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Салбар,	тойрог,	гадасны	байранд	болдог	
зүйлсээр	дэмжигддэг,	гэр	оронд	төвлөрсөн	
Сүмтэй	болох	цаг	ирлээ.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, бид та нартайгаа 
Сүмийн 10-р сарын 
Ерөнхий чуулганаар 
дахин цугларан 
уулзахыг их хүсэн 
хүлээлээ. Бид та нарын 
хүн нэг бүрийг чин 
сэтгэлээсээ тавтай 
морилно уу хэмээн 
урьж байна. Бид та 
нарын бидний төлөөх 
залбирлуудад гүнээ 

талархдаг. Мөн бид тэдгээрийн нөлөөг мэдэрдэг. 
Та нартаа баярлалаа!

Зургаан сарын өмнөх Ерөнхий чуулганаар 
өгсөн зөвлөгөөг дагахын тулд асар их хүчин 
чармайлт гаргаж байгаад тань бид талархаж 
байна. Дэлхийн өнцөг булан бүрд байх гадасны 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхөн ахлагчдын 
чуулгыг дахин зохион байгуулахад шаардлагатай 
илчлэлтийг эрэлхийлсэн билээ. Тэдгээр чуулгын 
эрчүүд Халамжийн нийгэмлэгийн эгч нартай 
мөр зэрэгцэн, ах, эгч нартаа илүү дээд түвшинд, 
илүү ариун нандин арга замаар тохинуулахаар 
шаргуу хөдөлмөрлөж байна. Та нарын сайн 
сайхан зан чанар мөн Аврагчийн хайрыг гэр бүл, 
хөрш, найз нөхдөдөө харуулан, тэдэнд Түүний 
адил тохинуулахын тулд гаргадаг асар их хүчин 
чармайлт тань биднийг сүнслэгээр өдөөдөг.

4-р сарын Ерөнхий чуулганаас хойш Нэлсон 
эгч бид хоёр дэлхийн дөрвөн тивийн болон 
далай тэнгисийн арлуудын гишүүдтэй уулзсан. 
Иерусалимаас Хараре, Виннипегээс Бангкок 

хүртэл явахдаа бид та нарын агуу итгэл, 
гэрчлэлийн хүчийг харсан.

Мөн Израилыг цуглуулахад туслах Их Эзэний 
өсвөр үеийнхний армид элссэн өсвөр үеийнхний 
тоо биднийг маш их баярлуулсан.1 Та нарт 
баярлалаа! Мөн дэлхий даяарх өсвөр үеийнхэнд 
зориулсан онцгой цугларалт дээр өгсөн урилгыг 
маань та нар үргэлжлүүлэн дагаснаар бусдад 
дагах жишгийг тогтоож байгаа. Өсвөр үеийнхэн та 
нар ямар гайхалтай өөрчлөлтийг хийж байна вэ!

Сүүлийн хэдэн жилийн турш Сүмийн тэргүүлэх 
зөвлөлийнхөн бид “Бид сайн мэдээг хэрхэн 
энгийн нандин байдлаар нь мөн ёслолуудыг 
мөнхийн ач тустай арга замаар нь Бурханы бүх 
хүүхдэд хүргэж болох вэ?” гэсэн нэгэн чухал 
асуултад хариулахыг хичээсэн.

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд бид “сүм” 
бол цуглааны байранд болж өнгөрөөд, гэр оронд 
болдог үйл явдлаар дэмжигддэг нэгэн зүйл хэмээн 
бодож сурчээ. Бид энэ бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй. 
Одоо салбар, тойрог, гадасны байранд болдог 
зүйлсээр дэмжигддэг, гэр оронд төвлөрсөн Сүмтэй 
болох цаг ирлээ.

Сүм дэлхий даяар өргөжин тэлж байгаа энэ 
үед олон гишүүн сүмийн байргүй, бүр ойрын 
ирээдүйд байртай болохгүй газар амьдарч байгаа. 
Ийм нөхцөл байдалд амьдардаг тул гэртээ цуглаан 
хийдэг нэгэн гэр бүлийг би санаж байна. Би 
ээжээс нь өөрийн гэрт байдаг сүм рүү явахад 
ямар байгааг асуусан юм. Тэр “Надад таалагддаг! 
Нөхөр маань долоо хоног бүр энд ариун ёслолыг 
адисална гэдгээ мэддэг тул гэртээ илүү боловсон 
ярьдаг болсон” гэж хариулж билээ.

Сүмийн урт хугацааны зорилго бол Их Эзэн Есүс 
Христэд болон Түүний Цагаатгалд итгэх итгэлээ 

Нээлтийн үг
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 
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өсгөн нэмэгдүүлж, Бурхантай гэрээ байгуулж, уг 
гэрээгээ сахихад нь бүх гишүүнд тусалж мөн гэр 
бүлүүдийг хүчирхэгжүүлж, лацдан холбогдоход 
нь туслах явдал юм. Өнөөгийн төвөгтэй дэлхий 
ертөнцөд үүнийг хийх тийм ч амархан биш. 
Дайсан илүү ширүүнээр итгэл рүү мөн бидэн 
рүү, бидний гэр бүл рүү дайрч довтолж байна. 
Сүнслэг байдлын хувьд давж гарахын тулд бид 
сөрөг стратеги ба урьдчилсан төлөвлөгөөтэй байх 
хэрэгтэй. Иймээс бид одоо гишүүдийг болон 
тэдний гэр бүлийг улам бүр бэхжүүлэх зохион 
байгуулалттай өөрчлөлт хийхийг хүсэж байгаа.

Сүмийн удирдагчид олон жилийн турш сургаалд 
суралцаж, итгэлийг хүчирхэгжүүлэн, хувиараа 
илүү гүн гүнзгий шүтэн бишрэхэд зориулсан гэр 
оронд төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн төлөвлөгөөгөөр 
дамжуулан гэр бүл, хувь хүнийг хүчирхэгжүүлэх 
нэгдсэн сургалтын хөтөлбөр дээр ажилласан. 
Сүүлийн хэдэн жил Хүндэтгэлийн өдрийг сахих 
буюу уг өдрийг баясгалант өдөр, Бурханыг гэсэн 
хувь хүний хайрын бэлгэ тэмдэг болгохын тулд 
гаргасан хүчин чармайлт дээрээ нэмээд, бид одоо 
танилцуулах өөрчлөлтүүдийг хийж өргөжүүлэх 
болно.

Энэ өглөө бид сайн мэдээг гэр орондоо заах мөн 
Сүм дээр заах хоёрыг хооронд нь тэнцвэржүүлэх 
болон холбох тухай шинэ мэдэгдэл хийнэ. Бидний 
хүн нэг бүр хувийн өсөлт хөгжлийнхөө өмнө 

хариуцлага үүрдэг. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ 
халамжлах, тэдэнд зааж сургах гол үүрэгтэй2 
гэдгийг судрууд онцолсон байдаг. Гишүүдэд 
өөрсдийн сайн мэдээний талаарх мэдлэгийг өсгөн 
нэмэгдүүлэх тэнгэрээс тодорхойлсон зорилгодоо 
хүрэхэд туслах нь Сүмийн үүрэг хариуцлага юм.

Ахлагч Квинтин Л.Күк эдгээр чухал өөрчлөлтийг 
одоо тайлбарлана. Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын зөвлөлийн бүх гишүүн энэ 
захиасыг санал нэгтэй дэмжсэн. Ахлагч Күкийн 
танилцуулах энэхүү төлөвлөгөө, үйл явцыг 
боловсруулахад нөлөөлсөн Их Эзэний сүнслэг 
удирдамжинд бид талархаж байна.

Хайрт ах, эгч нар аа, би Бурхан амьд гэдгийг 
мэднэ! Есүс бол Христ! Энэ бол Түүний Сүм 
бөгөөд Тэрээр энэ Сүмийг Өөрийн томилсон 
даруухан үйлчлэгчдээр дамжуулан удирддаг 
гэдгийг би мэднэ. Би үүнийг Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä
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Бидний	зорилго	бол	итгэл,	сүнслэг	байдлыг	
ихээхэн	өсгөн	нэмэгдүүлэх	арга	замаар	Сүм	
дээр	болон	гэр	орондоо	олж	авах	туршлагуудыг	
тэнцвэржүүлэх	явдал	юм.

Ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоний уран 
яруу, тод томруун 
хэлснээр Сүмийн 
удирдагчид “сургаалд 
суралцаж, итгэлийг 
хүчирхэгжүүлэн, 
хувиараа илүү гүн 
гүнзгий шүтэн 
бишрэхэд зориулсан 
гэр оронд төвлөрсөн, 
Сүмээс дэмжсэн 

төлөвлөгөө”-н дээр олон жил ажилласан юм. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон дараа нь “сайн мэдээг гэр 
оронд заах болон Сүм дээр заах хоёрыг хооронд 
нь тэнцвэржүүлж, уялдуулах”1 шинэ өөрчлөлтийг 
зарлалаа.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоний тодорхойлж, 
удирдан чиглүүлсний дагуу мөн Тэргүүн Зөвлөл, 
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын шийдвэрээр 
дээрх зорилгуудыг гүйцэлдүүлэхийн тулд 2019 
оны 1-р сараас эхлэн Ням гаргийн цуглааны 
хуваарийг дараах байдлаар өөрчлөхөөр боллоо.

Íям гаргийн цуглааны хуваарь

Ням гаргийн Сүмийн цуглаануудад ням гараг 
бүр Аврагч, ариун ёслолын ёслол, сүнслэг захиас 
зэрэгт төвлөрсөн 60 минутын ариун ёслолын 
цуглаан болох болно. Ангиуд руу шилжин ороход 
зориулсан цагийн дараа Сүмийн гишүүд ням 
гараг болгонд ээлжлэн орох 50 минутын ангид 
оролцоно.

• Ням гаргийн анги нэг ба гурав дахь ням гарагт 
тус тус орох болно.

• Харин Санваарын чуулга, Халамжийн 
нийгэмлэг, Залуу эмэгтэйчүүдийн анги хоёр ба 
дөрөв дэх ням гарагт тус тус орох болно.

• Тав дахь ням гаргийн цуглаан бишопын 
удирдлаган доор явагдана.

Хүүхдийн хэсэг долоо хоног бүр яг энэ 50 
минутын хугацаанд орох бөгөөд дууны цаг болон 
хичээлүүдээс бүрдэнэ.
  

Ням гаргийн цуглааны хуваарийн талаар хэлэхэд, 
Сүмийн ахмад удирдагчид Сүмийн ням гаргийн 
гурван цагийн хуваарь манай зарим эрхэм 
гишүүнд хүндрэлтэй байгааг олон жилийн турш 
мэдэж байсан. Энэ нь бага насны хүүхдүүдтэй 
эцэг эхчүүд, Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд, ахмад 
настай гишүүд, шинэ хөрвөгчдөд болон бусдад 
хүндрэлтэй байгаа нь үнэн.2

Харин энэ өөрчлөлтөөр зөвхөн Ням гаргийн 
цуглааны хуваарийг богиносгож байгаа юм 
биш. Ерөнхийлөгч Нэлсон та нарыг өмнөх 
урилгуудад итгэлтэй байсны үр дүнд ямар их 

Тэнгэрлэг Эцэгт болон Их Эзэн Есүс Христэд 
гүн гүнзгий, бат бөх хөрвөгдөх нь

ÀÕËÀÃ× КВÈÍÒÈÍ Ë.К¯К
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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ажил хийж гүйцэтгэснийг талархалтайгаар хүлээн 
зөвшөөрсөн. Тэрээр бас Сүмийн удирдлагууд бүгд 
гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн тэнцвэртэй 
хүчин чармайлтаар дамжуулан сайн мэдээний 
илүү агуу баяр баясгаланг эцэг эх, хүүхэд, өсвөр 
үеийнхэнд мөн ганц бие болон ахмад настай 
хүмүүст, түүнчлэн шинэ хөрвөгчдөд болон 
номлогчдын зааж буй хүмүүст авчрахыг хүсдэг. 
Энэхүү өөрчлөлт болон саяхан хийгдсэн өөр 
өөрчлөлттэй холбоотой зорилго, адислалуудад 
дараах зүйлс багтана. Үүнд:

• Тэнгэрлэг Эцэгт болон Их Эзэн Есүс Христэд 
илүү гүн гүнзгий хөрвөгдөж, Тэдэнд итгэх 
итгэлийг хүчирхэгжүүлэх.

• Сайн мэдээний дагуу баяр баясгалантай 
амьдрахад тус дэм болох гэр оронд төвлөрсөн, 
Сүмээс дэмжсэн хөтөлбөрөөр дамжуулан хувь 
хүн, гэр бүлүүдийг хүчирхэгжүүлэх.

• Ариун ёслолд анхаарлаа хандуулж, 
Хүндэтгэлийн өдрийг сахих.

• Номлогчийн ажил болон ариун сүмийн ёслол, 
гэрээ, адислалуудыг хүлээн авснаар хөшигний 
хоёр талд буй Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдэд 
туслах зэрэг болно.

Ãэр оронд төвлөрсөн, Ñүмээс дэмжсэн сайн 
мэдээнээс суралцах хөтөлбөр

Ням гаргийн энэ хуваарь нь ням гарагт аль эсвээс 
хувь хүн, гэр бүлүүдийн сонгосон өөр цагуудад 
гэртээ үдшийг өнгөрүүлэх, сайн мэдээг судлахад 
илүү их цаг зарцуулах боломжийг олгох юм. Гэр 
бүлийн үдшийн үйл ажиллагааг даваа гарагт эсвэл 
өөр үед хийх боломжтой. Иймээс удирдагчид 
даваа гаргийн үдэш Сүмийн цуглаан болон үйл 
ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулахгүй байвал 
зохино. Гэхдээ гэр бүлийн үдэшт болон сайн 
мэдээнээс судлахад мөн хувь хүн, гэр бүлүүдэд 
зориулсан үйл ажиллагаануудад зарцуулах цагийг 
нөхцөл байдалдаа зохицуулан өөрчилж болно.

Ням гаргийн ангид болон Хүүхдийн хэсэгт заадаг 
хичээлтэй уялдуулан зохицуулсан хөтөлбөр 
болон хувь хүн, гэр бүлүүдэд зориулсан Ирээд, 
Намайг дага шинэ эх сурвалж нь гэр орондоо гэр 

бүлээрээ мөн хувиараа сайн мэдээг судлах үйл 
явцыг хүчирхэгжүүлэх болно.3 1-р сард Сүмийн 
өсвөр үеийнхэн болон насанд хүрэгчдийн Ням 
гаргийн ангиуд мөн Хүүхдийн хэсэг Шинэ Гэрээг 
судална. Хувь хүн, гэр бүлүүдэд зориулсан 
Ирээд, Намайг дага хэмээх гэрээр судлах шинэ 
эх сурвалж нь Шинэ Гэрээг мөн адил үзэх бөгөөд 
энэ нь сайн мэдээг гэрээр судлах гишүүдэд 
зориулагдсан. Энэ гарын авлагад “Энэ эх сурвалж 
нь Сүмийн бүх хувь хүн, гэр бүлд зориулагдсан 
юм. Энэ нь бидэнд [бие даан] эсвэл [гэр бүлээрээ] 
сайн мэдээнээс илүү сайн суралцахад туслах 
зорилготой. … Энэ [шинэ] эх сурвалжийн тоймыг 
долоо хоног тутмын … хуваарийн дагуу зохион 
байгуулсан болно”4 гэж тайлбарласан.

Сүм дээр заагдах Ирээд, Намайг дага Хүүхдийн 
хэсгийн шинэ хичээлүүд нь мөн адил хуваарийн 
дагуу орно. Нэг дэх болон гурав дахь Ням гарагт 
орох насанд хүрэгчид болон өсвөр үеийнхэд 
зориулсан Ням гаргийн ангиуд уялдаа холбоотой 
явагдах бөгөөд хамтдаа Ирээд, Намайг дага гэрээр 
судлах шинэ эх сурвалжийг дэмжих болно. Хоёр 
дахь, дөрөв дэх ням гаргуудад орох Санваарын 
болон Халамжийн нийгэмлэгийн насанд хүрэгчид 
Сүмийн удирдагчдын сургаалыг үргэлжлүүлэн 
судалж, орчин үеийн бошиглогчдын сүүлийн 
үеийн захиасуудад онцгой ач холбогдол өгнө.5 
Залуу эмэгтэйчүүд ба Аароны санваартан залуу 
эрэгтэйчүүд эдгээр ням гарагт сайн мэдээний 
сэдвүүдийг судална.
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Гэрээр судлах шинэ эх сурвалж нь “Гэр бүлээрээ 
судар судлахад мөн гэр бүлийн үдэшт зориулсан 
санаануудаар”6 хангана. Долоо хоног бүрийн тойм 
нь хувь хүн, гэр бүлүүдэд зориулсан суралцахад 
тус болох санаануудыг өгнө. Хувь хүн, гэр 
бүлүүдэд зориулсан Ирээд, Намайг дага хэмээх 
эх сурвалжид хувиараа мөн гэр бүлээрээ судлах 
үйл явцыг сайжруулах, ялангуяа хүүхдүүдэд 
зориулсан олон зураг бий.7 Энэ шинэ эх 
сурвалжийг энэ оны 12-р сард өрх гэр бүрд тарааж 
өгнө.

Ерөнхийлөгч Нэлсон 1-р сард Сүмийн гишүүдэд 
хандан үг хэлэхдээ бидэнд гэрээний замаар явж, 
Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхийг 
ухуулсан билээ.8

Дэлхийн нөхцөл байдал хувь хүнээс Тэнгэрлэг 
Эцэг, Есүс Христэд мөн Түүний Цагаатгалд 
илүү гүн гүнзгий хөрвөгдөн, итгэлээ 
хүчирхэгжүүлэхийг улам бүр шаардаж байна. 
Их Эзэн бидэнд тулгарч буй энэхүү хүнд хэцүү 
цагт биднийг шат шатаар бэлтгэсэн. Сүүлийн 
жилүүдэд Их Эзэн дараах чухал асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд биднийг удирдан чиглүүллээ. 
Тухайлбал:

• Хүндэтгэлийн өдрийг болон ариун ёслолын 
цуглааны ариун нандин ёслолыг хүндэтгэх 
тухай сүүлийн гурван жил онцолсоор ирсэн.

• Хүчирхэгжсэн ахлагчдын чуулга, Халамжийн 
нийгэмлэг нь бишопын удирдлаган доор 
Сүмийн зорилгод болон тэнгэрлэгээр 
томилогдсон үүрэг хариуцлагуудад төвлөрч,9 
гишүүдэд ариун нандин гэрээнүүдийг 
байгуулж, сахихад тусалж байна.

• Илүү дээд мөн илүү ариун арга замаар 
тохинуулах ажлыг баяртайгаар хэрэгжүүлж 
байна.

• Эцсийн зорилгод анхаарлаа төвлөрүүлснээр 
ариун сүмийн гэрээ, гэр бүлийн түүхийн 
үйлчлэл гэрээний замын чухал хэсэг болж 
байна.

Энэ өглөө зарласан өөрчлөлт нь өнөө үеийн 
сорилт бэрхшээлд зориулсан удирдамжуудын өөр 

нэгэн жишээ юм.

Сүмийн уламжлалт хөтөлбөр нь Сүмийн ням 
гаргийн туршлагад онцгой ач холбогдол өгдөг 
байсан. Бид илүү сайн хичээлтэй мөн илүү 
сүнслэгээр бэлтгэгдсэн ангийн гишүүдтэй 
байх юм бол Сүмийн ням гаргийн туршлагууд 
маань илүү сайжирна гэдгийг мэднэ. Ихэнхдээ 
Сүнс л Сүмийн орчинд хийгддэг хөрвөлтийг 
гүнзгийрүүлж, хүчирхэгжүүлдэг учраас бид 
адислагдсан хүмүүс.

Гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн шинэ 
хөтөлбөр нь гэр бүлийн болон хувь хүний 
шашны сүсэг бишрэл, зан хандлагад илүү хүчтэй 
нөлөөлөх болно. Бид гэр орны нөхцөлд олж 
авч болох сүнслэг нөлөө, гүн гүнзгий, бат бөх 
хөрвөлтийн талаар мэднэ. Олон жилийн өмнө, 
нэгэн судалгаагаар залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн 
хувьд гэртээ хувиараа судраас судлан, залбирахад 
Ариун Сүнсний нөлөө хамгийн сайн мэдрэгддэг 
болохыг олж тогтоосон. Бидний зорилго бол 
итгэл, сүнслэг байдлыг ихээхэн өсгөн нэмэгдүүлж, 
Тэнгэрлэг Эцэгт болон Их Эзэн Есүс Христэд 
илүү гүн гүнзгий хөрвүүлэх замаар Сүмд 
болон гэр орондоо олж авах туршлагуудыг 
тэнцвэржүүлэх явдал юм.

Энэхүү өөрчлөлтийн гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс 
дэмжсэн хэсэгт хувь хүн, гэр бүл бүр хэзээ мөн 
хэрхэн үүнийгээ хэрэгжүүлэхээ залбирч шийдэх 
боломжтой. Жишээлбэл, хэдийгээр энэ нь бүх гэр 
бүлийг орон нутгийнх нь хэрэгцээн дээр үндэслэн 
адислах боловч ганц бие залуучууд, насанд 
хүрэгчид, ганц бие эцэг эх, зарим нь гишүүн бус 
гэр бүлийнхэн, шинэ гишүүд10 болон бусад хүн 
ням гаргийн бишрэл шүтлэгээс гадуур бүлэг 
болон цугларч, сайн мэдээнд зохицохуйц газарт 
уулзаж, гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн эх 
сурвалжаас хамтдаа суралцан хүчирхэгжих бүрэн 
боломжтой. Хүссэн хүмүүс нь үүнийг албан бус 
арга замаар хийж болно.

Дэлхийн олон хэсэгт, ням гаргийн цуглааны дараа 
хүмүүс цуглааны байрандаа үлдэж, бусадтай 
харилцан ярилцах дуртай байдаг. Өөрчлөлтийн 
талаарх энэ мэдэгдэлд энэхүү гайхамшигт, сайхан 
дадал хэвшилтэй зөрчилдөх зүйл огт байхгүй.
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Хүндэтгэлийн өдөрт бэлтгэхэд нь гишүүдэд 
туслахын тулд зарим тойрог долоо хоногийн 
дундуур мэдээллийн чанартай э-мэйл, текстийг 
эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан захиас илгээдэг. Энэ өөрчлөлтөөр бид 
ийм төрлийн харилцаа холбоог ашиглахыг ихэд 
дэмжиж байна. Эдгээр урилга нь гишүүдэд тухайн 
долоо хоногийн ням гаргийн цуглааны хуваарийг, 
тэр дундаа дараагийн хичээлийнх нь сэдвийг 
сануулж, гэртээ сайн мэдээнд үргэлжлүүлэн 
хөрвөгдөхөд нь туслан дэмжих болно. Түүнчлэн 
ням гаргийн насанд хүрэгчдийн цуглаанууд 
нь долоо хоног бүр Сүмд болон гэртээ судлах 
хичээлийг хооронд нь уялдуулан холбож өгөх 
мэдээллийг өгнө.

Ариун ёслолын цуглааны үеэр болон ангид 
хичээллэх цагаар удирдлагын ажлаас илүү сүнслэг 
ажлыг эн тэргүүнд тавихын тулд залбиран байж 
бодож үзэхэд анхаарвал зохино. Жишээлбэл, 
зарлалуудыг долоо хоногийн дундуурх урилга 
эсвэл хэвлэсэн хөтөлбөр дээр гарган илгээж 
болно. Ариун ёслолын цуглааны үед нээлтийн 

болон хаалтын залбирал хэрэгтэй бол, хоёр 
дахь цуглаанд зөвхөн хаалтын залбирал байхад 
хангалттай.11

Өмнө нь дурдсанаар, ням гаргийн энэ шинэ 
хуваарийг 2019 оны 1-р сар хүртэл зарлахгүй. 
Үүнд хэд хэдэн шалтгаан бий. Эдгээрээс хамгийн 
чухал нь нэгдүгээрт, Хувь хүн, гэр бүлүүдэд 
зориулсан Ирээд, Намайг дага эх сурвалжийг 
тараах хангалттай цаг гаргах, хоёрдугаарт, 
гадасны ерөнхийлөгч болон бишопуудад тухайн 
өдөр аль болох олон тойрогт эртхэн цугларах 
боломж олгохын тулд хуваарийг зохицуулах 
боломж олгох явдал юм.

Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд удирдагчид 
илчлэлт эрэлхийлснээр ариун ёслолын цуглааныг 
хүчирхэгжүүлэх, Хүндэтгэлийн өдрийг сахих 
мөн гэр орноо сүнслэг хүч, итгэлийг нэмэгдүүлэх 
эх сурвалж болгоход буюу баяр баясгалан, аз 
жаргалын өргөө болгоход нь эцэг эх болон хувь 
хүмүүст туслах удирдамжуудыг хүлээн авсан.
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Åр бусын адислалууд

Эдгээр өөрчлөлт нь Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдийн хувьд 
ямар утга учиртай вэ? Гишүүд ер бусын арга 
замаар адислагдана гэдэгт бид итгэж байна. Ням 
гараг нь сүм дээр болон гэртээ сайн мэдээнээс 
суралцах мөн заах өдөр байж болно. Хувь хүн 
болон гэр бүлүүд гэр бүлээрээ зөвлөлдөн, гэр 
бүлийн түүхээ хөтөлж, тохинуулж, үйлчлэн, 
хувиараа шүтэн биширч, гэр бүлээрээ цагийг 
сайхан өнгөрүүлснээр Хүндэтгэлийн өдрийг 
жинхэнэ баясгалант өдөр болгож болно.
  
Нэгэн гэр бүлийнхэн Ирээд, Намайг дага гэртээ 
ашиглах шинэ эх сурвалжийг туршиж үзсэн 
Бразилийн гадасны гишүүд юм. Эргэж ирсэн 
номлогч Фэрнандо, түүний эхнэр Нэнси хоёр нь 
дөрвөн хүүхдийн эцэг эх бөгөөд “Ирээд, Намайг 
дага хөтөлбөрийг манай гадсанд танилцуулах 
үед би маш их баярласан. Би ‘гэртээ судраас 
судалдаг арга зам маань өөрчлөгдөх нь дээ’ гэж 
бодож билээ. Үнэхээр ч өөрчлөгдсөн. Сүмийн 
удирдагчийн хувьд би энэ өөрчлөлт нь өөр өрх 
гэрүүдэд бас явагдаж байгааг олж харсан. … Энэ 
нь бидэнд гэртээ судруудын тухай ярилцахад 
үнэхээр тусалсан. Эхнэр бид хоёр судалсан 
сэдвээрээ илүү гүнзгий ойлголттой болсон ба … 
энэ нь бидэнд … сайн мэдээний талаарх мэдлэгээ 
нэмэгдүүлж, итгэл, гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэхэд 
тусалсан. … Энэ нь Их Эзэний сүнслэг өдөөлтийн 
дагуу хийгдсэн бөгөөд судруудад агуулагддаг 
зарчим, сургаалуудыг тууштай, үр дүнтэй судлах 
нь улам бүр уналтад орж буй дэлхий дээрх гэр 
бүлүүдэд илүү их итгэл, гэрчлэл, гэрлийг авчирдаг 
гэдгийг би гэрчилж байна”12 гэж мэдээлжээ.

Энэхүү хөтөлбөрийг туршсан дэлхий даяарх 
гадаснууд Ирээд, Намайг дага гэртээ судлах шинэ 
эх сурвалжийн талаар ам сайтай байсан. Олон хүн 
зүгээр л судар уншдаг байснаа үнэхээр судалдаг 
болж өсөж хөгжсөн гэдгээ тайлагнасан. Мөн 
ерөнхийдөө энэ туршлага нь итгэлийг хөхиүлэн 
дэмжиж, тойрогт гайхамшигтай сайнаар нөлөөлж 
байгааг мэдэрсэн байна.13

Ãүн гүнзгий бөгөөд бат бөх хөрвөлт

Эдгээр өөрчлөлтийн зорилго бол насанд 
хүрэгчид болон өсөж өндийж буй үеийнхэнд 
гүн гүнзгий, бат бөх хөрвөгдөхөд нь туслах 
явдал юм. Хувь хүн, гэр бүлүүдэд зориулсан эх 
сурвалжийн эхний хуудсан дээр “Сайн мэдээнээс 
суралцаж, заах бүхий л зорилго нь хөрвөлтийг 
маань гүнзгийрүүлж, Есүс Христтэй илүү 
адилхан болоход бидэнд туслах явдал юм. … 
Энэ нь зүрх сэтгэлээ өөрчлөхийн тулд Христэд 
тулгуурлана гэсэн үг”14 хэмээн онцолсон. Энэ 
нь “ангиас гараад, хувь хүний зүрх сэтгэл, гэр 
орон руу өргөжин тэл[эхэд]” тусалдаг. “Энэ нь 
сайн мэдээг ойлгож, үүний дагуу амьдрах өдөр 
тутмын, байнгын хичээл зүтгэлийг шаарддаг. 
Жинхэнээсээ хөрвөгдөхөд Ариун Сүнсний нөлөө 
шаардлагатай.”15

Гүн гүнзгий, бат бөх хөрвөлтийн хамгийн чухал 
зорилго хийгээд эцсийн адислал бол гэрээний зам 
дээрх гэрээ, ёслолуудыг зохистойгоор хүлээн авах 
явдал юм.16

Та нар эдгээр өөрчлөлтийг хийхдээ алсуур 
хайлгүйгээр эсвэл хувь хүн, гэр бүлүүдийг 
албадаж шахалгүйгээр хамтдаа зөвлөлдөн, 
хэрэгжүүлэх илчлэлтийг эрэлхийлнэ гэдэгт 
бид найдаж байна. Нэмэлт мэдээллийг дараа 
дараагийн мэдээгээр, тэр дундаа Тэргүүн 
Зөвлөлийн захиас бичиг, хавсралтаар хуваалцах 
болно.

Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүд ариун сүмд хуралдаж, 
бидний хайртай бошиглогч Их Эзэнээс эдгээр 
өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх талаар илчлэлт өгөхийг 
гуйсны дараа бүгд хүчтэй баталгааг хүлээн авсан 
гэдгийг би гэрчилж байна. Рассэлл М.Нэлсон 
бол бидний амьд ерөнхийлөгч, бошиглогч билээ. 
Өнөөдрийн зарлалын үр дүнд эдгээр өөрчлөлтийг 
урам зоригтойгоор хүлээн авч, Ариун Сүнсний 
удирдамжийг эрэлхийлэх хүмүүс асар ихээр 
адислагдах болно. Бид Тэнгэрлэг Эцэгт болон 
Их Эзэн, Есүс Христэд илүү ойр байх болно. Би 
Түүний баттай гэрч билээ. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Бид	Их	Эзэний	зам	дээр	хүнд	саад	бэрхшээлтэй	
нүүр	тулахдаа	тэргүүнээ	өргөн,	баясах	
болтугай.

1981 онд би аавтайгаа 
болон хоёр дотнын 
найзтайгаа хамт 
Аляск руу адал явдалт 
аялалд гарсан юм. 
Бид зэлүүд газарт 
орших нуурын дэргэд 
бууж, үзэсгэлэнтэй, 
өндөр уулс руу 
авирах гэж байлаа. 
Бид өөрсдөө үүрэх 
ачаагаа хөнгөлөхийн 
тулд зарим хоол хүнс, 

хэрэгслээ хайрцагнуудад хийгээд, хөөсөнцрөөр 
хучин баглаж, өнгөт том тууз зүүн, онгоцныхоо 
цонхоор товлосон газар луугаа шидэв.

Хамгийн гайхалтай нь, товлосон газартаа 
очсоныхоо дараа бид хэчнээн их хайгаад ямар ч 
хайрцаг олсонгүй. Эцэст нь бид ганцхан хайрцаг 
олов. Уг хайрцагт хийн плитка, брезент, хэдэн 
чихэр, татсан махгүй хоёр уут “Хамбөргөр 
хэлпэр” байлаа. Бид гаднах ертөнцтэй холбогдох 
боломжгүй байсан ба төлөвлөсний дагуу биднийг 
долоо хоногийн дараа авах байв.

Би энэ туршлагаас нэгдүгээрт, хоол хүнсээ 
цонхоор бүү хая, хоёрдугаарт, заримдаа бид хүнд 
саад бэрхшээлтэй нүүр тулгардаг гэсэн хоёр 
үнэтэй сургамжийг авсан юм.

Бид хүнд хэцүү саад бэрхшээлтэй тулгарахдаа, 
ихэнхдээ “Яагаад би гэж?” гэсэн хандлагаар 
ханддаг. Гэхдээ яагаад гэдгийг асуух нь хэзээ 
ч саад бэрхшээлийг биднээс холдуулдаггүй. 
Их Эзэн биднээс саад бэрхшээлийг ялан 

дийлэхийг шаарддаг төдийгүй “эдгээр бүх зүйл 
[бидэнд] туршлага суулгах болно, мөн [бидний] 
сайн сайхны төлөө байх болно”1 гэж онцлон 
тэмдэглэсэн.

Заримдаа Их Эзэн биднээс хүнд хэцүү зүйлийг 
хийхийг хүсдэг, харин заримдаа бидний болон 
бусдын сонгох эрх тэрхүү бэрхшээлүүдийг 
үүсгэсэн байдаг. Нифайд энэ хоёр хоёулаа 
тохиолдож байсан. Буцаж очоод, Лебенээс 
ялтсуудыг авахыг Лихай хөвгүүдээсээ хүсэхэд, 
Нифай “Мөн эдүгээ, болгоогтун ах нар чинь 
бувтналдаж тэднээс миний шаардсан зүйлийг 
хүнд бэрх гэцгээв; гэвч болгоогтун тэднээс үүнийг 
шаардсан нь би биш, харин энэ бол Их Эзэний 
зарлиг”2 хэмээн хэлсэн. Өөр нэг тохиолдолд 
Нифайн ах нар сонгох эрхээ ашиглан түүний 
эрхийг хязгаарласан. “Тэд надад гар хүрэв, учир 
нь болгоогтун, тэд үлэмж ихээр хилэгнэн, мөн тэд 
намайг олсоор хүлэв, тэд намайг зэрлэг араатанд 
тасчуулахаар аглаг буйдад орхиж болно хэмээн 
амийг минь бүрэлгэхээр эрэлхийлсний учир 
болой.”3

Иосеф Смит Либерти шоронд байхдаа хүнд саад 
бэрхшээлтэй тулгарсан. Зовлондоо түүртэж, 
цөхөрсөн Иосеф “Ай, Бурхан минь, та хаана байна 
вэ?”4 хэмээн дуу алддаг. Бидний заримд Иосефийн 
мэдэрсэнтэй адил мэдрэмж төрж байсан гэдэгт би 
огтхон ч эргэлзэхгүй байна.

Хүн бүрд хайртай нэгнээ алдах, гэр бүл нь салж 
сарних, үр хүүхэд нь буруу замаар явах, өвчин 
зовлон тохиолдох, итгэлээрээ соригдох, ажлаа 
алдах болон өөр бусад хүнд бэрхшээл тулгардаг.

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Нийл А.Максвэллийн цусны цагаан эсийн хорт 
хавдартай тэмцэж байхдаа хэлсэн үг миний 
амьдралыг орвонгоор нь өөрчилсөн билээ. 

Тэргүүнээ өргө мөн баясагтун

Ì.ÆÎЗÅФ ÁÐÀФ
ЗÀËÓÓ ÝÐÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ
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“Хэсэгхэн зуур бодолд автан суутал, ‘Би чамайг 
миний хүмүүст үнэн сэтгэлээсээ заагаасай 
гэсэндээ л цусны хорт хавдар өвчнийг өгсөн’ 
гэсэн эдгээр сургамжтай, урам зориг төрүүлсэн 
13 үг толгойд минь орж ирсэн” гэж тэр хэлсэн 
юм. Дараа нь уг туршлага хэрхэн түүнийг “мөнх 
амьдралын бодит байдлын талаарх ойлголтоор 
адисалсныг илэрхийлээд… мөнх амьдралын 
энэхүү ойлголт нь туйлын хэцүү байж болох 
дараагийн 100 ямхын зайд алхахад бидэнд тусалж 
чадна”5 гэдгийг хэлсэн.

Мөнх амьдралын энэхүү ойлголт нь бидэнд аялах 
болон хүнд саад бэрхшээлийг ялан дийлэхэд 
хэрхэн тусалж болох талаар би хоёр зүйлийг 
санал болгох гэсэн юм. Эхлээд бид бусдыг уучлан, 
харин дараа нь өөрсдийгөө Тэнгэрлэг Эцэгт 
зориулах замаар хүнд саад бэрхшээлтэй нүүр 
тулах ёстой.

Хүнд саад бэрхшээлийг бидэнд учруулсан 
хүмүүсийг уучлан, “Бурханы таалалд өөрсдийгөө 
эвлэрүүл[эх]”6 нь маш хэцүү байж болно. Хүнд 
саад бэрхшээлийг гэр бүлийн гишүүн, дотнын 
найз болон бид өөрсдөө авчрах нь сэтгэлийг 
хамгийн гүн шархлуулдаг.

Залуухан бишоп байхдаа би гадасныхаа 
ерөнхийлөгч Брүс М.Күкийн хуваалцсан түүхээс 
уучлалын талаар сурсан юм. Тэрээр ингэж 
тайлбарласан.

“1970-аад оны сүүлээр би хэдэн хамтрагчтайгаа 
хамт бизнес эхлүүлэв. Хэдийгээр бид ямар ч 
хууль бус зүйл хийгээгүй ч гаргасан зарим буруу 
шийдвэр болон эдийн засгийн хүндрэлтэй цаг 
үеийн уршгаар дампуурсан юм.

Зарим хөрөнгө оруулагч алдагдлаа олж авахын 
тулд шүүхээр заргалдсан ба тэдний өмгөөлөгч нь 
манай гэр бүлийн тойргийн бишопын зөвлөлийн 
зөвлөх байж таарав. Намайг үгүй хийхийг 
эрэлхийлж байгаа мэт санагдсан хүнээ дэмжихэд 
надад маш хүнд байлаа. Би түүнийг үнэхээр үзэн 
ядаж, дайснаа гэж үзэх болов. Таван жил хууль 
шүүхээр явсны эцэст бид байгаа бүхнээ, бүр гэр 
орноо хүртэл алдаж билээ.

2002 онд эхнэр бид хоёр миний зөвлөхөөр нь 

үйлчилж байсан гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөл 
дахин шинээр зохион байгуулагдаж байгааг олж 
мэдсэн юм. Дуудлагаас буухаасаа өмнөхөн хэд 
хоногоор аялж байх үеэр эхнэр маань хэрэв чи 
гадасны шинэ ерөнхийлөгчөөр дуудагдах юм 
бол хэнийг зөвлөхөөрөө дуудах вэ гэж надаас 
асуув. Би хэлэхийг хүсээгүй ч тэр шалгаасаар 
байв. Эцэст нь надад нэг нэр орж ирлээ. Харин 
эхнэр маань 20 жилийн өмнө хүнд байдалд 
ороход голлон нөлөөлсөн өмгөөлөгчийн нэрийг 
дурдав. Түүнийг ийнхүү хэлэхэд, Сүнс надад 
нөгөө зөвлөхөөрөө түүнийг дуудах ёстой болохыг 
баталлаа. Би тэр хүнийг уучилж чадах болов уу?

Ахлагч Дэвид Э.Сорэнсэн гадасны 
ерөнхийлөгчийн дуудлагыг өгөөд, зөвлөхүүдээ 
сонгох нэг цаг өглөө. Би нулимс дуслуулан, Их 
Эзэн надад энэ талаар аль хэдийн илчлэлт өгсөн 
гэж хэлэв. Дайснаа гэж үздэг байсан хүнийхээ 
нэрийг хэлэх үед дотроо тээж явсан уур, өшөө 
хорсол, үзэн ядалт замхран алга болсон. Яг тэр 
мөчид би Христийн Цагаатгалаар дамжин ирдэг 
амар амгаланг мэдэрсэн билээ.”

Өөрөөр хэлбэл, гадасны ерөнхийлөгч маань 
эртний Нифайн адил түүнийг “даруй уучил[сан]”7 
байлаа. Ерөнхийлөгч Күк болон түүний зөвлөх 
нэг нэгнээ хайрладаг зөв шударга санваартнууд 
гэдгийг би мэддэг байсан. Мөн би тэдэнтэй адил 
болохыг хүсдэг байлаа.

Олон жилийн өмнө Аляскад болсон золгүй 
аяллынхаа үеэр, өөрсдийн нөхцөл байдлын төлөө 
бусдыг буруутгах нь, тухайлбал хоол хүнсийг 
маань яах ийхийн завдалгүй гаргаж шидсэн 
нисгэгчийг буруутгах нь шийдэл биш юм гэдгийг 
би тэр даруй ухаарсан юм. Гэхдээ бид ядарч 
туйлдан, өлсөж цангаж, өвдөж шаналах үедээ 
мөн хүчтэй шуурганаар шуудай нөмрөн газарт 
унтаж байх үед “Бурханд боломжгүй юм гэж нэг ч 
байхгүй”8 гэдгийг би олж мэдсэн.

Залуус аа, Бурхан та нараас хүнд хэцүү 
зүйлсийг шаардах болно. 14 настай нэг залуу 
эмэгтэй сагсан бөмбөгийн сонгон шалгаруулах 
тэмцээнд оролцжээ. Тэр эгчтэйгээ адил ахлах 
сургуулийнхаа сагсан бөмбөгийн багт тоглохыг 
мөрөөддөг байв. Харин дараа нь эцэг эх нь 
Гватемала номлолыг тэргүүлэхээр дуудагдсан 
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байсныг тэр олж мэдсэн байна.

Гватемалад ирснийхээ дараа тэрээр хоёр хичээл 
нь өөрийнх нь ярьдаггүй испани хэл дээр орно 
гэдгийг мэдэж авчээ. Сургуульд нь бас охидын 
спортын ямар ч баг байсангүй. Тэр өндөр 
хамгаалалттай байрны 14 давхарт амьдардаг 
байсан төдийгүй аюулгүй байдлын улмаас 
түүнийг ганцааранг нь гадагш гаргадаггүй байлаа.

Эцэг эх нь түүнийг орой бүр унтахдаа уйлахыг нь 
хэдэн сарын туршид сонсжээ. Энэ нь тэдний зүрх 
сэтгэлийг шархлуулж байлаа! Эцэст нь тэд охиноо 
гэр рүүгээ, эмээ рүү нь буцаан явуулж, ахлах 
сургуульд оруулахаар шийдэв.

Эхнэр маань энэ шийдвэрээ хэлэхээр охиныхоо 
өрөө рүү ороод, түүнийг орон дээрээ Мормоны 
Номыг нээж, өвдөг сөгдөн залбирч байхыг 
харжээ. Сүнс эхнэрт минь “Тэрээр зүгээр байх 
болно” хэмээн шивнэсэн тул тэр өрөөнөөс нь 
чимээгүйхэн гарсан аж.

Бид түүний уйлахыг дахин сонсоогүй юм. 
Тэр хичээл зүтгэлээрээ мөн Их Эзэний 
тусламжтайгаар тэрхүү гурван жилийг зоригтой 
давж гарсан.

Номлолынхоо эцэст би охиноосоо бүрэн цагийн 
номлолд явахаар төлөвлөж байгаа эсэхийг 
нь асуув. Тэр “Үгүй ээ, аав аа. Би аль хэдийн 
үйлчилчихсэн” гэж хэлж билээ.

Би ч үүнийг нь хүлээн зөвшөөрсөн! Зургаан сар 
орчмын дараа нэгэн шөнө Сүнс намайг сэрээхэд, 
“Би охиныг чинь номлолд үйлчлүүлэхээр дуудсан” 
гэсэн бодол оюун санаанд минь орж ирсэн.

Би шууд л “Тэнгэрлэг Эцэг ээ, тэр аль хэдийн 
олон золиос гаргасан шүү дээ” гэж хариулсан 
юм. Сүнс намайг тэр даруй засаж залруулан, Их 
Эзэн түүгээр номлолын ажил хийлгэхийг хүссэн 
болохыг ойлгуулсан билээ.

Удалгүй би охиноо өдрийн хоол хамт идэхээр 
дагуулж явав. Ширээний эсрэг талаас би “Ганзи, 
бид яагаад энд байгааг мэдэж байна уу?” гэж 
асуулаа.

Тэр “Тийм ээ аав аа. Би номлолд үйлчлэх ёстой 
гэдгийг та мэднэ. Би явмааргүй байгаа ч явах 
болно” гэв.

Тэрээр өөрийнхөө хүслийг Тэнгэрлэг Эцэгт өгсөн 
учраас Түүнд бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, 
оюун хийгээд чадлаараа үйлчилсэн юм. Тэр аавдаа 
хүнд бэрх зүйлийг хэрхэн хийхийг заасан.

Өсвөр үеийнхэнд зориулсан дэлхий даяарх онцгой 
цугларалтаар ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
өсвөр үеийнхнээс зарим хэцүү зүйлийг хийхийг 
шаардсан. Ерөнхийлөгч Нэлсон “Миний та 
нарт өгөх тав дахь урилга бол бусдаас ялгарч, 
дэлхийн хүмүүсээс өөр байх явдал юм… 
Тиймээс, Их Эзэн чамаас Есүс Христийн жинхэнэ 
шавийн адил харагдаж, сонсогдож, үйлдэж, 
хувцаслахыг шаарддаг”9 гэж хэлсэн. Энэ нь хүнд 
хэцүү байж болно. Гэхдээ та нар үүнийг баяр 
баясгалантайгаар хийж чадна гэдгийг би мэднэ.

“Баясгалантай байж болохын тул хүмүүн байх 
бөлгөө”10 гэдгийг санацгаа. Лихай олон зовлон 
бэрхшээлтэй тулгарсан ч баяр баясгаланг 
олсон. Аммонайхагийн хүмүүсээс болж Алма 
“харуусалдаа дарагд[сан]”11 байсныг санаж 
байна уу? Тэнгэр элч түүнд “Адислагдсан болой 
та, Алма; тиймийн тул, тэргүүнээ өргө мөн 
баясагтун, учир нь та … Бурханы зарлигуудыг 
дагахад итгэлтэй байсан болой”12 хэмээн хэлсэн. 
Бид зарлигуудыг дагах юм бол үргэлж баяр 
баясгалантай байж чадна гэсэн агуу үнэнийг 
Алма ойлгож мэдсэн. Хэдийгээр Моронайн үед 
дайн дажин, зовлон бэрхшээлтэй тулгарч байсан 
ч “Нифайн хүмүүсийн дунд илүү аз жаргалтай үе 
хэзээ ч байсангүй”13 гэдгийг бүү март. Хүнд саад 
бэрхшээл тулгарахад бид баяр баясгаланг олж 
чадна, олох ч ёстой.

Аврагчийн хүнд саад бэрхшээлтэй тулгарч байсан 
талаар “Мөн энэ дэлхийнхэн, … гологдсон зүйл 
мэт түүнийг шүүх болно; иймийн тул тэд түүнийг 
ташуурдахад, мөн тэрээр үүнийг тэвчинэ; мөн 
тэд түүнийг цохиход, мөн тэрээр үүнийг тэвчинэ. 
Тийм ээ, тэд түүнийг нулимах бөлгөө, мөн 
хүмүүний үрсийн зүг хандах өөрийн өгөөмөр хайр 
мөн өөрийн хүлцэнгүй тэсвэрлэлийн учир тэрээр 
үүнийг тэвчих болно”14 хэмээн бичсэн байдаг.
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Есүс Христ хайрлаж, энэрч байсан болохоор 
Цагаатгалыг хийж зовж шаналсан. Иймээс л 
Тэрээр бидний хүн нэг бүрд хандан “Ертөнцөд 
та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байгтун. 
Би ертөнцийг ялсан”15 хэмээн хэлсэн билээ. 
Христийн ачаар бид ч гэсэн дэлхийнхнийг ялан 
дийлж чадна.

Бид Их Эзэний зам дээр хүнд саад бэрхшээлтэй 
нүүр тулахдаа тэргүүнээ өргөн, баясах болтугай. 
Би дэлхийнхэнд гэрчлэх энэхүү ариун нандин 
боломжийг ашиглан Аврагч амьд бөгөөд Өөрийн 
Сүмийг удирдан залдаг гэдгийг гэрчилж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Гэр	орондоо	тогтоосон	уламжлалаараа	
дамжуулан	заадаг	бидний	хичээлүүд	хэдийгээр	
энгийн,	өчүүхэн	байсан	ч	өнөөгийн	дэлхийд	улам	
бүр	чухал	болсоор	байна.

Сион дахь эцэг 
эхчүүдийн хувьд 
бид хүүхдүүдийнхээ 
Есүс Христийн 
сайн мэдээний баяр 
баясгалан, гэрэл, 
үнэнийг дагах 
хүсэл, үзэл бодлыг 
өдөөх ариун нандин 
үүрэгтэй. Бид 
хүүхдүүдээ өсгөж 
байхдаа гэр орондоо 
уламжлалуудыг 

тогтоон, гэр бүлийн харилцааны хэв маяг, 
дадал хэвшлийг төлөвшүүлдэг. Ийнхүү бидний 
тогтоосон уламжлалууд хүүхдүүдэд маань 
амьдралын сорилт бэрхшээлүүдийг сөрөн 
зогсоход нь хүчирхэгжүүлдэг хүчтэй, гуйвшгүй 
сайн сайхан шинж чанаруудыг төлөвшүүлэн 
суулгадаг байх ёстой.

Манай гэр бүл олон жилийн өмнөөс Ютагийн 
зүүн хойд хэсэгт байдаг Уинта ууланд жил бүр 
амрах уламжлал тогтоосон юм. Бид чулуурхаг 
шороон замаар 20 бээр буюу 32 км явж, өндөр 
хавцлаар хүрээлэгдсэн, дундуур нь хүйтэн, 
тунгалаг устай гол урсдаг үзэсгэлэнт ногоон 
хөндийд ирдэг. Сюзан бид хоёр жил бүр хүүхдүүд, 
ач нарынхаа зүрх сэтгэлд сайн мэдээний сургаал, 
зан үйлийн үнэ цэнийг бататгахын тулд зургаан 
хүү мөн тэднийхээ гэр бүлийнхнээс Христ дээр 
төвлөрсөн гэр орны үндэс суурийн чухал хэсэг 
гэж үздэг сэдвээрээ богинохон захиас бэлдэхийг 
хүсдэг юм. Дараа нь бид тэр бөглүү газарт гэр 
бүлийн онцгой цугларалт хийж, бүгд өөрсдийн 
захиасыг хуваалцдаг.

 
Энэ жил ач нар маань захиасынхаа сэдвийг 
чулуун дээр бичсэн байсан ба тэд ээлжлэн аз 
жаргалтай амьдралыг босгох бат бөх суурийг 
төлөөлүүлэн чулуунуудаа зэрэгцүүлэн булсан 
юм. Тэдний хуваалцсан зургаан захиас дунд Есүс 
Христ бол энэ суурийн булангийн чулуу гэсэн 
өөрчлөгдөшгүй, мөнхийн үнэн агуулагдсан байв.

Исаиа “Тийм учраас Эзэн БУРХАН Үзэгтүн, Би 
Сионд нэг чулууг тавина. Тэр нь шалгагдсан 
бөгөөд бат тавигдсан суурийн булангийн үнэт 
чулуу юм”1 хэмээн хэлсэн. Есүс Христ бол Сионы 
суурийн тэрхүү булангийн үнэт чулуу юм. Тэрээр 
бошиглогч Иосеф Смитэд “Иймийн тул, сайныг 
үйлдэхэд шантрамтгай бүү бай, учир нь та нар 
агуу ажлын суурийг тавьж байна. Мөн агуу болох 
тэрхүү зүйл жижиг зүйлүүдээс гарч ирдэг”2 
гэдгийг илчилсэн Тэр хүн юм.

Гэр орондоо тогтоосон уламжлалаараа дамжуулан 
заадаг бидний хичээлүүд хэдийгээр энгийн, 
өчүүхэн байсан ч өнөөгийн дэлхийд улам бүр 
чухал болсоор байна. Хүүхдүүдийн маань 
амьдралд тогтож хэвшсэн тохиолдолд агуу ажлыг 
гүйцэлдүүлж болох ямар энгийн, өчүүхэн зүйлс 
байдаг вэ?

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон саяхан Канадын 

Агуу ажлын суурийг тавих нь
ÀÕËÀÃ× ÑÒÈВÝÍ Ð.ÁÀÍÃÝÐÒÝÐ
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Торонтод болсон томоохон цугларалт дээр үг 
хэлж, эцэг эхчүүдэд үр хүүхдүүддээ зааж сургах 
ариун нандин үүргийг нь онцгойлон сануулсан 
юм. Ерөнхийлөгч Нэлсон тодорхойлсон нэн чухал 
үүргүүдийн дундаас яагаад бид ариун ёслолоос 
хүртдэг мөн гэрээнд төрөхийн ач холбогдол, 
яагаад патриархын адислалдаа бэлтгэж, хүлээн 
авах ёстой болохыг хүүхдүүддээ зааж ойлгуулах 
эцэг эхийн үүргийг онцлохын зэрэгцээ эцэг 
эхчүүдийг гэр бүлээрээ судраас уншиж байхыг 
урамшуулсан.3 Бидний хайрт бошиглогч эдгээр 
хүчин чармайлтыг гаргаснаар гэр орноо “итгэлийн 
ариун өргөө”4 болгоход биднийг уриалсан.

Мормоны Номд Инос “[өөрт нь] өөрийн хэлээр, 
мөн түүнчлэн Их Эзэний халамж хийгээд 
зөвлөгөөнд заан хүмүүжүүлсэн” эцгийнхээ 
үлгэр жишээнд гүнээ талархаж байгаагаа онцлон 
тэмдэглэсэн байдаг. Инос “Мөн үүний учир 
Бурханы минь нэр алдаршиг”5 хэмээн сэтгэлээ 
хүчтэй илэрхийлсэн.

Гэрлэснээсээ хойш 35 гаруй жилийн хугацаанд 
гэр орондоо тогтоосон энгийн, өчүүхэн 
уламжлалуудаа би нандигнан хайрладаг. Манай 
ихэнх уламжлал жижигхэн хэдий ч утга учиртай. 
Жишээ нь:

• Намайг эзгүй үеэр Сюзаны удирдамжаар том 
хүү маань үдэш бүр судар судалж, гэр бүлээрээ 
залбирахад гэр бүлээ удирдан тэргүүлэх үүрэг 
хариуцлагыг авдаг байсан гэдгийг би үргэлж 
мэддэг байсан.6

• Өөр нэг уламжлал бол бид гэрээсээ гарахдаа 
эсвэл утсаар ярьж дуусахдаа үргэлж “Хайртай 
шүү” гэж хэлдэг.

• Бидний цаг зав гарган хөвгүүдтэйгээ тогтмол 
нэг бүрчлэн уулздаг хувийн ярилцлага бидний 
амьдралыг адисалсан. Нэгэн ярилцлагынхаа 
үеэр би нэг хүүгээсээ номлолд үйлчлэх 
хүсэл болон бэлтгэлийнх нь талаар асууж 
билээ. Хэсэг ярилцсаны дараа хүү минь түр 
бодлогошрон сууснаа над руу дөхөн ирээд, 
“Аав аа, намайг бага байхад бид аавтайгаа 
ярилцах ярилцлагыг явуулж эхэлснийг та 
санаж байна уу?” гэж нухацтай асуув. “Тийм 
ээ” гэж би хариуллаа. “Намайг тэр үед 

номлолд үйлчилнэ гэж танд амлахад, ээж та 
хоёр хөгшрөхөөрөө номлолд хамт үйлчилнэ 
гэж надад амласан шүү дээ” гэв. Үүний дараа 
би дахин хэсэг чимээгүй суув. Тэр “Та хоёрт 
үйлчлэхэд саад болж буй зүйл байна уу? 
Магадгүй миний талаас тус болох ямар нэг 
зүйл байж болох юм” гэдэг юм байна.

Залбирах, судраас унших, гэр бүлийн үдэш хийх, 
Сүмийн цуглаануудад оролцох гээд тогтмол 
баримталдаг, гэр бүлийн ач тустай уламжлалууд 
нь хэдийгээр өчүүхэн, энгийн мэт санагдаж болох 
ч хайр, хүндэтгэл, эв нэгдэл хийгээд аюулгүй 
байдлыг бий болгодог. Эдгээр хүчин чармайлтыг 
дагалдан ирдэг сүнсэн дотор хүүхдүүд маань өнөө 
үеийн дэлхийн соёлд гүн шигдсэн дайсны галт 
сумнуудаас хамгаалагдаж чаддаг.

Хиламаны хүүдээ өгсөн ухаалаг зөвлөгөөг бид 
мэднэ. “Мөн эдүгээ, хөвгүүд минь, санагтун, 
Бурханы Хүү, Христ болох, бидний Гэтэлгэгчийн 
хадан дээр та нар сууриа тавих ёстойг санагтун; 
иймээс чөтгөр хүчит салхиа, тийм ээ, хуй салхин 
дахь дайралтаа илгээхэд, тийм ээ, түүний бүхий 
л мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүдэхэд, 
энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй 
халаглалын ангал тийш доош чирж дийлэх хүчгүй 
байх болно, та нар дээр нь босгогдсон, бат бөх 
суурь дээр, хүмүүн нь үүний дээр баривал унах 
аргагүй суурь болох хадны учир болой.”7

Олон жилийн өмнө намайг залуу бишоп байхад 
нэг ахимаг настай хүн надтай уулзахыг хүссэн 
юм. Тэр Сүмийг болон эцэг эхийнхээ өсвөр 
насанд нь өвлүүлэн үлдээсэн зөв шударга 
уламжлалуудыг хэрхэн орхисноо тайлбарлав. Тэр 
дэлхийнхний өгөх түр зуурын жаргал дундаас урт 
удаан үргэлжлэх баяр баясгаланг хий дэмий хайж, 
амьдралдаа амссан зовлонгоо хуваалцлаа. Одоо 
тэр өтлөх насандаа хүүхэд насныхаа хичээл, дадал 
хэвшил, мэдрэмжийг болон сүнслэг аюулгүй 
байдал руу чиглүүлэх Бурханы Сүнсийг зөөлнөөр 
мөн заримдаа байнга шивнэхийг мэдрэх болсон 
байв. Тэрээр эцэг эхийнхээ үлдээсэн уламжлалд 
талархаж, “Мөн үүний учир Бурханы минь нэр 
алдаршиг” хэмээх Иносын хэлсэн тунхгийг орчин 
үеийн хэллэгээр давтан хэлсэн юм.

Өөрийн туршлага дээр үндэслэн хэлэхэд, энэ 
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эрхмийн сайн мэдээнд эргэн ирсэн явдал олон 
хүнийхтэй адил бөгөөд энэ нь өсвөр насныхаа 
сургаал, зан үйлд эргэн ирэхийн тулд түр зуур 
орхин явсан Бурханы хүүхдүүдийн дунд түгээмэл 
тохиолддог. Бид энэ цаг мөчид “Явах ёстой замаар 
нь замнуулахын тулд хүүхдийг сурга. Тэрээр 
өтөлсөн ч тэр замыг орхихгүй”8 хэмээн эцэг 
эхчүүдэд ухуулдаг сургаалт үгсийн зохиогчийн 
мэргэн ухааныг гэрчилж болно.

Эцэг эх бүр хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлэх явцад 
сэтгэл санаа нь хямарсан мөн шийдвэр гаргах 
янз бүрийн түвшний үетэй тулгардаг. Гэсэн 
ч эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ нууж хаалгүй мөн 
хайраар зааж, явах замд нь туслахын тулд чадах 
бүхнээ хийж, итгэлээ хөгжүүлснээр тарьсан үр 
нь хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэл, оюун ухаанд 
үндэслэнэ гэсэн агуу найдварыг хүлээн авах 
болно.

Мосе тогтмол заах үндсэн хэрэгцээг сайн 
ойлгодог байв. Тэрээр “Хөвгүүддээ [эдгээр үгийг] 
хичээнгүйлэн зааж, гэртээ сууж байхдаа ч, замд 
явж байхдаа ч, хэвтэж байхдаа ч, өндийн босохдоо 
ч түүний тухай ярьж бай”9 хэмээн зөвлөсөн.

Бид гэр бүлийн залбирлаар хүүхдүүдийнхээ 
дэргэд өвдөг сөгдөн сууж, гэр бүлийн судрын 
уншлагыг утга учиртай болгохын тул хүчин 
чармайлт гарган, тэдэнд анхаарал халамж тавьж, 
гэр бүлийн үдэшт хамт оролцохдоо тэвчээртэй 
байж, хайраар хандаж, тэнгэрт хандан хувиараа 
залбирахдаа тэдний төлөө залбирдаг. Бидний 
тарьж буй үр тэдний зүрх сэтгэл, оюун ухаанд 
үндэслээсэй хэмээн бид хэчнээн хүсдэг гээч.

Хүүхдүүд маань биднийг зааж байхад судраас 

уншиж эсвэл гэр бүлийн үдэш хийж, Мючел 
болон Сүмийн бусад цугларалтад оролцохыг 
хичээхдээ “үүнийгээ сайн хийх” нь төдийлөн 
чухал биш гэдэгт би итгэдэг. Тухайн үед тэд эдгээр 
үйл ажиллагааны ач холбогдлыг ойлгож байгаа 
эсэх нь тийм ч чухал биш, харин эцэг эхийн хувьд 
бид Эзэнд итгэлээ хөгжүүлж Түүний зөвлөгөөний 
дагуу хичээнгүйлэн амьдарч, зааж, ухуулж 
мөн Есүс Христийн сайн мэдээгээр өдөөгдсөн 
шаардлагуудыг тавьж байгаа эсэх нь л илүү чухал 
юм. Хэзээ нэгэн өдөр өсвөр насанд нь суулгасан 
үр үндэслэж, соёолж, ургана гэсэн бидний 
итгэлээр энэхүү хүчин чармайлт өдөөгддөг.

Бидний ярьж, номлож, заадаг зүйлс бидэнд 
тохиолдох зүйлсийг тодорхойлох болно. 
Биднийг Христийн сургаалуудыг заах эрүүл 
уламжлалуудыг тогтоох үед Ариун Сүнс бидний 
захиасын үнэнийг гэрчилж, өөрсдийн хичээл 
зүтгэлээр үр хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлд гүн 
суулгаж өгсөн сайн мэдээний үрийг тэжээн 
тэтгэдэг. Би үүнийг Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Өөдрөг	бай,	ах,	эгч	нар	аа.	Тиймээ,	бид	хүнд	
хэцүү	цаг	мөчид	амьдарч	байгаа	ч	гэрээний	зам	
дээрээ	үлдсэн	тохиолдолд	айх	шаардлага	бидэнд	
байхгүй.

Би ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон, 
ахлагч Квинтин Л.Күк 
хоёрын хэдхэн хормын 
өмнө хэлсэн Тэргүүн 
Зөвлөл болон Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын эв нэгдэл, 
нэгдмэл санааны 
талаарх үгэнд 
өөрийн гэрчлэлийг 
нэмж байна. Эдгээр 
илчлэлтийн зарлал 

нь Их Эзэний оюун, таалал бөгөөд хувь хүн, 
гэр бүлүүдийг мөн Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг олон үеийн турш 
адисалж, хүчирхэгжүүлэх болно гэдгийг би мэдэж 
байна.

Хэдэн жилийн өмнө, гэрлээд удаагүй байсан нэг 
охин минь нөхрийнхөө хамт Расбанд эгч бид 
хоёроос “Харваас хорон муухай, аймшигтай 
дэлхийд хүүхэд төрүүлнэ гэдэг аюулгүй бөгөөд 
ухаалаг хэрэг байж чадах уу?” гэж амьдралд чухал 
нөлөөтэй асуултыг тавьж билээ.

Эцэг эхийн хувьд энэ бол гэрлэсэн хайрт 
хүүхдүүдтэйгээ ярилцах чухал асуулт байсан. 
Бид тэдний дуу хоолой, зүрх сэтгэл дэх айдсыг 
мэдэрч байлаа. Бид тэдэнтэй сайн мэдээний 
үндсэн сургаалуудаас болон өөрсдийн гүн гүнзгий 
сэтгэгдэл, амьдралын туршлагуудаас хуваалцах 
үедээ “Тиймээ, энэ нь ЗҮГЭЭР гэдгээс ч илүү” 
гэсэн өөрсдийн баттай хариултыг өгсөн юм.

Айдас бол шинэ зүйл биш. Галил нууран дээр 

байхдаа Есүс Христийн шавь нар харанхуй шөнө 
“салхи болон давалгаанаас”1 айсан. Түүний 
шавь нарын хувьд бидэнд ч бас өнөөдөр айдас 
байдаг. Ганц бие залуучууд маань гэрлэх гэх 
мэт үүрэг хүлээхээс айдаг. Хүүхдүүдтэй маань 
адил залуу гэр бүлүүд ёс бус байдал улам 
ихсэж байгаа энэ дэлхийд хүүхэд төрүүлэхээс 
айж байна. Номлогчид олон зүйлээс, ялангуяа 
танихгүй хүмүүстэй ярихаас айж байна. Бэлэвсэн 
эмэгтэйчүүд ганцаараа цаашид амьдарна 
гэхээс айж байна. Өсвөр насныхан хүлээн 
зөвшөөрөгдөхгүй байхаас, дунд сургуулийнхан 
хичээлийн анхны өдрөөс, их сургуулийн 
оюутнууд шалгалтынхаа дүнг сонсохоос айж 
байна. Бид амжилтгүй байх, гологдох, урам 
хугарах, хэнд ч танигдахгүй байх зэргээс айдаг. 
Бид хар салхи, газар хөдлөлтөөс мөн газар 
нутаг, амьдралыг сүйрүүлж буй гал түймрээс 
айдаг. Бид сонгогдохгүй байхаас, зарим нөхцөлд 
сонгогдохоос айдаг. Бид хангалттай сайн биш 
байгаадаа мөн Их Эзэнд бидэнд зориулсан 
адислал байхгүй байх вий гэдгээс айдаг. Бид 
өөрчлөлт хийхээс айдаг бөгөөд бидний айдас 
үймээн самуунд ч хүргэж болдог. Хүн бүрийн 
айдаг бараг бүх зүйлийг би багтаагаад хэлчихэв 
үү?

Эрт дээр үеэс айдас нь Бурханы хүүхдүүдийн 
харах өнцгийг хязгаарласаар ирсэн. Би Хаадын 
дэд дээрх Елишагийн түүхэнд үргэлж дуртай 
байсан. Сирийн хаан “шөнөөр ирж, хотыг 
бүслэхээр” их цэргийг илгээв.2 Бошиглогч Елишаг 
барьж, алах нь тэдний зорилго байсан. Бид

“Бурханы хүний зарц нар эрт босоод гадагш 
гартал, харагтун, морьд болон тэрэг бүхий их 
цэрэг хотыг бүсэлж байв. Зарц нь Елишад—Аяа, 
эзэн минь! Бид яах билээ? гэв”3

Зарцын асуулт айж байгааг нь харуулж байлаа.

Бүү тэвдэн сандар

ÀÕËÀÃ× ÐÎÍÀËÄ À.ÐÀÑÁÀÍÄ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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“[Елиша] хариулахдаа—Бүү айгтун. Учир 
нь бидэнтэй хамт байгчид нь тэдэнтэй хамт 
байгчдаас илүү олон юм гэв”4 хэмээн уншдаг.

Гэвч тэр үүгээр зогсоогүй.

“Тэгээд Елиша залбиран,—Өө, ЭЗЭН, би залбирч 
байна, түүнд харуулахын тулд нүдийг нь нээгээч 
гэж хэлжээ. ЭЗЭН зарцын нүдийг нээж, тэр харав. 
Харагтун, Елишагийн бүхий л эргэн тойрон дахь 
уул нь галт морьд, тэргээр дүүрсэн байв.”5

Бидэнд айдсыг маань арилгах, чөтгөрүүдийг 
ялан дийлэх галт тэрэгнүүд байхгүй ч үүнээс 
сурах зүйл нь энгийн тодорхой юм. Их Эзэн 
бидэнтэй хамт байгаа бөгөөд биднийг анхаарч, 
зөвхөн Өөрийнхөө адисалж чадах арга замуудаар 
адисалж байдаг. Залбирал нь Есүс Христэд болон 
Түүний цагаатгагч золиослолд бидний оюун 
санааг төвлөрүүлэхийн тулд бидэнд хэрэгтэй хүч 
чадал, илчлэлтийг боломжтой болгож өгдөг. Бид 
заримдаа айдсыг мэдрэх болно гэдгийг Их Эзэн 
мэдэж байсан. Зарим нөхцөлд би ч бас айдсыг 
мэдэрч байсан бөгөөд та нар ч бас мэдэрдэг. 
Иймээс судрууд Их Эзэний зөвлөгөөгөөр дүүрэн 
байдаг юм.

“Зоригтой байгтун, мөн бүү эмээ.”6

“Санаа бодол болгондоо над уруу харагтун; бүү 
эргэлз, бүү ай.”7

“Бүү ай, бяцхан сүрэг.”8 Би “бяцхан сүрэг” гэх 
энэ өхөөрдөм илэрхийлэлд дуртай. Магадгүй энэ 
Сүмийн хувьд бид дэлхийд чухал нөлөө үзүүлэхэд 
тооны хувьд цөөхөн мэт санагдаж болох ч 
өөрсдийн сүнслэг нүдийг нээхэд, “бидэнтэй хамт 
байгчид нь тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон 
юм.”9 Бидний хайрт Хоньчин, Есүс Христ “дэлхий 
хийгээд там та нарын эсрэг нэгдэг, учир нь хэрэв 
та нар миний хадан дээр баригдсан байх аваас, тэд 
дийлэх нь үгүй”10 хэмээн цааш үргэлжлүүлсэн.

Айдсыг хэрхэн үгүй болгох вэ? Залуу зарцын 
хувьд, тэрээр Бурханы бошиглогч Елишагийн 
хажууд зогсож байсан. Бидэнд ч бас үүнтэй адил 
амлалт өгөгдсөн байдаг. Бид ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсонийг сонсож, түүний зөвлөгөөг анхаарах 
үедээ Бурханы бошиглогчтой хамт зогсож байна. 

Бошиглогч Иосеф Смитийн “Мөн эдүгээ, түүний 
талаар өгөгдсөн олон гэрчлэлийн дараа, энэ бол 
түүний талаар өгөх, хамгийн сүүлчийн гэрчлэл 
юм: Тэр амьд бөлгөө!”11 гэсэн үгийг сана. Есүс 
Христ амьд. Түүнийг болон Түүний сайн мэдээг 
хайрлах бидний хайр айдсыг үгүй болгодог.

“Түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгээ үргэлж хамт 
байлгах”12 бидний хүсэл мөнх бус амьдралыг илүү 
мөнхийн талаас нь харахын тулд айдсыг үлдэн 
хөөх болно. Ерөнхийлөгч Нэлсон “Гэвч ирэх 
өдрүүдэд Ариун Сүнсний заан чиглүүлж, удирдаж, 
тайтгаруулах, байнга хамт байх нөлөөгүйгээр 
сүнслэгээр оршин тогтнох боломжгүй байх болно” 
хэмээн сэрэмжлүүлсэн.13

Олон хүний зүрх сэтгэлийг хатууруулах мөн бүх 
нутгийг бүрхэх гай гамшгийн талаар Их Эзэн 
“Миний шавь нар ариун газруудад амьдарсаар 
байх болно, мөн шилжин нүүлгэгдэх нь үгүй 
бөлгөө”14 хэмээн хэлжээ.

Мөн Тэрээр “Бүү тэвдэн сандар, учир нь, мөн 
эдгээр бүх зүйл тохиоход та нарт өгөгдсөн тэрхүү 
амлалтууд биелэгдэх болно гэдгийг та нар мэдэж 
болно”15 хэмээх тэнгэрлэг зөвлөгөөг өгсөн билээ.

Ариун газруудад зогсогтун—бүү тэвдэн сандар—
амлалтууд биелэгдэх болно. Эдгээр нь бидний 
айдастай хэрхэн уялддагийг нэг бүрчлэн бодож 
үзье.

Эхлээд, ариун газруудад зогсогтун. Зөв шударга 
гэр орон, онцгойлон адислагдсан сүмийн байрууд, 
ариулан адислагдсан ариун сүмүүд зэрэг ариун 
газарт зогсож байхдаа бид Их Эзэний Сүнс 
бидэнтэй хамт байгааг мэдэрдэг. Бид санааг маань 
зовоож буй тэрхүү асуултуудад хариу олж эсвэл 
тэдгээрийн талаар санаа зовохоо больдог. Энэ бол 
үйлдэл дэх Сүнс юм. Дэлхий дээрх Бурханы хаант 
улс дахь эдгээр ариун газар нь бидний хүндэтгэл 
бишрэл, бусдыг хүндлэх хүндлэлийг мөн 
биднийг сайн мэдээний дагуу хамгийн сайнаараа 
амьдрахад, айдсаа хойш тавин, Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжуулан Түүний эдгээгч хүчийг 
эрэлхийлэх итгэл найдвартай байхад дууддаг.

Бурханы эдгээр ариун газарт эсвэл Түүний 
хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд айдас түгшүүр хурах 
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зай байхгүй. Яагаад? Хайр байгаа учраас. 
Бурхан биднийг үргэлж хайрладаг бөгөөд бид 
ч бас Түүнийг хайрладаг. Бурханыг хайрлах 
бидний хайр бүхий л айдсыг няцаадаг ба 
Түүний хайр ариун газруудад бялхдаг. Бодоод 
үз дээ. Бид Их Эзэнд өгсөн амлалтдаа итгэлгүй 
байж, мөнх амьдрал руу хөтлөх замаас гажин, 
Түүний тэнгэрлэг төлөвлөгөөн дэх өөрсдийн ач 
холбогдолд эргэлзэж, сэтгэл гутрал, уур хилэн, 
урам хугаралт зэрэг айдсын бүхий л төрөлд 
зай тавьж өгвөөс Сүнс биднийг орхих ба бид 
Их Эзэнгүйгээр аялах болдог. Хэрвээ та энэ нь 
ямар байдгийг мэддэг бол энэ нь тийм ч сайхан 
нөхцөл байдал биш гэдгийг мэдэж байгаа. Үүний 
эсрэгээр, бид ариун газар зогсохдоо Бурханы 
хайрыг мэдэрдэг бөгөөд “учир нь төгс хайр бүх 
айдсыг зайлуулдаг.”16

Дараагийнх нь “Бүү тэвдэн сандар”17 хэмээх 
амлалт юм. Дэлхий ёс бус явдал, эмх замбараагүй 
байдлаар дүүрсэн ч Есүс Христэд итгэх бидний 
өдөр тутмын итгэлтэй байдалд “Бүх оюун 
ухаанаас дээгүүрх Бурханы амар тайван”18 
амлагдсан байдаг. Христ сүр хүч хийгээд агуу 
алдар суундаа ирэхэд ёс бус явдал, эсэргүүцэл, 
шударга бус байдал төгсгөл болно.

Олон жилийн өмнө төлөөлөгч Паул манай цаг 
үеийн талаар залуу Тимотод ийнхүү бошиглон 
хэлжээ.

“Эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг мэдэж 
ав.

Учир нь хүмүүс өөрсдийгөө хайрлагчид, 
мөнгийг хайрлагчид, сагсуурагчид, их зантай, 
доромжлогчид, эцэг эхдээ захирагдахгүй, үл 
талархагч, ариун бус, …

Бурханыг хайрлагчид байхаас илүү зугаа 
цэнгэлийг хайрлагч болох болно.”19

Хөшигний хоёр талд “бидэнтэй хамт байх тэдгээр 
нь” мөн Их Эзэнийг бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин 
чадал, оюун хийгээд чадлаараа хайрлагчид нь 
“тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон”20 байх 
болно гэдгийг санаарай. Хэрвээ бид Их Эзэнд мөн 
Түүний замд чин үнэнээсээ итгэдэг бол, хэрвээ 
бид Түүний ажилд оролцдог бол дэлхийн сөрөг 

өөрчлөлт чиг хандлагаас айхгүй мөн тэдгээрийн 
талаар санаа зовохгүй байх болно. Дэлхийн нөлөө, 
дарамтыг хойш тавьж, сүнслэг байдлыг өдөр 
тутмын амьдралдаа эрэлхийлэхийг би та нараас 
гуйж байна. Бурханы хайрладаг зүйлүүдийг, 
тухайлбал Түүний зарлигууд, ариун сүмүүдийг 
мөн Түүнтэй байгуулсан ариун гэрээнүүдээ болон 
Хүндэтгэлийн өдрийн ариун ёслол, залбирлаар 
дамжуулан харилцах харилцаа зэргээ хайрлах юм 
бол та нар тэвдэн сандрахгүй байх болно.

Миний та нарт өгөх сүүлчийн зөвлөгөө бол Их 
Эзэнд болон Түүний амлалтуудад итгэ. Түүний 
бүх амлалт биелэгдэнэ гэдгийг би мэднэ. Үүнийг 
би энэ ариун цуглаанд та нарын өмнө зогсож 
байгаатай адил баттай мэддэг.

“Учир нь мэргэн хийгээд үнэнийг хүлээн авсан, 
мөн Ариун Сүнсийг зам заагчаа болгон авсан, 
мөн мэхлэгдээгүй тэд---үнэнээр би та нарт хэлнэ, 
тэд тас цавчигдан мөн галд хаягдахгүй, харин 
тэр өдрийг тэсэн гарах болно”21 хэмээн Их Эзэн 
илчилсэн байдаг.

Тиймээс бид Их Эзэн Есүс Христэд үзүүлдэг 
үнэнч хичээл зүтгэл, үйлчлэлийг маань 
доромжлон шоолдог агуу хийгээд нүсэр барилгад 
байгаа хүмүүсээс болж мөн өнөө үеийн үймээн 
самуунаас болж тэвдэн сандрахгүй байх ёстой. 
Өөдрөг үзэл, эр зориг, тэр бүү хэл энэрэл нь 
асуудал бэрхшээл, үймээн самуунд түүртээгүй 
зүрх сэтгэлийн үр дүн байдаг. “Ирээдүйн талаар 
өөдрөг үзэлтэй байдаг” ерөнхийлөгч Нэлсон 
бидэнд “Хэрэв үнэн рүү дайрч довтлох хүмүүсийн 
олон янзын үзэл бодол, зарчмыг анхааралтай 
шигшиж, ялган таних ямарваа нэгэн итгэл 
найдварыг бий болгоё гэвэл бид илчлэлт хэрхэн 
хүлээн авах талаар сурч мэдэх ёстой”22 хэмээн 
сануулсан.

Хувийн илчлэлт хүлээн авахын тулд бид сайн 
мэдээний дагуу амьдрахыг нэн тэргүүнд тавьж, 
бусдын төдийгүй өөрсдийнхөө итгэл үнэмшил, 
сүнслэг байдлыг дэмжихэд онцгойлон анхаарах 
ёстой.

Спэнсэр В.Кимбалл миний өсвөр насны 
бошиглогчдын нэг байсан. Төлөөлөгчөөр 
дуудагдсаныхаа дараах сүүлийн энэ хэдэн жилд 
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би түүний 1943 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган 
дээр хэлсэн үгээс тайтгарлыг олж авсаар байна. 
Тэрээр төлөөлөгчөөр дуудагдсандаа ихэд сандарч 
байсан бөгөөд би ч бас энэ мэдрэмжийг мэднэ. 
Ахлагч Кимбалл “Би маш ихээр бодож, залбирч 
бас мацаг барьж залбирсан. Оюун санаанд 
маань маргаантай бодлууд орж ирэн, нэгэн дуу 
хоолой надад ‘Чи энэ ажлыг хийж чадахгүй 
ээ. Чи зохисгүй. Чамд энэ ажлыг хийх чадвар 
байхгүй’ гэж хэлж байлаа. Гэвч эцэст нь ‘Чи 
үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой, чи өөрийгөө 
чадварлаг, зохистой мөн чадвартай болгох ёстой’ 
гэсэн ялгуусан бодол орж ирсэн юм. Амар хялбар 
байгаагүй ч би тэмцлээ үргэлжлүүлсээр байсан”23 
хэмээн хэлжээ.

Энэ хүчирхэг Сүмийн 12 дахь ерөнхийлөгч болох 
энэхүү төлөөлөгчийн цэвэр ариун зүрх сэтгэлийн 
гэрчлэлээс би урам зориг авдаг. “Үүрэг даалгавар 
гүйцэтгэх”-ийн тулд өөрийн айдсыг хойш тавин, 
өөрийгөө “чадварлаг, зохистой мөн чадвартай 
болгох” хүч чадлын төлөө Их Эзэнд найдан 
тулгуурлах хэрэгтэй гэдгийг тэрээр ойлгож мэдэж 
авсан. Бид ч бас тэгж чадна. Тэмцэл үргэлжилсээр 
байгаа, гэхдээ бид Их Эзэний Сүнстэйгээр 
тэдгээрийн эсрэг зогсох болно. Бид Их Эзэнтэй 
хамт зогсож, Түүний зарчмуудын төлөө мөн 
Түүний мөнхийн төлөвлөгөөний төлөө зогсож 
байх үед “тэвдэн сандрахгүй байх болно.” Учир 
нь бид ариун газарт зогсож байна.

Олон жилийн өмнө айдаст үндэслэсэн чин 
сэтгэлийн, хувийн шинжтэй асуултыг тавьсан 
миний охин, хүргэн хоёрын талаар юу хэлэх 
вэ? Тэд тэр оройн бидний яриаг нухацтай авч 
үзэн, залбирч, мацаг барьж, улмаар өөрсдийн 
дүгнэлтийг гаргасан байсан. Тэд итгэл, хайраар 
урагшилснаар долоон сайхан хүүхдийн эцэг эх 
болж адислагдсан бөгөөд тэдний төлөө бас өвөө 
эмээ болсон өөрсдийнхөө төлөө бид аз жаргал, 
баяр баясгалантай байдаг.
  

Өөдрөг бай, ах, эгч нар аа. Тиймээ, бид хүнд 
хэцүү цаг мөчид амьдарч байгаа ч гэрээний зам 
дээрээ үлдсэн тохиолдолд айх шаардлага бидэнд 
байхгүй. Та нар гэрээнийхээ зам дээр үлдсэнээр 
өөрсдийн эргэн тойрон дахь нөхцөл байдал 
эсвэл амьдралд тохиолдож буй гай зовлонгоос 

болж зовж түгшихгүй байхын төлөө би та нарыг 
адисалж байна. Ариун газруудад зогсон, шилжин 
нүүлгэгдэхгүй байхыг сонгохын төлөө би та нарыг 
адисалж байна. Есүс Христийн амлалтад мөн Тэр 
амьд, Тэр биднийг хамгаалж, бидэнд санаа тавьж, 
бидний хажууд зогсож байгаа гэдэгт итгэхийн 
төлөө би та бүхнийг адисалж байна. Бидний Их 
Эзэн Аврагч Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Биднийг	өөрчилж,	адисалдаг	Аврагчийн	
сайн	мэдээний	хүч	чадал	нь	сургаал,	зарчим,	
тэдгээрийн	хэрэгжилт	зэргийн	хоорондын	
уялдаа	холбоог	танин	мэдэж,	хэрэгжүүлснээс	
ирдэг.

Олс бол бид бүгдийн 
сайн мэдэх чухал 
хэрэгсэл юм. Олсыг 
даавуу, ургамлын 
гаралтай зүйл, 
төмөр утас эсвэл 
бусад материалаар 
нэг бүрчлэн эрчилж 
томох юм уу сүлжиж 
хийдэг. Сонирхолтой 
нь, онцгой бус эд 
зүйлсийг оруулан, 
хамт ороож 

сүлжсэнээр онцгой бат бөх болгох боломжтой. 
Ийм маягаар энгийн материалуудыг нийлүүлэн 
холбосноор онцгой чухал багаж бүтээж болдог 
билээ.
  
Олс нь эрчилж сүлжсэн олон утаснаас бат бөх 
чанараа олж авдаг шиг, бид “тэнгэр дэх юмс болон 
газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор [нэгтгэ]”1 
гэсэн Паулын зөвлөгөөг дагаснаар Есүс Христийн 
сайн мэдээ нь үнэний агуу үзэл баримтлалаар 

хангаж, арвин баялаг адислал хүлээн авахыг санал 
болгодог. Хамгийн чухал нь, үнэний энэ амин 
чухал нэгдэл нь Их Эзэн Есүс Христ дээр төвлөрч, 
чиглэгдсэн байдаг. Учир нь Тэр бол ‘зам, үнэн, 
амь мөн.”2

Бүх юмсыг Христ дотор нэгтгэх зарчим нь 
биднийг өдөр тутмын амьдралдаа Түүний 
сэргээгдсэн сайн мэдээний дагуу сурч, амьдрахын 
тулд хэрэгжүүлж болох арга замын талаар тунгаан 
бодоход Ариун Сүнс бидний хүн нэг бүрийг 
гэгээрүүлэх болтугай хэмээн би залбирч байна.

Èлчлэлтийн үе

Бид Есүс Христийн сэргээгдсэн Сүмийн 
гайхалтай, илчлэлтийн үед амьдарч байна. 
Өнөөдрийн зарлагдсан түүхэн өөрчлөлтүүд нь бүх 
нийтийг хамарсан цорын ганц зорилготой юм. Энэ 
нь Тэнгэрлэг Эцэгт болон Түүний төлөвлөгөөнд 
мөн Түүний Хүү Есүс Христэд болон Түүний 
Цагаатгалд итгэх итгэлийг хүчирхэгжүүлэх 
явдал мөн. Ням гаргийн цуглааны цагийг зөвхөн 
богиносгосон юм биш. Харин одоо бид хувь 
хүн, гэр бүлийн хувьд Хүндэтгэлийн өдрийг гэр 
орон, Сүмдээ баясгалант болгон сайжруулахад 
цаг хугацаагаа зориулах илүү их боломж, үүрэг 
хариуцлагатай болж байна гэсэн үг юм.

Өнгөрсөн 4-р сард санваарын чуулгуудын бүтэц 
зохион байгуулалт бараг өөрчлөгдөөгүй. Үүний 
оронд ах, эгч нартаа илүү өндөр түвшинд, илүү 
ариун арга замаар тохинуулахад бүх анхаарлаа 
хандуулж, хүчирхэгжүүлсэн.

Олсны сүлжсэн утаснууд хүчирхэг бөгөөд бат 
бөх багаж хэрэгслийг бүрдүүлдэгтэй ихээхэн 
адилаар хоорондоо уялдаа холбоотой энэ бүх 
арга хэмжээ нь Аврагчийн сэргээгдсэн Сүмийн 
үндсэн эрхэм зорилгод туслахад, тухайлбал 
Бурханд хүүхдүүддээ аврал болон өргөмжлөлийг 
тохиолгон авчрах ажилд нь туслахад нэгдсэн 

Бүх юмсыг Христ дотор нэгтгэ
ÀÕËÀÃ× ÄÝВÈÄ À.ÁÝÄÍÀÐ
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хүчин чармайлт гаргах буюу Сүмийн нөөц 
бололцоо, ажлыг үүнд төвлөрүүлж нэгтгэхэд 
зайлшгүй шаардлагатай хэсгүүд юм. Зарлагдсан 
зүйлсийн бэлтгэл, хэрэгжүүлэлт дээр голлон 
анхаарлаа хандуулсны хэрэггүй. Үйл явцтай 
холбоотой жич асуудлууд нь одоо хийгдэж буй 
эдгээр өөрчлөлтийн бүхнийг хамарсан сүнслэг 
шалтгааныг бүдгэрүүлэх ёсгүй.

Бидний хүсэл бол Эцэгийн төлөвлөгөөнд болон 
Аврагчийн гэтэлгэх үйлсэд итгэх итгэл дэлхий 
дээр өсөн нэмэгдэж, Бурханы үүрдийн гэрээг 
үндэслэгдэн бий болгох явдал юм.3 Бидний 
цорын ганц зорилго бол Их Эзэнд үргэлжлүүлэн 
хөрвөгдөхөд дэмжлэг үзүүлэн, ах эгч нараа илүү 
бүрэн дүүрэн хайрлаж, тэдэнд илүү үр дүнтэй 
үйлчлэх явдал мөн.

Õэсэглэн хуваах ба салган тусгаарлах

Сүмийн гишүүдийн хувьд бид заримдаа суралцах 
сэдвүүдийнхээ болон биелүүлэх ёстой үүрэг 
даалгаврынхаа урт жагсаалтыг гаргаж, амьдралдаа 
сайн мэдээг хэрэгжүүлэхдээ хэсэглэн хувааж, 
холбогдох хэсгүүдийг нь салган тусгаарладаг. Гэвч 
ингэж хандах нь бидний ойлголт, алсын харааг 
хязгаарлах нөлөөтэй. Хийх ёстой зүйлсийнхээ 
жагсаалтад фарисайчууд шиг хэт анхаараад 
байх юм бол биднийг Их Эзэнд ойртуулах биш, 
холдуулах аюултай тул үүнд болгоомжтой хандвал 
зохино.

“Зүрх сэтгэлээ Бурханд зориулсны”4 ачаар мөн 
“Түүний дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээж 
[авснаас]”5 үүдэлтэй зорилго, ариусал, аз жаргал, 
баяр баясгалан, цаашдын хөрвөлт, хамгаалалтыг 
бид зөвхөн хийх ёстой сүнслэг зүйлсээ хийснээр 
мөн хийж дуусгасан тухайгаа тэмдэглэснээр 
олж авч чадахгүй. Харин биднийг өөрчилж, 
адисалдаг Аврагчийн сайн мэдээний хүч чадал 
нь сургаал, зарчим, тэдгээрийн хэрэгжилт 
зэргийн хоорондын уялдаа холбоог танин мэдэж, 
хэрэгжүүлснээс ирдэг. Бид анхаарлаа зөвхөн Түүн 
дээр баттай төвлөрүүлж, Бүх юмсыг Христ дотор 
нэгтгэх үед сайн мэдээний үнэнүүд хоорондоо 
холбогдож, биднийг Бурханы хүсэж буй нэгэн 
болгох боломжийг олгох6 бөгөөд эцсээ хүртэл 
зоригтойгоор тэвчихэд7 тусална.

Ñайн мэдээний үнэнүүдийг судлах ба хооронд нь 
холбох

Есүс Христийн сайн мэдээ нь хооронд нь хэрж 
нэхэн “холбосон,” үнэний гайхалтай сүлжмэл юм.8 
Бид сайн мэдээний илчлэгдсэн үнэнээс суралцаж, 
тэдгээрийг хооронд нь холбох үед өөрсдийн 
амьдрал дахь Их Эзэний нөлөөг нүдээрээ харж, 
дуу хоолойг нь чихээрээ сонсож чадах үнэ цэн 
бүхий алсын хараа, улам бүр нэмэгдэх сүнслэг 
чадамжийг хүлээн авч адислагддаг.9 Мөн бүх 
юмсыг нэгтгэх—бүр Түүн дотор гэх зарчим нь 
уламжлалт хийх ажлын жагсаалтыг нэгдсэн, цогц, 
бүрэн дүүрэн болгож өөрчлөхөд тусална. Би юу 
санал болгож байгаа талаараа сургаалын болон 
Сүмийн жишээг хуваалцъя.

1-р жишээ. Итгэлийн дөрөвдүгээр тунхаг нь 
бүх юмсыг Христ дотор нэгтгэхийн агуу тод 
жишээ юм. “Сайн мэдээний анхдагч зарчмууд 
хийгээд ёслолууд нь: нэгдүгээрт, Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх итгэл; хоёрдугаарт, Наманчлал; 
гуравдугаарт, Нүглүүдийн ангижралын төлөөх 
усанд умбуулах баптисм; дөрөвдүгээрт Ариун 
Сүнсний бэлгийн төлөөх гар тавилт гэдэгт бид 
итгэдэг.”10

  
Үнэн итгэл нь Их Эзэн Есүс Христ дээр 
буюу Эцэгийн Тэнгэрлэг бөгөөд Цорын 
Ганц Хүү болохын хувьд Түүн дээр мөн 
Түүний гүйцэлдүүлсэн гэтэлгэлийн номлол 
дээр төвлөрдөг. “Учир нь тэрбээр хуулийн 
шаардлагуудыг хангасан, мөн тэрбээр өөрт 
итгэлтэй тэд бүгдийг шаарддаг; мөн түүнд 
итгэлтэй тэд сайн зүйл болгоноос зууран барьдаг; 
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иймийн тул тэрбээр хүмүүний үрсийн хэргийг 
өмгөөлдөг.”11 Христэд итгэх итгэлийг хөгжүүлэх 
гэдэг нь бидний Аврагчийн хувьд Түүнд болон 
Түүний нэр, амлалтуудад итгэж, найдвар тавихыг 
хэлнэ.
  

Аврагчид итгэж найдахын хамгийн анхны, жам 
ёсны үр дагавар бол наманчлах, хилэнцтээс 
татгалзах явдал юм. Бид Их Эзэн дотор болон 
Түүн дээр итгэлээ хөгжүүлснээр өөрийн эрхгүй 
Түүн рүү эргэж, Түүн дээр ирж, Түүнээс 
хамааралтай болох нь ойлгомжтой. Тиймээс 
наманчлал гэдэг нь бид өөрсдийнхөө төлөө 
хийж чадахгүй бүх зүйлийг Гэтэлгэгч хийж өгнө 
гэдэгт итгэж, найдахыг хэлнэ. Бидний хүн нэг 
бүр “аврах чадал бүхий түүний гавьяанд бүрэн 
дүүрнээр [найдах]”12 ёстой. Учир нь зөвхөн 
“Ариун Мессиагийн сайн үйл мөн нигүүлсэл, мөн 
ач ивээлээр”13 бид Христ дотор шинэ бүтээлүүд14 
болж, Бурханы оршихуй руу эргэн очиж, амьдарч 
чадна.
  

Нүглүүдээсээ ангижрахын тулд үйлддэг, усанд 
умбуулалтаар хүртэх баптисмын ёслол нь 
биднээс Түүнд итгэж, бүрэн дүүрэн найдахыг 
мөн Түүнийг дагахыг шаарддаг. “Хэрэв та нар 
бүх зүрх сэтгэлээрээ Бурханы өмнө хоёр нүүр 
гаргах мөн мэхлэхийг үл үйлдэн, харин үнэн 
санаатайгаар Хүүг даган, нүглүүдээ наманчлан, 
Эцэгт та нар баптисмаар Христийн нэрийг 
өөрсдийн дээр авахад бэлэн байгаагаа гэрчлэн—
тийм ээ, өөрсдийн Их Эзэн мөн өөрсдийн 
Аврагчийг усанд доош дагаж орвол, түүний үгийн 
дагуу, болгоогтун, чингээд та нар Ариун Сүнсийг 
хүлээн авах болно; тийм ээ, тэгээд галын мөн 
Ариун Сүнсний баптисм ирэх бөлгөө [гэдгийг] би 
мэднэ”15 гэсэн байдаг.
  

Ариун Сүнсний бэлгийг гар тавин батлах ёслол 
нь биднээс Түүнд итгэж, найдан, Түүнийг 
дагаж, Ариун Сүнснийх нь тусламжтайгаар 
Түүн рүү урагш тэмүүлэхийг шаарддаг. Нифайн 
тунхагласнаар “Мөн эдүгээ … үүгээр хүмүүн амьд 
Бурханы Хүүгийн жишээг дагахдаа эцсээ хүртэл 
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тэвчихээс бусдаар бол, тэр аврагдаж чадахгүйг би 
мэднэ.”16

  
Итгэлийн дөрөвдүгээр тунхаг нь сэргээгдсэн сайн 
мэдээний анхдагч зарчим, ёслолуудыг зүгээр 
нэг тодорхойлоод зогсдоггүй. Харин энэхүү 
сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн итгэл үнэмшлийн 
мэдэгдэл нь бүх юмсыг буюу Түүнд итгэж, 
найдан, Түүнийг дагаж, Түүнтэй хамт болон 
Түүнтэй илүү адилхан болохын тулд урагш 
тэмүүлэх зэрэг бүх зүйлийг Христ дотор нэгтгэдэг.

2-р жишээ. Одоо би Сүмийн бүх хөтөлбөр, 
санаачилга нь Христ дотор хэрхэн нэгтгэгддэг 
болохыг тайлбарламаар байна. Олон нэмэлт 
жишээ дурдаж болох ч би сонгосон цөөн жишээг 
ашиглана.

1978 онд ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл 
Сүмийн гишүүдэд дэлхий даяар Сионы хүч 
чадлыг өсгөн нэмэгдүүлэх талаар зааварчилгаа 
өгсөн. Тэрээр гэгээнтнүүдийг эх орондоо 
байж, Бурханы гэр бүлийг нэгтгэн, тэдэнд Их 
Эзэний замыг зааж өгч, хүчирхэг гадаснуудыг 
байгуулахыг зөвлөсөн юм. Мөн илүү олон ариун 
сүм баригдана гэдгийг хэлж, гэгээнтнүүдэд 
дэлхийн аль өнцөг буланд амьдарч байгаагаас үл 
хамааран адислагдана гэж амласан билээ.17

 
Гадаснуудын тоо нэмэгдэх тусам гишүүдийн гэр 
орон нь “гэр бүлийн гишүүдийн байх [дуртай], 
амьдралаа баяжуулж, харилцан хоёр талын 
хайр, дэмжлэг, талархал, урамшууллыг олж 
[чадах] [газар] болох”18 хэрэгцээ шаардлага 
улам нэмэгджээ. Үүний үр дүнд, 1980 онд Ням 
гаргийн цуглаанууд нь “сайн мэдээг судалж, зааж, 

үүний дагуу амьдрах хувийн болон гэр бүлийн 
үүрэг хариуцлагыг тодруулахын тулд”19 гурван 
цаг ордог болж бэхэжсэн юм. Гэр бүл, гэр оронг 
ийнхүү онцгойлон авч үздэг болсон нь 1995 онд 
ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн танилцуулсан 
“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”-аар 
дахин батлагдсан.20
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1998 оны 4-р сард, ерөнхийлөгч Хинкли илүү 
олон жижиг ариун сүмийн барилгын ажлыг 
зарлаж, Их Эзэний Өргөөний ариун нандин 
ёслолуудыг дэлхий даяарх хожмын үеийн 
гэгээнтэн хувь хүн, гэр бүлүүдэд ойртуулсан 
билээ.21 2001 онд Тасралтгүй Боловсролын Санг 
үүсгэн байгуулснаар материаллаг байдлын хувьд 
бие даах чадвар сайжирч, сүнслэг өсөлт хөгжлийн 
эдгээр нэмэлт боломжийг улам бүр үр дүнтэй 
болгосон юм.22

 

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон Сүмийг 
удирдаж байх үедээ гэгээнтнүүдэд ядуус болон 
гачигдагсдыг “аврахаар” явахыг ахин дахин 
ухуулж, тэднийг асран хамгаалахыг Сүмийн 
тэнгэрлэгээр томилогдсон үүрэг хариуцлагын нэг 
хэмээн онцлон тэмдэглэдэг байв. Материаллаг 
байдлын хувьд бэлтгэлтэй байхад үргэлжлүүлэн 
анхаарч, 2012 онд бие даах чадвар хөгжүүлэх 
үйлчилгээг нэвтрүүлсэн.

Өнгөрсөн хэд хэдэн жилийн турш Хүндэтгэлийн 
өдрийг гэр орондоо болон Сүмд баяр 

баясгалантай онцгой ёслол болгох талаарх чухал 
зарчмуудыг анхааран үзэж, дэмжиж ирсэн нь 
биднийг ерөнхий чуулганы энэ хуралдаан дээр 
зарлагдсан Ням гаргийн цуглааны хуваарьт гарсан 
өөрчлөлтөд бэлтгэсэн явдал байв.23

  

Мөн зургаан сарын өмнө Мелкизедек санваарын 
чуулгуудыг хүчирхэгжүүлэхийн хамт тохинууллыг 
илүү өндөр түвшинд, илүү ариун нандин арга 
замаар хэрэгжүүлэхийн тулд туслах бүлгүүдтэй 
илүү үр дүнтэй, уялдаа холбоотой ажиллахаар 
болгосон.

  
Олон арван жилийн туршид хэрэгжүүлж ирсэн 
энэ арга хэмжээнүүдийн дэс дараалал, цаг хугацаа 
нь бие даасан, тус тусдаа гэхээс илүүтэй нэгдмэл 
бөгөөд иж бүрэн өрнөлттэй ажил болохыг олж 
харахад тусална гэдэгт итгэлтэй байна. “Гэр 
оронд төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн ёслол, сургаал, 
хөтөлбөр, үйл ажиллагаануудаар дамжин хувь 
хүн, гэр бүлүүд сүнслэг байдлын хувьд өсөж 
хөгждөг загварыг Бурхан илчилсэн юм. Сүмийн 
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байгууллага, хөтөлбөрүүд нь өөрсдийнхөө төлөө 
биш, харин хувь хүн, гэр бүлүүдийг адислахын 
төлөө оршин тогтнодог.”24

Бид Их Эзэний ажлыг даян дэлхийг хамарсан, гэр 
оронд илүү их төвлөрсөн, Сүмийн дэмжлэгтэй 
явагддаг ажил болж байгааг хүлээн зөвшөөрөөсэй 
хэмээн би залбирч байна. Их Эзэн Бурханы хаант 
улсад хамаарах олон агуу, чухал зүйлийг илчилж 
байгаа төдийгүй цаашид ч илчлэх болно гэдгийг 
би мэднэ мөн үүнийг гэрчилж байна.25

Àмлалт ба гэрчлэл

Би энэхүү захиасаа эхлэхдээ, нэг бүрчлэн эрчилж 
томсон эсвэл хамтад нь сүлжсэн материалаар 
хийгддэг олсны хүч чадлын тухай онцлон ярьсан. 
Үүнтэй адилаар, бид бүх юмсыг Христэд нэгтгэх 
гэж хичээснээр Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн 
мэдээнээс суралцаж, үүний дагуу амьдрах үед 
бидэнд өсөн нэмэгдэх алсын хараа, зорилго, хүч 
чадал байх нь тодорхой юм гэдгийг би амлаж 
байна.

Их Эзэн Есүс Христийн улмаас мөн Түүгээр 
дамжин тэвчих аваас бидний мөнхийн үр дагавар 
болох бүх боломж, адислалын эх үүсвэр тавигдах 
боломжтой. Алмагийн гэрчилснээр “зөвхөн 
Христэд мөн түүгээр бус аваас хүмүүн аврагдаж 
чадах өөр зам эсвээс арга үгүй. Болгоогтун, тэр 
бол дэлхийн амь мөн гэрэл билээ.”26

Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хайрт Хүү Есүс 
Христийн бурханлаг чанар, бодит оршихуйг 
гэрчилж байгаагаа би баяр баясгалантайгаар 
тунхаглаж байна. Бид Аврагчийнхаа дотор баяр 
баяслыг олдог. Мөн Түүний дотор бид “энэ дэлхий 
дээр амар амгалан болон ирэх дэлхийд мөнх 

амьдралыг”27 олж чадна. Би үүнийг Их Эзэн Есүс 
Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Бид	шашин	шүтлэгийн	талаарх	үнэнийг	
эрэлхийлэхдээ	тухайн	судалгаанд	тохирсон	
сүнслэг	арга	барилыг	ашиглах	ёстой.

Орчин үеийн илчлэлтэд 
“Үнэн бол байгаа 
юмсын, байсан 
зүйлүүдийн, мөн ирэх 
зүйлүүдийн тухай 
мэдлэг” (Сургаал ба 
Гэрээ 93:24) хэмээн 
тодорхойлсон байдаг. 
Энэ бол авралын 
төлөвлөгөөнд болон 
“Гэр бүл: Дэлхий 
дахинаа өргөх 
тунхаг”-т яг тохирох 

тодорхойлолт юм.

Бид асар их хийгээд өргөн тархсан мэдээллийн 
эрин үед амьдарч байна. Гэвч эдгээр мэдээллийн 
зарим нь үнэн биш юм. Бид үнэнийг эрэлхийлж, 
тухайн судалгаанд тохирсон эх сурвалжийг 
сонгохдоо анхааралтай байвал зохино. Бид 
дэлхийн нэр төр, эрх мэдлийг үнэний баталгаатай 
эх сурвалж хэмээн үзэх ёсгүй. Бид урлагийн одод, 
нэртэй тамирчид, интернэт дэх тодорхойгүй эх 
сурвалжуудаас авсан мэдээлэл, зөвлөгөөнд итгэж 
найдахаас болгоомжилбол зохино. Нэг салбарын 
мэргэжилтнийг нөгөө салбарын үнэнийг мэддэг 
хүн гэж үзэж болохгүй.

Мөн бид мэдээлэл өгч буй хүний сэдлээс 
болгоомжилбол зохино. Тиймээс судрууд 
санваараар мэргэшихээс биднийг сэрэмжлүүлсэн 
байдаг (2 Нифай 26:29-ийг үзнэ үү). Хэрэв 
эх сурвалж нь тодорхойгүй, хаанаас гэдэг 
нь мэдэгдэхгүй байвал мэдээлэл худал байх 
магадлалтай.

Бид хувийн шийдвэрээ тухайн сэдвээр мэргэшсэн, 

хувийн ашиг сонирхлоос ангид эх сурвалж дээр 
үндэслэн гаргах ёстой.

I.
Бид шашин шүтлэгийн талаар үнэнийг 
эрэлхийлэхдээ залбирал, Ариун Сүнсний гэрч, 
судраас болон орчин үеийн бошиглогчдын үгсээс 
суралцах гэх мэт тухайн судалгаанд тохирсон 
сүнслэг арга барилыг ашиглах ёстой. Дэлхийн 
сургаалаас болж шашинд итгэх итгэлээ алдсан 
хүний тухай сонсох бүрдээ би гунигладаг. Сүнслэг 
байдлын хувьд өмнө нь хараатай байсан хүмүүс 
өөрсдөөсөө болж сүнслэг байдлын хувьд харалган 
болж болно. Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн 
хэлсэнчлэн “Асуудлын шалтгаан нь тэдний олж 
харж байгаа гэж боддог зүйлд биш, харин олж 
харж чадахгүй байгаа зүйлд байдаг юм.”1

Шинжлэх ухааны арга барил нь бидний 
нэрлэдгээр шинжлэх ухаанаар батлагдсан үнэнд 
хүргэдэг. Гэвч “шинжлэх ухаанаар батлагдсан 
үнэн” нь амьдралын бүх үнэнийг багтаадаггүй. 
“Судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр, суралцдаггүй” 
(Сургаал ба Гэрээ 88:118) хүмүүс үнэний талаарх 
өөрсдийн ойлголтыг шинжлэх ухааны арга 
барилаар баталж болох зүйлээр хязгаарладаг. 
Харин энэ нь үнэнийг эрэлхийлэхэд зохиомол 
хязгаарлалтыг үүсгэдэг юм.

Ерөнхийлөгч Жэймс Э.Фауст “[Баптисм] хүртсэн 
хүмүүс зөвхөн шашны бус эх сурвалжаас 
болгоомжгүйгээр суралцсанаар өөрсдийн мөнхийн 
бодгалийг эрсдэлд оруулдаг. Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд Христийн 
сайн мэдээний бүрэн байдал байдаг бөгөөд энэхүү 
сайн мэдээ үнэний болон мөнхийн гэгээрлийн 
амин зүрх гэдэгт бид итгэдэг”2 гэж хэлсэн.

Бид хэн гэдгээ мөн мөнх бус амьдралын утга учир, 
нас барсныхаа дараа хаашаа очих талаарх үнэнийг 
мэдэж, үүнийхээ дагуу үйлдсэнээр жинхэнэ, эцэс 

Үнэн ба төлөвлөгөө
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ 

ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªВËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªВËªÕ



292018 оны 10-ð ñàð

төгсгөлгүй баяр баясгаланг олох болно. Эдгээр 
үнэнийг шинжлэх ухааны буюу шашны бус арга 
замаар сурч мэдэх боломжгүй.

II.

Би одоо Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн сургаалын үндэс 
болсон сэргээгдсэн сайн мэдээний үнэнүүдийн 
талаар ярья. Эдгээр үнэнийг анхааралтай бодож 
үзэцгээнэ үү. Тэдгээр нь манай сургаал, зан 
үйлийг болон магадгүй одоог хүртэл ойлгомжгүй 
байгаа зарим зүйлийн тухай ихийг тайлбарладаг.

Бурхан байдаг. Тэрээр өмнө нь амьдарч байсан, 
ирээдүйд амьдрах бүх сүнсний хайрт Эцэг мөн.

Хүйс бол мөнхийн юм. Бид энэ дэлхий дээр 
төрөхөөсөө өмнө бүгдээрээ Бурханы оршихуйд 
эрэгтэй, эмэгтэй сүнс байдлаар амьдарч байсан.

Бид саяхан Ариун сүмийн талбайн Табернаклын 
найрал дуучид “Би Бурханы зааснаар амьдарна”3 
дууллыг дуулахыг сонслоо. Бурхан Өөрийн бүх 
сүнсэн хүүхдэд мөнхөд өсөж хөгжих боломж 
олгохын тулд нэгэн төлөвлөгөөг гаргасан. Уг 
төлөвлөгөө нь бидний хүн нэг бүрийн хувьд амин 
чухал.

Уг төлөвлөгөөний дагуу Бурхан энэ дэлхийг 
хайртай сүнсэн хүүхдүүддээ зориулан мөнх бус 
оршихуйд төрж, махан биетэй болж, зөв шударга 
сонголтуудыг хийснээр мөнхөд өсөж хөгжих 
боломжийг олгох газар болгон бүтээсэн.

Бид мөнх бус оршихуй дахь сонголтыг утга 
учиртай байлгахын тулд сайн, муугийн хүчний 
хооронд тэмцэн байж уг сонголтыг хийх хэрэгтэй 
байлаа. Эсрэг тэсрэг тал байх ёстой байсан 
ба тиймээс бослого гаргасны учир хаягдсан 
тэрхүү дайсанд Бурханы төлөвлөгөөний эсрэг 
үйлдүүлэхээр хүүхдүүдийг нь уруу татахыг 
зөвшөөрсөн юм.

Бурханы төлөвлөгөөний зорилго бол хүүхдүүддээ 
мөнх амьдралыг сонгох боломж олгох явдал байв. 
Үүнд зөвхөн мөнх бус оршихуйн амьдралыг үзэж 
туулснаар мөн нас барсныхаа дараах сүнсний 
дэлхийд өсөж хөгжсөнөөр хүрэх боломжтой 

байлаа.

Мөнх бус амьдралын явцад бид дайсны хилэнцэт 
уруу таталтад орсноор бүгд нүгэл үйлдэн 
бохирдож, эцэст нь үхнэ. Бидний Эцэг Бурхан 
Аврагчийг буюу Төрсөн Ганц Хүүгээ илгээж, 
биднийг үхлийн дараа нийтээр нь амилуулан, 
бодит биеийг өгнө гэсэн төлөвлөгөөнд нь бид 
найдаж, тэдгээр сорилтыг хүлээн зөвшөөрсөн. 
Аврагч тавьсан нөхцөлийг нь хангасан бүх 
хүнийг нүглээс цэвэршүүлэн, төлөөсийг нь 
төлөх цагаатгалыг хийх байлаа. Тэдгээр нөхцөлд 
Христэд итгэх итгэл, наманчлал, баптисм, Ариун 
Сүнсний бэлэг болон санваарын эрх мэдлээр 
хийгддэг ёслолууд орох байв.

Бурханы аз жаргалын агуу төлөвлөгөө бидэнд 
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан хүлээн 
авах боломжтой мөнхийн шударга ёс, нигүүлсэл 
хоёрын төгс тэнцвэрийг хангаж өгдөг. Энэ нь мөн 
бидэнд Христэд шинэ бүтээл болон өөрчлөгдөх 
боломжийг олгодог.

Биднийг хайрладаг Бурхан бидний хүн нэг бүрд 
тусламжийн гараа сунгадаг. Бурханы хайраар 
мөн Төрсөн Ганц Хүүгийнх нь Цагаатгалаар 
дамжуулан “Түүний сайн мэдээний хууль, 
ёслолуудад дуулгавартай байснаар бүх хүн 
төрөлхтөн аврагдана гэдгийг бид мэднэ” 
(Итгэлийн тунхаг 1:3; тодотгол нэмсэн).

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийг гэр бүл дээр төвлөрсөн Сүм гэдгээр 
нь зүй ёсоор мэддэг. Гэвч бид гэр бүл дээр 
төвлөрснөөр мөнх бус амьдралын харилцаа 
холбооноос илүү зүйл дээр төвлөрдөг гэдгийг 
тийм ч сайн ойлгодоггүй. Мөнхийн харилцаа 
холбоо нь манай шашны номлолын үндэс суурь 
билээ. “Гэр бүл Бурханаас заяагддаг.”4 Биднийг 
хайрладаг Бүтээгчийн агуу төлөвлөгөөний дагуу 
Түүний сэргээгдсэн Сүмийн зорилго бол Бурханы 
хүүхдүүдийг селестиел хаант улсад өргөмжлөлд 
хүргэхэд туслах явдал юм. Үүнийг зөвхөн 
эрэгтэй, эмэгтэй хүний хоорондын мөнхийн 
гэрлэлтээр дамжуулан хүртэх боломжтой (Сургаал 
ба Гэрээ 131:1–3-ыг үзнэ үү). Хүйс бол хувь 
хүний мөнх бус байдлын өмнөх, мөнх бус болон 
мөнхийн амьдралын тодорхойлолт ба зорилгын 
салшгүй шинж чанар юм” мөн “эрэгтэй, эмэгтэй 
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хүмүүсийн хоорондын гэрлэлт нь Бурханы 
мөнхийн төлөвлөгөөний салшгүй хэсэг”5 хэмээх 
Их Эзэний сургаалыг бид баталж байна.

Эцэст нь, Бурханы хайр агуу тул өөрсдийн хүслээр 
мөхлийн хөвгүүд болсон цөөн хэдээс бусад бүх 
хүүхдэдээ Тэрээр гайхамшигт хувь заяаг өгсөн 
билээ. “Түүний бүх хүүхдэд” нас барсан бүх хүн 
ордог бөгөөд бид ариун сүмдээ тэднийг төлөөлөн 
ёслолуудыг гүйцэтгэдэг. Есүс Христийн Сүмийн 
зорилго бол Өөрийн хүүхдүүдийг хамгийн дээд 
алдар суу буюу мөнх амьдралд бэлтгэх явдал 
юм. Тэрээр үүнээс хүртэхийг хүсэхгүй буюу 
шаардлага хангахгүй хүмүүст зориулан өөр, алдар 
суугийн доод түвшний хаант улсуудыг өгсөн.

Эдгээр мөнхийн үнэнийг ойлгодог хэн ч 
бай, яагаад Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд бид боддог 
зүйлээ бодож, хийдэг зүйлээ хийдэг болохыг 
ойлгож болно.

III.

Одоо би зөвхөн Бурханы төлөвлөгөөг авч үзсэнээр 
ойлгох боломжтой эдгээр мөнхийн үнэн амьдралд 
хэрхэн хэрэгждэг талаарх зарим жишээг дурдъя.

Нэгд, бид хувь хүний сонголтыг хүндэлдэг. 
Ихэнх хүн АНУ-д болон дэлхий даяар шашны 
эрх чөлөөг дэмжихийн тулд сэргээгдсэн Сүмийн 
гаргадаг асар их хүчин чармайлтыг мэддэг. Эдгээр 
хүчин чармайлт дан ганц бидний ашиг сонирхлыг 
дэмждэггүй, харин Түүний төлөвлөгөөний дагуу 
Бурханы бүх хүүхдэд сонгох эрхээ эдлэхэд нь 
туслахыг эрэлхийлдэг.

Хоёрт, бид бол номлогчид. Заримдаа биднээс 
яагаад номлогчдоо тийм олон орон руу, бүр 
Христийн шашинтай улс орон руу хүртэл 
явуулдгийг асууж байсан. Түүнчлэн биднээс 
яагаад Сүмийн гишүүн бус хүмүүст олон сая 
долларын хүмүүнлэгийн тусламж өгдгийг мөн 
яагаад энэ тусламжаа номлолын ажилтайгаа 
холбодоггүйг асуудаг. Бид мөнх бус бүх хүн 
Бурханы хүүхэд, бидний ах, эгч гэдэгт итгэдэг 
тул мөн өөрсдийн сүнслэг болон материаллаг 
эд баялгаас бүх хүнтэй хуваалцахыг хүсдэг тул 
үүнийг хийдэг.

Гуравт, бидний хувьд мөнх бус амьдрал үнэ 
цэнтэй. Бид Бурханы төлөвлөгөөнд итгэдэг тул 
үр хөндөх, өвчтөний амь насыг зориуд таслахыг 
эсэргүүцдэг.

Дөрөвт, зарим нь гэрлэлт, үр хүүхдүүдийн 
талаарх Сүмийн байр суурьт гайхдаг. Уламжлалт 
гэрлэлтээс татгалзан, хүйсийг хольж хутган 
өөрчилж, эрэгтэй, эмэгтэй хүний ялгааг арилгах 
өөрчлөлтийг хий гэсэн одоогийн нийгмийн болон 
хууль эрх зүйн дарамт шахалтын эсрэг байр 
суурин дээр зогсохыг Бурханы илчилсэн авралын 
төлөвлөгөөний талаарх бидний мэдлэг шаарддаг. 
Бид эрэгтэй, эмэгтэй хүний хоорондын харилцаа, 
мөн чанар, үүрэг хариуцлага Бурханы агуу 
төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхэд амин чухал гэдгийг 
мэднэ.

Тавд, түүнчлэн бидэнд үр хүүхдүүдийн талаарх 
өөрсдийн гэсэн үзэл байдаг. Бид үр хүүхдээ тээж, 
өсгөн хүмүүжүүлэх нь Бурханы төлөвлөгөөний 
нэг хэсэг бөгөөд энэ нь үүнд оролцох хүчийг 
өгсөн хүмүүсийн хувьд баяр баясгалант, ариун 
нандин үүрэг хэмээн үздэг. Мөн газар дэлхий 
дээр болон тэнгэр дэх хамгийн үнэт эрдэнэс 
бол бидний хүүхдүүд болон бидний үр удам 
хэмээн бид үздэг. Тиймээс бид хүүхдийн буюу 
бүх хүүхдийн хөгжил дэвшил, аз жаргалын 
төлөө хамгийн сайн сайхан нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зарчим, зан үйлийг зааж, үүний төлөө тэмцэх 
ёстой.

Эцэст нь, бид Тэнгэрлэг Эцэгийн хайртай 
хүүхдүүд бөгөөд Тэрээр бидэнд эрэгтэйлэг, 
эмэгтэйлэг байх, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
хоорондох гэрлэлт, хүүхэд тээж, өсгөн 
хүмүүжүүлэх зэрэг нь бүгд Түүний аз жаргалын 
төлөвлөгөөнд амин чухал үүрэг гүйцэтгэдэг 
гэж заасан. Эдгээр үндсэн зарчмын талаарх 
бидний байр суурь Сүмийн эсрэг байнгын 
эсэргүүцлийг бий болгодог. Бид ч үүнээс 
зайлсхийх боломжгүй гэж үздэг. Эсрэг тэсрэг 
байдал бол төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд 
Сатаны хамгийн хүчтэй эсэргүүцэл Бурханы 
төлөвлөгөөний хамгийн чухал гэсэн зүйл рүү 
чиглэсэн байдаг. Тэр Бурханы ажлыг нураахыг 
эрэлхийлдэг. Түүний үндсэн арга бол Аврагчийг 
болон Түүний бурханлаг эрх мэдлийг үгүйсгэх, 
Есүс Христийн Цагаатгалын үр нөлөөг арилгах, 
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наманчлалд саад учруулах, хуурамч илчлэлт өгөх, 
хувь хүний хүлээх үүргийг үгүйсгэх зэрэг юм. Тэр 
мөн хүйсийг будлиулан, гэрлэлтийг гажуудуулж, 
үр хүүхэд тээхийг, ялангуяа эцэг эхийг үнэнд 
үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэхийг болиулахыг 
эрэлхийлдэг.

IV.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн сургаалын дагуу амьдрахыг хичээдэг бид 
зохион байгуулалттай, байнгын эсэргүүцэлтэй 
тулгарах ч Их Эзэний ажил урагшилсаар байх 
болно. Эдгээр эсэргүүцлийн доор бүдчих хүмүүст 
би дараах гурван зөвлөгөөг өгөх гэсэн юм. 
Тухайлбал:

Наманчлах зарчим нь Есүс Христийн Цагаатгалын 
юутай ч зүйрлэшгүй хүчээр боломжтой болсныг 
сана. Ахлагч Нийл А.Максвэлл “өөрсдийгөө 
өөрчлөхийн оронд Сүмийг өөрчлөхийг хичээдэг 
хүмүүстэй”6 бүү нэгд хэмээн уриалсан.

Ахлагч Жэффри Р.Холланд
“Олж авсан итгэлээсээ зууран, илүү их мэдлэг 
иртэл тэвчээртэй байцгаа. …

… Энэ Сүмд бидний мэддэг зүйл мэдэхгүй 
зүйлээс маань илүү чухал юм”7 хэмээн хэлсэн.

Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нь 
сайн мэдээний эхний зарчим юм.

Эцэст нь, тусламж эрэлхийл. Манай Сүмийн 
удирдагчид та нарыг хайрладаг, танд туслахын 
тулд сүнслэг удирдамж эрэлхийлдэг. Мөн бид 
гэртээ сайн мэдээг суралцахад зориулсан LDS.
org дээрх болон өөр олон эх сурвалжаар хангадаг. 
Бидэнд хайраар тусламж дэмжлэг үзүүлэхээр 
дуудагдсан тохинуулагч ах, эгч нар байгаа.

Биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэг биднийг 
бүтээлтийн зорилго болох баяр баясгаланг олж 
аваасай хэмээн хүсдэг. Тэрхүү баяр баясгалант 
хувь тавилан бол мөнх амьдрал бөгөөд бид манай 
бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоний 
нэрлэсэнчлэн “гэрээний зам” дээр тууштай, 
урагш явснаар үүнээс хүртэх боломжтой. Тэр 
Сүмийн ерөнхийлөгчийн хувьд хэлсэн хамгийн 
анхны үгэндээ “Гэрээний зам дээрээ үлд. 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”8 хэмээн 
хэлсэн.

Би миний хэлсэн зүйлс үнэн болохыг мөн Бурхан, 
Мөнхийн Эцэгийн маань агуу төлөвлөгөөний 
дагуу бүхнийг боломжтой болгосон Есүс 
Христийн сургаал, Цагаатгалаар дамжуулан 
энэ бүхнээс хүртэх боломжтой болохыг ёслол 
төгөлдөр гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Ах,	эгч	нар	аа,	одоо	би	та	бүхэнд	Сүмийн	
ерөнхий	эрх	мэдэлтэн,	Бүсийн	дал,	Туслах	
бүлгийн	ерөнхий	ерөнхийлөгчийн	зөвлөлийг	
танилцуулж,	дэмжүүлэн	батлуулах	болно.

Рассэлл Марион 
Нэлсонийг бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгч 
мөн Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн 
ерөнхийлөгчөөр; 
Даллин Харрис 
Өүксийг Тэргүүн 
Зөвлөлийн нэгдүгээр 
зөвлөхөөр; Хэнри 
Бэннион Айрингийг 

Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин 
батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөнө үү.

Даллин Х.Өүксийг Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгчөөр, М.Рассэлл 
Баллардыг Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгчээр дэмжин 
батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно.

Бид 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 В.Гонг, Улиссэс Соарэс нарыг Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдээр дэмжин батлах 
саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү.

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

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн ижил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Далын ерөнхий эрх мэдэлтнээр үйлчлэхээр 
дуудагдсан Брүк П.Хэйлсийг дэмжин батлах 
саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөнө үү.

Ахлагч Мэрвин Б.Арнолд, Крэг А.Кардон, 
Ларри Ж.Эко Хок, С.Скотт Грөү, Аллан Ф.Пакэр, 
Грегори А.Свайзер, Клаудио Д.Зивик нарт 
чин сэтгэлээсээ талархан, Далын ерөнхий эрх 
мэдэлтнээс чөлөөлж, чөлөөнд гарсны хүндэтгэл 
үзүүлэх санал оруулж байна.

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

Бид дараах ах нарыг Бүсийн далаас чөлөөлөх 
санал оруулж байна. Үүнд: Б.Сэргио Антунэс, 
Алан С.Батт, Р.Рандалл Блүт, Ханс Т.Бүүм, 

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь
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Фэрнандо И.Калдерон, Х.Марсело Кардус, 
Пол Р.Ковард, Марион Б.Ди Антунано, Робэрт 
А.Драйдэн, Даниэл Ф.Дунниган, Жэффри 
Д.Эриксон, Мэрвин С.Гидди, Жоао Робэрто 
Граал, Ричард К.Хансэн, Тодд Б.Хансэн, Майкл 
Р.Жэнсэн, Даниэл В.Жонэс, Стивэн О.Лайнг, 
Аксэл Х.Лэймэр, Тасара Макаси, Алвин 
Ф.Мэридит III, Адонэй С.Обандо, Кацуюүки 
Отахара, Фрэд А.Паркэр, Жосэ С.Пинеда, Гари 
С.Прайс, Мигэл А.Рэеэс, Алфрэдо Л.Салас, 
Нэцахуалкоёл Салинас, Майкл Л.Саутворд, 
Г.Лорэнс Спакмэн, Виллиам Х.Стоддард, Стэфэн 
И.Томпсон, Дэвид Ж.Томпсон, Жорж Ж.Тобиас, 
Жакс А.Ван Рээнэн, Раул Эдгардо А.Висэнцио, 
Кэйт П.Вокэр болон Даниэл Ирениа-Тавиа.

Бидэнтэй хамт тэдний гарамгай сайн үйлчлэлд 

талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс 
гараа өргөнө үү.

Бид бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн, Бүсийн дал, 
Туслах бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийг хэвээр нь батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн ижил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Татгалзах санал ирүүлсэн хүмүүс гадасныхаа 
ерөнхийлөгчтэй холбогдоно уу.

Ах, эгч нар аа, Сүмийн удирдагчдын төлөөх та 
бүхний итгэл, залбиралд бид талархаж байна. 
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Христэд	гуйвшгүй,	тууштай	итгэлтэй	хэвээр	
байхын	тулд	Есүс	Христийн	сайн	мэдээ	тухайн	
хүний	зүрх	сэтгэл,	бодгальд	шингэсэн	байх	
шаардлагатай.

Хуучин Гэрээний 
түүхэнд, Израилын 
хүүхдүүд заримдаа 
Иеховатай хийсэн 
гэрээгээ сахиж, 
шүтэн биширч, харин 
заримдаа тухайн 
гэрээгээ огоорч, 
Баам эсвэл хиймэл 
шүтээнийг шүтдэг 
байсан тухай бид 
уншдаг.1

Израилын хойд хаант улс дахь урвалтын ийм 
нэгэн үед Ахабын хаанчлал ноёрхож байв. Эш 
үзүүлэгч Елиа нэг удаа Хаан Ахабт Израилын 
хүмүүсийг болон Баалын эш үзүүлэгч, 
санваартнуудыг Кармел уулан дээр цуглуул 
хэмээн хэлжээ. Хүмүүсийг цугларсны дараа 
Елиа тэдэнд “Та бүхэн хэдий болтол хоёр замын 
хооронд тээнэгэлзэх юм бэ? [өөр үгээр хэлбэл 
“Та нар хэзээ эцсийн шийдвэрээ гаргах юм бэ?”] 
Хэрэв ЭЗЭН нь Бурхан мөн юм бол Түүнийг дага. 
Харин Баал мөн бол түүнийг дага гэв. Ард түмэн 
түүнд нэг ч үг хариулсангүй.”2 Тиймээс Елиа 
хаанд болон Баалын эш үзүүлэгчдэд залуу үхрийг 
сонгон аваад, хэсэглэн эвдэж, зэрэглэсэн модон 
дээр байрлуулж, “харин доор нь гал бүү асаа”3 
гэжээ. “Ийн үйлдсэний дараа та нар өөрсдийн 
бурхны нэрийг дууд. Би ч ЭЗЭНий нэрийг дуудъя. 
Галаар хариу өгөх Бурхан нь жинхэнэ Бурхан мөн 
гэлээ. Бүх хүмүүс, Сайн санаа байна гэцгээжээ.”4

Баалын санваартнууд байдаггүй бурхандаа 
хандан гал илгээгээч гэж олон цагийн турш 
орилолдон дуудсан ч “ямар ч чимээ гарсангүй, 

хэн ч хариулсангүй”5 гэдгийг та нар санаж 
байгаа. Елиагийн ээлж болоход, тэр нурсан 
байсан ЭЗЭНий тахилын ширээг босгож, модоо 
зэрэгцүүлэн тавиад, дээр нь үхрийн цавчилсан 
махыг тавилаа. Тэгээд нэг биш, харин гурван 
удаа ус асгалаа. Тэр болон өөр ямар ч хүн өөрийн 
чадлаар гал гарган шатааж чадахгүй гэдэгт хэн ч 
эргэлзэхгүй байв.

“Оройн тахил өргөх цаг болоход эш үзүүлэгч Елиа 
урагш алхан гарч, Абрахам, Исаак, Израилын 
Бурхан ЭЗЭН минь ээ, Та бол Израил дахь Бурхан 
мөн бөгөөд би Таны боол гэдгийг, мөн энэ бүгдийг 
би Таны үгээр л хийж байгааг өнөөдөр мэдүүлж 
өгөөч…

Тэгтэл ЭЗЭНий гал бууж ирэн, шатаалт тахил, 
түлээ мод, чулуу болон шороог галдан шатааж, 
шуудуун дахь усыг ширгээж орхив.

Бүх ард түмэн үүнийг хармагцаа, нүүрээрээ газар 
шаан унаж, ЭЗЭН л Бурхан мөн, ЭЗЭН л Бурхан 
мөн гэж хашхиралдав.”6

Өнөө үед Елиа дараах байдлаар хэлэх байсан 
болов уу.

• Бурхан, бидний Тэнгэрлэг Эцэг нэг бол байдаг 
эсвэл байдаггүй. Гэхдээ байдаг бол Түүнийг 
шүтэн бишир.

• Есүс Христ бол Бурханы Хүү, хүмүүн 
төрөлхтний Амилсан Гэтэлгэгч нэг бол мөн 
эсвэл үгүй. Гэхдээ Тэр мөн бол Түүнийг дага.

• Мормоны Ном бол Бурханы үг нэг бол мөн 
эсвэл үгүй, харин Бурханы үг мөн юм бол 
“үүний зааврыг мөрдсөнөөр [суралцсанаар] 
Бурханд илүү ойрт.”7

• Иосеф Смит 1820 оны хаврын нэгэн өдөр 
Эцэг, Хүү хоёрыг нэг бол харж, ярилцсан 
эсвэл ярилцаагүй. Харин тэр ярилцсан юм бол 

Христэд гуйвшгүй, тууштай итгэлтэй байх
ÀÕËÀÃ× Ä.ÒÎÄÄ КÐÈÑÒÎФФÝÐÑÎÍ
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түүний бошиглолын нөмрөгийг, тухайлбал 
Елиа миний бие түүнд хүлээлгэн өгсөн лацдан 
холболтын түлхүүрүүдийг хүлээн зөвшөөр.

Хамгийн сүүлчийн Ерөнхий чуулган дээр 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Та нар юу 
нь үнэн болох талаар гайхах шаардлагагүй 
[Моронай 10:5-ыг үзнэ үү]. Та хэнд баталгаатай 
найдаж болох эсэхэд эргэлзэх шаардлагагүй. Та 
хувийн илчлэлтээр дамжуулан Мормоны Ном 
бол Бурханы үг, Иосеф Смит бол бошиглогч, энэ 
бол Их Эзэний Сүм юм гэсэн өөрийн гэрчлэлийг 
хүлээн авч чадна. Бусад хүний юу хэлэх, хийхээс 
үл хамааран, юу үнэн болох талаарх таны оюунд 
мөн зүрх сэтгэлд хүргэгдсэн гэрчлэлийг хэн ч авч 
чадахгүй”8 хэмээн тунхагласан.

Бурхан “мэргэн ухааныг эрэлхийлдэг бүх хүнд 
өгөөмрөөр, буруушаалгүй өг[нө]”9 хэмээн Иаков 
амлахын зэрэгцээ

“Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ 
гуйг. Учир нь эргэлзэгч нэгэн нь салхиар туугдан 
давалгаалах тэнгисийн долгио мэт ажээ.

Тийм хүн Эзэнээс юм авна гэж бүү найдаг.

Тэр хоёр санаа өвөрлөгч бөгөөд бүх үйлдээ 
тогтворгүй байдаг юм”10 хэмээн сэрэмжлүүлсэн 
байдаг.

Нөгөөтээгүүр, бидний Аврагч тууштай байдлын 
төгс үлгэр жишээ байсан. Тэрээр “Би үргэлж 
Түүнд тааламжтай зүйлсийг үйлддэг учир Тэр 
Намайг ганцааранг минь орхисонгүй”11 хэмээн 
хэлсэн. Аврагчтай адил гуйвшгүй, тууштай 
байсан сударт гардаг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
талаарх тодорхойлолтыг бодож үзнэ үү.

Тэд “үнэн итгэлд хөрвүүлэгдсэн байж, үүнээс 
салж явахгүй байв, учир нь тэд бат мөн шаргуу, 
мөн гуйвшгүй, бүхий л хичээнгүй байдлаараа Их 
Эзэний зарлигуудыг дагахад бэлэн байв.”12

“Тэдний оюун нь өөрчлөгдөшгүй, мөн тэд Бурханд 
найдлагаа үргэлж тавьдаг бөлгөө.”13

“Мөн болгоогтун, та нар өөрсдөө мэднэ, учир нь 
та нар үүнийг гэрчилсэн, үнэний мэдлэгт мэдэхээр 

авчрагдсан болгон нь … тэд юугаар чөлөөтэй 
болгогдсон түүндээ чанд гуйвшгүй байгааг та нар 
өөрсдөө мэднэ.”14

“Тэд байнга элч нарын сургаалыг сонсож, бас 
нөхөрлөж, талх хувааж, залбирцгааж байлаа.”15

Христэд гуйвшгүй, тууштай итгэлтэй хэвээр 
байхын тулд Есүс Христийн сайн мэдээ 
хүмүүний зүрх сэтгэл, бодгальд шингэсэн байх 
шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, сайн мэдээ нь 
тухайн хүний амьдралд нөлөөлдөг олон зүйлийн 
нэг нь биш, харин түүний амьдрал, мөн чанарыг 
тодорхойлогч хүчин зүйлсийн төвд байх ёстой. 
Их Эзэн ийн хэлсэн.

“Түүнээс гадна, Би та нарт шинэ зүрхийг өгч, та 
нарын дотор шинэ сүнсийг оруулна. Би та нарын 
махан биеэс чулуун зүрхийг зайлуулж, та нарт 
махан зүрхийг өгнө.

Би Өөрийн Сүнсийг та нарын дотор оруулж, та 
нарыг Өөрийн тогтоолуудаар явуулна. Та нар 
Миний зарлигийг сахихад анхаарах болно.

Та нар Миний ард түмэн, Би та нарын Бурхан 
болно.”16

Энэ бол бидний баптисм хүртэж, ариун сүмд 
ёслолуудыг хийснээр байгуулдаг гэрээ юм. Гэвч 
зарим нь өөрсдийн амьдралд Есүс Христийн сайн 
мэдээг хараахан бүрэн дүүрэн хүлээн аваагүй 
байна. Хэдийгээр Паулын хэлснээр тэд “баптисм 
хүртсэнээр [Христтэй] хамт оршуулагдсан” ч 
“Христ үхэгсдээс амилуулагдсаны адил, бид … 
шинэ амийн дотор явах”17 болно гэсэн хэсгийг 
орхигдуулсан. Сайн мэдээ тэднийг хараахан 
тодорхойлох болоогүй мөн тэд Христ дээр 
төвлөрөөгүй. Тэд аль сургаал, зарлигийг дагахаа 
мөн Сүмд хаана, хэзээ үйлчлэхээ сонгодог. 
Үүний эсрэгээр, “гэрээний дагуу сонгогдсон 
тэд”18 зарлигуудыг ягштал дагаснаар мэхлэлтээс 
зайлсхийж, Христэд гуйвшгүй итгэлтэй үлддэг.

Бид ихэвчлэн нэг бол нийтийн шахалт 
шаардлагаар эсвэл Христтэй адил Бурханы 
хүслийг бүхий л зүйлд дагахын тулд гэсэн хоёр 
өөр сэдлээр сайн мэдээний ёслолуудад оролцдог. 
Яваандаа энэ нь үргэлжилсээр, Есүс Христийн 
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сайн мэдээний сургаалууд бидний зүрх сэтгэлд 
нэвтрэн орж, бодгалийг маань эзэмддэг. Энэ нь 
агшин зуур болчихдог зүйл биш ч бид бүгдээрээ 
тэрхүү адислагдсан байдал руу тэмүүлэх ёстой.

Хэцүү ч гэлээ, мөнх бус байдалд бидний 
хүн нэг бүр эрт орой хэзээ нэгэн цагт ирдэг 
“зовлонгийн зууханд”19 цэвэршигдэж байхдаа 
гуйвшгүй, тууштай хэвээр үлдэх нь амин чухал. 
Бурхангүйгээр эдгээр бараан цаг мөч гунигтай, 
цөхрөнгүй, бүр гашуун байх нь бий. Бурхантай 
хамт байхад зовлон шаналал амар амгалангаар, 
үймээн самуун энх тайвнаар, уй гашуу итгэл 
найдвараар солигддог. Христэд гуйвшгүй, 
тууштай итгэлтэй хэвээр байх нь Түүний ач ивээл, 
дэмжлэгийг авчрах болно.20 Тэрээр Исаиагийн 
“үнсний оронд цэцгийн хэлхээг өгдөг” хэмээн 
хэлсэнчлэн сорилт бэрхшээлийг адислал болгон 
хувиргадаг.21

Би өөрийн мэдэх гурван жишээг хуваалцъя.

Эмнэлгийн онцгой халамжинд байж, санваарын 
адислал хүртэж, мацаг барьж, залбирсан ч 
биеийнх нь тамир тэнхээг сулруулдаг архаг 
өвчнөөсөө болоод зовж буй нэгэн эмэгтэй байв. 
Гэсэн хэдий ч залбирлын хүч, өөрийг нь гэх 
Бурханы бодит хайранд итгэх түүний итгэл 
огтхон ч дундраагүй юм. Тэр өдөр бүр (заримдаа 
бүр цаг цагаар) Сүмийн дуудлагадаа үйлчилж, 
нөхрийнхөө хамт өөрийн залуухан гэр бүлийг 
асарч халамжлан, аль болох инээмсэглэхийг 
хичээдэг байлаа. Өөрөө зовж шаналсан болохоор 
тэрээр бусдыг ихэд өрөвдөн хайрладаг бөгөөд 
ихэвчлэн бусдад тохинуулахын тулд өөрийгөө 
бүрэн зориулдаг байв. Тэр тууштай хэвээр үлдсэн 
ба эргэн тойрных нь хүмүүс түүнтэй хамт байх 
дуртай байдаг.

Сүмд өсөн, бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилж, 
хайртай бүсгүйтэйгээ гэрлэсэн нэгэн эр төрсөн ах, 
дүү нарынх нь зарим нь Сүмийг болон бошиглогч 
Иосеф Смитийг шүүмжилж эхлэхэд гайхжээ. 
Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа тэд Сүмээс 
холдож, түүнийг мөн адил үйлд хэмээн ятгадав. 
Иймэрхүү тохиолдолд ихэвчлэн юу болдгийн адил 
тэд шүүмжлэгчдийн, ихэвчлэн өмнө нь Сүмийн 
гишүүн байсан, Сүмд сэтгэл дундуур хүмүүсийн 
бичсэн эссэ, подкаст, видео бичлэгүүдээр 

тэр эрийг бөмбөгджээ. Ах дүү нар нь түүний 
итгэлийг дооглон тохуурхаж, түүнийг итгэмтгий, 
төөрөлдсөн нэгэн гэдэг байв. Түүнд тэдний 
хэлсэн бүх зүйлийг үгүйсгэх хариулт байгаагүй 
бөгөөд цөхрөлтгүй дайралтан доор түүний итгэл 
суларч эхэлжээ. Тэр сүмд очихоо болих нь дээр 
юм болов уу гэж бодох болов. Тэр эхнэртэйгээ 
мөн итгэдэг хүмүүстэйгээ ярилцан, залбирсан 
байна. Тэр ийнхүү оюун санаагаа тавгүй байхад 
эргэцүүлэн бодож, Ариун Сүнсийг мэдэрч, 
Сүнсээр дамжуулан үнэний гэрчлэлийг хүлээн авч 
байсан үеүдээ эргэн санав. Тэр эцэст нь, “Хэрэв 
би өөртөө шударга хандаж чадвал Сүнс надад нэг 
бус удаа мэдрэгдэж байсныг мөн Сүнсний тухай 
гэрчлэл бодит гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой” 
хэмээн хэлсэн юм. Тэр эхнэр, хүүхдүүдтэйгээ 
хамт аз жаргал, амар амгаланг дахин мэдэрсэн 
билээ.

Амьдралынхаа турш Ах нарын зөвлөгөөг 
байнга, баяртай дагадаг байсан эхнэр, нөхөр 
хоёр хүүхэдтэй болохгүй байгаадаа шаналдаг 
байв. Тэд мэргэжлийн эмч нартай хамт ажиллан, 
чамгүй их мөнгө зарцуулсны эцэст, хүүтэй болж 
адислагдсан юм. Харамсалтай нь, ердөө ганцхан 
жилийн дараа хүү нь хэн нэгний алдаанаас 
шалтгаалаагүй нэгэн ослоос болж тархиндаа хүнд 
гэмтэл авч, хагас комд оржээ. Тэр хамгийн сайн 
эмнэлгийн үйлчилгээг авсан ч эмч нар ирээдүйд 
юу болохыг урьдчилан хэлж чадахгүй байлаа. 
Энэ хосын хичээнгүйлэн зүтгэж, залбирч байж 
энэ дэлхийд авчирсан хүүхэд нь тэдэнтэй хамт 
байхаа больсон бөгөөд хэзээ түүнийг эргүүлэн 
авахаа тэд мэдэхгүй байв. Одоо тэд өөрсдийн 
бусад үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ 
хүүгийнхээ наад захын хэрэгцээг хангахын тулд 
чадлаараа зүтгэдэг. Энэ маш хүнд хэцүү мөчид 
тэд Их Эзэнд хандсан юм. Тэд Түүнээс хүлээн 
авдаг “өдөр тутмын талханд” найдсан. Тэдэнд 
өрөвч сайхан сэтгэлтэй найзууд, гэр бүлийнхэн нь 
тусалдаг бөгөөд тэднийг санваарын адислалууд 
хүчирхэгжүүлдэг. Тэд нэг нэгэндээ ойртон 
дотносож, одоо тэдний эв нэгдэл урьд өмнөхөөсөө 
ч илүү гүн гүнзгий, илүү бүрэн дүүрэн болсон.

1837 оны 7-р сарын 23-нд тухайн үед Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч байсан 
Томас Б.Маршт Их Эзэн нэгэн илчлэлтийг өгсөн 
юм. Үүнд дараах зүйлcийг өгүүлсэн байв.
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“Мөн Арван хоёрын ах нарынхаа төлөө 
залбирагтун. Миний нэрийн тулд тэднийг хурцаар 
сануулагтун, мөн тэд бүхий л нүглүүдийнхээ 
улмаас сануулагдаг, мөн та нар миний нэрэнд 
миний өмнө итгэлтэй байгтун.

Мөн тэдний уруу таталтууд, мөн их гай 
зовлонгийн дараа, болгоогтун, Их Эзэн бибээр 
тэднийг бодох болно, мөн хэрэв тэд зүрх сэтгэлээ 
үл хатууруулах аваас, мөн миний эсрэг хүзүүгээ 
хөшүүн болгохгүй аваас, тэд хөрвүүлэгдэх болно, 
мөн бибээр тэднийг эдгээх болно.”22

Эдгээр шүлэгт өгүүлсэн зарчмууд бидэнд 
хамаатай гэдэгт би итгэдэг. Бидэнд тулгардаг 
зовлон бэрхшээл, уруу таталтаас гадна Их Эзэний 
оноодог сорилтууд нь биднийг бүрэн хөрвөж, 
эдгэрэхэд хүргэж болно. Гэхдээ энэ нь зөвхөн 
биднийг Түүний эсрэг зүрх сэтгэлээ хатууруулж, 
хүзүүгээ хөшүүн болгоогүй үед л тохиолддог. 
Хэрэв бид гуйвшгүй, тууштай хэвээр үлдвэл 
Аврагчийн Петрт “Чи нэгэн цагт дахин эргэж, 
ах дүүсээ батжуул”23 гэж хэлсэнчлэн бидний 
хөрвөлт эргэж буцалтгүй, бүрэн дүүрэн байх 
болно. Амлагдсан эдгээлт бидний нүглээс болж 
шархалсан бодгалийг цэвэршүүлэн, ариутгаж, 
ариун болгох юм.

Би ээжийнхээ “Сайныг дагавал сарны гэрэл” 
гэж хэлсэн зөвлөгөөг санаж байна. Ээж маань 
зөв зүйл хэлсэн. Итгэлдээ гуйвшгүй, тууштай 
байж, “сайныг дагах” гэдэг нь тогтмол залбирч, 
өдөр бүр судар дээр найрлаж, Сүмд үйлчилж, 
шүтэн биширч, долоо хоног бүр ариун ёслолоос 
зохистойгоор хүртэж, хөршөө хайрлан мөн өдөр 
бүр Бурханд дуулгавартай байж, өөрийн загалмайг 
үүрэх явдал юм.24

Христэд гуйвшгүй, тууштай итгэлтэй байсан хэнд 
ч одоо болон ирээдүйд сайн зүйлс ирэх болно 
гэсэн амлалтыг бүү март. “Мөнхийн амьдрал, 
гэгээнтнүүдийн баяр баясгаланг”25 санагтун. “Ай 
цэвэр зүрх сэтгэлтэй болох та нар бүгд, тэргүүнээ 
өргөгтүн, мөн Бурханы таалалт үгийг хүлээн 
авагтун, түүний хайран дээр найрлагтун; учир нь 
та нар, хэрэв та нарын оюун шийдэмгий аваас, 
үүрд түүнчлэн байх болно.”26 Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бид	амьдралдаа	амьд	бошиглогчдын	дуу	хоолойг	
сонсох,	анхаарах	загварыг	бий	болгох	аваас	
амлагдсан	мөнхийн	адислалуудыг	хүлээн	авна.

Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн 
ерөнхийлөгчийн талаар 
ярихдаа Их Эзэн

“Мөн дахин, 
Дээд санваартны 
ерөнхийлөгчийн 
албан тушаалын 
үүрэг нь нийт сүмийн 
дээр тэргүүлэх, мөн 

Мосетой адилхан байх явдал юм.-

… Тийм ээ, Сүмийн тэргүүн дээр тэрбээр 
хүртээдэг Бурханы бүх бэлэгтэй байж, үзмэрч, 
илчлэгч, орчуулагч хийгээд бошиглогч байх нь 
болой” (Сургаал ба Гэрээ 107:91–92; тодотгол 
нэмэгдсэн) хэмээн тунхагласан.

Бурханы бошиглогчдодоо хүртээсэн зарим 
бэлгийг гэрчлэх боломжоор би адислагдсан 
юм. Би та бүхэнтэй ийм нэгэн ариун нандин 
туршлагыг хуваалцахыг зөвшөөрнө үү? 
Одоогийн дуудлагаасаа өмнө би ирээдүйд 
баригдах ариун сүмийн газруудыг олж 
тодорхойлох, санал болгох ажилд тусалдаг 
байв. 2001 оны 9-р сарын 11-ний дараа Нэгдсэн 
Улсын хилээр орж гарахад илүү хязгаартай, 
хатуу чанга болсон. Үүнээс болоод, Сүмийн 
олон гишүүн Сиэтл Вашингтон ариун сүм рүү 
явахын тулд Канадын Ванкувераас Нэгдсэн 
Улсын хил хүртэл хоёроос гурван цаг аялж 
байв. Тухайн үед Сүмийн ерөнхийлөгч байсан 
ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли Ванкувер дахь 
ариун сүм Сүмийн гишүүдийг адислах болно 

гэсэн саналыг оруулсан юм. Газар хайх төсөл 
батлагдаж, бид Сүмийн эзэмшлийн цөөн хэдэн 
газрыг шалгаж үзсэнийхээ дараа Ванкувер дахь 
Сүмийн эзэмшлийн бус бусад газрыг ч мөн 
судалсан.

Бид Канадын улс хоорондын хурдны замын 
зэргэлдээ орших шашны барилга барих 
зөвшөөрөлтэй бүс нутагт нэгэн үзэсгэлэнт газрыг 
олов. Энэ нь Канадын үзэсгэлэнт нарс модод 
дүүрэн ургасан мөн хажуугаар нь машинтай 
өнгөрөх мянга мянган зорчигчийн нүдэнд 
өртөхүйц ил байршилтай газар байв.

Бид уг газрыг зураг төсөл, газрын зурагтай нь 
хамт Ариун сүмийн газар хариуцсан хорооны сар 
бүрийн хурал дээр танилцуулсан. Ерөнхийлөгч 
Хинкли гэрээ байгуулж, шаардлагатай судалгааг 
хийж дуусгахыг зөвшөөрсөн юм. Тэр жилийн 
арван хоёрдугаар сард бид судалгаа дууссан 
гэдгийг хороонд тайлагнаж, худалдан авалтын үйл 
явцаа эхлүүлэх зөвшөөрлийг хүсэв. Ерөнхийлөгч 
Хинкли бидний тайланг сонсоод, “Би энэ газрыг 
өөрийн биеэр үзэх ёстой гэж бодож байна” гэж 
хэлж билээ.

Сарын сүүлээр Христийн мэндэлсний баяраас 
хоёр хоногийн дараа бид Ванкувер руу 
ерөнхийлөгч Хинкли, ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон, ариун сүмийн архитектор Билл 
Виллямс нартай хамт явсан юм. Орон нутгийн 
гадасны ерөнхийлөгч Паул Кристэнсэн бидэнтэй 
уулзаад, биднийг тэр газарт хүргэж өгөв. Тэр 
өдөр бага зэрэг чийгтэй, манантай байсан ч 
ерөнхийлөгч Хинкли машинаас хурдхан буугаад, 
тэр газрыг бүхэлд нь тойрон алхаж эхэллээ.

Тэр газарт хэсэг байсны дараа би ерөнхийлөгч 
Хинклигээс санал оруулсан бусад газрыг үзэхийг 
хүсэж байгаа эсэхийг асуув. Тэр тэгье, үзье гэж 
хэлэв. Ийнхүү бид бусад газрыг ч мөн үзсэнээр 
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тэдгээрийн давуу талуудыг харьцуулж үзэх 
боломжтой болсон юм.

Бид бусад газрыг үзэж сонирхонгоо Ванкуверыг 
нар зөв тойрч, эцэст нь анхны газартаа эргэн 
ирлээ. Ерөнхийлөгч Хинкли “Энэ сайхан газар 
юм аа” гэж хэлээд, “Бид эндээс 0.4 километрийн 
зайтай Сүмийн эзэмшлийн цуглааны байр руу явж 
болох уу?” гэж асуув.

“Тэгэлгүй яахав, ерөнхийлөгч өө” гэж бид 
хариуллаа.

Бид машиндаа буцаж суугаад, ойролцоох 
цуглааны байр руу явав. Биднийг сүмийн байранд 
ирэх үед ерөнхийлөгч Хинкли “Одоо зүүн тийшээ 
эргэ” гэж хэлэв. Бид зүүн тийшээ эргээд, зааврынх 
нь дагуу гудамжаар өгсөн явлаа. Гудамж бага 
зэрэг өгсүүр болж эхэлсэн бөгөөд
хамгийн өгсүүр хэсэгт гарахад ерөнхийлөгч 
Хинкли “Машинаа зогсоо, машинаа зогсоо” гэж 
хэллээ. Тэр тэгээд тухайн газрын баруун хэсэг рүү 
заагаад, “Энэ газрыг юу гэж бодож байна? Энд 
ариун сүм баригдах болно. Их Эзэн энд ариун 

сүмээ барихыг хүсэж байна. Та нар энэ газрыг авч 
чадах уу? Авч чадах уу?” гэж асуув.

Бид энэ газрыг урьд өмнө нь хараагүй байсан. 
Энэ нь төв замаас хойш, нэлээд зайтай байсан 
бөгөөд худалдана гэсэн жагсаалтад байхгүй байв. 
“Сайн мэдэхгүй байна аа” гэж биднийг хариулахад 
ерөнхийлөгч Хинкли уг газар руу заагаад, “Энд 
ариун сүм баригдах ёстой” гэж дахин хэлсэн юм. 
Бид хэдэн минут азнаад, гэр рүүгээ буцахаар 
нисэх онгоцны буудал руу явлаа.

Дараагийн өдөр нь Виллямс ах бид хоёр 
ерөнхийлөгч Хинклигийн өрөөнд дуудагдав. Тэр 
цаасан дээр замууд, сүмийн байр, зүүн тийшээ 
эргэх хэсэг гээд бүх зүйлийг зурсан байсан бөгөөд 
ариун сүм баригдах газрыг икс-ээр тэмдэглэсэн 
байв. Тэр биднээс юу олж мэдсэнийг асуулаа. 
Бид түүнд энэ газар нь олж авахад тун бэрх газар 
болохыг хэлэв. Энэ газрыг Канад, Энэтхэг, Хятад 
гэсэн гурван орны иргэд эзэмшиж байлаа. Мөн 
энэ нь шашны барилга барих зөвшөөрөлтэй бүсэд 
хамрагддаггүй байв.
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“За, чадах бүхнээ хий дээ” гэж тэр хэлсэн юм.

Дараа нь гайхамшиг тохиолдов. Цөөхөн сарын 
дотор бид газрыг өөрсдийн болгож чадсан бөгөөд 
хожим нь Бритиш Коламбиагийн Ланглий хот 
ариун сүм барих зөвшөөрлийг бидэнд олгосон 
билээ.
  
Би энэ туршлагын талаар тунгаан бодохдоо, 
Виллямс ах бид хоёр албан ёсны боловсрол 
эзэмшсэн, үл хөдлөх хөрөнгө болон ариун 
сүмийн төслөөр арвин туршлагатай ч албан ёсны 
сургалтад суугаагүй ерөнхийлөгч Хинклид илүү 
агуу зүйл болох бошиглолын үзмэрч бэлэг байсан 
гэдгийг ухаарч, даруусдаг. Тэрээр Бурханы ариун 
сүм хаана баригдах ёстойг зөгнөн харж чадсан.

Их Эзэн энэ эрин үеийн эртний гэгээнтнүүдэд 
ариун сүм барих зарлигийг өгөхдөө ийн 
тунхаглажээ.

“Харин тэдэнд миний үзүүлэх тэр загварын дагуу 
миний нэрэнд өргөө баригдаг.

Мөн хэрэв миний хүмүүс, … миний үзүүлэх 
загварын дагуу барихгүй аваас, би үүнийг тэдний 
гараас хүлээж авах нь үгүй” (Сургаал ба Гэрээ 
115:14–15).

Эртний гэгээнтнүүдэд байсантай адил өнөөдөр 
ч бидэнд энэ загвар байдаг. Их Эзэн бидний 
өдрүүдэд Бурханы хаант улсыг ямар загвараар 
удирдан чиглүүлэхийг Сүмийн ерөнхийлөгчид 
илчилсэн бөгөөд цаашид ч илчилнэ. Тэр хувь 
хүнийхээ хувьд бидний хүн нэг бүрийг хэрхэн 
амьдралаа удирдан чиглүүлэх удирдамжаар 
хангадаг бөгөөд ингэснээр бидний үйл хэрэг Их 
Эзэнд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байж чадна.

2013 оны 4-р сард би ариун сүмийг тулгарч 
болзошгүй салхи шуурга, байгалийн гамшигт 
тэсвэртэй байлгахын тулд ариун сүм бүрийн 
суурийг бэлтгэхтэй холбоотой хичээл зүтгэлийн 
талаар ярьсан. Гэхдээ суурь тавих ажил бол 
зөвхөн эхлэл юм. Ариун сүм нь урьдчилан 
боловсруулсан зургийн дагуу барилгын олон 
тоосгыг өрж байрлуулснаар баригддаг. Хэрэв 
бидний амьдрал Их Эзэний заасны дагуу барьж 
босгохын тулд бидний хүн нэг бүрийн хичээж 

буй ариун сүм юм бол (1 Коринт 3:16–17-г үзнэ 
үү) бид өөрсдөөсөө “Бид амьдралаа үзэсгэлэнтэй, 
гайхамшигтай мөн дэлхийн шуурганд тэсвэртэй 
болгохын тулд ямар тоосго ашиглах ёстой вэ?” 
гэж асуух нь зүй ёсны хэрэг.

Бид үүний хариултыг Мормоны Номоос олж 
авдаг. Бошиглогч Иосеф Смит Мормоны Номын 
талаар “Би ах нарт хэлсэнчлэн Мормоны Ном бол 
энэ дэлхий дээрх бусад бүх номноос хамгийн зөв 
нь, мөн манай шашны тулгуурын чулуу, түүнчлэн 
бусад ямар ч номноос илүүгээр, үүний зааврыг 
мөрдсөнөөр хүмүүн Бурханд илүү ойртох болой” 
(Мормоны Номын удиртгал) гэж хэлсэн. Мормоны 
Ном бол Бурханы үг гэсэн бурханлаг гэрчийг 
Ариун Сүнснээс хүлээн авсан хүн үүнтэй төстэй 
хүчээр Есүс Христ бол дэлхийн Аврагч, Иосеф 
Смит бол Түүний илчлэгч мөн Сэргээлтийн 
бошиглогч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм бол дэлхий дээр дахин 
зохион байгуулагдсан Их Эзэний хаант улс юм 
гэсэн мэдлэгийг хүлээн авдаг гэдгийг бид Мормон 
Номын удиртгалаас сурдаг.

Миний дурдах эдгээр зүйл нь бидний хувийн 
итгэл, гэрчлэлийн нэн чухал зарим хэсэг юм.

1. Есүс Христ бол дэлхийн Аврагч.

2. Мормоны Ном бол Бурханы үг.

3. Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм бол дэлхий дээрх 
Бурханы хаант улс.

4. Иосеф Смит бол бошиглогч бөгөөд өнөөдөр 
дэлхий дээр амьд бошиглогчид байдаг.

Сүүлийн саруудад би ерөнхийлөгч Нэлсоний 
төлөөлөгчөөр дуудагдсанаасаа хойш Ерөнхий 
чуулган дээр хэлсэн үг бүрийг сонслоо. Эдгээр 
үг бүрийг уншсан маань миний амьдралыг 
өөрчилсөн юм. Ерөнхийлөгч Нэлсоний 34 жилийн 
мэргэн ухааны цуглуулгыг судалж, тунгаан бодох 
үед түүний сургаалуудаас энгийн тодорхой, 
давтагдсан сэдвүүд урган гарч ирсэн. Эдгээр 
сэдэв бүр сая дурдсан тэдгээр сэдвийн талаар 
эсвэл хувийн ариун сүмийн маань өөр нэгэн чухал 
хэсэгтэй холбоотой байсан. Тэдгээрт Их Эзэн 
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Есүс Христэд итгэх итгэл, наманчлал, нүглээсээ 
ангижрахын тулд хүртэх баптисм, Ариун Сүнсний 
бэлэг, нас барагсдын гэтэлгэл, ариун сүмийн 
ажил, Хүндэтгэлийн өдрийг ариун байлгах, алсын 
зорилгоо харан ажлаа эхлүүлэх, гэрээний зам 
дээр үлдэх зэрэг нь багтдаг. Ерөнхийлөгч Нэлсон 
энэ бүгдийг хайраар мөн чин сэтгэлээсээ ярьсан 
байсан.

Сүмийн болон бидний амьдралын тулгуур чулуу 
мөн үндсэн хэсэг бол Есүс Христ юм. Энэ бол 
Түүний Сүм. Ерөнхийлөгч Нэлсон бол Түүний 
бошиглогч. Ерөнхийлөгч Нэлсоний сургаал 
бидний сайн сайхны төлөө Есүс Христийн зан 
чанар, амьдралыг бидэнд гэрчилж, илчилдэг. 
Тэрээр Аврагчийн мөн чанар, номлолын талаар 
хайр бахдалтай, итгэл дүүрэн ярьдаг. Тэрээр 
мөн өөрийн үйлчилж байсан амьд бошиглогчид, 
Сүмийн ерөнхийлөгчдийн тэнгэрлэг дуудлагын 
талаар мөнхийн, үнэн гэрчийг олж авсан.

Өнөөдөр бидэнд түүнийг дэлхий дээрх Их Эзэний 
амьд бошиглогчийн хувиар дэмжин батлах онцгой 
боломж тохиолоо. Бид Сүмийн удирдагчдыг 
хүлээн зөвшөөрч, дэмжиж буйгаа батлан гараа 
тэгш өнцөг гарган дээш өргөх тэнгэрлэг загвараар 
дэмжин баталж заншсан. Бид үүнийг хэдхэн 
минутын өмнө хийлээ. Үнэн сэтгэлээсээ дэмжин 
батална гэдэг нь зүгээр л нэг гараа өргөн дэмжих 
бие махбодын энэ тэмдгээс илүү утга учиртай. 
С ба Г 107:22-т тэмдэглэснээр, Тэргүүн Зөвлөл 
“итгэл найдвар, итгэл бас сүмийн залбирлаар 
дэмжигдэх” ёстой. Бид амьд бошиглогчийн үгэнд 
найдлага тавьж, тэдгээрийг үйлдэх итгэлтэй байж, 
түүний дээр Их Эзэний адислал байхын төлөө 

үргэлжлүүлэн залбирах загварыг бий болгосноор 
түүнийг бүрэн дүүрэн, жинхэнэ утгаар нь дэмжин 
баталдаг.

Би ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоний тухай 
бодохдоо Аврагчийн дараах үгсээс тайтгарал 
олдог. “Мөн хэрэв миний хүмүүс миний дуу 
хоолойг мөн өөрийн хүмүүсийг удирдахаар 
миний томилсон үйлчлэгчдийн минь дуу хоолойг 
анхаарах аваас, болгоогтун, үнэнээр би та нарт 
хэлж байна, тэд байрнаасаа хөдөлгөгдөх нь үгүй” 
(Сургаал ба Гэрээ 124:45).

Амьд бошиглогчдыг сонсож, анхаарах аваас 
эдгээр нь бидний амьдралд гүн гүнзгий, бүр 
амьдралыг өөрчлөхүйц үр нөлөө үзүүлэх болно. 
Бид хүчирхэгжинэ. Бид Их Эзэнд илүү итгэлтэй 
болно. Бид Их Эзэний үгийг сонсоно. Бид 
Бурханы хайрыг мэдэрнэ. Бид хэрхэн зорилготой 
байж, амьдралаа удирдан залахаа мэднэ.

Би ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонийг болон 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч байхаар дуудагдсан 
бусад хүнийг хайрлаж мөн дэмжин баталдаг. 
Түүний тэргүүн дээр Их Эзэн бэлгүүдээ юүлсэн 
гэдгийг би гэрчилж байна. Бид амьдралдаа амьд 
бошиглогчдын дуу хоолойг сонсох, анхаарах 
загварыг бий болгох аваас амьдрал маань Их 
Эзэний бидэнд зориулсан тэнгэрлэг загварын 
дагуу баригдах ба бид мөнхийн адислалуудыг 
хүлээн авна. Энэ урилгыг бүх хүнд өгсөн. Ирж, 
бошиглогчийн дуу хоолойг сонсоцгоо. Тийм ээ, 
Христэд ирж, амьдрагтун. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Их	Эзэний	ажилд	хамт	ажилладаг	хайрт	
хамтрагчид	аа,	бид	Сүмд	шинэ	найз	нөхдөө	
илүү	халуун	дулаан	угтан	авч	болно	мөн	авах	ч	
ёстой	гэдэгт	би	итгэдэг.

Өдрийн мэнд 
дэвшүүлье, хайрт ах, 
эгч нар аа. Миний 
төрөлх хэл болох 
бразилийн португаль 
хэлээр “Буа тард!” 
гэж мэндчилдэг. Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн энэхүү 
гайхамшигтай Ерөнхий 
чуулганд хайрт 

бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонийхээ 
удирдлаган доор хамтдаа цугларч, адислагдсандаа 
би талархаж байна. Бидний хүн нэг бүр амьдарч 
буй энэ хожмын өдрүүддээ газар дэлхий дээрх 
Их Эзэний үйлчлэгчдээр дамжуулан Түүний дуу 
хоолойг сонсох агуу боломжтой байгаа нь үнэхээр 
гайхалтай сайхан юм.
   
Миний эх орон Бразил байгалийн нөөц баялгаар 
маш баян. Тэдгээрийн нэг бол дэлхийн хамгийн 
том бөгөөд урт гол мөрнүүдийн нэг болох 
Амазон мөрөн юм. Энэ мөрөн Солимоес, 
Негро гэсэн хоёр салангид голоос эх авдаг. 
Сонирхолтой нь, энэ хоёр гол өөр өөр эх 
үүсвэр, хурд, хэм, химийн найрлага бүтэцтэй 
тул нийлэхээсээ өмнө хэдэн километрийн турш 
зэрэгцэн урсдаг. Хэдэн километрийн дараа 
голууд холилдон, тус тусдаа байснаасаа өөр гол 
мөрөн болдог аж. Зөвхөн тэднийг нийлсний 
дараа л Амазон мөрний урсгал маш хүчтэй 
болдог учир Атлантын далайд хүрэхдээ далайн 
усыг түрдэг төдийгүй далайд олон километрийн 
цаана ч цэнгэг ус олддог аж.  

Христ дотор нэг болой

ÀÕËÀÃ× ÓËÈÑÑÝÑ ÑÎÀÐÝÑ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ

Солимоес, Негро гэсэн хоёр гол нийлж урсан, 
агуу Амазон мөрөнг үүсгэдэгтэй адил янз бүрийн 
нийгмийн байр суурь, уламжлал, соёл бүхий 
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Бурханы хүүхдүүд Есүс Христийн сэргээгдсэн 
Сүмд хамтдаа цугларч, Христ дэх гэгээнтнүүд 
гэх энэхүү гайхалтай хамт олныг бүрдүүлдэг. 
Эцэст нь, бид нэг нэгнээ урамшуулан, дэмжиж, 
хайрласнаар нэгдэж, дэлхийд сайн сайхныг үйлдэх 
нэгэн хүчирхэг хүчийг үүсгэдэг. Есүс Христийн 
дагагчдын хувьд бид сайн сайхны энэ мөрөн рүү 
урсан нэгдсэнээр цангасан дэлхийг сайн мэдээний 
“цэнгэг усаар” хангах боломжтой байх болно.
   

Их Эзэн биднийг Есүс Христийг дагахдаа итгэл, 
зорилгоороо нэгдмэл болохын тулд бие биенээ 
хэрхэн дэмжих, хайрлахыг заахад Өөрийн 
бошиглогчдыг сүнслэгээр өдөөдөг. Шинэ 
Гэрээний төлөөлөгч Паул “Христ уруу баптисм 
хүртсэн тэдгээр нь… Христ уруу Христийг 
өмссөн … учир нь та нар бүгд Христ Есүс дотор 
нэг болой”1 хэмээн заажээ.

Бид баптисм хүртэхдээ Эцэгийн өмнө Христийн 
нэрийг өөрсөд дээрээ авах хүсэлтэй байгаагаа 
гэрчилдэг.2 Түүний тэнгэрлэг зан чанарыг 
амьдралдаа олж авахын тул бид хичээл зүтгэл 
гаргаснаар Их Эзэн Христийн Цагаатгалаар 

дамжуулан өмнө байснаасаа өөрчлөгддөг ба бүх 
хүнийг хайрлах бидний хайр аяндаа нэмэгддэг.3 
Бид хүн бүрийн сайн сайхан, аз жаргалын төлөө 
чин сэтгэлээсээ санаа тавьдаг. Бид бие биенээ 
тэнгэрлэг гарал үүсэл, зан чанар, чадавхтай 
Бурханы хүүхдүүд, ах эгч дүүс хэмээн хардаг. 
Бид нэг нэгнээ халамжлах, нэг нэгнийхээ ачаа 
дарамтыг үүрэхийг хүсдэг.4

Паул үүнийг энэрэл хэмээн тодорхойлсон.5 
Мормоны Номын бошиглогч Мормон үүнийг 
“Христийн цэвэр хайр”6 буюу хайрын хамгийн 
эрхэм дээд, өгөөмөр бөгөөд хүчирхэг хэлбэр 
хэмээн дүрсэлжээ. Манай өнөөгийн бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Христийн энэхүү 
цэвэр хайрын илрэлийг тохинуулал хэмээн 
тайлбарласан бөгөөд энэ нь бусад хувь хүнийг 
Аврагчтай адил хайрлан, халамжлахад илүү 
анхаарлаа төвлөрүүлэн, ариун нандин байдлаар 
хандах хандлага юм.7

Аврагчийн адил хайрлан, халамжлах энэхүү 
зарчмыг дөнгөж сая хөрвөгдсөн болон Сүмийн 
үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой байгаа 
тэдгээр хүмүүсийг урамшуулах, туслах мөн 
дэмжих хүрээнд авч үзье.

Эдгээр шинэ найз нөхөд маань дэлхийнхнээс 
холдон, Есүс Христийн сайн мэдээг хүлээн авч, 
Сүмд нэгдсэнээр Түүгээр дамжуулан дахин 
төрж, шавь нар нь болдог.8 Тэд өөрсдийн сайн 
мэдэх дэлхийг ардаа орхин, Есүс Христийг 
дагах сонголтыг хийж, зүрх сэтгэлийн бүрэн 
зорилготойгоор, Амазон мөрөнтэй адил шинэ 
“голд” буюу Бурханы оршихуй тийш чиглэн 
урсдаг сайн сайхан, зөв шударгын зоригтой 
хүчин болох гол мөрөнд нэгддэг. Төлөөлөгч 
Петр үүнийг “сонгогдсон угсаа, хаант тахилч 
нар, ариун үндэстэн, Бурханы эзэмшлийн ард 
түмэн юм”9 хэмээн дүрсэлсэн. Харин эдгээр 
шинэ найз нөхөд энэ шинэ бөгөөд үл таних гол 
мөрөнд нэгдэхдээ эхэндээ учраа мэдэхгүй бага 
зэрэг төөрөлдөж магадгүй. Шинэ найз нөхөд 
маань онцгой гарал үүсэл, хүйтэн дулааны хэм, 
химийн бүтэц найрлагатай буюу өөрийн гэсэн 
уламжлал, соёл, үгсийн сан бүхий нэгэн гол 
мөрөнд нэгддэг. Тэдний хувьд Христ дэх энэ 
шинэ амьдрал хэцүү санагдаж болно. Тэдэнд 
“гэр бүлийн үдэш,” “бишопын зөвлөлийн 
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өсвөр үеийнхний хорооны хурал,” “мацгийн 
ням гараг,” “нас барагсдын төлөөх баптисм,” 
“гурвалсан судар” гэх мэт үг хэллэгийг анх удаа 
сонсоход ямар санагдахыг төсөөлөөд үзээрэй.

Тэдэнд яагаад энэхүү сүмийн нэг хэсэг биш 
мэт санагдаж болохыг ойлгоход амархан. Ийм 
нөхцөлд тэд өөрсдөөсөө “Энд намайг багтаах 
орон зай байна уу? Би Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд таарч тохирох уу? 
Сүмд би хэрэгтэй юү? Би надад тусалж дэмжих 
хүсэлтэй шинэ найз нөхөдтэй болж чадах болов 
уу?” хэмээн асууж магадгүй юм.

Эрхэм найзууд аа, бид шавь байх урт удаан 
аяллынхаа өөр өөр шатанд явж байгаа ч иймэрхүү 
мөчүүдэд шинэ найз нөхдөдөө нөхөрлөлийн 
гараа сунган, халуун дулаанаар тэврэн угтаж, 
байгаагаар нь хүлээн авч мөн тусалж, хайрлаж, 
амьдралдаа татан оруулах ёстой. Эдгээр шинэ 
найз нөхөд тань бүгд Бурханы үнэ цэнтэй охид, 
хөвгүүд юм.10 Амазон мөрөн цутган орж ирдэг 
голуудаасаа хамааралтай байдгийн адил тэдний 
нэгийг ч алдахгүй байх нь зүйтэй бөгөөд дэлхийд 
сайныг үлдэх агуу хүч болохын тулд бид тэдэнд 
хэрэгтэй байдгийн адил, тэд ч бас бидэнд 
хэрэгтэй.

Бидний шинэ найзууд өөрсдийн доторх 
Бурханаас өгөгдсөн авьяас чадвар, сэтгэл 
догдлол, сайн сайхан бүхнээ авчирдаг. Сайн 
мэдээний төлөөх тэдний идэвх нь халдварлаж, 
тийнхүү бидний гэрчлэлийг сэргээхэд туслах 
боломжтой юм. Мөн тэд амьдралын болон сайн 
мэдээний талаарх бидний ойлголтод шинэлэг 
өнгө аясыг авчирдаг.

Олон жилийн турш бидэнд шинэ найз нөхдөө 
Есүс Христийн сэргээгдсэн Сүмд хэрхэн халуун 
дулаан угтан авах, хайрлан халамжлах талаар 
заасаар ирсэн. Тэдэнд амьдралынхаа туршид 
хүчтэй, итгэлтэй хэвээр үлдэхэд гурван зүйл 
хэрэгтэй.

Нэгдүгээрт, тэдэнд өөрсдийг нь чин сэтгэлээсээ 
сонирхдог, ямар ч үед хандаж болох, зэрэгцээд 
хамтдаа алхалж, асуултуудад нь хариулдаг 
жинхэнэ, үнэнч, найз нөхөд, Сүмийн ах, эгч нар 

хэрэгтэй. Гишүүд бид Сүмийн үйл ажиллагаа, 
цуглаануудад оролцож байхдаа өөрсдийн 
үүрэг хариуцлага, даалгавар, асуудал зэргээс 
үл хамааран үргэлж анхааралтай соргог байж, 
шинэ хүмүүсийг хайдаг байх хэрэгтэй. Бид шинэ 
найз нөхдөө Сүмд халуун дотно хүлээн авахын 
тулд мэндчилэн угтан авах, чин сэтгэлээсээ 
инээмсэглэх мөн дуу дуулж, шүтэн бишрэхдээ 
дэргэд нь суух, бусад гишүүнтэй танилцуулах 
зэрэг энгийн зүйлсийг хийж болно. Бид дээрх арга 
замуудын заримыг ашиглан шинэ найз нөхдөдөө 
зүрх сэтгэлээ нээх үед энэ нь тохинууллын 
сүнсээр үйлдэж буй хэрэг юм. Биднийг тэдэнд 
Аврагчийн адил тохинуулах үед тэд “хашаан 
доторх үл таних хүмүүс” мэт байхаа болино. 
Тэдэнд гэртээ байгаа мэт санагдаж мөн шинэ 
найз нөхөдтэй болох бөгөөд хамгийн чухал нь тэд 
бидний анхаарал халамжаас Аврагчийн хайрыг 
мэдрэх болно.

Хоёрдугаарт, шинэ найз нөхдөд маань үүрэг 
даалгавар буюу бусдад үйлчлэх боломж 
хэрэгтэй. Үйлчлэл бол Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн агуу суу 
билгүүдийн нэг юм. Энэ бол бидний итгэл 
илүү хүчирхэгжин, өсөх боломжтой үйл явц 
юм. Шинэ найз бүр тэрхүү боломжоос хүртэх 
учиртай. Хэдийгээр бишоп болон тойргийн зөвлөл 
баптисм хүртэснийх нь дараа үүрэг даалгавар 
өгөх шууд үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг ч шинэ 
найз нөхдөөсөө албан бус арга замаар эсвэл 
үйлчлэлийн төслөөр дамжуулан үйлчлэл хийхэд 
тань туслахыг хүсэхэд бидэнд саад болох зүйл 
үгүй.

Гуравдугаарт, шинэ найз нөхдөө “Бурханы сайн 
үгээр тэжээ[х]”11 ёстой. Бид судруудаас уншиж, 
сургаалуудыг тэдэнтэй ярилцаж, түүхүүдэд 
хамаарах нөхцөл байдлыг хэлж өгөн, хэцүү үгсийг 
тайлбарлах замаар судартай танилцаж, хайрладаг 
болоход нь тэдэнд туслах боломжтой. Бид мөн 
судраас тогтмол судалснаар хэрхэн хувийн 
удирдамж хүлээн авах боломжтой болох талаар 
тэдэнд зааж болно. Түүнээс гадна бид Сүмийн 
хуваарьт цуглаан, үйл ажиллагаанаас гадуур, шинэ 
найз нөхдийнхөө гэрт очиж мөн өөрсдийнхөө гэр 
оронд урьж болох бөгөөд гэгээнтнүүд гэх хамт 
олны хүчит гол мөрөнд нэгдэхэд нь тусалж болно.
Шинэ найз нөхөд маань Бурханы гэр бүлийн 
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гишүүн, бидний ах, эгч болохын тулд хэрхэн 
дасан зохицож байгааг болон тулгарч буй саад 
бэрхшээлийг нь ухаарч ойлгосноор бид өөрсдийн 
амьдралд үүнтэй адил асуудлыг хэрхэн даван 
туулснаа хуваалцаж болно. Энэ нь тэднийг 
ганцаараа биш гэдгийг мөн Бурханы өгсөн 
амлалтад итгэх итгэлээ хөгжүүлэх үед Тэрээр 
адислагдах болно гэдгийг ойлгоход нь туслах 
болно.12

Солимоес, Негро голууд нийлж холилдоход 
Амазон мөрөн сүрлэг бөгөөд хүчирхэг болдог. 
Үүнтэй адил биднийг шинэ найзуудтайгаа үнэхээр 
нийлэн нэгдэх үед Есүс Христийн сэргээгдсэн 
Сүм улам хүчирхэгжиж, илүү бат бөх болдог. 
Миний хайртай эхнэр Розана бид хоёр олон 
жилийн өмнө төрсөн нутагтаа Есүс Христийн 
сайн мэдээг хүлээн авах үед маань энэхүү шинэ 
гол мөрөн рүү нийлж нэгдэхэд тусалсан бүх хүнд 
маш их талархдаг. Олон жилийн турш тэрхүү 
гайхамшигтай хүмүүс бидэнд чин сэтгэлээсээ 
тохинуулж, зөв шударгад үргэлжлүүлэн урсахад 
тусалсан билээ. Бид тэдэнд маш их талархаж 
байна.

Шинэ найз нөхдөө мөнх амьдрал тийш урсах сайн 
сайхны энэ шинэ гол мөрөн рүү итгэлтэйгээр 
хамт урсахад нь хэрхэн тусалж болохыг дэлхийн 
бөмбөрцгийн баруун талд байх бошиглогчид 
маш сайн мэддэг байсан. Жишээлбэл, бидний энэ 
өдрийг урьдаас харж, ийм саад бэрхшээл тулгарна 
гэдгийг мэдэж байсан тул13 Моронай Мормоны 
Номын цэдэгтээ тэрхүү чухал алхмуудыг бичиж 
оруулжээ.

“Мөн тэд баптисмд хүлээн авагдсаны дараа, 
мөн Ариун Сүнсний хүчээр нөлөөлөгдөж мөн 
цэвэршигдсэний дараа, тэд Христийн сүмийн 
хүмүүсийн дунд тоологддог байв; мөн тэднийг 
зөв замд байлгахын тулд, итгэлийнх нь үүсгэгч 
мөн төгсгөгч нь болох Христийн сайн үйлсийн 
дээр л тулгуурлан тэднийг залбиралд үргэлж 
анхааралтай байлгахаар Бурханы сайн үгээр 
дурсагдан мөн тэжээгдэхийн учир тэдний нэрс 
тэмдэглэгддэг байв.

Мөн сүмийнхэн мацаг барихаар мөн залбирахаар, 
мөн өөр хоорондоо бодгалиудынхаа аз жаргалын 
талаар ярихаар ойр ойрхон цугладаг байв.”14

Их Эзэний ажил дахь хайрт хамтрагчид минь ээ, 
бид шинэ найз нөхдөө Сүмд илүү халуун дулаан 
угтан авч болно, угтан авах ч ёстой гэдэгт би 
итгэдэг. Би та нарыг яг дараагийн ням гаргаас 
эхлэн тэднийг илүү халуун дотноор угтан авч, 
хүлээн зөвшөөрч, туслахын тулд юу хийж болохоо 
эргэцүүлэн бодоход урьж байна. Сүмийн үүрэг 
даалгавар тань цуглаан, үйл ажиллагааны үеэр 
шинэ найз нөхдөө угтан авахад саад болохгүй 
байхад анхаар. Эцсийн эцэст тэдгээр бодгаль 
Бурханы мэлмийн өмнө үнэ цэнтэй бөгөөд аливаа 
хөтөлбөр, үйл ажиллагаанаас ч илүү чухал билээ. 
Бид Аврагчтай адил шинэ найз нөхдөдөө цэвэр 
хайраар дүүрэн зүрх сэтгэлээр тохинуулах юм 
бол Тэрээр бидний гаргасан хүчин чармайлтад 
туслах болно гэдгийг би амлаж байна. Биднийг 
Аврагчтай адил итгэлтэй тохинуулагчийн хувиар 
үйлдэх үед шинэ найзууд маань хүчтэй, үнэнч, 
эцсээ хүртэл итгэлтэй хэвээр үлдэхэд туслах 
тусламжаа хүлээн авах болно. Биднийг Бурханы 
хүчирхэг хүмүүс болох үед тэд бидэнтэй нэгдэх 
бөгөөд Есүс Христийн сайн мэдээний адислалууд 
хэрэгтэй байгаа дэлхийд цэнгэг усыг аваачихад 
бидэнд туслах болно. Бурханы эдгээр хүүхэд 
“үл таних, гадаад хүн байхаа больж, харин 
гэгээнтнүүдтэй хамт журмын анд” болсноо мэдрэх 
болно.15 Тэд Аврагч, Есүс Христийн Сүмд Түүний 
оршихуйг мэдрэх болно гэдгийг би та нарт амлаж 
байна. Их Эзэн Есүс Христ тэднийг мутраа дэлгэн 
хүлээн авах хүртэл мөн “Та нарт мөнх амьдрал 
байх болно” хэмээн Эцэгийн хэлэхийг сонсох 
хүртэл тэд бүхий л сайн сайхны усан оргилуур 
руу бидэнтэй хамт гол мөрөн мэт үргэлжлүүлэн 
урсах болно.16

Их Эзэн та нарыг хэрхэн хайрласантай адил 
бусдыг хайрлахдаа Түүний тусламжийг 
эрэлхийлэхэд би та нарыг урьж байна. “Иймийн 
тул, хайрт ах [эгч] дүүс минь, та нар түүний Хүү, 
Есүс Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр 
түүний цутгасан хайраар дүүргэгдэж болохын 
төлөө зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр Эцэгт 
хандан залбирагтун”17 хэмээх Мормоны зөвлөгөөг 
бүгд дагацгаая. Би эдгээр үнэнийг Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 



46

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Галат 3:27–28; тодотгол нэмэгдсэн.
2. Сургаал ба Гэрээ 20:37-г үзнэ үү.
3. Мозая 3:19-ийг үзнэ үү.
4. Мозая 18:8-ыг үзнэ үү.
5. 1 Коринт 13-ыг үзнэ үү.
6. Moронай 7:47.
7. Рассэлл М.Нэлсон, “Бурханы хүч, эрх мэдлээр 

тохинуулах нь,” 2018 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 
87–90.

8. Мозая 27:25-ыг үзнэ үү.

9. 1 Петр 2:9.
10. Сургаал ба Гэрээ 18:10-ыг үзнэ үү.
11. Моронай 6:4; “Би гадас болон тойргийн 

удирдагчидтайгаа хэрхэн хамтарч ажиллах вэ?”-г үзнэ 
үү. Миний сайн мэдээг номло: Номлогчийн үйлчлэлд 
зориулсан удирдамж (2018), lds.org/manual/missionary.

12. 1 Нифай 7:12-ыг үзнэ үү.
13. Moрмон 8:35-ыг үзнэ үү.
14. Moронай 6:4–5.
15. Eфес 2:19.
16. 2 Нифай 31:20; тодотгол нэмэгдсэн.
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Итгэлийн	үүрийн	гэгээ	нь	үүнийг	эрэлхийлэгч,	
хүлээн	авагч,	үүгээр	амьдрагч	хүмүүст	ирэх	ба	
заримдаа	алгуурхан	эсвэл	дахин	ирэх	болно.

Хүндэт ах эгч нар 
аа, бид ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон 
болон Сүмийн 
удирдагчдаасаа 
биднийг бүхий л 
зүрх сэтгэл, оюун, 
хүчээрээ1 гэртээ 
болон сүм дээр шинэ 
бөгөөд илүү ариун 
арга замаар амьдрахыг 
урьдаг илчлэлтийг 
үргэлжлүүлэн хүлээн 

авах нь гайхалтай биш гэж үү?

Та хэзээ нэгэн цагт бэлэн бус гэдгээ эсвэл 
шаардлага хангахгүй байгаа гэдгээ мэдэрсэн ч 
оролдож үзсэнийхээ төлөө адислагдаж байсан уу?

Би адислагдаж байсан. Нэг жишээг ярьж өгье.

Хэдэн жилийн өмнө Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүн ахлагч Ричард Г.Скотт “Гэррит, 
надтай хамт усан будгаар будах уу?” хэмээн 
намайг эелдгээр урьсан юм.

Юм будах нь түүнд ажиглаж, шинийг бүтээхэд 
тусалдаг гэж ахлагч Скотт хэлэв. Тэр “Үр дүн 
нь өчүүхэн бага байсан ч бүтээлч байхыг хичээ. 
Бүтээлч байх нь амьдралд болоод Их Эзэний 
танд өгсөн зүйлсэд талархах сүнсийг төрүүлж өгч 
чадна. Хэрэв та ухаалгаар сонговол үүнд тийм ч 
их цаг зав гаргах шаардлагагүй”2 хэмээн бичсэн.

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг урлагийн бодол 
эргэцүүлэл нь “хайрлах мэдрэмжээр,” тухайлбал 
“Өөрийн хүүхдүүдийг Өөртэйгөө адилхан 
бүтээх, босгон байгуулах чадвартай болгохыг 

Итгэлийн маань түүдэг
ÀÕËÀÃ× ÃÝÐÐÈÒ В.ÃÎÍÃ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ

хүсдэг Бүтээгчийн хайраар”3 өдөөгддөг хэмээн 
тайлбарласан. Ерөнхийлөгч Айрингийн бүтээлч 
ажлууд “итгэл болон гэрчлэлийн талаар өвөрмөц, 
сүнслэг харах өнц[гийг]”4 өгдөг.

Ерөнхийлөгч Бойд К.Пакэрын урлагийн бүтээлүүд 
дараах сайн мэдээний суурь захиасуудыг дүрслэн 
үзүүлдэг. “Бурхан бол газар, тэнгэр болон дээр нь 
орших бүх зүйлийн Бүтээгч юм. Байгаль бүхэлдээ 
тэнгэрээс удирдагдсан бүтээлтийн тухай мөн 
шинжлэх ухаан, байгаль ертөнц, Есүс Христийн 
сайн мэдээ хоорондоо бүрэн дүүрэн зохицолдсон 
болохыг гэрчилдэг.”5

Алма “Бүх зүйл Бурхан оршдогийг нотолдог”6 
хэмээн гэрчилсэн. Манай Хүүхдийн хэсгийн 
хүүхдүүд “Хөөрхөн шувуудын жиргээг би 
сонсоод, хөх манхан тэнгэрийг харахдаа, … 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бүтээж өгсөн дэлхийд 
амьдарч байгаадаа би баярладаг”7 гэж дуулдаг. 
Зохиолч Виктор Хюго “энэ асар том дэлхий 
ертөнц дээрх нарнаас эхлээд ургамлын 
шавж хүртэлх бүх амьтад, зүйлс хоорондоо 
гайхамшигтай уялдан холбогддог. Дүүлэн нисэх 
шувуу бүр сарвуугаараа мөнх амьдралтай 
холбодог утаснаас зуурсан байдаг. … Харин 
огторгуйн мананцар бол оддын бөөгнөрөл юм”8 
хэмээн магтан дуулсан байдаг.

Энэ нь биднийг ахлагч Скоттын урилга руу 
эргүүлэн аваачиж байгаа юм.

“Ахлагч Скотт, би илүү бүтээлч, сайн ажиглагч 
болмоор байна” гэж би түүнд хариулсан. 
Тэнгэрлэг Эцэг угалзалсан үүл хийгээд тэнгэрийн 
мөн усны бүх өнгийг гарган, будаж байна гэж 
төсөөлөн бодоход миний сэтгэл хөдөлж байлаа. 
“Гэхдээ”—гээд би хэсэг азнан,—“Ахлагч Скотт, 
би усан будгаар будаж чаддаггүй шүү дээ. Надад 
заахад танд хэцүү байх болов уу гэж би санаа зовж 
байна” гэж хэлэв.



48

Ахлагч Скотт инээмсэглээд, уулзах цаг товлосон 
юм. Болзсон өдөр тэр цаас, будаг, багс бэлдсэн 
байлаа. Тэрээр хэдэн таталбар зураад, цаасаа 
норгоход надад туслав.

Бид түүний “Нар жаргах үеийн түүдэг” нэртэй 
сайхан зургийг загвар болгон ашиглав. Будаж байх 
зуураа бид итгэлийн талаар ярилцлаа. Бид түүдэг 
гал руу харж суугаад, түүдгийн гэрэл, илчийг 
мэдрэх үед тодорхойгүй байдал болон харанхуй 
хэрхэн ард үлдэж хоцордгийг мөн заримдаа 
урт, шөнийн цагаар ганцаараа байхад итгэлийн 
түүдэг хэрхэн бидэнд найдвар, баталгаа өгдгийг, 
түүнчлэн энэ бүхний дараа хэрхэн үүр цайдгийг 
ярилцав. Бидний итгэлийн түүдэг болох дурсамж, 
туршлага, Бурханы нинжин сэтгэл, амьдралд 
маань үзүүлдэг нигүүлсэлд итгэх итгэлийн өв 
зэрэг нь шөнийн цагт биднийг хүчирхэгжүүлж 
байсан.

Итгэлийн үүрийн гэгээ нь үүнийг эрэлхийлэгч, 
хүлээн авагч, үүгээр амьдрагч хүмүүст ирэх 
ба заримдаа алгуурхан эсвэл дахин ирэх болно 
гэдгийг би гэрчилж байна. Энэхүү гэрэл нь бид 
өөрсдөө хүсэж эрэлхийлэн, Бурханы зарлигуудад 
дуулгавартай байж, тэвчээртэй дагаж, Түүний ач 
ивээл, эдгээлт, гэрээнд зүрх сэтгэлээ нээх үед ирэх 
болно.

Будаж эхлэхэд ахлагч Скотт “Гэррит, чи ганц 
удаагийн хичээлээр ч гэсэн өөртөө хадгалж, санаж 
явахыг хүссэн ямар ч зүйлээ зурж чадна” хэмээн 
урамшуулсан юм. Ахлагч Скоттын зөв байсан. 
Би ахлагч Скоттын надад зурахад тусалсан 
итгэлийн түүдэг галын усан будгийн зургийг 
нандигнан хадгалдаг. Миний урлагийн чадвар 

хязгаарлагдмал байсан ба одоо ч тэр хэвээрээ ч 
итгэлийн түүдгийн маань дурсамж биднийг таван 
арга замаар урамшуулж чадна.

Нэгдүгээрт, итгэлийн түүдэг бидэнд эрүүл бүтээлч 
сэтгэлгээнээс баяр баясгаланг олоход тусалдаг.

Ашиг тустай зүйлийг ургуулан бодож, сурч 
мэдэн, үйлдэхэд баяр баясал төрдөг. Ялангуяа 
Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёрт 
итгэх итгэл, найдвараа гүнзгийрүүлэх үед үүнийг 
илүү мэдрэх боломжтой. Бид өөрсдийгөө аврахад 
хангалттай тийм хэмжээгээр хайрлаж чаддаггүй. 
Харин Тэнгэрлэг Эцэг биднийг өөрсдөөс маань 
илүү хайрладаг төдийгүй илүү сайн мэддэг. Бид 
Их Эзэнд итгэх хэрэгтэй ба өөрсдийн ойлголтод 
тулгуурлах ёсгүй.9

Та хэн нэгний төрсөн өдөрт уригдаагүй үлдсэн 
цор ганц хүн байж үзсэн үү?

Та багийн сонгон шалгаруулалтад хамгийн сүүлд 
сонгогдож эсвэл сонгогдоогүй үлдэж үзсэн үү?

Та үнэхээр их хүсэж байсан сургуулийн 
шалгалт, ажлын ярилцлага болон боломжоо 
ашиглахад өөрийгөө бэлдчихээд, чадсангүй гэсэн 
мэдрэмжийг мэдэрч байсан уу?

Ямар нэгэн шалтгаанаас болж бүтэхгүй байсан 
харилцаа холбооны төлөө та залбирч байсан уу?

Та архаг өвчин тусаж, хань ижилдээ хаягдаж, гэр 
бүлийнхээ төлөө шаналан зовж байсан уу?

Аврагч бидний нөхцөл байдлыг мэддэг. Бид 
Бурханаас өгөгдсөн сонгох эрхээ ашиглан итгэж, 
даруу байхад бүхий л хүчээ дайчлах аваас 
бидний Аврагч, Есүс Христ амьдралын зовлон 
бэрхшээлээ даван гарахад тусалж, баяр баясгаланг 
өгнө. Итгэлд итгэхийг сонгох болон хүсэх нь 
бас ордог. Итгэл нь мөн биднийг Түүний гэрээт 
замаар алхлах явцад адислахаар өгөгдсөн Бурханы 
зарлигуудыг дагахад ирдэг.

Бурхан болон Түүний сэргээгдсэн Сүмд эргэлзэн, 
ганцаардаж, бухимдаж, уурлаж, урам хугарч, 
гомдсон эсвэл холдсоноо мэдэрсэн эсвэл мэдрэхэд 
Түүний гэрээт замд эргэн орохын тулд арай илүү 
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хичээл зүтгэл, итгэл шаардагдаж магадгүй. Гэхдээ 
үүний төлөө ийм үнэ цэнийг төлөхдөө харамсах 
хэрэггүй! Есүс Христ рүү ир, буцаад ир! Махан 
биеийн болон сүнсний үхлээс Бурханы хайр илүү 
хүчтэй байдаг.10 Бидний Аврагчийн Цагаатгал 
хэмжээлшгүй бөгөөд мөнхийнх юм. Бидний 
хүн нэг бүр төөрөлдөн, бүтэлгүйтдэг. Бид хэсэг 
хугацаанд замаасаа төөрч ч магадгүй. Бурхан 
бидний хаана байгаа мөн юу хийсэн зэргээс үл 
хамааран эргэж ирэхгүй байх шалтгаан байхгүй 
гэж биднийг хайрлангуйгаар хэлдэг. Тэрээр 
биднийг тэврэн авахад бэлэн хүлээж байдаг. 11

Хоёрдугаарт, итгэлийн түүдэг маань биднийг 
шинэлэг, илүү дээд түвшний, Сүнсээр дүүрэн арга 
замаар тохинуулахад урамшуулдаг.

Эдгээр нь гайхамшгуудыг болон гэрээний 
адислалуудыг авчирдаг ба үүнээс бид Бурханы 
хайрыг мэдэрч, ийм сүнсэн дотор бусдад 
тохинуулахыг эрэлхийлдэг.

Саяхан Гонг эгч бид хоёр нэгэн эцэгтэй болон 
түүний гэр бүлтэй танилцсан бөгөөд тэднийг 
нэгэн итгэлтэй санваартан адисалсан байна. Тэр 
ах (санваартан ах) өөрийн бишоп дээр очин, 
тухайн гэр бүлийн эцэгтэй гэрийн багшийн 
хамтрагч болж болох уу хэмээн асуусан байв. 
Аав нь идэвхгүй бөгөөд гэрийн багшаар явах 
сонирхолгүй нэгэн байлаа. Гэвч аавынх нь зүрх 
сэтгэл өөрчлөгдөх тусам тэр хайраар дүүрэн 
санваартан ахтайгаа хамт “өөрсдийн” гэр бүлүүд 
дээр айлчлан очиж эхэлсэн юм. Ийм нэгэн 
айлчлалын дараа, тухайн үед сүмд явдаггүй 
байсан эхнэр нь айлчлал ямар байсан талаар 
нөхрөөсөө асуужээ. Нөхөр нь “Надад нэг юм 
мэдрэгдэхийн хувьд мэдрэгдсэн шүү” гэж хэлээд, 
шар айраг авахаар гал тогооныхоо өрөөнд орсон 
аж.12

Гэхдээ тохинуулах үйлчлэл, зүрх сэтгэлийн 
өөрчлөлт, ариун сүмд бэлтгэх анги, сүмд ирэх, 
ариун сүмд гэр бүлээрээ лацдан холбогдох гэх мэт 
сайхан үйл явдлууд ар араасаа цувран тохиолдох 
болов. Хүүхдүүд, ач зээ нар нь аав, ээждээ 
төдийгүй, анд нөхөр, хамтрагчийн хувьд аавтай 
нь ирж, түүнтэй хамт бусдыг хайрлан, үйлчилсэн 
тохинуулагч ахад хэчнээн талархаж явдгийг 
төсөөлөөд үз дээ.

Итгэлийн гурав дахь түүдэг бол урамшуулан 
дэмжих явдал юм. Бүтээлч сайн мэдээний баяр 
баясал, адислалууд биднийг Их Эзэнийг болон 
бусдыг бүхий л зүрх, сэтгэлээрээ хайрлахаар 
эрэлхийлэх үед ирдэг.

Судрууд биднийг одоо байгаа болон ирээдүйд 
болох бүх зүйлээ хайрын болоод үйлчлэлийн 
тахилын ширээн дээр тавихад урьдаг билээ. 
Хуучин Гэрээний Дэд хууль номд “Чи өөрийн 
Бурхан Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх 
оюунаараа хайрла” хэмээн бидэнд заадаг.13 Иошуа 
“Өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла, … түүний замаар 
алх, … түүний зарлигуудыг дага, … түүнтэй 
ойр бай, мөн … түүнд бүх зүрх, бүх сэтгэлээрээ 
үйлчил” хэмээн уриалан дууддаг.14

Шинэ Гэрээнд бидний Аврагч “Чи бүх зүрх, 
бүх сэтгэл, бүх чадлаараа өөрийн Бурхан Эзэнээ 
хайрла, … Удаах нь Чи хөршөө өөрийн адил 
хайрла”15 гэсэн хоёр агуу тушаалыг өгсөн.

“Мормоны Ном: Есүс Христийн бас нэгэн 
гэрээ”-нд хаан Бенжамин “маханбодийнхоо 
бүх хүч чадлаар мөн оюуныхаа бүх чадвараар 
хөдөлмөрлөснөөр” уг нутагт энх амгаланг дахин 
нэгэнтээ тогтоожээ.16 Сургаал ба Гэрээнд Их 
Эзэн биднээс “бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, 
оюун хийгээд чадлаараа”17 Өөрт нь үйлчлэхийг 
хүсдгийг номлогч бүр мэднэ. Гэгээнтнүүдийг 
Жэксон гүнлэгт ирэх үед “Их Эзэн Бурханаа 
бүх зүрх сэтгэлээрээ, өөрийн бүх хүчин чадал, 
оюун хийгээд чадлаараа хайрлах ёстой; мөн 
Есүс Христийн нэрээр түүнд үйлчлэ[н],”18 
Хүндэтгэлийн өдрийг сахихыг Их Эзэн тэдэнд 
зарлигласан байдаг.

Бид Бурханыг болон эргэн тойрныхоо хүмүүсийг 
хайрлах илүү дээд түвшний, илүү ариун арга 
замуудыг эрэлхийлж мөн өөрсдийн зүрх сэтгэл, 
гэр орон, сүмд Тэнгэрлэг Эцэгт болон Есүс 
Христэд итгэх итгэлээ хүчирхэгжүүлэхэд бүх 
бодгалиа зориулахыг урьдагт нь баясдаг билээ.

Дөрөвдүгээрт, итгэлийн түүдэг маань итгэл болон 
сүнслэг байдлыг гүнзгийрүүлдэг зөв шударга 
амьдралын энгийн загварыг бий болгоход биднийг 
урамшуулан дэмждэг.
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Эдгээр ариун дадал хэвшил, зөв шударга ёс 
заншил эсвэл залбирлын загварт залбирах, судраас 
суралцах, мацаг барих, ариун ёслолоор дамжуулан 
гэрээнүүд болон Аврагчаа дурсан санах мөн 
номлогчийн болон ариун сүм, гэр бүлийн 
түүхийн, түүнчлэн бусад үйлчлэлээр дамжуулан 
сайн мэдээний адислалуудаас хуваалцах, тогтмол 
хувийн тэмдэглэл хөтлөх гэх мэт зүйлс ордог.

Зөв шударга загвар, сүнслэг хүсэл эрмэлзэл хоёр 
нэгдэн нийлэх үед цаг хугацаа, мөнх байдал хоёр 
нэгдэн нийлдэг. Шашны энгийн зан үйл биднийг 
Тэнгэрлэг Эцэг, Аврагч Есүс Христ хоёрт илүү 
ойртуулах үед сүнслэг гэрэл ба амьдрал ирдэг. 
Биднийг сүнс болон хуулийн үг үсгийг хайрлах 
үед мөнхийн зүйлс бидний бодгаль дээр тэнгэрээс 
буух шүүдэр лугаа адил асгарах болно.19 Бид өдөр 
бүр дуулгавартай байж, амийн усыг сэлбэснээр 
сайн мэдээний дагуу тэвчээртэй, алсын хараатай, 
баяр хөөртэйгөөр өдөр тутмын бэрхшээл, 
боломжинд хандахад туслах хариулт, итгэл, 
хүчийг олдог.

Тавдугаарт, бид Бурханыг хайрлах мөн өөрсдөдөө 
болон бусдад Түүнтэй уулзахад туслах шинэлэг 
бөгөөд илүү ариун арга замыг эрэлхийлэхдээ 
танил болсон хамгийн сайн загваруудыг 
баримтлах юм бол итгэлийн түүдэг маань төгс 
төгөлдөр байдал нь бидний эсвэл дэлхийн 
өндөр шаардлага дотор биш, харин Христ дотор 
байдгийг санахад биднийг урамшуулдаг.

Есүс Христ бол “зам, үнэн, амь”20 тул Бурханы 
урилгууд нь хайр, боломжуудаар дүүрэн байдаг. 
Ачаагаа дийлэхгүй байгаа мэт санагдаж байгаа 
хүмүүст хандан Тэрээр “Над уруу ир” хэмээн 
урьдаг бөгөөд Өөр дээр нь ирсэн хүмүүст “Би та 
нарт амралтыг өгье”21 хэмээн амладаг юм. “Христ 
рүү ирэгтүн, мөн Түүн дотор төгөлдөржигтүн, … 
Бурханыг өөрийн бүх хүч, оюун, хүчээрээ хайрла, 
тэгвэл Христийн дотор төгс болгох Түүний 
нигүүлсэл таньд хангалтай байх болно.”22

“Түүний нигүүлслээр та нар Христийн дотор 
төгс болгогдох болно” гэсэн энэ батламж нь, 
бүр аливаа зүйлс алдаа дутагдал гаргалгүй, 
хамгийн сайнаараа хичээн хийсэн ч мөн найдаж, 
хүсэн хүлээсний дагуу, зүй ёсоор болж бүтэхгүй 
байх үед ч Их Эзэнд итгэж найдан, урагш 

үргэлжлүүлэн явахад туслах тайтгарал, амар 
амгалан, амлалтыг бидэнд өгдөг юм.

Бид бүгд өөр өөр цаг үе, нөхцөл байдалд 
шаардлагад нийцэхгүй, эргэлзэж байгаагаа, 
магадгүй зохисгүй байгаагаа мэдэрдэг. Гэсэн ч 
бид Бурханаа хайрлан, хөршдөө тохинуулахаар 
итгэлийнхээ дагуу хүчин чармайлт гаргахдаа 
Түүний хайрыг мэдэрч, тэдний болон өөрсдийн 
амьдралд хэрэгтэй сүнсний өдөөлтийг шинэлэг 
бөгөөд илүү ариун арга замаар хүлээн авах 
боломжтой.

Бидний Аврагч энэрэнгүй сэтгэлээр “бүх 
хүмүүнийг болон Бурханыг хайрлах хайраар, 
найдварын төгс гэрэлтэйгээр, Христ доторх 
тууштай байдлаар урагш тэмүүлж болно”23 хэмээн 
бидэнд амлаж, биднийг урамшуулдаг. Христийн 
сургаал, Аврагчийн маань Цагаатгал болон бүхий 
л бодгалиараа Түүний гэрээт замаар алхах нь 
бидэнд Түүний үнэнийг мэдэж авч, эрх чөлөөтэй 
байхад туслах болно.24

Би Түүний сайн мэдээний бүрэн байдал, аз 
жаргалын төлөвлөгөө сэргээгдсэн бөгөөд 
тэдгээрийг Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм, судрууд, бошиглогч 
Иосеф Смитээс эхлэн өнөөгийн 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон хүртэлх бүх 
бошиглогч заасаар ирсэн гэдгийг гэрчилж байна. 
Түүний гэрээт зам нь хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн 
маань хамгийн агуу бэлэг болох “Чи мөнх 
амьдралыг хүлээн авах болно”25 гэсэн амлалт руу 
хөтөлдөг гэдгийг би гэрчилж байна.

Итгэлийн түүдгийн илчинд зүрх сэтгэл, итгэл 
найдвар, үүрэг амлалтаа ээх үед Түүний адислал, 
мөнхийн баяр баясгалан биднийх байх болтугай 
хэмээн би Есүс Христийн ариун нэрээр залбирч 
байна, амен. 
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Аврагчийн	нэрэнд	онцгой,	чухал	хүч	агуулагддаг.	
Энэ	бол	авралыг	боломжтой	болгодог	цорын	
ганц	нэр	юм.

Хэдэн долоо хоногийн 
өмнө би найман настай 
хүүхдүүдийн баптисмд 
оролцсон юм. Тэд 
Есүс Христийн сайн 
мэдээг эцэг эх, багш 
нараасаа мэдэж авч, 
суралцаж эхэлсэн 
байна. Ийнхүү Түүнд 
итгэх итгэлийн үр 
тэдэнд соёолж эхэлжээ. 
Харин одоо тэд Есүс 

Христийн сэргээгдсэн Сүмийн гишүүн болохын 
тулд Түүнийг дагаж баптисмын ус руу орохыг 
хүсэж байв. Би тэдний итгэл найдварыг хараад, 
Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах гэсэн 
баптисмын гэрээнийхээ нэгэн чухал хэсгийг буюу 
үүргээ ямар сайн ойлгосон юм бэ гэж гайхширсан.

Эхлэлээс Бурхан бидэнд зориулсан Өөрийн 
төлөвлөгөөн дэх Есүс Христийн нэрийн ач 
холбогдлыг тунхагласаар ирсэн. Тэнгэр элч 
бидний анхны эцэг Адамд “чи өөрийн хийх 
бүхнийг чи Хүүгийн нэрээр хийх ёстой, мөн 
чи наманчилж, үүрд мөнхөд Хүүгийн нэрээр 
Бурханыг дуудах ёстой”1 хэмээн заасан байдаг.

Мормоны Номын бошиглогч хаан Бенжамин 
хүмүүстээ “түүгээр хүмүүний үрсэд аврал ирж 
чадах тэр нэгээхэн ч өөр нэр өгөгдөхгүй, басхүү 
нэгээхэн ч өөр зам, мөн нэгээхэн ч арга үгүй”2 
хэмээн заасан.

Их Эзэн энэхүү үнэнийг бошиглогч Иосеф 
Смитээр дамжуулан “Есүс Христ бол Эцэгээс 

Бүгд өөрсдийн дээр Эцэгээс ирсэн 
нэрийг авах ёстой

ÀÕËÀÃ× ПÎË Á.ПÀÉПÝÐ
ÄÀËÛÍ

өгөгдсөн нэр болой, мөн түүгээр хүмүүн аврагдаж 
болох өөр нэр өгөгдсөн нь үгүй”3 хэмээн дахин 
тунхагласан юм.

Өнөө үед ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс “Есүс 
Христийн ариун нэрэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлдэг, 
түүнтэй гэрээ байгуулдаг хүмүүс … Есүс 
Христийн цагаатгагч золиослолыг хүртэх эрхтэй”4 
гэж заасан.

Тэнгэрлэг Эцэг маань Өөрийнх нь Хүү Есүс 
Христийн нэр үй түмэн нэр дундаас зүгээр нэг 
нэр биш болохыг маш тодорхой онцлохыг хүссэн. 
Аврагчийн нэрэнд онцгой, чухал хүч агуулагддаг 
бөгөөд энэ бол авралыг боломжтой болгодог 
цорын ганц нэр юм. Хайраар дүүрэн Эцэг маань 
эрин үе бүрд энэ үнэнийг онцолж өгснөөр Өөр рүү 
нь буцах зам байдаг гэдгийг хүүхдүүддээ баталж 
өгсөн юм. Гэхдээ буцах зам тодорхой байна 
гэдэг нь бид автоматаар шууд буцаад очно гэсэн 
баталгаа биш юм. Бурхан “Иймийн тул, Эцэгээс 
өгөгдсөн нэрийг бүх хүмүүн өөрсөд дээрээ авах 
ёстой”5 хэмээн бидний үйлдэл шаардлагатай 
болохыг хэлсэн билээ.

Гагцхүү Христийн нэрээр ирдэг авралын 
хүчийг хүлээн авахын тулд бид “Бурханы өмнө 
өөрсдийгөө даруусгаж … харууссан зүрх мөн 
гэмшсэн сэтгэлтэйгээр ирж … Есүс Христийн 
нэрийг өөрсөд дээрээ авахад бэлэн байн”, найман 
настай найзуудтай маань адил “баптисмаар 
түүний сүмд хүлээн авагдах ёстой.”6

Аврагчийн нэрийг өөрсөд дээрээ авахыг чин 
сэтгэлээсээ хүсэж буй хүмүүс шийдвэрээ Бурханд 
биеэрээ гэрчлэхээр баптисмын ёслолыг хүлээн 
авах шаардлагыг хангаж, үүнийг хүлээн авах 
ёстой.7 Гэхдээ баптисм бол зүгээр л эхлэл юм.
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Авах гэдэг үг нь идэвхгүй үг биш, харин хэд хэдэн 
байдлаар тодорхойлогдох үйл үг юм.8 Үүнтэй 
адил, өөрсөд дээрээ Есүс Христийн нэрийг авах 
амлалт нь биднээс үйлдэл хийхийг шаарддаг 
бөгөөд хэд хэдэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй.

Жишээлбэл, англи хэл дээрх take (тэйк) гэдэг 
үгийн нэг утга нь шингэн юм уух гэх мэтчилэн 
аливаа зүйлээс хүртэх эсвэл аливаа зүйлийг 
биедээ шингээх гэсэн утгатай. Өөрсөд дээрээ 
Христийн нэрийг авснаар бид Түүний сургаал, 
зан байдлыг, эцэст нь Түүний хайрыг өөрсдөдөө 
хүлээн авах амлалт өгдөг. Тэгснээр тэдгээр нь 
бидний нэг хэсэг болдог юм. Иймээс ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон “[Аврагчийн] олон алдар нэр 
[тэдний] хувьд ямар утга учиртайг ойлгохоор 
эрэлхийлэхдээ залбирч, идэвхтэй байх”9 мөн 
судрууд дээрх, ялангуяа Мормоны Номон дээрх 
Христийн үгэн дээр найрлах урилгыг залуучуудад 
өгсөн юм.10

Англи хэл дээрх take гэдэг үгийн өөр нэг утга нь 
хэн нэгнийг тодорхой ажил үүрэгт хүлээн авах 
эсвэл аливаа санаа, зарчмын үнэнийг хүлээн 
зөвшөөрөх гэсэн утгатай. Бид өөрсөд дээрээ 
Христийн нэрийг авахдаа Түүнийг Аврагчаа 
хэмээн хүлээн зөвшөөрч, Түүний сургаалуудыг 
үргэлж амьдралынхаа удирдамж болгон хүлээн 
авсаар байдаг. Бид чухал ач холбогдол бүхий 
шийдвэр гаргах бүрдээ Түүний сайн мэдээг үнэн 
хэмээн хүлээн зөвшөөрч, бүх зүрх сэтгэл, хүчин 
чадал, оюун хийгээд чадлаараа үүний дагуу 
амьдарч чадна.

Англи хэл дээрх take гэдэг үг нь өөрийгөө ямар 
нэгэн нэр эсвэл учир шалтгаантай нийцүүлнэ 
гэсэн утгыг илэрхийлдэг байж болно. Бидний 
ихэнхэд ажил дээр ямар нэгэн үүрэг хариуцлага 
хүлээн авсан эсвэл учир шалтгаан, өөрчлөлтийг 
хүлээн зөвшөөрсөн туршлага бий. Бид өөрсдийн 
дээр Христийн нэрийг авахдаа жинхэнэ шавийн 
үүрэг хариуцлагыг хүлээн авдаг бөгөөд Түүний 
үйлсийг ямагт дэмжиж, “ямар ч цагт мөн бүх 
зүйлд мөн өөрийн байж болох хаана ч гэсэн 
[Түүний] гэрчлэгч болж зогсдог.”11 Ерөнхийлөгч 
Нэлсон “бүх залуу эмэгтэй, залуу эрэгтэйг 
Израилийг цуглуулахад туслуулахаар Их 
Эзэний армид элсэхэд”12 дуудсан билээ. Бид 
бүгдээрээ Аврагчийн сэргээгдсэн Сүмийн нэр 

буюу Түүний илчилсэн Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм гэх нэрийг хүлээн 
зөвшөөрөх бошиглолын дуудлагыг баяртай хүлээн 
авдаг.13

Аврагчийн нэрийг өөр дээрээ авах явцад бид 
Христийн учир шалтгаан, Түүний Сүмийн учир 
шалтгаан хоёр нэг юм гэдгийг ойлгох ёстой. 
Тэдгээр нь тус тусдаа байх боломжгүй. Үүнтэй 
адилаар, Аврагчийн шавь байх, Түүний Сүмд 
идэвхтэй гишүүн байх хоёр нь хоорондоо салшгүй 
холбоотой. Хэрэв бид аль нэгнийх нь хувьд 
амлалтаа зөрчвөл өдрийн дараа шөнө ирдэг шиг 
өөр нэгнийх нь хувьд ч амлалтаа зөрчсөн хэрэг 
болно.

Зарим хүн Есүс Христийн нэр ба Түүний үйлсийг 
хэтэрхий нарийн, хязгаарлагдмал, хэцүү бэрх гэж 
боддог учраас хүлээн авах хүсэлгүй байдаг. Бодит 
байдал дээр, Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах 
нь эрх чөлөөг олгож, цар хүрээг маань өргөжүүлэн 
тэлж өгдөг. Энэ нь Бурханы төлөвлөгөөг Аврагчид 
итгэх итгэлээр хүлээн авах үедээ мэдэрсэн 
хүслийг маань сэрээдэг. Бид энэ хүслийг зүрх 
сэтгэлдээ хүчтэй мэдэрснээр тэнгэрлэг бэлэг, ур 
чадваруудынхаа жинхэнэ зорилгыг олж илрүүлэн, 
Түүний боломж олгогч хайрыг мэдэрч, бусдын 
сайн сайхны төлөө илүү их санаа тавьдаг. Бид 
Аврагчийн нэрийг өөрсдөдөө авснаар жинхэнэ 
утгаар нь сайн зүйл болгоноос зууран барьж, 
Түүнтэй адил болдог.14

Аврагчийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах нь гэрээний 
амлалт бөгөөд энэ нь бидний баптисмын үеэр 
байгуулсан гэрээгээр эхэлдэг. Ерөнхийлөгч 
Нэлсон “Аврагчтай гэрээ байгуулж, тэдгээр 
гэрээгээ сахиснаар Түүнийг дагах амлалт маань 
боломжит бүхий л сүнслэг адислал, онцгой 
эрхийн үүд хаалгыг нээдэг”15 хэмээн заасан. 
Баптисмаар дамжуулан Аврагчийн нэрийг 
өөрсдөдөө авах тэнгэрлэг онцгой эрхүүдийн 
нэг нь гэрээний зам дахь дараагийн ёслол буюу 
гишүүний баталгааг хүлээн авах явдал юм. Би 
найман настай нэг найзаасаа Христийн нэрийг өөр 
дээрээ авна гэдэг нь ямар утгатай болохыг асуухад 
тэр энгийнээр “Ариун Сүнстэй хамт байж болно 
гэсэн үг” гэж хариулж билээ. Түүний зөв байсан.

Бид баптисм хүртсэний дараа гишүүний 
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баталгаагаар дамжуулан Ариун Сүнсний бэлгийг 
хүлээн авдаг. Энэ бэлэг нь Ариун Сүнсийг 
байнгын хамтрагчаа болгох эрх бөгөөд боломж 
юм. Хэрэв бид Түүний намуун, зөөлөн дуу 
хоолойг сонсож, дагах юм бол Тэрээр биднийг 
баптисмаар дамжин орсон гэрээнд маань үнэнч 
байлгаж, энэ замаас холдуулах уруу таталт 
ирэх үед биднийг сэрэмжлүүлж, шаардлагатай 
бол наманчлан, засаж залруулахад биднийг 
урамшуулдаг. Баптисмын дараа бид гэрээний зам 
дээр үргэлжлүүлэн өсөж хөгжихийн тулд Ариун 
Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлгахад 
анхаарах ёстой. Бид амьдралаа хэдий чинээ цэвэр, 
нүглээс ангид байлгана, төдий чинээ Ариун Сүнс 
бидэнтэй хамт байж чадна.

Энэ шалтгааны учир, Их Эзэн өөр нэгэн ёслол 
буюу ариун ёслолоор дамжуулан баптисмын 
цэвэршүүлэгч нөлөөг шинэчлэх арга замаар 
хангасан юм. Долоо хоног бүр бид гараа сунган, 
Их Эзэний мах, цусны бэлгэдэл болох талх, уснаас 
авахдаа мөн тэдгээрийг хүртэхдээ “өөрсдөдөө 
Хүүгийн нэрийг ав[ахад] бэлэн гэдгээ гэрчилж”16 
чадна. Хариуд нь, Аврагч цэвэршүүлэгч 
гайхамшгаа дахин нэгэнтээ гүйцэлдүүлж, биднийг 
Ариун Сүнсний нөлөөг үргэлжлүүлэн хүлээн авах 
эрхтэй болгодог. Энэ нь зөвхөн Есүс Христийн 
нэрээс олох боломжтой хязгааргүй нигүүлслийн 
нотолгоо биш гэж үү? Бид Түүний нэрийг өөрсөд 
дээрээ авдаг шиг Тэр ч гэсэн бидний нүгэл, уй 
гашууг Өөр дээрээ авдаг бөгөөд биднийг Өөрийн 
хайрын мутарт тэврэн авахаар нигүүлсийн мутраа 
“сунгасан хэвээр”17 байдаг.18

Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах нь 
баптисмын өдөр л хийгддэг ганц удаагийн 
үйл явдал биш бөгөөд одоо ч гэсэн бодитой 
үргэлжлэх амлалт гэдгийг ариун ёслол бидэнд 
долоо хоног бүр сануулдаг.19 “Бидэнд нүглээсээ 
өршөөгдөн, түүний бие болон цуснаас хүртэх 
боломжийг олгодог хүмүүний ойлголтоос давсан 
тэр ариун өргөлд”20 бид ахин дахин талархах 
боломжтой болдог. Бурханы хүүхдүүд Христийн 
нэрийг өөрсөд дээрээ авснаар ирдэг хүчирхэг, 
сүнслэг адислалуудыг ойлгох үедээ үргэлж 
баяр баясгаланг мэдэрч, Бурхантайгаа гэрээ 
байгуулахыг хүсдэг.21

Биднийг тэнгэрээс томилогдсон энэхүү гэрээний 

замыг дагах үед Есүс Христийн нэрийг өөрсдөдөө 
авах амлалт, хичээл зүтгэл маань “[түүний] нэрийг 
зүрх сэтгэлдээ үргэлж бичээстэй нь хадгалах”22 
хүч чадлыг өгдөг. Бид Бурханыг болон хөршүүдээ 
хайрлаж, тэдэнд тохинуулах хүсэлтэй болцгооно. 
Бид Түүний зарлигуудыг сахих болно. Мөн 
Түүнтэй нэмэлт гэрээнүүдийг хийснээр Түүнд 
ойртохыг хүсэх болно. Мөн бид зөв шударга 
хүслийнхээ дагуу үйлдэх чадваргүй, сул дорой 
гэдгээ мэдрэх үедээ зөвхөн Түүний нэрээр 
ирэх хүч чадлыг гуйдаг бөгөөд Тэрээр бидэнд 
туслахаар ирдэг. Бид итгэлтэйгээр тэвчсэнээр 
Түүнийг харж, Түүнтэй хамт байн, Түүнтэй 
адилхан болсноо, улмаар Эцэгийн оршихуй руу 
буцах эрхтэй болсноо мэдэх өдөр ирэх болно.

“Есүс Христийн нэрэнд итгэн, мөн түүний нэрэнд 
Эцэгийг бишрэн шүтэж, мөн итгэлд түүний 
нэрэнд эцсээ хүртэл тэвчдэг”23 тэд Бурханы хаант 
улсад аврагдах болно гэсэн Аврагчийн амлалт 
баттай билээ. Есүс Христийн нэрийг өөрсөд 
дээрээ авснаар эдгээр юутай ч харьцуулшгүй 
адислал боломжтой болдогт би та бүхэнтэй хамт 
баясаж байна. Түүний талаар Түүний нэрээр би 
гэрчилж байна, амен. 
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Бид	Есүс	Христийн	замаар	алхан,	ажилд	нь	гар	
бие	оролцож	жинхэнэ	шавь	нь	болсноор	бялхсан	
амьтай	болдог.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, өнөөдрийн энэ 
гайхамшигтай ерөнхий 
чуулганы хуралдаанаар 
та бүхэнтэй уулзаж 
байгаа нь үнэхээр 
сайхан завшаан билээ. 
Сүнслэг захиасуудыг 
сонсож, дэлхий 
даяарх мянга мянган 
номлогчдыг буюу хүү, 
охидыг минь төлөөлөх 
энэхүү номлогчдын 

найрал дууг сонсон, ялангуяа итгэлээрээ 
нэгдэж, хайрт ерөнхийлөгч, бошиглогч Рассэлл 
М.Нэлсонийг болон Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл, 
Ерөнхий албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах 
сайхан байлаа. Өнөөдөр та нартай хамт байгаадаа 
би үнэхээр баяртай байна.

Гадна талаасаа, эртний хаан Соломон нь түүхэн 
дэх хамгийн амжилттай хүн байсан.1 Түүнд 
мөнгө, хүч чадал, хүндлэл, алдар нэр бүгд байсан 
мэт санагддаг. Хаан Соломон хувийн жаргалаа 
хөөн, баян тансаг амьдралаар олон арван жил 
амьдарсны эцэст өөрийн амьдралыг хэрхэн 
дүгнэсэн бэ?

Тэр “Бүгд хоосон”2 хэмээн хэлжээ.

Бүх зүйлтэй байсан уг эрийн амьдралд бүх зүйл 
өөрийнхөөр нь болсон ч гуниг харуусал, гутранги 
үзэл, аз жаргалгүй байдал түүнд үлдсэн байна.3

Герман хэлэнд Weltschmerz (Велтшмерц) гэх үг 
байдаг. Энгийнээр тайлбарлахад, энэ нь дэлхий 
бидний бодож байгаагаас хамаагүй доогуур 

Итгэ, хайрла, үйлд
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түвшинд байгаа гэдэг бодолд автан, гуниглаж 
гутрахыг хэлдэг.

Бидний хүн нэг бүрд Weltschmerz өчүүхэн ч 
атугай байдаг байх.

Чимээгүй уй гашуу амьдралд маань гэтэн орж 
ирэх үед, гуниг харуусал өдрийг бүрхэж, шөнийг 
хучих үед, гай зовлон, шударга бус байдал бидний 
эргэн тойронд, ялангуяа хайртай хүмүүсийн маань 
амьдралд шургалан орох үед эсвэл азгүйтлийн 
эзгүй хоосон замаар ганцаар алхаж, өвчин 
шаналал нам гүм байдлыг маань харлуулан, амар 
тайван байдлыг маань эвдэн орж ирэх үед амьдрал 
маань дэмий хоосон, утга учиргүй мэт болж, бид 
Соломонтой санал нэгдэж болох юм.

Àгуу найдвар

Сайхан мэдээ дуулгахад, найдвар байгаа. 
Дэмий хоосон буюу Weltschmerz-тэй амьдралд 
шийдэл бий. Хамгийн гүнзгий хоосрол, цөхрөл, 
мухардлын мэдрэмжинд хүртэл шийдэл бий.

Уг найдварыг Есүс Христийн сайн мэдээний 
амьдралыг өөрчлөгч хүчнээс мөн сүнслэг 
өвдөлтийг эдгээх Аврагчийн гэтэлгэх хүчнээс 
олдог юм.

Есүс “Би тэднийг амьтай, бялхсан амьтай 
байлгахын тулд ирсэн”4 хэмээн тунхагласан.

Бид өөрсдийн хэрэгцээнд эсвэл амжилтад 
төвлөрснөөр бус, Есүс Христийн замаар алхан, 
ажилд нь гар бие оролцож, жинхэнэ шавь нь 
болсноор ийнхүү бялхсан амьтай болдог. Бид 
өөрсдийгөө умартан, Христийн агуу учир 
шалтгаанд оролцсоноор мөн бялхсан амьтай 
болдог.

Христийн үйл хэрэг гэж юу вэ? Энэ нь Түүнд 
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итгэхийг мөн Түүний адил хайрлаж, үйлдэхийг 
хэлнэ.

Есүс “сайныг үйлдэж явсан.”5 Тэрээр ядуу 
хоосон, орон гэргүй, өвчтэй зовлонтой, айж ичсэн 
хүмүүсийн дундуур явсан. Тэрээр хүчгүй, сул 
дорой, ганцаардсан хүмүүст тохинуулсан билээ. 
Тэрээр тэдэнтэй хамт байж, ярилцсан. “Тэр 
тэднийг бүгдийг нь эдгээсэн юм.”6

Аврагч явсан газар бүрдээ сайн мэдээний “сайн 
сайхныг”7 зааж явсан. Тэрээр хүмүүсийг сүнслэг 
болон бие махбодын хувьд чөлөөлдөг мөнхийн 
үнэнүүдийг хуваалцдаг байв.

Христийн үйл хэрэгт өөрсдийгөө зориулдаг 
хүмүүс “хэн Миний төлөө өөрийн амийг алдана, 
тэр хүн түүнийгээ олно”8 гэсэн Аврагчийн амлалт 
үнэн болохыг олж мэддэг.

Соломоны буруу байсан. Хайрт ах, эгч нар аа, 
амьдрал “хоосон” биш. Харин ч эсрэгээрээ, 
амьдрал зорилго, утга учир, амар амгалангаар 
дүүрэн байж болно.

Есүс Христийн эдгээгч мутар нь Түүнийг 
эрэлхийлэх хүн бүрд хүрдэг. Бурханд итгэн, 
Христийг хайрлаж, дагахыг хичээснээр бидний 
зүрх сэтгэл өөрчлөгддөг9 бөгөөд өвчин зовиур 
намдан, сэтгэл зүрх маань “үлэмж агуу баяраар 
дүүрдэг”10 болохыг би ямар ч эргэлзээгүйгээр 
мэдэж авсан билээ.

Èтгэ, хайрла, үйлд

Мэдээж хэрэг, бид амьдралдаа ийм эдгээгч нөлөөг 
мэдрэхийн тулд сайн мэдээний тухай зүгээр 
нэг логик ойлголттой байхаас илүү их зүйлийг 
хийх ёстой. Бид үүнийг амьдралдаа оруулан, 
өөрсдийнхөө мөн хийдэг зүйлийнхээ нэгэн хэсэг 
болгох ёстой.

Шавь байх нь эдгээр энгийн гурван үгээр эхэлдэг 
гэж би зөвлөмөөр байна.

Итгэ,	хайрла,	үйлд

Бурханд итгэх нь Түүнд итгэлтэй байхад мөн 
Түүний үгсэд итгэх итгэлийг хөгжүүлэхэд 

хөтөлдөг. Итгэл зүрхийг маань тэлж, Бурханыг 
болон бусдыг гэсэн хайрыг өсгөдөг юм. Энэхүү 
хайр өсөхийн хэрээр бид Аврагчийг даган 
дуурайж, шавийн зам дээрх өөрсдийн агуу аяллыг 
эхлүүлэх урам зоригийг олж авдаг.

“Гэхдээ, энэ бүгд дэндүү энгийн амархан 
сонсогдоод байна. Амьдралын асуудал, миний 
бэрхшээл зовлон иймэрхүү энгийн шийдэлд хэт 
ахдах нь мэдээжийн хэрэг. Weltschmerz -ийг итгэ, 
хайрла, үйлд гэсэн гурван энгийн үгээр эмчилж 
чадахгүй” гэж та хэлж болно.
Үүнийг эмчилдэг нь мэргэн үг биш. Харин аварч, 
сэргээж, амь оруулдаг нь Бурханы хайр юм.

Бурхан та нарыг мэднэ. Та нар Түүний хүүхдүүд 
бөгөөд Тэр та нарт хайртай.

Та нар өөрсдийгөө хайр татам биш гэж бодож 
байсан ч Тэр та нарт тусалдаг.

Яг энэ өдөр, бүр өдөр болгон Тэр та нарт тусалдаг 
мөн та нарыг эдгээж, өргөн дэмжихийг мөн зүрх 
сэтгэлд тань байгаа хоосон орон зайг агуу их баяр 
баяслаар дүүргэхийг хүсдэг. Тэрээр амьдралд 
тань байгаа харанхуйг үлдэн хөөж, оронд нь 
Өөрийнхөө хэзээ ч төгсөшгүй алдар суугийн 
ариун нандин, гайхамшигт гэрлээр дүүргэхийг 
хүсдэг.

Би үүнийг өөрийн биеэр мэдэрсэн.

Бурханд ирдэг, чин сэтгэлээсээ итгэдэг, хайрладаг, 
үйлддэг хүн бүр үүнийг мэдрэх боломжтой 
гэдгийг би Их Эзэн Есүс Христийн төлөөлөгчийн 
хувьд гэрчилж байна.

Áид итгэдэг

Судрууд “итгэлгүйгээр [Бурханд] таалагдана гэдэг 
боломжгүй юм: Учир нь Бурхан уруу ирж буй хүн 
Тэр байдаг гэдэгт итгэх ёстой”11 хэмээн бидэнд 
заадаг.

Зарим хүний хувьд, итгэх нь хэцүү байж болно. 
Заримдаа бидний бардамнал саад болдог. Бид 
өөрсдийгөө ухаалаг, боловсролтой, туршлагатай 
учраас Бурханд ердөө итгэж чадахгүй гэж бодож 
болно. Бид мөн шашныг мунхаг уламжлал гэж 
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харж эхэлдэг.12

Өөрийнхөө туршлагаас харахад, итгэл үнэмшил 
нь бидний хараад, гайхан биширдэг мөн авч 
хэлэлцэн, цэц булаацалддаг үзэсгэлэнт уран 
зурагтай адилгүй. Энэ нь талбай дээр очоод, 
духны хөлсөө дуслуулан байж, үр соёолуулж, 
үүрд байх жимсийг ургуулахын тулд газрыг 
хагалан, хөрсийг сийрэгжүүлдэг анжистай адил 
юм.13

Бурханд ойртогтун. Тэгвэл Тэр та нарт ойртох 
болно.14 Энэ нь итгэхээр эрэлхийлж буй хүн бүрд 
өгөгдсөн амлалт билээ.

Áид хайрладаг

Хэдий чинээ бид Бурханыг болон Түүний 
хүүхдүүдийг их хайрлана, төдий чинээ аз 
жаргалтай болдог15 гэж судрууд бидэнд заадаг. 
Есүсийн ярьсан хайр бол бэлгийн карт биш, мөн 
хаяж болдог, амархан орхигддог хайр биш юм. 
Энэ нь дурдагдаад, мартагддаг хайр биш юм. Энэ 
нь “миний хийж чадах зүйл байвал хэлээрэй” 
гэдэг хайр биш.

Бурханы хэлсэн хайр нь өглөө босох үед зүрхэнд 
нэвтрэн ороод, өдрийн турш хамт байж, үдшийн 
бүрийд талархлын залбирлаа өргөх үед өр зүрхийг 
оволзуулдаг хайр юм.

Энэ нь Тэнгэрлэг Эцэгийн биднийг гэсэн 
өгүүлшгүй хайр билээ.

Энэ нь бусдыг байгаагаар нь илүү тод харах 
боломжийг олгодог эцэс төгсгөлгүй энэрэнгүй 
сэтгэл юм. Бид цэвэр хайрын томруулдаг шилээр 
хязгааргүй чадавх, үнэ цэн бүхий үхэшгүй 
биесийг буюу Бүхнийг Чадагч Бурханы хайрт 
охид, хөвгүүдийг хардаг.

Бид энэ томруулдаг шилээр харсан л бол хэнийг ч 
үл тоомсорлохгүй ба үл хүндэлж, ялгаварлахгүй.

Áид үйлддэг

Аврагчийн ажилд “өчүүхэн мөн энгийн 
зүйлүүдээр агуу их зүйлүүд улиран авчрагддаг”16 
нь олонтоо.

Бид ямар нэгэн зүйлийг сайн хийж сурахын 
тулд ахин дахин давтах шаардлагатай гэдгийг 
мэддэг. Кларнет хөгжим тоглох, тор руу бөмбөг 
өшиглөж оруулах, машин засах, онгоц хөөргөх 
гээд юу ч байсан гэсэн бид дадлага хийснээр илүү 
сайжирдаг.17

Аврагчийн дэлхий дээр бүтээн байгуулсан 
байгууллага буюу Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм бидэнд үүнийг хийхэд 
тусалдаг. Энэ нь Түүний заасан замаар амьдарч, 
Түүний арга замаар бусдыг адислахын тулд 
дадлага хийх газраар хангадаг.

Сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд бусдад өрөвч 
энэрэнгүй сэтгэлээр үйлчлэх мөн тохинуулах 
дуудлага, үүрэг хариуцлага, боломжууд өгөгддөг.

Саяхан Сүм бусдад тохинуулах буюу үйлчлэх, 
бусдыг хайрлахыг дахин шинээр онцоллоо. Бид 
энэхүү онцгой ажлыг юу гэж нэрлэхээ шийдэхээр 
нухацтай тунгаан бодож билээ.

Бодож байсан нэрүүдийн нэг нь “Миний 
хургануудыг тэжээ”18 гэх Христийн урилгатай 
нийцэж байсан shepherding буюу хонь хариулах 
гэдэг нэр байв. Гэвч энэ нь дор хаяж нэг будилаан 
үүсгэх байлаа. Тухайлбал, энэ нэр томьёог 
ашигласнаар намайг German shepherd гэдэг 
нохойны үүлдрээр нэрлэж болохоор байсан. 
Тиймээс би тохинуулах гэдэг нэр томьёонд их 
дуртай байгаа.

Óг ажил хүн бүрд зориулагдсан

Мэдээж хэрэг, энэ тодорхойлолт шинэ 
зүйл биш юм. Энэ нь Аврагчийн “бие биеэ 
хайрлагтун”19 гэсэн зарлигийг хэрэгжүүлэх 
шинэчлэгдэн, сайжирсан боломжоор мөн Сүмийн 
зорилгыг хэрэгжүүлж, хэвшүүлэхэд зориулсан 
шинэчлэгдсэн арга замаар хангадаг.

Номлолын ажлын талаар бод доо. Сайн мэдээг 
зоригтой, даруухан, итгэлтэй хуваалцах нь хэн 
ч бай бусдын сүнслэг хэрэгцээнд тохинуулахын 
гайхалтай жишээ юм.

Мөн ариун сүмийн ажлыг хийх буюу өвөг 
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дээдсийнхээ нэрсийг олж, тэдэнд мөнхийн 
адислалуудыг өгөх нь мөн адил үүний гайхалтай 
жишээ билээ. Энэ нь тохинууллын ямар 
гайхамшигтай арга зам гээч!

Ядуу, тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг хайж олон, 
доош унжсан гарнуудыг өргөж, өвчтэй мөн зовж 
зүдэрсэн тэднийг адислах үйлийн талаар бодоод 
үз дээ. Эдгээр нь Их Эзэний дэлхий дээр амьдарч 
байхдаа гүйцэтгэсэн цэвэр тохинууллын үйлдлүүд 
биш гэж үү?

Хэрэв та Сүмийн гишүүн биш бол би таныг “ирж, 
харна уу” хэмээн урьж байна.20 Ирж, бидэнтэй 
нэгд. Хэрэв та Сүмийн гишүүн мөн боловч 
идэвхтэй биш бол би та бүхнийг эргэж ирнэ үү 
гэж урьж байна. Та бидэнд хэрэгтэй.

Ирээд, бидэнтэй хүчээ нэгтгэ.

Таны онцгой авьяас, чадвар, зан чанар бидэнд 
илүү сайн, илүү аз жаргалтай байхад тусална. 
Үүний хариуд, бид таныг илүү сайн, илүү аз 
жаргалтай болгоход туслах болно.

Ирээд, Бурханы хүүхдүүдийг эдгээх, тэдэнд 
энэрэл, хайраа үзүүлэх соёлыг бүтээж, 
хүчирхэгжүүлэхэд туслаач. Учир нь бид “хуучин 
юмс нь өнгөрч,” “шинэ болсон”21 газар шинэ 
бүтээлүүд болохыг эрэлхийлж байгаа билээ. 
Аврагч бид бүгдэд урагшаа мөн дээшээ чиглэсэн 
замыг харуулсан. Тэрээр “Хэрэв та нар Намайг 
хайрладаг бол, Миний тушаалуудыг сахь”22 
хэмээн хэлсэн юм. Бурхан биднийг ямар хүмүүс 
байхаар зорьсончлон, тийм хүмүүс болохоор 
хамтдаа хөдөлмөрлөцгөөе.

Энэ бол Есүс Христийн Сүм даяар бидний 
хөгжүүлэхийг хүсэж буй сайн мэдээний уламжлал 
юм. Бид Сүмийг нэг нэгнээ уучилдаг, бусдаас 
бурууг хайж, хов жив хөөцөлдөж, бусдыг доош 
нь татах уруу таталтыг эсэргүүцдэг мөн бусдаас 
бурууг хайхын оронд нэг нэгнээ өргөн дэмжиж, 
хамгийн сайнаараа байхад тусалдаг газар болгон 
хүчирхэгжүүлэхийг эрэлхийлдэг.

Би та бүхнийг дахин урьж байна. Ирээд, хар. 
Бидэнтэй нэгд. Та нар бидэнд хэрэгтэй.

Òөгс бус хүмүүс

Та энэ Сүм дэлхий дээрх хамгийн сайн хүмүүсээр 
дүүрэн газар юм гэдгийг олж мэднэ. Тэд халуун 
дотно, хайраар дүүрэн, эелдэг, шударга хүмүүс. 
Тэд шаргуу хөдөлмөрлөдөг, золиос гаргахад бэлэн 
байдаг бөгөөд эрэмгий зоригтой.

Гэхдээ тэд бас тэд сэтгэл шимшрэм төгс бус 
билээ.

Тэд алдаа гаргадаг.

Тэд заримдаа хэлэх ёсгүй үгсийг хэлдэг. Тэд 
хожим харамсах зүйлсийг хийдэг.

Гэвч тэдэнд сайжирч, Их Эзэн, Аврагч, бүр Есүс 
Христэд илүү ойртохыг хүсдэг нийтлэг талууд 
бий.

Тэд зөв зүйл хийхийг хичээдэг.

Тэд итгэдэг. Тэд хайрладаг. Тэд үйлддэг.

Тэд амин хувиа хичээсэн байдлаа хаяж, илүү 
энэрэнгүй, цэвэр байж, Есүстэй адил болохыг 
хүсдэг.

Àз жаргалд хүрэх зам

Амьдрал зарим үед хүнд хэцүү байж болно. 
Мэдээж хэрэг, бид бүгдэд сэтгэлээр унах, гутрах 
цаг үе ирдэг.

Гэвч Есүс Христийн сайн мэдээ бидэнд найдвар 
төрүүлдэг. Есүс Христийн Сүмд бид гэртээ 
байгаа юм шиг байх газрыг буюу итгэж, хайрлаж, 
үйлдэхийн тулд өсөж хөгжих газрыг хайж буй 
хүмүүстэй нэгддэг.

Бид ялгаатай байдлаасаа үл хамааран нэг нэгнээ 
хайраар дүүрэн Бурханы охид, хөвгүүд гэж хүлээж 
авахаар эрэлхийлдэг.

Би Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн байгаадаа 
мөн Бурхан аз жаргалд хүрэх арга замыг болон 
энэ амьдралд утга учир, ирэх амьдралд алдар 
суугийн өргөөнүүдэд мөнхийн баяр баясгаланг 
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хүртэх замыг хангаж өгөхүйц тийм их хайраар 
хүүхдүүдээ хайрладаг гэдгийг мэдэж байгаадаа 
хэмжээлшгүй баяртай байдаг.

Сэтгэлийн зовиур шаналал, амьдралын 
Weltschmerz-ийг анагаах арга замаар хангаж өгсөн 
Бурханд би талархдаг.

Бид Бурханд итгэж, Түүнийг болон хүүхдүүдийг 
нь бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, Бурханы 
зааварласнаар үйлдэхийг хичээх юм бол эдгэрэл, 
амар амгалан, аз жаргал хийгээд утга учрыг олох 
болно гэдгийг гэрчилж, өөрийн адислалыг та нарт 
үлдээж байна. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен.  

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Соломон нь msn.com санал асуулгаар, амьдарч асан 
хүмүүсээс эд баялгаараа тавдугаарт жагсаж байсан. 
“Библид цэдэглэснээр, Хаан Соломон МЭӨ 970-
аас МЭӨ 931 онд хаанчилж байсан бөгөөд 39 жил 
хаанчлахдаа жил бүр 25 тонн алт хүлээн авч байсан 
гэж яригддаг. Энэ нь 2016 оны байдлаар хэдэн тэрбум 
доллартай тэнцэнэ. Библийн үе дэх энэ захирагчийн 

татвар, худалдаанаас олсон санаанд оромгүй их 
баялгаас гадна хувийн эд хөрөнгө нь өнөөдрийн 
ханшаар 2 их наяд хүрнэ” (“The 20 Richest People of 
All Time,” Apr. 25, 2017, msn.com).

2. Номлогчийн үгс 1:1–2-ыг үзнэ үү.
3. Номлогчийн үгс 2:17-г үзнэ үү.
4. Иохан 10:10.
5. Үйлс 10:38.
6. Матай 12:15 мөн Матай 15:30-ийг үзнэ үү.
7. Сайн мэдээ гэдэг үг нь “сайн сайхан мэдээ” гэсэн 

утгатай грек үгнээс гаралтай (Bible Dictionary, 
“Gospels”-ийг үзнэ үү).

8. Матай 16:25.
9. Езекиел 36:26; Иеремиа 24:7-г үзнэ үү.
10. 1 Нифай 8:12.
11. Еврей 11:6.
12. 2 Нифай 9:28-ыг үзнэ үү.
13. Иохан 15:16-ыг үзнэ үү.
14. Иаков 4:8-ыг үзнэ үү.
15. 4 Нифай 1:15–16-г үзнэ үү.
16. Aлмa 37:6.
17. Аристотель “зөвт үйлдэл хийснээр зөвт хүн бий 

болдог” (The Nicomachean Ethics, trans. David Ross, 
rev. Lesley Brown [2009], 28) гэдэгт итгэдэг байжээ.

18. Иохан 21:15–17-г үзнэ үү.
19. Иохан 15:12.
20. Иохан 1:39.
21. 2 Коринт 5:17.
22. Иохан 14:15
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Онцгой илчлэлт хүлээн авахын тулд 
амьдралынхаа туршид бэлтгэсэн Жозеф Ф.-д илүү 
бүрэн дүүрэн талархаж болохын тулд зарим нэг 
үйл явдлыг өгүүлье.
 

Тэрээр Сүмийн ерөнхийлөгч байхдаа 1906 онд 
Наувуд зочлон, дөнгөж таван настай байсан 
үеийнхээ дурсамжийг эргэн боджээ. “Миний 
зогсож байгаа энэ газар бол [авга Иосеф, аав 
Хайрум хоёр] минь Картейж руу мориор явж 
байсан яг тэр газар юм. Аав мориноосоо буулгүй, 
эмээл дээрээ налан, намайг газраас шүүрэн 
авсан юм. Тэр баяртай гэж хэлээд, намайг үнсээд 
буулгасан бөгөөд би түүний давхин явахыг нь 
харсан билээ”2 гэж тэрээр хэлсэн.

Дараагийн удаа ээж Мари Фийлдинг нь Жозеф 
Ф.-ийг дээш өргөж, 1844 оны 6-р сарын 27-нд 
Картейжийн шоронд тэднийг зэрлэг балмадаар 
алуулан, бие биенийхээ дэргэд зэрэгцэн хэвтэж 
байсныг харуулжээ.

Хоёр жилийн дараа Жозеф Ф., гэрийнхэнтэйгээ 
болон итгэлтэй ээж Мари Фийлдинг Смитийн 
хамт Науву дахь гэрээсээ Винтэр Квортэрс 
рүү явжээ. Хэдийгээр найман нас хүрээгүй 
байсан ч Жозеф Ф. хөллөгийн шар унан, 
Айовагийн Монтрөүзээс Винтэр Квортэрс рүү 

Ерөнхийлөгч	Жозеф	Ф.Смитийн	хүлээн	авсан	
үзэгдэл	үнэн	гэдгийг	би	гэрчилж	байна.	Хүн	бүр	
үүнийг	уншиж,	үнэнийг	нь	мэдэх	боломжтой	
гэдэг	гэрчлэлээ	би	хуваалцаж	байна.

Ах, эгч нар минь ээ. 
Би хэлэх үгээ хайрт 
эхнэр Барбарагаа 
нас барахаас хэсэг 
хугацааны өмнө 
бэлдсэн байсан юм. 
Би болон манай гэр 
бүлийнхэн та бүхний 
хайр, сайхан сэтгэлд 
талархаж байна. Энэ 
өглөө намайг та нарт 
хандан ярьж байхад Их 
Эзэн адислаасай хэмээн 

би залбирч байна.

1918 оны 10-р сард буюу одоогоос зуун жилийн 
өмнө ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смит алдар суут 
нэгэн үзэгдэл хүлээн авсан юм. Тэрээр Их Эзэнд, 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмд бараг 65 жил үйлчилснийхээ дараа 1918 
оны 11-р сарын 19-нд нас барахаасаа ердөө 
долоо хоногийн өмнө өрөөндөө суун, Христийн 
цагаатгагч золиослолын тухай тунгаан бодож, 
Аврагчийн цовдлуулсныхаа дараа сүнсний 
дэлхийд хийсэн тохинууллынх нь талаар 
төлөөлөгч Паулын бичсэнийг уншиж байжээ.

Тэрээр “уншиж байх зуур … агуу ихээр сэтгэлийг 
минь догдлуулав. … Эдгээр зүйлүүдийн талаар 
намайг тунгаан бодож байхад ойлголтын минь 
мэлмий нээгдэж, мөн Их Эзэний Сүнс над дээр 
байж, түүнчлэн бибээр нас барагсдыг … харав” 
хэмээн тэмдэглэн үлдээсэн байжээ. Энэхүү 
үзэгдлийн бүрэн бичвэр Сургаал ба Гэрээний
138-р хэсэгт цэдэглэгдсэн.

Нас барагсдын гэтэлгэлийн тухай үзэгдэл

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× Ì.ÐÀÑÑÝËË ÁÀËËÀÐÄ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ¯¯ÐÝÃ Ã¯ÉЦÝÒÃÝÃ×
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явах шаардлагатай болсон ба дараа нь бараг 
арван настайдаа Солт Лэйкийн хөндий рүү хүрч 
очжээ. Хөвгүүд, залуу эрэгтэйчүүд та нар Жозеф 
Ф.-т хүүхэд насанд нь ямар үүрэг, хариуцлага 
оногдсоныг сонсоод, ойлгоно гэж найдаж байна. 

Дөрвөн жилийн дараа буюу 1852 онд, арван 
гурван настайдаа хайрт ээжийгээ нас барахад 
Жозеф болон ах эгч нар нь өнчрөн үлджээ.3

Жозеф Ф. 15 настайдаа 1854 онд Хавайн арал 
дээр номлолд үйлчлэхээр дуудагдав. Гурван жил 
гаруй үргэлжилсэн номлол нь Сүмд үйлчилсэн 
амьдралынх нь эхлэл байсан юм.

Жозеф Ф. 1859 онд Ютад буцаж ирээд, гэрлэв.4 
Үүнээс хойших дөрвөн жилд амьдрал нь ажил, 
гэр бүлийнхээ өмнө хүлээх үүрэг, дахин хоёр ч 
удаагийн номлолоор дүүрэн өнгөрөв. Жозеф Ф. 
1866 оны 7-р сарын 1-нд хорин долоон настайдаа 
ерөнхийлөгч Бригам Янгийн үед төлөөлөгчөөр 
томилогдон, амьдрал нь үүрд өөрчлөгджээ. Дараа 
жилийнх нь 10-р сард тэрээр Арван хоёрын 
Зөвлөлийн сул орон тоон дээр дуудагдав.5 Тэрээр 
1901 онд ерөнхийлөгч болохоосоо өмнө Бригам 
Янг, Жон Тэйлор, Вилфорд Вүдрафф, Лорэнзо 
Снөү нарын зөвлөхөөр тус тус үйлчилж байжээ.6

Жозеф Ф. эхнэр Жулинагийнхаа хамт анхны 
хүүхэд Мэрси Жозефинаа угтан авав.7 Дөнгөж 
хоёр нас хагастайдаа охин нь нас барсан юм. 
Түүнээс хойш удалгүй Жозеф Ф. “… Хонгорхон 
Жозефин маань нас бараад нэг сар болжээ. 
Өө, түүнийгээ нас биед хүрсэн эмэгтэй болгон 
өсгөхөөр аварч чадах л байсан байх даа. Би 
түүнийгээ өдөр бүр санаж, ганцаардаж байна. 
… Бяцхан хүүхдүүдээ хайрладаг шигээ тэднийг 
хайрлах минь буруу юм бол Бурхан миний сул 
талыг өршөөгөөч”8 хэмээн бичжээ.

Ерөнхийлөгч Смит амьдралынхаа туршид эцэг, эх, 
нэг ах, хоёр эгч, хоёр эхнэр, 13 хүүхдээ алджээ. 
Тэрээр уй гашууг болон хайртай хүмүүсээ алдах 
ямар байдгийг маш сайн мэддэг байв.

Жозеф Ф. хүү Албэрт Жэссигээ нас барах үед эгч 
Марта Энндээ Их Эзэнээс түүнийг аврахыг гуйж, 
“Яагаад ийм байна вэ? Өө, Бурхан минь, яагаад 
ингэх ёстой гэж?” асуусан тухайгаа бичиж байв.

Тэр үед Жозеф Ф. залбирсан ч энэ талаарх 
хариултаа хүлээн аваагүй ажээ.10 Марта Эннд 
тэрээр үхэл, сүнсний дэлхийн талаарх сэдвээр 
“тэнгэр бидний толгой дээгүүр тоомжиргүй 
өнгөрсөн [мэт санагдсан]” хэмээн ярьжээ. Гэсэн 
хэдий ч Их Эзэний мөнхийн амлалтуудад итгэх 
түүний итгэл бат бөх, гуйвшгүй байв.

Түүний эрэлхийлсэн нэмэлт асуулт, тайвшрал, 
сүнсний дэлхийн талаарх ойлголт ерөнхийлөгч 
Смитэд 1918 оны 10-р сард хүлээн авсан 
гайхамшигтай үзэгдлээр Их Эзэний цагт иржээ. 

Тэр жил түүний хувьд тун хэцүү, сэтгэлийг нь 
шаналгасан жил байсан. Тэрээр Дэлхийн аугаа 
их дайнд амь үрэгдэгсдийн тоо 20 гаруй сая 
болж өсөхөд ихэд гашуудаж байв. Түүнээс гадна, 
дэлхий даяар тархсан томууны халдвар зуун сая 
гаруй хүний амь насыг авч одсон байлаа.
 
Тэр жилийн туршид ерөнхийлөгч Смит гэр 
бүлийнхээ хайртай гурван хүнийг алдав. Түүний 
ууган хүү буюу өвөө минь болох Арван хоёр 



632018 оны 10-ð ñàð

Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Хайрум Мак Смит 
мухар олгойн ивэрхийн улмаас нас барав.

Ерөнхийлөгч Смит: “Уй гашуугаас болоод надад 
хэлэх ч үг алга!… Зүрх минь эмтэрч, 
амьдрах ч хугацаа үлдээгүй бололтой. … Ай! 
Би түүнд хайртай байсан. Би түүнийг үүрд илүү 
их хайрлах болно. Ийм байна, цаашдаа ч миний 
охид, хөвгүүдийн хувьд ийм байх болно. Гэхдээ 
тэр минь миний ууган хүү, баяр баясгалан болоод 
хүмүүний дундах төгсөшгүй бөгөөд хүндэт нэгэн 
нэрийн найдвар авчрах анхны хүү минь байсан. 
Миний бие сэтгэл зүрхнийхээ гүнээс Бурханд 
талархаж байна! Гэхдээ, ай! Тэр минь надад 
хэрэгтэй байсан. Бид бүгдэд тэр минь хэрэгтэй 
байсан. Тэр Сүмд хамгийн их хэрэгтэй хүн нь 
байсан. … Тэгээд одоо … Ай! Би юу хийж чадах 
билээ? Өө! Бурхан минь, надад туслаач!”11 гэж 
бичиж байжээ.

Дараа сард нь ерөнхийлөгч Смитийн хүргэн 
Алонзо Кэслэр автомашины ослоор эмгэнэлтэй 
байдлаар нас барав.12 Ерөнхийлөгч Смит 
тэмдэглэлдээ “Хамгийн аймшигтай бөгөөд зүрх 
зүсэм осол гэр бүлийнхнийг минь асар их уй 
гашууд нэрвүүлэв”13 гэж бичсэн байв.

Долоон сарын дараа 1918 оны 9-р сард 
ерөнхийлөгч Смитийн бэр буюу миний эмээ болох 
Айда Баумэн Смит тав дахь хүү, авга Хайрумыг 
төрүүлэх үедээ нас баржээ.14

Дайн ба өвчний улмаас нас барсан хэдэн сая 
хүн болон гэр бүлийнхнийхээ нас барсан хэд 
хэдэн хүний төлөө маш их гашуудаж байсан 
ерөнхийлөгч Смит “нас барагсдын гэтэлгэлийн 
үзэгдэл” хэмээн нэрлэгдсэн тэнгэрлэг илчлэлтийг 
1918 оны 10-р сарын 3-нд хүлээн авав.

Тэрээр энэхүү илчлэлтээ дараах өдөр нь буюу 
10-р сарын Ерөнхий чуулганы нээлтийн хуралдаан 
дээр дурджээ. Ерөнхийлөгч Смитийн эрүүл мэнд 
муудсаар байсан ч “энэ өглөө би оюунд минь 
буусан олон зүйлийг ярьж эхлэхийг хичээхгүй, 
ярьж эхэлж ч зүрхлэхгүй, харин хожмын өдрүүд 
хүртэл оюунд минь байгаа, зүрхэнд орших 
зүйлсийн заримынх нь талаар ярихаа Их Эзэний 
хүслээр хойшлуулах болно. Сүүлийн таван сар 
би ганцаараа амьдраагүй. Би залбирал, тусламж 

хүссэн, итгэл, шийдвэрийн сүнсэнд оршин 
байсан бөгөөд Их Эзэний Сүнстэй үргэлжлүүлэн 
харилцаж байлаа”15 хэмээн товчхон ярьсан юм.

10-р сарын 3-нд хүлээн авсан илчлэлт түүний зүрх 
сэтгэлийг тайвшруулсан бөгөөд олон асуултад нь 
хариулт өгчээ. Бид мөн энэхүү илчлэлтийг судлан, 
өдөр бүрийн амьдралынхаа арга замд үүний ач 
холбогдлыг тунгаан бодсоноор, бид, бидний 
хайртай хүмүүс нас бараад, сүнсний дэлхий рүү 
явах үед нь ирээдүйн талаар илүү ихийг мэдэж 
авч, тайвширч болно.

Ерөнхийлөгч Смитийн үзсэн олон зүйлийн дотор 
Аврагч загалмай дээр амиа өргөснийхөө дараа 
сүнсний дэлхийд итгэлтэй хүмүүс дээр айлчилсан 
тухай байв. Энэ үзэгдлийг би эш татъя.

“Гэвч болгоогтун, зөв шударгыг үйлдэгчдийн 
дундаас тэрбээр өөрийн хүчийг зохион 
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байгуулж, мөн элч нарыг томилон хүч чадал 
хийгээд эрх мэдлээр хувцаслаж, мөн урагш одон 
харанхуйд байсан тэдэнд, бүр хүмүүний [мөн 
эмэгтэйчүүдийн];16 бүх сүнснүүдэд сайн мэдээний 
гэрлийг хүргэн, … мөн тийн сайн мэдээ нь нас 
барагсдад номлогддог байлаа.

Бурханд итгэх итгэл, нүглээс наманчлах, 
нүглүүдийн ангижралын тул төлөөлөн хийх 
баптисм, гар тавилтаар Ариун Сүнсний бэлэг 
хүртээхийг тэдэнд заадаг байлаа,

“Мөн тэд махан бие дэх хүмүүсийн дагуу 
шүүгдэж, харин Бурханы дагуу сүнсэнд амьдрахад 
өөрсдийгөө тохирохоор болгохын тулд тэдний 
хувьд мэдэх шаардлагатай сайн мэдээний бусад 
бүх зарчмыг болой.

Учир нь нас барагсад өөрсдийнх нь сүнс биенээс 
нь салаад их удсаныг боолчлол хэмээн үздэг 
ажгуу.

Тэдэнд Их Эзэн зааж, мөн нас барагсдаас тэрээр 
амилагдсаны дараа, үхэшгүй байдал хийгээд мөнх 
амьдралаар титэмлэгдэх түүний Эцэгийн хаант 
улсад орохын тулд урагш гарч ирэх хүчийг тэдэнд 
өгчээ.

Мөн Их Эзэнээр амлагдсанчлан тэр цагаас 
хойш хөдөлмөрөө үргэлжлүүлж, мөн өөрийг нь 
хайрладаг тэдний төлөө хадгалагдаж байсан бүх 
адислалыг хүртэгчид байх тэрхүү хүчийг буюу.”17

 

Уг үзэгдэлд ерөнхийлөгч Смит өөрийн эцэг 
Хайрумыг болон бошиглогч Иосеф Смитийг 
харжээ. Энэ нь Наувуд жаахан хүү байхдаа 

тэднийг харснаас хойш 74 жилийн дараа 
тохиолджээ. Хайртай аав, авга хоёроо харсан 
түүний баяр хөөрийг бид зөвхөн төсөөлж л чадах 
байх. Бүх сүнс төгс бус бие махбодтойгоо адил 
хэвээр үлддэг бас амлагдсан амилуулалтын өдрөө 
сэтгэл догдлон хүлээж байдаг гэдгийг мэдсэн нь 
түүнд нөлөөлж тэр тайвширсан байх. Үзэгдэл 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийнхээ төлөөх 
төлөвлөгөө, Христийн гэтэлгэгч хайр, Түүний 
Цагаатгалын юутай ч зүйрлэшгүй хүчний цар 
хүрээ, хэмжээг илүү бүрэн илчилсэн.18

Энэ зуун жилийн онцгой тэмдэглэлт ойгоор 
би та нарыг энэхүү илчлэлтийг сайтар тунгаан 
уншаарай хэмээн урьж байна. Та нарыг үүнийг 
унших үед Их Эзэн та нарыг Бурханы хайр, 
Түүний хүүхдүүдийнхээ төлөөх аврал, аз 
жаргалын төлөвлөгөөг илүү бүрэн дүүрэн ойлгох, 
талархах сэтгэлээр адислах болтугай.

Ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитийн хүлээн авсан 
үзэгдэл үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Хүн бүр 
үүнийг уншиж, үнэнийг нь мэдэх боломжтой гэдэг 
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ерөнхийлөгч байв.
7. Жозеф Ф.-ийн анхны хүүхэд Мэрси Жозефин 1867 

оны 8-р сарын 14-нд төрж, 1870 оны 6-р сарын 6-нд 
нас баржээ.

8. Жозеф Ф.Смитийн тэмдэглэл, 1870 оны 7-р сарын 7, 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм, 
Солт Лэйк Сити, Юта.

9. Joseph F. Smith to Martha Ann Smith Harris, Aug. 26, 
1883, Church History Library; Richard Neitzel Holzapfel 
and David M. Whitchurch, My Dear Sister: The Let-
ters between Joseph F. Smith and His Sister Martha Ann 
(2018), 290–291-ийг үзнэ үү.

10. Олон тохиолдод Их Эзэн Жозеф Ф.Смитийг 
төлөөлөгч, Сүмийн ерөнхийлөгчийнх нь хувиар 
хувийн амьдралд нь болоод тохинуулалд сүнслэг зүүд, 
илчлэлт, үзэгдлээр удирдаж байсан. Их Эзэнээс ирсэн 
эдгээр үнэ цэнтэй бэлэг нь түүний тэмдэглэл, номлол, 
дурдатгал, Сүмийн албан ёсны баримт дээр бичигдсэн 
байдаг.

11. Joseph F. Smith, journal, Jan. 23, 1918, Church History 
Library; spelling and capitalization modernized; Joseph 
Fielding Smith, Life of Joseph F. Smith, 473–474-ийг 
үзнэ үү.

12. “A. [P.] Kesler Is Killed in Fall from a Building,” Ogden 
Standard, Feb. 5, 1918, 5.

13. Joseph F. Smith, journal, Feb. 4, 1918, Church History 
Library.

14. “Ida Bowman Smith,” Salt Lake Herald-Republican, 
Sept. 26, 1918, 4.

15. Joseph F. Smith, in Conference Report, Oct. 1918, 2.
16. “Бүхний алдар суут Ева эх” болон “… үнэн бөгөөд 

амьд Бурханыг шүтэн биширч асан, итгэлт охид” 
(Сургаал ба Гэрээ 138:39)-ыг үзнэ үү.

17. Сургаал ба Гэрээ 138:30, 33–34, 50–52.
18. 1918 оны 11-р сарын 19-нд ерөнхийлөгч Смитийг нас 

барснаас 11 хоногийн дараа, Deseret News-ийн 11-р 
сарын 30-ны дугаар дээр үзэгдлийн тухай бичвэр анх 
нийтлэгдсэн. Improvement Era, 12-р сарын дугаар 
болон Relief Society Magazine, 1919 оны 1-р сарын 
дугаар, Utah Genealogical and Historical Magazine, 
Young Women’s Journal, Millennial Star-д хэвлэгдсэн.

19. Хэдий мөхлийн хөвгүүд амилуулагдах ч Тэнгэрлэг 
Эцэгт болон Есүс Христэд хайраа харуулж, тэднийг 
алдаршуулахгүй харин алдар суугийн хаант улсыг 
хүлээн авдаг тэд үүнийг хийх болно. Aлма 11:41; 
Сургаал ба Гэрээ 88:32–35-ыг үзнэ үү.

гэрчлэлээ би хуваалцаж байна. Энэ амьдралдаа 
энэхүү мэдлэгийг хүлээн авдаггүй хүмүүс сүнсний 
дэлхийд бүх хүнийг хүрэлцэн ирэх үед үүний 
үнэн бодитойг мэдэх нь гарцаагүй. Тэнд бүх 
хүн Бурханыг, Их Эзэн Есүс Христийг авралын 
агуу төлөвлөгөөнийх нь төлөө мөн бие, сүнс 
дахин хэзээ ч салахгүйгээр нэгдэх үед амлагдсан 
амилуулалтын адислалуудынх нь төлөө хайрлан, 
магтан дуулах болно.19

Эрхэм Барбарагаа хаана байгааг болон гэр 
бүлийнхэнтэйгээ үүрд дахин хамт байх 
болно гэдгийг мэдэж байгаадаа би хэчнээн их 
талархалтай байна гээч. Их Эзэний амар амгалан 
биднийг одоо мөн үүрд дэмжиж байх болтугай 
хэмээн би Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр 
даруухнаар залбирч байна, амен. 
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Таны	тохинуулдаг	хүмүүс	таныг	найзаа	гэж	
харан,	өөрсдийнх	нь	нөхцөл	байдлыг	мэддэг,	
найдвар,	хүсэл	тэмүүлэлд	нь	дэмжлэг	үзүүлдэг	
хамгаалагч,	итгэл	хүлээсэн	хүн	болохыг	тань	
ухаарах	болно	гэдэгт	найдаж	байна.

Жилийн өмнө, Чили 
улсад байхдаа уулзсан 
Хүүхдийн хэсгийн 
нэгэн хүүхэд намайг 
инээмсэглэхэд хүргэж 
билээ. Тэр “Сайн байна 
уу? Намайг Дэвид 
гэдэг. Та миний тухай 
Ерөнхий чуулган дээр 
ярих уу?” гэсэн юм.

Нам гүм хэсэгхэн 
хоромд би Дэвидийн 

тэр ер бусын мэндчилгээний тухай тунгаан бодов. 
Бид бүгд л хүлээн зөвшөөрөгдөхийг хүсдэг. 
Бид чухал байхыг мөн дурсан санагдахыг бас 
хайрлуулахыг хүсдэг.

Ах, эгч нар аа, та нарын хүн нэг бүр чухал. 
Ерөнхий чуулган дээр таны тухай ярихгүй байгаа 
ч гэсэн Аврагч таныг мэддэг бөгөөд хайрладаг. 
Хэрэв та үнэн эсэхийг нь мэдэхийг хүсэж байвал 
Тэр “[та нарыг] гарынхаа алган дээр сийлсэн”1 
гэдгийг тунгаан бодоорой.

Аврагч биднийг хайрладаг гэдгийг мэдсэнээр бид 
Түүнийг хайрладаг гэдгээ хэрхэн хамгийн сайн 
харуулж болох вэ гэж бодож болох юм.

Аврагч Петрээс “чи Намайг … хайрладаг уу?” 
хэмээн асуухад

Петр “Тийм ээ, Эзэн. Миний Танд хайртайг 
Та мэднэ” гэж хариулсан. Есүс түүнд “Миний 
хургануудыг тэжээ” гэв.

“Чи Намайг хайрладаг уу?” гэж Есүс хоёр дахь, 
гурав дахь удаагаа асуув. Петр өөрөөс нь дахин 
асуусанд гуниглан, “Эзэн, Та бүх юмсыг мэддэг. 
Миний Танд хайртайг Та мэднэ гэв. Есүс түүнд—
Миний хоньдыг тэжээ”2 гэж хэлсэн.

Петр өөрийгөө Христийг хайрладаг дагалдагч 
гэдгийг аль хэдийн нотлоогүй байсан гэж үү? 
Тэднийг анх удаа нуурын эрэг дээр тааралдахад 
тэрээр Аврагчийг дагахын тулд “тэр даруй” 
загасны тороо орхисон.3 Петр үнэхээр хүмүүсийн 
загасчин болсон. Тэрээр Аврагчийг номлож байх 
үеэр хамт дагалдан, Есүс Христийн сайн мэдээг 
бусдад заан тусалдаг байсан.

Гэвч амилсан Их Эзэн Петрийн дэргэд үргэлж 
хамт байж, хэзээ хэрхэн үйлчлэхийг харуулаад 
байж чадахгүй гэдгээ мэдэж байсан юм. 
Аврагчийг эзгүй үеэр Петр Сүнснээс удирдамж 
эрэлхийлж, өөрөө бие даан илчлэлт хүлээн 
авахаас гадна үйлдэх итгэлтэй мөн зоригтой 
болох ёстой байсан. Аврагч Петрийг хоньдод нь 
анхаарлаа хандуулаасай мөн хэрэв Өөрөө тэнд 
байсан бол юу хийх байсантай адил хийгээсэй 
хэмээн хүсэж байв. Тэрээр Петрээс хоньчин 
болохыг хүссэн.

Өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
тохинууллаар дамжуулан илүү ариун нандин арга 
замаар Эцэгийн хоньдыг тэжээх дээрхтэй адил 
урилгыг бидэнд өгсөн.4

Бид уг урилгыг бүтээлчээр хүлээн авахын тулд 
хоньчны зүрх сэтгэлийг хөгжүүлж, Их Эзэний 
хоньдын хэрэгцээг ойлгодог байх ёстой. Бид 
хэрхэн Их Эзэнд хэрэгтэй тэрхүү хоньчид болох 
вэ?

Бид бүх асуултынхаа талаар Сайн Хоньчин—
Аврагч, Есүс Христэд хандаж болно. Аврагчийн 

Хоньчин болох нь
ÁÎÍÍÈ Õ.КÎÐÄÎÍ
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хоньд танигдаж, тоологдсон. Тэднийг харж 
ханддаг бөгөөд тэд Бурханы сүрэгт цуглуулагдсан.

Òанигдаж, тоологдсон хоньд

Бид Аврагчийн үлгэр жишээг дагахаар хичээх 
үедээ эхлээд Түүний хоньдыг таньдаг болж, тэгээд 
тоолох ёстой. Их Эзэний нийт сүрэг тоологдсон, 
хэн нь ч мартагдаагүй байгаа гэдэгт итгэлтэй 
байхын тулд биднийг тодорхой хувь хүн, гэр 
бүлүүдэд үйлчлүүлэхээр оноож өгдөг. Хэдий 
тийм ч, тоологдох нь зөвхөн тооны тухай асуудал 
биш юм. Энэ нь хүн нэг бүр Аврагчийн төлөө 
үйлчилдэг хэн нэгнээр дамжуулан Түүний хайрыг 
мэдрэх явдлыг баттай болгох явдал юм. Ийм 
замаар бүгд хайрт Тэнгэр дэх Эцэг тэднийг мэддэг 
гэдгийг ухаарч чадна.

Би саяхан өөрөөсөө тав дахин эгч эмэгтэйд 
тохинуулахаар томилогдсон нэгэн залуу 
эмэгтэйтэй уулзсан юм. Тэд хоёулаа хөгжимд 
дуртай гэдгээ олж мэджээ. Залуу эмэгтэйг 
айлчлан очих үед тэд хамтдаа дуу дуулж, дуртай 
хөгжмийнхөө талаар ярилцдаг. Тэд хэн хэнийх нь 
амьдралыг адисалдаг нөхөрлөлийг үүсгэж байгаа.

Таны тохинуулдаг хүмүүс таныг найзаа гэж харан, 
өөрсдийнх нь нөхцөл байдлыг мэддэг, найдвар, 
хүсэл тэмүүлэлд нь дэмжлэг үзүүлдэг хамгаалагч, 
итгэл хүлээсэн хүн гэдгийг тань ухаарах болно.

Саяхан би өөрөө төдийгүй хамтрагч маань ч сайн 
таньдаггүй нэгэн эгчид тохинуулахаар болсон юм. 
Тохинууллын маань хамтрагч 16 настай Жэсстэй 
зөвлөлдөхөд тэрээр “Бид түүнийг мэддэг болох 
хэрэгтэй” гэж мэргэн санал гаргав.
 

Бид тэр даруй селфи болон танилцуулгаа цэгцлэх 
шийдвэр гаргалаа. Би утсаа барьж, Жэсс зураг 
дарахаар товчлуурыг дарав. Тохинуулах анхны 
боломж маань хамтрагчид болох бидний хүчин 
чармайлт байв.

Анхны айлчлалаараа бид уг эгчээс өөрийнх нь 
төлөө залбирахдаа юуг багтаан залбирч болохыг 
асуув. Тэрээр өөрийн хувийн асуудлыг хуваалцаж, 
бидний залбирлыг дуртайяа хүлээн авахаа хэлсэн. 
Түүний үнэнч зан, итгэлтэй байдал тэр даруй 
хайрын холбоог бий болгосон. Түүнийг өдөр 
тутмынхаа залбиралд оруулан, санаж байх нь 
юутай онцгой эрх вэ.

Та залбирч байхдаа, тохинуулж буй хүмүүсийг 
тань хайрлах Есүс Христийн хайрыг мэдрэх 
болно. Тэдэнтэй энэ хайрынхаа талаар 
хуваалцаарай. Аврагчийн хайрыг танаар 
дамжуулан мэдрэхэд нь тэдэнд туслахаас илүү 
Түүний хоньдыг тэжээх сайн арга бий гэж үү?

Õоньдыг харж ханддаг

Хоньчны зүрх сэтгэлтэй байх хоёр дахь арга 
бол Түүний хоньдыг харж хандах явдал юм. 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүдийн хувьд бид юуг ч засаж, 
янзалж, дахин барьж босгож чадна. Бид 
тусламжийн гараа сунгахдаа, тэр байтугай таваг 
жигнэмгээр ч болов ямар нэгэн хэрэгцээг хангаж, 
хариу үзүүлэхдээ шаламгай хүмүүс. Гэвч үүнээс 
илүү зүйл байна уу?
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Манай хоньд өөрсдийг нь хайрлан харж 
ханддагийг мөн ихэнхдээ гуйгаагүй байхад нь 
хүртэл тусламж үзүүлэх арга хэмжээ авах болно 
гэдгийг маань мэддэг үү?

Бид Maтай 25-р бүлгээс ийнхүү уншдаг:

“Миний Эцэгээр ерөөгдөгсөд өө, та нар нааш ир. 
… та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсугай.

Учир нь Намайг өлсөж байхад та нар Надад идэх 
юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн, 
Намайг харь хүн байтал урьж оруулсан: …

зөвт хүмүүс Түүнд “Эзэн, бид хэзээ Таныг өлсөж 
байхыг тань хараад хооллож, цангаж байхыг тань 
хараад уух юм өгсөн бэ?

Хэзээ бид Таныг харь газрынх байсныг тань 
хараад урьж оруул[сан] бэ?”5 гэв.

Ах эгч нар аа, энэ хэсгийн түлхүүр үг нь хараад 
гэдэг үг юм. Зөв шударга хүмүүс ажиглаж, 
анзаарч байсан учраас гачигдалтай хүмүүсийг 
олж харсан. Бид бас туслах, тайвшруулах, баярлан 
тэмдэглэх, бүр мөрөөдөх зэрэгт ажигч нүд байж 
чадна. Тэгээд бид үйлдэхдээ Матай дахь “Та нар 
эдгээр … нэгэнд нь … тийнхүү хандсан бол Надад 
хийсэн хэрэг”6 гэсэн амлалтын баталгаа болж 
чадна.

Нэг найз маань бидний нүдэнд тэр болгон өртөөд 
байддаггүй хэрэгцээг олж харах үед юу тохиолдож 
болох талаар хуваалцсан юм. Түүнийг Жон гэж 
нэрлэе. Тэр ингэж ярьсан юм: “Манай тойргийн 
нэг эгч амиа хорлохыг завдсан байсан. Хоёр сарын 
дараа би чуулгаас маань хэн нь ч энэ эмгэнэлт 

явдалтай холбоотойгоор нөхөртэй нь ярилцаагүй 
байсныг олж мэдсэн юм. Харамсалтай нь, би ч 
гэсэн юу ч хийгээгүй байсан. Эцэстээ, би нөхрийг 
нь үдийн хоолонд урив. Тэр ичимхий, дуу цөөтэй 
хүн байлаа. Гэхдээ намайг ‘Таны эхнэр амиа 
хорлохыг завдсан. Танд маш хүнд байгаа байх. 
Та энэ талаар яримаар байна уу?’ гэж хэлэхэд тэр 
шууд уйлж гарав. Бид намуухан, сэтгэл хөдөлгөм 
дотно яриа өрнүүлэн, хэдхэн хоромд дотносож, 
бидний хооронд итгэлцэл төрсөн юм.”

Жон “бидний хандлага зүгээр нэг зүсэм бялуу 
өгөхөөс илүүтэй, хэрхэн тухайн нөхцөл байдалд 
үнэн зөв, шударга хандаж, хайраа үзүүлэх 
аргуудыг олох нь илүү чухал”7 гэж нэмж хэлсэн 
юм.

Бидний хоньд шаналж, төөрөлдөн, бүр зориуд 
замаасаа хазайдаг ч байж магадгүй. Бид 
хоньчид нь учраас тэдний хэрэгцээг хамгийн 
түрүүнд олж харах хүмүүсийн нэг байж болно. 
Бид шүүхгүйгээр сонсож, хайрлаж мөн итгэж 
найдахыг санал болгож, Ариун Сүнсний ялган 
таних удирдамжаар тусалж чадна.

Ах, эгч нар аа, та бүхний хийж гүйцэтгэдэг 
сайхан сэтгэлийн, сүнслэг нөлөө бүхий үйлдлээс 
дэлхий ертөнц илүү итгэл найдвараар дүүрч, 
баяр баясгалантай байх болно. Та бүгд Их 
Эзэний хайрыг хэрхэн хүргэх, тохинуулах 
хүмүүсийнхээ хэрэгцээг хэрхэн таних тал дээр 
Түүний удирдамжийг хайх үед нүд тань нээгдэх 
болно. Таны тохинууллын ариун дуудлага танд 
сүнслэг өдөөлт хүлээн авах тэнгэрлэг эрхийг 
өгдөг. Та энэхүү сүнслэг нөлөөг бат итгэлтэйгээр 
эрэлхийлж чадна.

Áурханы сүрэгт цуглуулагдсан нь

Гуравт, бид хоньдоо Бурханы сүрэгт 
цуглуулагдсан байгаасай гэж хүсдэг. Үүнийг 
хийхийн тулд бид тэднийг гэрээний зам дээр 
чухам аль хэсэгт байгаа талаар эргэцүүлэн бодож, 
итгэлийн аянд нь тэдэнтэй хамт алхах хүсэлтэй 
байх ёстой. Тэдний зүрх сэтгэлийг мэдэж авч, 
Аврагч руу хандуулах нь бидний ариун нандин 
эрх юм.

Фижи дэх Жосивини эгчид гэрээний замаар 
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урагшлахад хэцүү байдаг байв. Найз нь 
Жосивиниг судраа уншихдаа сайн харж чадахгүй 
байгааг нь олж анзаарчээ. Тэр Жосивинид шинэ 
нүдний шил мөн Мормоны Номон дээр Есүс 
Христийн нэрийг дурдах бүрд тодруулж байх шар 
өнгийн харандаа өгчээ. Тохинуулах мөн судар 
судлахад нь туслах энэ энгийн хүсэл 28-тайдаа 
баптисм хүртсэн Жосивиниг 28 жилийн дараа 
ариун сүмд анх удаа очиход хөтөлсөн байна.
  

Хоньдын маань сул дорой эсвэл хүчтэй, шаналж 
зовсон эсвэл баяр баясгалантай байгаагаас үл 
хамааран бид хэнийг ч ганцаардуулахгүй байлгаж 
чадна. Тэд сүнслэг байдлын хувьд ямар ч байлаа 
гэсэн бид тэднийг хайрлаж, дэмжлэг туслалцаа 
санал болгож, дараагийн шат руу урагшлахад 
нь урамшуулан дэмжиж чадна. Залбирч, тэдний 
зүрх сэтгэлийг ойлгохыг хичээх үед Тэнгэрлэг 
Эцэг биднийг удирдан чиглүүлж, Түүний Сүнс 
бидэнтэй хамт явах болно гэдгийг би гэрчилж 
байна. Түүнийг тэдний нүүрний өмнө явах үед 
бид “[тэдний] эргэн тойронд тэнгэр элчүүд”8 нь 
байх боломжтой.
 

Их Эзэн биднийг Өөрийнх нь хоньдыг тэжээхэд 
урьсан. Тэрээр биднийг улс үндэстнийхээ, эх 
орныхоо хоньчид байхад урьсан. (Тийм ээ, ахлагч 
Угдорф оо. Бид герман хоньчдод хайртай бас тэд 
бидэнд хэрэгтэй.) Мөн Тэрээр залуу хүмүүсийг 
энэ үйл хэрэгт нэгдээсэй хэмээн хүсдэг.



70

Манай өсвөр үеийнхэн хамгийн хүчтэй хоньчид 
маань байж чадна. Тэд ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоний хэлснээр “Их Эзэний энэ дэлхий 
рүү илгээж байсан хүмүүсийн хамгийн шилдэг 
хүмүүсийн нэг хэсэг нь юм. Тэд бол язгууртан 
сүнснүүд бөгөөд Аврагчийг дагадаг “шилдэг 
тоглогчид”9 юм. Түүний хоньдыг анхаарах 
үедээ тэдний авчрах эрч хүчийг та нар төсөөлж 
байна уу? Бид тэдгээр өсвөр үеийнхэнтэй мөр 
зэрэгцэн тохинуулж байхдаа гайхамшигтай зүйлс 
тохиолдохыг хардаг.

Залуу эрэгтэйчүүд ээ, залуу эмэгтэйчүүд ээ, 
та нар бидэнд хэрэгтэй байна. Хэрэв та бүхэн 
тохинуулах даалгавар аваагүй байгаа бол 
Халамжийн нийгэмлэгийн эсвэл ахлагчдын 
чуулгын ерөнхийлөгчтэйгөө ярилцаарай. Тэд Их 
Эзэний хоньдыг танигдсан, тоологдсон, харж 
хандсан мөн Бурханы сүрэгт баттай цуглуулагдсан 
байхад хувь нэмрээ оруулахыг хүссэн хүсэлд тань 
баясах болно.

Хайрт Аврагчийнхаа өмнө өвдөг сөгдөн суух өдөр 
ирэхэд Түүний сүргийг тэжээсэн бид Петрийн 
“Тийм ээ, Эзэн. Миний Танд хайртайг Та мэднэ” 
гэж хариулсны адилаар хариулж чадна хэмээн 
би залбирч байна. Түүний хоньд болох тэд 
хайрлагдсан, аюулгүй байдалд, гэртээ байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Хэрвээ	бид	даруу	байж	мөн	хангалттай	
зоригтойгоор	Бурхантай	болон	бие	биетэйгээ	
эвлэрэх	юм	бол	бидний	бодгальд	амар	амгаланг	
авчрах	болно	гэдгийг	би	гэрчилж	байна.

Өнгөрсөн 4-р 
сард ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон 
тохинууллын зарчмыг 
танилцуулахдаа энэ 
бол Бурханыг хайрла 
мөн бие биенээ 
хайрла гэсэн агуу 
зарлигуудыг дагах 
нэгэн арга гэдгийг 
онцлон тэмдэглэсэн 
билээ. Сүмийн 
ажилтнууд бид үүнтэй 

холбоотой та нарын эхлүүлсэн гайхамшигтай 
хариу үйлдлүүдийг нээлттэй алга ташин хүлээн 
авч, баяр хүргэж байна. Хайрт бошиглогчоо 
дагах энэхүү гайхамшигтай хичээл зүтгэлд 
тань баярлахын зэрэгцээ илүү олон заавар 
ирэхийг бүү хүлээгээрэй хэмээн зөвлөж байна. 
Шууд л усан сан руу үсрээд, сэл. Тусламж 
хэрэгтэй байгаа хүмүүст рүү чиглэ. Арааараа 
даллах уу эсвэл нохой самардах уу гэж бодон, 
битгий хөдлөхгүй зогсоод бай. Хэрвээ бид 
заасан үндсэн зарчмуудыг даган, санваарын 
түлхүүрүүдээр тааруулан тохируулж, биднийг 
удирддаг Ариун Сүнсийг эрэлхийлэх аваас бид 
бүтэлгүйтэхгүй.

Энэ өглөө би үүрэгдэж даалгадаггүй, хуваарьт 
ярилцлага шаарддаггүй мөн тэнгэрээс өөр хаана 
ч тайлагнадаггүй тохинууллын бүр илүү хувийн 
шинжийн тухай яримаар байна. Би тохинууллын 
тийм төрлийн ердөө ганц энгийн жишээ 
хуваалцъя.

Грант Моррэлл Боуэн нь ажилсаг, үнэнч нөхөр 

мөн эцэг байсан бөгөөд орон нутгийн төмсний 
ургац сайнгүй байх үед газар тариаланг 
түшиглэж амьдардаг бусдын адил санхүүгийн 
хямралд оржээ. Тэр болон түүний эхнэр 
Норма өөр ажилтай болж, сүүлдээ өөр хот руу 
нүүн, эргээд санхүүгийн байдал нь дээшилж, 
тогтворжиж эхэлсэн байна. Гэхдээ Боуэн ахад 
үнэхээр бүтэлгүй зүйл тохиолдож, тэр маш 
их гомджээ. Ариун сүмийн эрхийн бичгийн 
ярилцлагын үеэр Моррэлл өөрийгөө аравны 
нэгээ бүрэн төлөгч гэж тодорхойлоход бишоп нь 
бага зэрэг эргэлзсэн байна.

Тэр өдөр энэ хоёр эрийн хэнийх нь зөв байсныг 
мэдэхгүй ч Боуэн эгч тэр ярилцлагаар ариун 
сүмийн эрхийн бичгээ сунгуулан гарч ирсэн бол 
Боуэн ах өөрийг нь сүмээс 15 жил холдуулахад 
хүргэх тийм их ууртайгаар гарч ирснийг би 
мэднэ. 

Аравны нэгийн талаар хэнийх нь зөв байснаас 
үл хамааран, Моррэлл болон бишопын хэн 
хэн нь “Арсалдагчтайгаа аль болохоор түргэн 
сайдах хэрэгтэй”2 гэсэн Аврагчийн зарлигийг 
мөн “Та нарын хилэн дээр нар бүү жаргаг”3 
гэсэн Паулын зөвлөгөөг мартсан нь илт байв. 
Үнэндээ тэд эвлэрээгүйгээр барахгүй, Боуэн 
ахын уур хилэн дээр нар жарган, олон өдөр, 
олон долоо хоног, сүүлдээ бүр олон жил 
болсон бөгөөд эртний Ромын хамгийн мэргэн 
хүмүүсийн нэгний хэлсэн “Дарж чадаагүй 
уур хилэн ихэнх тохиолдолд түүнийг өдөөсөн 
гүтгэлгээс илүү хөнөөлтэй”4 гэдэг үг үнэн 
болохыг баталжээ. Гэвч эвлэрлийн гайхамшиг 
нь бидэнд үргэлж боломжтой байдаг бөгөөд 
үнэн гэж мэддэг байсан Сүм болон гэр бүлээ 
гэсэн хайрынхаа улмаас Моррэлл Боуэн сүмийн 
үйл ажиллагаанд эргэн ирсэн юм. Хэрхэн ийм 
зүйл болж өнгөрснийг би та нарт товчхон ярья.

Боуэн ахын хүү Брэд бидний сайн найз бөгөөд 

Эвлэрлийн тохинуулал
ÀÕËÀÃ× ÆÝФФÐÈ Ð.ÕÎËËÀÍÄ
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Айдахогийн өмнөд хэсэгт үйлчилж буй үнэнч 
Бүсийн дал билээ. Энэ явдал болох үед Брэд 
11 настай байсан. Тэрээр 15 жилийн турш 
аавынхаа шашны сүсэг бишрэл буурч байсныг 
харсан ба уур, үл ойлголцлын үр дүн ямар 
аймшигтай байдгийг гэрчлэгч нэгэн. Ямар нэгэн 
зүйл хийх хэрэгтэй байлаа. 1977 оны Талархлын 
баяр дөхөхөд Бригам Янгийн Их Сургуулийн 
оюутан 26 настай Брэд, түүний эхнэр Валерий, 
дөнгөж төрсөн бяцхан хүү Мик нар өөрсдийн 
хямдхан машинд сууж, ачаагаа ачаад, цаг агаар 
тааруу байсан ч Монтанагийн Биллингс рүү 
хөдөлжээ. Вэст Иелловстоуны ойролцоо цасан 
хунгарт суух байтугай өөр юу ч энэ гэр бүлийн 
гурвын Ахмад Боуэн ахтай хийх тохинууллыг 
зогсоож чадахааргүй байлаа.

Ирснийхээ дараа Брэд эгч Памын хамт аавтайгаа 
тусад нь уулзахыг хүсэв. “Та үнэхээр гайхалтай 
аав байсаар ирсэн” хэмээн Брэд сэтгэл хөдөлсөн 
байдалтай эхлэн, “мөн та бидэнд ямар их 
хайртай байсныг бид үргэлж мэддэг. Гэхдээ 
ямар нэгэн зүйл болохгүй байгаа бөгөөд маш 
удаан үргэлжилж байна. Таны ганц удаагийн 
гомдлоос болоод энэ гэр бүлийн бүх хүн олон 
жилийн турш зовж байна. Бид цөхөрсөн. Зөвхөн 
та л биднийг эдгээж чадна. Энэ удаан хугацааны 
дараа та бишоптойгоо болсон тэр азгүй явдлаа 
зүрх сэтгэлээсээ авч хаяад, энэ гэр бүлийг 
сургаалд удирддаг байсан шигээ дахин удирдаж 
чадах уу?” гэж асуужээ.

Нам гүм болов. Тэгээд Боуэн ах өөрийнх нь 
яснаас авсан яс, махнаас тасалсан мах5 болох 
тэр хоёр хүүхэд рүүгээ хараад, маш аяархнаар 
“Тийм ээ. Тийм. Би тэгнэ” гэж хэлсэн байна. 

Энэ санаанд оромгүй хариулт тэднийг 
баярлуулж, гайхшируулсан бөгөөд Брэд Боуэн 
болон түүний гэр бүл аавыгаа өөрийнхөө 
амьдралыг зөв байранд нь оруулахаар эвлэрлийн 
сүнстэйгээр одоогийн бишоп руугаа очихыг 
харсан юм. Боуэн ахыг буцаад ир хэмээн дахин 
дахин урьсан бишоп нь энэ зоригтой боловч 
санаанд оромгүй айлчлалд хариу болгон гараа 
сунгаж, Морреллыг маш удаан гэгчийн тэвэрчээ.

Удалгүй хэдхэн долоо хоногийн дотор Боуэн 
ах Сүмийн үйл ажиллагаанд бүрэн хамрагдан, 

өөрийгөө ариун сүмд орохуйц зохистой 
болгосон. Тун удалгүй тэрээр 25 гишүүнтэй 
хэцүү байдалд байсан жижиг салбарыг удирдах 
дуудлага хүлээн авч, 100 гаруй гишүүнтэй, 
цэцэглэн хөгжиж буй цуглаан болтол нь өсгөж 
өгсөн. Энэ бүхэн бараг хагас зуун жилийн өмнө 
болсон хэдий ч охин, хүү хоёрын аавдаа хийсэн 
тохинууллын гуйлт мөн аавынх нь бусдын 
дутагдлыг уучлан, урагшаа тэмүүлэх хүслийн 
үр дагавар Боуэний гэр бүлийг адисалсан ба 
адисалсаар байх болно.

Ах, эгч нар аа, Есүс бидэнд “хайранд хамтдаа 
[амьдар]”6 мөн “та нарын дунд ямар ч 
сөргөлдөөнүүд байх ёсгүй” гэж хэлсэн. Тэрээр 
“Зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус”8 
хэмээн нифайчуудад сануулсан. Үнэндээ, 
бидний Христтэй харилцах харилцаа бидний 
нэг нэгэнтэйгээ харилцдаг харилцаагаар 
тодорхойлогддог эсвэл ядаж л нөлөөлөгддөг.

Тэрээр “Хэрэв та нар … надад ирэхийг хүсэвч” 
гэж хэлээд, “мөн ах дүүд тань чиний эсрэг 
аливаа нэгэн буйг санах аваас—

Өөрийн замаар ах дүүдээ очиж, мөн эхлээд 
[түүнтэй] эвлэрч, мөн тэгээд зүрх сэтгэлийнхээ 
бүх тэмүүллээр надад ирэгтүн, мөн би чамайг 
хүлээн авах болно”9 гэсэн.

Бид бүгд олон янзын ужиг сэтгэлийн шарх, 
гуниг зовлон, хэцүү дурсамжуудаа тоочиж 
чадах бөгөөд эдгээр нь одоо ч гэсэн хэн 
нэгний зүрх сэтгэлийг юм уу гэр бүлийг эсвэл 
айл хөршийн амар амгаланг сүйтгэж байгаа 
нь лавтай. Бид тэр зовлонг учруулсан уу 
эсвэл өөрсдөө зовлонд унасан уу хамаагүй, 
тэдгээр шарх эдгэх ёстой бөгөөд ингэснээр 
энэ амьдрал Бурханы хүссэний дагуу таатай 
сайхан болох болно. Таны ач, зээ нар танай 
хөргөгчинд байгаа хүнсийг таны өмнөөс 
болгоомжтой шалгаж үздэг шиг тэдгээр ужиг 
гомдлуудын хугацаа аль хэдийн дуусаад, их 
удсан. Бодгалийнхаа үнэт зайд эдгээрийг битгий 
байлгаач. Шуурга жүжиг дээр Просперогийн 
гэмшсэн Алонзод хэлсэнчлэн “Оюун санаагаа 
аль хэдийн өнгөрсөн гуниг гутралаар зовоохгүй 
байцгаая.”10
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Шинэ Гэрээний үед Христ Уулан дээрх 
номлолдоо “Уучлагтун, тэгвэл та нар ч мөн 
уучлагдана,11 мөн өнөө үед “Их Эзэн, бибээр 
өршөөх түүнийгээ би өршөөх болно, харин бүх 
хүмүүнийг уучлах нь та нараас шаардагдана”12 
хэмээн заасан. Гэвч та нарын зарим нь үнэхээр 
зовлон зүдгүүртэй амьдарч байгаа бол Аврагч 
юу гэж хэлээгүйг анхаарах нь чухал. “Та нарт 
бусдаас болж тохиолдсон тэрхүү гомдмоор 
явдлаас үүссэн жинхэнэ шаналал эсвэл бодит 
зовлонг та нар мэдэрч болохгүй” гэж Тэр 
хэлээгүй. “Бүрэн уучлахын тулд та нар хор 
хөнөөлтэй харилцаагаа үргэлжлүүлэх эсвэл 
хүч хэрэглэсэн, хөнөөлтэй нөхцөл байдал руу 
эргэн очих хэрэгтэй” гэж Тэр хэлээгүй. Дэндүү 
их гомдоох явдал тохиолдсон ч гэсэн, хэрвээ 
бид хөлөө жинхэнэ эдгэрлийн зам дээр тавих 
юм бол зовлон шаналлаа даван гарч чадна. 
Энэ нь бидний хүн нэг бүрийг “Ирж, намайг 
дага”13 хэмээн дууддаг Назарын Есүсийн алхсан 
өршөөлийн зам билээ.

Түүний шавь байж, Түүний үйлдсэний адил 
үйлдэхийг хичээ гэсэн урилгаар Есүс биднээс 
Түүний ач ивээлийн зэмсгүүд байхыг мөн 
коринтчуудад Паулын дүрсэлснээр “эвлэрлийн 
тохинуулал” дахь “Христийн төлөөх элчин сайд 
нар”14 байхыг хүсэж байна. Бүх шархыг Эдгээгч, 
бүх бурууг зөвтгөгч Тэрээр биднээс дэлхийд 
өөр ямар ч аргаар олдохгүй амар тайвныг бүтээх 
хэцүү үүрэг даалгаврын төлөө Өөртэй нь хамт 
хөдөлмөрлөөсэй хэмээн хүсэж байна.

“Зовлонтой үл ойлголцлыг хэзээ нэгэн өдөр 
учрыг нь олно гэсээр жилээс жилд тээсээр 
яваа та нар; хөөрхийлөлтэй хэрүүлээ хийсээр 
өнөөдөр өөрсдийн бардамналыг золиослон 
тэдгээрийг [шийдвэрлэх] өдөр хэмээн шийдэж 
чадахгүй байгаа та нар; хүмүүсийг гомдоох 
тэнэг хүслээсээ болж тэдэнтэй ярилгүй, 
гудамжинд тэдний хажуугаар дүнсийн зөрж 
байгаа та нар …; хэзээ нэг өдөр … хэлнэ 
гэсээр талархлын эсвэл хайр энэрлийн үгийг 
хүсэмжлэгч [хэн нэгний] зүрх сэтгэлийг зовоож 
буй та нар … нэн даруй явж, үйлдэх өөр боломж 
нь та нарт хэзээ ч гарахгүй байж болох тэр 
зүйлээ үйлд”15 гэж Филипс Брүкс бичсэн байдаг.

Хайрт ах, эгч нар минь ээ, ужгирсан болон шинэ 

гомдлуудыг уучилж, орхих нь Есүс Христийн 
Цагаатгалын сүр жавхлангийн чухал хэсэг 
юм. Уг сүнслэг эдгээлт эцсийн эцэст зөвхөн 
бидний тэнгэрлэг Гэтэлгэгчээс ирдэг бөгөөд 
Тэрээр “жигүүрэндээ анагаах чадлыг эзэмдэн”16 
бидэнд туслахаар яардаг гэдгийг би гэрчилж 
байна. Түүнийг илгээсэн Тэнгэрлэг Эцэгтээ бид 
талархдаг бөгөөд хуучин шаналал, өнгөрсөн 
алдаануудаас чөлөөлөгдөн, дахин шинэчлэгдэж 
мөн дахин төрөх нь боломжтой төдийгүй 
Хурганы урсгасан цусаар бэлгэдсэн зовлон 
шаналлын төлөөсөөр аль хэдийн төлөгдсөн 
билээ.

Хэрвээ бид даруу байж мөн хангалттай 
зоригтойгоор Бурхантай болон бие биетэйгээ 
эвлэрэх юм бол бидний бодгальд амар амгаланг 
авчирдаг гэдгийг би Дэлхийн Аврагчийн надад 
олгосон төлөөлөгчийн эрх мэдлээр гэрчилж 
байна. “Бие биентэйгээ сөргөлдөхөө эцэслэ”17 
хэмээн Аврагч гуйсан. Хэрэв та нарт хуучин 
шарх байгаа бол түүнийгээ эдгээ. Нэг нэгнээ 
хайраар халамжил.

Хайрт найзууд минь ээ, бидний хийх 
эвлэрүүллийн тохинуулалд та нарыг амар 
тайвныг хайрлах, амар тайвныг эрэлхийлэх, 
амар тайвныг бүтээх, амар тайвныг цоглоохыг 
буюу амар тайвныг тогтоогч байгаасай гэж 
би гуйж байна. Би энэхүү гуйлтаа “[өөрийн] 
найз нарынхаа гэрт шархадсан”18 байх нь ямар 
байдгийг мэддэг боловч уучлах болон мартах, 
эдгээх болон аз жаргалтай байх хүчийг олсон 
Амар Амгалангийн Ханхүүгийн нэрээр хэлж 
байна. Би үүнийг та нарын төлөө мөн өөрийн 
төлөө Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирч 
байна, aмен. 
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Бид	Израилыг	хамгийн	сүүлчийн	удаа	цуглуулж	
байгаа	бөгөөд	үүнийг	хөрвөлтийн	хамгийн	
хүчтэй	зэмсгүүдийн	нэг	болох	Мормоны	Номын	
хамт	гүйцэтгэж	байна.

Өнөө үед олон хүн 
Бурхан байдаг эсэхийг 
мөн Бурхан бидний 
хоорондын харилцааны 
талаар мэдэхийг 
хүсдэг. Олон хүн 
Түүний аз жаргалын 
агуу төлөвлөгөөний 
талаар багаахан эсвэл 
ямар ч мэдлэггүй 
байдаг. 30-аад жилийн 
өмнө ерөнхийлөгч Эзра 
Тафт Бэнсон “өнөөгийн 

дэлхийн … ихэнх нь Аврагчийн бурханлаг 
байдлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэд Түүний 
гайхамшигт төрөлт, төгс төгөлдөр амьдрал, 
алдар суут Амилалтын бодит байдалд эргэлздэг”1 
болохыг онцолсон.

Бидний үед асуултууд нь Аврагчаас гадна Түүний 
Сүм дээр буюу бошиглогч Иосеф Смитээр 
дамжин сэргээгдсэн Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм дээр мөн адил 
төвлөрдөг. Эдгээр асуулт нь ихэвчлэн Аврагчийн 
Сүмийн түүх, сургаалд эсвэл зан үйлд төвлөрсөн 
байдаг.

Ìормоны Íом бидэнд гэрчлэлээ өсгөн 
нэмэгдүүлэхэд тусалдаг

Миний сайн мэдээг номло товхимлоос бид 
“[Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний аз жаргалын 
төлөвлөгөөний талаарх] бидний ойлголтууд ѳнѳѳ 
үеийн бошиглогчдоос буюу Бурханаас шууд 
илчлэлт хүлээн авдаг Иосеф Смитээс болон 
түүний залгамжлагчдаас ирдгийг санагтун. Тийм 
учраас, хэн нэгний хариулах эхний асуулт нь 

Иосеф Смит бошиглогч байсан уу гэсэн асуулт 
бѳгѳѳд уг [хүн] Мормоны Номыг уншиж, үүний 
тухай залбирснаар энэ асуултад хариулж чадна”2 
гэж уншдаг.

Бошиглогч Иосеф Смитийн бурханлаг дуудлагын 
талаарх миний гэрчлэл “Мормоны Ном: Есүс 
Христийн бас нэгэн гэрээ”-г залбирч судалснаар 
хүчирхэгжсэн. Би Мормоны Номын үнэн эсэхийг 
мэдэхээр “Бурхан, Мөнхийн Эцэгээс, Христийн 
нэрээр асуу” гэсэн Моронайн урилгыг дагасан.3 
Энэ нь үнэн гэдгийг мэддэгээ би гэрчилж байна. 
Энэ мэдлэгийг би “Ариун Сүнсний хүчээр” хүлээн 
авсан, та ч бас ийн хүлээн авч болно.4

Мормоны Номын удиртгалд “Ариун Сүнснээс 
(Мормоны Номын тухай) энэ бурханлиг 
гэрчлэлийг олсон хэн боловч тэдгээр нь мөнхүү 
хүчээр Есүс Христ бол энэ дэлхийн Аврагч, эдгээр 
эцсийн өдрүүдэд Иосеф Смит бол түүний илчлэгч 
мөн бошиглогч гэдгийг, мөн Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм бол 
Мессиагийн хоёр дахь ирэлтийн бэлтгэл болж, энэ 
газар дэлхий дээр нэгэнтээ дахин байгуулагдсан 
Их Эзэний хаант улс юм гэдгийг мэдэж авах 
болно”5 хэмээн бичсэн байдаг.

Чилид залуу номлогч байхдаа би Мормоны 
Номын хөрвүүлэх хүчийн талаар амьдралыг минь 
өөрчилсөн сургамж авсан юм. Ноён Гонзалэс гэж 
миний нэрлэдэг нэгэн эр олон жилийн туршид 
өөрийнхөө сүмд нэр хүндтэй албан тушаалд 
үйлчилж байжээ. Тэр шашин судлалын зэрэгтэй, 
шашны талаар өргөн мэдлэгтэй нэгэн байв. Тэр 
мөн Библийн мэдлэгээрээ бахархдаг байсан юм. 
Шашны эрдэмтэн гэдэг нь бидэнд илт байв.

Түүний төрөлх хот Перугийн Лимад өөрсдийн 
ажлыг хийж буй Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн номлогчдыг тэр сайн 
мэддэг байлаа. Тэдэнтэй уулзаж, Библийн талаар 
заахыг тэр үргэлж хүсдэг байжээ.

Мормоны Номын хөрвөлтөд гүйцэтгэдэг үүрэг

ÀÕËÀÃ× ØÝÉÍ Ì.Áª¯ÝÍ
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Нэг өдөр, яг л тэнгэрээс бууж ирсэн бэлэг мэт 
хоёр номлогч түүнийг гудамжинд зогсоон, гэрт 
нь очиж судраас хуваалцаж болох уу гэж асуув. 
Энэ бол мөрөөдөл нь биеллээ олсон явдал байлаа! 
Түүний залбирал хариулагдлаа. Эцэст нь, тэр 
төөрөлдсөн хөвгүүдийг зөв замд нь оруулах 
боломжтой боллоо. Тэрээр гэрт нь судруудын 
тухай ярилцахаар ирвэл дуртайяа хүлээн авч 
уулзана хэмээн хэлэв.

Тэр уулзалт болохыг тэсэн ядан хүлээж, Библийг 
ашиглан, шашин шүтлэгийг нь үгүйсгэхэд бэлэн 
байв. Библи тэдний зам буруу болохыг тод 
томруун, алдаа мадаггүй заана гэдэгт тэр итгэлтэй 
байлаа. Товлосон өдрийн орой ч болж, номлогчид 
хаалгыг нь цохив. Түүний сэтгэл догдолж, 
номлогчдын сургаалыг үгүйсгэх цаг мөч ч ирлээ.

Тэр үүдээ нээж, номлогчдыг гэртээ урин оруулав. 
Номлогчдын нэг нь түүнд хөх хавтастай ном 
өгөөд, уг ном Бурханы үгсийг агуулдаг гэдэгт 
итгэдэг хэмээн өөрийн гэрчлэлийг чин сэтгэлээсээ 
хуваалцжээ. Хоёр дахь номлогч энэ номын 
тухай хүчтэй гэрчлэлээ нэмж хуваалцаад, уг 
номыг Иосеф Смит хэмээх Бурханы өнөө үеийн 
бошиглогч орчуулсан ба энэ нь Есүс Христийн 
талаар заадаг гэж гэрчлэв. Номлогчид явах цаг 
болсноо хэлээд, гэрээс нь явсан байна.

Ноён Гонзалэс сэтгэл гонсгор үлдэв. Гэсэн хэдий 
ч тэр номыг нээн, хуудаснуудыг нь эргүүлэн 
харав. Тэр эхний хуудсыг уншлаа. Дараа нь тэр 
хуудаснуудыг дараагийн өдрийн үдээс хойш 
хүртэл нэг бүрчлэн тасралтгүй уншив. Тэр номыг 
бүхэлд нь уншаад, үнэн гэдгийг нь мөн юу хийх 
ёстойгоо мэдсэн байна. Тэр номлогчдыг дуудан, 
хичээл авч, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн болохын тулд 
дассан сурсан амьдралаа орхив.

Энэ сайн эр бол Юта мужийн Прово дахь НБТ-
ийн багш минь байсан юм. Гонзалэс ахын 
хөрвөлтийн түүх болон Мормоны Номын хүч 
надад гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн.

Намайг Чилид ирэхэд номлолын маань 
ерөнхийлөгч Ройдэн Ж.Глэйд биднийг “Иосеф 
Смит—Түүх” дээрээс бошиглогч Иосеф Смитийн 
гэрчлэлийг долоо хоног бүр уншиж байхад 

урьсан юм. Тэрээр бидэнд Анхны үзэгдлийн 
тухай гэрчлэл сайн мэдээ болон Мормоны Номын 
талаарх бидний гэрчлэлтэй шууд холбоотой 
болохыг зааж билээ.

Би тэр урилгыг нухацтай хүлээн авсан. Би Анхны 
үзэгдлийн тухай өгүүлсэн түүхүүдийг мөн 
Мормоны Номыг уншив. Би мөн Мормоны Ном 
үнэн эсэхийг мэдэхээр “Бурхан, Мөнхийн Эцэгээс, 
Христийн нэрээр асуу”3 гэсэн Моронайн урилгын 
дагуу залбирсан юм. Өнөөдөр би Мормоны Ном 
бол бошиглогч Иосеф Смитийн хэлснээр “энэ 
дэлхий дээрх бусад бүх номоос хамгийн зөв 
нь, мөн манай шашны тулгуур чулуу, түүнчлэн 
бусад ямар ч номоос илүүгээр үүний зааврыг 
мөрдсөнөөр хүмүүн Бурханд илүү ойртох болно”7 
гэдгийг гэрчилж байна. Түүнчлэн бошиглогч 
Иосеф “Мормоны Ном болон илчлэлтүүдийг 
авчих юм бол манай шашин хаана байх вэ? 
Бидэнд юу ч байхгүй болно”8 хэмээн тунхагласан 
билээ.

Õувийн хөрвөлт

Бид өөрсдийн хэн болохыг мөн Мормоны Номын 
зорилгыг илүү сайн ойлгосноор хөрвөлт маань 
гүнзгийрч, илүү бат бөх болдог. Энэ нь Бурхантай 
байгуулсан гэрээнүүдээ сахина гэсэн амлалтыг 
маань хүчирхэгжүүлдэг.

Мормоны Номын үндсэн зорилго бол тараагдсан 
Израилыг цуглуулах явдал юм. Ийнхүү цуглуулах 
нь Бурханы бүх хүүхдэд гэрээний зам дээр гарч, 
тэдгээр гэрээгээ эрхэмлэн дээдэлснээр Эцэгийн 
оршихуйд эргэн очих боломжийг олгодог. 
Бид хөрвөгчдөд наманчлалыг зааж, баптисм 
хүртээснээр тараагдсан Израилыг цуглуулдаг.

Мормоны Номд Израилын угсааны талаар 108 
удаа дурдсан байдаг. Мормоны Номын эхэнд 
Нифай “Учир нь, миний бүхий л зорилго бол 
Абрахамын Бурхан, мөн Исаакийн Бурхан, мөн 
Иаковын Бурханд ирж, аврагд хэмээн хүмүүнд 
ятгах нь болой”9 хэмээн заасан. Абрахам, Исаак, 
Иаковын Бурхан бол Хуучин Гэрээний Бурхан 
Есүс Христ юм. Бид Христийн сайн мэдээний 
дагуу амьдарч, Түүнд ирснээр аврагддаг.

Сүүлд нь Нифай ингэж бичсэн.
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“Тийм ээ, түүгээр үл барам эцэг минь ихийг 
өгүүлсэн билээ, харийнханы талаар, мөн түүнчлэн 
Израилын угсааны талаар, мөчрүүд нь хугаран 
бүх дэлхийн гадаргуугаар тараагдах тэр, чидуны 
модтой адилтгам байх буюу хэмээв. …

Мөн Израилын угсаа тараагдсаны дараа дахин 
хамтдаа нэгдэн цуглуулагдана; өөрөөр хэлбэл 
чухамдаа харийнхан Бурханы Сайн мэдээний 
бүрэн байдлыг хүлээн авсны дараа, чидуны 
модны унаган мөчрүүд буюу Израилын угсаанаас 
үлдэгсэд нь үүнд залгагдах болно, өөрөөр 
хэлбэл үнэн Мессиагийн, Их Эзэнийхээ болон 
Гэтэлгэгчийнхээ мэдлэгт орох болно.”10

Үүнтэй адил Мормоны Номын төгсгөлд 
бошиглогч Моронай гэрээнүүдийн маань талаар 
бидэнд “Та нар цаашид үл бусниулагдахын тул, 
Мөнхийн Эцэгийн Ай Израилын угсаа, та нартай 
хийсэн гэрээнүүд биелэгдэж болохын тулд, үүрд 
гадсаа бөхөлж мөн хилээ тэлэгтүн”11 хэмээн 
сануулан хэлсэн.

Ìөнхийн Ýцэгийн гэрээнүүд

Моронайн хэлсэн “Мөнхийн Эцэгийн гэрээнүүд” 
гэж юу вэ? Бид Абрахамын номоос ийнхүү уншиж 
болно.

“Миний нэр Иехова, мөн бибээр эхлэлээс 
төгсгөлийг мэднэ; тиймийн тул миний мутар чам 
дээр байх болно.

Мөн би чамаас агуу үндэстнийг бий болгох болно, 
мөн би чамайг хэр хэмжээнээс дээгүүр адисалж, 
мөн нэрийг чинь бүх үндэстнүүдийн дунд агуу 
болгох болно, чибээр өөрийнхөө дараах үр 
удамдаа тэд өөрсдийн гарт энэ тохинуулал хийгээд 
санваарыг бүх үндэстнүүдэд гэрчлэх адислал байх 
болно.”12

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон саяхан болж 
өнгөрсөн дэлхий даяарх нэвтрүүлгээр ийнхүү 
заасан юм. “Энэ бол гарцаагүй хожмын өдрүүд 
бөгөөд Их Эзэн Израилыг цуглуулах ажлаа 
яаравчлуулж байна. Тэрхүү цугларалт өнөөдөр 
дэлхий дээр болох хамгийн чухал зүйл юм. Хэр 
хэмжээ, ач холбогдол, сүр жавхлангийн хувьд 

юутай ч харьцуулшгүй. Хэрэв та нар сонговол мөн 
та нар хүсвэл үүний нэгэн томоохон хэсэг байж 
чадна. Та нар том, агуу, сүрлэг нэгэн үйлсийн 
томоохон хэсэг байж чадна.

Бид цугларалтын тухай ярихдаа дараах гол 
үнэнийг хэлж байгаа юм: Хөшигний хоёр талд 
байгаа буюу Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхэд бүр Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний захиасыг 
хөшигний хоёр талд сонсох эрхтэй гэсэн суурь 
үнэнийг хэлж байгаа юм. Тэд илүү ихийг олж 
мэдэхийг хүсэж байгаа эсэхээ өөрсдөө шийдэх 
ёстой.”13

Энэ бол Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд бидний хийж буй 
зүйл бөгөөд энэ нь дэлхийнхэнд Есүс Христийн 
сайн мэдээний талаарх ойлголтыг өгч, тэднийг 
хөрвүүлэхийг эрэлхийлдэг явдал юм. Бид бол 
“хожмын үеийн цуглуулагчид.”14 Бидний зорилго 
тодорхой. Ах, эгч нар аа, бид бүхнийг Моронайн 
амлалтыг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч, Мормоны 
Ном үнэн болохыг мэдэхээр залбирч, хариултаа 
авсныхаа дараа уг мэдлэгээ үгээрээ, юу юунаас 
илүү үйлдлээрээ хуваалцдаг хүмүүс гэдгээр маань 
мэддэг байх болтугай.

Ìормоны Íомын хөрвөлтөд гүйцэтгэдэг үүрэг

Мормоны Ном нь Есүс Христийн сайн мэдээний 
бүрэн байдлыг агуулдаг.15 Энэ нь биднийг Эцэгтэй 
гэрээ байгуулахад хүргэдэг бөгөөд уг гэрээгээ 
сахих юм бол бид Түүний хамгийн агуу бэлэг 
болох мөнх амьдралыг баттай хүлээн авах болно.16 
Мормоны Ном бол Бурханы бүх охин, хүүгийн 
хөрвөлтийн тулгуур чулуу юм.

Ерөнхийлөгч Нэлсоний үгийг дахин эш татъя. 
“Та нар … Мормоны Номоос өдөр бүр уншсанаар 
цугларалтын талаарх сургаал, Есүс Христ, Түүний 
Цагаатгал, сайн мэдээний бүрэн байдлын тухай 
Библи дээр гардаггүй үнэнээс суралцах болно. 
Мормоны Ном нь Израилын цугларалтын төвд 
байдаг. Үнэндээ, Мормоны Ном байхгүй байсан 
бол амлагдсан Израилын цугларалт болохгүй байх 
байсан.”17

Нифайчуудад амлагдсан адислалуудын талаар 
заахдаа хэлсэн Аврагчийн үгээр би үгээ өндөрлөе. 



78

“Мөн болгоогтун, та нар бол бошиглогчдын 
хүүхдүүд; мөн та нар бол Израилын угсааных; 
мөн Абрахамд хэлсэн нь: Мөн чиний үр удмаар 
дэлхийн бүх үндэстнүүд адислагдах болно хэмээн, 
та нарын эцэг өвгөдтэй Эцэгийн хийсэн гэрээнийх 
болой та нар.”18

Бид Бурханы охид, хөвгүүд, Абрахамын үр 
удам, Израилын угсаа гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бид Израилыг хамгийн сүүлчийн удаа 
цуглуулж байгаа бөгөөд үүнийг Их Эзэний 
Сүнстэй нэгдсэн, хөрвөлтийн хамгийн хүчтэй 
зэмсгүүдийн нэг болох Мормоны Номын хамт 
гүйцэтгэж байна. Биднийг Бурханы бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон удирддаг бөгөөд 
тэр өнөө үед Израилын цугларалтыг удирдан 
явуулж байгаа. Мормоны Ном бол үнэн. Энэ 
ном миний амьдралыг өөрчилсөн. Моронай 
болон бусад бошиглогчийн зуун зууны туршид 
амласнаар, энэ нь та нарын амьдралыг ч бас 
өөрчилж чадна гэдгийг би амлаж байна.19 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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2018 оны 6-р сарын 3), 4, HopeofIsrael.lds.org.

14. Иaков 5:72-ыг үзнэ үү.
15. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон: “Мормоны Ном ‘Есүс 

Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг’ (С ба Г 20:9) 
агуулдаг гэж Их Эзэн Өөрөө хэлсэн билээ. Энэ нь 
урьд өмнө илчлэгдсэн сургаал бүрийг агуулдаг гэсэн 
хэрэг биш юм. Энэ нь бидний авралд шаардлагатай 
тэдгээр сургаалын бүрэн байдлыг бид Мормоны 
Номоос олж болно гэсэн үг юм. Тэдгээр сургаалыг 
бүр хүүхдүүд ч гэсэн аврал, өргөмжлөлд хүрэх арга 
замуудыг ойлгож чадахаар энгийн байдлаар заасан 
байдаг” (Teachings: Ezra Taft Benson, 131).

16. Сургаал ба Гэрээ 14:7-г үзнэ үү.
17. Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, “Израилийн 

найдвар,” 7.
18. 3 Нифай 20:25 
19. Henry B. Eyring, “The Book of Mormon Will Change 

Your Life,” Liahona, Feb. 2004, 12–16-г үзнэ үү.
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Дэлхийн	саад	бэрхшээл	хуйларсан	үед	
тэвчээртэй	урагш	тэмүүл.	Мөн	Аврагчийн	
эдгээгч	хүч	танд	гэрэл,	ойлголт,	амар	амгалан,	
найдвар	авчирна.

2016 оны 3-р сарын 
22-ны өглөөний найман 
цаг болохоос өмнөхөн 
террористийн алан 
хядагч хоёр тэсрэх 
бөмбөг Брюсселийн 
нисэх онгоцны 
буудалд дэлбэлжээ. 
Ахлагч Ричард Норби, 
ахлагч Мэсон Вэллс, 
ахлагч Жозеф Эмпий 
гурав Фэнни Клэйн 
эгчийг Огайогийн 

Клийвлэндэд хийх номлолд нь үдэхээр нисэх 
онгоцны буудалд хүргэж өгөөд байв. Тэнд байсан 
хүмүүсээс гучин хоёр хүн амиа алдсан бөгөөд 
номлогчид бүгд шархадсан юм.

Хамгийн ноцтой шархадсан нь эхнэр Пэм 
Норбигийнхоо хамт үйлчилж байсан 66 настай 
ахмад номлогч, ахлагч Ричард Норби байжээ.

Ахлагч Норби тэр үеийн тухай дурсахдаа:

“Яг тэр мөчид юу болсныг би мэдсэн.
Өөрийнхөө аюулгүй байдлын төлөө би холдон 
гүйх гэж оролдсон боловч тэр даруй ойччихов. 
… Зүүн хөл минь нэлээн шархадсан байсныг би 
харлаа. Хоёр гараас хар өнгийн, бараг л аалзны 
тор шиг зунгааралдсан зүйл унжиж байхыг 
би [ажиглав]. Би тэр зүйлийг зөөлхөн татаад, 
зунгааралдсан зүйл биш, харин миний түлэгдсэн 
арьс байсныг мэдсэн. Өмссөн цагаан цамц маань 
ар нуруундаа авсан шархнаас болоод цусанд 
будагдан улаан болсон байв.

Дөнгөж сая болсон зүйлийн талаар оюун ухаандаа 
ухаарах мөчид миний байсан газрыг болон 
дөнгөж сая юу тохиолдсоныг мөн тэр үед миний 

юу мэдэрч байсныг Аврагч мэдэж байсан … гэсэн 
маш хүчтэй бодол төрсөн”1 хэмээн ярьсан юм.
 

Ричард Норби эхнэр Пэмийнхээ хамт хүнд хэцүү 
өдрүүдийг даван туулах хэрэгтэй болов. Түүнийг 
эмнэлгийн аргаар зориуд унтаа байдалд байлгаж 
байсан ба тэрээр хагалгаа, хурц халдварууд болон 
ямар ч тодорхойгүй эргэлзээтэй нөхцөл байдлыг 
туулсан.

Ричард Норби амьд гарсан хэдий ч амьдрал нь 
урьдынхаас огт өөр болов. Хоёр жил хагасын 
дараа түүний шарх бүрэн аниагүй, эдгэрсээр л 
байсан ба хөлнийнх нь байхгүй болсон хэсгийг 
бэхэлгээ орлож байв. Мөн түүний хувьд алхам бүр 
нь Брюсселийн нисэх онгоцны буудал руу очсон 
тэр үеийн өмнөхөөс огт өөр болжээ.
 

Энэ зүйл яагаад Ричард, Пэм Норби хоёрт 

Шархадсан тэд

ÀÕËÀÃ× ÍÈÉË Ë.ÀÍÄÝÐÑÝÍ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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тохиолдсон байж болох вэ?2 Тэд энэ номлолоосоо 
өмнө Зааны Ясан Эрэгийн улсад номлолд 
үйлчилсэн байсан бөгөөд гайхамшигтай сайхан 
гэр бүлтэй байсан. Хэн ч, “Шударга биш байна! 
Яав ч ийм юм байж таарахгүй. Тэд Есүс Христийн 
сайн мэдээнд амьдралаа зориулсаар байтал 
яахаараа ийм зүйл яаж тохиолдож байна аа?” гэж 
хэлэх нь ойлгомжтой байх байлаа.

Ýнэ бол мөнх бус амьдрал билээ

Нарийн ширийн зүйл нь янз бүрийн зүйл 
байж болох хэдий ч эмгэнэлт явдал, төсөөлж ч 
байгаагүй сорилт, хүндрэл бэрхшээл гээд бие 
махбод, сүнслэг байдлын асуудлуудын аль аль нь 
бид бүгдэд ирдэг.

Өглөө намайг чуулганы энэ хуралдаанаар 
үг хэлж буй хүмүүсийн тухай бодож байхад 
тэдний хоёрынх нь хүүхэд, гурвынх нь ач зээ 
тэнгэрлэг гэр рүүгээ зуурдаар буцсан болохыг нь 
мэдсэн. Хэн ч өвчин шаналал, уйтгар гунигаас 
хэлтрүүлэгдэхгүй. Энэ дэлхий дээрх бидний 
хайртай нэгэн тэнгэр элч болох Барбара Баллард 
эгч яг энэ долоо хоногт хөшигний цаад тал руу 
тайван амгалан одлоо. Ерөнхийлөгч Баллард аа, 
энэ өглөө таны хэлсэн гэрчлэлийг бид хэзээ ч 
мартахгүй.

Бид аз жаргалыг эрж хайдаг. Бид амар амгаланг 
хүсдэг. Бид хайранд найддаг. Мөн Их Эзэн бидний 
дээрээс арвин их адислалыг цутгадаг. Гэхдээ баяр 
баясал, аз жаргалтай зэрэгцэн нэг зүйл тодорхой 
байдаг нь таны бодгаль шархдах он жил, өдөр 
хоног, цаг, хором мөчүүд тохиосоор байх болно.

Судрууд бид гашууныг болон амттаныг амсах3 
бөгөөд “бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй”4 
хэмээн заадаг. Есүс “[Эцэг тань] Өөрийнхөө нарыг 
хорон муу болоод сайн хүмүүс дээр мандуулж, 
зөвт болоод зөвт бус хүмүүс дээр бороо оруулдаг 
юм”5 хэмээн айлдсан.

Бодгалийн шарх баян эсвэл ядууд, нэг соёл, нэг 
үндэстэнд эсвэл нэг үеийнхэнд л нийтлэг байдаг 
юм биш. Шарх бол энэхүү мөнх бус туршлагаасаа 
бидний суралцахаар хүлээн авдаг зүйлийн нэг 
хэсэг юм.

Зөв шударга хүмүүс халдашгүй дархлаатай биш

Миний өнөөдөр та бүхэнд өгөх гэсэн захиас 

бол, нэн ялангуяа Бурханы зарлигуудыг дагадаг, 
Бурханд өгсөн амлалтандаа хүрдэг мөн санаанд 
оромгүй, зовиур шаналал бүхий асуудал, 
бэрхшээлтэй Норбигийн адил нүүр тулж буй 
дэлхий даяарх бусад эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, 
хүүхдүүдэд зориулагдаж байгаа юм.

Шарх шаналал нь байгалийн гамшиг, золгүй 
осол аваар зэргийн улмаас бидэнд ирж болно. 
Ийм шарх шаналал нь үнэнч шударга хань ижил, 
үр хүүхдүүдийнхээ амьдралыг орвонгоор нь 
эргүүлсэн үнэнч бус эхнэр, нөхрөөс болж ирж 
болно. Ийм шарх шаналал нь сэтгэл гутралын 
харанхуй, бүүдгэр байдал, хэлж ирдэггүй өвчин, 
хайртай хэн нэгнээ цаг бусаар алдах үед мэдрэх 
шаналал, гэр бүлийнх нь хэн нэгний итгэлээ 
үгүйсгэсний улмаас ирэх гунихрал, нөхцөл байдал 
мөнхийн ханийг нь авчирдаггүй үед мэдрэх 
ганцаардал эсвэл зүрх зүсэм, сэтгэл шаналгасан 
”нүдээр харж чадахгүй [гуниг]”6-т автсан өөр 
бусад хэдэн зуун саад бэрхшээлээс болж ирж 
болно.

Бидний хүн нэг бүр хүндрэл бэрхшээл бол бидний 
амьдралын нэгээхэн хэсэг гэж ойлгодог хэдий 
ч хувь хүн бүрийн хувьд бэрхшээл ирэх үед 
цочирдолд ордог. Бид сандарч түгшихгүйгээр, 
бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Төлөөлөгч Петр 
“Та нарыг сорихын тулд дунд чинь ирдэг галт 
сорилтод ямар нэгэн хачирхалтай юм та нарт 
тохиолдсон мэт бүү гайх”7 хэмээн хэлсэн. Аз 
жаргал, баяр баясгалангийн хурц тод өнгөтэй 
зэрэгцээд саад бэрхшээл, эмгэнэл, уй гашуудлын 
хар бараан өнгө Эцэгийн төлөвлөгөөний сүлжмэл 
нэхээс болж гүн гүнзгий шингэсэн байдаг. Ийм 
бэрхшээл хүнд хэцүү хэдий ч олон тохиолдолд 
бидний агуу багш болдог.8

Хиламаны 2060 залуу дайчны тухай гайхамшигтай 
түүхийг бид ярьж байхдаа “Бурханы сайн 
сайхны дагуу, мөн бидний үлэмж гайхширал мөн 
түүнчлэн бүх их цэргийн маань баяслыг төрүүлэн, 
тэднээс мөхсөн бодгаль нэгээхэн ч байсангүй” 
гэсэн судрыг эш татах дуртай.

Гэхдээ уг өгүүлбэр “тэдний дунд олон шарх 
аваагүй нэг ч бодгаль байсангүй”9 хэмээн 
үргэлжилдэг. 2060 дайчин бүгд олон шарх авсан 
бөгөөд бидний хүн нэг бүр амьдралын тэмцэл 
тулаанд бие махбод, сүнслэг байдлын хувьд эсвэл 
хоёулангаар нь шархдах болно.
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Åсүс Õрист бол бидний сайн санаат самари хүн

Гэхдээ таны бодгалийн шарх хэдий хэр гүн 
гүнзгий байсан, ямар учир шалтгаантай, хаана 
эсвэл хэзээд бий болсон, хэр хэр урт эсвэл богино 
хугацаагаар үргэлжилсэн байлаа ч та сүнслэг 
байдлын хувьд мөхөх ёсгүй. Хэзээ ч бүү бууж өг. 
Та сүнслэг байдлын хувьд давж гаран, итгэлээрээ 
болон Бурханд найдах найдвараараа дэвжиж 
цэцэглэхээр төлөвлөгдсөн.

Бурхан бидний сүнсийг Өөрөөс нь хамааралгүй 
байхаар бүтээгээгүй. Бидний Их Эзэн Аврагч 
Есүс Христ Цагаатгалынхаа тоо томшгүй бэлгээр 
дамжуулан биднийг үхлээс аварч, наманчлалаар 
дамжуулан бидний гэм нүглийн өршөөлийг 
санал болгодог төдийгүй бидний шархадсан 
бодгалиудын гуниг хийгээд шаналлаас аврахад 
бэлэн зогсож байдаг.10

Аврагч бол бидний сайн санаат самари11 хүн 
бөгөөд “шаналсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгээхээр” 
илгээгдсэн.12 Бусад хүн бидний хажуугаар 
өнгөрөн явах үед Тэрээр ирдэг. Тэрээр биднийг 
хайрлан энэрч, шархан дээр маань эдгээгч гавраа 
тавьж, боодог. Тэр биднийг өргөн авч явдаг. 
Тэрээр биднийг харж халамжилдаг. Тэрээр 
биднийг “Надад ир … би [та нарыг] эдгээх 
ажгуу”13 хэмээн дууддаг.

“Мөн [Есүс] … бүх төрлийн өвчин мөн 
зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг [тэвчих болно]; 
мөн энэ нь тэр өөрийн хүмүүсийн шаналал мөн 
[өвчнүүдийг маань] өөр дээрээ авч] … нигүүслээр 
дүүргэгдэж болохын тулд [юм].”14

Гунигт хүмүүс та нар хаа ч явсан ирцгээ.
Нигүүлслийн суудлын өмнө ирж, сөгдөгтүн.
Шаналсан зүрхээ авч ирж, зовлонгоо энд ярь.
Тэнгэр анагаахгүй шаналал гэж дэлхийд үгүй.15

Маш их шаналж зовж байх үед нь Их Эзэн 
бошиглогч Иосеф Смитэд “Эдгээр бүх зүйлс 
чамд туршлага суулгах болно мөн чиний сайн 
сайхны төлөө байх болно”16 хэмээн хэлсэн. Өвчин 
шаналал авчирсан шарх хэрхэн бидний сайн 
сайхны төлөө байж болох билээ? Дэлхийн саад 
бэрхшээл хуйларсан үед тэвчээртэй урагш тэмүүл. 
Мөн Аврагчийн эдгээгч хүч танд гэрэл, ойлголт, 
амар амгалан, найдвар авчирна.17

Õэзээ ч бүү бууж өг

Бүх зүрх сэтгэлээрээ залбир. Есүс Христэд болон 
Түүнийг бодит гэдэгт мөн Түүний ач ивээлд итгэх 
итгэлээ хүчирхэгжүүл. Түүний “Миний нигүүлсэл 
чамд хангалттай. Учир нь мөхөс байдал дотор 
Миний хүч бүрэн төгс болно”18 хэмээн хэлсэн 
үгнээс зууран барь.

Наманчлал бол сүнсний хүчтэй эм гэдгийг сана.19 
Зарлигуудыг дага. Аврагчийн “Би та нарыг 
өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ”20 хэмээн 
амласныг санан, Тайвшруулагчийг хүлээн авахуйц 
зохистой бай.

Ариун сүм дэх амар амгалан нь шархадсан 
бодгалиудад тайвшруулагч гавар болдог. Их 
Эзэний өргөөнд аль болох ойр ойрхон ирж, 
шархалсан зүрхээ мөн гэр бүлийнхнийхээ нэрсийг 
авч очиж бай. Ариун сүм мөнх бус амьдралын 
маань богинохон мөчийг мөнх амьдралын өргөн 
дэлгэц рүү тусгадаг.21

Энэ амьдралын өмнөх амьдралдаа та зохистой 
байснаа нотолсон гэдгээ санаад, эргэн хар. Та 
бол Бурханы зоригтой хүүхэд бөгөөд Түүний 
тусламжтайгаар та энэхүү унасан дэлхийн 
тулалдаанд ялан дийлж чадна. Та үүнийг урьд 
өмнө нь хийсэн. Одоо дахин хийж чадна.

Урагшаа хар. Танд учирсан бэрхшээл, уй гашуу 
үнэхээр бодитой боловч мөнхөд үргэлжлэхгүй.22 
Таны харанхуй шөнө өнгөрнө. Учир нь “Хүү 
жигүүрэндээ анагаах чадлыг эзэмдэн бос[сон].”23

Норбигийнхон “Бид заримдаа сэтгэлээр унадаг 
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ч энэ байдалдаа үргэлжлүүлэн цааш хэвээр 
үлдэхийг хэзээ ч зөвшөөрдөггүй”24 гэж хэлж 
байсан. Төлөөлөгч Паул “Бид бүх талаараа 
зовдог боловч, няцардаггүй. Хавчигддаг боловч 
хаягддаггүй, цохигддог боловч мөхдөггүй”25 
хэмээн хэлсэн. Та туйлдаж магадгүй ч, хэзээ ч бүү 
бууж өг.26

Та өөрөө хэдий шархдаж шаналсан ч “хэн Миний 
төлөө өөрийн амийг алдана, тэр хүн түүнийгээ 
олно”27 хэмээх Аврагчийн амлалтад найдан, 
зөнгөөрөө бусдад туслах болно. Шархадсан 
бусдыгаа асарч халамжилж байгаа шархадсан 
хүмүүс газар дэлхий дээрх Бурханы тэнгэр элчүүд 
юм.

Бид хэдхэн мөчийн дараа бидний хайрт бошиглогч 
бөгөөд Есүс Христэд итгэх итгэлдээ мятаршгүй 
хүн, итгэл найдвар, амар амгалангийн нэгэн, 
Бурханд хайрлагдсан ч бодгалийн шаналал 
шархнаас хэлтрүүлэгдээгүй ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоний хэлэх үгийг сонсох болно. 

1995 онд түүний охин Эмили хөл хүндтэй 
байхдаа хорт хавдартай гэж оношлогджээ. Түүний 
эрүүл чийрэг хүүхэд мэндлэхэд найдвар тээж, аз 
жаргал амссан өдрүүд үргэлжлэв. Гэтэл хавдар 
сэдэрч, тэдний хайртай Эмили нь гучин долоон 
нас хүрээд дөнгөж хоёр долоо хоногийн дараа, 
хайртай нөхөр, таван бяцхан үрээ ардаа орхин, энэ 
хорвоогоос хальжээ.
 

Түүнийг нас барсны дараахан, ерөнхий чуулган 
дээр ахлагч Нэлсон “Охиныхоо төлөө илүү 
ихийг хийж чадсан ч болоосой хэмээх хүсэлтэй 
минь зэрэгцэн гашуудлын нулимс урсаж байна. 
Хэрэв надад амилуулалтын хүч байсан бол би 

[түүнийгээ] буцаан авчрахыг хүсэх байсан. … 
[Гэхдээ] Есүс Христ тэдгээр түлхүүрийг атгадаг 
бөгөөд тэдгээрийг Эмилигийн төлөө … бусад бүх 
хүний төлөө Их Эзэний хүссэн цагт ашиглана”28 
хэмээн аминчлан ярьсан билээ.
 

Өнгөрсөн сард Пуэрто Рикогийн гэгээнтнүүд 
дээр айлчилж очин, өнгөрсөн жилийн болсон хар 
шуурганы учруулсан сүйрлийн талаар санаж, 
хайр, энэрлээр ярьж байхдаа ерөнхийлөгч Нэлсон:

“[Энэ] бол амьдралын нэгээхэн хэсэг юм. Ийм 
учраас бид энд байгаа. Бид бие махбодтой болж, 
туршигдан, соригдохоор ирсэн. Эдгээр туршилт, 
сорилтын зарим нь бие махбодынх, зарим нь 
сүнснийх байдаг бол та нарт энд учирсан зовлон 
бэрхшээл бие махбод, сүнсний аль алиных 
байлаа.29

Та нар бууж өгөөгүй байна. Бид та нараар [маш 
их] бахархаж байна. Итгэлтэй гэгээнтнүүд та нар 
маш ихийг алджээ, гэхдээ энэ бүхнийг туулахдаа 
та нар Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээ 
хүчирхэгжүүлсэн.30

Бурханы зарлигуудыг дагаснаараа бид хамгийн 
хэцүү нөхцөл байдал дунд ч гэсэн баяр баяслыг 
олж чадна”31 хэмээн хэлсэн.

Óрсах нулимс бүрийг арчих болно

Ах, эгч нар минь ээ, Их Эзэн Есүс Христэд итгэх 
итгэлээ өсгөн нэмэгдүүлэх нь та нарт нэмэлт хүч 
чадал, илүү агуу найдварыг авчрах болно гэдгийг 
би амлаж байна. Зөв шударга та нарын хувьд 
бидний бодгалийг Эдгээгч Өөрийн цагт, Өөрийн 
арга замаар таны бүх шархыг эдгээх болно.32 
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Түүний тайвшрал, амар амгалан, өнө удаан 
үргэлжлэх найдварт хэчнээн гүн гүнзгий, өргөн 
цар хүрээтэй, зовиур шаналгаатай байсан ч
бүхий л шударга бус байдал, хавчлага шахалт, 
зовлон бэрхшээл, уйтгар гуниг, өвчин шаналал, 
шарх сорви багтах бөгөөд Тэрээр биднийг 
Өөрийнхөө оршихуйд сорвитой мутраа дэлгэн 
урин залах болно. Тэрхүү өдөр төлөөлөгч 
Иохан “үлэмж их зовлонгоос гарч ирэгсэд”33 
болох зөв шударга хүмүүс “Бурханы сэнтийн 
өмнө … цагаан өмсгөлтэйгөөр” зогсоно. Хурга 
“[биднийг] хариулах бөгөөд … Бурхан [та нарын] 
нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно”34 
хэмээн гэрчилнэ. Ийм өдөр ирэх болно. Би Есүс 
Христийн нэрээр ийн гэрчилж байна, амен. 
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Есүс	Христ	Сүмийг	Өөрийнхөө	нэрээр	нэрлэхэд	
биднийг	чиглүүлж	удирдсан,	учир	нь	энэ	бол	
Түүний	хүчээр	дүүргэгдсэн	Түүний	Сүм	юм.

Хайрт ах, эгч нар 
минь, энэ үзэсгэлэнтэй 
сайхан Хүндэтгэлийн 
өдөр бид Их Эзэнээс 
ирсэн олон адислалдаа 
хамтдаа баясаж байна. 
Бид Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн 
мэдээний тухай та 
нарын гэрчлэлд болон 
Түүний гэрээний зам 
дээр үлдэх юм уу эргэн 
ирэхийн тулд гаргасан 

золиослолуудад мөн Түүний Сүмд зориулсан 
үйлчлэлийн тань төлөө маш их талархаж байна.

Өнөөдөр би та нартай нэгэн тун чухал асуудлын 
талаар зайлшгүй ярих ёстой гэж мэдэрлээ. Хэдэн 
долоо хоногийн өмнө би Сүмийн нэрийг зөв хэлэх 
тухай нэгэн мэдэгдэл гаргасан билээ.1 Их Эзэн 
Өөрийн Сүмийн буюу Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн төлөө илчилсэн 
нэр хэчнээн чухал болохыг оюун санаанд минь 
ойлгуулан мэдрүүлсэн учраас би үүнийг хийсэн.2

Та нарын хүлээж байсанчлан, энэ мэдэгдэлд 
болон шинэчлэгдсэн хэв маягийн удирдамжинд3 
янз бүрийн хариу үйлдэл үзүүлж байна. Олон 
гишүүн өөрсдийн блог, олон нийтийн сүлжээний 
хуудсан дээрээ Сүмийн нэрийг тэр даруй засаж 
бичсэн. Бусад нь дэлхий дээр болж байгаа энэ бүх 
зүйлийн хажуугаар ямар нэгэн ийм “авцалдаагүй” 
зүйлийг яагаад онцлох хэрэгтэй гэж хэмээн 
гайхсан. Мөн зарим нь огт бүтэхгүй юмыг 
оролдоод яах ч юм билээ гэж хэлсэн. Бид энэ 
асуудалд яагаад ийм нухацтай санаа тавих ёстойг 

би тайлбарлая. Гэвч эхлээд энэ хичээл зүтгэл 
чухам ямар зүйл биш вэ гэдгийг хэлье.

• Энэ бол нэр өөрчилж буй хэрэг биш юм.
• Энэ нь худалдааны тэмдэгт шинэчилж байгаа 

хэрэг биш.
• Энэ бол өнгөлөн далдлалт биш.
• Энэ бол илүү зан гаргаж байгаа хэрэг биш.
• Энэ бол авцалдаагүй зүйл биш.

Харин энэ бол зөв болгож байгаа хэрэг юм. Энэ 
бол Их Эзэний зарлиг. Иосеф Смит сэргээгдсэн 
Сүмийг өөрөөрөө нэрлээгүй. Мормон ч мөн адил. 
“Учир нь эцсийн өдрүүдэд миний сүм ийн, бүр 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой”4 хэмээн Аврагч 
Өөрөө хэлсэн билээ.

Үүнээс хамаагүй өмнө, МЭ 34 онд амилсан Их 
Эзэн Америк тивд айлчилж байхдаа Өөрийн 
Сүмийн гишүүдэд адил зааварчилгааг өгсөн. Тэр 
үед Тэрээр: 

“Тиймийн тул та нар сүмийг миний нэрээр нэрлэх 
болно; …

Мөн энэ нь миний нэрээр нэрлэгдэхгүй аваас 
яахан миний сүм байх билээ? Учир нь хэрэв 
сүм Мосегийн нэрээр нэрлэгдсэн байвал энэ 
нь Мосегийн сүм; эсвэл хэрэв энэ нь хүмүүний 
нэрээр нэрлэгдсэн байвал уг сүм нь хүмүүний сүм 
байна; харин энэ нь миний нэрээр нэрлэгдвэл, … 
тэгвэл энэ нь миний сүм мөн”5 хэмээн хэлсэн.

Тиймээс Сүмийн нэр дээр харилцан тохиролцоо 
гэж байхгүй юм. Аврагч Өөрийнх нь Сүм ямар 
нэрээр нэрлэгдэх ёстойг тодорхой хэлэхдээ, тэр 
ч бүү хэл Тэрээр тунхаглалаа “миний сүм ийн 
… нэрлэгдэх ёстой” хэмээн эхэлснээрээ үүнд 
нухацтай хандаж байв. Хэрэв бид хочилсон 

Сүмийн зөв нэр
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нэрүүдийг хэрэглэж, хүлээн зөвшөөрч эсвэл бүр 
тэдгээр хочилсон нэрийг өөрсдөө дэмжвэл Тэр 
гомдох болно.

Нэрэнд учир байна уу эсвэл энэ тохиолдолд 
хочилсон нэрэнд учир байна уу? “ХҮГ Сүм,” 
“Мормоны Сүм” эсвэл “Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм” зэрэг Сүмийн хочилсон 
нэрүүдийг авч үзвэл хамгийн чухал зүйл нь гэвэл 
Аврагчийн нэр байхгүй байгаа явдал билээ. 
Их Эзэний Сүмээс Их Эзэний нэрийг авч хаях 
нь Сатаны томоохон ялалт юм. Бид Аврагчийн 
нэрийг хэрэглэхгүй байснаар Есүс Христийн 
бидний төлөө хийсэн бүхнийг, тэр тусмаа Түүний 
Цагаатгалыг өөрийн эрхгүй үл тоодог.

Үүнийг Түүний алсын хараагаар бодоод үзье. 
Тэрээр мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд Хуучин 
Гэрээний Бурхан, Иехова байсан. Тэр Эцэгийнхээ 
удирдлаган доор энэ болон бусад дэлхийн Бүтээгч 
байсан.6 Тэрээр Эцэгийнхээ хүсэлд захирагдаж, 
өөр хэн ч хийж чадахгүй зүйлийг Бурханы бүх 
хүүхдэд зориулан хийхийг сонгожээ. Тэрээр алдар 
суугаа орхин, Эцэгийн Төрсөн Ганц Хүү болон 
дэлхий дээр махбодтой болж ирээд, балмадаар 
доромжлуулж, басамжлуулж, нулимуулж, 
ташуурдуулсан билээ. Гетсеманийн цэцэрлэгт 
Аврагч маань бүхий л өвчин, гэм нүглийг мөн 
та нарын төдийгүй миний, мөн амьдарч байсан 
эсвээс амьдрах бүгдийн хэзээ нэгэн цагт мэдрэх 
бүх зовлон зүдгүүр, шаналлыг Өөртөө авсан. 
Улам бүр шаналган зовоох ачаанаас болж Түүний 
сүв бүрээс цус шүүрсэн билээ.7 Энэ бүх зовлон 
шаналал Түүнийг Калваригийн загалмай дээр 
харгисаар цовдлогдох үед улам гаарсан.

Эдгээр шаналант тохиолдлоор буюу Түүний 
хэмжээлшгүй Цагаатгалаар дамжуулан Тэр мөнх 
бус амийг бүгдэд өгч, наманчлах нөхцөлтэйгөөр 
бидний хүн тус бүрийг гэм нүглийн нөлөөллөөс 
гэтэлгэсэн юм.

Аврагчийг амилсны дараа болон Түүний 
төлөөлөгчдийг нас барсны дараа дэлхий олон 
арван жилийн турш харанхуйд автав. Тэгээд 1820 
онд Бурхан Эцэг Өөрийн Хүү Есүс Христийн хамт 
бошиглогч Иосеф Смитэд үзэгдсэнээр Их Эзэний 
Сүмийн сэргээлт эхэлсэн.

Түүний тэвчсэн бүгдийн дараа, Түүний хүн 
төрөлхтний төлөө хийсэн бүгдийн дараа бид 
Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмийг өөрөөр нэрлэх 
бүрдээ Есүс Христийн ариун нэрийг хассаныг 
мөн үүнийг санаандгүй байдлаар үг дуугүй хүлээн 
зөвшөөрснийг олж мэдээд, би ихэд халаглалаа.

Ням гараг бүр бид ариун ёслолоос зохистойгоор 
хүртэхдээ Тэнгэрлэг Эцэгт Түүний Хүү Есүс 
Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах хүсэлтэй 
байгаагаа гэрчилсэн ариун амлалтаа шинэчилдэг.8 
Бид Түүнийг дагаж, наманчилж мөн зарлигуудыг 
нь дагаж, үргэлж Түүнийг санана гэж амладаг.

Бид Их Эзэний нэрийг Түүний Сүмээс 
хассанаараа Түүнийг амьдралынхаа гол хэсгээс 
санамсаргүй авч хаяагүй байгаа?

Аврагчийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах гэдэг нь 
бусдад үйл хөдлөл, үг хэлээрээ Есүс бол Христ 
гэдгийг тунхаглаж, гэрчлэхийг хэлдэг. Бид 
Өөрийнх нь нэрээр нэрлэгдсэн Түүний Сүмийн 
нэрэнд Аврагчаа хамгаалж чадаагүй атлаа 
биднийг “мормончууд” хэмээн дуудах хэн нэгнийг 
гомдоохоосоо тэгтлээ айж байна уу?

Хэрэв хувь хүн болон хүмүүс биднийг 
цэвэршүүлэх, эдгээх, хүчирхэгжүүлэх, өсгөн 
нэмэгдүүлэх, цаашлаад биднийг өргөмжлөх Есүс 
Христийн Цагаатгалын хүчинд нэвтрэн орох ёстой 
бол Түүнийг тэр хүчний эх сурвалж гэдгийг маш 
тодорхой хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Бид Түүний 
Сүмийг зарлигласан нэрээр нь нэрлэснээр үүнийг 
эхэлж чадна.

Дэлхийнхний ихэнхийн хувьд, Их Эзэний Сүм 
одоогоор “Мормоны Сүм” гэдгээр харагддаг. 
Гэвч Их Эзэний Сүмийн гишүүд бидний хувьд 
тэргүүнд нь хэн зогсдогийг мэднэ. Есүс Христ 
Өөрөө зогсдог. Харамсалтай нь, Мормон 
хэмээх нэр томьёог сонссон олон хүн биднийг 
Мормоныг шүтдэг гэж боддог. Тийм биш! Бид тэр 
Америкийн эртний агуу бошиглогчийг хүндэтгэн 
дээдэлдэг.9 Харин бид Мормоны шавь нар биш. 
Бид бол Их Эзэний шавь нар.

Сүм сэргээгдсэн эхний өдрүүдэд Moрмоны Сүм 
болон мoрмончууд10 гэдэг нэр томьёо эдгээр 
хожмын өдөр Есүс Христийн Сүмийн сэргээлт 
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дэх Бурханы мутрыг оргүй алга болгох зорилгоор 
хэлсэн харгис болоод доромжилсон нэр томьёоны 
зүйрлэл байсан юм.11

Ах, эгч нар аа, Сүмийн зөв нэрийг сэргээхийг 
эсэргүүцсэн дэлхийн тайлбар дүгнэлт их бий. 
Бидний амьдарч байгаа цахим ертөнц Их Эзэний 
Сүмийн тухай мэдээллийг төдийгүй хэрэгтэй 
мэдээллээ бараг тэр даруй олоход бидэнд тусалдаг 
хайлтын хэрэгслийг оновчтой болгосон учраас 
шүүмжлэгчид энэ үед алдааг засах нь ухаалаг бус 
гэж хэлдэг. Бусад нь бид “мормончууд” болон 
“Мормоны Сүм” гэдгээрээ нийтэд танигдсан 
учраас үүнийгээ хамгийн сайн ашиглах ёстой гэж 
боддог.

Хэрэв энэ нь хүмүүний байгуулсан байгууллагын 
худалдааны тэмдэгтийн тухай яриа бол эдгээр 
тайлбар байж болно. Гэвч энэ нь Их Эзэний 
Сүм тул энэ чухал хэрэгт бид Их Эзэн рүү 
харж, Түүний зам хүмүүний замаас хэзээд өөр 
байсан, өөр байдаг, өөр ч байх болно гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрдөг. Хэрэв бид тэвчээртэй байж 
мөн өөрсдийн хийх зүйлийг сайн хийвэл Их 
Эзэн биднийг энэ чухал даалгаврыг гүйцэтгэхэд 
удирдах болно. Эцсийн эцэст, Их Эзэн Нифайд 
далайг гатлан гарах усан онгоц барихад нь 
тусалсан шиг Түүний хүслийг эрэлхийлдэг 
тэдгээр хүнд тусалдгийг бид мэднэ.12

Бид эдгээр алдааг засахаар хичээхдээ эелдэг 
бөгөөд тэвчээртэй байхыг хүсэх болно. 
Хариуцлагатай мэдээллийн хэрэгслүүд бидний 
хүсэлтэд хариулахдаа уриалгахан хандах болно.

Өмнөх Ерөнхий чуулгануудын нэгэнд ахлагч 
Бенжамин Де Хоёс ийм нэгэн тохиолдлын тухай 
ярьсан. Тэрээр 

“Хэдэн жилийн өмнө [хамтрагч бид хоёрыг] 
Мексик дэх Сүмийн олон нийттэй харилцах 
албанд үйлчилж байхад радиогийн нэвтрүүлэгт 
ярилцлага өгөхийг урьсан юм. … [Нэвтрүүлгийн 
найруулагчдын нэг] [биднээс] ‘Танай сүм яагаад 
ийм урт нэртэй байдаг юм бэ?’ … гэж асуулаа.

Хамтрагч бид хоёр энэ асуултыг тавьсанд 
баяртай байлаа. Сүмийн нэрийг ямар нэгэн хүн 
сонгоогүй, харин Аврагч өгсөн … хэмээн … бид 

тайлбарласан юм. Нэвтрүүлгийн найруулагч тэр 
даруй эелдгээр, ‘Бид энэ нэрийг хүндэтгэлтэйгээр 
хэлэх болно’ гэлээ”13 гэж өгүүлсэн.

Энэ тайлан загвар болж байна. Олон жилийн турш 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн алдаануудыг аажмаар нэг 
нэгээр нь зөв болгоход хувь хүний зүгээс хамгийн 
сайн хичээл зүтгэл шаардагдана.14 Дэлхийн бусад 
хүн зөв нэрээр нэрлэж дуудах хичээл зүтгэлийг 
маань дагаж эсвэл дагахгүй ч байж мэднэ. Гэвч 
хэрэв дэлхийн ихэнх хүн Сүмийг болон түүний 
гишүүдийг буруу нэрлээд, бид мөн адил ингэж 
нэрлэдэг бол сэтгэлээр унах нь бидний хувьд 
шударга бус байх болно.

Үүнд манай шинэчлэгдсэн загварын удирдамж тус 
болно. Энд дурдсанаар “Сүмийг нэрийг хамгийн 
эхэнд дурдахдаа ‘Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм’ гэсэн бүтэн нэрийг ашиглах 
нь зүйтэй. Товчлох [хоёр дахь] шаардлага гарвал 
“Сүм” юм уу “Есүс Христийн Сүм” гэдэг нэрийг 
ашиглаж болно. Түүнчлэн ‘Есүс Христийн 
сэргээгдсэн Сүм’ гэдэг нэрийг хэрэглэх нь зөв 
зүйтэй бөгөөд үүнийг дэмжинэ.”15

Хэрэв хэн нэг нь “Та Мормон уу?” гэж асуувал та 
“Хэрэв та намайг Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн үү гэж асууж 
байгаа бол тийм ээ, би мөн!” гэж хариулж болно.

Хэрэв “Та хожмын үеийн гэгээнтэн үү?”16 гэж 
хэн нэг нь асуувал та ”Тийм ээ, би мөн! Би Есүс 
Христэд итгэдэг бөгөөд Түүний сэргээгдсэн 
Сүмийн гишүүн” хэмээн хариулж болно.

Хүндэт ах, эгч нар минь, Их Эзэний Сүмийн зөв 
нэрийг сэргээхийн тулд бид хамгийн сайнаараа 
хичээвэл мөн энэ нь Түүний Сүм болохоор Тэрээр 
хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн17 тэргүүн дээр 
урьд өмнө хэзээ ч үзэгдэж байгаагүйгээр Өөрийн 
хүч, адислалуудыг асгах болно гэдгийг би амлая. 
Бид Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
адислалуудыг үндэстэн, ястан, хэлтэн мөн хүмүүс 
болгонд хүргэж, Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтэд 
дэлхийг бэлдэхэд туслах Бурханы тухай мэдлэгтэй 
мөн хүчтэй байх болно.

Тиймээс, нэрэнд юу оршино вэ? Хариулт нь юу 
вэ гэвэл, Их Эзэний Сүмийн нэрэнд “Бүх зүйл!” 
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орших болно. Есүс Христ Сүмийг Өөрийнхөө 
нэрээр нэрлэхэд биднийг чиглүүлж удирдсан, учир 
нь энэ бол Түүний хүчээр дүүргэгдсэн Түүний 
Сүм юм.

Бурхан амьдыг би мэднэ. Есүс бол Христ. Тэр 
өнөөдөр Өөрийн Сүмийг удирддаг. Би энэ бүхнийг 
Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Сүүлийн долоо хоногуудад Сүмийн янз бүрийн алба 
хэлтэс болон удирдагчид энэ ажлыг гүйцэтгэхийн 
тулд шаардлагатай арга хэмжээг авч эхлээд байгаа 
билээ. Ирэх саруудад энэ чухал асуудлын талаарх 
нэмэлт мэдээллүүдийг өгөх болно. (Рассэлл М.Нэлсон 
“Сүмийн нэр” [албан мэдэгдэл, 2018 оны 8-р сарын 
16], mormonnewsroom.org.)

2. Сүмийн өмнөх ерөнхийлөгчид үүнтэй адил 
хүсэлтүүдийг гаргаж байсан. Жишээлбэл. 
Ерөнхийлөгч Жорж Алберт Смит “Үүнийг Мормоны 
Сүм хэмээн нэрлэж, Их Эзэний урмыг бүү хугал. 
Тэрээр үүнийг Мормоны Сүм хэмээн нэрлээгүй” 
гэж хэлсэн байдаг (in Conference Report, Apr. 1948, 
160–61).

3. “Загварын удирдамж—Сүмийн нэр,” mormonnews-
room.org-оос үзнэ үү.

4. Сургаал ба Гэрээ 115:4 
5. 3 Нифай 27:7–8 
6. Moсе 1:33-ыг үзнэ үү.
7. Сургаал ба Гэрээ 19:18-ыг үзнэ үү.
8. Моронай 4:3; Сургаал ба Гэрээ 20:37, 77-г үзнэ үү.
9. Мормон бол Мормоны Номыг бичсэн дөрвөн гол 

зохиогчийн нэг бөгөөд бусад нь Нифай, Иаков, 
Моронай нар билээ. Мормоны Номын сүнслэгээр 
өдөөгдсөн орчуулагч болох бошиглогч Иосеф 
Смитийн адил тэд бүгд Их Эзэнийг өөрсдийн нүдээр 
харсан гэрчүүд юм.

10. Moрмончууд гэдэг үгийг бүр егөөдлийн нэр томьёонд 

оруулсан байлаа (History of the Church, 2:62–63, 126-г 
үзнэ үү).
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Үүнтэй адилаар өөр нэгэн хөтлөгч “Бидний Их Эзэн 
дооглонгуйгаар ‘Назарынх’ гэж нэрлэгддэг байсан 
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tary: The Acts of the Apostles, ed. H. D. M. Spence and 
Joseph S. Exell [1884], 2:231).

Үүнтэй холбоотойгоор, ахлагч Нийл А.Максвэлл: 
“Судрын түүхийн туршид бид бошиглогчдыг хөөхийн 
тулд нэр төрийг нь гутаахыг мөн тэднийг сулруулахын 
тулд тэдэнд нэр хаяг зүүхийг байн байн оролдож 
байсныг хардаг. Гэхдээ ихэнхдээ тэднийг тухайн 
цаг үеийнхнээр нь үл тоомсорлуулж мөн ертөнцийн 
түүхэнд зүгээр л үл тоомсорлосон. Эцсийн эцэст, 
эртний Христийн шашинтнуудыг ‘Назарын бүлэглэл’ 
(Үйлс 24:5) ч гэж бараг дууддаггүй байв”’ (Үйлс 
24:5.)” (“Out of Obscurity,” Ensign, Nov. 1984, 10).

12. 1 Нифай 18:1–2-ыг үзнэ үү.
13. Бенжамин Де Хоёс, “Гэгээнтэн гэж дуудагдах нь,” 

2011 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 115.
14. Биднийг бусад хүн юу гэж нэрлэн дуудахад бид 

ямар ч хяналт тавьж чадахгүй ч өөрсдийгөө хэн 
гэхийг бүрэн дүүрэн хянаж чадна. Бид энэ Сүмийн 
гишүүдийн хувьд өөрсдөө хийгээгүй байж, Сүмийн 
зөв нэрийг хүндэтгэхийг бусдаас хэрхэн хүлээж чадах 
билээ?

15. “Загварын удирдамж – Сүмийн нэр,” mormonnews-
room.org.

16. Ариун хүн гэдэг нэр томьёо Ариун Библид олонтоо 
хэрэглэгдсэн байдаг. Жишээлбэл, ефесчүүдэд бичсэн 
Паулын захианд тэр ариун хүн гэдэг үгийг бүлэг бүрд 
дор хаяж нэгийг хэрэглэсэн. Ариун хүн бол Есүс 
Христэд итгэж, Түүнийг дагахыг хичээдэг хүн юм.

17. Сургаал ба Гэрээ 121:33-ыг үзнэ үү.
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Аврагч	та	бүхний	зүрх	сэтгэлд	нэрээ	сийлж	
байна.	Харин	та	нар	өөрсдийг	тань	мөн	
өрөөлийг	хайрлах	Христийн	цэвэр	хайрыг	
мэдэрч	байгаа.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
надад та бүхэнд хандан 
ярих боломж олдсонд 
би баяртай байна. Энэ 
чуулган надад урам 
зориг болон сургамж 
хайрлалаа. Дуулсан 
дуулал болон хэлсэн 
үгсийг Ариун Сүнс 
зүрх сэтгэлд маань 
хүргэлээ. Миний 
хэлэх үгсийг яг тэрхүү 

Сүнсээр та бүхэнд дамжуулаасай хэмээн би 
залбирч байна.

Олон жилийн өмнө би Нэгдсэн Улсын дорнод 
хэсэгт дүүргийн ерөнхийлөгчийн нэгдүгээр зөвлөх 
байсан юм. Биднийг жижигхэн салбарууд руугаа 
машинаараа явж байх үед нэгээс ч олон удаа 
“Хаал, бид хэн нэгэнтэй уулзахдаа тэднийг хүнд 
хэцүү байдалд байгаа мэт хандах юм бол талаас 
илүү хувьд нь бидний зөв байх болно” гэж надад 
хэлдэг байсан. Түүний зөв байсан төдийгүй, олон 
жил өнгөрөхөд түүний тооцоолол хэтэрхий бага 
байсныг би олж мэдсэн юм. Өнөөдөр би сорилт 
бэрхшээлтэй тулгарч буй та бүхэнд урам зориг 
өгмөөр байна.

Биднийг хайрладаг Бурхан мөнх бус амьдралыг 
маань бидний хүн нэг бүрийг сорьж шалган, өсөж 
хөгжих эх сурвалж байхаар зохиосон юм. Та нар 
дэлхийн Бүтээлтийн үеэр хүүхдүүдийнхээ талаар 
Бурханы хэлсэн “Мөн Их Эзэн, тэдний Бурхан 
тэдэнд зарлиглах бүх зүйл юуг ч гэсэн тэд хийх 
нь үү гэдгийг харахын тулд үүгээр бид тэднийг 

нотлох болно”1 хэмээх үгийг санаж байгаа.

Цаг хугацааны эхлэлээс сорилт шалгуур нь 
тийм ч амар хялбар байгаагүй. Бид мөнх бус бие 
махбодтой байхын сорилт шалгууртай тулгардаг. 
Бид бүгд Сатаны дайн үнэний эсрэг болон бидний 
хувийн аз жаргалын эсрэг улам бүр хүчээ авч буй 
дэлхийд амьдарч байна. Дэлхий мөн таны амьдрал 
улам бүр тайван бус болж байгаа мэт санагдаж 
болно.

Эдгээр сорилтыг танд өгөхийг зөвшөөрсөн, 
биднийг хайрладаг Бурхан тэдгээрийг ялан дийлэх 
арга замуудыг ч мөн адил зохиосон гэдгийг би 
баталж хэлж байна. Тэнгэрлэг Эцэг ертөнцийг 
үнэхээр хайрласан тул бидэнд туслуулахаар 
Цорын Ганц Хүүгээ илгээсэн.2 Түүний Хүү 
Есүс Христ Өөрийн амийг бидний төлөө өгсөн. 
Есүс Христ Гетсеманид болон загалмай дээр 
бидний бүх нүглийг үүрсэн. Тэр амьдралын 
сорилт шалгуур бүрд биднийг тайтгаруулж, 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд нүглийн маань бүх уй 
гашуу, зовлон шаналал, үр нөлөөг Өөр дээрээ 
авсан билээ.3

Та нар Их Эзэний үйлчлэгчдэдээ хэлсэн дараах 
үгсийг санаж байгаа. Тэрээр:

“Мөн Эцэг хийгээд бибээр нэг болой. Бибээр 
Эцэгийн дотор мөн Эцэг миний дотор байдаг; мөн 
та нар намайг хүлээн авахын хэрээр, та нар миний 
дотор мөн бибээр та нарын дотор байдаг бөлгөө.

Иймийн тул, бибээр та нарын дунд байна, мөн 
бибээр сайн хоньчин, мөн Израилын чулуу болой. 
Энэ хадан дээр барьдаг тэр нь хэзээ ч нурахгүй 
байх болно”4 хэмээн хэлсэн.

Бидний бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон үүнтэй адил баталгааг бас өгсөн. 

Хичээ, хичээ, хичээ

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÕÝÍÐÈ Á.ÀÉÐÈÍÃ
ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ
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Түүгээр ч зогсохгүй, тэрээр сорилт бэрхшээлтэй 
үед биднийг удирдах замыг өгөхийн тулд тэрхүү 
хадан дээр хэрхэн барьж босгох мөн Их Эзэний 
нэрийг зүрхэндээ хэрхэн сийлж болох тухай 
тайлбарласан.

Тэрээр “Түрхэн зуур сэтгэлээр унасан та бүхэн 
амьдрал амар хялбар байх албагүй гэдгийг 
санаарай. Бид амьдралдаа сорилт бэрхшээлтэй 
учирч, гашуудал зовлонг үүрэх ёстой. Та бүхэн 
‘Бурханд боломжгүй юм гэж нэг ч байхгүй’ 
(Лук 1:37) гэдгийг мөн Түүнийг өөрсдийнхөө 
Эцэг юм гэдгийг санаж яваарай. Та нар зохистой 
байдлаараа дамжуулан өөрсдийн зөв шударга үйл 
хэрэгт туслах илчлэлтийг хүлээн авах эрхтэй, 
Түүний дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүү, охин билээ. 
Та нар өөр дээрээ Их Эзэний ариун нэрийг авах 
боломжтой. Та нар Бурханы ариун нэрээр ярих 
эрхтэй” хэмээн хэлсэн (С ба Г 1:20-ийг үзнэ үү).5

Ерөнхийлөгч Нэлсоний үгс ариун ёслолын 
залбирлын амлалтыг буюу биднийг амласан 
зүйлээ хийхэд Тэнгэрлэг Эцэгийн биелүүлнэ гэсэн 
амлалтыг бидэнд сануулж байна.

Дараах үгсийг нь сонсоцгоо. “Ай Бурхан, 
Мөнхийн Эцэг минь, үүнээс хүртэх тэд бүгдийн 
бодгалийн тул; тэд түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө 
үргэлж хамт байлгаж болохын тулд таны Хүүгийн 
биеийг төлөөлөн дурсаж, тэд үүнийг идэж, Ай 
Бурхан, Мөнхийн Эцэг минь, тэд өөрсдөдөө таны 
Хүүгийн нэрийг авч, мөн үргэлж түүнийг санаж, 
мөн өөрсдөд нь өгсөн түүний зарлигуудыг дагахад 
бэлэн гэдгээ танд гэрчилж болохын тулд, энэ 
талхыг адисалж мөн ариулахыг таны Хүү, Есүс 
Христийн нэрээр бид танаас гуйж байна. Амен.”6

Бидний өмнөөс энэхүү залбирлыг хэлэхэд бид 
aмен гэж хэлэх бүрдээ талхыг идсэнээр Есүс 
Христийн ариун нэрийг өөрсөд дээрээ авч, 
Түүнийг үргэлж санан, зарлигуудыг нь сахина 
гэдгээ амладаг. Үүний хариуд бидэнд Түүний 
Сүнстэй үргэлж хамт байна гэж амладаг. Эдгээр 
амлалтын ачаар Аврагч бидэнтэй учрах ямар ч 
шуурганы үеэр дээр нь аюулгүй, айдасгүй зогсож 
болох хад маань болдог.

Би уг гэрээний үгсийг, мөн холбогдох амлагдсан 
адислалуудын талаар тунгаан бодохдоо Есүс 

Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авахад бэлэн 
байна гэдэг нь ямар утгатай болохыг тунгаан 
бодсон.

Ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүксийн тайлбарласнаар 
“Бид ариун ёслолоос хүртэхдээ Есүс Христийн 
нэрийг өөрсөд дээрээ авна гэдгээ биш, харин 
авахад бэлэн байгаагаа гэрчилдэг нь чухал юм. 
(С ба Г 20:77-г үзнэ үү.) Би ийнхүү зөвхөн бэлэн 
байгаагаа гэрчилдэг нь тэрхүү ариун нандин 
нэрийг өөрсөд дээрээ бүрэн утгаар нь хүлээн 
авахаасаа өмнө ямар нэгэн өөр зүйл болох ёстой 
болохыг харуулж байгаа юм.”7

Аврагчийн нэрийг “өөрсөд дээрээ [авахад] бэлэн” 
гэдэг мэдэгдэл нь хэдийгээр бид анх түүний 
нэрийг баптисм хүртэхдээ өөрсөд дээрээ авдаг ч 
энэ нь баптисм хүртсэнээр дуусгавар болдоггүй 
гэдгийг харуулдаг. Бид амьдралынхаа туршид, 
тухайлбал ариун ёслолын ширээний өмнө 
гэрээгээ шинэчлэхдээ мөн Их Эзэний ариун сүмд 
гэрээнүүд байгуулахдаа Түүний нэрийг авахын 
тулд үргэлжлүүлэн хөдөлмөрлөх ёстой.

Тиймээс, “Би өөрсөд дээрээ Түүний нэрийг 
авахын тулд юу хийх ёстой вэ?”, “Би өсөж хөгжиж 
байгаагаа хэрхэн мэдэх вэ?” гэсэн хоёр асуулт 
бидний хувьд чухал болж байгаа юм.

Ерөнхийлөгч Нэлсоний мэдэгдэл тус болох 
нэг хариултыг өгсөн. Тэрээр бид Аврагчийн 
нэрийг өөрсөд дээрээ авч, Түүний өмнөөс ярих 
боломжтой. Харин Түүний өмнөөс ярихдаа бид 
Түүнд үйлчилдэг. “Учир нь өөрийн үйлчилж 
байгаагүй, өөрийн танихгүй нэгэн болох, мөн зүрх 
сэтгэлийн бодол хийгээд зорилтоос нь хол байх 
эзнээ хүн хэрхэн мэдэх билээ?”8

Түүний өмнөөс ярихад итгэлийн залбирал 
шаардагддаг. Мөн Аврагчийн ажилд туслахын 
тулд ямар үг хэлэхээ мэдэхээр Тэнгэрлэг Эцэгт 
хандан, чин сэтгэлээсээ залбирах шаардлагатай. 
Бид “Миний өөрийн дуу хоолой байна уу, эсвэл 
миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ нь 
яг адил, бүгд биелэгдэх болно”9 гэсэн амлалтыг 
хүлээн авахуйц зохистой байх ёстой.

Түүний нэрийг өөрсөд дээрээ авахад Түүний 
өмнөөс ярихаас хавьгүй их зүйлийг шаарддаг. 
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Түүний үйлчлэгч болох шаардлагыг хангахын 
тулд бид зүрх сэтгэлдээ тодорхой мэдрэмжүүдийг 
мэдрэх ёстой.

Түүний нэрийг өөрсөд дээрээ авах шаардлагыг 
хангаж, ийм боломж олгодог мэдрэмжүүдийг 
бошиглогч Мормон бидэнд тайлбарласан. 
Эдгээр мэдрэмжинд итгэл, найдвар, энэрэл буюу 
Христийн цэвэр хайр багтдаг.

Мормон ийн тайлбарласан.

“Гэвч болгоогтун, хайрт ах дүүс минь, би та 
нарын талаар илүү сайн дүгнэлтэд хүрэв, учир нь 
хүлцэнгүй номхон байдлын тань учир Христэд 
итгэх итгэл та нарт байгаа хэмээх дүгнэлтэнд 
би хүрэв; учир нь хэрэв та нар түүнд итгэлгүй 
байвал, тэгвэл та нар түүний сүмийн хүмүүсийн 
дунд тоологдох нь тохиромжгүй билээ.

Мөн тэрчлэн, хайрт ах дүүс минь, би та нарт 
найдварын талаар яримаар байна. Та нар 
найдваргүйгээр, яахан итгэлийг олж чадах билээ?

Мөн та нар юуны төлөө найдах билээ? Болгоогтун 
та нар Христийн цагаатгал, мөн түүний 
амилалтын хүчээр, мөнх амьдралд босгогдохын 
тулд найдахыг би та нарт хэлье, мөн энэ нь 
амлалтын дагуу түүнд итгэлтэйн тань учир болой.

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.”

Мормон энэрлийг тайлбарласныхаа дараа

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

Иймийн тул, хайрт ах дүүс минь, та нар түүний 
Хүү, Есүс Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн 
дээр түүний цутгасан хайраар дүүргэгдэж 
болохын төлөө; та нар Бурханы хөвгүүд болж 
болохын тулд; тэрбээр хүрч ирэхэд бид түүнтэй 
адил байх болно, учир нь бид түүнийг байгаагаар 
нь харах болно гэсний учир, бидэнд энэ найдвар 
байж болохын тулд, түүний цэврийн адил бид 
цэвэр болгогдож болохын тулд зүрхнийхээ бүхий 
л эрч хүчээр Эцэгт хандан залбирагтун. Амен”10 
гэж хэлсэн.

Аврагч Өөрийн нэрийг та бүхний зүрхэнд 
сийлж байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Та 
нарын ихэнхийн хувьд Түүнд итгэх итгэл тань 
өсөн нэмэгдэж, илүү их итгэл найдвар, өөдрөг 
үзлийг мэдэрч байгаа. Мөн та нар өөрсдийг тань 
төдийгүй өрөөлийг хайрлах Христийн цэвэр 
хайрыг мэдэрч байгаа.

Би үүнийг дэлхий даяар үйлчилж буй 
номлогчдоос олж хардаг. Би үүнийг Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн талаар найз нөхөд, гэр бүлийнхэнтэйгээ 
ярьж байгаа гишүүдээс олж хардаг. Эрэгтэй, 
эмэгтэй болон залуу хүмүүс, тэр байтугай 
хүүхдүүд хүртэл Аврагчаа хайрлах, хөршөө 
хайрлах хайраар тохинуулж байна.

Дэлхий дахинаа гамшигт мэдээ дуулдахад гишүүд 
хэнээр ч гуйлгалгүйгээр тэр даруй, зарим үед 
далай тэнгисийг гатлан, аврах төлөвлөгөө гарган 
явцгаадаг. Тэд заримдаа гамшигт нэрвэгдсэн 
газруудад өөрсдийг нь хүлээж аваасай гэж тэсэн 
ядан хүлээдэг.

Өнөөдөр үүнийг сонсож байгаа та нарын заримд 
таны асуудал, бэрхшээл итгэл, найдварыг тань 
дарж байгаа мэт санагдаж байгааг би ойлгож 
байна. Мөн та нар хайр мэдрэхийг хүсдэг байж 
болно.
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Ах, эгч нар аа, Их Эзэн та нарт хайртай гэдгээ 
мэдрүүлж, тэр хайраа бусдад хуваалцах 
боломжоор та бүхнийг хүрээлсэн байгаа. Та нар 
Их Эзэнд хандан, Өөрийнх нь өмнөөс хайрлах хэн 
нэгэн рүү биднийг хөтлөөсэй гэж итгэлтэйгээр 
залбирч болно. Тэрээр та нартай адил төлөв даруу 
сайн дурынхны залбиралд хариулдаг. Та нар 
өөрсдийг тань мөн үйлчилж байгаа хүмүүсийг 
тань хайрлах Бурханы хайрыг мэдэрнэ. Бурханы 
хүүхдүүдэд хүнд хэцүү үед нь туслах үед 
өөрсдийн тань ачаа хөнгөн мэт санагдах болно. Та 
нарын итгэл, найдвар хүчирхэгжинэ.

Би өөрөө энэ үнэний амьд гэрч билээ. Эхнэр 
маань бүхий л амьдралынхаа турш Их Эзэний 
өмнөөс ярьж, бусдад үйлчилсэн. Сая дурдсанчлан 
бишопуудын маань нэг надад “Би үнэхээр 
гайхширч байна. Би тойргийнхоо хэн нэгнийг 
асуудалд орсныг мэдээд туслахаар яаран очих үед 
эхнэр тань дандаа надаас түрүүлээд аль хэдийн 
ирчихсэн байдаг” гэж хэлсэн юм. Энэ нь 56 
жилийн турш бидний амьдарч байсан бүх газарт 
үнэн байсан.

Одоо тэр минь өдөрт хэдхэн л үг хэлж чадах 
болсон. Их Эзэний өмнөөс хайрлаж байсан 
хүмүүс нь одоо түүнийг эргэж ирдэг. Үдэш, өглөө 
бүр би түүнтэй хамт дуулал дуулан, залбирдаг. 
Залбирах, дуулах үед би түүний дуу хоолой болох 
болсон. Заримдаа тэр дууллын үгийг амандаа 
хэлж байгааг би хардаг. Тэр хүүхдийн дуунд 
дуртай. Түүний хамгийн дуртай зан чанарыг “Би 
Есүс шиг байхыг хичээнэ”11 гэсэн дуунд хамгийн 
сайн нэгтгэн дүгнэсэн юм шиг санагддаг.

Саяхан тэр “Есүсийн адил бие биенээ хайрла. 
Бүх зүйлээрээ эелдэг байхыг хичээ” гэж дууны 
дахилтыг дуулсныхаа дараа “Хичээ, хичээ, 
хичээ” гэж аяархан боловч тод  гэгч хэлсэн. Тэр 

Аврагчийг харах үедээ Түүнийг Өөрийнхөө 
нэрийг зүрхэнд нь сийлснийг мөн өөрийгөө 
Түүнтэй адил болсныг олж мэдэх болно гэж би 
боддог. Аврагч одоо түүнийг зовлон бэрхшээлтэй 
байх үед нь үүрч байгаатай адил та нарыг ч мөн 
адил үүрэх болно.

Аврагч та нарыг мэддэг бөгөөд хайрладаг 
гэдгийг би гэрчилж байна. Та нар Түүний нэрийг 
мэддэгийн адил Тэр ч та нарын нэрийг мэднэ. 
Тэр бас та нарын зовлон бэрхшээлийг мэднэ. 
Тэрээр тэдгээрийг туулсан. Тэрээр Цагаатгалаараа 
дамжуулан дэлхийг ялсан. Өөрсөд дээрээ Түүний 
нэрийг авахад бэлэн байснаар та нар тоо томшгүй 
олон хүний ачаанаас үүрэлцэх болно. Эцэст нь 
та нар Аврагчийг илүү сайн, илүү их хайрладаг 
болохоо мэдэх болно. Түүний нэр зүрхэнд тань 
сийлэгдэж, оюунд тань хадгалагдах болно. 
Энэ бол таны дуудагдах нэр юм. Түүний надад 
төдийгүй, хайртай хүмүүст маань мөн та бүхэнд 
үзүүлдэг хайр халамжинд би талархаж явдгаа 
гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бидний	хүн	нэг	бүр	Эцэгтэй	адил	болох	
чадвартай.	Үүнийг	гүйцэлдүүлэхийн	тулд	бид	
Хүүгийн	нэрээр	Эцэгийг	шүтэн	бишрэх	ёстой.

Миний эхнэр Мэлинда 
амьдралынхаа туршид 
Есүс Христийн үнэнч 
шавь байхаар бүхий 
л зүрх сэтгэлээрээ 
хичээсээр ирсэн. Гэсэн 
хэдий ч тэр Тэнгэрлэг 
Эцэгийн мөн чанарыг 
буруу ойлгож байсан 
учраас өсвөр наснаасаа 
эхлээд Түүний хайр 
болоод адислалуудыг 
хүлээн авах зохисгүй 

гэж өөрийгөө үздэг байсан юм. Аз болоход, 
Мэлинда өөрийн мэдэрч байсан уйтгар гунигаас 
үл хамааран зарлигуудыг үргэлжлүүлэн сахисаар 
байв. Хэдэн жилийн өмнө тэр хэд хэдэн удаа 
бэрхшээлтэй тулгарсан бөгөөд тэдгээр нь түүнд 
Бурханы мөн чанар, хүүхдүүдээ хайрлах хайрын 
тухай болон Түүний ажлыг хийх гэсэн бидний 
төгс бус хичээл зүтгэлд Тэрээр талархдаг тухай 
илүү сайн ойлгоход нь тусалсан билээ.

Энэ нь түүнд хэрхэн нөлөөлсөн талаар “Би 
Эцэгийн төлөвлөгөө ажилладаг, Тэр бидний 
амжилтад өөрийн биеэр оролцож, бас Өөрийнх 
нь оршихуйд буцаж очиход хэрэгтэй сургамж, 
туршлагуудаар биднийг хангадаг гэдгийг одоо 
баттай мэдэрдэг. Би өөрийгөө болон бусдыг 
харахдаа Бурхантай адил хардаг болсон. Би илүү 
их хайраар мөн багахан айдастайгаар хүүхдүүдээ 
хүмүүжүүлж, бусдад зааж, үйлчилж чаддаг болсон 
юм. Би санаа зовнил, өөртөө итгэлгүй байдлыг 
биш, харин амар амгалан, өөртөө итгэлтэй 
байдлыг мэдэрдэг болсон. Бусдад шүүгдэж 
байгаагаар биш, бусдын дэмжлэгийг авч байгаа 

гэж надад санагддаг болсон. Миний итгэл илүү 
баттай болсон. Би Эцэгийн хайрыг илүү олон 
удаа илүү гүн гүнзгий мэдэрдэг болсон”1 гэж тэр 
тайлбарласан.

“[Тэнгэрлэг Эцэгийн] зан чанар, төгс байдал 
болон шинж байдлуудыг” зөвөөр ойлгох нь 
өргөмжлөлийг хүртэхэд хангалттай итгэлийг 
хөгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай.2 Тэнгэрлэг 
Эцэгийн мөн чанарыг зөвөөр ойлгох нь бидний 
өөрсдийгөө болон бусдыг үзэх үзлийг өөрчилж, 
Бурханы Өөрийн хүүхдүүдийг хайрлах агуу 
хайрыг болон Өөртэйгөө илүү адилхан болоход 
туслах Түүний агуу хүслийг ойлгоход бидэнд 
тусалж чадна. Түүний мөн чанарыг буруугаар 
ойлгох нь бидэнд Түүний дэргэд хэзээ ч буцаж 
очиж чадахгүй мэт санагдуулдаг.

Өнөөдөр миний хэлэх үгийн зорилго бол бид 
бүгдэд, ялангуяа өөрсдөд нь Бурхан хайртай 
эсэхэд эргэлздэг хүмүүст Түүний үнэн зан 
чанарыг илүү сайн ойлгох, Түүнд болон Түүний 
Хүүд мөн бидний төлөөх Түүний төлөвлөгөөнд 
илүү агуу итгэлийг хөгжүүлэх боломжийг бидэнд 
олгодог Эцэгийн талаарх сургаалын үндсэн 
санаануудыг заах явдал юм.

Ìөнх бус байдлын өмнөх амьдрал

Өмнөх амьдралд бид Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн 
сүнсэн хүүхдүүд болж төрсөн бөгөөд Тэдэнтэй 
нэг гэр бүл болон амьдарч байсан.3 Тэд биднийг 
мэддэг, бидэнд заадаг мөн биднийг хайрладаг 
байсан.4 Бид Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил болохыг маш 
их хүсэж байсан. Гэсэн хэдий ч, адил болохын 
тулд бид:

1. Алдар суут, мөнхийн бие махбодтой болох;5

2. Санваарын лацдах хүчээр гэрлэж, гэр бүлтэй 

Эцэг
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болох;6 мөн

3. Бүх мэдлэг, хүч, тэнгэрлэг чанаруудыг олж 
авах7 хэрэгтэй гэдгээ ойлгож байв.

Үүний дагуу Амилуулалтаар мөнхийн, сүр 
жавхлантай болж чадах бие махбодыг тодорхой 
нөхцөлтэйгөөр хүлээн авах боломжийг олгох 
төлөвлөгөөг,8 тухайлбал мөнх бус амьдралд 
эсвэл итгэлтэй тэдэнд энэ боломж олдоогүй бол 
дараагийн амьдралд гэрлэж, гэр бүлтэй болох;9 
төгс байдал өөд хөгжиж; эцэстээ Тэнгэрлэг Эцэг 
Эх рүүгээ буцаж очин, Тэдэнтэй хамт болон гэр 
бүлтэйгээ төгсөшгүй аз жаргалын байдалд 10 
амьдрах төлөвлөгөөг бүтээсэн юм.

Судруудад үүнийг авралын төлөвлөгөө гэж 
нэрлэдэг.11 Энэ төлөвлөгөөг бидэнд танилцуулахад 
бид маш их талархаж байсан бөгөөд баярлан 
уухайлдсан.12 Бидний хүн нэг бүр төлөвлөгөөний 
нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч, үүний дотор 
тэнгэрлэг чанаруудыг хөгжүүлэхэд маань туслах, 
мөнх бус амьдралын бэрхшээл, туршлагуудыг 
даван туулах нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн юм.13

Ìөнх бус амьдрал

Мөнх бус амьдралд Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийнх нь 
төлөвлөгөөнд өсөж хөгжихөд бидэнд хэрэгтэй 
нөхцөлүүдээр биднийг хангаж өгдөг. Эцэг Есүс 
Христийг маханбодод төрүүлсэн14 бөгөөд мөнх 
бус амьдралын зорилгоо биелүүлэхэд нь туслах 
тэнгэрлэг тусламжийг Түүнд боломжтой болгосон 
юм. Бид Түүний зарлигуудыг сахихаар хичээх юм 
бол Тэнгэрлэг Эцэг бидний хүн нэг бүрд үүний 
адил туслах болно.15 Эцэг бидэнд сонгох эрхийг 
өгдөг.16 Бидний амьдрал Түүний гарт байдаг 
бөгөөд бидний “өдрүүд мэдэгдсэн” ба “багаар 
тоологдох нь үгүй.”17 Мөн Өөрийг нь хайрладаг 
хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх зүйл яваандаа 
ажиллах болно гэдгийг Тэр бататгадаг.18

Энэ бол бидэнд өдөр тутмын минь талхыг өгдөг 
Тэнгэрлэг Эцэг19 бөгөөд энэ талх нь бидний иддэг 
хоол болон Түүний зарлигуудыг сахихад бидэнд 
хэрэгтэй хүч чадлыг багтаадаг.20 Эцэг бидэнд 
сайн бэлгүүдийг өгдөг.21 Тэр бидний залбирлыг 
сонсож, хариулдаг.22 Бид Тэнгэрлэг Эцэгт боломж 
олгох үед Тэрээр биднийг хилэнцээс чөлөөлдөг.23 

Биднийг зовж байхад Тэр бидний төлөө уйлдаг.24 
Эцсийн эцэст, бүх адислал Эцэгээс ирдэг.25

Биднийг сайн үр дүнд хүрч болохын тулд 
Тэнгэрлэг Эцэг хүч чадал, сул тал, сонголтууд 
дээр маань тулгуурлан биднийг удирдаж, бидэнд 
хэрэгтэй туршлагуудыг өгдөг.26 Эцэг бидэнд 
хайртай учраас шаардлагатай үед биднийг зэмлэн 
сахилгажуулдаг.27 Тэрээр “Зөвлөгөөний Хүн”28 
бөгөөд хэрэв бид асуух юм бол бидэнд зөвлөгөө 
өгөх болно.29

Тэнгэрлэг Эцэг бидний амьдралд Ариун Сүнсний 
нөлөөг болон бэлгийг илгээдэг.30 Ариун Сүнсний 
бэлгээр дамжуулан Эцэгийн алдар суу буюу оюун 
билэг, гэрэл, хүч чадал бидэнд оршиж чадна.31 
Бид Бурханы алдар суунд хараагаа төвлөрүүлэх 
хүртлээ гэрэлд болон үнэнд өсөж хөгжихийг 
хичээх аваас Тэнгэрлэг Эцэг энэ амьдралд 
эсвэл дараагийн амьдралд маань биднийг 
мөнх амьдралд лацдаж, Өөрийн царайг бидэнд 
илчлэхээр Амлалтын Ариун Сүнсийг илгээх 
болно.32

Ìөнх бус байдлын дараах амьдрал

Мөнх бус амьдралын дараах сүнсний дэлхийд 
Тэнгэрлэг Эцэг сайн мэдээ хэрэгтэй байгаа 
хүмүүст Ариун Сүнсийг болон номлогчдыг 
үргэлжлүүлэн илгээдэг. Тэр залбирлуудад 
хариулж, авралын ёслолууд хэрэгтэй байгаа 
хүмүүст өөрсдийг нь төлөөлөн ёслолыг хийлгэхэд 
тусалдаг.33

Эцэг Есүс Христийг өсгөж, Амилуулалтыг улиран 
тохиолгох хүчийг Түүнд өгсөн ба34 энэ нь бидний 
мөнх биеийг олж авах арга зам юм. Аврагчийн 
Гэтэлгэл, Амилалт нь биднийг Эцэгийн дэргэд 
аваачдаг ба тэнд бид Есүс Христээр шүүгдэх 
болно.35

“Ариун Мессиагийн сайн үйл мөн нигүүлсэл, 
мөн ач ивээл[д]”36 тулгуурладаг тэд Эцэгийн адил 
сүр жавхлант биеийг хүлээн авч37 мөн Түүнтэй 
хамт “хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын байдалд”38 
амьдрах болно. Тэнд Эцэг бидний нүднээс урсах 
нулимсыг арчиж,39 Түүнтэй адил болох аян замаа 
үргэлжлүүлэхэд бидэнд туслах болно.
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Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд туслахад үргэлж бэлэн 
байдаг гэдгийг та нар харж байгаа.40

Ýцэгийн зан чанар

Бид Эцэгтэй адил болохын тулд Түүний зан 
чанарыг өөрсдөдөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэнгэрлэг 
Эцэгийн төгс байдал, шинж чанарт дараах 
чанарууд багтдаг. Үүнд:

• Эцэг “Төгсгөлгүй бөгөөд Мөнх” билээ.41

• Тэр төгс зөв шударга, нигүүлсэнгүй, найрсаг, 
тэвчээртэй бөгөөд бидний төлөө хамгийн сайн 
сайхныг хүсэж байдаг.42

• Тэнгэрлэг Эцэг бол хайр юм.43

• Тэр гэрээнүүдээ сахидаг.44

• Тэр өөрчлөгддөггүй.45

• Тэр худал хэлдэггүй.46

• Эцэг бол нүүр тал хардаггүй.47

• Тэр эхлэлээс авахуулаад өнгөрсөн, одоо, 
ирээдүй гээд бүх зүйлийг мэддэг.48

• Тэнгэрлэг Эцэг бид бүгдээс илүү50 цэцэн 
ухаантай.49

• Эцэгт бүх хүч байдаг51 бөгөөд Тэрээр 
хийхээр зүрх сэтгэлдээ шийдсэн бүхнээ хийн, 
гүйцэлдүүлдэг.52

Ах, эгч нар аа, бид Эцэгт итгэж найдан, Түүнийг 
түшиглэж болно. Тэнгэрлэг Эцэг мөнхийн талаас 
харах чадвартай учраас бидний харж чадахгүй 
зүйлсийг харж чаддаг. Түүний баяр хөөр, ажил, 
алдар суу бол үхэшгүй байдал хийгээд мөнх 
амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах явдал юм.53 
Түүний хийдэг юм бүхэн бидний сайн сайхны 
төлөө байдаг. Тэр “[бидний] мөнхийн аз жаргалыг 
[биднээс] илүүгээр хүсдэг.”54 Мөн Тэрээр 
“[бидний] болон [бидний] хайртай хүмүүсийн 
хувийн ашиг тусад туйлын хэрэгтэй байгаагаас 
илүү удаанаар хэцүү цаг үеийг туулахыг [биднээс] 
шаардахгүй”55 Үүний үр дүнд, Тэр биднийг шүүж, 
буруутгахад биш, харин бидний өсөлт хөгжилд 
туслахад анхаарлаа төвлөрүүлдэг.56

Ýцэгтэйгээ адил болох нь

Бурханы сүнсэн охид хөвгүүдийн хувьд бидний 
хүн нэг бүр Эцэгтэй адил болох чадвартай. 
Үүнийг гүйцэлдүүлэхийн тулд бид Хүүгийн 
нэрээр Эцэгийг шүтэн бишрэх ёстой.57 Бид үүнийг 

Эцэгийн таалалд Аврагчийн адил дуулгавартай 
байхыг хичээснээр58 мөн үргэлж наманчилснаар59 
биелүүлдэг. Бид эдгээрийг хийснээр, Эцэгийн 
бүрэн байдлыг хүлээн автлаа “ач ивээл дээр ач 
ивээлийг”60 болон “түүний зан чанар, төгс байдал 
болон шинж чанаруудыг” хүлээн авдаг.61

Бидний эгэл байдал, Тэнгэрлэг Эцэгийн байгаа 
байдал хоёрын хоорондын зайг бодоод үзэх юм 
бол Эцэгтэй адил болно гэдэг нь хүрч болшгүй 
зүйл мэт зарим хүнд бодогддогт гайхах зүйлгүй 
юм. Гэсэн хэдий ч судруудад тодорхой байдаг. 
Хэрвээ бид Христэд итгэлтэйгээр ойртож, 
наманчлан, дуулгавартай байснаар Бурханы ач 
ивээлийг эрэлхийлэх юм бол яваандаа Эцэгтэй 
адил болох болно. Дуулгавартай байхыг хичээдэг 
хүмүүс “ач ивээл дээр ач ивээлийг хүлээн авч” 
мөн эцэст нь “түүний бүрэн байдлыг хүлээн 
авах болно”62 гэдгээс би агуу тайтгарлыг олдог. 
Өөрөөр хэлбэл, бид өөрсдөө бие даан Эцэгтэй 
адил болж чадахгүй.63 Харин энэ нь ач ивээлийн 
бэлгээр дамжуулан ирэх бөгөөд биднийг бүрэн 
дүүрэн болтол заримдаа их, гэхдээ ихэнхдээ бага 
хэмжээгээр, нэг нэгээр ирэх болно. Гэхдээ ах эгч 
нар аа, ийм үе ирнэ!

Тэнгэрлэг Эцэг таныг хэрхэн өргөмжлөхийг 
мэддэг гэдэгт найдаж, Түүнээс өдөр тутмын 
дэмжлэг тусламжийг эрэлхийлж, Бурханы хайрыг 
мэдэрч чадахгүй байгаа үедээ ч Христэд итгэн 
урагшлаасай хэмээн би та нарыг урьж байна.

Эцэгтэй адил болох тухайд бид олон зүйлийг 
ойлгодоггүй.64 Гэхдээ Эцэгтэй адил болохыг 
хичээхдээ таны гаргасан золиослол болгон 
нөхөн төлөгдөх болно гэдгийг би баттай гэрчилж 
байна.65 Бид энэ амьдралдаа хэчнээн их золиослол 
гаргалаа ч энэ нь Бурханы дэргэд бидний 
мэдрэх хэмжээлшгүй баяр хөөр, аз жаргал, хайр 
энэрэлтэй харьцуулшгүй байх болно.66 Хэрэв 
өөрөөс тань гаргахыг хүсэж байгаа золиослол 
нөхөн төлөгдөх болно гэдэгт итгэхэд хэцүү 
байгаа бол “Хичнээн агуу адислалуудыг Эцэг 
… та нарын төлөө бэлтгэснийг та нар хараахан 
ойлгоогүй байгаа билээ; … эдүгээ та нар бүх 
зүйлийг дааж чадах нь үгүй; гэсэн хэдий ч 
зоригтой бай, учир нь би та нарыг удирдах 
болно”67 хэмээн Аврагч та нарт хандан хэлдэг.
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Тэнгэрлэг Эцэг танд хайртай бөгөөд Өөртэйгөө 
хамт дахин амьдрахыг танаас хүсдэг гэдгийг би 
гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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үү).

36. 2 Нифай 2:8. 
37. Сургаал ба Гэрээ 76:56; 88:28-29-ыг үзнэ үү.
38. Moзая 2:41 
39. Илчлэлт 7:17-г үзнэ үү.
40. Moсе 7:30-ийг үзнэ үү. Тэнгэрлэг Эцэг террестриел 

хаант улсад байгаа хүмүүсийг Есүс Христээр болон 
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бусад селестиел биесээр дамжуулан (Сургаал ба Гэрээ 
76:77, 87-г үзнэ үү) мөн телестиел хаант улсад байгаа 
хүмүүсийг Ариун Сүнсээр болон тэнгэр элчүүдээр 
дамжуулан (Сургаал ба Гэрээ 76:86, 88-ыг үзнэ үү) 
харж хандаж, үргэлжлүүлэн хангаж байдаг .

41. Мосе 7:35; Дуулал 90:2-ыг үзнэ үү.
42. Дуулал 103:6–8; Лук 6:36; Мосе 7:30-ийг үзнэ үү.
43. 1 Иохан 4:16-г үзнэ үү.
44. Сургаал ба Гэрээ 84:40-ийг үзнэ үү.
45. Иаков 1:17-г үзнэ үү.
46. Тооллого 23:19-ийг үзнэ үү.
47. Үйлс 10:34–35-ыг үзнэ үү.
48. 1 Нифай 9:6; Сургаал ба Гэрээ 130:7-г үзнэ үү.
49. Dictionary.com дээр оюун билэг бол “сурах, 

шалтгааныг олох, ойлгох зэрэг оюун санааны үйл 
ажиллагааны чадвар; үнэнийг нягтлан ойлгох, 
харилцаа холбоо, бодит байдал, утга учир зэргийг 
ойлгох чадвар” ба “мэдлэг” гэж тодорхойлсон байдаг.

50. Абрахам 3:19-ийг үзнэ үү. Сүр жавхлант, төгс 
төгөлдөр Есүс Христ бид бүгдээс илүү оюун билэг 
суут билээ. 

51. Илчлэлт 21:22-ыг үзнэ үү.
52. Абрахам 3:17-г үзнэ үү.
53. Moсе 1:39-ийг үзнэ үү.
54. Richard G. Scott, “Trust in the Lord,” Ensign, Nov. 1995, 

17.
55. Richard G. Scott, “Trust in the Lord,” 17.
56. Иохан 5:22; Мосе 1:39-ийг үзнэ үү. Биднийг 

буруушаадаг нь Сатан мөн бид өөрсдөө юм (Илчлэлт 
12:10; Алма 12:14-ийг үзнэ үү).

57. Иохан 4:23; Сургаал ба Гэрээ 18:40; 20:29-ийг үзнэ үү.

58. 3 Нифай 11:11; Сургаал ба Гэрээ 93:11–19-ийг үзнэ үү.
59. Наманчлал нь бид өөрсдийн мөн чанарыг 

өөрчилснөөр Бурхантай илүү адилхан болдог үйл явц 
юм. Иймээс, бид зөвхөн “бурууг хийсэн” үедээ биш, 
үргэлж наманчилж байх хэрэгтэй.

60. Сургаал ба Гэрээ 93:19–20-ийг үзнэ үү.
61. Lectures on Faith, 38; түүнчлэн Моронай 7:48; 10:32–

33; Сургаал ба Гэрээ 76:56, 94–95; 84:33–38-ыг үзнэ 
үү.

62. Сургаал ба Гэрээ 93:20; тодотгол нэмэгдсэн.
63. Моронай 10:32–33; Сургаал ба Гэрээ 76:69, 94–95-ыг 

үзнэ үү.
64. Бурхан Түүнтэй адил болох үйл явцын талаар яагаад 

илүү ихийг илчилж чадахгүй эсвэл илчилдэггүй вэ? 
Би үнэндээ бүх шалтааныг мэдэхгүй. Гэхдээ би ядаж 
хоёр шалтгааныг ойлгож байна. Нэгдүгээрт, зарим 
зүйл бидний мөнх бус байдалд үл ойлгогдом байдаг 
(Сургаал ба Гэрээ 78:17-г үзнэ үү). Энэ нь дундад 
зууны үед амьдарч байсан хүнд интернэт гэж юу 
болохыг тайлбарлахыг хичээхтэй адил байж болох 
юм. Нөхцөл байдал болон хэтийн төлөв гэж энд 
байхгүй. Хоёрдугаарт, бид мэдээгүйгээс болж зовлон 
бэрхшээлийг туулах ёстой учраас л ач ивээлийн бэлэг 
бидэнд үе үе ирдэг.

65. Биднээс гаргахыг хүсдэг золиослолууд нь төгс 
байдалд хүрэхэд зайлшгүй байж болох юм (Иосеф 
Смитийн Орчуулга, Еврей 11:40-г үзнэ үү [Еврей 
11:40, зүүлт тайлбар a]).

66. Ром 8:18-ыг үзнэ үү.
67. Сургаал ба Гэрээ 78:17–18 
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Бид	—Түүний	адил	харж,	Түүний	адил	
үйлчилж,	Түүний	ач	ивээл	хангалттай	гэдэгт	
найдан,	өөрсдийн	дээр	Есүс	Христийн	нэрийг	
итгэлтэйгээр	авах	болтугай.

Ах эгч анд нар 
минь ээ, саяхан би 
Сүмийг илчлэгдсэн 
нэрээр нь дуудах 
тухай ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсоний 
уриалгын талаар 
тунгаан бодож байх 
үедээ Сүмийн нэрний 
талаар Аврагчийн 
нифайчуудад 
зааварласан судрыг 

уншсан юм.1 Аврагчийн үгсийг уншиж байхад 
минь Түүний уг хүмүүст “Христийн нэрийг та 
нар өөрсдийн дээр авах ёстой”2 хэмээн хэлсэн нь 
гүн сэтгэгдэл төрүүлж билээ. Би үүнийг уншаад, 
өөртөө дүгнэлт хийн, “Аврагчийн хүссэнээр би 
өөрийн дээр Түүний нэрийг авч байна уу?”3 гэж 
өөрөөсөө асуусан юм. Би асуултынхаа хариуд 
хүлээж авсан сүнслэг мэдрэмжийнхээ заримыг 
өнөөдөр та нартай хуваалцмаар байна.

Нэгдүгээрт, Христийн нэрийг өөрсдийн дээр авах 
гэдэг нь бид Бурханы хэрхэн хардаг шиг хардаг 
болохыг хичээнэ гэсэн үг юм.4 Бурхан хэрхэн 
хардаг вэ? Иосеф Смит “Хүн төрөлхтний нэг 
хэсэг нь нөгөөгөө нигүүлсэлгүйгээр шүүж, зэмлэн 
буруутгаж байхад, ертөнцийн Агуу Эцэг хүн 
төрөлхтний бүх гэр бүлийг эцэг ёсны анхаарал, 
хайр халамжаар санаа тавин харж байдаг,” учир нь 
“Түүний Хайр хэмжээлшгүй юм”5 хэмээн хэлсэн.

Хэдэн жилийн өмнө эгч минь насан өөд болсон 
юм. Тэр хэцүү амьдралыг туулсан байв. Сайн 
мэдээг дагах түүнд амаргүй байсан бөгөөд хэзээ 
ч идэвхтэй байгаагүй юм. Түүнийг нөхөр нь 
орхин явсан байсан бөгөөд дөрвөн хүүхдээ тэр 

ганцаараа өсгөн хүмүүжүүлсэн. Түүнийг нас 
барсан тэр орой хүүхдүүд нь өрөөнд хамт байсан 
бөгөөд би түүнд гэртээ амар амгалан эргэж 
очих адислал өгсөн юм. Тэр мөчид би эгчийнхээ 
амьдралыг түүний туулсан зовлон бэрхшээл, 
сүмд идэвхгүй байдлаар нь олонтоо тодорхойлж 
байснаа ухаарсан. Би тэр үдэш түүний толгой 
дээр гар тавихдаа Сүнснээс хатуу зэмлэл хүлээн 
авч билээ. Би эгчийнхээ сайн сайхныг тодорхой 
харсан төдийгүй Бурханы түүнийг хэрхэн хардаг 
байдлаар түүнийг харах боломж надад олдсон юм. 
Тэгэхдээ би түүнд амьдрал, сайн мэдээ амаргүй 
байсан гэдгээр нь биш, харин миний туулаагүй 
хэцүү асуудлыг туулсан хүнийх нь хувьд харж 
билээ. Өчнөөн саад бэрхшээл туулсан хэдий ч 
дөрвөн сайхан, гайхалтай хүүхдийг өсгөсөн эх 
хүнийх нь хувьд би түүнийг харсан. Би түүнийг 
манай аавыг нас барсны дараа цаг зав гарган, 
ээжийг маань харж хандан, түүнд хань болж 
байсан найз нь хэмээн харсан.

Эгчтэйгээ эцсийнх нь оройг хамт өнгөрүүлэх үед 
Бурхан надаас “Чиний эргэн тойрон дахь хүн бүр 
ариун нандин нэгэн гэдгийг чи ойлгохгүй байна 
уу?” хэмээн асууж байна гэж би бодсон.

Ерөнхийлөгч Бригам Янг:

“Би эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг байгаагаар нь 
ойлгохыг мөн, өөрсөдтэйгөө адилтган ойлгохгүй 
байхыг гэгээнтнүүдэд уриалж байна.6…

`Тэр хүн бурууг үйлдсэн болохоор гэгээнтэн байж 
чадахгүй` гэж хүмүүс хэлэх нь олонтоо байдаг. 
… Бид зарим хүний харааж, худал хэлж … эсвэл 
Хүндэтгэлийн өдрийг сахихгүй байгаа талаар 
сонсдог. … Тийм хүмүүсийг бүү шүү, учир нь Их 
Эзэн тэдний хувьд ямар төлөвлөгөөтэй байгааг 
та нар мэдэхгүй. … [Тиймээс] тэднийг тэвч”7 гэж 
заасан.

Та нарын дундаас хэн нэгэн нь бидний Аврагч 

Есүс Христийн нэрийг өөрсдийн дээр авах нь
ÀÕËÀÃ× ÐÎÁÝÐÒ Ñ.ÃÝÉ
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та нарыг мөн та нарын хүнд ачааг анзаарахгүй 
өнгөрч байна гэж төсөөлж чадах уу? Аврагч 
самари хүн, садар самууныг үйлдэгч, татвар 
хураагч, уяман өвчтэй хүн, сэтгэцийн өвчтөн, 
нүгэлтэн бүгдийг адил байдлаар харж байсан. 
Бүгд Түүний Эцэгийн хүүхдүүд байсан. Бүгдээрээ 
гэтэлгэж болохуйц байсан.

Та нар Түүнийг Бурханы хаант улсад эзлэх байр 
сууриндаа эргэлздэг эсвэл өөр бусад байдлаар 
зовж байгаа хэн нэгнээс нүүр бууруулж байгаагаар 
төсөөлж чадах уу?8 Би бол чадахгүй. Христийн 
нүдэнд бодгаль болгон хэмжээлшгүй үнэ цэнтэй 
юм. Хэн ч бүтэлгүйтэхээр урьдаас томилогдоогүй. 
Мөнх амьдрал хүн бүгдэд боломжтой билээ.9

Эгчийн маань орны дэргэд Сүнс намайг зэмлэх 
үед, бид Түүний хэрхэн хардаг шиг хардаг болох 
юм бол энэ нь бидний хувьд давхар ялалт болох 
бөгөөд ингэснээр өөрсдийн нөлөөлж чадах 
хүмүүсийг бас өөрсдийгөө ч гэтэлгэдэг гэсэн 
нэгэн агуу сургамжийг би авсан юм. 

Хоёрдугаарт, Христийн нэрийг өөрсдийн дээр 
авахын тулд бид Бурханы хэрхэн хардаг шиг 
харах ёстой төдийгүй, Түүний ажлыг хийж, 
Түүний үйлчилсний адил үйлчлэх ёстой. Бид 
хоёр агуу тушаалын дагуу амьдарч, Бурханы 
таалалд нийцэж, гэрлээ “хүмүүсийн өмнө 
гэрэлтүүлдэг.”10 Бид Түүний сэргээгдсэн Сүмийн 
гэрээ, ёслолуудыг хүлээн авч мөн, тэдгээрийн 
дагуу амьдардаг.11 Биднийг ийн үйлдэх үед 
Бурхан бидэнд өөрсдийгөө болон гэр бүлээ мөн 
бусдын амьдралыг адислах хүчийг хайрладаг.12 
“Тэнгэрийн хүчийг амьдралдаа хэрэглэх 
шаардлагагүй хэн нэгнийг би мэддэг билүү?” гэж 
өөрөөсөө асуугаад үз дээ.

Биднийг өөрсдийгөө ариусгах үед Бурхан бидний 
дунд гайхамшгуудыг үйлдэх болно.13 Бид зүрх 
сэтгэлээ ариусгаснаар өөрсдийгөө ариусгадаг.14 
Бид Түүнийг сонсож,15 нүглээсээ наманчилж,16 
хөрвүүлэгдэн17 мөн Түүний хайрладгийн адилаар 
хайрлах үедээ18 зүрх сэтгэлээ ариусгадаг. Аврагч 
биднээс “Хэрэв та нар өөрсдийг чинь хайрладаг 
хүмүүсийг хайрлавал, та нарт ямар шагнал байх 
вэ?”19 хэмээн асуусан.

Би саяхан ахлагч Жэймс Э.Талмэйжийн амьдралд 

тохиолдсон үйл явдлын талаар мэдэж авсан 
бөгөөд энэ нь намайг хэрхэн өөрийн эргэн тойрон 
дахь хүмүүсийг хайрлаж, тэдэнд хэрхэн үйлчилж 
байгаа талаараа тунгаан бодоход хүргэсэн юм. 
Ахлагч Талмэйж төлөөлөгч болохоосоо өмнө, 
залуу профессор байхдаа 1892 онд аюулт халдварт 
сахуу өвчин, зүрхний халдварт өвчин өргөн 
тархсан үед өөрийнх нь ойролцоо амьдардаг, уг 
өвчинг туссан нэгэн гэр бүл байгаа тухай олж 
мэджээ. Тэр гэр бүл Сүмийн гишүүд биш байв. 
Халдвар тархсан гэрт орж, өөрсдийгөө аюулд 
оруулахыг хэн ч хүсэхгүй байв. Гэтэл ахлагч 
Талмэйж тэр даруй уг гэрийг зүглэн явжээ. Тэнд 
тэр дөрвөн хүүхдийг олсон ба хоёр ой өнгөрч 
байгаа нэг хүүхэд нь орон дээрээ нас барсан 
байсан бөгөөд тавтай, арван настай хоёр хүүхэд 
маш хүнд өвдсөн, 13 настай нэг хүүхдийн бие тун 
сульдсан байв. Эцэг эх нь хоёулаа зовж шаналан, 
ядарч туйлдсан байжээ.

Ахлагч Талмэйж амьд, нас барсан аль алиныг нь 
хувцаслаж, өрөөнүүдийг нь шүүрдэн, бохирдсон 
хувцаснуудыг гэрээс гаргаж, халдвар тархсан 
бохир алчууруудыг шатаав. Тэр бүх л өдөржингөө 
ажиллаад, маргааш өглөө нь гэр рүүгээ явжээ. Тэр 
шөнө арван настай хүүхэд нь нас барав. Тэр таван 
настай хүүхдийг өргөж, тэврэв. Тэр охин түүний 
нүүр, хувцас руу нь цустай цэрээр ханиаж байжээ. 
Тэр “Би түүнийг тавьж чадахгүй байсан” гэж 
бичсэн бөгөөд нас бартал нь түүнийг тэвэрчээ. 
Тэр гурван хүүхдийг нь оршуулахад туслан, гуниг 
шаналалд автсан гэр бүлд хоол хүнс, цэвэр хувцас 
өгөхөөр зохицуулав. Талмэйж ах гэртээ ирээд, 
өмсөж байсан хувцсаа хаяж, цайрын уусмалтай 
усанд ороод, гэрийнхнээсээ өөрийгөө тусгаарлаж, 
уг халдварт өвчнийг хөнгөн тусаж өвджээ.20

Бидний эргэн тойронд маш олон хүний амьдрал 
дээсэн дөрөөн дээр байна. Гэгээнтнүүд ариун 
болсноор өөрсдийн хаана ямар байдалд байгаагаас 
үл хамааран тохинуулснаар өөрсдийн дээр 
Аврагчийн нэрийг авдаг ба бид тийн үйлдсэнээр 
амь авардаг билээ.21

Эцэст нь, Түүний нэрийг өөрсдийн дээр авахын 
тулд бид Түүнд найдах ёстой гэж би боддог. 
Миний оролцсон нэг ням гаргийн цуглаан дээр 
нэг залуу эмэгтэй “Миний найз хөвгүүн бид хоёр 
саяхнаас найзлахаа больсон, бас тэр Сүмийг 
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орхихоор шийдсэн. Тэр өөрийгөө хэзээ ч ийм баяр 
хөөртэй байж үзээгүй гэж хэлсэн. Яаж ийм байж 
болох юм бэ?” гэж асуусан юм.

Аврагч нифайчуудад “Гэвч хэрэв [та нарын 
амьдрал] миний сайн мэдээн дээр тулгуурлаагүй, 
мөн хүмүүний ажлууд дээр, эсвээс чөтгөрийн 
ажлууд дээр тулгуурласан аваас, үнэнээр би та 
нарт хэлнэ, тэд өөрсдийн ажлууддаа түр зуур л 
баясна, мөн төдөлгүй төгсгөл ирэ[х] … болно”22 
хэмээн хэлэхдээ дээрх асуултад хариулсан билээ. 
Есүс Христийн сайн мэдээнээс гадна эцсийг 
хүртэл үргэлжлэх баяр хөөр гэж байдаггүй.

Тэр цуглаан дээр би өөрийн таньж мэдэх, их 
бэрхшээл зовлон туулсан, зарлиг тушаалыг сахих 
нь амаргүй байгаа олон сайн хүний талаар бодсон. 
“Аврагч тэдэнд өөр юу гэж хэлэх бол?” гэж би 
өөрөөсөө асууж билээ.23 Тэр “Чи надад найдаж 
байна уу?”24 хэмээн асууна гэж би бодож байна. 
Цус алддаг өвчтэй эмэгтэйд Тэр, “итгэл чинь 
чамайг эрүүл болголоо. Амар тайван яв даа”25 
хэмээн хэлсэн.

Миний хамгийн дуртай судруудын нэг бол Иохан 
4:4 бөгөөд үүнд “Есүс Самариар дайрч өнгөрөх 
болов” гэсэн байдаг.

Би яагаад энэ сударт дуртай байдаг гээч? Яагаад 
гэвэл, Есүс Самари руу явах хэрэгтэй байгаагүй 
юм. Түүний үед еврейчүүд самаричуудад 
дургүй байсан бөгөөд Самарийг тойрсон замаар 
аялдаг байжээ. Гэтэл Есүс Өөрийгөө амлагдсан 
Мессиа гэдгийг бүх дэлхийнхний өмнө анх 
удаа зарлахаар тийшээ явахыг сонгосон. Тэр 
энэ захиасыг өгөхдөө гадуурхагдсан бүлгийг 
сонгосон төдийгүй, нэгэн эмэгтэйг— буюу 
зүгээр л нэг эмэгтэйг биш, бүр нүгэлтэй амьдарч 
байсан эмэгтэйг сонгосон ба тэр үед тийм хүмүүс 
хамгийн адгийн доорд үзэгддэг байжээ. Өөрийнх 
нь хайр бидний айдас, шарх, донтолт, эргэлзээ, 
уруу таталт, нүгэл, салж сарнисан гэр бүлүүд, 
сэтгэл санааны хямрал, зовнил, гэр оронгүй байх, 
ижил хүйстэндээ татагдах, архаг хууч өвчин, 
ядуурал, дарамт, ганцаардал зэргээс илүү агуу 
гэдгийг бидний хүн нэг бүр маань үргэлжид 
ойлгож байхын тулд Есүс үүнийг хийсэн гэдэгт 
би итгэдэг.26 Түүний эдгээж чадахгүй, мөн эцэс 
төгсгөлгүй баяр хөөрийг өгч чадахгүй хэн ч, бас 

юу ч байхгүй гэдгийг бүх хүн мэдээсэй хэмээн 
Тэр хүсдэг.27

Түүний ач ивээл хангалттай.28 Тэр ганцаараа 
бүх зүйлийн доогуур буусан билээ. Түүний 
Цагаатгалын хүч бол бидний амьдрал дахь 
ямар ч ачааг ялан дийлэх хүч билээ.29 Худаг 
дээрх эмэгтэйн тухай түүхийн захиас нь юу вэ 
гэвэл, Тэр бидний амьдралын нөхцөл байдлыг 
мэддэг30 бөгөөд бид өөрсдийн хаана байгаагаас 
үл хамааран үргэлжид Түүнтэй хамт алхаж чадна 
хэмээх захиас юм. Тэрээр уг эмэгтэйд болон 
бидний хүн нэг бүрд хандан, “Миний өгөх уснаас 
уугч хэн ч хэзээ ч цангахгүй. Харин Миний өгөх 
ус тэр хүний дотор мөнх аминд хүртэл оргилох 
булаг болно”31 хэмээн хэлдэг.

Амьдралын ямар ч аян зам дээр байлаа гэсэн ч 
өөрсдийг маань эдгээж мөн чөлөөлөх бүх хүчийг 
агуулдаг зөвхөн цорын ганц Аврагчаас бид яагаад 
холдон эргэх билээ? Түүнд найдахын тулд ямар ч 
төлөөсийг төлөх ёстой байсан ч гэсэн энэ нь үнэ 
цэнээ хадгалах болно шүү. Ах, эгч нар минь ээ, 
Тэнгэрлэг Эцэгт болон Аврагч Есүс Христэд итгэх 
итгэлээ өсгөн нэмэгдүүлэхийг сонгоцгооё.

Би бодгалийнхаа гүнээс Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм нь үнэн 
бошиглогчоор дамжуулан амьд Христийн 
удирддаг Аврагчийн сүм гэдэг гэрчлэлээ 
хуваалцаж байна. Бид —Түүний адил харж, 
Түүний адил үйлчилж, Түүний ач ивээл биднийг 
гэрт хүргэн чөлөөлөхөд мөн эцэсгүй баяр хөөрт 
авчрахад хангалттай гэдэгт найдан, өөрсдийн 
дээр Есүс Христийн нэрийг итгэлтэйгээр аваасай 
хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä 

1. 3 Нифай 27:3–8-ыг үзнэ үү.
2. 3 Нифай 27:5–6-г үзнэ үү; түүнчлэн Сургаал ба Гэрээ 

20:77, ариун ёслолын гэрээ гэдгийг үзнэ үү.
3. See Dallin H. Oaks, His Holy Name (1998) for a compre-

hensive study about taking upon ourselves and being a 
witness of the name of Jesus Christ-ийг үзнэ үү.

4. Moзая 5:2–3-ыг үзнэ үү. Өөрсдийн дээр Христийн 
нэрийг авсан, Бенжамин хааны хүмүүс зүрх сэтгэлийн 
хүчирхэг өөрчлөлтийг мэдрэхэд тэдний нүд “агуу 
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заасан.
19. Матай 5:46.
20. John R. Talmage, The Talmage Story: Life of James E. 

Talmage—Educator, Scientist, Apostle (1972), 112–114-
ийг үзнэ үү.

21. Алма 10:22–23; 62:40-ийг үзнэ үү.
22. 3 Нифай 27:11 
23. Maтай 11:28, 30 дээр Их Эзэн, “Эцэж туйлдсан, хүнд 

дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, бүгд Над уруу ир. Би та 
нарыг амраая. … Миний буулга амархан, Миний ачаа 
хөнгөн” хэмээн хэлдэг. Мөн 2 Коринт 12:7–9-д: Паул 
“махан бие дэх өргөсөө” мэдэрч зовон, авахуулахаар 
залбирснаа дүрсэлсэн. Христ түүнд “Миний 
нигүүлсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөс байдал 
дотор Миний хүч бүрэн төгс болно” хэмээн хэлсэн. 
Түүнчлэн Ифер 12:27-г үзнэ үү.

24. Мозая 7:33; 29:20; Хиламан 12:1; Сургаал ба Гэрээ 
124:87-г үзнэ үү.

25. Лук 8:43–48; Марк 5:25–34. Цус алддаг өвчтэй 
эмэгтэйд тусламж их хэрэгтэй байсан бөгөөд тэр 
аргаа барсан байсан. Тэр 12 жилийн турш энэ өвчнөөр 
өвдсөн бөгөөд өөрийн бүх хөрөнгө мөнгөө эмч 
нарт төлсөн байсан ба бие нь улам дордож байсан. 
Өөрийнхнөөсөө буюу гэр бүлийнхнээсээ хөөгдсөн тэр 
цугларсан олны дундуур зорилготойгоор урагшилж, 
өөрийгөө Аврагч дээр аваачсан. Тэр Аврагчид бүрэн 
дүүрэн найдаж, итгэж байсан бөгөөд Аврагч тэр 
эмэгтэйг хүрэмнийнх нь захад хүрэхийг мэдэрсэн 
юм. Тэрхүү итгэлийн улмаас Тэрээр уг эмэгтэйг тэр 
даруй бүрэн эдгээсэн юм. Тэр түүнийг “охин” хэмээн 
дуудсан. Тэр хөөгдсөн нэгэн биш, харин Бурханы 
гэр бүлийн гишүүн болсон. Түүний эдгэрэл бол 
бие махбод, нийгэм, сэтгэл санааны болон, сүнслэг 
байдлын эдгээлт байсан юм. Бэрхшээл олон жил эсвэл 
амьдралын турш үргэлжилж болох хэдий ч Түүний 
эдгээх амлалт нь баттай, найдвартай билээ.

26. Лук 4:21; Иохан 4:6–26-г үзнэ үү. Есүс 
тохинууллынхаа эхэн үед Назар дахь Өөрийн синагог 
руу явж, Мессиагийн талаар гэрчилсэн Исаиагийн 
бошиглолын хэсгээс уншаад, “Энэхүү судар өнөөдөр 
сонсголд тань биеллээ” хэмээн хэмээн айлдсаныг 
Иохан биш, харин Лук цэдэглэжээ. Энэ бол анх удаа 
Аврагч Өөрийгөө Мессиа хэмээн нэрлэж байгаа 
цэдэглэгдсэн тохиолдол юм. Гэхдээ, Иаковын худаг 
дээр Есүс анх удаа олны өмнө Өөрийн Мессиагийн 
чанарыг зарласан гэдгийг Иохан цэдэглэсэн байдаг. 
Энэ нөхцөл байдалд, самаричуудыг еврей гэж 
үздэггүй байсан болохоор, Есүс Өөрийнх нь сайн 
мэдээ бүх хүнд, еврей, харь аль алинд нь зориулагдсан 
хэмээн заасан. Энэ зар нь өдрийн 12 цагт буюу 
“зургаа дахь цагт” болдог бөгөөд энэ цагт дэлхий 
нарнаас хамгийн их гэрлийг авч байдаг юм. Түүнчлэн 
Иаковын худаг нь, эртний Израил амлагдсан нутагт 
ирснийхээ дараа Их Эзэнтэй ёслол үйлдэн гэрээнд 
орсон яг тэр газрын ойролцоох хөндийд байв. 
Сонирхолтой нь гэвэл, уг хөндийн нэг талд хуурай 
газрын уул байдаг бөгөөд нөгөө талд нь амийг тэтгэгч 

үзэгдлүүдэд” нээгдсэн билээ. Селестиел хаант улсыг 
өвлөн авдаг хүмүүс нь “тэд үзэгддэгийн адилаар 
үздэг”(Сургаал ба Гэрээ 76:94) хүмүүс юм.

5. Сүмийн еЕрөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит 
(2007), 39.

6. Brigham Young, in Journal of Discourses, 8:37.
7. Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe 

(1954), 278.
8. 3 Нифай 17:7-г үзнэ үү.
9. Иохан 3:14–17; Үйлс 10:34; 1 Нифай 17:35; 2 Нифай 

26:33; Сургаал ба Гэрээ 50:41–42; Мосе 1:39-ийг үзнэ 
үү. Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон “Есүс Христэд 
итгэл найдвараа тавьсан хүмүүсийн хувьд Цагаатгал 
нь шударга бус бүх зүйлийг засах болно гэдгийг 
бид итгэлтэй гэрчилж байна. Эцэгийн хүүхдүүддээ 
өгөхөөр бэлтгэсэн бүхнээс багыг хүлээн авахаар 
сонгогдсон хүн гэж байхгүй” (“Гэрлэж, гэр бүлтэй 
болох шалтгаан,” 2015 оны 4-р сарын Ерөнхий 
чуулган, 38) хэмээн заасан.

10. Матай 5:14–16; 22:35–40; Мозая 3:19; Сургаал ба 
Гэрээ 50:13–14; 133:5; мөн Russell M. Nelson, “The 
Gathering of Scattered Israel,” Liahona, Nov. 2006, 
79–81-ийг үзнэ үү.

11. Левит 18:4; 2 Нифай 31:5–12; Сургаал ба Гэрээ 
1:12–16; 136:4; Итгэлийн тунхаг 1:3–4-ийг үзнэ үү.

12. Сургаал ба Гэрээ 84:20–21; 110:9-ийг үзнэ үү.
13. Иошуа 3:5; Сургаал ба Гэрээ 43:16-г үзнэ үү; мөн 

Иохан 17:19-ийг үзнэ үү. Аврагч биднийг адислах 
хүчтэй болохын тулд Өөрийгөө ариусгасан.

14. Хиламан 3:35; Сургаал ба Гэрээ 12:6–9; 88:74-ийг 
үзнэ үү.

15. Иосеф Смит—Түүх 1:17, Иосеф Смитэд Бурханы 
өгсөн анхны зарлиг; мөн 2 Нифай 9:29; 3 Нифай 
28:34-ийг үзнэ үү.

16. Марк 1:15; Үйлс 3:19; Aлма 5:33; 42:22; Сургаал 
ба Гэрээ 19:4–20-ийг үзнэ үү. Түүнчлэн нүглийн 
талаарх хоёр үзлийн талаар тунгаан бодно уу. Эхлээд, 
Хью Нибли “Нүгэл бол гарз хаягдал. Энэ нь та өөр 
зүйлийг хийж байх ёстой үедээ мөн илүү ихийг хийх 
чадвартай үедээ өөр нэг зүйлийг хийхийг хэлдэг” 
хэмээн бичжээ (Approaching Zion, ed. Don E. Nor-
ton [1989], 66). Жон Вэслигийн ээж Сюзанна Вэсли 
хүүдээ “Энэ дүрмийг хүлээн ав. Учир шалтгааныг 
сулруулах, ухамсрын чинь зөөлөн байдлыг 
гажуудуулах, Бурханы талаарх бодлыг халхлах, 
сүнслэг зүйлсийн таашаалыг зайлуулах, оюун 
ухаанаас илүүгээр биеийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх 
юу ч бай, тэр нь нүгэл юм шүү, хүү минь” хэмээн 
бичжээ (Susanna Wesley: The Complete Writings, ed. 
Charles Wallace Jr. [1997], 109).

17. Лук 22:32; 3 Нифай 9:11, 20-ийг үзнэ үү.
18. Иохан 13:2–15, 34-ийг үзнэ үү. Аврагч 

Цагаатгалынхаа өмнөх орой Өөрийг нь хуурсан, 
Өөрийг нь үгүйсгэсэн мөн Өөрт нь хамгийн хэрэгтэй 
байсан тэр цагт унтсан тэдний хөлийг угаасан. Тэгээд 
Тэр “Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн бие 
биеэ хайрлагтун гэсэн шинэ тушаал өгч байна” хэмээн 
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ус булагаар элбэг уул байдаг байна.
27. Ахлагч Нийл А.Максвэлл “Сэтгэлийн дарамттай 

нөхцөл байдалд ороод бид илүү ихийг тэвчиж, 
өгч чадахаа мэдэхгүй үедээ бидний чадавхыг төгс 
мэддэг Бурхан биднийг энд амжилт гаргуулахаар 
байрлуулсан гэдгийг мэдэх нь тайвшралыг авчрах 
болно. Хэн ч бүтэлгүйтэхээр эсвэл ёсон бус болохоор 
урьдаас томилогддоггүй. … Ядарч гутарсан үедээ, 
Бурхан бидэнд хэрээс хэтэрснийг хуваарилахгүй 
гэсэн баталгааг санацгаая” (“Meeting the Challenges of 
Today” [Brigham Young University devotional, Oct. 10, 
1978], speeches.byu.edu).

28. Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон:
 “Ирээдүйн нэгэн өдөр та Аврагчийн өмнө өөрийгөө 

танилцуулна. Та Түүний ариун оршихуйд зогсохдоо 
нулимс тань дуслахыг мэдэрнэ. Та Түүнд таны 
нүглийн төлөөсийг төлсөнд мөн бусдад эелдэг бус 

хандсаныг тань уучилсанд болон энэ амьдралаас 
олсон шарх, шударга бус зүйлсээс эдгээсэнд нь 
талархах үг олох гэж зүдрэх болно.

 Түүнчлэн Тэрээр танд боломжгүй зүйлийг хийх хүч 
чадал өгсөнд, сул талаа хүчтэй болгож мөн Өөртэй 
нь болон гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт амьдрах боломж 
олгосонд та талархана. Түүний мөн чанар, Цагаатгал, 
зан чанар нь танд ойр, бодит болох болно” гэж заасан 
(Рассэлл М.Нэлсон, “Prophets, Leadership, and Divine 
Law” [Залуучуудад зориулсан дэлхий дахины онцгой 
цугларалт, 2017 оны 1-р сарын 8], broadcasts.lds.org ).

29. (Исаиа 53:3-5; Aлмa 7:-11–13; Сургаал ба Гэрээ 122:5-
9-ийг үзнэ үү).

30. Иосеф Смит—Түүх 1:17; Elaine S. Dalton, “He Knows 
You by Name,” Liahona, May 2005.

31. Иохан 4:14.
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Хэрэв	бид	наманчлахыг	сонгож,	зүрх	сэтгэлээ	
бүхэлд	нь	Аврагч	руу	хандуулбал	Есүс	Христийн	
Цагаатгалын	ачаар	Тэр	биднийг	сүнслэг	
байдлын	хувьд	эдгээх	болно.

Номлолдоо гараад 
хэдхэн сар болсон 
отгон хүү маань нэгэн 
удаа хамтрагчтайгаа 
суралцаж байх үедээ 
толгойдоо битүү 
өвдөлт мэдэрчээ. 
Түүнд эвгүй мэдрэмж 
төрж, эхлээд зүүн гар 
нь мэдээ алдаж, дараа 
нь хэл нь бадайрчээ. 
Нүүрнийх нь зүүн тал 

суларч, доош унжиж эхлэв. Түүнд ярихад хэцүү 
болж, нэг л биш байгааг тэр мэджээ. Гэвч түүний 
тархины гурван хэсэгт их хэмжээний харвалт 
үүссэнийг тэр мэдээгүй байв. Бие нь хэсэгчлэн 
мэдээгүй болоход түүнд айдас төрж эхэлсэн 
байна. Цус харвасан хүний эдгэрэлтэд тухайн хүн 
тусламж хэр хурдан авсан нь шууд нөлөөлдөг. 
Түүний номлолын итгэлтэй хамтрагч шийдэмгий 
хөдөлж, яаралтай тусламж дуудсаныхаа дараа 
түүнд адислал өгчээ. Гайхалтай нь, түргэн 
тусламжийн тэрэг тавхан минутын зайд байсан 
аж.

Хүүг маань эмнэлэг рүү яаралтай хүргэсний дараа 
эмч, сувилагч нар нөхцөл байдлыг шуурхай авч 
үзэж, харвалтын дараах саажилтын мэдэгдэхүйц 
нөлөөг багасгаж арилгах тариа1 хийлгэх хэрэгтэй 
гэж шийдвэрлэв. Гэхдээ, хэрэв хүүд маань 
харвалт үүсээгүй байвал уг тариа тархины цус 
алдалт зэрэг ноцтой үр дагаварт хүргэж мэдэх 
байв. Хүү маань сонгох хэрэгтэй болж, санал 
болгосон тариаг хийлгэхийг сонгосон юм. Бүрэн 
эдгэртлээ олон хагалгаа, олон сарыг тэвчих 
шаардлагатай болсон хүү маань харвалтын нөлөөг 

нэлээд багассаны дараа номлолдоо буцаж ирээд, 
номлолоо дуусгасан билээ.

Бидний Тэнгэрлэг Эцэг бүхнийг чаддаг бөгөөд 
бүх зүйлийг мэддэг. Тэр бидний бие махбодын 
зовлон бэрхшээлийг мэддэг. Өвчин, эмгэг, 
хөгшрөлт, осол гэмтэл, төрөлхийн гажгийн 
улмаас тохиолддог бидний бие махбодын өвдөлт 
шаналлыг Тэр мэддэг. Уур бухимдал, ганцаардал, 
сэтгэлийн дарамт, сэтгэцийн өвчинтэй холбоотой 
сэтгэл санааны асуудлуудыг Тэр мэддэг. Шударга 
бус байдлын улмаас эсвэл хүчирхийлэлд автсанаас 
болж шаналж байгаа хүн бүрийг Тэр мэддэг. Тэр 
бидний даван туулах гэж тэмцэж байгаа уруу 
таталт, сул тал, эгэл зан чанарыг мэддэг.

Мөнх бус амьдралынхаа туршид бид хилэнцийн 
оронд сайныг сонгох нь уу, үгүй юү гэдгээрээ 
соригддог. Түүний зарлигуудыг дагадаг хүмүүс 
“хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын байдалд”2 
Түүнтэй хамт амьдрах болно. Тэнгэрлэг Эцэгтэй 
адил болж өсөж хөгжихөд маань туслахын тулд 
Тэрээр Өөрийн Хүү Есүс Христэд бүх хүч, 
мэдлэгийг өгсөн. Христийн эдгээж чадахгүй бие 
махбод, сэтгэл санаа, сүнсний эмгэг гэж байхгүй.3

Аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллаас 
Есүс Христ бие махбодоороо шаналсан 
хүмүүсийг эдгээх тэнгэрлэг хүчээ ашигласан олон 
гайхамшигтай үйл явдлыг судруудад тоочдог.

Иоханы сайн мэдээ нь 38 жилийн турш өвдөж 
сульдсан, сул дорой байдлаа тэвчиж байсан нэгэн 
эрийн тухай өгүүлдэг.

“Тэнд хэвтэж буй түүнийг Есүс харж, удаан 
хугацаагаар тийм байсныг нь мэдээд, түүнээс—Чи 
эрүүл болохыг хүсэж байна уу? гэж асуухад”

тэрхүү хүч тамир дорой эр өөрийнх нь эргэн 
тойрны хэн нь ч тусламж хамгийн их хэрэгтэй үед 

Чи эрүүл болохыг хүсэж байна уу?

ÀÕËÀÃ× ÌÀÒÒЬЮ Ë.КÀÐПÝÍÒÝÐ
ÄÀËÛÍ
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нь тусалдаггүй гэж хариулжээ.

“Есүс түүнд—Бос. Дэвсгэрээ аваад, яв гэж айлдав.

Өнөөх хүн тэр даруй эрүүл болж, дэвсгэрээ аваад 
явав.”4

Энэ эрийн амьдарлынхаа 38 жилийн турш өвдөж 
шаналсныг Аврагч ирээд, түүнийг хэр хурдан 
эдгээсэнтэй харьцуулан авч үз. Эдгээлт “тэр 
даруй” болсон.

Өөр нэг жишээн дээр, “хэн ч түүнийг эдгээж 
чадаагүй” цус алддаг өвчтэй эмэгтэй “Есүсийн 
ард очиж, хувцасных нь хормойд гар хүртэл тэр 
даруй цус алдах нь [зогссон]. …

“Харин Есүс, —Хэн нэг нь Надад хүрсэн. Учир нь 
Надаас хүч гарахыг Би мэдэрсэн гэжээ.

Өнөөх эмэгтэй анзаарагдахгүй өнгөрөөгүйгээ 
мэдээд, … хэрхэн тэр даруй эдгэрснээ бүх 
хүмүүсийн өмнө ярилаа.”5

Христ тохинууллаараа дамжуулан Өөрийгөө бие 
махбодыг давах хүчтэй хэмээн заасан. Христийн 
бидний бие махбодын өвчин эмгэгийг эдгээх 
цаг хугацааг бид хянах боломжгүй. Эдгээлт 
Түүний хүсэл, мэргэн ухааны дагуу явагддаг. 
Судруудад зарим хүн хэдэн арван жил, зарим нь 
мөнх бус амьдралынхаа туршид зовж шаналж 
байсан тухай цэдэглэсэн. Мөнх бус амьдрал дахь 
сул тал биднийг цэвэршүүлж, Бурханд найдах 
найдвараа гүнзгийрүүлэхэд тусалж чадна. Гэхдээ 
бид Христэд үүнд оролцох боломж өгсөн үед 
л биднийг ачаа дарамтаа тэсэн гарах илүү агуу 
боломжтой болгохын тулд Тэрээр биднийг сүнслэг 
байдлын хувьд үргэлж хүчирхэгжүүлнэ.

Эцэстээ, бүхий л бие махбодын өвчин, эмгэг эсвэл 
төгс бус байдал Амилуулалтын үед эдгээгдэх 
болно гэдгийг бид мэднэ. Энэ бол Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжуулан бүх хүн төрөлхтөнд 
өгсөн бэлэг юм.6

Есүс Христ бидний бие махбодоос ч илүү зүйлийг 
эдгээж чадна. Тэр бидний сүнсийг бас эдгээж 
чадна. Судраас бид Христ сүнсэндээ сул дорой 
хүмүүсийг эдгээсэн гэдгийг мэдэж авдаг.7 Биднийг 

эдгээр тохиолдлын талаар тунгаан бодох үед 
амьдралыг маань адислах Аврагчийн хүчинд итгэх 
итгэл, найдвар маань өсөн нэмэгддэг. Есүс Христ 
бидний зүрх сэтгэлийг өөрчилж, бидэнд учирсан 
байж мэдэх шударга бус байдал, хүчирхийллийн 
нөлөөнөөс биднийг эдгээж, амьдралынхаа хүнд 
хүчрийг даван туулахад туслах, сэтгэл санааны 
хувьд эдгээх амар тайвныг авчирснаар хайртай 
нэгнээ алдах үед зүрх сэтгэлийн шаналлаа даван 
туулах чадавхыг маань хүчирхэгжүүлж чадна.

Христ мөн биднийг гэм нүгэл үйлдэх үед эдгээж 
чадна. Бид Бурханы хуулиудын нэгийг л санаатай 
зөрчих үедээ нүгэл үйлддэг.8 Бид нүгэл үйлдсэн 
үедээ цэвэр бус болдог. Ямар ч цэвэр бус зүйл 
Бурханы оршихуйд амьдарч чадахгүй.9 “Нүглээс 
цэвэршигдэх нь сүнсний хувьд эдгээгдэнэ гэсэн үг 
юм.”10

Бурхан Эцэг биднийг гэм нүгэл үйлдэнэ гэдгийг 
мэддэг ч бидэнд гэтэлгэгдэх замыг бэлтгэсэн. 
Ахлагч Линн Г.Роббинс “Наманчлал нь биднийг 
бүтэлгүйтсэн үед хэрэгжүүлэх [Бурханы] 
нөөц төлөвлөгөө биш. Харин наманчлал бол 
биднийг алдаа гаргана гэдгийг мэдэж байсан 
Түүний төлөвлөгөө мөн”11 гэж заасан. Нүгэл 
үйлдэх үедээ бид хилэнцээс сайныг нь сонгох 
боломжтой байдаг. Бид гэм нүгэл үйлдсэнийхээ 
дараа наманчлах үедээ сайныг сонгодог. Бид Есүс 
Христээр болон Түүний цагаатгагч золиослолоор 
дамжуулан гэм нүглээсээ гэтэлгэгдэх бөгөөд хэрэв 
бид наманчлах юм бол Бурхан Эцэгийн оршихуйд 
буцаан авчрагдах боломжтой. Сүнсний эдгээлт 
нэг талтай биш бөгөөд Аврагчийн гэтэлгэгч хүч 
болон гэм нүгэл үйлдсэн хүний чин сэтгэлийн 
наманчлалыг шаарддаг. Наманчлахгүй байхыг 
сонгодог хүмүүс Христийн санал болгодог 
эдгээлтээс татгалзаж байдаг. Тэдний хувьд 
гэтэлгэл хийгдээгүй мэт байдаг.12

Би наманчлахыг эрэлхийлж буй хүмүүстэй 
зөвлөлдөж байхдаа, гэм нүгэл дотор амьдарч 
байгаа хүмүүст зөв шийдвэр гаргахад хэцүү 
байдгийг мэдсэн. Ариун Сүнс тэднийг орхин 
явдаг бөгөөд тэдэнд заримдаа өөрсдийг нь 
Бурханд илүү ойр авчрах сонголтыг хийхэд 
хэцүү байдаг. Тэд гэм нүглийнхээ үр дагавраас 
ичиж эсвэл айж олон сар, жилээр тэмцэлддэг. 
Тэд өөрчлөгдөж эсвэл өршөөгдөж чадахгүй гэж 
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мэдрэх нь олонтоо. Хайртай хүмүүс нь өөрсдийнх 
нь юу хийснийг мэдвэл хайрлахаа болино эсвэл 
орхин явна гэж айж явдгаа хуваалцаж байхыг би 
заримдаа сонсдог. Тэд ийм бодолтой үедээ зүгээр 
л чимээгүй өнгөрч, наманчлахаа хойшлуулах 
шийдвэр гаргадаг. Тэд хайртай хүмүүсээ цаашид 
гомдоохгүйн тулд наманчлахгүй байх нь илүү 
дээр гэж буруу байдлаар мэдэрдэг. Тэд оюун 
бодолдоо одоо наманчлалын үйл явцаар явснаас 
энэ амьдралынхаа дараа шаналах нь дээр гэж 
үздэг. Ах, эгч нар аа, наманчлахаа хойшлуулах 
нь хэзээ ч зөв санаа байдаггүй. Дайсан ихэнхдээ 
биднийг Есүс Христэд итгэх итгэлийнхээ дагуу 
тэр даруй үйлдүүлэхгүйн тулд айдсыг ашигладаг.

Хайртай хүмүүс нь нүгэлт үйлдлийн талаарх 
үнэнтэй тулгарах үедээ маш их зовж шаналж 
магадгүй ч чин сэтгэлээсээ наманчлагч нүгэлтэнд 
өөрчлөгдөх, Бурхантай эвлэрэхэд нь туслахыг 
ихэнхдээ хүсдэг. Үнэндээ, гэм нүгэл үйлдсэн 
хүнийг буруугаа хүлээхэд хайрладаг хүмүүс 
нь тойрон хүрээлж, гэм нүглээсээ ангижрахад 
нь тусалснаар сүнслэг эдгээлт хурдасдаг. Есүс 
Христ Өөрт нь хандсан гэм нүглийн гэм зэмгүй 
хохирогчдыг эдгээдэг хүчтэй гэдгийг санаарай.13

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр “Биднийг алдаа 
гаргаж, нүгэл үйлдэхэд бидний сүнсэн бие 
гэмтдэг. Харин бидний мөнх бус бие махбодтой 
харьцуулах юм бол наманчлалын үйл явц 
дуусгавар болох үед Есүс Христийн Цагаатгалын 
ачаар ямар ч сорви үлддэггүй билээ. “Болгоогтун, 
нүглүүдээ наманчилсан тэрээр, мөнхүү тэр 
нь өршөөгддөг ажгуу, мөн Их Эзэн, бибээр 
тэдгээрийг нь цаашид санах нь үгүй” [Сургаал 
ба Гэрээ 58:42] хэмээх амлалт байдаг” гэж 
мэдэгдсэн.14

Биднийг “зүрх сэтгэлийнхээ бүх тэмүүллээр”15 
наманчлах үед “гэтэлгэлийн агуу их төлөвлөгөө 
тэр даруй”16 бидний амьдралд авчрагдах болно. 
Аврагч биднийг эдгээнэ.

Номлолынхоо талбарт цус харвасан хүүд маань 
тусалсан номлолын хамтрагч, эмч, сувилагч 
нар тун шуурхай хөдөлсөн юм. Хүү маань 
харвалтын үр дагаврыг арилгах тариа хийлгэхийг 
сонгосон ба мөнх бус амьдралынх нь үлдсэн 
хугацааны турш нөлөөлөх байсан харвалтын 

дараах саажилтын нөлөө нь өөрчлөгдсөн байв. 
Үүнтэй адил, бид хэр хурдан наманчилж, Есүс 
Христийн Цагаатгалыг амьдралдаа авчирна, гэм 
нүглийн нөлөөнөөс төдий чинээ хурдан эдгээгдэх 
боломжтой.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Хэрэв та нар 
замаасаа гарсан байгаа бол … би та бүхнийг … 
эргэн ирэхийг урьж байна. Та нарын асуудал, саад 
бэрхшээл ямар ч бай, та нарт зориулсан газар 
зөвхөн энд Их Эзэний Сүмд бий. Гэрээний зам 
дээр эргэн орохоор яг одоо та нарын хийх үйлдэл 
таныг төдийгүй хараахан төрөөгүй байгаа үр 
удмыг тань ч адислах болно”17 хэмээх урилгыг 
санал болгосон.

Бидний сүнсийг эдгээхийн тулд бид өөрсдийгөө 
Аврагчийн тоймлосон нөхцөл байдалд оруулах 
шаардлагатай болдог. Бид хэрхэвч хойшлуулж 
болохгүй! Бид өнөөдөр үйлдэх ёстой! Сүнсний 
саажилт мөнхийн өсөлт хөгжлийг тань 
зогсоохгүйн тулд одоо үйлд. Намайг ярьж байхад 
гомдоосон хэн нэгнээсээ уучлал гуйх хэрэгтэй 
гэсэн мэдрэмж танд төрж байгаа бол би таныг 
ийнхүү үйлдэхэд урьж байна. Тэдэнд юу хийснээ 
хэл. Тэднээс уучлал гуй. Хэрэв та ариун сүмийн 
зохистой байдалд тань нөлөөлөх гэм нүгэл 
үйлдсэн бол бишоптойгоо өнөөдөр уулз хэмээн 
урья. Бүү хойшлуул.

Ах, эгч нар аа, Бурхан бол Тэнгэр дэх бидний 
хайрт Эцэг. Тэрээр бүхий л хүч, мэдлэгээ Өөрийн 
Хайрт Хүү Есүс Христэд өгсөн. Түүний ачаар 
бүх хүн төрөлхтөн нэг л өдөр бие махбодын 
бүх өвчнөөс үүрд эдгээгдэх болно. Хэрэв бид 
наманчлахыг сонгож, зүрх сэтгэлээ Аврагч руу 
бүрэн хандуулбал Есүс Христийн Цагаатгалын 
ачаар Тэр биднийг сүнслэг байдлын хувьд эдгээх 
болно. Тэрхүү эдгээлт тэр даруй эхлэх боломжтой. 
Сонголт бол биднийх. Бид эрүүл болохыг хүсэж 
байна уу?

Есүс Христ биднийг эрүүл болгохын тулд үнийг 
нь төлчихсөн гэдгийг би гэрчилж байна. Гэхдээ 
бид Түүний санал болгосон тэрхүү эдгээх эмийг 
ууна гэдгээ сонгох ёстой. Энэ эмийг өнөөдөр уу. 
Бүү хойшлуул. Есүс Христийн нэрээр, амен. 



1052018 оны 10-ð ñàð

ÝØËÝË¯¯Ä 

1. Уг тариаг tPA (tissue plasminogen activator) буюу эдийн 
сийвэн эс төрөгчийг идэвхжүүлэгч гэж нэрлэдэг.

2. Moзая 2:41. 
3. Матай 4:24-ийг үзнэ үү. Христ бүх өвчтэй хүн 

дээр очиж, тэр дундаа “зовж шаналсан,” “чөтгөр 
шүглэсэн,” “унаж татдаг өвчтэй,” “саа өвчтэй” 
бүхнийг эдгээсэн.

4. Иохан 5:5–9; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
5. Лук 8:43–47; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
6. Алма 40:23; Хиламан 14:17-г үзнэ үү.
7. Лук 5:20, 23–25; мөн Иосеф Смитийн орчуулга, Лук 

5:23 (Лук 5:23, зүүлт тайлбар a): “Өвчтэйг босоод, 
алх гэж хэлэхээс нүглийг уучлахад илүү хүч хэрэгтэй 
юү?”

8. 1 Иохан 3:4-ийг үзнэ үү.
9. 3 Нифай 27:19-ийг үзнэ үү.
10. Миний сайн мэдээг номло: Номлогчийн үйлчлэлд 

зориулсан удирдамж (2018), “Есүс Христийн сайн 
мэдээ,”rev. ed. (2018), lds.org/manual/missionary-ыг 
үзнэ үү.

11. Линн Г.Роббинс, “Дал дахин долоон удаа,” 2018 оны 
4-р сарын Ерөнхий чуулган, 25.

12. Мозая 16:5-ыг үзнэ үү.

13. Гэр бүлийн гишүүд нь үнэнч, шударга байх гэрээгээ 
зөрчсөн хүнийг тойрон хүрээлж, Аврагчид хандан, 
эдгээгч хүчээс нь амьдралдаа бүрэн дүүрэн хүлээн 
авахад нь тусалж дэмжихэд тухайн хувь хүний 
эдгээлт хурдасдаг болохыг би олон удаа гэрчилж 
байсан. Хэрэв чин сэтгэлээсээ наманчилсан бодгаль 
өөрчлөгдөхийг эрэлхийлж байвал сайн мэдээг судлах, 
чин сэтгэлээсээ залбирах, Христийн адил үйлчлэх 
зэрэгт нь тусалдаг гэр бүлийн гишүүд гэм нүгэл 
хийсэн уг хүнийг өөрчлөгдөхөд нь туслаад зогсохгүй 
мөн Аврагчийн эдгээгч хүчийг амьдралдаа улам ихээр 
мэдрэх үүд хаалгыг нээж өгдөг. Тохиромжтой үед 
гэм зэмгүй хохирогчид хамтдаа юун дээр суралцах 
мөн хэрхэн үйлчлэх болон гэм нүгэл үйлдсэн хүнийг 
өөрчлөгдөж, Есүс Христийн гэтэлгэгч хүчийг 
ашиглахад нь дэмжин хүчирхэгжүүлэхэд гэр бүлийн 
гишүүдийг хэрхэн оролцуулах зэрэг тэнгэрлэг 
удирдамжийг эрэлхийлснээр тухайн итгэл эвдсэн 
нүгэлтэнд туслах боломжтой.

14. Боид К.Пакэр, “Аз жаргалын төлөвлөгөө,” 2015 оны 
4-р сарын Ерөнхий чуулган, 10.

15. 3 Нифай 18:32. 
16. Алма 34:31; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
17. Рассэлл М.Нэлсон, “Биднийг хамтдаа урагшлахад,” 

Лиахона, 2018 оны 4-р сар, 7.
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Бидний	мөнхийн	аз	жаргалын	цар	хүрээ	амьд	
Бурханыг	сонгох,	Түүний	ажилд	Түүнтэй	
нэгдэхээс	шалтгаалдаг.

Зохиомол дүр болох 
Мэри Поппинс нь 
жирийн нэг англи, 
хүүхэд асрагч боловч 
ид шидтэй нэгэн 
байлаа.1 Тэр Эдвардын 
үеийн Лондон хотын 
Интоорын мод 
гудамжны 17 тоотод 
амьдардаг, асуудал 
ихтэй Бэнкс гэр 
бүлд туслахаар зүүн 

зүгийн салхийг тээн ирдэг. Тэр Жэйн, Майкл 
гэдэг хүүхдүүдийг асарч харах үүрэг хүлээдэг. 
Тэр хатуу чанд боловч найрсаг байж, тэдэнд үнэ 
цэнтэй хичээлүүдийг онцгой шидэт аргаар зааж 
эхэлнэ.

Жэйн, Майкл хоёр маш их ахиц дэвшил гаргадаг 
ч Мэри өөрийнх нь явах цаг болсон гэж үздэг. 
Тайзны жүжгийн зохиолд Мэригийн яндан 
цэвэрлэгч найз Бэрт нь түүнийг явахгүй байхад 
ятгахыг оролдоно. “Мэри, энэ чинь сайн хүүхдүүд 
байна шүү дээ” гэж тэр маргадаг.

Мэри “Хэрэв тийм байгаагүйсэн бол би тэдэнд 
зааж, цагаа зориулах байсан уу? Тэд надад 
зөвшөөрөөгүй бол би тэдэнд тусалж чадахгүй 
байсан, тэгээд ч бүх юмыг мэддэг хүүхдүүдэд 
зааж сургах шиг хэцүү юм гэж үгүй” гэж 
хариулдаг.

“Тэгээд?” гэж Бэртийг асуухад,
“Тиймээс, тэд дараагийн хэсгийг өөрсдөө хийх 
ёстой” гэж Мэри хариулдаг.2

Ах, эгч нар аа, бид Жэйн, Майкл Бэнкс хоёр шиг 

цагаа зориулж анхаармаар “сайн хүүхдүүд” юм. 
Бурхан Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд тусалж 
мөн адислахыг хүсдэг хэдий ч бид Түүнд тэгэх 
боломжийг үргэлж өгдөггүй. Заримдаа бид бүр 
бүх юмыг мэддэг юм шиг үйлддэг. Тиймээс 
бид ч гэсэн “дараагийн хэсгийг” өөрсдөө хийх 
хэрэгтэй. Тийм ч учраас бид мөнх бус байдлын 
өмнөх, тэнгэрлэг гэрээсээ дэлхий дээр ирцгээсэн. 
Өөрсдийн маань “хэсэг” бол сонголт хийх явдал 
юм.

Тэнгэрлэг Эцэгийн маань хүмүүжүүлэх зорилго 
нь Өөрийнхөө хүүхдүүдээр зөв зүйлийг хийлгэх 
явдал биш, харин хүүхдүүд нь зөв зүйлийг 
хийхээр сонгож, улмаар Өөртэй нь адилхан 
болох явдал юм. Хэрвээ Тэр биднээс зөвхөн 
дуулгавартай байхыг хүсэж байсан бол бидний 
зан байдалд нөлөөлөхийн тулд нэн даруй шагнах 
эсвэл шийтгэх аргыг хэрэглэх байсан.

Бурхан хүүхдүүдээ селестиел зочных нь өрөөнд 
шаахайг нь мэрээд байдаггүй, зүгээр нэг 
сургуультай, дуулгавартай “гэрийн амьтад” шиг 
болгохыг хүсдэггүй.3 Бурхан харин хүүхдүүдээ 
сүнслэг байдлын хувьд өсөж хөгжөөсэй, гэр 
бүлийн энэ үйлсэд Өөртэй нь хамтран зүтгээсэй 
хэмээн тэднээс хүсдэг.

Бид Түүний хаант улсын өв залгамжлагчид болох 
төлөвлөгөөг, Түүнтэй адил болж, Түүнийх шиг 
амьдралтай болох, Түүний дэргэд гэр бүлээрээ 
мөнх амьдрах амьдралд биднийг хүргэх гэрээний 
замыг Бурхан тогтоосон билээ.4 Бидний мөнх бус 
амьдралын өмнөх оршихуйд байхдаа мэдэж авсан 
хувь хүний сонголт нь энэ төлөвлөгөөний амин 
чухал тал байсаар ирсэн ба одоо ч хэвээр байна. 
Бид энэ төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрч, дэлхий 
дээр ирэх сонголтыг хийсэн.

Итгэлээ хөгжүүлж, сонголт хийх эрхээ зохистой 
ашиглаж сурахыг маань баттай болгохын тулд 

Өнөөдөр өөрсдөдөө сонго

ÀÕËÀÃ× ÄÝÉË Ã.ÐÝÍËÀÍÄ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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бидний оюун санамжийг марталтын хөшиг 
бүрхсэн бөгөөд бид Бурханы төлөвлөгөөг санах 
боломжгүй болсон юм. Энэ хөшиггүйгээр 
Бурханы зорилгуудад хүрэх боломжгүй байсан 
бөгөөд бид хөгжихгүй, Түүний хүсэж буй 
итгэмжлэгдсэн өв залгамжлагчид болж чадахгүй 
байх байсан.

Бошиглогч Лихай “Иймийн тул, Их Эзэн Бурхан 
хүнд өөрөө үйлдэх боломжийг өгчээ. Иймийн 
тул, тэрээр нэгээр эсвэл нөгөөд татагдсан байхаас 
бусдаар хүн өөрөө үйлдэж чадахгүй байх сан 
билээ” гэж хэлжээ.5 Суурь түвшинд нэг сонголтыг 
Эцэгийн Ууган Хүү болох Есүс Христ төлөөлдөг. 
Нөгөө сонголтыг нь сонголт хийх эрхийг устгаж, 
хүчийг нь булаан авахыг хүсэж буй Сатан, 
Люсифер төлөөлдөг.6

Есүс Христ бол “Эцэгийн өмнө бидний 
өмгөөлөгч болой.”7 Цагаатгалын золиослолыг 
гүйцэтгэснийхээ дараа Христ “ … хүмүүний 
үрсийн дээрх өөрийн нигүүлслийн эрхийг 
Эцэгээсээ шаардахаар [тэнгэр өөд дээшлэн 
одсон]” Мөн нигүүлслийн эрхийг авсныхаа дараа 
“тэрбээр хүмүүний үрсийн хэргийг өмгөөлдөг.”8

Бидний төлөө Эцэгийн өмнө хийх өмгөөлөл нь 
Бурханы эсрэг байдаггүй. Өөрийнх нь таалал 
Эцэгийн таалалд багтахыг хүлээн зөвшөөрсөн 
Есүс Христ9 Эцэгийн хүсэж буй зүйлээс өөр 
зүйлийн төлөө тэмцэхийг хүсэхгүй. Бурхан 
Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг амжилт гаргахад 
алгаа ташиж зоригжуулдаг нь лавтай.

Христийн өмгөөлөл нь нэг талаас Тэр бидний 
нүглийн төлөөсийг төлсөн бөгөөд хэн ч Бурханы 
нигүүлслээс ангижраагүй гэдгийг бидэнд 
сануулахын тулд байдаг.10 Есүс Христэд итгэж, 
наманчилж, баптисм хүртсэн мөн эвлэрэлд 
хүргэх үйл явц11 болох эцсийг хүртэл тэвчдэг 
тэдний төлөө Аврагч уучилж, эдгээж, өмгөөлдөг 
юм. Тэр бол бидний туслагч, тайтгаруулагч, 
өмгөөлөгч бөгөөд биднийг Бурхантай эвлэрэхийг 
баталгаажуулж, дэмждэг.12

Люсифер бол эсрэгээрээ биднийг буруутгагч 
буюу яллагч юм. Илчлэгч Иохан Люсиферийн 
эцсийн ялагдлыг “Би тэнгэрт чанга дуугаар ингэж 
хэлэхийг сонсов. Эдүгээ бидний Бурханы аврал, 

хүч, хаанчлал ба Түүний Христийн эрх мэдэл хүрч 
ирлээ. Яагаад? Яагаад гэвэл “Бурханы өмнө ах 
дүүсийг маань өдөр шөнөгүй буруутгадаг тэднийг 
буруутгагч доош хаягдсан учраас юм. Тэд түүнийг 
Хурганы цус, өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ”13 
гэж дүрсэлжээ.

Люсифер бол яллан буруутгагч. Тэр мөнх бус 
амьдралын маань өмнөх оршихуйд бидний 
эсрэг ярьж байсан, одоо ч гэсэн энэ амьдралд 
маань биднийг буруутгасаар байна. Тэр биднийг 
уруу татаж доройтуулахыг хүсдэг. Тэр биднийг 
төгсгөлгүй уй гашууд автуулахыг хүсдэг. Биднийг 
дутуу, хангалттай сайн биш, алдаа гаргасан бол 
засах боломжгүй гэж хэлдэг нэгэн нь тэр юм. Тэр 
бол адгийн хүчирхийлэгч бөгөөд биднийг доош 
унасан үед дээрээс өшиглөдөг нэгэн билээ.

Хэрэв Люсифер хүүхдэд хөлд орохыг зааж байтал 
хүүхэд бүдрэх юм бол түүн рүү хашгирч, түүнийг 
шийтгэн, дахин оролдохоо боль гэж хэлнэ. 
Люсиферийн арга барил эцэст нь бас үргэлжид 
цөхөрч, сэтгэлээр унахад хүргэдэг. Бүх худал 
хуурмагийн эцэг болох тэр худал хуурмагийг 
дэлгэрүүлэгч14 бөгөөд биднийг хууран мэхэлж, 
сатааруулахын тулд зальжин ажилладаг, “учир 
нь тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонт байж 
болохыг эрэлхийлдэг бөлгөө.”15

Хэрэв Христ хүүхдэд хөлд орохыг зааж байтал 
хүүхэд бүдрэх юм бол түүнд босоход нь тусалж, 
дараагийн алхмуудаа хийхэд нь урамшуулах 
байсан.16 Христ бол эцэст нь бас туслагч бөгөөд 
тайтгаруулагч. Түүний арга зам нь үргэлжид баяр 
баясгалан, найдварыг авчирдаг.

Бурханы төлөвлөгөө нь судруудад зарлиг гэж 
нэрлэсэн бидэнд шаардлагатай зааварчилгааг 
хамруулсан байдаг. Эдгээр зарлиг тушаал 
биднийг зөвхөн дуулгавартай байхад сургах 
зориулалттай, дээрээс тавигдсан дүрэм журмын 
тохиолдлын эсвэл сонирхолтой цуглуулга 
байдаггүй. Тэдгээр нь бидний бурханлаг байдлаа 
хөгжүүлэх, Тэнгэрлэг Эцэгтээ буцаж ирэх болон 
урт удаан үргэлжлэх аз жаргал, баяр баясгаланг 
хүлээн авахтай холбогдсон байдаг. Түүний зарлиг 
тушаалуудад дуулгавартай байх нь сохор харалган 
байдал биш, харин бид ухамсартайгаар Бурханыг 
болон Түүний заасан гэртээ харих замыг сонгодог 
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юм. Бидэнд өгөгдсөн хэв маяг Адам, Ева хоёрт 
өгсөнтэй яг адил, учир нь “Бурхан тэдэнд 
гэтэлгэлийн төлөвлөгөөг мэдүүлсний дараа тэдэнд 
зарлигуудыг өгсөн билээ.”17 Бурхан биднийг 
гэрээний зам дээр байгаасай гэж хүсдэг боловч 
сонголт хийх боломжийг бидэнд өгдөг.

Бурхан үнэхээр Өөрийн хүүхдүүдийг өөрсдийнхөө 
төлөө сонголт хийгээсэй гэж үнэхээр хүсэж, 
хүлээж, чиглүүлдэг юм. Тэрбээр биднийг ямар 
ч байдлаар хүчлэхгүй. Бурхан хүүхдүүддээ 
сонголт хийх бэлгийг өгснөөр “өөрсөд дээрээ 
үйлдүүлэх биш, харин өөрсдөө үйлдэхийг” нь 
зөвшөөрсөн.18 Сонгох эрх нь бидэнд зам дээр 
гарах эсвэл гарахгүйг сонгох боломжийг олгодог. 
Энэ нь мөн замаас гарах эсвэл гарахгүй байх 
боломжийг олгодог. Бид дуулгавартай байхад 
албадуулж чадахгүйн адил, дуулгаваргүй 
байхад мөн албадуулж чадахгүй. Хэн ч бидний 
зөвшөөрөлгүйгээр биднийг замаас гаргаж 
чадахгүй. (Үүнийг сонгох эрх нь зөрчигдсөн 
хүмүүстэй холилдуулан ойлгож болохгүй. Тэд 
замаасаа гараагүй; тэд хохирогчид юм. Тэд 
Бурханаас ойлголт, хайр, нинжин сэтгэлийг 
хүлээн авдаг.)

Гэхдээ хэрэв бид замаас гарах юм бол Бурхан 
гунигладаг. Яагаад гэвэл энэ нь яваандаа аз 
жаргалаа багасгах, адислал авахгүй байхад 
зайлшгүй хүргэдэг гэдгийг Тэр мэднэ. Судруудад 
замаас гарахыг нүгэл гэж хэлсэн бөгөөд үүний үр 
дүнд аз жаргалтай байдал нь буурч, адислалууд 
өгөгдөхгүй болохыг шийтгэл гэсэн байдаг. 
Энэ утгаараа, Бурхан биднийг шийтгэдэггүй 
бөгөөд шийтгэл нь Түүнийх биш, харин бидний 
сонголтын үр дагавар байдаг.

Бид замаас гарчихсан байна гэдгээ олж 
мэдсэнийхээ дараа замаас холхон үлдэж болох юм 
эсвэл Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар алхаагаа 
өөрчилж, зам дээрээ буцаж гарахыг сонгож болно. 
Өөрчлөгдөн, зам дээрээ буцаж ирэх үйл явцыг 
судруудад наманчлал гэсэн байдаг. Наманчлахгүй 
байна гэдэг нь Бурханы бидэнд өгөхийг хүсэж 
буй адислалуудыг хүлээн авах эрхгүй болохыг 
бид сонгож байна гэсэн үг юм. Хэрэв бид “хүлээн 
авч болох байсан үүнийг эдлэхийн тулд бэлэн 
байгаагүй” бол “хүлээн авахад бэлэн байгаа 
түүнийгээ эдлэхийн тулд байрандаа дахин буцаж 

очих болно.”19 Энэ бол бидний сонголт, Бурханых 
биш.

Бид замаасаа гарч хэр их удсан эсвэл хэр хол 
төөрсөн гэдгээс үл хамааран, өөрсдийгөө өөрчлөх 
шийдвэр гаргах тэр мөчөөс Бурхан бидэнд буцаж 
ирэхэд маань тусалдаг.20 Бурханы байр суурин 
дээрээс харахад, чин сэтгэлээсээ наманчилж, 
Христэд тууштайгаар урагшилж, зам дээрээ 
буцаж гарах нь хэзээ ч төөрөн гарч байгаагүй юм 
шиг байдаг.21 Аврагч бидний нүглийн төлөөсийг 
төлж, хүртэх аз жаргал, адислалууд нь буурах 
хандлагаас чөлөөлдөг. Үүнийг судруудад өршөөл 
гэсэн байдаг. Баптисмын дараа бүх гишүүн 
замаасаа халтирдаг ба бидний зарим нь бүр 
дэндүү алс холдон явдаг. Тиймээс, Есүс Христэд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, наманчилж, Түүнээс 
тусламж хүлээн авч, өршөөгдөх нь нэг удаа 
тохиолдох үйл явдал биш, харин амьдралын 
туршид үргэлжлэх, дахин давтагдах, олон 
удаагийн үйл явц юм. Бид ийнхүү “эцсээ хүртэл 
тэвчдэг.”22

Бид хэнд үйлчлэх вэ гэдгээ сонгох хэрэгтэй.23 
Бидний мөнхийн аз жаргалын цар хүрээ 
амьд Бурханыг сонгохоос мөн Түүний ажилд 
Түүнтэй нэгдэхээс шалтгаалдаг. Бид “дараагийн 
хэсгийг” өөрсдөө хийхийг хичээх явцдаа сонгох 
эрхээ зөв ашиглах дадлага хийдэг. Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч байсан хоёр 
эгчийн хэлснээр, бид “энхрийлэл, асрамж байнга 
шаардагддаг нярай хүүхдүүд” байж болохгүй.24 
Бурхан харин биднийг насанд хүрч төлөвшин, 
өөрсдийгөө захирч удирддаг байгаасай хэмээн 
хүсдэг.

Эцэгийн төлөвлөгөөг дагахаар сонгох нь Түүний 
хаант улсын өв залгамжлагч болоход хүргэх 
цорын ганц зам юм; зөвхөн үүний дараа л Тэр 
биднийг Түүний хүслээс өөр зүйл хүсэхгүй гэдэгт 
итгэдэг болно.25 Гэхдээ бид “бүх юмыг мэддэг 
хүүхдүүдэд зааж сургах шиг хэцүү юм гэж үгүй” 
гэснийг санадаг байх хэрэгтэй. Тиймээс, бид Их 
Эзэнээр болон Түүний үйлчлэгчдээр Их Эзэний 
арга замаар сургагдах хүсэлтэй байх хэрэгтэй. 
Бид Тэнгэрлэг Эцэг Эхийнхээ “зууралдвал” зохих 
хайртай хүүхдүүд нь гэдэгт найдаж болох бөгөөд 
“өөрсдөө” гэдэг нь хэзээ ч “ганцаараа” гэсэн утгыг 
агуулахгүй гэдэгт бат итгэлтэй байж болно.26
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Мормоны Номын бошиглогч Иаковын

“Тиймийн тул, зүрх сэтгэлээ урамтай болгоцгоо, 
мөн та нар өөрсдөдөө үйлдэх эрх чөлөөтэй гэдгээ 
сана—үүрдийн үхлийн зам, эс бөгөөс мөнх 
амьдралын замыг сонгох тэр ажгуу.

“Иймийн тул, хайрт ах [эгч болон] дүү нар минь, 
Бурханы таалалд өөрсдийгөө эвлэрүүл, харин 
чөтгөрийн … таалалд бус; мөн та нар Бурханд 
эвлэрүүлэгдсэнийхээ дараа, та нар аврагдана, энэ 
нь зөвхөн Бурханы ач ивээлд мөн үүний дагуу 
байна гэдгийг санагтун”27 хэмээн хэлснийг би та 
нарт хэлье.

Тиймээс, Христэд итгэх итгэлийг сонго; 
наманчлалыг сонго; баптисм хүртэж, Ариун 
Сүнсийг хүлээн авахыг сонго; ариун ёслолд оюун 
сэтгэлээ бэлдэж, түүнээс зохистойгоор хүртдэг 
байхыг сонго; ариун сүмд гэрээ байгуулахыг 
сонго; амьд Бурханд болон Түүний хүүхдүүдэд 
үйлчлэхийг сонго. Сонголтууд маань биднийг хэн 
гэдгийг мөн хэн болох гэж байгааг тодорхойлдог.

Иаковын адислалыг үргэлжлүүлэн: “Иймийн тул, 
… та нар мөнхийн Бурханы хаант улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдөж болохын тулд, Бурхан та нарыг 
… цагаатгалын хүчээр үүрдийн үхлээс босгох 
болтугай”28 хэмээн би төгсгөе. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Хэрвээ	амьдралд	тань	анхаарах	хэрэгтэй	ямар	
нэгэн	зүйл	байвал	яг	одоо	цаг	нь	иржээ.

Хэдэн жилийн өмнө 
би ажлын шугамаар 
аялахаар бэлтгэж 
байхдаа цээжээр 
өвдөхийг мэдэрч 
эхэлсэн юм. Санаа 
зовохгүй байхын 
тулд эхнэр минь 
надтай хамт явахаар 
шийдэв. Онгоц хөөрч 
эхэлмэгц амьсгалахад 
хэцүү болж өвдөлт 

ширүүсэх нь тэр. Бид газардаад, нисэх буудлаас 
орон нутгийн эмнэлэгт очин, олон шинжилгээ 
өгсөн бөгөөд эмч биднийг аяллаа үргэлжлүүлэхэд 
аюулгүй гэж хэлсэн.

Бид нисэх буудал руу эргэж очоод, хүрэх газартаа 
очих онгоцонд суув. Биднийг газардахаар 
доошлох үед нисгэгч онгоцны чанга яригчаар 
миний нэрээр дуудан, хэн гэдгийг минь тогтоохыг 
хүслээ. Онгоцны үйлчлэгч над руу хүрч ирээд, 
саяхан гэнэтийн дуудлага хүлээн авсан бөгөөд 
нисэх буудал дээр түргэн тусламжийн тэрэг 
намайг эмнэлэг рүү авч явахаар хүлээж байгааг 
хэлэв. 

Бид түргэн тусламжийн тэрэгт суун, орон нутгийн 
эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг руу 
яаран явлаа. Тэнд бид сандралдсан эмч нартай 
уулзсан бөгөөд тэд намайг буруу оношилсон 
байна, уушгины судасны цочмог бөглөрөлтэй тул 
эмнэлгийн яаралтай тусламж авах шаардлагатай 
гэдгийг тайлбарлав. Эмч нар бидэнд олон өвчтөн 
ийм эрүүл мэндийн асуудлыг тэсэж гардаггүй гэж 
хэлсэн. Биднийг гэрээсээ хол байгааг мөн ийм 
амьдрал, үхлийн зааг дээрх асуудалд бэлэн байгаа 
эсэхэд эргэлзэж байсныг мэдэж байсан тэдгээр 

эмч хэрэв амьдралд тань бодож үзэх шаардлагатай 
зүйлс байгаа бол яг одоо цаг нь хэмээн хэлсэн юм. 

Тэрхүү сандаргасан мөчид миний ертөнцийг 
үзэх үзэл тэр чигтээ хоромхон зуур хэрхэн 
өөрчлөгдсөнийг би маш сайн санаж байна. Өмнө 
нь маш чухал санагддаг байсан зүйлс тэр мөчид 
чухал байхаа больсон байв. Миний оюун энэ 
амьдралын ая тух, анхаарал халамжинд анхаарах 
мэдрэмжээс эхнэр, үр хүүхэд, гэр бүлийнхээ 
тухай бодох, амьдралаа эцсийн байдлаар цэгнэх 
гэхчилэн мөнхийн талаас харах өнцөг рүү 
шилжив.

Бид хувь хүний хувьд мөн гэр бүлийн хувьд 
хэр байсан бэ? Бид Их Эзэний хүссэний дагуу, 
байгуулсан гэрээндээ тууштай амьдарч байв уу 
эсвэл магадгүй, хамгийн чухал тэдгээр зүйлээс 
маань биднийг сатааруулах дэлхийн зүйлст 
анхаарлаа санамсаргүй байдлаар хандуулж байв 
уу? 

Би та бүхнийг дэлхийгээс хөлөө татаж, амьдралаа 
цэгнэх тухай энэ туршлагаас олж авсан нэгэн 
чухал сургамжийг эргэцүүлэн бодож үзээрэй 
хэмээн урьж байна. Өөрөөр хэлбэл, эмчийн 
хэлснээр хэрэв таны амьдралд бодож үзэх 
шаардлагатай зүйл байгаа бол яг одоо цаг нь 
иржээ.

Àмьдралаа цэгнэх нь

Мөнхийн үнэт зүйлс дээр анхаарлаа хандуулж, энэ 
амьдралын үймээн дунд хөлөө олоход илүү бэрх 
болгож буй анхаарал сарниулах зүйлс урьд өмнө 
байгаагүйгээр ихсэж ноёлсон, хэт их мэдээлэл 
бүхий ертөнцөд бид амьдарч байна. Бидний 
өдөр тутмын амьдрал хурдацтай өөрчлөгдөж буй 
технологийн анхаарал татсан мэдээ мэдээллээр 
бөмбөгдүүлж байна.

Цаг нь ирлээ

ÀÕËÀÃ× ÆÝК Í.ÆÝÐÀÐÄ
ÄÀËÛÍ
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Бид нухацтай бодох цагийг өөрсдөдөө гаргахаас 
бусад тохиолдолд, хийж буй сонголт болоод өдөр 
тутмын амьдралынхаа алхам тутамд нөлөөлж 
буй зүйлсийг ухаарахгүй байж мэдэх юм. Бид 
өөрсдийнхөө амьдралыг дүрс зураг, видео бичлэг, 
сонин сэтгүүл дээрх анхаарал татам гарчиг зэрэг 
багцлагдсан бөөн мэдээ мэдээлэлд дарагдан 
өнгөрч байгаагаар харж болно. Сонирхолтой, 
зугаатай хэдий ч тэдгээрийн ихэнх нь бидний 
мөнхийн хөгжилд тийм ч их нөлөө үзүүлдэггүй 
ба зөвхөн бидний мөнх бус амьдралыг 
туршлагажуулж байдаг. 

Эдгээр дэлхийн сатааруулах зүйлийг Лихайн 
зүүдэнд гардаг зүйлстэй адилтгаж болох юм. 
Бид төмөр бариулаас чанга зууран, гэрээнийхээ 
замаар урагшлан явахдаа “хуруугаараа занган 
басхүү элэглэх байдалтай” байгаа хүмүүсийг 
харж бас сонсдог (1 Нифай 8:27). Бид зориуд 
санаатай ингэдэггүй байх. Гэхдээ заримдаа бид 
чимээ шуугиантай зүйлсийг харахаар түр зогсдог. 
Бидний зарим нь илүү сайн харахын тулд ойртох 
гэж төмөр бариулаа тавьчихдаг ч байж болох юм. 
“Тэднийг тохуурхсан тэднээс тэд ичингүйрхсэн 
учир” бусад нь бүрмөсөн салан оддог (1 Нифай 
8:28).

Аврагч бидэнд “та нарын зүрх сэтгэл … 
амьдралын санаа зовнилоор дарамтлагдахгүйн 
тулд болгоомжлогтун” хэмээн анхааруулсан (Лук 
21:34). Орчин үеийн илчлэлт бидэнд олон нь 
дуудагддаг хэдий ч цөөхөн нь сонгогддог гэдгийг 
сануулдаг. Тэд сонгогдоогүй “учир нь тэдний зүрх 
сэтгэл энэ дэлхийн зүйлүүд дээр…тавигдаж, … 
хүмүүсээс хүндэтгэл хүлээхийг эрмэлздэг ажгуу” 
(Сургаал ба Гэрээ 121:35; мөн 34-р шүлгийг үзнэ 
үү). Амьдралаа цэгнэх нь бидэнд дэлхийгээс 
хөлөө татаж, гэрээнийхээ замын хаана зогсож 
байгааг харах, урагш харах, чанга зууран барихын 
тулд шаардлагатай бол өөрчлөгдөх боломжийг 
олгодог. 

Саяхан өсвөр үеийнхний дэлхий даяарх онцгой 
цугларалтад ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
өсвөр үеийнхнийг дэлхийгээс хөлөө татаж, 
сошиал ертөнцөөс хол байх долоо хоногийн 
мацаг барихыг урьсан билээ. Дөнгөж өчигдөр 
орой тэрээр Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан 
дээр эгч нарт мөн адил урилгыг өглөө. Дараа нь 

тэрээр ямар өөрчлөлт мэдрэгдэж, юу бодогдсоныг, 
бүр хэрхэн бодож байгаагаа анзаараарай хэмээн 
тэднээс хүссэн. Цааш нь тэрээр “Их Эзэнтэй 
хамт амьдралаа дүгнэ … Гэрээний зам дээр 
баттай зогсож байгаа гэдгээ мэдэрч байгаагаа 
баталгаажуул” хэмээн тэднийг урьсан бөгөөд 
хэрэв амьдралд чинь өөрчлөгдөх хэрэгтэй зүйл 
байгаа бол “өөрчлөлтийг хийх төгс цаг нь өнөөдөр 
юм” хэмээн тэднийг урамшуулсан юм.1

Бид амьдралдаа буй өөрчлөх хэрэгтэй зүйлсийг 
цэгнэхдээ хэрхэн энэ дэлхийн сатааруулагч 
зүйлсээс өндийж, өмнөө байгаа мөнхийн 
зорилгодоо тогтвортой үлдэх вэ? гэсэн нэгэн 
нөлөө бүхий асуултыг өөрсдөдөө тавьж болох юм.

2007 оны нэгэн чуулган дээр “Сайн, илүү сайн, 
хамгийн сайн” гэсэн гарчигтай хэлсэн үгэндээ 
ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс өөрсдийн зөрчилдөж 
буй дэлхийн хэрэгцээн дээр хийх сонголтоо 
хэрхэн эрэмбэлэх талаар заасан. Тэрээр “Бидний 
гэр бүлүүдийг хүчирхэгжүүлж, Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх итгэлийг хөгжүүлдэг учир илүү 
сайн эсвэл хамгийн сайн сонголтуудыг сонгохын 
тулд зарим сайн сонголтыг алгасах хэрэгтэй” гэж 
зөвлөсөн.2

Есүс Христэд төвлөрч, Түүний хэн гэдгийг болон 
Түүнтэй тогтоосон харилцаанд бид Түүний хувьд 
хэн болох мөнхийн үнэнийг ойлгох нь энэ амьдрал 
дахь хамгийн сайхан зүйл шүү гэдгийг би зөвлөж 
байна. 

¯нэнийг эрэлхийл

Аврагчийг мэдэхээр эрэлхийлэхдээ бид хэн 
болохоо мөн яагаад энд байгаа талаарх хамгийн 
чухал үнэнийг умартах учиргүй. Aмюлек бидэнд 
“Энэ амьдрал бол … Бурхантай уулзахаар 
бэлтгэх үе,” “мөнхийн тулд бэлтгэхээр бидэнд 
өгөгдсөн”(Алма 34:32–33) үе хэмээн сануулсан . 
Нэгэн танил болсон үнэний тодорхойлолтод “Бид 
сүнслэг туршлага авч буй хүмүүн биет биш. Бид 
бол хүмүүний туршлагыг авч буй сүнслэг бие 
юм”3 хэмээн сануулдаг. 

Өөрсдийнхөө тэнгэрлэг гарал үүслийг ойлгох нь 
мөнхийн өсөлт хөгжилд шаардлагатай бөгөөд 
энэ амьдралын сатааруулагч зүйлсээс биднийг 
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чөлөөлж чадна. Аврагч:

“Хэрэв та нар Миний үгэн дотор байвал үнэхээр 
Миний дагалдагчид байна;

Тэгээд та нар үнэнийг ойлгож, үнэн та нарыг 
чөлөөлнө” (Иохан 8:31–32) хэмээн заажээ.

Ерөнхийлөгч Иосеф Ф.Смит “Хүн төрөлхтний энэ 
дэлхийд гүйцэлдүүлж чадах хамгийн том ололт нь 
эзэмшсэн мэдлэгээс нь энэ дэлхийн ямар ч бүтээл 
холдуулж чадахгүй болтол тэнгэрлэг үнэнийг 
өөрсдөдөө нэвт шувт, төгс ойлгуулах явдал юм”4 
хэмээн тунхагласан.

Өнөөдөр дэлхий дээр үнэний талаарх маргаан 
халуун сэдэв болсон бөгөөд хувь хүмүүсийн 
харьцангуй ойлголтоор тодорхойлогддог болжээ. 
Залуу хөвгүүн Иосеф Смитэд “шашны янз бүрийн 
бүлгүүдийн дундах будлиан хийгээд сөргөлдөөн 
тийм их байсан нь” түүний амьдралд “хэнийх 
нь зөв, бас хэнийх нь буруу байсан тухайд ямар 
нэг тодорхой дүгнэлт хийх боломжгүй байв” 
(Иосеф—Смит Түүх 1:8). “Үгийн болон санаа 
бодлын үймээн самуунтай энэхүү дайны дунд” 
тэрээр үнэнийг хайсан эрэл хайгуулаар дамжуулан 
тэнгэрлэг удирдамж эрэлхийлсэн юм (Иосеф 
Смит—Түүх 1:10).

4-р сарын Ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч 
Нэлсон “үнэн рүү дайрч довтлох хүмүүний гүн 
ухаан, тоо томшгүй дуу хоолой дундуур эрэл 
хайгуул хийх найдвар бидэнд байгаа бол илчлэлт 
хүлээн авч сурах ёстой” хэмээн заасан.5 Бид 
“Түүнийг харахгүй, мэдэхгүйгээсээ болж, ертөнц 
Түүнийг хүлээж авч чадахгүй” гэсэн Үнэний 
Сүнсэнд тулгуурлан судлах ёстой (Иохан 14:17).

Энэ дэлхий бодит байдлын өөр өөр хувилбар руу 

хурдацтай шилжиж байгаа үед “Сүнс хуурах нь 
үгүй, мөн үнэнийг хэлдэг. Иймийн тул, энэ нь 
үнэхээр тэдгээр зүйлүүдийг байгаагаар нь, мөн 
тэдгээр зүйлүүдийг үнэхээр байхаар нь ярьдаг; 
иймийн тул, эдгээр зүйлүүд, бидний бодгалиудын 
авралын тулд бидэнд тодорхой үзүүлэгдсэн билээ” 
(Иохан 4:13) гэсэн Иаковын үгсийг бид санах 
ёстой.

Дэлхийгээс хөлөө татаж, амьдралаа цэгнэх үе бол 
юуг өөрчлөх ёстой вэ гэдгээ бодож үзэх цаг юм. 
Үүгээр бид өөрсдийн Үлгэр Жишээ Үзүүлэгч 
болсон Есүс Христ бидний замыг дахин нэг удаа 
удирдах болно гэсэн агуу найдварыг өвөртөлнө. 
Тэрээр үхэл ба амилалт тохиох цагаасаа өмнө 
эргэн тойрныхоо хүмүүст Өөрийнхөө тэнгэрлэг 
үүргийг ойлгоход нь туслахаар хөдөлмөрлөж 
байхдаа тэдэнд “Миний дотор та нарын амар 
амгалан байна. Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. 
Гэвч зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан” 
(Иoхан 16:33) гэж сануулсан билээ. Энэ тухай 
гэрчлэлээ би Есүс Христийн нэрээр үлдээж байна, 
амен. 
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Аврагч	бидэнд	хийхийг	тушаасан	учраас	бид	
бусдыг	хайрлан	гараа	сунгадаг.

Саяхан намайг 
найзтайгаа ярьж суутал 
тэрээр дөнгөж баптисм 
хүртсэн Сүмийн 
шинэхэн гишүүн залуу 
байхдаа түүнд гэнэт 
яагаад ч юм тойрогтоо 
байх аргагүй болсон 
мэт санагддаг болсон 
талаараа хэлсэн юм. 
Сайн мэдээ заасан 
номлогчид нь өөр 

тийшээ шилжин явсан тул түүнд зах хязгаарт 
хаягдсан мэт санагдаж байжээ. Тойрогт нь найз 
нөхөд байгаагүйгээс тэр хуучин найзуудтайгаа 
уулзалдах болсон ба сүмд ирэхээс нь холдуулах 
үйл ажиллагаануудад оролцож, бүр цаашлаад 
сүргээсээ төөрч эхлэв. Тойргийнх нь нэг гишүүн 
түүнд тохинууллын гараа сунган, чин сэтгэлээсээ 
бүгдэд тохирох аргаар түүнийг эргэж ирэхэд 
урьсанд нь хэчнээн их талархаж явдгаа ярихдаа 
түүний нүдэнд нулимс цийлэгнэж байлаа. Хэдхэн 
сарын дотор тэр сүргийнхээ аюулгүй орчинд 
эргэн ирсэн төдийгүй өөрийгөө болон бусдыг 
хүчирхэгжүүлсэн юм. Миний ард суугаа Далын 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүн энэ залуу 
болох ахлагч Карлос А.Годойгийн араас явсан 
Бразилийн хоньчинд бид талархахгүй байж чадна 
гэж үү?

Багахан хичээл зүтгэл хүртэл хэрхэн мөнхийн 
үр дагавартай байгаа нь гайхалтай биш гэж үү? 
Энэхүү үнэн байдал бол Сүмийн тохинууллын 
хүчин чармайлтын гол цөм юм. Тэнгэрлэг Эцэг 
бидний өдөр тутмын энгийн хичээл зүтгэлийг 
ямар нэгэн гайхамшиг болгон хувиргадаг. 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Их Эзэн 
бидний нэг нэгнээ халамжилдаг арга замд чухал 

өөрчлөлтийг хийлээ”1 хэмээн зарлаж, “бид илүү 
шинэ мөн илүү ариун нандин тохинуулах арга 
хэрэгслийг танилцуулах гэж байна. Бид энэ ажлыг 
энгийнээр ‘тохинуулал’ гэж нэрлэх болно”2 гэж 
тайлбарласнаас хойш зургаан сар өнгөрчээ.

Мөн ерөнхийлөгч Нэлсон “Их Эзэний үнэн бөгөөд 
амьд Сүмийн таних тэмдэг бол Бурханы хүүхэд 
тус бүрд болон тэдний гэр бүлүүдэд тохинуулах 
зохион байгуулалттай, чиглүүлсэн хүчин 
чармайлт үргэлж байх болно. Энэ нь Их Эзэний 
Сүм учраас бид Түүний үйлчлэгчдийн хувиар 
Түүний хийсний адил тэрхүү нэгэнд тохинуулах 
болно. Бид Түүний нэрээр, Түүний хүч, эрх мэдэл, 
хайр, нинжин сэтгэлээр тохинуулах болно”3 
хэмээн тайлбарласан.

Энэ мэдэгдэл гарснаас хойших та нарын хариу 
үйлдэл итгэмээргүй байлаа! Амьд бошиглогчдын 
удирдан чиглүүлсний дагуу бид дэлхийн бараг бүх 
гадаснаас эдгээр өөрчлөлтийг хэрэгжүүлсэн тухай 
агуу амжилтын тайланг хүлээн авсаар байна. 
Жишээлбэл, тохинуулагч ах, эгч нарыг залуу 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг оролцуулан хамтрал 
болгон зохион байгуулж, гэр бүлүүдэд томилсон 
төдийгүй тохинууллын ярилцлагууд хийгджээ.

“Сайн мэдээг гэр оронд заах болон Сүм дээр 
заах хоёрын хоорондын холбоо болон тэдгээрийг 
тэнцвэржүүлэх” хэмээх өчигдрийн илчлэлтийн 
зарлал мөн үүнээс зургаан сарын өмнө өгөгдсөн 
“тохинууллын” талаарх илчлэлтийн зарлал хоёр 
тохиолдлын зүйл биш юм. Нэгдүгээр сараас 
эхлэн, Сүмийн шүтлэг бишрэлдээ нэг цаг бага 
зарцуулснаар тохинуулах үед суралцсан бүхий л 
зүйл маань гэр бүл, хайртай хүмүүстэйгээ хамт 
гэр оронд төвлөрсөн Хүндэтгэлийн өдрийг илүү 
өндөр түвшинд илүү ариунаар сахихад гардаг 
тэрхүү хоосон орон зайг маань тэнцвэржүүлэхэд 
туслах болно.

Хоньчин бодгалиуд

ÀÕËÀÃ× ÃÀÐÈ È.ÑÒÈВÝÍÑÎÍ
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Бид зохион байгуулалтын бүтцийн талаар асууж 
лавлахаас гадна “Бид Их Эзэний арга замаар 
тохинуулж байгаагаа хэрхэн мэдэх вэ? Бид Сайн 
Хоньчинд Түүний хүлээж байсан арга замаар 
тусалж байна уу?” гэсэн асуултыг тавьж болох 
юм. 

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингтай хийсэн саяхны 
нэг ярилцлага дээр тэрээр гэгээнтнүүдийг 
эдгээр гайхамшигтай өөрчлөлтөд дасан зохицож 
байгааг сайшаасан ч тохинуулах нь “зүгээр 
л эелдэг” байхаас илүү зүйл гэдгийг гишүүд 
ойлгож байгаа гэдэгт чин сэтгэлээсээ найдаж 
байгаагаа бас илэрхийлсэн. Үүгээр эелдэг байх 
нь үл нийцнэ гэж хэлж байгаа юм биш шүү. 
Харин ч тохинууллын үнэн сүнсийг ойлгодог 
хүмүүс зүгээр нэг эелдэг байхаас хавьгүй ихийг 
үйлдэх ёстойг ухамсарладаг юм. Их Эзэний арга 
замаар үйлдвэл сайн сайхны төлөөх алсыг харсан 
тохинууллын нөлөө ахлагч Годойд тохиолдсон 
шиг мөнхөд долгиолж болно.

“Аврагч … хайраар үйлчилж байхдаа тохинуулал 
гэж юу болохыг Өөрийн үлгэр жишээгээр 
харуулсан. Тэрээр эргэн тойрондоо байгаа … 
тэдэнд зааж сурган, тэдний төлөө залбирч, 
тэднийг тайтгаруулж, бүх хүнийг Өөрийг нь 
дагахад урьж байсан. Сүмийн гишүүд [илүү 
өндөр, илүү ариун замаар] тохинуулахдаа 
Аврагчтай адил … “сүмийг ямагт харж хандах, 
мөн тэдэнтэй хамт байж мөн бэхжүүл[ж],” 
“гишүүн бүрийн гэрээр айлчил[ж],” Есүс 
Христийн жинхэнэ шавь болоход нь туслахын 
тулд залбирч, үйлчлэхийг эрэлхийлдэг.”5

Жинхэнэ хоньчин хоньдоо хайрладаг, нэг бүрчлэн 
нэрээр нь мэддэг бөгөөд тэдэнд “хувьчлан 

сонирхож ханддаг”6 гэдгийг бид сайн ойлгож 
байна.

Олон жил найзалсан анд маань Роки Маунтэйний 
дов толгод ихтэй газарт мал сүрэг, хонь хариулах 
хүнд хэцүү ажил хийдэг малын фермийн эзэн 
байв. Нэг удаа тэрээр хонь өсгөхтэй холбоотой 
бэрхшээл, аюулын тухай надтай хуваалцсан юм. 
Уулын өргөн уудам бэлчээрийн дийлэнх хэсэгт 
цас хайлсан хаврын эхэн үед ойролцоогоор хоёр 
мянган хонь бүхий сүргээ бэлчээрлүүлэхээр 
ууланд аваачдаг тухайгаа тэрээр дүрслэн хэлсэн 
юм. Тэндээ тэрээр намрын сүүл үе хүртэл буюу 
зуслангаасаа говьд байдаг өвөлжөө рүүгээ нүүх 
хүртлээ хонио малладаг байжээ. Нар мандахаас 
өмнө сэрж, шөнийн харанхуйд ажлаа дуусгаж, 
өглөө эртээс шөнө дүл хүртэл ийм том хонин 
сүргийг хариулах нь ямар хэцүү болохыг тэрээр 
дүрслэн өгүүлсэн юм. Тэр үүнийг ганцаараа хийх 
боломжгүй байв.

Туршлагатай хоньчид өөрсдийнх нь эрдэм 
ухаанаас суралцдаг залуустай хамт сүргийг 
хариулахад нь түүнд тусалдаг байжээ. Тэр бас 
хоёр хөгшин морь, сургаж байгаа хоёр даага, хоёр 
хөгшин хоточ нохой мөн хоёр, гурван гөлөгнүүдэд 
найдна. Зуны турш манай найз хоньдынхоо хамт 
салхи шуурга, аадар бороо, өвчин зовлон, бэртэл 
гэмтэл, ган гачиг гээд бараг төсөөлж болох бүхий 
л бэрхшээлтэй тулгардаг байв. Зарим зун тэд 
хоньдоо амьд авч гарахын тулд зунжин ус зөөх 
хэрэгтэй болдог байж. Тэгээд жил болгон намрын 
адгаар, өвөл хаяанд ирэх үед хоньдоо уулнаас 
буулган тоолоход 200 гаруй нь алга болсон байдаг 
байжээ.

Хавар эрт ууланд аваачсан 2000 хонь бүхий сүрэг 
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нь намрын сүүл гэхэд 1800 болтлоо цөөрсөн 
байдаг байв. Алга болсон хоньдын ихэнх нь өвчин 
эмгэгээр юм уу жам ёсоороо үхдэггүй, харин 
уулын арслан, цөөвөр чоно зэрэг махчин амьтдад 
бариулж үхсэн байдаг байж. Эдгээр махчин 
амьтан ихэнхдээ хоньчдынхоо хараа хяналтаас 
гарч, сүргээсээ салж төөрсөн хургануудыг барьдаг 
байв. Миний дөнгөж сая дүрслэн хэлсэн зүйлийг 
сүнслэг байдлын хувьд та нар ганц хором бодоод 
үз дээ. Хоньчин нь хэн бэ? Сүрэг нь хэн бэ? 
Хоньчинд тусалдаг тэдгээр хүн нь хэн бэ?

Их Эзэн Есүс Христ “Би бол сайн хоньчин мөн. Би 
Өөрийнхийгөө мэдэх бөгөөд … Би хоньдын төлөө 

Өөрийн амийг өгнө”7 хэмээн хэлсэн.

Бошиглогч Нифай үүний адил Есүс бол “өөрийн 
хоньдыг тэжээж, мөн түүнд бэлчээрийг тэд олох 
болно8 хэмээн заасан. “ЭЗЭН бол миний хоньчин”9 
бөгөөд Тэрээр хүн тус бүрийг маань мэдэж, 
халамжиндаа байлгадаг гэдгийг би олж мэдсэнээр 
амар амгаланг мэдэрдэг. Биднийг салхи шуурга, 
аадар бороо, өвчин зовлон, осол гэмтэл, ган 
гачигтай нүүр тулахад бидний Хоньчин—Их Эзэн 
бидэнд тохинуулах болно. Тэр бидний сүнсийг 
сэргээн босгоно.

Найз маань хөгшин, залуу малчид, морьд, хоточ 
нохдын тусламжтайгаар хоньдоо хариулдаг 
байсантай адил арга замаар Их Эзэнд ч бас 
Өөрийн сүрэг дэх хонийг халамжлах хүч сорьсон 
ажилд нь тусламж шаардагддаг.
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Хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийн хувьд 
мөн Түүний сүрэг дэх хоньдын хувьд бид тус 
бүрдээ Есүс Христийн тохинууллыг хүлээн авч 
адислагддаг. Үүнтэй зэрэгцэн бид өөрсдийнхөө 
эргэн тойрны хүмүүсийн хоньчин болж, 
тэдэнд тохинууллын тусламж үзүүлэх үүрэг 
хариуцлагатай. Бид “мөн чи надад үйлчилж мөн 
миний нэрээр явах болно, мөн миний хонийг 
нэгтгэн цуглуулах болно”10 хэмээсэн Их Эзэний 
үгэнд анхаарал хандуулдаг.

Хоньчин нь хэн бэ? Бурханы хаант улсын бүх 
эрэгтэй, эмэгтэй хүн, хүүхэд бүр хоньчин юм. 
Үүнд дуудлага шаардлагагүй. Баптисмын усанд 
булхуулан гарч ирсэн мөчөөс эхлэн бид энэ ажлыг 
хийх үүрэг хүлээдэг. Аврагч бидэнд хийхийг 
тушаасан учраас бид бусдыг хайрлан гараа 
сунгадаг. Алма “Учир нь та нарын дунд чононууд 

орж мөн сүргийг нь цөлмөхгүйн тулд олон 
хоньтой ч тэднийгээ хариулдаггүй ямар хоньчин 
байх билээ? … Тэрээр түүнийг хөөхгүй гэж үү?”11 
хэмээн онцолсон. Хөршүүд маань материаллаг 
юм уу сүнслэг байдлаараа зовлонд унах бүрд 
бид тэдэнд туслахаар яардаг. Бид нэг нэгнийхээ 
ачааг хөнгөн байж болохын тулд үүрэлцдэг. Бид 
гашуудах тэдний хамт гашууддаг. Бид тайтгарал 
хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулдаг.12 Их Эзэн хайрлах 
сэтгэлээр үүнийг биднээс хүлээдэг. Түүнчлэн 
Тэр биднээс Өөрийнх нь сүргийг халамжилж, 
тохинуулсан эсэхэд хариуцлага асуух цаг ирэх 
болно.13

Хоньчин найз маань хонио бэлчээрт манаж 
байхад тохиолддог өөр нэгэн маш чухал хэсгийг 
хуваалцсан. Төөрсөн хоньд махчин амьтдын 
аюулд өртөмтгий байдгийг тэрээр цааш дүрслэн 
өгүүлсэн юм. Үнэндээ тэр өөрийн болон 
багийнхаа бүхий л цаг завын 15 хувийг төөрсөн 
хоньдоо олоход зориулдаг байв. Төөрсөн хонийг 
сүргээсээ хэт холдохоос нь өмнө амжиж аль болох 
хурдан олбол аюулд өртөх нь бага байдаг байжээ. 
Алдагдсан хонийг хайж олоход маш их тэвчээр, 
сахилга бат шаардагддаг байв.

Хэдэн жилийн өмнө би орон нутгийн нэг 
сониноос сонирхлыг маань маш их татсан 
нэгэн нийтлэлийг олж уншсан ба бүр хадгалаад 
авчихсан байгаа. Эхний нүүрэн дэх гарчиг нь, 
“Determined Dog Won’t Abandon Lost Sheep 
(Шийдэмгий нохой төөрсөн хонийг орхиж 
хаяхгүй)”14 гэсэн байв. Нийтлэл дээр найзын 
маань эдлэнгээс холгүйхэн үйл ажиллагаа 
явуулдаг фермийн цөөн тооны хонь яагаад ч 
юм зусландаа үлдсэнийг өгүүлсэн байлаа. Хоёр 
юм уу гурван сарын дараа уг хоньд хашигдаж, 
ууланд цасанд боогдчихсон байжээ. Хоньдыг 
ард хоцроход, тэднийг харж хандан, хамгаалах 
үүрэгтэй хоточ нохой тэдэнтэй үлддэг байв. Тэр 
харж хандахаа огт болиогүй. Тэрээр төөрсөн 
хоньдыг хүйтэн, цастай улиралд хэдэн сарын турш 
эргэж тойрон, цөөвөр чоно, уулын арслан юм уу 
бусад махчин амьтныг хонинд аюул учруулахаас 
сэргийлж, хамгаалахаар үлддэг байв. Тэрээр 
хоньдыг эргүүлэн тууж, хоньчинд нь хүргэж өгөн, 
сүрэгт нь аюулгүй нийлүүлэх боломжтой болтол 
тэндээ сахидаг байсан. Энэ нийтлэлийн нүүр 
хуудсан дээрх зургаас дүр зургийг хоточ нохойн 
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нүдээр нохойн өнцгөөс харах боломжийг олгодог.

Шинэ Гэрээнээс бидний хоньчин байх, ах эгч 
нартаа тохинуулах болон төөрсөн хоньдын төлөө 
хүлээх үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг 
харуулсан Аврагчийн сургаалт үлгэр, зааврыг бид 
олж уншдаг.

“Хэрэв та нарын дундаас хэн чинь зуун хоньтой 
байтал, нэг нь алдагдахад ерэн есөн хонио 
бэлчээрт орхин, алдагдсан хонины араас явж, 
түүнийг олтлоо хайдаггүй вэ?

Тэгээд хонио олбол, тэр баяртайгаар мөрөндөө 
тэгнэн,

гэртээ ирээд, анд нөхдөө болон хөршүүдээ хамтад 
нь дуудаж, Би алдагдсан хонио олсон тул надтай 
хамт баярлагтун!” гэнэ.15

Бид энэхүү сургаалт үлгэр дээр гардаг сургамжийг 
нэгтгэн дүгнэвэл дараах үнэ цэнтэй зөвлөгөөг олж 
мэднэ.

1. Бид төөрсөн хонийг олж тогтоох ёстой.
2. Бид тэднийг олтлоо араас нь эрж хайна.
3. Бид тэднийг олоод, гэрт нь аваачихын тулд 

мөрөн дээрээ үүрэх ч хэрэг гарч мэднэ.
4. Бид тэднийг эргэж ирэхэд найз нөхдөөр 

хүрээлүүлнэ.

Ах, эгч нар аа, төөрсөн хоньдод тохинуулснаар 
бидний хамгийн агуу сорилт болон шагналууд 
ирж болно. Мормоны Номон дээр Сүмийн гишүүд 
“өөрсдийн хүмүүсийг харж хандсан, мөн тэднийг 
зөв шударгад хамаарах зүйлүүд дээр дэмжин 

асарсан болой.”16 Бид тэдний үлгэр жишээг даган, 
тохинуулал нь “Сүнсээр удирдуулсан, уян хатан 
бөгөөд гишүүн бүрийн хэрэгцээ шаардлагад 
нийцсэн” байна гэдгийг санаж чадна. Мөн бид 
“хувь хүн, гэр бүлүүдэд дараагийн ёслолдоо 
бэлдэх, байгуулсан гэрээгээ сахих, бие даах 
чадвартай болоход нь туслахыг эрэлхийлэх нь”17 
чухал юм.

Тэнгэрлэг Эцэгийн хувьд бодгаль бүр үнэ цэнтэй 
билээ. Энэ нь Түүний ажил мөн алдар суу учраас 
тохинуулах хувийн урилга нь Түүнд хамгийн 
үнэ цэнтэй бөгөөд чухал юм. Энэ бол шууд 
утгаараа мөнхийн ажил. Бурхан Эцэгийн хүүхэд 
бүр Түүний мэлмийн өмнө хэмжээлшгүй их 
чадамжтай. Тэрээр таны ойлгож үл чадах хайраар 
таныг хайрладаг. Итгэлтэй хоточ нохойн адил 
Их Эзэн уулан дээр үлдээд, салхи шуурга, аадар 
бороо, цас болон өөр илүү их зүйлийн турш таныг 
хамгаална.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон сүүлийн чуулган 
дээр бидэнд: “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 амьдралыг хүлээн авах 
эрхтэй болоход урих явдал юм”18 хэмээн заасан.

Сүнснүүдийг ариун сүм рүү, цаашлаад Аврагч 
Есүс Христ рүү удирдан чиглүүлэхийн тулд энэхүү 
бошиглолын алсын хараа тийш харцаа сунгая. 
Тэр биднээс гайхамшгуудыг гүйцэлдүүлэхийг 
хүлээдэггүй. Түүнд сүнсийг гэтэлгэх хүч байдаг 
тул Тэрээр ах дүүсээ Өөрт нь авчрахыг л биднээс 
хүсдэг. Бид ийнхүү үйлдсэнээр “Тэгээд Ахлах 
Хоньчинг үзэгдэхэд та нар алдрын гандашгүй 
титмийг хүлээн авна”19 гэсэн амлалтыг бат 
хамгаалж чадна. Би үүнийг мөн Есүс Христ бол 
бидний Аврагч бөгөөд бидний Гэтэлгэгч гэдгийг 
гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Би	та	бүхэнд	Их	Эзэний	үгэн	дээр	найрлаж,	
Түүний	сургаалыг	хувийн	амьдралдаа	
хэрэгжүүлээсэй	хэмээн	хайр,	адислалаа	үлдээе.

Сүнсээр өдөөгдсөн, 
түүхэн чуулган болж 
байна. Бид ирээдүйг 
урам зоригтой харж, 
илүү сайныг үйлдэж, 
илүү сайн байхад 
урамшуулагдсаар 
байна. Ерөнхий эрх 
мэдэлтнүүд болон 
ерөнхий албан 
тушаалтнууд энэхүү 
индрээс гайхалтай 

захиасуудыг хуваалцсан ба хөгжим ер бусын 
сүр жавхлантай байлаа. Энэ долоо хоногоос 
эхлэн эдгээр захиасыг судлахыг би та бүхэнд 
уриалж байна.1 Эдгээр захиас нь энэ цаг үед Их 
Эзэний оюун хийгээд тааллыг Түүний хүмүүст 
дамжуулдаг.

Гэр оронд төвлөрсөн шинэ сургалтын 
хөтөлбөрийг Сүм дэмжиж байгаа бөгөөд энэ нь 
гэр бүл болгон өөрсдийн гэр орныг итгэлийн 
ариун газар болгохын тулд хариуцлагатай бөгөөд 
анхааралтай үйлдэхээр хичээхэд гэр бүлүүдийг 
хүчирхэгжүүлэх боломжтой юм. Таныг гэр 
орноо сайн мэдээнээс суралцах төв болгон 
өөрчлөхөөр хичээнгүйлэн ажиллахад аяндаа 
таны Хүндэтгэлийн өдрүүд үнэхээр баясгалантай 
болно гэдгийг би амлаж байна. Танай хүүхдүүд 
Аврагчийн сургаалаас суралцаж, түүгээр 
амьдрахдаа баяртай байх бөгөөд таны амьдрал, 
гэр орон дахь дайсны нөлөө багасах болно. 
Гэр бүлд тань мэдэгдэхүйц өөрчлөлтүүд гарч, 
тогтвортой үргэлжлэх болно.

Энэ чуулганаар бид Их Эзэн Есүс Христийн 
Сүмийг дурдах бүрдээ Түүнийг хүндлэн дээдэлдэг 

байх чухал хүчин чармайлтыг хэрэгжүүлэх 
шийдвэрээ бататгалаа. Аврагчийн Сүмийн 
болон түүний гишүүдийн зөв нэрийг хэрэглэхэд 
хичээнгүйлэн анхаарах нь Түүний Сүмийн 
гишүүдэд сүнслэг хүчээс илүү их хүртэх өсөн 
нэмэгдсэн боломж болоод итгэл рүү хөтөлнө 
гэдгийг би та нарт амлаж байна.

Одоо ариун сүмийн талаар ярьцгаая. Ариун сүмд 
өнгөрүүлсөн цаг хугацаа маань бидний болон гэр 
бүлийнхний маань авралд мөн өргөмжлөлд амин 
чухал гэдгийг бид мэддэг.

Биднийг ариун сүмийн ёслолуудаа хүлээн 
авч, Бурхантай ариун нандин гэрээнүүдийг 
байгуулсны дараа хүн нэг бүрд зөвхөн Их Эзэний 
өргөөнд л хүлээн авах боломжтой сүнслэг 
байдлын байнгын хүчирхэгжүүлэлт болон заавар 
хэрэгтэй байдаг. Мөн бид өвөг дээдэстээ өөрсдийг 
нь төлөөлөн үйлчлэхэд хэрэгтэй байдаг.

Сайн мэдээний мэдлэггүйгээр нас барсан хүмүүст 
ариун сүмийн адислалуудыг өгөх арга замыг 
дэлхийн сууринаас өмнө бэлтгэсэн Бурханы агуу 
нигүүлсэл, шударга ёсыг бодогтун. Ариун сүмийн 
эдгээр зан үйл эртнийх билээ. Миний хувьд 
тэрхүү эртний байдал нь сэтгэл догдлом байдаг 
бөгөөд тэдгээрийн үнэн зөв байдлын бас нэгэн 
нотолгоо юм.2

Хайрт ах, эгч нар минь ээ, дайсны дайралтууд хүч 
чадал, төрөл зүйлийн хувьд асар хурдтай өсөн 
нэмэгдэж байна.3 Ариун сүмд байнга байх бидний 
хэрэгцээ хэзээ ч ийм их байгаагүй. Цагаа хэрхэн 
өнгөрүүлж байгаагаа залбирч бодож үзэхийг 
би та нараас гуйж байна. Өөрийнхөө болон гэр 
бүлийнхээ ирээдүйд цаг заваа зориул. Хэрэв 
та ариун сүмээс холгүй байдаг бол Их Эзэнтэй 
Түүний ариун өргөөнд уулзах уулзалтыг тогтмол 
хийх арга замыг олж, тэгээд тэрхүү уулзалтандаа 
хоцролгүй, баяр хөөртэй ирж байхыг би танд 

Үлгэр жишээ хожмын үеийн гэгээнтнүүд болох нь
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уриалж байна. Таныг Их Эзэний ариун сүмд 
үйлчилж, шүтэн бишрэхийн тулд золиослол 
гаргахад Тэрээр танд хэрэгтэй гэдгийг мэддэг 
тэрхүү гайхамшгуудыг авчрах болно хэмээн би 
танд амлаж байна.

Одоогоор бидэнд онцгойлон адислагдсан 159 
ариун сүм бий. Тэдгээр ариун сүмийг халамжилж, 
арчлах нь бидний хувьд маш чухал билээ. Цаг 
хугацаа өнгөрөхийн хэрээр ариун сүмүүдийг 
сэргээн, шинэчилж байх нь зайлшгүй байдаг. Энэ 
шалтгааны үүднээс, Солт Лэйкийн ариун сүмийг 
болон бусад анхдагчдын үеийн ариун сүмүүдийг 
шинэчилж, сайжруулах төлөвлөгөөг гаргаад 
байна. Эдгээр төслийн дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг 
гаргасан үедээ хуваалцах болно.

Өнөөдөр бид 12 шинэ ариун сүмийг барихаар 
төлөвлөснөө зарлах гэж байгаадаа таатай байна. 
Эдгээр ариун сүм дараах газруудад баригдах 
болно. Үүнд: Аргентиний Мендоза, Бразилийн 
Салвадор, Калифорнийн Юба Сити, Камбожийн 
Пномпень, Капэ Вэрдэгийн Прая, Гуамын Ийго, 
Мексикийн Пуэбла, Шинэ Зеландын Окленд, 
Нигерийн Лагос, Филиппиний Давао, Пуэрто 
Рикогийн Сан Жуан, Ютагийн Вашингтон Каунти.

Ариун сүмийг барьж байгуулан, харж хандах нь 
таны амьдралыг өөрчлөхгүй байж болох ч ариун 
сүмд өнгөрүүлсэн цаг мөч таныг өөрчлөх нь 
дамжиггүй. Ариун сүмд оролгүй удсан хүмүүст 
хандан хэлэхэд, аль болох хурдан бэлтгэлээ 
хангаж, эргэн очиход би та бүхнийг урамшуулж 
байна. Үүнээс гадна, би та нарыг ариун сүмд 
шүтэн биширч, та нарын төлөөх Аврагчийн 
хязгааргүй хайрыг гүн гүнзгий мэдрэхийн тулд 
залбирахад урьж байна. Тэгснээр та нарын хүн нэг 
бүр Аврагч энэхүү ариун нандин, мөнхийн ажлыг 
удирддаг гэсэн өөрийн гэрчлэлтэй болох болно.4

Ах, эгч нар аа, би та бүхний итгэлд болон дэмжин 
баталж буй хичээл зүтгэлд талархдаг. Би та бүхэнд 
Их Эзэний үгэн дээр найрлаж, Түүний сургаалыг 
хувийн амьдралдаа хэрэгжүүлээсэй хэмээн хайр, 
адислалаа үлдээе. Илчлэлт Сүмд үргэлжлүүлэн 
ирсээр байгааг болон “Бурханы зорилгууд 
гүйцэлдэн, Аугаа Иехова ажил хийгдэж дууслаа 
гэж хэлэх хүртэл”5 ирэх болно гэдгийг би та нарт 
баталж байна.

Би та бүхнийг Түүнд болон Түүний ариун ажилд 
итгэх өсөн нэмэгдэх итгэлээр мөн амьдрал дахь 
хувийн сорилт бэрхшээлүүдээ тэсэн гарах итгэл, 
тэвчээрээр адисалж байна. Мөн би та бүхнийг 
үлгэр жишээ хожмын үеийн гэгээнтнүүд болоосой 
хэмээн адисалж байна. Би та нарыг адислахын 
зэрэгцээ Бурхан амьд гэсэн гэрчлэлээ хуваалцаж 
байна. Есүс бол Христ. Энэ бол Түүний Сүм. Бид 
Түүний хүмүүс. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бусдад	үйлчлэхдээ	хэнд,	яагаад	үйлчлэхээ	мэдэх	
нь	бидэнд	хайрын	хамгийн	дээд	илэрхийлэл	
бол	Бурханд	үнэнч	байх	явдал	гэдгийг	ойлгоход	
тусалдаг.

Хайрт эгч нар аа, 
энэ түүхэн үдэш би 
та нарын хүн нэг 
бүрд хайр, талархлаа 
илэрхийлье. Бид 
нас, байршил эсвэл 
нөхцөл байдлаасаа үл 
хамааран энэ үдэш 
эв нэгдэл, хүч чадал, 
зорилготойгоор мөн 
бидний Тэнгэрлэг Эцэг, 
Аврагч Есүс Христ 

болон амьд бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон биднийг хайрладаг бөгөөд удирддаг 
гэсэн гэрчлэлтэйгээр хуран цуглараад байна.

Нөхөр бид хоёрыг залуу хос байхад бишоп 
маань олон жил сүмд ирээгүй нэгэн гэр бүлийнд 
айлчилж очин, тохинуулахад дуудсан юм. Бид 
үүрэг даалгавраа дуртайяа хүлээн авч, хэдэн 
өдрийн дараа тэр гэрт очив. Очсон даруйд бид 
тэднийг Сүмээс зочид хүлээн авах дургүй байгааг 
ойлгов.

Тиймээс бид дараа нь очихдоо жигнэмэг авч очсон 
бөгөөд шоколадны хэлтэрхийнүүд тэдний зүрх 
сэтгэлийг зөөлрүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байлаа. Гэвч 
тэгсэнгүй. Тэр хос бидэнтэй торон хаалганыхаа 
цаанаас ярьсан нь биднийг ирсэнд дургүй байгааг 
нь бүр илт болгов. Бид харихаар машинаараа 
явж байхдаа, хэрэв тэдэнд өөр амттанг санал 
болгосон бол амжилтад хүрэх байсан байх гэдэгт 
эргэлзэхгүй байлаа.

Бидэнд сүнслэг хараа дутагдаж байсан нь 
дараагийн бүтэлгүй оролдлогууддаа бухимдахад 
хүргэв. Эсэргүүцэл хэзээ ч таатай байдаггүй. 
Хэсэг хугацааны дараа бид өөрсдөөсөө “Яагаад 
бид үүнийг хийж байгаа юм бэ? Бидний зорилго 
юу вэ?” гэж асууж эхэлсэн.

Ахлагч Карл Б.Күк “Хэрвээ бидний айдаг зүйлийг 
биднээс хийхийг хүсвэл, хэрвээ бид үйлчлэхээс 
залхсан бол, хэрвээ бидний хийхээр дуудагдсан 
зүйл маань эхэндээ тийм ч таатай санагдахгүй 
байвал сүмд үйлчлэх нь ярвигтай байж болно”1 
гэж ажигласнаа хуваалцсан юм. Биднээс илүү агуу 
алсын хараатай Нэгэнээс удирдамж эрэлхийлэх 
ёстой гэж шийдэх үедээ бид ахлагч Күкийн хэлсэн 
үгсийн үнэнийг мэдэрч байв.

Тэгээд бид чин сэтгэлээсээ маш их залбирч, 
суралцсаны эцэст, үйлчлэлийнхээ яагаад гэдэг 
асуултад хариулт авсан. Бидний ойлголт, зүрх 
сэтгэлд өөрчлөлт гарч, бид үнэхээр илчлэлтээр 
дүүрэн туршлагатай болсон юм.2 Бид судраас 
удирдамж эрэлхийлэхэд Их Эзэн бидэнд бусдад 
үйлчлэх үйл явцыг хэрхэн илүү хялбар бөгөөд 
утга учиртай болгохыг заасан. Зүрх сэтгэл, 
ажиллах арга зам хоёрыг маань хоёуланг 
өөрчилсөн бидний уншдаг тэрхүү шүлэгт: “Чи 
Их Эзэн Бурханаа бүх зүрх сэтгэлээрээ, өөрийн 
бүх хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа хайрлах 
ёстой; мөн Есүс Христийн нэрээр чи түүнд 
үйлчлэх ёстой”3 гэж өгүүлдэг. Бид энэ шүлгийг 
мэддэг ч энэ нь бидэнд шинэ, чухал арга замаар 
нөлөөлж байх шиг санагдсан.

Бид уг гэр бүлд мөн бишоптоо үйлчлэхийг 
чин сэтгэлээсээ хичээж байсан ч үнэхээр Их 
Эзэнийг хайрлах хайраар үйлчилж байсан эсэхээ 
өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэйг ойлгосон. Хаан 
Бенжамин “Болгоогтун, би та нарт хэлнэ, би 
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та нарт өөрийн өдрүүдийг та нарт үйлчлэхэд 
зориулсан гэж би хэлсний учир, би бардамнан 
сайрхахыг хүсэх минь үгүй, учир нь би зөвхөн 
Бурханд үйлчилж байсан бөлгөө” гэж хэлэхдээ 
энэхүү ялгааг тодорхой болгосон юм.4

Тэгэхээр Хаан Бенжамин яг үнэндээ хэнд үйлчилж 
байсан бэ? Тэнгэрлэг Эцэгт болон Аврагчид. 
Бусдад үйлчлэхдээ хэнд, яагаад үйлчлэхээ мэдэх 
нь бидэнд хайрын хамгийн дээд илэрхийлэл 
бол Бурханд үнэнч байх явдал гэдгийг ойлгоход 
тусалдаг.

Бидний анхаарлаа хандуулах чиг аажим 
өөрчлөгдсөнөөр залбирал маань ч өөрчлөгдсөн. 
Бид Их Эзэнийг хайрлах хайраар энэ гэр бүлд 
очихоор тэсэн ядан хүлээдэг болж билээ.5 Бид Их 
Эзэний төлөө ийнхүү үйлдэж байсан ба Тэрээр 
хэцүү асуудлыг хэцүү биш болгосон. Гэрийнх 
нь үүдэнд олон сар зогссоны эцэст тэд биднийг 
гэртээ оруулдаг болж, яваандаа бид хамтдаа 
тогтмол залбирдаг мөн сайн мэдээний талаар 
ярилцдаг болов. Ийнхүү олон жил үргэлжлэх 
нөхөрлөл үүссэн. Бид Бурханы хүүхдүүдийг 
хайрласнаар Түүнийг шүтэн биширч, хайрлаж 
байлаа.

Та тусламж хэрэгтэй хэн нэгнийг хайрлан, чин 
сэтгэлээсээ туслах гэж хичээсэн байхад хичээл 
зүтгэлийг тань ойшоохгүй эсвэл магадгүй 
үнэлээгүй эсвэл бүр хүсэхгүй байгааг нь мэдэрсэн 
үеэ эргэн санана уу? Тэр үед та үйлчлэлийнхээ үнэ 
цэнд эргэлзэж байсан уу? Хэрэв тийм бол Хаан 
Бенжамины хэлсэн “Та нар зөвхөн Бурхандаа 
үйлчилж байгаа” гэсэн үгс таны эргэлзээ, гомдлыг 
тайлах болно.6

Бид атаа хорсол төрүүлэхийн оронд үйлчлэлээр 
дамжуулан Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ илүү төгс 
харилцааг үүсгэж чадна. Түүнийг хайрлах хайр 
болон Түүний төлөөх үнэнч байдал маань алдар 
нэр, талархал хүлээн авах хэрэгцээг үгүй болгож, 
Түүний хайрыг бидэн рүү болон биднээр дамжин 
урсан орж ирэх боломжийг олгодог.

Зарим тохиолдолд эхлээд бид үүрэг хариуцлага 
хүлээсний улмаас үйлчилж болно. Гэхдээ тийм 
үйлчлэл ч гэсэн биднийг өөрсдийн дотор байх 
ямар нэгэн илүү дээд зүйлийг ашиглахад, “илүү 

давуу [замаар]”7 буюу ерөнхийлөгч Нэлсоний 
урилга болох “бусдыг халамжлах, тохинуулах 
илүү шинэлэг, илүү ариун нандин [хандлагаар]”8 
үйлчлэхэд хүргэдэг.

Биднийг Бурханы бидний төлөө хийсэн бүх зүйлд 
төвлөрөх үед үйлчлэл маань талархлын угаас 
урсан гардаг. Үйлчлэл маань бидэнд ямар ашигтай 
байх талаар санаа зовохоо багасгах тусам бид 
Бурханыг эн тэргүүнд тавих нь үйлчлэлийн маань 
гол хэсэг гэдгийг ойлгодог.9

Ерөнхийлөгч М.Рассэлл Баллард “Хэрэв бид 
Бурхан болон Христийг бүх зүрх сэтгэл, оюун 
ухаанаараа хайрлах юм бол нинжин сэтгэл, 
үйлчлэлийн үйлдлээрээ дамжуулан хөршөө Есүс 
Христийн хайрласны адил хайрлаж чадна”10 
хэмээн заасан юм.

Арван зарлигийн нэгдүгээрт, “Би … чиний 
Бурхан Эзэн байна. Чи Надаас өөр бурхадтай 
байж болохгүй”11 гэж энэхүү тэнгэрлэг мэргэн 
ухааныг харуулдаг. Энэ зарлиг хамгийн эхэнд 
байдаг нь, хэрэв бид Түүнийг эн тэргүүнд тавих 
юм бол бусад бүх зүйл, бүр бусдад үзүүлэх 
бидний үйлчлэл хүртэл эцэстээ байр байрандаа 
орох болно гэдгийг ойлгоход бидэнд тусалдаг. 
Бид Түүнийг амьдралдаа чухал байр суурь 
эзлүүлснээр Тэрээр өөрсдийнхөө болон бусдын 
сайн сайхны төлөөх үйлдлүүдийг маань адисалж 
чадна.

Их Эзэн “Санаа бодол болгондоо над уруу 
харагтун”12 хэмээн зөвлөсөн байдаг. Мөн бид 
долоо хоног бүр “үргэлж түүнийг [санана]”13 
хэмээн гэрээ байгуулдаг. Бид хийдэг бүх зүйлдээ 
ингэж бурханлагаар төвлөрч чадах болов уу? Өдөр 
тутмын ердийн үйл хэргээ гүйцэтгэх нь Түүнд 
өөрсдийн хайр болон үнэнч байдлыг харуулах 
боломж олгодог уу? Би тийм гэдэгт мөн тэгэх ч 
болно гэдэгт итгэдэг.

Бид хийх зүйлсийнхээ жагсаалтад байгаа бүх 
зүйлийг Түүнийг алдаршуулах арга зам болгож 
чадна. Бид цаг хугацаанд баригдаж, ажил үүрэгтээ 
дарагдан мөн бохир живх солихдоо хүртэл бүх 
үүрэг даалгаврыг Түүнд үйлчлэх онцгой эрх 
бөгөөд боломж хэмээн харж чадах уу?
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Аммоны хэлснээр “Тийм ээ, би юу ч биш гэдгээ 
мэднэ; чадлынхаа хувьд би сул дорой; тиймийн 
тул би өөрөөрөө бардамнахгүй, харин би 
Бурханаараа бардамнах болно, учир нь түүний хүч 
чадалд би бүх зүйлийг хийж чадна.”14

Бурхандаа үйлчлэх нь амьдралын маань эн 
тэргүүний зүйл болоход бид өөрсдийгөө гээдэг 
бөгөөд эцэст нь өөрсдийгөө олдог билээ.15

Аврагч энэхүү зарчмыг маш энгийн бөгөөд 
шулуун шударгаар “Тиймийн тул, тэд та нарын 
сайн ажлуудыг харж, тэгээд тэнгэр дэх Эцэгийг 
тань алдаршуулжболохын тулд гэрэл тань энэ 
хүмүүсийн өмнө тийн туяаран гийг”16 хэмээн 
заасан байдаг.

Би та бүхэнтэй Энэтхэгийн Калкутта дахь 
өнчин хүүхдийг асрах газрын ханан дээр байсан 
зарим мэргэн үгийг хуваалцъя. “Хэрэв та эелдэг 
зөөлөн бол хүмүүс таныг аминч, далд санаа 
агуулсан гэж сэжиглэж магадгүй. Гэсэн ч эелдэг 
зөөлөн бай. Таны олон жилийн турш барьж 
байгуулсан зүйлийг хэн нэгэн ганц шөнийн дотор 
нурааж болно. Гэсэн ч барьж байгуул. Таны 
өнөөдөр хийсэн сайн үйлийг маргааш нь хүмүүс 
ихэнхдээ мартах болно. Гэсэн ч сайныг үйлд. 
Дэлхийд хамгийн сайнаа өг, гэхдээ энэ нь хэзээ ч 
хангалттай байхгүй байж болно. Гэсэн ч хамгийн 
сайнаа дэлхийд өг. Эцсийн эцэст, энэ бүгд Бурхан 
та хоёрын л хоорондох зүйл болохыг та ойлгох 
болно.”17

Эгч нар аа, энэ нь үргэлж Бурхан болон бидний 
хоорондын асуудал юм. Ерөнхийлөгч Жэймс 
Э.Фаустын хэлснээр “‘Дэлхий дээрх хамгийн агуу 
хэрэгцээ юу вэ?’ … ‘Аврагчтай хувийн, байнгын, 
өдөр тутмын, үргэлжилсэн харилцаатай байх нь 
хүн бүрийн хувьд дэлхий даяарх хамгийн чухал 
хэрэгцээ биш гэж үү?’ Ийм харилцаатай байх нь 
бидний дотор орших тэнгэрлэг байдлыг илчилж 
чаддаг бөгөөд Бурхантай харилцах тэнгэрлэг 
харилцаагаа танин мэдэж, ойлгохоос өөр юу ч 
бидний амьдралд агуу өөрчлөлтийг авчрахгүй.”18

Үүнтэй адил, Алма өөрийн хүүд “Тийм ээ, бүхий 
л үйлүүд тань Их Эзэний төлөө байг, мөн чи хаана 
ч явсан Их Эзэнтэй нэгдмэл юм; тийм ээ, бүх 
бодол санаа чинь Их Эзэнд чиглэсэн байг; тийм 

ээ, зүрх сэтгэлийн тань хайр Их Эзэн дээр үүрд 
байрлаг”19 хэмээн тайлбарлажээ.

Мөн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бидэнд 
үүнтэй адил зүйлийг, “Бид Түүний сайн дурын 
үндсэн дээр хийсэн Цагаатгалыг ойлгоход, бидний 
золиослол хийж байна гэх ямар нэг мэдрэмж 
нь Түүнд үйлчлэх онцгой эрхдээ талархах гүн 
гүнзгий мэдрэмжээр бүрэн халхлагддаг”20 гэж 
заасан билээ.

Эгч нар аа, Есүс Христ Өөрийн Цагаатгалаар 
дамжуулан бидний дээр, бидний дотор ажилладаг 
бөгөөд Тэрээр бусдыг адислахын тулд биднээр 
дамжуулан ажилладаг гэдгийг би гэрчилж байна. 
Бид тэдэнд үйлчилдэг. Гэхдээ бид Их Эзэнийг 
хайрлаж, үйлчилснээр тийнхүү үйлддэг. Бид 
сударт “Хүн болгон хөршийнхөө анхаарал 
тусламжийг эрэлхийлж мөн бүх зүйлийг Бурханы 
алдар суугийн төлөө бүхнээ зориулан хийх 
ёстой”21 гэж дүрсэлсэнтэй адил болдог.

Бишоп маань нөхөр бид хоёрыг Бурханы хайрт 
охид, хөвгүүдэд тохинуулах тэрхүү цагаа олсон 
бөгөөд сайн санаагаар үйлдсэн, төгс бус хүчин 
чармайлтаасаа сургамж авна гэдгийг мэдэж 
байсан байх. Биднийг Түүнд үйлчлэхийг хичээх 
үед Түүний бидэнтэй хуваалцдаг сайн сайхан 
зүйл болон хайрын талаарх хувийн бөгөөд баттай 
гэрчлэлээ би хуваалцаж байна. Есүс Христийн 
ариун нэрээр, амен. 
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Өөрсдийн	бурханлаг	байдалд	сэтгэл	дундуур	
байх	нь	биднийг	итгэлээр	үйлдэж,	Аврагчийн	
сайныг	үйлдэх	урилгыг	даган,	амьдралаа	Түүнд	
даруухнаар	зориулахад	хүргэж	чадна.

Намайг бага ангид 
байхад бид гэртээ 
харихдаа нэгэн 
гүвээний хажуу талыг 
хэрэн ороосон засмал 
жимээр явдаг байв. 
Бас “хөвгүүдийн жим” 
гэж нэрлэдэг засмал 
биш жим байсан 
бөгөөд энэ нь гүвээ өөд 
шууд өгссөн шороон 
зам байсан юм. Энэ 

жим богинохон ч хамаагүй илүү өгсүүр байв. Би 
жаахан охин байхдаа хөвгүүдийн явдаг ямар ч 
жимээр өөдөө гарч чадна гэдгээ мэддэг байсан. 

Хамгийн чухал нь, би хожмын үед амьдарч 
байгаагаа болон анхдагчдын нэгэн адил хэцүү 
зүйлсийг хийх хэрэгтэйгээ мэддэг байсан бөгөөд 
бэлтгэлтэй байхыг хүсдэг байлаа. Тиймээс хааяа 
би засмал жимээр явахдаа найз нөхдөөсөө удаан 
явж, хойно нь тасарч үлдээд, гутлаа тайлан, 
хөвгүүдийн жимээр хөл нүцгэн алхдаг байв. Би 
хөлөө илүү чийрэг болгохыг хичээж байсан хэрэг.

Би Хүүхдийн хэсгийн жаахан охин байхдаа, 
бэлтгэлтэй байхын тулд хийж болох зүйл маань 
энэ гэж бодож байлаа. Харин одоо би өөр зүйлийг 
мэддэг болсон! Уулын жимээр хөл нүцгэн 
явахынхаа оронд Ариун Сүнсний урилгыг хүлээн 
авснаар гэрээний зам дээр алхахад хөлөө бэлдэж 
чадна гэдгийг би мэднэ. Учир нь Их Эзэн Өөрийн 
бошиглогчоор дамжуулан бидний хүн нэг бүрийг 
“илүү дээгүүр түвшний, илүү ариун нандин 

арга замаар” амьдарч, халамжилж, “арай илүү 
сайжрахад” уриалж байгаа билээ.1

Үйлдэхэд урих эдгээр бошиглолын уриалга нь 
илүү ихийг хийж, илүү сайн байж чадна гэсэн 
бидний төрөлх мэдрэмжтэй нэгдэхээрээ заримдаа 
бидний дотор ахлагч Нийл А.Максвэллийн 
хэлснээр “өөрсдийн бурханлаг байдалд 
сэтгэл дундуур байх”2 байдлыг үүсгэдэг. Бид 
өөрсдийнхөө хэн байгааг хэн болж чадахтайгаа 
харьцуулахад бурханлаг байдалдаа сэтгэл дундуур 
болдог. Шударгаар авч үзвэл, бидний хүн нэг бүр 
одоо хаана байгаа, хэн болох мөн ирээдүйд хаана 
хүрч, хэн болохыг хүсэж байгаа хоёрын хоорондох 
ялгааг мэдэрдэг. Бид илүү агуу хувийн чадавхтай 
болохыг хүсдэг. Бид Христийн гэрэлтэй төрсөн 
Бурханы охид хөвгүүд боловч хилэнцэт дэлхийд 
амьдарч байгаа учраас бидэнд эдгээр мэдрэмж 
төрдөг билээ. Эдгээр мэдрэмж нь Бурханаас ирдэг 
бөгөөд үйлдэх хүсэл тэмүүллийг төрүүлдэг юм.

Бид амжилтад хүрч чадахгүй эсвэл үйлдэхийг 
хүсэхгүй байх мэдрэмжийг төрүүлдэг цөхрөл, 
шантрал бүхий Сатаны худал хуурмагийг таньж 
мэдэн, үүнээс зайлсхийх явцдаа өөрсдийгөө 
илүү дээгүүр түвшний арга замд уриалдаг мөн 
өөрсдийн бурханлаг байдалд сэтгэл дундуур байх 
мэдрэмжийг таатай хүлээн авдаг байх хэрэгтэй. 
Энэ нь Сатаны үсэрч орохын хүслэн болсон 
эрхэм орон зай юм. Бид Бурхан болон Түүний 
амар амгалан, ач ивээлийг эрэлхийлэхэд хөтөлдөг 
тэрхүү илүү дээгүүр түвшний замаар алхахыг 
сонгож болно эсвэл бид хэзээ ч хангалттай сайн, 
хангалттай баян, хангалттай ухаантай, хангалттай 
үзэсгэлэнтэй байж чадахгүй, юунд ч хангалттай 
болж чадахгүй гэсэн захиасаар биднийг хайр 
найргүй булдаг Сатаныг сонсохыг бид сонгож 
болно. Сэтгэл дундуур байх байдал маань биднийг 
хүчирхэгжүүлнэ эсвэл доройтуулна.

Өөрсдийн бурханлаг байдалд 
сэтгэл дундуур байх нь

ÌÈØÝËË Ä.КÐÝÉÃ
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Өөрсдийн бурханлаг байдалд сэтгэл дундуур 
байх байдлыг Сатаны худал хуурмагаас ялгах 
нэг арга нь бурханлаг байдалдаа сэтгэл дундуур 
байх байдал биднийг итгэлтэй үйлдэл хийхэд 
хөтөлдөгт оршино. Өөрсдийн бурханлаг байдалд 
сэтгэл дундуур байх байдал нь биднийг тав тухтай 
орчиндоо үлд гэсэн урилга биш юм. Би өөрийн 
дутуу дулимаг байдлын талаарх бодолд автахаараа 
өсөж хөгждөггүй болохоо мэдсэн бөгөөд Сүнсийг 
мэдэрч, дагах нь илүү хэцүү болохыг сурч мэдсэн.4

Иосеф Смит залуу эрэгтэй байхдаа өөрийнхөө 
дутагдлуудыг сайн мэддэг байсан ба 
“бодгалийнхаа сайн сайхны төлөө” зовж байсан. 
Тэрээр “Оюун бодол минь үлэмж ихээр шаналан 
зовдог байлаа. Учир нь нүглийн улмаас гэм 
буруугийн мэдрэмж намайг шаналган зовоож 
байв. … Иймээс би өөрийнхөө болон дэлхийн 
нүглийн улмаас гашуудан шаналсан билээ”5 гэж 
хэлсэн байдаг. Энэ нь түүнийг “буурь суурьтай 
бясалгал хийгээд их хүндрэлд” хүргэсэн.6 Энэ 
танил сонсогдож байна уу? Та өөрийн дутагдалдаа 
бачимдаж эсвэл шаналан зовж байна уу?
Иосеф нэг зүйлийг хийсэн. Тэрээр “Би: Яах 
билээ? хэмээн өөрөөсөө олонтаа асуудаг байлаа”7 
гэж хуваалцсан. Иосеф итгэлээр үйлдсэн билээ. 
Тэрээр судруудад хандаж, Иаков 1:5 дээрх 
урилгыг уншаад, Бурханд хандан тусламж 
хүссэн. Үүний үр дүнд хүлээн авсан үзэгдэл 
нь Сэргээлтийн удиртгал болсон юм. Иосеф 
бухимдаж, төөрөлдөж байгаагаа мэдэрч, өөрийн 
бурханлаг байдалд сэтгэл дундуур байсан нь 
түүнийг итгэлтэй үйлдэл хийхэд зоригжуулсанд 
би хэчнээн их талархдаг гээч.

Ñайныг үйлдэх өдөөлтийг дага

Дэлхийнхэн сэтгэл дундуур байдлаа ихэнхдээ 
өөрийнхөө тухай, ирээдүй болон өнгөрсөн 
үеийнхээ талаар бодож, би хэн бэ, би юугаараа 
дутуу вэ, би юу хүсдэг вэ гэх зэрэг дээр анхаарлаа 
төвлөрүүлэх шалтаг болгон ашигладаг. Бурханлаг 
байдлын хувьд сэтгэл дундуур байх нь биднийг 
“сайныг үйлдэж явсан”8 Аврагчийн үлгэр жишээг 
дагахад өдөөдөг юм. Бид шавийн замаар алхахдаа, 
бусдад туслах сүнслэг өдөөлтүүдийг хүлээн авдаг.

Олон жилийн өмнө миний сонссон нэгэн түүх 
Ариун Сүнсний өдөөлтүүдийг таньж мэдэн, 
үйлддэг болоход надад тусалсан юм. Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч асан Бонни 
Паркин эгч дараах түүхийг хуваалцаж билээ.

“Сюзан мундаг оёдолчин байв. Ерөнхийлөгч 
Cпэнсэр В.Кимбалл түүний тойрогт амьдардаг 
байсан ба нэгэн ням гарагт түүнийг шинэ костюм 
өмссөн байхыг Сюзан анзаарчээ. Сюзан аавынхаа 
саяхан … өөрт нь авчирч өгсөн гоёмсог торгон 
материалаар ерөнхийлөгч Кимбаллын шинэ 
костюмтай хослох гоё зангиа хийж болох юм 
байна гэж бодов. Тэгээд тэрээр даваа гарагт 
зангиа оёж, түүнийгээ нимгэн цаасанд боогоод, 
ерөнхийлөгч Кимбаллын гэр рүү очихоор 
гудамжаар явжээ.

Урд хаалга руу нь дөхөж очихдоо тэр зогтусан, 
‘Бошиглогчид зангиа оёж өгдөг би хэнсэн билээ? 
Түүнд зөндөө олон зангиа байгаа л байлгүй’ гэж 
боджээ. Өөрийгөө алдаа гаргалаа гэж бодоод, 
буцахаар эргэх яг тэр мөчид Кимбалл эгч урд 
хаалгаа нээгээд, ‘Сюзан!’ гэж хэлэв.

“Сюзан сандарсан байдлаар, санаа зовон, ‘Би 
ерөнхийлөгч Кимбаллыг ням гарагт шинэ 
костюмтай байхыг харсан. Аав саяхан Нью-
Йоркоос надад торго авчирч өгсөн юм л даа … 
тиймд би түүнд зангиа оёсон юм’ гэж хэлэв.

Сюзаныг цааш юм ярихаас нь өмнө Кимбалл эгч 
түүний үгийг таслан, хоёр мөрийг нь бариад, 
‘Сюзан, өгөөмөр бодол төрөх үед хэзээ ч битгий 
тоохгүй өнгөр’” гэж хэлжээ.9

Надад энэ үгс таалагддаг! “Өгөөмөр бодол төрөх 
үед хэзээ ч битгий тоохгүй өнгөр.” Заримдаа 
надад хэн нэгэнд ямар нэгэн зүйл хийж өгмөөр 
санагдах үед би энэ нь сүнслэг өдөөлт үү эсвэл 
зүгээр л миний өөрийн бодол уу гэж эргэлздэг. 
Гэхдээ “Бурханых болох тэр нь үргэлж сайныг 
үйлдэхэд урьж мөн татдаг; иймийн тул, сайныг 
үйлдэхэд мөн Бурханыг хайрлахад, мөн түүнд 
үйлчлэхэд урьж мөн татдаг тэрхүү юм бүр, 
Бурханаар нөлөөлөгддөг”10 гэснийг би санадаг 
юм.
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Тэдгээр нь үнэн зөв өдөөлтүүд эсвэл зүгээр л 
туслах гэсэн хүсэл эсэхээс үл хамааран “энэрэл 
хэзээ ч дуусдаггүй”11 тул сайн үйлс хэзээд үнэ 
цэнтэй байдаг төдийгүй хэзээ ч буруу хариу 
үйлдэл байдаггүй.

Ихэнхдээ цаг хугацаа нь тохиромжгүй байдаг 
бөгөөд бид үйлчлэлийнхээ бага ч атугай 
үйлдлүүдийн нөлөөг бараг л мэддэггүй. Гэвч 
заримдаа бид өөрсдийгөө Бурханы мутар дахь 
зэмсгүүд байснаа мэдэж, Ариун Сүнс биднээр 
дамжуулан ажиллаж байгаа нь Бурханы 
сайшаалын илэрхийлэл гэдгийг мэдэхдээ 
талархалтай байх болно.

Эгч нар аа, бидний хийх зүйлсийн жагсаалт 
хэдийн дүүрсэн байсан ч та бид Ариун Сүнснээс 
“[бидний] хийвэл зохих тэр бүх зүйлийг”12 бидэнд 
үзүүлэхийг гуйж болно. Сүнслэгээр өдөөгдсөн 
үедээ бид хүүхдэд ном унших, найзындаа очих, 
хөршийнхөө хүүхдүүдийг харах, эсвэл ариун 
сүмд үйлчлэхийн тулд аяга тавгаа угаалгүйгээр 
эсвэл анхаарах шаардлагатай э-мэйлээр 
дүүрэн асуудлуудаа орхин явж болно. Намайг 
битгий буруу ойлгоорой. Би хийх зүйлсийнхээ 
жагсаалтыг гаргадаг мөн хийсэн зүйлсээ 
тэмдэглэх дуртай. Гэвч сайн хүн байх нь үнэндээ 
илүү ихийг хийх гэсэн үг биш юм гэдгийг мэдэх 
нь амар амгаланг авчирдаг. Сэтгэл дундуур 
байдлын хариуд сүнслэг өдөөлтийг дагахаар 
шийдэх нь “өөрийн цаг хугацааны” тухай бодлыг 
маань өөрчилдөг бөгөөд хүмүүсийг саад бартаа 
биш, харин амьдралынхаа зорилго хэмээн харж 
чаддаг болгодог.

Áурханлаг байдалдаа сэтгэл дундуур байх нь 
биднийг Õрист рүү хөтөлдөг

Бурханлаг байдалдаа сэтгэл дундуур байх нь 
биднийг даруусгадаг. Энэ нь үргэлж дутуу 
дулимаг гэж бодоход хүргэдэг харьцуулалтын 
үр дагвар болох өөрийгөө өрөвдөх сэтгэлийг 
төрүүлж, цөхрөлд хүргэдэггүй. Гэрээгээ сахидаг 
эмэгтэйчүүд олон янз байдаг бөгөөд тэдний гэр 
бүл, амьдралын туршлага, нөхцөл байдал нь өөр 
өөр байдаг.

Мэдээж хэрэг бид бурханлаг чадавхдаа хүрч 
чадахгүй ба үүнийг ганцаараа хийж чадахгүй 

гэдэгт үнэний хувь бий. Гэхдээ сайн мэдээний 
захиас Бурханы ач ивээлээр бид хүрч чадна 
гэдгийг заадаг. Христийн тусламжтайгаар бид 
бүх зүйлийг хийж чадна.13 Бид “хэрэгцээтэй цагт 
туслах нигүүлслийг [олох]”14 болно гэж судрууд 
амладаг.

Биднийг сул талууд маань даруусгаж, Христэд 
хандахад хүргэснээр адислал болдог нь ер бусын 
үнэн юм.15 Бид өөрийгөө өрөвдсөн байдалтай 
үлдэхийн оронд өөрсдийн хүслийг мэдүүлэн Есүс 
Христэд даруухнаар хандсанаар сэтгэл дундуур 
байдал нь бурханлаг болдог.

Үнэндээ, Есүсийн гайхамшгууд ихэнхдээ хүсэл, 
хэрэгцээ, бүтэлгүйтэл, хангалтгүй байдлыг 
таньж мэдсэнээр эхэлдэг. Талх, загасны түүхийг 
санаж байна уу? Сайн мэдээний бичээч бүр 
Есүс Өөрийг нь дагасан мянга мянган хүнийг 
гайхамшигтайгаар хэрхэн хооллосон тухай 
өгүүлдэг.16 Гэвч энэ түүх шавь нар өөрсдийн 
хүрэлцээгүй байдлыг хүлээн зөвшөөрч, “Таван 
арвайн талх, хоёр загас байна. Гэвч тэр нь энэ 
олон хүнд юу болох вэ?”17 хэмээн ойлгосноор 
эхэлдэг юм. Шавь нарын зөв байсан буюу тэдэнд 
хангалттай хоол байгаагүй ч, тэд өөрсдөдөө 
байгааг Есүст өгч, Тэр гайхамшгаар хангасан.

Таны авьяас чадвар, бэлгүүд өмнө тань байгаа 
үүрэг даалгаварт хангалтгүй гэж танд санагдаж 
байсан уу? Би мэдэрч байсан. Гэхдээ та бид 
өөрсдөдөө байгаагаа Христэд өгч чадах ба 
Тэрээр бидний хүчин чармайлтыг илүү үр дүнтэй 
болгоно. Хэрэв та Бурханы ач ивээлд найдах юм 
бол хүмүүний дутагдал, сул талууд байсан ч гэсэн 
таны өргөх зүйл хангалттай их байх болно.

Үнэнийг хэлэхэд бидний хүн нэг бүр Бурханаас 
нэг үеийн зайтай байгаа ба Бурханы хүүхэд юм.18 
Тэрээр түүхэн дэх бошиглогчдыг болон эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийг өөрчилсний адилаар биднийг 
өөрчлөхийг зорьдог.

К.С.Льюис энэхүү Бурханы өөрчлөх хүчийг ингэж 
тайлбарласан. “Та өөрийгөө амьд байшин гэж 
төсөөл. Бурхан уг байшинг засварлахаар иржээ. 
Эхлээд та Түүний юу хийж байгааг ойлгоно. 
Тэр ус зайлуулах хоолойг сольж мөн дээврээс 
ус гоожихыг зогсоодог. Та эдгээр ажил хийгдэх 
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ёстойг мэдэж байсан учраас үүнд гайхахгүй. 
Гэвч удалгүй Тэр аймшигтай өвтгөсөн, томоохон 
өөрчлөлтийг байшинд хийж эхэлнэ. … [Чухамдаа] 
Тэр таны бодож байснаас огт өөр байшин барьж 
байхыг та харна. … Та өөрийгөө ердийн л нэг 
жижигхэн байшин болно гэж бодож байсан боловч 
Тэр орд харш барьж байв. Тэр Өөрөө энэ ордонд 
ирж, амьдрахаар төлөвлөжээ.”19

Аврагчийн цагаатгагч золиослолын ачаар бид 
ирээдүйн үүрэг даалгавруудаа хийх чадвартай 
байх болно. Бид шавийн замаар дээшлэхдээ 
Христийн ач ивээлээр ариусгагдаж чадна гэж 
бошиглогчид заасан. Өөрсдийн бурханлаг 
байдалд сэтгэл дундуур байх нь биднийг итгэлээр 
үйлдэж, Аврагчийн сайныг үйлдэх урилгыг даган, 
амьдралаа Түүнд даруухнаар зориулахад хүргэж 
чадна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	Тэнгэрлэг	Эцэгтээ	Түүнд	болон	бусдад	
хайраар	үйлчилж,	бүх	зүйлийг	Түүний	хүслийн	
дагуу	хийнэ	хэмээн	амласан.

Өнгөрсөн Ерөнхий 
чуулганы дараа олон 
хүн надаас “Энэ 
сандлууд дээр суухад 
тухтай юу?” гэсэн нэг 
л асуултыг тавьж байв. 
“Хэрэв та үг хэлэх 
гээгүй л бол эдгээр 
сандал үнэхээр тухтай” 
гэсэн хариултыг би 
тухай бүрд нь тэдэнд 
өгдөг байлаа. Энэ 

үнэн, тийм биз дээ? Энэ чуулганы үеэр сууж 
байгаа сандал маань тийм ч тухтай биш байгаа ч 
энэ үдэш та нарт хандан үг хэлэх энэхүү адислал 
болон хүндэтгэлд би үнэхээр их талархаж байна.

Заримдаа бид үйлчлэл хийж байхдаа өөр өөр 
сандал дээр суудаг. Зарим сандал нэлээн тухтай, 
зарим нэг нь тухтай биш ч гэсэн бид Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ болон бусдад хайраар үйлчилж, бүх 
зүйлийг Түүний хүслийн дагуу хийнэ хэмээн 
амласан.

Хэдэн жилийн өмнө Сүмийн өсвөр үеийнхэн “Та 
нар “Бурханы үйлчлэлийг эхэлснээрээ” [Сургаал 
ба Гэрээ 4:2] хамгийн агуу аялалд нэгдэж байгаа 
билээ. Та нар Бурханд ажлаа яаравчлахад нь 
тусалж байгаа бөгөөд энэ нь агуу, баяр хөөртэй, 
гайхамшигтай туршлага юм”1 гэж мэдэж авсан. 
Энэ бол аль ч насныханд зориулсан аялал буюу 
бидний хайрт бошиглогчийн хэлсэн “гэрээний 
зам” руу аваачдаг аялал юм.2

Харамсалтай нь бид “Өнөөдөр би хэнд тусалж 
чадах вэ?” эсвэл “Би дуудлагаа хийж байхдаа 
Их Эзэнд хэрхэн илүү сайн үйлчлэх вэ?” эсвэл 

“Би бүгдийг Их Эзэнд зориулж байна уу?” гэж 
асуухын оронд хүмүүс байнга “Энэ надад ямар 
ашигтай вэ?” гэж асуудаг аминч дэлхийд амьдарч 
байна.
  
Миний амьдрал дахь аминч бус үйлчлэлийн 
агуу үлгэр жишээ бол Викториа Антониетти эгч 
юм. Намайг багадаа Аргентинд амьдарч байхад 
манай салбарын Хүүхдийн хэсгийн багш нарын 
нэгийг Викториа гэдэг байсан. Мягмар гаргийн 
үдээс хойш болгон биднийг Хүүхдийн хэсэгт 
цугласан үед тэр бидэнд зориулан шоколадтай 
бялуу авчирдаг байлаа. Надаас бусад нь бүгд тэр 
бялуунд дуртай байсан. Харин би шоколадтай 
бялууг үзэн яддаг байв. Тэрээр уг бялуунаас надад 
өгөх гэж хичээдэг байсан ч би үргэлж татгалздаг 
байв.

Нэгэн өдөр түүнийг хүүхдүүдтэй шоколадтай 
бялуу хувааж идсэнийх нь дараа би “Та яагаад өөр 
амттай, жүржтэй ч юм уу эсвэл ванильтай бялуу 
авчирдаггүй юм бэ?” гэж асуулаа.

Тэр хэсэг инээгээд, надад “Чи жаахныг ч гэсэн 
амсаад үзэхгүй юу? Энэ бялууг маш онцгой 
орцоор хийсэн. Хэрвээ чи амсах л юм бол шууд 
дуртай болох болно гэдгийг би чамд амлаж байна” 
гэж хэлж билээ.

Аминч бус үйлчлэлээс ирэх баяр баясал
КÐÈÑÒÈÍÀ Á.ФÐÀÍКÎ

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÕÝÑÃÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ
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Эргэн тойрноо харахад, хүн бүр бялууг амтархан 
идэж байгаа нь миний гайхширлыг төрүүлэв. Би 
ч амсаад үзье гэж зөвшөөрлөө. Та нар юу болсныг 
таа даа? Бялуу надад таалагдсан! Тэр бол миний 
хувьд шоколадтай бялууг амтархан идсэн анхны 
мөч байлаа.

Олон жилийн дараа би Антониетти эгчийн 
шоколадтай бялууны нууц орц юу болохыг олж 
мэдсэн юм. Би хүүхдүүдтэйгээ долоо хоног бүр 
ээжийндээ очдог байлаа. Нэгэн удаа би ээжтэйгээ 
зүсэм шоколадтай бялууг амтлан идээд сууж 
байхдаа, анх хэрхэн шоколадтай бялуунд дуртай 
болсноо ярьж билээ. Тэгтэл тэр надад энэ түүхтэй 
холбоотой миний мэдэхгүй зүйлсийг ярьж өгсөн 
юм.

“Крис минь, Викториа болон түүний гэр бүл 
мөнгө санхүүгийн хувьд тийм ч сайн байгаагүй 

бөгөөд долоо хоног бүр тэр дөрвөн хүүхэдтэйгээ 
Хүүхдийн хэсэгт очих автобусны төлбөрийг 
төлөх үү эсвэл Хүүхдийн хэсгийнхээ хүүхдүүдэд 
зориулан шоколадтай бялуу хийхэд орох зүйлсийг 
худалдан авах уу гэдгийн хооронд сонголт хийх 
хэрэгтэй байдаг байсан” хэмээн ээж минь надад 
хэлж билээ. Тэрээр үргэлж шоколадтай бялуу 
хийхийг сонгож, цаг агаар ямар байгааг үл 
харгалзан дөрвөн хүүхдээ дагуулан, нэг талдаа 
гурван километр алхан Сүмд очдог байсан.

Тэр өдөр би түүний шоколадтай бялуунд илүү 
их талархсан. Хамгийн чухал нь, би түүний 
шоколадтай бялууны нууц орц нь үйлчилж байгаа 
хүмүүстээ зориулсан түүний хайр болон бидний 
төлөө хийсэн түүний аминч бус үйлчлэлийн 
золиослол байсан гэдгийг мэдэж авсан юм.

Викториагийн бялуутай холбоотой туршлагаа 
эргээд бодоход, Их Эзэн ариун сүмийн эрдэнэсийн 
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сан руу алхаж байхдаа Өөрийн шавь нарт аминч 
бус үйлчлэлийн талаар заасан мөнхийн хичээлийг 
санадаг. Та энэ түүхийг мэднэ. Ахлагч Жэймс 
Э.Талмэйжийн зааснаар тэнд 13 авдар байсан 
ба “эдгээр авдран дээр бичсэн [өөр өөр] зүйлд 
зориулан хүмүүс хандиваа хийдэг байв”. Есүс 
янз бүрийн хүмүүсээс бүрдсэн хандивлагчдыг 
харж байв. Тэдний зарим нь “их хэмжээний алт 
мөнгийг” өргөхдөө хүмүүс намайг хараасай гэж 
мөн өргөл өргөсөндөө магтаал хүртэх гэж өгч 
байхад, зарим нь “чин сэтгэлээсээ” өөрсдийн 
бэлгийг өгч байлаа.

“Олны дунд энэ эрдэнэсийн авдруудын нэгэнд нэг 
кодрант болох хоёр жижиг зэс зоос хийсэн нэгэн 
ядуу бэлэвсэн эмэгтэй байлаа. Түүний өргөл нь 
америк мөнгөөр хагас центээс ч бага байсан. Есүс 
Өөрийн шавь нарыг дуудан тэдний анхаарлыг 
ядуу эмэгтэй болон түүний хийсэн үйлдэлд 
хандуулан “Ядуу бэлэвсэн энэ эмэгтэй эрдэнэсийн 
санд өгсөн бүх хүмүүсээс илүүг өглөө. Яагаад 
гэвэл хүмүүс бүгд илүүдлээсээ хийсэн. Харин 
энэ эмэгтэй ядуу хэрнээ өөрт байсан бүгдийгээ, 
амин зуулгадаа хэрэгтэй байсан бүхнээ өглөө” гэж 
айлдав [Марк 12:43–44].
 
Бэлэвсэн эмэгтэй тухайн үеийн нийгэмд чухал 
байр суурь эзэлдэггүй байв. Түүнд байсан илүү 
чухал зүйл нь түүний зорилго цэвэр ариун байсан 
бөгөөд тэр өөрт байсан бүхнээ өгсөн явдал юм. 
Магадгүй тэрээр бусдаас жаахныг, бусдаас илүү 
даруухнаар, бусдаас өөрөөр өгсөн. Зарим хүний 
нүдээр, түүний өгсөн зүйл ач холбогдолгүй мэт 
байсан ч “зүрхний бодлууд мөн санааг ялган 
танигч”4 Аврагчийн мэлмийгээр тэр бүхнээ өгсөн.
Эгч нар аа, бид өөрт байгаа бүхнээ Их Эзэнд 
эргэлзэлгүйгээр өгч байна уу? Бид цаг зав, 
авьяас чадвараа өсвөр үеийнхнийгээ Их Эзэнийг 
хайрлаж, Түүний зарлигуудыг дагаж сурч чадахын 
тулд золиосолж байна уу? Бид өөр бусад зүйлд 
зарцуулах боломжтой цаг зав, эрч хүчээ эргэн 
тойрныхоо болон үйлчлэхээр дуудагдсан хүмүүст 
зориулаад анхаарал халамж, хичээл зүтгэлтэйгээр 
тохинуулж байна уу? Бид Бурханаа болон хөршөө 
хайрлах агуу хоёр тушаалын дагуу амьдарч байна 
уу?5 Ихэнх тохиолдолд ийм хайр үйлчлэлээр 
илэрдэг.

Ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс “Бидний Аврагч 

аминч бус үйлчлэлд Өөрийгөө зориулсан. Бид 
бүгд бусдад үйлчлэхийн тулд амин хувиа хичээсэн 
ашиг сонирхлоосоо татгалзсанаар Түүнийг дагах 
ёстой хэмээн Тэрээр сургасан билээ” гэсэн.

Тэр үргэлжлүүлэн ийн хэлсэн,
“Бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулахын тод 
жишээ нь эцэг эхчүүдийн хүүхдүүдийнхээ төлөө 
гаргах золиослол юм. Эхчүүд хүүхэд төрүүлж, 
өсгөхийн тулд өөрсдийгөө умартдаг. Эцгүүд 
гэр бүлээ тэтгэхийн тулд амьдралаа болон эн 
тэргүүнд тавьдаг байсан зүйлсээ өөрчилдөг.

… Бид мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн 
гишүүд, настай эцэг эхчүүддээ анхаарал халамж 
тавьдаг хүмүүст баярладаг. Эдгээр үйлчлэлийн 
аль нь ч `Энэ нь надад ямар ашигтай вэ?` гэж 
асуудаггүй. Энэ бүхэн амин хувиа үл хичээсэн 
үйлчлэлийн төлөө өөрийн хувийн тав тухыг хойш 
тавихыг л шаарддаг. …

Энэ бүхэн нь авахын төлөө биш, харин өгөхийн 
төлөө үйлдэж мөн үйлчлэх үедээ бид илүү 
аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун байдаг гэсэн 
мөнхийн зарчмыг харуулж байна.

Аврагч амин хувиа үл хичээн бусдад үйлчлэхэд 
өөрсдийгөө зориулахад шаардлагатай 
золиослолуудыг хийн, Өөрийг нь дагахыг бидэнд 
заасан.”6

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон бас “Бид Бий 
Болгогчтойгоо нүүр тулан уулзахад, `Та хэчнээн 
албан тушаалтай байсан бэ?` гэж биднээс 
асуухгүй, харин `Та хэчнээн хүнд тусалсан бэ?` 
хэмээн асуух болно. Үнэндээ, Их Эзэний хүмүүст 
үйлчлэх замаар Түүнд үйлчлэх хүртлээ Түүнийг 
хэзээ ч хайрлаж чадахгүй”7 гэж заасан байдаг.

Өөрөөр хэлбэр, эгч нар аа, энэ нь бид тав тухтай 
суудал дээр сууж байгаа эсвэл хойд эгнээнд 
зэвэрсэн эвхдэг сандал дээр суугаад цуглааныг 
дуусгах гэж завдаж байгаа, шаардлагатай бол 
уйлж байгаа нялх хүүхдийг тайвшруулах гэж 
үүдний өрөө рүү гарсан байна уу хамаагүй 
гэсэн үг юм. Харин бидний үйлчлэх хүсэлтэй 
очих, тохинуулдаг хүмүүсээ хараад, баяртайгаар 
угтан авах, эгнээнд маань эвхдэг сандалтай 
сууж буй хүмүүст өөрсдийгөө танилцуулах, 
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хэдийгээр тэдэнд тохинуулахаар дуудагдаагүй ч 
тэдэнтэй нөхөрсгөөр харьцаж байгаа эсэх маань 
л хамаатай билээ. Бид хийж байгаа бүх зүйлээ 
хайр, золиослол хосолсон үйлчлэлийн онцгой 
орцтойгоор хийх нь хамгийн чухал юм.

Бид амжилттай эсвэл Хүүхдийн хэсгийн үнэнч 
багш байхын тулд шоколадтай бялуу хийх 
шаардлагагүйг би ойлгосон. Учир нь бялуу үүнд 
чухал биш. Харин тэрхүү үйлдлийн ард байх хайр 
чухал билээ.

Тэрхүү хайр нь багшийн золиослолоор, тэр бүү 
хэл Бурханы Хүүгийн эцсийн болон мөнхийн 
золиослолоор дамжуулан ариун нандин болсон 
байдгийг би гэрчилж байна. Би Түүнийг амьд 
гэдгийг гэрчилж байна. Би Түүнд хайртай. Мөн 
би Түүнтэй адил хайрлаж тохинуулахын тулд 

аминч хүслээсээ татгалзахыг хүсэж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Гэр	орондоо	сайн	мэдээнээс	суралцахад	илүү	
онцгой	ач	холбогдол	өгөх	Түүний	ажилд	хэрхэн	
голлох	үүрэг	гүйцэтгэхийг	Аврагч	төгс	үлгэрлэн	
харуулсан	юм	шүү.

Хайрт эгч нар аа, та 
нартайгаа уулзахад 
гайхалтай сайхан 
байна. Энэ бол Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн сэтгэл 
догдлуулам цаг үе 
билээ. Их Эзэн амласан 
ёсоороо Сүмийнхээ 
дээр мэдлэгийг юүлж 
байна.

Та нар Түүний юу хэлснийг санаж байгаа. 
“Хуйлрагч уснууд хэр зэрэг удаан цэвэр биш 
үлдэж чадах билээ? Ямар хүч тэнгэрийг зогсоох 
билээ? Түүнчлэн Миссури мөрний жам ёсны 
урсгалыг хүмүүн өчүүхэн гараа урагш сунган 
зогсоох буюу эсвээс үүний урсгалыг эргүүлэх 
лугаа адил Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
тэргүүн дээр тэнгэрээс доош юүлэгдэх Бүхнийг 
Чадагчийн мэдлэгт саад учруулж чадна гэж үү?”1

Их Эзэний мэдлэгээ хуваалцаж буй орчин үеийн 
арга замын нэг хэсэг нь хүмүүсийнхээ оюун санаа, 
зүрх сэтгэлд мөнхийн үнэнээ яаравчлан юүлэхтэй 
нь холбоотой. Тэрээр уг ер бусын яаравчлуулах 
ажилд Тэнгэрлэг Эцэгийн охид голлох үүрэг 
гүйцэтгэнэ гэдгийг маш тодорхой хэлсэн. Тэрээр 
гэрт болон гэр бүлдээ сайн мэдээг заахад илүү их 
ач холбогдол өгөхөд Өөрийн амьд бошиглогчийг 
удирдан чиглүүлж байгаа нь энэхүү гайхамшгийн 
нэг нотолгоо юм.

“Итгэлтэй эгч нар Их Эзэнд Өөрийн 
гэгээнтнүүдийн дээр мэдлэгийг юүлэхэд хэрхэн 
туслах гол хүчин зүйл болох вэ?” гэж та асууж 
магадгүй. Их Эзэн “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа 
өргөх тунхаг” дээр хариултыг нь өгсөн. Та 
нар үүнийг мэддэг байж болох ч Их Эзэн одоо 
болж байгаа эдгээр сэтгэл догдлом өөрчлөлтийг 
урьдчилан харсан гэдгийг ойлгож, шинэ өнцгөөс 
харах байх. Уг тунхагт Тэрээр “Эхийн үндсэн 
үүрэг нь үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх явдал 
юм”2 хэмээн эгч нарт гэр бүл доторх сайн 
мэдээний үндсэн сургагч болох үүргийг өгсөн 
байдаг. Үүнд сайн мэдээний үнэн ба мэдлэгээр 
өсгөн хүмүүжүүлэх явдал орно.

Тунхаг цааш нь “Энэхүү нандин үүргээ 
биелүүлэхдээ эцэг эхчүүд харилцан бие биедээ 
адил тэгш туслах ёстой”3 хэмээн үргэлжилдэг. Тэд 
сүнслэгээр өсөж хөгжин, мэдлэг хуримтлуулах эн 
тэнцүү чадавхтай эрх тэгш хамтрагчид байж, нэг 
нэгэндээ тусалснаар нэгдэн нийлдэг. Тэд хамтдаа 
өргөмжлөгдөх эн тэнцүү тэнгэрлэг хувь заяатай 
бөгөөд үнэндээ эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс тус 
тусдаа өргөмжлөгдөж чадахгүй.

Тэгвэл энэхүү нэгдмэл, эн тэнцүү харилцаанд 
яагаад зөвхөн Бурханы охид бид бүхний авах 
ёстой хамгийн чухал шим тэжээл болох тэнгэрээс 
ирэх үнэний мэдлэгээр өсгөн хүмүүжүүлэх үүрэгт 
голлох байр суурь эзэлдэг юм бэ? Миний харж 
байгаагаар, дэлхий дээр гэр бүл үүссэн цагаас 
эхлэн энэ нь Их Эзэний арга зам байсаар ирсэн.

Жишээлбэл, Адамыг Бурханы бүх зарлигийг 
сахиж мөн гэр бүлтэй болохын тулд мэдлэгийн 
модны жимснээс хүртэх ёстой гэдэг мэдлэгийг 
Ева хүлээн авсан юм. Яагаад Ева энэ мэдлэгийг 
хамгийн түрүүнд хүлээн авсныг би мэдэхгүй ч уг 
мэдлэг Адам дээр юүлэгдэх үед Адам, Ева хоёр 

Эмэгтэйчүүд ба гэр орондоо сайн мэдээнээс 
суралцах нь

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÕÝÍÐÈ Á.ÀÉÐÈÍÃ
ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ
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төгс нэгдсэн.

Эмэгтэйчүүдийн өсгөн хүмүүжүүлэх бэлгийг 
ашиглаж байгаа Их Эзэний нэг жишээ бол 
Хиламаны хөвгүүдийг хүчирхэгжүүлсэн арга зам 
юм. Энэ түүхийг уншихад, намайг цэрэгт явахаар 
гэрээ орхих үед ээжийн минь чанд итгэлтэй 
хэлсэн намуухан үгс санаанд орж, өөрийн эрхгүй 
хоолой минь зангирдаг.

Хиламан
“Хэрэв тэд эргэлзэхгүй аваас, Бурхан тэднийг 
чөлөөлнө гэдэгт тэд эхчүүдээрээ сургагдсан 
байлаа.

Мөн тэд эхчүүдийнхээ үгсийг надад давтаж, 
хэлсэн нь: Эхчүүд маань үүнийг мэдэж байсан 
гэдэгт бид эргэлзэхгүй байна”4 хэмээн цэдэглэсэн 
байдаг.

Би өсгөн хүмүүжүүлэх голлох үүрэг 
хариуцлагыг итгэлтэй эгч нарт өгсөн Их 
Эзэний бүх учир шалтгааныг мэдэхгүй ч энэ 
нь та нарын хайрлах чадавхтай холбоотой 
гэдэгт итгэдэг. Өөрийнхөөсөө илүү хэн нэгний 
хэрэгцээг мэдрэхэд агуу хайр шаардагддаг. 
Энэ нь өсгөн хүмүүжүүлж байгаа хүнээ 
Христийн цэвэр хайраар хайрлаж буй хэрэг юм. 
Энэхүү энэрлийн мэдрэмж нь Есүс Христийн 
Цагаатгалын үр нөлөөг хүртэх эрх бүхий өсгөн 
хүмүүжүүлэгч байхаар сонгогдсон хүнээс 
төрөн гардаг. Ээжийн маань үлгэрлэн харуулсан 
Халамжийн нийгэмлэгийн “Энэрэл хэзээ ч 
дуусдаггүй” гэх уриа сүнслэгээр өдөөгдсөн мэт 
санагддаг.

Бурханы охидын хувьд та бүхэнд бусдын 
хэрэгцээг мэдэрч, тэднийг хайрлах төрөлхийн, 
агуу чадавх байдаг. Эргээд энэ нь таныг Сүнсний 
шивнээг илүү сайн мэдрэх чадвартай болгодог. 
Хүмүүсийг өсгөн хүмүүжүүлэхийн тулд юу 
бодож, юу хэлж, юу хийхийг тань Сүнс удирдаж 
чадна. Ийн Их Эзэн тэдний дээр мэдлэг, үнэн, эр 
зоригийг юүлэх болно.

Намайг сонсож байгаа эгч нар та бүхэн бүгдээрээ 
амьдралынхаа аяллын онцгой хэсэгт байгаа. 
Зарим нь эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаанд 
анх удаа оролцож байгаа залуу охид байж болно. 

Зарим нь Бурханы хүссэн өсгөн хүмүүжүүлэгч 
байхаар бэлтгэж буй залуу эмэгтэйчүүд байгаа. 
Зарим нь дөнгөж гэрлээд, хараахан хүүхэдтэй 
болж амжаагүй байж болно. Аль эсвэл нэг ба 
түүнээс дээш хүүхэдтэй залуу ээж нар байж 
магадгүй. Зарим нь өсвөр насны хүүхэдтэй, аль 
эсвэл хүүхэд нь номлолын талбарт байгаа ээжүүд 
байгаа. Заримынх нь хүүхдүүд итгэл нь сулраад, 
гэрээсээ хол амьдарч байж магадгүй. Харин зарим 
нь итгэлтэй хамтрагчгүй, ганцаараа амьдарч байж 
болно. Зарим нь эмээ нар байгаа.

Та нарын нөхцөлд байдал ямар ч байлаа гэсэн 
та ирээдүйд, энэ дэлхийд эсвэл сүнсний дэлхийд 
Бурханы мөн өөрсдийнхөө гэр бүлийн хамгийн 
чухал хэсэг юм шүү. Бурханы та нарт өгсөн үүрэг 
бол Түүний болон гэр бүлийнхээ аль болох олон 
гишүүнийг хайр, Их Эзэн Есүс Христэд итгэх 
итгэлээрээ өсгөн хүмүүжүүлэх явдал билээ.

Хэнийг, хэрхэн, хэзээ өсгөн хүмүүжүүлэх нь та 
нарт тулгардаг нийтлэг бэрхшээл бөгөөд та нарт 
Их Эзэний тусламж хэрэгтэй. Тэрээр хүмүүсийн 
зүрх сэтгэлийг мэддэг бөгөөд хэзээ танаар өсгөн 
хүмүүжүүлэхэд бэлэн болохыг нь мэддэг. Та 
нарын итгэлт залбирал амжилтын тань түлхүүр 
байх болно. Та нар Түүнээс удирдамж хүлээн авна 
гэдэгтээ найдаж болно.

“Миний нэрээр хүлээн авна хэмээх итгэлд итгэн 
та нар Эцэгээс асуугтун, мөн хүмүүний үрст 
зүйтэй бүх зүйлүүдийг илэрхийлэх Ариун Сүнс 
та нарт байх болно”5 хэмээх урам зоригийг Тэр 
өгсөн.

Залбирлаас гадна судруудыг нухацтай судлах нь 
өсгөн хүмүүжүүлэх хүч чадлаа нэмэгдүүлэх нэг 
хэсэг юм. Ийм нэгэн амлалт байдаг. “Мөн та нар 
юу хэлэхээ урьдаас бүү бод; харин амьдралын 
үгсийг оюундаа ямагт нөөцөл, мөн хүн болгонд 
хэмжигдэх тэрхүү хэсэг нь яг тэр цагт та нарт 
өгөгдөх болно.”6

Иймээс залбирч, тунгаан бодон, сүнслэг зүйлсийн 
тухай бясалгахад илүү их цаг гарга. Ингэснээр та 
нарын дээр үнэний мэдлэг юүлэгдэх бөгөөд гэр 
бүлийн хүмүүсээ өсгөн хүмүүжүүлэх хүч тань 
нэмэгдэх болно.
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Илүү сайн өсгөн хүмүүжүүлэх талаар суралцах 
үйл явц тань удаан мэт санагдах үе гарах бөгөөд 
тэвчээртэй байхад итгэл шаардагдана. Аврагч тань 
руу энэхүү урам зориг бүхий захиасыг илгээсэн 
билээ.

“Иймийн тул, сайныг үйлдэхэд шантрамтгай 
бүү бай, учир нь та нар агуу ажлын суурийг 
тавьж байна. Мөн агуу болох тэрхүү зүйл жижиг 
зүйлүүдээс гарч ирдэг.

Болгоогтун, Их Эзэн зүрх сэтгэл хийгээд 
эрмэлзэгч оюуныг шаарддаг билээ; мөн 
эрмэлзэгчид хийгээд дуулгавартнууд эдгээр 
эцсийн өдрүүдэд Сионы нутгийн сайн сайхныг 
зооглох болно.”7

Өнөөдөр та энд ирснээр Их Эзэний өсгөн бусдыг 
хүмүүжүүлэх урилгыг хүлээн авахад бэлэн 
байгаагаа харуулж байна. Энэ нь энд байгаа 
хамгийн залуу нэгэнд хүртэл хамаатай. Та нар гэр 
бүлдээ хэнийг хүмүүжүүлэхээ мэдэж чадна. Хэрэв 
та чин хүслээр залбирах юм бол тухайн хүний нэр 
эсвэл царай оюун санаанд тань орж ирнэ. Хэрэв 
та юу хийх эсвэл юу хэлэхээ мэдэх гэж залбирвал 
хариулт нь ирнэ. Таныг дуулгавартай дагах бүрд 
өсгөн хүмүүжүүлэх хүч чадал тань өсөх бөгөөд 
өөрийн үр хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлэх тэрхүү 
өдөрт бэлтгэгдэнэ.

Өсвөр насны хүүхдүүдтэй ээжүүд дуулгаваргүй 
байгаа хүү эсвэл охиноо хэрхэн өсгөн 
хүмүүжүүлэх талаар залбирч болох юм. Мөн та 
нар үр хүүхдийн чинь хэрэгцээг хангаж, тэдэнд 
сүнслэгээр нөлөөлж чадах хүн хэн болохыг 
мэдэхийн тулд залбирч болно. Бурхан зовж 
шаналсан ээжүүдийн чин сэтгэлийн залбирлыг 
сонсож, хариулдаг бөгөөд тусламжаа илгээдэг.

Мөн өнөө орой энд байгаа эмээ нар үр хүүхэд, 
ач зээ нарынхаа асуудал, бэрхшээлээс болоод 
сэтгэл зовнисон байж болно. Та судрууд дээрх 
гэр бүлүүдийн туршлагаас эр зориг, удирдамж 
чиглүүлэг авч болно.

Адам, Ева хоёрын үеэс Эцэг Израил хүртэлх, 
цаашлаад Мормоны Номон дээрх бүх гэр бүлд 
дуулгаваргүй хүүхдүүдийнхээ төлөө харуусахдаа 
хийх нэг л баталгаатай арга байсан. Хэзээ ч 

хайрлахаа больж болохгүй.

Бидэнд Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ эсэргүүцэгч сүнсэн 
хүүхдүүдийг өсгөн хүмүүжүүлсэн Аврагчийн 
урам зориг өгөхүйц жишээ бий. Тэднийг мөн 
биднийг алдаа гаргасан үед ч Аврагчийн мутар 
сунгаастай байдаг.8 Тэрээр өсгөн хүмүүжүүлэх 
гээд бүтэлгүйтсэн сүнсэн ах, эгчийнхээ талаар 
3 Нифай дээр ийн ярьсан байдаг. “Ай унасан 
хүмүүс … Израилын угсаа болох та нар, эм тахиа 
дэгдээхийнүүдээ далавчин дороо цуглуулдаг шиг 
би та нарыг хичнээн ч удаа цуглуулж мөн асарсан 
билээ.”9

Аяллынхаа ямар ч үед, гэр бүлийн ямар ч нөхцөл 
байдалд байсан мөн ямар соёл уламжлалтай 
байхаас үл хамааран эгч нарт хандан хэлэхэд, гэр 
орондоо болон гэр бүлийхэндээ сайн мэдээнээс 
суралцахад илүү онцгой ач холбогдол өгөх Түүний 
ажилд хэрхэн голлох үүрэг гүйцэтгэхийг Аврагч 
төгс үлгэрлэн харуулсан юм шүү.

Та энэрлийн төрөлх мэдрэмжээрээ гэр бүл доторх 
үйл ажиллагаа, дадал хэвшлүүдийг өөрчлөх 
бөгөөд тэрхүү өөрчлөлт нь илүү сүнслэг өсөлт 
хөгжлийг авчирна. Та гэр бүлийн гишүүдтэйгээ 
хамт мөн тэдний төлөө залбирахдаа тэднийг 
хайрлах Аврагчийн болон өөрийн хайрыг мэдэрнэ. 
Үүнийг эрэлхийлэх тусам энэ нь улам бүр таны 
сүнслэг бэлэг болох болно. Таныг илүү агуу 
итгэлээр залбирах үед гэр бүлийн гишүүд тань 
таны хайрыг мэдрэх болно.

Гэр бүлээрээ судруудыг чанга уншихаар хамтдаа 
цуглах үед та тэдгээрийг урьдчилан уншиж, 
залбирч, өөрийгөө бэлтгэсэн байх болно. Та оюун 
ухааныг тань гэгээрүүлэх Сүнсний төлөө залбирах 
цаг мөчийг олно. Таны унших ээлж ирэхэд гэр 
бүлийн гишүүд тань Бурханыг болон Түүний 
үгсийг хайрлах хайрыг тань мэдэрнэ. Тэд Түүгээр 
болон Түүний Сүнсээр тэжээгдэх болно.

Хэрэв та залбирч, төлөвлөсөн бол ямар ч гэр 
бүлийн цуглаан дээр мэдлэг юүлэгдэх болно. 
Хичээл зүтгэл, цаг хугацаа шаардах нь мэдээжийн 
хэрэг ч энэ нь гайхамшгуудыг авчирна. Бага 
балчир байхад маань ээжийн заасан зүйлийг би 
санадаг. Төлөөлөгч Паулын аяллыг харуулсан 
өнгөт газрын зургийг нь би одоо хүртэл оюун 
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санаандаа тээж явдаг юм. Тэр яаж үүнийг хийх 
цаг зав, хүч чадлыг гаргасан юм бол гэж би 
гайхдаг. Итгэлтэй төлөөлөгчийг хайрлах түүний 
хайраар би одоо ч гэсэн адислагдсаар байна.

Та нар Их Эзэний сэргээгдсэн Сүм дэх гэр 
бүлүүдэд үнэнийг юүлэх ажилд хувь нэмрээ 
оруулах арга замуудыг олох болно. Та нарын 
хүн нэг бүр ямар онцгой хувь нэмэр оруулахаа 
залбирч, судалж, тунгаан бодоорой. Бурханы 
хөвгүүдтэй хамт нэг буулганд орсон та нар 
бүгдээрээ Израилын цугларалтыг яаравчлуулж, 
Их Эзэн Есүс Христийг алдар суутайгаар ирэх 
тэр мөчид Бурханы гэр бүлийг бэлтгэх буюу 
сайн мэдээнээс суралцах, үүнийг амьдралдаа 

хэрэгжүүлэх гайхамшгийн нэгэн чухал хэсэг байх 
болно гэдгийг би мэднэ. Есүс Христийн ариун 
нэрээр, амен. 
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Тэнгэрлэг	Эцэгийн	аз	жаргалын	төлөвлөгөө	
та	нарын	хэн	болохыг	мөн	амьдралын	тань	
зорилгыг	хэлж	өгдөг.

Хайрт эгч нар аа, 
Сүмийн найм болон 
түүнээс дээш насны 
эмэгтэйчүүдийн 
энэхүү шинэ ерөнхий 
чуулганы хуралдаан 
болж байгаа нь ямар 
гайхамшигтай вэ. 
Бид ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айрингийн 
болон эмэгтэй 
удирдагчдынхаа 

захиасыг сонслоо. Ерөнхийлөгч Айринг бид хоёр 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны удирдлаган 
доор ажиллах дуртай бөгөөд түүний бошиглолын 
үгсийг сонсохыг хүсэн хүлээдэг.

I.

Хүүхдүүд бол Бурханаас бидэнд өгөгдсөн 
хамгийн үнэтэй бэлэг бөгөөд бидний мөнхийн 
өсөлт хөгжил юм. Гэвч бид олон эмэгтэй хүүхэд 
төрүүлж, өсгөн хүмүүжүүлэхийг хүсэхээ больсон 
цаг үед амьдарч байна. Олон залуу насанд хүрэгч 
материаллаг хэрэгцээгээ хангаж чаддаг болтлоо 
гэрлэхээ хойшлуулах болжээ. Сүмийн гишүүдийн 
гэрлэлтийн дундаж нас хоёроос дээш жилээр 
нэмэгдэж, Сүмийн гишүүдийн дунд төрөлтийн 
тоо буурсаар байна. Нэгдсэн Улс болон бусад улс 
үндэстэнд ирээдүйд нас биед хүрч, тэтгэврийн 
насны хүмүүсийг асран халамжлах хүүхдүүдийн 
тоо дэндүү цөөн байгаа нь асуудал болоод байна.1 
Нэгдсэн Улсын нийт төрөлтийн 40 гаруй хувийг 
нь ганц бие эхчүүд эзэлж байна. Энэ хүүхдүүд 
эмзэг бүлэгт ордог. Энэ бүх чиг хандлага бүр нь 
Эцэгийн маань авралын тэнгэрлэг төлөвлөгөөний 
эсрэг ажиллаж байгаа юм.

II.

Хожмын үеийн гэгээнтэн эмэгтэйчүүд эх байх 
нь хамгийн эрхэм, дээд баяр баясгалан болохыг 
ойлгодог. “Эмэгтэйчүүд ихэнх тохиолдолд 
өөрсдийн хамгийн агуу сэтгэл ханамж, хамгийн 
агуу аз жаргалыг гэр орон болон гэр бүл дотор 
байдаг гэж үздэг. Бурхан эмэгтэйчүүдэд дотоод 
хүч чадал, намба төрх, амар амгалан, сайхан 
сэтгэл, ариун журам, үнэн ба хайраар илэрдэг 
бурханлаг чанарыг суулгасан байдаг. Энэ бүх 
гайхамшигт зан чанар нь эх хүн байхын хамгийн 
үнэн бодит, сэтгэл ханамжаар илэрдэг.”

Тэр цааш нь “Эмэгтэй хүний хийж чадах хамгийн 
агуу ажил бол хүүхдүүдээ зөв шударга байдал ба 
үнэнд асран халамжилж, зааж сурган, амьдруулж, 
өсгөн хүмүүжүүлэх явдал юм. Түүний юу хийж 
байгаагаас үл хамааран, үүнтэй зүйрлэж болох өөр 
ямар ч зүйл байхгүй”2 хэмээн хэлсэн.

Эхчүүд болон хайрт эгч нар аа, бид та бүхнийг хэн 
гэдгээр тань, мөн бид бүгдийн төлөө юу хийдгээр 
тань хайрладаг.

“Эгч нараасаа гуйх гуйлт”3 хэмээх 2015 онд 
хэлсэн нэгэн чухал үгэндээ ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон:
“Ариун нандин гэрээ хийж, тэдгээрийг сахидаг, 
Бурханы хүч чадал болон эрх мэдлээр ярьдаг 
эмэгтэйчүүдгүйгээр Бурханы хаант улс бүрэн биш 
бөгөөд бүрэн байж чадахгүй!

Итгэлээрээ дамжуулан чухал зүйлүүдийг 
тохиолгон авчирдаг, нүгэлд автсан дэлхийд 
ёс суртахууныг болон гэр бүлийг зоригтой 
хамгаалдаг эмэгтэйчүүд өнөөдөр бидэнд хэрэгтэй 
байна. Бидэнд Бурханы хүүхдүүдийг гэрээний 
зам дээр өргөмжлөлд хүртэл хөтлөхөд бүхнээ 
зориулсан, хувийн илчлэлт хүлээн авч мэддэг, 
ариун сүмийн хишгээс ирдэг амар амгалан ба 

Эцэг эх ба үр хүүхэд
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ
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хүчийг мэддэг, хүүхдүүд болон гэр бүлүүдээ 
хамгаалж, хүчирхэгжүүлэхийн тулд тэнгэрийн 
хүчийг хэрхэн дуудахыг мэддэг, хэнээс ч эмээлгүй 
заадаг эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна”4 гэж хэлсэн.

Эдгээр сүнслэг сургаал нь “Гэр бүл: Дэлхий 
дахинаа өргөх тунхаг” дээр үндэслэгдсэн бөгөөд 
сэргээгдсэн Сүм үүгээр дамжуулан энэ дэлхийг 
бүтээхээсээ өмнө Бүтээгчийн баримталж байсан 
сургаал ба зан үйлийг дахин баталсан билээ.

III.

Одоо би энэ танхимд байгаа залууст хандаж 
үг хэлье. Хайрт залуу эгч нар аа, та нар Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар 
мэдлэгтэй учраас онцгой хүмүүс юм. Та нарын 
энэ мэдлэг өсөх насныхаа сорилт, бэрхшээлийг 
тэсэж, даван гарахад тусална. Залуу балчир 
наснаасаа эхлээд та нар бичиг, хэл яриа, төлөвлөх 
гэх мэт авьяас бэлгийг тань хөгжүүлсэн төсөл, 
хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж ирсэн. Та нар бас 
хариуцлагатай байхыг мөн худал ярих, хууран 
мэхлэх, хулгай хийх эсвэл согтууруулах ундаа 
болон мансууруулах бодис хэрэглэх зэрэг уруу 
таталтыг хэрхэн эсэргүүцэх талаар суралцсан.

Америкийн өсвөр үеийнхний болон шашны 
талаар хийсэн Умард Каролинагийн Их 
сургуулийн судалгаагаар та нарыг онцгой хүмүүс 
болохыг хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Шарлотт 
Обзөрвэр дээр “Мормон өсвөр насныхан хамгийн 
сайн дасан зохицож чаддаг. Тэд өсвөр насанд 
тохиолддог асуудлыг хамгийн сайн давж гардаг 
болохыг судалгаа харуулж байна” гэсэн гарчигтай 
нийтлэл гарчээ. Энэ нийтлэлд “Мормончууд 
нь эрсдэлтэй үйлдлүүдээс зайлсхийх, хичээл 
сургуульдаа сайн суралцах, ирээдүйнхээ талаар 
эерэг хандлагатай байх зэрэгт хамгийн сайн 
үзүүлэлттэй гарсан” гэж дүгнэсэн байна. Манай 
өсвөр үеийнхнээс ярилцлага авсан, уг судалгаанд 
оролцсон нэгэн судлаач “Бидний авч үзсэн 
ангилал бүр нэг хэв загвартай буюу ангилал 
бүрд мормончууд нэгдүгээрт байгаа нь тодорхой 
харагдаж байлаа”5 гэжээ.

Яагаад та нар өсвөр насанд учирдаг асуудлыг 
хамгийн сайн даван гардаг вэ? Залуу эмэгтэйчүүд 
ээ, учир нь та нар Тэнгэрлэг Эцэгийн маань аз 

жаргалын агуу төлөвлөгөөг ойлгодог болохоор 
тэр юм. Уг төлөвлөгөө таны хэн болохыг мөн 
амьдралын тань зорилго юу болохыг хэлж өгдөг. 
Энэ талаар ойлголттой өсвөрийн үеийнхэн маань 
хамгийн түрүүнд асуудлаа шийдвэрлэж мөн 
хамгийн түрүүнд зөвийг сонгодог. Та нар өсвөр 
насныхаа бүх асуудлыг Их Эзэний тусламжтай 
даван гарч чадна гэдгээ мэддэг.

Мөн та нарын хамгийн үр бүтээлтэй байх өөр 
нэг шалтгаан бол та нар өөрсдийг тань хайрладаг 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүд гэдгээ мэддэг явдал 
юм. Та бүхэн “Энхрий хүүхдүүд минь, Бурхан та 
нарт ойрхон байна” нэртэй сайхан дууллыг мэднэ 
байх. Эхний бадгийг бид бүгд дуулж мөн итгэж 
байсан.

Энхрий хүүхдүүд минь, Бурхан ойрхон байж,
Өдөр, шөнөгүй та нарыг харж байна,
Зөв зүйлийг хийхээр хичээх аваас Тэр
Гайхамшгийг өвлүүлж мөн адисалдаг.6

Энэ шүлэгт хоёр сургаал агуулагддаг. Нэгдүгээрт, 
Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд ойрхон байж, 
биднийг өдөр, шөнөгүй харж байдаг. Энэ талаар 
бодоод үз дээ! Бурхан бидэнд хайртай төдийгүй 
бидэнд ойрхон байдаг. Мөн Тэр биднийг дээрээс 
хардаг. Хоёрдугаарт, тэр биднийг “зөв зүйлийг 
хийхээр хичээх аваас” дуртайяа адисалдаг. Тайван 
бус, зовлон бэрхшээлтэй үед энэ нь ямар их 
тайтгарлыг өгдөг гэж санана!

Тийм ээ, залуу эмэгтэйчүүд ээ, та нар 
адислагдсан, гайхамшигтай хүмүүс! Гэхдээ “зөв 
зүйлийг хийхээр хичээхэд” та нарт Тэнгэрлэг 
Эцэгийн бүх хүүхэдтэй адил тусламж дэмжлэг 
хэрэгтэй.

Энд би та нарт олон зүйлийн талаар зөвлөгөө өгч 
болох ч хоёрхон зүйлийг сонгон ярихыг хүссэн.
Миний өгөх нэгдүгээр зөвлөгөө бол гар утастай 
холбоотой. Улсын хэмжээнд саяхан явуулсан 
нэгэн судалгаагаар, Нэгдсэн Улсын өсвөр насны 
хүүхдүүдийн тэн хагас нь гар утсанд хэтэрхий 
их цаг зарцуулдаг болох нь тогтоогджээ. 40 гаруй 
хувь нь гар утаснаасаа салахад сэтгэлээр унадаг 
гэж хариулсан байна.7 Энэ нь хөвгүүдээс илүү 
охидын дунд түгээмэл байсан. Залуу эгч нар 
болон насанд хүрсэн эмэгтэйчүүд ээ, гар утасны 



1392018 оны 10-ð ñàð

хэрэглээгээ багасгаж, үүнээс хараат байхаа болих 
нь та нарын амьдралыг адислах болно.

Миний өгөх хоёр дахь зөвлөгөө үүнээс ч илүү ач 
холбогдолтой. Бусдад эелдэг сайхан хандаарай. 
Манай ихэнх өсвөр үеийнхэн угаасаа бусдад 
эелдэг сайхан ханддаг. Мөн зарим газрын хэсэг 
өсвөр үеийнхэн бидэнд үлгэр жишээ үзүүлсэн. 
Хайр болон тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст 
үзүүлсэн манай өсвөр үеийнхний эелдэг найрсаг 
зан биднийг сүнслэгээр өдөөдөг билээ. Та нар 
олон талаараа тэрхүү тусламжийг үзүүлж, хайраа 
харуулдаг. Бүх хүн та нарын жишээг дагаасай гэж 
бид хүсдэг.

Үүний зэрэгцээ, дайсан биднийг эелдэг бус 
байлгахын тулд уруу татдаг гэдгийг бид мэдэх 
бөгөөд үүний олон жишээг хүүхэд, залуучуудын 
дундаас одоо ч харж болно. Байнга ажиглагддаг 
эелдэг бус байдлыг олон янзаар, тухайлбал, 
дээрэлхэх, хэн нэгнийг бүлэглэн зодох, нийлж 
бусдыг гадуурхах гэх мэтээр нэрлэдэг. Эдгээр 
жишээгээр, тэд ангийн хүүхдүүддээ эсвэл найз 
нөхдөдөө санаатайгаар зовлон шаналал учруулдаг. 
Залуу эгч нар аа, бид бусдад харгис, хэрцгий 
хандах нь Их Эзэний таалалд нийцэхгүй.

Өөр нэг жишээг авч үзье. Би Ютад дүрвэж 
ирсэн нэгэн залууг сайн мэдэх ба түүнийг 
бусдаас өөр болохоор мөн заримдаа төрөлх 
хэлээрээ ярихад нь дооглон тохуурхдаг байв. 
Өөрсдийгөө түүнээс дээгүүр гэж боддог бүлэг 
өсвөр насныхан түүнийг өдөөн хатгадаг байсан 
тул эцэст нь тэр тэдэнд хариуг нь өгснөөр 70 
хоногийг шоронд өнгөрүүлсэн төдийгүй түүнийг 
бүр албадан гаргах яриа хүртэл гарчээ. Ихэнх 
нь та нартай л адил хожмын үеийн гэгээнтэн 
тэдгээр өсвөр үеийнхнийг чухам юу ийнхүү 
үйлдэхэд хүргэснийг би мэдэхгүй ч тэдний зүй бус 
үйлдлийн үр дагавар болон Бурханы хүүхдүүдийн 
нэгэнд тохиолдсон эмгэнэлт үйл явдал, хохирлыг 
харж байна. Эелдэг бус өчүүхэн мэт үйлдлүүд 
аюултай үр дагаварт хүргэж болно.

Би энэ түүхийг сонсоод, саяхан болсон өсвөр 
үеийнхэнд зориулсан дэлхий даяарх онцгой 
цугларалт дээр бидний бошиглогч, ерөнхийлөгч 
Нэлсоний хэлсэн үгтэй үүнийг харьцуулсан 
юм. Тэр Израилыг цуглуулахад туслахыг та 

нараас болон бусад өсвөр үеийнхнээс хүсэхдээ 
“Дэлхийнхнээс ялгар, тэднээс өөр бай. Та бид 
чамайг дэлхийн гэрэл мөн гэдгийг мэддэг. 
Тиймээс, Их Эзэн танаас Есүс Христийн жинхэнэ 
шавийн адил харагдаж, сонсогдож, үйлдэж, 
хувцаслахыг шаардаж байна”8 хэмээн хэлсэн.

Нэгдмэл байхад урьсан ерөнхийлөгч Нэлсоний 
өсвөр үеийнхний батальонд та нар бие биетэйгээ 
эелдэг бус харьцахаа болино. Тэд бусдад 
тусламжийн гараа сунгаж мөн хайрлаж, санаа 
тавьж, бүр хэн нэгэн биднийг гомдоох зүйл 
хийсэн байлаа ч нөгөө хацраа өгөхийг заадаг 
Аврагчийн сургаалыг дагах болно.

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли та нарын ихэнхийг 
дөнгөж төрж байх үеийн Ерөнхий чуулган дээр 
хэлсэн үгэндээ “сайн мэдээний дагуу амьдрахыг 
хичээж буй гайхалтай сайхан залуу эмэгтэйчүүд” 
хэмээн магтсан байдаг. Тэр тэднийг яг миний 
бодож явдагтай адил ийнхүү дүрсэлсэн.

“Тэд бие биедээ өгөөмөр ханддаг. Тэд мөн бие 
биеэ хүчирхэгжүүлэхийг эрмэлздэг. Тэд эцэг 
эх, гэр орныхоо бахархал нь юм. Тэд нас биед 
хүрч эмэгтэй хүн болж байгаа бөгөөд үлдсэн 
амьдралынхаа туршид яг одоо өдөөж буй үнэт 
зүйлсээ дагаж амьдрах болно.”

Их Эзэний үйлчлэгчийн хувьд би залуу 
эмэгтэйчүүд та нарт хандан, энэ дэлхийд та 
бүхний нинжин сэтгэл, хайр энэрэл хэрэгтэй 
байна гэж хэлмээр байна. Бие биедээ эелдэг 
найрсаг хандацгаая. Есүс бидэнд нэг нэгнээ 
хайрлахыг мөн хүмүүсийг бидэнд хэрхэн 
хандаасай гэж хүсэж байгаа шигээ бусдад 
хандахыг заасан. Бид эелдэг байхыг хичээснээр 
Түүнд болон Түүний хайрын нөлөөнд ойртдог.

Хайрт эгч нар аа, хэрэв та аливаа эелдэг бус, 
шальдар бульдар зүйлст хувь хүнийхээ хувьд 
эсвэл бүлгээрээ оролцдог бол яг одоо өөрчлөгдөх 
шийдвэр гаргаж, бусдыг мөн адил хийхэд уриална 
уу. Их Эзэн Есүс Христийн Сүнс надад та нарт 
хандан энэ чухал сэдвээр үг хэл гэж сүнслэгээр 
өдөөсөн тул би энэ зөвлөгөөг Түүний үйлчлэгчийн 
хувиар та бүхэнд өгч байна. Би Аврагч, Есүс 
Христийг гэрчилж байна. Тэрээр биднийг хэрхэн 
хайрласны адил бие биеэ хайрла хэмээн заасан 
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бөгөөд бид ийн үйлдэх болтугай. Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна. 
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Би	Сүмийн	эмэгтэйчүүд	та	нарт	хандан,	
тараагдсан	Израилыг	цуглуулахад	тусалснаар	
ирээдүйн	зүг	чигийг	тодорхойлох	бошиглолын	
гуйлтыг	түгээж	байна.

Эрхэм, хүндэт эгч 
нар аа, та нартай хамт 
байгаа нь гайхалтай 
хэрэг юм. Саяхны 
нэгэн үйл явдал миний 
та нарын талаар болон 
та нарт оногдсон 
бурханлаг чадварыг юу 
гэж бодож явдаг талаар 
ойлголт өгөх байх.

Нэг өдөр би Өмнөд 
Америкийн цугларагсдад үг хэлж байхдаа, 
сэдэвтээ автагдан сэтгэл хөдөлсөндөө тэр торгон 
мөчид “10 хүүхдийн ээжийн хувьд би үүнийг 
хэлж байна” гэж хэлчихээд, захиасаа цааш 
үргэлжлүүлсэн гэдэг.

Би ээж гэдэг үг хэрэглэснээ анзаараагүй байсан. 
Орчуулагч маань намайг андуурсан гэж бодоод, 
ээжийг аав болгон өөрчилсөн учраас цугларагсад 
ээж гэж хэлснийг минь мэдээгүй өнгөрчээ. Харин 
миний эхнэр Вэнди үүнийг сонссон байсан ба 
дотоод сэтгэлээ илчлэн, халтирч хэлсэн үгэнд 
минь баясаж байлаа.

Тэрхэн мөчид зөвхөн эх хүнийхтэй л адил, дэлхий 
дээр өөрчлөлт хийх зүрхний минь чин хүсэл 
ундран гарсан нь тэр байв. Олон жилийн турш 
хүмүүс надаас яагаад эмч болсныг минь асуух 
болгонд би “Би ээж байхыг сонгож чадахгүй 
учраас” гэж хариулдаг байв.

Би ээж гэдэг үгийг хэрэглэх бүрдээ зөвхөн 
энэ амьдралдаа хүүхэд төрүүлж эсвэл өргөж 
авсан эмэгтэйчүүдийг хэлээгүйг ойлгоно уу. Би 

Израилыг цуглуулах ажил дахь эгч нарын оролцоо
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 
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Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ насанд хүрсэн бүх охины 
талаар ярьж байна. Эмэгтэй хүн бүр мөнхийн 
тэнгэрлэг хувь тавилантай эх хүн байдаг юм.

Тиймээс би өнөө орой арван хүүхэдтэй буюу 
есөн охин, нэг хүүтэй эцэг хүний хувьд, түүнчлэн 
Сүмийн ерөнхийлөгчийн хувьд та нарыг болон 
та нарын хэн болохыг мөн та нарын хийж чаддаг 
бүхнийг хэчнээн сайн ойлгодог болохыг минь 
мэдээсэй хэмээн залбирч байна. Хэн ч зөв шударга 
эмэгтэйн хийдэг зүйлсийг хийж чадахгүй. Хэн ч 
эх хүний нөлөөг орлож чадахгүй.

Эрэгтэйчүүд Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Аврагчийн 
хайрыг бусдад дамжуулж чаддаг бөгөөд үүнийг үе 
үе харуулдаг. Харин эмэгтэйчүүдэд үүний онцгой 
бэлэг болох тэнгэрлэг хишиг өгөгдсөн байдаг. Хэн 
нэгэнд юу хэрэгтэй байгааг мөн хэзээ хэрэгтэй 
байгааг мэдэх чадвар та нарт бий. Та нар яг 
хэрэгтэй үед нь бусдад хүрч, тайтгаруулж, зааж, 
хүчирхэгжүүлж чаддаг.

Эмэгтэйчүүд аливаа зүйлийг эрэгтэйчүүдээс 
өөрөөр хардаг бөгөөд та нарын үзэл бодол бидэнд 
хэчнээн их хэрэгтэй билээ! Та нарын төрөлх 
чанар эхлээд бусдыг бодоход мөн аливаа үйлдлийг 
бусдад хэрхэн нөлөөлөх талаас нь авч үзэхэд 
хүргэж байдаг.

Ерөнхийлөгч Айрингийн заасанчлан, Тэнгэрлэг 
Эцэгийнхээ төлөвлөгөөний алсын харааг 
ойлгон, бидний мэдэх “Уналт”-ын эхний алхмыг 
хийсэн нь эрхэмсэг Ева эх байв. Түүний ухаалаг, 
зоригтой сонголт Адамын дэмжсэн шийдвэрийн 
тусламжтайгаар Бурханы аз жаргалын 
төлөвлөгөөг урагшлуулсан билээ. Тэд бидний хүн 
нэг бүрд дэлхий дээр ирж, бие махбодтой болох 
мөн мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд сонгосон 
шигээ одоо Есүс Христийн талд зогсох сонголтыг 
хийнэ гэдгээ батлан харуулах боломжийг олгосон 
юм.
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Хүндэт эгч нар аа, та нарт онцгой сүнслэг бэлэг, 
авьяас чадварууд бий. Би өнөө орой та бүхнээс 
зүрхнийхээ бүхий л найдвараар өөрсдийн сүнслэг 
бэлгүүдийг хэзээ хэзээнээс илүү ойлгож, тордож, 
ашиглаж мөн хөгжүүлэхээр залбирч үзэхийг гуйж 
байна. Та нар үүнийг хийснээр дэлхийг өөрчлөх 
болно.

Эмэгтэй хүний хувьд та нар бусдыг урамшуулан 
өдөөж мөн даган дуурайх үнэ цэнтэй жишгийг 
тогтоож байдаг. Өнгөрсөн Ерөнхий чуулганаар 
зарлагдсан томоохон хоёр зарын талаар товч 
танилцуулахыг надад зөвшөөрнө үү. Хүндэт эгч 
нар аа, та нар энэ хоёр зарын аль алинд нь чухал 
үүрэг гүйцэтгэсэн.

Эхнийх нь тохинуулал байсан. Тохинууллын 
хамгийн дээд жишгийг бидний Аврагч, Есүс 
Христ үзүүлдэг. Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийг 
бодвол энэ жишигт үргэлж ойр байж ирсэн. Та 
үнэн сэтгэлээр тохинуулж байхдаа хэн нэгэнд 
Аврагчийн хайрыг илүү их мэдрэхэд нь туслахын 
тулд мэдрэмжээ дагаж байдаг. Тохинуулах 
мэдрэмжийг зөв шударга эмэгтэйчүүдэд 
заяадаг юм. “Намайг өнөөдөр хэнд туслаасай 
гэж хүсэж байна вэ?” гэж өдөр бүр залбирдаг 
эмэгтэйчүүдийг би мэднэ.

2018 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган дээр бусдад 
илүү дээр, илүү ариун арга замаар анхаарал 
тавих талаар зарлахаас өмнө зарим эрэгтэй 
гэрийн багшлалтын үүрэгт ажлаа “хийсэн” гэж 
тэмдэглээд, дараагийн даалгавар руугаа шилжих 
хандлагатай байсан.

Харин та нар айлчилж очдог эгчид тань тусламж 
хэрэгтэйг мэдсэн бол тэр даруй мөн тэр сарын 
турш үйлдэл хийдэг байсан. Тиймээс та нарын 
айлчилж очдог арга зам биднийг тохинууллын 
чанараа дээшлүүлэхэд урамшуулан өдөөсөн билээ.

Хоёрдугаарт, бид өнгөрсөн Ерөнхий чуулган дээр 
Мелкизедек санваарын чуулгыг дахин зохион 
байгуулсан юм. Бид Сүмийн эрэгтэйчүүдэд 
өөрсдийн үүргийг хэрхэн илүү үр дүнтэй 
гүйцэтгэхэд нь туслах талаар залбирч байхдаа 
Халамжийн нийгэмлэгийн үлгэр жишээг 
анхааралтай авч үзсэн.

Халамжийн нийгэмлэгт бүх насны, амьдралын 
янз бүрийн үе шатанд буй эмэгтэйчүүд цуглардаг. 
Амьдралын шат бүр өвөрмөц бэрхшээлийг 
дагуулж байдаг ч та нар долоо хоног бүр цугларч, 
өсөж хөгжин, сайн мэдээг хамтдаа зааж, дэлхий 
дээр бодит өөрчлөлтийг бий болгосоор ирсэн.

Одоо Мелкизедик санваартнууд та нарын жишээг 
даган, ахлагчдын чуулгын гишүүд болсон билээ. 
Эдгээр ах мөн адил өргөн хүрээг хамарсан 
санваарын болон Сүмийн туршлагатай 18-аас 98 
насны (магадгүй үүнээс ахмад) хүмүүс байдаг. 
Энэ ах нар одоо илүү хүчирхэг ах дүүсийн 
холбоог үүсгэж, хамтдаа суралцаж, бусдыг илүү 
үр дүнтэй адисалж чадна.

Өнгөрсөн 6-р сард Нэлсон эгч бид хоёр Сүмийн 
өсвөр үеийнхэнд хандан үг хэлснийг та нар 
санаж байгаа. Бид тэднийг хөшигний хоёр талд 
Израилыг цуглуулахад туслахын тулд Их Эзэний 
өсвөр үеийнхний батальонд элсэхэд урьсан 
билээ. Ийн цуглуулах нь өнөөдөр дэлхий дээрх 
хамгийн агуу үүрэг даалгавар, хамгийн агуу учир 
шалтгаан, хамгийн агуу ажил болоод байна.

Энэ бол эмэгтэйчүүдийн хэрэгцээ туйлын чухал 
болоод байгаа учир шалтгаан юм. Учир нь 
эмэгтэйчүүд ирээдүйн зүг чигийг тодорхойлдог. 
Өнөө орой би Сүмийн эмэгтэйчүүд болох та 
нарт хандан, тараагдсан Израилыг цуглуулахад 
тусалснаар ирээдүйн зүг чигийг тодорхойлох 
бошиглолын гуйлтыг хүргэж байна.

Та нар юунаас эхэлж болох вэ?
Би дөрвөн урилга өгмөөр байна.

Нэгдүгээрт, би та нарыг олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслээс, тухайлбал сөрөг, цэвэр бус бодлыг 
оюунд тань авчрах мэдээллийн хэрэгслээс 
татгалзсан арав хоногийн мацагт нэгдэхийг 
урьж байна. Мэдээллийн хэрэгслээс татгалзан 
мацаг барьж байх үедээ ямар нөлөөллүүдийг 
холдуулахаа мэдэж авахын тулд залбир. 
Арав хоногийн мацгийн тань үр дүн таныг 
гайхшируулж болох юм. Та Сүнсийг тань 
шархлуулж байсан дэлхийн ойлголтуудаас түр 
завсарласны дараа юуг олж анзаарах бол? Одоо 
таны цаг зав, эрч хүчээ зориулахыг хүсэж байгаа 
зүйлсэд өөрчлөлт гарсан уу? Таны чухалчилж 
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үздэг зүйлс бага боловч өөрчлөгдсөн үү? Би та 
нарыг өөрт төрсөн сэтгэгдлүүдийг нэг бүрчлэн 
бичиж авч, тэдгээрийг дагахад урьж байна.

Хоёрдугаарт, би та нарыг одооноос эхлээд, энэ 
ондоо багтаан Мормоны Номыг уншиж дуусгахад 
урьж байна. Амьдралаа зохицуулах гэж хичээж 
буй бүхний хажуугаар энэ нь боломжгүй мэт 
санагдаж болох ч хэрэв та энэ урилгыг зүрх 
сэтгэлийн дүүрэн зорилготойгоор хүлээн авах юм 
бол Их Эзэн үүнийг биелүүлэх арга замыг олоход 
тань туслах болно. Мөн залбирч байгаад судлах 
юм бол таны дээр тэнгэр нээгдэх болно гэдгийг 
би амлая. Их Эзэн таныг өсөн нэмэгдэх сүнслэг 
өдөөлт болон илчлэлтээр адисална.

Би таныг уншиж байхдаа Аврагчийн талаар ярьж, 
дурдаж буй шүлэг бүрийг тэмдэглэхэд урамшуулж 
байна. Тэгээд гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө Христийн 
тухай ярьж, Христэд баясаж мөн Христийн талаар 
номлоход санаачилга гаргаарай.2 Та энэ үйл 
явцаар дамжуулан тэдэнтэй хамт Аврагчид илүү 
ойртох болно. Өөрчлөлтүүд, бүр гайхамшиг ч 
тохиолдож эхлэх болно.

Өнөө өглөө ням гаргийн цуглааны шинэ хуваарь 
болон гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн 
хөтөлбөрийн талаар зарласан. Хүндэт эгч нар аа, 
та нар сайн мэдээг заах энэ шинэ, тэнцвэртэй, 
уялдаа холбоотой хүчин чармайлтыг амжилттай 
гүйцэлдүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэх юм шүү. 
Судраас сурч мэдэж байгаа зүйлээсээ хайртай 
хүмүүстээ заагаарай. Нүгэл үйлдсэн үедээ 
Аврагчийн эдгээгч, цэвэршүүлэгч хүчийг авахын 
тулд Түүн рүү хэрхэн эргэж очихыг тэдэнд заа. 
Түүний хүчирхэгжүүлэгч хүчийг хэрхэн өдөр 
тутмын амьдралдаа татан авч болохыг тэдэнд заа.

Гуравдугаарт, ариун сүмд тогтмол очдог 
хэвшилтэй бол. Энэ нь амьдралдаа илүү их 
золиослол гаргахыг шаардаж болох юм. Та ариун 
сүмд тогтмол очсоноор Их Эзэнд Өөрийнх нь 
ариун сүм дотор танд өгөгдсөн Түүний санваарын 
хүчийг хэрхэн ашиглаж болохыг заах боломжийг 
олгох болно. Ариун сүмээс хол амьдардаг 
хүмүүсийг би судраас болон амьд бошиглогчдын 
үгсээс ариун сүмийн талаар залбирч судлахад 
урьж байна. Ариун сүмийн талаар урьд 
өмнөхөөсөө илүү ихийг мэдэж, ойлгож авч, 

мэдрэхийг хичээгээрэй.

Өнгөрсөн 6-р сард болсон дэлхий даяарх онцгой 
цугларалт дээр би эцэг эх нь хүүгийнхээ ухаалаг 
утсыг энгийн утсаар сольсноор амьдрал нь 
өөрчлөгдсөн залуу эрэгтэйн тухай ярьсан. Энэ 
залуу эрэгтэйн ээж итгэл бишрэлтэй эмэгтэй 
бөгөөд хүү нь номлолд үйлчлэхэд нь саад болж 
болох сонголтуудад автаж эхэлснийг ойлгожээ. 
Тэр хүүдээ хамгийн сайнаараа тусалж болох арга 
замыг олж мэдэхээр ариун сүмд очиж залбирдаг 
байв. Тэгээд тэр өөрт төрсөн бүх мэдрэмжийг 
дагажээ.

“Хүүгийнхээ утсыг тодорхой зүйлсийг олж 
мэдэхээр тодорхой цагуудад шалгаж байхад Сүнс 
намайг удирдаж байгааг би мэдэрсэн. Би эдгээр 
ухаалаг утсыг хэрхэн ашиглахыг мэдэхгүй байсан 
ч Сүнс бүр миний ашиглаж ч мэдэхгүй бүхий л 
төрлийн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг 
хэрхэн үзэхэд намайг чиглүүлж байсан юм. 
Хүүхдүүдээ хамгаалахаар удирдамж эрэлхийлж 
буй эцэг эхчүүдэд Сүнс тусалдаг гэдгийг би 
мэднэ. Хүү маань [эхэндээ] надад ихэд уурлаж 
байв. … Гэвч ердөө гуравхан хоногийн дараа 
гэхэд тэр надад талархаж байгаагаа хэлсэн! Тэр 
өөрчлөлтийг мэдэрч чадсан” гэж тэр хэлсэн.

Хүүгийнх нь зан чанар, хандлага эрс өөрчлөгджээ. 
Тэрээр гэртээ илүү их тусалдаг болж, илүү их 
инээмсэглэж, сүмдээ илүү анхаарал хандуулж 
байв. Тэр хэсэг хугацаад ариун сүмийн баптисмын 
усан санд үйлчилж, номлолд бэлдэхдээ дуртай 
байсан.

Миний бүх насны эгч нарт өгч буй дөрөв дэх 
урилга бол Халамжийн нийгэмлэгтээ бүрэн 
ирцтэй оролцдог байх явдал юм. Би та бүхнийг 
Халамжийн нийгэмлэгийн одоо баримталж буй 
зорилгын мэдэгдлийг судлахад урьж байна. 
Эндээс бид урам зориг авдаг. Энэ нь та нарыг 
амьдралдаа өөрсдийнхөө зорилгын мэдэгдлийг 
гаргахад удирдан чиглүүлж болно. Мөн би 
хориод жилийн өмнө хэвлэгдсэн Халамжийн 
нийгэмлэгийн уриа дээрх үнэнүүдийг шимтэн 
судлахыг та нараас гуйж байна.3 Энэ тунхгийг 
жаазлаад, Тэргүүн Зөвлөлийн ажлын өрөөний 
ханан дээр өлгөсөн байдаг. Үүнийг унших 
тоолонд миний сэтгэл хөдөлдөг. Энэ нь та нарын 
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хэн болохыг мөн Их Эзэн та нарыг тараагдсан 
Израилыг цуглуулахад туслахын тулд өөрсдийн 
үүргийг биелүүлэхдээ энэ тодорхой цаг үед хэн 
байгаасай гэж хүсэж байгааг тайлбарладаг.

Хүндэт эгч нар аа, та нар бидэнд хэрэгтэй байна! 
“Бидэнд та нарын хүч чадал, та нарын хөрвөлт, та 
нарын итгэл үнэмшил, та нарын удирдах чадвар, 
та нарын мэргэн ухаан, та нарын дуу хоолой 
хэрэгтэй.”4 Бид та наргүйгээр Израилыг цуглуулж 
огтхон ч чадахгүй.

Би та нарт хайртай бөгөөд талархаж явдаг. Би 
та нарыг энэ чухал, яаралтай ажилд туслахдаа 
дэлхийн нөлөөг ардаа орхих чадвараар адисалж 
байна. Бид Түүний Хайрт Хүүгийн Хоёр дахь 
ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхийн тулд Тэнгэрлэг 
Эцэгийнхээ биднээс хүссэн бүхнийг хийж чадна.

Есүс бол Христ. Энэ бол Түүний Сүм. Энэ 
бүхнийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчиллээ, 
амен. 
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