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Их	Эзэний	ажил	зогсолтгүй	урагшилсаар	байна.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн хагас жил 
тутмын 190 дэх 
Ерөнхий чуулганыг 
та нартайгаа хамт 
эхлүүлж байгаа маань 
ямар их баяр	баясгалан	
бэ. Та нар орон гэртээ 
эсвэл хаа ч цугласан 
байсан та нартайгаа 

хамт бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн болон 
Сүмийн бусад удирдагчийн захиасыг сонсох би 
дуртай.

Есүс Христийн шавь нарын дэлхий даяарх агуу 
том цугларалтад холбогдох боломжийг олгодог 
технологид бид үнэхээр их талархалтай байна. 
Өнгөрсөн 4-р сарын Ерөнхий чуулганыг урьд 
урьдынхаас илүү олон хүн үзсэн бөгөөд энэ удаа ч 
бас илүү олон хүн үзнэ гэж бид найдаж байна.

Өнгөрсөн хэдэн сард дэлхий даяар тархсан цар 
тахал, дүрэлзэн ассан хээрийн түймэр, бусад 
байгалийн гамшиг дэлхийг маань орвонгоор нь 
эргүүллээ. Энэ цаг үед хайртай нэгнээ алдсан та 
нартай хамт би гашуудаж, яг одоо зовж байгаа бүх 
хүний төлөө би залбирч байна.

Энэ хооронд Их Эзэний ажил зогсолтгүй 
урагшилсаар байна. Зай барих, амны хаалт зүүх, 
Zoom хуралд оролцох зэргээр зарим зүйлийг бид 
өөрөөр хийж сурсан ба заримыг нь илүү үр дүнтэй 
хийж сурсан. Онцгой цаг үе онцгой шагналуудыг 
авчрах боломжтой.

Манай номлогчид мөн номлолын удирдагчид 
нөөц бололцоогоо ашиглаж, цаг үедээ зохицон, 
үнэхээр гайхамшигтай байсаар ирсэн. Ихэнх 

номлогч ажлаа шинэ, бүтээлч арга замаар 
хийх шаардлагатай болсон ч олон номлол урьд 
урьдынхаасаа илүү	их зааж байна гэж тайлагнаж 
байна.

Бид ариун сүмүүдийг хэсэг хугацаанд хаах 
шаардлагатай болж, зарим барилгын ажил бага 
зэрэг хойшлогдсон боловч одоо бүгд ажиллаж 
байна. Хуанлийн 2020 оны төгсгөл гэхэд бид 20 
шинэ ариун сүмийн газар хөндөх ёслолыг хийхээр 
байна.

Гэр бүлийн түүхийн ажил хэд дахин нэмэгдсэн. 
Олон шинэ гадас, тойрог зохион байгуулагдсан. 
Сүм дэлхийн 150 улсад хэрэгжүүлж буй 895 
төслөөр цар тахлын эсрэг хүмүүнлэгийн 
туслалцаа үзүүлснийг тайлагнахад таатай байна.

Сайн мэдээг гэртээ илүү их судалдаг болсноор 
гэрчлэл болон гэр бүлийн харилцаа хүчирхэгжиж 
байна. Нэгэн ээж “Бид ням гараг бүр Zoom-ээр 
хүүхдүүд, ач зээ нартайгаа уулздаг болсноос хойш 
тэдэнтэй их ойр болсон. Ирээд,	Намайг	дага	
гарын авлагаас бүгд ээлжлэн бодлоо хуваалцдаг. 
Тэдэнд юу хэрэгтэй байгааг илүү ойлгодог 
болсон учраас тэдний төлөөх залбирал маань 
өөрчлөгдсөн” гэж бичжээ.

Энэхүү онцгой цаг үеийг бид бүгдээрээ сүнслэг 
байдлаараа өсөж хөгжих боломж болгон 
ашиглаасай хэмээн би залбирч байна. Бид Есүс 
Христийг сонгож, тогтмол наманчлан, сурч, өсөж 
хөгжих эсэхээ харуулахын тулд соригдохоор энэ 
дэлхий дээр байгаа билээ. Бидний сүнс өсөж 
хөгжихийг хүсэж байдаг. Бид гэрээний зам дээр 
гуйвшгүй байснаараа үүнийг хамгийн сайн 
хийдэг.

Энэ бүх явцад бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ биднийг хайрладаг. Тэд бидний 
төлөө санаа тавьдаг! Тэд болон Тэдний ариун 
тэнгэр элч нар биднийг харж хамгаалж байгаа.1 Би 
үүнийг үнэн гэдгийг мэднэ.

Урагш тэмүүлэх нь
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ

ÅÑ¯Ñ ÕÐÈÑÒÈÉÍ ÕÎÆÌÛÍ ¯ÅÈÉÍ ÃÝÃÝÝÍÒÍ¯¯ÄÈÉÍ Ñ¯Ì
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Их Эзэний үйлчлэгчдээрээ дамжуулан бидэнд 
хүргэхийг хүссэн үгсийг та нар сонсохдоо Их 
Эзэний өгсөн амлалтыг тунгаан бодоорой хэмээн 
би уриалж байна. Тэрээр “Чөтгөрийн бүх башир 
аргыг мөн урхи мөн арга залийг нь тасчин хуваах, 
амьд бөгөөд хүчирхэг, … давчуу бөгөөд нарийн 
замаар Христийн [шавийг] удирдах, Бурханы үгэн 
дээр тулгуурлахыг хүсэх хэн	боловч	тулгуурлаж”2 
болно хэмээн тунхагласан.

Энэхүү ерөнхий чуулганы туршид тунхаглагдсан 

Бурханы үгээс та нар зууран барихыг сонгоосой	
хэмээн би залбирч байна. Та бүхэн Их Эзэний та 
нарыг гэсэн төгс хайрыг мэдрэх болтугай хэмээн 
би залбирч байна.3 Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Сургаал ба Гэрээ 84:88-ыг үзнэ үү.
2. Хиламан 3:29; онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн.
3. 2 Нифай 1:15-ыг үзнэ үү.
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Эдүгээ	бидэнд	Бурхан	Эзэнийхээ	тушаах	бүх	
зүйлийг	хийх	хүсэлтэй,	чадвартай	гэдгээ	
нотлох,	өөрсдийгөө	бэлтгэх	цаг	иржээ.

Энэхүү Ерөнхий 
чуулганд бэлтгэж байх 
үед маань оюун ухаан, 
зүрх сэтгэлд орж ирсэн 
бодол, мэдрэмжээ та 
нартай хуваалцахад 
Ариун Сүнсийг бидэнд 
туслаасай хэмээн би 
залбирч байна.

ØÀËÃÀËÒÛÍ À× 
ÕÎËÁÎÃÄÎË

Сүмийн бүрэн цагийн үйлчлэлд дуудагдахаасаа 
өмнө хорь гаруй жилийн турш би их сургуулийн 
багшаар мөн удирдах албанд ажиллаж байлаа. 
Багшийн хувьд миний үндсэн үүрэг бол 
оюутнууддаа хэрхэн өөрсдөө бие даан суралцах 
талаар олж мэдэхэд нь туслах явдал байв. Мөн 
ажлын маань амин чухал хэсэг нь шалгалтын 
материал зохиох, үнэлэн дүгнэх, оюутнуудын 
шалгалтын гүйцэтгэлд саналаа өгөх явдал байв. 
Шалгалт өгөх нь оюутнуудын сурах үйл явцын 
дуртай хэсэг биш гэдгийг та өөрийн хувийн 
туршлагаас аль хэдийн мэдэж байгаа байх.

Гэхдээ үе үе өгдөг шалгалт нь сурч мэдэхэд 
зайлшгүй хэрэгцээтэй зүйл юм. Үр дүнтэй 
шалгалт нь тодорхой сэдвийн талаарх бидний 
бодитой мэдлэгийг мэдвэл зохих зүйлтэй 
харьцуулахад тусалдаг ба энэ нь бидний сурах, 
хөгжих байдлыг үнэлэх жишгийг тогтоодог.

Үүнтэй адил, мөнх бус байдалд тохиолддог 
сорилтууд бидний мөнхийн хөгжил дэвшилд амин 
чухал хэсэг болдог юм. Гэхдээ сонирхолтой нь, 
Жишиг бүтээлүүдийн англи хэл дээрх судрын 
эх сэдэвт “шалгалт” гэсэн үг огт байдаггүй. 
Тэнгэрлэг Эцэгийн мөнхийн аз жаргалын 

Үүгээр бид тэднийг нотлох болно
(Aбрахам 3:25)

ÀÕËÀÃ× ÄÝВÈÄ À.ÁÝÄÍÀÐ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ

төлөвлөгөөний талаарх бидний сүнслэг мэдлэг, 
ойлголт мөн үүнд бүхнээ зориулах байдлыг болон 
Аврагчийн Цагаатгалын адислалуудыг эрэлхийлэх 
бидний чадавхыг зохих ёсоор харуулах янз 
бүрийн хэв маягийг дүрслэхэд “нотлох,” “шалгах,” 
“сорих” зэрэг үгсийг хэрэглэдэг.

Авралын төлөвлөгөөг бичсэн Тэрээр эртний 
болон орчин үеийн судруудад “нотлох,” “шалгах,” 
“сорих” гэсэн үгсийг ашиглан бидний мөнх 
бус амьдралын сорилтын өдрүүдийн зорилгыг 
дүрсэлжээ. “Мөн Их Эзэн, тэдний Бурхан тэдэнд 
зарлиглах бүх зүйл юуг ч гэсэн тэд хийх нь үү 
гэдгийг харахын тулд үүгээр бид тэднийг нотлох	
болно.”1

Сургаалт үгсийн зохиогч Давидын гуйлтыг бодож 
үзнэ үү.

“ЭЗЭН, намайг шалгаж, Намайг туршаач! Элэг, 
зүрхийг минь шалгаач!

Хайр энэрэл тань нүдний минь өмнө буй агаад 
Таны үнэнээр би явсан.”2.

Мөн Их Эзэн 1833 онд “Тиймийн тул, 
дайснуудаасаа бүү ай, учир нь та нар зохистойгоор 
олдож болохын тулд би та нарыг миний гэрээнд 
үлдэх нь үү үгүй юу гэдгийг бүр үхэлд бүх зүйлд 
нотлох	болно гэдгийг зүрх сэтгэлдээ тогтоосон 
билээ”3 хэмээн тунхаглажээ.

ªÍªª ¯ÅÈÉÍ ÍÎÒÎËÃÎÎ ÁÀ ÑÎÐÈËÒ

Нэг талаар 2020 он биднийг олон талаар дэлхийг 
хамарсан цар тахлаар нотолж, шалгаж, сорьж 
үзсэн жил болсноороо онцгойлон тэмдэглэгдсэн. 
Бид хувь хүн, гэр бүлүүдийн хувьд зөвхөн хүнд 
хэцүү туршлагуудаас сурч болохуйц үнэ цэнтэй 
сургамжуудыг олж аваасай хэмээн би залбирч 
байна. Түүнчлэн бид бүгдээрээ “Бурханы агуу 
ихийг” болон “тэрээр зовлонгуудыг маань 
[бидний] өсөлт хөгжлийн тулд ариулан адислах 
болно” гэсэн үнэнийг илүү бүрэн дүүрэн хүлээн 
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зөвшөөрнө гэж найдаж байна.4

Гаргасан шийдвэрүүдийг маань сорьж буй 
нөхцөл байдалтай амьдрал дээр тулгарах үед 
хоёр үндсэн зарчим биднийг удирдан чиглүүлж, 
хүчирхэгжүүлж чадна. Энэ нь: (1) бэлтгэлтэй 
байх зарчим, (2) Христэд тууштай итгэн урагш 
тэмүүлэх зарчим.

ÍÎÒËÎÕ ÁÀ ÁÝËÒÃÝÕ

Есүс Христийн шавь нарын хувьд бидэнд 
“хэрэгтэй	юм	болгоныг	бэлтгэ; мөн өргөө, бүр 
залбирлын өргөө, мацгийн өргөө, итгэлийн өргөө, 
суралцахын өргөө, алдар суугийн өргөө, дэг 
жаягийн өргөө, Бурханы өргөө байгуул”5 хэмээн 
зарлигласан байдаг.

Бидэнд бас “хэрэв та нар бэлтгэгдэх аваас, та нар 
эмээх нь үгүй.

Мөн та нар дайсны хүчнээс зугтааж, мөн толбогүй 
хийгээд буруугүй зөв шударга хүмүүс болж надад 
цугларч болохын тулд буюу”6 хэмээн амласан.

Эдгээр судар бидний амьдрал, гэр орныг 
материаллаг болон сүнслэг байдлын хувьд 
цэгцлэх, бэлтгэх төгс үндсэн тогтолцоог хангаж 
өгдөг. Мөнх бус байдлын биднийг сорьсон 
туршлагуудад бэлтгэх хүчин чармайлт маань 
“мэргэн ухаан, бие хаа өссөөр байсан агаад, 
Бурханы хийгээд хүмүүний таалалд байсан”7 мөн 
оюун ухаан, бие бялдрын мөн сүнслэг болоод 
нийгмийн бэлэн байдлын нийлмэл тэнцвэрийг 
хангаж өгсөн Аврагчийн жишээг дагах ёстой.

Хэдэн сарын өмнөх нэгэн өдрийн үдээс хойш 
Сюзан бид хоёр хүнсний нөөц болон яаралтай 
тусламжийн хангамж маань хэр байгааг бүртгэж 
тоолсон юм. Тухайн үед COVID-19-ийн халдвар 
хурдацтай тархаж байсан бөгөөд Юта дахь гэр 
маань хэд хэдэн газар хөдлөлтөд өртсөн байлаа. 
Бид гэрлэснээсээ хойш урьдчилан тооцоолоогүй 
сорилтуудад бэлтгэх талаарх бошиглолын 
зөвлөгөөг дагасаар ирсэн тул вирус тархаж, 
газар хөдлөлт болж буй энэ үед өөрсдийн бэлэн 
байдлыг “шалгах” нь цаг үеэ олсон сайн зүйл гэж 
бодсон. Эдгээр гэнэтийн шалгалтад бид ямар дүн 
авахаа олж мэдэхийг хүссэн юм.

Бид их чухал зүйл мэдэж авсан. Бидний бэлтгэл 
ажил олон зүйлд зөв явагдаж байсан. Гэсэн хэдий 
ч, цаг тухайд нь тодорхой хэрэгцээг хангаж, 

шийдвэрлэж чадаагүйн улмаас сайжруулах 
шаардлагатай зүйл зарим хэсэгт гарч байв.

Бид бас маш их инээж хөхөрсөн. Жишээлбэл, бид 
далд буй шүүгээнээс хэдэн арван жилийн турш 
нөөцөлж хадгалсан хүнсний зүйлсийг олсон. 
Шулуухан хэлэхэд, бид дэлхий дахиныг хамарсан 
өөр нэгэн айдсыг ил гаргахаас эмээж, зарим савыг 
онгойлгож шалгахаас ч айж байлаа! Гэхдээ бид 
хугацаа нь дууссан хоол хүнсийг зохих ёсоор нь 
устгаж, дэлхийн эрүүл мэндэд учрах эрсдэлийг 
үгүй хийсэн гэдгийг мэдээд та нарын санаа амрах 
байх.

Сүмийн зарим гишүүн яаралтай тусламжийн 
төлөвлөгөө, хангамж, хүнсний нөөц, 72 цагийн 
иж бүрдэл цаашид чухал биш гэж үздэг. Учир 
нь, Ах нар эдгээр болон эдгээртэй холбоотой 
сэдвүүдийн талаар саяхны Ерөнхий чуулган дээр 
өргөн цар хүрээтэй яриагүй. Гэхдээ бэлтгэлтэй 
бай хэмээн давтан хэлж байсан зөвлөмжийг 
Сүмийн удирдагчид олон арван жилийн турш 
тунхагласаар ирсэн. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам, 
бошиглолын зөвлөгөөг тууштай өгч байсан явдал 
нь хөдөлшгүй тодорхой байдалд хүргэж, ганц удаа 
хэлснээс илүү далайцтай сэрэмжлүүлгийг өгдөг.

Хүнд хэцүү цаг үеүд цаг зуурын бэлэн байдлын 
хангалтгүй байдлыг илчилдэгтэй адил сүнслэг 
хайхрамжгүй байдал болон өөртөө сэтгэл ханасан 
байдал хүнд хэцүү сорилтын үед хамгийн их 
хор хөнөөлтэй нөлөө үзүүлдэг. Жишээлбэл, бид 
бэлтгэлээ хойшлуулснаар амжилтад хүрдэггүй 
болохыг нотолдог арван онгон охины талаарх 
сургаалт үлгэрээс суралцдаг. Таван мунхаг 
онгон охин сүйт залууг ирэх өдөр тэднээс авсан 
шалгалтад хэрхэн зохих ёсоор бэлтгэж чадаагүйг 
эргэн санаарай.

Мунхгууд нь дэнлүүгээ авахдаа тосыг нь 
авсангүй.

Харин ухаалгууд нь савтай тосыг дэнлүүтэй нь 
хамт авчээ.

Гэтэл шөнө дөлөөр хашхирах дуун гарч “Хараач, 
хүргэн байна. Түүнийг угтаж авцгаа” гэлээ.

Нөгөө охид бүгдээрээ босож, дэнлүүгээ бэлдэв.

Мунхгууд нь ухаалаг охидод “Бидэнд тосноосоо 
өгөөч. Бидний дэнлүү бөхөх нь” гэсэнд

ухаалгууд нь “Бидэнд ч, та нарт ч огт 
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хүрэлцэхгүй. Оронд нь худалдаачин руу очиж, тос 
худалдаж ав” гэжээ.

Тэднийг худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн 
ирээд, бэлэн болсон хүмүүс хүргэний хамт 
хуримын найрт оров. Тэгээд хаалгаа хаажээ.

Дараа нь бусад охин ирж “Эзэн, эзэн, бидэнд 
онгойлгож өгөөч”8 гэхэд

харин Тэр хариуд нь “Үнэнээр би та нарт хэлье. 
Би та нарыг танихгүй гэв.”9

Адаглаад энэ шалгалтад таван мунхаг онгон 
охин өөрсдийгөө зөвхөн сонсогч болохоос үгийг 
хэрэгжүүлэгч биш гэдгээ батлав.10

Миний нэг найз хуулийн сургуульд сурч 
байхдаа хичээнгүй, шаргуу оюутан байсан. Нэг 
улирлын туршид Сэм өдөр бүр хичээл бүрийнхээ 
тэмдэглэлийг эргэн харж, нэгтгэн дүгнэж, 
тэмдэглэлээсээ давтан суралцахад цаг хугацаа 
зарцуулж байв. Тэрээр долоо хоног бүрийн мөн 
сар бүрийн эцэст бүх хичээлээ ижил хэв маягаар 
давтдаг байсан. Энэ хандлага нь түүнд хуулийн 
талаар зүгээр цээжлэх бус харин сурч эзэмших 
боломжийг олгосон юм. Улирлын эцсийн шалгалт 
ойртоход Сэм бэлтгэлтэй байсан. Чухамдаа 
улирлын эцсийн шалгалтын үе бол түүний хувьд 
хууль эрх зүйг судалж байх үеийн хамгийн 
ачаалал багатай хэсэг гэдгийг тэр олж мэдсэн 
юм. Үр дүнтэй, цаг тухайд нь бэлтгэх явдал бол 
амжилттай үр дүнд хүрэхийн эхлэл болдог.

Сэмийн хууль эрх зүйн боловсролд хандах 
хандлага Их Эзэний өсөлт, хөгжлийн үндсэн хэв 
маягийн нэгийг тодотгож өгдөг. “Их Эзэн Бурхан 
хэлэв: би хүмүүний үрст шат шатаар, дүрэм 
дүрмээр, энд бяцхан мөн тэнд бяцханыг өгөх 
болно; мөн миний дүрмүүдийг анхааран сонсох, 
мөн миний зааварт чих тавих тэд адислагдсан 
болой, учир нь тэд мэргэн ухаанд суралцах болно; 
хүлээн авах түүнд би илүүг өгөх болно.”11

Би хүн нэг бүрийг “[өөрсдийн] зам мөрийг 
хянагтун”12 мөн “итгэлд байгаа эсэхээ [өөрсдөө] 
шалга; [мөн] [өөрөө] өөрсдийгөө нотол.” хэмээн 
урьж байна.13 Сүүлийн хэдэн сар амьдралын 
хэв маягт гарсан өөрчлөлт, хязгаарлалтын явцад 
бид юу сурч мэдсэн бэ? Бид амьдралдаа сүнслэг 
болон бие бялдар, нийгэм, сэтгэл хөдлөл, оюун 
санааны хувьд юугаа сайжруулах хэрэгтэй вэ? 
Эдүгээ бидэнд Бурхан Эзэнийхээ тушаах бүх 

зүйлийг хийх хүсэлтэй, чадвартай гэдгээ нотолж, 
өөрсдийгөө бэлтгэх цаг иржээ.

ÍÎÒËÎÕ ÁÀ ÓÐÀÃØ ÒÝÌ¯¯ËÝÕ

Нэг удаа би ослоор амиа алдсан залуу номлогчийн 
оршуулгад оролцсон юм. Номлогчийн аав энэ 
оршуулах ёслолд үг хэлэхдээ хайртай үрээсээ 
гэнэтийн байдлаар мөнх бусаар салсан сэтгэлийн 
шаналлаа дүрсэлсэн. Тэрээр ийм үйл явдал болсон 
шалтгаан, цаг хугацааг ойлгохгүй байгаагаа шууд 
хэлж билээ. Гэхдээ энэ сайн хүн үр хүүхдийнх 
нь нас барах болсон шалтгаан, цаг хугацааг 
Бурхан мэддэг гэдгийг мэдэж байсан бөгөөд энэ 
нь түүнд хангалттай байсан хэмээн мэдэгдсэнийг 
би үргэлж санах болно. Тэрээр цугласан хүмүүст 
хандан, өөрөө болон гэр бүлийнхэн нь хэчнээн их 
гашуудаж, харамсаж байгаа ч энэ нь зүгээр байх 
болно мөн тэдний гэрчлэл гуйвшгүй, тууштай 
хэвээр байх болно гэж хэлж билээ. Тэрээр “Есүс 
Христийн сайн мэдээнд манай гэр бүл бүгд бүрэн 
тууштай байгаа гэдгийг та бүхнийг мэдээсэй гэж 
би хүсэж байна. Бид бүгдээрээ бүрэн тууштай 
байгаа” гэж мэдэгдсэнээр үгээ төгсгөсөн юм.

Хайртай дотнын хүнээ алдсанаар сэтгэл санааны 
хувьд зүрх шимшрэм, хүнд хэцүү байсан ч 
энэхүү зоригтой гэр бүлийн гишүүд өөрсдөдөө 
тохиолдсон зовлонгоор дамжуулан мөнхийн ач 
холбогдолтой зүйлүүдийн талаар сургамж авахад 
сүнслэг байдлын хувьд бэлэн гэдгээ нотолсон.14

Итгэлтэй байх нь мунхаглал эсвэл хэт улайран 
шүтэх явдал биш. Харин энэ нь Есүс Христэд 
Аврагчийнх нь хувьд болон Түүний нэрэнд 
мөн Түүний амлалтуудад итгэж, найдахыг 
хэлнэ. Бид “найдварын төгс гэрэлтэйгээр, мөн 
Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг 
агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш 
тэмүүлснээр”15 бидний мөнх бус амьдралын 
хязгаарлагдмал чадавхаас хамаагүй өргөн хүрээг 
хамардаг мөнхийн төлөвлөгөө болон алсын 
хараагаар адислагддаг. Ингэснээр бид “хамтдаа 
цуглаж, мөн ариун газрууд дээр зогсож,”16 
түүнчлэн “Их Эзэний өдөр ирэх хүртэл шилжин 
нүүлгэгдэхгүй”17 байх боломжтой болно.

Намайг Айдахо дахь Бригам Янгийн Их 
Сургуулийн ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байхад 
1998 оны 12-р сард ахлагч Жэффри Р.Холланд 
оюутны хотхонд ирж, долоо хоног тутам болдог 
галын дэргэдэх ярилцлага дээр үг хэлж билээ. 
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Ахлагч Холландыг үгээ хэлэхээс өмнө хэсэг 
оюутныг түүнтэй уулзахыг Сюзан бид хоёр 
урьсан юм. Хамт байх хугацаа маань дуусах 
дөхөж байхад би ахлагч Холландаас “Хэрэв та 
эдгээр оюутанд ганц л зүйл хэлье гэвэл, юу гэж 
хэлэх байсан бэ?” гэж асуусан.

Тэрээр ийн хариулсан юм.

Тэрээр “Бид эсрэг туйлуудын хоорондох зай улам 
илүү холдож байгааг байнга харж байна. Хожмын 
үеийн гэгээнтнүүд биднээс дундыг баримтлах 
гэсэн сонголт авагдах болно. Дунд нь байна гэдэг 
боломжгүй байх болно.

Хэрэв та голын урсгалд хөвж байгаа бол голын 
урсгал таныг хаа нэг газар луу аваачих болно. Та 
зүгээр л голын урсгал хаашаа аваачна, тэр зүг рүү 
явна. Голдрил даган, урсгалд туугдан, нийтээр 
дагадаг үзэл баримтлалд хөтлөгдөн явж болохгүй.

Сонголтыг заавал хийх ёстой болно. Сонгохгүй 
байх нь ч гэсэн сонголт юм. Одооноос сонгож 
сур” гэж хариулсан.

Өсөн нэмэгдэж буй туйлшралын талаар ахлагч 
Холландын хэлсэн үг түүний миний асуултад 
хариулснаас хойших энэ 22 жилийн хугацаанд 
тохиосон нийгмийн чиг хандлага, үйл явдлуудаар 
батлагдсан юм. Ахлагч Холланд Их Эзэний 
болон дэлхийн замуудын хоорондох зааг ялгаа 
улам бүр холдохыг урьдчилан хэлээд, бид нэг 
хөлөө дэлхийд, нөгөө хөлөө сэргээгдсэн Сүмд 
тавиад санаа амар зогсох өдрүүд хурдан алга 
болж байгааг анхааруулсан. Их Эзэний энэ 
үйлчлэгч залуу хүмүүсийг Аврагчийн үнэнч шавь 
нар болохыг сонгож, бэлтгэж, эцэст нь тэрхүү 
зорилгодоо хүрэхийг уриалж байв. Тэрээр тэдэнд 
өөрсдийн амьдралын туршлагыг нотолж, шалгаж, 
туршиж үзэх замаар өөрсдийгөө бэлтгэж, урагш 
тэмүүлэхэд нь тусалж байсан.

ÀÌËÀËÒ ÁÀ ÃÝÐ×ËÝË

Өөрсдийгөө нотлон харуулах үйл явц Тэнгэрлэг 
Эцэгийн аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний үндсэн 
хэсэг юм. Бид өөрсдийгөө бэлтгэж, Аврагчид 
итгэн, урагш тэмүүлснээр мөнх бус байдлын 
дараах эцсийн шүүлтэд бүгдээрээ ижил үнэлгээ 
авч чадна хэмээн би амлаж байна. “Сайн байна, 
итгэмжит сайн зарц минь! Чи цөөн юманд 
итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. 
Эзнийхээ баяр баясгаланд ор.”18

Мөнхийн Эцэг Бурхан бол бидний Эцэг гэдгийг 
би гэрчилж байна. Есүс Христ бол Түүний Төрсөн 
Ганц мөн Амьд Хүү, бидний Аврагч, Гэтэлгэгч 
юм. Би эдгээр үнэнийг Их Эзэн Есүс Христийн 
ариун нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Абрахам 3:25; тодруулга нэмэгдсэн.
2. Дуулал 26:2–3; тодруулга нэмэгдсэн.
3. Сургаал ба Гэрээ 98:14; тодруулга нэмэгдсэн.
4. 2•Нифай 2:2.
5. Сургаал ба Гэрээ 88:119; тодруулга нэмэгдсэн.
6. Сургаал ба Гэрээ 38:30–31.
7. Лук 2:52.
8. Матай 25:3–4, 6-11.
9. Иосеф Смитийн Орчуулга, Матай 25:12 (Матай 25:12, 

зүүлт тайлбар•a).
10. Иаков 1:22–25-ыг үзнэ үү.
11. 2•Нифай 28:30.
12. Хаггаи 1:5, 7.
13. 2•Коринт 13:5.
14. Сургаал ба Гэрээ 105:6-г үзнэ үү.
15. 2 Нифай 31:20.
16. Сургаал ба Гэрээ 101:22.
17. Сургаал ба Гэрээ 87:8.
18. Maтай 25:21.
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Гагцхүү	Түүний	тэнгэрлэг	тусламжтайгаар	
бид	бүхэн	Түүнтэй	адил	болох	замд	урагшилж	
чаддаг.

Есүс Христийн 
амьдрал, тохинууллыг 
сайтар дагадаг байсан 
ч Аврагчийн “бүр 
миний адил”1 бай гэсэн 
сануулга сүрдмээр, 
бүр боломжгүй мэт 
санагдаж болох юм. 
Магадгүй та нар над 
шиг байдаг болов 
уу? Өөрийн алдаа, 
дутагдлыг маш 

сайн мэддэг учир өсөж дээшилдэг ч үгүй, илүү 
болохыг ч шаарддаггүй тийм замыг дагах нь 
ямар ч хүндрэл бэрхшээлгүй, тухтай санагддаг 
байж магадгүй. “Ийм сургаал хэтэрхий бодит 
биш, жинхэнэ амьдралд таарахгүй” гэж бид 
өөрсдийгөө зөвтгөсөөр, амархан замыг сонгодог. 
Тэгээд бид өөрчлөгдөх хэрэгтэй байгаа шигээ 
өөрчлөгддөггүй.

Гэтэл “бүр [Түүний] адил” болно гэдэг нь 
одоогийн мөнх бус амьдралын үед ч гэсэн зүгээр 
нэг зүйрлэн хэлж байгаа зүйл биш байвал яах 
вэ? Энэ нь одоогийн амьдралын явцад ямар нэг 
хэмжээгээр хүрч болох зүйл төдийгүй, Түүн дээр 
дахин очиход зайлшгүй чухал нөхцөл байвал 
яах вэ? Аврагчийн “бүр миний адил” гэдэг үгс 
яг л илэрхийлж байгаа шигээ утгатай байвал яах 
вэ? Тэгвэл яах вэ? Бид өөрсдийн мөн чанарыг 
өөрчлөхийн тулд Түүний гайхамшигт хүч чадлыг 
өөрсдийн амьдралд урихын төлөө хэр хэмжээний 
хичээл зүтгэл гаргахад бэлэн байх бол?

Ахлагч Нийл А.Максвэлл “Бид Есүсээс Өөр шиг 
нь болох зарлиг хүлээж авсан гэдгээ тунгаан бодох 
үедээ өөрсдийн байгаа байдлыг ёс бус гэхээргүй 
боловч Түүний ажил хэргийн төлөө гаргах зүтгэл 
маань үнэхээр сул, урам зориггүй байгааг анзаарч 
хардаг. Түүний ажил хэрэг үнэндээ бидний ч ажил 

хэрэг билээ. Бид Түүнийг хэчнээн магтсан ч үлгэр 
жишээг нь дагахдаа маруухан байна”2 гэж заасан. 
Чарльз М.Шэлдон гэдэг залуухан тохинуулагч 
үүнтэй төстэй санааг ийн илэрхийлжээ. 
“Христийн шүтлэг маань амар тайван, ая тухтай 
байхад дуртай болохоор загалмай шиг хүнд хэцүү 
зүйлийг өргөх дургүй.”3

Үнэндээ, Есүс Христ Өөрийн Эцэг шиг болсны 
адилаар4 бид бүгдийг бас Түүн шиг болохыг 
тушаасан. Бид өсөж хөгжих тусам улам 
боловсорч, төгөлдөржиж, улмаар бүрэн гүйцэд 
болж хөгждөг .5 Энэ сургаал аль нэгэн шашны 
урсгалаас гарсан зүйл бус харин Эзэнээс Өөрөөс 
нь ирдэг. Бид ийм үзэл бодолтой амьдарч, хэлэх 
үгсээ цэгнэж мөн дотно хүмүүстэйгээ харилцаагаа 
сайжруулбал зохино. Харилцаанд үүссэн ан цав, 
нийгмийн тарж бутарсан байдлыг сэргээхэд Энх 
Амгалангийн Ханхүүг6 даган дуурайх нь бидний 
хувьд цорын ганц арга зам билээ.

Есүс Христийн зан чанаруудыг эзэмшсэнээр 
Түүнтэй адил болох замаа хэрхэн бодолтой, 
шийдэмгий, хүсэлтэйгээр эхлэх талаар бүгдээрээ 
бодож үзэцгээе.

ØÈÉÄВÝÐ ÃÀÐÃÀ ÌªÍ ¯¯ÐÝÃ Õ¯ËÝÝ

Хэдэн жилийн өмнө, эхнэр бид хоёр Япон улсын 
хамгийн өндөр уул болох Фүжи уул руу авирах 
замынхаа эхэнд зогсож байв. Өгсөж эхлэх үед 

Түүнтэй адил болох нь
ÄÀËÛÍ ÀÕËÀÃ× 

ÑКÎÒÒ Ä.ВÀÉÒÈÍÃ

[ALT: Фүжи уул]
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орой нь нэлээн хол харагдаж, хүрч чадах болов уу 
гэж бодогдож байлаа.

Цаашлах тусам ядарч, булчин хөндүүрлэж, 
өндрийн нөлөө ч нөлөөлж эхлэв. Бидний хувьд 
дотроо зөвхөн дараагийн алхамдаа төвлөрөх нь 
л чухал болсон. Бид өөрсдөдөө “Орой дээр гарах 
хүртэл хол байгаа ч дараагийн алхмаа хийж 
чадна” гэж хэлж байлаа. Хэсэг хугацааны дараа 
энэ хүнд хэцүү даалгавар алхам алхмаар хэрэгжих 
боломжтой болсон юм.

Есүс Христтэй адил болох замын анхны алхам 
ийм хүсэлтэй байхаас эхэлнэ. Түүнтэй адил 
болох сануулгыг ойлгох нь сайн зүйл боловч энэ 
ойлголтоо эгэл хүнээ7 алхам алхмаар өөрчлөх 
хүсэл тэмүүлэлтэйгээ нэгтгэх хэрэгтэй. Ийм 
хүсэлтэй болохын тулд бид Түүний хэн бэ гэдгийг 
мэдэх ёстой. Бид Христийн зан чанаруудыг 
тодорхой хэмжээгээр мэддэг байх ёстой8 бөгөөд 
судар, шүтлэг бишрэлийн цуглаан болон өөр 
ариун газруудаас энэ зан чанаруудыг эрэлхийлэх 
ёстой. Бид Түүний тухай илүү ихийг мэдэж 
эхэлмэгц бусдаас Түүний зан чанаруудыг олж 
харах болно. Энэ нь биднийг аян замд маань 
урамшуулна. Учир нь бусад хүн Түүний зан 
чанарыг ямар нэг хэмжээгээр олж авч чадаж 
байхад бид ч бас олж авч чадна.

Хэрвээ бид өөрсдөдөө шударга хандах юм бол 
бидний дотор орших Христийн Гэрэл9 бидэнд 
Христийн мөн чанар биднийхээс ямар хол 
болохыг шивнэх болно.10 Хэрвээ бид Түүнтэй адил 
болох замдаа дэвшинэ гэвэл ийм үнэн шударга 
хандлага зайлшгүй хэрэгтэй. Үнэн шударга 
хандлага бол үнэхээр Түүний зан чанаруудын нэг 
мөн.

[ALT: Циркийн нөлөөтэй толь]

Зоригтой хүмүүс Есүс Христийн ямар зан чанар 
өөрт нь дутагдаж байгааг гэр бүлийн дотнын 
гишүүн, хань ижил, найз нөхрөөсөө эсвэл сүнслэг 
удирдагчаасаа асууж болно. Тэгээд хатуу хариулт 
сонсоход бэлэн бай! Заримдаа бид өөрсдийгөө 
харахдаа циркийн нөлөөтэй толиор бодит 
байдлаас илүү тарган эсвэл илүү туранхай болгож 
хардаг.

Итгэлтэй найз нөхөд эсвэл гэр бүлийнхэн маань 
бидэнд өөрсдийгөө илүү зөвөөр харахад тусалж 
чадах ч заримдаа хайрласандаа мөн туслахыг 
хичээсэндээ буруу харж байж бас болно. Иймээс 
биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэгээсээ бидэнд 
юу хэрэгтэйг, хичээл зүтгэлээ юунд чиглүүлэхийг 
асууж лавлах нь зайлшгүй чухал. Тэрээр биднийг 
төгс хардаг бөгөөд хайрлах сэтгэлээр бидэнд сул 
дорой байдлыг маань харуулах болно.11 Цөөн 
хэдийг дурдахад, магадгүй танд илүү их тэвчээр, 
даруу байдал, энэрэл, хайр, найдвар, хичээл зүтгэл 
эсвэл дуулгавартай байдал хэрэгтэй байж болох 
юм.12

Саяхан Сүмийн нэгэн хайраар дүүрэн удирдагч 
надад тодорхой нэг зан чанараа илүү их хөгжүүлэх 
хэрэгтэй байгааг шулуухан хэлж билээ. Ингэснээр 
надад сүнслэг байдлаараа өсөх боломж олдсон. 
Тэрээр үүнийгээ огт тойруулалгүй ойлгуулсан. 
Орой нь би эхнэртээ юу болсон тухай хэлэв. Тэр 
түүний хэлсэнтэй санал нэг байсан ч зөөллөх гэж 
хичээж байлаа. Энэхүү зөвлөгөө хайрт Тэнгэрлэг 
Эцэгээс ирсэн гэдгийг Ариун Сүнс надад баталсан 
юм.

Миний	сайн	мэдээг	номло	удирдамжийн 6-р бүлэг 
дэх Христийн зан чанар гэдэг үйл ажиллагааг13 
дагаж хийх нь мөн тус болж болох юм.

Та өөрийгөө үнэн шударгаар харж, уул өөд авирах 
шийдвэр гаргасан л бол наманчлах хэрэгтэй 
болно. Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Бид 
наманчлахыг сонгохдоо өөрчлөгдөхийг сонгож 
байна гэсэн үг! Бид өөрсдийгөө хамгийн сайн 
хувилбараар өөрчлөх боломжийг Аврагчид 
олгодог. Бид сүнслэг байдлын хувьд өсөж хөгжин, 
баяр баясгаланг хүлээн авах буюу Түүнд байдаг 
гэтэлгэлийн баяр баяслыг мэдрэх сонголтыг 
хийдэг. Бид наманчлахыг сонгохдоо Есүс 
Христтэй илүү адил болохыг сонгодог”14 гэж 
хайраар заасан.

Есүс Христ шиг болох нь биднээс зүрх сэтгэл, 
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оюун ухаанаа төдийгүй бүр мөн чанараа 
өөрчлөхийг шаардана. Энэ нь зөвхөн Есүс 
Христийн авралын ач ивээлээр л боломжтой 
болдог.15

ÒÎÄÎÐÕÎÉË ÌªÍ ¯ÉËÄ

Одоо та өөрчлөгдөх мөн наманчлах шийдвэрээ 
гаргачихлаа бас залбирлаар, үнэн шударгаар 
тунгаан өөрийгөө харснаар, магадгүй бусадтай 
зөвлөлдсөнөөр удирдамж эрэлхийллээ. Одоо 
та анхаарлаа төвлөрүүлж болох аль нэгэн зан 
чанарыг сонгох хэрэгтэй. Та үр дүнтэй хичээж 
зүтгэх үүрэг хүлээх хэрэгтэй болно. Ийм зан 
чанар амархан, гэнэт ирэхгүй боловч зүтгэх явцад 
Түүний ач ивээлээр дамжин аажмаар ирнэ.

Христийн зан чанарууд бол биднийг болон эргэн 
тойронд маань байгаа хүмүүсийг адислахын төлөө 
хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд өгдөг бэлгүүд 
юм. Иймээс эдгээр зан чанарыг эзэмшихээр 
хичээл зүтгэл гаргах явцдаа Түүний тэнгэрлэг 
тусламжийг авахын тулд чин сэтгэлээсээ залбирах 
шаардлагатай. Хэрэв бид бусдад илүү сайн 
үйлчлэхийн тулд эдгээр бэлгийг эрэлхийлбэл 
Тэрээр бидний хичээл зүтгэлийг адислах болно. 
Аминч зорилгын төлөө Бурханы бэлгийг хайх нь 
урам хугарал, сэтгэл дундуур байдлаар дуусна.

Хэрэгтэй байгаа нэг зан чанар дээр анхаарлаа 
төвлөрүүлсний дараа тэрхүү зан чанарыг эзэмшиж 
эхлэхэд өөр зарим зан чанар нэгэн зэрэг нэмэгдэж 
эхэлж болох юм. Энэрэл дээр анхаарлаа гүн 
гүнзгий төвлөрүүлж байгаа хүнд хайр, даруу 
байдал нэмэгдэхгүй гэж үү? Дуулгавартай байхад 
төвлөрч байгаа хүн илүү их хичээнгүй байдал, 
найдварыг олохгүй гэж үү? Аль нэгэн зан чанарыг 
нэмэгдүүлэх хичээл зүтгэл тань боомтын зогсоол 
дээрх бүх усан онгоцыг дээшлүүлдэг ус нь болдог.

ÁÈ×ÈÆ ÀВ ÌªÍ ÀВ× ¯ËÄ

Түүнтэй адил болохыг чармайхдаа ямар туршлага 
олж авч, юу сурч байгаагаа бичиж авах нь миний 
хувьд лав чухал байдаг. Түүний зан чанаруудын 
нэг дээр илүү төвлөрч судлах юм бол судрууд 
надад шинээр нээгдэх шиг болдог. Тэрхүү 
зан чанарын жишээнүүд Түүний заасан зүйл, 
тохинуулал болон Түүний шавь нараас харагддаг 
юм. Миний нүд ч гэсэн тэрхүү зан чанарыг 
бусдаас олж харж, танихад илүү анхаардаг. 
Сүмийн дотор ч бас гадуур ч Христийн зан 

чанарыг үзүүлдэг олон сайхан хүнийг би олж 
харж байсан. Эдгээр нь Түүний хайраар дүүрэн 
ач ивээлээр дамжуулан жирийн хүмүүст ийм зан 
чанар харагдаж болдгийн агуу жишээ юм.

Та бодитой өсөж хөгжихийн тулд тасралтгүй 
зүтгэх хэрэгтэй болно. Ууланд авирахын 
тулд өмнө нь бэлдэх мөн авирах үедээ тэсвэр 
хатуужил, хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй байдаг 
шиг амьдралын энэхүү аян хичээл зүтгэл, золиос 
гаргахыг мөн адил шаардах болно. Христийн үнэн 
шашинтан байх гэдэг нь өөрсдийн Эзэнтэй адил 
болохыг хичээнэ гэсэн үг. Энэ нь биднээс байнга 
хамгийн сайнаараа хичээхийг шаарддаг.16

Одоо би нэг зүйлийг анхааруулж хэлмээр байна. 
Түүнтэй адил бол гэсэн тушаал бол таныг 
гэм буруутай, зохисгүй эсвэл хайрлагдаагүй 
мэт санагдуулах ёстой зүйл биш. Мөнх бус 
байдлын туршлага маань өсөж хөгжих, оролдох, 
бүтэлгүйтэх, тэгээд амжилт олох үйл явц юм. 
Эхнэр бид хоёр нүдээ аниад, өөрсдийгөө уулын 
орой дээр илбэдүүлээд гаргачих юмсан гэж 
хэчнээн их хүссэн ч амьдрал тийм байдаггүй.

Та сайн хүн, та хайрлагддаг, гэхдээ энэ нь та 
бүрэн боловсорсон гэсэн үг биш. Энэ амьдралд 
ч, дараагийн амьдралд ч хийх ажил их байна. 
Гагцхүү Түүний тэнгэрлэг тусламжтайгаар л бид 
бүхэн Түүнтэй адил болох замд урагшилж чаддаг.

“Бүх зүйл үймээнд бай[ж] … мөн хүмүүний 
зүрх сэтгэл мохож [магадгүй]”17 байгаа энэ үед 
өгөх ганц хариу, хийх ганц эмчилгээ бол бүх хүн 
төрөлхтний Аврагч,18 Гэтэлгэгч,19 Ертөнцийн 
Гэрэлтэй20 адил болохыг хичээх мөн “Зам бол 
Би”21 хэмээн тунхагласан Тэр хүнийг эрэлхийлэх 
явдал мөн.

 
[ALT: Гэтэлгэгч:]
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Түүний тэнгэрлэг тусламж, хүч чадлаар Түүнтэй 
адил болох нь алхам алхмаар хийгдэх боломжтой	
гэдгийг би мэднэ. Тийм бус аваас Тэрээр бидэнд 
ийм зарлигийг өгөхгүй байх байсан юм.22 Би та 
нарын олонхоос Түүний зан чанаруудыг олж 
хардаг учраас үүнийг мэдэж байгаа юм. Би 
эдгээрийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, 
амен. 
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Ариун	Сүнсний	хүчээр	Есүс	Христ	бидэнд	
өөрсдийгөө	мөн	бусдыг	Өөр	шиг	нь	харах	
чадварыг	өгнө.

ÁÓÐÕÀÍÛ ÌÓÒÐÛÃ 
ÕÀÐÀÕ

Би Хуучин Гэрээний 
бошиглогч Елишад 
үйлчилдэг байсан 
нэгэн залуугийн тухай 
түүхэнд дуртай. Нэг 
өглөө тэр залуу сэрээд, 
гадагш гарахад асар 
олон цэрэг тэднийг 
устгах санаатай хотыг 
нь бүслээд байв. Тэр 
Елиша руу гүйж очоод, 

“А-яа, эзэн минь! Бид яах билээ?” гэв.

Елиша “Бүү айгтун. Учир нь бидэнтэй хамт 
байгчид нь тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон 
юм” гэж хариулдаг.

Залууд тайвширч уужрахаас илүү алсын хараа 
хэрэгтэй гэдгийг Елиша мэдэж байв. “Тэгээд 
Елиша залбиран —Өө, ЭЗЭН, түүнд харуулахын 
тулд нүдийг нь нээгээч гэж хэлжээ. ЭЗЭН зарцын 
нүдийг нээж, тэр харав. Харагтун, Елишагийн 
бүхий л эргэн тойрон дахь уул нь галан морьд, 
тэргээр дүүрсэн байв.”1

Танд тэр зарцтай адил таны амьдралд Бурхан 
хэрхэн ажиллаж байгааг харахад амаргүй үе 
тулгарч болох ба танд бүслэлтэд орсон мэт 
санагдах үе буюу мөнх бус байдлын сорилтууд 
таныг өвдөг дээр тань сөхрүүлэх үе гарч мэднэ. 
Түр азнаад, Бурханд болон Түүний цагт итгээрэй, 
яагаад гэвэл та Түүний зүрхэнд бүх зүрх 
сэтгэлээрээ итгэж болно. Гэвч энэ түүхээс бас 
нэг сургамж авч болно. Хайрт ах, эгч нар аа, та 
бүхэн ч гэсэн ердийн үед олж хардаггүй зүйлсийг 
харахын тулд Их Эзэнд хандан, нүдийг тань нээж 
өгөхийг хүсэн залбирч болно.

Бурхан биднийг хардаг шиг өөрсдийгөө харах

Бидний тодорхой гэгч харвал зохих хамгаас чухал 
зүйлс нь Бурханы хэн болохыг мөн өөрсдийгөө 
үнэхээр хэн гэдгийг, тухайлбал тэнгэрлэг эцэг, 
эхийн “тэнгэрлэг мөн чанартай, мөнхийн хувь 
заяатай” охид, хөвгүүд гэдгээ харах явдал байж 
мэднэ.2 Бурханаас эдгээр үнэнийг өөрт чинь 
илчлэхийг мөн Тэрээр өөрийн чинь талаар ямар 
бодолтой байгааг асуу. Өөрийнхөө жинхэнэ мөн 
чанар, зорилгыг төдийгүй сэтгэл зүрхнийхээ 
нууцыг илүү сайн ойлгож авахад тэрхүү ойлголт 
таны амьдралын бүхий л зүйлд илүү их нөлөөлөх 
болно.

ÁÓÑÄÛÃ ÕÀÐÀÕ

Бурхан биднийг яаж хардгийг ойлгох нь бусдыг 
Түүн шиг хардаг болох замыг бэлтгэхэд бидэнд 
тусалдаг. Хэвлэлийн тоймч Дэвид Брүкс “Манай 
нийгэм дэх хамгийн ноцтой асуудлууд хүмүүс 
өөрсдийг нь харахгүй, мэдэхгүй байна гэсэн 
мэдрэмжээс үүсдэг. … Энд бид бүгдэд илүү сайн 
хөгжүүлэх ёстой нэг онцлог…чанар байгаа нь бие 
биенээ илүү нэвт харж мөн өөрсдийгөө илүү гүн 
харуулах чанар юм”3 гэжээ.

Есүс Христ хүмүүсийг гүн рүү нь хардаг. Тэрээр 
хувь хүмүүсийг болон тэдний хэрэгцээг мөн 
тэдний хэн болж чадахыг хардаг. Бусад хүн 
загасчид, нүгэлтэн эсвэл татвар хураагчид гэж 
харсан байхад Есүс дагалдагчид гэж харсан мөн 
бусад хүн чөтгөр шүглэсэн хүнийг харсан байхад 
Есүс гаднах зовлонгоос нь цааш давж харан, 
түүнийг хүлээн авч эдгээсэн байдаг.4

Бид завгүй энэ амьдралдаа ч гэсэн Есүсийн үлгэр 
жишээг даган, хувь хүмүүсийг харахдаа тэдний 
хэрэгцээ, итгэл, тэмцлийг болон хэн болж чадахыг 
нь харж болно.5

Ердийн үед олж харахгүй байж болох зүйлсийг 
харж чадахаар нүдийг минь нээж өгөхийг гуйн 
би Их Эзэнд хандан залбирахдаа өөртөө ихэвчлэн 

Харах нүд

ÌÈØÝËË Ä.КÐÝÉÃ
ЗÀËÓÓ ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªВËªÕ
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“Би хийхээ болих ёстой юу хийгээд байна вэ?”, 
“Би хийж эхлэх ёстой юуг хийхгүй байна вэ?” 
гэх хоёр асуултыг тавьдаг ба ирэх өдөөлтүүдэд 
анхаарлаа хандуулдаг.6

Хэдэн сарын өмнө ариун ёслолын үеэр намайг 
өөрөөсөө ингэж асуутал, хүлээн авсан сүнслэг 
мэдрэмж маань намайг гайхшируулсан. 
“Дараалалд зогсож байхдаа утсаа хардгаа боль.” 
Дараалалд зогсож байхдаа утсаа харах нь бараг 
автомат үйлдэл болсон байлаа. Би ингэх нь хийх 
олон зүйлээ амжуулах, э-мэйлээ шалгах, мэдээний 
гарчиг үзэх эсвэл сошиал дээрх зүйлийг гүйлгэж 
харахад сайхан тохиромжтой цаг гэж үздэг байлаа.

Маргааш өглөө нь би дэлгүүрт нэгэн урт 
дараалалд зогсож хүлээх болов. Би гар утсаа 
гаргаснаа хүлээж авсан мэдрэмжээ санав. Би 
утсаа буцааж хийгээд, эргэн тойрноо ажиглалаа. 
Дараалалд миний урд зогсож байгаа нэгэн настай 
эрэгтэйг би олж харав. Түүний сагсанд хэдэн лааз 
муурны хоолноос өөр юу ч үгүй байлаа. Надад 
жаахан сонин санагдсан боловч би “Та мууртай 
байх нь ээ” гэж үнэхээр	овсгоотой зүйл хэлсэн. 
Шуурга болох гэж байгаа тул муураа хоолгүй 
болгохыг хүсээгүй юм гэж тэр хариулав. Бид 
хоёрыг ийн хэсэгхэн ярилцаж байтал тэр эргэж 
хараад, “Би хэнд ч хэлээгүй л дээ, гэхдээ өнөөдөр 
миний төрсөн өдөр” гэлээ. Зүрх сэтгэл минь 
уярав. Би түүнд төрсөн өдрийн мэнд хүргээд, гар 
утсаа харан зогсолгүй, миний анхаарал тавих 
хэрэгтэй байсан хүнийг үнэхээр харж, түүнтэй 
харилцах боломжийг алдаагүйдээ талархан, 
чимээгүйхэн залбирч билээ.

Би Иерихо орох зам дээрх тахилч эсвэл леви 
хүн шиг харуутаа дэргэдүүр нь өнгөрөхийг бүх 
зүрх сэтгэлээсээ хүсэхгүй байлаа.7 Гэвч ихэнх 
тохиолдолд би ийм байдаг гэж боддог.

ÍÀÄÀÄ ªÃÑªÍ ÁÓÐÕÀÍÛ ¯¯ÐÝÃ ÄÀÀËÃÀВÐÛÃ 
ÕÀÐÀÕ

Би саяхан гүн рүү нь харах талаар Розлин гэдэг 
нэг залуу эмэгтэйгээс маш үнэ цэнтэй сургамж 
авсан.

20 жил ханилсан нөхөр нь орхиж явахад сэтгэлээр 
унасан нэг найз маань энэ түүхийг надтай 
хуваалцсан юм. Түүнд хүүхдүүдтэйгээ өнгөрөөх 
цагийг эцэг, эх хоёрт нь хувааж өгөх мөн сүмд 
ганцаараа явах нь аймшигтай санагддаг байжээ. 

Тэр ийнхүү дурсан ярьсан юм.

“Гэр бүлийг хамгаас чухалчилдаг сүмд ганцаараа 
суухад хэцүү байдаг. Эхний ням гарагт би надтай 
хэн ч юм ярихгүй байгаасай гэж залбираад орсон. 
Би биеэ арайхийн барьж байсан бөгөөд нулимс 
маань асгарахад бэлэн байлаа. Би суудаг газраа 
сууж, тэрхүү суудлын хэсэг ямар хоосон байгааг 
хэн ч анзаарахгүй байх гэж найдаж байв.

Тойргийн маань нэгэн залуу эмэгтэй над руу 
эргэж харав. Би инээмсэглэж байгаа дүр эсгэлээ. 
Тэр хариу инээмсэглэв. Би түүний нүүрэнд санаа 
зовж буй байдал илрэхийг харсан. Түүнийг 
над дээр ирж юм ярихгүй байгаасай гэж би 
чимээгүйхэн залбирч гуйв. Надад ярих ямар ч 
эерэг зүйл байгаагүй бөгөөд уйлна гэдгээ би 
мэдэж байлаа. Би доошоо харж, харц тулгарахаас 
зайлсхийв.

Дараагийн цагт тэр над руу үе үе хараад байгааг 
би анзаарсан. Цуглаан дуусангуут тэр шууд 
над руу чиглэн ирэв. ‘Сайн уу, Розлин’ гэж би 
шивнэлээ. Тэр намайг тэвэрч аваад, ‘Смит эгч 
ээ, өнөөдөр таны хувьд тааруухан өдөр байгааг 
би мэдэж байна. Би таныг ойлгож байна. Танд 
хайртай шүү’ гэж хэлэв. Түүнийг намайг дахин 
тэврэхэд яг бодож байснаар нулимс минь асгарлаа. 
Харин би тэндээс явахдаа ‘Ер нь би үүнийг хийж 
чадах л юм байна’ гэж дотроо бодож билээ.

 
[ALT: Розлин, Смит эгч хоёр]

“Насны минь талд ч хүрээгүй, тэр хөөрхөн 16-тай 
залуу эмэгтэй, бүтэн жилийн турш намайг ням 
гараг бүр хайж олон, тэвэрч аваад, ‘Та минь сайн 
уу?’ гэж асуудаг байлаа. Энэ нь миний сүмдээ 
явах мэдрэмжид асар их өөрчлөлт оруулсан. 
Үнэнийг хэлэхэд, би түүний тэврэлтэд найдаж 
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эхэлсэн байв. Хэн нэгэн намайг олж анзаарсан. 
Хэн нэгэн намайг тэнд байгааг мэдсэн. Хэн нэгэн 
надад санаа тавьдаг байсан.”

Эцэгийн бидэнд өгөөмрөөр өгч буй бэлгүүдийн 
адил гүн рүү харах нь биднээс Түүнээс гуйхыг, 
дараа нь үйлдэхийг шаарддаг. Түүний хардаг 
шиг бусдыг харахыг, тэрчлэн Түүний хязгааргүй 
бөгөөд тэнгэрлэг боломж бүхий жинхэнэ охид, 
хөвгүүд гэдгээр нь харахыг гуй.. Дараа нь 
хайрлаж, үйлчилснийхээ дагуу мөн тэдний үнэ 
цэн, боломж бололцоог мэдэрснийхээ дагуу 
батлан үйлд. Энэ нь бидний амьдралын хэв маяг 
болох үед бид өөрсдийгөө “Есүс Христийн үнэн 
дагалдагчид” болж байгааг мэдэх болно.8 Бусад 
хүн бидний зүрх сэтгэлд өөрсдийнх шигээ итгэж 
найдах боломжтой байх болно. Мөн уг хэв маягт 
бид өөрсдийнхөө жинхэнэ мөн чанар, зорилгыг 
олж мэдэх болно.

[ALT: Эдгээж буй Аврагч]

Найз маань тэрхүү хоосон эгнээнд ганцаараа сууж 
байхад тохиолдсон бас нэг туршлагаа санаж, гэр 
орондоо 20 жилийн туршид сайн мэдээний дагуу 
амьдрахыг хичээсэн маань талаар болчихов уу гэж 
гайхаж байсан гэв. Түүнд тайвширч уужрахаас 
илүү алсын хараа хэрэгтэй байсан юм. Түүний 
зүрхийг нэгэн асуулт нэвт сүлбэсээр буйг тэр 
мэдэрч байсан. “Яагаад чи тэр бүх зүйлийг 
хийсэн юм бэ? Тэр бүхнийг чи шагнал авахын 
тулд, бусдын магтаалыг хүртэх гэж эсвэл хүсэж 
буй үр дүндээ хүрэхийн тулд хийсэн гэж үү?” 
Тэр хэсэг зуур эргэлзэж байснаа зүрх сэтгэлээсээ 
хайн, дараа нь өөртөө итгэлтэйгээр “Би Аврагчдаа 

хайртай учраас тэр бүхнийг хийсэн. Би Түүний 
сайн мэдээнд хайртай” гэж хариулжээ. Их Эзэн 
түүний нүдийг нээж, харахад нь тусалсан. Алсын 
харааны энгийн боловч хүчирхэг энэ өөрчлөлт 
түүнд нөхцөл байдлыг үл харгалзан Христэд 
үргэлжлүүлэн итгэлтэйгээр зүтгэхэд тусалсан 
байна.

Есүс Христ бидэнд хайртай бөгөөд бүр	хүнд 
хэцүү үед ч, бүр	ядарч эцсэн үед ч хүртэл, бүр	
биднийг ганцаардсан, бүр итгэж найдсан үр дүн 
гараагүй үед ч хүртэл харах нүдийг өгдөг. Тэрээр 
ач ивээлээрээ биднийг адисалж, чадварыг маань 
нэмэгдүүлнэ. Ариун Сүнсний хүчээр Есүс Христ 
бидэнд Түүн шиг өөрсдийгөө харах	бас бусдыг 
харах	чадварыг өгнө. Бид Түүний тусламжтайгаар 
юу хамгийн их хэрэгтэй байгааг мэдэх чадвартай 
байх болно. Бид Их Эзэний мутрыг амьдралынхаа 
эгэл жирийн зүйлд хэрхэн ажиллаж байгааг харж 
эхлэх төдийгүй илүү гүнзгий харах болно.

Дараа нь тэр агуу өдөр “тэрбээр хүрч ирэхэд бид 
түүнтэй адил байх болно, учир нь бид	байгаагаар 
нь түүнийг	харах	болно гэсний учир, бидэнд энэ 
найдвар байж болохын тулд”9 би Есүс Христийн 
нэрээр залбирч байна, амен. 
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Сүмийн	түүхийн	200	жилийн	энэ	чухал	үед	
хэзээ	хэзээнээс	илүү	нэгдмэл	байх	амлалтыг	
өөрсдөдөө	өгцгөөе.

Зөв шударга байдал, 
эв нэгдэл нь туйлын 
ач холбогдолтой зүйлс 
юм.1 Хүмүүс Бурханыг 
бүх зүрх сэтгэлээрээ 
хайрлаж, Түүнтэй 
адил болохын тулд зөв 
шударгаар хичээх юм 
бол нийгэмд хэрүүл 
тэмцэл багасаж, эв 
нэгдэл нэмэгдэнэ. Би 
үүний жишээ болсон 
бодит түүхэнд дуртай.

Гэгээнтнүүдийг Наувугаас албадан гарахыг 
шаардах үед өөр шашин шүтлэгтэй залуу генерал 
Томас Л.Кэйн тэдэнд тусалж, хамгаалж байв. Тэр 
Сүмийн өмгөөлөгчөөр олон жил ажилласан.2

1872 онд генерал Кэйн өөрийн авьяаслаг эхнэр 
Элизабэт Вүд Кэйн болон хоёр хүүгийнхээ хамт 
Пеннсильвани дахь гэрээсээ Солт Лэйк Сити 
хүртэл аялсан байна. Тэд Бригам Янг мөн түүнийг 
дагалдан явсан хүмүүсийн хамт өмнөд рүү, 
Ютагийн Сэйнт Жорж руу явсан юм. Элизабэт 
Ютад анх айлчлахдаа тэндхийн эмэгтэйчүүдийн 
талаар эргэлзээтэй байв. Гэвч олж мэдсэн зүйлс 
нь түүнийг гайхшируулсан юм. Жишээ нь, 
эмэгтэйчүүд амин зуулгаа залгуулах ямар ч ажлыг 
Ютад хийх боломжтойг тэр мэдэж авчээ.3 Тэр 
бас Сүмийн гишүүд уугуул америкчуудад сайн 
хандаж, ойлголцдог байсныг олж мэдэв.4

Тэд энэ аяллынхаа үеэр Филлморт Томас Р, 
Матилда Робисон Кинг нарын гэрт байрлажээ.5

Матилдаг ерөнхийлөгч Янг болон түүнийг 
дагалдан явсан хүмүүст хоол бэлдэж байх зуур 
америкийн таван индиан өрөөнд орж ирсэн 

Зүрх сэтгэлээ зөв шударга байдал, эв нэгдэлд 
нэгтгэх нь

ÀÕËÀÃ× КВÈÍÒÈÍ Ë.К¯К
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ

тухай Элизабэт бичжээ. Хэдийгээр тэд урилгагүй 
байсан ч хүмүүстэй нэгдэж болно гэж бодсон нь 
тодорхой байв. Кинг эгч тэдэнтэй “тэдний хэлээр” 
ярьж байв. Тэд хөнжил нөмрөөд, зөөлөн харцаар 
ширтэн сууцгааж байлаа. Элизабэт Кингийн 
хүүхдүүдийн нэгнээс “Ээж чинь энэ хүмүүст юу 
гэсэн бэ?” гэж асуухад

Матилдагийн хүү “‘Эхлээд энэ хүмүүс ирсэн 
болохоор тэдэнд зориулж хоол хийсэн юм. Гэхдээ 
одоо та нарын хоол гал дээр буцалж байна, бэлэн 
болохоор нь та нарыг дуудъя’ гэж байна” гэв.

“Тэр үнэхээр хоол хийх үү эсвэл гал тогооны 
үүдэнд байгаа хоолны үлдэгдлээс тэдэнд өгөх 
үү?”6 гэж Элизабэтийг асуухад Матилдагийн 
хүү “Ээж та нарт үйлчилсэн шигээ тэдэнд 
үйлчилж, тэднийг хоолны ширээнд суулгана” гэж 
хариулжээ.

Ээж нь хүүгийнхээ хэлсний дагуу хийж, 
“тэд сайхан үйлчлүүлж, хооллоцгоосон юм.” 
Элизабэт энэ гэрийн эзэгтэй санаанд минь 100 
хувь нийцсэн7 хэмээн тайлбарлажээ. Гадна төрх 
байдлаараа өөр хүмүүст хүндэтгэлтэй хандсанаар 
эв нэгдэл өсөн нэмэгддэг.

Удирдагчдын хувьд бид өмнө нь бүх харилцаа 
төгс байсан, бүх хүн Христ шиг биеэ авч явдаг 
байсан эсвэл бүх шийдвэр шударга байсан байх 
гэж муйхарлан боддоггүй. Гэвч итгэл үнэмшил 
маань бүгд Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ хүүхдүүд 
бөгөөд бид Түүнийг болон бидний Аврагч, 
Түүний Хүү Есүс Христийг шүтэн биширдэг 
гэдгийг заадаг. Зөв шударга байдалд болон эв 
нэгдэлд зүрх сэтгэл, оюун ухаанаараа нэгдмэл 
байж, Тэдэнтэй нэг байхыг бид хүсдэг.8

Зөв	шударга	байдал	нь олон утгыг агуулдаг 
бөгөөд энэ нь Бурханы зарлигуудын дагуу 
амьдрах гэсэн утгыг мөн илэрхийлдэг.9 Энэ 
нь гэрээний замыг бүрдүүлж, Ариун Сүнсээр 
амьдралаа удирдуулах адислал бүхий ариун 
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нандин ёслолуудыг хүртэх боломжийг бидэнд 
олгодог.10

Бид бүгд зөв шударга байх нь амьдралдаа яг 
одоо бүх адислалыг хүлээн авахаас шалтгаална 
гэсэн үг биш юм. Бид гэрлээгүй, үр хүүхдээр 
адислагдахгүй эсвэл хүссэн бусад адислалаа одоо 
авахгүй байж болно. Гэвч Их Эзэн итгэлтэй зөв 
шударга “тэд Бурхантай хамт хэзээ ч төгсөшгүй аз 
жаргалын байдалд оршино”11 хэмээн амласан.

Эв	нэгдэл	нь мөн адил олон утгатай бөгөөд 
Бурханыг болон хөршөө хайрлах анхны хийгээд 
хоёр дахь агуу зарлигийг үлгэрлэн харуулдаг.12 
Энэ нь зүрх сэтгэл, оюун санаагаараа “нэгдмэл 
байх” Сионы хүмүүсийг илэрхийлдэг.13

Миний хэлэх үгийн сэдэв ариун нандин судрууд 
дээрх ялгаатай байдал мөн сургамжууд юм.

Эцэг, Хүү хоёр анх үзэгдэж, 1820 онд Есүс 
Христийн сайн мэдээний Сэргээлтийг эхлүүлснээс 
хойш 200 жил өнгөрсөн байна. Мормоны Номын 
4 Нифай дээрх түүх нь Аврагч үзэгдэж, эртний 
Америкт Өөрийн Сүмийг байгуулснаас хойших 
мөн адил 200 жилийг багтаасан байдаг.

4 Нифай дээрээс бидний уншдаг түүхэн цэдэг 
нь тэнд байсан хүмүүст атаа жөтөө, хэрүүл 
маргаан, үймээн самуун, худал хуурмаг, аллага, 
ямар ч төрлийн шунал тачаал байхгүй байсныг 
дүрслэн харуулдаг. Энэхүү зөв шударга байдлын 
ачаар уг цэдэгт “Бурханы мутраар бүтээгдсэн бүх 
хүмүүсийн дунд илүү аз жаргалтай хүмүүс байх 
аргагүй нь гарцаагүй юм”14 хэмээн тэмдэглэсэн 
байдаг.

Эв нэгдлийн талаар 4 Нифай дээр “хүмүүсийн 
зүрх сэтгэлд орших Бурханы хайрын учир, уг 
нутагт зөрчилдөөн огт байсангүй”15 гэсэн байдаг.

Харамсалтай нь, 4 Нифай дараа нь зөв шударга 
байдал, эв нэгдлийг ёс бус байдал болон хуваагдал 
устгаж буй “хоёр зуун нэг дэх онд эхэлсэн”16 
огцом өөрчлөлтийг дүрсэлдэг. Дараа нь үүссэн 
доройтол туйлдаа хүрч, хилэнцэт болсон тул агуу 
бошиглогч Мормон өөрийн хүү Моронайд ийн 
гашууджээ.

“Гэвч Ай хүү минь, баясал нь ийм нэтэд их 
жигшүүрт хэрэгт байдаг ийм хүмүүс хэрхэн—

Бурхан бидний эсрэг шүүлтэнд өөрийн мутрыг 
үл хөдөлгөнө хэмээн бид хэрхэн бодож чадах 

билээ?”17

Энэ эрин үед бид онцгой цаг үед амьдарч байгаа ч 
энэ дэлхий 4 Нифайд дүрсэлсэн шиг зөв шударга, 
эв нэгдэлтэй байхаар адислагдаагүй юм. Үнэнийг 
хэлэхэд, бид маш их зөрчилдөөнтэй цаг үед 
амьдарч байна. Гэвч Есүс Христийн сайн мэдээг 
хүлээн авсан олон сая хүн зөв шударга байдал, эв 
нэгдлийг тогтоохын төлөө өөрсдийгөө зориулсан. 
Бид бүгд илүү сайныг хийж чадна гэдгээ мэдэж 
байгаа бөгөөд энэ нь өнөө үед бидэнд тулгараад 
буй сорилт юм. Бидэнд нийгмийг бүхэлд нь 
өргөж, адислах хүч бий. Сүмийн түүхийн 200 
жилийн энэ чухал үед Их Эзэний Сүмийн 
гишүүдийн хувьд зөв шударгаар амьдарч, хэзээ 
хэзээнээс илүү нэгдмэл байх амлалтыг өөрсдөдөө 
өгцгөөе. Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон биднээс 
“агуу соёл иргэншил, арьс өнгө, ёс суртахууны 
эв нэгдэл болон харилцан хүндэтгэлтэй байхыг”18 
хүссэн. Энэ нь бие биенээ болон Бурханыг 
хайрлаж, хүн бүрийг ах эгч шигээ хүлээн авч, 
жинхэнэ Сионы хүмүүс байна гэсэн үг юм.

Бүгдэд хамаатай сургаалын дагуу бид нэгдмэл 
байж, ялгаатай байдалд эерэг хандаж чадна. Эв 
нэгдэл ба ялгаатай байдал нь эсрэг тэсрэг зүйл 
биш юм. Бид бусдад хамрагдах уур амьсгалыг 
бүрдүүлж, ялгаатай байдалд хүндэтгэлтэй 
хандсанаар илүү эв нэгдэлтэй болж чадна. 
Намайг Калифорнийн Сан Франциско гадасны 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байхад тэнд 
испани, тонга, самоа, тагалог, мандарин хэл дээр 
цуглаанууд болдог байв. Манай англиар ярьдаг 
тойргууд олон арьс өнгө, соёл иргэншилтэй 
хүмүүсээс бүрддэг байсан. Тэнд хайр, зөв шударга 
байдал, эв нэгдэл байдаг байв.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн тойрог, салбарууд арьс өнгө, соёл 
уламжлалаар бус харин газар зүйн байрлал, хэлээр 
хуваагддаг.19 Гишүүнчлэлийн бүртгэл дээр арьс 
өнгийг тодорхойлдоггүй.

Мормоны Номын эхэнд Есүс Христийг төрөхөөс 
550 орчим жилийн өмнө Тэнгэр дэх Эцэгийн 
хүүхдүүдийн харилцаатай холбоотой үндсэн 
зарлигийг бидэнд заасан. Бүгд Их Эзэний 
зарлигуудыг сахих ёстой бөгөөд бүгдийг Их 
Эзэний сайн сайхнаас ирж хүртэхэд урьдаг. “Мөн 
тэрээр хар ба цагаан, боол ба чөлөөт, эр болон 
эм, түүнд ирэх хэнээс боловч үл татгалздаг; мөн 
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тэрээр үнэн Бурханыг мэддэггүй хүмүүсийг ч 
санадаг; мөн Бурханд бүгд адил, Иудей болон 
Харь аль аль нь буюу.”20

Аврагч тохинуулалдаа болон захиасууддаа бүх 
арьстан, үндэстэн Бурханы хүүхдүүд гэдгийг 
үргэлж тунхагласаар ирсэн. Бид бүгдээрээ ах, 
эгч, дүү нар билээ. Манай сургаалд Сэргээлтийн 
эх орон болох Америкийн Нэгдсэн Улсад төгс 
бус хүмүүсээр бичигдсэн Нэгдсэн Улсын Үндсэн 
хууль21 болон үүнтэй холбоотой баримт бичгүүд22 
бүх хүнийг адислахын тулд Бурханаас сүнслэгээр 
өгөгдсөн гэдэгт бид итгэдэг. Бид Сургаал ба 
Гэрээнээс эдгээр баримт бичиг нь “шударга 
хийгээд ариун зарчмуудын дагуу бүх	махан	
бодийн	эрх хийгээд хамгааллын тулд үндэслэн 
байгуулаг[дсан] буюу”23 хэмээн уншдаг. Эдгээр 
зарчмын хоёр нь сонгох эрх чөлөө ба өөрийн 
хийсэн нүгэлд хариуцлага хүлээх явдал байв. Их 
Эзэн:

“Тиймийн тул, аливаа хүмүүн бие биендээ 
боолчлолд байх ёстой гэдэг нь зөв биш юм.

Мөн энэ зорилгын учир би чухамхүү энэ зорилгын 
тулд өөрийн бэлтгэсэн мэргэн хүмүүсийн гараар 
уг нутгийн Үндсэн хуулийг тогтоож мөн цус 
урсгалтаар уг нутгийг гэтэлгэсэн билээ”24 хэмээн 
тунхагласан.

1833 онд Миссурид цугларсан гэгээнтнүүд асар их 
мөрдлөг хавчлагын улмаас зовж зүдэрч байх үедээ 
энэ илчлэлтийг хүлээн авчээ. Сургаал ба Гэрээний 
101-р хэсгийн гарчиг хэсэгт “Танхайрагчид 
тэднийг Жаксон гүнлэг дэх гэр орноос нь хөөв. 
… Сүмийн [гишүүдийг] хөнөөхөөр заналхийлсэн 
тохиолдол олон байв”25 гэж гардаг.

Энэ бол хэд хэдэн асуудлаар хурцадмал байдал 
үүссэн үе байв. Миссурийн олон оршин суугч 
уугуул америкчуудыг өршөөлгүй дайснаа гэж 
үзэн, тэднийг газар нутгаасаа зайлуулахыг 
хүсэж байв. Нэмж хэлэхэд, Миссурид суурьшсан 
хүмүүсийн олонх нь боолын эзэд байсан бөгөөд 
боолчлолыг эсэргүүцэгч хүмүүс тэдэнд аюул 
учруулах нь гэж санажээ.

Эсрэгээрээ, манай сургаал уугуул америкчуудыг 
хүндэтгэдэг бөгөөд бид хүсэл тэдэнд Есүс 
Христийн сайн мэдээг заах хүсэлтэй байв. 
Боолчлолын талаар ямар ч хүн бусдын боолчлолд 
байх ёсгүй хэмээн манай судруудад тодорхой 

заасан байв.26

Эцэст нь гэгээнтнүүд Миссуригээс хүчээр хөөгдөн 
гарч,27 баруун зүг рүү нүүхээс өөр аргагүйд 
хүрсэн.28 Гэгээнтнүүд цэцэглэн хөгжиж, зөв 
шударга байдал, эв нэгдэл, Есүс Христийн сайн 
мэдээний дагуу амьдрах амар амгаланг олж авсан 
юм.

Иоханы сайн мэдээнд цэдэглэгдсэн Аврагчийн 
өмгөөллийн залбиралд би баярлаж явдаг. Эцэг 
Өөрийг нь илгээсэн бөгөөд Өөрийн гүйцээхээр 
илгээгдсэн ажлыг дуусгасан хэмээн Аврагч 
хэлсэн. Тэрээр дараа нь “Тэд бүгд нэг байхын тулд 
бөгөөд мөн тэд Бидний дотор байхын тулд билээ” 
хэмээн Өөрийн шавь нар болон Өөрт нь итгэх 
хүмүүсийн төлөө залбирсан.29 Христ Өөрөөс нь 
урвасан урвалт болон цовдлуулалтын өмнө нэг 
байхын төлөө залбирч гуйсан юм.

Есүс Христийн сайн мэдээний Сэргээлтийн 
эхний жил Их Эзэн дайн дажин, ёс бус явдлын 
тухай ярьж, “Би та нарт хэлнэ, нэг байгтун; мөн 
хэрэв та нар нэг байхгүй аваас, та нар минийх 
биш болой”30 хэмээн тунхагласныг Сургаал ба 
Гэрээний 38-р хэсэгт цэдэглэгджээ.

Манай Сүмийн соёл Есүс Христийн сайн 
мэдээнээс улбаатай. Төлөөлөгч Паулын ромчуудад 
бичсэн захидал чухал ач холбогдолтой байдаг.31 
Ромын эртний сүм иудейчүүд болон харийнхнаас 
бүрддэг байв. Эртний иудейчүүд Иудагийн соёл 
уламжлалтай байсан ба тэд “эрх чөлөөтэй болж, 
өсөж үржин, хөгжин цэцэглэж эхэлсэн.”32

Ром дахь харийнхны соёл уламжлал Грекийн 
нөлөөнд ихэд автсаныг төлөөлөгч Паул Афин 
болон Коринт дахь туршлагуудынхаа ачаар сайн 
мэдэж байжээ.

Паул Есүс Христийн сайн мэдээг өргөн хүрээнд 
нийтэд түгээн дэлгэрүүлсэн. Тэрээр Есүс 
Христийн жинхэнэ сайн мэдээтэй зөрчилддөг 
иудейн болон харийнхны соёлтой хамаатай 
талуудыг нарийвчлан бичиж тэмдэглэсэн.33 Тэр 
үнэндээ тэднээс Есүс Христийн сайн мэдээнд 
үл нийцэх итгэл үнэмшил, соёлоос үүдэлтэй 
саад тотгороос салахыг гуйсан. Паул иудейчууд 
болон харийнханд зарлигуудыг дагаж, бие биенээ 
хайрлахыг сануулсан ба зөв шударга байдал 
авралд хүргэдгийг батлан хэлсэн.34

Есүс Христийн сайн мэдээний соёл нь харийнхны 
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эсвэл иудейчүүдийн соёл биш юм. Энэ нь хэн 
нэгний арьсны өнгө эсвэл хаана амьдардаг 
зэргээр тодорхойлогддоггүй. Бид өвөрмөц соёл 
уламжлалуудад баяртай байдаг ч Есүс Христийн 
сайн мэдээтэй зөрчилдөж буй соёлын зарим 
хэсгийг гээх хэрэгтэй. Манай гишүүд, шинэ 
хөрвөгчид ихэвчлэн янз бүрийн арьс өнгө, соёл 
иргэншлээс гаралтай байдаг. Бид ерөнхийлөгч 
Нэлсоны тараагдсан Израилыг цуглуулах 
сануулгыг дагаснаар Паулын үеийн иудейчүүд 
болон харийнхан шиг өөр хоорондоо ялгаатай 
гэдгээ олж мэдэх болно. Гэсэн хэдий ч бид Есүс 
Христийг хайрлаж, Түүнд итгэх итгэлээрээ 
нэгдмэл байж чадна. Паулын ромчуудад хандсан 
захидал нь бидний Есүс Христийн сайн мэдээний 
соёл, сургаалыг дагах зарчмыг бий болгосон. Энэ 
нь өнөөдөр ч бидний дагах ёстой загвар юм.35 
Ариун сүмийн ёслолууд биднийг онцгой арга 
замаар нэгтгэж, мөнхийн ач холбогдолтой бүх 
зүйлд нэг байх боломжийг олгодог.

Бид дэлхий даяарх анхдагч гишүүдээ төгс 
төгөлдөр гэдгээр нь бус харин бэрхшээлийг 
даван туулж, золиос хийн, Христтэй адил байхыг 
эрмэлзэж, итгэлийг бэхжүүлэн, Аврагчтай нэг 
байх гэж хичээж байснаар нь хүндэтгэдэг. Тэд 
Аврагчтай нэг байснаараа бие биетэйгээ нэгдмэл 
болсон. Энэ зарчим өнөөдөр та бидэнд ч хамаатай.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүдийг нэг зүрх, нэг оюунтай байж, 
зөв шударгаар амьдардаг Сионы хүмүүс болохын 
тулд хичээхийг уриалан дуудаж байна.36

Бид зөв шударга, нэгдмэл байж, миний гэрчилж 
буй бидний Аврагч, Есүс Христэд үйлчилж мөн 
шүтэн бишрэхдээ хамаг анхаарлаа хандуулаасай 
хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Түүний	Сүнс	тантай	хамт	элбэг	дэлбэг	байж	
болохын	тулд	“Их	Эзэнд	зөвшөөрөгдөх”	үйл	
явцаа	одоо	эхэл.

Ах, эгч нар аа, 
өглөөний мэнд хүргэе. 
Дэлхийн өнцөг булан 
бүрээс энэхүү чуулганд 
зайнаас цугларахыг би 
Аврагч, Есүс Христийн 
шавийн хувьд тэсэн 
ядан хүлээж байлаа.

Энэ жил хамгийн ер 
бусын жил болж байна. 
Миний хувьд, Тэргүүн 
Зөвлөлөөс Өмнөд 

Африкийн Дурбан ариун сүмийг онцгойлон 
адислах даалгаврыг авснаар энэ нь эхэлсэн юм. 
Би ариун сүмийн барилгын сүр жавхлант байдлыг 
хэзээ ч мартахгүй. Гэхдээ орчин тойрноос 
илүүтэйгээр би тэрхүү ариун газарт орохоор маш 
сайн бэлтгэгдсэн хүмүүсийн сүрлэг жавхлант 
байдлыг үргэлж нандигнан санах болно. Тэд 
Сэргээлтийн титэм адислалуудын нэг болох Их 
Эзэний өргөөг онцгойлон адислах адислалаас 
хүртэхэд бэлэн ирсэн. Тэд Түүнийг болон Түүний 
Цагаатгалыг хайрлах хайраар дүүрэн зүрх 
сэтгэлтэй ирсэн. Тэд өргөмжлөл рүү удирдах 

ариун нандин ёслолуудаар хангасанд нь Тэнгэр 
дэх Эцэгтээ талархах талархлаар бялхан ирсэн. 
Тэд зохистой ирсэн.

[ALT: Өмнөд Африкийн Дурбан ариун сүмд орох буй 
гишүүд]

Ариун сүмүүд хаана байгаагаасаа үл хамааран 
дэлхийн арга замаас дээгүүр оршдог. Хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн 168 ариун сүм бүгд 
мөнх амьдралд итгэх болон энэ амьдралаа гэр 
бүл, Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ баяр баясгалантай 
өнгөрүүлнэ гэдэгт итгэх бидний итгэлийн гэрчлэл 
болон сүндэрлэдэг. Ариун сүмд очих нь Бурхан 
Тэргүүтэнийг болон үүрдийн сайн мэдээг ойлгох 
ойлголт, үнэний дагуу амьдрах болон үүнийг заах 
бидний тууштай байдал, Их Эзэн Есүс Христийн 
үлгэр жишээг дагах хүслийг маань нэмэгдүүлдэг.

 
[ALT: Их Эзэнд ариун]

Их Эзэнд зөвшөөрөгдсөн
ÀÕËÀÃ× ÐÎÍÀËÄ À.ÐÀÑÁÀÍÄ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ

[ALT: Өмнөд Африкийн Дурбаны ариун сүм]
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Ариун сүм бүрийн гадна талд “Их Эзэнд ариуныг 
(Holiness to the Lord)” гэсэн үгсийг сийлсэн 
байдаг. Ариун сүм бол Их Эзэний өргөө бөгөөд 
дэлхийгээс ангид байх ариун дагшин газар юм. 
Тэрхүү ариун ханануудын дунд шүтэн бишрэх 
хүмүүсийг Түүний Сүнс бүрхэн авдаг. Биднийг 
Түүний өргөөнд зочилж очих үед Тэрээр жишиг 
тогтоодог.

 
[ALT: Блэйн Твитчэлл]

Миний хадам аав Блэйн Твитчэлл бол миний 
амьдралдаа уулзсан хамгийн сайн хүмүүсийн нэг 
бөгөөд надад нэгэн гайхалтай сургамжийг өгсөн 
юм. Түүнийг мөнх бус амьдралынхаа эцсийн 
мөчид ойртсон байх үед нь Расбанд эгч бид хоёр 
зочлохоор явлаа. Биднийг түүний өрөөнд ороход 
бишоп нь яг гарах гэж байв. Биднийг бишоптой 
мэндлэх үед би дотроо “Ямар сайхан бишоп 
бэ” гэж бодож билээ. Тэрээр тойргийнхоо нэгэн 
итгэлтэй гишүүнд тохинууллын ажил хийхээр 
ирсэн нь энэ байв.

Намайг Блэйнд хандан, “Бишоп тан дээр 
зочлохоор ирсэн нь ямар сайхан хэрэг вэ” гэж 
хэлэхэд тэр над руу хараад, “Сайхнаас ч илүү 
хэрэг байлаа. Би ариун сүмийн зөвшөөрлийн 
бичгийн ярилцлага орохоор бишопоо ирэхийг 
гуйсан юм. Яагаад гэвэл, би Их	Эзэнд	
зөвшөөрөгдсөн	байхыг хүсэж байна” гэж хэлсэн 
юм. Тэр тэгж ч чадсан!

“Их Эзэнд зөвшөөрөгдсөн” гэдэг үг хэллэг 
надад хоногшин үлдсэн юм. Энэ нь Сүмийн 
удирдагчидтайгаа ярилцлага хийх талаарх 
цоо шинэ ойлголтыг надад суулгасан билээ. 
Сүмийн эхэн үед 1891 он хүртэл ариун 
сүмийн зөвшөөрлийн бичиг болгоныг Сүмийн 

ерөнхийлөгч баталдаг байсан1 нь үүний ач 
холбогдлыг харуулж байна.

Ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгийн ярилцлага 
нь өсвөр үеийнхэн болон насанд хүрэгчид аль 
алиных нь хувьд юу хийх, хийхгүйн талаарх 
асуудал биш юм. Зөвшөөрлийн бичиг нь шалгах 
хуудас, нэвтрэх хуудас эсвэл онцгой суудалд 
суухад зориулсан тасалбар биш. Энэ нь үүнээс 
илүү дээд, илүү ариун зорилготой. Ариун сүмийн 
зөвшөөрлийн бичгийг авах хүндтэй шалгуурт 
тэнцэхийн тулд та Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн сургаалын дагуу 
амьдардаг байх ёстой.

Ярилцлагын үеэр та Есүс Христэд болон 
Түүний Цагаатгалд итгэх хувийн итгэлийнхээ 
талаарх эрэл хайгуулыг зүрх сэтгэл дотроо хийх 
боломжтой байдаг. Та сэргээгдсэн сайн мэдээний 
талаарх гэрчлэлээ болон Их Эзэний Сүмийг 
удирдахын тулд Түүгээр дуудагдсан хүмүүсийг 
дэмжихэд бэлэн байгаагаа мөн сайн мэдээний 
сургаалд итгэх итгэл, гэр бүлийнхээ өмнө 
хүлээсэн үүрэг хариуцлагынхаа биелэлт, шударга, 
ариун явдалтай, үнэнч, дуулгавартай байдал зэрэг 
чанаруудынхаа талаар болон Мэргэн ухааны үг, 
Аравны нэгийн хууль, Хүндэтгэлийн өдрийн 
ариун байдлыг хадгалах зэргийг сахиж байгаа 
эсэхээ илэрхийлэх боломжоор адислагддаг. Эдгээр 
нь Есүс Христэд болон Түүний ажилд бүхнээ 
зориулсан амьдралын үндсэн зарчим юм.

Таны ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг таны 
Их Эзэний хуулиудын дагуу амьдрахаар болон  
Түүний хайрладаг шинж чанарууд болох даруу, 
номхон дөлгөөн, тууштай, энэрэнгүй, зоригтой, 
өрөвч, өршөөнгүй, дуулгавартай байдал зэргийг 
хайрлахаар хичээж байгаагийн гүн гүнзгий, 
сүнслэг санаа зорилгын тусгал юм. Та энэхүү 
ариун нандин бичиг баримтан дээр гарын үсэг 
зурах үедээ эдгээр жишгийг дагахаа амладаг.

Таны ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг танд 
болон бусдад баптисм болон хишиг хүртэх, 
гэрлэх, лацдан холбох зэрэг мөнхийн ач 
холбогдолтой зүйлсийн эрх болон ёслолыг өгч, 
тэнгэрийн үүдийг нээдэг.

“Их Эзэнд зөвшөөрөгдсөн” байх гэдэг нь гэрээгээ 
сахидаг хожмын үеийн гэгээнтнээс шаарддаг 
зүйлсийг санаж байх явдал юм. Миний хадам аав 
Блэйн үүнийг Их Эзэний өмнө даруухнаар зогсож 
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байх тэр өдрийн үнэлж баршгүй бэлтгэл гэж 
харсан.

[ALT: Дүрэлзэж буй бут]

Мосе Хореб ууланд гарсныг мөн Их Эзэн Иехова 
түүнд дүрэлзэж буй бутан дотор үзэгдсэн үеийг 
тунгаан бодъё. Бурхан түүнд “Наашаа бүү ойрт! 
Чиний зогсож байгаа газар ариун газар учраас хөл 
дэх шаахайгаа тайл”2 гэж айлдав.

Ариун сүмийн үүдэнд гутлаа тайлах гэдэг нь 
биднийг сүнслэг өсөлтийг сатааруулдаг дэлхийн 
хүсэл таашаалаа орхин, үнэ цэнтэй мөнх бус 
амьдралын маань зүг чигийг сарниулах зүйлсийг 
хойш тавин, зөрчилдөөнтэй зан авираас салж, 
ариун байх цагийг эрэлхийл гэсэн үг юм.

Тэнгэрлэг загварын дагуу бидний махбод 
Бурханы бүтээл, сүнсний маань ариун сүм 
бөгөөд бид түүнд хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. 
“Миний бие бол сайн анхаарал хэрэгтэй ариун 
сүм юм”3 хэмээх үгтэй хүүхдийн дууны үгс 
үнэхээр үнэн. Их Эзэн нифайчуудад үзэгдэх 
үедээ “Ариун Сүнсний хүлээн авалтаар та нар 
ариусгагдаж болохын тулд эцсийн өдөр та нар 
миний өмнө толбогүйгээр зогсож болохын тулд 
наманчлагтун”4 хэмээн зарлигласан. “Та нар 
ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих билээ?” 
хэмээн асуугаад, “Үнэнээр би та нарт хэлье, бүр 
миний адил буюу”5 хэмээн Тэр хариулсан. “Их 
Эзэнд зөвшөөрөгдсөн” байхын тулд бид Түүнтэй 
адил болохыг хичээдэг.

Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын Сүмийн 14 дэх 
ерөнхийлөгчийн хувиар хэлсэн хамгийн анхны 
үгийг сонсож байсан үеэ би санаж байна. Тэрээр 
“Гишүүн бүр ариун сүмд орох зохистой байх нь 
миний зүрх сэтгэлийн гүн дэх хүсэл юм. Насанд 

хүрсэн гишүүн бүр зохистой мөн ариун сүмийн 
хүчинтэй зөвшөөрлийн бичигтэй байх нь Их 
Эзэний таалалд нийцэх болно”6 хэмээн хэлсэн. 
Хязгаартай ашиглах ариун сүмийн зөвшөөрлийн 
бичиг нь бидний эрхэм, нандин өсвөр үеийнхэнд 
тодорхой замыг зааж өгөх болно гэдгийг би үүн 
дээр нэмж хэлмээр байна.

Ерөнхийлөгч Нэлсон ерөнхийлөгч Хантэрын 
хэлсэн үгийг эргэн санаж, “1994 оны 6-р сарын 
6-ны тэр өдөр бидний авч явдаг ариун сүмийн 
зөвшөөрлийн бичиг миний хувьд өөр зүйл болон 
хувирсан юм. Үүнээс өмнө энэ нь зорилгодоо 
хүрэх хэрэгсэл байв. Энэ нь Их Эзэний ариун 
өргөөнд орох боломж олгодог зэмсэг байсан 
бол түүнийг энэхүү тунхаглалыг гаргасны дараа 
ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг өөрөө зорилго 
минь болсон юм. Энэ нь Бурханы бошиглогчид 
дуулгавартай байгаагийн маань тэмдэг болсон 
билээ”7 гэж хэлжээ.

 
[ALT: Наувугийн ариун сүм]

Хэрвээ та зөвшөөрлийн бичгээ хараахан аваагүй 
эсвэл хугацаа нь дууссан бол 1846 онд Наувугийн 
ариун сүмийн хаалган дээр дугаарлан зогсдог 
байсан эртний гэгээнтнүүд8 шиг бишопынхоо 
хаалганы гадаа дугаарлан зогсоорой. Тэдгээр 
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итгэлтэй гэгээнтний дунд өвөг дээдэс маань 
байсан юм. Тэд үзэсгэлэнтэй хотоосоо гараад, 
баруун зүг рүү явах гэж байсан боловч ариун сүмд 
тэднийг ариун нандин туршлага хүлээж байсан 
гэдгийг мэдэж байжээ. Айовагийн бартаатай 
жимээр явж байсан Сара Рич “Хэрэв ариун сүмд 
бидэнд өгөгдсөн тэрхүү итгэл, мэдлэг байгаагүй 
бол …, бидний аялал … харанхуйн дунд харайж 
буй мэт байх байсан”9 хэмээн бичжээ. Хэрэв бид 
энэ амьдралыг ариун сүмд амлагдсан сүнслэг 
өдөөлт, амар амгалангүйгээр дангаараа туулж 
байгаа бол энэ л бидэнд дутагдаж байгаа зүйл юм.

Түүний Сүнс тантай хамт элбэг дэлбэг байж, 
Түүний жишгүүд танд “ухамсрын амар 
амгаланг”10 авчирч болохын тулд “Их Эзэнд 
зөвшөөрөгдсөн” болох үйл явцаа одоо эхэл.

Өсвөр үеийнхний удирдагч, ахлагчдын чуулгын 
ерөнхийлөгч, Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгч, тохинуулагч ах эгч нар тань таныг 
бэлтгэхэд тусалж, бишоп, салбарын ерөнхийлөгч 
тань хайраар чиглүүлэх болно.

Бид ариун сүмүүд үүдээ барьсан эсвэл тэнд 
хязгаарлагдмал байдлаар орж буй цаг үеийг 
туулж байна. Ерөнхийлөгч Нэлсон, түүний 
дэргэд үйлчилж байгаа хүмүүсийн хувьд ариун 
сүмүүдийг хаах сүнслэгээр өдөөгдсөн шийдвэрүүд 
нь “сэтгэл өвтгөм”, “санаа зовином” байсан. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон “Би бошиглогч Иосеф 
Смитэд юу гэж хэлэх байсан бэ? Би Бригам Янг, 
Вилфорд Вүдрафф болон ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон хүртэлх бусад ерөнхийлөгчид юу гэж 
хэлэх байсан бэ?”11 гэж өөрөөсөө асууж байв.

Одоо бид лацдан холбох, хишиг хүртэх 
ёслолуудыг хязгаарлагдмал хүрээнд гүйцэтгэхээр 
ариун сүмүүдийг дахин аажмаар, талархалтайгаар 
нээж байна.

Гэхдээ ариун сүмд орохуйц зохистой байх 
явдлыг хойш тавиагүй юм. Танд ариун сүмд орох 
боломж байгаа эсэхээс үл хамааран гэрээний зам 
дээр бат үлдэхийн тулд ариун сүмийн хүчинтэй 
зөвшөөрлийн бичиг хэрэгтэй гэдгийг онцолж 
хэлье.

[ALT: Шинэ Зеланд дахь бүлэг]
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Өнгөрсөн оны сүүлээр Расбанд эгч бид хоёр 
Шинэ Зеланд дахь ганц бие залуучууд томоохон 
бүрэлдэхүүнтэй ярилцахаар томилолтоор явсан 
юм. Тэдэнд ариун сүмд хялбархан орох боломж 
байгаагүй бөгөөд Хамилтон дахь ариун сүм 
засвартай байсан төдийгүй тэд Окланд дахь 
ариун сүмийн шав тавихыг хүлээж байжээ. Гэтэл 
надад тэднийг ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгээ 
авахад эсвэл хугацааг нь сунгахад уриалах сүнсээр 
өдөөгдсөн мэдрэмж төрсөн юм.

Тэд хэдий ариун сүмд байж чадахгүй ч 
өөрсдийгөө Их Эзэний өмнө цэвэр ариун мөн 
Түүнд үйлчлэхэд бэлтгэгдсэн байлгаж болно. 
Ариун сүмийн хүчинтэй зөвшөөрлийн бичигтэй 
байхуйц зохистой байх нь таныг Их Эзэнд 
амьдралынхаа талаар баттай амлалт өгсөн тул 
дайснаас хамгаалах хамгаалалт ба Сүнс тантай 
хамт байна гэсэн амлалтын аль аль нь болдог.

Бид өвөг дээдсийнхээ нэрсийг хайж, ёслол 
үйлдүүлэхээр нэрсийг нь илгээх үедээ ариун 
сүмийн ажлыг хийдэг. Ариун сүмүүд хаалттай 
байгаа энэ үед гэр бүлийнхээ талаар эрэл 
хайгуул хийх боломжтой хэвээрээ байгаа. 
Бид зүрхэндээ Бурханы Сүнстэй байвал нас 
барагсдыг итгэмжлэн тэдний өмнөөс Их Эзэнд 
зөвшөөрөгдсөн байдаг.

Би Ариун сүмийн хэлтсийн гүйцэтгэх захирлаар 
үйлчилж байхдаа ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклиг 
Их Эзэний Наувугийн ариун сүмийн талаар 
өгүүлсэн энэхүү судрыг эш татахыг олонтоо 
сонсож байсан. “Миний ариун сүмийн ажил, мөн 
та нарт миний томилсон бүх ажил үргэлжлэг мөн 
бүү зогсог; мөн та нарын хичээл зүтгэл, мөн та 
нарын шаргуу тэвчээр, мөн тэсвэр өсөг, мөн та 
нар шагналаа дэмий алдах нь үгүй хэмээн Түмний 
Их Эзэн хэлж байна.”12

Ариун сүм дэх бидний ажил мөнхийн шагналтай 
маань холбогдсон байдаг. Ойрд бидэнд сорилт 
тулгараад байна. Ариун сүм дэх ажлыг “хичээл 
зүтгэл … шаргуу тэвчээртэйгээр”13 хийлгэхээр Их 
Эзэн биднийг дуудсан. “Их Эзэнд зөвшөөрөгдсөн” 
байх нь тэдгээр чанарыг шаарддаг. Бид 
зарлигуудын дагуу амьдрахдаа хичээл зүтгэлтэй 
байж, ариун сүмийн гэрээнүүддээ анхаарлаа 

төвлөрүүлж, Их Эзэний тэдгээрийн талаар 
үргэлжлүүлэн заах зүйлсэд талархалтай байж, 
ариун сүмүүд дахин бүрэн нээгдэх хүртэл 
тэвчээртэй байх ёстой.

Их Эзэн биднийг хүчин чармайлтаа “дахин 
нэм” хэмээн дуудах үедээ биднээс үүнийгээ зөв 
шударга байдалд нэмэгдүүлээсэй хэмээн хүсэж 
байдаг. Жишээ нь, бид Их Эзэний өргөөнд үзүүлж 
буй хайраа ариун сүмийн эрхийн бичиг авахаар 
бэлтгэж буй хүмүүстэй, ялангуяа гэр бүлийн 
гишүүдтэйгээ хуваалцаж болохын тулд судраас 
илүү сайн судалж, гэр бүлийн түүхийн эрэл 
хайгуул хийн, итгэлээрээ залбирч болох юм.

Таныг зөв шударга хүчин чармайлтаа дахин 
нэмэгдүүлэхээр хичээх үед Бурхан Эцэгт 
болон Есүс Христэд үнэнч байх байдал тань 
шинэчлэгдсэнийг та мэдрэх болно. Ариун Сүнс 
элбэг дэлбэгээр таныг чиглүүлж байгааг та 
мэдэрнэ. Та ариун нандин гэрээнүүддээ талархаж, 
“Их Эзэнд зөвшөөрөгдсөн” гэдгээ мэдсэнээр амар 
амгаланг мэдрэх болно гэдгийг Их Эзэн Есүс 
Христийн төлөөлөгчийн хувиар би амлаж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	бүгдээрээ	Бурханы	хүүхдүүд	гэдгээ	мэдэх	нь	
бусдын	үнэ	цэнийг	олж	харах	мэлмийг	болон	
ялгаварлан	гадуурхах	үзлээс	салах	чадварыг	
бидэнд	өгдөг.

Их Эзэний сургаал 
мөнх оршихуйд болон 
Бурханы бүх хүүхдэд 
зориулагдсан юм. 
Энэхүү захиасдаа би 
Нэгдсэн Улсын хэдэн 
жишээг татах ч миний 
заах зарчмууд хаана ч 
тохиромжтой.

Бид улс төрийн 
харилцаа, бодлоготой 
холбоотой 
уур бухимдал, 
үзэн ядалтын 

цаг үед амьдарч байна. Энэ зун зарим хүн 
тайван жагсаал цуглааныг хэтрүүлсэн хорлон 
сүйтгэх ажиллагаанд оролцоход бид үүнийг 
мэдэрсэн. Төрийн албаны сонгуулийн зарим 
сурталчилгаанаас бид үүнийг мэдэрдэг. Энэ нь 
бүр манай Сүмийн цуглаан дээр зарим төрийн 
мэдэгдлийг болон хахир хатуу үг хэлээр дурдах 
маягаар илэрсэн.

Ардчилсан засгийн газарт бид санал болгосон нэр 
дэвшигчид, бодлого зэргийн талаар үргэлж санал 
зөрөх нь гарцаагүй. Гэсэн ч, Христийг дагагчдын 
хувьд бид олон өөр орчин нөхцөлд улс төрийн 
аль нэгэн сонголтын талаар мэтгэлцэхдээ эсвэл 
тэдгээрийг буруушаахдаа уур хилэн, үзэн ядалтаас 
татгалзах ёстой.

Аврагчийн маань сургаалуудаас хүмүүсийн сайн 
мэддэг ч, магадгүй ховорхон хэрэгжүүлдэг нэгэн 
сургаалыг энд дурдъя.

“Хөршөө хайрла, дайснаа үзэн яд гэж хэлснийг та 
нар сонссон.

Харин Би та нарт хэлье, дайснуудаа хайрла, та 

нарыг үзэн ядагчдад сайныг үйлд. Та нарыг 
хараагсдыг ерөө, та нарыг доромжлогсдын төлөө 
залбир” (Maтай 5:43–44).1

Олон үеийн турш иудейчүүдэд дайснуудаа үзэн 
ядахыг заадаг байсан ба тэр үед тэд Ромын эзлэн 
түрэмгийллийн эрхшээл, харгислал доор зовж 
байсан юм. Гэсэн ч Есүс тэдэнд “дайснуудаа 
хайрла, та нарыг хорсолтойгоор ашигладаг тэдэнд 
сайныг үйлд” хэмээн заасан.

 
[ALT: Есүс Америкт очиж заав]

Хувийн болон улс төрийн харилцаанд эргэлт хийх 
ямар гайхалтай сургаал вэ! Гэхдээ үүнийг бидний 
Аврагч зарлигласаар байгаа. Мормоны Номоос 
“Учир нь үнэнээр, үнэнээр би та нарт хэлнэ, 

Дайснуудаа хайрла
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ

ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªВËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªВËªÕ

[ALT: Sermon on the Mount]
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зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус, харин 
зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болой, мөн 
тэрбээр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ 
уурлан зөрчилдөхөд өдөөн хатгадаг” (3•Нифай 
11:29) хэмээн бид уншдаг.

Дайснууд, эсэргүүцэгчдээ хайрлах нь амаргүй. 
Ерөнхийлөгч Хинкли “Бидний ихэнх нь нинжин 
сэтгэл, хайр, уучлалын тэр түвшинд хүрээгүй 
байгаа бөгөөд энэ нь бараг л бидний чадахаас 
илүү хувийн сахилга баттай байхыг шаарддаг”2 
болохыг ажиглажээ. Гэвч энэ нь амин чухал байх 
ёстой. Учир нь энэ бол Аврагчийн “Бурхан Эзэнээ 
хайрла,” “хөршөө өөрийн адил хайрла” (Maтай 
22:37, 39-ийг үзнэ үү) гэсэн агуу хоёр зарлигийн 
нэг хэсэг юм. Мөн Тэрээр “Гуй, тэгвэл та нарт 
өгөгдөнө. Хай, тэгвэл та нар олно” (Maтай 7:7)3 
хэмээн заасан учир ийн хайрлах нь боломжтой.

Хүмүүний хуулийг ч мөн адил дагах ёстой энэ 
дэлхийд бид тэнгэрийн зарлигуудыг хэрхэн 
сахих вэ? Золоор бидэнд Өөрийнх нь мөнхийн 
хуулийг хүмүүний гаргасан хуулийн хэрэгжилттэй 
хэрхэн тэнцвэржүүлэхийг үзүүлсэн Аврагчийн 
жишээ бий. Эсэргүүцэгчид иудейчүүд Ромд 
татвар төлөх ёстой юу хэмээх асуултаар Түүнийг 
унагаахыг эрэлхийлэхэд Тэрээр тэдэнд Цезарийн 
зурагтай зоос үзүүлж, “Цезарийн юмыг Цезарьт 
нь, Бурханы юмыг Бурханд өг гэж айлдав” (Лук 
20:25).4

 
[ALT: Цезарийн юмыг Цезарьт өг]

Тиймээс бид иргэний засаглал дор амар амгалан 
амьдрахын тулд хүмүүний хуулийг (Цезарийн 
юмыг Цезарьт өгөх) дагаж, мөнх оршихуй дахь 
зорьсон газар луугаа очихоор Бурханы хуулийг 
дагах хэрэгтэй. Гэвч бид үүнийг хэрхэн хийх вэ? 

Ялангуяа эсэргүүцэгчид, дайснуудаа бид хэрхэн 
хайрлаж сурах вэ?

“Уурлан зөрчилдөхгүй” байхыг заасан Аврагчийн 
сургаал бол эхний сайн алхам юм. Чөтгөр бол 
зөрчилдөөний эцэг бөгөөд хүмүүнийг уурлан 
зөрчилдөхөд уруу татдаг. Тэр хувь хүмүүс, 
бүлгүүдийн дунд дайсагнал, үзэн ядалт бүхий 
харилцааг өдөөн дэмждэг. Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон уур хилэн бол “Сатаны зэвсэг,” учир 
нь “уурлах нь Сатаны нөлөөнд автагдсаны шинж. 
Хэн ч биднийг уурлуулж	чадахгүй. Энэ бол 
бидний сонголт юм”5 хэмээн заасан. Уур хилэн 
бол хагарал, дайсагналд хүргэдэг зам юм. Бид 
санаа нийлдэггүй хүмүүстээ өс хонзон санаж, 
уурлан хилэгнэхээс зайлсхийснээр дайснаа 
хайрлахад дөхөмтэй ойртдог. Тэднээс суралцахад 
бэлэн байвал мөн тус болно.

Бусдыг хайрлах хүчийг хөгжүүлэх өөр бусад арга 
зам байдгаас нэгэн энгийн арга зам олон жилийн 
өмнөх дуут жүжигт дүрслэгдсэн байдаг. Бид өөр 
соёл уламжлалтай хүмүүсийг ойлгож, тэдэнтэй 
харилцах гэж байгаа бол тэдэнтэй сайн танилцах 
хэрэгтэй. Тоо томшгүй нөхцөл байдалд танихгүй 
хүмүүсийн хувийн харилцаа холбоо нь харилцан 
ойлголцол, хүндлэлийг төрүүлэхэд хардалт, тэр 
ч бүү хэл дайсагнал нь нөхөрлөл, хайр болон 
хувирдаг.6

Эсэргүүцэгчдийг болон дайснуудаа хайрлаж 
сурахад үүнээс ч илүү туслах зүйл бол хайрын 
хүчийг ойлгохыг эрэлхийлэх явдал юм. Энэ талаар 
дурдсан бошиглолын олон сургаалаас гурвыг нь 
дурдъя. Үүнд:

Бошиглогч Иосеф Смит “Хайраас хайр төрдөг 
хэмээх хуучны үг бий. Бүх хүн төрөлхтөнд сайхан 
сэтгэлээр хандаж, хайрыг түгээцгээе”7 хэмээн 
заасан.

Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр “Хэрэв газар 
газрын эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс эелдэг, даруу, 
хүлцэнгүй Христийн цэвэр хайрыг үзүүлбэл 
бидний амьдардаг дэлхийд асар их тус нэмэр 
болно. Үүнд атаархал, бардамнал гэж үгүй. 
… Энэ нь хариуд нь юу ч нэхдэггүй. … Үүнд 
гадуурхал, үзэн ядалт, хүчирхийлэл шургах орон 
зай байхгүй. … Энэ нь янз бүрийн хүмүүсийг 
шашны итгэл үнэмшил, арьсны өнгө, үндэс угсаа, 
санхүүгийн байдал, боловсрол эсвэл соёлоос үл 
хамааран Христийн хайранд хамтдаа амьдрахыг 
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урамшуулан дэмждэг”8 хэмээн заасан.

Мөн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон биднийг 
“хайрын хүрээгээ тэлэн бүхий л хүн төрөлхтний 
гэр бүлийг хамруулах”9-ыг шамдуулсан.

Дайснуудаа хайрлахын амин чухал хэсэг бол 
олон улс орны хуулийг дагах замаар Цезарийн 
юмыг Цезарьт өгөх явдал юм. Хэдийгээр Есүсийн 
сургаал эрс өөр байсан ч Тэрээр хувьсгал хийх 
эсвэл хууль зөрчих талаар заагаагүй. Тэрээр 
үүнээс илүү сайн арга замыг заасан. Орчин үеийн 
илчлэлт мөн адил зүйлүүдийг заадаг:

“Уг нутгийн хуулиудыг хэн ч үл зөрчиг, учир нь 
Бурханы хуулиудыг сахьдаг тэрээр уг нутгийн 
хуулиудыг зөрчих шаардлагагүй билээ.

Иймийн тул, … байх ёстой хүчнүүдэд 
захирагдагтун” (Сургаал ба Гэрээ 58:21–22).

Эхэн үеийн гэгээнтнүүд Миссуригийн 
захиргаанаас болж асар хүнд хавчлага дарамт 
үзсэний дараа бошиглогч Иосеф Смитийн бичсэн 
итгэлийн тунхагт маань “Хаад, ерөнхийлөгчид, 
удирдагчид, мөн шүүгчдэд захирагдаж хуулийг 
дуулгавартай дагаж, хүндлэн дээдэлж, мөн 
дэмжих ёстой гэдэгт бид итгэдэг” (Итгэлийн 
тунхаг 1:12) хэмээн тунхагладаг.

Энэ нь бид хууль хүчнийхэнтэй хамт, хийсэн бүх 
зүйлтэй нь санал нийлдэг гэсэн үг биш юм. Энэ нь 
бид одоогийн хуулийг дуулгавартай дагаж, тайван 
арга замаар үүнийг өөрчилдөг гэсэн үг. Мөн энэ нь 
бид сонгуулийн үр дүнг тайван байдлаар хүлээн 
зөвшөөрдөг гэсэн үг. Үр дүнд нь сэтгэл дундуур 
байгаа хүмүүсийн заналхийлсэн хүчирхийлэлд 
бид оролцохгүй гэсэн үг.10 Ардчилсан нийгэмд 
дараагийн сонгууль хүртэл амар тайван байдлаар 
үргэлжлүүлэн амьдрах боломж, үүрэг хариуцлага 
бидэнд үргэлж байдаг.

Дайснуудаа хайрла хэмээх Аврагчийн сургаал нь 
бүх мөнх бус хүн Бурханы хүүхдүүд гэсэн бодит 
байдал дээр тулгуурладаг. Тэрхүү мөнхийн зарчим 
болон хуулийн зарим үндсэн зарчим Америкийн 
олон хотод сүүлийн үед болсон жагсаал цуглааны 
үеэр туршигдсан.

Нэг талаас авч үзэхэд, Нэгдсэн Улсын Үндсэн 
хуулийн Нэгдүгээр нэмэлт өөрчлөлтөөр “аливаа 
асуудлаар Засгийн газарт хандан гомдол гаргаж, 
тайван замаар жагсаал цуглаан хийх хүмүүсийн 

эрх”-ийг баталгаажуулсан байдгийг зарим 
нь мартсан бололтой. Энэ бол олон нийтийн 
мэдлэгийг дээшлүүлэх, хуулийн агуулга, хүрээнд 
шударга бус байдалд анхаарлаа хандуулах 
зөвшөөрөгдсөн арга зам юм. Шударга бус байдал 
байсаар ирсэн. Олон нийтийн болон хувийн 
харилцаандаа бид арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл, 
үүнтэй холбоотой дургүйцэлтэй тулгарч байв. 
Өнгөт Арьстай Хүмүүсийг Хөгжүүлэх Үндэсний 
Холбооны (ӨАХХҮХ) санваартан Тэрэса А.Дийр 
хувийн шүүмжлэлт нийтлэлдээ “арьс өнгөөр 
ялгаварлах үзэл нь үзэн ядалт, дарангуйлал, 
идэвхгүй, хайхрамжгүй, дуугүй байдалд 
цэцэглэн дэвждэг”11 болохыг сануулсан. Иргэний 
хувиар мөн Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүний хувьд бид арьс 
өнгөөр ялгаварлах үзлийг үндсээр нь устгахад 
илүү сайн оролцож туслах ёстой.

[ALT: Хууль бус бослого]

Нөгөө талаас авч үзэхэд, эдгээр эсэргүүцлийн 
жагсаал цуглаанд болон тэдгээрийн дараа 

[ALT: Тайван замаар хийсэн жагсаал]



292020 оны 10-ð ñàð

гарсан хууль бус үйлдэлд оролцож, дэмжсэн 
цөөхөн хэдэн хүн тайван замаар хийсэн жагсаал 
Үндсэн хуулиар хамгаалагдсан байдгийг мартсан 
бололтой. Жагсаалд оролцогчид эд хөрөнгийг 
устгах, сүйтгэх, хулгайлах эсвэл төрийн хууль 
ёсны цагдаагийн хүчинд халдах эрхгүй. Үндсэн 
хууль болон бусад хууль журамд хувьсгал, 
эмх замбараагүй байдлыг уриалсан ямар ч 
зүйл байдаггүй. Цагдаа, жагсагч, дэмжигч, 
ажиглагчийн хувьд бид бүгдээрээ өөрсдийн 
эрхийн хязгаарыг болон одоогийн хуулийнхаа 
хүрээнд байх үүрэг хариуцлагынхаа чухал ач 
холбогдлыг ойлгосон байх хэрэгтэй. “Ямар ч 
гомдлыг танхай бүлэглэлийн хуулиар шийдвэрлэх 
боломжгүй” хэмээн Абрахам Линкольн 
оновчтой хэлсэн байдаг. Гомдлоо танхай балмад 
байдлаар шийдвэрлэнэ гэдэг нь хууль бус арга 
замаар шийдвэрлэж байгаа хэрэг. Тэр бол эмх 
замбараагүй буюу хүчтэй засаг төр, цагдаагийн 
байгууллагагүй, хувь хүний эрх ашгийг 
хамгаалахын оронд үгүйсгэдэг байдал юм.

Нэгдсэн Улсад саяхан болсон эсэргүүцлийн 
жагсаалууд олон хүнийг цочирдуулсан нэг 
шалтгаан бол олон улс оронд өрнөсөн үндэстэн 
ястан хоорондын дайсагнал, хууль бус үйлдлүүд 
Нэгдсэн Улсад болох ёсгүй гэдгийг харуулсан 
явдал юм. Энэ улс сүүлийн үеийн жагсаал 
цуглаанаар хамгийн тод томруун илэрсэн, хар 
арьст америкчуудаас гадна латин, ази болон өөр 
бусад бүлэг хүнийг ялгаварлан гадуурхах үзлийг 
үгүй болгох дээр илүү сайн ажиллах ёстой. Энэ 
үндэстний арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах 
үзлийн түүх харамсалтай бөгөөд бид үүн дээр 
илүү анхаарах ёстой.

[ALT: Эллис арал]

[ALT: Цагаачид]

Нэгдсэн Улс бол өөр өөр үндэстэн, ястан 
цагаачдын байгуулсан улс билээ. Үүний нэгдсэн 
зорилго бол тодорхой нэг шашныг байгуулах 
эсвэл олон соёл, омгийн харилцаа дундаас 
аль нэгнийг нь мөнхжүүлэн авч үлдэх явдал 
байгаагүй. Манай улсыг байгуулсан үеийнхэн 
шинэ үндсэн хууль, хууль журмаар нэгдэхийг 
эрхэмлэсэн. Үүгээр би биднийг нэгтгэсэн баримт 
бичиг эсвэл энэ талаарх тухайн үеийн ойлголт 
төгс байсан гэж хэлэх гээгүй. Нэгдсэн Улсын 
эхний хоёр зууны түүх эмэгтэйчүүдэд сонгуульд 
санал өгөх эрх олгох, ялангуяа боолчлолыг халах, 
үүнд боолчлолд байсан хүмүүсийг эрх чөлөөтэй 
байлгах бүх нөхцөлөөр хангахыг баталсан 
хуулиуд гэх мэт засаж сайжруулах хэрэгтэй олон 
зүйл байсныг харуулдаг.

Йелийн Их сургуулийн хоёр эрдэмтэн:

“Хэдийгээр олон алдаа дутагдалтай ч гэсэн 
Нэгдсэн Улс бол олон янзын, хуваагдмал нийгмийг 
нэгтгэхээр онцгойлон бэлтгэгдсэн газар юм. …

Иргэд нь үндэстний харьяалал, олон соёлт 
байдал хоёроос аль нэгийг нь сонгох 
шаардлагагүй. Америкчууд аль алинтай нь байж 
болно. Гэвч гол түлхүүр нь үндсэн хуульдаа 
үнэнч захирагдах явдал юм. Бид үзэл суртлын 
хувьд санал зөрж болох ч Үндсэн хуулиар 
нэгдмэл хэвээр байх ёстой”13 гэж саяхан бидэнд 
сануулсан.

Олон жилийн өмнө Их Британийн гадаад 
харилцааны нарийн бичгийн дарга Иргэдийн 
хурлын мэтгэлцээн дээр дараах чухал зөвлөгөөг 
өгсөн байдаг. Тэрээр “Бидэнд мөнхийн холбоотон	
гэж байхгүй мөн насан туршийн дайсан	гэж үгүй. 
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Бидний ашиг	сонирхол	мөнхийн, насан туршийнх 
бөгөөд тэрхүү ашиг сонирхлоо дагах нь бидний 
үүрэг юм”14 гэжээ.

Энэ нь улс төрийн асуудлаар “мөнхийн, насан 
туршийн” ашиг сонирхлыг дагах шашны	бус	
сайхан шалтгаан юм. Үүнээс гадна, Их Эзэний 
Сүмийн сургаалд биднийг удирдах бас нэгэн 
мөнхийн ашиг сонирхлын талаар заадаг. Энэ 
нь Нэгдсэн Улсын Үндсэн хуулийг болон олон 
улс орны үндсэн хуулийг өдөөсөн Аврагчийн 
маань сургаал юм. Түр зуурын “холбоотнуудын” 
оронд тогтсон хуульд үнэнч байх нь эв нэгдлийг 
эрэлхийлэх явцдаа эсэргүүцэгч, дайснуудаа 
хайрлах хамгийн шилдэг арга юм.

Бид бүгдээрээ Бурханы хүүхдүүд гэдгээ мэдэх нь 
бусад бүх хүний үнэ цэнийг олж харах бурханлаг 
мэлмийг болон бардамнал, арьс өнгөөр ялгаварлан 
гадуурхах үзлээс салах хүсэл, чадварыг бидэнд 
өгдөг. Олон жилийн турш энэ улсын олон 
мужид амьдарч байсан хүний хувьд, Их Эзэн 
надад улсынхаа хуулийг дагаж, сайжруулахыг 
эрэлхийлэхийн зэрэгцээ эсэргүүцэгч, дайснуудаа 
хайрлах боломжтой гэдгийг заасан. Хэдийгээр 
энэ нь амаргүй ч гэлээ бидний Их Эзэн Есүс 
Христийн тусламжтайгаар ийн үйлдэх боломжтой. 
Тэрээр бидэнд хайрлахыг зарлигласан ба үүнд 
дуулгавартай байхыг эрэлхийлэх юм бол тусална 
гэдгээ амласан. Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс 
Христ хоёр бидэнд хайртай. Тэд бидэнд тусална 
гэдгийг би гэрчилж байна. 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.

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

Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин 
батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөнө үү.

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

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн 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, Үлиссэс Соарэс нарыг 
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдээр 

дэмжин батлах саналыг оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал мөн гараа өргөнө үү.

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

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Бид ахлагч Л.Витни Клэйтон, Энрикэ 
Р.Фалабэлла, Ричард Ж.Мэйнс нарыг Далын 
ерөнхий эрх мэдэлтнээс чөлөөлж, чөлөөнд гарсны 
хүндэтгэл үзүүлж байна.

Бидэнтэй хамт эдгээр ахын мөн тэдний гэр 
бүлүүдийн гайхамшигт үйлчлэлд талархлаа 
илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө үү.

Бид ахлагч Л.Тодд Баджийг Далын ерөнхий эрх 
мэдэлтнээс чөлөөлсөн.

Хийсэн үйлчлэлд нь талархахыг хүссэн хүмүүс 
гараа өргөнө үү.

Бид бишоп Дийн М.Дэйвисийг мөн В.Кристофэр 
Ваддэллыг Тэргүүлэх бишопийн зөвлөлийн 
нэгдүгээр болон хоёрдугаар зөвлөхөөс тус тус 
чөлөөлсөн.

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

Бид дараах ах нарыг Бүсийн далаас чөлөөлсөн 
болно. Үүнд: Рүбэн Акоста, Ринэ Р.Алба, Албэрто 
А.Алварэз, Владимир Н.Асташов, Хосэ Баташа, 
Брэдфорд С.Боуэн, Сэржио Луис Карбони, 
Армандо Каррэон, Бага С.Марк Клэй, З.Доминик 
Дэкаеэ, Освальдо Р.Диас, Майкл M.Дадлий, 

Ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан 
тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь
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Марк П.Дурхам, Э.Хавиэр Эспиноза, Жэймс 
Ю.Эвансон, Паскоал Ф.Фортунато, Сэм М.Галвэз, 
Патрисио М.Жиуффра, Лэонард Д.Грийр, Даниэл 
П.Холл, Тору Хаяаши, Паул Ф.Хинтзэ, Адольф 
Ж.Иохансон, Визит Канахам, Сын Хүнь Кү, Пэдро 
Х.Ларрэал, Жонни Л.Леота, Хосэ Е.Маравилла, 
Жоэл Мартинэз, Жоаким Х.Морэйра, Исаак 
К.Моррисон, Эдуарда А.Норэмбуэна, Фэрдинанд 
П.Панган, Жаирус C.Перез, Стивэн M.Пэтэрсон, 
Жэй Д.Пимэнтэл, Бага Эдвальдо Б.Пинто, 
Алексей В.Самайкин, К.Дэвид Скотт, Рулон 
Ф.Стэйси, Карл M.Тиллэман, Виллиам Р.Титэра, 
Карлос Р.Толэдо, Сэзар И.Виллар, Дэвид 
Т.Ворнэр, Гэри K.Вайлд, Виллиам Б.Воан.

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

Ахлагч Л.Витни Клэйтон Далын ерөнхий эрх 
мэдэлтнээс чөлөөлөгдсөн бөгөөд түүнд чөлөөнд 
гарсны хүндэтгэл үзүүлсэн билээ. Тэрээр мөн 
Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс чөлөөлөгдсөн.

Ахлагч Брэнт Х.Нийлсон Далын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн гишүүнээр дуудагдсан бөгөөд бид 
түүнийг дэмжин батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал тэмдэг үзүүлнэ үү.

Бид Дийн М.Дэйвисийг Далын ерөнхий эрх 
мэдэлтнээр дэмжин батлах санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөж болно.

Бид В.Кристофэр Ваддэллыг Тэргүүлэх бишопын 
зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр, Л.Тодд Баджийг 
хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжин батлах 
санал оруулж байна.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Эсэргүүцэж байгаа хүн мөн ийм байдлаар 
мэдэгдэнэ үү?

Бид дараах ах нарыг Бүсийн далд шинээр томилох 
санал оруулж байна. Үүнд: Лауриан П.Балилэмва, 
Жонатан В.Банкэр, Энрикэ Ж.Маяорга, 
Константин Толомийв.

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөнө үү.

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

Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Татгалзах санал ирүүлсэн хүмүүс гадасныхаа 
ерөнхийлөгчтэй холбогдоно уу.

Ах, эгч нар аа, Сүмийн удирдагчдын төлөөх 
та бүхний итгэл, залбиралд бид талархлаа 
илэрхийлж байна. 
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Хэрэв	бидэн	дундаас	хангалттай	олон	хүн	мөн,	
хангалттай	олон	хөрш	маань	Бурханы	үнэний	
дагуу	амьдралаа	удирдан	явуулдаг	байвал	нийгэм	
болгонд	хэрэгтэй	ёс	суртахууны	ариун	журам	
элбэг	байх	болно.

Гайхалтай Аврагчаа 
магтан дуулах найрал 
дуучид хэчнээн 
үзэсгэлэнтэй билээ.

Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллага 2015 
онд “2030 он хүртэлх 
тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийг 
баталжээ. Үүнийг 
“одоогийн болон 
ирээдүйн хүмүүсийн 
мөн энэ гаргийн энх 

тайван, хөгжил цэцэглэлтийн талаар хуваалцсан 
төлөвлөгөө” хэмээн тодорхойлдог. Энэхүү 
Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр 2030 он гэхэд 
хэрэгжсэн байх зорилгыг буюу ядуурлыг устгах, 
өлсгөлөнг зогсоох, чанартай боловсролыг дэмжих, 
жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах, баталгаат 
ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах, 
баталгаат ажлын байрыг бий болгох гэх зэрэг 17 
зорилгыг багтаадаг.1

Тогтвортой хөгжлийн талаарх ойлголт 
сонирхолтой бөгөөд чухал зүйл юм. Гэсэн ч 
түүнээс илүү чухал зүйл бол тогтвортой нийгмийн 
талаарх илүү өргөн асуудал билээ. Гишүүдийнхээ 
аз жаргал, хөгжил дэвшил, тайван амгалан байдал, 
сайн сайхныг хөхиүлэн дэмждэг цэцэглэн хөгжиж 
буй нийгмийн үндэс суурь юу вэ? Ийм хөгжсөн 
нийгмийн талаар өгүүлэх ядаж л хоёр судрын 
цэдэг бидэнд бий. Бид тэдгээрээс юу суралцаж 
болох вэ?

Эрт дээр үед агуу патриарх, бошиглогч Енох 
“Ариун Хот, бүр Сион хэмээн нэрлэгдсэн хот 

байгуулав”2 хэмээн зөв шударга ёсыг тунхаглажээ. 
“Их Эзэн өөрийн хүмүүсийг Сион хэмээн нэрлэв, 
учир нь тэд нэг зүрх сэтгэл мөн нэг оюунтай 
байлаа, мөн зөв шударга ёсонд оршин сууж 
байлаа; мөн тэдний дунд ядуус байсангүй.”3

“Мөн Их Эзэн уг нутгийг адислав, мөн тэд уулсын 
дээр, мөн өндөр газрууд дээр адислагдсан байлаа, 
мөн цэцэглэн хөгжив”4 хэмээн цэдэглэгдсэн 
байдаг.

Нифайчууд, леменчүүд хэмээх нэг, хоёрдугаар 
зууны үед амьдарч байсан дэлхийн бөмбөрцгийн 
баруун хэсгийн хүмүүс цэцэглэн хөгжсөн 
нийгмийн өөр нэгэн гайхалтай жишээг харуулдаг. 
Амилсан Аврагчийн тэдний дунд хийсэн 
гайхамшигт тохинууллын дараа “тэд өөрсдийн 
Их Эзэн мөн өөрсдийн Бурханаас хүлээн авсан 
зарлигуудын дагуу алхаж, залбирч мөн Их Эзэний 
үгийг сонсохоор хамтдаа ойр ойрхон цугларахаа, 
мөн мацаг барилт мөн залбирлыг үргэлжлүүлсээр 
байв. …

Мөн атаа жөтөө, бас хэрүүл маргаан, бас үймээн, 
садар самуун ч, худал хэлэх нь ч, аллага ч, ямар 
ч төрлийн шунал тачаал байсангүй; мөн Бурханы 
мутраар бүтээгдсэн бүх хүмүүсийн дунд илүү 
аз жаргалтай хүмүүс байх аргагүй нь гарцаагүй 
юм.”5

Энэ хоёр жишээн дээрх нийгмүүд бол “Чи Бурхан 
Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа 
хайрла”, “Чи хөршөө өөрийн адил хайрла”6 хэмээх 
хоёр агуу тушаалд үлгэр жишээч дуулгавартай 
байснаар ирсэн тэнгэрийн адислалаар дэмжигдэж 
байжээ. Тэд хувийн амьдралдаа Бурханд 
дуулгавартай байж, нэг нэгнийхээ сүнслэг болон 
материаллаг сайн сайханд анхаарч байв. Сургаал 
ба Гэрээн дэх үгсийн дагуу эдгээр нь “хүн болгон 
хөршийнхөө анхаарал тусламжийг эрэлхийлж, 
мөн бүх зүйлийг Бурханы алдар суугийн төлөө 
бүхнээ зориулан хийх ёстой”7 гэдгийг дагадаг 
нийгэм байсан.

Тогтвортой нийгэм
ÀÕËÀÃ× Ä.ÒÎÄÄ КÐÈÑÒÎФФÝÐÑÎÍ
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Харамсалтай нь, ахлагч Квинтин Л.Күкийн өнөө 
өглөө цохон тэмдэглэснээр Мормоны Номын 
4 Нифайд дүрсэлсэн өв тэгш нийгэм хоёр дахь 
зуунаасаа цааш үргэлжлээгүй юм. Тогтвортой 
байдал бол баталгаатай биш бөгөөд хөгжиж буй 
нийгэм энх тайван, хөгжил цэцэглэлтийг нь тэтгэж 
байдаг амин чухал ариун журмаа огоорвол хэзээ ч 
унах аюултай. Энэ тохиолдолд хүмүүс чөтгөрийн 
уруу таталтад орж, “зиндаагаар хуваагдаж эхлэв; 
мөн тэд ашиг олохын тулд өөрсдөдөө сүм барьж 
эхлэв, мөн Христийн үнэн сүмийг үгүйсгэж 
эхлэв.”8

“Мөнхүү улиран тохиох дор гурван зуун 
жил улирч одоход, Нифайн хүмүүс болоод 
леменчүүдийн аль аль нэг нь нөгөөгийнхээ 
адилаар үлэмж ёс бус болцгоосон байв.”9

Өөр нэг зууны төгсгөлд сая сая хүн хоорондоо 
дайтан, амь үрэгдэж, нэгэн цагт эв найрамдалтай 
байсан үндэстэн эвлэршгүй овгууд болон цөөрчээ.

Энэхүү жишээ болон нэгэн цагт хөгжин цэцэглэж 
байсан нийгэм хожим нуран унасан бусад 
жишээг эргэцүүлэн бодохдоо би хүмүүс Бурханд 
тайлагнах үүрэг хариуцлагаасаа зугтаж, оронд нь 
“маханбодийн гарт” найдлага тавих үед гамшиг 
тохиолддог гэж хэлэхэд буруудахгүй байх гэж 
бодож байна. Маханбодийн гарт найдах гэдэг нь 
хүний эрх болон хувь хүний нэр төрийн бурханлаг 
Зохиогчийг үгүйсгэж, дэлхийн эд баялаг, эрх 
мэдэл, сайшаал магтаалыг нэн тэргүүнд тавина 
гэсэн үг юм (ихэвчлэн өөр жишиг дагадаг 
тэдгээрийг шоолж, хавчдаг). Үүний зэрэгцээ 
тогтвортой нийгэмд амьдардаг хүмүүс Хаан 
Бенжаминий хэлсэнчлэн “[тэднийг] бүтээсэн 
түүний алдар суугийн мэдлэгт, эсвээс шударга 
бөгөөд үнэн болох түүний … мэдлэгт өсөх[ийг]”10 
эрэлхийлж байна.

Гэр бүл, шашны байгууллагууд тогтвортой 
нийгмийг дэмждэг ариун журамтай хувь хүн, 
хамт олонд нэмэр хандив өргөхдөө хариуцлагатай 
ханддаг. Судар дээр үндэслэсэн эдгээр ариун 
журамд бусад зарчмаас гадна шударга зан, 
хариуцлагатай байдал ба хариуцлага хүлээх 
чадвар, энэрэнгүй сэтгэл, гэрлэлт болон гэрлэлт 
дэх үнэнч байдал, бусдад болон тэдний өмч 
хөрөнгөнд хүндэтгэлтэй хандах, үйлчлэл, ажлын 
хэрэгцээ, ажилдаа нэр хүндтэй байх зэрэг багтана.

Сэтгүүлч, редактор Жэрард Бэйкэр энэ оны эхээр 

Волл Стрийт сэтгүүлд аав Фрэдрик Бэйкэрийнхээ 
100 насны төрсөн өдрийг тохиолдуулаад түүнийг 
хүндэтгэсэн нэгэн нийтлэл бичжээ. Бэйкэр 
аавынхаа урт удаан насалж байгаа шалтгааныг 
эргэцүүлэн бичсэн ба нэмж бодлоо хуваалцжээ.

Тэрээр “Бид бүгдээрээ урт удаан наслахын нууц 
юу болохыг мэдэхийг хүсдэг ч бидэнд оноосон 
амьдрах хугацаанд юу сайн сайхан амьдралыг 
бүтээдэг болохыг олж мэдэхэд илүү их цаг 
зарцуулсан нь дээр гэж би үргэлж боддог. Энэ тал 
дээр би аавынхаа нууцыг мэддэг гэдэгтээ итгэлтэй 
байна.

Тэрээр амьдрал эрх мэдлээр биш, нийгмийн 
хариуцлагаар, хувийн эрх ямбаар ч биш, харин 
ёс суртахууны үүрэг хариуцлагаар голчлон 
тодорхойлогдсон эрин үеийн хүн. Түүний зуун 
жилийн амьдралын урам зориг сэргээгч гол 
зарчим нь гэр бүл, Бурхан, улс эх орныхоо өмнө 
хүлээсэн үүрэг нь байсаар ирсэн.

Салж хагацсан гэр бүлүүд зонхилсон эрин үед 
аав минь 46 жил ханилсан эхнэртээ үнэнч нөхөр 
нь, зургаан хүүхдэдээ ачлалт аав нь байсан. 
Эцэг, эх хоёр минь үрээ алдахын санаанд ч үл 
багтам гашуун зовлонг даван туулах үед тэр хэзээ 
хэзээнээс илүүтэй бүх зүйлд голлон оролцож, 
дэргэд нь байдаг байсан.

Мөн шашин шүтлэг хүмүүсийн хувьд сонирхол 
төдий болж байх үед аав минь Христийн 
амлалтуудад гуйвшгүй итгэлтэй, үнэнч, итгэлтэй 
католик шашинтан байсан. Үнэндээ, тэр миний 
уулзаж байсан хэн хүнээс ч илүүтэй үхэлд илүү 
бэлтгэгдсэн болохоор ийм урт насалж байна гэж 
би боддог.

Би сайн боловсрол, гайхалтай гэр бүл, миний 
хүртэх ёсгүй дэлхийн амжилтаар адислагдсан 
азтай хүн гэж өөрийгөө боддог. Хэдий өөрөөрөө 
бахархаж, талархаж явдаг ч гэсэн энэ мэдрэмж 
маань элдэв хэл ам, илүү маяггүй, шагнал 
урамшуулал, талархлын үг горилдоггүй, одоо зуун 
жилийн турш энгийн үүрэг даалгавар гүйцэтгэж, 
хариуцлагатай ханддаг, эцсийн дүнд ариун журамт 
амьдралын баяр баясал дунд амьдарч байсан энэ 
хүнд талархах, бахархах сэтгэлээр сүүдэрлэгддэг 
юм”11 гэжээ.

Сүүлийн жилүүдэд шашны болон шашны итгэл 
үнэмшлийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн ач холбогдол 
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олон улс оронд багассаар байна. Бурханд итгэх, 
Түүнд үнэнч байх нь өнөөгийн дэлхийд хувь 
хүн, нийгмийн ёс суртахууны шударга байдалд 
хэрэгцээгүй гэж үздэг хүмүүсийн тоо өсөж 
байна.12 Шашин шүтлэгийг тоодоггүй хүмүүсийн 
дунд олон сайн, шударга хүмүүс байдаг гэдгийг 
бид бүгд хүлээн зөвшөөрөх байх гэж би бодож 
байна. Гэсэн ч энэ нь бурханлаг нөлөөгүйгээр 
тохиодог гэдэгтэй бид санал нийлэхгүй. Би 
үүгээрээ Христийн гэрлийн тухай өгүүлж байна. 
Аврагч “Би бол дэлхийд ирдэг хүн болгоныг 
гэрэлтүүлдэг үнэн гэрэл”13 хэмээн тунхагласан. 
Үүнийг мэддэг ч бай, үгүй ч бай; итгэл үнэмшил 
болон газар бүрийн мөн үе үеийн эрэгтэй, эмэгтэй 
хүн, хүүхэд бүр Христийн гэрлээр дүүргэгдсэн 
байдаг учраас тэдэнд зөв, буруугийн талаарх 
ойлголт буюу бидний ихэнхдээ нэрлэдэгчлэн 
ухамсар гэж байдаг.14

Гэсэн хэдий ч төрөөс сүм хийдийг тусгаарлах 
явдал нь хувь хүний мөн иргэний ариун журмыг 
Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээс салган тусгаарлах 
үед энэ нь ургамлыг үндэснээс нь салгаж байгаа 
хэрэг юм. Нийгэмд зөвхөн соёл, уламжлалд 
тулгуурлах нь ариун журмыг дэмжихэд 
хангалттай биш. Хүн өөрөөсөө дээш бурхангүй 
бол мөн өөрийн хүсэл таашаал, эрхэмлэн 
дээдэлдэг зүйлийг хангахаас илүү сайн зүйлийг 
эрэлхийлдэггүй бол үр нөлөө нь зохих цагтаа гарч 
ирэх л болно.

Жишээ нь, бэлгийн үйл ажиллагааг зөвхөн хувь 
хүний зөвшөөрлөөр хязгаарладаг цорын ганц 
хүчин зүйлтэй нийгэм бол илжирч буй нийгэм 
юм. Садар самуун явдал, бэлгийн харьцааны 
замбараагүй байдал, гэрлээгүй байхдаа хүүхэд 
төрүүлэх,15 өөрийн сонголтоор үр хөндүүлэх 
зэрэг нь байнгын бэлгийн харьцааны хувьслаас 
урган гардаг гашуун үр жимс юм. Эрүүл 
нийгмийн тогтвортой байдлыг дэмжээгүйн 
улмаас гарах үр дагаварт ядуу тарчиг амьдралд 
мөн эцгийн эерэг нөлөөгүй нөхцөл байдалд өсөж 
хүмүүжиж буй хүүхдүүдийн нэмэгдэж буй тоо, 
заримдаа олон үеийн турш хоёр хүний үүрэг 
хариуцлагыг ганцаараа үүрч яваа эмэгтэйчүүд, 
бусад байгууллагын адилаар сургуулиуд гэр 
орны болохгүй, бүтэхгүйг нөхөх үүрэг хүлээх 
үед олгогддог дутуу дулимаг боловсрол зэрэг 
багтана. Эдгээр нийгмийн эмгэг дээр хувь хүний 
шархалсан зүрх, буруутай, буруугүй талын аль 

алинд нь ирэх оюун санааны болон сэтгэл зүйн 
хямралын буюу цөхрөлийн тоолохын аргагүй 
тохиолдлууд нэмэгдэнэ.

Нифай:

“Хүмүүний зааврыг анхааран сонсдог, мөн 
Бурханы хүчийг, мөн Ариун Сүнсний бэлгийг 
үгүйсгэдэг түүнд халаг!

… Мөн чухамдаа, Бурханы үнэний учир уурлах, 
мөн салгалах тэд бүгдэд халаг!”17 хэмээн 
тунхагласан.

Эсрэгээрээ, бидний хүүхдүүддээ болон бүх хүн 
төрөлхтөнд түгээх баяр баяслын захиас “Бурханы 
үнэн” илүү дээр зам болох одоо хувийн аз жаргал, 
нийгмийн сайн сайхан, цаашдаа мөнхийн амар 
амгалан, баяр баясал руу хөтлөх арга зам руу 
буюу Паулын хэлснээр “илүү давуу зам”18 руу 
заадаг.

Бурханы үнэн нь Өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан 
аз жаргалын төлөвлөгөөний суурийг бүрдүүлдэг 
үндсэн үнэнүүдийн талаар хэлдэг. Эдгээр үнэн бол 
Бурхан амьд, Тэр бол бидний сүнсний Тэнгэрлэг 
Эцэг, Тэрээр Өөрийн хайрын илэрхийлэл болгон 
Өөртэй нь хамт байх бүрэн дүүрэн баясал руу 
хөтөлдөг зарлигуудыг бидэнд өгсөн, Есүс Христ 
бол Бурханы Хүү, бидний Гэтэлгэгч, биднийг 
наманчилсан тохиолдолд Тэр бидний нүглийг 
цагаатгахын тулд зовж шаналан мөн үхсэн, Тэрээр 
бүх хүн төрөлхтний амилуулалтыг авчран үхлээс 
боссон, бид амьдралаа тайлагнан Түүний өмнө 
шүүгдэхээр зогсох болно хэмээх үнэнүүд юм.19

Мормоны Номд “Шүүгчдийн засаглалын” 
хэмээгдэх ес дэх жилд бошиглогч Алма сүмийг 
удирдахад цагаа бүрэн зарцуулахын тулд ерөнхий 
шүүгчийн суудлаасаа буув. Тэрээр хүмүүсийн 
дунд, ялангуяа сүмийн гишүүдийн дунд нэмэгдэж 
байсан бардамнал, хавчлага, шуналд анхаарал 
хандуулах зорилготой байсан.20 Ахлагч Стивэн 
Д.Надаулд нэгэн цагт “[Алмагийн] сүнслэгээр 
өдөөгдсөн шийдвэр нь хүмүүсийнхээ зан байдлыг 
засах нэмэлт дүрэм журам гаргаж, сахиулахыг 
хичээхэд илүү цаг зарцуулахад бус, харин тэдэнд 
хандан, Бурханы үгийг ярьж, сургаалыг зааж, 
гэтэлгэлийн төлөвлөгөөний талаарх өөрсдийнх 
нь ойлголтоор зан байдлыг нь өөрчлөхөд тэднийг 
удирдан чиглүүлэхэд оршиж байсан”21 хэмээн 
ажиглажээ.
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Бид амьдарч буй нийгмийнхээ тогтвортой байдал, 
амжилтад хөршийн болон иргэний хувиар хувь 
нэмрээ оруулахын тулд хийж чадах зүйл маш 
их байна. Мэдээж хэрэг, хамгийн чухал бөгөөд 
тогтвортой үйлчлэл бол Бурханы гэтэлгэлийн 
агуу төлөвлөгөөнд өвлөгдөн ирдэг үнэний дагуу 
амьдарч, заах явдал билээ. Энэхүү дууллын үгсэд 
илэрхийлснээр:

 Эе эвгүйд бид нөхрөө ч, дайснаа ч
 Эцгүүдийн итгэлээр хайрлана.
 Найрсаг үг, сайн үйлс, үйлдлээрээ
 Нандин үнэнийг бид түгээнэ.22

Хэрэв бидний дундаас хангалттай олон хүн мөн 
хангалттай олон хөрш маань Бурханы үнэний 
дагуу шийдвэр гаргаж, амьдралаа удирдан 
явуулдаг байвал нийгэм болгонд хэрэгтэй ёс 
суртахууны ариун журам элбэг байх болно.

Тэр биднийг хайрладаг учраас биднийг мөнх 
амьтай болгож болохын тулд цорын ганц Хүүгээ 
өгсөн.23

“[Есүс Христ] энэ дэлхийн төлөө бус аваас ямар 
ч зүйлийг эс хийх авай; учир нь тэрээр дэлхийг 
хайрладаг, бүр тэрээр бүх хүмүүнийг өөртөө 
ойртуулж болохын тулд тэр амиа өгсөн болой. 
Иймийн тул, тэрээр хэнд ч өөрийн авралыг бүү 
хүрт хэмээн үл зарлигладаг билээ.

Болгоогтун, тэрээр нэгээхэнд ч болов хэлрүүн: 
Надаас холд хэмээн айлдах уу? Болгоогтун, 
би та нарт хэлнэ, Үгүй; харин тэр хэлдэг: 
Дэлхийн хязгаарууд та нар бүгд надад ирэгтүн, 
мөнгөгүйгээр мөн төлбөргүйгээр, сүү болон бал 
худалдаж авцгаа.”24

Энэ бүхнийг бид “зүрх сэтгэлийн чанд байдалд, 
номхон дөлгөөн байдлын сүнсэнд”25 Есүс 
Христийн нэрээр тунхаглаж байна, амен. 
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Энэ	амьдралд	баяр	баясгаланг	олох	хамгийн	
найдвартай	арга	зам	бол	бусдад	туслахад	нь	
Христтэй	нэгдэх	явдал	юм.

Их Эзэн Аароны 
санваартай өсвөр 
үеийнхнээс бүх 
зүйлийг хийхийг 
хүсдэггүй, гэхдээ 
Түүний тэднээс асуудаг 
зүйл гайхал төрүүлэм 
байдаг.

Хэдэн жилийн өмнө, 
унасан энэ дэлхийн 
олон гэр бүлд тулгардаг 
зүйлийг манай жижиг 
гэр бүл туулж билээ. 

Манай хамгийн бага хүү Таннэр Кристиан Ланд 
хорт хавдар туссан юм. Есөн настай хүүхдүүдийн 
адилаар тэр маань гайхалтай бодгаль байлаа. 
Хүү маань маш сэргэлэн, залирхаг бас сүнслэг 
байдлын хувьд гайхмаар мэдрэмтгий хүүхэд 
байсан. Бяцхан чөтгөр ч гэмээр эсвэл тэнгэрийн 
элч ч гэмээр мөн сахилгагүй мөртлөө найрсаг гээд 
л янз янз болдог байв. Жаахан байхдаа энэ дэггүй 
зангаараа өдөр болгон биднийг гайхшируулж 
байх тэр үед, бид түүнийг том болоод, бошиглогч 
болох байх эсвэл бүр банкны дээрэмчин болох юм 
биш биз гэж гайхан боддог байж билээ. Аль нь ч 
байлаа гэсэн, тэр энэ дэлхийд мөрөө үлдээх гэж 
байгаа мэт санагддаг байсан юм.

Тэгтэл тэр маань гэнэт маш хүндээр өвдсөн. 
Дараагийн гурван жилийн туршид түүнд 
сүүлийн үеийн эм эмчилгээний амь дүйсэн 
арга хэмжээнүүдийг авч, хоёр удаагийн чөмөг 
шилжүүлэн суулгах хагалгааг хийсэн бөгөөд тэр 
үед хүү минь уушгины хатгалгаа тусан, 10 долоо 
хоногийн турш ухаангүй байсан төдийгүй түүнийг 
хиймэл амьсгалын аппаратаар амьсгалуулахад 
хүрсэн юм. Гайхамшигт зүйл тохиож, хүү маань 
богино хугацаанд эдгэрсэн боловч удалгүй түүний 

хорт хавдар эргэж дахисан.

Таннэрыг нас барахын өмнөхөн хорт хавдар нь 
яс руу нь тархсан байсан бөгөөд хүчтэй өвчин 
намдаах эм хэрэглэсэн ч өвчин нь дарагддаггүй 
байв. Тэр орноосоо арайхийн босдог байлаа. 
Нэгэн ням гаргийн өглөө гэр бүлээрээ сүмд 
явахаас өмнө хүүгийн маань ээж Каллийн түүнийг 
ямархуу байгааг шалгахаар өрөөнд нь оржээ. Хүү 
нь яаж ийгээд хувцаслачихсан, орныхоо ирмэг 
дээр суугаад, цамцныхаа товчийг товчлох гэж 
өвчнөө тэвчин оролдож байхыг ээж нь хараад маш 
их гайхжээ. Каллийн хүүгийнхээ хажууд суугаад, 
“Таннэр, чи сүм рүү явж чадна гэж бодож байна 
уу? Өнөөдөр зүгээр л гэртээ байж, амарвал зүгээр 
байх” гэж хэлэв.

Тэр шал руу ширтжээ. Tэр дикон байсан. Тэр 
чуулгад хамаарагддаг байв. Бас тэр үүрэг 
даалгавар хүлээн авсан байсан.

“Би өнөөдөр ариун ёслол түгээх ёстой.”

“Өөр хэн нэгэн чиний өмнөөс хийж чадна гэдэгт 
би итгэлтэй байна.”

Таннэр тэгэхэд нь “Тийм ээ, гэхдээ … намайг 
ариун ёслол түгээх үед над руу хүмүүс яаж 
хардгийг би мэднэ. Энэ нь хүмүүст тусалдаг гэж 
би боддог” гэж хэлжээ.

Тиймээс Каллийн түүнд товчоо товчлон, зангиагаа 
зангидахад туслаад, тэд сүм рүү машиндаа суун 
явсан юм. Ямар нэгэн маш чухал зүйл тохиож 
байгаа нь тодорхой байлаа.

Би өглөөний хурал тараад, сүмд орж ирэхдээ 
Таннэрыг диконуудын эгнээнд сууж байхыг 
хараад гайхав. Каллийн түүний яагаад энд байгааг 
болон “энэ нь хүмүүст тусалдаг” гэж хэлснийг 
надад аяархан хэлсэн юм.

Диконуудыг ариун ёслолын ширээ рүү дөхөж 
зогсохыг би ажиглаж байв. Пристүүдийг тэдэнд 
ариун ёслолын талхны тавиурыг дамжуулан өгөх 
хооронд тэр өөр диконыг зөөлнөөр налан зогсож 

Христ дотор баяр баясгаланг олох
ÑÒÈВÝÍ Æ.ËÀÍÄ ÀÕ
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байлаа. Тэгээд Таннэр томилогдсон газартаа хөлөө 
чирэн очоод, эгнээний үзүүрээс барин, тэнцвэрээ 
олох зуур өмнөө байгаа хүнд ариун ёслолыг 
түгээв.

Түүний энэ энгийн зүйлийг хийхдээ хэчнээн их 
өвдөж байгааг нь мэдэрч, сэтгэл нь хөдөлсөн 
сүм дэх бүх хүний харц зөвхөн түүн дээр тусаж 
байгаа мэт санагдаж байлаа. Аврагчийг төлөөлөн 
диконуудын хэв маягаар үйлдэж, халзан болсон 
толгой нь хөлсөндөө нэвчин, эгнээнээс эгнээ рүү 
арай гэж ядруухан алхахдаа Таннэр чимээгүй 
ёслолыг хүндэтгэлтэйгээр гүйцэтгэсэн. Нэгэнтээ 
номхотгошгүй омголон байсан энэхүү диконы 
бага зэрэг хөхөрсөн, гэмтсэн, өвчтэй бие Есүс 
Христийн Цагаатгалын бэлгэдлийг хүмүүсийн 
амьдралд авчрахаар үйлчлэхдээ өвчин шаналлаа 
ийнхүү өөрийн хүслээр тэвчжээ.

Түүний дикон хүн ямар байх талаарх бодол 
биднийг ариун ёслолын талаар болон Аврагчийн 
талаар мөн дикон, багш, пристүүдийн талаар 
өөрөөр боддог болоход хүргэсэн.

Үйлчлэх нам гүм чимээгүй дуудлагадаа 
тэгтлээ эр зоригтой хандахад нь түүнд ямар 
гайхамшиг нөлөөлсөн юм бол гэж би гайхдаг. 
Түүнчлэн би Бурханы батальонд болон аврал, 
өргөмжлөлийн ажилд нэгдэх бошиглогчийн 
дуудлагад хариулахыг хичээж байгаа бүх өсвөр 
үеийнхнийхээ хүч чадал, чадавхыг гайхан 
бахаддаг.

Диконыг ариун ёслолын тавиурын бариулаас 
барих болгонд энэ нь Сүүлийн зоогийн болон 
Гетсеманийн мөн Калварийн бас булшны 
цэцэрлэгийн ариун нандин түүхийг бидэнд 
сануулдаг билээ. Аврагч төлөөлөгчдөдөө хандан, 
“Намайг дурсаж үүнийг үйлд”1 хэмээн айлдахдаа 
маш олон үеийнхэнд, тэр тусмаа бидний хүн 
нэг бүрд хандан хэлсэн. Тэр ирээдүйн дикон, 
багш, пристүүдийн хувьд Түүний хүүхдүүдийг 
Аврагчийн бэлгэдлийг түгээн, хязгааргүй 
Цагаатгалын бэлгийг хүлээн авахад урих үедээ 
хангах тэрхүү гайхамшгийн талаар ярьж байсан 
билээ.

Ариун ёслолын бүх бэлгэ тэмдэг биднийг уг бэлэг 
рүү удирдан залдаг. Бид нэгэн цагт Их Эзэний 
хуваан бэлдсэн талхны тухай цэгнэн боддог 
байсан бол бидний өмнө зогсож байгаа пристүүд 
маань харин одоо талхыг хуваан бэлдэж байна. 

Залуу пристүүдийг ариун ёслолын залбирлын 
үгсийг хүндэтгэлтэй хэлэх үед тэдгээр үг 
бидний зүрхэнд төдийгүй тэнгэрт хүрч, биднийг 
Христийн авралын бодит хүчтэй холбодог 
гэрээнүүдийг шинэчилдэг ба бид тухайн цаг үед 
онцгойлон ариулсан, одоо ч онцгойлон ариулаад 
байгаа усны утга учрыг тунгаан боддог. Тэр үеэр 
бид, хэрэв Есүс тэнд байсан бол бидний хувийн 
ачааг өргөн, өвдөлтийг маань намжаахыг санал 
болгож, Өөрийнх нь зогсох байсан газарт зогсож 
байгаа диконуудаар дамжуулан ариун нандин 
бэлгэдлийг түгээж байгаа нь ямар утгатай талаар 
боддог байж болох юм.

Аз болоход, залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд маань 
Аврагчид үйлчлэх баяр баясгаланг болон зорилгоо 
олохын тулд заавал өвчин тусах шаардлагагүй.

Ахлагч Дэвид А.Бэднар, бид номлогчидтой 
адил	болж, өсөж хөгжихийн тулд номлогчдын	
хийдэг	зүйлийг	хийх	хэрэгтэй	бөгөөд тэгэх 
аваас “аажмаар Аврагчийн хүсэн хүлээж байгаа 
номлогч … шат шатаар, дүрэм дүрмээр болж 
чадна”2 гэж заасан.

Хэрэв бид “Есүстэй адил”3 байхыг хүсэх аваас 
Есүсийн хийдэг зүйлийг хийх ёстой. Их Эзэн 
Өөрийн юу хийдэг талаар “Учрыг болгоогтун, 
үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд 
тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний 
алдар суу бөлгөө”4 хэмээн ганц өгүүлбэрээр 
гайхамшигтай тайлбарлажээ.

Эцэгийнхээ хүүхдүүдийг аврахаар Эцэгтээ 
үйлчлэх нь үргэлжид мөн мөнхөд Аврагчийн 
зорилго байсаар ирсэн.

Энэ амьдралд баяр баясгаланг олох хамгийн 
найдвартай арга зам бол бусдад туслахад нь 
Христтэй нэгдэх явдал юм.

Энэ бол Хүүхэд, өсвөр үеийнхний хөтөлбөрийг 
санаачлан үүсгэхэд хүргэсэн энгийн үнэн билээ.

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний бүх үйл ажиллагаа, 
хичээл Түүний аврал, өргөмжлөлийн ажилд 
Түүнтэй нэгдсэнээр Есүстэй илүү адилхан 
болоход нь залуу хүмүүстээ туслах зорилготой.

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний хөтөлбөр бол Хүүхдийн 
хэсгийн бүх хүүхдэд болон өсвөр үеийнхэнд 
шавь байх байдалдаа өсөн хөгжиж мөн аз 
жаргалтай амьдралд хүрэх арга зам нь юу болох 
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талаар итгэлээр дүүрэн ойлголтыг олж авахад 
туслах хэрэгсэл юм. Тэд Христтэй адил үйлчлэл 
үзүүлснээр бусдад туслахын баяр баясгаланг 
мэдрүүлдэг чуулга, Залуу эмэгтэйчүүдийн ангид 
удалгүй харьяалагдаж, гэрээний зам дээр гарч, 
баптисм хүртэж, гишүүнээр батлуулан, Ариун 
Сүнсний бэлгийг хүлээн авснаар замын зогсоол, 
тэмдэгтүүдийг ойлгон, хүсэн хүлээдэг болно. Тэд 
Аврагчтай илүү адил болох явцдаа амьдралаа 
тэнцвэртэй байлгах том жижиг зорилгуудыг тавих 
болно. Өсвөр үеийнхний бат бөх байдлын төлөө 
чуулган, Найз	сэтгүүл, Gospel Living аппликэйшн 
зэрэг нь Христ дотор баяр баясгаланг олоход 
анхаарахад нь тэдэнд тусална. Тэд ариун сүмийн 
хязгаартай ашиглах зөвшөөрлийн бичгийг авч 
явснаар ирэх адислалуудыг хүсэн хүлээх болно. 
Бас олон нь ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн 
адислалуудыг авахдаа, Ариун Сүнсний нөлөөгөөр 
дамжуулан Елиагийн сүнсийг мэдрэх болно. Тэд 
патриархын адислалаараа удирдуулна. Цаг нь 
болохоор тэд хишгийн хүчийг хүртэхийн тулд мөн 
ямар ч нөхцөл байдал тохиосон байлаа ч гэсэн гэр 
бүлтэйгээ мөнхөд холбогдон, баяр баясгалантай 
болохын тулд ариун сүм рүү явах болно.

Цар тахал, гамшгийн өмнөхөн эхлүүлсэн, Хүүхэд, 
өсвөр үеийнхний шинэ хөтөлбөрийн бүрэн 
амлалтыг улируулан тохиолгох ажил ид явагдаж 
байгаа бөгөөд үүнийг яаравчлуулах хэрэгтэй 
байна. Өсвөр үеийнхэн маань Аврагчийг мэддэг 
болохоосоо өмнө дэлхийг өөрөө өөрийгөө зөв 
зохистой болгохыг хүлээгээд сууж байж чадахгүй. 
Зарим хүн өөрсдийн болон Их Эзэний жинхэнэ 
мөн чанарыг ойлгодог байсан бол гаргахгүй байх 
байсан тийм шийдвэрийг гаргаж байна.

Тиймээс шийдвэр гаргах сургуулилт хийж байгаа 
Бурханы батальоныг “бүгд ажилдаа гар!” хэмээн 
яаралтай уриалан дуудаж байна.

Аав, ээжүүд ээ, өмнө нь таны хүүхдэд скаутын 
зүүлт, тэмдэг зэрэг жижиг зүйлс хэрэгтэй 
болоход та нар дуртайяа тусалдаг байсан шиг 
тэдэнд та нарын дэмжлэг хэрэгтэй байна. Аав, 
ээжүүд, санваарын болон Залуу эмэгтэйчүүдийн 
удирдагчид аа, хэрвээ өсвөр үеийнхэн маань 
асуудалтай хэцүү байгаа бол Хүүхэд, өсвөр 
үеийнхний хөтөлбөр тэднийг Аврагч руу ирэхэд 
нь туслах ба Аврагч тэдэнд амар амгаланг авчрах 
болно.

Чуулгын болон ангийн ерөнхийлөгчийн 

зөвлөлийнхөнд хэлэхэд, өндийн босоод Их Эзэний 
ажилд оногдсон байр сууриа эзлээрэй.

Бишопууд аа, та нар чуулгын ерөнхийлөгч, 
чуулгын гишүүдтэйгээ санваарын түлхүүрээ 
холбон нэгтгэ. Танай тойрог үүрд өөрчлөгдөх 
болно.

Өсөж буй үеийнхэн та нарт хандан хэлэхэд, та нар 
бол	Бурханы хайрт охид, хөвгүүд гэдгийг мөн та 
нарт зориулсан ажил Түүнд байгааг мэддэг гэдгээ 
би өөрөө мэддэг хүний хувиар гэрчилж байна.

Та нар бүх зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээд 
чадлаараа өөрсдийн сүр жавхлант дуудлагыг 
эрхэмлэн босох үед өөрсдийн гэр орноос эхлэн 
бусдыг адислахаар хөдөлмөрлөхдөө Бурханыг 
хайрлаж, гэрээгээ сахидаг мөн Түүний санваарт 
найддаг болох болно.

Та нар үйлчилж, итгэлээ хэрэгжүүлж, өдөр бүр 
өсөж хөгжин, ариун сүмийн адислалуудыг хүлээн 
авахад мөн зөвхөн Есүс Христийн сайн мэдээгээр 
дамжин ирдэг дуусашгүй баяр хөөрийг хүлээн 
авахад тэнцэхүйц байхын тулд энэ үед зохистой 
байж, хоёр дахин их эрч хүчээр хичээгээсэй 
хэмээн би залбирч байна. Та нарыг хичээнгүй 
номлогч, үнэнч нөхөр, эхнэр, хайраар дүүрэн 
эцэг эх болоход өөрсдийгөө бэлтгээсэй хэмээн 
би залбирч байна. Та нар Есүс Христийн үнэнч 
шавь байснаар эцэст нь үүнд хүрч чадна хэмээх 
амлалтыг авсан билээ.

Бүх хүнийг Христэд ирж, Түүний Цагаатгалын 
адислалуудыг хүлээн авахад урьснаар та нар 
Аврагчийг эргэн ирэхэд дэлхийнхнийг бэлтгэхэд 
туслах болтугай. Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Лук 22:19
2. Дэвид•A.Бэднар, “Becoming a Missionary,” Liahona, 

2005 оны 11-р сар, 46.
3. “Би Есүс шиг байхыг хичээнэ; Би Түүний замыг 

дагана. Би хийх болон хэлэх бүх зүйлдээ Түүний 
хайрласан шиг хайрлахыг хичээнэ” (Би Есүс шиг 
байхыг хичээнэ,” Хүүхдийн дууны ном, 78–79).

4. Moсе 1:39
5. Бидний түүхэнд өсвөр үеийнхэнд өсөж хөгжихөд 

нь ийм зоригтойгоор тусалж ирсэн үнэнч эцэг эх, 
удирдагчдадаа хувиасаа талархал илэрхийлье. Хүүхэд, 
өсвөр үеийнхний шинэ хөтөлбөр нь өмнөх үеийн 
үйл ажиллагаа, амжилттай хөтөлбөр бүрийн үр дүн 
гэдгийг би хүлээн зөвшөөрч байна.



40

Бид	өөрсдийн	замаар	Их	Эзэний	бошиглол,	
амлалтын	биелэл	буюу	дэлхий	ертөнцийг	
адислах	сайн	мэдээний	нэг	хэсэг	болж	чадна.

Хүндэт ах эгч нар аа, 
би саяхан коронавируст 
халдварын удирдамж 
гарсны дараахан ариун 
сүмийн лацдан холбох 
ажлыг гүйцэтгэсэн 
юм. Сүйт бүсгүй, сүйт 
залуу хоёр хоёулаа 
эргэж ирсэн номлогчид 
байсан ба эцэг эх, ах 
эгч дүү нартайгаа хамт 
байв. Тийм ч амар зүйл 
байсангүй. Сүйт бүсгүй 

нь 10 хүүхдийн 9 дэх нь байв. Түүний есөн ах 
эгч дүү хамгийн томоосоо бага хүртлээ дараалан, 
мэдээж хоорондын зай барин сууж байлаа.

Тэд нүүж очсон газар болгондоо сайн хөрш 
байхыг эрмэлздэг байжээ. Гэвч тэдний гэр бүл 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүд байсан учраас нүүж очсон 
газрынх нь хөршүүд тийм ч сайнаар хүлээж 
авдаггүй тухай сүйт бүсгүйн ээж хэлсэн юм.

Энэ гэр бүлийнхэн сургууль дээрээ найз 
нөхөдтэй болж, нэмэр хандив оруулж, хүлээн 
зөвшөөрөгдөхийн тулд бүх зүйлийг хийсэн боловч 
үр дүнд хүрээгүй ажээ. Тэд хүмүүсийн зүрх 
сэтгэлийг зөөлрөөсэй гэж олон удаа залбирсан 
байна.

Нэгэн шөнө тэр гэр бүл залбирлынх нь хариу 
санаанд оромгүй байдлаар хариулагдсаныг 
мэдэрсэн юм. Тэдний байшин түймэрт өртөж, юу 
ч үгүй шатжээ. Гэтэл ямар нэгэн өөр зүйл тохиов. 
Тэрхүү гал хөршүүдийнх нь зүрх сэтгэлийг 
зөөлрүүлсэн байв.

Тэдний хөршүүд болон орон нутгийн сургууль бүх 

зүйлээ алдсан уг гэр бүлд зориулан, шаардлагатай 
хувцас, гутал, бусад хэрэгцээт зүйлийг цуглуулав. 
Сайхан сэтгэл ухаарал, ойлголцлыг авчирсан юм. 
Энэ нь тэдний залбирлынхаа хариуг авна гэж 
найдаж, хүлээж байсан арга зам биш байв. Гэхдээ 
тэд хүнд хэцүү туршлагаар болон зүрх сэтгэлийн 
залбирлын гэнэтийн хариултаар олж мэдсэн 
зүйлдээ талархдаг.

Үнэн хэрэгтээ, итгэлтэй зүрх сэтгэлтэй, харах 
нүдтэй хүмүүсийн хувьд Их Эзэний өршөөл 
энэрэл амьдралын бэрхшээл дунд ч байдаг. 
Үнэнчээр даван туулсан бэрхшээл, гаргасан 
золиос нь тэнгэрийн адислалуудыг авчирдаг. 
Энэхүү мөнх бус байдалд бид зарим зүйлийг хэсэг 
хугацаанд алдаж эсвэл хүлээж болно. Гэхдээ эцэст 
нь хамгийн чухал зүйлийг олох болно.1 Энэ бол 
Түүний амлалт юм.2

2020 онд гарсан манай хоёр зуун жилийн ойн 
тунхаг ”Бурхан дэлхийн бүх улс оронд байх 
Өөрийн хүүхдүүдэд хайртай”3 хэмээх гүн гүнзгий 
амлалтаар эхэлдэг. Янз бүрийн үндэстэн, ястан, 
хэлтэн бидэнд4 Бурхан амлаж, бидэнтэй гэрээ 
байгуулж, Өөрийн өгөөмөр баяр баясгалан, сайн 
сайхнаас хүртэхэд урьдаг.

Бүх хүнийг хайрладаг Бурханы хайрын тухай 
сударт бүхэлд нь батлан хэлсэн байдаг.5 Энэхүү 
хайр нь Түүний тараагдсан хүүхдүүдийг 
цуглуулах Абрахамын гэрээнүүдийг6 болон 
бидний амьдрал дахь Түүний аз жаргалын 
төлөвлөгөөг хамардаг.

Итгэлийн өргөөнд гаднынхан болон ирмэл 
хүн,7 ядуус эсвэл баячууд,8 үл тоомсорлогдож, 
гадуурхагдсан хэн нэгэн байх ёсгүй юм. “Нутгийн 
иргэдийн хувьд”9 биднийг дэлхий ертөнцийг 
илүү сайн болгон өөрчилж, нэг удаад нэг хүн, нэг 
гэр бүл, нэг айлыг дотроос нь өөрчлөхөд урьсан 
билээ.

Энэ нь биднийг сайн мэдээний дагуу амьдарч мөн 

Бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн
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үүнийг хуваалцах үед тохиолддог. Энэ эрин үеийн 
эхэнд бошиглогч Иосеф Тэнгэрлэг Эцэг газар 
бүрийн бүх хүн Бурханы хайрыг олж авч, Түүний 
өсөж хөгжин, өөрчлөгдөх хүчийг мэдрэхийг 
хүсдэг хэмээх гайхалтай бошиглолыг хүлээн 
авсан.

 
[ALT: Смитийн гэр бүлийн байшин]

Энэ бошиглолыг Нью-Йоркийн Палмира дахь 
Смитийн гэр бүлийн дүнзэн байшинд хүлээн 
авсан билээ.10

 

[ALT: Ахлагч Гонг, Гонг эгч хоёр Смитийн байшинд]

1998 онд дууссан, Смитийн байшинг анхны 
сууриар нь сэргээн засварлав. Моронай 1823 оны 
9-р сарын 21-ний орой залуу Иосеф дээр Бурханы 
гайхамшигт элч болон ирсэн энэ хоёрдугаар 
давхрын унтлагын өрөө 5.49 х 9.14 х 3.05 метрийн 
хэмжээтэй.11

Та нар бошиглогч Иосеф Смитийг юу гэснийг 
санаж байгаа байх.

“[Моронай] … Надад зориулан хийх нэгэн 
ажил Бурханд бий гэдгийг; мөн миний нэр бүх 

үндэстэн, ястан болон хэлтнүүдийн дунд сайнаар 
бас муугаар дурсагдаж болно.•…

[Моронай] нэгэн ном хадгалагдсаныг, … үүрдийн 
Сайн мэдээний бүрэн байдал үүнд агуулагдсаныг 
тэр хэлэв”12 гэж дүрсэлжээ.

Энд түр азнаад, дараах зүйлийг авч үзье. Бид 
бошиглогч Иосефыг болон өөр ямар ч мөнх бус 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг бус, харин Мөнхийн 
Эцэг Бурханыг болон Түүний Хүү Есүс Христийг 
шүтэн биширдэг.

Гэсэн хэдий ч Бурханы Өөрийн үйлчлэгчдэд 
өгдөг бошиглол хэрхэн биелдгийг эргэцүүлэн 
бодоорой.13 Зарим нь эрт, зарим нь хожим биелдэг 
ч бүгд биелдэг.14 Бид Их Эзэний бошиглолын 
сүнсэнд анхаарлаа хандуулснаар өөрсдийн замаар 
Түүний бошиглол, амлалтын биелэл буюу дэлхий 
ертөнцийг адислах сайн мэдээний нэг хэсэг болж 
чадна.

1823 онд Иосеф шинээр тусгаар тогтносон, 
бусдын мэддэггүй байсан нэгэн тосгонд амьдарч 
байсан, хэний ч үл таних 17 настай насны хүү 
байв. Хэрэв энэ нь үнэн биш байсан бол тэрээр 
Бурханы ажлыг гүйцэтгэх зэмсэг болж, Бурханы 
бэлэг, хүчээр дамжуулан хожим нь хүн бүхний 
мэдэх ариун судрыг орчуулах болно хэмээн хэрхэн 
төсөөлөх байсан бэ?

Гэвч энэ нь үнэн тул энэхүү бошиглол биелж 
байгааг, тэр байтугай биднийг үүнд туслуулахаар 
урьсан гэдгийг та, би, бид бүгд гэрчилж чадна.

Ах, эгч нар аа, дэлхийн өнцөг булан бүрээс 
2020 оны 10-р сарын энэхүү Ерөнхий чуулганд 
оролцож байгаа бидний хүн нэг бүр энд яригдсан 
үндэстэн, ястан, хэлтнүүдийн дунд байгаа.

Өнөөдөр Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд 196 улсад 
амьдардаг бөгөөд үүний 90 улсад Сүмийн 3446 
гадас байна.15 Бид газар зүйн олон байршил мөн 
хүч чадлын төвүүдийн аль алиныг төлөөлдөг.

2020 он гэхэд, Сүмд нэг сая гаруй гишүүнтэй 
гурван улс байх болно гэдгийг 1823 онд хэн 
төсөөлж байсан байх вэ? Эдгээр орон бол 
Америкийн Нэгдсэн Улс, Мексик, Бразил юм.

Эсвэл тус бүр 100000 гаруй Сүмийн гишүүнтэй 23 
улс Хойд Америкт гурав, Төв ба Өмнөд Америкт 
арван дөрөв, Европт нэг, Азид дөрөв, Африкт нэг 
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байх болно гэдгийг хэн төсөөлж байсан бэ?16

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Мормоны Номыг 
“гайхамшигт гайхамшиг” хэмээн нэрлэсэн.17 
Үүнийг гэрчүүд “Бүх үндэстэн, ястан, хэлтнүүд 
хийгээд хүмүүст байх болно” гэж гэрчилдэг.18 
Өнөөдөр Ерөнхий чуулганыг 100 хэл дээр үзэх 
боломжтой. Ерөнхийлөгч Нэлсон Есүс Христийг 
болон Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээг 138 
үндэстэнд гэрчилсэн бөгөөд энэ тоо өссөөр байна.

1830 онд Мормоны Номыг анх 5000 ширхэг 
хэвлэснээс хойш бүхэлд нь буюу хэсэгчилсэн 
байдлаар 192 сая орчим хувийг 112 хэлээр 
хэвлүүлжээ. Мормоны Номын орчуулгууд нь мөн 
дэлхий дахинд цахим хэлбэрээр өргөн тархаад 
байна. Одоогийн байдлаар Мормоны Ном 50 сая 
ба түүнээс олон хүн ярьдаг дэлхийн 23 хэлний 
ихэнх дээр мөн 4.1 тэрбум орчим хүний төрөлх 
хэл дээр орчуулагджээ.19

Бидний хүн нэг бүрийг оролцоход урьсан тэрхүү 
өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлээр агуу их зүйлүүд 
улиран авчрагддаг.

Жишээлбэл, би Юта мужийн 2200 хүн амтай 
Монро хотод болсон гадасны чуулганд оролцож 
байхдаа, хэдэн хүн номлолд үйлчилсэн бэ 
гэж асуув. Бараг бүгд гараа өргөсөн. Сүүлийн 
жилүүдэд тэрхүү ганц гадаснаас гэхэд л 
564 номлогч АНУ-ын бүх 50 мужид болон 
Антарктидаас бусад бүх тивийн 53 улсад 
үйлчилжээ.

Антарктидын тухай ярьсан зүйл дээрээ нэмж 
хэлэхэд, “дэлхийн хязгаар” хэмээн нэрлэгддэг 
Аргентины өмнөд хэсэгт байдаг Ушуайа хотод 
ч гэсэн манай номлогчид Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах үед тэрхүү 
бошиглол биелж байгааг би харсан.20

 
[ALT: Гэгээнтнүүд ботийн хавтсан дээрх зураг бүхий 
ханын зураг]

Сайн мэдээний дагуу амьдарснаар хүртэх үр жимс 
дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдарч буй итгэлтэй 
гэгээнтнүүдэд ирэхийг Гэгээнтнүүд21 ботийн 
хавтас бүхий ханын зурагт дүрсэлсэн байдаг. 
Моронай Мормоны Номын ялтаснуудыг итгэлтэй 
эгч Мэри Витмэрт үзүүлсэн бөгөөд энэ эгчийн 
төдийгүй гишүүн бүрийн амьд гэрчлэл, сайн 
мэдээний аялалд манай Сүмийн түүх бэхлэгдсэн 
байдаг.22

 
[ALT: Сүмийн шинэ сэтгүүлүүд]

2021 оны 1-р сард гарах Найз,	Өсвөр	үеийнхний	
бат	бөх	байдлын	төлөө, Лиахона зэрэг манай 
дэлхий даяарх Сүмийн шинэ сэтгүүлүүдийг 
дэлхий дахины итгэлийн хүрээллийн нэг хэсэг 
болгож, туршлага болон гэрчлэлээ хуваалцахад 
бүх хүнийг урьж байна.23

Ах, эгч нар аа, бид Тэнгэрлэг Эцэгт болон Есүс 
Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж, сэргээгдсэн 
сайн мэдээний үнэн болон ариун гэрээнүүдийн 
дагуу амьдарч, адислалуудыг хүлээн авч, одоо 
хийгдэж буй Сэргээлтийн талаар судалж, тунгаан 
бодож, хуваалцсанаар бошиглол биелэхэд 
оролцдог.

Газар бүрд амьдралыг адисалдаг сайн мэдээний 
хэв маягаар бид өөрсдийгөө болон дэлхийг 
өөрчилж байна.

Нэгэн африк эгч “Миний нөхрийн санваарын 
үйлчлэл түүнийг илүү тэвчээртэй, сайхан 
сэтгэлтэй болгодог. Би бас илүү сайн эхнэр, эх хүн 
болж байна” гэж хэлсэн.

Төв Америкт нэр хүндтэй олон улсын бизнесийн 
зөвлөх Бурханы сэргээгдсэн сайн мэдээг олж 
мэдэхээсээ өмнө гудамжинд ямар ч зорилгогүй 
амьдардаг байсан гэжээ. Одоо тэрээр гэр 
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бүлийнхээ хамт хувь хүний өвөрмөц шинж чанар, 
зорилго, хүч чадлыг олж авсан.

Өмнөд Америкт амьдардаг нэгэн залуу хүү 
барьж буй байшиндаа цонх худалдаж авахад нь 
гэр бүлийнхэндээ туслахын тулд тахиа өсгөж, 
өндгийг нь борлуулж байна. Тэр эхлээд аравны 
нэгээ төлдөг. Тэр хүү тэнгэрийн цонх нээгдэхийг 
харах нь гарцаагүй.

АНУ-ын баруун өмнөд хэсэгт оршдог Колорадо 
мужийн баруун өмнөд, Юта мужийн зүүн өмнөд, 
Аризонагийн зүүн хойд, Нью-Мехикогийн баруун 
хойд булангаас тус тус бүрдэх бүс нутагт нэгэн 
уугуул америк гэр бүл сайн мэдээний итгэл, бие 
даах чадварын бэлгэдэл болсон сайхан сарнайн 
бутыг цөлд тарьж, ургуулж байна.

Иргэний хатуу ширүүн дайнаас амьд үлдсэн, Зүүн 
Өмнөд Азид амьдардаг нэгэн ахад цөхрөнгөө 
барсан амьдрал нь ямар ч утгагүй мэт санагдаж 
байв. Тэрээр зүүдэндээ хуучин ангийнх нь хүүхэд 
ариун ёслолын таваг бариад, авралын ёслолууд 
хийгээд Есүс Христийн Цагаатгалын талаар 
гэрчилж байгааг харан, үүнээс найдвар олж авчээ.

Тэнгэрлэг Эцэг хаа газрын биднийг Түүний 
хайрыг мэдрэхэд болон боловсрол, нэр хүндтэй 
ажил, бие даасан үйлчлэл, Түүний сэргээгдсэн 
Сүмд байдаг сайн сайхан, аз жаргалаар дамжуулан 
сурч, хөгжихөд урьж байна.

Бид заримдаа хамгийн харанхуй, ганцаардмал, 
хамгийн их эргэлзэж тээнэгэлзсэн үедээ 
залбирлаар дамжуулан Бурханд итгэхдээ, 
өөрсдөөс маань ч илүү биднийг мэдэж, хайрладаг 
болохыг нь мэддэг.

Тиймээс бидэнд гэр орон, нийгэмдээ тогтвортой 
шударга ёс, тэгш байдал, амар амгаланг тогтооход 
Бурханы тусламж хэрэгтэй байна. Бурханы 
гэтэлгэгч хайрыг мэдэрч, Түүний Хүүгийн 
Цагаатгалаар дамжуулан ач ивээл, гайхамшгуудыг 
эрэлхийлж мөн ариун нандин гэрээнүүдээр 
дамжуулан тогтвортой харилцааг тогтоох үед 
бидний хамгийн үнэн, хамгийн гүн гүнзгий, 
жинхэнэ хүүрнэл, газар, харьяалал ирдэг.

Шашны сайн сайхан байдал, мэргэн ухаан 
өнөөгийн эмх замбараагүй, шуугиантай, 
бохирдсон ертөнцөд хэрэгтэй байна. Бид 
хүмүүний сэтгэлийг хэрхэн өөрөөр сэргээж, 
урамшуулж, заан чиглүүлж чадах вэ?24

 
[ALT: Гаитид мод тарьж байгаа нь]

 
[ALT: Гаитид мод тарьж байгаа нь]

 
[ALT: Гаитид мод тарьж байгаа нь]

Гаитид мод тарих нь хүмүүс хамтдаа сайн үйлс 
хийхийн тулд цугларсан олон зуун жишээний 
зөвхөн нэг нь юм. Орон нутгийн иргэд, тэр дундаа 
мод бэлэглэсэн манай Сүмийн 1800 гишүүн 25000 
орчим мод тарихаар цугларсан байсан.25 Энэхүү 
олон жилийн ойжуулах төслөөр аль хэдийн 
121000 гаруй мод тариад байна. Цаашид ч хэдэн 
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арван мянгыг тарихаар төлөвлөж байна.

Энэхүү нэгдсэн хүчин чармайлт нь сүүдэр үүсгэн, 
хөрсийг хамгаалж, ирээдүйн үерийг зогсоох 
болно. Энэ нь хорооллуудыг тохижуулж, орон 
нутгийг байгуулж, хүмүүсийг хоол хүнсээр 
ханган, бодгалийг тэтгэн тэжээдэг. Хэрвээ та 
эдгээр модны жимсийг хэн хурааж авдаг болохыг 
гаитичуудаас асуувал тэд “Өлсөж буй хэн ч бай” 
гэж хариулна.

Дэлхийн хүн амын 80 орчим хувь нь шашин 
шүтлэгтэй.26 Шашин шүтлэгтэй нийгмийн 
бүлгүүд байгалийн гамшгийн дараах яаралтай 
хэрэгцээг хангахад болон хоол хүнс, орон 
байраар хангах, боловсрол олж авах, бичиг үсэг 
сурч, ажлын байрны сургалтад хамрагдахад нэн 
даруй тусалдаг. Дэлхийн өнцөг булан бүрд манай 
гишүүд, найз нөхөд болон Сүм маань дүрвэгсдэд 
туслах, цэвэр ус, ариун цэврийн байгууламж 
барьж өгөх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулан тэргэнцэр нийлүүлэх мөн хараа зүйн 
тусламж үзүүлэх зэргээр нэг удаад нэг хүнд, нэг 
тосгонд туслах, нэг мод тарих зэргээр нийгэмдээ 
тусалдаг.27 Бид хаана ч байсан сайн эцэг эх, сайн 
иргэн байхыг хичээдэг бөгөөд хүрээлэн буй 
орчин, нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулахыг, тэр 
дундаа хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн энэрлийн 
үйлсээр дамжуулан хувь нэмрээ оруулахыг 
эрмэлздэг.28

Бурхан бидэнд ёс суртахууны сонгох эрх болох ёс 
суртахууны хариуцлагыг өгдөг. Их Эзэн “бибээр 
та нарыг чөлөөтэй болгодог, тиймийн тул, [та нар] 
үнэхээр эрх чөлөөтэй билээ”29 хэмээн тунхагласан. 
Их Эзэн “Шаналсан зүрхтэйг нь эдгээн”30 хэмээн 
тунхагласнаар Өөрийнх нь Цагаатгал, сайн 
мэдээний зам бие махбодын болон сүнсний 
хүлээсийг тайлах болно хэмээн амлажээ.31 Аз 
болоход, энэхүү гэтэлгэлийн эрх чөлөө нь мөнх 
бус амьдралаас одсон хүмүүст ч бас хамаатай.

Хэдэн жилийн өмнө Төв Америкт байдаг нэгэн 
санваартан надад хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн 
“нас барагсдын төлөө хийх баптисмын ёслолыг” 
судалж байсан тухайгаа ярьж билээ. “‘Христээр 
амьд’32 бага насны хүүхдүүдээс бусад бүх 
хүнд Бурхан хэзээ ч хаана ч амьдарч байсан 
бай, баптисм хүртэх боломжийг олгодог” гэж 
уг санваартан хэлсэн. Төлөөлөгч Паулыг уг 
санваартан “баптисм, амилуулалтыг хүлээж буй 

үхэгсдийн талаар ярьж байгааг”33 нотолжээ. 
Итгэмжлэлээр гүйцэтгэх ариун сүмийн ёслолуудад 
бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн “үхэл, там эсвэл 
булшны боол хэвээр үлдэх шаардлагагүй”34 хэмээн 
амладаг.

Бурханыг олж мэдэх үед маань заримдаа 
залбирлын гэнэтийн хариултууд биднийг хүнд 
хэцүү байдлаас холдуулж, харанхуйг бидний 
сэтгэл зүрхнээс хөөн зайлуулж, сүнслэг хоргодох 
газар олох, Түүний гэрээнүүдийн сайн сайхан 
байдал, хайрыг дагахад биднийг чиглүүлдэг.

Агуу зүйлүүд ихэвчлэн өчүүхэн жижиг зүйлээс 
эхэлдэг боловч Бурханы гайхамшгууд өдөр бүр 
илэрдэг. Ариун Сүнсний тэнгэрлэг бэлэг, Есүс 
Христийн Цагаатгал, Түүний нэрээр нэрлэгдсэн 
Түүний сэргээгдсэн Сүмийн Түүний илчилсэн 
сургаал, ёслол, гэрээнүүдэд бид хэчнээн их 
талархдаг гээч.

Бүх үндэстэн, ястан, хэлтэнд хандаж, Түүний 
амласан, бошиглосон адислалуудыг хүлээн авч, 
биелүүлэхэд туслах Бурханы урилгыг баяртай 
хүлээн авцгаая хэмээн би Есүс Христийн ариун 
нэрээр залбирч байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. “Үнэнч хэвээр байх юм бол бүх алдагдал чинь 
амилалтын дараа танд оногдох болно” (Сүмийн 
ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 51).

2. Мозая 2:41-ийг үзнэ үү.
3. “Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлын 

сэргээлт: Дэлхий дахинд өргөх хоёр зуун жилийн 
ойн тунхаг,” ChurchofJesusChrist.org; бас, жишээлбэл, 
Алма 26:37-г үзнэ үү.

4. Илчлэлт 14:6; 1•Нифай 19:17; 22:28; 2•Нифай 30:8; 
Мозая 3:20; 15:28; Алма 37:4–6; 3•Нифай 28:29; 
Сургаал ба Гэрээ 42:58; 133:37-г үзнэ үү.

5. Иохан 3:16–17; 15:12; Ром 8:35, 38–39-ийг үзнэ үү.
6. 1•Нифай 22:3, 9; Сургаал ба Гэрээ 45:24–25, 69, 71; 

64:42-ыг үзнэ үү.
7. Ефес 2:19-ийг үзнэ үү.
8. Сургаал ба Гэрээ 104:14–17-г үзнэ үү.
9. Eфес 2:19
10. Смитийн гэрийн арын хаалганаас хэдэн зуун метрийн 

зайд бидний Ариун төгөл болсон нэгэн ойн төгөл 
байдаг, “энэ бол нэг мянга найман зуун хорин оны 
хаврын нэгэн сайхан, цэлмэг өдрийн өглөө байлаа” 
(Иосеф Смит—Түүх 1:14).

11. Хүн бүхний мэддэг түүхэн үйл явдал болсон 
тодорхой, бодит газарт байх нь цаг хугацаа, газрыг 
хүчтэй холбож чаддаг. Гэсэн хэдий ч Моронай залуу 



452020 оны 10-ð ñàð

бошиглогч Иосеф дээр айлчилж очсонтой холбоотой 
ариун үйл явдлуудын талаарх бидний гэрчлэл бол 
сүнслэг юм.

12. Иосеф Смит—Түүх 1:33–34
13. Амос 3:7; Сургаал ба Гэрээ 1:38-ыг үзнэ үү.
14. Алма 37:6; Сургаал ба Гэрээ 64:33-ыг үзнэ үү.
15. 2020 оны 9-р сарын 3-ны Сүмийн статистик 

мэдээллээр; “Үндэстэн ба газар нутаг” гэдэгт Гуам, 
Пуэрто Рико, Америкийн Самоа зэрэг улс орныг бие 
даасан газар нутагтай гэж хамруулдаг.

16. АНУ, Мексик, Бразил, Филиппин, Перу, Чили, 
Аргентин, Гватемала, Эквадор, Боливи, Колумб, 
Канад, Их Британи, Гондурас, Нигери, Венесуэль, 
Австрали, Доминикан, Япон, Эль Сальвадор, Шинэ 
Зеланд, Уругвай, Никарагуа гээд 23 улс бий. Австрали, 
Шинэ Зеланд улсууд 100000 гаруй гишүүнтэй Азийн 
дөрвөн улсад багтдаг. Парагвай нь 96000 гаруй 
Сүмийн гишүүнтэй бөгөөд 100000 гишүүнтэй бүлэгт 
нэгдэх боломжтой юм.

17. Рассэлл М.Нэлсон, “Мормоны Ном: Гайхамшигт 
гайхамшиг,” (2016 оны шинэ номлолын 
ерөнхийлөгчдөд зориулсан семинар дээр хэлсэн үг, 
2016-оны 6-р сарын 23).

18. “Гурван гэрчийн гэрчлэл” ба “Найман гэрчийн 
гэрчлэл, ”Мормоны Ном.

19. Нэмж орчуулгууд нь эрэгтэй, эмэгтэй хүн болгон 
“сайн мэдээний бүрэн байдлыг төрөлх хэл дээрээ, 
мөн өөрийн хэлээр сонсох болно” гэсэн амлалтыг 
үргэлжлүүлж байна (Сургаал ба Гэрээ 90:11).

20. Сургаал ба Гэрээ 122:1-ийг үзнэ үү.
21. Гэгээнтнүүд дөрвөн ботийн гарчгууд нь бошиглогч 

Иосефын Wentworth захидал дахь сүнслэгээр 
өдөөгдсөн гэрчлэлийн тунхаглалаас гаралтай—
Үнэний жишиг;Ямар ч бохир гар;Зоригтой, нэр 
төртэй, юунаас ч үл хамааран; мөн Хүн бүрд 
сонсогдох болно.

22. Гэгээнтнүүд: Хожмын үеийн Есүс Христийн Сүмийн 
түүх боть•1, Үнэний жишиг, 1815–1846 (2018), 70–71-
ийг үзнэ үү.

23. 2020 оны 8-р сарын 14-ний Тэргүүн Зөвлөлийн 
захидлыг үзнэ үү.

24. Gerrit•W. Gong, “Seven Ways Religious Inputs and 
Values Contribute to Practical, Principle-Based Policy 
Approaches” (address given at the G20 Interfaith Forum, 
2019 оны 6-р сарын•8), newsroom.ChurchofJesusChrist.
org-ийг үзнэ үү.

25. Jason Swensen, “LDS Church Celebrates 30 Years in 
Haiti by Planting Thousands of Trees,” Deseret News, 
May•1, 2013, deseretnews.com-ийг үзнэ үү.

26. Pew Research Center, “The Global Religious Landscape,” 
Dec.•18, 2012, pewforum.org-ийг үзнэ үү. Энэхүү “230 
гаруй улс орон, газар нутгийг хамарсан хүн ам зүйн 
иж бүрэн судалгаагаар дэлхийн өнцөг булан бүрд 
5.8 тэрбум насанд хүрсэн хүн ба хүүхэд байдаг гэсэн 
тооцоог гаргасан нь 2010 оны дэлхийн 6.9 тэрбум хүн 
амын 84%-ийг эзэлж байна.”

27. Шашны ач тус, үнэт зүйл нь иргэний нийгмийг 
бэхжүүлж, баяжуулдаг; олон нийт, иргэний 
оролцоо, нийгмийн эв нэгдэл, үйлчилгээ, сайн 
дурын ажилд урам зориг өгдөг; шударга ёс, эвлэрэл, 
уучлалыг төлөвшүүлдэг. Мөн энэ нь хэзээ, хэрхэн 
үргэлжлүүлэх, мөн энэ талаар хэрхэн санаа зовохоо 
болих, хэзээ, юуг санах, мартахаа мэдэхэд тусалдаг.

28. Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн энэрлийн үйлсэд 
оруулсан хувь нэмрээс гадна (latterdaysaintchari-
ties.org-ийг үзнэ үү), Сүмийн хүмүүнлэгийн үйл 
ажиллагаанд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд 
JustServe эсвэл Тусламжийн гар төслүүдээр (justserve.
org ба ChurchofJesusChrist.org/topics/humanitarian-ser-
vice/helping-hands-ыг үзнэ үү) мөн мацгийн өргөлийн 
өргөлөөр дамжуулан (“Fasting and Fast Offerings,” 
Gospel Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org-ийг 
үзнэ үү) өөрсдийн цаг хугацаа, арга хэрэгслийг 
хандивлахаар хөршүүдтэйгээ болон олон нийттэй 
нэгддэг. Эдгээр хүчин чармайлт бүр нь дэлхийн өнцөг 
булан бүрийн мянга мянган хүнийг адислахын тулд 
Сүмийн гишүүд, найз нөхдөөс маш өгөөмөр сэтгэлийг 
шаарддаг юм.

29. Сургаал ба Гэрээ 98:8
30. Исаиа 61:1-ийг мөн Иохан 8:36; Галат 5:1; Сургаал ба 

Гэрээ 88:86-г үзнэ үү.
31. Энэхүү эрх чөлөөтэй байх найдвар нь сул дорой 

зуршил эсвэл донтолт, өөрийгөө ялан дийлэх зан 
байдал, үе удмын гэм бурууг, эсвэл ямар ч уй гашууг 
даван туулахыг эрэлхийлж буй хүмүүсийг багтаадаг.

32. Моронай 8:12-ыг мөн Сургаал ба Гэрээ 137:10-ыг үзнэ 
үү.

33. 1•Коринт 15:29-ийг үзнэ үү.
34. “While of These Emblems We Partake,” Hymns, no.•173, 

verse•3.



46

Бид	материаллаг	байдлын	хувьд	бэлтгэлтэй	
байх	гэж	хичээх	үедээ	амьдралын	сорилт	
бэрхшээлийг	илүү	итгэлтэй	даван	туулж	чадна.

Өнөөгийн цар тахлаас 
болж аяллуудыг 
хязгаарлахаас өмнө би 
гадаад томилолтоос 
ирж байхдаа, 
нислэгийн хуваариас 
болж ням гарагт 
дараагийн нислэгээ 
хүлээх хэрэгтэй болсон 
юм. Хоёр нислэгийн 
хооронд надад орон 
нутгийн ариун ёслолд 
оролцож, мөн товчхон 

үг хэлэх боломж гарав. Цуглааны дараа нэгэн 
урам зоригтой дикон ирээд, надаас ерөнхийлөгч 
Нэлсоныг таньдаг эсэхийг бас түүнтэй гар 
барьж байсан эсэхийг асуув. Би түүнийг таньдаг, 
түүнтэй гар барьж байсан мөн Тэргүүлэх 
бишопын зөвлөлийн гишүүний хувьд ерөнхийлөгч 
Нэлсонтой болон түүний зөвлөхүүдтэй долоо 
хоног болгон хоёр, гурван удаа уулздаг гэж 
хариулсан.

Уг залуу дикон сандал дээр суугаад, гараа дээш 
өргөн, “Өнөөдөр миний амьдралын хамгийн 
сайхан өдөр байлаа!” хэмээн дуу алдсан юм. Ах, 
эгч нар аа, би гараа дээш өргөн, дуу алдахгүй 
байж магадгүй ч би амьд бошиглогчийн 
төлөө, ялангуяа энэ хүнд хэцүү цаг үед 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдээс хүлээн авдаг 
удирдамжийнхаа төлөө мөнхөд талархдаг.

Цаг хугацааны эхлэлээс Их Эзэн мөнх бус 
амьдралын нэг хэсэг болох гай зовлон, зовлон 
бэрхшээл учрах болно гэдгийг мэдэж байсан 
болохоор сүнслэг болон материаллаг байдлын 
хувьд эдгээрт бэлтгэлтэй байхад Өөрийн 
хүмүүст туслах удирдамжаар хангасаар ирсэн. 
Эдгээр гай зовлон нь хувийн эсвэл нийтийг 
хамарсан чанартай байж болох ч бид Их Эзэний 

Талх тариатай байжээ
ÁÈØÎП В.КÐÈÑÒÎФÝÐ ВÀÄÄÝËË

ÒÝÐÃ¯¯ËÝÕ ÁÈØÎПÛÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªВËªÕ

зөвлөгөөг анхааран сонсож, үүний дагуу үйлдэх 
тусам Түүний удирдамж биднийг хамгаалалт, 
дэмжлэгээр хангах болно. Эхлэл номд гайхалтай 
жишээг харуулсан түүх байдаг бөгөөд бид 
эндээс Египетийн Иосефын талаар болон 
тэрээр Фараоны зүүдийг сүнслэг удирдамжаар 
хөрвүүлсэн талаар мэдэж авдаг.

“Иосеф, Фараонд — … Бурхан Өөрийн хийх гэж 
байгаа зүйлийг Фараонд үзүүлжээ. …

Харагтун, Египетийн нутаг даяар маш өнтэй 
сайхан долоон жил болж,

Дараа нь ган зудтай долоон жил залгаж, 
Египетийн нутагт өнтэй сайхан байсан бүхэн 
мартагдах болно.”1

Фараон Иосефыг сонсож, Бурханы өөрт нь 
зүүдээр үзүүлсэн зүйлд хариу арга хэмжээ 
авч, тохиох гэж байгаа зүйлд тэр даруй бэлдэж 
эхэлжээ. Судруудад цааш нь өгүүлэхдээ:

“Өнтэй долоон жилийн туршид тэр нутагт маш 
арвин ургац гарчээ.

Иосеф … долоон жилийн бүх ургацыг хураан авч, 
… нөөцлөв.

Иосеф далайн эргийн элс мэт арвин их тариа 
нөөцөлсөн нь хэмжээлшгүй их болсон учир 
түүнийгээ тоолохоо ч больжээ.”2

Элбэг дэлбэг долоон жил өнгөрсний дараа 
“Иосефын хэлсэн ёсоор өлсгөлөнгийн долоон 
жил эхэлжээ. Бүх нутаг өлсгөлөнд нэрвэгдсэн 
боловч харин Египетийн бүх нутаг талх тариатай 
байжээ.”3

“Ирэх”4 гай зовлонгийн эсрэг биднийг бэлтгэх 
хэрэгтэйг ойлгодог мөн биднийг зөвлөгөөг нь 
дагахаар хичээх үед бидэнд тулгарч болох хэмжээ 
хязгаар юм уу хязгаарлалтыг таньж мэддэг 
бошиглогчдоор удирдуулдгаараа бид өнөөдөр 
адислагдсан билээ.

Байгалийн гамшигт сүйрлийн болон КОВИД-
19-ийн нөлөө хүмүүсийг ялгаварлахгүйгээр тив 
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болгоны үндэс угсаа, нийгэм, шашны хүрээнээс 
хальж байгаа нь тодорхой байна Хүмүүс ажлаа 
алдаж, ажилгүйдэл ихсэж, ажиллах боломж 
багассанаар орлого муудаж мөн эрүүл мэндийн 
болон хууль эрх зүйн асуудлууд ажиллах чадварт 
нөлөөлж байна.

Үүний нөлөөнд автсан хүмүүст хандан хэлэхэд, 
бид та нарын нөхцөл байдлыг ойлгож, санаа 
зовж байгаа бөгөөд удахгүй илүү сайхан өдрүүд 
ирэх болно гэдэгт баттай итгэж байгаагаа хэлье. 
Та нар бишоп, салбарын ерөнхийлөгчдөөр 
адислагдсан. Тэд цуглааныхаа гишүүдийн 
материаллаг хэрэгцээг харж үзэн, амьдралаа 
дахин төвхнүүлэхэд тань мөн бэлтгэлтэй байдлын 
зарчмуудыг хэрэгжүүлэн, бие даасан байхад 
хүргэх зам дээр гарахад тань туслах эх сурвалж 
хэрэгслүүдтэй холбогдох боломжтой.

Эдийн засгийн болон хувь хүмүүсийн амьдралыг 
бүхэлд нь сүйрүүлсэн цар тахал бүхий өнөөгийн 
нөхцөлд зовж шаналж байгаа олон хүний бодит 
байдлыг үл ойшоон, ирээдүйд зориулан хоол хүнс, 
мөнгөө нөөцөлж эхлэхийг хүсэх нь Аврагчийн 
энэрэнгүй чанартай нийцэхгүй. Гэхдээ, энэ нь 
бэлтгэлтэй байх зарчмыг огт тоохгүй байна гэсэн 
үг биш харин эдгээр зарчмыг “мэргэн ухаанд мөн 
эмх цэгцэнд”5 хийх хэрэгтэй бөгөөд тэгснээр бид 
ирээдүйд Египетийн Иосефын адилаар, “талх 
тариатай байжээ”6 хэмээн хэлж болох юм.

Их Эзэн биднийг өөрсдийн хийж чадахаас илүүг 
хийхийг шаарддаггүй. Гэхдээ Тэрээр биднээс 
хийж чадах зүйлээ хийж чадах үедээ хийхийг 
хүсэн хүлээдэг. Ерөнхийлөгч Нэлсон сүүлийн 
Ерөнхий чуулганаар бидэнд сануулснаар “Их Эзэн 
хичээл зүтгэлд дуртай.”7

Сүмийн удирдагчид хожмын үеийн гэгээнтнүүдэд 
“амьдралд нь тулгарч болох хүнд хэцүү үе ирэхэд 
бэлтгэлтэй байхын тулд хоол хүнс, ус нөөцөлж 
мөн хадгаламждаа мөнгөтэй”8 байхыг уриалдаг. 
Үүний зэрэгцээ, бидэнд гэртээ нөөцтэй болж, 
мөнгө хадгалахаар хичээх явцдаа “ухаалаг” байж 
мөн “хэтэрхий туйлшрахгүй”9 байхад биднийг 
урамшуулдаг. 2017 онд хэвлэгдсэн Бие	даасан	
байдалтай	болохын	тулд	хувийн	санхүүгээ	
зохицуулах	нь	гарын авлагыг Сүмийн вэбсайт дээр 
36 хэлээр унших боломжтой бөгөөд энэ гарын 
авлага Тэргүүн Зөвлөлийн захиасаар эхэлдэг.

“Их Эзэн ‘Өөрийн гэгээнтнүүдийг хангах нь 
миний зорилго болой’ [Сургаал ба Гэрээ 104:15] 

хэмээн тунхагласан. Энэхүү илчлэлт … биднийг 
материаллаг адислалаар хангаж, бие даасан 
байдалтай болох үүд хаалгыг нээж өгөх Их 
Эзэний амлалт юм. …

…Эдгээр зарчмыг хүлээн зөвшөөрч, амьдралдаа 
хэрэгжүүлэх нь Их Эзэний амласан материаллаг 
адислалыг хүлээн авах боломжийг танд олгоно.

Бид таныг эдгээр зарчмыг хичээнгүйлэн судалж, 
амьдралдаа хэрэгжүүлэн, гэр бүлийнхэндээ 
заахад урьж байна. Ингэснээр амьдрал тань 
адислагдах болно.… [учир нь] та Тэнгэр дэх 
Эцэгийнхээ хүүхэд билээ. Тэрээр танд хайртай 
бөгөөд таныг хэзээ ч орхихгүй. Тэр таныг мэддэг 
бөгөөд бие даасан байдлын сүнслэг, материаллаг 
адислалуудыг өгөхөд бэлэн байдаг.”10

Энэ гарын авлагад мөнгөн төсөв гаргаж, үүнийхээ 
дагуу амьдрах, гэр бүлээ амьдралд тохиох 
хэцүү бэрхшээлд бэлтгэх, санхүүгийн хямралыг 
хяналтдаа байлган, ирээдүйдээ зориулан хөрөнгө 
оруулах мөн бусад зэрэг тусгай бүлгүүд багтдаг. 
Энэ гарын авлагыг Сүмийн вэбсайтаас болон орон 
нутгийн удирдагчдаас авч болно.

Бэлтгэлтэй байх зарчмын талаар бодох үедээ бид 
урам авахын тулд Египетийн Иосефыг санаж 
болох юм. Юу тохиох гэж буйг мэдээд, элбэг 
дэлбэг жилүүдэд тодорхой хэмжээний золиос 
гаргаагүй бол “тарчиг” жилүүдэд амь зогоох 
зүйл хангалттай байхгүй байх байсан. Фараоны 
албатууд тарьж, хурааж авсан бүхнээ идэж 
хэрэглэхийн оронд, хэрэглээний хязгаар тогтоон, 
дагаснаар тэдний одоогийн болон хожмын 
хэрэгцээ шаардлагыг хангалттай бүхнээр хангаж 
өгсөн. Хүнд хэцүү цаг ирэх болно гэдгийг мэдэх 

[ALT: Олон хэл дээр хэвлэгдэн гарсан Хувийн санхүүгийн 
гарын авлага]
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ч хангалттай биш байсан. Тэд үйлдэх хэрэгтэй 
байсан бөгөөд тэд хичээл зүтгэлийнхээ ачаар 
“талх тариатай байжээ.”11

Энэ нь “Тэгвэл, одоо яах вэ?” гэж асуухад 
хүргэдэг. Бүх зүйл Их Эзэний хувьд сүнслэг, “мөн 
аль ч цаг үед” Тэр бидэнд “цаг зуурын хууль”12 
өгч байгаагүй гэдгийг ойлгох нь эхлэх зөв цэг юм. 
Тэгэхэд бүр өөрсдийн материаллаг бэлтгэлийг 
нөөцлөх тэрхүү суурь болж, бүх зүйл Есүс Христ 
рүү чиглэдэг.

Материаллаг байдлын хувьд бэлтгэлтэй байж, 
биеэ даасан байна гэдэг нь “Есүс Христийн ач 
ивээл буюу боломжтой болгогч хүч, өөрсдийн 
хүчин чармайлтаар дамжуулан бид өөрсдөдөө 
болон гэр бүлдээ шаардлагатай амьдралын бүхий 
л сүнслэг болоод материаллаг хэрэгцээт зүйлсийг 
олж авна гэдэгт итгэх явдал юм”13.

Материаллаг бэлтгэлтэй байх сүнслэг суурийн 
өөр нэмэлт талуудад дараах зүйлс багтана. Үүнд: 
“мэргэн ухаанд мөн эмх цэгцэнд”14 үйлдэх буюу 
хоол хүнсний нөөц болон мөнгөн хадгаламжийг 
цаг хугацааны явцад бага багаар нөөцлөх, мөн 
“өчүүхэн мөн энгийн”15 байдлаар амьдарч, мөн 
энэ нь Их Эзэн бидний өчүүхэн боловч байнгын 
хичээл зүтгэлийг томруулан авч үзнэ гэсэн 
итгэлийг үзүүлэх явдал юм.

Бид сүнслэг байр суурьтай болсон үедээ 
материаллаг бэлтгэлийн хоёр чухал талыг 
амжилттай хэрэгжүүлэх буюу санхүүгээ хянаж, 
хоол хүнсээ нөөцөлж чадна.

Санхүүгээ зохистой хянах түлхүүр зарчмуудад 
аравны нэг, өргөлөө төлөх, өрнөөс гарч, аль болох 
өрөнд орохгүй байх, төсөв зохион, төсвийнхээ 
дагуу амьдрах, ирээдүйд зориулан хадгалах зэрэг 
нь багтдаг.

Гэртээ хоол хүнс нөөцлөх түлхүүр зарчимд 
хүнс, ус нөөцлөх, түүнчлэн хувь хүн, гэр бүлийн 
хэрэгцээнд тулгуурлан бусад шаардлагатай 
зүйлийг нөөцлөх явдал багтдаг. Үүний шалтгаан 
нь гэр орон бол “хамгийн сайн агуулах”16 бөгөөд 
“хэрэгцээт үед хамгийн ойрхон нөөцлөх газар” 
болдог.”17

Бид сүнслэг зарчмуудыг хэрэгжүүлэн, Их Эзэнээс 
сүнслэг удирдамж эрэлхийлбэл хувь хүнд болон 
гэр бүлүүдэд зориулсан Их Эзэний хүслийг болон 
материаллаг байдлаар бэлтгэлтэй байхын чухал 

зарчмуудыг хэрхэн хамгийн сайн хэрэгжүүлэхийг 
мэдэхээр удирдагдах болно. Бүхнээс хамгийн 
чухал алхам бол эхний алхам юм.

Ахлагч Дэвид А.Бэднар “Үйлдэл хийх нь итгэлээ 
хэрэгжүүлж байгаа хэрэг.•… Жинхэнэ итгэл 
Есүс Христ дээр төвлөрч, үргэлж үйлдэл рүү 
хөтөлдөг”18 хэмээн хэлэхдээ энэхүү зарчмыг 
заасан билээ.

Ах, эгч нар аа, байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг 
дэлхийд бид гэнэтийн зүйлд бэлтгэлтэй байх 
хэрэгтэй. Илүү сайхан өдрүүд ирсэн ч мөнх 
бус байдлын түр зуурын оргил ба хөндийнүүд 
үргэлжилсээр байх болно гэдгийг бид мэднэ. Бид 
материаллаг байдлын хувьд бэлтгэлтэй байхаар 
хичээх үедээ хүнд хэцүү нөхцөл байдалд хүртэл 
амьдралын саад бэрхшээлийг бие бялдрын 
хувьд илүү итгэлтэйгээр, зүрх сэтгэлийн хувьд 
илүү тайван амгалан байдалтайгаар туулж 
мөн Египетийн Иосефын адил “талх тариатай 
байжээ”19 гэж хэлэх боломжтой байх болно. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Есүс	Христээр	дамжуулан	бид	ёс	суртахууны	
алдаанаасаа	болж	хүртэх	ёстой	зохих	зовлон	
шаналлаас	мултарч,	мөнх	бус	амьдралын	
оногдох	ёсгүй	зовлон	зүдгүүрийг	даван	гарч	
чадна.

Өнгөрсөн зун Ирээд,	
Намайг	дага	хичээлд 
зориулан Мормоны 
Номоос би уншиж 
байхдаа би Алмаг 
өөрийн нүглийг бүрэн 
ухаарах үед юу ч 
“[түүний] шаналал 
шиг үлэмж	хурц	мөн 
гашуун”1 байгаагүй 
хэмээн өгүүлсэн 
байсныг хараад, гойд 
цочирдсон юм. Тэр 

долоо хоногт 7 миллиметр бөөрний чулуунаас 
болсон өвдөлт энэ үгийг миний анхааралд 
авчирсан гэдгийг би хүлээн зөвшөөрье. Хэзээ 
ч нэгэн хүмүүн ийм “өчүүхэн мөн энгийн 
зүйлүүд” “улиран авчрагд[ахад]” ийнхүү “агуу их 
зүйлүүд[ийг]”2 мэдэрч байсангүй.

Үлэмж	хурц	гэсэн үгийг Мормоны Номын англи 
хэл дээрх орчуулгад ихэвчлэн ер бусын гоо 
үзэсгэлэнтэй эсвэл юутай ч харьцуулшгүй сүр 
жавхлант зүйлсийг дүрслэхэд ашигладаг тул 
Алмагийн хэлсэн үг миний анхаарлыг бас татсан 
юм. Жишээлбэл, тэнгэр элч Моронайн өмссөн 
орхимж түүний харж байсан “газар дэлхийн 
бүхнээс үлэмжийн цагаан”3 байсныг Иосеф Смит 
тэмдэглэжээ. Гэвч үлэмж	гэсэн үгээр муу муухай 
зүйлсийн туйлыг мөн илэрхийлж болно. Тиймээс, 
Алма болон хамгийн сайн толь бичигт үлэмж хурц 
зовлон шаналлыг “тарчлагдаж,” “тамлагдах”-тай 
болон “хамгийн их хэмжээгээр тарчлагдах”4-тай 
холбодог.

Алмагийн дүрслэл бид хэзээ нэгэн цагт үйлдсэн 
нүгэл бүрийнхээ тэсвэрлэшгүй гэм бурууг 

бүрэн дүүрэн мэдрэх ёстой гэсэн гашуун бодит 
үнэнийг тусган харуулдаг. Шударга ёс үүнийг 
шаарддаг бөгөөд Бурхан Өөрөө ч үүнийг өөрчлөх 
боломжгүй юм.5 Алмаг өөрийн “бүх” нүглийг, 
ялангуяа бусдын итгэл үнэмшлийг устгаснаа 
санахад зовлон шаналал нь давж дийлшгүй байсан 
ба Бурханы өмнө зогсоно гэсэн бодол нь түүнийг 
“илэрхийлэхийн аргагүй аймш[гаар]” дүүргэжээ. 
Тэр “сүнсээрээ мөн биеэрээ үл оршиж чаддаг”6 
болоосой хэмээн хүсэмжилсэн.

Гэсэн хэдий ч түүнийг “дэлхийн нүглүүдийг 
цагаатгахаар, … Есүс Христ гэгч нэгний ирэлтийн 
талаар” бошиглосныг “дуулснаа сана[хад]” бүх 
зүйл өөрчлөгдөж эхэлсэн талаар Алма хэлсэн 
бөгөөд тэрээр “Ай Есүс, Бурханы Хүү та, … 
намайг нигүүлсээч” хэмээн хашхирсан. Энэ 
ганцхан бодол, ганцхан гуйлт “ямархуу шаналалд 
байсан лугаа адил тийм үлэмжийн”7 баяр 
баясгалангаар Алмаг дүүргэжээ.

Наманчлалын жинхэнэ зорилго бол ямар нэгэн 
зовлон шаналлыг цэвэр баяр баясгалан болгон 
өөрчлөх явдал юм гэдгийг бид мартаж болохгүй. 
Түүний “эн тэргүүний сайн сайхны”8 ачаар 
Христэд итгэдгээ мөн зүрх сэтгэлээсээ үнэхээр 
өөрчлөгдсөнөө харуулах замаар Христэд ирэх 
яг тэр мөчид нүглийн маань хүнд ачаа бидний 
нуруунаас Түүнийх рүү шилжиж эхэлдэг. 
Нүгэлгүй Нэгэн болох Түүний Өөрийн бүтээсэн 
орчлон ертөнц дэх бүтээсэн бүхнийхээ нүгэл 
бүрийн төлөө үүрсэн “зовлон шаналал хязгааргүй 
бөгөөд илэрхийлэхийн аргагүй,” асар их байсан 
тул сүв бүрээс нь цус шүүрч байжээ.9 Аврагч 
Өөрийн биеэр туулсан, хувийн туршлагаасаа 
үүдэн, хэрэв бид наманчлахгүй бол “зовлон 
шаналал” маань ямар “үлэмж” байх талаар 
бидэнд ямар ч төсөөлөл байхгүй гэдгийг орчин 
үеийн судар дээр сэрэмжлүүлсэн. Гэхдээ Тэрээр 
бас “хэрэв тэд” Алмагийн “амссан” “үлэмж 
баяслыг” мэдрэх боломж олгодог зүйлийг хийх 
буюу “наманчлах аваас, тэд зовохгүй байж 

Хүүгийн үлэмж хурц бэлэг

ÄÀËÛÍ ÀÕËÀÃ× 
ÌÝÒÒЬЮ Ñ.ÕÎËËÀÍÄ



50

болохын тулд Бурхан, бибээр бүхний төлөө 
эдгээр зүйлүүдийг амс[ана]”10 гэдгээ өгөөмрөөр 
тодотгосон.11 Зөвхөн энэ сургаалд л гэхэд “Би 
гайхшир[даг].”12 Гэсэн хэдий ч Христ үүнээс ч 
ихийг өгдөг.

Заримдаа үлэмж хурц зовлон шаналал нүглээс 
биш, харин санамсаргүй алдаа, бусдын үйлдлээс 
эсвэл бидний хянаж чаддаггүй хүчин зүйлийн 
улмаас ирдэг. Ийм цаг үед та нар Дуулал номын 
зөв шударга бичигчийн адил:

“Миний дотор зүрх минь дэлсэж, Үхлийн айдас 
намайг нөмөрчээ.

… Би аймшигт автжээ.

… Би тагтаа шиг жигүүртэй ч болоосой! Тэгвэл 
нисэн одож, амрахсан”13 хэмээн уйлах байсан биз 
ээ.

Анагаахын шинжлэх ухаан, мэргэжлийн зөвлөгөө 
эсвэл хуулийн залруулга ийм зовлон шаналлыг 
нимгэлэхэд тусалж болох юм. Гэхдээ эдгээр болон 
бүх сайн бэлэг Аврагчаас ирдэг гэдгийг анхаарна 
уу.14 Хамгийн аймшигтай өвдөлт, зовлонгийн учир 
шалтгаан юу байхаас үл хамааран, тусламжийн 
хамгийн цаад эх үүсвэр нь нэг л зүйл байдаг буюу 
энэ нь Есүс Христ юм. Ганцхан Түүнд л алдаа 
бүрийг засаж, бурууг зөв болгож, төгс бус бүхнийг 
тааруулж тохируулан, шарх бүрийг эдгээж, 
саатсан адислал бүрийг өгөх бүрэн хүч чадал, 
эдгээгч гавар байдаг. Эрт цагийн гэрч нарын адил 
“бидэнд байгаа нь бидний мөхөсдлийг өрөвдөж 
эс чадах тэргүүн тахилч бус,”15 харин тэнгэр дэх 
сэнтийгээсээ бууж ирэн, “өөрийн хүмүүсийг … 
хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд” урагш 
яван, “бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд мөн 
уруу таталтуудыг тэвч[сэн]”16 Гэтэлгэгч гэдгийг 
би гэрчилж байна.

Өнөөдөр хэн нэгний зовлон шаналал хэр их 
бөгөөд бусдынхаас хэр өөр байснаас үүдэн 
тэдгээрийг өөр хэн ч бүрэн ойлгохгүй мэт 
санагдаж байгаа нь зарим талаараа та нарын зөв 
байж болох юм. Таны сайн сайхны төлөө гэсэн 
бодолтой байж болох ч танд яг юу мэдрэгдэж 
байгааг мэдэх эсвэл эдгэрэлтийг олоход тань 
туслах, яг таарч тохирсон үгийг хэлэх мэдрэмж 
сайтай гэр бүлийн гишүүн, найз нөхөд, 
санваарын удирдагч байхгүй байж ч мэднэ. 
Гэхдээ “бүхий л дэлхийнхнээс илүү чадалтай”17 

мөн “гуйх буюу бодох бүхнээс минь илүү 
хэмжээлшгүй бялхлаар үйлдэх чадвартай”18 
Түүнээс илүү та нарыг төгс ойлгох өөр хэн 
ч байхгүй гэдгийг мэдээрэй. Энэ үйл явц 
Христийн арга замаар Түүний хуваарийн дагуу 
өрнөх ч Тэрээр таны зовлон шаналлыг бүхий л 
талаар, өчүүхэн хэсгийг ч үлдээлгүй эдгээхэд 
үргэлж бэлэн байдаг.

Та нар Түүнд ийн үйлдэх боломж олгосноор 
зовлон шаналал тань дэмий хоосон зүйл 
байгаагүйг олж мэдэх болно. Төлөөлөгч Паул 
Библийн хамгийн агуу баатрууд, тэдний гуниг 
зовлонгийн талаар дурдахдаа, “Бурхан… 
[зовлонгоор нь дамжуулан тэдний] төлөө 
илүү сайн [зүйлсийг өгсөн]. Тийм болохоор 
тэд [зовлонгүйгээр] төгс болгогдох ёсгүй 
юм”19 хэмээн хэлсэн. Бурханы мөнхийн чанар 
болон дэлхий дээрх оршин тогтнох зорилго 
бол аз жаргал юм.20 Гэхдээ заримдаа бүх хүч 
чадал, нөөц бололцоог маань шавхан сорьдог 
туршлагагүйгээр бид бурханлаг баяр баясгалант 
төгс хүмүүс болж чадахгүй. Тэр ч бүү хэл 
Паулын хэлснээр Аврагч Өөрийгөө мөнхөд 
“зовлонгоор төгс [буюу бүрэн] болго[жээ].”21 
Тиймээс та нар сайн хүн байсан бол ийм сорилт 
ирэхгүй байх байсан хэмээх сатаны шивнээнээс 
болгоомжил.

Мөн үүнтэй холбоотой учирсан зовлон тань 
нэг адислалаас нөгөө рүү төвөггүй явах мэт 
харагддаг Бурханы сонгогдсон хүмүүсийн 
хүрээллээс гадна байгааг тань хэлж өгч 
байна гэсэн худал үгэнд та нар автахгүй байх 
ёстой. Үүний оронд, илчлэгч Иохан хожмын 
өдрүүдийн тухай гайхамшигт илчлэлтдээ та 
нарыг харсны адил өөрсдийгөө хараарай. 
Учир нь Иохан “Харагтун, үүний дараа намайг 
харахад, сэнтийн өмнө болон Хурганы өмнө 
зогсон, цагаан дээл өмссөн, гартаа далдуу 
модны найлзуур барьсан, үндэстэн бүрээс, бүх 
овгоос, бүх ард түмнээс, бүх хэлтнээс ирсэн үй 
олон хүн байв. Хэн ч тэднийг тоолж чадамгүй”22 
байхыг харав.

“Цагаан дээлтэй энэ хүмүүс хэн бэ? Тэд хаанаас 
ирсэн бэ?” гэж асуухад нь Иохан “Эдгээр нь 
асар	их	зовлонгоос	гарч ирэгсэд бөгөөд тэд 
дээлээ Хурганы цусаар угааж цагаан болго[сон 
бай]жээ”23 хэмээн хариултаа авчээ.
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Ах, эгч нар аа, зөв шударга байдалд зовж 
шаналах нь та нарыг Бурханы сонгогдсон 
хүмүүсийн дундаас ялгах гэж биш, харин 
тавигддаг шаардлагад нь нийцэхэд тусалдаг. Энэ 
нь тэдний амлалтыг та нарын амлалт болгож 
байгаа юм. Иоханы тунхагласнаар, та “цаашид 
өлсөх ч үгүй, цангах ч үгүй. [Та] наранд 
шарагдах ч үгүй, ямар ч халуунд халахгүй. 
Яагаад гэвэл, сэнтийн голд байгаа Хурга [таныг] 
хариулах бөгөөд амийн усны булгууд өөд хөтлөх 
болно. Бурхан [таны] нүднээс урсах нулимс 
бүрийг арчих болно.”24

“Тэнд цаашид үхэл байхгүй болно. Тэнд цаашид 
гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно.”25

Есүс Христийн гайхамшигтай сайн үйлс болон 
Түүний хэмжээлшгүй Цагаатгалаар дамжуулан 
бид ёс суртахууны алдааныхаа хүртэх ёстой 
зовлон шаналлаас салж, мөнх бус амьдралын 
оногдох ёсгүй зовлон зүдгүүрийг ч даван 
гарч чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Түүний 
чиглүүлснээр, та нарын бурханлаг хувь заяа 
юутай ч харьцуулшгүй сүр жавхлантай, баяр 
баясгалантай байх ба баяр баясгалан нь зөвхөн 
танд зориулсан, өвөрмөц, “үнс” тань “газар 
дэлхийн бүхнээс илүү”26 үзэсгэлэнтэй байх 
болно. Би та нарыг энэ аз жаргалыг одоо амсаж 
мөн үүгээр мөнхөд дүүрэн байхын тул Алмагийн 
үйлдсэнчлэн, Өөрийн сайн мэдээг энэхүү Өөрийн 
үнэн бөгөөд амьд Сүмд илчилсэн Бурханы 
Хүүгийн үлэмж хурц бэлгээс оюун ухаандаа 
тогтоон барихад урьж байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Бид	дэлхийн	соёлуудаас	хамгийн	шилдгийг	нь	
эрхэмлэн	хадгалахын	зэрэгцээ	Eсүс	Христийн	
сайн	мэдээнээс	ирсэн	мөнхийн	соёлыг	бүгдийг	нь	
хэрэгжүүлэгчид	байж	чадна.

Бид арвин баялаг соёл 
бүхий зуу зуун улс 
орон, мянга мянган 
бүлэг нэгдэл өргөн 
тархсан, хоорондоо 
асар их ялгаатай ард 
түмэн, хэл, уламжлал, 
түүхийн гэр орон 
болсон дэлхийд 
хамтдаа амьдарч 
байгаа нь ямар 
гайхамшигтай вэ! Хүн 
төрөлхтөнд бахархах, 

баярлан тэмдэглэх маш их зүйл бий. Гэвч бидний 
өсөж торнисон соёлын нөлөөгөөр, нэгэнт олж 
авсан бидний зан байдал амьдралд гайхалтай 
хүчтэй тал болж болох ч нөгөө талаараа зарим үед 
ноцтой саад бэрхшээл болж болно.

Соёл нь бидний бодол, зан байдалд өөрчлөгдөх 
боломжгүй гүн гүнзгий шингэсэн байдаг мэт 
санагдаж болох юм. Энэ нь эцсийн эцэст бид 
өөрсдийгөө хэн гэж харах мөн юу биднийг 
тодорхойлж байгаа гэдгийг харахтай маш их 
холбоотой. “Эцгүүдийнхээ уламжлал”-ын 
заримаас салахад хүмүүний гаргасан алдааг юм уу 
өөрсдийнхөө соёл дахь дутагдлыг олж харахгүй 
байх нь маш том нөлөө үзүүлж болно. Хэн 
нэгний соёлыг хэт засах явдал дэлхий нийтийн, 
бүр бурханлаг үзэл санаа, онцлог байдал, зан 
хандлагыг эсэргүүцэхэд хүргэж болох юм.

Хэдхэн жилийн өмнө дэлхий нийтэд түгээмэл 
байдаг соёлын харалган байдлын зарчмын 
талаар тайлбарлахад тусалсан нэгэн гайхалтай 
эрхмийг би таньж мэддэг болсон. Түүнтэй би анх 
Сингапурт түүний гэрийн багшаар томилогдох 
үедээ танилцаж билээ. Тэрээр Энэтхэгийн өмнөд 
нутгаас ирсэн, санскрит болон тамил хэлний 

Христийн соёл
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нэртэй профессор байв. Түүний гайхалтай 
эхнэр, хоёр хүү Сүмийн гишүүд байсан хэдий 
ч тэр огт нэгдээгүй бөгөөд сайн мэдээний 
сургаалуудыг тийм ч их сонсоогүй байлаа. Тэр 
эхнэр, хөвгүүдийнхээ өсөж хөгжиж буйд баярлаж, 
Сүмийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд нь бүрэн 
дэмжлэг үзүүлдэг байв.

Намайг түүнд сайн мэдээний зарчмуудыг 
заан, итгэл үнэмшлээсээ хуваалцахыг санал 
болгоход тэр эхэндээ татгалзсан. Тэгэхгүй л 
бол өнгөрснөөсөө болон ард түмнээсээ мөн 
түүхээсээ урвасан хэрэг болно гэж түүний мэдэрч 
байсны учрыг ойлгоход надад хэсэг хугацаа 
шаардагдсан юм. Түүний бодож байгаагаар, тэр 
өөрийн хэн байсныг болон гэр бүл нь түүнд хэн 
байх ёстойг заасан бүхнийг, түүнчлэн жинхэнэ 
энэтхэг өв соёлоо бүгдийг үгүйсгэсэн хэрэг болох 
байв. Дараагийн хэдэн сарын турш бид эдгээр 
асуудлын талаар ярилцах боломжтой байсан. Есүс 
Христийн сайн мэдээ хэрхэн түүний нүдийг нээж, 
өөр өнцгөөс харахад нь нөлөөлснийг хараад би 
биширч билээ (гэхдээ гайхаагүй).

Хүмүүний бүтээсэн ихэнх соёлд сайн, муу болон 
бүтээгч, сүйрүүлэгч зүйлсийн аль аль нь байдаг.

Манай дэлхийн асуудлуудын олон нь тэдгээр 
соёлоос үүссэн өөр өөр ёс заншил, үзэл санааны 
хоорондох зөрчил сөргөлдөөний шууд үр дүн 
байдаг. Үнэндээ, тийм ч эрт бус цагт бид бүгдэд 
байсан “анхдагч соёл”-ыг дэлхий ертөнц хүлээн 
зөвшөөрсөн бол бүх	зөрчил, эмх замбараагүй 
байдал замхран алга болох байв. Энэ соёл нь мөнх 
бус амьдралын өмнөх оршихуйд байсан. Энэ нь 
Адам, Енохын соёл байсан. Энэ нь цаг хугацааны 
голчид Аврагчийн сургаал дээр суурилсан соёл 
бөгөөд үүнийг бидний үед бүх эрэгтэй, эмэгтэй 
хүн дахин хүлээн авах боломжтой байгаа билээ. 
Энэ бол онцгой. Энэ нь “бүх соёлын дундаас 
хамгийн агуу соёл” бөгөөд Бурханы зохиож, 
Есүс Христийн хамгаалсан аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөөнөөс гарч ирсэн юм. Энэ нь тараан 
бутаргадаггүй, харин нэгдмэл болгодог. Энэ нь 
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гэмтээдэггүй, харин эдгээдэг.

Есүс Христийн сайн мэдээ нь амьдралд зорилго 
байдаг талаар бидэнд заадаг. Бидний энд байгаа 
нь зүгээр нэг сансар огторгуйд болсон ямар нэг 
гэнэтийн осол, алдааны улмаас биш юм! Бид нэг 
учир шалтгаанаар энд байгаа.

Энэхүү соёл бидний Тэнгэрлэг Эцэг оршин 
байдаг, Тэр бодит бөгөөд бидний хүн нэг бүрийг 
хайрладаг хэмээх гэрчлэлд шингэсэн байдаг. Бид 
бол Түүний “ажил бөгөөд алдар суу бөлгөө.”1 Энэ 
нь ижил тэгш үнэ цэнийн талаарх ойлголтыг бий 
болгодог. Зэрэг зиндаа, анги давхаргын ялгаварлал 
гэж үгүй. Эцсийн эцэст, бид бүгд ах эгч дүүс 
бөгөөд тэнгэрлэг эцэг эхийнхээ сүнсэн хүүхдүүд 
билээ. “Бүх соёлын дундаас хамгийн агуу соёл”-д 
ямар ч гадуурхал эсвэл “бидний эсрэг тэд” гэсэн 
ойлголт байдаггүй. Бид бүгдээрээ “бид” юм. Бид 
бүгдээрээ “тэд” юм. Бид өөрсдийнхөө болон нэг 
нэгнийхээ төлөө, Сүмийнхээ болон дэлхийнхээ 
төлөө үүрэг хүлээж, гарах үр дүнг хариуцдаг 
гэдэгт итгэдэг. Үүрэг хүлээх, гарах үр дүнг 
хариуцах гэдэг хоёр зүйл бидний өсөлт хөгжилд 
чухал нөлөөтэй.

Христийнхтэй адил чин сэтгэлийн анхаарал 
халамж болох энэрэл нь энэ соёлын үндэс суурь 
юм. Бид анд нөхрийнхөө материаллаг болон 
сүнслэг хэрэгцээг бодитоор мэдэрч, тэрхүү 
мэдрэмж дээр үйлддэг. Энэ нь гадуурхал, үзэн 
ядалтыг алга болгодог.

Бошиглогчдын (мөн Ариун Сүнсээр дамжуулан 
бидний хүн нэг бүрд хувь хувьд нь баталгаа 
өгөгдөх боломжтой) хүлээн авсан Бурханы үгэнд 
төвлөрсөн илчлэлтийн соёлд бид баясдаг. Бүх хүн 
төрөлхтөн Бурханы оюун бодол, хүсэл зоригийг 
мэдэж болно.

Энэхүү соёл сонгох эрхийн зарчмыг хамгаалан 
зогсдог. Сонгох чадвар бидний аз жаргал, өсөлт 
хөгжилд маш чухал. Мэргэн сонголт хийх нь амин 
чухал билээ.

Энэ бол судалж, суралцдаг соёл. Бид мэдлэг, 
мэргэн ухааныг болоод бүх зүйлээс хамгийн 
сайныг эрэлхийлдэг.

Энэ бол итгэл, дуулгавартай байдлын соёл юм. 
Есүс Христэд итгэх итгэл бидний соёлын анхдагч 
зарчим байдаг бол Түүний сургаал, зарлигуудад 
дуулгавартай байх нь үүнээс гарч болох үр дүн 

мөн. Эдгээр нь бидэнд өөрсдийгөө бүрэн дүүрэн 
хянах чадварыг өгдөг.

Энэ бол залбирах соёл. Бурхан биднийг сонсоод 
зогсохгүй, тусалдаг гэдэгт бид итгэдэг.

Энэ нь гэрээ, ёслолуудын болон ёс суртахууны 
өндөр жишгүүдийн мөн золиос, өршөөл, 
наманчлалын болон бие махбодынхоо ариун 
сүмийг халамжлах соёл юм. Эдгээр нь бүгд 
Их Эзэний өмнө хүлээсэн бидний амлалтыг 
гэрчилдэг.

Энэ нь Бурханы хүүхдүүдээ адислах хүч, Түүний 
нэрээр үйлдэх эрх мэдэл, санваараар удирдагддаг 
соёл юм. Энэ нь хувь хүмүүсийг илүү сайн хүн, 
удирдагч, эх, эцэг, хамтрагч болгож гэгээрүүлдэг 
ба гэр орныг ариусгадаг.

Энэхүү хамгийн эртний соёлд элбэг орших 
үнэн гайхамшгууд нь Есүс Христэд итгэх итгэл, 
санваарын хүч, залбирал, хувийн өсөлт хөгжил, 
жинхэнэ хөрвөлт, өршөөл уучлалаар бий болсон.

Энэ бол номлолын ажлын соёл юм. Бодгалийн үнэ 
цэн агуу.

Христийн соёлд эмэгтэйчүүд өөрсдийн зохих 
ёсны, мөнхийн байр сууринд өргөгддөг. Тэд 
өнөө цагийн дэлхийн олон соёлд байдаг шиг 
эрэгтэйчүүдэд захирагддаггүй, харин энд хийгээд 
ирэх дэлхийд бүрэн, ижил тэгш эрхтэй, дэмжигч 
хамтрагч нь байдаг.

Энэ соёл гэр бүлийн халдашгүй байдлыг 
дээдэлдэг. Гэр бүл бол мөнх амьдралын үндсэн 
нэгж. “Гэр бүл дэх бүтэлгүйтлийг өөр ямар ч 
амжилт нөхөж чадахгүй”2 гэж заасан байдаг 
тул гэр бүлийн төгөлдөржилт ямар ч золиосыг 
шаардахуйц үнэ цэнтэй. Гэр орон бол бидний 
хамгийн сайн хөдөлмөрөө зориулж, хамгийн агуу 
аз жаргалаа олж авах газар юм.

Христийн соёлд хэтийн төлөв буюу мөнхийн 
анхаарал хандуулах зүйлс, удирдамж гэж бий. Энэ 
соёл нь урт хугацааны туршид орших зүйлстэй 
холбогддог. Энэ нь Есүс Христийн мөнхийн сайн 
мэдээнээс гарч ирсэн бөгөөд бидний оршихуйн 
“яагаад” “яаж” “хаашаа”-г тайлбарладаг. (Энэ нь 
бүхнийг хамарсан болохоос тусгайг биш.) Энэхүү 
соёл Аврагчийн сургаалуудыг хэрэгжүүлснээр 
ирдэг учир бидний ертөнцөд тун их дутагдаж 
байгаа эдгээгч гаврыг түгээхэд тусалдаг.
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Амьдралын энэхүү агуу хийгээд эрхэм замналын 
нэг хэсэг байх нь ямар их адислал гээч! Бүх 
соёлын дундаас хамгийн агуу соёлын нэг хэсэг 
байхын тулд өөрчлөлт хэрэгтэй. Христийн 
соёлтой нийцэхгүй өөрсдийн хуучин соёл дахь 
бүх зүйлийг орхих зайлшгүй шаардлагатай 
хэмээн бошиглогчид заасаар ирсэн. Гэхдээ энэ 
нь бид бүгдийг орхих ёстой гэсэн үг биш юм. 
Бошиглогчид бидний хүн нэг бүрийг төдийгүй 
бид бүгдийг өөрсдийн соёлыг болон амьдралд 
буй сайн болох бүхий л итгэл үнэмшил, авьяас, 
мэдлэгийг хамтад нь авчрахаар уригдсан бөгөөд 
Сүм сайн мэдээний захиасуудаар дамжуулан 
эдгээр дээр “нэмэн өгөх”3 болно хэмээн тодруулан 
хэлсэн.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмд “барууны нийгмийн буюу Америкийн 
соёлын хэв шинж бараг байхгүй. Энэ бол олон 
улсын сүм бөгөөд үргэлж тийм байсаар ирсэн. 
Үүнээс илүүгээр, энэ нь тэнгэрийн хаант улсынх 
юм. Дэлхийн өнцөг булан бүрийн шинэ гишүүд 
тасралтгүй өнөр өтгөн болж буй бидний гэр 
бүлд өөрсдийн баялаг, онцлог чанар, баяр 
хөөрийг авчирдаг. Газар бүрийн хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд одоо ч өөрсдийн өвийг болон 
баатруудаа хүндэтгэн, тэмдэглэсээр ирсэн ба 
тэд одоо илүү агуу зүйлийн нэг хэсэг болсон. 
Христийн соёл өөрсдийгөө бодитоор харахад 
бидэнд тусалдаг бөгөөд зөв шударга байдалд 
даруусан, мөнх байдлын томруулдаг шилээр харах 
үед аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэх 
бидний чадварыг нэмэгдүүлдэг.

Тэгэхээр, манай найзыг яасан гэж бодож байна? 

Тэр хичээл заалган, Сүмд нэгдсэн. Үүний дараа 
түүний гэр бүл Австралийн Сидней ариун сүмд 
үүрд мөнхөд лацдан холбуулсан. Тэр багахан 
зүйлээ орхиод, бүх зүйлд боломжийг олж авсан. 
Түүхээ баярлан тэмдэглэж; өвөг дээдэс, дуу 
хөгжим, бүжиг, уран зохиол, хоол хүнс, газар 
нутаг, ард түмнээрээ бахархаж болно гэдгийг 
тэр ухаарч ойлгосон. Тэр төрөлх нутгийнхаа 
соёлоос хамгийн шилдгийг нь бүх соёлын доторх 
хамгийн агуу соёлтой нэгтгэхэд асуудалгүй 
гэдгийг олж мэдсэн юм. Тэр хуучин амьдралаасаа 
үнэн, зөв шударга байдалд зохицох соёлыг шинэ 
амьдралдаа авчирснаар гэгээнтнүүдтэй нөхөрлөх 
нөхөрлөлөө хүчирхэгжүүлж, тэнгэрийн нийгэмд 
биднийг нэгдмэл болгоход тусална гэдгийг 
ойлгосон.

Бид үнэхээр дэлхийн соёлуудаас хамгийн 
шилдгийг нь эрхэмлэн хадгалахын зэрэгцээ 
тэдгээрээс бүр эртнийх болох Eсүс Христийн 
сайн мэдээнээс ирсэн, анхдагч соёлыг мөн 
эцсийн хийгээд мөнхийн соёлыг бүгдийг нь 
хэрэгжүүлэгчид байж чадна. Ямар гайхалтай өв 
бид бүгдэд байна вэ. 

Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бурхан	Өөрийн	хүүхдүүдийг	болон	Өөрийн	
Сүмийг	энэ	цаг	үед	зориулан	бэлтгэсэн.

Хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд Солт 
Лэйкийн хөндийд ирээд 
удаагүй байхдаа ариун 
сүм барьж эхэлжээ. Тэд 
одоо л нэг Бурханыг 
амар тайван, хавчлага 
дарамтгүй шүтэн 
биширч болох газраа 
оллоо гэж бодсон байх.

Гэтэл ариун сүмийн 
сууриа яг тавьж дуусах 
гэж байхад нь Нэгдсэн 

Улсын армийн цэргүүд шинэ захирагчаа хүчээр 
томилохоор ойрхон ирж байв.

Энэ армийг хэр их хор хохирол учруулахыг 
Сүмийн удирдагчид мэдэхгүй байсан тул Бригам 
Янг гэгээнтнүүдийг нүүлгэн шилжүүлж, ариун 
сүмийн суурийг булах заавар өгчээ.

Сүмийн зарим гишүүн Бурханы хаант улсыг барих 
оролдлогууд нь яагаад байнга тасалддагт гайхаж 
байсан нь гарцаагүй.

Эцэст нь аюул ард үлдэж, ариун сүмийн суурийг 
ухаж гарган, шалгаж үзэв. Тэгээд анхдагч 
барилгачид анхны элсэн чулуунуудын зарим нь 
цуурч, суурь болох боломжгүй болсныг тогтоов.

Ингээд Бригам тэднээр суурийг засуулж, энэ нь 
сүр жавхлант Солт Лэйк ариун сүмийн боржин 
чулуун1 ханануудыг хангалттай хэмжээнд дэмжиж 
чадахаар болжээ.2 Эцэст нь, гэгээнтнүүд “Бат бөх 
суурь”3 дууллыг дуулах боломжтой болж, ариун 
сүм нь олон үе дамжин уламжлах бат бөх суурин 
дээр баригдсаныг мэддэг болсон.

Энэ түүх бидэнд Бурхан Өөрийн зорилгуудыг 
улируулан тохиолгохын тулд хэрхэн саад 
бэрхшээлийг ашигладаг талаар зааж чадна.

Бурхан төсөөлөхийн аргагүй зүйлийг хийх болно
ÀÕËÀÃ× ÄÈÉÒÐ Ф.ÓÃÄÎÐФ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ

[ALT: Солт Лэйк ариун сүмийн суурь]

ÄÝËÕÈÉ ÍÈÉÒÈÉÍ ЦÀÐ ÒÀÕÀË

Хэрэв өнөө үед бидэнд тохиолдож байгаа нөхцөл 
байдлууд танил сонсогдож байгаа бол энэ бүхэн 
бүх хүнд тохиолдож байгаагийнх юм.

Миний үгийг сонсож эсвэл уншиж байгаа 
хүмүүсээс дэлхий дахины энэ цар тахлын нөлөөнд 
ороогүй хүн бараг үгүй байх.

Гэр бүл, найз нөхдөө алдсандаа гашуудаж буй 
хүмүүст хандаж хэлэхэд бид та бүхэнтэй хамт 
гашууддаг. Бид Тэнгэрлэг Эцэгээс та нарыг 
тайтгаруулж, тайвшруулахыг гуйдаг.

Энэ вирусийн урт хугацааны үр дагавар нь зөвхөн 
эрүүл мэндээр зогсохгүй. Олон гэр бүл амин 
зуулгагүй болж, тэднийг өлсгөлөн, тодорхойгүй 
байдал, айдас заналхийлж байна. Энэ өвчнийг 
тархахаас урьдчилан сэргийлэхэд өөрсдийгөө 
үл хайхран хүчин зүтгэж байгаа олон хүнээр 
бид бахархдаг. Гачигдалтай хүмүүст тусалж, 
эдгээж мөн дэмжихийн тулд өөрсдийн аюулгүй 
байдлыг эрсдэлд оруулж буй хүмүүсийн чимээгүй 
золиос, ариун нандин хичээл зүтгэлийн тухай 
сонсоод, бид даруусаж байна. Бидний зүрх сэтгэл 
та бүхний сайн сайхан, нигүүлсэлд талархах 
талархлаар дүүрэн байна.
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Бурхан тэнгэрийн цонхыг нээж, мөнхийн 
адислалуудаараа амьдралыг тань дүүргээсэй 
хэмээн бид чин сэтгэлээсээ залбирч байна.

ÁÈÄ ¯Ð ÁÈËÝÝ

Энэ вирусийн талаар тодорхойгүй зүйл олон 
байна. Гэвч энэ вирус Тэнгэрлэг Эцэгт гэнэтийн 
зүйл байгаагүй гэдгийг би лавтай мэднэ. Түүнд 
тэнгэр элч нарын нэмэлт батальон байгуулах, 
яаралтай хурал зарлах эсвэл гэнэтийн хэрэгцээг 
шийдэхийн тулд дэлхийн бүтээлтийн хэлтсээс 
нөөц шилжүүлэн авах шаардлага тулгараагүй.

Хэдийгээр энэ цар тахал бидний хүсэн хүлээсэн 
зүйл биш ч Бурхан Өөрийн хүүхдүүдийг болон 
Өөрийн Сүмийг энэ цаг үед зориулан бэлтгэсэн 
байсан тухай би өнөөдөр ярина.

Бид үүнийг тэвчин гарна аа, тийм ээ. Гэвч бид 
зүгээр л шүд зуун, тэвчихээс мөн бүх зүйл эргээд 
хэвэндээ ортол хүлээж суухаас илүү ихийг хийх 
болно. Бид урагшилж, үр дүнд нь илүү сайжрах 
болно.

Нэг талаараа бид бол үр юм. Үр ургаж гүйцэхийн 
тулд соёолохоосоо өмнө газар доор булагдах 
ёстой. Заримдаа бидэнд амьдралын сорилт 
бэрхшээлд нухлагдан, сэтгэл санааны харанхуйд 
автагдах үе байдаг ч Бурханы хайр болон 
Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
адислалууд төсөөлөхийн аргагүй ямар нэг зүйлийг 
дэлбээлүүлэх болно гэдгийг би гэрчилж байна.

Õ¯ÍÄ ÕÝЦ¯¯ ÑÎÐÈËÒÎÎÑ ÀÄÈÑËÀË ÈÐÄÝÃ

Эрин үе бүрд сорилтын болоод хүнд хэцүү цаг үе 
тулгарч байсан.

Енох болон түүний хүмүүс ёс бус, дайн дажин, 
цус урсгасан цаг үед амьдарч байсан. “Гэвч Их 
Эзэн ирж мөн өөрийн хүмүүстэй хамт оршин 
сууж байв,” Түүнд тэдэнд зориулсан төсөөлөхийн 
аргагүй ямар нэгэн зүйл байв. Тэр тэдэнд 
Сионыг—“зөв шударга ёсонд оршин суудаг, 
нэг зүрх сэтгэл мөн нэг оюунтай”4 хүмүүсийг 
байгуулахад тусалсан.

Иаковын хүү залуу Иосеф нүхэнд шидэгдэж, 
боолчлолд худалдагдаж, урвалттай нүүр тулж, 
хаягдан үлдсэн юм.5 Бурхан өөрийг нь мартсан 
юм болов уу гэж Иосеф бодож байсан байх. 
Иосефт зориулсан төсөөлөхийн аргагүй ямар 
нэгэн зүйл Бурханд байв. Тэрээр энэ сорилтын цаг 

үеийг Иосефын зан чанарыг хүчирхэгжүүлэхдээ 
ашиглаж, түүнийг гэр бүлээ аврах албан тушаал 
дээр тавьсан.6

 

[ALT: Иосеф Либерти шоронд]

Бошиглогч Иосеф Смит Либертийн шоронд 
хоригдож байхдаа,  зовж буй гэгээнтнүүдийг 
тайтгаруулахын төлөө хэрхэн гуйж байсныг 
санацгаая. Тэрээр Сион яаж ийм нөхцөлд 
байгуулагдах юм бол гэж гайхаж байсан байх. 
Гэвч Их Эзэн түүнд амар амгаланд ярьж, үүний 
дараа ирсэн гайхамшигт илчлэлт гэгээнтнүүдэд 
амар амгаланг авчирсан бөгөөд энэ нь одоо ч 
гэсэн та бидэнд амар амгаланг авчирсаар байна.7

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн эхний хэдэн жилд гэгээнтнүүд хэчнээн 
удаан цөхөрч, Бурхан өөрсдийг нь мартсан эсэхэд 
эргэлзэж байсан бол? Гэвч хавчлага дарамт, 
аюул, устгах аюулаар дамжуулан Израилын Их 
Эзэн Бурханд, Өөрийн бяцхан сүрэгт зориулсан 
төсөөлөхийн аргагүй ямар нэгэн зүйл байсан. 
Төсөөлөхийн аргагүй ямар нэгэн зүйл.

Бид эдгээр болон судрууд дээрх өөр бусад олон 
зуун жишээнээс юу мэдэж сурч болох вэ?

Нэгдүгээрт: Зөв шударга байдал нь харанхуйн 
хөндийгөөс зугтах боломжийг тэдэнд олгодог 
үнэгүй паспорт биш юм. Бид бүгдээрээ хүнд хэцүү 
цаг үеийг туулах ёстой. Учир нь яг ийм хүнд 
хэцүү цаг үед бид зан чанараа хүчирхэгжүүлж, 
Бурханд илүү ойртоход хүргэдэг зарчмуудыг сурч 
мэддэг.

Хоёрдугаарт: Бидний Тэнгэрлэг Эцэг бидний 
зовж шаналж байгааг мэддэг бөгөөд бид Түүний 
хүүхдүүд учраас Тэр биднийг орхихгүй.8
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Өвчтэй, ганцаардсан, эргэлзэж тээнэгэлзсэн, 
цөхрөнгөө барсан хүмүүст тохинуулахад Өөрийн 
амьдралыг зориулсан нигүүлсэнгүй Нэгэн болох 
Аврагчийн талаар бодоод үзээрэй.9 Тэгвэл Тэр 
өнөөдөр танд санаа тавихгүй гэж үү?

Хүндэт найзууд минь, хайрт ах, эгч нар аа, Бурхан 
энэ тодорхой бус хийгээд айдас эргэлзээтэй цаг 
үед та нарыг харж хандаж, та нарыг хариулах 
болно. Тэр таныг хэн болохыг мэддэг. Тэр 
та нарын гуйлтуудыг сонсдог. Тэр итгэлтэй, 
найдвартай билээ. Тэр Өөрийн амлалтуудыг 
гүйцэлдүүлэх болно.

Бурханд та нарын хувь хүн бүрд болон Сүмд 
бүхэлд нь зориулсан төсөөлөхийн аргагүй ямар 
нэгэн гайхамшигтай ажил, гайхалтай зүйл байгаа.

ÁÓÐÕÀÍ ÌÈÍЬ ÁÎØÈÃËÎÃ× ÈËÃÝÝÑÝÍ ÒÀÍÄ 
ÒÀËÀÐÕЪЯ

Бидний хамгийн сайхан өдрүүд бидний ард 
үлдээгүй, харин бидний амьдралд тохиох болно. 
Энэ бол Бурханы бидэнд орчин үед илчлэлт өгдөг 
шалтгаан юм! Илчлэлтгүй бол амьдрал аюулгүй 
газардахын тулд хөөрч, буух зурвасаа тойрон 
эргэлдсээр, мананд өргөгдөхийг хүлээж байгаатай 
адил байх болно. Их Эзэний бидэнд зориулсан 
зорилгууд үүнээс хамаагүй өндөр билээ. Энэ 
нь амьд Христийн Сүм учир, Тэрээр Өөрийн 
бошиглогчдыг удирддаг учир бид өмнө нь хэзээ 
ч байж үзээгүй газар, бараг төсөөлж ч чадахгүй 
өндөр лүү урагшилсаар, ахисаар байгаа билээ!

Энэ нь бид мөнх бус амьдралын замаар нисэх 
үедээ үймээн самуунтай тулгарахгүй гэсэн үг биш 
юм. Энэ нь багаж хэрэгслийн гэмтэл, механик 
эвдрэл, цаг агаарын ноцтой бэрхшээл гэнэт 
гарахгүй гэсэн үг биш юм. Үнэндээ, эдгээр нь 
сайжрахаасаа өмнө улам дордож болно.

Би сөнөөгч онгоцны нисгэгч, агаарын тээврийн 
ахмадын хувьд нислэгийн үеэр тулгарах 
бэрхшээлийг сонгож чадахгүй ч өөрийгөө хэрхэн 
бэлдэж, хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ сонгож 
чадна гэдгээ мэддэг болсон. Хямралын үед 
хамгийн хэрэгтэй зүйл бол тайван байж, ухаалгаар 
найдах явдал юм.

Бид үүнийг хэрхэн хийх вэ?

Бид бодит байдалтай эвлэрч, үндсэн суурь, сайн 
мэдээний үндсэн зарчмууд, хамгийн чухал зүйлс 

дээр эргэж ирдэг. Та залбирах, судар судлах, 
Бурханы зарлигуудыг сахих гэх мэт шашны 
хувийн зан үйлээ бэхжүүлдэг. Та хамгийн сайнаар 
туршигдсан дадал хэвшил дээр тулгуурлан 
шийдвэрээ гаргадаг.

Хийж чадахгүй зүйл дээр бус, хийж чадах зүйл 
дээрээ төвлөр.

Та итгэлээ ашигладаг. Таныг аюулгүй газар луу 
удирдах Их Эзэний болон Түүний бошиглогчийн 
удирдамжийн үгсийг та олж сонсох болно.

Энэ бол Есүс Христийн Сүм бөгөөд Түүний 
удирдлаган доор явагддаг гэдгийг сана.

Зөвхөн сүүлийн арван жилд гарсан сүнслэгээр 
өдөөгдсөн олон ахиц дэвшлийг бодож үзэцгээе. 
Зөвхөн цөөн хэдийг дурдахад:

• Ариун ёслолыг бидний Хүндэтгэлийн өдрийн 
шүтлэг бишрэлийн гол хэсэг болгон дахин 
тодотгосон.

• Ирээд,	Намайг	дага сургалтын материалыг 
хувь хүн, гэр бүлүүдийг дэмжих үүднээс 
гэрт төвлөрсөн, Сүмээс дэмжигдсэн хэрэгсэл 
болгон гаргасан.

• Бид хүн бүрд хандсан илүү өндөр, илүү ариун 
тохинууллын арга замыг эхлүүлсэн.

• Сайн мэдээг хуваалцах, Их Эзэний ажлыг 
хийх зэрэгт техник технологийн хэрэглээг Сүм 
даяар нэвтрүүлсэн.

Техник технологийн гайхамшигт хэрэгслүүд 
байгаагүй бол Ерөнхий чуулганы хуралдаанууд 
хүртэл боломжгүй байх байсан.

Ах, эгч нар аа, Христийн удирдлаган доор аливаа 
юмс зөвхөн зөвт байгаад зогсохгүй төсөөлөхийн 
аргагүй байх болно.

ÈЗÐÀÈËÛÃ ЦÓÃËÓÓËÀÕ ÀÆÈË ÓÐÀÃØÈËÑÀÀÐ 
ÁÀÉÍÀ.

Эхэндээ дэлхий дахиныг хамарсан цар тахал Их 
Эзэний ажилд садаа болж байгаа мэт санагдаж 
байсан байж болох юм. Жишээ нь, сайн мэдээ 
хуваалцдаг уламжлалт аргууд боломжгүй болсон. 
Гэвч цар тахал нь зүрхэндээ чин үнэнч хүмүүст 
хүрэх шинэ бөгөөд улам бүтээлч арга замуудыг 
нээн илрүүлж байна. Израилыг цуглуулах ажил 
хүчтэй, урамтай урагшилсаар байна. Үүнтэй 
холбоотой олон зуу, олон мянган түүх бий.
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Үзэсгэлэнт Норвеги улсад амьдардаг нэгэн сайн 
найз маань бидэнд баптисм сүүлийн үед өсөж 
байгаа тухай Харрит бид хоёрт бичсэн байв. 
“Жижиг Сүмтэй газруудад жижиг салбарууд 
өргөжиж, том салбарууд тойрог болно” гэж тэр 
бичжээ.

Латвид интернэтийн зар дээр дарж, Сүмийг олсон 
эмэгтэй Есүс Христийн сайн мэдээний тухай 
олж мэдээд, баяртай байсан болохоор товлосон 
цагаасаа цагийн өмнө очиж, номлогчдыг эхний 
хичээлээ дуусахаас өмнө баптисм хүртэх өдрөө 
товлож болох уу гэж асуужээ.

Зүүн Европт номлогчдын утсаар залгаж 
холбогдсон эмэгтэй “Эгч нар аа, та нар яагаад 
эртхэн ярьж болоогүй юм бэ? Би ямар их хүлээсэн 
гээч” хэмээн уулга алджээ.

Манай олон номлогч урьд урьдынхаасаа илүү 
завгүй болсон. Олон номлогч урьд урьдынхаасаа 
илүү олон хүнд зааж байна. Гишүүд, номлогчдын 
хоорондын харилцаа холбоо сайжирч байна.

Өмнө нь бид уламжлалт арга замууддаа хэт 
баригдмал байсан болохоор цар тахлаар бидний 
нүд нээгдсэн байх. Бид боржин чулуугаар барих 
боломжтой байхад элсэн чулуугаар барилгаа 
барьсаар байсан байх. Мэдээж хэрэг, хүмүүсийг 
ирээд харж, ирээд тусалж, ирээд харьяалагдахад 
ердийн болон уламжлалт аргаар урихдаа 
технологийг оролцуулаад янз бүрийн арга 
замуудыг ашиглахад бид суралцсаар байна.

Ò¯¯ÍÈÉ ÀÆÈË, Ò¯¯ÍÈÉ ÀÐÃÀ ЗÀÌ

Энэ бол Их Эзэний ажил. Тэр Өөрийнхөө 
ажлыг хийхдээ Түүний арга замуудыг олоосой 
хэмээн биднийг урьдаг. Эдгээр нь бидний өмнөх 
туршлагуудаас өөр байж болно.

Энэ нь Симон Петрт болон Тиберийн далайд 
загасчлахаар явсан бусад шавь нарт тохиолдсон.

“Тэр шөнө тэд юу ч барьсангүй.

Үүр цайх үед Есүс эрэг дээр зогсож байлаа. …

Есүс тэдэнд—Завиныхаа [нөгөө] талд тороо хая. 
Тэгвэл та нар олз олно гэв.

Тэд тороо нөгөө талд нь хаясанд, маш их 
загас торонд нь орсон тул тэд тороо ч татаж 
чадахааргүй болжээ.”10

Бурхан бүхнийг чадагч хүчит мутраа илчилсэн 

бөгөөд илчилсээр байх болно. Бид эргэн хараад, 
энэ сорилтын цаг үед Бурхан Өөрийн хаант улсыг 
бат бөх суурин дээр барихад Түүний арга зам 
болох илүү сайн арга замуудыг олоход бидэнд 
тусалж байсныг олж мэдэх тэрхүү өдөр тохиох 
болно.

Энэ бол Бурханы ажил бөгөөд Тэр Өөрийн 
хүүхдүүд, Өөрийн хүмүүсийн дунд төсөөлөхийн 
аргагүй олон зүйлийг хийсээр байх болно 
гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр биднийг Өөрийн 
халамжлагч, нигүүлсэнгүй мутраар тэвэрдэг.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бол бидний цаг 
үеийн Бурханы бошиглогч гэдгийг би гэрчилж 
байна.

Их Эзэний төлөөлөгчийн хувьд, би та нарыг 
“өөрсдийн хүчинд байгаа бүх зүйлийг хөгжил 
хөөртэйгөөр [хийцгээ]хэд урьж мөн адисалж 
байна; мөн тэгээд бид бат итгэлтэйгээр бат зогсож 
Бурханы авралыг харна, мөн учир нь түүний гар 
илчлэгдэх болно.11 Их Эзэн таны зөв шударга 
хөдөлмөрийн үр дүнд төсөөлөхийн аргагүй 
зүйлсийг бий болгоно гэдгийг би амлаж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Хотоос зүүн урагш 20 милийн зайд (32 км) орших 
Литтл Коттонвуд хавцлын аманд байрлах уурхайгаас 
авсан боржин чулуу шиг харагддаг кварц монзонит.

2. Түүхийн энэ цаг үеийг илүү сайн олж мэдэхийг 
хүсвэл Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in 
the Latter Days, vol. 2, No Unhallowed Hand, 1846–1893 
(2020), 17, 19, 21-р бүлгийг үзнэ үү.

3. “Бат бөх суурь,” Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу, 
х. 6-г үзнэ үү.

Энэхүү агуу сүлд дууллын бадгууд нь бидний цаг үеийн 
сэдэв болж, дууны үгсийг шинэ чихээр сонсох 
нь бидэнд тулгарч буй бэрхшээлүүдийн талаар 
ойлголттой болоход тусалдаг:

Өвчин эмгэгт автсан ч, эрүүл энх байсан ч
Өнчин өрөөсөн, ядуу, баян байсан ч
Орон гэртээ, орон нутгаар аялах үед
Чамд хэрэгтэй бол би тайвшруулан тусална.
Бүү ай! Бүү зов! Би чамтай хамт байх болно.
Чиний Бурхан би чамайг энэрэн ивээнэ.
Чамайг би ивээн, тусалж, зоригжуулна.
Миний шударга хүчит гараас хөтлөөрэй.
Миний хэлсэн гүн усыг гатлах тэр цагт
Чамайг зовлонгийн голд би живүүлэлгүй
Хажууд чинь байж адислах болно, би
Хэцүү шаналал, зовлонг би туулахад тусална.
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Тэр дүрэлзэн шатах галт замыг туулахад
Чамайг би ивээн, энэрч, хайрлан тусална.
Тэр дүрэлзэн шатан, гал ноцох замаар•
Чамайг буруу бүхнээс ариусгасан юм.
Нэг хүн, бие бодь Есүс дээр хүрч ирэх цагт
Түүнийг би дайснуудынх нь гарт орхихгүй.
Нэг биеийг там эс орхин, тарчлаан, зовоовч
Түүнийг хэзээ ч, үгүй хэзээ ч орхихгүй!

4. Moсе 7:13–18-ыг үзнэ үү.
5. Иосефыг ах нар нь боолчлолд худалдах үед тэр 17-той 

залуухан байсан байх (Эхлэл 37:2-ыг үзнэ үү). Тэр 
Фараонд үйлчилж эхлэхдээ 30 настай байсан (Эхлэл 
41:46-г үзнэ үү). Дөнгөж идэр насандаа яваа залуу эрд 
урвалттай нүүр тулж, боолчлолд худалдагдаж, хилсээр 
гүтгэгдэн, шоронд хоригдох нь хэчнээн хэцүү байсныг 
та төсөөлж чадах уу? Иосеф зөвхөн Сүмийн өсвөр 
үеийнхэнд төдийгүй загалмайгаа үүрч, Аврагчийг 
дагах хүсэлтэй эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд бүрд үлгэр 
дуурайл болсон.

6. Эхлэл 45:4–11; 50:20–21-ийг үзнэ үү. Дуулал 
 105:17–18 дээрээс бид “Үүнээс өмнө Тэрээр нэг 

хүнийг буюу боол болон худалдагдсан Иосефыг 
илгээсэн. Хөлийг нь тэд дөнгөнд оруулж, өөрийг 
нь төмрөөр гинжилсэн” хэмээн уншдаг. Өөр нэг 
орчуулгын 18-р шүлэг дээр “Тэд хөлийг нь дөнгөлөн 
зовоож, түүний сүнсэнд төмөр оруулжээ” (Young’s 
Literal Translation) гэж уншдаг. Миний хувьд энэ 
нь Иосефын хүнд хэцүү бэрхшээлүүд түүнд төмөр 
шиг хүчтэй, тэсвэр хатуужлыг бий болгосон гэдгийг 
харуулж байна. Энэ нь Их Эзэний түүнд бэлдсэн 
агуу бөгөөд төсөөлшгүй ирээдүйг хүлээн авахад 
шаардлагатай зан чанар байв.

7. Сургаал ба Гэрээ 121–123-ыг үзнэ үү.
8. Хэрэв Бурхан Өөрийн хүүхдүүдэд өлсгөлөн, 

гачигдалтай, нүцгэн, өвчтэй, зовж шаналж буй 
хүмүүсийг мэдэж, тэдэнд өрөвч зөөлөн хандахыг 
зарлигладаг бол Тэр Өөрийн хүүхдүүд болох биднийг 
ч гэсэн мэдэж, нигүүлсэнгүй хандах болно (Мормон 
8:39).

9. Лук 7:11–17-г үзнэ үү.
10. Иохан 21:1-6-г үзнэ үү.
11. Сургаал ба Гэрээ 123:17.
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Бид	сэтгэл	нэгтэй	байхыг	эрэлхийлснээр	
өөрсдөө	бүрэн	хүчин	чармайлт	гаргахын	тулд	
Бурханы	хүчийг	дуудах	болно.

Гордоныг гэрийн ажлаа 
хийж дуусгавал, бялуу 
хийж өгнө гэж ээж нь 
хэлжээ. Түүний идэх 
дуртай бялууг зөвхөн 
түүнд зориулж хийнэ. 
Гордоныг гэрийн 
ажлуудаа хийхээр 
явахад ээж нь бялуугаа 
хийжээ. Түүний эгч 
Кэти найзынхаа хамт 
гэртээ ирэв. Тэр бялууг 
хараад, найзынхаа хамт 

нэг зүсмийг авч болох эсэхийг асуув.

Гордон “Үгүй, энэ бол миний бялуу. Ээж надад 
зориулж хийсэн. Би үүний төлөө ажил хийсэн” 
гэж хэллээ.

Кэти уурлаж, дүүгээ загнажээ. Тэр амиа бодсон 
бас харамч. Тэр яаж бүгдийг нь ганцаараа идэж 
чадаж байна аа?

Хэдэн цагийн дараа Кэтиг найзыгаа гэрт нь 
хүргэж өгөхөөр машиныхаа хаалгыг онгойлготол 
суудал дээр нь хоёр тавганд хоёр том зүсэм бялуу 
мөн гоёмсгоор эвхсэн хоёр амны цаас, хоёр сэрээ 
тавьсан байлаа. Хүртэх гавьяагүй хүмүүст ч тэр 
өгөөмөр хандаж, өөрчлөгдөхөд бэлэн байдаг 
байсныг нь харуулахын тулд Кэти энэ түүхийг 
Гордоны оршуулга дээр ярьсан юм.

1842 онд гэгээнтнүүд Наувугийн ариун сүмийг 
барихаар шаргуу ажиллаж байлаа. Бошиглогч 
Иосеф Смит 3-р сард Халамжийн нийгэмлэгийг 
байгуулсныхаа дараа ариун сүм дотор удахгүй 

байгуулах нандин, эв нэгдлийн гэрээнүүдэд 
бэлтгэхээр тэдний цуглаан дээр үргэлж ирдэг 
байв.

6-р сарын 9-нд бошиглогч “нигүүлслийг 
номлох гэж байна гэж хэлжээ[.] Есүс Христ 
болон [түүний] тэнгэр элч нар өчүүхэн жижиг 
зүйлст л бидэнд дургүйцдэг байсан бол бидэнд 
юу тохиолдох вэ? Бид нигүүлсэнгүй байж, 
жижиг сажиг зүйлсийг анзаарахгүй байх ёстой. 
Ерөнхийлөгч Смит “сэтгэл нэгтэй байж Бурханы 
хүчийг олж аван, нэг гишүүнээ зовоход бүгд 
тэрийг нь мэдрэхээс илүү бүрэн дүүрэн нөхөрлөл 
байдаггүйд би харамсдаг”1 гэж үргэлжлүүлэн 
хэлжээ.

Энэ богинохон өгүүлбэр надад тун их нөлөөлсөн. 
Бид сэтгэл нэгтэй байж Бурханы хүчийг олж 
авдаг. Энэ дэлхий миний хүссэнээр байдаггүй. 
Надад өөрчилж, сайжруулахыг хүсдэг олон зүйл 
бий. Шулуухан хэлэхэд, миний найддаг зүйлст 
олон эсэргүүцэл тулгардаг мөн заримдаа надад 
ямар ч хүч нөлөө байхгүй мэт санагддаг. Сүүлийн 
үед би өөртөө нухацтай асуултууд тавьж байгаа. 
Би хэрхэн эргэн тойрныхоо хүмүүсийг илүү сайн 
ойлгож чаддаг болох вэ? Хүн бүхэн хоорондоо 
маш их ялгаатай байхад би яаж “сэтгэл нэгтэй” 
болох вэ? Хэрэв би бусадтай арай илүү нэгдмэл 
байвал Бурханаас ямар хүчийг авч болох вэ? 
Эргэцүүлж бодсон зүйлээсээ би гурван зүйлийг 
санал болгоё. Танд тус болж мэдэх юм.

ÍÈÃ¯¯ËÑÝÍÃ¯É ÁÀÉ

Иаков 2:17 дээр “Өөрсдийнхөө нэгэн адил [ах эгч 
дүүсээ] бод, мөн тэд та нарын адил баян байж 
болохын тулд бүгдтэй нөхөрсөг, бас хөрөнгөөрөө 
өгөөмөр сэтгэлтэй бай” гэдэг. Хөрөнгөөрөө	
гэдэг үгийг нигүүлслээр	гэж орлуулъя. Тэд та 

Бид сэтгэл нэгтэй байж 
Бурханы хүчийг олж авдаг
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нарын адил баян байж болохын тулд нигүүлслээр	
өгөөмөр бай.

Бид ихэнхдээ хөрөнгө гэдгийг хоол хүнс эсвэл 
мөнгө гэдэг утгаар нь боддог. Гэтэл бидний 
тохинуулалд бидэнд илүү их хэрэгтэй зүйл бол 
нигүүлсэл юм.

Манай Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч 
саяхан ингэж хэлсэн. “Миний амлах … зүйл бол 
… би таны нэрийг цэвэр байлгах болно. … Би 
таныг хамгийн сайнаар тань харах болно. … Би 
таны тухай таныг дорд үзсэн ямар нэгэн таагүй 
зүйл хэзээ ч хэлэхгүй. Нуулгүй хэлэхэд, би таныг 
гомдоохоос айдаг учраас та ч гэсэн миний төлөө 
адилхан зүйл хийгээсэй гэж би хүсэж байна. …

Иосеф Смит 1842 оны 6-р сарын тэр нэгэн өдөр 
эгч нарт ийн хэлжээ.

“Хүмүүс надад жаахан ч атугай сайхан сэтгэл, 
хайрыг үзүүлэхэд энэ нь миний оюунд ямар их 
хүчтэй нөлөөлдөг гээч...

Бид Тэнгэрлэг Эцэгт хэчнээн ойртох тусам, мөхөж 
буй бодгалиудыг төдий чинээ өрөвч сэтгэлээр 
харах хүсэлтэй болж; тэднийг мөрөн дээрээ авч 
явмаар бас нүглүүдийг нь арагш авч хаямаар 
[санагддаг]. [Би хэлэх үгээ] энэ бүх Нийгэмлэгт 
[хандуулсан билээ]—Хэрэв та Бурханы 
нигүүлслийг хүсвэл бие биедээ нигүүлсэнгүй 
ханд.”2

Энэ бол Халамжийн нийгэмлэгт онцгойлон 
өгсөн зөвлөгөө байсан. Нэг нэгнээ шүүмжлэхгүй, 
гомдоох зүйл хэлэхгүй байцгаая. Бие биенийхээ 
нэрийг цэвэр байлгаж, нигүүлслийн бэлэг 
өгцгөөе.3

ЗÀВÈÀ ÑÀВËÓÓË

1936 онд Вашингтоны их сургуулийн олонд 
танигдаагүй сэлүүрт завины баг Герман руу 
Олимпийн тэмцээнд оролцохоор аялжээ. Тэр 
үе бол Их уналтын хүнд үе байв. Тэд ажилчин 
ангийн хөвгүүд байсан бөгөөд уул уурхай, модны 
үйлдвэрийн жижиг хотууд тэднийг Берлин 
рүү аялуулахын тулд мөнгө хандивласан байв. 
Тэмцээний бүхий л үзүүлэлтэд тэдэнд түрүүлэх 
боломж байхгүй мэт санагдсан ч уралдааны 
үеэр нэгэн явдал тохиов. Сэлүүрт завины 
ертөнцөд үүнийг “савлуур” гэж нэрлэдэг. [Завин	
доторх	хөвгүүд]	гэдэг ном дээр үндэслэсэн 

тодорхойлолтыг сонсоорой.

Хааяа нэг тохиолддог хэрэгжүүлэхэд хэцүү, 
тодорхойлоход бэрх зүйл байдаг. Үүнийг 
“савлуур” гэж нэрлэдэг. Энэ нь бүх хүн нэг 
ч хөдөлгөөн зөрөхгүйгээр төгс нэгэн жигд 
сэлүүрдэх үед тохиолддог.

Сэлүүрчид чанд бие даасан байхын зэрэгцээ 
хувь хүний чадавхдаа итгэлтэй байх ёстой. Нэг 
нэгтэйгээ яг адил тамирчидтай баг тэмцээнд 
ялдаггүй. Сайн багууд нь сайн холилдсон байдаг 
буюу нэг нь хариуцаж удирддаг, нөгөө нь ямар 
нэг зүйлээ цагт нь тааруулж нөөцөлдөг, өөр 
нэг нь тулаанд ордог, нөгөө нэг нь энх тайвныг 
тогтоодог. Нэг ч сэлүүрчин нөгөөгөөсөө илүү 
үнэ цэнтэй биш, тэд бүгд завины хэсгүүд. Гэхдээ 
тэд хамтдаа сайн сэлүүрдье гэвэл богино гартай 
хүн нь гараа арай урт сунгаж, урт гартай хүн нь 
гараа татасхийж, бие биенийхээ хэмжээ, чадварт 
нийцүүлэн ажиллаж сурах хэрэгтэй болдог.

Ялгаатай зүйлсээ сул тал биш, давуу тал болгон 
өөрчлөх хэрэгтэй. Зөвхөн ингэсэн үед л завь 
өөрөө урагшилж байгаа юм шиг санагдана. 
Зөвхөн тэр үед л өвдөлт баяр баясгалан руу бүрэн 
шилжинэ. Сайн “савлуулбал” яруу найраг шиг л 
санагдана.4

Сүндэрлэх саад бэрхшээлүүдийн эсрэг уг баг 
төгс савлуулж, ялалт байгуулав. Олимпийн 
алтан медаль сэтгэлийг нь баясгасан ч сэлүүрчин 
бүрийн мэдэрсэн эв нэгдэл тэдний бүх амьдралын 
туршид хоногшин үлдсэн ариун нандин мөч байв.

ÑÀÉÍÛÃ ÓÐÃÓÓËÀÕÛÍ ÕÀÌÒÀÀÐ ÌÓÓÃ ÀËЬ ÁÎËÎÕ 
ÕÓÐÄÀÍ ЗÀÉËÓÓË

Иаков 5-ын уран зүйрлэлд усан үзмийн талбайн 
Эзэн сайн газарт нэг сайн мод тарьсан ч тэр 
нь цаг хугацааны явцад ялзарч, зэрлэг үр жимс 
ургуулдаг. Усан үзмийн талбайн Эзэн “модыг 
алдах нь намайг гонсойлгож байна” гэж найман 
удаа хэлдэг.

Зарц усан үзмийн талбайн Эзэнд: “[Энэ модыг] 
дахин бага зэрэг түдгэлзээч хэмээв. Мөн Эзэн 
хэлэв: Тийм ээ, би дахин бага зэрэг хүлээе”5 гэж 
хэлдэг.

Дараа нь өөрсдийнхөө жижиг усан үзмийн 
талбайгаас сайн үр жимс хайж олохоор ухах гэж 
хичээж буй бидэнд хэрэгжүүлж болохуйц “Та 
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нар сайныг ургуулахын хамтаар мууг зайлуулан 
цэвэрлэх болно”6 гэсэн зааврыг өгдөг.

Нэгдмэл байдал ид шидээр бий болдоггүй. 
Энэ нь хамтын ажлаар бий болдог. Энэ нь эмх 
замбараагүй, заримдаа таагүй байдаг ч бид сайныг 
ургуулахын хамтаар мууг аль болох хурдан 
зайлуулах үед аяндаа бий болдог.

Эв нэгдэлтэй болгох хүчин чармайлтдаа бид хэзээ 
ч ганцаараа байдаггүй. Иаков 5 дээр “Зарц нар 
явж мөн хүч чадлаараа хөдөлмөрлөв; мөн талбайн 
Эзэн тэдэнтэй түүнчлэн хөдөлмөрлөжээ”7 гэж 
цааш үргэлжилдэг.

Хэзээ ч тохиолдох ёсгүй мэт тийм гүн шарх 
бидний хүн нэг бүрд ирэх болно. Хүн нэг бүр 
янз бүрийн цаг үед бардам, ихэмсэг зангаасаа 
болж өөрийн ургуулдаг үр жимсийг ялзруулах 
тохиолдол ч гарна. Гэхдээ Есүс Христ бүх зүйл 
дээр бидний Аврагч байдаг. Түүнийг дуудахад 
Түүний хүч хамгийн хүнд хэцүү цаг үед ч хүрдэг 
бөгөөд бидэнд найдвар төрүүлдэг. Бид бүгд гэм 
нүгэл, бүтэлгүйтлийнхээ төлөө нигүүлслийг 
гуйдаг. Тэрээр дуртайяа нигүүлсдэг. Мөн Тэр 
биднээс нэг нэгэндээ үүнтэй адил нигүүлслийг 
үзүүлэхийг хүсдэг.

Есүс “Нэг байгтун; мөн хэрэв та нар нэг байхгүй 
аваас, та нар минийх биш болой”8 гэж шулуухан 
хэлсэн. Харин бид нэг байж, амтат бялуунаасаа 
ганц зүсмийг хуваалцах юм уу завийг төгс 
нэгдлээр савлуулахын тулд хувь хувийн авьяас 
чадвараа нэгтгэн тааруулбал бид Түүнийх байх 
болно. Мөн Тэрээр сайныг ургуулахын хамтаар 
мууг аль болох хурдан зайлуулахад туслах болно.

ÁÎØÈÃËÎÃÄÑÎÍ ÀÌËÀËÒÓÓÄ

Бид хүссэн газраа хараахан хүрээгүй мөн байх 
ёстой газраа хараахан байхгүй байж магад. 
Бидний өөрсдөдөө болон харьяалагддаг бүлэгтээ 
авчрахыг хүсдэг өөрчлөлт нь улс төрийн идэвхтэй 
байдлаас бус харин өдөр бүр нэг нэгнээ ойлгохын 
тулд идэвхтэй хичээснээс илүү их шалтгаалдаг 
гэдэгт би итгэдэг. Яагаад? Яагаад гэвэл, бид “нэг 
зүрх сэтгэл мөн нэг оюунтай”9 хүмүүс болох 
Сионыг байгуулж байна.

Гэрээт эмэгтэйчүүд бид ихээхэн нөлөөтэй. Тэрхүү 
нөлөө нь найзтайгаа суралцах, хүүхдээ оронд нь 
оруулах, автобусанд хажуу дахь хүнтэйгээ ярих, 
хамт ажилладаг хүнтэйгээ танилцуулга бэлдэх 

зэрэг өдөр тутмын амьдралд хэрэгждэг. Бидэнд 
ялгаварлалыг арилгаж, эв нэгдлийг бий болгох хүч 
бий.

Халамжийн нийгэмлэг ба Залуу эмэгтэйчүүд нь 
зүгээр нэг ангиуд биш юм. Эдгээр нь олон янзын 
эмэгтэйчүүд бүгд нэгэн завин дээр суугаад, төгс 
савлуулж	чадталаа сэлүүрддэг мартагдашгүй 
туршлага бас байж болно. Дэлхийг сайнаар 
өөрчлөх хамтын хүчний нэг хэсэг байгаач гэж би 
урьж байна. Бидний гэрээт үүрэг бол тохинуулах, 
сульдсан гарыг дээш өргөх, зүдэрч буй хүмүүсийг 
нуруун дээрээ үүрээд явах билээ. Юу хийхээ 
мэдэх нь тийм ч төвөгтэй биш, харин энэ нь 
бидний амиа бодсон ашиг сонирхолтой тэрсэлддэг 
болохоор бид хичээх хэрэгтэй болдог. Энэ Сүмийн 
эмэгтэйчүүд нийгмийг өөрчлөх хязгааргүй хүч 
чадалтай. Бид сэтгэл нэгтэй байхыг эрэлхийлэхдээ 
өөрсдөө бүрэн хүчин чармайлт гаргахын тулд 
Бурханы хүчийг дуудах болно гэдэгт би сүнслэг 
итгэлээр дүүрэн байна.

Сүмийг 1978 оны санваарын тухай илчлэлтийг 
дурсан тэмдэглэх үед ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон “Би үүнийг сонсож байгаа хүн бүрийг 
аливаа гадуурхлын ачаанаасаа салж, Бурхантай 
болон бие биетэйгээ төгс амар амгалан, эв 
нэгдэлд алхах болтугай хэмээн өөрийн залбирал 
болон	адислалаа	үлдээе”10 хэмээн хүчирхэг 
бошиглогдсон адислалыг өгсөн.

Бид энэхүү бошиглогдсон адислалд тулгуурлан, 
дэлхий дахины эв нэгдлийг нэмэгдүүлэхэд 
өөрсдийн болон хамтын хүчин чармайлтаа 
ашиглах болно. Би Их Эзэн Есүс Христийн 
даруухан бөгөөд үүрдийн залбирлын үгсээр 
гэрчлэлээ үлдээж байна. “Эцэг Та Миний дотор, 
Би Таны дотор байгаатай адил, тэд бүгд нэг 
байхын тулд билээ.”11 Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Есүс	Христээр	дамжин	бидэнд	байнга	өөрчлөлт	
хийх	хүч	чадал	өгөгддөг.	Биднийг	Түүн	рүү	
даруухнаар	хандах	үед	Тэр	бидний	өөрчлөгдөх	
чадварыг	нэмэгдүүлнэ.

Эгч нар аа, та бүхэнтэй 
хамт байхад үнэхээр 
баяр баясалтай гоё 
байдаг.

Нэг хүн дэлгүүр яваад 
бараа худалдан авч 
байна гэж төсөөлөөрэй. 
Хэрэв барааны дүнгээс 
илүү ихийг төлбөл 
кассын ажилтан 
хариулт мөнгө өгнө.

 

[ALT: Зах дээр мөнгө төлж байгаа нь]

 

[ALT: Хариулт мөнгөө авч байгаа нь]

Хаан Бенжамин эртний Америк дахь өөрийн 
хүмүүст Аврагч Есүс Христээс бидний хүлээн 
авдаг агуу их адислалын тухай заасан байдаг. 
Тэрээр тэнгэр, газрыг бүтээсэн бөгөөд бидний 
таашаадаг хамаг сайхан зүйлийг бүтээсэн.1 
Тэрээр хайраар дүүрэн Цагаатгалаараа 
дамжуулан биднийг нүгэл, үхлээс гэтэлгэгдэх 
арга замаар хангасан.2 Түүний зарлигуудын дагуу 
хичээнгүйлэн амьдарснаар Түүнд талархлаа 
илэрхийлэх үед Тэр биднийг даруй адисалдаг 
бөгөөд бид Түүнд үргэлж өртэй үлддэг.

Түүнд буцааж өгч чадахаас илүү их үнэ цэн 
бүхий зүйлийг Тэрээр бидэнд өгдөг. Тэгэхээр, 
бидний нүглийн төлөө үнэлж баршгүй үнийг 
төлсөн Түүнд бид юу өгч чадах вэ? Бид Түүнд 
хариулт	мөнгө	өгч чадна. Бид Түүнд өөрсдийнхөө 
өөрчлөлтийг	өгч болно. Энэ нь бодол санаа, 
дадал хэвшил эсвэл бидний зорьж буй чиглэлийн 
өөрчлөлт байж болно. Их Эзэн бидний төлөөх 
хязгааргүй төлөөсийнхөө хариуд биднээс зүрх 
сэтгэлээ өөрчлөхийг хүсдэг. Түүний биднээс 
хүсдэг өөрчлөлт нь Түүний төлөө бус зөвхөн 
бидний сайн сайхны төлөө юм. Бидний өгөх 
хариулт мөнгийг авах дэлгүүр дээрх худалдан 
авагчтай адилгүй нь өгөөмөр Аврагч маань 
биднээс хариултыг	өөртөө	үлдээхийг	хүсдэг.

Хаан Бенжамины хэлсэн үгсийг сонсоод, түүний 
хүмүүс “Бидэнд хилэнцийг үйлдэх хүслийг 
үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх болгон, 
бидэнд, … хүчирхэг өөрчлөлтийг үйлдсэн Төгс 
Хүчит Их Эзэний Сүнсний учир” хэмээн зүрх 
сэтгэл нь өөрчлөгдсөнийг нэгэн дуугаар хашхиран 
тунхагласан байдаг.3 Судрууд тэднийг тэр даруй 
төгс болсон гэж хэлдэггүй, харин өөрчлөгдөх 
хүсэл нь тэднийг үйлдэл хийхэд хүргэсэн гэсэн 
байдаг. Тэдний зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт нь эгэл 
эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүмүүст байх чанараа 
орхиж, Есүс Христтэй илүү адилхан болохын тулд 
Сүнсэнд дуулгавартай байх явдал байсан юм.

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг ийн заажээ. 

Хариултыг өөртөө үлдээ

ÁÝКÈ КÐÝÉВÝÍ
ЗÀËÓÓ ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ
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“Жинхэнэ хөрвөлт нь хүслийнхээ дагуу 
итгэлтэйгээр гаргах агуу хичээл зүтгэл мөн 
хэсэгхэн зовлонгоос хамаардаг. Үүний дараа ирэх 
өөрчлөлт, цэвэршилтийн гайхамшгийг соёрхож 
чадах тэр нь Их Эзэн юм”4 гэжээ. Өөрсдийнхөө 
хичээл зүтгэлийг Аврагчийн биднийг өөрчлөх 
чадвартай хослуулснаар бид шинэ бүтээлүүд 
болдог.

Би залуу байхдаа өөрийгөө мөнх амьдралын 
зорилгод маань хүргэх дээш чиглэсэн, босоо 
замаар алхаж байна гэж төсөөлдөг байв. Буруу 
зүйл хийх эсвэл хэлэх бүрдээ би тэр замаар 
уруудан гулгаж, аяллаа бүр эхнээс нь эхлүүлж 
байгаа мэт санагддаг байсан. Энэ нь яг л 
тоглоомын орой хэсгээс эхлэл хэсгийн дөрвөлжин 
рүү уруудан газарддаг “Хоолой ба шат” гэдэг 
хүүхдийн хөлөгт тоглоомтой төстэй санагддаг 
байлаа. Ингэх нь урам хугармаар байдаг байсан! 
Гэвч би Христийн сургаалыг5 мөн үүнийг өдөр 
тутмынхаа амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэхийг 
ойлгож эхлэхдээ найдварыг олсон юм.

 

[ALT: Өөрчлөгдөх үйл явцад тэвчих багтдаг]

Есүс Христ бидэнд байнгын өөрчлөлтийн 
загварыг өгсөн. Тэр “зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг 
авчрах тэрхүү итгэл хийгээд наманчлал”6 болох 
Түүнд итгэх итгэлийг хөгжүүлэхэд урьж, биднийг 
наманчлахад сүнслэгээр өдөөдөг. Бид наманчилж, 
зүрх сэтгэлээ Түүн рүү эргүүлснээр ариун 
нандин гэрээнүүдийг байгуулж, үүнийхээ дагуу 
амьдрах илүү агуу хүсэлтэй болдог. Бид эдгээр 
зарчмыг амьдралынхаа туршид хэрэгжүүлэн, 
Их Эзэнийг биднийг өөрчлөхөд урьснаар эцсээ 
хүртэл тэвчдэг. Эцсээ хүртэл тэвчих гэдэг нь 
эцсээ хүртэл өөрчлөгдсөөр	байхыг хэлнэ. Би 
бүтэлгүйтсэн оролдлого тутамдаа дахин эхлээгүй, 

харин оролдох бүрдээ өөрчлөгдөх үйл явцаа 
үргэлжлүүлж байгаа гэдгээ одоо ойлгодог болсон.

Залуу эмэгтэйчүүдийн урианд “Би наманчлалын 
бэлгийг хүндлэн дээдэлж, өдөр бүр сайжрахыг 
эрэлхийлнэ”7 гэсэн сүнслэг өдөөлт бүхий үг 
хэллэг байдаг. Бид энэ гайхалтай бэлгийг хүндлэн 
дээдэлж, өөрчлөлтийг эрэлхийлэхдээ хүсэл 
зоригтой байгаасай хэмээн би залбирч байна. 
Заримдаа бидний хийх хэрэгтэй өөрчлөлтүүд 
ноцтой гэм нүгэлтэй холбогдсон байдаг. Гэвч 
ихэвчлэн бид Есүс Христийн мөн чанартай 
өөрсдийгөө нийцүүлэхийн тулд зан чанараа 
цэвэршүүлэхийг хичээдэг. Өдөр тутмын 
сонголтууд маань бидний хөгжлийг урагшлуулдаг 
эсвэл саад тотгор болдог. Бага боловч тогтмол, 
хичээнгүй өөрчлөлт нь биднийг сайжрахад туслах 
болно. Сэтгэлээр бүү унаарай. Өөрчлөлт бол 
насан туршийн үйл явц юм. Өөрчлөгдөхийн тулд 
хийх тэмцэлд маань Их Эзэн бидэнд тэвчээртэй 
ханддагт би талархдаг.

Есүс Христээр дамжин бидэнд байнга өөрчлөлт 
хийх хүч чадал өгөгддөг. Биднийг Түүн рүү 
даруухнаар хандах үед Тэр бидний өөрчлөгдөх 
чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Аврагчийн Цагаатгалын өөрчлөгч хүчээс гадна, 
Ариун Сүнс биднийг хичээл зүтгэл гаргахад 
дэмжин чиглүүлэх болно. Тэр биднийг ямар 
өөрчлөлт хийх ёстой гэдгээ мэдэхэд хүртэл 
тусалж чадна. Түүнчлэн бид санваарын адислал, 
залбирал, мацаг мөн ариун сүмд орох зэргээр 
дамжуулж тусламж, урам зориг олж авч чадна.

Мөн гэр бүлийн маань итгэлтэй гишүүд, 
удирдагчид болон найзууд бидний өөрчлөгдөхийн 
тулд гаргаж буй хүчин чармайлтад тусалж чадах 
юм. Би 8 настай байхдаа том ах Лийтэй болон 
найзуудтайгаа гэрийнхээ ойролцоо байдаг модны 
мөчир дээр тоглож цагийг өнгөрөөдөг байв. Тэр 
модны сүүдэрт найзуудтайгаа хамтдаа байх нь 
бидэнд сайхан санагддаг байлаа. Нэг өдөр Лий 
тэр модноос унаж гараа хугалсан юм. Хугархай 
гартай мод руу авирахад түүнд хэцүү байдаг байв. 
Түүнгүйгээр тэр модон дээрх амьдрал яагаад ч 
өмнөх шигээ байсангүй. Тиймээс, бидний зарим 
нь эрүүл гараас нь дээш татан, бусад нь араас нь 
түлхэж өгөхөд Лий нэг их хүч гаргалгүй модон 
дээр буцаад гарч чадсан. Түүний гар эдгээгүй 
байсан ч тэр эдгэрэх хүртлээ бидэнтэй хамт байж, 
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нөхөрлөлийн сайхныг дахин мэдэрсэн юм.

Би модон дээр тоглож байсан туршлагаа Есүс 
Христийн сайн мэдээний нэг төрлийн үйл 
ажиллагаатай адилтган, байн байн бодож 
ирсэн. Сайн мэдээний мөчрүүд дээр байгуулсан 
гэрээнүүдтэйгээ холбогдох олон адислалыг бид 
мэдэрдэг. Зарим хүн гэрээнүүдийнхээ аюулгүйн 
бүсээс унасан байж болох бөгөөд сайн мэдээний 
мөчрүүдийн аюулгүй байдал руу буцаж авирахын 
тулд бидний тусламж хэрэгтэй байж магадгүй. 
Тэдэнд өөрсдийнхөө чадлаар буцаж ирэхэд хэцүү 
байж болно. Тэднийг бидэнтэй нөхөрлөх явцад 
бид тэдэнд эдгэрэхэд нь туслахын тулд эндээс нь 
бага зэрэг аажуухан татаж, тэндээс нь бага зэрэг 
өргөж болох уу?

Хэрэв та унасны улмаас гэмтээд шаналж байгаа 
бол гэрээнд болон түүнээс ирдэг адислалуудад 
буцаж ирэхэд тань туслахыг бусад хүнд 
зөвшөөрөөрэй. Таныг хайртай хүмүүсээрээ 
хүрээлүүлсэн байхад Аврагч танд эдгэрч, 
өөрчлөгдөхөд тусалж чадна.

Би удаан хугацаагаар уулзаагүй найзуудтайгаа 
хааяа таардаг. Заримдаа тэд “Чи огтхон ч 
өөрчлөгдөөгүй байна!” гэдэг. Ингэж хэлэхийг 
сонсох болгондоо би	өөрийгөө	өөрчлөгдсөн	гэж 
найддаг учраас бага зэрэг санал нийлдэггүй юм. 
Би өөрийгөө өчигдөр байснаасаа өөрчлөгдсөн 
гэдэгт найддаг. Би өөрийгөө арай илүү эелдэг, 
бусдыг бага шүүмжилдэг, илүү нинжин сэтгэлтэй 
болсон гэдэгт найддаг. Би өөрийгөө бусдын 
хэрэгцээнд илүү хурдан хариулж, арай илүү 
тэвчээртэй болсон гэдэгт найддаг.

Би гэрийнхээ ойролцоох уулсаар алхах дуртай. 
Нарийхан жимээр алхах үед гутал руу жижигхэн 

чулуу орчихдог юм. Тэр үед би зогсоод, гутал 
доторхоо сэгсрэн гаргадаг. Би зогсож, хөлийг 
минь хатгаад байгаа зүйлийг гаргахаасаа өмнө 
ийм зовуурьтай удаан алхаж чадаад байгаагаа 
гайхдаг.

Гэрээний замаар аялахдаа бид заримдаа буруу 
зуршил, нүгэл, муу хандлагын хэлбэртэй 
чулуунуудыг гутландаа оруулсан байдаг. Тийм 
зүйлийг бид амьдралаасаа хэр хурдан сэгсэрч 
гаргана, тэр хэмжээгээр мөнх бус аялал маань 
илүү баяр баясгалантай байх болно.

Өөрчлөлт хийсээр байх нь хичээл зүтгэл шаарддаг. 
Түрүүхэн сэгсэрч гаргасан тээртэй, зовуурьтай 
хайрга чулууг буцааж гутландаа хийхийн тулд 
нарийн жим дээр зогсохыг би төсөөлж чадахгүй 
байна. Гоёмсог эрвээхэй буцаад хүр хорхойн 
үүрэндээ орохыг хүсэхгүйтэй адил би ч гэсэн 
тийм зүйл хийхийг хүсэхгүй.

Есүс Христ байгаа учраас бид өөрчлөгдөж	чадна 
гэдгийг би гэрчилж байна. Түүнтэй илүү адилхан 
болохын тулд бид дадал зуршлаа засаж, бодол 
санаагаа өөрчилж, зан чанараа сайжруулж чадна. 
Түүний тусламжтайгаар бид хариултыг	өөртөө	
үлдээж	чадна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид	Есүс	Христэд	итгэх	итгэлээ	үйлдэл	болгож,	
наманчилж,	гэрээнүүд	байгуулан,	тэдгээрийг	
сахиснаар	Түүнд	ирвэл,	бидний	шарх	болон	
үүний	үндэс	нь	юу	ч	байлаа	гэсэн	эдгэрэх	
боломжтой.

Энэ он гарснаас хойш 
бид олон гэнэтийн үйл 
явдлыг тууллаа. Дэлхий 
дахиныг хамарсан цар 
тахлын улмаас олон 
хүн амь насаа алдаж, 
орлогогүй болсон нь 
дэлхийн хүн ам, эдийн 
засагт хүндээр нөлөөлж 
байна.

Дэлхийн өөр өөр 
газарт нүүрлэсэн газар 
хөдлөлт, гал түймэр, 

үер ус болон цаг ууртай холбоотой өөр бусад 
гай гамшиг хүмүүсийг арга мухардсан, итгэл 
найдваргүй, шархалсан зүрх сэтгэлтэй үлдээж, 
амьдрал нь буцаад өмнөх шигээ болох эсэхэд 
эргэлзэхэд хүргэлээ.

Би та нарт эвдрэл гэмтлийн талаарх хувийн 
түүхээсээ ярьж өгье.

Манай хүүхдүүд жаахан байхдаа төгөлдөр хуурын 
хичээл авахаар шийдсэн юм. Миний нөхөр Рүди 
бид хоёр хүүхдүүддээ энэ боломжийг олгохыг 
хүсэж байсан ч манайд төгөлдөр хуур байсангүй. 
Бид шинэ төгөлдөр хуур авах мөнгөгүй байсан 
тул Рүди хуучин төгөлдөр хуур худалдаж авахаар 
хайж эхлэв.

Тэр жилийн Христийн мэндэлсний баяраар нөхөр 
маань бидэнд төгөлдөр хуур авч өгч, гэнэтийн 
бэлэг барьсан бөгөөд дараагийн жилүүдэд нь 
манай хүүхдүүд төгөлдөр хуур тоглож сурсан юм.

Хөвгүүдийг маань том болж гэрээсээ явах үед 
хуучин төгөлдөр хуур маань хэрэглээнээс гарч, 
тоосонд дарагдсан учир зарав. Нэлээн хэдэн жил 

өнгөрч, бид ч жаахан мөнгө хадгалсан байсан. Нэг 
өдөр Рүди “Одоо шинэ төгөлдөр хуур авах цаг 
болсон гэж би бодож байна” гэж хэллээ.

“Чи бид хоёр хоёулаа тоглодоггүй, гэтэл шинэ 
төгөлдөр хуур авах ямар хэрэгтэй юм бэ?” гэж би 
асууж билээ.

“Өөрөө тоглодог төгөлдөр хуур авч болно 
шүү дээ. Чи iPad ашиглан төгөлдөр хуураа 
программчилж, сүмийн дуулал, Табернекл найрал 
дууны хамтлагийн болон Хүүхдийн хэсгийн 
бүхий л дуу гэх мэт 4000 гаруй дууг тоглуулах 
боломжтой” гэж тэр хэлэв.

Үнэнийг хэлэхэд Рүди маш сайн ятгагч л даа.

Есүс Христийн Эдгээгч хүч
КÐÈÑÒÈÍÀ Á.ФÐÀÍКÎ
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[ALT: Хуучин төгөлдөр хуур]

[ALT: Шинэ төгөлдөр хуур]
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Бид маш гоё тоглуулагчтай шинэ төгөлдөр хуур 
худалдан авсан ба хэдэн өдрийн дараа хоёр том 
биетэй залуу гэрт маань хүргэж ирэв.

Би тэдэнд хаана байрлуулахыг нь хэлээд, зам 
тавьж өглөө.

 

[ALT: Төгөлдөр хуурыг зөөж байгаа нь]

Жижигхэн мөртлөө хүнд төгөлдөр хуур байсан 
бөгөөд хаалгаар багтаахын тулд тэд хөлийг 
нь салгаад, авчирсан түрдэг тэрэгнийхээ дээр 
хажуулдуулан байрлуулав.

Манай байшин ялимгүй өндөрлөг газарт 
байрладаг байсан ба тэр өдрийн өглөө цас орсны 
улмаас газар шавхайтай, нойтон байлаа. Одоо юу 
болохыг та нар тааж байгаа биз дээ?

Дээшээ өндөрлөг рүү түрэн явж байтал төгөлдөр 
хуур гулсан унаж, би тар нярхийн эвдрэх чанга 
дуу гарахыг сонсов. Төгөлдөр хуур тэрэгнээс 
гулсан, газарт чанга унасан бөгөөд манай зүлгэн 
дээр том гэгчийн хонхорхой үүссэн байв.

Би “Өө, яана аа. Та нар зүгээр үү?” гэлээ.

Азаар хоёр залуу хоёулаа зүгээр байв.

Тэд бие бие рүүгээ сүрхий том харснаа над руу 
хараад, “Биднийг үнэхээр уучлаарай. Бид дэлгүүр 
лүүгээ буцаан авч яваад, менежерээ тань руу 
яриулъя” гэлээ.

Удалгүй менежер нь шинэ төгөлдөр хуур хүргэж 
өгөх цаг тохирохоор Рүдитэй ярив. Рүди эелдэг 
өршөөнгүй зангаараа менежерт нь, хэрэв нөгөө 
төгөлдөр хуурыг засаад буцаагаад авчирвал 
бид авч болно шүү гэж хэлсэн ч дэлгүүрийн 
менежер заавал өөр шинийг өгөх ёстой гээд 
зөвшөөрсөнгүй.

Рүди “Тэгтлээ айхтар эвдрээгүй байлгүй дээ. 
Зүгээр засаад аваад ир ээ” гэж хариу хэлэв.

Менежер хариуд нь “Мод нь хугарсан байна. Мод 
хугарсан бол дуугаралт нь өөр болдог. Танд шинэ 
төгөлдөр хуур авчирч өгнө өө” гэж хэлсэн юм.

Ах, эгч нар аа, бид бүгд энэ төгөлдөр хуур шиг 
жаахан эвдэрсэн, цуурсан, гэмтсэн, дахин хэзээ 
ч хуучин хэвэндээ орохгүй мэт мэдрэмжтэй 
байдаг биш гэж үү? Хэдий тийм ч, бид Есүс 
Христэд итгэх итгэлээ үйлдэл болгож, наманчилж, 
гэрээнүүд байгуулан, тэдгээрийг сахиснаар Түүн 
дээр ирвэл бидний шарх болон үүний үндэс нь 
юу ч байлаа гэсэн эдгэрэх боломжтой. Аврагчийн 
эдгээгч хүчийг бидний амьдралд авчирдаг энэ үйл 
явц зүгээр л биднийг өмнө нь ямар байснаар бус, 
харин бүр хавьгүй илүү сайн болгодог. Аврагч 
Есүс Христээр дамжуулан бид бүгд засагдан, 
бүтэн болж, гайхалтай сонсогдох цоо шинэ 
төгөлдөр хуур шиг зорилгоо биелүүлж чадна 
гэдгийг би мэднэ.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Бидэнд хэцүү 
зовлон бэрхшээл тулгарах үед Бурханд итгэх 
итгэлээ гүнзгийрүүлж, шаргуу хөдөлмөрлөн, 
бусдад үйлчлэх цаг болсон байдаг. Тэгээд 
тэр бидний шархалсан зүрхийг эдгээх болно. 
Тэр бидэнд хувийн амар амгалан, тайтгарлыг 
хүртээх болно. Тэдгээр агуу бэлэг бүр үхлээр ч 
устгагдахгүй” хэмээн заасан.1

Есүс ийн хэлсэн байдаг.

“Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд 
ээ, Над дээр ир. Би та нарыг амраая.

“Буулгыг минь өөрсөд дээрээ ав. Надаас сур. 
Би дөлгөөн, зүрхэндээ даруу. Та нар сэтгэлдээ 

[ALT: Бидний Аврагч Есүс Христ]
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амралтыг олох болно.

Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн” (Матай 
11:28-30).

Түүнд ирж шархаа эдгээхийн тулд бидэнд Есүс 
Христэд итгэх итгэл хэрэгтэй. “Есүс Христэд 
итгэх итгэлтэй байна гэдэг нь Түүнд бүрэн дүүрэн 
найдах—Түүний хязгааргүй хүч … болон хайранд 
итгэх гэсэн утгатай юм. Үүнд Түүний сургаалд 
итгэх итгэл ордог. Энэ нь Түүний ойлгодог бүх 
зүйлийг бид ойлгохгүй боловч итгэсээр байхыг 
хэлдэг. Тэр бидний бүхий л өвчин, зовлон зүдгүүр, 
сул дорой байдлыг мэдрэн, энэ бүхнийг туулсан 
учраас өдөр тутмын бэрхшээлээ даван гарахад 
маань хэрхэн туслахаа мэддэг.”2

Түүнд ирэх үедээ “бид баяр хѳѳр, амар амгалан 
хийгээд тайтгарлаар дүүрэн байж болно. 
Амьдралын тухайд [хэцүү, сорилттой] юм 
бүхэн Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин зѳв 
болгогдож чадна.”3 Их Эзэн бидэнд “Санаа бодол 
болгондоо над уруу харагтун; бүү эргэлз, бүү ай” 
(Сургаал ба Гэрээ 6:36) хэмээн зөвлөсөн.

Мормоны Номд Алма болон түүний хүмүүс 
өөрсдийнх нь дээр тавьсан хүнд ачаа дарамтын 
улмаас үгүй болоход ойрхон байхдаа тайтгарал 
гуйсан юм. Их Эзэн тэдний ачаа дарамтыг 
холдуулаагүй ч ийн амласан.

“Мөн та нарын мөрөн дээр тавигдах ачаануудыг, 
бүр тэдгээрийг нуруун дээрээ байгааг ч мэдрэхгүй 
болтол, бүр та нарыг боолчлолд байх үед би 
түүнчлэн хөнгөлнө; мөн та нар цаашид миний 
гэрчлэгчид болон зогсох болно, мөн та нар, Их 
Эзэн Бурхан би өөрийн хүмүүст тэдний зүдгүүрт 
үед зочилдгийг та нар гарцаагүй мэдэж болохын 
тулд би үүнийг хийх болно.

Мөнхүү эдүгээ улиран тохиох дор Aлма болон 
түүний ах дүүсийн дээр тавигдаж асан ачаанууд 
хөнгөлөгдсөн байлаа; тийм ээ, тэд ачаагаа 
амархан дааж чадахын тулд Их Эзэн тэднийг 
хүчирхэгжүүлсэн билээ, мөн тэд баяртайгаар 
мөн тэвчээртэйгээр Их Эзэний бүх тааллуудад 
захирагдсан болой” (Moзая 24:14–15).

Аврагчийн эдгээх мөн ачаа дарамтыг хөнгөлөх 
чадварын тухайд ахлагч Тэд Р.Каллистэр ийнхүү 
заасан.

“Цагаатгалын адислалуудын нэг нь бид Аврагчийн 
туслан, дэмжих хүчийг хүлээн авч чадах явдал 
юм. Исаиа Их Эзэний эдгээх, тайвшруулах 
нөлөөний талаар олон давтан хэлсэн. Тэр 
Аврагчийг ‘шаналсан ядууст өмөг түшиг болж, 
шуурганаас хоргодох газар, халуунаас халхлах 
сүүдэр’ нь хэмээн гэрчилж байв (Исаиа 25:4). 
Гашуудах тэдний хувьд Аврагч ‘бүх гашуудагчийг 
тайвшруулах’ (Исаиа 61:2) ба ‘бүх нүүрнээс 
нулимсыг арчиж’ (Исаиа 25:8-ыг; түүнчлэн 
Илчлэлт 7:17-г үзнэ үү), ‘сүнсэндээ дарууг нь 
сэргээх’ (Исаиа 57:15), ‘шаналсан зүрхтэйг нь 
эдгээх’ (Исаиа 61:1; түүнчлэн Лук 4:18; Сургаалт 
үгс 147:3-ыг үзнэ үү) хүчийг эзэмшдэг хэмээн 
Исаиа тунхаглажээ. Түүний туслан тэтгэх хүч асар 
их байсан тул Тэрээр “үнсний оронд гоёл чимгийг, 
гашуудлын оронд баяр хөөрийн тосыг, гаслант 
сүнсний оронд магтаалын хувцас” өгч чадах юм 
(Исаиа 61:3).

“Тийм ээ, эдгээр амлалт ямар их найдвараар 
жигүүрлүүлж байгаа билээ! … Түүний Сүнс 
эдгээж, цэвэршүүлж, тайвшруулан, итгэл 
найдваргүй зүрх сэтгэлд шинэ амь оруулдаг. 
Амьдралын бүхий л муу муухай, аймшигтай, үнэ 
цэнгүй зүйлсийг эрхэм дээд, сүр жавхлант болгон 
хувиргагч хүч үүнд л оршдог. Түүнд мөнх бус 
байдлын үнсийг мөнхийн гоо үзэсгэлэн болгон 
хувиргах хүч бий.”4

Есүс Христ бол бидний хайрт Аврагч, бидний 
Гэтэлгэгч, Агуу Эдгээгч, бидний үнэнч анд нөхөр 
гэдгийг би гэрчилж байна. Бид Түүнд хандвал Тэр 
биднийг эдгээн, дахин бүтэн болгох болно. Энэ 
бол Түүний Сүм бөгөөд Тэрээр энэ дэлхийд дахин 
эргэн ирж, хүч, алдар суунд хаанчлахаар бэлтгэж 
байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Та	бүхэн	Израилын	цугларалтын	болон	Сионы	
иргэдийг	бүрдүүлэх	ажлын	чухал	хүчин	байх	
болно.

Хайрт эгч нар аа, 
дэлхийн түүхэн 
дэх гайхамшигт 
энэ цаг мөчид үг 
хэлэх боломжоор 
адислагдсандаа би 
талархаж байна. 
Өдөр өнгөрөх 
тусам бид Аврагч 
Есүс Христийн 
дэлхийд дахин ирэх 
гайхамшигт цаг 
мөчид ойртсоор 

байна. Түүний ирэлтээс өмнө тохиох аймшигт 
үйл явдлуудын талаар бид мэдэх ч Түүнийг 
ирэхийн өмнө гүйцэлдэх гайхамшигт амлалтуудыг 
мэдсэнээр бидний зүрх сэтгэл баяр баясгалан, 
итгэл найдвараар дүүрдэг.

Тэнгэрлэг Эцэгийн хайртай охид мөн Их Эзэн 
Есүс Христийн хаант улсын охидын хувьд1 та 
нар ирж буй агуу цаг үед чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Енохын хотын иргэд шиг цугларсан бөгөөд 
бэлтгэгдсэн хүмүүс дээр Аврагч ирнэ гэдгийг 
бид мэднэ. Тэндхийн хүмүүс Есүс Христэд итгэх 
итгэлээрээ нэгдмэл, туйлын цэвэр ариун байсан 
тул тэнгэр өөд аваачигдсан.

Енохын хүмүүст юу тохиолдох тухай мөн энэхүү	
цаг хугацааны бүрэн байдлын эцсийн эрин үед 
юу болох талаар Их Эзэний илчилсэн тайлбарыг 
харцгаая.

“Мөн дэлхий амрах тэр өдөр ирэх болно, гэвч тэр 
өдрийн өмнө тэнгэр харанхуйлж, мөн харанхуйн 
хөшиг дэлхийг бүрхэх болно; мөн тэнгэр хийгээд 
дэлхий сэгсрэгдэх болно; мөн хүмүүний үрсийн 
дунд агуу гай зовлон байх болно, гэвч	өөрийн	
хүмүүсийг	би	хамгаалан	үлдэх	болно;

Мөн зөв шударга ёсыг тэнгэрээс доош би 
илгээх болно; мөн миний Төрсөн Ганцын тухай 
гэрчлэхээр дэлхийгээс	үнэнийг би илгээх болно; 
нас барагсдаас түүний амилуулалтыг; тийм ээ, 
мөн тэрчлэн бүх хүмүүний амилуулалтыг; мөн 
миний хүмүүс бүсээ бүсэлж, мөн миний	ирэлтийн	
цагийг урагш ширтэн хүлээж болохын тулд миний 
бэлтгэх тэр газар, Ариун Хотод миний сонгогдсон 
хүмүүсийг дэлхийн дөрвөн зүгээс цуглуулахын 
тулд миний илгээх зөв шударга ёс хийгээд үнэн нь 
дэлхийг үер мэт арчих болгоно би; учир нь тэнд	
миний асар байх болно, мөн энэ нь Сион, Шинэ 
Иерусалим хэмээн нэрлэгдэх болно.

Мөн Их Эзэн Еноход хэлэв: Тэгээд чи болон 
чиний бүх хот тэдэнтэй тэнд уулзах болно, мөн 
бид тэднийг цээжиндээ хүлээн авах болно, мөн 
тэд биднийг үзэх болно, мөн бид тэднийг тэвэрч, 
мөн тэд биднийг тэврэх болно, мөн бид бие 
биенээ үнсэх болно;

Мөн тэнд миний өргөө байх болно, мөн энэ нь 
миний бий болгосон бүх бүтээлтүүдээс урагш 
гарч ирэх Сион байх болно; мөн мянган жилийн 
хугацаанд дэлхий амрах болно.”2

Эгч нар аа, та, таны охид, таны ач, зээ мөн 
өсгөн хүмүүжүүлсэн эмэгтэйчүүд Аврагчийг 
гайхамшигтайгаар угтан авах хүмүүсийн 
нийгмийг бүтээх ажлын төвд нь байх болно. 
Та нар Израилын цугларалтын болон Шинэ 
Иерусалимд оршин суух Сионы иргэдийг 
бүрдүүлэх ажлын чухал хүчин нь байх болно.

Их Эзэн бошиглогчдоороо дамжуулан та 
нарт амлалт өгсөн. Халамжийн нийгэмлэгийг 
байгуулсан эхний үед бошиглогч Иосеф Смит 
эгч нарт хандан “Хэрэв та нар өөрсдийн онцгой 
эрхийн дагуу амьдрах аваас тэнгэрийн элч нар 
та нарын туслагч	байхыг хэн ч хорьж чадахгүй”3 
хэмээн хэлсэн.

Энэхүү ер бусын чадавх та нарт байдаг бөгөөд та 
нар үүнд бэлтгэгдсэн.

Сионы эгч нар

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÕÝÍÐÈ Á.ÀÉÐÈÍÃ
ÒÝÐÃ¯¯Í ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ
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Ерөнхийлѳгч Гордон Б.Хинкли ингэж хэлжээ.

“Эгч нар аа, та нар Тэнгэрлэг Эцэгийн үр 
хүүхдүүдийнхээ мөнхийн аз жаргалд зориулсан 
төлөвлөгөөнд хоёрдогч байр суурь эзэлдэггүй. Та 
нар тэр төлөвлөгөөний амин чухал хэсэг юм.

Та наргүйгээр төлөвлөгөө явахгүй. Та наргүйгээр 
төлөвлөгөө бүхэлдээ нурах болно. …

Та нарын хүн нэг бүр төрөхөд тань олгогдсон 
тэнгэрлэг эрхтэй Бурханы охид билээ.”4

Бидний одоогийн бошиглогч ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон Аврагчийн ирэлтэд бэлдэхэд та нарын 
гүйцэтгэх үүргийн талаар ийн тайлбарласан.

“Эмэгтэйчүүд бол эхнэр, ээж, эмээ, эгч, авга эгч, 
багш, удирдагч, үлгэрлэн дагуулагчид бөгөөд 
итгэлээ хамгаалагчдынх нь хувьд тэдний гэр 
бүлдээ төдийгүй Их Эзэний Сүмд үзүүлдэг нөлөөг 
хэмжих боломжгүй юм.

Энэ нь Адам, Ева хоёрын үеэс эхлэн сайн 
мэдээний эрин үе бүрд ийм байсаар ирсэн. 
Манай	эрин үеийн эмэгтэйчүүд бусад	үеийн 
эмэгтэйчүүдээс ялгаатай. Учир нь бидний эрин 
үе бусад эрин үеэс нэн өвөрмөц юм. Энэ өвөрмөц 
онцлог нь онцгой эрх, үүрэг хариуцлагыг 
авчирдаг.”5

Их Эзэн Енохын хотынх шиг болоход бэлдэхэд 
туслахаар биднийг удирдах тул энэ эрин 
үе бусдаасаа өөр юм. Сионы хүмүүс болж 
өөрчлөгдсөний үр дагавар юу болох талаар 
Тэрээр төлөөлөгч, бошиглогчдоороо дамжуулан 
тайлбарласан.

Ахлагч Брүс•Р.Макконки ийн заажээ.

“[Енохын] өдөр бол ёс бус явдал болон хилэнцийн 
өдөр, харанхуй болон бослогын өдөр, дайн 
болон сүйрлийн өдөр, дэлхий усаар угаагдан 
цэвэршихийн өмнөх өдөр юм.

“Енох харин итгэлтэй байсан. Тэр ‘Их Эзэнийг 
харж,’ нэг хүн нөгөөтэйгөө ярьдгийн адил ‘нүүр 
тулан’ харьцсан. (Мoсе 7:4) Их Эзэн түүнийг 
дэлхийд наманчлалыг тунхаглаж, ‘Эцэгийн болон 
ач ивээл хийгээд үнэнээр дүүрэн Хүүгийн нэрээр 
мөн Эцэгийн тухай мөн Хүүгийн тухай гэрчилдэг 
Ариун Сүнсээр баптисм хүртээхээр илгээсэн 
билээ.’ (Moсе 7:11.) Енох гэрээнүүдийг байгуулж, 
үнэн итгэгчдийг цуглуулсан бөгөөд тэд бүгд 

туйлын итгэлтэй болцгоосон	учир ‘Их Эзэн ирж 
мөн өөрийн хүмүүстэй хамт оршин сууж байв, 
мөн тэд зөв шударга ёсонд оршин сууж байсан’ 
бөгөөд тэд дээрээс адислагдсан байв. ‘Мөн Их 
Эзэн өөрийн хүмүүсийг Сион хэмээн нэрлэв, 
учир нь нэг зүрх сэтгэл мөн нэг оюунтай байлаа, 
мөн зөв шударга ёсонд оршин сууж байлаа; мөн 
тэдний дунд ядуус байсангүй.’ (Moсе 7:18.) …

Их Эзэнийг хүмүүсээ Сион хэмээн нэрлэсний 
дараа, сударт Енох ‘Ариун Хот, бүр Сион хэмээн 
нэрлэгдсэн хот байгуулав’ хэмээн гардаг. Тэрхүү 
Сион ‘тэнгэр өөд авагдав,` учир нь Бурхан үүнийг 
өөрийн цээжинд дээш нь хүлээн авсан юм; мөн 
тэр цагаас хойш Сион Явчихсан хэмээх үг урагш 
гарч ирсэн ажгуу.’ (Moсе 7:19, 21,•69.) …

Тэрхүү тэнгэр өөд авагдсан Сион нь эргэн ирэх 
бөгөөд … Их Эзэн Сионыг ахин авчрахад оршин 
суугчид нь тэр үед байгуулагдсан байх шинэ 
Иерусалимтай нэгдэнэ.”6

Өнгөрсөн түүх нь Аврагчийн ирэх оршил юм бол, 
Бурхантай байгуулсан гэрээгээ үнэнчээр сахидаг 
охид Түүнийг ирэхэд угтан авахаар бэлтгэгдсэн 
хүмүүсийн талаас илүү нь байх болно. Гэвч 
тоо нь хэд ч байсан, тэрхүү Сионд бэлтгэгдсэн 
хүмүүсийн дунд эв нэгдлийг бүрдүүлэхэд та 
нарын оролцоо талаас хавьгүй илүү байх нь 
гарцаагүй.

Би яагаад үүнд итгэж байгаагаа та нарт хэлье. 
Сионы хүмүүсийн талаар Мормоны Номд 
цэдэглэсэн байдаг. Тэднийг амилсан Аврагчаар 
заалгуулж, хайрлуулж, адислагдсаны дараа 
“Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд орших Бурханы хайрын 
учир, уг нутагт зөрчилдөөн огт байсангүй”7 
хэмээснийг та нар санаж байгаа байх.

Тэнгэрлэг Эцэгийн охид өөрсдийн Бурханыг гэх 
хайраар болон үйлчилдэг хүмүүстээ үзүүлдэг 
Бурханы хайраараа зөрчилдөөнийг зөөлрүүлж, зөв 
шударга байдлыг дэлгэрүүлэх чадалтай гэдгийг 
миний туршлага надад заасан.

Үүнийг би өсвөр насандаа, манай гэрт цуглардаг 
байсан жижиг салбараасаа харсан. Ах бид хоёр 
хоёулхнаа Аароны санваартан, аав минь цорын 
ганц Мелкизедек санваартан байсан юм. Тойргийн 
Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч нь 
хөрвөгч байсан бөгөөд нөхөр нь Сүмд үйлчлэхэд 
нь дургүйцдэг байв. Салбарын гишүүд маань 
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бүгдээрээ гэртээ санваартангүй настай эгч 
нар байж билээ. Ээж болон тэдгээр эгч бие 
биенээ үргэлж хайрлаж, өргөж дэмжин, харж 
халамжлахыг би харсан. Одоо бодоход, би Сион 
ямар байхыг зэрвэсхэн харснаа ухаарч байна.

Итгэлтэй эгч нарын нөлөө ямар байдгийг 
үзэх завшаан Альбукурки, Нью Мехико дахь 
Сүмийн салбарт үргэлжилсэн юм. Салбарын 
ерөнхийлөгчийн эхнэр, дүүргийн ерөнхийлөгчийн 
эхнэр мөн Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч 
шинээр ирсэн болон хөрвөн орсон хүн бүрийн 
зүрх сэтгэлийг хайраараа дулаацуулж байхыг 
би харсан. Тэндхийн эгч нарын үйлчлэлийг 
хоёр жил ажиглан харах завшаан олдсоны дараа 
Альбукуркиг орхин явсан уг ням гарагт тэнд 
анхны гадас байгуулагдсан юм. Одоо Их Эзэн 
тэнд ариун сүм босгосон.

Би Бостон хавьд нүүж очоод, тэнд хоёр мужийн 
газар нутгаар тархсан жижиг салбаруудыг 
тэргүүлэн удирддаг дүүргийн ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлд үйлчилсэн юм. Хайрлаж, уучилж 
чаддаг, бусдын зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлэхэд 
тусалсан эмэгтэйчүүд нэг бус удаа тэнд үүссэн 
зөрчил маргааныг шийдвэрлэж чадсан билээ. 
Намайг Бостоноос явсан тэр ням гарагт Тэргүүн 
Зөвлөлийн гишүүн Массачусетс дахь анхны 
гадсыг зохион байгуулсан юм. Одоо тэнд, 
дүүргийн ерөнхийлөгчийн амьдардаг байсан 
газартай ойрхон ариун сүм боссон. Түүнийг 
итгэлтэй, хайртай эхнэр нь Сүмд авчирсан бөгөөд 
хожим нь тэрээр гадасны, улмаар номлолын 
ерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн билээ.

Эгч нар аа, та нар онцгой чадвартай Бурханы 
охид байхаар адислагдсан. Та энэхүү мөнх бус 
амьдралд бусдыг тэтгэж, Сионы нийгэмд хамт 
амьдрахад шаардагдах хайр болон цэвэр ариун 
байдалд бусдыг өргөн аваачих сүнслэг чадавхыг 

өөртөө авсан байдаг. Халамжийн нийгэмлэгийн 
буюу Тэнгэрлэг Эцэгийн охидод зориулсан 
Сүмийн анхны байгууллагын уриа “Энэрэл хэзээ 
ч дуусдаггүй” гэсэн байдаг нь тохиолдлын хэрэг 
биш юм.

Энэрэл бол Христийн цэвэр хайр. Түүнд болон 
Түүний хязгааргүй Цагаатгалын үр дүнд итгэх 
итгэл тань танд болон таны хайрлаж үйлчилдэг 
хүмүүст тэрхүү эрт дээр үеэс хүсэн хүлээсэн, 
амлагдсан Сионы нийгэмд амьдрах эрхэм дээд 
бэлгийг хүртэх эрхийг олгох болно. Тэнд та нар 
Их Эзэнээр болон өөрсдийн адисалсан хүмүүсээр 
хайрлуулах Сионы эгч нар байх болно.

Та нар бол Их Эзэний дэлхий дээрх хаант улсын 
иргэд гэдгийг би гэрчилж байна. Та нар бол 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хайрт охид бөгөөд Тэрээр та 
нарыг бусдыг адислахад ашиглана хэмээн амласан 
өвөрмөц бэлэгтэй тань энэ дэлхийд илгээсэн. 
Их Эзэн Ариун Сүнсээр дамжуулан гараас тань 
хөтөлнө гэдгийг би амлаж байна. Өөрийнх нь 
хүмүүсийг амласан Сион нь болоход туслахаар 
явахад Тэрээр та нарын өмнө явах болно. Би 
үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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Есүс	Христийн	сэргээгдсэн	сайн	мэдээний	
сургаалд	итгэх	ганхашгүй	итгэл	маань	биднийг	
залж,	баяр	баясгалан	өгдөг.

Есүс Христ мөнх 
бус амьдрал дахь 
тохинууллынхаа 
сүүлийн өдрүүдэд 
төлөөлөгчдөдөө 
өөрсдөд нь тохиолдох 
хавчлага дарамт, 
бэрхшээлийн 
талаар хэлсэн.1 
Тэрээр төгсгөлд нь 
“Ертөнцөд та нар 
зовлонтой байна. Гэвч 
зоригтой байгтун. 
Би ертөнцийг ялсан” 

(Иoхан 16:33) хэмээх гайхалтай баталгааг өгчээ. 
Энэ бол Аврагчийн Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх 
хүүхдэд хандан өгсөн захиас юм. Энэ нь мөнх 
бус амьдралд байгаа бид бүгдэд юу юунаас илүү 
сайхан мэдээ юм.

Зоригтой бай гэдэг нь амилсан Христийн 
төлөөлөгчдөө илгээсэн энэ дэлхийд хэрэгтэй 
баталгаа байв. Төлөөлөгч Паул хожим 
нь коринтчуудад хандан “Бид бүх талаар 
дарамтлагдавч няцардаггүй, сандарсан ч 

цөхөрдөггүй, хавчигддаг ч хаягддаггүй, цохигддог 
ч мөхдөггүй” (2•Коринт 4:8–9) хэмээн хэлсэн.

Эдүгээ 2000 жилийн дараа ч гэсэн бид “бүх талаар 
няцарсаар байгаа” бөгөөд цөхрөхгүй, зоригтой 
байх захиас бидэнд ч гэсэн хэрэгтэй байна. Их 
Эзэн Өөрийн эрхэм охидыг онцгой их хайрлаж, 
санаа тавьдаг. Тэр та нарын хүсэл, хэрэгцээ, 
айдсыг мэднэ. Их Эзэн бүхнээс хүчтэй. Түүнд 
итгэж найд.

Бошиглогч Иосеф Смитэд “Бурханы ажлууд 
хийгээд төслүүд, мөн зорилгууд хясагдаж 
болохгүй, мөн тэдгээр нь юу ч биш болж 
болохгүй” (Сургаал ба Гэрээ 3:1) хэмээн заасан. 
Их Эзэн Өөрийн зовж шаналж буй хүүхдүүдийг 
ийн тайтгаруулсан юм.

“Болгоогтун, энэ бол та нарт өгсөн Их Эзэний 
амлалт юм, Ай үйлчлэгчид минь.

Иймийн тул, зоригтой байгтун, мөн бүү эмээ, учир 
нь Их Эзэн бибээр та нартай хамт байна, мөн та 
нарын дэргэд зогсч байх болно; мөн та нар миний 
тухай бүр Есүс Христийг, би бол амьд Бурханы 
Хүү гэдгийг гэрчлэх ёстой” (Сургаал ба Гэрээ 
68:5–6).

Их Эзэн бидний дэргэд байдаг бөгөөд Тэрээр мөн 
ийн хэлсэн.

“Би нэгд хэлснээ бүгдэд хэлдэг гэдгийг үнэнээр би 
та нарт хэлдэг, зоригтой байгтун, бяцхан хүүхдүүд 
минь; учир нь бибээр та нарын дунд байна, мөн 
бибээр та нарыг орхих нь үгүй” (Сургаал ба Гэрээ 
61:36).

“Учир нь их гай зовлонгийн дараа адислалууд 
ирдэг болой” (Сургаал ба Гэрээ 58:4).

Эгч нар аа, хавчлага дарамт, хувийн эмгэнэлт 
үйл явдлын үеэр өгсөн эдгээр амлалт өнөөгийн 
хүнд хэцүү нөхцөл байдалд байгаа та бүхэнд ч 
бас хамаатай гэдгийг би гэрчилж байна. Эдгээр 
нь мөнх бус амьдралын зовлон бэрхшээл дундуур 
урагшлах үедээ сайн мэдээний бүрэн байдалд 

Зоригтой бай
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ
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[ALT: Есүс нэг нэгээр нь үйлчилдэг]
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зоригтой, баяр хөөртэй байх ёстойг бидэнд 
сануулдаг, үнэт амлалт юм.

Зовлон, зүдгүүр нь мөнх бус амьдралд тохиолддог 
ердийн зүйл юм. Сөрөг тал нь өсөж хөгжихөд 
бидэнд тусалдаг тэнгэрлэг төлөвлөгөөний нэгэн 
чухал хэсэг2 бөгөөд мөнхийн талаас нь харах юм 
бол сөрөг тал нь уг үйл явцад биднийг ялан дийлж 
чадахгүй хэмээх Бурханы баталгаа бидэнд бий. 
Түүний тусламж, өөрсдийн итгэл мөн тэвчээрээр 
бид ялан дийлж чадна. Бүх зовлон зүдгүүр нь 
мөнх бус амьдралын нэг хэсгийн хувьд зуурдынх 
юм. Хөнөөлт дайны өмнө өрнөсөн маргалдааны 
үеэр Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгч Абрахам 
Линкольн “Энэ ч гэсэн болоод л өнгөрнө”3 гэсэн 
эртний мэргэн үгийг өөрийг нь сонсож суусан 
хүмүүст ухаалгаар сануулж байсан.

Та нарын мэдэж байгаачлан, миний ярьж байгаа 
зоригтой байхад хүндрэл учруулдаг мөнх бус 
амьдралын зовлон бэрхшээлүүд нь олон сая хүн 
КОВИД-19 цар тахлын аймшигт үр нөлөөний 
улмаас зовж шаналж байгаатай адил заримдаа 
нийтийг хамарсан байдлаар бидэнд тохиолдож 
болно. Үүнтэй адил Нэгдсэн Улсын олон сая 
иргэн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр үргэлж 
өрнөдөг дайсагнал, зөрчилдөөний улмаас зовж 
байна. Харин энэ удаагийнх нь манай хамгийн 
өндөр настнуудын санаж байгаагаар хамгийн хурц 
хэлбэрээр илэрч байх шиг байна.

Хувь хүний хувьд бидний хүн нэг бүр ядуурал, 
арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах, эрүүл мэндийн 
асуудал, ажлын байраа алдах эсвэл урам хугарах, 
буруу замаар явах болсон хүүхдүүд, бүтэлгүй 
гэрлэлт юм уу гэрлэхгүй байх, өөрийн болон 
бусдын нүглийн үр дагавар гэх мэт мөнх бус 
амьдралын олон бэрхшээлийн заримтай тулгардаг.

Гэхдээ энэ бүхний дунд бидэнд зоригтой байж, 
сайн мэдээний зарчим, амлалтуудаас болон 
хөдөлмөрийнхөө үр жимснээс баяр баясгаланг 
олж ав хэмээх тэнгэрлэг зөвлөгөөг өгсөн.4 
Энэ зөвлөгөө бошиглогчдод болон бид бүхэнд 
үргэлж байсаар ирсэн билээ. Бид үүнийг өмнөх 
хүмүүсийнхээ туршлага, Их Эзэний тэдэнд хэлсэн 
үгээс мэддэг.

 
[ALT: Иосеф ах]

Бошиглогч Иосеф Смитийн нөхцөл байдлыг 
санацгаая. Зовлон бэрхшээлийн нүдээр харвал 
түүний амьдрал ядуу тарчиг, хавчлага дарамт, 
урам хугалсан үйл явдал, гэр бүлийн эмгэнэлт 
явдал, эцэс сүүлд нь амиа алдсан ийм л нэгэн 
амьдрал байв. Шоронд хоригдож байхад нь эхнэр, 
хүүхдүүд нь болон бусад гэгээнтэн Миссуригээс 
хөөгдөхдөө асар их хүнд бэрхийг туулсан байв.

Иосефыг тайтгарал эрэн гуйхад Их Эзэн ийн 
хариулжээ.

“Хүү минь, сүнсэнд чинь амар амгалан байг; саад 
тотгор хийгээд зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг 
хугацаанд байх болно;

Мөн тэгээд, хэрэв чи үүнийг дажгүй давбал, 
Бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно; чи бүх 
дайснаа ялах болно” (Сургаал ба Гэрээ 121:7–8).

Энэ бол бошиглогч Иосефыг төрөлхийн 
хөгжилтэй ааш зан, өөрийн хүмүүсийг гэсэн 
хайр, үнэнч байдлаа хадгалж үлдэхэд нь тусалсан 
хувийн, мөнхийн зөвлөгөө байв. Эдгээр зан 
чанар нь дараа дараагийн удирдагч, анхдагчдыг 
хүчирхэгжүүлж байсан бөгөөд таныг ч мөн 
хүчирхэгжүүлж чадна.

Эдгээр эхэн үеийн гишүүдийн талаар бодож 
үзээрэй! Тэд нэг газраас нөгөө рүү ахин дахин 
хөөгдсөөр байв. Эцэст нь тэд гэр орон, Сүмээ 
цөл газар барих хүндхэн сорилттой тулгарсан.5 
Анхдагчдын эхний хэсэг Их Солт Лэйк хөндийд 
ирээд хоёр жил болсон ч тэд тэрхүү үржил 
шимгүй газар нутагт амьдралаа тохинуулж 
чадаагүй хэвээр л байв. Ихэнх гишүүн хээр 
талаар аялсаар байсан ба заримд нь ийн аялах 
нөөц бололцоо байхгүй, хэцүү байлаа. Гэсэн ч 
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удирдагч, гишүүд итгэл найдвар тээн, зоригтой 
хэвээр байв.

Хэдийгээр гэгээнтнүүд гэр орондоо төвхнөж 
амжаагүй байсан ч 1849 оны 10-р сарын 
Ерөнхий чуулганаар Скандинавиа, Франц, 
Герман, Итали, Өмнөд Номхон далайн орнууд 
руу шинэ номлогчдын давалгааг илгээсэн юм.6 
Тэднийг шалдаа буулаа гэж бодож болох байсан ч 
анхдагчид шинэ өндөрлөгт гарсан билээ. Гуравхан 
жилийн дараа дахин 98 хүнийг тараагдсан 
Израилыг цуглуулах ажлыг эхлүүлэхээр дуудав. 
Сүмийн нэгэн удирдагч эдгээр номлол нь 
“ерөнхийдөө тийм ч удаан биш, 7-оос 9 орчим 
жил гэрээсээ хол байхаар байсан”7 хэмээн 
тайлбарласан байдаг.

Эгч нар аа, Тэргүүн Зөвлөл та нарын асуудалд 
анхаарлаа хандуулдаг. Бид та нарт хайртай, та 
нарын төлөө залбирдаг. Үүний зэрэгцээ газар 
хөдлөлт, гал түймэр, үер ус, хар салхи зэргийг 
эс тооцвол бидний бие махбодын бэрхшээлүүд 
өмнөх үеийнхэнд маань тохиолдож байснаас 
хөнгөн байгаад бид талархаж явдаг.

Хүнд хэцүү цаг үед “зоригтой бай, учир нь би 
та нарыг удирдах болно. Хаант улс та нарынх 
болой, мөн үүн дээрх адислалууд та нарынх 
билээ, мөн үүрд мөнхийн баялгууд та нарынх 
бөлгөө” (Сургаал ба Гэрээ 78:18) хэмээх 
бурханлаг баталгаа байсаар байх болно. Энэ 
хэрхэн тохиолдсон бэ? Энэ нь анхдагчдад 
хэрхэн тохиолдсон бэ? Энэ нь өнөөдөр Бурханы 
эмэгтэйчүүдэд хэрхэн тохиолдох вэ? Бид 1830 оны 
4-р сард илчлэлтээр дамжуулан хэлсэн Их Эзэний 
бошиглолын удирдамжийг дагаснаар “тамын үүд 
[биднийг] дийлэх нь үгүй. Тэрээр “Тийм ээ, Их 

Эзэн Бурхан чиний өмнөөс харанхуйн хүчийг 
зайлуулж, чиний сайн сайхан, өөрийн нэрийн 
алдар суугийн төлөө тэнгэрийг сэгсрэх болно” 
(Сургаал ба Гэрээ 21:6). “Бүү ай, бяцхан сүрэг; 
сайныг үйлдэгтүн; дэлхий хийгээд там та нарын 
эсрэг нэгдэг, учир нь хэрэв та нар миний хадан 
дээр баригдсан байх аваас тэд дийлэх нь үгүй” 
(Сургаал ба Гэрээ 6:34) хэмээн хэлсэн.

Их Эзэний амлалтаар бид “баяр хөөртэй зүрх 
сэтгэл хийгээд, дүр төрхтэйгөөр” (Сургаал ба 
Гэрээ 59:15) “зүрх сэтгэлээ өргөж мөн баяса[ж]” 
(Сургаал ба Гэрээ 25:13), гэрээний зам дээр 
урагшлах болно. Бидний ихэнх нь гэрээ орхин үл 
мэдэх газрыг эзэмшихээр анхдагч болж явах асар 
том шийдвэртэй тулгардаггүй. Бид өдөр тутмын 
амьдралдаа ихэнх шийдвэрээ гаргадаг учраас Их 
Эзэний хэлснээр “сайныг үйлдэхэд шантрамтгай 
бүү бай, учир нь та нар агуу ажлын суурийг 
тавьж байна. Мөн агуу болох тэрхүү зүйл жижиг 
зүйлүүдээс гарч ирдэг” (Сургаал ба Гэрээ 64:33).

Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
сургаалд хэмжээлшгүй их хүч агуулагддаг! Энэ 
сургаалдаа гуйвшгүй итгэлтэй байх нь бидний 
алхмыг удирдан чиглүүлж, баяр баяслыг өгдөг. 
Энэ нь бидний оюун санааг гэгээрүүлж, үйлдэх 
хүч чадал, итгэлийг өгдөг. Энэхүү удирдамж, 
гэгээрэл, хүч нь бидний Тэнгэрлэг Эцэгээсээ 
хүлээн авсан амлагдсан бэлгүүд юм. Бид энэ 
сургаалыг, тухайлбал наманчлалын бурханлаг 
бэлгийг ойлгож, үүнд амьдралаа нийцүүлснээр 
мөнхийн хувь тавилан руу маань хөтлөх—
тэнгэрлэг хайрт эцэг эхтэйгээ дахин уулзаж, 
өргөмжлөгдөх замаар явахдаа зоригтой байж 
чадна.

Ахлагч Ричард Г.Скотт: “Танд дааж давшгүй том 
бэрхшээл тулгарч магадгүй. Заримдаа эдгээр нь 
их анхаарал шаардсан, хайр найргүй байх тул 
та тэднийг хянах боломжгүй гэж бодож байж 
магадгүй юм. Дэлхийтэй ганцаараа бүү нүүр тул. 
“Бүх зүрхээрээ Их Эзэнд итгэ. Өөрийн ойлголтод 
бүү түшиглэ” (Сургаалт Үгс 3:5). … Амьдрал 
өөрөө сорилт бөгөөд энэ нь алдахын нэр биш, 
харин үүнийг даван туулснаараа онох тавилантай 
юм”8 гэж заасан.

Энэ бүхэн Бурхан Эцэг ба Түүний Хүү, Есүс 
Христийн төлөвлөгөөний хэсэг бөгөөд бид 
бүгдээрээ тэнгэрт, хүрэх газраа хүрэх болтугай 

[ALT: Анхны номлогчид гүнзгий цасанд алхаж байгаа нь]
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хэмээн залбиран, энэ бүхнийг гэрчилж байна. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бэлтгэлээ	базаасан,	мөн	Их	Эзэний	мутарт	
зэмсэг	байхаар	цаашид	ч	өөрсдийгөө	
үргэлжлүүлэн	бэлдэх	хүмүүсийн	хувьд	ирээдүй	
сүр	жавхлантай	байх	болно.

Энэ үдэш 
мартагдашгүй сайхан 
болж байна. Хайрт эгч 
нар аа, миний хувьд 
энэ орой та нартай 
хамт байгаа маань 
нэр төрийн хэрэг юм. 
Өнгөрсөн хэдэн сарын 
турш та нар миний 
бодол санаанд байнга 
орж ирж байлаа. Та 
нар 8 саяас ч илүү 
хүчирхэг. Та нарт тоо	

хэмжээнээс	гадна дэлхийг өөрчлөх сүнслэг	хүч	
бий. Та нарын ийнхүү үйлдэхийг би энэхүү цар 
тахлын үеэр харсан.

Та нарын зарим нь гэнэт ховордсон хоол хүнс, 
бараа эсвээс шинэ ажил хайх хэрэгтэй болсон. 
Олон хүн хүүхдүүдэд хичээл зааж, хөршөө харж 
хандсан. Зарим нь номлогчдоо хугацаанаас 
нь өмнө гэртээ хүлээн авсан байхад, зарим 
нь гэр орноо Номлогчдыг Бэлтгэх Төв болгон 
хувиргасан. Та нар технологи ашиглан гэр 
бүл, найз нөхөдтэйгөө холбогдож, алслагдсан 
мэт мэдрэмжтэй байгаа хүмүүст тохинуулж 
мөн бусадтайгаа хамт Ирээд,	Намайг	дага-аас 
судалсан. Та нар Хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант 
болгох шинэ арга замуудыг олсон. Бас олон сая 
амны хаалт хийсэн!

Хайртай хүмүүсээ алдсан дэлхийн өнцөг булан 
бүрд байгаа олон эмэгтэйн зовлонг би ойлгож, чин 
сэтгэлээсээ өрөвдөн хайрлаж байна. Бид та нартай 
хамт уйлж, та нарын төлөө залбирдаг. Бид бусдын 
эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд эцэж цуцалтгүй 
ажилладаг хүмүүсээ магтан дуулж, тэдний төлөө 
залбирдаг.

Залуу эмэгтэйчүүд та нар минь бас гайхалтай 
байсан! Хэдийгээр олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэл хэрүүл маргаанаар дүүрэн байсан ч та 
нарын олонх нь бусдыг урамшуулж, Аврагчийнхаа 
гэрлийг хуваалцсан.

Эгч нар аа, та нар гарцаагүй баатрууд байж 
чадсан! Би та нарын хүч, итгэлийг биширдэг. 
Хүнд хэцүү нөхцөлд ч гэсэн та нар зоригтойгоор 
урагш алхаж чадахаа харуулсан билээ. Би та нарт 
хайртай, Их Эзэн ч гэсэн та нарыг хайрладаг, 
мөн та нарын хийж бүтээсэн агуу ажлыг хардаг 
гэдгийг баталж байна. Та нартаа баярлалаа! Та нар 
үнэхээр Израилын найдвар гэдгээ ахин харууллаа!

Ерөнхийлөгч Хинкли 25 жилийн өмнө буюу 1995 
оны 9-р сард “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх 
тунхаг”-ийг гаргахдаа та нарын талаар сэтгэлдээ 
тээж байсан итгэл найдварынх нь бодит биеллийг 
та нар харуулж байна.1 Тэрээр энэхүү чухал 
тунхгийг Сүмийн эмэгтэйчүүдэд танилцуулахаар 
сонгосон нь чухал ач холбогдолтой. Ерөнхийлөгч 
Хинкли ийн танилцуулснаар, Их Эзэний 
төлөвлөгөөнд үзүүлдэг эмэгтэйчүүдийн юугаар ч 
орлуулшгүй нөлөөг онцлон тэмдэглэсэн юм.

Энэ жил та нарын юу сурч мэдсэнийг би одоо 
мэдмээр байна. Та нар Их Эзэнтэй улам ойртсон 
уу эсвэл Түүнээс бүр холдсон уу? Мөн одоо 
өрнөж байгаа үйл явдлууд та нарт ирээдүйн талаар 
ямар сэтгэгдэл төрүүлсэн бэ?

Мэдээж, Их Эзэн бидний энэ цаг үеийн талаар 
ухааруулах зүйл ярьсан. Тэрээр бидний цаг үед 
“хүмүүний зүрх сэтгэл мохо[ж],2 сонгогдсон 
бүхэн хууран мэхлэгдэх эрсдэлд байна гэдгийг 
сэрэмжлүүлсэн билээ.3 Тэрээр бошиглогч Иосеф 
Смитэд хандан, “дэлхийгээс амар амгалан нь 
авагдаж”4 мөн хүн төрөлхтний дээр сүйрэл ирэх 
болно хэмээн хэлжээ.5

Гэсэн ч Их Эзэн энэ эрин үе ямар гайхамшигтай 
болохыг харуулсан үзэгдлийг мөн өгсөн юм. Тэр 
бошиглогч Иосеф Смитийг “эцсийн өдрүүд дэх 

Ирээдүйгээ итгэлээр хүлээн ав
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ажил бол … туйлын өргөн цар хүрээтэй… . Үүний 
алдар суу болон сүр жавхланг нь төсөөлж, үгээр 
дүрслэхийн аргагүй юм”6 хэмээн тунхаглахад 
бурханлагаар нөлөөлсөн.

Үнэндээ өнгөрсөн хэдэн сарыг дүрслэхэд сүр	
жавхлант	гэсэн үг зохихгүй л болов уу! Бидний 
цаг үеийн талаарх хар бараан бошиглол, алдар 
суут тунхаглал хоёрын аль алинд бид хэрхэн 
хандах ёстой	вэ? Их Эзэн биднийг “Хэрэв та нар 
бэлтгэгдэх аваас, та нар эмээх нь үгүй”7 хэмээн 
энгийн бөгөөд гайхалтайгаар тайтгаруулжээ.

Ямар	гайхамшигтай	амлалт	вэ!	Энэ нь бидний 
ирээдүйг харах өнцгийг шууд утгаар нь өөрчилж 
чадна. Саяхан гүнзгий гэрчлэлтэй нэгэн эгч 
цар тахал болон Солт Лэйк хөндийд болсон 
газар хөдлөлт үнэндээ бодож байсан шигээ 
бэлтгэгдээгүй байгаа юм байна гэдгээ ухаарахад 
тусалсан талаар надад дуулгасан юм. Хүнсний 
нөөцийн хувьд уу эсвэл	гэрчлэлийнхээ талаар 
ярьж байна уу хэмээн намайг лавлан асуухад 
тэрээр над руу инээмсэглээд, “гэрчлэлийнхээ 
тухай!” хэмээн хэлж билээ.

Бэлтгэлтэй байх нь энэ эрин үеийг болон ирээдүйг 
хүлээн авахад туслах түлхүүр нь юм бол бид 
хэрхэн хамгийн сайнаараа бэлтгэж болох вэ?

Олон арван жилийн турш Их Эзэний 
бошиглогчид биднийг хүнд хэцүү цаг үед 
зориулсан хоол хүнс, ус, санхүүгийн нөөцтэй 
байхад уриалсаар ирсэн. Энэ зөвлөгөө ямар 
ухаалаг зүйл болохыг одоо тохиож буй цар тахал 
баталлаа. Материаллаг тал дээр бэлтгэлтэй 
байхын тулд шаардлагатай алхам хийхийг би та 
нараас хүсэж байна. Гэхдээ би та нарын сүнслэг 
болон сэтгэл санааны бэлтгэлд бүр илүү санаа 
зовж байна.

Энэ тал дээр бид Ахмад Моронайгаас олон 
зүйл сурч болно. Нифайчуудын их цэргийн 
удирдагчийн хувьд тэр өөрсдөөс нь хавьгүй 
хүчтэй, хүний тоогоор илүү, зэрлэг догшин 
сөрөг хүчинтэй тулгарч байв. Тиймээс Моронай 
хүмүүсээ гурван чухал арга замаар бэлджээ.

Нэгдүгээрт, тэр өөрийн нэрлэснээр “хориглох 
газрууд” буюу аюулгүй байх газар бэлдэхэд нь 
тусалсан.8 Хоёрдугаарт, тэр “хүмүүсийн оюуныг 
Их Эзэн Бурханд итгэлтэй байхад” бэлдсэн.9 
Харин гуравдугаарт, тэр өөрийн хүмүүсийг бие 

махбод, сүнслэг байдлын хувьд бэлтгэх ажлаа 
хэзээ ч зогсоогоогүй.10 Бүгдээрээ энэ гурван 
зарчмыг авч үзье.

ÍÝÃ ÄÝÕ ЗÀÐ×ÈÌ ÁÎË ÀЮÓËÃ¯É ÁÀÉÕ ÃÀЗÀÐ ÁÈÉ 
ÁÎËÃÎÕ.

Моронай нифайчуудын хот болгоныг далан, 
хэрэм, хана босгон бэхэлжээ.11 Леменчүүд довтлон 
ирэхдээ “хориглох	газруудаа	бэлтгэхэд гаргасан 
нифайчуудын мэргэн ухааны учир … үлэмж 
гайхан цочирдсон аж.”12

Үүнтэй адил, бидний	эргэн тойронд үймээн 
самуун гарах үед бид бие махбодын болон 
сүнслэг байдлын хувьд аюулгүй байх газраа 
бэлдэх хэрэгтэй. Таны гэр орон хувийн тань 
итгэлийн ариун дагшин газар болох үед энэ нь 
хамгаалалтын эхний эгнээ байх болно.

Үүний нэг адил, Сионы гадаснууд “шуурганаас 
…хоргодох газар”13 болдог. Учир нь санваарын 
түлхүүр атгаж, эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс 
гадсыг удирддаг юм. Их Эзэний удирдах эрх 
мэдэл өгсөн хүмүүсийн зөвлөгөөг үргэлжлүүлэн 
дагаснаар та бүхэн аюулгүй байдлыг улам ихээр 
мэдрэх болно.

Ариун сүм буюу Их Эзэний өргөө бол бүхнээс 
илүү аюулгүй газар юм. Эгч нар та бүхэн тэнд 
байгуулсан санваарын ариун нандин гэрээгээрээ 
дамжуулан санваарын хүчээс хүртдэг.14 Тэнд 
гэр бүл тань мөнхөд хамтдаа лацдан холбогддог. 
Ариун сүмд орох боломж маань ноцтой 
хязгаарлагдаж байсан энэ жил ч гэсэн та нарыг 
Бурхантай байгуулсан гэрээгээ эрхэмлэн дээдлэх 
үед хувийн хишиг тань Түүний хүчээс байнга 
хүртэх боломжийг олгож байсан билээ.

Энгийнээр хэлбэл, аюулгүй байх газар гэж Ариун 
Сүнсний оршихуйг мэдэрч, Түүгээр удирдуулж 
болох ямар	ч	газрыг	хэлнэ.15 Ариун Сүнстэй 
байгаа цагт та нар олонхын үзэл бодолтой 
таарахгүй байсан ч гэсэн үнэнийг зааж чадна. Та 
нар мөн илчлэлтийн орчинд сэтгэлийн угт байгаа 
сайн мэдээний талаарх асуултаа тунгаан бодох 
боломжтой.

Хайрт эгч нар аа, би та нарыг аюулгүй байх 
орчинг бүрдүүлсэн гэр орныг бий болгоход 
уриалж байна. Мөн би санваарын хүчийн 
болон ариун сүмийн гэрээ, адислалуудын тухай 
ойлголтоо өсгөн нэмэгдүүлэх урилгаа дахин 
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шинээр өгье. Эргэн ирэх аюулгүй газартай байх нь 
ирээдүйг итгэлээр хүлээн авахад тусална.

ÕÎЁÐ ÄÀÕЬ ЗÀÐ×ÈÌ ÁÎË ÎЮÓÍ ÓÕÀÀÍÀÀ 
ÁÓÐÕÀÍÄ ÈÒÃÝËÒÝÉ ÁÀÉÕÀÄ ÁÝËÒÃÝÕ.

Бид Солт Лэйк ариун сүмийн эдэлгээний хугацааг 
уртасгаж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх томоохон 
төслийг хэрэгжүүлж байна.

 

[ALT: Солт Лэйк ариун сүмийн барилгын ажил]

Зарим нь ийм нүсэр арга хэмжээ авах шаардлага 
байгаа юм уу хэмээн эргэлзэж байсан. Гэхдээ энэ 
жил Солт Лэйкийн хөндийд болсон 5.7 баллын 
хүчтэй газар хөдлөлтийн чичирхийллийн улмаас 
энэ эртний ариун сүм дээрх тэнгэр элч Моронайн 
баримлын бүрээ унасан билээ!16

[ALT: Бүрээ нь унасан тэнгэр элч Моронай]

Солт Лэйк ариун сүмийн суурь хэсгийн бие 
байгалийн гамшгийг давж гарах бат бөх байх 
ёстой шиг, бидний сүнслэг үндэс суурь ч гэсэн бат 
бөх байх ёстой. Тэгэхээр, зүйрлүүлж хэлбэл, газар 
хөдлөлт амьдралыг маань хөмөрлөө гэхэд бид 
итгэлийнхээ ачаар “хичээнгүй мөн гуйвшгүй”17 

байж чадна.

Их Эзэн бидэнд хэрхэн “судлахаар мөн тэрчлэн 
итгэлээр, “суралцахыг	эрэлхийлэ[хийг]”18 заасан. 
Бид Есүс Христийн зарлигуудыг сахиж, “үргэлж 
Түүнийг сана[снаар]”19 Түүнд итгэх итгэлээ 
хүчирхэгжүүлдэг. Цаашилбал, биднийг Түүнд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлэх	бүрд итгэл маань өсөн 
нэмэгдэж байдаг. Итгэлээр суралцах гэдэг ийм л 
утгатай.

Жишээлбэл, олны үзэл бодол биднийг дорд үзсэн 
ч гэсэн Бурханы хуулийг дуулгавартай дагах 
итгэлтэй байх бүрдээ эсвэл гэрээгээ цуцлахыг 
дэмждэг зугаа цэнгэл эсвэл үзэл суртлыг 
сөрөн зогсох бүрдээ бид итгэлээ хөгжүүлж	
байдаг	ба энэ нь улмаар бидний итгэлийг өсгөн	
нэмэгдүүлдэг	юм.

Цаашилбал, Мормоны Номыг байнга шимтэн 
уншихаас өөр бидний итгэлийг хөгжүүлдэг зүйлс 
цөөн байдаг. Өөр ямар ч ном Есүс Христийн 
талаар ийм хүчтэй, тодорхой гэрчилдэггүй. Уг 
номын бошиглогчид Их Эзэнээр өдөөгдөн бидний 
энэ цаг үеийг харсан ба бидэнд	хамгийн их ач 
тустай гэсэн сургаал, үнэнүүдийг сонгожээ. 
Мормоны Ном бол	хожмын	өдрүүдэд	зориулсан 
бидний эсэн мэнд гарах гарын авлага юм.

Бид зөвхөн Тэнгэрлэг Эцэгийн болон Есүс 
Христийн буулгыг үүрснээр жинхэнэ аюулаас 
ангид байж чадах нь мэдээж. Бурхангүй	амьдрал 
айдсаар дүүрэн байдаг бол Бурхантай	амьдрал 
амар амгалангаар дүүрэн байдаг. Учир нь сүнслэг 
адислалууд итгэлтэй байдлаас улбаалан ирдэг. 
Хувийн илчлэлт хүлээн авах нь эдгээр адислал 
дотроос хамгийн агуу адислалын нэг юм.

Хэрэв бид асуувал “илчлэлт дээр илчлэлт”20 
хүлээн авах болно хэмээн Их Эзэн амласан. 
Та нарыг илчлэлт хүлээн авах чадавхаа өсгөн 
нэмэгдүүлэх тусам Их Эзэн амьдралд тань 
чиглэсэн удирдамж заавраа нэмэгдүүлж, Сүнсний 
бэлгийг хязгааргүй арвин өгөх болно гэдгийг би 
амлаж байна.

ÃÓÐÀВ ÄÀÕЬ ЗÀÐ×ÈÌ ÁÎË ÁÝËÒÃÝËÝÝ ÕÝЗÝÝ × 
ЗÎÃÑÎÎÕÃ¯É ÁÀÉÕ.

Бүх зүйл сайн	сайхан	байсан ч Ахмад Моронай 
хүмүүсээ бэлтгэсээр байсан. Тэр огтхон ч 
амсхийгээгүй. Тэр хэзээ	ч	тайвшраагүй билээ.
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Дайсан хэзээ ч дайралтаа зогсоохгүй. Тиймээс бид 
ч гэсэн хэзээ	ч	бэлтгэлээ зогсоож болохгүй. Бид 
материаллаг болон сэтгэл санаа, сүнслэг байдлын 
хувьд хэдий чинээ сайн биеэ даасан байна, Сатаны 
зогсолтгүй дайрах дайралтыг сөрөн зогсоход 
төдий чинээ сайн бэлтгэгдсэн байна.

Хайрт эгч нар аа, та нар өөртөө болон хайртай 
хүмүүстээ зориулан аюулгүй байх газрыг бий 
болгох чадвартай. Түүнчлэн та нарт бусдад 
итгэлтэй болох хүслийг төрүүлэх замаар итгэлийг 
нь бэхжүүлэх бурханлаг чадавх өгөгдсөн.21 Мөн 
та	нар	хэзээ ч зогсдоггүй. Та нар үүнийгээ энэ 
жил дахин харуулсан.

Энэ хэвээрээ байгаарай! Сонор сэрэмжтэй байж, 
гэр орноо хамгаалж, хайртай хүмүүсийнхээ зүрх 
сэтгэлд итгэл бишрэлийг суулгаж өгсний үр 
шимийг хойч үе тань хүртэх болно.

Хайрт эгч нар аа, бидэнд хүсэн хүлээх маш	их	
зүйл байна! Энэхүү хожмын өдрүүдийн сүүлийн 
цаг мөчид өрнөх ээдрээтэй асуудлыг шийдвэрлэх 
чадавх та нарт байгаа тул Их Эзэн та нарыг яг 
одоо энд авчирсан билээ. Та нарыг Түүний ажлын 
сүр жавхланг ойлгох чадвартай төдийгүй уг ажлыг 
тохиолгон авчрахад туслахад бэлэн гэдгийг Тэрээр 
мэдэж байсан.

Ирэх өдрүүд амар хялбар байна гэж би хэлэх 
гээгүй ч бэлтгэгдсэн хүмүүсийг болон Их Эзэний 
мутарт зэмсэг байхаар цаашид ч өөрсдийгөө 
үргэлжлүүлэн бэлдэх хүмүүсийг гайхалтай 
ирээдүй хүлээж байгааг би амлаж байна.

Хайрт эгч нар аа, энэ цаг үеийг зүгээр нэг тэсэж	
өнгөрөхгүй	байцгаая.	Ирээдүйг	итгэлээр	хүлээн	
авцгаая!	Бидний хувьд хүнд хэцүү цаг үе бол 
сүнслэг байдлын хувьд хөгжин цэцэглэх боломж 
юм. Энэ цаг үед бидний үзүүлэх нөлөө амар 
тайван цаг үеэс ч илүү үр дүнтэй.

Аюулгүй байх газрыг бий болгон, оюун ухаанаа 
Бурханд итгэлтэй байхад бэлдэж, ийн бэлдэхээ 
хэзээ ч зогсоохгүй байж чадвал Бурхан биднийг 
адисална гэдгийг би амлаж байна. Тэрээр “бидний 
сэтгэл оюунд амар амгаланг өгч, мөн агуу 
итгэлийг бидэнд соёрхож, мөн биднийг түүгээр 
дамжин ирэх чөлөөлөлтдөө найдах болго[ж 
чадна].”22

Ирээдүйгээ итгэлээр хүлээн авахад бэлдэхийн 
хэрээр эдгээр адислал таных байх болно!	Би 

энэ бүхнийг та нарыг гэх	хайр, та нарт	итгэх 
итгэлээрээ илэрхийлэн, Есүс Христийн ариун 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Эдийн засгийн хямрал олон хүнд, нэн ялангуяа 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийн хамгийн эмзэг 
бүлгийнхэнд том сорилт болов.

Бид хүмүүсийг тайван замаар эсэргүүцлээ 
илэрхийлж байгааг мөн түрэмгий танхайрагчид 
үймээн самуун дэгдээхийг ч харлаа.

Үүний зэрэгцээ дэлхий даяар зөрчилдөөн үүсэж 
буйг бид харсаар байна.

Би зовж шаналан, санаа зовж, айн, ганцаардаж 
байгаа хүмүүсийн тухай байнга боддог. Их Эзэн 
таныг мөн шаналж, санаа зовж буй зүйлсийг тань 
мэднэ. Тэр танд дотно байдлаар, ганцаарчлан 
ханддаг ба таныг гүн гүнзгий, үүрд мөнхөд 
хайрладаг гэдгийг би та нарын хүн нэг бүрд 
батлан хэлье.

Би орой болгон залбирахдаа Их Эзэнээс уй гашуу, 
зовлон шаналал, ганцаардал, уйтгар гунигт автсан 
бүх хүнийг адисална уу хэмээн гуйдаг. Сүмийн 
бусад удирдагч яг ингэж залбирдгийг би мэднэ. 
Зүрх сэтгэл минь та нартай хамт байж, та бүхний 
өмнөөс Бурханд залбирдаг.

Би өнгөрсөн жил олон өдрийг Нэгдсэн Улсын зүүн 
хойд хэсэгт өнгөрүүлж, Америкийн болон Сүмийн 
түүхэн газруудаар очиж, гишүүд, номлогчдынхоо 
хамт цуглаанд оролцон, засгийн газрын болон 
бизнесийн удирдагчидтай уулзсан.

10 сарын 20-ны ням гарагт би Бостоны 
Массачусеттсын ойролцоо нэгэн томоохон 
цуглаан дээр үг хэлсэн юм. Би ярьж байхдаа 
“Энэ улс орны төлөө буюу Бурханы байгуулсан 
энэхүү агуу үндэстэн дотор амьдарч буй бидний 
удирдагчид, ард түмэн, гэр бүлүүдийн төлөө 
залбирахыг … би та нараас гуйж байна”4 гэж 
хэлэх сүнслэг өдөөлтийг мэдэрч билээ.

Би бас Америкийн төдийгүй дэлхийн олон 
үндэстэн өмнөх үеүд шигээ дахин чухал уулзвар 
дээр ирээд байгаа бөгөөд бид залбирах хэрэгтэй 

Өнөөдөр	би	дэлхий	даяарх	бүх	улс	орны	
хүмүүсийг	залбирахад	уриалж	байна.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
мөнх бус амьдрал 
дахь тохинууллынхаа 
сүүлчийн долоо хоногт 
Есүс шавь нартаа 
“Харин Хүний Хүүгийн 
өмнө зогсох мөн болох 
гэж буй энэ бүхнээс 
зайлсхийх хүч чадалтай 
байхын тулд залбирч,	
ямагт	сэргэг	байгтун”1 
гэж сургасан.

Түүний Хоёр дахь ирэлтийн өмнө “дайн ба дайны 
сураг чимээ[,] … энд тэндгүй өлсгөлөн хийгээд 
газар хөдлөлт болно.”2

Сургаал ба Гэрээнд Аврагч “Мөн	бүх	зүйл	
үймээнд	байх	болно,	учир	нь	бүх	хүмүүс	дээр	
айдас	ирэх	болно”3 хэмээн хэлсэн.

Үнэндээ бүх зүйл ороо бусгаа байгаа цаг үед бид 
амьдарч байна. Олон хүн ирээдүйгээс айж, олон 
зүрх сэтгэл Бурханд болон Түүний Хүү Есүс 
Христэд итгэхээ больж хөндийрсөн байна.

Хэвлэл мэдээлэл хүчирхийллийн тухай мэдээгээр 
дүүрчээ. Ёс суртахууныг уландаа гишгэсэн 
зүйлсийг онлайнаар нийтэлж байна. Оршуулгын 
газар, сүм, масчид, синагог болон шашны ариун 
шүтээнүүдийг сүйтгэж байна.

Дэлхий дахиныг хамарсан цар тахал дэлхийн 
бараг өнцөг булан бүрд хүрч, улмаар олон сая хүн 
халдвар авч, сая гаруй хүн нас барлаа. Сургуулийн 
төгсөлт, сүмийн шүтлэг бишрэлийн үйлчлэл, 
гэрлэлт, номлолын үйлчлэл ба амьдралын бусад 
чухал үйл явдал бүгд тасалдахад хүрлээ. Түүнээс 
гадна тоо томшгүй олон хүн ганц ганцаараа 
тусгаарлагдсан байна.

Залбирч, ямагт сэргэг байгтун
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байна гэж хэлсэн.5

Миний гуйлт бэлдсэн үгийн маань тэмдэглэлд 
ороогүй байв. Эдгээр үг намайг Сүнсийг мэдрэхэд 
орж ирсэн бөгөөд тэнд цугласан хүмүүсийг улс 
орон, удирдагчдынхаа төлөө залбиралд урихад 
өдөөсөн юм.

Өнөөдөр би дэлхий даяарх бүх улс орны 
хүмүүсийг залбирахад уриалж байна. Таны 
хэрхэн, хэний тухай залбирдгаас мөн таны ямар 
итгэл үнэмшилтэйгээс үл хамааран та итгэлээ 
хөгжүүлэн, улс, үндэстнийхээ удирдагчдын 
төлөө залбираарай. Миний өнгөрсөн 10-р сард 
Массачусеттст хэлсэнчлэн, бид эдүгээ түүхэн 
чухал уулзвар дээр ирээд байгаа бөгөөд дэлхийн 
улс үндэстнүүдэд тэнгэрлэг, сүнслэг удирдамж 
зайлшгүй хэрэгтэй болоод байна. Энэ бол улс 
төрийн тухай эсвэл бодлогын тухай зүйл биш. 
Энэ бол хувь хүмүүсийн болон улс орон, тэдний 
хот, тосгодын сүр сүлдэнд Энх Амгалангийн 
Ханхүү, бүх эдгээлтийн үндэс болох Их Эзэн Есүс 
Христээс ирж болох энх тайван, эдгээлтийн тухай 
асуудал юм.

Өнгөрсөн хэдэн сарын хугацаанд надад төрсөн 
сүнслэг мэдрэмж бол дэлхийд одоо нүүрлээд 
байгаа асуудалд туслах хамгийн сайн арга бол 
бүх хүн Бурханд илүү их найдаж, чин сэтгэлээсээ 
залбирснаар зүрх сэтгэлээ Түүн рүү хандуулах 
явдал юм гэсэн мэдрэмж байсан. Өмнөө 
тулгарсан бүхнийг тэсэж эсвэл ялан гарахын 
тулд өөрсдийгөө даруусган, тэнгэрлэг өдөөлтийг 
эрэлхийлэх нь энэ түгшүүртэй цаг үеийг туулан 
урагшлах аюулгүй бөгөөд баталгаатай арга зам 
юм.

Судруудад Есүсийн хэлсэн залбирлыг, тухайлбал 
Түүний мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа 
үеэр залбирлын тухай заасан зүйлсийг онцлон 
тэмдэглэсэн байдаг. Та Их Эзэний залбирлыг 
санаж байгаа.

“Тэнгэрт дэх, бидний Аав аа, Таны алдар ариунаар 
дуурстугай.

Таны хаанчлал иртүгэй. Таны таалал тэнгэрт 
шигээ газарт бас биелтүгэй.

Бидний өдөр тутмын хүнсийг өнөөдөр бидэнд 
хайрлаач.

Бид өртөнгүүдээ уучилсан адил өөрсдийн минь 

өрийг уучлаач.

Биднийг уруу татлагад бүү автуулаач, ёрын 
муугаас гэтэлгээч. Хаанчлал, хүч чадал, алдар суу 
мөнхөд Таных. Амен.”6

Энэхүү төвлөрсөн сайхан залбирал Христийн 
шашинтнууд дунд олон удаа давтагдсан байдаг 
бөгөөд биднийг түгшээж буй зүйлсэд хариулт авах 
залбирлыг “Тэнгэр дэх, бидний Аав аа” хэмээн 
гуйвал зохилтой гэдгийг тодорхой харуулж байна. 
Тиймээс, тэнгэрлэг удирдамж авахын төлөө 
залбирцгаая.

Би та бүхнийг байнга залбираасай гэж урьж 
байна.7 Гэр бүлийнхээ төлөө залбир. Улс 
үндэстнийхээ удирдагчдын төлөө залбир. Дэлхийн 
баян, хоосон, хөгшин, залуу, бүх хүнийг хамарсан 
нийгэм, байгаль орчин, улс төр, биологийн тахлын 
эсрэг одоо хийгдэж буй тэмцлийн тэргүүн эгнээнд 
яваа зоригтой хүмүүсийн төлөө залбир.

Аврагч бидэнд хэний ч төлөө залбирч болно 
хэмээн заасан. Тэрээр “Дайснуудаа хайрла, чамайг 
зүхэх тэднийг адисал, чамайг үзэн ядах тэдэнд 
сайныг үйлд, мөн чамайг хүнлэг бусаар ашиглах 
мөн чамайг хавчин гадуурхах тэдний төлөө 
залбир”8 гэсэн.

Голгот дээрх загалмай дээр Есүс бидний төлөө 
үхсэн юм. Тэрээр залбирч байхдаа хүртэл “Аав аа, 
тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа 
мэдэхгүй байна”9 хэмээн зааж байсан зүйлсээ 
хэрэгжүүлсэн.

Бидний дайсан гэж тооцогдож болох тэдний төлөө 
чин сэтгэлээсээ залбирах нь Бурханд өөрсдийн 
болон бусдын зүрх сэтгэлийг өөрчилж чадна 
гэдэгт итгэдгээ харуулдаг. Ийм залбирал нь 
өөрсдийн амьдрал, гэр бүл, нийгэмд шаардлагатай 
аливаа өөрчлөлт гаргах шийдвэрийг маань 
хүчирхэгжүүлдэг.

Таны хаана амьдарч, ямар хэлээр ярьж эсвэл 
ямар сорилттой тулгарч байгаагаас үл хамааран, 
Бурхан таныг Өөрийн арга замаар, Өөрийнхөө 
цаг хугацаанд сонсож хариулдаг. Бид Түүний 
хүүхдүүд учраас Түүнээс тусламж, тайтгарал 
хүсэн мөн дэлхийд эерэг өөрчлөлт хийх шинэ 
хүсэлтэй болохын төлөө Түүнд хандаж болно.

Шударга ёс, энх тайвны төлөө мөн ядуу зүдүү, 
өвчтэй хүмүүсийн төлөө залбирах нь ихэнх 
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тохиолдолд хангалтгүй. Бид өвдөг	сөхрөн	
залбирсныхаа дараа өөрсдөдөө болон бусдад 
туслахын тулд хийж чадах зүйлээ хийхээр босох 
хэрэгтэй байдаг.10

Судруудад залбирлаа үйлдэлтэйгээ хослуулж, 
өөрсдийн болон бусдын амьдралыг өөрчилж 
чадсан итгэлтэй хүмүүсийн жишээ дүүрэн бий. 
Мормоны Номд, жишээ нь бид Иносын тухай 
уншдаг. “Энэ богинохон номын гуравны хоёр 
орчимд залбирал эсвэл дараалсан залбирлуудын 
тухай тайлбарласан байдаг бол үлдсэн хэсэгт нь 
хариулт авсныхаа дараа түүний юу хийсэн тухай 
гардаг”.11

Залбирал манай Сүмийн түүхэнд өөрчлөлт 
авчирсан олон жишээ байдгийн нэг нь эцэг 
эхийнхээ дүнзэн байшингийн ойролцоох 
модонд 1820 оны хавар анх ам нээн залбирсан 
Иосеф Смитийн залбирал юм. Өршөөл, сүнслэг 
удирдамж эрэлхийлсэн Иосефын залбирал 
тэнгэрийг нээсэн билээ. Өнөөдөр бид бүгд 
бошиглогч Иосеф болон бусад итгэлтэй хожмын 
үеийн гэгээнтэн эрэгтэй, эмэгтэй хүн Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийг байгуулахад туслахын төлөө залбирч, 
үйлдэл хийсний үр шимийг хүртэж байна.

Би итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн нэг болох Мэри 
Фийлдинг Смитийн залбирлуудын талаар байнга 
боддог. Тэрээр Бурханы тусламжтайгаар гэр бүлээ 
Иллиноист дэгдэж байсан хавчлагаас гарган, 
гэр бүл нь сүнслэг болон материаллаг байдлаар 
дэгжих болсон энэ хөндий рүү удирдан чиглүүлж, 
аюулгүй авчирсан. Тэр өвдөг сөгдөн, чин 
сэтгэлээсээ залбирсны дараа сорилтуудаа давж, 
гэр бүлээ адислахын тулд шаргуу хөдөлмөрлөжээ.

Залбирал биднийг хувь хүн, гэр бүл, Сүмийн 
хувьд төдийгүй дэлхийн хэмжээнд нэгтгэдэг. 
Залбирал эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад 
нөлөөлж, уг цар тахлыг эцэс болгох вакцин, 
эм бэлдмэлийг гаргаж авахад нөлөөлөх болно. 
Залбирал хайртай нэгнээ алдсан хүмүүсийг 
тайтгаруулах болно. Энэ нь биднийг өөрсдийгөө 
хамгаалах юуг хийх ёстойгоо мэдэхэд удирдах 
болно.

Ах, эгч нар аа, би та бүхнийг өмнөхөөсөө хоёр 
дахин их залбираасай гэж хүсэж байна. Би та 
бүхнээс гонхондоо орохдоо болон өдөр тутам 
явахдаа мөн гэр орон, тойрогтоо төдийгүй үргэлж 

зүрх сэтгэлдээ залбирч байхыг хүсэж байна.12

Би Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн удирдагчдын өмнөөс 
та бүхнийг бидний төлөө залбирдагт талархаж 
явдгаа илэрхийлье. Би та бүхнээс энэ хүнд хэцүү 
цаг үед Сүмийг удирдан чиглүүлэх Сүнсний 
удирдамж, илчлэлт хүлээн авч болохын тулд 
бидний төлөө үргэлжлүүлэн залбирахыг хүсэж 
байна.

Залбирал бидний амьдралыг өөрчилж чадна. Чин 
сэтгэлээсээ залбирснаар бид сайжирч мөн бусдыг 
сайжрахад тусалж чадна.

Би өөрийн туршлагаас залбирлын хүчийг мэднэ. 
Би саяхан оффис дээрээ ганцаараа байсан ба 
гартаа эмнэлгийн мэс ажиллабар хийлгүүлсэн 
байв. Гар минь харлаж хөхрөн, хавдаж, зовуурьтай 
байсан. Би ширээнийхээ ард суугаад, өвдөлтөөсөө 
болж анхаарал сарниж, онцгой, чухал асуудлууд 
дээр төвлөрч чадахгүй байлаа.

Би Их Эзэнээс ажлаа хийж гүйцэтгэхийн тулд 
анхаарлаа төвлөрүүлэхэд минь туслахыг гуйв. Би 
босоод, ширээн дээр овоорсон цааснууд дээрээ 
очлоо. Бараг тэр даруй оюун санаа минь цэлмэж, 
төвлөрч эхлэн, би яаралтай ажлуудаа дуусгаж 
чадав.

Олон асуудал, бэрхшээлийг бодохоор бидэнд 
дэлхийд одоо тохиолдож буй эмх замбараагүй 
байдал аймшигтай санагдаж байж болох юм. 
Гэвч хэрэв бид залбиран, шаардлагатай адислал, 
удирдамжийг Тэнгэрлэг Эцэгээс гуйвал гэр бүл, 
хөршүүд болон орон нутгийн нийгэмлэгээ, тэр 
тусмаа амьдарч байгаа улс орноо хүртэл хэрхэн 
адисалж болохыг мэдэж авах болно гэдгийг би 
чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна.

Аврагч залбираад, дараа нь ядуу нэгнийг хооллож, 
гачигдалтай хүмүүсийг зоригжуулан мөн дэмжиж, 
Өөрт нь ирэх тэд бүгдэд хайр, өршөөл, амар 
амгаланд хүрч үйлчлэн, “сайныг үйлдэж явсан.”13 
Тэр одоо ч бидэнд үргэлжлүүлэн хүрч үйлчилсээр 
байна.

Би Сүмийн бүх гишүүнийг болон дэлхий даяарх 
өөр итгэл үнэмшилтэй хөршүүд болон найз 
нөхдөө Аврагчийн шавь нартаа зөвлөсөнчлөн 
амар амгалан, тав тухтай, аюулгүй байж, бие 
биедээ үйлчлэх боломжтой байхын тулд “Залбирч,	
ямагт	сэргэг	байгтун”14 хэмээн урьж байна.
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Залбирлын хүч юутай агуу вэ. Бидний Бурханд 
болон Түүний Хайрт Хүүд итгэх итгэлийн 
залбирал өнөөдөр дэлхийд хэчнээн их хэрэгтэй 
байна вэ! Бүгдээрээ залбирлын хүчийг санаж, 
талархацгаая. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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дээр гарч суун”2 тавцан дээрээс нь ярив. Нуурын 
захаар сууж байхад нь Тэрээр өдөржин сургаалт 
зүйрлэлээр хүмүүст заав.

“Тэр өдрийн орой” Тэрээр шавь нартаа хандан 
“Цөмөөрөө нуур гатлан нөгөө тал уруу явцгаая 
гэв. Тэд хурсан олныг орхин”3 эргээс холдож, 
Галил нуурыг гатлан явав. Есүс завины арын 
хэсэгт зай олоод, хэвтмэгцээ унтав. Удалгүй 
“их салхи босож, давалгаа завийг цохин, завь 
хэдийнээ усанд автжээ.”4

Есүсийн ихэнх шавь туршлагатай загасчид байсан 
бөгөөд шуурганд завийг хэрхэн залуурдахаа 
мэддэг байсан. Тэд гарцаагүй түүний итгэмжит, 
хайртай шавь нар байв. Тэд гэр бүл, ажил, хувийн 
ашиг сонирхлоо орхин, Есүсийг дагасан. Завин 
дээр түүнтэй хамт байгаагаас нь Түүнд итгэдэг нь 
илт харагдаж байв. Хүчит салхи завийг нөмөрч, 
тэдний завь живэх дөхжээ.

Тэднийг шуурганд завиа живүүлэхгүйн тулд хэр 
удаан тэмцсэнийг бид мэдэхгүй ч тэд бага зэрэг 
сандарсан хоолойгоор

“Багш аа, бидний сүйрэх нь Танд хамаагүй гэж 
үү?”5

“Эзэн авраач, бид сүйрлээ”6 гэсээр Есүсийг 
сэрээжээ.

Тэд Түүнийг “Багшаа” хэмээн дуудсан бөгөөд 
Тэр багш юм. Мөн Тэр бол “Есүс Христ, Бурханы 
Хүү, тэнгэр ба газрын Эцэг, эхлэлээс бүх зүйлийг 
Бүтээгч”7 билээ.

Есүс завин дээр байсан газраасаа босож, салхийг 
зандарч, оволзох давалгаат нууранд хандан 
“Чимээгүй. Намд гэж хэлэв. Салхи зогсож бүр нам 
гүм болов.”8 Хамгийн шилдэг Багш, Есүс дараа нь 
шавь нартаа энгийн боловч хайр мэдрүүлсэн хоёр 
асуултаар дамжуулан заасан. Тэрээр

“Юунд айцгаана вэ?”9

“Итгэл чинь хаана байна?”10 хэмээн асуужээ.

Догшин	салхи	биднийг	үлээж,	хүчит	
давалгаа	итгэл	найдварыг	маань	живүүлэхээр	
заналхийлэх	үед	Аврагч	бидэнд	хэрхэн	амар	
амгаланг	мэдрэхийг	заадаг.

Манайх гэр бүлээрээ 
хүүхдүүдээ бага байхад 
нэгэн үзэсгэлэнтэй 
нуурын эрэгт хэдэн 
өдрийг өнгөрүүлсэн 
юм. Нэгэн өдөр үдээс 
хойш зарим хүүхэд 
тавцан дээрээс ус 
руу үсрэхийнхээ 
өмнө аврах хантааз 
өмсөцгөөв. Бага 
охин маань ах, эгч 
нараа эргэлзсэн, 

болгоомжилсон байртай ажиглаж байснаа хамаг 
зоригоо чангалан, нэг гараараа хамраа чимхээд 
ус руу үсрэв. Тэрээр тэр дороо уснаас цухуйн, 
сандарсан хоолойгоор “Туслаарай!” Туслаарай!” 
хэмээн хашхирав.

Тэр аминд нь хүрэх аюулд ороогүй л дээ. Аврах 
хантааз нь үүргээ гүйцэтгэж, тэрээр аюулгүй хөвж 
байлаа. Бид ч төвөггүйхэн татаад, тавцан дээр 
гаргаж болох байсан ч түүний хувьд тусламж 
үнэхээр хэрэгтэй байв. Магадгүй усны хүйтнээс 
ч юм уу туршлагагүйгээс нь болсон байх. Гэсэн 
ч бид түүнийг тавцан дээр гарч ирэхэд хуурай 
алчуураар ороон авч, зоригтой байсанд нь магтав.

Хөгшин, залуу гэлтгүй бидний дунд олон хүн 
хүнд байдалд орохдоо “Туслаарай!” “Авраарай!” 
эсвэл “Миний залбиралд хариулаач!” гэсэн үгсийг 
сандран хэлж байсан.

Есүсийн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллын үед 
ч шавь нарт нь иймэрхүү үйл явдал тохиолдож 
байсан. Бид Есүс “нуурын дэргэд дахин сургаал 
зааж эхлэв. Түүн уруу асар олноороо хуран 
цугласан байв”1 хэмээн Маркийн номоос уншдаг. 
Цугларагсдын тоо асар их болсон тул Есүс “завин 

Амар амгалан байг
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Бидэнд сорилт бэрхшээл, саад тотгор, зовлон 
зүдгүүртэй тулгарсан үедээ “Багшаа, миний 
сүйрэх нь Танд хамаагүй гэж үү? Намайг авраач” 
хэмээн орилох эгэл зан, уруу таталт ч байдаг. 
Иосеф Смит ч мөн “Ай Бурхан минь, Та хаана 
байна вэ, мөн таны байгаа газрыг бүрхэгч 
тэрхүү асар хаана байна вэ?”11 хэмээн аймшигт 
шоронгоос цөхрөн гуйсан.

Дэлхийн Аврагч бидний мөнх бус амьдралын 
хязгаарлагдмал байдлыг ойлгодог нь тодорхой. 
Учир нь догшин салхи биднийг үлээж, хүчит 
давалгаа итгэл найдварыг маань живүүлэхээр 
заналхийлэх үед Тэр бидэнд хэрхэн амар амгаланг 
мэдрэхийг заадаг.

Баттай итгэлтэй, хүүхэд шиг итгэлтэй эсвэл 
хамгийн өчүүхэн хумхын тоос мэт итгэлтэй 
тэднийг ч12 Есүс “Над дээр ир,”13 “миний 
нэрэнд итгэ,”14 “Надаас сурагтун, мөн миний 

үгсийг анхаарагтун;”15 хэмээн урьдаг. Тэрээр 
“Наманчилж мөн миний нэрээр баптисм хүрт,”16 
“Бие биенээ хайрлагтун, Би та нарыг яаж 
хайрласны адил та нар бие биенээ хайрлагтун,”17 
мөн “намайг үргэлж дурсан сана”18 хэмээн 
зөөлнөөр тушаадаг. Есүс “Миний дотор та нар 
амар амгалан байг гэж Би та нарт энэ зүйлсийг 
хэллээ. Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч 
зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан”19 хэмээн 
батлан, тайлбарласан.

Есүсийн шавь нар шуурганд өртсөн завин дээрээ 
тавцанг нь цохих давалгааг харж, хувин хувингаар 
ус шавхан байсныг би төсөөлж байна. Тэд 
дарвуулаа тогтоон барьж, жижигхэн завиа бага 
зэрэг ч болтугай хяналтдаа байлгахаар оролдож 
байсан нь надад харагдаж байна. Тэдний гол 
зорилго тэрхэн мөчийг даван гарах байсан бол 
гуйлт нь чин сэтгэлийнх байсан юм.

Өнөө үед бидний олонх нь үүнээс ялгаагүй билээ. 
Дэлхий дахинд, улс орон, нутаг ус, гэр бүлд маань 
сүүлийн үед учраад байгаа үйл явдлууд бидэнд 
урьд өмнө нь тохиож байгаагүй сорилт бэрхшээл, 
хүнд цохилтыг ар араасаа өгсөөр байна. Энэхүү 
үймээн сануунтай цаг үед итгэл маань ойлголт 
болон тэвчээрийн хязгаарынхаа туйлд хүрч байгаа 
мэт санагдаж болох юм. Айдсын давалгаа бидний 
анхаарлыг сарниулж, Бурханы сайн сайхныг 
мартахад хүргэдэг учраас бидний алсын харааг 
богиносгож, чиг шугамаа алдахад хүргэдэг. Гэвч 
бидний аяллын эдгээр хүнд ширүүн хэсэгт итгэл 
маань соригдохын зэрэгцээ бэхжиж байдаг.

Нөхцөл байдлаас үл хамааран бид өөрсдийн 
зүгээс зориуд Есүс Христэд итгэх итгэлийг олж, 
өсгөн нэмэгдүүлэх хүчин чармайлт гаргаж болох 
юм. Бид Бурханы хүүхдүүд гэдгээ мөн Тэрээр 
бидэнд хайртай гэдгийг дурсан санаж байгаа 
үед энэ нь хүчирхэгждэг. Биднийг Христийн 
сургаалыг хамгийн сайнаараа дагахыг хичээж, 
Бурханы үгийг найдвар, хичээл зүтгэлтэйгээр 
туршин шалгах үед итгэл маань өсөж байдаг. 
Эргэлзэхээс илүүтэй итгэж, шүүхээс илүүтэй 
уучилж, эсэргүүцэхээс илүү наманчилснаар 
бидний итгэл өсдөг. Биднийг тэвчээртэйгээр 
Ариун Мессиагийн сайн үйл, нигүүлсэл, ач ивээлд 
найдах үед итгэл маань хүчирхэгждэг.20

“Итгэл бол төгс мэдлэг биш,” “харин төгс 
мэдлэгтэй Бурханд гүн гүнзгий итгэх итгэлийг 

[ALT: Чимээгүй, намд.]
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авчирдаг”21 хэмээн ахлагч Нийл А.Максвэлл 
хэлсэн. Түгшүүртэй цаг үед ч Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх итгэл бат бөх бөгөөд гуйвшгүй 
байдаг. Энэ нь бидэнд анхаарлыг сарниулах 
чухал биш зүйлсийг шүүн тунгаахад тусалж, 
гэрээний замаар үргэлжлүүлэн тууштай явах 
урам зориг өгдөг. Итгэл бидэнд цөхрөлийг даван 
гарах хөшүүрэг болж, ирээдүйгээ шийдвэр төгс, 
нүүр бардам угтах боломжийг өгдөг. Энэ нь 
биднийг Тэнгэрлэг Эцэгт хандан Есүс Христийн 
нэрээр аврал, халамжийг эрэлхийлэн залбирахад 
сүнслэгээр өдөөдөг. Залбиран гуйсан гуйлтын 
маань хариу ирэхгүй байвал Есүс Христэд итгэх 
тууштай итгэл маань тэвчээр, даруу байдал, 
“Таны таалал биелтүгэй”22 хэмээх үгсийг 
хүндэтгэлтэйгээр хэлэх чадварыг өгдөг.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон заахдаа

“Бид итгэлээ айдсаар орлуулах ёсгүй. Бид итгэлээ 
хүчирхэгжүүлэх замаар тэдгээр айдастайгаа 
тэмцэх ёстой.

Хүүхдүүдээсээ эхлээрэй. … Та нар дээр ирэх 
гашуун зовлон зүдгүүрийг туулахдаа ч тэдэнд 
өөрийн итгэлийг харуул. Бидний хайртай 
Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хайрт Хүү, Их Эзэн Есүс 
Христ дээр итгэлээ төвлөрүүл. … Эрхэм нандин 
охид, хөвгүүдэд тэднийг Бурханы хүүхэд, Түүний 
дүр төрхөөр бүтээгдсэн бөгөөд ариун зорилго, 
чадвар чадамжтай гэдгийг нь зааж өгөөрэй. 
Тэд бүгдээрээ даван туулах сорилт бэрхшээл, 
хөгжүүлэх итгэлтэй төрдөг билээ”23 хэмээжээ.

Би саяхан 4 настай хоёр хүүхэд Есүс Христэд 
итгэх итгэлийнхээ талаар “Есүс Христ та нарт 
хэрхэн тусалдаг вэ?” гэсэн асуултад хариулахыг 
сонссон юм. Эхний хүүхэд “Есүс надад хайртай 
гэдгийг би мэднэ. Яагаад гэвэл Тэр миний төлөө 
нас барсан. Тэр том хүмүүст ч бас хайртай” гэв. 
Хоёр дахь хүүхэд “Намайг ууртай, гунигтай 
байхад Тэр надад тусалдаг. Тэр бас намайг живж 
байхад тусалдаг” гэж хэлсэн юм.

Есүс “Тиймийн тул, наманчилж мөн бяцхан 
хүүхдийн адил надад ирэх хэнийг боловч, би 
түүнийг хүлээн авах болно, учир нь Бурханы 
хаант улс бол ийм хүмүүсийнх юм.”24 “Бурхан 
ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц 
Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй 
харин мөнх амьтай байх болно”25 хэмээн 
тунхаглажээ.

Саяхан ерөнхийлөгч Нэлсон бидэнд “Аврагчийн 
үгсийг дахин шинээр, чин сэтгэлээсээ сонсож, 
анхаарч, бүр чих тавин сонсож эхэлбэл” “айдас 
багасаж, итгэл нэмэгдэнэ”26 хэмээн амласан.

 

[ALT: Есүс нуурыг намдааж буй нь]

Ах, эгч нар аа, бидний өнөөгийн хүнд хэцүү 
нөхцөл байдал бол бидний зорьж буй мөнх 
амьдралын эцсийн зогсоол биш ээ. Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 
гишүүдийн хувьд бид гэрээгээр дамжуулан Есүс 
Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авсан. Бидэнд 
Түүний гэтэлгэлийн хүчинд итгэх итгэл, ариун 
нандин, агуу амлалтад нь найдах найдвар бий. 
Бидэнд баясах бүхий л шалтгаан байна. Учир нь 
Их Эзэн Аврагч маань бидний зовлон бэрхшээл, 
санааг чилээж буй зүйлс, харуусал гунигийг 
Өөрийн юм шиг ойлгож мэддэг. Есүс эрт үеийн 
шавь нартайгаа хамт байсан шигээ бидний завин 
дээр байгаа. Та биднийг устгуулахгүйн тулд 
Тэр амиа өгсөн гэдгийг би гэрчилж байна. Бид 
Түүнд итгэж, зарлигуудыг нь дуулгавартай дагаж, 
Түүнийг “Амар амгалан байг”27 хэмээн хэлэхийг 
итгэлтэйгээр сонсох болтугай. Есүс Христийн 
ариун бөгөөд эрхэм нандин нэрээр, амен. 
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Христ Есүс дотор хамгаална.”8 Аврагч Өөрөө 
1831 оны 2-р сард Сүмийн ахлагчдад “Эдгээр 
зүйлүүдийг зүрх сэтгэлдээ нөөцөл, мөн үүрд 
мөнхийн чанд байдал та нарын оюун ухаанд 
оршиг”9 хэмээн зааварлажээ.

Их Эзэнийг эрэлхийлэхийг үргэлж хичээсээр 
байсан ч зохисгүй бодол оюун санаанд маань орж 
ирж болох юм. Эдгээр бодлыг хүлээн зөвшөөрч, 
бүр үлдээх л юм бол тэдгээр нь зүрх сэтгэлийн 
маань хүсэлд нөлөөлж, энэ амьдралдаа хэн болох 
мөн мөнх амьдралд юу өвлөж авах замыг маань 
заадаг.10 Ахлагч Нийл А.Максвэлл нэгэн удаа энэ 
зарчмыг онцолсон ба “Хүсэл нь үр дүнгийн үе 
шатлалыг, тухайлбал яагаад ‘дуудагдсан нь олон 
ч сонгогдсон нь цөөхөн’ болохыг тодорхойлдог”11 
хэмээн хэлсэн.

Манай эртний болон орчин үеийн бошиглогчид 
бидэнд сүнслэг хүчээ алдаж, амьдралдаа 
төөрөлдөн, замаасаа гарч, урам хугарахаас 
сэргийлэхийн тулд уруу таталтыг эсэргүүцэхийг 
үргэлж сануулсаар ирсэн.

Зүйрлэн хэлбэл, уруу таталтад автах нь төмөр 
зүйл бариад соронзонд ойртохтой адил. Соронзны 
үл үзэгдэх хүч төмөр зүйлийг соронздон татаж, 
өөртөө хүчтэй наалдуулдаг. Соронз нь зөвхөн эд 
зүйлсийг хол байрлуулсан тохиолдолд л татах 
хүчгүй байдаг. Тиймээс, соронз нь хол байгаа 
төмөр эд зүйлсийг татах хүчгүй байдагтай адил 
уруу таталтыг сөрөн зогсоход уруу татах хүч 
суларч, бидний оюун ухаан, зүрх сэтгэлийг, 
улмаар үйлдлийг маань эзэмдэх хүчээ алддаг 
билээ.

Энэхүү зүйрлэл олон жилийн өмнө Сүмийн маш 
итгэлтэй нэгэн гишүүний хуваалцсан туршлагыг 
надад санагдуулдаг. Нэгэн өглөө сэрэхэд урьд 
өмнө хэзээ ч орж ирж байгаагүй зохисгүй муухай 
бодол оюун санаанд нь гэнэт орж ирснийг тэр 
гишүүн надад хэлсэн юм. Хэдийгээр тэрхүү 
бодол түүнд гэнэт орж ирсэн ч тэрээр хормын 
дотор нөхцөл байдлыг гартаа авч, өөртөө болон 

Уруу	таталтын	эсрэг	тэмцэх	нь	насан	туршдаа	
хичээнгүй,	итгэлтэй	байхыг	шаардана.	Гэхдээ	
Их	Эзэн	бидэнд	туслахад	бэлэн	байдаг	гэдгийг	
мэдэж	аваарай.

Дуулал номыг бичигч 
магтаалын энэхүү 
уянгалаг яруу дуулалд

“Аяа ЭЗЭН, Та намайг 
судлан намайг мэдлээ.

Миний сууж, босохыг 
Та мэддэг бөгөөд Хаа 
холоос санаа бодлуудыг 
минь ойлгодог.

Та миний зам мөр 
хийгээд Хэвтэхийг 
минь ч нарийвчлан 

үзэж, Замнал бүрийг минь сайн мэддэг”1 хэмээн 
тунхаглажээ.

Энэхүү шүлгийн утга зүйн харьцуулалтад 
Дуулал номыг бичигч Их Эзэний бүхнийг мэдэгч 
бурханлаг шинж чанарыг магтан дуулдаг, учир 
нь Тэр бидний бодгалийг бүхий л талаас нь 
үнэхээр мэддэг.2 Аврагч энэ амьдралд бидэнд 
шаардлагатай бүхнийг мэддэгийн хувьд биднийг 
бодол бүрдээ Түүнийг эрэлхийлж, бүхий л зүрх 
сэтгэлээрээ дагахад урьдаг.3 Энэ нь бидэнд 
Түүний гэрэлд алхаж болох төдийгүй Түүний 
удирдамж заавар харанхуйн нөлөөнөөс бидний 
амьдралыг сэргийлнэ хэмээх амлалтыг өгдөг.4

Бодол санаа бүрдээ Христийг эрэлхийлж, бүхий 
л зүрх сэтгэлээрээ дагах нь бидний зүгээс оюун 
ухаан, хүсэл эрмэлзлээ Түүнийхтэй нийцүүлэхийг 
шаарддаг.5 Судруудад ийн нийцүүлэхийг “Эзэн 
дотор баттай зогс[ох]”6 хэмээн нэрлэсэн байдаг. 
Энэ үйлдэл нь амьдралаа үргэлж Христийн сайн 
мэдээнд нийцүүлж,7 өдөр бүр сайн гэсэн бүхэн 
дээр төвлөрнө гэсэн утгатай. Зөвхөн ийнхүү 
үйлдсэн тохиолдолд л “бүх оюун ухааныг давах 
Бурханы амар тайван нь [бидний] сэтгэл санааг 

Бодол санаа болгондоо Христийг эрэлхийл
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уг бодолд “Үгүй” гэж хэлэн, оюун ухаанаа муу 
муухай бодлоос холдуулахын тулд сайн сайхан 
бодлоор орлуулжээ. Ёс суртахууны сонгох эрхээ 
зөв шударгаар ашиглахад тэрхүү гэнэт орж ирсэн 
сөрөг бодол даруй сарнин алга болсныг тэр 
эмэгтэй надад хэлсэн.

Моронай хүмүүсийг Христэд итгэж, наманчлахад 
уриалсан ба тэдэнд бүх зүрх сэтгэлээрээ 
Аврагчид ирж, бүхий л цэвэр бусаас өөрсдийгөө 
холдуулахыг сэрэмжлүүлсэн. Түүнчлэн 
Моронай юунд ч уруу татагдахгүйн тулд тэднийг 
шийдэмгий байдлаар Бурханаас гуйхад урьсан 
юм.12 Эдгээр зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд 
зүгээр нэг хоосон итгэлээс илүүтэй оюун ухаан, 
зүрх сэтгэлээ эдгээр бурханлаг зарчимтай 
нийцүүлэх нь шаардагддаг. Бидний эгэл 
биеийн дур хүсэл өөрөө алга болохгүй тул ийн 
нийцүүлэхэд Аврагчид итгэж найдахын зэрэгцээ 
хувийнхаа зүгээс өдөр бүр, үргэлж хичээл зүтгэл 
гаргахыг шаарддаг. Уруу таталтын эсрэг тэмцэх 
нь насан туршдаа хичээнгүй, итгэлтэй байхыг 
шаардана. Гэхдээ хувийн хичээл зүтгэлд маань 
Их Эзэн туслахад бэлэн байдаг бөгөөд хэрэв бид 
эцсээ хүртэл тэвчиж чадах юм бол гайхамшигт 
адислалуудыг өгөхөөр амласан гэдгийг мэдээрэй.

Иосеф Смитэд болон түүнтэй хамт Либерти 
шоронд хоригдож байсан нөхдөд нь өөрсдийн 
бодол санаанаас өөр эрх чөлөөгүй болсон байсан 
хүнд хэцүү үед Их Эзэн тэдэнд төдийгүй бидэнд ч 
тус дэм болох зөвлөгөө, амлалтыг өгчээ.

“Хэвлий дотор чинь тэрчлэн бүх хүмүүнд [бас 
эмэгтэйчүүд], мөн итгэлийн тогтмол байдалд 
энэрлээр дүүрэн байг, мөн бодол санааг чинь 
ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг, тийнхүү 
итгэлтэй байдал чинь Бурханы оршихуйд хүчтэй 
болох болно…

Ариун Сүнс чиний байнгын хамтрагч мөн 
чиний очирт таяг, зөв шударга ёс хийгээд үнэний 
хувиршгүй очирт таяг байх болно.”13

Ийн үйлдсэнээр ариун бодол санаа бидний оюун 
ухааныг үргэлжлүүлэн чимж, цэвэр ариун хүсэл 
нь зөв шударга үйлдэл рүү хөтлөх болно.

Моронай өөрийн хүмүүст шунал тачаалдаа бүү 
авт хэмээн сануулсан.14 Шунал	тачаал	гэсэн үг 
нь ямар нэгэн зүйлийг зохисгүй байдлаар хэт 
хүсэмжлэхийг хэлдэг.15 Үүнд хувь хүнийг сайн 

үйл хийж, эелдэг байж, Бурханы зарлигуудыг 
сахихын оронд амин хувиа бодсон үйлдэл, 
дэлхийн эд зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд 
нөлөөлдөг харанхуй бодол юм уу хилэнцэт 
хүсэл ордог. Энэ нь ихэвчлэн бодгалийн хамгийн 
бусармаг мэдрэмжээр дамжин илэрдэг билээ. 
Төлөөлөгч Паул “бузар тачаал, завхайрал, үзэн 
ядалт, дайсагнал, уур хилэн, атаархал”16 гэх мэт 
тэдгээр мэдрэмжийн заримыг тодорхойлсон. 
Шунал тачаалын бүх хилэнцэт талаас гадна 
дайснууд биднийг буруу зүйлс хийхэд уруу 
татахдаа үүнийг бидний эсрэг өөрсдийн нууц 
бөгөөд хууран мэхлэх зэмсэг болгон ашигладгийг 
бид мартахгүй байвал зохино.

Хайрт ах, эгч нар аа, бид авралын хад чулуу болох 
бодгалийн Аврагчдаа итгэж найдан, Моронайн 
зөвлөгөөг дагах юм бол бодол санаагаа хянах 
чадвар маань илт өсөн нэмэгдэх болно гэдгийг 
би гэрчилж байна. Бид сүнслэг байдлаараа илүү 
хурдтай төлөвшин, зүрх сэтгэл маань өөрчлөгдөж, 
биднийг Есүс Христтэй улам илүү адилхан 
болгоно гэдгийг би баталж байна. Үүнээс гадна 
бидний амьдралд Ариун Сүнс илүү хүчтэй, 
тасралтгүй нөлөөлсөөр байх болно. Үүний дараа 
дайсны уруу татах хүч бага багаар суларч, бидний 
амьдрал илүү аз жаргалтай, ариун болох болно.

Ямар нэгэн шалтгаанаар уруу татагдаж, зөв 
шударга бус үйлдлээсээ салж чадахгүй байгаа 
хүмүүст хандан хэлэхэд, та нар эргэн ирэх 
боломжтой бөгөөд Христэд найдвар оршин байдаг 
гэдгийг би баталж байна. Томоохон гэм нүгэл 
үйлдсэнийхээ дараа хүнд хэцүү цаг үеийг туулсан 
Есүс Христийн Сүмийн нэгэн гишүүнтэй хэдэн 
жилийн өмнө уулзах боломж надад тохиосон юм. 
Эхлээд харахад, нүдэнд нь уйтгар гуниг хурсан 
нь илт байсан ч итгэл найдварын гэрэл царайнд 
нь гийж байв. Түүний хэл ярианаас даруу төлөв 
байдал, зүрх сэтгэлийнх нь өөрчлөлт мэдэгдэж 
байлаа. Тэрээр үнэнч Христэд итгэгч, Их Эзэнээр 
ихэд адислагдсан нэгэн байсан юм. Гэсэн ч оюун 
ухаанд нь орж ирсэн ганцхан зохисгүй бодол өөр 
олон зохисгүй бодол орж ирэх үүдийг нээсэн аж. 
Тэдгээр бодлыг улам бүр зөвшөөрч өөгшүүлснээр 
тун удалгүй тэдгээр нь оюун ухаанд нь үндсээ 
суулгаж, зүрх сэтгэлд нь баттай ургах болжээ. 
Эцэст нь тэрхүү зохисгүй хүслийнхээ дагуу 
үйлдсэн нь амьдралынхаа хамгийн эрхэм үнэт 
зүйлсийнхээ эсрэг шийдвэр гаргахад хүргэсэн 
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байна. Хэрэв анхнаасаа л тэдгээр болчимгүй 
бодолд оюун ухаандаа орших орон зай гаргаж 
өгөөгүй байсан бол амьдралд нь азгүйтэл, гашуун 
зовлон авчирсан эгэл хүмүүний уруу таталтад 
өртөмтгий, эмзэг нэгэн болохгүй байх байснаа тэр 
надад хэлж билээ.

Аз болоход, Лукийн сайн мэдээн дэх хүмүүсийн 
сайн мэдэх төөрөлдсөн хүүгийн сургаалт зүйрлэлд 
гардгийн адил “тэр өөрийгөө дахин олж авч”, 
хар дарсан зүүднээсээ сэрж чадсан юм.17 Тэр 
Их Эзэнд итгэх итгэл найдвараа шинэчлэн, чин 
сэтгэлээсээ гэмшиж, эцэст нь Их Эзэний сүрэгт 
эргэж ирэх хүсэлтэй болжээ. Тэр өдөр бид хоёр 
хоёулаа Аврагчийн биднийг гэх гэтэлгэгч хайрыг 
мэдэрсэн. Богино хугацаанд уулзаж ярилцсаны 
эцэст бид хоёрын сэтгэл ихэд хөдөлсөн ба албаны 
өрөөнөөс минь гарахад царайд нь тодорсон баяр 
баясгаланг би өнөөдрийг хүртэл мартдаггүй.

Миний хайрт найзууд аа, бидний амьдралд гэнэт 
л орж ирдэг жижигхэн уруу таталтыг эсэргүүцэж 
чадах юм бол бид ноцтой гэм нүглээс зайлсхийхэд 
илүү сайн бэлтгэгдсэн байна. Ерөнхийлөгч 
Спэнсэр В.Кимбаллын хэлснээр “том нүглийн 
үүд хаалгыг нээж өгдөг жижиг гэм нүгэлд эхлээд 
авталгүйгээр том гэм нүгэл хийдэг хүн гэж ховор. 
… Цэвэр талбай гэнэт зэрлэг ургамалд [баригдах] 
нь [үгүй].”18

Аврагч Есүс Христ дэлхий дээрх тэнгэрлэг үйл 
хэргээ биелүүлэхээр бэлдэж байхдаа мөнхийн 
зорилгодоо хүрэхэд бидэнд хориг саад болох 
бүхний эсрэг үргэлж бат зогсохын үлгэр жишээг 
харуулсан. Аврагчийн анхаарлыг үйл хэргээс нь 
сарниулах гэж дайсныг хэд хэдэн удаа амжилтгүй 
дайрч давшилсны дараа Тэрээр чөтгөрт “Зайл, 
Сатан аа!” гэж хэлснээр “чөтгөр Түүнийг орхиход, 
гэнэт тэнгэр элч нар ирж, Түүнд үйлчил[сэн].”19

Ах, эгч нар минь, биднийг Аврагчаас хүч чадал 
авч, зоригжиж мөн заримдаа ариун журамгүй 
бодол оюун ухаанд маань эхлээд орж ирэнгүүт 
“Үгүй, зайл” гэж хэлэх үед юу болж болохыг 
та нар төсөөлөөд үз дээ? Энэ нь зүрх сэтгэлийн 
маань хүсэлд хэрхэн нөлөөлөх бол? Үүнээс 
үүдэлтэй үйлдлүүд маань хэрхэн биднийг 
Аврагчтай илүү ойртуулж, Ариун Сүнсний нөлөөг 
үргэлж бидний амьдралд хамт байлгах бол? 
Бид Есүс Христийн үлгэр жишээг дагаснаар гэр 
бүлийн асуудал, хэрүүл маргаан, сөрөг мэдрэмж, 

хандлага, шударга бус, ёс зүйгүй үйлдэл, муу 
муухай зуршлын боолчлолоос мөн Их Эзэний 
зарлигуудад харшлах бусад бүх зүйлд хүргэж 
болзошгүй олон эмгэнэлт явдал, нүгэлт зан 
авираас зайлсхийх болно гэдгийг би мэднэ.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон энэ жилийн 4-р 
сард өгсөн түүхэн бөгөөд сэтгэл хөдлөм захиасдаа 
“Түүнийг сонсож” буюу Христийг сонсож, 
зарлигуудыг нь дагахад бэлэн хүмүүс “уруу 
таталт, зовлон зүдгүүр, сул дорой байдалтайгаа 
тэмцэх нэмэлт хүч чадлаар адислагдах” бөгөөд 
өнөөгийн өдөрт нэмэгдэж буй үймээн самуунтай 
цаг үед ч гэсэн баяр баясгаланг мэдрэх бидний 
чадавх өсөн нэмэгдэнэ хэмээн амласан.20

Хайртай бошиглогчийн маань өгсөн амлалт бол 
Аврагчийн Өөрийн биеэр өгсөн амлалт мөн 
гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Би та бүхнийг 
амьдралд маань уйтгар гуниг авчирч болох бүх 
зүйлд “Үгүй, зайл” гэж хэлэх хүч чадал, зориг 
олж авахын тулд бодол бүрдээ “Түүнийг сонсож,” 
бүхий л зүрх сэтгэлээрээ Түүнийг дагахад урьж 
байна. Хэрэв бид ийн үйлдэх аваас Их Эзэн 
биднийг хүчирхэгжүүлж, тайтгаруулахаар Ариун 
Сүнснийхээ нэмэлт арга хэмжээг илгээж мөн бид 
Их Эзэний зүрх сэтгэлийн дагуух хүмүүс болно 
гэдгийг би амлаж байна.21

Есүс Христ амьд бөгөөд Түүгээр дамжуулан бид 
дайсныхаа хилэнцэт нөлөөг ялан дийлж, Түүнтэй 
хамт хайрт Тэнгэр дэх Эцэгийнхээ оршихуйд 
мөнхөд амьдрахад тавигддаг шаардлагад тэнцэнэ 
гэдгийг би гэрчилж байна. Эдгээр үнэнийг 
би та нарыг хайрлах хайраараа болон үүрд 
алдаршуулан, хүндэлж, магтан дуулдаг Аврагчаа 
гэх өөрийн бүхий л хайраар гэрчилж байна. Энэ 
бүгдийг би Есүс Христийн ариун нэрээр хэллээ, 
амен. 
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элчтэй танилцаж билээ. Энэ энгийн үйл ажиллагаа 
миний амьдралыг тэгтлээ өөрчилнө гэж би огт 
төсөөлөөгүй.

Тухайн үед эцэг эх, ах дүү нар маань Сүмийн 
талаар ихийг мэдэх сонирхолгүй байсан. Тэд 
номлогчдыг гэртээ авчрахыг ч хүсээгүй тул би 
сүмийн байранд номлогчийн хичээлээ заалгасан. 
Сүмийн байрны тэр жижигхэн өрөө миний “ариун 
төгөл” болсон юм.

 

[ALT: Залуу ахлагч Гонг дүүгийн хамт]

Эдгээр тэнгэр элч надад сайн мэдээг танилцуулаад 
сар болсны дараа би 16 настай байхдаа баптисм 
хүртэж билээ. Харамсалтай нь, надад тэрхүү 
нандин үйл явдлын зураг байхгүй, харин үйл 
ажиллагаанд оролцож байх үед авхуулсан дүү 
бид хоёрын зураг байдаг. Энэ зурган дээр хэн хэн 
байгааг тодруулах хэрэгтэй байх. Баруун талд 
байгаа өндөр нь би.

Амьдралын хэв маягаа өөрчлөөд удаагүй байгаа 
бас гэр бүлийнхэн нь ийм замыг сонгоогүй өсвөр 
насны хүүгийн хувьд Сүмд идэвхтэй үлдэхэд тийм 
ч амар байгаагүйг та нар төсөөлж байгаа байх.

Би шинэ амьдрал, шинэ соёл, шинэ найз нөхөдтэй 
дасан зохицохыг хичээж байхдаа эвгүй байдалд 
орж, ганцаардаж, хэд хэдэн удаа сэтгэл гонсойж 
билээ. Би Сүмийг үнэн гэдгийг мэдэж байсан ч 
үүний нэг хэсэг нь гэдгээ мэдэрч чадахгүй байв. 
Би шинэ шашиндаа өөрийгөө нийцүүлэхийг 

Их	Эзэн	танд	тулгарч	буй	бэрхшээлүүдийг	
ойлгож,	мэдэрдэг.	Тэр	таныг	мэддэг,	танд	
хайртай	бөгөөд	танд	туслах	тэнгэр	элч	нарыг	
илгээх	болно.

Ах, эгч нар аа, би 
тэнгэр элч нарт итгэдэг 
бөгөөд тэнгэр элч 
нартай холбоотой 
туршлагаа та бүхэнтэй 
хуваалцмаар байна. 
Ийн хуваалцсанаар бид 
өөрсдийн амьдрал дахь 
тэнгэр элч нарын ач 
холбогдлыг олж хардаг 
болох болтугай хэмээн 
би найдаж мөн залбирч 
байна.

Ахлагч Жэффри Р.Холланд нэгэн Ерөнхий чуулган 
дээр “Гэвч бид Бурханы мутарт зэмсэг болдог 
хүмүүсийн тухай ярихдаа тэнгэр элчүүд бүгдээрээ 
сүнсний дэлхийгээс болон тэнгэрээс ирдэггүйг 
санах ёстой. Тэдний зарим нь өдөр бүр бидэнтэй 
хамт алхан, ярьж хөөрч явдаг. Зарим нь бидэнтэй 
хөрш зэргэлдээ амьдардаг. … Хүмүүсийн нинжин 
сэтгэл, бие сэтгэл бүхнээ зориулсан зан чанараар 
илэрхийлэгдсэн Бурханы хайрыг харахад, тэнгэр 
хэзээ ч ийм ойрхон байгаагүй юм шиг санагддаг. 
Хүмүүс ийм сайхан, ийм цэвэр ариун байгаа үед л 
`тэнгэр элч шиг` гэсэн үг санаанд орж ирдэг” гэж 
хэлсэн (“Тэнгэрлэг элч нарын үйлчлэл,” Ерөнхий	
чуулган, 2008 оны 10-р сар, 35).

Би энэ дэлхийн тэнгэр элч нарын тухай ярихыг 
хүсэж байна. Өдөр тутмын амьдралд маань 
бидэнтэй хамт байдаг тэнгэр элч нар Бурхан 
биднийг хайрладаг гэдгийг төгс сануулж байдаг.

Миний ярих эхний хоёр тэнгэр элч бол намайг 
залуу эрэгтэй байхад надад сайн мэдээг заасан 
номлогч эгч нар болох Вилма Монила, Ивонет 
Ривитти хоёр юм. Би эмэгтэй дүүтэйгээ Сүмийн 
үйл ажиллагаанд уригдан очихдоо энэ хоёр тэнгэр 

Би тэнгэр элч нарт итгэдэг
ÀÕËÀÃ× КÀÐËÎÑ À.ÃÎÄÎÉ

ÄÀËÛÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªË



94

хичээн, тавгүй, тогтворгүй байдалтай байхдаа 
шинэ найзуудтай болж магадгүй гэж бодсондоо 
гурав хоногийн өсвөр үеийнхний чуулганд 
оролцохоор зориг шулуудаж билээ. Энэ үед би 
Моника Брандао гэгч өөр нэгэн аврагч тэнгэр 
элчтэй танилцсан юм.

 

[ALT: Годой эгч]

Тэр Бразилын өөр хэсгээс шилжиж ирээд удаагүй 
байв. Тэр миний анхаарлыг хурдан татаж, аз 
болоход надтай найзалсан. Тэр миний гаднахаас 
илүүтэй сэтгэл доторхыг минь харсан байх гэж би 
боддог.

Тэр надтай найзалж, намайг найзуудтайгаа 
танилцуулж, дараа нь би өсвөр үеийнхний олон 
үйл ажиллагаанд оролцож байхдаа тэдэнтэй 
найзууд болсон юм. Эдгээр үйл ажиллагаа намайг 
энэ шинэ амьдралдаа дасан зохицоход маш чухал 
үүрэг гүйцэтгэсэн.

 

[ALT: Ахлагч Годойн найзууд]

Эдгээр сайн найз минь томоохон үүрэг 
гүйцэтгэсэн ч сайн мэдээг гэр бүлийнхээ 
дэмжлэгээр гэртээ заалгадаггүй байсан болохоор 
хөрвөгдөх үйл явц маань эрсдэлтэй хэвээр 
байв. Сүм дэх сайн мэдээний харилцан үйлчлэл 

хөрвөлтийг маань гүнзгийрүүлэхэд илүү чухал 
үүрэг гүйцэтгэж байлаа. Дараа нь Их Эзэн өөр 
хоёр тэнгэр элчийг туслуулахаар илгээсэн юм.

Тэдний нэг нь өглөөний семинарын багш Лида 
Вэттори байв. Тэр өөрийн хайр, сүнслэг хичээлээр 
дамжуулан надад маш их хэрэгтэй байсан 
“Бурханы сайн үгийг” (Моронай 6:4) өдөр тутмын 
тунгаар өгч байсан. Энэ нь надад үргэлжлүүлэн 
урагшлах сүнслэг хүч чадлыг олж авахад тусалсан 
юм.

Надад туслахаар илгээгдсэн дараагийн тэнгэр элч 
бол Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Марко 
Антонио Фүско байв. Тэр бас миний гэрийн 
багшийн ахлах хамтрагчаар томилогдсон байсан. 
Миний туршлага дутмаг, гадаад төрх бусдаас өөр 
байсан ч тэр надад пристийн чуулгын ангид болон 
гэрийн багшаар айлчлах үеэр заах даалгавар өгдөг 
байв. Тэр надад зөвхөн сайн мэдээний ажиглагч 
байх биш, үйлдэх, суралцах боломжийг олгосон. 
Тэр надад өөрөөс минь илүү итгэж байсан.

Дээр дурдсан бүх тэнгэр элч болон өсвөр насны 
минь эгзэгтэй үед учирсан олон хүний ачаар 
би үнэний сүнслэг гэрчлэлийг олж авах явцдаа 
гэрээний зам дээр үлдэх хангалттай хүч чадлыг 
олж авсан билээ.

Залуухан тэнгэр элч Моника охиныг би саяхан 
дурдсан. Бид хоёр номлолд үйлчлээд ирснийхээ 
дараа гэрлэж, тэр миний эхнэр болсон юм.

Сайн найз нөхөд, Сүмийн дуудлага, Бурханы 
сайн үгээр тэжээгдэх зэргийг энэ үйл явцын 
санамсаргүй хэсэг гэж би бодохгүй байна. 
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли “Сүмд нэгдэхэд 
шилжилтийн үйл явц амаргүй байдаг. Энэ нь 
хуучны олон зуршлаасаа салж, хуучин найз 
нөхдөө орхихыг хэлнэ. Энэ нь нандигнадаг итгэл 
үнэмшлээ хойш тавьж магадгүй гэсэн үг юм. Энэ 
нь зуршлаа өөрчлөх, дур хүслээ дарахыг шаардаж 
болно. Ихэнх тохиолдолд энэ нь ганцаардлаас 
болон тодорхойгүй байдлаас айна гэсэн үг. 
Хөрвөгчийн амьдралын энэ хүнд цаг үед хайр 
халамж, хүчирхэгжүүлэх үйл явц байх ёстой” 
(“There Must Be Messengers,” Ensign,	Oct. 1987) 
хэмээн ухаалгаар хэлсэн юм.

Цааш нь тэрээр “Хүн бүрд найзтай байх, дуудлага 
авах, “Бурханы үгээр тэжээгдэх” гэсэн гурван зүйл 
хэрэгтэй” гэж нэмж хэлсэн (“Converts and Young 
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Men,” Ensign,	May 1997, 47) .

Би яагаад эдгээр туршлагыг та бүхэнтэй 
хуваалцаад байна вэ?

Нэгдүгээрт, би яг одоо үүнтэй адил үйл явцыг 
туулж буй хүмүүст энэ захиасыг хүргэхийг зорьж 
байна. Магадгүй та шинэ хөрвөгч эсвэл хэсэг 
хугацаанд бэдэрч яваад Сүмдээ эргэн ирж буй 
эсвэл зүгээр л үүнд нийцэхийн тулд хичээж яваа 
нэгэн байж болох юм. Та энэ том гэр бүлийн 
нэг хэсэг байх гэж хичээж зүтгэхдээ бүү бууж 
өгөөрэй. Энэ бол Есүс Христийн үнэн Сүм!

Таны аз жаргал, авралын тухайд хэлэхэд хичээл 
зүтгэл гаргасаар бай. Амьдралын хэв маяг, 
уламжлалаа өөрчлөхөд зайлшгүй хүчин чармайлт 
гаргах шаардлагатай. Их Эзэн танд тулгарч буй 
бэрхшээлүүдийг ойлгож, мэдэрдэг. Тэр таныг 
мэддэг, танд хайртай бөгөөд танд туслах тэнгэр 
элч нарыг илгээх болно.

Аврагч Өөрийн үгээр “Би та нарын нүүрний өмнө 
явах болно. Би та нарын баруун гар талд мөн та 
нарын зүүнтээ байх болно, … миний Сүнс та 
нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элч нар та 
нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд 
байх болно” (Сургаал ба Гэрээ 84:88) хэмээн 
хэлсэн.

Эдгээр туршлагаа хуваалцаж буй хоёр дахь 
зорилго бол Сүмийн бүх гишүүнд буюу бид 
бүгдэд нэгэн захиасыг хүргэх явдал юм. 
Шинэ хөрвөгчид, эргэн ирж буй найз нөхөд, 
амьдралын өөр хэв маягтай хүмүүсийн хувьд 
Сүмд хурдан дасан зохицох амаргүй байдгийг 
бид санавал зохино. Их Эзэн тэдэнд тулгарч буй 
бэрхшээлүүдийг мэдэж байгаа бөгөөд туслахад 
бэлэн буй тэнгэр элч нарыг хайж байна. Их Эзэн 
бусдын амьдралд тэнгэр элч болох хүсэлтэй сайн 
дурынхныг үргэлж хайсаар байдаг.

Ах, эгч нар аа, та нар Их Эзэний мутарт зэмсэг 
болохыг хүсэж байна уу? Та эдгээр тэнгэр элчийн 
нэг нь болмоор байна уу? Бурханы санаа зовж 
буй хэн нэгэнд туслахаар хөшигний наад талаас 
Түүний илгээсэн төлөөлөгч болмоор байна уу? 
Түүнд та нар хэрэгтэй. Та нар тэдэнд хэрэгтэй.

Мэдээж, бид үргэлж номлогчдодоо найдаж болно. 

Тэд тэнгэр элчийн энэ ажилд хамгийн түрүүнд 
бүртгүүлэх хамгийн эхний хүмүүс байсаар байх 
болно. Гэхдээ тэд дангаараа хангалттай биш.

Хэрэв та эргэн тойрноо анхааралтай ажиглавал 
тэнгэр элчийн тусламж хэрэгтэй байгаа олон 
хүнийг олох болно. Энэ хүмүүс цагаан цамц, 
даашинз эсвэл ням гаргийн хувцас өмсөөгүй байж 
болно. Тэд ариун ёслолын танхимын эсвэл ангийн 
өрөөний арын эгнээнд ганцаараа сууж, заримдаа 
бусдад харагдахгүй байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлж 
байж болох юм. Магадгүй тэдний үсний засалт 
жаахан этгээд эсвэл үгсийн сан нь өөр байж болох 
ч тэд ирсэн мөн хичээж байгаа.

“Би буцаж очих хэрэгтэй юү? Би хичээсээр л 
байх уу?” гэж зарим нь гайхаж байж болох юм. 
Зарим нь хэзээ нэгэн өдөр өөрсдийг нь хүлээн авч, 
хайрлах болов уу гэж эргэлзэж байж магадгүй. 
Тэнгэр элчүүд яг одоо хэрэгтэй байна. Тэднийг 
тэврэн авахын тулд өөрсдийн тав тухыг золиослох 
тэнгэр элчүүд хэрэгтэй байна. “Ийм сайн, ийм 
цэвэр ариун хүмүүсийг дүрслэхэд тэнгэр элч шиг 
гэсэн үг л санаанд орж ирдэг билээ” (Жэффри 
Р.Холланд, “Тэнгэр	элч	нарын	үйлчлэл”).

Ах, эгч нар аа, би тэнгэр элч нарт итгэдэг. Бид 
бүгдээрээ өнөөдөр энд байгаа бөгөөд тэнгэр элч 
нарын агуу том арми болох бид бүгд хайраар 
дүүрэн Бүтээгчийн мутарт болон бусдад 
тохинуулахаар энд байгаа билээ. Хэрэв бид 
үйлчлэхэд бэлэн байвал Их Эзэн тохинуулах 
тэнгэр элч байх боломжийг бидэнд олгоно гэдгийг 
би амлаж байна. Тэрээр хэнд тэнгэр элчийн 
тусламж хэрэгтэй байгааг мэддэг бөгөөд тэднийг 
бидний зам дээр тавих болно. Их Эзэн тэнгэр 
элчийн тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг өдөр бүр 
бидний зам дээр тавих болно.

Амьдралын минь туршид миний замд Их 
Эзэний тавьсан тэр олон тэнгэр элчийн төлөө би 
талархаж байна. Тэд бүгд надад хэрэгтэй байсан. 
Өөрчлөгдөж, илүү сайн байх боломжийг бидэнд 
олгодог Түүний сайн мэдээнд би бас талархаж 
байна.

Энэ бол хайрын сайн мэдээ, тохинууллын сайн 
мэдээ юм. Энэ бүхнийг би Есүс Христийн нэрээр 
гэрчиллээ, амен. 
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зовлонг Өөр дээрээ үүрч, биднийг наманчлах 
үед уучлал мөн амьдралын шуурган дунд амар 
амгаланг авчирдаг билээ. Бид Түүнд хайртай. Бид 
Түүнийг шүтдэг. Бид Түүнийг дагадаг. Тэр бол 
бидний сэтгэл зүрхний зангуу юм.

Сонирхолтой нь, энэхүү сүнслэг итгэл үнэмшил 
бидний дотор улам бүр өсөж байгаа ч Есүс 
Христийн талаар маш бага зүйл мэддэг хүмүүс 
энэ дэлхийд олон байдаг бөгөөд Түүний нэрийг 
олон зууны турш тунхаглаж байсан дэлхийн 
зарим хэсэгт Есүс Христэд итгэх итгэл буурч 
байна. Европын үнэнч гэгээнтнүүд олон арван 
жилийн турш өөрсдийн улс оронд итгэл үнэмшил 
буурч байгааг харсаар байна.3 Харамсалтай 
нь, энд АНУ-д ч бас итгэх нь багассаар байна. 
Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд АНУ-д 30 
сая хүн Есүс Христийн бурханлаг байдалд итгэхээ 
больсон нь саяхны судалгаагаар тогтоогджээ.4 
Дэлхий даяарх өөр нэг судалгаагаар, дараагийн 
хэдэн арван жилд Христийн шашныг хүлээн 
авах хүмүүсээс хоёр дахин илүү хүн Христийн 
шашнаас гарах болно хэмээн таамаглаж байна.5

Мэдээж, бид хүн бүрийн сонгох эрхийг 
хүндэтгэдэг ч Тэнгэрлэг Эцэг маань “Энэ бол 
Миний хайрт Хүү. Түүнийг сонсогтун”6 гэж 
тунхагласан. Өвдөг бүхэн сөхөрч, хэлтэй бүхэн 
Тэр бол Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх өдөр 
ирнэ гэдгийг би гэрчилж байна.

Бид өөрчлөгдөж буй ертөнцөд хэрхэн хандах 
ёстой вэ? Зарим нь итгэлээ үл тоомсорлож байхад 
зарим нь үнэнийг эрэлхийлж байна. Бид өөрсдийн 
дээр Есүс Христийн нэрийг авсан. Бид өөр яах 
хэрэгтэй вэ?

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍÛ ÁÝËÒÃÝË

Их Эзэн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоныг 
Сүмийн ерөнхийлөгчөөр дуудагдахаас нь хэдэн 
сарын өмнө хэрхэн зааж сургасныг санавал 
бидний хариултын нэг хэсэг гарч магадгүй. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон дуудлагаа хүлээн авахаас 

Дэлхий	ертөнц	Есүс	Христийн	талаар	бага	
ярих	тусам	бүгдээрээ	Түүний	талаар	илүү	их	
ярьцгаая.

Хайрт найзууд болон 
итгэл нэгтнүүд ээ, би 
та нартаа хайртай. 
Дэлхийг хамарсан цар 
тахал бидний амьдралд 
саад авчирч, гэр бүлийн 
хайртай хүмүүс, найз 
нөхдийг маань биднээс 
аван одсон энэ сүүлийн 
хэдэн сарын хугацаан 
дахь та бүхний итгэл, 
зоригийг би гайхан 
биширсээр ирлээ.

Тодорхой бус байдал үүссэн энэ цаг хугацаанд 
би Есүс бол Христ гэдгийг баттай, тодорхой 
мэддэгтээ ер бусын талархаж буйгаа мэдэрсэн. 
Танд ийм мэдрэмж төрж байсан уу? Бидний 
хүн нэг бүрд санаа зовоосон зүйлс байдаг ч 
“Би бол зам, үнэн, амь мөн” хэмээн даруухнаар 
тунхагласан Тэрээр үргэлж бидний өмнө зогсож 
байдаг.1 Хэдийгээр бид өөрсдийгөө бусдаас 
тусгаарлах шаардлагатай цаг үеийг туулж 
байгаа ч биднийг “Над руу ир”- хэмээн хайраар 
дуудах Түүнээс сүнслэг байдлаараа өөрсдийгөө 
тусгаарлах шаардлага хэзээ ч гарахгүй.

Цэлмэг шөнийн тэнгэрт чиглүүлэгч од шиг Есүс 
Христ бидний замыг гэрэлтүүлдэг юм. Тэр дэлхий 
дээр энгийн малын хашаанд ирсэн. Тэр төгс 
амьдралаар амьдарсан. Тэр өвдсөнийг эдгээж, 
үхсэнийг амилуулсан. Тэр бол мартагдсан нэгэнд 
найз байсан. Тэр бидэнд сайн үйлийг хийж, 
дуулгавартай байж, нэг нэгнээ хайрлахыг заасан. 
Тэрээр загалмай дээр цовдлогдож, гурван өдрийн 
дараа сүр жавхлантайгаар амилан, бидэнд болон 
бидний хайртай хүмүүст булшинд орсны дараа 
амьдрах боломжийг өгсөн юм. Тэрээр өөрийн 
зүйрлэшгүй нигүүлсэл, ач ивээлээр бидний нүгэл, 

Бид Христийн тухай ярьдаг

ÀÕËÀÃ× ÍÈÉË Ë.ÀÍÄÝÐÑÝÍ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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нэг жилийн өмнө үг хэлж байхдаа сэдэвчилсэн 
гарын авлагад орсон Есүс Христийн нэрийн 
2200 тайлбарыг илүү гүнзгий судлахыг бидэнд 
уриалсан юм.8

 

[ALT: Ерөнхийлөгч Нэлсон судар судалж байгаа нь]

Гурван сарын дараа 4-р сарын Ерөнхий чуулган 
дээр тэрээр хэдэн арван жилийн турш үнэнч 
шавь нь байсан ч Есүс Христийн тухай ийн гүн 
гүнзгий судлах нь өөрт нь хэрхэн нөлөөлсөн 
талаар ярьсан. Вэнди Нэлсон эгч түүнээс энэ 
нь ямар нөлөө үзүүлснийг асуухад, “Би өөр хүн 
болсон” гэж хариулжээ. Тэр өөр хүн байсан уу? 
92 насандаа өөр хүн болсон гэж үү? Ерөнхийлөгч 
Нэлсон үүнийг ингэж тайлбарласан:

“Бид Аврагчийг болон Түүний цагаатгагч 
золиосыг судлахад цаг гаргаснаар [Түүнд] 
ойртдог.•…

… Бидний анхаарал Аврагчид болон Түүний сайн 
мэдээнд бат бэхлэгдсэн [байх] ёстой.”9

Аврагч “Санаа бодол болгондоо над уруу 
харагтун”10 хэмээн хэлсэн.

Ажил төрөл, санаа зовоодог зүйлс болон сайн 
үйлс бүхий ертөнцөд бид итгэл найдвар, аврал 
маань болсон Аврагч дээр зүрх сэтгэл, оюун 
ухаан, бодол санаагаа төвлөрүүлдэг.

Хэрэв Аврагчийн тухай шинэлэг байдлаар судлах 
нь ерөнхийлөгч Нэлсонд бэлтгэхэд нь тусалсан 
бол бидэнд ч бас бэлтгэхэд маань тусалж чадахгүй 
гэж үү?

 

[ALT: Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон]

Ерөнхийлөгч Нэлсон Сүмийн нэрийг онцлон 
авч үзэхдээ “Хэрэв хувь хүн болон хүмүүс 
бид өөрсдийг маань цэвэршүүлэх, эдгээх, 
хүчирхэгжүүлэх, өсгөн нэмэгдүүлэх, цаашлаад 
өргөмжлөх Есүс Христийн Цагаатгалын хүчинд 
нэвтрэн орох ёстой бол Түүнийг тэр хүчний эх 
сурвалж гэдгийг маш тодорхой хүлээн зөвшөөрөх 
ёстой”11 хэмээн заасан билээ. Жижиг зүйл мэт 
санагдаж болох ч Сүмийн зөв нэрийг тууштай 
хэрэглэх нь огтхон ч жижиг зүйл биш бөгөөд 
дэлхийн ирээдүйд нөлөөлөх болно гэдгийг тэр 
бидэнд заасан.

ÁÝËÒÃÝËÝÝ ÁÀЗÀÀÑÍÀÀÐ ÈÐÝÕ ÀÌËÀËÒ

Ерөнхийлөгч Нэлсоны адил та нар өөрсдийгөө 
бэлдэх явцдаа ч бас өөр болох болно. Аврагчийн 
талаар илүү их бодож, Түүний тухай илүү 
олон удаа, эргэлзэж тээнэгэлзэлгүй ярихыг би 
амлаж байна. Түүнийг илүү гүн гүнзгий таньж 
мэдэн, хайрлах тусам та нар хүүхдүүдийнхээ 
талаар эсвэл хайртай найзынхаа талаар ярихад 
тохиолддогтой адил үгс хялбархан урсан орж ирэх 
болно. Та нарыг сонсож буй хүмүүс мэтгэлцэх 
эсвэл таныг няцаах нь багасаж, та нараас илүү их 
суралцаж байх болно.

Та бид Есүс Христийн тухай ярьж байгаа ч 
үүнийгээ илүү сайжруулж чадна. Хэрэв дэлхий 
ертөнц Түүний тухай ярих нь багасах юм бол хэн 
Түүний тухай илүү их ярих вэ? Бид өөрсдөө шүү 
дээ! Бусад үнэнч Христэд итгэгчдийн хамт!



98

ÃÝÐÒÝÝ ÕÐÈÑÒÈÉÍ ÒÓÕÀÉ ЯÐÈÕ ÍЬ

Аврагчийн зураг бидний гэр оронд байгаа бил 
үү? Бид Есүсийн сургаалт үлгэрийн талаар 
хүүхдүүдтэйгээ байнга ярьдаг уу? “Есүсийн тухай 
түүх хүүхдүүдийн маань зүрхэн дэх итгэлийн 
цогийг ноцоох сэвэлзэх салхи нь байж чадна.”12 
Хүүхдүүд тань танаас асуухад, Аврагчийн заасан 
зүйлийг заах талаар ухамсарлаж бодоорой. 
Жишээлбэл, хэрвээ хүүхэд чинь “Аав аа, бид 
яагаад залбирдаг юм бэ?” гэж асуувал та “Наадах 
чинь тун чухал асуулт байна. Есүсийн залбирсныг 
санаж байна уу? Тэр яагаад залбирсан мөн хэрхэн 
залбирсан тухай ярилцъя” хэмээн хариулж болно.

“Бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд 
ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын 
тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд 
баясдаг…”13

Ñ¯ÌÈÉÍ ÓÄÈÐÄËÀÃÛÍ ЗÀÐ×ÌÓÓÄ

Мөн энэ судар нь “бид Христийн тухай 
номлодог”14 гэдгийг нэмсэн байдаг. Шүтэн 
бишрэх үйл ажиллагаандаа Аврагч Есүс Христ 
болон Түүний цагаатгагч золиосын бэлэгт 
анхаарлаа хандуулцгаая. Энэ нь бид өөрсдийн 
амьдралын туршлагаас хуваалцах эсвэл 
бусдын санаа бодлыг хуваалцах боломжгүй 
гэсэн үг биш юм. Ярилцах сэдэв маань гэр 
бүл, үйлчлэлийн тухай эсвэл ариун сүм юм уу 
саяхны номлолын үйлчлэлийн тухай байж болох 
ч бидний шүтлэг бишрэлийн бүх зүйл Их Эзэн 
Есүс Христ рүү хандах ёстой.

Гучин жилийн өмнө ерөнхийлөгч Даллин 
Х.Өүксийн хүлээн авсан нэгэн захидалд “[ариун 
ёслолын] цуглаанд оролцож, Аврагчийн талаар 
нэг ч үг хэлээгүй арван долоон гэрчлэлийг 
сонссон” хэмээн нэг хүн бичсэн тухай тэр 
ярьсан. Ерөнхийлөгч Өүкс дараа нь “Магадгүй 
энэ тодорхойлолт хэтрүүлэгтэй байж магадгүй 
ч бид бүгдэд тод сануулга өгдөг учраас би 
үүнийг эш татсан”16 хэмээн хэлжээ. Дараа 
нь тэр биднийг үг хэлэх болон хичээл дээр 
ярилцаж байхдаа Есүс Христийн талаар илүү их 
ярихыг бидэнд уриалсан. Бид Сүмийн цуглаан 
дээрээ Христэд илүү их анхаарал хандуулж 
байгааг би ажигласан. Эдгээр сайн ажил хэргийг 
ухамсартай үргэлжлүүлцгээе.

ÁÓÑÀÄÒÀÉ ÕÐÈÑÒÈÉÍ ÒÓÕÀÉ ЯÐÈÕ ÍЬ

Эргэн тойрны хүмүүстэйгээ илүү нээлттэй, 
Христийн талаар ярих илүү хүсэлтэй байцгаая. 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Есүс Христийн 
жинхэнэ шавь нар босож зогсоод, бодлоо хэлэн, 
дэлхийн хүмүүсээс өөр байхад бэлэн байдаг”17 гэж 
хэлсэн.

Заримдаа бид хэн нэгэнтэй ярилцсаныхаа үр дүнд 
тэднийг сүмд ирэх юм уу номлогчидтой уулзах 
хэрэгтэй гэж боддог. Их Эзэн тэднийг хүслийнх 
нь дагуу удирдан чиглүүлдэг. Харин бид Түүний 
дуу хоолой болох хариуцлагынхаа талаар илүү 
их боддог, итгэл үнэмшлийнхээ талаар нээлттэй 
бөгөөд тунгаан боддог байцгаая. Хэн нэгнийг 
бидний амралтын өдрийн талаар асуухад өөдөөс 
нь Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдийн дуулах 
“Би Есүс шиг байхыг хичээнэ’18 дууг сонсоход 
сайхан байсан гэж баяртайгаар хэлэхэд бэлэн 
байх хэрэгтэй хэмээн ахлагч Дийтр Ф.Угдорф 
заажээ. Христэд итгэх итгэлээ сайхан сэтгэлээр 
гэрчилцгээе. Хэрэв хэн нэгэн хувийн амьдралдаа 
тулгарсан асуудлыг хуваалцах юм бол бид “Жон, 
Мариа, чи намайг Есүс Христэд итгэдэг гэдгийг 
мэдэж байгаа биз дээ. Чамд тус болох, Түүний 
хэлсэн нэг зүйлийн талаар бодож байлаа” гэж 
хэлж болно.

Христэд итгэх итгэлийнхээ тухай ярихдаа 
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээр илүү 
нээлттэй байгаарай. Ихэнх нь таны итгэлийг 
хүндэтгэх болно, гэхдээ таныг Аврагчийн 
тухай ярихад хэн нэгэн эсэргүүцэж байгаа бол 
“Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжлоход 
… та нар ерөөлтэй еэ! Тэнгэр дэх шагнал чинь 
агуу”19 хэмээх Түүний амлалтаас урам зориг 
аваарай. Бид өөрсдийн дагагчдад “таалагдах” 
буюу “Like” авахаасаа илүү Христийн дагалдагч 
байхад илүү их санаа тавьдаг. Петр “Харин та 
нарын доторх найдварын талаар хариу өгөхөд 
ямагт бэлэн бай”20 гэж зөвлөсөн. Христийн 
тухай ярьцгаая.

Мормоны Ном Есүс Христийг хүчирхэгээр 
гэрчилдэг. Бараг хуудас бүр нь Аврагчийг 
болон Түүний бурханлаг номлолыг гэрчилдэг.21 
Түүний Цагаатгал, ач ивээлийн талаарх ойлголт 
хуудаснуудад нь дүүрэн бий. Мормоны Ном 
Шинэ Гэрээний хамтрагчийн хувьд Аврагч яагаад 
биднийг аврахаар ирснийг болон бид Түүн рүү 
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хэрхэн гүн хүрч чадахаа илүү сайн ойлгоход 
тусалдаг.

Зарим нэг Христийн итгэл нэгтнүүдэд маань 
бидний итгэл үнэмшил болон зорилгод эргэлзэх 
үе байдаг. Бүгдээрээ Есүс Христэд итгэх 
итгэлдээ болон Шинэ Гэрээний судруудыг 
хайрлах хайраараа тэдэнтэй хамт чин сэтгэлээсээ 
баярлацгаая. Ирэх өдрүүдэд Есүс Христэд итгэдэг 
хүмүүст бие биенээ гэх нөхөрлөл, дэмжлэг 
хэрэгтэй байх болно.22

 

[ALT: Дэлхийн гэрэл]

Дэлхий ертөнц Есүс Христийн талаар бага ярих 
тусам бүгдээрээ Түүний талаар илүү их ярьцгаая. 
Түүний шавь нарын хувьд бидний жинхэнэ өнгө 
төрх илчлэгдэх тэр үед эргэн тойронд маань 
байгаа хүмүүсийн ихэнх нь биднийг сонсоход 
бэлэн байх болно. Түүнээс хүлээн авсан гэрлээ 
биднийг бусадтай хуваалцах үед Түүний гэрэл 
болон ер бусын аврах хүч зүрх сэтгэлээ нээх 
хүсэлтэй хүмүүс дээр тусах болно. Есүс “Би …
дэлхийд гэрэл [болон] ирлээ”23 гэж хэлсэн.

ÕÐÈÑÒÈÉÍ ÒÓÕÀÉ ЯÐÈÕ Õ¯ÑËÝÝ ÍÝÌÝÃÄ¯¯ËÝÕ ÍЬ

Христийн тухай ярих хүслийг маань Түүний 
дахин ирэхийг төсөөлөх төсөөлөл хамгийн их 
бадраадаг. Түүний хэзээ ирэхийг бид мэдэхгүй 
ч Түүний дахин ирэлтийн үйл явдлууд үнэхээр 
гайхалтай байх болно! Тэрээр бүх ариун тэнгэр 
элчийнхээ хамт сүр хүч хийгээд агуу алдар 
суугаар тэнгэрийн үүлэн дотор ирэх болно. 
Зөвхөн цөөн хэдэн тэнгэр элч ч биш харин бүх 
ариун тэнгэр элчтэйгээ ирнэ. Энд Валентины 
картан дээрээ хардаг Рафаэлийн зурсан улаан 
хацартай херубимын тухай яриагүй байна. Тэд бол 
олон зуун дамнан арслангуудын амыг тагласан,24 

шоронгийн хаалгуудыг нээсэн,25 Түүний удаан 
хүлээсэн төрөлтийг тунхагласан,26 Түүнийг 
Гетсеманид тайвшруулсан,27 Түүнийг тэнгэр лүү 
дээш явах үед Түүний шавь нарт амлалт өгсөн28 
мөн сайн мэдээний гайхамшигт сэргээлтийг 
нээсэн29 тэнгэр элч нар юм.

 

[ALT: Хоёр дахь ирэлт]

Хөшигний энэ эсвэл нөгөө талаас нэгэн цагт 
Түүнтэй уулзахаар өргөгдөх болно хэмээн та 
төсөөлж чадах уу?30 Энэ бол зөвт хүмүүст өгөх 
Түүний амлалт юм. Энэхүү гайхамшигтай үйл 
явдал бидний бодгалийг мөнхөд өөрчлөх болно.

Аврагчийг хайрлаж, Түүний бурханлаг чанарыг 
тунхаглах бидний хүсэл эрмэлзлийг өдөөсөн 
бидний хайрт бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсонд бид ямар их талархаж байна вэ. Би бол 
түүний дээр Их Эзэний мутар байгааг мөн түүний 
хөтлөн удирддаг илчлэлтийн бэлгийг гэрчилдэг 
гэрч юм. Ерөнхийлөгч Нэлсон, бид таны өгөх 
зөвлөгөөг тэсэн ядан хүлээж байна.

Дэлхийн дахинд буй хайрт найзууд аа, “Намайг 
хүмүүсийн өмнө хүлээн зөвшөөрсөн хүн бүрийг 
Би Эцэгийнхээ өмнө … хүлээн зөвшөөрнө”31 
хэмээх Түүний гайхамшигтай амлалтыг хүлээн, 
Христийн талаар ярьцгаая. Тэр бол Бурханы Хүү 
гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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нөлөөллөө болгох эсэхээ сонгож болно.

Одоо бүгдээрээ Абрахамын ач хүү болох Иаковын 
амьдралыг өөрчилсөн чухал цаг үеийг эргэн 
санацгаая. Иаковын Пениел	(энэ нь “Бурханы 
царай” гэсэн утгатай)6 гэж нэрлэсэн газарт Иаков 
ноцтой сорилттой тулгарчээ. Түүний сонгох эрх 
соригдсон юм. Ийн соригдсоноор Иаков өөрт 
нь юу хамгийн чухал болохыг баталжээ. Тэр 
амьдралдаа Бурханыг ялуулахад бэлэн байгаагаа 
харуулсан. Хариуд нь Бурхан Иаковын нэрийг 
“Бурханыг ялуулах болтугай” гэсэн утгатай 
Израил7 болгон өөрчилсөн билээ. Бурхан дараа нь 
Абрахамын дээр буулгасан бүх	адислалаа Израилд 
бас амлав.8

Харамсалтай нь, Израилын үр удмынхан 
Бурхантай байгуулсан гэрээнүүдээ зөрчжээ. 
Тэд бошиглогчдыг чулуугаар хөнөөж, Бурханыг 
амьдралдаа ялуулахад бэлэн бус	байв. Улмаар 
Бурхан тэднийг дэлхийн дөрвөн зүгт тараасан 
юм.9 Хожим нь Тэрээр тэднийг нигүүлсэж, 
Исаиагийн хэлснээр “Би чамайг эгшин зуур 
орхисон боловч Агуу өршөөл энэрлээр чамайг 
цуглуулна”10 хэмээн амласан.

Израил	гэдгийг еврей тодорхойлолтын хүрээнд 
авч үзвэл, Израилын цугларалт гэдэг нь илүү 
олон утгыг илэрхийлдэг. Бурханыг амьдралдаа 
ялуулахад бэлэн хүмүүсийг Их Эзэн цуглуулж 
байна. Бурханыг амьдралынхаа хамгийн хүчтэй 
нөлөөлөл байлгахыг сонгосон хүмүүсийг Их Эзэн 
цуглуулж байна.

Олон зууны туршид бошиглогчид энэ 
цугларалтын тухай зөгнөн хэлсэн байдаг11 ба 
яг одоо ид өрнөж байна! Их Эзэний Хоёр дахь 
ирэлтийн өмнөх нэн чухал оршил үйл явдлын 
хувьд энэ нь дэлхий дээрх хамгийн чухал ажил 
билээ!

Энэхүү мянган жилийн өмнөх цугларалт олон 
сая хүний итгэл болоод сүнслэг эр зоригийг 
өргөжүүлэн тэлэх хувь хүний баатарлаг үйлийн 

Та	амьдралдаа	Бурханыг	ялуулахад	бэлэн	үү?	
Та	Бурханыг	амьдралынхаа	хамгийн	хүчтэй	
нөлөөллөө	болгоход	бэлэн	үү?

Хайрт ах, эгч 
нар аа, энэхүү 
чуулганы гайхалтай 
мэдэгдлүүдэд болон 
та бүхэнд хандан ярих 
боломжтой байгаадаа 
би хэчнээн талархаж 
байна вэ.

36 гаруй жил 
төлөөлөгч байх 
хугацаанд маань 
Израилыг цуглуулах 
тухай сургаал миний 

анхаарлыг ихэд татсан.1 Энэ тухай бүх	зүйл, 
тухайлбал, тохинуулал, Абрахам, Исаак, Иаков 
гурвын нэр, тэдний амьдрал ба эхнэрүүд2, 
Бурханы тэдэнтэй байгуулсан, удам угсаагаар нь 
дамжиж ирсэн гэрээ,3 арван хоёр омгийг тараах 
болсон нь мөн өнөө үед тэднийг цуглуулахын тулд 
өгөгдсөн олон бошиглол миний сонирхлыг татсан.

Би цугларалтын талаар судалж, залбиран, 
холбогдох судар болгон дээр найрлаж, Их Эзэнээс 
ойлголтыг минь нэмэгдүүлж өгөхийг гуйж байв.

Тэгээд саяхан шинэ мэдлэг олж авсандаа би ямар 
их баярласныг төсөөл дөө. Хоёр еврей эрдэмтний 
тусламжтайгаар би Израил	хэмээх үгийн еврей 
хэлний нэг утга нь “Бурхан ялах болтугай”4 гэсэн 
утгатай болохыг мэдэж авсан. Тиймээс Израил	
гэх энэ нэр амьдралдаа Бурханыг ялуулахад бэлэн	
хүнийг хэлдэг гэсэн үг юм. Энэ ойлголт бодгалийг 
минь үнэхээр хөглөсөн!

Бэлэн	гэдэг үг Израил	гэдэг үгийн орчуулгад нэн 
чухал.5 Бид бүгдэд сонгох эрх бий. Бид Израилынх 
байх эсэхээ сонгох боломжтой. Бид Бурханыг 
амьдралдаа ялуулах эсэхээ сонгож болно. Бид 
бас Бурханыг амьдралынхаа хамгийн хүчтэй 

Бурхан ялах болтугай

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ
ÅÑ¯Ñ ÕÐÈÑÒÈÉÍ ÕÎÆÌÛÍ ¯ÅÈÉÍ ÃÝÃÝÝÍÒÍ¯¯ÄÈÉÍ Ñ¯Ì
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дууль юм. Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдийн буюу 
“хожмын үеийн гэрээт Израилын”12 хувьд бид Их 
Эзэний энэ чухал ажилд туслах үүрэг хүлээсэн.13

Бид хөшигний хоёр талд Израилыг цуглуулах 
ажлын талаар ярихдаа мэдээж номлол, ариун 
сүм, гэр бүлийн түүхийн ажлын тухай ярьдаг. 
Бид мөн хамт амьдардаг, ажилладаг, үйлчилдэг 
хүмүүсийнхээ зүрх сэтгэлд итгэл, гэрчлэлийг нь 
бататгах тухай ярьдаг. Бид ямар ч үед хөшигний 
аль аль талд байгаа хэнд ч болов Бурхантай 
гэрээ байгуулж, түүнийгээ сахихад нь туслахдаа 
Израилыг цуглуулахад тусалж байдаг.

Саяхан манай нэг ач хүүгийн эхнэр сүнслэг 
байдлын хувьд бэрхшээлтэй тулгарсан юм. 
Би түүнийг “Жилл” гэж нэрлэе. Мацаг барьж, 
залбирч, санваарын адислал авсан ч Жиллийн 
аавын амьдрах хугацаа дуусаж байлаа. Тэр 
аавыгаа болон гэрчлэлээ хоёуланг алдана гэхээс 
айж байсан юм.

Нэгэн үдэш миний эхнэр Вэнди Нэлсон эгч 
надад Жиллийн нөхцөл байдлын тухай хэлэв. 
Маргааш өглөө нь намайг сүнслэг байдлын хувьд 
бэрхшээлтэй байгаа Жиллд туслах ганцхан үгийг 
түүнтэй хуваалцах нь зүйтэй гэсэн бодол Вэндид 
төржээ. Тэр нь миопи гэсэн үг байв.

Намайг анх энэ үгийг хэлэхэд маш их цочирдсон 
гэж Жилл дараа нь Вэндид хэлж билээ. Тэр “Өвөө 
маань миний аавын талаар гайхамшигт амлалт 
өгнө гэж би найдаж байсан. Яагаад түүнд миопи 
гэсэн ганц үгийг хэл гэсэн мэдрэмж төрсөн юм 
бол гэж би их бодсон” гэдгээ хэлсэн юм.

Жиллийн аавыг нас барсны дараа миопи гэсэн үг 
түүний санаанаас гарахгүй байжээ. Тэр үүнийг 
илүү сайн ойлгохыг хүсэж, зүрх сэтгэлээ нээн, 
миопи гэдэг нь ойрын бодолтой, алсын хараагүй 
гэсэн үг байсныг мэдэж авав. Энэ нь түүний бодол 
санааг өөрчилсөн юм. Жилл дараа нь “миопи 
гэдэг үг надад амсхийх, эргэцүүлэн бодох, эдгэрэх 
сэдэл өгсөн. Одоо энэ үг намайг амар амгалангаар 
дүүргэдэг. Энэ нь надад алсын хараагаа тэлж, 
мөнхийн зүйлсийг эрэлхийлэхийг сануулдаг 
болсон. Энэ нь надад тэнгэрлэг төлөвлөгөө 
байгаа мөн аав минь амьд хэвээрээ бөгөөд намайг 
хайрлаж, харж ханддаг гэдгийг сануулдаг болсон. 
Миопи гэх энэ үг намайг Бурханд авчирсан” гэж 
хэлсэн.

Би хайртай, эрхэм нандин бэр охиноороо маш 
их бахархаж байна. Зүрх сэтгэлийг нь эмтэлсэн 
хамгийн хэцүү зүйл тохиолдсон энэ цаг үед 
хайрт Жилл маань аавынхаа талаарх Бурханы 
тааллыг мөнхийн талаас нь харж, хүлээн авч сурч 
байна. Бурханыг ялуулахад бэлэн байх сонголтыг 
хийснээр тэр амар амгаланг олж байгаа.

Хэрэв бид ийм боломж олгох аваас еврей хэлэнд 
хэрэглэгддэг Израил гэсэн үгийн тайлбар бидэнд 
олон арга замаар тус болж болно. Энэ ойлголтын 
хүрээнд авч үзвэл, номлогчдынхоо төлөө мөн 
Израилыг цуглуулахын тулд гаргаж байгаа 
хичээл зүтгэлийнхээ төлөө залбирах залбирал 
маань хэрхэн өөрчлөгдөхийг төсөөлөөд үзээрэй. 
Бид Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
үнэнийг хүлээн авахад бэлэн хүмүүс рүү биднийг 
болон номлогчдыг маань чиглүүлж өгнө үү 
хэмээн байнга залбирдаг. Амьдралдаа Бурханыг 
ялуулахад бэлэн хүмүүсийг олоход тусална уу 
хэмээн гуйхад биднийг хэн рүү чиглүүлэх бол гэж 
би гайхан боддог.

Бурханд юм уу Есүс Христэд итгэж байгаагүй 
ч одоо Тэдний талаар болон аз жаргалын 
төлөвлөгөөнийх нь талаар мэдэхийг хүсэж байгаа 
хүмүүс рүү ч хөтөлж магадгүй. Зарим нь “гэрээнд 
төрсөн”14 байж болох ч гэрээний замаасаа 
холдсон байж болно. Тэд одоо наманчлан, эргэн 
ирж, Бурханыг ялуулахад бэлэн болсон байж 
болох шүү дээ. Бид тэднийг гараа дэлгэн, зүрх 
сэтгэлээ нээн хүлээн авч, дэмжин тусалж болно. 
Мөн бидний хөтлөгдөн очсон зарим хүн маань 
амьдралд нь ямар нэгэн зүйл дутагдаж байгааг 
үргэлж мэдэрдэг байсан байж болно. Тэд ч гэсэн 
амьдралдаа Бурханыг ялуулахад бэлэн хүмүүст 
ирдэг сайн сайхан, баяр баясгаланг хүсэж байж 
болох юм.

Тараагдсан Израилыг цуглуулах сайн мэдээний 
тор өргөн цар хүрээг хамардаг. Есүс Христийн 
сайн мэдээг бүрэн дүүрэн хүлээн авах хүн бүрд 
орон зай бий. Хөрвөгч бүр төрж эсвэл үрчлэгдэх 
замаар Бурханы гэрээт хүүхдүүдийн нэг15 болдог. 
Тэдний хүн нэг бүр Израилын итгэлтэй хүүхэд 
бүрдээ Бурханы өгөхөөр амласан бүхнийг хүлээн 
авах өв залгамжлагч болдог!16

Бидний хүн нэг бүр Бурханы хүүхэд тул тэнгэрлэг 
чадавх хүн бүрд бий. Хүн бүр Түүний мэлмийн 
өмнө эрх тэгш юм. Энэхүү үнэн гүн гүнзгий үр 
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дагавартай. Ах, эгч нар аа, миний хэлэх гэж байгаа 
үгийг чих тавин сонсоно уу. Бурхан нэг үндэстэн 
ястныг нөгөөгөөс илүүд үздэггүй. Энэ талаарх 
Түүний сургаал маш тодорхой. Тэрээр “хар ба 
цагаан, боол ба чөлөөт, эр болон эм”17 бүх	хүнийг	
Өөр дээрээ ирэхэд урьдаг.

Бурханы өмнө эзлэх байр суурийг тань арьсны 
өнгөөр тодорхойлдоггүй гэдгийг би баталж 
байна. Бурханы тааллыг олох, алдах нь таны 
арьсны өнгөөс биш, харин Бурханд болон Түүний 
зарлигуудад хэр үнэнч байгаагаас хамаардаг.

Дэлхийн хар арьстан ах, эгч нар маань арьс 
өнгөөр ялгаварлан гадуурхагдаж, ад үзэгдэж 
ирсэнд би харамсдаг. Өнөөдөр би бүхий л газарт 
байгаа гишүүддээ хандан ялгаварлан гадуурхах 
хандлага, үйлдлээс салах тал дээр манлайлахыг 
уриалж байна. Би Бурханы бүх хүүхдийг хүндлэх 
үзлийг дэмжихийг та нараас гуйж байна.

Бидний хүн нэг бүрд тавих асуулт арьс өнгөөс үл 
хамааран нэг л байдаг. Та амьдралдаа Бурханыг 
ялуулахад бэлэн үү? Та Бурханыг амьдралынхаа 
хамгийн хүчтэй нөлөөллөө болгоход бэлэн үү? Та 
Түүний үгс, зарлиг, гэрээнүүдэд өдөр бүр үйлддэг 
зүйлдээ нөлөөлөх боломж олгох уу? Түүний 
дуу хоолойг бусдаас чухалд тавихыг та хүлээн 
зөвшөөрөх үү? Түүний танаар хийлгэх гэсэн 
зүйлийг бусад бүх амбицаасаа дээгүүр тавихад 
та бэлэн үү? Та өөрийн хүслийг Түүний таалалд 
нийцүүлэхэд бэлэн	үү?18

Ийнхүү бэлэн	байх нь таныг хэрхэн адисалж 
болохыг та бодоод үзээрэй. Хэрэв та гэрлээгүй, 
мөнхийн ханиа хайж байгаа бол “Израилынх” 
байх таны хүсэл хэнтэй, хэрхэн болзохоо 
шийдэхэд тань тусална.

Хэрэв та гэрээнүүдээ зөрчсөн хамтрагчтай 
гэрлэсэн бол Бурханыг амьдралдаа ялуулахад 
бэлэн байгаа тань Бурхантай байгуулсан гэрээгээ 
хэвээр авч үлдэх боломжийг танд олгоно. Аврагч 
таны харууссан зүрхийг эдгээнэ. Таныг цаашид 
хэрхэн амьдрахаа мэдэхийг хүсэх үед тэнгэрийн 
үүд хаалга нээгдэх болно. Та хэрэн хэсүүчилж 
эсвэл төөрөлдөх хэрэггүй.

Хэрэв танд сайн мэдээний тухай болон Сүмийн 
талаар үнэхээр мэдэхийг хүссэн асуулт байвал 
Бурханыг амьдралдаа ялуулах сонголтыг 
хийснээр та амьдралын тань замыг зааж, 

гэрээний зам дээрээ баттай зогсоход тань туслах 
өөрчлөгдөшгүй, мөнхийн үнэнийг олж, ойлгоход 
чиглүүлэгдэх болно.

Та уруу татагдахдаа, тэр бүү хэл туйлдаж, 
ганцаардаж эсвэл буруугаар ойлгогдсон үед тань 
уруу таталтууд ирэх үед Бурханыг амьдралдаа 
ялуулах сонголтыг хийж, Түүнээс өөрийгөө 
хүчирхэгжүүлэхийг хүсэн гуйхад ямар их зориг 
шаардагдахыг төсөөлөөрэй.

Хэрвээ та Бурханыг ялуулах, Израилын нэгэн 
хэсэг байхыг хамгийн их хүсэж байвал олон 
шийдвэрийг гаргахад амар хялбар байх болно. 
Маш олон асуудал асуудал байхаа болино! Та 
өөрийгөө хэрхэн хувцаслахаа мэдэх болно. Та 
юу үзэх, юу унших, чөлөөт цагаа хаана, хэнтэй 
хамт өнгөрүүлэхээ мэднэ. Та юунд хүрэхийг 
хүсэж байгаагаа ч мэднэ. Та үнэндээ яг ямар хүн 
болохыг хүсэж байгаагаа мэддэг болно.

Хайрт ах, эгч нар аа, Бурханыг ялуулахад 
итгэл, зориг хоёрын аль аль нь шаардлагатай. 
Наманчилж, Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан эгэл хүнээ орхиход тууштай, нэлээн 
шаргуу хөдөлмөрлөх шаардлагатай.19 Сайн 
мэдээнээс суралцах, Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ 
хоёрын тухай илүү сайн судлах, хувийн илчлэлт 
эрэлхийлэх, хариу үйлдэх зэрэг хувийн дадал 
хэвшлийг суулгахын тулд тасралтгүй, өдөр тутам 
хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай.

Төлөөлөгч Паулын бошиглосон энэ хүнд хэцүү 
цаг үед20 Сатан Бурханы төлөвлөгөөг дайрч 
давшилж байгаагаа нуухыг оролдохоо	ч	больсон 
байна. Хилэнцтүүд энд тэндгүй хүчээ авчээ. 
Тиймээс сүнслэг байдлын хувьд амьд гарах цорын 
ганц арга зам бол Бурханыг амьдралдаа ялуулж, 
Түүний дуу хоолойг сонсож суран, Израилыг 
цуглуулахад өөрсдийн эрч хүчийг зарцуулахад 
шийдвэр төгс байх явдал юм.

Тэгэхлээр, Бурханыг ялуулахад бэлэн хүмүүсийн 
талаар Их Эзэн ямар бодолтой	байдаг вэ? Нифай 
“[Их Эзэн] өөрийг нь Бурханаа болгогч тэднийг 
хайрладаг. Болгоогтун, тэрээр бидний эцэг 
өвгөдийг хайрлаж, тийм ээ, бүр Абрахам, Исаак 
мөн Иаковыг, мөн тэрээр тэдэнтэй гэрээ хийсэн 
билээ; мөн тэрээр өөрийн хийсэн гэрээнүүдийг 
санасан буюу; иймийн тул, тэрээр тэднийг Египет 
газраас гарган авчирсан бөлгөө”21 хэмээн үүнийг 
сайхан дүгнэж хэлсэн байна.
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Тэгэхлээр, Их Эзэн Израилын төлөө юу 
хийхэд	бэлэн байдаг вэ? Их Эзэн “[бидний] 
тулалдаануудад, мөн [бидний] хүүхдүүдийн 
тулалдаануудад, тэдний хүүхдүүдийн 
хүүхдүүдийнхэд ч мөн адил, гурав дахь мөн дөрөв 
дэх үедээ [бидний төлөө] байлдах болно”22 хэмээн 
амласан!

Таныг ирэх 6 сарын турш судраас суралцахдаа 
Их Эзэн гэрээт Израилын төлөө юу хийхээр 
амласныг жагсаан бичихэд уриалж байна. Та нар 
гайхах болно! Тэдгээр амлалтын талаар тунгаан 
бодоорой. Энэ тухай гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө 
ярилцаарай. Харин дараа нь амьдралд тань энэ 
амлалтууд хэрхэн биелэхийг хараарай.

Хайрт ах, эгч нар аа, та амьдралдаа Бурханыг 
ялуулах сонголтыг хийснээр Бурхан бол 
“гайхамшгийн Бурхан”23 болохыг өөрийн биеэр 
мэдэж авах болно. Хүмүүс бид Түүний гэрээт 
хүүхдүүд бөгөөд бид Түүний нэрээр дуудуулах 
болно. Би үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Би 36 жил төлөөлөгч байхдаа 800 гаруй захиас өгсний 
хамгийн багадаа 378-д нь Израилын тухай ярьсан 
байдаг.

2. Еврей хэлэнд Абрам гэдэг нь “өргөмжлөгдсөн эцэг” 
гэсэн утгатай хүндтэй нэр ажээ. Харин Бурхан энэ 
нэрийг Абрахам болгон өөрчлөхөд уг нэр илүү агуу, 
“үй түмний эцэг” гэсэн утгыг илэрхийлэх болсон. 
Үнэндээ, Абрахам “олон үндэстний эцэг” болох 
байлаа (Эхлэл 17:5; Нехемиа 9:7-г үзнэ үү.)

3. Энэ дэлхийн Аврагч Абрахамын үр удмаар дамжин 
төрнө, Абрахам тодорхой заасан газрыг өвлөж авна 
мөн бүх үндэстэн ястан түүний удам угсаагаар 
дамжин адислагдах болно гэсэн гэрээг Их Эзэн 
Бурхан Иехова Абрахамтай байгуулсан (Bible Dictio-
nary, “Abraham, covenant of”-ийг үзнэ үү).

4. Bible Dictionary, “Israel”-ийг үзнэ үү.
5. Судруудад Израил хэмээх үг мянга гаруй удаа гардаг. 

Энэ нь арван хоёр хүүгээс гадна олон охинтой 
Иаковын (Израилын) гэр бүлд бас хамаатай (Эхлэл 
35:23–26, 46:7-г үзнэ үү). Өнөө үед энэ нь Дэлхий 
хэмээх гараг дээрх газар зүйн байршилд хамаатай. 
Харин судар дахь хэрэглээ нь Бурханыг амьдралдаа 
ялуулахад бэлэн хүмүүст хамаатай юм.

6. Эхлэл 32:30-ийг мөн Эхлэл 32:31-д Пенуел гэж 

бичсэн хэсгийг үзнэ үү.
7. Эхлэл 32:28-ыг үзнэ үү.
8. Эхлэл 35:11–12-ыг үзнэ үү.
9. Илүү дэлгэрэнгүй мэдэж авахын тулд Судруудын 

удирдамжаас “Израилын тараагдалт”-ыг үзнэ үү.
10. Исаиа 54:7.
11. Исаиа 11:11–12; 2•Нифай 21:11–12; Мозая 15:11-ийг 

үзнэ үү.
12. Encyclopedia of Mormonism (1992),•“Solemn Assem-

blies,” 1:330–331-ийг үзнэ үү.
13. Бид Израилын цугларалтад оролцохдоо Их Эзэн 

цугларч буй хүмүүсийг нэгэн гайхалтай үгээр 
дүрсэлснийг мэдэх болно. Тэрээр тэднийг нийтэд нь 
Өөрийнхөө “үнэт өмч” (Гэтлэл 19:5, Дуулал 135:4), 
“эрдэнэс” (Малахи 3:17; Сургаал ба Гэрээ 101:3), 
“ариун үндэстэн” (Гэтлэл 19:6; мөн Дэд хууль 14:2; 
26:18-ыг үзнэ үү) хэмээн дурдсан байдаг.

14. Бурхан “Чиний үр удмаар газар дэлхийн бүх үндэстэн 
адислагдах болно” (3•Нифай 20:27) хэмээн айлдаж, 
энэхүү гэрээг Абрахамтай байгуулсан. “Гэрээнд 
төрөх” гэдэг нь тухайн хүнийг төрөхөөс өмнө эцэг эх 
нь ариун сүмд лацдан холбогдсон гэсэн үг юм.

15. Дараах амлалтыг Бурхан Абрахамд заасан байдаг. 
“Сайн мэдээг хүлээн авах болгон нь чиний нэрээр 
дуудагддаг байх болно, мөн чиний үр удам хэмээн 
тооцогддог байх болно, мөн босч зогсоод, тэдний 
эцгийн хувьд, чамайг магтан дуулах болно” (Абрахам 
2:10-ыг мөн Ром 8:14–17, Галат 3:26–29-ийг үзнэ үү).

16. Итгэлтэй гишүүн бүр патриархын адислал авахыг 
хүсэж болно. Ариун Сүнсний сүнслэг удирдамжаар 
патриарх нь тухайн хүний Израилын угсаанд эзлэх 
удам угсааг тунхагладаг. Энэхүү тунхаглал нь заавал 
түүний арьсны өнгө, яс үндэс, генийн удамшлыг 
тодорхойлдоггүй. Харин тунхагласан удам угсаа нь уг 
хүний Израилын ямар овгоор дамжуулан адислалаа 
авахыг тодорхойлдог.

17. 2•Нифай 26:33.
18. Мозая 15:7-г үзнэ үү. Израилынх байна гэдэг нь зүрх 

сэтгэлээр ядмаг хүмүүст таарахгүй. Абрахамын үр 
удамд хадгалсан Бурханы бүх адислалыг хүртэхийн 
тулд бидний онцлогт таарсан “Абрахамын сорил” хүн 
бүрд ирнэ гэдэгт бэлтгэлтэй байх ёстой. Бошиглогч 
Иосеф Смитийн зааснаар Бурхан зүрх сэтгэлийн 
маань хүсэл бодлыг сорих болно. (Жон Тэйлорын 
дурсамжийг Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: 
Иосеф Смит [2007], х. 260-аас үзнэ үү.)

19. Moзая 3:19-ийг үзнэ үү.
20. 2 Тимот 3:1–13-ыг үзнэ үү.
21. 1•Нифай 17:40, тодотгол нэмэгдсэн.
22. Сургаал ба Гэрээ 98:37-г мөн Дуулал 31:23; Исаиа 

49:25; Сургаал ба Гэрээ 105:14-ийг үзнэ үү.
23. Moрмон 9:11.
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үндэс нь хатуу шаврандаа үлдээд байсанд урам 
минь хугарч байсныг би санаж байна. Ээж, ах хоёр 
маань мөрөө даган, удалгүй надаас түрүүлж эхлэв. 
Гэвч хичээх тусам би улам л хоцроод байлаа.

“Естой хэцүү юм аа!” гэж би гомдоллов.

Намайг өрөвдөхийн оронд ээж минь инээмсэглээд, 
“Хаал минь, мэдээж энэ чинь хэцүү шүү дээ. 
Хэцүү байх ёстой юм. Амьдрал бол сорилт шүү 
дээ” гэж хэлж билээ.

Тэр мөчид би түүний хэлсэн үг үнэн бөгөөд 
ирээдүйд ч бас тийм байх болно гэдгийг мэдсэн 
юм.

Би олон жилийн дараа, Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний 
Хайрт Хүү хоёрын энэхүү дэлхийг бүтээж, 
сүнсэн хүүхдүүдэд мөнх бус амьдралыг өгсөн 
зорилгынхоо талаар ярьсныг нь уншиж байхдаа 
ээжийнхээ хайр дүүрэн инээмсэглэлийг ойлгосон 
юм.

“Мөн Их Эзэн, тэдний Бурхан тэдэнд зарлиглах 
бүх зүйл юуг ч гэсэн тэд хийх нь үү гэдгийг 
харахын тулд үүгээр бид тэднийг нотлох болно;

Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэн 
дээр нэмэгдэх болно; мөн өөрсдийн анхны 
байдлыг хадгалдаггүй тэд, өөрсдийн анхны 
байдлыг хадгалдаг тэдэнтэй хамт нэг хаант 
улсад алдар сууг олж чадах нь үгүй бөлгөө; мөн 
өөрсдийн хоёр дахь байдлыг хадгалдаг тэдний 
тэргүүн дээр алдар суу үүрд мөн мөнхөд нэмэгдэх 
болно.”1

Та бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ оршихуйгаас 
холдсон үедээ Бурханы тушаалуудыг сахих 
эсэхээр туршигдаж, өөрсдийгөө батлах урилгыг 
хүлээн зөвшөөрсөн билээ.

Тэнгэрлэг Эцэгийн хайраар өгсөн урилга байсаар 
байхад Люсифер сүнсэн хүүхдүүдийн гуравны 
нэгийг уруу татан араасаа дагуулж, Эцэгийн 
өгсөн, өсөн дэвжиж, мөнх аз жаргалыг хүртэх 

Бид	сорилтынхоо	үед	гэрээнүүддээ	үнэнч	байж,	
өөрсдийгөө	батлан	харуулсны	дараа	ирэх	
хамгийн	агуу	адислал	бол	бидний	мөн	чанарын	
өөрчлөлт	юм.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, би энэ өдөр та 
нартаа хандан үг хэлж 
байгаадаа баяртай 
байна. Амьдрал 
хэцүү, тааварлахын 
аргагүй санагдах 
үед та нарт урам 
зориг өгнө гэдэгтээ 
би найдаж байна. 
Та нарын заримд 
одоо хэцүү санагдаж 
байгаа. Хэрэв үгүй 

бол ийм цаг ирэх болно.

Энэ бол бараан талаас нь харсан зүйл биш шүү. 
Энэ нь Бурханы энэ дэлхийг бүтээсэн зорилгын 
ачаар бодит хэрнээ өөдрөг зүйл юм. Энэ зорилго 
нь хүнд хэцүү зүйлс тохиолдоход Өөрийн 
хүүхдүүдэд зөвийг сонгох чадвар, хүсэл зоригоо 
батлан харуулах боломжуудыг өгөх юм. Ингэж 
чадсанаар тэдний мөн чанар өөрчлөгдөж, тэд 
Түүнтэй илүү адил болж чадах юм. Ингэхийн 
тулд Түүнд итгэх гуйвшгүй итгэл шаардлагатайг 
Тэрээр мэдэж байсан.

Миний сурч мэдсэн ихэнх зүйл гэр бүлээс минь 
улбаатай. Намайг найман настай байхад ухаалаг 
ээж минь ах бид хоёроос өөртэй нь хамт ногооны 
талбай дээр очиж зэрлэг зулгаахыг хүссэн юм. 
Одоо бодоход энэ амархан ажил санагдаж болох 
ч бид Нью Жерсид амьдардаг байсан. Тэнд бороо 
их ордог, газар нь маш хүнд шаварлаг хөрстэй 
байлаа. Мөн зэрлэг нь тарьсан ногооноос хурдан 
ургадаг байлаа.

Миний зулгаасан зэрлэгийн иш голоороо тасраад, 

Туршигдаж, батлан харуулж, өнгөлөгдсөн
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төлөвлөгөөг үл зөвшөөрүүлж чадсан юм. Сатан 
бослого гаргасныхаа улмаас дагагчидтайгаа 
хамт хөөгдсөн. Одоо тэр энэхүү мөнх бус 
амьдралын үед аль болох олон хүнийг Бурханаас 
холдуулахын төлөө хичээдэг.

Харин төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрсөн 
бид Аврагч, Гэтэлгэгч болохоор Өөрийгөө 
золиосолсон Есүс Христэд итгэх итгэлийнхээ учир 
хүлээн зөвшөөрсөн юм. Бид мөнх бус бие махбод 
ямар ч сул дорой байлаа гэсэн, ямар ч хилэнцэт 
хүч бидний эсрэг байсан, сайны хүч үүнээс 
хавьгүй илүү байна гэдэгт итгэсэн байх.

Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёр таныг мэддэг, 
танд хайртай. Тэд таныг Өөрсөд рүү нь эргэн ирж, 
Өөрсөдтэй нь адил болоосой хэмээн хүсдэг. Таны 
амжилт бол Тэдний амжилт. “Учрыг болгоогтун, 
үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд 
тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдар 
суу бөлгөө”2 хэмээх үгсийг уншаад эсвэл сонсоод, 
Ариун Сүнс танд үүнийг батлахад та энэхүү 
хайрыг мэдэрч байсан байх.

Бурханд бидний аяллыг хялбар болгох хүч чадал 
бий. Тэрээр Израилын хөвгүүдийг амлагдсан 
нутаг руу явахад нь маннагаар хооллосон. Их 
Эзэн мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа үеэр 
өвдсөнийг эдгээж, үхсэнийг амьдруулж, далайн 
шуургыг намжааж байсан. Амилалтынхаа дараа 
Тэр “хүлэгдсэн тэдэнд шоронг нээ[сэн].”3

Гэвч Бурханы хамгийн агуу бошиглогчдын нэг 
Иосеф Смитийн шоронд зовж байхдаа сурсан 
дараах зүйлээс бид ихийг сурч болох бөгөөд 
энэ нь итгэлийн шалгуур дахин дахин ирэх үед 
бидэнд хэрэгтэй. “Мөн хэрэв чи нүхэнд, эсвээс 
алуурчдын гарт чам дээр тохиох үхлийн яланд 
хаягдах ёстой аваас; хэрэв чи гүнд хаягдах аваас; 
хэрэв хүрхрэх далайн давалгаа чиний эсрэг 
хуйвалдах аваас; хэрэв догшин салхи чиний 
дайсан болох аваас; хэрэв тэнгэр хар барааныг 
цуглуулж, мөн бүх элементүүд замыг хүрээлэн 
хаахаар нэгдэх аваас; мөн бүхний дээгүүр, хэрэв 
тамын эрүү чиний араас амаа томоор ангайлгах 
аваас, эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах 
болно, мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно 
гэдгийг чи мэдэгтүн, хүү минь.”4

Бүхнийг чадагч, бидэнд хайртай Бурхан яагаад 
мөнх бус амьдралын шалгуурыг ийм хэцүү 
байлгадаг юм бол гэж та боддог байж болно. 

Яагаад гэвэл, Бурханы оршихуйд гэр бүлээрээ 
мөнхөд амьдрахын тулд бид сүнслэг байдлаар 
цэвэршин хүчирхэгжих ёстойг Тэр мэддэг. Үүнийг 
боломжтой болгохын тулд Тэнгэрлэг Эцэг маань 
бидэнд Аврагчийг өгч, өөрсдийн сонгох эрхийг 
ашиглан, итгэлээр Түүний зарлигуудыг дагаж, 
наманчилж, ингэснээр Түүнд ирэх боломжийг 
олгосон.

Тэнгэрлэг Эцэгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний 
төвд Түүний Хайрт Хүү Есүс Христтэй илүү адил 
болох явдал багтдаг. Бүхий л зүйлд Аврагчийн 
үлгэр жишээ бол бидний хамгийн сайн хөтөч 
юм. Тэр Өөрийгөө батлан харуулах шалгуураас 
ангид байгаагүй. Тэрээр Тэнгэрлэг Эцэгийн 
бүх хүүхдийн төлөө зовж, бидний нүглийн бүх 
төлөөсийг төлсөн. Тэрээр мөнх бус амьдралд 
ирсэн болон ирэх бүгдийн зовлон шаналлыг 
мэдэрсэн.

Та хэр их зовлонг тэсэж чадах юм бол гэж гайхан 
бодох үедээ Түүнийг санаарай. Тэрээр таныг 
хэрхэн өргөхөө мэдэхийн тулд таны зовлон 
шаналлыг туулсан. Тэрээр ачааг тань авахгүй 
байж болох ч танд хүч чадал, тайтгарал мөн 
найдвар өгөх болно. Тэр замыг мэднэ. Тэр гашуун 
аяганаас уусан. Тэр бүх хүний зовлон шаналлыг 
туулсан.

Танд ямар ч сорилт тохиолдсон бай, хэрхэн туслан 
дэмжихээ мэддэг бидний хайрт Аврагч таныг 
дэмжин тайтгаруулж байна. Алма:

“Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд 
мөн уруу таталтуудыг тэвчих болно; мөн энэ нь 
тэр өөрийн шаналал мөн өвчнүүдийг өөр дээрээ 
авах болно гэсэн тэрхүү үг биелэгдэж болохын 
тулд бөлгөө.

Мөн тэрээр үхлийг өөр дээрээ авах болно, тэр 
өөрийнх нь хүмүүсийг хүлсэн тэрхүү үхлийн 
хүлээсийг тайлж болохын тулд бөлгөө; мөн 
түүний зүрх сэтгэл бие махбодийн дагуу 
нигүүлслээр дүүргэгдэж болохын тулд, тэрээр бие 
махбодийн дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул 
байдлуудынх нь дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж 
болохын тулд, тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой 
чанаруудыг авах болно”5 хэмээн заасан.

Танд туслах Түүний нэг арга зам нь үргэлж 
Түүнийг санаж, Түүн дээр ирэхэд таныг урих 
явдал юм. Тэрээр биднийг
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“Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд 
ээ, Над дээр ир. Би та нарыг амраая.

Буулгыг минь өөрсөд дээрээ ав. Надаас сур. 
Би дөлгөөн, зүрхэндээ даруу. Та нар сэтгэлдээ 
амралтыг олох болно”6 хэмээн урамшуулдаг.

Түүнд ирэх зам бол Түүний үгэн дээр найрлаж, 
наманчлалд хүргэх итгэлийг хэрэгжүүлж, Түүний 
эрх мэдэлтэй үйлчлэгчдээр баптисм хүртэж, 
гишүүнээр батлуулж, тэгээд Бурхантай байгуулсан 
гэрээгээ сахихыг сонгох явдал юм. Тэрээр 
Ариун Сүнсийг таны хамтрагч, чиглүүлэгч, 
тайтгаруулагч болгон илгээдэг.

Та Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авахуйц 
зохистой амьдарснаар аюулгүй газар хүрэх зам 
тань харагдахгүй байсан ч Их Эзэн таныг замчлах 
болно. Миний хувьд, Тэр дараагийн хийх нэг, 
хоёр алхмыг л харуулдаг. Маш цөөн тохиолдолд 
Тэрбээр надад холын ирээдүйг зурвас харуулж, 
цөөн ирсэн эдгээр зурвасхан удирдамж хүртэл 
өдөр тутмын амьдралдаа юу хийх ёстойг минь 
заадаг.

Их Эзэн:

“Үүнээс хойш тохиох тэдгээр зүйлүүдийн талаарх 
Бурханыхаа төлөвлөгөөг, мөн их гай зовлонгийн 
дараа дагалдах алдар сууг энэ үед та нар эгэл 
нүдээрээ болгоож чадах нь үгүй.

Учир нь их гай зовлонгийн дараа адислалууд 
ирдэг болой”7 хэмээн айлдсан.

Соригдох үед гэрээнүүддээ үнэнч байж, 
өөрсдийгөө батлан харуулсны дараа ирэх хамгийн 
агуу адислал бол бидний мөн чанарын өөрчлөлт 
юм. Бид гэрээнүүдээ сахих сонголтыг хийснээр 
Есүс Христийн хүч болон Түүний Цагаатгалын 
адислалууд биднийг өөрчилдөг. Бидний зүрх 
сэтгэл зөөлөрч, бусдыг хайрлаж, уучилж мөн 
Аврагчид ирэхэд урьж чадахаар болдог. Бид Их 
Эзэнд илүү найддаг болж, бидний айдас багасна.

Хэдийгээр зовлон зүдүүрээс адислал ирэх амлалт 
өгөгдсөн ч бид зовлонг зориуд эрэлхийлдэггүй. 
Мөнх бус амьдралд бидэнд Есүс Христ, 
Тэнгэрлэг Эцэг хоёртой илүү адил болоход туслах 
хангалттай хүнд шалгууруудыг даван туулахын 
тулд өөрсдийгөө нотлон харуулах боломж элбэг 
байх болно.

Үүнчлэн бид бусдын зовлонг анзаарч, тэдэнд 

тусламжийн гараа сунгадаг байх хэрэгтэй. 
Өөрсдөө хүнд сорилтод байгаа үедээ үүнийг хийх 
нь бүр хэцүү боловч өөр нэгэнд жаахан ч болов 
тусалж, ачааг нь хөнгөлбөл бидний нуруу тэнийж, 
харанхуйд гэрэл мэдэрдэг.

Энэ тал дээр Их Эзэн бидэнд Үлгэр жишээ 
үзүүлдэг. Тэрээр Бурханы Төрсөн Хүү 
байгаагүйсэн бол тэсэж, амьд гарч чадахааргүй 
их шаналлыг эдэлснийхээ дараахан Голготын 
загалмай дээрээс Өөрийг нь яллаж буй 
зандалчдыг хараад, Эцэгтээ хандан, “Тэднийг 
уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй 
байна”8 хэмээн хэлсэн. Амьдрах хүн бүрийн төлөө 
зовж байхдаа Тэрээр загалмай дээрээс Иоханыг 
болон гашуудаж буй эхийгээ хараад, зовлонг нь 
хөнгөлөхөөр тохинуулж байв.

“Есүс эхийгээ болон хайртай байсан шавиа ойр 
зогсохыг хараад, эхдээ —Эмэгтэй, хараач, хүү 
чинь гэв.

Дараа нь шавьдаа —Хараач, эх чинь гэж айлдав. 
Тэр цагаас шавь нь эхийг нь гэртээ аваачив.”9

Тэрхүү ариун өдрүүдэд үйлдсэн үйлдлээрээ 
дамжуулан Аврагч зөвхөн энэ амьдралд төдийгүй 
ирэх мөнх амьдралд туслан дэмжихээр сайн 
дураараа бидний төлөө амиа өгсөн.

Би хүмүүсийг аймшигт сорилт бэрхшээлийг 
итгэлтэйгээр даваад, илүү агуу өндөрт гарахыг 
харж байсан. Өнөөдөр Сүм даяар олон жишээ 
байна. Зовлон бэрхшээлээс болж хүмүүс өвдөг 
сөгдөн залбирч байна. Итгэлтэй тэсвэр тэвчээр, 
хүчин чармайлтынхаа үр дүнд тэд Аврагч, 
Тэнгэрлэг Эцэг хоёртой илүү адил болдог.

Би ээжээсээ бас нэг юм сурсан. Жаахан охин 
байхдаа тэрээр хоолойн сахуу тусаж бараг үхэх 
шахжээ. Хожим нь тэр тархи нугасны менингит 
туссан. Түүний аав эрт нас барсан тул ээж минь ах 
нартайгаа хамт ээждээ тусалдаг байв.

Амьдралынхаа турш ээж минь өвчинд нэрвэгдэж, 
санхүүгийн дарамтад орж байсан. Амьдралынхаа 
сүүлийн 10 жилд тэрээр хэд хэдэн удаа мэс засалд 
орсон. Гэвч энэ бүх зовлонгийн дунд бүр хэвтэрт 
орсон байсан ч ээж минь Их Эзэнд итгэлээ батлан 
харуулсаар байв. Түүний унтлагын өрөөний ханан 
дээр цорын ганц зураг байсан нь Аврагчийн 
зураг байв. Тэрээр надад сүүлчийн удаа “Хаал, 
чи ханиад хүрчихсэн юм шиг байна. Өөрийгөө 
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халамжилж явах хэрэгтэй шүү” гэж хэлж билээ.

Түүний оршуулгын ёслол дээр сүүлчийн үг 
хэлсэн хүн нь ахлагч Спэнсэр В.Кимбалл байсан 
юм. Тэрээр ээжид минь тохиолдсон зовлон 
зүдүүр, түүний итгэлтэй байдлын талаар хэдэн үг 
хэлснийхээ дараа “Та нарын зарим нь Милдредийг 
яагаад ийм удаан, ингэж их зовсон юм бол гэж 
гайхаж байж магадгүй. Би та нарт яагаад гэдгийг 
нь хэлье. Яагаад гэвэл, Их Эзэн түүнийг илүү 
өнгөлөхийг хүссэн юм” гэсэн.

Их Эзэн ахиад жаахан өнгөлөхийн тулд өөрсдөд 
нь өгсөн зовлон зүдүүрийг гуйвшгүй итгэлтэйгээр 
туулж, бусдад ч бас тэсвэрлэхэд нь тусалдаг 
Есүс Христийн Сүмийн олон итгэлтэй гишүүн та 
нартаа би талархаж байна. Мөн өөрсдөө болон гэр 
бүл нь бас өнгөлөгдөн зүлгэгдэж байгаа ч бусдад 
үйлчилж буй халамжтай гишүүд, удирдагчдад би 
хайр, хүндлэлээ илгээж байна.

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүд бөгөөд 
Тэр бидэнд хайртайг би гэрчилж байна. Би 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоныг бид бүгдэд 
хайртайг мэдэрдэг. Тэр бол өнөөдөр дэлхий дээрх 
Их Эзэний бошиглогч мөн. 

Би үүнийг Их Эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Aбрахам 3:25–26.
2. Moсе 1:39.
3. Сургаал ба Гэрээ 138:42.
4. Сургаал ба Гэрээ 122:7.
5. Aлмa 7:11–12.
6. Матай 11:28–29.
7. Сургаал ба Гэрээ 58:3–4.
8. Лук 23:34.
9. Иохан 19:26–27.
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нэгдэх болно гэдгээ мэдэж байгаа ч түүнийг 
бидний хажууд байхгүй гэж бодоход бидэнд их 
хэцүү байв. Олон хүн хайртай хүмүүсээ алдсан. 
Тэдэнтэйгээ дахин нэгдэх цагийг хүлээх хэцүү.

Түүнийг нас барснаас хойш жилийн дараа хар 
үүлc биднийг бүрхсэн мэт санагдаж байлаа. Бид 
судраас суралцан, эрч хүчтэй залбирч, ариун сүмд 
ойр ойрхон орох замаар тайтгарал эрэлхийлсэн 
юм. “Үүр цайж, өвч дэлхийнхэн гүн нойрноосоо 
сэрэн, Үүлэрхэг бүрхэг харанхуй тэнгэр гийв” 
гэх дууллын мөрүүд тэр үед бидэнд төрсөн 
мэдрэмжийг илэрхийлдэг (“The Day Dawn is 
Breaking,“ Hymns, д 52).

Манай гэр бүлийнхэн 2020 оныг шинэлэг 
болгохоор шийдсэн юм. Биднийг 2019 оны 11-р 
сарын сүүлээр Ирээд,	Намайг	дага	гарын авлагын 
хичээлээр Шинэ Гэрээний Иаковын номыг судалж 
байхад энэ сэдэв урган гарч ирсэн юм. Иаковын 
номын 1, 2 дугаар шүлэгт “Ах дүүc минь, та нар 
олон гай зовлонд унасан үедээ ч үүнийг бүгдийг 
нь баяр хөөрт тооц” хэмээн бичсэн байдаг (Jo-
seph Smith Translation, James 1:2 [in James 1:2, 
footnote a]). Шинэ он, шинэ арван жилийг баяр 
баясгалантай эхлүүлэх гэсэн хүслээр бид 2020 
оныг “бүрэн баяр хөөр гэж үзэхээр” шийдсэн. Бид 
энэ тал дээр шийдвэр төгс байсан тул өнгөрсөн 
Христийн мэндэлсний баяраар ах дүү нартаа 
“Бүгдийг нь баяр хөөрт тооц” гэж тодоор бичсэн 
цамцнуудыг бэлэглэж билээ. 2020 он үнэхээр л 
баяр жаргал, хөөр баяраар дүүрэн жил болно 
гэдэгт эргэлзэхгүй байв.

Гэтэл 2020 он дэлхийг хамарсан КОВИД-19-
ийн цар тахал, иргэний эмх замбараагүй байдал, 
байгалийн гамшгийн илүү олон тохиолдол, эдийн 
засгийн сорилт бэрхшээлийг авчирлаа. Тэнгэрлэг 
Эцэг маань бидэнд тэвчээрийн талаарх өөрсдийн 
ойлголтыг болон баяр баясгаланг өөрсдийн 
ухамсраар сонгох шийдвэрээ эргэн харж, 

Биднийг	тэсвэр	хатуужилтай	байх	үед	итгэл	
өсөн	нэмэгддэг.	Бидний	итгэл	өсөн	нэмэгдэхийн	
хэрээр	баяр	баясгалан	маань	ч	өсөн	нэмэгддэг.

Хоёр жилийн өмнө 
отгон дүү Чаад маань 
хөшигний нөгөө тал 
руу одсон юм. Энэ нь 
бэр дүү Стэфанийн 
маань болон бяцхан 
хүүхдүүд нь болох 
Брэйдэн, Бэлла хоёрын 
мөн гэр бүлийн бусад 
хүний зүрх сэтгэлд 
том орон зай үлдээж 
билээ. Чаадыг нас 
барахын өмнөх 

долоо хоногт бид ерөнхий чуулган дээр ахлагч 
Нийл.Л.Андэрсэны “Дэлхийн саад бэрхшээл 
хуйларсан үед тэвчээртэй урагш тэмүүл. Мөн 
Аврагчийн эдгээгч хүч танд гэрэл, ойлголт, амар 
амгалан, найдвар авчирна” хэмээн хэлсэн үгсээс 
тайтгарал олж авсан (“Шархадсан тэд,” 2018	оны	
10-р	сарын	Ерөнхий	чуулган, 79).

 

[ALT: Чаад ба түүний гэр бүл]

Бид Есүс Христэд итгэдэг бөгөөд Чаадтай дахин 

Хатуужил нь төгс үйл байг 
мөн бүгдийг баяр хөөрт тооц

ÄÀËÛÍ ÀÕËÀÃ× 
ÆÝÐÝÌÈ Ð.ЯÀÃÃÈ
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эргэцүүлэн бодох цаг хугацаа олгосон байж болох 
юм.

Иаковын ном нь тэр үеэс хойш бидний хувьд өөр 
утга учиртай болсон. Иаковын 1-р бүлгийн 3, 4-р 
шүлэгт цааш нь

“Итгэлийн чинь шалгуур хатуужилд хүргэдгийг та 
нар мэдэх билээ.

Хатуужил нь төгс үйл байг. Тэгвэл та нар төгс, 
бүтэн юугаар ч дутахгүй байна” гэж заадаг.

Бид сорилт бэрхшээл дунд баяр баясгаланг 
олохыг хичээхдээ тэвчээр, хатуужилтай байх нь 
тэдгээр сорилтыг өөрсдийн сайн сайхны төлөө 
ажиллуулах гол түлхүүр юм гэдгийг мартчихсан 
байв.

Хаан Бенжамин эгэл хүнийг хойш тавьж, “Их 
Эзэн Христийн цагаатгалаар гэгээнтэн болж, 
хүүхэд шиг хүлцэнгүй, номхон, даруухан, 
тэвчээртэй, хайраар дүүрэн, … бүх зүйлийг 
хүлцэхэд бэлэн” байхыг заасан (Мозая 3:19).

Миний	сайн	мэдээг	номло	гарын авлагын 6-р 
бүлэгт бидний үлгэрлэж болох Христийн чухал 
зан чанаруудыг “Тэвчээр нь саад, зовлон, 
эсэргүүцэл эсвэл шаналлыг уурлаж, гутрахгүй 
эсвэл айдас түгшүүргүйгээр даван туулах 
чадвар юм. Энэ нь Бурханы хүсэл зоригийн 
дагуу үйлдэж мөн Түүний цаг хугацааг хүлээн 
зөвшөөрөх чадвар юм. Тэвчээртэй байснаар та 
зовлон зүдүүрт тэсвэртэй байж, өрсөлдөгчтэй 
тайвнаар мөн найдвартайгаар тулгарах боломжтой 
байна” хэмээн заадаг (Миний	сайн	мэдээг	номло:	
Номлогчийн	үйлчлэлд	зориулсан	удирдамж, дах. 
хэв. [2019], 136).

Тэвчээр хатуужлын төгс үйлийг Христийн 
анхны шавь нарын нэг болох канаан хүн 
Симоны амьдрал мөн харуулдаг. Зеалотууд 
нь Ромын засаглалыг эрс эсэргүүцдэг еврей 
үндсэрхэг үзэлтнүүдийн бүлэглэл байв. 
Зеалотуудын хөдөлгөөн нь ромчууд, тэдний 
еврей хамтран зүтгэгчдийн мөн садукайчуудын 
эсрэг хүчирхийллийг сурталчилдаг байсан ба 
өөрсдийн зорилгод хүрэхийн тулд хоол хүнс 
олохоор мөн өөр бусад зорилгоор дайралт 
довтолгоо хийдэг байжээ (Encyclopedia Britanni-
ca, “Zealot,” britannica.com/topic/Zealot-ийг үзнэ 
үү). Канаан хүн Симон нь зеалот хүн байв (Лук 
6:15-ыг үзнэ үү). Симон Аврагчийг зэвсэг барин, 

зэвсэгт бүлэглэлийг удирдаж, Иерусалимд эмх 
замбараагүй байдал үүсгэхэд өдөөн хатгахыг 
оролдож байна гээд төсөөл дөө. Есүс:

“Дөлгөөнчүүл ерөөлтэй еэ! Тэд дэлхийг өвлөх 
болно.

Энэрэнгүйчүүл ерөөлтэй еэ! Тэд өршөөл энэрлийг 
хүртэх болно.

Амар тайвныг тогтоогсод ерөөлтэй еэ! Тэд 
Бурханы хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно” (Матай 
5:5, 7, 9) хэмээн заасан.

Симон өөрийн үзэл санаанд тууштай зогсож, 
урам зоригтой хамгаалдаг байсан байж болох 
ч Аврагчийн нөлөөлөл, үлгэр жишээний ачаар 
үзэл санаа нь өөрчлөгдсөнийг судрууд харуулдаг. 
Христийн шавь байх нь түүний амьдралын хүчин 
чармайлтын гол төв болсон юм.

Биднийг Бурхантай гэрээнд орж, гэрээгээ сахихад 
Аврагч бидэнд “дахин төр[ж]; … тийм ээ, 
Бурханаар төрж, эгэл хийгээд унасан байдлаасаа 
зөв шударга байдалд орж өөрчлөгдөн, Бурханаар 
гэтэлгэгдэн, түүний хөвгүүд мөн охид бол[оход]” 
тусалж чадна (Мозая 27:25).

Өнөө үеийн нийгэм, шашин, улс төрийн бүхий л 
хүчин зүтгэл дундаас Есүс Христийн шавь байх 
нь бидний хамгийн чухал, нэр хүндтэй хүчин 
зүтгэл юм. “Эд баялаг чинь хаана байна, зүрх 
сэтгэл чинь бас тэнд байх болно” (Матай 6:21). 
Мөн бүгдээрээ “Бурханы хүслийг биелүүл[сний]” 
дараа ч итгэлтэй шавь нарт “тэвчээр хэрэгтэй 
[байсан]” гэдгийг мартахгүй байцгаая (Еврей 
10:36).

Бидний итгэлийн шалгуур тэсвэр хатуужилд 
хүргэдэгтэй адил тэсвэр хатуужилтай байх үед 
бидний итгэл өсөн нэмэгддэг. Бидний итгэл өсөн 
нэмэгдэхийн хэрээр баяр баясгалан маань ч өсөн 
нэмэгддэг.

Өнгөрсөн 3-р сард манай хоёр дахь охин 
Эмма Сүмийн бусад номлогчийн нэгэн адил 
зайлшгүй тусгаарлагдах хэрэгтэй болсон. Олон 
номлогч гэртээ эргэн ирж, олон номлогч дахин 
хуваарилагдахыг хүлээх хэрэг гарсан. Олон нь 
номлолын талбар луу явахынхаа өмнө ариун 
сүмийн адислалаа хүлээн авч чадаагүй. Ахлагч, 
эгч нар аа, та нартаа баярлалаа. Бид та нарт 
хайртай.
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Эммад болон Нидерланд дахь түүний хамтрагчид 
эхний хэдэн долоо хоног маш хүнд байсан ба олон 
удаа нулимс унагажээ. Биечлэн уулзах боломж 
цөөн, гадуур гарах боломж хязгаарлагдмал байсан 
нь Эммагийн Бурханд найдах найдварыг нэмжээ. 
Бид онлайнаар түүнтэй хамт залбирч, хэрхэн 
туслахаа асуудаг байлаа. Тэр биднээс онлайнаар 
зааж байгаа найзуудтай нь холбогдохыг хүссэн 
юм.

Манай гэр бүл Нидерланд дахь Эммагийн 
найзуудтай онлайнаар нэг нэгээр нь холбогдож 
эхлэв. Бид тэднийг гэр бүлийнхээ Ирээд, Намайг 
дага гарын авлагаас суралцах долоо хоног бүрийн 
онлайн сургалтад нэгдэхийг урьсан. Флор, Лаура, 
Рэнскэ, Фрийк, Бэнжамин, Сталь, Мухаммад нар 
бүгдээрээ бидний найзууд болсон. Нидерланд 
дахь найзуудын маань зарим нь “давчуу хаалгаар” 
орсон юм (3 Нифай 14:13). Харин заримд нь 
“тэдний орох ёстой замын давчууг, мөн хаалганы 
нарийныг” үзүүлж байгаа (2•Нифай 31:9). Тэд бол 
Христ доторх бидний ах, эгч, дүүс юм. Бид долоо 
хоног бүр гэрээний зам дээрээ өсөж хөгжихөөр 
хамтдаа ажиллахдаа “үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж 
үздэг”.

Бид тойргийн гэр бүлүүдтэйгээ хэсэг хугацаанд 
биечлэн уулзах боломжгүй байхдаа “Хатуужил нь 
төгс үйл байг” хэмээх үгийг дагасан (Иаков 1:4). 
Бид нэг нэгэнтэйгээ харилцах шинэ технологиор 
болон Мормоны Номын хүчээр дамжуулан гэр 
бүлийнхээ итгэл өсөж байгааг баяр хөөр гэж үздэг.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “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” 
хэмээн амласан (“Итгэлээр үргэлжлүүл,” 2020	оын	
4-р	сарын	Ерөнхий	чуулган,	114).

Бурхантай ариун нандин гэрээ байгуулдаг газар 
болох ариун сүм түр хугацаагаар хаагдсан ч 
Бурхантай байгуулсан гэрээгээ сахидаг газар 
болох гэр орон маань нээлттэй байна! Бидэнд гэр 
орондоо ариун сүмийн гэрээ ямар онцгой сайхан 
болохыг суралцаж, тунгаан бодох боломж бий. 
Хэдийгээр тэрхүү ариун газарт орох боломжгүй 
байгаа ч “юүлэгдэх адислалуудын улмаас [бидний] 
зүрх сэтгэл … агуу ихээр баясах болно” (Сургаал 
ба Гэрээ 110:9).

Олон хүн ажлын байраа алдаж, зарим нь боломж 
бололцоогоо алдсан. Гэсэн ч “гишүүдийн маань 
сайн дурын мацгийн өргөлүүд мөн хүмүүнлэгийн 
санд сайн дураараа хандивласан хандивын 
хэмжээ нэмэгдсэн. … Энэхүү хүнд хэцүү цаг 
үеийг бид хамтдаа даван туулах болно. Та бусдыг 
үргэлжлүүлэн адислахын хэрээр Их Эзэн таныг 
адислах болно” хэмээн ерөнхийлөгч Нэлсоны 
саяхан хэлснээр бид үүнд түүнтэй хамт баярлаж 
байна (Russell•M. Nelson’s Facebook page, post 
from Aug.•16, 2020, facebook.com/russell.m.nelson).

“Зоригтой бай” гэдэг нь айх хэрэггүй гэсэн үг 
биш, харин Их Эзэний зарлиг юм (Матай 14:27).

Заримдаа бид “бүх зүйлийг зөв хийж байна” гэж 
бодон, хүссэн адислалаа авахгүй байвал тэвчээр 
алдаж эхэлдэг. Енох өөрийн хүмүүстэй хамт дээш 
аваачигдахын өмнө Бурхантай хамт 365 жил 
алхсан. Гурван зуун жаран таван жилийн туршид 
бүх зүйлийг зөв хийхийг хичээсний эцэст энэ үйл 
явдал болсон юм! (Сургаал ба Гэрээ 107:49-ийг 
үзнэ үү.)

Биднийг Юта Огден номлолыг тэргүүлэн удирдах 
дуудлагаасаа чөлөөлөгдсөнөөс хойш хэдхэн сарын 
дараа миний дүү Чаад нас барсан юм. Биднийг 
өмнөд Калифорнид амьдарч байхад томилогдож 
болох 417 номлолын дундаас Ютагийн хойд 
хэсэгт 2015 онд дуудсан нь гайхамшиг байсан. 
Номлолын гэр маань Чаадын гэрээс 30 минутын 
зайтай байдаг байв. Биднийг номлолынхоо 
дуудлагыг хүлээн авсны дараахан Чаад хорт 
хавдартай болох нь тогтоогдсон. Хамгийн хүнд 
нөхцөл байдалд ч гэсэн Тэнгэрлэг Эцэг биднийг 
бодож, баяр баясгаланг олж авахад тусалж 
байсныг бид мэдэж байсан.

Би Аврагч Есүс Христийн гэтэлгэгч, ариусгагч, 
даруусгагч, баяр баясгалан өгөгч хүчийг гэрчилж 
байна. Биднийг Тэнгэрлэг Эцэгтээ хандан, Есүс 
Христийн нэрээр залбирах үед Түүнийг хариулна 
гэдгийг би гэрчилж байна. Бид Их Эзэний болон 
Түүний амьд бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоны дуу хоолойг анхаарч, чих тавин 
сонсвол “хатуужил нь төгс үйл байж” мөн “үүнийг 
бүрэн баяр хөөр гэж үзэж” чадна гэдгийг би 
гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Жижигхэн салбарын маань гишүүд Токио руу 
хөдлөхөд бид үлдэж хоцров. Дараагийн хэдэн 
өдөр анир чимээгүй, хоосон санагдаж байв. 
Япон дахь хожмын үеийн гэгээнтнүүдийг болон 
номлогчдыг чуулганд оролцож байх хооронд 
бид хоёр хоёулхнаа жижигхэн ариун ёслолын 
танхимдаа ариун ёслолоо зохион байгуулж 
билээ.

 

[ALT: Азийн бүсийн чуулган]

Салбарын гишүүд хэдэн өдрийн дараа чуулганаас 
эргэж ирээд, ерөнхийлөгч Кимбаллыг Токиод 
ариун сүм барих тухай зарласан гэж ярихыг нь би 
хөөрч баярлан сонсож байсан ч сэтгэл минь бүр 
ч гонсойж орхив. Тэд мөрөөдөл нь биелж байгаа 
талаар хуваалцахдаа баяр хөөрөөр бялхаж байлаа. 
Гишүүд, номлогчид ариун сүм барих тухай 
сонсоод, баярласан сэтгэлээ барьж чадалгүй, зэрэг 
зэрэг алга ташиж байсан талаараа дүрслэн ярьж 
өгч байсансан.

Олон жил өнгөрсөн ч тэрхүү түүхэн уулзалтад 
оролцож чадаагүйдээ харамсаж байсан мэдрэмжээ 
би одоо ч санадаг.

Би сүүлийн хэдэн сарын турш дэлхий дахиныг 
хамарсан КОВИД-19 цар тахлаас болж залуу 
номлогч байхдаа миний амссанаас хамаагүй их 
сэтгэл гутрал, харамслын мэдрэмжтэй тулгарсан 
бусад хүнийг ажин анзаарахдаа энэхүү туршлагаа 
эргэцүүлэн бодсон юм.

Их	Эзэнийг	бидний	дээрээс	таалан	харж,	
адислах	үед	зовлон	зүдүүртэй,	сэтгэл	
гутралтай	цаг	үе		Түүний	сонор	сэрэмжийг	
өөрчилдөггүй.

Олон жилийн өмнө 
нэг өдөр Японы 
Амами Ошима 
хэмээх жижиг арлын 
багахан салбарт залуу 
номлогчоор үйлчилж 
байсан номлолын 
хамтрагч бид хоёр 
ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбаллыг Азид 
айлчилж байгаа бөгөөд 
Япон дахь бүх гишүүн 
мөн номлогчийг 

бүсийн чуулган дээр бошиглогчийн үг хэлэхийг 
сонсохоор Токиод очихыг урьсан гэж мэдээд, 
хагартлаа баярлаж билээ. Хамтрагч бид хоёр 
салбарын гишүүдтэй хамт догдолж, чуулганд очих 
төлөвлөгөөг буюу Дорнод Хятадын тэнгисийг 
гатлан, Японы эх газар луу 12 цаг усан онгоцоор, 
дараа нь Токио хүртэл 15 цаг гал тэргээр аялах 
төлөвлөгөөг гаргаж эхлэв. Харамсалтай нь, 
төлөвлөгөө нурав. Цаг хугацаа, орон зайнаас 
болж хамтрагч бид хоёр Токиод болох чуулганд 
оролцох боломжгүй гэсэн мэдээг номлолын 
ерөнхийлөгчөөсөө хүлээн авсан юм.

 

[ALT: Ахлагч Стивэнсон номлолын хамтрагчтайгаа]

Их Эзэний өндөр ээл хишгийг хүртсэн
ÀÕËÀÃ× ÃÀÐÈ È.ÑÒÈВÝÍÑÎÍ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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Энэ оны эхээр, цар тахал хурдацтай тархаж эхлэх 
үед Тэргүүн Зөвлөл “Сүм ба Сүмийн гишүүд 
сайн иргэн, сайн хөрш байх үүргээ үнэнчээр 
харуулах”1 ба “туйлын хянамгай, болгоомжтой 
хандана”2 хэмээн амласан билээ. Иймд бид 
дэлхий даяарх Сүмийн цуглаануудыг түр зогсоож, 
Сүмийн номлогчдын талаас илүүг нь эх орон 
руу нь буцааж, Сүм даяар ариун сүмүүдийг 
хаасан. Та нараас хэдэн мянга нь ариун сүмийн 
лацдан холболт зэрэг амьд хүмүүст зориулсан 
ёслолуудыг үйлдэхээр ариун сүмд ороход бэлтгэж 
байсан байх. Бусад нь номлогчийн үйлчлэлээ 
эрт дуусгасан эсвэл түр чөлөөлөгдөөд, дахин 
томилогдсон.

 
[ALT: Ковидын үеэр буцаж буй номлогчид]

Энэ хугацаанд засгийн газар болон боловсролын 
байгууллагын удирдагчид сургуулиудыг хаасан 
нь төгсөлтийн баяруудыг өөрчилж, спортын, 
нийгмийн болон сургуультай холбоотой бусад 
үйл явдал, үйл ажиллагааг цуцлахад хүргэсэн. 
Та нарын олон нь үйл явдал, тэмцээн уралдаан, 

спортын арга хэмжээнүүдэд бэлдэж байсан ч 
тэдгээр нь цуцлагдсан тул оролцоогүй.

Энэ үеэр хайртай хүмүүсээ алдаж, хүссэн 
оршуулга, бусад хүндэтгэлийн цуглааныг хийж 
чадаагүй олон гэр бүлийн талаар бодоход бүр ч 
хэцүү санагдаж байна.

Товчхон хэлэхэд, та нараас олон нь зүрх эмтлэм 
сэтгэл гутрал, харуусал, цөхрөл туулсан. Тэгэхээр 
давж дийлшгүй хүнд санагдсан үед бид хэрхэн 
эдгэрч, тэсэж, итгэлтэй урагшлах вэ?

Бошиглогч Нифай нас биед хүрээд, бага ялтсуудыг 
цэдэглэж эхэлжээ. Өөрийн амьдрал, тохинууллыг 
эргэн дурсахдаа тэрээр Мормоны Номын хамгийн 
эхний шүлэгт нэгэн чухал бодролоо цэдэглэсэн. 
Энэ шүлэг энэ үед бидний эргэцүүлэн бодох нэгэн 
чухал зарчмыг харуулжээ. “Би, Нифай, буянт сайн 
эцэг эхээс мэндэлсний учир” хэмээх танил үгсийн 
дараа тэр “амьдралынхаа турш өчнөөн зүдүүрийг 
туулсан хэдий ч, амьдралынхаа бүхий л өдрүүдэд 
би Их Эзэний өндөр их ээл хишгийг хүртэж”3 
хэмээн бичсэн.

Бид Мормоны Номын суралцагчдын хувьд 
Нифайн дурдсан өчнөөн зүдүүрийг мэднэ. 
Гэвч Нифай амьдралынхаа турш амссан зовлон 
зүдүүрийг дурдсаныхаа дараа амьдралынхаа 
бүхий л өдрүүдэд Их Эзэний өндөр ээл хишгийг 
хүртсэн тухай сайн мэдээний ойлголтоо 
хуваалцсан. Зовлон зүдүүртэй, сэтгэл гонсгор 
цаг үе нь Их Эзэнийг бидний дээрээс таалан 
харж, адисалж байхад Түүний сонор сэрэмжийг 
өөрчилдөггүй.

 
[ALT: Номлолын цахим хурал]

 

[ALT: Ерөнхийлөгч Кимбалл Токиод баригдах ариун 
сүмийг зарлаж буй нь]
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[ALT: Ахлагч Стивэнсон, Стивэнсон эгч нартай хийсэн 
номлолын цахим хурал]

 

[ALT: Ахлагч Стивэнсон, Стивэнсон эгч нартай хийсэн 
номлолын цахим хурал]

Сүүлд Лэза бид хоёр Австралид үйлчилж 
байсан 600 гаруй номлогчтой онлайнаар 
уулзсан юм. Тэдний ихэнх нь КОВИД-19 цар 
тахлаас үүдэлтэй хязгаарлалт дотор байсан 
бол олон нь гэрээсээ ажиллаж байв. Хамтдаа 
бид Шинэ Гэрээ, Мормоны Ном болон Сургаал 
ба Гэрээн дээрх зовлон бэрхшээл дунд агуу 
зүйлсийг гүйцэлдүүлэхээр Их Эзэний адисалсан 
хувь хүмүүсийг авч үзэв. Тэд бүгд хориглолт, 
хязгаарлалтын оронд Их Эзэний тусламжтайгаар 
хийж чадах зүйлээрээ илүү тодорхойлогдсон 
байсан.

Бид Паул, Силас хоёр гянданд хөл нь дөнгөтэй 
хоригдож байхдаа залбирч, дуулж, зааж, гэрчлэн, 
бүр шоронгийн хуягт баптисм хүртээсэн тухай 
уншсан.4

Мөн Паул Ромд хоёр жил гэрийн хорионд байхдаа 
үргэлжлүүлэн “Бурханы хаанчлалын тухай 

гэрчлэн, тайлбарлаж,”5 “Эзэн Есүс Христийн 
тухай … сургаж байлаа”6 хэмээн уншсан.

Хиламаны хөвгүүд болох Нифай, Лихай хоёр 
зовж, шоронд хаягдсаныхаа дараа Их Эзэний 
“төгс зөөлөн тайван дуу хоолой … [олзлогчдынх 
нь] сэтгэлийн угт хүртэл нэвтрэх” үед хамгаалах 
галаар хүрээлүүлэн байсан талаар уншив.7

Хэдийгээр дооглуулж шоглуулан, хоол, ус, 
хувцас ч үгүй хүлүүлж, шоронд хоригдсон ч олон 
хүн “итгэж … мөн наманчилж, мөн судруудыг 
судалж”8 байгааг олж мэдсэн Алма, Амюлек 
хоёрын талаар уншсан.9

 

[ALT: Иосеф Смит Либерти шоронд]

Эцэст нь Либертийн шоронд шаналж, орхигдсон, 
хөсөр хаягдсан мэт санагдаж байсан ч дараа нь 
“эдгээр бүх зүйл … чиний сайн сайхны төлөө 
байх болно,”10 “Бурхан чамтай үүрд мөн мөнхөд 
хамт байх болно”11 хэмээх Их Эзэний үгийг 
сонссон Иосеф Смитийн талаар уншсан юм.

Тэдний хүн нэг бүр “амьдралынхаа турш өчнөөн 
зүдүүрийг туулсан хэдий ч, амьдралынхаа бүхий 
л өдрүүдэд Их Эзэний өндөр их ээл хишгийг 
хүртсэн гэдэг Нифайн мэдлэгийг олж авсан билээ.

Бид ч бас өнгөрсөн хэдэн сарын турш сорилт 
бэрхшээлийг туулахдаа Их Эзэний өндөр ээл 
хишгийг хүртсэн байдлаараа гишүүний хувьд 
ч мөн Сүмийн хувьд ч параллель шугам татаж 
болно. Намайг эдгээр жишээг дурдах үед цар 
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тахлын ямар нэгэн сэжүүр гарахаас өмнө 
зохицуулалт хийж, ирсэн сорилт бэрхшээлийг 
тэсэн гарах боломжийг олгож өгсөн амьд 
бошиглогчийнхоо зөн билгийн талаарх гэрчлэлээ 
хүчирхэгжүүлээрэй.

Нэгдүгээрт, илүү их гэр оронд төвлөрсөн, Сүмээс 
дэмжигдсэн болох.

Хоёр жилийн өмнө ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон “хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд 
бид ‘сүм’ бол цуглааны байранд болж өнгөрөөд, 
гэр оронд болдог үйл явдлаар дэмжигддэг 
нэгэн зүйл хэмээн бодож сурчээ. Бид энэ 
бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй. …Энэ нь Бидний … 
байранд болдог зүйлсээр дэмжигддэг, гэр	оронд	
төвлөрсөн	Сүм”12 хэмээн хэлсэн. Энэ бол үнэхээр 
бошиглолын зохицуулалт мөн! Сайн мэдээнээс 
суралцах гэр оронд төвлөрсөн үйл явц цуглааны 
байруудыг түр хаахад дадлага болон хэрэгжиж 
байна. Дэлхий хэвийн байдалдаа орж эхлэн, бид 
цуглааны байрууддаа эргэн цугларч байгаа ч цар 
тахлын үеэр хөгжүүлсэн, сайн мэдээнээс судалж, 
суралцах, гэр оронд төвлөрсөн хэв маягаа авч 
үлдэхийг хүсэж байна.

Их Эзэний өндөр ээл хишгийг хүртэхийн хоёр 
дахь жишээ бол илүү дээр, илүү ариун арга замаар 
тохинуулах тухай илчлэлт юм.

 

[ALT: Тохинуулал]

2018 онд ерөнхийлөгч Нэлсон “бидний нэг 
нэгнээ халамжилдаг арга замыг”13 өөрчилсөн 
тохинууллыг танилцуулсан. Цар тахал бидэнд 
тохинуулах чадвараа хурцлах олон боломжийг 
танилцууллаа. Тохинуулагч ах, эгч нар, залуу 
эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд болон бусад хүн 
тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг адислахын тулд 

хашаа хорооны ажил, хоол унд, технологи 
ашиглан илгээх захиас, ариун ёслол зэргээр 
дамжуулан тэдэнд хүрч байна. Түүнчлэн Сүм 
цар тахлын үеэр хүнсний агуулах, гэр оронгүй 
хүмүүст зориулсан орогнох байр, цагаачдыг 
дэмжих төв зэрэг газруудад өргөн хэрэглээний 
зүйлсийг урьд урьдынхаас илүү их түгээж, 
дэлхийн хамгийн ноцтой өлсгөлөнд нэрвэгдсэн 
нөхцөл байдалд хэрэгжүүлдэг төслийг 
хэрэгжүүлэн, бусдад тохинуулж байгаа билээ. 
Халамжийн нийгэмлэгийн эгч нар болон тэдний 
гэр бүлүүд эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулан 
хэдэн сая амны хаалт оёх аянд оролцсон.

 

[ALT: Хүмүүнлэгийн төслүүд]

 

[ALT: Амны хаалт хийж буй нь]

Зовлон зүдүүр дунд бидний адислагдсан сүүлийн 
жишээ бол ариун сүмийн ёслолуудыг дахин 
гүйцэтгэхдээ илүү их баяр баяслыг олж авах 
явдал юм.
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[ALT: Кэйтлин Палмэр эгч]

Үүнийг түүхээр дүрсэлбэл хамгийн тохиромжтой. 
Кэйтлин Палмэр эгч өнгөрсөн 4-р сард номлолын 
дуудлагаа хүлээн авч, номлогчоор дуудагдахдаа 
баярлаж байсан ч хишгээ хүртэж, ариун нандин 
гэрээ байгуулахаар ариун сүмд орох нь мөн адил 
чухал бөгөөд онцгой гэдгийг мэдэрч байсан. 
Хишгийн ёслолын цагийг товлосных нь дараахан 
дэлхий дахиныг хамарсан цар тахлын улмаас бүх 
ариун сүмийг түр хугацаагаар хаах зар иржээ. 
Тэр энэхүү гунигт мэдээг хүлээж авсныхаа дараа 
Номлогчийг бэлтгэх төвд гэрээсээ онлайнаар 
оролцоно гэдгээ мэдэж авав. Кэйтлин эдгээр 
сэтгэл гонсойлгосон зүйлийг үл тоон, эерэг 
хандлагатай байхад анхаарлаа төвлөрүүлж байлаа.

 

[ALT: Кэйтлин Палмэр эгч ба гэрийн НБТ]

Энэ хэдэн сард Палмэр эгч ариун сүмд орох 
найдвараа нэг хором ч гээгээгүй юм. Түүний 
гэр бүл түүнийг явахаас өмнө ариун сүмүүд 
нээгдэхийн төлөө мацаг барин, залбирчээ. 
Кэйтлин гэрийн Номлогчийг бэлтгэх төвийнхөө 
өглөөний сургалтыг ихэвчлэн “Өнөөдөр бидний 
гайхамшгийг хүлээн авах мөн ариун сүмүүд дахин 
нээгдэх өдөр мөн үү?” хэмээн асууснаар эхлүүлдэг 
байв.

8-р сарын 10-нд Тэргүүн Зөвлөл түүнийг номлол 
руугаа өглөө эрт нисэх хуваарьтай байсан яг 
тэр өдөр амьд хүмүүст зориулсан ёслолуудыг 
гүйцэтгүүлэхээр Кэйтлиний орох гэж байсан 
ариун сүмийг нээх болсныг зарлажээ. Тэр ариун 
сүмд ороод, нислэгтээ амжиж суух боломжгүй 
байв. Гэр бүлийнхэн нь тэдний залбирч байсан 
гайхамшиг тохиох ямар нэгэн арга зам байгаа 
эсэхийг асуухаар ариун сүмийн ерөнхийлөгч 
Майкл Вэллингатай өчүүхэн найдвар тээн 
холбогджээ. Тэдний залбирал, мацаг хариулагдсан 
юм!

 

[ALT: Палмэрийн гэр бүл ариун сүмд]

Явах нислэгээс хэдхэн цагийн өмнө буюу 
шөнийн 2 цагт нүдэндээ нулимстай Палмэр 
эгчийг болон түүний гэр бүлийг “Өглөөний мэнд, 
Палмэрийнхан. Ариун сүмд тавтай морил!” 
хэмээн ариун сүмийн ерөнхийлөгч ариун сүмийн 
үүдэнд инээмсэглэн угтжээ. Түүнийг хишгээ 
хүртэж дуусахад дараагийн гэр бүл ариун сүмийн 
гадаа хүлээж байгаа тул түргэн зай тавьж өгөхийг 
хүссэн аж. Тэд түүний номлол руугаа нисэх 
нислэгт амжихын тулд нисэх онгоцны буудал руу 
шууд явав.
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[ALT: Палмэр эгч нисэх онгоцны буудал дээр]

Хэдэн сарын турш гүйцэтгэх боломжгүй байсан 
ариун сүмийн ёслолууд дэлхий даяарх ариун 
сүмүүдийг үе шаттайгаар дахин нээх үед өмнө 
нь төсөөлж байснаас ч илүү онцгой мэт санагдаж 
байна.

Хэлэх үгээ төгсгөх үед минь бошиглогч Иосеф 
Смитийн урам хайрласан, зоригжуулсан, сэтгэл 
санааг өргөсөн үгсийг сонсоно уу. Өөрийг нь 
хууль бусаар баривчлахыг эрэлхийлсэн хүмүүсээс 
нуугдаж, Наувуд нэгэн айлд албан хүчээр 
хоригдон, зовлон зүдүүр дунд ганцаардаж байхдаа 
үүнийг бичсэн гэдгийг хэн ч таамаглахгүй болов 
уу.

“Эдүгээ, бид өөрсдийн хүлээн авсан сайн мэдээнд 
юуг сонсдог вэ? Баяр баясгалангийн дуу хоолойг! 
Тэнгэрээс нигүүлслийн дуу хоолойг; мөн газраас 
үнэний дуу хоолойг; мөн нас барагсдын талаарх 
баярт мэдээнүүдийг; амьд байгаа хүмүүс хийгээд 
нас барагсдын талаарх баярт мэдээний дуу 
хоолойг; агуу их баяслын баярт мэдээг буюу.

… Ийм агуу учир шалтгааны төлөө бид урагш 
явахгүй гэж үү? Арагшаа биш, харин урагшаа 

явагтун. Зориглогтун … тэгээд ялалт өөд ахь ахь! 
Зүрх сэтгэл тань баясаг, мөн үлэмжийн баяртай 
байг. Дэлхий гэнэт дуу дуулж эхлэг.”14

Ах, эгч нар аа, та нарын хүн нэг бүр нэг л өдөр 
цар тахлын улмаас цуцлагдсан үйл явдлууд, 
уйтгар гуниг, урам хугарал, ганцаардлыг адислал, 
итгэл, гэрчлэл давамгайлсан байхыг олж харна 
гэдэгт би итгэж байна. Энэ болон ирэх амьдралд 
таны зовлон зүдүүр, таны Аммонайха, таны 
Либертийн шорон таныг өсгөж хөгжүүлэхийн 
төлөө ариулан адислагдах болно гэдэгт би 
итгэдэг.15 Бид Нифайн адил өөрсдийн өдрүүдийн 
зовлон бэрхшээлийг хүлээн зөвшөөрөхийн сацуу 
Их Эзэний өндөр ээл хишгийг хүртсэнээ бас 
зөвшөөрөх болтугай хэмээн би залбирч байна.

Зовлон зүдүүрийг тойрч гараагүй, дайрч гарсан 
мөн хязгааргүй Цагаатгалынхаа нэг хэсэгт бүгдэд 
доош бууж ирсэн Есүс Христийн гэрчлэлээр би 
үгээ төгсгөж байна.16 Тэрээр бидний уй гашуу, 
өвчин зовлон, цөхрөлийг ойлгодог. Тэр бидний 
Аврагч, Гэтэлгэгч, найдвар, тайтгарал мөн 
Чөлөөлөгч билээ. Би үүнийг Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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бодсон. Ялангуяа хайрт ээж маань намайг 10 
орчим настай байхад надтай хамт миний орны 
хажууд өвдөг сөгдөн залбирч байсан үеийг би 
санасан юм. Хэрвээ би залбирлуудаа Тэнгэр дэх 
Эцэгт хүргэхийг хүсэж байвал залбирлуудаа 
сайжруулах хэрэгтэй гэдгийг ээж маань мэдэрсэн 
байх. Иймээс ээж маань “Би эхлээд залбиръя, 
харин намайг залбирсны дараа, чи залбираарай” 
гэж хэлдэг байлаа. Ээж маань намайг зарчим, 
туршлагаар дамжуулан Тэнгэрлэг Эцэгтэй хэрхэн 
ярихыг сурч мэдсэн гэдэгт итгэх хүртлээ энэ 
хэв маягаар олон шөнө үргэлжлүүлэн үйлдсэн. 
Тэнгэрлэг Эцэг миний залбирлуудыг сонсож, 
хариулдаг гэдгийг би сурсан учир залбирахыг 
зааж өгсөн ээждээ үүрд талархах болно.

Чухамдаа энэ нь Их Эзэний хүслийг сонсож, 
сурч мэдэх бэлэг гэгдэн жагсаалтад минь орсон 
бас нэгэн адислал байв. Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөөний чухал хэсэг бол бид хүссэн үедээ 
Түүнтэй харилцах боломж юм.

ÈÕ ÝЗÝÍÈÉ ÓÐÈËÃÀ

Аврагч амилсныхаа дараа Америк тивд 
айлчлахдаа Галилд шавь нартаа өгсөн урилгаа 
дахин давтав. Тэрээр

“Гуй, тэгвэл энэ нь та нарт өгөгдөх болно; 
эрэлхийл, тэгвэл та нар олох болно; тогш тэгвэл 
энэ нь та нарт нээгдэх болно.

Учир нь гуйсан болгон хүлээн авдаг; мөн 
эрэлхийлэх тэр нь, олдог; мөн тогшсон түүнд энэ 
нь нээгдэх болно” хэмээжээ (3•Нифай 14:7–8-ыг, 
түүнчлэн Матай 7:7–8-ыг үзнэ үү).

Бидний бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон үүнтэй адил урилгыг өнөө үед өгсөн. 
Тэрээр “Өөрийн асуудал, айдас, сул талуудын 
талаар, тийм ээ, бүр зүрхний хүсэл эрмэлзлийнхээ 
талаар Есүс Христийн нэр дээр залбир. Тэгээд 
сонс! Оюундаа ирэх бодол санааг бичиж ав. 
Төрсөн сэтгэгдлээ бичиж тэмдэглээд, хийхээр 
өдөөгдсөн үйл хэргүүдээ хийж дуусга. Та энэ үйл 

Тэнгэрлэг	Эцэгийн	төлөвлөгөөний	чухал	хэсэг	
бол	бид	хүссэн	үедээ	Түүнтэй	харилцах	боломж	
юм.

Дөрвөн сарын өмнө 
судруудыг судлах 
үедээ би Алмагийн 
Аммонайха дахь 
номлолын талаар 
уншиж байгаад, 
Ирээд,	Намайг	дага	
гарын авлага дээрх 
“Та Бурханы Нифайн 
хүмүүст өгсөн агуу 
адислалуудын талаар 
уншихдаа Түүний 
танд өгсөн агуу 

адислалуудын талаар тунгаан бодно уу”1 гэсэн 
зөвлөмжийг олж харсан (Aлма 9:19–23-ыг үзнэ 
үү). Би Бурханы надад өгсөн адислалуудыг 
жагсааж, гарын авлагын цахим хувилбар дээр 
бичиж тэмдэглэхээр шийдсэн юм. Хэдхэн 
минутын дотор би 16 адислалыг жагсаасан 
байлаа.

Тэдгээрээс хамгийн чухал нь Аврагчийн 
миний төлөө үйлдсэн цагаатгагч золиос болон 
нигүүлслийн агуу адислалууд байв. Би түүнчлэн 
Португалд залуу номлогчийн хувьд Аврагчийг 
төлөөлж байсан тэрхүү адислалаа болон дараа 
нь хайртай мөнхийн хань Патришагийнхаа 
хамт Бразилын Порто Алэгрэ Өмнөд Номлолд 
гайхалтай хүчирхэг 522 номлогчид үйлчилсэн 
адислалаа бичсэн. Патриша гэснээс, тэр өдөр 
миний бичиж тэмдэглэсэн адислалууд Патриша 
бид хоёрын гэр бүл болоод 40 жилийн турш 
хамтдаа хүртсэн адислалууд юм. Эдгээр адислалд 
Бразилын Сан-Пауло ариун сүмд холбогдсон 
бидний лацдан холболт, гайхалтай гурван хүүхэд, 
тэдний хань болон 13 ач зээ маань багтдаг.

Түүнчлэн намайг сайн мэдээний зарчмуудаар 
өсгөсөн зөв шударга эцэг эхийнхээ талаар би 

Гуй, эрэлхийл, тогш
ÌÈËÒÎÍ КÀÌÀÐÃÎ

ÍЯÌ ÃÀÐÃÈÉÍ ÀÍÃÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªВËªÕ
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явцыг өдөр тутам, сар бүр, жил болгон давтан 
хийснээр ‘илчлэлтийн зарчимд өсөн хөгжих 
болно’”2 хэмээн хэлжээ.

Ерөнхийлөгч Нэлсон “Гэвч ирэх өдрүүдэд Ариун 
Сүнсний заан чиглүүлж, удирдаж, тайтгаруулах, 
байнга хамт байх нөлөөгүйгээр сүнслэгээр оршин 
тогтнох боломжгүй байх болно”3 хэмээн нэмж 
хэлсэн.

Сүнслэг байдлын хувьд тэсэж үлдэхэд маань 
илчлэлт яагаад нэн чухал вэ? Учир нь энэ дэлхий 
ээдрээ, чимээ шуугиан, хууран мэхлэлт, анхаарал 
сарниулах зүйлсээр дүүрэн байдаг. Тэнгэр дэх 
Эцэгтэйгээ харилцах харилцаа нь юу үнэн, 
юу худал болохыг мөн юу Их Эзэний бидэнд 
бэлтгэсэн төлөвлөгөөнд хамааралтай, хамааралгүй 
болохыг ялгаж салгах боломжийг бидэнд олгодог. 
Дэлхий түүнчлэн хатуу ширүүн бөгөөд зүрх 
эмтрэм байж болно. Гэхдээ бид залбирахдаа 
зүрх сэтгэлээ нээснээр Тэнгэр дэх Эцэгээс ирдэг 
тайтгарлыг болон Тэр биднийг хайрладаг, үнэлдэг 
гэдэг баталгааг мэдрэх болно.

ÃÓÉ

Их Эзэн “гуйсан болгон хүлээн авдаг” хэмээсэн. 
Гуйх нь энгийн хэрнээ бидний хүсэл эрмэлзэл, 
итгэлийг илэрхийлдэг маш хүчирхэг зүйл юм. 
Гэсэн хэдий ч Их Эзэний дуу хоолойг ойлгож 
сурахад цаг хугацаа, тэвчээр шаардагддаг. 
Бид оюун санаа, зүрх сэтгэлд орж ирсэн 
бодол, мэдрэмжүүддээ анхаарал хандуулж, 
бошиглогчийн бидэнд хийхийг зөвлөсний дагуу 
бичиж тэмдэглэдэг. Сэтгэгдлээ бичиж тэмдэглэх 
нь хүлээж авахын чухал хэсэг юм. Энэ нь Их 
Эзэний бидэнд юу зааж байгааг сэргээн санах, 
үнэлж дүгнэх, дахин мэдрэхэд тусалдаг.

Саяхан миний хайрладаг нэгэн хүн надаас “Би 
хувийн илчлэлт үнэн гэдэгт итгэдэг. Миний 
хийх ёстой бүх зүйлийг Ариун Сүнс надад 
харуулна гэдэгт би итгэдэг.4 Ямар ч эргэлзээгүй, 
итгэл үнэмшилтэйгээр цээжинд шатах тэрхүү 
мэдрэмжийг мэдрэх үед итгэхэд амархан байдаг.5 
Гэхдээ би хэрхэн яг ийм түвшинд надтай үргэлж 
ярьдаг Ариун Сүнстэй хамт байдаг болох вэ?” гэж 
асуусан.

Би ч гэсэн Сүнснээс ирдэг хүчирхэг нөлөөллийг 
байнга мэдэрч, дагах ёстой замаа үргэлж тодорхой 
харахыг хүсэж байна гэдгээ хайртай нэгэндээ 

болон та бүхэнд хандан хэлмээр байна. Гэхдээ 
би тэгж хэлэхгүй. Гэсэн хэдий ч, бидний илүү их 
мэдэрч болох зүйл бол намуухан зөөлөн дуугаар 
бидний оюун бодол зүрх сэтгэлд “Би энд байна. 
Би чамд хайртай. Урагш явж, хамгийн сайнаараа 
хий. Би чамайг дэмжих болно” гэж шивнэдэг Их 
Эзэний дуу хоолой юм. Бид үргэлж бүх зүйлийг 
мэдэх эсвэл харах шаардлагагүй.

Намуухан зөөлөн дуу хоолой нь дахин 
баталгаажуулж, урам зориг өгч, тайтгаруулж 
байдаг ба энэ нь л бидний тухайн өдөрт хэрэгтэй 
зүйл юм. Ариун Сүнс бодитой бөгөөд Түүнээс 
ирдэг хүчирхэг, намуухан нөлөөлөл мөн адил 
бодитой.

ÝÐÝËÕÈÉË

Их Эзэн “Эрэлхийлэх тэр нь олдог” хэмээн 
үргэлжлүүлэн амласан. Эрэлхийлэх гэдэг нь 
оюун санаа, сүнслэг байдлын хүчин чармайлт 
буюу тунгаан бодох,туршиж үзэх, хичээх, судлах 
гэсэн утга санааг агуулдаг. Бид Их Эзэний 
амлалтуудад итгэдэг учраас эрэлхийлдэг. “Учир 
нь Бурхан уруу ирж буй хүн Тэр байдаг гэдэгт 
болон Өөрийг нь хайгч хүмүүст Тэр Шагнагч 
нь болдог гэдэгт итгэх ёстой” (Еврей 11:6). Бид 
эрэлхийлэх үедээ суралцах зүйл их байгаа гэдгийг 
даруухнаар хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд Их Эзэн 
бидний ойлголтыг тэлж, биднийг илүү ихийг 
хүлээж авахад бэлтгэх болно. “Их Эзэн Бурхан 
хэлэв: Учир нь болгоогтун, би хүмүүний үрст 
шат шатаар, дүрэм дүрмээр, энд бяцхан мөн тэнд 
бяцханыг өгөх болно; … өөрөөр хэлбэл хүлээн 
авах түүнд би илүүг өгөх болно” (2•Нифай 28:30).

ÒÎÃØ

Эцэст нь Их Эзэн “Тогшсон түүнд энэ нь нээгдэх 
болно” хэмээн хэлсэн. Тогшино гэдэг нь итгэлээр 
үйлдэхийг хэлнэ. Бид Их Эзэнийг хичээл зүтгэл 
гарган дагах үед Тэр бидний өмнө замыг нээж 
өгдөг. “Бос, сайн үйлс бүтээцгээ. Тэнгэрийг 
хүсэн зүгээр бүү суу. Өрөөлд туслах нь аз жаргал, 
баяр хөөр, өгөөмөр хайрын илрэл шүү”6 хэмээн 
бидэнд заадаг гайхалтай сайхан сүмийн дуулал 
байдаг. Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Гэррит В.Гонг бид сайн үйлийг үйлдэх явцдаа 
илчлэлт хүлээж авдаг хэмээн тайлбарлажээ. 
Тэрээр “Биднийг эргэн тойрныхоо хүмүүст 
үйлчлэхээр хичээх үед Их Эзэн тэр хүмүүсийг 
төдийгүй биднийг ч гэсэн илүү их хайрладаг 
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гэж би боддог. Бид Түүний дуу хоолойг сонсдог. 
Бид эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст туслахын 
тулд залбирахдаа Түүнийг өөр арга замаар 
мэдэрдэг. Яагаад гэвэл, энэ нь Түүний хамгийн их 
хариулахыг хүсдэг залбирлуудын нэг юм”7 хэмээн 
хэлсэн билээ.

ÀËÌÀÃÈÉÍ ¯ËÃÝÐ ÆÈØÝÝ

Ирээд,	Намайг	дага	гарын авлагад хэлсэн энгийн 
зөвлөмж нь надад адислалуудаа бодох үед 
сүнслэг мэдрэмж, гэнэтийн сүнслэг ойлголтуудыг 
авчирсан. Би Алмагийн тухай болон түүний 
Аммонайха дахь номлолын талаар үргэлжлүүлэн 
уншиж байх үедээ Алма гуйх, эрэлхийлэх, тогших 
гэдэг нь юу гэсэн утгатайг үлгэр жишээгээрээ 
сайн үзүүлдэг болохыг олж мэдсэн юм. “Тэрээр 
Сүнсээ уг хотод байсан хүмүүсийн дээр юүлээсэй 
хэмээн Алма оюун санаагаар ихэд ажиллаж, 
тэмцэн, хүчит залбиралдаа Бурханы өмнө 
өөртэйгээ тэмцэлдсэн ажээ” хэмээн бид судраас 
уншдаг. Энэ залбиралд түүний найдаж байсан 
шиг арга замаар хариулаагүй ба Алмаг хотоос 
зайлуулжээ. “Харуусалдаа дарагдан” Алмаг яг 
бууж өгөх гэж байх үед тэнгэр элч “Адислагдсан 
болой та, Алма; тиймийн тул, тэргүүнээ өргө мөн 
баясагтун, учир нь танд баясах агуу шалтгаан 
буй” хэмээх мэдээг дамжуулав. Тэгээд тэнгэр элч 
түүнийг Аммонайхагийн хотод эргэн очиж, дахин 
номло хэмээн хэлсэн ба Алма Аммонайха хотын 
зүг “хурдан эргэсэн.”8

Алмагаас гуйх, эрэлхийлэх, тогших талаар бид 
юу сурдаг вэ? Бид залбирах нь сүнслэг хүч 
хөдөлмөрийг шаарддаг ба бидний найдсан үр 
дүн рүү заримдаа хүргэдэггүй гэдгийг сурч авдаг. 
Гэвч биднийг шантарсан эсвэл харуусалдаа 
дарагдсан мэдрэмжийг мэдрэх үед Их Эзэн бидэнд 

тайтгарал, хүч чадлыг өөр арга замаар өгдөг. Тэр 
бидэнд тулгарсан асуудлуудыг шийдвэрлэхгүй 
эсвэл бидний бүх асуултад тэр дор нь хариулахгүй 
байж болох ч биднийг үргэлжлүүлэн хичээхэд 
урамшуулдаг. Тэгээд, хэрвээ бид өөрсдийн 
төлөвлөгөөг Түүний төлөвлөгөөтэй хурдан 
уялдуулах юм бол Тэрээр Алмад замыг нь нээж 
өгсөнтэй адил бидэнд ч бас замыг нээж өгөх 
болно.

Энэ үе бол сайн мэдээний бүрэн байдлын эрин 
үе гэдгийг би гэрчилж байна. Бид амьдралдаа 
Есүс Христийн Цагаатгалаас ирдэг адислалуудыг 
хүртэж чадна. Бидний өмнө судрууд дэлгээстэй 
байна. Бидний амьдарч байгаа энэ хэцүү цаг 
үед Их Эзэний хүслийг тунхагладаг бошиглогч 
биднийг удирддаг. Үүнээс гадна, бид хувийн 
илчлэлт шууд хүлээн авах боломжтой ба Их 
Эзэн бидний хувь хүн бүрийг тайтгаруулж, 
удирдан чиглүүлж чадна. Тэнгэр элчийн Алмад 
хэлсэнчлэн, бидэнд “баясах агуу шалтгаан буй” 
(Aлма 8:15). Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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адислалгүйгээр бид хэзээ ч өөрсдөө хангалттай 
байж эсвэл хангалттайг хийж чадахгүй. Сайн 
мэдээ гэвэл, бид Есүс Христийн ачаар мөн 
Түүгээр дамжуулан хангалттай болж чадна.7 
Бүх хүн Есүс Христийн үхэл, Амилуулалтаар 
дамжуулан Бурханы ач ивээлийн ачаар бие 
махбодын үхлээс аврагдах болно.8 Мөн зүрх 
сэтгэлээ Бурханд хандуулбал бүх хүн “[Есүс] 
Христийн Цагаатгалаар дамжин Сайн мэдээний 
хуулиуд хийгээд ёслолуудад дуулгавартай 
байснаар”9 сүнслэг үхлээс аврагдах боломжтой. 
Бид Бурханы өмнө цэвэр, ариун зогсохын тулд 
гэм нүглээсээ цагаатгагдаж чадна. “Юу нь сайн 
болохыг, Хүн минь чамд [Бурхан] айлдсан. 
Зөвийг үйлд, энэрлийг хайрла, Өөрийн Бурхантай 
даруухнаар алх гэхээс өөр юуг Тэр чамаас 
шаарддаг вэ?”10 хэмээн Мика тайлбарлажээ.

Зүрх сэтгэлээ Бурханд хандуулах, авралын болзол 
хангах гэсэн Микагийн заавар хоорондоо уялдаа 
холбоотой гурван үндсэн хэсгийг агуулдаг. 
Зөвийг	үйлд	гэдэг нь Бурхантай мөн бусад хүнтэй 
хүндэтгэлтэй харьцах гэсэн үг юм. Бид Бурхантай 
хамт даруухан алхсанаар Түүнтэй хүндэтгэлтэй 
харьцдаг. Бид энэрлийг хайрласнаар бусадтай 
хүндэтгэлтэй харьцдаг. Зөвийг	үйлдэх	нь	“Чи 
Бурхан Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун 
ухаанаараа хайрла … [мөн] чи хөршөө өөрийн 
адил хайрла” гэх анхны бөгөөд хоёр дахь агуу 
зарлигийг бодитоор хэрэгжүүлэх явдал юм.”11

Зөвийг	үйлдэх,	Бурхантай	даруухнаар	алхах	гэдэг 
нь гэм нүглээс гараа зориуд татан авч, үнэнээр 
үйлдэн, Түүний зарлигуудаар алхах явдал юм.12 
Шударга хүн нүглээс зайлсхийн, Бурхан руу 
эргэж, Түүнтэй гэрээ байгуулан, тэдгээр гэрээгээ 
сахидаг. Шударга хүн Бурханы зарлигуудыг 
сахихыг сонгож, сахиж чадаагүй үедээ наманчилж 
мөн цаашид үргэлжлүүлэн хичээдэг.

Зөвийг	үйлд	гэдэг	нь	хүндэтгэлтэй	харьцах	гэсэн	
үг	юм.	Бид	Бурхантай	хамт	даруухан	алхсанаар	
Түүнтэй	хүндэтгэлтэй	харьцдаг.	Бид	энэрлийг	
хайрласнаар	бусадтай	хүндэтгэлтэй	харьцдаг.

Есүс Христийн 
дагалдагчид, хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн 
хувьд бид илүү сайныг 
үйлдэж, илүү сайн 
байхаар чармайдаг мөн 
ийн чармайхад биднийг 
урамшуулдаг билээ.1 
Магадгүй та нар над 
шиг “Би хангалттай 
зүйл хийж байна уу?” 
“Өөр юуг би хийж 
чадах вэ?” эсвэл “Сул 

дорой хүн би ‘Бурхантай хамт хэзээ ч төгсөшгүй 
аз жаргалын байдалд оршиж болох’ болзлыг 
хэрхэн хангаж чадах вэ?” гэж гайхдаг байж 
мэднэ.2

Хуучин Гэрээний бошиглогч Мика уг асуултыг 
“Би Эзэний өмнө юутай очиж, өндөрт орших 
Бурханы өмнө бөхийх вэ?”3 гэж тавьсан. Мика 
хэт өндөр өргөл нүглийн төлөө хангалттай төлөөс 
болж чадах эсэхийг егөөдөн гайхаж, “Мянга 
мянган хуц, түм түмэн тосон горхийг Эзэн таалах 
уу? Би … ууган хүүгээ, сэтгэлийнхээ нүглийн 
төлөө … өргөх үү?”4 хэмээн асуусан байдаг.

Хариулт нь болохгүй юм. Сайн үйлс дангаараа 
хангалттай биш. Авралыг худалдан авдаггүй юм.5 
Микагийн санал болгосон агуу их өргөл хүртэл 
хамгийн жижигхэн нүглийг ч цагаатгаж чадахгүй. 
Бид зөвхөн өөрсдөдөө найдваас Бурханы 
оршихуйд эргэн очиж амьдрах боломжгүй байх 
байсан.6

Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёроос ирдэг 

Зөвийг үйлд, энэрлийг хайрла, 
Өөрийн Бурхантай даруухнаар алх
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Амилсан Христ нифайчууд дээр айлчилж байхдаа 
Мосегийн хуулийг илүү дээд хуулиар сольсон 
хэмээн тайлбарласан. Тэрээр цаашид “тахилууд 
мөн хайлах … өргөл өргөхгүй” байж, харин 
“харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлийг” өргөхийг 
зааварласан. Тэрээр “харууссан зүрх мөн гэмшсэн 
сэтгэлтэйгээр надад ирэх хэнд боловч, түүнд би 
галаар мөн Ариун Сүнсээр баптисм хүртээнэ”13 
хэмээн бас амласан. Бид баптисмын дараа Ариун 
Сүнсний бэлгийг хүлээн авч, ашиглах үедээ 
Ариун Сүнсний байнгын нөхөрлөлд баясаж, 
хэрхэн Бурхантай хамт даруухнаар алхах зэрэг 
хийх ёстой бүх зүйлээ заалгах болно.14

Биднийг гэм нүглээс болон сүнслэг үхлээс аврах 
Есүс Христийн золиос нь харууссан зүрх, гэмшсэн 
сэтгэлтэй хүн бүхний төлөө хийгдсэн.15 Харууссан 
зүрх, гэмшсэн сэтгэл биднийг баяртайгаар 
наманчлахыг мөн Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ болон 
Есүс Христтэй илүү адил болохоор хичээхийг 
сануулдаг. Бид ийнхүү үйлдсэнээр Аврагчийн 
цэвэршүүлэгч, эдгээгч, хүчирхэгжүүлэгч хүчийг 
хүлээн авдаг. Бид зөвийг үйлдэж, Бурхантай 
даруухнаар алхаад зогсохгүй Тэнгэрлэг Эцэгийн 
мөн Есүс Христийн адил энэрлийг хайрлахад бас 
суралцдаг.

Бурхан нигүүлсэлд баясдаг бөгөөд үүнийг 
ашигласандаа харамсдаггүй. Микагийн 
хэлсэнчлэн “хилэнцийг уучилдаг, … биднийгээ 
өрөвдөх … бүх нүглийг нь Та тэнгисийн гүн 
уруу хаядаг … Бурхан тан шиг нь хэн байх вэ?”16 
Бурханы адилаар энэрлийг хайрлах нь бусадтай 
зөв харилцаж, тэдэнтэй зүй бусаар харьцахгүй 
байхтай салшгүй холбоотой юм.

Христээс өмнө нэгдүгээр зууны үед амьдарч 
байсан еврей эрдэмтэн Хиллэл ахлагчийн талаарх 
нэгэн эртний түүхэнд бусадтай зүй бусаар 
харьцахгүй байхын чухлыг онцолсон байдаг. 
Хиллэлийн нэг сурагч нь 613 зарлигийг агуулсан 
Мосегийн таван номд болон холбогдох еврей 
сургаалт бичвэрүүд бүхий Торагийн нарийн 
төвөгтэй байдалд унтууцжээ. Уг сурагч Хиллэлийг 
зөвхөн нэг хөл дээрээ зогсож чадах хугацаанд 
Тораг бүрэн тайлбарлах сорилтод дуудсан. Хиллэл 
тэнцвэрээ олохдоо тийм гарамгай биш байсан ч 
уг сорилтыг хүлээн авчээ. Тэрээр Левигээс эш 
татан, “Чи ард олныхоо хөвгүүдийн эсрэг бүү 
хонзогно, аливаа зэвүүцлийг бүү хадгал. Харин 

хөршөө өөрийн адил хайрла”17 гэв. Хиллэл дараа 
нь “Өөрийн үзэн яддаг зүйлээ хөршдөө бүү хий. 
Энэ бол Торагийн бүхэл утга бөгөөд бусад нь 
тайлбар юм. Урагш явж, суралц”18 хэмээн хурдхан 
шиг дуусгажээ.

Бусадтай үргэлж хүндэтгэлтэй харьцах нь 
энэрлийг хайрлахын нэг хэсэг юм. АНУ-ын 
Мэриланд мужийн Балтиморт байдаг Жонс 
Хопкинс эмнэлгийн түргэн тусламжийн тасагт 
олон жилийн өмнө санаандгүй сонссон нэгэн 
яриаг авч үзье. Өвчтөн ноён Жаксон нь эелдэг 
найрсгаараа эмнэлгийн хамт олонд танигдсан 
нэгэн байв. Тэрээр урьд нь архинаас үүдэлтэй 
өвчнөө эмчлүүлэхээр олон удаа эмнэлэгт хэвтэж 
байжээ. Энэ удаад ноён Жаксон архинаас 
үүдэлтэй нойр булчирхайн үрэвслийн шинж 
тэмдгээс болоод эмнэлэгт эргэн иржээ.

Ажилсаг, гарамгай Коэн эмч ажлын цаг дуусахаас 
өмнөхөн ноён Жаксоныг үзээд, эмнэлэгт хэвтэх 
шаардлагатай гэжээ. Коэн эмч ээлжийг нь хүлээн 
авч байсан Жонс эмчид ноён Жаксоныг эмнэлэгт 
хэвтүүлж, эмчилгээг нь хариуцан хийхийг 
даалгав.

Жонс эмч нэр хүндтэй анагаахын сургуульд 
сурсан бөгөөд төгсөлтийн дараах дадлага 
сургалтаа дөнгөж эхэлсэн байв. Энэ хүнд 
хэцүү дадлага нь ихэнхдээ нойр дутуу явахад 
нөлөөлдөг бөгөөд үүнээс ч болж Жонс эмч таатай 
хүлээж аваагүй байх. Жонс эмч тэр орой тав 
дахь өвчтөнөө хүлээн авах болсноо Коэн эмчид 
чангаар гомдоллов. Ноён Жаксон өөрөө өөрийгөө 
хохироосноос болж уг өвчнийг туссан байхад 
түүнийг асарч, олон цаг зарцуулах нь шударга бус 
мэт санагджээ.

Коэн эмч шийдэмгий хариултаа бараг л шивнэж 
хэлэв. Тэрээр “Жонс эмч ээ, та хүмүүсийг 
халамжлан, эдгээхийн төлөө ажиллахаар эмч 
болсон. Та тэднийг шүүх гэж эмч болоогүй. 
Хэрэв ялгааг нь ойлгоогүй бол энэ байгууллагад 
суралцах эрх танд байхгүй” гэж хэлэв. Жонс эмч 
энэ залруулгын дараа ноён Жаксоныг эмнэлэгт 
хэвтэж байхад нь хичээнгүйлэн халамжилжээ.

Түүний дараа ноён Жаксон нас барсан. Жонс 
эмч, Коэн эмч хоёр хоёулаа нэрд гарсан эмч 
нар болсон. Гэхдээ суралцах эгзэгтэй мөчид нь 
Жонс эмчид зөвийг үйлдэж, энэрлийг хайрлан, 
ноён Жаксоныг шүүхгүйгээр халамжлах ёстойг 
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сануулах хэрэгтэй байв.19

Олон жилийн турш энэ сануулга надад их 
тусалсан. Энэрлийг хайрлах гэдэг нь Бурханы 
бидэнд өгдөг энэрлийг хайрлахаас гадна Бурхан 
бусдад адилхан энэрлийг өгдөгт баясах явдал юм. 
Мөн бид Түүний жишээг дагадаг. “Бурханд бүгд 
адил”20 бөгөөд бид бүгдэд туслуулах мөн эдгэрэх 
сүнслэг эмчилгээ хэрэгтэй. Их Эзэн “Та нар нэгэн 
биеийг нөгөөгөөс илүүд үзэх ёсгүй, өөрөөр хэлбэл 
хэн нэг нь өөрийгөө бусдаас дээгүүрт бодох 
ёсгүй”21 хэмээн хэлсэн.

Есүс Христ зөвийг үйлдэх, энэрлийг хайрлах гэдэг 
нь ямар утгатай болохын үлгэр жишээ болсон. 
Тэрээр нүгэлтнүүдтэй чөлөөтэй харьцаж, тэдэнд 
шударга, хүндэтгэлтэй ханддаг байв. Тэрээр 
Бурханы зарлигуудыг сахихын баяр баяслыг зааж 
өгч, зүдэрч яваа нэгнээ зэмлэхийн оронд өргөж 
дэмжихийг эрэлхийлсэн. Тэрээр зохисгүй гэж 
үздэг хүмүүст тохинуулсных нь төлөө Өөрийг 
нь буруутгасан хүмүүсийг зэмлэсэн.22 Иймэрхүү 
бардам зан нь Түүнийг гонсойлгодог байсан ба 
одоо ч байсаар байна.23

Христтэй адил байхын тулд тухайн хүн зөвийг 
үйлдэж, Бурхантай болон бусад хүнтэй аль 
алинтай нь хүндэтгэлтэй харьцах хэрэгтэй. Зөв 
шударга хүний үг яриа, үйл хөдлөл боловсон 
байдаг бөгөөд үзэл бодол, итгэл үнэмшлийн 
ялгаа нь жинхэнэ сайхан сэтгэл, нөхөрлөл мөн 
харилцаанд саад болдоггүй гэдгийг мэддэг. 
Зөвийг үйлддэг хүмүүс хамтдаа “бие биенээ 
гомдоох биш, харин амар амгалангаар амьдрах … 
болно.”24

Христтэй адил болохын тулд хүн энэрлийг 
хайрладаг. Энэрлийг хайрладаг хүмүүс бусдыг 
шүүдэггүй, бусдад тэр тусмаа ядруу хүмүүсийг 
өрөвдөн хайрладаг төдийгүй нигүүлсэнгүй, 
найрсаг, хүндэтгэлтэй байдаг. Тэр хүмүүс яс 
үндэс, хүйс, шашин шүтлэг, хүйсийн чиг хандлага, 
нийгэм эдийн засгийн байр суурь, ураг, омог, 
үндэстний ялгаа зэрэг шинж чанарыг үл хамааран 
хүн бүрд хайр, ойлголтоор ханддаг. Эдгээр зүйл 
бүгд Христийн хайраар солигдсон юм.

Христтэй адил болохын тулд хүн Бурханыг 
сонгож, Түүнтэй даруухнаар хамт алхан, Түүний 
тааллыг эрэлхийлж, Түүнтэй байгуулсан гэрээгээ 
сахидаг.25 Бурхантай даруухнаар хамт алхдаг 
хүн бүр Тэнгэрлэг Эцэгийн мөн Есүс Христийн 

тэдний төлөө хийсэн зүйлсийг санадаг.

Би хангалттай зүйл хийж байна уу? Би өөр юу 
хийх ёстой вэ? Эдгээр асуултын хариу болгон 
хийх үйлдэл маань энэ амьдралд болон мөнхөд 
аз жаргалтай байхын гол цөм болдог. Авралыг 
энгийн зүйл мэт хүлээн авахыг Аврагч хүсдэггүй. 
Бид ариун гэрээнүүд байгуулсныхаа дараа ч 
гэсэн “ач ивээлээс унаж мөн амьд Бурханаас 
холдох” магадлалтай байдаг. Тиймээс бид “уруу 
таталтанд” унахгүйн тулд “анхааралтай байж мөн 
ямагт залбирах”26 ёстой.

Үүний зэрэгцээ, бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс 
Христ хоёр биднийг мөнх бус аяллынхаа туршид 
тасралтгүй эргэлзээтэй байдалд сатаарч, аврагдаж, 
өргөмжлөгдөхөд хангалттай зүйл хийсэн эсэхдээ 
эргэлзэхийг хүсдэггүй. Тэд биднийг наманчилсан 
алдаанаасаа болж зовон тарчилж, тэдгээр алдаагаа 
хэзээ ч эдгэрдэггүй шарх гэж бодохыг эсвэл 
дахин бүдрэх вий гэж хэт их эмзэглэж явахыг 
хүсдэггүй.27

Бид ахиц дэвшлээ үнэлж чадна. Бид зөвөөр 
үйлдэж, энэрлийг хайрлан, Бурхантай хамт 
даруухнаар алхах үедээ “амьдралын замнал маань 
Бурханы хүслийн дагуу явагдаж байгааг”28 мэдэж 
чаддаг. Бид Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын 
зан чанарыг өөрсдийн зан чанарт шингээж, бие 
биенээ хайрладаг.

Та энэ зүйлсийг хийснээр гэрээт замыг дагаж, 
“Бурхантай хамт хэзээ ч төгсөшгүй аз жаргалын 
байдалд оршиж болох”29 шаардлагыг хангана. 
Та нарын сүнснүүд Бурханы алдар суунд 
болон үүрдийн амьдралын гэрэлд ууссан байх 
болно.30 Та нар хязгааргүй их баяраар дүүрэх 
болно.31 Бурхан амьд, Есүс бол Христ, бидний 
Аврагч, Гэтэлгэгч бөгөөд бүгдийг хайраар баяр 
баясгалантай өршөөж нигүүлсдэг гэдгийг би 
гэрчилж байна. Та нарт энэ таатай байгаа биз дээ? 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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хишгээр дамжуулан өгөгдсөн эсвэл ирээдүйд 
өгөгдөх тэрхүү хүч, мэдлэгийн талаар зарим ашиг 
тустай зүйлсийг сурч мэдсэн.

Энэ амьдралдаа Бурханы хүчийг олж авахын тулд 
бид юу хийх ёстойгоо ойлгох нь амархан биш, 
гэхдээ оюун ухаандаа тунгаан бодож, Ариун Сүнс 
биднийг сэнхрүүлээсэй хэмээн залбирснаар энэ 
нь боломжтой гэдгийг би олж мэдсэн.7 Ахлагч 
Ричард Г.Скотт Бурханы хүч гэдэг нь юу болох 
талаар “бид өөрсдөө хийж чадахаас илүү ихийг 
хийх хүч юм”8 хэмээн оновчтой тодорхойлолтыг 
өгсөн.

Бурханы үгээр болон Есүс Христэд итгэх итгэлийн 
үндэс сууриар өөрсдийн зүрх сэтгэл, тэр бүү хэл 
бодгалиа дүүргэх нь энэ хэцүү цаг үед бидэнд 
туслах Бурханы хүчийг олж авахад амин чухал 
юм. Бурханы үгийг болон Есүс Христэд итгэх 
итгэлийг өөрсдийн зүрх сэтгэлд гүн суулгахгүй 
бол бидний гэрчлэл, итгэл алдагдаж, Бурханы 
бидэнд өгөхийг хүсэж буй хүчийг авах боломжоо 
алдаж магадгүй. Нүдэнд ил харагдах өнгөц 
итгэл нь хангалтгүй юм. Зөвхөн бидний дотоод 
сэтгэлийг дүүргэдэг итгэл болон Бурханы үг нь 
биднийг дэмжин тэтгэхэд хангалттай ба Түүний 
хүчийг олж авах боломжтой болгодог.

Жонсон эгч бид хоёр хүүхдүүдээ өсгөхдөө 
тэднийг хөгжмийн зэмсэг тоглож сурахад 
урамшуулсан юм. Гэхдээ тэднийг зөвхөн 
өөрсдийн зүгээс хийх ёстой зүйлсээ хийж, 
өдөр болгон зэмсэг дээрээ дадлага хийнэ гэвэл 
хөгжмийн хичээл авахыг нь зөвшөөрдөг байсан. 
Нэгэн хагас сайн өдөр манай гурав дахь охин 
найзуудтайгаа тоглохоор сэтгэл догдлон байсан 
ч төгөлдөр хуур дээрээ дадлагаа хийгээгүй 
байв. Тэр дадлага хийх цагаасаа нэг минут ч 
илүү зарцуулахыг хүсээгүй. Тиймээс 30 минут 
дадлага хийх ёстойгоо мэдэж байсан болохоор тэр 
сэрүүлэг тавихаар шийджээ.

Тэр төгөлдөр хуурын зүг алхан, бичил долгионы 
зуухны хажуугаар өнгөрөхдөө түр зогсон, хэдэн 

Зөвхөн	бидний	дотоод	сэтгэлийг	дүүргэдэг	
итгэл	болон	Бурханы	үг	нь	биднийг	дэмжин	
тэтгэхэд	хангалттай	ба	Түүний	хүчийг	олж	
авах	боломжтой	болгодог.

Би хайрт бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоны сургамж 
зааврыг судлах үедээ 
түүний хэлсэн үгийнхээ 
олонд нь ойр ойрхон 
хэрэглэсэн нэг үгийг 
олсон юм. Энэ үг бол 
хүч.

Tөлөөлөгчөөр 
дуудагдсаныхаа 
дараах хамгийн анхны 

eрөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Нэлсон 
хүчийн тухай ярьсан.1 Тэрээр он жилийн явцад 
хүчийн талаар үргэлжлүүлэн заасаар ирсэн юм. 
Бид ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоныг өөрсдийн 
бошиглогчоор дэмжин баталснаас хойш тэрээр 
хүчийн зарчмыг, ялангуяа Бурханы хүчийг бoлон 
бид тэр хүчийг хэрхэн олох талаар заасан. Тэрээр 
бид бусдад үйлчлэхдээ Бурханы хүчийг хэрхэн 
ашиглах талаар,2 наманчлал нь Есүс Христийг 
болон Түүний Цагаатгалын хүчийг бидний 
амьдралд хэрхэн урьдгийг3 бас Бурханы хүч, 
эрх мэдэл болох санваар нь Түүнтэй гэрээнүүд 
байгуулж мөн сахидаг хүн бүгдийг хэрхэн 
адисалдаг талаар заасан.4 Ариун сүмд хишиг 
хүртсэн бүх хүнийг гэрээгээ сахих үед Бурханы 
хүч урсан ирж байдгийг eрөнхийлөгч Нэлсон 
гэрчилсэн.5

2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган дээр 
eрөнхийлөгч Нэлсоны өгсөн уриалга миний 
сэтгэлийг үнэхээр их хөдөлгөсөн. “Хишгээр 
өгөгдсөн эсвэл өгөгдөх тэрхүү хүч ба мэдлэгийн 
талаар илүү ихийг сурч мэдэхийн тулд судалж, 
залбирахыг”6 тэр бидэнд заасан юм.

Энэ уриалгын хариуд, би судалж бас залбиран, 

Дуусашгүй хүч
ÄÀËÛÍ ÀÕËÀÃ× 
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товчлуур дээр даржээ. Гэхдээ тэр сэрүүлэг 
тавихын оронд, бичил долгионы зуухыг 30 минут 
дээр тааруулж, ажиллаж эхлэх товчийг дарчихаж. 
20 орчим минут давтсаныхаа дараа тэр гал 
тогооны өрөө рүү хэдэн минут үлдсэнийг шалгах 
гээд ортол бичил долгионы зуух галд автаж буйг 
харжээ.

Охин маань миний хашаа хорооны ажил хийж 
байсан байшингийн арын талбайд гүйн ирж, 
байшин шатаж байна гэж хашхирав. Байшин 
дотор хар хурдаараа гүйн ороод би үнэхээр бичил 
долгионы зуух шатаж байгааг харлаа.

Байшингаа галд шатахаас сэргийлэхийн тулд 
бичил долгионы зуухны арын залгуурыг салган, 
цахилгааны залгуур утаснаас барин, зуухыг 
тавцангаас буулгав. Тэр өдөр би баатар болж, 
гэрээ хамгаална гэж найдан, зуухыг цахилгаан 
утаснаас нь бариад биеэсээ холуур савлуулсаар 
арын талбайдаа гарч ирлээ. Тэгээд сүүлийн удаа 
савлуулаад, зуухыг зүлгэн дээр шидчихэв. Тэнд 
бид хүчтэй асаж буй галыг усны хоолой ашиглан, 
унтрааж чадсан юм.

Яагаад ийм юм болсон бэ? Бичил долгионы 
зууханд энерги сорж авах зүйл хэрэгтэй байдаг. 
Энерги сорж авах зүйл дотор нь байхгүй 
тохиолдолд зуух өөрөө энергиэ сорон авч халан, 
гал авалцаж болдог ба үнс болтлоо өөрийгөө 
шатаадаг ажээ.9 Бичил долгионы зуух маань галд 
автан шатсаны учир нь дотор нь юу ч байхгүй 
байснаас болсон юм.

Үүний адилаар, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд итгэлийг 
болон Бурханы үгийг суулгасан хүмүүс биднийг 
устгахын тулд илгээх дайсны галт сумнуудыг 
сөрөн, ялж гарах боломжтой байх болно.10 
Ингэхгүй аваас бидний итгэл, найдвар, үзэл 
бодол тэсэн үлдэж чадахгүй ба бид хоосон 
бичил долгионы зуух шатсантай адилаар гэмтэж 
шархдаж болох юм.

Бурханы үгийг мөн Есүс Христэд болон Түүний 
Цагаатгалд итгэх итгэлийг өөрийн бодгальд гүн 
гүнзгий суулгах нь дайсныг болон түүний над руу 
шидэх юуг ч даван гарах Бурханы хүчийг хүртэх 
боломжийг олгодог гэдгийг би мэдэж авсан. 
Бэрхшээлтэй тулгарах үедээ бид Паулын заасан 
Их Эзэний “Учир нь Бурхан бидэнд айдсын бус, 
харин хүч, хайр ба биеэ захирах сүнсийг өгсөн.”11 
хэмээх амлалтад найдаж болно.

Аврагч хүүхэд байхаасаа “өсөж, хүчирхэг болсон 
бөгөөд мэргэн ухаанд боловсорсоор байлаа. 
Бурханы таалал Түүн дээр байсан юм”12 гэдгийг 
бид мэднэ. Өсөж томрох тусам “Есүсийн мэргэн 
ухаан, бие хаа өссөөр байсан агаад Бурханы 
хийгээд хүмүүсийн таалал Түүнд байсан”13 
гэдгийг бид мэднэ. Тохинууллаа эхлүүлэх үед нь 
Түүнийг сонссон хүмүүс “Түүний сургаал эрх 
мэдэлтэй байсан тул тэд сургаалыг нь гайхаж 
байсан”14 гэдгийг бид мэднэ.

Бэлтгэлийн үр дүнд Аврагч хүчинд өсөж, Сатаны 
бүх уруу таталтыг эсэргүүцэх чадвартай болсон.15 
Аврагчийн жишээг даган, Бурханы үгийг судалж 
мөн итгэлээ гүнзгийрүүлж бэлтгэснээрээ бид уруу 
таталтуудыг эсэргүүцэх Бурханы хүчийг бас олж 
чадах болно.

Ариун сүмд тогтмол орох боломжийг 
хязгаарлаж, хязгаарлагдмал цуглааныг 
зөвшөөрсөн энэ цаг үед ариун сүмийн 
гэрээнүүдийг байгуулан тэдгээрийг сахиснаар 
бидэнд ирдэг Бурханы хүчийн талаар 
үргэлжлүүлэн илүү ихээр судалж, мэдэхэд 
би анхаарлаа хандуулсан юм. Көртландын 
ариун сүмийн онцгойлон адислах залбиралд 
амлагдсаны дагуу бид ариун сүмээс гарахдаа 
Бурханы сүр хүчээр зэвсэглэн гардаг.16 Ариун 
сүмийн гэрээнүүдийг байгуулж, тэдгээрийг 
сахидаг хүмүүсийн хувьд, Бурханы хүчинд 
дуусах хугацаа эсвэл цар тахлын үед 
хязгаарлалттай ашиглана гэсэн юм байхгүй. 
Хэрвээ бид гэрээгээ сахихгүй бол мөн Түүний 
хүчийг авах шаардлагыг үргэлжлүүлэн хангах 
боломжийг олгодог амьдралын хэв маягаар 
амьдрахгүй л бол Түүний хүч бидний амьдралд 
сулран үгүй болдог.

Тайланд, Лаос, Мьянмар улсуудад номлолын 
удирдагчаар эхнэртэйгээ хамт үйлчилж байхдаа 
ариун нандин гэрээнүүдийг ариун сүмд 
байгуулан, тэдгээрийг сахидаг хүмүүст Бурханы 
хүч ирдгийг бид өөрсдийн нүдээр харсан. 
Aриун сүмийн тусламжийн сан энэ гурван улс 
дахь олон гэгээнтнийг өөрсдийн хийж чадах 
бүх золиос, бэлтгэл ажлыг хийсний дараа ариун 
сүмд орох боломжтой болгосон юм. Тайланд 
улсын нийслэл Бангкок хотын нисэх буудалд 
Лаос улсаас ирсэн 20 итгэлтэй гэгээнтэнтэй 
уулзаж, тэднийг Бангкок хотын өөр нэг нисэх 
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буудалд хүргэж өгөн, Хонконг явах онгоцондоо 
суухад нь тусалснаа би санаж байна. Их Эзэний 
өргөөнд орохоор явж буй эдгээр гишүүний 
сэтгэл үнэхээр их хөдөлсөн байв.

 

[ALT: Тусламж хэрэгтэй гишүүд]

Эдгээр сайн гишүүнтэй буцах замд нь уулзах үед 
ариун сүмийн хишиг хүртсэнээр мөн Бурхантай 
гэрээ байгуулсны үр дүнд хүч тэдэнд ирж, сайн 
мэдээнд илүү их төлөвшсөн нь илт байв. Эдгээр 
гишүүн ариун сүмээс гарахдаа “Түүний сүр 
хүчээр зэвсэглэн”17 гарсан нь илт байв. Өөрсдөө 
хийж чадахаас илүү ихийг хийх энэхүү хүч нь 
тэдэнд өөрийн улсад Сүмийн гишүүн байснаар 
ирэх бэрхшээлийг тэвчин гарах мөн Лаост Их 
Эзэний хаант улсыг үргэлжлүүлэн ббайгуулах 
үедээ “үлэмж агуу хийгээд алдар суут мэдээг 
үнэнд”18 тунхаглан урагшлах хүчийг өгсөн.

Ариун сүмд орох боломжгүй энэ үед бид 
өөрсдийн амьдралд тодорхой бас өөрчлөгдөшгүй 
чигийг олохоор бидний хүн нэг бүр ариун сүмд 
байгуулсан гэрээнүүддээ найдан түшиглэж 
байгаа болов уу? Хэрэв сахих аваас эдгээр гэрээ 
нь бидэнд ирээдүйн талаарх алсын хараа мөн 
тодорхой хүлээлтийг, түүнчлэн итгэлтэй байдлаар 
дамжуулан Их Эзэний өгөхөөр амласан бүхнийг 
авах шийдэмгий байдлыг өгөх болно.

Их Эзэний та нарт өгөхийг хүсэж буй тэр хүчийг 
эрэлхийлэхэд би та нарыг урьж байна. Энэхүү 
хүчийг эрэлхийлэхдээ Тэнгэрлэг Эцэгийн бидний 
төлөөх хайрыг ойлгох илүү гүн ойлголтоор бид 
адислагдах болно гэдгийг би гэрчилж байна.

Тэнгэрлэг Эцэг та нарт болон надад хайртай 

учраас Өөрийн хайрт Хүү Есүс Христийг 
бидний Аврагч, Гэтэлгэгч болгохоор илгээсэн 
гэдгийг би гэрчилж байна. Бүхий л хүч чадлыг 
эзэмшигч Есүс Христийг би гэрчилж байна.19 Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Уй гашуу биднийг дайрч, зүрх сэтгэл маань 
үргэлжлүүлэн шаналсаар байх үед ийн асуух 
анхны эсвэл сүүлчийн хүмүүс бид биш юм. Би 
цар тахал юм уу шоронгийн талаар биш, харин 
хязгааргүй олон сорилт бэрхшээлтэй тулгардаг 
таны тухай, таны гэр бүл, хөршүүдийн тухай 
ярьж байна. Гэрлэхийг хүссэн ч гэрлээгүй байгаа, 
гэрлэсэн ч харилцаагаа бага ч болов селестиел 
байгаасай гэж хүсдэг хүмүүсийн талаар би ярьж 
байна. Эрүүл мэндийн хүнд байдлаас, магадгүй 
эдгэшгүй өвчнөөс болж хүсээгүй зүйлтэйгээ 
тулгарч байгаа; ямар ч эмчилгээгүй төрөлхийн 
согогтойгоо насан туршдаа тэмцэж буй хүмүүсийн 
тухай ярьж байна. Оюун санаа, сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудлаас болж зовж шаналж байгаа маш 
олон хүний бодгальд болон тэднийг хайрладаг, 
зовлонг нь хуваалцдаг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд 
байнга учирдаг тэрхүү дарамтын талаар ярьж 
байна. Аврагчийн бидэнд хэзээ ч мартахгүй 
байхыг сануулсан тэрхүү ядуусын талаар мөн 
сонгоосой хэмээн залбирч байснаас тань өөр 
замыг сонгосон хүүхдээ хэдэн ч настай болсон 
бай эргэж ирээсэй хэмээн хүсэн хүлээж буй таны 
талаар би ярьж байна.

Цаашлаад, бидний хувь хүн бүрийн хүсэн 
хүлээдэг зүйлсийн урт жагсаалтад бүх нийтэд 
тулгардаг эдийн засаг, улс төр, нийгмийн 
томоохон асуудлуудыг би дурдахыг хүсээгүй 
гэдгээ хэлье. Тэнгэр дэх Эцэг маань эдгээр 
сэтгэл шимшрүүлэм олон нийтийн болон хувийн 
асуудлын аль алинд анхаарлаа хандуулахыг 
биднээс хүсдэг нь тодорхой боловч бид хамгийн 
сайнаараа сүнслэгээр хичээн чармайж, чин 
сэтгэлээсээ гуйн залбирсан ч дэлхийг хамарсан 
томоохон эсвэл хувь хүний багахан хэмжээний 
асуудлуудыг хүссэнээрээ шийдвэрлэж чадахгүй 
байх үе амьдралд маань тохиолдоно. Тиймээс бид 
зарим залбирлынхаа хариултыг авахаар хамтдаа 
хичээж, хүлээх явцдаа бидний хүссэн цагт хүссэн 
арга замаар биш ч гэсэн сонорт нь хүрч, хариулт 
нь ирсэн амлалтыг би та нарт төлөөлөгчийн хувьд 

Яагаад	гэвэл,	итгэл	нь	сайн	муу	аль	ч	цагт,	бүр	
Бурханы	мутар	бидний	төлөө	илчлэгдэх	хүртэл	
зовж	шаналах	үедээ	ч	Бурханд	найдах	гэсэн	үг	
юм.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
бид бүгдээрээ, ялангуяа 
би, хайрт бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоноос хаалтын 
үгийг сонсохыг 
тэсэн ядан хүлээж 
байна. Чуулган 
гайхалтай сайхан болж 
өнгөрч байгаа ч бид 
КОВИД-19 цар тахлын 
улмаас уламжлалт үйл 
ажиллагаагаа хоёр дахь 

удаагаа өөрчиллөө. Энэ цар тахал биднийг үсээ 
зулгаамаар санагдтал залхааж байна. Зарим ах 
маань аль хэдийн үсээ зулгаасан бололтой. Энэхүү 
цар тахалд ямар нэгэн байдлаар өртсөн, ялангуяа 
хайртай нэгнээ алдсан хүмүүсийн төлөө бид 
байнга залбирч байгааг мэдээсэй гэж хүсэж байна. 
Энэ нөхцөл байдал хэтэрхий удаан үргэлжилж 
байгаа гэдэгтэй хүн бүр санал нэг байгаа.

Бидэнд тохиолдсон зовлон зүдүүрээс ангижрахын 
тулд бид хэр удаан хүлээх вэ? Ингэж хүлээсээр л 
байхад тусламж ирэхгүй удвал бид хувийн сорилт 
бэрхшээлээ хэрхэн тэвчих вэ? Ачаа дарамт дааж 
чадахаас маань их байхад яагаад ингэж хүлээх 
ёстой юм бэ?

Эдгээр асуултыг асуух үедээ, хэрэв бид хичээвэл 
тухайн нутгийн хамгийн хүйтэн өвөл чийгтэй, 
харанхуй шоронгийн өрөөнөөс цуурайтах нэгний 
орь дууг сонсож чадна.

“Ай Бурхан минь, та хаана байна вэ?” Мөн таны 
байгаа газрыг бүрхэгч тэрхүү асар хаана байна 
вэ? Таны гар хэчнээн удаан хүлцэн тэвчих юм 
бэ?”1 гэсэн үгсийг Либерти шоронгийн гүнээс бид 
сонсох болно. Ай Их Эзэн минь, хэр удах юм бэ?

Их Эзэнийг хүлээх
ÀÕËÀÃ× ÆÝФФÐÈ Ð.ÕÎËËÀÍÄ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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санал болгомоор байна. Гэхдээ тэдгээр залбирлын 
хариу бүхнийг мэддэг, мөнхөд өрөвч нинжин 
сэтгэлээр дүүрэн эцэг эхийн цаг, арга замаар 
үргэлж	ирдэг. Хайрт ах, эгч нар минь ээ, хэзээ 
ч үүрэглэдэггүй, унтдаггүй Тэрээр2 тэнгэрлэг 
хүмүүний хувьд хийх хэрэгтэй бүх зүйлээсээ 
илүү Өөрийн хүүхдүүдийн аз жаргал, эцсийн 
өргөмжлөлд анхаардаг гэдгийг ойлгоорой. Тэрээр 
цэвэр хайрын алдар суут амьд жишээ бөгөөд 
Түүний алдрыг Нигүүлсэнгүй Эцэг хэмээдэг.

Та нар “Хэрэв тийм бол, Түүний хайр, нигүүлсэл 
бидний хувийн Улаан тэнгисийг хялбархан 
хувааж, бидэнд зовлон бэрхшээлээсээ салж, 
хуурай газар дээр алхах боломжийг өгөх байсан 
бус уу? Тэрээр бидэнд учирч буй зовлонг 
буюу 21-р зууны хүрэлзгэнүүдийг хурдан 
идүүлэхээр хаа нэгтээгээс нисэн ирэх 21-р зууны 
цахлайнуудыг илгээхгүй байсан гэж үү?” гэж 
асууж магадгүй.

Ийм асуултуудад “Тийм ээ, Бурхан тэр даруй 
гайхамшгийг үйлддэг. Гэвч бидний мөнх бус 
амьдралд аялах аяллын хором мөч бүр Түүнийх 
бөгөөд Тэр ганцаараа удирдана гэдгийг бид эрт 
орой хэзээ нэгэн цагт мэдэж авах болно” гэж 
хариулна. Тэр бидний хүн бүрийн хуанлийг 
тус тусад нь хөтөлдөг. Бетзада цөөрөм рүү 
орж, үтэр түргэн эдгэрэхээ хүлээж буй өвчтөн 
бүрд,3 амлагдсан нутагт очихоор 40 жилийг 
цөлд өнгөрүүлсэн нэгэнд,4 итгэлийнхээ улмаас 
галаар хүрээлэгдэж, тэнгэрлэгээр хамгаалагдсан 
Нифай, Лихайн адил хүн бүрд5 өөр өөрийн цаг 
хугацаа бий. Бидэнд итгэлийнхээ улмаас дүрэлзэх 
галд амиа алдсан Абинадай бий.6 Баалын эш 
үзүүлэгчдийн эсрэг гэрчлэхдээ тэнгэрээс галыг 
агшин зуур буулгасан Елиа7 бол хур бороо 
ороогүй хэдэн жилийн турш хэрээний авчирсан 
өчүүхэн хоол хүнсээр тэжээгдсэн Елиа юм гэдгийг 
бид санаж байна.8 Миний бодож буйгаар тэр хоол 
хүнс “амтат хоол” байгаагүй нь лавтай.

Эдгээрийг би яагаад дурдаж байна вэ? Яагаад 
гэвэл, итгэл нь сайн муу аль ч цагт, бүр Бурханы 
мутар бидний төлөө илчлэгдэх хүртэл зовж 
шаналах үедээ ч Бурханд найдах гэсэн үг юм.9 
Хэн ч юуны ч төлөө шаналах ёсгүй тул бүх 
зовлонгоос зайлсхийхэд амьдралын хамгийн сайн 
сайхан оршдог гэж олон хүн үзэж байгаа өнөө 
үед үүнийг үйлдэхэд ярвигтай байж болох юм.10 

Энэ үзэл бодол нь “Христийн дүүрэн чанарын 
хэмжээнд”11 хэзээ ч хүргэхгүй.

Ахлагч Нийл А.Максвэллын хэлсэн дараах үгийг 
зориглон өөрчилж байгаадаа түүнээс хүлцэл 
өчиж байна. “Хүний амьдралд … итгэлээр дүүрэн 
атлаа сэтгэлийн дарамтгүй байдал нэгэн зэрэг 
оршиж чадахгүй” гэдгийг би мөн сануулъя. 
Бид “бэрхшээл зовлонгүй амьдарч,” нимбэгийн 
ундаа шимэнгээ “Их Эзэн минь, та надад зовлон 
зүдүүр, өвчин эмгэг, эсэргүүцэл гэдгийг өөрийн 
биеэр үзэлгүйгээр олж авах туршлага суулгаж 
өгөөч. Хэн нэгнийг надад онцгүй хандахгүй эсвэл 
надаас урвахгүй байлгаач. Хамгийн чухал нь Та 
болон хайртай хүмүүс маань намайг орхисон 
мэт мэдрэмжийг надад хэзээ ч битгий төрүүлээч. 
Үнэндээ, Их Эзэн минь, Таныг тэнгэрлэг болгосон 
тэр бүх туршлагаас намайг хол байлгахыг 
хичээгээрэй. Бусад бүх хүнийг амьдралын бартаа 
нугачааг даван туулсны дараа намайг Тан руу 
очиж, Тантай хамт амьдарч, ая тухтай Христийн 
сургаалын үүлэн дээр хөвөн явахдаа бидний 
давуу тал, зан байдал ямар адилхан болохыг 
сайрхах боломжийг надад соёрхооч”12 гэж хэлэх 
боломжгүй юм.

Ах, эгч нар аа, Христийн сургаал тайтгарал өгдөг 
ч үргэлж ая тухтай байлгадаггүй билээ. Энэ болон 
ирэх амьдралд цэвэр ариун байдал, аз жаргалд 
хүрэх зам урт бөгөөд заримдаа бартаатай байдаг. 
Уг зам дээр явахад цаг хугацаа, шаргуу байдал 
хэрэгтэй. Мэдээж, үүнийг хийснийхээ эцэст 
асар том, гайхалтай шагналыг авна. Энэ үнэнийг 
Мормоны Номын Алмагийн 32-р бүлэгт товч 
тодорхой, ойлгомжтой заасан байдаг. Уг бүлэгт 
энэ агуу дээд прист заахдаа, бид Бурханы үг болох 
үрийг зүрх сэтгэлдээ суулгаад, усалж, зэрлэгийг 
нь зулгааж, бордож, хангалттай арчлах юм бол 
идсэн байхад дахиж хэзээ ч цангаж, өлсөхөөргүй 
“хамгийн эрхэм, амтат бүхнээс дээд амтат” 
жимсийг ирээдүйд	өгөх болно13 гэсэн.

Энэ гайхалтай бүлэгт олон сургаалыг заасан 
хэдий ч хамгийн чухал нь бид тухайн үрийг 
арчилж, “үүний жимсийг итгэлийн нүдээр хүсэн	
хүлээж”14 боловсрохыг нь хүлээх ёстой гэдэг үнэн 
юм. Алмагийн хэлснээр бид ургацаа “удахгүй”15 
хураана. Тэрээр гайхалтай сургаалынхаа төгсгөлд 
зүрх сэтгэл дэх Бурханы үгийг арчлахдаа 
шаргуу,	тэвчээртэй	байж, “уг мод та нарт жимс 
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өгөхийг” “тэсвэртэйгээр” “хүлээхийг”16 гурвантаа 
сануулсанд гайхах зүйл үгүй билээ.

КОВИД, хорт хавдар, айдас эргэлзээ, санхүүгийн 
асуудал, гэр бүлд тулгарах сорилт бэрхшээл зэрэг 
дарамт зовлон хэзээ үгүй болох вэ? “Удахгүй”17 
үгүй болно. Удахгүй гэдэг нь богино эсвэл урт 
хугацаа эсэхийг бид биш, харин Бурханы ач 
ивээл тодорхойлох бөгөөд Есүс Христийн сайн 
мэдээнээс зууран барих хүмүүст адислалууд ирэх 
болно. Адислал авах боломжийг олгох асуудлыг 
олон жилийн тэртээ Иерусалим дахь хувийн 
цэцэрлэг, нийтийн толгод дээр шийдсэн билээ.

Одоо бид энэхүү чуулганы төгсгөлийн үгийг 
хайрт бошиглогчоосоо сонсохдоо Рассэлл Нэлсон 
бол “Эзэнд	найдагчид	хүчээ сэлбэ[ж,] бүргэд мэт 
жигүүр дээрээ элин халина; Гүйлээ ч үл туйлдана. 
Алхлаа ч эс цуцна”18 гэдгийг амьдралынхаа 
туршид харуулсаар ирсэн гэдгийг санацгаая. 
Зовлон шаналлаасаа ангижирч, уй гашуугаасаа 
салахыг эрэлхийлэгч хүн нэг бүрд эдгээр адислал 
эрт орой хэзээ нэгэн цагт, “удахгүй” ирээсэй 
хэмээн би залбирч байна. Би Бурханы хайрыг 
болон амьдралд маань тулгардаг бүх асуудалд 
ямар нэгэн байдлаар хариулт өгдөг Түүний 
гайхамшигт сайн мэдээний Сэргээлтийг гэрчилж 
байна. Их Эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Хэрэв та үнэхээр “шинэ хэвийн байдал”-тай 
болохыг хүсэж байгаа бол зүрх сэтгэл, оюун 
ухаан, бодгалиа улам бүр Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ рүү эргүүлэхийг би та бүхэнд 
уриалж байна. Энэ нь та	нарын	“шинэ хэвийн 
байдал” болог.

Та нар өдөр бүр наманчилснаар “шинэ хэвийн 
байдлаа” олж авна уу. Бодол, үг, үйлдлээрээ улам 
цэвэр ариун байхыг эрэлхийл. Бусдад тохинуул. 
Үзэл бодол, алсын хараагаа мөнх амьдралд 
төвлөрүүл. Дуудлагуудаа эрхэмлэн биелүүл. 
Хайрт ах эгч нар аа, таны асуудал ямар байгаагаас 
үл хамааран та	өдөр бүр Бүтээгчтэйгээ уулзахад 
бэлдэж амьдар.4

Ийм л зорилгоор бид ариун сүмтэй байдаг. 
Их Эзэний ёслол, гэрээнүүд биднийг Бурханы 
бүх адислалаас хамгийн агуу нь болох мөнх 
амьдралд бэлтгэдэг.5 Та нарын мэдэж байгаачлан 
КОВИД цар тахлын улмаас бид ариун сүмүүдээ 
түр хугацаанд хаахад хүрсэн. Дараа нь бид 
нарийн зохицуулалттай, үе шаттайгаар дахин 
нээж эхэлсэн. Олон ариун сүм 2-р үе шатаар 
зохион байгуулагдсанаар олон мянган хос лацдан 
холбогдож, өнгөрсөн хэдхэн сарын хугацаанд 
л гэхэд олон мянган хүн хишгээ хүртээд байна. 
Сүмийн бүх зохистой гишүүн өвөг дээдэстээ 
дахин үйлчлэх, ариун сүмд шүтэн бишрэх тэр 
өдөр ирэхийг бид тэсэн ядан хүлээж байна.

Одоо би дараах газруудад шинэ зургаан ариун сүм 
барихыг зарлах гэж байгаадаа талархаж байна. 
Эдгээр газар нь: Кирибатын Тарава, Вануатугийн 
Порт Вила, Ютагийн Линдон, Гватемалын Их 
Гватемала Сити, Бразилын Сан Паулу, Боливийн 
Санта Круз зэрэг болно.

Биднийг эдгээр ариун сүмийг барьж мөн харж 
хандах явцад та нарыг ариун сүмд орохуйц 
зохистой байхын төлөө өөрсдийгөө хөгжүүлж, 
харж хандах болтугай хэмээн бид залбирч байна.

Ах, эгч нар аа, одоо би та нарыг Их Эзэн Есүс 

Би	та	бүхэнд	зүрх	сэтгэл,	оюун	ухаан,	бодгалиа	
Тэнгэрлэг	Эцэг,	Түүний	Хүү	Есүс	Христ	рүү	улам	
бүр	эргүүлэхийг	уриалж	байна.

Хүндэт ах, эгч нар аа. 
Ерөнхий чуулганы энэ 
хоёр өдөр гайхалтай 
байлаа! Ахлагч 
Жэффри Р.Холландтай 
санал нэг байна. 
Түүний хэлснээр 
захиас, залбирал, 
хөгжимд бүгдэд нь 
Их Эзэн сүнслэгээр 
нөлөөлсөн билээ. 
Бүхий л арга замаар 
оролцсон хүн бүрд би 

талархаж байна.

Чуулганы үеэр би та нарыг чуулганаа сонсож 
байгаагаар оюун санаандаа төсөөлсөн. Та 
нарыг юу мэдэрч, юунд санаа зовж эсвэл юуг 
шийдвэрлэх гэж эрмэлзэж байгааг ойлгоход 
туслахыг би Их Эзэнээс гуйн залбирсан юм. Би 
энэ чуулганыг өндөрлөхдөө та нарыг ирээдүйн 
талаар өөдрөг байлгахын тулд юу хэлж болох 
талаар бодсон. Их Эзэн та нарыг ийн өөдрөг 
байгаасай хэмээн хүсдэг гэдгийг би мэднэ.

Бид олон зууны турш бошиглогчдын урьдаас 
харсан гайхамшигтай эрин үед амьдарч байна. 
Энэ бол зөв шударга хүмүүс бүх сүнслэг 
адислалыг хүртэж болох эрин үе юм.1 Дэлхийн 
үймээн самуунаас үл хамааран2 Их Эзэн биднийг 
“ирээдүйгээ баяр хөөртэйгөөр хүлээх”3 боломжийг 
олгодог. Өчигдрийн дурсамж дээр гацаж үлдэхгүй 
байцгаая. Израилын цугларалт урагшилсаар 
байна. Их Эзэн Есүс Христ Өөрийн Сүмийн 
үйл хэргийг удирдан чиглүүлдэг бөгөөд Сүм 
бурханлаг зорилгуудаа биелүүлэх болно.

Та бидний сорилт бол бид бүгдээрээ бурханлаг 
чадавхдаа хүрэх явдал юм. Өнөөдөр бид	“шинэ 
хэвийн байдал” гэсэн үгсийг олон удаа сонслоо. 

Шинэ хэвийн байдал
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ

ÅÑ¯Ñ ÕÐÈÑÒÈÉÍ ÕÎÆÌÛÍ ¯ÅÈÉÍ ÃÝÃÝÝÍÒÍ¯¯ÄÈÉÍ Ñ¯Ì 
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Христийн амар амгалангаар дүүрэн байхаар 
адисалж байна. Түүний амар амгаланг эгэл хүний 
оюун ухаан ойлгох нь үгүй.6 Би та нарыг Бурханы 
хуулиудыг дагах илүү их хүсэл болоод чадвараар 
адисалж байна. Ингэснээр тодорхойгүй байдалд 
байсан ч гэсэн илүү их зориг, өсөн нэмэгдсэн 
хувийн илчлэлт, гэр орондоо илүү эв найртай 
байх, баяр баясгалан зэрэг адислалууд урсан ирэх 
болно гэдгийг би амлаж байна.

Бид өөрсдийгөө болон дэлхийг Их Эзэний 
Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх тэнгэрлэг үүргээ 
биелүүлэхийн тулд хамтдаа урагшлах болтугай. 

Би та нартаа хайртай гэдгээ илэрхийлж, ийн 
залбирч байна. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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