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Бид	Есүс	Христийн	сайн	мэдээнээс	чин	
зүрхнээсээ,	тууштай,	үнэн	сэтгэлээсээ	
суралцахыг	эрэлхийлж,	үүнийг	нэг	нэгэндээ	
заавал	заасан	зүйлс	зүрх	сэтгэлийг	өөрчилдөг.

Хүндэт ах, эгч 
нар аа, бидний 
хайрт бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоны тэргүүлж 
буй Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн энэхүү 
гайхамшигтай Ерөнхий 
чуулганд та нартайгаа 
дахин хамт байгаа 
минь ямар агуу баяр 

баясал вэ. Бидний цаг үеийн хэрэгцээнд зориулан 
уг чуулган дээр залбирч, дуулж, ярьж байгаа 
хүмүүсийн заасан зүйлээр дамжуулан бид Аврагч 
Есүс Христийнхээ дуу хоолойг сонсох боломж 
эдлэх болно гэдгийг би та бүхэнд гэрчилж байна.

Үйлс номд тэмдэглэснээр, Этиопийн хатан хааны 
эзэмшилд байсан бүх эрдэнэсийг хариуцдаг 
тайган амбан нэгэн этиоп хүнд евангалист Филип 
сайн мэдээг заасан байдаг.1 Тэр Иерусалимд 
мөргөл үйлдэхээр ирээд, буцаж явахдаа Исаиа 
номыг уншиж явав. Сүнсэнд автагдсан Филип 
түүн рүү гүйн ойртоод, тэгээд түүнээс—Та уншиж 
байгаагаа ойлгож байна уу? гэхэд

Тэр [тайган амбан] “Хэн нэгэн зааж өгөхгүй бол 
би хэрхэн чадах билээ? …

Филип ам нээн тэрхүү Бичвэрээс эхлэн Есүсийн 
тухай түүнд ярьж өгөв.”2

Энэ этиоп хүний тавьсан асуулт Есүс Христийн 

сайн мэдээнээс суралцахыг эрэлхийлэх мөн нэг 
нэгэндээ заах тэнгэрлэг үүргийн сануулга юм.3 
Чухамдаа, сайн мэдээний суралцахуй, заахуйн 
хүрээнд заримдаа яг энэ этиоп хүн шиг бидэнд 
итгэлтэй бөгөөд Сүнсээр өдөөгдсөн багшийн 
тусламж хэрэгтэй болдог ба заримдаа Филип шиг 
бид бусдад зааж, хүчирхэгжүүлж хөрвөгдөхөд нь 
туслах хэрэгтэй байдаг.

Есүс Христийн сайн мэдээнээс суралцаж, заахыг 
эрэлхийлдэг зорилго маань Бурханд, Түүний 
тэнгэрлэг аз жаргалын төлөвлөгөөнд мөн Есүс 
Христэд, Түүний цагаатгагч золиост итгэх итгэлээ 
нэмэгдүүлж, насан туршдаа хөрвөгдөж байх 
ёстой. Өсөн нэмэгдсэн итгэл болон хөрвүүлэг нь 
Бурхантай гэрээ байгуулж мөн сахихад бидэнд 
туслах бөгөөд Есүсийг дагах хүслийг маань 
нэмэгдүүлж, бидний дотор жинхэнэ сүнслэг 
өөрчлөлтийг бий болгох болно. Өөрөөр хэлбэл, 
Төлөөлөгч Паулын коринтчуудад бичсэн захидалд 
зааснаар биднийг шинэ бүтээл болгон өөрчилнө.4 
Энэхүү өөрчлөлт нь бидэнд илүү аз жаргалтай, үр 
бүтээмжтэй, эрүүл амьдралыг авчрах ба аливааг 
мөнхийн талаас нь харахад бидэнд тусална. Энэ 
нь Этиопын тайган амбаныг Аврагчийг танин 
мэдэж мөн Түүний сайн мэдээнд хөрвөгдсөний 
дараа болсон явдал биш гэж үү? Сударт 
өгүүлснээр тэр “баяр баясалтайгаар замд гарчээ.”5

Сайн мэдээнээс суралцаж, бие биедээ заах зарлиг 
нь шинэ биш юм. Энэ нь бүр хүн төрөлхтний 
түүхийн эхлэлээс ахин дахин өгөгдсөөр ирсэн 
билээ.6 Нэг онцгой жишээ гэвэл Мосег ард 
түмэнтэйгээ амлагдсан нутаг руугаа орохын өмнө 
Моабын талд ирэхэд Их Эзэн Өөрөөс нь хүлээн 
авсан гэрээ, хуулиудаас суралцаж, ард түмэндээ 
зааж сургах үүрэг хариуцлагынх нь талаар 
уриалж, түүнд сүнслэгээр нөлөөлсөн.7 Тэдний 
ихэнх нь Улаан тэнгисийг гаталж байгаагүй 
төдийгүй Синай ууланд өгөгдсөн илчлэлтийг 
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өөрийн биеэр үзээгүй байжээ.

Мосе хүмүүсээ ийнхүү уриалжээ.

“Израиль аа, одоо, та нар амьд байж, эцэг 
өвгөдийн чинь Бурхан Эзэнээс та нарт өгч буй 
тэр газар хүрч очиж, түүнийг эзэмшихийн тулд 
миний та нарт зааж сургах зарлиг шийдвэрүүдийг 
сонсоцгоо. …
… хөвгүүд, ач нартаа таниулж мэдүүл.”8

Тэгээд Мосе дүгнэж хэлэхдээ, “Чи, бас чиний 
үр удам сайн сайхан явахын тулд, чиний Бурхан 
Эзэнээс чамд өгч буй газар нутаг дээр бүхий л үед 
урт удаан наслахын тулд чи өнөөдөр миний чамд 
тушааж байгаа Эзэний зарлиг тушаалыг сахь”9 
гэв.

Бурханы бошиглогчид биднийг гэр бүлээ “Их 
Эзэний халамж хийгээд зөвлөгөөнд”10 мөн “гэрэл 
ба үнэнд” өсгөн хүмүүжүүлэх талаар байнга 
зааварлаж ирсэн билээ.11 Ерөнхийлөгч Нэлсон 
“Харгис хэрцгий ёс суртахуунгүй байдал ба 
донтуулах аюул бүхий порнографын энэ өдрүүдэд 
эцэг эхчүүд үр хүүхдүүддээ амьдралд нь Бурхан 
[болон Есүс Христ] ямар чухал болохыг зааж өгөх 
ариун үүрэг хариуцлага хүлээнэ”12 гэж саяхан 
хэлсэн.

Ах, эгч нар аа, хайртай бошиглогчийн маань 
бидэнд өгч буй сэрэмжлүүлэг бол бидний хувь 
хүн нэг бүрийг суралцахыг эрэлхийлэхийн 
зэрэгцээ биднийг хайрладаг бөгөөд Өөрийнхөө 
хүүхдүүдэд аз жаргалын тэнгэрлэг төлөвлөгөөг 
зохиож өгсөн Тэнгэрлэг Эцэг байдаг гэдгийг мөн 
Түүний Хүү Есүс Христ бол дэлхийн Гэтэлгэгч 
бөгөөд аврал нь Түүний нэрэнд итгэх итгэлээр 
ирдэг гэдгийг гэр бүлүүддээ зааж сургах үүрэг 
хариуцлагатай гэдгийг сануулж буй хэрэг юм.13 
Бидний амьдрал бидний Гэтэлгэгч Есүс Христийн 
хадан дээр суурилсан байх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь 
хувь хүний эсвэл гэр бүлүүдийн хувиар өөрсдийн 
итгэлд эцсээ хүртэл тэвчихэд туслах сүнслэг 
гэрчлэлүүдээ зүрхэндээ сийлсэн мэт хадгалахад 
бидэнд тусалж болох юм.14

Иохан Баптисчийн хоёр шавь Есүс Христ бол 
Бурханы Хурга, Мессиа гэж гэрчлэхийг нь 
сонсоод, Есүс Христийг дагасан байдгийг та бүгд 

санаж байгаа байх. Эдгээр сайн эр Есүсийн “ирж, 
хар”15 хэмээн хэлсэн урилгыг хүлээн авсан бөгөөд 
амьдралынхаа туршид түүнтэй хамт байжээ. Тэд 
Есүс бол Мессиа, Бурханы Хүү гэдгийг мэдэж 
авахаар ирсэн бөгөөд Түүнийг дагасан.

Үүний адилаар, бид Аврагчийн “ир, та нар 
харна” гэх урилгыг хүлээн авахдаа Түүнд байж, 
өөрсдийгөө судруудад умбуулж, тэдгээрт баярлан 
хөөрч, сургаалаас нь суралцаж, Түүн шиг 
амьдрахыг хичээх хэрэгтэй. Тэгсэн цагт л бид 
Аврагчийг мэддэг, дуу хоолойг нь таньдаг болж, 
Түүнд дээр ирэн, Түүнд итгэвэл хэзээ ч өлсөж мөн 
цангахгүй гэдгийг мэдэж авна.16 Тэр өдөр Есүстэй 
хамт байсан хоёр шавьд тохиолдсончлон бид 
бүх цаг үед үнэнийг ялган таних чадвартай байх 
болно.

Ах, эгч нар аа, энэ нь тохиолдлоор болохгүй. 
Бурханлаг байдлын эрхэм дээд нөлөөнд 
өөрсдийгөө ойртуулах нь энгийн зүйл биш бөгөөд 
Бурханд хандан залбирч мөн Есүс Христийн 
сайн мэдээг амьдралынхаа төвд байлгаж сурах 
шаардлагатай болдог. Хэрэв бид үүнийг хийвэл 
Ариун Сүнсний нөлөө бидний зүрх, оюунд 
үнэнийг авчирч, үүний талаар гэрчилж, 17 бүхнийг 
заах болно18 гэдгийг гэрчилж байна.

Этиоп хүний асуусан “Хэн нэгэн зааж өгөхгүй 
бол би хэрхэн чадах [ойлгох] билээ?” асуулт нь 
суралцсан сайн мэдээний зарчмуудаа амьдралдаа 
хэрэгжүүлэх гэсэн бидний хувийн хариуцлагын 
хүрээнд онцгой ач холбогдолтой юм. Жишээ нь, 
уг этиоп хүн Филипээс олж мэдсэн үнэнийхээ 
дагуу үйлдсэн. Тэр баптисм хүртэхийг хүссэн. 
Есүс Христ бол Бурханы Хүү гэдгийг тэр мэдэх 
болсон.19

Ах, эгч нар аа, бидний үйлдэл суралцаж, заадаг 
зүйлүүдийн маань тусгал байх ёстой. Бид 
өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийг хэрхэн амьдарч 
байгаагаараа харуулах хэрэгтэй. Хамгийн сайн 
багш бол сайн үлгэр дуурайл үзүүлэх явдал юм. 
Өөрсдөө амьдралдаа хэрэгжүүлдэг зүйлийнхээ 
талаар заах юм бол бид зааж буй хүмүүсийнхээ 
зүрх сэтгэлд өөрчлөлт гаргаж чадна. Хэрэв бид 
хүмүүсийг гэр бүл ч бай, үгүй ч бай, судруудыг 
болон өнөө үеийн амьд бошиглогч, төлөөлөгчдийн 
сургаалыг зүрхэндээ баяр баясгалантай гэгч 
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нь нандигнан хадгалаасай гэж хүсдэг бол тэд 
бидний бодгалийг тэдгээрт баясаж байгааг 
харах шаардлагатай. Үүний адил, хэрэв тэднээс 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоныг бидний өдрүүд 
дэх бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч мөн гэдгийг 
мэдээсэй гэж бид хүсэж байгаа л бол тэд биднийг 
гараа өргөн, түүнийг дэмжин баталж байгааг 
мөн түүний Сүнсээр өдөөгдсөн сургаалыг дагаж 
байгааг харах шаардлагатай. “Үйлдэл үгнээс илүү 
чанга ярьдаг” гэсэн алдартай америк үг байдаг.

Магадгүй, та бүгдийн зарим нь энэ цаг мөчид 
өөрсдөөсөө “Ахлагч Соарэс аа, би ганцаараа 
бас гэр бүлээрээ энэ бүх зүйлийг хийж, энэ 
загварыг дагасан. Гэвч харамсалтай нь, миний 
найз нөхдийн зарим нь, бас хайртай хүмүүс маань 
өөрсдийгөө Их Эзэнээс холдуулсан. Би Бурхантай 
илүү ойртохыг хүсэж байна. Би юу хийх ёстой 
вэ?” гэж асууж байгаа байх. Эдгээр гуниг, 
цөхрөл, магадгүй харууслын мэдрэмжийг яг одоо 
мэдэрч буй та нарт хандаж хэлэхэд, тэд бүрмөсөн 
алдагдаагүй. Учир нь Их Эзэн тэдний хаана 
байгааг мэддэг ба тэднийг харж ханддаг гэдгийг 
мэдэж аваарай. Тэд ч гэсэн Түүний хүүхдүүд шүү 
гэдгийг санагтун!

Зарим хүн яагаад өөр замыг сонгох болсон бүх 
шалтгааныг ойлгох хэцүү. Ийм нөхцөл байдалд 
бидний хамгийн сайн хийж чадах зүйл бол 
тэднийг зөвхөн хайрлаж, энэрэх, тэдний сайн 
сайхны төлөө залбирах мөн юу хийх, юу хэлэх 
талаар Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлэх явдал 
юм. Тэднийг амжилт гаргахад чин сэтгэлээсээ 
баярла мөн тэдний найз байж, сайн талыг нь олж 
хардаг бай. Бид хэзээ ч тэднийг орхиж болохгүй 
ба тэдэнтэй харилцах харилцаагаа хэвээр хадгалах 
хэрэгтэй. Тэднийг үл тоож эсвэл буруугаар 
дүгнэж хэзээ ч болохгүй. Тэднийг зүгээр л 
хайрла! Хүүхдүүд ухаарсан үедээ ихэнхдээ гэртээ 
харихыг хүсдэг гэдгийг үрэлгэн хүүгийн сургаалт 
зүйрлэл заадаг. Хэрэв ийм зүйл хайртай нэгэнд 
тань тохиолдсон бол зүрхээ нинжин сэтгэлээр 
дүүргээд, үрэлгэн хүүгийн эцэгтэй адил тэдэн рүү 
гүйн очиж, хүзүүдэн тэврээд, тэднийг үнс.20

Эцэст нь, зөв шударга амьдралаар үргэлжлүүлэн 
амьдарч, тэдний хувьд өөрийнхөө итгэл 
үнэмшлийн сайн үлгэр жишээ нь бай. Тэгээд 
бидний Аврагч Есүс Христэд илүү ойрт. Тэр 

бидний уй гашуу, зовлон зовиурыг мэддэг бөгөөд 
ойлгодог. Тэр таны хайртай хүмүүсийнхээ төлөө 
гаргасан зүтгэл, өөрийгөө зориулсан шударга 
байдлыг энэ амьдралд биш юм аа гэхэд дараагийн 
амьдралд тань адислах болно. Ах, эгч нар аа, 
найдвар бол үргэлж сайн мэдээний төлөвлөгөөний 
чухал хэсэг байсан гэдгийг сана.

Би олон жилийн туршид Сүмд үйлчилж байхдаа 
амьдралдаа эдгээр зарчмыг тогтмол хэрэгжүүлж 
ирсэн итгэлтэй гишүүдийг харж байсан. “Мэри” 
гэх нэгэн ганц бие ээжийн жишээг одоо би 
өгүүлэх гэж байна. Харамсалтай нь, Мэригийн гэр 
бүл салсан нь түүнд маш хүндээр тусжээ. Тухайн 
үед Мэри гэр бүлтэй нь холбоотой хамгийн 
эгзэгтэй шийдвэр бол сүнслэг шийдвэр байх 
болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байжээ. Залбирах, 
судруудаас судлах, мацаг барих, сүмд болон ариун 
сүмд очдог байх нь түүнд чухал хэвээр байх уу?

Мэри үргэлж итгэлтэй байсаар ирсэн ба тэрхүү 
эгзэгтэй үе мөчид тэр аль хэдийн өөрийнхөө 
үнэн гэж мэдэх зүйлээ баримтлах болно гэж 
шийдэв. Тэрээр олон гайхамшигт зарчим болох 
“Гэр бүл: Дэлхийн дахинаа өргөх тунхаг”-ийн 
“Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ хайраар болон зөв 
шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлэх,” үргэлж 
Бурханы зарлигуудыг дагахыг заах нандин 
үүрэгтэй гэснээс хүч олдог байлаа.21 Тэр Их 
Эзэнээс хариултууд эрж хайсаар байсан ба 
тэдгээрийг дөрвөн хүүхэдтэйгээ гэр бүлийн 
бүх нөхцөл байдалд тогтмол хуваалцдаг 
байсан юм. Тэд сайн мэдээний талаар ярилцаж, 
өөрсдийнхөө туршлага, гэрчлэлийг бие 
биетэйгээ хуваалцдаг байсан.

Хэдийгээр сэтгэлийн уй гашууг туулсан байсан ч 
түүний хүүхдүүд Христийн сайн мэдээнд хайртай 
болж, үйлчлэл хийх, сайн мэдээг бусадтай 
хуваалцах хүсэлтэй болжээ. Тэдний гурав нь 
бүрэн цагийн номлолд итгэлтэйгээр үйлчилсэн 
бөгөөд отгон хүүхэд нь одоо Өмнөд Америкт 
үйлчилж байна. Одоо өөрийн гэсэн гэр бүлтэй, 
итгэлдээ хүчирхэг болсон ууган охин нь “Надад 
ээж маань биднийг ганцаараа өсгөсөн гэж хэзээ ч 
санагдаж байгаагүй, яагаад гэвэл Их Эзэн үргэлж 
манай гэр оронд байдаг байсан. Тэр бидэнд 
Түүний талаарх гэрчлэлээ хуваалцах үед бид бүгд 
тус тусдаа Түүнд өөрсдийнхөө асуултаар хандаж 
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эхэлдэг байв. Ээж маань амьдралдаа сайн мэдээг 
авчирсанд би маш их талархалтай байдаг” гэсэн 
юм.

Ах, эгч нар аа, энэхүү сайн ээж өөрийнхөө 
гэр орныг сүнслэгээр суралцах төв байлгах 
боломжтой байсан юм. Этиоп хүний тавьсантай 
адилхан “Ээж нь зааж өгөхгүй бол хүүхдүүд 
маань хэрхэн сурах билээ?” гэсэн асуултыг Мэри 
өөрөөсөө олон удаа асуужээ.

Сайн мэдээний хүндэт хамтрагчид аа, бид Есүс 
Христийн сайн мэдээг чин зүрхнээсээ, тууштай, 
үнэн сэтгэлээсээ суралцахыг эрэлхийлж, үүнийг 
үнэн зорилготой мөн Сүнсний нөлөөгөөр заавал 
заасан зүйлс маань хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг 
өөрчилж, Бурханы үнэний дагуу амьдрах хүсэлтэй 
болгож чадна гэдгийг би гэрчилж байна.

Есүс Христ бол дэлхийн Аврагч гэдгийг би 
гэрчилж байна. Тэр бол Гэтэлгэгч. Тэр амьд. 
Тэрбээр Өөрийнхөө Сүмийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчдээрээ дамжуулан удирддаг гэдгийг би 
мэднэ. Бурхан амьд гэдгийг, Есүс бол Христ 
гэдгийг би та нарт мөн гэрчилж байна. Тэрээр 
бид бүгдийг Өөрийнх нь оршихуйд буцан ирээсэй 
хэмээн хүсдэг. Тэр бидний залбирлыг сонсдог. Би 

энэ бүх үнэнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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Дэлхийн	нөлөө	хилэнцийг	хүлээн	зөвшөөрч	
байхад	бид	амьдрал,	дэлхийн	нөлөө	хоёрын	
дундах	зайг	холдуулан,	Аврагч	руу	маань	
аюулгүй	удирддаг	зам	дээр	бат	бөх	зогсохоор	
хичээнгүйлэн	зүтгэх	ёстой.

Нэг удаа би дэлгүүрийн 
цонхон дээр “Аз 
жаргал - $15.00” 
гэсэн бичиг байхыг 
харсан юм. Тэгээд 
би 15 доллароор 
хэр их аз жаргал 
худалдаж авч болохыг 
мэдэхийг маш их 
хүссэн учраас дотогш 
орлоо. Тэнд баахан 
хямд гоёл чимэглэл, 

бэлэг дурсгалын зүйлс л байсан бөгөөд миний 
харсан зүйлсээс нэг нь ч уг бичигт дурдсан шиг 
аз жаргалыг надад авчрах боломжгүй байв. Он 
жилийн явцад би тэрхүү бичгийн талаар мөн 
хямдхан, түр зуурын зүйлсээс аз жаргал эрж 
хайхад хэчнээн амархан байдаг талаар олон удаа 
бодож билээ. Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдийн хувьд бид 
жинхэнэ аз жаргалыг хэрхэн хаанаас 
олж авахыг мэддэг нь адислал юм. 
Энэ нь бидний Их Эзэн, Аврагч Есүс 
Христийн тогтоосон сайн мэдээний 
дагуу хянамгай амьдарч, Түүнтэй 
илүү адилхан болохын төлөө хичээх 
хичээл зүтгэлээс олддог.

Миний нэг сайн найз галт тэрэгний 
инженер байв. Нэг өдөр тэр явах 
чиглэлийнхээ дагуу галт тэргээ 
жолоодон явж байгаад, урд зам 
дээр нь нэг машин зогсож байхыг 
олж харжээ. Тэрээр уг машиныг 
зам хөндлөн гарч чадахгүй, гацсан 

байгааг дор нь анзаарав. Тэр зүтгүүрээсээ хойш 
1, 2 километр урттай, 6500 тн ачаатай галт 
тэрэгнийхээ чиргүүл бүрийг тоормослуулдаг 
ослын горимд даруйхан шилжүүлжээ. Галт тэрэг 
машиныг мөргөхгүйгээр зогсох ямар ч боломж 
байхгүй байв. Азаар машинд сууж байсан хүмүүс 
галт тэрэгний сэрэмжлүүлгийн дохиог сонсоод, 
мөргөлдөхөөс нь өмнө амжиж, машинаасаа 
гарч, холдсон байжээ. Инженерийг цагдаагийн 
мөрдөн байцаагчтай ярьж байхад нэгэн ууртай 
эмэгтэй тэдэн дээр ирэв. Тэр болсон үйл явдлыг 
бүгдийг нь харсан бөгөөд энэ инженер машиныг 
мөргөхгүйн тулд замаасаа хазайх гэж оролдоо	ч 
үгүй гэж гэрчлэв.

Хэрвээ инженер осол гаргахгүйн тулд замаасаа 
гарч, хазайх боломжтой байсан бол тэр өөрөө 
галт тэрэгтэйгээ тэр чигээрээ онхолдож, цааш 
явалгүй, огцом зогсох байсан нь ойлгомжтой. 
Түүний аз болоход, галт тэргийг замдаа таарсан 
бартаа саадаас үл хамааран хүрэх газар луугаа 
урагшлах үед төмөр зам дугуйнуудыг нь бат бэх 
тогтоож байсан юм. Бидний аз болоход, бид ч бас 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүн болж баптисм хүртэхдээ гэрээний 
зам дээр гардаг. Хэдийгээр бид замдаа үе үе саад 

Хянамгай ба хайхрамжгүй
ЗÀËÓÓ ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªÂËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ 
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бэрхшээлтэй тулгардаг ч энэ зам дээрээ баттай 
байвал энэ нь биднийг шагнал болох мөнхийн 
зогсоол руу урагшлуулсаар байх болно.
 
Амьдралын модны үзэгдэл нь бидэнд 
хайхрамжгүй байдлын үр нөлөө биднийг гэрээний 
замаас хэрхэн холдуулж болдгийг харуулдаг. 
Төмөр бариул мөн давчуу, нарийн зам буюу 
гэрээний зам нь Аврагчийн болон Түүний 
Цагаатгалын хангасан итгэлтэй хүмүүсийн 
хүртэх боломжтой бүх адислал байдаг амьдралын 
мод руу шулуухан чиглүүлдгийг бодож үз. 
Түүнчлэн үзэгдэлд дэлхийн бузар муухай байдлыг 
төлөөлсөн уст гол гардаг. Сударт энэ гол нь мод 
руу биш, модны “дэргэдүүр,” замын дагуу “урсан” 
өнгөрч байгаа талаар дүрсэлдэг. Энэ дэлхий 
сонгогдогсдыг хүртэл төөрөлдүүлж, тэднийг мод 
руу биш, модны дэргэдүүр хөтлөн, гэрээнүүддээ 
хайхрамжгүй хандан амьдрахад хүргэдэг анхаарал 
сарниулах зүйлсээр дүүрэн байна. Хэрэв бид 
гэрээний дагуу амьдрахдаа яг таг хянамгай 
байхгүй бол бидний хайхрамжгүй байдлын үр 
нөлөө яваандаа биднийг хориотой зам руу буюу 
агуу хийгээд нүсэр барилга руу аль хэдийн орсон 
хүмүүстэй нэгдэхэд хөтлөн удирдаж болно. Хэрэв 
бид хянамгай байхгүй бол бүр бузар голын гүн 
рүү ч живж магадгүй.1

Бүх зүйлийг хийхэд хянамгай, хайхрамжгүй 
гэсэн хоёр арга зам байдаг ба үүнд сайн мэдээний 
дагуу амьдрах явдал ч мөн орно. Аврагчид өгсөн 
амлалтаа бодож үзэхэд, бид хянамгай байна 
уу, аль эсвэл хайхрамжгүй байна уу? Мөнх бус 
байдлынхаа шинжээр бид заримдаа үйлдлээ 
саармаг	болгож эсвэл сайныг тийм ч сайн 
биш зүйлтэй хольсон маягтай байлгаснаараа 
өөрсдийн зан байдлыг зөвтгөдөггүй гэж үү? 
Бид бошиглогч, удирдагчдын зөвлөмжийг дагах 
эсвэл сайн мэдээний дагуу хянамгай амьдрах 
үе ирэхэд “хэдий тийм боловч,” “үүнээс гадна” 
эсвэл “гэхдээ” гэсэн үгсийг хэлэх тоолондоо “Энэ 
зөвлөмж надад хамаагүй” хэмээн хэлж байгаа 
хэрэг юм. Бид хүссэнээрээ өөрсдийгөө зөвтгөж 
болох ч үнэн хэрэгтээ буруу	зүйлийг	хийх	зөв	арга	
зам	гэж	байдаггүй	юм!

2019 оны өсвөр үеийнхний уриа бол Иохан 14:15 
дахь Их Эзэний хэлсэн “Та нар Намайг хайрладаг 
бол тушаалуудыг минь сахь” хэмээх үг юм. Бид 

өөрсдийн хэлдгээр Түүнд хайртай л юм бол тэр 
хайраа Түүний тушаалуудын дагуу амьдрахдаа 
арай илүү хянамгай байснаар үзүүлж болно.

Сайн мэдээний дагуу амьдрахдаа хянамгай байна 
гэдэг нь албан ёсны эсвэл баригдмал байна гэсэн 
үг биш юм. Энэ нь Есүс Христийн шавь нарын 
хувьд бодол санаа болон биеэ авч явах байдалдаа 
зүй зохистой байхыг хэлдэг. Сайн мэдээний дагуу 
амьдрахдаа хянамгай, хайхрамжгүй байх хоёрын 
ялгааны талаар эргэцүүлэн бодож үзэх зүйлсийг 
дурдъя. Үүнд:

Бид Хүндэтгэлийн өдрөөр шүтэн бишрэхдээ 
болон долоо хоног бүр ариун ёслолоос хүртэхээр 
бэлтгэхдээ хянамгай байдаг уу?

Бид залбирахдаа болон судраас судлахдаа илүү 
хянамгай байж эсвэл	Ирээд,	Намайг	дага—Хувь	
хүн,	гэр	бүлүүдэд	зориулав	нэртэй гарын авлагыг 
илүү идэвхтэй судалж чадах уу?

Бид ариун сүмд шүтэн бишрэхдээ хянамгай 
байдаг уу? Мөн бид баптисмын болон ариун 
сүмд байгуулсан гэрээнүүдийн дагуу хянамгай, 
зорилготой амьдардаг уу? Ялангуяа бид ариун 
газар, орчин нөхцөлд зохистой хувцаслаж, 
харагдах байдалдаа хянамгай ханддаг уу? Бид 
ариун сүмийн ариун нандин өмсгөлийг хэрхэн 
өмсөж байгаадаа хянамгай хандаж чаддаг уу? 
Эсвэл дэлхийн хэв загвар илүү хайхрамжгүй 
хандлагыг төрүүлж байна уу?

Бид бусдад тохинуулахдаа болон Сүм дэх 
дуудлагаа хийхдээ илүү хянамгай байна уу эсвэл 
үйлчлэх дуудлагадаа хайхрамжгүй, тоомжиргүй 
хандаж байна уу?

Бид уншиж байгаа зүйлсдээ мөн зурагт, зөөврийн 
хэрэгслүүдээр үзэж байгаа зүйлсдээ хянамгай 
хандаж байна уу эсвэл хайхрамжгүй хандаж байна 
уу? Бид хэл яриандаа хянамгай байна уу? Эсвэл 
балмад, бүдүүлэг зүйлийг хайхрамжгүй хүлээн 
зөвшөөрч байна уу?

Залуучуудын	бат	бөх	байдлын	төлөө	товхимол 
нь хянамгай дагасан тохиолдолд баялаг 
адислалуудыг авчирч, гэрээний замдаа үлдэхэд 
бидэнд туслах жишгүүдийг агуулдаг. Хэдийгээр 
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бодохдоо бид заримдаа өөрсдийгөө саармаг 
байдалд байгаагаа олж хардаг гэдгийг ухаарсан. 
Харанхуйлах манан нь биднийг гэрээний 
замаар аялах үед зайлшгүй байдаг. Уруу таталт, 
хайхрамжгүй байдал бидний чиглэлийг гэрээний 
замаас уран чадварлагаар сарниулан холдуулж, 
дэлхийн харанхуй руу чиглүүлдэг. Бидний хайртай 
бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон ийм 
зүйл тохиолдох цаг үед зориулан, гэрээний замдаа 
бушуу түргэн эргэн гарахад биднийг шавдуулсан. 
Би наманчлалын бэлэгт болон Аврагчийн 
Цагаатгалын хүчинд үнэхээр их талархдаг.

Төгс амьдралаар амьдарна гэдэг бол боломжгүй 
зүйл билээ. Ганцхан хүн энэхүү телестиел гараг 
дээр оршиж байхдаа төгс байдлаар амьдрах 
боломжтой байсан. Тэр бол Есүс Христ байв. 
Ах, эгч нар аа, бид хэдийгээр төгс биш ч ариун 
ёслолоос хүртэхүйц мөн ариун сүмийн ёслолууд 
болон хувийн илчлэлт хүлээн авахуйц зохистой 
байж чадна.

Хаан Бенжамин Аврагчийг хянамгай дагадаг 
хүмүүст ирдэг адислалууд, аз жаргалын тухай 
“Мөн үүнээс гадна, Бурханы зарлигуудыг 
дагадаг тэдний адислагдсан мөн баярт байдлыг 
та нар тунгаагаасай хэмээн хүснэ би. Учир нь 
болгоогтун, тэд бүх зүйлд, биеийн мөн сүнсний 
аль алинд нь адислагдсан болой; мөн хэрэв тэд 
төгсгөл хүртэл итгэлтэйгээр тэвчвээс, тэгвэл тэд 
Бурхантай хамт хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын 
байдалд оршиж болохын тулд тэд тэнгэрт хүлээн 
авагдах болно”5 хэмээн гэрчилжээ.

15 доллароор аз жаргал худалдаж авч чадах 
уу? Үгүй ээ, чадахгүй. Гүн гүнзгий, мөнхийн 
аз жаргал Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу 
хянамгай, хичээнгүйлэн амьдарснаар ирдэг. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. 1 Нифай 8; 15-ыг үзнэ үү.
2. Moрмон 8:20.
3. Алма 3:4-ыг үзнэ үү.
4. 1 Петр 2:9.
5. Moзая 2:41.

энэ нь өсвөр үеийнхний тусын тулд бичигдсэн 
ч биднийг залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн 
хөтөлбөрийг дүүргэсний дараа үүн дээрх 
жишгүүдийн хугацаа дуусаж, хамааралгүй болно 
гэж байхгүй. Тэдгээр нь бидний хүн нэг бүрд 
үргэлж хамааралтай байдаг. Эдгээр жишгийг 
сэргээж харах нь сайн мэдээний дагуу илүү 
хянамгай амьдарч болох бусад арга замыг бидэнд 
сануулж болно.

Бид бусдын таалалд нийцэхийн тулд эсвэл өөр хэн 
нэгнийг тааламжтай байлгахын тулд жишгүүдээ 
бууруулдаггүй. Бид Есүс Христийн шавь нар 
учраас бусдыг өөд нь татаж, тэд ч мөн илүү агуу 
адислалуудыг олж авч болох илүү өндөрлөг, ариун 
газар руу тэднийг өргөхөд хувь нэмрээ оруулдаг.

Би хүн бүрийг илүү хянамгай байдлаар 
гэрээнүүддээ эзэн болохын тулд амьдралдаа ямар 
зохицуулалт хийх хэрэгтэйгээ мэдэж авахаар 
Ариун Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлээсэй гэж 
урьж байна. Түүнчлэн үүнтэй адил зүйлийг хийж 
байгаа бусад хүнд битгий шүүмжтэй хандаарай 
хэмээн би гуйж байна. “Шүүлт бол минийх, … 
хэмээн Их Эзэн хэлдэг”2 Бид бүгдээрээ өсөж 
хөгжих, өөрчлөгдөх үйл явцыг туулж байгаа.
Мормоны Номд гардаг урвагч амлисайчуудын 
талаарх түүх надад сонирхолтой санагддаг. Тэд 
Есүс Христтэй болон Түүний сүмтэй холбоогүй 
болсон гэдгээ бусдад мэдүүлэх нэг арга зам 
болгон, бүх хүнд харагдахаар духан дээрээ тод 
улаан тэмдэг тавьдаг.3 Үүний эсрэгээр, Есүс 
Христийн шавь нарын хувьд бид өөрсдөдөө 
хэрхэн тэмдэг тавьдаг вэ? Бусад хүн Түүний дүр 
төрхийг бидний царай төрхөөс амархан олж харж, 
амьдралаа илүү хянамгай авч явж байгаагаар 
маань биднийг хэнийг төлөөлж байгааг мэдэж 
чадах уу?

Бид гэрээт хүмүүс учраас дэлхийн бусад зүйлтэй 
холилдон хутгалдах ёсгүй. Бид “Бурханы 
эзэмшлийн ард түмэн” хэмээн дуудагддаг.4 Ямар 
гайхалтай магтаал гээч! Дэлхийн нөлөө хилэнцийг 
хүлээн зөвшөөрч байхад бид амьдрал, дэлхийн 
нөлөө хоёрын дундах зайг холдуулан, Аврагч 
руу аюулгүй удирддаг зам дээр бат бөх зогсохоор 
хичээнгүйлэн зүтгэх ёстой.

Би мөнхийн аз жаргалыг олж авах тухай тунгаан 
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Эцэг	бидний	хэн	болохыг,	хэрэгцээ	маань	юу	
болохыг	мэддэг	бөгөөд	төгс	арга	замаар	бидэнд	
туслах	болно.

Есүс Христийн сайн 
мэдээний чухал бөгөөд 
тайтгаруулагч сургаал 
бол Тэнгэрлэг Эцэгийн 
маань хүүхдүүдээ 
төгс төгөлдөр хайраар 
хайрладаг явдал юм. 
Уг төгс хайрын учир 
Тэрбээр биднийг 
хэрэгцээ, хүслийн 
маань дагуу адислахын 
зэрэгцээ Өөрийн 
хязгааргүй мэргэн 

ухааны дагуу адисалдаг. Бошиглогч Нифай энгийн 
үгээр “[Бурхан] хүүхдүүддээ хайртайг нь мэднэ 
би”1 хэмээн хэлсэн.

Хэдийгээр бид анзаардаггүй эсвэл ойлгодоггүй 
ч Тэнгэрлэг Эцэг маань бидний өдөр тутмын 
амьдралын цаг мөч бүрд оролцдог явдал тэрхүү 
төгс хайрынх нь нэг хэсэг юм. Бид зүрхнийхээ 
угаас, чин сэтгэлээсээ залбиран, Эцэгийн 
бурханлаг удирдамжийг эрэлхийлдэг. Бид 
гэрээнүүдээ эрхэмлэн дээдэлж, Аврагчтайгаа 
илүү адил болохыг хичээх үед Ариун Сүнсний 
нөлөөлөл, өдөөлтөөр дамжуулан бурханлаг 
удирдамжийг тасралтгүй2 хүлээн авах эрхтэй 
болдог.

Судрууд бидэнд “Эцэг чинь та нарт юу хэрэгтэйг 
гуйхаас чинь өмнө мэддэг”3 бөгөөд Тэрээр “бүх 
зүйлийг мэддэг, учир нь бүх зүйл мэлмийнх нь 
өмнө байдаг”4 хэмээн заадаг.

Бошиглогч Мормон үүний нэг жишээ юм. Тэр 
хийсэн ажлынхаа үр дүнг амьд ахуйдаа хараагүй. 
Гэхдээ Их Эзэн түүнийг хянамгай чиглүүлж 

байгааг тэр ойлгож байсан. Тэрээр өөрийн цэдэгт 
Нифайн жижиг ялтаснуудыг оруулах хэрэгтэй 
гэсэн өдөөлтийг авах үедээ, “Мөн би үүнийг 
мэргэн зорилгын учир хийх бөлгөө; өөрөөр хэлбэл 
энэ нь, надад байх Их Эзэний Сүнсний нөлөөний 
дагуу надад ийн шивнэнэ. Мөн эдүгээ, би бүх 
зүйлийг мэдэхгүй; гэвч Их Эзэн ирэх бүх зүйлийг 
мэднэ; иймийн тул, тэрээр тааллынхаа дагуу 
надад оршин ажиллах буюу”5 хэмээн бичсэн. 
Хэдийгээр гар бичмэлийн 116 хуудас ирээдүйд 
алдагдахыг Мормон мэдээгүй ч Их Эзэн энэ явдал 
болохоос бүр өмнө энэ саад бэрхшээлийг хэрхэн 
даван гарах арга замыг бэлтгэсэн.

Эцэг бидний хэн болохыг, хэрэгцээ маань 
юу болохыг мэддэг бөгөөд төгс арга замаар 
бидэнд туслах болно. Заримдаа тэдгээр тусламж 
тэнгэрлэг тусламжийг хүссэн яг тэр мөчид эсвэл 
төд удалгүй ирдэг. Заримдаа чин сэтгэлийн, зүй 
зохистой хүслийг маань бидний хүсэн хүлээсэн 
арга замаар хариулдаггүй ч Бурхан үүнээс ч илүү 
агуу адислалыг бидэнд бэлдсэн байгааг олж 
мэддэг. Харин заримдаа бидний зөв шударга хүсэл 
энэ амьдралд биелэхгүй байх тохиолдол бий. 
Тэнгэр дэх Эцэг маань бидний Түүнд хандсан чин 
сэтгэлийн хүсэлтийг хэрхэн хариулдгийг гурван 
өөр түүхээр жишээ болгон тайлбарлая.

Манай хамгийн бага хүү Францын Парис 
номлолд номлогчоор үйлчлэхээр дуудагдсан юм. 
Үйлчлэхээр бэлтгэхэд нь бид түүнтэй хамт цамц, 
хослол, зангиа, оймс, гадуур хүрэм худалдан 
авахаар явсан. Харамсалтай нь авахыг хүссэн 
хүрэмнээс нь түүнд таарах хэмжээтэй нь дэлгүүрт 
бэлэн байсангүй. Харин дэлгүүрийн худалдагч 
яг тэр хэмжээтэй хүрэм хэдэн долоо хоногийн 
дараа дэлгүүрт нь ирэх ба манай хүүг Франц руу 
явахаас өмнө Прово дахь номлогчийг бэлтгэх төвд 
хүргэлтээр очно гэж хэллээ. Бид ч энэ талаар нэг 
их юм бодолгүй төлбөрөө хийв.

Залбирлын хариу

ÄÀËÛÍ
ÀÕËÀÃ× ÁÐ¯К П.ÕÝÉËÑ



112019 оны 4-ð ñàð

Манай хүү 6-р сард номлогчийг бэлтгэх төвд 
орсон ба 8-р сард явах төлөвлөгдсөн хугацаанаас 
нь хэдхэн хоногийн өмнө түүний хүрэм 
хүргэлтээр очжээ. Тэр хүрмээ өмсөж ч үзэлгүй 
хувцас хунар, бусад юмтайгаа хамт яаравчлан 
ачаандаа хийсэн байлаа.

Хүүгийн маань үйлчилж байсан газар болох 
Парист өвөл ч болж, түүнийг хүрмээ гарган өмсөж 
үзтэл хэтэрхий багадсан тухай тэр бидэнд бичив. 
Нэгэнт ийм юм болсон учир бид Парисаас өөр нэг 
хүрэм авахад зориулан банкны данс руу нь мөнгө 
нэмж шилжүүлсэн бөгөөд тэр өөр хүрэм авсан 
юм. Нэгэнт нөгөө хүрмээ өмсөхгүйгээс хойш хэн 
нэгэнд өгчихнө биз хэмээн би түүн рүү жаахан 
ундууцангуй бичив.

Дараа нь би түүнээс дараах э-мэйлийг хүлээн 
авсан юм. “Энд маш хүйтэн байна. … Миний 
шинэ хүрэм давгүй бас овоо зузаан ч гэсэн 
эндхийн салхи биднийг нэвт салхилж байгаа мэт 
санагдаж байна. … Би харин нөгөө хүрмээ илүү 
сайн хүрэмтэй болох юмсан гэж залбирч байсан 
талаараа надад хэлсэн (манай байранд байдаг өөр) 
нэг номлогчид өгсөн. Тэр сургаалд хөрвөгдөөд 
хэдхэн жил болж байгаа бөгөөд түүнийг зөвхөн 
ээж нь … мөн баптисм хүртээсэн номлогч нь 
дэмжин тусалж байгаа юм байна. Тиймээс хүрэм 
түүний залбирлын хариу байсан бөгөөд үүнд би 
маш их баяртай байгаа”6 гэсэн байв.

Тэнгэрлэг Эцэг Францад гэрээсээ 10 мянган 
километрийн зайтай үйлчилж байгаа энэ 
номлогчид Парисын хүйтэн өвөлд өмсөх хүрэм 
үнэхээр хэрэгтэй гэдгийг мөн түүнийг хүрэм 
худалдан авах боломжгүйг мэдэж байсан хэрэг. 
Тэнгэрлэг Эцэг манай хүүгийн Ютагийн, Прово 
дахь хувцасны дэлгүүрээс хүлээж авах хүрэм 
багадна гэдгийг ч бас мэдэж байсан. Тэрээр бас 
энэ хоёр номлогч Парист хамтдаа үйлчилнэ мөн 
тэр хүрэм юунаас ч илүү хэрэгтэй байсан нэгэн 
номлогчийн даруухан, чин сэтгэлийн залбирлынх 
нь хариу болно гэдгийг мэдэж байсан юм.

Àврагч

“Хоёр бор шувууг задгай зоосоор худалддаг бус 
уу? Эцэгийн чинь зөвшөөрөлгүйгээр тэдний нэг 
нь ч газарт унахгүй.

Та нарын толгой дээрх ширхэг үс чинь хүртэл 
тоологдсон.

Тиймээс бүү ай! Та нар олон бор шувуунаас ч 
эрхэм үнэтэй”7 хэмээн заасан.

Бусад тохиолдолд, гарцаагүй шаардлагатай 
хүслийг маань бидний хүсэн хүлээсэн арга замаар 
хариулаагүй бол энэ нь бидний хожмын ашиг 
тусын тулд болсон байж болох юм. Жишээлбэл, 
Иаковын хүү Иосефт ах нар нь атаархан, түүнийг 
үзэн ядаж байсан ба бүр нууцаар алах төлөвлөгөө 
гаргадаг. Гэхдээ тэд түүнийг алалгүй, Египетэд 
боол болгон зардаг.8 Залбирлыг нь хүсэн хүлээсэн 
арга замаар хариулаагүй гэж боддог хүн байсан 
бол энэ нь Иосеф байх байсан. Бодит байдал дээр 
түүний гай зовлон эцсийн эцэст агуу адислалыг 
авчирсан ба тэр гэр бүлээ өлсгөлөнгөөс аварч 
чадсан билээ. Сүүлд нь Египетэд бүхний итгэлийг 
хүлээсэн удирдагч болсныхоо дараа тэр агуу 
итгэл, мэргэн ухаанаар ах нартаа хандан, 

“Та нар намайг энэ газар худалдсандаа бүү санаа 
зов, бүү харамс. Бурхан амийг аврахаар та нараас 
өмнө намайг илгээжээ.

Энэ нутагт хоёр жилийн турш өлсгөлөн болсон 
бөгөөд бас дахин таван жил газар хагалж ч 
чадахгүй, ургац хурааж ч чадахгүй.

Бурхан их авралаараа та нарыг амь хэлтрүүлж, үр 
удмыг чинь газар дэлхий дээр үлдээхээр та нараас 
өмнө намайг илгээжээ.

Тийм учраас намайг нааш нь та нар явуулаагүй, 
харин Бурхан явуулсан”9 хэмээн хэлсэн.

Ууган хүү маань коллежид байхдаа, төгссөнийхөө 
дараа гайхалтай сайхан, тогтмол ажилтай болох 
боломжтой маш аятайхан, оюутны хагас цагийн 
ажилд орсон юм. Тэр дөрвөн жилийн турш 
оюутны энэ ажилдаа шаргуу хөдөлмөрлөж, 
өндөр ур чадвартай, хамт олон, дарга нарынхаа 
хүндлэлийг олсон ажилтан болов. Төгсөх 
жилийнх нь эцсээр тэнгэрээс зохицуулсан гэж 
хэлж болохоор (хүүгийн маань бодож байснаар) 
хүлээж байсан тогтмол ажлын байр нь гарсан ба 
аль ч талаас нь харахад тэр хамгийн тохирсон 
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ажил горилогч байсан бөгөөд уг ажилд орох нь 
тодорхой гэж бодож байлаа.

Гэтэл түүнийг ажилд авсангүй. Бидний хэн нь ч 
яагаад гэдгийг ойлгосонгүй. Тэр өөрийгөө сайн 
бэлдэж, ярилцлагадаа ч амжилттай оролцсон 
бөгөөд шаардлагад хамгийн сайн нийцсэн 
ажил горилогч байсан төдийгүй асар их итгэл, 
хүлээлттэй залбирсан байлаа! Тэр гутарч, 
сэтгэлээр унасан ба энэ үйл явдал биднийг мэл 
гайхахад хүргэсэн юм. Бурхан яагаад түүний зөв 
шударга хүслийг дэмжсэнгүй вэ?

Үүний хариулт хэдэн жилийн дараа л тодорхой 
болсон юм. Хэрэв тэр төгссөнийхөө дараа 
мөрөөдлийнхөө ажилд орсон бол мөнхийн ач 
тус, адислал авчирч, амьдралыг нь орвонгоор нь 
өөрчлөх боломжийг алдах байсан юм. Бурхан 
(үргэлж мэддэгийн адил) төгсгөлийг эхнээс нь 
мэдэж байсан ба энэ тохиолдолд төсөөлж байснаас 
нь илүү үр ашигтай үр дагаврыг авчрахын тулд 
олон зөв шударга залбиралд “үгүй” гэж хариулсан 
байлаа.

Харин заримдаа бидний зөв шударга, чин 
сэтгэлийн, цөхрөлтгүй гуйсан залбирлын маань 
хариу энэ амьдралд ирдэггүй.

Патриша Паркинсон эгч төрөхдөө хараа сайтай 
төрсөн боловч долоон настайд нь хараа нь 
муудаж эхэлжээ. Есөн настайдаа Пат эгч гэрээс 
нь 145 орчим км зайтай байрладаг Юта мужийн 
Огден хот дахь Ютагийн хараа, сонсголын 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургуульд явж эхэлсэн 
ба сургуулийнхаа дотуур байранд байрлаж, гэрээ 
санахаас авхуулаад есөн настай хүүхдийн мэдэрч 
болох бүхий л мэдрэмжийг амсжээ.

11 насандаа тэр хараагаа бүрэн алдав. Пат 15 
насандаа гэртээ амьдрахаар буцан ирж, орон 
нутгийнхаа сургуульд явж эхлэв. Тэр коллежид 
суралцан, харилцааны эмгэг, сэтгэл судлалын 
чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн ба их 
сургуулийн элсэлтийн албаны ажилтнуудын 
эргэлзээг тайлах зоримог хүчин чармайлт 
гаргасны дараа магистрын хөтөлбөрт хамрагдаж, 
хэл ярианы эмгэг судлалаар магистрын зэрэг 
хамгаалсан юм. Пат одоо бага ангийн 53 
сурагчтай ажилладаг бөгөөд сургуулийнхаа 

захиргаанд хэл ярианы эмгэг судлалын 4 
мэргэжилтнийг ахлан ажилладаг. Тэр өөрийн 
гэсэн гэр орон, машин тэрэгтэй бөгөөд хэрэгтэй 
үед нь найз нөхөд, гэр бүлийн гишүүд нь жолоог 
нь барьж өгдөг байна.

10 настай байхад нь муудаж байгаа харааг 
нь сайжруулах хагалгаанд Патыг оруулахаар 
төлөвлөсөн аж. Эцэг эх нь эмчилгээний хувьд 
яг юу хийх гэж байгааг үргэлж хэлдэг байсан 
ч яагаад ч юм энэ хагалгааны талаар түүнд 
хэлээгүй байна. Энэ хагалгааг хийхээр болсон 
талаар эцэг эхийгээ хэлэхэд ээжийнх нь хэлснээр 
Пат “хямралд оржээ.” Пат хажуу өрөө рүү гүйн 
орсон ч эргэн гарч ирээд, эцэг эхдээ бага зэрэг 
бухимдангуй “Юу гээч. Би үүнийг мэднэ, Бурхан 
ч мэднэ. Харин та хоёр үүнийг мэдэх хэрэгтэй гэж 
бодож байна. Би үлдсэн амьдралынхаа туршид 
хараагүй байна!” гэж хэлжээ.

Хэдэн жилийн өмнө Пат Калифорнид амьдардаг 
гэр бүлийн гишүүд дээрээ айлчлахаар очжээ. 
Гурван настай үеэл нь түүнийг гадаа зогсож 
байхад “Авга эгч Пат аа, та Тэнгэрлэг Эцэгээс 
шинэ нүд өгөхийг хүсэн гуйж болохгүй юм уу? 
Яагаад гэвэл Тэнгэрлэг Эцэгээс гуйх юм бол 
Тэр танд хүссэн болгоныг тань өгнө шүү дээ. Та 
зүгээр л хүсэх хэрэгтэй” гэжээ.

Пат энэ асуултад юу гэж хариулахаа мэдэхгүй 
байсан ч “Тэнгэрлэг Эцэг заримдаа тэр маягаар 
ажилладаггүй. Заримдаа Тэр чамайг ямар нэгэн 
зүйл суралцаасай хэмээн хүсдэг. Тиймээс Тэр 
хүссэн болгоныг чинь өгдөггүй. Заримдаа чи 
хүлээх хэрэгтэй болдог. Тэнгэрлэг Эцэг болон 
Аврагч бидэнд юу сайн, юу хэрэгтэйг хамгийн 
сайн мэддэг. Тиймээс Тэд чиний хүссэн үед, 
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хүссэн бүхнийг чинь өгөхгүй” гэж хариулсан аж.

Би Патыг олон жилийн өмнөөс мэдэх бөгөөд 
түүний үргэлж эерэг, аз жаргалтай байдгийг 
биширдгээ саяхан түүнд хэлсэн юм. Тэр үүний 
хариуд “За, та надтай хамт манай гэрт байж 
үзээгүй, тийм үү? Надад янз бүрийн зүйл 
тохиолддог. Надад хүнд хэцүү сэтгэл гутралд 
орж байсан үе бий бөгөөд уйлах үе ч олон удаа 
гарч байсан.” Гэсэн хэдий ч тэр “Сонин байсан 
ч гэлээ хараагаа алдаж эхэлсэн мөчөөс эхлэн 
Тэнгэрлэг Эцэг, Аврагч хоёр надтай болон гэр 
бүлийнхэнтэй маань хамт байгааг би мэддэг 
байсан юм. Бид үүнийг хамгийн сайн чадахаараа 
зохицуулсан ба үүнийг хамгийн зөв замаар хийсэн 
гэж би боддог. Эцэст нь би хангалттай амжилтад 
хүрсэн ба ерөнхийдөө аз жаргалтай хүн болж 
чадсан. Түүний мутар бүх зүйлд оролцож байсныг 
би санадаг. Хараагүй болсондоо уурладаг уу 
гэж асуусан хүмүүст би ‘Хэнд би уурлана гэж? 
Үүнийг даван туулахад Тэнгэрлэг Эцэг надтай 
хамт байгаа. Би ганцаараа биш. Тэр үргэлж надтай 
хамт байдаг’ гэж хариулдаг” гэж нэмж хэлсэн.

Энэ тохиолдолд дахин хараатай болох Патын 
хүсэл энэ амьдралд биелэхгүй. Харин түүний 
эцгээсээ сурсан уриа бол “Энэ зүйл бас улиран 
одох болно”10 гэсэн үг юм.

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг “Эцэг таныг 
төдийгүй, таны сэтгэлийг мөн таны эргэн тойрон 
дахь хүн бүрийн сүнслэг болон зуурдын хэрэгцээг 
яг энэ мөчид мэддэг”11 хэмээн хэлсэн. Энэхүү 
агуу тайтгаруулагч үнэнийг миний дээр өгүүлсэн 
гурван туршлагаас харж болно.

Ах эгч нар аа, заримдаа залбирал маань бидний 
хүсэн хүлээснээр хурдан хариулагддаг. Харин 
заримдаа залбирлыг маань бидний найдан 
хүлээсэн арга замаар хариулдаггүй. Гэсэн хэдий 
ч цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр Бурхан бидний 
анх хүсэн хүлээж байснаас маань илүү агуу 
адислалуудыг бэлтгэсэн байгааг бид олж мэддэг. 
Заримдаа Бурханд хандсан зөв шударга гуйлт 
маань энэ амьдралд хариулагдахгүй.12 Ахлагч 
Нийл А.Максвэллын хэлснээр “Итгэл найдварт 
Бурханы цаг хугацаанд итгэх итгэл мөн адил 
багтдаг.”13

Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн арга зам, цаг хугацаанд 
биднийг адисалж, бүх асуудал, шударга бус 
байдал, урам хугарах зүйлийг шийдвэрлэнэ 
хэмээн бидэнд амласан.

Хаан Бенжамины хэлсэн үгээс эш татъя. “Мөн 
үүнээс гадна, Бурханы зарлигуудыг дагадаг 
тэдний адислагдсан мөн баярт байдлыг та 
нар тунгаагаасай хэмээн хүснэ би. Учир нь 
болгоогтун, тэд бүх зүйлд, биеийн мөн сүнсний 
аль алинд нь адислагдсан болой; мөн хэрэв тэд 
төгсгөл хүртэл итгэлтэйгээр тэвчвээс, тэгвэл тэд 
Бурхантай хамт хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын 
байдалд оршиж болохын тулд тэд тэнгэрт хүлээн 
авагдах болно. Ай санагтун, эдгээр зүйлүүд 
үнэнийг санагтун; учир нь Их Эзэн Бурхан үүнийг 
ярьсан юм.”14

Бурхан бидний залбирлыг сонсдог гэдгийг 
би мэднэ.15 Хайраар дүүрэн, бүхнийг мэдэгч 
Эцэгийн хувьд Тэрээр бидний залбирлыг Өөрийн 
хязгааргүй мэргэн ухааны дагуу бидэнд хамгийн 
их ашиг тустай, биднийг хамгийн ихээр адислах 
арга замаар төгс хариулдаг гэдгийг би мэднэ. 
Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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Энэ	дэлхийн	хаана	ч	байсан	бай,	Есүс	Христийн	
сайн	мэдээний	сайхан	мэдээг	хуваалцах	олон	
боломж	танд	бий.

Өнгөрсөн сард бидний 
хайртай бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон Италийн 
Ром ариун сүмийг 
онцгойлон адислахаар 
Арван хоёрыг хамт 
явахад урьсан юм. 
Аялах замдаа би 
төлөөлөгч Паулын 
талаар болон түүний 
хийсэн аяллын тухай 
бодсон. Тухайн үед 

Иерусалимаас Ром хүрэхэд ойролцоогоор 40 өдөр 
шаардагддаг байв. Өнөө үед миний зорчих дуртай 
онгоцоор очиход 3 хүрэхгүй цаг зарцуулагдана.

Библи судлаачид Паулыг хэд хэдэн захидлаа 
бичиж байхдаа Ромд байсан гэдэгт итгэдэг бөгөөд 
тэдгээр нь тухайн үеийн мөн өнөө үеийн Сүмийн 
гишүүдийг хүчирхэгжүүлэхэд нэн чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн юм.

Паул болон эртний Сүмийн бусад гишүүн мөн 
эхэн үеийн гэгээнтнүүд золиосыг биеэрээ амссан. 
Олонх нь ширүүн мөрдлөг хавчлагатай тулгарч, 
бүр амиа ч алдаж байсан.

Сүүлийн 200 жилд сэргээгдсэн Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд 
болох хожмын	үеийн	гэгээнтнүүд	ч гэсэн олон 
төрлийн мөрдлөг хавчлагатай тулгарч байсан. Ийм 
мөрдлөг хавчлагад өртөж байсан ч (зарим нөхцөлд 
үүний улмаас) Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм улам өсөж хөгжсөөр байгаа 

бөгөөд одоо үүнийг дэлхийн аль ч өнцгөөс олж 
харах боломжтой.

Áидэнд хийх зүйл их байна

Гэхдээ бид энэ гайхалтай амжилтад хүрсэн гээд 
бялуу хийж, цаасан тууз хийсгэн, өөрсдөдөө 
баяр хүргэхийнхээ өмнө Сүмийн өсөлт хөгжлийг 
хэтийн төлөвөөс нь авч үзэн ойлговол зохино.

Дэлхийн бараг 7.5 тэрбум хүнтэй харьцуулбал 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн 16 сая гишүүн үнэндээ өчүүхэн жижиг 
сүрэг юм.1

Нөгөөтээгүүр, дэлхийн зарим хэсэгт Христэд 
итгэгчдийн тоо буурч байна.2

Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмд ч гишүүдийн нийт 
тоо өссөөр байгаа хэдий ч Сүмд тогтмол ирж 
оролцсоноор хүртдэг адислалуудыг хүлээн 
авдаггүй хүмүүс маш олон байна.

Өөрөөр хэлбэл, та энэ дэлхийн хаана ч байсан бай 
танд танилцсан, хамт сурч, ажиллаж, амьдардаг, 
уулздаг хүмүүстэйгээ Есүс Христийн сайн 
мэдээний сайхан мэдээг хуваалцах олон боломж 
байгаа.3

Өнгөрсөн жил надад Сүмийн дэлхийг хамарсан 
номлолын үйл ажиллагаанд ханцуй шамлан орох 
сайхан боломж олдсон юм. Би Аврагчийн “Иймээс 
та нар яв, бүх үндэстнийг дагалдуулагтун. Эцэг, 
Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр тэдэнд баптисм 
хүртээ”4 хэмээн шавь бидэнд, Түүний хүүхдүүдэд 
өгсөн үүргийн талаар олон удаа тунгаан бодож, 
залбирсан.

“Христийн Сүмийн гишүүд мөн шавь нарын 

Номлолын ажил бол зүрх сэтгэл доторхоо 
хуваалцах явдал юм

ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ
ÀÕËÀÃ× ÄÈÉÒÐ Ф.ÓÃÄÎÐФ
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хувьд бид энэ агуу үүрэг хариуцлагыг өдөр 
тутмын амьдралдаа хэрхэн хамгийн сайнаараа 
гүйцэтгэж болох вэ?” гэсэн асуултын талаар би 
чин сэтгэлээсээ залбирсан юм.

Өнөөдөр би та бүхнийг яг энэ асуултыг зүрх 
сэтгэл, оюун ухаандаа тунгаан бодоход урьж 
байна.5

Íомлолын ажлын бэлэг

Сүмийн удирдагчид “Гишүүн бүр номлогч!” гэсэн 
тод томруун уриаг олон арван жилийн туршид 
онцлон тэмдэглэсээр ирсэн.6

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн өнгөрсөн болон өнөө үеийн гишүүдийн 
аль аль нь найз нөхөд, танил хүмүүстэйгээ сайн 
мэдээг урам зоригтой, баяр хөөртэй хуваалцсан 
билээ. Есүс Христийн тухай гэрчлэл тэдний 
зүрх сэтгэл дотор дүрэлзэж, тэд Аврагчийн сайн 
мэдээнээс олж авсан яг тэр баяр баяслаасаа бусад 
хүнийг мэдрээсэй гэж чин сэтгэлээсээ хүсдэг.

Сүмийн зарим гишүүнд ийм авьяас билиг заяасан 
мэт санагддаг. Тэд сайн мэдээний элч байх дуртай. 
Тэд мөн гишүүн номлогчийн хувиар ажиллахдаа 
урам зоригтой, баяртай үйлчилдэг.

Гэхдээ бидний зарим нь ийнхүү үйлчлэхдээ 
эргэлздэг. Сүмийн цуглаан дээр номлолын ажлын 
талаар ярилцахад тэд бусад гишүүнтэй харц 
тулгарахгүйн тулд суудлын ард нуугдаж, судраас 
нүд салгалгүй эсвэл гүн бясалгал хийж байгаа мэт 
суудаг.

Яагаад ийм байдаг юм бол? Бид сайн мэдээг 
хуваалцахын тулд илүү ихийг хийхгүй байгаадаа 
өөрсдийгөө буруутгадаг байж магадгүй. Бид бас 
үүнийг хэрхэн хийхээ сайн мэдэхгүй эсвэл өөрийн 
дадаж хэвшсэн хүрээнээс гарахаасаа эмээдэг байж 
магад.

Би үүнийг ойлгож байна.

Гэхдээ Их Эзэн номлолын ажлыг мэргэжлийн 
түвшинд, төгс хийхийг шаардаагүй. Харин “Их 
Эзэн зүрх сэтгэл хийгээд эрмэлзэгч оюуныг 
шаарддаг”7 гэдгийг санаарай.

Хэрэв та номлолын ажлыг аль хэдийн хийж, 
үүндээ баяртай байгаа бол цааш үргэлжлүүлж, 
бусдад үлгэр жишээ болоорой. Үүний тань төлөө 
Их Эзэн таныг адислах болно.

Харин та өөрийгөө сайн мэдээний захиасыг 
хуваалцахдаа дурамжхан, хойрго байна гэж бодож 
байгаа бол Аврагчийн Израилыг цуглуулах агуу 
үүрэг хариуцлагад туслахаар оролцохын тулд хэн 
ч хийж чадах, санаа зовохгүй хийж болох таван 
зүйлийг би санал болгомоор байна.

Òаван энгийн санал

Нэгдүгээрт, Бурханд ойрт. Бурханыг хайрлах нь 
хамгийн эхний агуу зарлиг юм.8 Энэ бол бидний 
энэ дэлхий дээр байгаа үндсэн шалтгаан. Та 
өөрөөсөө “Би Тэнгэрлэг Эцэгт үнэхээр итгэдэг 
үү?”

“Би Түүнд хайртай юу, би Түүнд итгэж найддаг 
уу?” гэж асуу.

Та Тэнгэрлэг Эцэгт хэдий чинээ ойртоно, Түүний 
гэрэл, баяр баясгалан таны дотор төдий чинээ их 
орж ирж, гэрэлтэх болно. Бусад хүн ч гэсэн танд 
өвөрмөц, онцгой зүйл байгааг олж харна. Мөн тэд 
тэр талаар асууж лавлана.

Хоёрдугаарт, зүрх сэтгэлээ бусдыг хайрлах 
хайраар дүүргэ. Энэ бол хоёр дахь агуу зарлиг 
юм.9 Эргэн тойрондоо байгаа хүн нэг бүрийг 
Бурханы хүүхэд гэдгээр нь хар. Тэдний нэр 
тохинуулагч эгч, ахын нэрсийн жагсаалтад тань 
байгаа эсэхээс үл хамааран тэдэнд тохинуул.

Тэдэнтэй хамт инээ. Тэдэнтэй хамт баярла. 
Тэдэнтэй хамт уйл. Мөн тэднийг хүндэл. Шархыг 
нь эдгээж, дэмжиж туслан, хүчирхэгжүүл.

Тантай эелдэг бус харьцаж, элэглэн шоолж, 
хор хөнөөл учруулах гэсэн хүмүүст ч гэсэн 
нигүүлсэнгүй хандаж, Христ хэрхэн хайрласан 
шиг хайрлахыг хичээгээрэй. Тэднийг хайрлаж, 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхэд гэдгээр нь тэдэнд ханд.

Гуравдугаарт, шавийн замаар алхахыг хичээ. 
Бурханыг болон Түүний хүүхдүүдийг гэх таны 
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хайр гүнзгийрэх тусам Есүс Христийг дагах итгэл 
үнэмшил тань мөн гүнзгийрдэг.

Та Түүний үгэн дээр найрлаж, орчин үеийн 
бошиглогч, төлөөлөгчдийн сургаалыг анхааралтай 
сонсож, амьдралдаа хэрэгжүүлснээр Түүний 
арга замын талаар мэдэж авдаг. Та заалгахад 
бэлэн, даруу зүрх сэтгэлээр Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ 
ярилцсанаар Түүний замаар явах итгэл, урам 
зориг тань өсөн нэмэгддэг.

Шавийн замаар алхахад “ач ивээл дээр ач ивээл, 
”10 “журам дээр журам”11 буюу өдөр бүр, бага 
багаар дадлага хийх шаардлагатай. Заримдаа 
урагшаа хоёр алхаж, хойшоо нэг алхам ухардаг.

Хамгийн чухал нь та бууж өгөлгүй, зөвийг 
хийхийг хичээсээр байх ёстой. Та яваандаа 
илүү сайн, илүү аз жаргалтай, илүү үнэнч болох 
болно. Итгэл үнэмшлийнхээ талаар бусадтай 
ярих нь энгийн, ердийн зүйл болж хувирна. 
Үнэн хэрэгтээ, сайн мэдээ амьдралын тань амин 
чухал хэсэг болж, үүний талаар бусдад ярихгүй 
байх нь ердийн зүйл биш юм шиг санагдах 
болно. Энэ нь шууд болчихдог зүйл биш юм. 
Үүний төлөө амьдралынхаа туршид хичээл 
зүтгэл гаргах шаардлагатай. Гэхдээ л ийм болох 
боломжтой.

Дөрөвдүгээрт, зүрх сэтгэл доторхоо хуваалц. 
Би та нараас гудамжны буланд цагаан хоолой 
барьж зогсоод, Мормоны Номын шүлгүүдийг 
хашхир гэж хүсээгүй. Харин би та нараас итгэл 
үнэмшлийнхээ талаар хүмүүстэй нүүр нүүрээ 
харалцан мөн онлайнаар эвтэйхэн, энгийн 
байдлаар харилцан ярилцах арга замыг үргэлж 
хай хэмээн хүсэж байна. Та нарыг ямар ч үед сайн 
мэдээний хүч чадлын талаар, шаардлагатай бол үг 
хэлээр13 “гэрчлэгч болж [зогсоосой]”12 хэмээн би 
хүсэж байна.

Учир нь “сайн мэдээ … бол итгэгч болгоныг 
… аврах Бурханы хүч мөн” тул та үүнийг 
хуваалцахдаа өөртөө итгэлтэй, зоригтой, 
даруухан байж чадна.14 Өөртөө итгэх итгэл, 
зориг, даруу байдал зэрэг нь өөр хоорондоо 
авцалдахгүй зан чанарууд мэт санагдаж 
байж болох ч тийм биш юм. Тэдгээр нь сайн 
үйлсээрээ Тэнгэр дэх Эцэгээ алдаршуулахын 

тулд сайн мэдээний үнэт зүйлс, зарчмуудыг 
нууж хаалгүй, гэрлээ гэрэлтүүл хэмээх 
Аврагчийн урилгыг харуулдаг.15

Өдөр бүр сайн үйл хийхээс эхлэн YouTube, Face-
book, Instagram, Twitter дээр гэрчлэлээ тавих, 
уулзсан хүмүүстэйгээ энгийн яриа өрнүүлэх 
гээд үүнийг хийх олон энгийн бөгөөд эвтэйхэн 
арга зам бий. Энэ жил бид гэртээ болон Ням 
гаргийн ангид Шинэ Гэрээнээс суралцаж байгаа. 
Найз нөхөд, хөршүүдээ Аврагчийн талаар хамт 
суралцахаар сүмд болон гэр орондоо урих ямар 
гайхалтай сайхан боломж вэ! Тэдэнтэй Ирээд,	
Намайг	дага	гарын авлагыг олж болох Gospel 
Library аппликэйшныг хуваалц. Хэрэв та залуу 
хүмүүсийг болон тэдний гэр бүлийг таньдаг 
бол тэдэнд Өсвөр	үеийнхний	бат	бөх	байдлын	
төлөө	товхимлыг өгч, залуучууд маань тэдгээр 
зарчмын дагуу хэрхэн амьдрахыг хичээж 
байгааг ирж, өөрсдийн нүдээр харахад урь.

Хэрэв хэн нэгэн танаас амралтын өдрөөрөө юу 
хийснийг тань асуувал сүм дээр юу тохиолдсоноо 
хуваалцахаас бүү татгалз. Хүмүүсийн өмнө 
гараад, Есүстэй адилхан болохыг хэрхэн хичээж 
байгаа талаараа дуулсан хүүхдүүдийн талаар 
хэлээрэй. Та мөн ахмадын асрамжийн газар 
очиж, нас дээр гарсан хүмүүст хувийн түүхийг 
нь эмхэтгэн цуглуулахаар цаг гарган тусалсан 
өсвөр үеийнхний талаар яриарай. Бас Ням гаргийн 
цуглааны хуваарьт саяхан орсон өөрчлөлтийн 
тухай мөн энэ нь гэр бүлийг тань хэрхэн 
адисалсан талаар ярьж эсвэл бид яагаад энэ 
бол Есүс Христийн Сүм бөгөөд эртний Сүмийн 
гишүүд өөрсдийгөө гэгээнтнүүд гэж нэрлэдэг 
байсны адил бид өөрсдийгөө хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд	гэж дуудан онцолдгийг тайлбарлаж 
болно.

Өөрийнхөө хувьд хамгийн энгийн, эвтэйхэн гэсэн 
байдлаар Есүс Христ болон Түүний Сүм яагаад 
таны хувьд чухал болохыг хүмүүстэй хуваалц. 
Тэднийг “ирж,	хар”16 хэмээн урь. Тэгээд тэднийг 
ирж, туслахад урамшуул. Сүмд маань хүмүүст 
туслах олон боломж бололцоо бий.

Номлогчдыг зөвхөн сонгогдсон хүмүүсийг 
олоосой гэж бүү залбир. Ирж	харах,	ирж	туслах,	
мөн ирж	үлдэх	хүмүүсийг олохын төлөө өдөр бүр 
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бүхий л зүрх сэтгэлээрээ залбир. Бүрэн цагийн 
номлогчдыг оролцуул. Тэд тэнгэр элчүүд адил 
туслахад бэлэн!

Та сайн сайхан мэдээ болох Еүс Христийн сайн 
мэдээг хайраар хуваалцаж, тэвчээртэй байгаарай. 
Хэрэв бид хүмүүстэй харьцахдаа тэднийг удахгүй 
цагаан өмсгөл өмсөж, баптисмын усан сан хаана 
байдгийг асууна гэж хүлээвэл бид үүнийг буруу 
хийж байна гэсэн үг.

Ирж харсан хүмүүсийн зарим нь Сүмд хэзээ ч 
нэгдэхгүй байхад зарим нь бүр хожим нь нэгдэж 
ч болох юм. Энэ бол тэдний сонголт. Харин энэ 
нь тэднийг хайрлах бидний хайрыг өөрчлөхгүй. 
Мөн энэ нь хувь хүнийг болон гэр бүлүүдийг 
ирж,	хар	эсвэл	ирж,	тусал мөн ирж,	үлд хэмээн 
үргэлжлүүлэн урихад гаргаж буй идэвхтэй 
хүчин чармайлтыг маань өөрчлөхгүй.

Тавдугаарт, Их Эзэн гайхамшгуудаа үйлдэнэ 
гэдэгт итгэж найд. Хүмүүсийг хөрвүүлэх ажил 
бол таны ажил биш гэдгийг ойлго. Энэ нь Ариун 
Сүнсний үүрэг юм. Харин та зүрх сэтгэл доторхоо 
хуваалцаж, итгэл үнэмшлийнхээ дагуу амьдрах 
үүрэгтэй.

Тиймээс хэн нэгэн хүн сайн мэдээний захиасыг 
шууд хүлээн авахгүй бол сэтгэлээр бүү уна. Энэ 
бол хувь хүнийхээ хувьд алдаа гаргаж байгаа 
хэрэг биш.

Энэ нь тухайн хувь хүн, Тэнгэрлэг Эцэг хоёрын 
хоорондын асуудал юм.

Харин та бол Бурханыг болон Түүний хүүхдүүд 
болох хөршөө хайрлах үүрэгтэй.

Èтгэ, хайрла, үйлд.

Энэ замыг дагах юм бол Бурхан танаар дамжуулан 
гайхамшгийг үзүүлж, Өөрийн эрхэм хайрт 
хүүхдүүдийг адислах болно.

Энэ таван санал Есүс Христийн шавь нарын эрт 
дээр үеэс эхлэн хийсээр ирсэн зүйлийг хийхэд 
тань туслах болно. Түүний сайн мэдээ, Түүний 
Сүм бол таны амьдралын мөн таны ямар хүн 
болохын, түүнчлэн хийдэг зүйлийн тань салшгүй 

нэгэн хэсэг юм. Тиймээс бусдыг ирж,	харахад	
мөн ирж,	туслахад	уриарай. Харин Бурхан 
Өөрийн авралын ажлыг хийснээр тэд ирж,	үлдэх	
болно.

Гэхдээ үүнийг хийхэд хэцүү байвал яах вэ?

“Гэхдээ би энэ бүхнийг хийсний дараа хүмүүс 
сайнаар хандахгүй бол яах вэ? Тэд Сүмийг 
шүүмжлэлтэй хүлээж авбал яах вэ? Тэд найзлахаа 
боливол яах вэ?” гэж та асууж болох юм.

Тийм ээ, ийм зүйл болохыг үгүйсгэхгүй. Эрт 
дээр үеэс эхлэн Есүс Христийн шавь нар үргэлж 
мөрдлөг хавчлагад өртөж байсан.17 Төлөөлөгч 
Петр “Христийн зовлонг хуваалцдагтаа баярла”18 
хэмээн хэлсэн. Эртний гэгээнтнүүд “Түүний 
нэрийн төлөө доромжлогдон зовох нь зохистой 
гэж тооцогддогт баярла[даг байв].”19

Их Эзэн гайхамшигт ер бусын арга замаар ажлаа 
хийдгийг бүү март. Хүлээн аваагүйд нь Христтэй 
адил хариулсан байдал тань хатуурсан зүрх 
сэтгэлийг зөөллөж магадгүй.

Их Эзэн Есүс Христийн төлөөлөгчийн хувьд би 
та бүхнийг сайн мэдээний үнэт зүйлсийн талаарх 
гэрчлэл, амьдрах итгэлээр	мөн Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн 
гэдгээрээ үргэлж танигдах эр	зоригоор	бас 
Тэнгэрлэг Эцэгээ болон Түүний хүүхдүүдийг гэх 
хайрынхаа илрэл болгон үйл хэрэгт нь туслах 
даруу	байдлаар	адисалж байна.

Хайрт найзууд аа, та нар эртнээс зөгнөн хэлсэн 
Израилын цугларалт, Христийн ирэлтэд “сүр 
хүч хийгээд агуу алдар суунд, бүх ариун тэнгэр 
элчүүдийн хамт”20 бэлтгэх ажлын чухал хэсэг 
байгаадаа баярлах болно.

Тэнгэрлэг Эцэг та нарыг мэднэ. Их Эзэн та нарт 
хайртай. Бурхан та нарыг адислах болно. Энэ 
ажлыг Тэрбээр томилсон. Та нар үүнийг хийж 
чадна! Бид энэ бүхнийг хамтдаа хийж чадна.

Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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ÝØËÝË¯¯Ä

1. Агуу бошиглогч Нифай нэгэн үзэгдэл үзсэн бөгөөд 
уг үзэгдлээр Бурханы Хурганы Сүм “бүх дэлхийн 
гадаргуугаар оршин байх” ч, ёс бус байдлын улмаас 
нийт тоогоороо “цөөн бай[хыг]” харжээ (1 Нифай 
14:12; мөнЛук 12:32-ыг үзнэ үү).

2. Жишээлбэл, Pew Research Center-ийн саяхны 
судалгаагаар, Нэгдсэн Улсад “Христэд итгэгч хэмээн 
өөрийгөө тайлбарласан насанд хүрсэн (18 болон 
түүнээс дээш) хүний тоо долоохон жилийн дотор 
бараг 8 хувь буюу 2007 онд 78, 4% байснаа 2014 
онд 70, 6% болон буурсан болохыг харуулжээ. Яг 
энэ цаг хугацааны хүрээнд шашны хамааралгүй 
буюу өөрсдийгөө шашин шүтлэггүй, агностик эсвэл 
‘тодорхой бус’ хэмээн тайлбарласан америкчуудын 
хувь 6 гаруй хувиар өссөн буюу 16.1% байснаа 22.8%” 
болсон байна (“America’s Changing Religious Land-
scape,” Pew Research Center, May 12, 2015, pewforum.
org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape).

3. Сайн мэдээ гэдэг нь “сайхан мэдээнүүд” гэсэн 
утгатай. Эдгээр нь Есүс Христ бүх хүн төрөлхтнийг 
үхлээс гэтэлгэж, хүн нэг бүрийг ажлынх нь дагуу 
шагнах Цагаатгалыг хийсэн гэсэн сайхан мэдээнүүд 
учраас ийнхүү сайн мэдээ хэмээн нэрлэгджээ. Энэхүү 
Цагаатгал нь Түүнийг мөнх бус оршихуйн өмнөх 
дэлхийд томилогдоход эхэлж, мөнх бус дэлхийд 
түр зуур амьдарч байхад үргэлжилж, Түүний 
гайхамшигтай Амилалтаар төгссөн юм. Түүний мөнх 
бус дэлхий дээрх амьдрал, тохинуулал, золиослолын 
талаарх Библийн цэдгүүдийг Maтай, Maрк, Лук, 
Иоханы сайн мэдээ гэдэг.

4. Maтай 28:19
5. “Үнэнээр би та нарт хэлж байна, найз нар минь, 

… эдгээр айлдваруудыг … зүрх сэтгэлдээ тунгаан 
бодохын тулд би та нарт үлдээе” (Сургаал ба Гэрээ 
88:62).

 “Болгоогтун, би чамд хэлнэ, чи үүнийг оюундаа 
тунгаан бодох ёстой; дараа нь энэ нь зѳв үү гэдгийг 
чи надаас асуух ёстой, мѳн энэ нь зѳв аваас, цээжин 
биеийг чинь чиний дотор шатахаар болгоно би; 
тиймийн тул, энэ нь зѳв юм байна гэдгийг чи мэдрэх 
болно” (Сургаал ба Гэрээ 9:8).

6. Ерөнхийлөгч Дэвид О.Маккэй 1922–1924 онд Европ 
номлолыг тэргүүлж байхдаа “гишүүн бүрийг номлогч 
[байхад]” урамшуулсан ба яг тэр захиасаа 1952 оны 
эхээр Сүмийн Ерөнхий чуулганаар хуваалцжээ (“‘Ev-
ery Member a Missionary’ Motto Stands Firm Today,” 
Church News, Feb. 20, 2015, news.

7. Сургаал ба Гэрээ 64:34.
8. Матай 22:37–38-ыг үзнэ үү.
9. Матай 22:39-ийг үзнэ үү.
10. Сургаал ба Гэрээ 93:12.
11. Исаиа 28:10.
12. Мозая 18:9.
13. Энэ бодол санааг Ассисийн Гэгээн Францис хэлсэн 

гэж ихэвчлэн үздэг; мөн Иохан 10:36–38-ыг үзнэ үү.
14. Ром 1:16.
15. Матай 5:15–16-г үзнэ үү.
16. Иохан 1:46; тодотгол нэмэгдсэн.
17. Иохан 15:18-ыг үзнэ үү.
18. 1 Петр 4:13, Англи хэл дээрх стандарт хувилбарыг 

мөн Христийн дагалдагчид сайн мэдээний төлөө 
зовлон бэрхшээл үзэх талаар юу гэж үзэх ёстой талаар 
мэдэхийг хүсвэл 1–19-р шүлгийг үзнэ үү.

19. Үйлс 5:41.
20. Сургаал ба Гэрээ 45:44.
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Бид Түүний хийсний адилаар тохинуулахыг 
эрэлхийлэх үедээ өөрсдийгөө мартаж, өрөөл 
бусдыг өргөн дэмжих боломжуудаар хангагдах 
болно.

Бараг 18 сарын өмнө 
2017 оны намар 64 
настай Майк ах минь 
надад нойр булчирхайн 
хорт хавдартай гэж 
оношлогдсоноо 
хэлсэн юм. Тэр гэрийн 
багшаасаа санваарын 
адислал авснаа мөн 
бишоптойгоо уулзсан 
гэдгээ хэлэв. Тэр бас 
эмчилгээ хийлгэж 
байгаа эмнэлгийнхээ 

цонхноос Өүклэнд Калифорни ариун сүмийн 
зургийг дарж, мессежээр явуулахдаа “Эмнэлгийн 
өрөөнөөс маань юу харагдаж байгааг хар даа” гэж 
бичсэн байв.1

Би хорт хавдрынх нь талаар сонсоод цочирдож 
гайхсаны адил гэрийн багш, санваарын адислал, 
бишоп, ариун сүмийн талаарх сэтгэгдлийг нь 
сонсоод ихэд гайхсан юм. Аароны санваар хүлээн 
авсан байсан Майк бараг 50 жил сүмд тогтмол 
яваагүй байсныг та бүгд ойлгоорой.

Түүний хорт хавдартай тэмцэх тэмцлийн үр 
дүнгийн зэрэгцээ манай гэр бүлийн хувьд түүний 
Мормоны Ном, лацдах хүч, үхлийн дараах 
амьдралын талаарх байнгын асуултад үндэслэсэн 
сүнслэг байдлынх нь өсөлт хөгжил сонирхлыг 
маань татаж байсан юм. Сараас сард хорт хавдар 
нь тархаж байсан бөгөөд Майк нэмэлт нарийн 
эмчилгээ хийлгэхээр Юта мужийн Хантсмэн хорт 
хавдрын институтэд эмчлүүлэх шаардлагатай 
болов.

Түүнийг ирсний дараахан амьдарч байсан 
асрамжийнх нь газарт байрладаг тойргийн 
номлолын удирдагч Жон Холбрүк гэдэг хүн түүн 
дээр айлчилж очжээ. Жон “Майк бол Бурханы хүү 
гэдэг нь надад илэрхий байсан” гэж хэлсэн бөгөөд 
тэд удалгүй найз нөхөд болж, энэ нь Жоныг 
Майкийн “албан бус” тохинуулагч ах болоход 
хүргэв. Номлогчдыг ирүүлэхээр тэр даруй өгсөн 
урилгаас ах маань найрсгаар татгалзсан ч найзалж 
нөхөрлөөд сар болсны дараа Жон “чи сайн 
мэдээний захиасыг дуртайяа сонсох байх” гэж 
Майкт хэлээд, түүнээс номлогчдыг ирүүлэх эсэх 
талаар дахин асуужээ.2 Тэр энэ удаад урилгыг 
хүлээн авч, номлогчидтой уулзсан бөгөөд бишоп 
Жон Шарп ч түүн дээр ирж уулздаг байв. Тэдний 
яриа яваандаа Майкийг баптисм хүртсэнээсээ 
хойш 57 жилийн дараа патриархын адислалаа 
хүлээн авахад хүргэсэн юм.

Өнгөрсөн жилийн 12-р сарын эхээр, Майк олон 
сар эмчилгээ хийлгэснийхээ дараа болох ёстой юм 
болдгоороо болог гээд, ноцтой гаж нөлөө үзүүлж 
байсан эмчилгээгээ зогсоохоор шийдэв. Түүний 
эмч Майкийг гурван сар орчим амьдрах байх гэж 
бидэнд хэлсэн. Энэ хооронд түүнд сайн мэдээний 
талаар асуух зүйлүүд гарсаар байсан бөгөөд орон 
нутгийн санваарын удирдагчид ч айлчлан ирж, 
дэмжлэг үзүүлсээр байсан юм. Бид Майкийг 
эргэж очих үедээ орных нь дэргэд Мормоны Ном 
нээлттэй байгааг олонтоо харж байсан бөгөөд 
сайн мэдээний Сэргээлт, санваарын түлхүүр, 
ариун сүмийн ёслолууд, хүний мөнхийн мөн 
чанарын талаар ярилцдаг байв.

12-р сарын дунд үе гэхэд Майк патриархын 
адислалаа авчихсан байсан ба түүний бие үнэхээр 
тэнхээ орж байгаа мэт санагдав. Түүнийг ядаж 3 
сар амьдарна гэж хэлсэн нь үндэслэлтэй санагдаж 
эхэлсэн юм. Бид бүр Христийн мэндэлсний баяр, 
Шинэ жилийн баяр гэх мэтчилэн хойшдоо болох 
баяруудыг түүнтэй хамт тэмдэглэхээр төлөвлөсөн 
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байсан. 12-р сарын 16-нд надад бишоп Шарпаас 
яаралтай дуудлага ирсэн ба тэр өөрөө мөн гадасны 
ерөнхийлөгч нь Майктай ярилцлага хийсний 
дүнд түүнийг Мелкизедек санваар хүлээн авах 
зохистой гэж үзсэн тул намайг үүнд хэзээ оролцох 
боломжтой эсэхийг асуув. Бид уг ёслолыг 12-р 
сарын 21-ний баасан гарагт хийхээр төлөвлөв.

Тэр өдөр болоход би эхнэр Кэролын хамт уг 
асрамжийн төвд ирж, өрөөнийх нь ойролцоох 
коридорт очоод, Майкийн судасны цохилт 
мэдэгдэхгүй болсон гэсэн мэдээг сонссон юм. 
Биднийг өрөөнд нь ороход патриарх, түүний 
бишоп болон гадасны ерөнхийлөгч нь аль хэдийн 
ирчихсэн хүлээж байсан бөгөөд Майк гэнэт нүдээ 
нээв. Тэр намайг таниад, намайг сонсож байгаа 
гэдгээ мөн санваар хүлээн авахад бэлэн гэдгээ 
мэдэгдлээ. Майкийг Аароны санваарт пристээр 
томилогдсоноос хойш 50 жилийн дараа, орон 
нутгийн удирдагчдын тусламжтайгаар ахыгаа 
ахлагчийн албанд томилон, Мелкизедек санваар 
хүртээх завшаан надад ийнхүү тохиосон юм. 
Майк 5 цагийн дараа таалал төгссөн бөгөөд 
Мелкизедек санваар атгагчийн хувиар эцэг эхтэй 
маань уулзахаар хөшгийг гаталсан билээ.

Нэг жилийн өмнө ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
ах, эгч нарыгаа “илүү ариун нандин арга 
замаар”3 халамжлах дуудлагыг бид бүгдэд өгсөн. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон Аврагчийн талаар “Энэ нь 
Түүний Сүм учраас бид Түүний үйлчлэгчдийн 
хувиар Түүнтэй адил хүмүүст тохинуулах болно. 
Бид Түүний нэрээр, Түүний хүч, эрх мэдэл, хайр, 
нинжин сэтгэлээр тохинуулах болно”4 хэмээн 
заасан.

Бурханы бошиглогчийн урилгын хариуд, тэрхүү 
тохинуулах гайхамшигт хичээл зүтгэл дэлхий 
даяар явагдаж эхэлсэн бөгөөд гишүүд өөрсдөд 
нь хуваарилагдсан тохинууллыг үнэнчээр 
гүйцэтгэхээс гадна маш олон гэнэтийн нөхцөл 
байдлын хариуд “гэнэтийн” тохинууллаар 
Христийн адил хайрыг үзүүлж байна. Бид 
өөрсдийн гэр бүлээс ийм үйлчлэлийг харсан.

Майкийн найз, тохинуулагч ах Жон номлолын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхдаа номлогчдодоо 
“хэрвээ хэн нэгэн хүн ‘сонирхоогүй’ гэдэг 
жагсаалтад орсон байвал битгий бууж өг. 

Хүмүүс өөрчлөгддөг” гэж хэлдэг байжээ. Тэгээд 
тэр бидэнд “Майк маш их өөрчлөгдсөн” гэж 
хэлж билээ.5 Жон эхлээд түүнтэй найз болж, 
хэрэгцээтэй байсан найз нөхөрлөлийн харилцаа, 
дэмжлэг туслалцааг өгсөн. Гэхдээ түүний 
тохинуулал нөхөрсөг айлчлалаар дуусаагүй юм. 
Жон тохинуулагч гэдэг нь найз байхаас илүү зүйл 
гэдгийг мөн биднийг тохинуулах үед нөхөрлөлийн 
харилцаа батаждаг болохыг мэдэж байсан.

Тохинуулах үйлчлэлийн хэрэгцээтэй болохын тулд 
манай ах шиг заавал аминд тулсан эмгэг өвчтэй 
байх шаардлагагүй. Ийм хэрэгцээ янз бүрийн 
хэлбэр, хэмжээ, нөхцөл байдалд гардаг. Ганц бие 
эцэг эх, идэвх султай хос, хэцүү байдалд байгаа 
өсвөр насны хүүхэд, ажилдаа дарагдсан ээж эсвэл 
итгэлийн шалгуур, санхүү, эрүүл мэнд юм уу 
гэрлэлтийн асуудалтай хэн нэгэн гэх мэтчилэн энэ 
жагсаалт дуусахгүй. Гэхдээ миний ах Майкийн 
адил, хэн ч дэндүү хол яваагүй бөгөөд Аврагчийн 
хайрын мутрыг хүлээн авахад хэзээ ч оройтоогүй 
билээ.

Сүмийн Тохинууллын вэбсайт дээр “Хэдийгээр 
олон янзын зорилгоор тохинуулдаг ч бидний 
хүчин чармайлт хувь хүний хувьд илүү гүн 
гүнзгий хөрвөгдөж, Аврагчтай илүү адилхан 
болоход нь бусдад туслах хүсэлд хөтлөгдсөн 
байх ёстой” хэмээн бидэнд заасан.6 Ахлагч Нийл 
Л.Андэрсэн үүнийг:

“Сайхан сэтгэлтэй хүн хэн нэгэнд дугуйгаа 
янзлахад нь тусалж, хөршөө эмчид аваачиж 
үзүүлэн, сэтгэлээр унасан хүнтэй өдрийн хоол 
хамт идэж эсвэл инээмсэглэн мэндчилснээр 
тухайн өдөр сэтгэлийг нь сэргээж чаддаг.

Гэхдээ хамгийн эхний тушаалыг дагадаг хүн 
аяндаа л үйлчлэлийн эдгээр чухал үйлдэл дээр 
нэмж өөр зүйл үйлддэг болно”7 гэж хэлсэн.

Есүс Христийн адил тохинуулахдаа Түүний 
хайрлах, өргөн дэмжих, үйлчлэх, адислах хүчин 
чармайлт түр зуурын хэрэгцээ шаардлагыг нь 
хангах төдий байгаагүй гэдгийг санах нь чухал. 
Тэрээр тэднийг эдгээж, хооллож, өршөөн мөн 
тэдэнд заахдаа өдөр тутмын хэрэгцээ шаардлагыг 
нь төдийгүй тухайн үед туулж байсан зовлон 
бэрхшээлийг нь ойлгож байсан нь лавтай. Гэвч 
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Тэрээр өнөөдрийн халамжлах ажлаас илүү 
ихийг хийхийг хүссэн. Тэрээр эргэн тойрныхоо 
хүмүүсээс Өөрийг нь дагаасай, мэддэг болоосой 
мөн тэнгэрлэг чадавхдаа хүрээсэй хэмээн хүсдэг 
байсан.8

Бид “Түүний хийсний адилаар”9 тохинуулахыг 
эрэлхийлэх үедээ өөрсдийгөө мартаж, өрөөл 
бусдыг өргөн дэмжих боломжуудаар хангагдах 
болно. Эдгээр боломж нь бидний Эзэнтэй илүү 
адил болох хүслийг сорин, тохиромжгүй, таагүй 
цаг үед гарч ирж болно. Эзэний хамгийн агуу 
үйлчлэл болох хязгааргүй Цагаатгал нь амаргүй 
байсан. Олон хүн туулж байгаа хэдий ч олонтоо 
анхаарал таталгүй өнгөрч болох бэрхшээл, сорилт, 
асуудлуудад бид Их Эзэний адил хянамгай хандах 
үед Тэрээр бидний талаар ямар бодолтой байдаг 
тухай Матай номын 25-р бүлэгт сануулдаг.

“Эцэгээр минь ерөөгдөгсөд өө, нааш ир. 
Ертөнцийн сууриас та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг 
өвлөн авсугай.

Учир нь өлсөж байхад минь та нар Надад идэх юм 
өгсөн. Цангаж байхад минь уух юм өгсөн, Намайг 
харь хүн байхад минь урьж оруулсан. …

Зөвт хүмүүс Түүнд ‘Эзэн, бид хэзээ өлсөж байхыг 
тань хараад хооллож, цангахад тань уух юм өгсөн 
бэ?

Хэзээ бид харь хүн байсныг тань хараад, урьж 
оруул[сан] бэ?’ … гэх болно.

Тэгэхэд Хаан тэдэнд ‘Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та 
нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үйлдсэн 
бол Надад хийсэн хэрэг’ гэж хэлнэ.”10

Бид тохинуулагч ах, эгчийн хувиар үйлчилж 
байна уу эсвэл хэрэгцээтэй байгаа хэн нэгний 
талаар олж мэдсэн байна уу хамаагүй биднийг 
Ариун Сүнсний удирдамж, чиглэл эрэлхийлэхэд 
мөн тэгээд үйлдэхэд урамшуулдаг. Бид хамгийн 
сайнаараа хэрхэн үйлчлэх билээ гэж боддог 
байж болох юм. Гэхдээ Их Эзэн үүнийг мэддэг 
бөгөөд Түүний Сүнсээр дамжуулан бид өөрсдийн 
хичээл зүтгэлд удирдамж авах болно. “Хийвэл 
зохих зүйлүүдийг урьдаас мэдэхгүй байсны учир 
Сүнсэнд хөтлөгдөн”11 байсан Нифайн адил бид Их 

Эзэний хүүхдүүдийг адислахаар Түүний мутарт 
зэмсэг болохыг хичээхдээ бас Сүнсээр удирдуулах 
болно. Бид Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлж мөн 
Их Эзэнд найдах үедээ үйлдэж бас адисалж болох 
боломжийг, өөрөөр хэлбэл тохинуулах боломжийг 
олох болно.

Бид эргэн тойрныхоо тусламж хэрэгтэй 
хүмүүсийг харсан ч бидний хийж чадах зүйл 
хангалтгүй гэж үзэн, тэдэнд туслах хангалттай 
нөөц бололцоо байхгүй гэж бодож болно. Түүний 
хийсний адил12 хийх гэдэг нь чадахынхаа хэрээр 
өгснөөр тохинууллаа хийж, “энэхүү зуурдын 
амьдралын аянд хамтран аялагчдыг”13 адислах 
хичээл зүтгэлийг маань Их Эзэн нэмэгдүүлэх 
болно гэж найдахыг хэлдэг. Зарим хүний хувьд 
цаг зав, авьяас чадвараа зориулж, бусад хүний 
хувьд урмын үг хэлж, тусламж дэмжлэг өгч 
болно. Хичээл зүтгэл маань хангалтгүй гэж бид 
бодож болох ч ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс 
“өчүүхэн бөгөөд энгийн” зүйлсийн талаарх чухал 
зарчмыг хуваалцсан юм. Тэрээр өчүүхэн бөгөөд 
энгийн үйлс нь “Ариун Сүнсний нөхөрлөлийг”14 
буюу өгөгч, авагчийн аль алиныг нь адисалдаг 
хамтрагчийг урьдаг учраас хүч нөлөөтэй байдаг 
хэмээн заасан.

Майк ах маань удалгүй нас барна гэдгээ мэдэж 
байсан ба “нойр булчирхайн хорт хавдар хамгийн 
чухал зүйл дээр анхаарлаа төвлөрлүүлэхэд хүргэж 
чадаж байгаа нь гайхалтай”15 гэж хэлж билээ. 
Хэрэгцээ байгааг хараад, шүүлгүйгээр, Аврагчийн 
адил тохинуулсан гайхамшигтай эрэгтэйчүүд, 
эмэгтэйчүүдийн ачаар Майкийн хувьд дэндүү 
оройтоогүй юм. Зарим хүний хувьд өөрчлөлт илүү 
хурдан явагдаж болно. Бусад заримынх хувьд энэ 
нь хөшигний нөгөө талд ч явагдаж болно. Гэсэн 
хэдий ч бид хэзээ ч дэндүү оройтоогүй байдаг 
мөн хэн ч үргэлжлэх хугацаа, цар хүрээний хувьд 
хэмжээ хязгааргүй Есүс Христийн Цагаатгалын 
хүрээнээс гарч, замаасаа хэтэрхий холдоогүй 
байдаг гэдгийг санаж байх хэрэгтэй.

Өнгөрсөн 10-р сарын Ерөнхий чуулганаар ахлагч 
Дэйл Г.Рэнланд “Бид замаасаа гарч хэр их удсан 
… гэдгээс үл хамааран, өөрсдийгөө өөрчлөх 
шийдвэр гаргах тэр мөчөөс эхлэн Бурхан бидэнд 
буцаж ирэхэд маань тусалдаг”16 хэмээн заасан. 
Гэхдээ өөрчлөх уг шийдвэр нь “Чи сайн мэдээний 
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захиасыг дуртайяа сонсох байх” гэх мэт урилгын 
үр дүнд ирэх нь олонтоо. Аврагчийн хувьд хэзээ 
ч дэндүү оройтоогүй байдаг шиг урилга өгөхөд 
хэзээ ч эртдэхгүй.

Аврагчийн амилсны энэхүү улирал нь Аврагч 
Есүс Христийн агуу цагаатгагч золиос дээр маш 
агуу үнэ төлж, бидний хүн нэг бүрийн төлөө 
Түүний хийсэн зүйл дээр төвлөрөх гайхамшигтай 
боломжийг олгодог бөгөөд Тэрээр Өөрөө уг үнийг 
төлөхийн тулд “бүхнээс хамгийн агуу [Түүнийг] 
өвдөхийн улмаас дагжин чичрэхэд хүргэсэн” 
хэмээн тунхагласан билээ. “Гэсэн хэдий ч, бибээр 
хүртэж мөн хүмүүний үрсийн төлөө өөрийн 
бэлтгэлүүдийг дуусгасан билээ”17 хэмээн Тэрээр 
өгүүлжээ.

Тэрбээр “дуусгасан” учраас найдвар үргэлж 
байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Та	гэр	орноо	Их	Эзэн	Есүс	Христэд	итгэх	
итгэлийн	газар	ба	хайраар	дүүргэгдсэн	газар	
болгохоор	хичээн	зүтгэхдээ	агуу	их	баяр	
баясгаланг	олох	болно.

Хайрт ах, эгч 
нар минь, би 
Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн жил тутмын 
189 дэх Ерөнхий 
чуулганд үг хэлэхээр 
уригдсандаа талархаж 
байна. 1830 оны 
энэ өдөр Иосеф 
Смит Их Эзэний 
удирдамжийн дагуу 

Сүмийг зохион байгуулсан билээ. Энэ нь Нью-
Йоркийн Фейеттийн ойролцоох Витмэрийн гэрт 
болсон. Тэнд тэр өдөр зургаан гишүүн, 50 орчим 
сонирхогч байжээ.

Тэр жижиг бүлэг хүний өмнө бошиглогч Иосеф 
юу ярьсныг эсвэл тэдний өмнө зогсохдоо ямар 
харагдаж байсныг би мэдэхгүй ч Есүс Христэд 
итгэлтэй тэр хүмүүс юу мэдэрснийг мэдэж байна. 
Тэд Ариун Сүнсийг мөн ариун газар байна гэдгээ 
мэдэрсэн. Тэд өөрсдийгөө нэгэн бие болж нэгдсэн 
гэдгийг мэдэрсэн нь гарцаагүй.

Тэрхүү гайхамшигт мэдрэмж бид бүгдийн гэр 
орондоо байлгахыг хүсдэг зүйл юм. Энэ мэдрэмж 
нь Паулын хэлснээр “сүнсний бодол санаатай” 
байх үед ирдэг.1

Миний өнөөдрийн зорилго бол тэр мэдрэмжийг 
ойр ойрхон мэдрэхээр хэрхэн зохистой байхыг 
мөн гэр бүлдээ удаан хугацаагаар байлгахаар 
хэрхэн урихыг заах явдал юм. Энэ нь тийм ч 
амаргүй байдгийг та бүгд туршлагаас мэднэ. 

Зөрчилдөөн, бардам зан, гэм нүглийг хол байлгах 
шаардлагатай байдаг. Христийн цэвэр хайр гэр 
бүлийн маань хүмүүсийн зүрхэнд хүрэх ёстой.

Бид Адам, Ева хоёр болон Лихай, Сариа хоёр 
мөн бусад эцэг эхийн хувьд ч энэ нь хүнд сорилт 
байсныг судруудаас олж мэддэг. Гэвч биднийг 
тайтгаруулах аз жаргал гэр бүлүүдэд болон гэр 
оронд байсан тухай урам өгөх жишээнүүд байдаг. 
Энэ нь бидэнд болон бидний гэр бүлүүдэд ирж 
болохыг бид эдгээр жишээнээс хардаг. 4 Нифай 
номонд гардаг түүхийг та бүгд санаж байгаа.

“Мөнхүү улиран тохиох дор хүмүүсийн зүрх 
сэтгэлд орших Бурханы хайрын учир, уг нутагт 
зөрчилдөөн огт байсангүй.

Мөн атаа жөтөө, бас хэрүүл маргаан, бас үймээн, 
садар самуун ч, худал хэлэх нь ч, аллага ч, ямар 
ч төрлийн шунал тачаал байсангүй; мөн Бурханы 
мутраар бүтээгдсэн бүх хүмүүсийн дунд илүү аз 
жаргалтай хүмүүс байх аргагүй нь гарцаагүй юм.

Дээрэмчид ч, алуурчингууд ч, бас леменчүүд 
ч, бүр ямар ч -чууд байсангүй, харин тэд, 
Христийн хүүхдүүд, мөн Бурханы хаант улсын өв 
залгамжлагчид гэгдэн нэг болсон байв.

Мөн хэчнээн их адислагдсан билээ тэд! Учир 
нь Их Эзэн тэдний бүх үйлд тэднийг адисалсан 
болой; тийм ээ, бүр зуун арван жил улирч одох 
хүртэл тэд адислагдан мөн дэгжээгдсэн буюу; мөн 
Христээс хойш эхний үе улирч одсон байв, мөн 
бүх нутагт зөрчилдөөн огт байсангүй.”2

Аз жаргалтай цаг үе үүрд үргэлжлээгүй гэдгийг 
та бүгд мэднэ.4 Нифайд гардаг түүх нь хэсэг бүлэг 
сайн хүн хожим нь сүнслэг байдлын хувьд унах 
болсон шинж тэмдгүүдийг тайлбарладаг. Энэ нь 
олон зуун жилийн туршид бүхэл бүтэн ард түмэнд 
болон цуглаануудад мөн хамгийн харамсалтай 

Их Эзэний Сүнс оршдог гэр орон
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нь, гэр бүлүүдэд гарч ирэх болсон загвар юм. 
Бид энэ загварыг судалснаар, гэр бүл дэх хайрын 
мэдрэмжүүдээ хэрхэн хамгаалж мөн нэмэгдүүлж 
болох талаар мэдэж авч болно.

Сайн мэдээнээс ирэх амар амгаланд 200 жил 
амьдарсны дараа гарч ирсэн уналтын загвар 
дараах байдалтай байна.

Бардам зан сэм гарч ирсэн.
Хүмүүс нэг нэгэнтэйгээ хуваалцдаг байсан 
зүйлсээ хуваалцахаа больсон.
Тэд өөрсдийгөө нэг нэгнээсээ илүү дээр эсвэл 
доор гэж зиндаархан хувааж эхэлсэн.
Тэд Есүс Христэд итгэх итгэлээ бууруулж эхэлсэн.
Тэд үзэн ядаж эхэлсэн.
Тэд янз бүрийн нүгэл үйлддэг болсон.

Мэргэн эцэг эхчүүд гэр бүлийнх нь гишүүдийн 
дунд эдгээр шинж тэмдэг гарч ирж буйг мэдэх 
хангалттай сэрэмжтэй байх болно. Тэд мэдээж 
санаа зовно. Мөн тэд үүний далд шалтгаан нь 
сайн хүмүүсийг нүглийн зам руу уруудуулж, 
улмаар Ариун Сүнсний нөлөөллийг алдахад 
хүргэх Сатаны нөлөө гэдгийг мэднэ. Тиймээс 
мэргэн эцэг эхчүүд хүүхэд бүрээ мөн өөрсдийгөө 
Их Эзэний Өөр дээр нь ир хэмээх урилгыг бүрэн 
дүүрэн хүлээн авахад чиглүүлэх боломж байгаа 
гэдгийг олж хардаг.

Жишээлбэл, хүүхдээс бардам зангаа хаяж, 
наманчлахыг шаардах тал дээр та нэг их 
амжилтад хүрэхгүй байж магадгүй. Өөрсдөдөө 
тохиолдож буй зүйлийг илүү харамгүй 
хуваалцахад хүүхдүүдээ ятгахыг та оролдож 
болно. Тэднээс өөрсдийгөө гэр бүл доторх 
хэн нэгнээс илүү дээр гэж бодохоо болихыг 
хүсэж болох юм. Гэвч тэгсэн тохиолдолд “Есүс 
Христэд итгэх итгэлээ бууруулж эхэлсэн” гэж 
тайлбарласан шинж тэмдгүүдтэй тулгарах 
болно.

Тэднийгээ ямархуу байлгахыг хүсэж буй тийм 
сүнслэг газарт гэр бүлээ удирдан чиглүүлэх 
мөн тэднийхээ хамт өөрийгөө тэнд байлгах 
түлхүүр гэж байдаг. Есүс Христ бол өөрсдийг нь 
хайрладаг Гэтэлгэгч юм гэдэгт итгэх итгэлдээ 
өсөхөд нь тэдэнд туслах үед тэд наманчлах 
хүслийг мэдрэх болно. Ингэснээр, даруу 

байдал бардам занг орлож эхэлнэ. Их Эзэн 
өөрсдөд нь юу өгснийг мэдэрч эхэлснээр тэд 
илүү өгөөмрөөр бусадтай хуваалцахыг хүсдэг 
болно. Нэр алдар эсвэл магтаал сайшаалын 
төлөө зөрчилдөх явдал багасна. Үзэн ядалтыг 
хайр шахан зайлуулна. Эцэст нь, Бенжамин 
хааны хөрвүүлсэн хүмүүсийн адилаар үргэлж 
сайныг үйлдэх хүсэл нь тэднийг нүгэл үйлдэх 
уруу таталтуудын эсрэг бат зогсдог болгоно. 
Бенжамин хааны хүмүүс “хилэнцийг үйлдэх 
хүсэлгүй” болсноо гэрчилсэн.3

Тиймээс Есүс Христэд итгэх итгэлийг барьж 
босгох нь гэр бүл, гэр орноо сүнслэг уналтаас 
татан авах эхлэл юм. Энэхүү итгэл нь сүнслэг 
уналтын шинж тэмдэг болгоны эсрэг номлож 
сэнхрүүлэхээс илүү наманчлахад хүргэх магадлал 
ихтэй байдаг.

Та үлгэр жишээ үзүүлснээр хамгийн сайнаар 
удирдан чиглүүлэх болно. Гэр бүлийн гишүүд 
болон бусад хүн таныг Есүс Христэд болон 
Түүний сайн мэдээнд итгэх итгэлдээ өсөж 
байгааг харах ёстой. Танд сүүлийн үед агуу 
тусламж өгөгдсөн. Сүм дэх эцэг эхчүүд маань 
гэр бүл, хувь хүмүүст зориулсан, сүнслэгээр 
өдөөгдсөн хөтөлбөрүүдээр адислагдсан. Та үүнийг 
ашигласнаар, өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ 
Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх 
болно.

Èтгэлдээ өсөх нь

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны Мормоны 
Номыг дахин унш гэсэн зөвлөгөөг дагаснаар 
таны Аврагчид итгэх итгэл нэмэгдсэн. Та 
Аврагчийг дурдсан хэсэг болон үгсийг сайтар 
тэмдэглэж авсан. Таны Есүс Христэд итгэх итгэл 
өсөн нэмэгдсэн. Таныг тунгаан бодож, итгэлээ 
өсгөх талаар үргэлж залбирч байх шийдвэрийг 
гаргаагүй цагт Есүс Христэд итгэх тэрхүү итгэл 
шинэ ургамал мэт хатаж гандах болно.

Таны итгэлдээ өсөх үлгэр жишээг таны гэр 
бүлийн бүх гишүүн одоо дагахгүй байж 
магадгүй. Гэвч залуу Алмагийн туршлагаас 
урам зориг аваарай. Тэрээр наманчлал, өршөөл 
эрж хайн шаналж байхдаа эцгийнхээ Есүс 
Христэд итгэх итгэлийг санасан. Таны хүүхдүүд 
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наманчлах гарцаагүй шаардлага гарсан үедээ 
таны Аврагчид итгэх итгэлийг санаж магадгүй 
билээ. Алма тийм нэгэн тохиолдлын талаар 
ийнхүү хэлсэн.

“Мөнхүү улиран тохиох дор би тийн зовлонд 
тамлагдаж, өөрийн олон нүглийн дурсамжиндаа 
тарчлагдаж байхдаа би, болгоогтун, би түүнчлэн 
дэлхийн нүглүүдийг цагаатгахаар, Бурханы 
Хүү, Есүс Христ гэгч нэгний ирэлтийн талаар 
хүмүүст эцгийнхээ бошиглохыг дуулснаа санав.

Эдүгээ, миний оюун энэ бодол дээр тогтож 
тунгаах зуур, би зүрх сэтгэлдээ хашхирч: Ай 
Есүс, Бурханы Хүү та, шаналлын гүнд буй, мөн 
үүрдийн үхлийн гинжээр ороогдсон намайг 
нигүүлсээч гэв.

Мөн эдүгээ, болгоогтун, би үүнийг бодмогц, би 
өвчнөө цаашид санаж чадсангүй; тийм ээ, би 
нүглүүдийнхээ санамжинд цаашид тарчлагдахгүй 
болов.”4

Õайраар залбирах нь

Итгэлээрээ өсөх таны үлгэр жишээнээс гадна гэр 
бүлээрээ хамтдаа залбирах нь гэр орноо ариун 
газар болгоход шийдвэрлэх нөлөө үзүүлж болно. 
Нэг хүн гэр бүлийнхээ залбирах дуу хоолой 
нь болж сонгогддог. Хэрэв залбирал нь сөгдөн 
сонсож буй хүмүүсийн өмнөөс үнэхээр Бурханд 
хандсан байвал тэдгээр бүх хүний дотор итгэл нь 
өсдөг юм. Тэд Тэнгэрлэг Эцэгт болон Аврагчид 
илэрхийлсэн хайрыг мэдэрч чадна. Залбирч 
буй хүн тэрхүү тойрогт сөгдсөн нэгнийг болон 
тусламж хэрэгтэй байгаа нэгнийг залбиралдаа 
дурдахад тэд бүгд түүний төлөөх болон гэр 
бүлийн гишүүн бүрээс гарч буй хайрыг мэдрэх 
боломжтой байдаг.

Гэр бүлийн гишүүд нэг гэрт амьдрахгүй байгаа ч 
гэсэн залбирал нь хайрын холбоосыг бэхжүүлж 
чаддаг юм. Гэр бүлдээ залбирах нь дэлхийн хаана 
ч хүрч чаддаг. Хол байгаа гэр бүлийн гишүүн 
маань яг надтай адил нэг цаг мөчид нэг юмны 
төлөө залбирдаг байсныг би нэг бус удаа мэдэж 
авч байсан. Миний хувьд “Хамтдаа залбирдаг 
гэр бүл хамтдаа байдаг” гэх эртний хэллэгийг 
“Хамтдаа залбирдаг гэр бүл хоорондоо хол байгаа 

ч гэсэн хамтдаа байдаг” гэж дэлгэрүүлмээр 
санагддаг.

Ýрт наманчлахыг заах нь

Бидний хэн маань ч төгс биш учраас бид амархан 
гомддог, тиймээс бид зөвхөн аль болох эрт, чин 
сэтгэлээсээ наманчилдаг байвал гэр бүлүүд маань 
ариун дагшин газар шиг болж чадна. Эцэг эхчүүд 
үлгэр жишээ үзүүлж чадна. Хорон үгс эсвэл 
муу бодлоо чин сэтгэлээсээ хурдхан наманчилж 
болно. “Намайг уучлаарай” гэх энгийн үгс шархыг 
эдгээж, өршөөл, хайрыг урьдаг.

Бошиглогч Иосеф Смит харгис дайралтын үед 
болон урвагчидтай тэр бүү хэл гэр бүлийн дотор 
санал зөрөлдөхөд хэрхэн харьцах талаар бидний 
дагах үлгэр жишээ байсан юм. Түрэмгийлэгч 
дахин дайрч магад гэдгийг мэдэж байсан ч тэрээр 
түргэн уучилж өршөөдөг байсан. Тэрээр уучлал, 
өршөөлийг хүсдэг байсан ба харамгүй өгдөг 
байсан.5

Íомлогчийн сүнсийг хөгжүүлэх нь

Мозаягийн хөвгүүд сайн мэдээг бүх хүнд санал 
болгох тал дээр шийдвэр төгс байлаа. Энэхүү 
хүсэл нь тэдний наманчлалтай холбоотой хувийн 
туршлагаас ундарч байсан юм. Тэд ямар ч хүн 
нүглийн хорт нөлөөний улмаас өөрсөдтэй нь адил 
зовж шаналах болно гэх бодлыг тэвчиж чадахгүй 
байлаа. Тиймээс тэд Есүс Христийн сайн мэдээг 
дайснууддаа санал болгохдоо олон жилийн 
туршид эсэргүүцэл, бэрхшээл, аюулд өртөж байв. 
Явцын дунд тэд Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан наманчлан, өршөөл хүртэж, баяр 
баясгалантай байгаа олон хүнээс баяр хөөрийг 
мэдэрсэн юм.

Бидний гэр бүлийн гишүүд ч гэсэн өршөөлийн 
баяр баясгаланг мэдрэхдээ сайн мэдээг бусадтай 
хуваалцах хүсэл нь өсөх болно. Ариун ёслолоос 
хүртэж, баптисмын гэрээгээ шинэчлэх үед 
ч хүртэл тэдэнд энэ мэдрэмж төрөх болно. 
Хүүхдүүд болон эцэг эхчүүд ариун ёслолын 
үйлчлэл дэх өршөөлийн баяр баясгаланг мэдэрдэг 
болсон үед номлогчийн сүнс гэр оронд маань 
өсөх болно. Бишрэл хүндэтгэлтэй байхын үлгэр 
жишээг үзүүлснээр эцэг эхчүүд болон хүүхдүүд 
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нэг нэгэндээ тэрхүү баяр баясгаланг мэдрэхэд 
тусалж чадна. Энэ баяр баясгалан бидний гэр 
орныг бүр номлогчийг бэлтгэх төв болгон 
хувиргаж чадна. Бүгд номлолд үйлчлэхгүй 
байж магадгүй ч бүгд өөрсдөд нь өршөөл, 
амар амгаланг авчирсан сайн мэдээг хуваалцах 
хүслийг мэдрэх болно. Мөн одоо бүрэн цагийн 
номлолд үйлчилж байгаа юу, үгүй юү гэдгээс 
үл шалтгаалан бүгд сайн мэдээг бусдад санал 
болгохдоо баяр баясгаланг мэдрэх боломжтой 
байх юм.

Àриун сүмд орох нь

Эцэг эх, хүүхдүүдийн аль алиных нь хувьд ариун 
сүм бол тэнгэрлэг газруудыг хайрлах хайрыг 
мэдрэх мөн үүнийг хүсэх нэгэн сайхан боломж 
юм. Энэ нь хүүхдүүдийг бага балчир байхад тэр 
тусмаа үнэн байдаг. Хүүхдүүд Христийн гэрэлтэй 
төрсөн байдаг. Бүр нялх хүүхэд хүртэл ариун 
сүм ариун болохыг мэдэрдэг. Эцэг эхчүүд балчир 
хүүхдүүддээ хайртай байдаг учраас ариун сүм 
нь хүүхдүүдээ мөнхийн гэр бүлдээ үүрд мөнх 
хайрлах болно гэсэн тэдний итгэл найдварын 
илэрхийлэл болдог юм.

Та бүгдийн зарим нь гэр орондоо ариун сүмийн 
зурагтай байгаа. Дэлхий даяарх ариун сүмийн 
тоо нэмэгдэх тусам олон эцэг эхийн хувьд ариун 
сүм баригдах газарт гэр бүлийнхээ хамт очих 
боломжтой болсон. Зарим нь ариун сүм баригдаж 
дууссаны дараа нээлттэй хаалганы арга хэмжээнд 
оролцох боломжтой болсон байгаа. Эцэг эхчүүд 
хүүхдүүдээсээ ариун сүмийн дэргэд байхад эсвэл 
дотор нь ороход юу мэдэрсэн тухай асууж болно.

Эцэг эх нь тус бүрдээ ариун сүм өөрсдийн 
нь хувьд ямар утга учиртай болох талаар 
гэрчлэлээ хуваалцаж болно. Ариун сүмд хайртай 
ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон ээжийгээ ариун 
сүмийн хувцсаа нямбайлан индүүдэж байхыг 
хардаг байсан тухайгаа ярих дуртай байлаа.6 Тэр 
бага байхдаа гэр бүлийнхнээ ариун сүм орохоор 
явж байгааг харж байсан дурсамжаасаа ярьж 
өгсөн юм.

Тэрээр Сүмийн ерөнхийлөгч болоод, долоо хоног 
бүрийн яг тэр өдөр ариун сүмд ордог байжээ. Тэр 
үргэлж аль нэг нас барсан өвөг дээдсийнхээ төлөө 

ариун сүмийн ажил хийдэг байсан. Энэ нь эцэг 
эхийнх нь үлгэр жишээнээс ихээхэн шалтгаалсан 
юм.

Ìиний гэрчлэл

Та гэр орноо Их Эзэн Есүс Христэд итгэх 
итгэлийн газар ба хайраар, Христийн цэвэр 
хайраар дүүргэгдсэн газар болгохоор хичээн 
зүтгэхдээ агуу их баяр баясгаланг олох болно. 
Сайн мэдээний Сэргээлт нь эгэл даруухан 
гэр оронд даруухан асуултын талаар тунгаан 
бодсоноор эхэлсэн бөгөөд энэ нь сайн мэдээний 
зарчмуудыг тогтоож, дагах үед бидний хүн нэг 
бүрийн гэр оронд үргэлжилж чадна. Энэ нь 
жаахан хүү байхаас минь эхлээд, миний найдвар 
болон гүн хүсэл байсаар ирсэн. Та бүгд ийм гэр 
орныг харж байсан. Та нарын ихэнх нь Их Эзэний 
тусламжтайгаар тэдгээрийг бий болгосон.

Зарим нь энэ адислалын төлөө бүхий л зүрх 
сэтгэлээ зориулсан боловч энэ нь өгөгдөөгүй. 
Миний та бүхэнд өгөх амлалт бол Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын нэг гишүүний надад 
өгсөн амлалт юм. Би төрөл садангийн маань 
хүмүүсийн заримынх нь хийсэн сонголтоос 
болж, ирэх дэлхийд бид хамт байж чадна гэдэгт 
эргэлзэж байна гэж түүнд хэлэв. Тэрээр миний 
санаж байгаагаар “Та буруу асуудалд санаагаа 
зовоож байна. Та зүгээр л селестиел хаант улсад 
орохуйц зохистой амьдар. Харин гэр бүлийн 
зохион байгуулалт таны төсөөлж байгаагаас ч 
гайхалтайгаар хийгдэх болно” гэж хэлж билээ.

Тэрээр аз жаргал бүхий энэ найдварыг мөнх 
бус амьдралд өөрсдийгөө болон гэр бүлийнхээ 
гишүүдийг мөнх амьдралд тэнцэхүйц болгохын 
төлөө чадах бүхнээ хийж буй бидний хэнд ч өгөх 
байсан гэдэгт би итгэдэг. Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөө бол аз жаргалын төлөвлөгөө гэдгийг 
би мэднэ. Түүний төлөвлөгөө нь гэр бүлээрээ 
үүрд хамт байхаар лацдан холбуулахын тулд чадах 
бүхнээ хийсэн бидний хүн нэг бүрд боломжтой 
байх болно гэдгийг би гэрчилж байна.

Иосеф Смитэд сэргээгдсэн санваарын түлхүүрүүд 
үл тасрах шугамаар ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсонд дамжин ирсэн гэдгийг би мэднэ. Энэ 
түлхүүрүүд өнөөдөр гэр бүлүүдийг лацдан холбох 
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боломжийг олгосон. Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн 
сүнсэн хүүхдүүд болох биднийг төгс хайраар 
хайрладаг гэдгийг би мэднэ. Бид Есүс Христийн 
Цагаатгалын ачаар наманчилж, цэвэршүүлэгдэх ба 
хайраар дүүрэн гэр бүлд бидний Тэнгэрлэг Эцэг, 
Түүний Хайрт Хүү Есүс Христийн хамт мөнхөд 
хамт амьдрахуйц зохистой байж чадна гэдгийг 
би мэднэ. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен .

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Ром 8:6.
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Би	одоо	Сүмийн	ерөнхий	эрх	мэдэлтэн,	бүсийн	
дал,	туслах	бүлгийн	ерөнхий	ерөнхийлөгчийн	
зөвлөлийг	танилцуулж,	дэмжүүлэн	батлуулах	
гэж	байна.

Рассэлл Марион 
Нэлсоныг бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгч, 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 хүн байвал мөн гараа өргөнө үү.

Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүдийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчид хэмээн дэмжин батлах саналыг оруулж 
байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид ахлагч Викторино А.Бабида, Л.Тодд Бадж, 
Петр М.Жонсон, Жон А.Маккун, Марк Л.Пэйс, 
Жэймс Р.Расбанд болон Бэнжамин М.З.Тай нарыг 
Бүсийн далын үйлчлэлээс чөлөөлөх саналыг 
оруулж байна.

Бидэнтэй хамт эдгээр ахын чин сэтгэлээсээ 
хийсэн үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж 
буй хүмүүс гараа өргөнө үү.

Бид Тэд Р.Каллистэр, Дэвин Г.Дуррант, Брайн 
К.Аштон ах нарт чин сэтгэлээсээ талархахын хамт 
Ням гаргийн ангийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлөөс чөлөөлөх саналыг оруулж байна.

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

Бид дараах Ерөнхий эрх мэдэлтэн далыг 
дэмжин батлуулах санал оруулж байна. Үүнд: 
Рубэн В.Аллиауд, Хорхэ М.Алварадо, Ханс 

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь

ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªÂËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªÂËªÕ
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ

2019 ÎÍÛ 4-Ð ÑÀÐÛÍ 6-ÍÛ ÁЯÌÁÀ ÃÀÐÃÈÉÍ ¯ÄÝÝÑ ÕÎÉØÈÕ ÕÓÐÀËÄÀÀÍ
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Т.Буум, Л.Тодд Буджэ, Рикардо П.Гимэнэз, Петр 
М.Жонсон, Жон А.Маккун, Жэймс Р.Расбанд, 
Бэнжамин М.Тай болон Алан Р.Вокэр нар юм.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид дараах хүмүүсийг Бүсийн далаар дэмжин 
батлахыг санал болгож байна. Соломон Л.Аличэ, 
Гиэрмо А.Алварэз, Дарэн Р.Барни, Юлиус 
Ф.Барриэнтос, Жэймс Х.Бэккэр, Кэвин Г.Браун, 
Марк С.Брайс, А.Маркос Кабрал, Дунстан Г.Б.Т. 
Чадамбука, Алан С.К.Чунг, Кристэн С.Чигбунду, 
Пол Н.Клэйтон, Карим Дэл Валл, Хироюки 
Домон, Мэрнард П.Донато, Марк Д.Эдди, Закари 
Ф.Эванс, Хэнри Ж.Айринг, Бага Садэл Фа’алого, 
Дэвид Л.Фришнэкт, Жон Ж.Галлэго, Эфрайн 
Р.Гарсиа, Робэрт Гордон, Марк А.Готтфрэдсон, 
Томас Ханни, Майкл Ж.Хэсс, Глэнн М.Холмс, 
Ричард С.Хатчинс, Тито Илбанэз, Акинори Ито, 
Жэрэми Р.Жагги, Кэлли Р.Жонсон, Кристофэр 
Хьюнсу Ким, Х.Моронай Клайн, Инокэ Ф.Купу, 
Стивэн Чи Конг Лай, Виктор Д.Латтаро, Тармо 
Лэпп, Ицкоатл Лозано, Кэвин Ж.Литгөү, Эдгар 
П.Монтэс, С.Ифрам Мзэйн, Луис С.П.Куэрос, 
Инфаномэзана Расолондрайбэ, Эдуардо Рэзэк, 
Томас Г.Роман, Рамон Э.Сармиэнто, Жонатан 
С.Шмитт, Вай Сикахэма, Дэнэлсон Силва, Луис 
Спина, Карлос Г.Суффэрт, Вой Р.Таэоали, Сэржио 
Р.Варгас, Маркус Зэрсэ.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид Марк Л.Пэйсийг Ням гаргийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчөөр, Милтон да Роча Камаргог 
нэгдүгээр зөвлөхөөр, Жан Эрик Ньюманыг 
хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжин батлах 
санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөж болно.

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

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Ерөнхийлөгч Нэлсон, дэмжин батлах ажлыг 
явуулж дуусгалаа. Дэвшүүлсэн аль нэгэн саналд 
татгалзсан хүмүүсийг гадасны ерөнхийлөгчтэйгөө 
холбогдоно уу хэмээн урьж байна.

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

Бид одоо шинэ Далын ерөнхий эрх мэдэлтнүүдийг 
болон Ням гаргийн ангийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхнийг индэр дээр гарч 
ирэн, суудлаа эзлэхийг урьж байна. 
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Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн Тэргүүн Зөвлөлд

Хүндэт ах нар аа, Сургаал ба Гэрээний 120-р 
хэсэг дэх илчлэлтээр Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр 

Төлөөлөгчийн Чуулга, 
Тэргүүлэх Бишопын 
Зөвлөлөөс бүрддэг 
Аравны нэгийн 
хуваарилалтын зөвлөл 
нь Сүмийн хөрөнгийн 
зарцуулалтад 
зөвшөөрөл олгодог. 
Сүмийн байгууллагууд 
батлагдсан төсөв, 
журам, удирдамжийн 
дагуу мөнгөн санг 
зарцуулдаг.

Мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Сүмийн 
аудит нь Сүмийн бусад албанд харьяалагддаггүй, 

бие даасан алба бөгөөд хүлээн авсан хандив, 
зарцуулсан зарлагын талаар үндэслэлтэй баталгаа 
гаргах, Сүмийн өмч хөрөнгийг хадгалж хамгаалах 
зорилгоор аудитын шалгалт хийх үүрэгтэй.

Сүмийн аудитын хийсэн шалгалтад үндэслэн, 
2018 онд Сүмийн бүх хүлээн авсан бодит хандив, 
гаргасан зарлага, эд хөрөнгө нь Сүмээс баталсан 
төсөв, журам, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл 
ажиллагааны дагуу хийгдсэн хэмээн үзэж байна. 
Сүм гишүүддээ төсвийнхөө хүрээнд амьдрах, өр 
тавихаас зайлсхийх, шаардлагатай үед ашиглах 
хадгаламжтай байхыг заадаг тогтсон зарчмаа 
баримталдаг.

Хүндэтгэсэн,
 Сүмийн аудитын алба
 Кэвин Р.Жэргэнсэн
 Захирал

 

Сүмийн аудитын албаны 2018 оны тайлан

Ñ¯ÌÈÉÍ ÀÓÄÈÒÛÍ ÀËÁÀÍÛ ЗÀÕÈÐÀË
КÝÂÈÍ Ð.ÆÝÐÃÝÍÑÝÍ
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Бурханыг	болон	хөршөө	хайрлах	нь	
тохинууллын	болон	гэр	оронд	төвлөрсөн,	Сүмээс	
дэмжсэн	сургаалыг	судлахын	мөн	Хүндэтгэлийн	
өдрийн	сүнслэг	шүтлэг	бишрэлийн	болон	
авралын	ажлын	сургаалын	үндэс	суурь	юм.

Ах, эгч нар минь 
ээ, 71 жилийн өмнө 
буюу 1948 онд би 
Англид номлогч 
байсан мөн 44 
жилийн өмнө Канад 
Торонто Номлолын 
ерөнхийлөгч болж, 
эхнэр Барбаратайгаа 
хамт гэр бүлээ Канад 
руу авч явж байсан 
гэдэгтээ итгэхэд 
бэрх байна. Би 

тэнд үйлчилж байхдаа 1976 оны 4-р сард Далын 
нэгдүгээр чуулгад мөн 1985 онд гэнэт Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгад дуудагдсан юм. Өмнөх 
дуудлагуудаасаа буудаг байсан бол харин одоо 
Арван хоёроос буух боломжгүй. Гэхдээ Их Эзэний 
надаар хийлгүүлэхээр дуудсан бүх зүйлийг хийж 
дууссаны дараа л ийн буух өдөр надад ирээсэй 
хэмээн би залбирч байна.

Сүүлийн 43 жилийн туршид ерөнхий эрх 
мэдэлтнээр үйлчилсэн цаг хугацаагаа мөн 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд тохинуулах сайхан 
аз завшаанаа эргэцүүлэн бодох үед Тэрээр Өөрийн 
бүх хүүхдийг амьдралдаа амар амгалан, баяр 
баясгалан, аз жаргалыг олоосой хэмээн хүсдгийг 
илүү бүрэн дүүрэн ухааран ойлгосон юм.

Бошиглогч Лихай “баясгалантай байж болохын 
тулд [эрэгтэй, эмэгтэй] хүмүүн байх бөлгөө”1 
хэмээн заасан. Энэ амьдралд ядуурал, дайн дажин, 

байгалийн гамшиг тохиолдон, ажлын байр, эрүүл 
мэнд, гэр бүлийн харилцаанд учрах саад тотгор 
зэргийг оролцуулаад яагаад амар амгалан, баяр 
баясгалан, аз жаргал амсдаггүй олон шалтгаан 
бий.

Гэхдээ бид энэ дэлхий дээрх амьдралд маань 
нөлөөлдөг энэхүү гаднын хүчин зүйлүүдийг 
хяналтдаа байлгаж чадахгүй ч тойрон хүрээлэх 
дэлхийн асуудлуудаас үл хамааран, Их Эзэн Есүс 
Христийн үнэнч шавь болохыг хичээх үедээ амар 
амгалан, баяр баясгалан, аз жаргалыг олж чадна.

Нэгэн удаа манай нэг хүүхэд “Аав аа, би селестиел 
хаант улсад орж чадахгүй байх аа” гэж хэлэв. 
Би “Тэнгэрлэг Эцэг биднээс өдөр бүр хамгийн 
сайнаараа хийхийг л хүсдэг” гэж хариулсан юм. 
Ах, эгч нар аа, өдрөөс өдөрт хамгийн сайнаараа 
хий. Тэгэх юм бол Тэнгэрлэг Эцэг таны хэн 
болохыг мэддэг мөн таныг хайрладаг болохыг нэг 
л мэдэхэд та ухааран ойлгосон байх болно. Харин 
та үүнийг мэдвэл, үнэхээр мэдэх юм бол таны 
амьдрал жинхэнэ зорилго, утга учиртай болж, та 
баяр баясгалан, амар амгалангаар бялхах болно.

Аврагч Дэлхийн Гэрэлийн хувиар “Надад итгэдэг 
хүн [бүрийг] харанхуйд байлгахгүй”2 хэмээн 
хэлсэн.

“Есүс Христ бол Эцэгээс өгөгдсөн нэр болой, мөн 
түүгээр [бид] аврагдаж болох өөр нэр өгөгдсөн нь 
үгүй;

Иймийн тул, Эцэгээс өгөгдсөн нэрийг бүх хүмүүн 
өөрсөд дээрээ авах ёстой.”3

Судрууд бидэнд Сатан хүмүүсийг харанхуй 
руу хөтлөхийг хүсдэг гэдгийг заадаг. Тэр Есүс 
Христийн үнэнийг болон сайн мэдээний гэрлийг 

Есүс Христийн үнэн, цэвэр хийгээд 
энгийн сайн мэдээ
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хаахын тулд чадах бүхнээ хийдэг. Лихайн 
хүүхдүүддээ заасанчлан, чөтгөр “бүх хүмүүн 
өөрийн адил зовлонт байж болохыг эрэлхийлдэг 
бөлгөө.”4 Хэрэв “үхэшгүй байдал хийгээд мөнх 
амьдралыг [эрэгтэй, эмэгтэй] хүмүүнд тохиолгон 
авчрах”5 нь Тэнгэрлэг Эцэгийн “ажил мөн …
алдар суу” бол, Люсиферийн “ажил” нь Бурханы 
хүүхдүүдэд зовлон, эцэс төгсгөлгүй уй гашууг 
авчрах явдал юм. Гэм нүгэл, алдаа зөрчил бидний 
амьдрал дахь Христийн Гэрэлийг бүдгэрүүлдэг. 
Тиймээс амар амгалан, баяр баясгалан, аз 
жаргалыг авчирдаг Христийн Гэрэлд илүү ихээр 
умбах нь бидний зорилго юм.

Сүүлийн 18 сарын хугацаанд Их Эзэн бошиглогч, 
төлөөлөгчдөдөө хэд хэдэн гайхалтай өөрчлөлт 
хийхэд сүнсээр нөлөөлсөн. Гэхдээ эдгээр 
өөрчлөлтийг хийх болсон сүнслэг зорилгыг 
өөрчлөлт хийгдэх гэж байгаа явдалд хөөрцөглөж 
байж алдах вий гэдэгт миний санаа зовж байна.

Жозеф Ф.Смит “Есүс Христийн үнэн, цэвэр 
хийгээд энгийн сайн мэдээ сэргээгдсэн. Үүнийг 
дэлхий дээр авч үлдэх нь бидний үүрэг”6 хэмээн 
хэлсэн билээ. Тэр мөн цааш нь үнэн, цэвэр 
хийгээд энгийн сайн мэдээ бол “Христийн аврагч 
сургаал”7 хэмээсэн.

Итгэлийн тунхагт бошиглогч Иосеф Смит 
“Христийн Цагаатгалаар дамжин Сайн мэдээний 
хуулиуд хийгээд ёслолуудад дуулгавартай 
байснаар бүх хүн төрөлхтөн аврагдана”8 хэмээн 
заасан.

Сайн мэдээний анхны зарчмууд бол Их Эзэн 
Есүс Христэд итгэх итгэл, наманчлал, усанд 
умбуулалтаар баптисм хүртээх, Ариун Сүнсний 
бэлэг хүлээн авах болон эцсийг хүртэл тэвчих 
явдал юм. Түүний ах Хайрум “ Тэдэнд дахин 
дахин номло: тэдгээрийн талаарх шинэ үзэл 
санаанууд болон нэмэлт ойлголт та нарт илчлэгдэх 
болно. Та нар тэдгээрийн тухай ойлголтоо 
нэмэгдүүлж, тэдгээр нь та нарт илүү тодорхой 
болно. Тэгвэл та нар [ѳѳрсдийнхѳѳ] зааж байгаа 
хүмүүст тэдгээрийг илүү тодорхой ойлгуулах 
боломжтой болно”9 хэмээн заасан.

Бидний хувьд Сүмийн сүнслэг зорилгыг олж 
харах хамгийн сайн арга зам бол Христийн үнэн, 

цэвэр хийгээд энгийн сургаалын дагуу амьдарч, 
Аврагчийн “Чи Их Эзэн Бурханаа бүх зүрх 
сэтгэлээрээ … хайрлах ёстой. Чи хөршөө өөр 
шигээ хайрлах ёстой”10 гэсэн хоёр агуу зарлигийг 
амьдралдаа хэрэгжүүлэх явдал юм.

Энэ хоёр зарлигт дуулгавартай байх нь илүү их 
амар амгалан, баяр баясгаланг мэдрэх арга замыг 
өгдөг. Бид Их Эзэнийг хайрлан, Түүнд үйлчилж 
мөн хөршөө хайрлаж, тэдэнд үйлчлэх юм бол 
аяндаа өөр хаанаас ч авах боломжгүй аз жаргалыг 
илүү их мэдэрдэг.

Бурханыг болон хөршөө хайрлах нь тохинууллын 
болон гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн 
сургаалыг судлахын мөн Хүндэтгэлийн өдрийн 
сүнслэг шүтлэг бишрэлийн болон Халамжийн 
нийгэмлэг, ахлагчдын чуулгын дэмжлэг 
тусламжтайгаар хөшигний хоёр талд явагдаж 
буй авралын ажлын сургаалын үндэс суурь юм. 
Эдгээр нь бүгд Бурханыг болон хөршөө хайрлах 
тэнгэрлэг зарлигууд дээр үндэслэгддэг. Үүнээс 
илүү анхан шатны, илүү үндэслэлтэй, илүү энгийн 
зүйл гэж байх уу?

Үнэн, цэвэр хийгээд энгийн сайн мэдээний 
төлөвлөгөөний дагуу амьдрах нь бэлэвсэрсэн 
эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, өнчин хүүхдүүд, 
ганцаардсан, өвдсөн, ядуу хүмүүс дээр очих илүү 
их цаг завыг бидэнд гаргаж өгөх болно. Бид Их 
Эзэнд болон хөршдөө үйлчилснээр амьдралдаа 
амар амгалан, баяр баясгалан, аз жаргалыг олох 
болно.

Сайн мэдээг гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс 
дэмжсэн арга замаар судалж, суралцахыг 
онцолсон Хүндэтгэлийн өдрийн өөрчлөлт нь 
гэрийнхээ хананууд дотор сүнслэг, Бурханд үнэнч 
байдлаа шинэчлэх боломжийг олгодог. Үүнээс 
илүү энгийн, хялбар, гүн гүнзгий зүйл юу байх 
билээ? Ах, эгч нар аа, гэр бүлийнхээ дотор сайн 
мэдээнээс суралцаж, заах нь амьдралдаа баяр 
баясгалан, аз жаргалыг олох чухал арга зам 
гэдгийг та нар харж байна уу?

Аврагч Хүндэтгэлийн өдрийн тухай, “Учир нь 
үнэнээр энэ бол хөдөлмөрүүдээсээ амрахаар, 
мөн Бүхний Дээдэд чи бүхнээ зориулахаар чамд 
өгөгдсөн өдөр юм”11 хэмээн хэлсэн. Тэрээр цааш 
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нь “баяр баясгалан хийгээд залбир[лаар] баяр 
хөөр чинь дүүрэн байж болохын тулд … эдгээр 
зүйлүүдийг та нар талархалтайгаар, баяр хөөртэй 
зүрх сэтгэл хийгээд, дүр төрхтэйгөөр … [мөн] 
баяртай зүрх сэтгэл хийгээд хөгжил хөөртэй дүр 
төрхтэйгөөр хий”12 гэж хэлсэн.

Энэ илчлэлтийн зарим түлхүүр үгийг анхаарна 
уу. Тухайлбал: баяр	баясгалан,	баяр	хөөр,	
талархалтай,	баяр	хөөртэй	зүрх	сэтгэл,	
баяртай	зүрх	сэтгэл	хийгээд	хөгжил	хөөртэй	
дүр	төрхтэй. Миний хувьд энэ нь Хүндэтгэлийн 
өдрийг сахихад нүүр царайнд маань инээмсэглэл 
тодрох ёстой гэсэн утгатай.

Бид илүү дээд, илүү ариун арга замаар 
тохинуулахдаа Сүмийн цуглаанд ирсэн хүн нэг 
бүрийг, ялангуяа шинэ гишүүд, зочдыг мэндчилэн 
угтах нь ямар чухал болохыг эргэцүүлэн 
бодоорой. Бид бүгдээрээ дуулал дуулж, ариун 
ёслолын залбирлын үгийг зүрх сэтгэл, оюун 
ухаанаа нээж, чих тавин сонсох ёстой.

Манай мацгийн болон гэрчлэлийн цуглааныг 
бишопын зөвлөлийн гишүүн удирдан явуулдаг 
бөгөөд тэр аз жаргалын төлөвлөгөөний тухай 
болон Христийн үнэн, ариун, энгийн сайн мэдээн 
дээр төвлөрсөн, богинохон гэрчлэлийг хуваалцдаг. 
Бусад нь ч гэсэн тэр үлгэр жишээг дагах ёстой. 
Бид түүх юм уу аяллын адал явдлаа хуваалцах өөр 
бусад зохих газар бий гэдгийг санах нь зүйтэй. 
Өөрсдийн гэрчлэлийг энгийн бөгөөд Христийн 
сайн мэдээн дээр төвлөрүүлбэл гэрчлэлээ нэг 
нэгэнтэйгээ хуваалцах үед Тэрээр биднийг 
сүнслэг байдлын хувьд шинэчлэх болно.

Үр дүнтэй тохинууллыг биднийг хайрладаг 
Бурханыг болон хөршөө хайрлах хайрын 
дурангаар харах хамгийн сайн. Энгийнээр хэлэхэд, 
бид Тэнгэрлэг Эцэгээ болон Түүний хүүхдүүдийг 
хайрладаг болохоор тохинуулдаг. Бид тохинууллаа 
энгийн байлгаж чадах юм бол тохинууллын хүчин 
чармайлт маань илүү амжилттай байна. Ихэнх 
баяр баясгалан амьдрал дахь энгийн зүйлсээс 
ирдэг тул Бурханы хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд 
итгэл хийгээд хүчирхэг гэрчлэлийг хөгжүүлэхийн 
тулд хүлээн авсан аль нэгэн өөрчлөлтөд өөр олон 
зүйл нэмж оруулах хэрэгтэй гэж бодохоос бид 
болгоомжилбол зохино.

Нэмэлт хурал, хүлээлт, шаардлагыг оруулж, яршиг 
төвөгтэй болгохгүй байцгаая. Энгийн байлга. 
Энэхүү энгийн байдлаас та нар миний хэлээд 
байгаа амар амгалан, баяр баясгалан, аз жаргалыг 
олох болно.

Гарын авлага 2-т дурдсанчлан, олон жилийн турш 
Сүмийн удирдлагын зорилго тодорхой бөгөөд 
энгийн үр дүн байсаар ирсэн. Одоо би үүнээс эш 
татъя.
 

“Гишүүн бүрийг санваарын бүх чухал ёслолыг 
хүлээн авч, ёслолуудтай холбоотой гэрээнүүдийг 
сахин, өргөмжлөл, мөнх амьдралд тэнцэхүйц 
байхад нь удирдагчид дэмжих ёстой.
 
Насанд хүрэгчид: Насанд хүрэгч бүрийг ариун 
сүмийн ёслолуудыг хүлээн авахуйц зохистой 
байхад нь дэмж. Эцэг өвгөдөө олж тогтоон, 
тэдний төлөө ариун сүмийн орлон гүйцэтгэх 
ёслолуудыг гүйцэтгэх хэрэгтэйг тэдэнд заа.
Өсвөр үеийнхэн: Мелкизедек санваарыг 
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болон ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээн авч, 
бүрэн цагийн номлолд үйлчлэхэд бэлтгэн, зөв 
зохистой байхад нь залуу эрэгтэй бүрд тусал. 
Ариун сүмийн гэрээнүүдийг байгуулж, сахин, 
ариун нандин ёслолуудыг хүлээн авахуйц 
зохистой байхад нь залуу эмэгтэй бүрд тусал. Ач 
холбогдолтой үйл ажиллагаануудад оролцуулах 

замаар өсвөр үеийнхнийг хүчирхэгжүүл.
 
Нийт гишүүд: Хүмүүсийг аврах, гэр бүлүүдийг 
болон Сүмийн нэгжүүдийг бэхжүүлэх, 
санваартнуудын үйл ажиллагааг сайжруулан, 
хөрвүүлэх болон гишүүдийг идэвхтэй хэвээр 
байлгах, идэвхжүүлэх замаар Израилийн угсааг 
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цуглуулахын төлөөх санваарын болон туслах 
бүлгүүдийн удирдагчид, тойргийн зөвлөл, 
тойргийн болон бүрэн цагийн номлогчид, 
гишүүдийн хамтын хүч чармайлтыг зохицуулахад 
тусал. Өөрсдийгөө төдийгүй гэр бүлээ хэрхэн 
ханган тэтгэхийг мөн ядууст болон тусламж 
хэрэгтэй хүмүүст Их Эзэний арга замаар хэрхэн 
туслахыг заа”13 хэмээн олон жилийн туршид 
Сүмийн удирдлагын зорилгын үр дүн тодорхой 
бөгөөд энгийн байсан.

Сүмд үйлчилсэн явдал маань намайг олон 
гайхалтай, онцгой сүнслэг туршлагаар адисалсан. 
Их Эзэн Өөрийн зорилгыг гүйцэлдүүлэхээр 
Өөрийн Сүмийг удирддаг гэдгийг би гэрчилнэ. Би 
өөрийн чадавхаас хол давсан тэнгэрлэг удирдамж 
зааврыг авч байсан. Миний хувьд сайн мэдээний 
дагуу амьдардаг амьдралын баяр баясгалан бол 
Есүс Христийн үнэн, цэвэр, энгийн сургаал 
хийгээд сайн мэдээн дээр төвлөрч байсан.
Би Спэнсэр В.Кимбаллаас эхлэн Рассэлл 
М.Нэлсон хүртэлх Сүмийн зургаан бошиглогч, 
ерөнхийлөгчийн түлхүүр, удирдлаган доор 
үйлчилсэн. Тэдний хүн нэг бүр Бурханаар 
сонгогдсон бошиглогч байсныг би гэрчилж 
байна. Тэд Сүмийн талаар болон Христийн сайн 
мэдээ, сургаалын талаар нэн чухал зарчмуудыг 
бидэнд заасан. Ерөнхийлөгч Нэлсон Их Эзэний 
ажлыг маш хурдацтай урагшлуулж байна. Тэр 

төлөөлөгчдийн дундаас ганцаараа надаас ахмад 
настай нь бөгөөд түүнийг гүйцэх нь надад хэцүү 
байгаа тул би “маш хурдацтай” гэж байгаа 
юм. Түүнд санваарын түлхүүрүүд, Бурханы 
бошиглогчийн нөмрөг байгааг би гэрчилж байна. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон Есүс Христийн үнэн, цэвэр 
хийгээд энгийн сайн мэдээг заадаг. Есүс бол 
Христ бөгөөд энэ бол Түүний Сүм гэдгийг би Есүс 
Христийн нэрээр даруухан гэрчилж байна, амен. 
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Бид	үнэнийг	зөвхөн	өөрсдийн	логик	ухаанаар	бус	
Сүнсний	намуухан,	зөөлөн	дуугаар	ялган	таньж	
сурах	хэрэгтэй.

Ах, эгч нар аа, 
Их Эзэн бидэнд 
“судлахаар мөн тэрчлэн 
итгэлээр суралцахыг 
эрэлхийлэхийг”1 ахин 
дахин хэлсэн билээ. 
Бид гэрэл болоод 
ойлголтыг зөвхөн 
оюун ухааны логик 
сэтгэлгээгээрээ бус 
мөн Ариун Сүнсний 
удирдамж, өдөөлтөөр 
хүлээн авдаг.

Мэдлэгийн энэ нэмэлт эх сурвалж үргэлж миний 
амьдралын нэг хэсэг байгаагүй.

Миний хайрт эхнэр Айрийн бид хоёр 31 жилийн 
өмнө гэр бүл болоод удаагүй байхдаа Сүмд 
нэгдсэн. Бид хоёр хоёулаа Колумбид өссөн ч 
гэрлээд хэдхэн сар болсныхоо дараа ажлаас минь 
шалтгаалаад Германд амьдрахаар болов. Бид маш 
залуухан мөн асар их найдвар, хүлээлттэй байсан 
бөгөөд энэ нь бидний хувьд сэтгэл хөдөлгөм, аз 
жаргалтай үе байлаа.
 

Намайг ажилдаа анхаарч байх хооронд хэрхэн 
мөн хэзээ гэдгийг нь мэдэхгүй ч бид тэнгэрээс 
ямар нэгэн захиас хүлээн авна гэдгийг Айрийн 
мэдэрсэн. Тиймээс тэрээр нэвтэрхий толь, тоос 
сорогч, хоолны ном, гал тогооны хэрэгсэл гэх 
мэт янз бүрийн зүйлийг айлаас айл дамжин яван 
борлуулдаг хүмүүсийг гэртээ оруулж эхэлсэн 
бөгөөд тэр онцгой захиасаа үргэлж хүлээдэг байв.

Нэгэн орой эхнэр маань бараан хослолтой хоёр 
залуу хөвгүүнийг хаалга тогшиход тэднийг оруул 
гэсэн тодорхой, онцгой мэдрэмж хүлээн авснаа 
надад хэлсэн юм. Тэд Бурханы тухай түүнтэй 
ярилцахыг хүсэж байгаа ч намайг гэртээ ирсний 
дараа буцаж ирнэ гэж эхнэрт маань хэлсэн байв. 
Энэ нь хүсэн хүлээж байсан тэр захиас байж 
болох уу?

Тэд бидэн дээр ирдэг болсон бөгөөд тэдний 
заавраар бид судраас уншиж, Есүс Христийг 
бидний Аврагч, Гэтэлгэгчийн хувиар ямар чухал 
болохыг ойлгосон юм. Удалгүй бид нялх байхдаа 
баптисм хүртсэндээ харамссан бөгөөд энэ нь 
өөрсдөө ухамсарлан байгуулсан гэрээ байгаагүй. 
Гэхдээ дахин баптисм хүртэх нь энэ шинэ Сүмийн 
гишүүд болно гэсэн үг байсан бөгөөд тиймээс 
бид эхлээд үүний тухай бүгдийг ойлгож авах нь 
үнэхээр хэрэгтэй байлаа.

Гэвч номлогчдын ярьж байсан Мормоны Ном, 
Иосеф Смит болон авралын төлөвлөгөө бүгд үнэн 
бол бид үүнийг хэрхэн мэдэж болох вэ? Үнэндээ 
“тэднийг үр жимсээр нь таних болно”2 гэдгийг бид 
Их Эзэний үгээс ойлгож авсан. Тиймээс бид маш 
шат дараалалтай аргаар өөрсдийн логик ухаанаар 
тэдгээр үр жимсийг хайн, Сүмийг шинжлэн 
судалж эхэлсэн юм. Бид юу олж харсан бэ? Бид 
дараах зүйлийг харсан.

• Бид энэ амьдралд зовлон, шаналлаас гадна 
баяр хөөрийг мэдрэх ёстойгоо ойлгосон 
нөхөрсөг, аз жаргалтай хүмүүс, гайхалтай гэр 

Мэдлэгийг Сүнсээр эрэлхийлэх нь
ÄÀËÛÍ
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бүлүүд байдгийг харсан.
• Сүмд цалин хөлс авдаг шүтлэгтэн байхгүй, 

харин гишүүд нь даалгавар, үүрэг хариуцлагыг 
өөрсдөө хүлээн авдгийг харсан.

• Сүмд Есүс Христ болон гэр бүл бүх зүйлийн 
төвд байдаг бөгөөд гишүүд нь сард нэг удаа 
мацаг барин, ядууст болон тусламж хэрэгтэй 
нэгэнд туслахаар хандив өгдөг мөн эрүүл дадал 
хэвшлийг дэмжин, хорт бодисоос татгалзахыг 
заадгийг харсан.

Түүнээс гадна:
• Бидэнд хувийн өсөлт хөгжил, боловсрол, 

шаргуу хөдөлмөр болон бие даах чадвар дээр 
анхаарал тавьдаг нь таалагдсан.

• Бид гайхалтай хүмүүнлэгийн тусламжийн 
хөтөлбөрийн тухай мэдэж авсан.

• Бас гайхалтай дуу хөгжимтэй, гүн гүнзгий 
сүнлэг зарчим хуваалцдаг Ерөнхий чуулган нь 
бидэнд гүн сэтгэдэл төрүүлсэн юм.

Энэ бүх зүйлийг олж хараад, бид Сүмээс 
ямар нэгэн муу зүйл олж чадсангүй. Харин 
ч эсрэгээрээ, харсан бүх зүйл маань бидэнд 
таалагдсан юм. Гэсэн ч бид баптисм хүртэх эсэхээ 
шийдэж чадахгүй л байв. Учир нь бид баптисм 
хүртэхээсээ өмнө бүхнийг мэдэхийг хүсэж байв.

Гэвч шийдэмгий бус байдалд маань ч гэсэн 
Их Эзэн биднийг тэвчээртэй бэлтгэж, биднийг 
төлөвшүүлж, үнэнийг зөвхөн өөрсдийн логик 
ухаанаар бус зүрх сэтгэлд маань онцгойлон ярьдаг 
Сүнсний намуухан, зөөлөн дуугаар ялган таньж 
сурах хэрэгтэйг ойлгоход тусалсаар байсан.

Биднийг 10 сар сайн мэдээг судалсны дараа нэгэн 
орой Мозая 18-ын “Мөн нэг нэгнийхээ ачааг 
хөнгөн байж болохын тулд … тийм ээ, тайтгарал 
хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад, … хэрэв энэ 
нь та нарын зүрхний хүслэн байх аваас, … Их 
Эзэний нэрээр баптисм хүртэхэд юу нь та нарт 
болохгүй байх билээ?”3 гэхийг уншиж байхад тэр 
дуу хоолой болон үүний үр дүн болох мэдрэмж 
төрсөн.

Мормоны Номын тэр хэсэг бидний зүрх сэтгэл, 
бодгаль руу нэвтрэн орж, баптисм хүртэхгүй 
байх ямар ч шалтгаан байхгүй гэдгийг бид гэнэт 
мэдэрч мөн мэдсэн юм. Эдгээр шүлэгт дурдагдсан 

хүсэл бидний зүрх сэтгэлийн гүн дэх хүсэл байсан 
бөгөөд энэ нь үнэхээр чухал зүйл байсан. Бид аль 
хэдийн хангалттай мэдэж авсан байсан тул бүх 
зүйлийг ойлгохоос илүү чухал зүйл бас байв. Бид 
хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ удирдан залах мутарт 
үргэлж найдаж байсан бөгөөд Тэр үргэлжлүүлэн 
биднийг удирдах болно гэдэгт итгэлтэй байлаа.

Тиймээс яг тэр өдөр бид баптисмын өдрөө 
товлож, удалгүй баптисм хүртсэн юм!
 

Тэр туршлагаас бид юу ухаарсан бэ?

Нэгдүгээрт, хайрт Тэнгэрлэг Эцэгтээ бүрэн дүүрэн 
итгэж болно гэдгийг бид мэдэж авсан. Тэр бидний 
ямар хүн болж чадахыг мэддэг тул үргэлж тийм 
хүн болоход маань бидэнд тусалдаг. Түүний 
хэлсэн “Учир нь болгоогтун, би хүмүүний үрст 
шат шатаар, дүрэм дүрмээр, энд бяцхан мөн тэнд 
бяцханыг өгөх болно; мөн миний дүрмүүдийг 
анхааран сонсох, мөн миний зааварт чих тавих 
тэд адислагдсан болой, учир нь тэд мэргэн ухаанд 
суралцах болно; өөрөөр хэлбэл хүлээн авах түүнд 
би илүүг өгөх болно…”4 хэмээх үгэнд гүн гүнзгий 
үнэн байдгийг бид баталсан.

Хоёрдугаарт, өөрсдийн логик ухаанаас гадна 
мэдлэг олж авах өөр арга зам бидэнд удирдамж, 
ойлголтыг өгч чадна гэдгийг бид ойлгосон. Энэ нь 
бидний зүрх сэтгэлээс гадна оюун санаанд ярьдаг 
Түүний Ариун Сүнсний намуухан, зөөлөн дуу 
хоолой юм.

Би энэ зарчмыг өөрсдийн харах чадвартай 
харьцуулах дуртай. Тэнгэр дэх Эцэг маань бидэнд 
нэг бус, харин хоёрын хоёр нүд заяасан. Бид ганц 
нүдээр хангалттай сайн харж чадах ч хоёр дахь 
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нүд маань бидэнд өөр талаас харах боломжийг 
өгдөг. Харин хоёр харах өнцөг хоёулаа нийлж, 
бидний тархинд очсоноор бидний эргэн тойрны 
гурван хэмжээст дүрсийг үүсгэдэг.

Үүнтэй адил, биеийн болон сүнслэг хүчин 
чадавхаар маань дамжуулан мэдээллийн хоёр эх 
сурвалжийг бидэнд өгсөн. Бидний оюун ухаан бие 
махбодын мэдрэхүйгээр болон бодох чадвараар 
дамжуулан нэг ойлголтыг өгдөг. Гэвч Эцэг Ариун 
Сүнсний бэлгээр дамжуулан бидэнд хоёр дахь 
харах өнцгийг өгдөг бөгөөд энэ нь Түүнээс шууд 
ирдэг учраас хамгийн чухал агаад үнэн юм. 
Гэхдээ Сүнсний шивнээ ихэнхдээ маш намуухан 
байдаг тул олон хүн тэр нэмэлт эх сурвалжийн 
талаар ухамсарлан ойлгодоггүй.

Энэ хоёр харах өнцөг бидний бодгальд нэгдсэнээр 
яливаа зүйлийг яг байгаа бодит байдлаар нь 
харуулдаг нэгэн бүрэн гүйцэд дүр зургийг бий 
болгодог. Үнэндээ, Ариун Сүнсний энэхүү 
нэмэлт өнцгөөр дамжуулан бид оюун санааныхаа 
ойлголтоор буулган хардаг зарим “бодит зүйлийг” 
хуурамч эсвэл илт худал болохыг илрүүлэх 
боломжтой. Моронайн “Ариун Сүнсний хүчээр 
та нар бүх зүйлийн үнэнийг мэдэж болно”5 гэсэн 
үгийг санаарай.

Сүмийн гишүүн болсон 31 жилийн хугацаанд, 
хэрвээ бид зөвхөн өөрсдийн логик ухаанд найдаж, 
Ариун Сүнсний шивнээ, өдөөлтөөр дамжуулан 
хүлээн авч болох сүнслэг ойлголтыг үгүйсгэх 
эсвэл үл хайхрах юм бол энэ нь амьдралыг 
ганцхан нүдтэй туулахтай адил болохыг би олон 
удаа харсан. Гэвч зүйрлүүлэн хэлбэл, үнэндээ 
бидэнд “хоёр нүд” заяасан. Зөвхөн хоёр харах 
өнцгийн нийлбэрээр бид бүх үнэний, бидний 
амьдралд тохиолдох бүх зүйлийн бүрэн дүр 
зургийг олж харахын зэрэгцээ амьд Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хүүхдүүдийн хувьд өөрсдийн мөн 
чанар, зорилгын талаар бүрэн бүтэн, гүн гүнзгий 
ойлголтыг авах боломжтой.

“Ирэх өдрүүдэд Ариун Сүнсний заан чиглүүлж, 
удирдаж, тайтгаруулах, байнга хамт байх 
нөлөөгүйгээр сүнслэгээр оршин тогтнох 
боломжгүй байх болно”6 хэмээн ерөнхийлөгч 

Рассэлл М.Нэлсоны жилийн өмнө бидэнд заасныг 
би санаж байна.

Би
• бидэнд хайрт Тэнгэр дэх Эцэг байдаг бөгөөд 

бид тэнгэрлэг төлөвлөгөөний нэг хэсэг болох 
энэ дэлхийд ирэхээр зөвшөөрсөн.

• Есүс бол Христ; Тэрбээр амьд бөгөөд миний 
Аврагч, Гэтэлгэгч мөн гэдгийг ямар ч 
эргэлзээгүйгээр мэднэ.

• Даруухан, хөдөөний хүү Иосеф дуудагдаж, 
хүчирхэг бошиглогч болсон бөгөөд цаг 
хугацааны бүрэн байдлын энэ эрин үеийг бүх 
түлхүүр, хүч, Бурханы ариун санваарын эрх 
мэдлийн хамтаар эхлүүлсэн.

• Мормоны Ном бол Есүс Христийн хоёр дахь 
гэрч бөгөөд гэр бүлүүд үүрд хамт байхаар 
заяагдсан.

• Мөн бидний Эзэн Есүс Христ Өөрийн 
сэргээгдсэн Сүмийг бидний амьд бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоноор дамжуулан 
өнөө үед удирддаг гэдгийг туйлын тодорхой 
байдлаар мэддэг болсон.

Эдгээр болон бусад олон үнэт үнэн Бурханы 
хүсэж байгаа тэр хүн нь болоход надад тусалдаг 
сүнслэг үндсэн орц материал болсон юм. Түүний 
намайг мөн та нарыг энэ гайхалтай амьдралаар 
амьдрахдаа мөн “сурахаар мөн тэрчлэн итгэлээр 
суралц[санаар] … ” хүлээн аваасай хэмээн хүсдэг 
олон шинэ сургаалыг би тэсэн ядан хүлээж байна.

Би эдгээр нь үнэн гэдгийг мэддэг бөгөөд эдгээрийг 
Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Бид	энэхүү	тунхгаас	юуг	нь	хүлээн	зөвшөөрөхөө	
шилж,	сонгох	үедээ	энд,	одоо	олж	авах	
туршлагадаа	хэтэрхий	их	ач	холбогдол	өгснөөр	
мөнхийн	дүр	зургаа	бүдгэрүүлдэг.

Есүс Христ 
цовдлуулахаасаа 
өмнөхөн шүүлтийн 
танхимд Пилатын 
өмнө аваачигдсан. “Та 
иудейчүүдийн Хаан 
мөн үү?” хэмээн Пилат 
басамжлангуй асуужээ. 
Есүс хариуд нь “Миний 
хаанчлал бол энэ 
ертөнцийнх биш ээ. … 
Би үнэнийг гэрчлэхээр 
төрсөн бөгөөд үүний 

төлөө ертөнцөд ирсэн. Үнэний хүн бүр Миний 
дууг сонсоно” гэж айлдав.

Пилат ёжтойгоор “Үнэн гэж юу вэ?”1 хэмээн 
асуусан.

Өнөөгийн дэлхийд “Үнэн гэж юу вэ?” хэмээх 
асуулт нь шашингүй хүмүүсийн хувьд ярвигтай 
байж болох юм.

Интернэтээр “Үнэн гэж юу вэ?” гэж хайвал сая 
давсан хариулт гарч ирнэ. Байшинд байрладаг 
номын сангийн бүх номноос ч илүү их мэдээлэл 
бидний гар утсан дээр байж байдаг. Бид мэдээлэл, 
үзэл бодолд дарагдсан цаг үед аж төрж байна. 
Уруу татах, дур булаам дуу хоолой бидний алхам 
тутамд сонсогддог.

Өнөөгийн төөрөгдөл дунд маш олон хүн 2500 
жилийн тэртээ Протагорын залуу Сократад 
хэлсэн “Таны хувьд үнэн болох зүйл нь танд л 
үнэн, миний хувьд үнэн болох зүйлс нь надад л 
үнэн”2 хэмээх үгсэд өөрсдийгөө даатгаж байгаа нь 

гайхмаар зүйл биш юм.

Åсүс Õристийн сэргээгдсэн сайн мэдээгээр дамжин 
ирдэг үнэн

Бид Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээгээр 
адислагдсаны хувьд зарим зүйл бүрэн дүүрэн 
хийгээд туйлын үнэн байдаг гэдгийг даруухнаар 
тунхагладаг. Эдгээр мөнхийн үнэн нь Бурханы 
хүү, охин бүрийн хувьд адил.

Судруудад “Үнэн бол байгаа юмсын, байсан 
зүйлүүдийн, мөн ирэх зүйлүүдийн тухай мэдлэг 
юм”3 хэмээн заадаг. Үнэн бол өмнө нь болсон 
хийгээд хараахан болоогүй зүйлс мөн одоо болж 
буй зүйлсийн хэтийн төлөвийг агуулдаг.

Есүс “Зам, үнэн, амь бол Би байгаа юм”4 хэмээн 
хэлсэн. Үнэн нь бидэнд мөнх амьдралд хүрэх 
замыг харуулдаг бөгөөд зөвхөн бидний Аврагч, 
Есүс Христээр дамжин ирдэг. Өөр зам өгөгдөөгүй.

Есүс Христ бидэнд хэрхэн амьдрахыг заадаг 
бөгөөд Цагаатгал, Амилуулалтаараа дамжуулан 
бидэнд гэм нүглийн маань өршөөлийг мөн 
хөшигний цаадах үхэшгүй байдлыг санал 
болгодог. Энэ бол туйлын үнэн юм.

Тэрээр бидэнд баян эсвэл ядуу, нэр алдартай эсвэл 
хэнд ч танигдаагүй, гойд чамин эсвэл энгийн 
байх эсэх нь хамаагүй гэж заадаг. Харин бидний 
мөнх бус амьдралын эрэл бол Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх, хилэнцийг биш 
сайныг сонгох, Түүний зарлигуудыг сахих явдал 
юм. Бид хэдий шинжлэх ухаан, анагаах ухааны 
нээлтүүдийг шагшин магтдаг ч Бурханы үнэн 
эдгээр нээлтээс хамаагүй илүүг агуулдаг.

Мөнх байдлын үнэний эсрэг, Бурханы 
хүүхдүүдийг үнэнээс сатааруулах хуурамч зүйлс 
үргэлж байдаг. Дайсны мэтгэлцээн үргэлж нэг 

Итгэлийн нүд
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хэвэндээ байдаг. 2000 жилийн өмнө юу гэж 
яригдаж байсныг сонс доо.

“[Та нар] харахгүй байгаа тэр зүйлийг мэдэж 
чадахгүй.… [Хүний хийсэн юу ч байсан] гэмт 
хэрэг бус.”

“[Бурхан та нарыг адисалдаггүй ч] [хүн] бүр 
[өөрийнхөө] онцгой авьяас билгийн дагуу өсөн 
дэвждэг.”5

“Христ мэтийн тиймэрхүү хүмүүн бие … Бурханы 
Хүү [байна] … гэдэг нь байж болмоор юм биш.”6

“[Та нарын итгэдэг зүйлс бол мунхаг уламжлал] 
ба [оюун бодлын] тань хийрхэл.”7 Өнөөдөр л юм 
шиг сонсогдож байгаа биз?

Бурхан бидэнд сайн мэдээний Сэргээлттэй хамт 
үндсэн сүнслэг үнэнээс суралцаж, мэдэх арга 
замыг өгсөн буюу бид түүнээс ариун судрууд, 
хувийн залбирал, өөрсдийн туршлага, амьд 
бошиглогч, төлөөлөгчдийн зөвлөгөө, бидэнд “бүх 
зүйлийн үнэнийг мэдэхэд”8 тусалж чадах Ариун 
Сүнсний удирдамжаар дамжуулан суралцдаг.

¯нэн сүнслэг байдлаар л ялгагдаж танигдана

Бид Бурханы зүйлсийг сүнсээр эрэлхийлснээр 
мэдэж чадна. Паул “Бурханыхыг Бурханы 
Сүнснээс өөр хэн ч эс мэднэ. … [Учир нь] эдгээр 
нь сүнслэгээр цэгнэгдэх учиртай”9 хэмээн хэлсэн.

Майкл Мурфигийн энэхүү бүтээлийг хар даа. 
Энэ өнцгөөс харвал хүний нүдийг дүрсэлсэн 
урлагийн бүтээл гэдэгт итгэхэд бэрх байна. Харин 
цэгүүдийг өөр өнцгөөс харвал уран бүтээлчийн 

бүтээлийн гоо үзэсгэлэнг олж харах болно.

Үүний адилаар бид Бурханы сүнслэг үнэнийг 
итгэлийн нүдээр хардаг. Паул “Харин төрөлх хүн 
Бурханы Сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. 
Ийм хүнд эдгээр нь мунхаглал бөгөөд сүнслэгээр 
цэгнэгдэх учиртай эл зүйлсийг тэр мэдэж 
чаддаггүй”10 хэмээн хэлжээ.

Судрууд, бидний залбирлууд болон хувийн 
туршлага мөн өнөө үеийн бошиглогчид болон 
Ариун Сүнсний бэлэг нь бидний дэлхий дээрх 
аялалд шаардлагатай үнэний сүнслэг байдлыг 
авчирдаг.

Èтгэлийн нүдээр Òунхгийг харах нь

Гэр бүлийн тунхгийг итгэлийн нүдээр харцгаая.

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли “Ихээхэн худал 
хуурмаг зүйлийг үнэн мэтээр үзүүлж, жишгүүд, 
эрхэмлэх чанарын талаар олон худал хуурмаг зүйл 
яригдаж, дэлхийн бузар булайд аажмаар уусгах 
уруу таталт, заль мэх асар их байгаа нөхцөлд бид 
[та бүхэнд] сэрэмжлүүлж, урьдаас сануулах ёстой 
гэдгээ мэдэрсэн билээ”11 гэсэн тайлбартайгаар 
“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”-ийг 
танилцуулсан.

Энэхүү тунхаг нь “Бүх хүн төрөлхтөн эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийг Бурхан, өөрийн дүр төрхөөр 
бүтээсэн. Хүн бүр Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн хайртай 
сүнслэг охин, хүү нь бөгөөд хүн бүр бурханлаг 
шинж чанар, хувь тавилантай юм” гэсэн үгсээр 
эхэлдэг.

Эдгээр нь мөнхийн үнэн юм. Та бид байгаль 
дэлхийн санамсаргүй алдаа биш.

Би “Мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд сүнслэг 
охид, хөвгүүд Бурханыг Мөнхийн Эцэг хэмээн 
мэдэж, биширч, Түүний төлөвлөгөөг хүлээн 
зөвшөөрсөн юм”12 хэмээх үгсэд дуртай.

Бид төрөхөөсөө өмнө амьдарч байсан. Бидний 
хувь хүний мөн чанар мөнхөд бидний нэг хэсэг 
байдаг. Мөнх бус байдлын өмнөх дэлхий дэх 
бидний сүнслэг өсөлт хөгжил энд хэн байхад 
маань бидний бүрэн гүйцэд ойлгохгүй арга замаар 
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нөлөөлж байдаг.13 Бид Бурханы төлөвлөгөөг 
хүлээн зөвшөөрсөн. Бид дэлхий дээр хэцүү бэрх, 
өвчин зовлон, харуусал гуниг амсана гэдгээ 
мэдэж байсан.14 Түүнчлэн Аврагч ирж, бид зөв 
зохистой гэдгээ нотолсноор “[бидний] тэргүүн 
дээр алдар суу үүрд мөн мөнхөд нэмэгдэ[н]”15 
бид Амилуулалтаар амилах болно гэдгийг мэдэж 
байсан.

Тунхагт “Мөнх бус амьдралын арга зам нь 
тэнгэрээс тогтоогдсон гэдгийг бид тунхагладаг. 
Бурханы мөнхийн төлөвлөгөөн дэх амьдралын 
цэвэр ариун байдал, түүний ач холбогдлын чухлыг 
бид батлан хэлж байна” хэмээн шулуухан хэлсэн 
байдаг.

Эцэгийн маань төлөвлөгөө эхнэр, нөхөр хоёрыг 
энэ дэлхий дээр хүүхдүүдийг төрүүлэхэд 
урамшуулан дэмжиж, эхийнхээ хэвлийд байгаа 
үрсийг өмгөөлөн ярихыг бидэнд үүрэг болгодог.

Òунхгийн зарчмууд гайхалтай сайхнаар 
холбогддог

Бид энэхүү тунхгаас юуг нь хүлээн зөвшөөрөхөө 
шилж, сонгох үедээ энд, одоо олж авах 
туршлагадаа хэтэрхий их ач холбогдол өгснөөр 
мөнхийн дүр зургаа бүдгэрүүлдэг. Бид энэ 
тунхгийг итгэлийн нүдээр залбирч тунгаан 
бодсоноор үүн дээрх зарчмууд хэрхэн гайхалтай 
сайхнаар холбогдож, нэг нэгнээ бататган, Эцэгийн 
маань төлөвлөгөөг Түүний хүүхдүүдэд илчилж 
байгааг илүү сайн ойлгодог.16

Их Эзэний бошиглогчдыг Түүний хүслийг 
тунхаглах үед бид үнэхээр гайхаж, зарим нь 
асуулт тавьсаар байх уу? Мэдээж, зарим нь 
бошиглогчдын дуу хоолойг шууд л эсэргүүцдэг17 

байхад харин бусад нь тэвчээртэй, итгэлийн 
нүдээр шийдвэрлэх чин сэтгэлийн асуултуудаа 
залбирч тунгаан боддог. Хэрэв энэхүү тунхаг нь 
өөр эрин зуунд илчлэгдсэн бол өнөө үеийнхээс 
өөр л болохоос биш асуултууд байсаар л байх 
байсан. Бошиглогчдын нэгэн зорилго бол бидэнд 
чин сэтгэлийн асуултуудынхаа хариултыг олж, 
шийдвэрлэхэд туслах явдал юм.18

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Сүмийн 
ерөнхийлөгч болохоосоо өмнө “Бошиглогчид 
урьдчилан хардаг. Тэд дайсны бидний замд 
тавьсан эсвэл тавих гэж байгаа аймшигт аюул 
заналыг хардаг. Мөн бошиглогчид дуулгавартай	
байх	санаа	зорилготой сонсдог хүмүүсийг хүлээж 
байгаа агуу боломж, онцгой эрхийг урьдчилж 
хардаг”19 хэмээн хэлсэн.

Би Тэргүүн Зөвлөлийн болон Арван хоёрын 
чуулгынхны нэгдмэл дуу хоолойны сүнслэг хүч, 
үнэнийг гэрчилж байна.

Õолдож буй дэлхий

Амьдралынхаа турш бид тунхагт заасан олон 
зарчмын тухай дэлхийнхний итгэлд гарсан эрс 
өөрчлөлтийг харсан. Миний өсвөр насанд болон 
гэрлэсний дараах хэдэн жилд дэлхийн олон 
хүн бэлгийн харьцаа нь зөвхөн хуулийн дагуу 
гэрлэсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын хооронд болох 
ёстой хэмээх ариун явдлын хууль гэж нэрлэгддэг 
Их Эзэний жишгийг дагахаа больсон. Намайг 20, 
30 настай байхад үр хөндөлтийг илүү нээлттэй 
хүлээн зөвшөөрөх болсны улмаас олон хүн 
эхийнхээ хэвлий дэх хүүхдийг хамгаалах ариун 
нандин хамгаалалтыг хөсөр хаях болсон. Сүүлийн 
жилүүдэд олон хүн гэрлэлт бол эмэгтэй, эрэгтэй 
хоёр хүний хоорондын ариун нандин нэгдэл 
хэмээх Бурханы хуулийг үл тоомсорлож байна.20
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Олон хүн Их Эзэний тогтоосон хил хязгаараас 
холдож байгааг харах нь Аврагч Капернаумд 
Өөрийн бурханлаг байдлыг тунхаглахад “Түүний 
дагалдагчдаас олноороо … [холдон явсан]” тэрхүү 
харамсалтай өдрийг санагдуулдаг.

Тэгээд Аврагч Арван хоёртоо хандан “Та нар бас 
явахыг хүсэж байна уу?” хэмээн асуухад
Петр хариуд нь
“Эзэн, бид хэн уруу явах юм бэ? Мөнх амийн үгс 
Танд байна.

Та бол Бурханы Ариун Нэгэн мөн гэдэгт бид 
итгэсэн мөн таньж мэдсэн”21 гэжээ.

Òунхгийн дотор бүгд яг таг тохирдоггүй

Гэр бүл салалтаас болж амьдрал нь ганхсан 
хүүхдүүд, ариун явдлын хуулийг тохуурхдаг 
найз нөхөдтэй өсвөр үеийнхэн, эхнэр эсвэл 
нөхөр нь итгэлийг нь алдсанаас болж зүрх 
сэтгэл нь шархалж гэр бүлээсээ салсан эмэгтэй, 
эрэгтэйчүүд, хүүхэд төрүүлэх боломжгүй 
эхнэр, нөхрүүд, өөрийнх нь итгэдэг сэргээгдсэн 
сайн мэдээнд итгэх итгэлгүй эхнэр, нөхөртэй 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, олон янзын шалтгаанаар 
гэрлэх боломжгүй ганц бие эмэгтэйчүүд болон 
эрэгтэйчүүд зэрэг одоогийн нөхцөл байдал нь 
гэр бүлийн тунхагтай яг таг тохирдоггүй ч Есүс 
Христийн сайн мэдээнд үнэнч, шударга ханддаг 
хөгшин, залуу маш олон хүн байдаг.

Миний ихэд хүндэлдэг, 20 жил найзалсан найз 
минь ижил хүйстэндээ сэтгэл татагддагаас болж 
гэрлээгүй. Тэр ариун сүмийн гэрээнүүддээ үнэнч 
хэвээр үлдсэн бөгөөд бүтээлч, мэргэжлийн авьяас 
чадвараа хөгжүүлж, Сүмд болон нийгэмдээ 
журамтай үйлчилж байгаа. Тэрээр саяхан надад 
“Надтай адилхан нөхцөл байдалтай, бидний 
амьдарч буй энэ дэлхийд ариун явдлын хуулийг 
сахихгүй байхыг сонгосон хүмүүсийг би өрөвдөж 
байна. Харин Христ биднээс ‘энэ ертөнцийнх 
биш’ байхыг хүсээгүй гэж үү? Бурханы жишгүүд 
дэлхийнхээс өөр гэдэг нь тодорхой” хэмээн хэлсэн 
юм.

Хүмүүний хууль нь Бурханы тогтоосон хязгаарыг 
давж гарах нь олонтоо. Бурханы таалалд нийцэх 

хүсэлтэй хүмүүсийн хувьд итгэл, тэвчээр, хичээл 
зүтгэл шаардагдах нь гарцаагүй юм.22

Миний эхнэр Кайти бид хоёр одоо 40 гаруй 
насны, мэргэжлийн ур чадвар сайтай, тойрогтоо 
хичээнгүйлэн үйлчилдэг нэгэн ганц бие эгчийг 
танина. Тэрээр бас Бурханы хуулиудыг дагасан. 
Тэрээр захидалдаа:

“Би нөхөр, хүүхдүүдээр адислагдах өдрийг 
мөрөөддөг. Би хүлээсээр л байна. Заримдаа 
мартагдаж, ганцаардсан мэдрэмж төрөх үе байдаг 
ч би байхгүй зүйлээс анхаарлаа холдуулж, өөртөө 
байгаа болон бусдын төлөө хийж чадах зүйл дээр 
анхаарлаа хандуулахыг хичээдэг.

Хамаатан садандаа, тойрогтоо болон ариун сүмд 
үйлчлэх үйлчлэл надад тусалдаг. Би мөн бид 
бүгдээрээ илүү том гэр бүлийн нэг хэсэг болохоор 
би мартагдаагүй, ганцаараа биш” гэж бичсэн 
байсан.

Îйлгодог Íэгэн байдаг

Зарим хүн “Чи миний нөхцөл байдлыг ойлгохгүй 
шүү дээ” гэж хэлэх байх. Би ойлгохгүй байж 
болно. Гэхдээ ойлгодог Нэгэн байдаг гэдгийг 
би гэрчилж байна.23 Цэцэрлэгт болон загалмай 
дээр золиос хийсэн учраас таны ачаа буулгыг 
мэддэг Нэгэн байдаг. Та Түүнийг эрэлхийлж, 
Түүний зарлигуудыг сахих аваас Тэрээр таныг 
адисалж, ганцаараа үүрэхэд хэтэрхий хүнд ачааг 
тань хөнгөлөх болно гэдгийг би амлаж байна. 
Тэр танд мөнхийн найз нөхдийг болон үйлчлэх 
боломжийг өгөх болно. Хамгийн чухал нь Тэрээр 
таныг Ариун Сүнсний хүчирхэг сүнсээр дүүргэж, 
тэнгэрлэг нотолгоогоо таны дээр мандуулах 
болно. Ариун Сүнсний нөхөрлөлийг болон 
мөнхийн адислалыг үгүйсгэдэг ямар ч сонголт, 
ямар ч хувилбар бидний анхаарлыг татахуйц үнэ 
цэнтэй биш юм.

Би Аврагч амьд гэдгийг мэднэ. Тэрээр бүхий л 
чухал үнэний эх сурвалж бөгөөд зарлигуудыг 
нь сахидаг хүмүүст амласан бүх адислалаа өгөх 
болно гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынх 
нь дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд, 
тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг 
авах болно” хэмээн сул дорой талуудын төлөө зовон 
шаналсан. (Сул	дорой	гэдэг	үгийн	ойролцоо	үг	нь	
өвчин	эмгэг,	сул	дорой	чанар,	шаналал,	дутагдал	
юм.)	Сургаал ба Гэрээ 88:6: “Тэрээр бүхэнд мөн бүх 
зүйлээр, үнэний гэрэл байж болохын тулд Тэнгэрт 
дээш гарсан тэрээр мөн түүнээс гадна бүх зүйлийн 
доор бууж ирснээр тэрбээр бүх зүйлийг ухамсарласан 
билээ” гэдгийг үзнэ үү.
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Хэрэв	бид	зүрх	сэтгэлээ	бэлэн	байлгах	юм	бол	
Христийн	үгэн	дээр	найрлах	боломж	хэзээ	ч	
ямар	ч	үед	тохиолдож	болно.

Тэнгэрлэг Эцэг маань 
бидэнд хайртай. Тэр 
бидэнд Өөрийнх нь 
адислалуудаас хүртэх 
төгс төлөвлөгөөг 
өгсөн. Энэ амьдралд 
бид бүгдийг Христэд 
ирэн, баптисм хүртэж, 
Ариун Сүнсний бэлэг 
хүлээн авах замаар 
Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн 

мэдээг хүлээн авч, сайн мэдээний дагуу итгэлтэй 
амьдрахад урьдаг. Нифай баптисм хүртэх бидний 
амлалтыг “давчуу бөгөөд нарийн замд” орох 
хэмээн дүрслэн хэлсэн бөгөөд Тэнгэрлэг Эцэгийн 
бидэнд бэлтгэсэн бүхий л адислалыг хүлээн 
авахын тулд үргэлжлүүлэн “Христэд тууштайгаар 
итгэн урагш тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, 
мөн эцсээ хүртэл тэвчихийг” бидэнд сануулсан 
байдаг (2 Нифай 31:19–20).

Цааш нь Нифай хэрэв “Христийн үгэн дээр 
найрлах” юм бол тэдгээр нь “[бидний] хийвэл 
зохих бүх зүйлийг [бидэнд] хэлэх болно” (2 
Нифай 32:3) мөн бид “хортны галт сумнуудыг” 
(1 Нифай 15:24) даван гарах хүч чадалтай байх 
болно гэдгийг бидэнд сануулсан.

Íайрлах гэж юу вэ?

Би жаахан байхдаа найрлах гэдэг нь зүгээр л 
будаа, суши, шар буурцгийн шүүстэй элбэг 
дэлбэг хоолыг их идэхийг хэлдэг гэж боддог 
байлаа. Харин би одоо найрлах гэдэг нь 
үнэндээ амттай хоол тамшаалан идэхээс илүү 
зүйл гэдгийг мэддэг болсон. Энэ бол баяр 

баясгалангаа хуваалцах, хүчээ сэлбэх, баяр 
ёслол тэмдэглэх, гэр бүлийнхэндээ болон 
хайртай хүмүүстээ хайраа илэрхийлэх, Бурханд 
талархах, арвин, амтат хоолыг идэх зуураа 
харилцаа холбоо тогтоох боломж олгодог үйл 
явдал юм. Бид Христийн үгэн дээр найрлахдаа 
үүнтэй адил туршлагыг олж авна гэж бодох 
ёстой гэж итгэдэг. Судрууд дээр найрлах нь 
тэдгээрийг зүгээр л унших явдал биш юм. 
Энэ нь бидэнд жинхэнэ баяр баясгаланг 
авчирч, Аврагчтай харилцах харилцааг маань 
сайжруулж байх ёстой.

Үүнийг Мормоны Номд тодорхой заасан байдаг. 
Лихайн зүүдэндээ “хүртсэн нэгнийг жаргалтай 
болгох дур булаам жимстэй” нэгэн модыг харсан 
тухай сана даа. Энэ жимс Бурханы хайрыг 
төлөөлдөг бөгөөд Лихай жимснээс хүртээд, 
“энэ нь урьд өмнө миний амсаж асан бүхнээс 
дээгүүр тэргүүн амтат байсан.” Энэ нь “[түүний] 
сэтгэлийг үлэмж агуу баяраар дүүргэ[сэн]” ба 
тэр гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцахыг хүссэн (1 
Нифай 8:10–12).

Найрлаж байхдаа бидний зүрх сэтгэл 
талархлаар дүүрэн байвал хоолны хэмжээ эсвэл 
төрөл зүйл бидэнд огтхон ч хамаагүй байна. 
Лихайн гэр бүл аглаг буйдад байхдаа түүхий 
махаар амь зогоож байсан ч Нифай энэ сорилт 
бэрхшээлийг “Их Эзэний адислалууд тийм 
агуу байв,” иймээс “манай эмэгтэйчүүд ... хүч 
тамиртай бай[ж]” мөн “дургүйцэлгүйгээр” 
хүүхдүүдээ төрүүлэв хэмээн дүрслэн хэлсэн (1 
Нифай 17:1–2).

Найрлахад заримдаа туршиж үзэх мөн амтлах 
ордог. Алма зүрх сэтгэлд тарьсан сайн үрийн 
тухай ярьдаг. Бид үүнийг туршиж үзэх үедээ үр 
“амтат”(Aлма 32:28–33-ыг үзнэ үү) болж эхлэхийг 
ухаарах болно.

ÄÀËÛÍ
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Õристийн үгэн дээр найрлах

Христийн үгэн дээр найрласнаас ирэх адислалууд 
хүчирхэг байдаг бөгөөд амьдрал өөрчилдөг. Би та 
нарыг амьдралдаа хэрэгжүүлээсэй хэмээн хүсэх 
гурван зүйл байна.

Нэгдүгээрт, Христийн үгс бидэнд “илчлэлт хүлээн 
авах сүнслэг чадвараа нэмэгдүүлэхэд” (Рассэлл 
М.Нэлсон, “Сүмд болон бидний амьдралд 
зориулсан илчлэлт,” 2018 оны 4-р сарын Ерөнхий 
чуулган, 119) мөн биднийг амьдралын туршид 
аюулгүй удирдан залахад тусалдаг. Христийн үгс 
нь “шударга түүнийг хийхэд хүмүүсийг удирдахад 
их нөлөө болж байсан” ба тэдгээр нь “илднээс” 
илүү зүйлийг хийх хүчтэй болохыг Мормон заадаг 
(Aлмa 31:5). Би сорилт бэрхшээлтэй тулгарахдаа 
Бурханы мэргэн ухааныг эрэлхийлэхээр “Бурханы 
үгийн нөлөөлөх хүчийг” (Алма 31:5) туршиж 
үзэх үед үргэлж сүнсээр өдөөгдөж байсан ба 
ухаалаг шийдвэр гаргаж, уруу таталтыг даван 
туулж, амьдралыг минь Христэд итгэх илүү их 
итгэл, эргэн тойрныхноо хайрлах илүү их хайраар 
адислах боломжийг олгож байсан. Бидний 
бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
“ирэх өдрүүдэд Ариун Сүнсний заан чиглүүлж, 
удирдан, тайтгаруулж мөн Түүний байнга хамт 
байх нөлөөгүйгээр сүнслэгээр оршин тогтнох 
боломжгүй байх болно” хэмээн бидэнд заасан 
(“Сүмд болон бидний амьдралд зориулсан 
илчлэлт,” 119). Биднийг “үгийн нөлөөлөх хүчийг” 
туршиж үзэх үед хэрэгтэй илчлэлт ирэх ба үг нь 
бидний туршиж эсвэл төсөөлж байснаас илүү 
хүчирхэг байх болно.

Хоёрдугаарт, биднийг хэн бэ гэдгээ мэдэхгүй, 
өөртөө итгэх итгэлгүй зовох үед судрууд дахь 
“Бурханы таалалт үгс” (Иаков 2:8) бидний хэн 
бэ гэдгийг мэдүүлж, өөрсдөд маань байгаагаас 
илүү хүч чадлыг өгөх болно. Бурханы хүүхэд 
гэдгээ мэдэх нь миний амьдралын хамгийн 
сайхан мөчүүдийн нэг байсан. Өсвөр насандаа 
би Аврагчийн сургаалын талаар юу ч мэддэггүй 
байлаа. Анх удаа Шинэ Гэрээг уншихад Христийн 
үгс миний шархалсан зүрх сэтгэлийг үнэхээр 
эдгээсэн. Би ганцаараа биш бөгөөд Бурханы 
хүүхэд гэдгээ ойлгож ухаарсан. Бурханы өмнө 
өөрийн жинхэнэ мөн чанарыг хүлээн зөвшөөрөх 
тэр мөчид Христийн Цагаатгалын ачаар миний 

чадавхад эцэс төгсгөл гэж үгүй болохыг би олж 
харж билээ.

Инос ч мөн адил Христийн үгсийг тунгаан 
бодсоноор ирдэг гэгээрлийн талаарх хувийн 
туршлагаа хуваалцсан. Иносыг эцгийнхээ 
“мөнх амьдрал, бас гэгээнтнүүдийн баясл[ын]” 
талаар заасан үгсийг “зүрх сэтгэлд[ээ] гүнзгий 
шингээ[хэд]” түүний бодгаль “өлссөн байв; 
мөн Бий Болгогчийн өмнө [тэр] сөхөрсөн, мөн 
хүчит залбирлаар” залбирсан (Инос 1:3–4). Энэ 
залбирлын ачаар тэр Аврагчаа таньж мэдэн мөн 
бид асар их үнэ цэнтэй бөгөөд биднийг хайрладаг, 
алдаа дутагдлыг маань өршөөдөг гэдгийг мөн 
үнэхээр Бурханы хүүхдүүд гэдгээ ойлгож авсан.

Гуравдугаарт, бид Христийн үгсээр дамжуулан 
бусдын амьдралыг дээшлүүлж чадна. Христийн 
үгс Иносын зүрх сэтгэлд хүрэхэд тодорхой газар, 
цаг хугацаа орсны адил, сайн мэдээг хуваалцахыг 
хүсэж байгаа хүмүүсийнхээ зүрх сэтгэлд хүрэхэд 
маань Их Эзэн Өөрийн хийх ёстой хэсгийг хийх 
болно. Бидний дунд олон хүн хэн нэгнийг сайн 
мэдээг сонсоход уриад, хүсэн хүлээсэн үр дүндээ 
хүрээгүйн улмаас урам хугардаг. Үр дүн ямар 
байхаас үл хамааран, Их Эзэн биднийг амаа нээж, 
бусадтай сайн мэдээний захиасыг хуваалцахыг 
урьдаг.

Хоёр жилийн өмнө Их Эзэн хайрт ээжийн минь 
зүрх сэтгэлд хүрсэн бөгөөд энэ нь түүнд баптисм 
хүртэх ёслолыг хийлгэх эсэх талаар шийдвэр 
гаргахад нь тусалсан юм. Би тэр өдрийг бараг 35 
жилийн турш хүлээсэн. Түүнийг энэ шийдвэрийг 
гаргахад Сүмийн олон гишүүний түүнд Христийн 
адилаар чин сэтгэлээсээ тохинуулж байсан явдал 
тусалсан билээ. Нэгэн ням гарагт ээж маань сүмд 
очих ёстой гэдгээ мэдэрчээ. Тэгээд тэр мэдрэмжээ 
дагаж явсан юм. Түүнийг ариун ёслолын цуглаан 
эхлэхийг хүлээн эхний эгнээнд сууж байхад 
дөрвөн настай нэгэн хүү урд нь зогсоод, түүн рүү 
харжээ. Ээж ч түүн рүү инээмсэглэн харсан байна. 
Бяцхан хүү гэнэт түүнийг орхин явж, ээжийн сууж 
байсан эгнээний нөгөө талд байсан өөрийнхөө 
суудалд буцаж очжээ. Тэр хүү суудлаасаа нэг 
зүйл аваад, эргэж ирэн, ээжид сүмийн дууллын 
ном өгөөд, суудал руугаа буцав. Сүмийн дууллын 
номыг цуглааны байрын хоёр сандал тутмын нэг 
дээр тавьсан байхыг ээж минь анзаарчээ. Тэр 
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хажуу талынхаа сандал дээрээс нэгийг шууд авч 
болох байсан. Гэсэн хэдий ч хүүгийн гэртээ болон 
сүм дээрээс сурсан гэнэн цайлган сэтгэлийн 
үйлдэл түүнд хүчтэй сэтгэгдэл төрүүлжээ. Түүний 
хувьд энэ нь нандин сайхан мөч байлаа. Ээжид 
минь Бурхан түүнийг Аврагч дээр ирж, Өөрийг 
нь дагахад урьж байна гэсэн хүчтэй мэдрэмж 
төрсөн байв. Тэрээр баптисм хүртэх ёстой гэдгээ 
мэдэрсэн юм. Тэр бяцхан хүү хийсэн зүйлийнхээ 
төлөө сайшаал магтаал хүртэхийг хүсээгүй. Тэр 
зүгээр л Бурханы үгийн дагуу амьдарч, хөршөө 
хайрлахын тулд чадах бүхнээ хийсэн байлаа. 
Түүний сайхан сэтгэл ээжийн маань зүрх сэтгэлд 
чухал өөрчлөлтийг авчирсан.

Христийг хараахан олж хараагүй хүмүүсийн 
зүрх сэтгэлд Христийн үгс гүн гүнзгий нөлөөлөх 
болно. Еммау руу хүрэх замд Есүстэй хамт хоёр 
шавь нь алхсан. Тэд гунигтай байсан бөгөөд 
Аврагч үхлийг ялан дийлсэн гэдгийг ухаараагүй 
байв. Тэд уй гашууд автсандаа амьд Христ 
тэдэнтэй цуг алхаж байгааг таниагүй. Хэдийгээр 
Есүс “бүх Бичвэрт Өөрийнх нь тухай юу хэлснийг 
тэдэнд тайлбарла[сан]” ч гэлээ тэд Түүнтэй сууж, 
талх идэх хүртлээ амилсан Аврагч гэдгийг нь 
таниагүй. Гэнэт тэдний “нүд” нээгдсэн. Биднийг 
өөрсдөө эсвэл найз нөхөд, цуг ажилладаг хүмүүс 
мөн хөршүүдийг маань Түүнтэй хамт талх хуваан 

идэх үед ойлголтын мэлмий нээгдэх болно. Еммау 
орох замд байсан шавь нар амилсан Аврагчтай 
өнгөрөөсөн цаг мөчөө эргэцүүлэн бодохдоо 
Түүнийг судар нээх үед зүрх нь шатаж байсан 
хэмээн хэлдэг (Лук 24:27–32). Ийм зүйл бидэнд ч 
мөн адил мэдрэгдэнэ.

Äүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд, хэрэв бид зүрх сэтгэлээ 
тэдгээрийг хүлээн авахад бэлэн байлгах юм бол 
Христийн үгэн дээр найрлах боломж хэзээ ч ямар 
ч үед тохиолдож болно гэдгийг би гэрчилж байна. 
Христийн үгэн дээр найрлах нь амьдралыг тэтгэх 
илчлэлтийг урин авчирч, Бурханы хүүхдийн 
хувьд Түүний өмнө бидний жинхэнэ мөн чанар, 
үнэ цэнийг дахин бататгаж, найз нөхдийг маань 
Христ рүү болон мөнх амьдрал руу хөтлөх болно. 
Нифайн “Та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр, мөн 
Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг 
агуулан, Христэд тууштайгаар итгэн урагш 
тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул, хэрэв та нар урагш 
тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, мөн эцсээ 
хүртэл тэвчих аваас, болгоогтун, Эцэгийн ийн 
хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал байх болно” (2 
Нифай 31:20) хэмээн өгсөн урилгыг давтан хэлж, 
үгээ өндөрлөхийг зөвшөөрнө үү. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Маш	олон	өрсөлдөгч	дуу	хоолойгоор	дүүрсэн	
дэлхийд	Тэнгэрлэг	Эцэг	Өөрийнх	нь	дуу	хоолойг	
сонсож,	дагах	боломжоор	биднийг	хангасан.

Өнөө өглөө хадам ах 
эхнэрийн маань ээждээ 
олон жилийн өмнө 
бичсэн зурвасыг өгсөн 
юм. Тэр үед Хомэр 
эгч жаахан байжээ. 
Тэр “Хайрт ээж минь, 
өнөөдөр гэрчлэлээ 
хуваалцаагүйд намайг  
уучлаарай. Гэсэн ч би 
тандаа хайртай шүү” 
гэсэн байв. Биднийг 

үдийн хоол идэхээр явах үед энэ их сонирхолтой 
юм байна гэж надад бодогдов. Тэгээд би суугаад, 
“Хайрт ерөнхийлөгч Нэлсон, би өнөөдөр хэлэх 
үгээ хэлээгүйг уучлаарай. Гэхдээ би танд хайртай” 
гэж бичив. Ингэж бичсэн нь ямар нэг байдлаар зөв 
гэж санагдаагүй юм. Тэгээд ч бид энд ирчихсэн 
байна. Өнөөдрийн энэ хуралдаанаар хүмүүсийн 
хэлсэн зүйл дээр нэмж үг хэлэхдээ би баяртай 
байна.

Олон жилийн өмнө би шинэхэн нисгэгчээр 
жолоодуулсан нэгэн жижиг онгоцоор аялсан 
юм. Нислэг өндөрлөх дөхөж, бид газардахад 
бэлэн болов. Газарт ойртох үед онгоцны бүхээг 
дотор “дээшээ хөөр” гэсэн түгшүүрийн дохио 
дуугарахыг би сонслоо. Уг нисгэгч илүү 
туршлагатай хоёрдугаар нисгэгч рүүгээ хартал 
тэрээр нисэх зурваснаас холуур доошил гэж 
заангаа, “Одоо!” гэж хэлэв.

Онгоц маань огцом зүүн тийш эргэж, доошлон 
мөн буцаж өндрөө аваад, газардах байрлалд дахин 
орж, хүрэх газраа аюулгүй ирсэн юм. Хожим 
нь бид өөр нэг онгоц хөөрөх зөвшөөрөл авсан 
байсныг мэдэж билээ. Хэрэв бид түгшүүрийн 
дохионы зааврыг дагасан бол өөдөөс ирж буй 

Түүний дуу хоолойг сонсох нь
ÄÀËÛÍ
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онгоцноос холуур өнгөрөх биш, харин яг чиглэн 
ирэх байв. Энэ туршлага надад хоёр чухал 
сургамж өгсөн. Нэгдүгээрт, амьдралын эгзэгтэй 
агшинд бид анхаарлыг маань татахыг хичээж буй 
олон дуу хоолойг сонсдог. Хоёрдугаарт, бид зөв 
дуу хоолойг олж сонсох нь туйлын чухал юм.

ªрсөлдөгч дуу хоолойнууд

Бид анхаарлыг маань татах зорилготой олон дуу 
хоолой бүхий дэлхийд амьдарч байна. Ноцтой 
мэдээ, жиргээ, блог, подкастууд болон Алекса, 
Сири мөн бусдын өгдөг итгэмээр зөвлөгөөний 
алинд нь итгэх ёстойгоо мэдэхэд амаргүй байдаг. 
Заримдаа бид олны жишгийг үнэний хамгийн 
сайн эх сурвалж гэж бодоод, амьдралдаа бусдаас 
удирдамж авдаг. Зарим үед бид “хоёр замын 
хооронд тээнэгэлзэж, ”1 “хүйтэн ч биш, халуун 
ч биш”2 байхыг сонгодог. Гэсэн ч зарим үед бид 
илүү амархан санагдсаныг нь дагаж, ганцхан дуу 
хоолой юм уу аль нэг зүйл дээр төвлөрч эсвэл 
зөвхөн өөрсдийнхөө бодох чадварт хэт их найддаг.

Эдгээр арга тустай байж болох ч үргэлж 
найдвартай байдаггүй гэдгийг туршлага харуулдаг. 
Олны анхаарлыг татсан зүйл үргэлж хамгийн сайн 
нь байдаггүй. Хоёр замын хооронд тээнэгэлзэх 
нь ямар ч чиглэл өгдөггүй. Ая тухаа бодох нь 
хэзээ ч чухал зүйл рүү хөтөлдөггүй. Цор ганц 
дуу хоолой эсвэл зүйл дээр хэт төвлөрөх нь 
бидний харах чадварыг бууруулдаг. Түүнчлэн 
зөвхөн өөрийнхөө бодолд найдах нь дүйнгэ бодол 
санаа руу хөтөлдөг. Бид сэрэмжтэй байхгүй бол 
буруу дуу хоолойнууд биднийг сайн мэдээний 
төвөөс холдуулж, итгэлээ хадгалахад хэцүү 
газарт аваачдаг ба бид тэндээс хоосрол, хорсол, 
харууслыг л олох болно.

Áуруу дуу хоолойг сонсох

Би нэг зүйрлэл болон судрын жишээ ашиглан, 
хэлэх гэсэн санаагаа дүрслэн харуулъя. Ууланд 
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авирагчид 8000 метрээс дээших өндрийг “үхлийн 
бүс” гэж нэрлэдэг. Учир нь ийм өндөрт амьдралыг 
тэтгэх хангалттай хүчилтөрөгч байдаггүй. Үүнтэй 
адил сүнслэг байдлын үхлийн бүс гэж бас бий. 
Хэрэв бид итгэл оршдоггүй газар хэт удаан байвал 
гэм хоргүй мэт санагдах дуу хоолойнууд биднийг 
сүнслэг хүчилтөрөгчөөс холдуулах болно.

Мормоны Номон дээрээс бид ийм зүйлийг 
биеэрээ мэдэрсэн Корихорын тухай уншдаг. 
Түүний сургаал “эгэл оюунд [таалагдсан]”3 
учраас тэр ихэд алдаршжээ. Тэрээр эцэг эхчүүд 
болон бошиглогчид эрх чөлөөг хязгаарлаж, 
харанхуй бүдүүлэг байдалд байлгах мунхаг 
уламжлалыг заадаг гэж хэлжээ.4 Зарлигууд 
нь зохиомлоор үүссэн хорио цээр төдий зүйл 
учраас хүмүүс хүссэн зүйлээ хийх эрх чөлөөтэй 
байх ёстой гэж тэр хэлсэн.5 Түүний хувьд, Есүс 
Христийн Цагаатгалд итгэх итгэл бол “галзуурсан 
сэтгэлийн нөлөө” бөгөөд энэ нь харагддаггүй 
учир оршдоггүй Түүнд итгэх итгэлээс төрсөн зүйл 
байв.6

Корихор маш их үймээн тарьсан учраас түүнийг 
ерөнхий шүүгчийн болон дээд санваартны 
өмнө авчиржээ. Тэнд тэр “дуу хадаан ярьж,” 
удирдагчдыг шүүмжилж мөн тэмдэг шаардав. 
Тэмдэг ч өгөгдсөн. Тэр дуугарч ч чадахгүй байсан 
төдийгүй бүр хэлгүй болжээ. Корихор мэхлэгдсэн 
гэдгээ ойлгож, өөрийнхөө үгүйсгэсэн үнэ цэнтэй 
үнэний талаар бодон, “би ямагт мэддэг байсан”7 
хэмээн гашуудсан.

Корихор зорамчуудаар дэвслэгдэн үхэх хүртлээ 
хоол хүнс гуйж явжээ.8 Түүний түүхийг өгүүлсэн 
дараах сүүлчийн шүлэгт чухал санаа агуулагддаг. 
“Мөн тийн чөтгөр эцсийн өдөр өөрийн хүүхдийг 
эс дэмждэгийг, харин тэднийг яаран там уруу 
чирдгийг бид харав.”9

Зөв дуу хоолой

Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд сайн сайхныг хүсдэг 
учраас Өөрийнх нь дуу хоолойг сонсох боломжийг 
бидэнд олгодог. Ихэвчлэн бид Ариун Сүнсээр 
өгөгдсөн санаа бодлоор дамжуулан Түүнийг 
сонсдог. Ариун Сүнс бол Бурхан Тэргүүтэний 
гурав дахь гишүүн. Тэр Эцэг мөн Хүүг гэрчилдэг10 
ба “[бидэнд] бүх зүйлийг заахаар”11 илгээгдэж, 

“[бидний] хийвэл зохих бүх зүйлийг [бидэнд] 
харуулах” болно.12

Сүнс хүн бүрд өөр өөрөөр ярьдаг бөгөөд нэг 
хүнд өөр өөр цаг үед өөр өөр арга замаар ярьж 
болно. Тиймээс Түүний бидэнтэй ярьдаг олон 
арга замаас суралцах нь насан туршийн эрэл 
хайгуул юм. Заримдаа Тэр бидний “оюунд мөн 
зүрх сэтгэлд [маань]”13 намуухан боловч хүчтэй, 
“сонссон тэдний биенийх нь төвд”14 нэвтрэн орох 
дуу хоолойгоор ярьдаг. Өөр үед Түүнээс ирэх 
мэдрэмж “[бидний] оюун бодлыг эзэмдэж” эсвэл 
“бодол санааг [эзэгнэдэг].”15 Зарим үед цээжин 
бие маань “[бидний] дотор [шатдаг].”16 Бусад үед 
Тэр бидний бодгалийг баяр баяслаар дүүргэж, 
оюун санааг маань гэгээрүүлж17 эсвэл бидний айж 
эмээсэн зүрх сэтгэлд амар амгаланг ярьдаг.18

Òүүний дуу хоолойг олж сонсох

Бид Эцэгийнхээ дуу хоолойг олон газраас олох 
болно. Бид үүнийг залбирч, судруудыг судалж, 
сүмд явж, итгэл өсгөх ярилцлага хийх эсвэл ариун 
сүм рүү явах үедээ сонсох болно. Үүнийг бид энэ 
амралтын өдрүүдэд чуулганаас олох нь гарцаагүй.

Өнөөдөр бид 15 хүнийг бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч хэмээн дэмжлээ. Тэдний сүнслэг байдал 
болон туршлага бидэнд зайлшгүй хэрэгтэй 
өвөрмөц үзэл бодлыг тэдэнд өгдөг. Тэдний 
захиасыг олоход хялбар бөгөөд маш тодорхой 
байдаг. Бурханы биднийг мэдээсэй гэж хүсэж 
байгаа зүйлийг тэд бидэнд хэлдэг.19

Түүний дуу хоолойг эдгээр газрын аль нэгээс 
эрэлхийлэх нь сайн боловч тэдгээрийн олноос 
нь эрэлхийлбэл бүр сайн. Бид уг дуу хоолойг 
сонсоод, өгөгдсөн удирдамжийг дагах хэрэгтэй. 
Төлөөлөгч Иаков “Зүгээр нэг сонсогчид биш, 
үгийг хэрэгжүүлэгчид бологтун”20 хэмээн хэлсэн. 
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон нэг удаа: “Бид 
сонсдог. Бид хүлээдэг. Бид тэр намуун, зөөлөн 
дуу хоолойг сонсдог. Энэ дуу хоолойг ярих үед 
эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд дуулгавартай дагадаг”21 
хэмээн заасан.

Óдирдамж удаан ирэх үед

Ажлын талбарт гараад удаагүй байхад Хомэр эгч 
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бид хоёрт өөр ажилд орох санал ирсэн юм. Энэ нь 
тухайн үедээ бидний хувьд маш том шийдвэр мэт 
санагдсан. Бид судалж, мацаг барьж, залбирсан 
боловч хариулт ирэхгүй удав. Удалгүй бид 
шийдвэрээ гаргаад урагшилсан. Ийнхүү үйлдэхэд 
бидний сэтгэл тайван байсан ба удалгүй энэ нь 
бидний гаргасан хамгийн зөв шийдвэр байсныг 
олж мэдэв.

Үүний үр дүнд бид зарим үед хариултууд 
удаан ирдэг гэдгийг олж мэдсэн юм. Энэ нь 
цаг нь бүрдээгүй, хариулт шаардлагагүй эсвэл 
Бурхан бидэнд өөрсдөө шийдвэр гаргах итгэл 
хүлээлгэж байгаа гээд олон шалтгаантай байж 
болно. Бид ийм тохиолдлуудад талархдаг байх 
хэрэгтэй гэж ахлагч Ричард Г.Скотт нэгэн удаа 
заасан ба “Та нар зөв зохистой амьдарч, сонголт 
чинь Аврагчийн сургаалуудтай нийцэж байгаа 
үед, итгэлээрээ үйлдэж урагш алх. … Та нар 
буруу шийдвэр гаргалаа ч Бурхан та нарыг 
сэрэмжлүүлэх мэдрэмжгүйгээр алдааг тань 
лавшруулахгүй”22 гэсэн амлалтыг өгсөн.

Áид сонгох ёстой

Тиймээс, бид олон өөр дуу хоолойноос алиныг 
нь дуулгавартай дагахаа сонгох хэрэгтэй. Бид 
найдваргүй дуу хоолойнуудыг дагах уу эсвэл 
шийдвэр гаргахад маань биднийг чиглүүлж, 
аюулаас хамгаалах Эцэгийн дуу хоолойг сонсоход 
шаардагдах ажлыг хийх үү? Бид Түүний дуу 
хоолойг хэдий чинээ хичээнгүйлэн эрэлхийлнэ, 
үүнийг сонсоход төдий чинээ амар болдог. Энэ 
нь Түүний дуу хоолой чангарсандаа биш, харин 
бидний сонсох чадвар сайжирсных юм. Хэрэв 
бид “[Түүний] дүрмүүдийг анхааран сонсох, 
мөн [Түүний] зааварт чих тавих” аваас Тэрээр 
“[бидэнд] илүү ихийг өгөх болно”23 хэмээн Аврагч 
амласан. Энэ амлалт бидний хүн нэг бүрийн хувьд 
үнэн гэдгийг би гэрчилж байна.

Бараг нэг жилийн өмнө ах маань аймшигтай 
автомашины ослоор нас барсан. Жонын залуу нас 
амлалт, амжилт бүтээлээр дүүрэн байсан. Гэвч нас 
ахих тусам доройтсон бие, орон гаран ухаан санаа 
нь түүний амьдралыг улам дордуулж байв. Хүсэж 
найдаж байсанчлан энэ амьдралдаа эдгэрээгүй 
ч Жон итгэлээ алдалгүй эцсээ хүртэл хамгийн 
сайнаараа тэвчихээр зориг шулуудсан юм.

Жон төгс байгаагүй гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ 
түүнд ийм тэвчээрийг юу өгсөн юм бол гэж би 
боддог. Олон дуу хоолой түүнийг цөхрөлийн 
ирмэг рүү хөтөлсөн боловч тэр тийшээ явахгүй 
байхыг сонгосон. Үүний оронд тэр амьдралаа 
сайн мэдээний төвөөс аргамжихын тулд чадах 
бүхнээ хийсэн билээ. Тэр Эзэнийхээ дуу хоолойг 
сайн мэдээнээс олно гэж мэдэж байсан учраас 
сайн мэдээний дагуу амьдарсан. Тэр заавар 
чиглүүлэг авна гэдгээ мэдэж байсан учраас л сайн 
мэдээний дагуу амьдарсан.

Äүгнэлт

Ах, эгч нар аа, маш олон өрсөлдөгч дуу 
хоолойгоор дүүрсэн дэлхийд Тэнгэрлэг Эцэг 
Өөрийнх нь дуу хоолойг сонсож, дагах боломжоор 
биднийг хангасан. Хэрэв бид хичээнгүй байвал 
бидний эрэлхийлдэг удирдамж, бидэнд хэрэгтэй 
хүч чадлыг болон хүсдэг аз жаргалыг маань Эцэг, 
Хүү хоёр өгөх болно. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Манай	өөрчлөлт	оруулсан	ням	гаргийн	цуглаан	
нь	Их	Эзэний	зоогон	дээрх	ариун	ёслолыг	бидний	
долоо	хоног	тутмын	шүтлэг	бишрэлийн	ариун	
нандин,	хүлээн	зөвшөөрөгдсөн	гол	хэсэг	гэдгийг	
онцолдог.

Найрал дуучдын дунд 
байгаа эдгээр залуу 
хүмүүсийн нүдэнд 
нулимс цийлэгнэхийг 
харахаас өмнө би ихэд 
дажгүй байлаа. Энэ 
нулимс миний өгч 
чадах хамгийн уран 
яруу сургаалаас ч илүү 
билээ.

Усны захад байхдаа 
Баптист Иохан өөрөөс 

нь баптисм хүртэхийг хүссэн хүмүүсийн цаахна 
талд өөрийнх нь үеэл Назарын Есүс өөрөөс нь 
мөн тэр ёслолыг хүртэхийг хүсэн, шийдэмгий 
ирж байгааг харав. Хоёр мянган жилийн дараа 
ч бидний сэтгэлийг хөдөлгөсөөр буй “Бурханы 
Хургыг харагтун!”1 хэмээх бишрэм үгсийг 
Иохан хүндэтгэлтэй хэрнээ дэргэдэх хүмүүстээ 
сонсогдохуйц чанга хэлжээ.

Есүсээс өмнө ирнэ хэмээн эртнээс бошиглож 
байсан энэ хүн Түүнийг “Иехова,” “Аврагч” эсвэл 
“Гэтэлгэгч,” бүр “Бурханы Хүү” зэрэг тохирох 
нэрийн алинаар нь ч дуудаагүй нь сургамжтай юм. 
Харин Иохан хүмүүсийнхээ шашны уламжлалд 
хамгийн эртний, магадгүй хамгийн түгээмэл мэдэх 
бэлгэдлийг сонгожээ. Тэрээр унасан дэлхийн 
болон үүн дээрх бүх унасан хүний гэм нүгэл, 
уй гашуудлын төлөө цагаатгал болгон өргөдөг 
тахилын хурганы бэлгэдлийг ашигласан билээ.

Энэ талаарх түүх, уламжлалаас эргэн санах 
боломжийг надад олгоно уу.

Бурханы Хургыг харагтун
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ 

ÀÕËÀÃ× ÆÝФФÐÈ Ð.ÕÎËËÀÍÄ

Адам, Ева хоёр Еденийн цэцэрлэгээс 
хөөгдсөнийхөө дараа аймшигт ирээдүйтэй 
учирсан. Тэд мөнх бус байдлын болон зуурдын 
амьдралын үүдийг бидэнд нээн өгснөөр өөрсдийн 
үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралын хаалгыг 
хаасан юм. Бидний өмнөөс санаатай үйлдсэн 
зөрчлийнхөө улмаас тэд одоо бие махбодын 
үхэл, сүнслэг байдлын цөллөг болох Бурханы 
оршихуйгаас үүрд тусгаарлагдах явдалтай 
тулгарав.2 Тэд юу хийх ёстой байсан бэ? Энэ хүнд 
нөхцөл байдлаас гарах арга зам байсан болов уу? 
Тэр хоёр Еденийн цэцэрлэгт байхдаа хүлээн авсан 
заавраасаа хэр ихийг санах боломжтой байсныг 
бид сайн мэдэхгүй. Гэхдээ тэд сүргийнхээ цэвэр 
ариун, согоггүй, ууган эр төлийг Бурханд тахил 
болгон байнга өргөх3 ёстойгоо санаж	байсан.

Хожим нь тэнгэр элч ирж, уг золиос нь ирэх 
ёстой дэлхийн Аврагчийн тэдний өмнөөс 
ирээдүйд хийх өргөлийн хэлбэр, бэлгэдэл болохыг 
тайлбарлажээ. “Энэ зүйл бол ... Эцэгийн Төрсөн 
Ганцын золиослолтой төстэй бөлгөө. Иймийн тул, 
… чи наманчилж, үүрд мөнхөд Хүүгийн нэрээр 
Бурханыг дуудах ёстой”4 гэж тэнгэр элч хэлсэн. 
Аз болоход тэдэнд энэ нөхцөлөөс гарах болон 
өргөмжлөлийг хүлээн авах арга зам байсан юм.

Мөнх бус оршихуйн өмнөх амьдралд тэнгэрийн 
зөвлөл дээр Адам, Ева хоёрт (мөн бид бүгдэд) 
Бурхан Өөрийн цэвэр ариун, согоггүй, Ууган 
Хүү, хожим нь төлөөлөгч Иоханы дүрсэлсэнчлэн 
“ертөнцийн сууриас хойш алагдсан”5 Бурханы 
Хурганаас тусламж ирэх болно хэмээн амласан. 
Мөнх бус амьдралд Адам болон түүний үр удам 
өөрсдийн бэлгэдэл болох жижиг хургануудыг 
өргөл болгосноор Тослогдсон Нэгэн болох 
Есүсийн цагаатгагч золиосыг ойлгож мөн найдаж 
байгаагаа илэрхийлдэг байв.6 Хожим нь энэхүү 
ёслол аглаг буйд дахь асарт, дараа нь Соломоны 
барьсан ариун сүмд хийгддэг байжээ.
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Харамсалтай нь, согоггүй бяцхан хурга өргөх энэ 
зан үйл жинхэнэ наманчлал, итгэлт амьдралын 
сайн бэлгэдэл төдийлөн болж чадаагүйг Хуучин 
Гэрээнд олонтоо дурдсан байдаг. Тэдгээр тахилыг 
дагалдаж байх ёстой ёс суртахууны шийдэмгий 
хандлага заримдаа чулуун дээр дуссан цусыг 
хатах хүртэл үргэлжилдэггүй байв. Ямар ч байсан 
энэ нь ах нь дүүгээ хөнөөхөөс сэргийлэхээр удаан 
үргэлжлээгүй бөгөөд анхны үе удамд Каин дүү 
Абелыгаа алсан билээ.7

Ийм зовлон зүдгүүр олон зууны турш 
үргэлжилсний эцэст Есүс болох эртнээс амлагдсан 
Мессиаг төрөхөд тэнгэр элчүүд баярлан дуулсанд 
гайхах зүйлгүй юм. Тэгээд Алгасал баярын бүх 
хониноос хамгийн цэвэр ариун болох Тэрээр мөнх 
бус амьдрал дахь богинохон тохинууллынхаа 
дараа Их Эзэний зоогон дээр ариун ёслолыг буюу 
Еденийн гадна танилцуулагдсан илүү хувийн 
шинж чанартай ёслолыг танилцуулж, шавь нараа 
Өөрийн үхэлд бэлдсэн билээ. Өргөл өргөгдсөөр 
байх төдийгүй золиосыг шаардсаар байх болно. 
Гэхдээ өргөл нь ууган хурганы цусыг гаргахаас 
илүү өөрийгөө дүгнэж цэгнэсэн, хувийн шинжтэй, 
илүү гүн утгатай бэлгэдэл бүхий байх болно. 
Аврагч амилсныхаа дараа нифайчуудад хандан 
үүний тухай ийн айлджээ.

“Та нар цаашид цус урсган надад өргөл өргөхгүй...

… Та нар харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлийг 
надад өргөл болгон өргөх болно. Мөн харууссан 
зүрх гэмшсэн сэтгэлтэйгээр надад ирэх хэнд 
боловч, түүнд би галаар мөн Ариун Сүнсээр 
баптисм хүртээнэ. …

Тиймийн тул наманчил, … мөн аврагдагтун.”8

Хайрт ах, эгч нар аа, гэртээ сайн мэдээнээс илүү 
их суралцахад шинээр онцгойлон ач холбогдол 
өгч байгаа энэ үед “чи залбирлын өргөөнд очиж 
мөн миний ариун өдөрт ариун ёслолуудаа өргөх 
ёстой”9 хэмээн бидэнд зарлигласныг санах нь 
туйлын чухал. Гэр оронд илүү төвлөрсөн сайн 
мэдээний зааварчилгаанд цаг гаргахын зэрэгцээ 
манай өөрчлөлт оруулсан ням гаргийн цуглаан нь 
Их Эзэний зоогон дээрх ариун ёслолыг бидний 
долоо хоног тутмын шүтлэг бишрэлийн ариун 
нандин, хүлээн зөвшөөрөгдсөн гол хэсэг гэдгийг 

зохих ёсоор онцлохын тулд цуглааны хуваарийн 
нарийн төвөгтэй байдлыг багасгасан юм. Христ 
бүх хүн төрөлхтний гэм нүгэл, уй гашууг 
ганцаараа үүрснээр зүрх нь эмтэрч, нас барсан 
гэдгийг бид аль болох хувьдаа, дор бүрнээ санах 
ёстой.

Бид тэрхүү аминд хүрэхүйц ачаа дарамтад 
хувь нэмэр оруулсны хувьд ийм цаг мөчийг 
хүндлэх ёстой. Тиймээс бид ариун нандин 
ёслолд оролцохдоо зохистой хувцаслан, цагаасаа 
эрт, бишрэл хүндэтгэлтэй ирэхийг урамшуулж 
байна. “Хүндэтгэлийн өдөр өмсдөг хувцас” 
гэдэг ойлголт өнөө үед утгаа бага зэрэг алдсан. 
Гэвч бид оршихуйд нь байхаар ирэхдээ Түүнийг 
хүндэтгэдгээ харуулахын тулд хаана хэзээ ямар 
хувцаслалт, үс засалттай байвал зохих уламжлалаа 
сэргээх нь зүйтэй.

Цаг баримтлах тухайд хэлэхэд, хүүхдүүдээ болон 
тэдний хоол, живхний цүнх зэргийг яаруу сандруу 
ч гэсэн хам хум авч сүмд ирсэндээ баяртай байгаа 
адислагдсан эхчүүдэд хоцрох эрхийг үргэлж 
хайрлах сэтгэлээр олгож байх болно. Түүнчлэн 
Хүндэтгэлийн өдрийн өглөө үхрээ шаварт 
шигдсэн байхыг гарцаагүй хардаг хүмүүс байдаг. 
Гэхдээ энэ хүмүүсийн хааяа нэг хоцрохыг бид 
ойлгож байгаа боловч хэрэв үхэр нь ням гараг бүр 
шаварт шигддэг бол үхрээ зарах юм уу шавраа 
хатаахыг бид онцгойлон зөвлөж байна.

Үүнтэй адил, сүмийн барилгын ариун орчинд 
чимээ шуугианаа багасгахыг бид төлөөлөгчийн 
хувиар гуйж байна. Бид бие биентэйгээ уулзан 
ярилцах дуртай бөгөөд тэгэх ч хэрэгтэй. Мөн энэ 
нь Сүмд баяр хөөртэй очих нэг шалтгаан байдаг 
хэдий ч бишрэл хүндэтгэлд зориулан адисалсан 
орчинд ийм чанга байх ёсгүй. Залбирал, гэрчлэл, 
илчлэлт, амар амгалан байх ёстой газар заримдаа 
чанга чимээтэй, бишрэл хүндэтгэлгүй байдалтай 
байх нь манай шашныг шүтдэггүй зочдыг цочролд 
оруулдаг байх вий гэдгээс би эмээж байна. Тэнгэр 
ч гэсэн жаахан цочирддог л байх.

Ариун ёслолын цуглаан эхлэхээс өмнө тэргүүлэх 
албан тушаалтнууд индэрт суудлаа эзэлж, 
удиртгал хөгжим сонсон, бусад хүний дагавал 
зохих үлгэр дуурайлыг хүндэтгэлтэй үзүүлэх юм 
бол ариун ёслолын цуглааны сүнслэг байдлыг 
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нэмэгдүүлнэ. Дэмий яриа индэр дээр өрнөж 
байвал энэ нь цугларагсдын дунд өрнөхөд гайхах 
зүйлгүй юм. Бишрэл хүндэтгэлийн сүнсийг 
сарниулах зарлалуудыг зарлахаа больсон 
бишопын зөвлөлийнхөнд бид баяр хүргэмээр 
байна. Их Эзэний эртний ариун сүмд Захариа шиг 
санваартан амьдралд нь олдсон санваарын цорын 
ганц боломжоо эдлэх гээд тахилын ширээний 
өмнө зогсохдоо түр азнан, модон машины 
уралдаан зургаахан долоо хоногийн дараа болох 
ба бүртгэл удахгүй хаагдана гэж сануулан хэлж 
байхыг би л хувьдаа төсөөлж чадахгүй нь.

Ах, эгч нар аа, Их Эзэний томилсон энэ цаг бол 
долоо хоногийн маань хамгийн ариун нандин 
цаг юм. Зарлигласны дагуу, бид Сүмд хамгийн 
түгээмэл явагддаг ёслолд оролцохоор цуглардаг. 
Уух гэж буй аягыг Өөрөөс нь алгасуулж болох 
эсэхийг асуугаад, бидний төлөө алгасуулж 
болохгүйгээ ухаарч, зориг гарган уусан Аврагчийн 
дурсгалд зориулан энэ ёслол явагддаг. Тэрхүү аяга 
11, 12 настай диконуудын гараас эгнээ хооронд 
бидэн рүү алгуурхан ойртон, түгээгдэж байх яг 
тэр мөчид энэ бэлгэдлийг дурсан санах нь бидэнд 
тустай байх болно.

Их Эзэнд золиосын бэлгээ өгөх ариун нандин 
цаг болоход шийдвэрлэх ёстой гэм нүгэл, сул 
талууд бидэнд бий. Ийм учир шалтгаанаар бид 
энд байгаа. Биднийг хүрээлсэн бусад харууссан 
зүрх, гэмшсэн сэтгэлийг анхаарч халамжилбал 
тэрхүү наманчлалдаа илүү амжилт олох болно. 
Холгүйхэн суух зарим хүн ариун ёслолын 
дууллын турш, эдгээр пристийн залбирлын 
туршид гаднаа эсвэл дотроо уйлдаг байж болох 
юм. Энэ байдлыг бид чимээгүйхэн анзаарч, тэр 
хүмүүст эсвэл цуглаанд ирээгүй бөгөөд гэтэлгэлд 
нь туслахын тулд биднийг тохинуулал хийхээс 
нааш ирэх долоо хоногт ч ирэхгүй хэцүү байдалд 
байгаа гишүүнд эсвэл Сүмийн гишүүн биш ч 
бидний ах эгч болох	хүмүүст хэрчим тайтгарал, 
балгахан нинжин сэтгэлээ бид санал болгож 
болохгүй гэж үү? Энэ дэлхийд, Сүмийн дотор 
бас гадна их зовлон зүдгүүр байдаг учраас та 
хаашаа ч харсан хэт хүнд зовлон үүрсэн, хэзээ ч 
үл дуусах сэтгэлийн шаналалтай хэн нэгнийг олох 
л болно. “Үргэлж түүнийг санах”10 нэг арга зам 
бол ачаагаа дийлэхгүй байгаа хүмүүсийн ачаанаас 
өргөлцөж, сэтгэлээр унасан хүмүүсийн зовлон 

шаналлыг илаарьшуулах хэзээ ч үл төгсөх үүрэг 
даалгавартай Агуу Эмчид туслах явдал юм.

Хайрт найзууд аа, Христийн бүх хүн төрөлхтөнд 
өгсөн сүр жавхлант цагаатгагч золиосыг улам 
их нандигнаж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйл 
ажиллагаанд долоо хоног бүр дэлхий даяар 
нэгдэхдээ бид тахилын ширээ рүү “Түүний 
зовлонгийн төлөөх илүү их нулимсыг [болон] 
Түүний шаналлыг илүү их мэдрэх мэдрэмжийг” 
авчрах болтугай. Тэгээд бид эргэцүүлж, залбирч, 
гэрээгээ шинэчлэхдээ тэрхүү ариун нандин цаг 
мөчөөс	“Зовлон шаналлаа тэвчих илүү их тэвчээр, 
… тусламжинд нь талархах илүү их талархлыг”11 
авах болтугай. Тийм тэвчээр, тусламж, ариун 
байдал, найдварын төлөө би өршөөлийн үнэ 
цэнтэй талхыг хувааж, гэтэлгэлийн ариун дарсыг 
аягалсан Есүс Христ, Бурханы агуу бөгөөд 
нигүүлсэнгүй хийгээд ариун Хурга болох Түүний 
нэрээр бид бүгдийн төлөө залбирч байна, амен.  

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Иохан 1:29.
2. 2 Нифай 9:8-9-ийг үзнэ үү.
3. Moсе 5:5; мөн Гэтлэл 12:3–10-ыг үзнэ үү.
4. Мосе 5:7–8; мөн Мосе 5:9-ийг үзнэ үү.
5. Илчлэл 13:8.
6. See Bible Dictionary, “Anointed One”; мөн Судруудын 

удирдамж, “Тослогдсон Нэгэн,” scriptures.ChurchofJe-
susChrist.org-ийг үзнэ үү.

7. Сонирхолтой нь, Каин Абелыг хөнөөсөн явдал бол 
эцсийн эцэст Сатаны удирдсан үйл хэрэг бөгөөд Каин 
Их Эзэн өөрийнхийг нь биш харин Абелын тахилын 
өргөлийг хүлээн авсанд уурласнаас үүдэлтэй байх 
магадлалтай юм.

“Бурхан … Их Эзэний оршихуйд эргэн очих үүд хаалгыг 
[нээх] … Хүүгээ … бэлэг [болгон] барих золиосыг 
бэлтгэсэн билээ.

Абел энэхүү цагаатгал буюу гэтэлгэлийн төлөвлөгөөнд 
итгэх итгэлээр Бурханд хүлээн авагдсан тахил өргөдөг 
байлаа. Энэ бол сүргийнх нь ууган төл байв. Каин 
газрын үр жимсийг өргөл болгоход үүнийг нь хүлээн 
аваагүй. … [Тэр тахилдаа] цус урсгах ёстой байсан” 
(Сүмийн	ерөнхийлөгчдийн	сургаалаас	заасан	зүйлс:	
Иосеф	Смит	[2007], 57; мөн 122–123-ыг үзнэ үү).

8. 3 Нифай 9:19–20, 22.
9. Сургаал ба Гэрээ 59:9.
10. Моронай 4:3; 5:2.
11. “More Holiness Give Me,” Hymns, no. 131.
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Христийн	шавь	гэдгээ	хэрхэн	нотлох	
тоглолтын	схемээ	зохиож	боловсруул.

Өнгөрсөн 12-р сард 
Тэргүүн Зөвлөлөөс 
11 настай хөвгүүд 
“12 нас хүрэх оныхоо 
1-р сараас … Аароны 
санваарын чуулгад 
… оролцож эхлэх”1 
тухай мэдэгдэл хийж, 
зарласан билээ.

Үүний үр дүнд, энэ 
оны эхээр төрсөн өдөр 
нь болтлоо Хүүхдийн 

хэсэгтээ явна гэж бодож байсан 11 настай 
нэлээд хэдэн хөвгүүн гайхсан боловч одоо 
Сүмийн хамгийн шинэ томилогдсон диконууд 
болж, ням гаргуудад ариун ёслол түгээж 
байна.

Энэхүү өөрчлөлтөд диконууд эсвэл эцэг 
эхчүүдийн хэн нь илүү гайхширсан бол гэж би 
боддог. Эдгээр бараг 80000 шинэхэн диконы 
ихэнх нь өнөө орой энэхүү том Чуулганы төвд 
бидэнтэй хамт байгаа бөгөөд бас зарим нь 
техник технологиор дамжуулан оролцож байна. 
Санваарын агуу ахан дүүсийн барилдлагад 
тавтай морилно уу!

Энэхүү өөрчлөлт нь энэ цуглааныг түүхэн ач 
холбогдолтой болгож байна. Учир нь Ерөнхий 
чуулганы Санваарын нэгдсэн хуралдаанд	урьд	
өмнө	хэзээ	ч оролцож байгаагүй олон Аароны 
санваартан оролцож байх шиг байна. Энэхүү 
онцгой үйл явдлыг тохиолдуулан би гол төлөв 
Аароны санваартан залуу эрэгтэйчүүдэд хандан 
үгээ хэлье.

Таны санваарын тоглолтын схем

ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ
ÀÕËÀÃ× ÃÀÐÈ È.ÑÒÈÂÝÍÑÎÍ

Ñпортоос олж авсан сургамж

Суралцагчийн хувиар та нарын олонх нь өөрсдийн 
авьяас чадвар, сонирхол, хоббигоо сургууль дээрх 
хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанууд эсвэл спорт 
гэх мэт хувиараа авдаг хичээл, баг, бүлгийн үйл 
ажиллагаагаар дамжуулан мөн хөгжүүлж байдаг.

Би амьдралынхаа турш спортод дуртай байсан 
болохоор спортын ур чадвараа өндөр түвшинд 
хүртэл хөгжүүлж буй хүмүүсийг хараад, үргэлж 
биширдэг. Хэн нэгний хувьд, ямар нэг зүйлд 
үнэхээр сайн байхын тулд төрөлх авьяасаас 
гадна чанд сахилга бат, золиос, олон цагийн нөр 
их бэлтгэл сургууль хэрэгтэй. Ийм тамирчид 
ихэвчлэн дасгалжуулагчаасаа зарим үед хатуу 
санагдах шүүмж үг сонсдог бөгөөд одоогийн 
хүсэл сонирхлоо ирээдүйн агуу зүйлийн төлөө 
хойш тавихад бэлэн байдаг.

Бид мэргэжлийн спортоор хамгийн өндөр 
түвшний амжилт үзүүлсэн Сүмийн гишүүн, 
санваартнуудыг мэднэ. Сайн жишээ олон байгаа 
боловч цаг хэмнэхийн тулд зөвхөн заримыг нь энд 
дурдъя. Та бүгд дараах тамирчдаас заримыг нь 
таних байх: бэйсболоор—Жэрэми Гутри, Брайс 
Харпэр, сагсан бөмбөгөөр—Жабари Паркэр, 
Жиммэр Фрэдитт, хөлбөмбөгөөр—Рикардо 
Рохас, рэгбигээр—Виллиам Хопоатэ, америк 
хөлбөмбөгөөр—Тайсом Хилл, Даниел Сорэнсэн 
нар байна. Тэдний хүн нэг бүр тус тусын спортод 
чухал хувь нэмэр оруулсан билээ.

Тэдгээр тамирчин өөрсдийн спортод маш их 
амжилт гаргахын зэрэгцээ төгс тамирчин эсвэл 
төгс хүмүүс биш гэдгээ хамгийн түрүүнд хүлээн 
зөвшөөрдөг. Тэд спортдоо хамгийн шилдэг нь 
байж, сайн мэдээний дагуу амьдрахын төлөө 
шаргуу хөдөлмөрлөдөг. Тэд унавал босож, эцсээ 
хүртэл тэвчихийн төлөө хичээж зүтгэдэг.

2019 ÎÍÛ 4-Ð ÑÀÐÛÍ 6-ÍÛ ªÄÐÈÉÍ ÑÀÍÂÀÀÐÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÕÓÐÀËÄÀÀÍ
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Òоглолтын схемээ судал

Багийн спортод тоглолтын бодлогуудыг 
тухайн тэмцээний нөхцөл байдалд тохируулан 
боловсруулж, тоглолтын схемд нэгтгэдэг. 
Тамирчид тоглолтын бодлого бүр дэх өөрсдийн 
тусгай даалгаврыг судалдаг. Амжилттай тоглогчид 
тоглолтын схемээ маш сайн судалсан байдаг 
бөгөөд нэг тоглолтын бодлого сонгогдоход тэд 
хаана очиж, юу хийх ёстойгоо бараг зөнгөөрөө 
гэмээр маш сайн мэддэг.

Дэйв Кауп/REUTERS/stock.adobe.com-ын зураг

Үүнтэй адилаар санваартнууд бид ч баг 
(чуулга)-тай, бидэнд бас тоглолтын схем 
(ариун судрууд, өнөө үеийн бошиглогчдын үгс) 
бий.

Та багийнхаа гишүүдийг хүчирхэгжүүлдэг үү?
Та тоглолтын схемээ хэр сайн судалсан бэ?
Та өөрийнхөө үүрэг даалгаврыг бүрэн ойлгодог 
уу?
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Ýсэргүүцлийг сөрөн зогсох нь

Энэхүү харьцуулалтыг гүнзгийрүүлэн авч үзвэл, 
агуу дасгалжуулагчид багийнхныхаа сул болон 
давуу талуудыг мэдэхээс гадна эсрэг багийнхнаа 
ч мөн мэддэг. Тэд ялалтад хүргэх хамгийн 
сайн боломжтой тоглолтын төлөвлөгөөг 
боловсруулдаг. Та нарын хувьд яадаг вэ?

Та нар ямар сорилтод хамгийн эмзэг гэдгээ 
мэдэхээс гадна дайсан хэрхэн хавчиж, зоригийг 
тань мохоохыг таамаглаж чадна. Та нар 
эсэргүүцэл тулгарах үед хэрхэн хариу үйлдэл 
хийхээ мэдэж болохын тулд хувийн тоглолтын 
төлөвлөгөө боловсруулж, тоглолтын схем 
гаргасан уу?

Та нар ёс суртахууны төрөл бүрийн сорилттой 
тулгарахдаа, бусадтай хамт эсвэл ганцаараа 
дэлгэц рүү ширтэж байхдаа тоглолтын 
төлөвлөгөөгөө мэдэх болно. Хэрэв танай найз 
архи уухыг эсвэл мансууруулах бодис хэрэглэж 
үзэхийг санал болгох үед та тоглолтын бодлогоо 
мэднэ. Та дадлага хийсэн учраас хэрхэн хариу 
үйлдэхээ урьдаас мэддэг.

Тоглолтын схем, төлөвлөгөө, үүргээ гүйцэтгэх 
баттай итгэл үнэмшилтэй байгаа тохиолдолд 
уруу таталт таны дээр хүч султай байгааг олж 
мэдэх болно. Та хэрхэн хариу үйлдэж, юу хийх 
талаар шийдвэрээ аль хэдийн гаргачихсан байх 
болно. Уруу таталттай тулгарах бүрдээ шийдвэр 
гаргаад байх шаардлагагүй.

Арван хоёр Төлөөлөгчийн нэг саяхан энэ 
зарчмыг дүрсэлсэн түүхийг хуваалцсан. Тэрээр 
ахлах сургуулийн сурагч буюу прист байхдаа 
найз нартайгаа хамт явж байв. Тэднийг идэх 
хоол унд худалдаж авсныхаа дараа гадуур 
машинаар явж байхад нэг нь нэгэн төрлийн 
кино үзэхийг санал болгожээ. Асуудал нь тэр 
кино өөрийнх нь үзэх ёсгүй кино гэдгийг тэр 
мэдсэнд байв. Тэрээр үүссэн нөхцөл байдлын 
талаар тэр даруйдаа шахалт дарамт мэдэрч, 
тавгүйтсэн ч түүнд энэ талаар төлөвлөгөө байв. 
Энэ нь түүний санваарын тоглолтын схемэнд 
зориулан төлөвлөсөн хуудас байлаа.

Тэр гүнзгий амьсгаа авч, зоригоо чангалаад “Би 

ийм төрлийн кино үзмээргүй байна. Намайг гэрт 
минь буулгаад өгчих” гэж хэлэхэд тэд хүргээд 
өгөв. Энгийн тоглолт ялалтад хүргэжээ! Хэдэн 
жилийн дараа, тэр орой түүнтэй хамт явж 
байсан найзуудынх нь нэг энэ жишээ өөрийнх 
нь амьдралд тохиолдсон ижил төстэй нөхцөл 
байдалтай зоригтой нүүр тулах үед нь хэрхэн 
асар их хүч болж байсныг нотолсон тухай 
ярьжээ.

Òоглолтын схемийн хуудсууд

Би хэдэн ах нараас тоглолтын схемэндээ оруулж 
болох тоглолтын бодлогын талаар зөвлөгөө хүссэн 
юм. Тэдний сүнслэг өдөөлт бүхий зөвлөгөөг одоо 
хэлье. Үүнд:
• Илүү агуу гэрлийн төлөө мөн Есүс Христийн 

талаар гэрчлэлтэй болохын төлөө өдөр бүр 
залбир.

• Эцэг эх, бишоп, Залуу эрэгтэйчүүдийн болон 
чуулгын удирдагчдынхаа заасан зүйлийг 
анхааралтай сонс.

• Порнографаас болон ёс суртахуунгүй олон 
нийтийн цахим мэдээллээс зайлсхий.

• Бурханд өгсөн амлалтаа санаж, түүнийгээ 
сахихын төлөө хичээ.

• Агуу бошиглогчдын тухай судрууд дахь 
түүхүүдийг судалж, тэдний сайн зан 
чанаруудыг даган дуурай.

• Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийг үйлчлэлээр 
дамжуулан адисал.

• Ямар хүн болохыг хүсэж байгаа шигээ хүн 
болоход тань туслах сайн найзуудыг эрэлхийл.

• Гэр бүлийн түүхийн аппликэйшныг сайтар 
эзэмшиж, гэр бүлийнхээ түүхийг судал.

• Хилэнцэт нөлөөллөөс зайлсхийж зугтаж болох 
орогнох газруудыг төлөвлө.

• Санваарын чуулгынхаа бусад гишүүнийг 
хайрла. Тэднийг хүчирхэгжихэд нь тусал.

Бидний урьд нь зургийг нь харсан тамирчидтай 
би ярилцаж үзсэн. Тэд өөрсдийгөө мэргэжлийн 
тамирчны хувьд юу хийдэг гэдгээрээ 
тодорхойлдоггүй, харин Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хайртай хөвгүүд, Бурханы санваартнуудын 
хувьд хэн бэ гэдгээрээ тодорхойлдог нь надад 
сонирхолтой санагдсан.

Одоо тэдний бодлыг сонсоцгооё.
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• Дикон 
байхдаа зангиа 
зангидахыг сурч 
байгаа Жиммэр 
Фрэдитт “би сайн 
мэдээний үнэний 
талаарх өөрт байгаа 
мэдлэг болоод 
итгэлдээ ихээхэн 
тулгуурлаж сурсан. 
Энэ нь намайг … 
зохистой санваартан 
мөн хамгийн чухал 
нь сайн үлгэр жишээ 
болоход удирдан 
чиглүүлдэг” гэж 

хэлсэн юм.

• Брайс Харпэр 
нөхөр хүнийхээ 
хувиар “Би алдар 
нэр, эд хөрөнгө, 
Хамгийн Үнэ 
Цэнтэй Тоглогчийн 
шагнал намайг аз 
жаргалтай болгоно 
гэж боддог байсан. 
Гэхдээ нэг л зүйл 
дутагдаад байлаа. 
Тиймээс би … 
өөрийгөө бэлтгээд, 
ариун сүмд [орсон]. 
Би одоо Тэнгэрлэг 

Эцэгт хүргэх 
зам дээр гарсан 
ба мөнхийн гэр 
бүлтэй болсон. Энэ 
бол дэлхий дээрх 
хамгийн агуу баяр 
баясал юм!” гэж 
захидалдаа бичжээ.

• Номлогчоор 
үйлчилсэн Даниел 
Сорэнсэн “Сайн 
тоглолтын схем 
нь багийн гишүүн 
бүрийн авьяас 
чадвар, хүч 

чадлыг ашигладаг сайн төлөвлөгөө юм. … 
Би Есүс Христийн сайн мэдээний сургаалыг 
судалж, амьдралдаа хэрэгжүүлснээр санваарт 
үйлчлэхийн тулд хүч чадлаа хэрхэн ашиглахаа 
мэддэг” гэж хэлсэн.

• Одоо номлолын 
ерөнхийлөг-
чөөр үйлчилж 
буй Жэрэми 
Гутри “12-
той дикон … 
байхдаа [би] 
‘энэ амьдрал 
бол хүмүүн 
Бурхантай 
уулзахаар 
бэлтгэх … үе’ 
[гэж] Сүнс 
гэрчилж 
байгааг 
мэдэрсэн юм.2 
Энэ тоглолтын 
төлөвлөгөө бол 
Бурханд итгэх итгэл [ба] Аврагчаар дамжуулан 
наманчлах наманчлал юм. … Тоглолтын схем 
ариун судруудад мөн амьд бошиглогчдоор 
дамжуулан өгөгддөг” гэж хуваалцсан юм.

• Ахлагчийн 
албанд 
томилогдоод буй 
Жабари Паркэр 
“Хэрэв би баптисм 
хүртэх шийдвэр 
гаргаагүй байсан 
бол ямар хүн 
болох байснаа 
төсөөлөхөд ч бэрх 
байна. … Намайг 
өдөр бүр удирдан 
чиглүүлэх Бурхан 
амьдралд минь 
байдагт би маш 
их талархалтай 
байна” гэж хэлсэн.

• Одоогоор салбарын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж 
байгаа Рикардо Рохас хэлэхдээ “[Бурханы] 
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Бурханы хүү, Түүний ариун санваар атгагч 
байх илүү чухал, ариун нандин мөн чанараа 
ухааран ойлгодог уу? Энэхүү мөнхийн мөн 
чанараа оюундаа санан, уруу таталт, саад 
бэрхшээлтэй үед та нарыг удирдан чиглүүлэх 
тоглолтын төлөвлөгөө, санваарын тоглолтын 
схемээ зохиож, боловсруулаарай. Довтолгооны 
болон хамгаалалтын төлөвлөгөөг аль алиныг авч 
үзээрэй.

Довтолгооны төлөвлөгөө нь гэрчлэлийг 
хүчирхэгжүүлэхэд тусалдаг ба шулуун бөгөөд 
нарийн зам дээр үлдэх шийдвэрийг батжуулдаг. 
Үүний жишээ нь тогтмол залбирах, судраас 
судлах, Сүмд яван, ариун сүмд орох, аравны нэгээ 
төлөх ба Залуучуудын	бат	бөх	байдлын	төлөө	
товхимол дээр байдаг зөвлөгөөг дагах юм.

Хамгаалалтын	төлөвлөгөөнд	уруу таталттай 
хэрхэн нүүр тулах талаар урьдчилан төлөвлөх 
төлөвлөгөө ордог. Хувийн жишгээ зөрчихөд 
хүргэх сорилтод орохдоо та нар юу хийхээ 
урьдчилан мэднэ гэсэн үг юм.

Үүний тулд та нарт тоглолтын схем хэрэг болно.

Өнөөдөр та залбирах хүсэлгүй байна уу? 
Аль хэдийн төлөвлөсөн тоглолтын бодлогоо 
хэрэгжүүлэх цаг болжээ.

Таны гэрчлэл суларч байгаа мэт санагдаж байна 
уу? Үүнд зориулсан тоглолтын бодлого танд бий. 
Та юу хийх ёстойгоо мэднэ шүү дээ.

Áурханы мэлмийд бүгд Îд

Та нар Бурханы ариун санваарыг атгадаг хүмүүс. 
Төмөр бариулаас баттай атгах шийдвэр тань та 
нарыг тийм л байхаар бүтээгдсэн тэрхүү мөнхийн 
нэгэн болгож хувиргана.

Тэрээр та нарыг мэддэг бөгөөд та нарыг 
хайрладаг. Тэр та нарыг адисалж, алхам бүрийг 
тань удирдан чиглүүлэх болно.

Та өөрийгөө онцгой нэгэн биш, гайхалтай 
зүйлсийг гүйцэлдүүлэхүйц хангалттай сайн биш 
гэж боддог байж магадгүй. Гэвч тийм биш ээ. 
Бурхан “Дэлхийн сул дорой зүйлүүд урагш гарч 

санваараар 
дамжуулан [бид] 
Түүний ажилд 
туслаж чадна. 
Бид үнэнийг 
хамгаалахын тулд 
‘тууштай бөгөөд 
зоригтой’3 байхаар 
дуудагдсан” гэв. 
Энэ нь түүнийг 
хөлбөмбөгийн 
талбай дээрээ ч 
санваар атгагчийн 
хувьд ч аль алинд 
нь амжилттай 
байхад тусалжээ.

• Номлогч болсон 
Тайсом Хилл Есүс 
Христийн сайн 
мэдээ амьдралынх нь 
тоглолтын схем болсон 
гэж боддог. “Бурхан 
хичээл зүтгэлд минь 
сэтгэл хангалуун 
байгаа гэдгийг 
мэдсэнээр [Бурханы] 
төлөвлөгөөнд итгэх 
нь мөн үүн дэх 
үүрэг даалгавраа 
биелүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийх нь 
амьдралд асар их амар амгалан, аз жаргал 
авчирсан” гэж тэр хуваалцсан юм.

• Жич хүү 
нь нэрийн адислал 
авч буй Виллиам 
Хопоатэ сайн мэдээ 
өөрт нь “дайсны 
төлөвлөгөөг 
мэдэж, галт сумыг 
тэсвэрлэх сүнслэг үр 
нөлөөгөөр ханган, 
бусдад илүү сайн 
үйлчлэхэд” тусалдаг 
гэж хэлсэн юм.
 
Та нарын хувьд 
яадаг вэ? Та нар 
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хэн биднийг эсэргүүцэх вэ?”6

Тэрээр үүдийг нээж, өөрсдөдөө байсныг ч 
мэдээгүй байсан хүч тэнхээ, боломжоо олоход 
бидэнд тусалж чадна.7

Та нарын итгэлтэй дасгалжуулагчид болох эцэг эх, 
бишоп, Залуу эрэгтэйчүүдийн удирдагчдаа сонс. 
Тоглолтын схемээсээ суралц. Судруудаас унш. 
Өнөө үеийн бошиглогчдын хэлсэн үгсийг судал. 
Христийн шавь гэдгээ хэрхэн нотлох тоглолтын 
төлөвлөгөөгөө зохиож боловсруул.

Өөрийн сүнсийг хүчирхэгжүүлэхдээ, дайсны 
урхинаас зайлсхийхдээ ашиглах тоглолтын 
бодлогуудаа урьдчилаад мэдэж ав.

Үүнийг хий. Тэгвэл Бурхан таныг ашиглах нь 
гарцаагүй.

Өөрсдийгөө сайн мэдээнээс салгаж, төөрөлдөн 
яваа хүмүүс энд байж магадгүй. Зарим нь суудал 
дээрээ суугаад, тоглолтыг холоос хардаг байх. 
Дасгалжуулагч нь талбайд гаргаж тоглуулахыг 
хичээсэн ч вандан сандал дээрээ сууж үлдэхийг 
сонгодог хүмүүс ч байж болно. Нэг	багийн	
гишүүний	хувиар	та	нар	тэднийг	аварч,	дэмжиж,	
хайрлаасай	хэмээн	би	та	нарыг	урьж	байна!

Бусад нь тоглолтод оролцохыг хүсдэг мөн тийн 
үйлддэг.	Хэр зэрэг авьяас чадвартай байх нь чухал 
биш, харин талбай дээр гарах хэр их хүсэлтэй 
байгаа нь хамгийн чухал байдаг. Тэд өөрсдийнх нь 
дугаарыг дуудахыг хүлээгээд суудаггүй. Учир нь 
тэд “хэрэв та нар Бурханд үйлчлэх хүсэлтэй аваас 
та нар уг ажилд дуудагдсан болой”8 хэмээх судрыг 
мэддэг.

Та өөрөө эгнээнд ороод, зогсож болно.
Та санваарын тоглолтын схемээ судалж, 
хэрэгжүүлснээр үүнийг хийдэг.

Та замын туршид бүдэрч, унах ч болно. Бүр 
маш олон удаа ч унаж магадгүй. Та бол төгс 
биш. Унах бол чанаржуулах үйл явц бөгөөд энэ 
нь танд өөрийнхөө зан байдлыг сайжруулж, 
илүү их нинжин сэтгэлээр илүү сайн үйлчлэх 
боломж олгодог. Аврагч, Түүний хязгааргүй 
Цагаатгал хоёр чин сэтгэлийн наманчлалаар маань 

ирэх бөгөөд хүч чадалтнууд хийгээд хүчтэнүүдийг 
унагах болно”4 гэж тунхагласныг та мэдэхгүй гэж 
үү?

Тэгээд та өөрийгөө сул дорой мэт мэдэрч байна 
уу? Ач холбогдолгүй гэж бодож байна уу? Та 
дөнгөж сая эгнээндээ орж зогслоо. Баяр хүргэе!

Та өөрийгөө чухал биш гэж мэдэрч байна уу? 
Өөрийгөө дорд үзэж байна уу? Магадгүй, та 
Бурханд хэрэгтэй нэгэн байх.
 

Давид байлдааны талбарт сүрдмээр дайсан болох 
Голиаттай тулалдахаар гарч ирснээс илүү агуу 
жишээ байна уу? Тоглоомын төлөвлөгөөтэй 
Давид Их Эзэнд итгэн найдаж байсан тул зөвхөн 
өөрийгөө авраад зогсоогүй, Израилын армийг 
аварсан!5 Та Их Эзэний талд байна гэж өөрийгөө 
зоригжуулах үед Бурхан тантай хамт байх болно 
гэдгийг мэд. “Хэрэв Бурхан бидний талд юм бол 
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дамжуулан алдаагаа засах боломжийг олгодог.

Агуу тамирчид тэмцээнийхээ ганцхан жижиг 
зүйлийг төгс болгохын төлөө олон зуун цагийг 
зарцуулдаг. Санваар атгагчийн хувьд та ч гэсэн 
тийм сэтгэлгээтэй байвал зохино. Бүтэлгүйтвэл 
наманчил. Алдаанаасаа суралц. Дасгал сургуулиа 
хий. Дараагийн удаа та илүү сайн хийх 
болно. Эцэст нь энэ бүхэн зөвхөн өөрөөс тань 
шалтгаална. Та тоглолтын схемээ судлах уу?

Би та нарыг Их Эзэнд итгээрэй хэмээн шавдуулж 
байна. Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмс.9 Тэгээд 
тоглолтондоо ор.

Мэргэжлийн спортыг хамгийн өндөр түвшинд 
тоглодог хүмүүс тийм ч олон байдаггүй ч шавь 
байх тал дээр Христийг дагахыг сонгосон 
хүмүүсийн олон жишээ байдаг.

Үнэндээ, Их Эзэний замуудыг судалж, шавийн 
зам дээр гаран, Бурханы төлөвлөгөөний дагуу 
амьдрахыг хичээх нь та нарын амьдралын эрхэм 
зорилго юм. Та нарыг Бурхан руу эргэн ирэхэд 

Бурхан таныг дэмнэж, адислах болно. Та нар 
Түүний мэлмийд од учраас үүнийг чадна.
Таныг ариун санваараа атгахуйц зохистой амьдрах 
амлалт өгч, ариун үүргээ өдөр бүр гүйцэтгэхээр 
хичээгээсэй хэмээн би залбирч байна. Би та 
бүхнийг ийнхүү үйлдэх чадавх, хүсэл эрмэлзлээр 
адисалж байна. Би та нарын атгаж буй санваарын 
хүч, амьд бошиглогчид, Есүс Христийн тухай 
болон Түүний Аврагч, Гэтэлгэгчийн үүргийн 
талаар өөрийн гэрчлэлийг нэмж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. “Age-Group Progression for Children and Youth,” First 
Presidency letter, Dec. 14, 2018.

2. Алма 34:32.
3. Иoшуа 1:9.
4. Сургаал ба Гэрээ 1:19.
5. 1 Самуел 17-г үзнэ үү.
6. Ром 8:31.
7. Ифер 12:27-г үзнэ үү.
8. Сургаал ба Гэрээ 4:3.
9. Сургаал ба Гэрээ 27:15–18-ыг үзнэ үү.
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Их	Эзэн	та	бүхнийг	хүчирхэг	чуулгыг	босгоосой	
хэмээн	хүсдэг.	Түүнийг	Өөрийн	хүүхдүүдийг	
цуглуулах	үед	харьяалагдаж,	өсөж	хөгжих	газар	
тэдэнд	хэрэгтэй.

2010 онд Андрэ Сэбако 
гэх залуу эрэгтэй 
үнэнийг эрэлхийлж 
байлаа. Хэдийгээр 
тэр чин сэтгэлээсээ 
залбирч үзээгүй ч 
оролдож үзэхээр 
шийджээ. Үүнээс 
хойш тун удалгүй 
тэр номлогчидтой 
уулзсан юм. Тэд түүнд 
Мормоны Номын 
зурагтай карт өгчээ. 

Андрэ ямар нэгэн зүйл мэдрээд, номоо зарах 
эсэхийг номлогчдоос асуув. Тэд сүмд ирвэл уг 
номыг үнэгүй авч болно гэж түүнд хэлжээ.1

Андрэ тухайн үед байгуулагдаад удаагүй байсан 
Африкийн Ботсвана дахь Мочуди салбарт 
ганцаараа очив. Харин уг салбар 40 орчим 
гишүүнтэй, хайраар дүүрэн, маш нэгдмэл бүлэг 
байв.2 Тэд Андрэг найрсаг угтан авчээ. Тэрээр 
номлогчдоор хичээл заалган, баптисм хүртэв. 
Баптисм ч үнэхээр сайхан байлаа!

Дараа нь яах вэ? Андрэ хэрхэн идэвхтэй хэвээр 
үлдэх вэ? Гэрээний замаар өсөж хөгжихөд нь хэн 
түүнд туслах вэ? Энэхүү асуултын нэг хариулт бол 
түүний санваарын чуулга юм!3

Санваартан бүр нөхцөл байдлаасаа үл хамааран 
хүчирхэг чуулгаас тус дэм авч байдаг. Аароны 
санваартан залуу ах нар аа, Их Эзэн та бүхнээс 
залуу эрэгтэй бүрийн харьяалагдан, Их Эзэний 
Сүнс оршиж байдаг мөн чуулгын бүх гишүүнийг 
хүлээн зөвшөөрдөг, үнэлдэг тийм хүчирхэг 

Чуулга бол харьяалагдах газар мөн
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чуулгыг байгуулаасай хэмээн хүсдэг. Их Эзэнийг 
Өөрийн хүүхдүүдийг цуглуулах үед харьяалагдаж, 
өсөж хөгжих газар тэдэнд хэрэгтэй.

Чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүд та 
бүхэн сүнсний нөлөөгөөр4 болон чуулгын бүх 
гишүүний дунд хайр, ахан дүүсийн барилдлагааг 
бэхжүүлэн хөгжүүлэхийг эрэлхийлэх замаар 
удирддаг. Та нар шинэ болон идэвх султай мөн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүдэд онцгой анхаарал 
тавьдаг.5 Санваарын хүчээр та бүхэн хүчирхэг 
чуулгыг босгодог.6 Хүчирхэг, нэгдмэл чуулга залуу 
эрэгтэйн амьдралд хүчирхэг нөлөө үзүүлдэг.

Сүм гэр оронд төвлөрсөн, сайн мэдээнээс 
суралцах шинэ хөтөлбөрийг танилцуулахад7 
зарим хүн Андрэ шиг гишүүдийг бодон, “Сайн 
мэдээнээс суралцаж, үүний дагуу амьдран, 
суралцах орчинд амьдардаггүй гэр бүлийн 
залуучуудын хувьд яах вэ? Тэд орхигдох юм уу?” 
хэмээн асууж байсан.

Үгүй ээ! Хэн ч орхигдох ёсгүй! Их Эзэн залуу 
эрэгтэй, эмэгтэй бүрд хайртай. Санваартны хувьд 
бид Бурханы мутар болж байдаг. Бид гэр оронд 
төвлөрсөн байлгах гэж хичээж зүтгэхэд туслах 
Сүмийн гар хөл болдог. Гэр орны дэмжлэг багатай 
үед санваарын чуулга болон бусад удирдагч, 
найз нөхөд нь хувь хүн, гэр бүл бүрийг хэрэгцээ 
шаардлагад нь тааруулан харж хандан, дэмжин 
тусалдаг.

Ийнхүү ажиллаж болдгийг би харсан. Ийм 
туршлага ч надад бий. Намайг зургаан настай 
байхад аав, ээж хоёр маань салж; аав ээжийг таван 
жоохон хүүхэдтэй нь орхиж явсан юм. Ээж маань 
биднийг тэжээхийн тулд ажиллах хэрэгтэй болж 
билээ. Нэг хэсэгтээ ээж маань хоёр ажил хийхийн 
зэрэгцээ боловсролоо дээшлүүлэх хэрэгтэй 
болсон. Ээжид минь хүүхдүүдээ харж хандах цаг 
бага байв. Гэхдээ өвөө, эмээ, авга ах, нагац эгч, 
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бишоп, гэрийн багш нар тэнгэр элч мэт ээжид 
минь тусалж байсан юм.

Харин надад чуулга байсан. Намайг хайрлаж, 
дэмжиж байсан найз нөхөд болох ах нартаа би 
маш их талархдаг. Чуулга бол миний байх ёстой 
газраа байгаагаа мэдэрдэг тийм л газар байсан. 
Зарим хүн намайг гэр бүлийн минь нөхцөл 
байдлаас болж ирээдүй нь бүрхэг, азгүй амьтан 
гэж боддог байсан байх. Тийм ч байсан байж 
магадгүй. Гэхдээ санваарын чуулгууд энэ бүхнийг 
өөрчилсөн. Манай чуулга намайг дэмжиж, 
амьдралыг минь хэмжээлшгүй их адисалсан.

Бидний эргэн тойронд ирээдүй нь бүрхэг, азгүй 
хүмүүс байдаг. Магадгүй, бидний хүн нэг бүр 
ямар нэгэн байдлаар ийм байдаг. Харин энд 
байгаа бидний хүн нэг бүрд хүч чадал өгч, 
хүчирхэгжүүлдэг газар болох чуулга гэж бий. 
Чуулга нь “нийт нь нэгийнхээ төлөө, нэг нь 
нийтийнхээ төлөө”8 байдаг. Энэ нь бидний нэг 
нэгэндээ зааж, үйлчилж, Бурханд үйлчлэхдээ 
нэгддэг, ахан дүүсийн холбоо тогтоодог газар 
юм.9 Энэ нь мөн гайхамшиг тохиодог газар 
билээ.

Би та бүхэнд Мочуди дахь Андрэгийн чуулгад 
тохиолдсон зарим гайхамшгаас ярьж өгөхийг 
хүсэж байна. Намайг энэхүү жишээг хуваалцаж 
байх үеэр, санваарын чуулга бүр хэрэгжүүлэх юм 
бол тэднийг хүчирхэгжүүлж чадах зарчмуудыг 
олж хараарай.

Андрэ баптисм хүртсэнийхээ дараа, сүүлд 
баптисм хүртсэн өөр дөрвөн залуу эрэгтэйд 
хичээл заахаар номлогчидтой хамт явдаг байв. 
Дараа нь тэд нийлээд тавуулаа болжээ. Тэд нэг 
нэгнээ мөн салбараа хүчирхэгжүүлж эхлэв.

Зургаа дахь залуу эрэгтэй Тусо баптисм хүртэв. 
Улмаар Тусо гурван найзтайгаа сайн мэдээг 
хуваалцаж, удахгүй тэд есүүлээ болсон юм.

Есүс Христийн шавь нар ч гэсэн үүний адилаар, 
найзуудынхаа урилгын дагуу хэд хэдээрээ 
цугларсан. Эрт дээр үед Андрей Аврагчийг 
олсныхоо дараа ах Симон руугаа яаран очиж, 
“түүнийг Есүс уруу авчир[сан].”10 Үүний нэгэн 
адил Филип Христийн дагалдагч болсныхоо 

дараахан найз Натанаелыг “ирж, хар л даа”11 
хэмээн урьжээ.

Удалгүй Мочудид 10 дахь залуу эрэгтэй Сүмд 
нэгдсэн аж. Номлогчид 11 дэхийг нь олж, 12 дахь 
залуу эрэгтэй сайн мэдээ найзуудад нь хэрхэн 
нөлөөлж байгааг харсныхаа дараа баптисм 
хүртжээ.

Мочуди салбарын гишүүд үнэхээр их баяртай 
байлаа. Эдгээр залуу эрэгтэй “Их Эзэнд 
хөрвүүлэгдэж, мөн … сүмд нэгтгэгдсэн байлаа.”12

Тэдний хөрвөлтөд Мормоны Ном чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн юм.13 Тусо “Би Мормоны Номыг … 
гэртээ, сургууль дээрээ гээд зав гарах бүрд хаана ч 
уншиж эхэлсэн”14 хэмээн дурсан ярьдаг.

Оратилэ найзуудынхаа үлгэр жишээг хараад, сайн 
мэдээг сонирхож эхэлсэн байна. Тэрээр “[Тэд] 
нүд ирмэх зуур л өөрчлөгдсөн мэт санагдсан. … 
Би энэ нь … тэдний сургууль … дээр барьж явах 
болсон номтой л холбоотой байх гэж бодсон юм. 
Тэдний ямар сайн хүн болж байгааг нь би олж 
харсан. … [Би] ч бас өөрчлөгдөхийг хүссэн”15 
хэмээн тайлбарлажээ.

12 залуу эрэгтэй хоёр жилийн дотор нэг нэгээр 
нэмэгдэн цуглаж, бүгд баптисм хүртсэн юм. Бүгд 
гэр бүлээсээ цорын ганц Сүмийн гишүүн нь 
байв. Гэвч тэд салбарын ерөнхийлөгч Раквэла16, 
ахмад номлогчид болох Тэйлор ах, эгч хоёр17 
болон салбарын бусад гишүүн зэрэг Сүм дэх гэр 
бүлээсээ дэмжлэг авч байлаа.

Чуулгын удирдагч Жүниор ах18 ням гаргийн үдээс 
хойш тэднийг гэртээ урьж, тусалж, зөвлөдөг байв. 
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Залуу эрэгтэйчүүд хамтдаа судраас суралцаж, гэр 
бүлийн үдшийг тогтмол хийдэг байлаа.

Жүниор ах тэднийг гишүүдийнд, номлогчдын 
зааж буй хүмүүсийн болон айлчлан очих хэрэгтэй 
бүх хүний гэрт дагуулан очдог байв. Тэд арван 
хоёулаа Жүниор ахын машины тэвшинд суугаад 
явдаг байж. Тэр тэднийг хоёр, гурваар нь 
хамтрагчид болгон айлуудын гэрт буулгаад, хэсэг 
хугацааны дараа эргэн ирж авдаг байв.

Хэдийгээр залуу эрэгтэйчүүд өөрсдийгөө сайн 
мэдээний тухай дөнгөж суралцаж байгаа, сайн 
мэдэхгүй гэж боддог байсан ч Жүниор ах зочилж 
буй хүмүүстэйгээ ганц, хоёр мэддэг зүйлээсээ 
хуваалц хэмээн тэдэнд хэлжээ. Эдгээр залуу 
санваартан зааж, залбирч, Сүмийг харж хандахад 
тусалж байв.19 Тэд санваарын үүрэг хариуцлагаа 
гүйцэлдүүлж, үйлчлэхийн баяр баясгаланг 
мэдэрсэн.

Андрэ “Бид хамтдаа тоглож, инээж, уйлан, ахан 
дүүс болцгоосон”20 хэмээн ярьсан юм. Түүгээр ч 
барахгүй, тэд өөрсдийгөө “Ахан дүүсийн холбоо” 
хэмээн нэрлэдэг.

Тэд хамтдаа номлолд үйлчилнэ гэсэн зорилго 
тавьжээ. Тэд гэр гэртээ цорын ганц сүмийн 
гишүүн байсан болохоор олон саад бэрхшээлтэй 
тулгарсан ч нэг нэгэндээ туслан, тэдгээрийг даван 
туулж чадсан.

Залуу эрэгтэйчүүд нэг нэгээрээ номлолын 
дуудлагаа хүлээн авав. Түрүүлж явсан хэд 
нь гэртээ үлдээд бэлдэж байгаа хэд рүүгээ 
захиа бичиж, туршлагаа хуваалцан, үйлчлэхэд 
урамшуулж байлаа. Тэднээс арван нэг нь номлолд 
үйлчилсэн юм.

Тэдгээр залуу эрэгтэй гэр бүлийнхэнтэйгээ сайн 
мэдээг хуваалцсан ба ээж, эгч, ах, найз нөхөд 
нь болон номлолд байхдаа заасан хүмүүс нь 
хөрвөгдөж, баптисм хүртсэн байна. Гайхамшгууд 
тохиож, олон хүний амьдрал адислагджээ.

Та нарын зарим нь ийм гайхамшиг зөвхөн Африк 
шиг Израилын цугларалт түргэсэж байгаа үржил 
шимтэй газар л болдог байх гэж бодож байгааг би 
мэдэж байна. Гэвч би Мочуди салбарт хэрэгжсэн 
зарчмыг хаана ч хэрэгжүүлж болно гэдгийг 
гэрчлэх гэсэн юм. Хаана ч байсан бай, танай 
чуулга гишүүдээ идэвхжүүлснээр мөн сайн мэдээг 
хуваалцсанаар өсөж хөгжих боломжтой. Нэг шавь 
нэг найзтайгаа ярилцсанаар нэг нь хоёр болж 
болно. Хоёр нь дөрөв болно. Дөрөв нь найм болж, 
харин найм нь арван хоёр болох болно. Салбар ч 
тойрог болж болно.

Аврагч “хоёр эсвэл гурваараа [эсвэл түүнээс 
олуулаа] миний нэрээр, … хамтдаа цугларсан 
тэнд, болгоогтун, би тэдний дунд байх болно”21 
хэмээн заасан. Тэнгэрлэг Эцэг бидний эргэн 
тойрон дахь бүх хүний оюун бодол, зүрх 
сэтгэлийг бэлдэж байгаа. Бид сүнсний өдөөлтийг 
даган, нөхөрлөлийн гараа сунган, үнэнийг 
хуваалцаж, бусдыг Мормоны Номыг уншихад 
урьж мөн Аврагчийг таньж мэдэх үед нь тэднийг 
хайрлаж, тэдэнд туслан дэмжиж чадна.

Мочуди салбарын Ахан дүүсийн холбооныхон 
аяллаа эхлүүлснээс хойш бараг 10 жил өнгөрсөн 
бөгөөд тэд одоо ч ахан дүүсийн холбоотой хэвээр 
байгаа.

Катлэго “Бид хэдийгээр нэг нэгнээсээ хол байж 
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болох ч нэг нэгнийхээ төлөө гэсэн сэтгэл маань 
хэвээр”22 гэж хэлсэн.

Чуулга бүрийг харьяалагдах, цуглах, өсөж хөгжих 
газар болгохын тулд бид санваарын чуулга бүрийг 
Түүнд нэгд хэмээх Их Эзэний урилгыг хүлээн 
аваасай хэмээн би залбирч байна.

Есүс Христ бол бидний Аврагч бөгөөд энэ бол 
Түүний ажил юм. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен.  
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Хэрэв	бид	Есүс	Христ	рүү	харвал	Тэрээр	биднийг	
Израилын	ахлагчдын	хувиар	гэрээнийхээ	дагуу	
амьдарч,	дуудлагаа	эрхэмлэн	биелүүлэхэд	туслах	
болно.

Есүсийг Капернаумын 
ойролцоох1 хүн 
бужигнасан гудамжаар 
алхаж явтал хүнд 
өвчнөөр өвдөж, арван 
хоёр жил шаналсан 
эмэгтэй гараа сунган, 
Түүний хувцасны 
хормойд хүрчээ. 
Эмэгтэй тэр даруй 
эдгэв.2

Судруудад бичигдсэнчлэн Есүс “[Өөрөөс нь] хүч 
гарахыг”3 мэдрээд, “хурсан олны зүг эргэн харж”4 
мөн “үүнийг үйлдэгчийг харах гэж эргэн тойрноо 
ажиглав.”5 “Өнөөх эмэгтэй анзаарагдаагүй 
өнгөрөөгүйгээ мэдээд, ”6 “Есүсийн өмнө унав. 
Тэгээд бүх үнэнээ хэлжээ.”7

Есүс түүнд “Охин минь, итгэл чинь чамайг аврав. 
Амар тайван яв даа”8 гэв.

Есүс Христ уг эмэгтэйг аварсан. Тэр эмэгтэй бие 
махбодын хувьд эдгэрсэн боловч Есүсийг өөр рүү 
нь эргэн харахад Түүнд итгэх итгэлээ харуулснаар 
Тэр зүрх сэтгэлийг нь эдгээжээ.9 Есүс түүнд 
хандан хайраар ярьж, сайшааж буйгаа илэрхийлж, 
түүнийг Өөрийн амар амгалангаар адисалсан.10

Ах нар аа, ариун санваар атгагчдын хувьд бид 
авралын ажилд оролцдог хүмүүс юм. Өнгөрсөн 
жил Их Эзэн энэ ажлын удирдлагыг Израил дахь 
ахлагчдын нуруун дээр маш тодорхой үүрүүлсэн.11 
Бид эгч нартайгаа хамт хөдөлмөрлөх Их Эзэнээс 
ирсэн сүнслэгээр өдөөгдсөн үүрэгтэй бөгөөд илүү 
ариун нандин арга замаар тохинуулан, Израилын 

цугларалтыг хөшигний хоёр талд яаравчлуулж, гэр 
орноо итгэлийн болон сайн мэдээнээс суралцах 
хоргодох газар болгон зохион байгуулж, дэлхийг 
Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх ёстой.12

Бүхий л зүйл дээр Аврагч Өөрөө Эцэг рүүгээ 
харж, Түүнд үйлчилсний адил бид Есүс Христ 
рүү харж, Түүнд үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн замыг 
үзүүлсэн.13 Аврагч үүнийг бошиглогч Иосеф 
Смитэд дараах байдлаар хэлжээ.

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

Миний хажуу талыг цоо хатгасан шархыг, мөн 
түүнчлэн миний гар мөн хөлөн дэх хадаасны 
ормуудыг болгоогтун; итгэлтэй байгтун, миний 
зарлигуудыг сахигтун, мөн та нар тэнгэрийн хаант 
улсыг өвлөх болно.”14

Мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйд Есүс 
Эцэгийнхээ хүслийг биелүүлж, бидний Аврагч, 
Гэтэлгэгч болно гэдгээ Эцэгтээ амласан. Түүний 
Эцэгийг “Хэнийг илгээх вэ би?”15 хэмээн асуухад 
Есүс түүнд:

Есүс, “Би энд байна, намайг илгээгтүн.”16

“Аав аа, таны таалал хэрэгжих болно, мөн алдар 
суу үүрд таных байх болно”17 гэж хариулав.

Мөнх бус амьдралынхаа турш Есүс уг амлалтдаа 
үнэнч амьдарсан. Тэрээр даруу, номхон дөлгөөн 
байдалд болон хайраар Эцэгийнхээ сургаалыг 
зааж, Эцэгийнхээ өгсөн хүч, эрх мэдлээр 
Эцэгийнхээ ажлыг хийсэн.18

Есүс зүрх сэтгэлээ Эцэгтээ зориулсан. Тэрээр:

“Би Эцэгээ [хайрладаг].”19

Есүс Христ рүү харагтун

ÄÀËÛÍ
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“Би үргэлж Түүнд тааламжтай зүйлсийг 
үйлддэг.”20

“Би Өөрийнхөө хүслийг бус, харин Намайг 
илгээсэн [Эцэгийнхээ] хүслийг үйлдэхээр … 
ирсэн”21 хэмээн хэлсэн.

Тэрээр Гетсеманид зовж шаналж байхдаа “Гэвч 
Миний хүслээр бус, харин Таныхаар болог ”22 
хэмээн залбирсан.

Их Эзэний Израилын ахлагчдад өгсөн “санаа 
бодол болгондоо над уруу харагтун,” Түүний 
амилсан биен дээрх “шархыг болгоогтун” хэмээх 
дуудлага нь нүгэл хилэнцээс болон дэлхийгээс 
холдож, Түүн рүү хандаж, Түүнийг хайрлаж, 
дуулгавартай дагах дуудлага юм. Энэ бол Их 
Эзэний сургаалыг зааж, Түүний ажлыг Өөрийнх 
нь арга замаар хийх дуудлага билээ. Тиймээс, энэ 
бол Түүнд бүрэн дүүрэн итгэж, өөрсдийн хүсэл, 
зүрх сэтгэлийг өргөж, гэтэлгэгч хүч чадлаар нь 
дамжуулан Түүнтэй илүү адил болох урилга юм.23

Ах нар аа, хэрэв бид Есүс Христ рүү харвал Тэр 
биднийг Өөрийнхөө Израил дахь даруу, номхон 
дөлгөөн, эелдэг зөөлөн ахлагчид болгож адислах 
болно.24 Бид Түүний сайн мэдээний болон Сүмийн 
баяр баясгалан, адислалуудыг хөшигний хоёр талд 
буй гэр бүл, ах эгч нартаа авчрах болно.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон биднийг яг энэ 
арга замаар Есүс Христ рүү хар хэмээн дуудахдаа 
“Ийм хүчирхэг шавь байх нь амар хялбар, аяндаа 
болдог зүйл биш. Бидний анхаарал Аврагчид 
болон Түүний сайн мэдээнд бат бэхлэгдсэн байх 
ёстой. Санаа бодол	бүрдээ Түүн рүү харахын тулд 
оюун санаагаараа нэлээн хичээл зүтгэл гаргах 
ёстой байдаг. Гэхдээ ийнхүү үйлдсэн үед эргэлзээ, 
айдас маань арилдаг юм”25 гэв.

Бэхлэгдэх гэдэг нь маш сайхан үг. Энэ нь бат 
бэхлэх, бүрэн татаж мөн барих гэсэн утгатай.26 
Бид гэрээнийхээ дагуу амьдарснаар Есүс Христэд 
болон Түүний сайн мэдээнд анхаарлаа бат 
бэхэлдэг.

Биднийг гэрээнүүдийнхээ дагуу амьдрах үед 
тэдгээр нь бидний хэлж, хийж байгаа бүхэнд 
нөлөөлдөг. Гэрээний дагуух амьдрал маань27 

Есүс Христ дээр төвлөрсөн энгийн, өдөр тутмын 
итгэлийн үйлдлүүдээр дүүрэн байдаг ба үүнд 
зүрх сэтгэлээсээ Түүний	нэрээр	залбирах, Түүний	
үгэн дээр найрлах, нүглүүдээ наманчлахын тулд 
Түүн	рүү эргэх, Түүний	зарлигуудыг сахих, ариун 
ёслолоос хүртэж мөн Түүний	Хүндэтгэлийн 
өдрийг ариунаар сахих, Түүний	ариун сүмд аль 
болох олон дахин орж шүтэн бишрэх, Бурханы 
хүүхдүүдэд үйлчлэхэд Түүний	ариун санваарыг 
ашиглах зэрэг нь багтдаг.

Гэрээндээ үнэнч байх эдгээр үйлдэл нь бидний 
зүрх сэтгэл, оюун ухааныг Аврагчийн гэтэлгэгч 
хүчинд болон Ариун Сүнсний ариусгагч нөлөөнд 
нээж өгдөг. Аврагч бидний мөн чанарыг шат 
шатаар өөрчилдөг бөгөөд бид Түүнд илүү гүн 
хөрвүүлэгдэж, гэрээнүүд маань бидний зүрхэнд 
амь оруулдаг.28

Тэнгэрлэг Эцэгтээ өгдөг амлалтууд маань 
хад мэт баттай байж, бидний зүрхний нандин 
хүсэл болдог. Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд өгдөг 
амлалтууд нь биднийг талархал, баяр баяслаар 
дүүргэдэг.29 Гэрээнүүд маань дагаж мөрдөх 
дүрмүүд байхаа больж, биднийг урамшуулж 
мөн удирддаг, бидний анхаарлыг Есүс Христэд 
бэхэлдэг нандин зарчмууд болдог.30

Өөрсдийгөө зориулах эдгээр үйлдэл нь хөгшин, 
залуу бүх хүнд боломжтой. Энэ орой миний 
ярьсан бүх зүйл Аароны ариун санваар атгагч 
залуу эрэгтэйчүүд та нарт хамаатай. Та бүхний 
төлөө би Бурханд талархдаг. Та нар долоо хоног 
бүр олон сая хожмын үеийн гэгээнтэнд ариун 
нандин ёслол, гэрээнүүдийг боломжтой болгож 
өгдөг. Та нар ариун ёслолыг бэлтгэх, адислах, 
түгээх, тохинуулах, ариун сүмд баптисм хүртээх, 
найзыгаа үйл ажиллагаанд урих эсвэл чуулгынхаа 
нэг гишүүнийг аврах үедээ авралын ажлыг хийж 
байдаг. Та нар ч гэсэн өдөр бүр Есүс Христ 
рүү харж, гэрээнийхээ дагуу амьдарч чадна. 
Хэрэв үүнийг хийвэл та нар одоо Их Эзэний 
итгэлт үйлчлэгчид, ирээдүйн нэг өдөр Израилын 
хүчирхэг ахлагчид болох болно гэдгийг би амлаж 
байна.

Ах нар аа, энэ бүх зүйл сүрдмээр сонсогдож 
байгаа гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ Аврагчийн 
“Би ганцаараа биш. Учир нь Эцэг Надтай хамт 
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байдаг”31 гэсэн үгсийг санаарай. Энэ нь бидний 
хувьд ч үнэн юм. Бид ганцаараа биш. Их Эзэн 
Есүс Христ болон Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд 
хайртай бөгөөд бидэнтэй хамт байдаг.32 Есүс 
Эцэг рүүгээ харж, агуу цагаатгагч золиосыг 
гүйцэлдүүлсэн учир бид Түүнийг бидэнд тусална 
гэсэн бат итгэлтэйгээр Түүн рүү харж болно.

Бидний хэн нь ч төгс биш. Заримдаа бид гацаанд 
ордог. Бидний анхаарал төвлөрөхөө болих юм 
уу сэтгэлээр унадаг. Бид бүдэрдэг. Гэвч бид 
наманчлагч зүрх сэтгэлтэйгээр Есүс Христ рүү 
харвал Тэр биднийг өргөж, нүглээс цэвэршүүлж, 
уучилж, зүрх сэтгэлийг маань эдгээх болно. Тэр 
тэвчээртэй, нинжин сэтгэлтэй ба Түүний гэтэлгэгч 
хайр хэзээ ч дуусдаггүй мөн хэзээ ч үл цөхөрнө.33 
Тэр биднийг Израилын ахлагчдын хувиар 
гэрээнийхээ дагуу амьдарч, дуудлагаа эрхэмлэн 
биелүүлэхэд туслах болно.

Эцэг Өөрийнх нь зорилгуудыг биелүүлэхэд 
шаардлагатай бүх зүйлээр биднийг адислах болно, 
“учир нь Эцэгийн тааллаар түүний Хүү Есүс 
Христээр дамжуулан урагш илгээгдсэн тэнгэр 
хийгээд дэлхий аль алин дээрх амьдрал хийгээд 
гэрэл, Сүнс хийгээд сүр хүч бүх зүйл түүнд 
захирагддаг бөлгөө.”34

Тэнгэрлэг гэрэл, хүч чадал бидний амьдрал 
руу урсан орж ирэхэд гурван гайхамшигт зүйл 
тохиолддог:

Нэгд, бид харж чадна! Есүс өнөөх эмэгтэйг харсан 
шиг бид илчлэлтээр дамжуулан гадаад үзэмж 
бус зүрх сэтгэлийг нь харж эхлэх болно.35 Есүс 
шиг хардаг болох тусам Тэр биднийг үйлчилдэг 
хүмүүсээ Түүний хайраар хайрладаг болгож 
адисалдаг. Түүний тусламжтайгаар бидний 
үйлчилдэг хүмүүс Аврагчийг харж, Түүний 
хайрыг мэдрэх болно.36

Хоёрт, бидэнд санваарын хүч байгаа! Бидэнд 
Есүс Христийн нэрээр “бусдыг адислан, удирдаж, 
хамгаалан, хүчирхэгжүүлж, эдгээх … хайртай 
хүмүүстээ гайхамшгийг авчран, гэрлэлт, гэр бүлээ 
энэ цагт мөн үүрд мөнхөд хадгалах”37 эрх мэдэл, 
хүч чадал байгаа.

Гуравт, Есүс Христ бидэнтэй хамт явдаг! 

Биднийг хаашаа ч явсан Тэр хамт явдаг. Биднийг 
заах үед Тэр заадаг. Биднийг тайтгаруулах үед 
Тэр тайтгаруулдаг. Биднийг адислах үед Тэр 
адисалдаг.38

Ах нар аа, бидэнд баясах шалтгаан үгүй гэж үү? 
Бидэнд шалтгаан бий! Ах нар аа, бид Бурханы 
ариун санваарыг атгадаг. Бид Есүс Христ рүү 
харж, гэрээнийхээ дагуу амьдарч, анхаарлаа 
Түүнд баттай бэхэлбэл эгч нартайгаа хамт илүү 
ариун нандин арга замаар тохинуулж, тараагдсан 
Израилыг хөшигний хоёр талд цуглуулан, гэр 
бүлүүдээ хүчирхэгжүүлж мөн лацдан холбож, 
дэлхийг Их Эзэн Есүс Христийн Хоёр дахь 
ирэлтэд бэлтгэх болно. Энэ нь тохиох болно. Би 
үүнийг гэрчилж байна.

Бидний хүн нэг бүр санаа бодол болгондоо Есүс 
Христ рүү харах болтугай гэсэн чин сэтгэлийн 
залбирлаар би хэлэх үгээ дуусгая. Бүү эргэлз. Бүү 
ай. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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түүнийг бие махбодын хувьд болон сүнслэг байдлаар 
нь эдгээсэн бөгөөд авралд хүрэх арга замыг түүнд 
нээж өгсөн.

10. Энэ эдгээлт болох үед синагогийн ахлагч Иаир 
Есүстэй хамт байсан нь сургамжтай юм. Есүс 
Иаирын охиныг үхлээс босгохоор түүний гэрт 
очихоор явж байсан. Есүсийн эдгээсэн эмэгтэй 
зовлон бэрхшээлээсээ болоод синагогоос хөөгдсөн 
байх магадлалтай. Есүс түүнийг эдгээх үедээ тэр бол 
хайртай охин, итгэлтэй эмэгтэй, бие болон сүнсний 
хувьд бүрэн бүтэн гэдгийг Иаирт болон тэнд байсан 
бүх хүнд тодорхой ойлгуулжээ.
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11. Тойрог Мелкизедек санваарын нэг чуулгатай болох 
өөрчлөлттэй холбоотой ярилцлагыг үзэхийг хүсвэл 
Д.Тодд Кристоффэрсон, “Ахлагчдын чуулга” (2018 
оны	4-р	сарын	Ерөнхий	чуулган,	71–74)-ыг үзнэ үү. 
Уг өөрчлөлтийн зорилгыг Тохинуулал гэсэн вэб 
хуудасны түгээмэл асуудаг асуултууд хэсэгт “Тойрог 
Мелкизедек санваарын нэг чуулгатай болсноор, дээд 
пристүүдийн бүлгийн зохицуулдаг байсан ариун сүм, 
гэр бүлийн түүхийн ажлыг оролцуулаад авралын 
ажлыг бүх талаар нь хийж гүйцэтгэхэд тойргийн 
санваартнуудыг нэгтгэх юм” гэж тодорхойлсон байна 
(“This Is Ministering: Frequently Asked Questions,” 
question 8, ministering.ChurchofJesusChrist.org).

 Хэд хэдэн өөрчлөлт орсноор тойргийн номлолын 
удирдагч болон ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн шинэ 
удирдагч нь ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн удирдлаган доор ажиллах болно. Гэр 
бүлүүдэд тохинуулах ажил нь тэдний удирдлаган 
доор хийгдэж байсан бөгөөд эдгээр өөрчлөлтийн 
улмаас авралын ажлын удирдлага Халамжийн 
нийгэмлэгийн туслалцаатайгаар ахлагчдын чуулганд 
хамаарч байна. Мэдээж бишоп тойрог дахь авралын 
ажлын түлхүүрүүдийг атгадаг боловч энэ ажлын 
үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийг ахлагчдын чуулгын 
ерөнхийлөгчид даалган өгснөөр бишоп гэр бүлтэйгээ 
илүү их цагийг өнгөрөөж, өсвөр үеийнхнийг 
хүчирхэгжүүлж, Израилын шүүгчээр үйлчилж чадна.

12. Рассэлл М.Нэлсон, “Хамтдаа үргэлжлүүлцгээе,” 2018 
оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 147–148; Рассэлл М. 
Нэлсон, “Үлгэр жишээ хожмын үеийн гэгээнтнүүд 
болох нь,” 2018 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 
119–120; Квинтин Л. Күк, “Тэнгэрлэг Эцэгт болон Их 
Эзэн Есүс Христэд гүн гүнзгий, бат бөх хөрвөгдөх 
нь,” 2018	оны	10-р	сарын	Ерөнхий	чуулган, 5–10-ыг 
үзнэ үү.

13. Эцэг Есүс Христийг дэлхий рүү илгээсэн (Иохан 
17:18-ыг үзнэ үү).

14. Сургаал ба Гэрээ 6:36–37.
15. Aбрахам 3:27.
16. Aбрахам 3:27.
17. Moсе 4:2.
18. Судруудад Есүс Эцэгийнхээ ажлыг хийж мөн 

Эцэгийнхээ сургаалыг зааж байгаа гэж хэлсэн олон 
эшлэл байдаг. Жишээ нь, Иохан 5:19(Есүс Эцэгийнхээ 
хийхийг харсан зүйлийг хийдэг); Иохан 5:36 (Эцэг нь 
Хүүдээ хийх ажил өгсөн); Иохан 8:26 (Есүс Эцэгээсээ 
хүлээн авсан зүйлээ заасан); Иохан 14:28 (Есүс “Эцэг 
Надаас илүү аугаа” хэмээн тунхаглав); 3 Нифай 
11:32 (Түүний сургаал бол Эцэгийнх нь Түүнд өгсөн 
сургаал)-ыг үзнэ үү.

19. Иохан 14:31.
20. Иохан 8:29.
21. Иохан 6:38 мөн Иохан 5:30-ийг үзнэ үү.
22. Лук 22:42.
23. Энэ шүлэг дэх (Сургаал ба Гэрээ 6:36–37-г үзнэ 

үү) харагтун гэсэн үг нь Их Эзэний дуудлагатай 
холбогдох утгуудыг илтгэдэг. Тухайлбал: чиглэх 

(эсвэл эргэх); анхаарлаа хандуулах; найдах; эрж хайх; 
найдвартайгаар хүлээх; оюундаа төгсгөлийг нь харах; 
хүсэн хүлээх эсвэл харуулдах (“Look,” Merriam-Web-
ster.com-ыг үзнэ үү).

24. Сургаал ба Гэрээ 121:41-42-ыг үзнэ үү. Сударт 
дурдагддаг Христийнхтэй адил зан чанарууд нь Есүс 
Христийн нигүүлсэл, ач ивээлээр дамжуулан ирдэг 
Сүнсний бэлгүүд юм. Тэдгээр нь Изриалын ахлагчдыг 
Түүний	ахлагч болгодог.

25. Рассэлл М.Нэлсон, “Есүс Христийн хүчийг 
амьдралдаа татан авах нь,” 2017	оны	4-р	сарын	
Ерөнхий	чуулган,	25.

26. merriam-webster.com, “rivet”-ийг үзнэ үү.
27. Гэрээт амьдралын ойлголтын талаар ярилцлага 

өрнүүлэхийг хүсвэл Donald L. Hallstrom, “Living a 
Covenant Life,” Ensign,	June 2013, 46–49-ийг үзнэ үү. 
Энэ нийтлэлийг 2011 оны 5-р сард Айдахо дахь БЯИС 
дээр хэлсэн үг дээр үндэслэн бичсэн. Үгийг бүтнээр 
нь уншихыг хүсвэл Donald L. Hallstrom, “A Covenant 
Life” (Brigham Young University–Idaho devotional, May 
10, 2011), byui.edu-ийг үзнэ үү.

28. Их Эзэн Израилын гэртэй шинэ гэрээ байгуулж, 
тэдгээрийг зүрхэн дээр нь бичнэ хэмээн тунхагласныг 
Иеремиа 31:31–33-аас үзнэ үү. Гэрээнүүд бидний 
зүрхэнд бичигдэж эсвэл зүрх сэтгэлд маань амилж 
байгаа энэ дүрслэл Паулын бичээсүүдэд ч байдаг (2 
Коринт 3:3; Еврей 8:10-ыг үзнэ үү). Хөрвүүлэг болон 
зүрх сэтгэлийн талаар ярилцлага хийхийг хүсвэл 
Дэвид A.Бэднар, “Их Эзэнд хөрвүүлэгдэв,” 2012	оны	
10-р	сарын	Ерөнхий	чуулган,	130–133-ыг үзнэ үү.

29. Ариун ёслолын талхны залбирал нь Тэнгэрлэг Эцэг 
болон бидний хоорондын гэрээт харилцааг уран яруу 
илэрхийлдэг. Эцэгийн авралын төлөвлөгөөнд бид 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ гэрээ байгуулдаг боловч Их 
Эзэн Есүс Христээр дамжуулан гэрээний зорилгууд 
нь биелэгдэж, бид амлагдсан адислалуудаас хүртэх 
эрхтэй болдог. Есүс бол Зуучлагч юм. Ариун ёслол 
дээр бид Түүний Сүнсийг (Ариун Сүнс) өөрсөдтэйгөө 
үргэлж хамт байлгаж болохын тулд Есүс Христийн 
нэрийг авч, үргэлж Түүнийг санаж, зарлигуудыг нь 
дагахад бэлэн байгаа гэдгээ Эцэгт (чухамдаа, Түүнтэй 
шинээр гэрээ байгуулж) гэрчилдэг.

 Эцэгийн амлалтууд дахь бэлгүүд нь Есүс Христийн 
гэтэлгэгч хийгээд хүчирхэгжүүлэгч хүчээр дамжин 
ирдэг. Жишээ нь, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, 
Есүс Христ бол бүхий л баяр баясгалангийн эх үүсвэр 
юм” (“Joy and Spiritual Survival,” Liahona,	Nov. 2016, 
82-ыг үзнэ үү). Тиймээс анхаарлаа Есүс Христэд 
бат бэхлэх нь бидний нөхцөл байдлаас үл хамааран 
амьдралд маань баяр баясал авчирдаг.

30. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон хандлагад гардаг энэ 
өөрчлөлтийн нөлөөг дараах үгсээрээ илэрхийлсэн. 
“Дуулгавартай байдал яршиг төвөг мэт санагдахаа 
больж, бидний хүсэл болсон тэр мөчид Бурхан бидэнд 
хүч чадлыг өгөх болно” (in Donald L. Staheli, “Obedi-
ence—Life’s Great Challenge,” Ensign, May 1998, 82).

31. Иохан 16:32.
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32. Эцэг, Хүү хоёрын бидний амьдралд үзүүлдэг халамж, 
сонирхол, хайрын талаар ярилцлага өрнүүлэхийг 
хүсвэл Jeffrey R. Holland, “The Grandeur of God,” 
Liahona, Nov. 2003, 70–73; Хэнри Б.Айринг, “Надтай 
хамт алхагтун,” 2017	оны	4-р	сарын	Ерөнхий	чуулган,	
69–72-ыг үзнэ үү. Мөн Maтай 18:20; 28:20; Сургаал ба 
Гэрээ 6:32; 29:5; 38:7; 61:36; 84:88-ыг үзнэ үү.

33. Ром 8:35–39; 1 Коринт 13:1–8; Mоронай 7:46–47-г 
үзнэ үү.

34. Сургаал ба Гэрээ 50:27. Их Эзэн томилогдож, урагш 
илгээгддэг бүх хүнд өгөгдсөн даалгаварт нь хамаарах 
энэ амлалтыг өгдөг болохыг анзаараарай.

 Энэ бол “тэр нь хамгийн дорд хийгээд бүхний 
үйлчлэгч байлаа ч гэсэн хамгийн агуу нэгэн байхаар 
томилогддог мөнхүү тэр нь буюу.

 Иймийн тул, тэр нь бүх зүйлсийг эзэмшигч билээ; 
учир нь Эцэгийн тааллаар түүний Хүү Есүс Христээр 
дамжуулан урагш илгээгдсэн тэнгэр хийгээд дэлхий 
аль алин дээрх амьдрал хийгээд гэрэл, Сүнс хийгээд 
сүр хүч бүх зүйл түүнд захирагддаг бөлгөө.

 Гэвч бүх нүглээс үл ариусгагдаж мөн үл цэвэршигдэх 
аваас, хүмүүн бүх зүйлийн эзэмшигч байх нь үгүй.

 Мөн хэрэв та нар бүх нүглээс ариусгагдаж мөн 

цэвэршигдэх аваас, та нар Есүсийн нэрээр юуг ч хүсч 
асуулаа гэсэн мөн энэ нь хийгдэх болно” (Сургаал ба 
Гэрээ 50:26–29).

35. 1 Самуел 16:7; 1 Коринт 2:14-ийг үзнэ үү. Есүсийн 
адил харахаас ирдэг адислалын жишээг ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айринг гэмт хэрэг үйлдсэн залуугийн бишоп 
байсан тухай түүхээс харна уу. Их Эзэн тухайн үед 
бишоп байсан Айринг ахад “би чамд түүнийг миний 
нүдээр харах боломж олгож байна” хэмээн хэлжээ 
(“Надтай алхагтун,” 71).

36. Энэ бол Өгөөмөр нутаг дахь ариун сүмийн эргэн 
тойронд байсан хүмүүст өгсөн Аврагчийн амлалт 
ба зарлиг юм. Тэрээр Өөрийнх нь гэрэл болон 
үлгэр жишээ тэднээс харагдаж болохын тулд мөн 
тэд өөрсдийн амьдрал дээр болон бусдыг Христэд 
ир хэмээн урихдаа Түүнийг дэлхийд гэрэл болгон 
барьж болох арга замаар амьдрахыг зарлигласан. 
Ийнхүү амьдарч, ийн урьснаар бусад хүн Их Эзэнийг 
үйлчлэгчдээс нь мэдэрч мөн харах болно. (3 Нифай 
18:24-25-ыг үзнэ үү.)

37. Рассэлл М.Нэлсон, “Санваарын үнэ цэн,” 2016	оны	
4-р	сарын	Ерөнхий	чуулган,	55.

38. Сургаал ба Гэрээ 84:88-ыг үзнэ үү.
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Та	бүхэн	гараа	өргөснөөр	Бурханы	үйлчлэгчдийг	
дэмжинэ	гэсэн	амлалтыг	Түүнд	өгдөг.

Санваарын 
удирдагчид үйлчилдэг 
хүмүүсийнхээ дэмжлэг 
бүхий итгэлд талархаж 
байхыг би олон удаа 
сонсож байсан. Дууны 
өнгөнд нь илрэх сэтгэл 
хөдлөл тэдний талархал 
гүн бөгөөд жинхэнэ 
гэдгийг харуулдаг. 
Өнөөдөр би Их Эзэний 
Сүм дэх үйлчлэгчдийг 
дэмждэг та бүхэнд 

Түүний талархлыг уламжлах гэсэн юм. Мөн 
бусдыг итгэлээрээ дэмжих тэрхүү хүчээ ашиглаж 
мөн нэмэгдүүлэхэд та нарыг урамшуулмаар байна.

Та нар төрөхөөсөө өмнө энэ хүч чадлаа харуулсан. 
Биднийг төрөхөөс өмнөх сүнсний дэлхийн 
талаар мэддэг зүйлээ эргэн харъя. Тэнгэрлэг 
Эцэг маань хүүхдүүддээ зориулсан төлөвлөгөөг 
танилцуулсан. Бид тэнд байв. Бидний сүнсэн 
ах Люсифер бидэнд сонгох эрх чөлөө олгох 
уг төлөвлөгөөг эсэргүүцсэн бөгөөд Тэнгэрлэг 
Эцэгийн Хайртай Хүү Иехова уг төлөвлөгөөг 
дэмжсэн. Люсифер бослогыг удирдав. Иеховагийн 
дэмжсэн дуу хоолой давамгайлж, Тэрээр Өөрийн 
саналаар бидний Аврагч болохыг зөвшөөрсөн 
билээ.

Та нар одоо мөнх бус байдалд байгаа нь та 
нар Эцэг, Аврагч хоёрыг сонгосны баталгаа 
юм. Та нар мөнх бус байдалд тохиолдох саад 
бэрхшээлийн талаар тун бага зүйл ойлгодог 
байсан ч аз жаргалын төлөвлөгөөг болон үүнд 
Есүс Христийн эзлэх байр суурийг дэмжихийн 
тулд Есүс Христэд итгэх итгэл шаардагдсан.

Бурханы үйлчлэгчдийг дэмжих та нарын итгэл 

энэ амьдрал дахь аз жаргалын тань төвд байсаар 
ирсэн. Мормоны Номыг Бурханы үг мөн эсэхийг 
мэдэхийн тулд залбирах тухай номлогчийн 
урилгыг хүлээн авахдаа та нар Их Эзэний 
үйлчлэгчийг дэмжих итгэлтэй байсан. Та нар 
баптисм хүртэх урилгыг хүлээн зөвшөөрөхдөө 
Бурханы даруухан үйлчлэгчийг дэмжсэн.

Та нар хэн нэгнээр толгой дээрээ гар тавиулан, 
“Ариун Сүнсийг хүлээн авна уу” гэсэн үгсийг 
сонсохдоо түүнийг Мелкизедек санваар 
атгагчийнх нь хувьд дэмжсэн юм.

Тэр өдрөөс хойш та нар итгэлтэйгээр үйлчлэх 
замаар өөрт тань санваарыг олгож, тухайн 
санваарын албанд томилсон хүн бүрийг дэмжсээр 
ирсэн.

Санваарыг аваад удаагүй байхдаа дэмжсэн үйлдэл 
бүр Бурханы үйлчлэгчид итгэх энгийн үйл явдал 
байсан. Одоо та нарын олонх нь дэмжих гэдэг 
нь илүү ихийг шаарддаг болсон тэрхүү нөхцөл 
байдал руу дэвшин орсон билээ.

Та нар Их Эзэний дуудсан бүх хүнийг, тухайлбал 
тэднийг дуудлагуудад нь дэмжих эсэхээ сонгодог. 
Энэ сонголт чуулганууд дээр дэлхий даяар 
хийгддэг. Уг сонголт энэ чуулган дээр ч бас 
хийгдлээ. Ийм хурлууд дээр Бурханы үйлчлэгч 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн нэрсийг уншиж, 
гараа өргөн дэмжихэд та нарыг урьдаг. Та нар 
дэмжихээс татгалзах юм уу итгэлээрээ дэмжиж 
болно. Гараа өргөн дэмжсэнээр та нар амлалт 
өгдөг. Та нар Бурханы үйлчлэгчдийг дэмжинэ 
гэсэн амлалтыг Түүнд өгдөг.

Тэд бол таны адил төгс бус хүмүүс. Амлалтаа 
биелүүлэхэд тань Их Эзэн тэднийг дуудсан гэсэн 
гуйвшгүй итгэлтэй байх хэрэг гарна. Эдгээр 
амлалтыг сахих нь мөнхийн аз жаргалыг авчирна. 
Тэдгээрийг сахихгүй байх нь танд болон таны 
хайртай хүмүүст уй гашуу авчрах бөгөөд бүр 

Дэмжих итгэлийн хүч
ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªÂËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªÂËªÕ
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цаашлаад энэ нь төсөөлж ч чадахгүй хохирлыг 
дагуулж болно.

Танаас бишоп, гадасны ерөнхийлөгч, ерөнхий 
эрх мэдэлтнүүдийг болон ерөнхий албан 
тушаалтнуудыг дэмждэг эсэхийг асууж байсан 
байх. Хэрэв үгүй бол танаас асуух болно. Танаас 
чуулган дээр албан тушаалтан, удирдагчдыг 
дэмжихийг хүсэх үед энэ нь тохиолдож болох 
юм. Заримдаа энэ нь бишоптой эсвэл гадасны 
ерөнхийлөгчтэй хийх ярилцлага дээр болох 
болно.

Та нар анхааралтай мөн залбиран бодож, тэдгээр 
асуултыг өөрсдөдөө урьдчилан тавиарай гэж 
би зөвлөмөөр байна. Ингэснээр та өөрийнхөө 
саяхны бодол, үгс, үйлдлээ эргэн харж болох юм. 
Хэзээ нэгэн өдөр Их Эзэнийг тантай ярилцах үед 
өгөх хариултаа санаж, бэлтгэн боловсруулахыг 
хичээгээрэй. Та дараахтай адил асуултуудыг тавих 
замаар үүнд бэлдэж болно.

1. Би дэмжин баталсан хүмүүсийнхээ дутагдлын 
талаар бодож эсвэл ярьж байсан уу?

2. Их Эзэн тэднийг удирдаж байгаа гэсэн 
нотолгоог би эрж хайсан уу?

3. Би тэднийг ухамсартайгаар мөн үнэнчээр 
дагасан уу?

4. Тэд бол Бурханы үйлчлэгчид гэдгийг харуулж 
буй нотолгооны талаар би ярьж байсан уу?

5. Би тэдний төлөө нэрийг нь хэлж мөн хайраар 
байнга залбирдаг уу?

Тэдгээр асуулт бидний ихэнхийн маань сэтгэлийг 
шаналгаж, улмаар наманчлал руу хөтөлнө. Бурхан 
бидэнд бусдыг шударга бусаар шүүж болохгүй 
гэж зарлигласан боловч амьдрал дээр үүнээс 
зайлсхийхэд хэцүү байдаг. Хүмүүстэй ажиллах үед 
бидний хийдэг бараг бүх зүйл биднийг тэднийг 
дүгнэхэд хүргэдэг. Мөн амьдралд бараг бүх зүйл 
дээр бид өөрсдийгөө бусадтай харьцуулдаг. 
Бид олон шалтгааны улмаас ийнхүү үйлддэг ба 
зарим шалтгаан нь үндэслэлтэй ч энэ нь биднийг 
шүүмжлэлтэй хандахад хүргэдэг.

Ерөнхийлөгч Жорж К.Канноны өгсөн зөвлөгөөг 
би өөрийнхөө үгээр та нарт хүргэж байна. 
Түүний “Бурхан үйлчлэгчдээ сонгосон. Хэрэв 
тэд шийтгүүлэх хэрэгтэй бол тэднийг шийтгэх 

эрхийг Өөртөө бий хэмээн Тэр хэлдэг. Тэднийг 
шүүмжлэх эсвэл шийтгэх эрх мэдлийг Бурхан 
бидэнд өгөөгүй. Хүн хэдий хүчирхэг итгэлтэй, 
санваарын өндөр албан тушаалтай байсан ч Их 
Эзэний тослогдогсдыг муугаар ярьж, дэлхий 
дээрх Бурханы эрх мэдлийг атгагчдаас өө хайх юм 
байвал Түүний эгдүүцлийг хүргэх нь дамжиггүй. 
Ийм хүнээс Ариун Сүнс өөрийгөө холдуулах ба 
тэр хүн харанхуй руу орох болно. Иймээс бид 
болгоомжтой байх нь ямар чухал болохыг та 
ойлгохгүй байна гэж үү?”1 хэмээн ярьсан зүйлийг 
үнэн гэдэгт би итгэдэг.

Дэлхий даяарх Сүмийн гишүүд ерөнхийдөө нэг 
нэгэндээ болон өөрсдийг нь тэргүүлдэг хүмүүст 
үнэнч байдгийг би ажиглаж мэдсэн. Гэсэн хэдий 
ч бидэнд сайжруулах ёстой зүйл бий. Бид бие 
биенээ дэмжих хүч чадлаа нэмэгдүүлж чадна. 
Үүнд итгэл, хичээл зүтгэл шаардагдана. Үйлдэл 
болгох дөрвөн зөвлөгөөг би энэ чуулган дээр 
санал болгоё.

1. Бид үг хэлсэн хүмүүсийн санал болгох 
тодорхой үйлдлүүдийг тодорхойлоод, 
тэдгээрийг өнөөдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж чадна. 
Ингэснээр тэднийг дэмжих хүч чадал маань 
нэмэгдэнэ.

2. Тэднийг ярих үед Ариун Сүнс тэдний 
үгсийг бидний хайрладаг тодорхой нэр 
бүхий хүмүүсийн зүрхэнд хүргээсэй гэж бид 
залбирч чадна. Хожим нь бид залбирлууд 
маань хариулагдсаныг олж мэдээд, тэдгээр 
удирдагчийг дэмжих хүч чадал маань 
нэмэгдэнэ.

3. Бид тодорхой нэр бүхий үг хэлсэн хүнийг 
захиасаа хүргэхдээ адислагдаж, дэмжигдээсэй 
гэж залбирч чадна. Тэдний дэмжигдэж байгааг 
хараад, бидний дэмжих итгэл нэмэгдэж, цааш 
улам өсөн нэмэгдэх болно.

4. Бид үг хэлэгчдийн захиасаас бидэнд туслахаар 
залбирлын маань хариу болж ирэх үгсийг олж 
сонсож болно. Хариултууд ирэх нь тодорхой ба 
эдгээрийг ирэх үед Их Эзэний бүх үйлчлэгчийг 
дэмжих бидний итгэл нэмэгдэнэ.

Сүмд үйлчилдэг хүмүүст үзүүлэх дэмжлэгээ 
сайжруулахаас гадна бид энэ хүч чадлаа 
нэмэгдүүлж чадах өөр нэг нөхцөл байдал 
байдгийг олж мэднэ. Энэ нь бидэнд илүү агуу 
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адислалуудыг авчирч чадна. Энэ нь орон гэр, гэр 
бүлд байдаг.

Би гэртээ аавтайгаа хамт амьдардаг санваар 
атгагч залуучуудад хандан ярьж байна. Та нарын 
дэмжих итгэл аавд тань ямар утга учиртай 
байдгийг би хувийн туршлагаасаа ярьж өгье. 
Аав тань өөртөө итгэлтэй мэт та нарт харагдаж 
болно. Гэвч тэр та нарын мэдэж байгаагаас ч их 
бэрхшээлтэй тулгардаг. Зарим үед тэр тулгамдсан 
асуудлуудаасаа гарах арга замаа олж хардаггүй.

Та нарын ааваараа бахархах бахдал түүнд зарим 
талаар тусална. Түүнийг гэх та нарын хайр түүнд 
бүр их тусална. Гэхдээ “Аав аа, би таны төлөө 
залбирсан. Их Эзэн танд тусална гэдгийг би 
мэдэрсэн. Бүх юм болж бүтнэ гэдгийг би мэдэж 
байна” гэх чин сэтгэлийн үг түүнд хамгийн их 
туслах болно.

Эцэг нь бас хүүдээ иймэрхүү үгийг хэлэх юм 
бол хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Хүү тань бүр сүнслэг 
байдал дээрээ ноцтой алдаа гаргачихаад, бүх 
юм өнгөрсөн гэж боддог байж болно. Тэр мөчид 
эцэг хүний хувьд та юу хийхээ мэдэхийн тулд 
залбирсны дараа “Миний хүү, аав нь дандаа 
чамтай хамт шүү. Их Эзэн чамд хайртай. Түүний 
тусламжтайгаар чи алдаагаа засаж чадна. Чамайг 
үүнийг хийж чадна бас хийх болно гэдгийг би 
мэднэ. Аав нь чамд хайртай” гэсэн үгсийг Ариун 
Сүнс танаар хэлүүлснийг сонсоод гайхах болно.

Нэг нэгнээ дэмжих итгэлээ нэмэгдүүлэх нь 
санваарын чуулгад болон гэр бүлдээ Сионыг 
байгуулах Их Эзэний биднээс хүсдэг арга зам 
мөн. Түүний тусламжтайгаар бид үүнийг хийж 
чадна, хийх ч болно. Үүнийг хийхийн тулд бид 
бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээд 
чадлаараа Их Эзэнийг хайрлаж мөн нэг нэгнээ 
өөрсдийн адил хайрлаж сурах шаардлагатай.

Христийн цэвэр хайрыг нэмэгдүүлснээр 
бидний зүрх сэтгэл зөөлөрдөг. Тэр хайр 
биднийг даруусгаж, наманчлал руу хөтөлнө. 
Их Эзэнд болон нэг нэгэндээ итгэх итгэл маань 
өсөн нэмэгдэх болно. Тэгээд бид Их Эзэний 
амласанчлан нэг болоход улам ойртох болно.2

Би Тэнгэрлэг Эцэг та нарыг мэддэг мөн хайрладаг 
гэдгийг гэрчилж байна. Есүс бол Амьд Христ. 
Энэ бол Түүний Сүм. Бид Түүний санваарыг 
атгадаг. Санваарыг ашиглах, нэг нэгнээ дэмжих 
хүч чадлаа өсгөх гэсэн хүчин чармайлтыг маань 
Тэр хүндэтгэх болно. Есүс Христийн ариун нэрээр 
ийн гэрчилж байна, амен. 
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Бид	өөр	өөр	хувилбарыг	харж,	тэдгээр	нь	юунд	
хүргэх	юм	бол	гэж	тунгаан	бодох	үедээ	сайн	
сонголт	хийх	буюу	сайн	шийдвэр	гаргадаг.

Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээ 
биднийг ирээдүйнхээ 
талаар бодоход 
урамшуулдаг. Энэ нь 
мөнх бус амьдралын 
зорилгыг болон үүний 
дараах амьдралын 
бодит байдлыг 
тайлбарладаг. Энэ 
нь өнөөдөр бидний 
үйлдлийг чиглүүлэх 

ирээдүйн талаарх агуу санаануудыг заадаг.

Үүний эсрэгээр, зөвхөн өнөөдөртөө санаа 
тавьдаг, өнөөдөр мөнгөө үрж, өнөөдрийг зугаатай 
өнгөрүүлж, ирээдүйнхээ талаар боддоггүй 
хүмүүсийг бид бүгдээрээ мэддэг.

Хэрэв бид ирээдүйнхээ талаар үргэлж тунгаан 
боддог байвал бидний өнөөдөр болон ирээдүй 
илүү аз жаргалтай байх болно. Бид шийдвэр 
гаргаж байхдаа “Энэ нь юунд хүргэх юм бол?” гэж 
үргэлж асуудаг байх хэрэгтэй.

I.

Зарим шийдвэр ямар нэгэн зүйл хийх эсвэл огт юу 
ч хийхгүй байх хоёрын хооронд байдаг. Би ийм 
төрлийн сонголтын жишээг Нэгдсэн Улсад болсон 
гадасны цуглаан дээр олон жилийн өмнө сонссон.

Энэ явдал коллежийн гоёхон хотхонд болсон 
байлаа. Залуу оюутнууд хамтдаа зүлгэн дээр 
сууж байв. Энэ явдлын талаар ярьсан хүн тэднийг 
сагсгар том сүүлтэй модны хөөрхөн хэрэм хэрхэн 
үзэсгэлэнт хар модны ёроолоор тойрон тоглохыг 
ажиглаад сууж байсан гэжээ. Уг хэрэм заримдаа 

газраар, заримдаа дээшээ доошоо, заримдаа бүр 
ёроол хавиар гүйж байв. Гэхдээ яагаад энэ ердийн 
үйл явдал цугларсан оюутнуудын анхаарлыг 
татсан юм бол?

Хажуухан талд нь зүлгэн дээр Ирландын сэттэр 
нохой элгээрээ тэрийн хэвтсэн байлаа. Уг нохой 
дээр оюутнуудын анхаарал төвлөрч, харин хэрэм 
дээр нохойн анхаарал төвлөрсөн байв. Хэрэм 
модыг тойрон хэсэгхэн хугацаанд харагдахаа 
болих бүрд сэттэр чимээгүйхэн мөлхөж, бага 
багаар урагшлаад, урьдынхаа хэвтэж байсан 
байдалдаа эргэж орж байсан ажээ. Энэ нь 
оюутнуудын сонирхлыг татаж байв. Чимээгүй, 
хөдөлгөөнгүй суусан байсан тэдний нүд үр дүн 
нь улам бүр илэрхий болж байгаа үйл явдлаас 
салахгүй байлаа.

Эцэст нь, сэттэр хэрэм рүү харайхад хангалттай 
ойртож, ухасхийн түүнийг амаараа зуув. 
Оюутнууд айн дуу алдаж, бөөнөөрөө яаран гүйж 
очин, жижигхэн амьтныг нохойноос салгасан ч 
хэт оройтсон байлаа. Хэрэм үхсэн байв.

Тэнд сууж байсан хүмүүсийн хэн нэгэн нь хүссэн 
үедээ гараа далайж эсвэл хашхирч, уг хэрмийг 
сэрэмжлүүлж болох байсан. Гэтэл тэд гарцаагүй 
гарах үр дагаврыг учран учиртал зүгээр л хараад 
сууж байв. Хэн ч “Энэ нь юунд хүргэх юм бол?” 
гэж асуусангүй. Ийм юм болохыг мэдэж байсан 
ч бүх зүйл болж өнгөрөхөд бүгд үр дагавраас нь 
сэргийлэх гэж хэчнээн яарсан ч дэндүү оройтсон 
байлаа. Тэд нулимс дуслуулан гашуудахаас өөрөөр 
тусалж чадсангүй.

Энэ бодит түүх бол нэг төрлийн сургаалт 
зүйрлэл юм. Энэ нь бидний өөрсдийн болон 
эргэн тойрныхоо хүмүүсийн амьдрал, нөхцөл 
байдлаас олж хардаг зүйлсэд хамаарна. Бидний 
хайртай хүнд юм уу зүйлсэд аюул занал нүүрлэж 
байгааг харах үед үг хэлэх үү эсвэл чимээгүй 
өнгөрөөх үү гэсэн сонголт бидэнд байдаг. 

Энэ нь юунд хүргэх юм бол?
ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªÂËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªÂËªÕ
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Тиймээс бид өөрсдөөсөө “Энэ нь юунд хүргэх 
юм бол?” гэж асуух нь зүйтэй. Үр дагавар нь 
шууд бөгөөд ноцтой байх үед бид юу ч хийлгүй 
зүгээр сууж болохгүй. Цаг хугацаа байгаа дээр 
бид зохих сэрэмжлүүлгийг өгөх эсвэл урьдчилан 
сэргийлэхийн тулд зохих дэмжлэгийг үзүүлэх 
ёстой.

Миний сая дурдсан шийдвэрүүдийг гаргахад ямар 
нэгэн үйлдэл хийх эсвэл огт юу ч хийлгүй суух 
хоёрын хооронд сонгох шаардлага гарна. Энэ 
үйлдлийг хийх үү эсвэл нөгөө үйлдлийг хийх үү 
гэдэг нь хамгийн түгээмэл сонголтууд юм. Эдгээрт 
сайн, муу хоёрын хооронд хийх сонголт ордог ч 
ихэнхдээ хоёр сайны дундаас сонгох хэрэг гардаг. 
Ийм нөхцөлд ч гэсэн энэ нь юунд хүргэхийг 
асуух нь зүйтэй. Бид хоёр сайн зүйлийн хооронд, 
ялангуяа цагаа хэрхэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой 
олон сонголтыг хийдэг. Видео тоглоом тоглох 
юм уу мессежээр харилцах эсвэл зурагт үзэж, гар 
утсаараа ярих нь муу зүйл биш ээ. Гэхдээ эдгээрт 
“алдагдсан боломжийн өртөг” хэмээн нэрлэдэг 
зүйл орсон байдаг буюу энэ нь нэг сайн зүйлийг 
хийж цаг өнгөрөөхдөө өөр зүйл хийх боломжоо 
алддаг гэсэн үг юм. Бид бүхий л талаараа сайн 
үйл ажиллагаанд цаг заваа зарцуулснаар юуг 
алдаж байгаагаа сайтар бодон хэмжих хэрэгтэй 
гэдгийг та нар харж байгаа гэдэгт би итгэлтэй 
байна.

Хэдэн жилийн өмнө би “Сайн, илүү сайн, 
хамгийн сайн” гэсэн нэртэй үг хэлсэн. Уг 
үгэндээ би “ямар нэг зүйл зүгээр л сайн	учир 
үүнийг хийх хангалттай шалтгаан биш. Бидний 
хийж болох сайн зүйлсийн тоо тэдгээрийг 
хийх цагийн боломжоос хавьгүй их байдаг. 
Иймээс бид зарим онцгой сайн зүйлд тэргүүн 
зэргийн анхаарал тавих шаардлагатай болдог. 
… Илүү сайн эсвэл хамгийн сайн сонголтуудыг 
сонгохын тулд зарим сайн сонголтыг алгасах 
хэрэгтэй”1 хэмээн хэлсэн.

Урт хугацааны үр дагаврыг нь хар. Одоо гаргаж 
байгаа бидний шийдвэр ирээдүйд маань хэрхэн 
нөлөөлөх вэ? Боловсролтой болох, сайн мэдээг 
судлах, ариун ёслолоос хүртэх замаар гэрээгээ 
шинэчлэх мөн ариун сүмд орохын ач холбогдлыг 
санаж байгаарай.

II.

“Энэ нь юунд хүргэх юм бол?” гэж асуух нь 
бид өөрсдөдөө хэн гэдэг нэр хаяг өгөх эсвэл юу 
гэж бодохоо сонгоход мөн хэрэгтэй. Юу юунаас 
чухал нь бидний хүн нэг бүр Бурханы хүүхэд 
бөгөөд мөнх амьдралыг хүлээн авах хувь заяаны 
боломжтой. Үүнээс бусад нэр нь, бүр ажил 
мэргэжил, арьсны өнгө, биеийн төрх байдал эсвэл 
алдар нэр нь мөнхийн талаас авч үзэхэд зуурдынх 
буюу шалихгүй өчүүхэн зүйлс юм. Өөрсдийнхөө 
өмнө тавьсан зорилгод тань хязгаар тавих тийм 
нэрээр өөрсдийгөө нэрлэж эсвэл өөрсдийнхөө 
талаар бодож болохгүй.

Ах нар аа, түүнчлэн миний энд хэлэх үгийг үзэж, 
унших эгч нар аа, та бүхэн удирдагчид тань яагаад 
бидний заасан сургамж, зөвлөгөөг өгдгийг мэддэг 
байх гэж би найдаж байна. Бид та нарт хайртай 
бөгөөд бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс 
Христ ч мөн адил та нарыг хайрладаг. Тэдний 
бидэнд зориулсан төлөвлөгөө бол “аз жаргалын 
агуу төлөвлөгөө” юм (Алма 42:8). Тэрхүү 
төлөвлөгөө болон Тэдний зарлиг, ёслол, гэрээнүүд 
энэ болон ирэх амьдралд биднийг хамгийн агуу 
аз жаргал, баяр баясгалан руу хөтлөх болно. 
Эцэгт болон Хүүд үйлчлэгчдийн хувьд бид 
Тэдний Ариун Сүнсээр дамжуулан бидэнд өгсөн 
удирдамжийн дагуу зааж, зөвлөдөг билээ. Бидэнд 
үнэнийг хэлэхээс мөн “Бурханы бүх бэлгүүдээс 
хамгийн агуу бэлэг болох” (Сургаал ба Гэрээ 14:7) 
мөнх амьдралд хүргэх зам хэмээн Тэдний тоймлон 
өгсөн зүйлийг хийхэд та бүхнийг урамшуулахаас 
өөр хүсэл байхгүй.

III.

Одоо гаргасан шийдвэр ирээдүйд гаргах шийдвэрт 
тань хэрхэн нөлөөлөх талаар бас нэгэн жишээ 
хэлье. Энэ жишээ ирээдүйн чухал зорилгод 
хүрэхийн тулд өнөө үед золиос хийх сонголттой 
холбоотой.

Колумбын Кали дахь гадасны чуулганаар нэгэн 
эгч тухайн үед хамгийн ойр байх ариун сүм нь 
алс холын Перуд байсан ч сүйт залуутайгаа ариун 
сүмд гэрлэхийг хүсэж байсан талаараа ярьсан юм. 
Тэд удаан хугацааны туршид автобусны билет 
худалдаж авахаар мөнгөө цуглуулсан аж. Эцэст нь 



76

тэд Богота хүрэх автобусанд суугаад, тэнд очиход 
Перугийн Лима хүрэх автобусны бүх суудал 
дууссан байв. Тэд гэрлэлгүйгээр гэртээ харих юм 
уу ариун сүмээс гадуур гэрлэж болох байлаа. Аз 
болоход өөр нэг боломж олдов. Тэд таван өдөр, 
таван шөнийн аяллын туршид автобусны шалан 
дээр сууж явна гэвэл Лима хүрэх тэр автобусанд 
сууж болох байлаа. Тэд шалан дээр сууж явахаар 
болжээ. Хэдийгээр автобусан дахь зарим хүн 
тэдэнд суудлаа түр зуур тавьж өгч, өөрсдөө шалан 
дээр сууж чилээгээ гаргадаг байсан ч энэ нь хэцүү 
байсныг тэр хэлсэн юм.

Түүний хэлсэн үгээс энэ эгч нөхөртэйгөө хамт 
ийм байдлаар ч гэсэн ариун сүмд очиж чадсандаа 
ямар их талархаж байгаагаа илэрхийлсэн нь надад 
гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн юм. Учир нь ийн явсан 
нь сайн мэдээний тухай мөн ариун сүмд гэрлэх 
талаарх тэдний бодлыг өөрчилсөн байлаа. Их Эзэн 
тэдний гаргасан золиосын хариуд өсөлт хөгжлөөр 
шагнасан байв. Ариун сүмд очих таван өдрийн 
аяллынхаа үеэр тэд золиос гаргалгүйгээр ариун 
сүмд олон удаа орсноос илүү сүнслэг байдлын 
хувьд өссөнөө тэр эмэгтэй анзаарчээ.

Тэрхүү гэрчлэлийг сонссоноос хойш олон жил 
өнгөрсөн ч уг залуу хос өөр сонголт хийсэн юм 
уу ариун сүмд гэрлэхийн тулд шаардлагатай 

золиосыг гаргахаас татгалзсан бол амьдрал нь 
ямар байх байсан бол гэж би боддог байсан.

Ах нар аа, бид амьдралынхаа туршид зарим нь 
том, харин зарим нь өчүүхэн жижиг гээд тоолохын 
аргагүй олон сонголт хийдэг. Эргээд бодоход, 
бидний зарим сонголт амьдралыг маань ямар 
их өөрчилснийг бид харж болдог. Бид өөр өөр 
хувилбарыг харж, тэдгээр нь юунд хүргэх юм бол 
гэж тунгаан бодох үедээ сайн сонголт хийх буюу 
сайн шийдвэр гаргадаг. Үүнийг хийх үедээ бид 
ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсоны төгсгөлийг харан 
эхлүүл2 гэсэн зөвлөгөөг дагадаг. Бидний хувьд 
төгсгөл нь Бурханы бүх бэлгээс хамгийн агуу 
бэлэг болох мөнх амьдрал руу хөтөлдөг гэрээн 
дээр байдаг.

Би Христийг гэрчлэн, Түүний Цагаатгалын үр 
нөлөөг болон Түүний үүрдийн сайн мэдээний 
бусад үнэнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж 
байна. Амен. 
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Санваарыг	урьд	өмнө	хэзээ	ч	байгаагүй	
агуу	хүчээр	ашиглахын	тулд	өдөр	тутам	
наманчлахыг	амьдралынхаа	салшгүй	нэгэн	хэсэг	
болго.

Хайрт ах нар аа, 
Их Эзэний санваар 
атгагчдын батальоны 
энэ агуу том 
цугларалтыг хараад, 
сэтгэл минь хөдөлж 
байна. Та нар сайныг 
үйлдэх ямар гайхалтай 
хүч гээч! Бид та нарт 
хайртай. Бид та нарын 
төлөө залбирдаг. 
Хамгийн гол нь бид та 

бүхэнд талархдаг.

Саяхнаас миний анхаарал бошиглогч Иосеф 
Смитээр дамжуулан өгсөн “Энэ үеийнхэнд 
наманчлалаас өөр юу ч бүү ярь”1 гэх Их Эзэний 
зааварт татагдах болсон. Энэ тунхаглал сударт 
ойр ойрхон давтагдсан байдаг.2 Энэ нь “Хүн	
болгон	наманчлах хэрэгтэй юү?” гэсэн мэдээжийн 
асуултыг тавихад хүргэдэг. Хариулт нь “тийм.”

Маш олон хүн наманчлалыг шийтгэл буюу 
хамгийн ноцтой нөхцөлөөс бусад үед аль 
болох зайлсхийх ёстой зүйл гэж үздэг. Гэхдээ 
шийтгэгдэнэ гэсэн мэдрэмж Сатанаас ирдэг. 
Биднийг эдгээж, өршөөн, цэвэршүүлж бас 
хүчирхэгжүүлэн, ариусгахыг хүсэж, найдаж 
байдаг Есүс Христийн3 мутраа дэлгэн байгааг нь4 
харах харааг маань халхлахыг тэр оролддог.

Грек Шинэ Гэрээнд наманчлал	гэдэг үгийг meta-
noeo гэдэг. Үгийн угтвар meta гэдэг нь “өөрчлөх” 
гэсэн утгатай. Харин дагавар noeo нь “оюун 
санаа”, “мэдлэг”, “сүнс”, “амьсгал”5 гэсэн утгатай 
грек үгтэй холбоотой юм.

Иймээс Есүс танаас мөн надаас “наманчлахыг”6 
хүсэхдээ биднийг оюун санаа, мэдлэг, сүнс, тэр 
бүү хэл амьсгалах арга замаа хүртэл өөрчлөхөд 
урьдаг. Тэрээр биднээс хайрлах, бодох, үйлчлэх, 
цаг заваа зарцуулах, эхнэртэйгээ харилцах, 
хүүхдүүддээ заах, тэр бүү хэл бие махбоддоо 
санаа тавих арга замаа өөрчлөхийг хүсэж байна 
гэсэн үг.

Наманчлалд өдөр тутам, тогтмол анхаарлаа 
төвлөрүүлэхээс өөр юу ч бидний хувийн өсөлт 
хөгжилд нөлөөлж чадах тийм чөлөөлөгч, үлгэр 
жишээ болгогч, чухал зүйл гэж үгүй. Наманчлал 
бол нэг удаа болоод өнгөрдөг үйл явдал биш, 
харин үйл явц юм. Энэ нь сэтгэл санааны хувьд аз 
жаргал, амар амгаланг мэдрэх гол түлхүүр билээ. 
Наманчлал нь итгэлтэй нийлснээр Есүс Христийн 
Цагаатгалын хүчийг хүлээн авах боломжийг 
бидэнд нээж өгдөг.7

Гэрээний замаараа хичээнгүйлэн алхаж байгаа, 
аль эсвэл гэрээний замаасаа хазайн гарсан 
эсвээс одоо байгаа газраасаа замаа олж харж 
чадахгүй байгаа гэдгээс тань үл хамааран би 
таныг наманчлахад урьж байна. Өдөр бүр арай 
илүү сайныг үйлдэж, сайн байснаар өдөр тутмын 
наманчлалын хүчирхэгжүүлэгч хүчийг мэдэр.

Бид наманчлахыг сонгохдоо өөрчлөгдөхийг 
сонгож байна гэсэн үг! Бид өөрсдийгөө хамгийн 
сайн хувилбараар өөрчлөх боломжийг Аврагчид 
олгодог. Бид сүнслэг байдлын хувьд өсөж хөгжин, 
баяр баясгаланг хүлээн авах буюу Түүнд байдаг 
гэтэлгэлийн баяр баяслыг мэдрэх сонголтыг 
хийдэг.8 Бид наманчлахыг сонгохдоо Есүс 
Христтэй илүү адил болохыг сонгодог!9

Ах нар аа, бид тулаанд байгаа тул илүү сайн 
үйлдэж,	илүү сайн байх хэрэгтэй. Нүгэлтэй 
тулалдах тулаан бол бодит. Дайсан гэрчлэлийг 

Бид илүү сайн үйлдэж, илүү сайн байж чадна
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үгүй хийж, Их Эзэний ажилд саад болохын тулд 
хичээл зүтгэлээ өсгөн нэмэгдүүлж байна. Тэр Их 
Эзэний баяр баясгалан, хайраас хүртэхэд бидэнд 
саад болохын тулд цэргүүдээ хамгийн хүчирхэг 
зэвсгүүдээр агсаж байна.10

Дайсны урхинд орсноор ирдэг зовлонгоос 
зайлсхийх түлхүүр бол наманчлал юм. Их Эзэн 
мөнхийн өсөлт хөгжлийн энэ шатанд биднээс 
төгс төгөлдөр болохыг шаарддаггүй. Гэхдээ Тэр 
биднээс урьд урьдынхаасаа илүү цэвэр ариун 
байхыг шаарддаг. Өдөр тутмын наманчлал нь 
цэвэр ариун байдалд хүрэх зам бөгөөд цэвэр 
ариун байдал нь хүч чадлыг авчирдаг. Хувийн 
цэвэр ариун байдал биднийг Бурханы мутар дахь 
хүчирхэг зэмсэг болгож чадна. Бидний наманчлал, 
цэвэр ариун байдал Израилын цугларалтад туслах 
хүчийг бидэнд өгөх болно.

Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитэд “Санваарын 
эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой 
байдаг, мөн тэнгэрийн тэрхүү хүч нь зөв шударга 
ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдаж ч мөн 
шийдвэрлэгдэж ч үл чадах бөлгөө”11 хэмээн 
заасан.

Юу бидэнд тэнгэрийн хүчнүүдтэй холбогдох илүү 
агуу боломжийг өгөхийг бид мэддэг. Түүнчлэн 
юу бидний өсөлт хөгжлийг зогсоодгийг мөн 
тэнгэрийн хүчнүүдтэй холбогдох боломжоо 
нэмэгдүүлэхийн тулд юу хийхээ боливол зохихыг 
бид мэддэг. Ах нар аа, юу таны наманчлалын замд 
саад болж байгааг залбирч эрэлхийлээрэй. Юу 
танд наманчлахад тань хориг	тавьж байгааг олж 
тодорхойл. Тэгээд, өөрчил! Наманчил! Бид бүгд 
урьд урьдынхаасаа илүү сайн үйлдэж, илүү сайн 
байж чадна.12

Бидний өсөж хөгжин, сайжирч болох тодорхой 
хэдэн арга зам байдаг. Үүний нэг нь бие 
махбоддоо хандах хандлага юм. Би хүмүүний 
бие махбодын гайхамшгийг бахдан хардаг. Энэ 
бол агуу гайхамшигт бүтээл бөгөөд эцэст нь 
тэнгэрлэг чадавхдаа бага багаар хүрэхэд нэн чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Бид үүнгүйгээр өсөж хөгжиж 
чадахгүй. Бурхан бидэнд бие махбодын бэлгийг 
хүртээхдээ Өөртэй нь адил болоход хэрэгтэй 
чухал алхмыг хийх боломжийг олгосон.

Сатан үүнийг ойлгодог. Мөнх бус байдлын өмнөх 
урвалт нь түүнийг энэхүү боломжийг эдлэх ямар ч 
эрхгүй болгосонд уурссан тэрээр үүрд атаархсан, 
өширхөж хорссон байдалтай байдаг. Тиймээс 
түүний бидний замд тавьдаг бүх биш юм аа гэхэд 
ихэнх уруу таталт өөрсдийнхөө болон бусдын 
бие махбодыг зүй бус ашиглахад хүргэдэг. Сатанд 
бие махбод байхгүй	учраас зовлонт байдаг шиг 
биднийг бие махбодоосоо болж	зовоосой гэж 
хүсдэг.13

Таны бие махбод бол мөнхийн сүнсийг тань 
орогнуулахаар бүтээгдсэн хувийн ариун сүм юм.14 
Энэ ариун сүмээ арчлах нь маш чухал. Ах нар 
аа, одоо та нар Бурханы хүсэлд нийцүүлэхийн 
оронд дэлхийнхний таалалд нийцүүлэхээр биеэ 
арчилж тордон, хувцасладаг уу? Энэ асуултад 
өгөх таны хариулт Түүний танд өгсөн гайхамшигт 
бэлгийн талаар ямар бодолтой явдгийг тань шууд 
илэрхийлдэг. Ах нар аа, бид ийн бие махбоддоо 
хүндэтгэлтэй хандах тал дээр илүү сайн үйлдэж, 
илүү сайн байж чадна.

Илүү сайн үйлдэж мөн илүү сайн байж болох өөр 
нэг арга зам бол эхнэр, охид, ээж, эгч нараасаа 
авахуулаад, амьдралд тань байгаа эмэгтэйчүүдийг 
хэрхэн хүндлэх явдал юм.15

Хэдэн сарын өмнө би нэгэн сайхан эгчээс зүрх 
шимшрүүлэм захидал хүлээн авсан. Тэрээр “[Би 
охидынхоо хамт] нөхөр, хөвгүүдийнхээ анхаарлыг 
татах гэж ширүүхэн тэмцэлтэй тулгараад байна. 
Тэд 24 цагаар спортын мэдээ, видео тоглоом, 
хөрөнгийн зах зээлийн мэдээ, [мөн] [байж 
болох] бүх л төрлийн спортын нэвтрүүлгийг эцэс 
төгсгөлгүй үзэж, дүн шинжилгээ хийхэд бүх 
цагаа зарцуулж байна. Бид аль хэдийн нөхөр, 
хөвгүүдийнхээ хувьд чухал байр суурь эзлэхээ 
больж, [спорт, тоглоом] бидний эзлэх байр 
суурийг эргэлт буцалтгүй авчихсан мэт санагдаж 
байна”16 гэж бичсэн байв.

Ах нар аа, санваар атгагчийн хувьд та бүхний 
хамгийн эхний мөн үндсэн үүрэг бол эхнэрээ 
хайрлаж, халамжлах явдал юм шүү. Эхнэртэйгээ 
нэг бай. Түүний хамтрагч нь бай. Таных байх 
хүсэлтэй байхад нь түүнд тусал. Энэ амьдрал 
дахь өөр ямар ч хүсэл сонирхол түүнтэй мөнхийн 
харилцаа холбоогоо сайжруулахад саад болох 
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ёсгүй. Телевиз, гар утас эсвэл компьютер 
дээрх юу ч түүний сайн сайхнаас илүү чухал 
байж таарахгүй. Цагаа хэрхэн зарцуулж, хүч 
бололцоогоо юунд үрж байгаагаа анхаар. Энэ 
л таны зүрх сэтгэл хаана байгааг хэлээд өгнө. 
Өөрийнхөө зүрхийг түүний зүрхтэй хөглөн 
нийлүүл. Түүнд баяр баясгалан авчрахыг 
эрэлхийл. Түүний зөвлөгөөг эрэлхийлж, сонс. 
Түүний үг таны үйлдлийг сайжруулна.

Танд ойр дотныхоо эмэгтэйчүүдэд хандах 
хандлагаа өөрчлөх шаардлага байгаа бол яг 
одооноос эхэл. Та мөн амьдралд тань байгаа 
эмэгтэйчүүдэд Их Эзэний ариун явдлын хуулийн 
дагуу амьдарснаар ирэх адислалуудыг хүлээн 
авахад туслах явдал таны	үүрэг хариуцлага 
гэдгийг санаарай. Эмэгтэй хүний ариун сүмийн 
адислалуудаа хүлээн авах боломжгүй байх 
шалтгаан нь хэзээ ч та битгий байгаарай.

Ах нар аа, бид бүгд наманчлах хэрэгтэй. Бид 
буйдангаасаа босож, удирдлагаа доош тавиад, 
сүнсний нойрмог байдлаасаа сэрэх ёстой. Дэлхий 
дээрх хамгийн чухал ажилд гар бие оролцохын 
тулд Бурханы бүрэн хуяг дуулгыг өмсөх цаг тань 
ирлээ. “Хадуураараа хадаж, мөн бүх хүч, оюун, 
мөн чадлаараа хураах”17 цаг боллоо. Чөтгөрийн 
хүч урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй хүчтэй тархаж 
байна. Их Эзэний үйлчлэгчдийн хувьд бид ийм 
дайн ширүүсэж байхад нойрмог байж болохгүй.

Гэр бүлд тань таны удирдлага, таны хайр 
хэрэгтэй. Чуулга, тойрог, салбарт тань таны 
хүч чадал хэрэгтэй. Тантай уулзах хүн бүр Их 
Эзэний жинхэнэ шавь ямар харагддаг мөн хэрхэн 
үйлддэгийг мэдэх хэрэгтэй байна.

Хайрт ах нар аа, та нар мөнх бус байдлын 
өмнө гаргасан сүнслэг эр зоригийнхоо ачаар 
дэлхий дээр энэ чухал цаг үед ирэхээр Эцэгээр 
сонгогдсон. Та нар бол энэ дэлхийд ирж байсан 
хамгийн шилдэг, зоригт эрчүүдийн нэг хэсэг 
билээ. Сатан та нарын одоо ямар хүн байгааг мөн 
мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд хэн байсныг 
мэддэг бөгөөд Аврагчийг эргэн ирэхээс өмнө 
гүйцэтгэх ёстой ажлуудыг тань ойлгодог. Өөрийн 
башир аргыг мянган жилийн турш хурцлан 
дадлагажсан дайсан туршлагатай бөгөөд хэзээ ч 
засаршгүй нэгэн болсон.

Талархах нэг зүйл бол бидний атгаж буй санваар 
дайсны башир арга мэхлэлтээс илүү хүчтэй. Би 
та бүхнээс Их Эзэний хүсдэг тэрхүү эрс, залуу 
эрэгтэйчүүд байгаасай хэмээн гуйж байна. 
Санваарыг урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй агуу 
хүчээр ашиглахын тулд өдөр	тутам	наманчлахыг 
амьдралынхаа салшгүй нэгэн хэсэг болго. Энэ бол 
ирээдүйн хүнд хэцүү өдрүүдэд өөрийгөө болон 
гэр бүлээ сүнслэг байдлын хувьд аюулгүй байлгах 
цорын ганц зам билээ.

Их Эзэнд бусдын сайн сайхныг өөрийнхөөсөө 
дээгүүр тавьдаг амин хувиа хичээдэггүй эрс 
хэрэгтэй. Сүнсний дуу хоолойг тод сонсохын 
тулд үнэн сэтгэлээсээ хөдөлмөрлөдөг эрс Түүнд 
хэрэгтэй. Түүнд гэрээнүүдээ үнэнчээр сахидаг 
гэрээний эрчүүд хэрэгтэй. Түүнд бас Өөрсдийгөө 
бэлгийн харьцааны хувьд цэвэр ариун байлгахаар 
сэтгэл шулуудсан мөн ямар ч цаг үед дуудахад 
ариун зүрх сэтгэл, цэвэр ариун бодол, үйлчлэхэд 
бэлэн гараар адислал өгөхөд бэлэн зохистой 
эрс хэрэгтэй. Их Эзэнд наманчлах хүсэлтэй, Их 
Эзэний зохистой санваартнуудын батальоны нэг 
хэсэг байж, үйлчлэх хүсэл эрмэлзэлтэй эрчүүд 
хэрэгтэй байна.

Би та бүхнийг ийм эрчүүд байхаар адисалж байна. 
Би та бүхнийг өдөр бүр наманчлах зоригтой 
байж, санваарын хүчээ бүрэн ашиглаж сурахаар 
адисалж байна. Би та бүхнийг Аврагчийн хайрыг 
эхнэр, үр хүүхэд, мэддэг хүн бүрдээ дамжуулахаар 
адисалж байна. Би та бүхнийг илүү сайн үйлдэж,	
илүү сайн байхаар	адисалж байна. Би та бүхнийг 
эдгээр хичээл зүтгэлийг гаргаснаар амьдралдаа 
гайхамшгуудыг хүлээн авахаар адисалж байна.

Бид Бүхнийг Чадагч Бурханы ажилд оролцдог. 
Есүс бол Христ. Бид Тэдний үйлчлэгчид. Би Есүс 
Христийн ийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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овоолсон модны дунд хэсэгт эхлээд гал асаах 
зомголыг бөөгнүүлэн, дараа нь дээр нь цавчдас 
холтос зэргийг тавьсан байна гэж төсөөлөөд үз. 
Тэгээд жижиг хэмжээний тайрдас, түлээний мод 
зэргийг, сүүлд нь том хэмжээтэй тайрдаснуудаа 
тавьдаг. Энэ овоолсон мод нэлээн их түлш бөгөөд 
хэдэн өдрийн турш гэрэл, дулаанаар хангаж чадна. 
Үүний хажууд үзүүртээ фосфортой ганц чүдэнз4 
байгааг төсөөл.
 

Овоолсон модноос илч дулаан гаргахын тулд 
чүдэнз зурж, галыг асаах хэрэгтэй. Зомголд 
гал хурдан авалцаж, том хэмжээний моднуудыг 
шатахад хүргэдэг. Гал ийнхүү ноцож эхлээд, бүх 
модыг шатаж дуустал эсвэл хүчилтөрөгчгүй 
болтлоо шатдаг.

Бурханы	бидэнд	өгөхийг	хүсдэг	ихэнх	адислал	
Есүс	Христэд	итгэх	итгэл	дээрээ	суурилсан	
үйлдэл	хийхийг	биднээс	шаарддаг.

Хүндэт ах эгч нар 
аа, бидний Тэнгэрлэг 
Эцэг, Есүс Христ хоёр 
бидний хүн нэг бүрийг 
адислахыг хүсдэг.1 
Тэдгээр адислалыг 
хэрхэн хүлээн авч, 
ашиглах тухай асуулт 
олон зууны турш 
шашны мэтгэлцээн, 
хэлэлцүүлгийн сэдэв 
байсаар ирсэн.2 
Адислалуудыг 

бүгдийг нь бид өөрсдөө хүртдэг буюу зөвхөн 
өөрсдөө хөдөлмөрлөснөөр хүлээн авдаг гэж 
зарим хүн маргадаг. Харин зарим нь Бурхан 
хэнийг, хэрхэн адислахаа аль хэдийн шийдсэн 
байдаг ба тэр шийдвэрүүд нь өөрчлөгдөшгүй 
гэж мэтгэлцдэг. Энэ хоёр үзэл бодол хоёулаа 
үндсэндээ буруу юм. Тэнгэрийн адислалуудыг 
“сайн үйлийн талон”-ыг ухаан жолоогүй 
цуглуулснаар эсвэл адислалын хонжворт 
сугалаанд хожихоо хий дэмий хүлээн сууснаар 
хүртдэггүй. Тийм биш шүү. Үнэн нь гэвэл хавьгүй 
илүү нарийн ялгаатай ч хайрт Тэнгэрлэг Эцэг 
болон Түүний ирээдүйн өв залгамжлагч болох 
бидний хоорондын харилцааны хувьд илүү 
тохиромжтой юм. Адислалыг хүчин чармайлт 
гаргаснаар хүртдэггүй, харин бид өөрсдөө 
итгэлээр өдөөгдсөн үйлдлүүдийг эхлээд, цааш 
үргэлжлүүлэн хийх нь чухал байдгийг сэргээгдсэн 
үнэн илчилдэг.3

Бид Бурханаас адислалуудыг хэрхэн хүлээн авах 
талаар бодож үзэхдээ тэнгэрийн адислалуудыг 
их хэмжээний овоолсон модтой зүйрлэцгээе. Tэр 

Ерөөл олшрох нь
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Чүдэнз зурах, зомголд гал асаах зэрэг нь модноос 
гарч болох энерги, илчийг ялгарах боломжтой 
болгох жижиг үйлдлүүд юм.5 Хэчнээн их мод 
овоолсон ч чүдэнз зурахаас нааш юу ч болохгүй. 
Чүдэнз зурсан хэрнээ зомголд хүргэхгүй бол 
зөвхөн чүдэнзнээс гарч буй гэрэл, энергийн 
хэмжээ өчүүхэн бага байх төдийгүй модны галд 
шатсанаас үүсэх энерги гарахгүй хэвээр л байна. 
Бас ямар ч үед хангалттай хүчилтөрөгч байхгүй 
бол гал асахгүй.

Үүний адил, Бурханы бидэнд өгөхийг хүсдэг 
ихэнх адислал Есүс Христэд итгэх итгэл 
дээрээ суурилсан үйлдэл хийхийг биднээс 
шаарддаг. Аврагчид итгэх итгэл бол үйлдэл ба 
хүчний зарчим мөн.6 Эхлээд биднийг итгэлээр 
үйлдсэний дараа Бурханы хүслийн дагуу болон 
Түүний тогтоосон цагт хүч ирдэг. Энэ дараалал 
маш чухал.7 Гэсэн ч шаардлагатай үйлдэл нь 
эцсийн дүнд бидний хүлээн авах адислалуудтай 
харьцуулахад ямагт өчүүхэн байдаг.8

Эртний израилчуудыг амлагдсан нутаг руу явах 
замд харвагч хорт могойнууд ирэхэд юу болсныг 
авч үзье. Хорт могойн хатгалт аминд аюултай 
байв. Гэхдээ хатгуулсан хүн Мосегийн хийж, 
шураг дээр байрлуулсан хүрэл могойг хараад 
эдгэрч байлаа.9 Ямар нэг зүйл рүү харахад хэр 
зэрэг энерги шаардагддаг вэ? Хүрэл могойг 
харсан бүх хүн тэнгэрийн хүчийг авч, эдгэрсэн. 
Хорт могойд хатгуулаад, хүрэл могой руу 
хараагүй бусад израил хүн үхжээ. Магадгүй харах 
итгэл тэдэнд байгаагүй байж болох юм.10 Тэд 
ийм энгийн үйлдэл амлагдсан эдгэрлийг авчирна 
гэдэгт итгээгүй байж магадгүй. Эсвэл тэд зүрх 
сэтгэлээ санаатайгаар хатууруулж, Бурханы 

бошиглогчийн зөвлөгөөг эсэргүүцсэн байх.11

Бурханаас ирэх адислалуудыг идэвхжүүлэх 
зарчим мөнхийнх юм. Адислагдахын тулд бид 
ч бас эртний израилчуудын адил Есүс Христэд 
итгэх итгэлийнхээ дагуу үйлдэх ёстой. Бурхан 
“Энэ дэлхийн сууринаас өмнө дээр нь бүх 
адислал тулгуурлагдсан хууль тэнгэрт эргэлт 
буцалтгүйгээр тогтоогдсон болой—мөн бид 
ямар ч адислалыг Бурханаас авлаа гэхэд, энэ 
нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуульд дуулгавартай 
байснаар буюу”12 хэмээн илчилжээ. Хэдий тийм 
ч та адислалыг хүчин чармайлт гаргаснаар 
хүртдэггүй бөгөөд энэ ойлголт бол буруу юм. 
Харин та адислалыг авах эрхтэй болох ёстой. 
Бидний аврал зөвхөн Есүс Христийн сайн 
үйлсээр болон ач ивээлээр ирдэг.13 Түүний 
цагаатгагч золиосын хэр хэмжээ нь уг овоолсон 
мод дуусашгүй, мөн бидний шалихгүй жижиг 
үйлдлүүд Түүний агуу золиостой харьцуулшгүй 
гэсэн утгатай. Гэхдээ жижиг үйлдлүүд маань хэнд 
ч хэрэггүй, бас учир утгагүй биш бөгөөд асаасан 
ганц чүдэнз харанхуйд хаа холоос харагддаг. 
Үнэндээ, энэ нь тэнгэрээс ч харагдана. Яагаад 
гэвэл Бурханы амлалтуудыг идэвхжүүлэхэд 
итгэлийн жижиг үйлдлүүд шаардлагатай байдаг.14

Хүссэн адислалаа Бурханаас хүлээн авахын 
тулд тэнгэрлэг адислалд хамаатай зүйлд тэрхүү 
зүйрлэсэн чүдэнзийг зурж, итгэлээр үйлд. Жишээ 
нь, залбирлын нэг зорилго бол Бурхан өгөхийг 
хүссэн, харин бид эдгээрийг гуйсан байх тийм 
нөхцөлд л өгөгддөг адислалуудыг авах явдал юм.15 
Алма нигүүлслийн төлөө залбирсан ба улмаар 
тэр шаналахаа болж, нүглүүдийнхээ санамжинд 
цаашид тарчлахаа больсон билээ. Тэрээр Есүс 
Христэд итгэх итгэлээр залбирсан учраас 
түүний баясал шаналлаас нь илүү агуу байсан.16 
Бурханаас чин сэтгэлээсээ залбирч гуйн, Түүний 
тааллыг болон хариулах цаг хугацааг нь хүлээн 
зөвшөөрөхөд Христэд итгэх хангалттай итгэлтэй 
байх идэвхжлийн энерги бидэнд хэрэгтэй.

Адислалд хэрэгтэй идэвхжлийн энергид ихэнхдээ 
зүгээр л эрж хайх болон гуйхаас илүүтэй 
байнгын, давтагддаг, итгэлээр дүүрэн үйлдлүүд 
шаардлагатай байдаг. XIX зууны дундуур 
Бригам Янг хожмын үеийн хэсэг гэгээнтэнг 
Хойд Америкийн үржил шимгүй, хуурай бүс 
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болох Аризонаг судалж, тэнд суурьшуулахаар 
илгээжээ. Аризонад очсоны дараа тэр хүмүүсийн 
ундны ус дуусаж, амь үрэгдэхээс айцгаан, 
Бурханаас тусламж гуйв. Удалгүй цас бороо орж, 
тэдэнд торхоо усаар дүүргэж, мал сүргээ услах 
боломжийг олгосон байна. Талархаж, сэрүүцсэн 
тэр хүмүүс Бурханы сайн сайханд баярласаар 
Солт Лэйк Ситид эргэн ирэв. Тэд ирэнгүүтээ 
аяллынхаа талаар Бригам Янгад мэдээлсэн бөгөөд 
Аризонад амьдрах боломжгүй гэсэн дүгнэлтээ 
хэлжээ.

Бригам Янг тэдний түүхийг сонсоод, өрөөнд 
байсан нэгэн эрээс аяллынх нь тухай болон 
гайхамшгийн талаарх бодлыг нь асуув. Тэр 
эрэгтэй нь Даниэл В.Жонс байсан ба “Би саваа 
дүүргээд, цааш явж, дахин залбирах байсан” 
хэмээн товчхон хариулжээ. Бригам ах Жонс ахын 
мөрөн дээр гараа тавиад, “Аризона руу хийх 
дараагийн аяллыг энэ хүн удирдана” гэж хэлсэн 
байна.17

Бид бүгд хүнд 
хэцүү байсан ч 
үргэлжлүүлэн, дахин 
залбирахад адислалууд 
ирсэн тохиолдлуудыг 
дурсан санаж 
чадна. Майкл болон 
Мариан Холмсын 
туршлагууд эдгээр 
зарчмыг харуулдаг. Би 
Майклтай хамт Бүсийн 
Далаар үйлчилсэн 
юм. Уулзалтууд дээр 
түүнийг залбирахад 
би үргэлж баяртай 
байдаг байсан бөгөөд түүний гүн гүнзгий сүнслэг 
байдал илт харагддагаас гадна тэр Бурхантай 
хэрхэн ярихаа мэддэг байв. Би түүний залбирахыг 
сонсох дуртай байлаа. Гэхдээ гэрлэснийхээ эхний 
жилүүдэд Майкл, Мариан хоёр залбирдаггүй бас 
сүмд явдаггүй байжээ. Тэднийг гурван жаахан 
хүүхэд нь болон амжилттай ажиллаж байгаа 
барилгын компани нь завгүй байлгадаг байв. 
Майкл өөрийгөө шашин шүтлэгтэй хүн гэж 
боддоггүй байлаа. Нэгэн үдэш бишоп нь тэдний 
гэрт очиж, тэднийг залбирч эхлэхэд урамшуулжээ.

Бишопыг явсны дараа Майкл, Мариан хоёр 
залбирч үзэхээр шийдэв. Тэд унтахынхаа өмнө 
орныхоо дэргэд өвдөг сөхрөн суугаад, Майкл 
дуртай дургүй залбирч эхэлжээ. Эв хавгүй хэдэн 
үг хэлж залбирч байснаа Майкл гэнэт зогтусан, 
“Мариан, би үүнийг хийж чадахгүй нь ээ” гэж 
хэлээд, босож явах гэхэд нь Мариан түүний гараас 
зуурч, буцааж сөхрүүлэн, “Майк, чи үүнийг 
хийж чадна. Дахин оролдоод үз!” гэжээ. Ийм 
дэмжлэгтэйгээр Майкл товч залбирлаа хэлж 
дуусгажээ.

Холмсынхон тогтмол залбирч эхэлсэн. Сүмд 
явахыг урьсан хөршийнхөө урилгыг тэд хүлээн 
авав. Ариун ёслолын танхим руу орж ирэхдээ 
нээлтийн дууг сонсоход Сүнс тэдэнд “Энэ бол 
үнэн” хэмээн шивнэжээ. Дараа нь Майкл хүмүүст 
анзаарагдалгүйгээр, хэнээр ч хэлүүлэлгүй 
цуглааны байрын хогнуудыг гаргаж хаяв. Түүнийг 
хог хаях үед “Энэ бол Миний өргөө” гэсэн хүчтэй 
сэтгэгдэл төржээ.
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Майкл, Мариан хоёр Сүмийн дуудлага авч, гадас, 
тойрогтоо үйлчлэв. Тэр хоёр нэг нэгэнтэйгээ, 
гурван хүүхэд нь тэдэнтэй лацдан холбуулсан. 

Хүүхдийн тоо нь ч өсөж, нийт 12 болов. Холмс 
ах, Холмс эгч хоёр номлолын ерөнхийлөгч бас 
хамтрагчаар хоёр удаа үйлчилсэн юм.
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Анхны эв хавгүй залбирал нь тэнгэрийн 
адислалуудыг авчирсан жижиг боловч итгэлээр 
дүүрэн үйлдэл байсан. Тэд сүмдээ явж, 
үйлчилснээр итгэлээ хүчирхэг хэвээр байлгажээ. 
Олон жилийн турш үнэнч шавь байсан явдал нь 
одоог хүртэл дүрэлзэн шатах галыг бий болгосон.

Гэхдээ модыг бүрэн шатаахын тулд галыг 
хүчилтөрөгчөөр байнга хангах хэрэгтэй. Майкл 
болон Мариан Холмсын харуулсны адил, 
Христэд итгэх итгэл нь галыг үргэлжлүүлэн асаах 
байнгын үйлдлийг шаарддаг. Жижиг үйлдлүүд 
нь гэрээний зам дээр алхах чадварыг маань 
тэтгэн дэмжиж, Бурханы өгч болох хамгийн 
агуу адислалууд руу хөтөлдөг. Бид хөлөө 
хөдөлгөсөөр байвал хүчилтөрөгчөөр хангагдсаар 
байдаг. Заримдаа бид хоол хүнсээ хаанаас хайх 
талаар илчлэлт авахаасаа өмнө нум сумаа хийх 
хэрэгтэй.18 Заримдаа бид усан онгоц хэрхэн барих 
талаар илчлэлт авахын тулд багажаа түрүүлээд 
хийчихсэн байх хэрэгтэй.19 Бид вааран доторх тос, 
хул аяган дахь гурилаар байнга хангуулахын тулд 
заримдаа Их Эзэний бошиглогчийн удирдамжийн 
дагуу жаахан тос, гурилаар жижиг гурилан 
боов хийх хэрэгтэй байдаг.20 Мөн заримдаа бид 
“хөдөлгөөнгүй байж мөн [Бурхан бол] Бурхан 
гэдгийг мэдэж,” Түүний тогтоосон цагт найдах 
хэрэгтэй.21

Та Бурханаас ямар нэгэн адислал хүлээн 
авахдаа өөрийгөө тэрхүү адислалыг авах 
зохицуулалтыг хийдэг мөнхийн хуулийн 
дагуу үйлдсэн хэмээн дүгнэж болно.22 Хэдий 
тийм боловч “буцалтгүйгээр тогтоогдсон” 
хууль нь дэлхийн цагаас хамааралгүй бөгөөд 
адислалууд нь Бурханы цагийн хуваарийн 
дагуу ирдэг гэдгийг санаарай. Эрт цагийн 
бошиглогчид хүртэл өөрсдийн тэнгэрлэг гэр 
орныг хайхдаа23 “амлалтуудыг авалгүйгээр, харин 
холоос тэдгээрийг харж, [мөн] батлан хэлж, … 
зөвшөөрөн, итгэл дотор нас барсан билээ.”24 
Хүссэн адислалаа Бурханаас хараахан аваагүй 
байгаа бол та өөр юу хийх хэрэгтэйгээ бодон, 
санаа зовох хэрэггүй. Харин “[өөрийн] хүчинд 
байгаа бүх зүйлийг хөгжил хөөртэйгөөр хийцгээе; 
мөн тэгээд … бат итгэлтэйгээр бат зогсож … 
[Бурханы] гар … илчлэгдэхийг [харна]”25 гэсэн 
Иосеф Смитийн зөвлөгөөг анхаар. Зарим адислал 
хожим өгөгдөхөөр хадгалагддаг бөгөөд Бурханы 

хамгийн итгэлтэй хүүхдүүдийн хувьд ч тийм 
байдаг.26

Сургаалаас суралцан, итгэлийг хүчирхэгжүүлж, 
хувь хүн, гэр бүлүүдийг хамгаалах гэр оронд 
төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн төлөвлөгөөг зургаан 
сарын өмнө танилцуулсан. Эдгээр өөрчлөлт 
бидэнд сүнслэг байдлын хувьд даван гарч, сайн 
мэдээний баяр хөөрөө нэмэгдүүлж, Тэнгэрлэг 
Эцэгт болон Есүс Христэд хөрвөгдөх хөрвөлтөө 
гүнзгийрүүлэхэд маань тусалж чадна хэмээн 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон амласан билээ.27 
Гэхдээ эдгээр адислалыг авах эсэх нь биднээс 
шалтгаална. Бидний хүн нэг бүр	Ирээд,	Намайг	
дага—Хувь	хүн,	гэр	бүлүүдэд	зориулав хэмээх 
гарын авлагыг нээж, судруудыг бусад Ирээд,	
Намайг	дага материалын хамт судлах үүрэг 
хариуцлагатай.28 Бид эдгээрийн талаар гэрийнхэн 
болон найз нөхөдтэйгөө ярилцаж, зүйрлэн хэлсэн 
галыг асаахын тулд Хүндэтгэлийн өдөртөө 
бэлтгэх хэрэгтэй. Эсвэл бид дотроо энергээ 
нуун далдалсан уг эх сурвалжуудыг гэр орондоо 
овоолж хураан, орхиж болно.

Би таныг Бурханаас тодорхой адислал хүлээн 
авахын тулд тэнгэрлэг хүчийг итгэлтэйгээр 
идэвхжүүлэхэд урьж байна. Чүдэнз зурж, 
гал асаахаар итгэлээ хөгжүүлэгтүн. Та Их 
Эзэнийг тэвчээртэй хүлээх зуураа шаардагдах 
хүчилтөрөгчөөр ханга. Эдгээр урилгыг өгөхийн 
зэрэгцээ Ариун Сүнс таныг хөтлөн удирдаж, 
тэгснээр танд Сургаалт үгс дээр гардаг итгэлтэй 
хүний адилаар “ерөөл олшрох”29 болтугай хэмээн 
би залбирч байна. Тэнгэрлэг Эцэг тань болон 
Түүний Хайрт Хүү Есүс Христ амьд бөгөөд таны 
сайн сайханд санаа тавьдаг мөн таныг адислахдаа 
баяртай байдаг гэдгийг Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Хэрэв	та	гэрчлэлийн	тань	гэрэлт	цамхаг	
сүүмэлзэж,	харанхуйлж	байгааг	мэдэрвэл	
зоригтой	бай.	Бурханд	амласан	амлалтуудаа	
сахь.

Халамжийн 
нийгэмлэгийн байран 
дахь ажлын өрөөнөөс 
маань Солт Лэйкийн 
ариун сүм гайхалтай 
сайхан харагддаг. 
Орой бүр нар жаргах 
үед яг тогтсон цагт 
ариун сүмийн гаднах 
гэрлүүд асдаг. Ариун 
сүм цонхны маань 
гадна орших байнга 

гэрэлтэх, тайвшруулагч гэрэлт цамхаг юм.

 
Өнгөрсөн 2-р сарын нэгэн үдэш нар жаргасны 
дараа ажлын өрөө маань маш бүүдгэр болсон 
байв. Цонхоор хартал ариун сүм харанхуй 
мөн гэрэл нь асаагүй байлаа. Би гэнэт бодолд 
автав. Олон жилийн турш, орой бүр хардаг 
байсан ариун сүмийн шовх оройнууд надад 
харагдахгүй байв.
 

Гэрлийг харна гэж боддог газраа харанхуйг 
харсан маань өсөж хөгжихийн тулд бидэнд 
байх ёстой үндсэн хэрэгцээнүүдийн нэг бол 
гэрлийн эх үүсвэр болох Есүс Христтэйгээ 
холбоотой байх явдал гэдгийг надад 
сануулсан. Тэрээр бидний хүч чадлын эх 
үүсвэр бөгөөд Дэлхийн Гэрэл, Амь билээ. 
Түүнтэй хүчирхэг холбоо тогтоохгүй бол 
бид сүнслэг байдлаараа мөхөж эхэлдэг. 
Сатан үүнийг мэддэг тул бидэнд тулгардаг 
дэлхийн шахалт дарамтыг ашигладаг. Тэр 
бидний гэрлийг бүдгэрүүлж, холбоог маань 
таслан, тэжээлийн үүсгүүрийг салгаж, 
харанхуйд ганцааранг минь үлдээхийг хичээж 
байна. Мөнх бус амьдралд эдгээр дарамт 
шахалт түгээмэл байдаг ч Сатан биднийг 
ганцаардуулахын тулд шаргуу ажиллаж, 
зөвхөн бидэнд л энэ зүйлс тохиолдож байгаа 
гэж хэлдэг.

Áидний заримд уй гашуугаасаа болж юу ч хийж 
чадахгүй мэт санагддаг.

Гай зовлон бидэнд тохиолдоход, түүнчлэн 
амьсгаа ч авч чадахааргүй зовж шаналахад 
мөн Иерихо орохоор явж байсан хүний адил 
зодуулж, амь голтой орхигдох үед маань Есүс 

Христ бол харанхуйг гийгүүлэгч гэрэл
ÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌËÝÃÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªÂËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ 
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ирж, бидний шархан дээр тос асгаж, зөөлнөөр 
өргөн босгоод, дэн буудалд авчран, асарч 
тойлдог.1 Тэрээр уй гашууд автсан хүмүүст 
хандан, “Та нарын мөрөн дээр тавигдах 
ачаануудыг, бүр тэдгээрийг нуруун дээрээ 
байгааг ч мэдрэхгүй болтол, … би түүнчлэн 
хөнгөлнө; Их Эзэн Бурхан би өөрийн хүмүүст 
тэдний зүдгүүрт үед зочилдгийг та нар 
гарцаагүй мэдэж болохын тулд би үүнийг хийх 
болно”2 гэж айлдсан. Христ шархыг эдгээдэг.

Áидний зарим нь зүгээр л эцэж ядарсан байдаг.

Ахлагч Холланд “Бид өөрсдөдөө буй хүчнээс 
илүү хурдан гүйх шаардлагагүй. … Гэхдээ та 
нарын дунд олон хүн маш хурдан гүйж, энерги 
болон сэтгэл санааны нөөц нь заримдаа бараг 
шавхагдсан байдаг”3 гэж хэлсэн. Биднээс 
хүсэн хүлээж буй зүйлс биднийг цөхрөөх үед 
бид түр саатан, Тэнгэрлэг Эцэгээс юуг орхих 
вэ гэдгээ асууж болно. Юуг хийхгүй байхаа 
ойлгож мэдэх нь бидний амьдралаас олж авах 
туршлагын нэг хэсэг юм. Гэхдээ амьдрал 
заримдаа хэцүү бэрх байж болно. Есүс “Зүдэж 
зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд ээ, 
Над дээр ир. Би та нарыг амраая”4 хэмээн 
баталж хэлсэн юм.

Христ бидний ачааг хөнгөлөхөөр бидэнтэй 
нэгдэж, ачааг маань үүрэлцэж өгөхөд бэлэн 
байна. Христ биднийг амраадаг.

Áидний зарим нь өөрийгөө уламжлалт жишигт 
нийцэхгүй гэж боддог.

Янз бүрийн шалтгааны улмаас бид өөрсдийгөө 
хүлээн зөвшөөрөгддөг эсвэл зөвшөөрөгдөхүйц 
гэж боддоггүй. Есүс уяман өвчтэй хүмүүс, 
татвар хураагчид, хүүхдүүд, галилчууд, 
эмэгтэйчүүд, садар эмс, фарисайчууд, 
нүгэлтнүүд, самаричууд, бэлэвсэн 
эмэгтэйчүүд, Ромын цэргүүд, завхайрагчид, 
ёс жаягийн дагуу цэвэр бус гээд олон төрлийн 
хүмүүст хүрч туслахын тулд асар их хүчин 
чармайлт гаргасныг Шинэ Гэрээ харуулдаг. 

Тэр бараг бүх түүхэн дээр нийгэмд хүлээн 
зөвшөөрөгддөггүй байсан хэн нэгэнд хүрч 
тусалсан байдаг.

Лук 19 дээр Закхай хэмээх Иерихогийн 
татвар хураагчдын ахлагчийн түүх гардаг. 
Тэр Есүсийг явж өнгөрөхийг харах гэж 
модонд авиран гарчээ. Закхай Ромын засгийн 
газарт ажилладаг нэгэн байсан ба түүнийг 
авлигад автсан, нүгэлт хүн гэж үздэг байв. 
Есүс түүнийг модон дээр байгааг хараад, 
түүнийг дуудан “Закхай, хурдал, буугаад ир. 
Өнөөдөр Би танайд очих ёстой”5 гэж хэлжээ. 
Есүс Закхайн сайхан сэтгэлийг болон түүний 
бусдын төлөө хийсэн зүйлсийг хараад, 
“Өнөөдөр энэ айлд аврал ирлээ. Учир нь тэр ч 
гэсэн Абрахамын хүү мөн”6 хэмээгээд, түүний 
өргөлийг хүлээн авчээ.

Христ нифайчуудад “Би та нарын хэнийг нь 
ч зайлан явахыг та нарт зарлиг болгосонгүй”7 
гэж хайрлангуй айлдсан байдаг. Петр Үйлс 
10 дээр “Ямар ч хүнийг бузар хийгээд 
цэвэр бус гэж нэрлэх ёсгүйг Бурхан надад 
харууллаа”8 гэж тунхаглахдаа чухал ухаарлыг 
олж авсан юм. Христийн шашинтай шавь 
нар болон хожмын үеийн гэгээнтнүүд бие 
биедээ жинхэнэ хайрыг үзүүлэх нь үл хувирах 
шаардлага билээ.9 Есүс Закхайд өгсний 
адил дараах урилгаа бидэнд ч мөн өгсөн. 
“Харагтун, Би үүдэн дээр зогсоод тогшиж 
байна. Хэрэв [чи] дууг минь сонсоод үүдээ 
нээвэл, Би дотогш [танай] уруу орж, [чамтай] 
хамт, [чи] Надтай хамт хооллоно.”10 Христ 
биднийг Өөрт нь ойртох гэж хичээж байгааг 
хардаг.

Áидний зарим нь асуултуудаасаа болж сэтгэлийн 
зовуурьтай явдаг.

Хэдэн жилийн өмнө би хариулт олж чадахгүй 
байгаа асуултуудаасаа болж гутарч, бухимдаж 
байв. Нэгэн бямба гаргийн өглөө би богинохон 
зүүд зүүдэлсэн юм. Би зүүдэндээ нэгэн 
асрыг харсан бөгөөд түүн рүү орох ёстойгоо 
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ойлгов. Асар нь нуман хэлбэрийн таван талтай 
боловч чулуун цонхтой байлаа. Тэнд давчуу 
харанхуй байсан тул дотор нь ормооргүй 
байна гэж би гомдоллов. Тэгтэл би Жаредын 
ах чулуунуудыг тэвчээртэй гэгч нь хайлуулан, 
тунгалаг шил болгосныг санав. Шил бол төлөв 
нь өөрчлөгдсөн чулуу юм. Их Эзэн Жаредын 
ахын чулуунуудад хүрэхэд тэдгээр нь хөлгүүд 
доторх харанхуйг гэрэлтүүлсэн.11 Гэнэт би өөр 
газарт байхаас илүү тэр асарт байх хүслээр 
дүүргэгдэв. Энэ нь миний үнэхээр “харах” 
ёстой газар яг мөн байлаа. Намайг зовоож 
байсан асуултууд унтаад сэрсний дараа алга 
болоогүй ч оюун ухаанд минь бүр илүү тод 
төрсөн нэг асуулт бол чи чулуунуудаа гэрэл 
болгохын тулд итгэлээ Жаредын ахын адил 
хэрхэн өсгөн нэмэгдүүлж байна вэ?12 гэсэн 
асуулт байв.

Бидний мөнх бус тархи ойлголт, утга учрыг 
бага багаар эрэлхийлэхээр бүтээгдсэн. Мөнх 
бус байдлын хөшиг их зузаан байдгийн 
бүх учрыг би мэдэхгүй. Мөнхийн хөгжил 
дэвшлийнхээ энэ үед бид бүх хариултыг олж 
авахгүй. Энэ үе бол бид хараагүй зүйлсийнхээ 
баталгаанд итгэх бат итгэлээ (буюу заримдаа 
найдвараа) хөгжүүлэх үе юм. Баталгаа нь 
судалж ойлгоход хялбар арга замаар үргэлж 
ирдэггүй ч бидэнд харанхуйг гэрэлтүүлэх 
гэрэл байдаг. Есүс “Би бол дэлхийн гэрэл 
ба амь, мөн үнэн болой”13 хэмээн хэлсэн. 
Үнэнийг эрэлхийлж буй хүмүүст хандаж 
хэлэхэд, эхэндээ чулуун цонхтой жижигхэн 
харанхуй өрөө мэт санагдаж, дэмий бачуурч 
магадгүй. Гэхдээ тэвчээр болон итгэлээр 
дүүрэн асуултуудаар Есүс бидний чулуун 
цонхыг шил мөн гэрэл болгон хувиргаж чадна. 
Христ бол харахад маань туслах гэрэл мөн.

Áидний зарим нь өөрсдийгөө хэзээ ч хангалттай 
сайн байж чадахгүй гэж боддог.

Хуучин Гэрээнд гардаг час улаан будаг 
өнгөлөг төдийгүй тогтоц сайтай байсан. Энэ 
нь үүний тод өнгө ноосонд орж, хэчнээн 

олон удаан угаасан ч өнгө нь гандахгүй гэсэн 
үг юм.14 Час улаан толботой цагаан ноос 
хэзээ ч дахин цагаан болж чадахгүй гэх энэ 
шалтгааныг Сатан шийдэм болгон ашигладаг. 
Гэхдээ Есүс Христ “Зам минь та нарын замаас 
өндөр [билээ]”15 хэмээн тунхагласан бөгөөд 
энэ нь биднийг гэм нүглээ наманчлахад 
Түүний ач ивээлийн гайхамшгийн ачаар 
Түүний час улаан цус биднийг эргээд цэвэр 
ариун болгодогт оршдог. Энэ нь логикийн 
алдаатай ч гэсэн үнэн билээ.

Гэрэл зургийг iStock/Thinkstock

“Хилэнц нүгэл чинь час улаан мэт байвч 
цасан адил цагаан болно. Хүрэн лугаа улаан 
боловч ноос лугаа адил болно.”16 Их Эзэн 
“[нүглээ] наманчилсан тэрээр, мөнхүү тэр 
нь өршөөгддөг ажгуу, мөн Их Эзэн, бибээр 
тэдгээрийг нь цаашид санах нь үгүй”17 хэмээн 
шийдэмгий хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл, Хүрээд 
ир, тэгээд хэлэлцье.18 Чи алдаа гаргасан; бүгд 
алддаг.19 Надад ирж, наманчил.20 Би нүглийг 
чинь цаашид санах нь үгүй.21 Чи дахин 
аврагдаж чадна.22 Чамаар хийлгэх ажил надад 
байгаа.23 Христ ноосыг цагаан болгодог.

Тэгэхээр бид ямар ямар алхам хийх хэрэгтэй 
вэ? Бид сүүмэлзэж, анивчих үедээ Есүс 
Христийн хүч чадалтай ямар түлхүүрээр эргэн 
холбогдох вэ? Ерөнхийлөгч Нэлсон “Ариун 
нандин гэрээнүүдийг байгуулж, сахих нь 
үүний түлхүүр юм. … Энэ бол ярвигтай арга 
зам биш”24 гэж тун энгийн хэлсэн байдаг. 
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Христийг амьдралынхаа гол цөм болго.25

Хэрэв та гэрчлэлийн тань гэрэлт цамхаг 
сүүмэлзэж, харанхуйлж байгааг мэдэрвэл 
зоригтой бай. Бурханд амласан амлалтуудаа 
сахь. Асуултуудаа тавьж, тэвчээртэйгээр 
чулууг шил болгон хайлуул. Таныг үргэлж 
хайрлах Есүс Христ рүү эргэ.

Есүс “Би бол харанхуйд гялалзагч [тэр] гэрэл 
бөгөөд харанхуй нь үүнийг ойлгох нь үгүй”26 
хэмээн хэлсэн. Энэ нь харанхуй яагаад ч уг 
гэрлийг унтрааж чадахгүй гэсэн үг. Хэзээ ч 
үгүй. Түүний гэрэл таныг дэмжиж тусална 
гэдэгт та итгэж болно.

Бид эсвэл хайртай хүмүүс маань хэсэг зуур 
харанхуйлагдаж болох юм. Солт Лэйк ариун 
сүмийн тухайд гэвэл, барилга хариуцсан 
менежер Вал Вайт ах бараг тэр даруй дуудлага 
хүлээн авсан юм. Хүмүүс ч анзаарсан байсан. 
Яагаад ариун сүмийн гэрэл асаагүй вэ? 
Эхлээд хариуцагч ажилтан ариун сүмийн 
цахилгааны бүх хуваарилагч самбар руу 
очиж, гэрлийг гараараа асаажээ. Дараа нь 
тэжээлийн үүсгүүрийн зайнуудыг сольж, юу 
нь ажиллагаагүй болсныг шалгасан байна.

Гэрлүүдийг ганцаараа асаах хэцүү. Бидэнд 
найз нөхөд хэрэгтэй. Бид нэг нэгэндээ 
хэрэгтэй. Ариун сүмийн барилгын ажилтны 
адил бид өөрийн биеэр очиж, сүнслэг 
зайнуудаа цэнэглэж, гаргасан алдаагаа засаж 
залруулснаар бие биендээ тусалж чадна.

Бидний хувь хүн нэг бүрийн гэрэл гацуур 
модон дээрх гэрлийн чийдэнгийн нэг шилтэй 
төстэй байж болно. Гэхдээ бид өөрсдийн 
багахан гэрлийг асааж, хамтдаа сая сая хүнийг 
Христийн мэндэлсний баярын Ариун сүмийн 
талбай шиг Их Эзэний өргөө рүү татан авчирч 
чадна. Хамгийн сайхан нь, ерөнхийлөгч 
Нэлсоны урамшуулсанчлан, бид гэрээнүүдээ 
сахих энгийн үйлдлээрээ Аврагчийн гэрлийг 
өөрсдөдөө болон хайртай хүмүүстээ авчирч 
чадна. Их Эзэн итгэлт үйлдлийг олон арга 
замаар дамжуулан хүч ба баяр хөөрөөр 
шагнадаг.27

Та бол хайрлагдсан нэгэн гэдгийг би гэрчилж 
байна. Таныг ямар их хичээж байгааг Их Эзэн 
мэддэг. Та өсөж хөгжиж байгаа. Үргэлжлүүлэн 
үйлд. Тэрээр таны үл харагдах бүх золиосыг 
хардаг ба тэдгээрийн хариуд таныг болон 
хайрладаг хүмүүсийг тань шагнадаг. Таны 
ажил дэмий хоосон өнгөрдөггүй. Та ганцаараа 
биш. Иммануел гэдэг Түүний нэр хүртэл 
“Бурхан бидэнтэй хамт”28 гэсэн утгатай билээ. 
Тэр үнэхээр тантай хамт байдаг.

Холын бараа харагдахааргүй дэндүү харанхуй 
байсан ч гэрээний зам дээрээ дахиад хэд 
алх. Гэрэл дахин асах болно. Би энэ үнэнийг 
гэрлээр дүүрэн Есүсийн үгс болох “Надад 
ойр байгтун, мөн би та нарт ойр байх болно; 
намайг хичээнгүйлэн эрэлхийлэгтүн, мөн та 
нар намайг олох болно; асуу, тэгвэл та нар 
хүлээн авах болно; тогш, тэгвэл энэ нь та нарт 
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нээгдэх болно”29 хэмээх үгсээр гэрчилж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Хайр	бол	бидний	хайртай	бошиглогчийн	үүрэг	
болгон	өгсөн	сүнслэг	зорилгуудын	үндсэн	шинж	
чанар,	шалтгаан	юм.

Хүндэт ах, эгч нар 
аа, энэ бол түүхэн 
дэх онцгой хийгээд 
чухал цаг мөч юм. 
Бид Аврагчийн 
Хоёр дахь ирэлтийн 
өмнөх сүүлчийн 
эрин үед амьдрахаар 
адислагдсан билээ. Энэ 
эрин үеийг эхлэхийн 
өмнөхөн 1829 онд Сүм 
албан ёсоор зохион 
байгуулагдахаас нэг 

жилийн өмнө “гайхамшигт ажил” урагш гарч ирэх 
гэж байгааг тунхагласан бидний хайртай илчлэлт 
ирсэн. Энэ илчлэлт нь Бурханд үйлчлэх хүсэлтэй 
хүмүүс “итгэл, найдвар, энэрэл ба хайр мөн 
Бурханы алдар суугийн төлөө бүхнээ зориулах”1 
юм бол энэхүү үйлчлэлд үйлчлэх эрхтэй болохыг 
тогтоосон. “Христийн цэвэр хайр”2 болох энэрэлд 
Бурханы бүх хүүхдээ гэх мөнхийн хайр ордог.3

Энэ өглөө би номлолын мөн ариун сүм, гэр 
бүлийн түүхийн ажил болон гэр оронд төвлөрсөн, 
Сүмээс дэмжсэн гэр бүлийн шашны зан үйлийг 
дагахад ийм төрлийн хайрын гүйцэтгэдэг амин 
чухал үүргийг онцлохыг зорьсон юм. Аврагчийг 
болон бусад эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг хайрлах 
хайр4 бол 2018 онд зарлагдсан өөрчлөлтөөр 
бидний хайртай бошиглогч, ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсоны бидэнд үүрэг болгон өгсөн 
тохинуулал, сүнслэг зорилгуудын5 үндсэн шинж 
чанар, шалтгаан юм.

Òараагдсан Èзраилыг цуглуулахад гаргах 
номлогчийн хүчин чармайлт

Би номлолын ажил, хайр хоёрын хоорондын 

харилцаа холбоог хар багаасаа мэддэг болсон. 
11 настай байхдаа би патриарх байсан өөрийн 
өвөөгөөс патриархын адислал хүлээн авсан юм.6 
Уг адислалд “Би чамайг бусдыг хайрлах агуу их 
хайраар адисалж байна. Учир нь чи сайн мэдээг 
дэлхийгээр түгээж … бодгалиудыг Христэд авчрах 
болно”7 гэсэн байв.

Бага залуу байсан ч гэсэн би сайн мэдээг 
хуваалцах нь Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдийг 
хайрлах агуу хайран дээр үндэслэгддэг гэдгийг 
ойлгосон юм.

15 жилийн өмнө Миний	сайн	мэдээг	номло	
товхимол дээр ажиллахаар томилогдсон Ерөнхий 
эрх мэдэлтнүүдийн хувьд бид хайр хэмээх зан 
чанар бидний цаг үед хийгдэх номлолын ажилд 
амин чухал болохыг тогтоосон юм. Христийнхтэй 
адил зан чанарууд буюу энэрэл, хайрын талаарх 
6-р бүлэг номлогчдын дунд хамгийн дуртай бүлэг 
үргэлж байсаар ирсэн.

Аврагчийн төлөөлөгчийн хувьд ихэнх номлогч 
ийм хайрыг мэдэрдэг ба ийн мэдрэх үед гаргаж 
буй хүчин чармайлт нь адислагдана. Гишүүд 
ийм хайрын талаарх алсын хараатай болох нь 
Их Эзэний зорилгод туслахад амин чухал бөгөөд 
Түүний ажил гүйцэлдэх болно.

Ийм хайрын гайхалтай үлгэр жишээ болсон үйл 

Эцэгийнхээ хүүхдүүдийг гэх бидний агуу хайр
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ

ÀÕËÀÃ× КÂÈÍÒÈÍ Ë.К¯К
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явдалд өчүүхэн үүрэг гүйцэтгэх онцгой боломж 
надад олдсон юм. Намайг Номхон Далайн Бүсийн 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхад ерөнхийлөгч 
Р.Вэйн Шүт над руу утсаар ярьж билээ. Тэр 
залуудаа Самоад номлолд үйлчилсэн байв. Дараа 
нь тэр Самоад номлолын ерөнхийлөгчөөр эргэж 
ирсэн.8 Над руу утсаар ярих үедээ тэр Апиа 
Самоа ариун сүмийн ерөнхийлөгч байсан юм. 
Одоо Номхон Далайн Бүсийн ерөнхийлөгчөөр 
үйлчилж байгаа ахлагч О.Винсэнт Халэк 
түүнийг номлолын ерөнхийлөгч байхад нь залуу 
номлогчдынх нь нэг байв. Ерөнхийлөгч Шүт 
Винсийг болон Халэкийн гэр бүлийг асар ихээр 
хайрлаж, хүндэлдэг байжээ. Гэр бүлийнх нь ихэнх 
гишүүн Сүмийн гишүүд байсан ч Винсийн аав, 
өрхийн тэргүүн Отто Халэк (Герман болон Самоа 
гаралтай) гишүүн байсангүй. Ерөнхийлөгч Шүт 
намайг гадасны чуулганд болон Америкийн Самоа 
дахь бусад цуглаанд оролцохыг мэдэж байсан тул 
сайн мэдээг хуваалцах зорилгоор Отто Халэкийн 
гэрт буудаллаж болох эсэхийг надаас асуув.

Би эхнэр Мэригийнхээ хамт Оттотой болон 
түүний эхнэр Доротитой хамт тохилог сайхан гэрт 
нь хоноглов. Өглөөний цайнаар би сайн мэдээний 
захиасаас хуваалцаж, Оттог номлогчидтой 
уулзахад урилаа. Тэр миний урилгаас эелдгээр 
татгалзав. Гэр бүлийнх нь олон гишүүн хожмын 
үеийн гэгээнтэн байгаад баяртай байгаагаа тэр 
хэлэв. Харин дараа нь тэр түүний самоа үндэстэн 
ээжийнх нь өвөг дээдэс Самоагийн эртний 
тохинуулагчид байсан ба уламжлалт Христийн 
шашинтай асар гүн гүнзгий холбоотой гэдгээ 
мэдэрдгээ нухацтайхан шиг хэллээ.9 Гэсэн ч бид 
сайн найзуудын хувиар салцгаасан юм.

Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа ерөнхийлөгч 

Гордон Б.Хинкли Сува Фижи ариун сүмийг 
онцгойлон адислахаар бэлтгэж байхдаа өөрийн 
туслах Дон Х.Стахэлийг10 тухайн үед Шинэ 
Зеландад байсан над руу утсаар яриулж, уг 
ажлыг зохицуулахыг надад даалгав. Ерөнхийлөгч 
Хинкли Фижигээс Америкийн Самоа руу нисэж 
очин, гэгээнтнүүдтэй уулзахыг хүссэн байлаа. Тэр 
өмнө нь буудаллаж байсан зочид буудлаа ч гэсэн 
санал болгов. Харин намайг өөр газар буудаллаж 
болох уу гэж асуухад Стахэли ах “Та бүсийн 
ерөнхийлөгч шүү дээ. Өөрийнхөөрөө шийд” гэлээ.

Би ч ерөнхийлөгч Шүт рүү шууд залгаж, бидний 
найз Отто Халэкийг сүнслэгээр адислах хоёр 
дахь боломж гарч ирсэн бололтой хэмээн 
хэлэв. Харин энэ удаа номлогч нь ерөнхийлөгч 
Гордон Б.Хинкли байх байлаа. Би Халэкийнх 
ерөнхийлөгч Хинклитэй хамт ирэх хүмүүсийг 
бүгдийг нь байлгах боломжтой эсэхийг нь түүнээс 
асуув.11 Ерөнхийлөгч болон Хинкли эгч, тэдний 
охин Жэйн, ахлагч Жэффри Р.Холланд болон 
Холланд эгч нар аяллын багийн бас нэгэн хэсэг 
байлаа. Ерөнхийлөгч Шүт тэр гэр бүлтэй хамтран, 
бүх ажлыг зохицуулав.12

Биднийг Фижи дэх ариун сүмийг онцгойлон 
адисалсныхаа дараа хүрэлцэн ирэхэд тэд элэгсэг 
дотно хүлээн авч билээ.13 Тэр орой бид Самоа 
дахь хэдэн мянган гишүүнд хандан үг хэлсэн 
ба дараа нь Халэкийн гэр лүү явлаа. Маргааш 
өглөө нь өглөөний ундандаа цугларахад 
ерөнхийлөгч Хинкли, Отто Халэк хоёр аль 
хэдийн сайн найзууд болж амжсан байв. Тэдний 
яриа жилийн өмнө миний Оттотой өрнүүлсэн 
яриатай яг адилхан байсан нь миний сонирхлыг 
ихэд татав. Отто манай Сүмээр бахархдаг ч 
одоогийн сүмдээ итгэлтэй гэдгээ илэрхийлэхэд 
ерөнхийлөгч Хинкли гараа Оттогийн мөрөн 
дээр тавиад “Отто, наадах чинь хангалтгүй. Чи 
Сүмийн гишүүн болох нь зүйтэй. Энэ Сүм бол 
Их Эзэний Сүм!” гэж хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч 
Хинклигийн шулуун үгсээс болж Оттогийн 
өмссөн эсэргүүцлийн хуяг дуулга салж унах мэт 
санагдаж билээ.

Энэ нь Отто Халэкт номлогчоос нэмэлт хичээл 
авч, сүнслэг байдлын хувьд даруусан, жил гаруй 
хугацааны дараа баптисм хүртэж, гишүүнээр 
батлуулах замын эхлэлийг тавьсан юм. Үүнээс 
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хойш жилийн дараа Халэкийн гэр бүл ариун сүмд 
мөнхөд лацдан холбогдсон.14

Энэхүү гайхалтай үйл явдлын туршид миний 
зүрх сэтгэлийг хөндсөн зүйл юу байсан бэ гэвэл 
ерөнхийлөгч Вэйн Шүтийн өөрийн номлогч 
байсан ахлагч Винс Халэкт үзүүлсэн хайр халамж 
болон Халэкийнхныг гэр бүлээрээ мөнхөд лацдан 
холбогдохыг харахыг хүссэн түүний хүсэл байсан 
юм.15

Израилыг цуглуулах тал дээр бид зүрх сэтгэлдээ 
ийм хайрыг агуулахын зэрэгцээ зүгээр л нэг үүрэг 
хариуцлага16 гэсэн үзэл бодол эсвэл гэм буруутай 
гэсэн мэдрэмжээс зайлсхийж, оронд нь хайрыг 
мэдэрч, Аврагчийн захиас, тохинуулал, үйл 
хэргийг дэлхийтэй хуваалцах бурханлаг түншлэлд 
оролцож байна  гэдгээ мэдрэх хэрэгтэй.17

Гишүүний хувьд бид энгийн урилга өгснөөр 
Аврагчид болон дэлхий даяарх ах, эгч нартаа 
тэднийг гэсэн хайраа үзүүлж болно. Ням гаргийн 
шинэ хуваарь нь гишүүдэд найз нөхдөө мөн 
хамт ажилладаг хүмүүсээ Сүмд ирж, үзэж харж, 
мэдрэхийг амжилттай, эелдгээр урих онцгой 
сайхан боломжийг олгодог.18 Өчигдөр ахлагч 
Холландын итгэл өвөрлөн дүрслэн хэлснээр, 
сүнслэг ариун ёслолын цуглааны дараа Шинэ 
Гэрээ болон Аврагч дээр төвлөрсөн эсвэл Түүнтэй 
мөн Түүний сургаалтай холбоотой ерөнхий 
чуулган дээр хэлсэн үгэн дээр төвлөрсөн 50 
минутын цуглаан болно.

Халамжийн нийгэмлэгийн зарим эгч яагаад 
өөрсдөд нь санваарын чуулгынхантай хамт 
“цуглуулах” үүрэг даалгаврыг өгсөн юм бол 
гэж боддог. Энэ нь учир шалтгаантай бөгөөд 

ерөнхийлөгч Нэлсон өнгөрсөн ерөнхий 
чуулганаар ихэнх шалтгааныг тайлбарласан. Тэр 
үгийнхээ төгсгөлд “Та нар үгүй бол бид Израилыг 
цуглуулж огтхон ч чадахгүй”19 гэж хэлсэн юм. 
Өнөө үед нийт бүрэн цагийн номлогчдын 30 
орчим хувь нь эгч нар байгаа нь адислал юм. Энэ 
нь Халамжийн нийгэмлэгийн эгч нарт сайн мэдээг 
хайраар заах урам зоригийг нэмж өгдөг. Эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүд, өсвөр үеийнхэн, хүүхдүүд гээд 
бидний хүн нэг бүр Есүс Христийн сайн мэдээг 
хайраар, энэрэнгүй, сүнслэг байдлаар хуваалцах 
хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Хэрэв бид хайр, сайхан 
сэтгэл, даруу байдлаа харуулах юм бол олон хүн 
бидний урилгыг хүлээн авах болно. Урилгыг 
маань хүлээн авахгүй хүмүүс ч гэсэн бидний найз 
нөхөд хэвээр үлдэнэ.

Èзраилыг цуглуулахад гаргаж буй ариун сүм, гэр 
бүлийн түүхийн хүчин чармайлт

Хайр нь Израилыг хөшигний нөгөө талд 
цуглуулахад хийж буй ариун сүм, гэр бүлийн 
түүхийн ажлын маань төвд байдаг. Биднийг 
өвөг дээдсийнхээ туулсан саад бэрхшээл, зовлон 
зүдгүүрээс суралцах үед тэднийг гэх бидний 
хайр, хүндлэл нэмэгддэг. Ням гаргийн цуглааны 
хуваариас гадна өсвөр үеийнхний анги, чуулгад 
шилжин орохтой холбоотой шинэ өөрчлөлтийн 
ачаар ариун сүм болон гэр бүлийн түүхийн хүчин 
чармайлт маань асар ихээр хүчирхэгжсэн. Эдгээр 
өөрчлөлт өвөг дээдсийнхээ талаар суралцахад мөн 
Израилыг хөшигний нөгөө талд цуглуулах тал 
дээр эртнээс, илүү их анхаарч ажиллах боломжийг 
олгодог. Ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн ажил ч 
бас хоёулаа ихээхэн сайжирсан.

Интернэт бол хүчтэй зэмсэг ба бидний гэр орон 
бол гэр бүлийн түүхийн гол төв юм. Манай залуу 
гишүүд гэр бүлийн түүхийн судалгаандаа маш 
чадварлаг болсон ба хайрлан, хүндэлдэг өвөг 
дээдсийнхээ өмнөөс баптисм хүртэхээр сүнсээр 
өдөөгдөх болсон. 11 настай олон хүүхдэд нас 
барагсдын өмнөөс баптисм хийхийг зөвшөөрсөн 
өөрчлөлт хийгдсэнээс хойш энд ирэх хүмүүсийн 
тоо ихээхэн өссөнийг дэлхий даяарх ариун сүмийн 
ерөнхийлөгчид тайлагнасан. Нэг ариун сүмийн 
ерөнхийлөгч бидэнд “баптисм хүртэх гэсэн 
гишүүдийн тоо гайхалтай өссөн … ба 11 настай 
хүүхдүүдийг нэмсэн явдал олон гэр бүлийг авчирч 
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байна. … Хэдийгээр нас [залуу] ч гэлээ тэд хийж 
байгаа ёслолуудаа хүндэлж, зорилгыг нь мэдэрч 
байгаа харагддаг. Үүнийг харах ямар сайхан 
гээч!”20 хэмээн мэдээлсэн.

Манай Хүүхдийн хэсгийн болон өсвөр үеийнхний 
удирдагчид гэр бүлийн түүх, ариун сүмийн ажилд 
асар их хүчин чармайлт гаргаж байгаа бөгөөд 
үргэлжлүүлэн гаргасаар байх болно гэдгийг 
би мэднэ. Халамжийн нийгэмлэгийн эгч нар, 
санваартан ах нар ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн 
үүргээ ганцаарчлан биелүүлэн мөн хөшигний 
нөгөө талд Израилыг цуглуулахад хүүхдүүд, 
өсвөр үеийнхэнд урам зориг өгөн тусалж 
чадна. Үүнийг гэртээ болон Хүндэтгэлийн өдөр 
хийх нь нэн чухал. Өвөг дээдсийнхээ өмнөөс 
ёслолуудыг хайраар хийх нь улам бүр ёс бус 
болж буй дэлхийд өсвөр үеийнхэн, гэр бүлүүдийг 
маань хүчирхэгжүүлэн хамгаалах болно гэдгийг 
би амлаж байна. Би мөн ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон ариун сүм, ариун сүмийн ажилтай 
холбоотой маш чухал илчлэлтүүдийг хүлээн авсан 
гэдгийг гэрчилж байна.

Ìөнхийн гэр бүлүүдийг болон хувь хүмүүсийг 
Áурхантай амьдрахад бэлдэх

Гэрт төвлөрсөн сайн мэдээг суралцах, үүний дагуу 
амьдрахыг онцолсон шинэ ажлууд болон Сүмээс 
өгдөг эх сурвалжууд нь мөнхийн гэр бүл, хувь 
хүмүүсийг Бурхантай уулзаж, хамт амьдрахад 
хайраар бэлтгэх сайхан боломж юм.21

Эрэгтэй, эмэгтэй хүн ариун сүмд лацдан 
холбогдсоноор гэрлэлтийн шинэ бөгөөд үүрдийн 
гэрээнд, санваарын ариун жаягт ордог.22 Тэд гэр 
бүлийнхээ ажлыг удирдан явуулах санваарын 
адислал болоод хүчийг хамтдаа хүлээн авдаг. 
“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”23-т 
тодорхойлсноор эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс өөр 
өөрийн гэсэн өвөрмөц үүрэгтэй ч, тэдний үүрэх 
хариуцлага үнэ цэн, ач холбогдлын хувьд эн 
тэнцүү юм.24 Тэд гэр бүлийнхээ өмнөөс илчлэлт 
хүлээн авах тэгш эрхтэй. Тэднийг хайраар болон 
зөв шударгаар хамтарч ажиллах үед шийдвэр нь 
тэнгэрээс адислагдсан байх болно.

Хувь хүнийхээ хувьд мөн гэр бүлийнхээ өмнөөс 
Их Эзэний хүслийг мэдэхийг хүсэж буй хүмүүс 

зөв шударга, даруу байдал, нинжин сэтгэл, хайрыг 
эрэлхийлэх ёстой. Даруу зан ба хайр нь Их Эзэний 
хүслийг, ялангуяа гэр бүлийнхээ төлөө мэдэхийг 
хүсэж байгаа хүмүүсийн шинж чанар юм.

Өөрсдийгөө төгөлдөржүүлж, гэрээний 
адислалуудаас хүртэх шаардлагыг хангаж, 
Бурхантай уулзахад бэлтгэх нь хувь хүний үүрэг 
хариуцлага юм. Бид бие дааж, гэр орноо биднийг 
хүрээлэх шуурганаас хамгаалах25, итгэл маань 
оршдог ариун дагшин газар болгохын төлөө санаа 
сэтгэлээ бүрэн зориулах ёстой.26 Эцэг эхчүүд 
хүүхдүүддээ хайраар заах үүрэгтэй. Хайраар 
дүүрэн гэр орон баясгалант, бахдам сайхан бөгөөд 
дэлхий дээрх бодит диваажин юм.27

“Гэр бүлийн хайр”28 бол ээжийн маань дуртай 
дуулал юм. “Гэр бүлийнхэн бие биенээ хайрлах 
юм бол гэрт үргэлж мөнхөд аз жаргал бялхаж 
байх болно” хэмээх эхний бадгийг сонсох 
болгондоо түүний сэтгэл ихэд хөдөлж, нүдэнд 
нь нулимс цийлэгнэж байгаа харагддагсан. Бид 
хүүхэд байхдаа ийм гэр оронд амьдарч байгаагаа 
мэддэг байсан ба энэ нь ээжийн маань нэн чухал 
зүйлсийнх нь нэг байлаа.29

Ерөнхийлөгч Нэлсон гэр орондоо хайрын уур 
амьсгалыг урамшуулан дэмжихээс гадна бидний 
үндсэн зорилгод саад болдог хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслийн ашиглалтыг хязгаарла хэмээн хэлсэн.30 
Бараг бүх гэр бүлд тустай байж болох нэг зүйл 
бол интернэт, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, 
зурагтыг анхаарал сарниулдаг зүйл тэр ч бүү 
хэл өөрийн эзэн мэт болгохын оронд өөрт тань 
үйлчилдэг хэрэгсэл болгох хэрэгтэй. Бүхний 
бодгалийн, ялангуяа хүүхдийн бодгалийн төлөө 
дайн ихэвчлэн гэр оронд явагддаг. Эцэг эхийн 
хувьд бидний мэдээллийн хэрэгслээр хүлээн авч 
буй агуулга зөв зохистой, насанд нь тохирсон, бий 
болгох гэж хичээж буй хайрын уур амьсгалтай 
зохицсон байх ёстой.

Гэртээ заадаг зүйлс маань тодорхой бөгөөд бусдад 
хандсан байхын31 зэрэгцээ сүнслэг, хөгжилтэй, 
хайраар дүүрэн байх хэрэгтэй.

Бид Аврагчийг гэх хайр болон Түүний Цагаатгал 
дээр төвлөрөн, хөшигний хоёр талд Израилыг 
цуглуулахад гаргаж буй хүчин чармайлтынхаа 
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төвд Түүнийг тавьж, бусдад тохинуулж, хувь 
хүнийхээ хувьд Бурхантай уулзахад өөрсдийгөө 
бэлдэх юм бол дайсны нөлөө буурч, сайн 
мэдээний баяр баясгалан, сэтгэл ханамж, амар 
амгалан бидний гэр оронг Христийнхтэй адил 
хайраар тэжээн тэтгэх болно гэдгийг би амлаж 
байна.32 Би эдгээр сургаалын амлалтыг гэрчилж, 
Есүс Христийн талаар болон Түүний бидний 
төлөө хийсэн цагаатгагч золиосын тухай баттай 
гэрчээ үлдээж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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байсан юм. Тэр өвдөж, нас барах нь гэж бодож байсан 
учраас надад патриархын адислалыг 11 настай байхад 
минь өгсөн юм.

7. Patriarchal blessing given to Quentin L. Cook by patri-
arch Crozier Kimball, Oct. 13, 1951, Draper, Utah.

8. Ерөнхийлөгч Р.Вэйн Шүт эхнэр Лорнатайгаа хамт 
Хятадын Шанхай, Армен, Сингапур болон Грект янз 
бүрийн номлолд үйлчилсэн. Лорнаг нас барсны дараа 
тэр Риа Мэ Росваллтай гэрлэсэн ба тэд Австралийн 
Брисбэн номлолд үйлчилсэн. Есөн хүүхдийнх нь 
долоо нь бүрэн цагийн номлолд үйлчилсэн. Самоад 
хоёр жил номлолын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байх 
үед нь ахлагч Жон Х.Гробэрг Тонгад номлолын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан. Тэр хоёрт 
тохиолдсон үйл явдлууд домог болон үлдсэн.

9. Отто Халэк нь Лондоны Номлогчийн Нийгэмлэгээс 
үүдэлтэй Самоагийн Христийн Шүтлэгтний Сүмийн 
цуглааны удирдагч байсан. Түүний аав Германы 
Дессау хотоос гаралтай герман хүн байжээ.

10. Ерөнхийлөгч Дон Х.Стахэли одоо Баунтифул Юта 
ариун сүмийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байгаа.

11. Ерөнхийлөгч Хинкли болон Хинкли эгч, тэдний 
охин Жэйн Хинкли Дадли, ахлагч Жэффри Р. болон 
Патришиа Т.Холланд эгч, ахлагч Квинтин Л. болон 
Мэри Ж.Күк, Дон Х.Стахэли ах бүгд байсан.

12. Ахлагч О.Винсэнт Халэк надад аав нь Винс болон 
ах Дэвидийг нь ерөнхийлөгч Хинклиг айлчлах үеэр 

далайн чанадаас буцаж ирэн байшинг шалгаж, 
хамт байлц хэмээн урьсан гэдгийг хэлсэн юм. Аав 
нь “Тэд өөрийн чинь мэдэх тэнгэр элчүүд байж 
болно” гэснийг ахлагч Халэк хэлсэн. Тэр хөвгүүддээ 
бошиглогчид үйлчлэх гэж байгаа юм бол байшингаа 
төгс байлгахыг хүсэж байгаагаа хөвгүүддээ хэлжээ.

13. Ерөнхийлөгч Хинклийг Америкийн Самоагийн 
үндэстний удирдагчид болон олон мянган самоачууд 
хөл бөмбөгийн талбайд угтан авсан юм.

14. Номлолын шаргуу хөдөлмөрөөр гэр бүлүүдийг холбох 
нь самоа болон полинез хүмүүсийн агуу шинж чанар 
байсаар ирсэн.

15. Ерөнхийлөгч Шүт маш их хайр, талархал хүлээсэн 
хүн байсан тул түүнийг 2006 онд Отто Халэкийн 
оршуулга дээр үг хэлэхэд урьсан байна.

16. “Зарим тохиолдолд эхлээд бид үүрэг хариуцлага 
хүлээсний улмаас үйлчилж болно. Гэхдээ тийм 
үйлчлэл ч гэсэн биднийг … ямар нэгэн илүү дээд 
зүйлийг ашиглахад, ‘илүү давуу [замаар]’ … 
үйлчлэхэд хүргэдэг [1 Коринт 12:31]” (Жой Д.Жонс, 
“Түүний төлөө,” 2018	оны	10-р	сарын	ерөнхий	
чуулган,	112).

17. Тad R. Callister, The	Infinite	Atonement	(2000), 5–8-ыг 
үзнэ үү.

18. Сүмийн гишүүд бусдыг урихдаа номлогчидтой уялдаа 
холбоотой байвал зохино.

19. Рассэлл М.Нэлсон, “Израилыг цуглуулах ажил дахь 
эгч нарын оролцоо,” 2018 оны 10-р сарын Ерөнхий 
чуулган, 84.

20. Солт Лэйкийн ариун сүмийн ерөнхийлөгч Б.Жэксон 
болон Рөүзмэри М.Виксом эгч хоёр ХүүхдийнХэсгийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлд тайлагнаж байгаа нь, 2019 
оны 3-р сар. Виксомынхон “эрэлт хэрэгцээг хангахаар 
өөр олон XXXS хэмжээтэй баптисмын хувцас захиалж 
байгаагаа” онцлон цохжээ.

21. Рассэлл М.Нэлсон, “Нээлтийн үг,” 2018	оны	10-р	
сарын	Ерөнхий	чуулган,	3–4-ийг үзнэ үү.

22. Сургаал ба Гэрээ 131:1–4-ийг үзнэ үү.
23. “The Family: A Proclamation to the World,” Liahona,	

May 2017, 145-ыг үзнэ үү.
24. “Эцэг хүн бүр гэр бүлийнхээ патриарх, эх хүн бүр 

гэр бүлийнхээ матриарх бөгөөд тэд эцэг эхийн өөр 
өөрийн гэсэн онцлог үүргийн хувьд энэ тэнцүү юм” 
(James E. Faust, “The Prophetic Voice,” Ensign,	May 
1996, 6).

25. Сургаал ба Гэрээ 45:26–27; 88:91-ийг үзнэ үү.
26. Рассэлл М.Нэлсон, “Үлгэр жишээ хожмын үеийн 

гэгээнтнүүд болох нь,” 2018	оны	10-р	сарын	Ерөнхий	
чуулган,	119-ийг үзнэ үү.

27. “Home Can Be a Heaven on Earth,” Hymns,	no. 298-ыг 
үзнэ үү.

28. “Гэр бүлийн хайр,” Сүмийн дуулал болон хүүхдийн 
дуу, х. 44.

29. Ийм хайртай болохыг эрэлхийлбэл Сургаал ба гэрээ 
121:41–42 дээрх зааврыг зорилгоо болгох нь зүйтэй:

 “Хүч буюу нөлөө нь санваарын ариун журмаар 
төдийгүй гагцхүү сэнхрүүллээр, тэсвэр тэвчээрээр, 
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эелдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр, чин 
сэтгэлийн хайраар тэтгэгдэж чадах буюу байх ёстой 
ажгуу;

 Нинжин сэтгэл, мөн цэвэр мэдлэгээр энэ нь 
зусардалтгүйгээр мөн заль мэхгүйгээр оюун санааг 
агуу ихээр өргөжүүлэн тэлдэг буюу.”

 Хүүхдийг хэт их шүүмжлэхээс зайлсхий. Алдаа 
дутагдлаа ялан дийлэхэд нь мөн мэргэн ухаан 
дутвал шүүмжлэхийн оронд удирдамж заавар 
өгөх шаардлагатай. Нүглийг гэсгээн цээрлүүлэх 
шаардлагатай ( Сургаал ба Гэрээ 1:25–27-г үзнэ үү).

30. Рассэлл М.Нэлсон, “Израилыг цуглуулах ажил дахь 
эгч нарын оролцоо,” 69; мөн Рассэлл М.Нэлсон, 
“Израилын итгэл найдвар” (өсвөр үеийнхэнд 
зориулсан дэлхий даяарх онцгой цугларалт, 2018 оны 
6-р сарын 3), HopeofIsrael.

31. Гэр орондоо заах нь нэг талаараа бүх насны 
хүүхдүүдэд зориулсан нэг ангитай сургууль юм. 
11 настай хүүхдэд зааж байхдаа 3 настай хүүхдийг 
орхигдуулж болохгүй.

32. Иохан 17:3; 2 Нифай 31:20; Моронай 7:47-г үзнэ үү.
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Есүс	Христийн	Хожмын	Үеийн	Гэгээнтнүүдийн	
Сүм	нь	Их	Эзэний	Хоёр	дахь	ирэлтэд	
шаардлагатай	бэлтгэл	ажлыг	хийх	онцгой	хүч	
болоод	үүргийг	авсан	билээ.

Хоёр долоо хоногийн 
дараа бид Христийн 
амилсны баярыг 
тэмдэглэнэ. Амилалт 
нь Есүс Христийн 
тэнгэрлэг байдлыг мөн 
Бурхан Эцэг бодит 
гэдгийг баталдаг. 
Бид бодол санаагаа 
Аврагч руу чиглүүлж, 
“Түүний зүйрлэшгүй 
амьдрал болон агуу их 
цагаатгах золиослолын 

хязгааргүй ач тусын”1 талаар тунгаан боддог. 
Түүнчлэн бид “Тэрээр хаадын Хаан … эздийн 
Эзэнээр хаанчилж, засаглах[аар]”2 ирэх талаар 
боддог байх гэж би найдаж байна.

Би хэдэн жилийн өмнө Аргентины Буэнос 
Айрес хотод болсон чуулганд олон шашны 
удирдагчидтай хамт оролцсон юм. Тэдний 
бусдыг хайрладаг хайр нь илт байсан. Тэд хүн 
ардыг зовлонгоос салгаж, хавчлага дарамт, 
ядуурлаас гаргах хүсэлтэй байв. Би Сүмийнхээ 
хүмүүнлэгийн ажлын талаар, тэр тусмаа 
энэхүү чуулганд оролцож буй хэд хэдэн шашны 
бүлэгтэй хамтран хэрэгжүүлсэн төслүүдийн 
талаар эргэцүүлэн бодсон. Би Христийнхтэй 
адил ийм үйлчлэлийг хийх боломжийг олгодог 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүдийн өгөөмөр сэтгэлд гүнээ 
талархаж байлаа.

Тэр мөчид Ариун Сүнс надад хоёр зүйлийг 
бататгасан юм. Нэг дэх нь, материаллаг хэрэгцээг 
хангахын тулд хийдэг тохинууллын ажил амин 

Их Эзэнийг эргэн ирэхэд бэлтгэх нь
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ

ÀÕËÀÃ× Ä.ÒÎÄÄ КÐÈÑÒÎФФÝÐÑÎÍ

чухал бөгөөд цааш үргэлжлэх ёстой. Хоёр дахь нь 
санаанд оромгүй бөгөөд хүчтэй, тодорхой зүйл 
байв. Энэ нь амиа үл хайрлан хийх үйлчлэлээс 
илүү, эрхэм чухал зүйл буюу Их Эзэн Есүс 
Христийн Хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг бэлдэх 
явдал юм.

Түүнийг ирэхэд дарангуйлал болон шударга бус 
явдал багасаад зогсохгүй бүрмөсөн устаж алга 
болно.

“Чоно хургатай түүнчлэн нэг дор орших болно, 
мөн ирвэс ишигтэй, мөн тугал болон залуу арслан 
мөн төл мал хамтдаа зэрэгцэн хэвтэх болно; мөн 
бяцхан хүүхэд тэднийг хариулах болно. …

Тэд Миний бүх ариун ууланд гэмтэхгүй, 
устгахгүй. Учир нь далай усаар дүүрдэг шиг 
дэлхий ЭЗЭНий мэдлэгээр бялхана.”3

Ядуурал болон зовлон шаналал багасаад 
зогсохгүй, үгүй болох болно.

“Тэд цаашид өлсөх ч үгүй, цангах ч үгүй. Тэд 
наранд шарагдах ч үгүй, ямар ч халуунд халах ч 
үгүй.

Яагаад гэвэл сэнтийн голд байгаа Хурга тэднийг 
хариулах бөгөөд амийн усны булгууд уруу хөтлөх 
болно. Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс 
бүрийг арчих болно.”4

Түүнчлэн үхлийн уй гашуу хүртэл эцэс болно.

“Тэр өдөр нялх балчир тэр нь хөгшрөх хүртлээ 
наснаас халихгүй байх болно; мөн түүний амьдрал 
модны нас адил байх болно;

Мөн тэр наснаас халихдаа, дэлхийд хэлдгийн 
адил нойрсох нь үгүй, харин нүдээ анивчихад 
өөрчлөгдөх болно, мөн дээш аваачигдаж мөн 
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амралт нь гайхамшигтай байх болно.”5

Тийм ээ, одоо бүгдээрээ зовлон шаналал, уй 
гашууг арилгахын төлөө мөн өвчин шаналал, гэм 
нүгэл ул мөргүй алга болж, “Христ дэлхий дээр 
өөрийн биеэр хаанчлах болно гэдэгт; мөн дэлхий 
шинэчлэгдэж мөн диваажингийн алдар суугаа 
хүлээн авах өдөрт бэлдэхийн”6 тулд чадах бүхнээ 
хийцгээе. Энэ нь гэтэлгэлийн мөн шүүлтийн өдөр 
байх болно. Дурхамын Англикан Сүмийн бишоп, 
доктор асан Н.Т.Врайт Христийн Цагаатгал, 
Амилалт, Шүүлт бол шударга бусыг ялж, бүх 
зүйлийг зөв болгох ач тустай талаар зохих ёсоор 
тодорхойлсон байдаг.

“Бурхан Өөрийн томилсон хүнээр дамжуулан 
дэлхийг шударгаар шүүх өдрийг товлосон 
ба үүнийг бүгдэд батлахын тулд уг хүнийг 
үхлээс амилуулан босгосон. Назарын Есүсийн 
талаарх, тэр тусмаа түүний үхлээс амилсан 
тухай баримтууд нь дэлхий бол тохиолдлын 
зүйл биш гэдэгт итгэх итгэлийн суурь юм. Энэ 
бүхэн эмх замбараагүй зүйл биш бөгөөд бидний 
яг одоо үйлдсэн шударга үйлдэл салхи шиг 
хийсээд өнгөрөхгүй. Энэ нь нурах гэж байгаа 
байшинг тогтоон барих юм уу хог дээр хаягдах 
машиныг засах гэж байгаа оролдлого биш юм. 
Бурхан Есүсийг үхлээс босгосон явдал бичил 
үйл явдал байсан ч үүн дотор шүүлт хэмээх асар 
том ертөнцийг тэр чигээр нь хамарсан том үйл 
явдлын буюу эцсийн найдварын үр, … самрын 
ясан доторх үр адил байсан юм. Назарын Есүс бол 
үнэхээр Мессиа байсныг Бурхан хэний ч төсөөлж 
байгаагүй хамгийн хүчирхэг байдлаар тунхагласан 
билээ. … Түүхэнд болсон хамгийн хачирхалтай 
зүйл бол [Есүс] өөрөө харгис, шударга бус 
шүүлтэд орж, түүхийн бүхий л харгислал, 
шударга бус зүйл цугларсан, үүний бэлгэ тэмдэг 
болсон газарт эмх замбараагүй, харанхуй байдал, 
харгислал, шударга бус явдлыг Өөр дээрээ авч, 
үүний хүчийг эцэслэсэн юм”7 хэмээн тэр хэлжээ.

Дээр дурдсан Буэнос Айрест болсон 
чуулганы үеэр Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм нь Их Эзэний Хоёр дахь 
ирэлтэд шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хийх онцгой 
хүч болоод үүргийг авсан бөгөөд энэ зорилгын 
тулд сэргээгдсэн болохыг Сүнс надад тодорхой 
хэлсэн билээ. Бурханы “бүх юмсыг Христ дотор 

нэгтгэх”8 зорилго бүхий бошиглогдсон “цагийн 
дүүрлийг гүйцэлдүүлэх” эрин үе хэмээн хүлээн 
авдаг хүмүүсийг та өөр хаанаас олох вэ? Хэрвээ 
та тэрхүү өдөрт амьд болон нас барагсдын аль 
алиныг бэлдэхийн тулд хийвэл зохих ажлыг 
гүйцэтгэх хүсэлтэй хүмүүсийг мөн Их Эзэнийг 
хүлээн авахад бэлэн гэрээт хүмүүсийг цуглуулж, 
бэлдэхэд асар их хэмжээний цаг хугацаа, хөрөнгө 
мөнгө гаргахад бэлэн хүмүүсийг эндээс олж 
чадахгүй бол та өөр хаанаас ч үүнийг олохгүй.

1831 онд Их Эзэн Сүмд хандан ийн тунхагласан.

“Бурханы хаант улсын түлхүүрүүд дэлхий дээр 
хүмүүнд итгэмжлэгдсэн болой, мөн тэндээс сайн 
мэдээ өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ … түгэх болно.

Түүний хаант улс дэлхий дээгүүр урагш одож 
болохын тулд, үүний оршин суугчид үүнийг 
хүлээн авч болохын тулд Их Эзэнийг дуудагтун, 
мөн Хүний Хүү алдар суугийнхаа гялбаанд 
хувцаслагдан, дэлхий дээр бий болох Бурханы 
хаант улсыг угтахаар тэнгэрт доош бууж ирэх 
тэрхүү өдрүүдэд бэлтгэгдэгтүн.”9

Энэ өдөрт бэлдэхийн тулд бид одоо юу хийж 
болох вэ? Бид хувь хүнийхээ хувьд өөрсдийгөө 
бэлдэж, Их Эзэний гэрээт хүмүүсийг цуглуулж, 
“бидний эцгүүдэд” өгсөн авралын амлалтын 
дагуу өвөг дээдсээ гэтэлгэж чадна.10 Энэ бүхэн Их 
Эзэнийг дахин ирэхээс өмнө ямар нэгэн хэмжээнд 
хийгдсэн байх ёстой.

Нэгд, Их Эзэнийг ирэхээс өмнө Түүнийг угтан 
авахад бэлтгэгдсэн хүмүүс дэлхий дээр байх 
нь нэн чухал юм. Уг өдөр дэлхий дээр үлдэх 
хүмүүсийн талаар Тэр ийн тунхаглажээ. “Бүр 
хамгийн дордоосоо хамгийн агууг хүртэл үлдэх 
тэд бүгд намайг мэдэх хүртэл мөн Их Эзэний 
тухай мэдлэгээр дүүргэгдэж мөн нүдээр үзэх 
болно, мөн дуу хоолойгоо өргөх болно, мөн 
тэрхүү дуу хоолойгоор энэхүү шинэ дууг хамтдаа 
дуулж, хэлэх нь: Их Эзэн Сионыг дахин авчирлаа. 
… Их Эзэн бүх зүйлийг нэгд цуглууллаа. Их Эзэн 
Сионыг дээрээс доош аваачлаа. Их Эзэн Сионыг 
доороос дээш аваачлаа.”11

Эрт цагт Бурхан Сионы зөв шударга хотыг Өөртөө 
авсан.12 Харин эцсийн өдрүүдэд Сион Их Эзэнийг 
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ирэхэд нь угтан авах болно.13 Сион болон цэвэр 
ариун зүрх сэтгэлт, зөв шударга ёсонд оршин сууж 
нэг зүрх сэтгэл мөн нэг оюун ухаантай байсан 
хүмүүс бөгөөд тэдний дунд ядуус байсангүй.14 
Бошиглогч Иосеф Смит “Бид Сионыг барьж 
байгуулах ажлыг хамгийн чухал зорилгоо болгох 
ёстой”15 хэмээн хэлсэн. Бид Сионыг гэр орондоо 
болон тойрог, салбар, гадсандаа нэгдмэл байж, 
бурханлаг байдал, энэрлээр дамжуулан барьж 
байгуулдаг.16

Сионыг барьж байгуулах ажил хэцүү цаг үед 
өрнөж байгааг бид хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй 
буюу “хилэгнэлийн өдөр, шатаалтын өдөр, 
эзгүйрлийн, уйлааны, гашуудлын мөн уй 
гашуугийн өдөр; мөн энэ нь хуй салхи лугаа адил 
дэлхийн бүх гадаргуу дээр ирэх болно хэмээн Их 
Эзэн хэлж байна.”17 Тиймээс гадаснуудад цугларах 
нь “батлан хамгаалалтын тулд, мөн шуурганаас, 
мөн энэ нь хольцгүйгээр бүхэл дэлхий дээр 
юүлэгдэх үед хилэгнэлээс хоргодох газар” 
болохын тулд юм.”18

Эрт дээр үед амьдарч байсан хүмүүсийн адил 
бид “мацаг барихаар мөн залбирахаар, мөн өөр 
хоорондоо бодгалиудынхаа аз жаргалын талаар 
ярихаар ойр ойрхон цуглардаг. Мөн … Их Эзэн 
Есүсийг дурсан санаж талх, [уснаас] хүртэхийн 
тулд цуглан ойр ойрхон цугладаг.”19 Ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон өнгөрсөн 10-р сарын Ерөнхий 
чуулган дээр “Сүмийн урт хугацааны зорилго бол 
Их Эзэн Есүс Христэд болон Түүний Цагаатгалд 
итгэх итгэлээ өсгөн нэмэгдүүлж, Бурхантай гэрээ 
байгуулж, уг гэрээгээ сахихад нь бүх гишүүнд 
тусалж мөн гэр бүлүүдийг хүчирхэгжүүлж, 
лацдан холбогдоход нь туслах явдал юм”20 гэдгийг 
тайлбарласан. Үүнтэй холбогдуулан тэрээр ариун 
сүмийн гэрээний ач холбогдол, Хүндэтгэлийн 
өдрийг ариунаар сахихын ач холбогдол, Сүмийн 
нэгдсэн суралцах хөтөлбөр зэргийн тусламж 
дэмжлэгтэйгээр сайн мэдээн дээр өдөр бүр гэртээ 
найрлах зэргийг онцолсон. Бид Их Эзэний талаар 
мэдэж авч, Түүнийг таньж мэдэхийг хүсдэг.21

Сионыг барьж байгуулах ажлын суурь бол Их 
Эзэний олон жилийн тэртээ тархсан гэрээт 
хүмүүсийг цуглуулах явдал юм.22 “Израил 
жинхэнэ ёсоор нэгдэж, мөн Арван овог дахин 
сэргэнэ гэдэгт бид итгэдэг.”23 Нүглээ наманчлан, 

Христэд итгэж, баптисм хүртсэн бүх хүн Түүний 
гэрээт хүмүүс болой.24 Их Эзэн “Израилын угсаа 
болох өөрийнхөө хүмүүсийг эргүүлэн олж авахын 
тулд”26 сайн мэдээ дэлхий дахинаа тунхаглагдах25 
бөгөөд дараа нь төгсгөл ирэх болно27 хэмээн 
Өөрөө бошиглосон. Иеремиагийн бошиглол 
биеллээ олж байна:

“Эзэн тунхаглаж байна ‘Тиймээс үзэгтүн, 
«Израилийн хөвгүүдийг Египетийн нутгаас 
гаргасан ЭЗЭН амьд» гэж хэлэгдэхгүй.

Харин Израилийн хөвгүүдийг хойд зүгийн нутгаас 
болон Өөрөө тэднийг хөөн зайлуулж аваачсан 
бүх газраасаа буцаан авчирсан ЭЗЭН амьд» гэж 
хэлэгдэх өдрүүд ирж болно. Учир нь тэдний эцэг 
өвгөдөд Миний өгсөн нутагт тэднийг эргүүлэн 
авчрах болно.”28

Ерөнхийлөгч Нэлсон “[Израилын] ... цугларалт 
өнөөдөр дэлхий дээр болох хамгийн чухал зүйл 
юм. Хэр хэмжээ, ач холбогдол, сүр жавхлангийн 
хувьд юутай ч харьцуулшгүй. Хэрэв та нар 
сонговол … үүний нэгэн томоохон хэсэг байж 
чадна”29 гэдгийг ахин дахин цохон тэмдэглэсэн. 
Хожмын үеийн гэгээнтнүүд үргэлж номлол 
хийсээр ирсэн. Сэргээлт эхэлснээс хойш зуу зуун 
мянган номлогч номлолын дуудлага хүлээн авч, 
одоо хэдэн арван мянган номлогч үйлчилж байна. 
Ахлагч Квинтин Л.Күкийн саяхан зааснаар, 
бид бүгд энгийн, ердийн арга замаар, хайраар 
бидэнтэй хамт сүмд нэгдэн, гэрт маань айлчлахад 
мөн бидний нэг хэсэг болоход бусдыг урьж болно. 
Мормоны Номыг хэвлэн гаргасан нь цугларалт 
эхэлсний дохио байсан.30 Мормоны Ном өөрөө 
цуглуулан, хөрвүүлэх зэмсэг юм.

Мөн Хоёр дахь ирэлтэд бэлдэхэд өвөг дээдсийнхээ 
өмнөөс гэтэлгэлийн агуу ажлыг хийх зайлшгүй 
шаардлагатай. Их Эзэн Хоёр дахь ирэлт буюу 
“Эзэний агуу, аймшигт өдөр”31 ирэхээс өмнө 
“Санваарыг илчлэх[ээр]” мөн “эцгүүдэд нь 
хийгдсэн амлалтуудыг хүүхдүүдийнх нь зүрх 
сэтгэлд суулгах[аар]”32 бошиглогч Елиаг илгээнэ 
хэмээн амласан. Елиа ч амласны дагуу ирсэн. 
Ирсэн өдөр нь 1836 оны 4 сарын 3, ирсэн газар 
нь Огайо Көртландын ариун сүм байсан юм. 
Тухайн газар, тухайн цаг мөчид тэрээр амлагдсан 
санваарыг буюу нас барагсдыг гэтэлгэх, эхнэр 
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нөхөр, гэр бүлүүдийг үе үеэр нь болон мөнхөд 
холбох түлхүүрүүдийг хүртээсэн нь үнэн билээ.33 
Үүнгүйгээр бүтээлтийн зорилго алдагдаж, тэр 
ч утгаараа дэлхий хараагдах буюу “бүрмөсөн 
устгагдах” байв.34

Италийн Ром ариун сүмийн онцгойлон адислах 
ёслолын өмнөх өсвөр үеийнхний онцгой 
цугларалтад ирсэн зуу зуун залуу эрэгтэй, 
эмэгтэй өвөг дээдсийнхээ нэр бүхий картуудыг 
ерөнхийлөгч Нэлсонд харуулсан. Тэд ариун 
сүм нээгдмэгц тэрхүү нас барагсдынхаа өмнөөс 
баптисм хүртэхэд бэлэн байв. Энэ нь маш сэтгэл 
хөдлөм мөч байсан төдийгүй бидний өмнөх 
үеийнхэнд Сионыг байгуулах ажлыг яаравчлуулж 
байгаагийн нэг жишээ болсон юм.

Сионыг барьж байгуулахын төлөө, үүний дотор 
Их Эзэний сонгосон хүмүүсийг цуглуулж, нас 
барагсдыг гэтэлгэх ажлын өөрт ноогдсон хэсгийг 
гүйцэлдүүлэхийн төлөө шаргуу хөдөлмөрлөхдөө 
энэ бол Их Эзэний ажил бөгөөд Тэрээр энэ ажлыг 
хийж байгаа гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Тэр бол 
талбайн Эзэн бөгөөд бид Түүний үйлчлэгчид юм. 
Тэрээр биднийг хүчээ дайчлан талбайд “эцсийн 
удаа” хөдөлмөрлөхийг хүссэн бөгөөд бидэнтэй 
цуг хөдөлмөрлөж байгаа.35 Тэр бидэнд Өөртэй нь 
цуг ажиллах боломж олгосон гэж хэлэх нь бодит 
байдалд илүү нийцэх байх. Паулын хэлснээр, 
“Би тарьсан, Апол усалсан. Харин Бурхан 
ургуулсан.”36 Тэр Өөрийн ажлыг зохих цагт нь 
яаравчлуулж байгаа билээ.37 Бидний төгс бус 
хичээл зүтгэл болон бидний “өчүүхэн арга замаар” 
Их Эзэн агуу хэргийг тохиолгон авчирдаг.38

Аврагч сүр жавхлантай ирснээр дээрээс ирэх 
Сионтой дэлхий дээрх Сион нэгдэх энэхүү агуу 
бөгөөд эцсийн эрин үеийн төгсгөл ойртсоор 
байна. Есүс Христийн Сүм дэлхийг тэр өдөрт 
бэлтгэх үүрэгтэй мөн бэлтгэж ч байна. Иймээс 
энэхүү Христийн амилсны баяраар Есүс Христийн 
амилсныг болон Түүний амар тайван мянган 
жилийн турш хаанчлахаар эргэн ирэхийг мөн 
энэ дэлхий дээр амьдарч байсан бүхий л мөнх 
бус хүмүүний төлөөх зөв шударга шүүлт, төгс 
зөв шударга ёс, мөнх амьдралын амлалт зэргийг 
бэлгэдсэн бүхнийг жинхэнэ утгаар нь тэмдэглэн 
өнгөрүүлцгээе. Христийн амилалт бол эцэстээ 
бүх зүйл зөв болгогдох болно гэсэн баталгаа юм. 

Тэрхүү өдрийг яаравчлуулахын тулд Сионыг 
барьж байгуулцгаая. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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rael. ChurchofJesusChrist.org; мөн Russell M. Nelson, 
“Remnants Gathered, Covenants Fulfilled,” in Paul Y. 

Hoskisson, ed., Sperry	Symposium	Classics:	The	Old	
Testament (2005), 1–17-г үзнэ үү.

30. 3 Нифай 21:1-7-г үзнэ үү.
31. Малахи 4:5.
32. Сургаал ба Гэрээ 2:1–2-ыг үзнэ үү.
33. Сургаал ба Гэрээ 110-ыг үзнэ үү.
34. Сургаал ба Гэрээ 2:3; мөн Малахи 4:6-г үзнэ үү.
35. Иаков 5:71–72-ыг үзнэ үү.
36. 1 Коринт 3:6.
37. Сургаал ба Гэрээ 88:73-ыг үзнэ үү.
38. 1 Нифай 16:29-ийг үзнэ үү.
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Аврагчийн	Цагаатгалын	хамрах	хүрээ	
хязгааргүй	төдийгүй	хувь	хүнд	хүрч	ажилладаг.

Бид жилийн энэ 
үеэр Аврагчийн 
Цагаатгалын талаар 
онцгойлон тунгаан 
бодож, баясдаг. Энэ 
бол үнэхээр энэ дэлхий 
ертөнцөд урьд өмнө 
байгаагүй хамгийн 
тэнгэрлэг, оюун 
ухаан тэлсэн, сэтгэл 
догдлуулам сургаал 
юм. Энэ нь бидний 
амьдралд утга учир, 

итгэл найдварыг өгдөг.

Тэгвэл Есүс Христийн Цагаатгал гэж юу вэ? Нэг 
талаас энэ нь Гетсеманийн цэцэрлэгээс эхлэн, 
загалмай дээр үргэлжилж мөн Аврагч булшнаас 
амилснаар оргилдоо хүрсэн, дараалсан үйл 
явдлууд юм. Энэ бол бидний хүн нэг бүрийг 
гэсэн цаглашгүй их хайраар хөглөгдөн хийсэн 
зүйл. Үүнийг хийхэд нүгэлгүй нэгэн байх 
мөн элементүүдийг байтугай үхлийг захирах 
хязгааргүй хүчтэй, бидний бүх гэм нүгэл хийгээд 
өвчин шаналлын үр дагаврыг даван гарах 
дуусашгүй хүч чадавхтай, бүх зүйлийн доор 
бууж ирсэн нэгэн шаардлагатай байв.1 Энэ бол 
Есүс Христийн үйл хэрэг буюу Түүний Цагаатгал 
байсан.

Тэгвэл үүний зорилго юу байсан бэ? Энэ нь 
биднийг Бурханы оршихуйд эргүүлэн авчирч, 
Түүнтэй илүү адилхан болгох, баяр хөөрийн бүрэн 
байдлыг хүлээн авах боломжийг бидэнд олгох 
явдал байсан юм. Үүнийг дараах дөрвөн саадыг 
давснаар гүйцэтгэсэн. Үүнд:

1. Бие махбодын үхэл

2. Адам болон бидний гэм нүглийн улмаас ирэх 
сүнсний үхэл

3. Бидний зовлон, сул дорой чанар
4. Бидний сул тал ба төгс бус байдал

Гэхдээ Аврагч шударга ёсны хуулийг 
зөрчилгүйгээр үүнийг хэрхэн гүйцэтгэж чадах вэ?

 

Нэгэн хүнийг сэтгэл хөдлөм чөлөөт уналтыг 
төсөөлөн бодохдоо яаруу сандруу шийдвэр 
гаргаж, жижиг онгоцноос үсэрч байна гэж бод. 
Тэрээр дөнгөж үсрэнгүүтээ мунхаг үйлдэл 
хийснээ ухаарна. Тэрээр аюулгүй газардахыг 
хүссэн ч татах хүчний хууль саад болно. 
Тэрээр гараа чадлынхаа хэрээр дэвж, нисэх 
гэж оролдсон ч тус болсонгүй. Тэрээр уналтын 
хурдаа хасахын тулд биеэ хөвж эсвэл гулгаж 
байгаа мэтээр байрлалаа өөрчилсөн ч татах 
хүчний хууль өөрчлөгдөшгүй, өршөөлгүй хэвээр. 
Тэрээр байгалийн энэ үндсэн хуульд учирлах 
гэж оролдоно. “Энэ бол алдаа байлаа. Би үүнийг 
дахиж хэзээ ч хийхгүй” гэнэ. Гэвч түүний үгийг 
хэн ч сонсохгүй. Татах хүчний хуулинд энэрэл гэж 
үгүй. Энэ хуулиас хэн ч мултрахгүй. Аз болоход, 
нөгөө хүн нуруундаа нэг зүйл байгааг мэдэрдэг. 
Онгоцонд байсан түүний найз тэнэг үйлдэл хийх 
гэж байгааг нь мэдэрч, үсрэхийнх нь өмнө шүхэр 
зүүж өгсөн байлаа. Тэр шүхрийг задлах уяаг 
олж, татав. Сэтгэл нь тайвширч, тэрээр аюулгүй 

Есүс Христийн Цагаатгал
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газардлаа. “Татах хүчний хууль зөрчигдсөн үү? 
Аль эсвэл аврах шүхэр хуулийн дагуу ажиллаж, 
аюулгүй газардуулсан уу?” гэж бид асууж болох 
юм.
 

Бид нүгэл үйлдэх үедээ яг онгоцноос үсэрсэн 
тэр тэнэг хүн шиг байдаг. Өөрсдөө юу ч хийгээд 
нэмэргүй. Бидэнд газарт унахаас өөр сонголт 
байдаггүй. Бид татах хүчний хуультай адил 
өршөөлгүй, чанга хатуу шударга ёсны хуулинд 
захирагддаг. Бидэнд нигүүлсэнгүй хандаж, нэгэн 
төрлийн сүнслэг шүхрийг өгдөг Аврагч, Түүний 
Цагаатгалын ачаар л бид аврагдах боломжтой. 
Хэрэв бид Есүс Христэд итгэлтэй байж, нүглээ 
наманчлах (бид өөрсдийнхөө хийх ёстой зүйлийг 
хийж, шүхрийн задлах уяанаас татаж) юм 
бол Аврагчийн хамгаалах хүч бидний өмнөөс 
ажиллаж, бид сүнслэг байдлын хувьд бэртэж 
гэмтэлгүйгээр газардаж чадна.

Аврагч бидний сүнслэг өсөлт хөгжилд саад 
болдог дөрвөн саадыг даван гарсан учраас үүнийг 
хийх боломжтой болсон.
1. Үхэл. Тэрээр Өөрийн алдар суут Амилалтаар 

үхлийг ялан дийлсэн. Төлөөлөгч Паул “Адам 
дотор бүгд үхдэгчлэн Христ дотор бүгд 
амьдруулагдах болно”2 хэмээн заажээ.

2. Нүгэл. Аврагч наманчилсан бүх хүний өмнөөс 
нүгэл, гэм бурууг даван гарсан. Түүний 
цэвэршүүлэгч хүч маш хүчирхэг, энгүй их 
байсан тул Исаиа “Та нарын нүглүүд час улаан 
мэт боловч цас шиг цагаан болно”3хэмээн 
амласан байдаг.

Заримдаа би өөрсдийгөө уучлах тал дээр 
асуудалтай, өөрийн мэдэлгүй алдаа гарган, 
Аврагчийн гэтэлгэх хүч чадалд хязгаар тавьдаг 

сайн гэгээнтнүүдтэй уулзаж байсан. Тэд өөрийн 
мэдэлгүй хязгааргүй Цагаатгалыг өөрсдийнх нь яг 
тэр гэм нүгэл эсвэл сул талд ямар нэгэн байдлаар 
үйлчилдэггүй мэт болгож хязгаарлан өөрчилсөн 
байдаг. Гэвч хязгааргүй Цагаатгалд бүх гэм нүгэл, 
сул тал орохоос гадна энэ нь бусдын зовлон 
шаналал, хүчирхийлэл бүрийг хамарсан байдаг.

Труман Г.Мадсэн дараах тайвшрал өгөх зүйлийг 
ажиглажээ.

“Хэрэв та нарын дунд хэтэрхий хол явчихлаа 
гэсэн бодолд хууртан итгэж, … нүглийн хор 
уршгаас болж хүрч чадах байсан түвшиндээ дахин 
хэзээ ч хүрч чадахгүй гэж бодож байгаа хэн нэгэн 
байвал миний үгийг сонс.

Та нар Есүс Христийн гэрэл, оюун ухаан хүрэх 
боломжгүй газарт унах нь үгүй гэдгийг би танд 
гэрчилж байна. Нүглээ наманчлан, оролдоод үзэх 
өчүүхэн төдий хүсэл байхад л Тэрээр	туслахад	
бэлэн	байдгийг	би гэрчилж байна. Тэрээр таны 
нөхцөлд байдалд бууж ирээд	зогссонгүй. Тэрээр 
‘бүхэнд мөн бүх зүйлээр, үнэний гэрэл байж 
болохын тулд бүх зүйлийн доор бууж ирсэн’ 
[Сургаал ба Гэрээ 88:6.]”4

Аврагчийн Цагаатгалын болон үүний хязгааргүй 
үр нөлөөг ойлгох нь ямар чухал гэдгийн нэг 
шалтгаан бол ойлголт тань өсөн нэмэгдэхийн 
хэрээр бусдыг болон өөрийгөө уучлах хүсэл өсөн 
нэмэгддэг явдал юм.

Хэдийгээр бид Христийн цэвэршүүлэгч хүчинд 
итгэдэг ч “Миний гэм нүглийг уучилсан гэдгийг 
би хэрхэн мэдэж болох вэ?” гэсэн асуулт гарч 
ирдэг. Хэрэв бид Сүнсийг мэдэрч байгаа бол 
энэ нь бид өршөөгдсөн эсвэл цэвэршүүлэх үйл 
явц явагдаж байна гэсэн үг юм. Ерөнхийлөгч 
Айринг “Хэрэв та өнөөдөр Ариун Сүнсний нөлөөг 
мэдэрсэн бол энэ нь Цагаатгал таны амьдралд 
биеллээ олж байгааг батлах баталгаа байж болно”5 
хэмээн заасан.

Зарим нь “Хэрвээ намайг уучилсан юм бол гэм 
буруутай гэсэн мэдрэмж яагаад надаас салахгүй 
байна вэ?” гэж асуудаг. Бурханы авралаар тэрхүү 
гэмшлийн дурсамж бидний өмнө аливаа уруу 
таталт дахин гарч ирэх үед: “Тэр замаараа бүү яв. 
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Ямар зовлон авчирдгийг чи мэднэ шүү дээ” гэж 
сануулдаг нэгэн төрлийн анхааруулагч, сүнслэг 
“зогс тэмдэг” болдог. Энэ утгаараа бол энэ нь 
шийтгэл биш, харин хамгаалалт болдог.

Тэгвэл гэм нүглээ мартахгүйгээр гэм буруутай 
гэсэн мэдрэмжээс салах боломжтой юу?

Алма нүглээ наманчилснаасаа хойш олон 
жил өнгөрсөн ч нүглээ санаж байсан. Тэрээр 
Есүст хандан, өршөөл эрэн залбирахдаа “Би 
өвчнөө цаашид санаж чадсангүй; тийм ээ, би 
нүглүүдийнхээ санамжинд цаашид тарчлагдахгүй 
болов”6 хэмээн хэлсэн.

Тэр яагаад нүглээ санасан ч зовлон эсвэл гэм 
буруутай гэсэн мэдрэмж түүнд байгаагүй вэ? 
Яагаад гэвэл, бид наманчлахдаа “Бурханаас 
төрдөг.”7 Судруудад цэдэглэснээр, бид Христэд 
“шинэ бүтээлүүд”8 болдог. Бид одоо зүрх 
сэтгэлийнхээ угаас “Би одоо өмнө нь тэдгээр 
нүглийг үйлдсэн тэр хүн биш ээ. Би шинэ, 
өөрчлөгдсөн нэгэн” гэж хэлж болно.

3. Зовлон, сул дорой чанар. Алма Христ “бүх 
төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд мөн уруу 
таталтуудыг тэвчих болно” хэмээн хэлсэн. Яагаад? 
“Мөн түүний зүрх сэтгэл бие махбодийн дагуу 
нигүүлслээр дүүргэгдэж болохын тулд, … тэрээр 
бие махбодийн дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний 
сул байдлуудынх нь дагуу хэрхэн халамжлахыг 
мэдэж болохын тулд”9 болой.

Тэр үүнийг хэрхэн гүйцэлдүүлсэн бэ? Заримдаа 
Тэр бидний зовлонг арилгадаг, заримдаа биднийг 
тэвчиж өнгөрөөхөд хүчирхэгжүүлдэг, харин 

заримдаа мөнх бус мөн чанарын талаар илүү сайн 
ойлголттой болгохын тулд мөнхийн талаас харах 
чадварыг бидэнд өгдөг. Иосеф Смит хоёр сар 
орчим Либерти шоронд зовлон зүдгүүр туулсны 
эцэст “Ай, Бурхан минь, та хаана байна вэ?”10 
хэмээн дуу алдсан. Бурхан шууд зовлонгоос 
нь гаргахын оронд “Хүү минь, сүнсэнд чинь 
амар амгалан байг; саад тотгор хийгээд зовлон 
зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно; Мөн 
тэгээд, хэрэв чи үүнийг дажгүй давбал, Бурхан 
чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно; чи бүх дайснаа 
ялах болно”11 хэмээн хариулсан.

Иосеф тэрхэн мөчид зовлон зүдгүүр нь мөнх 
байдлын хажууд хормын төдий зүйл гэдгийг 
ойлгожээ. Алсын хараа нь тэлсэн тэрээр 
шоронгийн өрөөнөөсөө гэгээнтнүүдэд хандан, 
“Эрхэм хайрт ах дүүс минь, өөрсдийн хүчинд 
байгаа бүх зүйлийг хөгжил хөөртэйгөөр 
хийцгээе; мөн тэгээд бид бат итгэлтэйгээр бат 
зогсож Бурханы авралыг харна”12 хэмээн бичсэн 
аж. Аврагчийн Цагаатгалын ачаар бид зовлон, 
бэрхшээлийнхээ утга учрыг ойлгож, болоод 
өнгөрнө гэсэн найдварыг төрүүлдэг мөнхийн 
талаас харах чадвартай болдог.

4. Сул тал ба төгс бус байдал Аврагч Өөрийн 
Цагаатгалын ачаар боломж олгогч хүч буюу зарим 
үед ач ивээл13 хэмээн нэрлэгддэг хүчтэй болсон 
бөгөөд энэ нь бидэнд сул тал, төгс бус байдлаа 
ялан дийлж, Түүнтэй илүү адилхан болох замд 
маань тусалдаг.

Моронай “Тийм ээ, Христэд ирэгтүн, мөн түүгээр 
төгөлдөржигтүн, … тэгвэл түүний ач ивээл та 
нарт хангалттайгаас түүний ач ивээлээр та нар 
Христээр төгс байж болно”14 хэмээн заасан. 
Биднийг цэвэршүүлж, бүр төгс болгож чадах 
тэдгээр боломж олгогч хүчээс хүртэх дор хаяж 
хоёр суваг буюу арга зам байдаг.

Нэгдүгээрт, авралын ёслолууд. Судрууд бидэнд 
“Тиймийн тул, үүний ёслолуудад бурханлиг 
чанарын хүч илэрхийлэгддэг”15 гэж хэлдэг. 
Заримдаа бид ёслолуудыг өргөмжлөгдөхөд 
шаардлагатай хийх ёстой зүйлсийн жагсаалт 
мэтээр боддог ч үнэндээ ёслол бүр биднийг 
Христтэй илүү адилхан болоход туслах бурханлаг 
хүч чадлыг өгдөг. Жишээлбэл:
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• Бид баптисм хүртэж, Ариун Сүнсний бэлэг 
хүлээн авснаар цэвэршигдэж, Бурхантай адил 
илүү ариун болдог.

• Харин Ариун Сүнсээр дамжуулан оюун ухаан 
маань гэгээрч, зүрх сэтгэл маань зөөлөрч, 
Түүнтэй илүү адилхан мэдэрч, бодох чадвартай 
болдог.

• Бид эхнэр, нөхрийн хувьд лацдан холбогдохдоо 
“хаан ширээнүүд, хаант улсууд, вант улсууд, 
мөн хүчнүүдийг”16 Бурханаас бэлэг болгон 
өвлөн авдаг.

Эдгээр боломж олгогч хүчийг олж авах хоёр 
дахь суваг бол Сүнсний бэлгүүд юм. Христийн 
Цагаатгалын ачаар бид Ариун Сүнсний бэлгийг 
дагалдан ирдэг сүнслэг бэлгүүдтэй нь хамт хүлээн 
авах эрхтэй болдог. Эдгээр бэлэг нь бурханлаг 
байдлын шинж чанарууд тул Сүнсний бэлгийг 
хүлээн авах бүрдээ бид Бурхантай илүү адилхан 
болж байдаг. Судрууд яагаад эдгээр бэлгийг 
эрэлхийлэхийг ахин дахин зөвлөдөгт гайхах 
хэрэггүй биз ээ.17

Ерөнхийлөгч Жорж К.Каннон “Ямар ч хүн ‘Өө, 
би угаасаа л ийм юм чинь, өөрчлөгдөхгүй’ гэж 
хэлэх ёсгүй. Бурхан бидэнд [сул талаасаа] салах 
бэлгүүдийг өгөхөөр амласан тул ингэж хэллээ гээд 
бид зөвтгөгдөхгүй. … Хэрэв бидний хэн нэг нь 
төгс биш бол төгс болгох бэлгийн төлөө залбирах 
нь бидний үүрэг юм”18 гэж заасан.

Хураангуйлан хэлэхэд, Аврагчийн Цагаатгал 
бидэнд үхлийн оронд амьдралыг, “үнсний оронд 
гоёл чимгийг, ”19 өвдөлтийн оронд эдгээлтийг, 
сул дорой байдлын оронд төгс төгөлдөр байдлыг 
өгдөг. Энэ бол энэ дэлхийн саад бэрхшээл, зовлон 
зүдгүүрийг даван гарахад туслах тэнгэрлэг 
ерөндөг юм.

Мөнх бус амьдралынхаа сүүлийн долоо хоногт 
Аврагч “Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. 
Гэвч зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан”20 
гэж айлджээ. Аврагч Өөрийн Цагаатгалыг 

гүйцэлдүүлсэн учраас Бурханы зарлигуудыг 
дагасан нөхцөлд өргөмжлөлд хүрэхэд саад 
болох ямар ч нүгэл, үхэл, салалт гэх мэт гаднын 
хүчин зүйл, үйл явдал, хүн гэж үгүй. Энэхүү 
мэдлэгийнхээ ачаар, Бурхан энэхүү тэнгэрлэг 
аяллын маань туршид бидэнтэй хамт байна гэдэгт 
бид баярлан, бат итгэлтэй урагшилж чадна.

Аврагчийн Цагаатгалын хамрах хүрээ хязгааргүй 
төдийгүй хувь хүнд хүрч ажилладаг бөгөөд энэ 
нь бидэнд Бурханы оршихуй руу эргэн очиход 
тусалдаг мөн бидэнд Христийн Цагаатгалын 
туйлын зорилго болох Бурхантай адилхан болох 
боломжийг олгодог гэдгийг би гэрчилж байна. Би 
үүний тухай талархалтай бөгөөд баттай гэрчлэлээ 
үлдээж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Есүс	Христ	биднийг	Тэнгэрлэг	эцэг	эх	рүүгээ	
гэртээ	буцаж	очин,	хайртай	хүмүүстэйгээ	
хамт	байх	гэрээний	замаар	явахыг	урьдаг.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
миний эхнэр Вэнди бид 
хоёр энэ Хүндэтгэлийн 
өдрийн өглөө та нартай 
хамт байгаадаа баяртай 
байна. Өнгөрсөн 
Ерөнхий чуулганаас 
хойш маш олон 
зүйл болж өнгөрлөө. 
Чилийн Консепсьон, 
Колумбийн 
Барранкилья, Италийн 
Ромд шинэ ариун 

сүмүүд онцгойлон адислагдлаа. Бид эдгээр 
ариун үйл явдал дээр Сүнс маш ихээр юүлэгдэн 
асгарахыг мэдэрлээ.

Саяхан Мормоны Номыг уншиж, үүнээс баяр 
баясгаланг болон нуугдмал эрдэнэсийг олсон маш 
олон эмэгтэй (мөн эрэгтэйд) би баяр хүргэмээр 
байна. Гайхамшгууд тохиолдсон тухай мэдээнээс 
би урам зориг авсан.

Ням гараг болгон ариун ёслолыг түгээдэг, 
одоо диконы үүрэг гүйцэтгэдэг 11 настай 
залуу эрэгтэйчүүдээр би бахархаж байна. Тэд 
Бийхайв ангид хичээнгүйлэн суралцаж мөн 
үйлчилж байгаа 11 настай залуу эмэгтэйчүүдтэй 
хамт ариун сүм рүү явдаг. Залуу эрэгтэйчүүд, 
эмэгтэйчүүд аль аль нь тодорхой бөгөөд итгэл 
үнэмшилтэйгээр сайн мэдээг номлож байна.

Гэр оронд төвлөрч, Сүмээc дэмжсэн хөтөлбөрийг 
дагахаар эцэг эхтэйгээ хамтран ажиллаж, гэртээ 
сургаалыг заахад тусалж байгаа хүүхдүүд, өсвөр 
үеийнхэнтэй хамт би баярладаг.

“Ирээд, Намайг дага”

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 
ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ

Бямба гаргийн өглөө Сүмийн номоо шүүрч 
аваад, “Би сүнсээ тэжээх хэрэгтэй байна” хэмээн 
хашгирч буй дөрвөн настай Блэйкийн энэ зургийг 
бид хүлээн авсан.

Блэйк ээ, бид Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн 
мэдээний үнэн дээр найрлан, сүнсээ тэжээх 
сонголтыг хийж буй чамтай болон бусадтай 
хамт баярлаж байна. Мөн олон хүн ариун сүмд 
шүтэн биширч, үйлчилж, өөрсдийнхөө амьдралд 
Бурханы хүчийг хүлээн авч байгааг мэддэгтээ бид 
баяртай байна.

Гурван сарын өмнө охин Вэнди маань энэ мөнх 
бус амьдралыг орхих үед манай гэр бүл хүндхэн 
хагацал амссан гэдгийг та нарын ихэнх нь мэдэж 
байгаа. Хорт хавдартайгаа тэмцэж байсан сүүлийн 
өдрүүдэд нь би түүнтэй сүүлчийн удаа аав, охины 
ёсоор ярилцах боломжоор адислагдсан.

Би охиныхоо гарыг атгаад, маш их хайртайгаа 
мөн эцэг нь байгаадаа ямар их талархдгаа хэлсэн. 
“Чи ариун сүмд гэрлэн, гэрээнүүдээ итгэлтэй 
дээдэлсэн. Чи нөхөртэйгөө хамт долоон хүүхэдтэй 
болж, тэднийг Есүс Христийн үнэнч дагалдагчид, 
Сүмийн хүчирхэг гишүүд, оролцоо бүхий иргэд 
болгон өсгөсөн. Мөн тэд ижилхэн зан чанартай 
эхнэр, нөхрүүдийг сонгосон. Аав нь чамаар маш 
их бахархаж байна. Чи надад маш их баяр баяслыг 
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авчирсан шүү!” гэж би хэлсэн.

Охин минь “Баярлалаа, аав аа” гэж аярхан 
хариулж билээ.

Энэ нь бидний хувьд эрхэм нандин бөгөөд 
нулимс унагасан үйл явдал байлаа. Түүний 67 
жилийн амьдралын туршид бид хамтдаа ажиллан, 
хамтдаа дуулж, ойр ойрхон хамтдаа цанаар 
гулгадаг байлаа. Гэвч тэр орой бид хамгийн чухал 
зүйлс болох гэрээ, ёслол, дуулгавартай байдал, 
итгэл, гэр бүл, үнэнч байдал, хайр болон мөнх 
амьдралын талаар ярилцсан.

Бид охиноо маш их үгүйлж байна. Гэвч Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ байгаа учраас 
түүний талаар бид санаа зовохгүй байна. Бид 
Бурхантай байгуулсан гэрээгээ үргэлжлүүлэн 
дээдэлж, түүнтэйгээ хамт дахин амьдрах болно 
гэсэн хүлээлттэй амьдардаг. Тэр болтол бид энд 
Их Эзэнд үйлчилж, тэр маань диваажинд Түүнд 
үйлчилж байх болно.1

Эхнэр бид хоёр энэ жилийн эхээр Диваажинд 
зочилсон шүү. Энэ бол Калифорнид байдаг 
Диваажин гэдэг газар юм. Охин маань энэ дэлхийг 
орхиод 40 цаг ч болоогүй байхад бидний тэнд 
очих хуваарьт айлчлал тохиосон билээ. Бид хоёр 
мөн ахлагч Кэвин В.Пийрсон, түүний эхнэр Жүүн 
нар Калифорнийн Чико гадасны гэгээнтнүүдийн 
ачаар эрч хүчээ сэлбэж авч байсан. Калифорнийн 
түүхэн дэх хамгийн хор хөнөөлтэй түймрийн 
улмаас асар их хохирол амсах үед тэдний 
үзүүлсэн агуу итгэл, тохинуулал, тохиолдсон 
гайхамшгуудыг бид олж мэдсэн.

Тэнд байхдаа бид анхны тусламж үзүүлсэн олон 
зоригтой хүмүүсийн нэг болох цагдаагийн залуу 
албан хаагч Жонтой удаан ярилцсан юм. 2018 оны 
11-р сарын 8-нд Парадайс хотыг гүн харанхуй 
нөмөрч, галын дөл, халуун нурам хотын дундуур 
маш хурдацтай тархан, өмч хөрөнгө, эд хогшлыг 
шатаасан ба үнс нурам, хоосон тоосгон яндангаас 
өөр юу ч үлдээгээгүйг тэрээр дурсан ярив.

15 цагийн турш Жон аймшигт халуун оч үсэрсэн 
нэвтэлшгүй харанхуйн дундуур машин жолоодон, 
амиараа дэнчин тавин байж олон хүн, олон гэр 
бүлд аюулгүй газар руу зугтахад тусалжээ. Гэвч 

тэр хүнд сорилтуудын үеэр түүнийг хамгийн их 
айлгасан зүйл бол: “Миний	гэр бүлийнхэн хаана 
байна вэ?” гэсэн асуулт байв. Олон цагийн турш 
удаан шаналсны эцэст тэрээр гэр бүлийнхнээ 
аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэгдсэнийг олж мэдэв.

Жонын гэр бүлийнхнийхээ төлөө сэтгэл зовнисон 
түүх өнөөдөр намайг мөнх бус амьдралын төгсгөл 
ойртоход “Миний	гэр бүлийнхэн хаана	байна вэ?” 
гэж асууж магадгүй тэд бүгдэд хандан ярихад 
хүргэлээ. Та нар өөрсдийн мөнх бус сорилтыг 
дуусган, сүнсний дэлхий рүү орох тэр өдөр ирэхэд 
“Миний	гэр бүлийнхэн хаана	байна?” гэсэн зүрх 
шимшрэм асуулттай нүүр тулгарах болно.

Есүс Христ мөнхийн гэртээ буцаж очих замыг 
заадаг. Тэрээр бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн 
мөнхийн өсөлтийн төлөвлөгөөг бидний хэнээс 
ч илүү ойлгодог. Тиймээс Тэрээр тулгуур чулуу 
нь билээ. Тэрээр бидний Гэтэлгэгч, Эдгээгч мөн 
Аврагч юм.

Адам, Ева хоёрыг Еденийн цэцэрлэгээс 
хөөгдсөнөөс хойш Есүс Христ Өөрийг нь 
дагахаар сонгох бүгдэд туслахаар хүчирхэг 
мутраа сунгасан. Бүх хүн төрөлхтний үйлдсэн 
ямар ч нүглээс үл хамааран Түүний мутар тэдэн 
рүү сунгаастай байдгийг судруудад ахин дахин 
цэдэглэсэн байдаг.2

Бидний хүн нэг бүрийн сүнс гэр бүлийн хайр 
үүрд үргэлжлээсэй хэмээн жам ёсоороо хүсэн 
тэмүүлдэг. Хайрын дуунууд хэрвээ үүрд хамт 
байхыг хүсэж байгаа бол чамд зөвхөн хайр байхад 
л болно гэсэн худал найдварыг мөнхжүүлдэг. 
Мөн зарим нь Есүс Христийн Амилалт үхлийн 
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дараа бүх хүн хайртай хүмүүстэйгээ хамт байх 
амлалтыг өгдөг хэмээн буруу ташаа итгэдэг.

Үнэндээ, Түүний Амилалт амьдарч байсан бүх 
хүн төрөлхтөнг амилуулагдан, үүрд амьдрахыг 
баталдаг ч3 хэрвээ бид өргөмжлөлийн агуу эрхийг 
авахыг хүсвэл өөр илүү зүйлүүд шаардлагатай 
гэдгийг Аврагч өөрөө маш тодорхой болгосон. 
Аврал хувь хүмүүсийнх, гэвч өргөмжлөл гэр 
бүлийнх байдаг.

Их Эзэн Есүс Христийн Өөрийнхөө 
бошиглогчид хэлсэн дараах үгсийг сонсогтун. 
“Амлалтын Ариун Сүнсээр...хийгдээгүй мөн 
ороогүй, мөн лацдагдаагүй бүх гэрээнүүд, 
хэлцлүүд, үүргүүд, хариуцлагууд, тангаргууд, 
андгайнууд, гүйцэтгэлүүд, хэлхээ холбоонууд, 
нийгэмлэгүүд, эсвээс найдлагууд ... нас барагсдаас 
амилуулагдсаны дараа үр нөлөөгүй, үр дүнгүй 
буюу хүчгүй юм; учир нь энэ төгсгөлд хийгдээгүй 
бүх хэлцлүүд хүмүүнийг нас нөгчихөд төгсгөл 
болдог бөлгөө.”4

Гэр бүл мөнхөд өргөмжлөгдөхөд тэгээд юу 
шаардлагатай гэж? Бид Бурхантай гэрээ байгуулж, 
тэдгээр гэрээгээ сахин, шаардлагатай ёслолуудыг 
хүлээн авснаар тэрхүү	эрхийн шаардлагыг 
хангадаг.

Энэ нь цагийн эхлэлээс үнэн байсаар ирсэн. Адам 
ба Ева, Ноа ба түүний эхнэр, Абрахам ба Сара, 
Лихай ба Сариа болон бусад бүх Есүс Христийн 
үнэнч шавь нар энэ дэлхийн үүслээс эхлэн 
ижил гэрээг Бурхантай байгуулсан. Их Эзэний 
сэргээгдсэн Сүмийн гишүүдийн хувьд өнөөдөр 
баптисм дээр болон ариун сүмд хүлээн авдаг 
ижил	ёслолуудыг тэд хүлээн авсан.

Аврагч Өөрийг нь дагах бүгдийг баптисмын усанд 
орж, ариун сүмд Бурхантай нэмэлт гэрээнүүдийг 
байгуулж, цаашлаад шаардлагатай ёслолуудыг 
хүлээн авч, үүндээ үнэнч байхад урьдаг. Гэр 
бүлтэйгээ өргөмжлөгдөн, Бурхантай үүрд хамт 
байхыг хүсэж байвал эдгээр бүх зүйл шаардагддаг.

Миний хайрлаж, бахдан хүндэлдэг олон хүн 
Түүний урилгаас татгалздагт миний зүрх 
шаналдаг. “Ирээд, Намайг дага”5 хэмээн 
Аврагчийг дуудах үед Түүний гуйлтыг тэд 

хайхардаггүй.

Бурхан яагаад уйлдгийг би ойлгодог.6 Би бас тийм 
найз нөхөд, хамаатнуудынхаа төлөө уйлдаг. Тэд 
бол гэр бүл, нийгмийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг 
хариуцлагаа биелүүлдэг гайхалтай эрэгтэйчүүд, 
эмэгтэйчүүд билээ. Тэд өөрсдийн цаг зав, эрч хүч, 
эд хөрөнгийг өгөөмрөөр өгдөг. Мөн тэдний хичээл 
зүтгэлийн улмаас дэлхий маань илүү сайхан 
байна. Гэвч тэд Бурхантай гэрээ байгуулахыг 
сонгоогүй. Тэд гэр бүлтэйгээ өргөмжлөгдөж, 
тэднийг хамтад нь мөнхөд холбох ёслолуудыг 
хүлээн аваагүй.7

Тэдэнтэй уулзаж, Их Эзэний боломж олгогч 
хуулиудыг нухацтай авч үзэх талаар урихыг би 
ямар их хүсэж байна вэ. Аврагч тэдэнд ямар 
их хайртайг мэдрүүлж мөн би тэдэнд ямар их 
хайртайгаа мэдүүлж, гэрээг сахигч эрэгтэйчүүд, 
эмэгтэйчүүд хэрхэн “бүрэн баяслыг”8 авч болохыг 
ойлгуулахын тулд би юу хэлж чадах вэ? хэмээн би 
бодлоо.

Түүнчлэн энэ амьдралын дараа, Бурхантай гэрээ 
байгуулахыг сонгоогүй гайхалтай эрэгтэйчүүд, 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан нэг	газар байгаа хэдий 
ч тэр нь гэр бүлүүд дахин нэгдэн амьдарч, үүрд 
өсөж хөгждөг газар биш гэдгийг тэд ойлгох 
хэрэгтэй. Тэр газар бол тэд хэзээ ч төгсөхгүй 
өсөлт хөгжил, аз жаргал9 ба баяр хөөрийн бүрэн 
байдлыг мэдрэх хаант улс нь биш юм. Тэдгээр 
хамгийн агуу адислал зөвхөн Мөнхийн Эцэг 
Бурхан, Түүний Хүү Есүс Христтэй болон бидний 
гайхалтай, зохистой, шаардлага хангасан гэр 
бүлийн гишүүдтэйгээ өргөмжлөгдсөн селестиел 
газарт амьдарснаар ирдэг.

Би эргэлзсэн найзууддаа хандан, дараах үгсийг 
хэлэхээр сүнсээр өдөөгдөж байна.

“Энэ амьдралд та нар бүх зүйлд хоёр дахь 
сайныг хэзээ ч сонгодоггүй. Гэвч Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээг бүрэн хүлээн авахыг 
эсэргүүцэх үед та нар хоёр дахь сайныг сонгож 
байна.

Аврагч ‘Миний Эцэгийн гэрт орон байр олон 
бий’10 гэж хэлсэн. Гэвч та нар Бурхантай гэрээ 
байгуулахыг сонгоогүй болохоор мөнхөд 
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үргэлжлэх амьдралдаа зориулан хамгийн доод 
түвшний орох оронг өөрсдөө сонгож байна.

Би цаашлаад эргэлзсэн найзууддаа үүнийг 
учирлан хэлмээр байна.

“Бурханд зүрх сэтгэлээ уудал. Эдгээр зүйл үнэн 
эсэхийг Түүнээс асуу. Түүний үгсийг судлах 
цаг гарга. Чин сэтгэлээсээ судал! Хэрвээ та нар 
үнэхээр гэр бүлдээ хайртай, мөнхөд тэдэнтэйгээ 
өргөмжлөгдөхийг хүсэж байгаа бол нухацтай 
судлан, чин сэтгэлээсээ залбирснаар эдгээр 
мөнхийн үнэнийг мэдэж авч, тэгээд тэдгээрийн 
дагуу хийх ёстой зүйлүүдээ одоо хий.

“Хэрвээ Бурханд итгэдэг эсэхээ мэдэхгүй байгаа 
бол яг үүнээс эхэл. Хүн Бурхантай харилцдаггүй 
болохоор л Түүний байдаг эсэхэд эргэлздэг 
гэдгийг ойлго. Тиймээс Түүнтэй харилцаатай 
байх нөхцөл байдалд өөрийгөө байлга. Өөрийгөө 
даруусга. Өөрийнхөө амьдралд, эргэн тойронд 
байгаа Бурханы удирдамжийг олж харах хараатай 
байхаар залбир. Тэрээр чамайг мэддэг эсэхийг 
мөн Тэрээр үнэхээр байдаг эсэхийг өөрт чинь 
хэлэхийг Түүнээс гуй. Чиний тухай юу мэдэрдгийг 
нь Түүнээс асуу. Тэгээд сонс.”

Дотнын нэгэн найз маань Бурхантай харилцсан 
туршлага багатай байсан юм. Гэвч тэрээр нас 
барсан эхнэртэйгээ дахин хамт байхыг хүсэж 
байжээ. Тэгээд тэр надаас туслахыг гуйлаа. 
Христийн сургаалыг ойлгож, гэрээ, ёслол, 
адислалуудыг олж мэдэхийн тулд номлогчидтой 
уулзахад нь би түүнийг дэмжсэн.

Тэр ч үүнийг хийлээ. Гэвч тэдний зөвлөсөн 
чиглүүлэг түүний амьдралд маш олон өөрчлөлт 
гаргахыг шаардах юм байна гэж тэр мэдэрчээ. 
Тэрээр “Тэдгээр зарлиг, гэрээ миний хувьд 
үнэхээр хэцүү юм байна. Түүнчлэн би аравны 
нэгийг төлж чадахгүй, Сүмд үйлчлэх цаг зав ч 
надад байхгүй” хэмээн хэлэв. Тэгээд тэр надаас 
“Намайг нас барахад шаардлагатай ариун сүмийн 
ажлыг та эхнэр бид хоёрын төлөө хийнэ үү” гэж 
гуйсан юм.

Түүний шүүгч нь би биш байгаадаа баяртай 
байна. Гэвч энэ амьдралд баптисм хүртэх, 
санваарт томилогдох, мөнх бус амьдралдаа ариун 
сүмийн адислалыг хүлээн авах боломжтой байсан 
хэрнээ энэ замналыг эсэргүүцэх шийдвэрийг 
чөлөөт хүслээрээ гаргасан хэн нэгний өмнөөс 
ариун сүмийн ажлыг гүйцэлдүүлэх нь үр дүнтэй 
байдаг эсэхэд би эргэлздэг.

Хайрт ах, эгч нар аа, Есүс Христ биднийг 
Тэнгэрлэг эцэг эх рүүгээ гэртээ буцаж очин, 
хайртай хүмүүстэйгээ хамт байх гэрээний замаар 
явахыг урьдаг. Тэрээр “ирээд, Намайг дага” 
хэмээн урьдаг.

Одоо Түүний Сүмийн ерөнхийлөгчийн хувьд би 
Сүмээс өөрийгөө холдуулсан хүмүүсээс болон 
Аврагчийн Сүм сэргээгдсэн гэдгийг мэдэж авахыг 
үнэхээрийн эрэлхийлээгүй хүмүүсээс гуймаар 
байна. Өөрийнхөө төлөө олж мэдэхийн тулд 
сүнслэг ажлуудыг хий, яг одоо хийгээрэй гэж 
гуйя. Цаг дуусаж байгаа шүү.

Бурхан амьд хэмээн би гэрчилж байна. Есүс бол 
Христ. Түүний Сүм, Түүний сайн мэдээний бүрэн 
дүүрэн байдал бидний амьдралыг одоо төдийгүй 
энэ амьдралын дараа адислахын тулд сэргээгдсэн. 
Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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Бурханы	төлөвлөгөө,	Есүс	Христийн	
Цагаатгалын	ачаар	бид	наманчлалын	үйл	
явцын	дагуу	цэвэршигдэж	чадна.

Мөнх бус амьдралд 
бид хүмүүний болон 
Бурханы хуулинд 
захирагддаг. Ютагийн 
Дээд шүүхийн шүүгч, 
Тэргүүн Зөвлөлийн 
гишүүний хувьд надад 
энэ хоёр хуулиар 
ноцтой зөрчлүүдийг 
шүүж байсан ер 
бусын туршлага бий. 
Хүмүүний болон 
Бурханы хуулийн 

хоорондох ялгааг мэдэрсэн минь Есүс Христийн 
Цагаатгалын бодит байдал, хүч чадалд талархах 
талархлыг минь нэмэгдүүлсэн. Хүмүүний хуулиар 
ноцтой гэмт хэрэг үйлдсэн хүн батлан даалтаар 
гарах ямар ч боломжгүйгээр шоронд бүх насаараа 
хоригддог. Харин хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг 
Эцэгийн нигүүлсэнгүй төлөвлөгөөнд энэ нь өөр 
юм. Аврагчийн маань “харууссан зүрх, гэмшсэн 
сэтгэлтэй хэний ч” (2 Нифай 2:7) нүглийн төлөөх 
цагаатгагч золиосын ачаар яг ижил ноцтой 
нүглүүд мөнх бус байдалд өршөөгдөж болдгийг 
би харсан. Христ гэтэлгэдэг бөгөөд Түүний 
Цагаатгал бодит юм.

Найрал дуучдын сая дуулсан дуулал Аврагчийн 
маань хайраар дүүрэн өрөвч энэрэнгүй сэтгэлийг 
илэрхийллээ.

Есүст ирэгтүн, Тэр та нарт анхаарал хандуулна.
Таныг Тэр анхааран халамжилна.
Түнэр харанхуйн дундаас Түүний хайр
Таныг олж гэрэлд авчирна.1

Есүс Христийн цагаатгагч золиос “наманчилж, 
мөн түүнд ир[эх] бүх хүмүүнд” (Сургаал ба Гэрээ 
18:11; мөн Марк 3:28; 1 Нифай 10:18; Алма 34:8, 
16-г үзнэ үү) үүд хаалга нээж өгдөг. Алмагийн 
номд бүр ёс бус, цусанд дурладаг хүмүүсийн 
наманчлал, өршөөлийн талаар өгүүлсэн байдаг 
(Алма 25:16; 27:27, 30-ийг үзнэ үү). Өнөөдөр 
миний өгөх захиас бол бидний хүн нэг бүрд, 
тэр дундаа гишүүнчлэлээс хасуулах буюу нэрээ 
хасуулах замаар Сүм дэх гишүүнчлэлээ алдсан 
хүмүүст итгэл найдвар өгөх болно. Бид бүгд 
нүгэлтэн бөгөөд наманчлалаар дамжуулан 
цэвэршигдэж чадна. Өмнөх Ерөнхий чуулганаар 
ахлагч Рассэлл М.Нэлсон “нүглээ наманчлах 
нь хялбар зүйл биш ч ирэх шагнал нь төлсөн 
төлөөстэйгөө тэнцэхүйц юм”2 гэж заасан.

I. Íаманчлал

Наманчлал Аврагчаас маань эхэлдэг бөгөөд ачаа 
дарамт бус, харин баяр баясал юм. Өнгөрсөн 
арван хоёрдугаар сарын Христийн мэндэлсний 
баярын онцгой цугларалтаар ерөнхийлөгч Нэлсон 
“Жинхэнэ наманчлал бол нэг удаагийн үйл 
явдал биш. Энэ бол төгсгөл үгүй онцгой боломж 
юм. Энэ нь өсөлт хөгжил, сэтгэл санааны амар 
амгалан, тайтгарал, баяр баясгалантай байхын 
үндэс суурь мөн”3 хэмээн заасан билээ.

Наманчлалын талаарх зарим хамгийн агуу сургаал 
Алмагийн хожим нь “итгэлгүй байдалд” орж, 
“бардамналд хөөрсөн” мөн зүрх сэтгэлээ “дэлхийн 
хоосон зүйлүүд дээр мөн баялгууд дээр” (Алма 
7:6) тавьсан хэмээн дүрсэлсэн Сүмийн гишүүдэд 
айлдсан Мормоны Ном дээрх Алмагийн номлолд 
агуулагдаж байдаг. Энэхүү сэргээгдсэн Сүмийн 
гишүүн бүр Алмагийн сүнслэг сургаалаас олон 
зүйлийг ухаарч мэдэх боломжтой.

Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээр эхэлдэг. Учир 

Наманчлалаар цэвэршүүлэгдсэн нь
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нь “дэлхийн нүглүүдийг зайлуулан авахаар ирэх 
нь тэр бөлгөө” (Алма 5:48). Алмагийн “та нар 
наманчлахгүй аваас та нар тэнгэрийн хаант 
улсыг өвлөж яавч чадахгүй” (Алма 5:51) гэж 
заасанчлан бид наманчлах ёстой. Наманчлал бол 
Бурханы төлөвлөгөөний амин чухал хэсэг юм. 
Мөнх бус байдалд хүн бүр нүгэл үйлдэж, Бурханы 
оршихуйгаас таслагдах учраас хүн төрөлхтөн 
наманчлалгүйгээр “аврагдаж чадахгүй” (Алма 
5:31; Хиламан 12:22-ыг үзнэ үү).

Үүнийг эхлэлээс заасаар ирсэн. Их Эзэн Адамд 
“Иймийн тул хүмүүн хаа сайгүй наманчлах 
ёстой, үүнийг хүүхдүүддээ заагтун, эс бөгөөс 
тэд Бурханы Хаант улсыг өвлөж чадах нь үгүй, 
учир нь цэвэр ариун бус зүйл тэнд оршиж чадах 
нь үгүй” (Moсе 6:57) хэмээн зарлигласан юм. 
Бид Бурханы зарлигтай зөрчилдөх аливаа нүгэл, 
үйлдлээ эсвээс өөр бусад зүйлээ наманчлах ёстой. 
Хэн ч үүнээс ангид байдаггүй. Дөнгөж өчигдөр 
орой ерөнхийлөгч Нэлсон биднийг “Ах нар аа, 
бид бүгд наманчлах ёстой”4 хэмээн уриалсан.

Наманчлалаар цэвэршигдэхийн тулд бид 
нүглээ орхиж, тэдгээрийг Их Эзэний өмнө мөн 
шаардлагатай бол Түүний мөнх бус шүүгчийн 
өмнө хүлээх ёстой (Сургаал ба Гэрээ 58:43-ыг 
үзнэ үү). Алма биднийг “зөв шударгын үйлүүдийг 
авчрах” (Алма 5:35) ёстой гэж заасан. Эдгээр 
бүхий л зүйл Христэд ирэгтүн гэсэн судрын 
урилгын нэг хэсэг юм.

Бид Хүндэтгэлийн өдөр бүр ариун ёслолоос 
хүртэх хэрэгтэй. Тэрхүү ёслолоор бид гэрээ 
байгуулж, Аврагчийн биднийг хүрээсэй хэмээн 
хүсдэг төгс төгөлдөр байдлаас холдуулах 
бүхий л үйлдэл, хүслийг ялан гарахад туслах 
адислалуудыг хүлээн авдаг (Матай 5:48; 3 Нифай 
12:48-ыг үзнэ үү). Бид “бүх бурханлиг бусаас 
өөрсдөө татгал[заж], Бурханыг өөрсдийн бүх хүч, 
оюун, мөн чадлаар хайрлах аваас” “Христээр төгс 
байж,” Түүний асгаруулсан цусаар “ариусгагдан,” 
“ариун, толбогүй болно” (Моронай 10:32–33). 
Ямар гайхамшигтай амлалт вэ! Ямар гайхалтай 
гайхамшиг вэ! Ямар гайхалтай адислал вэ!

II. ¯үрэг хариуцлага ба мөнх бус амьдралын 
шүүлт

Бурханы энэхүү мөнх бус амьдралд зориулсан 
төлөвлөгөөний нэг зорилго бол “Бурхан [бидэнд] 
зарлиглах бүх зүйл юуг ч гэсэн [бид] хийх нь үү 
гэдгийг харахын тулд” (Абрахам 3:25) биднийг 
“нотлох” явдал юм. Энэхүү төлөвлөгөөний 
нэг хэсгийн хувьд бид Бурханы болон Түүний 
сонгогдсон үйлчлэгчдийн өмнө хариуцлага хүлээх 
бөгөөд тэдгээр хариуцлагад мөнх бус байдлын 
болон тэнгэрлэг шүүлтийн аль аль нь багтана.

Их Эзэний Сүмд, гишүүдэд эсвээс гишүүд 
болохуйц хүмүүст зориулсан мөнх бус шүүлтийг 
тэнгэрлэг удирдамж чиглүүлгийг эрэлхийлдэг 
удирдагчид явуулдаг. Тэдний үүрэг хариуцлага 
бол мөнх амьдралд хүргэх гэрээний зам дээр 
Христийн Цагаатгалын хүчийг хүлээн авахын 
тулд Түүнд ирэхийг эрэлхийлэх тэдгээрийг 
шүүх явдал юм. Мөнх бус шүүлт тухайн хүнийг 
баптисм хүртэхэд бэлэн эсэхийг тодорхойлдог. Энэ 
хүн ариун сүмийн эрхийн бичгийг эзэмшихүйц 
зохистой байна уу? Сүмийн бүртгэлээс нэрээ 
хасуулсан энэ хүн баптисмаар Сүмд дахин 
элсэхийн тулд Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан хангалттай сайн наманчилсан уу?

Бурханаар дуудагдсан мөнх бус оршихуй дахь 
шүүгч тухайн хүнийг ариун сүмд орох гэх 
мэт цаашид өсөж дэвших боломжтой хэмээн 
баталж байгаа нь түүнийг төгс төгөлдөр боллоо 
гэж үзсэн хэрэг биш бөгөөд тэр нүглийг нь 
өршөөж байна гэсэн үг биш юм. Ахлагч Спэнсэр 
В.Кимбалл хүмүүн мөнх бус байдалд “шийтгэлээс 
чөлөөлөгдсөнийхөө” дараа “мөн эцсийн 
наманчлалыг тэнгэрийн Бурханаас эрэлхийлэн, 
баталгаажуулах ёстой ба энэ өршөөлийг зөвхөн 
Тэр л үзүүлж чадна”5 гэж заасан. Хэрэв нүгэлт зан 
үйл, хүслээ Эцсийн шүүлт хүртэл наманчлахгүй 
бол наманчлаагүй хүн цэвэр бус хэвээр 
үлдэнэ. Эцсийн үүрэг хариуцлага, тэр дундаа 
наманчлалын эцсийн цэвэршүүлэлт нь Бурхан 
болон бидний хооронд явагддаг.

III. Àмилуулалт ба Ýцсийн шүүлт

Судруудад хамгийн элбэг дурдагдсан байдаг 
шүүлт бол Амилалтын дараах Эцсийн шүүлт юм 
(2 Нифай 9:15-ыг үзнэ үү). Олон сударт биднийг 
“зуурдын биед байхдаа хийсэн үйлүүдийнхээ 
дагуу шүүгдэхээр” (Алма 5:15; мөн Алма 41:3; 3 
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Нифай 26:4; Илчлэлт 20:12-ыг үзнэ үү) “Христийн 
шүүх суудлын өмнө зогсох болно” (Ром 14:10; мөн 
2 Нифай 9:15; Мозая 27:31-ийг үзнэ үү) хэмээн 
өгүүлдэг. Хүн бүр “өөрсдийн үйлүүдийн дагуу” (3 
Нифай 27:15) мөн “зүрх сэтгэлийн[хээ] хүслийн 
дагуу” (Сургаал ба Гэрээ 137:9; Алма 41:6-г үзнэ 
үү) шүүгдэх болно.

Энэ Эцсийн шүүлтийн зорилго бол биднийг 
Алмагийн дүрсэлснээр “хилэнцийг үйлдэх 
хүслийг үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх”-
ээр (Мозая 5:2) болгодог “зүрх сэтгэлийн хүчит 
өөрчлөлтийг” (Алма 5:14, 26-г үзнэ үү) хүлээн 
авсан эсэхийг тодорхойлох явдал юм. Үүний 
шүүгч бол бидний Аврагч, Есүс Христ билээ 
(Иохан 5:22; 2 Нифай 9:41-ийг үзнэ үү). Түүний 
шүүлтийн дараа бид бүгд “түүний шүүлтүүд 
шударгыг” (Мозая 16:1; мөн 27:31; Алма 12:15-
ыг үзнэ үү) хүлээн зөвшөөрнө. Учир нь Түүний 
бүхнийг мэдэгч ухаан (2 Нифай 9:15, 20-ийг 
үзнэ үү) бидний, үүнд зөв шударга, наманчилсан 
болон зөв шударга бус, наманчлаагүй эсвэл 
өөрчлөгдөөгүй хүмүүсийн бүх үйл хэрэг, хүслийн 
талаар төгс мэдлэгийг Түүнд өгдөг.

Судрууд энэхүү Эцсийн шүүлтийн үйл	явцыг	
тайлбарласан байдаг. Бурханы шударга ёс 
Амилуулалтаар “бүх зүйл өөрсдийн зохист ёсоор 
сэргээгдэхийг” (Алма 41:2) шаарддаг хэмээн 
Алма заасан. Энэ нь “Хэрэв энэ амьдралд тэдний 
ажлууд сайн байсан, мөн тэдний зүрх сэтгэлийн 
хүслүүд сайн байсан аваас, … [тэдгээр нь] эцсийн 
өдөр сайн болох түүнд сэргээгдэх болно” (Алма 
41:3) гэсэн үг. Үүнтэй адил, “хэрэв тэдний ажлууд 
[эсвэл зүрх сэтгэлийн хүсэл] хилэнцэт аваас 
тэдгээр нь хилэнц болж өөрсдөд нь сэргээгдэх 
болно” (Алма 41:4–5; Хиламан 14:31-ийг үзнэ 
үү). Үүнтэй адил, бошиглогч Иаков Эцсийн 
шүүлтээр “зөв шударга тэд зөв шударгаараа байх 
болно, харин бузар булай тэд бузар булайгаараа л 
байх болно” (2 Нифай 9:16; мөн Мормон 9:14; 1 
Нифай 15:33-ыг үзнэ үү) хэмээн заажээ. Энэ бол 
Моронайн нэрлэснээр “амьд үхсэний аль алиных 
нь Мөнхийн Шүүгч, агуу Иеховагийн таалалт 
тавцангийн өмнө” (Moронай 10:34; 3 Нифай 
27:16-г үзнэ үү) явагдах үйл явц юм.

Бурханы өмнө цэвэр болсон гэдгээ 
баталгаажуулахын тулд бид Эцсийн шүүлтээс 

өмнө	наманчлах ёстой (Mормон 3:22-ыг үзнэ 
үү). Алмагийн нүгэлт хүүдээ хэлснээр, бид 
Бурханы өмнө нүглээ нууж чадахгүй “мөн чи	
наманчлахгүй	аваас	тэдгээр нь эцсийн өдөр чиний 
эсрэг гэрчлэл болон босох болно” (Алма 39:8; 
тодотгол нэмэгдсэн). Есүс Христийн Цагаатгал 
нь наманчлалаар дамжуулан ирэх шаардлагатай 
цэвэршүүлэлтийг хүртэх цорын ганц зам бөгөөд 
энэ мөнх бус амьдрал бол бидний үүнийг хийх 
цаг билээ. Хэдийгээр бидэнд сүнсний дэлхийд 
зарим наманчлал хийгдэх боломжтой гэж заадаг 
ч (Сургаал ба Гэрээ 138:31, 33, 58-ыг үзнэ үү) энэ 
нь баттай биш юм. Ахлагч Мэлвин Ж.Баллард 
“махан бие, сүнс хоёр нэгдмэл байх үед ялан 
дийлж, Их Эзэнд үйлчлэхэд илүү амар хялбар 
байдаг. Энэ үед хүн илүү зөөлөн, мэдрэмтгий 
байдаг юм. … Энэ амьдрал бол наманчлах цаг мөч 
мөн”6 хэмээн заасан.

Биднийг наманчлахад нүгэл маань, тэр дундаа 
үйлдэл, хүслүүд маань цэвэршүүлэгдэж, 
нигүүлсэнгүй эцсийн Шүүгч “тэдгээрийг 
цаашид санах нь үгүй” (Сургаал ба Гэрээ 58:42; 
Исаиа 1:18; Иеремиа 31:34; Еврей 8:12; Алма 
41:6; Хиламан 14:18–19-ийг үзнэ үү) гэсэн Их 
Эзэний амлалтыг хүлээн авдаг. Наманчлалаар 
цэвэршүүлэгдсэнээр бид бүгд Хаан Бенжамины 
“Бурхантай хамт хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын 
байдалд орши[х]” (Мозая 2:41; Сургаал ба Гэрээ 
14:7-г үзнэ үү) гэж дүрсэлсэн мөнх амьдралыг 
хүлээн авах эрхтэй болдог.

Бурханы “сэргээлтийн төлөвлөгөөний” (Алма 
41:2) өөр нэг хэсгийн хувьд Амилуулалт “бүх 
зүйл[ийг] өөрсдийн зохих мөн төгс хэлбэрт” 
(Алма 40:23) нь оруулж сэргээнэ. Үүнд мөнх бус 
байдалд төрөлт, гэмтэл бэртэл, өвчин зовлонгоос 
үүдэлтэй бие	махбодод	үүссэн бүхий л өө сэв, 
согогийг төгс болгох багтана.

Энэхүү сэргээлт цэвэр бус эсвээс хянаж чадаагүй 
хүсэл, донтолтоос маань цэвэршүүлж, төгс 
болгох уу? Тэгж чадахгүй. Бид өөрсдийн хүсэл,	
үйлдлийнхээ дагуу шүүгдэнэ Алма 41:5; Сургаал 
ба Гэрээ 137:9-ийг үзнэ үү) мөн тэр ч бүү хэл 
бодол	санаа	маань хүртэл биднийг буруутгах 
болно (Алма 12:4-ийг үзнэ үү) гэж орчин үеийн 
илчлэлтүүд бидэнд заадаг. Энэ амьдралд бидний 
биеийг эзэмдэж байдаг сүнс Их Эзэнийх эсвэл 
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чөтгөрийнх гэдгээс үл хамааран “мөнхийн 
дэлхийд [бидний] биеийг эзэмших хүчтэй 
байх” (Aлма 34:34) учраас бид үхлийг хүртлээ 
“наманчлалын өдрөө” хойшлуулж болохгүй (Алма 
34:33) хэмээн Амюлек заасан. Аврагчид маань 
биднийг хилэнцээс цэвэршүүлэх хүч байдаг 
ба биднийг хилэнцээс цэвэршүүлэхэд бэлэн 
байдаг. Цэвэр болж, Эцсийн шүүлтээр Бурханы 
өмнө зогсоход бэлэн байхын тулд ёс бус эсвээс 
зохимжгүй хүсэл, бодлуудаа наманчлан, Түүний 
тусламжийг эрэлхийлэх цаг нь одоо юм.

IV. Íигүүлслийн мутар

Бурханы төлөвлөгөөнд болон бүх зарлигт бидний 
хүн бүрийг гэх Түүний хайр багтсан байдаг ба уг 
хайр нь “бүхнээс илүү, хамгийн ихээр хүслийг 
татагч … бодгальд хамгийн их баясгалант болой” 
(1 Нифай 11:22–23). Ёс бусчууд хүртэл “ЭЗЭН өөд 
эр[гэх юм бол] … [Тэр] өөрийг нь өрөв[дөн] … 
өгөөмрөөр [уучлах]” (Исаиа 55:7) болно гэдгийг 
бошиглогч Исаиа амласан. Алма “Болгоогтун, 
тэрээр бүх хүмүүнд урилга илгээдэг, учир нь 
нигүүлслийн мутар тэдний зүг сунгагдана” (Алма 
5:33; мөн 2 Нифай 26:25–33-ыг үзнэ үү) хэмээн 
заажээ. “Болгоогтун, миний нигүүслийн мутар 
та нарын зүг сунгаастай байна, мөн ирэх хэнийг 
боловч түүнийг би хүлээн авах болно” (3 Нифай 
9:14) хэмээн амилсан Аврагч нифайчуудад хэлсэн. 
Иймээс Бурханы хүүхдүүддээ нөөцөлсөн хамгийн 
агуу адислалуудаас хүртэх боломжийг олгохын 
тулд бидний хайрт Аврагч бүх эрэгтэй, эмэгтэй 

хүнийг Өөрийн тавьсан энэрэнгүй нөхцөлийн 
дагуу мутраа дэлгэн хүлээн авдаг гэдгийг бид 
эдгээр болон өөр бусад судраас мэдэж авдаг.7

Бурхан биднийг хайрладаг бөгөөд Түүний 
төлөвлөгөө хийгээд Есүс Христийн Цагаатгалын 
ачаар наманчлалын үйл явцын дагуу бид 
цэвэршигдэж чадна	гэдгийг би “найдварын төгс 
гэрэлтэйгээр” гэрчилж байна. “Хэрэв [бид] урагш 
тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон мөн эцсээ 
хүртэл тэвчих аваас болгоогтун, Эцэгийн ийн 
хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал байх болно” 
(2 Нифай 31:20) хэмээн бидэнд амласан. Бид ийн 
үйлдэх болтугай хэмээн би гуйж мөн залбирч 
байна, Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Булчингуудын	талаар	уншиж,	судлах	нь	
булчингаа	хөгжүүлэхэд	хангалттай	бусын	адил	
үйлдэл	хийхгүйгээр	итгэлийн	талаар	уншиж,	
судлах	нь	итгэлээ	хөгжүүлэхэд	хангалтгүй	юм.

Би Тэнгэрлэг Эцэгийн 
бидэнд өгсөн 
гайхалтай бэлэг болох 
бие махбодтой байхаар 
адислагдсандаа 
талархдаг. Бидний 
биед 600 гаруй булчин 
байдаг.1 Өдөр тутмын 
үйл ажиллагаануудыг 
хийж гүйцэтгэхийн 
тулд ихэнх булчинд 
дасгал хөдөлгөөн 
шаардлагатай байдаг. 

Бид булчингуудын талаар уншиж, судалж 
оюун ухаанаа чилээж болох ч энэ бүхэн нь 
булчингуудыг маань хүчирхэгжүүлнэ гэж бодвол 
том эндүүрэл болно. Биднийг булчингуудаа 
ашиглах үед л тэдгээр нь хөгждөг.

Сүнслэг бэлгүүд энэ маягаар ажилладаг гэдгийг 
би ухаарч ойлгосон. Тэдгээр нь өсөж хөгжихөд 
мөн дадлага хэрэгтэй байдаг. Жишээлбэл, 
итгэлийн сүнслэг бэлэг нь зөвхөн мэдрэмж 
эсвэл сэтгэл санааны төлөв байдал биш юм. 
Харин үүнийг судруудад хөгжүүлэх2 гэсэн үйл 
үгтэй олонтоо холбосон байдаг. Булчингуудын 
талаар уншиж, судлах нь булчингаа хөгжүүлэхэд 
хангалттай бусын адил үйлдэл хийхгүйгээр 
итгэлийн талаар уншиж, судлах нь итгэлээ 
хөгжүүлэхэд хангалтгүй юм.

Намайг 16 настай байхад тэр үед 22 настай 
байсан ах Айван минь нэг өдөр гэртээ ирж, 
гэр бүлийнхэнтэйгээ нэгэн мэдээг хуваалцсан 
юм. Тэрээр Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмд баптисм хүртэхээр шийдсэн 

байв. Аав, ээж хоёр түүн рүү эргэлзсэн маягтай 
харсан ба би юу болж байгааг бүрэн ойлгохгүй 
байснаа санадаг. Жил орчмын дараа тэр бидэнд 
илүү гайхшируулсан мэдээ дуулгаж, Сүмийн 
номлогчоор үйлчлэхээр шийдсэнээ хэлсэн. Энэ 
нь бид түүнийг хоёр жилийн турш харахгүй гэсэн 
үг байлаа. Аав, ээж хоёр энэ мэдээг тийм ч таатай 
хүлээж аваагүй ч ахынхаа шийдэмгий байдлыг 
харснаар би түүнийг болон гаргасан шийдвэрийг 
нь үнэхээр хүндлэх болсон.

Хэдэн сарын дараа Айваныг номлолдоо үйлчилж 
байхад би ангийнхаа хэдэн хүүхэдтэй хамт 
зугаалгаар явахаар төлөвлөх боломжтой болсон 
юм. Бид ахлах сургуулийнхаа хичээлийн жилийн 
төгсөлтөө тэмдэглэхээр хэдэн өдрийг далайн эрэг 
дээр өнгөрүүлэхийг хүссэн юм.

Би номлогч ахдаа бичсэн захиандаа зуны 
амралтынхаа төлөвлөгөөг дурдав. Тэрээр хариу 
захиандаа түүний үйлчилж байгаа хот бидний 
явах замд байгааг дурдсан байлаа. Би замд маань 
байгаа уг газраар дайрч, ахтайгаа уулзах нь сайхан 
санаа гэж бодов. Номлогчидтой гэр бүлийнхэн нь 
уулзаж болохгүй гэдгийг би хожим мэдсэн юм.

Би бүх зүйлийг зохицуулав. Би автобусанд 
суухдаа тэр сайхан нарлаг өдөр Айвантай хамт 
цагийг зугаатай өнгөрүүлэх тухай бодож байснаа 
санадаг. Бид хамтдаа өглөөний унд ууж, ярилцан, 
элсэн дээр тоглож, наранд биеэ шарж, цагийг 
үнэхээр мөн ч сайхан өнгөрүүлэх байлаа!

Автобусны буудал дээр ирэхэд Айван өөр 
нэгэн залуу эрэгтэйтэй хамт зогсож байхыг би 
харлаа. Тэр хоёр хоёулаа цагаан цамц өмсөж, 
зангиа зүүсэн байв. Намайг автобуснаас буун, 
түүнийг тэвэрсний дараа тэр надад хамтрагчаа 
танилцуулав. Би цаг үрэлгүйгээр ахдаа тэр өдрийн 
төлөвлөгөөгөө танилцуулсан ч Айваны цагийн 
хуваарийн талаар ямар ч мэдлэггүй байсан юм. 

Сүнслэг булчингаа хөгжүүлэх нь
ÄÀËÛÍ
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Тэрээр над руу харан инээмсэглээд, “Тэгэлгүй 
яахав! Гэхдээ бид эхлээд өөр хэдэн зүйл хийх 
хэрэгтэй. Чи бид хоёртой хамт явах уу?” гэв. 
Бидэнд дараа нь далайн эрэг дээр зугаацах 
хангалттай цаг гарна гэж бодоод, би зөвшөөрлөө.

Тэр өдөр би уг хотын гудамжаар ахтайгаа болон 
түүний хамтрагчтай 10 гаруй цаг хамт алхсан юм. 
Би өдөржингөө хүмүүс рүү харж инээмсэглэн, 
амьдралдаа хэзээ ч уулзаж байгаагүй хүмүүстэй 
танилцсан. Бид хүн бүртэй ярьж, танихгүй 
хүмүүсийн хаалгыг тогшиж, ахын болон түүний 
хамтрагчийн зааж байсан хүмүүсийнхээр очив.

Ингэж айлчилж байхдаа ах маань хамтрагчтайгаа 
хамт Есүс Христийн тухай болон авралын 
төлөвлөгөөний талаар заасан. Айван гэнэт 
дуугаа хурааснаа над руу хараад, зааж байгаа 
зүйлсийнх нь талаар юу бодож байгаагаа 
хуваалцахыг надаас эелдэг хүсэж, намайг 
цочирдуулав. Өрөөнд нам гүм болж, бүгд над руу 
харлаа. Би сандарч түгдрэн, Аврагчийн талаарх 
өөрийнхөө мэдрэмжийг арайхийн хуваалцав. 
Миний хуваалцсан зүйл зөв буруу байсныг 
би мэдээгүй. Ах минь миний хэлсэн зүйлсийг 
засаж залруулахын оронд намайг бодол санаа, 
мэдрэмжээ хуваалцсанд талархсан.

Хамтдаа өнгөрүүлсэн энэ хэдэн цагт ах 
хамтрагчтайгаа надад зориулан ганц ч хором 
хичээл заагаагүй ч би урьд өмнө нь түүнтэй 
ярилцаж байснаасаа илүү их мэдлэг олж авсан 
юм. Хүмүүсийг сүнслэг гэрлийг амьдралдаа 
хүлээн авах үед тэдний царай хэрхэн хувиран 
өөрчлөгддөгийг би харсан. Би тэдний зарим нь 
захиасуудаас итгэл найдварыг хэрхэн олж авахыг 
харсан бөгөөд өөрийгөө болон өөрийн хүслийг 
умартан, хүмүүст хэрхэн үйлчлэх талаар ойлгосон 
юм. Би “Хэн нэг нь Миний араас дагахыг хүсвэл 
тэр өөрийгөө үгүйсгэг”3 хэмээн Аврагчийн 
заасныг хийж байсан юм.

Эргээд бодоход, тэр өдөр ах минь надад итгэлээ 
үйлдэл болгох боломжийг өгснөөр миний итгэл 
өссөнийг би ойлгосон юм. Би судраас унших, 
заах хүн хайх, гэрчлэлээ хуваалцах, бусдад 
үйлчлэх гэх зэргээр итгэлээ хөгжүүлсэн. Бид тэр 
өдөр наранд биеэ шарж амжаагүй ч миний зүрх 
сэтгэл тэнгэрийн гэрлээр дүүргэгдсэн байсан. Би 

далайн эргийн ширхэг элсийг ч хараагүй боловч 
итгэл минь гичийн жижигхэн үрний ширхэг мэт 
ургахыг мэдэрсэн.4 Би нарлаг өдрийг жуулчин 
шиг өнгөрүүлээгүй ч гайхалтай туршлага олж 
авсан бөгөөд Сүмийн гишүүн ч болоогүй байж 
өөрийн мэдэлгүй номлогч болсон байв!

Ñүнслэг булчинг хөгжүүлэх боломжууд

Сайн мэдээ сэргээгдсэний ачаар бидэнд сүнслэг 
бэлгээ хөгжүүлэхэд маань Тэнгэрлэг Эцэг хэрхэн 
тусалдгийг бид ойлгох боломжтой. Тэрээр 
сүнслэг болон бие махбодын хичээл зүтгэл 
гаргуулахгүйгээр сүнслэг бэлгүүдийг зүгээр 
өгөхийн оронд тэдгээрийг хөгжүүлэх боломжийг 
бидэнд өгөх болно. Хэрэв бид Түүний Сүнстэй 
хамт байвал эдгээр боломжийг таньж мэдэн, 
үүнийхээ дагуу үйлдэж сурна.

Бид илүү тэвчээртэй байхыг эрэлхийлбэл хариуг 
нь хүлээнгээ үүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх 
хэрэгтэй гэдгээ олж мэднэ. Хэрэв бид хөршөө 
илүү их хайрлахыг хүсвэл сүм дээр ирсэн шинэ 
хүний дэргэд сууж, үүнийгээ хөгжүүлж чадна. 
Итгэл ч бас үүнтэй адил. Биднийг эргэлзэж эхлэх 
үед урагшлан явахын тулд Их Эзэний амлалтад 
итгэх итгэл хэрэгтэй. Ийм арга замаар бид сүнслэг 
булчингуудаа хөгжүүлж, тэдгээрийг амьдралынхаа 
хүч чадлын эх сурвалж болгон хөгжүүлдэг.

Энэ нь эхэндээ хүнд, бүр том сорилт бэрхшээл 
болж болно. Бошиглогч Моронайгаар дамжуулан 
өгсөн Их Эзэний дараах үгс өнөөдөр ч бидэнд 
хамаатай. Тэр “Мөн хэрэв хүмүүс надад ирэх 
аваас би тэдэнд өөрсдийнх нь сул доройг 
үзүүлэх болно. Тэд даруу байж болохын тулд 
би хүмүүст сул доройг өгдөг; мөн миний өмнө 
өөрсдийгөө даруусгадаг бүх хүмүүст миний ач 
ивээл хангалттай; учир нь хэрэв тэд миний өмнө 
өөрсдийгөө даруусгаж, мөн надад итгэлтэй байх 
аваас, тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь 
хүчирхэг болгож өгнө”5 хэмээн айлдсан.

Надтай сайн мэдээг хуваалцахын зэрэгцээ намайг 
үүний дагуу амьдарч, сул талаа олж харахад шууд 
бусаар урьсан ах Айвандаа би талархдаг. Тэрээр 
надад Аврагчийн адил алхаж, эрэлхийлж, биднийг 
хайрладгийн адил хайрлах Эзэний “Ирээд, Намайг 
дага”6 хэмээх урилгыг хүлээн авахад тусалсан 
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юм. Тэрхүү номлогчийн туршлагаасаа хойш хэдэн 
сарын дараа би баптисм хүртэж, өөрөө номлолд 
үйлчлэхээр шийдсэн.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны урилгыг хүлээн 
авч, илүү сүнслэг үйл ажиллагаа хэрэгтэй байгаа 
булчингуудаа тодорхойлж, тэдгээрийг дасгал хийж 
хөгжүүлснээр Аврагч руу зорин ирцгээе.7 Энэ 
нь ойрын зайны гэхээс илүү холын зайны гүйлт 
тул тэдгээр чухал сүнслэг булчинг хөгжүүлдэг 
жижиг боловч тогтмол хийх ёстой сүнслэг үйл 
ажиллагаануудаа бүү мартаарай. Хэрэв бид 
итгэлээ хөгжүүлэхийг хүсэж байвал итгэлийг 
шаарддаг зүйлсийг хийцгээе.

Бид хайраар дүүрэн Бурханы хүүхдүүд гэдгийг 
би гэрчилж байна. Түүний Хүү Есүс Христ 
бидэнд хайртай. Тэрээр энэ дэлхийд бидэнд зам 
заахаар ирсэн бөгөөд бидэнд найдвар өгөхийн 
тулд Өөрийн хүслээр амиа өгсөн. Аврагч биднийг 

Өөрийнх нь төгс жишээг даган, Түүнд болон 
Түүний Цагаатгалд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, 
адислагдсан бүхий л сүнслэг бэлгээ өргөжүүлэхэд 
урьдаг. Тэр бол зам мөн. Би өөрийн энэ гэрчлэлийг 
Есүс Христийн нэрээр хэллээ, амен. 
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Есүс	Христ	Өөрийн	дуу	хоолой,	Өөрийн	нэрээр	
хоньдоо	дууддаг.	Тэрээр	биднийг	эрж	хайн	
цуглуулдаг	ба	хэрхэн	хайраар	тунхаглахыг	
заадаг.

Хүндэт ах, эгч нар 
аа, та бүхэн нойроо 
хулжих үед хонь тоолж 
байсан уу? Хөвсгөр 
зөөлөн хоньдыг хашаа 
даван харайх болгонд 
та: 1, 2, 3, … 245, 246, 
… 657, 658, … гэж 
тоолоод л.1

Миний хувьд хонь 
тоолоход нойр 

хүрдэггүй. Аль нэг хонио төөрөх вий эсвэл алдах 
вий гэж санаа зовоод, миний нойр хүрдэггүй.

Хожим хаан болсон хоньчин хүүтэй хамт бид 
дараах зүйлийг тунхагладаг.

“Эзэн бол миний хоньчин, Надад дутах зүйл үгүй.
Ургамал ногоот бэлчээрт Тэр намайг хэвтүүлж, 
Усны дөлгөөн тийш Тэр намайг хөтлөн
Амин сэтгэлийг минь Тэр сэргээдэг.”2

Христийн амилсны энэ 
баяраар бид Бурханы Хурга 
болох Сайн Хоньчиныг 
мөн алдаршуулдаг. Түүний 
бурханлаг цол хэргэмүүдээс 
аль нь ч үүнээс илүү нандин 
бөгөөд хүчирхэг байдаггүй. 
Аврагч өөрийгөө Сайн 
Хоньчин гэж нэрлэснээс 
мөн Түүнийг Бурханы 
Хурга хэмээх бошиглолын 
гэрчлэлүүдээс бид их 
зүйлийг мэдэж авдаг. Хэн 
Сайн Хоньчиноос илүү хайрт 

хургануудаа нэг бүрчлэн сайн асарч халамжлах 
билээ дээ? Хэн Бурханы Хурганаас илүү бидний 
Сайн Хоньчин байж чадах билээ? Эдгээр үүрэг, 
бэлгэдэл бол хүчирхэг магтаал юм.

“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын 
ганц Хүүгээ өгсөн” бөгөөд Бурханы Цорын Ганц 
Хүү Эцэгтээ дуулгавартай байхыг хүссэн тул амиа 
өгсөн.3 “Сайн хоньчин нь Би байгаа юм. Сайн 
хоньчин хоньдынхоо төлөө амиа өгдөг”4 хэмээн 
Есүс гэрчилдэг. Амиа өгөх болон амиа буцааж 
авах хүч Есүст бий.5 Аврагч маань Сайн Хоньчин 
бөгөөд Бурханы Хурганы хувьд Эцэгтэйгээ 
нэгдэн, биднийг өвөрмөц байдлаар адисалдаг.

Сайн Хоньчины хувьд Есүс Христ Өөрийн дуу 
хоолой, Өөрийн нэрээр хоньдоо дууддаг. Тэрээр 
биднийг эрж хайн цуглуулдаг ба хэрхэн хайраар 
тунхаглахыг заадаг. Тэрээр биднийг Өөрийн дуу 
хоолой, Өөрийн нэрээр дууддагаас эхлүүлэн, энэ 
гурван сэдвийг авч үзье.

Нэгдүгээрт, Сайн Хоньчин маань “өөрийн хоньдыг 
нэрээр нь дуудаж … Хоньд дууг нь таньдаг.”6 
Мөн “Христийн нэр болох өөрийнхөө нэрээр та 
нарыг тэр дууддаг.”7 Есүс Христийг дагах үнэн 
хүсэлтэйгээр эрэлхийлэх аваас сайныг үйлдэх, 
Бурханыг хайрлах мөн Түүнд үйлчлэх сүнслэг 
нөлөөлөл бидэнд ирдэг.8 Бид суралцан, тунгаан 
бодож, залбирч, ариун ёслолын болон ариун 
сүмийн гэрээнүүдээ тогтмол шинэчилж мөн 
бусдыг Түүний сайн мэдээ, ёслолуудыг хүлээн 
авахад урихдаа Түүний дуу хоолойг сонсдог.

Өнөө үед ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
сэргээгдсэн Сүмийг Есүс Христийн илчилсэн 
буюу Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм гэдэг нэрээр нь дуудахыг 
бидэнд зөвлөсөн.9 Их Эзэн “Та нар юу ч үйлдсэн, 
үүнийгээ миний	нэрээр	үйлдэх болно; тиймийн 
тул та нар сүмийг миний	нэрээр	нэрлэх болно; мөн 
тэрбээр миний тусын тулд сүмийг адислахын тулд 

Бурханы Хурга, Сайн Хоньчин
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ
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та нар миний	нэрээр	Эцэгт хандах болно”10 хэмээн 
хэлсэн. Дэлхий даяар бид зүрх сэтгэлдээ мөн гэр 
орондоо Есүс Христийн нэрээр Эцэгийг дууддаг. 
Гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн байдалд 
шүтэн бишрэх, сайн мэдээнээс суралцах, гэр 
бүлийн ач тустай үйл ажиллагаануудад оролцох 
гэх мэт өгөөмөр адислалд нь талархдаг.

Хоёрдугаарт, Сайн Хоньчин маань биднийг эрж 
хайн, Өөрийн сүрэгт цуглуулдаг. Тэрээр “Зуун 
хоньтой байтал нэг нь алдагдахад ерөн есөн хонио 
бэлчээрт орхин, алдагдсан нэгийг	нь	олтлоо	араас 
нь явахгүй хүн та нарт байна уу?”11 гэж асуудаг.

Аврагч маань ерэн есэд нь ч тэр, нэгд нь ч 
тэр нэгэн зэрэг тусламжийн гараа сунгадаг. 
Бид тохинуулахдаа алдагдсан нэг хүний араас 
гунигладаг хэдий ч тэвчээртэй, гуйвшгүй байсан 
ерөн есийг олж хардаг. Их Эзэн маань биднийг 
дэлхийн дөрвөн зүгээс, 13 аль ч газраас олж, 
авардаг.12 Тэрээр биднийг ариун гэрээгээр мөн 
Түүний цагаатгагч цусаар цуглуулдаг.14

Аврагч маань Шинэ Гэрээний үед амьдарч байсан 
дагалдагчдадаа “Энэ хашаан дахь хоньдоос өөр 
хоньд Надад бий”15 гэж хэлсэн. Америк тивд 
Лихайн гэрээний хүүхдүүдэд “Та нар миний 
хоньд”16 хэмээн амилсан Их Эзэн гэрчилсэн. Мөн 
Есүс Түүний дуу хоолойг сонсох өөр хоньд байх 
болно17 гэж хэлсэн. Есүс Христийн дуу хоолойг 
гэрчлэх өөр нэгэн гэрээ болсон Мормоны Ном 
байгаа нь ямар агуу адислал вэ!

Есүс Христ Өөрийнх нь дуу хоолойг сонсдог, 18 
зарлигуудыг нь дагадаг бүх хүнийг хүлээн авахад 
Сүмийг урьдаг. Христийн сургаалд усаар болон 
Ариун Сүнс, галаар үйлдэх баптисм багтдаг.19 
“Хэрэв Бурханы Хурга, ариун тэрээр, бүх зөв 
шударгыг гүйцэлдүүлэхийн тулд усаар баптисм 
хүртэх хэрэгтэй байсан аваас, Ай тэгвэл, ариун 
бус бид, баптисм хүртэх нь хичнээн илүү хэрэгтэй 
билээ, тийм ээ, бүр усаар шүү!”20 гэж Нифай 
асуусан.

Өнөөдөр Аврагч маань биднийг юу хийж байгаа, 
ямар хүн болж байгаагаараа бусдыг Түүнд ирж, 
дагахад урьдаг байгаасай гэж хүсдэг. Та бүхэн 
бүх гэр бүлийг үе үеэр нь адислах авралын 
нандин ёслолууд хийгддэг Бурханы ариун сүмд 

ирж, Түүнтэй гэрээнд орж, холбогдон, эдгэрч, 
хайрыг олж улмаар хөшигний хоёр талд Израилыг 
цуглуул.21

Гуравдугаарт, “Израилын Хоньчины”22 хувьд 
Есүс Христ хайраар тохинуулах жишээг Израил 
дахь хоньчдод үзүүлсэн. Их Эзэн Симон Петрээс 
асуусны адил биднээс Түүнийг хайрладаг уу гэж 
асуухдаа Аврагч маань “Хургуудыг минь тэжээ. 
… Хоньдыг минь тэжээ. … Хоньдыг минь тэжээ”23 
гэж гуйсан. Их Эзэн Түүний хоньчид хонь, 
хургануудыг тэжээх үед сүрэг нь “цаашид айхгүй, 
түгшихгүй, хэн ч үгүй болохгүй” гэж амласан.24

Израил дахь хоньчид унтаж, 25 хонио төөрүүлж, 
тараахгүй, 26 өөр өөрсдийн мөрөө хөөхгүй 
байхыг27 Сайн Хоньчин маань сануулдаг. 
Бурханы хоньчид эвдэрснийг эвлэрүүлэн, эдгээн, 
хүчирхэгжүүлж, бутарсныг буцаан авчирч, 
гээгдсэнийг хайдаг.28
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Их Эзэн бас хөлсний хүмүүсийг “хоньдод санаа 
тавьдаггүй”29 мөн “хонины арьс нөмрөн та нарт 
ирэх хуурамч бошиглогчид … дотор нь улангассан 
чононууд байдаг”30 гэж анхааруулсан.

Сайн Хоньчин маань биднийг хувийн ёс 
суртахууны сонгох эрхээ зорилго, итгэлтэй 
ашиглах үед баясдаг. Түүний сүргийн хүмүүс 
Аврагчийн цагаатгах золиост талархаж, Түүн 
рүү хардаг. Бид хүлцэнгүй бас сохроор эсвэл 
“ичимхий доройдоо” биш, харин бүх зүрх сэтгэл, 
оюун бодлоороо Бурханаа болон хөршөө хайрлаж, 
нэг нэгнийхээ хүнд ачаанаас үүрэлцэж, баяр 
баясгаланд нь баясахыг хүссэн болохоор Түүнийг 
дагах гэрээг байгуулсан. Христ Өөрийн хүслийг 
Эцэгийн таалалд сайн дураараа нийцүүлсэн 
шиг бид ч гэсэн Түүний нэрийг өөрсөд дээрээ 
хүндэтгэлтэй хүлээн авдаг. Бурханы бүх хүүхдийг 
цуглуулан, тохинуулах Түүний ажилд нэгдэхдээ 
баяртай байгаагаа бид эрэлхийлэх хэрэгтэй.

Ах, эгч нар аа, Есүс Христ бол бидний төгс Сайн 
Хоньчин билээ. Учир нь Есүс Христ Өөрийн 
амийг хоньдынхоо төлөө өгч, одоо алдар суутай 
амилсан учраас Тэр мөн Бурханы төгс Хурга юм.31

Бурханы тахилын Хурганы талаар анхнаасаа 
зөгнөн хэлсэн байдаг. Тэнгэр элч Адамд тахил нь 
“ач ивээл хийгээд үнэнээр дүүрэн болох Эцэгийн 
Төрсөн Ганцын золиослолтой төстэй” болохоор 
бид “наманчилж, үүрд мөнхөд Хүүгийн нэрээр 
Бурханыг дуудах ёстой”32 гэж хэлсэн.

Дэлхийн бүх үндэстний төлөө гэрээт 
адислалуудыг хийсэн Эцэг Абрахам төрсөн хүүгээ 
өргөл болгон өгөх ямар байхыг өөрийн биеэр 
мэдэрсэн.

“Исаак эцэг Абрахамдаа хандан, — Аав минь ээ! 
гэхэд тэрээр — Хүү минь, би энд байна гэсэнд 
Исаак — Хар даа, гал мод хоёр энд байна. Харин 
… хурга нь хаана байна вэ? гэхэд

Абрахам — Хүү минь, шатаалт тахилдаа зориулж 
Бурхан хургаар хангана гэ[жээ].”33

Төлөөлөгчид хийгээд бошиглогчид Бурханы 
Хурганд урьдчилан өгсөн үүрэг даалгаврыг зөгнөн 
харж баяссан. Хуучин дэлхийн Иохан, Шинэ 

дэлхийн Нифай “Бурханы Хургыг”34 “тийм ээ, бүр 
Мөнхийн Эцэгийн Хүүг ... дэлхийн гэтэлгэгч”35 
гэж гэрчилсэн.

Христийн цагаатгах золиосын талаар Абинадай 
“Бид бүгд хонь лугаа адил, төөрч одсон; бид нэг 
бүрээрээ өөрийн замыг хөөж одсон; мөн бид 
бүгд өөрсдийн [алдсуудыг] Их Эзэн түүний дээр 
үүрүүлэх болно”36 гэж гэрчилсэн. Алма Бурханы 
Хүүгийн агуу хийгээд эцсийн золиосыг “тэд 
бүгдээс илүү чухал нэгэн зүйл буй” гэж нэрлэжээ. 
Алма “Бурханы Хурганд итгэлтэй байж”; “ирэгтүн 
мөн бүү эмээ”37 хэмээн урамшуулсан.

Нэгэн дотнын найз маань Есүс Христийн 
Цагаатгалын талаарх нандин гэрчлэлээ хэрхэн 
олж авснаа хуваалцсан юм. Тэр өсөх насандаа 
нүгэл үргэлж агуу гэсгээлийг авчирдаг бөгөөд 
үүнийг бид ганцаараа үүрдэг гэдэгт итгэж өсжээ. 
Тэр бурханлаг уучлал байдаг эсэхийг ойлгохын 
тулд Бурханаас гуйсан. Тэр бас Есүс Христ 
наманчилдаг хүмүүсийг хэрхэн уучилдгийг мөн 
нигүүлсэл шударга ёсны шаардлагыг хэрхэн 
хангадгийг мэдэхээр залбирч байв.

Нэгэн өдөр сүнслэг байдлын хувьд түүнийг 
өөрчилсөн үйл явдлаар залбирлынх нь хариу 
ирсэн юм. Нэг бачимдсан залуу хүнсний 
дэлгүүрээс хоёр тортой хулгайлсан хүнс барьсаар 
гүйж гарлаа. Түүнийг хөдөлгөөн ихтэй гудамж 
руу гүйхэд дэлгүүрийн менежер хойноос нь хөөн, 
барьж аваад, хашгичин, зодож эхлэв. Найз маань 
айж сандарсан эрийг хулгайч гэж бодохын оронд 
гэнэт түүнийг асар ихээр өрөвдөж хайрласан юм. 
Тэр айлгүйгээр эсвэл өөрийн аюулгүй байдлыг 
бодолгүйгээр хэрэлдэж байсан хоёр эр рүү алхан 
очжээ. Тэрээр өөрийн эрхгүй “Би хүнснийх 
нь мөнгийг төлье. Наад залуугаа явуулчих. Би 
мөнгийг нь төлчихье” гэж хэлсэн байв.

Ариун Сүнсээр өдөөгдөн, өмнө нь хэзээ ч мэдэрч 
байгаагүй хайраар бялхсан найз минь “Би тэр 
эрд тусалж, аврахыг л хамгийн их хүсэж байсан” 
гэж хэлсэн юм. Найз маань Есүс Христийг болон 
Түүний Цагаатгалыг буюу цэвэр бөгөөд төгс 
хайраар Есүс Христ өөрийнх нь Аврагч, Гэтэлгэгч 
болохоор хэрхэн мөн яагаад Өөрийн хүслээр 
золиос хийхэд бэлэн байсныг мөн Түүнийг яагаад 
Аврагчаа болгохыг хүсдгээ ойлгож эхэлсэн гэдгээ 
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зорилгын төвд байдаг. Тэрээр биднийг Өөрийн 
зүрхэнд тээж явна хэмээн амласан.

Хүндэт ах, эгч нар аа, бид “Хурганы мөн Бурханы 
даруу дагалдагчид”42 байж, магадгүй хэзээ нэгэн 
цагт Хурганы амийн номонд нэрсээ бичүүлж, 43 
Түүний дууг дуулж, 44 оройн зоогонд нь уригдах45 
хүсэлтэй байх болтугай.

Хоньчин болоод Хурганы хувиар Тэрээр 
“Гэтэлгэгчийнх нь ... [таны] агуу их хийгээд 
жинхэнэ хоньчны ... тэрхүү үнэн мэдлэгт”46 
дахин ирээрэй хэмээн дууддаг. Тэр бас ”түүний 
ач ивээлээр [бид] Христээр төгс [болж] болно”47 
хэмээн амладаг.

Энэ Христийн амилсны баяраар бид Түүнийг
“Хурга ... Алдар ба магтаалыг авбал зохистой!”48

“Хосанна, Бурхан Хурга хоёр!”49 хэмээн магтан 
дуулдаг.

хэлж билээ.38

Бид ийн дуулдагт гайхах зүйлгүй.
Харагтун,	Сайн	Хоньчин	хайж	байна,	
Төөрсөн	хургануудаа	хайж,	
Тэднийг	хөөр	баяртайгаар	авчирч
Цаглашгүй	үнээр	аварлаа.39

Бурханы Хурганы хувиар Аврагч маань бидний 
ганцаардаж, үл ойшоогдон, шийдэмгий бус, 
айдастай байгааг мэдэрдэг. Нифай үзэгдлээр 
Бурханы Хурганы хүч чадал “Хурганы сүмийн 
гэгээнтнүүдийн дээр … Их Эзэний гэрээ 
байгуулсан хүмүүс дээр [буухыг],” хэдийгээр 
“газрын гадаргуугаар нэг тархсан ... тэд ялгуусан 
алдар суунд зөв шударга байдал хийгээд Бурханы 
хүчээр зэвсэглэсэн бай[хыг]”40 харсан байна.

Энэхүү найдвар, тайтгарлын амлалтад бидний цаг 
үе ч гэсэн ордог.

Та гэр бүл, сургууль, ажлын байр, орон нутагтаа 
цорын ганц Сүмийн гишүүн үү? Танай салбар 
заримдаа жижигхэн эсвэл тусгаарлагдмал юм шиг 
санагддаг уу? Та хэлийг нь эсвэл ёс заншлыг нь 
мэдэхгүй шинэ газар луу нүүж байсан уу? Таны 
амьдралд өөрчлөлт гарч, хэзээ ч боломжтой гэж 
бодож байгаагүй зүйлтэйгээ одоо нүүр тулгарч 
байна уу? Аврагч маань биднийг хэн ч байсан, 
ямар ч нөхцөлд байсан бай “Тэр хоньчины ёсоор 
сүргээ хариулж, мутартаа хургануудаа цуглуулан 
энгэртээ тэврээд, хөхүүлийг нь зөөлөн хөтөлнө”41 
гэдэг Исаиагийн үгсээр тайтгаруулдаг.

Ах, эгч нар аа, Сайн Хоньчин маань Өөрийн дуу 
хоолой, Өөрийн нэрээр биднийг дууддаг. Тэрээр 
Өөрийн хүмүүсийг эрж хайн, цуглуулж, тэдэн 
дээр очдог. Тэрээр амьд бошиглогчдоороо мөн 
бидний хүн нэг бүрээр дамжуулан бүх хүнийг 
Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээний бүрэн байдалд 
амар амгалан, зорилго, эдгэрэл, баяр баясгаланг 
мөн гэрээт замыг олоход урьдаг. Жишээлбэл, 
Тэр Израилын хоньчдод Өөрийнх нь хайраар 
тохинуулахыг заадаг.

Бурханы Хурганы хувьд Түүний тэнгэрлэг 
үүргийг төлөөлөгч, бошиглогчид урьдаас зөгнөж, 
үүнд нь баяссан. Түүний хязгааргүй, мөнхийн 
Цагаатгал аз жаргалын төлөвлөгөө, бүтээлтийн 
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Түүнчлэн бидний төгс Сайн Хоньчин, Бурханы 
төгс Хурга, Түүний тухай би гэрчилж байна. 
Тэрээр биднийг нэрээр маань дууддаг. Түүний нэр 
болох ариун Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Биднийг	Есүс	Христийн	сэргээгдсэн	сайн	
мэдээнээс	суралцаж	мөн	хайрлах	хувь	хүний	
үүрэг	хариуцлагаа	биелүүлэхээр	хичээх	үед	зохих	
адислалууд	ирнэ.

Сүүлийн үеийн 
Ерөнхий чуулгануудад 
зарлагдсан олон 
өөрчлөлтөөс харахад 
Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн хөтөлбөр, 
үйл ажиллагаа аль 
болох гэр оронд 
төвлөрсөн, Сүмээс 
дэмжсэн байдлаар 

явагддаг болж байгаа билээ. Ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон бидэнд зөвлөн, “Өөр олон зүйл болох 
болно. … Витаминуудаа ууж, хангалттай амарч ав. 
Сүмийн ирээдүй гайхалтай сайхан байх болно”1 
гэж хэлсэн.

Би Их Эзэний Сүмд гарч буй эдгээр өөрчлөлтийн 
хэд хэдэн гол үр дагаварыг биднийг хамтдаа авч 
үзэхэд Ариун Сүнсийг туслахыг урин, үүний 
төлөө залбирч байна.

Ãэр оронд төвлөрсөн, Ñүмээс дэмжсэн нөхцөл 
байдалд сайн мэдээнээс суралцах нь

Ахлагч Крэйг К.Кристэнсэн саяхан болж 
өнгөрсөн санваарын удирдлагын чуулганд 
надтай хамт оролцож, гэр оронд төвлөрсөн, 
Сүмээс дэмжсэн зарчмыг онцлохдоо хоёр энгийн 
асуултыг ашигласан юм. Тэрээр биднийг ням 
гарагт Сүмийн цуглаануудын дараа гэртээ хариад, 
“Та нар Аврагч, Түүний сайн мэдээний талаар 
юуг өнөөдөр Сүмд ойлгож мэдсэн бэ?” гэж 

асуухынхаа оронд Сүмийн цуглаанууд дээрээ “Та 
нар Аврагч, Түүний сайн мэдээний талаар юуг 
энэ долоо хоногт гэртээ ойлгож мэдсэн бэ?” гэж 
асуухыг зөвлөсөн. Хүндэтгэлийн өдрийг зохих 
ёсоор сахих явдал, хичээлийн шинэ хөтөлбөр, 
цуглааны өөрчлөгдсөн хуваарь зэрэг нь бүгдээрээ 
бидэнд сайн мэдээг гэр орон, сүмийн аль алинд нь 
суралцахад тусалдаг.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүн бүр Их Эзэний сургаалаас 
суралцаж, тэдгээрийн дагуу амьдрах мөн зохих 
эрх мэдлээр авралын болон өргөмжлөлийн 
ёслолыг хүлээн авах хувь хүний үүрэг 
хариуцлагатай. Үнэнч шавь нар болж, зоригтой 
тэвчдэг байхын тулд бидний мэдвэл зохих болон 
хийх шаардлагатай бүх зүйлийг байгууллагын 
хувьд зааж эсвэл хэлж өгнө хэмээн бид Сүмд 
найдах ёсгүй.2 Харин сурах ёстой зүйлдээ 
суралцан, амьдрах ёстойгоороо амьдарч, 
Багшийнхаа хүссэн тийм хүмүүс болох нь бидний 
хувийн үүрэг хариуцлага юм. Бидний гэр орон бол 
суралцаж, дагаж амьдарч, өөрсдийгөө хөгжүүлэх 
анхдагч орчин билээ.

Хүүхэд байхдаа Иосеф Смит гэр бүлийнхнээсээ 
Бурханы талаар мэдэж авсан. Өөрийнхөө талаарх 
Бурханы хүслийг олж мэдэх хичээл зүтгэл нь 
Иосефыг Христийн олон өөр шашнаас үнэнийг 
эрж хайн, судруудыг хичээнгүйлэн тунгаан бодож, 
Бурханд чин сэтгэлээсээ залбирахад хүргэжээ. 
Залуу Иосеф Смит Бурханыг Хүүтэйгээ хамт 
үзэгдсэний дараа Ариун ойн цоорхойгоос тэр 
даруй гэртээ эргэж ирээд, хамгийн түрүүнд 
ээжтэйгээ ярилцсан байдаг. Түүнийг “пийшин 
налан зогсож байтал ээж [нь түүнээс] юу болсныг 
асуув. ‘Зүгээр ээ, бүх юм сайн—би дажгүй ээ’ 
хэмээн [Иосеф] хариулав. Тэгээд [тэр] ээждээ, ‘би 
өөрөө мэдэж авлаа’ хэмээн хариулав.”3 Иосефын 

Хэрэгтэй юм болгоныг олж авахад 
бэлтгэгдсэн байх нь
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туршлага бидний хүн нэг бүрийн даган дуурайх 
ёстой, суралцах хүчирхэг загварыг өгдөг. Бид ч 
бас өөрсдөө бүх зүйлийг мэдэж авах хэрэгтэй.

Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний ерөнхий 
зорилго бол Өөрийнх нь хүүхдүүд Өөртэй нь илүү 
адил болох явдал юм. Иймээс, Тэрээр бидэнд 
өсөж хөгжин, ахиж дэвших боломжийг олгодог. 
Үнэнийг мэдэж авч, түүний дагуу амьдрах бидний 
амлалт нь “үймээн самуунд байх, ”4 илүү их 
төөрөлдөж, ёс бус болсон дэлхий дээр улам чухал 
болсоор байгаа юм. Бид зүгээр л Сүмийн цуглаанд 
оролцож, хөтөлбөрүүдэд хамрагдсанаар биднийг 
“тэр цөвүүн өдөрт, эсэргүүцэх”5 чадвартай болгох 
сүнслэг сэнхрэл болоод хамгаалалтыг бүгдийг нь 
хүлээн авна гэж найдаж болохгүй.

“Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ хайр, зөв шударга 
байдлаар өсгөн хүмүүжүүлэх нандин үүрэгтэй 
юм.”6 Сүнслэгээр урамшуулагдсан Сүмийн 
удирдагч, багш нар, үйл ажиллагаанууд нь 
сүнслэгээр өсөж хөгжих хувийн болоод гэр 
бүлийн хичээл зүтгэлд тусалдаг. Хэдийгээр бид 
бүгдэд гэрээний зам дээрээ урагш зүтгэхэд маань 
тусламж хэрэгтэй ч сүнслэг хүч чадал, тэсвэр 
хатуужлыг хөгжүүлэх үндсэн үүрэг хариуцлага 
бидний хүн нэг бүрд оногдсон.

Бошиглогч Лихайн хүү Нифай аавынхаа 
амьдралын модны үзэгдлээс ойлгож ухаарсан 
зүйлсийг Ариун Сүнсний хүчээр өөрөө харж, 
сонсож, мэдэж авахыг хэрхэн хүссэнийг 
санацгаая. Нифайд өсвөр насанд нь “буянт 
сайн эцэг эх[ийнх нь]”7 үлгэр жишээ болон 
заавар хэрэгтэй байсан нь тодорхой бөгөөд тэр 
тэдгээрээр адислагдсан билээ. Гэсэн ч Иосеф 
Смитийн адил тэрээр өөрөө суралцаж, мэдэж 
авахыг хүссэн.

Хэрвээ Есүс Христийн тухай болон Түүний 
сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар таны эсвэл 
миний мэддэг бүх зүйл бусад хүний бидэнд заасан 
юм уу хэлсэн зүйл байдаг бол Түүний, Түүний 
хожмын үеийн сүр жавхлант ажлын талаарх 
бидний гэрчлэлийн суурь элсэн дээр баригдсан 
гэсэн үг юм.8 Бид бусад хүний, тэр тусмаа 
хайрладаг, итгэж найддаг хүмүүсийнхээ сайн 
мэдээний гэрэл, мэдлэг дээр л тулгуурлаж эсвэл 
түүнээс нь зээлээд байж болохгүй.

Бошиглогч Иосеф Смит заахдаа “биднийг энэ 
дэлхийд ирэхэд Бурханы төлөвлөгөө ямар үүрэг 
гүйцэтгэсэн, бидний ирэлтийн зорилго юу 
болохыг”9 хожмын үеийн гэгээнтэн бүр өөрөө 
өөрсдөө ойлгох хэрэгтэй гэсэн.

“Хүмүүн Бурхантай болон тэнгэр элчүүдтэй 
ирээдүйд хэрхэн харилцах талаар Адамын үеэс 
хойш бичигдсэн бүхнийг бид уншиж, ойлгож 
чадлаа гэхэд маш бага зүйлийг мэдэх болно. 
Бусдын туршлагыг эсвэл тэдэндөгөгдсөн 
илчлэлтийг унших нь бидний нөхцөл болон 
Бурхантай жинхэнэ ёсоор харилцах тухай бүрэн 
ойлголтыг бидэнд өгч чадахгүй. Эдгээр	зүйлийн	
тухай	мэдлэгийг	зөвхөн	дээр	зорилгын	төлөө	бий	
болгосон	Бурханы	ёслолуудаар	дамжуулан	олж	
авч	чадна.”10

Хувь хүн, гэр бүлүүдийг энэхүү агуу сүнслэг 
зорилгыг биелүүлэх боломжтой болгох нь 
цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үеийн энэ 
тодорхой цаг үед Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн хөтөлбөр, үйл 
ажиллагаанууд гэр оронд илүү их төвлөрсөн, 
Сүмээс дэмжсэн байдлаар явагддаг болж 
байгаагийн нэг үндсэн шалтгаан юм.

Ãэр оронд төвлөрсөн, Ñүмээс дэмжсэн суралцах 
хөтөлбөрийн үр дүн

Сайн мэдээнээс суралцах явдал нь гэр оронд 
илүү их төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн байхын цөөн 
энгийн үр дүнг би товч дурдъя.

Номлогчийг бэлтгэх анхдагч төв нь бидний гэр 
орон бөгөөд хоёрдогч төвүүд нь Прово, Манила, 
Мехикод болон бусад газарт байрладаг. Бидэнд 
хамгийн сургамжтай Ням гаргийн ангиуд нь гэр 
орондоо хувиараа болон гэр бүлээрээ суралцах 
явдал байдаг бөгөөд тус нэмэр болох хоёрдогч 
Ням гаргийн ангиуд нь цуглааны байруудад маань 
болдог.

Одоо гэр оронд маань гэр бүлийн түүхийн төв 
байдаг болсон. Гэр бүлийн түүхийн судалгааны 
ажилд маань зориулсан нэмэлт дэмжлэг манай 
цуглааны байруудад бий.
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Ариун сүмийн бэлтгэлийн үндсэн чухал ангиуд 
гэр оронд маань болдог. Ариун сүмийн бэлтгэлийн 
чухал боловч хоёрдогч ангиуд цуглааны байруудад 
маань үе үе явагдаж болно.

Бид гэр орноо ариун өргөө болгон, “ариун газрууд 
дээр зогсо[ж]”11 чадах газар болгох нь хожмын энэ 
өдрүүдэд зайлшгүй чухал. Гэр оронд төвлөрсөн, 
Сүмээс дэмжсэн сайн мэдээнээс суралцах 
хөтөлбөр нь өнөөдөр бидний сүнслэг хүч чадалд 
болон хамгаалалтад чухал байгаагийн адил 
ирээдүйд бүр илүү чухал болох болно.

Ãэр оронд төвлөрсөн, Ñүмээс дэмжсэн суралцах 
хөтөлбөр ба ариун сүмийн бэлтгэл

“Гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн” зарчим 
нь Их Эзэний өргөөнд ариун нандин ёслол, 
гэрээнүүдийг хүлээн авах хувь хүний бэлтгэл, 
зохистой байдалд хэрхэн хамаарах талаар бодож 
үзээрэй.

Чухамдаа, ариун сүмийн бэлтгэл гэр оронд маань 
хамгийн үр дүнтэй хийгддэг. Гэвч Сүмийн олон 
гишүүн ариун сүмийн гадна байхдаа ариун сүм 
доторх туршлагынхаа талаар юуг яривал зохих, 
зохихгүйг сайн мэддэггүй.

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон энэ тодорхой бус 
байдлын шалтгааныг ийн тайлбарласан.

“Ариун сүм бол ариун газар бөгөөд ариун 
сүмд явагддаг ёслолууд нь ариун нандин шинж 
чанартай. Үүний ариун нандин байдлаас 
шалтгаалан бид заримдаа үр хүүхэд, ач зээ нартаа 
ариун сүмийн талаар ямар нэг зүйлийг хэлэхдээ 
наазгай ханддаг.

Үүнээс болж олон хүн ариун сүмд орох чин 
хүслээ нэмэгдүүлдэггүй эсвэл ариун сүмд орсон 
ч тэднийг байгуулах гэж буй гэрээ, хүлээх үүрэг 
хариуцлагад нь бэлтгэх мэдлэг мэдээлэл багатай 
ордог.

Зохих	ойлголт	эсвэл	мэдээлэл	нь өсвөр үеийнхнийг 
маань ариун сүмд ороход хэмжээлшгүй ихээр 
тусалж, … [мөн] Абрахамын нэгэн адил 
санваарын өөрсдийн адислалуудаа эрэлхийлэх 
хүслийг тэдний дотор бадраах болно гэдэгт би 

итгэдэг.”12

Ерөнхийлөгч Бэнсоны онцолсон тэрхүү зохих 
ойлголтыг олж авахад бидэнд хоёр үндсэн 
удирдамж тусалж чадна.

Удирдамж #1. Бид	Их	Эзэнд	хайртай	учраас	
Түүний	ариун	өргөөний	талаар	үргэлж	бишрэл	
хүндэтгэлтэй	ярих	хэрэгтэй.	Бид	ариун	сүмийн	
ёслолуудаар	хүлээн	авсан	гэрээнүүдтэй	холбогдох	
тодорхой	бэлгэдлүүдийг	бусдад	хэлэх	эсвэл	
дүрслэх	ёсгүй.	Мөн	илчлэхгүй	хэмээн	ариун	сүмд	
онцгойлон	амласан	ариун	нандин	мэдээллийн	
талаар	ярилцаж	болохгүй.

Удирдамж #2. Ариун	сүм	бол	Их	Эзэний	өргөө	
юм.	Ариун	сүмд	байгаа	бүх	зүйл	биднийг	Аврагч,	
Есүс	Христ	рүү	маань	чиглүүлдэг.	Бид	ариун	
сүмийн	ёслол,	гэрээнүүдийн	үндсэн	зорилгууд,	
холбогдох	сургаал,	зарчмуудын	талаар	ярилцаж	
болно.

Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр (1907–1995): 
“Ариун сүмд мэдэрдэг сүнслэг мэдрэмжүүдээ 
хүүхдүүдтэйгээ хуваалцдаг байцгаая. Их Эзэний 
өргөөний зорилгын тухай хэлж болох зүйлсээ 
хүүхдүүддээ илүү чин сэтгэлээсээ мөн чөлөөтэй 
заая”13 хэмээн зөвлөсөн.

Бошиглогч Иосеф Смитээс ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон хүртэлх бүх үеийн Сүмийн удирдагчид 
ариун сүмийн ёслол, гэрээнүүдийн сургаалын 
зорилгын талаар маш их заасаар ирсэн.14 
Тосолгооны ёслолууд болон хишиг хүртэх, 
гэрлэх, бусад лацдан холбох ёслолын талаар 
суралцахад маань туслах хэвлэмэл, аудио, видео 
болон бусад хэлбэрийн эх сурвалжуудын баялаг 
сан хөмрөг бий.15 Дуулгавартай байдлын болон 
золиосын хууль мөн сайн мэдээний болон ариун 
явдлын хууль, түүнчлэн бүхнээ зориулах хуулийг 
сахихын тулд гэрээнүүдийг хүлээн авч, сахиснаар 
Аврагчийг дагах тухай мэдээлэл бас байдаг.16 
Сүмийн бүх гишүүн temples.churchofjesuschrist.org 
вэбсайтад байгаа гайхалтай сайн материалуудыг 
мэддэг болох хэрэгтэй.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон ариун сүмийн 
ёслолуудын ариун нандин мөн чанар, ариун 
сүмийн талаар Сүмээс гаргаж буй зөв, зохистой, 
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нийтэд хүртээлтэй үнэт мэдээллийн хоорондох 
чухал тэнцвэртэй байдлыг онцолсон байдаг. 
“Гишүүдэд … Судруудын удирдамжаас ариун 
сүмтэй холбоотой ‘тослох, тос түрхэх, ’ ‘гэрээ, 
’ ‘золиослол, ’ ‘ариун сүм’ зэрэг тайлбар 
хэсгүүдийг уншихыг би зөвлөж байна. Бас та нар 
Гэтлэл 26–29-р бүлэг, Леви 8-р бүлгийг уншихыг 
хүсэж болох юм. Хуучин Гэрээ, Агуу Үнэт Сувд 
дахь Мосе болон Абрахам номуудад ариун сүмийн 
ажил болон ёслолууд эрт дээр үеэс эхлэлтэй, 
урт удаан хугацаанд оршиж байгааг тэмдэглэсэн 
байдаг”17 хэмээн тэрээр зөвлөсөн.
 

Тэгэхээр танай хүү эсвэл охин “Ариун сүмд 
сонин хувцас өмсдөг гэж сургуулийн маань хэн 
нэгэн надад хэлсэн. Үнэн юм уу?” гэж асуулаа 
гэж төсөөлье. “Sacred Temple Clothing” гэдэг 
богино хэмжээний дүрс бичлэг temples.churchofje-
suschrist.org вэбсайтад байгаа. Энэ гайхалтай 
эх сурвалжид эрт дээр үеэс эмэгтэй, эрэгтэй 
хүмүүс ариун нандин хөгжим, залбирлын өөр өөр 
хэлбэрүүд, шашны бэлгэдэл бүхий хувцас, үйл 
хөдлөл, зан үйлийг Бурханд үнэнч гэдгээ дотоод 
сэтгэлээсээ илэрхийлэхдээ ашигладаг байсан 

гэж тайлбарладаг. Тиймээс, энэ дүрс бичлэг гэх 
мэт гайхалтай эх сурвалжуудаар болон үндсэн 
зааварчилгаагаар дамжуулан ариун сүмийн агуу 
адислалуудад гэр орондоо төвлөрч бэлтгэхийг 
Сүмээс дэмждэг юм. Хэрэгтэй их мэдээлэл танд 
нээлттэй байгаа.18

Бид Их Эзэний Сүнсний номхон дөлгөөн 
байдалд алхахыг хичээх үедээ19 ариун сүмийн 
ариун нандин ёслол, гэрээнүүдийн талаар юуг 
ярилцах нь зохистой, зохисгүй талаар зайлшгүй 
тэнцвэрт байдлыг ойлгож, үүнийг гэр орондоо бий 
болгохоор адислагдах болно.

Àмлалт ба гэрчлэл

Та нарын зарим нь сайн мэдээнээс суралцах 
явдал гэр оронд төвлөрч, Сүмээс дэмжсэн байж 
чадах эсэхэд эргэлздэг байж магадгүй. Та гэрээсээ 
ганцаараа Сүмийн гишүүн юм уу хань ижил тань 
дэмждэггүй эсвэл ганц бие эцэг эсвэл эх байж 
болно. Эсвэл та ганц бие юм уу гэр бүлээсээ 
салсан хожмын үеийн гэгээнтний хувьд ганцаараа 
амьдардаг байж болно. Тиймээс, танд эдгээр 
зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар асуух зүйлс 
байгаа байх. Бие биен рүүгээ хараад, “Бид үүнийг 
хийж чадах уу?” гэж асууж байгаа эхнэр, нөхрийн 
аль нэг нь та байж болох юм.

Тийм ээ, та үүнийг хийж чадна! Үүнийг хийх 
боломж олгох адислалууд таны амьдралд ирэх 
төдийгүй, илт тодорхой байх болно гэдгийг би 
амлаж байна. Хаалга нээгдэж, гэрэл тусах болно. 
Таны чадавх хичээнгүй, тэвчээртэй, шаргуу 
байхаар өсөн нэмэгдэх болно.

Биднийг Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн 
мэдээнээс суралцаж мөн хайрлах хувь хүний 
үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхээр хичээх үед зохих 
адислалууд ирнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Бид 
“хэрэгтэй юм болгоныг олж авахад” үнэхээр 
бэлтгэгдэж чадна.20 Би үүнийг Их Эзэн Есүс 
Христийн ариун нэрээр амлаж мөн гэрчилж 
байна, амен. 
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Бид	Их	Эзэнийг	тэвчээртэйгээр	хүлээж	байхад	
хүртэл	зарим	адислал	тэр	даруй	бидэнд	ирдэг.

Хэдэн жилийн өмнө 
таван настай хүү маань 
над дээр ирээд “Аав 
аа, би нэг зүйлийг олж 
мэдлээ. Таны хувьд 
удахгүй гэдэг нь миний 
хувьд маш удаан цаг 
хугацаа юм байна 
гэдгийг би ойлголоо” 
гэж хэлсэн юм.

Их Эзэний эсвэл 
Түүний үйлчлэгчдийн хэлдэг “Үүнээс олон бус 
өдрийн дараа” эсвэл “Тэрхүү цаг тийм ч холгүй 
болжээ” гэх мэт үгс нь амьдрах хугацаа эсвэл 
түүнээс ч урт гэсэн утгатай байж болдог.1 Түүний 
цаг хугацаа ихэвчлэн биднийхээс өөр байдаг. 
Тэвчээр бол чухал зүйл. Үүнгүйгээр бид амьдрал 
болон аврал руу хөтөлдөг Бурханд итгэх итгэлийг 
хөгжүүлж бас харуулж ч чадахгүй. Гэхдээ 
өнөөдрийн миний захиас бол бид Их Эзэнийг 
тэвчээртэйгээр хүлээж байхад хүртэл зарим 
адислал тэр даруй бидэнд ирдэг тухай юм.

Алма болон түүний хүмүүс леменчүүдэд 
олзлогдсон байх үедээ чөлөөлөгдөхийн тулд 
залбирсан билээ. Тэд тэр даруй чөлөөлөгдөөгүй 
боловч тэд чөлөөлөгдөхийг тэвчээртэйгээр хүлээж 
байх үедээ Их Эзэн Өөрийнхөө сайн сайхныг тэр 
даруй өгсөн тодорхой адислалуудаараа үзүүлсэн. 
Тэрээр леменчүүдийн зүрх сэтгэлийг тэр даруй 
зөөлрүүлсэн бөгөөд ингэснээр леменчүүд тэднийг 
алаагүй. Тэрээр түүнчлэн Алмагийн хүмүүсийг 
хүчирхэгжүүлж, тэдний ачааг хөнгөлсөн.2 Тэд 
эцэстээ чөлөөлөгдөн, Зарахемла руу аялсан бөгөөд 
алмайрч гайхширсан сонсогчидтой өөрсдийн 
туршлагыг хуваалцжээ. Зарахемлагийн хүмүүс 
гайхширч, “Бурханы	эн	тэргүүний	сайн	сайхны	

талаар мөн Алмаг болон түүний ах дүүсийг … 
боолчлолоос чөлөөлсөн түүний хүчний тухай 
бодохдоо, тэд дуу хоолойгоо өргөн мөн Бурханд 
талархал илэрхийлэв.”3

Бурханы эн тэргүүний сайн сайхан Түүний нэрийг 
үнэн хүсэлтэйгээр, бүх зүрх сэтгэлээрээ дууддаг 
хэн бүхэнд ирдэг. Үүнд чөлөөлөгдөлт нь маш хол, 
зовлон зүдгүүр нь уртассан, бүр нэмэгдсэн мэт 
санагдах үед чин сэтгэлээсээ залбирдаг хүмүүс 
багтдаг.

Залуу бошиглогч яг л ийм байсан ба тэрээр 
чийгтэй хүйтэн гянданд зовж, бараг л үхэх 
шахахынхаа алдад “Ай Бурхан минь, та хаана 
байна вэ? …Таны гар хичнээн удаан хүлцэн 
тэвчих юм бэ…? Тийм ээ, Ай Их Эзэн минь, 
хичнээн удаан…?”4 гэж залбирсан. Хариуд нь, Их 
Эзэн Иосефыг тэр даруй чөлөөлөөгүй ч тэр даруй 
амар амгаланг ярьсан.5

Бурхан түүнчлэн эцсийн чөлөөлөлтөд итгэж 
найдах эн тэргүүний найдварыг өгдөг.6 Юу ч 
болсон бай мөн хаана ч байсан хамаагүй, Христэд 
мөн Христээр дамжин найдвар үргэлж бидний 
өмнө тод гэрэлтдэг.7 Найдвар тэр даруй бидний 
өмнө байх болно.

Үүнээс гадна, “Энэрэл	хайр	минь	чамаас 
салахгүй”8 хэмээн Тэрээр амласан.

Юу юунаас ч илүү, Бурханы хайр бол эн 
тэргүүний юм. Юу ч “бидний Эзэн Христ 
Есүсийн доторх Бурханы хайраас биднийг салгаж 
чадахгүй”9 гэдгийг би Паулын хамт гэрчилж 
байна. Хэдийгээр хийсэн нүгэл маань Түүний 
Сүнснээс биднийг хэсэг хугацаагаар салгадаг ч 
гэсэн энэ нь Түүний тэнгэрлэг эцэгийн хайрын 
өөрчлөгдөшгүй, эн тэргүүний байдлаас биднийг 
салгаж чадахгүй.

Бурханы эн тэргүүний сайн сайхан
ÄÀËÛÍ
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Эдгээр нь “тэрээр [биднийг] тэр даруй 
адисалдаг”10 зарим арга зам юм. Одоо эдгээр 
зарчмыг амьдралд ойр болгохын тулд би хоёр 
хүний туршлагаас та нартай хуваалцах бөгөөд энэ 
хүмүүсийн амьдрал Бурханы эн тэргүүний сайн 
сайхны гэрчлэл болдог.

Эмили өсвөр наснаасаа эхлээд мансууруулах 
бодис хэрэглэдэг байжээ. Туршилт нь зуршил, 
зуршил нь эцэстээ донтолт болж, хэдийгээр үе 
үе сайжирдаг ч энэ нь түүнийг олон жилийн 
турш зовоодог байж. Эмили ялангуяа эхнэр, ээж 
болсныхоо дараа өөрийнхөө энэ асуудлыг тун 
сайтар нуусан байв.

Түүний чөлөөлөлтийн эхлэл огтхон ч чөлөөлөлт 
мэт санагдаагүй аж. Нэгэн удаа Эмили эрүүл 
мэндийн үзлэгт орж байснаа гэнэт хэвтэн 
эмчлүүлэхээр түргэний тэргээр эмнэлэгт 
хүргэгджээ. Хүүхдүүдээсээ болон нөхрөөсөө мөн 
гэрээсээ холдоно гэж бодсон тэрээр сандарч эхлэв.

Тэр орой хүйтэн, харанхуй өрөөнд ганцаархнаа 
байхдаа Эмили орондоо атиралдан хэвтээд, 
цурхиран уйлжээ. Түүний бодох чадвар багассаар 
эцэстээ сэтгэлийн түгшүүр, айдаст автаж, түнэр 
харанхуй өрөөг нь болон түүний бодгалийг 
дарангуйлах үед Эмили үнэндээ тэр шөнө үхнэ 
гэж боджээ. Гав ганцаархнаа.

Ийм цөхөрсөн нөхцөл байдалд орсон Эмили 
хүчээ шавхан, арай ядан орноос өнхөрч 
буугаад, өвдөглөн суулаа. Эмили өмнө нь зарим 
залбирлуудад нь илэрдэг байсан ямар нэгэн 
дүр эсгэх явдалгүйгээр Их Эзэнд өөрийнхөө 
амьдралыг бүрэн дүүрэн даатган, “Бурхан минь, 
Та надад хэрэгтэй байна. Надад туслаач. Би 
ганцаараа байхыг хүсэхгүй байна. Энэ шөнийг 
давахад надад туслаач” хэмээн аминчлан гуйжээ.

Хуучны Петрт үйлдсэн шиг, Есүс тэр даруй гараа 
сунган, түүний живж буй бодгалиас зууран авав.11 
Эмилид гайхалтай тайвшрал, зориг, баталгаа, 
хайрын мэдрэмж төрөв. Өрөө нь хүйтэн байхаа 
больж, тэрээр ганцаараа биш төдийгүй 14 
наснаасаа хойш анх удаа Эмили бүх зүйл зүгээр 
байх болно гэдгийг мэдэж авчээ. Эмили “Бурханы 
хувьд сэрсэн”12 ба тайван амгалан унтжээ. “Хэрэв 
та нар наманчилж зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй 

аваас, гэтэлгэлийн агуу их төлөвлөгөө тэр даруй 
та нарт үйлчлэх болно”13 гэдгийг бид ийнхүү харж 
байна.
 

Эмилигийн эдгэрэлд болон эцсийн чөлөөлөлтөд 
шаардагдсан олон сарын эмчилгээ, сургалт, 
зөвлөгөөний урт хугацааны турш Түүний сайн 
сайхан Эмилиг дэмжиж, заримдаа өргөж байсан 
билээ. Мөн уг сайн сайхан нь түүнийг нөхөр, 
хүүхдүүдтэйгээ ариун сүмд орж, хамтдаа үүрд 
лацдан холбогдох үед хамт байсаар байсан. 
Зарахемлагийн хүмүүсийн нэгэн адил, Эмили 
өөрийг нь боолчлолоос чөлөөлсөн Бурханы эн 
тэргүүний сайн сайхны тухай болон хүчний 
талаар эргэцүүлэн бодохдоо талархдаг.

Одоо, өөр нэгэн зоригтой итгэгчийн амьдралаас 
хуваалцъя. 2013 оны 12-р сарын 27-нд Алишиа 
Шрёдер гэрт нь гэнэт ирсэн дотнын найзууд болох 
Шон, Шарла Чилкот нарыг баяр хөөртэй угтан 
авав. Шон Алишиагийн бишоп байсан бөгөөд 
өөрийнхөө гар утсыг түүнд өгөөд, чин сэтгэлээсээ 
“Алишиа, бид чамд хайртай. Чи энэ хүнтэй ярих 
хэрэгтэй” гэж хэлжээ.

Алишиагийн нөхөр Марио утасны цаана байв. 
Нөхөр нь алслагдсан газар хүүхдүүдийнхээ 
заримтай нь хүсэн хүлээсэн цасны моторт 
чаргатай аялал хийж байсан бөгөөд тэнд 
аймшигтай осол болсон байлаа. Марио маш хүнд 
гэмтсэн ба тэдний 10 настай хүү Калэб нь нас 
барсан байв. Марио Алишиад Калэбын үхлийн 
талаар уйлан байж дуулгахад тэрээр бидний 
цөөхөн хэдэн хүн л мэдэх гэнэтийн цочролд орсон 
юм. Энэ нь түүнийг унахад хүргэсэн. Асар их 
зовлон шаналлаасаа болж Алишиа хөдөлж ч бас 
ярьж ч чадахгүй болсон байв.
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Бишоп, Чилкот эгч хоёр хурдхан түүнийг 
түшиж аваад өргөв. Тэд уйлалдан, хамтдаа хэсэг 
хугацаанд тун их гашууджээ. Тэгээд бишоп 
Чилкот Алишиад адислал санал болгосон байна.

Дараа нь болсон зүйлийг Есүс Христийн 
Цагаатгал, Бурханы эн тэргүүний сайн сайхны 
тухай ойлголтгүйгээр ухаарах боломжгүй. 
Бишоп Чилкот Алишиагийн толгой дээр гараа 
зөөлхөн тавиад, чичирсэн хоолойгоор ярьж эхлэв. 
Алишиад Бурхан Өөрөө ярьж байгаа мэт санагдан, 
хоёрхон зүйлийг л сонссон ажээ. Эхлээд, тэрээр 
Алишиа Сюзан Шрёдер хэмээх өөрийнхөө нэрийг 
сонссон. Дараа нь, Бүхнийг Чадагч Бурханы 
эрх мэдлийг урин дуудаж байгааг сонссон. Яг 
тэр үед, түүний нэрийг болон Бурханы хүчийг 
дурдах төдийд Алишиа дүрсэлж ч чадахааргүй 
амар амгалан, хайр, тайтгарлыг мэдэрснээс гадна, 
яагаад ч юм баяр	баяслаар дүүрсэн байна. Мөн 
энэ мэдрэмж нь түүнд мэдрэгдсээр байв.

Мэдээж, одоо Алишиа, Марио хоёр болон тэдний 
гэр бүл Калэбыг үгүйлэн санаж, гашуудсан 
хэвээрээ байгаа. Энэ үнэхээр хэцүү! Намайг 
түүнтэй ярих болгонд Алишиагийн нүдэнд 
нулимс дүүрч, бяцхан хүүдээ ямар их хайртайгаа 
мөн хэчнээн их санадаг тухайгаа хэлдэг. Агуу 
Чөлөөлөгч түүнийг хамгийн их шаналж, цөхөрч 
байх үед эхлээд Өөрийнхөө эн тэргүүний сайн 
сайхнаар дэмжин тэтгэж, зовлон бэрхшээлээ 
туулахад нь хэрхэн тусалсан мөн үргэлжлүүлэн 
“үүнээс олон бус өдрийн дараа” тохиох гайхалтай 
дахин уулзалтын гэгээлэг найдварыг өгсөн тухай 
нүдэндээ нулимстайгаар ярьдаг.

Амьдралын туршлага заримдаа Эмили, Алишиа 
нарт ирсэн тусламжийг хүлээн авах эсвэл таних 
эсвэл хадгалж үлдэхийг ярвигтай болгодог 
эргэлзээ, хүндрэл бэрхшээл үүсгэдэг гэдгийг 
би ойлгодог. Би иймэрхүү цаг үеүдийг үзсэн. 
Иймэрхүү үед бид хамгаалагддаг нь Бурханы 
эн тэргүүний сайн сайхны жинхэнэ ба хүчирхэг 

илэрхийлэл гэдгийг би гэрчилж байна. Эртний 
Израил өдрөөс өдөрт “тэднийг хамгаалсан мөнхүү 
тэр Бурханаар”14 эцэстээ чөлөөлөгдсөн гэдгийг 
сана.

Есүс Христ бол Агуу Чөлөөлөгч бөгөөд хэрвээ 
та нар Түүнд үнэн хүсэлтэйгээр, бүх зүрх 
сэтгэлээсээ хандвал Тэрээр амьдрал, баяр баяслыг 
тань багасгах юм уу устгахаар заналхийлдэг 
бүх зүйлээс та нарыг чөлөөлөх болно гэдгийг би 
Түүний нэрээр амлан, гэрчилж байна. Тэрхүү 
чөлөөлөлт та нарын хүсэж байгаагаас удаан, 
магадгүй нэг насны амьдрал эсвэл түүнээс ч 
урт хугацаанд ирж магадгүй. Тиймээс, эцсийн 
чөлөөлөлтийн өдөр хүртэл та нарыг тайтгаруулж, 
зоригжуулж, найдвар өгч мөн та нарыг дэмжиж, 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд би Бурханы	эн	
тэргүүний	сайн	сайхныг	Есүс Христийн нэрээр 
магтаж мөн гэрчилж байна, амен. 
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Бид	Есүс	Христийн	сайн	мэдээний	дагуу	
амьдарч,	Аврагчийн	Цагаатгалаас	зууран	
барьж,	итгэлтэйгээр	урагшлах	үедээ	чөтгөрийн	
башир	арга,	заль	мэхийн	эсрэг	хамгаалагддаг.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
чуулган өндөрлөх 
дөхөж байгаа энэхүү 
агшинд би өнгөрсөн 
хоёр өдрийн турш 
индэр дээрээс өгөгдсөн 
зөвлөгөө, үнэн, 
илчлэлтийн төлөө 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
талархал өргөж байна. 
Бурханы ариун үгийг 
ярихаар дуудагдсан 
Бурханы үйлчлэгчид 

бидэнд заалаа. Их Эзэн хожмын үеийн илчлэлтээр 
бидэнд “миний өөрийн дуу хоолой байна уу, эсвэл 
миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, энэ нь 
яг адил”1 хэмээн сануулсан билээ.

Гэгээнтнүүдээс бүрдсэн энэхүү нүсэр цугларалтыг 
харахдаа мөн дэлхий даяар Ерөнхий чуулганыг 
үзэж буй гишүүдийг төсөөлөн бодохдоо би Есүс 
Христийн цовдлогдсоныхоо дараа нифайчууд дээр 
айлчилсан Мормоны Номон дахь цугларалтын 
тухай бодлоо. Тэрээр тэдэнд сайн мэдээг заан, 
дараа нь “та нар гэр гэртээ харьцгаа, мөн миний 
хэлсэн зүйлсийг эргэцүүлж, мөн, та нар ойлгож … 
болохын тулд миний нэрээр Эцэгээс асуу”2 хэмээн 
тэднийг урамшуулсан.

“Та нар гэр гэртээ харьцгаа, мөн … эргэцүүл” 
гэдэг нь энэхүү ариун нандин орчинд 
бошиглогчдын болон Сүмийн удирдагчдын хэлсэн 
үгсийг зүрх сэтгэлдээ оруулах дараагийн алхам 
юм. Чөтгөр “хүмүүний үрсийн зүрхэнд улангасч, 
мөн сайн болох түүний эсрэг тэднийг уурлуулан 

өдөөх”3 болно хэмээн бошиглогдсон энэ цагт 
Христэд төвлөрсөн гэр орон нь дэлхий дээрх 
Бурханы хаант улсын цайз юм.

Хүн төрөлхтөн түүхийн туршид дайснаасаа 
хамгаалагдахын тулд цайз барьж ирсэн түүхтэй. 
Ихэнхдээ тэдгээр цайз нь отож буй дайралт, 
заналхийллээс сэрэмжлүүлдэг бошиглогчтой адил 
харуулыг байрлуулдаг манааны цамхагтай байдаг.

Юта дахь анхдагчдын 
үед миний элэнц 
эцэг Томас Расбанд 
болон түүний гэр бүл 
Ютагийн үзэсгэлэнтэй 
Васатч уулан дахь 
Хибэр Валлэй рүү 
ирсэн анхны оршин 
суугчид дунд байсан 
юм.

1859 онд элэнц 
эцэг маань Хибер 
бэхлэлтийг барихад 
тусалсан. Энэ нь 
улиас модноос гарган авсан дүнзийг нэг нэгэнд 
нь налуулан байрлуулж, бэхлэлтийн гадна талыг 
босгосон энгийн бүтэцтэй байв. Мөн тэрхүү 
том ханан дотор дүнзэн байшингуудыг барьсан 
байлаа. Энэхүү бэхлэлт нь анхдагч гэр бүлүүдийг 
суурьшиж, Их Эзэнийг шүтэн бишрэх үед нь 
аюулгүй байдлаар хангаж байв.
 

Бидний хувьд ч мөн адил юм. Бидний гэр орон 
бол дэлхийн хилэнцийн эсрэг цайз билээ. Бид 
гэр орондоо Христийн зарлигуудыг дагаж 
суран, судруудыг судалж, хамтдаа залбиран, 
нэг нэгэндээ гэрээний зам дээр үлдэхэд нь 
тусалснаар Христэд ирдэг. Ирээд,	Намайг	дага	
хөтөлбөрөөр дамжуулан гэр орондоо хувиараа 

Сүнслэг байдал болоод хамгаалалтынхаа төлөө 
цайз босго
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болон гэр бүлээрээ суралцахад төвлөрч байгаа 
нь “хөрвөлтөө гүнзгийрүүлэн, Есүс Христтэй 
илүү адил болоход туслах”4 зорилготой. Үүнийг 
хийснээр бид зүрх сэтгэл хийгээд бодгалиа 
Бурхантай нийцүүлж, Паулын нэрлэснээр “шинэ 
бүтээл”5 болох болно. Дайсны дайралтыг сөрөн 
зогсож, үүнээс зайлсхийхийн тулд бидэнд тэрхүү 
хүч чадал хэрэгтэй.

Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээс урган гардаг 
үнэн сүсэг бишрэлээр амьдарснаар биднийг 
үнэн рүү хөтөлж, Их Эзэний адислалуудыг авах 
зохистой байхад урамшуулан, Бурхан амьд бөгөөд 
биднийг хайрладаг гэдгийг гэрчилдэг Ариун 
Сүнсний амар тайван оршихуйг мэдрэх болно. 
Эдгээр бүхий л зүйл гэр орны маань цайзан дотор 
өрнөдөг юм. Гэхдээ бидний гэр орон дахь хүч 
чадал нь үүний доторх хүн нэг бүрийн сүнслэг 
хүч чадлаас хамааралтай байдаг гэдгийг санаарай.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Ирэх өдрүүдэд 
Ариун Сүнсний заан чиглүүлж, удирдаж, 
тайтгаруулах, байнга хамт байх нөлөөгүйгээр 
сүнслэгээр оршин тогтнох боломжгүй байх 
болно”6 хэмээн заасан. Тэрээр өнөө үеийн Их 
Эзэний амьд бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчийн 
хувьд мөн Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм хэмээх цайзны цамхаг дээрх 
харуулын хувьд дайсны довтолгоог урьдчилан 
хардаг.

Ах, эгч нар аа, бид хүмүүний бодгалийн төлөө 
Сатантай дайтаж байна. Фронтын шугам нь энэ 
дэлхийн өмнөх амьдралд тавигдсан. Сатан бас 
түүнчлэн Тэнгэр дэх Эцэгийн маань хүүхдүүдийн 
гуравны нэг нь Түүний өргөмжлөлийн амлалтаас 
татгалзсан билээ. Тэр цагаас хойш дайсны 

үйлчлэгчид Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг 
сонгодог итгэлт сүнснүүдийн эсрэг дайтсаар 
байна.

Сатан өөрийнх нь өдрүүд тоотойг мөн өөрт нь 
хугацаа бага үлдсэнийг мэддэг. Тэр зальжин, арга 
мэхтэй ч ялагдах болно. Гэхдээ бидний нэг бүрийн 
бодгалийг хүсэх түүний дайн ширүүсэж байна.

Бид өөрсдийгөө хамгаалахын тулд өөрсдийн 
бодгалийн төлөө сүнслэг байдлын болоод 
хамгаалалтын цайз буюу хилэнцэт нэгний нэвтэрч 
үл чадах цайзыг барих ёстой.

Сатан биднийг хамгаалалтаа бууруулж, сэтгэлээр 
унан, найдвараа алдах үед оюун санаа, зүрх 
сэтгэл рүү гэтэн ордог зальжин хорт могой юм. 
Тэр зусардалтаар, амар хялбар, тайван байдлын 
амлалтаар эсвээс сэтгэлээр унасан үед түр зуурын 
аз жаргалыг мэдрүүлэх зэргээр биднийг уруу 
татдаг. Тэр бардамнал, эелдэг бус байдал, шударга 
бус байдал, зөрчилдөөн, ёс бус байдлыг зөвтгөдөг 
бөгөөд бид яваандаа “мэдрэхээс өнгөрсөн”7 
байдалд орж болдог ба Сүнс биднийг орхин 
явдаг. “Мөн чөтгөр тийн тэдний бодгалийг хуурч, 
мөн тэднийг болгоомжтойгоор там уруу удирдах 
болно.”8

Харин үүний эсрэгээр, бид дараахтай адил үгсээр 
Бурханыг магтан дуулах үедээ Сүнсийг маш 
хүчтэйгээр мэдэрдэг:

Халдашгүй	бат	цайз	Бурхан	маань
Хазайшгүй	цамхаг	билээ.
Хүнд	бэрхийг	чадагч	Бурхан	юм.
Хэцүү	үед	туслагч	билээ.9

Бид сүнслэг хүч чадлын цайз барих үедээ дайсны 
довтолгооноос зайлсхийж, түүн рүү нуруугаа 
харуулан, Сүнсний амар тайванг мэдэрч чадна. 
Цөлд уруу татагдахдаа “Миний араас зайл, Сатан 
аа!”10 хэмээн хэлсэн Их Эзэн Аврагчийнхаа үлгэр 
жишээг бид дагаж чадна. Бид үүнийг хэрхэн 
хийхээ амьдралын туршлагаар олж мэдэх ёстой.

Ийм зөв шударга зорилго нь Мормоны Номон 
дахь нэгэн түүх дээр тодорхой дүрслэгдсэн. 
Ахмад Моронай зальжин, цусанд дурладаг, 
хүч эрх мэдлийн төлөө үхэн хатан гүйдэг 
Амаликаягийн эсрэг дайралтад нифайчуудыг 
бэлтгэж байв. Моронай нифайчуудыг “Их Эзэн 
Бурханыхаа төлөө амьдарч болохын тулд, мөн 
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тэд дайснуудаар нь Христийнхний хөдөлгөөн гэж 
нэрлэгдсэн түүнийгээ хадгалж болохын тулд”11 
тэднийг хамгаалахаар бэхлэлт босгожээ. Моронай 
“Христийн итгэлд гуйвшгүй хүн байв, ”12 мөн 
“Бурханы зарлигуудыг дагахад, … мөн алдсыг 
эсэргүүцэхэд”13 үнэнч байв.

Леменчүүд байлдахаар ирээд, нифайчуудын 
бэлтгэлтэй байдалд гайхаж цочирдон, ялагдсан 
байдаг. Нифайчууд “Их Эзэн Бурхандаа, тэднийг 
дайснуудынх нь гараас чөлөөлсөн түүний 
зүйрлэшгүй хүчний учир” талархал илэрхийлэв.”14 
Тэд гадна талдаа хамгаалалтын цайз босгосон ба 
дотор талдаа бодгалийнхаа гүнд Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх итгэлийг бий болгосон байлаа.

Бид “энэ агуу ажлыг гүйцэлдүүлэхэд Бурханы 
мутар дахь зэмсгүүд”15 болж болохын тулд энэ 
хэцүү цагт ямар ямар арга замаар өөрсдийгөө 
бэхжүүлэх вэ? Судруудад хандацгаая.

Бид дуулгавартай. Их Эзэн эцэг Лихайд хөвгүүдээ 
Иерусалим руу буцаан, “ялтсуудыг эрэлхийлж, 
мөн аглаг буйд уруу нааш авчирвал зохино”16 
хэмээн зарлигласан. Лихай асуулт асуугаагүй. 
Яагаад эсвэл яаж гэж эргэлзээгүй. Нифай ч мөн 
адил эргэлзээгүй бөгөөд “би явж бас Их Эзэний 
зарлиг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно”17 
хэмээн хариулсан.

Бид Нифайн адил дуулгавартай байх хүслээр 
үйлддэг үү? Аль эсвэл итгэлгүй байдал нь эцэстээ 
Их Эзэнээс нүүр буруулахад хүргэсэн Нифайн 
ах нартай адил Бурханы зарлигуудад эргэлзэх 
хандлагатай байдаг уу? “Зүрх сэтгэлийн … цэвэр 
ариун байдалд”18 суурилсан дуулгавартай байдал 
нь Их Эзэний биднээс хүсдэг тэр л зүйл юм.

Израилчуудыг амлагдсан нутаг руу удирдахаар 
бэлтгэж байх үед нь Иошуад “Тууштай бөгөөд 
зоригтой бай! Бүү цочирд, бүү шантар. Хаа явсан 
газарт чинь чиний Бурхан ЭЗЭН чамтай хамт байх 
болно”19 хэмээн хэлсэн Их Эзэнд бид итгэдэг. 
Иошуа эдгээр үгэнд итгэн, хүмүүст “Өөрсдийгөө 
ариусгацгаа. Учир нь маргааш ЭЗЭН та нарын 
дунд гайхамшигт зүйлсийг хийх болно”20 
гэж зөвлөжээ. Их Эзэн Иордан голыг хувааж, 
израилчуудын цөлд 40 жил хэрэн тэнүүчилсэн нь 
ийн өндөрлөсөн.

Бид Мормоны Номын бошиглогч Абинадайн 
адил үнэний төлөө зогсдог. Баривчлагдаад, 
Хаан Ноа, түүний ёс бус санваартнуудын өмнө 
авчрагдсан Абинадай Арван Зарлигийг зааж, 
Христ “хүмүүний үрсийн дунд доош ирэх 
болно, мөн өөрийн хүмүүсийг гэтэлгэх болно”21 
хэмээн хүчирхэгээр тунхагласан. Абинадай 
тийн гүн гүнзгий итгэлээр “Ай Бурхан минь, 
бодгалийг минь хүлээн аваач”22 хэмээн тунхаглан, 
“шатаагдаж үхэхийн зовлонг амссан.”23

 

Бид ариун ёслолоос хүртэн, ариун сүмд шүтэн 
биширснээр гэрээнүүд байгуулж, гэрээнүүдээ 
шинэчилдэг. Ариун ёслол нь ням гаргийн шүтлэг 
бишрэлийн хамгийн чухал хэсэг бөгөөд тэнд 
бид “түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт 
байлгах”24 амлалтыг хүлээн авдаг. Энэхүү ариун 
нандин ёслолоор дамжуулан бид Есүс Христийн 
нэрийг өөрсөд дээрээ авах мөн Түүнийг дагах, 
энэхүү бурханлаг ажилд Түүнтэй адил үүрэг 
хариуцлагаа гүйцэтгэх амлалт өгдөг. Ариун 
сүмд бид “дэлхийн зүйлүүдийг хойш тавьж”25 
Их Эзэний оршихуйг мөн Түүний ер бусын 
амар амгаланг мэдэрдэг. Бид өвөг дээдэс, гэр 
бүлийнхэндээ мөн Эцэгийн оршихуй дахь мөнх 
амьдралд санаа сэтгэлээ төвлөрүүлж чадна. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон саяхан Ромд байхдаа “энэ 
ариун сүмээс ирэх сайн сайхан нь тоолж баршгүй 
арвин байх болно”26 хэмээн хэлсэнд гайхах зүйл 
үгүй билээ.

Бид хийж буй бүхий л зүйлдээ шударга байх 
ёстой. Бид ялган таних чадвар, сахилга батыг 
хөгжүүлэх шаардлагатай ба ингэснээр аль нь 
зөв, аль нь буруу болох тухайд байнга эргэлзэх 
шаардлагагүй. Бид эртний Сүмийн Төлөөлөгч 
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Петрийн “Эрүүл ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. 
Та нарын өрсөлдөгч болох чөтгөр нь хэн нэгнийг 
залгихаар хайж буй архирах арслан мэт гэтэн 
явдаг”27 гэх үгсийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авах 
хэрэгтэй.

Бид цайз бэхлэлтээ хичээнгүйлэн 
хүчирхэгжүүлснээр Есүс Христтэй адил болж, 
өөрсдийн бодгалийг Түүгээр хамгаалуулсан, 
Түүний үнэнч шавь нар болдог.

Есүс Христийн тухай гэрчлэл тань таны хувийн 
цайз мөн бодгалийн хамгаалалт юм. Элэнц эцэг 
маань бусад анхдагчийн хамт “холбогдох”28 хүртэл 
нь мөн хамгаалагдах хүртлээ дүнз моднуудыг 
нэг нэгээр нь суурилуулснаар Хибер бэхлэлтийг 
босгосон. Бидний гэрчлэл ч үүнтэй адил. Ариун 
Сүнс “сэтгэлийн гүнд үнэнийг”29 заан, бодгальтай 
маань ярих үед бид Түүнээс гэрчийг нэг нэгээр нь 
хүлээн авдаг. Бид Есүс Христийн сайн мэдээний 
дагуу амьдарч, Аврагчийн Цагаатгалаас зууран 
барьж, айдастайгаар бус итгэлтэйгээр урагшлах 
үедээ чөтгөрийн башир арга, заль мэхийн эсрэг 
хамгаалагддаг. Гэрчлэл маань биднийг тэнгэртэй 
холбодог ба бид “бүх зүйлийн үнэнээр”30 
адислагддаг. Мөн цайз анхдагчдыг хамгаалсны 
адил бид Аврагчийн хайрын мутраар аюулгүй 
хүрээлэгддэг.

Бошиглогч Ифер “Иймийн тул, Бурханд итгэдэг 
хэн боловч, илүү сайн дэлхийд, тийм ээ, Бурханы 
баруун гар талд байх нэгэн байрны төлөө лавтайяа 
найдаж болох, уг найдвар нь итгэлээр ирж, 
хүмүүсийн бодгальд зангуу болдог, тэр нь тэднийг 
тууштай мөн хөдөлшгүй сайн үйлээр үргэлж 
дүүрэн, бас Бурханыг алдаршуулахад удирдагдах 
болгодог”31 хэмээн заажээ.

Хайрт ах, эгч нар аа, Их Эзэнд болон Түүний сайн 
мэдээнд итгэх итгэлээр урагшлах адислалыг би та 
бүхний дээр үлдээж байна. Бүдчиж яваа нэгнийг 
түшиж дэмжин, өөрсдөдөө байгаа Сүнсний 
хүч чадлаар тэднийг сүнслэг байдлын болоод 
аюулгүй байдлын цайз руу халуун дулаанаар 
удирдаарай. Бүхий л үйлдээ “Есүс шиг байхыг”32 
хичээн, хилэнц, уруу таталтаас зайлсхийн, 
хайртай бошиглогчийнхоо өчигдөр зөвлөсөнчлөн 
наманчлан, зүрх сэтгэлдээ чин шударга, цэвэр 
ариун байж, өрөвч нигүүлсэнгүй сэтгэл, энэрлийг 

үзүүлж, Их Эзэн Бурханаа жинхэнэ шавийн сүсэг 
бишрэлээр хайрлаарай.

Есүс Христийн тухай бидний гэрчлэл, гэр 
орон, гэр бүл, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм дэх гишүүнчлэл маань 
биднийг хүрээлэн авч, хилэнцэт нэгний хүчнээс 
хамгаалах хувийн цайз болдог. Үүнийг би Их 
Эзэн, Аврагч, бүр Есүс Христийн нэр дээр чанд 
гэрчилж байна, амен. 
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Бид	Бурханд	болон	хөшигний	хоёр	талд	буй	
Түүний	хүүхдүүдэд	үйлчлэхэд	амьдралаа	ахин	
дахин	зориулах	болтугай.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, энэхүү түүхэн 
чуулганыг өндөрлөх 
энэ мөчид бид 
сүнслэгээр нөлөөлж, 
хамгаалсных нь төлөө 
Их Эзэнд талархлаа 
илэрхийлж байна. 
Бид захиасуудыг 
сонссоноор 
зааварлагдан, 
сэнхрүүлэгдлээ.

Үг хэлсэн хүмүүст сэдэв оноож өгөөгүй бөгөөд 
тэд бүгд хувийн илчлэлт эрэлхийлэн залбирч 
байж үгээ бэлдсэн. Миний хувьд энэ сэдвүүд өөр 
хоорондоо ийм сайн уялдаж байгаа нь гайхалтай 
хэрэг юм. Та нар эдгээр үгийг судлах явцдаа 
Их Эзэн Өөрийн үйлчлэгчдээр дамжуулан танд 
юу заах гэж эрмэлзэж байгааг мэдэж авахыг 
эрэлхийлээрэй.

Дуу хөгжим гайхалтай байлаа. Авьяас чадвараа 
нэгтгэн, хуралдаан бүр дээр Их Эзэний Сүнсийг 
урьсан олон хөгжимчинд гүнээ талархъя. Мөн 
Их Эзэн бүх хуралдааны залбирлыг болон 
цугларагсдыг адисалсан билээ. Үнэндээ чуулган 
бид бүхэнд дахин сүнслэгээр найрлах боломжийг 
олголоо.

Бид гишүүн бүрийн гэр орныг Их Эзэний Сүнс 
оршиж болох итгэлийн жинхэнэ өргөө байгаасай 
хэмээн найдан, залбирч байна. Эргэн тойрны 
зөрчилдөөнөөс үл хамааран бүх хүний гэр 
орон хайраар судалж, залбирч мөн итгэж болох 
тэнгэрлэг газар болж болно. Бид үнэхээр хаа 
байгаа газраа Их Эзэний төлөө зогсож, Түүнийг 

төлөөлснөөр шавь нар нь болж чадна.

Бурханы зорилго бидний зорилго байх ёстой. 
Тэр Өөрийн хүүхдүүдийг бэлтгэлтэй байж, 
туршлагажин мөн хувийн хишгээ хүртэн, лацдан 
холбогдож, ариун сүмд байгуулсан гэрээнүүддээ 
үнэнч байснаар Өөрт нь ирэхийг сонгоосойхэмээн 
хүсдэг.

Одоо бидэнд онцгойлон адислагдсан 162 
ариун сүм бий. Анхны ариун сүмүүд бидний 
хайрт анхдагчдын итгэл, алсын харааг илтгэн 
сүндэрлэдэг. Анхдагчдын барьсан бүх ариун сүм 
тэдний агуу золиос, хүчин чармайлтын үр дүнд 
боссон. Энэ бүх ариун сүм анхдагчдын ололт 
амжилтын титэм дээрх гайхамшигт үнэт чулуу 
мэт оршин тогтнож байна.

Бид ариун сүмүүдийг харж хандах ариун нандин 
үүрэгтэй. Тиймээс эдгээр анхны ариун сүмийг 
шинэчлэх, сэргээх, мөн заримд нь томоохон 
сэргээн засварлах ажлыг удахгүй хийнэ. Бид 
ариун сүм бүрийн сэтгэл хөдлөм гоо үзэмж, олон 
зуун жилийн өмнөх нарийн нандин хийц болон 
өвөрмөц түүхийг хадгалж үлдэхийг хичээх болно.

Ютагийн Сэйнт Жорж ариун сүмийн талаар аль 
хэдийн мэдээлсэн. Ариун сүмийн талбай дахь 
Солт Лэйк ариун сүм болон Сүмийн албаны 
байртай залгаа төвийн шинэчлэлийн ажлын 
төлөвлөгөөг 2019 оны 4-р сарын 19-ний баасан 
гарагт зарлана.

Мөн Ютагийн Мантай, Логан ариун сүмүүдийг 
ойрын хэдэн жилд шинэчлэх болно. Эдгээр 
төлөвлөгөөг гаргасны дараа мөн адил дахин 
зарлах болно.

Энэхүү ажлын хүрээнд эдгээр ариун сүм хэсэг 
хугацаанд хаалгаа барихад хүрнэ. Сүмийн гишүүд 
ойролцоох ариун сүмүүдэд ариун сүмийн бишрэл, 

Хаалтын үг
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үйлчлэлээ үргэлжлүүлж болно. Бүх төслийг 
хэрэгжиж дуусахад түүхэн ариун сүмүүдийг 
дахин онцгойлон адисална.

Ах, эгч нар аа, бид ариун сүмийг Сүмийн 
хамгийн ариун нандин газар хэмээн үздэг. 
Биднийг шинэ ариун сүм барих төлөвлөгөөгөө 
танилцуулах үед энэ нь бидний ариун нандин 
түүхийн нэг хэсэг болж байдаг. Одоо анхаарлаа 
хандуулан, хүндэтгэл бишрэлтэй сонсоно уу. 
Хэрэв би та нарын хувьд онцгой санагдах 
газарт ариун сүмийг зарлах юм бол зүрхэндээ 
талархлын залбирлыг чимээгүйхэн хэлэн, 
толгойгоо даруухнаар бөхийлгөхийг зөвлөж 
байна. Энэ чуулганы болон Их Эзэний ариун 
сүмийн ариун нандин байдлыг сарниулан, чанга 
дуу алдахгүй байхыг хүсье.

Бид өнөөдөр дараах байршлуудад илүү олон 
ариун сүм барих төлөвлөгөөгөө танилцуулж 
байгаадаа баяртай байна.

Америкийн Самоагийн Паго Паго, Окинава 
мужийн Окинава хот, Тонгагийн Нэиафу, 
Ютагийн Туала Валли, Вашингтоны Мозес 
Лэйк, Гондурасын Сан-Педро-Сула, Чилийн 
Антофагаста, Унгарын Будапешт.

Хайрт ах, эгч нар аа, баярлалаа.

Биднийг шинэ, хуучин ариун сүмүүдийнхээ 
талаар ярих үед бид бүхэн Их Эзэн Есүс Христийн 
жинхэнэ шавь гэдгээ өөрсдийн үйлдлээр харуулах 
болтугай. Бид Түүнд итгэх итгэлээрээ дамжуулан 
амьдралаа шинэчлэх болтугай. Бид өдөр бүр 
наманчилснаар Түүний Цагаатгалын хүчийг 
хүртэх болтугай. Бид Бурханд болон хөшигний 
хоёр талд буй Түүний хүүхдүүдэд үйлчлэхэд 
амьдралаа ахин дахин зориулах болтугай.

Би энд, Их Эзэний сүмд илчлэлт ирсээр буйг 
батлан, хайр, адислалаа та нарт үлдээж байна. 
Илчлэлт “Бурханы зорилгууд гүйцэлдэн, Аугаа 
Иехова ажил хийгдэж дууслаа гэж хэлэх хүртэл”1 
ирсээр байх болно.

Би та нарыг адислахын зэрэгцээ Бурхан амьд 
гэсэн гэрчлэлээ хуваалцаж байна! Есүс бол Христ! 
Энэ бол Түүний Сүм. Бид Түүний хүмүүс. Есүс 
Христийн ариун нэрээр, амен. 
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