлөөлөгчдийн ард үлдсэн Мариагийн дүр 
зураг байсан. Ариун Сүнс үүнийг надад өөрөө 
тэнд байгаа мэт оюун санаандаа харж мөн сонсох 
боломжийг олгосон билээ.

“Харин Мариа булшны гадаа зогсоод уйлж 
байлаа. Тэр уйлсан чигээрээ булш уруу тонгойн 
харахад,

цагаан хувцастай хоёр тэнгэр элч Есүсийн 
цогцсыг тавьсан газарт нэг нь толгойн тэнд, нөгөө 
нь хөлөн талд нь сууж байв.

Тэд түүнд—Эмэгтэй, чи юунд уйлна вэ? гэсэнд 
тэр—Тэд Эзэнийг минь авчихсан байна. Тэд 
Түүнийг хаана тавьсныг би мэдэхгүй гэв.

Тэр ингэж хэлээд эргэхдээ Есүсийн зогсож байхыг 
харсан боловч тэр нь Есүс байсныг таньсангүй.

Есүс түүнд—Эмэгтэй, чи юунд уйлна вэ? Чи 
хэнийг хайна вэ? гэж асуув. Түүнийг цэцэрлэгч 
байна гэж бодоод тэр Түүнд, Эзэнтэн, хэрэв та 
Түүнийг авсан бол хаана тавьснаа надад хэлнэ үү? 
Би Түүнийг авах гэсэн юм гэв.

Гэтэл Есүс Мариа гэлээ. Мариа эргэнгүүтээ Түүнд 
еврейгээр Рабуни! (Багш гэсэн утгатай) гэжээ.

Есүс—Би дээшээ Эцэгтээ хараахан очоогүй 
байгаа тул Надад гар бүү хүр. Харин Миний ах 
дүү нар уруу очиж, тэдэнд ‘Би Миний Эцэг ба та 
нарын Эцэгт, Миний Бурхан ба та нарын Бурханд 
очно гэдгийг хэл’ гэлээ” (Иохан 20:11–17).

Мариа хадан булшинд байхдаа мөн өөр хоёр 
шавь нь Еммау орох зам дээр амилсан Аврагчийг 
Иерусалимд айлчилж байгаа зочин гэж бодон, 
хамтдаа алхахдаа мэдэрсэн зүйлийн өчүүхэн 
хэсгийг ч болов мэдрэх боломж надад олдоосой 

гэж би залбирч байсан.

“Тэд Түүнийг ятган-Бидэнтэй хамт байгаач: 
Хэдийн нар хэвийж, орой болж байна гэж хэлэхэд 
нь Есүс тэдэнтэй байхаар болж, гэрт оров.

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

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

Тэд нэг нэгэндээ—Замд Тэр бидэнтэй ярилцаж, 
судрыг бидэнд тайлбарлаж байхад нь зүрх маань 
бидний дотор шатаж байсан бус уу? гэв” (Лук 
24:29–32).

Эдгээр үгийн зарим нь миний 70 гаруй жилийн 
өмнө оролцсон нэгэн ариун ёслолын цуглаан 
дээр давтагдаж билээ. Тэр үед ариун ёслолын 
цуглаанууд орой болдог байсан. Гадаа харанхуй 
болсон байв. Цугласан хүмүүс эдгээр танил үгсийг 
дуулсан. Би энэ дууг өмнө нь олон удаа сонссон 
байв. Гэхдээ яг тэр орой ямар мэдрэмж төрснийг 
би мартдаггүй. Энэ нь намайг Аврагчтай илүү ойр 
болгодог юм. Намайг үгсийг нь давтан хэлбэл энэ 
мэдрэмж дахиад бид бүгдэд ирж магадгүй.

Энэ	үдэш	надтай	хамт	байгаач.
Өдөр	дуусаж,	өнгөрч	байна;
Оройн	сүүдэр	унаж	байна;
Шөнө	болох	гэж	байна.
Зүрх	сэтгэлд	минь	тавтай	морилж,
Гэрт	минь	хамт	байгаач.
Энэ	үдэш	надтай	хамт	байгаач.
Таныг	өнөөдөр	надтай	алхан,
Намайг	тантай	ярих	үед
Миний	зүрх	шатаж	байлаа.
Үнэнч	үгс	бодгалийг	дүүргэж
Намайг	таны	дэргэд	байлгав.
Өө,	Аврагч	минь	та	энэ	үдэш
Надтай	хамт	байгаач,	гуйя.
Өө,	Аврагч	минь	та	энэ	үдэш
Надтай	хамт	байгаач,	гуйя.

Ариун Сүнс бидний зүрх сэтгэлд нөлөөлж, 
үнэнийг үргэлжлүүлэн нотолсон талаарх дурсамж 
нь болсон үйл явдлын тухай дурсамжаас илүү 
эрхэм нандин байдаг. Сүнсний намуухан дуу 
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хоолойг дагалдан ирдэг мэдрэмжээ санах нь 
өөрсдийн нүдээр үзэх эсвэл хэлэгдсэн болон 
уншсан үгсийг санахаас илүү үнэ цэнтэй юм. Би 
Еммау руу явж байсан аялагчидтай адил, зүрх 
сэтгэлдээ зөөлнөөр шатахыг мэдэрч байсан нь 
ховор. Илүү олон тохиолдолд энэ нь гэрлийн мөн 
чимээгүй баталгааны мэдрэмж байдаг.

Бидэнд Ариун Сүнсийг хамтрагчаараа байлгах 
үнэлж баршгүй амлалт мөн тэрхүү бэлгийг хэрхэн 
өөрийн болгох үнэн зөв удирдамж бий. Их Эзэний 
эрх мэдэл бүхий үйлчлэгчид бидний толгой дээр 
гараа тавиад, “Ариун Сүнсийг хүлээн авна уу” 
гэдэг үгсийг хэлдэг. Тэр мөчид та бидэнд Түүнийг 
бидэн рүү илгээнэ гэсэн баталгаа ирдэг. Гэхдээ 
бид Сүнсний тохинууллыг хүлээн авахаар зүрх 
сэтгэлээ бүхий л амьдралынхаа турш нээлттэй 
байлгахыг сонгох үүрэгтэй.

Бошиглогч Иосеф Смитийн туршлагууд бидэнд 
удирдамж өгдөг. Тэр өөрийнх нь эрдэм мэдлэг 
явах ёстой замаа мэдэхэд нь хангалттай биш 
гэсэн шийдвэр гаргаснаар өөрийн тохинууллыг 
эхлүүлэн, үргэлжлүүлсэн юм. Тэр Бурханы өмнө 
даруу байхыг сонгосон.

Дараа нь Иосеф Бурханаас асуухаар шийдэж, 
Бурханыг хариулах болно гэж итгэн залбирсан. 
Түүнийг залуу хөвгүүн байхад хариулт нь ирсэн 
билээ. Бурхан Өөрийн Сүмийг хэрхэн зохион 
байгуулахыг хүсч байсныг мэдэх хэрэгтэй байхад 
нь тэдгээр захиас түүнд ирсэн. Ариун Сүнс 
түүнийг амьдралынх нь туршид тайтгаруулж мөн 
чиглүүлж байлаа.

Тэр хүнд хэцүү үед ч сүнслэг өдөөлтүүдийг 
дуулгавартай дагадаг байсан. Жишээлбэл, тэрээр 
өөрт нь хамгийн хэрэгтэй байсан үед Арван 
хоёрыг Англи улс руу илгээх заавар хүлээн авч, 
тэднийг явуулсан.

Гэгээнтнүүд хүнд хэцүү байдлаар дарамтлуулж 
байх үед тэр шоронд байсан бөгөөд Сүнснээс 
зүгшрүүлэлт, тайтгарлыг хүлээн авсан. Мөн 
тэрээр амь насаа алдах аюултай тулгарснаа мэдэж 
байсан ч Картейж орох замаар дуулгавартай явав.

Бошиглогч Иосеф бидэнд Ариун Сүнсээр 
дамжуулан байнгын сүнслэг удирдамж, 

тайтгарлыг хэрхэн хүлээн авах талаарх жишээг 
үзүүлсэн юм.

Түүний хийсэн эхний сонголт бол Бурханы өмнө 
даруу байх явдал байлаа.

Хоёр дахь нь Их Эзэн Есүс Христэд итгэлтэйгээр 
залбирах явдал байсан.

Гурав дахь нь яг таг дуулгавартай дагах явдал 
байв. Дуулгавартай байх гэдэг нь хурдан хийхийг 
хэлж байж болно. Энэ нь бэлтгэхийг ч хэлж байж 
болно. Эсвэл энэ нь илүү нэмэлт өдөөлт авах 
хүртлээ тэвчээртэй хүлээхийг хэлж байж болно.

Дөрөв дэх нь бусдын хэрэгцээ, зүрх сэтгэлийг 
мэдэхийн төлөө мөн Их Эзэний өмнөөс тэдэнд 
хэрхэн туслахаа мэдэхийн төлөө залбирах явдал 
байсан юм. Иосеф шоронд байхдаа, зовж зүдэрч 
байгаа гэгээнтнүүдийн төлөө залбирсан. Бурханы 
бошиглогчдыг сүнслэг өдөөлт хүсэн залбираад, 
заавар хүлээн авч, түүнийхээ дагуу үйлдэхийг нь 
харах боломжууд надад олдож байлаа.

Тэднийг хайрлаж, үйлчилдэг хүмүүсийнхээ 
төлөө олонтоо залбирч байхыг би харж байсан. 
Тэдний бусдын төлөөх санаа зовнил сүнслэг 
өдөөлтүүдийг хүлээн авахад зүрх сэтгэлийг нь 
нээж өгдөг мэт санагддаг. Энэ нь та нарын хувьд ч 
үнэн байж болно.

Сүнслэг өдөөлтүүд нь Их Эзэний өмнөөс бусдад 
тохинуулахад бидэнд тусалдаг. Та нар надтай 
адил үүнийг харж байсан. “Тойрогтоо хэн нэгэнд 
тусламж хэрэгтэй байна гэж сонсоод, туслахаар 
очих бүрд танай эхнэр түрүүлээд оччихсон байдаг. 
Эхнэр чинь өөрийнх нь амьдрал хэцүү үед ч гэсэн 
яаж тэгж чаддаг юм бэ?” гэж манай бишоп надад 
нэг удаа хэлж билээ.

Миний эхнэр Их Эзэний хаант улсын бүх агуу 
тохинуулагчтай адил. Агуу тохинуулагчид хоёр 
зүйлийг хийдэг мэт надад санагддаг. Тэд Ариун 
Сүнсийг өөрсдийн байнгын хамтрагчаар байлгаж 
чаддаг. Мөн тэд Христийн цэвэр хайр болох 
энэрлийн бэлгийг хүртэх эрхтэй байдаг. Тэд Их 
Эзэнийг хайрлах хайрын үүднээс үйлчлэхдээ 
эдгээр бэлгийг ашигласнаар уг бэлгүүд нь тэдэнд 
өсөн нэмэгддэг.
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Залбирал, сүнслэг өдөөлт, Их Эзэний хайрын 
бидний үйлчлэлд хамтран ажилладаг арга зам нь 
миний хувьд дараах үгсээр бүрэн илэрхийлэгддэг.

“Хэрэв та нар Миний нэрээр юуг ч Надаас гуйвал, 
Би түүнийг чинь хийнэ.

Хэрэв та нар Намайг хайрладаг бол, Миний 
тушаалуудыг сахь.

Би Эцэгээсээ гуйхад, Тэр та нарт өөр Туслагчийг 
өгнө. Тэр нь та нартай үүрд хамт байна.

Тэр бол үнэний Сүнс мөн бөгөөд Түүнийг 
харахгүй, мэдэхгүйгээсээ болж, ертөнц Түүнийг 
хүлээж авч чадахгүй. Харин та нар Түүнийг 
мэднэ. Яагаад гэвэл Тэр та нартай хамт үргэлж 
байх бөгөөд та нарын дотор байна.

Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар уруу 
ирнэ.

Хэсэг хугацааны дараа ертөнц Намайг дахиж 
харахгүй. Харин та нар Намайг харна. Яагаад 
гэвэл Би амьд байна. Та нар ч амьд байна.

Би Өөрийн Эцэг дотор, та нар Миний дотор, Би та 
нарын дотор байхыг та нар тэр өдөр мэдэх болно.

Миний тушаалуудыг сахидаг хүн Намайг 
хайрлагч мөн. Намайг хайрладаг хүн Миний Эцэгт 
хайрлагдана. Би тэр хүнийг хайрлаж, Өөрийгөө 
түүнд илчилнэ” (Иохан 14:14–21).

Эцэг таныг төдийгүй, таны сэтгэлийг мөн таны 
эргэн тойрон дахь хүн бүрийн сүнслэг болон 
зуурдын хэрэгцээг яг энэ мөчид мэддэг гэсэн 
хувийн гэрчлэлээ би хуваалцаж байна. Ариун 
Сүнсний бэлэгтэй, уг адислалыг гуйдаг, үүнийг 
авахуйц зохистой байхыг эрэлхийлдэг бүх хүнд 
Эцэг, Хүү хоёр Ариун Сүнсийг илгээж байгаа 
гэдгийг би гэрчилж байна. Эцэг, Хүү, Ариун 
Сүнсний хэн нь ч бидний амьдралд Өөрсдийгөө 

хүчлэн оруулдаггүй. Бид сонгох эрх чөлөөтэй. Их 
Эзэн бүгдэд хандан

“Харагтун, Би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. 
Хэрэв хэн нэгэн нь Миний дууг сонсоод хаалгаа 
нээвэл, Би түүний дотор орж, түүнтэй хамт, тэр 
Надтай хамт хооллоно.

Би ялж, Эцэгийнхээ хамт Түүний сэнтийд 
заларсны адил Надтай хамт Миний сэнтийд 
залрахыг ялагчид соёрхоно.

Сүнс юу айлддагийг чихтэй нэгэн нь сонсогтун” 
(Илчлэлт 3:20–22) хэмээн хэлсэн.

Танд өгөөмрөөр илгээгддэг Сүнсний дуу хоолойг 
сонсоосой хэмээн би бүх зүрх сэтгэлээрээ залбирч 
байна. Та Түүнийг хүлээн авахаар зүрх сэтгэлээ 
үргэлж нээлттэй байлгаасай гэж би залбирч 
байна. Та үнэн хүсэлтэйгээр, Есүс Христэд итгэх 
итгэлтэйгээр сүнслэг өдөөлтийг гуйх юм бол 
үүнийг Их Эзэний арга замаар, Түүний цагт 
хүлээн авах болно. Бурхан залуу Иосеф Смитийн 
төлөө үүнийг хийсэн. Тэр өнөөдөр манай амьд 
бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоний 
төлөө үүнийг хийдэг. Бурхан таныг Өөрийнхөө 
өмнөөс бусад хүүхдэдээ үйлчлүүлэхээр тэдний 
зам дээр байрлуулсан юм. Би үүнийг зөвхөн 
өөрийн нүдээр хараад зогсохгүй, Сүнс зүрх 
сэтгэлд минь илүү хүчтэй шивнэсэн болохоор 
мэддэг юм.

Би дэлхий дээрх болон сүнсний дэлхий дээрх 
Бурханы бүх хүүхдийг хайрладаг Эцэгийн болон 
Түүний Хайрт Хүүгийн хайрыг мэдэрч байсан. Би 
Ариун Сүнсний тайтгарал, зааврыг мэдэрч байсан. 
Та нарт Сүнсийг хамтрагчаараа байлгахын баяр 
баясгалан байгаасай хэмээн би залбирч байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. “Abide with Me; ’Tis Eventide,” Hymns, no. 165.
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Урт	хугацааны	дараа	эдгээр	өчүүхэн	мэт	
санагдах	зүйл	нь	агуу	зүйлсийг	авчирна	гэдгийг	
бидэнд	сануулж	байх	хэрэгтэй.

I.
Хайрт ах, эгч нар аа, 
би та нартай л адил 
энэ цаг мөчийн захиас, 
хөгжим, мэдрэмжээр 
хөглөгдөж, гэгээрэн, 
урам зориг авлаа. 
Би энэ цаг мөчид та 
бүхний өмнөөс бид 
бүгдэд хүч чадлын 
үр нөлөөг авчирсан 
Их Эзэний зэмсэг 
болсон ах, эгч нартаа 

талархлаа илэрхийлж байна.

Христийн амилсны баярын ням гаргийн өдөр 
энд сууж байгаа хүмүүст хандан үг хэлэх гэж 
байгаадаа би баяртай байна. Бид өнөөдөр 
бусад Христэд итгэгчтэй хамт Их Эзэн Есүс 
Христийн Амилалтыг тэмдэглэж байгаа билээ. 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүдийн хувьд Есүс Христийн бодит 
Амилалт нь бидний итгэлийн тулгуур юм.

Бид Библи, Мормоны Ном хоёр дээрх Есүс 
Христийн Амилалтын бодит түүхийн аль алинд 
итгэдэг учраас үүнтэй адилхан олон амилалт 
энэ дэлхий дээр амьдарч байсан бүх мөнх бус 
хүмүүнд тохиолдоно гэсэн судрын олон сургаалд 
ч мөн адил итгэдэг. Энэ амилалт нь бидэнд 
төлөөлөгч Паулын нэрлэснээр “амьд найдвар[ыг]” 
(1 Петр 1:3) өгдөг. Тэрхүү “амьд найдвар” нь 
үхэл бол бидний амьдралын төгсгөл биш, харин 
Тэнгэрлэг Эцэгийн маань хүүхдүүдийнхээ авралд 
зориулсан нигүүлсэнгүй төлөвлөгөөний дагуу 
зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай алхам гэсэн 

итгэл үнэмшил юм. Тэрхүү төлөвлөгөөний дагуу 
мөнх бус амьдралаас үхэшгүй байдал руу шилжих 
шаардлагатай. Тэрхүү шилжилтийн төвд энэхүү 
Христийн амилсны баяраар тэмдэглэж байгаа 
бидний Их Эзэн, Аврагчийн Амилалтын ачаар 
үхлийн нар жаргаж, өглөөний нар мандсан явдал 
байдаг билээ.

II.
Элиза Р.Снөүгийн бичсэн дууллын дараах үгсийг 
бид ийн дуулал болгон дуулдаг.

  Эл авралын төлөвлөгөө
  Агуу төгс төгөлдөр.
  Ивээл, хайр, энэрэл нь хамтдаа
  Бүгд эгшиг хөг нийлнэ!1

Бид тэрхүү бурханлаг загвар, хөгийг 
гүйцэлдүүлэхийн тулд энэхүү чуулгантай адил 
цуглаануудад цугларан, нэг нэгэндээ зааж, 
урамшуулан дэмждэг.

Энэ өглөө надад Мормоны Номд цэдэгдлэгдсэн 
Алмагийн хүү Хиламандаа заасан зүйлийг хэлэх 
үгэндээ ашиглах нь зүйтэй гэсэн бодол төрсөн. 
Тэрээр “өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүдээр агуу их 
зүйлүүд улиран авчрагддаг” (Алмa 37:6) хэмээн 
заасан.

Есүс Христийн сайн мэдээ бидэнд олон өчүүхэн 
бөгөөд энгийн зүйлийг заадаг. Урт хугацааны 
дараа эдгээр өчүүхэн мэт санагдах зүйл нь агуу 
зүйлсийг авчирна гэдгийг бидэнд сануулж байх 
хэрэгтэй. Тэргүүн Зөвлөл болон бусад хүндэт 
багш нар энэ сэдвээр олон үг хэлсэн байдаг. 
Энэхүү сэдэв маш чухал тул би энэ талаар дахин 
нэг удаа үг хэлэх хэрэгтэй гэж мэдэрлээ.

Өглөөгүүр явж байгаад харсан нэг зүйл өчүүхэн 
хийгээд энгийн зүйлс цаг хугацааны явцад хэрхэн 

Өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлс

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ
ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªÂËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªÂËªÕ
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хүчтэй байж болохыг надад сануулсан юм. Энэ 
бол миний авсан зураг. Явган хүний өргөн бөгөөд 
бат бөх бетонон зам хагарсан байна. Энэ нь том, 
хүчтэй түлхэлтийн үр дүн байсан болов уу? 
Үгүй ээ. Ийнхүү хагарсан нь хажуугийн модны 
үндэсний нэгэн жижиг салаа бага багаар түрж 
урган, гарч ирснээс болсон байлаа. Харин энэ бол 
өөр гудамжинд харсан үүнтэй адил жишээ юм.

Эдгээр хүнд бетонон замыг хагалсан зүйлийн 
түлхэлтийн хүчийг өдөр өдрөөр, бүр сар сараар 
хэмжих боломжгүй хэтэрхий бага ч хэсэг цаг 
хугацааны явцад үзүүлэх нөлөө нь гайхалтай 
хүчтэй байсан билээ.

Үүнтэй адил судрууд болон амьд бошиглогчдын 
заадаг өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлс цаг хугацааны 
явцад хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Бидэнд заасанчлан, 
судраас суралцах үйл явцыг өдөр тутмын 
амьдралынхаа нэг хэсэг хэмээн тооцно уу. Эсвэл 
итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтний хувьд хувийн 
болон өвдөг сөгдөн хийх гэр бүлийн залбирлыг 
тогтмол хийх ёстой зүйл гэж үзнэ үү. Түүнчлэн, 
өсвөр үеийнхэнд зориулсан семинар болон 

залуучуудад зориулсан институтэд суух талаар 
бодож үз. Хэдийгээр эдгээр зүйл нь өчүүхэн 
бөгөөд энгийн мэт байж болох ч цаг хугацааны 
явцад хүчтэй сүнслэг түлхэц, өсөлт болох юм. 
Учир нь ерөнхийлөгч Айрингийн тайлбарласнаар 
эдгээр өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйл бүр биднийг 
гэгээрүүлж, үнэн рүү хөтөлдөг Ариун Сүнсний 
нөхөрлөлийг урин авчирдаг.

Сүнслэг түлхэц, өсөлтийн өөр нэгэн эх сурвалж 
бол бүр өчүүхэн мэт санагдаж болох гэм нүглээ 
үргэлж наманчлах явдал юм. Өөрөө өөрийгөө 
үнэлж дүгнэх нь бидэнд хэрхэн алдсанаа болон 
хэрхэн сайжруулж болохоо олж харахад тусалж 
болно. Ийм наманчлалыг долоо хоног тутам ариун 
ёслолоос хүртэхээсээ өмнө хийсэн байх ёстой. 
Энэ үйл явцад бодож үзэх ёстой сэдвүүдийг “Have 
I Done Any Good?” дуулалд өгсөн байдаг.

Өнөөдөр би дэлхийд ямар нэгэн сайн юм хийв үү?
Тусламж хэрэгтэй хэн нэгэнд туслав уу?
Уйтгар гунигт автсан хэн нэгнийг би хөгжөөж, 
хэн нэгнийг баярлуулав уу?
Хэрэв үгүй бол би үүргээ биелүүлээгүй хэрэг.
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Миний ачаар хэн нэгний
ачаа дарамт өнөөдөр хөнгөрсөн үү?
Өвчтэй болон зовж зүдэрсэн хүмүүст зохих ёсоор 
тусалсан уу?
Өөрөө би сайхан сэтгэл гарган туслав уу?2

Мэдээж, эдгээр нь өчүүхэн зүйл ч Алмагийн 
өөрийн хүү Хиламанд “Мөн Их Эзэн Бурхан 
өөрийн агуу хийгээд мөнхийн зорилгуудыг 
тохиолдуулах аргаар ажилладаг; мөн маш өчүүхэн 
аргаар Их Эзэн … олон бодгалийн авралыг 
авчирдаг” (Алма 37:7) хэмээн заасан зүйлийн сайн 
жишээ юм. 

Ерөнхийлөгч Стивэн С.Вилрайт Хавай дахь 
Бригам Янгийн Их Сургуульд үг хэлэхдээ 
Алмагийн заасан зүйлийн талаар дараах сүнслэг 
тайлбарыг өгчээ. “Биднийг итгэлээ хөгжүүлэн, 
өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсийг дагах үед өдөр 
тутмын жижигхэн гайхамшигт зүйлсээр, харин 
цаг хугацааны явцад агуу гайхамшигт ажлаар 
адисалдаг Их Эзэний дагадаг загварыг Алма 
хүүдээ нотолсон юм.”3

Ахлагч Ховард В.Хантэр “бид дэлхийнхний 
агуу зүйлстэй холбож ойлгодог зүйлсийн 
оронд ихэвчлэн өдөр тутмын үүрэг даалгавраа 
гүйцэтгэснээр … бусдын амьдралд хамгийн агуу 
эерэг нөлөөг үзүүлдэг”4 хэмээн заасан.

Энэхүү зарчмын талаарх нэгэн үнэмшилтэй 
шашны бус сургаалыг Индиана мужийн сенатор 
Дан Көүтс “Хүмүүний амьдралыг, бүр улс орныг 
хүртэл өөрчлөх тэрхүү ганц агуу шийдвэрийг 
гаргахад хийгддэг ганцхан бэлтгэл ажил бол хувь 
хүний ганцаараа хэдэн зуун, бүр хэдэн мянган 
удаа өөрөө ч мэдэлгүй хийсэн, хэн болохыг нь 
тодорхойлсон, ач холбогдолгүй мэт санагдсан 
шийдвэрүүд байдаг юм”5 хэмээн өгсөн байдаг. 

Тэдгээр “ач холбогдолгүй мэт” ганцаараа гаргасан 
шийдвэрт цаг заваа хэрхэн ашигладаг, зурагтаар 
болон интернэтээр юу үздэг, юу уншдаг мөн ажил 
дээрээ болон гэртээ байхдаа өөрсдийгөө ямар 
уран зураг, дуу хөгжмөөр хүрээлүүлдэг, ямар зугаа 
цэнгэл эрэлхийлдэг зэргээс гадна үнэнч шударга 
байх амлалтаа хэрхэн хэрэгжүүлдэг гэх мэт ордог. 
Өөр нэгэн өчүүхэн бөгөөд энгийн мэт зүйл бол 
бусадтай харилцахдаа эелдэг боловсон бөгөөд 

урам зоригтой байх явдал юм.

Эдгээр хүсүүштэй, өчүүхэн бөгөөд энгийн 
зүйлийг тогтмол, байнга хийж заншихгүй 
бол тэдгээрийн аль нь ч биднийг өргөхгүй. 
Ерөнхийлөгч Бригам Янг “Бидний амьдрал 
өчүүхэн бөгөөд энгийн нөхцөл байдлуудаас 
бүрддэг бөгөөд тэдгээрийг нэгтгэх юм бол нэгэн 
том зүйл болж, хамтдаа эрэгтэй, эмэгтэй хүний 
бүхэл бүтэн амьдралыг нэгтгэн дүгнэдэг”6 хэмээн 
хэлсэн.

Биднийг хэвлэл мэдээллийн нөлөөлөл, соёлын 
доройтол хүрээлж байгаа бөгөөд хэрэв тэдгээрийг 
үргэлж сөрөн зогсож байхгүй бол бидний үнэт 
зүйлсийг уруудуулах болно. Харин бид мөнхийн 
зорилгодоо хүрэхээр дээшээ явахын тулд үргэлж 
сэлүүрдэж байх ёстой. Хэрэв бид сэлүүрдэж 
байгаа багийн нэг хэсэг болон хамт сэлүүрдэж 
байгаа бол энэ нь тус болно. Энэ жишээг цааш 
үргэлжлүүлэн ярья. Урсгал маш хүчтэй байгаа 
тул хэрэв бид байнга урагш явах гэж хичээхгүй 
мөн сэлүүрдэхээ боливол биднийг урсгал доошоо, 
хүсээгүй газар руу аваачих нь гарцаагүй.

Асар том үр дүн дагуулсан өчүүхэн мэт үйл 
явдлын талаар дурдсаныхаа дараа Нифай “Мөн 
бид тийн өчүүхэн арга замаар Их Эзэн агуу үйл 
хэргүүдийг тохиох болгож чадахыг харав” (1 
Нифай 16:29) хэмээн бичсэн. Хуучин Гэрээнд 
үүний талаарх мартагдашгүй жишээ өгөгдсөн 
байдаг. Уг номоос бид израильчууд хэрхэн галт 
могойнуудад баригдсан талаар уншиж болно. 
Олон хүн тэдэнд хазуулан үхсэн (Тооллого 21:6-г 
үзнэ үү). Мосе могойг зайлуулахаар залбирахдаа 
“галт могой хийж, түүнийг шургаагны оройд 
байрлуулагтун” гэсэн сүнслэг өдөөлт хүлээн 
авчээ. “Хэрвээ хэн нэгэн хүнийг могой хатгасан 
байвал, тэр хүн хүрэл могойг хараад амьдарч 
байлаа” (9-р шүлэг). Ийм жижигхэн зүйл ийм 
гайхамшигтай үр дүнд хүргэсэн билээ! Тийм ээ, 
Их Эзэнийг эсэргүүцсэн хүмүүст энэ жишээг зааж 
байхдаа Нифайн тайлбарлан хэлсэн шиг Их Эзэн 
тэднийг эдгээх энгийн арга замыг бэлдсээр байхад 
“уг замын энгийн байдал эсвэл үүний амархны 
учир тэдгээрээс эрсэдсэн нь олон байв” (1 Нифай 
17:41).

Тэрхүү жишээ, сургамж өгөх арга зам энгийн 
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эсвэл зарлигласан үүрэг даалгавар амархан байх 
нь зөв шударга хүсэл эрмэлзэлдээ хүрэхэд чухал 
бус гэж байгаа юм биш ээ.

Үүнтэй адил, бага ч гэсэн дуулгаваргүй үйлдэл 
хийх эсвэл зөв шударга үйлийг өчүүхэн ч 
гэлээ дагахгүй байх нь биднийг зайлсхийхийг 
сэрэмжлүүлсэн үр дагавар руу доош чирэх болно. 
Мэргэн ухааны үг үүний жишээг харуулдаг. 
Үүний адил, нэг тамхи, нэг балга согтууруулах 
ундаа эсвэл нэг тун хар тамхины биед үзүүлэх 
нөлөөг хэмжих боломжгүй. Гэхдээ хэсэг 
хугацааны дараа үзүүлэх нөлөө нь их бөгөөд 
буцах боломжгүй билээ. Модны үндэс бага багаар 
түрж тэлсээр явган замыг хагалсан гэдгийг сана. 
Нэг л зүйл тодорхой байдаг. Хар тамхи гэх мэт 
бие махбодыг хордуулдаг эсвэл порнографыг 
харуулсан материал зэрэг бодол санааг маань 
доройтуулдаг аливаа донтуулагч зүйлсээс 
анхнаасаа, бүр нэг удаа ч атугай хүртэхгүй байх 
юм бол аймшигт үр дагавраас нь бүрэн зайлсхийх 
боломжтой.

Олон жилийн өмнө ахлагч М.Рассэлл Баллард 
Ерөнхий чуулганы оролцогчдод “өчүүхэн бөгөөд 
энгийн зүйлс хэрхэн хүмүүсийн авралд хөнөөлтэй 
байж болохыг” тайлбарласан. Тэрээр “Нарийхан 
мяндас эхлээд ээрсэн утас, дараа нь сүлжсэн утас, 
эцэст нь олс болдгийн адил эдгээр өчүүхэн зүйлс 
нийлснээр таслах боломжгүй бат бөх болдог. 
Өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсийн сүнслэг байдлыг 
хөгжүүлдэг хүчийг үргэлж санаж явбал зохино. 
Үүний зэрэгцээ, Сатан өчүүхэн бөгөөд энгийн 
зүйлсийг урмыг маань хугалж, биднийг зовлон 
шаналалд унагахын тулд ашиглана гэдгийг мөн 
адил санах ёстой”7 хэмээн заасан.

Ерөнхийлөгч Вийлрайт үүнтэй адил 
сэрэмжлүүлгийг Хавай дахь БЯИС-ийн 
сонсогчдод өгсөн. “Өчүүхэн бөгөөд энгийн 
зүйлсийг хийхгүй бол итгэл суларч, гайхамшгууд 
байхаа больж, Их Эзэн болон Түүний хаант улс 
өөд өсөн хөгжих явц эхлээд зогсонги болж, дараа 
нь Бурханы хаант улсын оронд материаллаг эд 
зүйлс, дэлхийн нэр төрийг эрэлхийлэх болсноор 
нуран унадаг.”8

Бидний сүнслэг өсөлт хөгжилд хор хөнөөлтэй 
байж болох хуримтлагдсан сөрөг үр дагавраас 

хамгаалахын тулд бид өчүүхэн бөгөөд энгийн 
зүйлсийн сүнслэг загварыг дагах ёстой. Ахлагч 
Дэвид А.Бэднар БЯИС-ийн эмэгтэйчүүдийн 
чуулган дээр “Бид шаардагдахаас илүү их ус 
цутгаж, цацаж байхын оронд бага багаар хөрсөнд 
ус дуслуулан бороожуулах арга барилаас энэхүү 
сүнслэг загварын мөн чанар, ач холбогдлын талаар 
олон зүйлийг сурч болно” хэмээн энэ зарчмыг 
тайлбарласан байна.

Тэрээр “Тогтмол дуслуулан гоожуулах үед ус 
газрын гүнд шингэж, хөрсний чийгшилтийн өндөр 
түвшин ургамлын ургах нөхцөлийг тохиромжтой 
болгож өгдөг. Үүнтэй адил, хэрэв та бид анхаарлаа 
төвлөрүүлэн сүнслэг тэжээлийг дусал дуслаар 
тогтмол хүлээн авах юм бол сайн мэдээний үндэс 
бидний бодгальд гүн гүнзгий нэвтрэн орж, бат бөх 
байрлалаа олон бэхжих бөгөөд ер бусын, амтат 
үр жимсийг өгөх болно” гэх нэмэлт тайлбарыг 
хийлээ.

Тэрээр үргэлжлүүлэн “Өчүүхэн бөгөөд энгийн 
зүйлс агуу зүйлсийг тохиолгон авчирдаг сүнслэг 
загвар нь Их Эзэн Есүс Христ болон Түүний сайн 
мэдээн дэх тогтвортой бөгөөд тууштай байдал, 
улам бүр гүнзгийрэх сүсэг бишрэл, илүү бүрэн 
дүүрэн хөрвөлтийг бий болгодог”9 гэж хэлжээ.

Бошиглогч Иосеф Смит энэхүү зарчмыг одоо 
Сургаал ба Гэрээнд орсон дараах үгсээр заасан. 
“Хүмүүн тэдгээрийг жижиг зүйлүүд хэмээн бүү 
тооцог; учир нь эдгээр зүйлүүдээс хамаарах, 
гэгээнтнүүдэд холбогдох … их зүйл тэнд буй.” (С 
ба Г 123:15)

Сүмийг Миссурид зохион байгуулах гэсэн эхэн 
үеийн оролдлоготой холбоотой Их Эзэн “бүх 
зүйл тэдний цаг үед тохиохоор ирэх ёстой” (С ба 
Г 64:32) учраас тэвчээртэй бай хэмээн зөвлөсөн. 
Дараа нь Тэрээр “Иймийн тул, сайныг үйлдэхэд 
шантрамтгай бүү бай, учир нь та нар агуу ажлын 
суурийг тавьж байна. Агуу болох тэрхүү зүйл 
жижиг зүйлүүдээс гарч ирдэг” (С ба Г 64:33) 
гэсэн энэхүү агуу сургамжийг өгсөн билээ.

Бид бүгдээрээ ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоний 
“гэрээт зам дээр”10 урагш явах урилгыг 
дагах хүсэлтэй гэдэгт би итгэдэг. Бид Есүс 
Христийн сайн мэдээний болон Түүний Сүмийн 
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удирдагчдын заасан “өчүүхэн зүйлсийг” тогтмол 
дагах үед бидний хийхээр амласан амлалт 
хүчирхэгждэг юм. Би Христийг гэрчлэн, Түүний 
гэрээт замаар явахыг эрэлхийлдэг бүх хүмүүний 
дээр Түүний адислалыг урин авчирч байна. Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен. 
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Ирэх	өдрүүдэд	Ариун	Сүнсний	заан	чиглүүлж,	
удирдаж,	тайтгаруулж,	байнга	хамт	байх	
нөлөөгүйгээр	сүнслэгээр	оршин	тогтнох	
боломжгүй	байх	болно.

Ерөнхий чуулганы 
энэ ням гарагт 
та бүхэнтэй хамт 
Христийн амилсны 
баярыг тэмдэглэх 
нь ямар гайхалтай 
боломж вэ! Энэ дэлхий 
дээр амьдарч байсан 
хамгийн чухал нэгнийг 
шүтэн биширч, 
дэлхийд тохиолдсон 
хамгийн чухал үйл 
явдлыг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэхээс өөр илүү тохиромжтой зүйл гэж юу 
байх билээ дээ. Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдийн хувьд бид 
Гетсеманийн цэцэрлэгт хэмжээлшгүй Цагаатгалаа 
эхлүүлсэн Түүнийг шүтэн биширдэг. Тэрээр 
бидний хүн нэг бүрийн гэм нүгэл, сул талын төлөө 
зовж шаналахыг хүссэн бөгөөд энэ нь Түүний 
“сүв бүрээс цус [шүүрэхэд]” хүргэсэн юм.1 Тэр 
Калварийн загалмайд цовдлогдож2, гурав дахь 
өдрөө амилсан бөгөөд бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүдээс хамгийн анх амилсан нь байв. Би 
Түүнд хайртай бөгөөд амьд гэдгийг нь гэрчилж 
байна! Тэр Сүмээ удирдан чиглүүлдэг.

Гэтэлгэгчийн маань хэмжээлшгүй Цагаатгал 
байгаагүй бол бидний нэг нь ч Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
хэзээ нэгэн өдөр эргэн очих найдвар үгүй 
байх байсан. Тэр амилаагүй бол үхэл бидний 
амьдралын төгсгөл байх байсан. Аврагчийн маань 
Цагаатгал бүх хүнд мөнх амьдралыг боломжтой, 
үхэшгүй байдлыг бодитой болгосон билээ.

Түүний ер бусын номлолын болон дагагчдадаа 

өгдөг амар амгалангийн ачаар миний эхнэр 
Вэнди бид хоёр 2018 оны 1-р сарын 2-ны шөнө 
ерөнхийлөгч Томас С.Монсонг насан эцэслэснийг 
мэдэгдсэн утасны дуудлагаар нойрноосоо 
сэрэхдээ тайтгарал мэдэрч байсан.

Бид ерөнхийлөгч Монсонг ямар их үгүйлэн 
санана вэ! Бид түүний амьдрал, өвийг хүндэтгэдэг. 
Сүнслэг байдлын хувьд агуу нэгэн тэрээр өөрийг 
нь мэддэг бүх хүнд болон өөрийнхөө хайрладаг 
Сүмд мартагдашгүй мөнхийн ул мөрөө үлдээсэн 
билээ.

2018 оны 1-р сарын 14-ний ням гарагт Солт Лэйк 
ариун сүмийн дээд танхимд Тэргүүн Зөвлөл 
Их Эзэний байгуулсан энгийн атлаа ариун 
нандин загвараар дахин зохион байгуулагдсан. 
Тэгээд өчигдрийн онцгой ариун хуралдаан дээр 
Сүмийн дэлхий даяарх гишүүд гараа өргөн, 
төлөөлөгчдийн гүйцэтгэсэн энэхүү үйл хэргийг 
баталлаа. Би та бүхний дэмжлэг туслалцаанд 
даруухнаар талархаж байна.

Миний өмнө энэхүү дуудлагад үйлчилсэн 
хүмүүст би бас баярлаж явдаг. Би Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгад 34 жил үйлчилж, Сүмийн 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн 16 ерөнхийлөгчийн 
аравтай нь харилцаа холбоотой байх боломжтой 
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Сүмд болон бидний амьдралд зориулсан илчлэлт
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байсандаа баярладаг. Би тэдний хүн нэг бүрээс 
асар ихийг сурч авсан.

Би мөн өвөг дээдэстээ маш их өртэй. Миний 
бүх элэнц хуланц наймуулаа Европт байхдаа 
Сүмд хөрвөгдсөн. Эдгээр тууштай шийдэмгий 
бодгаль тус бүр Сион руу ирэхийн тулд бүхнээ 
золиосолсон. Дараа дараагийн үе удмын өвөг 
дээдсийн маань зарим нь үнэнч байгаагүйн 
улмаас би сайн мэдээнд төвлөрсөн гэр оронд өсөж 
хүмүүжээгүй юм.

Би эцэг эхээ ихэд хайрлан хүндэлдэг байсан. 
Тэд миний хувьд маш эрхэм нандин байсан 
бөгөөд надад хамгийн чухал сургамжийг өгсөн. 
Надад болон ах, эгч, дүү нарт маань гэр орны 
аз жаргалтай амьдралыг бүтээж өгсөнд тэдэнд 
талархаад баршгүй. Гэхдээ үүний зэрэгцээ би 
жаахан байхдаа ч миний амьдралд ямар нэгэн 
зүйл дутагдаж байгааг мэддэг байсан юм. Нэгэн 
өдөр би нийтийн унаанд суугаад, Сүмийн тухай 
ном олж авахаар ХҮГ номын дэлгүүр рүү явж 
билээ. Би сайн мэдээний талаар суралцах дуртай 
байсан юм.

Би Мэргэн ухааны үгийг ойлгосныхоо дараа эцэг 
эхээ тэрхүү хуулийн дагуу амьдраасай гэж хүссэн. 
Тэгээд би жаахан байхдаа нэгэн өдөр гэрийнхээ 
зоорь руу орж, шилтэй архи бүрийг бетонон 
шалан дээр хага цохив. Би шийтгүүлэх байх гэж 
бодож байсан ч аав минь энэ талаар нэг ч үг 
дуугараагүй.

Би өсөж том болоод, Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөөний сүр жавхланг ойлгож эхэлсэн үедээ 
өөрөө өөртөө “Би дахиж Христийн мэндэлсний 
баярын бэлэг авахыг хүсэхгүй байна! Би зүгээр 
л ээж, аавтайгаа лацдан холбуулмаар байна” гэж 
олонтоо хэлдэг байв. Тэрхүү хүсэн хүлээсэн 
үйл явдал эцэг эхийг маань 80 хүрсний дараа л 
тохиосон. Би тэр өдөр мэдэрсэн баяр баяслаа 
бүрэн илэрхийлж чаддаггүй.3 Би өдөр бүр тэдний 
өөр хоорондоо болон надтай лацдан холбогдсон 
үеийн баяр баяслыг мэдэрдэг.

Би 1945 онд анагаахын сургуулд сурч байхдаа 
Данзэл Вайттай Солт Лэйкийн ариун сүмд 
гэрлэсэн юм. Бид есөн сайхан охин, эрдэнэ мэт 
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нэг хүүгээр адислагдсан. Өнөөдөр улам бүр өнөр 
өтгөн болж байгаа манай гэр бүл миний амьдрал 
дахь хамгийн агуу баяр хөөрийн нэг юм.

2005 онд, гэрлээд бараг 60 жил өнгөрсний дараа 
хайрт Данзэл маань зуурдаар нас нөгчсөн. Уй 
гашуугаасаа болоод би хэсэг хугацаанд юу ч 
хийх аргагүй болсон юм. Гэвч Христийн амилсны 
баярын захиас, амилалтын амлалт надад тусалсан.

Тэр үед Их Эзэн Вэнди Ватсоныг надад авчирсан 
билээ. Бид 2006 оны 4-р сарын 6-нд Солт Лэйкийн 
ариун сүмд лацдан холбуулсан. Би түүндээ 
хайртай! Тэр бол ер бусын эмэгтэй бөгөөд надад 
төдийгүй гэр бүлд маань мөн Сүмд бүхэлд нь агуу 
адислал юм.

Эдгээр адислал бүр Ариун Сүнсний өдөөлтийг 
эрэлхийлж, анхаарч үзсэний үр дүнд ирсэн. 
Ерөнхийлөгч Лорэнзо Снөү “Хожмын үеийн 
гэгээнтэн бүрд өгсөн гол давуу эрх бол Сүнсний 
илэрхийллийг амьдралынхаа өдөр бүр хүлээн авах 
бидний эрх юм” гэж хэлсэн.4

Намайг Сүмийн ерөнхийлөгчийн шинэ дуудлагаа 

авснаас хойш Сүнс миний оюун бодолд удаа 
дараа ойлгуулж байгаа зүйлсийн нэг бол Их Эзэн 
Өөрийн бодол, хүслийг илчлэхдээ хэчнээн их 
дуртай байдаг явдал юм. Илчлэлт хүлээн авах 
эрх нь Бурханы хүүхдүүддээ өгсөн хамгийн агуу 
бэлгүүдийн нэг билээ.

Ариун Сүнсний илэрхийллээр дамжуулан Их Эзэн 
бидэнд бүх зөв шударга зорилгоо биелүүлэхэд 
тусалдаг. Мэс заслын өрөөнд өвчтөн рүү харан, 
шинэ бөгөөд өмнө нь хийж байгаагүй мэс заслыг 
хэрхэн хийх билээ гэж тээнэгэлзэн зогсоход минь 
Ариун Сүнс уг арга барилыг оюун бодолд маань 
дэлгэн харуулдаг байсан.5

Вэндид тавих гэрлэх саналдаа хүч нэмэхийн 
тулд би түүнд “Би илчлэлтийн тухай мөн 
түүнийг хэрхэн хүлээн авахыг мэддэг” гэж хэлж 
билээ. Магтууштай нэг зүйл нь гэвэл, тэрээр 
бидний талаарх өөрийн илчлэлтийг аль хэдийн 
эрэлхийлж, хүлээгээд авчихсан байсан тул тийм 
гэж хэлэх зоригтой байв. Илчлэлт авах нь түүний 
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хувьд ердийн зүйл болохыг би хожим мэдсэн.
Би Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүний 
хувьд илчлэлт авахын төлөө залбирч, Их Эзэн 
миний оюун, зүрх сэтгэлд ярих бүрд Түүнд 
талархдаг байв.

Илчлэлт хүлээж авахын гайхамшгийг төсөөл 
дөө! Сүмийн дуудлага маань ямар ч байсан бай, 
бид Тэнгэрлэг Эцэгтээ хандан залбирч, заавар, 
удирдамж хүлээн авч, аюул болон анхаарал 
сарниулах зүйлсийн талаар анхааруулга авч, 
гагцхүү өөрсдийн хийж чадахгүй зүйлсийг хийх 
чадвартай болдог. Хэрэв бид Ариун Сүнсийг 
үнэхээр хүлээн авч, Түүний өдөөлтүүдийг ялган 
таньж, ойлгох талаар мэдэж авах юм бол их бага 
ямар ч асуудлуудад зааж чиглүүлэгдэх болно.

Би саяхан хоёр зөвлөхөө сонгох хэцүү 
даалгавартай тулгарсан. Хайрлаж хүндэтгэдэг 
арван хоёр эрээс ердөө хоёрыг нь би яаж сонгох 
билээ хэмээн гайхширч байсан.

Сүнслэг сайн удирдамж сайн мэдээлэл дээр 
үндэслэгддэгийг би мэддэг учраас төлөөлөгч 
бүртэй залбирч, ганцаарчлан уулзсан.6 Тэгээд 
би ариун сүмийн хувийн өрөөнд өөрийгөө 
тусгаарлан, Их Эзэний хүслийг эрэлхийлсэн юм. 
Ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс, ерөнхийлөгч Хэнри 
Б.Айринг нарыг Тэргүүн Зөвлөлд зөвлөхүүдээрээ 
үйлчлэхээр сонгохыг Их Эзэн надад зааварчилсан 
гэдгийг би гэрчилж байна.

Үүний адилаар, би ахлагч Гэррит В.Гонг, ахлагч 
Улиссэс Соарэс нарыг Их Эзэний төлөөлөгчөөр 
томилох дуудлагад Түүнийг сүнслэгээр нөлөөлсөн 
гэдгийг гэрчилж байна. Би тэднийг энэхүү 
үйлчлэлийн хосгүй ахан дүүгийн барилдлагаар 
халуун дотноор хүлээн авч байна.

Биднийг Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёрын чуулгын 
хамтарсан зөвлөлийн хувьд хуралдахад уулзалтын 
өрөөнүүд маань илчлэлтийн өрөөнүүд болж, 
тэнд Сүнс илт оршин байдаг. Биднийг ярвигтай 
асуудлуудтай тэмцэлдэж, төлөөлөгч бүр үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх үед сэтгэл хөдөлгөм 
үйл явц явагддаг. Бидний харах өнцөг эхэндээ 
өөр өөр байж болох ч нэг нэгнээ гэсэн хайр 
маань хувиршгүй байдаг. Бидний нэгдмэл байдал 
Их Эзэний Сүмээ гэсэн хүслийг ялган танихад 

тусалдаг юм.

Уулзалтуудад маань олонх хэзээ ч захирч 
ноёрхдоггүй! Бид нэгдмэл болох хүртлээ нэг 
нэгнээ залбиран байж сонсон, харилцан ярилцдаг. 
Тэгээд биднийг бүрэн зөвшилцөлд хүрэхэд 
Ариун Сүнсний нэгтгэгч нөлөө үнэхээр сэтгэл 
хөдлөм байдаг. Бошиглогч Иосеф Смитийн “Бид 
сэтгэл санааны эв нэгдлээрээ Бурханы хүчийг 
олж авдаг”7 хэмээн заахдаа мэддэг байсан зүйл 
бидэнд тохиолддог. Тэргүүн Зөвлөлийн эсвэл 
Арван хоёрын чуулгын гишүүн нь Их Эзэнээс 
асууж лавлахгүйгээр Сүмд зориулан шийдвэр 
гаргадаггүй.

Ах, эгч нар аа, бид хэрхэн Их Эзэнд хэрэгтэй, 
Христтэй адил үйлчлэх эрэгтэй, эмэгтэйчүүд 
болж чадах вэ? Биднийг төөрөгдүүлдэг 
асуултуудын хариултыг бид хэрхэн олж авах 
вэ? Хэрэв Ариун ойн цоорхойд болсон Иосеф 
Смитийн гайхамшигтай туршлага бидэнд ямар 
нэгэн зүйл заадаг л бол тэр нь тэнгэр нээгдэж, 
Бурхан хүүхдүүддээ хандан ярьдаг явдал юм.

Бошиглогч Иосеф Смит бидэнд асуултууддаа 
шийд олохын тулд дагах загварыг бий болгосон. 
Хэрэв мэргэн ухаанаар дутвал Бурханаас гуйг 
гэсэн Иаковын амлалтаас Иосеф хүү урам авч, 
асуултаа Тэнгэрлэг Эцэгт хандан тавьсан.8 Тэр 
хувийн илчлэлт эрэлхийлсэн бөгөөд түүний эрэл 
энэхүү сүүлчийн эрин үеийг нээсэн билээ.

Үүний нэгэн адил, таны эрэл танд юуг нээж өгөх 
вэ? Танд ямар мэргэн ухаан дутагдаж байна вэ? Та 
мэдэх эсвэл ойлгох шаардлагатай ямар зайлшгүй 
хэрэгцээг мэдэрч байна вэ? Бошиглогч Иосефын 
үлгэр жишээг дага. Байнга очиж болох нам жим 
газар ол. Бурханы өмнө өөрийгөө даруусга. 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ зүрх сэтгэлээ уудал. Хариулт, 
тайтгарал авахаар Түүнд ханд.

Өөрийн асуудал, айдас, сул талуудын талаар, 
тийм ээ, бүр зүрхний хүсэл эрмэлзлийнхээ талаар 
Есүс Христийн нэр дээр залбир. Тэгээд сонс! 
Оюундаа ирэх бодол санааг бичиж ав. Төрсөн 
сэтгэгдлээ бичиж тэмдэглээд, хийхээр өдөөгдсөн 
үйл хэргүүдээ хийж дуусга. Та энэ үйл явцыг 
өдөр тутам, сар бүр, жил болгон давтан хийснээр 
“илчлэлтийн зарчимд өсөн [хөгжих]” болно.9
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Бурхан тантай ярихыг үнэхээр хүсдэг үү? Тийм ээ! 
“Түүнчлэн Миссури мөрний жам ёсны урсгалыг 
хүмүүн өчүүхэн гараа урагш сунган зогсоох буюу 
… Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн тэргүүн дээр 
тэнгэрээс доош юүлэгдэх Бүхнийг Чадагчийн 
мэдлэгт саад учруулж чадна гэж үү?”10

Та юу үнэн болох талаар эргэлзэх шаардлагагүй.11 
Та хэнд баталгаатай найдаж болохдоо эргэлзэх 
шаардлагагүй. Та хувийн илчлэлтээр дамжуулан 
Мормоны Ном бол Бурханы үг, Иосеф Смит бол 
бошиглогч бөгөөд энэ нь Их Эзэний Сүм юм гэсэн 
өөрийн гэрчлэлийг хүлээн авч чадна. Бусад хүний 
юу хэлэх, хийхээс үл хамааран, таны оюунд мөн 
зүрх сэтгэлд хүргэгдсэн юу үнэн болох талаарх 
гэрчлэлийг хэн ч авч чадахгүй.

Их Эзэн “Хэрэв чи асуух аваас, чи баяр хөөрийг 
авчирдаг, амьдралыг авчирдаг тэрхүү нууцууд 
хийгээд амар амгалангийн зүйлүүдийг мэдэж 
болохын тулд илчлэлт дээр илчлэлт мэдлэг дээр 
мэдлэг хүлээн авах болно” гэж амласан учраас 
би таныг хувийн илчлэлт хүлээн авах одоогийн 
сүнслэг ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд урьж байна.12

Тэнгэр дэх Эцэг тань таныг мэдээсэй хэмээн 
хүсэж байгаа асар олон зүйл бий. Ахлагч Нийл 
А.Максвэлл “Харах нүдтэй, сонсох чихтэй 
хүмүүст Эцэг, Хүү хоёр орчлон ертөнцийн 
нууцуудыг задалж байгаа нь тодорхой юм!” гэж 
заасан байдаг.13

Өсөн нэмэгдсэн цэвэр ариун байдал, ягштал 
дуулгавартай дагах, үнэн сэтгэлээсээ эрэлхийлэх, 
Мормоны Номонд байгаа Христийн үгэн дээр 
өдөр бүр найрлах,14 ариун сүм, гэр бүлийн 
түүхийн ажилд тогтмол цаг гаргаж байхтай 
адилаар тэнгэрийг нээх өөр юу ч байдаггүй.

Мэдээж хэрэг, заримдаа танд тэнгэр хаагдсан мэт 
санагдах үе гарч болно. Гэвч та үргэлжлүүлэн 
дуулгавартай байж, Их Эзэний өгсөн адислал бүрд 
талархаж, Түүний цагийг тэвчээртэй хүндэтгэх 
юм бол эрэлхийлсэн мэдлэг, ойлголт тань танд 
өгөгдөх болно гэдгийг би амлаж байна. Их 
Эзэний танд зориулсан адислал бүр, тэр байтугай 
гайхамшгууд өгөгдөх болно. Хувийн илчлэлт 
хүлээн авах нь адислал, гайхамшгуудыг авчирдаг.

Би ирээдүйн талаар өөдрөг үзэлтэй байдаг. 
Ирээдүйд бидний хүн бүр хөгжиж дэвших, хувь 
нэмрээ оруулах, сайн мэдээг дэлхийн дөрвөн зүгт 
хүргэх боломжуудаар дүүрэн байх болно. Гэхдээ 
би ирэх өдрүүдийн талаар ч бас мэддэг хашир 
хүн. Бид сөргөлдөөн улам өссөөр байгаа ярвигтай 
дэлхийд амьдарч байна. Байнга ашиглахад бэлэн 
байдаг сошиал медиа, 24 цагийн туршид гардаг 
мэдээ мэдээлэл биднийг хайр найргүй булж байна. 
Хэрэв үнэн рүү дайрч довтлох хүмүүсийн олон 
янзын үзэл бодол, зарчмыг анхааралтай шигшиж, 
ялган таних ямарваа нэгэн итгэл найдварыг бий 
болгоё гэвэл бид илчлэлт хүлээн авах талаар сурч 
мэдэх ёстой.

Бидний Аврагч бөгөөд Гэтэлгэгч Есүс Христ 
гайхамшигт үйлсийнхээ заримыг одоо төдийгүй 
Өөрөө дахин ирэх хүртлээ үйлдэх болно. Бурхан 
Эцэг, Түүний Хайрт Хүү хоёрын энэ дэлхийг 
сүр жавхлан, алдар суугаараа удирддагийг 
илтгэх ер бусын шинж тэмдгүүдийг бид олж 
харна. Гэвч ирэх өдрүүдэд Ариун Сүнсний заан 
чиглүүлж, удирдаж, тайтгаруулж, байнга хамт 
байх нөлөөгүйгээр сүнслэгээр оршин тогтнох 
боломжгүй байх болно.

Хайрт ах, эгч нар минь ээ, би та бүхнээс илчлэлт 
хүлээн авах сүнслэг чадвараа нэмэгдүүлээсэй 
хэмээн гуйж байна. Та бүхэн Христийн амилсны 
баярын энэ ням гаргийг амьдралын ирээдүйг 
тодорхойлох цаг үе болгоорой. Ариун Сүнсний 
бэлэгтэй байж, Сүнсний дуу хоолойг илүү олон 
удаа, илүү тодорхой сонсоход шаардагддаг сүнслэг 
ажлууд хийхийг сонго.

Христийн амилсны баярын энэ ням гарагт би 
Моронайн хамт та бүхнийг “Христэд ирж,” 
амьдралыг тань өөрчилж чадах мөн өөрчлөх 
Ариун Сүнсний бэлгээс өгсүүлээд “сайн бэлэг 
болгоноос барьж [авахад]” урьж байна.15

Бид Есүс Христийн дагалдагчид. Ариун Сүнсний 
танд байнга гэрчлэх хамгийн чухал үнэн бол Есүс 
бол Христ, амьд Бурханы Хүү гэсэн үнэн юм. Тэр 
амьд! Тэрээр Эцэгийн өмнө бидний өмгөөлөгч, 
Үлгэр дуурайл, Гэтэлгэгч маань билээ. Христийн 
амилсны баярын энэ ням гарагт бид Түүний 
цагаатгагч золиослол, бодит амилалт, тэнгэрлэг 
байдлын баярыг тэмдэглэдэг.
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Энэ бол бошиглогч Иосеф Смитээр дамжин 
сэргээгдсэн Түүний Сүм юм. Би та нарын хүн нэг 
бүрд хайртай гэдгээ илэрхийлж, эдгээр зүйлийг 
гэрчиллээ. Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Энэ	бол	Христийн	амилсны	баярын	ням	гараг.	
“Нас	барж,	оршуулагдаад	гурав	дахь	өдрөө	
амилсан”	амьд	Христийг	би	хүндэтгэлтэйгээр,	
хичээнгүйлэн	гэрчилж	байна.

Хүндэт ах, эгч нар аа, 
хөвгүүдээ бага байхад 
би унтахаас нь өмнө 
үнэрч нохойны тухай 
үлгэрийг ярин, “Христ 
энэ өдөр амилсан!”1 
гэх зэрэг дууллыг 
аялж өгдөг байсан юм. 
Заримдаа би үгийг 
нь хөгжилтэй болгон 
өөрчилж, “Одоо унтах 
цаг боллоо, халлелуяа” 

хэмээн дуулдаг байлаа. Хөвгүүд маань ихэвчлэн 
амархан унтчихдаг байсан бөгөөд ядаж л намайг 
өөрсдийг нь унтчихсан юм шиг харагдвал 
дуулахаа болино гэдгийг мэддэг байв.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон хайрт хонгор 
Сьюзаны минь хажууд миний гарыг зөөлхөн гэгч 
атган, намайг Их Эзэний энэхүү ариун нандин 
дуудлагад дуудахад би мэгдэн гайхсан бөгөөд 
өнгөрсөн хэдэн өдөр намайг олон удаа нулимс 
дуслуулахад хүргэсэн энэ мэдрэмжийг би үгээр, 
тэр тусмаа өөрийнхөө үгээр хэрхэн илэрхийлэхээ 
мэдэхгүй байна.

Энэхүү Христийн амилсны баярын өдөр би 
“Халлелуяа” хэмээн баярлан дуулдаг. Амилсан 
Аврагчийн маань гэтэлгэгч хайрын дуу2 (биднийг 
Бурхантай болон нэг нэгэнтэй маань холбодог) 
гэрээнүүд болон (бидэнд эгэл хүнээ орхин, Ариун 
Сүнсний таталтанд автагдахад тусалдаг3) Есүс 
Христийн Цагаатгалхоёрыг хоорондоо хэрхэн 
харилцан зохицолддогийг магтан дуулдаг юм.

Бидний гэрээнүүд Аврагчийн Цагаатгалтай хамт 
боломж олгон, сайжруулдаг. Тэдгээр нь хамтдаа 
бидэнд зарим зүйлээс зууран барьж, заримыг 
нь тавьж явуулахад тусалдаг бөгөөд зөөлрүүлж, 
хамгаалж, ариусгаж, гэтэлгэдэг.

Ерөнхийлөгч Иосеф Смит “Дэлхий дээр 
цэдэглэдэг буюу холбодог хүч нь мөн тэнгэрт 
холбодог хэмээн бид ярьдаг нь нэн зоримог 
номлол юм гэж заримд нь санагддаг байж болох 
юм. Гэсэн хэдий ч, дэлхийн бүх үеүдэд, Их Эзэн 
жинхэнэ илчлэлтээр хүнд, эсвээс ямар нэг хэсэг 
хүнд санваарын эрин үеийг хэдийд ч өглөө гэсэн, 
энэхүү хүч цаг ямагт өгөгдсөөр ирсэн билээ”4 
хэмээн хэлсэн.

Энэ нь өнөөдөр ч өөрчлөгдөөгүй хэвээр. Өөр 
хаана ч байхгүй ариун нандин гэрээ, ёслолуудыг 
43 оронд байдаг Их Эзэний 159 ариун өргөөнд 
хүлээн авдаг. Амлагдсан адислалууд сэргээгдсэн 
санваарын түлхүүрүүд, сургаал, эрх мэдлээр 
дамжин ирдэг төдийгүй бидний итгэл, 
дуулгавартай байдал, Түүний Ариун Сүнсний 
амлалтуудыг тусгал болж бидний энэ цаг үед, энэ 
амьдралд болон үүрд мөнхөд ирдэг.

Дэлхий даяарх сүмийн маань бүх үндэстэн, 
ястан, хэлтэн хайрт ах, эгч нар аа, та бүхнийг 
алхам бүрдээ бодит итгэл, найдвар, энэрлийг 
үзүүлж байгаад талархал илэрхийлье. Сэргээгдсэн 
сайн мэдээний бүрэн байдлын талаар гэрчлэл, 
туршлагыг хуримтлуулж байгаад тань баярлалаа.

Хайрт ах, эгч нар аа, бид бие биентэйгээ 
холбоотой. Бид “эв нэгдэл хийгээд нэг нэгнийхээ 
зүг хандсан хайранд”5 болон бүх зүйлд мөн 
өөрийн байж болох хаана ч гэсэн6 нэгдэж чадна. 
Их Эзэн Есүс Христ бидний хүн нэг бүрийг хаана 
ч, ямар ч нөхцөлд байсан “ирж, хар”7 хэмээн 
урьдаг.

Их Эзэн Христ энэ өдөр амилсан
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Би энэ өдөр одоо байгаа болон бий болох 
бодгалийн бүх эрч хүч, чадавхаа8 Аврагчдаа, 
хайрт Сьюзандаа, гэр бүлдээ, Ах нартаа мөн 
хайрт ах, эгч нар та бүхний хүн нэг бүрийн төлөө 
зориулахаа даруухнаар амлаж байна.

Зохистой хийгээд мөнхийн бүх зүйл Ариун 
Сүнсний гэрчилснээр бидний хайртай Мөнхийн 
Эцэг, Түүний Хүү, Есүс Христ хоёр дээр 
болон Түүний Цагаатгалын бодит байдал 
дээр төвлөрдөг.9 Энэ бол Христийн амилсны 
баярын ням гараг. “Нас барж, оршуулагдаад 
гурав дахь өдрөө амилсан” амьд Христийг би 
хүндэтгэлтэйгээр, хичээнгүйлэн гэрчилж байна.10 

Тэр бол эхлэлд бидэнтэй хамт байсан, төгсгөл 
хүртэл бидэнтэй хамт байх тэрхүү Альфа ба 
Омега11 билээ.

Би бошиглогч Иосеф Смитээс эхлэн өнөөдөр 
бидний баяртайгаар дэмжин баталсан хайрт 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон хүртэлх хожмын 
үеийн бошиглогчдыг гэрчилж байна. Манай 
Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдийн дуулдгаар 
“Бошиглогчийг дага. Тэрээр замыг мэддэг.”12 Мөн 
би Мормоны Ном: Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ 

зэрэг ариун судруудад бошиглогдсоны дагуу “Их 
Эзэний хаант улс Мессиагийн Хоёр дахь ирэлтийн 
бэлтгэл болон дэлхий дээр дахин байгуулагдсан” 
гэдгийг гэрчилж байна.13 Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 
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Бошиглогчдыг	өгч	байгаа	нь	Бурханы	Өөрийн	
хүүхдүүдийг	хайрлах	хайрын	тэмдэг	юм.	Тэд	
Бурханы	болон	Есүс	Христийн	амлалт,	үнэн	
шинж	чанарыг	мэдүүлдэг.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
өчигдөр та нар намайг 
байгаа байгаа газраасаа 
дэмжин баталсанд би 
чин сэтгэлээсээ гүнээ 
талархаж байгаагаа 
илэрхийлмээр байна. 
Би Мосегийн адил уран 
үггүй, хэл яриа муутай 
гэж өөрийгөө мэдэрч 
байгаа ч Их Эзэний 
түүнд өгсөн дараах 
үгсээс тайтгарлыг олж 

байна.

“Хэн хүний амыг бүтээсэн бэ? Хэн хүнийг хэлгүй, 
эсвэл дүлий, хараатай, эсвэл сохор болгодог вэ? 
Эзэн Би биш гэж үү?

Тиймээс одоо яв! Би Өөрөө чиний амтай хамт 
байж, чиний юу хэлэхийг чамд заана” (Египетээс 
гарсан нь 4:11–12; мөн 10-р шүлгийг үзнэ үү).

Би түүнчлэн хайрт эхнэрийнхээ хайр, дэмжлэгээс 
тайвшрал олж байна. Тэр надад төдийгүй гэр 
бүлдээ сайн сайхны болон хайрын мөн Их Эзэнд 
бүхнээ зориулагчийн жишээг үзүүлсээр ирсэн. 
Би эхнэрээ бүхий л зүрх сэтгэлээрээ хайрладаг 
бөгөөд бидэнд үзүүлсэн эерэг нөлөөнд нь 
талархаж байдаг.

Ах, эгч нар аа, би ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсонийг дэлхий дээрх Бурханы бошиглогч 
гэдгийг та нарт гэрчлэхийг хүсэж байна. Би түүн 
шиг найрсаг бөгөөд хайраа үзүүлдэг хүнийг 

хэзээ ч харж байгаагүй. Би энэ ариун дуудлагыг 
гүйцэтгэх чадвартаа эргэлзэж байгаа ч энэ 
дуудлагыг өгөхдөө надад хандан хэлсэн үгс, 
харсан зөөлөн харц нь намайг Аврагчийн хайраар 
тэврэн авах мэт санагдсан. Ерөнхийлөгч Нэлсон, 
танд баярлалаа. Би таныг дэмжиж, хайрладаг.

Дэлхий дээр амьдарч байгаа энэ цаг үед 
бидэнд Их Эзэний хүслийг мэдэж мөн дагахыг 
эрэлхийлдэг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид 
байгаа нь адислал биш гэж үү? Бид амьдралд 
бэрхшээлтэй тулгардаг ч энэ дэлхий дээр 
ганцаараа биш гэдгээ мэдсэнээр тайтгардаг. 
Бошиглогчдыг өгч байгаа нь Бурханы Өөрийн 
хүүхдүүдийг хайрлах хайрын тэмдэг юм. Тэд 
Бурханы болон Есүс Христийн амлалт, үнэн шинж 
чанарыг Тэдний хүмүүст мэдүүлдэг. Би үүнийг 
хувийн туршлагаараа олж мэдсэн.

Арван найман жилийн өмнө, тухайн үед Тэргүүн 
Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх байсан ерөнхийлөгч 
Жэймс Э.Фауст эхнэр бид хоёртой утсаар ярьсан 
юм. Тэрээр биднийг Португальд номлолын 
ерөнхийлөгч болон ерөнхийлөгчийн хамтрагчаар 
үйлчлүүлэхээр дуудсан бөгөөд бидэнд уг номлол 
эхэлтэл ердөө сар хагасын хугацаа байгааг хэлсэн. 
Бид бэлтгэлгүй мөн өөрсдийн чадварт эргэлзэж 
байсан ч уг дуудлагыг хүлээн авсан. Тэр үед бид 
уг нутагт үйлчлэхэд шаардлагатай визийг авах 
тухайд хамгийн их санаа зовж байв. Яагаад гэвэл, 
урьд нь виз авахад 6-8 сар шаардагдаж байсныг 
бид мэдэж байсан юм.

Тэгэхэд ерөнхийлөгч Фауст Их Эзэн гайхамшгийг 
үйлдэж, бидний визний асуудлыг илүү хурдан 
шийдвэрлэх боломжийг олгоно гэсэн итгэл бидэнд 
байгаа эсэхийг асуув. Бид даруй “тийм” гэж 
хариулсан бөгөөд тэр даруй бэлтгэж эхэлсэн юм. 
Бид виз авахад шаардлагатай бичиг баримтуудыг 
аль болох хурдан бэлтгэн, гурван жаахан хүүхдээ 

Бошиглогчид Ариун Сүнсний хүчээр ярьдаг
ÀÕËÀÃ× ÓËÈÑÑÝÑ ÑÎÀÐÝÑ

ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ



124

аваад элчингийн газар руу явж билээ. Тэнд маш 
найрсаг эмэгтэй бидэнтэй уулзсан. Тэр бидний 
бичиг баримтыг шалган, бидний Португальд юу 
хийх гэж байгааг олж мэдээд, бидэн рүү эргэж 
харан “Та нар манай нутгийн хүмүүст үнэхээр 
туслах гэж байгаа юу?” гэж асуув. Бид баттайгаар 
“тийм” гэж хариулаад, Есүс Христийг төлөөлж, 
Түүнийг болон Түүний дэлхий дээрх тэнгэрлэг 
зорилгыг гэрчлэх гэж байгаагаа тайлбарлаж билээ. 
Бид дөрвөн долоо хоногийн дараа буцаж очин, 
визээ авсан бөгөөд Их Эзэний бошиглогчийн 
хүссэний дагуу сар хагасын дотор номлолынхоо 
талбарт очиж чадсан юм.

Ах, эгч нар аа, бошиглогчид Ариун Сүнсний 
хүчээр ярьдаг гэдгийг би чин сэтгэлийнхээ гүнээс 
гэрчилж байна. Тэд Христийг мөн дэлхий дээрх 
Түүний тэнгэрлэг зорилгыг гэрчилдэг. Тэд Их 
Эзэний оюун ухаан, зүрх сэтгэлийг төлөөлдөг 
бөгөөд Түүнийг төлөөлөхөөр дуудагдаж, Бурханы 
болон Түүний Хүү Есүс Христийн дэргэд 

амьдрахаар буцаж очихын тулд юу хийх ёстойг 
бидэнд заадаг. Бид итгэлээ хөгжүүлэн, тэдний 
зааврыг дагаснаар адислагддаг. Тэднийг дагаснаар 
бидний амьдрал илүү аз жаргалтай, түвэг багатай, 
бэрхшээл асуудлууд маань туулахад амар хялбар 
болж, энэ өдрүүдэд бидэн рүү довтлох дайсны 
дайралтуудаас хамгаалах сүнслэг хуяг дуулгыг 
бий болгодог.

Энэхүү Христийн амилсны баярын өдөр Есүс 
Христ амилсан бөгөөд Тэр амьд, дэлхий дээрх 
Сүмээ бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдээрээ 
дамжуулан удирддаг гэдгийг би чанд гэрчилж 
байна. Тэр бол дэлхийн Аврагч, Гэтэлгэгч 
бөгөөд Түүгээр дамжуулан бид аврагдаж, хайрт 
Бурханыхаа дэргэд байхаар өргөмжлөгдөж чадна 
гэдгийг би гэрчилж байна. Би Түүнийг хайрлаж, 
дээдлэн хүндэлдэг. Би Түүнийг даган, хүслийнх нь 
дагуу үйлдэж, Түүнтэй илүү адил болохыг хүсэж 
байна. Би энэ бүхнийг Их Эзэн, Есүс Христийнхээ 
ариун нэрээр даруухнаар хэллээ, амен. 
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Бид	илүү	шинэ	мөн	илүү	ариун	нандин	
тохинуулах	арга	хэрэгслийг	танилцуулах	гэж	
байна.

Баярлалаа, ахлагч Гонг 
мөн ахлагч Соарэс. Та 
бүхний чин сэттгэлийн 
итгэлийн илэрхийлэлд 
баярлалаа. Бид та 
хоёрт болон та хоёрын 
хамтрагчдад талархаж 
байна.

Ах, эгч нар аа, бид 
гишүүддээ Бурханы 
зарлигуудыг дагахад 

нь, ялангуяа Бурханаа болон хөршүүдээ хайрлах 
агуу хоёр тушаалыг сахихад нь туслахын тулд 
Бурханаас үргэлж удирдамж эрэлхийлдэг.

Бид хүмүүсийнхээ сүнслэг болон материаллаг 
хэрэгцээг Аврагчийн арга замаар хангах арга 
замыг олон сарын турш эрж хайсаар ирсэн.

Өнөөдөр бид гэрийн болон айлчлагч багшийн 
хөтөлбөрийг өөрчлөхөөр шийдээд байна. Үүний 
оронд бид илүү шинэ мөн илүү ариун нандин 
тохинуулах арга хэрэгслийг танилцуулах гэж 

байна. Бид энэ ажлыг зөвхөн “тохинуулах” гэж 
нэрлэх болно.

Эгч нарын төрөлхийн бэлгүүд болон санваарын 
юутай ч зүйрлэшгүй хүч нь тохинууллын ажлыг 
үр дүнтэй хийх боломжийг олгодог. Бид бүгдэд 
дайсны заль мэхнээс хамгаалах ийм хамгаалалт 
хэрэгтэй.

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Жэффри Р.Холланд болон Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Жийн 
Б.Бингам эгч нар хэрхэн томилогдсон санваартан 
ах нар болон Халамжийн нийгэмлэгийн эгч 
нар, залуу эмэгтэйчүүд дэлхий даяарх Сүмийн 
гишүүдэд үйлчилж, тэднийг харж хандахыг 
тайлбарлах болно.

Тэргүүн Зөвлөл болон Арван хоёр санал 
нэгтэйгээр тэдний захиасыг баталж байна. Бид 
талархан залбирч, Сүмийн түүхэнд нэгэн шинэ 
хуудсыг нээж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен.

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Лук 10:27-г үзнэ үү.

Тохинуулах нь
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 
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Эрэгтэй,	эмэгтэй	хүн	бүр	энэ	Ерөнхий	
чуулганаас	явахдаа	нэг	нэгнээ	халамжлахаар	
чин	сэтгэлээсээ	баттай	шийдээсэй	хэмээн	бид	
залбирч	байна.

Ралф Валдо Имэрсон 
амьдрал дахь хамгийн 
дурсамжтай мөчүүд 
нь илчлэлт үерлэн 
орж ирэх үед тохиодог 
хэмээн хэлсэн байдаг.1 
Ерөнхийлөгч Нэлсон, 
өнөөдөр илчлэлтийн 
арвин хур буулаа. Энэ 
цааш даамжирвал 
зарим хүний зүрх 
муудаж, даралт ихсэх 

вий дээ. Тэгэхдээ бодоод байхад, та, бидний 
зүрхийг ч бас эмчилж чадна шүү дээ. Ямар 
гайхалтай бошиглогч вэ!

Ерөнхийлөгч Нэлсоний өчигдөр, өнөөдөр хэлсэн 
тунхаглал болон гэрчлэл дээр нэмж, эдгээр 
өөрчлөлт бол Сүмийг зохион байгуулагдсан 
цагаас эхлэн удирдаж ирсэн илчлэлүүдийн жишээ 
юм гэсэн гэрчлэлээ би та бүхэнд үлдээж байна. 
Их Эзэн Өөрийн ажлыг Өөрийн цаг хугацаанд 
яаравчлуулж байгааг илтгэх олон нотолгоо 
цаашид гарч ирэх болно.2

Эдгээр өөрчлөлтийн талаарх нарийн ширийн 
зүйлийг мэдэхийг хүсэж байгаа гишүүдэд 
хандан нэг зүйлийг хэлье. Энэ чуулганы энэ 
хуралдааны дараа Тэргүүн Зөвлөлөөс э-мэйл хаяг 
нь бүртгэлтэй гишүүн бүр рүү нэгэн захидал очих 
болно. Энэ захидалтай хамт асуулт, хариулт бүхий 
долоон хуудас захидлыг санваарын удирдагчид 
болон туслах бүлгийн удирдагчдад зориулан 
хавсаргасан байх болно. Мөн нэмж хэлэхэд, эдгээр 
материалыг ministering.lds.org дээр нэн даруй 
байршуулах болно. “Гуй, тэгвэл та нарт өгөгдөнө. 
Хай, тэгвэл та нар олно.”3

Одоо ерөнхийлөгч Нэлсоний надад болон Жийн 
Б.Бингам эгч бид хоёрт өгсөн үүрэг даалгаврыг 
биелүүлье. Ах, эгч нар аа, чуулгын болон туслах 
бүлгүүдийн ажил зохион байгуулалтынхаа 
хувьд тогтворжих тусам бид мэдрэмжгүй, дадал 
зуршил болсон байдлаар хийдэг хэвшлээсээ 
гарч, Аврагчийн дэлхий дээрх тохинууллынхаа 
төгсгөлд үзүүлсэн чин сэтгэлийн шавь байхад 
хүрэх буюу хувь хүнийхээ хувьд өсөж хөгжин, 
төлөвших ёстой. Тэрээр Өөрийн гэм зэмгүй, бага 
зэрэг самуурч будилсан жижиг бүлэг дагалдагчдаа 
орхихоор бэлдэж байхдаа тэдний дагах олон 
удирдлагын шатыг эсвэл 3 хувь бөглөж бэлдэх гар 
дүүрэн тайлангуудыг тэдэнд өгөөгүй. Үгүй ээ, тэр 
“Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн бие 
биеэ хайрлагтун. Хэрэв та нар бие биеэ хайрлах 
юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг Миний 
шавь нар мөн гэдгийг мэдэх болно”4 гэж хэлснээр 
тэдний хийх ёстой зүйлийг ганцхан гол үндсэн 
зарлиг болгон дүгнэн хэлсэн.

Сайн мэдээний туйлын зорилгод биднийг 
ойртуулахын тулд санваарын болон Халамжийн 
нийгэмлэгийн шинээр зарлагдсан тохинууллын 
арга барил нь олон зүйлийг, үүний дотор дараах 
хэсгүүдийг багтааж байгаад би баяртай байна. 
Мөн эдгээрийн заримыг Халамжийн нийгэмлэг 
аль хэдийн амжилттай хэрэгжүүлж байгаа.5

• Бид хойшид гэрийн багш, айлчлагч багш 
гэсэн үг хэллэгийг хэрэглэхгүй. Яагаад 
гэвэл нэг талаас, бидний тохинууллын 
хичээл зүтгэлийн ихэнх нь гэр оронд 
явагдахгүй. Нөгөө талаас, бидний холбоо 
барьсан эсэх нь бэлтгэсэн хичээлээ 
зааснаар тодорхойлогдохгүй. Гэхдээ хэрвээ 
хичээл заах хэрэгтэй байвал зааж болно. 
Тохинуулах гол зорилго бол Алмагийн 
өдрүүдийн хүмүүсийн талаар хэлсэнчлэн 
“өөрсдийн хүмүүсийг харж ханд[ах], мөн 
тэднийг зөв шударгад хамаарах зүйлүүд 
дээр дэмжин аср[ах]”6 явдал юм.

“Тэдэнтэй хамт байж мөн бэхжүүл”
ÀÕËÀÃ× ÆÝФФÐÈ Ð.ÕÎËËÀÍÄ

ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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• Бид боломжийнхоо хэрээр гэрээр нь 
айлчлахаа үргэлжлүүлэх болно. Гэхдээ 
тоогоор олон, зайны хувьд хол, хувийн 
аюулгүй байдал болон өөр бусад 
бэрхшээлтэй нөхцөл байдлаас болж сар 
болгон айл бүрд очиж чадахгүй байж болно. 
Олон жилийн өмнө Тэргүүн Зөвлөлөөс 
зөвлөсний дагуу чадах бүхнээ хийгээрэй.7 
Биеэр айлчлах хуваариас гадна олон 
нийтийн мэдээллийн үргэлж өргөжин тэлж 
буй ертөнцөөс үүдэлтэй олон боломжоос 
эхлээд, үүн дээр утсаар ярих, ил захидал, 
мессеж бичих, э-мэйл явуулах, видеогоор 
ярих, Сүмийн цуглаануудын үеэр ярилцах, 
хамтдаа үйлчлэлийн төсөв дээр ажиллах, 
олон нийтийн үйл ажиллагаа хийх зэргийг 
нэмж болно. Гэсэн ч ийм олон байдлаар 
холбоо барьж болох харилцаа холбоон 
дээр саяхан миний харсан автомашины 
ард наасан байсан цаасан дээрх үгс харин 
багтахгүй шүү гэдгийг онцолж хэлье. Үүн 
дээр “Би дуут тохиогоо дарах юм бол 
чам дээр гэрийн багшаар айлчилж очсон 
гэсэн үг шүү” гэж бичсэн байсан. Ах нар 
аа, (эгч нар хэзээ ч ийм зүйл хийхгүй ээ. 
Тиймээс, би ах нарт хандан хэлж байгаа 
юм). Бид ийм өөрчлөлт гаргаснаар үзүүлдэг 
халамж анхаарлаа багасгах биш харин 
нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа юм шүү.

• Сайн мэдээнд илүүтэй суурилсан энэхүү 
шинэлэг үйлчлэлтэй холбоотойгоор, 
тайландаа юуг оруулан тооцох юм бол 
гэж та нарын самгардаж эхэлж байгааг 
би мэдэрч байна. Зүгээр дээ, тайван бай. 
Ямар нэгэн тайлан буюу сарын 31 гэхэд 
арай ядан очиж амжлаа гэх мэтийн тайлан 
байхгүй байх болно. Энэ тал дээр ч бид 
төлөвшиж, тогтсон байр суурьтай болж 
байгаа. Цорын ганц тайлан нь тухайн 
улиралд удирдагчид тойргийн хэд хэдэн 
тохинууллын хамтрагчтай ярилцлага 
хийснийг илтгэх тоон тайлан байх болно. 
Найзууд аа, хэдийгээр энгийн сонсогдож 
байгаа ч тэдгээр ярилцлага нь маш чухал 
юм шүү. Тэр мэдээлэлгүйгээр бишоп 
хүмүүсийнхээ сүнслэг болон материаллаг 
хэрэгцээний талаар хэрэгтэй мэдээллээ олж 
авах боломжгүй байх болно. Тохинуулж 
буй ах нар бишопын зөвлөлийг болон 

ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийг төлөөлдөг ч тэднийг орлодоггүй 
гэдгийг санагтун. Бишоп болон чуулгын 
ерөнхийлөгчийн түлхүүрүүүд тохинуулах 
гэсэн ойлголтоос давж гарсан зүйл билээ.

• Энэ тайлан нь бидний өгдөг зарим 
тайлангаас өөр болохоор би дахиад хэлье. 
Сүмийн удирдах газарт байгаа бидний хувьд 
тойрог, салбарт байгаа та нарыг хүмүүсээ 
мэдэж, халамжилж мөн боломжтой бүхий л 
арга замаар адисалж байгаа гэдгийг л мэдэж 
байх хэрэгтэй. Бид та нарын хэрхэн, хаана, 
хэзээ холбоо барьсныг мэдэх шаардлагагүй.

Ах, эгч нар аа, бидэнд бүхэл Сүмийн хувьд 
“Бурханы өмнө бузарлагдаагүй цэвэр шашныг 
үзүүлэх”8, “нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж 
болохын тулд үүрэлцэх”, “тайтгарал хэрэгтэй 
тэднийг тайтгаруулах”9, бэлэвсэн мөн эцэггүй 
нэгэнд, гэрлэсэн мөн ганц бие, хүчтэй мөн 
түгшсэн, ядарсан мөн эрч хүчтэй, баяр хөөртэй 
мөн гунигтай—товчоор хэлбэл, бид бүгдэд, 
бидний хүн нэг бүрд тохинуулах тэнгэрээс 
илгээгдсэн боломж байдаг. Учир нь бид бүгд 
найз нөхөрлөлийн халуун дотно гар, итгэлийн 
баттай тунхгийг мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Гэхдээ 
шинэ нэртэй, шинэ уян хатан байдалтай болж, 
илүү цөөхөн тайлан өгдөг боллоо гээд энэ нь 
бидний үйлчлэлд ямар ч өөрчлөлт оруулахгүй. 
Бид ерөнхийлөгч Нэлсоний дөнгөж сая хэлснээр 
энэ урилгыг зөвхөн зоригтой, шинэ, илүү ариун 
байдлаар нэг нэгнээ халамжлах арга зам гэж 
үзэж болно. Бид хайрын хуулийг илүү түгээмэл 
байдлаар дагаж амьдрахаар сүнслэг нүдээ 
нээх үедээ олон жилийн турш ийм байдлаар 
үйлчилсэн үе удмынханд хүндэтгэл үзүүлдэг. 
Ах, эгч нартайгаа “хамт байж мөн бэхжүүлэх”10 
Их Эзэний зарлигийг илүү олон хүн ойлгоосой 
гэж найдаад, би ийм сүсэг бишрэлийн жишээг 
харуулахын тулд саяхан болсон түүхийг 
хуваалцъя.

Өнгөрсөн 1-р сарын 14-ний ням гаргийн оройн 5 
цаг дөнгөж өнгөрч байхад миний залуу найзууд 
болох Брэтт, Кристин Хамблин хоёр Аризона 
мужийн Тэмпэ дэх гэртээ, Брэтт бишопын зөвлөлд 
үйлчлээд, Кристин 5 хүүхдээ асраад завгүй байсан 
тэр өдрийн дараа хоорондоо яриад сууж байжээ.
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Гэнэт өнгөрсөн жил хөхний хорт хавдраа 
эмчлүүлж, амжилттай ялж чадсан Кристин ухаан 
алдан унав. Түргэн тусламж дуудахад, ирсэн 
түргэн тусламжийнхан түүнийг ухаан оруулах гэж 
байдгаараа хичээжээ. Брэтт гуйн залбираад мөн 
тэр даруй хоёр хүн рүү буюу эхлээд ээж рүүгээ 
залган, хүүхдүүдээ харж өгөхийг гуйж, дараа 
нь өөрийн гэрийн багш болох Эдвин Поттэр руу 
залгав. Хоёр дахь хүн рүү залгаж ярьсан яриа нь 
ийн үргэлжилсэн юм:

Эдвинийг түүний утасны дугаарыг хараад, “Брэтт 
ээ, сонин юу байна? гэж хэлэхэд

Брэтт “Чи яг одоо энд хүрч ирэх хэрэгтэй байна” 
гэж хашгирах шахам хариулжээ.

Брэттийн бодсоноос ч цөөхөн минутын дотор 
түүний санваарын анд хүрч ирэн, түүний хажууд 
зогсож байсан бөгөөд хүүхдүүдэд нь туслан, 
эхнэрийг нь авч явж байсан түргэн тусламжийн 
тэрэгний араас Хамблин ахыг суулгаад машиныг 
жолоодон явжээ. Тэнд очоод, Кристинийг анх 
нүдээ аниснаас хойш 40 ч хүрэхгүй минутын 
дараа эмч нар түүний нас барсныг албан ёсоор 
мэдэгдэв.

Брэттийг мэгшин уйлж байх үед Эдвин түүнийг 
тэвэрч, түүнтэй хамт маш удаан уйлан зогссон. 
Тэгээд Брэттийг цуглан гашуудаж байсан гэр 
бүлийнх нь гишүүдтэй хамт үлдээгээд, Эдвин энэ 
тухай хэлэхээр бишопын гэр рүү давхив. Бишоп 
нь тэр даруй эмнэлэг рүү, Эдвин харин Хамблины 
гэр рүү явжээ. Тэнд тэр гэр рүү нь яаран ирсэн 
эхнэр Чарлоттынхаа хамт ээжийгээ алдсан 3-12 
насны таван хүүхэдтэй нь тоглож байв. Тэд оройн 
хоол хийж өгч, ямар нэг бэлтгэлгүйгээр хөгжмийн 
тоглолт хийж мөн ор дэрээ засаж унтахад нь 
туслав.

Брэтт надад хожим нь хэлэхдээ “Энэ болсон 
явдлын гайхамшигтай зүйл нь намайг утсаар 
ярингуут түүний ирсэн явдал биш юм. Гэнэтийн 
асуудал гарахад зөндөө олон хүн туслахад бэлэн 
байдаг. Энэ явдлын гайхалтай тал нь Эдвин миний 
санаанд орж ирсэн явдал юм. Эргэн тойронд өөр 
хүмүүс байсан. Кристины ах, эгч хоёр хоёулаа 
5 хүрэхгүй км-ийн зайтай амьдардаг. Манай 
бишоп маш сайн хүн байдаг. Бүр хамгийн сайн нь 

шүү. Гэхдээ Эдвин бид хоёрын хооронд байдаг 
харилцаанаас болж тусламж хэрэгтэй үед би 
гагцхүү түүн рүү утасдсан. Биднийг Бурхантай 
илүү ойртоход туслах ах, эгч нарыг хайрлаж, 
тэдэнд үйлчилж, харилцаа холбоо тогтоон, хоёр 
дахь зарлигийн дагуу илүү сайн амьдрах сайн 
бүтэц бүхий арга замыг Сүм бидэнд хангаж 
өгдөг”11 гэж билээ.

Эдвин энэ явдлын талаар “Ахлагч Холланд, 
би тэдний гэрийн багш байснаас илүү удаан 
хугацаагаар Брэтт өөрөө манай гэрийн багш 
байсан. Тэрхүү хугацааны туршид тэр бидэнд 
даалгавар биелүүлж байгаа гэхээсээ илүү найзын 
хувиар зочилдог байсан. Тэр маш сайн жишээ 
болж, идэвхтэй, сайн санваар атгагч ямар байхыг 
харуулсаар ирсэн. Миний эхнэр, хөвгүүд түүнийг 
сарын эцэст захиас өгөх даалгавар авсан хүн гэж 
үздэггүй. Бид түүнийг гудамжны цаана булан 
тойроод амьдардаг найз, биднийг адислахын 
тулд энэ дэлхий дээрх юуг ч хийж чадах нэгэн 
гэж үздэг. Би өрнийхөө жаахныг ч болов төлж 
чадсандаа баяртай байна” гэж хэлсэн юм.12

Ах, эгч нар аа, би манай түүхийн туршид ийм арга 
замаар хайрлаж, итгэлтэйгээр үйлчилж байсан 
бүх хичээлийн багш, тойргийн болон гэрийн 
мөн айлчлагч багш нарт та бүхэнтэйгээ хамт 
талархаж байна. Эрэгтэй, эмэгтэй хүн бүр мөн 
манай залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн томууд 
нь энэ Ерөнхий чуулганаас явахдаа нэг нэгнээ 
халамжлахаар чин сэтгэлээсээ баттай шийдэж, 
Христийн цэвэр хайраар ийн үйлдэх урам аваасай 
хэмээн бид залбирч байна. Бид өөрсдийгөө 
зарим зүйлд хангалтгүй гэж бодож болох ч, 
бидэнд бүгдэд нь бэрхшээл байж болох ч бид 
мөр зэрэгцэн хөдөлмөрлөж, усан үзмийн талбайн 
Эзэнд13 тусламжийн гараа сунгахаар шийдэн 
үйлчлэх болтугай. Бид залбирлуудад хариу болж, 
тайтгарал өгч, хүмүүсийн нулимсыг арчиж мөн 
сул дорой өвдөгнүүдийг хүчирхэгжүүлснээр 
Бурхан Эцэгийнхээ асар их ажилд нь тус нэмэр 
болох болтугай.14 Бид ийн үйлдсэнээр, өөрсдийн 
ямар байвал зохих тийм л Христийн жинхэнэ 
шавь болоход нэг алхам ойртох болно. Христийн 
амилсны баярын энэ ням гаргийн өглөө Тэрээр 
биднийг хэрхэн хайрласны адил бид нэг нэгнээ 
хайрлах болтугай15 хэмээн би Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна, aмен. 
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Бид	мөнхийн	ах,	эгч,	дүүсдээ	хайраар	
тохинуулснаараа	Бурханд	талархаж,	хайрлаж	
явдгаа	харуулах	ёстой.

Бурханаас байнга 
илчлэлт авч буй энэ 
цаг үед амьдарч байгаа 
маань ямар гайхалтай 
адислал вэ. Бид энэ 
үеийн бошиглогдсон 
үйл явдлуудаар 
дамжуулан ирэх мөн 
ирсэн “бүх зүйлийн 
сэргээлт”1-ийг хүсэн 
хүлээж, зөвшөөрснөөр 
Аврагчийн Хоёр дахь 

ирэлтэд бэлтгэж байна.2

Аврагчтай уулзахаар бэлтгэхдээ бие биендээ 
хайраар тохинуулан, Түүнтэй илүү адил болохыг 
хичээхээс илүү сайн арга зам гэж юу байх билээ! 
Есүс Христ энэ эрин үеийн эхлэлд дагалдагчдадаа 
“Хэрэв чи намайг хайрладаг бол чи надад үйлчлэх 
болно”3 хэмээн заасантай энэ нь адил юм. Бусдад 
үйлчлэх нь Бурхан, Түүний Хүү Есүс Христийг 
хайрлах бидний хайр, талархал, шавь байхын 
илэрхийлэл болдог.

Заримдаа бид хөршдөө үйлчлэхийн тулд ямар 
нэг агуу бөгөөд баатарлаг үйлс бүтээх ёстой 
гэж боддог. Гэвч үйлчлэлийн энгийн үйлдлүүд 
нь бусдад болон өөрсдөд маань хүчирхэг 
нөлөө үзүүлж чадна. Аврагч юу хийсэн бэ? 
Христийн амилсны баярын энэ сайхан ням гарагт 
бидний тэмдэглэдэг Түүний Цагаатгал, Түүний 
Амилалтын мөнхийн бэлгээр дамжуулан “Дэлхий 
дээр амьдарч байсан ба амьдрах бүх хүнд ийм 
хүчтэй нөлөөг хэн ч үзүүлж байгаагүй.”4 Тэрээр 
инээмсэглэж, ярьж, хамт алхаж мөн сонсож, 
цаг гаргаж, урамшуулан дэмжиж бас зааж, 
хооллож, уучилж байсан. Тэр гэр бүл, найз нөхөд, 

хөршүүдэд болон танихгүй хүмүүст ч мөн адил 
үйлчилж, танилуудаа болон хайртай хүмүүсээ 
Өөрийн сайн мэдээний гайхамшигт адислалуудын 
баяр хөөрийг хүлээн авахад урьсан. Үйлчлэл, 
хайрын эдгээр “энгийн” үйлдэл өнөөдөр бидний 
хийх тохинууллын загвар болж өгдөг.

Та Аврагчийг төлөөлөн тохинуулах үедээ 
өөрөөсөө “Би сайн мэдээний гэрлийг энэ хүнтэй 
эсвэл энэ гэр бүлтэй хэрхэн хуваалцах вэ? 
Сүнс намайг юу хийхэд урьж байна вэ?” гэж 
асуугаарай.

Тохинууллыг хувь хүн бүр өөрийн гэсэн олон арга 
замаар хийж болно. Тэгэхээр тохинууллын ямар 
ямар жишээ байдаг вэ?

Ахлагчдын чуулга, Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд залбирч байгаад, үүрэг 
даалгаврын талаар зөвлөлдөх нь тохинууллын 
жишээ юм. Удирдагчид хийх зүйлийг нь бичсэн 
цаас өгөхөөс илүүтэй, ах эгч нартаа үйлчлэх 
үүрэг даалгаврыг өгөхийн тулд хувь хүн, гэр 
бүлүүд дээр биечлэн очих тухай зөвлөлдөх нь 
тохинууллын жишээ юм. Хамтдаа алхах, үдшийг 
цуг тоглон өнгөрөөх, үйлчлэл хийх, тэр ч байтугай 
хамтдаа үйлчлэх нь ч мөн адил тохинууллын 
жишээ юм. Биеэр очиж уулзах, утсаар эсвэл 
онлайнаар ярих, мессеж бичих нь ч мөн үүний 
нэг жишээ билээ. Төрсөн өдрийн мэндчилгээний 
ил захидал аваачиж өгөх, хөл бөмбөгийн 
тэмцээн дээр нь очиж хөгжөөн дэмжих ч мөн 
адилхан. Хэн нэгэнтэй чухал ач холбогдолтой 
судар эсвэл чуулган дээр хэлсэн үгээс хуваалцах 
нь ч бас нэгэн тохинууллын жишээ юм. Сайн 
мэдээний асуултын талаар ярилцах, тодорхой 
ойлголт болоод амар амгаланг авчрах гэрчлэлийг 
хуваалцах нь ч мөн адил. Хэн нэгний амьдралын 
нэгэн хэсэг болж, түүнд анхаарал халамж тавих нь 
бас тохинууллын жишээ болдог. Түүнчлэн тэрхүү 
хэрэгцээ бүхий, хүчирхэгжүүлэх тохинууллын 

Аврагчийн адил тохинуулах нь
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ярилцлагыг мэдрэмжтэй, зохистой байдлаар хийх 
нь ч мөн адил юм. Мөн тойргийн зөвлөл илүү том 
хэрэгцээг хангахын тулд хариу үйлдэхээр зохион 
байгуулж байгаа нь ч бас тохинууллын жишээ 
билээ.

Ийм тохинуулал нөхрөө магистрийн зэргээ 
авахаар сургуульдаа орох үед гэрээсээ хол нүүж 
очсон нэгэн эгчийг хүчирхэгжүүлсэн юм. Тэрээр 
жаахан хүүхэдтэйгээ таньж мэдэхгүй шинэ 
газар төөрч будилсан байдалтай мөн гар утас нь 
ажиллахгүй ганцаардсан байжээ. Халамжийн 
нийгэмлэгийн нэгэн эгч урьдчилж хэлэлгүйгээр, 
хүүхдэд нь таарах жижигхэн гутал авчирч, тэр 
хоёрыг машиндаа суулгаад, хүнсний дэлгүүр 
рүү хүргэж өгчээ. “Маш хэцүү үед тэр надад 
тусалсан” хэмээн тэрхүү баярлаж талархсан эгч 
хэлж байсан.

Сүмдээ ирээгүй удсан эгчийг олж ирэх даалгавар 
хүлээн авсан Африкийн нэгэн настай эгч жинхэнэ 
тохинуулал гэж юу болохыг харуулсан юм. 
Тэрээр уг эгчийн гэрт очоод, эмэгтэйг зодуулж, 
дээрэмдүүлэн, идэх юмгүй шахуу бас Сүмд 
очихдоо өмсөх ямар ч хувцасгүй байсныг олж 
мэджээ. Тохинуулахаар томилогдсон энэ эгч түүн 
дээр сонсох хүсэлтэй мөн ногооны талбайгаасаа 
түүсэн жимс ногоотой, унших судартай, нөхөрлөх 
чин сэтгэлтэй очсон байв. Сүмдээ “ирээгүй” удсан 
тэр эгч удалгүй Сүмдээ буцаж ирээд, хайрлагдсан 
бас үнэ цэнтэй хүн гэдгээ мэдсэн учраас одоо 
дуудлага аван үйлчилж байна.

Халамжийн нийгэмлэгийн ийм хүчин чармайлтыг 
шинэ бүтцийн өөрчлөлтөд орсон ахлагчийн 
чуулгатай нэгтгэн хослуулах нь гайхамшигтай үр 
дүнд хүрэх эв нэгдлийг авчрах болно. Тохинуулал 
нь “гишүүн бүрийн гэрээр айлчлан,” “Сүмийг 
ямагт харж хандах, мөн тэдэнтэй хамт байж мөн 
бэхжүүлэх” санваарын үүргийг5болон тусламж 
хэрэгтэй хүмүүст туслах замаар мөнх амьдралын 
адислалуудад бэлтгэх Халамжийн нийгэмлэгийн 
зорилгыг6 хамтад нь биелүүлэх нэгдмэл хүчин 
чармайлт болдог. Ахлагчдын чуулга, Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд хувь 
хүн, гэр бүл бүрийг харж хандах, халамжлах 
хамгийн сайн арга замыг бишопын удирдлаган 
доор хамт эрэлхийлж болно.

Би нэг жишээ хуваалцъя. Нэгэн ээж хавдартай 
гэсэн оноштой байв. Удалгүй түүнийг эмчилгээгээ 
хийлгэж эхэлмэгц Халамжийн нийгэмлэгийн эгч 
нар гэр бүлд нь хоол аваачих, эмчид үзүүлэхэд 
нь хүргэж өгөх болон бусад тусламж дэмжлэгийг 
хэрхэн үзүүлэх талаар зөвлөлдөн, ажилдаа 
оржээ. Тэд түүн дээр тогтмол очиж, хөгжилтэй 
харилцаа үүсгэн нөхөрлөх болов. Үүний 
хажуугаар, Мелкизедик санваарын чуулга ч бас 
маш хурдан оролцож эхэлсэн. Тэд өвчтэй эгчийг 
асарч тойлоход хялбар болгохын тулд унтлагын 
бас угаалгын өрөөг нь засаж янзалж өгчээ. Залуу 
эрэгтэйчүүд мөн энэхүү онцгой үйл явдалд 
гар бие оролцов. Залуу эмэгтэйчүүд нохойг нь 
өдөр бүр гадаа салхинд гаргахаар бүгдийг баяр 
хөөртэй зохицуулсан байна. Цаг хугацаа өнгөрч, 
тойргийнхон ч үйлчлэлээ үргэлжлүүлэн хийж, 
хэрэгтэй үед тохирох нэмэлт тусламжийг үзүүлж 
байв. Энэ бол үнэхээр хайрын хөдөлмөр байсан 
бөгөөд гишүүн нэг бүр эв нэгдэлтэй, өөрийн гэсэн 
тодорхой арга замаар зөвхөн зовж шаналж байсан 
эгчийг төдийгүй гэр бүлийнх нь гишүүн бүрийг 
харж халамжилжээ.

Энэ бүх хамгийн сайн хүчин чармайлтын дараа 
эцэст нь тэр эгч хорт хавдрынхаа улмаас нас 
баржээ. Тойргийн гишүүдийн санаа амарч, 
үйлчлэлээ сайн хийлээ, тусламжаа өгч дууслаа 
гэж бодсон уу? Үгүй ээ, залуу эмэгтэйчүүд өдөр 
бүр нохойг нь тогтмол салхинд гарган, санваарын 
чуулгууд үргэлжлүүлэн аавд нь болон гэрийнхэнд 
нь тохинуулж, Халамжийн нийгэмлэгийн эгч нар 
хэрэгцээг нь тодорхойлон, хайрын гараа сунгасаар 
байсан. Ах, эгч нар аа, энэ бол тохинуулал. Энэ 
бол Аврагчтай адил хайрлаж байгаа үйлчлэл юм.

Сүнслэгээр өдөөгдсөн эдгээр мэдээллийн өөр 
нэгэн адислал бол залуу эрэгтэйчүүд Мелкезедек 
санваартан ах нартай хамт тохинууллын хамтрагч 
болон үйлчилдэг шиг 14-өөс 18 насны залуу 
эмэгтэйчүүд Халамжийн нийгэмлэгийн эгч нартай 
хамт тохинуулах боломж юм. Өсвөр үеийнхэн 
авралын ажилд насанд хүрэгчидтэй хамт үйлчилж 
байхдаа өөр өөрийн өвөрмөц бэлгүүдийнхээ 
талаар хуваалцаж, сүнслэг байдлын хувьд өсөх 
боломжтой байдаг. Тохинуулалд өсвөр үеийнхнийг 
оролцуулснаар Халамжийн нийгэмлэг болон 
ахлагчдын чуулга оролцож байгаа гишүүдийнхээ 
тоог өсгөж, бусдыг халамжлах боломжийг 
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нэмэгдүүлэх болно.

Өөрийн мэддэг гайхалтай залуу эмэгтэйчүүдийн 
талаар бодоход, эдгээр залуу эмэгтэйтэй цуг 
үйлчлэх эсвэл тэднээр үйлчлүүлэх үед тэдний 
урам зориг, авьяас чадвар, сүнслэг мэдрэмжээр 
адислагдах онцгой боломжтой болдог 
Халамжийн нийгэмлэгийн эгч нарын өмнөөс би 
баярлаж байна. Залуу эмэгтэйчүүд Халамжийн 
нийгэмлэгийн эгч нараас суралцаж, тэднээр 
заалгаж, хүчирхэгжих боломжтой болсонд би 
баяртай байна. Бурханы хаант улсыг байгуулахад 
оролцох энэхүү боломж нь залуу эмэгтэйчүүдэд 
асар их ач тустай байх ба тэднийг Сүмд болон 
нийгэмдээ удирдагч байх, гэр бүлдээ хувь нэмэр 
оруулах хамтрагч байхын тулд өөрсдийн үүргийг 
биелүүлэхэд нь илүү сайн бэлтгэхэд туслах 
болно. Бонни Л.Оскарсон эгч өчигдөр “Залуу 
эмэгтэйчүүд үйлчлэхийг хүсэж байна. Авралын 
ажилд тэд чухал хэрэгтэй мөн үнэ цэнтэй гэдгээ 
мэдэх хэрэгтэй” хэмээн хуваалцсан.7

Үнэндээ, залуу эмэгтэйчүүд даалгавар өгөхийг 
хүлээлгүйгээр хэдийн бусдад тохинуулж байгаа. 
Хэдэн зуун километрийн зайд нэг ч таних хүнгүй 
шинэ газарт нүүж очсон нэгэн гэр бүлийг би 
мэднэ. Эхний долоо хоногт тэдний шинэ тойргийн 
14 настай охин таваг дүүрэн жигнэмэг барин гэрт 
нь ирж, тэднийг халуун дотно угтан авчээ. Ээж 
нь охиныхоо тохинуулах хүслийг дэмжиж, ард нь 
инээмсэглэн зогсож байв.

Өөр нэг ээж 16 настай охин нь байх ёстой цагтаа 
гэртээ байхгүй байгаад санаа зовж байв. Тэгээд 
охиныг гэртээ ирэхэд ээж нь түүнээс хаана 
байсныг нь бухимдан асуужээ. Охин гэрийнхээ 
ойролцоо амьдардаг нэгэн бэлэвсэн эмэгтэйд 
цэцэг аваачиж өглөө хэмээн эмээсхийн хариулав. 
Тэр настай эгчийг ганцаардаж байсныг анзаараад, 
түүн дээр айлчилж очих хэрэгтэйг мэдэрсэн 
байсан. Ээжийнхээ зөвшөөрөлтэйгөөр уг залуу 
эмэгтэй настай эмэгтэйгийнд зочилдог болсон юм. 
Тэд сайн найзууд болж, тэдний сайхан нөхөрлөл 
олон жилийн турш үргэлжилсэн билээ.

Эдгээр залуу эмэгтэй бүр мөн тэдэнтэй адил 
олон залуу эмэгтэй хэн нэгний хэрэгцээг анзаарч, 
тэдгээр хэрэгцээг хангахаар ажилласан. Залуу 
эмэгтэйчүүд бусдыг халамжлах, бусадтай 

хуваалцах төрөлхийн хүсэл тэмүүлэлтэй 
байдаг. Энэ нь насанд хүрсэн эгчтэй хамтран 
тохинуулснаар улам сайн чиглүүлэгдэх болно.

Бид нас харгалзахгүйгээр хамгийн үр дүнтэй 
тохинууллын талаар бодох үедээ өөрөөсөө 
“Түүнд юу хэрэгтэй байна вэ?” гэж асуугаарай. 
Энэ асуултыг чин сэтгэлийн үйлчлэх 
хүсэлтэйгээ хослуулснаар хувь хүнийг өргөж, 
хүчирхэгжүүлэхдээ бид Сүнсээр удирдуулах 
болно. Сүмд халуун дотно угтан авсан, э-мэйл 
эсвэл мессеж бичсэн, хүнд хэцүү үед хувиараа 
холбоо барьсан, бүлгийн үйл ажиллагаанд 
оролцохыг урьсан эсвэл бэрхшээлтэй нөхцөл 
байдалд байхад нь тусламж санал болгосон 
зэрэг олон тооны энгийн үйлдлээр адислагдсан 
ах, эгч нарын олон түүхийг би сонсож байсан. 
Тохинуулагч ах, эгч нар ганц бие эцэг эх, 
шинэ хөрвөгч, идэвх султай гишүүн, бэлэвсэн 
эмэгтэйчүүд эсвэл хэцүү байдалд байгаа өсвөр 
насныханд онцгой анхаарал хандуулан, тэдэнд 
хамгийн түрүүнд тусламж үзүүлбэл зохино. 
Ахлагчдын чуулга, Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийн хоорондын уялдаа 
холбоо зөвхөн зөв даалгаврыг хийх боломж өгдөг.
Эцсийн эцэст, учир шалтгаан нь хайр байснаар 
л жинхэнэ тохинуулал нэг нэгээрээ гүйцэлддэг. 
Чин сэтгэлээсээ тохинуулахын үнэ цэн, ач тус, 
гайхамшиг нь амьдралыг үнэхээр өөрчилдөг! 
Бидний зүрх сэтгэл нээлттэй байж, хайрлах, 
хамруулах, урамшуулах, тайтгаруулах хүсэлтэй 
байвал бидний тохинууллын хүч хэзээ ч 
няцаагдахгүй. Хайр байснаар л гайхамшгууд 
тохиолдож, бид “сүмдээ ирэхээ больсон” эгч, 
дүү нараа буцаан авчрах арга замуудыг олоход 
үүний учир шалтгаан оршино. Ингэснээр тэд 
Есүс Христийн сайн мэдээний бүхий л адислалыг 
хүлээн авах болно.

Аврагч бүх зүйлд, тухайлбал зөвхөн бидний хийх 
ёстой зүйлд биш, харин бид яагаад үүнийг хийх 
ёстой билээ гэдэгт8 ч үлгэр дуурайл үзүүлдэг. 
“Дэлхий дээрх Түүний амьдрал бидэнд өөрсдийн 
зорилгыг арай илүү өндөрт тавин, өөрсдийн 
асуудлуудыг умартаж, бусдад гараа сунган 
хүргэх урилга байсан.”9 Бид эгч, дүү нартаа бүх 
зүрх сэтгэлээрээ тохинуулах боломжийг хүлээн 
зөвшөөрвөл сүнслэг байдлынхаа хувьд илүү их 
сайжирч, Бурханы хүсэлтэй илүү ойртож, Түүний 
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төлөвлөгөөг илүү сайн ойлгох бөгөөд хүн болгонд 
Түүн рүү буцан очиход тусалж чадна. Бид Түүний 
адислалуудыг илүү хурдан таньж мэдэн, тэдгээр 
адислалыг бусдад түгээхэд бэлэн байх болно. 

Аврагч	намайг	хайрладаг	шиг
Ах	эгч	дүүсээ	би	хайрлая
Аврагч	танаас	эрч	хүчийг	олж
Таны	үйлчлэгч	болъё
Аврагч	аа,	би	бусдыг	хайрлая
Эзэн,	таныг	дагая.10

хэмээн бидний зүрх сэтгэл хөг аялгуу нийлүүлэн 
дуулдаг.

Бид мөнхийн эгч, ах дүүсдээ хайраар 
тохинуулснаараа Бурханд талархаж, хайрлаж 
явдгаа харуулах болтугай.11 Үр дүн нь эртний 
Америкт зуун жилийн өмнө Аврагчийг газар 
нутаг дээр нь айлчлах үед хүмүүсийн мэдэрсэн 
баяр баясгалантай нэгдэх болно.

“Мөнхүү улиран тохиох дор хүмүүсийн зүрх 
сэтгэлд орших Бурханы хайрын учир, уг нутагт 
зөрчилдөөн огт байсангүй.

… Мөн атаа жөтөө, бас хэрүүл маргаан, 
бас үймээн … байсангүй; Бурханы мутраар 
бүтээгдсэн бүх хүмүүсийн дунд илүү аз жаргалтай 
хүмүүс байх аргагүй нь гарцаагүй юм.”12

Эдгээр илчлэгдсэн өөрчлөлт Бурханаас ирсэн 

бөгөөд тэдгээрийг дуулгавартай зүрх сэтгэлээр 
хүлээн авснаар Түүний Хүү, Есүс Христийг 
дахин ирэхэд Түүнтэй уулзахдаа бид илүү сайн 
бэлтгэгдсэн байх болно гэсэн хувийн гэрчлэлээ 
би баяртай хуваалцаж байна. Бид Сионы хүмүүс 
болоход илүү ойртох болно. Бид шавь байхаар 
аялахдаа үйлчлэл үзүүлсэн хүмүүстэй хамт 
гайхамшигтай баяр баяслыг мэдрэх болно. 
Бид мөн ийнхүү хийх болтугай хэмээн би үнэн 
сэтгэлээсээ даруухнаар залбирч байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Үнэхээр	тэр	Хүнийг	харах	арга	замаа	олсон	
хүмүүс	амьдралын	хамгийн	агуу	баяр	баясгалан	
руу	орох	үүд	хаалга,	амьдралын	хамгийн	хүнд	
хэцүү	гуниг	зовлонг	анагаах	гаврыг	олно.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
анд нөхөд өө! Энэхүү 
гайхамшигт Ерөнхий 
чуулган болж буй 
амралтын өдрүүдэд 
би та бүхэнтэй хамт 
байгаадаа талархаж 
байна. Би Харриэтийн 
хамт ахлагч Гонг, 
Соарэс нарыг 
болон энэ ерөнхий 
чуулганаар чухал шинэ 

шинэ дуудлага хүлээн авсан олон ах эгчийг та 
нартай хамт баяртайгаар дэмжин баталлаа.

Хэдийгээр би өөрийн дотнын анд ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсонг санаж байгаа ч бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонийг болон түүний 
зөвлөхүүдийг хайрлаж, дэмжин баталж байна.

Би мөн Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын хайрт 
ах нартайгаа хамт дахин ойр дотно ажиллах болж 
байгаадаа талархаж байна. Энэ нь миний хувьд 
нэр төрийн хэрэг билээ.

Юуны өмнө, би сая сая эрэгтэй, эмэгтэй хүн 
болон хүүхдүүд байгаа байгаа газраа өөрсдийн 
чадавхын хүрээнд, дуудлагаараа бусдыг өргөж 
дэмжих хүсэлтэй байдаг мөн Бурханд болон 
бусдад бүхий л зүрх сэтгэлээрээ үйлчилж, 
Бурханы хаант улсыг байгуулахыг эрмэлздэг 
гишүүдтэй Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн байгаадаа 
туйлын их даруусаж, аз жаргалтай байдаг.

Өнөөдөр бол ариун өдөр. Өнөөдөр Христийн 

амилсан ням гараг бөгөөд бид Аврагчийнхаа 
үхлийн хүлээсийг тасчин,1 булшнаас ялгуусан 
байдалтай гарч ирсэн гайхамшигт өглөөг 
тэмдэглэдэг.

Òүүхэн дэх хамгийн агуу өдөр

Би саяхан “Ямар өдөр түүхийн голдрилыг 
хамгийн их өөрчилсөн бэ?” гэсэн асуултын 
хариултыг интернэтээс хайсан юм.

Хариултууд нь гайхмаар, хачин жигтэйгээс эхлэн 
бодлогошроход хүргэм гээд янз бүр байв. Тэдгээр 
хариултад балар эртний үед Юкатан хойгт унасан 
солир, 1440 онд Йоханнес Гутенберг хэвлэх 
машинаа хийж дуусгасан мөн мэдээж 1903 онд 
ах дүү Врайт хүн үнэхээр нисэж чадна гэдгийг 
харуулсан өдөр зэрэг мэдээлэл орсон байлаа.

Хэрэв та нараас ингэж асуусан бол юу гэж 
хариулах байсан бэ?

Миний хувьд хариулт нь тодорхой.

Түүхэн дэх хамгийн чухал өдрийг олъё гэвэл бид 
бараг хоёр мянган жилийн өмнө Гетсеманийн 
цэцэрлэгт Есүс Христ өвдөг сөгдөн маш хүчтэй 
залбирч, Өөрийн биеийг бидний гэм нүглийн 
төлөө золиос болгон өргөсөн тэр үдэш рүү буцаж 
очих хэрэгтэй. Яг энэ үед бие махбодын хувьд 
болон сүнсээрээ юутай ч харьцуулшгүй зовлон 
шаналлыг амсаж, агуу хийгээд хэмжээлшгүй 
золиослолыг хийж байхад Христийн, бүр Бурханы 
сүв бүрээс цус шүүрч байсан юм. Тэрээр төгс 
хайраараа бидэнд бүхнийг өгөхийн тул бүхнээ 
өгсөн билээ. Түүний тэнгэрлэг золиослолыг 
ойлгоход хэцүү. Үүнийг зөвхөн зүрх сэтгэл, оюун 
ухаандаа мэдрэх боломжтой бөгөөд энэ нь дэлхий 
нийтээрээ Христийн тэнгэрлэг бэлэгт талархлаар 
хариу барих ёстой гэдгийг сануулдаг.

Энэ Хүнийг харагтун!
ÀÕËÀÃ× ÄÈÉÒÐ Ф.ÓÃÄÎÐФ 

ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃA
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Дараа нь тэр шөнө Есүсийг доромжлон 
тохуурхаж, зодож жанчин, Түүнд ичгүүрт үхэх 
ял оноосон шашны болон улс төрийн эрх мэдэл 
бүхий хүмүүсийн өмнө Түүнийг авчирсан юм. 
Тэрээр эцэст нь “гүйцэлд[лээ]”2 гэж хэлэх хүртлээ 
загалмай дээр дүүжлэгдэн, зовж шаналсан билээ. 
Түүний амьгүй биеийг хүнээс гуйж авсан булшин 
дотор тавьсан юм. Харин гурав дахь өдрийнх 
нь өглөө Бүхнийг Чадагч Бурханы Хүү Есүс 
Христ булшнаас гайхамшигтай гэрэл гэгээ, сүр 
жавхлантайгаар амилсан биетэй босож ирсэн.

Тийм ээ, түүхийн туршид үндэстэн, ард 
түмнүүдийн хувь заяанд хүчтэй нөлөөлсөн олон 
үйл явдал болж байсан. Гэхдээ тэдгээрийг бүгдийг 
нэгтгэсэн ч Христийн амилсны баярын өглөө 
болсон үйл явдлын ач холбогдолтой харьцуулахын 
аргагүй.

Есүс Христийн хэмжээлшгүй золиослол, 
Амилалтыг чухам юу дэлхийн дайн, аймшигт 
гамшиг, амьдралыг өөрчилсөн шинжлэх ухааны 
ололт нээлтээс илүү, түүхэн дэх хамгийн чухал 
үйл явдал болгодог вэ?

Бид Есүс Христийн ачаар дахин амьдрах 
боломжтой

Хариулт нь бидний хүн нэг бүрд тулгардаг 
хамгийн агуу бөгөөд даван туулж үл чадам хоёр 
асуудалд оршдог.

Нэгд, бид бүгд үхнэ. Залуухан, үзэсгэлэнтэй, 
эрүүл, хянуур байх эсэхээс үл хамааран та нарын 
бие нэг л өдөр амьгүй болно. Найз нөхөд, гэр 
бүлийнхэн тань эмгэнэн гашуудах ч биднийг 
эргүүлэн амилуулж чадахгүй.

Харин, Есүс Христийн ачаар бидний үхэл 
түр зуурынх байх болно. Сүнс тань нэг л 
өдөр бие махбодтойгоо эргэн нийлнэ. Энэхүү 
амилуулагдсан бие дахин үхэхгүй3 бөгөөд та нар 
өвчин шаналал, бие махбодын өвдөлтөөс хагацан, 
мөнхөд амьдарна.4

Есүс Христ Өөрийн амийг өгч мөн эргүүлэн авсан 
учраас энэ бүхэн тохионо.

Тэрээр үүнийг Өөрт нь итгэдэг, итгэдэггүй бүх 

хүний төлөө хийсэн.

Тэрээр үүнийг Өөрийг нь дооглон тохуурхаж, 
доромжилж, хараасан хүмүүсийн төлөө хүртэл 
хийсэн.5

Åсүс Õристийн ачаар бид Áурхантай хамт амьдрах 
боломжтой

Хоёрт, бид бүгдээрээ гэм нүгэлтэй. “Ямар ч цэвэр 
бус зүйл түүний хаант улсад орж чадахгүй”6 
учраас гэм нүгэл маань биднийг Бурхантай 
амьдрах боломж олгох үүд хаалгыг үүрд хаах 
байсан.

Үр дүнд нь, бүх эрэгтэй, эмэгтэй хүн, хүүхэд 
бүр Түүний оршихуйд орж чадахгүй байх байсан 
бөгөөд толбогүй Хурга, Есүс Христ амиа бидний 
үйлдсэн гэм нүглийн төлөө өгөөгүй бол энэ л 
хэвээр байх байв. Есүс шударга ёсны өмнө өргүй 
байсан учраас бидний өрийг төлж, бодгаль бүрийн 
шударга ёсны шаардлагыг хангасан. Үүнд нь та 
бид орж байгаа юм.

Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөөсийг 
төлсөн.

Бүх нүглийн маань.

Түүхэн дэх хамгийн чухал тэр өдөр Есүс Христ 
үхлийн үүдийг нээн, мөнх амьдралын ариун 
нандин танхимаар явах замыг хаасан байсан 
саад тотгорыг зайлуулсан билээ. Бидний Их 
Эзэн Аврагчийн ачаар өмнөх амьдрал маань 
ямар байснаас үл хамааран та бид наманчилж, 
Тэнгэрлэг Эцэгийн итгэлтэй хүүхдүүдээр 
хүрээлүүлэн, селестиел гэрэл, алдар суу руу 
хөтлөх замаар явах хамгийн эрхэм бөгөөд үнэлж 
баршгүй бэлгийг хүлээн авсан билээ.

Яагаад бид баясдаг вэ?

Бид Христийн амилсны баярын ням гарагт амь 
амьдралыг тэмдэглэдэг!

Есүс Христийн ачаар бид үхлийн уйтгар гунигаас 
өндийн, хайртай хүмүүсээ энгэртээ тэвэрч, 
хэмжээлшгүй баяр баясгалан, бялхам талархлаас 
болж нулимс унагах болно. Есүс Христийн ачаар 
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бид мөнх биес болж, төгсгөлгүй дэлхийн хувьд 
оршин тогтнох болно.

Мөн Есүс Христийн ачаар бидний гэм нүгэл 
арчигдахын зэрэгцээ мартагдах болно.

Бид цэвэршиж, өргөмжлөгдөх боломжтой.

Мөн ариусах боломжтой.

Хайрт Аврагчийнхаа ачаар бид мөнх амьдрал руу 
урсдаг булгийн уснаас үүрд уух боломжтой.7 Бид 
мөнхийн Хааныхаа харшид төсөөлшгүй алдар суу, 
төгс хайран дунд амьдрах боломжтой.

Áид “Ýнэ Õүнийг хар[даг]” уу?

Ийм ч гэлээ, өнөө үед дэлхий дээр Есүс Христийн 
бидэнд өгсөн эрхэм бэлгийн талаар мэддэггүй 
эсвэл итгэдэггүй хүмүүс олон байна. Тэд Есүс 
Христийн тухай сонсож, түүхэн хүн гэдгийг нь 
мэддэг байж болох ч үнэхээр хэн гэдгийг нь олж 
хардаггүй.

Ийнхүү бодох үед надад Аврагчийн үхэхээсээ 
хэдхэн цагийн өмнө Иудагийн Ром захирагч 
Понти Пилатын өмнө зогсож байсан нь санаанд 
орж ирсэн юм.

Пилат Есүсийг зөвхөн дэлхийнхний өнцгөөс 
харж байсан. Пилат Ромын өмнөөс татвар хураах, 
энх тайван байдлыг хадгалах гэсэн хоёр чухал 
даалгавар бүхий ажлаа хийх ёстой байв. Харин 
иудейчүүдийн Санхедрин хоёуланд нь саад болж 
байна хэмээн нэгэн эрийг түүний өмнө авчирсан 
байжээ.8

Пилат гэмт хэрэгтнийг байцаасныхаа дараа 
“Түүнээс ямар ч гэм бурууг олсонгүй”9 хэмээн 
зарласан аж. Гэхдээ Пилат Есүсийг буруутгасан 
хүмүүсийн шаардлагыг хангах хэрэгтэй гэж 
бодсон тул Дээгүүр өнгөрөх баяраар нэг 
хоригдлыг сулладаг нутгийн тогтсон заншлаар 
тавьж явуулахыг хүсжээ. Тэд Пилатаар зартай 
дээрэмчин, алуурчин Барабын оронд Есүсийг 
чөлөөлүүлж болохгүй байсан гэж үү?10

Харин ширүүн догшин хурсан олон Барабыг 
суллаж, Есүсийг цовдлохыг шаардаж байв.

“Яагаад?Тэр ямар муу юм үйлдсэн юм бэ?” гэж 
Пилат асуусан.

Тэд улам бүр чангаар “Түүнийг цовдол!”11 хэмээн 
хашгирч байлаа.

Хурсан олонд нийцүүлэхийн тулд Пилат өөрийн 
хүмүүст Есүсийг ташуурдаж цээрлүүлэх тушаал 
өгөв.12 Тэд ч тушаалыг нь дагаж, Түүнийг цус, 
шарханд нэвширтэл зоджээ. Тэд Түүнийг дооглон 
тохуурхаж, үүргэнээр титэм сүлжээд, толгой дээр 
нь тавьж, нил ягаан нөмрөг нөмрүүлэв.13

Энэ нь цусанд улангассан хурсан олны хүслийг 
хангана байх гэж Пилат бодсон байж болох юм. 
Тэд тэр эрийг өрөвдөнө байх гэж бодсон ч байж 
магадгүй. Пилат дахин гарч ирээд, хүмүүст 
“Харагтун, би Түүнээс ямар ч гэм буруу олоогүйг 
та нарт мэдүүлэхийн тулд Түүнийг нааш нь 
авчирлаа. … Энэ Хүнийг харагтун!”14 гэж хэлсэн.

Бурханы Хүү Иерусалимын хүмүүсийн өмнө 
биеэрээ зогсож байлаа.

Тэд Есүсийг харж байсан ч үнэхээр хэн болохыг 
нь олж харж чадаагүй.

Тэдэнд харсан ч олж харах нүд байсангүй.15

Зүйрлэн хэлэх юм бол биднийг ч бас “тэр хүнийг 
хар” хэмээн урьсан. Дэлхийд Түүний талаарх янз 
бүрийн үзэл бодол байдаг. Эртний болон өнөөгийн 
бошиглогчид Түүнийг Бурханы Хүү хэмээн 
гэрчилдэг. Би ч бас. Бид үүнийг өөрсдөө олж 
мэдэх нь маш чухал. Тэгэхлээр, Есүс Христийн 
амьдрал, тохинууллын талаар бодох үед та нарт 
юу харагддаг вэ?

Үнэхээр тэр Хүнийг олж харах арга замаа олсон 
хүмүүс амьдралын хамгийн агуу баяр баясгалан 
руу орох үүд хаалга, амьдралын хамгийн хүнд 
хэцүү гуниг зовлонг анагаах гаврыг олно.

Тиймээс, та нар гуниг зовлон, уй гашуутай 
тулгарвал Түүнийг хар.
Та төөрч, мартагдсан гэдгээ мэдрэхдээ 
Түүнийг хар.
Цөхөрч, хаягдан, эргэлзэж мөн гэмтэж, 
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ялагдал хүлээх үедээ Түүнийг хар.
Тэрээр таныг тайвшруулж,
эдгээж, аяллын тань учир утгыг мэдүүлэх 
болно. 
Тэр Өөрийн Сүнсийг тан дээр юүлэн, 
зүрх сэтгэлийг тань хэмжээлшгүй баяр 
баясгалангаар дүүргэнэ.16

Тэр “ядарсанд тэнхээ өгч, чадал дутагдсанд 
нь хүч нэмдэг.”17

Бид үнэхээр тэр Хүнийг олж харах юм бол 
Түүнээс суралцаж, амьдралаа Түүнтэй нийцүүлэх 
арга замыг эрэлхийлдэг. Бид наманчилж, 
өөрсдийн мөн чанарыг цэвэршүүлж, өдөр бүр 
Түүн рүү арай илүү ойртдог. Бид Түүнд итгэж 
найддаг. Бид Түүний зарлигуудыг сахин, ариун 
нандин гэрээнийхээ дагуу амьдарснаар Түүнд 
хайртай гэдгээ харуулдаг.

Өөрөөр хэлбэл, бид Түүний шавь болдог.

Түүний цэвэршүүлэгч гэрэл бидний бодгалийг 
нэвтэлж, ач ивээл нь бидэнд урам зориг өгдөг. 
Бидний ачаа дарамт хөнгөрч, амар амгаланг улам 
гүн гүнзгий мэдэрдэг. Бид үнэхээр Тэр Хүнийг 
олж харах юм бол амьдрал гэгч аяллын өгсөж 
уруудах мөч дэх сүнслэгээр өдөөж, урамшуулдаг 
адислагдсан ирээдүйн амлалт биднийх болно. 
Бид эргэн хараад, цэгүүд нь үнэхээр хоорондоо 
холбогддог тэнгэрлэг загвар байдаг гэдгийг 
ухааран ойлгоно.18

Түүний золиослолыг хүлээн авч, шавь нь болж, 
эцэстээ энэ дэлхий дээрх аяллынхаа төгсгөлд 
хүрэх үед таны амьдралынхаа туршид туулж 
өнгөрүүлсэн зовлон гуниг юу болж хувирах вэ?

Тэд алга болно.
Таны туулж өнгөрүүлсэн урам хугарал, 
урвалт, хавчлага яах бол?
Алга болно.
Таны туулсан зовлон, шаналал, гэм буруу, 
ичгүүрт байдал, тарчлал яах бол?
Мөн л алга болно.
Мартагдана.

“Бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар 
сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд 
бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаж, 

бид Христийн талаар номлож, бид Христийн 
тухай бошиглодог[т]”19 гайхах хэрэггүй биз ээ!

Мөн бид Тэр Хүнийг үнэхээр харахын тулд чин 
сэтгэлээсээ хичээнгүйлэн эрэлхийлдэгт гайхах 
хэрэггүй!

Хайрт ах, эгч нар аа, хүн төрөлхтний түүхэн 
дэх хамгийн чухал өдөр бол Бурханы Хүү Есүс 
Христ Бурханы бүх хүүхдийн төлөө үхэл, гэм 
нүглийг ялан дийлсэн өдөр мөн гэдгийг би 
гэрчилж байна. Түүнчлэн “Тэр Хүнийг хар[ж]” 
суран, үнэхээр Хэн болохыг нь олж харж, Түүний 
цагаатгагч хүчээс бүхий л зүрх сэтгэл, оюунаараа 
хүртэж мөн Түүнийг шинэчлэгдсэн эрч хүч, урам 
зоригтойгоор дагана гэдгээ амласан өдөр бол та 
бидний амьдралын хамгийн чухал өдөр байх юм. 
Энэхүү өдөр маань бидний амьдралын туршид 
ахин дахин ирж байх болтугай.

Бид “Тэр Хүнийг харах” үед дэлхий дээрх болон 
ирэх дэлхийн мөнх амьдрал тань учир утгатай, 
баяр баясгалантай, амар амгалан байх болно 
хэмээн би өөрийн гэрчлэл, адислалыг та бүхэнд 
үлдээж байна. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен.

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Moзая 15:23-ыг үзнэ үү.
2. Иохан 19:30.
3. Алма 11:45-ыг үзнэ үү.
4. Илчлэлт 21:4-ийг үзнэ үү.
5. 1 Коринт 15:21–23-ыг үзнэ үү.
6. 3 Нифай 27:19.
7. Иохан 4:14-ийг үзнэ үү.
8. Лук 23:2-ыг үзнэ үү.
9. Иохан 18:38 Пилат Есүсийг шүүхээс зайлсхийж, 

Херодын Антипаст хэргийг шилжүүлэх гэж оролддог. 
Хэрэв Жон Баптистад үхэх ял оноохыг тушааж байсан 
Херод (Maтай 14:6–11-ийг үзнэ үү) Есүсийг шүүсэн 
бол Пилат шүүсэн дүр үзүүлээд, энх тайвныг сахих 
үүднээс орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
зөвшөөрсөн хэрэг гэж хэлэх байсан байв. Гэвч Есүс 
Херодтой нэг ч үг дуугараагүй тул (Лук 23:6–12-ыг 
үзнэ үү) Херод Түүнийг Пилат руу буцаасан аж.

10. Maрк 15:6–7; Иохан 18:39–40-ийг үзнэ үү. Шинэ 
Гэрээний нэгэн судлаач “Дээгүүр өнгөрөх баярын 
үеэр Ромын захирагч үхэх ялаар шийтгүүлсэн 
зартай гэмт хэрэгтэнг чөлөөлдөг ёс заншил байсан 
бололтой” гэж бичжээ (Alfred Edersheim, The Life and 
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Times of Jesus the Messiah [1899], 2:576). Бараб гэдэг 
нь “эцгийн хүү” гэсэн утгатай нэр. Иерусалимын 
хүмүүст энэ хоёр хүнээс сонгох сонголт өгсөн нь 
сонирхолтой юм.

11. Maрк 15:11–14-ийг үзнэ үү.
12. Ташуурдаж цээрлүүлэх нь аймшигтай байсан тул 

“завсрын үхэл” гэж нэрлэдэг байсан (Edersheim, Jesus 
the Messiah, 2:579).

13. Иохан 19:1–3-ыг үзнэ үү.
14. Иохан 19:4–5.
15. Өмнө нь Есүс “Учир нь энэ ард түмний зүрх нь 

хатуурч, чихээрээ дөнгөж сонсон, нүдээ аньжээ. Эс 
бөгөөс тэд нүдээрээ харж, чихээрээ сонсож, зүрхээрээ 

ухаарч, эргэж буцах байсан бөгөөд Би тэднийг эдгээх 
байсан” хэмээжээ. Дараа нь Тэрээр шавь нартаа 
хандан арай зөөлнөөр “Та нарын нүд хардаг тул нүд 
чинь, та нарын чих сонсдог тул чих чинь ерөөлтэй 
еэ” (Maтай 13:15–16) хэмээн хэлсэн аж. Бид зүрх 
сэтгэлээ хатууруулах уу эсвэл Тэр Хүнийг үнэхээр 
олж харахын тулд зүрх сэтгэл, нүдээ нээх үү?

16. Moзая 4:20-ийг үзнэ үү.
17. Исаиа 40:29.
18. Dieter F. Uchtdorf, “The Adventure of Mortality” 

(worldwide devotional for young adults, Jan. 14, 2018), 
broadcasts.lds.org-ыг үзнэ үү.

19. 2 Нифай 25:26.
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Сүм	бол	Их	Эзэний	нэрийг	өөрсөд	дээрээ	авч,	
Түүнийг	хайрлаж	мөн	дагадаг	шавь	нар	нь	болох	
та	нар	юм.

Францын сүр жавхлант, 
Парис ариун сүмийн 
барилгын бэлтгэл 
ажлын үеэр надад хэзээ 
ч мартагдахааргүй 
нэгэн зүйл тохиолдсон 
юм. 2010 онд ариун 
сүм барих газрыг олох 
үед хотын захирагч 
бидэнтэй уулзаж, 
манай Сүмийн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдэхийг 
хүсэж билээ. Энэхүү 

уулзалт барилга барих зөвшөөрөл авахад нэн 
шаардлагатай алхам байлаа. Бид хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн ариун сүмүүдийн сэтгэл хөдөлгөм 
хэд хэдэн зургийг багтаасан танилцуулгыг 
хичээнгүйлэн бэлтгэсэн байв. Тэдгээр уран 
барилгын үзэмж хотын даргыг бидний төслийг 
дэмжихэд ятгаж чадна гэж би чин сэтгэлээсээ 
найдаж байв.

Миний хувьд гайхсан зүйл нь юу вэ гэвэл, 
хотын дарга бидний бэлдсэн танилцуулгыг 
үзэхээс илүүтэй манай сүм ямар сүм болохыг 
мэдэж авахаар багаараа өөрсдийн гэсэн судалгаа 
явуулахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн явдал 
юм. Дараагийн сар нь бид дахин уригдаж, шашны 
түүхийн профессор болох хотын зөвлөхөөс 
хариу сонсохоор болов. Тэр “Бид юуны өмнө 
танай сүмийн гишүүд ямар хүмүүс байдаг талаар 
ойлголт авахыг хүссэн. Эхлээд бид танай ариун 
ёслолын цуглаануудын нэгэнд оролцсон. Бид 
ариун ёслолын танхимын арын хэсэгт суугаад 
цугларсан хүмүүсийг болон тэдний юу хийж 
байгааг анхааралтай ажигласан. Дараа нь бид 
танай гадасны төвийн эргэн тойронд амьдардаг 

хөршүүдтэй чинь уулзаж, мормончууд гэж яг 
ямархуу хүмүүс вэ гэж асуусан” гэхэд нь

би жаахан тэвдэж, “Тэгээд та нар ямар дүгнэлтэд 
хүрэв?” гэж асуув. Тэрээр “Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм бол бидний 
мэдэх сүмүүдээс Есүс Христийн анхны сүмтэй 
хамгийн ойр очих сүм гэдгийг бид олж мэдсэн” 
гэж хариулав. Би бараг л “Наадах чинь яг ч тийм 
биш ээ! Хамгийн ойр очих сүм биш, харин энэ 
бол Есүс Христийн Сүм, тэр сүм, үнэн Сүм 
мөн!” хэмээн санал зөрөх шахсан боловч биеэ 
барьж, харин ч дотроо талархан залбирч билээ. 
Үүний дараа хотын захирагч олж мэдсэн зүйл 
дээрээ тулгуурлан, бидэнд тухайн газарт ариун 
сүмийн барилгын ажлыг явуулахад өөрт нь болон 
багийнханд нь эсэргүүцэх зүйл байхгүй хэмээн 
хэлсэн юм.

Өнөөдөр би тэрхүү гайхамшигт тохиолдлын 
талаар бодохдоо, сүнсний ялган таних хүч ба 
хотын даргын мэргэн ухаанд талархах сэтгэл 
төрдөг. Тэрээр манай Сүмийг ойлгох гол зүйлийг 
барилгын гадна үзэмж болон хэр сайн зохион 
байгуулалттай байгууллага вэ гэдгээр бус, харин 
Есүс Христийн үлгэр жишээг өдөр бүр дагахыг 
хичээж буй итгэлтэй сая сая гишүүнээр нь танина 
гэдгийг мэдэж байсан.

Сүм гэдэг үгийн тодорхойлолт Мормоны Номны 
“Мөнхүү Есүсийн нэрээр баптисм хүртсэн тэд 
[Их Эзэний шавь нар] Христийн сүм хэмээн 
нэрлэгдэв”1 гэсэн хэсгээс үүсэлтэй байж болох юм

Өөрөөр хэлбэл, Сүм гэдэг бол хүмүүс юм. Энэ бол 
гэрээгээр дамжуулан Их Эзэний нэрийг өөрсөд 
дээрээ авч, Түүнийг хайрлаж мөн дагадаг шавь 
нар нь болох та нар юм.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон нэг удаа Сүмийг 
сайхан автомашинтай зүйрлэсэн байдаг. Бид бүгд 

Энэ бол хүмүүст санаа тавих явдал

ÁÈØÎП ÆÝÐÀËÄ КÎÑÑÝÉ
ÒÝÐÃ¯¯ËÝÕ ÁÈØÎП
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унаа тэргээ цэвэрхэн, гялтганасан байлгах дуртай. 
Гэвч сэтгэл татам байх нь машины зорилго биш 
юм. Машины зорилго бол доторх хүмүүсээ 
тээвэрлэхэд оршино.2 Үүнтэй адилаар, Сүмийн 
гишүүд бид цэвэрхэн, сайхан засаж янзалсан, өнгө 
үзэмж сайтай шүтэн бишрэх газартай байгаадаа 
талархдаг бөгөөд сайн хөтөлбөрүүдтэй байгаадаа 
ч мөн баяртай байдаг. Гэвч эдгээр нь зөвхөн 
дэмжлэг үзүүлэх төдий хэрэгсэл юм. Бидний гол 
зорилго бол Бурханы хөвгүүд, охидыг Христэд 
ирэхэд урьж, гэрээний замаар удирдан чиглүүлэх 
явдал. Үүнээс илүү чухал зүйл гэж үгүй. Бидний 
ажил бол хүмүүст болон гэрээнд санаа тавих 
явдал юм.

Сэргээгдсэн Сүмд илчлэлтээр өгсөн нэрэнд сайн 
мэдээний гэрээ тус бүрд байх хамгийн чухал 
хоёр хэсгийг нэгтгэсэн байдаг нь гайхалтай биш 
гэж үү? Эхнийх нь Есүс Христийн нэр. Энэ Сүм 
Түүнд харьяалагддаг бөгөөд Түүний ариусгагч 
Цагаатгал болон гэрээнүүд өргөмжлөл, авралд 
хүргэх цорын ганц зам юм. Хоёр дахь нэр нь 
биднийг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл, Түүний 
гэрчүүд болон шавь нарыг хэлж байна.

Би Францад гадасны ерөнхийлөгчөөр үйлчилж 
байхдаа анхаарлаа хүмүүс дээр хандуулахын 
чухлыг сурсан билээ. Үйлчлэлийнхээ эхэн үед би 
гадасны зорилгоор шинэ тойрог үүсгэх, цуглааны 
шинэ байр барих, бүр өөрсдийн бүсэд ариун 
сүмийн барилгын ажлыг эхлүүлэх гэх мэт том том 
зорилго дотроо бодож байв. Зургаан жилийн дараа 
намайг чөлөөлөгдөх үед тэдгээр зорилгын аль нь ч 
биелээгүй юм. Тэрхүү зургаан жилийн хугацаанд 
миний зорилго нэлээд өөрчлөгдсөнийг эс тооцвол 
энэ нь бүрэн бүтэлгүйтэл мэт санагддаг.

Чөлөөлөгдөх өдрөө би индэр дээр сууж байхдаа 
амжилт болон талархлын гүнзгий мэдрэмжээр 
дүүрэн байв. Би цугларсан зуу зуун гишүүний 
царайг харж байсан. Би тэдний хүн нэг бүртэй 
холбогдсон сүнслэг туршлагуудаа эргэн санасан.

Тэнд баптисмын усанд орсон ах, эгч нар болон 
ариун сүмд орж ариун нандин ёслолууд хүртэхээр 
ариун сүмийн эрхийн бичгэн дээрээ гарын үсэг 
зуруулсан хүмүүс, бүрэн цагийн номлолоос нь 
чөлөөлсөн мөн номлолыг нь онцгойлон адисалсан 
залуучууд бас хосууд байсан. Түүнчлэн амьдралд 

нь саад тотгор, зовлон бэрхшээл тохиолдсон үед 
миний үйлчилсэн олон хүн байсан. Би дотроо 
тэдний хүн нэг бүрийг гэсэн ах дүүсэг ёсны 
хайрыг гүнээ мэдэрч байв. Би тэдэнд үйлчилснээр 
жинхэнэ баяр баяслыг олж авсан ба тэдний 
Аврагчид итгэх итгэл, үнэнч байдал өссөнд 
баясаж байлаа.

Ерөнхийлөгч М.Рассэлл Баллард “Манай Сүмийн 
үүрэг хариуцлагуудаас хамгийн чухал зүйл нь юу 
вэ гэвэл, тайлагнасан тоо баримт эсвэл явуулсан 
цуглаанууд биш, харин Аврагчийн үйлчилсний 
адил нэг бүрчлэн үйлчилсэн хувь хүмүүс 
өргөгдөн, дэмжигдэж, эцэст нь өөрчлөгдөж байгаа 
эсэх нь л чухал”3 хэмээн заасан.

Ах, эгч нар аа, бид сайн мэдээнд идэвхтэй байна 
уу? Эсвэл бид зүгээр л Сүм дээр завгүй байгаад 
байна уу? Гол түлхүүр нь бүх зүйлд Аврагчийн 
жишээг дагах явдал юм. Хэрэв бид ингэж чадвал 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж, үүрэг биелүүлснээс 
илүүтэйгээр хүн нэг бүрийг аврах тал дээр аяндаа 
анхаарч эхэлнэ.

Хэрэв Аврагч танай тойрог эсвэл салбарт ирэх 
ням гарагт айлчилна гэвэл ямар байх талаар өмнө 
нь та өөрөөсөө асууж байсан уу? Тэр юу хийх 
байсан бэ? Тэр сургалтын материалууд хангалттай 
сайн эсэх эсвэл анги доторх сандлууд зөв өрөгдсөн 
эсэхэд санаа зовох байсан болов уу? Эсвэл хайраа 
үзүүлж, зааж, адисалж болох хэн нэгнийг хайх 
байсан болов уу? Магадгүй, Тэр дотночлон 
хүлээн авах шинэ гишүүн эсвэл найз, тайтгарал 
хэрэгтэй өвдсөн ах, эгч болон дэмжлэг, урам зориг 
хэрэгтэй, гэрчлэлийн асуудалтай байгаа залуусыг 
хайж олох байсан болов уу?

Есүс аль ангид айлчлах бол? Түүнийг хамгийн 
түрүүнд Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд дээр орвол 
би лав гайхахгүй. Тэр өвдөг сөхрөн суугаад, 
тэдэнтэй нүд рүү нь хараад ярих байсан болов 
уу. Тэр тэдэнд хайртайгаа хэлж, түүх ярьж өгөн, 
зурсан зургийг нь магтан сайшааж, Тэнгэр дэх 
Эцэгээ гэрчлэх байсан байх. Түүний хандлага 
хуурамч биш, энгийн мөн чин сэтгэлийнх байх 
байсан. Бид ингэж чадах уу?

Их Эзэний хийгээсэй гэж хүссэн зүйлсийг 
хийхийг зорьсноор та бүхэнд өөрсдийн тусалж, 
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адисалж чадах хүмүүсийг олохоос өөр илүү чухал 
зүйл байхгүй болно гэдгийг би амлаж байна. Та 
сүм дээр хүн нэг бүрд заахад болон тэдний зүрх 
сэтгэлд хүрэхэд анхаарах болно. Та төгс үйл 
ажиллагаа зохион байгуулахаас илүүтэй сүнслэг 
туршлагыг нэмэгдүүлэх, хийсэн айлчлалынхаа 
тоог оруулах хүснэгт бөглөхөөс илүүтэй бусад 
гишүүндээ үйлчлэхэд санаа тавьж эхлэх болно. 
Энэ нь таныг биш, харин бидний ах, эгч гэж 
дууддаг хүмүүсийг халамжлах тухай болж эхэлнэ.

Заримдаа бид сүмд явах тухай ярьдаг. Гэхдээ 
Сүм нь тодорхой нэг газар, барилгаас илүү зүйл 
юм. Энэ нь Солт Лэйк Сити дэх Сүмийн удирдах 
төв байранд оршин байдгийн адил дэлхийн 
алслагдсан хэсэгт хамгийн даруу байгууламжинд 
ч үнэн бодит, амьд оршин байдаг. Их Эзэн “Хоёр 
буюу гурван хүн Миний нэрээр хаана цуглана, 
тэнд Би тэдний дунд байна”4 хэмээн айлдсан.

Бид ажил, сургууль дээрээ болон зугаалгаар 
явахдаа мөн хаа ч явсан бай, ялангуяа гэр орондоо 
Сүмийг өөрсөдтэйгээ авч явдаг. Бидний байгаа 
байдал болон нөлөөлөл аль ч газрыг бидэнд ариун 
газар болгоход хангалттай юм.

Би өөр итгэл бишрэл бүхий нэг найзтайгаа ярьж 
байснаа санаж байна. Тэр манай Сүмийн зохистой 
эрэгтэй хүн бүрийг санваар авч болно гэхэд 
гайхаж билээ. Тэр “Гэхдээ танай тойрогт хэдэн 
санваартан байдаг вэ?” гэж асуув.

Намайг “30-40” гэж хариулахад

тэр гайхсан байдалтайгаар үргэлжүүлэн, “манай 
цуглаанд зөвхөн нэг л санваартан байдаг. 
Ням гаргийн өглөө та нарт яагаад тийм олон 
санваартан хэрэгтэй байдаг юм бэ?” гэж асуув.

Сонирхол төрүүлсэн түүний асуултад би 
өдөөгдөн, “Би чамтай адил бодолтой байна. Ням 

гарагт сүм дээр бидэнд тийм олон санваартан 
хэрэггүй юм байна. Харин айл бүрд санваартан 
байх хэрэгтэй. Тухайн айлд санваартан байхгүй 
бол бусад санваартан тэр гэр бүлд тохинуулж, 
харж хандахаар дуудагддаг” хэмээн хариулсан юм.

Манай Сүм зөвхөн Ням гаргийн сүм биш ээ. 
Бидний сүсэг бишрэл долоо хоногийн өдөр бүр 
хаана ч байсан, юу ч хийж байсан үргэлжилдэг. 
Бидний гэр орон бол “бидний итгэлийн үндсэн 
хамгаалалт болсон ариун нандин” газар юм.5 
Бид гэр орондоо хамгийн олон удаа залбирч мөн 
адисалж, суралцаж, Бурханы үгийг зааж, цэвэр 
хайрын үйлчлэлийг үзүүлдэг. Бидний гэр орон 
шүтэн бишрэх газруудтай адил, заримдаа бүр 
тэдгээрээс ч илүү Сүнсээр бялхсан ариун газар 
байдаг талаарх өөрийн хувийн туршлагыг би та 
бүхэнд гэрчилж байна.

Энэ Сүм бол Есүс Христийн Сүм гэдгийг би 
гэрчилж байна. Үүний хүч чадал, эрч хүч бусдыг 
халамжилснаар Их Эзэний эрхэм дээд жишээг 
дагахыг өдөр бүр хичээж байдаг сая сая шавийнх 
нь үйлдлээс ирдэг билээ. Христ амьд бөгөөд энэ 
Сүмийг удирддаг. Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
бол өнөө үед биднийг удирдан чиглүүлэхээр 
Түүний сонгосон бошиглогч мөн. Би эдгээр 
зүйлийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, 
амен. 
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Зөв	шударга	байдал,	нэгдмэл	байдал,	эрх	тэгш	
байхад	суурилсан	тэнгэрлэгээр	оноогдсон	
үүргүүдээ	биелүүлэх	зэрэг	нь	биднийг	Бурхантай	
уулзахад	бэлтгэдэг.

Элиза Р.Снөү 
өөрийн очсон 
Көртландын ариун 
сүмийн онцгойлон 
адислах ёслолын 
талаар “Онцгойлон 
адислалын ёслолуудыг 
сургуулилсан байж 
болно. Гэвч тэрхүү 
дурсгалт өдрийн 
үйл явдлуудыг мөнх 
бус хүмүүний хэл 

дүрслэх чадваргүй юм. Тэнгэр элчүүд зарим 
хүнд харагдсан бол харин тэнд байсан бүх хүн 
бурханлаг оршихуйг мэдэрсэн бөгөөд хүн бүрийн 
зүрх сэтгэл үгээр хэлэхийн аргагүй алдар суу, баяр 
хөөрөөр дүүрсэн байжээ”1 хэмээн ярьсан.

Көртландын ариун сүм дэх тэрхүү тэнгэрлэг 
тунхаглал Тэнгэрлэг Эцэгийн маань хүүхдүүдэд 
аврал, өргөмжлөл авчрах Есүс Христийн 
сэргээгдсэн Сүмийн зорилгын үндэс суурь болсон 
юм.2 Бид Бурхантай уулзахаар бэлтгэж байх 
үедээ Көртландын ариун сүмд сэргээгдсэн ариун 
нандин түлхүүрүүдийг эргэцүүлэн бодсоноор 
тэнгэрлэгээр оноогдсон үүрэг хариуцлагаа мэдэж 
авах боломжтой.

Бошиглогч Иосеф Смит онцгойлон адислах 
залбиралдаа “барихыг нь та бидэнд зарлигласан 
энэхүү өргөөг соёрхон хүлээж авахыг”3 Их 
Эзэнээс даруухнаар гуйсан байдаг.

Долоо хоногийн дараа буюу Христийн амилсан 
өдрөөр Их Эзэн гайхамшигт үзэгдэлдээ үзэгдсэн 
бөгөөд Өөрийн ариун сүмийг хүлээн авсан. 

Энэхүү үйл явдал 1836 оны 4-р сарын 3-нд 
Христийн амилсны баярын энэ ням гаргаас бараг 
яг 182 жилийн өмнө тохиожээ. Тэр ням гарагт 
бас Дээгүүр өнгөрөх баярын үе тохиосон нь 
Христийн амилсны баяр, Дээгүүр өнгөрөх баяр 
хоёр давхацсан ховор тохиолдлуудын нэг байсан. 
Үзэгдэл хаагдахад эртний гурван бошиглогч 
Мосе, Елиас, Елиа нар үзэгдэж, энэ эрин үед 
сэргээгдсэн Их Эзэний Сүмд зориулан Түүний 
зорилгыг гүйцэлдүүлэх чухал түлхүүрүүдийг 
гардуулсан юм. Тэрхүү зорилгыг энгийн атлаа 
ойлгомжтойгоор, Израилийг цуглуулах, тэднийг 
гэр бүлээр нь лацдан холбох, Их Эзэний Хоёр дахь 
ирэлтэд дэлхийг бэлтгэх гэж тодорхойлдог.4

Елиа, Мосе хоёр зэрэг үзэгдсэн нь “‘цаг хугацааны 
төгсгөлд’ хоёулаа хамтдаа ирнэ гэсэн иудейн 
шашны уламжлалтай … гайхмаар төстэй байв.”5 
Манай сургаалаар бол энэхүү үзэгдэл “эцсийн 
өдрүүдийн төлөө мөн эцсийн удаад, цаг хугацааны 
бүрэн байдлын эрин үед … өгөгдсөн”6 тодорхой 
түлхүүрүүдийн сэргээлтийг гүйцэлдүүлсэн.

Көртландын ариун сүм байршлын хувьд ч, 
хэмжээний хувьд ч харьцангуй өөр байжээ. Гэхдээ 
хүн төрөлхтөнд үзүүлэх агуу ач холбогдлын 
хувьд мөнхийн нөлөө бүхий байсан. Эртний 
бошиглогчид Есүс Христийн сайн мэдээний 
мөнхийн авралын ёслолуудын төлөө санваарын 
түлхүүрүүдийг сэргээсэн. Энэ нь итгэлтэй 
гишүүдэд хэмжээлшгүй их баяр баяслыг 
мэдрүүлсэн юм.

Эдгээр түлхүүр Сүмийн үндсэн зорилгыг 
тогтоодог тэнгэрлэгээр оноогдсон үүргүүдийн 
төлөө “тэнгэрийн хүчийг”7 өгдөг.8 Тэрхүү 
гайхамшигтай Христийн амилсны баярын 
өдрөөр Көртландын ариун сүмд гурван түлхүүр 
сэргээгдсэн.

Нэгдүгээрт, Мосе үзэгдэж, дэлхийн дөрвөн 

Бурхантай уулзахаар бэлтгэ
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зүгээс Израилийг цуглуулах номлолын ажлын 
түлхүүрүүдийг даатгасан.9

Хоёрдугаарт, Елиас үзэгдээд, Абрахамын 
гэрээний сэргээлтийг агуулдаг Абрахамын сайн 
мэдээний эрин үеийн түлхүүрүүдийг даатгасан.10 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон гэрээний 
түлхүүрүүдийн зорилго бол Бурханы хаант улсын 
гишүүдийг бэлтгэх явдал гэж заасан билээ. Тэр 
“Бид өөрсдийгөө хэн болохыг мөн Бурхан биднээс 
юу хүсэж байгааг олж мэддэг юм”11 хэмээн 
хэлжээ.

Гуравдугаарт, Елиа үзэгдээд, гэр бүлийн түүхийн 
ажил ба ариун сүмийн ёслолууд болох энэ эрин 
үеийн лацдан холбох хүчний түлхүүрүүдийг 
даатгасан. Эдгээр түлхүүр нь амьд ба нас барсан 
хүмүүсийн авралыг боломжтой болгожээ.12

Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын удирдлаган доор Сүмийн удирдах газарт 
гурван гүйцэтгэх зөвлөл байдаг бөгөөд зөвлөлүүд 
Көртландын ариун сүмд сэргээгдсэн түлхүүрүүд 
дээр тулгуурлан эдгээр тэнгэрлэгээр оноогдсон 
үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдгээр нь Номлолын 
гүйцэтгэх зөвлөл, Санваар ба гэр бүлийн 
гүйцэтгэх зөвлөл, Ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн 
ажлын гүйцэтгэх зөвлөл гэсэн гурван зөвлөл юм.

Бид өнөөдөр эдгээр тэнгэрлэгээр оноогдсон үүргээ 
биелүүлэхийн тулд юу хийж байна вэ?

Нэгдүгээрт, Мосегийн сэргээсэн Израилийг 
цуглуулах түлхүүрүүдээр дамжуулан өнөөдөр 
бараг 70000 номлогч Түүний сонгосон хүмүүст 
Түүний сайн мэдээг номлохоор дэлхий даяар 
тархан ажиллаж байна. Энэ бол Нифайн угтан 
харсан, харийнхны болон Израилийн угсааныхны 
дунд явагдах агуу бөгөөд гайхамшигтай ажил 
гүйцэлдэж байгаагийн эхлэл юм. Ёс бус байдлын 
улмаас тоогоор цөөхөн ч Бурханы гэгээнтнүүд 
дэлхийн гадаргуу дээр байх цагийг Нифай 
харжээ. Гэхдээ тэрээр “тэд ялгуусан алдар суунд 
зөв шударга байдал хийгээд Бурханы хүчээр 
зэвсэглэсэн байгааг”13 угтан харсан. Сэргээгдсэн 
Сүмийн товч түүхийг авч үзэхэд, номлолын ажлын 
хүчин чармайлт хамгийн гайхамшигтай нь байсан. 
Бид Нифайн үзэгдэл биелж буйг харж байна. 
Хэдийгээр бид харьцангуй цөөхүүлээ ч Аврагчийн 

захиасыг сонсох хүмүүст үргэлжлүүлэн хүчин 
чармайлт гарган тусалж дэмжих болно.

Хоёрдугаарт, Елиас үзэгдэж, бид болон бидний 
дараагийн бүх үр удам адислагдах болно гэдгийг 
тунхагласнаар Абрахамын сайн мэдээний эрин 
үеийг даатгасан. Энэхүү Ерөнхий чуулганаар 
гэгээнтнүүдийг төгөлдөржүүлэх, тэднийг Бурханы 
хаант улсад ороход бэлтгэхэд туслах маш чухал 
ач холбогдолтой удирдамжийг танилцууллаа.14 
Санваарын хуралдаанаар зарласан ахлагчид, 
дээд пристүүдийн чуулгатай холбоотой зарлал 
санваарын хүч, эрх мэдлийг уяанаас нь чөлөөллөө. 
Энэ хуралдаанаар тод томруун заасан одоо 
“тохинуулах” гэх нэртэй болсон гэрийн болон 
айлчлагч багшийн ажил нь хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийг Бурхантай уулзахад бэлтгэх 
болно.

Гуравдугаарт, Елиа энэ эрин үеийн ладцан холбох 
түлхүүрүүдийг даатгасан. Энэ цаг үед амьдарч 
байгаа бидний хувьд ариун сүм, гэр бүлийн 
түүхийн ажил гайхамшигтайгаар өсөж байна. 
Энэ нь Аврагчийн Хоёр дахь ирэлт хүртэл улам 
бүр хурдацтай өсөх бөгөөд бүх дэлхий “түүний 
ирэлтээр … бүрмөсөн устгагдах болно”15.

Тэнгэрлэгээр адислагдсан технологиор дамжуулан 
гэр бүлийн түүхийн ажил сүүлийн хэдэн жилд 
анхаарал татахуйц огцом өсөж байгаа. Бид энэхүү 
тэнгэрлэгээр оноогдсон үүрэг хариуцлагадаа 
хэнэггүй хандаж, авга эгч Жэйнийгээ юм 
уу өөр бусад үүрэг хүлээсэн хамаатнаа энэ 
тал дээр санаа тавина байх хэмээн хүлээвэл 
мулгуу хэрэг болно.Энэ тухайд ерөнхийлөгч 
Жозеф Фийлдинг Смитийн чанд хэлсэн үгийг 
хуваалцахыг зөвшөөрнө үү. “Хэн ч энэхүү агуу 
үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөгдөхгүй. Үүнийг 
төлөөлөгчөөс эхлээд эгэл даруухан ахлагчаас 
[эгчээс] хүртэл шаарддаг. … Үйлчилсэн газраас 
болон нэр алдартай байхаас эсвэл Сүмийн үйл 
хэрэгт удаан үйлчилсэн эсэхээс үл хамааран энэ 
нь нас барагсдынхаа авралыг үл ойшоох үндэслэл 
болж чадахгүй.”16

Бидэнд одоо дэлхий даяар олон ариун сүм байна. 
Мөн ариун сүмээс хол амьдардаг хүмүүст aриун 
сүмд ороход нь тусламж үзүүлэх тусламжийн 
нэгдсэн сан байдаг.
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Бид хувь хүмүүсийнхээ хувьд хийхийг зорьж буй 
номлолын болон ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн 
ажлын төлөө мөн Бурхантай уулзахад бэлтгэхийн 
тулд гаргаж буй хичээл зүтгэлээ дүгнэж үзэх 
хэрэгтэй.

Шударга ёс, нэгдмэл байдал, Их Эзэний өмнө 
бүгд эрх тэгш байх зэрэг нь эдгээр ариун нандин 
үүргийг биелүүлэхэд дэмжлэг болдог

Шударга байдлын тухайд гэвэл, энэ амьдрал бол 
бид бүхний хувьд Бурхантай уулзахаар бэлтгэх 
цаг юм.17 Мормоны Номонд хувь хүн болоод бүлэг 
хүний Бурханы зарлиг тушаалуудад дуулгаваргүй 
байсны эмгэнэлт үр дагаврын талаарх олон арван 
жишээ бий.18

Би амьдралынхаа туршид дэлхийн асуудал, санаа 
зовнил нэг туйлаас нөгөө рүү буюу үл анзаарагдам 
өчүүхэн жижиг сониуч байдлаас ноцтой ёс 
суртахуунгүй байдал руу шилжиж орсныг харж 
байна. Зарим зүй бус ёс суртахуунгүй байдал 
олны өмнө ил гарч, буруушаагдаж байгаа нь 
сайшаалтай.19 Ийм зүй бус ёс суртахуунгүй байдал 
Бурханы болон нийгмийн хуулиудын эсрэг байдаг. 
Бурханы төлөвлөгөөг ойлгодог хүмүүс гэм нүгэлд 
тооцогдох, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ёс 
суртахуунгүй байдлаас ч мөн татгалзах ёстой. Гэр 
бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг “ариун явдлын 
гэрээгээ зөрчин, хань ижил, үр хүүхэдтэйгээ [өөр 
бусад хэнтэй ч] зүй бусаар харьцсан … хувь хүн 
хожмын нэг өдөр Бурханы өмнө өчиг мэдүүлэх 
болно” хэмээн сэрэмжлүүлдэг.20

Бид улам бүр газар авч буй ёс бус байдал, 
донтолтын сүйрлийг эргэн тойрноосоо олж хардаг. 
Хэрэв бид хувь хүнийхээ хувьд Аврагчийнхаа 
эцсийн шүүлтийн тухайд үнэхээр санаа зовдог 
бол наманчлахыг эрэлхийлбэл зохино. Олон 
хүн Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа 
мэдрэхээ больж, удирдамж авахын тулд судар 
эргүүлэхээ мөн бошиглогчдыг сонсохоо 
больжээ гэдгийг хэлэхдээ би санаа зовниж 
байна. Бид нийтээрээ гэм нүглийн үр дагаврын 
талаар тунгаан бодсон бол порнографыг болон 
эмэгтэйчүүдийг өмч мэт үздэг үзлийг нийгэм 
даяараа эсэргүүцэх эсэргүүцэл өрнөх байсан.21 
Мормоны Номон дээр Алма хүү Кориантондоо 
хэлсэнчлэн “ёс бус явдал хэзээ ч аз жаргал 

байгаагүй”22.

Нэгдмэл байдлын тухайд гэвэл, Аврагч “хэрэв 
та нар нэг байхгүй аваас, та нар минийх биш 
болой”23 хэмээн тунхагласан байдаг. Бид 
зөрчилдөөний сүнс нь чөтгөрөөс ирдэг гэдгийг 
мэднэ.24

Өнөө үед нэгдмэл байхыг тушаасан судрын 
зарлигийг ихээхэн үл тоомсорлож байгаа бөгөөд 
олон хүний хувьд ихэнхдээ зиндаа, хүйс, арьс 
өнгө, хөрөнгө чинээн дээр үндэслэсэн жалга 
довны үзэлд онцгой анхаарал хандуулж байна.25 
Ихэнхэд нь биш ч, олон улс оронд хүмүүс хэрхэн 
амьдрах тал дээр гүн гүнзгий хуваагдсан байдаг. 
Их Эзэний Сүмд бидний заах, баримтлах цор 
ганц соёл бол Есүс Христийн сайн мэдээний соёл 
юм. Бидний эрэлхийлж буй нэгдмэл байдал бол 
Аврагчтай болон Түүний сургаалуудтай нэгдэн 
нийлэх явдал мөн.26

Сүмийн үндсэн зорилгуудыг харвал, эдгээр нь 
Их Эзэний өмнө бүгд эрх тэгш байх27 зарчимд 
тулгуурлан, Есүс Христийн сайн мэдээний 
соёлыг мөрддөг. Номлолын ажлын тухайд гэвэл, 
баптисмын үндсэн шаардлага бол Бурханы 
өмнө өөрийгөө даруусгах, харууссан зүрх, 
гэмшсэн сэтгэлтэйгээр урагш ирэх явдал билээ.28 
Боловсрол, хөрөнгө чинээ, үндэс угсааг үл 
харгалзана.

Түүнээс гадна, номлогчид дуудагдсан газраа 
эгэл даруухан үйлчилдэг. Номлогчид дэлхийн 
жишгээр зэрэг зиндаа эсвэл ажил мэргэжлээрээ 
ирээдүйд өсөж хөгжихийн тулд бэлтгэгдэх гэж 
үйлчилдэггүй. Тэд томилогдсон газраа бүхий л 
зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа 
үйлчилдэг. Тэд номлолын хамтрагчаа өөрсдөө 
сонгодоггүй бөгөөд Есүс Христийн соёлын гол 
цөм болсон Христийн зан чанаруудыг өөрсдөдөө 
хөгжүүлэх гэж шаргуу хичээдэг.29

Судрууд бидний хамгийн чухал харилцаанд 
удирдамж өгдөг. Хамгийн эхний тушаал бол 
“Бурхан Эзэнээ хайрла.” Удаах нь “Чи хөршөө 
өөрийн адил хайрла”30 гэсэн тушаал юм хэмээн 
Аврагч заасан.

Аврагч хүн болгоныг бидний хөрш31 гэж 
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тайлбарласан. Мормоны Ном ямар ч -чууд, чүүд, 
омог эсвэл анги давхарга32 гэж байхгүй хэмээн 
тодорхой заадаг. Бид бүгд нэгдмэл бас эрх тэгш 
байх ёстой.

Ариун нандин ёслол, тэнгэрлэг үүргүүд энэхүү 
угтвар нөхцөл дээр суурилсан юм. Миний ариун 
сүмд мэдэрсэн мэдрэмж та нарынхтай адил 
байх гэж би бодож байна. Би Сан Францискод, 
Өүкландын ариун сүм рүү явахаар өдөр тутам 
хийдэг ажлаасаа гаран явж байхдаа хэмжээлшгүй 
их хайр, амар амгаланг мэдэрдэг байсан. Хамгийн 
чухал зүйл нь би Бурханд, Түүний зорилгод илүү 
ойр байснаа мэдэрдэг явдал байсан юм. Авралын 
ёслолууд миний хувьд хамгийн чухал зүйл байсан 
хэдий ч ийм сайхан мэдрэмжийн нэг чухал тал 
нь ариун сүмд нэвт шингэсэн бүгд эрх тэгш бас 
нэгдмэл байх явдал билээ. Тэнд бүх хүн цагаан 
өмсгөлтэй байдаг. Хөрөнгө чинээ, зэрэг зиндаа, 
боловсролын түвшинг илтгэсэн ямар ч гэрч 
нотолгоо байдаггүй бөгөөд бид бүгд Бурханы 
өмнө өөрсдийгөө даруусгасан ах, эгч нар байдаг.

Лацдан холболтын ариун нандин өрөөнд хийгддэг 
мөнхийн гэрлэлтийн ёслол хүн болгоны хувьд 
адил юм. Хамгийн даруухан амьдралтайгаас 
эхлээд хамгийн баян чинээлэг гэр бүлийн хосууд 
яг ижил мэдрэмж мэдэрдэг нь надад маш их 
таалагддаг. Тэд ижил нөмрөг нөмөрч, тахилын 
ширээний дэргэд яг ижил гэрээг байгуулдаг. Мөн 
тэд яг ижил санваарын мөнхийн адислал хүлээн 
авдаг. Үүнийг гэгээнтнүүдийн аравны нэгийн 
өргөлөөр баригдсан Их Эзэний өргөө болох 
үзэсгэлэн төгөлдөр ариун сүмд гүйцэтгэдэг.

Зөв шударга байдал, нэгдмэл байдал, Их Эзэний 
өмнө бүгд эрх тэгш байх зэрэгт суурилсан 
тэнгэрлэгээр оноогдсон үүргүүдээ биелүүлэх нь 
энэ дэлхийд хувийн аз жаргал, амар амгаланг 
авчирч, биднийг ирэх дэлхий дэх мөнх амьдралд 
бэлтгэдэг.33 Энэ нь биднийг Бурхантай уулзахад 
бэлтгэдэг.34

Та нарын хүн нэг бүрийг одоогийн нөхцөл 
байдлаасаа үл шалтгаалан бишоптойгоо 
зөвлөлдөж, ариун сүмийн эрхийн бичиг авахуйц 
зохистой байгаасай хэмээн бид залбирч байна.35

Илүү олон гишүүн ариун сүмд явах гэж бэлдэж 

байгаад бид талархаж байна. Ариун сүмийн 
эрхийн бичигтэй зохистой гишүүдийн тоо олон 
жилийн туршид эрс өссөөр байна. Сүүлийн хоёр 
жил гаруйн хугацаанд ариун сүмийн хязгаартай 
ашиглах эрхийн бичигтэй зохистой өсвөр 
үеийнхний тоо эрс өссөн. Сүмийн баттай гол 
гишүүнчлэл хэзээ ч өнөөдрийнх шиг ийм хүчтэй 
байгаагүй гэдэг нь ойлгомжтой.

Эцэст нь хэлэхэд, Сүмийн тэнгэрлэгээр оноогдсон 
зорилгуудыг ерөнхийлөн тэргүүлдэг Сүмийн 
ахмад удирдагчид тэнгэрлэг туслалцаа хүлээн 
авдаг гэдэгт бат итгэлтэй байгаарай. Тэрхүү 
удирдамж Сүнснээс мөн заримдаа Аврагчаас шууд 
ирдэг. Сүнслэг удирдамжийн хоёр төрөл хоёулаа 
өгөгдсөн. Би ийм туслалцаа хүлээн авсандаа 
талархаж явдаг. Гэхдээ “бүхнийг чадагч Их Эзэн 
биднийг сургахаар зориуд сонгох”37 үед удирдамж 
нь Их Эзэний цаг хугацаанд шат шатаар, дүрэм 
дүрмээр өгөгддөг.36 Сүмийг бүхэлд нь удирдах 
удирдамж зөвхөн Түүний бошиглогчид ирдэг юм.

Бид бүхэн энэхүү Ерөнхий чуулган дээр 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонийг Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 
бошиглогч, ерөнхийлөгчөөр дэмжин батлах 
онцгой боломжтой байлаа. Арван хоёрынхон бид 
ерөнхийлөгч Нэлсоний толгой дээр гараа тавиад, 
ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс дуу хоолойгоо 
өргөн, түүнийг Сүмийн ерөнхийлөгчөөр томилон 
онцгойлон адисалж байх үед хамтдаа төдийгүй 
хувь хувьдаа маш чухал сүнслэг зүйлийг мэдэрсэн 
билээ. Би түүнийг өнөө үед Их Эзэний бошиглогч 
байхаар урьдчилан томилогдож, амьдралынхаа 
туршид бэлтгэгдсэн гэдгийг гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Та	чуулганы	энэхүү	хоёр	өдөр	мэдэрсэн	зүйлсээ	
санан,	тунгаан	бодох	үед	таны	тэдгээрийг	дагах	
хүсэл	эрмэлзэл	өсөн	нэмэгдэнэ.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, энэхүү түүхэн 
Ерөнхий чуулганыг 
өндөрлөх энэ мөчид 
би та бүхэнтэй хамт 
Их Эзэнд Түүний 
удирдамж, сүнслэг 
нөлөөний төлөө 
талархлаа илэрхийлэх 
гэсэн юм. Дуу хөгжим 
гайхалтай сайхан, 
сэтгэл сэргэм байлаа. 

Захиасууд маань сургамжтай байхын зэрэгцээ 
амьдралыг өөрчлөхүйц байв.

Бид онцгой ариун хуралдайгаар шинэ Тэргүүн 
Зөвлөлөө дэмжин баталлаа. Мөн хоёр агуу 
хүнийг Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгад 
дуудахын сацуу найман шинэ Далын Ерөнхий эрх 
мэдэлтнийг дуудлаа.

Дуртай дуулалд маань бидний шинэчлэгдсэн 
шийдвэр төгс байдал, сорилт, үүрэг даалгаврыг 
нэгтгэн дүгнэсэн байдаг.

Эзэний үйлийг бүгд хамтдаа үргэлжлүүлцгээе.
Энэ амьдралын дараа бид шагнал хүртэнэ.
Үнэний тулаанд тулалдахдаа хүчирхэг
Үнэний сэлмээ агсъя.
Өстөн чинь элэглэвч бүү ай
Эзэн бидний талд, чи өөдрөг бай
Нүгэлтний үгийг үл тоон, эс анхаарч
Их Эзэнээ л бид дагацгаах болно.1

Би та бүхнийг энэхүү чуулганы захиасыг ирэх 
зургаан сарын турш ойр ойрхон, бүр дахин давтан 
судална уу хэмээн хүсэж байна. Эдгээр захиасыг 

гэр бүлийн үдшээр болон сайн мэдээг заахдаа 
мөн гэр бүлийнхэн, найз нөхөдтэйгөө ярилцахдаа 
төдийгүй, цаашилбал өөр шашин шүтлэгтэй 
хүмүүстэй ярихдаа ашиглаж болох арга замыг 
шамдан эрэлхийл. Энэхүү чуулганаар заасан 
үнэнийг хайраар хуваалцахад олон хүн хүлээн 
авах болно. Мөн та чуулганы энэхүү хоёр өдөр 
мэдэрсэн зүйлсээ санан, тунгаан бодох үед таны 
тэдгээрийг дагах хүсэл эрмэлзэл өсөн нэмэгдэнэ.

Энэ ерөнхий чуулган тохинууллын нэгэн 
шинэ эрин үеийг эхлүүлж байна. Их Эзэн 
бидний нэг нэгнээ халамжилдаг арга замд 
чухал өөрчлөлтүүдийг хийлээ. Ахимаг насны 
мөн залуу ах, эгч нар нэг нэгэндээ шинэ 
мөн илүү ариун нандин арга замаар үйлчлэх 
болно. Ахлагчдын чуулгууд дэлхий даяарх 
эрчүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийн амьдралыг 
адислахын тулд хүчирхэгжих болно. Халамжийн 
нийгэмлэгийн эгч нар залуу эгч нарыг зохих ёсоор 
томилон, боломжуудаар хангаснаар өөрсдийн 
гэсэн өвөрмөц, хайраар дүүрэн арга замаар 
үргэлжлүүлэн тохинуулна.

Бид бүхний дэлхийнхэнд өгч буй захиас энгийн 
бөгөөд чин сэтгэлийнх билээ. Бидний захиас бол 
хөшигний хоёр талд байгаа Бурханы бүх хүүхдийг 
Аврагчдаа ирж, ариун сүмийн адислалыг 
хүлээн авч, үүрдийн аз жаргалыг мэдэрч, мөнх 
амьдралыг2 хүлээн авах эрхтэй болоход урих 
явдал юм.

Эцсийн өргөмжлөл нь бидний зүгээс энэ 
амьдралдаа Их Эзэний өргөөнд хүлээн авсан 
ёслол, хийсэн гэрээнүүддээ бүрэн итгэлтэй 
байхыг шаарддаг. Яг энэ цаг үед бидэнд үйл 
ажиллагаагаа явуулж буй 159 ариун сүм, барилгын 
явцдаа байгаа үүнээс ч олон ариун сүм бий. Бид 
Сүмийн өсөн тэлж буй гишүүдэд ариун сүмүүдийг 
илүү ойрхон болгохыг хүсдэг. Тиймээс бид дахиад 
долоон шинэ ариун сүмийн барилгын ажлын 
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төлөвлөгөөг зарлах болсондоо таатай байна. 
Эдгээр ариун сүм нь дараах газруудад баригдах 
болно: Аргентиний Салта, Энэтхэгийн Бэнгалуру, 
Никарагуагийн Манагуа, Филиппиний Кагаяан дэ 
Оро, Ютагийн Лэйтон, Виржиниагийн Ричмонд, 
одоогоор тодорхойгүй байгаа Оросын томоохон 
хот.

Хайрт ах, эгч нар аа, эдгээр ариун сүмийн барилга 
та нарын амьдралыг өөрчлөхгүй байж болох 
ч ариун сүмд өнгөрүүлсэн цаг мөч өөрчлөх нь 
дамжиггүй. Иймээс би та бүхнийг ариун сүмд 
ороход илүү цаг зав гаргахын тулд хойш тавьж 
болох зүйлсээ олж тодорхойлоосой хэмээн 
адисалж байна. Мөн би та бүхнийг гэр орондоо 
илүү их эв нэгдэл, хайр энэрэлтэй байж, мөнхийн 
гэр бүлийн харилцаанд илүү ихээр санаа тавих 
хүсэл эрмэлзэлтэй байгаасай хэмээн адисалж 
байна. Түүнчлэн би та бүхнийг Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх итгэл тань өсөн нэмэгдэж, Түүний 

үнэнч шавийн хувьд дагах чадвар тань сайжраасай 
хэмээн адисалж байна.

Эцэст нь би та бүхнийг яг одоо миний хийж 
байгаатай адил, Бүхнийг чадагч Бурханы ажлыг 
хийж байгаагаа өөрсдийн гэрчлэлийн дуу 
хоолойг өргөн хуваалцаасай хэмээн адисалж 
байна! Есүс бол Христ. Энэ сүм бол Түүний Сүм 
бөгөөд Тэрээр энэ Сүмийг Өөрийн томилсон 
үйлчлэгчдээр дамжуулан удирддаг. Би та нарын 
хүн нэг бүрд хайртай гэдгээ илэрхийлж, энэ 
бүхнийг гэрчилж байна. Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 
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