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Бид чадах бүхий л 
арга замаараа Есүс 
Христийг сонсохыг 
эрэлхийлэх ёстой. 
Тэрээр бидэнтэй 
Ариун Сүнсний хүч, 
тохинууллаар ярьдаг.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
бид та бүхнийг Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн 2020 оны 4-р 

сарын энэхүү түүхэн Ерөнхий чуулганд тавтай 
морилно уу хэмээн урьж байна. Та бүхний мэдэж 
байгаачлан, цар тахлын улмаас би хоосон танхимд 
та бүхний өмнө үг хэлэхээр зогсож байна.

Би 2019 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганаар 
энэхүү 4-р сарын чуулган “дурсамжтай” байхын 
зэрэгцээ “мартагдашгүй” байх болно гэж 
амлахдаа, өөрт харагдах 10 хүрэхгүй хүний өмнө 
үг хэлэх нь энэ чуулганыг миний хувьд ийм 
дурсамжтай бөгөөд мартагдашгүй болгоно гэж 
төсөөлж байсангүй. Хэдий тийм ч та бүхнийг 
цахимаар оролцож байгааг мэдэж байгаа болохоор 
мөн найрал дуучид “It Is Well with My Soul” 
хэмээх дууллыг гайхалтай дуулсан явдал намайг 
асар их тайвшруулж байна.

Бид КОВИД-19-ийн тархалтыг бууруулахын тулд 
чадах бүхнээ хийж, дэлхийн сайн иргэд байхын 
тулд энэ чуулганд ирж оролцохыг онцгойлон 
хязгаарласныг та бүхэн мэдэж байгаа. Энэ вирус 
дэлхий даяар асар ихээр нөлөөлж байна. Энэ нь 
мөн Сүмийн цуглаан, номлогчийн үйлчлэл, ариун 
сүмийн ажил зэрэгт өөрчлөлт оруулснаас хойш 
нэлээдгүй хугацаа өнгөрлөө.

Өнөөгийн хорио цээр үхлийн аюул бүхий 

вирустэй холбоотой ч хувь хүний амьдралд энэ 
цар тахлаас ч өргөн хүрээнд сорилт бэрхшээлүүд 
тулгарч байна. Ирээдүйд бидэнд осол эндэгдэл, 
байгалийн гамшиг, гэнэтийн тохиолдлоос 
үүдэлтэй сорилт бэрхшээлүүд тулгарч болно.

Бид тэдгээр бэрхшээлийг хэрхэн даван гарч чадах 
вэ? Их Эзэн “Хэрэв та нар бэлтгэгдэх аваас, та 
нар эмээх нь үгүй”1 хэмээн зөвлөсөн. Мэдээж, 
бид хоол хүнс, ус нөөцлөн, мөнгө хадгалж болно. 
Гэхдээ хувийн сүнслэг агуулахаа итгэл, үнэн, 
гэрчлэлээр дүүргэх хэрэгцээ ч гэсэн амин чухал 
болоод байна.

Бидний амьдралын эцсийн зорилго бол 
Бүтээгчтэйгээ уулзахад бэлтгэх явдал билээ. Бид 
өдөр бүр Аврагч Есүс Христтэй илүү адилхан 
болохыг хичээснээр уг зорилгодоо хүрдэг.2 
Мөн бид өдөр болгон наманчилж, Түүний 
хүчирхэгжүүлэгч, эдгээгч, цэвэршүүлэгч хүчийг 
хүлээн авснаар тэрхүү зорилгодоо хүрдэг. 
Ингэснээр бид урт удаан үргэлжлэх амар амгалан, 
баяр баясгаланг хүнд хэцүү цагт ч мэдэрч чадна. 
Иймээс л Их Эзэн бидэнд ариун газруудад 
зогсогтун, мөн “бүү шилжин нүүлгэгд”3 гэж 
захисан юм.

Энэ жил бид дэлхийн түүхэн дэх хамгийн чухал 
үйл явдлуудын нэг болох Бурхан Эцэг, Түүний 
Хайрт Хүү Есүс Христ хоёр Иосеф Смитэд 
үзэгдсэний 200 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа 
билээ. Тэрхүү ер бусын үзэгдлийн үеэр Бурхан 
Эцэг Есүс Христ рүү заагаад, “Энэ бол Миний 
Хайрт Хүү. Түүнийг сонс!”4 хэмээн хэлсэн.

Иосефт заасан тэр сургаал бидний хүн нэг бүрд 
хамаатай. Бид чадах бүхий л арга замаараа Есүс 
Христийг сонсохыг эрэлхийлэх ёстой. Тэрээр 
бидэнтэй Ариун Сүнсний хүч, тохинууллаар 
ярьдаг.

Нээлтийн захиас
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ
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Энэ болон бүх цаг үеийн Ерөнхий чуулганы 
зорилго бол бидэнд Түүнийг сонсоход туслах 
явдал юм. Энэ чуулганы үеэр бид Их Эзэний Сүнс 
бидэнтэй хамт элбэг дэлбэг байгаасай хэмээн 
залбирсан бөгөөд та бүхнийг ч бас залбирахад 
урьж байна. Ийнхүү та нар Аврагчийн зөвхөн 
танд зориулсан, бодгальд тань амар амгаланг 
авчирч, харууссан зүрхийг тань эдгээн, оюун 
санааг тань гэрэлтүүлэх захиасыг сонсоно. Мөн та 
нар хүнд хэцүү, сорилт бэрхшээлтэй тулгарахдаа 
амьдралаа хэрхэн авч явахаа олж мэдэхэд туслах 
захиасуудыг сонсох боломжтой.

Та нарын сонсох захиас, танилцуулах онцгой 
зарлалууд мөн та бүхнийг оролцохыг уриалсан 
үйл ажиллагаанууд энэ чуулганыг та нарын хувьд 
дурсамжтай бөгөөд мартагдашгүй болгоосой 
хэмээн бид залбирч байна.

Жишээлбэл, ням гаргийн өглөөний хуралдааны 
төгсгөлд би ариун Хосанна магтаалд та бүхнийг 
удирдах үед бид дэлхий дахиныг хамарсан 
ариун хуралдай хийх болно. Дэлхий даяар нэгэн 
дуугаар Бурхан Эцэгт болон Түүний Хайрт Хүүд 
чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлэн, өвөрмөц 
байдлаар магтан дуулах энэ үйл явдал та бүхний 
хувьд онцгой сүнслэг дурсамж болж үлдээсэй 
хэмээн бид залбирч байна.

Энэ ариун үйлийг гүйцэтгэхдээ бид халаасны 
цэвэрхэн цагаан алчуур ашигладаг. Гэхдээ танд 

алчуур байхгүй бол гараараа даллаж болно. 
Хосанна магтаалын төгсгөлд цугларагсад найрал 
дуучидтай хамтран “Бурханы Сүнс”5 дууллыг 
дуулна.

Хүндэт, ах эгч нар аа, энэ чуулган сүрлэг сайхан 
болно. Бид Аврагчид болон Түүний сэргээгдсэн 
сайн мэдээнд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа 
тул энэ жил ер бусын байх болно. Энэ түүхэн 
чуулганы хамгийн чухал, урт удаан хугацаанд 
үлдэх нөлөө бол өөрсдийн зүрх сэтгэлийг 
өөрчилж, Түүнийг амьдралынхаа туршид 
сонсохоор эрэл хайгуулыг эхлүүлэх явдал байх 
юм.

2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганд тавтай 
морилно уу! Бидний Бурхан Тэнгэрлэг Эцэг болон 
Түүний Хүү Есүс Христ бидэнд санаа тавьдгийг 
би мэднэ. Чуулганы энэ гайхамшигт хоёр өдрийн 
турш Тэдэнтэй ойр байхыг эрэлхийлж, Тэднийг 
хүндлэн дээдлэх тусам Тэд бидэнтэй хамт байх 
болно. Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆ

1. Сургаал ба Гэрээ 38:30.
2. 3 Нифай 27:27-г үзнэ үү.
3. Сургаал ба Гэрээ 87:8.
4. Иосеф Смит—Түүх 1:17.
5. Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу, х. 28.



52020 оны 4-ð ñàð

Сүмийг үндэслэн 
байгуулахын тулд 
Иосеф, Хайрум 
Смит хоёрын болон 
өөр олон итгэлтэй 
эрэгтэй, эмэгтэй 
хүний болон 
хүүхдүүдийн төлсөн 
төлөөсийг бид ямагт 
санаж байх ёстой.

Ерөнхийлөгч өө, гайхалтай сайхан нээлт 
хийсэнд баярлалаа. Ах, эгч нар аа, 215 жилийн 
өмнө Нэгдсэн Улсын зүүн хойд хэсэгт байрлах 
Шинэ Англи хэмээх бүс нутгийн Вермонтод 
Иосеф, Люси Мак Смит хоёрын гэрт нэгэн 
бяцхан хүү төржээ.

Иосеф, Люси Мак хоёр Есүс Христэд итгэдэг, 
ариун судраас суралцдаг, чин сэтгэлээсээ 
залбирдаг, Бурханд итгэх итгэлийнхээ дагуу 
амьдарч, үйлддэг хүмүүс байв.

Тэд дөнгөж төрсөн бяцхан хүүгээ Бага Иосеф 
Смит хэмээн нэрлэжээ.

Смитийн гэр бүлийн талаар Бригам Янг ийн 
хэлсэн байдаг. “Их Эзэн түүнийг, мөн эцгийг 
нь, мөн эцгийнх нь эцгийг, мөн эцэг өвгөдөөс 
нь Абрахам хүртэл, Абрахамаас үер хүртэл, 
үерээс Енох хүртэл, Енохоос Адам хүртэл 
харж хандаж байсан. Тэрбээр энэ гэр бүлийг, 
энэ удмынхныг, тэрчлэн энэ хүнийг төрүүлсэн 
удам угсааных нь олон үеийг дээрээс харж 
байжээ. [Иосеф Смит] үүрд мөнхөд урьдчилан 
томилогдсон байв.”1

Ийм агуу учир шалтгааны төлөө 
бид урагш явахгүй гэж үү?

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× Ì.ÐÀÑÑÝËË ÁÀËËÀÐÄ
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ¯¯ÐÝÃ Ã¯ÉЦÝÒÃÝÃ×

Гэр бүлийнхнийхээ хайрыг татсан Бага Иосеф 
өөрийг нь төрөхөд зургаан настай байсан ах 
Хайрумтайгаа бусдаас илүү ойр дотно байжээ.

Өнгөрсөн 10-р сард, Иосефын төрсөн 
Вермонтын Шерон дахь Смитийн жижигхэн 
байшингийн зуухны доорх чулуун хавтан дээр 
суух боломж надад олдсон юм. Би Иосефыг 
гэх Хайрумын хайрыг мэдэрч, түүнийг нялх 
дүүгээ тэвэрч, хөлд ороход нь тусалж байсан 
байх даа гэж бодож суув.

Иосефын аав, ээж хоёр нь хувийн асуудлаас 
болж Нью-Инглэндийг орхиж, Нью-Йорк 
мужийн баруун зах руу нүүх зоримог шийдвэр 
гаргах хүртлээ гэр бүлээрээ олон удаа нүүж 
байжээ.

Гэр бүл нь эвтэй найртай байсан тул тэд 
эдгээр бэрхшээлийг даван гарч, Нью-Йоркийн 
Палмиратай ойролцоо орших Манчестерийн 
зуун акр (0.4 км2) ой модтой том эдлэн газарт 
бүхнийг шинээр эхлүүлэх хүндхэн ажилд 
хамтдаа ханцуй шамлан орсон юм.

Газраа цэвэрлэх, цэцэрлэгжүүлэх, тариа 
тариалах, дүнз модоор жижигхэн байшин 
болон фермийн бусад байгууламж барих, 
өдрийн хөлсний ажил хийх, гэрээрээ бараа 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн хотод оруулж зарах 
гэх мэт Смитийн гэр бүл амьдралаа шинээр 
эхлүүлэхдээ ямар их биеийн болон сэтгэл 
санааны зовлон бэрхшээлтэй тулгарч байсныг 
бидний ихэнх нь төсөөлж ч чадахгүй байх.

Тэдний гэр бүлийг баруун Нью-Йоркт ирэх 
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үеэр тухайн бүс нутагт Хоёр дахь их сэрэлт 
гэх шашны хөдөлгөөн өрнөж байв.

Шашны бүлэглэлүүдийн дунд хэлэлцүүлэг, 
хэрүүл тэмцэл өрнөж байсан энэ үеэр Иосеф 
орчин үед Анхны үзэгдэл хэмээн нэрлэгддэг 
гайхамшигт үзэгдлийг харсан билээ. Бидэнд 
энэ талаар өгүүлсэн дөрвөн үндсэн тэмдэглэл 
байдаг ба би тэдгээрээс энд эш татна.2

Иосеф “Энэхүү [шашны] их үймээний үед 
миний оюун буурь суурьтай бясалгал хийгээд 
их хүндрэлд учраад байв; хэдийгээр миний 
бодол санаа гүн гүнзгий хийгээд хурц байсан 
хэдий ч, хэдийгээр би тэдний зарим нэг 
цуглаануудад их төлөв тохиолдлын байдлаар 
оролцдог байсан ч гэсэн, би эдгээр бүх 
бүлгүүдээс өөрийгөө хол байлгадаг байлаа. 
… [Гэвч] шашны янз бүрийн бүлгүүдийн 
дундах будлиан хийгээд сөргөлдөөн тийм их 
байсан нь, хүмүүс болон юмстай төдийлөн 
танилцаж амжаагүй миний мэт залуу хүний 
хувьд, хэнийх нь зөв, бас хэнийх нь буруу 
байсан тухайд ямар нэг тодорхой дүгнэлт хийх 
боломжгүй байв”3 хэмээн бичсэн байдаг.

Иосеф Смит асуултынхаа хариултыг олж 
авахаар Библи рүү хандсан ба Иаков 1:5 дээр 
“Харин та нарын хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар 
дутвал, бүх хүнд өгөөмрөөр, буруушаалгүй 
өгөгч Бурханаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх 
болно”4 гэснийг уншив.

Тэрээр “Судрын ямар ч хэсэг надад энэ цаг 
үед орж ирсэн шиг ийм хүчтэй хүмүүний зүрх 
сэтгэлд орж байгаагүй. Энэ нь миний зүрх 
сэтгэлийн бодол болгонд агуу хүчтэйгээр 
нэвтрэн орох мэт санагдаж билээ. Би энэ 
талаар дахин дахин тунгаан бодсон”5 хэмээн 
цохон тэмдэглэжээ.

Библид амьдралын бүх асуултын хариулт 
байхгүй, харин энд асуултынхаа хариултыг 
залбирлаар дамжуулан, Бурхантай 
харилцсанаар олж авах боломжтой гэдгийг 

эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст заасныг Иосеф 
ухааран ойлгосон юм.

Тэр цааш нь “Ийнхүү, үүнийг Бурханаас 
асуухаар би нэгэнтээ шийдсэний дагуу би 
оролдоод үзэхээр ой уруу очив. Энэ бол нэг 
мянга найман зуун хорин оны хаврын нэгэн 
сайхан, цэлмэг өдрийн өглөө байлаа”6 хэмээн 
нэмж бичжээ.

Энэ явдлаас хойш удалгүй Иосеф “Мөнөөх 
гэрэл над дээр тогтоход гялалзсан өнгө 
хийгээд алдар сууг нь дүрслэхийн аргагүй 
хоёр Хүн миний дээр агаарт зогсож байхыг 
би харав. Тэдний нэг нь надтай ярьж, намайг 
нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх уруугаа зааж 
хэлэв—[Иосеф,] Энэ бол Миний Хайртай Хүү. 
Түүнийг сонс!7 гэсэн” гэж хэлжээ.

Аврагч дараа нь “Иосеф, хүү минь нүглүүд 
чинь өршөөгдсөн. Өөрийн замаар явж, 
тогтоолуудыг маань сахиж, тушаалуудыг минь 
дага. Харагтун, би бол алдар суугийн Их Эзэн. 
Би дэлхийн төлөө цовдлогдсон бөгөөд миний 
нэрэнд итгэгч бүгд мөнх амьдралыг хүртэж 
болно”8 хэмээн хэлсэн юм.

Иосеф цааш нь “Тиймийн тул, удалгүй, би 
биеэ эзэмдэж, тийнхүү ярих чадалтай болоод, 
бүх урсгалуудаас аль нь зөв болохыг, … миний 
дээр гэрэл дотор зогсож байсан Хүмүүсээс 
асуув.”9

Тэрээр “Тэд надад бүх шашны бүлгүүд буруу 
сургаалд итгэдэг ба аль нь ч Бурханаар Түүний 
сүм эсвэл хаант улс хэмээн зөвшөөрөгдөөгүй 
байсныг хэлсэн. Сайн мэдээний бүрэн байдал 
ирээдүйд надад илчлэгдэх болно гэсэн 
амлалтыг би хүлээн авсан байлаа”10 хэмээн 
дурсан ярьжээ.

Иосеф мөн “Би энэ үзэгдэлд олон тэнгэр 
элчийг харсан”11 хэмээн цохон тэмдэглэжээ.

Алдар суут үзэгдэл үзсэнийхээ дараа Иосеф 
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“Бодгаль минь хайраар дүүрч, би олон өдөр 
агуу их баяр баясгаланг мэдэрсэн. … Их Эзэн 
надтай хамт байв”12 хэмээн бичсэн байна.

Тэр Ариун ойн цоорхойгоос Бурханы 
бошиглогч болох бэлтгэлээ эхлүүлэхэд бэлэн 
гарч ирсэн.

Иосеф эртний бошиглогчдын нэгэн адил нүд 
үзүүрлэгдэн, эсэргүүцэл, хавчлагатай тулгарч 
эхэлсэн юм. Иосеф өөрийн харсан, сонссоныг 
шашны сэргэлтийн явцад идэвхтэй оролцож 
байсан нэгэн тохинуулагчтай хуваалцсанаа 
дурсжээ. Тэрээр:

“Түүний ааш авирт би нэн их гайхав; тэр 
миний ярьсан зүйлд зөвхөн хөнгөмсөг хандсан 
төдийгүй; эдүгээ үед үзэгдэл буюу илчлэлт 
мэтийн юмс байдаггүй, энэ мэтийн зүйлүүд 
төлөөлөгчдөөр дууссан, мөн тэдгээрээс аль нь 
ч цаашид хэзээ ч байхгүй байх болно хэмээн 
хэлж, харин ч бүр ихэд зэвүүцсэн байдалтай 
хандав.

Гэвч миний өгүүлж буй түүх сүсэг бишрэл 
тунхаглагчдын дунд миний эсрэг агуу атаа 
хорслыг дэвэргэж, мөн улам өсөн нэмэгдэж 
буй агуу мөрдлөг хавчлагын шалтгаан болж 
байсныг би төдөлгүй ойлгов”13 хэмээжээ.

Гурван жилийн дараа буюу 1823 онд эцсийн 
өдрүүдэд Есүс Христийн сайн мэдээг 
үргэлжлүүлэн сэргээх ажлын нэгэн хэсэг 
болж тэнгэр дахин нээгдсэн юм. Моронай гэгч 
тэнгэр элч түүнд үзэгдэн, “надад зориулсан 
хийх нэгэн ажил Бурханд бий гэдгийг, мөн 
… алтан ялтсууд дээр бичиглэгдсэн, … нэгэн 
ном хадгалагдсаныг,” түүнчлэн “[Америк 
тивүүдийн] эртний оршин суугчдад хүргэгдсэн 
үүрдийн Сайн мэдээний бүрэн байдал үүнд 
агуулагдсаныг”14 хэлсэн гэж онцлон дурджээ.

Эцэст нь Иосеф эртний цэдгийг авч, орчуулан, 
хэвлэн гаргасан бөгөөд үүнийг өнөөдөр 
Мормоны Ном гэдэг нэрээр мэднэ.

Түүнийг байнга дэмждэг, ялангуяа 1813 онд 
маш хүнд, аминд аюултай хөлний мэс засалд 
орсноос нь хойш түүнийг дэмжин тусалж 
байсан ах Хайрум нь алтан ялтаснуудыг 
гэрчлэх гэрчүүдийн нэг байсан юм. Тэр бас 
1830 онд Есүс Христийн Сүмийг зохион 
байгуулагдахад байсан зургаан гишүүний нэг 
байв.

Амьдралынхаа туршид Иосеф, Хайрум хоёр 
халдлага, хавчлагыг хамтдаа туулж байв. 
Жишээлбэл, тэд 1838–1839 оны хүйтэн өвөл, 
таван сарын туршид Миссури дэх Либерти 
шоронд хамгийн хүнд нөхцөлд зовж байсан.

1839 оны 4-р сард Иосеф Либерти шорон 
дахь нөхцөл байдлаа эхнэр Эммадаа дүрслэн 
бичжээ. “Би ганцаардмал, харанхуй бохир 
шоронгийн дөрвөн хананы дунд өдөр шөнөгүй 
манах харуулын аймшигт харцан дор, 
сараалжин цонх, хяхнасан төмөр хаалганы 
цаана сууснаас хойш таван сар зургаан өдөр 
болж байна гэж би бодож байна. … Ямар ч 
байсан биднийг энэ [газраас] удахгүй нүүлгэх 
бөгөөд юу ч тохиолдсон байсан бид баяртайяа 
хүлээн авна. Бидэнд юу ч тохиолдсон бай 
эндээс муу газар луу орохгүй нь лавтай. 
… Миссуригийн Клей гүнлэгийн Либерти 
шорон руу дахин орохыг хүсэх юм биш. Энд 
өнгөрүүлсэн хугацаа насан туршид бидэнд 
хангалттай.”15

Хавчлагын үеэр Хайрум, хүсвэл 
дайснуудынхаа гараас мултарч чадна гэсэн 
Их Эзэний өгсөн амлалтад итгэж байгаагаа 
харуулж байсан юм. 1835 онд Иосеф Смитийн 
гараас хүлээн авсан адислалд Их Эзэн 
Хайрумд “Чамд дайсныхаа гараас мултрах 
хүч өгөгдөх болно. Чиний амийг хөнөөхөөр 
цуцалтгүй мөрдөж мөшгөх ч чи мултарч 
чадна. Хэрэв чиний таалалд нийцэж, мөн чи 
хүсэх аваас, Бурханыг алдаршуулахаар өөрийн 
хүслээр амиа өгөх хүч чамд байх болно”16 
хэмээн амласан байдаг.
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1844 оны 6-р сард Хайрумын өмнө, амьдрах 
уу эсвэл хайрт дүү Иосефтойгоо мөр зэрэгцэн 
Бурханыг алдаршуулахын тулд амиа өгч, 
“өөрийн гэрчлэлийг цусаар лацдах”17 уу гэсэн 
сонголт гарч ирсэн юм.

Танигдахгүйн тулд нүүрээ будаж, зэвсэглэсэн 
танхай бүлгийнхэнд харгис зэрлэгээр 
алуулахаар Картейж руу явах тэрхүү золгүй 
үйл явдал болохоос долоо хоногийн өмнө 
Иосеф “Би өөрийн ах Хайрумд гэр бүлээ аваад 
дараагийн усан онгоцонд суун, Цинциннати 
орохыг зөвлөсөн” гэж бичжээ.

Хайрум түүнд “Иосеф минь, би чамайг орхиж 
чадахгүй”18 гэж хариулсныг санахад өр зүрх 
минь эмтэрдэг.

Тиймээс Иосеф, Хайрум хоёр Картейж руу 
явж, тэндээ Христийн үйл хэрэг, нэрийн 
өмнөөс амиа өгсөн юм.

Алагдсан тухай албан ёсны мэдээнд 
дараах зүйлийг дурджээ. “Хорьхон жилийн 
богинохон хугацаанд тэрбээр Бурханы бэлэг 
хийгээд хүчээр өөрийн орчуулсан Мормоны 
Номыг урагш авчран, мөн үүнийг хоёр тивд 
хэвлүүлсэн арга хэрэгсэл нь болсон билээ; 
тэрбээр үүний агуулсан үүрдийн сайн 
мэдээний бүрэн байдлыг дэлхийн дөрвөн 
хязгаарт илгээв; хүмүүний үрсийн ашиг 
тусын төлөө Сургаал ба Гэрээний энэ номыг 
бүрдүүлсэн илчлэлтүүд хийгээд зарлигууд мөн 
мэргэн ухааныг агуулсан бусад олон баримт 
бичиг хийгээд заавруудыг урагш авчрав; 
Хожмын үеийн мянга мянган Гэгээнтнүүдийг 
цуглуулан агуу хотыг үндэслэн байгуулж, 
мөн устгагдаж эс чадах алдар хийгээд нэрийг 
үлдээв. … Мөн Их Эзэний эрт дээр үеийн 
томилогдогсдын адил [Иосеф] өөрийн үүрэг 
зорилго хийгээд өөрийн ажлуудыг цусаараа 
лацадсан бөлгөө; мөн түүний ах Хайрум ч бас 
ингэсэн билээ. Амьдралд тэд салсан нь үгүй, 
мөн үхэлд тэд тусдаа байсан нь үгүй!”19

Аллагын дараа Смитийн гэр бүлийнхэнд 
хайртай хүмүүсийг нь харуулахын тулд 
Иосеф, Хайрум хоёрын цогцсыг Наувуд 
эргүүлэн авчирч, угааж цэвэрлэн, хувцасласан 
байсан. Тэдний хайртай ээж “Би урт хугацааны 
туршид өөрийгөө хэр чадлаараа барьж, 
бодгалийнхаа хамаг хүчийг шавхан, Бурханы 
нэрийг дуудан өөрийгөө хүчирхэгжүүлэхийг 
хүссэн ч өрөө рүү орж, хоёрын хоёр хүүгээ 
алуулсан байхыг өөрийн нүдээр үзэн, мөн гэр 
бүлийнхнийхээ уйлж, орилохыг болон эхнэр, 
үр хүүхэд, ах эгч дүү нарынх нь амнаас гарах 
гашуудах дууг сонсоход үнэхээр хүнд байв. 
Би арагш суун, Их Эзэнд хандан гашуудах 
бодгалийнхаа гүнээс ‘Бурхан минь, Бурхан 
минь, юунд Та энэ гэр бүлийг орхив!’”20 
хэмээн дурсжээ.

Уй гашуу, зовлонгийн тэрхүү мөчид тэр “Ээж 
ээ, бидний төлөө битгий уйл. Бид ертөнцийг 
хайраар ялж чадсан”21 хэмээн тэдний хэлэхийг 
сонссоноо дурссан байдаг.

Тэд үнэхээр ертөнцийг ялсан юм. Иосеф, 
Хайрум Смит хоёр Илчлэл номд “үлэмж их 
зовлонгоос гарч ирэгсэд бөгөөд тэд дээлээ 
Хурганы цусаар угааж цагаан болгожээ. 
Тиймээс тэд Бурханы сэнтийн өмнө байдаг 
бөгөөд Түүний сүм дотор өдөр шөнөгүй Түүнд 
үйлчилдэг юм. Сэнтийд Залрагч асраараа 
тэднийг дээгүүр нь бүрхэнэ.

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

Яагаад гэвэл сэнтийн голд байгаа Хурга 
тэднийг хариулах бөгөөд амийн усны булгууд 
өөд хөтлөх болно. Бурхан тэдний нүднээс 
урсах нулимс бүрийг арчих болно”22 хэмээн 
цэдэглэгдсэн итгэлтэй гэгээнтнүүдийн адил 
байсан юм.

Бид баярт үйл явдал болох Анхны үзэгдлийн 
200 жилийн ойн баярыг тэмдэглэхдээ, Сүмийг 
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үндэслэн байгуулж, та бидэнд өнөөдөр 
олон адислалаас хүртэж, энэ бүх илчлэгдсэн 
үнэнүүдийг өгөхийн тулд Иосеф, Хайрум 
хоёрын болон өөр олон итгэлтэй эрэгтэй, 
эмэгтэй хүний болон хүүхдүүдийн төлсөн 
төлөөсийг ямагт санаж байх ёстой. Тэдний 
итгэлийг хэзээ ч мартах ёсгүй!

Яагаад Иосеф, Хайрум хоёр болон тэдний 
гэр бүлийнхэн тийм их зовлон шаналал 
амсах ёстой байсан юм бэ гэж би байнга 
боддог. Магадгүй тэд зөвхөн өөрсдийн зовлон 
шаналлаар л дамжуулан мэдэх боломжтой 
арга замаар Бурханыг таньж мэдсэн байж 
ч болох юм. Зовлонгоороо дамжуулан тэд 
Гетсаманид болон Аврагчийн загалмай дээрх 
зовлон шаналлын талаар тунгаан бодсон. 
Паул “Учир нь Христийн төлөө Түүнд зөвхөн 
итгэх бус, Түүний төлөө бас зовох нь та нарт 
соёрхогджээ”23 хэмээн хэлсэн.

Иосеф 1844 онд нас барахаасаа өмнө, нэгэн 
урам зориг хайрласан захидлыг гэгээнтнүүдэд 
бичжээ. Уг захидал нь өнөө үед ч Сүмд 
өгөгдсөөр байгаа үйлдэх уриа байсан юм.

“Ах [эгч] дүүс минь, ийм агуу учир шалтгааны 
төлөө бид урагш явахгүй гэж үү? Арагшаа 
биш, харин урагшаа явагтун. Зориглогтун, ах 
[эгч] дүүс минь тэгээд ялалт өөд ахь! …

… Тиймийн тул, бид сүм болон хүмүүсийн 
хувьд, мөн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн 
хувьд Их Эзэнд зөв шударга байдалд өргөл 
өргөцгөөе.”24

Бид амралтын энэ өдрүүдэд 200 жилийн 
ойг тохиолдуулсан баярын үеэр Сүнсийг 
сонссоноор, ирэх өдрүүдэд зөв шударгаар 
Их Эзэнд ямар өргөл өгөхөө эргэцүүлэн 
бодоорой. Зоригтой бай. Итгэдэг хүнтэйгээ 
хуваалц. Хамгийн гол нь үүнийг хийхэд цаг 
зав гаргаарай.

Иосеф, Хайрум гэх гайхамшигтай хоёр ах 

дүүгийн болон бусад итгэлтэй гэгээнтний 
үнэнч шударга сэтгэлийн өргөлийг Аврагч 
таалсны адил биднийг сэтгэл зүрхнийхээ 
угаас, зөв шударга өргөлөө Түүнд өргөн 
барихад Тэрээр таална гэдгийг би мэднэ. Би 
үүнийг Их Эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр 
чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна, амен. 
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Зөв	шударга	шүүлтийг	бататгахын	тулд	
Аврагч	мэдлэггүй	байдлын	болон	бусад	хүний	
учруулсан	гомдлын	өргөст	зовуурийг	арчиж	
хаяна.

Ìормоны Íом Õристийн 
сургаалыг заадаг

Өнгөрсөн 10-р сард 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон “Мормоны 
Номоос олж авсан 
мэдлэг маань гэнэт 
алга болбол” бидний 
амьдрал хэрхэн 
өөрчлөгдөх талаар 
тунгаан бодохыг 

биднээс хүссэн.1 Та бүгдийн олонхын адилаар би 
энэ асуултын талаар тунгаан бодсон юм. Нэгэн 
бодол ахин дахин орж ирсээр байлаа. Мормоны 
Номгүй, бас Христийн сургаал, Түүний цагаатгагч 
золиосын талаар өгч буй үүний тодорхой 
тайлбаргүй байсан бол би амар тайванг олохын 
тулд юунд хандах вэ?

Авралын зарчмууд болон Христэд итгэх итгэл, 
наманчлал, баптисм, Ариун Сүнсний бэлэг, 
эцсээ хүртэл тэвчих зэрэг ёслолуудаас бүрдсэн 
Христийн сургаалыг Сэргээлтийн бүх сударт 
ахин дахин заасан байдаг боловч Мормоны Номд 
онцгой хүчтэй заасан байдаг билээ.2 Сургаал нь 
Христэд итгэх итгэлээр эхэлдэг бөгөөд үүний 
бүх элемент нь нэг бүрчлэн Түүний цагаатгагч 
золиост найдах найдвар дээр тулгуурладаг.

Ерөнхийлөгч Нэлсоны зааснаар, “Мормоны 
Ном Есүс Христийн Цагаатгалын тухай өөр 
хаа ч олдохгүй хамгийн бүрэн дүүрэн бөгөөд 
эрх мэдэл бүхий ойлголтыг өгдөг.”3 Аврагчийн 
ер бусын бэлгийн талаар бид илүү их ойлгох 
тусам оюун ухаан, зүрх сэтгэлдээ4 ерөнхийлөгч 

Нэлсоны “Мормоны Номон дахь үнэнд бидний 
бодгалиудыг эдгээх, тайвшруулах, сэргээн босгох, 
туслах, хүчирхэгжүүлэх, сэтгэл засах, урам зориг 
өгөх хүч бий”5 хэмээн батлан хэлсэн нь үнэн 
болохыг илүү их мэдэж авна.

Àврагчийн Цагаатгал шударга ёсны бүх 
шаардлагыг хангадаг

Аврагчийн Цагаатгалын талаарх бидний 
ойлголтод Мормоны Номын оруулж буй амин 
чухал бөгөөд амар тайванг авчирдаг хувь нэмэр 
нь Христийн нигүүлсэнгүй золиос шударга ёсны 
бүх шаардлагыг биелүүлсэн гэдгийг заасан явдал 
юм. Алма “Бурхан нь төгс, шударга Бурхан, мөн 
түүнчлэн нигүүлсэнгүй Бурхан байж болохын 
тулд нигүүлслийн төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхээр, 
шударга ёсны шаардлагыг хангахаар Бурхан 
өөрөө дэлхийн нүглийн төлөө цагаатгалыг нөхөн 
төлдөг”6 гэж тайлбарлажээ. Эцэгийн нигүүлслийн 
төлөвлөгөөг7 буюу судруудад өгүүлснээр аз 
жаргалын төлөвлөгөө8 ба авралын төлөвлөгөөг9 
шударга ёсны шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд 
гүйцэлдүүлэх боломжгүй юм.

Тэгвэл “Шударга ёсны шаардлага” гэж яг юуг 
хэлдэг вэ? Алмагийн туршлагыг тунгаан бодно 
уу. Алма залуудаа “сүмийг устгахыг” хүсдэг 
байсныг санацгаая.10 Үнэндээ, Алма “устгал уруу 
тэднийг удирдсан”-аар “[Бурханы] хүүхдүүдээс 
олныг хөнөөсөн” учир тэрээр “тамын өвдөлтөөр 
тарчлагдаж байлаа”11 гэж хүү Хиламандаа хэлдэг.

Алма “дэлхийн нүглүүдийг цагаатгахаар, Есүс 
Христ[ийн] … ирэлтийн талаар” эцгийнхээ заахыг 
“дуулснаа сана[х]”12 үед эцэст нь амар амгалан 
ирсэн тухай Хиламанд тайлбарладаг. Гэмшсэн 
Алма Христийн нигүүлслийг13 гуйн залбирсан 
бөгөөд Христ түүний үйлдсэн нүглүүдийг 
цагаатгаж, шударга ёсны бүх шаардлагыг төлж 
гүйцэлдүүлсэн гэдгийг ухаарахдаа баяр баясгалан, 

Зөв шударга шүүлтийг бататгах нь
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тайвшралыг мэдэрчээ. Дахиад асуухад, шударга 
ёс Алмагаас юу шаардах байсан бэ? Алма өөрөө 
хожим нь “ямар ч цэвэр бус зүйл Бурханы хаант 
улсыг өвлөж авч чадахгүй”14 гэж заасан байдаг. 
Тиймээс, нигүүлсэл үйлчлээгүй бол шударга ёс 
түүнийг Тэнгэрлэг Эцэг дээр эргэн ирж амьдрахад 
нь саад болох байсан15 гэдгийг мэдэх нь нэг талаас 
Алмаг тайвшруулсан байж таарна.

Àврагч бидний эдгээж чадахгүй шархыг эдгээдэг

Гэсэн хэдий ч, Алмагийн баяр баясал зөвхөн 
өөр дээр нь, тухайлбал өөрөө шийтгүүлэхээс 
зайлсхийж, өөрөө Эцэг дээр эргэж ирэх 
боломжтой болоход төвлөрч байсан уу? Алма 
үнэнээс холдуулж удирдсан хүмүүсийнхээ талаар 
бас санаа зовж байсан гэдгийг бид мэднэ.16 Алма 
төөрөгдүүлсэн хүмүүсээ бүгдийг эдгээж, сэргээж 
чадахааргүй байсан. Тэдэнд Христийн сургаалаас 
суралцах шударга боломж, бас баяр баясгалангаар 
дүүрэн зарчмуудаар амьдарснаар ирэх адислал 
өгөгдөнө гэж тэр өөрөө баттай хэлж чадахгүй 
байсан. Түүний хуурамч сургаалд сохроор итгэсэн 
үедээ нас барсан хүмүүсийг тэр буцааж ирүүлж 
чадахааргүй байсан.

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын нэгэнтээ зааснаар, 
“Алмаг аварсан бодол бол таны сэргээж чадахгүй 
зүйлийг сэргээж, эдгээж чадахгүй шархыг 
эдгээж, таны эвдэлсэн бөгөөд засаж чадахгүй 
зүйлийг засах нь Христийн Цагаатгалын туйлын 
зорилго гэдэг нь юм.”17 Алмагийн оюун ухаандаа 
“санасан” баяртай үнэн бол тэр зөвхөн өөрөө 
цэвэр болох төдийгүй түүний хохироосон хүмүүс 
мөн эдгээгдэж, бүрэн бүтэн болох боломж байв.

Зөв шударга шүүлтийг бататгах нь

Алмаг энэхүү тайтгарлын сургаалаар аврагдахаас 
хэдэн жилийн өмнө, хаан Бенжамин Аврагчийн 
цагаатгагч золиосын санал болгож буй эдгэрлийн 
өргөн хүрээний талаар заасан байсан. “Агуу их 
баяр баясгалангийн баярт мэдээ” түүнд “Бурханы 
тэнгэр элчээр”18 мэдүүлэгдсэн гэж хаан Бенжамин 
тунхаглажээ. “Хүмүүний үрсийн дээр зөв шударга 
шүүлт ирж”19 болохыг бататгахын тулд Христ 
бидний үйлдсэн нүгэл, гаргасан алдааны төлөө 
зовж, үхэх болно гэдэг үнэн нь эдгээр баяр 
баясгалангийн мэдээнд багтаж байв.

“Зөв шударга шүүлт” яг юуг шаарддаг вэ? 
Дараагийн шүлэгт хаан Бэнжамин, зөв шударга 
шүүлтийг хангахын тулд Аврагчийн цус “Адамын 
зөрчлөөр унагаагдсан тэд” болон “өөрсдийн 
талаарх Бурханы тааллыг мэдэлгүйгээр нас 
барсан тэд, өөрөөр хэлбэл үл мэдэн нүгэл үйлдсэн 
тэдний”20 төлөө цагаатгасан гэж тайлбарласан. 
Түүнчлэн “Христийн цус” бяцхан хүүхдүүдийн 
нүглийг цагаатгах ёстой гэж шударга шүүлт 
шаарддаг гэж тэр заасан юм.21

Энэ судрууд нь мэдлэггүйгээр нүгэл үйлдсэн 
тэдэнд, мөн Иаковын хэлснээр “хууль өгөгдөөгүй” 
тэдэнд Аврагчийн цагаатгагч золиосыг үнэгүй 
бэлэглэж, тэднийг эдгээдэг хэмээн заадаг.22 
Нүглийн улмаас хүлээх хариуцлага нь бидэнд 
өгөгдсөн гэрлээс шалтгаалдаг бөгөөд чөлөөт 
сонголтоо хэрэгжүүлсэн чадвар дээр маань 
үндэслэдэг.23 Бид энэхүү эдгээх, тайтгаруулах 
үнэний тухай гагцхүү Мормоны Ном, Сэргээлтийн 
бусад судрын ачаар мэддэг.24

Хэрэв хууль өгөгдсөн бол мөн Бурханы хүсэл 
тааллын талаар мэдлэгтэй бол бид үүрэг 
хариуцлага хүлээх нь мэдээж. Хаан Бенжамины 
онцолж хэлснээр, “Бурханы эсрэг тэмцэж буйгаа 
мэдэх түүнд халаг, халаг! Учир нь наманчлал мөн 
Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжихаас 
бусдаар бол эдний хэний нь ч дээр аврал ирэх нь 
үгүй.”25

Энэ бас Христийн сургаалын баярт мэдээ юм. 
Аврагч зөвхөн мэдлэггүйн улмаас нүгэл үйлдсэн 
хүмүүсийг эдгээж, сэргээгээд зогсохгүй, гэрлийн 
эсрэг нүгэл үйлдсэн хүмүүст Өөрт нь итгэж, 
наманчилсан нөхцөлд эдгээх боломжийг санал 
болгодог.26

Алма энэ хоёр үнэнийг “санасан” байж таарна. 
Хэрэв Христ өөрийг нь авраад, харин өөрийнх нь 
удирдан чиглүүлж үнэнээс холдуулсан хүмүүсийг 
үүрд хөнөөгдсөн байдалтай орхисон бол Алма 
“амтлаг баясал”27 гэж дүрсэлсэн баяслыг мэдрэх 
байсан болов уу? Мэдээж үгүй. Алма амар 
тайванг бүрэн мэдрэхийн тулд өөрийн хохироосон 
хүмүүсийг ч бас бүрэн бүтэн болгох боломж 
түүнд хэрэгтэй байсан юм.

Тэгвэл тэд эсвэл бидний хор хөнөөл учруулсан 
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хүмүүс чухам яаж бүрэн бүтэн болж болох вэ? 
Аврагчийн цагаатгагч золиос нь ямар ариун 
механизмаар эдгээж, сэргээдэг болохыг бид бүрэн 
ойлгохгүй боловч зөв шударга шүүлтийг хангахын 
тулд Аврагч мэдлэггүй байдал болон бусад хүний 
учруулсан гомдлын өргөст зовуурийг арчиж хаяна 
гэдгийг бид мэднэ.28 Ингэснээр Тэрээр Бурханы 
бүх хүүхдэд Түүнийг дагах болон аз жаргалын 
агуу төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрөх, тод харагдах 
боломжийг олгоно гэдгээ баталдаг.29

Àврагч бидний эвдэлсэн бүхнийг засах болно

Эдгээр үнэн Алмад амар тайванг авчирсан. Мөн 
эдгээр үнэн бидэнд ч бас агуу их амар тайванг 
авчрах ёстой. Эгэл эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
хувьд бид үргэлж бие биетэйгээ сөргөлдөн, 
заримдаа бүр дайрч давшлан, хор хөнөөл 
учруулдаг. Бидний гаргасан алдаатай холбоотой 
шаналал нь бидэнд ирэх шийтгэлээс айх 
айдсаас гадна хүүхдүүдийнхээ баяр баясгаланг 
хязгаарласан эсвэл тэдний үнэнийг харж, ойлгох 
замд саад болсон байх вий гэх айдас байдаг 
гэдгийг ямар ч эцэг, эх гэрчилж чадна. Аврагчийн 
цагаатгагч золиосын агуу амлалт нь, эцэг эхчүүд 
бидний гаргаж буй алдаанд Тэрээр бидний 
хүүхдүүдийг буруугүй гэж үзэн, тэднийг эдгээнэ 
гэдгээ амласан явдал юм.30 Бид бүгдийн адилаар, 
тэд гэрлийн эсрэг нүгэл үйлдсэн ч гэсэн Тэрээр 
нигүүлслийн мутраа сунгасан байдаг31 бөгөөд 
Өөр лүү нь харж амьдрах юм бол Тэрээр тэднийг 
гэтэлгэх болно.32

Хэдийгээр Аврагч бидний засаж чадахгүй зүйлийг 
нөхөх хүчтэй боловч бидэнд наманчлалынхаа 
нэг хэсэг болгож, залруулга хийх талаар чадах 
бүхнээ хийхийг зарлиг болгосон.33 Бидний 
үйлдсэн нүгэл, гаргасан алдаанууд Бурхантай 
харилцах харилцаанаас гадна бусадтай харилцах 
харилцаанд сэв суулгадаг. Заримдаа бидний 
эдгээх, сэргээх талаар гаргаж буй хүчин чармайлт 
зүгээр л уучлалт гуйх шиг хялбар байж болно, 
харин бусад үед олон жилийн даруухан хичээл 
чармайлтыг шаардаж болох юм.34 Гэсэн хэдий ч, 
үйлдсэн ихэнх нүгэл, алдааны маань хувьд бид 
хор хөнөөл учруулсан хүмүүсээ бүрэн эдгээх ямар 
ч боломжгүй байдаг. Мормоны Номын болон 
сэргээгдсэн сайн мэдээний гайхамшигтай, амар 
амгаланг өгөх амлалт нь Аврагч бидний эвдэлсэн 

болгоныг засна гэсэн амлалт юм.35 Хэрвээ бид 
учруулсан хор хөнөөлийнхөө талаар наманчлан, 
итгэлтэйгээр Түүн дээр ирвэл Тэр бас биднийг 
өөрчлөх болно.36 Тэрээр бидэнд энэ хоёр бэлгийг 
хоёуланг санал болгосон. Яагаад гэвэл, Тэр бид 
бүгдэд хайртай37 бөгөөд шударга ёс, нигүүлсэл 
хоёрын аль алиныг дээдлэх зөв шударга шүүлтийг 
баттай хангахаар шийдсэн учраас тэр юм. Энэ 
бүгд үнэн гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆ

1. Рассэлл М.Нэлсон, “Хаалтын үг,” 2019 оны 4-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 135.

2. 2 Нифай 31; 3 Нифай 11:28, 32, 35, 39–40; Сургаал 
ба Гэрээ 10:62–63, 67–70; 68:25; Мосе 6:52–54; 8:24; 
Итгэлийн тунхаг 1:4-ийг үзнэ үү.

3. Рассэлл М.Нэлсон, “Мормоны Ном: Үүнгүйгээр таны 
амьдрал ямар байх байсан бэ?” 2017 оны 10-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 62.

4. Сургаал ба Гэрээ 8:2–3-ыг үзнэ үү.
5. Рассэлл М.Нэлсон, “Мормоны Ном: Үүнгүйгээр таны 

амьдрал ямар байх байсан бэ?” 62.
6. Aлма 42:15
7. Алма 42:15
8. Алма 42:8-ыг үзнэ үү.
9. Алма 24:14; Мосе 6:62-ыг үзнэ үү.
10. Moзая 27:8–10-ыг үзнэ үү.
11. Алма 36:13, 14
12. Алма 36:17, 18
13. Алма 36:18-ыг үзнэ үү.
14. Алма 40:26; түүнчлэн 1 Нифай 15:34; Алма 7:21; 

11:37; Хиламан 8:25-ыг үзнэ үү.
15. 3 Нифай 27:19-ийг мөн Мосе 6:57-г үзнэ үү.
16. Aлма 36:14–17-г үзнэ үү.
17. Boyd K. Packer, “The Brilliant Morning of Forgiveness,” 

Ensign, Nov. 1995, 19–20-ийг үзнэ үү.
18. Moзая 3:2, 3
19. Moзая 3:10; тодотгол нэмэгдсэн.
20. Мозая 3:11; мөн 2 Нифай 9:26-г үзнэ үү.
21. Мозая 3:16; мөн Мозая 15:25; Моронай 8:11–12, 22-ыг 

үзнэ үү.
22. 2 Нифай 9:25
23. 2 Нифай 2:26–27; Хиламан 14:29–30-ийг үзнэ үү.
24. Итгэлийн тунхаг 1:2-ыг мөн Сургаал ба Гэрээ 45:54-

ийг үзнэ үү. Нас барагсдын төлөөх баптисмыг 
дэлгэрүүлэн тайлбарлахдаа бошиглогч Иосеф 
Смит “Хүн төрөлхтний нэг хэсэг нь нөгөө хэсгээ 
нигүүлсэнгүй бишээр шүүн, буруутгаж байхад, 
ертөнцийн Агуу Эцэг хүн төрөлхтний бүх гэр бүлийг 
эцэг ёсны хайр халамжаар анхааран харж байдаг 
билээ. Тэрээр хүмүүсийг Өөрийнхөө үр сад гэж үзэн, 
… Тэр бол ухаалаг хууль тогтоогч бөгөөд хүмүүсийг 
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хүмүүний явцуу, аминч үзлээр биш … шүүх болно. 
Тэрээр хүмүүсийг, ‘тэдэнд байхгүй юмаар нь биш, 
харин тэдэнд байгаа юмных нь дагуу шүүнэ.’ 
Хуульгүйгээр амьдарч байсан хүмүүсийг хуульгүйгээр 
шүүх болно. Түүнчлэн хуультай байсан хүмүүс уг 
хуулиараа шүүгдэх болно. Аугаа Иеховагийн мэргэн 
ухаан хийгээд оюун билэгт бид эргэлзэх хэрэггүй. 
Тэрбээр бүх үндэстнийг өөр өөр ажил үйлс, оюун 
билгийг олж авдаг тэдний арга хэлбэр, зөв мэдээлэл 
олж авахад тэдэнд хүртээмжтэй байдаг арга хэрэгсэл, 
… тэдний удирддаг хуулиудаар нигүүлсэнгүйгээр 
шүүх болно. … Газар Дэлхийн Шүүгч зөвийг 
үйлдсэнийг бид бүгд эцсийн эцэст хүлээн зөвшөөрөх 
болно” хэмээн хэлсэн (Сүмийн ерөнхийлөгчдийн 
сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 458).

25. Мозая 3:12-ыг мөн 2 Нифай 9:27-г үзнэ үү.
26. Мозая 3:12; Хиламан 14:30; Моронай 8:10; Сургаал 

ба Гэрээ 101:78-ыг үзнэ үү. Хүмүүс зарим зарлиг, 
гэрээний талаар мэдэхгүй эсвэл зарим нөхцөл байдалд 
сонгох эрхээ хэрэгжүүлж чадахгүй байж болох 
боловч тэдэнд Христийн Гэрэл байдаг учраас өөр 
бусад нөхцөл байдалд хариуцлага хүлээнэ (2 Нифай 
9:25; Моронай 7:16–19-ийг үзнэ үү). Бидний шүүгч 
болон зөв шударга шүүлтийг хангасан Аврагч эдгээр 
нөхцөл байдлыг хооронд нь ялгах болно (Мормон 
3:20; Мосе 6:53–57-г үзнэ үү). Тэрээр аль алиных нь 
төлөө, эхнийхийг нөхцөлгүйгээр, удаахыг наманчлах 
нөхцөлтэйгөөр төлөөсийг нь төлсөн.

27. Aлмa 36:21
28. Мозая 3:11-ийг мөн Д.Тодд Кристоффэрсон, 

“Гэтэлгэл,” 2013 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 
128; Алма 7:11–12; (“Тэр өөрийн хүмүүсийн шаналал 
мөн өвчнүүдийг өөр дээрээ авах болно. … Тэрээр 
өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах 
болно”); Исаиа 53:3–5 (“Үнэхээр Тэр бидний сул 
дорой байдлыг тээж Өвчин зовлонг маань үүрчээ”); 
61:1–3 (“Шаналсан зүрхтэйг нь эдгээн … Сионд 
гашуудагсдад үнсний оронд гоёл чимгийг, гашуудлын 
оронд баяр хөөрийн тосыг өгөхийн тулд … намайг 
Эзэн тосолсон юм”). Аврагч Өөрийгөө Мессиа 
болохыг тунхаглан зарлахдаа Исаиа дахь эдгээр 
шүлгийг эш татсан нь сургамжтай юм. “Энэхүү 
бичвэр өнөөдөр сонсголд тань биеллээ” (Лук 4:16–21-
ийг үзнэ үү).

29. Сүнсний дэлхийд, “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” (Даллин Х.Өүкс, “Эзэнд итгэ,” 2019 
оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 27). 1 Петр 4:6; 2 
Нифай 2:11–16; Сургаал ба Гэрээ 128:19; 137:7–9; 
138:31–35-ыг үзнэ үү.

30. Moсе 6:54-ийг үзнэ үү. Ерөнхийлөгч М.Рассэлл 
Баллард амиа хорлох асуудлын талаар дараах 
сургаалыг заасан. “Зөвхөн Их Эзэн бүх зүйлийг мэдэх 
бөгөөд Тэр л ганцаар дэлхий дээрх бидний үйлдлийг 
шүүх болно. [Их Эзэн] биднийг шүүхдээ генийн 
онцлог, сэтгэл санааны байдал, оюуны чадамж, 
заалгасан сургамж, эцэг өвгөдийн уламжлал, эрүүл 
мэнд гэх мэт бүх зүйлийг харгалзаж үзнэ гэж бодож 
байна. Бид … ‘түүний цус … өөрсдийн талаарх 
Бурханы тааллыг мэдэлгүйгээр нас барсан тэд, өөрөөр 
хэлбэл үл мэдэн нүгэл үйлдсэн тэдний нүглүүдийг 
цагаатгах болно’ (Moзая 3:11) хэмээн уншдаг” (“Sui-
cide: Some Things We Know, and Some We Do Not,” 
Ensign, Oct. 1987, 8; Tambuli, Mar. 1988, 18).

31. Иаков 6:5; Мозая 29:20; 3 Нифай 9:14; Сургаал ба 
Гэрээ 29:1-ийг үзнэ үү.

32. Хиламан 8:15-ыг үзнэ үү.
33. Леви 6:4–5; Езекиел 33:15–16; Хиламан 5:17; Сургаал 

ба Гэрээ 58:42–43-ыг үзнэ үү.
34. Алма өөрөө яг энэ төрлийн хүчин чармайлтыг 

гаргасан юм (Aлма 36:24-ийг үзнэ үү).
35. Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр энэ дүрмийн талаар 

хүчирхгээр заажээ.
 “Эвдсэн зүйлээ засах боломжгүй үе байдаг. Магадгүй 

зөрчил нь удаан хугацааны өмнө үйлдэгдсэн, эсвэл 
хохирогч таны гэмшлийг үл хэрэгссэн байж болно. …
Магадгүй хор хөнөөл нь хэтэрхий ноцтой байснаас 
болж, та хэчнээн их хүсээд ч засан залруулж чадахгүй 
байж болно.

 Залруулан сэргээх арга хэмжээ аваагүй бол таны 
наманчлалыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй. Та 
үйлдсэн зүйлээ буцааж чадахгүй байгаа бол занганд 
оржээ гэсэн үг. Танд тэр үед ямар ч нэмэргүй, ямар ч 
найдваргүй мэт санагдахыг, мөн танд яагаад Алматай 
адилхан бууж өгөх хүсэл төрж болохыг ойлгоход 
амархан.

 Бүх зүйлийг хэрхэн засаж болохыг бид мэдэхгүй. 
Энэ нь энэ амьдралд гүйцэлдэхгүй ч байж магадгүй. 
Үзэгдэл, айлчлалаас бид Их Эзэний үйлчлэгчид 
гэтэлгэлийн ажлыг хөшигний цаана ч гэсэн 
үргэлжлүүлсээр байх болно гэдгийг мэднэ.

 Энэ мэдлэг нь гэм зэмгүй болон буруутай хүмүүсийн 
хэн хэнийх нь хувьд тайтгарал болох юм. Төөрөлдсөн 
хүүхдүүдийнхээ алдааны улмаас шаналж байгаа, мөн 
итгэл найдвараа алдаж байгаа эцэг эхчүүдийн талаар 
би бодож байна” (“The Brilliant Morning of Forgive-
ness,” 19–20).

36. 3 Нифай 12:19-ийг мөн Матай 6:12; 3 Нифай 13:11-
ийг үзнэ үү.

37. Иохан 15:12–13; 1 Иохан 4:18; Дийтр Ф.Угдорф, “Төгс 
хайр нь айдсыг хөөн зайлуулна,” 2017 оны 4-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 92-ыг үзнэ үү.
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Итгэлтэй	эмэгтэйчүүдийн	хувьд,	бид	хувийн	
илчлэлт	хүлээн	авахад	туслах	ойлголт	өгдөг	
бошиглогч	Иосеф	Смитийн	туршлагаас	үнэний	
зарчмуудыг	жишээ	болгон	авч	болно.

Өнөөдөр би Сэргээлт 
дэх эмэгтэйчүүдийн 
байнгын үүрэг 
хариуцлагад төвлөрөн 
үг хэлэх гэж байгаадаа 
талархаж байна. 
Түүхийн явцад 
эмэгтэйчүүд Тэнгэрлэг 
Эцэгийн маань 
төлөвлөгөөнд онцгой 
байр суурь эзэлсээр 
ирсэн нь тодорхой 
байдаг. Ерөнхийлөгч 

Рассэлл М.Нэлсон “Эмэгтэйчүүд эхнэр, ээж, 
эмээ, эгч, авга эгч, багш, удирдагч, үлгэрлэн 
дагуулагч ба итгэлээ хамгаалагчдын хувьд гэр 
бүлдээ төдийгүй Их Эзэний Сүмд үзүүлдэг нөлөөг 
хэмжих боломжгүй юм”1 хэмээн заасан.

178 жилийн өмнө бошиглогч Иосеф Смит Науву 
дахь эхэн үеийн Халамжийн нийгэмлэгийн эгч 
нарт “онцгой эрхээ бүрэн ашиглахад шаардлагатай 
бүхнийг хий”2 хэмээн зөвлөжээ. Тэдний үлгэр 
жишээ одоо ч бидэнд заасаар байгаа. Тэд одоо 
бидний дээр нь зогсож буй энэхүү суурийг 
тавихад туслахдаа эв нэгдэлд, Есүс Христэд итгэх 
тууштай итгэлтэйгээр бошиглогчийн дуу хоолойг 
дагасан. Эгч нар аа, одоо бидний ээлж. Бидэнд Их 
Эзэнээс ирсэн тэнгэрлэг ажил үүрэг байгаа бөгөөд 
бидний найдвартай, онцгой хувь нэмэр амин 
чухал байна.

Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл “Аврагчийн 
маань хоёр дахь ирэлтийн өмнө, дэлхий дээрх 
ороо бусгаа энэ үед зөв зохистой эмэгтэй байна 
гэдэг нь онцгой нэр төртэй дуудлага мөн. Өнөө 

үед зөв шударга эмэгтэйн хүч, нөлөө илүү нам 
тайван үеийнхийг бодвол арав дахин илүү байх 
юм”3 хэмээн тайлбарласан.

Ерөнхийлөгч Нэлсон үүний адилаар “би … 
Сүмийн эгч нараас зоримог үйлдэл хийхийг гуйж 
байна! Гэр орон, нийгэм, Бурханы хаант улсад 
эзлэх ёстой байр сууриндаа урьдынхаасаа илүү 
бат зогсогтун”4 хэмээн гуйсан.

Саяхан надад Хүүхдийн хэсгийн бүлэг хүүхэдтэй 
хамт Нью-Йоркийн Палмира дахь Смитийн 
гэр бүлийн загвар гэрт ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсонтой уулзах завшаан тохиосон юм. 
Зоримог үйлдэл хийхийн тулд юу хийж болох 
талаар хүүхдүүдэд зааж байгаа бошиглогчийнхоо 
үгсийг сонсоорой.

Жонс эгч: “Та нарт ерөнхийлөгч Нэлсоноос 
асуух зүйл байгаа эсэхийг би мэдмээр байна. Энд 
та нар бошиглогчтой хамт сууж байна шүү дээ. 
Бошиглогчоос байнга асуумаар санагддаг байсан 
зүйл байна уу? За, Пөрл асуугаарай.”

Пөрл: “Бошиглогч байх хэцүү юү? Та маш завгүй 
байдаг уу?”

Ерөнхийлөгч Нэлсон: “Мэдээж хэцүү байдаг. 
Аврагчтай илүү адил болохын тулд хийдэг бүх 
зүйл хэцүү байдаг. Жишээ нь, Бурхан Мосед 
Арван зарлигийг өгөхдөө, Мосег хаашаа яв гэж 
хэлсэн билээ? Уулын орой руу, Синай уулын орой 
дээр гар гэж хэлсэн шүү дээ. Тиймээс Мосе Арван 
зарлигийг авахаар тэр уулын хамгийн дээд оргил 
руу алхсан. Тэнгэрлэг Эцэг ‘Мосе, чи наанаасаа 
дээш яв, би эндээс бууя. Тэгээд хоёулаа замынхаа 
дунд уулзъя’ гэж хэлж болох л байсан. Их Эзэн 
хичээл зүтгэлд дуртай. Учир нь хичээл зүтгэл өөр 
арга замаар авч чадахааргүй шагналыг авчирдаг. 
Жишээ нь, та нар төгөлдөр хуурын хичээл заалгаж 
байсан уу?”

Онцгой нэр төртэй дуудлага

ÆÎÉ Ä.ÆÎÍÑ
Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÕÝÑÃÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×
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Хүүхдүүд: “Тийм ээ.”

Пөрл: “Би хийл заалгаж байгаа.”

Ерөнхийлөгч Нэлсон: “Та нар дадлага хийж, 
давтдаг уу?”

Хүүхдүүд: “Тийм ээ.”

Ерөнхийлөгч Нэлсон: “Хэрвээ давтахгүй бол яах 
вэ?”

Пөрл: “Мартана.”

Ерөнхийлөгч Нэлсон: “Яг үнэн. Сайжрахгүй, 
тийм үү?” Тэгэхээр Пөрл өө, хариулт нь тийм юм. 
Маш их хичээж зүтгэн, шаргуу хөдөлмөрлөж, 
сурч боловсрох шаардлагатай байдаг. Хэзээ 
ч дуусахгүй. Энэ нь сайн зүйл! Учир нь бид 
үргэлж сайжирч, өсөж хөгжиж байдаг. Дараагийн 
амьдралд ч гэсэн бид өсөж хөгжих болно.”

Энэ эрхэм нандин хүүхдэд өгсөн ерөнхийлөгч 
Нэлсоны эдгээр хариулт бидний хүн нэг бүрд 
хамааралтай. Их Эзэн хичээл зүтгэлд дуртай 
бөгөөд хичээл зүтгэл нь шагнал авчирдаг. Бид 
дадлага хийсээр байгаа. Их Эзэнийг дагахыг 
хичээх тусам бид үргэлж өсөж хөгжиж байдаг.5 
Тэрээр биднээс төгс байдлыг шаарддаггүй. Бид 
хувийнхаа Синай уул руу авирсаар байдаг. Цаг 
хугацаа өнгөрөхөд бидний аялал хичээж зүтгэх, 
шаргуу хөдөлмөрлөх, сурч боловсрох зэргийг 
шаарддаг ч бидний өсөж хөгжих амлалт мөнхийн 
шагналыг авчирдаг.6

Бид бошиглогч Иосеф Смитээс болон Анхны 
үзэгдлээс хичээл зүтгэл гаргах, шаргуу 
хөдөлмөрлөх, сурч боловсрох талаар өөр юу 
сурдаг вэ? Анхны үзэгдэл бидний байнгын, 
онцгой үүрэг хариуцлагад удирдамж өгдөг. 
Итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд, бид хувийн 
илчлэлт хүлээн авахад туслах ойлголт өгдөг 
бошиглогч Иосеф Смитийн туршлагаас үнэний 
зарчмуудыг жишээ болгон авч болно. Жишээ нь:

• Бид хүнд хэцүү байдалд хөдөлмөрлөдөг.
• Бид үйлдэхийн тулд мэргэн ухааныг хүлээн 

авахаар судруудаас тусламж эрэлхийлдэг.
• Бид Бурханд итгэх итгэл, найдвараа үзүүлдэг.

• Бид дайсны нөлөөг эсэргүүцэхэд туслахыг 
Бурханаас хичээнгүйлэн гуйдаг.

• Бид Бурханд зүрх сэтгэлийнхээ хүслүүдийг 
өргөдөг.

• Бид Түүн рүү хандах үедээ Түүний гэрэл 
бидний амьдралын сонголтуудыг удирдаж, 
бидний дээр үлдсэн байхад анхаардаг.

• Тэрээр бидний хүн нэг бүрийг нэрээр маань 
мэддэг бөгөөд бидэнд гүйцэлдүүлэх хувийн 
үүрэг хариуцлагыг оноодог гэдгийг бид мэдэж 
авдаг.7

Үүнээс гадна Иосеф Смит бид Бурхантай адил 
болох боломжтой бөгөөд мөнхийн үнэ цэнтэй 
гэдэг мэдлэгийг сэргээсэн. Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ 
тийм харилцаа холбоотой учраас Түүнээс илчлэлт 
хүлээж авахыг Тэр биднээс хүсдэг гэдэгт би 
итгэдэг.

Их Эзэн Эмма Смитэд “Ариун Сүнсийг хүлээн 
авч,” ихийг суралц, “энэ дэлхийн зүйлүүдийг 
хойш тавьж, … илүү сайн зүйлүүдийг 
эрэлхийлж,” Бурхантай байгуулсан “гэрээнүүдээ 
итгэлтэйгээр сахигтун”8 хэмээн зааварласан. 
Сүнсний байнгын нөхөрлөл нь бидний анхаарлыг 
сарниулах, өсөлт хөгжлийг хойшлуулж болох 
зүйлсийг буюу хүн бүр юуг хойш тавих хэрэгтэйг 
заах үед энэ хоёр ойлголт илүү хамааралтай 
байдаг.

Ерөнхийлөгч Нэлсон “Би та бүхнээс илчлэлт 
хүлээн авах сүнслэг чадвараа нэмэгдүүлээсэй 
хэмээн гуйж байна”9 гэж хэлсэн. Эмэгтэйчүүдийн 
зоримог үйлдэл хийх чадварыг авч үзэхэд, 
бошиглогчийн маань үгс надтай үргэлж хамт 
байдаг. Тэрээр биднээс гуйж байгаа нь хамгийн 
эн тэргүүнд тавих зүйл гэдгийг харуулж байна. 
Тэр бидэнд хэрхэн гэм нүглээр дүүрэн дэлхийд 
илчлэлт хүлээн авч, түүнийгээ үйлдэл болгосноор 
сүнслэг байдлаар тэсэж үлдэх тухай зааж байна.10 
Биднийг тийнхүү үйлдэж, Их Эзэний зарлигуудыг 
хүндэлж, тэдгээрийн дагуу амьдрах үед Эмма 
Смитэд өгсний адил “зөв шударга ёсны титмийг” 
бидэнд амласан байдаг.11 Бошиглогч Иосеф 
бидний энэ амьдралдаа дагах зам Бурханаар 
батлагдсан гэдгийг мэдэхийн чухал ач холбогдлыг 
заасан. Тэрхүү мэдлэггүйгээр бид “оюун бодолдоо 
цуцаж, шантрах болно.”12
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Энэ чуулганаар өөрчлөгдөж, сайжирч, амьдралаа 
цэвэршүүлэхэд биднийг өдөөх үнэнүүдийг бид 
сонсох болно. Бид бүгдийг яг одоо хийхээр 
шийдэн гарч явахдаа зарим хүний хэлдгээр 
“ерөнхий чуулганы захиасанд дарагдах” 
мэдрэмжээс хувийн илчлэлтээр дамжуулан 
сэргийлж чадна. Эмэгтэйчүүд маш олон үүрэг 
хариуцлагатай байдаг ч бүгдийг нэг зэрэг хийх 
боломжгүй, бас шаардлагагүй юм. Сүнс бидэнд 
өнөөдөр ямар ажил үүрэг дээр төвлөрөхөө 
тодорхойлоход тусалдаг.13

Их Эзэний Ариун Сүнсээр дамжуулан бидэнд 
хайраар үзүүлдэг нөлөө нь бидний өсөлт хөгжил 
дэх Түүний эн тэргүүнд тавьдаг зүйл юу болохыг 
мэдэхэд тусалдаг. Хувийн илчлэлтэд анхаарлаа 
хандуулах нь хувийн өсөлт хөгжил рүү хөтөлдөг.14 
Бид сонсдог мөн үйлддэг.15 Их Эзэн “Миний 
нэрээр хүлээн авна хэмээх итгэлд итгэн та нар 
Эцэгээс асуугтун, мөн хүмүүний үрст зүйтэй 
бүх зүйлүүдийг илэрхийлэх Ариун Сүнс та нарт 
байх болно”16 хэмээсэн. Бидний байнгын үүрэг 
хариуцлага бол үргэлжлэн буй илчлэлтийг хүлээж 
авах явдал юм.

Бид үүнийг хийхэд илүү чадварлаг болох үедээ, 
үнэхээр “энэ дэлхийн зүйлүүдийг хойш тавьж, 
мөн илүү сайн зүйлүүдийг эрэлхийлэхээр” аврал, 
өргөмжлөлийн ажлыг гүйцэлдүүлэх, тохинуулах 
хувийн үүрэгтээ илүү их хүчийг хүлээн авч 
чадна.17 Тэгснээр бид өсөж буй үеийнхэндээ 
үүний адил хийхэд илүү үр дүнтэй нөлөөлж чадна.

Ах, эгч нар аа, бид бүгдээрээ Бурханы хүчийг 
амьдралдаа эрэлхийлдэг.18 Өнөө үед Бурханы 
ажлыг гүйцэлдүүлэхэд эмэгтэй, эрэгтэй 
хүмүүсийн хооронд гайхалтай нэгдмэл байдал 
байдаг. Бид гэрээнүүдээр дамжуулан санваарын 
хүчийг хамгийн эхлээд баптисм хүртэхдээ, 
эцэст нь ариун сүмийн дотор хүртэх боломжтой 
болдог.19 Ерөнхийлөгч Нэлсон бидэнд “Бурхантай 
гэрээнүүд байгуулж, сахидаг, санваарын 
ёслолуудад зохистой оролцдог эмэгтэй, эрэгтэй 
хүн бүр Бурханы хүч чадлыг шууд хүлээн авах 
боломжтой”20 хэмээн заасан.

Би амьдралынхаа эхэн үед, эмэгтэй хүний хувьд 
гэрээнүүдээрээ дамжуулан санваарын хүчийг 
хүртэх боломжтой гэдгээ ухаарч ойлгодоггүй 

байснаа өнөөдөр хувьдаа хүлээн зөвшөөрч 
байна.21 Эгч нар аа, бид “гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр 
сахиж,”22 судруудын үнэнийг хүлээн авч, амьд 
бошиглогчийнхоо үгсийг сонсохдоо санваарын 
хүчийг таньж мэдэн, хүндлэх болно хэмээн би 
залбирч байна.

Тэнгэрлэг Эцэгтээ болон Аврагчдаа үнэнч 
гэдгээ “аврах чадал бүхий түүний гавьяанд … 
бүрэн дүүрнээр даатган, түүнд хэлбэрэлтгүй 
итгэлтэйгээр”23 зоригтой тунхаглацгаая. Энэхүү 
хамгийн дээд сүнслэг боломждоо хүрэх аяллаа 
баяртайгаар үргэлжлүүлж, тийн үйлдэхэд нь 
хайр, үйлчлэл, удирдлага, нинжин сэтгэлээр эргэн 
тойрныхоо хүмүүст тусалцгаая.

Ахлагч Жэймс Э.Талмэйж “Эмэгтэй хүн ба 
эмэгтэйчүүдийн дэлхийн хамгийн том аварга 
нь Есүс Христ юм”24 хэмээн хайраар сануулсан 
байдаг. Эмэгтэйчүүдийн сэргээлт дэх байнгын 
үүрэг хариуцлагын эцсийн дүгнэлтэд болон бид 
бүгдийн хувьд хамгийн чухал үүрэг хариуцлага 
юу вэ? Энэ нь Түүнийг сонсох,25 дагах,26 Түүнд 
итгэж найдах,27 Түүний хайрын үргэлжлэл байх28 
хэмээн би гэрчилж байна. Түүнийг амьд гэдгийг 
би мэднэ.29 Есүс Христийн ариун нэрээр, амен. 
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хэлэх байсан гэж би төсөөлж байна. ‘Айринг ах аа, би 
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Хувийн	бэрхшээл	эсвэл	хяналтаас	тань	гарсан	
дэлхийн	хүчин	зүйлсээс	болж	бидний	замыг	
харанхуйлах	үед	амьдралын	маань	номон	дахь	
амьдралыг	тодорхойлогч	сүнслэг	дурсамжууд	
урдах	замыг	маань	гэрэлтүүлдэг	гэрэлт	чулуу	
мэт	байдаг.

Анхны үзэгдлээс 
хойш 18 жилийн дараа 
бошиглогч Иосеф Смит 
өөрт нь тохиолдсон 
зүйлийн талаар 
дэлгэрэнгүй түүх 
бичсэн. Тэр эсэргүүцэл, 
хавчлага, доромжлол, 
заналхийлэл, харгис 
халдлагад өртөж 
байсан.1 Гэсэн ч тэрээр 
Анхны үзэгдлийнхээ 
талаар ийн зоригтой 

тунхагласан. “Үнэндээ би гэрэл харсан бөгөөд тэр 
гэрлийн дунд хоёр Хүнийг харсан, бас тэд үнэн 
бодитойгоор надтай ярилцсан билээ; энэ нь үнэн 
хэдий ч намайг үзэгдэл харсан хэмээн хэлсний 
төлөө мөрдөн хавчиж, мөн үзэн ядаж байсан юм; 
… Би үүнийг мэдэх бөгөөд Бурхан ч үүнийг мэднэ 
гэдгийг мэднэ, би үүнийг үгүйсгэж чадахгүй.”2

Хүнд хэцүү үедээ Иосеф хориод жилийн өмнөх, 
Бурхан өөрийг нь хайрладаг гэсэн баталгааг 
мөн эртнээс зөгнөн хэлсэн Сэргээлтийг урин 
авчирсан үйл явдлуудыг эргэн дурсдаг байв. 
Сүнслэг аяллынхаа талаар Иосеф “Миний түүхэнд 
итгээгүйнх нь төлөө би хэнийг ч буруутгахгүй. 
Энэ бүхнийг өөрийн биеэр туулаагүй байсан бол 
би ч итгэхгүй байх байсан”3 гэж хэлсэн байна.

Гэвч энэ үйл явдал бодит байсан ба тэр үүнийг 
огтхон ч мартаж, үгүйсгээгүй бөгөөд Картейж руу 
явж байхдаа гэрчлэлээ чимээгүй баталж байсан 
юм. Тэрээр “Хурга адил би аллага руу явж байна; 

Амьдралыг тодорхойлогч сүнслэг дурсамжууд
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гэвч би зуны өглөө лугаа тайван байна; Бурханд, 
мөн бүх хүмүүнд хүний мөсөөр гэм зэмгүй байхыг 
үргэлж хичээдэг билээ”4 хэмээжээ.

Òаны амьдралыг тодорхойлогч сүнслэг 
дурсамжууд

Бошиглогч Иосефын жишээнээс бид сургамж авч 
болно. Ариун Сүнснээс хүлээн авдаг намуухан 
удирдамжийн зэрэгцээ Бурхан биднийг мэддэг, 
хайрладаг гэдгээ мөн онцгойлон, нээлттэй 
адисалж байгаагаа хүчирхэг байдлаар бидний хүн 
нэг бүрд үе үе баталдаг. Харин хүнд хэцүү үед 
маань Аврагч эдгээр туршлагыг ой тойнд минь 
сануулдаг.

Амьдралынхаа тухай бод. Олон жилийн турш 
би дэлхий даяарх мянга мянган хожмын үеийн 
гэгээнтний гүн гүнзгий сүнслэг туршлагыг 
сонссон ба тэдгээр нь Бурхан бидний хүн нэг 
бүрийг мэддэг, хайрладаг бөгөөд бидэнд Өөрийгөө 
илчлэхийг чин сэтгэлээсээ хүсдэг гэдгийг эргэж 
буцалтгүй баталсан юм. Эдгээр туршлага бидний 
амьдралын чухал мөчид эсвэл эхэндээ ердийн 
нэгэн тохиолдол мэт ирж болох боловч Бурханы 
хайрын онцгой хүчтэй сүнслэг байдлаар баталдаг 
юм.

Эдгээр сүнслэг тодорхой туршлагыг санах нь 
биднийг өвдөг сөгдөн сууж, бошиглогч Иосефын 
адил “Миний хүлээн авсан бүхэн тэнгэрээс 
байсан. Би үүнийг мэдэх бөгөөд Бурхан ч үүнийг 
мэднэ гэдгийг мэднэ”5 хэмээн тунхаглахад 
хүргэдэг.

Äөрвөн жишээ

Бусад хүний амьдралыг тодорхойлсон сүнслэг 
дурсамжийг жишээ болгон хуваалцах үеэр та нар 
өөрсдийн дурсамжийг эргэн санаарай.
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Олон жилийн өмнө зүрхний хоёр хавхлагынх нь 
үйл ажиллагаа алдагдсан гадасны нэгэн ахимаг 
насны патриарх, тухайн үед гэмтсэн хоёр дахь 
хавхлагыг нь мэс заслын аргаар шийдвэрлэх 
боломжгүй байсан ч тэр үед эмч байсан Рассэлл 
М.Нэлсоноос арга чарга олохыг гуйжээ. Нэлсон 
эмч эцэст нь хагалгаа хийхийг зөвшөөрөв. 
Ерөнхийлөгч Нэлсоны үгсээс эш татъя.

“Эхний хавхлагын бөглөрлийг гаргасны дараа 
бид хоёр дахь хавхлагыг ил гаргав. Хоёр дахь 
хавхлага гэмтээгүй боловч цаашид хэвийн 
ажиллах боломжгүй болтлоо нэлээн зузаарсан 
байсныг бид олж мэдлээ. Уг хавхлагыг шалгаж 
байхад ‘Тойргийн эзлэхүүнийг нь багасга‘ гэсэн 
үгс толгойд маш тодорхой орж ирэв. Би тэр үгийг 

туслахдаа хэлэв. ‘Хэрэв бид тойргийг хэвийн 
хэмжээнд нь оруулан багасгаж чадвал хавхлагын 
эд эс хангалттай хүрэлцэнэ’ гэлээ.

Харин яаж? … Энд нугалаад, тэнд хуниад гээд 
оёдлыг яг хаана тавихыг харуулсан тод дүр зураг 
миний нүдэнд зурайн харагдав. … Тасархай 
шугамын дагуу оёдлыг хаана тавьж дуусгах 
талаар толгойд орж ирсэн дүр зургийг би одоо ч 
мартаагүй. Толгойд орж ирсэн бүдүүвч зургаар 
бид хагалгааг хийж дуусгаж билээ. Бид хавхлагын 
ажиллагааг шалгаж үзээд, шүүрэлт маш гайхалтай 
багассан болохыг олж мэдэв. Туслах маань “Энэ 
бол гайхамшиг байлаа”6 гэсэн. Үүний дараа тэр 
патриарх олон жил амьдарсан юм.

Нэлсон эмч удирдамж хүлээн авсан. Удирдамж 
хүлээн авснаа мэдэж байгааг нь Бурхан мэдэж 
байгааг тэр мэдэж байлаа.
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Кэти бид хоёр Бэатрис Магрэтай 30 жилийн өмнө 
Францад анх танилцсан юм. Өсвөр насандаа 
баптисм хүртсэнийх нь дараа сүнслэг байдлын 
хувьд амьдралд нь нөлөөлсөн нэгэн үйл явдлыг 
Бэатрис саяхан надад ярьсан. Тэрээр ийн ярьсан 
юм.

“Манай салбарын өсвөр үеийнхэн Бордогоос 
цаг хагасын зайтай байдаг Лаканау эрэг рүү 
удирдагчидтайгаа хамт аялсан.

Гэртээ харихын өмнөхөн удирдагчдын маань нэг 
нь сүүлийн удаа усанд сэлэхээр шийдэж, нүдний 
шилтэйгээ давалгаа руу шумбан орлоо. Түүнийг 
уснаас гарч ирэхэд шил нь алга болсон байв. … 
Далайд хаясан бололтой.

Нүдний шилээ алга болгосон тул тэр машинаа 
жолоодож чадахгүйд хүрсэн юм. Бид гэрээсээ хол, 
гацаанд орох байлаа.

Нэг итгэлтэй эгч бүгдээрээ залбиръя гэв.

Залбирлаа гээд нэмэргүй шүү дээ гэж би 
бувтнасан ч бүсэлхий давсан булингартай усанд 
зогсонгоо олны өмнө залбирахад нь дуртай дургүй 
нэгдэж билээ.

Залбирсны дараа би хүмүүс рүү ус цацахаар гараа 
ус руу дүрлээ. Далайн усан дээгүүр гараараа 
шүүрдэхэд нүдний шил гарт баригдах нь тэр. 
Бурхан бидний залбирлыг үнэхээр сонсож, 
хариулдаг юм байна гэсэн хүчтэй мэдрэмж 
бодгальд минь цоо нэвтлэх мэт мэдрэгдсэн юм.7

Дөчин таван жилийн дараа тэрээр энэ үйл явдлыг 
өчигдөрхөн болж өнгөрсөн мэт санадаг. Бэатрис 
адислагдаж, адислагдсан гэдгээ мэдэж байгааг нь 
Бурхан мэдэж байгааг тэр мэдэж байв.

Ерөнхийлөгч Нэлсон, Магрэ эгч хоёрын 
туршлага хоорондоо адилгүй ч Бурханы хайрыг 
тодорхойлогч мартагдашгүй сүнслэг дурсамжийг 
хоёулангийнх нь зүрх сэтгэлд үлдээсэн юм.

Эдгээр амьдралыг тодорхойлогч үйл явдал 
сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар судлахад юм уу 
сайн мэдээг бусадтай хуваалцах үед ирдэг.
 

Энэ бол 2004 онд Бразилын Сао Паулод авсан 
зураг. Энэ үед Бразилын Ипатинга гадасны 
Флорипэз Лузиа Дамасио 114 настай байсан. 
Дамасио эгч өөрийн хөрвөлтийн талаар ярьж 
байхдаа, тосгоных нь хүндээр өвдсөн хүүхдэд 
номлогчид санваарын адислал өгч, тэр хүү 
гайхалтайгаар эдгэрсэн тухай надад ярьсан юм. 
Тэр үүний дараа илүү ихийг мэдэхийг хүсжээ. 
Түүнийг захиасынх нь талаар залбирч байхад 
Сүнсний үгүйсгэхийн аргагүй гэрч Иосеф Смит 
Бурханы бошиглогч байсныг түүнд баталсан аж. 
Тэр 103 насандаа баптисм хүртэж, 104 насандаа 
хишиг хүртсэн. Үүнээс хойш тэрээр жил бүр 
ариун сүмд долоо хоног орохоор 14 цаг автобусаар 
явдаг байжээ. Дамасио эгч тэнгэрлэг баталгаа 
хүлээн авсан ба гэрч нь үнэн гэдгийг мэдэж 
байгааг нь Бурхан мэдэж байгааг мэдэж байв.

Одоогоос 48 жилийн өмнө, Францад анхны 
номлолоо хийж байх үеийн сүнслэг дурсамжаа 
хуваалцъя.
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Хамтрагч бид хоёр гадуур номлож яваад, нэгэн 
настай эмэгтэйд Мормоны Ном үлдээсэн юм. 
Ойролцоогоор долоо хоногийн дараа эмэгтэйн 
гэрт буцаж ирэхэд тэр хаалгаа нээв. Ярьж ч 
эхлээгүй байхад би бодит, сүнслэг хүчийг 
мэдэрсэн. Хатагтай Алис Аудубэртийг биднийг 
урьж оруулан, Мормоны Номыг уншиж, үнэн 
гэдгийг нь мэдсэнээ хэлэх үед би энэ хүчтэй 
мэдрэмжийг мэдэрсээр л байв. Биднийг тэр өдөр 
тэдний гэрээс явах үед би “Тэнгэрлэг Эцэг минь, 
сая төрсөн мэдрэмжээ хэзээ ч мартахгүй байхад 
минь туслаач” гэж залбирч билээ. Үүнийг би хэзээ 
ч мартаагүй.

халуун дулаан, хайраар дүүрэн Сүнс намайг 
хүрээлэн авч, миний мэдэрнэ гэж огт төсөөлж 
байгаагүй хайраар өлгийдөн авч, бодгальд минь 
нэвтрэн орсон юм [энэ мэдрэмж хэдэн орой 
дараалан мэдрэгдэж байв].”11

Заримдаа сүнслэг мэдрэмж зүрх сэтгэлд гал мэт 
шатаж, бидний бодгалийг гэрэлтүүлдэг. Иосеф 
Смит заримдаа бид “гэнэтийн санаанууд,” 
заримдаа “цэвэр оюун ухаан”12 хүлээн авдаг гэж 
тайлбарласан.

Ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс ийм зүйл хэзээ ч 
тохиолдож байгаагүй гэж чин сэтгэлээ хэлсэн 
нэгэн хүнд “Магадгүй залбирал тань ахин дахин 
хариулагдаж байсан байх. Гэвч та асар том тэмдэг 
ирэхийг, чанга дуу хоолой сонсогдохыг хүлээж 
байсан болохоор хариулт авч байгаагүй гэж бодож 
байж болох юм”13 гэж зөвлөжээ. Аврагч Өөрөө 
“галаар мөн Ариун Сүнсээр [адислагдсан]” боловч 
үүнийгээ мэдээгүй”14 агуу итгэлтэй хүмүүсийн 
талаар ярьсан.

Òа Òүүнийг хэрхэн сонсдог вэ?

Бид саяхан ерөнхийлөгч Нэлсоны “Би та нарыг 
‘Та Түүнийг хэрхэн сонсдог вэ?’ гэсэн энэ чухал 
асуултын талаар байнга, нухацтай бодоосой 
хэмээн урьж байна. Би та нарыг бас Түүнийг 
илүү сайн, байнга сонсох алхмууд хийхийг урьж 
байна”15 гэж хэлэхийг сонссон. Тэр энэ урилгаа 
өнөө өглөө давтан хэлсэн.

Бид ариун ёслолоос зохистой хүртэн, итгэлээ 
тунхаглаж, бусдад үйлчилж мөн бусад итгэгчийн 
хамт ариун сүмд очсоноор өөрсдийн залбирал, гэр 
орон, судар болон сүмийн дууллуудаас Түүнийг 
сонсдог. Амьдралыг тодорхойлогч сүнслэг цаг мөч 
биднийг Ерөнхий чуулганыг залбирч сонсоход 
мөн зарлигуудыг илүү сайн дагах үед ирдэг. 
Эдгээр туршлага хүүхдүүд та нарт ч бас хамаатай. 
Есүс “[хүүхдүүдэд] зааж мөн тохинуулж, агуу 
хийгээд гайхамшигт зүйлийг ярьсан”16 гэдгийг 
сана. Их Эзэн ийн хэлсэн.

“Миний Сүнсээр та нарт [энэ мэдлэг] өгөгдсөн 
авай, … мөн миний хүчээр биш байсан аваас, та 
нарт тэдгээр нь байж чадахгүй байсан буюу;

Энгийн мэт санагдах тэр мөчид, өөр олон 
хаалгатай адилхан тэр нэг хаалган дээр би 
тэнгэрийн хүчийг мэдэрсэн. Тэнгэрийн цонх 
нээгдсэнийг мэдсэнийг минь Бурхан мэдэж байгаа 
гэдгийг би мэдэж байсан юм.

Õувь хүнд зориулсан ба үгүйсгэх аргагүй

Эдгээр амьдралыг тодорхойлогч сүнслэг цаг мөч 
хүн бүрд өөрөөр, өөр өөр цаг хугацаанд, өөр өөр 
арга замаар ирдэг.

Судар дээрх дуртай жишээгээ бодож үзээрэй. 
Төлөөлөгч Петрийг сонсож байсан “хүмүүсийн 
зүрх хөнд[өгд]сөн.”8 Лемен үндэсний Эбиш гэгч 
нэгэн бүсгүй “эцгийнхээ гайхамшигт үзэгдэлд”9 
итгэсэн. Иносын оюун ухаанд нэгэн дуу хоолой 
сонсогдов.10

Миний найз Клэйтон Кристэнсэн Мормоны 
Номыг ихэд залбирч байж уншиж байсан 
туршлагаа ийн тайлбарласан. “Нэгэн сайхан, 
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Иймийн тул, миний дуу хоолойг сонссоноо, 
мөн миний үгийг мэднэ гэдгээ та нар гэрчилж 
чадна.”17

Аврагчийн юутай ч зүйрлэшгүй Цагаатгалын 
адислалын ачаар бид “Түүнийг сонсож” чадна.

Бид эдгээр амьдралыг тодорхойлогч цаг 
мөчийг хэзээ хүлээн авахаа сонгож чадахгүй ч 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг биднийг бэлтгэхэд 
туслах дараах зөвлөгөөг өгсөн. Тэрээр “Та 
өнөөдөр мөн маргааш орой “Бурханд зөвхөн 
надад зориулж ямар нэг захиас илгээсэн болов уу? 
Би Түүний мутрыг өөрийн болон [гэр бүлийнхээ] 
амьдралаас харж байсан уу?”18 гэж асуун залбирч, 
тунгаан бодож болно. Итгэл мөн дуулгавартай, 
даруу байдал, чин хүсэл нь тэнгэрийн цонхыг 
нээдэг19 хэмээсэн.

¯зүүлэн
   
Та сүнслэг дурсамжуудынхаа талаар ийн бодож 
болно. Байнга залбиран, гэрээгээ сахих шийдвэр 
төгс байснаар мөн Ариун Сүнсний бэлгээр 
дамжуулан бид амьдралаа удирдан чиглүүлж 
чадна. Хувийн бэрхшээл, эргэлзээ, урам хугаралт 
бидний замыг харанхуйлж эсвэл хяналтаас тань 
гарсан дэлхийн хүчин зүйлсээс болж ирээдүйн 
талаар санаагаа чилээх үед амьдралын маань 
номон дахь амьдралыг тодорхойлогч сүнслэг 
дурсамжууд урдах замыг маань гэрэлтүүлдэг 
гэрэлт чулуу мэт байж, Бурхан биднийг мэддэг, 
хайрладаг, бидэнд гэртээ эргэж ирэхэд туслахын 
тулд Өөрийн Хүү Есүс Христийг илгээсэн гэдгийг 
бидэнд баталдаг. Хэн нэгэн өөрийн амьдралыг 
тодорхойлогч дурсамжаа мартаж, төөрсөн эсвэл 
төөрөлдсөн бол бид өөрсдийн итгэл, дурсамжийг 
тэдэнтэй хуваалцаж, нэгэн цагт нандигнан 
хайрлаж явсан тэдгээр сүнслэг мөчөө дахин 
нээж олоход нь тусалснаар тэднийг Аврагч руу 
хөтөлдөг билээ.

Зарим туршлага маш ариун нандин тул бид 
тэдгээрийг ой санамждаа хадгалж, бусадтай 
хуваалцахгүй байх ёстой.20

“Тэнгэр элчүүд Ариун Сүнсний хүчээр ярьдаг; 
иймийн тул, тэд Христийн үгсийг ярьдаг.21

“Тэнгэр элчүүд ч хүмүүний үрсэд тохинуулахаа 
больсон нь үгүй.

Учир нь болгоогтун, хүчит итгэлтэй мөн гуйвшгүй 
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бодолтой тэдэнд бурханлиг чанар бүрээр 
өөрсдийгөө үзүүлэхээр, түүний зарлигийн үгийн 
дагуу тохинуулахаар тэд түүнд харьяалагддаг.”22

“Харин Туслагч буюу … Ариун Сүнс та нарт 
бүгдийг заах бөгөөд та нарт хэлсэн бүгдийг минь 
сануулах болно.”23

Ариун нандин дурсамжуудаа нандигнан хайрла. 
Тэдгээртээ итгэ. Тэдгээрийг бичиж ав, гэр 
бүлийнхэнтэйгээ хуваалц. Тэдгээр нь Тэнгэрлэг 
Эцэгээс болон Түүний Хайрт Хүүгээс танд ирдэг 
гэдэгт итгэ.24 Эргэлзэх үедээ тэвчээртэй байхад, 
бэрхшээл тулгарах үед ойлголтыг авчрахад 
тэдгээрийг ашиглаарай.25 Хэрэв та амьдралыг 
тодорхойлогч сүнслэг үйл явдлуудаа хүлээн 
зөвшөөрч, нандигнан хайрлахад бэлэн байх юм 
бол тэдгээр нь ар араасаа даган ирнэ гэдгийг би 
танд амлаж байна. Тэнгэрлэг Эцэг таныг мэддэг 
бас хайрладаг.

Есүс бол Христ, Түүний сайн мэдээ сэргээгдсэн 
бөгөөд бид итгэлтэй хэвээр үлдсэнээр мөнхөд 
Түүнийх байх болно гэдгийг би Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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мэдэлтэн Далаар үйлчилсэн Жэралд Н.Ландын бичсэн 
Divine Signatures: The Confirming Hand of God гэдэг 
нэртэй номд сүнслэгээр татагдсан. Ланд ахын үгс энэ 
чуулганы үгэнд агуулагдаж буй зарчмуудын хоёр дахь 
гэрч болсонд би баяртай байсан. Энэ ном амьдралыг 
тодорхойлогч сүнслэг дурсамжуудын тухай илүү их 
судлах хүсэлтэй хүмүүст таалагдах болно.

25. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дуртай Эх 
сурвалжийн нэг бол Жэймс М.Барригийн дараах 
шүлгийн хэсэг юм. “Амьдралынхаа 12 сард 6-р сарын 
сарнайг авах боломж олгохын тулд Бурхан бидэнд 
дурсамж өгсөн” (Thomas S. Monson, “Think to Thank,” 
Liahona, Jan. 1999, 22). Сүнслэг дурсамж ч мөн үүнтэй 
адил. Тэдгээр нь 6-р сарын сүнслэг дурсамж хэрэгтэй 
амьдралын хүнд хэцүү үед бидэнд хамгийн их тус 
нэмэр болж болох юм.
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Их	Эзэн	бид	бүгдэд	Өөрийнх	нь	сайн	мэдээг	
зүрхнийхээ	гүнд	хүлээн	авахад	туслахыг	хичээж	
байгаа.

Эгч ах нар аа, бид ямар 
гайхамшигтай цаг үед 
амьдарч байна вэ. Бид 
Сэргээлтийн эхлэлийн 
ойн баярыг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэхдээ, 
өөрсдийн гэрчилж 
буй үргэлжилж байгаа 
Сэргээлтийг бас 
тэмдэглэх нь зүйтэй 
юм. Би энэ цаг үед 
амьдарч байгаадаа та 
бүхэнтэй хамт баярлаж 

байна.1 Их Эзэн Өөрийг нь хүлээн авахаар 
бэлтгэхэд бидэнд туслахаар хэрэгцээтэй бүх 
зүйлийг бошиглогчдоороо дамжуулан байранд нь 
үргэлжлүүлэн тавьж байгаа билээ.2

Тэдгээр хэрэгцээтэй зүйлийн нэг нь Хүүхэд, өсвөр 
үеийнхний шинэ хөтөлбөр юм. Та нарын олон 
нь энэ хөтөлбөр зорилго тавихад болон харьяа 
байгууллагын шинэ бэлгэдлүүд, Өсвөр үеийнхний 
бат бөх байдлын чуулган зэрэгт төвлөрдгийг 
мэдэж байгаа. Гэхдээ бид уг хөтөлбөрийн тулгуур 
зарчмуудыг болон тэдгээр зарчмын хүүхэд, өсвөр 
үеийнхэнд Есүс Христийн сургаалыг зүрхнийхээ 
гүнд хүлээн авахад нь туслах гэсэн зорилгыг 
харах хараагаа дээрх зүйлсээр халхалж болохгүй.3

Бид эдгээр зарчмыг илүү сайн судалж мэдсэнээр 
үүнийг 8-аас 18 насны гишүүдэд зориулсан 
хөтөлбөр гэдгээс илүү өргөн хүрээнд харах болно. 
Их Эзэн хэрхэн бид бүгдэд Өөрийнх нь сайн 
мэдээг зүрхнийхээ гүнд хүлээн авахад туслахыг 
хичээж байгааг бид ойлгох болно. Ариун Сүнс 

бидэнд хамтдаа суралцахад туслаасай хэмээн би 
залбирч байна.

Õарилцаа—”Òэдэнтэй хамт бай”4

Харилцаа бол анхдагч зарчим юм. Энэ нь Есүс 
Христийн Сүмийн нэг хэсэг учраас бид Христ 
рүү очихоор үргэлжилж буй аяллынхаа явцад 
харилцааны чухал ач холбогдлыг заримдаа 
мартдаг. Бид гэрээний замыг өөрсдөө олж, түүн 
дээр ганцаараа алхах шаардлагагүй. Бидэнд тэр 
зам дээр алхаж буй эцэг эх, гэр бүлийн бусад 
гишүүн, найз нөхөд, удирдагчдын маань хайр, 
дэмжлэг хэрэгтэй.

Энэ төрлийн харилцааг бий болгоход цаг хугацаа 
хэрэгтэй байдаг. Хамт байх цаг, хамтдаа инээж, 
тоглож, суралцаж, үйлчлэх цаг, нэг нэгнийхээ 
сонирхол ба бэрхшээлүүдэд анхаарал тавих 
цаг, хамтдаа илүү сайн байхыг хичээх үедээ 
нэг нэгэнтэйгээ нээлттэй, шударга байх цаг. 
Эдгээр харилцаа нь гэр бүл, чуулга, анги, салбар, 
тойргоороо цуглахын үндсэн зорилгуудын нэг 
юм. Тэдгээр нь үр өгөөжтэй тохинууллын үндэс 
суурь.5

Ахлагч Дэйл Г.Рэнланд эдгээр харилцааг 
хөгжүүлэх түлхүүрийг өгөхдөө “Бид бусдад үр 
дүнтэй үйлчлэхийн тулд тэднийг … Тэнгэрлэг 
Эцэгийн мэлмийгээр харах хэрэгтэй. Зөвхөн 
тэгж чадсан тохиолдолд бид бодгалийн жинхэнэ 
үнэ цэнийг ойлгож эхлэн, бүх хүүхдээ хайрлах 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хайрыг ухаарах болно”6 
хэмээн хэлсэн.

Бусдыг Бурханы мэлмийгээр харах нь бэлэг юм. 
Би хүн бүрийг энэ бэлгийг эрэлхийлэхэд урьж 
байна. Бидний нүд харахын тулд нээгддэг учир7 
бид бусдад Бурхан тэднийг хардаг шиг өөрсдийгөө 

Зүрхнийхээ гүнд
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харахад тусалж чадна.8 Ерөнхийлөгч Хэнри 
Б.Айринг үүний хүч чадлыг онцлон хэлэхдээ, 
“Хамгийн чухал нь [бусад хүн] өөрсдийгөө чухам 
хэн болох мөн хэн болж чадахаа [танаас] сурч 
мэдэх явдал юм. Миний бодлоор тэд үүнийг 
илтгэл лекцээс биш, харин таны хэн болох 
талаарх, та тэднийг хэн гэж бодож байгаа мөн хэн 
болж чадна гэж бодож байгаа мэдрэмжээс сурах 
болно”9 гэсэн байдаг. Бусдад өөрсдийн жинхэнэ 
мөн чанар, зорилгыг ойлгоход туслах явдал нь 
бидний өгч чадах хамгийн агуу бэлгийн нэг10 
юм. Өөрийгөө болон бусдыг Бурханы хардаг 
шигээр харах нь бидний зүрх сэтгэлийг “эв нэгдэл 
хийгээд хайранд”11 нэгтгэдэг.

Өсөн нэмэгдэж буй дэлхийн хүчнүүд бидэнд 
нөлөөлөх тусам хайрын харилцаанаас ирэх 
хүч чадал бидэнд хэрэгтэй болдог. Иймд бид 
үйл ажиллагаа, уулзалт, бусад цугларалтыг 
төлөвлөх үедээ эдгээр цугларалтын гол зорилго 
нь биднийг нэгтгэх, Есүс Христийн сайн мэдээг 
бидний зүрхний гүнд оруулахад тусалдаг 
хайрын харилцааг бий болгох явдал юм гэдгийг 
санацгаая.12

Èлчлэлт, сонгох эрх ба наманчлал—”Òэднийг 
тэнгэртэй холбо”13

Мэдээж, зөвхөн хоорондоо холбоотой байх нь 
хангалтгүй юм. Янз бүрийн үйл хэрэгт эвлэлдэн 
нэгддэг олон бүлэг, байгууллага байдаг. Гэвч 
бидний эрэлхийлж буй нэгдмэл байдал бол 
Аврагчид нэг болж, өөрсдийгөө Түүнтэй холбох 
явдал юм.14 Зүрх сэтгэлээ тэнгэртэй холбохын 
тулд бидэнд хувийн сүнслэг туршлагууд хэрэгтэй. 
Энэ талаар ахлагч Андэрсэн тун уран яруу 
ярилаа.15 Ариун Сүнс Бурханы үг болон хайрыг 
бидний оюун ухаан, зүрх сэтгэлд хүргэх үед 
тэдгээр туршлага тохиолддог.16

Энэ илчлэлт нь судраар, ялангуяа Мормоны 
Номоор, амьд бошиглогчид ба бусад итгэлтэй 
шавь нарын сүнслэгээр өдөөгдсөн үгсээр болон 
намуухан, зөөлөн дуу хоолойгоор бидэнд 
ирдэг.17 Эдгээр үг нь цаасан дээрх бичиг, чихэнд 
сонсогдох дуу чимээ, бидний оюун ухаан дахь 
бодол, зүрх сэтгэл дэх мэдрэмжүүдээс илүү чухал 
юм. Бурханы үг бол сүнслэг хүч,18 үнэн ба гэрэл 
юм.19 Ингэж бид Түүнийг сонсдог! Энэ үг бидний 

Христэд итгэх итгэлийг бий болгож, нэмэгдүүлдэг 
ба наманчилж, гэрээний замаар алхан, Аврагчтай 
илүү адилхан болох хүслийг маань бадраадаг.20

Өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
бидэнд илчлэлтээр дүүрэн энэхүү аялал дахь 
наманчлалын гол үүргийг ойлгоход тусалсан.21 
Тэр “Бид наманчлахыг сонгохдоо өөрчлөгдөхийг 
сонгож байна гэсэн үг! Бид өөрсдийг маань 
хамгийн сайн хувилбараар өөрчлөх боломжийг 
Аврагчид олгодог. … Бид Есүс Христтэй илүү 
адил болохыг сонгодог!”22 хэмээн хэлсэн. Бурханы 
үгээр дэмжигддэг энэ өөрчлөлтийн үйл явцаар бид 
тэнгэртэй холбогддог.

Ерөнхийлөгч Нэлсоны наманчлах урилгын 
үндэс суурь нь сонгох эрхийн зарчим юм. 
Бид наманчлахыг өөрсдөө сонгох ёстой. Хэн 
ч сайн мэдээг бидний зүрх сэтгэлд хүчээр 
оруулж чадахгүй. Ахлагч Рэнландын хэлснээр 
“Тэнгэрлэг Эцэгийн маань хүмүүжүүлэх зорилго 
нь Өөрийнхөө хүүхдүүдээр зөв зүйлийг хийлгэх 
явдал биш, харин хүүхдүүд нь зөв зүйлийг 
хийхээр сонгож, улмаар Өөртэй нь адилхан болох 
явдал юм.”23

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний өмнөх хөтөлбөрүүдэд 
төрөл бүрийн батламж авахын тулд 500 гаруй 
шаардлагыг биелүүлэх хэрэгтэй байсан.24 
Харин одоо үндсэн нэг шаардлага тавигдаж 
байгаа. Энэ нь Аврагчтай илүү адил болохыг 
сонгох урилга юм. Бид үүнийг хийхдээ Ариун 
Сүнсээр дамжуулан Бурханы үгийг хүлээн авч, 
“өөрсдийгөө хамгийн сайн хувилбараар” өөрчлөх 
боломжийг Христэд олгодог.

Энэ нь зорилго тавих эсвэл өөрийгөө хөгжүүлэх 
дасгалуудаас илүү чухал зүйл бөгөөд зорилго 
зорилтууд нь биднийг илчлэлт, сонгох эрх ба 
наманчлалаар дамжуулан тэнгэртэй холбогдож, 
Христэд ирж, Түүний сайн мэдээг зүрхнийхээ 
гүнд хүлээн авахад тусалдаг энгийн нэгэн 
хэрэгсэл юм.

Îролцоо ба золиос—“Òэдэнд удирдахыг 
зөвшөөр”25

Эцэст нь зүрхнийхээ гүнд Есүс Христийн сайн 
мэдээг хүлээн авахын тулд бид үүнд өөрсдийн 
цаг зав, авьяас чадварыг зориулж, золиос гарган 
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оролцох хэрэгтэй.26 Бид бүгд утга учиртай 
амьдралаар амьдрахыг хүсдэг бөгөөд энэ нь 
ялангуяа өсөж буй үеийнхний хувьд үнэн юм. Тэд 
үйл хэрэгт оролцохыг хүсдэг.

Есүс Христийн сайн мэдээ бол дэлхий дээрх 
хамгийн агуу үйл хэрэг юм. Ерөнхийлөгч Эзра 
Тафт Бэнсон: “Энэ сайн мэдээг бүх дэлхийд 
хүргэхийг Бурхан бидэнд зарлигласан юм. Энэ 
бол ѳнѳѳдѳр биднийг нэгтгэх учиртай тэрхүү үйл 
хэрэг мѳн. Дэлхийг ѳѳрийг нь устгалд хүргэх гай 
гамшгаас зѳвхѳн сайн мэдээ л аврах болно. Зѳвхѳн 
сайн мэдээ л бүх үндэстэн, ястны эрэгтэйчүүд [ба 
эмэгтэйчүүдийг] амар амгаланд нэгтгэх болно. 
Зѳвхѳн сайн мэдээ л хүмүүний гэр бүлд баяр хѳѳр, 
аз жаргал, авралыг авчрах болно”27 гэж хэлсэн.

Ахлагч Дэвид А.Бэднар “Бид өсвөр үеийнхнийг 
хүчирхэгжүүлэхдээ тэднийг үйлдэхэд урьж, 
урилгын дагуу үйлдэх боломжийг өгснөөр Сүм 
гайхамшигтай арга замуудаар урагшилна”28 
хэмээн амласан. Ихэнх тохиолдолд бид өсвөр 
үеийнхнийг Христийн энэхүү агуу үйл хэргийн 
төлөө золиос гаргахад урьдаггүй, мөн золиос 
гаргах боломжийг олгодоггүй. Ахлагч Нийл 
А.Максвэлл “Хэрэв [бидний] өсвөр үеийнхэн 
[Бурханы ажлаас] залхах юм бол дэлхийд хүчин 
мөхөстөх болно”29 хэмээн сануулсан.

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний хөтөлбөр нь өсвөр 
үеийнхнийг хүчирхэгжүүлэхэд анхаардаг. Тэд 
өөрсдөө зорилгоо сонгож, чуулга ба ангийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд өөрсдийн зохих 
үүргүүдэд хуваарилагддаг. Тойргийн өсвөр 
үеийнхний зөвлөл нь тойргийн зөвлөлийн адилаар 
авралын болон өргөмжлөлийн ажилд төвлөрдөг.30 
Чуулга, ангиуд нь тэдэнд өгөгдсөн Бурханы ажлыг 
хэрхэн хийх талаар зөвлөлдөн хурлуудаа эхэлдэг.31

Ерөнхийлөгч Нэлсон Сүмийн өсвөр үеийнхэнд 
хандан “Хэрэв та нар сонговол, хэрэв та нар 
хүсвэл … том, агуу, сүрлэг нэгэн үйлсийн 
томоохон хэсэг байж чадна! Та нар Их Эзэний энэ 
дэлхий рүү илгээсэн хамгийн шилдэг хүмүүсийн 
нэг хэсэг юм. Та нар урьд өмнөх бүх үеийнхнээс 
илүүтэйгээр дэлхийд нөлөөлөхүйц ухаалаг, 
илүү мэргэн байх чадвартай!”32 гэж хэлсэн. Мөн 
нэг удаа ерөнхийлөгч Нэлсон өсвөр үеийнхэнд 
хандан “Би та бүхэнд бүрэн итгэдэг. Би та нарт 

хайртай, Их Эзэн ч мөн та нарт хайртай. Бид 
Түүний хүмүүс бөгөөд Түүний ариун ажилд 
хамтдаа оролцож байгаа”33 гэж хэлсэн. Залуучууд 
аа, та бүгд ерөнхийлөгч Нэлсоны та нарт найдах 
найдварыг мөн энэ ажилд та нар ямар чухал гэдгээ 
мэдэрч байна уу?

Эцэг эх, насанд хүрсэн удирдагчид аа, би та 
нарыг өсвөр үеийнхнийг ерөнхийлөгч Нэлсоны 
хардгийн адилаар харахад урьж байна. Таны 
хайр, найдварыг өсвөр үеийнхэн мэдрэх үед, та 
тэднийг урамшуулж мөн тэдэнд хэрхэн удирдахыг 
зааж, улмаар удирдах боломжийг өгөх үед тэдний 
ойлголт, чадвар, сайн мэдээнд тууштай байдал нь 
таныг гайхшируулах болно.34 Тэд Христийн үйл 
хэрэгт оролцож, үүний төлөө золиос гаргахыг 
сонгохдоо баяр баяслыг мэдрэх болно. Түүний 
сайн мэдээ тэдний зүрх сэтгэлийн гүнд хүрч, 
Бурханы ажил гайхамшигт арга замуудаар 
урагшлах болно.

Àмлалт ба гэрчлэл

Бид харилцаа, илчлэлт, сонгох эрх, наманчлал, 
золиосын зарчмууд дээр төвлөрөх үед Есүс 
Христийн сайн мэдээ бидний зүрхний гүнд 
орох болно гэдгийг би амлаж байна. Сэргээлт нь 
Израилыг гэтэлгэх, Сионыг байгуулах эцсийн 
зорилгодоо хүрэхээр урагшилж,35 Хаадын хаан 
Христ засаглахыг бид харах болно.

Би Бурхан Өөрийн хүмүүсийг энэ өдөрт 
бэлтгэхийн тулд үргэлжлүүлэн хэрэгцээтэй 
бүх зүйлийг хийж байгаа гэдгийг гэрчилж 
байна. Бид бүгд “Христэд ирж, мөн түүгээр 
төгөлдөржихөөр”36 хичээх үедээ энэхүү алдар суут 
ажил дахь Түүний мутрыг харах болтугай. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆ

1. Сургаал ба Гэрээ 45:12-ыг үзнэ үү. Ерөнхийлөгч 
Нэлсон “Израилын цугларалтын баяр хөөр, 
хойшлуулшгүй байдлын талаар бод. Адамаас эхлээд 
бүх бошиглогч эдүгээг харсан. Бошиглогч бүр Израил 
цугларч, Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг 
бэлтгэх бидний өдрийн тухай ярьсан. Үүнийг бодоод 
үз дээ! Энэ гараг дэлхий дээр амьдарч байсан бүх 
хүн дотроос гагцхүү бид энэхүү эцсийн бөгөөд агуу 
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цугларалтын үйл явдалд оролцож байгаа нь юутай их 
сэтгэл хөдлөм гээч! хэмээн хэлсэн. (“Израилын итгэл 
найдвар” [Өсвөр үеийнхэнд зориулсан дэлхий даяарх 
онцгой цугларалт, 2018 оны 6-р сарын 3], HopeofIsra-
el.ChurchofJesusChrist.org).
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сууринаас өмнө тунхаглагдсан хувь тавилангаа 
биелүүлэхэд хэн ч, юу ч, ямар ч нөлөө саад болохгүй. 
Ирээдүйнхээ талаар айх эсвэл түгших шаардлага 
байхгүй.

 Өмнөх эрин үеүдтэй адилгүй нь энэ эрин үед шашны 
урвалт тохиохгүй; энэ эрин үед санваарын түлхүүрүүд 
алдагдахгүй; энэ эрин үед Бүхнийг чадагч Бурханы 
дуу хоолойноос илчлэлт ирэхээ болихгүй. … Ямар 
сайхан цаг үед бид амьдарч байна вэ!

 … Хэрэв та анзаарч байгаагүй бол би хожмын үеийн 
тухайд итгэл дүүрэн байдаг. Итгэ. Өндийн бос. 
Итгэлтэй бай. Амьдарч буй энэ гайхамшигтай цаг 
үеийг үр бүтээлтэй өнгөрүүл.” (Facebook post, May 27, 
2015; see also “Be Not Afraid, Only Believe” (address to 
Church Educational System religious educators, Feb. 6, 
2015), broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).

2. Иохан 1:12-ыг үзнэ үү.
3. Биднийг Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий 
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бэрхшээл, боломжуудын талаар зөвлөлдсөн юм. Тэр 
бидэнд Есүс Христийн сайн мэдээг зүрхнийхээ гүнд 
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ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хувьд бидэнд зам заагч 
гэрэл болж байна.

4. “Тэдэнтэй хамт бай,” ChurchofJesusChrist.org/callings/
aaronic-priesthood-quorums/my-calling/leader-instruc-
tion/be-with-them-ыг үзнэ үү.
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нь харах үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Бусдын тухай 
ийм байдлаар бодож байхыг би та нараас эрхэмлэн 
хүсэж байна” гэж заасан (“Бусдыг ирээдүйд ямар 
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барих эсвэл харилцаа холбоогоо таслах зэрэг зүйлс 

тохиолдож болно. Жинхэнэ хайр ийм нэр хаягт 
дургүй” гэж заасан (“Unto the Rising Generation,” 
Ensign, Apr. 1985, 9).

7. 2 Хаад 6:17-г үзнэ үү.
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өгөх явдал юм” хэмээн хэлсэн (С,onference Report, 
Apr. 1950, 162; in David A. Bednar, “Quick to Observe,” 
Ensign, Dec. 2006, 35; Liahona, Dec. 2006, 19). Мөн 2 
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9. Henry B. Eyring, “Teaching Is a Moral Act” (address at 
Brigham Young University, Aug. 27, 1991), 3, speeches.
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бүрэлдэхүүнүүд нь тэдгээр харилцаа үгүй бол 
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шударга болох, Бурханыг эрхэмлэх, Түүнийг бүр 
дэндүү ихээр эрхэмлэж, бүх нөхцөл байдалд Түүнд 
дуулгавартай байх тэдгээр үрийг өсгөн үржүүлэх 
сүнснүүдийг энэ үед илгээсэн юм” хэмээх үгсэд би 
дуртай (“Remarks,” Deseret News, May 31, 1866, 203); 
түүнчлэн Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: 
Иосеф Смит (2007), 186-г үзнэ үү.

36. Moронай 10:32
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Бид	итгэлтэйгээр	залбирвал	Их	Эзэн	Өөрийн	
Хоёр	дахь	ирэлтэд	дэлхийг	бэлтгэж	буй	энэ	үед	
бид	Түүний	ажлын	чухал	хэсэг	болох	болно.

Ерөнхий чуулганы 
энэхүү эхний 
хуралдааныг нээж 
хэлсэн ахлагч 
Мэйнсийн залбирлын 
хариу ирж байна. 
Гайхамшигтай захиас, 
сайхан дуу хөгжмөөр 
дамжуулан бидэнд 
сүнслэг өдөөлт 
ирлээ. Энэ чуулган 
дурсамжтай болно 
гэсэн ерөнхийлөгч 

Рассэлл М.Нэлсоны амлалт аль хэдийн биелж 
эхлээд байна.

Ерөнхийлөгч Нэлсон энэ жилийг “Бурхан 
Эцэг, Түүний Хайрт Хүү Есүс Христ хоёрын 
Иосеф Смитэд үзэгдсэнээс хойших 200 жилийн 
ойг тэмдэглэх” жил болгон зарласан билээ. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон биднийг энэхүү түүхэн 
чуулганд өөрсдийгөө бэлтгэх хувийн төлөвлөгөө 
гаргахад урьсан бөгөөд энэхүү тэмдэглэлт 
чуулганыг “Сүмийн түүхэнд өөрчлөлтийн чухал 
цэг болох бөгөөд та нарын оролцоо маш чухал”1 
гэж хэлсэн.

Та түүний захиасыг сонсоод, өөрөөсөө “Миний 
оролцоо яагаад чухал юм бол?” хэмээн миний 
адил асуусан байж магад. Та Сэргээлтийн үйл 
явдлуудын талаар уншиж, залбирсан байж болох 
юм. Магадгүй та Бурхан Эцэг Өөрийн Хайрт Хүүг 
танилцуулсан цөөхөн тохиолдлуудын талаарх 
түүхийг урьд урьдынхаасаа илүү уншсан болов 
уу. Аврагч Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд хандан 

ярьсан жишээнүүдийг та уншсан байж магад. Би 
энэ бүгдээс гадна өөр олон зүйл хийсэн.

Би унших явцдаа Бурханы санваар болон эрин 
үеийн нээлтийн талаарх Эх сурвалжийг олсон. 
Би энэ чуулганд бэлтгэж байгаа маань миний 
хувийн түүхэнд өөрчлөлтийн чухал цэг болж 
байгааг ухаараад дарууссан юм. Би зүрх сэтгэлдээ 
өөрчлөлт гарахыг мэдэрсэн. Би талархлын 
шинэ мэдрэмжийг авсан. Үргэлжилж буй 
Сэргээлтийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх энэхүү үйл 
явдалд оролцохоор уригдсандаа би баяр баяслаар 
дүүрсэн.

Би бусад хүнийг хүчин чармайлт гарган бэлтгэсэн 
учир илүү баяр хөөр, өөдрөг байдал болон Их 
Эзэнд хэрэгтэй байгаа ямар ч ажилд үйлчлэх илүү 
шийдэмгий байдлыг мэдэрч байгааг нь төсөөлж 
байна.

Бидний хүндэтгэн дурсаж байгаа гайхамшигт үйл 
явдлууд нь бошиглогдсон эцсийн эрин үеийн эхлэл 
байсан бөгөөд энэ үед Их Эзэн Өөрийн Сүмийг 
мөн Өөрийг нь хүлээн авахаар Өөрийнх нь нэрээр 
нэрлэгдсэн Өөрийн хүмүүсийг бэлтгэж байгаа. 
Өөрийг нь ирэхэд бэлтгэх бидний бэлтгэлийн нэг 
хэсэг болгож, Тэр бидний хүн нэг бүрийг өргөх 
бөгөөд тэгснээр бид дэлхийн түүхэнд урьд өмнө 
гарч байгаагүй сүнслэг бэрхшээлүүдийг сөрөн 
зогсож, боломжуудыг ашиглаж чадах болно.

1840 оны 9-р сард бошиглогч Иосеф Смит ба 
Тэргүүн Зөвлөл дэх түүний зөвлөхүүд дараах 
мэдэгдлийг хийжээ. “Эдгээр эцсийн өдрүүд дэх 
Их Эзэний ажил бол мөнх бус хүмүүсийн хувьд 
туйлын өргөн цар хүрээтэй, тэдний ойлголтоос 
бараг хэтэрсэн зүйл мөн. Үүний алдар суу болон 
сүр жавхланг нь төсөөлж, үгээр дүрслэхийн 
аргагүй юм. Энэ нь дэлхийн бүтээлтээс эхлэн 

Итгэлийн залбирлууд
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өнөө үеийг хүртэлх үе үеийнхнийг дамжин 
бошиглогчид болон зөв шударга хүмүүсийн зүрх 
сэтгэлд оршсоор ирсэн сэдэв юм. Энэ нь үнэхээр 
тэнгэрт ч, газар дээр ч бүх зүйлс Христ Есүс 
дотор оршиж, Түүний дотор нэгдэн, дэлхийн 
эхлэлээс хойш бүх ариун бошиглогчдын хэлсээр 
ирсэн бүх зүйл сэргээгдэх цаг хугацааны бүрэн 
байдлын эрин үе мөн. Учир нь энэ эрин үед 
эцгүүдэд хийсэн амлалтууд ялгууснаар гүйцэлдэн, 
Бүхнээс Дээдийн хүчний илэрхийлэл аугаа, алдар 
суутай, сүр жавхлантай байх болно.”

Тэд үргэлжлүүлэн ийн хэлжээ. “Бид хаант улсыг 
байгуулахын төлөө мөн хаант улс болон санваарыг 
бүрэн байдал хийгээд бүрэн алдар суугаар нь 
үндэслэн байгуулахад урагш ахиж, эрч хүчээ 
нэгтгэн цэгцэрч байна гэж санагдана. Эцсийн 
өдрүүдэд гүйцэлдүүлэх ёстой ажил нь туйлын 
чухал бөгөөд энэ нь бошиглогч [Даниел]-ийн 
дүрсэлснээр алдар суу болон сүр жавхлантайгаар 
урагш ахихын тулд гэгээнтнүүдээс эрч хүч, ур 
дүй, авьяас билэг, чадвараа ашиглахыг шаардах 
болно [Даниел 2:34–35, 44–45-ыг үзнэ үү]. Ийм 
өргөн цар хүрээтэй, аугаа ажлыг гүйцэлдүүлэх нь 
анхаарал, хүч чармайлтаа байнга төвлөрүүлэхийг 
гэгээнтнүүдээс шаардана.”2

Илчлэгдэж байгаа Сэргээлтэд бидний юу хийх, 
хэзээ хийх талаар олон тодорхой мэдээлэл 
хараахан илэрхий болоогүй байгаа. Гэсэн хэдий 
ч Тэргүүн Зөвлөл эхэн үеийн тэр өдрүүдэд ч Их 
Эзэний бидний өмнө тавьсан ажил хэр өргөн цар 
хүрээтэй, гүн гүнзгий болохыг мэдэж байсан. 
Тохиолдоно гэж бидний мэдэж байгаа зүйлсийн 
цөөн хэдэн жишээг дурдъя.

Их Эзэн Өөрийн гэгээнтнүүдээр дамжуулан 
Өөрийн сайн мэдээний бэлгийг “бүх үндэстэн, 
ястан, хэлтэн мөн хүмүүст”3 боломжтой 
болгох болно. Хүч чадал болон өсөн нэмэгдэх 
итгэлтэйгээр тохинуулдаг “хүмүүсийн загасчид”4 
болох хувь хүмүүсийн адил технологи болон 
гайхамшгууд үргэлжлүүлэн үүрэг гүйцэтгэх 
болно.

Бүлэг хүмүүсийн хувьд бид өсөн нэмэгдэж байгаа 
зөрчилдөөн дунд илүү нэгдмэл болох болно. Бид 
сайн мэдээний гэрлээр дүүрсэн гэр бүлүүдэд 
болон бүлгүүдийн сүнслэг хүч чадлаар цугларах 

болно.
Бүр үл итгэгч дэлхийнхэн хүртэл Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг мэддэг 
болж, үүн дээрх Бурханы хүчийг ухаарах болно. 
Итгэлтэй, зоригтой шавь нар өдөр тутмын 
амьдралдаа айж эмээлгүйгээр, даруухнаар мөн 
ил тодоор Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах 
болно.

Тэгвэл бидний хүн нэг бүр ийм агуу, сүр 
жавхлант энэхүү ажилд хэрхэн оролцож чадах 
вэ? Ерөнхийлөгч Нэлсон хэрхэн сүнслэг хүчинд 
өсөх талаар бидэнд заасан. Бид Есүс Христэд 
өсөн нэмэгдэх итгэлийнхээ улмаас наманчлалыг 
баяр хөөртэй боломж гэж үзэх үедээ болон 
Тэнгэрлэг Эцэг залбирал болгоныг маань сонсдог 
гэдгийг ойлгож, итгэх үедээ, мөн зарлигуудыг 
сахиж, тэдгээрийн дагуу амьдрахаар хичээх үедээ 
үргэлжлэн ирэх илчлэлтүүдийг хүлээн авах хүч 
чадалдаа өсөн нэмэгддэг. Ариун Сүнс бидний 
байнгын хамтрагч байж чадна. Биднийг хүрээлэн 
буй дэлхий улам харанхуй болсон ч гэрлийн 
мэдрэмж бидэнтэй байж чадна.

Ийм сүнслэг хүч чадалд хэрхэн өсөн нэмэгдэж 
болохын жишээ бол Иосеф Смит юм. Итгэлийн 
залбирал нь Бурханаас илчлэлт авах түлхүүр 
гэдгийг тэр бидэнд үзүүлсэн. Тэрээр Бурхан Эцэг 
түүний залбиралд хариулна гэсэн итгэлтэйгээр 
залбирсан. Тэр зөвхөн Есүс Христээр дамжуулан 
өөрийн нүглийн төлөөх гэмшлээс чөлөөлөгдөж 
чадна гэсэн итгэлтэйгээр залбирсан. Тэр тэрхүү 
өршөөлийг авахын тулд Есүс Христийн үнэн 
Сүмийг олох хэрэгтэй гэсэн итгэлтэйгээр 
залбирсан.

Иосеф Смит бошиглолын тохинууллынхаа 
туршид илчлэлтийг үргэлжлүүлэн авахын тулд 
итгэлийн залбирал хийдэг байсан. Бид өнөөдөр 
болон хойшид ирэх бэрхшээлүүдтэй тулгарах 
үедээ үүнтэй адил загварыг дагах хэрэгтэй 
болно. Ерөнхийлөгч Бригам Янг “Бурханаар 
удирдуулан чиглүүлэгдэхийн тулд хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдэд алхам тутамдаа залбирахаас өөр 
арга зам байхгүй”5 гэж хэлсэн байдаг.

Ариун ёслолын залбирлын “үргэлж түүнийг 
санана” хэмээх үгс бидний өдөр тутмын 
амьдралыг тодорхойлох үгс байх хэрэгтэй. 
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“Түүнийг” гэдэг нь Есүс Христийг хэлж байгаа 
юм. Үүний дараагийн үгс болох “Мөн түүний 
зарлигуудыг дагах” гэдэг үгс Түүнийг санах гэдэг 
нь юу гэсэн утгатай болохыг заадаг.6 Бид Есүс 
Христийг үргэлж дурсан санах үедээ, “Тэр надаар 
юу хийлгэмээр байна вэ?” гэж чимээгүйхэн 
залбираад асууж болох юм.

Есүс Христэд итгэх итгэлтэйгээр хэлсэн ийм 
залбирал энэхүү хожмын үеийн сэргээлтийг 
эхлүүлсэн билээ. Мөн энэ нь үргэлжлэн илчлэгдэж 
байгаа энэ үйл явцад бид бүхний оролцох хэсгийн 
төвд байх болно. Би та нарын адил ийм залбирлын 
гайхамшигт жишээнүүдийг олсон.

Эхний хүн нь Иосеф Смит. Тэр өөрөөр нь юу 
хийлгэхийг хүсэж байгааг Их Эзэнээс хүүхдийнх 
шиг итгэлээр асуусан. Түүний хариулт дэлхийн 
түүхийг өөрчилсөн билээ.

Иосеф залбирахаар сөхрөн суухдаа Сатаны 
дайралтад үзүүлсэн хариу үйлдэл миний олж 
авсан чухал сургамж юм.

Сатан болон түүний зарц нар бидэнд залбирах 
ёсгүй гэж бодуулахыг хичээж байдгийг би 
өөрийн туршлагаас мэднэ. Иосеф Смит өөрийг 
нь хүлэхээр оролдож байгаа хүчнээс чөлөөлж 
өгөхийг Бурханаас бүх хүчээ дайчлан гуйх 
үед, тусламж хүссэн залбирлынх нь хариу ирж, 
Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёр үзэгджээ.

Иосефын залбирал маш чухал байсан учраас 
Сэргээлтийн эхлэлийг зогсоох гэсэн Сатаны 
оролдлого их хүчтэй байсан. Та бидэнд 
үргэлжилж буй Сэргээлтэд гүйцэтгэх үүрэг бий. 
Гэсэн ч Сэргээлтийн дайсан бидний залбирахыг 
зогсоохыг оролдох болно. Иосефын итгэл, 
тууштай байдлын жишээ нь шийдэмгий байхад 
биднийг хүчирхэгжүүлж чадна. Энэ бол миний 
залбирлуудад Иосеф Смитийн төлөө Тэнгэрлэг 
Эцэгт талархах талархал багтдаг олон шалтгааны 
нэг юм.

Үргэлжилж байгаа Сэргээлтэд өөрийн үүргийг 
гүйцэтгэхийг хичээх үед минь Мормоны Ном дахь 
Инос надад итгэлийн залбирлын өөр нэгэн жишээ 
болдог. Таны оролцоо юу ч байлаа гэсэн, та ч мөн 
түүнийг хувийн зөвлөгчөө гэж үзэж болох юм.

Инос Иосефын адил итгэлтэйгээр залбирсан. 
Тэрээр энэ туршлагаа дараах байдлаар дүрсэлжээ.

“Мөн бодгаль минь өлссөн байв; мөн намайг 
Бий Болгогчийн өмнө сөхөрсөн би, мөн хүчит 
залбирлаар мөн бодгалийнхаа төлөө гуйлтаар 
түүнээс гуйсан; мөн бүхэл өдрийн турш би 
түүнээс гуйв; тийм ээ, мөн шөнө ирэхэд би дуугаа 
өндөрсгөн үргэлжлүүлсээр байсан учир энэ нь 
тэнгэрт хүрсэн бөлгөө.

Мөн тэгтэл нэгэн дуу хоолой надад ирж, өгүүлсэн 
нь: Инос нүглүүд чинь өршөөгдсөн, мөн чи 
адислагдах болно хэмээв.

Мөн би, Инос Бурхан худал хэлж эс чадахыг 
мэднэ; иймийн тул, миний гэм зайлуулагдсан 
бөлгөө.

Мөн би хэлэв: Их Эзэн, энэ хэрхэн бүтэв?

Мөн тэрээр надад хэлэв: Чи урьд нь хэзээ ч 
сонсож бас хараагүй, Христэд итгэлтэйн чинь 
учир буюу. Мөн тэрээр өөрийгөө бие махбодид 
үзүүлэхээс өмнө олон жил улирч одно; иймийн 
тул, яв, итгэл чинь чамайг эдгээлээ.”7

“Чи урьд нь хэзээ ч сонсож бас хараагүй, Христэд 
итгэлтэйн чинь учир буюу” хэмээх үгс бол намайг 
адисалсан сургамж үгс билээ.

Иосеф Христэд итгэж байсан учраас ойн цоорхойд 
очиж, Сатаны хүчнээс чөлөөлж өгөхийг гуйн 
залбирсан. Тэр Эцэг, Хүү хоёрыг хараахан 
хараагүй байсан ч зүрх сэтгэлийнхээ бүх хүчээр 
итгэлтэйгээр залбирсан.

Иносын туршлагаас би бас ийм эрхэм сургамжийг 
авсан юм. Намайг итгэлтэйгээр залбирах үед 
Эцэгийн өмнө Аврагч миний өмгөөлөгч болдог 
бөгөөд залбирлууд маань тэнгэрт хүрч байгааг би 
мэдэрдэг. Хариултууд ирдэг. Адислалуудыг хүлээн 
авдаг. Хэцүү цаг үед ч амар амгалан, баяр хөөрийг 
мэдэрдэг.

Би Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын хамгийн 
шинэ гишүүн байхдаа, ахлагч Дэвид Б.Хэйттэй 
хамт залбирахаар өвдөг сөхрөн сууснаа санадаг. 
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Тухайн үед тэр одоогийн миний насан дээр байсан 
бөгөөд туулж байгаа бэрхшээлүүдийг маань туулж 
байсан. Түүний залбирч байх үеийн дуу хоолойг 
би санаж байна. Би харах гэж нүдээ нээгээгүй ч, 
тэр инээмсэглэж байгаа мэт сонсогдож байсан. 
Түүнийг Тэнгэрлэг Эцэгтэй ярьж байхад дуу 
хоолой нь баяр хөөртэй байсан.

“Есүс Христийн нэрээр” гэж хэлэх үед нь түүний 
баяр хөөрийг би оюун санаандаа сонссон. Яг тэр 
мөчид Эцэгт хандан залбирсан зүйлийг нь Аврагч 
бататгаж байгааг ахлагч Хэйт мэдэрч байгаа мэт 
надад сонсогдсон юм. Түүний үгсийг инээмсэглэн 
хүлээн авах болно гэдгийг би баттай мэдэж 
байсан.

Есүс Христийг өөрсдийн Аврагч, Тэнгэрлэг 
Эцэгийг өөрсдийн хайрт Эцэг хэмээн итгэх 
итгэлдээ биднийг өсөх үед үргэлжилж байгаа 
гайхамшигт Сэргээлтэд чухал хувь нэмэр оруулах 
бидний чадавх нэмэгдэх болно. Бид итгэлтэйгээр 
залбирвал Их Эзэн Өөрийн Хоёр дахь ирэлтэд 
дэлхийг бэлтгэж буй энэ үед бид Түүний ажлын 
чухал хэсэг болох болно. Тэрээр бидний хүн нэг 
бүрийг хийхэд урьдаг ажлыг гүйцэлдүүлэх үедээ 

бид бүгдээрээ баяр хөөрийг олох болтугай гэж би 
залбирч байна.

Би Есүс Христ амьд гэдгийг гэрчилж байна. Энэ 
бол дэлхий дээрх Түүний Сүм, Түүний хаант 
улс. Иосеф Смит бол Сэргээлтийн бошиглогч. 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бол дэлхий дээрх 
Их Эзэний өнөө үеийн бошиглогч юм. Тэрээр 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн санваарын бүх түлхүүрийг атгадаг. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Ах,	эгч	нар	аа,	одоо	би	та	бүхэнд	Сүмийн	
ерөнхий	эрх	мэдэлтэн,	бүсийн	дал,	ерөнхий	
албан	тушаалтнуудыг	танилцуулж,	дэмжүүлэн	
батлуулах	болно.

Та бүхэн хаана ч байсан 
гэсэн гарган өргөн, 
саналаа илэрхийлнэ 
үү. Дэвшүүлсэн 
аль нэгэн саналыг 
дэмжихээс татгалзаж 
байвал таныг гадасны 
ерөнхийлөгчтэйгөө 
холбогдохыг хүсэж 
байна.

Рассэлл Марион 
Нэлсоныг бошиглогч, 

үзмэрч, илчлэгч мөн Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр; 
Даллин Харрис Өүксийг Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөхөөр; Хэнри Бэннион Айрингийг 
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин 
батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөнө үү.

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

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал адил гараа өргөж болно.

Бид M.Рассэлл Баллард, Жэффри Р.Холланд, 
Дийтр Ф.Угдорф, Дэвид А.Бэднар, Квинтин Л.Күк, 
Д.Toдд Кристоффэрсон, Нийл Л.Андэрсэн, Роналд 
А.Расбанд, Гари Э.Стивэнсон, Дэйл Г.Рэнланд, 
Гэррит В.Гонг, Улиссэс Соарэс нарыг Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдээр дэмжин батлах 
саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөнө үү.

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

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн ижил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Бид дараах хүмүүсийг бүсийн далаас чөлөөлөх 
санал оруулж байна. Ахлагч Хорхэ Т.Бэсэрра, 
Марк С.Брайс, Жэрэми Р.Яагги, Кэлли Р.Жонсон, 
Адиеинка А.Ожэдиран, Мойсэс Виллануэва.

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

Мөн бид Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгч Стивэн В.Өүэн, нэгдүгээр зөвлөх 
Даглас Д.Холмс, хоёрдугаар зөвлөх М.Жосэф 
Браф нарт чин сэтгэлээсээ талархан, чөлөөлж 
байна.

Ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан 
тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ
ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªÂËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªÂËªÕ
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Бидэнтэй хамт эдгээр ахын гайхамшигт үйлчлэлд 
талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа 
өргөнө үү.

Бид дараах хүмүүсийг бүсийн Ерөнхий эрх 
мэдэлтэн далаар санал оруулж байна. Ахлагч 
Хорхэ Т.Бэсэрра, Виллиам К. Жэксон, Жэрэми 
Р.Яагги, Кэлли Р.Жонсон, Тьерри К. Мутомбо, 
Адиеинка А.Ожэдиран, Сиро Шмайл, Мойсэс 
Виллануэва.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид дараах хүмүүсийг бүсийн далаар дэмжин 
батлахыг санал болгож байна. Жэй Д.Андэрсэн, 
Фаапито Ауапаау, Бага Фрэдэрик К.Балли, 
Кэвин В.Бөрч, Жон В.Бозвэлл III, Х.Франсиско 
Бюрэр, Сучат Чайчана, Маттью Р.Кларк, Л.Гийдо 
Кристобал, Эдмарк Р.Дюма, Карлос А.Габалдон, 
М.Эндрью Галт IV, Кларк Ж.Гилбэрт, Леонард 
Д.Грийр, Владислав Ю.Горностаев, Д.Мартин 
Гури, Ричард И.Хийтн, Брок К.Хайатт, Дэвид 
Х.Хантсмэн, Норман К.Инсонг, Даниэл Кабасон, 
Фэдэрико М.Канлэйн, Жэффри Ж.Көрр, Ёнжүн 
Квон, Дэвид Г.Лафранс, Рикардо С.Лэйтэ, 
Марсэло Лоуза, Хосэ Г.Манарин, Иеремиа 
Ж.Морган, Марк А.Мортэнсэн, Эдуардо 
Ф.Ортэга, Нэйтан Д.Пэйс, Майкл М.Пакэр, Омар 
И.Паласиос, Хорхэ В.Пэрэз, Кирило Похилько, 
Сэржио А.Понсио, Артур Раскон, Мигэл 
А.Рэйносо, Густаво Г.Рэзэндэ, Робэрт Г.Риварола, 
Тонга Ж.Сай, Лусиано Санкари, Росэндо Сантос, 
Хэнри Савстром, Ж.Маттью Скотт, Жэймс 

Э.Слотэр, Робэрт Т.Смит, Рикардо А.Спэнсэр, 
Колин К.Стофэр, Дэвид С.Стюарт, Жарэд В.Стоун, 
Арлэн М.Тумалиуан, Мартин Ж.Төрви, Ян К.Вэга, 
Пол Б.Виппи, Чад Р.Вилкинсон, Доу Р.Вилсон.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчөөр Стивэн Ж.Ланд, нэгдүгээр 
зөвлөхөөр Ахмад Салийм Корбитт, хоёрдугаар 
зөвлөхөөр Брадли Рэй Вилкокс нарыг дэмжин 
батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөж болно.

Бид бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, 
ерөнхий албан тушаалтнуудыг хэвээр нь батлах 
саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Дахин хэлэхэд, дэвшүүлсэн аль нэгэн саналыг 
дэмжихээс татгалзсан хүмүүсийг гадасны 
ерөнхийлөгчтэйгөө холбогдоно уу хэмээн бид 
урьж байна.

Бид Сүмийн удирдагчдын төлөөх та бүхний 
тууштай итгэл, залбиралд талархаж байна.
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Есүс	Христийн	Хожмын	Үеийн	Гэгээнтнүүдийн	
Сүмийн	Тэргүүн	Зөвлөлд

Хүндэт ах нар аа, 
Сургаал ба Гэрээний 
120-р хэсэг дэх 
илчлэлтээр Тэргүүн 
Зөвлөл, Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулга, 
Тэргүүлэх Бишопын 
Зөвлөлөөс бүрддэг 
Аравны нэгийн 
хуваарилалтын зөвлөл 
нь Сүмийн хөрөнгийн 
зарцуулалтад 
зөвшөөрөл олгодог. 
Сүмийн байгууллагууд 

батлагдсан төсөв, журам, удирдамжийн дагуу 
мөнгөн санг зарцуулдаг.

Мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Сүмийн 
аудит нь Сүмийн бусад бүх алба, байгууллагад 

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

Сүмийн аудитын хийсэн шалгалтад үндэслэн, 
2019 онд Сүмийн бүх хүлээн авсан бодит хандив, 
гаргасан зарлага, эд хөрөнгө нь Сүмээс баталсан 
төсөв, журам, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл 
ажиллагааны дагуу хийгдсэн хэмээн үзэж байна. 
Сүм гишүүддээ төсвийнхөө хүрээнд амьдрах, өр 
тавихаас зайлсхийх, шаардлагатай үед ашиглаж 
болох хадгаламжтай байхыг заадаг тогтсон 
зарчмаа баримталдаг болно.

Хүндэтгэсэн,
Сүмийн	аудитын	алба

Кэвин	Р.Жөргэнсэн
Гүйцэтгэх	захирал

Сүмийн аудитын албаны 
2019 оны тайлан

КÝÂÈÍ Ð.ÆªÐÃÝÍÑÝÍ
Ñ¯ÌÈÉÍ ÀÓÄÈÒÛÍ ÀËÁÀÍÛ Ã¯ÉЦÝÒÃÝÕ ЗÀÕÈÐÀË
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Түүхэн	баримтууд	болон	Мормоны	Номын	
онцгой	гэрчүүд	энэ	номын	ирсэн	нь	үнэхээр	
гайхамшиг	байсныг	гэрчилдэг.

Бошиглогч Иосеф Смит 
Сүмийн ахлагчидтай 
нэгэн үйл явдлын 
үеэр уулзаж байхдаа 
“Мормоны Ном 
болон илчлэлтүүдийг 
авчихвал манай шашин 
яах бол? Бидэнд юу ч 
байхгүй болно”1 хэмээн 
тунхагласан. 

Хүндэт ах, эгч нар аа, 
анхны үзэгдлийн дараа 

Мормоны Ном гайхамшигтайгаар гарч ирсэн 
нь энэ эрин үед Есүс Христийн сайн мэдээний 
илчлэгдэж буй Сэргээлтийн хоёр дахь чухал үе 
шат болсон. Мормоны Ном Бурханы хүүхдүүдээ 
гэсэн хайрын тухай болон Их Эзэн Есүс Христийн 
өөрийгөө үл бодсон, тэнгэрлэг цагаатгах золиосын 
тухай мөн амилсныхаа дараахан нифайчуудын 
дунд хийсэн чухал тохинууллын тухай гэрчилдэг.2 
Энэ нь бас Израилын угсааны үлдэгдэл Түүний 
хожмын үеийн ажлаар дамжуулан нэгдмэл болж, 
мөн тэд мөнхөд хаягдахгүй хэмээн гэрчилдэг.3

Бид энэ хожмын өдрүүдэд судрын энэ ариун ном 
хэрхэн хүрч ирснийг судалснаар бошиглогч Иосеф 
ариун тэнгэр элчээс алтан ялтаснуудыг хүлээн 
авснаас эхлээд “Бурханы хүч болон бэлгээр”4 
орчуулагдаж, хадгалан хамгаалагдаж, Их Эзэний 
мутраар хэвлэгдэх хүртэлх бүхий л ажил хэрэг 
гайхамшиг байсныг ойлгож эхэлдэг.

Мормоны Ном ирсэн нь Иосеф Смитийн тэнгэр 
элч Моронайн гараас алтан ялтаснуудыг хүлээн 
авахаас бүр өмнө эхэлсэн байв. Хуучин цагийн 

бошиглогчид энэ ариун нандин ном бидний 
цаг үед ирнэ хэмээн бошиглож байжээ.5 Исаиа 
нэгэн лацадсан номын талаар ярьсан бөгөөд энэ 
номыг гарч ирэх үед хүмүүс Бурханы үгэн дээр 
маргалдаж байх болно хэмээн хэлжээ. Энэ нөхцөл 
байдал ноомой нэгний “баяр хөөр Их Эзэнд өсөн 
нэмэгдэж, хүн төрөлхтний үгээгүйчүүд Израилын 
Ариун Нэгэндээ баяс[аж]” байхад Бурхан 
“мэргэдийн нь мэргэн нь мөхөж, ухаантнуудаас 
ухаан ялгах чадвар нь нууцлагд[ах]”6 болгож, 
“Өөрийн ер бусын гайхамшигт, гайхалтай 
зүйлийг” бүтээх орчинг бий болгодог. Езекиел 
Иудейн саваа (Библи), Ефраймын саваа (Мормоны 
Ном) хоёр нь нэг болон ирэх тухай ярьсан. 
Езекиел (Хуучин Гэрээнд), Лихай (Мормоны 
Номд) хоёр хоёул эдгээр нь буруу сургаалуудыг 
үгүйсгэж мөн амар амгаланг тогтоон, 
гэрээнүүдийн мэдлэгт биднийг авчрахад “хамтран 
нэгдэх” 7 болно гэдгийг харуулдаг.

1823 оны 9-р сарын 21-ний орой буюу Анхны 
үзэгдлээс гурван жил хагасын дараа Иосеф 
дээр чин сэтгэлийн залбирлынх нь хариуд 
эртний Америк дахь нифайчуудын хамгийн 
сүүлийн бошиглогч, тэнгэр элч Моронай 
гурвантаа айлчлан ирсэн. Шөнөжин үргэлжилсэн 
айлчлалынхаа үеэр Моронай Иосефт түүгээр 
хийлгэх гайхамшигтай ажил Бурханд байгааг, 
тухайлбал Америк тивийн эртний сүнслэгээр 
нөлөөлөгдсөн бошиглогчдын үгсийг орчуулж, 
дэлхий даяар хэвлүүлэх нэгэн ажил байгааг хэлэв.8 
Маргааш нь Иосеф гэрээсээ холгүйхэн Моронайн 
амьдралынхаа төгсгөлд буюу олон зуун жилийн 
өмнө ялтаснуудыг булж орхисон газарт очив. 
Иосеф тэнд Моронайг дахин харсан бөгөөд тэр 
түүнд хожмоо ялтаснуудыг хүлээн авахын тулд 
өөрийгөө бэлтгэх ёстой хэмээн зааварлажээ.

Дараагийн дөрвөн жилийн хугацаанд жил бүрийн 
9-р сарын 22-нд Иосеф Моронайгаас Их Эзэний 
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хаант улсыг хожмын үед хэрхэн удирдах тухай 
нэмэлт зааврууд хүлээн авдаг байв. Иосефын 
бэлтгэлд Бурханы тэнгэр элч нарын айлчлалууд 
багтаж байсан ба үүгээр энэ эрин үед өрнөх үйл 
явдлуудын сүр жавхлан, алдар суу илчлэгдэж 
байлаа.9

1827 онд түүний Эмма Хэйлтэй гэрлэсэн явдал 
энэ бэлтгэлийнх нь нэг хэсэг болсон юм. Эмма 
амьдралынх нь туршид болон тохинууллынх нь 
үед бошиглогчид туслахад чухал үүрэг гүйцэтгэж 
байв. Үнэндээ 1827 оны 9-р сард Эмма Иосефыг 
ялтаснууд нуусан толгой руу даган явж, тэнгэр 
элч Моронайг Иосефын гарт цэдгийг гардуулан 
өгөх үед түүнийг хүлээж байв. Хэрэв Моронайн 
гарт цэдгүүдийг буцааж өгөх хүртэл тэдгээрийг 
аюулгүй байлгахын тулд бүх чадлаа дайчлах 
аваас эдгээр нь хадгалагдан үлдэх болно хэмээх 
амлалтыг Иосеф хүлээн авчээ.10

Сайн мэдээн дэх хүндэт хамтрагчид минь, өнөө 
үед олж нээсэн эрт дээр үеийн олдворуудын 
ихэнх нь археологийн малтлагын үеэр, тэр бүү 
хэл барилгын ажлын үеэр санаандгүй байдлаар 
олддог шүү дээ. Тэгвэл Иосеф Смитийг тэнгэр элч 
ялтаснууд руу чиглүүлсэн. Үүний үр дүн нь өөрөө 
гайхамшиг байв.

Мормоны Номын орчуулгын үйл явц бас 
гайхамшиг байсан. Энэхүү эртний ариун 
нандин цэдгийг эрдэмтдийн эртний хэл сурч, 
эртний бичвэр орчуулдаг уламжлалт аргаар 
“орчуулаагүй” байв. Бид энэ үйл явцыг хэлний 
мэдлэгтэй хүн “орчуулсан” гэж биш, харин Их 
Эзэнээс хангаж өгсөн хэрэгслүүдийн тусламжтай 
бий болсон “илчлэлт” хэмээн харах ёстой. Иосеф 
Смит Бурханы хүчээр дамжуулан “Би Мормоны 
Номыг Бурханы хүчээр [дүрс бичгээс] орчуулсан. 
Энэхүү мэдлэг дэлхийгээс алга болсон бөгөөд 
боловсролгүй залуу би энэхүү гайхамшгийг 
эзэмшиж, дэлхийн мэргэн ухаан хийгээд арван 
наймдугаар зууны үеийн харанхуй бүдүүлэг 
байдалтай шинэ илчлэлтээр ганцаар тулалдахад 
хүрсэн юм”11 хэмээн тунхагласан. Иосеф Смит 
ялтаснуудыг гайхамшигтай богино хугацаанд 
орчуулсныг авч үзвэл, тэдгээрийг орчуулахад Их 
Эзэн тусалсан нь тодорхой харагддаг.12

Иосефын бичээчид Мормоны Номын орчуулга 
дээр ажиллаж байхад нь илэрхий харагддаг байсан 

Бурханы хүчний талаар гэрчилсэн байдаг. Оливер 
Каудери нэгэн удаа “тэнгэрийн нөлөөгөөр дуудан 
өгүүлэх дуу хоолойн доор, зүрх сэтгэлийн дээд 
баяр талархлыг мэдрэн суусан энэ өдрүүд хэзээ 
ч мартагдах аргагүй юм! Би өдөр бүр түүнийг 
‘Мормоны Номыг’ … орчуулж байхад амнаас 
нь гарсан болгоныг тасралтгүй, үргэлжлүүлэн 
бичсээр байлаа”13 гэж хэлжээ.

Иосефыг 1827 онд ялтаснуудыг олж авсан мөчөөс 
эхлэн тэдгээрийг хулгайлах оролдлогууд гарсаар 
байсан гэж түүхэн эх сурвалжуудад тэмдэглэсэн 
байдаг. Тэрээр “[ялтаснуудыг] [түүнээс] авахын 
тулд хамгийн идэвхтэй оролдлогууд хэрэглэгдэж 
байсан” ба “уг зорилгын тулд хүний санаанд орж 
болох бүхий л заль мэх сэдэгдэн хэрэглэгдэж 
байлаа”14 хэмээн тэмдэглэжээ. Эцэст нь Иосеф, 
Эмма хоёр ялтаснуудыг хулгайлахыг завдаж буй 
дээрэмчдээс болон хүмүүсээс зугтан, орчуулгын 
ажлаа үргэлжлүүлэх аюулгүй газар бараадаж, 
Нью-Йоркийн Манчестераас Пеннсильванийн 
Хармони руу нүүхээс өөр аргагүйд хүрсэн 
байв.15 Нэгэн түүхчийн тэмдэглэснээр, “Иосефын 
ялтаснуудыг хамгаалах эхний хүнд үе шат ийнхүү 
дууссан юм. … Цэдгүүд аюулгүй хадгалагдаж, 
тэдгээрийг хадгалахын тулд хичээж чармайсны 
үр дүнд Иосеф хожим өөрт нь тус болох, Бурханы 
болон хүний арга замуудын талаар олон зүйлийг 
мэдэж авсан нь лавтай.16

Иосеф Мормоны Номыг орчуулж байхдаа, Их 
Эзэн ялтаснуудыг харах гэрчүүдийг сонгоно 
гэдгийг мэдэж авчээ.17 Энэ бол “хоёр юм уу гурван 
гэрчийн амаар хэрэг нь бүрэн нотлогдох болно”18 
хэмээн Их Эзэний Өөрийнх нь хэлж, тогтоосон 
зүйл байв. Оливер Каудери, Давид Витмер, 
Мартин Харрис гурав бол энэ эринд Бурханы 
гайхамшигт ажлыг бүтээн байгуулахад оролцсон 
анхны хамтрагчид байсан бөгөөд дэлхийд 
Мормоны Номын тухай онцгой гэрчлэлийг 
хуваалцахаар дуудагдсан анхны гэрчүүд байв. 
Тэд Их Эзэний дэргэдээс ирсэн тэнгэр элч эртний 
цэдгүүдийг тэдэнд үзүүлэхэд ялтаснууд дээр 
сийлсэн сийлбэрүүдийг харснаа гэрчилсэн. Тэд 
бас уг эртний цэдэг Бурханы бэлэг болоод хүчээр 
орчуулагдсаныг тунхаглах Бурханы дуу хоолойг 
тэнгэрээс сонссон гэдгээ гэрчилсэн юм. Дараа 
нь тэд үүний талаар бүх дэлхийд гэрчлэх зарлиг 
хүлээн авав.19
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Их Эзэн өөрсдөө алтан ялтаснуудыг харж мөн 
Мормоны Номын үнэн ба тэнгэрлэг байдлын 
онцгой гэрчүүд болох өөр найман гэрчийг 
гайхамшигтайгаар дууджээ. Тэд ялтаснуудыг 
болон дээр нь сийлсэн сийлбэрүүдийг харж 
мөн сайтар нягталж үзсэнээ гэрчилсэн. Эдгээр 
Мормоны Номын арван нэгэн сонгогдсон гэрч 
зовлон бэрхшээл, хавчлага дарамт, төрөл бүрийн 
хүнд нөхцөлд байхдаа, тэр бүү хэл зарим нь 
хожим итгэлээ алдсан ч ялтаснуудыг харж байснаа 
хэзээ ч үгүйсгэж байгаагүй юм. Ийнхүү Иосеф 
Смит Моронайн айлчлалын талаар болон алтан 
ялтаснуудын тухай мэддэг цор ганц хүн байхаа 
больсон билээ.

Хүүгээ гэрчүүдэд ялтаснуудыг үзүүлсний дараа 
гэртээ баяр хөөрөөр бялхан ирсэн хэмээн Люси 
Мак Смит тэмдэглэсэн байдаг. Иосеф эцэг 
эхдээ “Үүрч явахад хэт хүнд байсан ачаанаасаа 
чөлөөлөгдсөн мэт санагдаж байна. Энэ нь миний 
бодгалийг баясгаж, би дэлхийд ганцаараа биш 
боллоо”20 хэмээн тайлбарлажээ.

Иосеф Смит Мормоны Номыг орчуулж дуусаад, 
хэвлүүлэх болоход маш их эсэргүүцэлтэй тулгарч 
байв. Мартин Харрисыг агуу итгэл, золиос 
гаргаж, хэвлэлийн зардалд эдлэнгээ барьцаалан 
зээл авсны дараа л Иосеф Нью-Йоркийн Палмира 
дахь Эгберт Б.Грандин хэмээх хэвлэгчийг ятгах 
боломжтой болжээ. Мормоны Ном хэвлэгдсэний 
дараа ч үргэлжилсээр байсан эсэргүүцлээс болоод 
Мартин Харрис хэвлэлийн зардлыг төлөхийн тулд 
фермийнхээ 151 акр (0.6 квм) газрыг заржээ. Их 
Эзэн Иосеф Смитэд өгсөн илчлэлтээр дамжуулан 
Мартин Харрист эд хөрөнгөндөө хоргодолгүйгээр, 
“үнэнийг болон Бурханы үгийг агуулж”21 
буй номын хэвлэлийн зардлыг төлөх талаар 
зааварлажээ. 1830 оны 3-р сард Мормоны Номын 
эхний 5 000 хувь хэвлэгдэж байсан бол өнөөдөр 
зуу гаруй хэл дээр 180 сая гаруй хувь хэвлэгдээд 
байна.

Түүхэн баримтууд болон Мормоны Номын онцгой 
гэрчүүд энэ номын ирсэн нь үнэхээр гайхамшиг 
байсныг гэрчилдэг. Гэвч энэ номын хүч зөвхөн 
гайхамшигт түүхэнд бус, харин минийхээс гадна 
тоо томшгүй олон хүний амьдралыг өөрчилсөн 
үүний хүчирхэг, зүйрлэшгүй захиаст суурилдаг.

Би семинарын залуу суралцагч байхдаа анх 
удаа Мормоны Номыг бүтнээр нь уншиж үзсэн. 
Багш нарынхаа санал болгосноор би удиртгал 
хуудаснаас эхэлж уншиж эхэлсэн юм. Мормоны 
Номын эхний хэдэн хуудсанд байдаг дараах 
амлалт одоо ч оюун санаанд маань тодхон 
сонсддог. “Зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодоод, 
энэ ном үнэн үү гэдгийг Бурханаас Христийн 
нэрээр [итгэлтэйгээр] асуу. Энэ замыг сонгосон 
… хүмүүс энэхүү ном үнэн бөгөөд бурханлаг 
чанартай гэсэн гэрчлэлийг Ариун Сүнсний хүчээр 
олж авах болно.”22

Би семинарын долоо хоног тутмын даалгавраа 
гүйцэтгэхдээ энэ амлалтыг санаж, үүний үнэний 
талаар илүү ихийг мэдэх чин хүсэлтэйгээр 
залбирч, Мормоны Номыг бага багаар судалдаг 
байсан. Алма хүмүүстээ Бурханы үгийг номлож 
байхдаа түүний дүрсэлсэн шиг нэгэн дулаахан 
мэдрэмж аажмаар бодгалд минь өсөж эхлэн, 
зүрх сэтгэлийг минь дүүргэж, ойлголтыг маань 
гэгээрүүлж мөн илүү баяр баясгалантай болгож 
байсан нь өчигдөрхөн мэт санагдаж байна.23 Энэ 
мэдрэмж яваандаа зүрх сэтгэлд минь үндэс болсон 
мэдлэг болж хувирсан бөгөөд энэхүү ариун 
нандин номд агуулагдсан сургаал, чухал үйл 
явдлуудын гэрчлэлийн минь суурь болсон юм.

Эдгээр болон бусад үнэлж баршгүй хувийн 
туршлагаар дамжуулан Мормоны Ном үнэхээр 
Есүс Христэд итгэх итгэл болон Түүний сайн 
мэдээний сургаалтай холбоотой гэрчлэлийг минь 
батлах булангийн чулуу болсон юм. Мөн энэ нь 
Христийн тэнгэрлэг цагаатгах золиосын талаар 
надад гэрчилдэг багануудын нэг болсон билээ. 
Энэ нь итгэл сулруулж, дайсны бидний оюун 
санаанд шингээх гэж оролддог итгэлгүй байдлаас 
амьдралын минь туршид хамгаалах бамбай болж, 
надад Аврагчийн талаарх гэрчлэлээ дэлхийд 
зоригтой тунхаглах эр зориг өгсөн.

Хүндэт найзууд минь, Мормоны Номын талаарх 
гэрчлэл маань миний зүрх сэтгэлд шат шатаар24 
гайхамшиг болон ирсэн билээ. Өнөөдрийг хүртэл 
энэ ер бусын судрын номд агуулагдах Бурханы 
үгийг илүү сайн ойлгохоор чин сэтгэлээсээ 
эрэлхийлэх тусам энэ гэрчлэл маань улам бүр өсөн 
нэмэгдсээр байна.
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Миний дуу хоолойг сонсох бүгдэд хандаж хэлэхэд, 
би та нарыг өөрийн тань амьдралд Мормоны 
Ном гайхалтай байдлаар хүрч ирсний нэгэн хэсэг 
болоосой гэж урьж байна. Та энэ номын үгсийг 
залбирч, тогтмол судалснаар үүний амлалтуудыг 
болон баялаг адислалуудыг амьдралдаа хүртэж 
чадна гэдгийг би та нарт амлаж байна. Энэ номын 
хуудсууд дээр байдаг амлалтуудыг би дахин 
батлан хэлж байна: “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 
нигүүлсэнгүйгээр “үүний үнэнийг Ариун Сүнсний 
хүчээр та нарт мэдүүлэх болно.”25 Тэрээр надад 
болон дэлхий дээрх олон хүнд хариулсантай 
адил хувийн арга замаар та нарт хариулах болно” 
гэдгийг би та нарт баталж байна. Иосеф Смитийн 
туршлагууд түүний хувьд, тэрчлэн анхны 
гэрчүүдийн хувьд мөн энэ ариун номын бүрэн 
байдал, найдвартай байдлын талаар гэрчлэлтэй 
болохыг хүссэн хэн бүхэнд гайхамшигт, ариун 
нандин байсны адил та нарын туршлага ч тийм 
байх болно.

Би Мормоны Ном нь үнэхээр Бурханы үг гэдгийг 
гэрчилж байна. Энэ ариун нандин цэдэг нь сайн 
мэдээний сургаалуудыг тунхаглаж, авралын 
төлөвлөгөөг тоймлон, хүмүүнийг энэ амьдралд 
амар амгаланг, ирэх амьдралд мөнх авралыг 
олохын тулд юу хийх ёстойг тэдэнд хэлж өгсөн”26 
гэдгийг би гэрчилж байна. Мормоны Ном бол 
өнөө үед Израилын цугларалтыг улируулан 
тохиолгож мөн хүмүүст Бурханы Хүү, Есүс 
Христийг таньж эхлэхэд туслах Бурханы зэмсэг 
гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхан амьд, Тэр 
бидэнд хайртай, Түүний Хүү, Есүс Христ бол 
дэлхийн Аврагч, манай шашны булангийн чулуу 
гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бүгдийг би бидний 
Гэтэлгэгч, бидний Багш, бидний Их Эзэн Есүс 
Христийн нэрээр хэллээ, амен. 
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Бид	хүнд	бэрх	зүйлсийг	хийж	чадах	бөгөөд	хэцүү	
зүйлс	хийхэд	нь	бусдад	тусалж	чадна.	Учир	нь	
бид	хэнд	итгэснээ	мэднэ.

Ахлагч Соарэс, таны 
Мормоны Номын 
талаарх хүчирхэг 
бөгөөд сүнсээр 
өдөөгдсөн, бошиглол 
бүхий гэрчлэлд 
талархаж байна. Саяхан 
надад Мормоны Номын 
анхны гар бичмэлийг 
барьж үзэх онцгой 
боломж тохиосон юм. 
Нифайн зоригт үгс энэ 
эрин үед анх удаа энэ 

хуудсанд бичигдсэн нь “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”1 
гэсэн үгс байв.

Би энэ хуудсыг барьж байхдаа Мормоны Номыг 
“Бурханы бэлэг болон хүчээр”2 орчуулсан 23 
настай Иосеф Смитэд баярлах гүн гүнзгий 
талархлаар дүүрч байлаа. Түүнчлэн Лебенээс 
гуулин ялтаснуудыг олж авах маш хүнд 
даалгаврыг гүйцэтгэх болсон залуу Нифайн үгсэд 
талархах сэтгэл төрж байв.

Нифай үргэлжлүүлэн Их Эзэнд төвлөрсөөр байвал 
Их Эзэний түүнд зарлигласныг биелүүлэхэд 
амжилттай байна гэдгийг мэдэж байсан. Тэрээр 
уруу таталт, бие махбодын зовлон, тэр бүү хэл 
өөрийн ойрын гэр бүлийн зарим гишүүний 
урвалтаас болж зовсон хэдий ч амьдралынхаа 
туршид Аврагч дээр төвлөрч үлдсэн юм.

Нифай хэнд итгэснээ мэдэж байсан.3 “Ай 
золгүй хүн юм би!” гэж халагласныхаа дараахан 
Нифай “Тийм ээ зүрх минь маханбодынхоо 
учир харуусч,”4 “Миний Бурхан миний дэмжлэг 
байсан; тэрээр аглаг буйд дахь зовлонгуудын минь 
дундуур намайг удирдсан; мөн тэрээр гүн далай 
дээр намайг хамгаалсан билээ”5 хэмээн хэлсэн.

Бид Христийн дагагчдын хувьд амьдралдаа 
бэрхшээл, сорилтоос ангид байна гэж үгүй 
билээ. Бид ихэвчлэн ганцаараа зүтгээд давшгүй, 
магадгүй боломжгүй мэт санагдах хэцүү зүйлсийг 
хийх шаардлагатай тулгардаг. Аврагчийн “Над руу 
ир”6 гэсэн урилгыг хүлээн авах үед Тэрээр Нифай, 
Иосеф хоёрт үйлдсэн шиг бидэнд хэрэгцээтэй 
дэмжлэг, тайтгарал, амар амгаланг өгдөг. Хамгийн 
гүнзгий сорилтуудад ч гэсэн бид Түүнд найдаж, 
хүслийг нь хүлээн авснаар Түүний хайрын 
дулаахан тэврэлтийг мэдэрч чадна. “Христ баяр 
баясгалан”7 учир бид Түүний үнэнч шавь нартаа 
зориулсан баяр баясгаланг мэдрэх боломжтой.

Христэд ирж, хожмын үеийн гэгээнтний 
ёсоор амьдрах нь
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2014 онд бүрэн цагийн номлолд үйлчилж байх 
үед маань манай гэр бүлд нэгэн гэнэтийн зүйл 
тохиосон юм. Отгон хүү минь дугуйт тавцангаар 
эгц толгодоос доош уруудаж байхдаа унаж, 
тархиндаа амь насанд аюултай гэмтэл авсан. 
Түүний биеийн байдал дордоход эмнэлгийн 
ажилтнууд түүнд яаралтай мэс засал хийв.

Бид гэр бүлээрээ эмнэлгийн өөр нэг хоосон 
өрөөний шалан дээр өвдөг сөгдөн, зүрх сэтгэлээ 
Бурханд юүлж билээ. Төөрөгдөлд автсан, хүнд 
бэрх энэ мөчид бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хайр, 
амар амгалангаар дүүргэгдсэн юм.

Бид ирээдүйд юу болох эсвэл хүүгээ амьдаар нь 
дахиж харах эсэхээ мэдэхгүй байлаа. Бид түүний 
амьдрал Бурханы мутарт байгааг мөн мөнхийн 
талаас нь харвал түүний болон бидний сайн 
сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа ажиллах болно 
гэдгийг тодорхой мэдэж байсан. Ариун Сүнсний 
бэлгээр дамжуулан бид ямар ч үр дүнг хүлээн 
зөвшөөрөхөд бүрэн бэлтгэгдсэн байв.

Энэ нь амаргүй байлаа. Энэ ослын улмаас бид 
400 гаруй бүрэн цагийн номлогчийг тэргүүлж 
байхдаа хоёр сарыг эмнэлэгт өнгөрөөсөн. Хүүд 
маань ой санамжаа алдах ноцтой зүйл тохиов. 
Тэр эдгэрэхийн тулд урт бөгөөд хүнд хэцүү бие 
бялдар, хэл ярианы болон нарийн мэргэжлийн 
эмчилгээ хийлгэсэн юм. Бэрхшээл тохиолдож 
байсан ч цаг хугацаа өнгөрөх тусам бид 
гайхамшгуудын гэрч болсоор байлаа.

Бидэнд тохиож байгаа сорилт бүр хүссэн үр дүнг 
маань авч ирдэггүй гэдгийг бид тодорхой ойлгож 
мэдсэн. Гэхдээ Христэд төвлөрч үлдэх юм бол 
Бурханы гайхамшгуудыг Түүний цагт Түүний 
замаар мэдэрч, харах болно.

Одоогийн нөхцөл байдал маань сайнаар төгсөх 
ямар ч арга зам олж харахгүй үе тохиож, магадгүй 
бид Нифай шиг “Зүрх минь маханбодынхоо учир 
харуусч”8 байна гэж хэлэх үе гарна. Цорын ганц 
найдвар маань Есүс Христ байх тийм үе бидэнд 
тохиолдож болох юм. Түүнд итгэж, найдах гэдэг 
ямар их адислал гээч. Христ Өөрийн амлалтыг 
үргэлж биелүүлдэг. Түүнд ирэх бүгдэд Түүний 
амралт амлагдсан.9

Бидний удирдагчид бид бүгдийг Аврагч Есүс 
Христ дээр төвлөрч, найдсанаар ирэх амар 
амгалан, тайтгарлыг мэдрээсэй хэмээн гүнээ 
хүсдэг.

Бидний амьд бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон сүүлийн чуулган дээр бидэнд: “Бид 
бүхний дэлхийнхэнд өгч буй захиас энгийн 
бөгөөд чин сэтгэлийнх билээ. Бидний захиас бол 
хөшигний хоёр талд байгаа Бурханы бүх хүүхдийг 
Аврагчдаа ирж, ариун сүмийн адислалыг хүлээн 
авч, үүрдийн аз жаргалыг мэдэрч, мөнх амьдралыг 
хүлээн авах эрхтэй болоход урих явдал юм”10 
хэмээн заасан.

“Христэд ирэгтүн” гэх энэ урилга хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдэд зориулсан тодорхой утга 
санааг агуулж байгаа.11 Бид Аврагчийн Сүмийн 
гишүүдийн хувьд Түүнтэй гэрээ байгуулж мөн 
оюун санааны хувьд Түүний төрсөн хөвгүүд, охид 
болсон.12 Бидэнд бусдыг Их Эзэнд ирэхэд урих 
ажилд Түүнтэй хамт хөдөлмөрлөх боломж мөн 
өгөгдсөн.

Бид Христтэй хамт хөдөлмөрлөж байхдаа 
өөрсдийнхөө гэр дотор илүү гүн гүнзгий 
чармайж төвлөрөх хэрэгтэй. Гэр бүлийн гишүүд, 
дотнын найзуудад маань бэрхшээл тохиолдох 
үе гарна. Дэлхийн дуу хоолой, магадгүй тэдний 
өөрсдийнх нь хүсэл үнэнд эргэлзэхэд хүргэж 
болно. Аврагчийн болон бидний хайрыг мэдрэхэд 
нь тэдэнд туслахын тулд бид чадах бүхнээ хийх 
хэрэгтэй. “Бие биендээ хайртай байваас та нарыг 
Миний шавь гэдгийг үүгээр чинь бүгд мэдэх 
болно” 13 гэдгийг заадаг бидний дуртай дуу “Бие 
биенээ хайрлаач” гэх дууны үг болсон миний 
дуртай судрын шүлэг санаанд минь орж байна.

Үнэнд эргэлзэгчдийг хайрлах үед маань хэрэв 
бид үргэлжлүүлэн сайн мэдээний бүрэн байдлаар 
амьдарч, үүний үнэнийг заавал өөрсдийн 
хайрладаг тэдгээр хүнээс урваж буй хэрэг юм гэж 
бүхий л аз жаргалын дайснууд биднийг ятгахыг 
хичээж болзошгүй юм.

Бусдыг Христэд ирэхэд эсвэл тэднийг эргэн 
ирэхэд нөлөөлөх бидний чадавх гэрээний зам 
дээр үлдэхийн тулд өөрсдийн хувийн үүргийг 
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хэр биелүүлж байгаагаар үзүүлэх бидний үлгэр 
жишээнээс ихээхэн хамаарна.

Хэрэв хайртай хүмүүсээ аврах нь бидний үнэн 
хүсэл юм бол бид Христийн Сүм, Түүний 
сайн мэдээний бүрэн байдлыг хүлээн авснаар 
Аврагчтай хамт баттай үлдэх ёстой.

Нифайн түүх рүү эргэн очвол, бид Нифайн 
Их Эзэнд найдах найдварт эцэг эхийнх нь Их 
Эзэнд найдах найдвар, гэрээгээ сахих үлгэр 
жишээ нөлөөлснийг олж мэднэ. Энэ нь Лихайн 
амьдралын модны үзэгдэлд гайхалтай тод 
томруун дүрслэгдсэн байдаг. Лихай модны дур 
булаам, сайхан жимснээс хүртсэнийхээ дараа 
“гэр бүлийнхнээ олж болзошгүй хэмээн эргэн 
тойрон хараа бэлчээв.”14 Тэр Сариа, Сэм, Нифай 
нарыг харав; “мөн тэд хааш одвол зохихыг 
мэдэхгүй зогсож байсан болой.”15 Лихай цааш 
үргэлжлүүлэн, “Би тэднийг даллав; мөн түүнчлэн 
би тэдэнд хандан өндөр дуугаар тэднийг надад 
ирж, жимснээс хүртвэл зохино”16 хэмээн 
хэлсэн. Лихай амьдралын модыг орхин яваагүйг 
анзаараарай. Их Эзэнтэй сүнслэгээр үлдэхийн 
зэрэгцээ тэрээр өөрийн гэр бүлийг жимснээс 
хүртсэн тэр газартаа ирэхийг урьсан.

Дайсан бидний заримыг Христийн Сүмээс Түүний 
сургаалыг салгах замаар сайн мэдээний баяр 
баясгаланг орхиход уруу татдаг. Тэр биднийг Их 
Эзэний Сүмгүйгээр, зөвхөн өөрсдийн сүнслэг 
байдлаар дамжуулан ганцаараа гэрээний зам дээр 
бат үлдэж болно гэж итгүүлдэг.

Христийн Сүм гэрээт хүүхдүүдэд нь Түүний 
гэрээний зам дээр үлдэхэд туслахын тулд 
сэргээгдсэн юм.

Сургаал ба Гэрээнд “Болгоогтун, энэ бол миний 
сургаал—наманчилж мөн Надад ирэх хэн ч болов, 
мөнхүү тэр нь миний сүм мөн”17 гэж заасныг бид 
уншдаг.

Христийн Сүмээр дамжуулан бид гэгээнтнүүдийн 
нэгдлийн хувьд туршлагад тулгуурлан 
хүчирхэгждэг. Бид Түүний дуу хоолойг Түүний 

бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдээр дамжуулан 
сонсдог. Хамгийн чухал нь, бид Түүний Сүмээр 
дамжуулан ариун нандин ёслолуудад оролцсоноор 
биелэх боломжтой Христийн Цагаатгалын амин 
чухал адислалуудыг хүлээн авдаг.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм Бурханы бүх хүүхдийн тусын тулд энэ 
хожмын үед сэргээгдсэн дэлхий дээрх Их Эзэний 
Сүм юм.

Христэд ирж, хожмын үеийн гэгээнтний ёсоор 
амьдрах үед бид Түүний хайр, баяр баясгалан, 
амар амгалангаар илүү их адислагдах болно 
гэдгийг би гэрчилж байна. Нифайн адил бид хүнд 
бэрх зүйлсийг хийж чадах бөгөөд хэцүү зүйлс 
хийхэд нь бусдад тусалж чадна. Учир нь бид хэнд 
итгэж болохоо мэднэ.18 Христ бол бидний гэрэл, 
амьдрал мөн аврал юм.19 Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Мормоны	Номын	гол	захиас	бол	хүн	
төрөлхтний	аврал,	өргөмжлөл	дэх	Есүс	
Христийн	амин	чухал	үүргийн	талаарх	үнэн	
мэдлэгийг	сэргээх	явдал	юм.

2017 оны хаврын 
нэгэн нарлаг өдөр 
Францын Парис ариун 
сүмийн нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг маш 
сайхан явагдаж байх 
үеэр нэгэн гунигтай 
царайтай эрэгтэй хүн 
тайлбарлагч хөтөч 
дээр хүрч иржээ. 
Тэрээр ариун сүмийн 
хажууханд амьдардаг 
бөгөөд энэ барилга 

баригдахыг идэвхтэй эсэргүүцэж байснаа хүлээв. 
Тэрээр нэг өдөр байрныхаа цонхоор гадагш 
ширтэж суутал том өргөгч цамхаг тэнгэрээс 
Есүсийн хөшөөг доошлуулан, ариун сүмийн 
талбайд зөөлхөн тавихыг олж харснаа хэлжээ. Энэ 
явдал манай Сүмд хандах тэр хүний мэдрэмжийг 
бүрэн өөрчилсөн гэж тэр хэлэв. Тэр биднийг Есүс 
Христийн шавь нар гэдгийг ухаараад, учруулсан 
байж болох гэм хорынхоо төлөө уучлал гуйсан 
юм.

Парис ариун сүмийг болон Сүмийн бусад эзэмшил 
газрыг чимэглэх Христ хэмээх хөшөө Аврагчийг 
хайрлах бидний хайрыг гэрчилдэг. Гантиг чулуун 
хөшөөний анхны хувилбарыг Данийн барималч 
Бэртэл Торвалдсэн 1820 онд буюу Анхны үзэгдэл 
үзэгдсэн онд бүтээжээ. Тухайн цаг үеийн ихэнх 
уран бүтээлч Христийн загалмай дээрх зовлон 
шаналлыг голчлон харуулдаг байсан бол харин уг 
бүтээл эрс ялгаатай байдаг. Торвалдсэны бүтээл нь 
үхлийг ялан дийлж, гараа дэлгэн, хүн бүрийг Өөр 
дээр нь ирэхэд урих амьд Христийг харуулдаг. Бүх 

хүн төрөлхтнийг аврахын тулд эдэлсэн Түүний 
дүрслэхийн аргагүй зовлон шаналлыг гар болон 
хөл дээрх хадаасны ормууд болон хавирган талын 
сорви нь гэрчилдэг.
 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүдийн хувьд бидний энэ хөшөөг 
хайрлах нэг шалтгаан нь Мормоны Номон дахь 
Аврагчийн Америк тивд ирсэн тухай дүрслэл энэ 
хөшөөг санагдуулдагт оршиж байж болох юм.
 

Амьд Христийн 
амьд гэрч

ÁÈØÎП ÆÝÐÀËÄ КÎÑÑÝÉ
ÒÝÐÃ¯¯ËÝÕ ÁÈØÎП
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“Мөн болгоогтун, тэд тэнгэрээс бууж ирж буй 
Хүнийг үзэв; мөн тэрээр цагаан орхимжоор 
хувцаслагдсан байв; мөн тэрээр бууж ирээд мөн 
тэдний дунд зогсов; …

Мөнхүү улиран тохиох дор тэр мутраа урагш 
сунгаад мөн хүмүүст ярьж, өгүүлсэн нь:

Болгоогтун, би бол … Есүс Христ.

… Мөн би Эцэгийн надад өгсөн гашуун аяганаас 
ууж, дэлхийнхний нүглүүдийг өөр дээрээ авснаар 
Эцэгийг алдаршуулсан билээ.”1

Дараа нь Тэрээр эрэгтэй, эмэгтэй хүн болгоныг 
болон хүүхэд бүрийг урагшилж, Түүний хавирган 
талын сорвинд гараа хүргэж, Түүний мутар дахь 
мөн хөлөн дэх хадаасны ормуудыг тэмтэрч үзээд 
Тэр үнэхээр удаан хүлээсэн Мессиа мөн гэдэг 
хувийн гэрчийг хүлээн авахыг хүссэн.2

Энэ гайхамшигт үйл явдал бол Мормоны Номын 
хамгийн оргил хэсэг билээ. Сайн мэдээний бүх 
“сайхан мэдээ” хүн бүрийг Аврагчид ирж, Түүний 
Цагаатгалын адислалуудыг хүлээн авахад урихаар 
“нигүүлслийн мутраа”3 энэрэнгүйгээр сунгах 
Түүний энэ дүр төрхөд агуулагддаг.

Мормоны Номын гол захиас бол хүн төрөлхтний 
аврал, өргөмжлөл дэх Есүс Христийн амин 
чухал үүргийн талаарх үнэн мэдлэгийг сэргээх 
явдал юм. Энэ сэдэв нь удиртгал хуудаснаас 
хамгийн сүүлчийн бүлгийн хамгийн сүүлийн 
үгнээс хүртэл цуурайтдаг. Олон зууны урвалт, 
сүнслэг төөрөгдлөөс болж Христийн Гетсеманид 
мөн Голготад үйлдсэн зүйлсийн гүн утга учир 
алдагдсан эсвэл гуйвуулагдсан билээ. Иосеф 

1 Нифайг орчуулж байхдаа дараах гайхамшигтай 
амлалтыг олж хараад, ямар их баярлаж байсан 
бол? “… Тэр хожмын цэдгүүд [Мормоны Ном], … 
эхний цэдгүүдийн [Библи] үнэнийг тогтоож, мөн 
эднээс авагдан зайлуулагдсан тэдгээр тодорхой 
болоод эрхэм үнэт зүйлсийг мэдүүлэх бөлгөө; 
мөн бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн болон хүмүүст 
Бурханы Хурга бол Мөнхийн Эцэгийн Хүү 
хийгээд дэлхийн Аврагч; мөн бүх хүмүүн түүнд 
ирэх ёстой, эс бөгөөс тэд аврагдаж чадахгүй 
гэдгийг мэдүүлэх болно.”4

Аврагчийн Цагаатгалын талаарх тодорхой болоод 
эрхэм үнэт үнэнүүд Мормоны Номоор дүүрэн 
дуулддаг. Намайг эдгээр үнэнээс хэд хэдийг 
жагсаах үеэр энэ нь таны амьдралыг хэрхэн 
өөрчилсөн эсвэл өөрчилж болохыг эргэцүүлэн 
бодоход би та бүхнийг урьж байна.

1. Есүс Христийн Цагаатгал бол дэлхий дээр 
амьдарч байсан, амьдарч байгаа, ирээдүйд 
амьдрах бүх хүнд өгсөн үнэгүй бэлэг юм.5

2. Христ бидний нүглийн ачааг үүрэхээс гадна 
бидний уй гашуу, сул дорой байдал, зовлон 
шаналал, өвчин гэх мэт мөнх бус амьдралд 
хүнд тохиолдох бүх зүдгүүрийг Өөртөө авсан. 
Бидний төлөө зовоогүй шаналал, өвдөлт, уйтгар 
гуниг гэж Түүнд байхгүй.6

3. Аврагчийн цагаатгах золиос бидэнд бие 
махбодын үхэл зэрэг Адамын уналтын сөрөг 
үр дагаврыг давж гарах боломжийг олгодог. 
Христийн ачаар энэ дэлхий дээр төрсөн 
Бурханы бүх хүүхэд зөв шударга эсэхээсээ 
үл хамааран Амилуулалтын хүчээр7 сүнс 
мөн бие дахин нэгдэж, “үйлүүдийнхээ дагуу 
шүүгдэхээр”8 Түүнд эргэж ирэх болно.

4. Өөрөөр хэлбэл, Аврагчийн Цагаатгалын бүрэн 
адислалуудыг хүлээн авах нь “Христийн 
сургаалаар”10 амьдрах бидний хичээл зүтгэлээс9 
хамаардаг. Лихай зүүдэндээ амьдралын мод 
руу хөтөлдөг “давчуу бөгөөд нарийн замыг”11 
хардаг. Христийн Цагаатгалын гайхалтай 
адислалаар илэрхийлэгддэг Бурханы хайрыг 
төлөөлөх тэр жимс нь “хамгийн үнэт мөн 
хамгийн хүсэл татам … [мөн] Бурханы бүх 
бэлгүүдээс хамгийн агуу нь билээ.”12 Энэ 
жимсэнд хүрэхийн тулд бид Есүс Христэд 
итгэж, наманчилж, “Бурханы үгийг анхааран 
сонсож,”13 чухал ёслолуудыг хүлээн авч, 
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амьдралынхаа төгсгөл хүртэл ариун 
гэрээнүүдээ сахих хэрэгтэй.14

5. Цагаатгалаараа дамжуулан Есүс Христ зөвхөн 
бидний нүглүүдийг угаагаад зогсохгүй, шавь 
нартаа “эгэл хүнээ”15 [орхиж], “шат шатаар”16 
хөгжин дэгжиж, ариун байдлаа нэмэгдүүлж17 
чадах хүчийг бас өгдөг бөгөөд тэгснээр нэгэн 
өдөр тэд Христийн төрхөнд төгс төгөлдөр нэгэн 
болоод,18 Бурхантай дахин амьдрах эрхтэй 
болж,19 тэнгэрийн хаант улсын бүх адислалыг 
өвлөн авах боломжтой болно.20

Мормоны Номд агуулагддаг бас нэгэн 
тайтгаруулагч үнэн бол Их Эзэний Цагаатгалын 
хамрах хүрээ нь хэмжээлшгүй, бүгдэд хүртээлтэй 
зүйл хэдий ч хүн нэг бүрд тохирсон гайхалтай 
хувийн чанартай бөгөөд дотно бэлэг юм.21 Есүс 
нифай үндэстний шавь бүрийг Өөрийн шархан 
дээр хүрч үзэхэд урьсан шиг, хүн нэг бүрийн 
төлөө таныг эсвэл намайг дэлхий дээрх цорын 
ганц хүн юм шиг бидний төлөө үхсэн билээ. 
Тэрээр биднийг Өөр дээр нь ирж, Цагаатгалынхаа 
гайхамшигт адислалуудаас хүртэх урилгыг өгдөг.22

Мормоны Номд гардаг гайхамшигтай эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн жишээнүүдийг авч үзэхэд, 
Христийн Цагаатгалын жинхэнэ мөн чанар бүр ч 
илүү бодитой болдог. Тэдний дунд Инос, Алма, 
Зиезром, Лемонай хаан болон түүний эхнэр мөн 

Хаан Бенжамины 
хүмүүс ордог. Тэдний 
хөрвөлтийн түүх, эрч 
хүчтэй гэрчлэлүүд 
бидний зүрх сэтгэл 
хэрхэн өөрчлөгдөж 
болохын мөн Их 
Эзэний хязгааргүй 
сайн сайхан болон 
нигүүлслээр 
бидний амьдрал 
өөрчлөгдөхийн амьд 
гэрч болдог.23

Бошиглогч Алма 
ард түмнээсээ 
энэхүү хүчтэй 
асуултыг асуусан. 
Тэрээр “Хэрэв та 
нар зүрх сэтгэлийн 

өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрэв та нар 
гэтэлгэх хайрын дууг дуулмаар санагдсан бол, 
би асууя, та нар одоо тийн мэдэрч чадна уу?”24 
гэсэн. Их Эзэний шавийн хувьд, өдөр бүр Түүний 
гэтэлгэх хүч бидэнд хэрэгтэй бөгөөд биднийг 
урамшуулж, өөрчлөх ёстой учраас өнөөдөр энэ 
асуулт тун чухал.

Алмагийн асуултыг ингэж тавьж болох юм. Та 
нар Аврагчийн Цагаатгалын гайхалтай нөлөөг 
амьдралдаа хамгийн сүүлд хэзээ мэдэрсэн бэ? 
Энэ нь танд “хурц мөн гашуун” баяр баясгалан25 
ирж, зүрх сэтгэлд чинь таны нүглүүд уучлагдсан 
гэж гэрчлэхийг мэдрэх үед эсвэл хэцүү зовлон 
зүдгүүр гэнэт үүрэхэд хөнгөхөн болоход юм 
уу таны зүрх сэтгэл зөөлөрч, таныг гомдоосон 
нэгнийг уучилснаа илэрхийлэх үед тохиолддог 
билээ. Эсвэл бусдыг хайрлах, үйлчлэх чадавх 
тань нэмэгдэх бүрд юм уу ариусах үйл явц таныг 
Аврагчийн жишгийн дагуу өөр хүн болгож 
байгааг анзаарах тоолонд тохиолддог.26

Эдгээр явдал нь бодит бөгөөд Есүс Христэд итгэх 
итгэлээр болон Түүний Цагаатгалаар дамжуулан 
амьдрал өөрчлөгддөгийн баталгаа гэдгийг би 
гэрчилж байна. Мормоны Ном энэ ер бусын 
бэлгийн талаарх бидний мэдлэгийг тодорхой 
болгон өргөжүүлдэг. Та бүхэн энэ номыг судалж 
байхдаа таныг Өөр дээрээ ирэхийг урих амьд 
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Христийн дуу хоолойг сонсох болно. Хэрэв та 
тэр урилгыг хүлээн авч, амьдралаа Аврагчийн 
жишгийн дагуу авч явбал Түүний гэтэлгэх нөлөө 
таны амьдралд ирэх болно гэдгийг би амлаж 
байна. Аврагч таныг өдрөөс өдөрт “төгс өдрийг 
хүртэл”27 Ариун Сүнсний хүчээр өөрчлөх болно. 
Та тэгээд Түүний хэлсэнчлэн “миний нүүрийг 
харж, намайг байдгийг мэдэх болно.”28 Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Тэнгэрлэг	Эцэгийн	болон	Есүс	Христийн	агуу	
ихийг,	Тэд	таны	төлөө	юу	хийснийг	өдөр	бүр	
дурсан	санахад	би	таныг	урьж	байна.

Үеийн үед, ялангуяа 
хэцүү бэрх цагийг 
туулах үедээ 
бошиглогчид Бурханы 
агуу ихийг санаж, 
бидэнд хувь хүнийх 
нь хувьд, гэр бүлд 
маань, ард түмнийх 
нь хувьд бидний 
төлөө Түүний хийсэн 
зүйлийг эргэцүүлэхийг 
урамшуулсаар ирсэн 

билээ.1 Энэ удирдамж нь судруудад хааяагүй 
байдаг боловч Мормоны Номд хамгийн их гардаг. 
Мормоны Номын эхний хуудсанд уг номын нэг 
зорилго нь “Их Эзэн тэдний өвөг дээдэст ямар 
агуу зүйлүүдийг хийж өгснийг Израилын угсааны 
үлдэгдэлд үзүүлэх”2 явдал юм гэсэн байдаг. 
Мормоны Номын төгсгөл хэсэгт “Болгоогтун, 
та нар эдгээр зүйлийг уншихдаа … Их Эзэн 
хүмүүний үрсэд хэчнээн нигүүлсэнгүй байсаар 
буйг та нар санан мөн үүнийг зүрх сэтгэлдээ 
тунгаахыг та нарт ухуулъя би”3 гэсэн Моронайн 
гуйлт багтжээ.

Бурханы сайн сайхныг эргэцүүлэн бодох тухай 
бошиглогчдын гуйлтууд хэр олон давтагдаж 
байгаа нь ер бусын юм.4 Тэнгэрлэг Эцэг маань 
биднийг Өөрийнх нь болоод Хайрт Хүүгийнх 
нь сайн сайхныг дурсан санахыг биднээс хүсдэг 
бөгөөд энэ нь Өөрсдийнхөө хүслийг хангахын 
тулд биш, харин тэрхүү дурсамжийн бидэнд 
үзүүлдэг нөлөөний улмаас ийн хүсдэг. Тэдний 
сайхан сэтгэлийг тунгаан бодсоноор бидний 
алсын хараа, ойлголт өсөн нэмэгддэг. Тэдний 

Бурханы сайн сайхан мөн 
агуу ихийг эргэцүүл

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

нинжин сэтгэлийг эргэцүүлснээр бид илүү даруу 
төлөв, залбиралтай, тууштай болдог.

Өгөөмөр, нинжин сэтгэлд талархалтай байх нь 
биднийг хэрхэн өөрчилдгийг нэгэн өвчтөний 
маань сэтгэл хөдөлгөм түүх харуулдаг. Зүрх 
шилжүүлэн суулгах шаардлагатай Томас Нийлсон 
хэмээх гайхалтай эртэй 1987 онд би танилцсан 
юм. Тэр 63 настай байсан бөгөөд Америкийн 
Нэгдсэн Улсын Юта мужийн Логан хотод 
амьдардаг байв. Дэлхийн II дайны үеэр цэргийн 
алба хаасныхаа дараа тэрээр Донна Вилкэстэй 
Ютагийн Логан ариун сүмд гэрлэжээ. Тэр эрч 
хүчтэй бас амжилттай өрлөгчин болсон. Хожим нь 
тэрээр хамгийн том зээ хүү Жонатантайгаа зуны 
амралтаар нь хамт ажиллах их дуртай байсан 
юм. Том өөрийгөө Жонатанаас олж хардаг байсан 
учраас тэр хоёрын хооронд онцгой холбоо үүсжээ.

Зүрхний донор олдохыг хүлээхдээ Том бухимддаг 
байв. Тэр тэвчээр муутай хүн байсан хэдий ч 
тавьсан зорилгодоо шаргуу хөдөлмөр, шийдэмгий 
байдлаараа үргэлж хүрдэг байлаа. Зүрхний 
дутагдалд орж зовж шаналан, амьдрал нь зогсонги 
байдалд орсон байсан Том заримдаа надаас хурдан 
арга хэмжээ авахын тулд юу хийж байгааг минь 
асууж, аль болох эртхэн зүрхний донор олох арга 
замуудыг надад санал болгож, хошигнодог байв.

Нэгэн баяртай боловч эмгэнэлтэй өдөр Томд 
тохирох зүрхний донор олдсон юм. Зүрхний 
хэмжээ, цусны бүлэг нь яг таарч байсан бөгөөд 
уг донор залуухан, дөнгөж 16 настай байв. Тэр 
зүрхний эзэн нь Томын хайрт зээ хүү Жонатан 
байлаа. Тэр өдрийн өглөөгүүр, Жонатан унаж 
байсан машинтайгаа галт тэргэнд дайруулж, амь 
насандаа аюултай гэмтэл авчээ.

Би Том, Донна хоёртой эмнэлэг дээр уулзахад тэд 
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сэтгэлээр унасан байв. Зээ хүүгийнхээ зүрхийг 
суулгуулснаар Томын нас уртасна гэдгийг мэдэж 
байсан тул тэдэнд тохиолдож буй зүйлийг 
төсөөлөхөд бэрх байлаа. Уй гашууд автсан 
Жонатаны эцэг эх буюу охин, хүргэн хоёрынхоо 
санал болгосон тэр зүрхний талаар бодохыг ч 
тэд эхлээд хүсээгүй. Гэсэн хэдий ч Том, Донна 
хоёр Жонатаны тархи үхэжсэнийг мэдсэн ба Томд 
зүрхний донор олдоосой гэсэн залбирлууд нь 
Жонатаныг осолд ороход хүргээгүйг ойлгосон. 
Жонатаны зүрх Томыг яг хэрэгтэй цаг үед нь 
адислах бэлэг байлаа. Тэд энэ эмгэнэлт явдлаас 
гарч болох сайн үр дүнг ойлгож ухааран, саналыг 
хүлээн авсан юм.

Шилжүүлэн суулгах хагалгаа амжилттай болж, 
Том их өөрчлөгдсөн. Энэ өөрчлөлт нь түүний 
эрүүл мэндийг сайжруулж, түүнийг талархалтай 
болгоод зогссонгүй. Тэрээр өглөө бүр Жонатаны 
тухай, охин, хүргэн, өөрийн хүлээн авсан 
бэлэг, тэр бэлэгтэй холбоотой зүйлийн талаар 
эргэцүүлэн боддогоо надад хэлсэн юм. Хэдий 
түүний төрөлхийн алиа хошин, хатуужилтай зан 
чанар нь урьдын адил байсан ч Том илүү төлөв, 
халамжтай, сайхан сэтгэлтэй болсныг би ажиглав.

Зүрх шилжүүлэн суулгуулснаар Томын амьдрал 
13 жилээр уртассан юм. Түүнийг нас барсан тухай 
мэдээнд тэр эдгээр он жилийн ачаар өгөөмөр 
сэтгэл, хайраараа гэр бүлийнхнийхээ болон бусад 
хүний амьдралыг өөрчилсөн хэмээн бичсэн байв. 
Тэрээр өглөг өгдөг буянтан байсан бөгөөд өөдрөг 
үзэл, шийдэмгий байдлаараа үлгэр жишээ болдог 
байсан.

Томын нэгэн адил, бид бүгд өөрсдөдөө өгч 
чадахгүй бэлгүүдийг хүлээн авсан ба тэдгээр нь 
Есүс Христийн цагаатгагч золиосоор дамжин ирэх 
гэтэлгэл зэрэг Тэнгэрлэг Эцэгээс болон Түүний 
Хайрт Хүүгээс ирсэн бэлэг юм.5 Бид энэ дэлхий 
дээр амьдралыг хүлээн авсан. Хэрэв бид сонгох 
юм бол Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын ачаар 
ирэх амьдралд бие махбодтой байж, үүрдийн 
аврал, өргөмжлөлийг хүлээн авах болно.

Бид эдгээр бэлгийг ашиглаж, ач тусыг нь хүртэж, 
бүр бодох болгондоо эдгээрийг бэлэглэгчийн 
золиос, өгөөмөр, нинжин сэтгэлийг нь 
эргэцүүлэх хэрэгтэй. Тэдгээрийг бэлэглэгчдэд 

бишрэл хүндэтгэлтэй хандах нь биднийг зөвхөн 
талархалтай болгоод зогсохгүй, өгсөн бэлгүүдийг 
эргэцүүлэн бодох нь биднийг өөрчилж чадна, 
өөрчлөх ч ёстой.

Залуу Алмад тийм гайхамшигтай өөрчлөлт гарсан 
юм. Алма “Бурханыг эсэргүүцэн явах зуур”6 
тэнгэр элч үзэгджээ. “Аянгын дуу хоолойгоор,”7 
тэнгэр элч Алмаг Сүмийг хавчиж, “хүмүүсийн 
зүрх сэтгэлийг хулгайл[ж]”8 байгааг нь зэмлэв. 
Тэнгэр элч “Явагтун, … эцэг өвгөд тань 
боолчлолд байсныг санагтун; мөн тэдний төлөө 
[Бурхан] ямар агуу зүйлүүдийг хийснийг сана”9 
гэсэн анхааруулгыг сүүлд нь нэмж хэлжээ. Бүхий 
л хэлж болох сэрэмжлүүлгээс, тэнгэр элч үүнийг л 
онцлон хэлсэн.

Алма наманчилж, мөн дурсан санасан. Хожим 
нь Алма тэнгэр элчийн анхааруулгыг өөрийн 
хүү Хиламандаа хуваалцсан юм. Алма, “Эцэг 
өвгөдийнхөө боолчлолыг санахдаа миний 
хийснийг чамайг хийгээсэй хэмээнэ би, учир нь 
тэд дарангуйлалд байлаа, мөн Абрахамын … , 
мөн Исаакийн … , мөн Иаковын Бурханаас өөр 
хэн ч тэднийг чөлөөлж чадахгүй байв; мөн тэрээр 
тэднийг зовлонгуудаас нь лавтайяа чөлөөлсөн 
бөлгөө”10 хэмээн зөвлөөд, “Би түүнд найдлага 
тавьдаг”11 гэж энгийнээр хэлсэн. Бид боолчлолоос 
чөлөөлөгдсөнөө, “зүйл бүрийн зүдгүүр хийгээд 
бэрхшээлүүдийн” үедээ дэмжигдсэнээ дурсан 
санаснаар Бурханыг болон Түүний амлалт баттай 
болохыг мэддэг болно гэдгийг Алма ойлгосон 
билээ.12

Алмад тохиолдсонтой адил сэтгэл хөдөлгөм 
явдал бидний цөөнд нь тохиолддог ч бид адилхан 
гүн гүнзгий өөрчлөлтийг мэдэрч чадна. Аврагч 
эртнээс амлалт өгсөн:

“Тэгээд Би та нарт шинэ зүрхийг өгч, та нарын 
дотор шинэ сүнсийг өгнө. Би … чулуун зүрхийг 
зайлуулж, та нарт махан зүрхийг өгнө.

Би сүнсээ та нарын дотор оруул[на]. …

… Та нар ард түмэн минь болж, Би Бурхан чинь 
болно”13 хэмээн амласан.

Амилсан Аврагч энэ өөрчлөлт хэрхэн эхэлдгийг 



50

нифайчуудад хэлж, Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөөний гол хэсгийг ийн тодорхойлжээ:

“Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын тулд, 
би загалмай дээр өргөгдсөний дараа, би бүх 
хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд … Эцэг 
минь намайг илгээсэн бөлгөө;

Мөн энэ шалтгааны учир би өргөгдөв; тиймийн 
тул, … Эцэгийн хүчний дагуу би бүх хүмүүнийг 
өөртөө татах болно.”14

Аврагчид татагдахад танд юу хангалттай вэ? 
Есүс Христ Эцэгийн таалалд захирагдаж, үхлийг 
ялан дийлж, Өөр дээрээ таны гэм нүгэл, алдсыг 
авч, таны төлөө өмгөөлөл хийхээр Эцэгээс хүчийг 
хүлээн авч, төгс гэтэлгэлийг хийснийг бодож үз.15 
Энэ бүхэн таныг Түүнд татагдахад хангалттай 
биш гэж үү? Надад бол хангалттай. Есүс Христ 
“[таныг, намайг] эдгээж, өршөөн, цэвэршүүлж 
бас хүчирхэгжүүлэн, ариусгахыг хүсэж, найдаж, 
мутраа дэлгэн зогсдог.”16

Эдгээр үнэн бидэнд шинэ зүрх өгч, Тэнгэрлэг 
Эцэгээ болон Есүс Христийг дагахыг сонгоход 
хүргэдэг байх ёстой. Гэсэн хэдий ч шинэ 
зүрхтнүүд хүртэл “хайрт Бурханаа орхимтгой, 
холдон явамтгай”17 байх нь бий. Энэ хандлагын 
эсрэг тэмцэхийн тулд бид хүлээн авсан бэлгүүдээ 
болон тэдгээртэй холбоотой зүйлсийн талаар өдөр 
бүр эргэцүүлэн бодох хэрэгтэй. Хаан Бенжамин, 
“Бурханы агуу ихийг, … мөн түүний сайн сайхан 
хийгээд … та нарт хандсан тэсвэрийг нь та нар 
үргэлж дурсан санаасай хэмээнэ би”18 хэмээн 
зөвлөсөн. Хэрвээ бид тэгэх аваас бид тэнгэрийн 
гайхамшигт адислалыг авч чадах болно.

Бурханы сайн сайхан, нигүүлслийг эргэцүүлэх 
нь бидэнд сүнслэг байдлын хувьд улам сайн 
мэдрэмжтэй болоход тусалдаг. Үүний үр дүнд, 
сүнсний өндөр мэдрэмтгий байдал нь бидэнд 
Ариун Сүнсний хүчээр бүх зүйлийн үнэнийг 
мэдэх боломж олгодог юм.19 Үүнд Мормоны 
Номын үнэн зөв байдлын талаарх гэрчлэл, 
Есүс бол Христ, бидний хувийн Аврагч бөгөөд 
Гэтэлгэгч гэдгийг мэддэг байх, Түүний сайн мэдээ 
хожмын энэ өдрүүдэд дахин сэргээгдсэн гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрөх нь багтдаг.20

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Есүс Христийн 

агуу ихийг, Тэд бидний төлөө юу хийснийг 
дурсан санахдаа, Жонатаны зүрхийг Том 
чухалчлан үзсэний адил Тэдэнд мөн хийсэн 
зүйлсэд нь талархалтай хандах болно. Том 
амьдралыг нь уртасгасан тэрхүү эмгэнэлт 
явдлыг баяр хөөр, бишрэл хүндэтгэлтэйгээр 
өдөр бүр дурсан санадаг байсан. Бид аврагдаж, 
өргөмжлөгдөнө гэдгээ мэдээд, асар их баярлахдаа 
аврал болон өргөмжлөл нь агуу их үнэ цэнээр 
боломжтой болсон гэдгийг мартаж болохгүй.21 
Есүс Христгүйгээр бид мөхнө, харин Түүгээр 
дамжуулан бид Тэнгэрлэг Эцэгийн өгөх 
хамгийн агуу бэлгийг хүлээн авч чадна гэдгийг 
ухаарч, бишрэлтэйгээр баяртай байж чадна.22 
Чухамдаа энэ бишрэл хүндэтгэл нь бидэнд “энэ 
дэлхийд мөнх амьдралын” амлалтыг, мөн ирэх 
дэлхийд “бүр үхэшгүй байдлын алдар сууд мөнх 
амьдралыг …” эцэст нь хүлээн авах боломжийг 
өгдөг.23

Бид Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын сайн 
сайхныг эргэцүүлэн бодоход Тэдэнд итгэх итгэл 
найдвар маань өсөн нэмэгддэг. Бид Бурхан бол 
бидний Эцэг бөгөөд бид Түүний хүүхдүүд гэдгээ 
мэддэг учраас залбирлууд маань өөрчлөгддөг. 
Бид Түүний тааллыг өөрчлөхийг биш, харин 
өөрсдийн хүслийг Түүнийхэд нийцүүлж, Түүний 
өгөхийг хүсэж буй, биднийг гуйсан тохиолдолд 
өгөгддөг адислалуудыг авахыг эрэлхийлдэг.24 
Бид илүү даруу, илүү ариун, илүү тууштай байж, 
Христтэй улам адилхан болохыг эрмэлздэг.25 
Эдгээр өөрчлөлт нь биднийг нэмэлт тэнгэрлэг 
адислалуудад тэнцэхүйц болгодог.

Сайн зүйл бүхэн Есүс Христээс ирдэг гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрснөөр бид өөрсдийн итгэл 
үнэмшлийг бусдад илүү үр дүнтэй ойлгуулна.26 
Бид биелэх боломжгүй мэт даалгавар, нөхцөл 
байдалтай тулгарахдаа зоригтой байх болно.27 
Аврагчийг дагахаар хийсэн гэрээнүүдээ сахих 
шийдвэрээ бид бататгана.28 Бид Бурханы хайраар 
дүүргэгдэж, тусламж хэрэгтэй хүмүүст шүүж, 
шүүмжлэхгүйгээр туслахыг хүсэж, хүүхдүүдээ 
хайрлан, тэднийг зөв шударга байдалд өсгөн 
хүмүүжүүлж, нүглүүдийнхээ ангижралыг 
хадгалж, үргэлж баярлаж баясна.29 Эдгээр нь 
Бурханы сайн сайхныг болон нигүүлслийг дурсан 
санасны гайхалтай үр жимс билээ.
Харин эсрэгээрээ, Аврагч анхааруулахдаа 
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“Мөн бүх зүйл дээр Түүний гарыг хүлээн 
зөвшөөрдөггүй, … тэднээс бусад хүмүүн ямар ч 
зүйлээр Бурханд гэм бурууг үйлддэггүй, эсвээс 
хэний ч эсрэг түүний уур хилэн дүрэлздэггүй”30 
гэсэн. Бид Бурханыг мартахад Тэр гомддоггүй, 
харин маш сэтгэл дундуур байдаг гэж би боддог. 
Бид Түүнийг болон Түүний сайн сайхныг дурсан 
санаснаар Түүнд ойртон очих боломжоо алддаг 
гэдгийг Тэр мэддэг. Улмаар бид Түүнийг бидэнд 
ойр байх боломжгүй болгож, Түүний амласан 
тодорхой адислалуудыг алддаг.31

Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Есүс Христийн агуу 
ихийг, Тэд таны төлөө юу хийснийг өдөр бүр 
дурсан санахад би таныг урьж байна. Тэдний 
сайн сайхныг эргэцүүлэн бодохдоо хэрэн бэдрэх 
зүрх сэтгэлээ Тэдэнтэй илүү бат холбоорой.32 
Тэдний нинжин сэтгэлийг тунгаан бод. Та илүү 
их сүнслэг мэдрэмтгий байдлаар адислагдаж, 
Христтэй улам адил болно. Бусдыг ойлгох Тэдний 
чадварыг нарийвчлан тунгаах нь “Бурхантай 
хамт хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын байдалд 
оршиж болохын тулд” та “тэнгэрт хүлээн авагдах” 
хүртлээ “төгсгөл хүртэл итгэлтэйгээр [тэвчихэд]” 
тусална.33

Тэнгэрлэг Эцэг маань Өөрийн Хайрт Хүү рүүгээ 
заан, “Түүнийг сонс!” хэмээн хэлсэн билээ.34 Та 
тэдгээр үгийн дагуу үйлдэж, Түүнийг сонсохдоо, 
таны сэргээж чадахгүйг Аврагч сэргээж, таны 
эдгээж чадахгүй шархыг Тэр эдгээж, засашгүйгээр 
эвдэрч хэмхэрснийг Тэр засаж,35 танд учирсан 
ямар нэгэн шударга бус зүйлийн хохирлыг Тэр 
барагдуулж,36 эмтэрсэн зүрхтэй хүмүүсийг үүрд 
анагаахдаа Тэр баяртай байдаг37 гэдгийг баяр 
хөөр, бишрэл хүндэтгэлтэйгээр санаарай.

Би Тэнгэрлэг Эцэгээс болон Есүс Христээс 
ирсэн бэлгүүдээ эргэцүүлэн бодох үедээ 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдийн төлөөх Тэдний 
хэмжээлшгүй хайр, төсөөлшгүй нигүүлслийг 
ухаарч ойлгодог.38 Энэ мэдлэг намайг өөрчилсөн 
шиг таныг бас өөрчлөх болно. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Мормоны	Ном	биднийг	Ариун	Сүнстэй	холбож,	
сүнслэг	амин	дэмээр	хангаж,	үйлдэл	хийх	жор	
болдог.

Саяхан орсон эмчийн 
үзлэгийн хариугаа 
нягталж үзсэнийхээ 
дараа би амьдралдаа 
зарим нэг өөрчлөлтийг 
хийх хэрэгтэй гэдгээ 
мэдсэн юм. Эмч маань 
надад туслахын тулд 
хоолны дэглэм, дасгал 
хөдөлгөөний жор 
бичиж өгсөн бөгөөд 
хэрэв би дагаж мөрдвөл 
илүү эрүүл болох байв.

Хэрэв бид бүгдээрээ сүнслэг үзлэгт орвол 
өөрсдийнхөө талаар юу олж мэдэх бол? Бидний 
сүнслэг байдлын эмч ямар өөрчлөлт хийх жор 
бичих байсан бол? Бид ямархуу байх хэрэгтэй 
байгаа, тийм хүн болохын тулд юу хийхээ мэддэг 
бөгөөд мэддэг зүйлээ хийдэг байх нь маш чухал.

Есүс Христ бол хамгийн Агуу Эмч.1 Тэр агуу 
Цагаатгалаараа дамжуулан бидний шархыг боож, 
алдаа дутагдлыг маань Өөр дээрээ авч, шархалсан 
зүрх сэтгэлийг минь эдгээдэг.2 Түүний ач ивээлээр 
сул дорой байдал маань хүчирхэг болж чадна.3 
Тэр биднийг Өөрөөс нь суралцаж, үгсийг нь 
анхаарч, Сүнснийх нь номхон дөлгөөн байдалд 
алхаснаар5 Өөрийг нь дагахад биднийг урьдаг.4 
Амьдралынхаа туршид хөрвөгдөхөөр аялах 
явцад маань Тэр бидэнд тусална6 хэмээн амласан 
бөгөөд энэхүү хөрвөлт биднийг өөрчилж, мөнхөд 
үргэлжлэх баяр хөөрийг авчирдаг.7

Бидний хөрвөлтөд нөлөөлөх хүчирхэг зэмсэг 
болох Мормоны Номыг Аврагч бидэнд өгсөн. 

Мормоны Ном биднийг Ариун Сүнстэй холбож, 
сүнслэг амин дэмээр хангаж, үйлдэл хийх жор 
болдог. Бидэнд зориулан бичсэн8 энэ ном Бурханы 
үгийг энгийн тодорхой байдлаар9 агуулдаг 
бөгөөд бидний хэн болох тухай болон амьдралын 
зорилго, хувь тавилангийн талаар өгүүлдэг.10 
Мормоны Ном Библитэй хамт Есүс Христийг11 
гэрчилдэг төдийгүй бидэнд хэрхэн үнэнийг мэдэж 
авч, Түүнтэй адил болохыг заадаг.

Соу Поло ах Есүс Христийн сэргээгдсэн 
сайн мэдээтэй анх 58 настайдаа танилцаж 
байжээ. Түүнтэй анх уулзахад тэрээр салбарын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчлээд хэдэн жил болж байсан 
бөгөөд Мормоны Ном өөрийнх нь төрөлх бирм 
хэл дээр гараагүй учир тэр энэ номыг хэзээ ч 
уншиж байгаагүй гэдгийг би олж мэдсэн. Номыг 
уншилгүйгээр үнэн гэдгийг нь яаж мэдсэнийг 
асуухад тэрээр Мормоны Номын түүхүүд зурагт 
номон дээрх зургийг өдөр бүр харж, толь бичиг 
ашиглан, англи үгнүүдийг орчуулж, сурсан 
зүйлээ бичиж тэмдэглэн байж суралцсан хэмээн 

хариулсан 
юм. Тэрээр 
“Суралцах 
бүрдээ би сурсан 
зүйлийнхээ 
талаар залбирдаг 
байсан бас 
амар амгалан, 
баяр баясгаланг 
мэдэрч, оюун 
санаа минь 
цэлмэж, зүрх 
сэтгэл минь 
зөөлөрдөг 
байлаа. 
Ариун Сүнс 
надад үүнийг 
үнэн гэдгийг 

Хөрвөлтөд нөлөөлөх 
Мормоны Номын хүч

ÀÕËÀÃ× ÁÝÍÆÀÌÈÍ Ì.З.ÒÀÉ
ÄÀËÛÍ



532020 оны 4-ð ñàð

гэрчлэхийг би мэдэрсэн. Би Мормоны Ном бол 
Бурханы үг гэдгийг мэднэ” хэмээн тайлбарласан 
юм.

Бидний хүн нэг бүр Соу Поло ах шиг өөр 
өөрсдийн нөхцөл байдалд Мормоны Номыг 
судалж чадна. Бид итгэх хүсэлтэй байж, үүний 
сургаалыг зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодсоноор 
сургаал үнэн эсэхийг Бурханаас итгэлээр асууж 
чадна.12 Хэрэв бид мэдэж, мөн үйлдэх чин 
хүсэлтэй байвал Тэрээр бидний зүрх сэтгэлд 
Ариун Сүнсээр дамжуулан хариулах болно. 
Ариун Сүнсний хүчээр бид бүхий л зүйлсийн 
үнэнийг мэдэж чадна.13 Бид Мормоны Номын 
тэнгэрлэг гэрчлэлтэй болсноор үүнтэй адил 
хүчээр Есүс Христ бол дэлхийн Аврагч, Иосеф 
Смит бол Түүний бошиглогч, Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм бол Түүний 
сэргээгдсэн сүм14 гэдгийг мэдэж авах болно.

Би залуу байхдаа номлолын үйлчлэлээ эхлэхээр 
Австрали руу нисэх онгоцонд суусан юм. 
Хэдийгээр би үйлчлэхээр шийдсэн байсан ч 
ганцаардсан, түгшсэн, шаардлагыг нь хангахгүй 
байгаа мэт сэтгэгдэл төрж, өөрийнхөө итгэж 
байгаа зүйлийг үнэн гэдэг баталгааг авахыг 
цөхрөнгөө баран хүсэж байж билээ. Залбирч, 
судраа үнэн сэтгэлээсээ уншиж байсан ч нислэг 
үргэлжлэх тусам өөртөө улам бүр эргэлзсээр, 
сүүлдээ миний бие өвдөж эхлэв. Хэдэн цагийг 
зүдрэн өнгөрөөсний минь дараа онгоцны үйлчлэгч 

суудлын дундуур явж ирээд, 
миний хажууд ирж зогсов. 
Тэрээр уншиж байсан 
Мормоны Номыг минь 
аваад, номын хавтас руу 
харан, “Агуу ном шүү!” гэж 
хэлээд, номыг минь буцааж, 
гарт бариулчихаад яваад 
өгөв. Би тэр үйлчлэгчийг 
дахин хараагүй.

Түүний хэлсэн үгс чихэнд 
минь цуурайтаж байх 
хооронд “Би энд байна, 
чамайг хаана байгааг мэдэж 
байна. Чадах бүхнээ хий, 
үлдсэнийг нь би хариуцах 
болно” гэх үгсийг би 

зүрхэндээ мэдэрч, тодхон гэгч сонсож билээ. 
Номхон далай дээгүүр уг онгоцоор нисэж явахдаа 
би Мормоны Номоос суралцсанаар мөн Ариун 
Сүнсний өдөөлтөөр дамжуулан, миний Аврагч 
намайг хэн бэ гэдгийг мэддэг, мөн сургаал үнэн 
гэсэн хувийн гэрчлэлийг хүлээн авсан юм.

Ахлагч Дэвид А.Бэднар “Сайн мэдээ үнэн гэдгийг 
мэдэх нь гэрчлэлийн үндсэн чанар мөн. Сайн 
мэдээнд үргэлж үнэнч байх нь хөрвүүлгийн 
үндсэн чанар юм.15 Хөрвөгдөхийн тулд бид 
“сонсогчид биш, үгийг хэрэгжүүлэгчид” байх 
учиртай”16 хэмээн заасан билээ. Мормоны Ном 
Их Эзэний бидэнд зориулсан үйлдэх төлөвлөгөөг 
буюу Христийн сургаалыг маш ойлгомжтой 
заадаг.17 Үүнд дараах зүйлүүд багтана.

• Нэгдүгээрт, Есүс Христэд найдаж, Түүний 
зарлигуудыг сахин, бидэнд туслах болно 
гэдгийг нь мэдэж авснаар Түүнд итгэх итгэлээ 
хөгжүүлэх.18

• Хоёрдугаарт, өдөр бүр гаргадаг алдаа 
дутагдлынхаа төлөө нүглээ наманчилж мөн 
Түүнийг биднийг уучлах үед баяр хөөр, амар 
амгаланг мэдрэх.19 Наманчлал биднээс бусдыг 
уучлахыг шаарддаг20 бөгөөд бидний амьдралыг 
урагшлахад тусалдаг. Наманчлах бүрд маань 
Аврагч биднийг уучлах болно гэж амласан.21

• Гуравдугаарт, баптисм зэрэг ёслолуудаар 
дамжуулан Бурхантай гэрээ байгуулж, гэрээгээ 
сахих. Энэ нь биднийг Түүн рүү очих гэрээний 
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зам дээр байлгадаг.22

• Дөрөвдүгээрт, Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн 
авах. Энэ бэлэг нь биднийг ариусгаж, 
тайвшруулж, удирдан залдаг тэрхүү нэгнийг 
байнгын хамтрагчаа болгох боломжийг бидэнд 
олгодог.23

• Тавдугаарт, өдөр бүр Христийн үгэн дээр 
найрлаж, тууштай урагш тэмүүлснээр эцсээ 
хүртэл тэвчих.24 Мормоны Номоос зооглож, 
зааж буй сургаалаас нь зууран баривал насан 
туршдаа бид хамгаалагдаж, удирдамж хүлээн 
авч уруу таталтуудыг даван туулж чадна. 25

Христийн сургаалыг өөрсдийнхөө амьдралд 
тогтмол хэрэгжүүлснээр бид үйлдэл хийхэд 
саад болж байдаг айдас, өөрчлөлтийг зогсоодог 
үлбэгэр байдлаасаа гарч чадна. Бид хувийн 
илчлэлт хүлээн авах болно. Учир нь Ариун Сүнс 
“та нарын хийвэл зохих тэр бүх зүйлийг үзүүлэх 
болно”26 мөн “Христийн үгс бидний хийвэл зохих 
бүх зүйлийг бидэнд хэлж өгдөг.”27

Хуан Жанкон ах 20 жилийн туршид архи, тамхинд 
донтож, мөрийтэй тоглоомд автсан нэгэн байв. 
Есүс Христийн тухай, Түүний сэргээгдсэн сайн 
мэдээний тухай олж мэдээд, Хуан ах залуу гэр 
бүлийнхээ төлөө өөрчлөгдөхийг хүсжээ. Тамхи 
татах зуршлаас салах нь хамгийн хэцүү байв. 
Архаг тамхичин байсан болохоор тамхинаас 
гарах оролдлого нь хэд хэдэн удаа бүтэлгүйтэж 
байсан аж. Нэгэн өдөр түүний Мормоны Номоос 
уншсан “чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр”28 
гэсэн үгс оюун ухаанд нь гүн гүнзгий хоногшжээ. 
Хэдийгээр өмнөх оролдлогууд бүтэлгүй болж 
байсан ч Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын 
тусламжтайгаар энэ удаад өөрчлөгдөж чадах юм 
шиг түүнд санагдав.

Бүрэн цагийн номлогчид итгэлээ түүнийхтэй 
нэгтгэж, хүчит залбиралтай хослуулан, Бурханы 
сургаалаас суралцаж, бас өдөр тутам үйлдэх 
төлөвлөгөө гаргасан байна. Хуан ах чин сэтгэл, 
үнэн хүсэлтэйгээр үнэнч шийдэмгий үйлдсэн 
бөгөөд Мормоны Номоос суралцах зэрэг 
хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа шинэ дадал дээр 
анхаарлаа төвлөрүүлэх тусам салахыг хүссэн муу 
зуршилдаа анхаарал төвлөрөх нь багасаж байгааг 
олж мэджээ.

Тэрээр 15 жилийн өмнөх туршлагаасаа дурсан 
ярихдаа, “Яг хэзээ тамхинаас гарснаа санахгүй 
байна, гэхдээ би Их Эзэний Сүнсийг амьдралдаа 
урихын тулд мэддэг зүйлээ өдөр бүр хийхийг 
хичээж, бас үргэлжлүүлэн хийсээр л байсан. 
Тэгээд нэг л мэдэхэд тамхи сонирхол татахаа 
больж, түүнээс хойш бүр орхисон” хэмээн 
хуваалцсан юм. Мормоны Номын сургаалыг 
хэрэгжүүлснээр Хуан ахын амьдрал өөрчлөгдөж, 
тэрээр сайн нөхөр, аав болсон.
 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Та нар өдөр бүр 
Мормоны Номыг залбирч байгаад судалбал өдөр 
бүр илүү сайн шийдвэр гаргадаг болно. Судалж 
байгаа зүйлийнхээ талаар эргэцүүлэн бодох үед 
тэнгэрийн цонх нээгдэж, та нар асуултууддаа 
хариулт, хувийнхаа амьдралд удирдамж хүлээн 
авах болно гэдгийг би амлаж байна. Та нар өдөр 
бүр Мормоны Номд умбавал порнографын болон 
биднийг хэврэг болгодог өөр бусад донтолтын 
салдаггүй тахлын эсрэг, мөн тухайн өдрийн 
хилэнцийн эсрэг дархлаатай болох боломжтой 
гэдгийг би амлаж байна”29 гэж амласан билээ.

Эрхэм найзууд аа, Мормоны Ном бол Бурханы үг 
бөгөөд үүнээс суралцсанаар30 бид Түүнтэй илүү 
ойртох болно. Энэ номын үгсийг турших үедээ31 
бид үүний талаарх үнэний гэрчийг олж авах 
болно. Энэ номд заадаг сургаалын дагуу тууштай 
амьдарснаар бид муу зүйл хийх хүсэлгүй болох 
болно.32 Бидний зүрх сэтгэл, зүс царай, мөн чанар 
өөрчлөгдөн,33 Аврагчийнхтай илүү адил болох 
болно. Би та бүхэнд Есүс бол Христ, бидний 
Аврагч, Гэтэлгэгч, мөн бидний найз гэдгийг чин 
сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Ирэх	хэдэн	жилд	Солт	Лэйкийн	ариун	сүмд	
хийгдэх	засвар	сайжруулалт	бидний	сэтгэлийг	
хөндөж,	сүнсээр	өдөөх	болтугай.

Ñолт Ëэйк ариун 
сүмийн түүх

1847 оны 7-р сарын 
24-ний үдээс хойш 
хоёр цагийн үед бүгчим 
халуун байлаа. Сүмийн 
148 гишүүнтэй Өрнөд 
рүү хийсэн анхны 
бүлгийн хүнд бэрх 111 
өдрийн аяллын дараа 
хачигт халдвар өвчнөөс 
болоод өвдөж, ядарсан 

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч 
асан Бригам Янг Солт Лэйкийн хөндийд хүрч 
ирэв.

Хоёр өдрийн дараа эдгэрч байх явцдаа Бригам 
Янг Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын хэдэн 
гишүүнийг, бас өөр хэдэн хүний хамт авч 
экспедицэд гарав. “Хуарангаас хойш 1.2 км орчим 
яваад бид тэгш сайхан, баруун тийшээ үл ялиг 
хэвгий газар ирсэн”1 хэмээн Виллиам Клэйтон 
тэмдэглэсэн байдаг.

Ирээдүйн төлөө сайн 
суурь тавь

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

Бригам Янг хүмүүстэй газар үзэж явж байгаад 
гэнэт зогсож, “Энд Бурханы Ариун сүм 
сүндэрлэнэ” хэмээн уулга алдан таягаараа 
газар хатгажээ. Түүний хамтрагчдын нэг ахлагч 
Вилфорд Вүдраффт энэ мэдэгдэл [түүний биеэр] 
цахилгаан гүйх мэт болж, тэр ерөнхийлөгч 
Янгийн таягаараа тэмдэглэсэн газар тэмдэг 
тавихаар нэг мөчир тавьсан хэмээн хэлсэн. Ариун 
сүмд 40 акр (16 га) газар сонгон авч, хотыг ариун 
сүмийг голлуулан “төгс дөрвөлжин байдлаар 
урагшаа, хойшоо мөн баруун, зүүн”2 тийшээ 
төлөвлөх шийдвэр гаргав.

1851 оны 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр 
Сүмийн гишүүд “Их Эзэний нэрээр”3 ариун сүм 
барих саналыг санал нэгтэй дэмжсэн. Үүнээс 
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хоёр жилийн дараа буюу 1853 оны 2-р сарын 
14-нд Хибэр С.Кимбалл энэ газрыг олон мянган 
гэгээнтэн оролцсон олон нийтийн ёслолын 
ажиллагаан дээр онцгойлон адисалсан ба газрыг 
Солт Лэйк ариун сүмийн суурь тавихаар хөндсөн. 
Хэдхэн сарын дараа буюу 4-р сарын 6-нд ариун 
сүмийн томоохон булангийн чулуунуудыг тавьж, 
онцгойлон адисалсан ба Сүмийн удирдагчид 
хуучин табернеклаас ариун сүмийн газар хүртэл 
хүндэт харуул, хамтлагийнхныг болон жагсаалыг 
удирдан явж, дөрвөн чулуу болгоны дээр үг хэлж, 
залбирсан.4

   

Газар хөндөх ёслол дээр ерөнхийлөгч Янг тэд 
анх хөндийн хөрсөн дээр судалгаа хийж байгаад, 
тэр газар анх хөл тавьмагцаа л “Би тэр үед одоо 
мэдэж байгаа шигээ ариун сүм барих газар миний 
өмнө байгааг мэдэж авсан” хэмээн үзэгдэл үзсэнээ 
дурссан байдаг.”5

Бригам Янг 10 жилийн дараа 1863 оны 10-р 
сарын Ерөнхий чуулган дээр “Би мянган жилийн 
турш тэсэж үлдэхүйц байдлаар баригдсан ариун 
сүм харахыг хүсэж байна. Бид зөвхөн энэ ариун 
сүмийг бариад зогсохгүй олон зуун ариун сүм 
барьж, Их Эзэнд онцгойлон адислах болно. Энэ 
ариун сүмийг хожмын үеийн гэгээнтнүүд уулсын 
дунд баригдсан анхны ариун сүм гэдгээр нь 
мэддэг болно. … Би энэ ариун сүмийг Бурханы 
гэгээнтнүүдийн итгэл, тэсвэр тэвчээр, нөр их 
хөдөлмөрийн бахархалт дурсгал болоосой гэж 
хүсэж байна”6 хэмээх бошиглолоо хуваалцаж 
байжээ.

Энэ товч түүхийг дүгнээд, би Бригам Янгийг 
нэгдүгээрт, тухайн цаг үе, газарт байсан барилгын 
аргуудыг боломжтой хэмжээгээр ашиглан, Солт 
Лэйкийн ариун сүм Мянган жилийн турш тэсэж 
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үлдэхүйц байдлаар баригдах болно хэмээн 
баталсанд, хоёрдугаарт дэлхий даяарх ирээдүйн 
ариун сүмүүдийг бүр хэдэн зуугаараа өсөн 
нэмэгдэнэ хэмээн бошиглосонд үзмэрчийнх нь 
хувьд гайхан биширдэг.

Ñолт Ëэйк ариун сүмийн шинэчлэлт

Бригам Янгтай адил өнөөгийн бошиглогчид ч 
гэсэн Солт Лэйкийн ариун сүмд болон бусад 
ариун сүмд маш их анхаарал тавьдаг. Тэргүүн 
Зөвлөл олон жилийн турш цаг ямагт Тэргүүлэх 
бишопын зөвлөлд Солт Лэйкийн ариун сүмийн 
суурь бат бөх байгаа эсэхэд анхаарал тавихыг 
зөвлөж ирсэн. Би Тэргүүлэх бишопын зөвлөлд 
үйлчилж байхдаа Тэргүүн Зөвлөлийн хүсэлтээр 
Солт Лэйк ариун сүмийн барилга байгууламжийн 
ерөнхий үнэлгээ, түүний дотор газар хөдлөлтийн 
зураг төсөл, барилгын техникийн чиглэлээр 
хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт үнэлгээ 
хийсэн.

Тухайн үед Тэргүүн Зөвлөлөөс өгсөн тайлбарын 
хэсгийг энд дурдъя: “Солт Лэйкийн ариун 
сүмийн дизайн, барилгын ажилд хамгийн 
сайн инженерчлэл, чадварлаг ажиллах хүч, 
барилгын материал, тоноглолыг болон тухайн үед 
боломжтой байсан бусад эх үүсвэрийг ашигласан 
байдаг. 1893 онд онцгойлон адислагдсанаасаа 
хойш ариун сүм бат оршин тогтнож, хүмүүст 
итгэл, найдварын гэрэлт цамхаг болж ирсэн. 
Ариун сүмийг ажиллуулах, цэвэрлэх, арчилж 
тордох тал дээр маш их анхаарал хандуулсаар 
ирсэн. Боржин чулуун гадна ба дотор талын 
шалны тулгуур ба дам нуруу зэрэг нь хэвийн 
нөхцөлд байгаа. Сүүлийн үеийн судалгаагаар 
Бригам Янгийн ариун сүмд сонгосон байршил нь 
маш сайн хөрс, маш сайн нягтаршилтай болох нь 
батлагдаж байна.”7

Энэхүү дүгнэлтээр ариун сүмд тухайлбал гадна 
талын тавцан, гадаргуугийн талбай, хуучирсан 
хэрэглээний систем, баптисмын талбай зэргийг 
шинэчилж, засварлахын тулд ердийн засвар, 
сайжруулалт шаардлагатай гэж үзсэн. Гэвч ариун 
сүмийн сууриас эхлээд дээшээ газар хөдлөлтийн 
илүү иж бүрэн шинэчлэлтийг тусад нь авч үзэх нь 
зүйтэйг санал болгосон.

Àриун сүмийн суурь

Та нарын санаж байгаачлан, ерөнхийлөгч Бригам 
Янг өөрөө ариун сүмийн анхны суурийн нарийн 
ширийн ажилд их оролцож байсан нь ариун 
сүмийн барилгаас хойш 127 жилийн дараа ч үүнд 
сайн нөлөө үзүүлсээр байна. Ариун сүмд шинээр 
зориулсан газар хөдлөлтийн шинэчлэлтийн багц 
нь угсралтын үед огт төсөөлөгдөөгүй байсан газар 
доорх тусгаарлах технологийг ашиглах явдал 
юм. Үүнийг газар хөдлөлтөөс хамгаалах хамгийн 
сүүлийн үеийн, дэвшилтэт инженерчлэл гэж үздэг.
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Саяхнаас хөгжиж байгаа энэ технологи нь ариун 
сүмийн бүр сууриас эхэлж, газар хөдлөлтөөс 
үүсэх эвдрэлээс найдвартай хамгаалдаг. Энэ 
нь үндсэндээ ариун сүмийн эргэн тойрон газар 
хөдлөлтийн чичирхийлэлд өртсөн ч ариун сүмийг 
бүтцийн хувьд тогтвортой байлгаж бэхжүүлдэг.

Тэргүүн Зөвлөл энэ технологийг ашиглах 
ариун сүмийн шинэчлэлийн ажлыг өнгөрсөн 
жил зарласан. 2020 оны 1-р сард буюу хэдхэн 
сарын өмнөөс Тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн 
удирдлаган доор явагдах барилгын ажил эхлээд 
байна. Энэ ажлыг дөрөв орчим жилийн дараа 
дуусгахаар тооцоолсон.

ªөрийн хувийн суурийг бэхжүүлэх нь

Энэ үзэсгэлэнт, эрхэмсэг, өргөмжлөгдсөн, сэтгэл 
догдлуулсан Солт Лэйкийн ариун сүмийг сэргээн 
засварлах ирэх дөрвөн жилийн талаар би бодож 
үзэхдээ үүнийг хаалгаа барьж буй цаг хугацаа 
гэхээсээ илүүтэй шинэчлэлийн цаг үе гэж хардаг! 
Үүнтэй адил бид “Солт Лэйкийн ариун сүмийн 
энэ томоохон шинэчлэл нь бидэнд өөрийн сүнслэг 
байдлын шинэчлэлт, сэргээн босголт, дахин 
төрөлт эсвэл сэргээлтийн үйл явцаар ороход маань 
хэрхэн сүнслэгээр нөлөөлж болох вэ?” хэмээн 
өөрсдөөсөө асууж болно.

Ингэж өөрийгөө шинжих нь бид ч гэсэн гэр 
бүлийнхэнтэйгээ зарим шаардлагатай засвар, 
шинэчлэлийн ажлаа, бүр цаашлаад газар 
хөдлөлтийн шинэчлэлээ хийснээр ашиг тус 
хүртэж болно гэдгийг харуулж болох юм. Бид 
дараах асуултуудыг тавьж, үйл явцаа эхлүүлж 
болно.

“Миний суурь ямархуу байна вэ?”

“Миний гэрчлэлийн оршин тогтнодог миний 
хувийн суурийн нэг хэсэг болсон зузаан ханатай, 
найдвартай, бат бөх булангийн чулууг юу 
бүрдүүлж байна вэ?”

“Надад болон манай гэр бүлийнхэнд амьдралд 
зайлшгүй тохиолдох хүчит, аймшигт газар 
хөдлөлтийн үйл явдлуудад тууштай, хөдөлшгүй 
байж бүр тэсэж үлдэх боломж олгож чадах миний 
сүнслэг болон сэтгэл санааны хүч чадлын чухал 

суурийн хэсгүүд нь юу вэ?”

Газар хөдлөлттэй төстэй эдгээр тохиолдлыг 
урьдчилан таамаглахад хэцүү бөгөөд асуулт, 
эргэлзээтэй тэмцэх, зовлон зүдгүүр, бэрхшээлтэй 
тулгарах, Сүмийн удирдагчид, гишүүд, сургаал 
юм уу баримталж буй бодлогод гомдох гээд янз 
бүрийн эрчээр ирдэг. Эдгээр худал хуурмагийн 
эсрэг хамгийн сайн хамгаалалт бол бидний 
сүнслэг суурь юм.

Бидний хувийн болон гэр бүлийн амьдралын 
булангийн чулуунууд юу байж болох вэ? 
Эдгээр нь гэр бүлийн залбирал, Мормоны Ном 
зэрэг судар судлах, ариун сүмд орох болон 
Ирээд, Намайг дага мөн гэр бүлийн үдшээр 
дамжуулан сайн мэдээнээс судлах зэрэг сайн 
мэдээгээр амьдрах энгийн, тодорхой, үнэ цэнтэй 
зарчмууд байж болно. Таны сүнслэг суурийг 
хүчирхэгжүүлэх бусад тустай эх сурвалжид 
Итгэлийн тунхаг, гэр бүлийн тунхаг, “Амьд 
Христ” зэрэг орж болно.

Миний хувьд ариун сүмийн эрхийн бичиг авахад 
ярилцдаг асуултууд—ялангуяа эхний дөрвөн 
асуултад орсон зарчмууд нь сүнслэг суурийн бат 
бөх үндэс суурь болж өгдөг. Би эдгээрийг сүнслэг 
булангийн чулуунууд гэж үздэг.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон эдгээрийг 
сүүлийн ерөнхий чуулган дээр нэг бүрчлэн уншиж 
өгсөн болохоор бид аль хэдийн мэдэж байгаа.

1. Та Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Түүний Хүү Есүс 
Христэд болон Ариун Сүнсэнд итгэдэг үү? 
Мөн Тэдний талаар гэрчлэлтэй юү?
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2. Та Есүс Христийн Цагаатгалын талаар мөн 

таны Аврагч, Гэтэлгэгчийн хувьд Түүний 
үүргийн талаар гэрчлэлтэй юү?

Та эдгээр асуултыг өөрийн хувийн суурийг барьж 
мөн бэхжүүлэхдээ туслах үнэ цэнтэй элемент 
болгон хэрхэн авч үзэж болохыг харж чадаж 
байна уу? Паул ефесчүүдэд “элч нар болон эш 
үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа 
бөгөөд Христ Есүс Өөрөө булангийн чулуу нь 
ажээ. Түүний дотор бүх барилга холбогдон Эзэн 
доторх ариун сүм болохоор өсөж байгаа”9 сүмийн 
талаар заасан.
 

 
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?8

 

Миний амьдралын хамгийн том баяр баясгалан 
бол дэлхий даяар Сүмийн гишүүдтэй танилцаж, 
Есүс Христэд болон Түүний сайн мэдээнд итгэж, 
үлгэр дуурайл болж амьдардаг хүмүүсээс урам 
авах явдал юм. Тэдний хувийн үндэс суурь бат бөх 
тул энэ нь сэтгэл нь зовниж, өвдөн шаналж байсан 
ч гүйвшгүй ойлголттойгоор газар хөдлөлтийг 
сөрөн зогсох боломж олгодог.

Үүнийг хувь хүн дээр авч үзье. Би саяхан нэгэн 
үзэсгэлэнтэй, эрч хүчтэй, залуухан эхнэр бас эх 
хүний (бас манай гэр бүлийн найз) оршуулга дээр 
үг хэлсэн юм. Тэрээр шүдний эмчээр суралцаж 
байсан нөхөртэйгөө танилцаж, гэрлэх үедээ 
хөлбөмбөгийн шилдэг багт тоглодог нэгэн байв. 
Тэд хөөрхөн, хэрсүү охиноор адислагдсан юм. 
Тэр хорт хавдрын янз бүрийн байдалтай зоригтой 
тэмцэж хүндхэн зургаан жилийг туулсан юм. 
Тэр өөрт тохиолдсон сэтгэл санааны болон бие 
махбодын байнгын зовлонгоос үл хамааран 
хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэгтээ итгэдэг байсан 
бөгөөд түүний олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл 
дээрх дагагчид нь түүний “Бурхан бүх зүйлд 
байгаа” гэсэн алдартай үгийг байнга ашигладаг 
байсан юм.
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Хэн нэгэн түүнээс эргэн тойронд нь ийм их 
сэтгэлийн зовлон байсаар байхад яаж ийм 
итгэлтэй хэвээр байдаг талаар асуусан тухай 
тэр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээрх 
постондоо оруулжээ. “Би итгэлээр л энэ харанхуй 
мөчүүдийг даван туулж байна шүү дээ. Итгэлтэй 
байна гэдэг нь муу зүйл тохиолдохгүй байна 
гэсэн үг биш. Итгэлтэй байх нь дахиад гэрэл 
байгаа гэдэгт итгэх боломжийг надад олгодог. 
Би харанхуйд алхаж үзсэн болохоор гэрэл 
илүү тод болдог. Олон жил асар их харанхуйг 
туулсан ч гэлээ илүү их гэрлийг харах боломж 
надад олдсон юм. Би гайхамшгуудыг харсан. 
Би тэнгэр элчүүдийг мэдэрсэн. Тэнгэрлэг Эцэг 
намайг үүрээд явдаг байсныг би мэднэ. Амьдрал 
амар хялбар байсан бол би эдгээр зүйлийг 
мэдрэхгүй байх байсан шүү дээ. Энэ амьдралын 
ирээдүй тодорхойгүй байгаа ч миний итгэл 
тийм биш. Хэрэв би итгэлгүй байхыг сонговол 
зөвхөн харанхуйд алхахыг сонгох болно. Учир 
нь итгэлгүй бол харанхуй л үлдэнэ”10 хэмээн 
зоригтой хариулсан юм.

Түүний үг, үйлдлээрээ харуулдаг байсан Их Эзэнд 
итгэх итгэлийн гуйвшгүй гэрчлэл нь бусдад урам 
зориг болдог байв. Бие нь сул дорой байсан ч тэр 
бусдыг илүү хүчтэй болгодог байв.

Би энэ эгчтэй адил дайчин, өдөр бүр итгэлээр 
алхаж, бидний Аврагч Есүс Христийн үнэнч, 
мохошгүй шавь болох гэж хичээдэг Сүмийн бусад 
олон гишүүний тухай боддог. Тэд Христийн 
тухай суралцдаг. Тэд Христийн тухай номлодог. 
Тэд Түүнийг даган дуурайхыг хичээдэг. Тэдний 
амьдрал тогтвортой, тогтворгүй газар байгаагаас 
үл хамааран тэдний сүнслэг суурь нь хүчтэй бас 
хөдөлшгүй байдаг.

Тэд бол “Та бүхний итгэл бат бөх суурьтай 
билээ” хэмээх дууны үгний гүн гүнзгий утгыг 
ойлгосон, “хоргодох газар хайж Аврагч дээр 
ирсэн” гайхалтай бодгалиуд юм.11 Гэгээнтнүүд 
гэж дуудуулах зохистой сүнслэг суурийг бэлтгэж, 
амьдралын янз бүрийн үймээн самууныг даван 
туулах хүчтэй, хангалттай бэлтгэгдсэн хүмүүсийн 
дунд алхаж байгаадаа би талархаад баршгүй.

Бид амьдралдаа ийм бат бөх суурийн ач 
холбогдлыг онцлоод баршгүй гэж боддог. 

Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд багаасаа энэ үнэний 
тухай дуулж байхдаа үүнийг заалгаж байжээ:

Мэргэн хүн бат бөх хадан дээр байшин барьжээ

Бороо ихээр орлоо. …

Аадар бороо цутгаж аюулт үер буухад

Хадан дээр барьсан байшин үлджээ.12

Судар нь энэхүү суурь сургаалыг батжуулж өгдөг. 
Аврагч Америк тивийн хүмүүст ийн заасан юм:

“Мөн хэрэв та нар эдгээр зүйлийг үргэлж үйлдэх 
аваас адислагдах болой та нар, учир нь та нар 
миний хадан дээр барьж босгогдсон билээ.

“Гэвч та нарын дундаас үүнээс илүүг эсвэл дутууг 
үйлдэх хэн боловч тэд миний хадан дээр барьж 
босгоогүй, харин элсэрхэг суурин дээр барьж 
босгосон ажгуу; мөн бороо цутгаж, бас үер бууж, 
тэгээд салхи үлээж, мөн тэднийг цохиход, тэд унах 
болно.”13

Сүмийн удирдагчид Солт Лэйкийн ариун сүмийн 
чухал шинэчлэлт нь Бригам Янгийн “мянган 
жилийн турш тэсэж үлдэхүйц байдлаар баригдсан 
ариун сүмийг” харах хүслээ биелүүлэхэд хувь 
нэмэр оруулна гэдэгт чин сэтгэлээсээ найдаж 
байна. Ирэх хэдэн жил Солт Лэйкийн ариун 
сүмд хийгдэх эдгээр сайжруулалт нь хувь хүн, 
гэр бүлүүдийн хувьд биднийг ч гэсэн зүйрлүүлж 
хэлбэл “мянган жил тэсэж үлдэхүйц байдлаар 
баригдахад” биднийг хөдөлгөж, урамшуулах 
болтугай.

Бид “ирээдүйн төлөө [өөрсдөдөө] сайн суурь 
тавьж, жинхэнэ аминаас зуурах” 14 төлөөлөгч 
Паулын өгсөн үүргийг гүйцэлдүүлснээр үүнийг 
хийж чадна. Бидний сүнслэг суурь бат бөх, 
ганхашгүй байж, Есүс Христийн Цагаатгалын 
мөн бидний Аврагч, Гэтэлгэгчийн хувьд Түүний 
үүргийн талаарх гэрчлэл маань бидний булангийн 
чулуу болох болтугай хэмээн би хамаг хүчээрээ 
Түүний нэрээр залбирч байна. 
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Хосанна,	халлелуяагаар	дүүрэн	энэ	баярын	
өдрүүдэд	халлелуяа	хэмээн	дуулцгаая.	Учир	нь	
Тэр	үүрд	мөн	мөнхөд	хаанчилна!

Хайрт ах, эгч нар аа, 
бид хосанна, халлелуяа 
гэж уухайлсаар, 
үргэлжилж буй 
Сэргээлтийн болон 
Христийн амилсны 
баярын энэ өдрүүдэд 
амьд Есүс Христийг 
магтан дуулж байна. 
Бидний Аврагч 
“Миний дотор та нар 
амар амгалан байг. 
Гэвч зоригтой байгтун. 

Би ертөнцийг ялсан гэж айлдлаа”1 хэмээн төгс 
хайраар батлан хэлсэн.

Хэдэн жилийн өмнө 
Гонг эгч бид хоёрыг 
нэгэн сайхан гэр 
бүлтэй уулзах үеэр 
тэдний жаахан 
охин Айви хийлийн 
цүнхээ ичингүйрэн 
авч ирэв. Тэр 
хийлийнхээ нумыг 
гаргаж ирээд, 
чангалж бас 
давирхай түрхэв. 
Дараа нь нумаа 
цүнхэндээ буцаан 
хийгээд, цомцойн 
суулаа. Шинэ 
суралцагч тэрээр 

хийлийн тухай мэдэх бүхнээ хуваалцсан нь тэр 
байв. Айви одоо, олон жилийн дараа хийлийг маш 
сайхан тоглодог болсон.

Энэ мөнх бус оршихуйд бид Айви, түүний 
хийл хоёртой бага зэрэг төстэй. Бид эхнээс нь 
эхэлдэг. Бид дадлага хийж, тууштай байсны 
үр дүнд өсөж хөгжин, сайжирдаг. Цаг хугацаа 
өнгөрсөөр, Аврагчтай хамт усан үзмийн талбайд 
нь хөдөлмөрлөж2, Түүний гэрээний замаар явах 
үед сонгох эрх, мөнх бус оршихуйн туршлага 
маань биднийг Түүнтэй улам бүр адилхан болоход 
тусалдаг.

Тэмдэглэлт өдрүүд, тухайлбал хоёр зуун жилийн 
ойн баяр Сэргээлтийн загварыг онцгойлон 
харуулдаг.3 Есүс Христийн сайн мэдээний 
үргэлжлэн явагдаж буй Сэргээлтийн ойн баярыг 
тэмдэглэхийн зэрэгцээ бид Христийн амилсны 
баярт бэлдэж байна. Аль алинд нь бид Есүс 
Христийг эргэн ирсэнд баясдаг. Тэр зөвхөн 

Хосанна, Халлелуяа - Амьд Есүс Христ: 
Сэргээлт, Христийн амилсны баярын утга учир
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эрт дээр үед биш, одоо; зөвхөн зарим хүний 
хувьд ч биш бүх хүний хувьд амьдардаг. Тэрээр 
шархалсан зүрхийг эдгээж, олзлогдогсдыг 
чөлөөлж, хараагүйд хараа оруулж, дарамтад 
байсныг чөлөөлөх гэж ирсэн мөн эдүгээ ч ирдэг.4 
Бидний хүн нэг бүр энэ бүхнийг мэдэрч байсан. 
Түүний гэтэлгэлийн амлалтууд бидний өнгөрсөн, 
одоогоос эсвэл ирээдүйн төлөөх сэтгэл зовнилоос 
маань үл хамааран үйлчилдэг.

Маргааш Далдуу модны ням гараг (Христийн 
амилсны баярын өдрийн өмнөх ням гараг). 
Христийг Иерусалим руу ялгуусан байдалтай орж 
ирэхэд “үй олон … далдуу модны мөчир барьж, 
Түүнийг угтахаар гарч”5 байсан тул далдуу мод 
нь Их Эзэнд баяр баяслаа илэрхийлдэг байсан 
уламжлалт бэлгэдэл юм. (Хэрри Андэрсоны 
энэ зургийн эх хувийг ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоны албан өрөөнд, ширээнийх нь хойно 
өлгөсөн байдгийг мэдэх танд сонирхолтой байж 
магад.) Илчлэл номд Бурханыг болон Хургыг 
магтсан хүмүүс “цагаан дээл өмссөн, гартаа 
далдуу модны найлзуур барьсан”6 байжээ. 
Көртландын ариун сүмийг онцгойлон адислах 
залбиралд “зөв шударга ёсны орхимжууд” ба 
“алдар суугийн титэмийн”7 хамт далдуу модны 
найлзуурыг дурдсан байдаг.

Мэдээж, Далдуу модны ням гараг нь зүгээр 
нэг олон хүн далдуу модны мөчир барин угтан 
авсан явдлын тухай биш, харин үүнээс хавьгүй 
өргөн утга агуулгатай. Есүсийг Далдуу модны 
ням гарагт Иерусалимд орж ирэхийг итгэлтэй 
хүмүүс хараад, бошиглол биеллээ гэдгийг мэдсэн. 
Зехариа8 мөн Дуулалыг зохиогчдын зөгнөн 
бошиглосончлон, бидний Их Эзэнийг илжиг 
унасаар Иерусалимд орж ирэхэд олон түмэн 
хэн гэдгийг нь мэдсэн тул “Хамгийн Дээдэд 
Хосанна”9 хэмээн уухайлсан. Хосанна гэдэг 
нь “одоо авраач”10 гэсэн утгатай. Өнөө үед бид 
тэр хүмүүстэй адил “Эзэний нэрээр Ирэгч нь 
ерөөлтэй еэ!”11 хэмээн баясдаг.

Далдуу модны ням гаргийн дараагийн ням гараг 
бол Христийн амилсны баяр юм. Ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон “Бид өөрсдөө төлж чадахааргүй 
тийм их өртэй байсан тул бидний Гэтэлгэгч, Их 
Эзэн Есүс Христ Өөрийн тавиагүй өрийг төлөхөөр 
ирсэн билээ”12 гэж заасан. Үнэхээр Бурханы 

бүх хүүхэд Христийн Цагаатгалаар дамжуулан 
“сайн мэдээний хуулиуд хийгээд ёслолуудад 
дуулгавартай байснаар … аврагдана.”13 Христийн 
амилсны баяраар бид халлелуяа хэмээн дуулдаг. 
Халлелуяа гэдэг нь “Их Эзэн Иехова Таныг 
магтъя”14 гэсэн утгатай. Хенделийн Мессиа 
магтуу дууны найрал дуучдын Халлелуяа “эздийн 
Эзэн, хаадын Хаан”15 гэсэн хэсэг Христийн 
амилcны баярын гайхам сайхан тунхаглал билээ.

Далдуу модны болон Христийн амилсны баярын 
гэсэн хоёр ням гаргийн хооронд болсон ариун 
нандин үйл явдлууд бол хосанна, халлелуяагийн 
түүх билээ. Хосанна бол Бурханаас аврал хүсэж 
буй бидний гуйлт, харин халлелуяа бол аврал, 
өргөмжлөлийг хүлээн авна хэмээн найдвар тээн, 
Их Эзэнд магтаалаа өргөж байгаа хэрэг юм. 
Бид хосанна, халлелуяа хэмээснээр Христийн 
амилалтын баяр, хожмын үеийн Сэргээлтийн гол 
утга учир бол амьд Есүс Христ юм гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрдөг.

Хожмын үеийн Сэргээлт нь Бурхан Эцэг, Өөрийн 
Хүү Есүс Христийн хамт залуу бошиглогч Иосеф 
Смитэд бодитой үзэгдсэнээр эхэлсэн. Бошиглогч 
Иосеф Смит “Хэрэв та тэнгэр руу таван минут 
шагайж харж чадах юм бол энэ сэдвээр бичигдсэн 
бүхнийг уншаад, мэдэхээс илүү ихийг мэдэх 
болно”16 хэмээн хэлжээ. Тэнгэр дахин нээгдсэн тул 
бид тэнгэрлэг Бурхан Тэргүүтэн болох “Бурхан, 
Мөнхийн Эцэг, мөн Түүний Хүү Есүс Христ, мөн 
Ариун Сүнсэнд бид итгэдэг бас үүнийг мэддэг.”17

Сэргээлтийн эхний жилүүдэд буюу 1836 оны 4-р 
сарын 3-ны Христийн амилсны баярын ням гарагт 
Көртландын ариун сүмийг онцгойлон адислахад 
амьд Есүс Христ үзэгджээ. Түүнийг харсан 
хүмүүс гал, ус гэсэн эсрэг тэсрэг хоёр үгээр 
зүйрлэн, ийн гэрчилсэн. “Түүний мэлмий галын 
дөл лугаа адил байв; тэргүүнийх нь үс цэвэрхэн 
цас мэт цав цагаан байв; түүний төрх байдал 
нарны гэрлээс ч илүү хурцаар гялалзаж байлаа; 
мөн дуу хоолой нь агуу их ус хуйлрах мэт байв, 
бүр Иеховагийн дуу хоолой”18 гэжээ.

Тэр үед бидний Аврагч “Бибээр эхнийх мөн 
эцсийнх болой; Бибээр амьдардаг тэрээр болой, 
би бол алагдсан тэрбээр бөлгөө; бибээр Эцэгийн 
өмнө та нарын өмгөөлөгч билээ”19 хэмээн 
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тунхагласан. Ахиад л эсрэг тэсрэгийн зүйрлэл 
буюу эхнийх мөн эцсийнх, амьдардаг ба алагдсан, 
Тэр бол Альфа ба Омега, Эхэн ба Эцэс, Эхлэл 
ба Төгсгөл20 мөн итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд 
төгсгөгч21 гэсэн үгсийг ашиглажээ.

Есүс Христийг үзэгдсэний дараа Мосе, Елиас, 
Елиа нар мөн адил ирсэн. Хуучин цагийн эдгээр 
агуу бошиглогч санваарын түлхүүрүүд болон эрх 
мэдлийг сэргээхээр тэнгэрлэг заавраар ирсэн. 
Ийнхүү Бурханы бүх хүүхдийг адислахын тулд 
Түүний сэргээгдсэн Сүм дотор “энэ эрин үеийн 
түлхүүрүүд даатгагдсан.”22

Көртландын ариун сүмд Елиа ирснээр “Эзэний 
агуу, аймшигт өдөр ирэхээс өмнө”23 Елиа ирнэ 
гэсэн Малахийн Хуучин Гэрээний бошиглол 
биелсэн юм. Хэдийгээр тохиолдлын зүйл 
байгаагүй ч Елиа ийн ирсэн нь еврейчүүдийн 
Дээгүүр өнгөрөх баярын өдөртэй буюу 
Елиагийн ирэхийг хүлээж байгаагаа тэмдэглэдэг 
уламжлалтай давхацсан байдаг.

Олон сүсэгтэн еврей гэр бүл Дээгүүр өнгөрөх 
баярын ширээндээ Елиад зай үлдээдэг. Олон хүн 
Түүнийг урьж, угтан авахын тулд аягаа амсар 
хүртэл нь дүүргэдэг. Мөн зарим нь Елиаг гадаа 
ирээд, урьж оруулахыг нь хүлээж байгаа эсэхийг 
харахын тулд Дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр хаалга 
онгойлгохоор хүүхдээ явуулж, заримдаа бага зэрэг 
нээлттэй үлдээдэг байв.24

Бошиглолын биелэл, бүх зүйл амлагдсан 
Сэргээлтийн нэгэн хэсэг25 болж, Елиа Христийн 
амилсны баяраар, Дээгүүр өнгөрөх баярын 
үеэр ирсэн. Тэрээр дэлхийд болон тэнгэрт гэр 
бүлүүдийг лацдан холбох эрх мэдлийг авчирсан 
юм. Бошиглогч Иосеф Смитэд Моронай 
“Мөн тэрээр эцгүүдэд нь хийсэн амлалтуудыг 
хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэлд суулгах болно, мөн 
хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэл эцгүүд уруугаа эргэх 
болно. Хэрэв энэ нь ийм биш байх аваас” хэмээн 
зааж, цааш нь “[Их Эзэний] ирэлтээр бүх дэлхий 
бүрмөсөн устгагдах болно”26 хэмээсэн. Ариун 
Сүнсний илрэл болох Елиагийн сүнс биднийг 
угийн бичиг, түүх мөн ариун сүмийн үйлчлэлээр 
өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн удам угсаа руу маань 
татдаг.

Одоо бүгдээрээ Дээгүүр өнгөрөх баяр яг юуг 
илэрхийлдэг тухай товчхон ярья. Дээгүүр 
өнгөрөх баяр нь Израилын хүүхдүүд 400 жилийн 
боолчлолоос чөлөөлөгдсөнийг бэлгэддэг. Гэтлэл 
номд энэ чөлөөлөлт нь хэрхэн мэлхий, дэлэнч, 
ялаа, малын тахал, буглаат хатиг, аянга, мөндөр, 
царцаа, түнэр харанхуй зэргийн эцэст ирсэн тухай 
өгүүлдэг. Сүүлийн тахлаар газар нутаг дахь ууган 
хүү, ууган төлийн амийг авах байсан ч Израилын 
угсаа буюу өрх гэрийнхэн сэвгүй ууган хурганы 
цусыг хаалганыхаа тотгон дээрээ түрхэх юм бол 
аюулд өртөхгүй байх байв.27

Үхлийн тэнгэр элч хурганы бэлгэдэлт цусаар 
тэмдэглэсэн байшингуудыг хараад, хажуугаар нь 
өнгөрсөн юм.28 Өнгөрөх эсвэл дээгүүр өнгөрөх 
баяр эцэст нь Есүс Христ үхлийг бүрмөсөн ялсныг 
төлөөлдөг. Үнэхээр Бурханы Хурганы цагаатгагч 
цус бидний Сайн Хоньчинд бүх газарт, бүх нөхцөл 
байдалд буй Өөрийн хүмүүсийг хөшигний хоёр 
талд буй Өөрийн сүрэгт аюулгүй цуглуулах 
хүчийг өгдөг.

Хамгийн чухал нь, Христийн амилсны баярын гол 
утга учир “Христийн хүч ба амилалтын”29 гэсэн 
хоёр сэргээлтэд оршиж байдгийг Мормоны Номд 
тайлбарласан байдаг.

Нэгдүгээрт, амилалтад “зохих мөн төгс хэлбэртээ” 
буюу “үе болон мөч болгон,” “бүр толгойноос 
нэг ч үс гээгдэхгүй”30 сэргээгдэх бие махбодын 
сэргээлт ордог. Энэ амлалт нь эрхтэнээ алдсан, 
харах, сонсох, алхах чадваргүй болсон эсвэл 
хүнд өвчин, сэтгэцийн эмгэгтэй, бусад чадвар, 
чадамжаа алдсанаас болж зовсон хүмүүст найдвар 
өгдөг. Тэр биднийг олдог. Тэр биднийг бүтэн 
болгодог.

Сүнслэг байдлын хувьд “бүх зүйл өөрсдийн 
зохист ёсоор сэргээгдэнэ”31 гэсэн амлалт бол 
Христийн амилсны баярын болон Их Эзэний 
Цагаатгалын хоёр дахь амлалт юм. Энэ сүнслэг 
байдлын сэргээлт нь бидний үйл, хүслийг 
харуулдаг. Усны гадаргуу дээрх талхны адилаар32 
энэ нь “сайныг,” “зөв шударгыг,” “шударгыг,” 
“нигүүлсэнгүйг”33 сэргээдэг юм. “Шударгаар 
харьц, зөв шударгаар шүү, мөн үргэлж сайныг 
үйлд”35 гэж уриалахдаа бошиглогч Алма сэргээх 
гэдэг үгийг яагаад 22 удаа34 ашигласныг гайхах 
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юун.

“Бурхан өөрөө дэлхийн нүглийн төлөө 
цагаатгалыг нөхөн төлдөг”36 учраас Их Эзэний 
Цагаатгал зөвхөн юу байсныг биш, харин ямар 
байж болох тэр байдалд бүрэн бүтэн болгодог. 
Тэр бидний бүх төрлийн өвчин, шаналал мөн 
зовлон, зүдгүүр, уруу таталтыг мэддэг учраас37 
бидний сул дорой байдлын дагуу нигүүлслээр 
халамжилж чадна.38 Бурхан “төгс, шударга 
Бурхан, мөн түүнчлэн нигүүлсэнгүй Бурхан” 
тул нигүүлслийн төлөвлөгөө “шударга ёсны 
шаардлагыг хангадаг”39. Бид наманчилж, чадах 
бүхнээ хийдэг. Тэр биднийг “хайрын мутраараа”40 
мөнхөд хүрээлдэг.

Өнөөдөр бид Сэргээлт, Амилалтыг тэмдэглэж 
байна. Би та бүхэнтэй хамт Есүс Христийн сайн 
мэдээний бүрэн байдлын Сэргээлт үргэлжилж 
байгаад баясдаг. 200 жилийн тэртээ ийм нэгэн 
хавар эхэлсний адил гэрэл ба илчлэлт нь Их 
Эзэний амьд бошиглогчоор болон Түүний нэрээр 
нэрлэгдсэн Түүний Сүм болох Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээр мөн 
Ариун Сүнсний ер бусын бэлгээр өгөгдсөн хувийн 
илчлэлт, илэрхийлэлтээр дамжин ирсээр байна.

Би та бүхэнтэй хамт Христийн амилсны баярын 
энэ үеэр Бурхан, бидний Мөнхийн Эцэгийг болон 
Түүний Хүү, амьд Есүс Христийг гэрчилж байна. 
Мөнх бус олон хүмүүн хэрцгийгээр цовдлогдож, 
дараа нь амилуулагдсан. Гэвч зөвхөн амьд Есүс 
Христ Өөрийн төгс амилсан биед буюу гар, хөл, 
хавирган дээрх цовдлуулсан шархтайгаа үлдсэн. 
Зөвхөн Тэр л “би та нарыг гарынхаа алган дээр 
сийлсэн”41 хэмээн хэлж чадна. Зөвхөн Тэр л 
“Бибээр дээш өргөгдсөн тэрбээр болой. Би бол 
цовдлогдсон Есүс болой. Би бол Бурханы Хүү”42 
хэмээн хэлж чадна.

Бяцхан Айви, түүний хийл хоёрын адил бид зарим 
талаараа дөнгөж эхэлж байна. Чухам “Нүдэнд 
үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй, хүний санаанд 
ороогүй юмсыг Бурхан Өөрийг нь хайрладаг 
хүмүүст бэлджээ.”43 Бид Бурханыг эрэлхийлж, 
нэг нэгэндээ гараа сунган туслах үед Түүний 
хайр бидний дотор өсөн нэмэгдэж болохын 
тулд энэ цаг үед Бурханы сайн сайхан болоод 
өөрсдийн бурханлаг чадавхын талаар улам ихийг 

сурч мэдэж чадна. Бид шинэ газарт шинэ арга 
замаар алхам алхмаар, үргэлж эелдэг байснаар 
хувь хүнийхээ хувьд төдийгүй хамтдаа хийж мөн 
тэрхүү чадавхдаа хүрч чадна.

Газар бүрд байгаа хайрт ах, эгч нар аа, бид 
уулзаж, хамтдаа суралцах үед та нарын итгэл 
болон сайн сайхан намайг сайн мэдээнээс 
суралцах адал явдал, талархлаар дүүргэдэг. Та 
нарын гэрчлэл, сайн мэдээнээс суралцах аялал 
миний гэрчлэл, сайн мэдээнээс суралцах аяллыг 
баяжуулдаг. Та нарын асуудал, баяр баясгалан, 
Бурханы гэр бүлийг болон гэгээнтнүүдийн хамт 
олныг гэх хайр мөн сэргээгдсэн үнэн, гэрлийн 
талаар амьдралаасаа олж авсан ойлголт тань Есүс 
Христ төвд нь байдаг сэргээгдсэн сайн мэдээний 
бүрэн байдлын талаарх бидний мэдлэгийг өсгөн 
нэмэгдүүлдэг. Бид хамтдаа “үүлтэйд ч, нартайд 
ч, Их Эзэн надтай хамт үлдэ[нэ]”44 гэж найддаг. 
Амьдралын элдэв асуудлын дунд ч адислал бүрээ 
тоолж чадна гэдгээ бид бүгд мэднэ.45 Бидний 
амьдралын өдөр тутмын нарийн ширийн, өчүүхэн 
мөн энгийн зүйлд агуу их зүйлүүд авчрагддагийг 
бид харж чадна.46

“Мөнхүү улиран тохиох дор бүх үндэстнүүдийн 
дундаас зөв шударгыг үйлдэгчид цуглуулагдах 
болно, мөн үүрдийн баяр баясгалангийн 
дууг дуулан Сионд ирэх болно.”47 Хосанна, 
халлелуяагаар дүүрэн энэ баярын өдрүүдэд 
халлелуяа хэмээн дуулцгаая. Учир нь Тэр үүрд 
мөн мөнхөд хаанчилна! Хосанна, Бурхан, Хурга 
хоёр хэмээн хашхирцгаа! Есүс Христийн ариун 
бөгөөд эрхэм нандин нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆ

1. Иохан 16:33
2. Иaков 5-ыг үзнэ үү.
3. Сударт бошиглосноор хүмүүний түүхэнд сүнслэг 

байдлын уналт буюу бидний хэлдгээр урвалт 
мөн сүнслэг байдлын сэргээлт хэмээн нэрлэдэг 
шинэчлэгдсэн гэрлийн цаг үе буюу цикл хэд хэдэн 
удаа болж өнгөрсөн байдаг. Жишээ нь, 2 Тесалоник 
2:3-ыг үзнэ үү.

4. Лук 4:18-ыг үзнэ үү.
5. Иохан 12:12–13-ыг, мөн Матай 21:8–9; Марк 11:8–10-
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6. Илчлэл 7:9
7. Сургаал ба Гэрээ 109:76-г үзнэ үү.
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8. Зехариа 9:9-ийг үзнэ үү.
9. Maтай 21:9
10. Bible Dictionary, “Hosanna”-г үзнэ үү. Хуучин 
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авраач, би Танаас гуйж байна, Аяа Эзэн” хэмээн 
дуулсаар явдаг байв.” Дуулал 118:25 нь уламжлалт 
Мессиад хандан өргөсөн гуйлтыг илэрхийлсэн  “Аяа 
ЭЗЭН, гуйж байна, авраач. Аяа ЭЗЭН, гуйж байна, 
амжилтыг соёрхооч!” гэсэн шүлгээр дүүрсэн байдаг.

11. Дуулал 118:26-г мөн 3 Нифай 11:17-г үзнэ үү.
12. Russell M. Nelson, in Handel’s Messiah: Debtor’s Prison 

(video), ChurchofJesusChrist.org/media-library.
13. Итгэлийн тунхаг 1:3
14. Bible Dictionary, “Hallelujah”-г үзнэ үү.
15. George Frideric Handel, Messiah, ed. T. Tertius Noble 

(1912), viii; мөн Илчлэлт 17:14-ийг үзнэ үү.
16. Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит 

(2007), 419.
17. Итгэлийн тунхаг 1:1
18. Сургаал ба Гэрээ 110:3; тодотгол нэмэгдсэн.
19. Сургаал ба Гэрээ 110:4
20. Илчлэл 1:8; 3 Нифай 9:18; Сургаал ба Гэрээ 19:1; 38:1; 

45:7-г үзнэ үү.
21. Еврей 12:2; Моронай 6:4-ийг үзнэ үү.
22. Сургаал ба Гэрээ 110:16
23. Малахи 4:5
24. See Stephen D. Ricks, “The Appearance of Elijah and 

Moses in the Kirtland Temple and the Jewish Passover,” 
BYU Studies, vol. 23, no. 4 (1986), 483–86, byustudies.
byu.edu-ийг үзнэ үү.

25. Сургаал ба Гэрээ 86:10-ыг мөн Үйлс 3:19–21-ийг үзнэ 
үү.

26. Иосеф Смитийн түүх 1:39 сүүлийн жилүүдэд олон 
хүн “тэдний” гэх тодорхой хамаатуулах үгийн ач 
холбогдлын талаар бодох болсон.

27. Гэтлэл 7–12-ыг үзнэ үү.
28. Гэтлэл 12:23-ыг үзнэ үү.
29. Aлма 41:2
30. Aлмa 40:23
31. Aлмa 41:4
32. Номлогчийн үгс 11:1-ийг үзнэ үү.
33. Aлма 41:13
34. Бие махбодын болон сүнслэг байдлын сэргээлтийн 

аль алиныг онцлон тэмдэглэсэн сэргээх, сэргээгдсэн, 
сэргээлт зэрэг үгс эсвэл бусад хувилбар нь Алма 
40:22–24, Алма 41 дээр 22 удаа гардаг.

35. Aлмa 41:14
36. Aлма 42:15
37. Алма 7:11
38. Алма 7:12-ыг үзнэ үү.
39. Aлма 42:15
40. 2 Нифай 1:15
41. Исаиа 49:16; 1 Нифай 21:16
42. Сургаал ба Гэрээ 45:52
43. 1 Коринт 2:9
44. “Abide with Me!” Hymns, no. 166.
45. “Адислал бүрээ тоол,” Сүмийн дуулал болон 

хүүхдийн дуу, 7-г үзнэ үү.
46. Алма 37:6-г үзнэ үү.
47. Сургаал ба Гэрээ 45:71
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Бид	санваараар	дамжуулан	өргөгдөх	
боломжтой.	Санваар	нь	бидний	дэлхий	
ертөнцөд	гэрэл	авчирдаг.

Би энд байгаадаа 
талархалтай байна. 
Өнөөдөр та нарт хандан 
үг хэлэх боломжтой 
болсноо мэдээд, би маш 
их догдлохын зэрэгцээ 
үнэхээр дарууссанаа 
мэдэрсэн. Би юу 
хуваалцах талаараа 
их удаан бодсон. Мөн 
миний захиасаар 
дамжуулан Сүнс та 
нарт хүрээсэй гэж би 

найдаж байна.

Мормоны Номд Лихай нас барахаасаа өмнө 
хөвгүүддээ өөрсдийнх нь хүч чадал, мөнхийн 
чадавхыг харахад туслах адислалыг өгдөг. Би 
найман хүүхэдтэй айлын хамгийн бага нь бөгөөд 
ноднин анх удаа гэртээ ганцаараа үлдсэн байлаа. 
Ах, эгч нар маань дэргэд байхгүй, хамт байж 
байнга ярилцах хүнгүй болохоор надад хэцүү 
байв. Олон шөнө би ганцаардаж байсан. Надад 
туслах гэж байдаг чадлаараа хичээсэн аав, ээждээ 
би баярлаж явдаг. Үүний нэг жишээ бол яг хүнд 
хэцүү үед аав маань надад санваарын тайвшралын 
адислал өгөхийг санал болгосон явдал юм. 
Түүнийг адислал өгсний дараа бүх зүйл тэр 
дороо өөрчлөгдөөгүй ч би Тэнгэрлэг Эцэгээсээ 
мөн ааваасаа амар амгаланг болоод хайрыг 
мэдрэх боломжтой байсан. Лихай үр хүүхдүүдээ 
адисалсантай адил, надад хэрэгтэй үед санваарын 
адислалуудыг өгч чаддаг, хүч чадал, мөнхийн 
чадавхаа олж харахад минь тусалдаг, зохистой 
ааваар би адислагдсан.

Та нар нөхцөл байдал тань ямар байгаагаас үл 
хамааран санваарын адислалуудыг үргэлж авч 
чадна. Та нар гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд, 
тохинуулагч ах нар, санваарын удирдагчдаар 
болон та нарыг хэзээ ч орхихгүй Тэнгэрлэг 
Эцэгээр дамжуулан санваарын адислалуудыг авах 
боломжтой. Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн “Санваарын 
адислалууд нь энэ бэлгийг бусадтай хуваалцах 
ёстой хүнээс илүү агуу юм. … Биднийг зөв 
зохистой байх үед санваарын ёслолууд бидний 
амьдралыг баяжуулдаг”1 хэмээн хэлсэн.

Нэмэлт удирдамж хэрэгтэй болсон үед санваарын 
адислал хүсэхдээ бүү эргэлзээрэй. Бидний 
амьдралын хэцүү мөчид бидэнд хамгийн их 
тус болох Сүнс бидэнд хэрэгтэй байдаг. Төгс 
хүн гэж байдаггүй. Бид бүгдээрээ бэрхшээлтэй 
тулгардаг. Бидний зарим нь сэтгэлийн хямрал, 
гутрал, донтолтоос эсвэл өөрсдийгөө хангалттай 
биш гэж мэдрэх мэдрэмжээс болж зовж шаналдаг. 
Санваарын адислалууд нь эдгээр бэрхшээлийг 
даван туулж, ирээдүйд урагшлахад мөн амар 
амгаланг хүлээж авахад тусалж чадна. Эдгээр 
адислалыг хүлээн авахын тулд бид зохистой 
амьдрахыг хичээдэг хэмээн би найдаж байна.

Санваарын биднийг адисалдаг өөр нэгэн арга зам 
бол патриархын адислал юм. Би гуньсан эсвэл 
ганцаардсан үедээ патриархын адислалаа уншдаг 
болсон. Миний патриархын адислал өөрийнхөө 
чадавхыг мөн надад зориулсан Бурханы тодорхой 
төлөвлөгөөг ойлгоход тусалдаг. Энэ нь намайг 
тайвшруулж, дэлхийн хардаг өнцгөөс цаадахыг 
харах боломжийг надад олгодог. Энэ нь надад 
зөв зохистой амьдарсан тохиолдолд хүлээн авах 
бэлгийг болон адислалуудыг минь сануулдаг. 
Энэ нь надад хамгийн хэрэгтэй тэр үед Бурхан 
хариулт өгч мөн шинэ боломжуудын үүд хаалгыг 
нээн өгдөг гэдгийг санаж, амар амгаланг мэдрэхэд 
тусалдаг.

Өсвөр үеийнхнийг санваар 
хэрхэн адисалдаг вэ
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Патриархын адислал бидэнд Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ 
хамт амьдрахаар буцаж очиход бэлтгэхэд 
тусалдаг. Патриархын адислал Бурханаас ирдэг 
бөгөөд сул дорой талуудаа хүчирхэг болгоход 
бидэнд тусалдаг гэдгийг би мэднэ. Энэ нь зөн 
билигтнээс ирж байгаа мессеж биш. Эдгээр 
адислал нь бидний сонсох ёстой зүйлүүдийг 
хэлдэг. Патриархын адислал нь бидний хүн нэг 
бүрийн хувьд Лиахона болдог. Бид Бурханыг нэн 
тэргүүнд тавьж, Түүнд итгэх аваас Тэр биднийг 
өөрсдийнхөө цөлөөр явахад удирдан чиглүүлэх 
болно.

Сайн мэдээний адислалууд сэргээгдэж болохын 
тулд Бурхан Иосеф Смитийг санваараар 
адисалсантай адил бид ч бас санваараар 
дамжуулан амьдралдаа сайн мэдээний 
адислалуудыг хүлээн авах болно. Долоо хоног бүр 
ариун ёслолоос хүртэх завшаан, боломж бидэнд 
байдаг. Энэхүү санваарын ёслолоор дамжуулан 
биднийг цэвэршүүлж, ариусгаж чадах Сүнс 
үргэлж бидэнтэй хамт байх боломжтой. Хэрэв 
та нар амьдралаасаа ямар нэг зүйлийг халах 
шаардлагатай гэж үзвэл зөв замаар явахад тань 
туслах итгэмжит удирдагчтай холбоо бариарай. 
Та нарын удирдагчид Есүс Христийн Цагаатгалын 
бүрэн хүчийг хүлээн авахад тань туслах болно.

Санваарын ачаар бид ариун сүмийн ёслолуудын 
адислалыг хүлээн авах боломжтой. Би ариун 
сүмд орох боломжтой болсноосоо хойш ариун 
сүмд тогтмол орохыг тэргүүн зорилгоо болгосон. 
Тэнгэрлэг Эцэгийн ариун өргөөнд Түүнтэй ойр 
байхын тулд цаг зав гаргаж, золиос хийснээр 
би амьдралын минь туршид надад үнэхээр тус 
болсон илчлэлт, сүнслэг өдөөлтийг хүлээн авах 
боломжоор адислагдсан.

Бид санваараар дамжуулан өргөгдөх боломжтой. 
Санваар нь бидний дэлхий ертөнцөд гэрэл 
авчирдаг. Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс “Санваарын 
хүчгүйгээр ‘бүх дэлхий бүрмөсөн устгагдах 
болно’ (С ба Г 2:1–3-ыг үзнэ үү). Ямар ч найдвар, 
гэрэл гэгээгүй зөвхөн харанхуй байх байсан”2 
хэмээн хэлсэн.

Бурхан биднийг урам зоригоор дэмжиж байна. 
Тэр биднийг Өөртөө буцаж ирээсэй хэмээн хүсэж 
байдаг. Тэр биднийг хувь хүнийх нь хувьд мэддэг. 
Тэр таныг хэн болохыг мэддэг. Тэр биднийг 
хайрладаг. Бид өөрсдийгөө үүнийг хүртэх ёсгүй 
хэмээн бодсон ч Тэр үргэлж бидэнд юу хэрэгтэйг 
мэддэг мөн биднийг адисалдаг. Тэрээр бидэнд 
хэзээ юу хэрэгтэйг мэддэг.

“Гуй, тэгвэл та нарт өгөгдөнө. Хай, тэгвэл та нар 
олно. Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ.

Гуйдаг бүр авна, эрж хайдаг нь олно, тогшдогт 
нээгдэнэ” (Матай 7:7–8).

Хэрэв танд санваарын талаар гэрчлэл байхгүй бол 
та залбирч, түүний хүч чадлын талаар мэдэхийг 
хүсэж, дараа нь Бурханы үгийг сонсохын тулд 
судруудыг уншаарай. Хэрэв бид амьдралдаа 
Бурханы санваарын хүчийг мэдрэхийн тулд хичээх 
юм бол адислагдах болно гэдгийг би мэднэ. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Бидэнд	тэнгэр	элч	шиг	тохинуулж,	сайн	мэдээг	
тив	алгасалгүй	тунхаглан,	бодгалиудыг	Христэд	
ирэхэд	нь	туслах	боломж	өгөгдсөн.

Ах, эгч нар аа, энэ 
түүхэн орой би 
та бүхэнд хандан, 
санваарын ариун 
нандин бэлгийн талаар 
болон энэ эрин үед 
өсвөр үеийнхнийг 
адислах үүний 
гайхамшигт хүчийн 
тухай ярих болсондоо 
үнэхээр талархаж 
байна. Миний төгс бус 
байдлаас үл хамааран, 

үнэнийг заахад Сүнс надад туслаасай хэмээн би 
залбирч байна.

Тэргүүн Зөвлөл Аароны санваартнуудад “Та 
агуу боломж, сорилтуудын үе болох санваар 
сэргээгдсэн цаг үед аж төрж байна. Аароны 
санваарын ёслолуудыг гүйцэтгэх эрх мэдэл танд 
байдаг. Та энэ эрх мэдлээ залбирч, зөв зохистой 
ашигладаг байвал ойр орчныхоо хүмүүсийн 
амьдралыг агуу их адислах болно”1 хэмээн 
сануулж байдаг. Сүмийн залуу эрэгтэйчүүдийн 
хувьд биднийг “Бурханы хайрт [хөвгүүд] гэдгийг, 
Түүнд биднээр хийлгэх ажил байгаа”2 бөгөөд бид 
Түүний “үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
хүмүүнд тохиолгон авчрах” (Мосе 1:39) ажилд 
тусалж байгааг бидэнд мөн сануулсаар байдаг.

Санваар нь Аврагчийн сайн мэдээний ёслол, 
гэрээнүүдийг хүлээн авах зохистой хүмүүст 
зориулан, эдгээрийг гүйцэтгэх эрх мэдэл юм. 
Эдгээр санваарын ёслол, ариун нандин гэрээгээр 
дамжуулан бидэнд бурханлаг хувь тавиландаа 

хүрэхэд тусалдаг Аврагчийн Цагаатгалын бүрэн 
дүүрэн адислалууд ирдэг билээ.

Иосеф Смит бол Есүс Христийн сайн мэдээг 
сэргээхээр Бурханаар дуудагдсан хөвгүүн 
байсан бөгөөд энэхүү зорилгоор түүнд бүх хүн 
төрөлхтнийг адислахдаа ашиглах санваарыг 
олгосон. Сургаал ба Гэрээ 135 дээр Иосефын 
энэ эрин үеийн өсвөр үеийнхэнд өгсөн олон 
адислалыг эш татдаг. Бид “Иосеф Смит энэ 
дэлхийд хүмүүний авралын тулд зөвхөн Есүс 
Христийг эс тооцвол үүн дээр амьдарч асан аль ч 
бусад хүнээс илүү ихийг хийсэн. … Тэр Мормоны 
Номыг урагш авчран …; үүрдийн сайн мэдээний 
бүрэн байдлыг дэлхийн дөрвөн хязгаарт илгээн; 
Сургаал ба Гэрээг бүрдүүлсэн илчлэлтүүд хийгээд 
зарлигуудыг урагш авчран …; Хожмын үеийн 
мянга мянган Гэгээнтнүүдийг цуглуулан, … мөн 
устгагдаж эс чадах алдар хийгээд нэрийг үлдээв” 
(Сургаал ба Гэрээ 135:3) хэмээн уншдаг.

Иосефтой адил үр дүнтэй үйлчлэхийн тулд 
бид Их Эзэний санваарын хүчийг ашиглахуйц 
зохистой байх ёстой. Иосеф, Оливер Каудери 
хоёр Мормоны Номыг орчуулж байхдаа баптисм 
хүртэхийг хүсэж байсан ч тэдэнд зохих эрх 
мэдэл олгогдоогүй байв. 1829 оны 5-р сарын 
15-нд тэд өвдөг сөгдөн залбирсан ба Иохан 
Баптист айлчлан ирж, Аароны санваарын 
түлхүүр, эрх мэдлийг тэдэнд өгч, “Миний нөхөд 
үйлчлэгч та нарт би Мессиагийн нэрээр, тэнгэр 
элчүүдийн тохинууллын хийгээд наманчлалын 
сайн мэдээний, мөн нүглүүдийн ангижралын 
тулд усанд умбуулалтаар хийх баптисмын 
түлхүүрүүдийг атгагч Аароны санваарыг хүртээж 
байна” (Сургаал ба Гэрээ 13:1) хэмээн хэлжээ.

Бидэнд тэнгэр элч шиг тохинуулж, сайн мэдээг 
тив алгасалгүй тунхаглан, бодгалиудыг Христэд 

Өсвөр үеийнхнийг санваар 
хэрхэн адисалдаг вэ
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ирэхэд нь туслах боломж өгөгдсөн. Ийм үйлчлэл 
биднийг Иохан Баптисч, Моронай, Иосеф Смит, 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон нартай болон 
Их Эзэний бусад хичээнгүй үйлчлэгчтэй мөр 
зэрэгцэн хөдөлмөрлөх боломжтой болгодог.

Их Эзэний санваараар дамжуулан хийдэг үйлчлэл 
нь Түүний сургаалаар ягштал амьдарч, сургаалыг 
дагаж мөрдөхөд бүхнээ зориулж буй хүмүүсийг 
нэгтгэдэг. Өсвөр насны сорилт бэрхшээлтэй 
тулгарах үед ингэж амьдрах нь амаргүй байж 
болно гэдгийг би хувийн туршлагаараа мэднэ. 
Гэсэн ч Их Эзэний ажлыг гүйцэлдүүлэхээр 
Түүний үйлчлэгчидтэй нэгдмэл байх нь дайсны 
уруу таталт, хууран мэхлэлтийн эсрэг биднийг 
хүчирхэгжүүлж туслах болно. Та өөртөө итгэлгүй 
байгаа бүх хүнд гэрэлт цамхаг болж чадна. 
Таны гэрэл тантай уулзах хүн бүрийг тантай ойр 
байснаараа адислагдаж болохуйц тод гэрэлтэх 
болно. Заримдаа бидэнд сүнслэг хамтрагч байгааг 

мэдэх хэцүү цаг үе байдаг ч Христэд илүү ойртон 
очиход хамтарч ажиллаж болох итгэл даасан 
санваарын чуулгын гишүүн гэдгээ мэддэгтээ би 
талархдаг.

Бидний гэр бүл, найз нөхдөөс гадна Ариун Сүнс 
бидний хамгийн үнэнч, найдвартай хамтрагчдын 
нэг юм. Бид Түүнийг байнгын хамтрагчаа 
болгон урихын тулд Түүний хүссэн орчин, газарт 
өөрсдийгөө байлгах ёстой. Энэ зүйлийг бид өдөр 
бүр гэр бүлээрээ судраас судалж, залбирч, гэр 
орноо ариун газар болгохын тулд ажилласнаар 
мөн хамгийн гол нь хувиараа судраас судалж 
мөн өөрсдөө залбирснаар гэр орондоо байхаасаа 
эхлүүлж болно.
  
Оны эхээр надад эмэгтэй дүү Осианэдээ 
туслах хэцүүхэн боловч сэтгэл хөдлөм боломж 
тохиосон бөгөөд энэ нь баптисм хүртэж мөн 
селестиел хаант улсад орохын тулд тогтоосон 
шаардлагуудын нэгийг хангах урилгыг хүлээн 
авах замаар гэрээний зам дээр өсөж хөгжихөд 
нь түүнд туслах явдал байв. Тэр бусад эмэгтэй 
дүүдээ санваарын ажил үүргийн доор ажиллаж, 
гэрчээр зогсох боломж олгохын сацуу надад 
ёслол гүйцэтгэх эрх мэдэл олгохын тулд намайг 
пристээр томилогдтол баптисмаа нэг сараар 
хойшлуулсан юм. Биднийг усан сангийн хоёр талд 
зогсоод, усанд орохоор бэлтгэж байхад би дүүгээ 
надтай адил догдолж байгааг анзаарсан. Тэгээд 
түүнийг зөв шийдвэр гаргаж байгааг нь хараад, 
надад түүнтэй нэгдмэл болсон мэт санагдсан. 
Санваараа ашиглах энэ боломж нь сайн мэдээний 
дагуу хайнга бус харин илүү хянамгай амьдрахыг 
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надаас шаардсан юм. Би бэлдэж байхдаа тэр долоо 
хоногийн турш өдөр бүр нас барагсдын төлөөх 
баптисм гүйцэтгэхээр ээж, эмээ, эгч нарынхаа 
дэмжлэгтэйгээр ариун сүмд очдог байсан.

Энэ туршлага надад санваарын тухай мөн үүнийг 
хэрхэн зөв зохистой ашиглах талаар илүү ихийг 
зааж билээ. Хэрэв бид Нифайн “явж мөн хийх” 
(1 Нифай 3:7-г үзнэ үү) үлгэр жишээг дагах аваас 
бүх санваартан миний мэдэрсэн шиг зүйлийг 
мэдрэх боломжтой гэдгийг би мэднэ. Бид зүгээр 
суугаад, Их Эзэн биднийг Өөрийн агуу ажилд 
ашиглана хэмээн хүлээж болохгүй. Бидний 
тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг биднийг 
хайж иртэл хүлээх хэрэггүй. Үлгэр жишээ болж, 
Бурханы гэрч болон зогсох нь санваартнууд 
бидний үүрэг юм. Хэрэв бид мөнхийн өсөлт 
хөгжилд маань саад болох шийдвэрүүдийг гаргаж 
байгаа бол одоо өөрчлөх ёстой. Сатан биднийг 
зугаа цэнгэл эрэлхийлэн, эгэл байдалд байлгасаар 
байхыг хамаг чадлаараа хичээх болно. Хэрэв 
бид хичээл зүтгэлтэй байж, өөрсдийгөө дэмжих 
хүмүүсийг олж, өдөр бүр наманчилбал үр дүнд 
нь ирэх адислалууд гайхалтай байх төдийгүй 
биднийг гэрээний зам дээрээ үргэлжлүүлэн 

урагшлахад амьдрал маань мөнхөд өөрчлөгдөх 
болно гэдгийг би мэднэ.

Энэ бол бидний Аврагч Есүс Христийн үнэн Сүм, 
Тэрээр санваарын түлхүүрүүдийг төлөөлөгчдөдөө 
хүлээлгэн өгсөн бөгөөд тэд Түүний ирэлтэд 
дэлхийг бэлтгэхэд, ялангуяа энэхүү хүнд сорилтын 
үед биднийг удирдан чиглүүлэхэд тэдгээр 
түлхүүрийг ашигладаг гэдгийг би мэднэ.

Иосеф Смит Сэргээлтийн бошиглогч байсныг 
мөн ерөнхийлөгч Нэлсон бидний өнөөгийн 
амьд бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Би хүн нэг 
бүрийг эдгээр агуу санваартны амьдралыг судалж 
үзэн, өөрсдийн Бүтээгчтэй уулзахад бэлтгэгдэж 
болохын тулд өдөр бүр сайжрахыг эрэлхийлээсэй 
гэж урьж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бурханлаг	чадавхдаа	хүрэх	хамгийн	үр	
дүнтэй	арга	зам	бол	Түүний	санваарын	хүчээр	
адислагдан,	хамтран	ажиллах	явдал	юм.

Гайхалтай сайхан ах, 
эгч нар аа, та нартай 
хамт байгаадаа би 
баяртай байна. Та нар 
хаанаас ч сонсож байж 
болох ч би эгч нарыгаа 
тэвэрч, ах нартайгаа 
гар барьж байна. Бид 
Их Эзэний ажилд 
нэгдмэл билээ.

Адам, Ева хоёрын 
талаар бодоход 

хамгийн түрүүнд тэдний Еденийн цэцэрлэгт 
сайхан амьдарч байсан нь санаанд орж ирдэг. 
Цаг агаар дандаа гоё, хэзээ ч хэт хүйтэрч юм 
уу хэт халдаггүй, бас амтат жимс ногоо элбэг 
дэлбэг, энд тэндгүй ургаж байдаг тул дуртай 
цагтаа иддэг байсан гэж би төсөөлдөг. Тэдний 
хувьд энэ нь шинэ дэлхий байсан учир олж нээх 
олон зүйл байсан болов уу. Тиймээс тэд эргэн 
тойрны үзэсгэлэнт байгаль орчин, ан амьтдыг 
таньж мэдэхээр өдөр бүрийг сонирхолтой 
өнгөрүүлдэг байсан байх. Үүнээс гадна тэдэнд 
дагах зарлигуудыг өгсөн ба эдгээр зааварчилгаанд 
хандах өөр өөр арга зам байсан учраас тэд эхлээд 
учраа олохгүй, сандарч байсан байх.1 Гэсэн ч 
тэд амьдралыг нь үүрд өөрчлөх шийдвэрүүдийг 
гаргах явцдаа хамтран ажиллаж сурсан бөгөөд 
Бурханы тэдэнд төдийгүй Өөрийн бүх хүүхдэд 
зориулсан зорилгуудыг гүйцэлдүүлэхээр нэгдсэн 
юм.

Одоо мөнхүү хосыг мөнх бус оршихуйд 
байгаагаар төсөөлөөд үзье. Тэд хоол хүнсээ олж 

авахаар хөдөлмөрлөх шаардлагатай болсон ба 
зарим араатан амьтан тэднийг хоол гэж харах 
болсон төдийгүй хамтдаа зөвлөлдөж, залбирч л 
байж даван туулах саад бэрхшээлүүд тохиолдох 
болжээ. Тэдэнд бас ядаж л хэдхэн удаа ч болов 
эдгээр саад бэрхшээлийг хэрхэн шийдэх талаар 
санал нийлэхгүй байх мөч байсан байх. Гэхдээ 
Уналтаар дамжуулан нэгдмэл байж, хайраар 
үйлдэхэд энэ нь амин чухал хэрэгтэйг тэд сурсан 
байв. Тэнгэрлэг эх сурвалжаас хүлээн авсан 
зөвлөмж, заавраас тэд авралын төлөвлөгөөний 
талаар болон үүнийг үйл ажиллагаанд оруулдаг 
Есүс Христийн сайн мэдээний зарчмуудыг сурч 
мэдсэн. Тэд дэлхий дээрх зорилт, мөнхийн зорилго 
хоёр адил гэдгийг ойлгож байсан болохоор 
хамтдаа хайранд, зөв шударга хөдөлмөрлөж 
сурснаар сэтгэл ханамж, амжилтыг олж авсан юм.

Бурханы ажлыг гүйцэлдүүлэхдээ 
эв нэгдэлтэй байх нь

ÆÈÉÍ Á.ÁÈÍÃÀÌ
ÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌËÝÃÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×

Хүүхдүүд нь төрсний дараа Адам, Ева хоёр 
тэнгэрлэг элч нараас сурч мэдсэн зүйлсээ гэр 
бүлдээ зааж өгчээ. Тэд бас энэ амьдралд тэднийг 
аз жаргалтай болгохын зэрэгцээ ур чадвараа өсгөн 
нэмэгдүүлж, Бурханд дуулгавартай байгаагаа 
батлан харуулсны дараа тэнгэрлэг Эцэг Эх дээрээ 
эргэн очиход бэлдэх боломж олгох зарчмуудыг 
хүүхдүүддээ ойлгуулж, хүлээн авахад нь туслахад 
анхаарсан юм. Энэ явцдаа Адам, Ева хоёр 
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өөрсдийн өөр өөр давуу талд талархаж сурсан 
бөгөөд мөнхийн ач холбогдолтой ажилдаа бие 
биеэ дэмждэг болжээ.2

Хэдэн зуун жил, цаашлаад хэдэн мянган жил 
улиран одоход эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
оруулдаг сүнсээр өдөөгдсөн, харилцан 
хамааралтай энэ хувь нэмэр буруу ташаа мэдээлэл, 
үл ойлголцлоор булингартсан юм. Еденийн 
цэцэрлэгт болсон гайхамшигт эхлэлийн үеэр мөн 
өнөө үед ч гэсэн бидний дайсан бодгалийг маань 
эзэмдэн авахын тулд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг 
хооронд нь хагаралдуулан салгах гэсэн зорилгоо 
тун амжилттай биелүүлсээр яваа. Люсифер 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн мэдэрдэг нэгдмэл 
байдлыг нурааж, бидний тэнгэрлэг үнэ цэн, гэрээт 
хариуцлагын талаарх үзэл бодлыг төөрөгдүүлж 
чадах юм бол мөнх амьдралын амин чухал нэгж 
болох гэр бүлүүдийг амжилттай устгаж чадна 
гэдгээ мэддэг.

Сатан харьцуулалтыг нэгнийг нь нөгөөгөөс 
дээгүүр эсвэл доогуур гэсэн мэдрэмж төрүүлэх 
арга замаар ашиглан, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
хоорондох төрөлхийн ялгаа Бурханаас өгөгдсөн 
бөгөөд адил тэгш үнэ цэнтэй гэсэн мөнхийн 
үнэнийг нуухыг оролддог. Тэрээр эмэгтэй 
хүмүүсийн гэр бүл, нийгэмд оруулдаг хувь 
нэмрийг дорд үзэх замаар сайныг үйлдэх, 
урамшуулан зоригжуулах нөлөөг нь багасгахыг 
оролдсон. Түүний зорилго бол нэг нь нөгөөгөө 
нөхөж, нэгдмэл байхад нөлөөлдөг эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн өөр өөрийн гэсэн өвөрмөц 
хувь нэмэрт талархан баярлахын оронд эрх 
мэдлийн төлөөх тэмцлийг өөгшүүлэх явдал 
байсаар ирсэн.

Иймээс олон жилийн туршид болон дэлхий 
даяар эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн харилцан 
хамааралтай боловч өөр өөрийн гэсэн хувь нэмэр, 
үүрэг хариуцлагын талаарх бүрэн ойлголт бараг 
алдагджээ. Олон нийгэмд эмэгтэй хүмүүс хань 
нөхөртэйгөө ижил тэгш эрхтэй хамтрагчийн 
хувиар биш, харин тэдэнд захирагдаж, үйл хөдлөл 
нь хязгаарлагдмал байх болсон. Ийм харанхуй 
цаг үед сүнслэг хөгжил дэвшил удааширсаар 
зогсонги байдалд орж, оюун ухаанд сүнслэг гэрэл 
нэвтрэх боломж маш бага болж, зүрх сэтгэл нь 
дарангуйлал бүхий уламжлалд нэвчжээ.

Харин 1820 оны хавар Нью-Йоркийн хойд 
хэсэг дэх ариун ойн төгөлд Бурхан Эцэг, 
Түүний Хүү Есүс Христ хоёрыг Иосеф Смит 
гэгч хүүд үзэгдэхэд сэргээгдсэн сайн мэдээний 
гэрэл “нарнаас илүү хурц”3 гийсэн юм. Энэхүү 
үйл явдлаас хойш орчин үеийн илчлэлтүүд 
тэнгэрээс цутгагдаж эхэлжээ. Христийн анхны 
Сүмээс сэргээгдсэн эхний зүйлүүдийн нэг бол 
Бурханы санваарын эрх мэдэл байсан. Сэргээлт 
үргэлжлэн явагдахын хэрээр эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүс Христээр зөвшөөрөгдөж, удирдуулагдсан 
энэхүү ариун үйл хэрэгт хамтран ажиллахын ач 
холбогдол, боломж бололцоог шинээр ухааран 
ойлгож эхлэв.

1842 онд шинэхэн Сүмийн эмэгтэйчүүд ажилд 
нь туслах албан ёсны бүлгэм зохион байгуулах 
хүсэлтээ тавихад ерөнхийлөгч Иосеф Смит 
тэднийг “санваарын удирдлага дор санваарын 
загвараар”4 зохион байгуулахаар сүнслэгээр 
өдөөгджээ. “Би одоо энэхүү түлхүүрийг та нарт 
Бурханы нэрээр өгч байна …—энэ үе бол сайн 
сайхан өдрүүдийн эхлэл юм”5 хэмээн тэрээр 
хэлсэн. Тэрхүү түлхүүрийг өгснөөс хойш дэлхий 
даяар боловсрол, улс төр, эдийн засгийн хүрээлэлд 
эмэгтэйчүүдийн орох боломж бага багаар нээгдэж 
эхлэв.6

Эмэгтэйчүүдэд зориулсан Сүмийн энэ шинэ 
байгууллагыг Халамжийн нийгэмлэг гэж 
нэрлэсэн ба энэ нь тухайн үеийн эмэгтэйчүүдийн 
бусад байгууллагаас өөр байв. Учир нь үүнийг 
бошиглогч байгуулсан бөгөөд тэрээр санваарын 
эрх мэдлээр эмэгтэйчүүдэд эрх мэдэл, ариун үүрэг 
хариуцлагыг болон Сүмийн бүтцээс гадуур биш, 
харин дотор нь албан тушаал өгсөн байлаа.7
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Бошиглогч Иосеф Смитийн үеэс эхлэн өнөөг 
хүртэл үргэлжлэн хийгдсээр байгаа бүх зүйлийн 
сэргээлт нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст Бурханаас 
томилогдсон үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхэд нь 
санваарын эрх мэдэл, хүч ямар шаардлагатай 
болох талаар мэдээлэл өгсөн. Саяхан бидэнд 
заасанчлан, санваарын түлхүүрийг атгасан 
хүний удирдлаган доор онцгойлон адислагдсан 
эмэгтэй хүн дуудлагаа санваарын эрх мэдлээр 
гүйцэтгэдэг.8

Ариун сүмд хишиг хүртсэн эмэгтэйчүүд 
Бурхантай байгуулсан гэрээнүүдээ сахисан 
тохиолдолд өөрсдийн амьдрал, гэр оронд 
санваарын хүчтэй байдаг хэмээн ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон 2019 оны 10-р сард заасан 
билээ.9 “Санваарын гэрээнүүдээс нь ирдэг 
Бурханы хүчний хишиг хүртсэн эмэгтэйчүүдэд 
санваар атгагч эрэгтэй хүмүүсийнхтэй адил, 
тэнгэр нээлттэй байдаг” гэж тэр тайлбарласан. 
Түүнчлэн “гэр бүл, хайртай хүмүүстээ туслахын 
тулд Аврагчийн хүчийг байнга ашиглах”10-ыг 
тэрээр эгч бүрд уриалсан юм.

Энэ нь та бидний хувьд юу гэсэн үг вэ? 
Санваарын эрх мэдэл, хүчийг ойлгох нь бидний 
амьдралыг хэрхэн өөрчилдөг вэ? Эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүс хамтран ажилласан үедээ тус тусдаа 
ажилласнаас илүү их зүйлийг хийж гүйцэтгэж 
чаддаг гэдгийг ойлгох нь нэн чухал юм.11 Бидний 
үүрэг өөр хоорондоо өрсөлдөхөд биш, харилцан 
бие биеэ нөхөхөд оршдог. Хэдийгээр эмэгтэйчүүд 
санваарын албан тушаалд томилогддоггүй ч, 
дээр дурдсанаар гэрээнүүдээ сахисан нөхцөлд 
санваарын хүчээр адислагддаг бөгөөд аливаа 
дуудлагад томилогдохдоо санваарын эрх мэдлээр 
ажилладаг.

8-р сарын нэгэн сайхан өдөр надад энэ хожмын 
өдрүүдэд Аароны санваар сэргээгдсэн газрын 
ойролцоо, Пеннсильванийн Хармонид байдаг 
Иосеф, Эмма Смит хоёрын сэргээн засварласан 
байшинд ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсонтэй хамт 
суух завшаан олдсон билээ. Ярилцаж байхдаа 
ерөнхийлөгч Нэлсон Сэргээлтэд эмэгтэйчүүдийн 
оруулсан чухал хувь нэмрийн талаар ярьсан юм.
Ерөнхийлөгч Нэлсон: “Санваарыг сэргээсэн энэ 
газарт ирэхэд миний санаанд орж ирдэг хамгийн 
чухал зүйлсийн нэг бол Сэргээлтийн явцад 

эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэсэн чухал үүрэг юм.

Иосефыг анх Мормоны Номыг орчуулж эхлэх үед 
хэн бичих ажлыг нь хийж байсан бэ? Тэр өөрөө 
бага зэрэг бичсэн ч тийм ч их бичээгүй. Эмма 
түүнд туслахаар болсон.

Дараа нь би Иосефыг Нью-Йоркийн Палмира 
дахь гэрийнхээ ойролцоох ой руу хэрхэн явж, 
залбирсныг боддог. Тэр хаашаа явсан бэ? Тэр 
Ариун ойн цоорхой руу явсан. Тэр яагаад тийшээ 
явсан бэ? Яагаад гэвэл, ээж нь залбирахаар 
тийшээ явдаг байжээ.

Санваарын болон Сүмийн Сэргээлтэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн хоёрхон эмэгтэйн жишээг дурдахад 
л ийм байна. Эхнэрүүд өнөө үед ч гэсэн тэр үед 
байсан шиг чухал гэж баттай хэлж болно. Мэдээж, 
тэд чухал шүү дээ.”

Бид Эмма, Люси, Иосеф гурав шиг бие биеэсээ 
суралцахад бэлэн байж, Есүс Христийн шавь 
болж, бусад шавь нартаа уг замаар явахад туслах 
зорилгодоо нэгдмэл байж чадсан үедээ л хамгийн 
үр дүнтэй байх юм.

Бидэнд “Санваар Бурханы хүүхдүүдийн 
амьдралыг тоо томшгүй олон арга замаар 
адисалдаг. … [Сүмийн] дуудлага, ариун сүмийн 
ёслол, гэр бүлийн харилцаандаа болон чимээгүй, 
хувийн тохинуулалдаа хожмын үеийн гэгээнтэн 
эмэгтэй, эрэгтэйчүүд санваарын хүч, эрх мэдэлтэй 
хамт урагш явдаг. Энэхүү эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийн Бурханы ажлыг Түүний хүчээр хийж 
гүйцэтгэх харилцан хамаарал нь бошиглогч Иосеф 
Смитээр дамжуулан сэргээгдсэн Есүс Христийн 
сайн мэдээний төвд байдаг юм”12 гэж заадаг.

Бидний хийхээр дуудагдсан, эрх мэдэл нь 
олгогдсон бурханлаг ажилд эв нэгдэлтэй байх нь 
нэн шаардлагатай боловч энэ нь тийм амар биш 
ээ. Бие биенээ сонсох, нэг нэгнийхээ үзэл бодлыг 
ойлгох, туршлагаа хуваалцах гэх мэт хамтдаа 
бодитойгоор зөвлөлдөхөд цаг хугацаа, хичээл 
зүтгэл шаардагддаг. Харин ийн байж чадвал үр 
дүнд нь илүү сүнсээр өдөөгдсөн шийдвэрүүдийг 
гаргах юм. Гэрийнхээ ч байна уу эсвэл Сүмийн 
үүрэг хариуцлагадаа ч байна уу, бурханлаг 
чадавхдаа хүрэх хамгийн үр дүнтэй арга зам бол 
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өөр өөр боловч бие биеэ харилцан нөхдөг үүргээ 
биелүүлэхдээ Түүний санваарын хүч, эрх мэдлээр 
адислагдан, хамтран ажиллах явдал юм.

Ийм хамтын ажиллагааг өнөөдрийн гэрээт 
эмэгтэйчүүдийн амьдралаас хэрхэн олж харж 
болох вэ? Би нэгэн жишээ хуваалцъя.

Алисон, Жон хоёр өвөрмөц байдлаар хамтран 
ажилладаг. Тэд хоёр хүний суудалтай дугуй 
унаж, урт, богино зайд уралддаг. Ийм дугуйгаар 
амжилттай уралдахын тулд унаж байгаа хоёр 
хүн уялдаа холбоотой ажиллах ёстой. Тэд нэг 
тал руу яг зэрэг налах ёстой. Нэг нь нөгөөгөө 
давамгайлалгүй, харин тодорхой ярилцаж, аль 
аль нь өөр өөрийн үүргийг гүйцэтгэх ёстой. 
Урд суудаг ахлагч нь хэзээ тоормослох, хэзээ 
босохыг хянадаг. Ард суудаг хүн нь юу болж 
байгаад анхаарлаа хандуулж, бага зэрэг хоцорвол 
хүчээ нэмж, өөр дугуйчин руу хэт ойртвол хүчээ 
багасгахад бэлэн байх ёстой. Цааш ахиц гаргаж, 
зорьсондоо хүрэхийн тулд тэд бие биеэ дэмжих 
ёстой.

Алисон: “Эхний үед урд суусан ахлагч босох 
хэрэгтэй үед “бос” гэж, харин хурдаа удаашруулах 
хэрэгтэй бол “тоормосло” гэж хэлдэг байв. Хэсэг 
хугацааны дараа, арын суудалд байгаа хүн нь 
ахлагчийгаа босож, тоормосло гэж хэлэхээс өмнө 
мэддэг болдог. Бид нэг нэгнийхээ хэрхэн, яаж 
байгааг маш сайн мэдэрч сурсан бөгөөд нэгэнд 
маань хэцүү байгааг мэдэрч, нөхөхийг хичээдэг 
болсон. Бид үнэндээ бие биедээ итгэж, хамтран 
ажиллаж сурдаг”13 гэж тайлбарласан.

Жон, Алисон хоёр зөвхөн дугуй унахдаа биш, 

гэрлэлтдээ ч гэсэн нэгдмэл байсан юм. Аль аль 
нь өөрийгөө биш, нөгөө хүнээ аз жаргалтай 
байлгахыг хүсдэг, аль аль нь нөгөө хүнийхээ 
сайн талыг харахыг хичээдэг ба өөрийнхөө 
болон нөгөө хүнийхээ тийм ч сайн биш талуудыг 
засахын тулд хамтдаа ажилладаг. Тэд ээлжлэн 
удирдаж, нэг нь ядарч зовж байвал илүү их хүч 
дэм өгдөг. Аль аль нь нэг нэгнийхээ оруулсан хувь 
нэмрийг үнэлж, авьяас чадвар, нөөц боломжоо 
нэгтгэснээр бэрхшээлээ шийдвэрлэх илүү сайн 
хариултыг олдог байна. Тэд үнэхээр нэг нэгтэйгээ 
Христийнхтэй адил хайраар холбогдсон.

“Эхлээд би” гэсэн ойлголт биднийг тойрон 
хүрээлж буй энэ цаг үед, эв нэгдэлтэй хамтран 
ажиллах бурханлаг загварыг дагах нь юу юунаас 
илүү чухал болоод байна. Эмэгтэйчүүдэд 
Бурханаас өгсөн өвөрмөц, бурханлаг бэлгүүд14 
байхын зэрэгцээ онцгой үүрэг хариуцлага 
өгөгдсөн байдаг. Гэвч эдгээр нь эрэгтэйчүүдийн 
бэлэг, үүрэг хариуцлагаас илүү ч биш, бас дутуу ч 
биш юм. Бид бүгд Өөрийн хүүхэд бүрд бурханлаг 
чадавхдаа хүрэх хамгийн сайн боломж бололцоог 
олгох гэсэн Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг 
гүйцэлдүүлэхэд зориулагдсан бөгөөд үүнд 
хэрэгтэй байдаг.

Өнөөдөр Христэд бодгалиудыг авчрахад16 ах 
нартайгаа нэгдэх “Ева шиг эр зоригтой, алсын 
хараатай эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна.”15 
Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн мөрөн дээр хамаг 
ажлаа тохчихоод, өөрсдөө бүрэн хариуцлага 
хүлээдэг эсвэл хамтрагчийн “дүр үзүүлэхийн” 
оронд жинхэнэ хамтрагчид болох хэрэгтэй. 
Эмэгтэйчүүд ганцаараа хийх ёстой гэж бодох 
эсвэл хэн нэгний хий гэж хэлэхийг хүлээн суухын 
оронд18 хамтрагчийн хувьд “урагш гарч ирэн, эрх 
бүхий, өөрийн байр суурийг эзлэх ёстой.”17

Эмэгтэйчүүдийг нэн чухал оролцогчид хэмээн 
үздэг болох нь “эрх тэгш байдлыг” бий болгох 
биш, харин сургаалын үнэнийг ухааран ойлгох 
асуудал юм. Ийм байдлыг зохицуулах ямар нэг 
хөтөлбөр гаргахын оронд бид эмэгтэйчүүдийг 
Бурханы адил, авралын болон өргөмжлөлийн 
ажилд зайлшгүй хэрэгтэй хамтрагчид хэмээн 
үнэлж хүндлэхийн тулд идэвхтэй ажиллах 
хэрэгтэй.



772020 оны 4-ð ñàð

Бид бэлэн үү? Бид уламжлан ирсэн ялгаварлах 
үзлээ ялан дийлж, үүнийхээ оронд үндсэн сургаал 
дээр суурилсан бурханлаг загвар, дадлуудыг 
хүлээн авахыг эрэлхийлэх үү? Ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон “Энэ ариун нандин ажилд 
мөр зэрэгцэн зүтгэж, … Их Эзэний Хоёр дахь 
ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхэд туслахад”19 биднийг 
урьж байна. Бид ийн үйлдэхдээ хувь хүн бүрийн 
хувь нэмрийг үнэлж суран, бурханлаг үүрэг 
хариуцлагаа илүү үр дүнтэй гүйцэтгэдэг болно. 
Бид урьд өмнөхөөсөө илүү их баяр баясгаланг 
мэдрэх болно.

Бидний хүн нэг бүр Их Эзэний ажлыг 
урагшлуулахын тулд Түүний сүнсээр өдөөгдсөн 
арга замаар эв нэгдэлтэй байхыг сонгох болтугай. 
Бидний хайрт Аврагч Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Их	Эзэн	Өөрийн	сайн	мэдээний	Сэргээлтийг	
болон	Сүмийг	удирдаж	байна.	Тэр	ирээдүйг	төгс	
мэддэг.	Тэр	таныг	энэ	ажилд	урьж	байна.

Хайрт ах, эгч нар аа, би 
Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн энэхүү Ерөнхий 
чуулганд та нартай хамт 
байгаадаа талархаж 
байна. Энэхүү эцсийн 
эрин үед Их Эзэний 
Сүмийг сэргээсэн явдал 
биднийг болон бидний 
хайртай хүмүүсийг 

хэрхэн адисалсан арга замын талаар эргэцүүлэн 
бодоход ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон урихдаа 
энэ туршлагаа дурсамжтай байхын зэрэгцээ 
мартагдашгүй байх болно хэмээн амласан.

Та нарынхтай адил миний туршлага маш 
дурсамжтай байлаа. Харин мартагдашгүй байх 
эсэх нь бидний хүн нэг бүрээс шалтгаална. Энэ 
чуулганд бэлтгэсэн миний туршлага намайг 
өөрчилсөн тул мартахыг хүсэхгүй байгаа 
маань юу юунаас илүү чухал юм. Үүнийг одоо 
тайлбарлахыг зөвшөөрнө үү.

Би бэлтгэж байхдаа, Сэргээлтийн үед тохиосон 
үйл явдлын талаар нэгэн цэдгийг уншсан юм. Би 
тэр үйл явдлын тухай олон удаа уншиж байсан ч 
энэ нь Сэргээлтийн бошиглогч Иосеф Смитийн 
оролцож байсан чухал цуглааны тайлан л байсан 
юм. Гэхдээ энэ удаад би Их Эзэн биднийг болон 
Өөрийн шавь нарыг мөн Сүмийг хэрхэн удирддаг 
түүхийг олж харсан юм. Эгэл бидний хувьд 
дэлхийн Аврагчаар буюу бүх зүйлийг, өнгөрсөн, 
одоо, ирээдүйг мэддэг Бүтээгчээр удирдуулах 
гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг би олж харсан. Тэр 
бидэнд алхам алхмаар зааж, хэзээ ч хүчлэлгүй 
удирдаж байдаг.

Миний ярьж байгаа цуглаан нь Сэргээлтийн 
үеийн чухал цаг мөч байв. Энэ нь Огайогийн 
Көртландын ариун сүмд, онцгойлон 
адислагдсанаас нь хойш долоо хоногийн дараа 
буюу 1836 оны 4-р сарын 3-ны Хүндэтгэлийн 
өдөр болсон юм. Иосеф Смит дэлхийн түүхэнд 
болсон энэхүү агуу цаг мөчийг энгийнээр дүрслэн 
өгүүлжээ. Энэ түүхийн ихэнх нь Сургаал ба 
Гэрээний 110-р хэсэгт цэдэглэгдсэн байдаг.

“Үдээс хойш энэ өдөр ариун ёслолын ширээний 
дэргэд ажиллах нь тэдний онцгой боломж байсан 
Арван хоёроос үүнийг хүлээж аван, Сүмд Их 
Эзэний Зоогийг түгээхэд бусад ерөнхийлөгчдөд 
би тусалж байлаа. Ах нартаа энэ үйлчлэлийг 
гүйцэтгэсний дараа индэрт эргэн гарч ирэхэд, 
хөшиг доош бууж мөн бибээр Оливер Каудерийн 
хамт онцгой хүндэтгэлийн хийгээд чимээгүй 
залбиралд өвдөг сөхрөв. Залбирлаас босч ирсний 
дараа бид хоёрт дараах үзэгдэл нээгдсэн болой.”1

“Хөшиг нь бидний оюунаас авагдаж, мөн бидний 
ойлголтын мэлмий нээгдсэн байлаа.

Индрийн хашлага дээр, бидний өмнө зогсч буй Их 
Эзэнийг бид харав; мөн түүний хөлөн дор хув шиг 
өнгөтэй шижир алтаар бүрсэн тавцан байлаа.

Түүний мэлмий галын дөл лугаа адил байв; 
тэргүүнийх нь үс цэвэрхэн цас мэт цав цагаан 
байв; түүний төрх байдал нарны гэрлээс ч илүү 
хурцаар гялалзаж байлаа; мөн дуу хоолой нь 
агуу их ус хуйлрах мэт байв, бүр Иеховагийн дуу 
хоолой өгүүлэн;

Бибээр эхнийх мөн эцсийнх болой; Бибээр 
амьдардаг тэрээр болой, би бол алагдсан тэрбээр 
бөлгөө; бибээр Эцэгийн өмнө та нарын өмгөөлөгч 
билээ.

Болгоогтун, нүглүүд чинь өршөөгдсөн болой та 
нарт; миний өмнө цэвэр болой та нар; тиймийн 

Тэр бидний өмнө явдаг
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÕÝÍÐÈ Á.ÀÉÐÈÍÃ
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тул, тэргүүнээ өргөж мөн баясагтун.

Ах дүүсийн чинь зүрх сэтгэл баясаг, мөн өөрсдийн 
хүчин чадлаар энэ өргөөг миний нэрэнд барьсан 
миний бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэл баясаг.

Учрыг болгоогтун, би энэ өргөөг хүлээж авлаа, 
мөн миний нэр энд байх болно; мөн энэ өргөөнд 
өөрийн хүмүүст нигүүлсэлд бибээр өөрийгөө 
үзүүлэх болно.

Тийм ээ, хэрэв миний хүмүүс зарлигуудыг минь 
сахьж, мөн энэ ариун өргөөг бохирлохгүй байх 
аваас, би өөрийн үйлчлэгчдэд хүрч ирэх болно.

Тийм ээ, юүлэгдэх адислалуудын, мөн энэ өргөөнд 
миний үйлчлэгчдэд хүртээгдсэн хишгүүдийн 
улмаас мянга мянгын мөн хэдэн арван мянгын 
зүрх сэтгэл агуу ихээр баясах болно.

Мөн энэ өргөөний алдар нэр алс холын нутгуудад 
тархах болно; мөн энэ нь миний хүмүүсийн 
тэргүүн дээр юүлэгдэх адислалын эхлэл бөлгөө. 
Бүр тийм буюу. Амен.”1

Энэ үзэгдэл хаагдсаны дараа, тэнгэр бидэнд 
дахин нээгдэв; мөн Мосе бидний өмнө хүрч 
ирэн, мөн умардын нутгаас арван овгийг удирдан 
мөн дэлхийн дөрвөн зүгээс Израилыг цуглуулах 
түлхүүрүүдийг бидэнд даатгав.

Үүний дараа Елиас хүрч ирэн, мөн бид болон 
бидний дараах бидний бүх үр удам адислагдах 
болно гэдгийг хэлэн Абрахамын сайн мэдээний 
эрин үеийг даатгав.

Энэ үзэгдэл хаагдсаны дараа, өөр нэгэн агуу 
хийгээд алдар суут үзэгдэл бидэн дээр гэнэт эхлэв; 
учир нь үхлийг үзэлгүйгээр тэнгэрт аваачигдсан 
бошиглогч Елиа бидний өмнө зогсч байв, мөн 
хэлсэн нь:

“Болгоогтун, Их Эзэний агуу хийгээд аймшигт 
өдөр ирэхийн өмнө тэр [Елиа] илгээгдэх болно 
хэмээн нотолж---Малахийн амаар яригдсан тэрхүү 
цаг бүрнээрээ ирлээ---

Бүхэл дэлхий зүхлээр арчигдахгүйн тулд 
эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд уруу нь, мөн 

хүүхдүүдийнхийг эцгүүд уруу нь эргүүлэх нь 
буюу.

Тиймийн тул, энэ эрин үеийн түлхүүрүүд та 
нарын гарт даатгагдлаа; мөн үүгээр та нар Их 
Эзэний агуу хийгээд аймшигт өдөр ойрхон, бүр 
хаалган дээр ирээд байгааг мэдэж болох бөлгөө.”2

Би энэ түүхийг олон удаа уншиж байсан. Энэхүү 
түүх үнэн гэдгийг Ариун Сүнс надад баталсан. 
Гэхдээ би энэ чуулганд бэлдэж, суралцаж байхдаа 
Их Эзэний Өөрийн ажилд шавь нараа нарийвчлан 
удирддаг хүчийг илүү тод томруун харж чадсан 
юм.

Мосег Көртландын ариун сүмд Израилын 
цугларалтын түлхүүрийг Иосефт өгөхөөс 
долоон жилийн өмнө “Иосеф Мормоны Номын 
нүүр хуудаснаас үүний зорилго нь ‘Их Эзэний 
гэрээнүүдийг тэд мэдэж болохын тул, тэд үүрд 
зайлуулагдахгүй байхын тул … Израилын угсааны 
үлдэгдэлд үзүүлэх’ явдал гэдгийг сурсан. 1831 онд 
Их Эзэн Израилын цугларалт Көртландад эхлэх 
болно хэмээн, ‘мөн тэндээс [Көртландаас] миний 
хүссэн хэн ч бай бүх үндэстнүүдийн дотор урагш 
одох ёстой … учир нь Израил аврагдах болно, 
мөн бибээр тэднийг … хөтлөн дагуулах болно’”3 
хэмээн Иосефт хэлжээ.

Израилыг цуглуулахад номлолын ажил 
шаардлагатай байсан ч Их Эзэн анхны 
номлогчдын маань хэсэг болсон Арван хоёрт 
“Санагтун, та нар өөрсдийн хишгийг хүлээн 
авахаас нааш бусад улс орон руу явах ёсгүй”4 
хэмээн заахыг Өөрийн удирдагчдад сүнслэгээр 
өдөөсөн юм.

Көртландын ариун сүм нь Их Эзэний алхам 
алхмаар гаргасан төлөвлөгөөнд наад зах нь 
хоёр шалтгаанаар маш чухал байсан бололтой. 
Үүнд: Нэгдүгээрт, Мосе Израилын цугларалтын 
түлхүүрүүдийг сэргээхийн тулд ариун сүмийг 
баригдаж дуустал хүлээсэн. Хоёрдугаарт, 
ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смит “Их Эзэн 
эрх мэдлийн түлхүүрүүдийг илчлэхийн тулд, мөн 
төлөөлөгчид хишгийг хүртэн, эцсийн удаа түүний 
жимсний талбайг тайрахад бэлтгэхийн тулд 
Тэрээр гэгээнтнүүдэд ариун сүмийг [Көртландын 
ариун сүмийг] барихыг зарлигласан”5 хэмээн 
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заажээ. Хэдийгээр өнөөгийн бидний мэддэг 
ариун сүмийн хишгийг Көртландын ариун сүмд 
гүйцэтгээгүй ч бошиглолын биелэл болгон ариун 
сүмийн бэлтгэл ёслолуудыг энд танилцуулж 
эхлэхийн зэрэгцээ сүнслэг илэрхийллүүд цутгах 
болов. Ийн номлолд дуудагдсан хүмүүсийг 
“дээрээс ирэх хүч чадлын” амлагдсан хишгээр 
зэвсэглэснээр номлолын ажлаар дамжуулан агуу 
цугларалтыг явуулах боломж олгосон юм.6

Израилыг цуглуулах түлхүүрүүд Иосефт 
итгэмжлэгдсэний дараа Их Эзэн Арван хоёрын 
гишүүдийг номлолд илгээх сүнслэг өдөөлтийг 
бошиглогчид өгчээ. Суралцах явцдаа, хүмүүс нь 
итгэхийн зэрэгцээ тэднийг дэмжихэд бэлтгэгдсэн 
харийн нутаг руу Арван хоёрыг номлолд 
явуулах замыг Их Эзэн нарийвчлан бэлтгэсэн 
байсныг би маш тодорхой харсан юм. Тэр үед 
тэднээр дамжуулан мянга мянган хүн Их Эзэний 
сэргээгдсэн Сүмд авчрагдсан билээ.

Бидэнд байгаа мэдээ баримтаас үзэхэд, Британийн 
арлуудад хийсэн Арван хоёрын хоёр удаагийн 
номлолын туршид 7500-аас 8000 хүн баптисм 
хүртсэн ажээ. Энэ нь Европт номлолын ажлын 
суурийг тавьсан юм. 19-р зууны сүүл гэхэд 
90000 орчим хүн Америк руу цагаачилж, 
эдгээрийн ихэнх нь Британийн арлуудаас болон 
Скандинаваас ирсэн.7 Их Эзэн Иосефыг болон 
эдгээр итгэлтэй номлогчийг тухайн үед өөрсдийнх 
нь хэрээс хэтэрсэн мэт санагдсан ажилд ургац 
хураалгахаар сүнслэгээр өдөөсөн аж. Гэхдээ Их 
Эзэн Өөрийн төгс хараа, бэлтгэлийн ачаар үүнийг 
боломжтой болгосон.

Та нар Сургаал ба Гэрээний 110-р хэсэгт гардаг 
энгийн атлаа бараг уянгын шүлэг мэт үгсийг 
санаж байгаа.

“Болгоогтун, Их Эзэний агуу хийгээд аймшигт 
өдөр ирэхийн өмнө тэр [Елиа] илгээгдэх болно 
хэмээн нотолж—Малахийн амаар яригдсан тэрхүү 
цаг бүрнээрээ ирлээ—

Бүхэл дэлхий зүхлээр арчигдахгүйн тулд 
эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд уруу нь, мөн 
хүүхдүүдийнхийг эцгүүд уруу нь эргүүлэх нь 
буюу.

Тиймийн тул, энэ эрин үеийн түлхүүрүүд та 
нарын гарт даатгагдлаа; мөн үүгээр та нар Их 
Эзэний агуу хийгээд аймшигт өдөр ойрхон, бүр 
хаалган дээр ирээд байгааг мэдэж болох бөлгөө.”8

Их Эзэн алс ирээдүйг харж, хожмын өдрүүдэд 
зорилгыг нь биелүүлэхэд туслах биднийг хэрхэн 
удирдахаа мэдэж байсан гэдгийг би гэрчилж 
байна.

Олон жилийн өмнө би Тэргүүлэх Бишопын 
Зөвлөлд үйлчилж байхдаа FamilySearch хэмээн 
нэрлэсэн хөтөлбөрийг бүтээсэн загвар гаргаж, 
боловсруулан хөгжүүлэх бүлгийг хариуцах 
үүрэг хүлээсэн юм. Би үүнийг “удирдсан” гэлгүй 
“хариуцсан” гэж болгоомжлон хэлдэг. Гаргуун 
мэдлэг, мэргэжилтэй олон хүн ажил мэргэжлээ 
орхиж, Их Эзэний хүссэн зүйлийг бүтээн 
босгохоор ирсэн юм.

Тэргүүн Зөвлөл ёслолуудыг давхардуулан 
гүйцэтгэж байгааг цөөрүүлэх зорилго тавьсан 
байв. Тэдний санааг зовоож байсан гол асуудал 
бол бид хувь хүний ёслолуудыг өмнө нь 
гүйцэтгэсэн байсан эсэхийг мэдэх боломжгүй 
байсан явдал байлаа. Олон жилийн туршид, олон 
жил мэт санагдсан байж ч болох юм. Тэргүүн 
Зөвлөл надаас “Та хэзээ хийж дуусгах гэж байна 
вэ?” гэж асуудаг байв.

Залбирал, шаргуу хөдөлмөр мөн чадварлаг 
хүмүүсийн хувийн золиосын ачаар уг ажлыг 
хийж дууссан юм. Үүнийг алхам алхмаар хийсэн. 
Эхний даалгавар бол FamilySearch-ийг компьютер 
сайн ашиглаж чаддаггүй хүмүүст зориулан 
ашиглахад амархан болгох явдал байв. Өөр олон 
өөрчлөлт хийгдсэн ба хойшид ч хийгдэх болно. 
Учир нь хэн нэгний сүнсээр өдөөгдсөн асуудлыг 
шийдвэрлэхээр ажиллаж эхлэхэд л бид яг адил 
чухал ч хараахан мэдэгдэхгүй байсан өөр нэг 
зүйлийг сайжруулах нэмэлт илчлэлт хүлээн авах 
үүд хаалга нээгдэж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн Fam-
ilySearch нь зөвхөн ёслолуудыг давхардуулахаас 
сэргийлээд зогсохгүй, Их Эзэний Сэргээлтэд 
зайлшгүй хэрэгтэй зүйлсийн нэгэн хэсэг болоод 
байна.

Их Эзэн хүмүүст өвөг дээдэстэйгээ танилцаж, бүр 
тэднийг хайрлаж мөн ариун сүмийн ёслолуудыг 
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нь гүйцэтгэхэд туслах ажлаа сайжруулах боломж 
олгосон. Их Эзэн юу болохыг баттай мэдэж 
байсан. Одоо залуучууд маань эцэг эх, тойргийн 
гишүүддээ компьютер зааж өгч байна. Тэд 
бүгдээрээ энэ үйлчлэлээсээ асар их баяр баясгалан 
олж байгаа билээ.

Елиагийн сүнс хөгшин, залуу, эцэг эх, хүүхэд, 
ач, зээ, өвөө, эмээ нарын зүрх сэтгэлийг өөрчилж 
байна. Ариун сүмүүдэд баптисм хүртээх, өөр 
бусад ариун нандин ёслолын цагийг баяртайяа 
товлох цаг удахгүй ирнэ. Өвөг дээдэстээ үйлчлэх 
хүсэл болон эцэг эх, үр хүүхдийн хоорондын 
холбоо бэхэжсээр байна.

Их Эзэн энэ бүх зүйл тохионо гэдгийг мэдэж 
байсан. Тэр үүнийг Өөрийн Сүм дэх бусад 
өөрчлөлтийн адил алхам алхмаар төлөвлөсөн. 
Тэр хүнд хэцүү зүйлсийг маш сайн хийх сонголт 
гаргаж чаддаг итгэлтэй хүмүүсийг өсгөж, 
бэлтгэсэн юм. Тэр бидэнд “алхам алхмаар, шат 
шатаар энд бяцхан мөн тэнд бяцханыг”9 сурч 
мэдэхэд туслахдаа үргэлж тэвчээртэй хандсаар 
ирсэн. Тэр Өөрийн хүсэл зорилгод хүрэх цаг 
хугацаа, дэс дарааллаа хатуу чанд баримталдаг 
ч золиос нь ихэвчлэн бидний урьдаас хараагүй 
адислал мөн гэдгийг эсвэл үүнийг авчирдагийг 
батлан харуулдаг.

Би Их Эзэнд талархлаа илэрхийлж, хэлэх үгээ 
төгсгөе. Тэрээр ерөнхийлөгч Нэлсонд сүнслэгээр 
нөлөөлж, намайг золиос гарган энэ чуулганд 
бэлтгэхэд урьсан юм. Бэлтгэхэд зарцуулсан цаг 
мөч, залбирал бүр надад адислал авчирсан.

Энэ захиасыг сонсож, эдгээр үгийг уншиж байгаа 
бүх хүнийг Их Эзэн Өөрийн Сүмийг болон сайн 

мэдээний Сэргээлтийг удирдаж байгаа гэдэгт 
итгэлтэй байхад урьж байна. Тэр бидний өмнө 
явдаг. Тэр ирээдүйг төгс мэддэг. Тэр таныг энэ 
ажилд урьдаг. Тэр тантай хамт үүнд нэгддэг. 
Түүнд таны үйлчлэлд зориулсан төлөвлөгөө бий. 
Та золиос гаргасан ч Түүний ирэлтэд бэлдэхэд 
бусдад тусалснаар баяр баясгаланг мэдрэх болно.

Бурхан Эцэг амьд гэдгийг би та нарт гэрчилж 
байна. Есүс бол Христ. Энэ бол Түүний Сүм. 
Тэрээр та нарыг мэддэг бөгөөд хайрладаг. Тэр 
таныг удирдан залдаг. Тэр танд зориулан арга зам 
бэлдсэн байгаа. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Сүмд	санваарын	эрх	мэдлийг	тухайн	санваарын	
түлхүүрүүдийг	атгадаг	санваарын	удирдагчийн	
удирдлаган	доор	ашигладаг.

Би Бурханы санваарын 
тухай буюу санваар 
нь залуу эмэгтэйчүүд, 
залуу  эрэгтэйчүүдийн 
амьдралыг хэрхэн 
адисалдаг талаар 
өмнөх гурван хүний 
ярьсан сэдвийг цааш 
нь хөндөж ярихаар 
шийдлээ.

Санваар бол Бурхан 
Өөрийн хүүхдүүдийн тусын тулд зориулан 
ашиглуулахаар итгэл даалган өгсөн тэнгэрлэг хүч, 
эрх мэдэл юм. Санваар гэдэг нь санваарын албанд 
томилогдсон эсвэл үүний эрх мэдлийг ашигладаг 
хүмүүс биш юм. Санваар атгадаг эрчүүд бол 
санваар биш. Бид томилогдсон хүмүүсийг санваар 
гэж нэрлэх ёсгүй бөгөөд тэднийг санваар атгагч 
гэж дуудвал зохино.

Санваарын хүч нь Сүмийн байгууллага, 
гэр бүлийн нэгж хоёрын аль алинд оршдог. 
Гэхдээ санваарын хүч, эрх мэдэл нь гэр бүлд 
гүйцэтгэдгээс арай өөр үүргийг Сүмд гүйцэтгэдэг. 
Энэ бүхэн Их Эзэний үндэслэн тогтоосон зарчмын 
дагуу явагддаг. Бурханы төлөвлөгөөний зорилго 
бол хүүхдүүдээ мөнх амьдрал өөд удирдах явдал 
юм. Мөнх бус оршихуй дахь гэр бүлүүд энэ 
төлөвлөгөөнд зайлшгүй чухал. Сүм нь гэр бүлийн 
харилцааг үүрд мөнхөд хадгалан авч үлдэхэд 
шаардлагатай сургаал, эрх мэдэл, ёслолуудыг 
өгөхийн тулд оршин тогтнодог. Тиймээс гэр 
бүлийн нэгж, Есүс Христийн Сүм хоёр харилцан 
нэг нэгнээ хүчирхэгжүүлдэг. Санваарын 
адислалуудыг, тухайлбал, сайн мэдээний бүрэн 
байдлыг болон баптисм хүртэх, гишүүнээр 
батлуулах, Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авах, 

ариун сүмийн хишиг хүртэх, мөнхийн гэрлэлт гэх 
мэт ёслолуудыг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль 
аль нь хүртэх боломжтой.1

Бидний энд ярьж буй санваар нь сайн мэдээний 
Сэргээлтийн эхэнд сэргээгдсэн Мелкизедек 
санваар юм. Энэ санваарт Иосеф Смит, Оливер 
Каудери хоёрыг “Хаант улсын түлхүүрүүдийг, 
мөн цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үеийг 
эзэмшигчид”(Сургаал ба Гэрээ 128:20) хэмээн 
өөрсдийгөө тунхагласан Петр, Иаков, Иохан нар 
томилсон билээ. Эдгээр төлөөлөгч уг эрх мэдлийг 
Аврагчаас Өөрөөс нь авсан. Санваарын бусад бүх 
эрх мэдэл эсвэл албан тушаал нь энэ санваарын 
хавсралт юм (Сургаал ба Гэрээ 107:5-ыг үзнэ үү). 
Учир нь Мелкизедек санваар нь “ерөнхийлөн 
удирдах эрхийг атгадаг бөгөөд мөн дэлхийн бүх 
үед сүм дэх бүх албан тушаалд сүнсний зүйлүүдэд 
үйлчлэх хүч болон эрх мэдэлтэй байдаг” (Сургаал 
ба Гэрээ 107:8).

Сүмд дээд буюу Мелкизедек, доод буюу Аароны 
санваарыг бишоп, ерөнхийлөгч гэх мэт тухайн 
санваарын түлхүүрүүдийг атгадаг санваарын 
удирдагчийн удирдлаган доор тус тус ашиглах 
ёстой. Сүмийн санваарын эрх мэдлийг хэрхэн 
ашигладгийг ойлгохын тулд бид санваарын 
түлхүүрүүдийн зарчмыг ойлгосон байх ёстой.

Хаант улсын Мелкизедек санваарын 
түлхүүрүүдийг Петр, Иаков, Иохан нар 
өгсөн ч үүгээр санваарын түлхүүрүүд бүрэн 
сэргээгдээгүй. Санваарын зарим түлхүүрийг 
дараа нь өгсөн. Ерөнхийлөгч Айрангийн саяхан 
маш сайн тайлбарласнаар, энэ эрин үеийн анхны 
ариун сүмийг Огайогийн Көртландад онцгойлон 
адисалсны дараа Мосе, Елиас, Елиа гэсэн гурван 
бошиглогч Израилыг цуглуулах, Их Эзэний 
ариун сүмийн ажилд хамаарах “энэ эрин үеийн 
түлхүүрүүдийг” сэргээжээ (Сургаал ба Гэрээ 110-
ыг үзнэ үү).
Түлхүүрүүдийн үүргийн хамгийн сайн мэдэх 
жишээ бол санваарын ёслолыг гүйцэтгэх явдал 

Мелкизедек санваар ба түлхүүрүүд
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юм. Ёслол нь гэрээ байгуулсныг болон адислал 
амлагдсаныг төлөөлдөг ёслол төгөлдөр зан үйл 
билээ. Сүмийн бүх ёслолыг тухайн ёслолын 
түлхүүрүүдийг атгадаг санваарын удирдагчийн 
удирдлаган доор гүйцэтгэдэг.

Ёслолыг ихэвчлэн санваарын албанд томилогдсон 
хүмүүс санваарын түлхүүрүүдийг атгадаг хүний 
удирдлаган доор гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, Аароны 
санваарын янз бүрийн албанд томилогдсон 
хүмүүс Аароны санваарын түлхүүрүүдийг 
атгадаг бишопын түлхүүр, удирдлаган доор ариун 
ёслолын цуглаан дээр ариун ёслолыг гүйцэтгэдэг. 
Яг энэ зарчмыг ариун сүмд эмэгтэйчүүдийн 
гүйцэтгэдэг санваарын ёслолуудад баримталдаг. 
Хэдийгээр эмэгтэйчүүдийг санваарын албанд 
томилдоггүй ч тэд ариун сүмийн ёслолын 
түлхүүрүүдийг атгадаг ариун сүмийн 
ерөнхийлөгчийн удирдлаган доор ариун сүмийн 
ариун нандин ёслолуудыг гүйцэтгэдэг.

Түлхүүрүүдийг атгадаг хүмүүсийн удирдлаган 
доор байдаг санваарын эрх мэдлийн өөр нэгэн 
жишээ бол анги, гэр орон, номлолын талбарт 
хаа байхаас үл хамааран сайн мэдээг заахаар 
дуудагдсан эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн заах 
эрх юм. Өөр жишээнүүд бол тойрогтоо удирдах 
албанд томилогдсон, дуудлагынхаа хүрээнд 
мөн тойрог, гадасны түлхүүрүүдийг атгадаг 
санваарын удирдагчдаар онцгойлон адислагдаж, 
тэдний удирдлаган доор ашигладаг санваарын 
эрх мэдэлтэй хүмүүс билээ. Ийм маягаар Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд 
санваарын эрх мэдэл, хүчийг ашиглаж, эрхийг нь 
эдэлдэг.2

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн гэр бүлүүд 
санваарын эрх мэдлийг ашиглан, адислалаас 
нь хүртдэг. Гэр бүл гэдгийг би санваар атгасан 
эрэгтэй, гэрлэсэн эмэгтэй болон тэдний хүүхдүүд 
гэсэн утгаар хэлж байна. Үүнд би мөн хэн нэг 
нь нас барсан эсвэл гэр бүл салсан гэх мэт гэр 
бүлийн өөр төгс төрлүүдийг хамааруулж байна.

Санваарын эрх мэдлийг тухайн үүрэг хариуцлагад 
хамаарагдах түлхүүрүүдийг атгадаг хүний 
удирдлаган доор ашиглаж болно гэдэг нь Сүмийн 
үндсэн зарчим боловч энэ нь гэр бүлд хамаагүй. 
Жишээлбэл, эцэг хүн өөрийн атгадаг санваарын 
эрх мэдлээр гэр бүлээ тэргүүлэн, санваарыг 
ашигладаг. Тэрээр гэр бүлийн янз бүрийн үүрэгт 

ажлаа гүйцэтгэхийн тулд санваарын түлхүүрүүд 
атгадаг хүнээс удирдамж эсвэл зөвшөөрөл 
авах хэрэггүй. Үүнд гэр бүлийнхэндээ зөвлөж, 
гэр бүлийн цуглаан зохион байгуулж, эхнэр, 
хүүхдүүддээ санваарын адислал өгөн, гэр бүлийн 
гишүүддээ мөн бусдад эрүүл мэндийн адислал 
өгөх зэрэг нь багтдаг.3 Сүмийн эрх мэдэлтнүүд 
гэр бүлийн гишүүдэд заах боловч гэр бүл дотор 
санваарын эрх мэдлийг хэрхэн ашиглахыг удирдан 
чиглүүлдэггүй.

Яг энэ зарчмыг эцэг нь байхгүй бөгөөд эх нь гэр 
бүлээ удирдан авч явдаг гэр бүлд баримталдаг. 
Тэр ээж гэр бүлээ тэргүүлж, өөрийн ариун сүмийн 
хувийн хишиг, лацдан холболтоор гэр бүлдээ 
санваарын хүч хийгээд адислалыг авчрах үүрэг 
хүлээдэг. Хэдийгээр түүнд зөвхөн санваарын 
тодорхой албанд үйлчилдэг хүний хариуцдаг 
санваарын адислал өгөх эрх байхгүй ч гэр бүлийг 
удирдан авч явах бусад бүх үүргийг гүйцэтгэх 
эрх байдаг. Ийн үйлдсэнээр тэрээр гэр бүлээ 
удирдан авч явах үүргийнхээ хүрээнд тэргүүлэн 
удирдахаар хариуцсан үр хүүхдүүдийнхээ ашиг 
тусын тулд санваарын хүчийг ашигладаг.4

Хэрэв эцэг хүмүүс гэр бүл дотроо санваарын 
үүргээ эрхэмлэн биелүүлбэл энэ нь Сүмийн үйл 
хэргээс гадна тэдний цаашид хийх бусад зүйлд ч 
мөн адил түлхэц болж өгнө. Мелкизедек санваар 
атгадаг эцгүүд “сэнхрүүллээр, тэсвэр тэвчээрээр, 
эелдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр, чин 
сэтгэлийн хайраар” (Сургаал ба Гэрээ 121:41) 
өөрийн эрхийг ашиглах ёстой. Санваарын бүх 
эрхийг ашиглахад тавигддаг энэхүү өндөр жишиг 
гэр бүлд онцгой чухал байдаг. Санваар атгадаг 
хүмүүс гэр бүлийнхэндээ адислал өгөх санваарын 
хүчтэй байхын тулд зарлигуудыг мөн адил сахих 
ёстой. Тэд хайраар дүүрэн гэр бүлийн харилцааг 
үүсгэх ёстой. Тэгснээр гэр бүлийн гишүүд нь 
тэднээс адислал хүсэх болно. Түүнээс гадна эцэг 
эхчүүд гэр бүл дотроо санваарын адислалыг илүү 
их авдаг байхад урамшуулан дэмжих ёстой.5

Чуулганы эдгээр цуглааны үеэр бид асар их 
сүйрэл авчирч буй цар тахлаас үүдэлтэй мөнх бус 
оршихуйн асуудлаасаа түр зуур боловч амсхийх 
хоорондоо мөнхийн агуу зарчмуудын талаар 
заалгалаа. Бидний хүн нэг бүрийг “бүхэл бие[э] 
гэрлээр дүүрэн бай[лгаж],” мөнхийн үнэнүүдийг 
хүлээн авахын тулд нүдээ “нэг чигт” (3 Нифай 
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13:22) байлгахад уриалж байна.

Аврагч Библид болон Мормоны Номд 
цэдэглэгдсэн цугларсан олонд өгсөн номлолдоо, 
зуурдын бие махбод нь гэрлээр аль эсвэл 
харанхуйгаар дүүрэн байж болно хэмээн заасан. 
Мэдээж, бид гэрлээр дүүрэн байхыг хүсдэг бөгөөд 
үүнийг хэрхэн авч болохыг бидний Аврагч заасан 
билээ. Бид мөнхийн үнэнүүдийн талаарх захиасыг 
сонсох ёстой. Бид нүдээрээ өөрийн биед гэрэл 
хүлээн авдаг тул Тэрээр нүдийг жишээ болгон 
ашигласан. Хэрэв бидний нүд “нэг чигт” байх 
буюу өөрөөр хэлбэл мөнхийн гэрэл, ойлголтыг 
хүлээн авахад төвлөрөх юм бол “бүхэл бие чинь 
гэрлээр дүүрэн байх болно” (Матай 6:22; 3 Нифай 
13:22) хэмээн Тэр тайлбарласан. Харин бидний 
нүд “хилэнцэт” буюу хилэнцтийг хайж, өөрийн 
биед халдаах аваас “бүхэл бие чинь харанхуйгаар 
дүүрэн байх болно” (23-р шүлэг) хэмээн Тэр 
сэрэмжлүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл, бидэнд заасан 
мөнхийн үнэнийг хэрхэн харж, хүлээн авдгаас 
шалтгаалан биедээ гэрлийг эсвэл харанхуйг 
хүлээн авдаг байна.

Бид мөнхийн үнэнийг эрэлхийлж, түүнийг 
ойлгохыг хүсэн асуу хэмээсэн Аврагчийн урилгыг 
дагах хэрэгтэй. Бидний Тэнгэр дэх Эцэг үнэнийг 
эрэлхийлсэн хүн бүрд заахад бэлэн хэмээн 
амладаг (3 Нифай 14:8-ыг үзнэ үү). Хэрэв бид 
хүсэх юм бол мөн хүлээн авахын тулд нэг чигт 
харах юм бол мөнхийн үнэнүүд бидэнд “нээгдэх 
болно” (3 Нифай 14:7–8-ыг үзнэ үү) хэмээн 
Аврагч амладаг.

Эсрэгээрээ, Сатан Бурханы санваарын үйл 
ажиллагаа хэрхэн явагддаг гэх мэт чухал 
асуудалд биднийг будилуулж, бодол санааг 
маань төөрөлдүүлэхийг санаархдаг. Аврагч 
биднийг “Хонины арьс нөмрөн та нарт ирэх, 
хуурамч бошиглогчдоос сэрэмжил, харин дотор 
нь улангассан чононууд байдаг” (3 Нифай 
14:15) хэмээн сэрэмжлүүлсэн. Тэрээр биднийг 
төөрөгдүүлж болох янз бүрийн сургаал дундаас 
үнэнийг сонгоход туслан, “Та нар тэднийг үр 
жимсээр нь таних болно” (3 Нифай 14:16) гэсэн 
шалгуурыг өгчээ. “Сайн мод муу жимс эс гаргана, 
муу мод ч сайн жимс эс гаргана” (18-р шүлэг) 
хэмээн Тэр заасан. Тиймээс бид тэр үр дүнг нь 
болон заасан зарчмуудыг мөн тэдгээрийг заасан 
хүмүүсийн “үр жимсийг” харах ёстой. Энэ бол 

Сүм, Сүмийн сургаал, бодлого, удирдлагын 
эсрэг бидэнд сонсогддог олон эсэргүүцэлд өгөх 
хамгийн оновчтой хариулт юм. Аврагчийн заасан 
шалгуурыг дага. Үр жимсийг нь буюу үр дүнг нь 
хар.

Сайн мэдээний болон Есүс Христийн Сүмийн үр 
жимсний талаар бодох юм бол, гишүүдийнхээ 
амьдрах хугацаанд Сүмийн 16 сая гаруй 
гишүүний ихэнх нь Баруун Уулсын Дундах 
орон нутгийн цуглаануудад байдаг байснаас 
халин, одоо Нэгдсэн Улсаас өөр улс орнуудад 
амьдардаг болсонд бид баясдаг. Ийн өсөхөд 
гишүүддээ туслах Сүмийн чадавх ч мөн дагаад 
өсөн нэмэгдсэнийг бид мэдэрсэн билээ. Бид 
зарлигуудыг дагахад нь мөн сэргээгдсэн сайн 
мэдээг номлох, Израилыг цуглуулах, дэлхий даяар 
ариун сүм барих үүргээ биелүүлэхэд нь тусалдаг.

Бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
биднийг удирддаг. Түүний удирдах чадварыг Их 
Эзэн ашигласнаар хоёр жил гаруйн хугацаанд 
бидэнд мэдрэгдэхүйц өсөлт хөгжилд хүрсэн 
билээ. Одоо бидэнд ерөнхийлөгч Нэлсоны үгийг 
сонсох онцгой боломж гарах бөгөөд тэрээр энэхүү 
хүнд хэцүү цагт Есүс Христийн сэргээгдсэн Сүмд 
бид цаашид хэрхэн өсөж хөгжиж болох талаар 
заана.

Эдгээр зүйл үнэн болохыг би гэрчилж, та нартай 
нэгдэн, дараачийн үгийг хэлэх бошиглогчийн 
төлөө залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Иосеф Смитийг Бурханы бошиглогчийнх нь 
хувиар хүндлэхдээ энэ бол Иосеф Смитийн 
сүм биш, Мормоны ч сүм биш гэдгийг санах 
нь туйлын чухал. Энэ бол Есүс Христийн 
Сүм. Тэрээр Өөрийнх нь Сүм яг ямар нэртэй 
байх ёстойг “Учир нь эцсийн өдрүүдэд миний 
сүм ийн, бүр Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой”2 гэж 
тунхагласан билээ.

Би урьд өмнө нь Сүмийн нэрийг хэрхэн дуудаж, 
хэрэглэх талаарх шаардлагатай залруулга 
чиглэлийн тухай ярьсан.3 Түүнээс хойш энэ 
залруулгыг хэрэгжүүлэхээр олон зүйлийг хийж, 
гүйцэтгэсээр байна. Би эдгээр идэвх зүтгэлийг 
болон энэ үдэш миний зарлах бас нэгэн 
санаачилгатай холбоотой зүйлсийг удирдахад маш 
том үүрэг гүйцэтгэсэн ерөнхийлөгч М.Рассэлл 
Баллардад болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгадаа гүнээ талархаж байна.

Одоо Сүмийн удирдагчид, албад болон холбогдох 
нэгжүүд мөн сая сая гишүүн болон бусад хүн 
Сүмийн зөв нэрийг хэрэглэж байна. Сүмийн албан 
ёсны хэв загварын удирдамжийг засварласан. 
Сүмийн үндсэн вэбсайт одоо ChurchofJesus-
Christ.org болсон. Э-мэйл, вэбсайт, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслийн хаягуудыг шинэчиллээ. 
Бидний хайртай найрал дуучдыг одоо Ариун 
Сүмийн талбай дахь Табернеклын найрал дуучид 
гэх болсон.

Бид Их Эзэний нэрийг Түүний Сүмийн нэрээс 
хасахдаа санамсаргүйгээр Түүнийг сүсэг бишрэл, 
амьдралынхаа гол цөмөөс хасдаг учраас ийнхүү 
онцгойлон идэвх зүтгэл гаргасан юм. Бид баптисм 
хүртэж, Аврагчийн нэрийг өөрсөд дээрээ авахдаа 
үг, бодол санаа, үйлдлээрээ Есүс бол Христ 
гэдгийг гэрчлэхээр амладаг.4

Би өмнө нь, хэрэв “Их Эзэний Сүмийн зөв нэрийг 

Их	Эзэн	Есүс	Христэд	итгэх	итгэлээ	үйлдэл	
болгоцгооё!

Ямар онцгой бөгөөд 
гайхалтай хуралдаан 
болж байна вэ. 
Лауди, Энзо хоёртоо 
баярлалаа. Та хоёр 
Сүмийн шижигнэсэн 
залуу эрэгтэйчүүд, 
эмэгтэйчүүдийг маш 
сайн төлөөллөө.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
бид өнөөдөр Аврагч 
Есүс Христийн дэлхий 

дээр тохинуулж байх үедээ байгуулсан тэрхүү 
Сүмийн Сэргээлтийн талаар олон зүйлийг 
сонслоо. Тэрхүү Сэргээлт 200 жилийн өмнө 
хаврын энэ цагт Бурхан Эцэг, Түүний Хүү Есүс 
Христ хоёр залуу Иосеф Смитэд үзэгдсэнээр 
эхэлсэн билээ.

Энэ ер бусын үзэгдлээс хойш 10 жилийн дараа 
бошиглогч Иосеф Смит өөр таван хүний хамт 
Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмийн анхны гишүүд 
байхаар дуудагдсан.

1830 оны 4-р сарын 6-нд цугласан тэрхүү жижиг 
бүлгээс 16 сая гаруй гишүүнтэй дэлхий дахины 
байгууллага болон өсжээ. Хүн төрөлхтний зовлонг 
хөнгөвчилж, урам зориг хайрлахын тулд энэ 
Сүмийн дэлхий даяар хэрэгжүүлдэг сайн үйлсийг 
олон нийтээрээ мэддэг болсон. Гэхдээ Сүмийн 
үндсэн зорилго бол эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст 
болон хүүхдүүдэд Их Эзэн Есүс Христийг дагаж, 
Түүний зарлигуудыг сахин, хамгийн агуу адислал 
болох хайртай хүмүүстэйгээ, Бурхантайгаа хамт 
мөнх амьдралыг олж авахад нь туслах явдал юм.1

1820 онд эхэлсэн үйл явдлыг талархан дурсаж, 

Тусламж гуйн, Тэнгэрийг нээх нь
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сэргээхийн тулд бид хамгийн сайнаараа хичээвэл” 
Тэр “хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн тэргүүн дээр 
урьд өмнө хэзээ ч үзэгдэж байгаагүйгээр Өөрийн 
хүч, адислалуудыг асгах болно”5 хэмээн амласан 
билээ. Би тэр амлалтаа өнөөдөр шинэчилж байна.

Түүнийг дурсан санаж, Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг Их Эзэний Сүм 
хэмээн тодорхойлоход туслахын тулд бид Есүс 
Христийн Сүмд Түүний эзлэх гол байр суурийг 
илэрхийлэх бэлгэ тэмдгийг танилцуулахдаа таатай 
байна.

Энэхүү бэлгэ тэмдэг нь булангийн чулуун дотор 
Сүмийн нэрийг агуулна. Есүс Христ бол голлох 
булангийн чулуу билээ.6

Бэлгэ тэмдгийн голд Торвалдсэны Christus хэмээх 
гантиг хөшөөний төлөөлөл байна. Энэ нь Өөрт нь 
ирэх бүгдийг хүлээн авахаар мутраа сунгаж буй 
амилсан, амьд Их Эзэнийг дүрсэлдэг.
Бэлгэдлээр, Есүс Христ нуман хаалганы 
доор зогсож байгаа юм. Нуман хаалга нь 
цовдлогдсоноосоо хойш гурван өдрийн дараа 
булшнаас гарч ирж буй амилсан Аврагчийг 
бидэнд сануулна.

Бид сэргээгдсэн сайн мэдээг амьд, амилсан 
Христтэй хамт тодорхойлоод удаж байгаа 
болохоор энэхүү бэлгэ тэмдэг олон хүнд дотно 
санагдах учиртай.

Уг бэлгэ тэмдгийг одооноос Сүмийн албан ёсны 
хэвлэл, мэдээ, үйл ажиллагаануудын таних 
тэмдэг болгон ашиглах болно.7 Энэ нь бүх хүнд 
энэ бол Аврагчийн Сүм бөгөөд Түүний Сүмийн 
гишүүдийн хувиар бидний хийдэг бүх зүйл Есүс 
Христэд болон Түүний сайн мэдээнд төвтэй 
гэдгийг сануулах юм.

Одоо миний хайрт ах, эгч нар аа, ахлагч Гонгийн 
маш сайхан заасанчлан, маргааш далдуу модны 
ням гараг юм. Бид Христийн амилсны баяраар 
төгсдөг онцгой долоо хоног руу орно. Дэлхийг 
үймээн самуунд оруулаад байгаа КОВИД-19 цар 
тахал тархсан энэ үед амьдарч буй Есүс Христийн 
дагагчдын хувиар зөвхөн Христийн тухай ярьж, 
Христийн тухай номлох эсвэл Христийг бэлгэдэх 
тэмдгийг ашиглах биш,

Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээ үйлдэл 
болгоцгооё!

Сүмийн гишүүд сар бүрийн нэг өдөр мацгийн 
хууль сахидгийг та нар мэднэ.

Мацгийн сургаал эрт дээр үеэс гаралтай. Үүнийг 
хамгийн эртний өдрүүдээс эхлээд библийн 
баатрууд хэрэгжүүлсээр ирсэн. Мосе, Давид, Езра, 
Нехемиа, Естер, Исаиа, Даниел, Иоел болон бусад 
олон хүн мацаг барьж, мацаг барихыг номлож 
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байсан.8 Их Эзэн Исаиагийн бичвэрээр дамжуулан 
“Гэм буруугийн хүлгийг мултлан, буулганы 
оосрыг тайлж, дарлагдагсдыг чөлөөлөөд, аливаа 
буулгыг эвдэхийн тулд Би энэ мацаг барилтыг 
сонгосон бус уу?”9 хэмээн хэлжээ.

Төлөөлөгч Паул Коринт дахь гэгээнтнүүдэд 
хандан, “өөрсдийгөө [мацаг барилт,] залбиралд 
зориул”10 хэмээн зөвлөсөн. Аврагч Өөрөө “гэвч 
[зарим зүйл] залбирал, мацаг барилтаар л гардаг”11 
хэмээн айлдсан.

Би саяхан олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулсан видео бичлэгтээ “эмч, мэс засалч 
хүний хувьд КОВИД-19 вирусын тархалтыг 
хязгаарлаж тогтоохоор өдөр шөнөгүй ажиллаж 
байгаа эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, эрдэмтэд болон 
бусад бүх хүнийг ихэд хүндэлж байна”12 гэж 
хэлсэн.

Одоо Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч, Есүс 
Христийн төлөөлөгчийн хувиар би Бурханд 
“бүх хүч чадал, бүх мэргэн ухаан, мөн бүх 
ойлголт байдаг, тэрээр бүх зүйлийг ухаардаг мөн 
наманчлах мөн түүний нэрэнд итгэдэг тэднийг 
бүр авралд хүргэх тэрээр нигүүлсэнгүй Нэгэн”13 
гэдгийг мэднэ.

Тиймээс өвчин цар тахлын хэмжээнд хүртлээ 
тархсан гүн хямралын үед бидний хийх хамгийн 
энгийн зүйл бол Тэнгэрлэг Эцэгтээ болон Түүний 
Хүү Эдгээгч Эзэндээ хандан, дэлхийн хүмүүсийг 
адислах гайхамшигт хүчээ үзүүлэхийг гуйх явдал 
билээ.

Видео бичлэг дээрх захиасдаа би 2020 оны 
3-р сарын 29-ний ням гарагт мацаг барилтад 
бүгдээрээ нэгдэхийг уриалсан. Та нарын ихэнх нь 
уг бичлэгийг үзээд, мацаг барилтад нэгдсэн байх. 
Зарим нь нэгдээгүй байж болно. Бидэнд одоо ч 
тэнгэрийн тусламж хэрэгтэй байна.

Хайрт ах, эгч нар аа, тиймээс өөрсдийгөө их 
залбирал мөн мацаг барилтад зориулсан14 
Мозаягийн хөвгүүдийн адилаар, өнөө орой 2020 
оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы нэг хэсэг болгон 
дахиад нэг удаа дэлхий даяараа мацаг барихад 
уриалж байна. Эрүүл мэндийн хувьд боломжтой 

бүх хүнийг дахин нэг удаа мацаг барин, залбирч, 
итгэлээ нэгтгэцгээе хэмээн урьж байна. Энэхүү 
дэлхий даяар тархаад байгаа цар тахлаас 
ангижруулж өгөхийг залбиран гуйцгаая.

Би бүх хүнийг, манай Сүмийн гишүүн биш 
хүмүүсийг ч Христийн амилсны баярын өмнөх 
баасан гарагт буюу 4-р сарын 10-ны Сайн баасан 
гарагт одоогийн өвчний тархалтыг хязгаарлаж, 
өвчтөнүүдийг эмчилж, асарч буй хүмүүсийг 
хамгаалж, эдийн засаг хүчирхэгжин, амьдрал 
хэвэндээ орохын төлөө мацаг барин, залбирахад 
урьж байна.

Бид хэрхэн мацаг барих вэ? Хоёр удаагийн 
хоолоор юм уу 24 цагаар мацаг барих нь жишиг 
мацаг барилт боловч Аврагчийн таны төлөө 
хийсэн хамгийн агуу золиосыг дурсан санаж, 
таны хувьд юу золиос болохыг тодорхойлж байж 
та шийдээрэй. Дэлхий даяар эдгэрүүлэхийг гуйн 
нэгдэцгээе.

Сайн баасан гараг бол Тэнгэрлэг Эцэг, 
Түүний Хүү хоёрын биднийг сонсох хамгийн 
тохиромжтой өдөр байх болно.

Хайрт ах, эгч нар аа, би бидний оролцож буй 
үйл хэргийн тэнгэрлэг байдлыг гэрчлэхийн хамт 
та нарыг гүнээ хайрлаж байгаагаа илэрхийлж 
байна. Энэ бол Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм. Тэрээр тэргүүнд нь зогсож, 
бидний хийх бүх зүйлийг удирддаг. Тэр Өөрийн 
хүмүүсийн гуйлтад хариулна гэдгийг би мэднэ. 
Би үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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зүйлсийг бошиглосон. Тэрхүү ажил нь эрт үеийн 
үзмэрчдийн “бодгальд сүнслэгээр нөлөөлсөн.”1 
Цаг хугацааны туршид тэд дэлхий дээрх Бурханы 
хаант улсын ирээдүйг буюу Исаиагийн хэлснээр 
“ер бусын гайхамшигт, гайхалтай зүйлийг”2 
урьдчилан хэлж, зүүдэндээ үзэж, зөгнөн, 
бошиглож байв.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм болон өөр олон бошиглол Есүс Христийн 
сайн мэдээний бүрэн байдлын Сэргээлтээр 
дамжин биелсэн. Гэвч би өнөөдөр дуртай 
бошиглолуудынхаа зөвхөн цөөн хэдийг онцолно. 
Би эдгээрийг Хүүхдийн хэсгийн багш нараасаа 
болон миний тэнгэр элч болох ээжийнхээ өвөр 
дээрээс сурсан юм.

Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ 
болон Бурханы тохинуулагч тэнгэр элч нарын 
оролцоотойгоор арслангийн хоол болохоос 
аврагдсан Даниел бол бидний үеийг үзэгдэлд 
харсан хүмүүсийн нэг билээ. Даниел Вавилоны 
хаан Небухаднезарын зүүдийг тайлан, Их Эзэний 
Сүм эцсийн өдрүүдэд “гар хүрэлгүйгээр уулнаас 
цавчигдсан”3 нэгэн жижиг чулуу мэт өсөн 
дэгжих болно хэмээн бошигложээ. Их Эзэний 
Сүм “гар хүрэлгүйгээр,” тухайлбал тэнгэрлэг 
оролцоотойгоор “хэзээ ч уста[х]гүй … мөнхөд 
бай[ж],”4 бүх дэлхийг дүүргэх хүртлээ асар их 

Есүс	Христийн	сайн	мэдээний	бүрэн	байдлын	
Сэргээлтээр	дамжин	биелсэн	бошиглол	олон	
байдаг.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
Бурхан Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ хоёрыг 
Ариун төгөлд ямар ч 
эргэлзээгүйгээр харсан 
Иосеф Смитийн Анхны 
үзэгдлийг тэмдэглэж 
буй энэхүү түүхэн 
Ерөнхий чуулган дээр 
үг хэлэх гэж байгаа 
маань нэр төрийн хэрэг 
билээ. Тэрхүү үзэгдэл 
бол сайн мэдээний 

Сэргээлтийн болон үүнтэй хамт сэргээгдсэн 
Мормоны Номоос эхлээд санваарын эрх мэдэл, 
түлхүүрүүд, Их Эзэний үнэн Сүмийн зохион 
байгуулалт, Бурханы ариун сүмүүд, энэ хожмын 
өдрүүдэд уг ажлыг удирдан залж буй бошиглогч, 
төлөөлөгчид хүртэлх бүх зүйлийн гайхамшигт 
эхлэл байсан юм.

Эрт үеийн Бурханы бошиглогчид тэнгэрлэг 
загвараар Ариун Сүнсний нөлөөнд автсан 
үедээ Сэргээлтийг болон эцсийн эрин үе, цаг 
хугацааны бүрэн байдал болох өнөө үед ирэх 

Бошиглолын биелэл
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өсөн нэмэгдэх болно.
 
Дэлхий даяарх Сүмийн гишүүд өнөөдөр 
чуулганыг үзэж, сонсож байгаа нь Даниелын үгс 
биелж байгаагийн нэгэн тод гэрчлэл юм.

Үнэнч төлөөлөгч Петр “эрт цагаас … бүхнийг 
сэргээх үе[ийг]”5 дүрслэн ярьсан. Төлөөлөгч Паул 
цаг хугацааны бүрэн байдалд Бурхан “бүх юмсыг 
Христ дотор нэгтгэх”6 ба “Христ Есүс Өөрөө 
булангийн чулуу нь”7 хэмээн бичсэн байдаг. Би 
Италийн Ром ариун сүмийн онцгойлон адислах 
ёслолд оролцож байхдаа эдгээр бошиглолыг маш 
хүчтэй мэдэрсэн. Бүх бошиглогч, төлөөлөгч 
тэнд байж, Петр, Паул нарын адилаар дэлхийн 
Гэтэлгэгч Есүс Христийн талаарх гэрчлэлээ 
хуваалцсан юм. 

Ах, эгч нар аа, Сүм бол тэрхүү сэргээн босголтын 
амьд жишээ бөгөөд гишүүд маань олон жилийн 
өмнөх тэдгээр тэнгэрлэг бошиглолын гэрчүүд 

билээ.
 
Египетийн Иосеф хожмын өдрүүдэд “Миний 
хэвлийн үрсээс сонгогдсон байх үзмэрчийг, Их 
Эзэн Бурхан минь тэр үзмэрчийг тодруулах 
болно.”8 “Учир нь тэрээр [Их Эзэний] ажлыг 
хийх бөлгөө”9 хэмээн бошиглосон. Сэргээлтийн 
бошиглогч Иосеф Смит бол тэрхүү үзмэрч нь 
байсан.

Илчлэгч Иохан Бүхнийг Чадагчийн нэгэн тэнгэр 
элч Сэргээлтийн чухал хэсгүүдийг нэгтгэн 
нийлүүлж байгаа талаар ийн бошигложээ. 
“Тэнгэрийн дундуур өөр нэгэн тэнгэр элч 
нисэж явахыг би харав. Газар дээр суугчид 
ба аливаа үндэстэн, овог, хэлтэн, ард түмэнд 
тунхаглах мөнхийн сайн мэдээ түүнд байна.”10 
Тэр тэнгэр элч нь Моронай юм. Мормоны Номд 
цэдэглэгдсэнээр, Тэрээр бидний үеийг харсан. 
Тэрээр дахин дахин үзэгдэж, Иосеф Смитийг 
Мормоны Ном: Есүс Христийн бас нэгэн гэрээг 
орчуулах зэрэг тохинуулалд бэлтгэсэн.
 
Өөр бошиглогчид өнөө үеийн талаар зөгнөн 
хэлсэн. Елиа “эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүд 
уруу нь, хүүхдүүдийн зүрхийг эцгүүд уруу нь”11 
эргүүлэх талаар Малахи ярьсан. Елиа ирж, үр 
дүнд нь өнөөдөр дэлхий даяар сүндэрлэх 168 
ариун сүм байна. Ариун сүм бүр өөрсдийнхөө 
төлөө болон нас барсан өвөг дээдсийнхээ төлөө 
ариун нандин гэрээ байгуулж, адислалын 
ёслолуудыг хүлээн авч буй зохистой гишүүдэд 
үйлчилж байна. Энэхүү ариун ажлыг “Өөрийн 
хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяанд зориулсан 
Бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдаг”12 хэмээн 
Малахи дүрсэлжээ.

Бид тэрхүү бошиглогдсон цаг үед амьдарч байна. 
Бид Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд туслах 
үүрэгтэй бөгөөд үүрдийн сайн мэдээний үнэн, 
гэрээ, амлалтуудыг сонсож, хүлээн авах Бурханы 
хүүхдүүдийг цуглуулах болно. Ерөнхийлөгч 
Нэлсон үүнийг “өнөөдөр дэлхий дээрх хамгийн 
агуу үүрэг даалгавар, хамгийн агуу учир 
шалтгаан, хамгийн агуу ажил”13 хэмээн нэрлэжээ. 
Тэрхүү гайхамшгийг би гэрчилж байна.
 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны даалгавраар 
би өнгөрсөн 2-р сард Өмнөд Африкийн Дурбан 
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ариун сүмийг онцгойлон адисалсан. Би энэ өдрийг 
бүх л амьдралынхаа туршид санаж явах болно. 
Би “хотоос нэгийг, ургаас хоёрыг”14 хэмээн олон 
жилийн өмнө Иеремиагийн бошиглосноор, сайн 
мэдээнд ирсэн гишүүдтэй хамт байсан. Есүс 
Христийн сургаал дэлхийн өнцөг булан бүрд 
суугаа бид бүгдийг Бурханы хөвгүүд, охид, сайн 
мэдээн дэх ах, эгч, дүүсийн хувиар нэгтгэдэг. 
Бид ямар харагддаг, хэрхэн хувцасладгаасаа үл 
хамааран Тэнгэрт буй Эцэгтэйгээ нэг хүмүүс 
бөгөөд Түүний гэр бүлийн хувьд ариун сүмийн 
нандин гэрээнүүдийг байгуулж, сахиснаар дахин 
нэгдэн нийлэх нь анхнаасаа Түүний төлөвлөгөө 
байсан, одоо ч тийм байгаа.

1834 онд Огайогийн Көртланд дахь сургуулийн 
байшинд цөөн хэдэн санваар атгагч оролцсон 
цуглаан дээр бошиглогч Иосеф Смит “Өнөө 
орой энд хуруу дарам цөөхөн санваартан байгааг 
та нар харж байна. Гэвч энэ Сүм Хойд, Өмнөд 
Америкийг дүүргэнэ—энэ нь дэлхийг дүүргэнэ”15 
хэмээн хэлсэн.

Сүүлийн хэдэн жил би Сүмийн гишүүдтэй 

уулзахаар дэлхий даяар аялж байна. Арван хоёрын 
чуулгын ах нар маань мөн ийм үүрэг даалгавартай 
байдаг. Гэсэн ч Сүмийн ерөнхийлөгч болсноосоо 
хойш эхний хоёр жилийн хугацаанд амьд 
Христийг гэрчлэхээр “32 улс орны болон АНУ-
ын эзэмшил газруудын”16 гэгээнтнүүдтэй уулзаад 
байгаа бидний хайртай бошиглогч ерөнхийлөгч 
Нэлсоны хуваарийг хэн ч гүйцэхгүй.

Би залуу эрэгтэй байхдаа номлолын дуудлагаа авч 
байсан үеэ санадаг. Аав, ах, хүргэн ах нарынхаа 
адилаар би Германд үйлчлэхийг хүсэж байв. Би 
гэрийнхнийгээ ирэхийг хүлээлгүй шуудангийн 
хайрцаг руу яаран очиж, дуудлагаа задалж билээ. 
Би Нью-Йорк хотод төвтэй Ийстэрн Стэйтс 
Номлолд дуудагдлаа гэж уншаад, сэтгэл гонсойж, 
гэртээ ороод тайтгарахыг хичээн, судраа нээсэн 
юм. Би Сургаал ба Гэрээнээс “Болгоогтун, мөн 
харагтун, энэ газарт мөн эргэн тойрны нутгуудад 
надад их хүмүүс буй; мөн дорнын энэ нутаг дахь 
эргэн тойрны нутгуудад үр дүнтэй хаалга нээгдэх 
болно”17 гэснийг уншив. 1833 онд бошиглогч 
Иосеф Смитэд өгөгдсөн энэхүү бошиглол миний 
хувьд илчлэлт болсон юм. Тэгэхэд би Их Эзэний 
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намайг үйлчлүүлэхийг хүссэн яг тэр номлолд 
дуудагдсанаа мэдсэн. Би Сэргээлтийг болон 
бидний Тэнгэр дэх Эцэгийн Иосеф Смитэд хандан 
“Энэ бол Миний Хайртай Хүү. “Түүнийг сонс!”18 
хэмээх сэтгэл хөдөлгөм эхлэлийн талаар заасан.

Бүхэл Сүмийн агуу их ач холбогдол нь Есүс 
Христийн мэндлэхээс 700 гаруй жилийн өмнө 
“Эцсийн өдрүүдэд, ЭЗЭНий өргөөний уул нь 
уулсын тэргүүн болж … өргөгдөнө, бүх үндэстэн 
түүнд цутгана”19 хэмээх Исаиагийн бошиглолд 
оршино.

Өнөөдөр би манай хэдэн сая гишүүн болон найз 
нөхөд энэхүү үйл ажиллагаанд зурагт, интернэт, 
өөр бусад цахим арга замаар оролцож байгааг 
оюун бодолдоо төсөөлж байна. Бид хамтдаа 
“уулсын тэргүүн”20 дээр цугласан мэт сууцгааж 
байна. Бригам Янг “Энэ бол зөв газар байна”21 
хэмээн бошиглолын үгсийг хэлсэн. Гэгээнтнүүд 
Роки Маунтэйнсд “дэлхийн үндэстнүүдэд заавар 
зөвлөгөө өгөгч түүний хүсэл, тааллын дагуу”22 
Сионыг байгуулахаар ажилласан ба тэдний зарим 
нь миний анхдагч өвөг дээдэс байсан юм.

 
Би өнөөдөр олон сая жуулчныг татсан ариун 
газар дээр зогсож байна. 2002 онд Солт Лэйк 
хотод Өвлийн олимп зохион байгуулагдсан. 
Табернеклын найрал дуучид нээлтийн ёслол дээр 
дуулж, Сүм олон улс орноос ирсэн оролцогчдод 
болон зочдод тоглолт, хөтөлбөрүүдийг толилуулж 
байв. Дэлхий дахины үдшийн мэдээ бүрийн цаана 
ариун сүмийн зураг гарч байсныг би үргэлж 
санадаг.
 
Өнгөрсөн жилүүдэд АНУ-ын ерөнхийлөгчид, 
олон улс үндэстний хаад, шүүгч, ерөнхий сайд, 
элчин сайдууд болон албаны хүмүүс Солт Лэйк 
хотод ирж, манай удирдагчидтай уулзаж байсан. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон арьс өнгөний ялгаварлахгүй, 
тэгш эрхийг баримтлагч Нэгдсэн Улсын 
байгууллага болох Өнгөт Арьстай Хүмүүсийн 
Хөгжил Дэвшлийн Үндэсний Холбоо (National As-
sociation for the Advancement of Colored People)-ны 
удирдагчдыг хүлээн авсан. Ерөнхийлөгч Нэлсон 
тэдэнтэй нэгдэн, “дэлхий дээрх илүү найрсаг 
харилцаа, арьс өнгөний эв эеийн”23 төлөө уриалга 
гаргах үед би эдгээр удирдагчтай мөр зэрэгцэн 
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зогсож байснаа санадаг.

Олон хүн Ариун сүмийн талбайд ирж, Сүмийн 
удирдагчидтай уулзалт зөвлөгөөн хийж байсан. 
Жишээ нь, өнгөрсөн жилийн үйл явдлуудаас 
цөөхнийг дурдвал, бид Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллагын 68 дахь Иргэний нийгмийн чуулган 
(United Nations 68th Civil Society Conference) 
буюу дэлхий дахины цугларалтыг хүлээн авсан 
ба ийм төрлийн чуулган ийнхүү анх удаа Нью-
Йорк хотоос өөр газар болсон юм. Бид Вьетнамын 
Шашны асуудал хариуцсан хороо (Vietnam’s 
Committee for Religious Affairs), Куба, Филиппин, 
Аргентин, Румын, Судан, Катар, Саудын Арабын 
элчин сайдуудтай уулзсан. Мөн бид Дэлхийн 
Лалын Шашны Холбоо (Muslim World League)-ны 

ерөнхий нарийн бичгийн даргыг 
хүлээн авсан.

Миний тайлбарлан хэлж байгаа 
зүйлс бол эцсийн өдрүүдэд 
үндэстнүүд “ЭЗЭНий өргөөний 
ууланд”24 цутгана хэмээх 
Исаиагийн бошиглолын биелэл 
юм. Агуу Солт Лэйк ариун 
сүм тэрхүү сүр жавхлан, алдар 
суугийн төвд байрладаг.
 
Хэдийгээр манай эндхийн орчин 
гайхалтай ч гэсэн хүмүүс газрын 
байдалд татагддаггүй, харин 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн болон уг 
Сүмийн хүмүүсийн сүнс, өсөлт 
хөгжил, сайн сайхан, өгөөмөр 
байдлаас харагддаг цэвэр шашны 
мөн чанарт, Бурханы хайр адил 
бидний хайранд, Иосеф Смитийн 
“Христийн зорилго”25 хэмээн 
нэрлэсэн илүү өндөр зорилгод 
хүрэх гэсэн бидний итгэл 
үнэмшилд татагддаг.

Бид Аврагчийг хэзээ эргэж 
ирэхийг мэдэхгүй ч юу хийх 
ёстойгоо мэднэ. Бид зүрх сэтгэл, 
оюун бодолдоо бэлтгэлтэй, 
Түүнийг хүлээн авахуйц зохистой, 
олон жилийн өмнө бошиглогдсон 

бүхний нэг хэсэг болохдоо талархдаг байх ёстой.

Би ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бол дэлхий 
дээрх Их Эзэний бошиглогч бөгөөд түүний 
дэргэд Бурханаар дуудагдсан, бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгч байхаар дэмжигдэн батлагдсан 
төлөөлөгчид байдаг гэдгийг гэрчилж байна. 

Хайрт ах, эгч нар аа, Сэргээлт үргэлжилсээр 
байгаа.

Би “Мөрдлөг хавчлага гаарч болно, танхайрагч 
бүлгүүд нэгдэж мэднэ, цэрэг арми цугларч 
болно, гүжир гүтгэлэг цадигаа алдаж мэднэ. Гэвч 
Бурханы үнэн тив бүрд, улс орон болгонд хүрч, 
хүн бүрд сонсогдох хүртэл Бурханы зорилго 
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гүйцэлдэж, аугаа Иехова ажил хийгдэж дууслаа 
гэж хэлэх хүртэл зоригтойгоор мөн ялгууснаар, 
юунаас ч үл хамааран урагш ахих болно”26 
хэмээх Иосеф Смитийн бошиглолыг үнэн гэдгийг 
гэрчилж, өөрийн үгийг төгсгөе. Мөн би Иосеф 
Смитийн эдгээр бошиглол биеллээ олсон гэдгийг 
гэрчилж байна.

Би та бүхнийг бидний хайрт бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, түүний 
зөвлөхүүд болон төлөөлөгчид, Сүмийн бусад 
удирдагчийн сүнслэгээр өдөөгдсөн зөвлөгөөг 
дагаж, бидний өдрүүдийн талаар зөгнөн хэлсэн 
эртний бошиглогчдыг анхааран сонсох аваас зүрх 
сэтгэл, бодгалийнхаа гүнд Сэргээлтийн сүнс, 
ажлаар дүүргэгдэх болно гэдгийг амлаж байна. 
Та нар Бурханы мутрыг өөрсдийн амьдралд 
харж, Түүний өдөөлтийг сонсож, хайрыг нь 
мэдрэх болно хэмээн би амлаж байна. Түүний 
зүйрлэшгүй хайрын нотолгоо болсон Түүний сайн 
мэдээнд болон Сүмд талархан, Есүс Христийн 
нэрээр хэлж байна, амен. 
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Эзэн биднийг бусдад замыг харж, Христэд 
ойртоход нь туслахад илүү санаачилгатай байхад 
чин сэтгэлээсээ урьсан.
 
Намайг 10 настай байхад Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Л.Том Пэрри 
манай хотод албан ажлаар ирж, түүнийг дайлах 
боломж гэрийнхэнд маань олдсон юм.
Тэрхүү үдэш ээжийн маань хийсэн алимны амтат 
бялууг идэнгээ ахлагч Пэрригийн ярих дэлхий 
дахины гэгээнтнүүдийн түүхийг сонсохоор манай 
гэрийнхэн Пэрригийн гэр бүлийнхэнтэй хамт том 
өрөөнд сууцгаав. Надад үнэхээр гайхалтай байлаа.

Бүрэнхий болоход ээж намайг гал тогооны өрөө 
рүү дуудан, “Бонни, чи тахианууддаа тэжээлийг 
нь өгсөн үү?” гэж асуув.

Би тэднийг тэжээгээгүйгээ гэнэт саналаа. Их 
Эзэний төлөөлөгчийн дэргэдээс холдмооргүй 
байсан тул би тахианууд өглөө болтол мацаг 
барьж болохгүй юм уу гэж асуув.

Ээжийг шуудхан л “Үгүй” гэж хариулах яг тэр 
мөчид ахлагч Пэрри гал тогоонд орж ирээд, баяр 
хөөртэй, чанга дуугаар “Хэн нэгэн нь тахиагаа 
тэжээх хэрэгтэй гэсэн үү? Би хүүтэйгээ хамт явж 
болох уу?” гэж асуув.

Тэгэхэд тахиаг тэжээнэ гэдэг ямар гоё ажил болж 
хувирсан гээч! Би гүйн гарч, шар өнгөтэй том 
гар чийдэнгээ аваад, хөөрсөндөө үсэрч дэвхцэн, 
тэднийг дагуулан элэгдсэн замаар тахианы 
байр луу явлаа. Гар чийдэнгээ савчуулсаар 
бид эрдэнэшишийн талбайг туулан, буудайн 
талбайгаар дайран гарав.

Зам хөндлөн байрлуулсан багахан хэмжээний 
усалгааны шуудуунд хүрмэгц би ердийнх шигээ 
юу ч бодолгүйгээр дээгүүр нь харайн гарлаа. 
Ахлагч Пэрри харанхуйд мэдэхгүй замаар намайг 

Хүмүүс	Есүс	Христ	рүү	очих	замыг	харж	
болохын	тулд	гэрэл	тань	тийн	туяаран	гийх	
боломжуудыг	хайж,	бас	гуйн	залбир.

Ах эгч нар аа, бидний 
зүрх сэтгэл энэ 
чуулганаар мэдэрсэн 
Сүнсээр адислагдаж, 
шинэчлэгдлээ.
 
Хоёр зуун жилийн өмнө 
ойн цоорхойд нэгэн 
хөвгүүний дээр гэрлэн 
багана бууж ирсэн юм. 
Тэрхүү гэрэлд Иосеф 
Смит Бурхан Эцэгийг 
болон Түүний Хүү Есүс 

Христийг харсан. Тэдний гэрэл дэлхийг бүрхсэн 
харанхуйг үргээж, Иосеф Смитэд болон бид 
бүхэнд урагшлах замыг харуулсан билээ. Тэр өдөр 
илчлэгдсэн гэрлийн ачаар бид өөрсдийн Аврагч 
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан ирэх 
адислалуудыг бүрэн дүүрнээр нь авах боломжтой 
болсон.

Түүний сайн мэдээний 
Сэргээлтийн үр дүнд бид 
Аврагчийнхаа гэрлээр 
дүүргэгдэх боломж 
бүрдсэн юм. Гэхдээ 
энэхүү гэрэл зөвхөн танд, 
надад зориулагдаагүй. 
“Тэд та нарын сайн 
ажлуудыг харж, тэгээд 
тэнгэр дэх Эцэгийг тань 
алдаршуулж болохын 
тулд гэрэл тань энэ 
хүмүүсийн өмнө тийн 
туяаран гийг”1 хэмээн 

Есүс Христ бидэнд уриалсан. “Тэд харж болохын 
тулд” гэдэг үг надад их таалагддаг болсон. Их 

Тэд харж болохын тулд
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гүйцэх гэж хичээж байсныг би огт анзаараагүй 
юм. Миний савчуулж байсан гэрлээс болоод 
тэр шуудууг сайн харалгүй, ус руу шууд алхаж 
ороод, чанга дуу алдав. Би сандран эргээд хартал 
шинэ найз маань нэвт норсон хөлөө шуудуунаас 
гаргаад, хүнд арьсан гутлаа сэгсрэн, усыг нь 
гоожуулахыг оролдож байлаа.

Нэвт норж, нэл шавар шавхай болсон гуталтай 
ахлагч Пэрри тахиагаа тэжээхэд минь тусалсан 
юм. Тэжээл өгч дуусах үед тэрээр “Бонни, би 
замаа харах хэрэгтэй. Явж байгаа зүгт маань 
гэрлээ тусгаарай” гэж элэгсэг захиж билээ.

Би өөрийхөө гэрлийг тусгаж байсан ч ахлагч 
Пэррид тусалж замыг нь гэрэлтүүлж өгч чадаагүй. 
Тэгээд би түүнд замаар аюулгүй явахад нь миний 
гэрэл хэрэгтэй байгааг ухаарч, гар чийдэнгээ яг 
түүний алхаж байгаа газраар тусгасаар бид гэртээ 
итгэлтэйгээр алхан ирсэн юм.

Хайрт ах, эгч нар минь ээ, би ахлагч Пэрригээс 
сурсан энэ зарчмыг олон жил тунгаан бодсон. 
Гэрэл тань туяаран гийг гэсэн Их Эзэний урилга 
нь гэрлийг зүгээр л энд тэндгүй цацруулан, 
дэлхийг арай илүү гэрэлтэй болго гэсэн үг биш 
юм. Харин энэ нь бусад хүнд Христэд очих замаа 
харахад нь туслахын тулд бид өөрсдийн гэрлийг 
чиглүүлж тусгана гэсэн үг. Энэ нь хөшигний 
наад талд Израилыг цуглуулах, Бурхантай гэрээ 
байгуулж мөн сахихын тулд гаргах дараагийн 
алхмаа олж харахад нь бусдад туслах явдал юм.2

Аврагч “Болгоогтун би бол гэрэл; би та нарт 
үлгэр жишээ үзүүлсэн билээ”3 хэмээн гэрчилсэн. 
Түүний жишээнүүдээс нэгийг авч үзье.

Худгийн дэргэд байсан эмэгтэй самари хүн байсан 
бөгөөд Есүс Христийг таньдаггүй, бас нийгэмд 
нь зарим хүн түүнийг гадуурхдаг байжээ. Есүс 
түүнтэй уулзаж, яриа өрнүүлэн, эхлээд тэд усны 
тухай ярилцсан. Тэгээд Тэрээр Өөрийгөө “амийн 
ус”4 хэмээн зарлаж, түүнийг илүү их гэрэлд 
авчирсан.

Христ тэр эмэгтэйг болон түүнд юм хэрэгтэй 
байсныг сайн мэдэж байв. Тэрээр эмэгтэйн байсан 
газар нь очиж, түүний мэдэх энгийн зүйлийн 
талаар ярьж эхэлсэн. Тэгээд Тэр яриагаа үүгээр 
дуусгасан бол энэ нь эерэг уулзалт байх байв. 
Хэрэв тэгсэн бол тэр эмэгтэй хот руу явж, “Ирж 
үзэгтүн. Тэр Христ биш үү?”5 гэж зарлахгүй байх 
байсан. Ярилцаж байхдаа тэрээр Есүс Христийн 
талаар мэдэж авсан бөгөөд өнгөрснөөсөө үл 
хамааран гэрэлт зэмсэг болж, бусдын замыг 
гэрэлтүүлсэн юм.6

Одоо гэрлийг хуваалцах Аврагчийн үлгэр жишээг 
дагасан хоёр хүний талаар ярья. Саяхан миний 
найз Кэвин оройн хоол идэхээр нэгэн компанийн 
захирлын хажууд суужээ. Хоёр цаг юу ярьж сууна 
даа гэж тэр санаа зовж байлаа. Кэвин Сүнсний 
өдөөлтийг даган, “Гэр бүлийнхнийхээ талаар 
яриач. Танайхан хаанаас гаралтай вэ?” гэж асуув.

Уг эр өвөг дээдсийнхээ тухай бараг юм мэдэхгүй 
байсан тул Кэвин утсаа гаргаж ирээд, “Хүмүүсийг 
гэр бүлтэй нь холбож өгдөг нэг аппликэйшн 
байдаг юм. Тэндээс юу олдохыг харцгаая” гэж 
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хэлжээ.

Удаан ярилцсаны дараа Кэвиний шинэ найз 
түүнээс “Яагаад танай сүмд гэр бүл ийм чухал 
байдаг юм бэ?” гэж асуув.

Кэвин “Бид нас барсныхаа дараа үргэлжлүүлэн 
амьдардаг гэдэгт итгэдэг. Бид өвөг дээдсээ олж 
мэдэн, тэдний нэрийг ариун сүм гэдэг нандин 
газарт аваачиж, нас барсны дараа ч гэр бүлийг 
маань хамт байлгах гэрлэлтийн ёслолуудыг 
гүйцэтгэдэг”7 гэж хариулсан.

Кэвин шинэ найзтайгаа ярилцахдаа тэдэнд 
нийтлэг байгаа зүйлээс эхэлсэн. Тэгээд тэр 
Аврагчийн гэрэл, хайрын тухай гэрчлэх арга 
олсон.

Хоёр дахь түүх нь их сургуулийн сагсан 
бөмбөгийн багт тоглодог Элла хэмээх охины 

тухай юм. Гэрээсээ хол сурч байхдаа номлолын 
дуудлагаа хүлээн авснаар тэр үлгэр дуурайл 
үзүүлж эхэлжээ. Тэр дуудлагынхаа дугтуйг 
багийнхныхаа өмнө нээхээр шийдэв. Багийнхан 
нь Есүс Христийн Сүмийн талаар бараг юу ч 
мэддэггүй бөгөөд Эллагийн үйлчлэх хүслийг 
ч ойлгодоггүй байлаа. Номлолын дуудлагыг 
яаж багийнхандаа ойлгогдохоор тайлбарлахаа 
мэдэхийн тулд тэр ахин дахин залбирчээ. Тэр юу 
гэж хариулсан бол?

“Би мундаг болохоороо Powerpoint хийсэн юм” 
гэж Элла тоглон хэлэв. 400 гаруй номлолын аль 
нэгэнд үйлчилж, хэл сурах боломж гарч магадгүй 
гэж тэр тэдэнд тайлбарлаад, олон мянган номлогч 
одоо үйлчилж байгааг онцлов. Төгсгөлд нь Элла 
Аврагчийн зүргийг гаргаад, “Сагс бол миний 
амьдралын хамгийн чухал зүйлсийн нэг. Би энэ 
дасгалжуулагчийн энэ багт тоглох гэж гэр бүлээ 
орхин, эх орныхоо нэг захаас нөгөө зах руу нүүж 
ирсэн. Миний хувьд сагс тоглохоос ч илүү чухал 
хоёр зүйл бол итгэл бишрэл болон гэр бүл маань 
юм”8 гэж гэрчлэлээ товчхон хуваалцжээ.

Одоо та нар “Энэ хоёр түүх 1000 ваттын гэрлийн 
жишээнүүд, харин би бол 20-хон ваттын чийдэн 
шүү дээ” гэж бодож байгаа бол Аврагч “Би бол 
та нарын өргөх тэрхүү гэрэл билээ”9 гэж заасныг 
сана. Хэрвээ бид бусдыг Түүний зүг хандуулах 
юм бол Тэрээр гэрлийг авчирна гэдгээ бидэнд 
сануулдаг.

Та бидэнд яг одоо хуваалцахад хүрэлцээтэй гэрэл 
бий. Бид хэн нэгэнд Есүс Христэд ойртон очиход 
нь туслахын тулд дараагийн алхмыг нь, бүр дараа 
дараачийнх нь алхмыг гэрэлтүүлж чадна.

“Би гэрлээрээ хэрэгтэй замаа олж харахад нь хэнд 
тусалж чадах вэ?” гэж өөрөөсөө асуу.

Хайрт найзууд минь, гэрлээ туяаран гийгүүлэх 
нь яагаад тийм чухал байдаг вэ? Их Эзэн “Тэд 
үүнийг хаанаас олохыг мэддэггүйн улмаас 
гагцхүү үнэнээс хол байдаг нь олон буй”10 хэмээн 
бидэнд айлдсан. Бид тэдэнд тусалж чадна. 
Бид бусдад харуулахын тулд зориудаар гэрлээ 
туяаран гийгүүлж чадна. Бид тэднийг урьж 
чадна.11 Христийн зүг эргэлзээд ч гэсэн нэг алхам 
урагшилж байгаа хүмүүстэй бид хамт алхаж 
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чадна. Бид Израилыг цуглуулж чадна.

Их Эзэн бидний өчүүхэн хичээл зүтгэл бүрийг 
хүчирхэгжүүлнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун 
Сүнс бидэнд хэлэх, хийх зүйлээ мэдэхэд тусалдаг. 
Ийм оролдлогуудыг хийхдээ бид тав тухтай 
байдлаа орхих хэрэгтэй болж магадгүй. Гэсэн ч 
гэрэл маань туяаран гийхэд Их Эзэн туслах болно 
гэдэг итгэлтэй байгаарай.

Энэ Сүмийг илчлэлтээр дамжуулан удирдсаар буй 
Аврагчийн гэрэлд би маш их талархаж байна.
 
Бид бүхэн Есүс Христийн үлгэр жишээг 
дагаж, эргэн тойрныхондоо энэрэнгүй хандан, 
анхааралтай байцгаая гэж би уриалж байна. 
Хүмүүс Есүс Христ рүү очих замыг харж болохын 
тулд гэрэл тань тийн туяаран гийх боломжуудыг 
хайж, бас гуйн залбир. “Намайг дагадаг хүн 
харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй 
болно”12 хэмээх Түүний амлалт агуу юм. Аврагч 
Есүс Христ маань дэлхийн зам, үнэн, амь, 

гэрэл мөн хайр гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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11. Дийтр Ф.Угдорф, “Номлолын ажил бол зүрх сэтгэл 

доторхоо хуваалцах явдал юм,” 2019 оны 4-р сарын 
Ерөнхий чуулган.
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тавьдаг болсон газар түрээслүүлэгч гэхээсээ 
илүү Тэнгэр дэх халамжит Эцэг хэмээн хүлээн 
зөвшөөрөх байсан юм.

Тийм ээ, 1820 оны бидний найдвар бол урьд 
байсан шигээ одоо үеийнхэнд нээлттэй хандан 
ярьдаг жинхэнэ Эцэг болох Бурханыг олох 
явдал байх байсан. Тэрээр цөөн хэдэн хүнийг 
аврах гэж урьдчилан сонгоод, дараа нь үлдсэн 
хүмүүст ял оногдуулдаг хүйтэн сэтгэлтэй, харгис 
дарангуйлагч биш гэдэг нь гарцаагүй. Тийм ээ, 
тэнгэрлэг тунхаглалаар бол Түүний үйлдэл бүр 
“энэ дэлхийн төлөө … учир нь тэрээр дэлхийг 
хайрладаг”2 мөн тэнд амьдардаг бүх хүнийг 
хайрладаг нэгэн билээ. Тэр хайр нь цорын ганц 
Хүү Есүс Христээ дэлхий рүү илгээх болсон 
Түүний эцсийн шалтгаан юм.3

Хэрэв бид 19-р зууны эхний жилүүдэд амьдарч 
байсан бол Есүсийн талаар авч үзэхдээ Аврагчийн 
амьдрал, Амилуулалтын бодит байдлын талаарх 
эргэлзээнүүд Христийн шашны ертөнц дотор 
хүчтэй нөлөөлж эхэлснийг түгшүүртэйгээр 
ухамсарлах байсан. Тиймээс бид Есүс бол Христ, 
Бурханы жинхэнэ Хүү, Альфа ба Омега, энэ 
дэлхийн мэдэх цорын ганц Аврагч мөн гэдэг 
библийн гэрчийг нотлох баталгаа бүх дэлхийд 
гарч ирнэ гэж найдах байсан. Түүний гайхамшигт 
төрөлт, гайхалтай тохинуулал, цагаатгах золиос, 
сүр жавхлант Амилалтын талаарх бидний 
мэдлэгийг өргөжүүлж, сайжруулах Есүс Христийн 
бас нэгэн гэрээ болох бусад судрын баталгаа 
гарч ирээсэй гэж бид чин сэтгэлээсээ найдах 
байсан. Үнэхээр ийм баримт нь “зөв шударга 
ёсыг тэнгэрээс доош [илгээсэн] болно… мөн 
дэлхийгээс үнэнийг [илгээсэн] болно.”4

Тэр үеийн Христэд итгэгчдийн ертөнцийг 
ажиглаад, бид баптисм хүртээж, Ариун Сүнсний 
бэлэг өгч, өргөмжлөлд шаардлагатай сайн 
мэдээний бүх ёслолыг гүйцэтгэж чадах үнэн 

Сэргээлт	нь	Бурхан	энэ	дэлхий	дээр	ажилладаг	
гэдэг	суурь	үнэнийг	бидэнд	дахин	баталж	
өгсөн	болохоор	бид	дааж	давшгүй	асуудалтай	
тулгарах	үедээ	ч	найдаж	чадна,	найдах	ч	ёстой.

Өнгөрсөн 10-р сард 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон биднийг 
Есүс Христийн сайн 
мэдээг сэргээсэн 
Бурханы нөлөөллийн 
сүр жавхланг олж 
харахын тулд хүн 
бүрийг өөр өөрийн 
арга замаар эргэн 
судалж, 2020 оны 
4-р сарын энэхүү 
чуулганд урьдчилан 

бэлдэхэд урьсан билээ. Холланд эгч бид хоёр 
бошиглогчийн энэхүү урилгыг чухалчлан хүлээн 
авсан. Бид хоёр өөрсдийгөө 1800-аад оны эхэн 
үед амьдран, тухайн үеийн шашны итгэлүүдийг 
харж байгаагаар төсөөлсөн. Уг төсөөлөл дотроо 
бид өөрсдөөсөө “Бидэнд юу дутагдаж байна вэ? 
Бидэнд юу байсан ч болоосой гэж бид хүсэж 
байна вэ? Сүнслэг хүсэлд маань Бурхан ямар 
хариу барина гэж бид найддаг вэ?” гэж асуусан.

Бидний ухаарсан нэг зүйл нь олон зууны шашны 
алдаа, буруу ойлголтын цаана ихэнхдээ нуугдсан 
мэт байдаг, тэр үеийнхний ойлгодог байсан 
Бурханы тухай үзэл баримтлалаас илүү үнэн 
үзэл баримтлал сэргээгдээсэй гэж маш их найдах 
байсан юм. Тухайн үеийн шашны нэрт зүтгэлтэн 
Виллиам Эллэри Чаннингийн үгсээс сонголт 
хийвэл “Христийн шашны анхны агуу сургаал” 
хэмээн үзэж байсан “Бурханы эцэг шинж чанар”-
ыг бид хайх байсан.1 Ийм сургаал нь Бурханыг 
шударга ёсыг чанд сахидаг хатуу шүүгч эсвэл 
өмнө нь газар дэлхийн зүйлст анхаарал тавьдаг 
байснаа одоо ертөнцийн өөр нэг газарт санаа 

Найдварын төгс гэрэл

ÀÕËÀÃ× ÆÝФФÐÈ Ð.ÕÎËËÀÍÄ
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санваарын эрх мэдэл бүхий Бурханаас эрх мэдэл 
нь өгөгдсөн хэн нэгнийг олох байх гэж найдах 
байсан. 1820 онд бид Их Эзэний сүр жавхлант 
өргөө эргэн ирэх тухай өгүүлсэн Исаиа, Мика, 
бусад эртний бошиглогчийн сайхан амлалтын 
биелэлтийг харна гэж найдах байсан.5 Бид Сүнс, 
ёслолууд, хүч чадал, мөнхийн үнэнүүдийг заах, 
хувь хүний шархыг эдгээх, гэр бүлүүдийг үүрд 
мөнхөд холбох зэрэг эрх мэдлийг агуулдаг ариун 
сүмүүд дахин байгуулагдахын сүр жавхланг 
хараад, үнэхээр баяр баясгалантай байх байсан. 
Би “үхэл та нарыг салгах хүртэл” гэдэг мартахын 
аргагүй хараалыг хэзээ ч сонсохгүй эсвэл 
хэзээ ч үүгээр зүхэгдэхгүй, харин миний хайрт 
Патришиа бид хоёрт бидний гэрлэлт нь үүрд 
мөнхөд лацдагдсан гэж хэлэх эрхтэй хэн нэгнийг 
олохын тулд би бүх газраас, хаа сайгүй хайх 
байсан. Би “[бидний] Эцэгийн гэрт орон байр 
олон бий”6 гэдгийг мэднэ. Гэхдээ аль нэгийг нь 
өвлөн авах аз надад тохиосон ч уг өвийг Паттэй 
болон хүүхдүүдтэйгээ хуваалцахгүй юм бол энэ 
нь миний хувьд нуран унаж буй овоохойноос 
ялгаагүй зүйл байх болно. Бидний зарим өвөг 
дээдэс Есүс Христийн нэрийг ч сонсолгүй 
нас барсан учир библийн хамгийн шударга, 
нигүүлсэнгүй үзэл баримтлал болох нас барсан 
төрөл төрөгсдийнхөө нэрийн өмнөөс авралын 
ёслол өргөх амьд хүмүүсийн үйлдэл сэргээгдэх 
байх гэж бид найдах байсан.7 Миний төсөөлж 
чадах ямар ч үйлдэл хэзээ амьдарч байсан эсвэл 
хаана нас барснаас үл хамааран газар дэлхий 
дээрх хүүхэд бүрдээ санаа тавих хайрт Бурханы 
зовнилыг үүнээс илүү сүр жавхаатайгаар харуулж 
чадахгүй.

Тэгэхээр 1820 оны найдваруудын жагсаалт 
үргэлжилж болох ч Сэргээлтийн хамгийн чухал 
мэдээ нь тэр найдварууд хий хоосон зүйлс биш 
байсанд оршино. Ариун ойн цоорхойгоос эхлээд 
энэ өдрийг хүртэл үргэлжилж байгаа тэр хүслүүд 
бодитой болж эхэлсэн ба төлөөлөгч Паулын болон 
бусад хүний зааснаар найдвартай, хөдөлгөөнгүй 
сэтгэлийн жинхэнэ зангуу болсон.8 Нэгэнтээ 
зөвхөн найдаж байсан зүйл одоо түүх болсон 
байна.

Энэ мэтээр 200 жилийн турш дэлхийд өгсөн 
Бурханы сайн сайхныг эргэн харлаа. Харин 
бидний угтан харах зүйл юу вэ? Бидэнд хараахан 

биеллээ олоогүй байгаа итгэл найдварууд 
байсаар байна. Биднийг ярих энэ үед, бид 
элсний ширхэгээс10 1 000 дахин жижиг вирусs9 
хүн төрөлхтөн, дэлхийн эдийн засгийг бүхэлд 
нь өвдөг сөхрүүлж чадахыг харуулсан чухал 
сануулга болсон КОВИД-19-тэй тулалдах дайнд 
“эрвийх дэрвийхээрээ” тэмцэж байгаа билээ. 
Энэ орчин үеийн тахалд хайртай хүнээ алдсан 
хүмүүсийн төлөө, одоо халдвар авсан хүмүүсийн 
төлөө бид залбирч байна. Мэдээж, бид ийм агуу 
эрүүл мэндийн халамж анхаарал үзүүлж байгаа 
хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Бид үүнийг давах 
болно мөн даван гарах тэр үедээ бид дэлхийг 
өлсгөлөнгийн вирусаас, хөршүүдийг болон улс 
үндэстнийг ядуурлын вирусаас чөлөөлөхийн 
төлөө адилхан үүрэг хүлээх болтугай. Бид 
сурагчид нь зэвсэгт халдлагад өртөнө гэсэн 
айдасгүй сурч боловсрох сургууль бий болоосой, 
арьс өнгө, үндэс угсаа эсвэл шашны ямар нэгэн 
хэлбэрийн гадуурхалгүйгээр Бурханы хүүхэд нэг 
бүрийн хувийн нэр төр хүндлэгддэг байгаасай 
гэж найдсаар байдаг. Энэ бүхний үндэс суурь нь 
Бурханы зөвлөгөөг дагаснаар Түүнийг хайрлах 
мөн өрөвч нинжин сэтгэл гаргаж, тэвчиж, 
уучилснаар хөршөө хайрла хэмээх хамгийн 
агуу хоёр зарлигийг илүү хичээнгүй дагах гэсэн 
бидний найдвар байдаг юм.11 Энэ хоёр тэнгэрлэг 
удирдамж нь үр хүүхдүүдийнхээ одоо мэддэгээс 
илүү сайхан дэлхийг тэдэнд өгөх бидний цорын 
ганц бодит найдвар байсаар байгаа ба мөнхөд 
байх болно.12

Дэлхийг хамарсан эдгээр хүслээс гадна өнөөдөр 
энэ үзэгчдийн дунд гэрлэлтээ сайжруулах 
найдвар эсвэл заримд нь зүгээр л гэрлэх найдвар, 
донтолтоо ялан дийлэх найдвар, буруу замд 
орсон хүүхэд нь буцаж ирээсэй гэх найдвар болон 
хэдэн зуун төрлийн бие махбод, сэтгэл зүйн 
өвчин зовлонг эдгээх найдвар гээд нэн хувийн 
чанартай найдварууд байгаа. Сэргээлт нь Бурхан 
энэ дэлхий дээр ажилладаг гэдэг суурь үнэнийг 
бидэнд дахин баталж өгсөн болохоор бид дааж 
давшгүй асуудалтай тулгарах үедээ ч найдаж 
чадна, найдах ч ёстой. Абрахам боломжгүй зүйлд 
найдварын дээд найдвараар итгэсэн13 гэдэг судар 
нь түүнд итгэхгүй байх бүх шалтгаан байсаар 
байтал тэрээр итгэж чадсан ба Сара тэр хоёрт 
ямар ч нөхцөл боломж байхгүй мэт санагдах тэр 
үед хүүхэдтэй болж чадна гэдэгт итгэсэн гэсэн 
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утгатай юм. Тиймээс “Хэрэв бидний 1820 оны 
олон найдвар Нью-Йорк мужийн хойд талын хэсэг 
модон дотор сөгдөн суусан энгийн нэгэн хүү дээр 
тэнгэрлэг гэрэл ассанаар биеллээ олж эхэлсэн 
юм бол яагаад зөв шударга хүсэл, Христтэй 
адил болох тэмүүлэл маань гайхалтай, ер бусын 
байдлаар бүх найдварын Бурханаар хариулагдаж 
чадна хэмээн бид найдаж болохгүй гэж? хэмээн би 
асууя. Бидний зөв шударга хүсэл хэзээ нэгэн цагт, 
ямар нэг арга замаар, яаж ийж байгаад биелэх 
болно гэдэгт бид бүгдээрээ итгэх хэрэгтэй.

Ах, эгч нар аа, бид 19-р зууны эхэн үеийн шашны 
зарим дутагдалтай талууд юу байсныг мэднэ. 
Түүнчлэн бид өнөөгийн шашны гачигдалтай зүйл 
бол бас л зарим хүний хүсэл, найдвар биелэхгүй 
үлддэг явдал гэдгийг мэднэ. Бид энэ олон төрлийн 
сэтгэл ханамжгүй байдал нь уламжлалт сүм 
шашны байгууллагуудаас зарим хүнийг холдоход 
хүргэдэг гэдгийг ч мэднэ. Есүс Өөрийнхөө цаг үед 
асар их зүйлийг өгдөг байсан атал дэлхий дахинд 
илүү их зүйл хэрэгцээтэй болж байгаа мөн өсөж 
буй үеийнхэн илүү ихийг хүртэх зүй ёсны эрхтэй 
энэ үед, нэгэн бухимдсан зохиолчийн бичсэнээр, 
энэхүү доройтлыг засах гэж оролдож буй “[цаг 
үеийн] олон шашны удирдагчид юу хийхээ огт 
мэдэхгүй байгаа мэт санагддаг” бөгөөд тэдний 
авч буй хариу арга хэмжээ нь “идэвх зүтгэл 
шаарддаггүй итгэл үнэмшил, бэлгэдэл төдий 
активизм, сайхан үгээр чимэглэсэн тэрс үзэл, 
[эсвэл заримдаа зүгээр л] ямар ч сүнслэг урам үл 
өгөх утгагүй зүйл”14 байдаг гэдгийг бид бас мэднэ. 
Христийн шавь нарын хувьд бид өөрсдийн цаг үед 
“бидний яс хувхайрч, найдлага маань тасрав”15 
гэж гашуудаж байсан эртний израилчуудаас 
дээгүүр гарч чадна. Үнэндээ, хэрэв бид эцэстээ 
итгэл найдвараа алдвал биднийг тэтгэгч сүүлчийн 
эзэмшлээ алддаг. Дивина Коммэдия зохиолд 
гардаг тамын хаалган дээр тэрүүгээр дамжих бүх 
аялагчид зориулан “Үүгээр орох хүн бүр бүх итгэл 
найдвараа гээ”16 гэсэн анхааруулгыг Данте бичсэн 
байдаг. Үнэхээр итгэл найдвараа алдах үед бидэнд 
тал бүрээс дүрэлзэх тамын дөлнөөс өөр зүйл 
үлдэхгүй.

Тиймээс сүмийн дуулалд өгүүлснээр, “бусад 
туслагчид бүтэлгүйтэж, тайтгарал зугтдаг” 17 гэдэг 
шиг хананд таны нуруу шахагдах үед бидэнд 
зайлшгүй шаардлагатай сайн чанаруудын нэг нь 

бидний Бурханд итгэх итгэлтэй болон бусдыг 
энэрэх энэрэлтэй салшгүй холбогдсон итгэл 
найдварын энэ нандин бэлэг байх болно.

Энэхүү хоёр зуун жилийн ойгоор бидэнд өгсөн 
бүх зүйлийг эргэн харж, маш олон итгэл найдвар 
биелэгдсэнийг ухаарч баясахдаа би хэдэн сарын 
өмнө Иоханнесбургт нэгэн үзэсгэлэнтэй, буцаж 
ирсэн номлогч эгч бидэнд хандан, “[Бид] зөвхөн 
энэ хол ирэх гэж л энэ хол ирээгүй”18 гэж хэлснийг 
давтан хэлье.

Сударт бичигдсэн хамгийн их урам зориг өгдөг 
үдэлтийн үгийг би өөрийн үгээр, бошиглогч 
Нифайтай болон дээрх залуу эмэгтэйтэй хамт 
хэлье.

“… Хайрт ах [эгч] дүү нар минь, та нарыг 
[Сэргээлтийн анхны жимсийг хүлээн авсны] 
дараа, бүгд хийгдсэн эсэхийг би асууя? 
Болгоогтун, би та нарт хэлнэ, Үгүй.

… Та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн 
Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг 
агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш 
тэмүүлэх ёстой. Хэрэв та нар ийн хийвээс … 
Эцэгийн ийн хэлсэнчлэн: Та нарт мөнх амьдрал 
байх болно.”19

Би бүх эрин үеэс хамгийн сүүлчийн мөн хамгийн 
агуу нь болох Есүс Христийн сайн мэдээ 
сэргээгдсэн энэ эрин үед өгөгдсөн бүх зүйлд 
талархаж байна. Энэ сайн мэдээнээс ирдэг бэлэг, 
адислалууд нь миний хувьд бүх зүйл минь болдог 
бөгөөд энэ бүх зүйлийн төлөө би Тэнгэр дэх 
Эцэгтээ хангалттай талархаж хэзээ ч чадахгүй 
юм. Би хийсэн “амлалтдаа хүрч, гvн нойрондоо 
автахын өмнө бээрийг туулах”20 хэрэгтэй. Бидний 
одоо 200 жил замнаж буй ариун хүлээлтийн замыг 
гэрэлтүүлэх “найдварын төгс гэрэлтэйгээр”21 
алхаж, бид зүрх сэтгэлдээ хайрыг агуулан урагш 
тэмүүлэх болтугай. Би ирээдүй маань өнгөрсөнтэй 
адил гайхамшгаар дүүрэн байж, өгөөмрөөр 
адислагдсан байх болно гэдгийг гэрчилж байна. 
Энэ бол Төгс Хүчит Бурханы ажил, энэ бол 
үргэлжилсэн илчлэлтийн Сүм, энэ бол хязгааргүй 
ач ивээл, энэрэнгүй үйлсийн сайн мэдээ учраас 
өмнө нь хүлээн авч байснаасаа илүү агуу 
адислалуудад найдах бүх шалтгаан бидэнд бий. 
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Би энэ бүх үнэнийг болон үүнээс олон зүйлийг 
Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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би та нарт Санваарыг илчлэх болно. …

Мөн тэрээр эцгүүдэд нь хийгдсэн амлалтуудыг 
хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэлд суулгах болно, мөн 
хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэл эцгүүд уруугаа эргэх 
болно. Хэрэв энэ нь ийм биш байх аваас, түүний 
ирэлтээр бүх дэлхий бүрмөсөн устгагдах болно”4 
хэмээн эш татжээ.

Хамгийн чухал нь, Елиагийн зорилгын талаар 
Иосеф Смитэд өгсөн Моронайн заавар хожмын 
үед ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн ажлыг 
эхлүүлсэн бөгөөд “Бурхан Өөрийнхөө ариун 
бошиглогчдын амаар”5 дэлхийн эхлэлээс хойш 
яригдсан бүх зүйлийг сэргээхэд гол түлхүүр 
болсон юм.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн ариун сүмд гүйцэтгэдэг, бидэнд 
боломжтой байдаг гэрээ, ёслол, адислалуудын 
талаар хамтдаа суралцах үед бидэнд Ариун Сүнс 
туслаасай хэмээн би залбирч байна.

Åлиа буцаж ирсэн

Елиагийн буцаж ирсэн нь яагаад чухал байсан бэ? 
хэмээх үндсэн чухал асуултаар үгээ эхэлье.

“Елиаг Мелкизедек санваарын лацдан холбох 
хүчтэй байсныг … ”6 болон Есүс Христийн цаг 
үеэс өмнөх хамгийн сүүлчийн бошиглогч байсныг 
бид хожмын үеийн илчлэлтээс мэддэг.”7

Бошиглогч Иосеф Смит энэ талаар “Елиагийн 
сүнс, хүч болон дуудлагын зорилго бол та … 
Мелкизедек санваарын бүрэн дүүрэн байдлын 
түлхүүрийг атгаж …, Бурханы хаант улсад 
хамаатай бүх ёслолыг хүлээж авах, … бүр 
эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд рүү нь, 

Харин	ариун	сүмд	хүлээн	авдаг	гэрээ,	тэнд	
гүйцэтгэдэг	ёслолууд	нь	бидний	зүрх	сэтгэлийн	
ариусалд	болон	Бурханы	охид,	хөвгүүдийн	
эцсийн	өргөмжлөлд	нэн	чухал.

200 жилийн өмнө 
залуу хүү Иосеф Смит 
Ариун төгөлд Бурхан 
Мөнхийн Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ 
хоёрыг харж, Тэдэнтэй 
ярьсан. Иосеф Смит 
энэхүү тэнгэрлэг 
үзэгдлийг үзсэнээр 
“цаг хугацааны 
бүрэн байдлын эрин 
үеийг”1 хожмын 
өдрүүдэд эхлүүлэх 

үед үргэлжлэн ирэх илчлэлтийн талаар болон 
Бурхан Тэргүүтэний жинхэнэ мөн чанарын талаар 
Тэднээс суралцсан.

Гурав орчим жилийн дараа, 1823 оны 9-р сарын 
21-ний орой залбиран хэлсэн чин сэтгэлийн 
залбирлын хариу ирж, Иосеф Смитийн унтлагын 
өрөө “үд дундынхаас илүү гэрэлтэй”2 болтлоо 
гэрлээр дүүргэгджээ. Нэгэн хүмүүн бие түүний 
орны дэргэд үзэгдэж, залуу хөвгүүнийг нэрээр нь 
дуудаад, “Бурханы дэргэдээс … илгээгдсэн элч 
гэдгийг, мөн түүний нэр Моронай гэдгийг”3 хэлэв. 
Тэрээр Иосефт Мормоны Номыг авчрах тухай 
зааврыг өгсөн юм.

Мөн тэгээд Моронай Хуучин Гэрээний Малахи 
номоос, Хаан Жэймсийн хувилбарт хэлдгээс арай 
өөрөөр

“Болгоогтун, Их Эзэний агуу хийгээд аймшигт 
өдөр ирэхийн өмнө, бошиглогч Елиагийн гараар 

“Энэ Өргөө 
Миний нэрэнд баригдаг”

ÀÕËÀÃ× ÄÝÂÈÄ À.ÁÝÄÍÀÐ
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ



104

хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлийг эцгүүд рүү нь, бүр 
тэнгэрт байгаа тэдэн рүү эргүүлэх түлхүүрийг 
эзэмших явдал юм.”8

Лацдан холбох энэхүү ариун нандин эрх мэдэл 
чухал шаардлагатай бөгөөд ингэснээр “чи газар 
дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдоно. 
Газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт мөн 
тайлагдах болно”9 гэж тайлбарласан.

Иосеф цааш нь, “Бурхан энэ үеийнхнийг хэрхэн 
аврах вэ? Тэрбээр бошиглогч Елиаг илгээх болно. 
… Елиа эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүдтэй 
нь, мөн хүүхдүүдийг эцгүүдтэй лацдан холбох 
гэрээнүүдийг илчлэх болно”10 гэж тодотгожээ.

Хувиралтын уулан дээр Елиа Мосетэй хамт ирж, 
уг эрх мэдлийг Петр, Иаков, Иохан нарт өгсөн.11 
1836 оны 4-р сарын 3-нд Елиа, Мосе, Елиас нарын 
хамтаар Көртландын ариун сүмд ирж, санваарын 
тэрхүү түлхүүрүүдийг Иосеф Смит, Оливер 
Каудери хоёрт өгсөн билээ.12

1836 онд Елиа лацдан холбох эрх мэдлийг 
сэргээсэн нь Аврагчийг хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг 
бэлтгэхэд чухал шаардлагатай байсан бөгөөд гэр 
бүлийн түүхийн судалгаа хийх дэлхий даяарх 
сонирхлыг ихээр өрнүүлэн эхлүүлсэн юм.

Зүрх сэтгэлийг өөрчилж, эргүүлж мөн ариусгах

Зүрх, зүрх сэтгэл гэдэг үгс жишиг бүтээлүүдэд 
1000 гаруй удаа давтагдсан байдаг. Энэхүү энгийн 

боловч чухал үг хувь 
хүний дотоод сэтгэлийг 
хэлдэг. Бидний зүрх 
сэтгэл— бидний хүсэл 
таашаал, зорилго, 
шалтгаан, хандлагын 
нийлбэр нь—бидний 
хэн бэ гэдгийг мөн 
бид ирээдүйд ямар 
хүмүүс болох вэ 
гэдгийг тодорхойлдог. 
Их Эзэний ажлын 
мөн чанар бол сайн 
мэдээний гэрээнүүд, 
санваарын ёслолуудаар 
дамжуулан зүрх 

сэтгэлийг өөрчилж, эргүүлж мөн ариусгах 
зорилготой билээ.

Бид хувиараа эсвэл гэр бүлээрээ зөвхөн 
дурсамжтай болохын тулд ариун сүмүүдийг 
барьж, тийш ордоггүй. Харин ариун сүмд хүлээн 
авдаг гэрээ, тэнд гүйцэтгэдэг ёслолууд нь бидний 
зүрх сэтгэлийн ариусалд болон Бурханы охид, 
хөвгүүдийн эцсийн өргөмжлөлд нэн чухал.

Эцгүүдэд нь, бүр Абрахам, Исаак, Иаковт өгсөн 
амлалтуудыг хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэлд 
суулгах, хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэлийг эцгүүд 
рүү нь эргүүлэх, гэр бүлийн түүхийг судлах, 
ариун сүмд тэдний өмнөөс ёслолууд үйлдэх зэрэг 
нь хөшигний хоёр талд байгаа хувь хүмүүсийг 
адисалдаг үйлчлэл юм. Бид энэхүү ариун ажилд 
санаа сэтгэлээ бүрэн зориулснаар Бурханыг болон 
хөршөө хайрлах, тэдэнд үйлчлэх зарлигуудыг 
дуулгавартай дагаж байгаа хэрэг юм.13 Мөн 
бусдын төлөөх ийм үйлчлэл бидэнд үнэхээр 
“Түүнийг сонс[оход]”14 мөн Аврагч дээр ирэхэд 
тусалдаг.15

Хамгийн ариун нандин гэрээнүүдийг болон 
санваарын ёслолуудыг зөвхөн ариун сүмд буюу 
Их Эзэний Өргөөнд хүлээн авдаг. Ариун сүмд 
сурч, гүйцэтгэдэг бүх зүйл Есүс Христийн 
тэнгэрлэг байдлыг болон Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөөн дэх Түүний үүргийг чухалчилдаг.

Äотроос гадагш
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Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон “үхэшгүй байдал 
хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон”16 
авчрахдаа Гэтэлгэгчийн хэрэглэдэг чухал загварыг 
дүрслэн өгүүлжээ. Тэрээр “Их Эзэн дотроос 

гадагш ажилладаг. Харин 
дэлхий хүний гадаад төрх 
байдлыг өөрчилснөөр дотоод 
сэтгэл нь өөрчлөгдөн гэж 
найддаг. Дэлхий хүмүүсийг 
ядууралд нэрвэгдсэн хэсгээс 
гаргаж болох юм. Харин 
Христ ядуурлыг хүмүүсийн 
дотоод сэтгэлээс гаргаж, 
үүний дараа тэд өөрсдийгөө 
ядуурлаас гаргадаг. Дэлхий 
хүмүүсийн хүрээлэн буй 
орчныг өөрчлөх байдлаар 
тэднийг төлөвшүүлдэг. Харин 
Христ эхлээд хүмүүсийг 
өөрчилж, дараа нь хүмүүс 
хүрээлэн байгаа орчноо 
өөрчилдөг. Дэлхий хүмүүсийн 
зан төлөвт нөлөөлж болох ч, 
харин Христ хүмүүсийн мөн 
чанарыг өөрчилж чадна”17 гэж 
заасан.

Санваарын ёслол, гэрээнүүд 
нь энэхүү сүнсээр дахин 
төрөх, өөрчлөгдөх байнгын 
үйл явцад нэн чухал бөгөөд 
Их Эзэний бидний хүн 
нэг бүртэй дотроос нь 
гадагш ажилладаг арга 
барил юм. Тууштай дагадаг, 
үргэлж дурсан санадаг, 
“амьд Бурханы Сүнсээр 
махбодын зүрхэн самбарт”18 
бичигдсэн гэрээнүүд мөнх 
бус амьдралын болон мөнх 
амьдралын зорилго, баталгааг 
өгдөг. Зөв зохистой хүлээн 
авдаг, үргэлж дурсан санадаг 
ёслолууд нь бурханлаг 
байдлын хүчийг амьдралд 
маань авчрагч тэнгэрийн 
сувгийг нээж өгдөг юм.

Бид дэлхийн хилэнцээс 
нуугдаж, зугтахын тулд ариун сүмд ирдэггүй. 
Харин бид хилэнцэт дэлхийг ялан дийлэхээр 
ариун сүмд ирдэг. Бид санваарын ёслолуудыг 
хүлээн авснаар мөн ариун гэрээнүүдийг байгуулж, 
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сахиснаар “бурханлиг чанарын хүч[ийг]”19 
өөрсдийн амьдралд урьж оруулах үедээ мөнх бус 
амьдралын уруу таталт, бэрхшээлүүдийг ялан 
дийлж, сайныг үйлдэн, сайн хүмүүс болоход 
маань туслах, өөрсдийн хэрээс хэтэрсэн20 хүч 
чадлаар адислагддаг.

Ýнэ өргөөний алдар нэр тархах болно

Энэ эрин үеийн анхны ариун сүмийг Огайогийн 
Көртландад барьж, энэ нь 1836 оны 3-р сарын 27-
нд онцгойлон адисалсан билээ.

Онцгойлон адислагдсанаас хойш долоо хоногийн 
дараа Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитэд өгсөн 
илчлэлтдээ ийн тунхаглажээ.

“Өөрсдийн хүчин чадлаар энэ өргөөг миний 
нэрэнд барьсан миний бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэл 
баясаг.

Тийм ээ, юүлэгдэх адислалуудын, мөн энэ өргөөнд 
миний үйлчлэгчдэд хүртээгдсэн хишгүүдийн 
улмаас мянга мянгын мөн хэдэн арван мянгын 
зүрх сэтгэл агуу ихээр баясах болно.

Мөн энэ өргөөний алдар нэр алс холын нутгуудад 
тархах болно; мөн энэ нь миний хүмүүсийн 
тэргүүн дээр юүлэгдэх адислалын эхлэл бөлгөө.”21

Мянга мянгын мөн хэдэн арван мянгын зүрх 
сэтгэл агуу ихээр баясах болно, бас энэ өргөөний 
алдар нэр алс холын нутгуудад тархах болно гэдэг 
үгсийг анхаараарай. Энэ гайхам тунхаглал нь Сүм 
цөөхөн гишүүнтэй мөн ганцхан ариун сүмтэй 
байсан үед буюу 1836 оны 4-р сард өгөгджээ.

Өнөөдөр, 2020 онд бидэнд үйл ажиллагаагаа 
явуулж байгаа 168 ариун сүм байгаа. Үүнээс гадна 
49 ариун сүмийг барьж эхэлсэн эсвэл барихаар 
зарласан байгаа. Их Эзэний өргөөнүүд “далайн 
арлууд”22 дээр мөн ариун сүм барих боломжгүй 
гэж олны бодож байсан улс орон, байршлуудад 
баригдаж байна.

Одоогийн байдлаар, хишиг хүртээх ёслол 88 хэл 
дээр явагдаж байгаа бөгөөд Бурханы илүү олон 
хүүхдийг адислахаар ариун сүмүүд нэмж баригдах 
үед илүү нэмэлт хэл дээр явагдах боломжтой 

болох болно. Дараагийн 15 жилийн дотор ариун 
сүмийн ёслолуудад хэрэглэх гадаад хэлний тоо 
хоёр дахин нэмэгдэх магадлалтай.

Энэ жил бид 18 ариун сүмийг барихаар 
газар хөндөж, тэдгээрийг барьж эхлэх болно. 
Харьцуулж үзвэл, 1830 онд Сүм зохион 
байгуулагдсанаас хойш 1980 онд ерөнхийлөгч 
Спэнсэр В.Кимбалл Японы Токио ариун сүмийг 
онцгойлон адислах хүртэл, 18 ариун сүмийг 
барихад 150 жил болсон байна.
 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны амьдарч байх 
үед ариун сүмийн ажлыг хурдасгах үйл явц 
хэрхэн өрнөж байгааг бодоод үз дээ. Ерөнхийлөгч 
Нэлсоныг 1924 оны 9-р сарын 9-нд төрөх үед 
Сүмд үйл ажиллагаагаа явуулж байсан 6 ариун 
сүм байсан.
 
60 жилийн дараа, 1984 оны 4-р сарын 7-нд 
түүнийг төлөөлөгчөөр томилогдоход 26 ариун 
сүм үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бөгөөд 60 
жилийн дотор 20 ариун сүм нэмэгдсэн байв.
 
Ерөнхийлөгч Нэлсоныг Сүмийн ерөнхийлөгчөөр 
дэмжин батлах үед 159 ариун сүм үйл ажиллагаа 
явуулж байсан бөгөөд түүнийг Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүнээр үйлчилсэн 
34 жилийн туршид ариун сүмийн тоо 133-аар 
нэмэгджээ.
 
Ерөнхийлөгч Нэлсон 2018 оны 1-р сарын 14-нд 
Сүмийн ерөнхийлөгч болсноосоо хойш 35 шинэ 
ариун сүмийг барихаар зарлаад байна.

Одоо байгаа ариун сүмүүдийн 96 хувь нь 
ерөнхийлөгч Нэлсоныг амьдарч байхад онцгойлон 
адислагдсан ба 84 хувь нь түүнийг төлөөлөгчөөр 
томилогдсоноос хойш онцгойлон адислагдсан.

Хамгийн чухал зүйлсэд үргэлж анхаарлаа хандуул

Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмийн гишүүдийн хувьд 
бид хожмын энэ өдрүүдэд Түүний ажил илүү их 
хурдацтай явагдаж байгааг гайхширан харж байна. 
Мөн илүү олон ариун сүм баригдах болно.

Бригам Янг “Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхийн тулд 
ганцхан ариун сүм биш, харин мянга мянган 
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ариун сүм байх хэрэгтэй бөгөөд мянга мянган, 
хэдэн арван мянган эрэгтэй, эмэгтэй хүн тэдгээр 
ариун сүмд орж, Их Эзэний илчлэх тэрхүү эртний 
өдрүүдэд амьдарч байсан хүмүүсийн төлөө ёслол 
хийлгэх болно”23 хэмээн бошиглосон.

Шинэ ариун сүмийг зарлах бүрд энэ нь агуу 
баяр хөөрийн эх сурвалж, Их Эзэнд талархах 
шалтгаан байдаг нь ойлгомжтой. Гэхдээ бидний 
гол анхаарах зүйл нь уг барилгын байршил, 
үзэсгэлэнт байдал биш, харин бидний зүрх 
сэтгэлийг өөрчилж, Аврагчид зориулах бидний 
зүтгэлийг гүнзгийрүүлэх гэрээ, ёслолууд юм.

Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмийн гишүүдийн хувьд 
бидэнд тохогдох үндсэн үүрэг бол (1) “Түүнийг 
сонс[ож]”24 мөн гэрээ, ёслолуудаар дамжуулан 
зүрх сэтгэлээ өөрчлөх, (2) хөшигний хоёр талд 
байгаа бүх хүн төрөлхтний гэр бүлд ариун сүмийн 
адислалуудыг өгөх тэнгэрээс өгөгдсөн үүрэг 
хариуцлагаа баяр хөөртэй биелүүлэх явдал юм. 
Түүний удирдамж, тусламжтайгаар бид эдгээр 
ариун нандин үүргийг биелүүлж чадна.

Ñионыг байгуулж бэхжүүлэх

Бошиглогч Иосеф Смит:

“Сионыг байгуулах нь эрин зуун бүхэнд Бурханы 
хүмүүсийн сонирхлыг татсаар ирсэн зорилго 
юм; … тэд өдгөө бидний амьдарч байгаа үеийг 
баяртайгаар хүсэн хүлээж, тэнгэрээс сүнсээр 
нөлөөлөгдөн, манай өнөө үеийн тухай дуулж, 
бошиглож байсан билээ. … Бид бол хожмын 
үеийн алдар сууг тохиолгон авчрахаар Бурханы 
сонгосон ивээлт хүмүүс. Бид хожмын үеийн 
алдар сууг нүдээр харж, түүнд оролцон, урагш 
ахиулахад тусалж байгаагаа мэдэрдэг билээ.”25

“Дээрх агуу зорилгуудыг гүйуцэлдүүлэхийн 
тулд тэнгэрийн санваар газрынхтай нэгдэх 
болно; … Бурхан болон тэнгэр элчүүд баяр 
баясгалантайгаар бясалган бодож байсан, эртний 
патриархууд хийгээд бошиглогчдын бодгальд 
сүнслэгээр нөлөөлсөн өнгөрсөн үеийнхний ажил, 
харанхуйн хүчнүүдийн устгалыг тохиолгон авчрах 
хувь тохиолтой ажил, газар дэлхийн шинэчлэл, 
Бурханы алдар суу болон хүн төрөлхтний гэр 
бүлийн авралыг тэд танин мэдэх болно”26  хэмээн 

тунхагласан.

Эцэг, Хүү хоёр Иосеф Смитэд үзэгдсэн бөгөөд 
Елиа лацдан холбох эрх мэдлийг сэргээсэн гэдгийг 
би чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Ариун сүмийн 
нандин гэрээ, ёслолууд нь “Түүнийг сонс[ож]”27 
мөн амьдралдаа бурханлаг хүчийг хүлээн авах 
үед биднийг хүчирхэгжүүлж, зүрх сэтгэлийг 
ариусгадаг. Хожмын өдрийн энэхүү ажил нь 
харанхуйн хүчийг устгаж, хүмүүн төрөлхтний 
авралыг тохиолгон авчрах болно гэдгийг би 
гэрчилж байна. Би эдгээр үнэнийг Их Эзэн Есүс 
Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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нь уулзсан. Бид задгай цэнгэлдэх хүрээлэн, зочид 
буудлын бүжгийн танхим зэрэг газруудад уулзаж 
байсан. Уулзсан газар болгондоо би Их Эзэний 
сонгогдсон хүмүүсийн оршихуйд байгаагаа 
мэдэрч, Израилын цугларалт нүдний минь өмнө 
болж өнгөрөхийг харсан.

“Бидний өвөг дээдэс итгэл тавин хүлээж байсан”1 
тэр цаг үед бид амьдарч байна. Бошиглогч 
Нифай Бурханы Хурганы хүч Их Эзэний “газрын 
гадаргуугаар нэг тархсан, гэрээ байгуулсан 
хүмүүс дээр буу[ж]; мөн тэд ялгуусан алдар суунд 
зөв шударга байдал хийгээд Бурханы хүчээр 
зэвсэглэсэн бай[хыг]”2 зөвхөн үзэгдлээр харсан 
бол харин бид түүнийг нь өөрсдийн нүдээр 
бодитоор гэрчлэх боломжтой.

Ах, эгч нар аа, та нар бол Нифайн харсан 
хүмүүсийн дунд байгаа юм шүү. Бодоод үз дээ!

Хаана амьдарч байгаа, нөхцөл байдал тань 
ямар байхаас үл хамааран Их Эзэн Есүс Христ 
бол таны Аврагч, Бурханы бошиглогч Иосеф 
Смит бол таны бошиглогч юм. Тэрээр дэлхийн 
сууринаас өмнө, энэхүү сүүлийн эрин үед буюу 
гэгээнтнүүдээс “нуух зүйл юу ч үгүй болох”3 энэ 
үеийн бошиглогч байхаар томилогдсон билээ. 
Үргэлжлэн явагдаж буй энэхүү Сэргээлтийн үед 
Их Эзэнээс илчлэлт ундран гарсаар байна.

Есүс Христийн сайн мэдээ дэлхийд сэргээгдсэн 
гэдэг нь таны хувьд ямар утга учиртай вэ?

Энэ нь та гэр бүлтэйгээ лацдан холбуулж, үүрд 
хамтдаа амьдарч чадна гэсэн үг. Энэ нь Есүс 
Христээс эрх мэдэл хүлээн авсан хэн нэгэн танд 
баптисм хүртээж, Түүний Сүмийн гишүүнээр 
баталсан тул та Ариун Сүнстэй байнга нөхөрлөх 
боломжтой гэсэн үг. Ариун Сүнс та нарыг 
чиглүүлж, хамгаалах болно. Энэ нь та хэзээ ч 
түгшүүрт байдалд автахгүй эсвэл танд туслах 

Тодорхойгүй	байдал,	айдсаар	хүрээлэгдэх	үед	
бидэнд	хамгийн	их	тус	болох	зүйл	бол	Өөрийнх	
нь	Хүүг	сонсох	явдал	гэдгийг	Тэнгэрлэг	Эцэг	
маань	мэддэг.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
бид техник технологи 
ашиглан, энэ ням 
гаргийн өглөө хамтдаа 
цуглан, шүтэн бишрэх 
боломжтой байгаад 
би маш их талархаж 
байна. Есүс Христийн 
сайн мэдээ дэлхий 
дээр сэргээгдсэнийг 
мэддэгийн хувьд бид 
хэчнээн адислагдсан 
гээч!

Өнгөрсөн хэдэн долоо хоногт бидний ихэнхийн 
хувийн амьдрал бэрхшээлтэй байлаа. Газар 
хөдлөлт, гал түймэр, үер ус, өвчин эмгэг болон 
эдгээрийн үр дагавар тогтсон дэг журмыг 
алдагдуулж, хоол хүнс, үндсэн хэрэглээний 
зүйлсийн болон мөнгөний хомсдолыг үүсгэлээ.

Энэ бүхний хажуугаар, хүнд хэцүү цаг үеэр 
Ерөнхий чуулганд бидэнтэй хамт нэгдэн, Их 
Эзэний үгийг сонсох сонголтыг хийсэн та 
бүхнийг бид сайшаан, талархаж байна. Зовлон 
бэрхшээлийг дагалдан улам бүр ихсэх харанхуй 
Есүс Христийн гэрлийг улам тод гэрэлтүүлдэг. 
Дэлхийг бүхэлд нь цочроосон энэ цаг үед бидний 
хүн нэг бүр ямар их сайн үйлс хийж болохыг 
бодоод үз дээ. Та бүхний Аврагчийг гэсэн хайр, 
Түүнд итгэх итгэл хэн нэгэнд Есүс Христийн сайн 
мэдээний бүрэн байдал сэргээгдсэн талаар олж 
мэдэхэд туслах хөшүүрэг болж болох юм.

Өнгөрсөн хоёр жилд Нэлсон эгч бид хоёр дэлхийн 
эргэн тойронд байгаа та бүхнийхээ олон мянгатай 

Түүнийг сонс
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Бурханы хүчээс ангид үлдэхгүй гэсэн үг. Энэ нь 
чухал ёслолуудыг хүлээн авч, Бурхантай гэрээ 
байгуулж, тэдгээрийг сахих юм бол санваарын хүч 
та нарыг адисалж чадна гэсэн үг. Ялангуяа шуурга 
ширүүсэж буй энэ цаг үед эдгээр үнэн сургаал 
бидний бодгальд зангуу болж байна.

Мормоны Номд хоёр үндсэн соёл иргэншлийн 
сонгодог сэргэн мандалт, уналтын үйл явдлуудыг 
нарийвчлан дүрсэлдэг. Тэдний түүх шастир 
ихэнх хүний хувьд Бурханыг мартах, Их 
Эзэний бошиглогчийн сэрэмжлүүлгийг хүлээн 
авахаас татгалзах, хүч чадал, алдар нэр, махан 
биеийн таашаалын хойноос хөөцөлдөх зэрэг 
нь ямар амархан болохыг харуулдаг.4 Өнгөрсөн 
үеийн бошиглогчид “агуу хийгээд гайхамшигт 
зүйлийг хүмүүст” тунхагласан ч “тэд тэдгээрт нь 
итгээгүй.”5

Энэ байдал өнөөдөр ч хэвээр. Он жилийн туршид 
дэлхий даяар онцгой индэр дээрээс агуу хийгээд 
гайхамшигтай зүйлүүд яригдсаар ирсэн. Гэсэн ч 
ихэнх хүн эдгээр үнэнийг нэг бол хаанаас олохоо 
мэдэхгүйгээс6 эсвэл үнэнийг бүрэн байдлаар 
нь мэдэхгүй хүмүүсийн үгийг сонссоноос эсвэл 
бүр дэлхийн зүйлсийн араас хөөцөлдөн үнэнийг 
эсэргүүцсэн учраас хүлээн аваагүй байдаг.

Дайсан маш ухаантай. Тэрээр мянга мянган 
жилийн турш сайныг муу, мууг сайн болгон 
харагдуулсаар ирсэн.7 Түүний захиас чанга, 
түрэмгий, ихэрхүү маягтай байдаг.

Гэвч Тэнгэрлэг Эцэгийн маань захиас үүнээс тэс 
ондоо. Тэрээр буруу ташаа ойлгохын аргагүй 
энгийн, намуухан бөгөөд маш тодорхой байдлаар 
ярьдаг.8

Жишээлбэл, Тэрээр Өөрийн Цорын Ганц Хүүг 
маш цөөхөн үгээр дэлхийн мөнх бус хүмүүнд 
танилцуулсан. Бурхан Хувиралтын уулан дээр 
Петр, Иаков, Иохан нарт “Энэ бол Миний хайрт 
Хүү. Түүнийг сонсогтун”9 гэж хэлсэн. Тэрээр 
эртний Өгөөмөр нутаг дахь нифайчуудад хандан, 
“Миний Хайрт Хүүг, миний ихэд таалсан 
түүнийг, би өөрийнхөө нэрийг алдаршуулсан 
түүнийг болгоогтун—та нар түүнийг анхааран 
сонсогтун”10 хэмээсэн. Мөн энэ эрин үеийн 
үүдийг нээсэн гүн гүнзгий тунхаглалдаа Бурхан 

Иосеф Смитэд хандан, ердөө л “Энэ бол Миний 
Хайрт Хүү. Түүнийг сонс!”11 гэж хэлсэн.

Хүндэт ах, эгч нар аа, саяын дурдсан энэ гурван 
жишээн дээр, Эцэгийг Хүүгээ танилцуулахын 
өмнөхөн тэр хүмүүс айдаст автсан, бүр зарим нь 
аргаа барсан байсныг бодоод үзээрэй.

Хувиралтын уулан дээр шавь нар нь Есүс 
Христийг үүлээр хүрээлэгдсэн байхыг хараад 
айсан.

Нифайчууд хэдэн өдрийн турш сүйрэл харанхуйг 
үзсэн учраас айсан.

Иосеф Смит тэнгэр нээгдэхийн өмнөхөн 
харанхуйн хүчийн атганд байсан.

Тодорхой бус байдал, айдсаар хүрээлэгдэх үед 
бидэнд хамгийн их тус болох зүйл бол Түүний 
Хүүг сонсох явдал гэдгийг Тэнгэрлэг Эцэг маань 
мэддэг.

Яагаад гэвэл, бид Түүний Хүүг үнэхээр сонсох юм 
бол ямар ч нөхцөл байдалд орсон бай, юу хийхээ 
мэдэхээр удирдуулан чиглүүлэгдэх болно.

Сургаал ба Гэрээнд анхаарагтун гэсэн үг хамгийн 
эхэнд байдаг.12 Энэ нь дуулгавартай дагахаар 
сонсох гэсэн утгатай. 13 Анхааран сонсох гэдэг нь 
“Түүнийг сонс” буюу Аврагчийн хэлсэн үгсийг 
сонсох, дараа нь Түүний зөвлөгөөг чих тавин 
сонсох гэсэн утгатай. “Түүнийг Сонс” гэсэн хоёр 
үгэнд Бурхан энэ амьдралд амжилт, аз жаргал, 
баяр баясгаланг олж авах загварыг өгчээ. Бид Их 
Эзэний үгийг сонсож, анхаарч, бидэнд хэлсэн 
зүйлсийг нь чих тавин сонсох ёстой.

Есүс Христийн шавь нарын хувьд бид үргэлж 
чин сэтгэлээсээ Түүнийг сонсохыг хичээх ёстой. 
Өдөр бүр амьдралаа Түүний үгс, сургаал, үнэнээр 
дүүргэхийн тулд чин сэтгэлээсээ, байнга хичээл 
зүтгэл гаргах шаардлагатай.

Бид олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс авсан 
мэдээлэлд зүгээр найдаж болохгүй. Цахим орчин 
дахь олон тэрбум үг, дайсны чанга дуу авиа, хорон 
санаагаар дүүрэн зар сурталчилгаагаар байнга 
нүдүүлж байгаа дэлхий ертөнцөд бид чухам 
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хаанаас Түүнийг сонсож чадах вэ?

Бид судраас Түүнийг сонсож чадна. Судрууд 
бидэнд Есүс Христийн тухай, Түүний сайн мэдээ, 
Цагаатгалынх нь цар хүрээ, Эцэгийн маань аз 
жаргалын болон гэтэлгэлийн агуу төлөвлөгөөний 
талаар заадаг. Өдөр бүр Бурханы үгэнд шимтэх нь 
гай гамшиг улам бүр ихсэж буй энэ үед сүнслэг 
байдлын хувьд амьд гарахад нэн чухал. Өдөр бүр 
Христийн үгэн дээр найрладаг байвал, Христийн 
үгс бидэнд төсөөлж ч байгаагүй саад бэрхшээлтэй 
тулгарах үед юу хийхийг хэлж өгөх болно.

Бид бас ариун сүмд Түүнийг сонсож чадна. Их 
Эзэний өргөө бол суралцахын өргөө билээ. Их 
Эзэн тэнд Өөрийн арга замаар заадаг. Тэнд үйлдэх 
ёслол бүр Аврагчийн талаар зааж сургадаг. Тэнд 
бид хэрхэн хөшгийг нээж, тэнгэртэй тодорхой 
харилцах талаар суралцдаг. Тэнд бид дайсныг 
хэрхэн дарж, Их Эзэний санваарын хүчээр 
өөрсдийгөө болон хайртай хүмүүсээ хэрхэн 
хүчирхэгжүүлж болох талаар суралцдаг. Бид 
ариун сүмийг хоргодох газраа болгохыг чин 
хүслээрээ эрэлхийлэх ёстой.

КОВИД-19-ийн хорио тавигдахад ариун сүмд 
тогтмол очин, шүтэн биширч, үйлчлэх хуваарь 
гаргаарай. Ариун сүмд өнгөрүүлсэн хором бүр 
таныг болон танай гэр бүлийг өөр юу ч адисалж 
чадахгүй тийм арга замаар адислах болно. Тэнд 
сонсож, мэдэрсэн зүйлсээ цаг гарган, тунгаан 
бодоорой. Хэрхэн тэнгэрийг нээж, өөрийн болон 
хайрладаг, үйлчилдэг хүмүүсийнхээ амьдралыг 
адислахыг Их Эзэнээс залбирч асуун, заалгаарай.

Хэдийгээр яг одоо ариун сүмд шүтэн бишрэх 
боломжгүй байгаа ч би та бүхнийг гэр бүлийн 
түүхээ судлах, индексжүүлэх зэрэг гэр бүлийн 
түүхийн ажилд түлхүү оролцоорой гэж урьж 
байна. Та бүхнийг ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн 
ажилд зарцуулах цагаа нэмэгдүүлэх тусам 
Түүнийг сонсох чадвар тань өсөн нэмэгдэх болно 
гэдгийг би амлаж байна.

Түүнчлэн бид Ариун Сүнсний шивнээг таних 
чадвараа сайжруулах тусам илүү сайн Түүнийг 
сонсож чаддаг болно. Сүнс хэрхэн тантай 
ярьдгийг мэдэх нь хэзээ хэзээнээс илүү чухал 
болоод байна. Бурхан Тэргүүтэний дотор Ариун 

Сүнс элчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэрээр Эцэг, Хүү 
хоёрын хүлээн аваасай гэж хүссэн бодол санааг 
танд төрүүлэх болно. Тэр бол Тайтгаруулагч. 
Тэрээр таны зүрх сэтгэлд амар амгаланг авчирна. 
Тэр үнэнийг гэрчилж, Их Эзэний үгийг сонсож, 
уншихад юу үнэн бэ гэдгийг танд батлах болно.

Хувийн илчлэлт хүлээн авах сүнслэг чадвараа 
нэмэгдүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийгээрэй 
хэмээн би та бүхнээс дахин гуйж байна.

Ийн үйлдэх нь цаашид амьдралаа хэрхэн авч явах, 
хямралын үед юу хийх мөн дайсны уруу таталт, 
хууран мэхлэлтээс хэрхэн зайлсхийх вэ гэдгийг 
олж мэдэхэд танд туслах болно.

Эцэст нь хэлэхэд, бид бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгчдийн үгсийг чих тавин сонсох үедээ 
Түүнийг сонсдог. Есүс Христийн томилогдсон 
төлөөлөгчид үргэлж Түүнийг гэрчилдэг. Биднийг 
мөнх бус амьдралын зүрх эмтлэм асуудлууд дунд 
явах үед тэр төлөөлөгчид замыг маань зааж өгдөг.

Та Аврагчийн хэлж байсан болон одоо 
бошиглогчдоороо дамжуулан хэлж буй зүйлсийг 
илүү чин сэтгэлийнхээ угаас анхааралтай, чих 
тавин сонсвол юу болох вэ? Та бүхэн уруу таталт, 
зовлон зүдгүүр, сул дорой байдалтайгаа тэмцэх 
нэмэлт хүч чадлаар адислагдах болно гэдгийг би 
амлаж байна. Таны гэрлэлт, гэр бүлийн харилцаа, 
өдөр тутмын ажилд тань гайхамшиг тохионо 
гэдгийг би амлаж байна. Амьдралд тань саад 
бэрхшээл их тулгарах байсан ч баяр баясгаланг 
мэдрэх чадвар тань өсөн нэмэгдэнэ гэдгийг би 
амлаж байна.

Энэхүү 2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган 
нь дэлхийг өөрчилсөн үйл явдлыг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх бидний цаг юм. Иосеф Смитийн 
Анхны үзэгдлийн 200 жилийн ойн баярт 
бэлдэж байхдаа Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгынхан энэхүү ер бусын 
гайхамшигт үйл явдлыг зохих ёсоор тэмдэглэн 
өнгөрүүлэхийн тулд бид юу хийж болох талаар 
тунгаан бодсон юм.

Бурхан хүмүүнд үзэгдсэн энэхүү үйл явдал нь 
Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлын 
сэргээлтийг эхлүүлж, цаг хугацааны бүрэн 
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байдлын эрин үеийн үүдийг нээсэн юм.

Бид энэ үйл явдалд зориулан хөшөө босгох талаар 
бодсон. Гэвч Анхны үзэгдлийн түүхэн болон 
олон улсын хүрээнд үзүүлсэн онцгой нөлөөг 
эргэцүүлэн бодсоноор, боржин эсвэл чулуун 
хөшөө босгохын оронд “чулуун самбарт” биш, 
харин бидний “махан биеийн зүрхний самбарт”14 
бичигдсэн үгээр буюу албан ёсны, ариун тунхгийн 
үгээр хөшөө босгох нь зүйтэй гэсэн мэдрэмж 
бидэнд төрсөн юм.

Сүм зохион байгуулагдсанаас хойш ердөө таван 
тунхаг гаргасан. Хамгийн сүүлийн тунхгийг “Гэр 
бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг” нэртэйгээр 
ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли 1995 онд 
танилцуулсан.

Харин одоо дэлхийн түүхэнд болсон энэхүү 
томоохон үйл явдлын талаар мөн Есүс Христийн 
Хоёр дахь ирэлтэд бэлдэх ажлын хүрээнд 
тараагдсан Израилыг цуглуулах Их Эзэний 
зарлигийн талаар эргэцүүлэн бодсоны үндсэн 
дээр, Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүд бид дараах тунхгийг өргөж 
байна. Үүнийг “Есүс Христийн сайн мэдээний 
бүрэн байдлын сэргээлт: Дэлхий дахинд өргөх 
хоёр зуун жилийн ойн тунхаг” хэмээн нэрлэсэн 
болно. Энэхүү тунхгийг Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл, 
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын зүгээс 2020 
оны 4-р сард өргөж байна. Би өнөөдрийн энэ 
өдөрт бэлдэн, энэхүү тунхгийг Иосеф Смитийн 
Эцэг, Хүү хоёрыг харсан Ариун ойн төгөлд бичлэг 
хийн, буулгасан.

Бурхан дэлхийн үндэстэн бүрийн Өөрийн 
хүүхдүүдэд хайртай гэдгийг бид албан ёсоор 
тунхаглаж байна. Бурхан Эцэг бидэнд Өөрийн 
Хайртай Хүү Есүс Христийн бурханлаг төрөлт, 
юутай ч зүйрлэшгүй амьдрал, хязгааргүй 
цагаатгагч золиосыг өгсөн билээ. Эцэгийн хүчээр 
Есүс дахин босож, үхлийг ялан дийлсэн. Тэр бол 
бидний Аврагч, Үлгэр Дуурайл, Гэтэлгэгч мөн.

Хоёр зуун жилийн өмнө, 1820 оны хаврын нэгэн 
сайхан өглөө бага залуу Иосеф Смит аль сүмд 
нэгдэх нь зүйтэй вэ гэдгээ мэдэхийг эрэлхийлэн, 
АНУ-ын Нью Йорк дахь гэрийнхээ ойролцоохь 

ой руу залбирахаар явжээ. Түүнд өөрийнх нь 
бодгалийн авралын талаар асуултууд байсан ба 
Бурханд түүнд удирдамж заавар өгнө гэдэгт итгэн 
найдаж байв.

Иосеф Смитийн залбирлын хариуд Бурхан Эцэг, 
Түүний Хүү Есүс Христ хоёр түүн дээр хүрч ирэн, 
Библид зөгнөн хэлсэнчлэн “бүхнийг сэргээх” цаг 
үеийг эхлүүлснийг бид даруухнаар тунхаглаж 
байна. Энэ үзэгдлээр анхны Төлөөлөгчдийг өөд 
болсны дараа Шинэ Гэрээний үеийн Христийн 
Сүм дэлхий дээр байхаа больсныг тэр мэдэж 
авчээ. Иосеф уг Сүмийг эргүүлэн авчрахад чухал 
үүрэг гүйцэтгэсэн.

Эцэг, Хүүгийн удирдлаган доор Иосеф Смитэд 
зааж сурган, Есүс Христийн Сүмийг ахин барьж 
байгуулахаар тэнгэр элч нар ирсэн гэдгийг бид 
баталж байна. Амилсан Баптисч Иохан нүглийн 
ангижралын тулд усанд умбуулалтаар хийх 
баптисм хүртээх эрх мэдлийг сэргээсэн. Анхны 
арван хоёр Төлөөлөгчийн гурав нь болох Петр, 
Иаков, Иохан нар төлөөлөгчийн эрх, санваарын 
эрх мэдлийн түлхүүрүүдийг сэргээсэн. Өөр 
бусад хүн ирсэн ба тэдний дунд гэр бүлүүдийг 
үхлийн дараа ч үүрд мөнхөд үргэлжлэх мөнхийн 
харилцаанд холбох эрх мэдлийг сэргээсэн Елиа 
байсан.

Бид мөн Иосеф Смитэд “Мормоны Ном: Есүс 
Христийн Бас Нэгэн Гэрч” хэмээх эртний цэдгийг 
орчуулах Бурханы бэлэг суу, хүч олгогдсон 
гэдгийг гэрчилж байна. Энэхүү ариун нандин 
цэдгийн хуудаснууд Есүс Христ амилсныхаа 
дараахан дэлхийн бөмбөрцгийн нөгөө талд байх 
хүмүүсийн дунд очин, өөрийн биеэр тохинуулсан 
түүхийг өгүүлдэг. Энэ нь амьдралын зорилгын 
талаар заадаг ба уг зорилгын төвд нь орших 
Христийн сургаалыг тайлбарладаг. Библитэй 
зэрэгцэх судрын хувьд Мормоны Ном нь бүх хүн 
биднийг хайрладаг Тэнгэр дэх Эцэгийн охид, 
хөвгүүд бөгөөд бидний амьдралд зориулсан 
бурханлаг төлөвлөгөө Түүнд байдаг мөн Түүний 
Хүү, Есүс Христ эрт дээр үед ярьдаг байсанчлан 
өнөө үед ч ярьсаар байгааг гэрчилдэг.

Бид 1820 оны 4-р сарын 6-нд зохион 
байгуулагдсан Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм бол Шинэ Гэрээний үеийн 
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Христийн сэргээгдсэн Сүм гэдгийг тунхаглаж 
байна. Энэ Сүм булангийн суурь чулуу болох 
Есүс Христ, Түүний төгсөшгүй Цагаатгал, бодит 
Амилалт дээр зангуугаа буулгадаг. Есүс Христ 
ахин Төлөөлөгчдийг дуудаж, тэдэнд санваарын 
эрх мэдэл өгсөн. Тэрээр бид бүхнийг Өөрт нь 
болон Өөрийнх нь Сүмд ирж, Ариун Сүнс, 
авралын ёслолуудыг хүлээн авч, үүрдийн баяр 
баясгалангаас хүртэхэд урьдаг.

Бурхан Эцэг болон Түүний Хүү Есүс Христ хоёр 
Сэргээлтийг эхлүүлснээс хойш өдгөө хоёр зуун 
жил улиран оджээ. Дэлхий даяар сая сая хүн 
бошиглолын эдгээр үйл явдлын тухай мэдлэгийг 
хүлээн авчээ.

Тасралгүй өгөгдсөөр байгаа илчлэлтээр дамжин 
амлагдсан Сэргээлт урагш явсаар байгааг бид 
баяртайяа тунхаглаж байна. Бурхан “бүх юмсыг 
Христ дотор нэгтгэх” тул дэлхий эргэлт буцалтгүй 
өөрчлөгдөх болно.

Бид Түүний Төлөөлөгчдийн хувиар тэнгэр 
нээгдсэнийг бидний адил олж мэдэхэд хүн бүрийг 
хүндэтгэл, талархалтай урьж байна. Бурхан 
Өөрийн тааллыг хайртай охид, хөвгүүддээ 
мэдүүлж байгааг бид баталж байна. Сэргээлтийн 
захиасыг залбиран судалж, итгэлээр үйлддэг 
хүмүүс үүний бурханлаг байдлын талаар 
мөн бидний Их Эзэн, Аврагч Есүс Христийн 
амлагдсан Хоёр дахь ирэлтэд дэлхийнхнийг 
бэлдэх зорилгынх нь тухай өөрийн гэсэн гэрчээр 
адислагдах болно гэдгийг бид гэрчилж байна.

Хайрт ах эгч нар аа, энэ бол Есүс Христийн 
сайн мэдээ бүрэн байдлаараа сэргээгдсэнтэй 
холбоотой бидний дэлхий дахинд өргөж буй 
хоёр зуун жилийн ойн тунхаг байлаа. Үүнийг 
12 хэл дээр орчуулсан байгаа. Удахгүй өөр 
олон хэлээр орчуулан гаргана. Үүнийг Сүмийн 

вэбсайт дээр шууд тавих ба та нар өөрийн хувийг 
тэндээс авч болно. Үүнийг хувиараа болон гэр 
бүлийнхэн, найз нөхөдтэйгөө судлаарай. Тэдгээр 
үнэний талаар тунгаан бодож, тэдгээр үнэнийг 
сонсож, анхаарал тавьж, дагалдан ирдэг зарлиг, 
гэрээнүүдийг нь дагаж мөрдсөнөөр таны амьдралд 
үзүүлэх нөлөөнийх нь тухай эргэцүүлэн бодоорой.

Иосеф Смит бол энэ сүүлчийн эрин үеийг нээхээр 
Их Эзэнээр урьдчилан томилогдож, сонгогдсон 
бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Түүгээр дамжин 
Их Эзэний Сүм дэлхий дээр сэргээгдсэн. Иосеф 
өөрийн гэрчлэлийг цусаараа лацадсан. Би түүнийг 
ямар их хайрлаж, хүндэтгэдэг гээч!

Бурхан амьд! Есүс бол Христ! Түүний Сүм 
сэргээгдсэн! Аврагч болон Түүний Эцэг, бидний 
Тэнгэрлэг Эцэг биднийг харж хамгаалж байгаа. 
Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆ

1. Сургаал ба Гэрээ 121:27.
2. 1 Нифай 14:14.
3. Сургаал ба Гэрээ 121:28.
4. 1 Нифай 22:23-ыг үзнэ үү.
5. Ифер 12:5.
6. Сургаал ба Гэрээ 123:12-ыг үзнэ үү.
7. Исаиа 5:20; 2 Нифай 15:20-ийг үзнэ үү.
8. 2 Нифай 25:4; Моронай 5:43-ыг үзнэ үү.
9. Марк 9:7; Лук 9:35.
10. 3 Нифай 11:7.
11. Иосеф Смит—Түүх 1:17.
12. Сургаал ба Гэрээ 1:1-ийг үзнэ үү.
13. Хуучин Гэрээн дэх hearken гэдэг үгийг еврей хэлний 

shama гэдэг үгнээс авч орчуулсан бөгөөд энэ нь 
“дуулгавартай дагахаар сонсох” гэсэн утгатай 
хүчирхэг үйл үг юм. Анхаарагтун гэсэн судрын үг 
Сургаал ба Гэрээний 40-р хэсэгт орсон байдаг.

14. 2 Коринт 3:3-ыг үзнэ үү.
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Оролцож буй хүн бүр цэвэрхэн цагаан халаасны 
алчуурыг нэг булангаас нь бариад, нэгэн зэрэг 
гурван удаа “Бурхан, Хурга хоёрт Хосанна, 
Хосанна, Хосанна” гэж хэлэх үедээ даллаж, араас 
нь “Амен, амен, амен” гэж хэлнэ. Хэрэв танд 
алчуур байхгүй бол гараараа даллаж болно.

Ах, эгч нар аа, одоо би та бүхнийг босоод, 
Хосанна магтаал өргөхөд урьж байна. Үүний 
дараа “Хосанна сүлд дуулал”-ыг болон “Бурханы 
Сүнс”1 дууллыг дуулна.

Удирдаачийн дохиогоор “Бурханы Сүнс” дууллыг 
хамтдаа дуулна уу.

Бурхан, Хурга хоёрт Хосанна, Хосанна, Хосанна.

Бурхан, Хурга хоёрт Хосанна, Хосанна, Хосанна.

Бурхан, Хурга хоёрт Хосанна, Хосанна, Хосанна.

Амен, амен, амен. 

ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆ

1. Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу, х. 2.

Хүндэт	ах,	эгч	нар	аа,	одоо	бүгдээрээ	Эцэг,	Хүү	
хоёрыг	харсан	Иосеф	Смитийн	Анхны	үзэгдлийн	
ойн	баярыг	Хосанна	магтаалд	оролцож,	баяр	
хөөртэй	тэмдэглэх	нь	зохистой	гэж	бид	үзлээ.

Энэхүү ариун нандин 
магтаалыг энэ эрин үед 
1836 оны 3-р сарын 
27-нд анх Көртландын 
ариун сүмийг 
онцгойлон адислах 
үеэр өргөжээ. Одоо 
үүнийг ариун сүмийг 
онцгойлон адислах 
бүрд үйлддэг. Энэ нь 
Эцэг, Хүү хоёрт үзүүлж 
буй ариун нандин 
хүндэтгэл бөгөөд 

Аврагчийг Иерусалим руу ялгуусан байдалтай 
орж ирэх үед цугласан олон хэрхэн угтан авсныг 
бэлгэддэг. Мөн энэ нь залуу Иосефын ариун 
төгөлд харсан үзэгдлийг, тухайлбал бидний шүтэн 
биширч, магтан дуулдаг Эцэг, Хүү хоёр бол 
алдаршсан Биес гэдгийг дахин баталдаг.

Би одоо Хосанна магтаалыг хэрхэн өргөхийг 
харуулъя. Хэвлэл мэдээллийнхнээс хүсэхэд, 
энэхүү ариун нандин зан үйлийг үйлдэж байх үед 
хүндэтгэл бишрэлтэй хандана уу.

Хосанна магтаал

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ ÒÀÍÈËЦÓÓËÀÂ
ÅÑ¯Ñ ÕÐÈÑÒÈÉÍ ÕÎÆÌÛÍ ¯ÅÈÉÍ ÃÝÃÝÝÍÒÍ¯¯ÄÈÉÍ Ñ¯ÌÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×
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түүхэн тунхгийг танилцуулснаар сүнслэгээр 
өдөөсөн. Бид “Сэргээлтийн захиасыг залбиран 
судалж, итгэлээр үйлддэг хүмүүс үүний бурханлаг 
байдлын хийгээд бидний Их Эзэн бөгөөд Аврагч 
Есүс Христийн амлагдсан Хоёр дахь ирэлтэд 
дэлхийнхнийг бэлдэх зорилгын тухай өөрийн 
гэсэн гэрчээр адислагдах болно”1 хэмээх тунхгийг 
батлан хэлж байна.

Òөлөвлөгөө

Энэ бүхэн бол Бурханы хүүхдүүд өргөмжлөгдөж, 
Түүнтэй адилхан болох боломж олгох зорилготой 
бурханлаг төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг юм. 
Судруудад “аз жаргалын агуу төлөвлөгөө,” 
“гэтэлгэлийн төлөвлөгөө,” “авралын төлөвлөгөө” 
(Алма 42:8, 11, 5) хэмээн нэрлэгддэг энэ 
төлөвлөгөө нь тэнгэр дэх зөвлөл хуралдахад 
эхэлсэн тухай Сэргээлтээр илчлэгдсэн. Сүнсний 
хувьд бид Тэнгэрлэг Эцэг Эхийнхээ адил мөнх 
амьдралыг хүлээн авахыг хүссэн билээ. Тухайн 
үед бид бие махбодтой болж мөнх бус оршихуйд 
амьдрах туршлагагүйгээр өсөж хөгжиж болох 
дээд түвшиндээ хүрсэн байсан. Бидэнд тэрхүү 
туршлагыг өгөхөөр Бурхан Эцэг энэ дэлхийг 
бүтээхээр төлөвлөжээ. Түүний төлөвлөснөөр, 
дэлхийн амьдралд бид сүнслэг байдлын 
хувьд өсөж хөгжихөд хэрэгтэй эсэргүүцэлтэй 
тулгарснаар нүгэл үйлдэн бохирдох байв. Бид 
мөн бие махбодын үхэлд харьяалагдах байлаа. 
Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг үхэл, нүглийн 
савраас суллахын тулд Аврагчийг өгөхөөр 
төлөвлөсөн байв. Түүний Амилуулалт бүх хүнийг 
үхлээс гэтэлгэж, цагаатгагч золиос нь Бидний 
өсөлт хөгжилд түлхэц өгөх үүднээс тавьсан 
нөхцөлийг биелүүлсэн тохиолдолд бүх хүнийг 
нүглээс цэвэршүүлэх төлөөсийг төлөх байлаа. 
Есүс Христийн Цагаатгал бол Эцэгийн авралын 
төлөвлөгөөний гол цөм мөн.

Бид	Бурханы	төлөвлөгөөг	мэддэг	бөгөөд	үүнд	
оролцохоор	гэрээ	байгуулсан	хүмүүс	эдгээр	
үнэнийг	заах	тодорхой	үүрэгтэй.

Ер бусын сорилт, 
бэрхшээл дунд ч 
гэсэн бид үнэхээр 
адислагдсан билээ! 
Энэ Ерөнхий чуулган 
Есүс Христийн сайн 
мэдээний Сэргээлтийн 
баяр баясгаланг болон 
баялгийг бидний 
дээр юүллээ. Бид 
Сэргээлтийг эхлүүлсэн 
Эцэг, Хүүгийн тухай 
үзэгдэлд баяслаа. 

Бид Есүс Христийг болон Түүний сургаалыг 
гэрчлэх гол зорилго бүхий Мормоны Ном 
гайхамшигтайгаар урагш гарч ирснийг эргэн 
дурслаа. Бошиглогчдод төдийгүй бид бүхэнд 
аминчлан өгөгддөг илчлэлтийн бодит байдлыг бид 
дахин мэдэрлээ. Бид Есүс Христийн цаглашгүй 
Цагаатгал, бодит амилуулалтын талаар нандин 
гэрчлэлүүдийг сонслоо. Түүнчлэн Бурхан Эцэг 
шинэхэн дуудагдсан бошиглогч Иосеф Смитэд 
“Энэ бол Миний Хайртай Хүү, Түүнийг сонс!” 
(Иосеф Смит—Түүх 1:17) хэмээн хэлсний дараа 
илчлэгдсэн Түүний сайн мэдээний бүрэн байдлын 
бусад үнэн бидэнд заагдлаа.

Бид санваарыг болон үүний түлхүүрүүдийг 
сэргээсэн тухай мэдлэгээ бататгаж авлаа. Бид 
Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмийг Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хэмээн зөв 
нэрээр нь таниулах зорилгоо улам батжууллаа. 
Мөн дэлхийг хамарсан цар тахлын өнөөгийн 
болон ирээдүйн нөлөөг багасгахын тулд мацаг 
барьж, залбирахад биднийг урилаа. Өнөө өглөө 
Их Эзэний амьд бошиглогч Сэргээлтийн тухай 

Агуу төлөвлөгөө

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ
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Тэнгэр дэх Зөвлөлд Бурханы бүх сүнсэн 
хүүхдэд Эцэгийн төлөвлөгөөг, тухайлбал мөнх 
бус оршихуйн үр дагавар, сорилт бэрхшээл, 
тэнгэрлэг тусламж, алдар суу бүхий хувь заяаг 
танилцуулсан. Бид эхлэлээс төгсгөлийг нь хүртэл 
харсан. Энэ дэлхийд төрсөн тоо томшгүй олон 
мөнх бус хүмүүн бүгдээрээ Эцэгийн төлөвлөгөөг 
сонгон, үүний төлөө дараа нь болсон тэнгэр 
дэх тулаанд орж тэмцсэн. Түүнчлэн олон хүн 
мөнх бус оршихуйд юу хийх талаар Эцэгтэй 
гэрээ байгуулсан. Яг ямар арга замаар гэдгийг 
илчлээгүй ч сүнсний дэлхийд хийсэн бидний 
үйлдэл мөнх бус оршихуй дахь нөхцөлд маань 
нөлөөлсөн юм.

Ìөнх бус оршихуй ба Ñүнсний дэлхий

Мөнх бус оршихуй дахь аяллын маань туршид 
болон үүний дараах сүнсний дэлхийд бидэнд 
нөлөөлдөг, Эцэгийн төлөвлөгөөний зарим үндсэн 
бүрэлдэхүүн хэсгийг би одоо хураангуйлан хэлье.

Мөнх бус оршихуй дахь амьдрал, мөнх бус 
оршихуйн дараах өсөлт хөгжлийн зорилго бол 
Бурханы үр хүүхдүүдийг Түүнтэй адилхан 
болгох явдал юм. Үүнийг л Тэнгэрлэг Эцэг бүх 
хүүхдэдээ хүсдэг. Энэхүү баяр баясгалант хувь 
заяаг олж авахын тулд мөнхийн хуулийн дагуу 
бид Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан 
цэвэршүүлэгдэж, Эцэг, Хүүгийн оршихуйд 
амьдарч, өргөмжлөлийн адислалыг хүлээн авах 
боломжтой. Мормоны Номд зааснаар, Тэрээр 
“тэднийг бүгд өөрт нь ирж мөн өөрийнх нь сайн 
сайхныг хүртэхийг урьдаг; мөн тэрээр хар ба 
цагаан, боол ба чөлөөт, эр болон эм, түүнд ирэх 
хэнээс боловч үл татгалздаг; мөн Бурханд бүгд … 
адил буюу” (2 Нифай 26:33-ыг мөн Алма 5:49-ийг 
үзнэ үү).

Тэнгэрлэг төлөвлөгөөний дагуу бид хувь заяагаар 
тохиох ёстой тэр дүрийг олохын тулд мөнх бус 
хүмүүнийг Бурханы зарлиг, төлөвлөгөөний эсрэг 
үйлдэхэд уруу татдаг хилэнцэт сөрөг хүчний 
эсрэг сонголт хийх шаардлагатай. Үүнээс 
гадна бид бусдын гэм эсвэл төрөлхийн гажиг 
гэх мэт өөр бусад мөнх бус оршихуйн хүчин 
зүйлстэй тулгарах хэрэгтэй болдог. Заримдаа 
бид тав тухтай, амар тайван байснаар бус, харин 
зовлон зүдгүүр, саад бэрхшээлээр дамжуулан 

шаардлагатай өсөлт хөгжилдөө хүрдэг. Харин 
тэнгэрээс оролцон, мөнх бус оршихуйн бүх 
сөрөг үр дагавраас биднийг чөлөөлсөн бол мөнх 
бус оршихуйн сөрөг хүчин мөнхийн зорилгоо 
биелүүлж чадахгүй байх байсан.

Уг төлөвлөгөө бидний мөнхийн хувь заяа, 
мөнх бус оршихуй дахь аяллын маань зорилго, 
нөхцөлийг мөн хүлээн авах тэнгэрлэг тусламжийг 
илчилдэг. Бурханы зарлигууд биднийг 
аюултай нөхцөл байдалд төөрөлдөн орохоос 
сэрэмжлүүлдэг. Сүнсээр өдөөгдсөн удирдагчдын 
сургаал бидний замыг зааж, мөнхийн аялалд 
маань туслах баталгааг өгдөг.

Бурханы төлөвлөгөө бидэнд мөнх бус оршихуйн 
аялалд маань туслах дөрвөн агуу баталгааг 
өгдөг. Бүгдийг нь төлөвлөгөөний төвд байдаг 
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан бидэнд 
өгсөн. Эхнийх нь, нүглээ наманчлах юм бол 
нүглийн төлөө амссан Түүний зовлон шаналлаар 
дамжуулан бид нүглээсээ цэвэршигдэх боломжтой 
гэсэн баталгаа юм. Тэгвэл нигүүлсэнгүй шүүгч 
“тэдгээрийг цаашид санах нь үгүй” (Сургаал ба 
Гэрээ 58:42).

Хоёр дахь нь, Аврагч Өөрийн Цагаатгалын нэгэн 
хэсэг болгон мөнх бус оршихуйн бүх сул дорой 
чанарыг Өөр дээрээ авсан юм. Энэ нь дайн 
дажин, халдварт өвчин гээд мөнх бус байдалд 
гарцаагүй үүрэх ачаагаа даах бурханлаг туслалцаа, 
хүч чадал олж авах боломжийг бидэнд олгодог. 
Мормоны Ном Цагаатгалын энэхүү амин чухал 
хүчний хамгийн тодорхой судрын тайлбарыг 
бидэнд өгдөг. Аврагч “хүмүүсийн шаналал 
мөн өвчнүүдийг [халдварт өвчин] Өөр дээрээ 
авна. … Тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн 
хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынх нь дагуу 
хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд, тэрээр 
өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг ав[сан]” 
(Aлма 7:11).

Гурав дахь нь, Аврагч үхлээр эцэслэдэг байсан 
төгсгөлийг Өөрийн цаглашгүй Цагаатгалаар 
дамжуулан цуцалж, бүгд амилуулагдана гэсэн 
баярт баталгааг өгдөг. Мормоны Номд “Эдүгээ, 
энэ сэргээлт нь бүгдэд, настай мөн залуу аль 
алинд нь, боол мөн чөлөөт аль алинд нь эрэгтэй 
эмэгтэй аль алинд нь, ёс бусыг үйлдэгчид хийгээд 



116

зөв шударгыг үйлдэгчид аль алинд нь ирэх болно; 
мөн бүр тэдний толгойн үсний нэг ширхэг нь ч 
гээгдэхгүй болой; харин бүх зүйл төгс хэлбэрээрээ 
сэргээгдэх болно” (Aлма 11:44) гэж заасан.

Амилуулалт бодитойг бид Христийн амилсны 
баярын өдрүүдэд тэмдэглэдэг. Энэ нь төрөхдөө 
юм уу мөнх бус амьдралынхаа явцад олж авдаг 
бие махбод, сэтгэц эсвэл сэтгэл санааны дутмаг 
байдал зэрэг бидэнд болон бидний хайртай хүн 
болгонд тохиолддог мөнх бус байдлын сорилт 
бэрхшээлийг даван туулах хүч чадал, ойлголтыг 
бидэнд өгдөг юм. Амилуулалтын ачаар эдгээр 
мөнх бус амьдралын дутмаг байдал зөвхөн түр 
зуурынх гэдгийг бид мэднэ!

Амилуулалтад эхнэр, нөхөр, үр хүүхэд, эцэг эх 
гэх мэт гэр бүлтэйгээ хамт байх боломжтой гэсэн 
баталгааг Сэргээгдсэн сайн мэдээ өгдөг. Энэ нь 
гэр бүлийнхээ өмнө хүлээдэг үүрэг хариуцлагаа 
биелүүлэхэд хүчтэй түлхэц болдог. Энэ нь 
дараагийн амьдралдаа баяртайгаар дахин нэгдэж, 
уулзахыг тэсэн ядан хүлээн, энэ амьдралд хамтдаа 
хайран дунд амьдрахад бидэнд тусалдаг.

Дөрөв дэх нь бөгөөд эцсийнх нь, орчин үеийн 
илчлэлтүүд мөнх бус оршихуйн амьдрал 
дууссанаар бидний өсөлт хөгжил төгсгөл болох 
албагүй хэмээн заадаг. Энэ чухал баталгааны 
талаар олон зүйл илчлэгдээгүй байгаа. Бидэнд 
энэ амьдрал бол Бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе 
бөгөөд наманчлахаа бүү хойшлуул хэмээн хэлсэн 
(Алма 34:32–33-ыг үзнэ үү). Гэсэн ч сүнсний 
дэлхийд сайн мэдээг “ёс бусчуудын дунд, бас 
үнэнийг эсэргүүцдэг асан дуулгаваргүйчүүдэд” 
(Сургаал ба Гэрээ 138:29) ч гэсэн номлоно. 
Мөн Эцсийн шүүлтийн өмнө заалгасан хүмүүс 
наманчилж болно хэмээн бидэнд заадаг (31–34, 
57–59-р шүлгийг үзнэ үү).

Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний өөр үндсэн 
хэсгийг энд дурдъя.

Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ бидэнд 
ариун явдал, гэрлэлт, үр хүүхэд төрүүлэх 
зэрэг сэдвийг өвөрмөц, өөр өнцгөөс харах 
боломж олгодог. Энэ нь гэрлэлт бол Бурханы 
төлөвлөгөөний дагуу Түүний төлөвлөгөөний 
зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд шаардлагатай бөгөөд 

мөнх бус оршихуйд төрөхөд мөн гэр бүлийн 
гишүүдийг мөнх амьдралд бэлдэхэд зориулагдсан 
Бурханы оролцоотой бүрдүүлсэн орчин хэмээн 
заадаг. “Бүтээлтийн зорилгыг дэлхий хэрэгжүүлж 
болохын тулд” “гэрлэлт нь Бурханаас хүмүүнд 
томилогдсон” (Сургаал ба Гэрээ 49:15–16) хэмээн 
Их Эзэн хэлсэн. Мэдээж, энэ тал дээр Түүний 
төлөвлөгөө хууль, ёс заншил гээд дэлхийнхний 
зарим хатуу хүчин зүйлтэй харшилдаг.

Дэлхийн амьдралыг бүтээх хүч нь Өөрийн 
хүүхдүүдэд өгсөн Бурханы хамгийн агуу 
өргөмжлөгдсөн хүч юм. Энэ хүчийг ашиглахыг 
Адам, Ева хоёрт хамгийн анхны тушаалаар 
зарлигласан бол, өөр нэгэн чухал тушаалаар 
үүнийг буруугаар ашиглахыг хориглосон ажээ. Үр 
удмаа үлдээх хүчийг гэрлэлтээс гадуур ашиглаж 
буй бүх тохиолдол бол эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст 
өгөгдсөн хамгийн бурханлаг шинж чанарыг ямар 
нэг байдлаар завхруулж, нүгэл үйлдэж буй хэрэг 
юм. Бидний үр хүүхэд төрүүлэх хүчийн зорилго 
нь Бурханы төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхэд оршдог 
тул сэргээгдсэн сайн мэдээ энэхүү ариун явдлын 
хуулинд онцгой анхаарал хандуулдаг.

Äараа нь яах вэ?

Сэргээлтийг эхлүүлсэн Анхны үзэгдлийн 200 
жилийн ойн энэ баярын үеэр бид Их Эзэний 
төлөвлөгөөг мэдэж авах бөгөөд үүний адислалууд 
биднийг хоёр зууны туршид Түүний сэргээгдсэн 
Сүмээр дамжуулан урамшуулан дэмжсээр ирсэн. 
Энэ жил 2020 онд бид өнгөрсөн үйл явдлын 
талаар хүмүүсийн хэлдгээр 20/20 буюу төгс 
хараатай болсон байна.

Харин ирээдүйг харах бидний хараа тийм ч төгс 
биш. Сэргээлтээс хойш хоёр зуун өнгөрөхөд 
сүнсний дэлхийд явагдаж буй номлолд мөнх бус 
оршихуйн туршлагатай олон ажилтан оролцож 
байгаа гэдгийг бид мэднэ. Бас үхлийн хөшигний 
аль аль талд нь наманчилж, Их Эзэний сайн 
мэдээг хүлээн авсан хүмүүст зориулан мөнхийн 
ёслолуудыг гүйцэтгэх олон ариун сүмтэй болсон 
байгаа гэдгээ бид мэднэ. Энэ бүхэн Тэнгэрлэг 
Эцэгийн төлөвлөгөөг урагшлуулж байдаг. 
Бурханы хайр агуу тул өөрсдийн хүслээр мөхлийн 
хөвгүүд болсон цөөн хэдээс бусад бүх хүүхдэдээ 
Тэрээр алдар сууг хүртэх хувь заяаг өгсөн билээ 
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(Сургаал ба Гэрээ 76:43-ыг үзнэ үү).

Аврагч эргэж ирэх бөгөөд Бурханы төлөвлөгөөний 
мөнх бус оршихуй дахь хэсгийг дуусгахаар 
мянган жилийн амар амгалангийн хаанчлал эхэлнэ 
гэдгийг бид мэднэ. Түүнчлэн зөвт болон зөвт бус 
хүмүүсийн гээд өөр амилуулалтууд болох бөгөөд 
хүн нэг бүрийг амилуулагдсаны дараа эцсийн 
шүүлт хийгдэнэ гэдгийг бид мэднэ.

Бид үйлс үйлдэл, зүрх сэтгэлийнхээ хүсэл 
бодлын дагуу мөн ямар хүн болсныхоо дагуу 
шүүгдэх болно. Энэхүү шүүлт дээр үндэслэн 
Бурханы бүх хүүхдийг дуулгавартай байдалд нь 
тохирсон, ая тухтай байх алдар суугийн хаант 
улсад нь оруулна. Энэ бүхний шүүгч бол бидний 
Аврагч, Есүс Христ билээ (Иохан 5:22; 2 Нифай 
9:41-ийг үзнэ үү). Бүхнийг мэдэх хүч нь бидний 
наманчлаагүй эсвэл өөрчлөөгүй мөн наманчилсан, 
зөв шударга бүх үйлдэл, хүслийн талаар төгс 
мэдлэгийг Түүнд өгдөг. Тиймээс Түүний 
шүүлтийн дараа бид бүгдээрээ “түүний шүүлтүүд 
шударгыг” (Мозая 16:1) хүлээн зөвшөөрөх болно.

Эцэст нь, нэрээ хасуулж эсвэл урваснаас хойш 
Сүмд эргэн ирэх олон захидал, хүсэлтийг авч 
үзээд, өөрт орж ирсэн үзэл санаагаа хуваалцъя. 
Манай олон гишүүн сэргээгдсэн Сүмийн 
сургаал, сүнсээр өдөөгдсөн бодлого журмын 
талаарх асуултуудад хариулдаг энэхүү авралын 
төлөвлөгөөг бүрэн гүйцэд ойлгодоггүй юм байна. 
Бид Бурханы төлөвлөгөөг мэддэг. Мөн бид үүнд 
оролцохоор гэрээ байгуулсан хүмүүс. Бид мөнх 
бус оршихуйд эдгээр үнэнийг зааж, бусдад болон 
өөрсдөдөө улам сайн хүргэхийн тулд чадах 
бүхнээ хийх тодорхой үүрэгтэй. Энэ бүгдийг 
боломжтой болгосон бидний Аврагч, Гэтэлгэгч 
Есүс Христийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆ

1. “Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлын 
сэргээлт: Дэлхий дахинд өргөх хоёр зуун жилийн ойн 
тунхаг,” Рассэлл М.Нэлсон, “Түүнийг сонс,” 2020 оны 
4-р сарын Ерөнхий чуулган, 91.
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Есүс Христ удирддаг гэсэн гуйвшгүй гэрчлэл 
надад бий. Тэрээр хэн хэнийг төлөөлөгчид нь 
байхаар, мөн ямар дарааллаар дуудахаа мэддэг. 
Тэрээр ахлах төлөөлөгчөө Сүмийн бошиглогч, 
ерөнхийлөгч болоход нь хэрхэн бэлтгэхээ бас 
мэддэг.

Өнөө өглөө бидний хайрт бошиглогч, ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон Есүс Христийн сайн мэдээний 
бүрэн байдал сэргээгдсэнтэй холбоотой хоёр зуун 
жилийн ойн гүн утга агуулга бүхий тунхгийг 
дэлхийд хүргэснийг бид сонсож, адислагдлаа.2 
Ерөнхийлөгч Нэлсоны энэхүү чухал нөлөө 
бүхий тунхаг Есүс Христийн Сүм нь гарал 
үүсэл, оршин тогтнол, ирээдүйн чиг баримжааны 
хувьд үргэлжлэн ирж буй илчлэлтийн зарчимд 
хамааралтай болохыг тодорхой болголоо. Энэхүү 
шинэ тунхаг нь хайрт Эцэгийн хүүхдүүдтэйгээ 
харилцах хайрыг илэрхийлж байна.

Урьд өмнө нь ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын 
илэрхийлж байсан мэдрэмжийг би өнөөдөр 
мэдэрлээ. Тэрээр “Бүх зүйлээс үзэхэд … 
бидний туйлын талархаж байх ёстой зүйл бол 
тэнгэр үнэхээр нээлттэй бөгөөд Есүс Христийн 
сэргээгдсэн Сүм илчлэлтийн суурин дээр 
баригдсан байгаа явдал юм. Үргэлжлэн ирсээр 
байгаа илчлэлт бол үнэндээ амьд Их Эзэн, Аврагч 
Есүс Христийн сайн мэдээний амин чухал нэгэн 
хэсэг билээ”3 гэжээ.

Бошиглогч Енох бидний амьдарч буй энэ 
өдрүүдийг харсан. Их Эзэн Еноход асар их ёсон 
бус явдал давамгайлах тухай нотолж, “агуу гай 
зовлон” гарах болно гэдгийг бошиглон хэлсэн. 
Гэвч “өөрийн хүмүүсийг би хамгаалан үлдэх 
болно.”4 “Мөн зөв шударга ёсыг тэнгэрээс доош 

Үргэлжлэн	ирсээр	байгаа	илчлэлтүүдийг	Их	
Эзэний	бий	болгосон	сувгуудаар	дамжуулан	
хүлээн	авсан	бөгөөд	авсаар	байна.

Өнөөдөр би 
бошиглогчдод 
үргэлжлэн ирсээр 
буй илчлэлт, бидний 
амьдралыг удирдан 
чиглүүлэх хувийн 
илчлэлтийн талаар 
ярих болно.

Заримдаа бид Их 
Эзэний зорилгыг 
мэдэхгүй ч гэсэн 
илчлэлт хүлээн 

авдаг. Ахлагч Жэффри Р.Холландыг 1994 оны 
6-р сард төлөөлөгчөөр дуудагдахаас өмнөхөн, 
би түүнийг дуудагдах болно гэсэн гайхалтай 
илчлэлтийг мэдэрч билээ. Би бүсийн төлөөлөгч 
байсан бөгөөд надад энэ тухай мэдүүлэх ямар 
ч шалтгааныг олж хараагүй. Гэхдээ бид 1960-
аад оны эхээр Англид залуу номлогчид байхдаа 
хамтрагчид байсан бөгөөд би түүнийг асар их 
хайрладаг байлаа. Энэхүү туршлагыг би надад 
зориулсан Бурханы нигүүлсэл хэмээн үздэг. Залуу 
номлогч байхдаа бага хамтрагч минь байсан энэ 
гайхалтай номлогчийн Арван хоёрын Чуулга дахь 
бага төлөөлөгч байхаар Их Эзэн намайг бэлтгэж 
байсан болов уу хэмээн сүүлийн үед би бодох 
болсон.1 Би заримдаа залуу номлогчдод бага 
хамтрагчдаа найрсаг хандахыг сануулдаг. Учир 
нь тэд хамтрагч нь хэзээ өөрсдийнх нь ахлах 
хамтрагч болж болохыг мэдэхгүй шүү дээ.

Энэхүү сэргээгдсэн Сүмийг бидний Аврагч 

Бошиглогчдод үргэлжлэн ирсээр буй илчлэлт 
ба бидний амьдралыг удирдан чиглүүлэх хувийн 

илчлэлтийн адислал

ÀÕËÀÃ× КÂÈÍÒÈÍ Ë.К¯К
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ
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би илгээх болно; мөн миний Төрсөн Ганцын тухай 
гэрчлэхээр дэлхийгээс үнэнийг би илгээх болно”5 
хэмээн Их Эзэн амлажээ.

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон манай шашны 
тулгуурын чулуу болох Мормоны Ном Еноход 
Их Эзэний хэлсэн зарлигийг биелүүлэхийн 
тулд дэлхийд гарч ирснийг агуу хүчээр заасан. 
Бошиглогч Иосеф Смитэд үзэгдсэн Эцэг, Хүү 
болон тэнгэр элчүүд мөн бошиглогчид “хаант 
улсад шаардлагатай хүчүүдийг сэргээхээр 
тэнгэрээс удирдуулагдсан”6 байсан.

Бошиглогч Иосеф Смит нэг илчлэлтийн араас 
нөгөөг хүлээн авч байжээ. Зарим нь энэ чуулганы 
үеэр яригдлаа. Бошиглогч Иосефын хүлээн авсан 
олон илчлэлт Сургаал ба Гэрээнд бидний төлөө 
хадгалагдан үлдсэн байдаг. Сүмийн бүх жишиг 
бүтээл энэхүү сүүлчийн эрин үе дэх биднийг гэсэн 
Их Эзэний оюун, тааллыг агуулдаг.7

Бид эдгээр агуу үндсэн судраас гадна амьд 
бошиглогчдод өгөгдөх үргэлжлэн ирсээр буй 
илчлэлтээр адислагдсан. Бошиглогчид “Их Эзэний 
төлөө ажиллахаар томилогдсон, Түүний өмнөөс 
ярих эрх мэдэлтэй төлөөлөгчид юм.”8

Зарим илчлэлт нэн чухал ач холбогдолтой байдаг 
бол бусад нь бурханлаг чухал үнэний талаарх 
бидний ойлголтыг сайжруулж, өнөөгийн амьдралд 
удирдамж өгдөг.9

1978 оны 6-р сард ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбалл Сүмийн зөв зохистой бүх эрэгтэй 
гишүүнд санваарыг болон ариун сүмийн 
адислалуудыг хүртээх боломжтой болгосонд бид 
маш их талархаж байна.10

Тэрхүү нандин илчлэлтийг хүлээн авахад тэнд 
байж, оролцсон Арван хоёр төлөөлөгчийн 
ихэнхтэй нь би хамт үйлчилж байсан. Тэдний хүн 
нэг бүр надтай ярьж байхдаа, тэрхүү хүчирхэг, 
нэгдмэл сүнслэг удирдамжийг ерөнхийлөгч 
Кимбалл болон тэд өөрсдөө мэдэрсэн гэдгээ 
баталсан юм. Тэдний олон нь энэ бол тэр цагаас 
өмнө эсвэл дараа нь тэдний авч байсан хамгийн 
хүчирхэг илчлэлт байсан хэмээн ярьсан.11

Өнөө үед сүүлийн үеийн бошиглогчдоор 
дамжуулан ирж буй чухал ач холбогдолтой 
илчлэлтүүдээр Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгад үйлчилж байгаа бид адислагдсаар 
байгаа билээ.12 Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
Их Эзэний томилогдсон төлөөлөгч болсоор 
ирсэн бөгөөд ялангуяа гэр бүлүүдэд гэр орондоо 
итгэлийн ариун газар барих, тараагдсан Израилыг 
хөшигний хоёр талд цуглуулах, ариун сүмийн 
ёслолын үйл ажиллагаанд хишиг хүртсэн 
гишүүдийг адислахад туслах илчлэлтүүдэд 
хүндэтгэлтэй ханддаг нэгэн билээ.

Бидний гэр орныг адислах чухал өөрчлөлтүүдийг 
2018 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган 
дээр зарлахад “Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүд ариун сүмд 
хуралдаж, хайртай бошиглогч маань Их Эзэнээс 
илчлэлт өгөхийг гуйсны дараа бүгд хүчирхэг 
баталгаа хүлээн авсан гэдгийг”13 би гэрчилж 
байсан.

Тэр үед ариун сүмийн ариун нандин ёслолуудтай 
холбоотой бусад илчлэлтийг хүлээн авсан боловч 
тэдгээрийг зарлаж, хэрэгжүүлээгүй байсан.14 
Энэхүү удирдамж нь ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоны хувийн бошиглолын илчлэлтээр 
эхэлсэн бөгөөд энэхүү үйл явцад оролцож буй 
хүмүүст намуухан бөгөөд хүчтэй баталгааг 
өгсөн юм. Ерөнхийлөгч Нэлсон Халамжийн 
нийгэмлэг, Залуу эмэгтэйчүүд, Хүүхдийн хэсгийн 
байгууллагуудыг удирддаг эгч нарыг үүнд 
онцгойлон хамруулсан. Ариун сүм дотор Тэргүүн 
Зөвлөлд болон Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгад 
өгөгдсөн эцсийн удирдамж нь үнэхээр гүн 
гүнзгий сүнслэг бөгөөд хүчтэй байсан билээ. Бид 
бүгдээрээ Их Эзэний оюун, таалал, дуу хоолойг 
хүлээн авснаа мэдэж байсан.15

Үргэлжлэн ирсээр байгаа илчлэлтүүдийг Их 
Эзэний бий болгосон сувгуудаар дамжуулан 
хүлээн авч байгаа гэдгийг би албан ёсоор 
тунхаглаж байна. Өнөө өглөө ерөнхийлөгч 
Нэлсоны хүргэсэн шинэ тунхаг бол бүх 
хүмүүнийг адислах илчлэлт гэдгийг би гэрчилж 
байна.
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Áид Èх Ýзэний ширээн дээр найрлах урилгыг бүх 
хүнд өгч байна.

Гэрчлэлээ олж авч чадахгүй байгаа, идэвх султай 
эсвэл Сүмийн бүртгэлээс нэр нь хасагдсан 
хүмүүстэй дахин нэгдэхийг бид чин сэтгэлээсээ 
хүсэж байгаагаа мэдэгдэж байна. Бид өөрсдийн 
хийвэл зохих бүх зүйлийг сурч мэдэхийн тулд 
та нартай хамт “Христийн үгс” дээр Их Эзэний 
ширээнд хамтдаа найрлахыг хүсэж байна.16 
Та бидэнд хэрэгтэй! Та Сүмд хэрэгтэй! Та Их 
Эзэнд хэрэгтэй! Таныг Дэлхийн Аврагчийг 
бишрэн шүтэхэд бидэнтэй нэгдээсэй хэмээн бид 
чин сэтгэлээсээ залбирдаг. Та нарын зарим нь 
доромжлол, зүй бус харьцаа эсвэл Христийнх бус 
үйлдлүүдтэй тулгардаг байж магадгүйг бид мэднэ. 
Зарим хүн итгэл үнэмшилдээ бүрэн талархлыг 
хүлээж аваагүй, ойлголцоогүй мөн ямар нэгэн 
асуудал нь шийдэгдэхгүй байх бэрхшээлтэй 
тулгарсан гэдгийг бид бас мэддэг.

Манай хамгийн шударга бөгөөд үнэнч зарим 
гишүүн хэсэг хугацаанд итгэл үнэмшлийн 
бэрхшээлтэй тулгарч байсан. Сүмийг орхиж, 
Миссуригийн шүүх дээр бошиглогч Иосеф 
Смитийн эсрэг мэдүүлэг өгсөн В.Фэлпсийн 
үнэн түүх надад маш их таалагддаг. Тэрээр 
наманчилсныхаа дараа Иосефт “Би өөрийн 
нөхцөл байдлыг мэдэж байгаа, та ч, Бурхан ч 
бас мэдэж байгаа, Хэрвээ найзууд маань надад 
тусалбал би аврагдахыг хүсэж байна”17 гэж 
бичжээ. Иосеф түүнийг уучилсан бөгөөд ажилд нь 
буцааж оруулаад, “Найзууд үргэлж найзуудаараа л 
байна”18 хэмээн хайраар бичсэн байдаг.

Ах, эгч нар аа, та ямар ч нөхцөлд байсан 
хамаагүй, Сүм, түүний гишүүд таныг эргээд угтан 
авах болно гэдгийг битгий мартаарай!

Áидний амьдралыг удирдах хувийн илчлэлт

Их Эзэнээс даруухнаар удирдамж хайж байгаа 
бүх хүнд хувийн илчлэлт ирэх боломжтой. Энэ нь 
бошиглолын илчлэлттэй адил чухал билээ. Ариун 
Сүнснээс авсан хувийн болон сүнслэг илчлэлт нь 
сая сая хүнд баптисм хүртэх шаардлагатай хэмээх 
гэрчлэлийг хүлээн авч, Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүнээр 
батлуулахад нь тусалсан.

Хувийн илчлэлт бол биднийг “Ариун Сүнсний 
хүлээн авалтаар ариусгагдаж,”19 баптисм 
хүртсэний дараа ирдэг гүн гүнзгий адислал 
юм. Би 15 настай байхдаа нэгэн онцгой сүнслэг 
илчлэлт авснаа санаж байна. Хайртай ах маань 
өөрийг нь номлолд үйлчлүүлэхийг хүсэхгүй 
байсан аавд ямар хариулт өгөх талаар Их 
Эзэнээс удирдамж эрэлхийлж байв. Би ч бас чин 
сэтгэлээсээ залбирч, сайн мэдээний үнэний талаар 
хувийн илчлэлт хүлээн авсан юм.

Àриун Ñүнсний үүрэг

Хувийн илчлэлт нь Ариун Сүнснээс ирсэн сүнслэг 
үнэнд тулгуурладаг.20 Ариун Сүнс бүх үнэнийг, 
ялангуяа Аврагчийг илчилдэг илчлэгч бөгөөд 
гэрчлэгч юм. Ариун Сүнсгүйгээр бид Есүс бол 
Христ гэдгийг үнэхээр мэдэж чадахгүй. Түүний 
хамгийн чухал үүрэг бол Эцэгийг болон Хүүг мөн 
Тэдний нэр, алдар сууг гэрчлэх явдал юм.

Ариун Сүнс хүн бүрд хүчирхэг арга замаар 
нөлөөлж чаддаг.21 Баптисм хүртэж, Ариун 
Сүнсний бэлгийг хүлээн авахгүй л бол энэ нөлөө 
тогтмол биш байх болно. Ариун Сүнс наманчлал, 
өршөөлийн үйл явцад цэвэршүүлэгч төлөөлөл 
болж үйлчилдэг.

Сүнс гайхамшигтай арга замаар харилцдаг. Их 
Эзэн дараах гайхалтай дүрслэлийг ашиглажээ.

“Тийм ээ, болгоогтун, чамд ирж мөн зүрх сэтгэлд 
чинь орших Ариун Сүнсээр оюунд чинь мөн зүрх 
сэтгэлд чинь би чамд ярих болно.

Эдүгээ, болгоогтун, энэ бол илчлэлтийн сүнс 
болой.”22

Хэдийгээр Сүнсний нөлөө асар хүчтэй байж 
болох ч ихэнхдээ энэ нь намуухан бөгөөд зөөлөн 
байдлаар ирдэг.23 Судруудад Сүнс бидний оюунд 
амар амгаланг ярих,24 оюун бодлыг эзэмдэх,25 
оюун ухааныг гэгээрүүлэх,26 тэр ч байтугай оюунд 
дуу хоолой ирэх27 зэргээр оюун бодолд маань 
хэрхэн нөлөөлдөг тухай олон жишээг багтаасан 
байдаг.

Биднийг илчлэлт хүлээн авахад бэлддэг зарим 
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зарчмыг дурдъя.

• Сүнсний удирдамжийг гуйн залбирах. 
Бид хүндэтгэлтэй, даруухан байдлаар асууж, 
эрэлхийлж,28 мөн хүлцэнгүй, тэвчээртэй29 байх 
хэрэгтэй.

Сүнслэг удирдамж авахад бэлтгэх. Энэ нь биднээс 
Их Эзэний сургаалд нийцэж, зарлигуудыг нь 
дагаж мөрдөхийг шаарддаг.

Ариун ёслолоос зохистой хүртэх. Бид үүнийг 
хийхдээ, Түүний ариун Хүүгийн нэрийг өөрсөд 
дээрээ авч, Түүнийг дурсан санаж, зарлигуудыг нь 
дагах болно гэдгээ гэрчилж мөн Бурхантай гэрээ 
байгуулдаг.

Эдгээр зарчим нь биднийг Ариун Сүнсний 
өдөөлт, удирдамжийг хүлээн авч, таньж мэдэн, 
дагахад бэлтгэдэг. Энэ нь “баяр хөөрийг [мөн] … 
мөнх амьдралыг авчирдаг … амар амгалангийн 
зүйлүүдийг”30 багтаадаг.

Судрыг болон сайн мэдээний үнэнийг тогтмол 
судалж, эрж хайж буй удирдамжаа оюун ухаандаа 
тунгаан бодох үед бидний сүнслэг бэлтгэл маш 
их сайжирдаг. Их Эзэний цаг хугацаанд найдаж, 
тэвчээртэй байх хэрэгтэйг санаарай. Бүхнийг 
мэдэгч Их Эзэн “бидэнд заахыг зориудаар 
сонгох”31 үедээ удирдамж өгдөг.

Áидний дуудлага, үүрэг даалгавар дахь илчлэлт

Түүнчлэн Ариун Сүнс бидний дуудлага, 
даалгаварт илчлэлт өгөх болно. Өөрийн 
туршлагаас харахад, ихэвчлэн бидэнд үүрэг 
хариуцлагаа биелүүлж байхдаа бусдыг адислахыг 
хичээх үед ач холбогдолтой сүнслэг удирдамж 
ирдэг.

Залуухан бишоп байхдаа ажлын шугамаар 
явахаар онгоцонд суухаас хэдхэн минутын өмнө, 
цөхрөнгөө барсан нэгэн гэр бүлийн хосоос 
дуудлага хүлээн авснаа би санаж байна. Би 
тэднийг ирэхээс өмнө Их Эзэнд хандан, тэднийг 
хэрхэн адислахаа мэдэхийн тулд залбирав. 
Асуудлын мөн чанар болон өгөх ёстой хариулт 
нь надад илчлэлтээр өгөгдсөн юм. Энэхүү 
илчлэлтийн удирдамж нь хэдийгээр цаг хугацаа 

хязгаарлагдмал байсан ч бишопын дуудлагын 
ариун үүргээ биелүүлэх боломжийг надад 
олгосон билээ. Дэлхийн өнцөг булан бүрд суугаа 
бишопууд ч бас иймэрхүү туршлагаа надтай 
хуваалцдаг. Гадасны ерөнхийлөгчийн хувьд би 
чухал илчлэлтийг төдийгүй Их Эзэний зорилгыг 
биелүүлэхэд шаардлагатай байсан хувийн 
залруулгыг хүлээн авч байсан.

Биднийг Их Эзэний талбайд даруухан 
хөдөлмөрлөхөд бидний хүн нэг бүр илчлэлтийн 
удирдамжийг хүлээн авч чадна гэдгийг би та 
нарт батлан хэлж байна. Бидний удирдамжийн 
ихэнх нь Ариун Сүнснээс ирдэг. Заримдаа, зарим 
зорилгын улмаас энэ нь Их Эзэнээс шууд ирдэг. 
Би үүнийг үнэн гэдгийг хувьдаа гэрчилж байна. 
Сүмийг бүхэлд нь удирдах удирдамж Сүмийн 
ерөнхийлөгч, бошиглогчид ирдэг.

Орчин үеийн төлөөлөгчийн хувьд бидэнд 
өнөөгийн бошиглогч, ерөнхийлөгч Нэлсонтой 
хамт ажиллаж, аялах завшаан тохиодог. Вилфорд 
Вүдрафф бошиглогч Иосеф Смитийн талаар 
юу гэж хэлснийг би өөрийн үгээр хэлье. Энэ 
нь ерөнхийлөгч Нэлсоны хувьд ч адил юм. Би 
“Бурханы Сүнс түүнтэй ажиллаж буйг, Есүс 
Христийн түүнд өгсөн илчлэлтүүд ба тэдгээр 
илчлэлт биелэхийг”32 харсан.

Бидний хүн нэг бүр Аврагч Есүс Христийн 
нэрээр Бурхан Эцэгийг шүтэн бишрэхдээ, бидний 
амьдралыг удирдан чиглүүлэх үргэлжлэн ирсээр 
байгаа илчлэлтийг эрж хайн, Сүнсийг дагаасай 
хэмээн би даруухнаар гуйж байна. Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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2012 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 4–5-ыг үзнэ 
үү. Ерөнхийлөгч Монсон номлолд үйлчилж болох 
насыг доошлуулсан талаар зарласан.

13. Квинтин Л.Күк, “Тэнгэрлэг Эцэг, Их Эзэн Есүс 
Христэд гүн гүнзгий, бат бөх хөрвөгдөх,” 2018 оны 
10-р сарын Ерөнхий чуулган, 5–10-ыг үзнэ үү.

14. Ариун сүмийн ёслолуудтай холбоотой илчлэлтүүдийг 
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байдлын хүч бидний амьдралд хэрхэн урсан ирж 
болохыг” (“Энэ өргөө миний нэрэнд баригдаг,” 2020 
оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 86) маш сайхан зааж 
өгсөн.

15. Энэхүү үйл явц ба уулзалтууд 2018 оны 1, 2, 3, 4-р 
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2 Нифай 32; Сургаал ба Гэрээ 88:7, 11–13; Библийн 
толь бичгээс “Христийн гэрэл”-ийг үзнэ үү. Boyd K. 
Packer, “The Light of Christ,” Liahona, Apr. 2005, 8–14-
ийг үзнэ үү.

22. Сургаал ба Гэрээ 8:2–3
23. Хиламан 5:30; Сургаал ба Гэрээ 85:6-г үзнэ үү.
24. Сургаал ба Гэрээ 6:23-ыг үзнэ үү.
25. Сургаал ба Гэрээ 128:1-ийг үзнэ үү.
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28. Матай 7:7–8-ыг үзнэ үү.
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30. Сургаал ба Гэрээ 42:61
31. Neal A. Maxwell, “All Things Shall Give Thee Experi-

ence (2007), 31.
32. Вилфорд Вүдрафф, Сүмийн ерөнхийлөгчдийн 
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хязгаарт хүрэх сорилт бэрхшээл, шуургатай нүүр 
тулах үе ирнэ гэдгийг ойлгоход тусалсан юм. Бие 
махбод, оюун санаа, гэр бүл, ажил мэргэжлийн 
сорилтууд болон байгалийн гамшиг, бусад 
амьдрал, үхлийн асуудал энэ амьдралд бидэнд 
тулгарах зовлон бэрхшээлийн зөвхөн зарим нэг 
жишээ юм.

Бид эдгээр зовлон бэрхшээлтэй тулгарахдаа 
ихэвчлэн цөхрөл юм уу айдас мэдэрдэг. 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх итгэл “айдсаас хамгаалдаг” 
(“Итгэлээ харуул,” 2014 оны 4-р сарын Ерөнхий 
чуулган, 46) хэмээн хэлсэн. Би хүмүүсийн 
амьдралд нөлөөлсөн шуургануудыг харж байсан 
учраас ямар төрлийн шуурга биднийг нүдэж 
байгааг болон гарах арга зам байгаа, үүнд төгсгөл 
буй гэдгийг мэдэж байгаа эсэхээс нь үл хамааран 
бүх төрлийн шуурганаас хамгаалах цорын ганц 
хоргодох газар байдаг гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. 
Бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн хангаж өгдөг тэрхүү 
цорын ганц хоргодох газар бол Их Эзэн Есүс 
Христ болон Түүний Цагаатгал юм.

Бидний хэн нь ч эдгээр шуургатай нүүр тулахаас 
чөлөөлөгдөхгүй. Мормоны Номын бошиглогч 
Хиламан бидэнд “Мөн эдүгээ, хөвгүүд минь, 
санагтун, Бурханы Хүү, Христ болох, бидний 
Гэтэлгэгчийн хадан дээр та нар сууриа тавих 
ёстойг санагтун; иймээс чөтгөр хүчит салхиа, 
тийм ээ, хуй салхин дахь дайралтаа илгээхэд, тийм 
ээ, түүний бүхий л мөндөр мөн хүчит шуурга та 
нар дээр нүдэхэд, энэ нь та нарыг зовлонгийн 
хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангал тийш доош 
чирж дийлэх хүчгүй байх болно, та нар дээр нь 
босгогдсон, бат бөх суурь дээр, хүмүүн нь үүний 
дээр баривал унах аргагүй суурь болох хадны 
учир болой” (Хиламан 5:12) хэмээн заасан.

Есүс	Христ	болон	Түүний	Цагаатгал	бол	ямар	
төрлийн	шуурга	биднийг	нүдэж	байгаагаас	үл	
хамааран	бидэнд	хэрэгтэй	хоргодох	газар	мөн.

Ерээд оны дундуур би 
коллежид сурч байхдаа 
Чилийн Сантьягогийн 
гал унтраах аврах 
ангийн 4-р тасагт 
ажилладаг байлаа. 
Тэнд үйлчилж байхдаа 
шөнийн ээлжинд гарч, 
гал унтраах албаныхаа 
байранд амьдардаг 
байсан юм. Шинэ 
жилийн өмнөх өдөр 
бараг үргэлж онцгой 

байдал үүсдэг болохоор намайг тэр орой гал 
унтраах албан дээрээ байх хэрэгтэй гэж хэлэв. Би 
“Нээрээ юү?” хэмээн гайхан хариулж билээ.

Шөнө дунд Сантьяго хотын төвд салют буудаж 
эхлэхэд би ажлынхантайгаа хамт энэ мөчийг 
хүлээж байснаа санадаг юм. Биднийг нэг нэгэндээ 
сайн сайхныг хүсэн, тэврэлдэж байтал гэнэт гал 
унтраах ангийн дохио дуугарч, онцгой нөхцөл 
байдал гарсныг мэдэгдэв. Бид хэрэгслүүдээ аваад, 
гал унтраах машиндаа үсрэн суув. Онцгой нөхцөл 
байдал үүссэн газар луу шинэ жил тэмдэглэж 
байгаа хүмүүсийн дэргэдүүр өнгөрөн явахдаа тэр 
хүмүүсийг санаа зовсон зүйлгүй, амар тайван 
байхыг би анзаарсан. Тэд зуны дулаан шөнө санаа 
амар, хөөрөн баярлаж байв. Гэвч тэндээс холгүй 
газарт бидний туслахаар яаран очиж буй газарт 
хүмүүс хүнд байдалд байсан.

Энэхүү туршлага надад хэдийгээр бидний 
амьдралд амар тайван үе байдаг ч хүн бүрийн 
санаанд орж байгаагүй, бидний тэвчээрийн 

Амьдралын шуурганаас 
хоргодох газар олох нь

ÀÕËÀÃ× ÐÈКÀÐÄÎ П.ÕÈÌÝÍÝЗ
ÄÀËÛÍ
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Шуурга даван гарч байсан өөрийн гэсэн 
туршлагатай ахлагч Робэрт Д.Хэйлс “Зовлон 
шаналал хүн бүрд тохиолддог. Харин хэрхэн 
хүлээж авах нь хүн бүрийн хувьд өөр байдаг. 
Хүмүүс хоёр замаар зовлон шаналлыг хүлээж 
авдаг. Энэ нь итгэлтэй нийлээд хүчирхэгжүүлэх, 
ариусгах туршлага байж болно эсвэл хэрэв бид 
Их Эзэний цагаатгагч золиост итгэх итгэлгүй бол 
энэ нь бидний амьдралд сүйтгэх хүч болж болно” 
(“Your Sorrow Shall Be Turned to Joy,” Ensign, Nov. 
1983, 66) хэмээн хэлжээ.

Есүс Христийн болон Түүний Цагаатгалын 
санал болгодог хоргодох газарт баясахын тулд 
бид Түүнд итгэх итгэлийг буюу хязгаарлагдмал 
хийгээд дэлхийн үзэл бодлын бүхий л шаналлыг 
даван гарах чадварыг бидэнд өгдөг итгэлтэй байх 
ёстой. Биднийг үйл хэрэг бүрдээ Түүн дээр ирвэл 
бидний ачааг хөнгөлнө хэмээн Тэр амласан билээ.

Тэрээр “Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн 
бүгд ээ, Над дээр ир. Би та нарыг амраая.

Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас суралц. 
Учир нь Би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. 
Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно.

Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн” (Матай 
11:28–30; мөн Moзая 24:14–15-ыг үзнэ үү) хэмээн 
айлдсан.

“Итгэлтэй хүнд тайлбар хэрэггүй. Итгэлгүй хүнд 
тайлбарлах боломжгүй” гэсэн үг байдаг. (Энэ 
үгийг Томас Аквинас хэлсэн гэж үздэг хэдий ч 
энэ нь өөрчилсөн хувилбар байх магадлал өндөр.) 
Гэхдээ бид дэлхий дээр болж байгаа зүйлсийн 
талаар хязгаарлагдмал ойлголттой байдаг 
бөгөөд яагаад гэсэн асуултын хариултыг тэр бүр 
мэддэггүй. Яагаад ийм зүйл тохиож байна вэ? 
Яагаад энэ нь надад тохиолдож байгаа юм бол? Би 
юу сурах ёстой вэ? Хариултыг нь олж чадахгүй 
үед, Либерти шоронд Аврагчийн бошиглогч 
Иосеф Смитэд хэлсэн:

“Хүү минь, сүнсэнд чинь амар амгалан байг; саад 
тотгор хийгээд зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг 
хугацаанд байх болно;

Мөн тэгээд, хэрэв чи үүнийг дажгүй давбал, 

Бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно” (C ба Г 
121:7–8) хэмээх үгс яг тохиромжтой байдаг.

Олон хүн Есүс Христэд итгэдэг ч гэсэн бид Түүнд 
итгэдэг эсэх, мөн бид Түүний заадаг, биднээс 
хийхийг хүсдэг зүйлсэд итгэдэг эсэхэд гол асуулт 
нь оршино. Хэн нэгэн “Надад тохиолдож байгаа 
зүйлсийн талаар Есүс Христ юу мэдэх вэ? Аз 
жаргалтай байхын тулд надад юу хэрэгтэйг 
Тэр яаж мэдэх вэ?” гэж боддог байж магадгүй. 
Үнэхээр бошиглогч Исаиа:

“Тэрээр хүмүүст жигшигдэж, орхигдсон, Өвчин 
зовлонг мэдэгч, зовлон шаналлын хүн ажээ. …

… Үнэхээр Тэр бидний сул дорой байдлыг тээж, 
Өвчин зовлонг маань үүрчээ. …

Гэвч гэмт үйлдлийн маань улмаас Тэр хатгагдан, 
Хилэнцийн маань улмаас Тэр бяцарч авай. Амар 
тайвны маань төлөө Түүн дээр гэсгээл байж, 
шархаар нь бид эдгэрчээ” (Исаиа 53:3–5) хэмээн 
хэлэхдээ бидний Гэтэлгэгч Өмгөөлөгчийг хэлж 
байсан.

Түүнчлэн төлөөлөгч Петр бидэнд Аврагчийн 
талаар “Биднийг нүгэлд үхүүлж, зөвт байдалд 
амьдруулахын тулд Тэр Өөрөө бидний нүглийг 
модон дээр биедээ үүрсэн. Учир нь та нар Түүний 
шархаар эдгээгдсэн билээ” (1 Петр 2:24) хэмээн 
заажээ.

Петрийн егүүтгэгдэх мөч ойртож байсан ч түүний 
үгс айдсыг эсвэл гутралыг илэрхийлдэггүй. Харин 
ч тэр гэгээнтнүүдэд “элдвийн сорилтод зовсон ч” 
“баярла” хэмээн заасан. Петр бидэнд “итгэлийн 
[маань] шалгуур галаар шалгагдаж,” “Есүс 
Христийн илчлэл дээр магтаал, алдар, хүндэтгэлд 
хүрэхэд” мөн “сэтгэлийн авралд” (1 Петр 1:6–7,9) 
хүрэхэд хөтөлнө гэдгийг сана хэмээн зөвлөсөн.

Тэр цааш нь:

“Хайртай хүмүүс минь, та нарыг сорихын тулд 
дунд чинь ирдэг галт сорилтод ямар нэгэн 
хачирхалтай юм та нарт тохиолдсон мэт бүү гайх.

Харин Христийн зовлонг хуваалцдагтаа баярла. 
Ингэснээр мөн Түүний алдар илчлэгдэхэд та нар 
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хөөрөн баярлах юм” (1 Петр 4:12–13) хэмээсэн.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Гэгээнтнүүд 
ямар ч нөхцөл байдалд аз жаргалтай байж 
чадна. … Бид … амьдралаа Бурханы авралын 
төлөвлөгөө, Есүс Христ, Түүний сайн мэдээнд 
төвлөрүүлбэл юу тохиолдох, юу тохиолдохгүй 
байгаагаас үл хамааран баяр баясгаланг мэдрэх 
боломжтой. Баяр баясгалан Түүний ачаар, Түүнээс 
ирдэг. Тэр бол бүхий л баяр баясгалангийн эх 
үүсвэр юм” (“Баяр баясгалантай байж, сүнслэг 
байдлын хувьд тэсэж үлдэх нь,” 2016 оны 10-р 
сарын Ерөнхий чуулган, 72) хэмээн заажээ.

Мэдээжийн хэрэг, шуурганд өртөөгүй үедээ эдгээр 
зүйлийг хэлэх нь шуурганы үеэр хэрэгжүүлж, 
үүний дагуу амьдрахаас илүү амархан. Гэвч би 
та нарын ах дүүгийн хувьд, Есүс Христ болон 
Түүний Цагаатгал бол ямар төрлийн шуурга 
биднийг нүдэж байгаагаас үл хамааран бидэнд 
хэрэгтэй хоргодох газар мөн гэдгийг мэдэх нь 
хэчнээн үнэ цэнтэй болох талаар чин сэтгэлээсээ 
хуваалцахыг хүсэж байгааг маань та бүхнийг 
ойлгоосой хэмээн найдаж байна.

Бид бүгд Бурханы хүүхдүүд бөгөөд Тэр бидэнд 
хайртай, бид ганцаараа биш гэдгийг би мэднэ. 
Та бүхнийг ирээд, Түүнийг бидний ачааг 
хөнгөлөхийг болон хайж байгаа хоргодох газар 
маань болж чадна гэдгийг харна уу хэмээн би 
урьж байна. Ирээд, хүсэж байгаа хоргодох газраа 
олоход нь бусдад тусал. Ирээд, амьдралын 
шуургыг сөрөн зогсоход туслах энэхүү хоргодох 
газарт бидэнтэй хамт үлд. Хэрэв та ирвэл 
харж, тусалж, үлдэх болно гэдэгт би огтхон ч 
эргэлзэхгүй байна.

Бошиглогч Алма хүү Хиламандаа дараах зүйлсийг 
гэрчилсэн. Тэрээр “Бурханд найдлага тавьсан хэн 
боловч өөрсдийн зүдгүүрүүдэд, мөн өөрсдийн 

бэрхшээлүүдэд хийгээд өөрсдийн зовлонгуудад 
дэмжигдэх болно, мөн эцсийн өдөр өргөгдөх 
болно гэдгийг би мэднэ” (Aлма 36:3).

Аврагч маань Өөрөө ийнхүү заасан байдаг юм.

“Зүрх сэтгэл чинь тайван байг; учир нь бүх махан 
бодь миний мутарт байна; хөдөлгөөнгүй байж мөн 
би бол Бурхан гэдгийг мэдэгтүн.

Иймийн тул, бүр үхэлд ч бүү эмээ. Учир нь энэ 
дэлхийд та нарын баясал бүрэн биш болой, харин 
миний дотор та нарын баясал бүрэн болой” 
(Сургаал ба Гэрээ 101:16, 36).

Миний зүрх сэтгэлийн утсыг олонтоо хөндөж 
байсан “Тайван байгтун” дуулал бидний 
бодгалийг тайтгаруулах захиасыг агуулдаг. Дууны 
үг нь:

Тайван байгтун: Эзэнтэй үүрд хамт байх
Тэр цаг хугацаа хурдтай наашаа айсуй.
Бүх гансрал, гуниг, айдас үгүй болж,
Баярт цаг ирэхэд зовлон мартагдана.
Тайван байгтун: Өөрчлөлт, нулимс дуусахад

Бүгд адислагдана, эцэстээ уулзана” гэсэн байдаг. 
(Hymns, no. 124)

Бид амьдралын шуургатай нүүр тулахдаа Есүс 
Христийг болон Түүний Цагаатгалыг хоргодох 
газраа болгон түшиж, хамгийн сайнаараа 
хичээх аваас хайж байгаа халамж, тайтгарал, 
хүч, тэвчээр, амар амгалангаар адислагдаж мөн 
дэлхий дээрх эцсийн мөчдөө Эзэний “Сайн 
байна, итгэмжит сайн зарц минь! Эзнийхээ баяр 
баясгаланд ор” (Матай 25:21) хэмээх үгсийг 
сонсох болно гэсэн баттай ойлголтоор зүрх сэтгэл 
маань адислагдах болно. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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юм. Аврагч Өөртэй нь илүү адилхан болох замаар 
явахад бидэнд туслахын тулд Өөрийн биеэр 
Сүмээ сэргээсэн. Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм нь шавь байхын үндэс суурь 
болсон зарчмуудыг дадал болгон эзэмших боломж 
олгох зорилгоор зохион байгуулагдсан. Сүм дэх 
оролцоогоо нэмэгдүүлснээр бид Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг таньж, үүний дагуу үйлдэж сурдаг. 
Бид бусдыг өрөвдөн хайрлаж, сайхан сэтгэлийн 
үүднээс тусламжийн гараа сунгадаг хандлагыг 
өөртөө суулгадаг.

Энэ бол насан туршийн хүчин чармайлт бөгөөд 
үүний төлөө дасгал сургуулилт хийх хэрэгтэй.

Амжилтад хүрсэн тамирчид спортынхоо үндэс 
суурь болсон зарчмуудыг эзэмшихийн тулд маш 
олон цагаар дасгал сургуулилт хийдэг. Сувилагч, 
сүлжээний ажилтан, цөмийн инженер, тэр ч бүү 
хэл хоол хийх хоббигоороо өрсөлдөх дуртай би 
хүртэл Харриетийн гал тогоонд махруу оролдлого 
гаргаж байж туршлагатай, мэргэжлийн ур 
чадвартай болдог.

Онгоцны ахмадын хувьд би ихэвчлэн нислэгийг 
орлодог орчин үеийн машин болох нислэгийн 
симулятор ашиглан нисгэгчдийг сургадаг байсан 
юм. Симулятор нь нисгэгчдэд нислэгийн талаарх 
суурь мэдлэг өгөхийн зэрэгцээ жинхэнэ онгоц 
жолоодож байх үеэр үүсэж болзошгүй гэнэтийн 
асуудлыг өөрийн биеэр мэдэрч, хариу арга хэмжээ 
авах боломж олгодог.

Энэ зарчим Есүс Христийн шавь нарт ч бас 
хамаатай.

Есүс Христийн Сүмд мөн Сүмийн төрөл 
бүрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох 
нь энэ амьдралын хувьсан өөрчлөгдөх ямар ч 
нөхцөл байдалд биднийг илүү сайн бэлтгэгдсэн 
байхад тусална. Сүмийн гишүүний хувьд бид 
эртний болон орчин үеийн бошиглогчдоороо 
дамжуулан өгсөн Бурханы үгсийг шимтэн судлах 
хэрэгтэй. Бид Тэнгэрлэг Эцэгтээ чин сэтгэлээсээ, 

Энэ	сайхан	үйл	хэрэгт	бидэнтэй	нэгдэхэд	дэлхий	
даяарх	Бурханы	бүх	хүүхдийг	бид	урьж	байна.

Хайрт ах эгч, найз 
нар аа, долоо хоног 
бүр дэлхийн өнцөг 
булан бүрд Есүс 
Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүд хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэг, Бурхан, 
орчлон ертөнцийн 
Хааныг болон Түүний 
хайртай Хүү, Есүс 
Христийг шүтэн 
биширдэг. Бид урьд 

хожид амьдарч байсан цорын ганц нүгэлгүй хүн, 
Бурханы толбогүй Хурга, Есүс Христийн амьдрал, 
сургаалын талаар тунгаан боддог. Бид аль болох 
ойр ойрхон Түүний золиосыг дурсан санахын 
тулд ариун ёслолоос хүртэн, Тэр бол бидний 
амьдралын төвд байдгийг хүлээн зөвшөөрдөг.

Бид Түүнийг хайрлан, хүндэтгэн дээдэлдэг. Гүн 
гүнзгий, мөнхийн хайрынхаа улмаас Есүс Христ 
та бидний төлөө зовж шаналан, амиа өгсөн билээ. 
Тэрээр үхлийн үүд хаалгыг эвдэж, найз нөхөд, 
хайртай хүмүүсийг салгаж байсан саадыг нурааж,1 
итгэл найдвараа алдсан хүмүүст итгэл найдвар 
өгч, өвчтэй нэгнийг эдгээж, боолчлогдсон нэгнийг 
чөлөөлсөн.2

Бид Түүнд зүрх сэтгэл, амьдралаа зориулж, 
өдөр бүр Түүнийг бишрэн шүтдэг. Иймээс 
“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.”3

Øавь байх дасгал сургуулилт хийх

Гэвч Есүс Христийн шавь байх гэдэг нь Христийн 
тухай ярьж, номлохоос хамаагүй өргөн ойлголт 

Ирээд, нэгэн хэсэг нь бол
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даруухнаар залбирснаар Ариун Сүнсний дуу 
хоолойг ялган таньж сурдаг. Бид үйлчлэх, заах, 
төлөвлөх, тохинуулах, удирдан явуулах дуудлага 
хүлээн авдаг. Эдгээр боломж нь бидэнд сүнслэг 
байдал, оюун ухаан, зан байдлаараа өсөж хөгжих 
боломж олгодог.

Эдгээр нь энэ болон ирэх амьдралд адислах 
ариун нандин гэрээг байгуулж, үүнийгээ сахихад 
биднийг бэлддэг.

Èрж, бидэнтэй нэгд!

Энэ сайхан үйл хэрэгт бидэнтэй нэгдэхэд дэлхий 
даяарх Бурханы бүх хүүхдийг бид урьж байна. 
Ирээд, хар! КОВИД-19-ийн энэ хүнд хэцүүхэн 
цаг үед ч гэсэн бидэнтэй онлайнаар холбогд. 
Номлогчидтой маань онлайнаар холбогд. Энэ 
Сүмд юу зааж, юу хийдгийг өөрсдөө мэдэж 
аваарай. Хүнд хэцүү цаг үе өнгөрсний дараа 
бидний гэр орон, бишрэл шүтлэгийн газар 
уулзацгаая!

Бид та бүхнийг ирж, туслаач хэмээн уриалж 
байна! Ирж, бидэнтэй хамт үйлчилж, Бурханы 
хүүхдүүдэд тохинуулж, Аврагчийн замаар замнаж, 
энэ дэлхийг илүү сайхан газар болгоцгооё.

Ирээд, нэгэн хэсэг нь бол! Та биднийг илүү 
хүчирхэг болгоно. Харин та өөрөө илүү сайн, 
эелдэг, аз жаргалтай хүн болно. Таны итгэл 
улам бүр гүнзгийрч, илүү бат бөх болох буюу 
амьдралын гэнэтийн үймээн самуун, сорилт 
бэрхшээлийг сөрөн зогсох чадавх тань сайжирна.

Бид хэрхэн эхлүүлэх вэ? Олон арга зам бий.

Бид та нарыг Мормоны Номыг уншихад урьж 
байна. Танд байхгүй бол ChurchofJesusChrist.org4 
дээрээс эсвэл Мормоны Номын аппликэйшныг 
татаж авч уншиж болно. Мормоны Ном бол Есүс 
Христийн бас нэгэн гэрч бөгөөд үүнийг Хуучин 
Гэрээ болон Шинэ Гэрээтэй хамт хэрэглэдэг. Бид 
эдгээр ариун судрыг хайрладаг бөгөөд тэдгээрээс 
суралцдаг.

Бид таныг ComeuntoChrist.org руу цаг гарган орж, 
Сүмийн гишүүд юу зааж, юунд итгэдгийг мэдэж 
авна уу хэмээн урьж байна.

Тантай онлайнаар, боломжтой газруудад гэрт 
тань очиж уулзахад номлогчдыг уриарай. Тэдэнд 
найдвар, эдгэрлийн захиас бий. Тэрхүү номлогчид 

өөрсдийн цаг зав, хөрөнгө мөнгөө зарцуулан 
дэлхий даяар үйлчлэхээр явсан бидний үнэ цэнтэй 
охид, хөвгүүд юм.

Есүс Христийн Сүмийнхэн танаас тийм ч их 
ялгаатай биш хүмүүсийн гэр бүл болохыг та 
мэдэж авах болно. Та бас таны тусламж хэрэгтэй 
хүмүүсийг, танд ч бас Бурханы бүтээсэн тэр хүн 
буюу өөрийнхөө хамгийн сайн хувилбар болохыг 
хичээхэд тань туслахад бэлэн хүмүүсийг олох 
болно.

Àврагчийн өвөр бүх хүнд нээлттэй

Та “Би амьдралдаа алдаа гаргаж байсан. Би Есүс 
Христийн Сүмд байгаагаар өөрийгөө төсөөлөхгүй 
байна. Бурхан над шиг хүнийг тооно гэж бодохгүй 
байна” гэж бодож байж болох юм.

Хэдийгээр Есүс болох Христ нь “хаадын Хаан,”5 
Мессиа, амьд Бурханы Хүү”6 ч гэсэн Бурханы бүх 
хүүхдэд, нэг бүрчлэн санаа тавьдаг. Тэр тухайн 
хүний эзлэх байр суурь буюу баян, ядуу, төгс биш 
эсвэл хэн болохыг баталсан эсэхээс үл хамааран 
санаа тавьдаг. Аврагч мөнх бус амьдралынхаа 
үеэр аз жаргалтай, амжилттай, мөнгө төгрөггүй, 
төөрөлдсөн, итгэл найдвараа алдсан гээд бүх 
хүнд тохинуулсан. Ихэнхдээ Түүний үйлчилж, 
тохинуулсан хүмүүс нэр хүндтэй, эсвэл үзэсгэлэн 
гоо, эсвэл баян тансаг байсангүй. Түүний тусалж 
дэмжиж байсан хүмүүст ихэвчлэн баяр талархлын 
үгс, эгэл даруу зүрх сэтгэл, итгэлтэй болох гэсэн 
хүсэл эрмэлзлээс өөр хариу болгон өгөх зүйл 
байгаагүй юм.

Есүс мөнх бус амьдралдаа “дорд нэгэнд”7 
тохинуулж байсан юм бол тэднийг өнөөдөр ч 
гэсэн хайрлахгүй юм гэж үү? Энэ Сүмд Бурханы 
бүх хүүхдэд байх орон зай байхгүй гэж үү? 
Өөрсдийгөө зохисгүй, мартагдсан, ганцаардсан 
гэж бодож байгаа хүмүүст ч гэсэн үү?

Бурханы нигүүлслээс хүртэхэд тавигддаг төгс 
байх хэмжээ хязгаар гэж байдаггүй. Таны 
залбирал тэнгэрт хүрэхийн тулд чанга эсвэл 
уран сайхан үгтэй эсвэл дүрмийн алдаагүй байх 
хэрэггүй.

Үнэндээ, Бурхан хэн нэгнийг бусдаас илүүд 
үздэггүй8 бөгөөд дэлхийн зүйлс Түүний хувьд 
үнэ цэнгүй юм. Тэр таны зүрх сэтгэлийг мэддэг 
мөн нэр гуншин, санхүүгийн боломж бололцоо 
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эсвэл инстаграм дээрх дагалдагчдын тань тоо хэд 
байхаас үл хамааран таныг хайрладаг.

Бид зүрх сэтгэлээ Тэнгэрлэг Эцэг рүү хандуулж, 
Түүнд илүү ойртсоноор Түүнийг бидэнд улам бүр 
ойр байгааг мэдрэх болно.9

Бид Түүний хайртай хүүхдүүд.

Түүнийг хүлээж аваагүй хүмүүс ч гэсэн Түүний 
хүүхдүүд юм.

Зөрүүд, дуулгаваргүй жаахан хүүхдийн адил 
Бурханд болон Түүний Сүмд уурлаж, цүнхээ 
баглан, би явлаа, хэзээ ч ирэхгүй гэсээр хаалга 
саван гарч явдаг хүүхдүүддээ ч гэсэн хайртай.

Хүүхэд гэрээсээ зугтахдаа, цонхоор харах эцэг 
эхийнхээ санаа зовсон царайг хардаггүй байх. 
Уян зөөлөн сэтгэлээр тэд хүү эсвэл охиноо явахыг 
хараад, юу юунаас ч илүү үнэт эрдэнэ болсон 
үр нь энэ сэтгэл эмтрэм үйл явдлаас, магадгүй 
амьдралаас ямар нэгэн зүйл суран, эцэстээ гэртээ 
эргэж ирэх байх хэмээн найдсаар үлддэг.

Бидний хайртай Тэнгэрлэг Эцэг ч гэсэн мөн 
үүнтэй адил юм. Тэр ч гэсэн бидний эргэн 
ирэхийг хүлээж суугаа.

Таны Аврагч өрөвдөж хайрлан, мэлмийндээ 
нулимс цийлгэнүүлсээр эргэн ирэхийг тань 
хүлээж байгаа. Хэдийгээр та Бурханаас хол байна 
даа гэж бодож байгаа ч Тэрээр таныг харж, ихэд 
өрөвдөн гүйж ирээд, тэвэрч үнсэнэ.10

Ирээд, нэгэн хэсэг нь бол.

Áурхан бидэнд алдаанаасаа суралцах боломж 
олгодог.

Бид туйлын үнэн болон утга учрыг олох агуу 
эрэлд гаран, мөнх бус амьдралын замаар бэдрэн 
яваа бадарчид билээ. Ихэнх тохиолдолд зөвхөн 
чанх урд байх замаа л харан, замын тойрог 
биднийг хааш аваачихыг харж чаддаггүй. Хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэг маань бүх асуултын хариултыг 
бидэнд өгөөгүй. Тэрээр биднийг олон зүйлийн 
учрыг өөрсдөө олохыг хүсэн хүлээдэг. Итгэхэд 
хэцүү байсан ч итгэхийг Тэр биднээс хүсдэг.

Тэр биднийг мөрөө тэгшилж, өчүүхэн ч гэсэн 
шийдэл олох ноён нуруутай байж, дахин нэг 
алхам урагшлахыг хүсэн хүлээж байгаа.

Бид энэ л арга замаар суралцаж, өсөж хөгждөг.

Та бүх зүйлийг үг бүрчлэн хэлүүлэхийг үнэхээр 
хүснэ гэж үү? Та бас бүх асуултынхаа хариултыг 
авахыг, бүх явах замаа заалгахыг үнэхээр хүснэ 
гэж үү?

Бидний ихэнх нь, ийм маягаар тэнгэрээс бичил 
менежмент хийх юм бол тун хурдан залхана 
гэдэгт би итгэлтэй байна. Бид амьдралын 
чухал сургамжуудыг туршлагаасаа олж авдаг. 
Алдаанаасаа сурч байж олж авдаг. Бас наманчилж, 
“ёс бус явдал хэзээ ч аз жаргал байгаагүй”11 
гэдгийг өөрсдөө мэдсэнээр олж авдаг.

Бурханы Хүү Есүс Христ биднийг алдаанаасаа 
болж бүү буруутгагдаасай, мөнхийн өсөлт 
хөгжлөө бүү зогсоогоосой гэсэндээ амиа өгсөн 
билээ. Тэр байгаа учир бид наманчилж чадах 
бөгөөд бидний алдаа дутагдал илүү агуу алдар 
сууд хүргэх шат болох юм.

Та энэ замаар ганцаараа явах шаардлагагүй. 
Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг харанхуйд дэмий 
тэнүүчил хэмээн орхиогүй.

Тиймээс Тэрээр 1820 оны хавар Өөрийн Хүү 
Есүс Христийн хамт бага залуу Иосеф Смитэд 
үзэгдсэн.

Тэр цаг мөчийн талаар бод доо! Орчлон 
ертөнцийн Бурхан хүмүүнд үзэгдсэн!

Энэ бол Иосефын Бурхантай болон бусад 
тэнгэрлэг биестэй уулзаж байсан олон 
тохиолдлын анхных нь байсан. Тэр тэнгэрлэг 
биесийн түүнд хэлсэн олон үг Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 
судруудад цэдэглэгдсэн байдаг. Тэдгээрийг олж 
авах амархан. Хэн ч тэдгээрээс уншиж, өнөө үед 
Бурханы бидэнд зориулан өгсөн захиасыг өөрөө 
мэдэж авч болно.

Би таныг өөрөө судалж суралцахад урьж байна.

Иосеф Смит идэр залуу насандаа тэдгээр 
илчлэлтийг хүлээн авсан юм. Ихэнхийг нь тэр 
30 нас хүрэхээсээ өмнө хүлээн авсан.12 Тэр 
туршлагагүй байсан ба зарим нь түүнийг Их 
Эзэний бошиглогч байхад тэнцэхгүй хэмээн харж 
байсан байх.

Гэсэн хэдий ч Их Эзэн ариун судруудаас олонтоо 
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хардаг загварын дагуу түүнийг дуудсан билээ.

Бурхан сайн мэдээгээ сэргээх төгс хүн олдохыг 
хүлээгээгүй.

Хэрэв тэр хүлээсэн бол өнөөг хүртэл хүлээсээр 
байх байсан.

Иосеф олон талаараа та бидэнтэй адилхан хүн 
байсан. Хэдийгээр Иосеф алдаа гаргаж байсан 
ч Бурхан түүнийг ашиглан агуу зорилгоо 
гүйцэлдүүлсэн билээ.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “Их Эзэн дуудсан 
хүнээ тэнцэхээр болгодог”13 гэсэн зөвлөгөөг 
байнга өгдөг байсан.

Төлөөлөгч Паул Коринт дахь гэгээнтнүүдэд “Ах 
дүү нар аа, та нар дуудлагаа санагтун. Тэгэхэд 
махбод талаасаа мэргэн хүн олонгүй, хүчирхэг 
хүмүүс олонгүй, язгууртнууд ч олонгүй байлаа”14 
хэмээн учирласан байдаг.

Бурхан сул дорой, энгийн нэгнийг ашиглан 
Өөрийн зорилгыг гүйцэлдүүлдэг. Энэ үнэн бол 
Бурхан хүмүүний хүчээр биш Өөрийн хүчээр 
дэлхий дээрх ажлаа хийдгийн нэгэн гэрчлэл юм.15

Òүүнийг сонс мөн дага.

Бурхан Иосеф Смитэд үзэгдэхдээ Өөрийн Хүү, 
Есүс Христийг танилцуулаад, “Түүнийг сонс”16 
хэмээсэн.

Иосеф өөрийн үлдсэн амьдралыг Түүнийг сонсож, 
дагахад зориулсан билээ.

Иосефынхтой адил бидний шавь байх зам Аврагч 
Есүс Христийг сонсож, дагах сонголтоос маань 
эхэлсэн.

Хэрэв та Түүнийг дагахыг хүсэж байгаа бол 
итгэлээ шавхаж, Түүний загалмайг үүр.

Та өөрийгөө шавь болж, аз жаргалын эрэлд нэгдэн 
орж болох, халуун дулаанаар угтан авах газар 
буюу Түүний Сүмийн нэгэн хэсэг юм байна гэдгээ 
олж мэднэ.

Анхны үзэгдэл тохиосны 200 жилийн ойгоор 
бид Есүс Христийн Сүмийн Сэргээлтийн талаар 
эргэцүүлэн бодож, суралцсанаар, энэ нь зүгээр 
ч нэг түүхэн үйл явдал биш юм байна гэдгийг 
ухааран ойлгоно байх хэмээн би найдаж байна. 
Та бид энэхүү гайхалтай, үргэлжлэх түүхэнд нэн 

чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Тэгвэл таны болон миний үүрэг юу вэ?

Энэ бол Есүс Христийн талаар суралцах, Түүний 
үгийг судлах мөн Түүнийг сонсож, энэхүү агуу 
ажилд идэвхтэй оролцох замаар дагах явдал юм. 
Би та бүхнийг ирж, нэгэн хэсэг нь болооч хэмээн 
уриалж байна!

Та төгс байх шаардлагагүй. Та гагцхүү итгэлээ 
хөгжүүлж, өдөр бүр Түүнд илүү ойртох хүсэлтэй 
байх ёстой.

Бидний үүрэг бол Бурханыг хайрлаж, Түүнд 
үйлчлэх, Түүний хүүхдүүдийг хайрлаж, тэдэнд 
үйлчлэх явдал юм.

Ийн үйлдэж чадах юм бол Бурхан таныг хамгийн 
хүнд нөхцөл байдалд орсон байсан ч амьдралын 
тань туршид мөн ирэх амьдралд ч мөн адил 
Өөрийн хайр, баяр баясгалан, тодорхой удирдамж 
заавраар таслахгүй.

Би энэ бүхнийг гэрчилж, бидний Аврагч, Эзэний 
ариун нэрээр та нарын хүн нэг бүрд гүнээ 
талархаж, хайрладгаа илэрхийлэхийн сацуу 
адислалаа үлдээж байна, Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 

ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆ

1. Ефес 2:13–14-ийг үзнэ үү.
2. Лук 4:18-ыг үзнэ үү.
3. 2 Нифай 25:26
4. ChurchofJesusChrist.org/study/scriptures/bofm-оос 

Мормоны Номыг үзнэ үү.
5. 1 Тимот 6:15
6. Матай 16:15–17-г үзнэ үү.
7. Maтай 25:40
8. Үйлс 10:34-ийг үзнэ үү.
9. Сургаал ба Гэрээ 88:63-ыг үзнэ үү.
10. Лук 15:20-д өгүүлснээр, үрэлгэн хүүгээ эргэн ирэхийг 

хараад эцэг нь хэрхэн угтан авсныг үзнэ үү.
11. Aлмa 41:10
12. Жишээлбэл, Сургаал ба Гэрээний 138 хэсгийн 100 

гаруй нь Иосеф Смит 1835 оны 12-р сарын 23-нд 30 
нас хүрэхээсээ өмнө хүлээн авсан илчлэлт байдаг.

13. Thomas S. Monson, “Duty Calls,” Ensign, May 1996, 44.
14. 1 Коринт 1:26, хянаж сайжруулсан шинэ жишиг 

хувилбар.
15. 1 Коринт 1:28–29; 2 Коринт 4:7-г үзнэ үү.
16. Иосеф Смит—Түүх 1:17



130

амьдардаг хүмүүсийн хувийн мөн чанараас 
хамаардаг. Эдгээр гэр орон нь тавилга болон 
эзэмшигчдийнхээ олонд танигдсан байдал, 
нийгмийн байр сууриас ямар нэгэн байдлаар 
чухал эсвэл удаан үргэлжлэх арга замаар сайн 
сайхан болдоггүй. Ямар ч гэр орны хамгийн сайн 
сайхан чанар нь тухайн гэр оронд амьдран суудаг 
хүмүүс Христийн дүр төрхийг харуулдаг байхад 
оршдог. Байшин барилга нь биш, харин оршин 
суугчдынх нь онцлог шинж, зан байдал чухал юм.

Христийн зан чанарыг гэрээний зам дээр зорилго 
тавин урагшилснаар “цаг хугацааны явцад”1 олж 
авдаг. Сайн сайхан амьдрахыг хичээдэг хүмүүсийн 
амьдралыг Христийнхтэй адил зан чанарууд 
чимдэг. Гэр орны шал гантигаар эсвэл шавраар 
хийгдсэн эсэхээс үл хамааран, эдгээр зан чанар гэр 
орныг сайн мэдээний гэрлээр дүүргэдэг. Та өрх 
гэртээ ганцаараа “эдгээр зүйлийг эрэлхийлэх”2 
зааврыг дагадаг байсан ч гэр орныхоо сүнслэг 
тохижилтод хувь нэмрээ оруулж чадна.

Бид үл хөдлөх хөрөнгөө биш, харин сүнслэг 
амьдралаа зохион байгуулж, бэлтгэж, 
байгуулснаар “өөрсдийгөө зохион байгуул; 
хэрэгтэй зүйл болгоныг бэлтгэ; мөн өргөө 
байгуулагтун” гэсэн Их Эзэний зөвлөгөөг дагадаг. 
Бид Аврагчийн гэрээний зам дээр тэвчээртэйгээр 
үргэлжлүүлэн явах юм бол гэр орон маань “алдар 
суугийн өргөө, дэг журмын өргөө, [мөн] Бурханы 
өргөө”3 болно.

Хоёрдугаарт, хамгийн сайхан гэр орны оршин 
суугчид судар, амьд бошиглогчдын үгсийг судлах 
цагийг өдөр бүр гаргадаг. Ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон биднийг сайн мэдээнээс суралцаж, 
гэр орноо “өөрчилж,” “шинэчлэхэд” уриалсан.4 
Сайхан гэр оронд тусламж хэрэгтэй хүмүүс байж, 
хувийн өсөлт хөгжлийн болон сул талуудаа засаж 

Аврагч	бол	төгс	инженер,	барилгачин,	дотоод	
засал	чимэглэлч	юм.	Түүний	төсөл	бол	бидний	
бодгалийг	төгс	төгөлдөржүүлж,	мөнхийн	баяр	
баяслыг	өгөх	явдал	билээ.

Саяхан Солт Лэйк 
Сити дэх нэгэн 
зарлалын самбар 
миний анхаарлыг 
татсан юм. Уг самбарт 
тавилга, дотоод засал 
чимэглэлийн компанийг 
сурталчилсан байсан ба 
“Солт Лэйк Ситигийн 
хамгийн сайхан гэр 
оронд үйлчилж байна” 
гэж энгийнээр бичсэн 
байв.

Эдгээр үг сонирхолтой санагдав. “Хамгийн 
сайхан гэр орон” гэж юу юм бол? Би энэ асуултыг 
бодохдоо, ялангуяа эхнэр Кэти бид хоёрын 
өсгөсөн үр хүүхдүүд, хүүхдүүдийнхээ өсгөж буй 
үр хүүхдүүдийн талаар бодсон юм. Хаа газрын 
эцэг эхчүүдийн адил бид гэр бүлийнхээ төлөө 
санаа зовж, залбирдаг байсан. Одоо ч гэсэн 
санаа зовж, залбирсаар байгаа. Бид тэдэнд зүрх 
сэтгэлээсээ хамгийн сайн сайхныг хүсдэг. Тэд 
болон тэдний хүүхдүүд хэрхэн хамгийн сайхан гэр 
оронд амьдрах вэ? Би Кэтитэй хамт зочилж очих 
боломжтой байсан Сүмийн гишүүдийн гэр орны 
талаар эргэцүүлэн бодсон юм. Бид Солонгос, 
Кени, Филиппин, Перу, Лаос, Латви улсуудад 
хүмүүсийн гэрт уригдан очиж байсан. Хамгийн 
сайхан гэр орны талаар ажигласан дөрвөн зүйлээ 
би та нартай хуваалцъя.

Нэгдүгээрт, Их Эзэний өнцгөөс харахад, хамгийн 
сайхан гэр орныг бий болгох нь тухайн гэр оронд 

Хамгийн сайхан 
гэр орон
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өөрчлөх чухал ажил явагдаж байдгийг түүний 
урилга харуулсан. Арай илүү сайхан сэтгэлтэй 
болж, илүү их хайрлаж, ойлгодог болоход туслах 
өөрчлөлтийн хэрэгсэл бол өдөр бүрийн наманчлал 
юм. Судруудыг судлах нь биднийг Аврагчид 
улам ойртуулдаг бөгөөд Түүний өгөөмөр хайр, 
нигүүлсэл биднийг өсөж хөгжихөд тусалдаг.

Библи, Мормоны Ном, Агуу Үнэт Сувд судруудад 
гэр бүлүүдийн талаар өгүүлдэг учраас эдгээр 
тэнгэрлэг ном нь хамгийн сайхан гэр орныг барьж 
байгуулахад зориулсан шилдэг гарын авлага 
болдогт гайхах зүйлгүй. Тэдгээрт эцэг эхийн 
санаа зовнил, уруу таталтын аюул, зөв шударгын 
ялалт, тарчиг болон элбэг дэлбэг байдлын сорилт 
бэрхшээл, дайны гай гамшиг, амар амгалангийн 
шагналын тухай түүхүүд гардаг. Гэр бүлүүд 
хэрхэн зөв шударга амьдарч амжилтад хүрдгийг 
болон хэрхэн өөр замуудаар явж уналтад ордгийг 
судрууд ахин дахин харуулдаг.

Гуравдугаарт, сайхан гэр орон нь Их Эзэний 
Өөрийн хамгийн сайхан гэр орон болох ариун 
сүмдээ зориулан бүтээсэн зураг төслийн дагуу 
баригддаг. Ариун сүмийг барихдаа эхлээд газрыг 
чөлөөлж, тэгшлэх гэсэн үндсэн алхмуудыг 
хийдэг. Газрыг бэлэн болгох эдгээр эхний хүчин 
чармайлтыг хамгийн гол зарлигуудыг сахихтай 
адилтган үзэж болно. Зарлигууд бол шавь байхын 
үндэс суурь юм. Туйлбартай шавь байх нь 
биднийг ариун сүмийн арматур мэт тогтвортой, 
гуйвшгүй, хөдөлшгүй 5 болоход хүргэдэг. Ийм бат 
бөх арматур Их Эзэнд Өөрийн Сүнсийг илгээж, 
бидний зүрх сэтгэлийг өөрчлөх боломжийг 
өгдөг.6 Зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдрэх 
нь ариун сүмийн дотоод засалд үзэмжтэй зүйл 
нэмэхтэй адил юм.

Биднийг үргэлжлүүлэн итгэхэд Их Эзэн биднийг 
аажмаар өөрчилдөг. Бид Түүний дүр төрхийг 
царай төрхөндөө хүлээн авч, Түүний зан байдлын 
хайр, сайн сайхныг харуулж эхэлдэг.7 Бид Түүнтэй 
илүү адилхан болсноор Түүний өргөөнд байхдаа 
гэртээ байгаа мэт мэдрэмж авч, харин Тэр бидний 
гэрт байхдаа өргөөндөө байгаа мэт мэдрэмжтэй 
байх болно.

Бид ариун сүмийн эрхийн бичгийг авахуйц байж, 
боломжийнхоо хэрээр аль болох олон удаа ариун 

сүмд орсноор Их Эзэний өргөөтэй нягт холбоотой 
байж чадна. Ийн үйлдсэнээр Түүний өргөөний 
ариун байдал бидний гэр оронд бас оршиж чадна.

Гайхамшигт Солт Лэйк ариун сүм хажууханд 
байна. Анхдагчдын энгийн багаж хэрэгсэл, 
орон нутгийн түүхий эд материал, уйгагүй 
хөдөлмөрөөр уг ариун сүм 1853-аас 1893 
оны хооронд баригдсан. Сүмийн эхэн үеийн 
гишүүдийн санал болгосон хамгийн сайн 
инженерчлэл, архитектур, дотоод засал 
чимэглэлээр сая сая хүний таашаалд нийцсэн 
шилдэг бүтээл бий болсон билээ.

Тус ариун сүм онцгойлон адислагдсанаас хойш 
бараг 130 жил өнгөрчээ. Өчигдөр ахлагч Гари 
И.Стивэнсон ариун сүмийг зохион бүтээхэд 
ашигласан инженерчлэлийн зарчмуудыг илүү 
шинэ, аюулгүй стандартаар сольсон тухай 
дурдсан. Ариун сүмийн инженерчлэлийг 
сайжруулж, бүтцийн сул талуудыг засаж 
шинэчлэхгүй байвал чадах бүхнээ хийсэн, 
залгамж хойч үеүд ариун сүмийг арчилж 
хамгаална гэж найдсан анхдагчдын итгэлийг 
хөсөрдүүлэх болно.

Сүм энэ ариун сүмийг сэргээн засварлах 4 жилийн 
төслийг эхлүүлсэн бөгөөд барилгын хийцийн 
газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байдлыг сайжруулж,8 
суурь, шал, ханыг бат бөх болгох юм. Одоогийн 
хамгийн шилдэг инженерийн мэдлэгийг ашиглан, 
уг ариун сүмийг орчин үеийн стандартад 
нийцүүлнэ. Барилгын хийцэд хийсэн өөрчлөлт нь 
ил тод харагдахгүй ч үр нөлөө нь бодит бөгөөд 
чухал байх болно. Энэ бүх ажлын явцад ариун 
сүмийн үзэсгэлэнтэй сайхан дотоод заслын 
өвөрмөц онцлог хэвээр хадгалагдана.

Бид Солт Лэйк ариун сүмийн засварын ажлын 
жишээг дагаж, өөрсдийн инженерчлэлийн сүнслэг 
газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байдлыг орчин үед 
нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж дүгнэхэд цаг гаргах 
хэрэгтэй. Үе үе өөрсдийгөө үнэлж цэгнэн, Их 
Эзэнээс “Надад өөр юу дутагдаж байна вэ?”9 гэж 
асуух нь хамгийн сайхан гэр орныг бий болгоход 
хувь нэмрээ оруулахад тусална.

Дөрөвдүгээрт, хамгийн сайхан гэр орон нь 
амьдралын шуурганаас хоргодох газар юм. Их 
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Эзэн Бурханы зарлигуудыг сахидаг хүмүүст 
“уг нутагт дэгжих болно”10 хэмээн амласан. 
Бурханы амласан хөгжил цэцэглэлт амьдралын 
бэрхшээлүүдийг үл харгалзан урагшлах хүч 
болдог.

2002 онд би асуудал бэрхшээлийн талаар 
нэгэн чухал сургамж олж авч билээ. Парагвайн 
Асунсион хотод байхдаа би тэндхийн гадасны 
ерөнхийлөгчидтэй уулзав. Тухайн үед Парагвай 
асар их санхүүгийн хямдралд орсон бөгөөд 
Сүмийн олон гишүүн амь зуух гэж зовж байлаа. 
Би номлолоосоо хойш Өмнөд Америкт очоогүй 
байсан бөгөөд Парагвайд огт очиж үзээгүй байв. 
Би бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчлээд, 
хэдхэн долоо хонож байсан тул тэдгээр гадасны 
ерөнхийлөгчид удирдамж өгч чадахгүй байгаадаа 
санаа зовон, тэднээс гадаснуудад нь сайн явагдаж 
байгаа зүйлсийг л хэлэхийг хүслээ. Эхний гадасны 
ерөнхийлөгч сайн явагдаж байгаа зүйлсийн талаар 
надад хэлэв. Дараагийн ерөнхийлөгч сайн явагдаж 
байгаа зүйлсээ хэдэн бэрхшээлийн хамт ярив. 
Тэгээд хамгийн сүүлийн гадасны ерөнхийлөгчийн 
ээлж болоход тэрээр зөвхөн шийдэхэд бэрх 
байгаа асуудлуудыг л дурдсан юм. Гадасны 
ерөнхийлөгчид нөхцөл байдлынхаа ач холбогдлыг 
тайлбарлаж байх үед би юу хэлэх талаараа бодон, 
улам түгшиж, цөхрөнгөө барах шахав.

Сүүлчийн гадасны ерөнхийлөгчийг үгээ хэлээд 
дуусаж байхад нэг бодол толгойд орж ирсэн 
юм. “Ахлагч Клэйтон, тэднээс энэ асуултыг 
асуу. ‘Ерөнхийлөгчид өө, танай гадасны аравны 
нэгээ бүрэн төлдөг, мацгийн өргөлөө өгөөмрөөр 
өгдөг, Сүм дэх дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлдэг, 
томилогдсон гэр бүлүүддээ гэрийн эсвэл айлчлагч 
багшийн11 хувьд сар бүр айлчилдаг, гэр бүлийн 
үдшээ хийж, судруудыг судалж, өдөр бүр гэр 
бүлээрээ залбирдаг гишүүдийн хэд нь өөрсдөө 
шийдэж чадахааргүй, Сүм оролцож, шийдэж өгөх 
хэрэгтэй байгаа асуудалтай байгаа вэ?’”

Надад төрсөн мэдрэмжээ дагаад, би гадасны 
ерөнхийлөгчдөд уг асуултыг тавьсан юм.

Тэд над руу чимээгүйхэн гайхаж хараад, “Пүэс, 
нингуно” буюу “За даа, нэг ч байхгүй” гэж 
хариулав. Тэгээд тэд надад тэр бүх зүйлийг хийсэн 
гишүүдийн хэнд нь ч өөрөө шийдэж чадахааргүй 

асуудал бэрхшээл байхгүй гэдгийг хэлсэн. Яагаад? 
Яагаад гэвэл тэд хамгийн сайхан гэр оронд 
амьдардаг байсан. Тэдний итгэлтэй амьдралын 
хэв маяг тэдэнд эргэн тойронд нь гарч буй эдийн 
засгийн хүндрэлийн үед хүч чадал, алсын хараа, 
тэнгэрлэг тусламжийг өгсөн юм.

Энэ нь зөв шударга хүмүүс өвдөхгүй, осолд 
орохгүй, бизнесийн өөрчлөлттэй тулгарахгүй 
эсвэл амьдралдаа бусад олон бэрхшээлтэй 
учрахгүй гэсэн үг биш. Мөнх бус байдал 
үргэлж сорилт бэрхшээлийг авчирдаг. Гэхдээ 
зарлигуудыг дагахыг хичээгч хүмүүс урагшлах 
замаа амар амгалан, итгэл найдвараар олохоор 
адислагддагийг би олон удаа харж байсан. Тэдгээр 
адислалыг хэн ч авч болдог.12

Давид “Эзэн гэрийг барьж байгуулахаас нааш 
түүнийг байгуулагчид дэмий хөдөлмөрлөнө”13 
хэмээн тунхагласан. Таны хаана амьдардаг, байр 
байшин тань ямар харагддаг, танай гэр бүл ямар 
бүрэлдэхүүнтэй байхаас үл хамааран та гэр бүлдээ 
зориулан хамгийн сайхан гэр орныг бий болгож 
тусалж чадна. Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн 
мэдээ тэрхүү гэр орны зураг төслийг цогцлоож 
өгдөг. Аврагч бол төгс инженер, барилгачин, 
дотоод засал чимэглэлч юм. Түүний төсөл бол 
бидний бодгалийг төгс төгөлдөржүүлж, мөнхийн 
баяр баяслыг өгөх явдал юм. Түүний хайраар 
дүүрэн тусламжийн ачаар таны бодгаль Түүний 
хүссэнтэй адил болж, та өөрөө өөрийнхөө 
хамгийн сайн хувилбар болж, хамгийн сайхан 
гэр орныг бүтээн, түүндээ амьдрахаар бэлтгэгдэж 
чадна.

Бид бүгдийн Бурхан Эцэг амьд гэдгийг би 
талархан гэрчилж байна. Түүний Хүү, Их Эзэн 
Есүс Христ бол бүх хүн төрөлхтний Аврагч 
бөгөөд Гэтэлгэгч юм. Тэд биднийг төгс хайрладаг. 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм бол дэлхий дээрх Их Эзэний хаант улс. 
Амьд бошиглогч, төлөөлөгчид өнөөдөр Сүмийг 
удирддаг. Мормоны Ном бол үнэн. Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээ хамгийн сайхан гэр орныг 
бүтээх төгс зураг төсөл билээ. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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нигүүлсэл, мөн ач ивээлээр биш болбоос нэг ч 
бие Бурханы дэргэд оршиж чадахгүйг тэд мэдэж 
болохын тулд эдгээр зүйлийг газар дэлхийн 
оршин суугчдад мэдүүлэх нь хэчнээн их чухал 
билээ.”4

Бошиглогчийн дүү, Самуел Смитийг шинэхэн 
хэвлэгдсэн Мормоны Номын хувиудаар цүнхээ 
дүүртэл чихээд, энэхүү шинэ судрыг хуваалцах 
аялалдаа гарснаас хойш гэгээнтнүүд “эдгээр 
зүйлийг газар дэлхийн оршин суугчдад 
мэдүүлэх”-ийн тулд зогсолтгүй хөдөлмөрлөсөөр 
ирсэн.

1920 онд тухайн үед Арван хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч байсан Дэвид О.Маккэй бүтэн 
жилийн турш Сүмийн номлолуудаар аялах аяллаа 
эхэлжээ. 1921 оны 5-р сар гэхэд тэрээр Самоа 
улсын Фагали дахь нэгэн жижиг оршуулгын 
газарт Томас, Сара Хилтон нарын охин, хоёр хүү 
болох гурван хүүхдийн булшны өмнө зогсож 
байлаа. Булшийг сайтар арчилж тордсон байв. 
Эдгээр жаахан хүүхдийн хамгийн том нь хоёр 
настай байсан бөгөөд тэд Томас, Сара хоёрыг 
1800-аад оны сүүлчээр залуу номлогч хосоор 
үйлчилж байх үед нас баржээ.

Ютагаас явахаасаа өмнө ахлагч Маккэй Самоад 
дахин хэзээ ч очиж чадаагүй, бэлэвсэн эгч 
Сарад хүүхдүүдийнх нь булшин дээр очно 
гэдгээ амласан байв. Ахлагч Маккэй захидалдаа 
“Хилтон эгч ээ, таны гурван жаахан хүүхэд бусдад 
чимээгүй ч гэсэн асар их нөлөөлж, гучин жилийн 
өмнө эхлүүлсэн эрхэм номлолын ажлыг тань 
үргэлжлүүлсээр байна” гэж бичжээ. Тэгээд өөрийн 
зохиосон шүлгийг нэмж бичсэн байдаг.

Хөдөлгөөнгүй болсон аньсагыг нь зөөлхөн 
аниулж,

Сэргээлт	дэлхийд	хамаатай	бөгөөд	түүний	
захиас	ялангуяа	өнөөдөр	хойшлуулшгүй	чухал	
болоод	байгаа	билээ.

Энэхүү Ерөнхий 
чуулганы туршид 
бид “Сэргээлт” гэсэн 
сэдвийн доор “бүхнийг 
сэргээх,”1 “Христ дотор 
нэгтгэх”2 болон сайн 
мэдээний бүрэн дүүрэн 
байдал, санваар, Есүс 
Христийн Сүм дэлхийд 
буцаж ирэх тухай 
эртнээс бошиглосон 
зөгнөлийн биелэлтийн 
талаар баяр баясалтай 

ярьж мөн дууллаа.

Гэсэн хэдий ч Сэргээлт нь зөвхөн өнөө үед 
үүнд баясаж байдаг хүмүүст зориулагдсан 
зүйл биш юм. Анхны үзэгдлийн илчлэлтүүд 
зөвхөн Иосеф Смитэд зориулагдсан бус, харин 
“мэргэн ухаан дутсан”3 хэнд ч гэрэл, үнэн болж 
өгөгдсөн. Мормоны Ном бол хүн төрөлхтний өв. 
Аврал, өргөмжлөлийн санваарын ёслолууд бүх 
хүнд, түүн дотроо мөнх бус байдалд амьдрахаа 
больсон хүмүүст ч бас зориулагдсан байсан. Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 
болон түүний адислалууд тэдгээрийг хүссэн бүх 
хүнд зориулагдсан билээ. Ариун Сүнсний бэлэг 
бүх хүнд зориулагдсан. Сэргээлт нь дэлхийд 
хамаатай бөгөөд түүний захиас ялангуяа өнөөдөр 
хойшлуулшгүй чухал болоод байгаа билээ.

“Иймийн тул үхэгсдийн амилуулалтыг 
гүйцэлдүүлж болохын тулд, өөрийн амийг 
маханбодийн дагуу өгч, Сүнсний хүчээр үүнийгээ 
дахин авах Ариун Мессиагийн сайн үйл мөн 

Сэргээлтийн болон Амилалтын 
захиасыг хуваалцах нь

ÀÕËÀÃ× Ä.ÒÎÄÄ КÐÈÑÒÎФФÝÐÑÎÍ
ÀÐÂÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÛÍ
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Өөдөсхөн гар хөлийг нь хайрлан хучив.

Даруухан булшийг нь харь хүмүүс чимэглэж,

Танихгүй хүмүүст хүндлэгдэж, танихгүй хүмүүс 
гашуудав.5

Энэ түүх бол Сэргээлтийн захиасыг хуваалцахын 
тулд сүүлийн 200 жилийн хугацаанд золиосолсон 
цаг хугацаа, үнэт баялаг, амь амьдралын тухай 
өгүүлдэг мянга мянган, хэдэн зуун мянган 
золиосын зөвхөн нэг нь юм. Бүх үндэстэн, ястан, 
хэлтэн, хүмүүст хүрэх бидний хүсэл эрмэлзэл 
өнөөдөр буураагүй бөгөөд энэ нь хэдэн арван 
мянган залуучууд болон хосууд бүрэн цагийн 
номлолд үйлчилсэн, Сүмийн гишүүд ирээд, 
хар6 хэмээх Филипийн урилгыг цуурайтуулсан, 
дэлхийн өнцөг булан бүрд энэ хүчин чармайлтыг 
тэтгэхэд жилд 6 сая доллар зарцуулсан зэргээс 
харагдаж байна.

Хэдийгээр бидний урилгууд зайлшгүй хийх ёстой 
зүйл биш ч хүмүүс тэдгээрийг чухал зүйл гэдгийг 
мэдэх болно гэж бид найддаг. Үүний тулд дор 
хаяж гурван зүйл шаардлагатай гэдэгт би итгэдэг. 
Үүнд: нэгдүгээрт, таны хайр; хоёрдугаарт, таны 
үлгэр жишээ; гуравдугаарт, таны Мормоны Номыг 
ашиглаж буй байдал.

Бидний урилга хувь хүний сонирхлын асуудал 
байх ёсгүй; харин аминч бус хайрын илэрхийлэл 
байх ёстой.7 Энэрэл, Христийн цэвэр хайр гэж 
нэрлэгддэг энэхүү хайрыг гуйсан үед биднийх 
болдог. “Түүний хайраар дүүргэгдэж болохын 
тулд зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр Эцэгт хандан 
[бид] залбирах ёстой”8 хэмээн биднийг урьж мөн 
бидэнд зарлиг өгсөн.

Үүний жишээ болгон, нөхөр Фрэнсис Хо 
Чингтэйгээ хамт Самоагийн Апиа номлолын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилж буй Ланетт Хо Чинг 
эгчийн туршлагаас хуваалцъя. Хо Чинг эгч ийн 
ярьсан.

“Олон жилийн өмнө залуу гэр бүл маань Хавай 
мужийн Лайе дахь нэг жижиг байшинд нүүн 
орж билээ. Байшингийн маань дэргэд баригдсан 
дээвэртэй машины зогсоолыг Жонатан гэдэг хүн 
нэг өрөө байр болгон өөрчилсөн байв. Жонатан 

урьд нь өөр газарт бас манай хөрш байсан юм. 
Их Эзэн биднийг хамт нэг газарт байрлуулсан 
нь зүгээр нэг тохиолдлын хэрэг биш юм шиг 
санагдсан учраас бид Сүмийн гишүүнчлэл, үйл 
ажиллагааныхаа талаар илүү нээлттэй байхаар 
шийдэв. Жонатан бидэнтэй найзалж нөхөрлөх, 
манай гэр бүлтэй цагийг өнгөрөөх дуртай байлаа. 
Тэр сайн мэдээний талаар суралцах дуртай байсан 
ч Сүмд очих сонирхолгүй байв.

Аяндаа хүүхдүүд маань Жонатанд “Авга ах 
Жонатан” гэсэн нэр өгч, ийн дуудах болсон. 
Манай гэр бүлийг өнөр өтгөн болох тусам 
гэр бүлд минь болж байсан зүйлс Жонатаны 
анхаарлыг татаж эхэлсэн юм. Бид түүнийг баяр 
ёслол, төрсөн өдөр, сургуулийн арга хэмжээ, 
Сүмийн үйл ажиллагаа зэрэгт өмнө нь урьдаг 
байсан бол гэр бүлийн үдэш, хүүхдүүдийн 
баптисм зэрэгт урьдаг болов.

“Нэг өдөр Жонатан над руу залгав. Түүнд 
тусламж хэрэгтэй болжээ. Тэрээр чихрийн шижин 
өвчнийхөө улмаас хөлөндөө ноцтой халдвар авсан 
бөгөөд хөлийг нь тайрах шаардлагатай болсон 
байв. Манай гэр бүл болон хөрш зэргэлдээх 
Сүмийн гишүүд энэ хэцүү цаг мөчид түүнтэй 
хамт байсан. Бид эмнэлэгт ээлжлэн очиж, 
санваарын адислалуудыг түүнд өгсөн. Жонатаныг 
нөхөн сэргээх газарт байх хооронд Халамжийн 
нийгэмлэгийн эгч нарын тусламжтайгаар бид 
түүний байрыг цэвэрлэв. Санваартан ах нар 
түүний үүдэнд налуу зам тавьж, угаалгын өрөөнд 
нь бариул хийж өгсөн. Жонатан гэртээ буцаж 
ирээд, сэтгэл нь маш их хөдөлсөн билээ.

“Жонатан номлогчдоос дахин хичээл авч эхэлсэн. 
Шинэ он гарахаас долоо хоногийн өмнө тэр над 
руу залгаад, ‘Шинэ жилийн өмнөх орой та нар юу 
хийх гэж байна вэ?’ гэж асуув. Намайг түүнд жил 
бүр болдог үдэшлэгийн талаар сануулахад харин 
үүний оронд, тэр ’Би та нарыг миний баптисмд 
ирээсэй гэж хүсэж байна! Би энэ шинэ оныг 
зөвөөр эхлүүлэхийг хүсэж байна’ гэж хариулж 
билээ. 20 жилийн дараа ‘ирж харах,’ ‘ирж туслах,’ 
мөн ‘ирж үлдэх’-ийг хийсний эцэст энэхүү үнэ 
цэнтэй бодгаль баптисм хүртэхэд бэлэн болсон 
юм.

“2018 онд биднийг номлолын ерөнхийлөгч 
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болон хамтрагчаар дуудагдах үед Жонатаны 
бие тааруухан байв. Биднийг эргэж ирэхийг 
хүлээгээрэй, хүчтэй байгаарай гэж бид түүнээс 
гуйсан юм. Тэр бараг нэг жил амьдарсан боловч 
Их Эзэн түүнийг гэр лүүгээ буцахад нь бэлтгэж 
байв. Тэр 2019 оны 4-р сард амар тайван насан 
өөд болсон. Охид маань ‘Авга ах Жонатаныхаа’ 
оршуулгад оролцож, түүний баптисм дээр дуулсан 
дууг дуулж билээ.”

Сэргээлтийн захиасыг амжилттай хуваалцах хоёр 
дахь шаардлагыг би дараах асуултаар танилцуулж 
байна. Урилгыг тань хэн нэгэнд таалагдахад 
хүргэдэг зүйл юү вэ? Энэ нь та биш гэж үү? Та 
нарын амьдралын үлгэр жишээ биш гэж үү? 
Сэргээлтийн захиасыг сонсож, хүлээн авсан олон 
хүн эхлээд Есүс Христийн Сүмийн нэг гишүүнээс 
эсвэл гишүүдээс олж харсан зүйлдээ татагдсан 
байдаг. Энэ нь тэдний бусадтай харьцаж байсан 
байдал, тэдний хэлсэн эсвэл хэлээгүй үг, хүнд 
нөхцөл байдал дахь тууштай байдал эсвэл зүгээр л 
тэдний дүр төрх байж болох юм.9

Энэ нь юу ч байсан бай, бидний урилга бусдыг 
урин залдаг байхын тулд бид сэргээгдсэн сайн 
мэдээний зарчмуудыг ойлгож, үүний дагуу 
хамгийн сайнаараа амьдрах хэрэгтэй гэдэг бодит 
үнэнээс зайлсхийж чадахгүй. Үүнийг өнөөдөр 
жинхэнэ үнэн зөв байдал гэж олонтоо нэрлэдэг. 
Хэрэв бидний сэтгэл дотор Христийн хайр оршдог 
бол тэднийг жинхэнээсээ хайрлаж байгааг маань 
тэд мэдэх болно. Хэрвээ Ариун Сүнсний гэрэл 
сэтгэл дотор минь тод гэрэлтэж байгаа бол энэ 
нь тэдний доторх Христийн гэрлийг гэрэлтүүлэх 
болно.10 Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн 
байдлын баяр баясгаланг ирж мэдрэхэд урьсан 
тэрхүү урилгад та нарын зан байдал, үйлдэл 
жинхэнэ мэдрэмж төрүүлдэг.

Миний дурдах гурав дахь шаардлага бол энэ сайн 
мэдээний сүүлчийн эрин үед Бурханы хөрвөлтийн 
зэмсэг болгосон Мормоны Номыг тогтмол 
ашиглах явдал юм. Энэ нь Иосеф Смитийн 
бошиглолын дуудлагын илт мэдрэх боломжтой 
зүйл, Есүс Христийн бурханлаг мөн чанарын 
болон Амилалтын баттай нотолгоо мөн. Энэ 
номон дахь Тэнгэрлэг Эцэгийн маань гэтэлгэлийн 
төлөвлөгөөний талаарх дэлгэрэнгүй тайлбарыг 
юутай ч зүйрлэшгүй. Та Мормоны Номын талаар 

хуваалцахдаа Сэргээлтийн тухай хуваалцдаг.

Жэйсон Олсоныг өсвөр настай байхад нь гэр 
бүлийнх нь гишүүд болон бусад хүн Христийн 
шашинд орохоос зайлсхийхийг удаа дараа түүнд 
анхааруулж байв. Тэр Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн хоёр 
сайн найзтай байсан бөгөөд тэд шашны талаар 
байнга ярьдаг байжээ. Түүний найзууд болох 
Шиа, Дэйв хоёр бусад хүний Жэйсонд өгсөн 
байсан Есүс Христэд итгэх итгэлийнх нь эсрэг 
баримт нотолгоог эелдгээр няцаадаг байв. 
Эцэст нь тэд түүнд Мормоны Ном өгөөд, “Энэ 
ном чиний асуултад хариулах болно. Үүнийг 
уншаарай” гэжээ. Тэрээр номыг дурамжхан 
гэгч аваад, үүргэвчиндээ хийсэн бөгөөд уг ном 
түүний үүргэвчинд хэдэн сарын турш байсан 
аж. Тэрээр гэрийнхнийгээ харчих вий гэсэндээ 
номыг гэртээ үлдээхийг ч, Шиа, Дэйв хоёрын 
урмыг хугалахгүйн тулд эргүүлж өгөхийг ч мөн 
хүссэнгүй. Эцэст нь тэрээр уг номыг шатаахаар 
шийджээ.

Нэгэн шөнө түүнийг нэг гартаа асаагуур, нөгөө 
гартаа Мормоны Номыг бариад шатаах гэж байтал 
оюун бодолд нь “Миний номыг битгий шатаагаач” 
гэсэн дуу хоолой сонсогджээ. Тэр гайхаад, 
түр азнав. Дараа нь тэрээр хий юм сонсож гэж 
бодоод, дахин асаагуураа асаах гэж оролдов. 
Гэтэл “Өрөөндөө очоод, миний номыг унш” гэсэн 
үгсийг тэр дахин сонсжээ. Жэйсон асаагуураа 
далд хийгээд, унтлагынхаа өрөөнд буцаж очин, 
Мормоны Номыг нээн, уншиж эхлэв. Тэр өдөр 
бүр, заримдаа үүр цайтал уншдаг байсан. 
Жэйсон уншиж дуусаад, залбирчээ. Тэрээр “Би 
толгойноосоо эхлээд, хөлийн улаа хүртэл Сүнсийг 
мэдэрсэн. … Би бүрэн дүүрэн гэрлийг мэдэрсэн. 
… Энэ бол миний амьдралд тохиолдсон хамгийн 
баяр баясгалантай үйл явдал байсан” хэмээн 
бичжээ. Тэрээр баптисм хүртэхээр эрэлхийлж, 
хожим нь номлогч болсон.

Жинхэнэ хайр, чин сэтгэл зэргээс үл хамааран 
Сэргээлтийн захиасыг хуваалцах бидний 
урилгын ихэнх нь биш ч, олон нь үгүйсгэгдэх 
болно гэдгийг хэлэх шаардлагагүй байх. Гэхдээ 
“Бурханд бүгд адил”11 учраас уг урилгыг хүн бүр 
хүлээн авах эрхтэй гэдгийг санаарай. Үр дүн нь 
ямар ч бай, Их Эзэн бидний бүх хүч чармайлтад 
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баярладаг бөгөөд татгалзсан урилга нь бидний 
харилцааг дуусгавар болгодоггүй төдийгүй 
өнөөдөр сонирхолгүй байгаа нь маргааш сонирхол 
төрүүлэхэд хүргэж магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч 
бидний хайр үргэлж хэвээр байна.

Сэргээлт нь маш хүнд хэцүү сорилт, золиосоос 
үүдэлтэй гэдгийг бид хэрхэвч мартаж болохгүй. 
Энэ бол хожим өөр нэг өдөр ярих сэдэв юм. Газарт 
болон тэнгэрт дахин лацдах хүч болох тэрхүү 
хамгийн гайхамшигтай Сэргээлтийн үр жимсэнд 
өнөөдөр бид баясаж байдаг.12 Олон жилийн өмнө 
ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлснээр, 
“Сэргээлтийн бүх уй гашуу, зовлон шаналал гэр 
бүлүүдийг үүрд нэгтгэх ариун санваарын лацдах 
хүчнээс өөр зүйлийг авчраагүй байсан ч гэсэн тэр 
бүх золиос дэмий үрэгдээгүй гэсэн үг.”13

Сэргээлтийн эцсийн амлалт бол Есүс Христээр 
дамжуулан гэтэлгэгдэх явдал юм. Есүс Христийн 
амилалт үнэн хэрэгтээ Түүнд ирдэг бүх хүнийг уй 
гашуу, шударга бус байдал, харамсал, нүгэл, тэр 
байтугай үхлээс гэтэлгэх хүч чадлыг эзэмшдэг 
гэдгийн баталгаа юм. Өнөөдөр Далдуу модны 
ням гараг. Долоо хоногийн дараа Христийн 
амилсны баярын өдөр тохионо. Бидний нүглийг 
цагаатгасан Христийн зовлон шаналал, үхлийг 
бид үргэлж дурсан санаж, тэрхүү хамгийн сайхан 
ням гаргуудад, үхлээс амилсан Их Эзэний өдрийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Есүс Христ амилсан 
учраас Сэргээлт утга учиртай мөн мөнх бус 
амьдрал маань ч утга учиртай байж, эцэст нь 
бидний оршин тогтнох байдал ч утга учиртай 
байдаг.

Сэргээлтийн агуу бошиглогч Иосеф Смит амилсан 
Христийн талаар “Тэр амьд бөлгөө! Учир нь бид 
түүнийг бүр Бурханы баруун гар талд харсан 
билээ”14 хэмээх бидний цаг үед зориулан, бүхнийг 
хамарсан гэрчлэлээ өргөсөн билээ. Би Иосефын, 
мөн түүнээс өмнө байсан болон түүний дараа гарч 
ирсэн төлөөлөгч, бошиглогчийн Назарын Есүс 

бол амлагдсан Мессиа, Бурханы Төрсөн Ганц 
Хүү, мөн бүхий л хүн төрөлхтний төлөө амилсан 
Гэтэлгэгч хэмээх гэрчлэл дээр өөрийн гэрчлэлийг 
даруухнаар нэмж байна.

“Бид Сэргээлтийн захиасыг залбиран судалж, 
итгэлээр үйлддэг хүмүүс үүний бурханлаг 
байдлын хийгээд бидний Их Эзэн бөгөөд Аврагч 
Есүс Христийн амлагдсан Хоёр дахь ирэлтэд 
дэлхийнхнийг бэлдэх зорилгын тухай өөрийн 
гэсэн гэрчээр адислагдах болно хэмээн гэрчилж 
байна.”15 Христийн Амилалт Түүний амлалтуудыг 
баттай болгодог. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Түүний ариун сүмд үйлдсэн ёслол, гэрээнүүддээ 
үнэнч байснаар зөв зохистойгоо харуулсан хүмүүс 
мөнх амьдралын бэлгээс нь хүртэх болно.

2020 оны 4-р сарын энэхүү Ерөнхий чуулганы 
болон бидний одоо эхлүүлж буй ариун долоо 
хоногийн сүнсээр өдөөгдсөн олон хэсгийг 
“Түүнийг сонс”1 хэмээн Бурханы тунхагласан 
хоёрхон үгээр тоймлон хэлж болно. Энэ үгсийг 
айлдсан Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хайрт Хүү, 
Есүс Христ хоёр дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн 
явдал маань, болж өнгөрсөн бүх зүйлээс бидний 
дурсамжинд хамгийн тод томруун үлдээсэй 
хэмээн бид залбирч байна. Та бүхнийг Аврагчийн 
үгсийг дахин шинээр, чин сэтгэлээсээ сонсож, 
анхаарч, бүр чих тавин сонсож эхлээсэй хэмээн 
бид залбирч байна.2 Ийнхүү үйлдвэл айдас 
багасаж, итгэл нэмэгдэнэ гэдгийг би амлаж байна.

Гэр орноо Их Эзэний Сүнс оршиж болох итгэлийн 
жинхэнэ өргөө байлгах хүсэлтэй байгаад тань 
талархаж байна. Манай Ирээд, Намайг дага сайн 
мэдээний суралцах хөтөлбөр та бүхний амьдралыг 
үргэлжлүүлэн адислах болно. Та нар тийм ч сайн 
амжилт гаргахгүй байна даа гэж бодогдох цаг 
мөчдөө ч гэсэн энэ үйл хэрэгт тууштай хичээл 
зүтгэл гаргах юм бол энэ нь таны, танай гэр 
бүлийн амьдралыг мөн дэлхийг өөрчлөх болно. 
Бид хаана ч байсан Их Эзэний талд зогсож, 
Түүнийг төлөөлөн ярьж, илүү зоригтой шавь 
болох юм бол хүчирхэгжих болно.

Одоо ариун сүмийн талаар ярья. Одоогийн 
байдлаар бидэнд дэлхий даяар онцгойлон 
адислагдсан 168 ариун сүм байна. Бусад нь 
төлөвлөлт, барилгын үе шатан дээрээ явж 
байгаа. Шинэ ариун сүм барих төлөвлөгөөг 
танилцуулахад энэ нь бидний ариун нандин 
түүхийн нэгэн хэсэг болдог.

Бүх ариун сүм хэсэг хугацаагаар хаагдсан байгаа 

Би	та	бүгдийг	амар	амгалан,	Их	Эзэнд	итгэх	
илүү	их	итгэлээр	адисалж	байна.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, энэхүү түүхэн 
чуулган өндөрлөх энэ 
мөчид бид Их Эзэнд 
талархлаа илэрхийлж 
байна. Захиасууд нь 
сүнслэгээр өдөөсөн, 
дуу хөгжим нь 
гайхалтай сайхан 
байлаа.

Бид энэ чуулганаар 
олон онцгой зүйл үзлээ. 

Энэ хоёр зуун жилийн ойгоор бид Есүс Христийн 
сайн мэдээ бүрэн байдлаараа сэргээгдсэнийг 
тунхагласан тунхгийг танилцууллаа.

Бид Хосанна магтаалыг өргөж Сэргээлтийг 
тэмдэглэлээ.

Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлийг маань 
төлөөлсөн, Сүмийн албан ёсны мэдээлэл, 
материал гэдгийг таниулах шинэ бэлгэ тэмдгийг 
танилцууллаа.

Одоогийн өвчний тархалтыг хяналтдаа авч, 
эмчилж, асарч буй хүмүүсийг хамгаалж, эдийн 
засгийг хүчирхэгжүүлэн, амьдралыг хэвэнд нь 
оруулахын төлөө бид дэлхий даяар мацаг барин 
залбирахад уриалсан. Уг мацаг барилт 4-р сарын 
10-ны Сайн баасан гарагт болох болно. Тэр баасан 
гараг ямар гайхалтай өдөр байх бол оо!

Дараагийн ням гараг бол Аврагчийн амилсны 
баярын ням гараг бөгөөд бид Их Эзэн Есүс 
Христийн Цагаатгал, Амилалтыг тэмдэглэнэ. 
Түүний Цагаатгалын ачаар амилуулалтын бэлгээс 
дэлхий дээр амьдарч байсан бүх хүн хүртэх болно. 

Итгэлээр үргэлжлүүл
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үед шинэ ариун сүм зарлах нь хачирхалтай 
санагдаж болох юм.

Зуу гаруй жилийн өмнө 1893 онд ерөнхийлөгч 
Вилфорд Вүдрафф Солт Лэйк ариун сүмийг 
онцгойлон адисалж байхдаа бидний одоогийн 
нөхцөл байдлыг урьдаас харсан. Та нарын зарим 
нь уг гайхалтай залбирлын хэсгийг олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээс харсан байх.

Бурханы хүчит бошиглогчийн дараах гуйлтыг 
сонсоно уу. “Таны хүмүүс энэ ариун өргөөнд 
орох боломжгүй … хавчлага дарамтад өртөж, 
зовлон бэрхшээлээр хүрээлэгдэх үед … Таны 
энэхүү ариун өргөөний зүг нүүрээ харуулан, 
Танаас аврал, тусламж болон өөрсдийнх нь төлөө 
хүчээ өгөхийг гуйхад, Та ариун оршихуйгаасаа 
нигүүлсэнгүйгээр доош харан … тэдний уйлан 
гуйхыг сонсооч хэмээн бид Танаас гуйж байна. 
Харин олон жилийн дараа Таны хүмүүсийн 
үр сад ямар нэгэн шалтгаанаар энэ газраас 
тусгаарлагдах юм бол, … мөн тэд зовлон шаналал, 
уй гашуугийнхаа гүн ёроолоос Танд хандан 
аврал, тайтгарал өгөхийг уйлан гуйхад, … Та 
тэдний гуйлтыг анхааран сонсож, тэдний хүссэн 
адислалуудыг өгөхийг бид танаас даруухнаар 
гуйж байна.”3

Ах, эгч нар аа, ариун сүмүүд хаагдсан энэ хүнд 
бэрх цагт та бүхэн гэрээгээ эрхэмлэн дээдэлснээр 
ариун сүмийн гэрээ болон хишгийн хүчээсээ 
хүртэх боломжтой. Ариун сүмүүд хаагдсан энэ 
цаг мөчийг та бүхэн үргэлжлүүлэн ариун сүмд 
орохуйц зохистой амьдрахад эсвэл зохистой 
болоход зарцуулаарай.

Гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө ариун сүмийн талаар 
яриарай. Ариун сүм дотор үйлддэг бүх зүйлийн 
төвд Есүс Христ байдаг тул та нар ариун сүмийн 
талаар хэдий чинээ их бодно, төдий чинээ Түүний 
талаар бодох болно. Хишгээр өгөгдсөн буюу өгөх 
тэрхүү хүч, мэдлэгийн талаар илүү ихийг сурч 
мэдэхийн тулд судалж, залбираарай.

Өнөөдөр бид дараах байршлуудад найман шинэ 
ариун сүм барих төлөвлөгөөг танилцуулах 
гэж байгаадаа баяртай байна: Аргентины 
Бахиа Бланка; Флоридагийн Таллахасси; Бүгд 
Найрамдах Ардчилсан Конго Улсын Лубумбаши; 

Пенсильванийн Питтсбург; Нигерийн Бенин 
Сити; Ютагийн Сиракус; Арабын Нэгдсэн Эмират 
Улсын Дубай; Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын 
Шанхай.

Энэ найман байршилд Сүмийн архитекторууд 
орон нутгийн эрх мэдэлтнүүдтэй хамтран 
ажилласнаар уг ариун сүмүүд тухайн газартайгаа 
зохицохоос гадна өнгө үзэмж нэмэх болно.

Дубайд баригдах ариун сүмийн төлөвлөгөөг 
найрсгаар тавьсан хүсэлтийн хариуд гаргасан 
гэдгийг хэлэхдээ талархалтай байна.

Шанхайд ариун сүм барих төлөвлөгөөтэй 
холбоотой нөхцөл байдал тун чухал асуудал юм. 
Хорь гаруй жилийн турш Бүгд Найрамдах Хятад 
Ард Улсын ариун сүмд орох зохистой гишүүд 
Хятадын Хонконг ариун сүмээр үйлчлүүлж ирсэн. 
Гэвч удаан төлөвлөсөн, нэн шаардлагатай их 
засварын улмаас тус ариун сүм 2019 оны 7-р сард 
хаагдсан.

Шанхай дахь энгийн бөгөөд олон зориулалт бүхий 
цуглааны газар нь хятад гишүүдэд БНХАУ-д 
өөрсдийнхөө төлөө мөн өвөг дээдсийнхээ өмнөөс 
ариун сүмийн ёслолуудад үргэлжлүүлэн оролцох 
боломжийг олгоно.4

Энэ Сүм бүх улс оронд буй гишүүддээ хуулийг 
хүндлэн дээдэлж, дагаж мөрдөж, дэмжихийг 
заадаг.5 Бид гэр бүл ба сайн эцэг эх байх мөн 
үлгэр жишээ иргэд байхын ач холбогдлыг заадаг. 
Бид Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хууль 
дүрмийг хүндэлдэг учраас Сүм шашны сургаал 
заах номлогчдыг тийш илгээдэггүй мөн цаашид 
илгээхгүй.

Гадаад иргэдийн болон хятад иргэдийн цуглаанууд 
үргэлжлүүлэн тус тусдаа зохион байгуулагдана. 
Сүмийн хууль ёсны статус өөрчлөгдөхгүй хэвээр 
үлдэнэ. Байгууламжийг ашиглах эхний үе шатанд 
зөвхөн урьдчилан цаг товлож байж орох болно. 
Шанхай дахь Их Эзэний өргөө бусад улсаас ирэх 
жуулчдын зорьж очих газар болохгүй.

Энэ найман шинэ ариун сүм үхлийн хөшигний 
хоёр талд байгаа олон хүний амьдралыг адислах 
болно. Ариун сүм бол Есүс Христийн сайн 
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мэдээний бүрэн байдлын Сэргээлтийн оргил нь 
билээ. Бурханы сайн сайхан, өгөөмөр сэтгэлээр 
Тэрээр газар бүрд байх хүүхдүүддээ ариун 
сүмийн адислалуудыг ойртуулж байна.

Сэргээлт үргэлжлэхийн хэрээр, Бурхан дэлхий 
дээрх Өөрийн хаант улсад хамаарах олон агуу 
хийгээд чухал зүйлийг цаашид илчилсээр байх 
болно гэдгийг би мэднэ.6 Тэрхүү хаант улс бол 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм билээ.

Хайрт ах, эгч нар аа, би та нарт хайртай гэдгээ 
илэрхийлье. Энэхүү түгшүүртэй, тодорхой бус цаг 
үед мөн өөрт олгогдсон эрх мэдлээр би та бүгдийг 
төлөөлөгчийн хувиар адислахыг хүсэж байна.

Би та бүгдийг амар амгалан, Их Эзэнд итгэх илүү 
их итгэлээр адисалж байна.7

Би та нарыг наманчилж, өдрөөс өдөрт Түүнтэй 
илүү адилхан болох хүслээр адисалж байна.8

Түүнчлэн бошиглогч Иосеф Смит бол Есүс 
Христийн сайн мэдээг бүрэн бүтнээр нь сэргээсэн 
бошиглогч юм гэдгийг мэдэх боломжоор би та 
нарыг адисалж байна.

Та болон таны хайртай хүмүүс өвдвөл Их Эзэний 
тааллын дагуу эдгэрэх адислалыг би үлдээж 
байна.

Ийнхүү адислахын хамт би та нарын хүн нэг 
бүрийг хайрладгаа дахин илэрхийлье. Есүс 
Христийн ариун нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐÂÀËÆ

1. Иосеф Смит—Түүх 1:17 мөн Лук 9:35-ыг үзнэ үү.
2. Иохан 10:27; Илчлэл 3:20; Мозая 26:21, 28; Сургаал ба 

Гэрээ 29:7-г үзнэ үү.
3. Wilford Woodruff, dedicatory prayer of the Salt Lake 

Temple, Apr. 6, 1893, ChurchofJesusChrist.org; тодотгол 
нэмсэн.

4. Мянга мянган жилийн турш хятад хүмүүс овог 
аймгийн түүх, ургийн бичгийг хөтөлсөөр ирсэн. 
Хятадын зан заншилд өвөг дээдэстээ хүндлэл үзүүлэх 
ёс байдаг. Үүний нэг жишээ бол Чин Мин фестиваль 
юм (清明节). Энэ жилийн Чин Мин фестиваль (清明
节) 4-р сарын 4-5-нд болохоор төлөвлөгдсөн.

5. Итгэлийн тунхаг 1:12-ыг үзнэ үү.
6. Итгэлийн тунхаг 1:9-ийг үзнэ үү.
7. Иохан 14:27-г үзнэ үү.
8. 3 Нифай 27:27-г үзнэ үү.


