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Өнөөгийн	тасралтгүй	
түчигнэх	чимээ	
шуугиан,	бөмбөрийн	
цохилт	дунд	бид	
амьдрал,	итгэл,	
үйлчлэлийнхээ	төвд	
Христийг	тавихыг	
хичээх	болтугай.

Ах, эгч нар аа, энэ 
бол өнгөрсөн 4-р сард 
Ерөнхий чуулганыг 
гэрээсээ үзэж буй 

долоон сартай Самми Хо Чин.
 
Ерөнхийлөгч Нэлсоныг болон бусад ерөнхий эрх 
мэдэлтнийг дэмжин батлах цаг болоход Самми 
угжаа бариад, гар нь завгүй байв. Тиймээс тэр 
өөрийн чадах зүйлийг хийжээ.
 

Самми хөлөөрөө дэмжин батлах гэсэн цоо шинэ 
ойлголтыг бий болголоо.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн хагас жил тутмын чуулганд тавтай 

морилно уу. Жилд хоёр удаа болдог энэ цуглааны 
утга учрын талаар ярихын тулд би Шинэ Гэрээний 
Лукээс нэгэн түүх хуваалцъя.1

“[Есүсийг] Иериход ойртон ирэх үед нэгэн сохор 
хүн гуйлга гуйн замын хажууд сууж байв.

Хажуугаар	нь	өнгөрөх	олны	дууг	сонсоод,	тэр	юу	
болоод	байгааг	лавлажээ.

Назарын Есүс явааг хүмүүс түүнд хэлэв.

Тэгтэл мөнөөх сохор хүн —Давидын Хүү, Есүс ээ! 
Намайг өршөөгөөч!” гэв.

Зоримог зангаас нь цочирдсон цугларагсад тэр 
хүнийг дуугүй байлгах гэж оролдоход “тэр улам 
чангаар … хашхирав.” Шаргуу байсных нь ачаар 
түүнийг Есүс дээр авчирсан ба Тэрээр хараа 
оруулж, эдгээж өгөхийг итгэл дүүрэн гуйхыг нь 
сонссон юм.2

Энэ товчхон дүрслэлийг унших болгонд миний 
сэтгэл хөдөлдөг. Бид эндээс тэр эрийн зовлонг 
мэдэрч, бас Аврагчийн анхаарлыг татах гэж 
хашхирахыг нь бараг л сонсох шиг болдог. 
Түүнийг амаа хамхихаас татгалзахад нь, 
үнэндээ хүн бүр түүнийг дуугүй бай гэж хэлсэн 
ч бууж өгөөгүйгээр барахгүй, харин ч дуугаа 
өндөрсгөсөнд бид инээмсэглэдэг. Энэ бол тууштай 
итгэлийн сайхан түүх юм. Гэхдээ бүх судрын адил 
бид үүнийг хэдий их уншина, төдий чинээ олон 
зүйлийг олж мэднэ.

Тэр эрийн эргэн тойронд сүнслэг байдлын хувьд 
мэдрэмжтэй хүмүүс байсан нь сайн хэрэг болж 
дээ гэсэн бодол сүүлийн үед надаас салахаа 
болив. Түүнийг “Юу болоод, хүмүүс цуглараад 
байгаа юм бэ?” гэж үл таних эмэгтэй, эрэгтэй 
хэдэн хүнээс асуухад тэд дуу шуугианы шалтгаан 

Захиас, утга учир, олон түмэн
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буюу “Асуудлын Эзэн” нь Есүс байсан гэдгийг 
тодорхойлж чадаж байсанд л энэ түүхийн бүх утга 
учир оршиж байгаа юм. Бид тэдний хоорондоо 
солилцсон хэдхэн үгээс сургамж авч болно. Итгэл, 
үнэмшлийн талаарх асуултын тухай жинхэнэ 
итгэл үнэмшилтэй хүмүүсээс асуух хэрэгтэй! Есүс 
“Сохор нь сохортоо газарчилж чадна гэж үү?” 
гээд, “[Хэрэв тийм бол] хоёулаа нүхэнд унах биш 
үү?” хэмээн асуусан.

Итгэл, үнэмшлийн ийм эрэл хайгуул эдгээр 
чуулганы зорилго бөгөөд өнөөдөр бидэнтэй 
нэгдсэнээр энэ нь хамтын хүчин чармайлт юм 
байна гэдгийг та нар ухааран ойлгох болно. 
Та сайхан харагдаж байна. Энд янз бүрийн 
газраас янз бүрийн гэр бүлүүд цугларан ирсэн 
байгааг та харж болно. Хуучин найзууд баярлан 
уулзалдаж, гайхалтай сайхан найрал дуу дуулахад 
бэлдэн, харин эсэргүүцэгчид нөгөө л дуртай 
сэдвээрээ чанга хашхирна. Хуучны номлогчид 
хамт үйлчилж байсан хамтрагчдаа хайж байхад 
дөнгөж номлолоосоо буусан номлогчид огт өөр 
шинэ хамтрагчаа хайдаг (та нар миний хэлснийг 
ойлгосон байх!). Мөн гэрэл зургууд? Энэ талаар 
яриад ч хэрэггүй! Биднийг гар утсаа барихад 
л “гишүүн бүр номлогч” хэмээх үгийн утга 
“гишүүн бүр зурагчин” болж хувирдаг. Энэ бүх 
хөл хөөрцөг, бужигнаан дунд хэн нэг нь “Энэ 
бүхэн ямар утга учиртай юм бэ?” гэж асуух нь 
гарцаагүй.

Бидний уншсан Шинэ Гэрээний түүхэнд өгүүлсэн 
харах чадвараар адислагдсан хүмүүс чуулганы 
үеэр тогтсон энэ олон уламжлалын төвд Есүс 
Христ байгааг олж харахгүй л бол энэ нь ямар ч 
үнэ цэнгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх биз ээ. Бид 
эрэлхийлж буй зүйлийнхээ алсын хараа, Түүний 
амласан эдгэрэл, энд болж буй зүйлсийн ач 
холбогдлыг ойлгохын тулд энэ бүх хөл хөөрцгийг 
хойш тавьж, анхаарлаа Аврагч руу хандуулах 
ёстой. Үг хэлж буй хүн бүрийн залбирал, дуулах 
бүх хүний итгэл найдвар, ирсэн зочин бүрийн 
шүтлэг бишрэл бүгд энэ Сүмийн Тэргүүн болох 
амьд Христ, Бурханы Хурга, Амар Амгалангийн 
Ханхүүгийн сүнсийг урьж авчрахад чиглэсэн байх 
ёстой.

Бид Түүнийг олохын тулд заавал чуулганы төвд 
ирэх хэрэггүй. Хүүхдийг Мормоны Номыг анх 

удаа уншин, Абинадайн эр зоригийг юм уу 2000 
залуу дайчны тулаанд явсныг бишрэх үед бид 
энэхүү гайхамшигт судрын түүхийн төвд Есүс 
оршдог ба бараг бүх хуудсан дээр Тэрээр амилж, 
номон дээрх итгэлийг түгээсэн хүн бүрийг 
хооронд нь холбодог гэдгийг түүнд эвтэйхэн нэмж 
хэлж болно.
Үүнтэй адил манай шашин шүтлэгийн талаар 
найзыг маань суралцаж байхад шашны маань 
зарим өвөрмөц тал, зан үйлд хэрэглэгддэг 
мэдэхгүй үг хэллэг, ууж идэх зүйлд тавьсан 
хориг, онцгой нөхцөлд хэрэглэх хүнсний нөөц, 
анхдагчдын аялал, гэр бүлийн цахим ургийн мод, 
дээд зэргийн мах шарж өгдөг гэж боддог тоолохын 
аргагүй олон гадасны төв гэх мэт зүйлсэд тэд 
самгарддаг байх. Тэгэхээр, найзыгаа үзэж харах, 
уншиж сонсох олон шинэ зүйлтэй танилцах үед 
хэрэгтэй, хэрэггүй зүйлсийг нь орхиж, энэ бүхний 
утга учир, мөнхийн сайн мэдээний цохилох 
зүрх нь болох Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн хайр, 
тэнгэрлэг Хүүгийн Цагаатгалын бэлэг, Ариун 
Сүнсний тайтгаруулагч удирдамж, хожмын өдөр 
сэргээгдсэн бүх үнэн гэх мэт зүйлс дээр анхаарлыг 
нь төвлөрүүлэх ёстой.

Хүмүүс анх удаа ариун сүмд ороод, бүр их 
гайхаж магадгүй. Бидний үүрэг бол ариун нандин 
бэлгэдэл, илчлэгдсэн зан үйл, ёслолын хувцас, 
дүрс бичлэг зэргийг тэнд бишрэн шүтэхээр очих 
зорилго болох Аврагчид анхаарах анхаарлыг нь 
сарниулахгүй, харин ч Түүн рүү хандуулахад 
анхаарах ёстой. Ариун сүм бол Их Эзэний өргөө 
бөгөөд Тэрээр бидний оюун ухаан, зүрх сэтгэлийн 
төвд орших ёстой. Орох үүдэн дээрх бичээсээс 
эхлээд тэнд өнгөрүүлсэн хамгийн сүүлчийн 
хоромд ч Түүний агуу сургаал ариун сүмийн 
ёслолуудад нэвт шингэсэн байдгийн адил бидний 
бие махбодод ч нэвт шингэсэн байх ёстой. Бидний 
харж болох бүх гайхамшиг дундаас юуны өмнө 
ариун сүм дэх Есүсийн учир утгыг бид олж харах 
ёстой.

Сүүлийн хэдхэн сард Сүмээс гаргасан зоримог 
шинэ санаачилга, мэдэгдлүүдийг авч үзье. Бид 
нэг нэгэндээ тохинуулахдаа юм уу Хүндэтгэлийн 
өдрийг сахихаа сайжруулахдаа эсвэл хүүхэд, 
өсвөр үеийнхэнд зориулсан шинэ хөтөлбөрийг 
хүлээн авахдаа энэ бүхэн Авралын хадан дээр 
бат бөх суурилахад бидэнд туслах харилцан 
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уялдаа холбоотой ажил гэдгийг харалгүйгээр 
салангид, харилцан холбоогүй зүйл гэж 
харах юм бол бошиглолын дагуу хийгдэж буй 
өөрчлөлтийн жинхэнэ утга учрыг олж харж 
чадахгүй.4 Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
Сүмийн илчлэгдсэн нэрийг ашигла хэмээн бидэнд 
хэлснээр үүнийг хийхийг зорьсон гэдэгт би 
итгэлтэй байна.5 Хэрэв Есүс, тухайлбал Түүний 
нэр, сургаал, үлгэр жишээ, бурханлаг байдал 
бидний шүтлэг, бишрэлийн төвд байх ёстой л юм 
бол бид Алмагийн нэгэнтээ заасан “Ирэх олон 
зүйл буйг та нарт хэлнэ; [гэвч] болгоогтун, тэд 
бүгдээс илүү чухал нэгэн зүйл буй— … Гэтэлгэгч 
өөрийн хүмүүсийн дунд ирж мөн амьд[ардаг]”6 

хэмээх үнэнийг хүчирхэгжүүлэх болно.

Иосеф Смитийн амьдарч байсан 19-р зуунд 
Христэд итгэгч гэрчүүдийн тэмцэл энд тэндгүй 
өрнөж байв.7 Гэвч тэрхүү онгиргон сэргээгчдийн 
дэгдээсэн үймээн самуун Аврагчийг чин 
сэтгэлээсээ эрэлхийлж байсан бяцхан хүү 
Иосефт асуудлыг улам ойлгомжгүй болгож 
байжээ. Өөрийнх нь нэрлэснээр тэр “харанхуй, 
үймээн самуун[тай]”8 тэмцэлдсээр, ганцаараа 
ойн цоорхойд очиж, Аврагчийн сайн мэдээний 
талаар бидний энд дурдсанаас ч илүү чухал 
гайхамшигт гэрчийг харж, сонссон. Төсөөлж, 
бодож ч байгаагүй харах бэлгийг авснаар Иосеф 
өөрийн Тэнгэрлэг Эцэг, ертөнцийн агуу Бурханыг 
мөн Түүний төгс Ганц Хүү болох Есүс Христийг 
үзэгдлээр харсан билээ. Дараа нь бидний 
өглөөний ярьсан зүйлийг Эцэг Өөрийн жишээгээр 
үзүүлэн, Есүс рүү зааж, “Энэ бол Миний Хайртай 
Хүү. “Түүнийг сонс!”9 хэмээв. Есүсийн тэнгэрлэг 
шинж чанар, авралын төлөвлөгөөнд гүйцэтгэдэг 
чухал үүрэг, Бурханы мэлмийн өмнө эзлэх байр 
суурийн талаар тэрхүү долоохон үгээс илүү сайн 
илэрхийлэх боломж үгүй.

Шуугиан ба үймээн самуун уу? Хөл үймээн, 
хэрүүл маргаан уу? Энэ бүгдээр дэлхий дүүрэн 
байна. Үнэндээ үл итгэгчид, итгэгчдийн аль аль 
нь энэ үзэгдлийн талаар болон миний өнөөдрийн 
дурдсан бараг бүх зүйлийн талаар маргалдсан 
хэвээр байна. Хэрэв та нар асар олон үзэл бодол 
дундаас арай илүү тодорхой харж, утга учрыг 
нь ойлгохыг хичээж байгаа бол би та нарыг 
хариултаа Есүсээс Өөрөөс нь авахыг зөвлөе. 

Мөн эртний Иерихо дахь зам дээр сохор эр хараа 
орсноос хойш 1800 жилийн дараа Иосеф Смитэд 
тохиолдсон үйл явдлын талаарх төлөөлөгчийн 
гэрчлэлээ үлдээе. Би та бүхэнд энэ хоёрын 
адил, мөн түүхэнд гэрчилсэн өөр олон хүний 
адилаар амьдралдаа үзэж, сонсож болох хамгийн 
сэтгэл хөдөлгөм зүйл бол Есүсийг дэргэдүүрээ 
өнгөрөхийг10 биш, харин бидэн рүү ирж, бидний 
дэргэд зогсож, бидэнтэй хамт байхыг харах явдал 
юм гэдгийг гэрчилж байна.11

Ах, эгч нар аа, өнөөгийн тасралтгүй түчигнэх 
чимээ шуугиан, бөмбөрийн цохилт дунд бид 
Христийг амьдрал, итгэл, үйлчлэлийнхээ төвд 
тавихыг хичээх болтугай. Үүнд л жинхэнэ утга 
учир оршиж байгаа юм. Зарим өдөр бидний 
алсын хараа муудаж, итгэл буурч, итгэл үнэмшил 
маань соригдож, бид цэвэршүүлэгдэх болно. 
Тэр үед бид “Давидын хүү Есүс ээ, намайг 
өршөөгөөч”12 хэмээн чанга хашхирах болтугай. 
Би төлөөлөгчийн бадрангуй сэтгэлээр мөн 
бошиглогчийн итгэл үнэмшлээр Тэрээр таныг 
сонсож, “Хараа ор. Итгэл чинь чамайг эдгээв”13 
хэмээн хэлнэ гэдгийг амлаж байна. Ерөнхий 
чуулганд тавтай морил. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Энэ нь Матай 20:30–34-т цэдэглэгдсэн хоёр сохор 
хүний өгсөн хариулт эсвэл Марк 10:46–52-т 
цэдэглэгдсэн Тимайн хүү Бартимай гэгч сохор хүний 
тухай түүх мөн ч байж болно, биш ч байж болно.

2. Лук 18:35-43; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
3. Лук 6:39
4. 2 Нифай 9:45-ыг үзнэ үү.
5. Рассэлл М.Нэлсон, “Сүмийн зөв нэр,” 2018 оны 10-р 

сарын Ерөнхий чуулган, 84–87-г үзнэ үү.
6. Aлмa 7:7
7. Энэ бүс нутаг Нью-Йоркийн хойд талд, 

Пальмирагийн ойролцоо байрладаг бөгөөд энэ хавийн 
жижиг хотхонуудад байнга өрнөдөг байсан шашны 
хурц хөдөлгөөнөөс болж “шатсан дүүрэг” хэмээн 
нэрлэгддэг байжээ.

8. Иосеф Смит—Түүх 1:13
9. Иосеф Смит—Түүх 1:17
10. Лук 18:37-г үзнэ үү.
11. Иохан 14:23-ыг үзнэ үү.
12. Марк 10:47
13. Лук 18:42
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Бидний	Аврагч	болон	Түүний	сайн	мэдээ	
амьдралын	маань	үндэс	суурь	болох	үед	бид	
үүрдийн	баяр	баяслыг	мэдэрнэ.

Бидний төдийлөн их 
уншаад байдаггүй 
Хуучин Гэрээний 
Хаггаи номд ахлагч 
Холландын зөвлөгөө 
тус болох байсан 
бүлэг хүнийг 
дүрсэлсэн байдаг. Тэд 
Христийг амьдрал, 
үйлчлэлийнхээ төвд 
тавилгүй алдаа 

гаргасан байдаг ба тэднийг Их Эзэний ариун 
сүмийг барихынхаа оронд тав тухтай гэртээ 
байж байгааг зэмлэсэн Хаггаин дараах үгсийг 
бодууштай.

“Энэ өргөө эзгүйрэн хоосроод байхад та 
нарын хувьд гоёмсог гэртээ суух цаг нь мөн 
гэж үү?

Иймээс одоо, түг түмдийн ЭЗЭН ингэж 
айлдаж байна. —Өөрсдийн зам мөрийг 
хянагтун!

Та нар ихийг тариалсан боловч ургац нь бага 
байна. Та нар иддэг боловч цаддаггүй. Та нар 
уудаг боловч ханадаггүй. Та нар хувцасладаг 
боловч хэн чинь ч дулаацдаггүй. Хөлсний 
ажилчин хөлс авлаа ч цоорхой түрийвчинд 
хөлсөө хийдэг.

Түг түмдийн ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. —
Өөрсдийн зам мөрөө хянагтун!”1

Аврагчийн үнэнч шавь нар
ÀÕËÀÃ× ÒÝÐÝÍÑ Ì.ВÈÍÑÎÍ

ÄÀËÛÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ

Мөнхийн үр дагавар авчрахгүй зүйлийг 
Бурханыхаас илүүд чухалчлан үзэхийн явцгүй 
байдлын талаарх энэ дүрслэл та нарт сайхан 
санагдахгүй байна гэж үү?

Миний саяхан оролцсон ариун ёслолын 
цуглаан дээр нэгэн эргэж ирсэн номлогч 
дээрх санааг оновчтой дүгнэн, нэгэн аавын 
хүүхдүүддээ хэлсэн үгсээс эш татаж, “Энд 
бидэнд хэрэгтэй байгаа зүйл бол wi-fi 
интернэт биш, харин Нифай юм!” гэж хэлсэн.

Би Баруун Африкт таван жил амьдрахдаа сайн 
мэдээг энгийнээр, ичиж зоволгүй эн тэргүүнд 
тавьж байгаа хүмүүсийн жишээг олон харсан. 
Нэг жишээг дурдахад, Ганад байдаг дугуй 
засвар, баланс тохиргооны бизнестээ эзэн нь 
“ТАНЫ таалалд нийцүүлнэ” гэсэн нэр өгсөн 
байдаг.

Бидний Аврагч болон Түүний сайн мэдээ 
амьдралын маань үндэс суурь болох үед бид 
үүрдийн үргэлжлэх баяр баяслыг2 мэдэрнэ. 
Гэхдээ сайн мэдээнд ач холбогдол өгөхгүй 
байснаар эсвэл ням гарагт сүмийн цуглаанд 
зүгээр л хоёр цаг сууснаар дэлхийн зүйлсийг 
үндэс сууриа болгоход тун амархан. Ийм 
тохиолдолд бид цалин хөлсөө “цоорхой 
цүнхэнд” хийж байгаа хэрэг юм.

Хаггаи бидэнд амлалтаа сахин, сайн мэдээний 
дагуу амьдрахдаа Австралид бидний 
хэлдэгчлэн “фээр динкам” (“fair dinkum”) бай 
гэж хэлж байна. Хүмүүс хэлсэн шигээ байхдаа 
л фээр динкам байдаг.

Би регби тоглож байхдаа фээр динкам байх, 
амлалтаа сахих талаар бага ч гэсэн зүйлийг 
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ойлгож авсан. Хамаг чадлаараа хичээж, бүхнээ 
зориулсан үед л тоглолт надад хамгийн сайхан 
санагддаг болохыг би ойлгосон юм.

 
Миний регби тоглосон хамгийн сайхан жил 
бол ахлах сургуулиа төгссөний дараах жил 
байв. Манай багийнхан авьяас чадвартай 
мөн хүлээсэн үүрэгтээ үнэнч хүмүүс байлаа. 
Тэр жил бид аварга болов. Нэг өдөр бид 
чансаа доогуур багтай тоглох ёстой байсан 
ба уг тэмцээний дараа бид бүгдээрээ их 
сургуулийн жил тутмын томоохон бүжигт 
болзоот хүмүүсээ авч явахаар тохиролцсон 
байв. Би ч энэ тэмцээнд амархан хожих учраас 
бүжгэн дээр цагаа сайхан өнгөрүүлэхийн 
тулд өөрийгөө гэмтэл бэртлээс хамгаалахыг 
хичээнэ гэж бодож билээ. Уг тэмцээнд бид 
хийх ёстой довтолгоонуудаа тийм сайн хийж 
чадаагүй тул хожигдов. Муу дээрээ муухай 
гэсэн шиг тэмцээн дуусах үед миний уруул их 
том хавдсан байсан ба энэ байдал маань чухал 
болзоонд явах намайг сайхан харагдуулсангүй. 
Би ямар нэгэн зүйл суралцах хэрэгтэй байсан 
байх л даа.

Дараа нь нэг тэмцээнд би үүргээ бүрэн 
ухамсарлан тоглож байтал өөр явдал 

тохиолдсон. Би нэг тоглогчтой зориуд 
мөргөлдөхөд тэр дороо л гэнэт нүүрээ 
өвдөхийг мэдрэв. Өвдсөнөө өрсөлдөгчдөө 

мэдэгдүүлж болохгүй 
гэж аав маань 
заасан байсан тул 
би тэмцээнээ цааш 
үргэлжлүүллээ. Тэр 
оройдоо юм идэх гэтэл 
хазаж чадахгүй байв. 
Маргааш өглөө нь би 
эмнэлэг явж, рентген 
зураг авхуулан, эрүүгээ 
хугарсныг мэдсэн юм. 
Тэгээд дараагийн 6 
долоо хоногийн турш 
амандаа төмөр утсан 
оёотой явж билээ.

Хавдсан уруул, 
хугарсан эрүү маань 

надад сургамж болсон. Зөвхөн шингэн хоол 
идсэн тэр зургаан долоо хоногийн турш 
хатуу хоолонд хорхойссон ч идэж чадаагүй 
дурсамжаа эс тооцвол би чадах бүхнээ 
хийж байгаад эрүүгээ хугалсандаа огтхон ч 
харамсдаггүй. Гэхдээ би хойш суусныг минь 
илтгэх хавдсан уруулынхаа талаар харамсаж 
явдаг.

Бүхнээ зориулах гэдэг нь бидэнд дандаа сайн 
зүйлс тохиолдох юм уу үргэлж амжилттай 
байна гэсэн үг биш, харин бид баяр баясалтай 
байна гэсэн үг юм. Баяр баясал нь өнгөрч 
одох зугаа цэнгэл эсвэл түр зуурын аз жаргал 
биш, харин Их Эзэн бидний хичээл зүтгэлийг 
хүлээн зөвшөөрөх үед ирдэг үүрд үргэлжлэх 
баяр баясгалан юм.3

Үүний нэг жишээ бол Оливер Гранжерын түүх 
билээ. Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын хэлснээр, 
“Гэгээнтнүүд Көртландаас хөөгдөн гарахад 
хүмүүсийн өмч хөрөнгийг чадах чинээгээрээ 
үнэлж зарахаар Оливер тэнд үлджээ. Гэхдээ 
энэ нь хэцүү байсан бөгөөд тэр юу ч зарж 
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чадаагүй!”4 Тэргүүн Зөвлөлөөс түүнд 
боломжгүй биш ч, хэцүү үүрэг даалгаврыг 
өгсөн байлаа. Гэвч Их Эзэн түүнийг 
амжилтгүй байсан ч хичээл зүтгэл гаргасанд 
нь магтан сайшааж,

“Би өөрийн үйлчлэгч Оливер Гранжерыг 
дурсан санаж байна; болгоогтун, түүний нэр 
үеэс үед хийгээд үүрд мөнхөд ариун нандин 
дурсамжид байх болно хэмээн би үнэнээр 
түүнд хэлж байна.

Тиймийн тул, тэрээр миний Сүмийн Тэргүүн 
Зөвлөлийн гэтэлгэлийн төлөө тэмцэг … мөн 
тэрээр унаад, тэрээр дахин босч ирэх болно, 
учир нь түүний өсөлтөөс илүүгээр түүний 
золиослол надад илүү ариун нандин байх 
болно хэмээн Их Эзэн хэлж байна”5 гэсэн 
байдаг.

Энэ нь бид бүгдийн хувьд ч үнэн бөгөөд Их 
Эзэнд бидний амжилт биш, харин золиос, 
хичээл зүтгэл чухал байдаг.

Есүс Христийн үнэнч шавийн өөр нэг жишээ 
бол Баруун Африкийн Кот д’Ивуар улсад 
байдаг дотнын найз маань юм. Энэ гайхалтай, 
итгэлтэй эгчийг нөхөр нь удаан хугацааны 
туршид сэтгэл санааны, бүр бие махбодын 
дарамт хүчирхийлэлд байлгасан бөгөөд эцэст 
нь тэд салжээ. Тэрээр үргэлжид итгэл, сайн 
чанараараа гуйваагүй ч нөхрийнхөө харгис 
хэрцгий хандлагаас болж удаан хугацааны 
турш маш их зовсон. Тэрээр юу болсныг 
ийнхүү ярьсан.

“Би түүнийг уучилсан гэж хэлсэн ч шөнө 
нь сэтгэлийн шархтай унтаж, өдрийг тэр 
шархтайгаа өнгөрүүлсээр сэтгэл санаа минь 
дордов. Би энэ зовлонг надаас холдуулаач 
гэж Их Эзэнээс олон удаа гуйн залбирсан ч 
туйлын их зовж шаналсаар, эцэстээ үлдсэн 
амьдралаа энэ шархтайгаа туулна гэдэгт 
бүрэн итгэсэн байв. Энэ нь багадаа ээжийгээ 
алдахад, хожим нь аавыгаа, бүр хүүгээ нас 

барахад шаналснаас ч ихээр шаналахад 
хүргэсэн юм. Ингэж сэтгэл зүрх минь өвдсөөр, 
гүн шархалж, би хэзээ мөдгүй үхэх нь дээ гэж 
боддог болов.

Заримдаа би Аврагч миний оронд байсан бол 
юу хийх байсныг өөрөөсөө асуудаг ч ‘Их Эзэн, 
энэ үнэхээр хэцүү байна’ гэж хэлэхийг хүсдэг 
байв.

Тэгээд нэгэн өглөө би энэ бүхнээс ирдэг 
зовлон шаналлыг зүрх сэтгэлдээ, бүр цааш 
лавшруулан бодгальдаа хайтал олоогүй. Би 
зовлон шаналлыг огт мэдрэхгүй байв. Зовж 
шаналсан бүх учир шалтгаанаа дахин бодож 
үзсэн ч би тэр шаналлаа мэдрээгүй. Би зүрх 
сэтгэлдээ тэр шаналлыг мэдрэх эсэхээ шалгаж, 
бүтэн өдөр хүлээгээд ч мэдрээгүй. Тэгээд би 
өвдөг сөхрөн, Их Эзэний цагаатгагч золиосыг 
надад өгсөнд нь Бурханд талархсан билээ.”6

Одоо энэ эгч өөрийг нь маш их хайрладаг 
гайхалтай, итгэлтэй ахтай аз жаргалтайгаар 
лацдан холбогдсон.

Тэгэхээр хэрэв бид Христийн үнэнч шавь 
нар бол бидний хандлага ямар байх ёстой 
вэ? Хаггаин зөвлөснөөр бид “[өөрсдийн] зам 
мөрөө хяна[хад]” сайн мэдээ бидний хувьд 
ямар ач холбогдолтой вэ?

Би хаан Лемонайн эцгийн харуулсан зөв 
хандлагын жишээнд дуртай. Тэрээр хүү 
нь леменчүүдийн үзэн яддаг хүмүүс буюу 
нифайчуудын нэг болох Аммонтой хамт 
байгааг хараад, эхэндээ уурладгийг та бүхэн 
санаж байгаа байх. Тэрээр илдээ сугалж, 
Аммонтай тулалддаг ч тун удалгүй Аммоны 
илдэнд өөрөө амиа алдаж болзошгүйгээ 
ойлгодог. “Эдүгээ хаан, тэрээр амиа алдах нь 
хэмээн айсан учир, хэлсэн нь: Хэрэв та намайг 
хэлтрүүлбэл би юу гуйсныг тань, бүр хаант 
улсынхаа хагасыг ч танд олгох болно гэв.”7

Тэр өөрийн амийн төлөө хаант улсынхаа 
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хагасыг санал болгож байгааг анзаараарай.

Гэвч тэрээр сүүлд нь, сайн мэдээг 
ойлгосныхоо дараа өөр нэг зүйл санал 
болгодог. “Хаан хэлэв: Таны ярьсан тэрхүү 
мөнх амьдралыг авч болохын тулд би 
юу хийх билээ? Тийм ээ, энэ ёс бусын 
сүнсийг цээжнээсээ үндсээр нь сугалуулан, 
мөн Бурханаар төрж болохын тулд, мөн 
түүний Сүнсийг хүлээн авч, баяслаар 
дүүргэгдэж болохын тулд, эцсийн өдөр би 
зайлуулагдахгүй байж болохын тулд би юу 
хийх билээ? Болгоогтун, тэр хэлэв, би энэхүү 
агуу баяслыг хүлээн авч болохын тулд би 
өөрийн эзэмшдэг бүгдийг өгөх болно, тийм ээ, 
би хаант улсаа орхих болно.”8

Энэ удаа тэрээр хаант улсаа бүгдийг нь өгөхөд 
бэлэн байна. Учир нь сайн мэдээ түүнд байгаа 
бүхнээс илүү үнэ цэнтэй байсан юм! Тэр сайн 
мэдээнд фээр динкам байсан.

Тэгэхээр бидний хүн нэг бүрд тавих асуулт 
бол: Бид ч бас сайн мэдээнд фээр динкам 
байдаг уу? Бүх зүрх сэтгэлээ зориулахгүй байх 
нь фээр динкам байгаа хэрэг биш! Бүлээн 
хүмүүсийг Бурхан сайшаадаггүй.9

Эд баялаг, хобби, зэрэг зиндаа, сошиал 
медиа, видео тоглоом, спорт, алдартнуудтай 
холбоотой байх гээд энэ дэлхий дээрх бүх 
зүйл мөнх амьдралаас илүү үнэ цэнтэй биш 
юм. Тиймээс Их Эзэн хүн бүрд “өөрийн зам 
мөрийг хянагтун” гэж зөвлөсөн.

Нифайн хэлсэн “Би тодорхой байдлыг 
бахаднам; би үнэнийг бахаднам; би өөрийн 
Есүсийг бахаднам, учир нь тэр бодгалийг 
минь тамаас гэтэлгэсэн билээ”10 гэсэн үгс 
надад төрж буй мэдрэмжийг хамгийн сайнаар 
илэрхийлдэг.

Бид бидний төлөө бүхнээ зориулсан, бидний 
Гэтэлгэгч бөгөөд Эцэгт бидний Өмгөөлөгч, 
Өөрийн цагаатгагч золиост бүх зүрх сэтгэлээ 
зориулсан бөгөөд биднийг мөнхийн баяр 
хөөртэй байлгахын тулд Өөрийн хайр, 
нигүүлсэл, хүслийг бүхэлд нь зориулж байгаа 
Түүний үнэнч дагагчид мөн үү? Эдгээр 
үгийг сонсож эсвэл уншиж байгаа бүхий л 
хүмүүсээс би болоогүй байгаа ирээдүйд хийнэ 
хэмээн бүх зүрх сэтгэлээ зориулахаа битгий 
хойшлуулаач хэмээн гуйж байна. Одоо л фээр 
динкам байж, баяр баяслыг мэдрэгтүн! Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

Ýшлэлүүд
1. Хаггаи 1:4–7
2. Иохан 15:11; Ром 14:17;2 Коринт 8:2; Еврей 12:2; 

Мосе 5:10, 7:53-ыг үзнэ үү.
3. Инос 1:3–6, 27; Сургаал ба Гэрээ 52:15; 97:8–9-ийг 

үзнэ үү.
4. Boyd K. Packer, “The Least of These,” Liahona, Nov. 

2004, 86.
5. Сургаал ба Гэрээ 117:12–13
6. Хувийн захидал.
7. Алма 20:23
8. Алма 22:15
9. Илчлэлт 3:15–16-г үзнэ үү.
10. 2 Нифай 33:6
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Бид	өдөр	бүр	дэлхийгээс	зориуд	салж,	тэнгэртэй	
холбогдох	цаг	гаргах	ёстой.

Саяхан би өглөө 
босоод, судраас 
суралцахаар бэлтгэж 
байлаа. Би Gospel 
Library аппликэйшныг 
нээх санаатай ухаалаг 
утсаа авч, орныхоо 
хажуугийн сандал дээр 
суув. Утсаа нээгээд, 
суралцаж эхлэх гэж 
байхдаа шөнийн 
туршид ирсэн олон 

анхааруулга мессеж, э-мэйлүүдийг хараад, “энэ 
мессежүүдийг гялс шалгачихаад, судраа уншиж 
эхэлье дээ” гэж бодов. Тэгтэл хоёр цагийн дараа 
гэхэд би мессеж, э-мэйл, тойм мэдээ болон сошиал 
медиа дээрх нийтлэлүүдийг уншсаар л сууж 
байлаа. Би хэдэн цаг болж байгааг ухаармагц, 
яаран сандран явахад бэлдэж билээ. Тэр өглөө би 
судраас судалж чадаагүй учраас өөрийн хүсэж 
байсан сүнслэг тэжээлийг авч чадаагүй юм.

Ñүнслэг тэжээл

Та нарын олонход энэ нь танил сонсогдож байгаа. 
Орчин үеийн технологи биднийг олон арга замаар 
адисалдаг. Тэдгээр нь биднийг найз нөхөд, гэр 
бүлтэй минь болон мэдээлэл, дэлхий даяар болж 
байгаа үйл явдлуудын мэдээтэй холбож өгдөг. Гэвч 
тэдгээр нь биднийг хамгийн чухал холбоо болох 
тэнгэртэй холбогдох холбооноос сатааруулдаг.

Би ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны хэлсэн 
үгсийг давтан хэлье. “Бид сөргөлдөөн улам 
өссөөр байгаа ярвигтай дэлхийд амьдарч байна. 
Байнга ашиглахад бэлэн байдаг сошиал медиа, 
24 цагийн туршид тавигддаг мэдээ мэдээлэл 
биднийг хайр найргүй булж байна. Хэрэв үнэн 

рүү дайрч довтлох хүмүүсийн олон янзын үзэл 
бодол, зарчмыг анхааралтай шигшиж, ялган таних 
ямарваа нэгэн итгэл найдварыг бий болгоё гэвэл 
бид илчлэлт хүлээн авч сурах ёстой.”

Ерөнхийлөгч Нэлсон цааш нь “Ирэх өдрүүдэд 
Ариун Сүнсний заан чиглүүлж, удирдаж, 
тайтгаруулах, байнга хамт байх нөлөөгүйгээр 
сүнслэгээр оршин тогтнох боломжгүй байх 
болно”1 хэмээн сэрэмжлүүлсэн.

Олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр 
их цас орсноос бэлчээр нутагтаа хүрч чадахгүй 
гацаж, өлсөж үхэх шахсан бугын сүргийн талаар 
ярьж билээ. Сайн санаатай хүмүүс сүргийг 
аврахын тулд ачааны машинаар дүүрэн өвсийг 
тэр хавиар нь авчирч тавьсан байна. Хэдийгээр 
буга өвс иддэггүй ч авчирсан өвс нь тэдэнд 
өвлийг давахад туслах байх гэж найдаж байв. 
Харамсалтай нь, уг сүргийн ихэнх нь хожим үхсэн 
юм. Тэд уг өвснөөс идсэн боловч энэ нь тэдэнд 
тэжээл болоогүйгээс гэдэс нь дүүрэн байсан ч 
өлбөрч үхсэн байлаа.2

Мэдээллийн энэ эрин үед бидэнд байнга ирдэг 
олон зурвас мэдээлэл бугыг өвсөөр тэжээж 
байгаатай адил сүнслэг маягийн үр дүн өгч болох 
ч бид үүнээс өдөржин идлээ ч энэ нь биднийг 
сүнслэгээр тэжээхгүй.

Бид сүнслэг тэжээлийг хаанаас олж авдаг вэ? 
Ихэнхдээ энэ нь сошиал медиа дээр түгээмэл 
байдаггүй. Бид гэрээний зам дээр “урагшлан,” 
“төмөр бариулаас үргэлж тууштай зуурсаар,” 
амьдралын модны жимснээс хүртэх үедээ үүнийг 
олдог.3 Энэ нь бид өдөр бүр дэлхийгээс зориуд 
салж, тэнгэртэй холбогдох цаг гаргах ёстой гэсэн 
үг.

Лихай зүүдэндээ, жимснээс хүртсэнийхээ дараа 
агуу хийгээд нүсэр барилгын нөлөөг буюу 

Итгэлгүй бус, итгэлтэй бай

ÑÒÈВÝÍ В.ª¯ÝÍ
ЗÀËÓÓ ÝÐÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×
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хүмүүсийн бардам зангаас болж үүнийг орхисон 
хүмүүсийг харсан билээ.4 Залуу хүмүүсийн 
хувьд хожмын үеийн гэгээнтэн гэр бүлд өсөөд, 
Сүмийнхээ бүх цуглаан, ангид очин, бүр ариун 
сүмийн ёслолуудад оролцсоныхоо дараа ч 
“хориглогдсон замаар орж мөн төөр[өх]” 5 
явдал гардаг. Ийм зүйл яагаад болдог вэ? Ихэнх 
тохиолдолд энэ нь тэд гаднаа сүнслэг зүйлс хийж 
байгаа хэрнээ бүрэн дүүрэн хөрвөгдөөгүйгээс 
болдог. Тэд идсэн боловч тэжээл аваагүй.

Эсрэгээрээ, би хүчирхэг, ухаалаг, итгэлтэй олон 
хожмын үеийн залуу гэгээнтэнтэй уулзаж байсан. 

Та нар 
өөрсдийгөө 
Бурханы 
охид, хөвгүүд 
гэдгийг 
мөн та нарт 
зориулсан 
ажил Түүнд 
байгааг 
мэддэг. Та 
нар бүхий л 
“зүрх сэтгэл, 
хүчин чадал, 
оюун хийгээд 
чадлаараа”6 
Бурханыг 
хайрладаг. Та 
нар гэрээгээ 
сахин, 
гэрийнхэндээ 

бас бусдад үйлчилж чадна. Та нар 
итгэлээ хөгжүүлж, наманчилж, 
өдөр бүр өсөж хөгжсөнөөр үүрд 
үргэлжлэх баяр баяслыг мэдэрдэг. 
Та нар Аврагчийн үнэнч дагагчдын 
хувьд ариун сүмийн адислал, бусад 
боломжийг авахаар бэлтгэж байгаа. 
Та нар бүх хүнийг Христэд ирж, 
Түүний Цагаатгалын адислалуудыг 
хүлээн авахад урин, Хоёр дахь ирэлтэд 
дэлхийг бэлтгэхэд тусалж байгаа. Та 
нар тэнгэртэй холбогдсон.
 
Тийм ээ, та нар сорилт бэрхшээлтэй 
тулгардаг. Гэхдээ бүх л үеийнхэн 
тулгардаг шүү дээ. Энэ цаг үе 

бол биднийх. Бид итгэлгүй бус, итгэлтэй 
байх хэрэгтэй байна. Их Эзэн бидний сорилт 
бэрхшээлийн талаар мэддэг бөгөөд ерөнхийлөгч 
Нэлсоны удирдлагаар дамжуулан биднийг 
тэдгээртэй тулгарахад бэлтгэж байгаа гэдгийг 
би гэрчилж байна. Гэр оронд төвлөрсөн, Сүмд 
хийдэг үйл ажиллагаагаар дэмжигдсэн сүмийн 
талаарх бошиглогчийн саяхны уриалга нь7 сүнслэг 
тэжээлээр дутмаг энэ өдрүүдэд амьд гарахад, бүр 
өсөж хөгжихөд зориулагдсан гэдэгт би итгэдэг.

Ãэр оронд төвлөрсөн

Гэр оронд төвлөрсөн сүм байна гэдэг нь юу 
гэсэн үг вэ? Дэлхий даяарх гэр орнууд өөр өөр 
байж болно. Та нар олон үеэрээ Сүмд байгаа гэр 
бүлд төрсөн байж болно. Эсвэл та гэр бүлээсээ 
ганцаараа Сүмийн гишүүн байж болно. Та ганц 
бие, гэрлэсэн, гэртээ хүүхэдтэй эсвэл хүүхэдгүй 
байж болно.

Та нарын нөхцөл байдал ямар ч байлаа гэсэн, 
та гэр орноо сайн мэдээнээс суралцах, дагаж 
амьдрах төв болгож чадна. Энэ нь өөрийн 
хувийн хөрвүүлэг болон сүнслэг өсөлт хөгжилд 
өөрөө хариуцлага хүлээнэ гэсэн үг юм. Энэ нь 
ерөнхийлөгч Нэлсоны “гэр орноо итгэлийн ариун 
газар болгон өөрчил”8 хэмээх зөвлөгөөг дагана 
гэсэн үг.

Дайсан та нарт сүнслэг тэжээл шаардлагагүй, 
эсвэл үүнийг дараа нь хийж болно гэж илүү овжин 
аргаар ятгахыг хичээх болно. Тэр бол мэргэжлийн 
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сатааруулагч мөн хойш тавилтыг зохиогч мөн. 
Тэр хойшлуулшгүй мэт боловч үнэн хэрэгтээ 
тийм ч чухал биш зүйлсэд анхаарлыг тань татах 
болно. Тэр таныг “олон юманд санаа зовоход” 
хүргэж, тэгснээр “ганцхан хэрэгтэй”9 зүйлээ үл 
тоомсорлоосой гэж хүсдэг.

Би гэр бүлдээ байнгын сүнслэг тэжээл өгдөг, 
хайраар дүүрэн харилцаатай, үр өгөөжтэй үйл 
ажиллагаанууд явуулдаг гэрт өсгөн хүмүүжүүлсэн 
“сайн эцэг эх[дээ]”10 маш их талархдаг. Өсвөр 
насанд минь тэдний заасан зүйлс намайг 
сайн суурьтай болгосон. Эцэг эхчүүд ээ, 
хүүхдүүдтэйгээ бат бөх харилцааг үүсгээрэй. 
Тэдэнд бага биш, харин их цаг зориулаарай.

Ñүмээс дэмжсэн

Үүнийг хийхэд Сүм танд туслахад бэлэн. Сүм 
дээрх мэдрэмж туршлага маань гэртээ сурч байгаа 
сүнслэг тэжээлийг бататгаж чадна. Энэ жил 
одоогийн байдлаар бид Ням гаргийн анги болон 
Хүүхдийн хэсэгт Сүмийн иймэрхүү дэмжлэгийг 
харж байгаа. Бид бас Аароны санваар болон Залуу 
эмэгтэйчүүдийн ангид үүнийг илүү ихээр харах 
болно. Энэ нэгдүгээр сараас эхлэн, эдгээр ангийн 
хөтөлбөрт бага зэрэг өөрчлөлт орох болно. Энэ 
ангиуд нь сайн мэдээний сэдвүүдэд төвлөрсөн 
хэвээр байх бөгөөд сэдвүүд нь Ирээд, Намайг 
дага—Хувь хүн, гэр бүлүүдэд зориулав гарын 
авлагатай уялдах болно. Энэ нь бага зэргийн 
өөрчлөлт боловч өсвөр үеийнхний сүнслэг 
тэжээлд том нөлөө үзүүлж чадах юм.

Сүмээс өөр ямар дэмжлэг үзүүлдэг вэ? Сүмд бид 
долоо хоног бүр Аврагчид өөрсдийгөө зориулахад 
маань тусалдаг ариун ёслолоос хүртдэг. Мөн 
сүмд бид адил гэрээ байгуулсан бусад итгэгчтэй 
хамт цуглардаг. Есүс Христийн бусад шавьтай 
тогтоосон хайраар дүүрэн харилцаа маань гэр 
оронд төвлөрсөн шавь байхад хүчтэй дэмжлэг 
үзүүлж чадна.

Намайг 14 настай байхад манай гэр бүл шинэ 
газар луу нүүж билээ. Энэ нь одоо та нарт тийм 
ч эмгэнэлтэй зүйл мэт санагдахгүй байж магад. 
Гэвч энэ нь тухайн үед надад аймаар байсан. Энэ 
нь таньж мэдэхгүй хүмүүсийн дунд орно гэсэн 
үг байв. Энэ нь би тойргийнхоо бусад бүх залуу 

эрэгтэйн явдгаас өөр сургуульд явна гэсэн үг 
байв. 14 настай надад “Ээж, аав минь яаж ийм юм 
хийж чадаж байна аа?” гэж бодогдож, амьдрал 
минь сүйрсэн мэт санагдаж байлаа.

Хэдий тийм боловч Залуу эрэгтэйчүүдийн үйл 
ажиллагаануудаар дамжуулан би чуулгынхаа 
бусад гишүүнтэй нөхөрлөх боломжтой байсан 
бөгөөд тэдэнтэй найзууд болсон юм. Түүнээс 
гадна, бишопын зөвлөлийн гишүүд болон 
Аароны санваарын зөвлөхүүд маань миний 
амьдралд онцгойлон анхаарч байв. Тэд миний 
тэмцээнүүдийг ирж үздэг байсан. Тэд надад 
урамшуулсан үгс бүхий зурвас илгээж байсан 
бөгөөд би одоо ч тэдгээрийг хадгалсаар байгаа. 
Намайг коллежид явсны дараа, бас номлолд 
явахад тэд надтай холбоотой байсаар байсан. 
Тэдний нэг нь намайг номлолоосоо ирэхэд 
онгоцны буудал дээр тосож билээ. Би тэр сайн 
ах нарт болон тэдний хайранд мөн надаас ихийг 
хүсэн хүлээдэг байсанд мөнхөд талархах болно. 
Тэд намайг тэнгэр өөд чиглүүлсэн бөгөөд амьдрал 
минь өөдрөг, аз жаргалтай, баяр баясалтай болсон 
юм.

Эцэг эх, удирдагчдын хувьд бид өсвөр 
үеийнхэндээ тэднийг гэрээний зам дээр алхахдаа 
ганцаараа биш гэдгийг мэдэхэд нь хэрхэн туслах 
вэ? Хувийн харилцааг үүсгэхээс гадна бид Өсвөр 
үеийнхний бат бөх байдлын төлөө чуулган, өсвөр 
үеийнхний аялал болон долоо хоног тутмын 
чуулга, ангийн үйл ажиллагаанууд гэх мэт том 
жижиг цуглаануудад тэднийг урьдаг. Хүчтэй 
байхыг хичээж байгаа бусадтай хамт цугларснаар 
ирдэг хүч чадлыг хэзээ ч дутуу үнэлж болохгүй. 
Бишоп оо, бас бусад удирдагч аа, тойргийнхоо 
хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг тэжээхэд анхаарлаа 
төвлөрүүлнэ үү. Тэдэнд бага биш, харин их цаг 
зориулаарай.

Та удирдагч, хөрш, чуулгын гишүүн эсвэл жирийн 
нэг гэгээнтэн байна уу хамаагүй, танд залуу 
хүний амьдралд нөлөөлөх боломж гарвал түүнд 
тэнгэртэй холбогдоход нь туслаарай. Таны нөлөө 
тэр залуу хүнд яг хэрэгтэй байгаа тэрхүү “Сүмийн 
дэмжлэг” нь байж магадгүй шүү.

Ах, эгч нар аа, Есүс Христ энэ Сүмийг тэргүүлдэг 
гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр удирдагчдыг маань 
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сүнслэгээр өдөөж, хожмын өдрүүдэд амьд үлдэж, 
өсөж хөгжихөд бидэнд хэрэгтэй сүнслэг тэжээл 
рүү удирдаж байгаа. Уг сүнслэг тэжээл бидэнд 
итгэлгүй бус, итгэлтэй байхад туслах болно. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Христийн	зарлигуудыг	дуулгавартай	дагаж,	
Түүгээр	дамжуулан	харуусал	гуниг,	сул	дорой	
байдлыг	даван	туулж,	Түүний	адил	үйлчилснээр	
баяр	баясгалан	ирдэг.

Лихайн ач хүү, 
Мормоны Номын 
бошиглогч Инос залуу 
байхад нь тохиолдсон 
нэгэн ер бусын 
туршлагынхаа талаар 
бичжээ. Инос эцэг 
Иаковынхаа заасан 
зүйлсийн талаар ойд 
ганцаараа ан агнаж 
явахдаа тунгаан 
бодож эхэлсэн. Тэрээр 
“Мөнх амьдрал, бас 

гэгээнтнүүдийн баяслын талаар эцгийнхээ ярьж 
байхыг олонтаа сонссон тэр үгс, зүрх сэтгэлд 
минь гүнзгий шингэсэн байв”1 хэмээн өгүүлжээ. 
Бодгаль нь сүнслэгээр өлсөхөд Инос өвдөг сөхрөн 
залбирч, тэр гайхамшигт залбирал нь өдөр, 
шөнийн турш үргэлжилж, түүнд чухал илчлэлт, 
баталгаа, амлалтыг авчирсан.

Иносын туршлагаас суралцах зүйл олон байгаа 
ч өнөөдөр надад тодхон санагдаж байгаа 
зүйл бол аавын маань олонтоо ярьдаг байсан 
“гэгээнтнүүдийн баяслын” талаарх Иносын 
дурсамж юм.

Гурван жилийн өмнө энэхүү чуулган дээр 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон баяр 
баясгалангийн талаар ярьсан.2 Тэр өөр олон зүйл 
хэлсний сацуу

“Бидний баяр баясгалан амьдралын маань нөхцөл 
байдалтай биш, харин амьдралдаа юунд ач 

холбогдол өгч байгаатай холбоотой.
Бид амьдралаа Бурханы авралын төлөвлөгөө, 
Есүс Христ, Түүний сайн мэдээнд төвлөрүүлбэл 
юу тохиолдож, юу тохиолдохгүй байгаагаас үл 
хамааран баяр баясгаланг мэдрэх боломжтой. 
Баяр баясгалан Түүний ачаар, Түүнээс ирдэг. … 
Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд Есүс Христ 
баяр баясгалан билээ!”3 хэмээн өгүүлжээ.

Гэгээнтнүүд гэдэг нь баптисм хүртсэнээр сайн 
мэдээний гэрээнд орсон, Христийн шавийн хувиар 
Түүнийг дагахыг хичээн чармайж байгаа хүмүүс 
юм.4 Тиймээс “гэгээнтнүүдийн баяр баясгалан” 
гэдэг нь Христтэй адил болохын баяр баясгалан 
гэсэн утгыг илтгэнэ.

Би Түүний зарлигуудыг дуулгавартай дагахаас 
ирдэг баяр баясгалан, Түүгээр дамжуулан 
харуусал гуниг, сул дорой байдлыг даван 
туулснаар төрдөг баяр баясгалан, Түүний адил 
үйлчилснээр олж авдаг баяр баясгалангийн талаар 
ярихыг хүсэж байна.

Õристийн зарлигуудыг дуулгавартай дагахаас 
ирдэг баяр баясгалан

Бид олон хүн Их 
Эзэний зарлигуудын 
чухал ач холбогдолд 
эргэлздэг эсвэл бүр 
тэдгээрийг зүгээр л үл 
тоомсорлодог цаг үед 
амьдарч байна. Ариун 
явдлын хууль, шударга 
байдлын жишиг, 
Хүндэтгэлийн өдрийн 
ариун байдал зэрэг 
бурханлаг удирдамжийг 
үргэлж үл тоомсорлодог 

Гэгээнтнүүдийн баяр баясгалан

ÀÕËÀÃ× Ä.ÒÎÄÄ КÐÈÑÒÎФФÝÐÑÎÍ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ
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хүмүүс амьдралын сайн сайхан зүйлсэд баясан, 
дэгжиж, заримдаа бүр дуулгавартай байхыг 
хичээж буй хүмүүсээс ч илүү дээр байгаа мэт 
санагдах нь элбэг. Зарим хүн гаргасан хичээл 
зүтгэл, золиос нь үр ашигтай байгаа эсэхэд 
эргэлзэж эхэлдэг. Эртний Израилын ард түмнийг 
нэг удаа

“Бурханд үйлчлэх нь ашиггүй. Бид Түүний 
тушаалыг сахиж, түг түмдийн ЭЗЭНий өмнө 
гашуудан явах нь ямар ашиг өгөх вэ?

Өдгөө бид ихэмсгийг ерөөгдсөн гэж дууддаг. Гэм 
буруутнууд өөдлөөд зогсохгүй тэд бас Бурханыг 
сорьж, зугтан гардаг”5 хэмээн гомдоллоход

“Би Өөрийн эзэмшлийг байгуулах өдөр” хүртэл 
түр хүлээ. Иймд зөвт ба буруут, Бурханд 
үйлчилдэг нэгэн ба Түүнд үйлчилдэггүй нэгний 
ялгааг та нар … харах болно.”6 Ёс бусчууд 
“өөрсдийн ажлууддаа түр зуур л баясна,”7 гэхдээ 
энэ нь үргэлж зуурдынх байдаг хэмээн Их Эзэн 
айлддаг. Гэгээнтнүүдийн баяр баясгалан өнө удаан 
үргэлжлэх болно.

Бурхан юмсыг үнэн төлөв байдлаар нь хардаг. 
Тэрхүү төлөвийг бидэнтэй зарлигуудаараа 
дамжуулан, мөнх бус байдлын энхэл донхол 
дундуур биднийг мөнхийн баясал руу үр дүнтэй 
хөтлөн, Тэрээр хуваалцдаг. Бошиглогч Иосеф 
Смит “Түүний зарлигууд аливааг бидэнд үүрд 
мөнхийн талаас нь заадаг. Учир нь Бурхан дээрээс 
биднийг үүрд мөнхөд байгаа юм шиг харж байдаг. 
Бурхан үүрд оршиж бидний хардаггүй юмыг 
хардаг билээ8 хэмээн тайлбарласан.

Сайн мэдээг амьдралдаа хожуу олж аваад, арай 
эртхэн олсон бол гэж хүсдэггүй нэг ч хүнтэй би 
тааралдаж байгаагүй. “Ээ дээ, буруу сонголт, 
алдаануудаас зайлхийж чадах л байсан даа” гэж 
тэд хэлдэг. Их Эзэний зарлигууд илүү зөв сонголт, 
илүү аз жаргалтай үр дүн лүү хөтлөх бидний 
хөтөч юм. Бид энэ гайхалтай замыг үзүүлсэнд нь 
Түүнд баярлаж, талархах хэрэгтэй.
 
Одоо Кот-Дивуар Абиджан Баруун номлолд 
үйлчилж байгаа, Бүгд Найрамдах Конго улсын 
Каломбо Росэттэ Камваниа эгч өсвөр насны 
охин байхдаа Бурханыг өөрийг нь ямар замаар 

явуулахыг хүсэж байгааг мэдэхийн тулд гурав 
хоног мацаг барин залбирчээ. Тэр нэгэн гайхалтай 
шөнийн үзэгдлээр хоёр барилга харсны нэг нь 
сүмийн байр, нөгөө нь ариун сүм байсныг хожим 
нь ойлгожээ. Тэрээр зүүдэндээ харсан сүмийн 
байрыг хайсаар удалгүй олов. Уг сүм нь “Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм” гэсэн хаягтай байв. Камваниа эгч баптисм 
хүртсэн ба дараа нь түүний ээж болон зургаан 
ах баптисм хүртжээ. Камваниа эгч “Сайн мэдээг 
хүлээн авах үед надад торноосоо тавигдаж буй 
шувуу шиг л мэдрэмж төрсөн. Зүрх сэтгэл минь 
баяр баясгалангаар дүүрсэн. … Би Бурхан надад 
хайртай гэсэн нотолгоог хүлээн авсан юм”9 хэмээн 
ярьсан.

Их Эзэний зарлигуудыг дагах нь бидэнд Түүний 
хайрыг илүү бүрэн дүүрэн, илүү амархан мэдрэх 
боломжийг олгодог. Зарлигуудын давчуу бөгөөд 
нарийн зам нь амьдралын мод руу шууд хөтөлдөг 
бөгөөд мод болон хамгийн амттай, “бүхнээс илүү, 
хамгийн ихээр хүслийг татагч”10 жимс Бурханы 
хайрыг төлөөлдөг бөгөөд сэтгэлийг “үлэмж агуу 
баяраар”11 дүүргэдэг. Аврагч:

“Би Эцэгийнхээ тушаалыг сахиж, хайранд нь 
байдаг лугаа адил, та нар тушаалыг минь сахивал 
хайранд минь байх болно.

Миний баяр баясгалан та нарт байж, та нарын 
баяр баясгалан дүүрэн болохын тулд үүнийг Би та 
нарт хэлэв”12 хэмээн хэлсэн.

Õристээр дамжуулан сорилт бэрхшээлийг даван 
туулснаар ирдэг баяр баясгалан

Зарлигуудыг итгэлтэйгээр сахих үед ч зовлон 
бэрхшээл, гай гамшиг бидний баяр баясгаланд 
саад болдог. Гэвч бид Аврагчийн тусламжтайгаар 
тэдгээр сорилт бэрхшээлийг даван туулахыг 
хичээх үед бидний одоо мэдэрч байгаа болон 
хүсэн хүлээж байсан баяр баясгалангийн аль 
аль нь хадгалагдах болно. Христ шавь нараа 
“Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч 
зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан”13 хэмээн 
тайтгаруулсан. Түүнд хандаж, дуулгавартай байж, 
өөрсдийгөө Түүнтэй холбосноор зовлон бэрхшээл, 
гай гамшиг баяр баясгалан болж хувирдаг. Би 
нэгэн жишээ дурдъя.
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Жак Раштон 1989 онд Америкийн нэгдсэн 
улс дахь Ирвин Калифорни гадасны (АНУ) 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байв. Калифорнийн 
далайн эрэг дээр Жак гэр бүлээрээ амарч 
байхдаа давалгаан дээгүүр биеэрээ гулгаж 
байгаад давалгаанд цохиулан, усан доорх чулууг 
мөргөснөөр хүзүү нь хугарч, нугасандаа хүнд 
гэмтэл авчээ. Хожим нь Жак “Би чулууг мөргөх 
тэрхэн мөчид биеэ мэдээгүй болохыг мэдсэн”14 
гэж хэлсэн. Тэр ярих байтугай бүр амьсгалж ч 
чадахгүй болсон байжээ.15

Гэр бүл, найз нөхөд, гадасны гишүүд нь Раштон 
ахыг болон түүний эхнэр Жо Анныг дэмжин 
тусалж, олон зүйл хийсэн ба Жакийн тэргэнцэрт 
тохируулан гэрийг нь засварлажээ. Жо Анн 23 
жилийн турш Жакийн гол асран халамжлагч 
байсан. Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийг зовж 
зүдэрч байх үед нь зочлон очиж, ачаануудыг нь 
хөнгөлдөг16 тухай Мормоны Номын түүхийг Жо 
Анн дурдаад, “Би нөхрөө асарч байхдаа зүрх 
сэтгэлдээ эерэг хандлагатай байгаадаа үргэлж 
гайхширдаг байсан”17 хэмээн өгүүлсэн.

 
Жакийн амьсгалын 
системийг 
сэргээснээр тэр 
ярьдаг болсон ба тэр 
жилдээ Жак Сайн 
мэдээний сургаалын 
багшаар мөн 
гадасны патриархаар 
дуудагджээ. Раштон 
ахыг патриархын 
адислал өгөх үед өөр 
нэг санваартан түүний 
гарыг адислал хүлээн 

авч буй хүний толгой дээр тавин, адислалаа хэлэх 
үед нь гарыг нь түшин, барьж өгдөг байв. Жак 22 
жил үнэнчээр, бүхнээ зориулан үйлчилсний эцэст 
буюу 2012 онд Христийн мэндэлсний баярын 
өдөр нас барсан юм.
 

Жак нэг удаа 
ярилцлага өгч 
байхдаа “Бидний 
бүхий л амьдралын 
турш асуудал гарч 
ирдэг. Энэ бол зүгээр 
л энэ дэлхий дээр 
байгаагийн нэгэн 
хэсэг юм. Зарим хүн 
шашин шүтэх юм 
уу Бурханд итгэдэг 
байх нь тэднийг муу 
зүйлээс хамгаална 
гэж ойлгодог. Үүнийг 
гол зорилго нь биш 

гэж би боддог. Миний бодлоор, гол зорилго нь 
хэрвээ бидний итгэл хүчирхэг байвал муу зүйлс 
тохиолдох үед (муу зүйл тохиолдох болно) 
бид тэдгээрийг даван туулах чадвартай байхад 
оршино. Миний итгэл хэзээ ч суларч байгаагүй ч 
энэ нь би сэтгэлийн гутралд орж байгаагүй гэсэн 
үг биш юм. Миний бодлоор, би амьдралдаа анх 
удаа чадварынхаа хязгаарт тултал шахуулж, өөр 
хаашаа ч эргэх замгүй болсон бөгөөд Их Эзэнд 
хандсанаар өнөөдрийг хүртэл хязгааргүй баяр 
баясгаланг мэдэрч байна”18 хэмээн ярьжээ.

Энэ бол хувцаслалт, үзвэр үйлчилгээ, бэлгийн 
цэвэр ариун байдал зэрэг асуудлаар Их Эзэний 
жишгийг дагахыг хичээж байгаа хүмүүс рүү олон 
нийтийн сүлжээгээр болон бодит байдлаар хайр 
найргүй дайралт хийдэг цаг үеийн нэг л өдөр юм. 
Гэгээнтнүүд тэр дундаа голдуу өсвөр үеийнхэн, 
залуучууд, эмэгтэйчүүд мөн ээжүүд доромжлол, 
хавчлагаас болж зовох нь олонтоо. Ийм 
хүчирхийллийг давж гарах амаргүй боловч “Та 
нар Христийн нэрээс болж зүхэгдвээс ерөөлтэй. 
Учир нь алдрын ба Бурханы Сүнс та нарын дээр 
оршдог”19 хэмээх Петрийн үгсийг санаарай.

Еденийн цэцэрлэгт Адам, Ева хоёр “зовлонг 
мэдээгүйн учир, баяр баясал үгүй”20 гэм зэмгүй 
гэнэн байдалд байсан. Хариуцлагатай хүмүүс бид 
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одоо гэм нүгэл, зовлон зүдгүүр, сул дорой байдал 
эсвэл аз жаргалын эсрэг ямар ч байдал дахь 
зовлонг даван туулахдаа баяр баясгаланг олдог. 
Энэ бол шавь байх замдаа өсөлт хөгжлийг мэдрэх 
баяр баясгалан, “нүглүүдийнхээ ангижралыг 
хүлээн авч, улмаар … ухамсрын амар амгаланг 
хүлээн авсан учир”21 ирэх баяр баясгалан, 
Христийн ач ивээлээр дамжуулан бодгаль нь тэлж, 
өсөж хөгжихийг мэдрэх баяр баясгалан22 юм.

Õристийн үйлчилсний адил үйлчилснээр ирдэг баяр 
баясгалан

Аврагч үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
бидэнд авчрахдаа баяр баясгаланг олдог.23 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Аврагчийн 
Цагаатгалын талаар

“Есүс Христ бүхий л зүйлд бидэнд төгс үлгэр 
жишээ үзүүлсэн, ‘Өөрийнх нь өмнө тавигдсан 
баяр баясгалангийн төлөө … загалмайг тэвчсэн’ 
[Еврей 12:2] нэгэн билээ. Бодоод үз дээ! Аврагч 
маань энэ дэлхийн түүхэн дэх хамгийн их зовлон 
шаналлыг тэвчин гарахын тулд баяр баясгалан 
дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм!

“Тэгэхлээр, Түүний өмнө ямар баяр баясгалан 
тавигдсан байсан бэ? Үүнд цэвэршүүлэх, эдгээх, 
биднийг хүчирхэгжүүлэхийн баяр баясгалан 
мөн наманчилсан бүх хүний нүглийн төлөөсийг 
төлөхийн, танд болон надад Тэнгэрлэг Эцэг Эх, 
гэр бүлдээ цэвэр, зохистой эргэн очиж, хамт 
амьдрах боломжийг олгохын баяр баясгалан 
багтах нь гарцаагүй.”24

Үүний адил “бидний өмнө тавигдсан” баяр 
баясгалан бол Аврагчид гэтэлгэлийн ажилд нь 
туслахын баяр баясгалан юм. Абрахамын үр 
удам болон хүүхдүүдийн хувьд25 бид дэлхийн 
бүх гэр бүлийг “авралын адислалууд, бүр мөнх 
амьдралын адислалууд болох Сайн мэдээний 
адислалуудаар”26 адислахад оролцдог.

Алмагийн үгс санаанд орж байна. Тэрээр

“Энэ нь, зарим бодгалиудыг наманчлалд авчрахад 
Бурханы мутар дахь зэмсэг байж болох нь миний 
бахархал; мөн энэ нь миний баясал.

Мөн болгоогтун, ах дүүсийн маань олон нь 
үнэхээр гэмшихийг, мөн Их Эзэн Бурхандаа 
ирэхийг харахад, бодгаль минь баяслаар 
дүүрнэм…

Гэвч би зөвхөн өөрийн амжилтанд баясах бус, 
харин Нифайн нутагт байсан ах дүүсийнхээ 
амжилтын төлөө баясал минь илүү дүүрэн 
байна…

Эдүгээ, эдгээр ах дүүсийнхээ амжилтын тухай 
намайг бодоход сүнс минь зөөгдөн одож, бүр 
биеэс салах лугаа адил, баясал минь тийм агуу 
байна”27 гэжээ.

Сүмд нэг нэгэндээ үйлчлэх бидний үйлчлэлийн 
үр жимс бол “бидний өмнө тавигдсан” баяр 
баясгалангийн нэг хэсэг юм. Бид урам хугарсан 
эсвэл сэтгэл хямарсан үедээ ч Бурханыг 
баярлуулахад болон Түүний хүүхдүүд, өөрсдийн 
ах, эгч нарт гэрэл, халамж, аз жаргалыг авчрахын 
баяр баясгаланд анхаарлаа төвлөрүүлбэл 
тэвчээртэй тохинуулж чадна.

Өнгөрсөн сард ахлагч Дэвид Бэднар, Сюзан 
Бэднар эгч хоёр Гайти дахь Порт-ау-Принс ариун 
сүмийг адислахаар очоод байхдаа, хэдхэн өдрийн 
өмнө аймшигт ослоор нөхрөө алдсан нэгэн 
залуухан эгчтэй уулзав. Тэд түүнтэй хамт уйлан 
гашууджээ. Гэвч ням гарагт тэр эмэгтэй зөөлөн, 
уриалгахан инээмсэглэсээр ариун сүмд орж буй 
хүмүүст туслан, онцгойлон адислалын үйлчлэлд 
зохицуулагч хийгээд явж байсан юм.

Би тэд “гэгээнтнүүдийн туйлын баяр баясгалан” 
Аврагч тэдний өмнөөс гуйдаг28 гэдгийг 
мэдсэнээр ирдэг бөгөөд “бидний төлөө Эцэгт 
хандан [Есүсийн] залбирсныг бид сонс[ох] 
[үед] бодгалийг маань дүүргэ[х] тэрхүү баяслыг 
хэн ч төсөөлж чадахгүй”29 гэдэгт итгэдэг. 
Би ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонтой хамт, 
баяр баясгалан бол “дэлхийн загалмайнуудыг 
тэвчиж,”30 “Есүс Христийн заасны дагуу 
өөрийн хүслээр шударга амьдрахыг хичээж”31 
байгаа итгэлтэй гэгээнтнүүдэд зориулсан 
бэлэг юм хэмээн гэрчилж байна. Та бүхэн баяр 
баясгалангаар дүүрэн байгаасай хэмээн би Есүс 
Христийн нэрээр залбирч байна, амен. 



18

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Инос 1:3.
2. Рассэлл М.Нэлсон, “Баяр баясгалантай байж, сүнслэг 

байдлын хувьд тэсэж үлдэх нь,” 2016 оны 10-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 71–75.

3. Рассэлл М.Нэлсон, “Баяр баясгалантай байж, сүнслэг 
байдлын хувьд тэсэж үлдэх нь,” 72.

4. Bible Dictionary, “Saint”-ийг үзнэ үү.
5. Малахи 3:14–15.
6. Малахи 3:17-18.
7. Аврагч хэрэв сүм (эсвэл амьдрал) “миний сайн мэдээн 

дээр тулгуурлаагүй, мөн хүмүүний ажлууд дээр, 
эсвээс чөтгөрийн ажлууд дээр тулгуурласан аваас, 
үнэнээр би та нарт хэлнэ, тэд өөрсдийн ажлууддаа түр 
зуур л баясна, мөн төдөлгүй төгсгөл ирэхэд, мөн тэд 
тас цавчигдан мөн эргэж гарах аргагүй галд хаягдах 
болно” (3 Нифай 27:11) хэмээн тунхагласан.

8. Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит 
(2007), 475.

9. Хувийн захидал
10. 1 Нифай 11:22-ыг мөн 1 Нифай 8:11-ийг үзнэ үү.
11. 1 Нифай 8:12.
12. Иохан 15:10–11; тодотгол нэмэгдсэн.
13. Иохан 16:33.
14. Jack Rushton, in “Faith in Adversity: Jack Rushton and 

the Power of Faith,” SmallandSimpleTV, Sept. 2, 2009, 
YouTube.com.

15. Allison M. Hawes, “It’s Good to Be Alive,” Ensign, Apr. 
1994, 42-ыг үзнэ үү.

16. Мозая 24:14-ийг үзнэ үү.
17. Jo Anne Rushton, in Hawes, “It’s Good to Be Alive,” 43.
18. Jack Rushton, in “Faith in Adversity: Jack Rushton and 

the Power of Faith.”
19. 1 Петр 4:14. Амлалтууд нь мөн 2 Нифай 9:18, 3 Нифай 

12:12-т гардгийг санаарай.
20. 2 Нифай 2:23-ыг мөн Мосе 5:10–11-ийг үзнэ үү.

21. Мозая 4:3.
22. Бид Иосеф Смитийг “Бурханаас гуй” (Иаков 1:5)-

хад сүнслэгээр нөлөөлсөн Иаковын үгсийг санадаг. 
Дараах үгс нь тийм ч танил биш байдаг. Үүнд:

“Ах дүүс минь, та нар олон гай зовлонд унасан үедээ ч 
үүнийг бүгдийг нь баяр хөөрт тооц.

Итгэлийн чинь шалгуур хатуужилд хүргэдгийг та нар 
мэдэх билээ.

Хатуужил нь төгс үйл байг. Тэгвэл та нар төгс, бүтэн 
юугаар ч дутахгүй байна” (Иосеф Смитийн Орчуулга, 
Иаков 1:21 [Иаков 1:21-ийн зүүлт тайлбар а]; Иаков 
1:3–4.

23. Moсе 1:39-ийг үзнэ үү.
24. Рассэлл М.Нэлсон, “Баяр баясгалантай байж, сүнслэг 

байдлын хувьд тэсэж үлдэх нь,” 72; эх хувилбарт 
тодотгол оруулсан.

25. “Хэрэв та нар Христийнх юм бол та нар Абрахамын 
үр бөгөөд амлалтын дагуу өв залгамжлагчид мөн” 
(Галат 3:29; түүнчлэн Эхлэл 22:18; 26:4; 28:14; Үйлс 
3:25; 1 Нифай 15:18; 22:9; Сургаал ба Гэрээ 124:58-ыг 
үзнэ үү).

26. Aбрахам 2:11.
27. Aлма 29:9–10, 14, 16. Хэдий тийм боловч Их Эзэн 

бидэнд “Хэрэв миний Эцэгийн хаант улсад надад 
авчирсан нэг бодгальтай хамт та нар агуу баяр 
хөөртэй байх аваас, хэрэв та нар олон бодгалийг 
надад авчрах юм бол та нарын баяр хөөр хичнээн агуу 
байх билээ!” (Сургаал ба Гэрээ 18:16). Гурван Нифай 
“дэлхий оршин тогтнож байхад” (3 Нифай 28:9) 
бодгалиудыг Христэд авчрах хүслийнхээ улмаас бүрэн 
дүүрэн баяр баясгалангийн амлалтыг авдаг (3 Нифай 
28:10-ыг мөн үзнэ үү).

28. Сургаал ба Гэрээ 45:3–5-ыг үзнэ үү.
29. 3 Нифай 17:17.
30. 2 Нифай 9:18.
31. Рассэлл М.Нэлсон, “Баяр баясгалантай байж, сүнслэг 

байдлын хувьд тэсэж үлдэх нь,” 73.



192019 оны 10-ð ñàð

Есүс	Христийн	итгэлт	шавийн	хувьд	та	нар	
Түүний	зарлигт	нийцсэн,	та	нарт	зориулсан	
хувийн	сүнслэг	удирдамж,	илчлэлтийг	хүлээн	
авч	чадна.

Энэ зун Залуу 
эмэгтэйчүүдийн 
аяллаас буцах гэж 
байхад нэгэн залуу 
эмэгтэй надад зурвас 
өгөв. Тэр зурвас дээр 
“Бурхан надад ямар 
нэгэн зүйл хэлэх гээд 
байгааг би яаж мэдэх 
вэ?” гэж асуусан 
байлаа. Түүний асуулт 
надад их таалагдсан. 
Бидний бодгаль 

тэнгэрлэг гэртэйгээ холбогдохыг хүсэмжилдэг. 
Бид өөрсдийгөө хэрэгтэй бөгөөд ач тустай гэж 
мэдрэхийг хүсдэг. Гэвч заримдаа бидэнд өөрсдийн 
бодлыг Сүнсний намуун зөөлөн мэдрэмжээс 
ялгахад хэцүү байдаг юм. Эрт эдүгээгийн 
бошиглогчид хэрэв ямар нэгэн зүйл “сайныг 
хийхэд урьж, уриалдаг бол тэр нь Христээс 
ирдэг”1 хэмээн заасан.
 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Хайрт ах, 
эгч нар минь ээ, би та бүхнээс илчлэлт хүлээн 
авах сүнслэг чадавхаа нэмэгдүүлээсэй хэмээн 
гуйж байна. … Ариун Сүнсний бэлэгтэй байж, 
Сүнсний дуу хоолойг илүү олон удаа, илүү 
тодорхой сонсоход шаардагддаг сүнслэг ажлууд 
хийхээр сонго”2 хэмээх энгийн, хүчирхэг 
урилгыг өгчээ.

Энэ өглөө би та бүхэнд илчлэлт хүлээн авах 
сүнслэг чадавхаа нэмэгдүүлэх дөрвөн арга 
замын талаар чин сэтгэлээсээ ярихыг хүсэж 
байна.

1. Áурханы дуу хоолойг сонсох цаг зав, орон зай 
гаргахдаа санаачилгатай бай

Та Бурханы дуу хоолойг, ялангуяа Мормоны 
Номон дээрх дуу хоолойг илүү сайн сонсохын 
тулд өдөр бүр цаг зав гаргахад сонгох эрхээ 
ашигласнаар яваандаа Түүний дуу хоолой танд 
илүү тод, илүү танил сонсогдох болно.

Эсрэгээрээ, дэлхийгээр нэг, гэр орноор дүүрэн 
байдаг анхаарал сарниулах зүйлс ба дуу чимээ 
Түүний дуу хоолойг сонсоход илүү хэцүү 
болгодог. Эдгээр анхаарал сарниулах зүйл бидний 
бодол, зүрх сэтгэлд орон зай эзэлж, бид Ариун 
Сүнсний намуун зөөлөн өдөөлтүүдийг мэдрэхгүй 
өнгөрдөг.

Бурхан Өөрийгөө ихэнхдээ “хувь хүмүүст 
тусгайлан нууц өрөөнд нь, цөлд буюу хээр талд, 
ихэвчлэн чимээ шуугиан, сүр дуулиангүй”3 газарт 
илчилдэг гэж бошиглогч Иосеф Смит заасан.

Сатан биднийг тэдгээр чимээгүй газраас 
холдуулж, Бурханы дуу хоолойноос тусгаарлахыг 
хүсдэг. Хэрэв Бурхан намуухан зөөлөн дуугаар 
ярьдаг бол та бид Түүнийг сонсохын тулд 
ойртон очих шаардлагатай. Бид Wi-Fi сүлжээнд 
холбогдсон байхыг хүсдэг шигээ тэнгэртэй 
холбоотой байхыг хүсдэг бол юу болохыг 
төсөөлөөд үз дээ. Өдөр бүр Бурханы дуу хоолойг 
сонсох цаг, газрыг сонго. Тэгээд энэ ариун нандин 
уулзалтаа яг таг хий. Учир нь маш их зүйл үүнээс 
шалтгаална.

2. Õойшлуулалгүй үйлд

Удирдамж хүлээн аваад, зорилготой үйлдэхэд 
Их Эзэн таныг ашиглаж чадна. Та үйлдэх тусмаа 
Сүнсний дуу хоолойг илүү сайн таньдаг болно. Та 
Бурханы удирдамжийг мөн Түүний “Өөрийн оюун 
хийгээд тааллыг илчлэхдээ дуртай”4 байдгийг 

Сүнслэг чадавх
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улам сайн мэддэг болно. Хэрвээ та хойшлуулбал 
тухайн удирдамжийг мартах юм уу Бурханы 
өмнөөс хэн нэгэнд туслах боломжоо алдана.

3. Èх Ýзэний зараалаар хийх ажлаа ав

Тэнгэрлэг Эцэгийн хариулахыг хүсдэг залбирал 
бол бидний тусламж хэрэгтэй байгаа хэн нэгэн 
рүү хөтлөхийг гуйх гуйлт юм. Ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айринг бидэнд Бурханаас хэнд тусалж 
болохоо асууснаар илчлэлт эрэлхийлэхийг заасан. 
“Та нар тийнхүү асуувал Ариун Сүнс ирж, бусад 
хүний төлөө хийх зүйлсийнхээ талаарх өдөөлтийг 
мэдэрнэ. Тэгээд та нар явж, тэдгээр зүйлийг 
хийхдээ Их Эзэний зараалд байгаа бөгөөд Их 
Эзэний зараалд байх үедээ та нар Ариун Сүнсний 
бэлгийг авах шаардлагыг хангадаг.”5

Та зараалаар нь хийх ажил авахаар Их Эзэнд 
хандан залбирч, гуйж болно. Тэгснээр Тэрээр 
таны энгийн ур чадварыг ашиглан, Өөрийн ер 
бусын ажлыг гүйцэлдүүлэх юм.
 

Миний өвөө, 
Фриц Яльмар 
Лундгрен 19 
настайдаа 
Шведээс 
Америкт 
цагаачлан 
ирэхдээ нэг 
чемодантай 
ганцаархнаа 
ирсэн бөгөөд 
ердөө зургаахан 

жилийн албан боловсролтой байжээ. Англиар огт 
ярьж чадахгүй тэрээр Орегон муж руу очиж, мод 
бэлтгэгчээр ажиллах болсон ба хожим нь эмээ, 
ээж хоёртой минь хамт Сүмд нэгдсэн ажээ. Тэр 
хэзээ ч тойргийг тэргүүлэн удирдаж байгаагүй 
боловч итгэлтэй гэрийн багшийн хувьд тавь гаруй 
гэр бүлийг Сүмд идэвхтэй болгожээ. Тэр үүнийг 
хэрхэн хийсэн бэ?

Өвөөг нас барсны дараа би түүний бичиг 
баримтын хайрцгийг үзэж байгаад, өвөөгийн 
үзүүлсэн хайрын улмаас сүмд эргэн ирсэн нэгэн 
хүний бичсэн захидлыг олов. Уг захидалд “Фриц 
ахын нууц нь гэвэл тэрээр үргэлж Тэнгэрлэг 

Эцэгийн зараалд явдагт оршдог гэж би боддог” 
гэсэн байлаа.

Тэрхүү захидлыг Вэйн Симонис ах бичсэн байв. 
Өвөө түүн дээр очиж, гэр бүлийн гишүүн бүртэй 
нь танилцаж, яваандаа тэдний хэрэгтэй байгааг 
нь хэлж, сүмд урьжээ. Гэвч тэр ням гарагт 
Симонис ахад нэг асуудал гарчээ. Тэр байшингаа 
дээвэрлэж дуусаагүй байсан ба тэр долоо хоногт 
бороо орох байлаа. Тиймээс тэр сүм рүү очиж, 
өвөөтэй гар бариад, дараа нь харьж байшингаа 
дээвэрлэж дуусгахаар шийдсэн аж. Гэрийнхэн нь 
түүнгүйгээр ариун ёслолын цуглаанд оролцож 
болохоор байв.

Төлөвлөгөө нь ид сайхан хэрэгжиж байтал дээвэр 
лүү хэн нэгнийг шатаар өгсөн гарч ирэхийг тэр 
сонслоо. Тэрээр ийн ярьсан. “Намайг өндийн 
хартал, … шатан дээр Фриц ах зогсож байлаа. 
Түүнийг над руу нүүр дүүрэн инээмсэглэхэд 
эхлээд би ичиж сандран, яг л хичээлээ таслаад 
баригдаж буй жаахан хүүхэд шиг байдалд оров. 
Дараа нь… миний уур хүрэв. [Харин Фриц ах 
тэр үед] хослолынхоо хүрмийг тайлж, шатанд 
өлгөөд, цагаан цамцныхаа ханцуйг эргүүлэн, над 
руу хараад, ‘Симонис ах аа, танд өөр алх байна 
уу? Энэ ажил үнэхээр чухал учраас л та гэр бүлээ 
орхиод явсан байлгүй. Үнэхээр чухал ажил юм 
бол би танд тусалмаар байна’ гэжээ. Би түүний 
нүд рүү хараад, зөвхөн сайхан сэтгэл, Христийн 
адил хайрыг олж харав. Миний уур ч гарсан. … 
Тэр ням гарагт би багажнуудаа хураагаад, сайн 
найзаа даган шатаар бууж, цуглааны байр луу 
эргэн явсан билээ.”

Өвөө Их Эзэнээс ажлаа авч, алдагдсан хонийг эрж 
хайх ёстойгоо мэдэж байсан. Дөрвөн эр саа өвчтэй 
найзаа Есүс Христээр эдгээлгэхийн тулд дээвэр 
дээр гараад, түүнийг доош буулгадаг6 шиг өвөө 
бас ажлынхаа дагуу дээвэр лүү гарсан. Бусдад 
туслахаар эрэлхийлэгч хүмүүст Их Эзэн илчлэлт 
илгээдэг.

4. Èтгэ. Íайд

Саяхан би өөр нэгэн агуу номлогчийг Их Эзэнээс 
ажил авсан талаар судраас уншсан юм. Аароныг 
леменчүүдийн хаанд зааж байтал хаан Аароны ах 
Аммоныг яагаад бас ирж түүнд заахгүй байгааг 
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асуув. “Мөн Аарон хаанд хэлэв: Болгоогтун, Их 
Эзэний Сүнс түүнийг өөр зүгт дуудсан.”7

Бидний хүн нэг бүрд гүйцэтгэх өөр өөр даалгавар 
бий бөгөөд заримдаа Сүнс биднийг “өөр зүгт” 
дууддаг гэж Сүнс хэлэхийг би зүрх сэтгэлдээ 
мэдэрч билээ. Гэрээ байгуулж мөн сахидаг Есүс 
Христийн шавь нарын хувьд Бурханы хаант 
улсыг барьж байгуулах олон арга зам байдаг. 
Түүний итгэлт шавийн хувьд та нар Түүний 
зарлигт нийцсэн, танд зориулсан хувийн сүнслэг 
удирдамж, илчлэлтийг хүлээн авч чадна. Та 
нар амьдралдаа хийж гүйцэтгэх ёстой онцгой 
даалгавар, үүрэгтэй бөгөөд тэдгээрийг биелүүлэх 
онцгой зааварчилгаа та нарт өгөгдсөн.

Нифай, Жаредын ах, бүр Мосе хүртэл тэнгис 
далайг гаталсан бөгөөд бүгд өөр өөрөөр гаталсан. 
Нифай “дүнз модыг нямбайлан урнаар дархлав.”8 
Жаредын ах “таваг лугаа адил нягт”9 усан 
онгоцнуудыг барьсан. Мосе “далай дундуур 
хуурай газраар яв[сан].”10

Тэд дор бүрнээ өөрсдөд нь зориулсан хувийн 
удирдамжийг хүлээн авч, итгэж найдан, 
удирдамжийнхаа дагуу үйлдсэн. Их Эзэн 
дуулгавартай дагагч хүмүүст санаа тавьдаг 
бөгөөд Нифайн хэлснээр, “өөрийн зарлигийг 
гүйцэлдүүлэх замыг [бидэнд] зэх[эх болно].”11 
Нифай “тэр зам” гэж биш, харин зам гэж хэлснийг 
анхаар.

Их Эзэн бодсоноос маань өөр “замыг” бэлдсэн 
учраас бид Түүний хувьчлан өгсөн зараалын 
ажлыг анзааралгүй өнгөрөөж байна уу? Эсвэл үл 
хайхарч байна уу?

Миний өвөө ням гарагт өмссөн хослолтойгоо 
онцгой газар луу буюу дээвэр лүү хөтлөгдөн 
очсон. Зам таны бодсоноос өөр харагдах эсвэл 
бусдынхаас өөр байх үед ч Бурхан таныг хөтлөн 
удирдана гэдэгт найдаарай.

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд “хар ба цагаан, боол 
ба чөлөөт, эр болон эм,” ганц бие ба гэрлэсэн, 
баян ба ядуу, залуу ба хөгшин, бүх насаараа 
гишүүн эсвэл саяхны хөрвөгч гээд олон янз 
байдаг боловч “Бурханд бүгд адил”12 билээ. Та 

нарын хэн байх эсвэл юу тохиолдож байгаагаас 
үл хамааран та нар Их Эзэний ширээнд суухаар 
уригдсан.13

Эцэгийн хүслийг эрэлхийлж, үйлдэх нь таны өдөр 
тутмын амьдралын тогтсон хэв маяг болсноор та 
өөрчлөгдөж, наманчлах болно.

Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан Сүмийн 
шинэ хөтөлбөр нь илчлэлт эрэлхийлэх, Их Эзэний 
биднээр хийлгэх зүйлийг олж мэдэх, улмаар тэр 
удирдамжийн дагуу үйлдэх үндэс суурин дээр 
гарч ирсэн юм. Бидний хүн нэг бүр нас эсвэл 
нөхцөл байдлаасаа үл хамааран эрэлхийлж, 
хүлээн авч, үйлдэхийг хичээж чадна. Та нар 
өнөө үед тогтоосон энэхүү мөнхийн хэв маягийг 
дагаснаар Есүс Христэд болон Түүний хайр, 
гэрэл, удирдамж, амар амгаланд мөн эдгээгч, 
боломж олгогч хүчинд илүү ойртох болно. Мөн 
та сүнслэг чадавхаа өсгөн нэмэгдүүлж, Их Эзэний 
агуу ажлыг гүйцэлдүүлэхэд Түүний мутар дахь 
өдөр тутмын зэмсэг болох болно. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Хуучин	арга	замаа	бүрмөсөн	орхиж,	Христ	
дотор	амьдралаа	шинээр	эхлүүлэхэд	Бурхан	
биднийг	урьдаг.

Өнгөрсөн 4-р 
сард надад Бүгд 
Найрамдах 
Ардчилсан Конго 
Улсын Киншаса 
ариун сүмийг 
онцгойлон адислах 
боломж тохиосон.1 
Газар нутагт нь 
ариун сүм онцгойлон 
адислагдахыг харсан 
итгэлтэй конгочууд 
болон би ямар их 

баяр хөөр мэдэрснийг үгээр дүрслэхийн аргагүй.

Киншаса ариун сүмд орсон хүмүүс Конго хүрхрээ 
нэртэй уран зургийг эх хувиар нь харж болно.2 
Энэ нь Есүс Христэд өөрсдийгөө аргамжиж 
тогтоон, Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ төлөвлөгөөний 
дагуу гэрээний замаар явахад хэрэгтэй гуйвшгүй 
үнэнч байдлыг сүмд орсон хүмүүст онцгойлон 
сануулдаг. Энэ зурган дээр дүрсэлсэн хүрхрээнүүд 
зуу гаруй жилийн өмнө Конго дахь Христийн 
шашны эхэн үеийн хөрвөгчдийн дунд өргөн 

тархсан байсан нэгэн зан үйлийг сануулдаг.
 

Тэд хөрвөгдөхөөсөө өмнө, ер бусын хүч агуулдаг 
хэмээн итгээд, амьгүй, эд зүйлсэд мөргөдөг байв.3 
Харин хөрвөгдсөнийхөө дараа Нзонго хүрхрээ 
гэх мэт Конго мөрний дагуух хүрхрээнүүдийн 
нэг рүү олон хүн мөргөл үйлдэхээр явдаг байв.4 
Тэрхүү хөрвөгчид хуучин ёс заншлаа орхиж, Есүс 
Христийг хүлээн авч байгаагаа Бурханд болон 
бусдын өмнө харуулахаар өмнө нь өөрсдийн 
шүтдэг байсан эд зүйлээ бэлгэдэл болгон хүрхрээ 
рүү хаядаг байжээ. Тэд тэр эд зүйлсээ тогтуун, 
гүехэн ус руу биш, харин шидсэн ч дахин гарч 
ирэхээргүй асар том хүрхрээний хөөсрөн эргэлдэх 
урсгал ус руу зориуд хаядаг байв. Эдгээр үйлдэл 
нь Есүс Христэд шинээр гуйвшгүй үнэнч байх 
бэлгэдлийнх нь эхлэл байлаа.

Өөр газарт өөр цаг үед амьдарч байсан хүмүүс 
Есүс Христэд гуйвшгүй үнэнч байхаа үүнтэй 
адил байдлаар харуулдаг байсан.5 Антай-нифай-
лихайчууд хэмээн хүмүүсийн нэрлэдэг байсан 
Мормоны Номын хүмүүс “эсэргүүцлийн зэр 
зэвсгээ доош тавин, “Бурханд зэр зэвсгээ дахин 

Есүс Христэд гуйвшгүй үнэнч байх нь

ÀÕËÀÃ× ÄÝÉË Ã.ÐÝÍËÀÍÄ
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хэрэглэхгүй хэмээн гэрчлэн тэдгээрийг газрын 
гүнд булшилсан.”6 Ингэснээр тэд Бурханы 
сургаалуудыг дагаж, өгсөн амлалтаасаа хэзээ ч 
буцахгүй хэмээн амласан юм. Энэ үйлдэл “Их 
Эзэнд хөрвүүлэгд[эн],” хэзээ ч орхиж явахгүй 
байх амлалтынх нь эхлэл байв.7

“Их Эзэнд хөрвүүлэгдэнэ” гэдэг нь хуучин итгэл 
үнэмшлийнхээ зааврын дагуу хийдэг байсан 
үйлдлээ орхиж, Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөө, 
Есүс Христэд болон Түүний Цагаатгалд итгэх 
итгэл дээрээ үндэслэн өөр шинэ үйлдлийг хүлээн 
авахыг хэлдэг. Энэ өөрчлөлт нь сайн мэдээний 
сургаалыг оюун ухааныхаа түвшинд хүлээж 
авахаас илүү юм. Энэ нь бидний хувь хүний 
зан чанарыг төлөвшүүлэн, амьдралын утга 
учрын талаарх ойлголтыг нь өөрчилж, Бурханд 
хувиршгүй үнэнч байхад хөтөлдөг. Аврагчид 
аргамжиж тогтооход саад болж гэрээний замыг 
дагахтай нийцэхгүй хувийн хүслүүд нь замхран 
одож, Тэнгэрлэг Эцэгийн таалалд захирагдах 
шийдэмгий байдлаар солигддог.

Их Эзэнд хөрвөгдөх нь Бурханд гуйвшгүй үнэнч 
байхаас эхэлж, үүнийг өөрсдийн салшгүй нэгэн 
хэсэг болгоход оршдог. Ийнхүү үнэнч байх нь 
насан туршид үргэлжлэх явц бөгөөд үүний тулд 
тэвчээртэй байж, байнга наманчлах шаардлагатай. 
Эцэст нь энэхүү үнэнч байдал нь бидний зан 
чанарын салшгүй нэгэн хэсэг болж, амьдралд 
маань үргэлж байх болно. Юу ч бодож байсан 
бид нэрээ хэзээ ч мартдаггүйтэй адил зүрхэндээ 
сийлсэн амлалтаа хэзээ ч мартахгүй.8

Хуучин арга замаа бүрмөсөн орхиж, Христ 
дотор амьдралаа шинээр эхлүүлэхэд 
Бурхан биднийг урьдаг. Энэ нь итгэлтэй 
хүмүүсийн гэрчлэлийг сонссоноор эхэлдэг 
Аврагчид итгэх итгэлээ хөгжүүлэх үед 
болдог.9 Харин дараа нь өөрсдийгөө 
Түүнд илүү бат бөх аргамжиж тогтоохын 
тулд хийж буй үйлдлүүд маань бидний 
итгэлийг гүнзгийрүүлдэг.10

Өсөн нэмэгдсэн итгэл ханиад шиг халддаг 
байсан бол сайхан байхсан. Тэгвэл зүгээр 
“сүнслэгээр найтаахад” л бусдын итгэл 
өсгөн нэмэгдэх байв. Гэвч ийм байдлаар 
итгэлийг түгээдэггүй. Хувь хүн итгэлээр 

үйлдэх нь итгэлээ өсөн нэмэгдүүлэх цорын ганц 
арга зам юм. Ийм үйлдлүүд ихэвчлэн бусдын 
урилгаар өдөөгддөг ч бид өөр хүний итгэлийг 
“өсгөж” эсвэл өөр хүний итгэл дээр дөрөөлөн, 
өөрсдийн итгэлийг хөгжүүлэх боломжгүй. 
Өөрсдийн итгэлийг хөгжүүлэх гэж байгаа бол 
бид залбирах, судраас суралцах, ариун ёслолоос 
хүртэх, бусдад үйлчлэх зэрэг итгэл хөгжүүлэх 
үйлдлүүдийг сонгон хийх замаар итгэлээ өсгөн 
нэмэгдүүлэх ёстой.

Есүс Христэд итгэх итгэл маань өсөн нэмэгдэх 
үед Бурхан биднийг амлалт өгөхөд урьдаг. Гэрээ 
гэдгээр нь мэддэг эдгээр амлалт нь бидний 
хөрвөлтийн илрэл юм. Гэрээнүүд нь бидний 
сүнслэг өсөлт хөгжлийн бат бөх суурь билээ. Бид 
баптисм хүртэхээр шийдсэнээр Есүс Христийн 
нэрийг өөрсөд дээрээ авч,11 өөрсдийгөө Түүгээр 
тодорхойлуулах сонголт хийдэг. Бид Түүнтэй илүү 
адил болж, Түүний зан чанарыг хөгжүүлнэ хэмээн 
амладаг.

Гэрээнүүд нь биднийг Аврагчид аргамжиж 
тогтоон, тэнгэрлэг гэртээ хүрэх замаар явахад 
өдөөдөг. Гэрээний хүч нь зүрх сэтгэлийн хүчит 
өөрчлөлтөө авч үлдэн, Их Эзэнд хөрвөгдсөн 
байдлыг гүнзгийрүүлж, Христийн дүр төрхийг 
өөр дээрээ илүү бүрэн дүүрэн хүлээн авахад 
биднийг хөтөлдөг.12 Гэвч гэрээгээ хагас дутуу 
сахих нь бидэнд ямар ч баталгаа өгөхгүй.13 Энэ нь 
биднийг бултан зайлсхийж, хуучин эд зүйлсээ нам 
гүм усанд хаяж, эсэргүүцлийн зэр зэвсгээ бүрэн 
бус хагас дутуу булшлахад уруу татаж болно. 
Харин амлалтдаа хоёрдмол сэтгэлээр хандах 
нь Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Есүс Христийн 
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цэвэршүүлэх хүчийн үүд хаалгыг нээхгүй.

Гэрээгээ үнэнч сахих амлалт маань ямар нэг 
болзолд тулгуурласан эсвэл амьдралын хувьсан 
өөрчлөгдөх нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
өөрчлөгддөг байж болохгүй. Бидний Бурханд 
итгэх итгэл Киншаса ариун сүмийн дэргэдүүр 
замаа өөрчлөлгүй урсан өнгөрдөг Конго голтой 
адил байх ёстой. Энэ гол дэлхийн ихэнх голоос 
ялгаатай нь жилийн турш тогтмол урсгалтай 
байдаг14 ба секундэд ойролцоогоор 41,5 сая литр 
усыг Атлантын далай руу цутгадаг.

Аврагч шавь нараа итгэл хүлээх чадвартай, 
тууштай бай хэмээн урьсан. Тэрээр “Иймийн 
тул миний та нарт заах мөн зарлиглах зүйлсийг 
хийх эсэхээ одоо зүрхэндээ шийдэгтүн”15 хэмээн 
хэлжээ. Бидний гэрээгээ сахих “гуйвшгүй" 
шийдэмгий байдал Бурханы үүрдийн баяр 
баясгалангийн амлалтыг хүлээн авах боломжийг 
бидэнд олгодог.16

Хожмын үеийн олон итгэлтэй гэгээнтэн Бурхантай 
байгуулсан гэрээгээ “гуйвшгүй” дагаж, эргэж 
буцалтгүй өөрчлөгдсөнөө харуулсан. Ийм гурван 
хүний талаар би ярих гэсэн юм. Тэд бол Банза 
Мюсиоко ах, Банза Рэжин эгч, Мбуи Нкитабунги 
ах нар юм.
 

1977 онд Банзагийн гэр бүлийнхэн одоо Бүгд 
Найрамдах Ардчилсан Конго Улс гэж нэрлэгдэх 
болсон Заир улсын Киншасад амьдардаг байв. 
Тэд Протестант сүмийнхээ хүрээнд ихээхэн нэр 
хүндтэй хүмүүс байсан. Тэдний авьяасыг олж 
харсан тул сүм нь залуухан гэр бүлийг Швейцарьт 
их сургууль руу илгээж, тэтгэлэгт хамруулсан 
байв.

Женевт байхдаа Банза ах автобусаар сургууль 
руугаа явах замдаа “Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм” гэсэн жижигхэн 
цуглааны байрыг үргэлж хардаг байжээ. “Есүс 
Христийн гэгээнтнүүд одоо, энэ хожмын үед 
байдаг юм байх даа” гэж тэр гайхан бодсон аж. 
Эцэст нь тэр очиж үзэхээр шийдэв.

Банза ах, Банза эгч хоёрыг тэр салбарт очиход 
хүмүүс халуун дотно угтан авчээ. Тэд Бурханы 
мөн чанарын талаар өөрсдөд нь байсан “Хэрэв 
Бурхан салхи шиг Сүнс юм бол бид яаж Түүнтэй 
адил бүтээгдсэн байх билээ?” “Тэр яаж сэнтийдээ 
залран суудаг юм бол?” гэх мэт асуултуудаа 
тавьжээ. Номлогчид сэргээгдсэн сургаалыг богино 
хичээлээр тайлбарлах хүртэл сэтгэлд нийцсэн 
хариултаа тэд авч байсангүй. Номлогчдыг явахад 
Банзагийн гэрийнхэн бие бие рүүгээ хараад, 
“Бидний сонссон энэ зүйл үнэн биш гэж үү?” 
хэмээн хэлсэн аж. Тэд сүмд явж, номлогчидтой 
уулзсаар байлаа. Христийн сэргээгдсэн Сүмд 
баптисм хүртсэнээр гарах үр дагаврыг тэд мэдэж 
байв. Тэд тэтгэлгээ алдан, виз нь цуцлагдаж, 
хоёр жаахан хүүхдээ аваад Швейцариас явах 
шаардлагатай болно гэдгээ мэдэж байлаа. Гэвч тэд 
баптисм хүртэх сонголт хийж, 1978 оны 10-р сард 
гишүүнээр батлуулсан юм.

Баптисм хүртсэнээсээ хойш хоёр долоо хоногийн 
дараа Банза ах, Банза эгч хоёр Киншасад эргэн 
ирж, тус улсынхаа хамгийн анхны Сүмийн хоёр 
гишүүн болов. Женев дэх салбарын гишүүд 
тэдэнтэй холбоогоо таслалгүй, тэднийг Сүмийн 

удирдагчидтайгаа 
холбож тусалжээ. 
Бурхан Сүмээ Заирт 
байгуулах тэрхүү 
амлагдсан мөчийг 
хүртэл Банзагийн гэр 
бүлийг итгэлтэйгээр 
тэвчин хүлээ хэмээн 
урамшуулсан ажээ.
 
Тэр үед Заираас 
солилцооны оюутан 
болж ирсэн Мбуи 
ах Бельгид сурч 
байлаа. Тэр Брюссель 



252019 оны 10-ð ñàð

тойрогт 1980 онд баптисм хүртсэн юм. Дараа 
нь тэр удалгүй Англид бүрэн цагийн номлолд 
үйлчлэв. Бурхан Өөрийн гайхамшгуудыг 
үйлдсээр байлаа. Мбуи ах Сүмийн гурав дахь 
гишүүн болж эх орондоо эргэн иржээ. Эцэг 
эхийнх нь зөвшөөрсний дагуу Сүмийн цуглаан 
эхлээд түүний гэрт болдог байв. 1986 оны 2-р 
сард Сүмийг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрүүлэх 
хүсэлтийг засгийн газарт тавьсан юм. Үүнд 
Заирийн гурван иргэний гарын үсэг хэрэгтэй 
болжээ. Өргөдөл дээр гарын үсгээ баяртайгаар 
зурсан гурван хүн бол Банза ах, Банза эгч, Мбуи 
ах нар байв.

Эдгээр үнэнч гишүүн үнэнийг сонсоод таньсан 
бөгөөд баптисм хүртсэнээр өөрсдийгөө Аврагчид 
аргамжиж тогтоосон билээ. Тэд хуучин эд 
зүйлсээ дахин хэрэглэх ямар ч бодолгүйгээр, 
хүчтэй хүрхрээ рүү хаясан юм. Гэрээний зам 
нь огтхон ч амар хялбар байсангүй. Улс төрийн 
үймээн самуунтай, Сүмийн удирдагчидтай тэр 
болгон холбоо бариад байх боломжгүй мөн 
гэгээнтнүүдийг сүмд авчрахад тулгардаг нийтлэг 
асуудлууд зэрэг нь тийм ч үнэнч бус хүмүүсийг 
мохоож болохоор байв. Банза ах, Банза эгч, Мбуи 

ах гурав итгэлээ хадгалан үлдэж чадсан. Тэд 
Сүмийг Заирт албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдөхөд 
хөтөлсөн өргөдөл дээр гарын үсэг зурсан мөчөөс 
хойш 33 жилийн дараа Киншаса ариун сүмийн 
онцгойлон адислах ёслол дээр хүрэлцэн ирсэн юм.
 
Банзагийнхан өнөөдөр Чуулганы төвд хүрэлцэн 
ирсэн байна. Тэдний хоёр хүү Жуниор, Фил нар 
өөрсдийн эхнэр Энни, Юуюу нартайгаа хамт 
иржээ. Жуниор, Фил хоёр нь 1986 онд Заир дахь 
Сүмд баптисм хүртсэн хамгийн анхны хоёр хүн 
байсан юм. Мбуи ах энэ үйл ажиллагааг өөрийн 
эхнэр Магуй болон таван хүүхэдтэйгээ хамт 
Киншасд үзэж суугаа.

 
Энэ анхдагчид “Их 
Эзэн Бурханых нь 
мэдлэгт” мөн “Есүс 
Христ өөрсдийн 
Гэтэлгэгчдээ 
баясахад тэднийг 
хүргэсэн”17 
гэрээнүүдийнхээ 
утга учир, үр 
дагаврыг ойлгодог.

Бид тэднийг даган, 
Сүмд ирсэн олон 
мянган конго хүн 
шиг мөн дэлхий 

даяарх олон сая хүн шиг хэрхэн өөрсдийгөө 
Аврагчид аргамжиж тогтоон, итгэлтэй хэвээр 
үлдэж болох вэ? Аврагч бидэнд хэрхэн үүнийг 
хийхийг заасан. Бид долоо хоног бүр ариун 
ёслолоос хүртэж, Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ гэрээ 
байгуулдаг. Бид Аврагчийн нэрийг өөрсөд 
дээрээ авч, Түүнийг үргэлж санаж, зарлигуудыг 
нь сахихад бэлэн байх амлалт өгч, өөрсдийгөө 
Аврагчид холбоно хэмээн амладаг.18 Долоо хоног 
бүр эдгээр гэрээнд ухамсартайгаар бэлтгэж, 
түүнийг зохистойгоор байгуулах нь биднийг 
Аврагчид аргамжиж тогтоон, өгсөн амлалтынхаа 
талаар дотроо бодоход тусалдаг19 ба гэрээний 
замаар урагш явахад өдөөдөг.

Би та нарыг насан туршдаа шавь байх замдаа 
үнэнч байхад урьж байна. Гэрээ байгуулж, 
гэрээгээ сахь. Хуучин замаа гүнзгий бөгөөд 
хөөсрөн эргэлдэх ус руу хая. Эсэргүүцлийн 
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зэр зэвсгээ хагас дутуу биш бүрэн булшлагтун. 
Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар гэрээг 
чин сэтгэлээсээ хүндлэн, эрхэмлэн дээдлэх 
хүсэлтэйгээр байгуулбал энэ нь амьдралыг тань 
мөнхөд адислах болно. Та Аврагчийг үргэлж 
санаж, дагаж мөн хайрласнаар Түүнтэй улам бүр 
адил болох болно. Тэр бол бат бөх суурь гэдгийг 
би гэрчилж байна. Түүнд итгэн найдаж болно мөн 
Түүний амлалт үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бидний	цорын	ганц	найдвар	бол	Их	Эзэнд	болон	
Түүний	хүүхдүүдээ	хайрлах	хайранд	итгэх	явдал	
юм.

Хайрт ах, эгч нараа, 
миний өмнө хүлээн 
авсан нэгэн захидал 
хэлэх үгийн минь 
сэдвийн оршил болж 
байна. Захидлыг 
бичсэн хүн мөнхийн 
хань нь нас барсан 
хүний ариун сүмийн 
гэрлэлтийн тухай 
эргэцүүлэн боджээ. Тэр 
эмэгтэй түүний хоёр 
дахь эхнэр аж. Тэрээр 

дараагийн амьдралдаа өөрийгөө өөрийн гэсэн гэр 
оронтой байх уу эсвэл өөрийнхөө нөхөртэй болон 
түүний анхны эхнэртэй хамт амьдрах ёстой юм 
болов уу? гэсэн асуултыг тавьсан байв. Би түүнд 
зөвхөн Эзэнд итгэ гэж хариулсан.

Би нэгэн үнэлж явдаг хамтрагчаасаа сонссон 
туршлагыг түүний зөвшөөрөлтэйгөөр хуваалцаж, 
яриагаа үргэлжлүүлмээр байна. Хүүхдүүдийнхээ 
эх, хайрт эхнэрийгээ нас барсны дараа тэр аав 
дахин гэрлэжээ. Зарим том болсон хүүхдүүд 
нь дахин гэрлэхийг нь хүчтэй эсэргүүцэж, 
Сүмийн нэр хүндтэй удирдагч болох ойр дотны 
хамаатнаасаа зөвлөгөө авахаар эрэлхийлэв. 
Сүнсний дэлхийн нөхцөл байдал, харилцаа, 
Эцсийн шүүлтийн дараа үргэлжлэх алдар суугийн 
хаант улсууд зэрэг зүйлийг хөндсөн тэдний 
эсэргүүцэх болсон шалтгааныг сонсоод, тэрхүү 
удирдагч маань “Та нар буруу зүйлд санаа зовоод 
байна. Та нар өөрсдөө тэр газарт очих уу, үгүй юу 
гэдэгтээ л санаа зовох хэрэгтэй. Үүнд анхаарлаа 
төвлөрүүл. Хэрэв та нар тэнд очих юм бол тэр 
нь бүхэлдээ та нарын төсөөлж байгаагаас ч илүү 

гайхалтай байх болно” гэж хэлжээ.

Хэчнээн сайхан тайтгаруулсан сургаал вэ! Их 
Эзэнд итгэ!

Нас барсныхаа дараа амилуулагдахынхаа өмнө 
бидний очиж амьдрах сүнсний дэлхийн талаарх 
асуултууд хүмүүсийн сэтгэлийг зовоодог гэдгийг 
би хүлээж авсан захидлуудаасаа олж мэдсэн. 
Бидний мөнх бус амьдралдаа туулсан цаг зуурын 
нөхцөл байдал, асуудлууд сүнсний дэлхийд ч 
гэсэн үргэлжлэх болно гэж зарим хүн боддог. 
Бид сүнсний дэлхийн нөхцөл байдлын тухай 
чухамдаа юу мэддэг вэ? Энэ сэдвээр БЯИС-ийн 
шашны нэг профессорын бичсэн зүйл үүнийг 
зөв тайлбарласан байна гэж би боддог. “Бид 
сүнсний дэлхийн талаар жишиг бүтээлүүдээс юу 
мэдэж авдаг вэ гэж өөрсдөөсөө асуухад хариулт 
нь ‘бидний боддог шиг тийм ч ихийг биш’ гэсэн 
хариулт байдаг.”1

Мэдээж, бие махбод маань үхсэний дараа ч гэсэн 
бид сүнсний дэлхийд сүнс болж, үргэлжлүүлэн 
амьдарна гэдгийг бид судраас мэддэг. Сүнсний 
дэлхий нь амьдралынхаа туршид “зохистой” 
буюу “зөв шударга” байсан болон ёс бус байсан 
хүмүүсийн хооронд хуваагдсан байдаг гэж судрууд 
бидэнд заадаг. Мөн зарим итгэлтэй сүнс сайн 
мэдээг ёс бусчуудад, мөн дуулгаваргүй байсан 
хүмүүст заана гэдгийг тайлбарладаг (1 Петр 3:19; 
Сургаал ба Гэрээ 138:19–20, 29, 32, 37-г үзнэ үү). 
Хамгийн чухал зүйл гэвэл, орчин үеийн илчлэлт 
нь авралын ажил сүнсний дэлхийд үргэлжлэх 
болно гэдгийг илчилж буй явдал (Сургаал ба 
Гэрээ 138:30–34, 58-ыг үзнэ үү) бөгөөд мөнх 
бус амьдралынхаа туршид наманчлалаа бүү 
хойшлуулаасай гэж сануулсан байдаг (Aлма 
13:27-г үзнэ үү), мөн тэнд ч бас зарим зүйлийг 
наманчлах боломжтой гэдгийг бидэнд заадаг 
(Сургаал ба Гэрээ 138:58-ыг үзнэ үү).

Эзэнд итгэ
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шоронд байгаа сүнснүүдэд сайн мэдээг номлох, 
зөв шударгын эздийн хүрээг тэлэхийн төлөө 
урагш явах сэдлийг мөн төрүүлдэг.

Эдгээр үндсэн ойлголтоос гадна, бидний жишиг 
судруудад нас барсны дараах болон Эцсийн 
шүүлтийн өмнөх сүнсний дэлхийн талаар асар 
бага зүйл агуулагдсан байдаг.3 Бид сүнсний 
дэлхийн талаар өөр юу мэдэх вэ? Сүмийн олон 
гишүүн сүнсний дэлхийд юмс хэрхэн ажилладаг 
эсвэл хэрхэн зохион байгуулагдсан байдаг тухай 
үзэгдэл үзэж эсвэл бусад илчлэлтийг хүлээн 
авсан байдаг боловч эдгээр хувийн илчлэлтийг 
Сүмийн албан ёсны сургаал хэмээн ойлгож 
эсвэл зааж болохгүй. Түүнчлэн үхэлд их ойрхон 
очсон туршлагуудын тухай ном зэрэг хэвлэн 
нийтлэгдсэн эх сурвалжуудад гишүүдийн болон 
бусад хүний таамаглал болгож буй зүйл олон 
байдаг нь мэдээж.4

Энэ бүх зүйлийн тухайд, өнгөрсөн Ерөнхий 
чуулганууд дээр ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон 
болон Нийл Л.Андэрсэн нарын өгсөн мэргэн 
сэрэмжлүүлгийг санадаг байх нь чухал. Ахлагч 
Кристоффэрсон: “Сүмийн өнгөрсөн болон орчин 
үеийн удирдагчийн хэлсэн үг болгоныг сургаал 
гэж үзэх ёстой биш гэдгийг бас санах хэрэгтэй. 
Нэгэн удирдагчийн нэг удаа хэлсэн үг өөрийнх 
нь хувийн, тунгаан бодсон үзэл бодлыг нь л 
илэрхийлдэг болохоос бүхэл Сүмийг бүхэлд нь 
хамарсан албан ёсны зүйл биш гэдгийг Сүмийн 
гишүүд ойлгодог”5 гэж заасан.

Дараагийнх нь чуулган дээр ахлагч Андэрсэн 
уг зарчмын тухай: “Аль нэг сургаалыг Тэргүүн 
Зөвлөл болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
15 гишүүн бүгдээрээ адилхан заадаг. Бидний 
сургаал хэн нэгний хэлсэн тодорхой бус үгсээр 
халхлагдсан байдаггүй”6 гэж заажээ. Энэ зарчмын 
тод жишээ бол бүх 15 бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчийн гарын үсгээ зурж, баталсан гэр 
бүлийн тунхаг юм.

Гэр бүлийн тунхаг зэрэг албан ёсны зүйлээс гадна 
бусад бошиглогч, төлөөлөгчийн баталсан, Сүмийн 
ерөнхийлөгчдийн өгсөн бошиглолын сургаалууд 
мөн үүний жишээ юм. Сүнсний дэлхий дээрх 
нөхцөл байдлын талаар бошиглогч Иосеф Смит 
тохинууллынхаа төгсгөл үед хоёр сургаалыг 

Сүнсний дэлхий дэх авралын ажил нь сударт 
“боолчлол” хэмээн дүрсэлсэн нөхцөлөөс 
сүнснүүдийг чөлөөлөх ажлыг багтаасан байна. 
Сүнсний дэлхийд бүгд зарим нэг хэлбэрийн 
боолчлолд байдаг. Ерөнхийлөгч Жозеф 
Ф.Смитийн Сургаал ба Гэрээний 138-р хэсэгт 
орсон агуу илчлэлтэд зөв шударгыг үйлддэг нас 
барагсдын дунд “амар амгалан” байсан (Сургаал 
ба Гэрээ 138:22), тэд Амилалтыг хүлээн (Сургаал 
ба Гэрээ 138:16-г үзнэ үү), “өөрсдийнх нь сүнс 
биенээс нь салаад их удсаныг боолчлол хэмээн 
үздэг ажгуу” (Сургаал ба Гэрээ 138:50) гэжээ.

Ёс бусчууд мөн бас нэгэн боолчлолын улмаас зовж 
шаналж байдаг. Наманчлаагүй нүглүүдийнхээ 
улмаас тэд төлөөлөгч Паулын хэлснээр сүнсний 
“шоронд” байдаг (1 Петр 3:19; мөн Сургаал 
ба Гэрээ 138:42-ыг үзнэ үү). Эдгээр сүнсийг 
“боолчлогдогсод” гэх юм уу “хүлэгдсэн” (Сургаал 
ба Гэрээ 138:31, 42) эсвэл “гадаад харанхуйд 
хаягдсан” ба амилалт, шүүлтээ хүлээж байх 
зуур тэдэнд “уйлаан, мөн гаслан, мөн шүдээ 
хавирах нь байх болно” (Алма 40:13–14) хэмээн 
тайлбарлажээ.

Сүнсний дэлхийд байгаа бүгдийн амилуулалт 
хэдийгээр өөр өөр цагт өөр өөр бүлэгт тохиолддог 
боловч Есүс Христийн Амилалтаар энэ нь нэгэнт 
баталгаатай болсон (1 Коринт 15:22-ыг үзнэ 
үү). Уг тогтоосон цаг мөч ирэх хүртэл сүнсний 
дэлхийд хийгдэх үйл ажиллагаа нь авралын 
ажилтай холбоотой болохыг бидэнд судрууд 
хэлж өгдөг. Харин бусад зүйлийн тухайд асар 
багыг илчилжээ. Сайн мэдээ нь мэдлэггүй, нүглээ 
наманчлаагүй, дуулгаваргүй хүмүүст номлогдож 
байгаа бөгөөд тэд боолчлолоос чөлөөлөгдөж, 
өөрсдийг нь хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэгийн тэдэнд 
зориулсан адислалуудыг хүлээн авахын тулд 
урагшилж болно.

Зөв шударга, хөрвөгдсөн бодгалиудын сүнсний 
дэлхий дэх боолчлол нь тэд өөрсдийг нь төлөөлж 
энэ дэлхийд үйлдэгдэх ёслолуудаар баптисм 
хүртэж, Ариун Сүнсний адислалуудыг авахаа 
хүлээх явдал бөгөөд магадгүй тэдэнд эдгээрийг 
хийлгэхийн тулд бусдыг өдөөх нь зөвшөөрөгдсөн 
ч байж болох юм (Сургаал ба Гэрээ 138:30–37, 
57–58-ыг үзнэ үү.)2 Эдгээр мөнх бус төлөөлөн 
гүйцэтгэх ёслолууд нь санваарын хүчний доор 
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заасан ба түүний залгамжлагчид тэдгээрийг 
олонтоо заадаг байсан. Эдгээр сургаалын нэг 
нь Кинг Фоллет хэмээх номлолд агуулагддаг ба 
зөв шударга байсан гэр бүлийн гишүүд сүнсний 
дэлхийд хамтдаа байх болно гэсэн сургаал юм.7 
Нөгөөх нь түүний амьдралынхаа сүүлийн жилд 
нэгэн оршуулган дээр хэлсэн “сүнсний дэлхийд 
… зөв шударга хүмүүсийн сүнс агуу бөгөөд илүү 
алдар суу бүхий ажилд өргөмжлөгдөх болно. … 
Тэд биднээс холгүй байгаа бөгөөд бидний бодол, 
мэдэрч буй зүйлс болон хөдөлгөөн бүрийг мэдэж 
ойлгодог төдийгүй эдгээр зүйлийн төлөө зовж 
байдаг”8 гэсэн мэдэгдэл юм.

Тэгэхээр миний өмнө дурдсан сүнснүүд хаана 
амьдардаг вэ гэсэн асуултад юу гэж хариулах 
вэ? Хэрвээ тэр асуулт танд сонин эсвэл ач 
холбогдолгүй мэт санагдаж байгаа бол та 
өөрийнхөө талаар олон асуулт тавин, энэ тухай 
бодож үзнэ үү. Эсвэл өнгөрсөн үед хэзээ нэгэн 
цагт ямар нэгэн хүнээс сонссон зүйлд үндэслэн 
хариулахыг оролдсон тэдгээр асуултаа бодно 
уу? Сүнсний дэлхийн талаар байж болох бүх 
асуултад би хоёр хариултыг санал болгож 
байна. Нэгдүгээрт, Бурхан хүүхдүүддээ хайртай 
бөгөөд бидний хүн нэг бүрийн хувьд хамгийн 
сайныг үйлдэх нь дамжиггүй гэдгийг санагтун. 
Хоёрдугаарт, надад хариултыг нь олж чадахгүй 
байсан олон асуулт байх үед хамгийн их тустай 
байсан бөгөөд хэдийн танил болсон дараах 
Библийн сургаалыг санагтун.

“Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ. Бүү түшиглэ, 
өөрийнхөө ойлголтод.

Түүнийг мэдэхэд зам бүхэн чинь байг. Тэрээр зам 
харгуйг чинь шулуутгана.” (Сургаалт үгс 3:5–6).

Нифай “Ай Их Эзэн, би танд найдсан билээ, 
мөн би танд үүрд найдах болно. Би найдлагаа 
маханбодийн гарт тавих нь үгүй” (2 Нифай 4:34) 
гэсэн үгсээр агуу дууллаа төгсгөсөн.

Бид бүгд сүнсний дэлхийн нөхцөл байдлын 
талаар хувь хувьдаа гайхдаг байж болно. Эсвэл 
бүр үүнийг бусад хариулт аваагүй асуултынхаа 
хамт гэр бүл дотроо эсвэл бусад нууцлаг орчинд 
хэлэлцдэг байж болно. Гэвч албан ёсны сургаалын 
жишгийг хангаагүй зүйлийг албан ёсны сургаал 

мэт заахгүй эсвэл хэрэглэхгүй байцгаая. Тэгэх 
нь Их Эзэний ажлыг урагшлуулдаггүй, харин ч 
бүр зарим хүний амар тайван эсвэл Их Эзэний 
төлөвлөгөөгөөр бидний хүн нэг бүрд олгогдсон 
хувийн илчлэлтийн дагуу суралцахаар эрэлхийлэх 
урмыг мохоодог. Хувийн ойлголтод эсвэл таамагт 
хэт их найдах нь ойлгож мэдэх, гэрээний зам 
дээрээ урагшлахад чухал хичээл зүтгэл гаргах, 
суралцах зэрэг явдлаас бүр холдуулж магадгүй 
юм.

Их Эзэнд итгэх нь Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн танил бөгөөд 
үнэн сургаал билээ. Энэ нь гэгээнтнүүдийг 
хүнд мөрдлөг хавчлага, дааж давшгүй мэт саад 
тотгортой тулгарах үед Иосеф Смитийн өгсөн 
сургаал байсан.9 Энэ нь одоо ч гэсэн бидний 
сурах гэсэн хичээл зүтгэлд эсвэл одоогоор 
илчлэгдээгүй байгаа юм уу Сүмийн албан 
ёсны сургаал болон батлагдаагүй зүйлээс амар 
тайвныг олох гэсэн оролдлогод саад тулгарсан 
үед баримталж болох хамгийн сайн зарчим 
байсаар байна.

Мөн энэ зарчмыг ирэх амьдрал дахь лацдан 
холболт эсвэл мөнх бус амьдралд тохиолдсон 
тодорхой үйл явдлуудад эсвэл гэм нүглээс болж 
дахин зохицуулалт хийх хүсэлтэй байх үед гарч 
ирэх хариулт аваагүй асуултуудад хандахад 
баримтлах болно. Бид маш их зүйлийг мэддэггүй 
учраас бидний цорын ганц найдвар бол Их Эзэнд 
болон Түүний хүүхдүүдээ хайрлах хайранд итгэх 
явдал юм.

Дүгнээд хэлбэл, бид сүнсний дэлхийн талаар 
юу мэддэг вэ гэвэл, Эцэгийн болон Хүүгийн 
авралын ажил тэнд ч гэсэн үргэлжилдэг. Бидний 
Аврагч боолчлогсдод эрх чөлөөг тунхаглах ажлыг 
эхлүүлсэн (1 Петр 3:18–19; 4:6; Сургаал ба Гэрээ 
138:6–11, 18–21, 28–37-г үзнэ үү) бөгөөд зөв 
шударга, туршлагатай элчүүд сайн мэдээг болон 
наманчлалын цэвэршүүлэгч нөлөө хэрэгтэй 
хүмүүст наманчлалыг үргэлжлүүлэн номлосоор 
байна (Сургаал ба Гэрээ 138:57-г үзнэ үү). 
Тайлбарласан бүх зүйлийн гол зорилго бол орчин 
үеийн илчлэлтээр өгөгдсөн Сүмийн албан ёсны 
сургаал юм.

“Наманчилдаг нас барагсад, Бурханы өргөөний 
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ёслолуудад дуулгавартай байснаар дамжуулан 
гэтэлгэгдэх болно,

Мөн тэд зөрчлийнхөө цээрлэлийг төлсний, мөн 
угаагдан цэвэршсэний дараа, ажлуудынхаа дагуу 
шагналаа хүлээн авах болно, учир нь тэд авралыг 
өвлөгчид бөлгөө” (Сургаал ба Гэрээ 138:58–59).

Бидний хүн нэг бүрийн үүрэг бол сэргээгдсэн 
сайн мэдээний сургаалыг заах, зарлигуудыг дагах, 
бие биенээ хайрлаж тусалдаг байх, мөн ариун 
сүмүүдэд авралын ажлыг гүйцэтгэх явдал юм.

Би энд хэлсэн зүйлийнхээ үнэн болохыг мөн энэ 
чуулган дээр заагдсан ба заагдах үнэнийг гэрчилж 
байна. Энэ бүх зүйл Есүс Христийн Цагаатгалаар 
боломжтой болсон. Тэрээр “Эцэгийг алдаршуулж, 
түүний гарын бүх ажлыг авардаг бөлгөө” гэдгийг 
бид орчин үеийн илчлэлтээс мэдэж авдаг (Сургаал 
ба Гэрээ 76:43; онцлон бичилт нэмэгдсэн). Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Сэтгэл	ханасан	болон	хайнга	байдлыг	арилгахад	
байнгын	сонор	сэрэмж	шаардлагатай.

Биднийг хамтдаа 
баясаж, шүтэн 
бишрэхэд Ариун 
Сүнс туслаасай 
хэмээн би чин 
сэтгэлээсээ залбирч 
байна.

1976 оны 4-р сарын 
Ерөнхий чуулган дээр 
ахлагч Боид К.Пакэр 
Сүмийн өсвөр 
үеийнхэнд онцгойлон 

хандаж үг хэлсэн. Тэрээр “Сүнслэг матрууд” 
хэмээх сонгодог захиастаа, Африкт томилолтоор 
явж байх үеэрээ сайтар нуугдсан матрууд 
огтхон ч сэжиг авахуулалгүй, хохирогчдоо 
хэрхэн олзлохоор хүлээж байдгийг анзаарснаа 
тайлбарласан юм. Дараа нь 
тэрээр нүглийн аймшигт 
шинжийг өнгөлөн далдалж, 
болчимгүй өсвөр үеийнхнийг 
олзлон авдаг Сатантай уг 
матруудыг адилтгажээ.

Ахлагч Пакэрыг энэ үгийг 
хэлэх үед би 23-тай байсан 
бөгөөд Сюзан бид хоёр анхны 
хүүхдээ хэдхэн хоногийн дараа 
өлгийдөн авахаар хүлээж байв. 
Нүглээс зайлсхийх талаарх 
захиасын агуулга, сүнслэг чухал 
сургамжийг заахдаа амьтдын 
ердийн зан авирыг ашигласан 
түүний чадварлаг арга барил 

бидний сэтгэлийг ихэд хөдөлгөж билээ.

Сюзан бид хоёр бас Африк руу олон удаа 
томилолтоор явж байсан. Африкт амьдардаг олон 
гайхамшигтай амьтныг харах завшаан бидэнд 
тохиож байсан. Бид ахлагч Пакэрын хэлсэн үг 
бидний амьдралд гүн нөлөө үзүүлснийг санаж, 
Африкийн зэрлэг амьтдын зан авираас сургамжтай 
зүйлсийг ажиглан, суралцахыг хичээх болсон юм.

Сюзан бид хоёрын харсан, олзоо агнаж буй 
хоёр үчимбэрийн шинж байдал, тактикийг 
тайлбарлахаас гадна би ажигласан зарим 
зүйлээ Есүс Христийн сайн мэдээгээр өдөр бүр 
амьдрахтай холбон ярихыг хүсэж байна.

¯чимбэр ирвэс ба топи зээр

Үчимбэр бол дэлхий дээрх эх газрын хамгийн 
хурдан амьтан бөгөөд дээд тал нь 120 км/цаг 
хүртэл хурдалдаг. Энэ үзэсгэлэнт амьтан зогсоо 

Үргэлж залбирахаа анхаар 
(Алма 34:39; Моронай 6:4; Лук 21:36)
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байрлалаасаа гурав хүрэхгүй секундын дотор 
109 км/цаг хурдалж чадна. Үчимбэр бол олзоо 
сэм гэтэн, мөшгөсөөр, богино зайд хөөж барьдаг 
махчин амьтан юм.

Сюзан бид хоёр Африкт хамгийн түгээмэл байдаг, 
өргөн тархсан зээрийн төрөл болох топи зээрийн 
их сүрэг рүү хоёр үчимбэр сэм дөхөж буйг хоёр 
цаг орчим ажиглаж билээ. Африкийн хээрийн 
өндөр, хуурай өвс алтлаг хүрэн өнгөтэй болохоор 
уг махчин амьтдын топи зээрийн сүргийг мөшгөн 
хөөх үед биеийг нь бараг бүхэлд нь далдалж байв. 
Хоёр үчимбэр нэг нэгнээсээ 91 орчим метрийн 
зайтай байсан ч хамтран ажиллаж байлаа.

Нэг үчимбэрийг өвсөн дотор оцойн сууж, 
хөдлөхгүй болох үед нөгөө үчимбэр нь газар 
наалдан, хагас суугаа байдлаар сэжиг аваагүй топи 
зээрийн сүрэг рүү аажим гэтэн, дөхөж байв. Дараа 
нь оцойн сууж байсан үчимбэрийг өвсөн дотроос 
харагдахаа болих яг тэр мөчид нөгөө үчимбэр 
оцойн суусан байв. Нэг нь өвсөн дотор оцойн 
суух үед нөгөө нь газар наалдан хагас суугаа 
байдлаар урагшлах энэ хэв маяг удаан хугацаанд 
үргэлжилсэн. Ингэж сэм гэтэж буй арга барил нь 
топи зээрийн сүргийн анхаарлыг сарниулж, хуурч, 
улмаар сүргийн анхаарлыг ойртож буй аюулаас 
өөр зүгт хандуулах зорилготой байлаа. Хоёр 
үчимбэр дараагийн хоолоо олохын тулд нэг баг 
болж, тэвчээртэй, тууштай ажиллаж байв.

Топи зээрийн их сүрэг, ойртон ирж буй 
үчимбэрүүдийн хооронд шоргоолжны үүрэн 
довон дээр хэдэн хөгшин, хүчирхэг зээр харуулаар 
зогссон байлаа. Жижиг дов толгод дээрээс өвстэй 
талбайг тольдон харж байсан нь эдгээр хамгаалагч 
зээрэнд аюулын шинж тэмдгийг харах боломжийг 
олгосон байжээ.

Дараа нь гэнэт үчимбэрүүд нүдэнд тусах зайд 
ойрхон байгаа нь мэдэгдмэгц бүх топи зээрийн 
сүрэг бүхэлдээ тарж, бутрав. Хамгаалагч зээрүүд 
их сүрэгтэйгээ харилцсан эсэхийг юм уу хэрхэн 
харилцсаныг нь би мэдэж чадалгүй үлдсэн ч 
юутай ч сэрэмжлүүлж чадсанаар барахгүй, бүх 
топи зээрийн сүрэг аюулгүй газар руу дайжсан 
юм.

Тэгвэл үчимбэрүүдийн дараагийн алхам юу 

байсан бэ? Нэг үчимбэр нь өвсөн дотор оцойн 
суухад нөгөө нь газар наалдан хагас суугаа 
байдлаар мөлхөх ээлжит хэв маягтаа хоёр 
үчимбэр цаг алдалгүй эргэн орсон. Энэ хөөцөлдөх 
хэв маяг цааш үргэлжлэв. Тэд зогссонгүй. 
Тэд амсхийгээгүй буюу завсарлага ч аваагүй. 
Тэд сүргийн анхаарлыг сарниулах, өөр тийш 
хандуулах арга мэхээ хэрэгжүүлэхдээ эргэж 
буцалтгүй байв. Сюзан бид хоёр үчимбэрүүдийг 
топи зээрийн сүрэгт улам бүр ойртон урагшилсаар 
байгаа нь үзэгдэж харагдахаа больтол харсан.

Тэр орой Сюзан бид хоёр ажиглаж, мэдэж 
авсан зүйлсийнхээ талаар дурсамж дүүрэн яриа 
өрнүүлж билээ. Бид бас энэ явдлаа хүүхдүүд, ач 
нартайгаа ярилцаж, олон чухал сургамжийг гарган 
тодорхойлсон. Би одоо тэдгээрээс гурвыг нь 
тайлбарлая.

Íэг дэх сургамж—×өтгөрийн хууран мэхлэх багаас 
болгоомжил

Миний хувьд үчимбэр нь тансаг, сэтгэл татам, 
дур булаам амьтан юм. Үчимбэрийн хар толбо 
бүхий бор шаргалаас цагаан саарал арьсны өнгө 
нь Африкийн өвсөн дундуур олзныхоо араас гэтэн 
явах үед эдгээр амьтныг бараг үзэгдэхгүй болгодог 
үзэсгэлэнтэй баг юм.

Үүнтэй адил сүнслэг байдалд аюул учруулагч 
санаа, үйлдлүүд ихэвчлэн сэтгэл татам, хүсүүштэй 
эсвэл тааламжтай санагддаг. Иймээс орчин цагийн 
дэлхийд хүн бүр сайн дүр эсгэж буй муу муухай 
зүйлсийг мэддэг байх хэрэгтэй. Исаиагийн 
сэрэмжлүүлснээр, “Мууг сайн, сайныг муу гэж 
нэрлэгчид, харанхуйг гэрэл, гэрлийг харанхуйгаар 
солигчид, гашууныг амттай, амттайг гашуунаар 



332019 оны 10-ð ñàð

орлуулагчид хөөрхий еэ!”1

Хүний амьдралын ариун нандин байдал 
зөрчигдөхийг зөв хэмээн зарлаж, эмх замбараагүй 
байдлыг эрх чөлөө хэмээн тодорхойлж буй 
энэ хачин зөрчилдөөнтэй цаг үед сэргээгдсэн 
сайн мэдээний гэрэл бидний амьдралыг 
гэрэлтүүлж мөн дайсны харанхуй хууран мэхлэлт, 
сатааруулалтыг ялган танихад тусалж чадах энэ 
хожмын эрин үед амьдарч байгаа бид хэчнээн их 
адислагдсан билээ.

“Учир нь мэргэн хийгээд үнэнийг хүлээн авсан, 
мөн Ариун Сүнсийг зам заагчаа болгон авсан, 
мөн мэхлэгдээгүй тэд—үнэнээр би та нарт хэлнэ, 
тэд тас цавчигдан мөн галд хаягдахгүй, харин тэр 
өдрийг тэсэн гарах болно.”2

Õоёр дахь сургамж: Ñэргэг мөн сэрэмжтэй бай

Топи зээрийн хувьд хормын төдийд л анхаарал 
сарнин эсвэл хайхрамжгүй байх юм бол 
үчимбэрийн хурдтай довтолгоонд өртөж 
болзошгүй. Үүнтэй адил сүнслэг байдалдаа 
сэтгэл ханаж, хайнга байх нь биднийг дайсны 
довтолгоонд өртөмтгий болгодог. Сүнслэг 
байдалдаа бодлогогүй хандах нь бидний амьдралд 
маш том аюулыг урин дууддаг.

Хожмын өдрүүдэд Сатан бие махбодын аюулгүй 
байдлын хуурамч мэдрэмжээр Бурханы 
хүүхдүүдийг хэрхэн тайвшруулахыг оролдож 
байгааг буюу “тэд: Сионд бүх юм зүгээр; тийм 
ээ, Сион дэгжинэ, бүх юм зүгээр гэнэ—мөн 
чөтгөр тийн тэдний бодгалийг хуурч, мөн тэднийг 
болгоомжтойгоор там уруу удирдах болно”3 
гэдгийг Нифай тайлбарласан.

Сэтгэл ханасан болон хайнга байдлыг арилгахад 
байнгын сонор сэрэмж шаардлагатай. Сонор 
сэрэмжтэй байна гэдэг нь болзошгүй аюул, 
бэрхшээлийг анхааралтай ажиглаж байх төлөв 
эсвэл арга хэмжээ юм. Мөн анхааралтай ажиглаж 
байх гэдэг нь сэрэмжлүүлэн, хамгаалахын тулд 
сэрэмжтэй байх гэсэн утгатай. Сүнслэг байдлаар 
тайлбарлавал, бид Ариун Сүнсний өдөөлтөд 
болон Их Эзэний цамхаг дээрх харуулуудаас ирж 
буй шинж тэмдгүүдэд сэргэг, сонор сэрэмжтэй 
хандах хэрэгтэй4 гэсэн үг.

“Тийм ээ, мөн түүнчлэн би та нарт ухуулна … 
та нар чөтгөрийн уруу таталтаар зайцуулагдан 
удирдагдахгүй байж болохын тулд, … та нар 
үргэлж залбирахаа анхаар; учир нь болгоогтун, 
тэрээр та нарыг ямар ч сайн зүйлээр эс шагнадаг 
билээ.”5

Амьдралаа Аврагч дээр, Түүний сайн мэдээн дээр 
төвлөрүүлэх нь сүнслэг байдлын хувьд залхуу, 
хойрго байх эгэл хүний хандлагаа даван туулах 
боломжийг бидэнд олгодог. Бид харах нүд, сонсох 
чихээр адислагдсан тул6 Ариун Сүнс бидний харж, 
сонсох хэрэгтэй гэж боддоггүй эсвэл юу ч харж, 
сонсогдохгүй гэж бодсон зүйлээ харж, сонсох 
чадварыг нэмэгдүүлж чадна.

“Тиймээс та нар бэлэн байж болохын тулд 
сэрэмжтэй байгтун.”7

Ãурав дахь сургамж—Äайсны санаа зорилгыг 
мэддэг бай

Үчимбэр бол бусад амьтныг агнадаг байгалиасаа 
махчин амьтан юм. Үчимбэр бүтэн өдөржин, бүр 
өдөр болгон махчин амьтан хэвээр байдаг.
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Сатан “зөв шударгын болон Бурханы хүслийг 
үйлдэхийг эрэлхийлдэг тэдгээрийн дайсан юм.”8 
Бүтэн өдөржингийн, өдөр бүрийн түүний цорын 
ганц зорилго бол Бурханы охид, хөвгүүдийг өөр 
шигээ зовлонт байлгах явдал.9

Эцэгийн аз жаргалын төлөвлөгөө нь Өөрийн 
хүүхдүүдийг үргэлж аз жаргалтай байлгахад 
тусалж, тэднийг амилсан, өргөмжлөгдсөн 
биетэйгээр гэртээ аюулгүй авчрах удирдамжаар 
хангахад зориулагдсан. Чөтгөр Бурханы 
охид хөвгүүдийг будилуулан самууруулж, аз 
жаргалгүй болгон, тэдний мөнхийн хөгжлийг 
саатуулахын тулд ажилладаг. Дайсан нь Эцэгийн 
төлөвлөгөөний өөрийнхөө хамгийн их үзэн яддаг 
хэсгүүд рүү довтлохоор хичээнгүйлэн ажилладаг.

Сатан бие махбодгүй тул түүний мөнхийн хөгжил 
зогссон. Усны урсгал голын голдрилдоо далангаар 
хаагдан зогссон байдаг шиг дайсны мөнхийн 
хөгжил нь түүнд бие махбод байхгүйн улмаас 
бүтэлгүйтсэн. Люсифер бослого гаргасан учир 
мөнх бус амьдралын адислалуудыг, асар болгосон 
махан бодиор дамжуулан ирэх туршлагуудыг 
мэдрэх боломжгүй болсон. Хараал идсэн 
гэдэг үгийн байж болох сүнслэг утгуудын нэг 
бол Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил болохын тул тэр 
үргэлжлүүлэн хөгжих чадваргүй байх хэмээн 
тайлбарлаж болно.

Бие махбод нь Эцэгийн аз жаргалын 
төлөвлөгөөний болон бидний сүнслэг өсөлтийн 
гол төв учраас Люсифер биднийг биеэ зохисгүй 
байдлаар буруугаар ашиглахад уруу татаж, 
бидний хөгжлийг хясахыг эрэлхийлдэг. 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон: “‘явах ёсгүй 
газар руу явах, хийх ёсгүй зүйлийг хийх уруу 
таталтын эхний алхмыг хийгээгүй үед ... бид 
сүнслэг байдлын хувьд аюулгүй байдаг.’ … Хүн 
төрөлхтний хувьд бид бүгдээрээ амьдрахын 
[махан бие] төлөө идэх хүсэлтэй байдаг. 'Эдгээр 
идэх хүсэл амьдралаа авч явахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Тэгвэл дайсан юу хийдэг вэ? 
… Тэрээр бидний идэх хүслээр дамжуулан 
дайралт хийдэг. Тэр биднийг идэх шаардлагагүй 
зүйлийг идэх, уух шаардлагагүй зүйлийг уух, 
хайрлах шаардлагагүй зүйлсийг хайрлахад уруу 
татдаг!’”10 хэмээн заасан.

Мөнх оршихуйн үндсэн егөөдлүүдийн нэг бол бие 
махбодгүйн учир үнэхээр зовлонт болох тэр, биеэ 
зохисгүй ашиглах олиггүй муу бүхэнд биднийг 
урин дуудаж, хорхойсуулах дайсан билээ. Түүнд 
байхгүй, байсан ч хэрэглэж ч чадахгүй жинхэнэ 
багаж болох түүний уруу таталтын гол зорилго 
бол биднийг биеийн болоод сүнслэг байдлын 
хувьд сүйрүүлэхээр хорхойсуулан дагуулах явдал 
юм.

Дайсны санаа зорилгыг мэддэг байх нь боломжит 
дайралтуудад үр дүнтэй бэлтгэхэд чухал 
үүрэгтэй.11 Ахмад Моронай леменчүүдийн санааг 
яг таг мэдэж байсан тул тэднийг ирэх үед тэдэнтэй 
уулзахад бэлтгэлтэй байж, ялалт байгуулсан.12 
Үүнтэй адил зарчим, амлалт бидний хүн нэг бүрд 
хамаатай.

“Хэрэв та нар бэлтгэгдэх аваас, та нар эмээх нь 
үгүй.

Мөн та нар дайсны хүчнээс зугтааж болохын тулд 
буюу”13

Óрилга, амлалт, гэрчлэл

Үчимбэрийн болон топи зээрийн зан байдлыг 
ажигласнаар чухал сургамж ойлгож авсан шиг 
бид бүгд өдөр тутмын амьдралынхаа энгийн үйл 
явдлуудаас сургамж, сэрэмжлүүлэг олж авдаг 
байх хэрэгтэй. Бид оюун бодол, зүрх сэтгэлээ 
нээлттэй байлган, Ариун Сүнсний хүчээр 
тэнгэрлэг удирдамж хүлээн авахаар эрэлхийлбэл 
бидний хүлээж чадах хамгийн том заавар, биднийг 
хамгаалах хамгийн хүчтэй анхааруулгууд бидний 
өөрсдийн энгийн туршлага дээр гарч ирэх болно. 
Хүчирхэг сургаалт зүйрлэлүүд судар дээр болон 
бидний өдөр тутмын амьдралд аль алинд нь 
тохиолддог.

Би Африкт Сюзан бид хоёрт тохиолдсон адал 
явдлаас олон сургамжийг авч тодорхойлж 
болохоос зөвхөн гурвыг нь л дурдлаа. Би та нарыг 
үчимбэртэй, топи зээртэй холбоотой энэ түүхэнд 
анхаарлаа хандуулж, өөртөө, гэр бүлдээ зориулан 
сургамж олж авахад урьж мөн урамшуулж байна. 
Таны гэр орон сайн мэдээнээс суралцаж мөн 
үүний дагуу амьдрах жинхэнэ төв нь байх ёстойг 
байнга санаж яваарай.
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Та нар энэ урилгад итгэлээр хариулах юм бол 
сүнслэг бодол оюун санаанд тань ирж, сүнслэг 
мэдрэмж та нарын цээжинд өсөж, та нар “бүхнийг 
хийснээр, та нар муу ёрын өдрийг тэсвэрлэн, та 
нар тэсч гарах боломжтой байхын тулд [Бурханы] 
өвч хуяг дуулгыг өөрсөд дээрээ авч”14 болохын 
тулд үргэлжлүүлэн хийх эсвэл болих ёстой 
үйлдлүүдээ таньж мэдэж авна.

Үр дүнтэй бэлтгэл болон сүнслэг хамгаалалтын 
адислалууд та нарыг хичээнгүй мөн тасралтгүй 
залбирах үед амьдралд тань урсан орж ирэх болно 
хэмээн би амлаж байна.

Гэрээний зам дээрээ урагшлах нь биднийг 
сүнслэг аюулгүй байдлаар хангаж, бидний 
амьдралд удаан үргэлжлэх аз жаргалыг 
урьдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Амилсан 
бөгөөд амьд Аврагч биднийг сайн, муу аль ч цаг 
үед дэмжиж, хүчирхэгжүүлэх болно гэдгийг мөн 
би гэрчилж байна. Би эдгээр үнэнийг Их Эзэн 

Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна, 
амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Исаиа 5:20.
2. Сургаал ба Гэрээ 45:57; тодотгол нэмэгдсэн.
3. 2 Нифай 28:21; тодотгол нэмэгдсэн.
4. Езекиел 33:7, Сургаал ба Гэрээ 101:44–58-ыг үзнэ үү, 

Судруудын удирдамж, “Харах, харуулууд” гэдгийг 
үзнэ үү.

5. Aлмa 34:39.
6. Матай 13:16-г үзнэ үү.
7. Сургаал ба Гэрээ 50:46.
8. Судруудын удирдамж, “Чөтгөр.”
9. 2 Нифай 2:27-г үзнэ үү.
10. Russell M. Nelson, in “Advice from the Prophet of the 

Church to Millennials Living in a Hectic World,” Feb. 18, 
2018, newsroom.ChurchofJesusChrist.org.

11. Aлма 2:7–13-ыг үзнэ үү.
12. Алма 43:29-33, 48-50-ийг үзнэ үү.
13. Сургаал ба Гэрээ 38:30–31.
14. Сургаал ба Гэрээ 27:15.
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Бүгдээрээ	Мормоны	Номд	агуулагдсан	үнэний	
хүчийг	мэдэрч,	үүгээр	олдсон	байх	ёстой.

Би хөрвөгчдийн гэрт 
зочлохдоо тэд болон 
тэдний гэр бүл Сүмийн 
талаар хэрхэн олж 
мэдсэн мөн хэрхэн 
баптисм хүртсэн 
талаар байнга асуудаг. 
Хариулж байгаа хүн 
маань сүмд идэвхтэй, 
эсвэл ирэлгүй олон жил 
болж байгаа эсэхээс 
үл хамааран үргэлж 
адилхан хариулт өгдөг 

ба нүүр нь гэрэлтэж, инээмсэглэл тодрон, хэрхэн 
олж мэдсэн түүхээ хуваалцдаг. Ер нь хөрвөлтийн 
түүх бол бидний хэрхэн олдсон тухай түүх байдаг 
юм шиг надад санагддаг.

Есүс Христ бол алдагдсан зүйлсийн Эзэн юм. 
Тэрээр алдагдсан зүйлсдээ санаа тавьдаг. Тиймээс 
ч Тэрээр Лук номын 15-р бүлэгт гардаг алдагдсан 
хонь, гээгдсэн зоос, үрэлгэн хүүгийн тухай гурван 
сургаалт зүйрлэлийг заасан байх. Эдгээр зүйрлэл 
бүгд нэг үндсэн санааг агуулдаг. Яагаад алдагдсан 
болон алдагдсан гэдгээ мэдэж байгаа эсэх нь чухал 
биш байдаг. Баяр баясгаланг маш их мэдэрсэн 
тэрээр “Би алдагдсан хонио олсон тул надтай 
хамт баярлагтун!” гэнэ.1 Эцсийн эцэст Тэр юуг ч 
нэгмөсөн алддаггүй.2

Хамгаас нандигнадаг түүхээ буюу хэрхэн олдсон 
түүхээ би яг энэ мөчид та нартай хуваалцъя.

15 нас хүрэхийн маань өмнөхөн нагац ах Мануэл 
Бустос маань намайг АНУ-д ирж, хэсэг хугацаанд 
өөрийнхөө гэр бүлтэй хамт байхад урьсан юм. 
Энэ нь надад англи хэл сурах сайхан боломж 
байлаа. Манай нагац ах олон жилийн өмнө Сүмд 
хөрвөгдсөн бөгөөд номлолын сүнсээр дүүрэн 

хүн байв. Тийм ч болохоор ээж минь надад 
хэлэлгүйгээр түүнтэй ярьж, намайг Сүмийн 
гишүүн болгоно гэж шахаж шаардахгүй л бол 
түүн рүү явуулна гэж тохирсон байх. Бид олон 
үеэрээ католик шашинтай байсаар ирсэн бөгөөд 
шашнаа өөрчлөх ямар нэг шалтгаан байхгүй 
байлаа. Нагац ах маань хэлсэндээ хүрч, тэр ч 
бүү хэл Сүмийн талаарх энгийн асуултад хүртэл 
хариулахгүй байв.

Мэдээж, тэр болон түүний сайхан эхнэр Маржори 
хоёр ямар хүмүүс гэдгээсээ зугтаж чадахгүй шүү 
дээ.3

Надад номын сан бүхий нэг том өрөөг гаргаж 
өгсөн юм. Энэ номын санд ойролцоогоор 200 
ширхэг Мормоны Ном өөр өөр хэл дээр байсны 20 
орчим нь испаниар байлаа.

Нэг өдөр би сонирхолдоо хөтлөгдөн, испани хэл 
дээрх Мормоны Номыг авав.
 

Энэ нь номин цэнхэр өнгийн хавтастай, тэнгэр элч 
Моронайн зурагтай ном байлаа. Хавтсыг нээхэд 
эхний хуудсан дээр нь “Мөн та нар эдгээр зүйлийг 
хүлээн аваад, та нар Бурхан, Мөнхийн Эцэгээс, 
Христийн нэрээр, эдгээр зүйлүүд үнэн эсэхийг 
асуухыг та нарт ухуулъя би; мөн хэрэв та нар 
Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн 
хүсэлтэйгээр асуух аваас, тэрбээр үүний үнэнийг 

Мормоны Номын хүчээр олдсон минь
ÀÕËÀÃ× ÐÓÁÝÍ В.ÀËËÈÀÓÄ

ÄÀËÛÍ
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Ариун Сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно” 
гэсэн амлалт байлаа.

Мөн үүний төгсгөлд “Мөн Ариун Сүнсний хүчээр 
та нар бүх зүйлийн үнэнийг мэдэж болно”4 гэсэн 
байв.

Миний оюун ухаан, зүрх сэтгэлд энэ судар хэрхэн 
нөлөөлснийг тайлбарлахад хэцүү. Үнэндээ би 
“үнэнийг” хайж байсангүй. Би шинэ газар, шинэ 
соёлд байгаадаа хөөрч баяссан жирийн л өсвөр 
насны хүүхэд байв.

Гэвч энэ амлалтын үр дүнг үзэхээр би номыг 
нууцаар уншиж эхлэв. Хэсэг уншсаны дараа энэ 
номоос үнэхээр ямар нэг зүйл мэдэж авахыг хүсэж 
л байгаа юм бол залбирах хэрэгтэй юм байна 
гэдгээ би ойлгосон юм. Харин Мормоны Номыг 
уншаад, бас үүний талаар залбирахад юу болдгийг 
бид бүгдээрээ мэднэ. Үнэндээ ийм л зүйл надад 
тохиолдсон. Тийм ээ, энэ нь яг л дэлхий даяар сая 
сая хүнд тохиолдсонтой адил маш нандин бөгөөд 
онцгой явдал байсан. Ариун Сүнсний хүчээр би 
Мормоны Ном үнэн гэдгийг мэдэж авч билээ.

Тэгээд би нагац ахдаа юу болсныг хэлээд, баптисм 
хүртэхэд бэлэн гэдгээ хэлсэн. Нагац ах маань мэл 
гайхав. Тэр машиндаа суун, онгоцны буудал орж, 
буцах тийзийг минь барьсаар эргэж ирэн, ээжид 
“Би үүнд оролцоогүй шүү” гэсэн бичиг хийж 
өгөөд, намайг явуулсан юм.

Нэг талаар түүний зөв байлаа. Мормоны Номын 
хүч өөрөө намайг шууд олсон.

Дэлхий даяар үйлчилж байгаа манай гайхалтай 
номлогчдоор дамжуулан олдсон олон хүн өөр 
өөрийн гэсэн гайхамшигт арга замаар олдсон 
байхад зарим нь Бурханы замд нь зориуд тавьсан 
найз нөхдөөрөө дамжин олдсон байх. Тэр ч 
байтугай одоо амьдарч буй хамаатан саднаараа 
эсвээс өвөг дээдсээрээ дамжин олдсон байх 
нь ч бас бий.5 Ямар ч арга замаар олдсон бай, 
эрт орой хэзээ нэгэн цагт жинхэнэ хувийн 
хөрвөлтөд хүрэхийн тулд бүгдээрээ Мормоны 
Номд агуулагдсан үнэний хүчийг мэдэрч, үүгээр 
олдсон байх ёстой. Үүний зэрэгцээ тэд Бурханы 
зарлигуудыг тууштай дагана гэдгээ Түүнд амлах 
чухал шийдвэр гаргах хэрэгтэй болдог.

Намайг Буэнос Айрест ирсний дараа, баптисм 
хүртэх чин хүсэлтэй байгааг минь ээж ойлгосон 
юм. Намайг угийн тэрслүү хүүхэд байсан 
болохоор ээж минь эсэргүүцэхийн оронд дэмжсэн 
бөгөөд бүр баптисмын ярилцлагыг өөрөө 
мэдэлгүй хийсэн билээ. Үнэндээ, түүнтэй хийсэн 
ярилцлага номлогчдын хийдгээс ч илүү нарийн 
байсан гэдэгт би итгэдэг. Тэр надаас: “Хэрвээ чи 
баптисм хүртмээр байгаа бол би чамайг дэмжинэ. 
Гэхдээ эхлээд би чамаас хэдэн зүйл асууна. Чи 
сайн бодож байгаад, шударга хариулна шүү. Чи 
ням гараг бүр алгасахгүйгээр сүмдээ очих уу?” 
гэж асуусан.

Би түүнд “Мэдээж, тийм, би явна” гэв.

“Чи сүм ямар удаан болдгийг мэдэх үү?” гэхэд нь

би “Тийм ээ, би мэднэ” гэж хариулав.

“Тийм бол баптисм хүртэхээр чинь би чамайг 
заавал явуулж байна” гэж тэр хэллээ. Тэгээд ээж 
хэзээ ч согтууруулах ундаа уухгүй, бас тамхи 
татахгүй байхыг үнэхээр хүсэж байгаа эсэхийг 
минь надаас асуув.

Би түүнд “Мэдээж, тийм, би үүнийг ч бас дагана” 
гэж хэлэхэд ээж “Чамайг баптисм хүртэх л юм бол 
үүнийг би чамаар ягштал мөрдүүлнэ” гэж нэмж 
хэлж билээ. Энэ маягаар тэр бараг зарлиг бүрийн 
талаар асуусан.

Нагац ах маань ээж рүү утасдаад, санаа зовох 
хэрэггүй, намайг тэгж байгаад л болино биз гэж 
хэлсэн байжээ. Дөрвөн жилийн дараа намайг 
Уругвайн Монтевидео номлолд үйлчлэх дуудлагаа 
хүлээн авахад ээж нагац ах руу утасдаад, яг хэзээ 
болихыг маань асууж билээ. Үнэнийг хэлэхэд, 
намайг баптисм хүртсэнээс хойш ээж минь илүү 
аз жаргалтай байх болсон.

Би “үүний зааврыг мөрдсөнөөр л хүмүүн Бурханд 
илүү ойртох болой”6 хэмээх амлалтыг өөр дээрээ 
туршсанаар Мормоны Ном хөрвөлтөд нэн чухал 
үүрэгтэй гэдгийг олж мэдсэн юм.

Мормоны Номын гол зорилгыг Нифай ингэж 
тайлбарласан.
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“Учир нь бид Христэд итгэж, мөн Бурханд 
нийцсэн байхыг хүүхдүүддээ мөн түүнчлэн ах 
дүүстээ ятгахын тулд бичихээр хичээнгүйлэн 
хөдөлмөрлөв. ...

Бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар 
сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд 
бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаж, 
бид Христийн талаар номлож, бид Христийн 
тухай бошиглодог.”7

Энэхүү ариун зорилго Мормоны Номд бүрэн 
шингэсэн байдаг.

Иймээс үүнийг залбирч чин сэтгэлээсээ судлах 
хүсэлтэй уншигч бүр Христийн талаар ойлгож 
мэдэхийн зэрэгцээ Христээс суралцаж эхэлдэг. 
Ялангуяа “үгийн нөлөөлөх хүчийг сорих[оор]”8 
шийдэж, бусдын уншиж ч байгаагүй зүйлийн 
талаар хэлсэн үгсэд тулгуурлан урьдчилан 
үгүйсгэхгүй9 бол тэд мэдэж авах болно.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон: “Би Мормоны 
Номын тухай бодох үедээ хүч гэдэг үгийн талаар 
боддог. Мормоны Номон дахь үнэнд бидний 
бодгалиудыг эдгээх, тайвшруулах, сэргээн босгох, 
туслах, хүчирхэгжүүлэх, сэтгэл засах, урам зориг 
өгөх хүч бий”10 гэж хэлсэн.

Би өнөөдөр та бүхнийг Сүмийн гишүүн хэр удаан 
байснаас үл хамааран, өдөр бүр хувийн илчлэлт 
эрэлхийлэхдээ Мормоны Номын үнэний хүчинд 
өөрсдийгөө олуулах, дахин хүлээн авахуулах 
боломж олгоорой хэмээн урьж байна. Хэрвээ 
бид ийн боломж олговол олдож, дахин хүлээн 
авахуулах болно.

Мормоны Номд Есүс Христийн сайн мэдээ бүрэн 

байдлаараа орсон байдгийг мөн бодгалийг нь 
авралд хүргэх мэдлэгийг чин сэтгэлээсээ эрж 
хайдаг хүн бүрд Ариун Сүнс үнэнийг ахин 
дахин баталдаг гэдгийг би гэрчилж байна.11 Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä

1. Лук 15:6-г мөн 9 ба 32-р шүлгийг үзнэ үү.
2. In its broadest sense, the scriptures account for prophecies 

that speak of the gathering of the lost tribes of Israel (see 
Russell M. Nelson, “The Gathering of Scattered Israel,” 
Liahona, Nov. 2006, 79–82). Хэдийгээр тэд төөрөлдсөн 
ч, Түүний хувьд тэд төөрөлдөөгүй (3 Нифай 17:4-
ийг үзнэ үү). Мөн тэд олдох хүртлээ буюу ялангуяа 
патриархын адислалаа авах хүртлээ өөрсдийгөө 
алдагдсан гэдгийг ухаардаггүй нь сонирхолтой.

3. Elder Dieter F. Uchtdorf quoted Saint Francis of Assisi 
when he said, “Preach the gospel at all times and if neces-
sary, use words” (“Waiting on the Road to Damascus,” 
Liahona, May 2011, 77; see also William Fay and Linda 
Evans Shepherd, Share Jesus without Fear [1999], 22).

4. Moронай 10:4–5.
5. Бидний өвөг дээдсийн хөрвөлтийн түүх бидний 

өөрсдийн түүх юм. Ахлагч Виллиам Р.Вокэр “Хожмын 
үеийн гэгээнтэн бүр өвөг дээдсийнхээ хөрвөлтийн 
түүхүүдийг мэддэг бол гайхалтай шүү дээ” гэжээ 
(“Итгэлдээ үнэнч амьдрагтун,” 2014 оны 4-р сарын 
Ерөнхий чуулганы үгс, 118). Тиймээс бид бүгд шууд 
эсвэл өвөг дээдсээрээ дамжуулан олдсон бөгөөд 
эхлэлээс төгсгөлийг мэддэг (Абрахамын ном 2:8-ыг 
үзнэ үү) Тэнгэрлэг Эцэгтээ талархъя.

6. Мормоны Номын удиртгалыг мөн Алма 31:5-ыг үзнэ 
үү.

7. 2 Нифай 25:23, 26
8. Aлмa 31:5
9. Алма 32:28-ыг үзнэ үү.
10. Рассэлл М.Нэлсон, “Мормоны Ном: Үүнгүйгээр таны 

амьдрал ямар байх байсан бэ?” Лиахона, 2017 оны 
11-р сар, 62.

11. 3 Нифай 5:20-ийг үзнэ үү.
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Бидний	одоо	зарлах	гэж	буй	өөрчлөлт	залуу	
эрэгтэй,	эмэгтэйчүүдэд	ариун	нандин	хувийн	
чадавхаа	хөгжүүлэхэд	нь	туслах	зорилготой.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, энэ Ерөнхий 
чуулганаар та 
нартайгаа дахин хамт 
байгаа маань хэчнээн 
гайхамшигтай вэ. 
Өчигдөр баптисмын 
болон лацдан холбох 
ёслолуудад хэн гэрчээр 
үйлчилж болох талаар 
Сүмийн бодлогод орсон 
өөрчлөлтийг Сүмийн 
гишүүдэд зарласан. 

Би энэ долоо хоногийн зарласан зүйл дээр гурван 
зүйлийг онцлон ярихыг хүсэж байна.

1. Нас барагсдын өмнөөс гүйцэтгэх баптисмын 
үйл ажиллагаанд ариун сүмийн хүчинтэй эрхийн 
бичигтэй хүнээс гадна хязгаартай ашиглах эрхийн 
бичигтэй хэн ч гэрчээр оролцож болно.

2. Ариун сүмийн хүчинтэй эрхийн бичигтэй, 
хишиг хүртсэн ямар ч гишүүн амьд хүмүүсийн 
болон нас барагсдын лацдан холбох ёслолд 
гэрчээр үйлчилж болно.

3. Баптисм хүртсэн Сүмийн ямар ч гишүүн 
амьд хүний баптисмын үйл ажиллагаанд гэрчээр 
үйлчилж болно. Энэхүү өөрчлөлт ариун сүмээс 
гадуурх бүх баптисмд хамаатай.

Эдгээр бодлогын өөрчлөлт нь журмын өөрчлөлт 
юм. Үндсэн сургаал, гэрээнүүд өөрчлөгдөөгүй 
бөгөөд бүхий л ёслолд эн тэнцүү үр дүнтэй хэвээр 
байна. Эдгээр өөрчлөлт нь дээрх ёслолуудад 
оролцох гэр бүлүүдийн оролцоог ихээр 

өргөжүүлэх болно.

Мөн би өсвөр үеийнхэндээ болон тэдний 
удирдагчдад хамаатай нэгэн өөрчлөлтийг одоо 
танилцуулахыг хүсэж байна.

Та бүхэн намайг Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн өсвөр үеийнхнийг 
өнөөдөр энэ дэлхийн хамгийн агуу хөдөлгөөн 
болох Израилыг цуглуулах үйлсэд оролцуулахын 
тулд Их Эзэний батальонд элсэхэд урьсныг санаж 
байгаа.1 Би энэ урилгыг өсвөр үеийнхэндээ өгсөн. 
Учир нь тэд бол бусдад хүрч, итгэдэг зүйлээ 
хуваалцахдаа итгүүлэх загварын дагуу ажиллах 
ер бусын чадавхтай. Цуглуулах үйлс нь дэлхийг 
болон түүний хүмүүсийг Их Эзэний Хоёр дахь 
ирэлтэд бэлтгэхэд туслах нэгэн чухал хэсэг юм.

Тойрог болгон дахь Их Эзэний өсвөр үеийнхний 
батальоныг Их Эзэний үнэнч үйлчлэгч бишоп 
удирддаг. Бишопын нэн тэргүүний чухал үүрэг 
бол тойргийнхоо залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг 
халамжлах явдал юм. Бишоп зөвлөхүүдтэйгээ 
хамт тойрогтоо Аароны санваарын чуулга, Залуу 
эмэгтэйчүүдийн ангиудыг удирдан чиглүүлдэг.

Бидний одоо зарлах гэж буй өөрчлөлт залуу 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд ариун нандин хувийн 
чадавхаа хөгжүүлэхэд нь туслах зорилготой. 
Мөн бид Аароны санваарын чуулгыг болон 
Залуу эмэгтэйчүүдийн ангиудыг хүчирхэгжүүлж, 
бишопуудад болон өсөн өндийж буй үеийнхэнд 
үйлчилдэг бусад насанд хүрэгчдийг дэмжиж 
туслахыг хүсэж байна.

Одоо ахлагч Квинтин Л.Күк залуу эрэгтэйчүүдэд 
хамаатай өөрчлөлтийг танилцуулна. Өнөө орой 
Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан дээр Залуу 
эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч Бонни 
Х.Кордон эгч залуу эмэгтэйчүүдэд хамаатай 

Гэрч, Аароны санваарын чуулга, Залуу 
эмэгтэйчүүдийн анги
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өөрчлөлтийг танилцуулна.

Тэргүүн Зөвлөл болон Арван хоёр нь өсвөр 
үеийнхнээ хүчирхэгжүүлэхийн төлөө гаргаж буй 
энэ хүчин чармайлтыг хамтдаа дэмжиж байгаа 
билээ. Бид өсвөр үеийнхэндээ хэчнээн хайртай 
гээч. Бид тэдний төлөө маш их залбирдаг. Тэд 
бол “Сионы арми, Израилын найдвар, амлагдсан 
өдрийн хүүхдүүд.”2 Бид өсвөр үеийнхэндээ бүрэн 

итгэж, тэдний төлөө талархдаг. Есүс Христийн 
ариун нэрээр, амен. 
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(өсвөр үеийнхэнд зориулсан дэлхий даяарх онцгой 
цугларалт, 2018 оны 6-р сарын 3)-ыг үзнэ үү.

2. “Hope of Israel,” Hymns, дугаар 259-ийг үзнэ үү.
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Илүү	олон	залуу	эрэгтэй,	залуу	эмэгтэй	энэхүү	
уриалгыг	дагаснаар	өсөж	хөгжих	ба	өсвөр	
үеийнхэндээ	онцгой	анхаарал	хандуулснаар	
гэрээний	зам	дээрээ	үлдэнэ.

Ерөнхийлөгч Нэлсонд 
баярлалаа. Баптисмын 
ёслолд оролцох 
гэрчүүдийн талаарх 
илчлэгдсэн баярт 
удирдамжид, бас 
өсвөр үеийнхнийг 
хүчирхэгжүүлэх, 
тэдний ариун нандин 
чадавхыг хөгжүүлэхэд 
туслахын тулд 
хуваалцахыг биднээс 
хүссэн удирдамжид 

тань баярлалаа.

Би тэдгээр өөрчлөлтийн талаар хуваалцахаасаа 
өмнө, сайн мэдээний үргэлжилж буй сэргээлтэд 
болж байгаа зүйлүүдэд хандах гишүүдийнхээ 
хандлагад чин сэтгэлээсээ талархмаар байна. 
Өнгөрсөн жил ерөнхийлөгч Нэлсоны санал 
болгосончлон, та нар амин дэмээ ууж л байгаа юм 
байна!1

Та нар гэр орондоо Ирээд, Намайг дага гарын 
авлагаас баяр хөөртэй судалж байгаа.2 Та нар сүмд 
гарсан өөрчлөлтийг дагаж байгаа. Ахлагчдын 
чуулгын гишүүд болон Халамжийн нийгэмлэгийн 
эгч нар авралын ажлыг хамтран хийж байна.3

Бид талархаад баршгүй нь.4 Ялангуяа бид өсвөр 
үеийнхэн маань үргэлжлүүлэн хүчтэй, итгэлтэй 
байгаад маш их баяртай байна.

Өсвөр үеийнхэн маань сэтгэл хөдөлгөм ч хүнд 
хэцүү цаг үед амьдарч байна. Тэдний хувьд 

боломжтой байгаа сонголтууд хэзээ ч ийм ноцтой 
байгаагүй. Жишээ нь, орчин үеийн ухаалаг утсан 
дотор гэр бүлийн түүх, ариун судрууд гэх мэт 
маш чухал бөгөөд сэтгэл санаа өргөх мэдээлэл 
байдаг. Нөгөө талаас, энэ нь бас утгагүй мунхаг, 
ёс суртахуунгүй зүйлсийг, урьд өмнө ийм бэлэн 
зэлэн байгаагүй хилэнцийг агуулдаг.
  

Энэхүү ээдрээт сонголтуудын дундуур өсвөр 
үеийнхнийгээ залж чиглүүлэхэд туслахын тулд 
Сүмээс гурван баттай бөгөөд дэлгэрэнгүй 
хөтөлбөрийг бэлдлээ. Нэгдүгээрт, хөтөлбөрийг 
бататгаж, гэртээ өргөжүүлэн суралцахаар 
болгосон. Хоёрт, ерөнхийлөгч Нэлсон, 
ерөнхийлөгч Баллард болон ерөнхий албан 

Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хүчирхэгжүүлэх 
өөрчлөлтүүд
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тушаалтнууд хөгжилтэй үйл ажиллагаа, хувийн 
хөгжил дэвшил бүхий хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд 
зориулсан хөтөлбөрийг өнгөрсөн ням гарагт 
танилцууллаа. Гурав дахь өөрчлөлт нь гэвэл, 
өсвөр үеийнхнийг бишопын болон бусад 
удирдагчийн анхааралд илүү төвлөрүүлэхийн тулд 
хийх зохион байгуулалтын өөрчлөлт юм. Ийнхүү 
анхаарал тавихдаа сүнслэг байдлын хувьд хүчтэй 
байх ёстой бөгөөд ерөнхийлөгч Нэлсоны хүссэн 
батальон болоход өсвөр үеийнхэнд маань тусална.

Óялдаа холбоотой хэв загварууд

Эдгээр хүчин чармайлт нь бас өнгөрсөн хэдэн 
жилийн туршид зарласан өөрчлөлтүүдтэй 
холбоо хамааралтай өөрчлөлтүүд юм. Эдгээр 
бүх өөрчлөлт тус бүрдээ гэгээнтнүүдийг 
адисалж, Бурхантай уулзахад нь тэдэнд туслахад 
зориулагдсан уялдаа холбоотой хэв загварын 
чухал хэсгүүд билээ.

Энэхүү загварын нэг хэсэг нь өсөн өндийж буй 
үеийнхэнд хамаатай. Өсвөр үеийнхний өөрсдөө 
хийж чадах зүйлийг эцэг эх, удирдагчид нь 
хийлгүйгээр, тэднийг илүү бага наснаасаа хувийн 
хариуцлага хүлээдэг байгаасай хэмээн бид хүсэж 
байна.5

Зарлал

Өнөөдөр бид гадас, тойргийн түвшинд өсвөр 
үеийнхэнд зориулсан зохион байгуулалтын 
өөрчлөлтийг зарлаж байна. Ерөнхийлөгч Нэлсоны 
тайлбарласнаар, Бонни Х.Кордон эгч Залуу 
эмэгтэйчүүдийн байгууллагын өөрчлөлтийг 
өнөө орой танилцуулах болно. Миний одоо 
танилцуулах өөрчлөлтийн нэг зорилго нь 
Аароны санваартнуудыг болон чуулга, чуулгын 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхнийг хүчирхэгжүүлэх 
явдал юм. Эдгээр өөрчлөлт Сургаал ба Гэрээ 
107:15-д “Бишопын зөвлөл бол [Аароны] 
санваарын ерөнхийлөгчийн зөвлөл бөгөөд үүний 
түлхүүрүүд буюу эрх мэдлийг атгадаг” хэмээх 
заавартай нийцэж байгаа.

Сударт өгүүлснээр, бишопын нэг үүрэг бол 
пристүүдийн дээр тэргүүлж, мөн тэдэнтэй 
зөвлөлд сууж, албан тушаалынх нь үүргүүдийг 
тэдэнд заах явдал билээ.6 Түүнчлэн бишопын 

нэгдүгээр зөвлөх багш нарыг, бишопын 
хоёрдугаар зөвлөх диконуудыг хариуцах тодорхой 
үүрэг хүлээх болно.

Сургаал ба Гэрээн дэх энэхүү илчлэлтэд 
нийцүүлэн, Залуу эрэгтэйчүүдийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл цаашид тойргийн 
түвшинд үйлчлэхгүй. Залуу эрэгтэйчүүдийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн эдгээр итгэлтэй ах 
маш их сайн зүйл үйлдсэн бөгөөд бид тэдэнд 
талархлаа илэрхийлж байна.

Бишопын зөвлөлүүд залуу эрэгтэйчүүдийн 
санваарын хүлээх үүргүүдэд голлон анхаарч, илүү 
ач холбогдол өгч, чуулгын үүргүүдээ гүйцэтгэхэд 
нь тэдэнд туслах болно гэж бид найдаж байна. 
Аароны санваарын чуулгын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөл, бишопын зөвлөлд үүргээ гүйцэтгэхэд нь 
туслахын тулд Залуу эрэгтэйчүүдийн зөвлөхөөр 
чадвартай, насанд хүрсэн хүн дуудагдах болно.7 
Илүү олон залуу эрэгтэй, залуу эмэгтэй энэхүү 
уриалгыг дагаснаар өсөж хөгжих ба өсвөр 
үеийнхэндээ онцгой анхаарал хандуулснаар 
гэрээний зам дээрээ үлдэнэ гэдэгт бид бат итгэж 
байна.

Их Эзэний сүнсээр өдөөгдсөн загварын дагуу, 
бишоп тойргийнхоо бүх хүнийг хариуцдаг. Тэрээр 
өсвөр үеийнхнийг болон тэдний эцэг эхчүүдийг 
адисалдаг. Нэг бишоп порнографын асуудалтай 
залуу эрэгтэйд зөвлөж байхдаа, эцэг эх нь 
хүүгээ хайрлаж, ойлгож харилцсанаар л түүний 
наманчлалын үйл явцад тусалж чадна гэдгийг 
харжээ. Уг залуу эрэгтэйн эдгэрэл гэр бүлийнх нь 
эдгэрэл байсан бөгөөд бишоп бүхэл гэр бүлийн 
төлөө ажилласнаар энэ нь боломжтой болсон 
юм. Одоо уг залуу эрэгтэй зохистой Мелкизедек 
санваартан, бүрэн цагийн номлогч болсон.

Энэ түүхэнд санал болгож байгаагаар, эдгээр 
өөрчлөлт нь:

• Бишоп, түүний зөвлөхүүдэд өсвөр үеийнхнийг 
болон Хүүхдийн хэсгийг хариуцах гол үүрэгтээ 
анхаарлаа төвлөрүүлэхэд тусална.

• Аароны санваарын хүч чадал, үүргийг залуу 
эрэгтэй болгоны хувийн амьдрал, хувийн 
зорилгын төвд оруулах болно.
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Түүнчлэн эдгээр өөрчлөлт нь:

• Аароны санваарын чуулгын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлүүдийн үүрэг хариуцлагыг болон тэдний 
бишопын зөвлөлд шууд тайлагнах явдлыг 
чухалчилна.

• Насанд хүрсэн удирдагч Аароны санваарын 
чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлд албаныхаа 
хүч чадал, эрх мэдлийг эрхэмлэн биелүүлэхэд 
нь тусалж, чиглүүлэх болно.

Дээр дурдсанаар, эдгээр өөрчлөлт нь залуу 
эмэгтэйчүүдийг хариуцах бишопын зөвлөлийн 
үүрэг хариуцлагыг бууруулахгүй. Ерөнхийлөгч 
Нэлсоны сая заасанчлан, “[Бишопын] хамгийн 
нэн тэргүүний чухал үүрэг бол тойргийнхоо залуу 
эрэгтэй, залуу эмэгтэйчүүдийг халамжлах явдал 
юм.”8

Бидний хайртай, шаргуу хөдөлмөрч бишопууд 
маань энэ хариуцлагыг хэрхэн гүйцэлдүүлэх вэ? 
2018 онд бишопын удирдлаган доор ахлагчдын 
чуулга, Халамжийн нийгэмлэг хамтдаа өмнө нь 
бишопын ихэнх цагаа зарцуулдаг байсан чухал 
үүрэг хариуцлагуудыг үүрэхэд нь туслахын тулд 
Халамжийн нийгэмлэгүүдтэй илүү ойр дотно 
хамтран ажиллуулахаар Мелкизедек санваарын 
чуулгуудад өөрчлөлт гаргасныг та нар санаж 
байгаа. Эдгээр үүрэгт тойргийн номлолын ажил, 
ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн ажил9, түүнчлэн 
тойргийн гишүүдэд тохинуулах ажлын ихэнх нь 
багтаж байгаа.

Бишоп нь өсвөр үеийнхэн, олон нийтийн шүүгч 
байх, гачигдалтай хүмүүсийг халамжлах, санхүү, 
материаллаг хэрэгцээг хариуцах зэрэг зарим 
үүргийг бусдад хариуцуулж болохгүй. Гэхдээ 

эдгээр нь бидний урьд өмнө ойлгодог 
байснаас цөөрсөн. Өнгөрсөн жил 
ахлагч Жэффри Р.Холланд Мелкизедек 
санваарын чуулгуудад оруулсан 
өөрчлөлтүүдийн талаар тайлбарлахдаа 
“Мэдээжийн хэрэг, бишоп нь тойргийг 
тэргүүлэх дээд санваартан хэвээр байх 
болно. [Ахлагчдын чуулга, Халамжийн 
нийгэмлэгийн] энэхүү шинэ зохицуулалт 
нь түүнд Мелкизедек санваарын болон 
Халамжийн нийгэмлэгийн ажлыг 
хийхгүйгээр эдгээр байгууллагыг 
тэргүүлэн удирдах боломж олгох юм”10 
хэмээн зарласан.

Жишээлбэл, Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ерөнхийлөгч залуу эмэгтэйчүүдэд 
зөвлөдөгтэй адил Халамжийн 
нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч, ахлагчдын 
чуулгын ерөнхийлөгч хоёр өөрсдөд нь 
хариуцуулсны дагуу, насанд хүрэгчдэд 
зөвлөх илүү үүрэг хариуцлагыг хүлээж 
болно. Зөвхөн бишоп л олон нийтийн 
шүүгчээр үйлчилж болох хэдий ч эдгээр 
бусад удирдагч олон нийтийн шүүгч 
оролцох шаардлагагүй эсвэл ямар нэгэн 
төрлийн хүчирхийлэлтэй холбоогүй 
асуудлуудад тусламж авахаар тэнгэрээс 
илчлэлт хүлээн авах эрхтэй.11
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Гэхдээ энэ нь залуу эмэгтэй бишоптойгоо эсвэл 
эцэг эхтэйгээ ярих ёсгүй гэсэн үг биш шүү. 
Тэдний гол анхаарал бол өсвөр үеийнхэн. Энэ 
нь залуу эмэгтэйн хувийн хэрэгцээнд залуу 
эмэгтэйчүүдийн удирдагч хамгийн сайнаар 
тусалж чадна гэсэн үг юм. Бишопын зөвлөл залуу 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг эн тэнцүү анхаардаг. 
Гэхдээ бид хайрладаг, заадаг, хүч чадалтай, 
оролцоо сайтай, анхаарлаа төвлөрүүлсэн залуу 
эмэгтэйчүүдийн удирдагчдаас ирдэг хүч чадлыг 
мэддэг. Тэд ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийн 
үүргийг өөрсөд дээрээ авахгүй ч энэ үүргээ 
амжилттай биелүүлэхэд нь өсвөр үеийнхэнд 
тусална.

Кордон эгч өнөө орой залуу эмэгтэйчүүдэд 
зориулсан сэтгэл хөдөлгөм нэмэлт 
өөрчлөлтүүдийг танилцуулах болно. Гэхдээ 
одоо би тойргийн Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ерөнхийлөгчид одооноос эхлэн тойргийн 
бишоптой зөвлөлдөж, тэдэнд шууд тайлагнах 
болно гэдгийг зарлаж байна. Өмнө нь энэ 
хариуцлагыг зөвлөх хариуцдаг байсан бол үүнээс 
хойш залуу эмэгтэйчүүд нь тойргийг удирдах 
түлхүүрүүдийг атгадаг бишопын шууд үүрэг 
хариуцлага байх болно. Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгч тайлангаа бишоптоо үргэлжлүүлэн 
шууд илтгэх болно.12

Ерөнхий болон гадасны түвшинд бид Залуу 
эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг 
үргэлжлүүлэн байлгах болно. Гадасны түвшинд 
Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч нь дээд зөвлөх 
байх ба13 Залуу эмэгтэйчүүд, Хүүхдийн хэсгийг 
хариуцсан дээд зөвлөхүүдтэй хамтдаа гадасны 
Аароны санваар–Залуу эмэгтэйчүүдийн хороонд 
багтах болно. Эдгээр ах энэ хороонд гадасны 
Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлтэй 
хамтдаа ажиллана. Гадасны ерөнхийлөгчийн 
нэг зөвлөх нь энэхүү хорооны дарга байх бөгөөд 
Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан шинэ 
хөтөлбөр, үйл ажиллагаануудын олон нь гадасны 
хэмжээнд явагдах учраас энэ хороо илүү чухал ач 
холбогдолтой юм.

Эдгээр дээд зөвлөх нь гадасны ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн удирдлаган доор, дээд зөвлөхүүд 
тойргийн ахлагчдын чуулгад үйлчилдгийн 
адилаар, Аароны санваарын чуулгуудад болон 

бишопт эх сурвалж болон үйлчилж чадна.

Үүнтэй холбогдуулан, өөр нэг дээд зөвлөх нь 
гадасны Ням гаргийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлэх 
бөгөөд шаардлагатай бол гадасны Аароны 
санваар–Залуу эмэгтэйчүүдийн хороонд үйлчилж 
болно.14

Зохион байгуулалтын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг 
удирдагчдад илгээх мэдээлэлд илүү тодорхой 
тайлбарлана. Дараах өөрчлөлтүүд орлоо. Үүнд:

• Бишопын өсвөр үеийнхний хорооны хурлыг 
тойргийн өсвөр үеийнхний зөвлөл орлох болно.

• “Мючел” гэдэг үгийг цаашид хэрэглэхгүй. 
Харин “Залуу эмэгтэйчүүдийн үйл ажиллагаа,” 
“Аароны санваарын чуулгын үйл ажиллагаа” 
эсвэл “өсвөр үеийнхний үйл ажиллагаа” гэж 
нэрлэх бөгөөд боломжтой газруудад долоо 
хоног бүр явагдах болно.

• Тойргийн өсвөр үеийнхэнд зориулсан төсвийг 
Залуу эрэгтэйчүүд, Залуу эмэгтэйчүүдийн 
байгууллага тус бүр дэх өсвөр үеийнхний 
тооноос хамаарч, энэ хоёр байгууллагын 
дунд тэгш хуваарилна. Хүүхдийн хэсгийн 
үйл ажиллагаанд зориулан хангалттай мөнгө 
хуваарилах болно.

• Ерөнхий болон гадас, тойргийн түвшинд 
бид “туслах бүлэг” гэдэг үгийн оронд 
“байгууллага” гэдэг үгийг хэрэглэх болно. 
Ерөнхий Халамжийн нийгэмлэг, Залуу 
эмэгтэйчүүд, Залуу эрэгтэйчүүд, Хүүхдийн 
хэсэг, Ням гаргийн анги зэрэг байгууллагуудыг 
удирддаг хүмүүсийг “ерөнхий албан 
тушаалтнууд” гэж нэрлэх болно. Гадас, 
тойргийн түвшинд эдгээр байгууллагыг 
удирддаг хүмүүсийг “гадасны албан 
тушаалтнууд,” “тойргийн албан тушаалтнууд” 
гэж нэрлэх болно.15

Өнөөдрийн зарласан өөрчлөлтүүдийг гадас, 
дүүрэг, тойрог, салбарууд бэлэн болсон даруйд 
хэрэгжүүлж болох бөгөөд 2020 оны 1-р сарын 1 
гэхэд хэрэгжүүлж эхэлсэн байх хэрэгтэй. Өмнөх 
өөрчлөлтүүдтэй нэгтгэн, уялдуулан холбосон 
эдгээр өөрчлөлт эрэгтэй, эмэгтэй, өсвөр үеийнхэн, 
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хүүхэд бүрд гэрээний зам дээр хөгжих явцдаа 
Аврагч, Есүс Христийн жишээг дагахад нь нэг 
бүрчлэн тусалснаар тэднийг хүчирхэгжүүлэн 
адислах сургаалтай нийцдэг тэрхүү сүнслэг, бас 
зохион байгуулалтын хичээл зүтгэлийг харуулах 
юм.

Хайрт ах эгч нар аа, сүнслэгээр өдөөгдсөн 
ерөнхийлөгч, бошиглогч Рассэлл М.Нэлсоны 
удирдлаган доор хийгдэж байгаа эдгээр 
ерөнхий өөрчлөлт нь Сүмийн гишүүн бүрийг 
чадавхжуулж, хүчирхэгжүүлэх болно гэдгийг би 
амлан, гэрчилж байна. Өсвөр үеийнхэн маань 
Аврагчид итгэх илүү агуу итгэлийг хөгжүүлэх 
бөгөөд дайсны уруу таталтаас хамгаалагдаж, 
амьдралын саад бэрхшээлтэй тулгарахад 
бэлтгэгдэх болно. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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болон ядуу, гачигдалтай хүмүүсийг халамжлах 
үүрэг хариуцлагыг өөр хүмүүст даатгаж болохгүй. 
Ахлагчдын чуулга, Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон бусад хүн номлолын 
ажил, ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн ажил, тойрогт 
заах чанарыг сайжруулах, Сүмийн гишүүдийг харж 
хандах, тохинуулах зэрэг ажлыг хариуцаж чадна.

11. Олон нийтийн шүүгчийн түлхүүр шаардлагатай 
нөхцөл байдлуудаас гадна ямар нэгэн хүчирхийллийн 
асуудлыг бишоп Сүмийн бодлогын дагуу авч үзэх 
ёстой.

12. Гадасны Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч нь 
гадасны ерөнхийлөгчид шууд тайлагнадаг хэвээр 
байна.
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13. Гадасны Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн 
зөвлөхүүд нь гадасны гишүүдээс дуудагдах ба 
шаардлагатай бол энэ нь Залуу эмэгтэйчүүдийг 
хариуцах дээд зөвлөх мөн Хүүхдийн хэсгийг хариуцах 
дээд зөвлөх байж болно.

14. Ням гаргийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилдэг ах сар 
бүрийн хоёр ням гарагт өсвөр үеийнхний хөтөлбөрт 
чухал үүрэг хариуцлага хүлээдэг.

15. Халамжийн нийгэмлэг, Залуу эмэгтэйчүүд, Залуу 
эрэгтэйчүүд, Ням гараг, Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл нь ерөнхий болон гадасны 
түвшинд Ерөнхий эсвэл гадасны зүтгэлтнүүд юм. 
Тойргийн түвшинд бишопын зөвлөл нь залуу 
эрэгтэйчүүдийг удирддаг тул Аароны санваарын 
зөвлөхүүд бол “тойргийн албан тушаалтнууд” биш 
юм.
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Их	Эзэн	Өөрийн	хүмүүсийг	дайсны	довтолгооны	
эсрэг	бэлдсэн.	Ирээд,	Намайг	дага	гэдэг	бол	
Их	Эзэний	сөрөг	стратеги	ба	урьдчилсан	
төлөвлөгөө	билээ.

Бид Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн энэхүү 
гайхамшигт чуулганы 
үеэр хамтдаа цуглан 
уулзаж байгаадаа 
баярладаг. Их 
Эзэний бошиглогч, 
төлөөлөгчдийн 
сургаалаар дамжуулан 
Түүний оюун хийгээд 
тааллыг хүлээн авах нь 

адислал юм. Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бол 
Их Эзэний амьд бошиглогч билээ. Өнөөдөр бид 
түүний сүнсээр өдөөгдсөн зөвлөгөө, удирдамж 
зааврыг хүлээн авсандаа маш их талархаж байна.

Өмнөх хүмүүсийн гэрчлэл дээр би өөрийн 
гэрчлэлийг нэмье. Би Бурхан, бидний Мөнхийн 
Эцэгийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцъя. Тэрээр 
амьд бөгөөд биднийг хайрлаж, харж ханддаг. 
Түүний аз жаргалын төлөвлөгөө бидэнд мөнх 
бус амьдралын болон эцэст нь Түүний оршихуйд 
эргэж очих адислалуудыг өгдөг.

Би бас Есүс Христийн тухай гэрчлэлээ хуваалцъя. 
Тэр бол Бурханы Төрсөн Ганц Хүү билээ. Хэрэв 
бид Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, наманчлах 
юм бол Тэрээр үхлээс биднийг аварч, нүглээс 
гэтэлгэнэ. Бидний төлөө хийсэн Түүний 
хязгааргүй, цагаатгагч золиос үхэшгүй байдал 
хийгээд мөнх амьдралын адислалыг бидэнд өгдөг. 
“Тэнгэрлэг Хүүгийнх нь зүйрлэшгүй бэлгийнх 
нь төлөө Бурхандаа талархъя” (“Амьд Христ: 

Tөлөөлөгчдийн гэрчлэл,” Лиахона, 2017 оны 5-р 
сар, хавтасны дотор талд).

Дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтнүүд Есүс 
Христийг Түүний ариун сүмүүдэд бишрэн шүтэх 
боломжоор адислагдсан. Тэдгээр ариун сүмийн 
нэг нь яг одоо Канадын Виннипегт баригдаж 
байна. Надад өөрийн эхнэр Анн Маритай хамт 
энэ оны 8-р сард уг барилгын талбай дээр очих 
боломж тохиосон юм. Энэ ариун сүм гоёмсог 
загвартай бөгөөд баригдаж дууссаныхаа дараа 
агуу сүр жавхлантай болно гэдэг нь тодорхой. 
Хэдий тийм ч Виннипегт ч бай, аль эсвэл өөр 
газарт ч бай, бат бөх суурьгүй л бол гайхамшигт 
ариун сүмийг барих боломжгүй.

Виннипегт газар байнга хөлдөж, гэсэж байдаг 
бөгөөд үүнээс үүдэн, хөрс нь тогтворгүй бүтэцтэй 
болдог нь ариун сүмийн суурийг бэлтгэх 
ажлыг хүндрүүлж байв. Тиймээс энэ ариун 
сүмийн суурийг бетонд цутгасан 70 ширхэг ган 
хоолойгоор тавихаар шийдсэн юм. Уг хоолойнууд 
18.28 м урттай, 30.48-аас 50.8 см голчтой. 
Тэдгээрийг хөрсний өнгөн гадаргуугаас доошоо 
ойролцоогоор 15.24 м буюу хөрсний давхаргын 
доорх хатуу чулуулаг хүртэл өрөмдөж суулгасан. 
Ийм маягаар 70 хоолой үзэсгэлэнт Виннипег 
ариун сүмийн бөт бөх суурийг тавьж өгч байгаа 
юм.

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд бид мөнх бус 
амьдралынхаа туршид буюу тэнгэрлэг гэртээ 
эргэж очих аялалдаа хэрэг болох сүнслэг суурийг, 
тухайлбал үүнтэй адил бат бөх, тогтвортой 
суурийг эрж хайж байдаг. Энэхүү суурийг 
хөрвөлтийн маань үндсэн чулуулаг дээр буюу Их 
Эзэн Есүс Христ дээр тавьсан байдаг.

Бид Мормоны Номоос Хиламаны “Мөн эдүгээ, 
хөвгүүд минь, санагтун, Бурханы Хүү, Христ 

Ирээд, Намайг дага—Их Эзэний сөрөг стратеги ба 
урьдчилсан төлөвлөгөө
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болох, бидний Гэтэлгэгчийн хадан дээр та нар 
сууриа тавих ёстойг санагтун; иймээс чөтгөр 
хүчит салхиа, тийм ээ, хуй салхин дахь дайралтаа 
илгээхэд, тийм ээ, түүний бүхий л мөндөр 
мөн хүчит шуурга … нүдэхэд, энэ нь та нарыг 
зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангал 
тийш доош чирж дийлэх хүчгүй байх болно, 
та нар дээр нь босгогдсон, бат бөх суурь дээр, 
хүмүүн нь үүний дээр баривал унах аргагүй суурь 
болох хадны учир болой” хэмээн заасныг санаж 
байгаа (Хиламан 5:12).

Бид Аврагч Есүс Христийн талаар бошиглогч, 
төлөөлөгчдийн бидэнд зааж буй цаг үед амьдарч 
байгаа нь талархалтай хэрэг. Тэдний зөвлөгөөг 
дагах нь Христэд бат бөх сууриа тавихад тусалдаг.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 2018 оны 10-р 
сарын Ерөнхий чуулганы нээлтийн үг 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” гэдгийг тайлбарласан. Өнөөгийн 
төвөгтэй дэлхий ертөнцөд үүнийг үйлдэх тийм ч 
амархан биш. Дайсан илүү ширүүнээр итгэл рүү 
болон бидэн рүү мөн бидний гэр бүл рүү дайрч 
довтолж байна. Сүнслэг байдлын хувьд давж 
гарахын тулд бид сөрөг стратеги ба урьдчилсан 
төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй (“Нээлтийн үг,” 2018 
оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 7; тодотгол 
нэмэгдсэн).

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Квинтин Л.Күк захиасаараа “Ирээд, Намайг дага 
хувь хүн, гэр бүлүүдэд зориулав” эх сурвалжийг 
танилцуулсан. Түүний хэлсэн үгэнд дараах 
мэдэгдэл орсон байдаг.

• “Ирээд, Намайг дага хэмээх гэрээр судлах 
шинэ эх сурвалж нь … сайн мэдээг гэрээр 
судлах гишүүдэд зориулагдсан.

• Энэ нь Сүмийн хувь хүн, гэр бүл болгонд 
зориулагдсан” [Ирээд, Намайг дага—Хувь хүн, 
гэр бүлүүдэд зориулав (2019), vi].

• Бидний зорилго бол итгэл, сүнслэг байдлыг 

ихээхэн өсгөн нэмэгдүүлж, Тэнгэрлэг Эцэг 
болон Их Эзэн Есүс Христэд илүү гүн гүнзгий 
хөрвүүлэх замаар Сүмд болон гэр орондоо олж 
авах туршлагуудыг тэнцвэржүүлэх явдал юм. 
(“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.)

Энэ оны 1-р сараас эхлэн дэлхий даяарх хожмын 
үеийн гэгээнтнүүд Ирээд, Намайг дага гэх эх 
сурвалжаас Шинэ Гэрээг судалж эхэлсэн. Долоо 
хоногийн хуваарьтай, Ирээд, Намайг дага гарын 
авлага нь бидэнд судар, сайн мэдээний сургаал, 
бошиглогч, төлөөлөгчдийн сургаалаас суралцахад 
тусалдаг. Энэ нь бидэнд зориулсан гайхамшигт эх 
сурвалж юм.

Дэлхий даяар судраас суралцах ажлыг 
эхлүүлснээс хойш есөн сар өнгөрсний дараа 
бидэнд ямар үр дүн харагдаж байна вэ? Энд 
тэндгүй хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн Их Эзэн 
Есүс Христэд итгэх итгэл, үнэнч байдал өсөн 
нэмэгдэж байгааг бид харж байна. Хувь хүн, 
гэр бүлүүд долоо хоногийн турш цаг гарган, 
Аврагчийн үгсийг судалж байгааг бид харж байна. 
Гэртээ судруудаас суралцаж, өөрсдийн санааг 
сүм дээр хуваалцсанаар манай Ням гаргийн сайн 
мэдээг заах хичээл сайжирсныг бид харж байна. 
Судрыг зүгээр уншаад өнгөрөхийн оронд гүн 
гүнзгий судалдаг болсны ачаар гэр бүл дэх баяр 
баясгалан, нэгдмэл байдал өсөн нэмэгдсэнийг бид 
харж байна.

Олон хожмын үеийн гэгээнтэнтэй уулзаж, Ирээд, 
Намайг дага хөтөлбөртэй холбоотой туршлагыг 
өөрсдөөс нь сонсох онцгой боломж надад олдсон 
юм. Тэдний итгэлийн илэрхийлэл сэтгэл зүрхийг 
минь баяр баясгалангаар дүүргэсэн. Дэлхийн 
өөр өөр хэсэгт амьдардаг, Сүмийн янз бүрийн 
гишүүдээс сонссон зарим үгийг энд хуваалцъя.

• Нэгэн эцэг: “Ирээд, Намайг дага хөтөлбөр 
нь Аврагчийн тухай хүүхдүүддээ гэрчлэх 
боломжийг надад олгодог” хэмээн хуваалцсан.

• Өөр нэгэн гэр бүлийн хүүхэд: “Энэ бол эцэг 
эхийнхээ гэрчлэлээ хуваалцахыг сонсох 
боломж” гэж хэлсэн.
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• Харин нэгэн эх: “Биднийг сүнсээр өдөөж, 
Бурханыг хэрхэн нэгд тавихыг заасан. Бидэнд 
‘байхгүй’ гэж [бодож байсан] үеүд маань 
үнэндээ төсөөлж ч байгаагүй найдвар, баяр 
баясгалан, амар амгалан, амжилт [дүүрэн 
байсан]” хэмээн хуваалцсан.

• Нэг хос: “Бид судрыг урьд өмнө нь уншдаг 
байснаасаа тэс өөр арга замаар унших болсон. 
Өмнө нь мэдсэн зүйлээсээ хамаагүй ихийг бид 
ойлгож мэдэх болсон. Их Эзэн аливаа зүйлийг 
өөр өнцгөөс харахыг биднээс хүсэж байгаа 
бөгөөд Тэрээр биднийг бэлдэж байна” гэдгийг 
анзаарчээ.

• Харин нэгэн эх: “Бид нэг ижил зүйлийг 
суралцаж байгаа нь надад таалагддаг. Урьд нь 
бид уншдаг байсан бол одоо судалж байна” 
гэсэн юм.

• Өөр нэг эгч: “Өмнө нь хичээл заахад судрууд 
тусалдаг байсан. Одоо судруудыг заахад хичээл 
туслах болсон” хэмээн бодлоо хуваалцав.

• Бас нэг эгч: “Хийхгүй байх, хийх хоёрын 
[харьцуулахад] ялгааг би мэдэрдэг. Бусадтай 
Есүс Христийн тухай мөн өөрсдийн итгэл 
үнэмшлийн талаар ярих илүү амархан болсон” 
гэж хэлэв.

• Нэг эмээ: “Би хүүхдүүд, ач, зээ нар луугаа 
ням гарагт утасдаж, Ирээд, Намайг дага гарын 
авлагаас төрсөн сэтгэгдлээ хуваалцдаг” гэлээ.

• Өөр нэг эгч: “Ирээд, Намайг дага хөтөлбөрөөс 
суралцах нь яг Аврагч Өөрөө надад тохинуулж 
байгаа мэт санагддаг. Энэ нь тэнгэрээс 
өдөөгдсөн хөтөлбөр” хэмээн ажигласнаа 
хуваалцсан юм.

• Нэгэн аав: “Ирээд, Намайг дага гарын авлагыг 
ашиглах үедээ бид Израилын хүүхдүүдийн 
адил хаалган дээрээ тэмдэг тавьж, устгагч 
нэгний нөлөөллөөс гэр бүлээ хамгаалж байгаа 
юм” гэж хэлэв.

Ах, эгч нар аа, та бүхэнтэй уулзаж, Ирээд, Намайг 
дага хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр амьдрал тань 
хэрхэн адислагдаж байгааг сонсох сайхан байдаг. 

Таны үнэнч итгэлд баярлалаа.

Ирээд, Намайг дага гарын авлагыг удирдамж 
болгон судраас суралцах нь Есүс Христэд болон 
Түүний сайн мэдээнд хөрвөх бидний хөрвөлтийг 
бэхжүүлдэг. Бид зүгээр л Сүмд өнгөрөөдөг байсан 
нэг цагаа гэртээ судраас суралцахад ашигладаг 
болж байгаа юм биш. Сайн мэдээнээс суралцах 
нь долоо хоногийн туршид явагддаг үйл явц 
юм. Нэгэн эгч “Гол зорилго нь сүмд нэг цаг бага 
зарцуулахад биш, харин сүмийг зургаан өдрөөр 
уртасгаж байгаад оршиж байгаа юм!” хэмээн 
гярхай ажигласнаа хуваалцав.

Одоо 2018 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганаар 
хэлсэн нээлтийн үгэндээ ерөнхийлөгч Нэлсоны 
өгсөн сануулгыг дахин бодож үзээрэй.

“Дайсан илүү ширүүнээр итгэл рүү мөн бидэн 
рүү, бидний гэр бүл рүү дайрч довтолж байна. 
Сүнслэг байдлын хувьд давж гарахын тулд бид 
сөрөг стратеги ба урьдчилсан төлөвлөгөөтэй байх 
хэрэгтэй” (“Нээлтийн үг,” 4).

Дараа нь (ойролцоогоор 29 цагийн дараа) ням 
гаргийн үдээс хойших цуглаан дээр чуулганыг 
хаахдаа тэрээр: “Таныг гэр орноо сайн мэдээнээс 
суралцах төв болгон өөрчлөхөөр хичээнгүйлэн 
ажиллахад … таны амьдрал, гэр орон дахь дайсны 
нөлөө багасах болно” хэмээн хэлсэн (“Үлгэр 
жишээ хожмын үеийн гэгээнтнүүд болох нь,” 2018 
оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 119).

Дайсны дайралт гэрлийн хурдаар өсөхийн сацуу 
түүний нөлөөлөл үнэндээ хэрхэн багасаж байна 
вэ? Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийг дайсны дайралтын 
эсрэг бэлддэг тул үүнийг хийх боломжтой бөгөөд 
энэ нь Сүм даяар явагдаж байгаа. Ирээд, Намайг 
дага бол Их Эзэний сөрөг стратеги ба урьдчилсан 
төлөвлөгөө билээ. Ерөнхийлөгч Нэлсон: “Гэр 
оронд төвлөрсөн шинэ сургалтын хөтөлбөр нь 
гэр бүл болгон [бидний] гэр орныг итгэлийн 
ариун газар болгохын тулд хариуцлагатай бөгөөд 
анхааралтай [дагаж] үйлдэхээр хичээхэд нь гэр 
бүлүүдийг хүчирхэгжүүлэх боломжтой юм” 
хэмээн заасан (“Үлгэр жишээ хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд болох нь,” 119).

Эцсийн эцэст мөн ерөнхийлөгч Нэлсон “Бидний 
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хүн нэг бүр хувийн өсөлт хөгжлийнхөө өмнө 
хариуцлага үүрдэг” хэмээн хэлжээ (“Нээлтийн үг,” 
4).

Ирээд, Намайг дага эх сурвалжаар Их Эзэн 
биднийг “бидэнд тулгарч буй энэхүү хүнд хэцүү 
цагт” бэлдэж байна (Квинтин Л.Күк, “Гүн 
гүнзгий, бат бөх хөрвөгдөх нь,” 7). Тэрээр бидэнд 
“бат бөх суурь дээр, хүмүүн нь үүний дээр 
баривал унах аргагүй суурь” (Хиламан 5:12) буюу 

Их Эзэн Есүс Христэд хөрвөгдөх хөрвөлтийн 
үндсэн чулуун дээр зангуугаа бат бөх тогтоон, 
гэрчлэлийн сууриа тавихад тусалж байгаа юм.

Судраас өдөр бүр суралцахад гаргаж буй хүчин 
чармайлт маань биднийг бэхжүүлэн, амлагдсан 
адислалд зохистой гэдгийг маань нотлох болтугай. 
Үүнийг би Есүс Христийн нэрээр хэлж залбирч 
байна, амен. 
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Их	Эзэнд	найдна	гэдэг	нь	Түүний	цаг	хугацаанд	
итгэн,	амьдралын	шуургыг	даван	гарах	тэсвэр	
тэвчээртэй	байхыг	шаарддаг.

Манай хүү Дан 
Африкт номлолд 
байхдаа хүндээр 
өвдөөд, хангамж, нөөц 
боломж муутай нэгэн 
эмнэлэгт хүргэгдсэн 
юм. Өвдсөнөөсөө хойш 
бичсэн анхны захиаг нь 
уншихдаа бид хүүгээ 
сэтгэлээр унасан байгаа 
байх гэж бодтол тэр 
“Би түргэн тусламжийн 
өрөөнд хэвтэж байхдаа 

хүртэл амар амгаланг мэдэрсэн. Би амьдралдаа 
хэзээ ч ингэж хувиршгүй бөгөөд бат бөх аз 
жаргалтай байж үзээгүй” гэж бичсэн байв.

Энэ үгсийг уншаад, эхнэр бид хоёрын сэтгэл 
үнэхээр их хөдөлсөн. Хувиршгүй бөгөөд бат бөх 
аз жаргал. Аз жаргалыг ингэж дүрсэлж байхыг 
бид хэзээ ч сонсож байгаагүй ч түүний үгс үнэн 
байв. Хүүгийн минь дүрсэлсэн аз жаргал бол 
зүгээр л таатай мэдрэмж эсвэл сэтгэл хөөрөл 
биш, харин өөрсдийгөө Бурханаар хүрээлүүлж, 
бүх зүйлд1 Түүнд итгэх үед ирдэг амар амгалан, 
баяр баясгалан гэдгийг бид мэддэг. Амьдрал хүнд 
хэцүү, тодорхой бус үед ч гэсэн Бурхан бидний 
бодгальд амар амгаланг өгч, Христэд найдах 
болгосон цаг мөч бидний амьдралд бас байсан.2

Хэрэв Адам, Ева хоёр унаагүй байсан бол “тэд 
зовлонг мэдээгүйн учир, баяр баясал үгүй, гэм 
зэмгүй гэнэн байдалдаа үлдэх байсан. ...

Гэвч болгоогтун, бүх зүйл, бүхнийг мэдэгч түүний 
мэргэн ухаанд хийгдсэн билээ.

Адам хүмүүн байж болохын тулд унасан; мөн 
тэд баясгалантай байж болохын тул хүмүүн байх 
бөлгөө”3 хэмээн Лихай заасан.

Хачирхалтай нь, хэрэв бид Их Эзэнд мөн Түүний 
төлөвлөгөөнд итгэх юм бол зовлон зүдгүүр, уй 
гашуу биднийг баяр баясгаланг мэдрэхэд бэлтгэж 
байдаг юм. Энэ үнэнийг 13-р зууны нэгэн яруу 
найрагч маш сайхан илэрхийлсэн байдаг. “Уй 
гашуу таныг баяр баясгаланд бэлтгэдэг. Энэ 
нь шинэ баяр баясгаланд орон зайг нь бэлдэж 
өгөхийн тулд гэрийн чинь бүх зүйлийг хүчтэй 
шүүрдэн гаргадаг. Энэ нь шинэ ногоон навч 
ургуулахын тулд зүрхний тань мөчир дээрх 
шарласан навчсыг сэгсэрдэг. Энэ нь дарагдсан 
шинэ үндэснүүдэд завсар зай гаргаж өгөхийн 
тулд ялзарсан үндэснүүдийг суга татдаг. Зүрх 
сэтгэлээсээ сэгсрэн гаргасан ямар ч уй гашууны 
орон зайг илүү сайн зүйлүүд эзэлнэ.”4

Ерөнхийлөгч Расселл М.Нэлсон “Түүний баяр 
баясгалан хувиршгүй бөгөөд бидний ‘зовлон 
зүдгүүрүүд … хэсэг хугацаанд байх болно’ 
[Сургаал ба гэрээ 121:7] мөн бидний өсөлт 
хөгжлийн тул ариулан адислах болно” хэмээн 
тайвшруулдаг.5 Зовлон зүдгүүрүүд маань биднийг 
илүү агуу баяр баяслыг мэдрэх боломж олгоно.6

Сайн мэдээний сайн сайхан мэдээлэл болгон уй 
гашуу, зовлон зүдгүүрээс ангид байдаггүй, харин 
уй гашуу, зовлон зүдгүүр нь “Христийн баясалд 
автагдаж”7 болох зорилго, утга учраар дүүрэн 
амьдралыг амладаг. “Ертөнцөд та нар зовлонтой 
байна. Гэвч зоригтой байгтун. Би ертөнцийг 
ялсан”8 хэмээн Аврагч тунхаглажээ. Түүний сайн 
мэдээ бол найдварын захиас билээ. Уй гашуу нь 
Есүс Христэд найдах найдвартай нэгдэн, үүрд 
баяр баясгалантай байх амлалтыг өгдөг.

Бид жаредчуудын амлагдсан газар луу хийсэн 
аяллын түүхийг өөрсдийн мөнх бус амьдралын 

Хувиршгүй бөгөөд бат бөх итгэл найдвар
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аялалтай зүйрлэн ашиглаж болно. Их Эзэн 
Жаредын ахад болон түүний хүмүүст “Би 
чиний өмнө дэлхийн бүх газруудаас дээгүүрт 
сонгомол тэр нутаг тийш явах болно”9 хэмээн 
амласан. Тэрээр далайн хөлгүүд барьж босгохыг 
тэдэнд зарлигласан ба тэд Их Эзэний заавраар 
дуулгавартай ажиллан, хөлгүүдийг босгожээ. Гэвч 
ажил өрнөх явцад Жаредын ах Их Эзэний хөлгийн 
загвар хангалттай сайн биш байгаад санаа нь зовж 
эхлэв. Тэрээр:

“Ай Их Эзэн, таны надад зарлигласан ажлыг 
би гүйцэлдүүлэв, мөн би таны заасны дагуу 
хөлгүүдийг бүтээлээ.

Мөн болгоогтун, Ай Их Эзэн, тэдэн дотор гэрэл 
үгүй болой.”10

Ай Их Эзэн, бид энэ их усыг харанхуйд гатлахыг 
та зөвшөөрнө гэж үү?”11 гэж хашхирчээ.

Та нар хэзээ нэгэн цагт Бурханд ийнхүү зүрх 
сэтгэлээ нээж үзсэн үү? Их Эзэний зарлигласны 
дагуу амьдрахаар хичээсээр байхад зөв шударга 
шаардлагууд тань хангагдахгүй байвал энэ 
амьдралыг харанхуйд туулах ёстой юу гэж танд 
бодогдож байсан уу?12

Үүний дараа Жаредын ах хөлөг дээр амьд үлдэж 
чадах эсэхэд илүү их санаа зовж байгаагаа 
илэрхийлдэг. Тэрээр: “Мөн бид дотор нь буй 
агаараас өөр амьсгалах зүйл үгүйн учир, түүнчлэн 
бид үрэгдэх буюу”13 гэж хэлсэн. Амьдралын 
зовлон бэрхшээлд амьсгал тань давчдан, тэнгэр 
дэх гэртээ хэрхэн эргэж очих талаар бодох нь 
байтугай, яаж энэ өдрийг давж гарах билээ гэж 
танд бодогдож байсан уу?

Их Эзэн Жаредын ахтай хамт асуудал болгоныг 
нь шийдвэрлэснийхээ дараа “Би та нарыг далайн 
давалгаа, мөн урагш түрэх салхи, мөн ирэх үерийн 
эсрэг [арга зам] эс бэлтгэх аваас та нар энэхүү 
агуу гүнийг гаталж эс чадна”14 гэж тайлбарлажээ.

Эцсийн эцэст Их Эзэний тусламжгүйгээр 
жаредчууд амлагдсан газарт очиж чадахгүй 
болохыг Тэрбээр ойлгуулсан. Тэд хөлгөө залахгүй 
байсан тул агуу гүн усыг гатлах цорын ганц арга 
зам нь Түүнд итгэн найдах явдал байв. Эдгээр үйл 

явдал болон Их Эзэний сургамж заавар Жаредын 
ахын итгэлийг гүнзгийрүүлж, Их Эзэнд найдах 
найдварыг нь хүчирхэгжүүлсэн болов уу.

Залбирлууд нь түүнд байсан асуулт, санаа зовоож 
байсан зүйлүүдийг нь хэрхэн итгэл, найдварын 
илэрхийлэл болгон өөрчилснийг харна уу.

“Ай Их Эзэн, та бүх хүчийг эзэмшдэг, мөн 
хүмүүний тусын тулд та ямарвааг хийж чадна 
гэдгийг би мэднэ. ...

Болгоогтун, Ай Их Эзэн, та үүнийг хийж чадна 
шүү дээ. Та, хүмүүсийн ойлголтонд өчүүхэн 
мэт харагддаг агуу хүчийг үзүүлж чадахыг бид 
мэднэ.”15

Дараа нь жаредчуудыг “усан онгоцон дээрээ 
гарцгаан, мөн өөрсдийгөө Их Эзэн Бурхандаа 
даатгаад далайд хөвж одов”16 хэмээн цэдэглэсэн 
байдаг. Даатгах гэдэг нь хүлээлгэн өгөх эсвэл 
бууж өгөх гэсэн утгатай. Жаредчууд аялал нь яг 
хэрхэн явагдахыг мэдэж байсан болохоор хөлөг 
онгоцон дээр гараагүй. Тэд Их Эзэний хүч чадал, 
сайн сайхан, нигүүлсэлд итгэн найдаж сурсан 
болохоор мөн ийн Их Эзэний мутарт өөрсдийгөө 
болон тэдэнд байсан бүх эргэлзээ, айдсаа 
хүлээлгэн өгөхөд бэлэн байсан учраас онгоцонд 
суусан.

Саяхан манай ач хүү Абэ дээш доош болдог морин 
тойруулга тоглоом дээр суухаас айж, хөдөлдөггүй 
тоглоом дээр суухыг хүссэн. Эмээ нь түүнд 
морин тойруулгыг аюулгүй гэж хэлж ятгасны 

эцэст тэр эмээдээ 
итгэж, тоглоом дээр 
суугаад, нүүр дүүрэн 
инээмсэглэн, “Би айж 
байгаа ч үүн дээр 
тоглоно” гэж хэлсэн. 
Жаредчуудад ийм л 
мэдрэмж төрсөн байх. 
Бурханд итгэж найдах 
нь заримдаа эхлээд 
аюултай мэт санагдаж 
болох ч дараа нь баяр 
баясгалан авчирдаг.

Жаредчуудын хувьд 
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аялал нь амархан байгаагүй юм. “Тэдний дээр 
задрах уулс мэт давалгаануудаас ... болон далайн 
гүнд тэд олонтаа автагдсан бөлгөө.”17 Гэсэн ч 
“салхи [тэднийг] амлагдсан нутаг тийш үлээхээ 
хэзээ ч зогссонгүй”18 хэмээн цэдэглэгдсэн байдаг. 
Ялангуяа бидний амьдралд хүчтэй хар салхи, 
ширүүн давалгаа болж байхад үүнийг ойлгоход 
амаргүй ч Бурхан Өөрийн хязгааргүй сайн 
сайхнаар үргэлж биднийг гэр лүү маань чиглүүлэн 
үлээдгийг мэдээд, бид тайтгарч болно.

Цааш нь “Тэд урагш туугдаж байв; мөн далайн 
ямар ч мангас тэднийг сүйтгэж, ямар ч халим 
тэднийг гэмтээж чадсангүй; мөн тэд усан дээр 
ч, мөн усан дор ч байсан тэд үргэлжид гэрэлтэй 
байлаа”19 гэж цэдэглэгджээ. Бид үхэл, бие 
махбодын болон сэтгэцийн өвчин, бүх төрлийн 
зовлон бэрхшээлийн асар том давалгаа бидний 
дээр бууж ирдэг дэлхийд амьдарч байна. Гэсэн 
ч Есүс Христэд итгэж, Түүнд итгэн найдахыг 
сонгосноор бид ч гэсэн усан дээр ч мөн доор 
ч үргэлж гэрэлтэй байх боломжтой. Бурхан 
тэнгэрлэг гэр лүү маань биднийг чиглүүлэхээ 
хэзээ ч зогсохгүй гэсэн хөдөлшгүй баталгааг бид 
авч болно.

Жаредчууд хөлөг онгоцтойгоо шидэгдэн явахдаа 
“Их Эзэнийг магтан дуулж байв; ... мөн бүх л 
өдрийн турш Их Эзэнд талархан мөн магтаж 
байв, мөн шөнө болоход, тэд Их Эзэнийг магтахаа 
зогссонгүй.”20 Тэд зовлон бэрхшээлтэй байхдаа 
ч баяр баясгаланг мэдэрч, талархаж байсан. 
Амлагдсан нутагт арай очоогүй байсан ч Их Эзэнд 
хувиршгүй бөгөөд бат бөх итгэж найдаж байсан 
учраас тэд амлагдсан адислалууддаа баярлаж 
байв.21

Жаредчууд 344 хоног усан дээр урагш туугджээ.22 
Та үүнийг төсөөлж байна уу? Их Эзэнд найдна 
гэдэг нь Түүний цаг хугацаанд итгэн, амьдралын 
шуургыг даван гарах тэсвэр тэвчээртэй байхыг 
шаарддаг.

Эцэст нь жаредчууд “амлагдсан нутгийн эрэгт 
газардав. Мөн амлагдсан нутгийн эрэгт тэд 
хөл тавиад, тэдэнд түүний үзүүлсэн эрхэм их 
нигүүлслийн улмаас, тэд газрын гадаргуу доош 
өөрсдөө мэхийн, Их Эзэний өмнө өөрсдийгөө 
даруусган, мөн Их Эзэний өмнө баяр хөөрийн 

нулимс дуслуулсан бөлгөө.”24

Хэрэв гэрээгээ итгэлтэй сахих юм бол бид ч 
гэсэн нэгэн өдөр гэртээ аюулгүй харьж, Их 
Эзэний өмнө бөхийн, амьдралд маань үзүүлсэн 
Түүний олон тооны нигүүлсэлд, тухайлбал илүү 
их баяр баясгаланд орон зай гаргахаар уй гашууд 
автсаныхаа төлөө баярын нулимс унагах болно.25

Хэрэв бид Есүс Христэд болон бидний амьдралд 
зориулсан тэнгэрлэг зорилгод хувиршгүй бөгөөд 
бат бөх итгэлтэй байж өөрсдийгөө Их Эзэнд 
даатгавал Тэрээр бидэнд итгэл хайрлаж, бодгальд 
маань амар амгаланг өгч, Өөрөөр нь “дамжин 
ирэх чөлөөлөлтөндөө найдах”26 найдварыг өгнө 
гэдгийг би гэрчилж байна.

Есүс бол Христ гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр 
бол бүхий л баяр баясгалангийн эх үүсвэр юм.”27 
Түүний ач ивээл та нарт хангалттай ба аврах хүч 
чадалтай.28 Тэр бол дэлхийн гэрэл, амьдрал, итгэл 
найдвар.29 Тэрбээр биднийг мөхүүлэхгүй.30 Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	Бурханы	дуу	хоолой,	Түүний	гэрээний	замыг	
дагавал	Тэр	биднийг	бэрхшээлүүдэд	маань	
хүчирхэгжүүлэх	болно.

Намайг хүүхэд 
байхад манай гэр бүл 
ариун сүмд лацдан 
холбогдохоор Пуэрто-
Рикогоос Солт Лэйк 
Сити рүү нисэхэд 
Сүмийн гишүүн Франк 
Талли туслахаар болсон 
юм. Гэвч удалгүй саад 
бэрхшээл гарч эхэлсэн. 
Эгч нарын маань нэг 
Маривид өвдөв. Аав, 
ээж маань сандарч 

тэвдсэн боловч юу хийх талаараа залбирсан 
бөгөөд уг аялалд яв гэсэн өдөөлт мэдэрсээр байв. 
Тэд Их Эзэний өдөөлтийг дагавал манай гэр бүл 
хамгаалагдаж, адислагдах болно гэдэгт итгэсэн 
юм. Бид ч адислагдсан.

Бид амьдралдаа ямар ч саад бэрхшээлтэй нүүр 
тулсан, итгэлтэйгээр алхаж, Есүс Христ урагшлах 
замыг бэлтгэнэ гэдэгт найдаж болно. Бурхантай 
байгуулсан гэрээнүүдийнхээ дагуу амьдардаг бүх 
хүн Түүний цаг хугацаанд, Түүний амласан бүх 
адислалыг хүлээн авна гэж Тэр амласан. Ахлагч 
Жэффри Р.Холланд “Зарим адислал удалгүй ирдэг, 
зарим нь оройтож ирдэг, зарим нь тэнгэрт очих 
хүртэл ирдэггүй хэдий ч Есүс Христийн сайн 
мэдээг хүлээн авсан хүмүүсийн хувьд бол заавал 
ирнэ”1 гэж заасан.

Моронай “Итгэл бол найдагдсан боловч 
үзэгдээгүй зүйлүүд гэдгийг би дэлхийд үзүүлнэ; 
иймийн тул та нар хараагүйн улмаас бүү арсалд, 
учир нь итгэлийн тань сорилтын дарааг хүртэл та 
нар гэрчийг хүлээн авахгүй”2 гэж заасан.

Бид “Замд минь тохиолдох бэрхшээлийг хамгийн 

сайнаар давахын тулд бид юу хийх ёстой вэ?” гэж 
асуувал зохино.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Сүмийн 
ерөнхийлөгчийн хувьд хэлсэн анхны үгэндээ 
“Шинэ ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хувьд бид 
эцсийг нь харж ажлаа эхлүүлэхийг хүсэж байна. 
Чухам энэ л шалтгааны учир бид ариун сүмээс 
та бүхэнтэй ярьж байна. Бидний хүн нэг бүрийн 
хүсэн хүлээж буй төгсгөл бол Их Эзэний өргөөнд 
хүч чадлын хишиг хүртэж, гэр бүлээрээ лацдан 
холбогдож, ариун сүмд байгуулсан гэрээнүүддээ 
үнэнч байснаар Бурханы хамгийн агуу бэлэг болох 
мөнх амьдралыг хүлээн авах шаардлагыг хангах 
явдал юм. Ариун сүмийн ёслол, тэнд байгуулдаг 
таны гэрээнүүд нь амьдрал, гэрлэлт, гэр бүл, 
дайсны дайралтыг сөрөн зогсох чадварыг тань 
хүчирхэгжүүлдэг түлхүүрүүд билээ. Ариун сүм 
дэх та нарын шүтлэг бишрэл, өвөг дээдсийнхээ 
төлөөх үйлчлэл зэрэг нь та нарын хувийн 
илчлэлт болоод амар амгаланг өсгөн адисалж, 
гэрээний зам дээрээ үлдэх гэсэн та нарын хүслийг 
хүчирхэгжүүлнэ”3 гэж заасан.

Бид Бурханы дуу хоолой, Түүний гэрээний 
замыг дагавал Тэр биднийг бэрхшээлүүдэд маань 
хүчирхэгжүүлэх болно.

Манай гэр бүлийн олон жилийн өмнө хийсэн 
ариун сүмийн аялал хүнд байсан боловч Солт 
Лэйк ариун сүмд ирэх үед ээж минь итгэл, 
баяслаар дүүрч “Бид алзахгүй, Их Эзэн биднийг 
хамгаална” гэж хэлж билээ. Бид гэр бүлээрээ 
лацдан холбогдож, эгчийн маань бие ч сайжирсан. 
Энэ нь аав, ээжийн маань итгэл соригдсоны дараа 
л буюу тэд Их Эзэний өдөөлтийг дагасны дараа 
тохиолдсон юм.

Аав, ээжийн маань энэ үлгэр жишээ бидний 
амьдралд өнөөдөр ч гэсэн нөлөөлсөөр байна. 
Тэдний үлгэр жишээ бидэнд сайн мэдээний 
сургаалын “учир шалтгааныг” зааж, сайн 

Итгэл маань соригдсоны дараа
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мэдээний бидэнд авчирдаг утга учир, зорилго, 
адислалуудыг ойлгоход тусалсан. Есүс Христийн 
сайн мэдээний “учир шалтгааныг” ойлгох нь 
бидэнд бэрхшээлтэй итгэлтэйгээр нүүр тулахад 
тусалж чадна.

Эцсийн эцэст, Бурханы бидэнд зарлиглаж, 
урьдаг бүхэн нь биднийг гэсэн Түүний хайрын 
болон итгэлтэй хүмүүст бэлтгэсэн адислалуудаа 
бид бүхэнд өгөх гэсэн хүслийнх нь илрэл юм. 
Хүүхдүүд маань өөрсдөө сайн мэдээнд хайртай 
болно гэж бид бодож болохгүй бөгөөд тэдэнд заах 
нь бидний үүрэг мөн. Бид хүүхдүүддээ сонгох 
эрхээ ухаалаг ашиглахад нь туслах юм бол бидний 
үлгэр жишээ зөв шударга сонголтууд хийхэд нь 
тэдэнд урам зориг өгч чадна. Тэдний итгэлтэй 
амьдрал эргээд үр хүүхдүүдэд нь сайн мэдээний 
үнэнийг өөрсдийнхөө төлөө олж мэдэхэд тусална.

Залуу эрэгтэй, залуу эмэгтэйчүүд ээ, бошиглогч 
та нарт хандан ярьж байна. Тэнгэрлэг үнэнд 
суралцаж, сайн мэдээг өөрсдийнхөө төлөө 
ойлгодог болохыг эрэлхийл. Ерөнхийлөгч 
Нэлсон саяхан “Танд ямар мэргэн ухаан дутагдаж 
байна вэ?… Бошиглогч Иосефын үлгэр жишээг 
дага. Нам гүм газар хайж ол. … Бурханы өмнө 
өөрийгөө даруусга. Тэнгэрлэг Эцэгтээ зүрх 
сэтгэлээ уудал. Хариулт, тайтгарал авахаар Түүнд 
ханд”4 гэж зөвлөсөн. Та нар Тэнгэрлэг Эцэгээсээ 
удирдамж эрэлхийлэх үедээ амьд бошиглогчдын 
зөвлөгөөг сонсож, зөв шударга эцэг, эхчүүдийн 
үлгэр жишээг дагаснаар гэр бүлдээ итгэлийн 
хүчтэй гинжин холбоо болж чадна.

Хүүхдүүд нь гэрээний замаас холдсон эцэг 
эхчүүдэд хандаж хэлэхэд, сайн мэдээний үнэнийг 
ойлгоход нь тэдэнд хүлээцтэй хандан, тусал. 
Одооноос эхэл. Оройтно гэж хэзээ ч байхгүй.

Бидний зөв шударга амьдралын үлгэр жишээ 
өөрчлөлт авчирч чадна. Ерөнхийлөгч Нэлсон 
“Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд бид ‘сүм’ 
бол цуглааны байранд болж өнгөрөөд, гэр оронд 
болдог үйл явдлаар дэмжигддэг нэгэн зүйл хэмээн 
бодож сурчээ. Бид энэ бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй. 
Одоо салбар, тойрог, гадасны байранд болдог 
зүйлсээр дэмжигддэг, гэр оронд төвлөрсөн Сүмтэй 
болох цаг ирлээ”5 гэж хэлсэн.

Сударт “явах ёстой замаар нь хүүхдийг сурга. 

Тэрээр өтөлсөн ч түүнийг орхихгүй”6 хэмээн 
заасан байдаг.

“Мөн эдүгээ, шударга байсан түүнийг хийхэд 
хүмүүсийг удирдахад үгийг номлох нь их нөлөө 
болж байсан учир---тийм ээ, энэ нь хүмүүсийн 
оюун ухаанд илднээс, эсвээс тэдэнд тохиолдсон 
юунаас ч илүү хүчтэйгээр нөлөө үзүүлж байв---
тиймийн тул тэд Бурханы үгийн нөлөөлөх хүчийг 
сорих нь зайлшгүй болов хэмээн Алма боджээ.”7

Хүү нь хэт их чихэр идэж байгаад бухимдсан 
нэгэн эмэгтэйн түүх байдаг. Идэхээ боль гэж 
хэчнээн их хэлсэн ч хүү амттан идсээр л байж. 
Аргаа барсан эх хүүгээ өөрийнх нь хүндэлж явдаг 
мэргэн хүнтэй уулзуулахаар шийджээ.

Тэр эмэгтэй “Эрхэм ээ, хүү маань хэт их чихэр 
идээд байна. Та түүнд идэхээ боль гэж хэлж өгнө 
үү?” гэж гуйжээ.

Өнөөх мэргэн хүн анхааралтай сонсож байснаа 
хүүд хандан, “Гэртээ харь. Хоёр долоо хоногийн 
дараа эргээд ир” гэж хэлэв.

Хүүд нь хэт их чихэр идэхээ боль гэж яагаад 
хэлээгүй юм бол хэмээн бодсоор уг эх хүүгийнхээ 
хамт харьжээ.

Хоёр долоо хоногийн дараа тэд буцаж очив. 
Мэргэн хүн хүү рүү эгцлэн ширтэж байгаад, “Хүү 
минь, чи хэт их чихэр идэхээ болих хэрэгтэй. Энэ 
нь чиний эрүүл мэндэд муу” гэж хэлэв.

Өнөөх хүү толгой дохиод, болино гэдгээ амлажээ.

Хүүгийн ээж “Хоёр долоо хоногийн өмнө та 
яагаад ингэж хэлээгүй юм бэ?” гэж асуув.

Мэргэн хүн инээмсэглэв. “Хоёр долоо хоногийн 
өмнө би өөрөө хэт их чихэр иддэг байсан.”

Энэ хүн бусдад өгөх зөвлөгөөгөө өөрөө дагаж 
байвал энэ нь хүчтэй байх болно гэсэн зарчим 
баримталж амьдардаг байж.

Хүүхдүүд маань биднийг гэрээний зам дээр 
итгэлтэй алхаж байгааг харвал тэдэнд үзүүлэх 
нөлөө маань илүү хүчтэй байх болно. Мормоны 
Номын бошиглогч Иаков бол ийм зөв шударга 
байдлын үлгэр жишээ юм. Түүний хүү аавынх нь 
заасан зүйл ямар нөлөөтэй байсныг ийн бичжээ.
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“Би, Инос, миний эцэг шударга хүн байсныг 
мэдэхийн учир—тэрээр надад өөрийн хэлээр, мөн 
түүнчлэн Их Эзэний халамж хийгээд зөвлөгөөнд 
заан хүмүүжүүлсэн болой—мөн үүний учир 
Бурханы минь нэр алдаршиг. …

… Мөн мөнх амьдрал, бас гэгээнтнүүдийн 
баяслын талаар эцгийнхээ ярьж байхыг олонтаа 
сонссон тэр үгс, зүрх сэтгэлд минь гүнзгий 
шингэсэн байв.”8

Залуу дайчдын ээжүүд сайн мэдээний дагуу 
амьдардаг байсан учраас хүүхдүүд нь итгэл 
үнэмшлээр дүүрэн байсан. Тэдний удирдагч 
ийнхүү өгүүлжээ.

“Хэрэв тэд эргэлзэхгүй аваас, Бурхан тэднийг 
чөлөөлнө гэдэгт тэд эхчүүдээрээ сургагдсан 
байлаа.

Мөн тэд эхчүүдийнхээ үгсийг надад давтаж, 
хэлсэн нь: Эхчүүд маань үүнийг мэдэж байсан 
гэдэгт бид эргэлзэхгүй байна.”9

Инос, мөн залуу дайчид эцэг эхийнхээ итгэлээр 
хүчирхэгжсэн ба энэ нь тэдэнд өөрсдийн итгэлийн 
сорилттой нүүр тулахад тусалсан юм.

Бид энэ цаг үед Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн 
мэдээгээр адислагдсан бөгөөд сэтгэлээр унах 
эсвэл бэрхшээлтэй тулгарах үед энэ нь бидэнд 
тусалдаг. Хэрэв бид итгэлийнхээ сорилтын үед 
урагш тэмүүлбэл бидний хичээл зүтгэл Их Эзэний 
цаг хугацаанд үр жимсээ өгнө гэсэн баталгааг бид 
хардаг.

Эхнэр бид хоёр саяхан Бүсийн ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлтэй болон ахлагч Дэвид А.Бэднарын хамт 
Хаити Порт-о-Прэнс ариун сүмийн онцгойлон 
адислах ёслолд оролцсон. Бидэнтэй хамт явсан 
Хорхе хүү маань туршлагынхаа талаар над руу 
“Гайхалтай юм аа, аав аа! Ахлагч Бэднарыг 
онцгой адислалын залбирлыг хэлж эхэлмэгц өрөө 
дулаан илч, гэрлээр дүүрч байгааг би мэдэрсэн. Уг 
залбирал ариун сүмийн зорилгын талаарх миний 
ойлголтыг тэлсэн. Энэ бол Их Эзэний өргөө” 
гэсэн мессеж бичсэн юм.

Хэрэв бид Бурханы хүслийг мэдэхийг хүсвэл Тэр 
биднийг хүчирхэгжүүлдэг гэж Нифай Мормоны 

Номд заасан. Тэрээр “Би, Нифай, үлэмж балчир 
бага … хийгээд Бурханы нууцыг мэдэх асар их 
хүсэлтэй байсны учир, иймийн тул, би Их Эзэнд 
хандаж гуйн залбирав; мөн болгоогтун тэрбээр 
надад зочлов, бас зүрх сэтгэлийг минь зөөллөсний 
учир би эцгийн ярьсан бүх үгсэд итгэсэн авай; 
иймийн тул ах нарынхаа адил би түүнийг 
эсэргүүцсэн нь үгүй”10 гэж бичжээ.

Ах, эгч нар аа, хүүхдүүддээ болон эргэн тойронд 
байгаа хүмүүстээ Бурханы гэрээний замыг 
дагахад нь тусалцгаая. Ингэснээр Сүнс тэдэнд 
зааж, Түүнийг насан туршдаа дагах хүсэлтэй байж 
болохын тулд зүрх сэтгэлийг нь зөөллөх болно.

Би аав, ээжийнхээ үлгэр жишээг эргэцүүлэн 
бодох үедээ Их Эзэн Есүс Христэд итгэх бидний 
итгэл тэнгэрлэг гэрт маань хүргэх замыг үзүүлдэг 
гэдгийг ойлгодог. Бидний итгэл соригдсоны дараа 
гайхамшгууд тохиодог гэдгийг би мэднэ.

Би Есүс Христийг болон Түүний Цагаатгагч 
золиосыг гэрчилж байна. Тэр бол бидний Аврагч, 
Чөлөөлөгч гэдгийг би мэднэ. Тэрээр Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хамт 1820 оны хаврын тэр нэгэн өглөө 
Сэргээлтийн бошиглогч залуу Иосеф Смит 
дээр ирсэн. Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бол 
бидний цаг үеийн бошиглогч. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Та	нарыг	үг	тань	тангараг	болдог	гэдгийг	
санаад,	Их	Эзэнд	болон	бусдад	амладаг	амлалт,	
тэдэнтэй	байгуулдаг	гэрээнүүдээ	чин	шударгаар	
бодож	үзээсэй	гэж	би	урьж	байна.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, энэ хуралдааныг 
өндөрлөх үед бид 
Есүс Христийн сайн 
мэдээний үнэний 
талаар өнөөдөр 
төрсөн гэрчлэлээ зүрх 
сэтгэлдээ санаж байх 
болтугай. Бид Их 
Эзэн Есүс Христийн 
үйлчлэгчид мөн бөгөөд 
Тэр бидний Аврагч 
гэдэг амлалтыг Түүнд 

бататгахаар энэхүү ариун нандин цаг мөчийг хамт 
өнгөрүүлэхээр адислагдлаа.

Амлалт авч, гэрээнүүд байгуулж бас сахихын ач 
холбогдол оюун санааг маань эзэмддэг. Үгэндээ 
эзэн болох, итгэл хүлээх, хэлсэндээ хүрэх, ариун 
нандин гэрээнүүдээ дагахаар чармайх, шударга 
байх нь таны хувьд хэр чухал вэ? Их Эзэнд болон 
бусдад өгсөн амлалтдаа үнэнч амьдарснаар бид 
Тэнгэр дэх Эцэгтээ буцаж очих гэрээний зам 
дээр алхдаг бөгөөд амьдралдаа Түүний хайрыг 
мэдэрдэг.

Амлалт авч, гэрээнүүд байгуулж бас сахихад 
маань бидэнд агуу Үлгэр жишээ үзүүлэгч бол 
Аврагч Есүс Христ билээ. Тэрээр Эцэгийнхээ 
тааллыг гүйцэлдүүлэхээр амлалт өгч, дэлхийд 
ирсэн. Тэрбээр сайн мэдээний зарчмуудыг үг, 
үйлдлээрээ заасан. Биднийг дахин амьдарч 
болохын тулд Тэр бидний нүглийг цагаатгасан. 
Тэр Өөрийн өгсөн амлалт болгоныг биелүүлсэн.

Хүмүүс бидний талаар ингэж хэлж чадах болов 

уу? Хэрвээ бид жаахан хуураад, бурууг үйлдвэл 
эсвэл өгсөн амлалтаа сайн биелүүлэхгүй байвал 
ямар аюулд орох вэ? Хэрэв бид гэрээнүүдээсээ 
холдвол яах бол? Бидний үлгэр жишээгээр бусад 
хүн “Христэд ирэх” болов уу? Хэлсэн үг тань 
тангараг мэт байдаг уу? Амлалтаа биелүүлэх нь 
дадал хэвшил биш, харин Есүс Христийн шавь 
хүний зан чанар юм.

Их Эзэн мөнх бус амьдрал дахь бидний сул талыг 
мэддэг тул “зоригтой байгтун, мөн бүү эмээ, 
учир нь Их Эзэн бибээр та нартай хамт байна, 
мөн та нарын дэргэд зогсож байх болно”1 хэмээн 
амласан. Би баталгаа, тайвшрал, илүү сүнслэг 
ойлголт юм уу хүч чадал хэрэгтэй үед Түүний 
оршихуйг мэдэрч, гүнээ даруусдаг ба Түүний 
тэнгэрлэг нөхөрлөлд талархдаг.

Их Эзэн “Нүглээ орхиж мөн надад ирдэг, мөн 
миний нэрийг дууддаг, мөн дуу хоолойг минь 
дуулгавартай дагадаг, мөн зарлигуудыг минь 
сахьдаг бодгаль болгон миний нүүрийг харж мөн 
намайг байдгийг мэдэх болно”2 хэмээн хэлсэн. 
Энэ нь Түүний эцсийн зорилгоч байж магадгүй.

Би өсвөр насандаа хэлсэндээ хүрэхийн чухлыг 
мэдэж авсан. Скаутын тангаргийг хэлэхээр бэлэн 
зогсдог байсан маань үүний нэг жишээ юм. Бид 
Америкийн хөвгүүдийн скаутын байгууллагатай 
одоо хамтран ажиллахаа больж байгаа ч энэ нь 
миний хувьд болон энэ Сүмийн хувьд түүхэн 
чухал өв байх болно. Скаутын байгууллагад 
болон скаутын удирдагчаар ажиллаж байсан 
олон эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд бас хамгийн ач 
тустай хүмүүс болох ээжүүдэд болон Скаутын 
хөтөлбөрт оролцож байсан залуу эрэгтэйчүүдэд 
бид “Баярлалаа” гэж хэлье.

Бидний хайрт бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон, ахлагч Квинтэн Л.Күк хоёр өсвөр 
үеийнхэнд анхаарлаа дахин хандуулж, бүлгүүдээ 

Амлалт болоод гэрээнүүдээ сахих нь

ÀÕËÀÃ× ÐÎÍÀËÄ À.ÐÀÑÁÀÍÄ
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илчлэгдсэн үнэнтэй нийцүүлэх өөрчлөлтүүдийг 
дөнгөж саяхан энэ хуралдаанаар зарлалаа. Үүнээс 
гадна, өнгөрсөн ням гарагт ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон, ерөнхийлөгч Баллард хоёр Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 
даяар Сүмийн хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан 
шинэ хөтөлбөрийг тайлбарласан билээ. Энэ нь 
бидний Их Эзэн Аврагч, Есүс Христэд төвлөрсөн 
дэлхий даяарх хөтөлбөр юм. Тэргүүн Зөвлөл 
болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга энэхүү 
шинэ чиглэлд нэгдмэл байгаа бөгөөд Их Эзэн 
биднийг алхам тутамд маань удирдаж байсан 
гэдгийг би гэрчилж байна. Би Сүмийн хүүхэд, 
өсвөр үеийнхний төлөө сайн мэдээнээс суралцах, 
үйлчлэл, үйл ажиллагаа, хувийн өсөлт хөгжил 
зэргээр дамжуулан гэртээ болон сүм дээр аль 
алинд нь тэдэнд анхаарлаа хандуулах гэж байгаад 
баяртай байна.

Ирэх жилийн буюу 2020 оны өсвөр үеийнхний 
уриа нь “явж мөн биелүүл” хэмээх Нифайн 
сонгодог амлалт юм. Тэрээр “Мөнхүү улиран 
тохиох дор би, Нифай, эцэгтээ хандаж хэлрүүн: 
Их Эзэн өөрийн зарлигийг гүйцэлдүүлэх замыг 
тэдэнд зэхэлгүйгээр хүмүүний үрст зарлиг эс 
буулгана гэдгийг би мэдэх учраас би явж бас Их 
Эзэний зарлиг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх 
болно”3 гэж бичсэн. Энэ нь эрт үед өгөгдсөн хэдий 
ч бид өнөөдөр Сүмд тэрхүү амлалтыг дагадаг.

“Явж мөн биелүүл” гэдэг нь дэлхийн арга 
замаас илүү сайныг сонгож, хувийн илчлэлт 
хүлээн аваад, үүний дагуу үйлдэж, ирээдүйдээ 
найдвартай, итгэлтэй, зөв шударга амьдарч мөн 
Есүс Христийг дагах гэрээг байгуулж, үүний 
дагуу амьдран, тэгснээр дэлхийн Аврагч болох 
Түүнийг хайрлах хайраа нэмэгдүүлэх гэсэн 
утгатай.

Гэрээ бол Бурхан ба бидний хоорондох хоёр 
талт амлалт юм. Сүмийн гишүүдийн хувьд бид 
баптисм хүртэхдээ өөрсөд дээрээ Есүс Христийн 
нэрийг авах, Түүнтэй адил амьдрах гэрээг 
байгуулдаг. Мормоны Усанд баптисм хүртсэн 
хүмүүсийн адил бид Түүний хүмүүс болохын 
тулд “нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын 
тулд үүрэлцэхэд …; мөн гашуудах тэдний хамт 
гашуудахад; … тайтгарал хэрэгтэй тэднийг 
тайтгаруулахад, мөн ямар ч цагт мөн бүх зүйлд 

мөн өөрийн байж болох хаана ч гэсэн Бурханы 
гэрчлэгч байхаар”4 гэрээлдэг. Сүмд бид нэг 
нэгэндээ тохинуулдаг нь яг тэрхүү амлалтуудыг 
дагах шийдвэрийг маань харуулдаг.

Бид ариун ёслолоос хүртэж байхдаа өөрсөд дээрээ 
Түүний нэрийг авахын тулд гэрээгээ шинэчилж 
мөн өсөн сайжрах нэмэлт амлалтуудыг өгдөг. 
Бидний өдөр тутмын бодол, үйлдлүүд том, 
жижиг ямар ч бай, өөрсдийгөө Түүнд зориулах 
шийдвэрийг маань харуулж байдаг. Хариуд нь 
Тэрээр “хэрэв та нар намайг үргэлж санах юм бол 
миний Сүнс та нартай хамт байх болно”5 хэмээх 
нандин амлалтыг өгсөн.

Бид өгсөн амлалт, байгуулсан гэрээгээ сахидаг 
уу? Эсвэл тэдгээр нь хөнгөн хийсвэр, хайнга 
үйлдэгдсэн учраас амархан зөрчигддөг шийдвэр 
байдаг уу? гэж би өнөөдөр асуумаар байна. Бид 
хэн нэг хүнд “би чиний төлөө залбирна” гэж 
хэлчихээд, дараа нь залбирдаг уу? “Би очиж 
тусална” гэж амлачихаад, очиж тусалдаг уу? Бид 
өрөө төлнө гэж хэлчихээд, өрөө төлдөг үү? Бид 
өөр гишүүнийг шинэ дуудлагад дэмжин баталж, 
дэмжлэг үзүүлэхээр гараа өргөчихөөд, дараа нь 
дэмждэг үү?

Өсвөр настай байхад маань миний ээж орныхоо 
хөлд надтай хамт суугаад, мэргэн ухааны үгийг 
дагаж амьдрахын чухлыг үнэн сэтгэлээсээ ярьж 
өгч билээ. “Би олон жилийн өмнөх бусдын 
туршлагаас мэргэн ухааны үгийг дагаагүйгээс 
сүнслэг байдал болон мэдрэмжээ алддаг болохыг 
мэдэж авсан” гэж ээж минь хэлсэн. Тэр миний 
нүд рүү ширтэж байсан бөгөөд би түүний үгс 
зүрх сэтгэлд маань шингэхийг мэдэрсэн. Тэр: 
“Ронни (ээж минь намайг Ронни гэж дууддаг 
байв) чи мэргэн ухааны үгийг үргэлж дагана гэж 
өнөөдөр надад амла” гэж хэлж билээ. Би түүнд тэр 
амлалтыг баттай өгсөн бөгөөд эдгээр он жилийн 
турш би тэр амлалтдаа хүрсээр байгаа.

Намайг өсвөр насандаа байхад мөн хожим 
нь согтууруулах ундаа элбэг дэлбэг байдаг 
бизнесийн хүрээнд байх үед тэрхүү амлалт 
надад тусалсан. Би Бурханы хуулиудыг дагах 
шийдвэрийг урьдчилан гаргасан бөгөөд тэр 
шийдвэрийг ахин гаргах хэрэггүй байсан. Их Эзэн 
“Миний хэлснийг та нар хийхэд Их Эзэн бибээр 
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үүрэг хүлээдэг; гэвч миний хэлснийг та нар үл 
хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй”6 хэмээн 
хэлсэн. Тэр мэргэн ухааны үгийг сахидаг хүмүүст 
юу гэж хэлж байна вэ? Бидэнд эрүүл мэнд, хүч 
чадал, мэргэн ухаан, мэдлэг, биднийг хамгаалах 
тэнгэр элчүүд өгөгдөх болно гэж хэлж байгаа юм.7

Хэдэн жилийн өмнө охидын маань нэг нь лацдан 
холбогдох гэж байсан тул Расбанд эгч бид хоёр 
Солт Лэйкийн ариун сүмд байж байв. Бид ёслолд 
оролцох насанд хүрээгүй байсан бага охинтойгоо 
ариун сүмийн гадаа зогсож байхдаа Бурханы 
гэгээн ариун сүмд лацдан холбогдохын чухал 
ач холбогдлын талаар түүнд ярьсан юм. Олон 
жилийн өмнө ээжийн маань заасанчлан, бид 
охиндоо “Бид чамайг ариун сүмд баттай лацдан 
холбуулаасай гэж хүсэж байна. Мөнхийн ханиа 
олоод, ариун сүмд лацдан холбогдох өдрийг 
товлоно гэдгээ амлаасай гэж бид хүсэж байна” гэж 
хэлсэн. Охин маань ч бидэнд амласан.

Бидний харилцан яриа болон өөрийнх нь 
амлалт түүнийг хамгаалж, “юу хамгийн чухал” 
болохыг сануулж байсан гэж охин минь хэлж 
билээ. Хожим нь тэр нөхөртэйгөө ариун сүмд 
лацдан холбуулахдаа ариун нандин гэрээнүүдийг 
байгуулсан.

Ерөнхийлөгч Нэлсон “Бид ариун нандин 
гэрээнүүд байгуулж, тэрхүү гэрээнүүдээ яг таг 
сахисан үедээ өөрсдийн амьдрал дахь Аврагчийн 
хүч чадлыг нэмэгдүүлдэг. Гэрээнүүд маань 
биднийг Түүнтэй холбож, бидэнд бурханлаг хүч 
чадал авчирдаг”8 хэмээн заасан юм.

Бид нэг нэгэндээ өгсөн амлалтаа сахиснаар Их 
Эзэнд өгсөн амлалтаа сахих магадлал өндөр 
байдаг. “Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд 
ийн үйлдсэн бол Надад хийсэн хэрэг”9 хэмээн Их 
Эзэн хэлсэн байдгийг бүү мартаарай.

Судрууд дахь амлалтуудын жишээг надтай 
хамт авч үзнэ үү. Мормоны Номд Аммон 
болон Мозаягийн хөвгүүд “Бурханы … 
үгийг номлохоор”10 шийдсэн байв. Аммоныг 
леменчүүдэд баригдахад леменчүүдийн хаан 
Лемонайн өмнө түүнийг авчрав. Тэр хаанд “би 
таны зарц байх болно”11 гэж амлажээ. Дээрэмчид 
хааны хонин сүргийг хулгайлахаар ирэхэд Аммон 
тэдний гарыг цавчив. Хаан маш ихээр гайхширч, 
сайн мэдээний талаарх Аммоны захиасыг сонсон, 
хөрвүүлэгддэг.

Хуучин Гэрээнд Рут хадам ээждээ “таны явах 
газар уруу би явна”12 хэмээн амладаг. Тэр хэлсэн 
үгэндээ хүрсэн. Шинэ Гэрээний сургаалт зүйрлэлд 
сайн самари хүн, гэмтсэн аянчныг халамжлах 
юм бол “та илүүг зарвал би буцахдаа танд дахин 
төлье”13 хэмээн буудлын эзэнд амладаг. Мормоны 
Номд Зорам, Нифай нар ах дүүстэйгээ аглаг буйд 
руу явахаар амладаг. Нифай “Зорамыг бидэнд 
тангараг тавихад, түүний талаарх бидний айдас 
замхрав”14 хэмээсэн.

Судруудад өгүүлсэн “Хүүхдүүдийнх нь зүрх 
сэтгэл эцгүүд уруугаа эргэх болно” хэмээн 
“эцгүүдэд” өгөгдсөн эртний амлалт юу гэсэн 
утгатай вэ?15 Дэлхийн өмнөх амьдралд бид 
Бурханы төлөвлөгөөг сонгохдоо, бид Израилыг 
хөшигний хоёр талд цуглуулахад тусална 



612019 оны 10-ð ñàð

гэж амласан. Олон жилийн өмнө ахлагч Жон 
А.Видцөү “Бид Их Эзэний хамтрагчид болсон юм. 
Энэ төлөвлөгөө хэрэгжих эсэх нь зөвхөн Эцэгийн 
ажил, бас Аврагчийн ажил байхаас гадна бидний 
ажил болсон юм”16 хэмээн тайлбарлажээ.

Ерөнхийлөгч Нэлсон дэлхий даяар аялж байхдаа 
“Өнөөдөр цугларалт нь дэлхий дээр болж байгаа 
хамгийн чухал зүйл юм. Бид цугларалтын тухай 
ярихдаа энэхүү гол үнэнийг буюу хөшигний хоёр 
талын аль алинд байгаа Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхэд 
бүр Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
захиасыг сонсох эрхтэй гэсэн суурь үнэнийг хэлж 
байгаа юм”17 хэмээн хэлсэн.

Их Эзэн Есүс Христийн төлөөлөгчийн хувьд би 
та бүхэнд урилга өгч, амлалтаар үгээ өндөрлөе. 
Эхлээд урилга өгье. Та нарыг үг тань тангараг 
болдог гэдгийг санаад, Их Эзэнд болон бусдад 
амладаг амлалт, тэдэнтэй байгуулдаг гэрээнүүдээ 
чин шударгаар бодож үзээсэй гэж би урьж 
байна. Хоёрдугаарт, та нарыг үүнийг хийх үед 
мөн амьдрал, гэр бүлээ болон Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг өсгөн 
бэхжүүлэхээр цуцашгүй чармайлт гаргах үед Их 
Эзэн таны үгсийг баталж, үйлдлийг тань зөвтгөх 
болно. Хайрт ах, эгч нар аа, Тэр та нартай хамт 
байх ба та нар өөрсдөдөө итгэлтэйгээр “Бурхантай 
хамт хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын байдалд 
оршиж болохын тулд тэд тэнгэрт хүлээн авагдах 

болно … учир нь Их Эзэн Бурхан үүнийг ярьсан”18 
хэмээн тэсэн ядан хүлээх болно.

Үүнийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж мөн 
амлаж байна, амен. 
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Халамжийн	нийгэмлэгийн	ерөнхий	
ерөнхийлөгчийн	зөвлөлийн	хоёрдугаар	зөвлөх

Их Эзэн “үүлтэйд ч, 
нартайд ч” бидний 
дэргэд үлдэнэ мөн 
бидний “зовлонгуудыг 
маань … Христийн 
баясалд авт[уулна]” 
гэдгийг би гэрчилж 
байна.

Бидний хамгийн 
дуртай нэг дуулалд 
“Үүлтэйд ч, нартайд 

ч, Их Эзэн надтай хамт үлдээч!”1 хэмээн гуйдаг. 
Хүчтэй салхи айсуй үед би нэг удаа онгоцонд явж 
байв. Бидний доор битүү үүлс хуралдсан байгаа 
нь цонхоор харагдаж байлаа. Жаргаж буй нарны 
туяа ойсноос үүлс хурц тод гялалзаж байв. Тун 
удалгүй онгоц доошилсоор битүү үүлэн дундуур 
ороход гэнэт бид тас харанхуйгаар хүрээлэгдэж, 
хэдхэн мөчийн өмнө харагдаж байсан хурц гэрэл 
бүхэлдээ халхлагдаж билээ.2

  
Хар үүлс бидний амьдралд үүсэж, Бурханы 
гэрлээс биднийг халхалж, бүр тийм гэрэл байдаг 
эсэхэд эргэлзэхэд ч хүргэж болно. Тэдгээр үүлсийн 
зарим нь сэтгэл гутрах, түгших эмгэг болон бусад 
төрлийн сэтгэл санааны болон сэтгэцийн өвчин 
зовлон юм. Тэдгээр нь бидний өөрсдийгөө болон 
бусдыг, бүр Бурханыг харах өнцгийг гуйвуулдаг. 
Тэдгээр нь дэлхийн өнцөг булан бүрд байх бүхий 
л насны эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд нөлөөлдөг.

Ийм саад бэрхшээлтэй тулгарч байгаагүй хүмүүс 
үүнийг үл тоомсорлон ханддаг бөгөөд ингэх нь 
мөн адил хор нөлөөтэй. Тархи нь хүний биеийн 
ямар ч эрхтэнтэй адил өвдөж, гэмтэж мөн химийн 
найрлагын тэнцвэртэй байдал нь алдагддаг. Оюун 
ухаан маань зовж шаналж байхад бид Бурханаас 
болон эргэн тойрныхоо хүмүүсээс мөн эмч болон 

Үүлтэйд ч, нартайд ч 
Их Эзэн надтай хамт үлдээч!
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сэтгэцийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнээс тусламж 
авах нь зүйтэй.

“Бурхан бүх хүн төрөлхтөн, эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийг өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн. Хүн бүр 
Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн хайртай сүнслэг охин, хүү 
нь бөгөөд хүн бүр бурханлиг шинж чанар, хувь 
тавилантай юм.”3 Бид өөрсдийн Тэнгэрлэг Эцэг 
Эх, Аврагчийн адил бие махбодтой4 бөгөөд сэтгэл 
хөдлөлийг мэдэрдэг.5

Хайрт эгч нар аа, хааяа нэг гуниглах, санаа зовох 
нь ердийн зүйл. Гуниглах, сэтгэл түгших зэрэг 
нь хүний төрөлхийн сэтгэл хөдлөл юм.6 Гэхдээ 
хэрэв бид үргэлж гуниглаж, өвчин зовлон маань 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ болон Түүний Хүүгийн 
хайрыг мөн Ариун Сүнсний нөлөөг мэдрэх 
чадварыг маань хааж байгаа бол бид гутрал, 
сэтгэлийн түгшүүр юм уу өөр бусад сэтгэл 
санааны өвчинд нэрвэгдсэн байж магад.

Охин маань нэг удаа “Надад үргэлж … дэндүү 
гунигтай байсан [үе] бий. Гуниглах нь ичгүүртэй 
зүйл бөгөөд сул дорой байдлын илрэл гэж би 
үргэлж боддог байсан. Тиймээс би гуниглаж 
байгаагаа хэнд ч хэлдэггүй, … өөрийгөө хэнд ч 
хэрэггүй гэж боддог байлаа”7 гэж бичсэн байсан.

Нэг найз маань энэ талаар: “Бага байхаас минь л 
надаас мухардмал байдал, харанхуй, ганцаардал, 
айдас болон гэмтэл согогтой гэсэн мэдрэмж 
салдаггүй байв. Би зовлонгоо нууж, амжилттай, 
хүчтэй гэсэн сэтгэгдэл төрүүлэхийн тулд бүхнийг 
хийдэг байсан”8 гэж дүрслэн ярьж билээ.

Хайрт найзууд аа, ийм зүйл бидний хэнд 
ч тохиолдож болно. Ялангуяа аз жаргалын 
төлөвлөгөөнд итгэгч бид яг одоо төгс болох ёстой 
хэмээн бодож, өөрсөд дээрээ хэрэггүй ачаа дарамт 
авчрах үед энэ нь хэнд ч тохиолдож болно. Ийм 
бодол дааж давшгүй хүнд байдаг. Төгс болох нь 
мөнх бус амьдралын туршид болон дараа мөнхөд, 
зөвхөн Есүс Христийн ач ивээлээр дамжин 
үргэлжлэх үйл явц юм.9

Харин бид сэтгэл санааны асуудлынхаа 
талаар нээлттэй ярьж, төгс биш гэдгээ хүлээн 
зөвшөөрснөөр бусдад асуудлаа хуваалцах 
зөвшөөрөл өгдөг. Найдвар байгаа юм байна, 

ганцаараа зовж шаналах хэрэггүй гэдгээ бид 
хамтдаа ухааран ойлгодог.10

 

Есүс Христийн шавийн хувьд бид Бурхантай “нэг 
нэгнийхээ ачааг үүрэлцэхэд,” “гашуудах тэдний 
хамт гашуудахад бэлэн”11 байх гэрээ байгуулдаг. 
Үүнд сэтгэл санааны өвчний талаар илүү ихийг 
олж мэдэх, тэдгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах 
эх сурвалж олох, эцэст нь өөрсдийгөө болон 
бусдыг Эдгээгч Эзэн болох Христэд авчрах зэрэг 
нь орж болох юм.12 Хэдийгээр бид бусдын туулж 
буй зовлонг хэрхэн ойлгохоо мэдэхгүй байж болох 
ч тэдний зовлон шаналал бодит гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрөх нь ойлголцох, эдгэрэх явцад хийгдэх 
анхны чухал алхам байж ч магадгүй.13

Зарим тохиолдолд сэтгэл гутрах, түгших эмгэгийн 
шалтгааныг тодорхойлж болдог байхад заримдаа 
тодорхойлоход хэцүү байх үе бий.14 Бидний тархи 
стресс15 эсвэл архаг ядаргаа16 зэргээс болж өвдөж 
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болох ба тэдгээрийг заримдаа хоол унд, нойр, 
дасгал хөдөлгөөнөөр сайжруулж болдог. Өөр үед 
туршлагатай мэргэжлийн хүмүүсийн хяналтан 
доор эмчилгээ хийлгэж, эм уух хэрэгтэй байж 
болно.

Сэтгэцийн юм уу сэтгэл санааны өвчинг 
эмчлүүлэхгүй явах нь бусдаас хөндийрөх, үл 
ойлголцох, харилцааны асуудал гарах, өөрийгөө 
гэмтээх, бүр амиа хорлоход ч хүргэж болно. 
Аавыгаа олон жилийн өмнө амиа хорлох үед 
би үүнийг өөрийн биеэр үзэж туулсан. Түүний 
үхэл манай гэр бүлийнхнийг болон намайг 
цочирдуулж, бидэнд сэтгэлийн гүн зовлон 
авчирсан билээ. Уй гашуугаа даван туулахад минь 
олон жил шаардагдсан бөгөөд амиа хорлолтын 
талаар зөв зохистой арга замаар ярих нь амиа 
хорлолтыг хөхиүлэн дэмжихийн оронд урьдчилан 
сэргийлэхэд үнэхээр тусалдаг талаар би саяхан 
олж мэдлээ.17 Харин одоо би аавынхаа амиа 
хорлосон талаар хүүхдүүдтэйгээ илэн далангүй 
ярилцсан бөгөөд хөшигний хоёр талд Аврагч 
эдгээдгийг биеэрээ мэдэрсэн.18

Харамсалтай нь, гүн сэтгэл гутралд орсон хүмүүс 
өөрсдийн төсөөлсөн тэрхүү хэвэнд өөрийгөө 
таарахгүй байна гэж боддог тул бусад гэгээнтнээс 
зайгаа барьдаг. Тэднийг бидний нэг гэдгээ мэдэж, 
мэдрэхэд бид тусалж чадна. Сэтгэл гутрал бол 
сул дорой байдал биш төдийгүй, тэр болгон нүгэл 
үйлдсэнээс болдоггүй гэдгийг ойлгох нь чухал.19 
Энэ нь “нууж хаахад томорч, зовлонг нь ойлгоход 
багасдаг.”20 Бид хамтдаа ганцаардал, ичгүүрийн 
үүлсийг нэвтэлснээр ичгүүрийн ачаанаас салж, 
эдгэрэлтийн гайхамшгийг авчирч болно.

Мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа үеэр 
Есүс Христ өвдөж, зовсон хүмүүсийг эдгээж 
байсан ч хүн бүр эдгэрэхийн тулд Түүнд итгэх 
итгэлээ хөгжүүлэн, үйлдсэн байх ёстой байсан. 
Эдгэрэхийн тулд зарим нь алс холоос алхан 
ирсэн байхад зарим нь гараа сунган хувцсанд нь 
хүрч, зарим нь бусдаар өргүүлэн Түүн дээр ирж 
байсан.21 Эдгэрэхэд маань Тэр бидэнд юунаас ч 
илүү хэрэгтэй биш гэж үү? “Бид бүгд гуйлгачид 
бус уу?”22

Бүгдээрээ Аврагчийн замыг дагаж, бусдын 
зовлонг ойлгох чадвараа хөгжүүлж, бусдыг 

шүүмжлэх хүслээ даран, бусдын сүнслэг байдлыг 
шалгагч байхаа больцгооё. Хайраар сонсох нь 
бидний өгч чадах хамгийн агуу бэлэг бөгөөд 
хайртай хүмүүс, найз нөхдийг маань боомилж 
буй хүнд үүлсийг өргөлцөх эсвэл сарниулахад нь 
тусалж болох юм.23 Ингэснээр бидний хайраар 
дамжуулан тэд Ариун Сүнсийг ахин мэдэрч, Есүс 
Христээс цацрах гэрлийг харж чадах болно.

Хэрэв та “харанхуй мананд”24 байнга хүрээлэгдэж 
байгаа бол Тэнгэрлэг Эцэгт ханд. Танд 
тохиолдсон ямар ч зүйл та Түүний хүүхэд бөгөөд 
Тэрээр таныг хайрладаг хэмээх мөнхийн үнэнийг 
өөрчлөхгүй.25 Христ бол таны Аврагч, Гэтэлгэгч 
бөгөөд Бурхан таны Эцэг гэдгийг бүү март. Тэд 
таныг ойлгодог. Тэд танд ойрхон байж, таныг 
сонсож мөн дэмжлэг үзүүлж байгаагаар төсөөл.26 
“[Тэд] та нарыг зовлонд чинь тайтгаруулна.”27 
Та чадах бүхнээ хийж, Их Эзэний цагаатгагч ач 
ивээлд итгэ.
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Зовлон бэрхшээл тань таны хэн болохыг 
тодорхойлохгүй, харин таныг цэвэршүүлж 
чадна.28 “Маханбод [дахь] өргөс[нөөсөө]”29 
болж та бусдын зовлонг илүү сайн ойлгох 
чадвартай болсон байж болох юм. Ариун Сүнсээр 
удирдуулан, “сул доройчуудад тус[лан], доош 
унжсан гарнуудыг өргө[ж], мөн сул дорой 
өвдөгнүүдийг хүчирхэг болго[хын]”30 тулд 
өөрийнхөө түүхийг хуваалц.

Яг одоо зовж байгаа эсвэл зовж байгаа хэн 
нэгнийг харж хандаж байгаа хүмүүст хандан 
бүгдээрээ Бурханы Сүнстэй хамт байхын тулд 
Түүний зарлигийг дагахад бэлэн байцгаая хэмээн 
хэлье.31 Бидэнд сүнслэг хүч өгөх “өчүүхэн мөн 
энгийн зүйлүүд[ийг]”32 хийцгээе. Ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон “Өсөн нэмэгдсэн цэвэр ариун 
байдал болон ягштал дуулгавартай дагах, үнэн 
сэтгэлээсээ эрэлхийлэх, Мормоны Номд байгаа 
Христийн үгэн дээр өдөр бүр найрлах, ариун сүм, 
гэр бүлийн түүхийн ажилд тогтмол цаг гаргаж 

байх зэрэгтэй адил тэнгэрийг нээх өөр юу ч 
байдаггүй”33 хэмээн хэлсэн билээ.
 
Бүгдээрээ бидний Аврагч Есүс Христ “зүрх 
сэтгэл бие махбодийн дагуу нигүүлслээр 
дүүргэгдэж болохын тулд, тэрээр … [биднийг] сул 
байдлууд[ын маань] дагуу хэрхэн халамжлахыг 
мэдэж болохын тулд, тэрээр өөр дээрээ бидний 
сул дорой чанаруудыг [авсан]”34 гэдгийг 
санацгаая. Тэрээр “шаналсан зүрхтэйг нь эдгээн, 
… бүх гашуудагчийг тайвшруулан, … үнсний 
оронд цэцгийн хэлхээг өгч, гашуудлын оронд баяр 
хөөрийн тос, гаслант сүнсний оронд магтаалын 
хувцас соёрхохын тулд”35 ирсэн.
 
Их Эзэн “үүлтэйд ч, нартайд ч” бидний дэргэд 
үлдэж, бидэнд “зовлонгуудыг маань … Христийн 
баясалд авт[уулж]”36 мөн “ач ивээлээр л бид 
аврагдана …, бидний хийж чадах бүхний дараа 
буюу”37 гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христ 
энэ дэлхий рүү “жигүүртээ эдгээх чадлыг 
эзэмд[сээр]”38 эргэж ирнэ гэдгийг би гэрчилж 
байна. Эцэст нь Тэрээр “[бидний] нүднээс нулимс 
бүрийг нь арчина. Тэнд цаашид гашуудах … 
гэж үгүй болно.”39 “Христэд ир[ж], мөн түүгээр 
төгөлдөрж[их]”40 бүх хүний хувьд “хойшид нар 
[нь] шингэхгүй … Учир нь Их Эзэн [бидний] 
үүрдийн гэрэл болж, гашуудлын [маань] өдрүүд 
төгсөнө.”41 Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	гэрээгээр	хэн	болж,	хэнд	харьяалагдах	
болсноо	илэрхийлэн,	Есүс	Христийн	нэрээр	
дуудагддаг.

Эцэг эхчүүд хүүхдээ 
төрөхийг баярлан 
хүлээхдээ, шинэ 
хүүхдэдээ нэр сонгох 
үүрэг хүлээдэг. 
Магадгүй таныг 
төрөхөд ч гэсэн үе 
удам дамжиж ирсэн 
гэр бүлийнхээ нэрийг 
өгсөн байж болох юм. 
Эсвэл танд өгсөн нэр 
тэр жилд эсвэл төрсөн 
бүс нутагт тань нийтлэг 

тархсан нэр байсан байж магадгүй.

Бошиглогч Хиламан эхнэртэйгээ хамт нялх 
хөвгүүд Нифай, Лихай хоёртоо гэр бүлийнхээ 
утга учиртай нэрийг өгсөн. Хиламан хожим 
хөвгүүддээ:

“Анхны эцэг өвгөдийнхөө нэрсийг би та нарт 
өгсөн билээ … та нар өөрсдийн нэрсийг санахдаа 
тэднийг санаж болно хэмээн; мөн та нар тэднийг 
санахдаа та нар тэдний үйлүүдийг санаж болно 
… тэдгээр нь сайн байсан гэдэг нь хэлэгдэж, мөн 
түүнчлэн бичиглэгдсэнийг мэдэж болно.

Тиймийн тул, хөвгүүд минь, сайн болох түүнийг 
та нар үйлдээсэй хэмээнэ би”1 хэмээн хэлсэн 
байдаг.

Нифай, Лихай хоёрын нэр өвөг дээдсийнхээ сайн 
үйлүүдийг санахад нь тусалж мөн сайн үйлс 
хийхэд тэднийг урамшуулдаг байв.

Эгч нар аа, бид бүгд хаана амьдардаг, ямар ч 
хэлээр ярьдаг бай, 8 настай эсвэл бүр 108 настай 
ч бай, эдгээртэй ижил зорилгыг агуулсан онцгой 
нэрээр дуудагддаг.

“Христэд баптисм хүртсэн [бид] бүгдээрээ 
Христийг өмссөн юм … Учир нь [бид] бүгд Христ 
Есүс дотор нэг болой.”2

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүний хувьд бид “юуны өмнө 
Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах хүсэлтэй 
байгаагаа амла[ж], үүнийгээ баптисмын ёслолоор 
баталдаг.”3 Уг гэрээгээр бид Түүнийг үргэлж 
санаж, Түүний зарлигуудыг дагана, бусдад 
үйлчилнэ хэмээн амладаг. Энэ гэрээг сахих 
хүсэл зориг маань биднийг Хүндэтгэлийн өдөр 
ариун ёслолоос хүртэх үед шинэчлэгдэж, “шинэ 
амийн дотор явах” адислалд эргээд баяр хөөртэй 
болцгоодог.4

Төрөхдөө авсан нэр маань хувь хүний хувьд 
бидний хэн болохыг илэрхийлдэг ба газар дэлхий 
дээрх гэр бүлд маань харьяалуулдаг. Харин 
баптисм хүртэж, “дахин төрөх” үед бидний 
хэн болох талаарх ойлголт өргөжин тэлдэг. 
“Та нарын хийсэн гэрээний учир та нар … 
Христийн хүүхдүүд гэж нэрлэгдэх болно; учир 
нь болгоогтун, … та нарыг оюун санаагаар тань 
төрүүллээ; учир нь та нарын зүрх сэтгэл түүний 
нэрэнд итгэх итгэлээр өөрчлөгдсөн хэмээн та 
нар хэллээ; тиймийн тул, та нар түүнээс төрсөн 
бөлгөө.”5

Иймд бид гэрээгээр хэн болж, хэнд харьяалагдах 
болсноо илэрхийлэн, Есүс Христийн нэрээр 
дуудуулдаг. Мөн “хүмүүний үрсэд аврал ирж 
чадах тэр нэгээхэн ч өөр нэр өгөгдөхгүй, басхүү 
нэгээхэн ч өөр зам, мөн нэгээхэн ч арга үгүй 

Түүний нэрийг эрхэмлэн 
дээдлэх нь
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бөгөөд зөвхөн Төгс Хүчит Их Эзэн, Христийн 
нэрээр мөн энэ нэр дээр буюу.”6

Христийн нэрийг Түүнийг төрөхөөс өмнө мэддэг 
байсан. Хаан Бенжаминд тэнгэр элч “Мөн тэрээр 
Есүс Христ, Бурханы Хүү, … мөн түүний эх 
Мариа гэгдэх болно”7 хэмээн бошиглосон байдаг. 
Бурханы хүүхдүүдэд “нүглээс ангижрахын тулд 
ямар сурвалжийг хайж болохыг”9 мэдүүлэх 
зорилгоор Түүний “гэтэлгэлийн хайрын”8 ажлыг 
газар дэлхий дээр сайн мэдээ байсан бүхий л 
цаг үед Адам, Ева хоёроос эхлэн өнөөг хүртэл 
мэдүүлсээр иржээ.

Өнгөрсөн жил ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон эгч 
нарт хандаж, “тараагдсан Израилыг цуглуулахад 
тусалснаар ирээдүйн зүг чигийг тодорхойлох” 
“бошиглолын гуйлтыг” хүргэсэн билээ. Тэрээр 
биднийг Мормоны Номоо уншиж, “Аврагчийн 
талаар ярьж, дурдаж буй шүлэг бүрийг 
тэмдэглэхэд” урьсан. Тэр биднээс “Гэр бүл, найз 
нөхөдтэйгөө Христийн тухай ярьж, Христэд 
баясаж мөн Христийн талаар номлоход санаачилга 
гаргаарай” гэж хүссэн. Магадгүй та нар “та … 
тэдэнтэй хамт Аврагчид илүү ойртох болно. Мөн 
өөрчлөлтүүд, бүр гайхамшиг ч тохиолдож эхлэх 
болно”10 гэсэн түүний өгсөн амлалтын үр жимсийг 
үзэж эхэлсэн байх аа.

Аврагчийг үргэлж дурсан санах амлалт нь олон 
хүн цугларсан газарт эсвэл үйлдлийг маань 
Бурханаас өөр хэн ч үл харж чадах хүнгүй газарт 
ч гэсэн үнэн болон зөв шударгын төлөө зогсох 
хүчийг бидэнд өгдөг. Түүнийг болон өөрсдөдөө 
авсан Түүний нэрийг санаж байх юм бол бидэнд 
өөрсдийгөө дорд үзэн харьцуулах эсвэл хэт 
дөвийлгөн үнэлэх шаардлага гарч ирдэггүй 
билээ. Харцаа Аврагч өөд чиглүүлэх юм бол бид 
өөрсдийгөө яг хэн болохыг, тухайлбал Бурханы 
хайрт хүүхэд гэдгээ хардаг.

Гэрээгээ санаж явах нь дэлхийн зүйлст санаа 
зовохыг багасгаж, өөртөө итгэлгүй байдлыг эр 
зориг болгон хувиргаж, сорилт бэрхшээл ирэх үед 
итгэл найдварыг бидэнд өгдөг юм.

Бид гэрээний зам дээрээ хөгжин дэвжиж явахдаа 
бүдрэх аваас бид зөвхөн Түүний нэрийг мөн 
Түүний бидэнд үзүүлдэг өгөөмөр хайрыг санадаг 

байх ёстой. “Учир нь түүнд бүх хүч чадал, бүх 
мэргэн ухаан, мөн бүх ойлголт байдаг, тэрээр 
бүх зүйлийг ухаардаг мөн наманчлах мөн түүний 
нэрэнд итгэдэг тэд[энд] … нигүүлсэнгүй Нэгэн 
бөлгөө.”11 Үнэхээр харууссан зүрх, гэмшсэн 
сэтгэлтэйгээр “илүү сайныг хийж, илүү сайн 
байхыг”12 эрэлхийлдэг хүмүүсийн хувьд Есүсийн 
нэрээс өөр эгшиглэнт сайхан зүйл үгүй билээ.

Ерөнхийлөгч Нэлсон “Нам тайван, тав тухтай 
байдлаар Христэд итгэгч байх өдрүүд тань нэгэнт 
өнгөрсөн. Таны шашин бол зөвхөн ням гарагт Сүм 
дээр үзэгдээд өнгөрдөг төдий зүйл биш юм. Энэ 
нь ням гаргийн өглөөнөөс эхлэн бямба гаргийн 
шөнийг хүртэл үнэнч шавь гэдгээ харуулахыг 
хэлнэ. … Их Эзэн Есүс Христийн ‘хагас цагийн’ 
шавь гэсэн ойлголт байдаггүй”13 гэж заажээ.

Христийн нэрийг өөр дээрээ авах бидний хүсэл 
бол албан ёсны хэдэн үг солилцохоос илүү чухал 
зүйл юм. Энэ нь идэвхгүй амлалт эсвэл соёлын 
зохиомол ойлголт биш. Энэ нь ёслол эсвэл бидний 
зүүдэг нэрийн тэмдэг ч биш юм. Энэ нь зүгээр 
нэг тавиур дээрээ тавьдаг эсвэл ханандаа өлгөдөг 
хэллэг биш юм. Түүний нэрийг бид “өмсөж,”14 
зүрхэндээ сийлж, “төрхөнд[өө] шингээсэн”15 байх 
ёстой.

Аврагчийн цагаатгагч золиосыг бид бодох, 
үйлдэх, бусадтай харилцахдаа үргэлж санадаг 
байх ёстой. Тэрээр бидний нэрээс гадна бидний 
хэн болохыг үргэлж санадаг билээ. Аврагч:

“Учир нь бүсгүй хүн хөхүүл хүүхдээ мартаж, 
хэвлийнээсээ унасан хүүгээ тэр өрөвдөн 
хайрлахгүй байж чадна гэж үү? Тийм ээ, тэд 
мартаж болох юм, гэвч би чамайг мартах нь үгүй, 
Ай Израилын угсаа.

Болгоогтун, би та нарыг гарынхаа алган дээр 
сийлсэн”16 хэмээн тунхагласан.

Ерөнхийлөгч Жорж Албэрт Смит “Өөр дээрээ 
авсан нэрээ эрхэмлэн дээдэл. Яагаад гэвэл, нэг л 
өдөр та нарт … Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ өмнө … 
[тэдгээр нэрээр] юу хийснээ тайлагнах онцгой 
боломж, үүрэг өгөгдсөн билээ”17 гэж заажээ.

Нифайн болон Лихайн нэрийг утга учиртай 
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сонгосны адилаар биднийг Их Эзэн Есүс 
Христийн үнэнч шавь хэмээн нэрлэж мөн бичиж 
болохоор байна уу? Өөр дээрээ дуртайяа авсан 
Есүс Христийн нэрийг бид хүндэлдэг үү? Бид 
Түүний өгөөмөр хайрын сэтгэл болон гэтэлгэх 
хүчнийх нь “үйлчлэгч ба гэрч”18 байж чадаж 
байна уу?

Саяхан би Мормоны Номыг сонсож байлаа. 2 
Нифайн сүүлчийн бүлэгт өмнө нь хэзээ ч тийм 
утгаар уншиж байгаагүй тийм нэгэн зүйлийг 
Нифай хэлэхийг би сонссон юм. Энэ бүхэл 
цэдгийн туршид тэрээр “Гэтэлгэгч,” “Израилын 
Ариун Нэгэн,” “Бурханы Хурга,” “Мессиа” 
хэмээн зааж мөн гэрчилсэн байлаа. Харин 
цэдгийг дуусгахдаа тэрээр: “Би тодорхой байдлыг 
бахаднам; би үнэнийг бахаднам; би өөрийн 
Есүсийг бахаднам, учир нь тэр бодгалийг минь 
тамаас гэтэлгэсэн билээ”19 хэмээн хэлэхийг 
би сонсов. Эдгээр үгийг сонсоход зүрх сэтгэл 
минь баясаж, би үүнийг ахин дахин сонссон. Би 
өөрийнхөө нэрийг таньж, түүнд хариулдаг шиг 
энэ шүлгийг таньж, хариулж байсан юм.

“Тийм ээ, миний нэрийг авахад бэлэн энэ хүмүүс 
адислагдсан болой; учир нь миний нэрээр тэд 
нэрлэгдэх болно; мөн тэд минийх болой”20 хэмээн 
Их Эзэн айлдсан.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүний хувьд бид Түүний нэрийг 
хайр, сүсэг бишрэл, сайн ажил үйлсээрээ хүндлэн 
дээдэлж, “Христийн нэрийг [өөрсдийнхөө дээр] 
дуртайяа”21 авах болтугай. Тэр бол “Бурханы 

Хурга, тийм ээ, бүр Мөнхийн Эцэгийн Хүү!”22 
гэдгийг би гэрчилж байна. Түүний ариун хүүхэд 
болох Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Залуу	эмэгтэйчүүдийн	ангид	хийдэг	зүйлсийн	
маань	гол	төвд	Их	Эзэн	Есүс	Христэд	итгэх	
гуйвшгүй	итгэлийг	олж	авахад	та	нарт	туслах	
бидний	хүсэл	оршдог.

Хайрт эгч нар минь, та 
нартай хамт байгаадаа 
би баяртай байна. 
Бид сэтгэл санааг 
уужруулж, хөөрөн 
баясгаж буй халин 
асгарах илчлэлтийн 
гэрч болж байна.
Юуны өмнө, би та 
нарыг зарим найзтайгаа 
танилцуулахыг хүсэж 
байна. Тэд авьяас 
чадвар, зан заншил 

болон хувь хүнийхээ хувьд мөн гэр бүлийн 
нөхцөл байдлын хувьд өвөрмөц онцлогтой залуу 
эмэгтэйчүүд юм. Та бүгдийн адил тэдний хүн нэг 
бүр миний зүрх сэтгэлийг татсан.
 

Эхлээд, Бэллатай 
танилцана уу. 
Тэр Исланд дахь 
салбарынхаа цорын 
ганц залуу эмэгтэйн 
хувьд хүчтэй, бат 
зогсдог.
 
Мормоны Номыг 
дахин өдөр бүр 
унших зорилго 
тавьсан Африкаас 
ирсэн үнэнч 
Жозэфинтай танилц. 
Тэрээр энэхүү 
энгийн бөгөөд 

итгэлтэй үйлдлээс ирдэг хүч чадал, адислалыг 

олж нээж байна.
 

Эцэст нь зургаан жилийн турш хорт хавдартай 
тэмцээд, нас барсан ер бусын залуу эмэгтэй, 
миний эрхэм найз Аштинтай танилц. Есүс 
Христийн Цагаатгалын талаарх түүний гэрчлэл 
одоо ч зүрх сэтгэлд минь хоногшсоор байна.

Та нар бүгдээрээ ер бусын залуу эмэгтэйчүүд. 
Та нар өвөрмөц онцгой бөгөөд өөр өөрийн 
гэсэн бэлэг, туршлагатай ч маш чухал мөнхийн 
байдлаараа хоорондоо адилхан.

Та нар Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн сүнсэн охид бөгөөд 
юу ч та нарыг Тэдний болон та нарын Аврагч 

Хайрт охид

ÁÎÍÍÈ Õ.КÎÐÄÎÍ
ЗÀËÓÓ ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×
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Есүс Христийн хайраас салгаж чадахгүй.1 Түүнд 
илүү ойртох тусам, нялх хүүхэд мэт бага багаар 
урагш алхах тоолондоо та нар бидний Аврагч 
Есүс Христийн үнэнч шавь болохын хувьд 
бодгальд тань орших тэрхүү амар амгаланг олж 
мэдэх болно.

Бидний хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон надаас “[та нарын] хувийн ариун 
чадавхыг хөгжүүлэх,”2 зөв шударга нөлөөг тань 
нэмэгдүүлэхэд тус болох зарим илчлэгдсэн 
өөрчлөлтийг хуваалцахыг хүссэн юм. Өнөө орой 
энэ өөрчлөлтийн дөрвөн хэсгийн талаар би ярина.

Залуу эмэгтэйчүүдийн амлалт

Нэгдүгээрт, Залуу эмэгтэйчүүдийн ангид бидний 
хийдэг зүйлсийн төвд Их Эзэн Есүс Христэд итгэх 
гуйвшгүй итгэлийг3 болон Бурханы охин гэдэг 
таны бурханлаг шинж чанарын талаарх баттай 
мэдлэгийг олж авахад та нарт туслах бидний 
хүсэл оршдог.

Өнөө орой, Залуу эмэгтэйчүүдийн амлалтад 
оруулах өөрчлөлтийг би хэлье. Намайг энэхүү 
шинэ амлалтыг хэлж байх үед Ариун Сүнс 
эдгээр үгийн үнэнийг гэрчилж байгааг та нарыг 
мэдрээсэй хэмээн би залбирч байна.

Би Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн хайртай охин4 
бөгөөд бурханлаг шинж чанар, мөнхийн хувь 
тавилантай.5

Есүс Христийн шавийн хувьд6 би Түүнтэй адил 
болохыг хичээдэг.7 Би хувийн илчлэлт эрэлхийлэн, 
үүндээ тулгуурлан үйлддэг.8 Мөн би Түүний 
ариун нэрээр бусдад тохинуулдаг.9

Би ямар ч цагт, бүх зүйлд мөн хаана ч Бурханы 
гэрчлэгч болж зогсдог.10

Би өргөмжлөлд тэнцэхийг хичээн,11 наманчлалын 
бэлгийг хүндлэн дээдэлж,12 өдөр бүр сайжрахыг 
эрэлхийлдэг.13 Би итгэлтэй байж,14 гэр орон, 
гэр бүлээ хүчирхэгжүүлэн,15 ариун нандин 
гэрээг байгуулж, сахин,16 ариун сүмийн ёслол,17 

адислалуудыг хүлээн авна.18

“Бид” гэдэг байснаа “Би” рүү шилжсэнийг 

анзаараарай. Эдгээр үнэн та нарын хүн нэг 
бүрд хамаатай. Чи бол Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн 
хайртай охин. Чи бол бидний Аврагч, Есүс 
Христийн гэрээт шавь. Би та бүгдийг эдгээр 
үгийг судалж, тунгаан бодоосой гэж урьж байна. 
Үүнийг хийснээр, та нар тэдгээр үнэний талаарх 
гэрчлэлийг олж авна гэдгийг би мэднэ. Эдгээр 
үнэнийг ойлгох нь та нарын сорилт бэрхшээлийн 
эсрэг зогсох арга замыг өөрчлөх болно. Өөрсдийн 
хэн бэ гэдгийг болон зорилгоо мэдэх нь та 
нарт өөрсдийн хүслийг Аврагчийн хүсэлтэй 
нийцүүлэхэд тусална.

Та нарыг Есүс Христийг дагах үед амар амгалан 
болон удирдамж та нарынх байх болно.

Залуу эмэгтэйчүүдийн ангиуд

Өөрчлөлтийн хоёр дахь хэсэг нь Залуу 
эмэгтэйчүүдийн ангиудад нөлөөлнө. Ахлагч Нийл 
А.Максвэлл “Ихэнх тохиолдолд хүмүүст хамгийн 
их хэрэг болдог зүйл бол амьдралын шуурганаас 
хамгаалагдаж, харьяалагдах ариун газар нь юм”19 
гэж хэлжээ. Ангиуд маань шуурганаас хамгаалах 
хоргодох газар, хайрын аюулгүй орчин мөн 
харьяалагдах газар байх ёстой. Илүү эв нэгдэлтэй 
болох, нөхөрлөлийг бэхжүүлэх, түүнчлэн энэ 
байгууллагад харьяалагддаг гэсэн мэдрэмжийг 
залуу эмэгтэйчүүдэд улам бүр нэмэгдүүлэхийн 
тулд бид ангийн бүтцэд өөрчлөлт оруулж байна.

Зуу гаруй жилийн туршид залуу эмэгтэйчүүд 
гурван ангид хуваагдсаар ирсэн. Одооноос 
эхлэн залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагчид болон 
бишопуудыг залуу эмэгтэй бүрийн хэрэгцээ 
шаардлагын талаар залбирч үзээд, тойргийн 
тодорхой нөхцөл байдалд тохируулан тэднийг нас 
насаар нь зохион байгуулахад уриалж байна. Энэ 
нь ямархуу байхыг харуулах зарим жишээг одоо 
өгье. Үүнд:

• Хэрэв та цөөхөн залуу эмэгтэйтэй бол 
бүгдээрээ цуглах Залуу эмэгтэйчүүдийн нэг 
ангитай байж болно.

• Магадгүй, 12 настай залуу эмэгтэйчүүд нь 
олон, харин тэднээс арай насаар эгч залуу 
эмэгтэйчүүд нь цөөн байж болно. Та 12 
настай залуу эмэгтэйчүүд, 13–18 настай залуу 
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эмэгтэйчүүд гэсэн хоёр ангитай байхаар 
шийдэж болно.

• Эсвэл 60 залуу эмэгтэйтэй том тойрогтой бол 
жил жилээр нь хуваасан, нас бүрд зориулсан 
зургаан ангитай байж болно.

Ангиудаа ямар ч байдлаар зохион байгуулсан 
бай, залуу эмэгтэйчүүд та нар эв нэгдэлтэй 
байхад чухал үүрэгтэй. Эргэн тойрондоо байгаа 
хүмүүст гэрэл нь бай. Бусдаас авахыг хүсдэг хайр, 
халамжийнхаа эх сурвалж нь бол. Зүрх сэтгэлдээ 
залбирч, үргэлжлүүлэн бусдад туслан, сайн 
сайхны хүч нөлөө нь бай. Ийнхүү үйлдсэнээр, та 
нарын амьдрал сайн сайхнаар дүүрэн байх болно. 
Та нар бусдын талаар илүү сайхан мэдрэмжтэй 
байж, хариуд нь тэдний сайн сайхныг харж эхэлнэ.

Залуу эмэгтэйчүүдийн ангиудын нэр

Гуравдугаарт, ангийн энэхүү шинэ бүтэц зохион 
байгуулалттай холбоотойгоор бүх ангийг “Залуу 
эмэгтэйчүүд”20 гэж нэрлэх болно. Бид “Бийхайв,” 
“Миа Мэйд,” “Лаурел” гэсэн нэрүүдийг цаашид 
хэрэглэхгүй.

Àнгиудын ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг 
хүчирхэгжүүлэх

Миний ярихыг хүсэж буй сүүлчийн хэсэг 
нь ангиудын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ач 
холбогдлын талаар юм. Залуу эмэгтэйчүүдийн 
анги яаж зохион байгуулагдсанаас үл хамааран, 
анги бүр ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлтэй 
байх ёстой!21 Залуу эмэгтэйчүүд залуу насандаа 
удирдахаар дуудагддаг нь тэнгэрлэг загвараар бий 
болсон юм.

Ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийн үүрэг, 
зорилгыг улам хүчирхэгжүүлж, илүү тодорхой 
болголоо. Ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл нь 
авралын ажилд, ялангуяа тохинуулал, номлолын 
ажил, идэвхжүүлэлт, ариун сүм, гэр бүлийн 
түүхийн ажил зэрэгт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.22 
Тийм ээ, бид Их Эзэний өсвөр үеийнхний армийн 
гишүүд болох бүх залуу эмэгтэйд зориулсан алдар 
суут ажил болох Израилын цугларалтад23 энэ 
маягаар оролцдог.

Та нарын мэдэж байгаачлан, Сүмийн түвшин 
болгонд Их Эзэн Өөрийнхөө хүмүүсийг 
удирдуулах ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг дууддаг. 
Залуу эмэгтэйчүүд ээ, ангийн ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн гишүүн байх нь энэхүү илчлэгдсэн 
удирдлагын загварт оролцох таны анхны боломж 
байж болох юм. Насанд хүрсэн удирдагчид аа, 
ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг дуудах ажлыг 
нэн тэргүүний зорилт болгож, дараа нь тэдэнтэй 
хамт удирдаж, тэднийг амжилтад хүргэхийн тулд 
чиглүүлэн удирдаарай.24 Ангийн ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн удирдлагын түвшин ямар байхаас үл 
хамааран, тэдний одоо байгаа түвшингээс эхэлж, 
удирдагч болоход нь адислах ур чадвар, итгэлийг 
хөгжүүлэхэд тэдэнд туслаарай. Тэдэнтэй ойр 
бай, харин бүх зүйлийг тэдний өмнүүр орж хийж 
болохгүй. Та тэднийг удирдан чиглүүлэх үед Сүнс 
таныг удирдан чиглүүлэх болно.

Эцэг эх, удирдагчдын 
зөвлөгч байх 
чухал үүргийг нь 
харуулахын тулд 
би та нарт нэг түүх 
ярья. Клоүи ангийн 
ерөнхийлөгчөөр 
үйлчлэхээр 
дуудагджээ. 
Санваарын ухаалаг 
удирдагч түүнийг 
зөвлөхүүдээрээ дуудах 
хүмүүсийн нэрийг 
олж мэдэхийн тулд Их 
Эзэний тусламжийг 

эрэлхийлэхэд урамшуулав. Клоүи хэнийг 
зөвлөхүүдээрээ санал болгох талаар залбирч, маш 
хурдан илчлэлт хүлээн авчээ. Түүнийг ангийнхаа 
нарийн бичгийн талаар эргэцүүлэн бодож, 
залбирч байх үед Сүнс түүний анхаарлыг сүмд 
болон сүмийн үйл ажиллагаанд бараг ирдэггүй 
нэгэн залуу эмэгтэй рүү чиглүүлэв. Энэ нь 
түүнийг үнэхээр гайхшируулжээ.

Клоүи ээжтэйгээ ярихдаа, хүлээн авсан өдөөлтдөө 
итгэлгүйхэн байв. Ээж нь түүнд илчлэлт хүлээн 
авах нэг арга зам бол дахин дахин орж ирэх 
бодол юм хэмээн тайлбарлав. Шинэ итгэл 
үнэмшилтэйгээр Клоүи тэр залуу эмэгтэйг санал 
болгож болох юм гэж мэдэрчээ. Бишоп уг залуу 
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эмэгтэйд дуудлага өгөхөд тэрээр хүлээн авсан 
юм. Дуудлагадаа онцгойлон адислагдсаныхаа 
дараа тэр нарийн бичиг “Би өөрийгөө хэзээ ч 
хэн нэгэнд, хаа нэг газарт хэрэгтэй гэж мэдэрч 
байгаагүй. Би өөрийгөө хаана ч хамааралгүй гэж 
боддог байсан. Гэвч энэ дуудлагаар дамжуулан, 
Тэнгэрлэг Эцэгт надад зориулсан зорилго, газар 
байгаа юм шиг санагдаж байна” хэмээн хэлсэн. 
Ээжтэйгээ цуглаанаас гараад явж байхдаа Клоүи 
ээж рүүгээ эргэж харан, нүдэндээ нулимстайгаар, 
“Илчлэлт жинхэнэ юм байна! Илчлэлт үнэхээр 
байдаг!” гэж хэлжээ.

Ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд ээ, Бурхан 
Өөрийнхөө хэсэг охидыг удирдуулахаар та нарыг 
дууддаг бөгөөд та нарт итгэж байгаа. “Их Эзэн 
та нарыг мэддэг. … Тэр та нарыг сонгосон.”25 Та 
нар санваарын эрх мэдэлтэй нэгнээр онцгойлон 
адислагдсан. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл, та 
нар дуудлагынхаа үүргийг гүйцэтгэж байхдаа 
санваарын эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байна 
гэсэн үг юм. Та нарт хийх чухал ажил байна. 
Ариун Сүнсний өдөөлтөд мэдрэг бай. Тэгээд 
өдөөлтийнхөө дагуу үйлдээрэй. Та нар үүнийг 
хийхдээ, ганцаараа үйлчилдэггүй учраас өөртөө 
итгэлтэйгээр үйлчилж чадна!

Ангийн ерөнхийлөгчдөд хэлэхэд, ахлагч Квинтин 
Л.Күкийн өнөөдөр зарласан тойргийн өсвөр 
үеийн шинэ зөвлөлд та бүхний мэргэн ухаан, дуу 
хоолой, эрч хүч хэрэгтэй байна. Та нар ах, эгч 
нарынхаа хэрэгцээг хангах шийдлийн чухал хэсэг 
юм.26

Ангийн бүтэц, удирдлагад оруулсан эдгээр 
өөрчлөлт тойрог, салбаруудыг бэлэн болсон үед 
хэрэгжиж эхлэх боловч 2020 оны 1-р сарын 1 
гэхэд хэрэгжээд эхэлчихсэн байх ёстой.

Миний хайрт эгч нар аа, өнөөдөр миний 
хэлсэн эдгээр өөрчлөлт бол Их Эзэний өгсөн 
илчлэгдсэн удирдамж гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бид эдгээр өөрчлөлтийг хичээл зүтгэл 
гарган хэрэгжүүлэхдээ, Есүс Христийг дагах 
шийдвэрээ бэхжүүлэх, бусдад Түүнд ирэхэд 
нь туслах зорилгоо хэзээ ч орхихгүй байх 
болтугай. Энэ бол Түүний Сүм гэдгийг би 
гэрчилж байна. Тэрээр биднийг Өөрийн ариун 
ажлын хамгийн чухал хэсэг байх боломжоор 

адисалж байгаад би тун их талархаж байна.

Эдгээр өөрчлөлтийг хийхэд удирдсан тэрхүү Сүнс 
та нарыг гэрээний зам дээрээ урагшлан явахад 
удирдаасай хэмээн би залбирч байна. Би энэ 
бүхнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, 
амен. 
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Бурханы	агуу	бөгөөд	сайн	охид	гэрээ	байгуулан	
Бурхантай	хамтрах	замаар	үргэлж	
халамжилж,	удирдаж	мөн	тохинуулсаар	ирсэн.

Бурханы гэрээт охид 
та нарт хандаж ярих 
энэ адислалдаа би 
талархаж байна. 
Өнөө орой миний 
зорилго бол та нарын 
дуудагдсан тэрхүү 
агуу их үйлчлэлд урам 
зориг өгөх явдал юм. 
Тийм ээ, миний ярихыг 
сонсож байгаа Бурханы 
охин бүр Их Эзэн Есүс 

Христээс дуудлага хүлээн авсан байдаг.

Та нарын дуудлага та нарыг төгс мэддэг, та нарыг 
Өөрийн охин хэмээн хайрладаг Бурханы тэр 
сонгосон газарт, сонгосон цаг үед энэ зуурдын 
амьдралд ирэх үед тань эхэлсэн. Сүнсний дэлхийд 
та нарыг мэддэг байсан, та нарт заасан Тэрээр 
та нарыг дэлхийн түүхэнд ховор тохиолдох, 
баптисмын усан санд уригдах боломжтой байх тэр 
газарт байрлуулсан. Тэнд та нар, Есүс Христийн 
дуудагдсан үйлчлэгчийн хэлсэн "Есүс Христийн 
итгэмжилснээр би танд Эцэг, мөн Хүү, мөн Ариун 
Сүнсний нэрээр баптисм хүртээж байна. Амен”1 
хэмээх үгсийг сонсдог.

Уснаас гарч ирэхдээ та нар үйлчлэх өөр нэгэн 
дуудлагыг хүлээн авсан. Бурханы шинэ гэрээт 
охины хувьд, та нар амлалт өгч мөн гишүүнээр 
нь батлагдсан Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмд үүрэг даалгавар хүлээн 
авсан. Та нар Есүс Христийн нэрийг өөрсөд 
дээрээ аван, Түүний зарлигуудыг даган мөн Түүнд 
үйлчилнэ хэмээх гэрээг байгуулсан.

Эдгээр гэрээг байгуулсан хүн бүрийн хувьд 

Гэрээт эмэгтэйчүүд Бурхантай хамтрах нь
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÕÝÍÐÈ Á.ÀÉÐÈÍÃ

ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ

Их Эзэний тэднийг хий хэмээн дуудсан тэрхүү 
үйлчлэл нь тухайн хүнд төгс тохирсон байх болно. 
Гэсэн хэдий ч Бурханы гэрээт охид хөвгүүд бүгд 
нэгэн чухал бөгөөд баяр хөөртэй дуудлагыг 
хүлээн авдаг. Энэ бол Түүний өмнөөс бусдад 
үйлчлэх дуудлага юм.

Эгч нарт хандан ярьж байхдаа ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон, Их Эзэн та нарыг Өөрийнх 
нь ажилд Түүнтэй нэгдэхийг уриалж, Түүний 
дуудлагын талаар гайхалтай дүгнэлтийг өгсөн. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон та нарын дуудлагыг дараах 
байдлаар дүрсэлжээ. “Их Эзэн ‘Үхэшгүй байдал 
хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон 
авчрах нь миний ажил мөн миний алдар суу 
бөлгөө’ хэмээн хэлсэн билээ.(Moсе 1:39.) Тиймээс 
Түүний үнэнч охин-шавь ‘Миний ажил мөн 
миний алдар суу бол тэрхүү тэнгэрлэг зорилгодоо 
хүрэхэд нь хайртай хүмүүстээ туслах явдал мөн’ 
хэмээн хэлж болно.

Селестиел ирээдүйдээ хүрэхэд нь өөр хүнд туслах 
нь эмэгтэй хүний тэнгэрлэг үүрэг зорилгын 
хэсэг мөн. Эх хүний хувьд, багш хүний хувьд 
эсвэл халамжлагч гэгээнтний хувьд эмэгтэй хүн 
найдвараараа бусдыг төлөвшүүлдэг. Бурхантай 
хамтарснаар эмэгтэй хүний тэнгэрлэг үүрэг нь 
сүнснүүдийг амьдрахад мөн бодгалиудыг өргөхөд 
туслах явдал юм. Энэ бол түүний бүтээлтийн 
хэмжүүр. Энэ нь сайн сайхан болгодог, 
сургамжилдаг мөн өргөмжилдөг.”2

Ээж, удирдагч эсвэл тохинуулагч эгч зэрэг хувийн 
номлол болох үйлчлэлд хэзээ ямар хугацаагаар 
дуудагдахаа бид мэдэж чадахгүй. Их Эзэн бидэнд 
хайртай учраас бидэнд үүрэг даалгавар маань 
хэр удаан үргэлжлэх эсвэл ямар дараалалтай 
байх зэргийг сонгох сонголтыг өгдөггүй. Гэсэн 
ч судраас болон амьд бошиглогчдоос та нар 
эдгээр бүх үүрэг даалгавар нь энэ амьдралд эсвэл 
дараагийн амьдралд Бурханы бүх охинд ирэх 
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болно гэдгийг мэднэ. Эдгээр нь бүгд “Бурханы 
бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох” мөнх 
амьдралд хайраар дүүрэн гэр бүлд бэлтгэх бэлтгэл 
юм.3

Та нар эцсийн зорилгоо одоо бодож, бүх хүчин 
чармайлтаа бэлтгэхэд зарцуулах нь ухаалаг 
алхам байх болно. Эдгээр даалгавар бүр нь адил 
бэлтгэл шаарддаг тул энэ ажлыг илүү амар хялбар 
болгодог.

Тэгэхээр тохинуулагч эгч байх үүрэг даалгавраас 
эхэлцгээе. Та нар аав нь нас барсан 10 настай охин 
байна уу эсвэл саяхан гал түймэрт нэрвэгдсэн 
хотын Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч 
байна уу эсвэл эмнэлэгт хэвтээд, мэс заслын дараа 
эдгэрч байгаа эгч байна уу гэдгээс хамаарахгүй—
Их Эзэний тохинуулагч охин байх Түүнээс өгсөн 
дуудлагаа биелүүлэх боломж та нарт байгаа.

Дээрх гурван тохинууллын үүрэг даалгавар 
нь хоорондоо маш өөр өөр харагддаг байж 
болно. Гэсэн хэдий ч тэд бүгд хүчирхэг, хайраар 
дүүрэн зүрх сэтгэл, Их Эзэн өөрийн зарлигийг 
гүйцэлдүүлэх замыг тэдэнд зэхэлгүйгээр зарлиг 
эс буулгана гэсэн айдасгүй итгэл, хүслээрээ явж 
бас Түүний нэрийн өмнөөс биелүүлэх бэлтгэлтэй 
байхыг шаарддаг.4

10 настай охин бэлтгэлтэй байсан учраас бэлэвсэн 
ээжийгээ тэвэрч, гэр бүлдээ хэрхэн туслахаа 
мэдэхийн тулд залбирдаг. Тэгээд үргэлжлүүлэн 
залбирсаар л байдаг.

Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч 
өөрийн орон нутагт гэнэт гал гарахаас өмнө 
тохинуулахаар бэлдсэн байлаа. Тэрээр хүмүүсийг 
таньж мэддэг болж, тэдэнд хайртай болсон 
байжээ. Түүний Есүс Христэд итгэх итгэл Их 
Эзэний төлөө хийх бага ч гэсэн үйлчлэлд нь 
туслаач хэмээн Түүнээс гуйсан залбирлынхаа 
хариуг олон жилийн турш хүлээн авснаар улам их 
өсөж хөгжсөн байв. Тэрээр урт удаан хугацааны 
туршид үүнд бэлдсэн байсан учраас зовж зүдэрч 
буй хүмүүст болон гэр бүлүүдэд тохинуулахад нь 
эгч дүүсээ зохион байгуулахад бэлэн мөн хүсэл 
эрмэлзлэлтэй байсан.

Хагалгааны дараа эмнэлэгт тэнхэрч байгаа эгч 

бусад өвчтөнд тохинуулахад бэлэн байв. Тэрбээр 
Их Эзэнийг төлөөлөн танихгүй хүн болгонд 
хөрш, найз нөхөд нь мэт хандан, насан туршдаа 
тохинуулсаар байсан. Эмнэлэгт тохинуулал хийх 
тэрхүү дуудлагаа зүрх сэтгэлдээ мэдэрч, бусдад 
маш зоригтой мөн ийм хайраар үйлчлэхэд, бусад 
өвчтөн түүнтэй хамт байх дуртай байсан бөгөөд 
түүнийг битгий хурдан эдгэрээсэй хэмээн найдаж 
байжээ.

Тохинуулахад бэлтгэдэгтэй адилаар, Их Эзэний 
дуудсан удирдагч болох дуудлага ирэх үед та 
нар үүнд бэлтгэж чадах бөгөөд бэлтгэх ч ёстой. 
Хүмүүсийг удирдаж, Есүс Христийн үгийг 
айдасгүй заах нь судруудыг хайрлах та нарын 
гүн гүнзгий хайраас үүдэлтэй Түүнд итгэх 
итгэлийг шаарддаг. Дараа нь та нар байнгын 
хамтрагч болох Ариун Сүнсийг хүлээн авахад 
бэлтгэлтэй байх болно. Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөх сандарсан байдалтайгаар 
“Алварез эгч өнөөдөр өвчтэй байна. Хэн түүний 
ангид хичээл заах вэ?” гэж асуухад “Би заая” 
хэмээн хэлэхийг та нар хүсэх болно.

Их Эзэн та нарыг эх хүний үүрэгт ажилд дуудах 
тэр гайхамшигтай өдөр ирэх үед мөн адил 
бэлтгэлтэй байх шаардлагатай. Гэвч энэ нь урьд 
өмнөхөөс илүү хайраар дүүрэн зүрх сэтгэлийг 
шаардах болно. Энэ нь таны зүрх сэтгэлд урьд 
өмнө байснаас илүү их Есүс Христэд итгэх 
итгэлийг шаардах болно. Мөн боломжтой гэж 
бодсоноос тань ч илүү их Ариун Сүнсний нөлөө, 
удирдамж, мөн тайтгарлын төлөө залбирах чадавх 
шаардагдах болно.

Ямар ч насны эр хүн эхчүүдэд юу хэрэгтэйг 
яаж мэдэх вэ гэж та асууж магад. Эдгээр нь зөв 
асуултууд юм. Хүн бүх зүйлийг мэдэж чадахгүй, 
харин Бурханаас ирсэн илчлэлтээс бид зарим 
зүйлийг ойлгож авч болно. Бид мөн ажиглаж 
буй зүйлээ ойлгоход туслах Сүнсийг эрж хайх 
боломжийг олж авснаар бид ихийг ойлгож мэдэж 
болно.

Би гэрлээд 57 жилийн турш Катилин Жонсон 
Айрингийг ажиглан харсаар ирсэн. Тэрээр дөрвөн 
хүү, хоёр охины ээж. Өнөөдрийг хүртэл тэрээр гэр 
бүлийнхээ зуу гаруй гишүүнд, мөн эх хүний зүрх 
сэтгэлдээ өргөж авсан зуу гаруй хүнд эх хүний 
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нөлөөг үзүүлэх дуудлагаа хүлээж авсан байна.

Ерөнхийлөгч Нэлсон эмэгтэй хүний тэнгэрлэг 
зорилгыг, түүний дотор эх байх эрхэм зорилгыг 
бүрэн төгс тодорхойлон, “Эх хүний хувьд, багш 
хүний хувьд эсвэл халамжлагч гэгээнтний хувьд 
эмэгтэй хүн найдвараараа бусдыг төлөвшүүлдэг. 
Бурхантай хамтарснаар эмэгтэй хүний бурханлаг 
үүрэг нь хүмүүсийн амьдралд бас тэдний 
сэтгэл санааг өргөхөд тусалдаг. Энэ бол түүний 
бүтээлтийн хэмжүүр юм”5 хэмээн хэлснийг та нар 
санаж байгаа.

Миний мэдэж байгаагаар, миний эхнэр Катилин, 
Эцэгийн охидодоо өгсөн тэрхүү үүргийг 
үүрсэн. Миний бодлоор, хамгийн чухал хэсэг нь 
“Бурхантай хамтран тэр найдвараараа бусдыг 
төлөвшүүлдэг” гэдэг хэсэг юм. Тэр хүчлээгүй. 
Тэр нөлөөлсөн. Өөрийнхөө итгэл найдварт 
хүрэх загвар түүнд байсан бөгөөд энэ загвараар 
өөрийн хайрласан, халамжилсан, хүн болгосон 
тэдэнд нөлөөлөхийг хичээсэн. Энэ загвар нь Есүс 
Христийн сайн мэдээ байсан бөгөөд үүнийг би 
олон жилийн турш залбирч, ажиглаж байснаар 
харж чадсан.

Бурхантай хамтран гэрээт эмэгтэй болсноор л 
хэчнээн Бурханы агуу бөгөөд сайн охид байсан ч 
тэд өөрсдөд нь зориулан бэлтгэсэн ямар ч байдалд 
мөн ямар ч газарт үйлчилж, үргэлж халамжилж, 

удирдаж мөн тохинуулдаг. Та нар гэрээгээ сахин 
биелүүлдэг охид байж, Түүн рүү буцахдаа 
тэнгэрлэг гэр лүүгээ явах аяллынхаа турш баяр 
баясал олох болно гэдгийг би амлаж байна.

Би Бурхан Эцэг амьд мөн та нарт хайртай гэдгийг 
гэрчилж байна. Тэр залбиралд чинь хариулна. 
Түүний хайрт Хүү нь Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг нэг бүрчлэн бүх 
зүйл дээр нь удирддаг. Ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон бол Түүний амьд бошиглогч. Иосеф 
Смит Нью-Йоркийн Палмирагийн ойн төгөлд 
Бурхан Эцэг, Есүс Христ хоёрыг харж, тэдэнтэй 
ярьсан. Би үүнийг үнэн гэдгийг мэднэ. Есүс Христ 
бол та нарын Аврагч бөгөөд Тэр та нарт хайртай 
гэдгийг би гэрчилж байна. Түүний Цагаатгалаар 
дамжуулан та нар цэвэршүүлэгдэж, өөрсөд дээрээ 
ирэх эрхэм дээд, ариун дуудлагуудад тэнцэж 
чадна. Би үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Бид	хоёр	агуу	зарлигийг	хоёуланг	нь	сахихыг	
хичээх	ёстой.	Ийн	дагахдаа	бид	хууль,	хайр	
хоёрын	хоорондох	торгон	зааг	дээр	алхдаг.

Есүс Христийн сайн 
мэдээн доор нэгдсэн 
миний хайрт эгч нар аа, 
би мөнхийн гэр бүлийн 
тэнгэрээс томилогдсон 
хамгаалагчийн 
хувиар та бүхэнтэй 
мэндчилж байна. 
Ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон: “Энэхүү 
Сүм сэргээгдсэнээр 
гэр бүлүүд бий болж, 
лацдагдан, мөнхөд 

өргөмжлөгдөх боломжтой болсон”1 хэмээн 
бидэнд заасан. Энэхүү сургаал өөрсдийгөө 
лесби, гомо, трансжендер буюу ихэвчлэн ЛГБТ2 
хэмээн нэрлэдэг хүмүүст чухал ач холбогдолтой. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон бас “бие биенээ хайрлахын 
тулд үргэлж санал нийлэх шаардлагагүй”3 болохыг 
бидэнд сануулсан. Гэр бүлийн ярилцлагаараа 
хүүхдүүд, өсвөр үеийнхний асуултад хариулахад 
эдгээр бошиглолын сургаал нэн чухал. Сүмийн 
гэр бүл бүрд шууд болон шууд бус ямар нэгэн 
байдлаар нөлөөлдөг эдгээр асуулт та бүхэнд 
өвөрмөцөөр нөлөөлдөг тул би энд суугаа хүмүүст 
хандан үг хэлэхдээ сүнсний удирдамжийг 
залбиран эрэлхийлсэн билээ.

I.

Би Есүсийн заасан хамгийн агуу хоёр зарлигаас 
эхэлье.

“Чи Бурхан Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун 
ухаанаараа хайрла.

Энэ бол агуу нь бөгөөд анхны тушаал мөн.

Хоёр агуу зарлиг
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ

ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªВËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªВËªÕ

Удаах нь ‘Чи хөршөө өөрийн адил хайрла’ 
гэсэнтэй адил юм.”4

Есүсийн самари хүний тухай хуваалцсан сургаалт 
зүйрлэл нь бүх хүн бидний хөрш гэдгийг заадаг 
тул энэ нь бүх хүнийг хайрла хэмээн бидэнд 
зарлиглаж байгаа хэрэг.5 Гэхдээ энэхүү хоёр 
дахь агуу зарлигийг сахих оргилуун хүслээ нэг 
дэх буюу Бурханаа бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх 
оюун ухаанаараа хайрла гэсэн зарлигийг мартах 
шалтгаан болгож болохгүй. Бид тэр хайраа 
“[Түүний] зарлигуудыг сахиснаар”6 харуулдаг. 
Бурхан биднээс зарлигийг нь сахихыг шаарддаг. 
Учир нь зөвхөн тэрхүү дуулгавартай байдал, 
наманчлалаар дамжуулан бид Түүний оршихуйд 
эргэн очиж, Түүнтэй адил төгс болох боломжтой.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Сүмийн 
залуучуудад хандан хэлсэн үгэндээ бидний 
хэлдгээр “Бурханы хайр болон Түүний хууль 
хоёрын хоорондох салшгүй холбооны”7 тухай 
ярьсан. Өөрсдийгөө ЛГБТ хэмээн нэрлэдэг 
хүмүүсийн асуудлуудад хамгийн их хамаатай 
хуулиуд бол Бурханы гэрлэлтийн тухай болон уг 
хуультай холбоотой ариун явдлын хууль юм. Энэ 
хоёр хууль хоёулаа бидний Тэнгэр дэх Эцэгийн 
хүүхдүүддээ зориулсан авралын төлөвлөгөөнд 
амин чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Ерөнхийлөгч 
Нэлсоны зааснаар “Бурханы хуулиуд биднийг 
гэх Түүний хязгааргүй их хайраас мөн чадавхаа 
бүрэн дүүрэн ашиглаасай хэмээх хүслээс бүрэн 
үүдэлтэй.”8

Ерөнхийлөгч Нэлсон “Олон улс оронд … ижил 
хүйстний гэрлэлтийг хуулиар зөвшөөрөх болсон. 
Сүмийн гишүүдийн хувьд бид иргэний гэрлэлтийн 
хууль зэрэг улс орны хууль журмыг хүндэлдэг. 
Гэхдээ үнэндээ … гэрлэлтийг эхлээд Бурхан 
томилсон! Гэрлэлт нь эрэгтэй, эмэгтэй хоёр хүний 
хооронд байх ёстой хэмээн Түүний тодорхойлж 
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өгсөн хууль өнөөдөр ч хүчинтэй. Бурхан 
гэрлэлтийн талаар өгсөн Өөрийн тодорхойлолтыг 
өөрчлөөгүй” хэмээн заажээ.

Ерөнхийлөгч Нэлсон цааш нь: “Бурхан мөн 
Өөрийн ариун явдлын хуулийг ч өөрчлөөгүй. 
Ариун сүмд ороход тавигддаг шаардлага ч мөн 
өөрчлөгдөөгүй хэвээр”9 гэж хэлсэн.

Ерөнхийлөгч Нэлсон бидэнд “Төлөөлөгчийн 
хувьд гүйцэтгэх ёстой бидний үүрэг бол зөвхөн 
үнэнийг заах явдал юм. Энэ үүрэг [төлөөлөгчдөд] 
тэнгэрлэг хуулийг өөрчлөх эрхийг олгодоггүй”10 
гэж сануулсан. Тиймээс эгч нар аа, Сүмийн 
удирдагчид эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
хоорондох гэрлэлт болон үүнтэй холбоотой ариун 
явдлын хуулийн өвөрмөц ач холбогдлын талаар 
үргэлж заах ёстой.

II.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн ажил бол эцсийн эцэст Бурханы 
хүүхдүүдийг селестиел хаант улсад, тухайлбал 
хамгийн дээд алдар суу, өргөмжлөл буюу мөнх 
амьдралд бэлтгэхтэй холбоотой. Хамгийн дээд 
хувь заяаг зөвхөн мөнхийн гэрлэлтээр олж авах 
боломжтой.11 Мөнх амьдралд эрэгтэй, эмэгтэй 
хүн хамтдаа өөр амьдралыг бүтээх байгалиас 
заяагдсан хүч ордог юм.12 Үүнийг орчин үеийн 
илчлэлтэд “үүрд хийгээд мөнхөд үр удмынх нь 
хувьд үргэлжлэл”13 хэмээн тайлбарласан байдаг.

Ерөнхийлөгч Нэлсон залуучуудад зориулан 
хэлсэн үгэндээ “Бурханы хуулийг сахих нь эцсийн 
өргөмжлөлд хүрэхээр урагш явахад тань таныг 
аюулгүй байлгах болно”14 хэмээн заасан. Энэ нь 
өргөмжлөгдсөн амьдрал болон Тэнгэрлэг Эцэг Эх 
шиг чадавхтайгаар Бурхантай адил болох явдал 
билээ. Бид хайрладаг бүх хүндээ энэхүү хувь 
заяаг хүсдэг. Тийм учраас бид энэхүү хайрандаа 
хөтлөгдөн, хайртай хүмүүст маань хамгийн их аз 
жаргал авчирдаг болохыг мэдэх Бурханы зарлиг, 
төлөвлөгөө, ажлыг өөрчилж болохгүй.

Гэхдээ бидэнд сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн 
авсан, Бурханы гэрлэлт болон ариун явдлын 
хуулинд итгэдэггүй, тэдгээр хуулийг сахидаггүй ч 
хайрладаг олон хүн бий. Тэд яах вэ?

Бид бүгдээрээ Бурханы хүүхэд бөгөөд Тэрээр 
бидэнд баяр баясгаланг өгөхийн тулд биднийг 
бүтээсэн гэдгийг Түүний сургаал харуулдаг.15 
Бурхан мөнх бус амьдралд зориулан нэгэн 
төлөвлөгөө өгсөн бөгөөд уг төлөвлөгөөний дагуу 
бүх хүн Түүний дээдийн дээд адислалуудыг 
эрэлхийлэхээр дуулгавартай байхыг сонгох эсвэл 
алдар суу багатай хаант улсуудын аль нэгэнд орох 
өөр сонголт хийж болно гэдгийг орчин үеийн 
илчлэлтүүд заадаг.16 Бурхан бүх хүүхдээ асар их 
хайрладаг тул тэдгээр доод түвшний хаант улс ч 
гэсэн мөнх бус хүмүүний төсөөлөлд багтахааргүй 
гайхамшигтай байх болно.17 Есүс Христийн 
Цагаатгал энэ бүхнийг боломжтой болгодог ба 
Тэрээр “Эцэгийг алдаршуулж мөн түүний гарын 
бүх ажлыг тэрээр авардаг бөлгөө.”18

III.

Би эхний зарлигийн талаар ярилаа. Хоёр дахь 
зарлигийн талаар юу ярих хэрэгтэй вэ? Бид 
хөршөө хайрлах зарлигийг хэрхэн сахидаг вэ? Бид 
бүх хөршдөө хайраа харуул хэмээн Аврагчийнхаа 
зарлигласны дагуу лесби, гомо, бисексуал, 
трансжендер зэрэг ойлголтыг хүлээн зөвшөөрч, 
үүнийг дагадаг хүмүүсийг хайрлах ёстой гэдгийг 
гишүүддээ ойлгуулахыг эрэлхийлдэг. Тиймээс, 
ижил хүйстний гэрлэлтийг Нэгдсэн Улсад хуулиар 
хүлээн зөвшөөрсний дараа Тэргүүн Зөвлөл 
болон Арван хоёрын Чуулга: “Есүс Христийн 
сайн мэдээ нь хэдий санал нийлэхгүй байсан ч 
бүх хүнд найрсаг, зөв боловсон хандаж, тэднийг 
хайрлахыг бидэнд заадаг билээ. Ижил хүйстний 
гэрлэлтийг зөвшөөрөх шүүхийн шийдвэр эсвэл 
хууль дүрмийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүст 
хүндэтгэлтэй хандах ёстой гэдгийг бид хүлээн 
зөвшөөрч байна”19 хэмээн тунхагласан.

Цаашилбал, бидний шашин шүтлэг, итгэл 
үнэмшлийг дагадаггүй хүмүүсийг бид ямар 
ч тохиолдолд хавчин гадуурхах ёсгүй.20 Ийм 
асуудалтай зарим хүнийг манай гэр бүл, 
тойрог, гадасны зарим гишүүн, удирдагчид үл 
тоомсорлож, хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа нь 
харамсалтай. Бид бүгдээрээ арай илүү эелдэг, 
соёлтой боловсон байхыг хичээх ёстой.
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IV.

Ямар шалтгаантай болохыг мэдэхгүй ч мөнх 
бус амьдралын туршид бидэнд өөр өөр саад 
бэрхшээл тулгардаг. Гэхдээ бид Бурханаас чин 
сэтгэлээсээ тусламж эрэлхийлэх юм бол Тэрээр 
саад бэрхшээлүүдээ даван туулахад бидний 
хүн нэг бүрд тусална гэдгийг мэднэ. Бид зааж 
сургасан хуулиудыг нь зөрчсөний төлөө зовж мөн 
наманчилсны дараа бүгд алдар суугийн хаант 
улсад орох хувь заяатай. Эцсийн бөгөөд сүүлчийн 
шүүлтийг Их Эзэн хийх бөгөөд зөвхөн Түүнд л 
бидний хүн нэг бүрийг шүүхэд шаардагдах мэдлэг, 
мэргэн ухаан, ач ивээл бий.

Харин тэр хүртэл бид хоёр агуу зарлигийг 
хоёуланг сахихыг хичээх ёстой. Ийн дагахын 
тулд бид хууль, хайр хоёрын тэнцвэрийг олох 
буюу зарлигуудыг сахин, гэрээний замаар 
алхаж байхдаа хөршөө хайрлах хэрэгтэй. 
Энэхүү гэрээний зам дээрээ алхах нь биднээс 
юуг дэмжиж, юуг эсэргүүцэх, хэрхэн хайрлаж, 
хүндлэн сонсох мөн зааж сургах вэ гэдэг дээр 
тэнгэрээс сүнсний удирдамж эрэлхийлэхийг 
шаарддаг. Бидний алхаа зарлигуудыг 
өөрчлөхгүйгээр бүрэн дүүрэн ойлгож, хайрлаж 
байгаагаа харуулахыг шаарддаг. Бид алхаж 
байхдаа бэлгийн чиг хандлагадаа эргэлзэж буй 
хүүхдүүдэд бас анхаарал тавих шаардлагатай. 
Гэхдээ хүүхдүүдийн энэхүү эргэлзээ цаг хугацаа 
өнгөрөхөд огцом буурдаг тул хэтэрхий эрт 
ямар нэг нэр өгөх гэсний хэрэггүй.21 Ийнхүү 
алхахдаа бид гэрээний замаас холдуулах зүйлийг 
эсэргүүцэж, Их Эзэний хүмүүсийг замаас нь 
төөрүүлдэг ямар ч хүнийг дэмжих ёсгүй. Энэ 
бүхнийг хийхдээ Бурхан Өөрийнх нь зарлигуудыг 
дагадаг бүх хүнд итгэл найдвар, эцсийн баяр 
баясгалан, адислал өгөхөөр амласан гэдгийг бид 
санах ёстой.

V.

Эцэг, эхчүүд болон бид бүгд хоёр агуу зарлигийг 
заах үүрэгтэй. Энэ үүргийг ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбалл Сүмийн эмэгтэйчүүдэд хандан дараах 
агуу бошиглолд ийн дүрсэлжээ. “Дэлхийн олон 
сайн эмэгтэй Сүмд олноороо татагдан ирэх учраас 
хожмын өдрүүдэд агуу өсөлт хөгжил Сүмд тохиох 

болно. Сүмийн эмэгтэйчүүд өөрсдийн амьдрал 
дахь зөв шударга байдал, санаагаа тодорхой 
илэрхийлдэг чадвараа харуулахын зэрэгцээ 
Сүмийн эмэгтэйчүүд дэлхийн эмэгтэйчүүдээс 
ялгагдах өвөрмөц онцлогтой гэдгээ харуулах 
тусам энэ өсөлт тохиох болно. … Тийн хожмын 
өдрүүдэд Сүмийн өсөлт хөгжилтөд тоогоороо ч 
мөн сүнслэг байдлаараа ч гол түлхэц хүч болох 
хүмүүс нь Сүмийн үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд байх 
болно.”22

Тэрхүү бошиглолын талаар ярихдаа ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон “Ерөнхийлөгч Кимбаллын 
зөгнөн харсан өдөр бол өнөөдөр юм. Түүний 
үзэгдэлд үзсэн эмэгтэйчүүд бол та нар юм”23 
хэмээн тунхагласан. 40 жилийн өмнөх тэрхүү 
бошиглолыг сонссон бид Сүмийн эмэгтэйчүүдийн 
аврах тэр хүмүүсийн дунд дэлхийнхний нэн 
тэргүүнд тавьдаг зүйлс, чөтгөрийн заль мэхийн 
нөлөөнд автсан хайртай найз нөхөд, гэр бүл нь 
байх болно гэдгийг мэдээгүй. Би та нарыг энэхүү 
бошиглолыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө зааж сурган, 
үйлдээсэй хэмээн залбирч, адисалж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Та	Их	Эзэнд	болон	Түүний	санваарын	хүчинд	
итгэх	итгэлээ	хөгжүүлснээр	Их	Эзэний	өгөхөөр	
бэлдсэн	сүнслэг	эрдэнэсийг	ашиглах	чадвар	тань	
өсөн	нэмэгдэнэ.

Гайхамшигтай дуу 
хөгжимд баярлалаа. 
Биднийг “Бурхан минь, 
бошиглогч илгээсэн 
Танд талархъя” хэмээх 
дундын дууллыг 
дуулахаар босож зогсох 
үед надад ер бусын 
хүчтэй хоёр бодол 
орж ирлээ. Нэг нь энэ 
эрин үеийн бошиглогч 
Иосеф Смитийн 
тухай юм. Түүнийг 

гэсэн хайр, хүндлэл минь өдөр ирэх тусам өсөн 
нэмэгддэг. Хоёр дахь бодол нь намайг эхнэр, 
охид, зээ охид, зээнцэр охид руугаа харах үед орж 
ирсэн. Та нарын хүн нэг бүр миний гэр бүлийн нэг 

хэсэг гэдгийг 
хэлмээр 
санагдлаа.

Хэдэн сарын 
өмнө ариун 
сүмийн 
хишиг хүртэх 
ёслолын 
төгсгөлд 
би эхнэр 
Вэндидээ 
“Эгч нар 
ариун сүмд 
байдаг 
сүнслэг 
эрдэнэсээ 
ойлгодог 
байх гэж би 

Сүнслэг эрдэнэс
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 

ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ

найдаж байна” хэмээн хэлж билээ. Эгч нар аа, би 
үргэлж та нарын тухай боддог. Хоёр сарын өмнө 
би Вэндитэй хамт Пеннсильванийн Хармонид 
очихдоо ч бас бодож байсан.
 
Бид тэнд хоёр дахь удаагаа очсон бөгөөд хоёр удаа 
тэр ариун газраар алхаж явахад бидний сэтгэл 
ихэд хөдөлсөн юм. Хармонигийн ойролцоо Иохан 
Баптист Иосеф Смит дээр ирж, Аароны санваарыг 
сэргээжээ.
 

Мөн тэнд 
төлөөлөгч 
Петр, Иаков, 
Иохан 
нар ирж, 
Мелкизедек 
санваарыг 
сэргээсэн.

Хармонид 
бошиглогч 
Мормоны 
Номыг 
орчуулж байх 
үед Эмма 
Хэйл Смит 
нөхрийнхөө 
анхны 
бичээчээр 
үйлчилсэн юм.

Мөн Хармонид Эммад хандсан, Их Эзэний 
тааллыг илэрхийлсэн илчлэлтийг Иосеф хүлээн 
авчээ. Их Эзэн судруудыг тайлбарлах, Сүмд 
ухуулах, Ариун Сүнсийг хүлээн авах, цаг 
заваа “ихийг суралцахад” зориулахыг Эммад 
зааварласан. Мөн Эммад “энэ дэлхийн зүйлсийг 
хойш тавьж, мөн илүү сайн зүйлсийг эрэлхийлж,” 
Бурхантай байгуулсан гэрээнүүдээ сахигтун 
хэмээн зөвлөсөн билээ. Их Эзэн зааварчилгаагаа 



832019 оны 10-ð ñàð

“Энэ бол бүгдэд хандах миний дуу хоолой болой”1 
гэсэн няцаашгүй үгсээр төгсгөжээ.

Энэ газарт болсон бүхэн та нарын амьдралд гүн 
гүнзгий нөлөө үзүүлдэг. Санваарын сэргээлт Их 
Эзэний Эммад өгсөн зөвлөгөөтэй хамт та нарын 
хүн нэг бүрийг удирдаж, адисална. Санваарын 
сэргээлт ямар ч эрэгтэй хүнд чухал байдаг шиг 
эмэгтэй хүний тань хувьд бас чухал болохыг 
ойлгоосой гэж би маш их хүсдэг. Мелкизедек 
санваар сэргээгдсэн учраас гэрээгээ сахигч 
эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс бүгдээрээ “сүмийн 
сүнсний бүх адислалууд[ыг],”2 бидний хэлдгээр 
Их Эзэний Өөрийн хүүхдүүдэд бэлдсэн бүх 
сүнслэг эрдэнэсийг хүлээн авах боломжтой.

Бурхантай гэрээнүүд байгуулж, сахидаг, 
санваарын ёслолуудад зохистой оролцдог эмэгтэй, 
эрэгтэй хүн бүр Бурханы хүч чадлыг шууд хүлээн 
авах боломжтой. Их Эзэний өргөөнд хишиг 
хүртсэн хүмүүс гэрээнийхээ улмаас Бурханы 
санваарын хүчийн бэлгийг тэрхүү хүчийг хэрхэн 
ашиглах тухай мэдлэгийн бэлгийн хамт хүлээн 
авдаг.

Санваарын гэрээнүүдээс нь ирдэг Бурханы 
хүчний хишиг хүртсэн эмэгтэйчүүдэд санваар 
атгагч эрэгтэй хүмүүсийнхтэй адил тэнгэр 
нээлттэй байдаг. Би энэ үнэн та нарын амьдралыг 
өөрчилнө гэдэгт итгэж байгаа учраас энэ нь та 
нарын хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлд шингээсэй гэж 
залбирч байна. Эгч нар аа, та нар гэр бүл, хайртай 
хүмүүстээ туслахын тулд Аврагчийн хүчийг 
байнга ашиглах эрхтэй.

Та “Гайхалтай сонсогдож байна. Гэхдээ би 
үүнийг хэрхэн хийх билээ? Би Аврагчийн хүчийг 
амьдралдаа хэрхэн олж авах вэ?” гэж бодож байж 
магадгүй.

Энэ үйл явцыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан гарын 
авлага гэж байхгүй. Их Эзэний өөрийг тань 
мэдэж, бас хийгээсэй гэсэн зүйлсийг ойлгохыг 
эрэлхийлэх явцад Ариун Сүнс таны хувийн багш 
байх болно. Энэ үйл явц хурдан эсвэл амар хялбар 
биш хэдий ч сүнслэг байдлыг маань эрч хүчээр 
хангадаг. Бурханы хүч буюу санваарын хүчийг 
ойлгохын тулд Сүнстэй хамт хөдөлмөрлөхөөс 
илүү гайхалтай зүйл үгүй.

Өөрсдийн амьдралд Бурханы хүчийг ашиглахын 
тулд Их Эзэний Эммад болон та нарын хүн нэг 
бүрд зааварласан яг тэр зүйлс шаардлагатай 
гэдгийг би та нарт хэлж чадна.

Тиймээс би та нарыг Сургаал ба Гэрээний 25-р 
хэсгийг залбирч, судлан, Ариун Сүнсний та нарт 
заах зүйлсийг олж мэдээсэй гэж урьж байна. 
Өөрт өгөгдсөн хүч чадлыг олж авч, ойлгож, 
ашигласнаар хувийн сүнслэг байдлыг олох хичээл 
зүтгэл тань танд баяр хөөр авчирна.

Энэ хичээл зүтгэл танаас дэлхийн олон зүйлийг 
хойш тавихыг шаардах болно. Заримдаа бид 
дэлхий дээрх зөрчилдөөн, өргөн тархсан уруу 
таталт, хуурамч зарчмуудаас холдох талаар 
зүгээр нэг яриад өнгөрдөг. Гэвч жинхэнээсээ 
ийн үйлдэхийн тулд та амьдралдаа нарийн 
нягт, тогтмол дүн шинжилгээ хийдэг байх 
шаардлагатай. Ингэвэл Ариун Сүнс танд юу 
цаашид шаардлагагүйг, юу танд цаг зав, эрч хүчээ 
зарцуулахад зохистой биш болохыг хэлж өгнө.

Та дэлхийн сатааруулах зүйлсэд анхаарахаа болих 
үед одоо танд чухал мэт байгаа зарим зүйлийн ач 
холбогдол багасаж, гэм хоргүй мэт санагдах дэмий 
зүйлсийг хийхээ болино. Их Эзэнд амьдралаа 
зориулах энэхүү насан туршийн үйл явцыг 
эхлүүлж, цааш үргэлжлүүлснээр таны үзэл бодол, 
мэдрэмж, сүнслэг хүч чадалд гарах өөрчлөлтүүд 
таныг гайхшируулна!

Одоо сэрэмжлүүлэх цөөн үг хэлье. Бурханы 
хүчийг дуудах таны чадварыг үгүйсгэх хүмүүс 
байх болно. Таныг өөртөө эргэлзэхэд хүргэж, зөв 
шударга эмэгтэйн онцгой сүнслэг чадварыг тань 
багасгахыг хүсэх хүмүүс байх болно.

Таныг баптисм хүртэхдээ байгуулсан гэрээгээ, 
эсвэл Их Эзэний өргөө болох ариун сүмд хүлээн 
авсан, хүлээн авах гэж байгаа мэдлэг, хүч чадлын 
агуу чадавхаа ойлгоосой гэж дайсан хүсдэггүй 
нь тодорхой. Ариун сүмд зохистой үйлчилж, 
шүтэн бишрэх бүрдээ Бурханы сүр хүчээр 
зэвсэглэн, таны дээр “захирч байх” Түүний тэнгэр 
элчүүдийн хамт явдаг болохоо таныг ойлгож 
мэдээсэй гэж Сатан үнэхээр хүсдэггүй.3
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Сатан болон түүний үйлчлэгчид таныг өөрт 
байгаа, адислагдаж болох сүнслэг бэлгүүдээ 
ойлгож ухаарахад саад болохыг байнга хичээх 
болно. Харамсалтай нь, зарим саад бэрхшээл өөр 
хүний болчимгүй үйлдлээс үүсдэг. Та нарын хэн 
нэгнийг санваарын удирдагч үл тоомсорлосон юм 
уу танд итгээгүй гэж бодохоор, эсвэл эр нөхөр, 
эцэг, найз гэж бодсон хүмүүс тань дарамтлан 
хүчирхийлж, хуурч мэхэлсэн гэж бодохоор сэтгэл 
минь өвддөг. Та нарын зарим нь гадуурхагдаж, 
үл хүндлэгдэж, буруугаар ойлгогдсонд би маш их 
харамсаж байна. Ийм гэм нүглүүд Бурханы хаант 
улсад орших газаргүй.

Нөгөө талаас, тойрог, гадасны зөвлөлүүдэд 
эмэгтэйчүүдийг оролцуулахыг хичээнгүйлэн 
эрэлхийлдэг санваарын удирдагчдын талаар олж 
мэдэхдээ би баяртай байдаг. Санваарын хамгийн 
чухал үүрэг нь эхнэртээ анхаарал халамж тавих 
явдал гэдгийг нотлон харуулдаг эр нөхрүүдээс би 
урам зориг авдаг.4 Эхнэрийнхээ илчлэлт хүлээн 
авах чадварыг ихэд хүндэлж, түүнийг эрх тэгш 
хамтрагчийнх нь хувьд эрхэмлэн хайрладаг ямар ч 
эрийг би сайшаан магтана.

Үнэнч шударга, эрэлхийлэгч, хишгээ хүртсэн 
хожмын үеийн гэгээнтэн эмэгтэйн сүр жавхлан, 
хүч чадлыг ухаарсан ямар ч эр хүн эхнэрээ өрөөнд 
орж ирэхэд нь босож зогсон хүндэтгэл үзүүлэх 
ёстой мэт санагддагт гайхах хэрэггүй!

Цагийн эхлэлээс эмэгтэй хүмүүс зөвийг буруугаас 
ялгах чадвар буюу ёс суртахууны онцгой 
луужингаар адислагдсаар ирсэн. Энэ бэлэг нь 
гэрээ байгуулж, түүнийгээ сахигчдад илүү ихээр 
өгөгдөж, харин Бурханы зарлигуудыг зориуд үл 
хайхрагчдад багасаж ирдэг юм.

Бурхан эрэгтэй хүмүүсээс зөв бурууг ялгахыг бас 
шаарддаг бөгөөд би үүнээс ямар нэгэн байдлаар 
тэднийг чөлөөлөөгүй гэдгээ нэмж хэлмээр байна. 
Хайрт эгч нар аа, алдаанаас үнэн мөнийг ялгах, 
нийгмийн ёс суртахууныг хамгаалдаг байх та 
нарын чадвар энэ хожмын өдрүүдэд амин чухал 
байна. Бид та нарыг бусдад тийн үйлдэхийг 
заана гэдэгт найддаг. Хэрэв энэ дэлхий дээрх 
эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны зөв шударга 
байдал алдагдвал дэлхий хэзээ ч ахиж сайжрахгүй 
гэдгийг би шулуухан хэлье.

Хожмын үеийн гэгээнтэн бид дэлхийнх биш, 
харин Израилын гэрээт хүмүүс билээ. Бид 
хүмүүсийг Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтэд 
бэлтгэхээр дуудагдсан.

Би эмэгтэйчүүд болон санваарын талаар хэдэн 
зүйлийг нэмж тодруулахыг хүсэж байна. 
Бишоп, гадасны ерөнхийлөгч гэх мэт санваарын 
түлхүүрийг атгагч нэгний удирдлаган доор 
дуудлагад үйлчлэхээр адислагдахад, тухайн 
дуудлагыг хийж гүйцэтгэх санваарын эрх мэдэл 
танд өгөгддөг.

Үүнтэй адил, та ариун сүмд орох бүрдээ 
санваарын ёслолуудыг гүйцэтгэх бүрэн эрхтэй. 
Ариун сүмийн хишиг тань таныг ийн үйлдэхэд 
бэлтгэдэг.

Та хишгээ хүртсэн боловч санваар атгагч эрэгтэй 
хүнтэй гэрлээгүй бөгөөд хэн нэгэн нь танд “Танай 
гэрт санваартан байдаггүй нь харамсалтай” гэж 
хэлбэл энэ нь буруу ташаа гэдгийг ойлгоорой. 
Танай гэр оронд санваар атгагч байхгүй байж 
болно. Гэхдээ та Бурханы ариун сүмд Түүнтэй 
ариун нандин гэрээнүүдийг хүлээн авч мөн 
байгуулсан. Тэдгээр гэрээнээс Түүний санваарын 
хүчний хишиг танд цутган орж ирдэг. Мөн таны 
нөхөр нас барвал та гэр орноо тэргүүлэх болно 
гэдгийг сана.

Зөв шударга, хишгээ хүртсэн хожмын үеийн 
гэгээнтэн эмэгтэйн хувьд та Бурханаас өгөгдсөн 
хүч, эрх мэдлээр ярьж, заадаг. Зөвлөгөө эсвэл 
харилцан ярианы аль алинд, Христийн сургаалыг 
заахад таны дуу хоолой бидэнд хэрэгтэй байна. 
Гэр бүл, тойрог, гадасны зөвлөлүүдэд таны хувь 
нэмэр хэрэгтэй байна. Таны оролцоо нэн чухал 
бөгөөд хэзээ ч энэ нь талаар өнгөрөхгүй!

Хайрт эгч нар аа, таныг бусдад үйлчлэх үед хүч 
чадал тань өсөн нэмэгдэх болно. Таны залбирал, 
мацаг, судар судлахад зориулдаг цаг, ариун сүм 
ба гэр бүлийн түүхийн ажил дахь үйлчлэл танд 
тэнгэрийг нээж өгөх болно.

Санваарын хүчийн талаар өөрийн олж чадах бүх 
үнэнийг залбирч судлахыг би та нараас гуйж 
байна. Та нар Сургаал ба Гэрээний 84, 107-р 
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хэсгүүдийг эхлээд судлаарай. Энэ хэсгүүд та 
нарыг өөр шүлгүүд рүү аваачна. Судар болон өнөө 
үеийн бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн зааврууд 
эдгээр үнэнээр дүүрэн байдаг. Таны ойлголт 
нэмэгдэж, та Их Эзэнд болон Түүний санваарын 
хүчинд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр Түүний 
бэлдсэн энэхүү сүнслэг эрдэнэсийг ашиглах 
чадвар тань өсөн нэмэгдэнэ. Ингэснээр, та нар 
нэгдмэл бөгөөд Их Эзэний ариун сүмд лацдан 
холбогдсон, Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христийг 
хайрлах хайраар дүүрэн мөнхийн гэр бүлийг 
үүсгэхэд илүү сайн тусалж чадах болно.

Нэг нэгэндээ тохинуулах, сайн мэдээг тунхаглах, 
гэгээнтнүүдийг төгөлдөржүүлэх, нас барагсдыг 
гэтэлгэх бидний бүхий л хүч чармайлт ариун 
сүмд нэгдэн холбогддог. Одоо бид дэлхий даяар 
166 ариун сүмтэй болсон ба нэмж олныг барьж 
байгаа.

Та нарын мэдэж байгаачлан, Солт Лэйк ариун сүм, 
Ариун сүмийн талбай, Сүмийн албаны байртай 
залгаа төвийн өөрчлөн шинэчлэх ажил энэ оны 
сүүлээр эхэлнэ. Энэ ариун сүм энэ үед бидэнд 
нөлөөлсний адилаар ирээдүй хойч үед сүнслэгээр 
нөлөөлөхийн тулд хадгалан хамгаалагдаж, 
бэлтгэгдэх ёстой.

Сүм өсөж хөгжихийн хэрээр олон ариун 
сүм шинээр баригдаж, илүү олон гэр бүл 
бүх адислалаас хамгийн агуу нь болох мөнх 
амьдралыг авах боломжтой болно.5 Бид 
ариун сүмийг Сүмийн хамгийн ариун нандин 
газар хэмээн үздэг. Шинэ ариун сүм барих 
төлөвлөгөөгөө танилцуулах бүрд энэ нь бидний 
түүхийн нэг чухал хэсэг болдог билээ. Энэ үдэш 
бидний ярьсанчлан, эгч нар та бүхний оролцоо 
ариун сүмийн ажилд амин чухал бөгөөд та нарын 
хамгийн чухал ач холбогдолтой сүнслэг эрдэнэсээ 

хүлээн авах газар бол ариун сүм юм шүү.

Одоо намайг найман шинэ ариун сүм барих 
төлөвлөгөөг зарлах үед анхааралтай хийгээд 
хүндэтгэл бишрэлтэй сонсоно уу. Хэрэв та нарын 
хувьд онцгой санагдах газарт ариун сүмийг 
зарлах юм бол зүрхэндээ талархан, толгойгоо 
бөхийлгөн залбирахыг зөвлөж байна. Бид дараах 
байршлуудад ариун сүмүүд барих төлөвлөгөөгөө 
танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Сьерра 
Леонын Фритаун, Ютагийн Орем, Папуа Шинэ 
Гвинейн Порт-Морсби, Арканзасын Бэнтонвилл, 
Филиппинийн Баколод, Техасын Макаллэн, 
Гватемалын Кобан, Ютагийн Тэйлорсвилл. 
Баярлалаа, хайрт эгч нар аа. Эдгээр төлөвлөгөөг 
анхааралтай сонсож, хүндэтгэл бишрэлтэй 
байсанд тань бид гүнээ талархаж байна.

Одоо эцэст нь, би та бүхэнд өөрт өгөгдсөн 
санваарын хүчийг ухаарч ойлгон, Их Эзэнд болон 
Түүний хүчинд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр та 
тэрхүү хүчийг өсгөн нэмэгдүүлэх болтугай хэмээх 
адислалыг үлдээмээр байна.

Хайрт эгч нар аа, би та нарыг гүнээ хүндэтгэж, 
талархаж, хайрлаж явдаг гэдгээ илэрхийлье. 
Бурхан амьд гэдгийг би даруухнаар тунхаглаж 
байна. Есүс бол Христ. Энэ бол Түүний Сүм. Би 
үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä
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86

Бурханд	харьяалагдаж,	Түүний	гэрээний	
замаар	нэг	нэгэнтэйгээ	хамт	алхах	нь	гэрээнд	
харьяалагдсанаас	ирэх	адислал	юм.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
Хүүхдийн хэсгийн нэг 
хүүхэд залбирч сурч 
байсан нэг түүх байдаг. 
Тэр хүүхэд “А үсэг, Б 
үсэг … Ё үсгийг өгсөнд 
баярлалаа” гэснээ “Э, 
Ю, Я үсгийн төлөө 
талархаж байна. Хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэг минь, 
1-ийн тоо, 2-ын тоог 
өгсөнд баярлалаа” 

гэж залбирч байлаа. Хүүхдийн хэсгийн багш 
санаа нь зовсон ч тэвчээртэй хүлээж. Нөгөөх 
хүүхэд цааш үргэлжлүүлэн “5-ын тоо, 6-гийн тоог 
өгсөнд баярлалаа. Хүүхдийн хэсгийн багшийг 
өгсөнд баярлалаа. Тэр багш маань миний залбирч 
дуусахыг тэвчээртэй хүлээсэн цорын ганц хүн 
юм” гэж хэлсэн.

Тэнгэрлэг Эцэг хүүхэд бүрийн залбирлыг сонсдог. 
Тэр биднийг ирж итгэн, гэрээ байгуулснаар 
Сүмд нь холбоо хамааралтай болоход цаглашгүй 
хайраар урьж байдаг.

Энэ дэлхий хий хоосон зүйлс, илбэ шид, 
эргэлзээ төөрөгдлөөр дүүрчээ. Олон зүйл түр 
зуурын, хуурамч мэт байдаг. Бид хуурамч баг, 
худал хуурмаг зан, олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслийн таалагдсан, таалагдаагүй тэмдэглэгээг 
хойш тавих үедээ хуурмаг дүр, түрхэн зуурын 
харилцаа, хувийн зуурдын ашиг сонирхлын эрэл 
хайгуулаас илүү дээр зүйлийг хүсэх болно. Утга 
учиртай зүйлсэд хариулт олох арга зам байгаа нь 
талархууштай.

Гэрээнд харьяалагдах нь
ÀÕËÀÃ× ÃÝÐÐÈÒ В.ÃÎÍÃ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ

Бид гэрээ байгуулан, Бурханыг болон эргэн 
тойрны хүмүүсээ хайрлах Бурханы хоёр агуу 
зарлигийг дагахдаа танихгүй хүний юм уу 
гадны зочны хувиар биш, гэртээ байгаа Түүний 
хүүхдийн хувиар ханддаг.1 Логикийн хувьд 
зөрчилдөөнтэй мэт санагдах ч одоо ч үнэн 
хэвээр байгаа эртний нэгэн ойлголт бий. Бид 
гэрээнд харьяалагдах замаар өөрсдийнхөө эгэл 
хүнийг орхисноор эрх чөлөөт, идэвх зүтгэлтэй 
бодит нэгнийг буюу өөрсдийнхөө хамгийн 
сайн мөнхийн хувилбарыг олж2, хамгийн чухал 
харилцаагаа тодорхойлдог. Гэрээнд харьяалагдах 
гэдэг нь бурханлаг байдлын хүчийг бидний 
амьдралд авчирдаг ёслолуудаар дамжуулан 
Бурханд болон нэг нэгэндээ чанд амлалт өгөхийг 
хэлнэ.3 Бид байгаагаараа гэрээ байгуулах үедээ 
байгаагаасаа илүү болдог. Гэрээнд харьяалагдах 
нь бидэнд өөрчлөгдөх орон зай, түүх, чадавхыг 
өгдөг. Энэ нь амь амьдралд болон авралд хүргэх 
итгэлийг төрүүлдэг.4

Тэнгэрлэг гэрээнүүд Бурханыг гэх хайрын мөн 
Бурханаас ирэх хайрын эх үүсвэр тул бие биенээ 
хайрлах хайрын үндэс болдог. Бурхан Тэнгэрлэг 
Эцэг маань биднийг өөрсдөөс маань илүү мэддэг 
мөн хайрладаг. Есүс Христэд итгэх итгэл болон 
хувь хүний өөрчлөлт (наманчлал) нь нигүүлсэл, 
ач ивээл, өршөөл авчирдаг. Эдгээр нь мөнх бус 
амьдралдаа өвчин зовлон, ганцаардал, шударга 
бус явдалтай тулгарах үед биднийг тайтгаруулдаг. 
Тэнгэрлэг Эцэг маань Бурхан учраас биднийг 
Өөрийнх нь хамгийн агуу бэлэг болох баяр 
баясал, мөнх амьдралыг хүлээн аваасай хэмээн 
хүсдэг.5

Бидний Бурхан бол гэрээний Бурхан юм. 
Тэрээр мөн чанарынхаа дагуу “гэрээг сахьж, 
мөн нигүүлслийг үзүүлдэг.”6 “Цаг хугацаа 
үргэлжлэн байхад, эсвээс газар дэлхий оршсоор 
байхад, эсвээс үүний гадаргуу дээр аврагдаж 
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суулгах бөөр олдоосой гэж залбирч, мацаг барьж 
байв. Амийг нь аврах бөөр олдсоныг дуулаад, 
эхнэр нь “Тэр хүний гэр бүл сайн байгаасай” гэж 
чимээгүйхэн хэлсэн. Гэрээнд харьяалагдах гэдэг 
нь төлөөлөгч Паулын хэлснээр, “бидний хэн хэн 
нь нөгөөгийнхөө, би та нарын, та нар миний 
итгэлээр хамтдаа зоригжих”13 явдлыг хэлдэг.

Амьдралынхаа замд бид Бурханд итгэх итгэлээ 
гээж магадгүй ч Бурхан хэзээ ч бидэнд итгэх 
итгэлээ гээхгүй. Өөр үгээр бол, Түүний үүдний 
гэрэл үргэлж асаалттай хэвээр. Тэрээр замыг нь 
заах гэрээнүүд рүү ирэхэд, буцаж ирэхэд биднийг 
урьж байдаг. Тэрээр биднийг “холоос хараад,”14 
бүр тэврэн авахад ч бэлэн хүлээж байдаг. Бид 
олж авсан туршлагынхаа хэв загвар, гол шугам, 
холбогдсон цэгүүдийг итгэлийн нүдээр харах 
үедээ, ялангуяа бэрхшээлтэй, гунигтай, зовлонтой 
үедээ, түүнчлэн баяр баясгалантай үедээ Түүний 
нигүүлсэл, тусламж дэмжлэг байсныг харж 
чаддаг. Бид ойр ойрхон унаж, бүтэлгүйтсэн ч 
гэсэн Түүн рүү зүтгэсээр байх юм бол Тэрээр 
бидэнд алхам алхмаар туслах болно.

Хоёрдугаарт, Мормоны Ном бол бидний гэрээнд 
харьяалагдсаны гарт баригдах нотолгоо юм. 
Мөн Мормоны Ном нь шинэ гэрээ хэмээн 
бошиглогдсон, Бурханы хүүхдүүдийг цуглуулах 
амлагдсан зэмсэг билээ.15 Бид Мормоны Номыг 
бие даан эсвэл бусадтай чимээгүйхэн эсвэл хамт 
чанга унших үедээ Бурханаас “Христэд итгэлтэй 
байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр 
асууж,” Мормоны Ном үнэн гэсэн Бурханы 
баталгааг Ариун Сүнсний хүчээр хүлээн авч 
чадна.16 Энэ нь Есүс Христ бол бидний Аврагч, 
Иосеф Смит бол Сэргээлтийн бошиглогч, Их 
Эзэний Сүмийг Өөрийнх нь нэрээр буюу Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 
гэж нэрлэсэн гэдэг баталгааг багтаадаг.17

Мормоны Ном Лихайн үр удам болох 
“бошиглогчдын хүүхдүүд”18 та нарт эртний 
болон өнөө үеийн гэрээгээр дамжуулан ярьдаг. Та 
нарын эцэг өвгөд үр удам нь болох та нарыг газар 
шорооноос хашхирах мэт дуу хоолойг нь танина 
гэсэн Мормоны Ном дахь гэрээт амлалтыг хүлээн 
авсан.19 Унших үед тань сонсогддог тэрхүү дуу 
хоолой та нарыг “гэрээний хүүхдүүд”20 гэдгийг 
мөн Есүс бол та нарын Сайн Хоньчин гэдгийг 

болох ганцхан боловч хүн байхад”7 Түүний 
гэрээ оршсоор байх болно. Бид энэ амьдралдаа 
тодорхой бус байдал, эргэлзээ дунд тэнүүчлэн 
явах учиргүй. Харин “үхлийн хүлээснээс илүү 
хүчтэй”8 үнэ цэн бүхий гэрээт харилцаанд баясах 
ёстой.

Бурханы ёслол, гэрээнүүд бүх хүнд адил 
тэгш шаардагддаг ба хувь хүн бүрд хувьчлан 
гүйцэтгэгддэг. Бурханы шударга ёсонд газар 
бүрийн бүх насны бүх хүн авралын ёслолуудыг 
хүлээн авах боломжтой. Хувь хүн санал болгосон 
ёслолуудыг хүлээн авах эсэхээ өөрөө сонгосноор 
сонгох эрх хэрэгждэг. Бурханы ёслолууд бол 
Түүний гэрээний зам дээрх замын тэмдэг мөн. 
Бид Бурханы хүүхдүүдээ гэртээ буцаан авчрах 
төлөвлөгөөг гэтэлгэлийн төлөвлөгөө, авралын 
төлөвлөгөө, аз жаргалын төлөвлөгөө гэж нэрлэдэг. 
Есүс Христ “төгс цагаатгалыг хийсэн”9 учраас бид 
гэтэлгэгдэж, аврагдаж, селестиел аз жаргалд хүрэх 
боломжтой болсон.

Бурханд харьяалагдаж, Түүний гэрээний 
замаар нэг нэгэнтэйгээ хамт алхах нь гэрээнд 
харьяалагдсанаас ирэх адислал юм.

Нэгдүгээрт, гэрээнд харьяалагдах нь “шинэ 
гэрээний зууч”10 болох Есүс Христэд төвлөрдөг. 
Бид “Эцэгийн гэрээн дэх Христ[ээр] … 
ариусгагдсан”11 үед бүх зүйл бидний сайн сайхны 
төлөө хамтдаа ажиллах болно. Эцсийг хүртэл 
итгэлтэй хэвээр үлдсэн хүмүүст бүхий л сайн 
сайхан, амлагдсан адислал ирдэг. “Бурханы 
зарлигуудыг дагадаг тэдний … баярт байдал” нь 
“биеийн мөн сүнсний аль алинд нь адислагдаж,” 
“Бурхантай хамт хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын 
байдалд орших”12 явдал юм.

Бид гэрээгээ дээдлэн амьдарснаар зарим үед 
тэнгэр элчүүдийн оршихуйд байгаагаа мэдэрч 
болно. Мөн бид хөшигний наад, цаад хоёр 
талаас биднийг хайрлаж, адисалдаг хайртай 
хүмүүсийнхээ хайр хамгааллыг мэдэрнэ.

Саяхан Гонг эгч бид хоёр гэрээнд харьяалагдахын 
хамгийн гайхамшигтай жишээг эмнэлгийн 
нэгэн өрөөнд олж харсан. Нэгэн залуу аавд 
бөөр яаралтай шилжүүлэн суулгах шаардлага 
тулгарчээ. Гэр бүлийнхэн нь уйлж, шилжүүлэн 
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гэрчилдэг.

Мормоны Ном биднийг нэг бүрчлэн, Алмагийн 
үгээр “тэр өөрийн Сүнсийг [бидэн] дээр илүү 
элбэгээр юүлж болохын тулд, түүнд үйлчилж мөн 
түүний зарлигуудыг дагана хэмээн [Их Эзэнтэй] 
гэрээ”21 байгуулахад урьдаг. Бид илүү дээр 
болж өөрчлөгдөхийг, өөрөөр хэлбэл нэгэн хүний 
хэлснээр “зовлонт байхаа больж, аз жаргалтай 
байхыг” хүсэх үедээ удирдамж чиглүүлэг, тусламж 
дэмжлэг, хүч чадал хүлээн авах чадвартай 
болдог. Бид гэрээгээр дамжуулан Бурханд болон 
үнэнч итгэгчдийн бүлэгт харьяалагдахаар ирж, 
Христийн сургаалд амлагдсан адислалыг хүртэж 
чадна.22

Түүний бүх хүүхдийг адислах сэргээгдсэн 
санваарын эрх мэдэл нь гэрээнд харьяалагдахын 
гурав дахь бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэ эрин үед 
Иохан Баптист, төлөөлөгч Петр, Иаков, Иохан 
нар Бурханы санваарын эрх мэдлийг сэргээхээр 
алдар суут элчийн хувиар Бурханаас илгээгдсэн.23 

Бурханы санваар болон ёслолууд дэлхий дээрх 
харилцааг илүү утга учиртай болгодог ба гэрээт 
харилцааг тэнгэрт хүчинтэй болгодог.24

Санваар нь төрөхөөс үхэх хүртэл буюу нярайн 
нэрээс авахуулаад булшийг хүртэл адислах 
хүчтэй. Санваарын адислалууд эдгээж, 
тайтгаруулж, зөвлөдөг. Хүүдээ уурласан аав 
хайраар дүүрэн санваарын адислалыг хүүдээ 
өгөх үедээ уучлалаас ирэх хайрыг мэдэрчээ. Гэр 
бүлээсээ ганцаархнаа Сүмийн гишүүн, залуухан 
бүсгүй сүнсээр өдөөгдсөн санваарын адислалыг 
авах хүртлээ өөрийг нь хайрлах Бурханы хайрыг 
мэдэхгүй явжээ. Дэлхий даяарх эрхэм хүндэт 
патриархууд патриархын адислал өгөхөөр 
өөрсдийгөө сүнслэгээр бэлтгэдэг. Патриарх та 
нарын толгой дээр гараа тавих үедээ та нарыг 
гэх Бурханы хайрыг мэдэрч мөн илэрхийлдэг. 
Тэрээр та нарыг Израилын угсааны аль овгийн 
удам болохыг хэлж өгдөг. Мөн Их Эзэнээс ирэх 
адислалуудыг илэрхийлдэг. Аавыг нь патриархын 
адислал өгөх өдрүүдэд хүүхдүүдтэйгээ хэрхэн 
Сүнсийг хамтдаа урьдаг тухайгаа бусдад санаа 
тавьдаг жирийн нэгэн патриархын эхнэр надад 
хэлж билээ.

Эцэст нь хэлэхэд, гэрээнд харьяалагдсанаар ирэх 

адислалууд нь бид Их Эзэний бошиглогчийг 
дагаж, гэрлэлт зэргийг оролцуулан гэрээний дагуу 
баяртай амьдрах үед ирдэг. Бид хань ижил, гэр 
бүлээ өөрөөсөө илүүтэй аз жаргалтай байлгахыг 
өдөр бүр сонгосноор уг гэрээн дэх гэрлэлт ариун 
нандин, мөнхийн болдог. “Би” нь “бид” болсноор 
бид хамтдаа өсөж хөгждөг. Бид хамтдаа хөгширч, 
хамтдаа залууждаг. Бид амьдралынхаа туршид 
өөрсдийгөө умартан, бие биенээ адисалснаар 
мөрөөдөл, баяр баясал маань энэ амьдралд болон 
мөнхөд ариусгагдаж байгааг олж хардаг.

Хэдийгээр бид өөр өөр нөхцөл байдалтай тулгарах 
хэдий ч чадах бүхнээ хамгийн сайнаараа хийж 
мөн бүх замынхаа турш Их Эзэний тусламжийг 
чин сэтгэлээсээ хүсэж, эрэлхийлэх үед Тэрээр 
Өөрийн цаг хугацаанд Өөрийн арга замаар мөн 
Ариун Сүнсээрээ биднийг удирдан чиглүүлэх 
болно.25 Гэрлэлтийн гэрээнүүд нь гэрээ байгуулж 
буй хүмүүсийн чөлөөт сонголтоор хүчинтэй 
болдог. Энэ нь сонгох эрхийг хүндэтгэх Бурханы 
болон бидний хүндэтгэлийг сануулагч мөн 
Түүний тусламжийг хамтдаа эрэлхийлэх үед ирэх 
адислал болдог.

Үе удмаараа гэрээнд харьяалагдахын үр жимс 
гэр оронд мөн зүрх сэтгэлд мэдрэгддэг. Үүнийг 
хувийн туршлагаараа харуулахыг минь зөвшөөрнө 
үү.

Гонг эгч бид хоёр бие биедээ дурлаж, гэрлэхийг 
хүсэж байхдаа сонгох эрх, шийдвэрийн талаар 
ойлгож мэдсэн юм. Хэсэг хугацаанд бид хоёр өөр 
тивийн хоёр өөр улсад амьдарч байв. Иймээс л 
би өөрийгөө олон улсын харилцаагаар докторын 
зэрэг хамгаалсан гэж шулуухан хэлж чаддаг.

Би “Тэнгэрлэг Эцэг минь, би Сюзантай гэрлэх нь 
зөв үү?” гэж асуухдаа амар амгаланг мэдэрсэн. 
Гэхдээ “Тэнгэрлэг Эцэг минь, би Сюзанд хайртай, 
түүнтэй гэрлэмээр байна. Би чадах чинээгээрээ 
хамгийн сайн нөхөр, эцэг байх болно гэж амлаж 
байна” гэж чин сэтгэлээсээ залбирч сурсан 
үед буюу намайг үйлдэл хийж, хамгийн сайн 
шийдвэрээ гаргах тэр үед л надад хамгийн хүчтэй 
сүнслэг баталгаа ирсэн.

Одоо манай Гонг, Линдзигийн FamilySearch дэх 
гэр бүлийн мод, түүх, зургууд олон үе удмын 
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гэрээнд харьяалагдсан 
амьдралын 
туршлагаар 
дамжуулан олж нээн 
мөн холбогдоход 
бидэнд тусалж 
байна.26 Бидний хувьд 
эрхэм хүндэт өвөг 
дээдсийнхээ зарим 
нэгийг би дурдъя.
Нэг өдөр гурван 
гэрлэх санал авч 
байсан элэнц 
эмээ Алис Блауэр 
Бангэртэр маань 
цөцгий машиндангаа 
нэхмэлийн ажлаа 
хийж, ном уншихын 
тулд цөцгийний 
машинаа гишгүүртэй 
болгож өгөхийг 
нөхрөөсөө хүсжээ.
 
Элэнц өвөө Лой Кюй 
Чар маань хүүхдүүдээ 
үүрээд, гэрийнхээ 
хэдэн эд зүйлийг 
илжгэндээ ачаад, 
Хавайн Биг айландын 
галт уулын нутгийг 
хөндлөн туулсан юм. 
Чарын гэр бүлийн 
үе дамжсан итгэл 
үнэмшил, золиос 
өнөөдөр ч гэр бүлийг 
маань адисалдаг.
 
Нөхөр, ууган хүү хоёр 
нь хэдхэн хоногийн 
зайтай гэнэт нас 
барах үед Грам Мэри 
Алис Пауэлл Линдзи 
таван нялх хүүхэдтэй 
үлджээ. 47 жил 
бэлэвсэн амьдарсан 

Грам орон нутгийн удирдагчид, гишүүдийн 
үйлчлэлийн хайр дэмжлэгээр гэр бүлээ өсгөжээ. 
Энэ олон жилийн турш Грам хэрэв Их Эзэн өөрт 
нь тусалбал хэзээ ч гомдоллохгүй гэж Түүнд 

амласан аж. Их Эзэн түүнд тусалсан ба тэр хэзээ ч 
гомдоллоогүй юм.

Ах, эгч нар аа, Ариун Сүнсний гэрчилснээр, 
сайн хийгээд мөнхийн бүх зүйл Бурхан бидний 
Мөнхийн Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христийн болон 
Түүний Цагаатгалын бодит байдал дээр төвлөрдөг. 
Бидний Их Эзэн Есүс Христ бол шинэ гэрээний 
Зуучлагч. Есүс Христийг гэрчлэх нь Мормоны 
Номын гэрээний зорилго мөн.27 Бурханы 
сэргээгдсэн санваарын эрх мэдэл тангараг, 
гэрээгээр дамжуулан Бурханы бүхий л хүүхдийг 
гэрээн дэх гэрлэлтээр төдийгүй үе удам, хувь 
хүний адислалаар адислах зорилготой.

Аврагч маань “Би бол Альфа ба Омега, Их Эзэн 
Христ бөлгөө; тийм ээ, бүр би бол эхлэл ба 
төгсгөл, дэлхийн Гэтэлгэгч тэрбээр бөлгөө”28 
хэмээн тунхагласан.

Тэрээр гэрээнд харьяалагдах бүхий л тал дээр 
маань, эхнээс эцсийг хүртэл бидэнтэй хамт байдаг. 
Би үүнийг Есүс Христийн ариун нандин нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Өөрт	нь	хандахыг	мөн	бидний	болон	бидний	
эргэн	тойрны	хүмүүсийн	амьдралыг	адислахаар	
хүлээж	буй	хайрт	Тэнгэрлэг	Эцэг	бидэнд	бий.

Миний дуртай 
Хүүхдийн хэсгийн дуу 
ингэж эхэлдэг.

Би Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийнх.

Би Бурханы хүүхэд.
Би Түүний замыг
итгэлтэй дагана.

Аврагч Есүс Христэд би итгэдэг.1

Бидний итгэдэг үнэнийг ямар энгийн бөгөөд 
сайхан илэрхийлсэн байна вэ!

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүдийн хувьд бид хэн гэдгээ мэднэ. 
Бурхан бол бидний сүнсний Эцэг гэдгийг мэднэ. 
Бид … Түүний хүүхдүүд бөгөөд Тэр бидэнд 
хайртай. Бид газар дэлхийд [ирэхээсээ] өмнө 
[Түүнтэй хамт тэнгэрт амьдарч] байсан.”

Бид Бурханы төлөвлөгөөг мэднэ. Төлөвлөгөөгөө 
танилцуулахад нь бид Түүнтэй хамт байсан. 
Бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн “бүхий л зорилго—
Түүний ажил болон Түүний алдар суу нь Түүний 
бүх адислалыг эдлэхийг хүн нэг бүрд боломжтой 
болгох явдал мөн. Тэрээр … Өөрийн зорилгыг 
хэрэгжүүлэхийн тулд төгс төлөвлөгөөгөөр 
хангасан. Бид дэлхийд ирэхээсээ өмнө Түүний 
аз жаргалын, … гэтлэлийн болон … авралын 
төлөвлөгөөг ойлгож, хүлээн зөвшөөрсөн.

Сайн мэдээ хуваалцахаас 
баяр баясгалан олох нь

КÐÈÑÒÈÍÀ Á.ФÐÀÍКÎ
Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÕÝÑÃÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ

Есүс Христ бол Бурханы төлөвлөгөөн дэх төв 
юм. Есүс Христ Өөрийн Цагаатгалаар дамжуулан 
Эцэгийнхээ зорилгыг хэрэгжүүлж, үхэшгүй 
байдал болоод өргөмжлөлийг эдлэх явдлыг хүн 
нэг бүрд боломжтой болгосон. Сатан буюу чөтгөр 
Бурханы төлөвлөгөөний дайсан бөгөөд эхлэлээс 
ийм байсаар ирсэн.

Сонголт эсвэл сонгох чадвар нь Бурханы 
хүүхдүүддээ өгсөн агуу бэлгүүдийн нэг юм. … 
Бид Есүс Христийг дагах уу, эсвэл Сатаныг дагах 
уу гэдгээ сонгох ёстой.”2

Энэ бол бидний бусадтай хуваалцаж чадах энгийн 
үнэн билээ.

Ээж минь нээлттэй яриа өрнүүлж, боломжийг олж 
харж чадсанаар эдгээр энгийн үнэнийг хэрхэн 
хуваалцсан түүхийг би ярья.

Олон жилийн өмнө ээж Аргентин руу ахынд 
зочлохоор буцах болов. Ээж минь онгоцоор 
нисэх туйлын дургүй байсан тул хөвгүүдийн 
маань нэгнээс тайвшрал, хамгаалалтын адислал 

авахыг хүссэн 
юм. Хүү минь 
эмээгээ адислахдаа 
сургаалыг олохыг 
хичээж байгаа олон 
хүний зүрх сэтгэлд 
хүрэхэд туслах 
Ариун Сүнсний 
онцгой удирдамжаар 
мөн адислав.
 
Солт Лэйк Ситигийн 
нисэх онгоцны 
буудал дээр ээж, 
ах хоёр маань гэр 
бүлтэйгээ цанаар 
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гулгаад буцаж байсан долоон настай охинтой 
таарсан юм. Эцэг эх нь охиноо манай ээж, ах 
хоёртой удаан ярилцаж байгааг анзаараад, 
тэдэнтэй нэгдэхээр шийджээ. Тэд өөрсдийгөө 
Эдуардо, Мариа Сузана, Жиада Пол гэж 
танилцуулав. Тэр сайхан гэр бүлтэй энгийн 
бөгөөд халуун дулаан харилцаа үүссэн байлаа

Тэдний хэн хэн нь Аргентины Буэнос Айрес руу 
нэг нислэгээр явах гэж байгаадаа баяртай байв. 
Ярилцаж байхдаа ээж минь тэр гэр бүлийг Есүс 
Христийн сэргээгдсэн Сүмийн талаар өмнө хэзээ 
ч сонсож байгаагүйг олж мэджээ.

Сузанагийн асуусан эхний асуултуудын нэг нь “Та 
надад дээрээ алтан хөшөөтэй музейн талаар ярьж 
өгөөч?” гэсэн гуйлт байв.

Тэр сайхан барилга бол музей биш, харин Их 
Эзэний ариун сүм бөгөөд бид хэзээ нэгэн өдөр 
Бурхантай хамт амьдрахын тулд тэр газарт 
Түүнтэй гэрээ байгуулдаг хэмээн ээж минь 
тэдэнд тайлбарлав. Сузана Солт Лэйк явахаасаа 
өмнө сэтгэл санаагаа хүчирхэгжүүлэх ямар нэгэн 
зүйлийн төлөө залбирсан гэдгээ ээжид минь 
хэлжээ.

Нислэгийн үеэр ээж минь түүнтэй сайн мэдээний 
талаарх энгийн боловч хүчирхэг гэрчлэлээ 
хуваалцаад, төрөлх хотдоо очсоныхоо дараа 
номлогчидтой уулзахыг түүнээс хүссэн аж. “Би 
тэднийг яаж олох вэ?” гэж Сузанаг асуухад ээж 
минь: “Тэднийг танихад их амархан. Цагаан 
цамцтай, зангиа зүүсэн хоёр залуу эрэгтэй эсвэл 
сайхан хувцасласан хоёр залуу эмэгтэй өөр 
өөрсдийн нэртэй, ‘Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм’ гэсэн нэрийн тэмдэг байнга 
зүүгээд явж байвал тэд номлогчид” гэж хэлжээ.

Буэнос Айресын нисэх онгоцны буудал дээр гэр 
бүлүүд утасны дугаараа солилцон, бие биедээ 
баяртай гэж хэлээд салсан юм. Одоо миний сайн 
найз болсон Сузана тэр өдөр ээжээс минь салж 
явах гэж байгаадаа маш гунигтай байснаа надад 
олон удаа хэлж байв. “Ээж чинь гэрэлтэж байсан. 
Би яаж тайлбарлахаа мэдэхгүй ч түүний гэрэлтсэн 
царай төрхнөөс би холдмооргүй санагдсан” гэж 
тэр хэлж билээ.

Сузана төрөлх хотдоо очмогцоо охин Жиадатайгаа 
цуг хэдэн гудмын цаана амьдардаг ээж дээрээ 
очоод, тэр тухай хуваалцахаар гарчээ. Машинаар 
явах замдаа ээжийн минь дүрслэн хэлж байсан 
хоёр залуу гудамжаар алхаж явахыг тэр харжээ. 
Тэр машинаа гудамжны голд зогсоогоод, бууж, 
“Та нар Есүс Христийн Сүмийнх мөн үү?” гэж 
асууж.

Тэд ч “Тийм ээ” гэж хариулжээ.

“Номлогчид уу?” гэж асуухад нь нэгэн дуугаар 
“Тийм ээ, бид мөн байна” гэж тэд хариулах нь тэр!

Тэрээр шууд “Машинд суучих, та хоёр манайд 
очиж надад заах хэрэгтэй байна” гэж хэлжээ.
 

Үүнээс хойш хоёр сарын дараа Мариа Сузана 
баптисм хүртэв. Харин түүний охин Жиада 
есөн нас хүрээд, мөн баптисм хүртсэн юм. Бид 
Эдуардод үргэлжлүүлэн заасаар байгаа бөгөөд 
түүнийг байгаагаар нь л хайрладаг.

Энэ явдлаас хойш Сузана миний мэдэх хамгийн 
агуу номлогчдын нэг болсон. Тэр яг л Мозаяагийн 
хөвгүүд шиг олон бодгалийг Христэд авчирсан.

Нэг удаа ярилцаад сууж байхдаа би түүнээс 
“Чиний нууц юу вэ? Чи сайн мэдээг бусадтай яаж 
хуваалцдаг вэ?” гэж асуусан юм.

Тэрээр надад “Энэ бол маш энгийн. Өдөр бүр би 
гэрээсээ гарахын өмнө амьдралд нь сайн мэдээ 
хэрэгтэй хэн нэгэн рүү намайг чиглүүлэхийг 
хүсэн, Тэнгэрлэг Эцэгт залбирдаг. Заримдаа би 
бусдад өгөх Мормоны Ном эсвэл номлогчдоос 
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авсан дамжуулах зурагт карт авч гардаг. Тэгээд 
хэн нэгэнтэй ярихдаа зүгээр л Сүмийн талаар 
өмнө нь сонсож байсан эсэхийг асуудаг.

Заримдаа би галт тэрэг хүлээх зуураа зүгээр л 
инээмсэглэдэг. Нэг өдөр нэг хүн намайг хараад, 
‘Чи яагаад инээмсэглээд байгаа юм бэ?’ гэж надаас 
асуусан л даа. Үүнд би бага зэрэг цочсон.

Хариуд нь би ‘Аз жаргалтай байгаа учраас инээж 
байна’ гэж хариулж билээ.

Тэгэхэд тэр хүн ‘Та юунаас болж тийм аз 
жаргалтай байгаа юм бэ?’ гэхэд нь

‘Би бол Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн. Энэ нь намайг 
аз жаргалтай болгодог. Та энэ сүмийн талаар 
сонссон уу?’ гэж асуусан” хэмээн хэлсэн юм.

Харин түүнийг үгүй гэхэд нь тэр авч явсан зурагт 
картаа өгөөд, ирэх ням гарагт Сүмд ирэхийг урив. 
Дараагийн ням гарагт түүнийг сүмд ирэхэд нь 
Сузана угтан авчээ.

Ахлагч Даллин Х.Өүкс заахдаа

“Сайн мэдээг хуваалцахад туслахын тулд 
гишүүдийн хийж чадах гурван зүйл байдаг.

Нэгд, бид бүгд авралын ажлын энэ амин чухал 
хэсэгт туслах хүсэлтэй болохын төлөө залбирч 
чадна.

Хоёрт, бид зарлигуудыг сахиж чадна. … Итгэлтэй 
гишүүд үргэлж Аврагчийн Сүнстэй … хамт 
байдаг бөгөөд Есүс Христийн сэргээгдсэн 
сайн мэдээг хуваалцах агуу ажилд оролцохыг 
эрэлхийлэхдээ Сүнсээр удирдуулдаг.

Гуравт, бид сайн мэдээг … бусадтай хуваалцахын 
тулд … юу хийж чадах талаараа удирдамж хүсэн 
[мөн] хүлээн авсан өдөөлтийнхөө дагуу үйлдэхээ 
амлан, залбирч чадна”3 гэжээ.

Ах, эгч нар аа, өсвөр үеийнхэн мөн хүүхдүүд ээ, 
бид миний найз Сузана шиг байж, сайн мэдээг 
бусадтай хуваалцаж чадах уу? Бид өөр шашин 
шүтлэгтэй найз нөхдөө ням гарагт хамт сүмд 

явахад урьж чадах уу? Эсвэл Мормоны Номын 
нэг нэг хувийг хамаатандаа эсвэл найздаа өгч 
чадах уу? Бид бусдад FamilySearch дээрээс өвөг 
дээдсээ олоход нь тусалж эсвэл Ирээд, Намайг 
Дага номоос долоо хоногийн турш ойлгосон 
зүйлсээ бусадтай хуваалцаж чадах уу? Бид 
Аврагч Есүс Христтэй хэрхэн илүү адил болж, 
бидний амьдралд баяр баясгаланг авчирдаг 
зүйлсээ хэрхэн бусадтай хуваалцаж болох вэ? 
Энэ бүх асуултын хариулт нь “тийм” юм. Бид 
үүнийг хийж чадна!

Судруудад “Есүс Христийн Сүмийн гишүүд 
‘хүмүүний бодгалиудын авралын төлөө түүний 
талбайд хөдөлмөрлөхийн тулд илгээгдсэн юм’ 
(Сургаал ба Гэрээ 138:56). Авралын энэ ажилд 
гишүүдийн номлолын ажил, хөрвөгчдийг болон 
идэвх султай гишүүдийг идэвхжүүлэх, ариун 
сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил, сайн 
мэдээг заах зэрэг орно”4 гэснийг бид уншдаг.

Хайрт найзууд аа, Израилыг цуглуулахад нь Их 
Эзэнд бид хэрэгтэй байна. Сургаал ба Гэрээнд 
Тэрээр: “Мөн та нар юу хэлэхээ урьдаас бүү 
бод; харин амьдралын үгсийг оюундаа ямагт 
нөөцөл, мөн хүн болгонд хэмжигдэх тэрхүү 
хэсэг нь яг тэр цагт та нарт өгөгдөх болно”5 
хэмээн айлдсан.

Түүнчлэн Тэрээр:

“Мөн, хэрэв та нар энэ хүмүүст наманчлалыг 
тунхаглахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд 
хөдөлмөрлөж мөн зөвхөн нэг бодгалийг надад 
авчрах аваас, миний Эцэгийн хаант улсад түүнтэй 
хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ!

Мөн эдүгээ, хэрэв миний Эцэгийн хаант улсад 
надад авчирсан нэг бодгальтай хамт та нар 
агуу баяр хөөртэй байх аваас, хэрэв та нар 
олон бодгалийг надад авчрах юм бол та нарын 
баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ!”6 хэмээн 
амласан.

Хэлсэн үгийнхээ эхэнд хуваалцсан Хүүхдийн дуу 
дараах гайхалтай үгсээр төгсдөг:

Аврагч Есүс Христэд би итгэдэг.
Түүний нэрийг авч,
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Би зөв бүхнийг хийнэ.
Түүнийг үргэлж сонсч,
Би үнэнийг тунхаглана.7

Эдгээр үг үнэн. Биднийг Өөрт нь хандахыг мөн 
бидний болон бидний эргэн тойрны хүмүүсийн 
амьдралыг адислахаар хүлээж буй хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд бий гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бидэнд ах, эгч, дүүсээ Христэд авчрах 
хүсэл эрмэлзэл байх болтугай хэмээн би залбирч 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Аврагч	биднийг	тав	тух,	аюулгүй	байдлаа	
орхин,	шавь	байх	аялалд	Түүнтэй	нэгдэхэд	өдөр	
бүр	урьдаг.

Õоббитуудын тухай

Олон жилийн өмнө 
бичигдсэн бидний 
дуртай, хүүхдийн уран 
зөгнөлт зохиол “Газар 
доорх нүхэнд нэгэн 
хоббит амьдардаг 
байжээ”1 гэсэн 
өгүүлбэрээр эхэлдэг.

Билбо Баггинсын түүх 
бол адал явдалт, агуу 

том шагнал амласан буюу хамгийн гайхалтай 
боломжийг танилцуулсан, хамгийн энгийн, онц 
гойд зүйлгүй хоббитод тохиолдсон түүх юм.

Гол асуудал нь өөрийгөө хамгийн их хүндэтгэдэг 
хоббитууд адал явдлыг огт тоодоггүй байв. 
Тэдний амьдралд тав тухтай байдал хамгийн 
чухал. Тэд хоол олж чадаж л байвал өдөрт зургаан 
удаа хооллохыг таашаадаг бөгөөд ногооныхоо 
талбайд ажиллаж, зочинтойгоо үлгэр домог, хууч 
хөөрч, дуулж, хуурдан, амьдралын эгэл жирийн 
хөөр баяраас таашаал аван, өдрийг өнгөрүүлдэг 
хүмүүс.

Гэсэн ч Билбод агуу адал явдлын боломж, 
бололцоог танилцуулахад зүрхний угт нь ямар 
нэг зүйл хүчтэй булгилжээ. Тэр анхнаасаа л энэ 
аяллыг хүнд бэрх гэдгийг ойлгож байсан. Бүр 
аюултай болохыг ч ойлгосон. Тэр эргэж ирэхгүй ч 
байж магадгүй байв.

Гэсэн ч адал явдлын дуудлага түүний зүрхэнд гүн 
гүнзгий хүрчээ. Тийнхүү онцгой содон зүйлгүй 
хоббит тав тухыг ардаа орхин, “тэнд хүрээд, 

Та нарын агуу адал явдал

ÀÕËÀÃ× ÄÈÉÒÐ Ф.ÓÃÄÎÐФ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ

буцаад ирэх”2 агуу адал явдлын замд гарсан юм.

Òаны адал явдал

Энэхүү түүх олон хүний сэтгэлд хүрдэг 
шалтгаануудын нэг бол энэ нь бидний түүх ч байж 
болно.

Олон жилийн өмнө, биднийг төрөхөөс ч өмнө, он 
цагийн эрхээр мартагдсан, дурсамжаас арилсан 
тийм нэгэн цаг үед бид ч бас адал явдлаа эхлүүлэх 
урилга авсан. Үүнийг Бурхан, бидний Тэнгэрлэг 
Эцэг бидэнд танилцуулсан. Энэхүү адал явдлыг 
хүлээн зөвшөөрөх нь Түүний оршихуйн тав тух, 
аюулгүй байдлыг орхин явна гэсэн үг байв. Энэ 
нь таньж мэдэхгүй аюул, саад бэрхшээлээр дүүрэн 
аялал хийхээр дэлхий рүү ирнэ гэсэн үг байсан.

Үүнийг амархан биш гэдгийг бид мэдэж байсан.

Гэвч бид бие махбодтой болох, мөнх бус 
амьдралын үлэмж их баяр хөөр, харуусал 
гунигийг амсах зэрэг эрхэм нандин үнэт зүйлсийг 
олж авна гэдгээ мэдэж байсан. Бид хичээн зүтгэж, 
эрж хайн, чармайн тэмцэхэд суралцаж, Бурханы 
болон өөрсдийнхөө талаар үнэнийг олж мэдэх 
болно гэдгээ мэдэж байсан.

Мэдээж, бид аян замынхаа турш олон алдаа, 
дутагдал гаргана гэдгээ мэдэж байсан. Гэсэн 
ч бидэнд Есүс Христийн агуу золиосын ачаар 
өөрсдийн зөрчлөөс цэвэршүүлэгдэж, сүнсэндээ 
цэвэршин, ариусаж, хэзээ нэг өдөр амилуулагдан, 
хайртай хүмүүстэйгээ дахин нэгдэх болно гэсэн 
амлалт өгөгдсөн байв.

Бурхан бидэнд хэчнээн хайртайг бид мэдэж 
авсан. Тэрээр бидэнд амьдрал бэлэглэж, биднийг 
амжилттай байлгахыг хүсдэг. Тиймээс, Тэр 
бидний төлөө Аврагчийг бэлтгэсэн. Бидний 
Тэнгэр дэх Эцэг “гэсэн хэдий ч, өөрийнхөө төлөө 
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сонгож болно, учир нь энэ нь чамд өгөгдсөн 
билээ”3 хэмээн хэлсэн билээ.

Бурханы хүүхдүүдийн санааг зовоосон, бүр 
айлгасан хэсгүүд мөнх бус адал явдалт амьдралд 
байсан л байж таараа. Учир нь сүнсэн ах, эгч, 
дүүсээс маань олон нь үүний эсрэг шийдвэр 
гаргасан.4

Ёс суртахууны сонгох эрхийнхээ бэлэг болоод 
хүчээр юунд суралцаж, мөнх оршихуйд хэн болж 
чадах чадвар маань эрсдэл гаргахаас хамаагүй 
илүү үнэ цэнтэй хэмээн бид шийдсэн.5

Бид Бурханы болон Түүний Хайртай Хүүгийн 
амлалт хийгээд хүчинд итгэснээр энэхүү сорилтыг 
хүлээн зөвшөөрсөн.

Би зөвшөөрсөн.

Та нар ч бас зөвшөөрсөн.

Бид анхдагч аюулгүй байдлаа орхин, “тэнд 
хүрээд, буцаад ирэх” агуу их адал явдлаа 
эхлүүлэхийг зөвшөөрсөн.

Àдал явдлын дуудлага

Гэвч мөнх бус амьдралд бидний анхаарлыг 
сарниулж, төөрөгдүүлэх арга зам гэж байдаггүй 
гэж үү? Бид агуу эрэл хайгуулаа мартаж, өсөлт 
хөгжил, ахиц дэвшлээс илүү тав тух, амар хялбар 
зүйлсийг илүүд үзэх хандлагатай болдог.

Гэсэн ч бидний зүрх сэтгэлийн угт илүү сүнслэг 
зорилгыг үгүйлэн хүсдэг, няцаахын аргагүй ямар 
нэгэн зүйл үлддэг. Ингэж үгүйлэн хүсдэг нь 
Есүс Христийн Сүмийн сайн мэдээнд хүмүүсийн 
татагддаг нэг шалтгаан юм. Нэг талаараа, 
сэргээгдсэн сайн мэдээ нь бидний урт хугацааны 
өмнө хүлээн зөвшөөрсөн адал явдлын дуудлагыг 
сэргээсэн. Аврагч биднийг тав тух, аюулгүй 
байдлаа орхин, шавь байх аялалд Түүнтэй 
нэгдэхэд өдөр бүр урьдаг.

Энэ замд олон саад бэрхшээл байгаа. Гүвээ 
толгод, хөндий, тойруу замууд бий. Тэнд зүйрлэн 
дүрсэлсэн аалз, агуйд амьдардаг аварга биетүүд, 
бүр ганц, хоёр луу ч байж магад. Гэвч та нар 

замаасаа хазайлгүй, Бурханд итгэж найдвал эцэст 
нь алдар суут хувь заяандаа хүрэх, тэнгэрлэг 
гэртээ эргэн очих замаа олох болно.

Тэгэхээр яаж эхлэх вэ?

Энэ бол тун энгийн.

Зүрх сэтгэлээ Áурханд хандуул

Эхлээд та зүрх сэтгэлээ Бурханд хандуулахыг 
сонгох хэрэгтэй. Өдөр бүр Түүнийг олохыг хичээ. 
Түүнийг хайрлахад суралц. Дараа нь тэрхүү 
хайранд суралцах, ойлгох, Түүний сургаалыг 
дагахад сүнслэг нөлөө үзүүлэхийг зөвшөөр. 
Бидэнд Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг 
хүүхэд ч ойлгохоор тодорхой, энгийн арга 
замаар өгсөн. Харин Есүс Христийн сайн мэдээ 
амьдралын хамгийн ээдрээтэй асуултуудад 
хариулдаг бөгөөд бид амьдралынхаа турш судалж, 
тунгаан бодсон ч хамгийн өчүүхэн жижиг хэсгийг 
нь л дөнгөж ойлгож чадахаар маш гүн гүнзгий, 
нарийн төвөгтэй байдаг.

Хэрэв та нар өөрсдийнхөө ур чадварт эргэлзсэнээс 
болж энэхүү адал явдалдаа тээнэгэлзэж байвал 
шавь байх гэдэг нь юмыг төгс хийхийг хэлдэггүй, 
зорилготой хийхийг хэлдэг гэдгийг санаарай. 
Та нарын сонголтууд ур чадвараас тань хавьгүй 
илүүгээр та нарын ямар хүн болохыг харуулдаг.6

Унаж, бүтэлгүйтсэн ч бууж өгөхгүй байхыг 
сонгож болно. Гэхдээ урам зориг орж, урагш 
тэмүүлэн, хөгжиж дэвших нь зүйтэй. Тэр нь 
энэхүү аяллын агуу шалгуур юм.

Бурхан та нарыг төгс биш бөгөөд үе үе унаж, 
бүтэлгүйтнэ гэдгийг мэддэг. Бурхан та нарыг 
зовж байхад амжилттай байсан үеэс тань бага 
хайрладаггүй.

Хайртай эцэг эхийн адил Тэр таныг зөвхөн 
үргэлжлүүлэн идэвхтэй хичээгээсэй гэж хүсдэг. 
Шавь байх гэдэг нь төгөлдөр хуур тоглож 
сурахтай адил. Эхэндээ таны хийж чадах ганц 
зүйл “Chopsticks”-ийг ойлгогдох төдий тоглох 
явдал байж болох юм. Гэвч та үргэлжлүүлэн 
давтсанаар энгийн аянууд нь нэг л өдөр танд 
гайхалтай сонат, уран аялгуу, концерт тоглох 



972019 оны 10-ð ñàð

хэмжээнд замыг тавьж өгөх болно.

Тэрхүү өдөр энэ амьдралын хугацаанд ирэхгүй 
ч байж магадгүй. Гэхдээ заавал ирэх болно. 
Бурханы хүсдэг ганц зүйл бол та нараас 
ухамсартайгаар үргэлжлүүлэн хичээгээсэй гэж 
хүсдэг явдал юм.

Áусдад хайраа үзүүлж тусал

Сонгосон энэ замд тань сонирхолтой мөртлөө 
гаж буруу ч гэмээр нэг зүйл бий. Энэ нь та сайн 
мэдээний адал явдалдаа хөгжин дэвших цорын 
ганц арга зам бол бусдад өсөж хөгжихөд нь туслах 
явдал юм.

Бусдад туслах гэдэг нь шавь байх арга зам. Итгэл, 
найдвар, хайр, нинжин сэтгэл, үйлчлэл биднийг 
шавь хэмээн тодорхойлдог.

Ядууст болон тусламж хэрэгтэй хүмүүст тус 
болох, зовж зүдэрсэн хүмүүст хүрч туслах та 
нарын хичээл зүтгэлээр дамжуулан өөрийн тань 
зан чанар ариусаж, сайжирч, сүнс тань өсөж, илүү 
итгэлтэй болдог.

Гэхдээ энэхүү хайр нь хариу нэхсэн сэтгэлтэй 
байж болохгүй. Энэ нь сайшаал магтаал, хүндлэл 
эсвэл хариу нэхдэг маягийн үйлчлэл байж 
болохгүй.

Есүс Христийн үнэнч шавь нар Бурханыг болон 
Түүний хүүхдүүдийг ямар нэгэн хариу нэхэлгүй 
хайрладаг. Бид урмыг маань хугалсан, бидэнд 
дургүй хүмүүсийг хайрладаг. Бүр биднээр 
тохуурхаж, биднийг хүчирхийлж мөн хор хөнөөл 
учруулахыг оролдсон хүмүүсийг ч бид хайрладаг.

Зүрх сэтгэлээ Христийн цэвэр хайраар дүүргэсэн 
үед өшөө хорсол, шүүмжлэл, ичгүүрт зай 
үлддэггүй. Та нар Бурханд хайртай учраас Түүний 
зарлигуудыг дагадаг. Ингэснээр та нар бодох, 
үйлдэх бүрдээ аажмаар Христтэй адил болдог.7 
Үүнээс илүү агуу адал явдал гэж байх уу?

Òүүхээ хуваалц

Энэхүү аялалд бидний гаргуун сайн суралцахыг 
хичээх гурав дахь зүйл бол Есүс Христийн нэрийг 

өөрсөд дээрээ авч, Есүс Христийн сүмийн гишүүн 
гэдгээсээ ичихгүй байх явдал юм.

Áид итгэлээ нуудаггүй.

Бид үүнийгээ булдаггүй.

Бүр эсрэгээрээ, бид аяллынхаа тухай бусадтай 
энгийн, жирийн байдлаар ярьдаг. Найзууд ингэдэг 
шүү дээ. Тэд өөрсдийнх нь хувьд чухал, зүрх 
сэтгэлд нь ойр, өөрсдөд нь өөрчлөлт авчирдаг 
зүйлсийн талаар ярилцдаг.

Та нар ч мөн ингэдэг. Та нар Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 
гишүүний хувиар өөрийн түүх, туршлагыг ярьдаг.

Заримдаа та нарыг түүхээ ярихад хүмүүс 
инээлддэг. Заримдаа тэднийг уйлуулчихдаг. 
Заримдаа тэдгээр нь хүмүүст үргэлжлүүлэн дахин 
нэг өдөр нэг цаг тэвчээртэй, уян зөөлөн, урам 
зоригтой байж, Бурхантай илүү ойртоход тусалдаг.

Туршлагаа өөрийн биеэр болон олон нийтийн 
цахим сүлжээгээр мөн бүлгийнхэндээ хаа сайгүй 
хуваалц.

Есүсийн шавь нартаа хамгийн сүүлд хэлсэн 
зүйлсийн нэг бол тэднийг дэлхий даяар явж, 
амилсан Христийн түүхийг хуваалц хэмээх 
үгс юм.8 Өнөөдөр бид ч бас тэрхүү Агуу үүрэг 
даалгаврыг баяр хөөртэй хүлээн авдаг.

Бидний хуваалцдаг захиас үнэхээр гайхамшигтай. 
Есүс Христийн ачаар эмэгтэй, эрэгтэй хүн бүр, 
хүүхэд бүхэн тэнгэрлэг гэртээ аюулгүй буцан 
очиж, алдар суу, зөв шударгад оршин суух 
боломжтой болдог.

Хуваалцах өөр сайн мэдээ ч бидэнд бий.

Бидний үед Бурхан хүмүүнд үзэгдсэн! Бидэнд 
амьд бошиглогч байна.

Бурхан сэргээгдсэн сайн мэдээг эсвэл Есүс 
Христийн сүмийг “худалдахыг” биднээс 
хүсдэггүй гэдгийг би сануулахыг зөвшөөрнө үү.

Тэрээр зүгээр л та бүхнээс үүнийг савны доор 
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нуухгүй байхыг хүсдэг.

Хэрвээ хүмүүс Сүмийг өөрсдөд нь тохирохгүй гэж 
үзвэл энэ нь тэдний шийдвэр.

Энэ нь та нар унасан, бүтэлгүйтсэн гэсэн үг биш. 
Та үргэлжлүүлэн тэдэнд найрсаг хандах хэрэгтэй. 
Энэ нь тэднийг дахин урьж болохгүй гэсэн үг 
биш.

Өдөр тутмын нийгмийн харилцаа ба нинжин 
сэтгэлийн урам зоригтой шавь байх хоёрын ялгаа 
бол урилга юм.

Бид Бурханы бүх хүүхдийг амьдралд ямар байр 
суурь эзэлдэг, ямар угсаа гарал, шашин шүтлэгтэй, 
амьдралдаа ямар шийдвэр гаргасан гэдгээс үл 
хамааран бүгдийг нь хайрлан, хүндэлдэг.

Бид “Ирээд, хар! Шавь байх замаар алхах нь 
хэчнээн урамтай, сэтгэл сэргээсэн сайхан зүйл 
болохыг өөрсдөө үзэцгээ” хэмээж, өөрсдийнхөө 
үүргийг гүйцэтгэх болно.

Бид хүмүүсийг “ирж, туслаарай. Бид дэлхийг илүү 
дээр газар болгохоор хичээж байна” хэмээн урина.

Мөн бид “Ирээд, үлдээрэй! Бид таны ах, эгч, дүү 
нар байна. Бид төгс төгөлдөр биш. Бид Бурханд 
итгэж, Түүний зарлигуудыг дагахыг эрэлхийлдэг.

Бидэнтэй нэгдээрэй. Та биднийг илүү сайн 
болгоно. Мөн тэгэх явцдаа та ч бас илүү сайн 
болох болно. Хамтдаа энэ адал явдлыг туулцгаая” 
хэмээн урьдаг.

Би хэзээ эхлэх вэ?

Бидний найз Билбо Баггинс адал явдлын дуудлага 
сэтгэлийг нь хөдөлгөхөд шөнө нь сайн гэгч унтаж 
амраад, өглөөний унд, хоолоо ахиухан ууж, идээд, 
өглөө эртлэн хамгийн түрүүнд гарч явна гэж 
шийддэг.

Билбо сэрэнгүүт гэр нь ундуй сундуй, 
замбараагүй байхыг хараад, онцгой төлөвлөгөөгөө 
умартах дөхнө.

Гэтэл түүний найз Гандалф ирж, “Хэзээ ирэх гэж 

байна вэ?”9 хэмээн асуудаг. Найзтайгаа сонин 
хачин хөөрөлдөхийн тулд Билбо юу хийхээ 
шийдэх хэрэгтэй болно.

Тэгээд маш энгийн, онц гойд зүйлгүй хоббит 
малгай, таяг, нусны алчуураа мартан, адал явдлын 
зам руу гэрийнхээ хаалгаар шурхийн гарч оддог. 
Тэрээр бүр хоёр дахь өглөөний ундыг ч дутуу 
орхисон байв.

Бид үүнээс сургамж авч болох юм.

Хэрэв та, бид олон жилийн өмнө бидний хайртай 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд бэлтгэж өгсөн 
зүйлсийн дагуу амьдарч, хуваалцах агуу их 
адал явдалд нэгдэх сэтгэл хөдлөлийг мэдэрсэн 
бол Бурханы Хүү, бидний Аврагчийг Түүний 
үйлчлэлийн болон шавь байх замаар дагах өдөр нь 
өнөөдөр юм шүү гэдгийг би нотолж байна.

Бид бүхий л тохиргоо төгс бүрдэх тэр мөчийг 
хүлээн, бүх насаа барж болно. Гэвч Бурханыг 
эрэлхийлж, бусдад тохинуулан, бусадтай 
туршлагаа хуваалцах бүрэн амлалт өгөх цаг бол 
одоо юм.

Малгай, таяг, нусны алчуур, замбараагүй гэр 
орноо орхи.10

Аль хэдийн тэрхүү замаар алхаж байгаа хүмүүс 
ээ, урам зориг, нинжин сэтгэл, итгэлтэй байдлыг 
өвөртлөн, цааш үргэлжүүл!

Энэ замыг орхисон хүмүүс ээ, эргэн ирж, 
бидэнтэй дахин нэгдэж, биднийг улам хүчтэй 
болгооч.

Хараахан эхлээгүй байгаа хүмүүс ээ, яагаад 
хойшлуулах хэрэгтэй гэж? Хэрэв та энэхүү агуу 
сүнслэг аяллын гайхамшгийг үзэхийг хүсэж 
байгаа бол өөрийнхөө агуу адал явдалд хөл 
тавиарай. Номлогчидтой ярь. Хожмын үеийн 
гэгээнтэн найзуудтайгаа ярилц. Тэдэнтэй ер бусын 
ажил, гайхамшгийн талаар ярилц.11

Эхлэх цаг боллоо!

Ирээд, бидэнтэй нэгд!
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Хэрэв та нар амьдралаа илүү утга учиртай, 
илүү том зорилготой, илүү хүчирхэг гэр бүлийн 
холбоотой, Бурхантай харилцах илүү ойр дотно 
харилцаатай байж болно гэж мэдэрч байгаа бол 
ирээд, бидэнтэй нэгдээрэй!

Хэрэв та хамгийн сайнаараа байж, тусламж 
хэрэгтэй хүмүүст туслан, энэ дэлхийг илүү дээр 
газар болгохоор хичээж байгаа хүмүүсээс бүрдсэн 
хамт олныг эрж хайж байгаа бол ирээд, бидэнтэй 
нэгд!

Ирээд, энэхүү ер бусын, гайхамшигтай, адал 
явдалт аялал ямар байдгийг хар.

Замын туршид та нар өөрсдийгөө олж нээх болно.

Та нар утга учрыг нь олж мэдэх болно.

Та нар Бурханыг олж мэдэх болно.

Та нар амьдралынхаа хамгийн адал явдалт, 
гайхалтай аяллыг олж мэдэх болно.

Энэ бүх зүйлийг би бидний Гэтэлгэгч, Аврагч 
Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Биднийг	Бурханд	ирэх	үед	Тэрээр	биднийг	
эдгээхээр	эсвэл	ямар	ч	зүйлтэй	нүүр	тулах	
хүчийг	өгөхөөр	ирэх	болно.

Ойролцоогоор хоёр 
мянган жилийн өмнө 
Аврагч ерөөлөө 
айлдаж, сайн мэдээний 
бусад зарчмыг 
заасныхаа дараа 
уулнаас бууж иржээ. 
Түүнийг явж байхад 
уяман өвчтэй нэгэн 
эр дөхөн очив. Тэр 
Христийн өмнө өвдөг 
сөгдөн сууж, Түүнд 
бишрэл, хүндэтгэл 

үзүүлэн, зовлонгоос нь салгаж өгөхийг хүсжээ. 
Тэр “Эзэн минь, Та хүсвэл намайг цэвэр болгож 
чадна шүү дээ” хэмээн энгийн зүйлийг л хүссэн.

Хариуд нь Аврагч мутраа сунган, түүнд хүрээд, 
“Би хүсэж байна. Цэвэрш”1 хэмээн хэлжээ.

Үүнээс Аврагч маань биднийг үргэлж адислахыг 
хүсдэг болохыг бид мэдэж авдаг. Зарим адислал 
тэр дороо ирж байхад зарим нь ирэх гэж уддаг. 
Харин зарим нь бүр энэ амьдралын дараа ч ирж 
болох бөгөөд адислалууд нь өөр өөрийн тохирсон 
цагт л ирдэг.

Яг тэр уяман өвчтэй эрийн адил бид Түүний 
тааллыг хүлээн зөвшөөрч, биднийг адислахыг 
хүсэж байдгийг нь мэдсэнээр хүч чадал, 
тайтгарлыг олж чадна. Бид ямар ч уруу таталт, 
зовлон бэрхшээлтэй тулгарсан хүнд нөхцөл 
байдлаа ойлгож, тэвчих хүчийг олж авч чадна. 
Амьдралынхаа хамгийн хүнд хэцүү мөчүүдийн 
нэгэнд Аврагч “Таны хүсэл биелэг”2 хэмээн 
хэлснээрээ тэсвэрлэн гарах хүч нь улам 
хүчирхэгжсэн нь лавтай.

Аврагчийн мутар
ÀÕËÀÃ× ВÎËÒÝÐ Ф.ÃÎÍЗÀËÝЗ

ÄÀËÛÍ

Уяман өвчтэй хүн дүр эсгэсэн эсвэл шахаж 
шаардсан маягаар хүсэлтээ хэлээгүй. Хэлсэн үгс 
нь Аврагчийг өөрийг нь эдгээнэ гэдэгт итгэж 
байснаас гадна Түүний тааллыг хүлээн авахад 
чин сэтгэлээсээ бэлэн байсан даруухан хандлагыг 
нь мөн илтгэдэг. Энэ бол Христэд ирэхийн тулд 
бидэнд байх ёстой хандлагын жишээ юм. Бид 
Христэд ирэхдээ Түүний хүсэл бидний мөнх 
бус болон мөнх амьдралд, яг одоо болон үргэлж 
хамгийн сайн нь байна гэдэгт бат итгэлтэй байх 
ёстой. Бидэнд байдаггүй мөнхийн талаас харах 
чадвар Түүнд бий. Бид Эцэгийн таалалд хүслээ 
нийцүүлсэн Христ шиг чин хүсэл тээн, Түүнд 
очих ёстой.3 Энэ нь биднийг мөнх амьдралд 
бэлдэх болно.

Аврагч руу очсон уяман өвчтэй хүн бие махбод, 
сэтгэл санааны ямар зовлон шаналал тээж явсныг 
таамаглах хэцүү. Уяман өвчин нь мэдрэлийн 
систем, арьсанд нөлөөлж, бие эрхтний гажигтай, 
хөдөлмөрлөх чадваргүй болгодог. Үүнээс гадна, 
энэ нь нийгэмд дорд үзэгдэх шалтгаан болдог 
байж. Уяман өвчин туссан хүн хайртай хүмүүсээ 
орхин, нийгмээс тусгаарлагдан амьдрах ёстой 
байв. Тэднийг бие махбод, сүнслэг байдлын 
хувьд бохирт тооцдог байжээ. Тиймээс Мосегийн 
хуулийн дагуу уяман өвчтэй хүн уранхай хувцас 
өмсөх ёстой ба хажуугаар нь өнгөрөхдөө түүнийг 
“Бузартсан!”4 гэж дуудах ёстой байв. Өвдөж, 
гадуурхагдсан уяман өвчтэй хүмүүс эзэнгүй 
байшин, бунхан зэрэгт амьдардаг байж.5 Аврагчид 
ойртон очсон уяман өвчтэй эр бие махбод, сэтгэл 
санааны хувьд ямар өрөвдөлтэй нөхцөлд байсныг 
төсөөлөх тийм ч хэцүү биш.

Бид заримдаа өөрсдийн юм уу бусдын үйлдлээс 
болж эсвэл өөрсдийн хяналтан доорх юм уу 
хяналтаас гадуурх нөхцөл байдлаас болж, ямар 
нэгэн байдлаар өрөвдөлтэй байдалд ордог байж 
болох юм. Ийм үед бид өөрсдийн хүслийг Түүний 
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мутарт даатгах ёстой.

Хэдэн жилийн өмнө биений минь нөгөө тал 
болсон эхнэр Зулма нэг хүүхдийн маань хурим 
болохоос хоёр долоо хоногийн өмнө маш муу 
мэдээ хүлээн авсан юм. Түүний шүлсний том 
булчирхайд уйланхай байсан бөгөөд асар 
хурдан томорч байв. Нүүр нь хавдаж эхэлсэн 
тул цаг алдалгүй шуурхай мэс засал хийлгэх 
шаардлагатай болов. Сэтгэл нь тавгүй байлаа. 
Хортой хавдар юм биш байгаа? Бие минь сайжрах 
болов уу? Нүүр мэдээгүй болох болов уу? Хэр 
хүчтэй өвдөх бол? Нүүрэнд арилахгүй сорви 
тогтох болов уу? Хавдрыг авсны дараа дахин 
ургах болов уу? Хүүгийнхээ хуриманд очиж чадах 
болов уу? гэх зэргээр толгойд нь янз бүрийн бодол 
эргэлдэж байжээ. Мэс заслын өрөөнд хэвтэж 
байхад түүнд үнэхээр хүнд байв.

Яг тэрхүү чухал мөчид Сүнс түүнд Эцэгийн 
тааллыг хүлээн зөвшөөр хэмээн шивнэжээ. Тэгээд 
тэр Бурханд итгэхээр шийдсэн байна. Үр дүн нь 
ямар ч бай, Бурханы таалал түүний хувьд хамгийн 
зөв байх болно гэдгийг тэр хүчтэй мэдэрчээ. Тун 
удалгүй тэр мэдээ алдуулах тариандаа дийлдэж 
нойрсов.

Дараа нь тэр өдрийн тэмдэглэлдээ “Мэс заслын 
ширээн дээр би Таны өмнө бөхийж, Таны таалалд 
бууж өгөн, нойрссон. Ямар ч муу зүйл Бурханаас 
ирэхгүйг мэдэх би Танд хандаж болно гэдгээ 
мэдэж байлаа” гэж шүлэглэн бичжээ.

Тэр Эцэгийн таалалд өөрийн хүслийг 
нийцүүлснээр хүч чадал, тайтгарлыг олж авсан. 
Тэр өдөр Бурхан эхнэрийг минь асар их адисалж 
билээ.

Нөхцөл байдал ямар ч бай, бид итгэлээ 
хөгжүүлэн, Христэд ирж, итгэж найдаж болох 
Бурханыг олж чадна. Хүүхдүүдийн маань нэг 
болох Габриэл нэгэнтээ ингэж бичсэн байсан.

Бошиглогчийн хэлснээр Бурханы дүр төрх нарны 
гэрлээс ч илүү хурц,
Үс нь цаснаас ч цагаан,
Дуу хоолой нь их ус хуйлрах мэт хүрхэрнэ.
Түүний дэргэд хүмүүн юу ч биш аж. …
Би юу ч биш юм байна гэдгээ ухааран, сэтгэлээр 

унасан.
Гэвч ингэж байж л би итгэж найдах Бурханы зүг 
хөтлөх замыг олно.
Ингэж байж л би итгэж найдах Бурханаа олно.6

Бидний итгэж найдаж болох Бурхан найдварыг 
маань урамшуулдаг. Тэрбээр биднийг хайрладаг, 
бүхий л нөхцөл байдалд бидэнд хамгийн сайн 
сайхныг хүсдэг тул бид Түүнд итгэн найдаж 
болно.

Уяман өвчтэй хүн итгэл найдварын хүчээр л 
урагш гарч ирсэн. Дэлхийнхэн түүнд шийдлийг 
ч, тайтгарлыг ч өгөөгүй. Тиймээс Аврагчийг 
мутраа хүргэх төдийд л бодгалийг нь хөндсөн мэт 
түүнд санагдсан байх. Аврагчийг мутраа хүргэхэд 
уяман өвчтэй хүнд юу бодогдож байсныг зөвхөн 
таамаглаж л болно. Ялангуяа “Би хүсэж байна. 
Цэвэрш” гэхэд түүнд ямар байсан бол?

Уг түүхэнд “тэр даруй тэрээр уяман өвчнөөс 
цэвэршжээ”7 хэмээсэн байдаг.

Бид ч гэсэн Аврагчийн мутраас хайр, анагаагч 
хүчийг мэдэрч болно. Тэрээр цэвэршихэд маань 
туслахыг хүсдэг гэдгийг мэдэх нь бидний 
бодгальд ямар их баяр баясгалан, итгэл найдвар, 
талархлыг төрүүлдэг гээч! Биднийг Бурханд 
ирэх үед Тэрээр биднийг эдгээхээр эсвэл ямар ч 
зүйлтэй нүүр тулах хүчийг өгөхөөр ирэх болно.

Ямар ч үед өөрсдийн хүслийг биш, Түүний 
тааллыг хүлээн зөвшөөрөх нь бидэнд өөрсдийн 
нөхцөл байдлыг ойлгоход тусална. Ямар ч муу 
зүйл Бурханаас ирэхгүй. Тэр бидэнд юу хамгийн 
сайн болохыг мэддэг. Тэр бидний ачааг тэр даруй 
авахгүй байж болно. Алмагийн болон түүний 
хүмүүсийн ачааг хөнгөлсний адил заримдаа 
Тэрээр биднийхийг ч гэсэн хөнгөлнө.8 Эцсийн 
эцэст гэрээ байгуулсан болохоор энэ амьдралд 
эсвэл ариун Амилалтын үеэр бидний ачаа 
хөнгөрөх болно.9

Түүний хүсэл биелнэ гэсэн чин хүсэл нь 
Гэтэлгэгчийн тэнгэрлэг мөн чанарын талаар 
ойлгож мэдэхээс гадна цэвэршүүлэгдэхийн тулд 
уяман өвчтэй хүний харуулсантай адил итгэлийг 
хөгжүүлэхэд бидэнд тусална. Есүс Христ бол 
хайрын Бурхан, итгэл найдварын Бурхан. Тэр 
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эдгээдэг, биднийг адисалдаг, цэвэршигдэхэд 
туслахыг хүсдэг Бурхан мөн. Энэ бол энэ дэлхийд 
ирэхээсээ өмнө Түүний хийхийг хүсэж байсан 
зүйл бөгөөд Тэрээр Өөрийн саналаар биднийг 
нүгэлт байдлаас аврах болсон билээ. Тэрээр 
нүглийн төлөөсийг төлөхөөр Гетсаманийн 
цэцэрлэгт хүмүүний дааж дийлшгүй зовлон 
шаналлыг мэдэрч байхдаа үүнийг л хүсэж байсан. 
Тэр одоо, Эцэгийн өмнө бидний өмнөөс гуйхдаа 
үүнийг л хүсдэг.10 Тиймээс Түүний “Зүдэж 
зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд ээ, Над 
дээр ир. Би та нарыг амраая”11 хэмээх дуу хоолой 
одоо ч дуулдсан хэвээр.

Тэрээр биднийг эдгээж, өргөн дэмжиж чадна. 
Учир нь Тэр тийнхүү үйлдэх чадвартай. 
Тэрээр бүх зүйлд бидэнд тусалж, эдгээж, 
өргөн дэмжихийн тулд Өөр дээрээ биеийн 
болон сүнсний бүхий л зовлон шаналлыг авч, 
нигүүлслээр дүүргэгдсэн билээ.12 Абинадайн эш 
татсан Исаиагийн үгс үүнийг сэтгэл хөдөлгөм, 
сайхнаар хэлсэн байдаг.

“Гарцаагүй тэр бидний гашуудлыг хүлээн авч, 
мөн бидний харамслыг үүрсэн. …

… Гэвч гэмт үйлдлийн маань улмаас Тэр 
хатгагдан Хилэнцийн маань улмаас Тэр бяцарч 
авай. Амар тайвны маань төлөө Түүн дээр гэсгээл 
байж, шархаар нь бид эдгэр[сэн].”13

Яг энэ ойлголтыг дараах шүлэгт ийнхүү заажээ.

“Ай, Назарын Мужаан Та,
Энэхүү юу ч үгүй эвдэрч гэмтсэн зүрхийг нөхөж 
өгөөч.

Энэхүү үхэлд ойртож байсан амь амьдралыг
Ай, Мужаан Та засан залруулж чадах уу?
Туслахад бэлэн, эелдэг зөөлөн Тэрээр
Өөрийн гайхамшигт сайхан амьдралыг
Өрөвдөлт бидний амьдралтай сүлжин холбож,
Шинэ Бүтээлт—“бүх зүйл шинэчлэгдэх” хүртэл 
хамт байх билээ.
Зүрхэн дэх биелээгүй мөрөөдөл,
Хүсэл, тэмүүлэл, итгэл, найдварыг
Гүйцэлдүүлж өгөөч,
Ай, Назарын Мужаан Та!”14

Хэрэв та өөрийгөө ямар нэгэн байдлаар цэвэр 
бус, хэмхэрсэн гэж бодож байвал Тэрээр таныг 
хайрладаг тул цэвэршигдэн, засрах боломжтой 
гэдгээ санаарай. Ямар ч муу зүйл Бурханаас 
ирэхгүй гэдэгт итгэж найд.

Тэрээр “бүх зүйлийн доор бууж ирсэн”15 тул 
бидний амьдрал дахь эвдэрч, хэмхэрсэн бүхнийг 
засаж янзлах боломжийг олгож, улмаар Бурханаар 
эвцэлдүүлэх боломжтой болсон билээ. Түүгээр 
дамжуулан дэлхий дээрх болон тэнгэр дэх бүх 
зүйл эвлэрч, загалмайгаараа дамжуулан амар 
амгаланг тогтоодог.”16

Шаардагдах бүх алхмыг хийж, Христэд ирцгээе. 
Ийн очиход бидний хандлага “Эзэн минь, Та 
хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ” 
хэмээн хэлсэн хүнийхтэй адил байх болтугай. 
Хэрэв тэгж чадах юм бол Эзэний эдгээх хүчтэй 
мутар бидэнд хүрч, Түүний дуу хоолой “Би хүсэж 
байна. Цэвэрш” хэмээн сонсдох болно.

Аврагч бол бидний итгэж найдаж болох Бурхан. 
Тэр бол Христ, Тослогдсон Нэгэн, Мессиа 
болохыг би Есүс Христийн ариун нэрээр, гэрчилж 
байна, амен. 
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Бид	Бурханы	зарлигуудыг	дуулгавартай	
дагаснаар	үргэлж	зөв	замаар	хөтлөгдөж,	
мэхлэгдэхгүй	байх	болно.

Өнөөдөр би хүн 
бүхэнд, ялангуяа 
ирээдүй хойч 
үеийнхэн болох 
Хүүхдийн хэсгийн 
хүүхдүүд, залуу 
эрэгтэйчүүдэд мөн 
залуу эмэгтэйчүүдэд 
зөвлөгөө өгөхийг хүсэж 
байна. Их Эзэний өнөө 
үеийн бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон та нарыг 

маш их хайрладаг. Тийм ч учраас тэрээр өнгөрсөн 
жил Өсвөр үеийнхэнд зориулсан дэлхий даяарх 
онцгой цугларалтаар та нарт хандан үг хэлсэн 
ба үүнийгээ “Израилын найдвар” гэж нэрлэсэн 
билээ. Есүс Христийн сэргээгдсэн үнэн бөгөөд 
амьд сүмийн хойч үе, ирээдүй болсон та нарыг 
ерөнхийлөгч Нэлсон “Израилын найдвар” хэмээн 
онцлон дуудахыг бид үе үе сонсдог.

Хайрт залуу найзууд минь, би гэр бүлийнхээ хоёр 
түүхийг хуваалцаж, үгээ эхэлье.

102 дахь Äалматин

Олон жилийн өмнө би ажлаасаа гэртээ ирээд, 
газраар нэг, гаражийн хаалгаар болон улаан 
тоосгон байшингийн маань хаа сайгүй цагаан 
будаг болсон байхыг хараад мэл гайхсан. Би тэр 
хавийг сайтар шалгаад, будаг нь хатаагүй байгааг 
олж мэдэв. Будагны ул мөр гэрийн маань арын 
талбай руу явсан байсан тул би түүнийг даган 
явлаа. Тэнд би таван настай хүүгээ гартаа багс 
барьчихсан, нохойныхоо араас хөөж байгааг 

олж харав. Манай сайхан хар лабрадорын тал нь 
цагаан болсон байв!

“Чи юу хийж байгаа юм бэ?” гэж би цоглог 
дуугаар асуув.

Хүү маань зог тусан над руу нэг, нохой руу нэг, 
цагаан будаг дусалж байгаа багсаа нэг хараад, 
“Би түүнийг 101 Далматин кинон дээр гардаг хар 
толботой нохой шиг болгомоор байна” гэж билээ.

Би нохойдоо хайртай байсан. Би түүнийг төгс гэж 
боддог байсан ч хүү маань тэр өдөр өөр бодолтой 
байж л дээ.

Намайг бүү мэхэл

ÀÕËÀÃ× ÃÀÐÈ Ý.ÑÒÈВÝÍÑÎÍ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ
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Ñудалтай муурын зулзага

Миний хоёр дахь түүх хөдөө, хотоос хол байшинд 
амьдардаг байсан элэнц авга ах Гроверын тухай 
юм. Авга ах Гровер их хөгширч байлаа. Түүнийг 
нас барахаас өмнө хөвгүүдээ түүнтэй танилцуулах 
хэрэгтэй гэж бид бодсон юм. Тиймээс, нэг өдөр 
бид түүний жирийн л нэг гэр лүү машинаар олон 
цаг явж очсон. Бид түүнтэй уулзаад, хөвгүүдээ 
түүнтэй танилцуулахаар хамт суув. Яриад удаа 
ч үгүй байхад тэр үед тав, зургаан настай байсан 
хоёр хүү маань гадаа гарч тогломоор байна гэлээ.

Авга ах Гровер тэдний хүсэлтийг сонсоод, 
доош тонгойсноо тэдэн рүү ширтэв. Үрчлээ 
сууж, өтөлсөн царайтай энэ үл таних хүнээс 
хөвгүүд маань жаахан жийрхэж байлаа. Тэрээр 
"Болгоомжтой байгаарай, гадаа олон өмхий хүрэн 
байгаа шүү" гэж баргил хийгээд сөөнгө дуугаар 
тэдэнд хэлэв. Үүнийг сонсоод Лиса бид хоёр 
маш их цочирдсон ба өмхий хүрэн тэдэн рүү 
шингэнээ цацах вий гэж санаа зовсон. Биднийг 
үргэлжлүүлэн ярьж хөөрч байх хооронд хөвгүүд 
удалгүй гадаа тоглохоор гарсан юм.

Дараа нь, бид машиндаа суугаад гэр лүүгээ 
явахдаа би хөвгүүдээсээ “Та нар өмхий хүрэн 
харсан уу?” гэж асуулаа. Тэдний нэг нь: “Үгүй 
ээ, бид ямар ч өмхий хүрэн хараагүй. Гэхдээ бид 
нуруун дээрээ цагаан судалтай хар муурын зулзага 
харсан!” гэж хариулав.

Àгуу Ìэхлэгч

Амьдралын тухай, бодит байдлын талаар 
ямар нэгэн зүйл олж мэдсэн гэнэн цайлган 
хүүхдүүдийн тухай эдгээр түүх бидэнд 

инээмсэглэл бэлэглэж болох ч илүү гүн гүнзгий 
ойлголтыг харуулдаг.

Эхний түүх дээр манай хүү сайхан нохой тэжээдэг 
байсан ч гартаа хувинтай будаг, багс бариад 
өөрийн төсөөлсөн бодит байдлыг бий болгохоор 
шийдсэн байсан.

Хоёр дахь түүхэнд, хөвгүүд маань өмхий хүрэнтэй 
таарахад учирч болох таагүй аюулын талаар ямар 
ч ойлголтгүй байсан. Тэд өмнө нь тулгарч байсан 
зүйлээ зөв таньж чадаагүйн улмаас харамсалтай 
үр дагаварт хүргэх эрсдэлд орсон. Эдгээр нь бодит 
зүйлийг өөр зүйл хэмээн ойлгож, эндүүрсэн тухай 
түүхүүд юм. Дээрх тохиолдлуудад гарсан үр 
дагавар нь бага байсан.

Гэсэн хэдий ч, өнөөдөр олон нь эдгээр асуудалтай 
илүү их тулгардаг. Тэд юмсыг үнэхээр байгаагаар 
нь харах чадваргүй эсвэл үнэнд сэтгэл хангалуун 
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бус байдаг тул өөрчлөх гэж оролддог. Түүнчлэн, 
биднийг туйлын үнэнээс зориуд хол байлгах 
үүднээс бий болсон хүчтэй нөлөөнүүд өнөөдөр 
ч оршиж байна. Эдгээр хууран мэхлэлт, худал үг 
гэнэн эндүүрлээс хавьгүй илүү байдаг ба ихэнх 
тохиолдолд өчүүхэн бага биш, харин маш ноцтой 
үр дагавартай байдаг.

Худал бүгдийн эцэг болох агуу хууран мэхлэгч 
Сатан биднийг аливаа зүйлийн бодит байдалд 
эргэлзэн эсвэл мөнхийн үнэнийг үл тоомсорлон 
эсвэл тэдгээр үнэнийг илүү тааламжтай гэж үзсэн 
зүйлээрээ орлуулах гэж үздэг. “Тэрээр Бурханы 
гэгээнтнүүдтэй дайтдаг”2 ба Бурханы хүүхдүүдийг 
сайныг муу мөн мууг сайн гэдэгт итгүүлэх 
чадвараа сайжруулах гэж олон мянган жилийг 
зарцуулж, төлөвлөсөөр ирсэн.

Тэрбээр өмхий хүрэн нь муурын зулзагатай адил 
эсвэл будаг байхад лабрадорыг далматин болгон 
өөрчилж болно гэх мэтээр мөнх бус бодгалиудыг 
итгүүлэх чадвараараа нэрд гарсан.

Их Эзэний бошиглогч Мосе ийм асуудалтай 
нүүр тулгарсан ба яг энэ зарчмын жишээг одоо 
бүгдээрээ судрууд дээрээс харцгаая. “Мосе нэгэн 
үлэмжийн өндөр ууланд дээш аваачигдсан, … 
Бурханыг нүүр нүүрээрээ харж, мөн тэрээр 
түүнтэй ярилцсан.”3 Бурхан Мосед түүний 
мөнхийн шинж чанарын талаар заажээ. Мосе 
хэдийгээр мөнх бус мөн төгс төгөлдөр биш ч 
Бурхан Мосе “чибээр миний Төрсөн Ганцтай адил 
билээ; мөнхүү миний Төрсөн Ганц нь Аврагч байх 
болно”4 хэмээн хэлсэн.

Энэ гайхамшигт үзэгдэлд Мосе Бурханыг 
болгоосон ба мөнх бус ч гэлээ өөрийгөө Бурханы 
хүү гэдэг чухал зүйлийг ойлгосон юм.

Энэ гайхалтай үзэгдэл дуусахад юу болсныг 
анхааралтай сонс доо. “Мөнхүү улиран тохиох 
дор … Сатан түүнийг сорихоор ирж, хэлэв: Мосе, 
хүний хүү, намайг шүтэгтүн!”5 “Чи хэн бэ? Учрыг 
болгоогтун, түүний Төрсөн Ганцын адил Бурханы 
хүү байна би, мөн бибээр чамайг шүтэх ёстой тэр 
алдар суу чинь хаана байна?”6 гэж Мосе зоригтой 
хариулжээ.

Өөрөөр хэлбэл, Мосе “Чи намайг хуурч мэхэлж 

чадахгүй, учир нь би чамайг хэн гэдгийг мэднэ. 
Би Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Чамд Түүний 
гэрэл мөн сүр жавхлан байхгүй. Тиймээс би 
яагаад чамайг шүтэж, чиний хууран мэхлэлтэнд 
орох юм бэ?” гэж хэлэв.

Одоо Мосегийн цааш юу гэж хариулсанд 
анхаарлаа хандуулаарай. Тэрээр “Эндээс зайл чи, 
Сатан; намайг бүү мэхэл”7 гэж тунхагласан.

Дайсны уруу таталтын эсрэг өгсөн Мосегийн 
хүчтэй хариултаас ухаарах зүйл бидэнд их бий. 
Танд уруу татагдаж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөх 
үед үүнтэй адил хариу үйлдэл үзүүлэхийг би та 
нарт уриалж байна. Бодгалийнхаа дайсанд: “Зайл! 
Чамд ямар ч алдар суу байхгүй. Намайг бүү уруу 
тат мөн намайг бүү мэхэл! Би хэн гэдгээ мэднэ-
--би Бурханы хүүхэд. Би туслахыг гуйж, өөрийн 
Бурханаа үргэлж дуудах болно” гэж тушаан хэл.

Гэсэн хэдий ч дайсан биднийг хууран мэхэлж, 
доромжлох гэсэн хорон сэдлээсээ амархан 
татгалздаггүй. Тэрээр Мосе дээр ч амархан 
шантраагүй, харин хэн бэ гэдгийг нь үүрд мөнхөд 
мартуулахыг хүссэн.

Буруу эрхэлсэн хүүхэд мэт аашлан, “Сатан чанга 
дуугаар хашгирч, мөн газарт уураа гарган тушааж, 
Би Төрсөн Ганц байна, намайг шүт” гэв.8

Үүнийг дахин авч үзэцгээе. Та нар түүний юу 
гэж хэлснийг сонсов уу? “Би Төрсөн Ганц байна. 
Намайг шүт!”

Үнэндээ энэ Агуу Мэхлэгч: “Санаа зоволтгүй ээ, 
би чамд ямар ч муу юм хийхгүй. Би өмхий хүрэн 
биш; би зүгээр л нэг гэмгүй хар цагаан судалтай 
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муурын зулзага” гэж хэлсэнтэй яг адил юм.
 
Дараа нь Мосе Бурханыг дуудаж, Түүний 
тэнгэрлэг хүчийг хүлээн авав. Хэдийгээр дайсан 
чичрэх үед газар доргиж байсан ч Мосе бууж 
өгөөгүй. Түүний дуу хоолой шийдэмгий, тод 
байлаа. “Надаас тонил, Сатан, учир нь алдар 
суугийн Бурхан болох гагцхүү энэ Бурханыг л би 
шүтэх болно”9 хэмээн тушаан хэлэв.

Эцэст нь, тэр “… Мосегийн дэргэдээс тонилов.”10

Их Эзэн ирээд, Мосег дуулгавартай байсных нь 
төлөө адисалсны дараа:

“Адислагдсан болой чи, Мосе, … мөн чибээр их 
уснаас илүү хүчтэй болгогдох болно. …

Мөн харагтун, би чамтай бүр чиний өдрүүдийн 
төгсгөл хүртэл хамт байна”11 гэж хэлсэн.

Мосегийн дайсныг эсэргүүцсэн эсэргүүцэл 
амьдрал ямар байхаас үл хамааран хүн бүрийн 
хувьд тод томруун, урам өгсөн үлгэр жишээ билээ. 
Тэр таныг хууран мэхлэх гэж оролдох үед юу 
хийхээ мэддэг байна гэдэг бол таны хувьд маш 
хүчтэй захиас юм. Мосегийн адил та нар ч бас 
тэнгэрлэг тусламжийн бэлгээр адислагдсан.

Зарлигууд ба адислалууд

Мэхлэгдэхгүй эсвэл уруу таталтад бууж 
өгөхгүйгээр та нар Мосегийн адил энэ тэнгэрлэг 
тусламжийг хэрхэн олж авч болох вэ? Энэ эрин 
үед тэнгэрлэг туслалцаа үзүүлэх тов тодорхой 
сувгийг Их Эзэн Өөрөө дараах байдлаар тунхаглан 
баталсан. “Иймийн тул, Их Эзэн бибээр, дэлхийн 
оршин суугчид дээр ирэх тэрхүү сүйрлийг мэдэх 
учраас, өөрийн үйлчлэгч бага Иосеф Смитийг 
дуудан, тэнгэрээс түүнд ярьж, мөн түүнд 
зарлигуудыг өгсөн ажгуу.”12 Энгийнээр хэлбэл, 
“эхлэлээс төгсгөлийг”13 мэддэг Их Эзэн бидний 
өнөө үеийн өвөрмөц бэрхшээлүүдийг мэддэг гэж 
бид хэлж болно. Тиймийн тул, Тэрээр ихэнх нь 
хортны хуурамч нөлөө, түүний довтолгооноос 
үүдэлтэй сорилт, уруу таталтыг эсэргүүцэх арга 
замыг бидэнд өгсөн билээ.

Арга зам нь энгийн юм. Бурхан Өөрийн 

үйлчлэгчдээр дамжуулан бидэнтэй, хүүхдүүд 
бидэнтэйгээ ярьж, зарлигуудыг өгдөг. Бид дөнгөж 
сая миний эш татсан шүлгийг “Их Эзэн бибээр, 
өөрийн үйлчлэгч [Ерөнхийлөгч Рассэлл М. 
Нэлсоныг] дуудан, тэнгэрээс түүнд ярьж, мөн 
түүнд зарлигуудыг өгсөн ажгуу” хэмээн өөрөөр 
хэлж болох юм. Энэ нь алдар суут үнэн биш гэж 
үү?

Их Эзэн агуу Анхны үзэгдлээс эхлэн Иосеф 
Смиттэй тэнгэрээс үнэхээр ярьсан гэдгийг би 
гэрчилж байна. Мөн Тэрээр манай энэ цаг үед 
ерөнхийлөгч Нэлсонтой ярьдаг. Бурхан өнгөрсөн 
үед бошиглогчидтой харьцаж, хүүхдүүдээ энэ 
амьдралд аз жаргал руу, дараагийн амьдралд сүр 
жавхлан руу хөтлөх зарлигуудыг өгсөн гэдгийг би 
гэрчилж байна.

Бурхан одоо бидний амьд бошиглогчид 
зарлигуудыг үргэлжлүүлэн өгсөөр байгаа. 
Сайн мэдээг илүү гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс 
дэмжсэн байдлаар заах удирдамж, гэрийн болон 
айлчлагч багшийг тохинууллаар сольсон явдал, 
ариун сүмийн дүрэм журам, ёслолуудад оруулсан 
өөрчлөлт, 2020 оноос эхлэх Хүүхэд, өсвөр 
үеийнхэнд зориулсан шинэ хөтөлбөр гэх мэт 
жишээнүүд олон бий. Аврагчийн Сүмийг газар 
дэлхий дээр сэргээж, өнөө үед бошиглогчийг 
дуудсан, хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэгийн 
болон Түүний Хүү Есүс Христийн сайн сайхан, 
нигүүлслийг би бахдан биширдэг. Есүс Христийн 
сайн мэдээ сэргээгдсэнээр хэцүү цагийг цаг 
хугацааны бүрэн байдлаар нөхдөг юм.

Ёс бус явдал хэзээ ч аз жаргал байгаагүй

Бошиглогчид маань өгөгдсөн зарлигуудыг 
дуулгавартай дагах нь зөвхөн мэхлэгчийн 
нөлөөнөөс зайлсхийх төдийгүй удаан үргэлжлэх 
баяр баясгалан, аз жаргалыг мэдрэх түлхүүр 
болдог. Энэ тэнгэрлэг томьёо бол энгийн. Зөв 
шударга байдал буюу зарлигуудыг дуулгавартай 
дагах нь адислалуудыг авчирдаг ба адислалууд нь 
бидний амьдралд аз жаргал буюу баяр баяслыг 
авчирдаг.

Гэсэн хэдий ч дайсан Мосег хуурах гэж 
оролдсонтой адилаар та нарыг хуурахыг хичээдэг. 
Тэр үргэлж хуурамч дүр эсгэдэг ба яг хэн болохоо 
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нуухыг үргэлж хичээдэг. Тэрээр дуулгавартай 
байх нь таны амьдралыг зовлон зүдгүүртэй 
болгож, аз жаргалыг тань тонодог гэж хэлдэг.

Түүний зарим заль мэхийн талаар бодоорой. 
Жишээлбэл, тэр мансууруулах бодис эсвэл 
архины хөнөөлт үр дагаврын үнэнийг нууж, энэ 
нь таашаал авчирна хэмээн санал болгодог. Тэр 
биднийг олон нийтийн сүлжээнд байх боломжтой 
хор уршиг дагуулсан харьцуулалт, бодит байдлаас 
сайхан амьдрал зэргийг багтаасан сөрөг зүйлүүдэд 
живүүлдэг. Үүнээс гадна, тэр порнограф, цахим 
орчинд бусад руу эрээ цээргүй дайралт хийх 
явдал, бидний зүрх сэтгэл, оюун санааг эргэлзэхэд 
хүргэх бусад харанхуй, хор хөнөөлтэй онлайн 
контентуудын зүсийг өнгөлөн далдалдаг. Тэрээр 
"Зөвхөн намайг л дага, тэгвэл та нар үргэлж баяр 
баясгалантай байх болно" хэмээн худал шивнэдэг.

Олон зуун жилийн өмнө Мормоны Номын нэгэн 
бошиглогчийн бичсэн “Ёс бус явдал хэзээ ч аз 
жаргал байгаагүй”14 гэсэн үгс бидний өнөө үед 
онцгой хамааралтай. Сатаны хуурамч зүйлc юу 
вэ гэдгийг бид таньж мэдэх болтугай. Бидний 
бодгалийг устгаж, өнөөгийн баяр баясгалан, 
ирээдүйн алдар сууг биднээс хулгайлахыг 
эрэлхийлдэг нэгний худал хуурмаг чанар, нөлөөг 
таньж, түүний эсрэг зогсох болтугай.

Эрхэм хүндэт ах эгч нар аа, бид үргэлжлүүлэн 
үнэнч, сонор сэрэмжтэй байх ёстой. Учир нь энэ 
бол үнэнийг ялган таних, Их Эзэний дуу хоолойг 
Түүний үйлчлүүлэгчдээр дамжуулан сонсох 
цорын ганц арга зам юм. “Сүнс хуурах нь үгүй, 
мөн үнэнийг хэлдэг. … Эдгээр зүйлүүд, бидний 
бодгалиудын авралын тулд бидэнд тодорхой 

үзүүлэгдсэн билээ. Учир нь Бурхан түүнчлэн 
эртний бошиглогчдод тэдгээрийг ярьсан бөлгөө.”15 
Бид Бүхнийг Чадагч Бурханы гэгээнтнүүд, 
Израилын найдвар! Бид гуйвж дайвах уу? “Бид 
тулалдаанаас ухрах уу эсвэл зайлсхийх үү? Үгүй 
ээ! … Итгэлтэйгээр Бурханы зарлигт, бүх зүрх, 
сэтгэл, үйлээрээ бид бүгд үнэнч байх болно.”16

Би Израилын Ариун Нэгэн—Есүс Христийн 
нэрийг гэрчилж байна. Түүний хязгааргүй 
болоод мөнхийн золиосоор боломжтой болсон, 
Түүний байнгын хайр, үнэн, баяр баяслын талаар 
би гэрчилж байна. Бид Түүний зарлигуудыг 
дуулгавартай дагаснаар үргэлж зөв замаар 
хөтлөгдөж, мэхлэгдэхгүй байх болно. Бидний 
Аврагч Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Бид	ах,	эгч,	дүү	нартаа	тусалснаар	хамгийн	агуу	
баяр	баясгаланг	хүлээн	авдаг.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
хөшигний хоёр талд 
Израилыг цуглуулахад 
тусалж, гэр бүлээ 
хүчирхэгжүүлэн, 
тусламж хэрэгтэй 
хүмүүсийн амьдралыг 
адислахын тулд 
хийж буй бүх зүйлд 
тань баярлалаа. Есүс 
Христийн жинхэнэ 
дагалдагч болон 
амьдарч байгаад тань 

талархаж байна.1 Та нар Бурханаа болон хөршөө 
хайрла гэсэн Түүний хоёр агуу зарлигийг мэддэг 
бас дуртайяа дагадаг.2

Сүүлийн зургаан сарын турш Нэлсон эгч бид хоёр 
Төв ба Өмнөд Америк, Номхон Далайн арлууд 
болон Нэгдсэн Улсын янз бүрийн хотоор аялахдаа 
мянга мянган гэгээнтэнтэй уулзсан. Аялж 
байхдаа бид та нарын итгэлийг хөгжүүлнэ байх 
хэмээн найддаг. Гэтэл хариуд нь уулзсан гишүүд, 
найз нөхөд маань бидний итгэлийг үргэлж 
хүчирхэгжүүлдэг. Саяхан болж өнгөрсөн үйл 
явдлуудаас гурван ач холбогдолтой туршлагаасаа 
хуваалцах боломжийг надад олгоно уу.

Тавдугаар сард Нэлсон эгч бид хоёр ахлагч 
Гэррит В.Гонг, Сьюзан Гонг эгч хоёртой хамт 
Номхон Далайн Өмнөд хэсэг рүү аялсан юм. 
Шинэ Зеландын Окландад байхад бидэнд Шинэ 
Зеландын Крайстчерч дахь лалын хоёр сүмийн 
имамтай уулзах боломж тохиосон. Тэнд хоёрхон 
сарын өмнө гэм зэмгүй итгэгчид рүү гал нээсэн 
аймшигт хэрэг гарсан байв.

Өөр шашин шүтлэгтэй энэ ахан дүүстээ бид 
харамсаж байгаагаа илэрхийлж, шашны эрх 
чөлөөний талаар санал нийлж байгаагаа харилцан 
ярилцсан.

Бид бас сүмийн барилгаа дахин барихад нь туслах 
сайн дурын ажилчдыг илгээж, багахан хэмжээний 
санхүүгийн тусламж үзүүлсэн юм. Эдгээр лалын 

Хоёр дахь агуу зарлиг
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× 

ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ
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шашны удирдагчтай хийсэн уулзалтаас ахан 
дүүсийн халуун дулаан мэдрэмж төрж байлаа.
  
Наймдугаар сард Нэлсон эгч бид хоёр ахлагч 
Квинтин Л.Күк, Мэри Күк эгч хоёртой хамт 
Аргентины Буэнос-Айрест хэд хэдэн хүнтэй 
уулзлаа. Хожмын үеийн гэгээнтэн энэрлийн 
байгууллагаас өгсөн тэргэнцэр тэдний амьдралыг 
өөрчилсөн ба тэдний ихэнх нь манай шашны 
бус хүмүүс байв. Тэргэнцрээрээ бие дааж явах 
болсондоо тэд баярлаж байгаагаа илэрхийлсэн нь 
бидэнд урам зориг өгсөн юм.

Гурав дахь онцгой үйл явдал нь хэдэн долоо 
хоногийн өмнө Солт Лэйк Ситид болж өнгөрсөн. 
Би 14 настай залуу эмэгтэйгээс төрсөн өдрөөрөө 
захидал хүлээн авсан юм. Түүнийг Мэри гэж 
нэрлэе.

Мэри бидэнд байгаа нийтлэг зүйлсийн талаар 
бичсэн байлаа. “Та арван хүүхэдтэй. Манай 
гэр бүл арван хүүхэдтэй. Та мандарин хэлээр 
ярьдаг. Манай гэр бүлд надтай нийлээд Хятадаас 
үрчлэн авсан долоон хүүхэд байдаг. Тиймээс 
мандарин хэл бол бидний эх хэл. Та зүрхний мэс 
засалч. Миний эгч зүрхний нээлттэй мэс засалд 
хоёр ч удаа орж байсан. Танд хоёр цагийн Сүм 
таалагддаг. Бидэнд ч гэсэн хоёр цагийн Сүм 
таалагддаг. Та төгс сонсголтой. Эрэгтэй дүү маань 
бас төгс сонсголтой. Дүү маань надтай адил 
хараагүй” гэсэн байлаа.

Мэригийн үгс миний сэтгэлийг маш их 
хөдөлгөсөн. Энэ нь түүний агуу сүнсийг төдийгүй 
ээж, аавынх нь өгөөмөр сэтгэлийг харуулсан юм.

Есүс Христийн бусад дагалдагчийн адил, хожмын 
үеийн гэгээнтнүүд үргэлж бусдад туслан, өргөн 
дэмжиж, хайрлах арга замыг хайж байдаг. Их 
Эзэний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй хүмүүс 
“нэг нэгнийхээ ачааг үүрэлцэж, … “гашуудах 
тэдний хамт гашуудаж; … тайтгарал хэрэгтэй 
тэднийг тайтгаруулахад” бэлэн байдаг.3

Тэд эхний болон хоёр дахь агуу зарлигийн дагуу 
амьдрахыг үнэхээр эрэлхийлдэг. Бид Бурханыг 
бүхий л зүрх сэтгэлээрээ хайрлах юм бол хариуд 
нь Тэрээр бидний зүрх сэтгэлийг бусдын сайн 
сайхны төлөөх буянтай үйлсэд татан оруулдаг.

Дэлхий даяар жил болгон, өдөр бүр хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн хийдэг үйлчлэлийн хэр 
хэмжээг тооцоолж гаргах боломжгүй юм. Гэвч 
байгууллагын хувьд, тусламж хэрэгтэй эмэгтэй, 
эрэгтэй хүмүүс, охид, хөвгүүдийг адислахын тулд 
хийж буй Сүмийн сайн үйлсийг тооцоолж гаргах 
боломжтой.

Сүмийн хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх ажил 
1984 онд эхэлсэн. Тэр үед зүүн Африкт гарсан 
аймшигт ган гачигт нэрвэгдсэн хүмүүст туслах 
хөрөнгийг босгохоор Сүм даяар мацаг барьж 
билээ. Сүмийн гишүүд ганцхан өдөр 6.4 сая 
ам.доллар хандивласан.
 

Тухайн үед ахлагч байсан М.Рассэлл Баллардыг 
Глэнн Л.Пэйс ахтай хамт тэр ариун мөнгөн санг 
хэрхэн ашиглаж болохыг тодорхойлох зорилгоор 
Этиоп руу явуулсан юм. Энэхүү ажил хожим нь 
Хожмын үеийн гэгээнтэн энэрлийн байгууллага 
хэмээн нэрлэгдэх болсон байгууллагын суурийг 
тавьсан билээ.
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Тэр цагаас хойш Хожмын үеийн гэгээнтэн 
энэрлийн байгууллагын зүгээс дэлхий даяарх 
тусламж хэрэгтэй хүмүүст тусламж дэмжлэг 
болгон хоёр тэрбум гаруй ам.доллар зарцуулжээ. 
Энэхүү тусламжийг Сүмийн харьяалал байдаг, яс 
үндэс, арьс өнгө, бэлгийн чиг хандлага, хүйс, улс 
төрийн үзэл бодол зэргээс үл хамааран үзүүлдэг.

Сүмийн тусламжийн үйл ажиллагаа зөвхөн үүгээр 
зогсдоггүй. Их Эзэний Сүмийн хүнд байдалд 
орсон гишүүдэд туслахын тулд бид өөрсдийн 
хайрладаг эртний мацгийн хуулийг дагаж 
амьдардаг.4 Бид өлсөж буй хүмүүст туслахын 
тулд өөрсдөө өлсдөг. Сар бүрийн нэг өдөр бид 
хоол ундгүй явж, хоол хүнснийхээ (мөн түүнээс 
ч илүүг) мөнгийг тусламж хэрэгтэй хүмүүст 
хандивладаг.

1986 онд Баруун Африкт хийсэн айлчлалаа би 
хэзээ ч мартахгүй. Гэгээнтнүүд манай цуглаанд 
олноороо ирж оролцсон. Хэдийгээр ихэнх нь 
материаллаг эд хөрөнгө гээд байх юмгүй байсан ч 
ихэнх нь танан цагаан хувцас өмсөж ирсэн байлаа.

Би эд хөрөнгөөр тарчиг хүмүүсийг хэрхэн харж 
ханддаг талаар гадасны ерөнхийлөгчөөс нь асууж 
билээ. Тэр зүгээр л бишопууд хүмүүсээ сайн 
мэддэг гэж хариулсан юм. Хэрэв гишүүд өдөрт 
хоёр хооллож байвал тусламж үзүүлэх хэрэггүй 
байв. Харин тэд гэр бүлээсээ тусламж авсан ч 
өдөрт нэг эсвэл түүнээс ч бага хооллож байвал 
бишоп мацгийн өргөлийн санхүүжилтээр хоол 
хүнсээр хангадаг байна. Харин дараа нь тэрээр 
мацгийн өргөл нь ихэвчлэн зарлагаас нь илүү 
гардаг гэсэн гайхалтай зүйлийг хэлсэн юм. Илүү 
гарсан мацгийн өргөлийг тэднээс илүү тусламж 
хэрэгтэй өөр газрын хүмүүст илгээдэг байжээ. 
Тэрхүү Африкийн гуйвшгүй итгэлтэй гэгээнтнүүд 
надад мацгийн хуулийн хүч болон сүнс гэж юу 
болохыг заасан юм.

Сүмийн гишүүдийн хувьд бид ямар нэгэн 
байдлаар зовж, зүдэрч байгаа хүмүүсийн зовлонг 
ойлгодог.5 Бурханы охид, хөвгүүдийн хувьд бид 
бүгдээрээ ах, эгч, дүү нар юм. Бид Хуучин Гэрээн 
дээрх “Өөрийнхөө газар нутаг дээрх гачигдаж буй 
ядуу зүдүү ах дүүстээ чи гараа сунгаж бай”6 гэсэн 
зөвлөгөөг сонсож дагадаг.

Бид мөн Матай 25 дээр цэдэглэгдсэн Их Эзэн Есүс 
Христийн сургаалыг дагахыг хичээдэг.

“Учир нь өлсөж байхад минь та нар Надад идэх 
юм өгсөн. Цангаж байхад минь уух юм өгсөн, 
харь хүн байхад минь урьж оруулсан, нүцгэн 
байхад минь Намайг хувцасласан, өвчтэй байхад 
минь Намайг эргэж байсан. …

… Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар энэ ах 
дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үйлдсэн бол Надад 
хийсэн хэрэг.”7

Аврагчийн эдгээр сургаалыг Сүм хэрхэн 
дагадгийн хэдэн жишээг би энд дурдъя.
 

Өлсгөлөнд нэрвэгдсэн хүмүүст туслах зорилгоор 
Сүм нь дэлхий даяар 124 бишопын агуулах 
ажиллуулдаг. Тэдгээрээр дамжуулан жилд 
ойролцоогоор 400 мянган хувь хүнд зориулсан 
захиалгыг нийлүүлдэг. Агуулах байдаггүй 
газруудын бишоп, гадасны ерөнхийлөгчид 
тусламж хэрэгтэй гишүүдийг хоол хүнс, бараа 
материалаар хангах зорилгоор Сүмийн мацгийн 
сангаас мөнгө гаргуулан тусалдаг.

Гэхдээ өлсгөлөнтэй холбоотой асуудлууд Сүмийн 
хүрээллээс хол давсан байдаг ба дэлхий даяар 
улам бүр нэмэгдсээр байна. Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллагын саяхны тайланд дэлхий дээрх 
тэжээлийн дутагдалтай хүмүүсийн тоо 820 саяд 
хүрснийг буюу дэлхийн хүн амын есөн хүн 
тутмын нэг нь өлсөж байгааг харуулсан байна.8

Ямар ноцтой тоо баримт вэ! Бид та бүхний 
оруулсан хувь нэмэрт туйлын их талархдаг. Та 
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нь хангаж, сургалт явуулах замаар Лупута хотын 
удирдагчидтай хамтран ажилласан юм. Лупута 
хотын хүмүүс нэг метр гүн сувгийг хад чулуу, 
ширэнгэн ой дундуур ухаж гаргахад гурван 
жилийг зарцуулжээ. Хамтран ажилласны эцэст 
цэвэр усыг тосгоны бүх хүн хэрэглэх боломжтой 
болсон баярт өдөр ирсэн билээ.

Сүм нь мөн иргэний тэмцэл, байгалийн гамшиг 
эсвэл шашны хавчлагад нэрвэгдсэн хүмүүст 
тусалдаг. Одоогийн байдлаар 70 сая гаруй хүн 
орон гэргүй болоод байна.9

 

Зөвхөн 2018 он гэхэд, Сүмийн зүгээс 56 орны 
дүрвэгчдэд яаралтай тусламж үзүүлжээ. Түүнээс 
гадна Сүмийн олон гишүүн сайн дураараа цаг 
зав гарган, шинэ газраа дасан зохицоход нь 
дүрвэгчдэд тусалсан. Шинэ газар суурьших 
гэж хичээж байгаа хүмүүст тусламжийн гараа 
сунгасан та нарын хүн нэг бүрд бид талархаж 
байгаагаа илэрхийлье.
 
Нэгдсэн Улс дахь Дэзэрэт Индастризын 
салбаруудад хийсэн та нарын өгөөмөр хандивын 
ачаар жилд хэдэн сая кг хувцас цугларч, ангилан 

бүхний чин сэтгэлээсээ өгсөн өргөлийн ачаар 
дэлхий даяар тусламж хэрэгтэй олон сая хүн 
хоол унд, хувцас хунар, түр зуурын орон байр, 
тэргэнцэр, эм тариа, цэвэр ус, өөр олон зүйлийг 
хүлээн авна.

Бохир уснаас болж дэлхий даяар олон хүн өвдөж 
байна. Өнөөдрийг хүртэл Сүмийн хүмүүнлэгийн 
байгууллага санаачилж, 76 улс орны хэдэн зуун 
хот сууринг цэвэр усаар хангаад байна.

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улсын 
Лупута дахь төслийг жишээ болгон авч болох 
юм. 100 гаруй мянган хүн амтай хотод нийтийн 
хэрэглээний ус байсангүй. Хотын иргэд хол зам 
туулж байж цэвэр ус авдаг байв. Уулын гүний 
ус 29 км зайнаас олдсон ч хотын хүмүүс усаа 
тогтмол авч чадахгүй байлаа.
 
Манай хүмүүнлэгийн номлогчид энэ асуудлын 
талаар олж мэдээд, усыг хот руу татах хоолойгоор 
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ялгалт хийгддэг. Орон нутгийн бишопууд энэ 
олон эд материалыг ашиглан, тусламж хэрэгтэй 
гишүүдэд өгдөг ч ихэнхийг нь өөр энэрлийн 
байгууллагуудад хандивладаг бөгөөд тэд дэлхий 
даяар тараадаг.

Сүмийн зүгээс өнгөрсөн жил л гэхэд 35 улсын 
300 мянган хүнд хараа зүйн тусламж, 39 улсын 
хэдэн мянган эх, үрсэд нярайн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлж, хэдэн арван улс орны 50 гаруй мянган 
хүнд тэргэнцэр хандивлажээ.

Гамшиг болоход Сүм хамгийн түрүүнд хөдөлж, 
тусламж үзүүлдэг байгууллагуудын нэг гэдгээрээ 
олонд танигдсан. Тэр ч бүү хэл, далайн шуурга 
болохоос өмнө шуурга болох газар дээрх Сүмийн 
удирдагч болон ажилтнууд гамшигт өртөх 
хүмүүст тусламжийн материал хэрхэн хүргэх, 
сайн дурын ажилтнуудын дэмжлэгийг хэрхэн авах 
төлөвлөгөөг гаргадаг.
 

Зөвхөн өнгөрсөн жилд Сүм дэлхий даяарх 
гамшгийн тусламжид зориулан 100 гаруй төсөл 
хэрэгжүүлж, хар салхи, гал түймэр, үер ус, газар 

хөдлөлт, бусад гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүст 
тусалсан. Боломжтой газруудад Тусламжийн 
гар гэсэн манай Сүмийн шар хантаазтай гишүүд 
олуулаа цугларч, гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүст 
тусалдаг. Та нарын олонхын үзүүлдэг ийм 
үйлчилгээ нь тохинууллын жинхэнэ мөн чанар 
юм.

Хайрт ах, эгч нар аа, миний дурдсан үйл 
ажиллагаанууд бол Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн өргөжин тэлж буй 
халамжийн болон энэрлийн тусламжийн өчүүхэн 
хэсэг.10 Харин энэ бүх ажлыг хийх боломж 
олгодог хүмүүс бол та нар. Та нарын үлгэр жишээ 
амьдрал, өгөөмөр сэтгэл, тусч үйлдлийг олон орон 
нутаг, төр засгийн удирдагчид магтан сайшаадагт 
гайхах зүйл алга.11

Сүмийн ерөнхийлөгч болсноосоо хойш би хэчнээн 
олон ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, элчин сайд ард 
түмэнд нь үзүүлсэн хүмүүнлэгийн тусламжид чин 
сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлж байгааг хараад 
гайхсан. Тэд мөн улс орондоо үнэнчээр хувь нэмэр 
оруулдаг иргэд болсон итгэлтэй гишүүдийн маань 
эх орондоо хийж бүтээж буй бүхэнд нь талархаж 
байгаагаа илэрхийлж байв.

Би мөн дэлхийн удирдагчид Тэргүүн Зөвлөлтэй 
уулзахдаа, улс оронд нь Сүм байгуулагдана 
гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлж байсанд 
гайхсан. Яагаад тэр вэ? Учир нь хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд бат бөх гэр бүл, нийгмийг бүтээн 
байгуулахад тусалж, хаана ч байсан бусдын 
амьдралыг сайжруулна гэдгийг тэд мэддэг.

Гэр орон нь хаана ч байсан, Сүмийн гишүүд 
Бурханы эцгийн болон хүмүүний ах дүүгийн 
барилдлагад чин сэтгэлээсээ ханддаг. Тиймээс бид 
энэ гайхамшигт дэлхийн хаана ч амьдарч байсан 
хамгийн агуу баяр баясгаланг ах, эгч, дүү нартаа 
тусалснаар олж авдаг.

Бусдад тусламж үзүүлэх буюу өөрийн ухамсраар 
бусдад өөртэйгөө адил эсвэл өөрөөсөө илүү 
санаа тавих нь—бидний хувьд баяр баясгалан 
билээ. Ялангуяа тохиромжгүй үед, тав тухтай 
орчноосоо гарахдаа ч баяр баясгаланг мэдэрдэг 
гэдгийг би нэмж хэлэх гэсэн юм.Тэрхүү хоёр дахь 
агуу зарлигийн дагуу амьдрах нь Есүс Христийн 
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жинхэнэ шавь болохын гол түлхүүр юм.

Хайрт эх, эгч нар аа, та нар Есүс Христийн 
сургаалыг дагаснаар хүлээн авдаг үр жимсний 
амьд жишээ. Баярлалаа, би та нарт хайртай!

Би Бурхан амьдыг мэднэ. Есүс бол Христ. Түүний 
Сүм тэнгэрлэг зорилгоо гүйцэлдүүлэхийн төлөө 
энэхүү хожмын өдрүүдэд сэргээгдсэн билээ. 
Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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Илүү	агуу	аз	жаргал	илүү	агуу	хувийн	ариун	
байдлаас	үүсдэг.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
би аз жаргалын хувийн 
эрэл хайгуулд тань 
туслах хүчийг гуйн 
залбирсан. Та нарын 
зарим нь хангалттай аз 
жаргалтай амьдардаг 
байж болох ч илүү 
их аз жаргалыг санал 
болгоход татгалзах хүн 
байхгүй нь тодорхой. 

Хэн ч удаан үргэлжлэх аз жаргалын баттай 
саналыг хүлээн авахыг хүснэ.

Энэ бол Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хайрт Хүү Есүс 
Христийн болон Ариун Сүнсний одоо энэ дэлхий 
дээр амьдарч буй, ирээдүйд амьдрах эсвэл өмнө 
нь амьдарч байсан сүнсэн хүүхэд бүрд санал 
болгодог зүйл юм. Заримдаа энэ саналыг аз 
жаргалын төлөвлөгөө гэж нэрлэдэг. Бошиглогч 
Алма нүгэл үйлдсэндээ зовж шаналж буй хүүдээ 
зааж байхдаа энэ төлөвлөгөөг ийн нэрлэсэн юм. 
Алма ёс бус явдал хүүд нь төдийгүй Тэнгэрлэг 
Эцэгийн нэгээхэн ч хүүхдэд хэзээ ч аз жаргал 
болж чадахгүйг мэдэж байв.1

Тэрээр ариун байдлын хувьд сайжрах нь аз 
жаргалд хүргэх цорын ганц зам гэдгийг хүүдээ 
заажээ. Биднийг цэвэршүүлж, төгс болгогч Есүс 
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан илүү ариун 
байдалд хүрэх боломжтой болдгийг тэр тодорхой 
болгосон.2 Зөвхөн Есүс Христэд итгэж, байнга 
наманчлан, гэрээнүүдийг сахих замаар бид мэдэрч 
мөн хадгалж үлдэхийг хүсдэг удаан үргэлжлэх аз 
жаргалыг олж авах боломжтой болно.

Илүү агуу аз жаргал нь илүү агуу хувийн ариун 

байдлаас үүсдгийг ойлгуулснаар уг итгэл 
үнэмшлийнхээ дагуу үйлдэхэд тань туслах 
болтугай хэмээн би өнөөдөр залбирч байна. 
Тэрхүү илүү ариун болох бэлгийг авахын тулд бид 
юу хийж чадах талаар мэддэг зүйлээ би хуваалцах 
болно.

Судар бидэнд бусад зүйлээс гадна Есүс Христэд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлж,3 дуулгавартай байдлаа 
харуулж,4 наманчилж5 мөн Түүний төлөө золиос 
гаргаж,6 ариун нандин ёслолуудыг хүлээн авч, 
Түүнтэй байгуулсан гэрээнүүдээ сахиснаар7 
ариусаж эсвэл илүү ариун болж чадна хэмээн 
заадаг билээ. Ариун байдлын бэлгийг хүлээн авах 
шалгуурт төлөв даруу,8 номхон хүлцэнгүй9 мөн 
тэвчээртэй байх нь ордог.10

Илүү ариун байхыг хүсэхэд хүргэсэн нэгэн явдал 
намайг Солт Лэйк ариун сүмд байхад тохиолдсон 
юм. Хийх ёстой зүйлсээ зах зухаас нь хэлүүлэн 
байж би анх удаа ариун сүмд орж билээ. Би 
барилга дээр “Ариунаас ариуныг Их Эзэнд” 
мөн “Эзэний өргөө” гэсэн байсныг харав. Би 
маш их догдолж байсан ч ороход бэлэн эсэхтээ 
тээнэгэлзэж байлаа.

Биднийг ариун сүм рүү орох үед эцэг эх маань 
миний урдхан явж байлаа. Биднээс зохистой 
байдлаа батлан, эрхийн бичгээ үзүүлэхийг хүсэв.

Эцэг эх маань эрхийн бичиг шалгаж байсан 
хүнийг таньдаг байсан тул тэд түүнтэй хэсэг зуур 
ярилцав. Бүх юм нь гэрэлтсэн цагаан том танхим 
руу би ганцаараа явж орлоо. Би өргөн уудам 
тэнгэр мэт өндөр тааз руу ширтэн зогсов. Тэрхэн 
мөчид надад би өмнө нь тэнд байсан шүү дээ 
гэсэн тодорхой мэдрэмж төрсөн юм.

Би өөрийнхөөсөө өөр—намуухан дуу хоолойг 
сонсов. Эдгээр нь “Чи өмнө нь хэзээ ч энд 

Ариун байдал ба аз жаргалын төлөвлөгөө
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Би түүнийг аз жаргал, хайр, Аврагчийн сайшаалыг 
мэдрэх болно хэмээн амласан. Биднийг тэндээс 
явах үед тэр нөхөрсгөөр инээмсэглэсэн юм. Надад 
хэлсэн түүний сүүлчийн үгс нь “Катид хайртайг 
минь дамжуулаарай” гэсэн үгс байлаа. Миний 
эхнэр Катлийн олон жилийн турш гэр бүлийнхээ 
олон үеийг Над руу ир хэмээх Аврагчийн урилгыг 
хүлээн авч, ариун нандин гэрээнүүдийг байгуулж 
мөн сахин, ингэснээр аз жаргалын шалгуурт 
тэнцэхүйц болоход урамшуулсаар ирсэн юм.

Тэр хүн хэдэн цагийн дараа нас барсан. Түүнийг 
өнгөрснөөс хойш хэдэн долоо хоногийн дараа 
бэлэвсэн эхнэр нь эхнэр бид хоёр дээр нэг 
бэлэгтэй ирэв. Тэр бидэнтэй ярилцаж байхдаа 
инээмсэглэж байлаа. Тэр “Би гуниглаж, 
ганцаардах байх гэж бодож байсан чинь харин 
ч аз жаргалтай байна. Тэгэх нь зүгээр үү?” гэж 
аятайхан хэлэв.

Түүний нөхөртөө хэчнээн их хайртай байсныг, 
тэр хоёр Аврагчийг хэрхэн таньж мэдэн, хайрлаж, 
үйлчилдэг болсныг мэддэгийн хувьд би түүнд 
мэдэрч байгаа аз жаргалын мэдрэмж нь итгэлтэй 
үйлчлэлээр илүү ариун болсны амлалт бүхий 
бэлэг юм хэмээн хэлсэн юм. Түүний ариун байдал 
энэ аз жаргалыг хүртэхүйц зохистой болгосон 
билээ.

Өнөөдөр сонсоод сууж байгаа зарим хүн “Яагаад 
би итгэлтэй хүмүүст амлагдсан амар амгалан, аз 
жаргалыг мэдрэхгүй байгаа юм бол? Би хэцүү 
саад бэрхшээлийг итгэлтэй туулсан ч аз жаргалыг 
мэдэрдэггүй шүү дээ” гэж гайхаж байж магадгүй.

Бошиглогч Иосеф Смит хүртэл ийм сорилттой 
тулгарч байсан. Тэр Миссуригийн Либерти 
шоронд хоригдож байхдаа тайтгарал хүсэн 
залбирсан. Тэрээр Их Эзэнд итгэлтэй байж, ариун 
байдлын хувьд өссөн байсан ч аз жаргалыг амсаж 
чадахгүй гэж бодож байв.

Их Эзэн бид бүхэнд мөнх бус амьдрал дахь 
сорилтын цаг хугацаанд хэзээ нэгэн цагт, магадгүй 
удаан хугацаанд хэрэг болох тэвчээртэй байх 
сургамжийг түүнд заасан юм. Их Эзэн:

“Мөн хэрэв чи нүхэнд, эсвээс алуурчдын гарт 

байгаагүй шүү дээ. Чи төрөхөөсөө өмнөх цаг үеэ 
эргэн санаж байгаа юм. Чи ийм л ариун газарт 
байсан. Чиний байгаа газарт Аврагчийн ирэх гэж 
байгааг чи мэдэж байсан. Чи Түүнийг харахыг 
хүсэж байсан тул аз жаргалтай байсан шүү дээ” 
гэх зөөлхөн үгс байв.

Солт Лэйк ариун сүмд болсон энэ явдал хоромхон 
зуур үргэлжилсэн ч үүнийг дурсан санах нь амар 
амгалан, баяр баясгалан, чимээгүй аз жаргалыг 
авчирдаг.

Би тэр өдөр олон зүйл дээр сургамж авсан. Нэг 
нь, Ариун Сүнс намуухан зөөлөн дуу хоолойгоор 
ярьдаг. Зүрх сэтгэлд минь сүнслэг амар амгалан 
байгаа цагт би Түүнийг сонсож чадна. Тэр надад 
илүү ариун болж байна гэсэн аз жаргал, итгэлийн 
мэдрэмжийг төрүүлдэг. Мөн энэ нь үргэлж 
Бурханы ариун сүмд эхний хэдэн хором мэдэрсэн 
тэр аз жаргалыг авчирдаг.

Та нар бас өсөн нэмэгдэж буй ариун байдлаас 
ирэх аз жаргалын гайхамшгийг өөрийнхөө болон 
бусдын амьдралаас олж харсан байх. Сүүлийн 
хэдэн долоо хоногт надад, Аврагчид бүрэн дүүрэн 
итгэн, баяр баясгалантай царай төрхтэйгөөр 
үхэлтэй нүүр тулж байгаа хүмүүсийг эргэж очих 
боломж тохиосон юм.

Тэдний нэгийг гэрийнхэн нь тойрон хүрээлсэн 
байлаа. Намайг хүүтэйгээ ороход тэр эхнэртэйгээ 
аяархан ярьж байв. Би тэднийг мэддэг болоод 
олон жил өнгөрсөн байв. Есүс Христийн 
Цагаатгал тэдний болон гэр бүлийнхнийх нь 
амьдралд хэрэгжиж байгааг би харж байсан.
Тэд хамтдаа түүний амьдралыг уртасгахын тулд 
авч буй эмнэлэг, эмчилгээний арга хэрэгслийг 
зогсоох шийдвэр гаргасан байв. Түүнийг бидэнтэй 
ярих үед нам гүм мэдрэмж төрж байлаа. Тэр 
сайн мэдээнд болон сайн мэдээний өөрт нь 
төдийгүй хайртай гэр бүлийнхэнд нь үзүүлсэн 
цэвэршүүлэгч нөлөөнд талархаж байгаагаа 
хэлэхдээ инээмсэглэж байв. Тэр ариун сүмд 
үйлчилсэн аз жаргалтай он жилүүдийнхээ 
талаар ярьсан. Түүний хүсэлтээр хүү маань 
түүний толгой дээр ариулсан тос түрхэж, би 
тосолгоог лацдав. Лацдах үедээ би түүнийг 
удахгүй Аврагчтай нүүр тулан уулзах болно гэсэн 
тодорхой ойлголтыг хүлээн авсан юм.
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чам дээр тохиох үхлийн яланд хаягдах ёстой 
аваас; хэрэв чи гүнд хаягдах аваас; хэрэв хүрхрэх 
далайн давалгаа чиний эсрэг хуйвалдах аваас; 
хэрэв догшин салхи чиний дайсан болох аваас; 
хэрэв тэнгэр хар барааныг цуглуулж, мөн бүх 
элементүүд замыг хүрээлэн хаахаар нэгдэх 
аваас; мөн бүхний дээгүүр, хэрэв тамын эрүү 
чиний араас амаа томоор ангайлгах аваас; эдгээр 
бүх зүйл чамд туршлага суулгах болно, мөн 
чиний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг чи 
мэдэгтүн, хүү минь.

Хүний Хүү тэд бүгдэд доош бууж ирсэн юм. 
Чи түүнээс илүү агуу гэж үү?” хэмээн Өөрийн 
итгэлтэй, зовж шаналсан бошиглогчид хэлжээ.

“Тиймийн тул, зам дээрээ зогсогтун, мөн санваар 
чамтай хамт үлдэх болно; учир нь, тэдний хязгаар 
тогтоогдож, тэд өнгөрч чадахгүй. Чиний өдрүүд 
мэдэгдсэн билээ, мөн чиний он жилүүд багаар 
тоологдох нь үгүй; тиймийн тул, хүний хийж 
чадах юмнаас бүү эмээ, учир нь Бурхан чамтай 
үүрд мөн мөнхөд хамт байх болно.”11

Энэ нь Их Эзэний Иовт өгсөн зарим сургамжтай 
төстэй байв. Тэрээр Цагаатгалд өөрийг нь илүү 
ариун болгох боломжийг олгон, их үнэ төлсөн 
билээ. Бид Иовыг танилцуулсан хэсгээс түүний 
ариун хүн байсныг мэдэж авдаг. “Уз хэмээх нутагт 
Иов гэгч хүн байжээ. Тэрээр өөлөх өөгүй, зөв 
шударга агаад Бурханаас эмээж, ёр муугаас хол 
явдаг нэгэн байв.”12

Дараа нь Иов эд хөрөнгө, гэр бүл, эрүүл мэндээ 
хүртэл алдсан. Их саад бэрхшээлийг даван 
туулж байж олж авсан илүү ариун байдал нь 
илүү их аз жаргалд хүргэхгүй юм байна гэж Иов 
бодох болсныг та нар санаж байгаа байх. Иовын 
хувьд ариун байдал нь зовлон авчирсан юм шиг 
санагдаж байв.

Гэвч Их Эзэн Иовт Иосеф Смитэд заасантай 
адил сургамжтай зүйлийг заажээ. Тэрээр Иовт 
өөрийнхөө сэтгэл эмтрэм нөхцөл байдлыг сүнслэг 
нүдээр харах боломжийг олгосон. Тэрээр ийн 
хэлжээ.

“За, бэлхүүсээ чанга бүсэл. Эр хүн шиг зогс. 
Чамаас Би асуух бөгөөд Чи Надад мэдүүлж өг.

Газар дэлхийн суурийг тавихад минь чи хаана 
байв аа? Мэддэг бол Надад хэлээч.

Хэмжүүрүүдийг нь хэн тогтоосон бэ? Чи 
мэддэгээс хойш, Хэн дээр нь шугам татсан бэ?

Түүний сууриуд юун дээр тогтсон бэ? Түүний 
булангийн чулууг хэн тавьсан юм бэ?

Тэгэхэд өглөөний одод хамтдаа дуулцгааж, 
Тэнгэрлэг биес бүгд баярлалдан уухайлсан.13

Тэгээд Иов Бурханыг шударга бус гэж хэлчихээд 
наманчилсныхаа дараа, өөрийнхөө зовлон 
зүдгүүрийг илүү дээр, ариун арга замаар харах 
боломжтой болсон юм. Тэр наманчилсан.

“Дараа нь Иов, ЭЗЭНд хариулан

Та бүхнийг үйлдэж чаддаг, Зорьсонд тань 
боломжгүй нь үгүй гэдгийг би мэднэ.

Мэдлэггүйгээр зорилго зөвлөгөөг хаадаг Би хэн 
юм бэ? Миний хувьд үл мэдэх дэндүү гайхалтай, 
ойлгоогүй зүйлээ би ярьж дээ,

Та сонсооч, би ярья. Танаас асууя би, надад 
мэдүүлээч.

Таны тухай чихээрээ сонсож л байлаа, би. Тэгтэл 
одоо нүд минь Таныг харж байна.

Харин би хэлснээсээ буцаж байна. Үнс шороон 
дунд гэмшье гэв.”14

Иовыг наманчилж, илүү ариун болсны дараа 
Их Эзэн түүнийг алдсан бүхнээс нь илүү 
ихээр адисалсан. Гэвч Иовын хувьд хамгийн 
агуу адислал нь саад бэрхшээл, наманчлалаар 
дамжуулан ариун байдалдаа өсөн нэмэгдэх явдал 
байсан байж болох юм. Тэрээр ирээдүйд илүү агуу 
аз жаргалтай байх зохистой нэгэн болсон байв.

Илүү ариун байдал нь зөвхөн гуйснаар ирэхгүй. 
Энэ нь Бурханы хувьд биднийг өөрчлөхөд 
шаардлагатай тэр зүйлсийг хийснээр ирнэ.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон илүү ариун 
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байдалд хүргэх гэрээний замаар хэрхэн урагшлах 
талаар хамгийн сайн зөвлөгөөг өгсөн гэж би 
боддог. Тэр дараах арга замыг санал болгосон.

“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. Бид наманчлахыг сонгохдоо Есүс 
Христтэй илүү адил болохыг сонгодог!”

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 юм”15 хэмээн 
ерөнхийлөгч Нэлсон биднийг илүү ариун байхаар 
хичээж чармайхад маань урамшуулсан юм.

Ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс өмнө нь чуулган 
дээр хэлж байсан үгээрээ, бид ариун байдлын 
хувьд хэрхэн өсдөг талаар илүү тодорхой 
ойлголттой болоход минь бас тусалсан. Тэрээр 
“Бид хэрхэн сүнслэг болдог вэ?” Ариун Сүнстэй 
байнга нөхөрлөхийн тулд бид хэрхэн тэр ариун 
байдалд хүрэх вэ? Бид энэ дэлхийн зүйлсийг 
мөнхийн ойлголтоор хэрхэн харж, үнэлдэг болох 
вэ?16 хэмээн асуусан.

Энэ нь бидний хайрт Аврагч Есүс Христэд итгэх 
агуу итгэлээр эхэлнэ хэмээн ерөнхийлөгч Өүкс 
хариулсан. Энэ нь биднийг өдөр бүр өршөөл 
эрэлхийлж, мөн Түүний зарлигуудыг дагаснаар 
Түүнийг дурсан санахад хүргэдэг. Есүс Христэд 
итгэх энэ агуу итгэл биднийг Түүний үгэн дээр 
өдөр тутам найрласнаар ирнэ.

“More Holiness Give Me” хэмээх дуулал нь илүү 
ариун болохын тулд тусламж хүсэн залбирах 
аргыг санал болгодог. Зохиогч нь бидний 
эрэлхийлдэг ариун байдал бол бидний хийж чадах 
бүхний дараа цаг хугацааны явцад хайраар дүүрэн 
Бурханаас өгөгддөг бэлэг юм хэмээн хэлдэг. Та 

нар сүүлийн бадгийг санаж байгаа байх.

Илүү ариун байлгаач,
Их тэвчээр хайрлаач.
Гэм нүглээс ангижран,
Гэр лүүгээ тэмүүлж,
Ач тустай байснаараа,
Авралд ийн ойртож,
Аврагчтай яг адил—
Ариун болъё, би.17

Бидний нөхцөл ямар ч бай, бид гэртээ харих 
гэрээний замынхаа хаана нь ч байсан гэсэн илүү 
ариун болох залбирлууд маань хариулагдах 
болтугай. Бидний энэ хүсэлт хариулагдах үед 
бидний аз жаргал нэмэгдэх болно гэдгийг би 
мэднэ. Энэ нь алгуур боловч ирэх болно. Би хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэгээсээ мөн Түүний Хайрт Хүү, Есүс 
Христээс энэ баталгааг хүлээн авсан.

Иосеф Смит Бурханы бошиглогч байсныг, 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бидний өнөөгийн 
амьд бошиглогч гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхан 
Эцэг амьд бөгөөд биднийг хайрладаг. Тэр биднийг 
Өөрт нь мөн гэр бүлдээ ирээсэй хэмээн хүсдэг. 
Бидний хайрт Аврагч биднийг тэнд очих аялалдаа 
Түүнийг дагахад урьдаг. Тэд замыг бэлтгэсэн. 
Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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Энэхүү	агуу	тохинууллын	ажилд	бид	бүгдээрээ	
өөрсдийн	үүргийг	ойлгох	болтугай.

2016 онд Ариун 
сүмийн талбайн 
Табернаклын найрал 
дуучид Нидерланд, 
Бельги улсуудад 
айлчилж очсон 
бөгөөд би тэрхүү 
сэтгэл хөдөлгөм арга 
хэмжээнд оролцож 
байсан тул тэдний 
тоглолтыг хоёр удаа 
үзэх боломжтой байж 

билээ.

 
Тэдний тоглолтын үеэр би ийм хэмжээний найрал 
дуучдын багийг нэг газраас нөгөө рүү явуулахад 
ямар их ажил болдог талаар бодож байлаа. 
Гартаа хялбархан гэгч бариад явчихаж болох 
хийл, бүрээг болон бусад хөгжмийн зэмсгийг 
бодвол тээвэрлэхэд хэцүү, магадгүй их зардал 
шаардагдах хөгжмийн зэмсэг болох том харанга 
миний сонирхлыг татсан юм. Гэхдээ энэ харангын 
бодит оролцоог харвал, үүнийг хэдхэн удаа л 
цохисон байхад бусад жижиг хөгжмийн зэмсгийг 
концертын дийлэнх хэсэгт хэрэглэсэн байлаа. 

Харангын гаргадаг дуу авиа тоглолтыг огт өөр 
болгодог тул энэ хөгжмийн зэмсгийг далайгаар 
хөндлөн гулд зөөх гэж хичээж чармайхаас аргагүй 
юм гэдгийг ойлгож билээ.

Заримдаа бид өөрсдийгөө яг л энэ харанга адил 
тоглолтод багахан үүрэг гүйцэтгэхэд л хангалттай 
хэмээн боддог. Гэхдээ таны дуу хоолой маш чухал 
гэдгийг би хэлмээр байна.

Бидэнд бүх төрлийн хөгмийн зэмсэг хэрэгтэй. 
Бидний зарим нь юмыг амархан сурч, сургуульдаа 
маш сайн суралцдаг бол зарим нь урлаг уран 
сайханд авьяастай байдаг. Зарим нь зохион бүтээх 
эсвэл асарч халамжлах, хамгаалах эсвэл бусдад 
заах авьяастай байдаг. Энэ ертөнцөд өнгө зүс, утга 
учир авчрахын тулд бид бүгд хэрэгтэй.

Хувь нэмрээ оруулах зүйл байхгүй эсвэл 
өөрсдийгөө хэн нэгэнд ямар ч чухал ач 
холбогдолгүй, үнэ цэнгүй гэж үздэг эсвэл 
амьдралд нь бүх зүйл дээд түвшинд байгаа гэж 
бодож буй хүмүүст мөн энэ хоёрын хооронд 
байгаа бусад хүнд хандан, энэ сэдвийн талаар би 
ярихыг хүсэж байна.

Амьдралын зам мөрийнхөө хаана нь явж 
байгаагаас үл шалтгаалан та нарын зарим 
нь өөрсдийгөө маш их сэтгэлийн дарамтад 

Мэдэх, хайрлах, өсөж хөгжих

ÀÕËÀÃ× ÕÀÍÑ Ò.Á¯¯Ì
ÄÀËÛÍ
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байгаа мэтээр мэдэрдэг тул тэрхүү зам дээр 
байгаа хэмээн бодож ч чаддаггүй. Би та нарыг 
харанхуйгаас гэрэл рүү алхаж ороорой хэмээн 
урьж байна. Энэ гэрэл нь дотно дулаан мэдрэмж, 
эдгэрлийг өгч, таныг чухам хэн болохыг болон 
амьдралын зорилго тань юу болохыг ойлгоход 
тусалдаг сайн мэдээний гэрэл юм.

Бидний зарим нь сайн мэдээнд харшилдаг үйл 
ажиллагаанд оролцон, тэндээс аз жаргал олохыг 
хичээн тэнүүчилсээр байна.

Бидний хайрт Тэнгэрлэг Эцэг биднийг шавь байх 
замаар явж, Өөр дээрээ эргэн ирээсэй хэмээн урьж 
байдаг. Тэрбээр биднийг төгс хайраар хайрладаг.1

Тэгэхээр зам гэж юу вэ? Зам бол нэг нэгэндээ 
тохинуулснаар хэн бэ гэдгээ ойлгоход нь бие 
биедээ туслах явдал юм.

Минийхээр бол, тохинуулах гэдэг нь тэнгэрлэг 
хайрыг хэрэгжүүлэх гэсэн үг.2 Ийм арга замаар 
бид өгөгч, хүлээн авагч хоёулаа наманчлах 
хүсэлтэй болох тэрхүү орчныг бүрдүүлдэг. 
Өөрөөр хэлбэл, бид чиглэлээ өөрчилж, Аврагч 
Есүс Христ рүү илүү ойртон, Түүнтэй илүү адил 
болдог.

Жишээлбэл, хань ижил эсвэл үр хүүхдүүддээ 
хэрхэн сайжирч болох талаар байнга хэлээд байх 
шаардлагагүй ба тэд үүнийгээ аль хэдийн мэднэ. 
Энэ нь хайрын орчныг бүрдүүлж байгаа бөгөөд 
ингэснээр өөрсдийн амьдралд шаардлагатай 
өөрчлөлтийг хийх мөн илүү сайн хүмүүс болох 
боломжийг тэдэнд өгөх болно.

Ийм байдлаар наманчлал нь өдөр тутмын 
цэвэршүүлэх үйл явц болдог ба үүнд мөн муу зан 
авирынхаа төлөө уучлал гуйх явдал багтаж болно. 
Би шүүмжлэхдээ тун шаламгай юм уу сонсохдоо 
дэндүү удаан ханддаг байсан нөхцөл байдлаа 
сайн санахаас гадна одоо ч ийм байдалтай 
тулгардаг. Орой нь би ганцаараа залбирч байхдаа 
наманчилж, улам илүү сайн болох талаар 
тэнгэрээс өгсөн хайрын зөвлөмжийг мэдэрч билээ. 
Эхлээд аав ээж, ах, эгч, дүү нарын минь, дараа 
нь эхнэр, хүүхдүүд, найз нөхдийн маань бий 
болгосон тэрхүү хайраар дүүрэн орчин намайг 
илүү сайн хүн болоход тусалсан.

Бид юуг илүү сайн хийж чадахаа мэддэг. Бид бие 
биедээ олон удаа сануулаад байх шаардлагагүй 
ч бие биенээ хайрлаж, нэг нэгэндээ тохинуулах 
хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр өөрчлөлт хийхэд бэлэн 
байх тэрхүү уур амьсгалыг бүрдүүлж өгдөг.

Ийм орчинд бид өөрсдийнхөө чухам хэн гэдгийг 
болон Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтээс өмнө 
дэлхийн түүхийн энэ сүүлийн хэсэгт бидний үүрэг 
хариуцлага юу болохыг ухааран ойлгож байгаа.

Хэрэв та нар миний хийх зүйл юу вэ хэмээн 
бодож байвал ганцаархнаа байх газар олоод, 
Тэнгэрлэг Эцэгээс өөрийнхөө хийх ёстой зүйл 
юу болохыг асуугаасай гэж хүсэж байна. Бид 
гэрээний болон тохинууллын зам дээр илүү баттай 
гарснаар хариулт маань аажмаар, дараа нь илүү 
тодорхой байдлаар бидэнд ирэх болно.

““Үгийн болон санаа бодлын үймээн самуунтай 
энэхүү дайны дунд” бидэнд Иосеф Смитэд 
тулгарч байсантай адил зарим бэрхшээл тулгарч 
байна. Түүний бичсэн зүйлийг уншихад: “Яах 
билээ? Эдгээр бүх бүлэглэлүүдээс хэн нь зѳв бол; 
эсвэл тэд бүгдээрээ буруу юу? Хэрэв тэднээс аль 
нэг нь зөв бол, аль нь бол, тэгвэл би үүнийг яаж 
мэдэх вэ?”3 хэмээн тэр өөрөөсөө олонтоо асуудаг 
байжээ.

Иаковын захидлаас олж мэдэж авсан “Харин та 
нарын хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар дутвал, бүх 
хүнд өгөөмрөөр, буруушаалгүй өгөгч, Бурханаас 
гуйг; тэгвэл түүнд өгөгдөх болно”4 хэмээх 
мэдлэгтээ үндэслэн Иосеф удаан хугацааны дараа 
“Бурханаас асуухаар”5 шийджээ.

Бид цааш үргэлжлүүлэн, “энэ бол [түүний] 
амьдралдаа ийм оролдлого хийсэн нь анхных 
байв, учир нь өөрийн бүхий л зовнилуудын дунд 
[тэрбээр] хэзээ ч чангаар залбирч үзээгүй байлаа”6 
хэмээн уншдаг.

Тиймээс энэ нь бидний хувьд өмнө нь хэзээ ч 
залбирч байгаагүйгээрээ Бурханд хандан залбирах 
явдал байж болно.

Иосефын оролдлогын ачаар Тэнгэрлэг Эцэг, 
Түүний Хүү Есүс Христ хоёр түүн дээр айлчлан 
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ирж, түүнийг нэрээр нь дуудсан. Үүний үр дүнд 
бид хэн болохоо мөн бид үнэхээр чухал болох 
талаараа илүү тодорхой ойлголттой болсон.

Иосефыг өсвөр настай байхад “найз нөхөд минь 
байж, элэгсэг хандаж байсан хүмүүс [түүнийг] 
мөрдөн хавчиж байсан”7 тухай бид цааш 
үргэлжлүүлэн уншдаг. Бид шавь байх амьдралаар 
амьдарч байхдаа зарим нэг эсэргүүцэлтэй тулгарч 
магадгүй юм.

Хэрвээ та одоо өөрийгөө найрал хөгжмийн нэг 
хэсэг болж чадахгүй гэж бодож байгаа бол мөн 
наманчлалын зам танд хэцүү санагдаж байгаа 
бол үргэлжлүүлэн хичээвэл ачаа дарамт бидний 
мөрөн дээрээс авагдаж, гэрэл дахин гэрэлтүүлэх 
болно. Биднийг Тэнгэрлэг Эцэгт хандахад 
Тэрээр биднийг хэзээ ч орхихгүй. Бидний 
гаргасан алдаа ямар байснаас үл хамааран 
Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд тэдгээрийг даван 
туулахад туслах болно.

Бидний зарим нь шархадсан боловч Их Эзэний 
анхны тусламжийн хэрэгсэлд бидний бүх шархыг 
боох том боолт байдаг.

Тиймээс тэрхүү хайр, энэрэл эсвэл “Христийн 
цэвэр хайр,”8 хэмээн бидний нэрлэдэг тэр төгс 
хайр эцэг эхчүүд нь үр хүүхдүүддээ, үр хүүхдүүд 
нь эцэг эхдээ тохинуулдаг бидний гэр оронд 
хэрэгтэй байгаа билээ. Тэрхүү хайраар дамжуулан 
зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж, Түүний хүслийг 
биелүүлэх шинэ хүсэл төрөх болно.

Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүд, Түүний Сүмийн 
гишүүд бидний хувьд бие биетэйгээ харилцахад 
шаардлагатай байгаа зүйл бол хайр бөгөөд 
энэ хайр нь биднийг бүх хөгжмийн зэмсгээ 
найрал дуундаа багтаах боломжийг олгодог. 
Ингэснээр Аврагчийг дахин ирэхэд бид тэнгэрийн 
тэнгэр элчүүд болох найрал дуучидтай хамт 
гайхамшигтай сайхан тоглох болно.

Энэ бол өдөр тутмын амьдралдаа биднийг 
цаашлах тусам хүрээлэн буй орчныг маань 
гэрэлтүүлж, гэгээтэй болгоход хэрэгтэй тэр гэрэл, 
тэр хайр юм. Хүмүүс тэр гэрлийг анзаарч, түүнд 
татагдах болно. Энэ бол номлолын ажил бөгөөд 
“ирээд, харах, ирээд, туслах, ирээд, үлд”9-эхэд 
бусдыг хөтлөх болно. Бид энэхүү агуу ажлын 
талаарх өөрсдийн гэрчийг хүлээж аван, хувь 
нэмрээ оруулах үедээ “Учир нь би үзэгдэл харсан; 
би үүнийг мэдэх бөгөөд Бурхан ч үүнийг мэднэ 
гэдгийг би мэднэ, би үүнийг үгүйсгэж чадахгүй”10 

хэмээн тунхагласан бидний хайрт бошиглогч 
Иосеф Смиттэй хамт баярлацгаая.

Би өөрийнхөө хэн бэ гэдгийг төдийгүй та нарыг 
хэн бэ гэдгийг мэднэ хэмээн гэрчилж байна. 
Бид бүгдээрээ Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүд 
бөгөөд Тэр бидэнд хайртай. Тэр биднийг энэ 
дэлхийд бүтэлгүйтүүлэхийн тулд биш, харин 
алдар суутайгаар Өөр дээрээ буцаж ирүүлэхийн 
тулд илгээсэн. Энэхүү агуу тохинууллын ажилд 
бид бүгдээрээ өөрсдийн үүргийг ойлгож, 
ингэснээр Түүнийг дахин ирэхэд Түүнтэй илүү 
адил болоосой хэмээн би залбирч байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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олон нийтэд байнга зарцуулдаг байсныг би 
бүрэн ойлгодоггүй байжээ. Он жилийн явцад 
хэдэн мянган удаа давтсан, өдөр бүрийн бүхнээ 
зориулсан хичээл зүтгэл нь манай гэр бүлийн үйл 
ажиллагааг хэвийн байдалтай байлгаж ирсэн. 
Үүнээс гадна, манай гэр бүлийн хэн нь ч түүний 
дуугаа өндөрсгөхийг эсвэл зүй бус үг хэлэхийг 
сонсож байгаагүй.

Энэ өнгөрсөн жилийн хугацаанд олон дурсамж 
миний бодолд орж ирсэн. Долоон хүүхдийн ээж 
байх, бие махбодын хувьд хүнд хэцүү сонголтынх 
нь талаар ч би бодож үзсэн. Гэрийн эзэгтэй байх 
нь түүний хүссэн цорын ганц ажил мэргэжил 
байсан бөгөөд тэр бүхий л талаараа чадварлаг 
мэргэжилтэн байсан.

Тэр яаж хүүхдүүдээ төдийгүй намайг авч явж 
байсан юм бол доо гэж би үргэлж гайхдаг. Хоол, 
унд бэлтгэнэ гэдэг чинь өөрөө нүсэр том ажил. 
Үүнээс гадна долоо хоног бүр манай гэрийнхний 
уул овоо шиг их хувцас хунарыг угааж цэвэрлэх, 
хүүхдүүдэд гутал, таарсан хувцсыг нь олж 
өмсүүлэх гэх мэт ажлууд байсан. Бид бүгдээрээ 
тус тусын чухал өөр олон асуудлаар түүнд ханддаг 
байв. Тэдгээр нь бидний хувьд чухал байсан 
учраас түүний хувьд ч мөн чухал байсан. Тэр 
эхнэр, ээж, найз, хөрш бөгөөд Бурханы охины 
хувьд, нэг үгээр дүрсэлбэл, гайхамшигтай хүн 
байсан.

Одоо тэр минь өөд болсон ч би түүнийхээ 
амьдралын сүүлийн хэдэн сард ажлаасаа ирээд, 
дуртай хөгжимт жүжгийнх нь төгсгөлүүдийг 
хамтдаа дахин дахин үзэхдээ гарыг нь атган, 
дэргэд нь суудаг байсандаа баяртай байдаг. 
Альцгеймерын өвчнөөс болж тэр минь тэдгээрийг 
дөнгөж өдөр үзсэн гэдгээ ч санадаггүй байсан юм. 
Гараа атгалцан суусан онцгой мөчийн дурсамжууд 
одоо миний хувьд маш үнэ цэнтэй зүйл болоод 
байна.

Энэ	амьдралд	суралцаж	болох	хамгийн	чухал	
зүйлсийн	нэг	бол	мөнхийн	сүнслэг	байдлаа	
онцолж,	хилэнцэт	хүсэл	сонирхлоо	хянаж	сурах	
явдал	юм.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
өнгөрсөн жилийн 
10-р сарын чуулган 
дөхөж байхад би 
1918 оны 10-р сарын 
3-нд чуулган дээр 
ерөнхийлөгч Жозеф 
Ф.Смитэд өгөгдсөн 
сүнсний дэлхийн 
үзэгдлийн 100 жилийн 
ойн талаар онцлон ярих 
үгээ бэлдсэн байсан 
юм.

Хэлэх үгээ орчуулгад өгснөөс хойш хэдхэн 
хоногийн дараа, хайртай мөнхийн хань Барбара 
минь мөнх бус амьдралын сорилтоо дуусган, 
сүнсний дэлхий рүү явсан.

Барбараг нас барснаас хойш өдөр хоног 
өнгөрсөөр, долоо хоног, сар, тэгсээр жил болоход 
“Чи хайранд хамтдаа амьдрах ёстой, ийнхүү чи 
нас нөгчсөн тэднийг алдсаныхаа төлөө уйлах 
ёстой”1 хэмээх сударт би илүү бүрэн дүүрэн 
талархаж байгаагаа мэдэж авсан. Барбара бид хоёр 
“хайранд хамтдаа” 67 жил амьдрахаар адислагдсан 
юм. Гэвч би хайртай хүмүүсээ “алдсаныхаа төлөө 
уйлах” нь ямар утгатай болохыг өөрөө туулан 
мэдэж авч байна. Би түүндээ маш их хайртай, 
түүнийгээ үнэхээр их санаж байна!

Бидний ихэнх нь бусдын бидний төлөө хийдэг 
зүйлсэд тэднийг алс хол одох хүртэл бүрэн дүүрэн 
талархдаггүй байх гэж би таамаглаж байна. Би 
Барбараг үргэлж завгүй байдаг байсныг мэдэж 
байсан. Гэхдээ тэрээр цаг заваа гэр бүл, сүм, 

Сүнсэндээ биеэ захируулах нь

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× Ì.ÐÀÑÑÝËË ÁÀËËÀÐÄ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ¯¯ÐÝÃ Ã¯ÉЦÝÒÃÝÃ×



122

Ах, эгч нар аа, гэр бүлийнхнийхээ нүд рүү хайрын 
харцаар ширтэн харах боломжоо бүү алдаарай. 
Хүүхдүүд ээ, эцэг, эхчүүд ээ, нэг нэгэндээ хайр, 
талархлаа илэрхийлээрэй. Та нарын зарим нь над 
шиг нэг өдөр сэрээд, ийм чухал харилцаандаа 
зориулах цаг тань дууссан гэдгийг олж мэдэх 
вий. Өдөр бүр хамтдаа талархал, сайхан дурсамж, 
үйлчлэл, маш их хайраар дүүрэн зүрх сэтгэлтэй 
амьдар.

Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд би Тэнгэрлэг 
Эцэгийнхээ төлөвлөгөөний талаар урьд өмнө нь 
бодож байснаас илүү анхааралтай тунгаан бодсон. 
Алма хүү Кориантондоо заахдаа, үүнийг “аз 
жаргалын агуу төлөвлөгөө”2 хэмээн нэрлэсэн юм.

Уг төлөвлөгөөний талаар эргэцүүлэн бодох үед 
миний толгойд “эргэн уулзах” хэмээх үг байн 
байн орж ирж байв. Энэ бол бидний хайртай 
Тэнгэрлэг Эцэгийн зохион бүтээсэн төлөвлөгөө 
бөгөөд үүний төвд эхнэр нөхөр, эцэг, эх, үр хүүхэд 
болон Бурханы гэр бүл олон үеэрээ мөнхөд нэгдэн 
цуглах, гэр бүлийн уулзалтын асар том, алдар суут 
боломж байдаг.

Энэхүү бодол надад Барбаратайгаа дахин 
хамт байх болно гэсэн нотолгоо, тайвшралыг 
авчирдаг. Хэдийгээр түүний бие амьдралынхаа 
төгсгөлд зовж, шаналсан ч сүнс нь хүчирхэг, агуу, 
ариухан байсан. Тэрээр цаг нь болоход “Бурханы 
таалалт тавцангийн”3 өмнө итгэл дүүрэн, амар 
амгалангийн бат нотолгоотой зогсож болохын 
тулд өөрийгөө бүх зүйлд бэлтгэсэн. Гэхдээ л 
хоёрхон хоногийн дараа 91 нас хүрэх гэж байгаа 
би “Би бэлэн үү? Түүнийхээ гарыг дахин атгах 
боломжтой байхын тулд би хийх ёстой бүх зүйлээ 
хийж байна уу?” хэмээн өөрөөсөө асууж байна.

Амьдралын хамгийн энгийн тодорхой зүйл бол 
бид бүгдээрээ үхнэ. Бид хөгшин эсвэл залуу, 
амархан эсвэл хэцүү, баян эсвэл ядуу, хайрлуулж 
эсвэл ганцаараа үхэх эсэхээс үл хамааран хэн ч 
үхлээс зайлсхийж чадахгүй.

Хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Гордон 
Б.Хинкли үүний талаар ихээхэн утга учиртай 
зүйлийг хэлсэн. Тэрээр “Цаг хугацаа улиран 
өнгөрч, үхэл ирэх нь гарцаагүй ч гэлээ, хэрэв 

бид зөв хүнтэй гэрлэж, зөв амьдарвал харилцаа 
маань үргэлжлэх болно гэсэн мэдлэгээс ирэх амар 
амгалан хэчнээн таатай, тийм нотолгоотой байх нь 
юутай сайхан бэ”4 хэмээсэн байдаг.

Би зөв хүнтэй гэрлэсэн нь тодорхой. Энэ талаар 
ямар ч эргэлзээ надад байхгүй. Гэвч ерөнхийлөгч 
Хинклигийн хэлснээр энэ нь хангалттай биш. Би 
бас зөв амьдрах хэрэгтэй.5

Өнөө үед, та нар Бурханы талаар болон Түүний 
хүүхдүүддээ зориулсан төлөвлөгөөний талаар хэн 
ч жинхэнэ үнэн эсвэл худал ойлголтыг тунхаглаж 
болох олон нийтийн сүлжээнд олон цагийг 
зарцуулдаг бол “зөв амьдрах” гэдэг нь нэлээн 
адармаатай ойлголт байж болох юм. Нас барахдаа 
илүү сайн бэлтгэгдсэн байж болохын тулд хэрхэн 
амьдрахаа мэдэхэд туслах сайн мэдээний мөнхийн 
үнэн зарчмууд Сүмийн гишүүдэд байдаг нь 
талархууштай.

Төлөөлөгч байсан миний өвөө, ахлагч Мэлвин 
Ж.Баллард намайг төрөхөөс хэдхэн сарын 
өмнө олон хүний хувьд зөв амьдрахын гол утга 
учир нь юу болохыг тайлбарласан үг хэлсэн 
юм. Түүний хэлсэн “The Struggle for the Soul” 
(Бодгалийн төлөөх тэмцэл) нэртэй үг нь бидний 
бие махбод, мөнхийн сүнсний хоорондын байнгын 
зөрчилдөөнд төвлөрсөн байдаг.

Тэрээр “Аливаа эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүний 
хамгийн агуу тэмцэл бол … өөртэйгээ хийх 
тэмцэл юм” хэмээгээд, үүнийг Сатан буюу 
“бидний бодгалийн дайсан” “бие махбодын 
шунал тачаал, дур сонирхол, хүсэл эрмэлзлээр 
маань” дамжуулан бидэн рүү дайрдаг”6 хэмээн 
тайлбарласан. Тиймээс гол тэмцэл нь бидний 
бурханлаг, сүнслэг байдал болон бие махбодын 
эгэл байдлын хооронд болдог. Ах, эгч нар аа, 
“бүгдийг зааж”7 чадах Ариун Сүнсний нөлөөгөөр 
дамжуулан бид сүнслэг тусламж хүлээн авч 
чадна гэдгээ санаарай. Мөн бид санваарын хүч, 
адислалаар дамжуулан тусламж авч чадна.

Би одоо та бүхнээс энэ тулаанд та нар хэр 
оролцож байгаа вэ? гэж асууя.

Ерөнхийлөгч Дэвид О.Маккэй “Хүмүүний дэлхий 
дэх оршихуй нь зөвхөн шалгуур бөгөөд энэ нь 
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түүнийг хичээл зүтгэл, оюун бодол, бодгалиа 
бие махбодын тав тух, зугаа цэнгэлд төвлөрүүлж 
байгаа эсэх эсвэл сүнслэг шинж чанаруудыг олж 
авахыг амьдралынхаа зорилго болгож байгаа 
эсэхийг тодорхойлдог”8 хэмээн хэлсэн.

Бидний бие махбодын болон сүнслэг байдлын 
хоорондох тэмцэл бол шинэ зүйл биш юм. Хаан 
Бенжамин хүмүүстээ хандсан сүүлийн номлолдоо 
“Эгэл хүн бол Бурханы дайсан, мөн Адамын 
уналтаас тийм байсаар ирсэн, мөн тэрээр Ариун 
Сүнсний таталтанд автагдан, эгэл хүмүүнээ орхиж 
мөн Их Эзэн Христийн цагаатгалаар гэгээнтэн 
болох … бус аваас үүрд мөн үргэлж тийм байх 
болно”9 хэмээн заажээ.

Төлөөлөгч Паул “Учир нь махбодын дагуух нь 
махбодынхыг, Сүнсний дагуух нь Сүнсний юмсыг 
боддог.

“Махбодын бодол санаа бол үхэл, Сүнсний бодол 
санаа бол амь ба амар тайван билээ”10 гэж заасан.

Энэ амьдралд суралцаж болох хамгийн чухал 
зүйлсийн нэг бол хэрхэн мөнхийн сүнслэг байдлаа 
онцолж, хилэнцэт хүсэл сонирхлоо хянаж сурах 
явдал гэдэг нь миний хувьд тодорхой санагддаг. 
Энэ эрх мэдлийг шилжүүлж болохгүй. Бие 
махбодоос урт насалж буй бидний сүнс мөнх бус 
оршихуйн өмнөх оршихуйд хилэнцтээс дээгүүр 
зөв шударгыг амжилттай сонгосон. Бид энэ 
дэлхий бүтээгдэхээс өмнө биднийг хайрладаг 
байсан, одоо ч хайрласаар байгаа Тэнгэрлэг Эцэг, 
Эхийн дэргэд амьдарч байсан.

Тийм ээ, бид тэрхүү мөнх бус амьдралын 
өмнөх оршихуйд амьдралыг маань өөрчилсөн 
шийдвэрийг гаргаж, сонголт хийсэн. Энэ гариг 
дээр амьдарч байсан, амьдарч байгаа, амьдрах бүх 
хүн өөрсдийн авралын төлөө Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрөхийг сонгох чухал 
шийдвэр гаргасан билээ. Тиймээс бид бүгд 
сүнслэг мөн чанараа батлан харуулж, мөнхийн 
хувь тавилангаа биелүүлэхээр дэлхийд ирсэн.

Үүний талаар хэсэг зуур бодно уу. Та бол 
мөнхийн тэнгэрлэг гарал үүсэлтэй, хязгааргүй 
боломжуудаар дүүрэн ирээдүйтэй Бурханы хүү 
эсвэл охин юм. Энэ бол таны жинхэнэ мөн чанар 

ба та үргэлж ийм байсаар ирсэн. Юуны түрүүнд, 
хамгийн чухал нь та бол сүнслэг хүн бөгөөд 
үргэлж ийм байх болно. Тиймээс хэн нэгэн бие 
махбодын шинж чанараа сүнслэг мөн чанараасаа 
дээгүүрт тавихыг сонгохдоо өөрийн жинхэнэ, 
үнэн, бодит, сүнслэг байдлын эсрэг зүйлийг 
сонгож байгаа хэрэг юм.

Бие махбодын болон дэлхийн хүсэл сонирхол 
нь шийдвэр гаргах үйл явцыг илүү төвөгтэй 
болгодог нь тодорхой хэвээрээ. Мөнх бус байдлын 
өмнөх сүнсний дэлхий болон мөнх бус дэлхий 
хоёрын дундуур татсан мартах хөшигний улмаас 
хүн Бурхантай харилцах харилцаа, сүнслэг 
мөн чанараа мартаж, бие махбодын мөн чанар 
маань бидний одоо хүсэж буй зүйлсийг нэн 
тэргүүнд тавьж байж болох юм. Бие махбодын 
зүйлсийн оронд Сүнсний зүйлсийг сонгож 
сурах нь энэ дэлхийн туршлага Тэнгэрлэг 
Эцэгийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг байдаг гол 
шалтгаануудын нэг юм. Уг төлөвлөгөө Их Эзэн 
Аврагч Есүс Христийн Цагаатгалын бат бөх, 
найдвартай суурин дээр тавигдсан учраас бид бие 
махбоддоо бууж өгснөөр гаргадаг алдаа дутагдал, 
гэм нүглээ байнга наманчилснаар ялан дийлж, 
сүнслэг зүйлсэд анхаарлаа хандуулан амьдарч 
чадах шалтгаан болдог. Бие махбодын дур хүслээ 
Христийн сүнслэг сургаалд нийцүүлэн захирах 
цаг бол яг одоо юм. Ийм учраас бид наманчлах 
өдрөө хойшлуулах ёсгүй.11

Иймээс наманчлал нь бидний өөрсөдтэйгээ хийх 
тулааны амин чухал зэвсэг болдог. Өнгөрсөн 
чуулганаар ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон энэхүү 
тулааны талаар дурдсан бөгөөд бидэнд “бид 
наманчлахыг сонгохдоо өөрчлөгдөхийг сонгодог. 
Бид өөрсдийгөө хамгийн сайн хувилбараар 
нь өөрчлөх боломжийг Аврагчид олгодог. Бид 
сүнслэг байдлын хувьд өсөж хөгжин, баяр 
баясгаланг хүлээн авах буюу Түүнд байдаг 
гэтэлгэлийн баяр баяслыг мэдрэх сонголтыг 
хийдэг. Бид наманчлахыг сонгохдоо Есүс 
Христтэй илүү адил болохыг сонгодог!”12 хэмээн 
сануулсан.

Би орой бүр залбирч, Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ хамт 
тухайн өдрөө дүгнэхдээ ямар нэгэн буруу зүйл 
хийсэн бол өршөөл хүсэн, маргааш нь илүү сайн 
байхыг хичээхээр амладаг. Энэхүү өдөр тутмын 



124

байнгын наманчлал нь сүнс бие махбодыг захирах 
хэрэгтэй гэдгийг санахад тусалдаг гэдэгт би 
итгэдэг.

Өөр нэгэн эх сурвалж бол бид бүгдээрээ Их 
Эзэн Аврагч Есүс Христийн Цагаатгалыг болон 
биднийг хайрлах Түүний төгс хайрыг дурсан 
санаж, ариун ёслолоос хүртсэнээр өөрсдийгөө 
сүнслэг байдлаар долоо хоног тутам шинэчлэх 
боломж юм.

Ах, эгч нар аа, цаг нь ирэхэд та бүгдийг 
сүнсний дэлхийд хайртай хүмүүстэйгээ баяр 
баясгалантайгаар нэгдэн цуглахын тулд бага 
зэрэг азнаж, өөрсдийн бие махбодын мөн чанарыг 
даван гарах, бурханлаг, сүнслэг мөн чанартаа 
дэмжлэг үзүүлэхдээ ямархуу байдалтай байгаа 
талаараа бодож үзэхэд урамшуулан дэмжиж, 
Есүс Христийн нэрээр би даруухнаар залбиран, 
гэрчилж байна, амен. 
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нарын тэнгэрлэг өвийг мэддэг тул дараах гурван 
арга замаар та нарын дэлхийн болон тэнгэрлэг 
чадамжийг хязгаарлахыг хичээдэг. Үүнд:

• Хууран мэхлэх
• Анхаарал сарниулах
• Сэтгэлээр унагах

Õууран мэхлэх

Мосегийн үед дайсан хууран мэхлэх аргыг 
ашигласан. Их Эзэн Мосед:

“Мөн, болгоогтун, чи миний хүү билээ;
Чамд зориулсан ажил надад буй, … мөн чибээр 
миний Төрсөн Ганцтай адил билээ”4 гэж 
тунхаглажээ.

Энэхүү гайхамшигт үзэгдлийн дараахан Сатан 
Мосег мэхлэх гэж оролдож байв. Тэрээр “Мосе, 
хүний хүү, намайг шүтэгтүн”5 хэмээн хэлсэн 
нь сонирхолтой. Сатаныг шүт гэх урилгаас 
гадна Мосег хүний хүү гэж дүрсэлсэн үгэнд ч 
бас заль мэх орсон байв. Их Эзэн зөвхөн Мосег 
Төрсөн Ганцын адил бүтээгдсэн Бурханы хүү гэж 
өмнөхөн нь хэлсэн байсныг санаарай.

Дайсан Мосег мэхлэх гэж эцэж цуцалтгүй 
оролдсон ч Мосе: “Надаас тонил, Сатан, учир нь 
алдар суугийн Бурхан болох гагцхүү энэ Бурханыг 
л би шүтэх болно”6 гэж эсэргүүцэж хэлсэн. Мосе 
өөрийнхөө хэн болохыг, Бурханы хүү гэдгээ 
санасан.

Их Эзэний Мосед хэлсэн үгс та бидэнд ч 
хамаатай. Бид Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн. 
Түүнд биднээр хийлгэх ажил бий. Үнэндээ дайсан 
бидний хэн болохыг мартуулах гэж оролддог. 
Хэрэв бид хэн гэдгээ ойлгохгүй бол хэн болж 
чадахаа олж харахад хэцүү байх болно.

Бид	амар	амгаланг	хэрхэн	олж,	хэн	гэдгээ	санаж	
мөн	дайсны	гурван	арга	замыг	хэрхэн	давж	гарах	
вэ?

Ах, эгч нар аа, 
өөрсдөдөө болон 
бусдад Есүс 
Христийн жинхэнэ 
дагалдагчид болоход 
нь тусалж, ариун 
сүмийн адислалуудыг 
мэдрэхийн төлөө хийж 
буй бүх зүйлд тань 
талархаж байгаагаа 
илэрхийлье. Та 
бүхний сайхан сэтгэлд 
баярлалаа. Та нар 

гайхалтай бөгөөд сайхан хүмүүс.

Бид Бурханы хүүхдүүд гэдгээ бүрэн ойлгох 
үедээ Ариун Сүнсний батлах нөлөөллийг таньж 
мэдэх болтугай хэмээн би залбирч байна. “Гэр 
бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”-т: “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”1 хэмээн тунхагласан. Бид бол “хожмын үеийн 
агуу их ажлын суурийг тавихад оролцохоор цаг 
хугацааны бүрэн байдалд урагш гарч ирэхээр 
хадгалагдсан сонгомол сүнснүүд”2 билээ. 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Та нар Сүнсний 
дэлхийд байхдаа энэхүү хожмын үеийн сүүлийн 
хэсэгт тулгарч болох аливаа мөн бүхий л зүйлд 
бэлтгэгдэж заалгуулсан (С ба Г 138:56-ыг үзнэ 
үү). Тэнд заалгуулсан зүйлс та нарт байгаа”3 гэж 
тунхагласан.

Та нар бол Бурханы сонгомол хөвгүүд, охид билээ. 
Та нарт дайснаа дийлэх хүч чадал бий. Гэхдээ 
дайсан та нарыг хэн бэ гэдгийг мэддэг. Тэр та 

Дайснаа дийлэх хүч

ÀÕËÀÃ× ПÈÒÐ Ì.ÆÎÍÑÎÍ
ÄÀËÛÍ
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Àнхаарал сарниулах

Дайсан биднийг Христээс мөн Түүний гэрээт 
замаас холдуулахын тулд анхаарлыг маань 
сарниулахыг хичээдэг. Ахлагч Роналд А.Расбанд 
“Дайсны төлөвлөгөө бол бидний анхаарлыг 
сүнслэг гэрчүүдээс холдуулах явдал байдаг бол 
Их Эзэн биднийг гэгээрүүлж, Өөрийн ажилд 
оролцуулахыг хүсдэг”7 хэмээн хуваалцжээ.

Өнөө үед твиттер, фэйсбүк, инстаграм, виртуал 
ертөнцийн тоглоом гэх мэт анхаарал сарниулах 
олон зүйл бий. Эдгээр технологийн дэвшил 
гайхамшигтай ч хянамгай байхгүй бол биднийг 
тэнгэрлэг чадавхдаа хүрэх явцад анхаарлыг 
маань сарниулж магад. Тэдгээрийг зохих ёсоор нь 
ашиглах юм бол энэ нь бидэнд тэнгэрийн хүчийг 
авчирч, тархсан Израилыг хөшигний хоёр талд 
цуглуулахыг эрэлхийлэхдээ гайхамшгуудыг харах 
боломж олгоно.

Технологийг ашиглахдаа болгоомжтой байж, 
хөнгөн хуумгай хандахгүй байцгаая.8 Биднийг 
Аврагчид илүү ойртуулж, Түүний Хоёр дахь 
ирэлтэд бэлтгэх ажлыг гүйцэтгэх боломж олгодог 
технологийн арга замуудыг үргэлжлүүлэн 
эрэлхийл.

Ñэтгэлээр унагах

Эцэст нь хэлэхэд, дайсан биднийг сэтгэлээр 
унагахыг хүсдэг. Бид өөрсдийгөө бусадтай 
харьцуулах эсвэл бусдын болон өөрийн хүлээлтэд 
хүрч чадахгүй байвал сэтгэлээр унаж магад.

Би докторын хөтөлбөрт сурч эхлэхдээ сэтгэлээр 
унаж билээ. Тэр жил уг хөтөлбөрт дөрөвхөн 
оюутан авсан ба бусад оюутан ч гэсэн гайхалтай 
мэдлэгтэй байв. Тэдний шалгалтын оноо 
минийхээс өндөр мөн удирдлагын дээд шатанд 
алба хашиж байсан илүү арвин туршлагатай, 
өөрсдийн чадварт итгэлтэй байгаа нь мэдрэгдэж 
байлаа. Хөтөлбөр эхлээд хоёр долоо хоног болсны 
дараа би цөхөрч, эргэлзэж эхлэн, тэр мэдрэмж 
намайг бараг л бүрэн эзэмдэв.

Хэрвээ би энэ дөрвөн жилийн хөтөлбөрийг 
дуусгая гэж бодож байгаа л бол хичээлийн улирал 
болгонд Мормоны Номыг уншиж дуусгана гэж 

шийдсэн юм. Би өдөр бүр уншихдаа Ариун Сүнс 
бидэнд бүх зүйлийг зааж, бүгдийг сануулах болно 
хэмээх Аврагчийн тунхаг үнэн болохыг олж 
харсан.9 Энэ нь намайг Бурханы хүү гэдгийг дахин 
баталж, өөрийгөө бусадтай харьцуулах хэрэггүй 
гэдгийг сануулан, амжилтад хүрэх тэнгэрлэг 
үүрэгтээ итгэлтэй байх хүчийг өгсөн.10

Хайрт найзууд минь, аз жаргалыг чинь 
хулгайлахыг хэнд ч бүү зөвшөөр. Өөрийгөө 
бусадтай бүү харьцуул. “Амар амгаланг Би та 
нарт үлдээнэ. Амар амгалангаа Би та нарт өгнө. 
Ертөнцийн өгдгөөс өөрийг Би та нарт өгч байна. 
Өр зүрхээ бүү шаналга. Бүү түгшицгээ.”11 хэмээх 
Аврагчийн хайрын үгсийг санаарай.

Бид үүнийг хэрхэн зааж сургах вэ? Бид энэ амар 
амгаланг хэрхэн олж, хэн гэдгээ санаж мөн 
дайсны гурван арга замыг хэрхэн давж гарах вэ?

Нэгдүгээрт, хамгийн агуу бөгөөд анхны тушаал 
бол Бурханаа бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун 
ухаанаараа хайрла12 гэдгийг сана. Хийж байгаа 
бүхэн маань Түүнийг болон Түүний Хүүг хайрлах 
бидний хайраар өдөөгдөх ёстой. Зарлигуудыг 
дагаснаар Тэднийг гэх хайраа хөгжүүлэх тусам 
бидний өөрийгөө болон бусдыг хайрлах чадавх 
өсөн нэмэгддэг. Бид гэр бүл, найз нөхөд, 
хөршүүдөө Аврагчийн хардгаар буюу Бурханы 
охид, хөвгүүд гэж харж эхэлдэг тул тэдэнд 
үйлчилж эхэлнэ.13

Хоёрдугаарт, Есүс Христийн нэрээр Эцэгт хандан, 
өдөр бүр, өдөр болгон, өдөр алгасалгүй залбир.14 
Залбирлаар дамжуулан бид Бурханы хайрыг 
мэдэрч мөн Түүнийг гэх хайраа харуулж чадна. 
Түүнчлэн бид залбирлаар дамжуулан талархлаа 
илэрхийлж, өөрийн хүслийг Бурханыхтай 
нийцүүлэх чадал, зориг өгөхийг гуйж, бүх зүйлд 
удирдамж, заавар авч чадна.

Би та нарыг “түүний хайраар дүүргэгдэж болохын 
төлөө; … та нар Бурханы [охид,] хөвгүүд болж 
болохын тулд; тэрбээр хүрч ирэхэд бид түүнтэй 
адил байх болно … гэсний учир … зүрхнийхээ 
бүхий л эрч хүчээр Эцэгт хандан залбирагтун”15 
гэж урамшуулан дэмжиж байна.

Гуравдугаарт, Мормоны Номыг өдөр бүр, өдөр 
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болгон, өдөр алгасалгүй уншиж судал.16 Асуух 
зүйлээ дотроо бодон уншихад Мормоны Номыг 
илүү сайн судалдаг. Асуулт тавин уншсанаар бид 
илчлэлт хүлээн авч, бошиглогч Иосеф Смитийн 
“Мормоны Ном бол энэ дэлхий дээрх бусад бүх 
номноос хамгийн зөв нь, … түүнчлэн бусад ямар 
ч номноос илүүгээр үүний зааврыг мөрдсөнөөр 
хүмүүн Бурханд илүү ойртох болно”17 гэж 
тунхаглахдаа хэлсэн үнэнийг мэдэж авч чадна. 
Мормоны Ном Христийн үгсийг агуулдаг бөгөөд 
бидэнд хэн гэдгээ санахад тусалдаг.

Эцэст нь хэлэхэд, долоо хоног бүр, долоо хоног 
болгон, долоо хоног алгасалгүй ариун ёслолоос 
залбирч хүрт. Ариун ёслол гэх зэрэг санваарын 
гэрээ, ёслолуудаар дамжуулан бурханлаг 
байдлын хүч бидний амьдралд илэрдэг.18 Ахлагч 
Дэвид А.Бэднар заахдаа: “Ариун ёслол нь чин 
сэтгэлээсээ наманчилж, сүнсээрээ шинэчлэгдэхэд 
урьсан эрхэм нандин бөгөөд олон дахин 
давтагддаг урилга юм. Ариун ёслолоос хүртэх нь 
өөрөө нүглийг цэвэршүүлдэггүй. Харин биднийг 
энэхүү ариун нандин ёслолд харууссан зүрх, 
гэмшсэн сэтгэлээр анхааралтай бэлтгэж, оролцох 
үед Их Эзэний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт 
байлгах амлалт ирдэг”19 хэмээн хэлсэн.

Бид ариун ёслолоос даруухнаар хүртэхдээ 
Гетсемани хэмээх ариун цэцэрлэгт үүрсэн 
Есүсийн зовлон, загалмай дээрх Түүний золиосыг 
дурсан санадаг. Эцэг Өөрийн Цорын Ганц Хүү, 
бидний Гэтэлгэгчийг илгээсэнд бид талархаж, 
зарлигуудыг нь дагаж, үргэлж санаж явахад бэлэн 
гэдгээ харуулдаг.20 Ариун ёслолтой хамааралтай 
сүнслэг гэгээрэл гэж бий. Энэ нь хувийн чанартай, 
хүчтэй, хэрэгтэй.

Найзууд аа, бид Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээрээ 
хайрлан, Есүс Христийн нэрээр залбирч, 
Мормоны Номоос суралцаж, ариун ёслолоос 
залбирч байгаад хүртэхийг хичээвэл дайсны заль 
мэхийг даван гарах, бидний тэнгэрлэг чадавхыг 
хязгаарладаг анхаарлыг сарниулах зүйлсийг 
багасгах, бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү 
хоёрын хайрыг мэдрэх чадавхыг бууруулдаг 
сэтгэлээр унах явдлыг сөрөн зогсох чадвартай 
байх болно. Бид Бурханы охид, хөвгүүд гэж хэн 

болох талаар бүрэн ойлгож мэддэг болно.

Ах, эгч нараа, би та нарт хайраа түгээж, Есүс бол 
Христ гэдгийг мөн Тэнгэрлэг Эцэг амьд гэдгийг 
гэрчлэн тунхаглаж байна. Би Тэдэнд хайртай. 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм бол дэлхий дээрх Бурханы хаант улс юм. 
Бид Түүний Сүмийн гишүүдийн хувьд Израилыг 
цуглуулж, Мессиагийн Хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг 
бэлтгэх тэнгэрлэг ажил үүрэг бидэнд бий. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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түүнийгээ олно.

Учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа 
алдвал ямар ашиг байх билээ? Эсвэл амийнхаа 
оронд тэр юугаа өгөх билээ?”4 хэмээн шийдэмгий 
тунхагласан.

Аврагч ийнхүү тунхагласнаараа Өөрийг нь дагах 
хүсэлтэй бүх хүн өөрсдийгөө үгүйсгэн, хүсэл, 
тачаал, сонирхлоо хянаж, бүхнийг, шаардлагатай 
бол амиа хүртэл золиослон, яг Түүнтэй адил 
Эцэгийн хүсэлд бүрэн захирагдах хэрэгтэй 
гэдгийг онцолсон.5 Үнэндээ, энэ нь бодгалийн 
авралын төлөөс байв. Есүс шавь нартаа Их Эзэний 
үйл хэргийн төлөө золиос гаргаж, үнэнч байна 
гэдэг нь яг юу болохыг илүү сайн ойлгуулах 
зорилгоор зориуд загалмайг бэлгэ тэмдэг болгон 
ашиглажээ. Ромчууд олны өмнө цовдлуулж буй 
хүмүүсээр загалмайг нь эсвэл дамнуур модыг нь 
үүрүүлж, цаазлах газар луу нь аваачдаг байсан 
тул Түүний шавь нар болон Ромын хаант улсын 
хүмүүс загалмай гэж юу болохыг сайн мэддэг 
байв.6

Зөвхөн Аврагчийг амилсны дараа шавь нарынх 
нь оюун ухаан нээгдэж, Түүний талаар бичигдсэн 
байсан бүх зүйлийг7 мөн тэр цаг мөчөөс хойш 
тэднээс юу шаардагдахыг тэд ойлгожээ.8

Үүнтэй адил арга замаар бид бүгдээрээ 
загалмайгаа үүрч, Түүнийг дагахын ач холбогдлыг 
бүрэн ойлгохын тулд оюун санаа, зүрх сэтгэлээ 
нээх хэрэгтэй. Загалмайгаа өөрөө үүрэх хүсэлтэй 
хүмүүс бурханлаг бусаас, дэлхийн бүх хүсэл 
тачаалаас татгалзаж, Есүс Христийн зарлигуудыг 
дагах замаар Түүнийг хайрладаг болохыг бид 
судраас мэдэж авдаг.9

Бурханы хүсэлд харш аливаа зүйлийг хаяж, 
биднээс өгөөсэй хэмээн хүссэн бүхнийг 
золиослон, Түүний сургаалыг дагахыг хичээх 

Өөрсдийн	загалмайг	үүрч,	Аврагчийг	дагах	
гэдэг	нь	Их	Эзэний	замыг	даган	итгэлтэй	явж,	
дэлхийнхний	дадал	зуршилд	автахгүй	байх	
явдал	юм.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, бид сүүлийн 
хоёр өдрийн турш 
удирдагчдаараа 
гайхалтай сайхан 
зүйлсийг заалгалаа. 
Хэрэв бид тэдгээр 
сүнсээр өдөөгдсөн, 
цагаа олсон 
сургаалыг амьдралдаа 
хэрэгжүүлэхийг 
хичээвэл Их Эзэн 
Өөрийн ач ивээлээр 

бидэнд загалмайгаа үүрч, ачаагаа хөнгөлөхөд 
туслах болно гэдгийг би гэрчилж байна.1

Аврагч Цезарь Филиппийн нутагт байхдаа ахлагч, 
ахлах тахилч, хуулийн багш нарын зүгээс их 
зовлон амсахаа шавь нартаа хэлдэг. Ялангуяа 
Тэрээр Өөрийн үхэл, гайхамшигт Амилалтын 
тухай заасан.2 Тухайн цаг үед шавь нар нь дэлхий 
дээрх бурханлаг үйл хэргийг нь бүрэн ойлголгүй 
өнгөрчээ. Петр ч гэсэн Аврагчийн хэлсэн үгийг 
сонсоод, Түүнийг хажуу тийш аваачин, “Эзэн 
минь, Таныг Бурхан энэрэг. Ийм юм Танд хэзээ ч 
бүү тохиолдог”3 гэж зэмлэв.

Аврагч шавь нараа үйл хэрэгт нь үнэнч байхын 
тулд хүлцэнгүй байж, зовж зүдэрнэ гэдгийг тэдэнд 
ойлгуулахын тулд

“Хэн нэг нь Миний араас дагахыг хүсвэл тэр 
өөрийгөө үгүйсгэн, загалмайгаа авч Намайг дага.

Хэн амиа аврахыг хүснэ, тэр түүнийгээ алдана. 
Харин хэн Миний төлөө амиа алдана, тэр 

Загалмайгаа үүрэгтүн
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нь бидэнд Есүс Христийн сайн мэдээний зам 
дээр үлдэж, бүр зовлон бэрхшээл, бодгалийн сул 
дорой байдал, нийгмийн дарамт шахалт, Түүний 
сургаалтай сөргөлдөх дэлхийн гүн ухаантай 
тулгарах үед ч тэсэж гарахад бидэнд туслах болно.

Жишээлбэл, мөнхийн ханиа хараахан олоогүй, 
ганцаардаж, итгэл найдвараа алдсан мөн 
гэрлэлтээ цуцлуулж, бусдад хаягдаж, мартагдсан 
мэт санагдаж байгаа хүмүүст хандан хэлэхэд, 
загалмайгаа үүрээд, Намайг дага хэмээх Их 
Эзэний урилга бол Түүний замаар цаашид ч 
итгэлтэй явж, нэр төрөө эрхэмлэн, яваандаа 
Бурханы хайр, нигүүлсэлд найдах бидний 
найдварыг үгүй хийдэг дэлхийн дадал зуршилд 
автахгүй байх явдал юм гэдгийг би баталж байна.

Дээрх зарчмууд ижил хүйстэндээ татагдан, 
урам зориг, итгэл найдвараа алдсан гэж бодож 
байгаа хүмүүст ч хамаатай. Ийм шалтгаанаар 
та нарын зарим нь Есүс Христийн сайн мэдээ 
надад тохирохоо больж дээ гэж бодож байж 
магадгүй. Хэрэв тийм бол Бурхан Эцэг, Түүний аз 
жаргалын төлөвлөгөөнд мөн Есүс Христэд болон 
Түүний цагаатгагч золиост, түүнчлэн Тэдний 
зарлигуудын дагуу амьдрах үед итгэл найдвар 
үргэлж байдаг гэдгийг би та нарт хэлмээр байна. 
Хэрэв бид зарлигуудыг дагахдаа хөдөлшгүй мөн 
гуйвшгүй байж,10 сайн үйлсээр үргэлж бялхаж11 
байвал Их Эзэн төгс мэргэн ухаан, хүч чадал, 
шударга байдал, нигүүлслээрээ биднийг Өөрийнх 
байлгахаар лацдаж, оршихуйдаа авчран, үүрдийн 
авралыг өгөх болно.

Ноцтой нүгэл үйлдсэн хүмүүсийн хувьд энэхүү 
урилгыг хүлээн авна гэдэг нь дээрх зүйлсээс 
гадна Бурханы өмнө өөрсдийгөө даруусгаж, 
Сүмийн зохих удирдагчдаас зөвлөгөө авч, нүглээ 
наманчлан, нүглээсээ татгалзахыг хэлнэ. Энэ 
үйл явц мөн хар тамхи, мансууруулах бодис, 
согтууруулах ундаа, порнограф зэрэг сүйрүүлэгч 
хорт зуршилтай тэмцэж буй бүх хүнийг адислах 
болно. Эдгээр алхмыг хийх нь та нарыг гэмшил, 
зовлон, сүнс, бие махбодын боолчлолоос салгах 
Аврагчид илүү ойртуулна. Түүнчлэн та нар 
Сүмийн удирдагчдаас гадна гэр бүлийнхэн, найз 
нөхөд, чадварлаг эмч, мэргэжилтнүүдээс дэмжлэг 
туслалцаа эрэлхийлэхийг хүсэх болно.

Бүтэлгүйтлээ гэхэд та хэзээ ч бууж өгч болохгүй. 
Мөн нүглээ орхин, донтолтоосоо салах чадваргүй 
гэж өөрийгөө хэзээ ч бүү бод. Та нар хичээхээ 
больж, сул дорой, нүгэлтэй хэвээр үлдвэл улам 
л дордох болно. Хамгийн сайнаараа чармайх, 
Аврагчийн зааснаар дотоод сэтгэлээ цэвэрлэх 
хүслээ өөрсдийн үйлсээр харуулахыг үргэлж 
хичээ.12 Заримдаа зарим асуудлын шийдэл 
хэдэн сар хичээж зүтгэсний дараа ирдэг. Эдгээр 
нөхцөлд Мормоны Номын “бид ач ивээлээр л 
бид аврагдана гэдгийг мэднэ, бидний хийж чадах 
бүхний дараа буюу”13 хэмээх амлалт бид бүгдэд 
хамаатай. Аврагчийн ач ивээлийн бэлгийг зөвхөн 
чадах бүхнээ хийсний ‘дараа’ авдаггүй гэдгийг 
санаарай. Бид хүчин чармайлт гаргахынхаа өмнө, 
гаргах явцдаа мөн гаргасныхаа дараа Түүний ач 
ивээлээс хүртэх боломжтой.14

Тулгарах бэрхшээлийг даван гарахыг үргэлж 
хичээх юм бол Бурхан эдгэрэх итгэлийн бэлгээр 
мөн гайхамшгуудыг үйлдэх бэлгээр адислах болно 
гэдгийг би гэрчилж байна.15 Тэрээр өөрсдийнхөө 
төлөө хийж чадахгүй зүйлүүдийг маань бидний 
төлөө хийх болно.

Үүнээс гадна, хүртэх ёсгүй ямар нэгэн зүйлээс 
болж зовж шаналан, уурлаж мөн гомдол цөхрөлд 
гинжлүүлсэн хүмүүсийн хувьд загалмайгаа үүрч, 
Аврагчийг дагах гэдэг нь тэдгээр мэдрэмжээсээ 
салахыг хичээж, Их Эзэнд хандахыг хэлдэг бөгөөд 
ингэснээр Тэрээр биднийг уг оюун санааны 
байдлаас чөлөөлж, амар амгаланг олоход тусална. 
Харамсалтай нь, хэрэв бид эдгээр сөрөг мэдрэмж, 
сэтгэл хөдлөлөөсөө салахгүй л бол Их Эзэний 
Сүнсний нөлөөгүйгээр амьдрах болно. Бид 
бусдын өмнөөс наманчлах боломжгүй ч бидэнд 
хор хөнөөл учруулсан хүмүүсийн барьцаанд 
орохоос татгалзсанаар тэднийг уучилж чадна.16

Бид чулуун зүрхийг маань шинэ зүрхээр сольж 
өгөөч хэмээн Аврагчаас хүссэнээр ийм нөхцөл 
байдлаас гарах боломжтой гэдгийг судруудад 
заадаг.17 Үүний тулд, ялангуяа ням гараг бүр бид 
ариун ёслолоос хүртэх ариун нандин мөчид Их 
Эзэнд өөрсдийн сул доройг үзүүлэн,18 тусламж 
авч, өршөөл хүртэхийн төлөө залбирах19 хэрэгтэй. 
Бид Түүний тусламжийг эрэлхийлэн, шархаа 
эдгээхийн тулд шархлуулсан хүмүүсээ уучлах 
чухал бөгөөд хэцүү алхмыг хийх болтугай. Та 
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нар ийн хийж чадах юм бол Их Эзэнтэй нийцтэй 
байснаар ирдэг сэтгэлийн амар амгаланг мэдрэх 
болно гэдгийг би амлаж байна.

Бошиглогч Иосеф Смит 1839 онд Либерти 
шоронд байхдаа Сүмийн гишүүдэд хандаж, 
захидал бичсэн ба уг захидалд дээрх нөхцөлтэй 
тун сайн хамаатай бошиглолууд орсон байдаг. 
Тэрээр “Есүс Христийн сайн мэдээний төлөө 
зоригтойгоор тэвчсэн тэд бүгдэд бүх хаан сэнтий 
хийгээд эзэгнэлүүд, вант улсууд хийгээд хүчнүүд 
илчлэгдэж мөн толилуулагдах болно”20 хэмээн 
бичсэн. Тиймээс, хайрт ах, эгч нар аа, өөрсөд 
дээрээ Аврагчийн нэрийг авч, Түүний амлалтад 
итгэж, эцсээ хүртэл тууштай байж чадсан хүмүүс 
аврагдаж,21 Бурхантай хамт хэзээ ч дуусахгүй аз 
жаргалын байдалд амьдрах болно.22

Бидний амьдралд сэтгэлээр унах, хүч мөхөсдөх, 
итгэл найдвараа алдах, заримдаа бүр тамир 
тэнхээгүй болгоход хүргэдэг сөрөг нөхцөл байдал 
тулгардаг. Тэдгээр мэдрэмжийн зарим нь “Яагаад 
надад ийм зүйл тохиолдож байгаа юм бэ?” эсвэл 
“Яагаад миний хүсэн хүлээж буй зүйл ирэхгүй 
байгаа юм бэ? Би загалмайгаа үүрч, Аврагчийг 
дагахын тулд чадах бүхнээ хийж байна шүү дээ!” 
гэж Их Эзэнээс асуухад хүргэдэг.

Хайрт найзууд аа, бид загалмайгаа үүрэх гэдэгт 
даруу байх, Бурханд болон Түүний хязгааргүй 
мэргэн ухаанд итгэж найдах багтдаг гэдгийг санаж 
байх ёстой. Тэр бидний хэн гэдгийг мөн хэрэгцээг 
маань мэддэг гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх 
ёстой. Мөн Их Эзэний цаг хугацаа биднийхээс 
өөр гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай. 
Заримдаа бид Их Эзэний адислалыг эрэлхийлж, 
адислалаа өгөх цаг хугацааг нь тогтоож өгөх 
тохиолдол бий. Бид хүслийг маань хариулах 
хугацааг тогтоох замаар итгэлтэй байх нөхцөлөө 
Түүнд тулгаж болохгүй. Бид хэрэв ийн үйлдвэл 
лемен үндэстэн Самуелын хэлсэн бошиглол 
гүйцэлдэх хугацаа өнгөрлөө хэмээн ах нараа 
элэглэн шоолж, итгэгчдийн дунд үймээн самуун 
дэгдээж байсан эртний үл итгэгч нифайчуудаас 
ялгарахгүй.23 Бид чимээгүй байж, Тэрбээр Бурхан 
гэдгийг мөн бүхнийг мэдэхийн зэрэгцээ бидний 
хүн нэг бүрийг мэддэг гэдэгт Их Эзэнд итгэж 
найддаг байх хэрэгтэй.24

 

Саяхан надад хүнд өвчнөөр шаналж байсан 
Франка Каламасси гэдэг нэгэн бэлэвсэн эгчид 
тохинуулах боломж олдсон юм. Каламасси эгч 
Есүс Христийн сэргээгдсэн Сүмд нэгдсэн гэр 
бүлийнхээ анхны гишүүн байлаа. Хэдийгээр 
нөхөр нь баптисм хүртээгүй ч тэр номлогчидтой 
уулзахыг зөвшөөрч, Сүмийн цуглаанд олон удаа 
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суужээ. Хэдийгээр нөхцөл байдал ийм байсан 
ч Каламасси эгч итгэлтэй хэвээр үлдэж, дөрвөн 
хүүхдээ Есүс Христийн сайн мэдээнд өсгөн 
хүмүүжүүлсэн. Нөхөр нь нас бараад жил болсны 
дараа Каламасси эгч хүүхдүүдээ ариун сүмд 
авчран, ариун нандин ёслолуудад оролцож, гэр 
бүлээрээ лацдан холбогдсон юм. Эдгээр ёслолтой 
холбоотой өгөгдсөн амлалтууд түүнд цаашид 
амьдрах асар их найдвар, баяр баясгалан, аз 
жаргалыг авчирчээ.

Түүнд өвчний анхны шинж тэмдэг илрэхэд л 
бишоп нь түүнийг адисалжээ. Тэр Их Эзэний 
хүслийг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байгаагаа 
бишоптоо хэлээд, өвчнөөсөө эдгэрэх итгэлтэй 
байгаагаа мөн эцсийн мөчийг хүртэл тэвчинэ 
гэдгээ илэрхийлсэн юм.

Би Каламасси эгчийг эргэж очоод, гараас нь атгаж, 
нүд рүү нь харахад түүнээс гэрэл цацарч байсан 
ба энэ нь Бурханы төлөвлөгөөнд итгэх итгэл, 
Эцэгийн хайр, төлөвлөгөөнд найдах найдварынх 
нь төгс гэрлийг харуулж байв.25 Тэрээр өөрт нь 
тулгарсан бэрхшээлийг үл харгалзан эцсээ хүртэл 
итгэлтэй байж, загалмайгаа үүрэх шийдвэр төгс 
байсныг би мэдэрсэн юм. Тэр эгчийн амьдрал 
Христийн талаарх гэрчлэл, Түүнд итгэх итгэл, 
үнэнч байдлынх нь тунхаг байв.

Ах, эгч нар аа, загалмайгаа үүрч, Аврагчийг 
дагахын тулд бид Түүний үлгэр жишээг дагаж, 
Түүнтэй адил болохыг хичээн,26 амьдралын аливаа 
нөхцөлийг тэвчээртэй даван гарч, эгэл хүний 
шунал хүслийг тэвчин, жигшиж, Их Эзэнийг 
хүлээх хэрэгтэй гэдгийг би та нарт гэрчилмээр 
байна. Дуулал номын зохиогч

“ЭЗЭНийг хүсэн хүлээгтүн! Тууштай байж, 
зүрхээ зоригжуулагтун! Тийм ээ, ЭЗЭНийг хүсэн 
хүлээгтүн!”27

“Тэр бидний тусламж, бидний бамбай буюу”28 

хэмээсэн.

Эзэнийхээ мөрийг дагаж, амьдралыг эдгээгч 
Түүнд үйлчлэх юм бол Тэрээр бидний бодгалийг 
амрааж, ачааг маань амар хялбар болгон, 
хөнгөвчлөх болно гэдгийг би гэрчилж байна.29 
Эдгээрийг би Есүс Христийн ариун нэрээр 
гэрчиллээ, амен. 
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Харц,	зүрх	сэтгэлээ	Аврагч	Есүс	Христэд	болон	
Түүгээр	дамжин	ирдэг	мөнхийн	баяр	баясгаланд	
төвлөрүүл.

Би та нарын юу бодож 
байгааг мэдэж байна. 
Нэг л хүн үг хэлсний 
дараа бид ерөнхийлөгч 
Нэлсоны хэлэх үгийг 
сонсоно. Хайрт 
бошиглогчийнхоо үг 
хэлэхийг хүлээж байх 
хэдхэн хоромд би та 
нарыг сэргэг байлгана 
байх гэж найдан, 
жимсний талаарх маш 
сонирхолтой сэдвийг 

сонгон авсан юм.
 
Бөөрөлзгөнө, гадил, тарвас, амро эсвэл кивано, 
анар гэх мэтийн ховор сонин жимс өнгө, бүтэц, 
чихэрлэг амтаараа эртнээс үнэлэгдэж ирсэн.

Аврагч дэлхий дээрх тохинууллынхаа үеэр 
мөнхийн үнэ цэнтэй зүйлсийг сайн жимстэй 
харьцуулдаг байв. Тэрээр “Та нар тэднийг үр 
жимсээр нь танина.”1 “Үүнчлэн сайн мод бүрээс 
сайн үр жимс ургадаг”2 хэмээн айлджээ. Биднийг 

Жимс
ÀÕËÀÃ× ÍÈÉË Ë.ÀÍÄÝÐÑÝÍ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ

“мөнх амийн үрийг”3 цуглуул хэмээн Тэрээр 
урамшуулсан.

Бидний сайн мэдэх Мормоны Ном дээрх нэгэн 
тодорхой зүүдэнд бошиглогч Лихай өөрийгөө 
“бүрэнхий мөн дүнсгэр аглаг буйд”-д байгаагаар 
хардаг. Уг зүүдэнд буртаглагдсан ус, харанхуй 
манан, этгээд бөгөөд хориглогдсон зам, “нэгнийг 
жаргалтай [болгодог] жимс[тэй]” дур булаам мод 
руу аваачих нарийн бөгөөд шулуун зам дагуу 
явсан төмөр бариул4 гардаг. Лихай зүүдээ ярихдаа 
“Би … жимснээс хүртэв; мөн энэ нь урьд өмнө 
миний амсаж асан бүхнээс дээгүүр тэргүүн амтат 
байсныг би болгоосон бөлгөө. … [Мөн] энэ нь 
миний сэтгэлийг үлэмж агуу баяраар дүүргэв.
Энэ жимс нь “аль ч жимснээс [илүү] дээгүүр дур 
булаам”5 байсан хэмээн дүрсэлсэн байдаг.

Ìодны утга учир ба жимс

Хамгаас үнэт жимстэй энэ мод юу бэлгэддэг вэ? 
Энэ нь “Бурханы хайрыг”6 төлөөлж, Тэнгэрлэг 
Эцэгийн маань гэтэлгэлийн гайхамшигт 
төлөвлөгөөг тунхагладаг. “Бурхан ертөнцийг 
үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн 
тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх 
амьтай байх болно.”7
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Энэхүү үнэт жимс нь Аврагчийн зүйрлэшгүй 
Цагаатгалын гайхамшигт адислалуудыг 
бэлгэддэг. Бид мөнх бус амьдралынхаа дараа 
дахин амьдрахын зэрэгцээ Есүс Христэд итгэн, 
наманчилж, зарлигуудыг дагаснаар гэм нүглээсээ 
өршөөгдөн, нэг л өдөр Эцэгийнхээ болон Түүний 
Хүүгийн өмнө цэвэр ариун зогсож чадна.

Модны жимснээс хүртэх гэдэг нь баптисм хүртэх, 
Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авах, дээрээс ирэх 
хүчээр хишиг хүртэхээр Их Эзэний өргөөнд орох 
гэх мэт сэргээгдсэн сайн мэдээний ёслол, гэрээг 
хүлээн авахыг мөн бэлгэддэг. Есүс Христийн 
ач ивээлээр дамжуулан гэрээгээ эрхэмлэн 
нандигнаснаар бид зөв шударга гэр бүлтэйгээ 
мөнхөд амьдрах гайхалтай амлалтыг хүлээн 
авдаг.8

Тэнгэр элч “бодгальд хамгийн их баясгалант”9 
хэмээн жимсийг дүрслэн хэлсэнд гайхах хэрэггүй 
биз ээ. Үнэхээр тийм билээ!

¯нэнч хэвээр үлдэх нь амар хялбар биш

Сэргээгдсэн сайн мэдээний үнэт жимсийг 
амталсны дараа ч Их Эзэн Есүс Христэд үнэнч, 
итгэлтэй хэвээр байх нь амар хялбар зүйл 
биш гэдгийг бид бүгд мэднэ. Энэ чуулган дээр 
олонтоо хэлснээр Аврагчаас болон Түүнийг 
дагаснаар мэдэрсэн баяр баясгалан, тансаг 
сайхнаас зүрх сэтгэлийг маань холдуулах гэсэн 
анхаарал сарниулах зүйл, урвалт, эргэлзээ, үймээн 
самуун, уруу таталт бидэнд тулгарсаар байх 
болно.

Энэ бэрхшээлийн учир Лихайн зүүдэнд бас 
сэрэмжлүүлэг орсон байдаг! Голын нөгөө талд 
байх нүсэр барилгад янз бүрийн насны хүмүүс 
Есүс Христийн шударга дагагчид руу хуруугаараа 
чичлэн, элэглэж, дооглон тохуурхдаг.

Энэ барилгад байгаа хүмүүс зарлигуудыг 
сахидаг хүмүүсийг доромжлон, шоолж, Есүс 
Христэд болон Түүний сайн мэдээнд итгэх 
итгэлийг нь үгүйсгэн, тохуурхах гэдэг. Эргэлзээ, 
зэвүүцлийн дайрч давшилсан үгсийг итгэгчид 
рүү шидлэхэд жимснээс амталсан зарим хүн 
нэгэн цагт хүлээн авсан сайн мэдээнээсээ ичиж 
эхэлдэг. Дэлхийн худал хуурмаг, дур булаам 

зүйлсэд сэтгэл нь татагдахад тэд модноос болон 
жимснээс нүүр буруулан, Их Эзэний хэлснээр 
“[унаж,] хориглогдсон замаар будилан орж мөн 
төөр[сөн].”10

Өнөө үед дэлхийд дайсны барилгачдын баг агуу 
хийгээд нүсэр барилгыг асар хурдан өргөтгөхөөр 
илүү цагаар ажиллаж байна. Өргөтгөл нь голын 
нөгөө тал руу тэлж, бидний гэр орон дээгүүр 
бүрхэхийг хичээж байхад хуруугаараа чичлэн 
зааж, шоолж буй хүмүүс интернэтийн чанга 
яригчаараа өдөр, шөнөгүй чарлаж байна.11

Ерөнхийлөгч Нэлсон “Дайсан гэрчлэлийг үгүй 
хийж, Их Эзэний ажилд саад болохын тулд хичээл 
зүтгэлээ өсгөн нэмэгдүүлж байна”12 хэмээн 
тайлбарласан. Лихайн “Бид тэднийг анхаарсан нь 
үгүй болой”13 хэмээх үгийг санацгаая.

Хэдийгээр бид айх хэрэггүй ч сонор сэрэмжтэй 
байвал зохино. Заримдаа жижиг зүйлс бидний 
сүнслэг тэнцвэрийг алдагдуулдаг. Өөрт байгаа 
асуулт, бусдын доромжлол, итгэлгүй найз нөхөд 
эсвэл золгүй алдаа, харамсалдаа модны үнэт 
жимснээс ирдэг амтат, цэвэр ариун, бодгалийг 
цатгагч адислалуудаас татгалзах боломжийг бүү 
олго. Харц, зүрх сэтгэлээ Аврагч Есүс Христэд 
болон Түүгээр дамжин ирдэг мөнхийн баяр 
баясгаланд төвлөрүүл.

Æэйсон Õоллын итгэл

6-р сард би эхнэр Кэтитэйгээ хамт Жэйсон 
Холлын оршуулгад очсон юм. Тэр нас барахдаа 
48 настай байсан бөгөөд ахлагчдын чуулгын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байжээ.

Одоо Жэйсоны амьдралыг орвонгоор нь 
өөрчилсөн нэгэн үйл явдлыг өөрийнх нь хэлснээр 
ярья.

“Би [15 насандаа] усан доогуур шумбаж байгаад 
осолд [орсон] юм. … Би хүзүүгээ [хугалж], 
бүсэлхийнээс доош мэдээ алдсан. Хөлнийхөө 
мэдрэмжийг бүрэн, харин гарныхаа мэдрэмжийг 
таллаж алдсан. Би алхаж, зогсож чадахгүй, 
… өөрөө ч хооллож чадахаа болив. Арай ядан 
амьсгалж, чүү чамай л ярьж байлаа.”14
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‘Хайрт [Тэнгэр дэх] Эцэг минь, би гарныхаа 
мэдрэмжийг эргүүлээд авчих л юм бол үүнийг 
давж гарч чадна гэдгээ мэдэж байна. Эцэг минь, 
туслаач, гуйя. …

Хөл минь мэдээгүй байж болно, Эцэг минь. Гараа 
л ашиглах боломжийг өгөөч хэмээн би [залбирч 
байна]’15 гэж гуйж билээ.

Харин Жэйсоны гарын мэдрэмж эргэж ирээгүй. 
Та нар нүсэр барилгаас: “Жэйсон Холл, Бурхан 
залбирлыг чинь сонсдоггүй! Хэрэв Бурхан 
хайраар дүүрэн Бурхан л юм бол Тэр яаж чамайг 
ингэж орхиж чадаж байна аа? Яагаад Христэд 
итгэх ёстой гэж?” гэх дуу хоолойг сонсож байна 
уу? Жэйсон Хилл тэр дуу хоолойг сонссон ч 
тоогоогүй. Үүний оронд тэр модны жимснээс 
амталсан. Түүний Есүс Христэд итгэх итгэл 
гуйвшгүй бат бөх болсон юм. Тэр их сургууль 
төгсөж, амьдралынхаа хайр16 хэмээн дүрслэн 

хэлдэг Колэтт Колмэнтэйгээ ариун сүмд гэрлэжээ. 
Гэрлэсэн цагаас нь хойш 16 жилийн дараа бас 
нэгэн гайхамшиг тохиож, хүү Колмэн нь төрөв.

Тэд итгэлээ хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн бэ? Колэтт: 
“Бид Бурханы төлөвлөгөөнд итгэсэн. Энэ нь 
бидэнд итгэл найдвар өгсөн. Жэйсон [нэг л 
өдөр] эдгэрнэ гэдгийг бид мэддэг байсан. Бурхан 
Аврагчийг өгсөн ба Түүний цагаатгагч золиос 
бууж өгмөөр санагдсан үед цааш үргэлжлүүлэн 
явах боломжийг олгодог гэдгийг бид мэдэж 
байсан”17 гэж тайлбарласан юм.

Жэйсоны оршуулга дээр 10 настай Колмэн аав 
нь түүнд “Тэнгэрлэг Эцэгт бидэнд зориулсан 
төлөвлөгөө [бий], энэ дэлхийн амьдрал гайхалтай 
бөгөөд бид гэр бүл болж амьдрах боломжтой. … 
Гэхдээ … бид хүнд хэцүүг туулах ёстой болдог 
бөгөөд бас алдаа гаргадаг” гэдгийг заасан гэж 
хэлсэн.

Колмэн үргэлжлүүлэн, “Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн 
Хүү Есүсийг дэлхий рүү илгээсэн. Тэрээр төгс 
байх, хүмүүсийг эдгээх, тэднийг хайрлах, бидний 
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бүхий л зовлон шаналал, уй гашуу, гэм нүглийн 
төлөө зовох ёстой байв. Дараа нь Тэрээр бидний 
төлөө амиа өгсөн” гэж хэлсэн юм. Тэрээр цааш нь 
“Есүс ийнхүү үйлдсэн учраас надад одоо яг ямар 
байгааг мэдэж байгаа.

Есүс нас барснаасаа хойш гурван хоногийн дараа 
… төгс бие махбодтой амилсан. Энэ нь миний 
хувьд маш чухал. Учир нь … миний [аавын] бие 
төгс болох бөгөөд бид гэр бүлээрээ дахин хамт 
амьдарна” гэж хэлэв,
 
Колмэн дараа нь “Намайг бага байхаас эхлэн 
аав минь шөнө болгон ‘Аав нь чамд хайртай. 
Тэнгэрлэг Эцэг чамд хайртай. Чи сайн хүү шүү’ 
гэж хэлдэг байсан”18 хэмээн нэмж хэлсэн юм.

Áаяр баясгалан Åсүс Õристийн ачаар ирдэг

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Холлын гэр 
бүл яагаад баяр баясгалан, итгэл 
найдвар мэдэрдгийг тайлбарласан 
билээ. Тэрээр:

“Бидний баяр баясгалан амьдралын 
маань нөхцөл байдлаас биш, харин 
амьдралдаа юунд ач холбогдол өгч 
байгаатай холбоотой.

Бид амьдралаа Бурханы авралын 
төлөвлөгөө, Есүс Христ, Түүний 
сайн мэдээнд төвлөрүүлбэл юу 
тохиолдож, юу тохиолдохгүй 
байгаагаас үл хамааран баяр 
баясгаланг мэдрэх боломжтой. 
Баяр баясгалан Түүний 

ачаар Түүнээс ирдэг. Тэр бол бүхий л баяр 
баясгалангийн эх булаг юм. …

Бид дэлхийнхнийг харж … , дагавал хэзээ ч баяр 
баясгаланг мэдрэхгүй. … [Баяр баясгалан] бол 
Есүс Христийн заасны дагуу, өөрийн хүслээр 
шударга амьдрахыг хичээснээр ирдэг бэлэг юм”19 
гэж хэлсэн билээ.

Áуцан ирэхэд тань өгөх амлалт

Хэрэв та хэсэг хугацаанд модны жимснээс 
хүртээгүй бол танд Аврагчийн мутар үргэлж 
дэлгээстэй байна гэдгийг мэдээрэй. Тэрээр 
“Наманчилж, надад ир”20 хэмээн хайрлангуй 
даллаж байдаг. Түүний жимс бүгдэд хүрэлцээтэй 
бөгөөд хэзээ ч хүртэх боломжтой. Үүнийг 
мөнгөөр худалдан авах боломжгүй ба үүнээс 
хүртэх үнэн хүсэлтэй хэн ч хүртэх боломжтой.21

Хэрэв та мод руу эргэн очиж, жимсийг дахин 
амтлах хүсэлтэй бол Тэнгэрлэг Эцэгтээ хандан 
залбирахаас эхэл. Есүс Христэд мөн Түүний 
цагаатгагч золиосын хүчинд итгэ. “Бодол 
болгондоо”22 Аврагч руу хандах үед модны жимс 
дахин та нарынх болж, идэхэд амттай байж, 
бодгальд тань баяр баясгалан авчран, “Бурханы 
бэлгүүдээс хамгийн агуу”23 нь байна гэдгийг би 
амлаж байна.
 
Өнөөдрөөс гурван долоо хоногийн өмнө би 
Кэтитэйгээ хамт Португалын Лисбон ариун 
сүмийн онцгойлон адислах ёслолд оролцож 



136

байхдаа Аврагчийн жимснээс хүртсэнээр ирэх 
баяр баясгаланг тодорхой харсан юм. Португалд 
шашин шүтлэг чөлөөтэй болсноор 1975 онд 
сэргээгдсэн сайн мэдээний үнэн нээлттэй 
болжээ. Цуглаан болдоггүй, цуглааны байргүй, 
хамгийн ойрхон ариун сүм 1600 км-т байдаг 
байхад жимснээс анх амталсан олон гэгээнтэн 
Португалын Лисбон дахь Их Эзэний өргөөнд одоо 
байх модны үнэт жимснээс хүртэж болно гэдэгт 
баяссан билээ. Зүрх сэтгэл нь Аврагчид төвлөрсөн 
байсан тэрхүү хожмын үеийн гэгээнтнүүдийг би 
хүндлэн, биширдэг.

Аврагч “Хэн Миний дотор байж, Би мөн түүний 
дотор байна, тэр их жимс гаргана. Учир нь Надаас 
ангид та нар юу ч хийж чадахгүй”24 хэмээжээ.

Ерөнхийлөгч Нэлсон энэ өглөө дэлхий даяарх 
Сүмийн гишүүдэд хандан үг хэлэхдээ “Хайрт ах, 
эгч нар аа, та нар бол Есүс Христийн сургаалыг 
дагахын үр жимсний амьд үлгэр жишээ билээ” 
гээд тэр, цааш нь “Баярлалаа, Би танд хайртай!”25 
хэмээн нэмж хэлсэн.
Ерөнхийлөгч Нэлсон, бид танд хайртай.

Бошиглогч дээр буун ирдэг илчлэлтийн хүчийг 
би өөрийн нүдээр харсан гэрч билээ. Тэр бол 
Бурханы бошиглогч. Эрт цагийн Лихай шиг 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бидэнд болон 
Бурханы бүх гэр бүлд ирээд, жимснээс хүрт 
хэмээн уриалдаг. Бид Түүний зөвлөгөөг дагахуйц 
даруу бөгөөд хүчтэй байх болтугай.

Би Есүс Христ бол Бурханы Хүү гэдгийг 
даруухнаар гэрчилж байна. Түүний хайр, Түүний 
хүч чадал, ач ивээл мөнхөд үнэ цэнээ алдахгүй 
бүх зүйлийг авчирдаг. Би энэ бүхнийг Есүс 
Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ÝØËÝË¯¯Ä
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Сургууль дээр болсон онцгой цугларалтад Далын 
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ярихаар бэлдэж байх үедээ би ахлагч Бэднараас 2007 
оны 2-р сарын 4-нд үзэгчдэд хандан, юу ярихаар 

бэлдэж байгааг нь асуусан юм. Түүнийг төмөр 
бариулаас зууран барих талаар ярих гэж байгаа 
гэдгийг нь сонсоод би сэдвээ буцааж авав. Энэ сэдэв 
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“A Reservoir of Living Water” сэдэвтэй байсан бөгөөд 
судрыг хамруулан төмөр бариул буюу Бурханы үгийг 
онцлон тайлбарлах байв. Тэрээр үгэндээ “Та бид 
өдөр бүр төмөр бариулаас тууштай зууран барих 
боломжийг бидэнд олгодог судруудыг уншиж, судалж, 
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 Намайг ахлагч Бэднартай ярилцсанаас хойш нэг долоо 
хоногийн дараа ерөнхийлөгч Боид К.Паркэр БЯИС 
дээр болсон онцгой цугларалт дээр “Лихайн зүүд ба 
та нар” гэсэн сэдэвтэй үг хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч 
Паркэр Ариун Сүнсээр дамжуулан бидэнд ирдэг 
хувийн илчлэлт, сүнслэг өдөөлтийг төмөр бариул 
хэмээн онцлон хэлсэн. Тэрээр: “Хэрэв та нар төмөр 
бариулаас зууран баривал урдах замаа Ариун Сүнсний 
бэлэгтэйгээр мэдрэх боломжтой. … Төмөр бариулаас 
барь, бүү сул тавь. Ариун Сүнсний хүчээр дамжуулан 
та нар амьдралынхаа замыг мэдрэх боломжтой” (Jan. 
16, 2007, speeches.byu.edu) гэж хэлсэн.

 2017 оны 3-р сард миний хэлсэн үгийн 
“Бошиглогчдын үгээс зууран барь” гэсэн сэдэв 
амьд бошиглогчдын үгээр төмөр бариулыг 
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эртний бошиглогчдын үг; (2) амьд бошиглогчдын 
үг; (3) Ариун Сүнсний хүч гэсэн гурван талыг 
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Хувь	хүний	зохистой	байдал	Их	Эзэнтэй	илүү	
адил	болж,	зүрх	сэтгэлээрээ	бүрэн	хөрвөгдсөн	
байхыг	шаарддаг.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, энэхүү түүхэн 
чуулганыг өндөрлөх 
энэ мөчид бид сүнслэг 
захиас, сэтгэл сэргээм 
дуу хөгжмийн төлөө 
Их Эзэнд талархлаа 
илэрхийлж байна. Бид 
үнэхээр сайхан сүнслэг 
найранд оролцлоо.

Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээ 

нь Түүний сургаалыг сонсож, анхаарч үзсэн 
хүмүүст итгэл найдвар, баяр баясгалан авчирна 
гэдгийг бид мэднэ. Бид мөн гэр орон бүр амар 
амгалан, хайр энэрэл, Их Эзэний Сүнс оршдог 
итгэлийн жинхэнэ өргөө болж болно гэдгийг 
мэднэ.

Мэдээж, Сэргээлтийн үнэт эрдэнэ бол ариун сүм. 
Ариун сүмийн ёслол, гэрээнүүд нь Аврагчийн 
Хоёр дахь ирэлтийн үеэр Түүнийг хүлээн авахад 
хүмүүсийг бэлдэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Одоогийн байдлаар онцгойлон адислагдсан 166 
ариун сүм байгаа бөгөөд өөр олон сүм баригдаж 
байна.

Шинэ болон засвар хийгдсэн ариун сүм бүрийг 
онцгойлон адислахаас өмнө нээлттэй хаалганы 
өдөр болдог. Манай шашны бус олон найз нөхөр 
тэдгээр ариун сүмтэй танилцаж, ариун сүмийн 
адислалуудын талаар ямар нэгэн зүйлийг мэдэж 
авна. Харин тэдний зарим нь сүнсээр өдөөгдөж, 
илүү ихийг сурч мэдэхийг хүсэх болно. Зарим нь 
бүр ариун сүмийн адислалыг хүртэхэд тавигддаг 
шаардлагад хэрхэн хүрч болохыг чин сэтгэлээсээ 
асуудаг.

Сүмийн гишүүдийн хувьд бид тэдний асуултад 
хариулахад бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Өөрийгөө 
бэлдсэн ямар ч хүн ариун сүмийн адислалуудаас 
хүртэх боломжтой гэдгийг бид тайлбарлаж 
болно. Харин онцгойлон адислагдсан ариун сүмд 
орохын тулд тэд тавигдсан шаардлагыг хангасан 
байх хэрэгтэй. Их Эзэн бүх хүүхдээ Өөрийн 
ариун сүмд хүлээн авах боломжтой мөнхийн 
адислалуудаас хүртээсэй хэмээн хүсдэг. Түүний 
ариун өргөөнд орох шаардлагыг хангахын тулд 
хүн бүрийн хийвэл зохих удирдамж зааврыг 
Тэрээр өгсөн.

Энэ талаар зааж сургаж эхлэх хамгийн 
тохиромжтой газар бол ариун сүмийн ханан дээр 
сийлсэн “Ариунаас ариуныг Эзэнд; Их Эзэний 
өргөө” гэсэн үгсэд анхаарлыг нь хандуулах явдал 
юм. Өнөөдөр ерөнхийлөгч Айрингийн болон 
бусдын өгсөн өөр захиас биднийг илүү ариун 
болоход сүнсээр өдөөсөн билээ. Ариун сүм бүр 
ариун нандин газар бөгөөд ариун сүмд орох хүн 
бүр илүү цэвэр ариун болохыг хичээдэг.

Ариун сүмд ороход тавигддаг шаардлага бүр 
хувийн цэвэр ариун байдалтай холбоотой. Тэрхүү 
бэлэн байдалд дүгнэлт хийхийн тулд ариун 
сүмийн адислалаас хүртэхийг хүсэж байгаа хүн 
нэг бүр хоёр ярилцлагад ордог. Нэг дэх нь бишоп, 
бишопын зөвлөлийн зөвлөхтэй эсвэл салбарын 
ерөнхийлөгчтэй, хоёр дахь нь гадасны эсвэл 
номлолын ерөнхийлөгчтэй эсвэл тэдний зөвлөхтэй 
хийгдэнэ. Эдгээр ярилцлагад хэдэн асуулт тавьдаг.

Зарим асуултыг илүү тодорхой болгох үүднээс 
саяхан хянан засварласан. Би тэдгээрийг одоо та 
нартай хамт тоймлон авч үзэхийг хүсэж байна.

1. Та Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Түүний Хүү Есүс 
Христэд болон Ариун Сүнсэнд итгэдэг үү? 
Мөн Тэдний талаар гэрчлэлтэй юү?

2. Та Есүс Христийн Цагаатгалын талаар мөн 
таны Аврагч, Гэтэлгэгчийн хувьд Түүний 

Хаалтын үг
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үүргийн талаар гэрчлэлтэй юү?
3. Танд Есүс Христийн сайн мэдээний 

Сэргээлтийн талаар гэрчлэл бий юү?
4. Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн 

Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчийг 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч, түүнчлэн 
санваарын бүх түлхүүрийг ашиглах эрх мэдэл 
бүхий дэлхий дээрх цорын ганц хүн хэмээн 
дэмжин баталдаг уу?

Та Тэргүүн Зөвлөлийн болон Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдийг бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгч хэмээн дэмжин баталдаг уу?

Та Сүмийн бусад ерөнхий эрх мэдэлтнийг болон 
орон нутгийн удирдагчдыг дэмжин баталдаг уу?

5. Их Эзэн бүх зүйл Түүний өмнө “цэвэр ариун 
байдалд хийгдэг” хэмээн хэлсэн (Сургаал ба 
Гэрээ 42:41).

Та ёс суртахууны хувьд өөрийн бодол, үйлдлийг 
цэвэр ариун байлгахыг хичээдэг үү?

Та ариун явдлын хуулийг дагадаг уу?

6. Та ганцаараа эсвэл олны дунд гэр 
бүлийнхэнтэйгээ болон бусадтай харьцахдаа 
Есүс Христийн Сүмийн сургаалуудыг дагадаг 
уу?

7. Та Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмд харш аливаа сургаал, зан 
үйл, номлолыг дэмжиж, сурталчилдаг уу?

8. Та Хүндэтгэлийн өдрийг гэртээ ч, сүмд ч 
ариунаар сахиж, цуглаануудад оролцон, ариун 
ёслолд бэлдэж мөн түүнээс зохистой хүртэн, 
сайн мэдээний хууль, зарлигуудад нийцүүлэн 
амьдрахыг хичээдэг үү?

9. Та хийж буй бүх зүйлдээ шударга байхыг 
хичээдэг үү?

10. Та аравны нэгээ бүрэн төлдөг үү?
11. Та Мэргэн ухааны үгийг ойлгож, дагадаг уу?
12. Та салсан нөхөр/эхнэрийнхээ өмнө эсвэл 

хүүхдүүдийнхээ өмнө ямар нэгэн санхүүгийн 
болон бусад үүрэг хариуцлага хүлээдэг үү?

Хэрэв тийм бол тэдгээр үүрэг хариуцлагаа 
биелүүлж байгаа юу?

13. Та хишиг хүртэхэд зааварласны дагуу 
гарментаа өмсөх гэх мэт ариун сүмд 
байгуулсан гэрээнүүдээ сахидаг уу?

14. Наманчлалын нэг хэсэг нь болох санваарын 
эрх мэдэлтнүүдтэй хамт шийдвэрлэвэл зохих 
ноцтой нүгэл таны амьдралд бий юү?

15. Та өөрийгөө Их Эзэний өргөөнд орж, ариун 
сүмийн ёслолуудад оролцох зохистой гэж үзэж 
байна уу?

Маргааш ариун сүмийн эрхийн бичгийн эдгээр 
шинэчилсэн асуултыг дэлхий даяарх Сүмийн 
удирдагчид руу түгээх болно.

Эдгээр асуултад үнэн зөв хариулахын зэрэгцээ 
ариун сүмд орох насанд хүрсэн хүн бүр өөрсдийн 
энгийн хувцасны дотуур санваарын ариун 
гармент өмссөн байх хэрэгтэй. Энэ нь өдөр бүр 
Их Эзэнтэй илүү адил болохыг хичээн чармайна 
гэсэн дотоод хүсэл эрмэлзлийнх нь бэлгэдэл юм. 
Мөн энэ өмсгөл нь байгуулсан гэрээндээ өдөр бүр 
итгэлтэй байж, гэрээний замаар илүү эрхэм, илүү 
ариун байдлаар алхахыг бидэнд сануулдаг.

Би өсвөр үеийнхэндээ хандан, хэдэн минут ярихыг 
хүсэж байна. Бид та нарыг хязгаартай ашиглах 
ариун сүмийн эрхийн бичиг авахад уриалж байна. 
Та нарт зөвхөн нас барагсдыг төлөөлөн баптисм 
хүртэж, гишүүнээр батлуулах ёслолд бэлтгэх 
явцтай хамааралтай асуултуудыг тавина. Та 
нарыг ариун сүмийн тэрхүү ариун нандин ажилд 
оролцох зохистой бөгөөд бэлэн байгаад бид маш 
их талархдаг. Та нарт баярлалаа!

Их Эзэний өргөөнд орох зохистой байхын 
тулд хувь хүн сүнслэг байдлын хувьд сайтар 
бэлтгэгдсэн байх ёстой. Гэхдээ Их Эзэний 
тусламж байхад боломжгүй зүйл гэж үгүй. Зарим 
талаараа ариун сүм барих нь ариун сүмд орох 
хүмүүсийг бэлтгэхээс илүү амархан байдаг. Хувь 
хүний зохистой байдал бол Их Эзэнтэй илүү адил 
болж, үнэнч шударга иргэн байж, илүү сайн үлгэр 
дуурайл үзүүлэн, илүү цэвэр ариун болохын тулд 
оюун ухаан, зүрх сэтгэлээрээ бүрэн хөрвөгдсөн 
байхыг шаарддаг.

Ийм бэлтгэл ажил нь гэр бүлтэйгээ үүрд мөнхөд 
“хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын”1 байдалд орших 
зэрэг энэ амьдралд тоолж баршгүй, ирэх амьдралд 
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төсөөлөхийн аргагүй адислалыг бидэнд авчрах 
болно гэдгийг би гэрчилж байна.

Одоо би өөр сэдвээр буюу ирэх жилийн 
төлөвлөгөөний талаар ярья. Бошиглогч Иосеф 
Смит бидний сайн мэдэх Анхны үзэгдлээр 
бурхдыг харсны 200 жилийн ой 2020 оны хавар 
тохиож байгаа. Бурхан Эцэг, Түүний Хайртай Хүү 
Есүс Христ хоёр 14 настай хүү Иосеф Смитэд 
үзэгдсэн. Энэ үйл явдал яг Ариун Библи дээр 
зөгнөн хэлсэнчлэн, Есүс Христийн сайн мэдээний 
бүрэн байдлын Сэргээлтийн эхлэлийг тавьсан 
юм.2

Үүний дараа Моронай, Иохан Баптист, эртний 
төлөөлөгчид болох Петр, Иаков, Иохан зэрэг 
тэнгэрлэг элчүүд ар араасаа дараалан ирсэн. Дараа 
нь Мосе, Елиас, Елиа нар бас ирсэн. Тэдний хүн 
нэг бүр дэлхий дээрх Бурханы хүүхдүүдийг дахин 
адислах тэнгэрлэг эрх мэдлийг авчирсан.

Түүнээс гадна, гайхамшигтай арга замаар бидэнд 
Мормоны Ном: Есүс Христийн бас нэгэн гэрээг, 
Ариун Библитэй хорших судрыг өгсөн. Сургаал 
ба Гэрээ, Агуу Үнэт Сувд дээр хэвлэгдэн гарсан 
илчлэлтүүд мөн л Бурханы зарлиг, мөнхийн 
үнэний талаарх бидний ойлголтыг асар их 
баяжуулсан билээ.

Төлөөлөгч, дал, патриарх, дээд прист, ахлагч, 
бишоп, прист, багш, дикон зэрэг санваарын 
түлхүүр болон албууд сэргээгдсэн. Мөн Их 
Эзэнийг хайрладаг эмэгтэйчүүд Халамжийн 
нийгэмлэг, Хүүхдийн хэсэг, Залуу эмэгтэйчүүд, 
Ням гаргийн ангид болон Сүмийн бусад 
дуудлагад үнэнчээр үйлчилдэг бөгөөд тэд бүгд 
Есүс Христийн Сэргээгдсэн сайн мэдээний бүрэн 
байдлын амин чухал хэсэг билээ.

Тиймээс, бид 2020 оныг хоёр зуун жилийн ойн 
баяр болгож байгаа юм. Ирэх 4-р сарын Ерөнхий 
чуулган өмнөх ерөнхий чуулгануудаас өөр байх 
болно. Дараагийн 6 сарын турш гишүүн, гэр бүл 
бүр сэргээгдсэн сайн мэдээний тэрхүү үндэс 
суурийг тавьсан ойн баярыг тэмдэглэх өвөрмөц 
ерөнхий чуулганд оролцоход өөрсдийгөө бэлдэнэ 
хэмээн би найдаж байна.

Та Агуу Үнэт Сувдад цэдэглэгдсэн Анхны 
үзэгдлийн талаарх Иосеф Смитийн түүхийг 
дахин уншсанаар бэлтгэж эхэлж болно. Мэдээж, 
дараа жил Ирээд, Намайг дага гарын авлагаар 
бид Мормоны Номыг судална. Та нар магадгүй 
“Мормоны Номоос олж авсан мэдлэг маань гэнэт 
алга болбол миний амьдрал хэрхэн өөрчлөгдөх 
вэ?” эсвэл “Анхны үзэгдлийн дараа болсон үйл 
явдлууд миний болон миний хайртай хүмүүсийн 
хувьд ямар өөрчлөлт оруулж байгаа вэ?” гэх 
зэрэг чухал асуултуудыг тунгаан бодохыг хүсдэг 
байж болно. Түүнээс гадна, Мормоны Номын 
видео бичлэгүүд гарч ирсэнтэй холбогдуулан 
та хувиараа болон гэр бүлээрээ суралцахдаа 
тэдгээрийг ашиглах боломжтой.

Өөрийн асуултыг сонго. Өөрийн төлөвлөгөөг 
боловсруулан гарга. Өөрийгөө Сэргээлтийн 
гайхамшигт гэрэлд оруул. Ингэх юм бол ирэх 
4-р сарын Ерөнхий чуулган дурсамжтай байхын 
зэрэгцээ мартагдашгүй байх болно.

Эцэст нь, та нарын хүн нэг бүр өдөр ирэх тусам 
илүү их аз жаргалтай, илүү ариун болоосой 
хэмээн би та нарт хайр, адислалаа үлдээж байна. 
Энэ дашрамд хэлэхэд, илчлэлт Сүмд үргэлжлэн 
ирсээр байгаа бөгөөд “Бурханы зорилгууд 
гүйцэлдэн, Аугаа Иехова ажил хийгдэж дууслаа 
гэж хэлэх хүртэл”3 Их Эзэний удирдлаган доор 
ирсээр байх болно гэдгийг баталж байна.

Ийн би та нарыг адислахын зэрэгцээ та нарт 
хайртай гэдгээ дахин илэрхийлж, Бурхан амьд 
гэсэн өөрийн гэрчлэлийг үлдээе. Есүс бол Христ! 
Тэр бидний Бурхан бөгөөд бид Түүний хүмүүс 
мөн. Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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