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Ерөнхий чуулганд мөн Их Эзэний дуу хоолойг 
сонсох онцгой боломжид тавтай морил.

Дэлхий даяарх хайрт 
ах, эгч нар болон 
найзууд аа, би та 
бүхнийг энэхүү 
Ерөнхий чуулганд 
тавтай морилохыг 
урьж байна. Бид 
Их Эзэн, Аврагч, 
Есүс Христийг 
шүтэн бишрэх хүсэл 
зоригоороо дэлхий 
дахинаа нэгэн агуу 
гэр бүл болон цуглаад 

байна. Бидэнтэй нэгдэн оролцож байгаад тань 
баярлалаа!

Өнгөрсөн жил дээд амжилтын номд 
бүртгэгдэхүйц жил болж өнгөрлөө. Хүн бүр өмнө 
нь мэддэггүй байсан зүйлсээ сурч мэдсэн нь 
лавтай. Миний өмнө	нь мэддэг байсан зарим зүйл 
шинэ, сургамжтай арга замаар зүрх сэтгэлд минь 
хүрсэн.

Жишээ нь: Их Эзэн Өөрийн Сүмийн ажил хэргийг 
удирдан явуулдаг гэдгийг би баттай мэднэ. Тэрээр 
“өөрийн ажлыг би өөрөө хийж чадна гэдгийг би 
[чамд] үзүүлэх болно”1 хэмээн хэлсэн.

Ихэнх тохиолдолд намайг зөвлөхүүдтэйгээ 
чадах бүхнээ хийсний дараа Тэрээр туйлын хүнд 
бэрх нөхцөл байдалд асуудлыг зохицуулахыг 
бид нулимстай нүдээр хардаг. Бид үнэхээр 
гайхширдаг.

Одоо би Түүний “Болгоогтун, бибээр өөрийн 
ажлыг зохих цагт нь яаравчлуулах болно”2 хэмээн 
хэлсэн нь ямар утгатай болохыг илүү сайн ойлгож 
байна. Тэрээр дэлхий дахиныг хамарсан цар 
тахлын үеэр хүртэл ажлаа удирдан, яаравчлуулж 
байсанд би дахин дахин баярладаг.

Хайрт ах, эгч нар аа, Сүмийн бат бөх байдал 
гишүүдийнхээ хичээл зүтгэл, өсөн нэмэгдсээр 
байдаг гэрчлэл дээр тогтдог. Гэрчлэл гэр оронд 
хамгийн сайн хөгждөг. Өнгөрсөн оны турш та 
бүхнээс олон нь гэр орондоо сайн мэдээнээс 
суралцахаа эрс нэмэгдүүлсэн. Би та бүхэнд 
талархаж байна. Мөн хүүхдүүд тань та бүхэнд 
талархах болно.

Солт Лэйк ариун сүмийн засварын асар том ажил 
үргэлжилсээр байна. Би ажлынхаа өрөөнөөс ариун 
сүмийн талбай дээр болж байгаа ажлыг хамгийн 
ойроос харах боломжтой байдаг.

Ажилчид хөгширсөн модны үндэс, хуучирсан 
усны хоолой, цахилгааны утас, ус шүүрдэг усан 
оргилуур зэргийг ухан гаргаж байгааг харахдаа 
би хүн бүр Аврагчийн тусламжтайгаар өөрсдийн 
амьдрал дахь тээглэх чулууг авч хаях хэрэгтэй 
талаар бодож байсан.

Есүс Христийн сайн мэдээ бол наманчлалын 
сайн мэдээ юм.3 Аврагчийн Цагаатгалын улмаас 
Түүний сайн мэдээ биднийг үргэлжлүүлэн 
өөрчлөгдөж, өсөж хөгжин, илүү цэвэр ариун 
болоход урьдаг. Энэ бол найдвар, эдгэрэл, өсөлт 
хөгжлийн сайн мэдээ юм. Тиймээс сайн мэдээ 
нь баяр баяслын захиас билээ. Бидний сүнс 
урагшлах жижиг алхам бүрд баярлаж байдаг.

Израилын цугларалтын маш чухал нэг хэсэг бол 
дэлхийг Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх 
үйлсэд туслахад зохистой бөгөөд бэлэн бай 
хэмээх бидэнд өгсөн зарлиг юм.

Ариун Сүнсний удирдлаган доор удирдагчдынхаа 
анхааралтай бэлдсэн захиасыг сонсож байхдаа 
улам зөв зохистой болохын тулд, амьдралаасаа 
авч хаях хэрэгтэй тээглэх чулууг олж тогтоохын 
төлөө залбирахад би та нарыг урьж байна.

Ах, эгч нар аа, би та нартаа хайртай. Тэнгэрлэг 
Эцэг мөн Түүний хайртай Хүү Есүс Христ та 

Нээлтийн захиас
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ
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нарыг нэг бүрчлэн мэдэж, хайрладаг гэдгийг би 
гэрчилж байна. Тэд урагш гишгэх алхам бүрд тань 
туслахад бэлэн байгаа. Ерөнхий чуулганд мөн 
Их Эзэний дуу хоолойг сонсох онцгой боломжид 
тавтай морил. Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. 2 Нифай 27:21
2. Сургаал ба Гэрээ 88:73
3. Сургаал ба Гэрээ 13:1-ийг үзнэ үү.
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Бурхан бидний дунд байдаг бөгөөд амьдралд 
маань оролцож, хүүхдүүдээ идэвхтэй удирдан 
чиглүүлдэг.

Он цагийн туршид 
Бурхан үйлчлэгч, 
бошиглогчдоороо 
дамжуулан ярьсаар 
ирсэн билээ.1 Өнөө 
өглөө бидэнд Бурханы 
бошиглогч бүх дэлхийд 
хандан үг хэлэхийг 
сонсох завшаан 
тохиолоо. Ерөнхийлөгч 
Нэлсон, бид танд 
хайртай. Би хаа сайгүй 

суугаа хүн бүрийг таны үгсийг анхааран сонсож, 
судлаасай гэж хүсэж байна.

Намайг 12 нас хүрэхээс өмнө дайн дажин, улс 
төрийн зөрчилдөөнөөс болж манай гэр бүл хоёр 
ч удаа гэрээсээ дүрвэж; үймээн самуун, айдас 
хүйдэс, түгшүүрт байдал дунд амьдралаа дахин 
эхлэх хэрэгтэй болж байсан. Тэр үе бол миний 
хувьд түгшүүртэй үе байсан. Харин хайртай аав, 
ээжийн минь хувьд үнэхээр айдсаар дүүрэн үе 
байсан нь лавтай.

Аав, ээж хоёр маань дөрвөн хүүхдэдээ энэ хүнд 
ачаа дарамтыг аль болох бага үүрүүлсэн. Тэд хүнд 
ачаа, зовлон зүдүүрийг чадлынхаа хэрээр дааж 
гарсан. Айдас тэдний хувьд дарамт болж, ихэнх 
цагаа айдаст автан өнгөрүүлж, найдвар тасархуйц 
байсан нь гарцаагүй.

Дэлхийн II дайны дараах тэр цөвүүн цаг үе 
дэлхийд маш том толбыг үлдээсэн. Би ч гэсэн 
толботой үлдсэн.

Тэр үед би туйлын ганцаардаж гунигласан үедээ 
“Хорвоо дэлхийд найдвар төрүүлэх ямар нэгэн 
зүйл үлдсэн болов уу?” гэж бодлогоширдог 
байлаа.

Бурхан бидний дунд

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

Тэнгэр элч нар бидний дунд

Би энэ асуултын талаар тунгаан бодохдоо, тэр үед 
бидний дунд үйлчилж байсан америк номлогчдын 
тухай боддог байсан. Тэд аюулгүй гэр орноо 
орхин, дэлхийн талыг туулж, дөнгөж түрүүхэн 
дайсан нь байсан Германы нутагт очин, манай ард 
түмэнд бурханлаг найдварыг түгээж байсан. Тэд 
буруутгах, зэмлэх эсвэл шившиглэх гэж ирээгүй. 
Тэд дэлхийн ашиг хонжоог бодолгүй, өөрсдийн 
мэдэрдэг баяр баясал, амар амгаланг олоход нь 
бусдад туслахын тулд л сайн дураараа залуу насаа 
зориулсан.

Миний хувьд тэдгээр залуу эрэгтэй, эмэгтэй 
үнэхээр төгс байсан. Тэдэнд алдаа дутагдал 
байсан л байх, гэхдээ би лав олж хараагүй. 
Би тэднийг амьдралаас дээгүүр байдаг буюу 
гэрлийн болон алдар суугийн тэнгэр элч нар мөн 
нинжин сэтгэл, сайн сайхан, шударга үнэний 
тохинуулагчид гэж үргэлж бодох болно.

Дэлхий эрээ цээргүй байдал, хорсол гуниг, үзэн 
ядалт, айдаст автаж байсан тэр үед уг залуусын 
үлгэр жишээ, зааж буй зүйлс намайг найдвараар 
дүүргэсэн. Тэдний түгээсэн сайн мэдээний захиас 
улс төр, түүх, өшөө хорсол, гомдол дургүйцэл, 
хувийн зорилтыг даван гарсан. Энэ нь тэр хүнд 
хэцүү цаг үед бидэнд байсан чухал асуултуудад 
бурханлаг хариултыг өгч байлаа.

Тэр захиас нь Бурхан амьд бөгөөд хямрал, 
төөрөгдөл, үймээн самууны үед ч биднийг 
хайрлаж, халамжилдаг гэсэн захиас байсан. Мөн 
энэ нь бидний цаг үед Тэр Өөрийн сайн мэдээ, 
мөн Сүмийг буюу гэрэл, үнэнийг сэргээхийн тулд 
үзэгдэж, бошиглогчидтой дахин ярьж эхэлсэн ба 
Бурхан бидний дунд, амьдралд маань оролцож, 
хүүхдүүдээ идэвхтэй удирдан чиглүүлж байдаг 
хэмээх захиас байсан.

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хүүхдүүддээ зориулсан 
төлөвлөгөөг буюу аврал, өргөмжлөл, аз жаргалын 
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төлөвлөгөөг илүү гярхай ажиглан харснаар юу 
сурч мэдэж болох нь үнэхээр гайхалтай. Бид 
өчүүхэн, орхигдсон, мартагдсан мэт санагдах 
үедээ Бурхан биднийг мартаагүй, харин Тэр бүх 
хүүхдэдээ “Бурханы өв залгамжлагчид бөгөөд 
Христийн хамтран залгамжлагчид”2 болох 
төсөөлшгүй зүйлийг санал болгодог гэсэн 
баталгааг олж авахад суралцдаг.

Энэ нь юу гэсэн утгатай вэ?

Бид үүрд мөнх амьдарч, бүрэн баяслыг хүлээн 
авч,3 “хаан ширээнүүд, хаант улсууд, вант улсууд, 
мөн хүчнүүдийг өвлөх”4 боломжтой гэсэн үг юм.

Энэ гайхамшигтай, тэнгэрлэг ирээдүй бидний 
хэн гэдгээс бус, харин Бурханы хэн гэдгээс 
шалтгаалан боломжтой гэдгийг мэдэх нь биднийг 
үнэхээр даруусгадаг.

Үүнийг мэдсэнээр бид хэрхэн бувтналдаж эсвэл 
уурлаж хорссон хэвээр байж чадах билээ? Хаадын 
Хаан биднийг тэнгэрлэг аз жаргалын төсөөлшгүй 
ирээдүй рүү нисэхэд урьж байхад бид өөрсдийгөө 
хэрхэн дутуу үнэлж, газар ширтэж байж чадах 
билээ?5

ÀВÐÀË ÁÈÄÍÈÉ ÄÓÍÄ

Бурханы биднийг хайрлах төгс хайр, Есүс 
Христийн мөнхийн золиосын ачаар бидний 
үйлдсэн асар том хийгээд өчүүхэн жижиг гэм 
нүглийн аль аль нь арилж, дахин дурсагдахгүй 
байж болно.6 Бид Түүний өмнө цэвэр ариун, 
зохистой, ариусгагдсан байдалтай зогсож чадна.

Зүрх сэтгэл минь Тэнгэрлэг Эцэгтээ талархах 
сэтгэлээр халгин цалгиж байна. Тэрээр 
хүүхдүүдээ гэрэл гэгээтэй, мөнхийн ирээдүйн 
төлөөх найдваргүйгээр мөнх бус байдалд 
төөрөлдүүлэхээр орхиогүй гэдгийг би ухаарсан. 
Тэр Өөрт нь эргэн очих замыг үзүүлсэн 
зааварчилгааг өгсөн. Түүний Хайртай Хүү, Есүс 
Христ7 болон Түүний бидний төлөө хийсэн 
золиос энэ бүхний төвд байдаг.

Аврагчийн хязгааргүй Цагаатгал гэм нүгэл, төгс 
бус байдлаа харж болох арга замыг маань эгнэгт 
өөрчилдөг. Гэм нүгэл, төгс бус байдлаа үргэлж 
бодож, гэтэлгэгдэх аргагүй эсвэл найдваргүй 
гэж бодохын оронд бид тэдгээрээс сургамж авч, 
найдварыг мэдэрч болно.8 Наманчлалын ариусгах 

бэлэг нь бидэнд гэм нүглээ орхин, шинэ бүтээл 
болох боломжийг олгодог билээ.9

Есүс Христийн ачаар, алдаа дутагдал маань 
биднийг тодорхойлох ёсгүй. Харин энэ нь 
биднийг цэвэршүүлж чадна.

Хөгжмийн эгшиг авиаг давтаж буй хөгжимчний 
адил бид буруу алхам, алдаа дутагдал, гэм нүглээ 
өөрийгөө илүү сайн таньж мэдэж, бусдыг хайрлах 
илүү гүн гүнзгий, үнэнч хайр, наманчлалаар 
дамжуулан улам сайжрах боломж болгон харж 
болно.

Хэрэв бид наманчлах юм бол алдаанууд маань 
бидний боломжийг авч одохгүй. Харин тэдгээр нь 
бидний өсөлт хөгжлийн нэг хэсэг юм.

Бид бүгд алдар суут, сүр жавхлант хүмүүс 
болохоор бүтээгдсэн бөгөөд тийм хүмүүстэй 
харьцуулахад бид нялхаараа шахам байгаа. 
Байн байн бүдэрч унахгүй, хөхөрч, шарх сорви 
олохгүйгээр мөлхөж, алхаж, гүйж сурдаг мөнх бус 
бие гэж байхгүй. Бид тэгж байж л суралцдаг.

Хэрэв бид үргэлжлүүлэн хичээнгүйлэн давтаж, 
Бурханы зарлигуудыг сахихыг үргэлж хичээж, 
наманчилж, тэвчиж, сурсан зүйлсээ шат шатаар 
хэрэгжүүлэхийн тулд хичээл зүтгэл гаргавал 
бодгальдаа гэрэл хураах болно.10 Хэдийгээр бид 
одоо өөрсдийн бүрэн чадавхыг бүрэн дүүрэн 
ойлгохгүй байж болох ч “[Аврагчийг] илчлэгдэхэд 
бид” Түүний дүр төрх бидэнд байгааг мэдэж, 
“Түүнийг байгаагаар нь харах болно.”11

Ямар гайхамшигтай амлалт вэ!

Тийм ээ, дэлхий үймээн самуунтай байна. Бидэнд 
сул талууд ч бий. Гэсэн ч бид толгойгоо гудайлгах 
хэрэггүй. Учир нь бид Бурханд, Түүний Хүү Есүс 
Христэд итгэж найдаж болно. Бид баяр баясал, 
тэнгэрлэг аз жаргалаар дүүрэн амьдрал руу 
чиглүүлдэг энэ замаар биднийг хөтлөн удирдах 
Сүнсний бэлгийг хүлээн авч чадна.12

ÅÑ¯Ñ ÁÈÄÍÈÉ ÄÓÍÄ

Есүс өнөөдөр бидний дунд байсан бол юу зааж, 
юу хийх байсан бол гэж би үргэлж боддог.

Есүс Христ амилсныхаа дараа “бусад хонин 
сүрэгтээ” зочилно гэсэн амлалтаа биелүүлсэн.13

Мормоны Ном: Есүс Христийн бас нэгэн гэрээнд 
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Америк тив дэх хүмүүст үзэгдсэн тэрхүү үйл 
явдлыг өгүүлдэг. Аврагчийн ажлын бодит гэрч 
болох энэ эрхэм цэдэг бидэнд бий.

Мормоны Номын хүмүүс дэлхийн бөмбөрцгийн 
нөгөө талд амьдарч байсан бөгөөд тэдний түүх, 
соёл, улс төрийн байдал Есүсийн мөнх бус 
амьдрал дахь тохинууллынхаа үед зааж байсан 
хүмүүсийнхээс маш их ялгаатай байсан. Гэсэн ч 
Тэрээр Ариун газарт зааж байсантай адил олон 
зүйлийг тэдэнд заасан юм.

Тэр яагаад ийн үйлдсэн юм бол?

Аврагч үргэлж хувиршгүй үнэнийг заадаг. Тэдгээр 
нь бүх насны, ямар ч нөхцөл байдалд байгаа 
хүмүүст хамааралтай.

Түүний захиас бол Бурхан, бидний Тэнгэрлэг 
Эцэг хүүхдүүдээ орхиогүй гэсэн гэрчлэл буюу 
найдварын, холбоо хамаарлын захиас байсан 
бөгөөд одоо ч хэвээрээ.

ÁÓÐÕÀÍ ÁÈÄÍÈÉ ÄÓÍÄ ÁÀÉÄÀÃ!

Хоёр зуун жилийн өмнө Аврагч дэлхийд эргэж 
ирсэн. Тэрээр Бурхан Эцэгтэй хамт 14 настай 
Иосеф Смитэд үзэгдэж, Есүс Христийн сайн 
мэдээний болон Сүмийн Сэргээлтийг эхлүүлсэн. 
Тэр өдрөөс хойш тэнгэр нээгдэж, тэнгэрлэг элч 
нар үхэшгүй алдар суугийн газраас ирсэн билээ. 
Селестиел сэнтийнээс хүн төрөлхтөнд гэрэл, 
мэдлэгийг өгсөн.

Их Эзэн Есүс Христ дэлхийд хандан дахин 
ярьсан.

Тэр юу гэж хэлсэн бэ?

Түүний үгсээс олон нь Сургаал ба Гэрээнд 
цэдэглэгдэн, дэлхий дээрх уншиж, судлахыг 
хүссэн хэн бүхэнд боломжтой байдаг нь бидэнд 
өгөгдсөн адислал юм. Өнөө үед эдгээр үг бидний 
хувьд хэчнээн үнэ цэнтэй билээ!

Аврагч сайн мэдээнийхээ үндсэн захиасыг дахин 
заасанд бид гайхах хэрэггүй. Тэрээр “Чи Их 
Эзэн Бурханаа бүх зүрх сэтгэлээрээ, өөрийн бүх 
хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа хайрлах 
ёстой; мөн Есүс Христийн нэрээр чи түүнд 
үйлчлэх ёстой14 хэмээжээ. Тэрээр биднийг 
Бурханыг эрэлхийлэхэд15 мөн Түүний үйлчлэгч, 
бошиглогчдодоо илчилсэн сургаалын дагуу 

амьдрахад16 сүнслэгээр өдөөдөг.

Биднийг нэг нэгнээ хайрлаж17, “бүх хүмүүнд 
энэрлээр дүүрэн байхыг”18 Тэр заадаг.

Тэр биднийг Түүний мутар байж, сайн үйлсийг 
хийхэд урьдаг.19 “Бид үг хэлээр бус, харин үйл 
ажил, үнэнээр хайрлацгаая.”20

Тэрээр биднийг агуу үүрэгт даалгаварт анхаарлаа 
хандуулахад урьдаг. Бүх хүнийг хайрлаж, Түүний 
сайн мэдээг хуваалцаж, мөн Түүний Сүмд урихад 
биднийг уриалдаг.21

Тэр ариун сүмүүдийг барьж, тэнд орж, 
үйлчлэхийг бидэнд зарлигладаг.22

Тэр биднийг Өөрийнхөө шавь болоход сургадаг. 
Тэр зүрх сэтгэлээ хувийн эрх мэдэл, эд баялаг, 
сайшаал, албан тушаалд хандуулахгүй байхыг 
бидэнд заадаг. Тэрээр “энэ дэлхийн зүйлүүдийг 
хойш тавьж, мөн илүү сайн зүйлүүдийг 
эрэлхийлэхийг”23 заадаг.

Биднийг баяр баясал, гэгээрэл, амар амгалан, 
үнэн, аз жаргал,24 үхэшгүй байдал хийгээд мөнх 
амьдралын амлалтыг эрэлхийлэхэд шамдуулдаг.25

Үүнийг цааш авч үзье. Өнөөдөр танай тойрог, 
салбар эсвэл гэрт Есүс ирсэн гэж төсөөлье. Ямар 
байх байсан бол?

Тэр таны зүрх сэтгэлийг нэвт харах байсан. 
Гаднах төрх байдал чинь чухал биш байна. Тэр 
таныг байгаагаар тань таньж мэдэн, зүрхний тань 
хүслийг мэдэх байсан.

Номхон дөлгөөн, даруу төлөв нэгнийг өргөж,

өвчтэйг эдгээж,

эргэлзсэн нэгэнд итгэл төрүүлж, итгэхэд 
урамшуулах байсан.

Тэр бидэнд Бурханд зүрх сэтгэлээ нээхийг, бусдад 
гараа сунгахыг заах байсан.

Тэрээр үнэнч, даруу, шударга, итгэлтэй байдал, 
нинжин сэтгэл, энэрлийг таньж, дээдлэх байсан.

Түүний нүд рүү нэг л удаа харахад бид хэзээ ч 
өмнөх шигээ байхгүйгээр үүрд өөрчлөгдөх байсан. 
Бурхан үнэхээр бидний дунд байдаг гэдгийг гүн 
гүнзгий ойлгосноор ийн өөрчлөгдөх байсан.

Бид юу хийх вэ?26

Би өөрийн өсвөр настай байх үеийг сайхан 
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сэтгэлээр эргэн дурсдаг. Хэрэв би тэр үедээ эргээд 
очиж чадах байсан бол өөрийгөө тайтгаруулж, 
зөв зам дээрээ үлд, үргэлжлүүлэн хай гэж хэлэх 
байсан. Мөн Бурхан бидний дунд байдаг учир 
Есүс Христийг амьдралдаа урихыг өөрөөсөө хүсэх 
байсан.

Хайрт ах, эгч нар, найзууд та бүхэндээ мөн 
хариулт, үнэн, аз жаргал хайж байгаа бүх 
хүнд би адил зөвлөгөөг өгч байна. Итгэлтэй, 
тэвчээртэйгээр үргэлжлүүлэн хай.27

Асуу, тэгвэл та нар хүлээн авах болно, тогш, 
тэгвэл энэ нь та нарт нээгдэх болно.28 Эзэнд итгэ.29

Өдөр тутмынхаа амьдралд Бурхантай уулзах нь 
бидний хамгийн чухал үүрэг бөгөөд адислагдсан 
боломж юм.

Бардам зангаа хойш тавьж; харууссан зүрх, 
гэмшсэн сэтгэлтэйгээр30 Түүний сэнтийд дөхөн 
очиход Тэрээр бидэнтэй ойр байх болно.31

Бид Есүс Христийг даган, шавь байх замаар 
алхахыг шат шатаар эрэлхийлэх аваас бүрэн 
дүүрэн баяр баяслыг хүлээн авах төсөөлшгүй 
бэлгийг авах өдөр ирэх болно.

Хайрт найзууд минь, та нарын Тэнгэрлэг Эцэг 
та бүхнийг төгс хайраар хайрладаг. Тэрээр 
төгсөшгүй арга замаар хайраа нотлон харуулдаг ч 
бүхнээс дээгүүр бэлэг болох Төрсөн Ганц Хүүгээ 
золиос болгон өгснөөр Өөрийн хүүхдүүдэд 
тэнгэрлэг эцэг эхдээ эргэн очих боломжийг 
олгосон юм.

Тэнгэрлэг Эцэг амьд, Есүс Христ Өөрийн Сүмийг 
удирддаг бөгөөд ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
Түүний бошиглогч гэдгийг би гэрчилж байна.

Христийн амилсны баярын энэ баярт цаг үед та 
бүхнийгээ хайрлаж мөн адисалж байна. Та нөхцөл 
байдал, сорилт бэрхшээл, зовлон зүдүүр, алдаа 
дутагдал зэргээс үл хамааран бидний Аврагч 
Гэтэлгэгчид зүрх сэтгэлээ нээх юм бол Түүнийг 
амьд гэдгийг, танд хайртай гэдгийг мөн Түүний 
ачаар хэзээ ч ганцаардахгүй гэдгээ мэдэж авч 
чадна.

Бурхан бидний дунд байдаг.

Энэ бүхнийг би Есүс Христийн ариун нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Амос 3:7-г үзнэ үү.
2. Ром 8:17-г мөн Сургаал ба Гэрээ 84:38-ыг үзнэ үү.
3. 3 Нифай 28:10-ыг үзнэ үү.
4. Сургаал ба Гэрээ 132:19.
5. Алма 28:12; Мормон 7:7-г үзнэ үү.
6. Сургаал ба Гэрээ 58:42 дээрх үгс бол судар дээрх 

хамгийн сүнслэг нөлөө бүхий, урам хайрласан үгс 
юм. “Нүглүүдээ наманчилсан тэрээр, мөнхүү тэр нь 
өршөөгддөг ажгуу, мөн Их Эзэн бибээр тэдгээрийг 
нь цаашид санах нь үгүй.” Би үргэлжлүүлэн 
наманчилбал, ирээдүйн тэр нэгэн өдөр Аврагч 
хийгээд Гэтэлгэгчийнхээ өмнө өвдөг сөхрөхөд Тэр 
намайг босгон, тэврэх болно гэдгийг мэдэх нь надад 
агуу их баяр баяслыг авчирдаг. Нүглүүдийг минь 
зөвхөн өршөөгөөд зогсохгүй бүр дахин санахгүй.

7. Лук 9:35; Иосеф Смит—Түүх 1:17-г үзнэ үү.
8. Aлма 36:17–20-ийг үзнэ үү.
9. 2 Коринт 5:17-г үзнэ үү.
10. Сургаал ба Гэрээ 50:24-ийг үзнэ үү.
11. 1 Иохан 3:2
12. Moрмон 7:7-г үзнэ үү.
13. Иохан 10:16
14. Сургаал ба Гэрээ 59:5
15. Сургаал ба Гэрээ 88:62–63-ыг үзнэ үү.
16. Сургаал ба Гэрээ 14:7; 41:5-ыг үзнэ үү.
17. Сургаал ба Гэрээ 12:8; 59:6-г үзнэ үү.
18. Сургаал ба Гэрээ 121:45. Бусдыг халамжлах үйл явц 

баян, ядуу аль алиныг нь өөрсдийгөө цэвэршүүлэхэд 
чиглэсэн арга замаар хангадаг бөгөөд хоёуланг 
өргөмжлөл рүү удирдан чиглүүлдэг (Сургаал ба Гэрээ 
104:15–18-ыг үзнэ үү).

19. Сургаал ба Гэрээ 81:5-ыг үзнэ үү.
20. 1 Иохан 3:18
21. Сайн мэдээг номлоход тохирох шалгуур юу вэ? 

Аврагчийн хариулт: “Хадуураараа хадаж мөн хураах 
хэн боловч, мөн тэр нь Бурханаас дуудагддаг бөлгөө” 
(Сургаал ба Гэрээ 11:4). Эцсийн дүнд, бидний хүсэл л 
Бурханы үгийг тунхаглах ажилд биднийг тохирохуйц 
болгодог юм (Сургаал ба Гэрээ 4:3-ыг үзнэ үү).

22. Сургаал ба Гэрээ 124:39-ийг үзнэ үү.
23. Сургаал ба Гэрээ 25:10
24. Мозая 16:11-ийг үзнэ үү.
25. Сургаал ба Гэрээ 82:9-ийг үзнэ үү.
26. Энэ асуултыг Галилын тэнгисийн эрэгт цугласан олон 

түмэн Есүсээс асуужээ. Энэ нь Есүс Христийн шавь 
болохоор санаархаж буй бидний асуух эхний асуулт 
юм. (Иохан 6:28-ыг үзнэ үү.)

27. Алма 41:4–5, 10–11-ийг үзнэ үү.
28. Сургаал ба Гэрээ 88:63-ыг үзнэ үү.
29. Сургаалт үгс 3:5-ыг үзнэ үү.
30. 3 Нифай 9:20; Сургаал ба Гэрээ 20:37-г үзнэ үү.
31. Сургаал ба Гэрээ 88:63-ыг үзнэ үү.
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Бид	хүүхдүүдээ	жам	ёсоороо	хөрвөгдөг	гээд	
орхиж	болохгүй.	Тохиолдлын	хөрвүүлэг	бол	Есүс	
Христийн	сайн	мэдээний	зарчим	биш	юм.

Яагаад бид Хүүхдийн 
хэсгийг “Primary” буюу 
“Анхдагч” гэж нэрлэх 
болсон юм бол гэж 
та бодож байсан уу? 
Хэдийгээр энэ нэр бага 
насандаа хүүхдүүдийн 
олж авдаг сүнслэг 
боловсролыг хэлж 
байгаа ч миний хувьд 
хүчирхэг үнэнийг бас 
сануулдаг. Тэнгэрлэг 

Эцэгийн маань хувьд хүүхдүүд хэзээ ч хоёрдогч 
байгаагүй бөгөөд үргэлж “анхдагч” нь байсан.1

Бурхан Өөрийнх нь хүүхдүүдийн хувьд тэднийг 
эрхэмлэн дээдэлж, хүндлэн, хамгаална хэмээн 
бидэнд итгэл хүлээлгэн өгсөн. Энэ нь байдал 
хурцдаж, дарамт шахалтад орсон ч бид хэзээ 
ч тэднийг ямар нэгэн байдлаар бие махбод, 
үг хэл, сэтгэл санаагаар гэмтээхгүй, харин ч 
тэднийг эрхэмлэн дээдэлж, хүчирхийлэл гэх 
хилэнцийн эсрэг тэмцэхийн тулд чадах бүхнээ 
хийнэ гэсэн үг. Тэднийг асарч халамжлах нь 
бидэнд болон Түүний хувьд “анхдагч” асуудал 
юм.2

Нэг залуухан ээж, аав хоёр гал тогооны 
ширээнийхээ ард тухайн өдөр болж өнгөрсөн 
зүйлээ ярьж суув. Цаад талын өрөөнөөс нэг чимээ 
сонсогдлоо. Ээж нь “Энэ юу байсан бэ?” гэж 
асуужээ.

Тэд даруй 4 настай хүүгийнх нь өрөөнөөс 
шуухитнан уйлах дуу гарахыг сонслоо. Тэд 
коридороор тэвдэн гүйв. Хүү нь орныхоо хажууд, 
шалан дээр хэвтэж байлаа. Ээж нь хүүгээ өргөж 
тэврээд, юу болсныг асуухад

хүү “Орноосоо уначихлаа” гэв.

Ээж нь “Яагаад орноосоо уначихав аа?” гэж 
хэлэхэд, тэр мөрөө өргөн, “Мэдэхгүй. Би орондоо 
бүрэн лав орж хэвтээгүй бололтой” гэлээ.

Энэ өглөө би “бүрэн лав орох” талаар ярих гэсэн 
юм. Хүүхдүүдэд Есүс Христийн сайн мэдээнд 
“бүрэн лав ороход” туслах нь бидэнд олгогдсон 
давуу эрх, үүрэг хариуцлага билээ. Үүнийг хийхэд 
хэзээ ч эртдэхгүй.

Хүүхдүүдэд Сатаны нөлөөллөөс хамгаалуулсан 
ховор нандин, онцгой цаг үе бий. Энэ бол тэдний 
гэнэн цагаахан, нүгэлгүй байдаг цаг үе юм.3 Энэ 
бол эцэг эх, хүүхдүүдэд зориулан өгсөн ариун 
нандин цаг мөч. Хүүхдүүдэд “Бурханы өмнө 
хариуцлагын насанд хүр[эх]”4 хүртэл нь болон 
дараа нь үгээр мөн үлгэр жишээгээр заах ёстой.

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг “Залуу хүмүүстэй 
ажиллах хамгийн агуу боломж бидэнд бий. 
Хүүхдүүдэд заналт дайснаасаа дархлагдсан байгаа 
бага балчир үед нь, түүнчлэн амьдралын зовлон 
бэрхшээлээс болж үнэний үгсийг сонсох нь 
тэдэнд хэцүү байж болох тэр үеэс бүр өмнө заах 
нь хамгийн тохиромжтой”5 гэж заасан. Ийн зааж 
сургах нь тэдэнд бурханлаг мөн чанарыг болон 
өөрсдийн зорилгыг олоход мөн гэрээний зам дагуу 
ариун нандин гэрээг байгуулж, ёслолуудыг хүлээн 
авснаар ирэх баялаг адислалуудаа ухамсарлан 
ойлгоход тусална.

Бид хүүхдүүдээ жам ёсоороо хөрвөгдөг гээд 
орхиж болохгүй. Тохиолдлоор хөрвөгдөхийг 
хүлээж суух нь Есүс Христийн сайн мэдээний 
зарчим биш юм. Зүгээр л байж байгаад Аврагчтай 
адилхан болох боломжгүй. Хайрлаж, зааж 
сурган, гэрчлэхийг туйлын зорилгоо болгох 
нь балчир наснаасаа эхлэн Ариун Сүнсний 
нөлөөг мэдрэхэд хүүхдүүдэд тусална. Ариун 
Сүнс хүүхдүүдийн маань Есүс Христийн тухай 
гэрчлэл, хөрвөлтөд амин чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Тиймээс бид “тэд түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө 
хамт байлгаж болохын тулд, тэд үргэлж түүнийг 
сана[асай]”6 хэмээн хүсдэг.

Амин чухал яриа
ÆÎÉ Ä.ÆÎÍÑ

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÕÝÑÃÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ÄÓÓÄËÀÃÀÀÑ ÑÀЯ ×ªËªªËªÃÄÑªÍ
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Гэр бүлийн яриа

Сүнсийг урин авчрах амин чухал ярианы 
буюу гэр бүлээрээ Есүс Христийн сайн 
мэдээний талаар өрнүүлэх ярианы үнэ цэнийг 
эргэцүүлэн бодоорой. Бид хүүхдүүдтэйгээ 
ийм яриа өрнүүлснээр “бат бөх суурь дээр, 
үүний дээр баривал унах аргагүй суурь болох 
хад[ан]”7 дээр сууриа барихад тэдэнд тусалдаг. 
Хүүхдүүдээ хүчирхэгжүүлснээр бид гэр бүлээ 
хүчирхэгжүүлдэг.

Эдгээр амин чухал яриа нь дараах зүйлс рүү 
хүүхдүүдийг хөтөлнө. Үүнд:

• Наманчлалын сургаалыг ойлгох

• Христэд, амьд Бурханы Хүүд итгэлтэй болох

• Найман нас хүрээд баптисм хүртэж, Ариун 
Сүнсний бэлгийг хүлээн авах сонголт хийх8

• Тэрчлэн залбирах, “Их Эзэний өмнө цэх 
шулуун алхахад хөтөлнө.”9

Аврагч “Тиймийн тул, эдгээр зүйлүүдийг 
хүүхдүүддээ чөлөөтэй заах зарлигийг би чамд 
өгч байна”10 хэмээн шавдуулсан. Тэр биднээс юуг 
чөлөөтэй заа хэмээн хүссэн бэ?

1. Адамын уналт

2. Есүс Христийн Цагаатгал

3. Дахин төрөхийн ач холбогдол11

Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон “Эцэг эхчүүдийг 
хүүхдүүддээ Христэд итгэлтэй байх мөн сүнслэг 
байдлаар дахин төрөх талаар заах үүргээ үл 
ойшоох үед чөтгөр баярладаг нь тодорхой”12 гэж 
хэлсэн.

Эсрэгээрээ, Аврагч биднийг хүүхдүүддээ 

“сайныг үйлдэхэд хөтөлдөг тэр Сүнсэнд итгэлээ 
тави[хад]”13 туслаасай хэмээдэг. Ингэхийн тулд 
бид хүүхдүүдэд хэзээ Сүнсийг мэдэрч байгаагаа 
таньж мэдэн, ямар үйлдэл Сүнсийг орхин явахад 
хүргэдгийг ялган таньж сурахад тусалж болно. 
Ийм учраас тэд наманчилж сурч, Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжуулан гэрэл рүү эргэн ирдэг. 
Энэ нь сүнслэг байдлын хувьд гуйвшгүй байхад 
тусалдаг.

Бид үр хүүхдүүдээ аль ч насанд нь, сүнслэг 
байдлын хувьд гуйвшгүй байхад хөгжилтэй 
арга замаар тусалж болно. Энэ нь хэт төвөгтэй 
мөн үүнд хэтэрхий их цаг зарцуулдаг байх 
шаардлагагүй. Энгийнээр, санаа тавин харилцан 
ярилцах нь юунд итгэдэг яагаад итгэдгээ олж 
мэдэхэд хүүхдүүдийг хөтлөх болно. Аяндаа, 
тогтмол санаа тавин, харилцан ярилцах нь илүү 
сайн ойлголцож, хариултаа олоход хүргэнэ. 
Хүүхдүүддээ заах, сонсох мөн нүд рүү нь харж 
харилцах боломжийг гарын доор байдаг цахим 
хэрэгслүүдээр орлуулахгүй байцгаая.

Ээж, охин хоёрын яриа

Жүжигчлэн үзүүлэх нь амин чухал харилцан 
яриаг өрнүүлэх өөр нэгэн боломж юм. Гэр бүлийн 
гишүүд буруу сонголт хийхэд уруу татагдаж, 
шахалтад орж байгаа байдлыг үзүүлж болно. Ийм 
дасгал хийх нь хүүхдүүдийг хүнд байдалд ороход 
бэлтгэлтэй, хатуужилтай болгоно. Бид эхлээд 
дараах нөхцөл байдлуудыг жүжигчилж үзүүлээд, 
юу хийхийг нь хүүхдүүдээс асууж болно. 
Тухайлбал:

• Мэргэн ухааны үгийг зөрчихөд уруу татагдвал

• Порнографтай тулгарвал

• Худал хэлж, хулгай хийж, хууран мэхлэхэд 
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уруу татагдвал

• Итгэл үнэмшил, үнэт зүйлсийг нь үгүйсгэсэн 
аливаа зүйлийг найзаасаа эсвэл сургуулийн 
багшаасаа сонссон бол гэх мэт.

Юу хийхээ жүжигчлэн үзүүлж, түүнийгээ ярилцах 
юм бол хүүхдүүд орчин тойрныхоо дарамтад орох 
үедээ юу хийхээ мэдэхгүй, бэлтгэлгүй байхын 
оронд “ёсон бусчуудын бүхий л галт сумнуудыг 
унтраах боломжтой байх итгэлийн тэрхүү бамбайг 
гартаа ав[сан]”14 байх болно.

Миний нэг дотнын найз 18 насандаа энэ чухал 
сургамжийг авсан юм. Америкийн Нэгдсэн Улс, 
Вьетнам хоёрын хооронд болсон сөргөлдөөний 
үеэр тэр Нэгдсэн Улсын цэргийн албанд 
татагджээ. Тэр явган цэрэг болох бэлтгэл 
ангид хуваарилагдав. Бэлтгэл сургуулилт маш 
хүнд хүчир байсныг тэр тайлбарлаад, бэлтгэл 
ангийнхаа ахлах түрүүчийг зэрлэг хэрцгий, 
араатан шиг авирлаж байсныг дүрслэн ярьсан юм.

Нэгэн өдөр тэр тэдний суманг хар халуунд 
байлдааны иж бүрэн тоноглолтойгоор уул өөд 
авируулжээ. Гэнэт ахлах түрүүч нь газар хэвтэж, 
хөдлөхгүй байхыг тушаав. Тэр ялимгүй хөдлөхийг 
нь хүртэл ажиглаж байжээ. Хөдлөх л юм бол дараа 
нь ноцтой шийтгэл хүлээж байв. Сумангийнхан нь 
аагим халуунд хоёр цаг гаруй тарчилж, даргадаа 
уурлаж, дургүйцэж байсан ажээ.

Олон сарын дараа найз маань сумангаа удирдан, 
Вьетнамын ширэнгэн ойгоор ахлан явж байв. Энэ 
нь бэлтгэл сургуулилт биш, бодит амьдрал дээрх 
үйл явдал байлаа. Хүрээлэн буй моддын дээрээс 
буудаж эхлэх нь тэр. Сумангийнхан нь бүгдээрээ 
үг дуугүй газарт хэвтэв.

Дайсан юуг харж байсан бол? Хөдлөхийг нь 
л хүлээж байсан. Үл ялиг л хөдлөх юм бол 
бүгд бууны суманд өртөхөөр байлаа. Найз 
маань ширэнгэн ойн хөрсөн дээр харанхуй 
болохыг хүлээн хэдэн цаг хөлсөндөө хутгалдан 
хөдөлгөөнгүй хэвтэхдээ, бэлтгэл ангид байсан 
үеэ эргэн бодсоноо хэлсэн юм. Бэлтгэл ангийнхаа 
ахлах түрүүчийн дасгал сургуулилтад ямар их 
дургүйцэж байснаа тэр санажээ. Харин яг тэр 
мөчид тэрээр түүний зааж сургасан зүйлд, энэ 
ноцтой нөхцөлд хэрхэн бэлдсэнд нь хязгааргүй 
их баярласан гэдэг. Бэлтгэл ангийн ухаалаг 
ахлах түрүүч нь найзад маань болон түүний 

сумангийнханд ид тулааны үед юу хийхээ мэдэх 
чадварыг суулгаж өгсөн байв. Үнэн хэрэгтээ тэр 
найзын минь амийг аварсан байлаа.

Сүнслэг байдлын хувьд бид хэрхэн үр 
хүүхдүүдийнхээ төлөө ийн хийж чадах вэ? 
Амьдралын тулаанд ханцуй шамлан орохоос 
нь бүр өмнө бид хэрхэн тэдэнд зааж сургаж, 
хатуужилтай болгож, бэлтгэхэд өөрсдийгөө бүрэн 
дайчилж болох вэ?15 Бид хэрхэн тэднийг “бүрэн 
лав ороход” урьж болох вэ? Бид тэднийг амьдрал 
гэгч тулааны талбарт цусаа асгаруулахыг нь 
харахын оронд гэр орныхоо дөрвөн хананы дотор, 
аюулгүй орчинд сурч, “хөлсөө дуслуулахыг” нь 
харахыг хүсэхгүй гэж үү?

Эргэн харахад, нөхөр бид хоёр заримдаа Есүс 
Христийн сайн мэдээний дагуу амьдрахад нь 
хүүхдүүддээ туслахын тулд тэдэнтэй бэлтгэл 
ангийн ахлах түрүүч шиг л үздэг байжээ. 
Бошиглогч Иаков “Би та нарын сүнснүүдийн зол 
жаргалыг хүснэ. Тийм ээ, та нарын төлөө миний 
зовнил асар их байна; мөн үргэлж ийм байсныг 
та нар өөрсдөө мэднэ”16 гэж хэлэхдээ, яг энэ 
мэдрэмжийг илэрхийлсэн бололтой.

Сурч боловсрон, өсөж хөгжихийн хэрээр 
хүүхдүүдийн итгэл үнэмшил соригдоно. Харин 
тэд зөв зэр зэмсгээр тоноглогдсон байх юм бол 
хамгийн хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарсан байсан 
ч тэдний итгэл, эр зориг, өөртөө итгэх итгэл өсөн 
нэмэгдэх болно.

Алма бидэнд “хүүхдүүдийнхээ оюуныг 
бэлтгэ”17 хэмээн заасан. Бид өсөж буй 
үеийнхнийгээ ирээдүйн итгэлийг хамгаалагч 
болгож, “[тэдэнд] өөрсдөдөө үйлдэх эрх чөлөөтэй 
гэдг[ийг нь сануулж]—үүрдийн үхлийн зам, эс 
бөгөөс мөнх амьдралын замыг сонгох”18 эрхтэй 
гэдгийг ойлгоход нь бэлдэж байна. Мөнх 
амьдралын талаар буруу ташаа ойлгох нь өөрөө 
буруу зүйл юм гэдгийг хүүхдүүд мэдэх эрхтэй.

Хүүхдүүдтэйгээ өрнүүлэх энгийн боловч амин 
чухал яриа маань тэдэнд “бүр үхэшгүй байдлын 
алдар сууд мөнх амьдралыг” хүлээн авахын тулд 
одооноос “мөнх амьдралын үгсийг эд[лэхэд]”19 
тусална.

Хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлж, бэлдэхдээ бид 
тэдэнд сонгох эрхийг нь өгч, бүх зүрх сэтгэлээсээ 
хайрлаж, Бурханы зарлиг, наманчлалын бэлгийн 
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талаар зааж, ямар ч нөхцөлд, хэзээ ч тэднийг 
орхидоггүй. Эцсийн эцэст Их Эзэн биднийг ийн 
хайрладаггүй гэж үү?

Бүгдээрээ хайрт Аврагчаараа дамжуулан 
“найдварын төгс гэрэлтэй” байж чадна гэдгээ 
мэдэн, “Христэд тууштайгаар итгэн урагш 
тэмүүл[цгээе].”20

Тэр бол үргэлж үүний хариулт нь байх юм гэдгийг 
би гэрчилж байна. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Эзэний үлгэр жишээг дагах мөн Түүнтэй адил 
заах үүрэг хариуцлага бидэнд тулгаран ирсэн 
байна.

ÎÍЦÃÎÉ ÑÀÉÍ ÁÀÃØ 
ÍÀÐ

Хэдэн сарын өмнө, 
миний төрсөн газар 
болох Невадагийн 
Овэртонд хамт сурч 
байсан ангийн хүүхэд 
маань, саяхан 98 нас 
хүрч, төрсөн өдрөө 
тэмдэглэсэн бэлтгэл 
ангийн хайрт багшдаа 
зориулж Христийн 
мэндэлсний баярын 

бэлэг хамтран бэлдэх санал гаргасан юм. Багш 
бидэнд эелдэг байх, нойроо сайн авахын ач 
холбогдол, сүү, жигнэмэг идэх зэргээс ирэх баяр 
баяслыг болон нэг нэгнээ хайрлах тухай заасан. 
Гайхалтай сайн багш байсанд тань баярлалаа 
Дэвис эгч ээ.

 
Дэвис эгч

Олон жилийн өмнө Рикс коллежид сурч байхад 
маань өөр нэгэн ер бусын багш байж билээ. Би 
номлолд үйлчлэхээр бэлдэж байсан ба номлогчдыг 
бэлтгэх ангид хамрагдвал тус болно хэмээн бодсон 
юм. Гэхдээ миний олж авсан туршлага амьдралыг 
маань өөрчилсөн.

Хичээлийн эхний өдрөөс л эхлэн би гарамгай 
багшийн дэргэд байгаагаа ухаарсан юм. Түүний 
нэрийг Ф.Мэлвин Хаммонд гэдэг. Хаммонд ах Их 
Эзэнийг мөн намайг хайрладаг байсан гэдгийг 
би мэдэж байсан. Би үүнийг түүний дүр төрхөөс 
харж, дуу хоолойноос нь сонсдог байв. Түүнийг 
заах үед Сүнс оюун санааг минь гэгээрүүлдэг 
байлаа. Тэр сургаалыг заадаг байсан ч үүнийг 
өөрөө бие даан судлахад түүнчлэн намайг урьдаг 
байв. Энэхүү урилга надад Их Эзэний сургаалыг 
өөрөө сурч мэдэх үүргээ тодорхой харахад 
тусалсан юм. Уг туршлага намайг үүрд өөрчилсөн. 
Аврагчийн арга барилаар зааж байсанд тань 
баярлалаа Хаммонд ах аа.

Ах, эгч нар аа, хүн бүр гэртээ болон сүм дээр ийм 
төрлийн туршлагыг олж авах эрхтэй.

Ирээд, Намайг дага гарын авлагын оршил хэсэг 
Христтэй адил заах нь юуг гүйцэлдүүлж болдог 
талаарх төсөөллийг өгдөг. “Сайн мэдээнээс 
суралцаж, заах бүхий л зорилго нь Есүс Христэд 
хөрвөх хөрвөлтөө гүнзгийрүүлж, Түүнтэй илүү 
адилхан болоход бидэнд туслах явдал юм. … 
Бидний итгэлийг хүчирхэгжүүлж, хөрвөлтийн 
гайхамшиг руу хөтөлдөг сайн мэдээнээс суралцах 
үйл явц нэг дор тохиодоггүй. Энэ нь ангиас гарч, 
хувь хүний зүрх сэтгэл, гэр орон руу өргөжин 
тэлдэг.”1

Эртний Америк дахь Аврагчийн тохинуулал 
үнэхээр хүчтэй нөлөө үзүүлж, өргөн цар хүрээг 
хамарсан байсан тул “уг хүмүүс, нифайчууд 
болон леменчүүд аль аль нь, бүгдээр Их Эзэнд 
хөрвүүлэгдэв, мөн тэдний дунд зөрчилдөөн 
мөн арцалдаан байсангүй, мөн хүмүүн бүр нэг 

Аврагчийн арга барилаар заах нь

ÆÝÍ Ý.ÍЬЮÌÝÍ
ÍЯÌ ÃÀÐÃÈÉÍ ÀÍÃÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ
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нэгэнтэйгээ шударгаар харьцаж байлаа”2 хэмээн 
сударт тэмдэглэсэн байдаг.

Бидний заах байдал хайртай хүмүүст маань 
хэрхэн үүнтэй адил нөлөөлж болох вэ? Бид 
хэрхэн Аврагчтай илүү адил зааж мөн бусдад 
илүү гүнзгий хөрвөгдөхөд нь тусалж чадах вэ? Та 
бүгдэд цөөн хэдэн зүйлийг санал болгохыг минь 
зөвшөөрнө үү.

ÀВÐÀÃ×ÈÉÍ ¯ËÃÝÐ ÆÈØÝÝÃ ÄÀÃÀ

Юуны өмнө, хамгийн түрүүнд Агуу Багш болох 
Аврагчийн талаар сурч чадах бүхнээ сурч 
мэдэж ав. Тэр бусдад хайраа хэрхэн харуулсан 
бэ? Түүнийг заах үед тэд юу мэдэрсэн бэ? Тэр 
юу заасан бэ? Тэрээр заасан хүмүүстээ ямар 
шаардлага тавьдаг байсан бэ? Та ийм төрлийн 
асуултуудыг судалсныхаа дараа заах арга барилаа 
эргэж нэг хараад, Түүнийхтэй илүү адил болгож 
өөрчлөөрэй.

Сүм Gospel Library аппликэйшн болон ChurchofJe-
susChrist.org цахим хуудсаар дамжуулан заах олон 
эх сурвалжаар хангадаг. Үүний нэг нь Аврагчийн 
арга барилаар заах нь гарын авлага юм. Би та 
бүгдийг энэ гарын авлагын үг бүрийг уншиж, 
судлахад урьж байна. Үүний зарчмууд нь заахдаа 
илүү Христтэй адил болох хүчин чармайлтад тань 
тусалж чадна.

ÃÝÐ Á¯Ë¯¯ÄÈÉÍ Õ¯×ÈÉÃ ÀØÈÃËÀ

Би дараагийн өгөх зөвлөгөөгөө хэдэн сарын өмнө 
хайрт найзындаа айлчилж очиход тохиолдсон 
явдалтай холбоё. Би түүний эхнэрийн цаанаа хэн 
нэгэнтэй ярьж байгааг сонссон тул уучлал хүсээд 
түүнд гэртээ хурдан эргэн орох боломжийг олгов.

Цаг орчмын дараа би түүний хайрт эхнэрээс энэ 
сайхан мессежийг хүлээн авсан юм. “Ньюмэн 
ах аа, ирсэнд тань баярлалаа. Бид таныг гэртээ 
урьж оруулах ёстой байсан юм. Гэвч бид юу хийж 
байсан талаараа тантай хуваалцмаар байна. Цар 
тахал гарснаас хойш бид ням гараг бүр том болсон 
хүүхдүүдтэйгээ Zoom-ээр дамжуулан Ирээд, 
Намайг дага гарын авлагаас хэлэлцэж байгаа юм. 
Ингэснээр гайхамшгууд шууд биеллээ олж байна. 
Охин маань анх удаагаа Мормоны Номыг бие 
даан уншиж эхэлсэн. Өнөөдөр Мормоны Номын 

сүүлийн хичээл орж байсан ба таныг ирэх үед бид 
дуусаж байсан юм. … Ирээд, Намайг дага гарын 
авлага, Zoom, мөн цар тахал зэрэг нь хэрхэн зөв 
цагт зүрх сэтгэлийг өөрчлөх боломжийг олгож 
байгаа талаар та сонсохыг сонирхож магадгүй гэж 
би бодсон юм. Энэ туршлага намайг энэ сонин цаг 
үед хэчнээн жижиг жижиг гайхамшиг тохиолдож 
байгаа бол гэж бодоход хүргэсэн” хэмээн бичсэн 
байв.

Энэ нь надад ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны 
2018 оны 10-р сард өгсөн амлалтын биелэл 
мэт сонсогдсон. Тэрээр сургаалыг гэр оронд 
төвлөрсөн, Сүмээс дэмжсэн байдлаар сурах нь 
“гэр бүл болгон өөрсдийн гэр орныг итгэлийн 
ариун газар болгохын тулд хариуцлагатай 
бөгөөд анхааралтай үйлдэхээр хичээхэд гэр 
бүлүүдийг хүчирхэгжүүлэх боломжтой юм. 
Таныг гэр орноо сайн мэдээнээс суралцах төв 
болгон өөрчлөхөөр хичээнгүйлэн ажиллахад 
аяндаа таны Хүндэтгэлийн өдрүүд баясгалантай 
болно гэдгийг би амлаж байна. Танай хүүхдүүд 
Аврагчийн сургаалаас суралцаж, түүгээр 
амьдрахдаа баяртай байна. … Гэр бүлд тань 
мэдэгдэхүйц өөрчлөлтүүд гарч, тогтвортой 
үргэлжлэх болно”3 хэмээн хэлсэн. Ямар гайхалтай 
амлалт вэ!

Есүс Христэд хөрвөгдөх хөрвөлт нь амьдралыг 
жинхэнэ утгаар нь өөрчлөх хэмжээний байхын 
тулд, бидний бүх зүрх сэтгэл шингэж, амьдралын 
маань тал бүрд нэвтэрсэн байх ёстой. Иймээс энэ 
нь бидний амьдрал, гэр орны голд нь төвлөрөх 
ёстой юм.

ÕªÐВªËÒ ÁÎË ÕÓВÈÉÍ З¯ÉË ÃÝÄÃÈÉÃ ÑÀÍÀ

Миний сүүлийн зөвлөгөө бол хөрвөлт нь 
сэтгэлийн угаас гарах ёстой гэдгийг санах 
явдал юм. Арван охины сургаалт зүйрлэлд 
дүрслэгдсэний адилаар бид хэдий их хүссэн 
ч өөрсдийн хөрвөлтийн тосыг өөр нэгэнд өгч 
чадахгүй. Ахлагч Дэвид А.Бэднар “Энэхүү 
эрхэм үнэт тос нь нэг удаад нэг дуслаар … 
тэвчээртэйгээр, шаргуу дагаснаар олддог. 
Түүнийг олох амархан товч зам гэж байхгүй; 
хамгийн сүүлийн мөчид гэнэт хичээн бэлдэх нь ч 
боломжгүй юм”4 гэж заасан.

Ирээд, Намайг дага гарын авлага энэхүү үнэн 
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дээр суурилсан билээ. “Хараач!”5 хэмээн хэлснээр 
Нифайд Есүс Христийн тухай сурахад нь тусалсан 
тэнгэр элчтэй би үүнийг харьцуулмаар байна. Тэр 
тэнгэр элчийн адилаар Ирээд, Намайг дага гарын 
авлага биднийг Аврагчийг олж, Түүнийг сонсохын 
тулд судруудыг болон орчин үеийн бошиглогчдын 
үгсийг уншихад урьдаг. Нифайн адилаар биднийг 
Бурханы үгийг уншиж, тунгааж байх үед Сүнс 
бидэнд хувьчлан зааварчилна. Ирээд, Намайг 
дага бол бидний хүн нэг бүрийг Христийн 
сургаалын амьд усанд гүнзгий шумбах боломжийг 
олгодог тавцан юм.

Эцэг эхийн хариуцлага олон талаараа төстэй. 
Хүүхдүүд эцэг эхээсээ олон зүйлийг өвлөн авдаг 
ч гэрчлэлийг өвлөх боломжгүй. Бид үр ургуулж 
чадахгүйн адилаар хүүхдүүддээ гэрчлэл өгч 
чадахгүй. Гэвч бид “үгийг хааж боомилдог” 
өргөсгүй, сайн хөрс бүхий тэжээллэг орчныг 
бүрдүүлж чадна. Бид хүүхдүүд маань болон 
бидний хайртай бусад хүн үр суулгах газар 
бүхий, “үгийг [сонсоод], үүнийг [ойлгох]”6 мөн 
тэд өөрсдөө “уг үр сайн” гэдгийг олж мэдэж 
болох7 туйлын сайн нөхцөлийг бүрдүүлэхийг 
хичээж чадна.

Ньюмэн ах, өөрийн хүү Жактай хамт

Хэдэн жилийн өмнө надад өөрийн хүү Жактайгаа 
хамт гольф анх үүссэн Шотландын Сэйнт Эндрюс 
гэдэг газар Олд Коорс тоглох боломж тохиосон 
юм. Энэ үнэхээр гайхалтай байсан! Эргэж ирээд 
би энэ туршлага хэчнээн гайхалтай байсан тухай 
бусдад мэдүүлэхийг хүссэн. Гэвч би чадаагүй. 
Зураг, бичлэг, миний хамгийн сайн тодорхойлолт 
хүртэл огт хангалтгүй байв. Хэн нэгний Сэйнт 
Эндрюсийн сүр жавхлант байдлын талаар мэдэх 
боломжтой цорын ганц арга зам бол өөрийн 

биеэр очиж, үр өгөөжтэйгөөр өргөн замуудыг 
харж, агаараар нь амьсгалж, хацар илбэх салхийг 
нь мэдэрч мөн нүх рүү, шигүү бут руу хэдэн 
бүтэлгүй цохилт хийсэн шиг эдгээрийг өөрсдөө 
үзэж туулах явдал юм байна гэдгийг би ухаарсан.

Бурханы үг ч мөн үүнтэй адил. Бид үүнийг 
зааж, номлож, тайлбарлаж чадна. Бид үүний 
тухай ярьж, тодорхойлж, бүр үүний талаар 
гэрчилж чадна. Гэвч тухайн хүн Бурханы ариун 
үг Сүнсний хүчээр дамжуулан тэнгэрээс буух 
шүүдэр адил түүний сүнсэн дээр намуухан 
буухыг мэдрэх хүртэл8 энэ нь ил захидал эсвэл 
хэн нэгний аяллын зургуудыг харж буйтай адил 
байх болно. Та өөрөө тэнд очих ёстой. Хөрвөлт 
бол хувийн аялал бөгөөд энэ бол цугларалтын 
аян билээ.

Гэртээ, сүм дээр зааж байгаа хүн бүр бусад 
хүнд өөрсдийн гэсэн сүнслэг туршлагатай 
болох боломжийг санал болгож чадна. Эдгээр 
туршлагаар дамжуулан тэд өөрсдөө “бүх зүйлийн 
үнэнийг мэдэж”9 авах болно. “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”10 гэж ерөнхийлөгч Нэлсон заасан.

ЗÀÀÕÀÀ ÝÐÑ ÑÀÉÆÐÓÓË

Би Сүмийн байгууллага бүр дэх удирдагчид, багш 
нарыг гадас, тойрог, гэр орон зэрэг бүх түвшинд 
заахаа эрс сайжруулахын тулд эцэг эхчүүд, өсвөр 
үеийнхэнтэй хамтдаа зөвлөлдөхөд урьж байна. 
Энэ нь сургаалыг зааснаар мөн хувийн сургалтын 
маань аниргүй мөчүүдэд Ариун Сүнсний бидэнд 
заасан үнэнүүдийн талаар Сүнсээр дүүрэн 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэхийг урьснаар гүйцэлддэг.

Христ дэх хайрт найзууд минь ээ, Эзэний үлгэр 
жишээг дагах мөн Түүнтэй адил заах үүрэг 
хариуцлага бидэнд тулгараад байна. Түүний зам 
бол зөв зам! Бид Түүнийг дагавал “тэрбээр хүрч 
ирэхэд бид түүнтэй адил байх болно, учир нь 
бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний 
учир, бидэнд энэ найдвар байж болохын тулд, 
түүний цэврийн адил бид цэвэр болгогдож 
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болно.”11 Амилсан, Агуу Багш Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Та нар өөрсдийгөө эелдэг, санаа тавьдаг, 
энэрэнгүй байдлаар авч явах юм бол бусдын 
унжсан гарыг өргөж, зүрх сэтгэлийг эдгээх 
болно гэдгийг амлаж байна.

ÓÄÈÐÒÃÀË

Шинжлэх ухааны 
томоохон нээлтүүд 
заримдаа модноос алим 
унах гэх мэт энгийн 
үйл явдлаар өдөөгддөг 
нь гайхалтай биш гэж 
үү?
Өнөөдөр би туршилтын 
бүлэг туулайнаас үүдэн 
гарсан нээлтийн талаар 
хуваалцъя.
1970-аад онд 

судлаачид хоолны дэглэм зүрхний эрүүл 
мэндэд ямар нөлөө үзүүлдгийг судлах туршилт 
явуулахаар болжээ. Хэдэн сарын хугацаанд тэд 
хэсэг туулайг хяналтдаа байлган, өөх тос ихтэй 
хоолоор хооллож, цусны даралт, зүрхний цохилт, 
холестерины хэмжээг хянасан байна.
Таамаглаж байсанчлан, олон туулайн судасны 
хананд өөх тос хуримтлагдсан байжээ. Гэхдээ бүх 
юм үүгээр дууссангүй! Судлаачид өөр нэгэн учир 
битүүлэг зүйлийг олж илрүүлжээ. Хэдийгээр бүх 
туулайд илэрч байсан ч нэг бүлэгт энэ үзүүлэлт 
бусдынхаасаа 60 орчим хувиар бага байсан 
нь гайхмаар байв. Тэд хоёр өөр бүлэг туулайн 
үзүүлэлтийг харж байгаа юм шиг байлаа.
Эрдэмтдийн хувьд ийм үр дүн нойр хулжих 
шалтгаан болдог. Яаж ийм зүйл байж болох вэ? 
Туулайнууд бүгдээрээ бараг нэг ижил генийн 
сантай, Шинэ Зеланд үүлдрийнх байсан. Тэдэнд 
нэг ижил, адилхан хэмжээтэй хоол өгч байсан.
Энэ нь юуг илэрхийлж байна вэ?
Эдгээр үр дүн уг судалгааг үгүйсгэж байгаа хэрэг 
үү? Туршилтын загвар алдаатай байв уу?

Зүрх сэтгэлээ нэгтгэ
ÀÕËÀÃ× ÃÀÐÈ È.ÑÒÈВÝÍÑÎÍ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ

Эрдэмтэд энэхүү санаанд оромгүй үр дүнг тайлах 
гэж цагаа барж байлаа!
Эцэст нь тэд судалгааны ажилтнуудад 
анхаарлаа хандуулав. Судлаачид үр дүнд 
нөлөөлөх ямар нэгэн зүйл хийсэн юм болов 
уу? Тэд энэ хүчин зүйлийг судлах явцдаа, 
бага өөх тос хуримтлуулсан бүх туулай нэг 
судлаачийн хяналтад байсныг олж мэджээ. 
Тэрээр туулайнуудаа бусдынхтай адилхан 
хоолоор хооллодог байв. Гэхдээ нэгэн эрдэмтний 
мэдээлснээр, “тэр эмэгтэй ер бусын сайхан 
сэтгэлтэй, халамжтай хүн” байсан байна. 
Туулайг хооллохдоо “тэр тэдэнтэй ярьж, тэвэрч, 
эрхлүүлдэг байжээ. … Тэр тэгэхгүй ч байж 
чадаагүй. Тэр угаасаа л тийм хүн байсан.”1

Сайхан сэтгэлтэй судлаач туулайн хамт

Тэр туулайнуудад хоол өгөхөөс гадна өөр илүү 
зүйл хийсэн байв. Тэр тэдэнд хайраа өгсөн байлаа.

Зэрвэсхэн харахад, түүний хайр эрс тэс ялгаа 
гарсны шалтгаан байх боломжгүй мэт боловч 
судалгааны баг үүнээс өөр боломжийг олж 
харахгүй байв.

Тиймээс тэд туршилтаа дахин явуулав. Энэ удаад 
бүх хувьсагчийг хатуу хяналтан доор байлгасны 
үндсэнд туршилтаа явуулахаар боллоо. Эцсийн 
үр дүнд дүн шинжилгээ хийхэд мөн л ижил 
зүйл тохиолдов! Хайр үзүүлсэн судлаачийн 
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асаргаан доор байдаг туулайнууд эрүүл мэндийн 
үзүүлэлтийн хувьд мэдэгдэхүйц өндөр байлаа.
Эрдэмтэд энэхүү судалгааныхаа үр дүнг Science 
гэдэг нэр хүндтэй сэтгүүлд нийтэлсэн юм.2

Олон жил өнгөрсөн ч энэхүү туршилтын үр 
дүн анагаах ухааны салбарт нөлөөтэй хэвээр 
байна. Сүүлийн жилүүдэд доктор Кэлли Хардинг 
дээрх туршилтаас үүдэн нэрлэсэн The Rabbit 
Effect нэртэй номоо хэвлүүлэн гаргажээ. Тэрээр: 
“Эрүүл бус амьдралын хэв шинжтэй туулайг 
аваад, ярилц, тэвэр, энэрч хайрла. … Харилцаа 
холбоо үр дүнг өөрчилсөн. … Эцсийн эцэст 
бидний эрүүл мэндэд хамгийн ихээр нөлөөлдөг 
хүчин зүйлс бол бидний нэг нэгэндээ хэрхэн 
ханддаг, ямар хэв маягаар амьдардаг болон хүн 
байхын утга учрын талаар хэрхэн боддогтой 
холбоотой”3 гэж дүгнэжээ.
Шашны бус ертөнцөд шинжлэх ухаан, сайн 
мэдээний үнэн хоёрт заримдаа нийтлэг зүйл олон 
байдаггүй, нэг нэгнээсээ тусдаа мэт санагддаг. 
Харин Христэд итгэгчид болох Есүс Христийн 
дагалдагч, хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн хувьд 
энэхүү шинжлэх ухааны судалгааны үр дүн 
гайхширал төрүүлэхийн оронд ойлгомжтой 
асуудал мэт санагдах байх. Миний хувьд энэ 
нь нинжин сэтгэл, сайн мэдээний үндсэн 
эдгэрлийн зарчим буюу зүрх сэтгэл, оюун санаа, 
сүнслэг байдлын хувьд мөн энд дурдсанчлан, 
бие махбодын хувьд ч гэсэн эдгээж чадна гэсэн 
суурийг бататгаж байгаа хэрэг юм.

З¯ÐÕ ÑÝÒÃÝËÝÝ ÍÝÃÒÃÝ

“Багш аа, хуулийн аль тушаал нь агуу вэ?” 
гэж асуухад Аврагч “чи Бурхан Эзэнээ өөрийн 
бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрла. 
Тэгээд чи хөршөө өөрийн адил хайрла”4 хэмээн 
хариулсан. Аврагчийн хариулт бидний тэнгэрлэг 
үүргийг бататгадаг. Эртний бошиглогч “өөр 
хооронд зөрчилдөөн байх ёсгүй, харин нэг 
итгэл мөн нэг баптисмтай байж, зүрх сэтгэлээ 
эв нэгдэл хийгээд нэг нэгнийхээ зүг хандсан 
хайранд нэгтгэн … урагш харах ёстой”5 хэмээн 
зарлиглажээ. Бидэнд “Хүч буюу нөлөө нь … 
эелдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр, … 
нинжин сэтгэл, мөн … заль мэхгүйгээр тэтгэгдэх 
ёстой”6 хэмээн заадаг.
Энэ зарчим хожмын үеийн гэгээнтэн насанд 

хүрэгчид, залуучууд, хүүхдүүдэд бүгдэд нь 
хамаатай гэдэгт би итгэдэг.

Үүнийг дурдаад, Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд та 
нартаа хандан хэдэн үг хэлье.

Сайхан сэтгэлтэй байх нь хэчнээн чухал болохыг 
та нар аль хэдийн ойлгодог. “Би Есүс шиг байхыг 
хичээнэ” гэдэг Хүүхдийн хэсгийн нэг дууны 
дахилтад ийн заадаг.

Есүсийн адил бие биенээ хайрла.
Бүх зүйлээрээ эелдэг байхыг хичээ.
Үйлс, бодолдоо зөөлөн байж, хайраа үзүүл.
Есүс энэ бүхнийг заасан юм.7

Гэсэн ч заримдаа та нарт хэцүү байх үе гарч ирнэ. 
Өмнөд Солонгост амьдардаг, Хүүхдийн хэсэгт 
явдаг Минчан Ким хэмээх хүүгийн энэ түүх та 
нарт тусалж болох юм. Түүний гэр бүл зургаан 
жилийн өмнө Сүмд нэгджээ.

Минчан Ким

“Нэг өдөр сургууль дээр манай ангийн хэдэн 
хүүхэд нэг сурагчийг дооглон, шоолж байв. Надад 
хөгжилтэй санагдсан тул би тэдэнтэй хэдэн долоо 
хоног нийлэв.

Хэд хэдэн долоо хоног өнгөрсний дараа тэр хүү 
надад өөрт нь ямар байгааг хэлж билээ. Тэр 
бидний шоолохыг сонсоогүй юм шиг өнгөрч 
байсан ч бидний хэлсэн үгэнд гомдсон байв. 
Түүнийг орой бүр уйлдаг байснаа ярихад би уйлах 
шахаж билээ. Би түүнд туслахыг хүсэж, хэлсэн 
үгэндээ уучлал гуйхаар шийдэв. Тэгээд маргааш 
нь түүн рүү явж очин, мөрөн дээр нь гараа 
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тавиад, “Чамайг шоолж байсанд намайг үнэхээр 
уучлаарай” гэж хэллээ. Намайг ийн хэлэхэд тэр 
толгой дохин, нүдэнд нь нулимс цийлэгнэв.

Гэвч бусад хүүхэд түүнийг шоолсоор л байв. 
Дараа нь би Хүүхдийн хэсгээс “зөвийг сонгох” 
талаар юу сурснаа санасан. Би ангийнхандаа 
зоригтойгоор “Түүнийг шоолохоо боль” гэв. Гэвч 
тэд миний хэлснээр амархан өөрчлөгдсөнгүй. 
Харин ч тэд надад уурласан. Тэдний нэг нь уучлал 
гуйж, бид гурав сайн найзууд болов.

Зарим нь түүнийг одоо ч гэсэн шоолдог ч түүнд 
бид хоёр байгаа тул хамаагүй дээр байх болсон.

Би найздаа хэрэгтэй үед нь тусалснаар зөвийг 
сонгосон.”8

Минчан Кимийн зураг

Энэ нь Есүстэй адил болохыг хичээх тухай сайн 
жишээ биш гэж үү?

Одоо залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүддээ хандан ярья. 
Та нар өсөж том болохын хэрээр, бусдыг шоолж 
тохуурхах нь та нарыг маш аюултай зүйл рүү 
хөтөлж болох юм. Сэтгэл түгших, сэтгэл гутрах 
болон үүнээс ч муу зүйлс бусдыг дээрэлхэж 
доромжилсноос болж үүсдэг. “Хэдийгээр 
дээрэлхэж доромжлох нь шинэ ойлголт биш ч 
олон нийтийн сүлжээ мөн техник технологи энэ 
явдлыг шинэ түвшинд гаргасан. Энэ нь илүү 
тогтвортой, байнга байж байдаг аюул занал болох 
цахим доромжлол болж хувирсан байна.”9

Дайсан үүнийг та нарын үеийнхнийг хорлохын 

тулд ашиглаж байгаа нь гарцаагүй. Энэ нь таны 
цахим орон зай, амьдарч буй газар, сургууль, 
чуулга, ангиудад байх ёсгүй. Эдгээр газрыг илүү 
эелдэг, аюулгүй орчин байлгахын тулд чадах 
бүхнээ хийгээрэй. Хэрэв та эдгээрийн аль нэгийг 
идэвхгүй байдлаар ажиглан харж байгаа бол эсвэл 
үүнд оролцож байгаа бол өмнө нь ахлагч Дийтр 
Ф.Угдорфын өгснөөс илүү сайн зөвлөгөө гэж үгүй.

“Хэн нэгнийг үзэн ядаж, муугаар хэлж, 
доромжилж, атаа хорсол санаж, хорлохыг хүсэх 
үедээ дараах зөвлөмжийг дагаарай.

ЗÎÃÑ!10

Та нар сонсов уу? Тэр үйлдлээ зогсоо! Та нар 
цахимаар ч гэсэн өөрсдийгөө эелдэг, санаа 
тавьдаг, энэрэнгүй байдлаар авч явах юм бол 
бусдын унжсан гарыг өргөж, зүрх сэтгэлийг эдгээх 
болно гэдгийг амлаж байна.

Би Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд, өсвөр үеийнхэнд 
хандаж үг хэллээ, одоо Сүмийн насанд хүрэгчдэд 
хандан үг хэлье. Бид өсөж буй үеийнхэндээ 
Христийнхтэй адил зан чанарыг хэлэх үг, хийх 
үйлдлээрээ зааж сургахын тулд нинжин сэтгэл, 
нэгдмэл байдал, боловсон зангийн өнгө аясыг 
тогтоож, үлгэр дуурайл үзүүлэх үндсэн үүрэгтэй. 
Энэ нь улс төр, нийгмийн анги давхарга гээд 
хүмүүний тогтоосон бүх онцлог шинжээр хуваах 
гэсэн нийгмийн шилжилт явагдаж байгааг 
ажиглаж буй энэ цаг үед нэн чухал юм.

Түүнчлэн ерөнхийлөгч М.Рассэлл Баллард 
хожмын үеийн гэгээнтнүүд бие биедээ 
төдийгүй эргэн тойронд байгаа бүх хүндээ 
сайхан сэтгэлээр хандах ёстой гэж заасан. 
Түүний ажигласанчлан, “Заримдаа хүмүүсийг 
үл тоомсорлож, орхигдуулснаар манай гишүүд 
бусад шашныхныг гомдоосон тухай би сонсдог. 
Ялангуяа манай гишүүд олноороо оршин суудаг 
газруудад ийм явдал гарч болох юм. Гэр бүл 
нь манай Сүмд харьяалагддаггүй болохоор л 
хөрш зэргэлдээ айлынхаа хүүхдүүдтэй тоглож 
болохгүй гэж хүүхдүүддээ хэлдэг явцуу үзэлтэй 
эцэг эхчүүдийн талаар би сонсож байсан. Ийм зан 
авир Их Эзэн Есүс Христийн сургаалд нийцэхгүй. 
Манай Сүмийн ямар ч гишүүн яагаад ийм байдал 
үүсэхийг зөвшөөрдгийг би ойлгохгүй байна. 
… Энэ Сүмийн гишүүд өөр шашин шүтлэгтэй 
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найз нөхөд, хөршүүдээ хайрлаж, тэдэнд эелдэг, 
хүлээцтэй, энэрэнгүй хандаарай гэхээс өөр ямар 
ч зүйл уриалж байхыг би энэ насандаа сонсож 
байгаагүй.”11

Өөрсдийнхөө нэгэн хэсэг гэдгийг мэдрүүлэх нь эв 
нэгдэлд хүргэх эерэг хэрэгсэл бөгөөд гадуурхах нь 
хүмүүсийг хагаралдуулахад хүргэдэг гэдгийг Их 
Эзэн биднийг заагаасай хэмээн хүсдэг.

Бид Есүс Христийн дагалдагчдын хувьд, Бурханы 
хүүхдүүдэд арьсны өнгөөр нь ялгаварлан, 
хэрхэн хүний ёсоос гадуур хандаж байгааг 
сонсоод эмзэглэдэг. Саяхан бид хар арьстай, ази, 
латин гаралтай эсвэл өөр бүлэг хүн рүү дайрч 
давшилж байгаа тухай сонсоод, сэтгэл зүрх маань 
шимширсэн. Гадуурхах, арьс өнгөөр ялгаварлах, 
хүчирхийлэл үйлдэх зэрэг нь манай Сүм, айл 
аймаг, орон нутагт хаана ч, хэзээ ч байх ёсгүй.

Хүн нэг бүр хэдэн настай байхаасаа үл хамааран 
аль болох хамгийн сайнаараа байхыг хичээцгээе.

ÄÀÉÑÍÀÀ ÕÀÉÐËÀ

Та хайр, хүндлэл, сайхан сэтгэлээр бусдад 
хандахыг хичээсэн ч бусдын буруу сонголт танд 
сөргөөр нөлөөлж, таныг гомдоож магадгүй гэдэгт 
эргэлзэх юмгүй. Тийм бол бид юу хийж болох вэ? 
Бид “дайснуудаа хайрла, та нарыг үзэн ядагчдад 
сайныг үйлд”12 хэмээх Их Эзэний зөвлөгөөг 
дагадаг.

Иллинойс мужийн Квинсид болсон гайхамшиг

Харин бид замд маань тулгарах зовлон 
бэрхшээлээ даван гарахын тулд чадах бүхнээ 
хийдэг. Бид Их Эзэний мутар бидний нөхцөл 
байдлыг өөрчлөөсэй гэж үргэлж залбиран, эцсээ 

хүртэл тэвчихийг хичээдэг. Бидэнд туслахын тулд 
Их Эзэний бидний замд тавьсан хүмүүст бид 
талархдаг.

Манай Сүмийн эхэн үеийн түүхэн дэх үүнийг 
харуулсан жишээ сэтгэлийг минь уяраадаг. 
1838–1839 оны өвөл Миссури муж дахь хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийг гэр орноос нь хүчээр 
хөөн гаргах үед Иосеф Смитийг болон Сүмийн 
бусад удирдагчийг Либерти шоронд хорьсон юм. 
Гэгээнтнүүд зовж зүдрэн, найз нөхөд ч үгүй болж; 
тэсгим хүйтэн, хоол хүнсний хомсдол зэргээс 
болж хүнд байдалд орсон байв. Иллинойс мужийн 
Квинси хотын оршин суугчид тэдний хүнд хэцүү 
байдлыг хараад өрөвдөн, нөхөрсөг байдлаар 
тусламжийн гараа сунгасан юм.

Квинси хотын оршин суугч Вандл Мэйс 
Миссиссипи мөрний эрэг дагуу түр зуур орогнох 
майханд байгаа гэгээнтнүүдийг анх хараад, 
“Зарим нь бага ч болов салхинаас хоргодохын 
тулд майхнаа орныхоо даавуугаар бүрсэн байв. 
… Түүдэг галыг нь салхи үлээж байсан тул галыг 
тойрон суугаа хүүхдүүд дулаацаж ч чадахгүй 
чичирч байлаа. Хөөрхий гэгээнтнүүд маш их зовж 
зүдэрч байв” гэж хожим нь дурссан байдаг.

Гэгээнтнүүдийн хүнд бэрх байдлыг харсан Квинси 
хотын оршин суугчид цугларч, тусламж үзүүлсэн 
бөгөөд зарим нь шинэ найзуудаа гол гатлахад 
нь тусалжээ. Мэйс цааш нь “[Тэд] өгөөмрөөр 
хандивлацгааж байлаа; худалдаачид хамгийн 
өгөөмөр байж болох гахайн мах, элсэн чихэр, 
гутал, хувцас хунар болон эдгээр орон гэргүй 
ядууст хамгийн хэрэгцээтэй бүхнээр туслах гэж 
өөр хоорондоо өрсөлдөж байв”14 хэмээн хэлсэн 
байдаг. Удалгүй дүрвэгчдийн тоо Квинсийн оршин 
суугчдын тооноос давсан ба тэд гэрийнхээ үүдийг 
нээж, хувийнхаа зүгээс асар их золиос гарган, 
өөрсдийн өчүүхэн нөөцийг хуваалцаж байв.

Олон гэгээнтэн Квинси хотын оршин суугчдын 
энэрэнгүй, өгөөмөр сэтгэлийн ачаар хатуу өвлийг 
даван гарч чадсан юм. Дэлхий дээрх энэхүү 
тэнгэр элч нар тэдэнд зүрх сэтгэл, гэр орноо 
нээж өгч, зовж шаналж байсан гэгээнтнүүдийг 
амийг нь аврах хоол хүнс, халуун дулаан орон 
байраар хангаж, хамгийн чухал нь нөхөрлөлийн 
гараа сунгасан билээ. Хэдийгээр тэд Квинсид 
харьцангуй богино хугацаанд саатсан ч хайраар 
дүүрэн хөршүүдийнхээ ач тусыг үүрд санаж, 



212021 оны 4-ð ñàð

талархаж явдаг бөгөөд Квинси хотыг “хоргодох 
газар”16 хэмээн нэрлэх болсон юм.

Шүүмжлэл, сөрөг байдал, тэр ч байтугай хорон 
санаатны үйлдлийн улмаас бидэнд саад бэрхшээл, 
зовлон зүдгүүр тохиолдвол бид Христэд найдах 
сонголтыг хийж болно. Энэ найдвар бол Түүний 
“зоригтой бай, учир нь би та нарыг удирдах 
болно”17 мөн Тэрээр зовлонгуудыг чинь чиний 
өсөлт хөгжлийн тул ариулан адислах болно18 гэсэн 
урилга бөгөөд амлалтаас ирдэг.

ÑÀÉÍ ÕÎÍЬ×ÈÍ

Одоо эхэлсэн хэсгээ өндөрлөе. Хайр халамжийн 
сүнсээр, сайхан сэтгэлийн үүднээс хариу 
хүлээлгүй, өөрийгөө зориулсан өрөвч энэрэнгүй 
сэтгэлтэй ажилтан өөрийн хариуцсан амьтдын 
зүрх сэтгэлийг эмчилсэн. Яагаад? Яагаад? Тэр 
угаасаа л тийм хүн байсан болохоор!

Сайн мэдээний дурангаар харах юм бол, бид 
сайхан сэтгэлээр мөн хайр халамжийн сүнсээр 
Өөрийгөө бидэнд зориулдаг энэрэнгүй асран 
хамгаалагчийн хараа хяналтад байдгаа ухааран 
ойлгодог. Сайн Хоньчин бидний хүн нэг бүрийг 
нэрээр нь мэддэг бөгөөд “биднийг хувийнхаа 
зүгээс харж ханддаг.”19 “Би бол сайн хоньчин мөн. 
Би Өөрийнхнийгөө мэднэ.” Би Таны төлөө амиа 
зориулъя20 хэмээн Их Эзэн Есүс Христ Өөрөө 
хэлсэн билээ.

Христийн амилсны энэ ариун баярын амралтын 
өдрүүдэд “Эзэн бол миний хоньчин”21 бөгөөд 
бидний хүн нэг бүр Түүнд танигдсан, Түүний 
халамжит хараа хяналтад байдаг гэдгийг 
мэдсэнээр би удаан үргэлжлэх амар амгаланг 
мэдэрдэг. Амьдралын салхи шуурга, аадар 
бороо, өвчин зовлон, осол гэмтэлтэй нүүр тулах 
үед маань Их Эзэн—бидний Хоньчин, бидний 
Халамжлагч биднийг хайр, нинжин сэтгэлээр 
асарч халамжлах болно. Тэр бидний зүрх сэтгэл, 
бодгалийг эдгээнэ.
Би үүнийг мөн Есүс Христ бол бидний Аврагч, 
Гэтэлгэгч гэдгийг гэрчилж байна. Есүс Христийн 
нэрээр, амен. 
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Христийн	амилсны	баярын	энэ	цаг	үеэр	Есүс	
Христ	биднийг	Өөртэй	нь	адил	сайн	самари	хүн	
болж,	дэн	буудлыг	нь	(Түүний	Сүмийг)	бүх	хүнд	
хоргодох	газар	болгоход	уриалдаг.

Ах, эгч нар аа, 
хэдийгээр 20 жилийн 
өмнө нас барсан ч 
аавыгаа санах үе надад 
байдаг. Аавтайгаа 
дахин уулзах болно 
гэсэн амлалтыг 
Христийн амилсны 
баярын өдөр надад 
өгдөг.
Намайг Англид 
магистрантурт сурч 
байхад аав минь 

намайг эргэхээр ирсэн юм. Эцэг хүний хувьд 
гэрээ санаж байгааг маань тэр зүрх сэтгэлээрээ 
мэдэрсэн байлаа.
Аав маань хоолноос бусад бүх зүйл дээр адал 
явдалд дуртай хүн байв. Хоолоороо алдартай 
Францад байхдаа ч гэсэн тэр “Хятад хоолоо идье” 
гэдэг байж билээ. Сүмийн патриархаар олон жил 
үйлчилсэн аав минь сүнслэг бөгөөд тун өрөвч 
сэтгэлтэй нэгэн байсан юм. Нэгэн шөнө түргэний 
тэрэгний дохиолол Парисаар нэг хангинахад тэр 
“Гэррит, энэ чинь энэ хотын шархнаас болж буй 
хашхираан юм шүү дээ” гэж билээ.
Тэр аяллын үеэр би өөр олон шарх харж, 
хашхирах дууг сонссон. Залуухан эмэгтэй 
жижигхэн түрдэг тэргээр мөхөөлдөс зарж байв. 
Нэг мөхөөлдөсний торх нь ганцхан халбага 
мөхөөлдөс орох хэмжээтэй байлаа. Юунаас 
болсныг би мэдээгүй ч нэг залуу тэр бүсгүйтэй ам 
зөрөв. Тэр залуу хашхирч, түлхэж, түрдэг тэргийг 
нь хөмрөн унагааж, мөхөөлдөсний торхнуудыг 
талаар нэг тараав. Мөхөөлдөсний торхнуудыг нь 
гутлаараа дэвслэн хагалж байхад би юу ч хийж 
чадаагүй юм. Бүсгүйн нулимс хацрыг нь даган 
урсах зуур тэрээр гудамжинд өвдөглөн сууж, 

мөхөөлдөсний хагарсан торхнуудаа хямгадан 
түүж байсан нь одоо ч миний нүдэнд харагддаг. 
Түүний дүр төрх миний санаанаас гардаггүй 
бөгөөд бид бие биедээ ямар эелдэг бус хандаж, 
хүйтэн хөндий харьцан, буруу ташаа ойлгож 
явдгийг сануулдаг.
Бас нэгэн өдөр аав бид хоёр Парисаас холгүй 
орших Шартрес сүмд очиж билээ. Дэлхийд 
алдартай сүм хийдийн барилгын мэргэжилтэн 
Малком Миллэр1 Шартресын өнгөт шилэн гурван 
цонхыг онцлон заагаад, тэдгээр нь өөр өөрийн 
гэсэн түүхийг өгүүлдэг гэж хэлж билээ.
Эхний цонх нь Еденийн цэцэрлэгийг орхин явж 
буй Адам, Ева хоёрыг,
хоёр дахь нь сайн самари хүний сургаалт 
зүйрлэлийг,
гурав дахь нь Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтийг тус 
тус дүрслэн үзүүлсэн байв.
Хамтад нь харвал, тэрхүү өнгөт шилэн цонхнууд 
бидний мөнхийн аян замыг үзүүлдэг. Тэдгээр нь 
Түүний дэн буудлын өрөөнд тавтай морилоход 
бид бүхнийг урьдаг.2

Шартрес сүмийн цонх

Адам, Ева хоёрын адил бид ч гэсэн Еденийн 
цэцэрлэгийг орхин; өргөс, халгайд баригдсан 
дэлхий рүү явж ордог.3

Дэн буудлын өрөө
ÀÕËÀÃ× ÃÝÐÐÈÒ В.ÃÎÍÃ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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Шартрес сүмийн цонх

Шороо тоосонд дарагдсан Иерихо хүрэх замд бид 
зодуулж, шархдаж, өвчин зовлонд нэрвэгддэг.4

Хэдийгээр бид бие биедээ туслах ёстой ч 
ихэвчлэн ямар нэгэн шалтгаанаар замын нөгөө 
талд гарч, дэргэдүүр нь явж өнгөрдөг.

Гэхдээ сайн самари хүн биднийг өрөвдөн 
саатаж, шархыг маань тос, дарсаар боодог. Дарс, 
тос зэрэг ариун ёслол болон бусад ёслолын 
бэлгэдэл нь Есүс Христэд сүнслэгээр эдгэрэхэд 
чиглүүлдэг.5 Сайн самари хүн биднийг илжгэн 
дээрээ тэгнэн, зарим зурагт дүрсэлсэнчлэн нуруун 
дээрээ үүрэн явдаг. Тэр биднийг дэн буудалд буюу 
Түүний Сүмд авчирч өгдөг. Дэн буудалд ирээд, 
сайн самари хүн “Түүнийг асарч байгаарай. … 
би буцахдаа танд дахин төлье”6 хэмээн хэлдэг. 
Аврагчийн маань бэлгэдэл болох сайн самари хүн 
энэ удаа эргэж ирэхдээ сүр жавхлан, алдар суутай 
ирнэ.

Шартрес сүмийн цонх

Христийн амилсны баярын энэ цаг үеэр Есүс 
Христ биднийг Өөртэй нь адил сайн самари 
хүн болж, дэн буудлыг нь (Түүний Сүмийг) бүх 
хүнд амьдралын шарх, шуурганаас хоргодох 
газар болгоход уриалдаг.7 Бид өдөр бүр “дорд 
нэгэнд”8 хандахдаа, Түүнд ханддагийн адил 
хандсанаар амласан Хоёр дахь ирэлтэд нь 
өөрсдийгөө бэлддэг. “Дорд нэгэн” гэдэг нь бидний 
хүн нэг бүрийг хэлж байгаа юм.

Бид сайн самари хүнтэй хамт дэн буудалд 
ирснээр, Есүс Христийн болон өөрсдийн талаар 
таван зүйлийг сурч мэддэг.

Нэгдүгээрт, бид алдаа дутагдал, төгс бус 
байдалтайгаа хамт дэн буудалд өөрсдийн үнэн 
дүр төрхөөр ирдэг. Гэвч бид бүгдэд хувь нэмэр 
оруулах зүйл байдаг. Бурхан руу хүрч очих аян 
замдаа бид ихэвчлэн хамтдаа гардаг. Бид цар 
тахал, салхи шуурга, гал түймэр, ган гачгийн 
эсрэг тулалдахдаа, аль эсвэл өдөр тутмын 
хэрэгцээг үг дуугүй хангахдаа нэгдмэл нэг 
бие болж оролцдог. Бид эгч нарыг оролцуулан 
хамтдаа зөвлөлдөж, нэг нэгнийхээ болон Сүнсний 
дуу хоолойг сонссоноор сүнслэг өдөөлтийг хүлээн 
авдаг.

Зүрх сэтгэл маань өөрчлөгдөж, Түүний дүр 
төрхийг өөр дээрээ хүлээн авахын9 хэрээр 
бид Түүнийг болон өөрсдийгөө Түүний Сүмд 
байгаагаар хардаг. Түүн дотор байснаар бид 
үл ойлголцлыг бус, харин тодорхой байдлыг 
олдог. Түүн дотор байснаар бид сайныг үйлдэх, 
сайн хүн байх учир шалтгааныг олж, илүү сайн 
болох чадавхаа өсгөн нэмэгдүүлдэг. Түүн дотор 
байснаар бид гуйвшгүй итгэлийг олж нээн, амин 
хувиа хичээхээ больж, бусдад санаа тавьж, Түүнд 
итгэн найдаж сурдаг. Түүний дэн буудалд бид 
өөрсдийн Эцэг Бурхантай мөн Есүс Христтэй 
хувийн харилцаа тогтоож, гүнзгийрүүлдэг.

Тэрээр биднийг дэн буудлыг Түүний хүссэн 
газар болгоход тусална гэж найддаг. Өөрсдийн 
авьяас чадвар, бүхий л хүч чадлыг өргөл болгоход 
Түүний сүнслэг бэлгүүд10 биднийг мөн адил 
хүчирхэгжүүлэн адислах болно.

Испани хэлний хэлмэрч нэгэн итгэлтэй ах 
надад “Ахлагч Гонг, таны юу хэлэх гэж байгааг 
би Сүнсээр мэдэж байсан тул хэлний бэлгээр 
дамжуулан орчуулж чадсан” гэж хэлж билээ.
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Итгэл, баталгааны бэлэг өөр өөр нөхцөл байдалд 
өөр өөрөөр ирдэг. Нөхөр нь КОВИД-19-өөр нас 
барахад нэгэн сайхан эгч сүнслэг тайтгарлыг 
хүлээн авсан. Тэр “Би хайртай нөхөртэйгөө дахин 
хамт байх болно гэдгээ мэднэ” гэж хэлсэн юм. 
КОВИД-ын ондоо нөхцөл байдалд өөр нэгэн эгч 
“Надад нөхрийнхөө амьд явах насыг бага ч гэсэн 
уртасгаж өгөхийг Их Эзэнээс болон эмч нараас 
гуйх бодол орж ирсэн” гэж хэлж билээ.

Хоёрдугаарт, Тэрээр дэн буудлыг нь ач ивээлээр 
бялхсан, бүгд хамтдаа цуглардаг, хүн бүрийг 
багтаах орон зайтай газар болгоосой хэмээн 
биднээс хүсдэг. Есүс Христийн шавь нарын хувьд 
бид тэгш эрхтэй бөгөөд хоёрдугаар зэрэглэлийн 
бүлэг гэж үгүй билээ.

Бид ариун ёслолын болон ням гаргийн бусад 
цуглаанд, мөн олон нийтийн арга хэмжээнд 
чөлөөтэй оролцож болно.11 Бид Аврагчаа шүтэн 
биширч, бие биенээ бодож, анхаарал халамж 
тавьж, хүн нэг бүрийг хэн болохыг нь олж харж, 
байгаагаар нь хүлээн авдаг. Бид инээмсэглэж; 
шинэ хөрвөгч, Сүмдээ эргэж ирсэн ах, эгч, залуу 
эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдийн хэсгийн хонгорхон 
хүүхэд гээд ганцаараа сууж байгаа хүмүүсийн 
дэргэд сууж, нэрийг нь мэдэж авдаг.

Бид найз нөхөд, зочид, шинээр нүүж ирсэн 
хүмүүс, ажил үүрэгтээ дарагдсан завгүй 
хүмүүсийн оронд өөрсдийгөө тавьж, тэднийг 
халуун дотноор угтан авдаг. Бид бие биенийхээ 
төлөө уйлж гашуудан, баярлан хөөрч, дэргэд 
нь хамт байдаг. Бид туйлын зорилгодоо хүрч 
чадахгүй түргэдэж, мэдлэг дутаж, бусдыг шүүж, 
гадуурхах юм бол бие биенээсээ уучлалт гуйж, 
алдаагаа засдаг.

Одоо Нэгдсэн Улсад амьдардаг Африкаас ирсэн 
нэгэн гэр бүл “Анх орж ирсэн мөчөөс эхлэн 
Сүмийн гишүүд биднийг нөхөрсөг, халуун 
дулаанаар угтан авсан. Хүн бүр бидэнд гэртээ 
байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлсэн. Хэн ч биднийг 
доорд үзээгүй” гэж хэлж билээ. Аав нь “Ариун 
Библид сайн мэдээний үр жимс сайн мэдээний 
үндэснээс ургадаг гэж заадаг. Номлогчид мөн 
үүнийг заадаг” гэхэд, “Хүү, охин хоёр маань тэр 
номлогчид шиг болж өсөөсэй гэж бид хүсдэг” гэж 
ээж, аав хоёр нь хоёулаа хэлсэн юм. Ах, эгч нар 
аа, бид бүх хүнийг Түүний дэн буудалд халуун 
дулаанаар угтан авах болтугай.

Гуравдугаарт, Түүний дэн буудалд бид төгс 
байдал бол дэлхийнхний тавьдаг өндөр 
шаардлагад бус, харин Есүс Христэд оршдог 
гэдгийг мэдэж авдаг. Худал хуурмаг, бодит бус, 
дэлхийн шүүлтүүр бүхий “инстаграмын төгс 
байдал” биднийг шаардлагад нийцэхгүй хэмээн 
бодогдуулж, хэн нэгэн лайк дарах нь уу үгүй юү 
гэж хүлээж суухад хүргэдэг. Харин эсрэгээрээ, 
Аврагч Есүс Христ бусдад дэлгэхийг хүсдэггүй 
бүх нууцыг маань мэддэг ч гэсэн биднийг 
хайрласаар байдаг. Түүний сайн мэдээ бол 
Түүний гэтэлгэгч золиосоор боломжтой болсон 
хоёр дахь, гурав дахь боломж оршдог талаарх 
сайн мэдээ юм.12 Бид Түүний зарлигуудыг илүү 
бүрэн дүүрнээр сахихыг хичээх үедээ Тэр хүн нэг 
бүрийг сайн самари хүн байж, өөрийгөө болон 
бусдыг арай бага шүүмжилдэг, илүү их уучилдаг 
байгаасай хэмээн хүсдэг.

Бид нэг нэгэндээ тусалснаар өөртөө тусалдаг. 
Миний таних нэгэн гэр бүл хөл хөдөлгөөн 
ихтэй замд ойр амьдардаг байлаа. Аялж яваа 
хүмүүс ихэвчлэн тэднийд очиж тусламж хүсдэг 
байв. Нэгэн шөнө хаалгыг нь балбах чимээг 
тэд гэр бүлээрээ сонсжээ. Ядарч, санаа зовсон 
тэд шөнийн 2 цагт хэн ирдэг билээ, ганц удаа ч 
гэсэн өөр хүн тусалчихдаггүй юм байх даа гэж 
бодов. Хаалга тасралтгүй тогшсоор, “Гал гарлаа. 
Байшингийн чинь ард гал гарч байна” гэхийг тэд 
сонсжээ. Сайн самари хүмүүс бие биедээ тусалдаг.

Дөрөвдүгээрт, Түүний дэн буудалд бид Есүс 
Христэд төвлөрсөн, түүнчлэн сэргээгдсэн үнэнд 
болон амьд бошиглогч, төлөөлөгчдөд мөн Есүс 
Христийн бас нэгэн гэрч болох Мормоны Номд 
зангуугаа тавьсан, сайн мэдээг дагадаг нэгэн хамт 
олны хэсэг болдог. Тэрээр биднийг Өөрийн дэн 
буудалд мөн Өөрийн өргөө болох ариун сүмд 
авчирдаг. Их Эзэний өргөө бол Иерихо орох замд 
зодуулсан хүнд хандсантай нэгэн адил самари хүн 
бидний шархыг цэвэрлэж, хувцаслан, Бурханы 
оршихуйд эргэн очиход бэлдэж, Бурханы гэр 
бүлд мөнхөд нэгтгэдэг газар юм. Түүний ариун 
сүмийн үүд хаалга сайн мэдээг нь итгэлтэй бөгөөд 
дуулгавартай дагаж амьдардаг бүх хүнд нээлттэй.

Ариун сүмийн баяр баясгаланд олон янзын өв 
уламжлал, соёл иргэншил, хэл яриа болон олон 
үе удмын хүмүүс сайн мэдээнд эвлэлдэн нэгдэх 
явдал ордог. Ютагийн Тэйлорсвилл ариун сүмийн 
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шав тавих ёслолд 17 настай Макс Харкэр элэнц 
өвөг эцэг Жөүсэф Харкэр, түүний эхнэр Сюзанна 
Снийт хоёроор эхэлж, зургаан үе дамжсан гэр 
бүлийнхээ итгэлийн өвөөс хуваалцсан юм. Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд бидний хүн 
нэг бүр гэр бүлээ хойч үетэйгээ холбодог бат бөх 
холбоос нь болж чадна.

Эцэст нь буюу тавдугаарт, Бурхан янз бүрийн 
үндэстэн, ястан, хэлтэн, өөр өөр гарал үүсэлтэй, 
өөр өөр нөхцөл байдалд амьдардаг хүүхдүүдээ 
хайрладаг бөгөөд Өөрийн дэн буудалд өрөө 
гаргадагт бид баясдаг.

Сүүлийн 40 жилийн хугацаанд Сүмийн 
гишүүдийн тоо олон улсад асар ихээр өсөн 
нэмэгдсэн. Олон улсад амьдардаг Сүмийн 
гишүүдийн тоо 1998 оноос хойш АНУ болон 
Канадад амьдардаг гишүүдийн тооноос давсан. 
2025 он гэхэд, Латин Америкт амьдардаг 
гишүүдийн тоо АНУ болон Канадад амьдардаг 
гишүүдийн тоотой тэнцэнэ гэж бид тооцоолж 
байна. Эцэг Лихайн итгэлтэй үр удмынхны 
цугларалт бол бошиглолын биелэл юм. Итгэлтэй 
гэгээнтнүүд, ялангуяа анхдагчдын өлгий нутгийн 
гишүүд дэлхий даяарх Сүмийн итгэл, үйлчлэлийн 
ундарга хэвээрээ.

Түүнчлэн насанд хүрсэн Сүмийн гишүүдийн 
дийлэнх нь гэрлээгүй, бэлэвсэрсэн эсвэл салсан 
байна. Энэ бол маш том, нөлөө бүхий өөрчлөлт 
юм. Үүнд халамжийн нийгэмлэгийн эгч нарын 
маань талаас илүү нь мөн насанд хүрсэн 
санваартан ах нарын маань талаас илүү нь тус 
тус багтаж байна. Хүн ам зүйн энэхүү дүр зураг 
дэлхий даяарх Сүмд 1992 оноос хойш, харин 
Нэгдсэн Улс, Канад хоёрт 2019 оноос хойш 
ажиглагдах болсон.

Их Эзэний өмнө болон Түүний Сүмд эзлэх бидний 
байр суурь гэрлэлттэй биш, харин шавь байхтай 
буюу Есүс Христийн талаарх гэрчлэлдээ үнэнч 
байхтай холбоотой.13 Насанд хүрэгчид өөрсдөд 
нь насанд хүрсэн хүмүүс шиг хандахыг хүсэж, 
өөрсдөө ч насанд хүрсэн мэт хариуцлагатай байж, 
хувь нэмэр оруулахыг хүсдэг. Есүс Христийн 
шавь нар дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдардаг, 
янз бүрийн хэлбэр, хэмжээ, арьсны өнгө, настай, 
бүгд итгэлтэй, зөв хүсэл эрмэлзэл, авьяас 
чадвартай бөгөөд адисалж, үйлчлэх хэмжээлшгүй 
чадавхтай хүмүүсээс бүрддэг. Бид наманчлалд 

хүргэх итгэлтэйгээр 14 Есүс Христийг дагахыг 
өдөр бүр эрэлхийлдэг.

Энэ амьдралын туршид заримдаа бид Их Эзэнийг 
хүлээдэг. Бид ирээдүйд хүрнэ гэж найдаж, 
хүсэж байгаа газартаа хараахан очоогүй байж 
болох юм. Нэгэн итгэлтэй гишүүн “Их Эзэний 
адислалыг итгэлтэйгээр хүлээн суух нь ариун 
нандин хэрэг юм. Үүнийг өрөвдмөөр, доорд зүйл 
гэж үзэн, шүүмжлэхийн оронд ариун явдал гэж 
үзэн эрхэмлэн дээдлэх ёстой” гэжээ. Тэр хооронд 
бид амьдрал эхлэхийг хүлээж суухын оронд 
өнөөдрөөрөө амьдрах хэрэгтэй.

Исаиа “Эзэнд найдагчид хүчээ сэлбэнэ. Тэд 
бүргэд мэт жигүүр дээрээ элин халина. Гүйлээ ч 
үл туйлдана, алхлаа эс цуцна”16 хэмээн амласан.

Бидний сайн самари хүн эргэж ирэхээ амласан. 
Түүний адилаар бид нэг нэгнээ халамжлах үед 
гайхамшгууд тохиодог. Биднийг гэмшсэн сэтгэл 
харууссан зүрхтэйгээр ирэхэд17 бид Есүс Христэд 
дуу хоолойг олж, Түүний аюулгүй мутраар 
хүрээлэгдэнэ.18 Ариун нандин ёслолууд нь гэрээнд 
хамааралтай байхыг мөн дотоод хүсэл зориг, 
гаднах үйлдлийг ариусгах “бурханлиг чанарын 
хүч[ийг]”19 санал болгодог. Түүний хайраар 
дүүрэн нинжин сэтгэл, тэвчээрийн ачаар Түүний 
Сүм бидний дэн буудал болдог.

Түүний дэн буудалд өөрийн гэсэн өрөөтэй 
болоход сайн самари хүн маань шороо тоостой 
мөнх бус амьдралын замд биднийг эдгээж чадна. 
Бидний Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёр төгс 
хайраар “энэ дэлхийд амар амгаланг хийгээд ирэх 
дэлхийд мөнх амьдралыг”20 амласан бөгөөд миний 
байдаг тэнд та нар тэрчлэн байж болохын 
тулд21 хэмээсэн. Би үүнийг Есүс Христийн ариун 
нандин нэрээр талархалтайгаар гэрчилж байна, 
амен. 
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Үхлийн	дараа	хийгээд	үүрд	мөнхөд	үргэлжлэх	
хайраар	дүүрэн	гэр	бүлийн	холболтын	баталгааг	
бид	ариун	сүмд	хүлээн	авч	чадна.

Хүндэт ах, эгч нар 
аа, энэ Ерөнхий 
чуулганы эхний 
хуралдаанаар та 
нартай хамт байгаадаа 
би баяртай байна. 
Үг хэлэгчид, дуу 
хөгжим, залбирал 
зэрэг нь Ариун 
Сүнсийг болон урам 
зориг, найдварын 
мэдрэмжийг авчирлаа.

Энэ мэдрэмж Солт 
Лэйк ариун сүмд орсон анхны өдрийн дурсамжийг 
минь санагдуулж байна. Тэгэхэд би залуу эрэгтэй 
байв. Тэр өдөр би зөвхөн аав, ээж хоёртойгоо 
хамт байсан юм. Тэд дотогш ороод, ариун сүмийн 
ажилтантай мэндлэхээр түр зогсов. Би тэднээс 
түрүүлж хэсэг ганцаараа алхаж билээ.

Ариун сүмийн сайхан цагаан даашинзтай, цагаан 
үстэй жижигхэн эмэгтэй надтай мэндэллээ. Тэр 
над руу харж инээмсэглээд, дараа нь “Айринг 
ах аа, ариун сүмд тавтай морилно уу” гэж 
намуухнаар хэлж билээ. Миний нэрийг мэдэж 
байхыг бодвол тэр тэнгэр элч байх нь гэж 
тэрхэн зуур надад бодогдов. Пиджакны маань 
энгэрийн зах дээр миний нэртэй жижигхэн цаас 
байрлуулсныг би анзаараагүй юм.

Би түүний хажуугаар өнгөрөөд зогслоо. Өрөөг 
бараг л тэнгэр өөд нээлттэй мэт санагдуулам 
гэрэлтэй болгосон өндөр цагаан тааз руу би 
харлаа. Тэр мөчид миний оюун бодолд “Би өмнө 
нь энэ гэрэлт газар байсан” гэсэн үгс тодхон буув. 
Гэвч тэр даруй минийх биш дуу хоолойгоор “Үгүй 
ээ, та өмнө нь энэ газарт хэзээ ч ирж байгаагүй. 
Та төрөхөөсөө өмнөх цаг үеэ эргэн санаж байгаа 
юм. Та ийм л ариун газарт байсан” гэх үгс миний 

бодолд орж ирсэн.

Бид ариун сүмүүдийнхээ гадна талд “Ариунаас 
ариуныг Их Эзэнд” гэсэн үгсийг байрлуулдаг. 
Эдгээр үг үнэн гэдгийг би өөрөө мэднэ. Ариун сүм 
бол хэрэв зүрх сэтгэл маань нээлттэй, зохистой 
байвал илчлэлт бидэнд амархан ирж болох ариун 
газар юм.

Тэрхүү анхны өдрийн орой би ижилхэн Сүнсийг 
дахин мэдэрсэн. Ариун сүмийн ёслол нь үнэн 
зүйлсийг дүрслэн үзүүлж буйг зүрх сэтгэлд 
минь маш хүчтэй мэдрүүлсэн үгсийг агуулдаг. 
Ирээдүйнхээ талаар хувьдаа мэдэрсэн зүйл маань 
40 жилийн дараа Их Эзэнээс надад үйлчлэх 
дуудлага болон ирж, бодит зүйл болсон юм.

Би Ютагийн Логан ариун сүмд гэрлэхдээ үүнтэй 
адил мэдрэмжийг мэдэрсэн. Ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбалл лацдан холболтыг гүйцэтгэсэн 
юм. Тэрээр хэдхэн үгээр, “Хаал, Кати хоёр оо, 
дуудлага ирэх үед та нар амархан орхиж явж 
чадахаар амьдраарай” гэж зөвлөж билээ.

Түүнийг энэ цөөн хэдэн үгийг хэлэхэд би бодол 
санаандаа нэгэн эгц уул, түүний орой өөд хөтлөх 
замыг өнгөтөөр, тод харсан. Замын зүүн талд 
байсан цагаан хашаа уулын орой дээрх эгнээ 
модод дунд харагдахгүй болов. Моддын завсраар 
нэгэн цагаан байшин бүүдийн харагдаж байлаа.

Жилийн дараа хадам аав маань биднийг тэр 
замаар авч явахад би тэр уулыг таньсан. Энэ нь 
ариун сүмд ерөнхийлөгч Кимбаллыг зөвлөгөө 
өгөхөд миний харсан зүйлс байв.

Биднийг уулын орой дээр гарахад хадам аав маань 
өнөөх цагаан байшингийн дэргэд зогсов. Тэр 
эхнэртэйгээ хамт уг эдлэн газрыг худалдаж авч 
байгаа бөгөөд Кати бид хоёрыг зочны байшинд 
нь амьдруулахыг хүсэж байгаагаа хэлсэн юм. 
Тэд тэндээс холгүй том байшинд амьдрах байв. 
Тиймээс тэрхүү сайхан гэр бүлийн орчинд 10 жил 
амьдрахдаа эхнэр бид хоёр бараг өдөр бүр “Бид 
энд удаан байхгүй юм чинь амьдрах хугацаандаа 

Би ариун сүм харах дуртай
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÕÝÍÐÈ Á.ÀÉÐÈÍÃ
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сэтгэл хангалуун байх ёстой” гэж хэлдэгсэн.

Сүмийн боловсролын системийн бүрэн эрхт 
төлөөлөгч Нийл А.Максвэллээс дуудлага ирэв. 
Ерөнхийлөгч Кимбаллын “амархан орхиж 
явж” чаддаг байх ёстой гэсэн сануулга биеллээ 
олсон юм. Энэ нь амар жимэр гэр орны нөхцөл 
байдлаа орхиод, огт мэдэхгүй газарт томилогдон 
үйлчлэхээр явах дуудлага байсан. Бошиглогч 
илчлэлтийн газар болох ариун сүм дотор ирээдүйн 
үйл явдлыг харж, бид үүнд бэлтгэгдсэн байсан 
учраас манай гэр бүл тэрхүү адислагдсан цаг 
хугацаа, газар нутгаа орхиод явахад бэлэн байв.

Их Эзэний ариун сүм ариун газар гэдгийг 
би мэднэ. Ариун сүмийн талаар ярих миний 
өнөөдрийн зорилго бол бидэнд ирэх мөн ариун 
сүмд орох нэмэлт боломжуудад таны болон 
миний хүсэл зохистой бөгөөд бэлэн байх байдлыг 
нэмэгдүүлэх явдал юм.

Миний хувьд ариун сүмд орохуйц зохистой 
байхын хамгийн агуу өдөөлт бол Их Эзэний 
Өөрийн ариун өргөөний талаар хэлсэн дараах үгс 
юм.

“Их Эзэний нэрээр надад өргөө барьж мөн энэ нь 
бузарлагдахгүй байхын тулд аливаа цэвэр ариун 
биш зүйлийг үүн дотор орохыг хүлцэхгүй байхын 
хэрээр, миний алдар суу үүн дээр амрах болно.

Тийм ээ, мөн миний оршихуй тэнд байх болно, 
учир нь би үүнд ирэх болно, мөн зүрх сэтгэлээрээ 
цэвэр ариун, үүнд ирэх тэд бүгд Бурханыг харах 
болно.

Гэвч хэрэв энэ нь бузарлагдах аваас, би үүнд орж 
ирэх нь үгүй, мөн миний алдар суу тэнд байх нь 
үгүй; учир нь ариун биш ариун сүмүүдэд бибээр 
орохгүй байх болно.”1

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон бид ариун сүмд 
Аврагчийг бидэнд танигдахгүй байхаа больтол 
“харж” чадна гэдгийг бидэнд ойлгуулсан. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон “Бид Түүнийг ойлгодог. Бид 
Түүний ажил мөн Түүний алдар сууг ухаарсан. 
Мөн бид Түүний зүйрлэшгүй амьдралын 
хязгааргүй нөлөөллийг мэдэрч эхэлдэг”2 гэж 
хэлсэн.

Хэрэв та эсвэл би ариун сүмд хангалттай цэвэр 
бус байхдаа орвол, ариун сүмд хүлээн авч болох 
Аврагчийн талаарх сүнслэг сургаалыг Ариун 

Сүнсний хүчээр харах боломжгүй байх болно.

Бид тийм сургаалыг хүлээн авах зохистой байх 
аваас тэр нь ариун сүмээр дамжуулан бидний 
амьдралын турш найдвар, баяр баясгалан, өөдрөг 
үзэл болж өсдөг. Тэр найдвар, баяр баясгалан, 
өөдрөг үзлийг зөвхөн ариун сүмд гүйцэтгэдэг 
ёслолуудаар дамжуулан авах боломжтой. Үхлийн 
дараа хийгээд үүрд мөнхөд үргэлжлэх хайраар 
дүүрэн гэр бүлийн холболтын баталгааг бид ариун 
сүмд хүлээн авч чадна.

Олон жилийн өмнө намайг бишопоор үйлчилж 
байхад нэг сайхан залуу эрэгтэй мөнхийн гэр 
бүлээрээ Бурхантай хамт амьдрахуйц зохистой 
болох урилгыг минь эсэргүүцсэн юм. Тэрээр 
надтай сөргөлдөх байдлаар, найз нөхөдтэйгөө 
өнгөрөөсөн сайхан үеүдээ ярьж байсан. Би 
түүнийг яриулаад л байв. Дараа нь тэр надад нэгэн 
үдэшлэгийн үеэр, маш их дуу чимээн дунд, гэнэт 
ганцаардаж байгаагаа мэдэрсэн мөчийнхөө талаар 
хэллээ. Би түүнээс юу болсныг асуув. Тэрээр 
бяцхан хүү байхдаа ээждээ тэврүүлэн өвөр дээр 
нь суудаг байсан үеэ санасан гэв. Тэр энэ түүхийг 
ярьж байх зуураа нулимс унагаж байлаа. Би түүнд 
“Гэр бүлийн тэрхүү тэврэлтийг үүрд мэдрэх 
цорын ганц арга бол өөрөө зохистой болж, ариун 
сүмийн лацдах ёслолуудыг хүлээн авахад бусдад 
туслах явдал юм” гэж үнэн гэдгийг нь мэддэг 
зүйлээ хэлсэн.

Бид сүнсний дэлхий дэх гэр бүлийн холбоо 
хамаарлын талаарх нарийн ширийн зүйлсийг 
эсвэл амилсны дараа юу тохиолдож болохыг 
мэдэхгүй. Гэхдээ бошиглогч Елиа эцгүүдийн зүрх 
сэтгэлийг хүүхдүүд рүү нь, мөн хүүхдүүдийнхийг 
эцгүүд рүү нь эргүүлэхээр амласныхаа дагуу 
ирсэн гэдгийг би мэднэ.3 Мөн бидний мөнхийн аз 
жаргал аль болох олон хамаатан садандаа адилхан 
мөнхийн аз жаргалыг бэлэглэхээр чадах бүхнээ 
хийхээс хамаардаг гэдгийг би мэднэ.

Би гэр бүлийнхээ амьд гишүүдийг ариун сүмийн 
лацдан холбох ёслолыг хүлээн авах, хүндэтгэх 
зохистой болохыг хүсэхэд урихдаа амжилтад 
хүрэхтэй адил хүсэл эрмэлзлийг мэдэрдэг. Энэ бол 
хожмын өдрүүдэд хөшигний хоёр талд Израилыг 
цуглуулах амлалтын нэг хэсэг билээ.

Бидний хамгийн агуу боломжуудын нэг нь гэр 
бүлийн гишүүдийн балчир байх үе юм. Тэд 
Христийн гэрлийн бэлэгтэй төрсөн байдаг. Энэ нь 
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тэдэнд юу сайн, юу муу болохыг мэдрэх боломж 
олгодог. Тийм учраас ариун сүмийг эсвэл ариун 
сүмийн зургийг харах нь хүртэл хэзээ нэгэн цагт 
дотор нь орох зохистой хийгээд эрхтэй болох 
хүслийг хүүхдэд төрүүлдэг.

Дараа нь тэд өсвөр насандаа ариун сүмд төлөөлөн 
гүйцэтгэх баптисм хүртэх ариун сүмийн эрхийн 
бичиг хүлээн авах өдөр ирнэ. Энэхүү туршлагаар, 
ариун сүмийн ёслолууд нь үргэлж Аврагч руу 
болон Түүний Цагаатгал руу чиглэдэг гэсэн 
тэдний мэдрэмжийг өсгөн нэмэгдүүлэх болно. 
Тэднийг сүнсний дэлхийд байгаа нэгэнд нүглээсээ 
ангижрах боломж олгож байгаагаа мэдрэх үед 
Тэнгэрлэг Эцэгийн маань хүүхдүүдийг адислах 
Аврагчийн ариун ажилд туслах тэдний хүсэл улам 
нэмэгдэх болно.

Би нэгэн залуу хүний амьдрал уг туршлагын 
хүчээр өөрчлөгдөхийг харсан. Олон жилийн 
өмнө нэгэн үдэш би охинтойгоо хамт ариун сүм 
рүү явсан юм. Тэрээр хамгийн сүүлд төлөөлөн 
гүйцэтгэх баптисмыг хүртэж үйлчлэх хүн байлаа. 
Миний охиноос нэрийг нь бэлдсэн бүх хүний 
ёслолыг гүйцэтгэж дуустал үлдэж болох уу гэж 
асуухад, тэр “тэгье” гэж хэлсэн аж.

Би бяцхан охиноо баптисмын усан сан руу орохыг 
харж байлаа. Баптисм эхлэв. Миний бяцхан 
охиныг уснаас гаргах бүрд нүүрийг нь даган ус 
урсаж байлаа. “Та үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж чадах 
уу?” гэж түүнээс дахин дахин асуух болгонд тэр 
“тийм ээ” гэж хэлж байв.

Аавын хувьд санаа зовон, түүнийг дахин баптисм 
хүртэхээс чөлөөлөгдөх байх гэж би горьдож 
эхэллээ. Гэхдээ түүнээс дахин чадах уу гэж 
асуухад шийдэмгий намуухан дуугаар “Тийм 
ээ” гэж хэлж байсан түүний тууштай байдлыг би 
одоо ч санаж байна. Тэр өдрийн жагсаалт дээрх 
хамгийн сүүлийн хүнийг Есүс Христийн нэрээр 
баптисмын адислал хүлээж авах хүртэл охин минь 
уг ёслолыг гүйцэтгэхээр үлдсэн юм.

Тэр орой түүнтэй хамт ариун сүмээс гарахдаа 
би харсан зүйлдээ гайхширч байлаа. Энэ хүүхэд 
Их Эзэний өргөөнд Түүнд үйлчилснээр нүдэн 
дээр минь өргөгдөж, өөрчлөгдсөн билээ. Ариун 
сүмээс гараад хамт алхаж байхдаа би гэрэл, амар 
амгаланг мэдэрч байснаа одоо ч санадаг.

Олон жил өнгөрчээ. Тэрээр туйлын хэцүү үед ч 

Их Эзэний төлөө дахин үйлдэх үү гэх Түүний 
асуултад тийм ээ гэж хэлсэн хэвээр байгаа. 
Ариун сүмийн үйлчлэл ингэж биднийг өөрчилж, 
өргөж чаддаг. Тиймээс та болон хайртай гэр бүл 
тань нөхцөл байдалдаа тохируулан Их Эзэний 
өргөөнд ойр ойрхон орж болохоор зохистой байх 
шийдэмгий байдал, хүсэл эрмэлзлээ өсгөнө гэж би 
найдаж байна.

Тэрээр таныг тэнд угтан авахыг хүсдэг. Та 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд 
Түүнд ойрхон байгаагаа мэдрэх газар луу очих 
хүслийг нь төрүүлэхийг хичээж мөн өвөг дээдсээ 
Түүнтэй болон тантай үүрд хамт байхад бэлтгэхэд 
уриасай гэж би залбирч байна.

Бид дараах үгсийг хэлдэг байх боломжтой.
Би ариун сүм харах дуртай.
Ариун Сүнсийг мэдэрч,
сонсож, залбирахаар би
нэгэн цагт тэнд очно.
Учир нь ариун сүм Бурханы нандин өргөө,
төгс сайхан газар.
Бага байхдаа би өөрийгөө бэлдэнэ.
Энэ миний нандин үүрэг.4

Бид бол хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүд гэдэг ариун гэрчлэлээ би хуваалцаж 
байна. Тэрээр Өөрийн Хайрт Хүү Есүс Христийг 
бидний Аврагч, Гэтэлгэгч болгохоор сонгосон. 
Тэдэнтэй болон гэр бүлтэйгээ хамт амьдрахаар 
буцах цорын ганц зам бол ариун сүмийн ёслолууд 
юм. Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Бурханы бүх 
хүүхдэд мөнх амьдралыг хүлээн авах боломжтой 
болгодог санваарын бүх түлхүүрийг атгаж, 
ашигладаг гэдгийг би гэрчилж байна. 

Би үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж 
байна, амен. 
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Ах,	эгч	нар	аа,	одоо	би	Сүмийн	ерөнхий	
эрх	мэдэлтэн,	бүсийн	дал,	ерөнхий	албан	
тушаалтнуудыг	танилцуулж,	дэмжүүлэн	
батлуулах	болно.

Та бүхэн хаана ч 
байсан гэсэн гараа 
өргөн, саналаа 
илэрхийлнэ үү. 
Аль нэгэн саналыг 
дэмжихээс 
татгалзаж байвал 
бид таныг гадасны 
ерөнхийлөгчтэйгөө 
холбогдохыг хүсэж 
байна.

Рассэлл Марион 
Нэлсоныг бошиглогч, 

үзмэрч, илчлэгч мөн Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгчөөр; 
Даллин Харрис Өүксийг Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөхөөр; Хэнри Бэннион Айрингийг 
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр дэмжин 
батлах санал 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 адил гараа өргөж болно.

Бид M.Рассэлл Баллард, Жэффри Р.Холланд, 
Дийтр Ф.Угдорф, Дэвид А.Бэднар, Квинтин Л.Күк, 

Д.Toдд Кристоффэрсон, Нийл Л.Андэрсэн, Роналд 
А.Расбанд, Гари И.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 хүмүүс мөн гараа өргөнө үү.

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

 Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

 Татгалзаж байвал мөн ижил тэмдэг үзүүлнэ үү.

Мөн бид ахлагч Робэрт С.Гэй, Тэрэнс М.Винсон 
нарыг Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 
гишүүний үйлчлэлээс 2021 оны 8-р сарын 1-ээс 
эхлэн чөлөөлж байна.

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

Дараах Бүсийн далын гишүүдийг чөлөөлсөн 
болно. Үүнд: Ахлагч Сийн Даглас, Майкл А.Данн, 
Кларк Г.Гилбэрт, Алфрэд Кюнгу, Бага Карлос 
Г.Рэвилло, Вайнжина Сикахима.

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

Мөн бид Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн дараах удирдлагуудыг 
чөлөөлж байна. Үүнд: Ерөнхийлөгч Жой Д.Жонс, 
нэгдүгээр зөвлөх Лиза Л.Харкнэсс, хоёрдугаар 
зөвлөх Кристина Б.Франко.

Бидэнтэй хамт эдгээр эгчийн гайхамшигт 

Ерөнхий эрх мэдэлтэн, бүсийн дал, ерөнхий албан 
тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь
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үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй 
хүмүүс гараа өргөнө үү.

Бид ахлагч Пол В.Жонсон, С.Марк Палмэр нарыг 
Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр 
дэмжин батлах санал оруулж байна.

 Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Эсэргүүцэж байгаа хүн мөн ийм байдлаар 
мэдэгдэнэ үү?

Бид дараах хүмүүсийг Далын ерөнхий эрх 
мэдэлтнээр дуудан баталж байна. Үүнд: Сийн 
Даглас, Майкл А.Данн, Кларк Г.Гилбэрт, Патрисио 
М.Жюффра, Алфрад Кюнгу, Алвин Ф.Мэрэдит III, 
Бага Карлос Г.Рэвилло, Вайнжина Сикахима.

 Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

 Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө үү.

Энэ долоо хоногийн эхээр зарласан Бүсийн шинэ 
далуудыг дэмжин батлах саналыг бид оруулж 
байна.

 Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Эсэргүүцэж байгаа хүн мөн ийм байдлаар 
мэдэгдэнэ үү?

Бид Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн шинэ гишүүдийг, тухайлбал Камилл 
Н.Жонсонг ерөнхийлөгчөөр, Сюзан Х.Портэрийг 
нэгдүгээр зөвлөхөөр, Эми А.Врайтыг хоёрдугаар 
зөвлөхөөр дэмжин батлах саналыг оруулж байна.

 Дэмжиж буй гишүүд гараа өргөнө үү.

 Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн мэдэгдэж болно.

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

 Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө үү.

Татгалзаж байвал мөн мэдэгдэж, гараа өргөнө 
үү.

Дахин хэлэхэд, аль нэгэн саналыг дэмжихээс 
татгалзаж буй хүмүүсийг гадасны 
ерөнхийлөгчтэйгөө холбогдохыг урьж байна.

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

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

Сүмийн байгууллагууд батлагдсан төсөв, журам, 
удирдамжийн дагуу мөнгөн санг зарцуулдаг.

Мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Сүмийн 
аудит нь Сүмийн бусад бүх алба, байгууллагад 
харьяалагддаггүй, бие даасан алба бөгөөд 

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

Аудитын шалгалтад үндэслэн Сүмийн аудит нь 
2020 онд Сүмийн хүлээн авсан бүх бодит хандив, 
гарсан зардал, эд хөрөнгө нь материаллаг шинж 
чанарын хувьд Сүмээс баталсан төсөв, журам, 
нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны дагуу 
хийгдсэн хэмээн үзэж байна. Сүм гишүүддээ 
төсвийнхөө хүрээнд амьдрах, өр тавихаас 
зайлсхийх, шаардлагатай үед ашиглаж болох 
хадгаламжтай байхыг заадаг тогтсон зарчмаа 
баримталдаг болно. 

 Хүндэтгэсэн,

   Сүмийн аудитын алба

   Гүйцэтгэх захирал

   Жарэд Б.Ларсон

Сүмийн аудитын албаны 2020 оны тайлан
Ñ¯ÌÈÉÍ ÀÓÄÈÒÛÍ ÀËÁÀÍÛ Ã¯ÉЦÝÒÃÝÕ ЗÀÕÈÐÀË 

ÆÀÐÝÄ Á.ËÀÐÑÎÍ ÒÀÍÈËЦÓÓËÀВ
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Илүү	гэгээтэй	өдрүүдийг	бий	болгож,	нийгэмд	
эдийн	засгийг	сайжруулахад	хэрэгтэй	зэмсгийг	
Есүс	Христийн	сайн	мэдээнд	элбэг	дэлбэг	
хангаж	өгсөн	байдаг.

Анхны амилалт 
тохиохоос өмнө, 
Христ арван хоёр 
төлөөлөгчдөд ариун 
ёслолын шинэ 
ёслолыг түгээж 
дуусаад, салах ёс 
гүйцэтгэх агуу 
захиасаа хэлж эхэлсэн 
бөгөөд Гетсемани, 
урвалт, цовдлолтыг 
туулахаар явсан 
юм. Хэдий тийм ч 

тэдгээр зарим эрийн сэтгэл зовнисон, бүр илт 
айсан байдлыг хараад, Тэрээр тэдэнд (мөн бидэнд) 
хандан,

“Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бурханд итгэ, мөн Надад 
итгэ. …

Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар уруу 
ирнэ. …

Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. Амар 
амгалангаа Би та нарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс 
өөрийг Би та нарт өгч байна. Өр зүрхээ бүү 
шаналга. Бүү түгшицгээ”1 хэмээн айлджээ.

Итгэлтэй хүмүүст ч энэ мөнх бус дэлхийд 
хүнд хэцүү цаг үе тохиодог. Гэхдээ Христийн 
тайтгаруулах захиас нь Христ буюу Алгасал 
баярын өргөлийн хурга “хяргагчийн өмнөх 
хонь”2 болон явах хэдий ч, дараа нь Дуулал номд 
өгүүлсэнчлэн, “бидний хоргодох газар ба хүч, 
зовлон шанал[лын цаг үед] үнэхээр [бидэнд] 
олддог тусламж”3 болохоор амилах болно.

Загалмайд цовдлуулах мөч нь ойртож байгаа 
Есүсийн хувьд мөн цаг хугацааны голчид 
дэлхийнхэнд Түүний сайн мэдээг түгээх шавь 

нарынх нь хувьд ямархуу хүндхэн хэдэн цагийг 
өнгөрөөж байсныг санангаа, хожмын өдрүүд 
дэх Аврагчийн Сүмийн гишүүдэд зориулсан, 
үүнтэй холбоотой захиасуудад хамт анхаарлаа 
хандуулцгаая. Лемен, Лемүел хоёрын мөнхийн 
дургүй хүрэм зан араншингаас авхуулаад, зуу зуун 
мянган цэрэг оролцсон эцсийн тулалдаан хүртэлх 
ямар нэг төрлийн зөрчилдөөнийг өгүүлдэг 
Мормоны Номын маш олон шүлэгт энэ нь 
байдаг. Үүнийг онцгойлон өгүүлсэн нэг илэрхий 
шалтгаан нь Мормоны Номыг хожмын үеийн 
хүмүүст зориулан бичсэн бөгөөд (өөрсдөө их дайн 
тулааныг үзсэн) эдгээр бичээч эцсийн өдрүүдэд 
харгис хэрцгий байдал, зөрчилдөөн нь хүмүүсийн 
харилцаанд хамгийн түгээмэл харагдах шинж 
байх болно гэж бидэнд бошиглон сэрэмжлүүлж 
буй явдал юм.

Хожмын өдрүүд дэх зөрчилдөөний талаарх миний 
онол анхдагч зүйл биш нь ойлгомжтой. Бараг 
2000 шахам жилийн өмнө, эцсийн өдрүүдэд 
“дайн[ууд болон] дайны цуурхлууд”4 байх 
болно хэмээн Аврагч сэрэмжлүүлсэн бөгөөд 
хожим нь “дэлхийгээс амар амгалан нь авагдах 
[болно]”5 хэмээн хэлсэн байдаг. Зөрчилдөөн 
нь чөтгөрөөс ирдэг6 гэж бидэнд шаргуу заасан 
энэхүү Энх Амгалангийн Ханхүү “хайрлах 
сэтгэл[гүй],” хамтдаа нэг нэгнээ хайрлан амьдрах 
учраа олдоггүй өнөө үеийн хүн төрөлхтний 
дундах хүмүүсийн төлөө Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ 
хамт уйлдаг нь гарцаагүй.7

Ах, эгч нар аа, бид эргэн тойрондоо дэндүү их 
зөрчилдөөн, уур бухимдал, бүдүүлэг зан авирыг 
хардаг. Аз болоход, Дэлхийн 3-р дайн гараагүй 
болохоор орчин үеийнхэнд тулалдах шаардлага 
байгаагүй мөн Их хямралд хүргэсэн 1929 оныхтой 
адил уналтад дэлхийн эдийн засаг өртөөгүй байна. 
Гэхдээ бид өөр төрлийн Дэлхийн 3-р дайнтай 
учраад байна, дайснаа устгах тулалдаан биш, 
харин Бурханы хүүхдүүдийг нэг нэгнээ илүү 
ихээр халамжлан, зөрчилдөөнөөр дүүрсэн дэлхийд 

Ертөнцийн өгдгөөс өөрийг
ÀÕËÀÃ× ÆÝФФÐÈ Ð.ÕÎËËÀÍÄ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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шархыг эдгээхэд туслуулахаар дуудан, цэрэгт 
татаж байна. Бидэнд тулгараад байгаа Их хямрал 
нь хадгаламжин дахь мөнгөө алдсантай холбоотой 
биш, харин өөрөө өөртөө итгэх итгэлээ алдсантай 
болон бидний эргэн тойронд итгэл, найдвар, 
энэрэл бодитой дутагдаж байгаатай холбоотой. 
Илүү гэгээтэй өдрүүдийг бий болгож, нийгэмд 
эдийн засгийг сайжруулахад хэрэгтэй зэмсгийг 
Есүс Христийн сайн мэдээнд элбэг дэлбэг хангаж 
өгсөн байдаг. Бид бас дэлхийнхэн өөрсдийн 
бүтэлгүйтэлд сайн мэдээний эдгээр зарчим, 
бататган бэхжүүлэх гэрээнүүдийг хувиараа болон 
нийгэмд бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлдэггүй байхыг 
зөвшөөрч болохгүй.

Иеховагийн хэлсэнчлэн, “салхи шуурганд 
туугдсан, тайвширшгүй” дэлхийд Түүний 
нэрлэснээр “амар тайвны гэрээг” бид хэрхэн 
олох вэ? Бидэнд “үүрдийн найрсаг сэтгэлээр” 
нигүүлсэлтэй хандах болно, мөн хүүхдүүдэд 
маань амар амгаланг өгөх болно8 хэмээн 
хэлсэн Түүнд хандсанаар бид үүнийг олдог. 
Дэлхийгээс амар амгалан ерөнхийдөө авагдана 
гэж тунхагладаг айдас төрүүлэм өөр бошиглолууд 
болон сэтгэл түгшээх судрууд байдаг хэдий ч 
бошиглогчид маань, тухайлбал бидний хайрт 
бошиглогч Рассэлл М.Нэлсон бидэнд энэ нь 
бидний хувь хүн бүрээс авагдах ёстой биш гэж 
заасан билээ!9 Христийн амилсны энэхүү баяраар 
хувийн арга замаар амар амгаланг хэвшүүлж, Их 
Эзэн Есүс Христийн Цагаатгалын ач ивээл болон 
эдгээгч гаврыг өөрсдөдөө, гэр бүлдээ мөн эргэн 
тойронд байгаа хүмүүстээ өгөхийг хичээцгээе. 
Аз болоход, бүр гайхал төрүүлэм зүйл нь, энэхүү 
тайвшруулам тос нь бидэнд “мөнгөгүйгээр мөн 
төлбөргүйгээр”10 боломжтой болгогдсон билээ.

Өнөөдөр энэ дэлхий даяарх цуглаанд оролцож 
байгаа хүмүүсийн дунд бие махбод, сэтгэл санаа, 
нийгмийн эсвэл санхүү, өөр олон арван төрлийн 
бэрхшээлийн хэд хэдийг туулж байгаа олон 
хүн байгаа учраас ийм тусламж болон найдвар 
маш хэрэгтэй байна. Гэхдээ бид тэдгээрийн 
олныг дан ганц өөрсдийн хүчээр бие даан 
шийдэх хүч чадалгүй, учир нь бидэнд хэрэгтэй 
тусламж бөгөөд амар амгалан бол “ертөнцийн 
өгдгөөс өөр”11 төрлийн амар амгалан юм. Үгүй 
ээ, үнэхээр хүнд хэцүү бэрхшээлүүдэд бидэнд 
судруудад хэлдгээр “тэнгэрийн хүч” хэрэгтэй. 
Мөн эдгээр хүчийг авах боломжтой болохын тулд 

бид уг судруудад дурдсанаар “зөв шударга ёсны 
зарчмуудын”12 дагуу амьдрах хэрэгтэй. Зарчим 
болон хүч чадлын хоорондын холбоог ойлгох 
нь хүн төрөлхтний хэзээ ч суралцаж чадахгүй 
байгаа нэг сургамж юм гэж тэнгэр, газрын Бурхан 
хэлдэг билээ!13

Эдгээр нь ямар зарчмууд вэ? Эдгээр зарчмыг 
бидний судруудад ахин дахин жагсаасан 
байдаг төдийгүй энэ Ерөнхий чуулган шиг 
чуулганаар бас ахин дахин заадаг. Мөн манай 
эрин үед, “Ай Бурхан минь, Бурхан минь, юунд 
Та намайг орхив?”14 хэмээн бошиглогч Иосеф 
Смитийн хэлсэн залбирлын хариуд эдгээр 
зарчмыг түүнд заасан юм. Либерти шоронгийн 
хүйтэн хөндий хязгаарлагдмал нөхцөлд түүнд зөв 
шударга ёсны зарчимд тэсвэр тэвчээр, номхон 
дөлгөөн зан, чин сэтгэлийн хайр багтдаг гэж 
заасан билээ.15 Эдгээр зарчим байхгүй тохиолдолд 
бид хэрүүл маргаан, дайсагнал дунд амьдрах нь 
тодорхой байв.

Манай цаг үед зарим газарт байхгүй байгаа зөв 
шударгын зарчмын талаар би та нартай хэсэг 
ярьж болох уу? Ерөнхийдөө бол, би ирээдүйдээ 
итгэдэг, баяр хөөртэй хүн. Дэлхий дээр маань 
сайн сайхан, үзэсгэлэнт зүйл зөндөө их байгаа. 
Түүхийн ямар ч үеэс илүүтэйгээр бид материаллаг 
адислалыг эдэлж байгаа, гэхдээ бид 21-р зууны 
соёл иргэншилд тун их, тэр дотроо Сүмд дэндүү 
олон гунигт амьдралыг харж байдаг. Хүмүүс 
өөрсдийгөө зөвтгөн гэрээг зөрчин, зүрхийг 
шархлуулдаг болжээ. Зурагтаар болон кинонд 
байнга гардаг бэлгийн харьцааны гэм нүгэл болон 
үүнийг дүрсэлдэг бүдүүлэг үг хэлийг бодоод 
үзээрэй. Эсвэл ажлын байранд гардаг бэлгийн 
харьцааны дарамт, өөр бусад зохисгүй авирын 
талаар ямар их уншдагаа анхаараад үз дээ. 
Гэрээнүүдийн дагуу ариун нандин байхын хувьд, 
нандин зүйлийг түгээмэл болгож, ариун зүйлийг 
хилэнцэт болгох нь хэт олон байна. “Ертөнцийн 
өгдгийн адил” аашилж, алхаж, ярихыг хүсэж 
байгаа хүмүүст хэлэхэд, энэ нь амар амгалан 
байдалд хүргэнэ гэж хүлээх хэрэггүй. Би Их 
Эзэний нэр дээр энэ нь тийм байдалд хүргэхгүй 
гэж амлаж байна. Эртний нэгэн бошиглогч “ёс 
бус явдал хэзээ ч аз жаргал байгаагүй”16 хэмээн 
нэгэнтээ хэлсэн билээ. Бүжиг дууссаны дараа 
бишгүүрчдэд заавал мөнгө төлөх хэрэгтэй байдаг 
бөгөөд олон тохиолдолд төлбөр нь нулимс, 
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харамсал байдаг юм.17

Эсвэл заримдаа бид өөр төрлийн дарамт эсвэл 
гутаалт доромжлолыг хардаг, гэхдээ Их Эзэн 
Есүс Христийн шавь нар ийм зан авирт орохгүйн 
тулд хэчнээн олон дахин болгоомжтой байх 
хэрэгтэй билээ. Бид ямар ч нөхцөлд бие махбод, 
сэтгэл санаа, шашны удирдлагын юм уу өөр ямар 
нэгэн хүчирхийлэл, ёсон бус албадлагын эсвэл 
шударга бус эзэгнэлийн гэм буруутай байх ёсгүй. 
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли энэ индрээс “гэр 
орныхноо дарлагч”18 гэж нэрлэсэн хүмүүсийн 
талаар Сүмийн эрэгтэйчүүдэд хандан ярихад би 
эрч хүчийг нь мэдэрч байснаа санаж байна.

Тэрээр “Эхнэрээ хүчирхийлэн дарлах нь үнэхээр 
эмгэнэлтэй, туйлын жигшмээр явдал юм. Эхнэрээ 
дарамталдаг, гутаан доромжилдог, шударга бусаар 
эзэгнэдэг энэ Сүмийн ямар ч эр хүн санваар 
эзэмшихүйц зохистой биш. … [Тэр эрэгтэй] ариун 
сүмийн эрхийн бичгийг эзэмшихээр зохистой 
биш”19 гэж хэлсэн билээ. Үүнтэй адил жигшмээр 
зүйл бол хүүхдийг хүчирхийлэн дарамтлах 
явдал20 бөгөөд бусад төрлийн хүчирхийлэл ч үүнд 
багтана гэж тэр хэлсэн.

Сүмийн итгэлтэй эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд бүр 
хүүхдүүд ч маш олон тохиолдолд Их Эзэний 
ариун сүмд ариун нандин ёслолоор өөрсөдтэй нь 
лацдан холбогдсон хүмүүстэй найрсаг бусаар, бүр 
хор хөнөөлтэй ярьдаг нүгэлтэй байдаг. Хүн бүр 
гэр орондоо хайрыг мэдэрч, амар амгалан байж, 
аюулгүй байдлыг олох эрхтэй. Бид тэнд ийм 
орчин нөхцөлийг хадгалахыг хичээж байгаасай. 
Ийм байдлаар амар амгаланг тогтоогчид өгсөн 
амлалт нь Ариун Сүнс таны байнгын хамтрагч 
байх бөгөөд адислалууд “албадлагын арга 
хэрэгсэлгүйгээр” үүрд мөнхөд тань руу цутгах 
болно гэсэн амлалт байдаг21. Хэн нэгэн хатуу хэл, 
найрсаг бус үгийг хэрэглэн, “Гэтэлгэх хайрын 
дууг дуулах”22 боломжгүй.

Би эхэлсэн зүйлээрээ үгээ төгсгөе. Маргааш 
Христийн амилсан өдөр бөгөөд энэ нь Есүс 
Христийн сайн мэдээ болон Түүний Цагаатгалын 
зөв шударга ёсны зарчмууд хэрүүл маргаан, 
зөрчил, гутрал, зөрчлийг мөн үхлийг “алгасах” 
цаг юм. Энэ нь бидний төлөө авралын ажлыг 
дуусгах шийдэмгий байдлынхаа улмаас “бидний 
сул дорой байдлыг тээж, өвчин зовлонг маань 
үүрсэн”23 Бурханы Хурганд бүх талаараа үнэнч 

байхаа үгээрээ болон үйлдлээрээ амлах цаг билээ.

Амьд Бурханы Хүү урвалт, шаналал зовлон, 
зохисгүй авир, харгис хэрцгий байдлыг туулан, 
бүх хүн төрөлхтний асар их нүглийг үүрч байхдаа, 
мөнх бус амьдралын урт зам дээрх биднийг 
хараад, “Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. 
Амар амгалангаа Би та нарт өгнө. Ертөнцийн 
өгдгөөс өөрийг Би та нарт өгч байна. Өр зүрхээ 
бүү шаналга. Бүү түгшицгээ”24 хэмээсэн билээ. 
Христийн амилсны баяраа адислалтай, баяр 
хөөртэй, амар амгалан өнгөрөөх болтугай. Энх 
Амгалангийн Ханхүүгийн ачаар бид энэхүү 
өдрийн тоо томшгүй адислалыг хүртэх боломжтой 
болсон. Би Түүнд бүх зүрх сэтгэлээсээ хайртай 
бөгөөд энэ бол Түүний Сүм юм. Мөн би Түүний 
талаар Их Эзэн Есүс Христийн нэрээр баттай 
гэрчилж байна, амен. 
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Тойрог,	салбар	бүрд	бидэнд	хүчтэй	байж	болох	
мөн	зовж	зүдэрч	буй	хүмүүсийн	аль	аль	нь	
хэрэгтэй.	Бүх	хүн	чухал	юм.

Хүүхэд байхдаа 
би аавтайгаа хамт 
машинаар явж 
байхдаа замын 
хажуугаар байгаа 
хэцүү нөхцөл 
байдалтай эсвэл 
тусламж хэрэгтэй 
хүмүүсийг хардаг 
байснаа санаж 
байна. Аав маань 
үргэлж “Pobrecito” 
гэж хэлдэг байсан 

бөгөөд энэ нь “хөөрхийлөлтэй хүн” гэсэн утгатай 
юм.
Зарим тохиолдолд, аав маань энэ олон хүнд, 
ялангуяа Мексик рүү өвөө эмээтэйгээ уулзахаар 
аялж байх үед хэрхэн туслахыг би сонирхон 
хардаг байсан. Тэрээр ихэвчлэн тусламж хэрэгтэй 
хүнийг олоод, дараа нь ганцаарчлан очиж 
хэрэгтэй тусламжийг нь үзүүлдэг байв. Хожим 
нь би аавыгаа тэднийг сургуульд элсэн орох, хоол 
хүнс худалдаж авах эсвэл тэдний сайн сайхны 
төлөө ямар нэгэн байдлаар тусалдаг байсныг 
олж мэдсэн юм. Тэрээр замдаа тааралдсан 
“хөөрхийлөлтэй нэгэнд” тохинуулдаг байсан. 
Үнэндээ намайг өсөж том болох хүртэл хүмүүс 
бие даах чадвартай болж, амьдрах газраа олтлоо 
бидэнтэй хамт манайд байдаг байсан ба тэдэнгүй 
өнгөрүүлсэн цаг мөч байсныг санахгүй байна. 
Эдгээр туршлагыг үзэж туулсан маань намайг 
эргэн тойрныхноо болон тусламж хэрэгтэй байгаа 
хүмүүсийг өрөвдөж энэрэх сэтгэлтэй болгосон 
юм.
Миний сайн мэдээг номло дээр: “Та хүмүүсээр 
хүрээлэгдсэн байдаг. Та гудамжинд тэдний 
хажуугаар өнгөрч, гэрт нь очиж уулзан, тэдний 

дунд явдаг. Тэд бүгд Бурханы хүүхдүүд, таны ах, 
эгч, дүүс юм. … Тэдний олон нь амьдралынхаа 
зорилгыг хайж байдаг. Тэд өөрсдийн ирээдүйд 
болон гэр бүлийнхээ төлөө санаа тавьдаг” 
гэж бичсэн байдаг (Миний сайн мэдээг номло: 
Номлогчийн үйлчлэлд зориулсан удирдамж [2018], 
1).
Сүмд үйлчлэх он жилүүдэд би материаллаг болон 
сүнслэг байдлын хувьд амьдралд нь тусламж 
хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг эрж олохыг хичээсээр 
ирсэн. “Pobrecito” буюу хөөрхийлөлтэй хүн гэж 
хэлэх аавынхаа дуу хоолойг би үргэлж сонсдог 
байсан.
Библиэс бид хөөрхийлөлтэй хүнийг асран 
халамжлах гайхалтай жишээг олж хардаг.
“Петр, Иохан нар залбирал болдог есдүгээр цагт 
сүм уруу явж байв.
Төрөлхийн суунги нэгэн хүнийг хүмүүс өдөр 
бүр авчран сүмийн Үзэсгэлэнт хэмээх дааман 
хаалганы дэргэд суулгаж, тэрээр сүмд ирэгсдээс 
гуйлга гуйдаг байжээ.
Петр, Иохан нарыг сүмд очиход тэр тэднээс 
гуйлга гуйв.
Петр Иоханы хамт түүн дээр харцаа тогтоон, 
Наашаа хар гэв.
Тэднийг юм өгөх нь гэж горьдон тэр тэднийг 
харав.
Харин Петр түүнд —Надад алт, мөнгө байхгүй. 
Харин өөрт байгаагаа л би чамд өгье гээд —
Назарын Есүс Христийн нэрээр босоод явагтун 
гэж хэлээд, баруун гараас нь барьж өндийлгөсөнд 
түүний хөл, шагай тэр даруй хүч оржээ” (Үйлс 
3:1–7; тодотгол нэмсэн).
Энэ түүхийг унших явцад тогтоох гэдэг үгийг 
ашиглаж байгаа нь миний сонирхлыг татсан юм. 
Тогтоох гэдэг үг нь нүд, бодол санаагаа чиглүүлэх 
эсвэл анхааралтай харах гэсэн утгатай (“fasten,” 
Dictionary.com-оос харна уу). Петр энэ хүн рүү 

Хөөрхийлөлтэй хүмүүс
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харахдаа түүнийг бусдаас өөрөөр харсан. Тэрээр 
уг хүний алхаж чадахгүй байдал, сул дорой 
чанараас цаадахыг харж; эдгэрч, эрэлхийлж буй 
адислалаа хүлээн авахын тулд ариун сүмд орох 
хангалттай итгэлтэйг олж мэдсэн юм.
Тэрээр баруун гараас нь барьж, түүнийг 
өндийлгөснийг би анзаарав. Түүнд ийм байдлаар 
туслах үед Их Эзэн түүнийг гайхамшигтайгаар 
эдгээж, “түүний хөл, шагай тэр даруй хүч орсон” 
(Үйлс 3:7). Түүний уг хүнийг хайрлах хайр, 
туслах хүсэл нь энэ сул дорой хүний   чадамж, 
чадварыг нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн байна.
Бүсийн далд үйлчилж байхдаа би мягмар гаргийн 
үдэш бүрийг өөрийн хариуцсан бүсийн гадасны 
ерөнхийлөгчидтэй хамт тохинууллын айлчлал 
хийхэд зориулдаг байсан. Би тэднийг Есүс 
Христийн сайн мэдээний ёслол хэрэгтэй байгаа 
эсвэл гэрээгээ сахихгүй байгаа хүмүүстэй уулзах 
цаг товлоход урьдаг байлаа. Бидний тууштай, 
зорилготой хийсэн тохинууллаар дамжуулан Их 
Эзэн хүчин чармайлтыг маань дэмжсэн учраас бид 
тусламж хэрэгтэй хувь хүн, гэр бүлүүдийг хайж 
олж чаддаг байсан юм. Тэд бидний үйлчилдэг өөр 
өөр гадсанд амьдардаг “хөөрхийлөлтэй хүмүүс” 
байв.
Нэг удаа би Санди Каньон Вью гадасны 
ерөнхийлөгч Билл Витворттой хамт тохинууллын 
айлчлал хийхээр явсан. Тэр “хийвэл зохих 
зүйлүүдийг урьдаас мэдэхгүй байсны учир 
[тэрээр] Сүнсэнд хөтлөгдөн байлаа” (1 Нифай 4:6) 
гэдэг шиг, Нифайтай адил туршлагатай болохыг 
хичээн, хэнийд зочлон очих ёстой талаар залбирч 
байв. Бид тохинуулахдаа зүгээр л жагсаалтын 
дагуу явах юм уу хувь хүмүүс дээр төлөвлөгөөний 
дагуу дэс дараалан айлчлахаас илүүтэй, тусламж 
нэн шаардлагатай байгаа хүмүүс рүү илчлэлтээр 
хөтлөгдөх ёстойг тэр бидэнд харуулсан. Бид 
сүнслэг өдөөлтийн хүчээр удирдуулах ёстой.
Би Кай хэмээх хүүтэй залуу хос Жэфф, Хэдэр 
хоёрын гэрт орж байснаа санаж байна. Жэфф 
Сүмийн идэвхтэй гишүүн болж өсжээ. Тэрээр 
тун авьяаслаг, амжилт гаргахаар тамирчин байсан 
бөгөөд өсвөр насандаа Сүмээс холдож эхэлжээ. 
Хожим нь тэр автомашины осолд орж амьдрал нь 
өөрчлөгдсөн байна. Биднийг тэдний гэрт ороод 
танилцах үед Жэфф биднээс яагаад өөрийнх 
нь гэр бүлтэй уулзахаар ирснийг маань асуув. 

Гадасны нутаг дэвсгэрт 3000 орчим гишүүн 
амьдардаг тухай бид хэлсэн. Тэгээд би түүнээс 
“Жэфф, өнөө орой зочилж болох бүх айлаас Их 
Эзэн биднийг яагаад нааш илгээсэн байж болохыг 
хэлж өгөөч” гэж асуулаа.
Энэ үед Жэффийн сэтгэл хөдөлж, гэр бүлд 
нь тулгарч буй зарим санаа зовнил, асуудлаа 
бидэнтэй хуваалцаж эхэлсэн юм. Бид Есүс 
Христийн сайн мэдээний зарим зарчмыг 
хуваалцаж эхлэв. Эхэндээ хэцүү мэт санагдаж 
болох ч цаг хугацаа өнгөрөхөд тэдэнд асар их 
аз жаргал, баяр баясгаланг авчрах хэд хэдэн 
тодорхой зүйлийг хийхэд бид тэднийг урьсан. 
Дараа нь ерөнхийлөгч Витворт бэрхшээлийг даван 
туулахад нь туслах санваарын адислалыг Жэффэд 
өгөв. Жэфф, Хэдэр хоёр бидний урьсан зүйлийг 
хийхээр тохирсон.
Жилийн дараа Жэфф эхнэр Хэдэртээ Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүн болгох баптисм хүртээхийг харах 
онцгой завшаан надад тохиосон юм. Тэд одоо гэр 
бүлээрээ энэ амьдралд болон үүрд мөнхөд лацдан 
холбогдохын тулд ариун сүмд орохоор өөрсдийгөө 
бэлдэж байна. Бидний айлчлал тэдний амьдралын 
материаллаг болон сүнслэг замналын аль алийг нь 
өөрчилсөн билээ.
Их Эзэн ийнхүү зарлигласан юм.
“Иймийн тул, итгэлтэй байгтун; чамайг миний 
томилсон албан тушаалд үүргээ биелүүлэгтүн; 
сул доройчуудад тусал, доош унжсан гарнуудыг 
өргөгтүн, мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчирхэг 
болгогтун” (Сургаал ба Гэрээ 81:5).
“Мөн эдгээр зүйлүүдийг хийхэд чи нөхдөдөө 
хамгийн агуу сайныг үйлдэх болно, мөн өөрийн 
Их Эзэн болох түүний алдар сууд тус нэмэрлэх 
болно” (Сургаал ба Гэрээ 81:4).
Ах, эгч нар аа, төлөөлөгч Паул бидний тохинуулал 
дахь маш чухал хэсгийг зааж өгсөн. Тэрээр 
биднийг “Христийн бие бөгөөд тус тусдаа 
эрхтнүүд нь юм” (1 Коринт 12:27) мөн бүх 
биеийг эрүүл үйл ажиллагаатай байлгахын тулд 
биеийн эрхтэн тус бүр хэрэгтэй гэж заасан. 
Дараа нь тэрээр уншихад зүрх сэтгэлд минь 
гүн гүнзгий нэвтрэн орсон хүчирхэг үнэнийг 
заасан юм. Тэрээр “Мөхөс мэт санагдах эрхтэн 
харин ч биед илүү хэрэгтэй байдаг. Бидэнд 
тийм ч хүндлэлгүй харагддаг эрхтнүүддээ илүү 
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хүндэтгэлийг үзүүлдэг” (1 Коринт 12:22–23; 
тодотгол нэмсэн) гэж хэлжээ.
Тиймээс тойрог, салбар бүрийн хүчирхэг 
байж болох хүмүүс болон зовж зүдэрч байгаа 
хүмүүсийн аль аль нь бидэнд хэрэгтэй. Бүх 
эрхтэн “Христийн биеийг” бүхэлд нь эрүүл үйл 
ажиллагаатай байлгахад хэрэгтэй амин чухал 
байдаг. Янз бүрийн цуглаанд оролцож байхдаа би 
биднийг хүчирхэгжүүлэх, бүрэн бүтэн болгох хэн 
хэн ирээгүй байна вэ гэж үргэлж боддог.
Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон “Сүмд бид 
зөвхөн бурханлаг сургаалын талаар суралцаад 
зогсохгүй үүнийгээ амьдрал дээрээ хэрэгжүүлдэг. 
Сүмийн гишүүд Христийн бие болохын хувьд 
өдөр тутмынхаа бодит амьдралд нэг нэгнээ 
тохинуулдаг. Бид бүгдээрээ төгс бус билээ. … Бид 
Христийн биеийн нэг хэсэг болсноороо ердийн 
ойлголт, өргөмжлөгдсөн үгсийн хүрээнээс халин, 
“хайранд хамтдаа амьдарч” сурах явцдаа “бодит” 
туршлага хуримтлуулах ёстой [Сургаал ба Гэрээ 
42:45]” (“Сүм яагаад хэрэгтэй вэ?,” 2015 оны 10-р 
сарын Ерөнхий чуулган, 101) хэмээн заасан билээ.

Бригам Янгийн зүүд

1849 онд Бригам Янг бошиглогч Иосеф Смитийг 
томоохон хонь, ямаан сүрэг хариулж байгааг 
зүүдэндээ харжээ. Тэдгээр малын зарим нь том, 
сүрлэг сайхан байсан бол зарим нь жижиг, бохир 
байсан. Бригам Янг бошиглогч Иосеф Смитийн 
нүд рүү харан хэлсэн үгээ дурсаж, “Иосеф, чи 
миний амьдралдаа хэзээ ч харж байгаагүй … 
хамгийн ховорхон сүргийг олж авлаа. Чи тэднээр 
юу хийх гэж байгаа юм бэ?” гэж асуув. Бошиглогч 
энэ дуулгаваргүй сүрэгт огт санаа зоволгүй, зүгээр 
л “[Бригам,] тэд бүгд өөр өөрийн байрандаа сайн 
байгаа” гэж хариулжээ.

Ерөнхийлөгч Янг сэрснийхээ дараа, Сүм олон 
төрлийн “хонь, ямаа”-г цуглуулах бөгөөд түүний 
үүрэг бол тэднийг бүгдийг нь авчирч, хүн бүрд 
Сүмд байр сууриа эзлэх үедээ өөрсдийн чадвар 
чадамжийг бүрэн дүүрэн ухамсарлах боломжийг 
олгох явдал гэдгийг ойлгосон юм. (Ronald W. 
Walker, “Brigham Young: Student of the Proph-
et,” Ensign, Feb. 1998, 56–57-оос авав.)
Ах, эгч нар аа, намайг Есүс Христийн Сүмд 
одоо хамрагдахгүй байгаа нэгний тухай нухацтай 
эргэцүүлэн бодож байх үед хэлэх үгийн маань 
санаа төрсөн юм. Би тэдний хүн нэг бүртэй 
хэсэгхэн ч болов хугацаанд ярилцмаар байна. 
Ахлагч Нийл А.Максвэлл “ийм хүмүүс ихэнхдээ 
Сүмд ойр байдаг боловч бүрэн оролцдоггүй 
хүмүүс байдаг” гэж заасан. Тэд Сүмийн байр 
луу дотогш ордоггүй ч үүдний танхимаас нь 
гардаггүй. Энэ хүмүүст Сүм хэрэгтэй, Сүмд тэд 
хэрэгтэй. Гэхдээ тэд ‘Бурхангүйгээр дэлхийд 
амьдардаг’ [Мозая 27:31]” (“Why Not Now?,” En-
sign, Nov. 1974, 12).
Бидний хайрт ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны 
Сүмийн гишүүдэд хандан анх ярихдаа өгсөн 
урилгыг би давтаж хэлмээр байна. Тэрээр ийн 
хэлсэн. “Одоо би Сүмийн гишүүн бүрд гэрээний 
зам дээр үлд хэмээн хэлмээр байна. Та нар 
Аврагчийг дагах гэрээ байгуулж, уг гэрээгээ 
сахиснаар ямар ч эрэгтэй, эмэгтэй хүн болон 
хүүхэд бүр хүртэх боломжтой сүнслэг адислал, 
давуу эрхийн үүдийг нээх болно.”
Тэрээр үргэлжлүүлэн, “Хэрэв та нар одоо 
замаасаа гарсан байгаа бол би та бүхнийг чин 
сэтгэлээсээ эргэн ирэхэд урьж байна. Та нарын 
асуудал, саад бэрхшээл ямар ч бай, та нарт 
зориулсан газар зөвхөн энд Их Эзэний Сүмд бий. 
Гэрээний замдаа эргэн орохоор яг одоо та нарын 
хийх үйлдэл таныг төдийгүй хараахан төрөөгүй 
байгаа үр удмыг тань хүртэл адислах болно” гэж 
уриалсан билээ (“As We Go Forward Together,” 
эсвэл Liahona, Apr. 2018, 7; тодотгол нэмсэн).
Би бид бүгдийн Тэргүүн тохинуулагч, Аврагч Есүс 
Христийг гэрчилж байна. Би хүн бүрийг өөрсдийн 
дунд байгаа тусламж хэрэгтэй “хөөрхийлөлтэй 
хүмүүс” болох “pobrecitos” нарыг эрж хайхад 
урьж байна. Энэ бол миний найдвар мөн залбирал 
юм. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Есүс	Христ	шударга	бус	байдлыг	ойлгодог	
бөгөөд	Түүнд	эдгээх	хүч	бий.

1994 онд Африкийн 
зүүн бүс нутаг 
дахь Руанда 
улсад тохиолдсон 
хоморголон устгах 
явдал зарим талаараа 
овгийн гүн бугшсан 
сөргөлдөөнөөс 
үүдэлтэй байв. Хагас 
сая гаруй хүний 
амь нас үрэгдсэн 
гэсэн тооцоо гарсан 
байдаг.1 Гайхалтай 

нь, Руандагийн ард түмний ихэнх нь эвлэрэн 
нэгдсэн2 боловч энэ үйл явдлын үр нөлөө байсаар 
байна.

Арван жилийн өмнө эхнэр бид хоёр Руандад 
айлчлахдаа, Кигали онгоцны буудал дээр 
нэг зорчигчтой яриа өрнүүлсэн юм. Тэрээр 
хоморголон устгах явдал дэндүү муухай шударга 
бус зүйл байсан тухай халаглан, “Хэрэв Бурхан 
байдаг юм бол энэ талаар ямар нэг зүйл хийхгүй 
байх байсан гэж үү?” хэмээн эрс ширүүн асууж 
билээ. Зовлон зүдүүр, харгис хэрцгий шударга 
бус байдал нь тэр хүнд ч, бидний олонхын хувьд 
ч сайхан сэтгэлтэй, хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг 
Эцэгийн бодит байдалтай нийцэхгүй байгаа 
мэт санагдаж болно. Гэвч Тэр бодит бөгөөд 
сайхан сэтгэлтэй, бас Өөрийн хүүхэд бүрийг 
төгс хайрладаг. Энэ хоёрдмол ойлголт нь хүн 
төрөлхтөн үүссэн цагаас хойш байсаар ирсэн 
бөгөөд үүнийг гарчиг шиг цөөн үгээр эсвэл 
машины наалт дээр байдаг үг шиг тайлбарлах 
боломжгүй юм.

Үүнийг зах зухаас нь ойлгохын тулд янз бүрийн 
шударга бус байдлын талаар судалж шинжицгээе. 
Нэг гэр бүлд хүүхэд нь гэр орны энгийн ажил 
хийснийхээ төлөө долоо хоног бүр мөнгөн 

тэтгэмж авдаг байж гэж бодъё. Хүү Жон нь 
мөнгөөрөө чихэр худалдан авсан бол охин Анна 
нь мөнгөө хадгалдаг байжээ. Эцэст нь Анна 
өөртөө унадаг дугуй худалдан авав. Анна унадаг 
дугуйтай болж, өөрт нь харин дугуй байхгүй 
байгаа нь шударга бус явдал гэж Жон боджээ. 
Гэхдээ эцэг эхийнх нь оролцоо энд байгаагүй, 
харин Жоны өөрийнх нь сонголт л тэгш бус 
байдалд хүргэсэн шүү дээ. Анна чихэр авч идэх 
гэсэн хүслээ дарахаар шийдсэнээрээ Жонд 
шударга бус хандсан хэрэг биш юм. Яагаад гэвэл, 
Жонд ч гэсэн эгчийнхтэй нь яг адилхан боломж 
байсан.

Үүнтэй адил, бидний хийсэн сонголт урт 
хугацааны давуу эсвэл сул талуудыг бий болгодог. 
Их Эзэний илчилснээр, “Хэрэв хүн өөрийн хичээл 
зүтгэл мөн дуулгавартай байдлаар дамжуулан 
бусдаас илүү мэдлэг мөн оюун билгийг энэ 
амьдралд хуримтлуулах аваас, тэрээр ирэх 
дэлхийд маш их давуу талтай байх болно.”3 Бусад 
хүнийг хичээнгүй сонголтынхоо үр шимийг 
хүртэх үед бид адилхан боломжтой байсан атлаа 
шударга бус хандлаа гэж дүгнэх нь буруу.

Шударга бус байдлын өөр нэг жишээ гэвэл, миний 
эхнэр Рутад бага байхад нь тохиолдсон нэг үйл 
явдал юм. Нэг өдөр ээж нь охин дүү Мэрлад нь 
шинэ гутал авч өгөхөөр дагуулан явах гэж байгааг 
Рут мэджээ. Рут “Ээж, наадах чинь шударга бус 
байна! Мэрла саяхан шинэ гутал авсан шүү дээ” 
гэж гомдоллов.

Ээжийгээ “Рут, чиний гутал таарч байгаа юу?” гэж 
асуухад,

тэр “Таарч байгаа л даа” гэж хариулжээ.

Харин ээж нь “Тэгвэл Мэрлагийн гутал багадсан 
байна” гэж хэлсэн юм.

Рут гэрийнх нь хүүхэд бүр таарсан гуталтай байх 
ёстой гэдэгтэй санал нэг байлаа. Хэдийгээр Рут 
шинэ гуталтай болохыг хүсэж байсан ч нөхцөл 
байдлыг ээжийнхээ нүдээр хараад, шударга бус 

Уур хүрмээр шударга бус байдал
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хандаж байна гэж бодохоо больсон юм.

Зарим нэг шударга бус байдлыг тайлбарлах 
боломжгүй байдаг ч тайлбарлах аргагүй шударга 
бус байдал уур хүргэдэг. Төгс бус, гэмтэж бэртсэн, 
өвчин зовлонд нэрвэгдсэн биетэй амьдрах нь 
шударга бус мэт мэдрэмж төрдөг. Мөнх бус 
амьдрал угаасаа л шударга бус юм. Зарим нь баян 
чинээлэг орчинд төрсөн байхад зарим нь тийм 
биш байдаг. Зарим нь хайраар дүүрэн эцэг эхтэй 
байхад, заримд нь тийм эцэг эх байдаггүй. Зарим 
нь урт удаан амьдардаг байхад, зарим нь богино 
насалдаг. Иймэрхүү жишээ олон бий. Зарим 
нь сайн үйл хийхийг хичээж байхдаа ноцтой 
алдаа гаргадаг. Зарим нь чадах байсан мөртлөө 
шударга бус явдалтай тэмцдэггүй. Зарим нь 
болохгүй гэдгийг мэдсээр байж Бурханы өгсөн 
сонгох эрхийг бусдыг зовоож шаналгахын тулд 
ашигладаг.

Янз бүрийн шударга бус байдал нэгдэн нийлсээр, 
дийлдэшгүй хар шуурга мэт шударга бус байдлыг 
үүсгэсэн байдаг. Жишээлбэл, КОВИД-19 цар 
тахал нь олон янзын суурь хүчин зүйл, нөхцөл 
байдлын улмаас шалтгаалан таагүй нөхцөлд 
амьдарч байгаа хүмүүст тэгш бус хэмжээгээр 
хүндхэн тусаж байна. Ийм шударга бус байдалтай 
тулгарсан хүмүүсийг харахад зүрх шимширдэг ч 
гэсэн Есүс Христ шударга бус байдлыг ойлгодог 
төдийгүй шийдвэрлэж өгөх хүчтэй гэдгийг би 
шаналж байгаа зүрхнийхээ угаас тунхаглая. 
Тийм шударга бус байдалтай нүүр тулгарсан хүн 
Түүнээс өөр байхгүй. Хүн төрөлхтний бүх зовлон 
шаналлыг амссан нь шударга явдал байгаагүй. 
Тэрээр миний болон таны үйлдсэн нүгэл, алдааны 
төлөө зовж шаналсан нь шударга явдал байгаагүй. 
Гэвч Тэр биднийг болон Тэнгэрлэг Эцэгийг 
хайрладаг тул энэ бүхнийг хийхээр шийдсэн юм. 
Тэр бидний туулж, амсаж байгаа бүхнийг төгс 
ойлгодог.4

Эртний израилчууд Бурханыг өөрсдөд нь 
шударга бус хандаж байна гэж гомдоллож 
байсан тухай сударт цэдэглэсэн байдаг. Үүний 
хариуд Иехова “Учир нь эх хүн хөхүүл хүүхдээ 
мартаж хэвлийнхээ хөвгүүнийг энэрэхгүй байх 
уу?” гэж асуусан. Үрдээ хайртай эх хүн нялх 
үрээ мартдаггүйн адил, үнэнч сэтгэл хэзээ ч 
хувирахгүй хэмээн Иехова тунхагласан юм. 
Тэрээр “Хэдийгээр тэд мартаж болох ч Би чамайг 

мартахгүй. … Үзэгтүн, Би алгандаа чамайг 
сийлсэн бөгөөд хана хэрмүүд чинь үргэлж Миний 
өмнө”5 хэмээн батлан хэлсэн. Есүс Христ эцэс 
төгсгөлгүй цагаатгагч золиосыг хийсэн учраас 
бидний зовлонг төгс ойлгодог.6 Тэр бидний хэн 
гэдгийг мөн нөхцөл байдал маань ямар байгааг 
үргэлж мэддэг.

Мөнх бус амьдралд нигүүлслийг олж авч, 
эдгэрч, тусламж дэмжлэг хүлээн авахын тулд 
бид Аврагч дээр “зоримгоор очи[ж]”7 чадна. 
Ямар ч шалтгаангүйгээр зовж зүдэрч байхад 
ч гэсэн Бурхан биднийг энгийн, ердийн, ач 
холбогдол бүхий арга замаар адисалж чадна. 
Эдгээр адислалыг ялган таньж сурах үед 
Бурханд итгэх итгэл маань өсөн нэмэгдэх болно. 
Мөнх амьдралд Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ 
хоёр бүх шударга бус явдлыг шийдвэрлэж 
өгнө. Бид яаж мөн хэзээ гэдгийг ойлгохыг 
хүсэх нь мэдээж. Тэд яаж үүнийг хийх юм 
бол? Тэд хэзээ үүнийг хийх юм бол? Миний 
мэдэж байгаагаар Тэд хэзээ, яаж гэдгээ 
илчлээгүй.8 Гэхдээ тэд илчлэх болно гэдгийг би 
мэднэ.

Шударга бус нөхцөл байдалд орохдоо бидний 
биелүүлбэл зохих үүргүүдийн нэг бол 
“Амьдралын талаарх шударга бус юм бүхэн Есүс 
Христийн Цагаатгалаар дамжин зөв болгогдох 
болно”9 гэдэгт итгэх явдал юм. Есүс Христ энэ 
дэлхийг ялан дийлж, бүх шударга бус зүйлийг 
“Өөр дээрээ авсан.” Түүний ачаар бид энэ 
дэлхийд амар амгаланг мэдэрч, зоригтой байж 
чадна.10 Түүнд боломж олгох юм бол Есүс Христ 
шударга бус байдлыг бидэнд ашигтайгаар эргүүлж 
чадна.11 Тэр биднийг тайтгаруулж, алдагдсаныг 
сэргээхээс12 гадна шударга бус байдлыг бидний 
тусын тулд ашиглах болно. Хэзээ, яаж гэсэн 
асуултын хувьд бид үүнийг Алмагийн адил хэзээ, 
яаж гэдэг нь “үл хамаарах болно. Учир нь Бурхан 
эдгээр бүх зүйлийг мэддэг; мөн энэ нь тохиохыг 
мэдсэн нь надад хангалттай”13 гэдгийг бид олж 
харан, хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй.

Бид өөрт байгаа хэзээ, яаж гэсэн асуултаа түр 
хойш тавихыг хичээн, Есүс Христэд болон Түүнд 
бүхнийг засаж залруулах хүч байгаа гэдэгт мөн 
Тэрээр засаж залруулахыг хүсдэг14 гэдэгт итгэх 
итгэлээ хөгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлдэг. 
Бидний хувьд хэзээ, яаж гэдгийг мэдэхийг шахаж 
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шаардах нь үр ашиггүй бөгөөд эцсийн эцэст 
үүнийг миопитой буюу алсын хараагүй байгааг 
илтгэдэг.15

Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхийн 
зэрэгцээ бид Түүнтэй адилхан болохыг 
эрэлхийлэх хэрэгтэй. Бусдад энэрэнгүй сэтгэлээр 
хандаж, шударга бус зүйлтэй тулгарах үедээ 
тэмцэх юм бол16 бид өөрсдийн нөлөөлж чадах 
хүрээнд засаж залруулахыг хичээх ёстой. Үнэхээр 
бид “сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж, 
мөн чөлөөт хүсэл зоригоороо олон зүйлийг хийж, 
мөн туйлын зөв шударга байдлыг тохиолгохоор 
авчрах ёстой”17 хэмээн Аврагч зааварласан.

Шударга бус явдлын эсрэг санаа сэтгэлээ 
бүрэн зориулан тэмцэж яваа хүмүүсийн нэг 
бол өмгөөлөгч Брайан Стивэнсон юм. Нэгдсэн 
Улс дахь түүний хуулийн компани хилс хэрэгт 
хэлмэгдэгчдийг өмгөөлөх, хэт хатуу шийтгэлийг 
болиулах, хүний үндсэн эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр ажилладаг. Хэдэн жилийн өмнө ноён 
Стивэнсон хүн амины хилс хэрэгт хэлмэгдэж, 
цаазын ял авсан хүнийг өмгөөлжээ. Хэдийгээр 
тэр эр сүмд идэвхтэй явдаггүй мөн гэр бүлээс 
гадуурх харилцаанд орсноосоо болж олны өмнө 
нэр хүндээ алдсан байсан ч ноён Стивэнсон орон 
нутгийн Христийн сүмээс нь дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэхийг хүссэн байлаа.

Цугларагсдын анхаарлыг бодит асуудал 
дээр төвлөрүүлэхийн тулд ноён Стивэнсон 
садар самуун үйлийнхээ төлөө Есүсийн өмнө 
авчрагдсан нэгэн эмэгтэйн тухай түүхийг 
ярьжээ. Буруутгагчид чулуу шидэж түүнийг 
алахыг хүсэхэд Есүс “Нүгэлгүй нь эхлээд энэ 
эмэгтэй уруу чулуу шид”18 хэмээн хэлснээр 
буруутгагчид нь тарж явдаг. Есүс тэр эмэгтэйг 
буруутгаагүй бөгөөд дахин нүгэл бүү үйлд хэмээн 
зарлигласан.19

Энэ түүхийг ярьсныхаа дараа ноён Стивэнсон 
өөрийн зөв гэдэгт хэт итгэх итгэл, айдас хүйдэс, 
уур уцаар Христэд итгэгчдийг хүртэл бүдэрч 
унасан хүмүүс рүү чулуу шидэхэд хүргэдэг 
болохыг онцолсон юм. Дараа нь тэрээр “Би 
ийм явдал болж байгааг зүгээр хараад сууж 
чадахгүй” гээд, цугларагсдыг “чулууг замаас нь 
барьдаг”20 хүмүүс болохыг уриалжээ. Ах, эгч нар 
аа, чулуу шидэхгүй байх нь бусдад нигүүлсэнгүй 
хандах анхны алхам юм. Харин хоёр дахь алхам 

бол бусдын шидсэн чулууг замаас нь барьж авах 
явдал билээ.

Таатай, таагүй явдлыг хэрхэн шийдвэрлэх 
нь амьдрал гэгч сорилтын нэгэн хэсэг. Бид 
хэлсэн үгээрээ биш, харин сул дорой, хүнд 
байдалд байгаа хүмүүст хэрхэн хандсанаараа 
шүүгдэнэ.21 Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн 
хувьд бид Аврагчийн үлгэр жишээг даган, 
сайныг үйлдэхийг эрэлхийлдэг.22 Бид Тэнгэрлэг 
Эцэгийнхээ хүүхдүүдийн нэр хүндийг 
хамгаалахын тулд ажилласнаар хөршдөө 
хайртайгаа харуулж чадна.

Өөрсдийн сул болон давуу талыг санаж, 
эргэцүүлэн бодох нь эрүүл сэтгэлгээ. Жоны 
хувьд Анна яагаад унадаг дугуйтай болсныг 
ойлгох нь нүдийг нь нээсэн хэрэг болсон. Рутын 
хувьд Мэрлад гутал хэрэгтэй байгааг ээжийнхээ 
нүдээр харсан нь түүнийг ухааруулсан. Аливаа 
зүйлийг мөнхийн талаас харах нь нөхцөл байдлыг 
тодорхой ойлгоход тусалдаг. Аврагчтай илүү 
адилхан болох үед бидний өрөвдөх сэтгэл, бусдыг 
ойлгох чадвар, энэрэл илүү сайн хөгждөг.

Кигалид танилцсан зорчигч Руандад болсон 
хоморголон устгах явдал шударга бус байсан 
талаар халаглан ярьж, “Хэрэв Бурхан байдаг юм 
бол Тэр энэ талаар ямар нэг зүйл хийхгүй байх 
байсан гэж үү?” хэмээн асуусныг эргэж харъя.

Хоморголон устгах явдлын уршгаар хүмүүст 
учирсан гай зовлонг үгүйсгэлгүйгээр мөн тийм 
зовлон шаналал ямар байдгийг мэдэхгүйгээ 
хүлээн зөвшөөрснийхөө дараа бид Есүс Христ уур 
хүргэмээр шударга бус байдлыг шийдвэрлэхийн 
тулд юу хийсэн тухай түүнд ярьж өгсөн.23 Бид 
Есүс Христийн тухай мөн Түүний сэргээгдсэн 
Сүмийн тухай сайн мэдээний олон сургаалыг 
түүнд тайлбарласан.24

Үүний дараа, танилцсан залуу маань биднээс 
“Нас барсан эцэг эх, авга ахынхаа төлөө хийж 
чадах зүйл надад байгаа гэсэн үг үү?” гэж нулимс 
цийлэгнүүлэн асуухад,

бид “Тийм ээ, байгаа” гэж хэлсэн юм. Дараа 
нь бид амьдралд тохиох шударга бус санагдаж 
байгаа бүх зүйл Есүс Христийн Цагаатгалаар 
зөв болгогдож, Түүний эрх мэдлээр гэр бүлүүд 
мөнхөд холбогдох боломжтой гэдгийг гэрчилсэн.

Шударга бус зүйлтэй тулгарах үед бид 
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өөрсдийгөө Бурханаас холдуулж болно, аль 
эсвэл Түүнд хандан тусламж, дэмжлэг авч болно. 
Жишээлбэл, нифайчууд, леменчүүдийн хооронд 
олон жил үргэлжилсэн дайн дажин хүмүүст 
өөр өөр байдлаар нөлөөлсөн. Мормон “олных 
нь зүрх сэтгэл хатуур[сан]” байхад “олных нь 
зүрх сэтгэл зүдгүүрүүдийнхээ учир зөөлөрч, 
үүний хэрээр тэд Бурханы өмнө … өөрсдийгөө 
даруусгасныг”25 ажиглажээ.

Шударга бус байдлаас болж хахир хатуу болж, 
Бурханд итгэх итгэлээ зэврүүлэх хэрэггүй. 
Оронд нь Бурханаас тусламж гуйгаарай. 
Аврагчид талархах талархал, итгэл найдвараа 
нэмэгдүүл. Өшөө хорслоор дүүрэхийн оронд 
илүү сайн болоход тань туслах боломжийг Түүнд 
олго.26 Зовлон бэрхшээлээ “Христийн баясалд 
авт[уулахын тулд]27 цөхрөлтгүй байхад туслах 
боломжийг Түүнд олго. “Шаналсан зүрхтэйг 
эдгээх”28 гэсэн Түүний үйл хэрэгт нэгдэн, шударга 
бус байдлыг багасгаж, чулууг барьж авагч 
болохыг хичээ.29

Аврагч амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр 
шударга бус байдал гэж юу болохыг ойлгодог. 
Алганых нь шарх үргэлж Түүнд таныг болон 
таны нөхцөл байдлыг сануулж байдаг. Ямар 
ч зовлон зүдгүүр тохиосон бай Тэрээр танд 
тохинуулна. Түүн дээр ирсэн хүмүүсийн хувьд 
үзэсгэлэнт титэм гашуудлын үнсийг; хөөр баясал, 
баяр баясгалан уй гашуу, уйтгар гунигийг; 
баяр талархал, найр наадам цөхрөл, сэтгэлийн 
зовиурыг орлох болно.30 Тэнгэрлэг Эцэгт болон 
Есүс Христэд итгэх итгэлийнхээ хариуд та 
төсөөлж байснаасаа ч илүү их шагналыг хүртэх 
болно. Бүх шударга бус байдал, ялангуяа уур 
хүрмээр шударга бус байдал таны тусын төлөө 
ажиллах болно. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн 
нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Бид	Бурханы	гэрээт	хүүхдүүдийн	хувьд	мөнх	
бус	дэлхийн	өмнөх	оршихуйгаас	ирж	байгаа	
сүнснүүдийг	халуун	дулаан	угтан	авч,	хайрлаж,	
хүндлэн	дээдэлж,	өсгөн	бойжуулж,	нандигнан	
хамгаалдаг.

Дэлхийг хамарсан 
цар тахал бидний хүн 
нэг бүрд нөлөөлж, гэр 
бүл, найз нөхөд маань 
мөнх бус амьдралыг 
зуурдаар орхин 
одсон. Та бидний 
санаж байгаа, хайртай 
бүх хүнийг төлөөлөн, 
гурван хүнийг би 
энд жишээ болгон 
дурдъя.

Энсонди ах, эгч

Энэ бол Пилипп ах мөн Жэрмэн Энсонди эгч. 
Энсонди ах нас барах үедээ Браззавилл Конго 
гадасны патриархаар үйлчилж байв. Тэрээр 
өөрийн авьяас чадварыг бусадтай харамгүй 
хуваалцдаг эмч хүн байлаа.1

Клара Руано дэ Виларэал

Энэ бол Эквадорын Тулканд амьдардаг байсан 
Клара Элиса Руано дэ Виларэал эгч. Тэр 
сэргээгдсэн сайн мэдээг 34 насандаа хүлээн 
авсан бөгөөд хүмүүсийн хайрыг татсан удирдагч 
байсан. Гэр бүлийнхэн нь “Би Гэтэлгэгч амьдыг 
мэднэ”2 гэдэг дуртай дууг нь дуулж, түүнийг 
эцсийн замд нь үдсэн юм.

Рэй Туинэау гэр бүлийн хамт

Энэ бол Ютад амьдардаг Рэй Туинэау ах болон 
түүний гэр бүлийнхэн. Түүний эхнэр Жулиэт 
“Эцэг нь үргэлж Бурханыг нэгдүгээрт тавихыг 
хичээдэг байсныг [хөвгүүд маань] [санаж 
байгаасай] гэж би хүсдэг”3 гэж хэлсэн.

Бурханы хүүхдийн хувийн аялал
ÀÕËÀÃ× ÍÈÉË Ë.ÀÍÄÝÐÑÝÍ

ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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Их Эзэн “Чи хайранд хамтдаа амьдрах ёстой, 
ийнхүү чи нас нөгчсөн тэднийг алдсаныхаа төлөө 
уйлах ёстой”4 хэмээсэн.

Хэдийгээр бид уйлдаг ч Аврагчийнхаа 
гайхамшигт Амилалтад мөн баясдаг. Түүний ачаар 
бидний хайртай хүмүүс, найз нөхөд мөнхийн 
аяллаа цааш үргэлжлүүлэх боломжтой болсон. 
Ерөнхийлөгч Жозэф Ф.Смит “Бид тэднийг мартаж 
чадахгүй бөгөөд хайрлахаа болихгүй. … Тэд 
дараагийн түвшинд орсон бол бид ч орохоор 
явж байна, тэд өсөж хөгжсөнтэй адил бид ч өсөн 
хөгжиж байна”5 гэж тайлбарлажээ. Ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон “Уй гашуугийн нулимс маань 
… хүлээлтийн нулимс болж хувирна”6 гэж хэлсэн.

ÁÈÄ ÒªÐªÕÈÉÍ ªÌÍªÕ ÀÌЬÄÐÀËÛÍ ÒÓÕÀÉ 
ÌÝÄÄÝÃ

Мөнхийн талаас харах нь мөнх бус амьдралын 
дараах аяллаа үргэлжлүүлж байгаа хүмүүсийн 
тухай бидний ойлголтыг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ 
аяллаа эхлүүлсэн болон мөнх бус амьдралд 
дөнгөж ирж байгаа хүмүүсийн талаарх ойлголтыг 
олж авах үүдийг бидэнд нээж өгдөг.

Дэлхийд ирж байгаа хүн бүр Бурханы онцгой хүү, 
охин юм.7 Бидний хувийн аялал эхийн хэвлийгээс 
мэндэлснээр эхэлдэггүй. Төрөхийнхөө өмнө 
бид “сүнсний дэлхийд анхныхаа хичээлүүдийг 
хүлээн ав[сан]”8 бэлтгэх дэлхийд хамтдаа байсан. 
Иехова Иеремиад хандан “Эхийн хэвлийд 
чамайг бүрэлдүүлэхээсээ өмнө Би чамайг мэдэж 
байсан. Төрөхөөс чинь өмнө Би чамайг ариусгаж, 
үндэстнүүдэд эш үзүүлэгч болгон чамайг 
томилсон”9 хэмээн хэлжээ.

Заримд нь амьдрал үр хөврөл тогтсоноор эхэлдэг 
үү аль эсвэл зүрх нь цохилж эхлэх үед эхэлдэг 
үү, эсвэл бүр эхийнхээ хэвлийгээс гадна амьдарч 
чаддаг болох үеэс эхэлдэг үү гэсэн асуулт байж 
болох ч бид Бурханы сүнсэн охид, хөвгүүд бие 
махбодтой болж, мөнх бус амьдралыг үзэж 
туулахын тулд хувийн аяллаа хийхээр энэ дэлхийд 
ирдэг гэдэгт огтхон ч эргэлздэггүй.

Бид Бурханы гэрээт хүүхдүүдийн хувьд мөнх 
бус дэлхийн өмнөх оршихуйгаас ирж байгаа 
сүнснүүдийг халуун дулаан угтан авч, хайрлаж, 
хүндлэн дээдэлж, өсгөн бойжуулж, нандигнан 
хамгаалдаг.

ÝÌÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÕÓВЬ ÍÝÌÝÐ

Эмэгтэй хүнд хүүхэдтэй болох нь бие махбод, 
сэтгэл санаа, санхүүгийн хувьд асар их золиос 
гаргахыг шаарддаг. Бид энэ Сүмийн гайхалтай 
эмэгтэйчүүдийг хайрлаж, эрхэмлэн дээдэлдэг. 
Оюуны чадамж, мэргэн ухаанаараа та нар гэр 
бүлийнхээ ачааг нуруун дээрээ үүрдэг. Та нар 
хайрлаж, үйлчилж, золиос гаргадаг бөгөөд 
итгэлийг бэхжүүлж, тусламж хэрэгтэй нэгэнд 
тохинуулахын зэрэгцээ нийгэмд асар их хувь 
нэмэр оруулдаг.

ÀÌЬ ÀВÐÀÕ ÀÐÈÓÍ ¯¯ÐÝÃ ÕÀÐÈÓЦËÀÃÀ

Олон жилийн өмнө, дэлхий дээр хийгдэж буй 
үр хөндөлтийн тоонд санаа зовсон ерөнхийлөгч 
Гордон Б.Хинкли Сүмийн эмэгтэйчүүдэд хандан 
өнөөгийн бидэнд хамаатай дараах үгсийг хэлсэн 
байдаг. Тэрээр: “Эхнэр, эх болох та нар гэр 
бүлийнхээ зангуу нь билээ. Та нар хүүхдүүдээ 
тээдэг. Хэчнээн агуу, ариун нандин үүрэг вэ! 
… Хүний амийг үнэлж хүндэлдэг байсан маань 
хаачив? Үр хөндөлт бол жинхэнэ бодит, бусармаг, 
жигшүүрт хэрэг бөгөөд дэлхий даяар хурдацтай 
газар авч байна. Үүнээс зайлсхийж мөн үүнээс 
дээгүүр байж; зөв юм байна гэж харагдуулах, 
эвлэрэхэд хүргэх нөхцөл байдлаас хол байхыг 
би энэ Сүмийн эмэгтэйчүүдээс гуйж байна. Үр 
хөндөхийг зөвшөөрч болох хэд хэдэн нөхцөл 
байдаг ч тэдгээр нь туйлын хязгаарлагдмал 
бөгөөд ихэнх тохиолдолд боломжгүй байдаг.10… 
Та нар бол Бурханы охид хөвгүүдийн эх бөгөөд 
тэдний амьдрал ариун нандин билээ. Тэднийг 
нандигнан хамгаалах явдал бол хөнгөн хуумгай 
хандаж болохгүй, бурханлагаар өгөгдсөн үүрэг 
хариуцлага юм”11 хэмээн хэлсэн.

Ахлагч Маркус Б.Нэш “[олон жилийн өмнө үр 
хөндүүлж байснаа]” баптисмын ярилцлагынхаа 
үеэр хуваалцсан 84 настай нэгэн эмэгтэйн түүхийг 
надтай хуваалцаж билээ. Тэр эмэгтэй “Би хүүхдээ 
үр хөндүүлэн авхуулсныхаа ачааг дөчин зургаан 
жилийн туршид өдөр бүр үүрсэн. Юу ч хийгээд 
миний зовлон, харуусал нимгэрээгүй. Есүс 
Христийн жинхэнэ сайн мэдээг заалгах хүртэл 
надад итгэж найдах ямар ч зүйл байгаагүй. Би 
хэрхэн наманчлахад суралцсан … бөгөөд нэг л 
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мэдэхэд итгэл найдвараар дүүрсэн байсан. Эцэст 
нь нүглээ сэтгэлийнхээ угаас наманчлах юм бол 
өршөөл уучлалыг хүлээн авах юм байна гэдгийг 
би олж мэдсэн” гэж чин сэтгэлээсээ хэлжээ.12

Наманчлал, өршөөлийн бурханлаг бэлэгт бид 
хэчнээн талархдаг гээч!

ÁÈÄ ЮÓ ÕÈÉÆ ×ÀÄÀÕ ВÝ?

Есүс Христийн амар амгаланг сахигч шавь нарын 
хувьд бид ямар үүрэг хариуцлага үүрдэг вэ? 
Бүгдээрээ Бурханы зарлигуудын дагуу амьдарч, 
тэдгээрийг үр хүүхдүүддээ зааж, сонсоход бэлэн 
хүмүүстэй энэ бүхнийг хуваалцъя.13 Хүний 
амь ямар эрхэм нандин болох тухай чин 
сэтгэлийнхээ үгийг нийгмийн хүрээнд шийдвэр 
гаргадаг хүмүүстэй хуваалцъя. Тэд бидний итгэл 
үнэмшлийг бүрэн ойлгохгүй байж болох ч бид 
яагаад эдгээр шийдвэрийг хувийн амьдралдаа 
хүсэн хүлээдэг зүйлүүдээсээ дээгүүр тавьдгийг 
илүү бүрэн дүүрэн ойлгоосой гэж бид залбирдаг.

Хэрэв төлөвлөөгүй үедээ хүүхэдтэй болох 
аваас эхийг нь хайр, урмын үгээр дэмжиж, 
шаардлагатай бол санхүүгээр тусалж, 
хүчирхэгжүүлэн, хүүхдээ төрүүлэх мөн хүүхдэд 
нь мөнх бус амьдралын аяллаа цааш үргэлжлүүлэх 
боломж олгоцгооё.14

ÀÐÈÓÍ ÁÀÉÄËÛÍ ÃÎÎ ¯ЗÝÑÃÝËÝÍ

Манай гэр бүлийн хувьд, 20 жилийн өмнө 16 
настай залуухан охин хүүхэдтэй болсон нь 
биднийг хэмжээлшгүй ихээр адисалсан. Тэр 
хүүхдийнхээ аавтай гэрлээгүй байсан бөгөөд 
ирээдүйд хамтдаа амьдарна гэж ч төсөөлөхгүй 
байлаа. Уг залуу бүсгүй тээж байгаа амиа нандин 
эрдэнэ гэдэгт итгэж байв. Тэр бяцхан охин 
төрүүлж, зөв шударга гэр бүлд тэдний хүүхэд 
болгон өсгөх боломжийг олгосон юм. Брюс, 
Жоллин хоёрын хувьд тэр охин залбирлынх нь 
хариулт байлаа. Тэд охиноо Эмили гэж нэрлэн, 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ болон Түүний Хүү Есүс 
Христэд итгэж найдахыг зааж сургасан.

Эмили, Кристиан хоёр

Эмили өсөж том болсон. Тэр болон манай ач хүү 
Кристиан хоёр нэг нэгэндээ дурлаж, Их Эзэний 
өргөөнд гэрлэсэнд бид хэчнээн талархдаг гээч! 
Эмили, Кристиан хоёр одоо өөрсдөө бяцхан 
охинтой болсон.

Эмили охины хамт

Саяхан Эмили ингэж хэлсэн юм. “Сүүлийн 
есөн сард жирэмсэн байх хугацаандаа надад 
өөрийн төрөлттэй холбоотой үйл явдлын 
талаар эргэцүүлэн бодох цаг гарсан юм. 16-хан 
насандаа намайг төрүүлсэн ээжийнхээ тухай би 
бодсон. Жирэмслэх нь ямар их өвдөлт, өөрчлөлт 
авчирдгийг өөрийн биеэр үзсэний хувьд би 16-хан 
настай хүнд ямар хэцүү байсныг өөрийн эрхгүй 
төсөөлөн бодож билээ. … Хүссэн амьдралаа надад 
өгч чадахгүйгээ мэдэж, амин хувиа хичээлгүйгээр 
намайг үрчлүүлсэн, төрүүлсэн эхээ бодох бүрийд 
одоо ч гэсэн нулимс урсдаг. Бүхэл бүтэн есөн 
сарын туршид биед нь өөрчлөлт гарах явц дахь 
түүн рүү чиглэсэн шүүмжилсэн харц, өсвөр 
насандаа үзэж чадалгүй өнгөрөөсөн зүйл, эхийн 
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хайраар хайрлан байж төрүүлэх гэж зүтгэсний 
эцэст үрээ өөр хүний гарт өгөхөд ямар байсныг 
нь би төсөөлж ч чадахгүй байна. Өөрийн сонгох 
эрхийг дээгүүр тавин миний эрхийг уландаа 
гишгэлгүйгээр, амин хувиа хичээлгүй хийсэн 
сонголтод нь би талархдаг.” Тэрээр төгсгөлд нь 
“Тэнгэрлэг Эцэгийн бурханлаг төлөвлөгөөнд, 
[намайг хайрлан халамжилсан] гайхалтай эцэг 
эхдээ мөн гэр бүлтэйгээ мөнхөд лацдан холбогдох 
боломжтой ариун сүм байгаад би талархдаг”15 гэж 
хэлсэн.

Гэрэл зургийн цомог

Аврагч “хүүхэд авчраад тэдний дунд зогсоов. 
Есүс хүүхдийг тэвэрч, тэдэнд ‘Хэн Миний нэрээр 
[эдгээр] хүүхдийг хүлээн авна, тэр Намайг хүлээн 
авна”16 хэмээн айлдсан билээ.

ÁÈÅËËÝÝ ÎËÎÎÃ¯É Õ¯ÑÝË ÌªÐªªÄªË

Хүсэн хүлээсэн ч хүүхэдтэй болж чадахгүй байгаа 
гэрлэсэн, зөв шударга хосууд болон Бурханы 
хуулийн дагуу гэрлэх боломж олдохгүй байгаа 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн зовлонг ойлгож, 
тэднийг хайрлаж байгаагаа би илэрхийлмээр 
байна. Амьдралд биеллээ олоогүй хүсэл 
мөрөөдлийг мөнх бус амьдралын өнцгөөс харах 
юм бол ойлгож хүлээн авах амаргүй. Их Эзэний 
үйлчлэгчийн хувьд хэлэхэд, хэрэв та нар Есүс 
Христэд болон гэрээнүүддээ үнэнч байх юм бол 
энэ амьдралын адислалууд танд нөхөн олгогдож, 
мөнх амьдралд зөв шударга хүсэл тань Их Эзэний 
тааллын дагуу гүйцэлдэх болно гэдгийг би амлаж 
байна.17 Мөнх бус амьдралынхаа аяллын үеэр 
зөв шударга итгэл найдвар маань бүгд биелэхгүй 
байсан ч бид аз жаргалтай байх боломжтой.18

Төрснийх нь дараа хүүхдүүдэд бидний тусламж 
дэмжлэг хэрэгтэй. Заримд нь бусдаас илүү 
дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй. Жил болгон хайр 
халамжаар дүүрэн бишопуудаар дамжин мөн та 
нарын мацгийн болон хүмүүнлэгийн санд өгсөн 
өгөөмөр өргөл сая сая хүүхдийн амьдралыг 
адисалдаг. Саяхан Тэргүүн Зөвлөл НҮБ-ын 
Хүүхдийн сангийн дэлхий даяар хэрэгжүүлж буй, 
хоёр тэрбум вакцинаар хангах төсөлд туслахаар 
20 сая ам.долларыг нэмж хандивлаж байгаагаа 
зарласан.19 Бурхан хүүхдүүдээ хайрладаг.

Õ¯¯ÕÝÄÒÝÉ ÁÎËÎÕ ÀÐÈÓÍ ÍÀÍÄÈÍ ØÈÉÄВÝÐ

Дэлхийн хамгийн хөгжингүй улс оронд ч гэсэн, 
төрж байгаа хүүхдүүдийн тоо буурч байгаа нь 
асуудал болж байна.20 “Бурханы хүүхдүүддээ өсөн 
нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүргэ 
хэмээсэн зарлиг хүчин төгөлдөр байгаа.”21 Хэзээ 
мөн хэдэн хүүхэдтэй байх шийдвэр нь эхнэр, 
нөхөр, Их Эзэн гурвын хоорондох хувийн асуудал 
юм. Эдгээр эрхэм нандин шийдвэрийг чин 
сэтгэлээсээ залбиран байж, агуу итгэлтэйгээр 
гаргах нь илчлэлт авчрах, гайхалтай туршлага 
болж болох юм.22

Би Өмнөд Калифорнид амьдардаг Лаингийн гэр 
бүлд тохиолдсон үйл явдлыг хуваалцъя. Рэбэкка 
Лаинг эгч ингэж бичжээ.

Лаингийн гэр бүл

“2011 оны зун гэр бүлийн маань амьдрал төгс 
юм шиг санагддаг байлаа. Бидний гэрлэлт 
аз жаргалтай байсан ба 9, 7, 5, 3-тай дөрвөн 
хүүхэдтэй болсон байв.

Жирэмслэлт, төрөлт маань хүндрэлтэй явагддаг 
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байсан бөгөөд дөрвийн дөрвөн хүүхдээр 
адислагдсандаа баярлаж, одоо болсон гэж боддог 
байсан юм. 10-р сарын Ерөнхий чуулганыг 
сонсож байхдаа бид дахиад нэг хүүхэдтэй болох 
юм байна гэсэн тод мэдрэмжийг хүлээн авав. 
Лэгранд бид хоёр тунгаан бодож, залбирсны 
эцэст бидний төлөвлөж байснаас өөр төлөвлөгөө 
Бурханд байгааг олж мэдсэн.

Дахиад нэг хүнд жирэмслэлт, төрөлтийн дараа бид 
хөөрхөн охинтой болов. Бид түүнд Бриэлл гэдэг 
нэр өгөв. Тэр бол гайхамшиг байлаа. Төрснөөс нь 
хойш хэдхэн мөчийн дараа Сүнс надад “Дахиад 
нэг хүүхэд” гэж хэлэхийг би төрөх тасагт байхдаа 
тов тодхон сонсож билээ.

Гурван жилийн дараа, өөр нэгэн гайхамшиг болох 
Миа маань төрөв. Бриэлл, Миа хоёр манай гэр 
бүлийн баяр баясгалан юм.” Эцэст нь тэр “Их 
Эзэний бидэнд зориулсан удирдамж зааварт 
нээлттэй байж, Түүний төлөвлөгөөг дагахад бэлэн 
байх нь өөрсдийн ойлголтод тулгуурлахаас илүү 
их аз жаргалыг үргэлж авчирдаг”23 гэж хэлсэн.

Бриэлл, Миа Лаинг хоёр

ÀВÐÀÃ× Õ¯¯ÕÝÄ Á¯ÐÝÝ ÕÀÉÐËÀÄÀÃ

“Мөн тэрээр тэдний бяцхан хүүхдүүдийг нэг 
нэгээр нь авч, …

Мөн тэд … харцаа тэнгэрийн зүг хандуулж, мөн 
… тэнгэр элчүүд тэнгэрээс галын дунд байгаа мэт 
доошлон ирэхийг үзэв; мөн [тэнгэр элчүүд] … 
багачуудыг эргэн тойрон хүрээлж, … мөн тэнгэр 
элчүүд тэдэнд тохинуулав.”24

Бурханы хүүхдийн хувьд хийсэн таны хувийн 
аялал дэлхий дээр мэндэлж, анх амьсгалахад чинь 

эхлээгүй бөгөөд мөнх бус амьдралынхаа хамгийн 
сүүлчийн амьсгалаа хураахад ч дуусахгүй гэдгийг 
би гэрчилж байна.

Бурханы сүнсэн хүүхэд бүр энэ дэлхийд өөр 
өөрийн мөрийг гаргахаар ирдэг гэдгийг бид 
үргэлж санах болтугай.25 Бид тэднийг халуун 
дотно угтан авч, нандигнан хамгаалж, үргэлж 
хайрлах болтугай. Эрхэм нандин энэ хүүхдүүдийг 
Аврагчийн нэрээр хүлээн авч, мөнхийн аялалдаа 
гарахад нь туслах юм бол Их Эзэн таныг адисалж, 
Өөрийн хайр, хишгийг таны дээрээс цутгах болно 
гэдгийг би амлаж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Есүс	Христ	бол	мөнх	бус	амьдралынхаа	
харанхуй	үед	ч	барьж	байх	ёстой	гэрэл	юм.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
би Африк тивээс та 
бүхэнтэй холбогдон 
үг хэлэх боломжтой 
байгаадаа талархаж 
байна. Өнөө үед 
бидэнд технологи 
байгаа нь мөн 
үүнийг хамгийн үр 
дүнтэй арга замаар 
ашиглан та бүхэнтэй 
холбогдох боломжтой 
байгаа нь адислал 

билээ.

2019 оны 9-р сард Мутомбо эгч бид хоёрыг 
Мэриланд Балтиморын номлолд удирдагчаар 
үйлчилж байхад номлолын удирдагчийн семинарт 
оролцохын хажуугаар Нью-Йоркийн Палмира 
дахь Сүмийн түүхэн газруудаар зочлох завшаан 
тохиосон юм. Бидний сүүлийн зочилсон газар 
Ариун төгөл байсан. Бидний хувьд Ариун төгөл 
рүү очих зорилго нь онцгой илэрхийлэлт юм уу 
үзэгдэл хүлээн авах явдал биш байсан хэдий ч 
бид энэ ариун газарт Бурханы оршихуйг мэдэрсэн 
юм. Бидний зүрх сэтгэл бошиглогч Иосеф Смитэд 
талархах талархлаар дүүрсэн.

Буцах замд Мутомбо эгч намайг нүүр дүүрэн 
инээмсэглэсээр жолоо барьж явааг анзаараад, 
“Юунд ийм их баяртай байгаа юм бэ?” гэж асуув.

Би түүнд “Хайрт Натали минь, үнэн үргэлж худал 
хуурмагийг ялан дийлэх бөгөөд Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээний ачаар дэлхий 
дээрх харанхуй үргэлжлэхгүй байх болно” гэж 
хариулсан.

Бурхан Эцэг, Есүс Христ хоёр нуугдсан 
байсан гэрлийг авчрахаар залуу Иосеф Смит 
дээр зочилсон ба бид “байгаа юмсын, байсан 

зүйлүүдийн, мөн ирэх зүйлүүдийн тухай 
мэдлэг[ийг]” (Сургаал ба Гэрээ 93:24) хүлээж авах 
боломжтой болсон юм.

Бараг хоёр зуу гаруй жилийн дараа ч олон 
хүн дайсны дэлхий даяар тархааж буй зарим 
уламжлал, худал хуурмагаас ангижрахын тулд 
үнэнийг эрэлхийлсэн хэвээр байна. Олон хүн 
“хүмүүний овжин заль мэхээр харалган болсон” 
(Сургаал ба Гэрээ 123:12). Паул ефесчүүдэд 
бичсэн захидалдаа “Нойрсогч оо, сэр. Үхэгсдээс 
бос. Христ чиний дээр гэрэлтэх болно” (Ефес 
5:14) гэж заасан. Аврагч Өөрийг нь сонсдог бүх 
хүнд гэрэл нь байх болно хэмээн амласан билээ (2 
Нифай 10:14-ийг үзнэ үү).

Гучин таван жилийн өмнө аав, ээж хоёр минь мөн 
адил харалган байсан бөгөөд үнэнийг мэдэхийг 
маш их эрэлхийлж, үнэнийг хаанаас хайж олох 
талаар санаа зовнидог байжээ. Аав, ээж хоёр 
маань хоёулаа уламжлалт ёс заншил нь хувь 
хүмүүст болоод гэр бүлийнх нь амьдралд гүн 
шингэсэн тосгонд төрсөн. Тэд залуудаа тосгоноо 
орхин, илүү сайхан амьдрал хайхаар хотод иржээ.

Тэд маш даруухан байдлаар гэрлэж, гэр бүл 
болсон юм. Бид жижиг байшинд аав, ээж, хоёр 
эгч, би бас бидэнтэй хамт амьдардаг үеэл ах гээд 
бараг наймуулаа амьдардаг байв. Эцэг эхтэйгээ 
хамт нэг ширээнд оройн хоол идэхийг хориглодог 
байсан тул бид үнэхээр гэр бүл мөн үү гэж би 
гайхдаг байлаа. Аавыгаа ажлаасаа гэртээ харьж 
ирэн, гэрийнхээ босгыг дөнгөж алхангуут бид 
гадаа гарахыг хүсдэг байсан. Эцэг эхийн маань 
гэрлэлтэд эв нэгдэл, жинхэнэ хайр байхгүйгээс 
болж бид унтаж ч чаддаггүй байсан ба бидний 
шөнө маш богино байдаг байв. Манай гэр зөвхөн 
хэмжээгээр жижиг байгаагүй, бас харанхуй газар 
байсан юм. Номлогчидтой уулзахаас өмнө бид 
ням гараг бүр өөр өөр сүмд явдаг байв. Миний 
аав, ээж хоёр дэлхийн өгч чадахгүй зүйлийг хайж 
байсан нь тодорхой байлаа.

Чи чөлөөлөгдөх болно
ÀÕËÀÃ× ÒЬÅÐÐÈ К.ÌÓÒÎÌÁÎ

ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ
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Энэ байдал Заирт (өнөө үед Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго буюу Конго-Киншаса гэж 
нэрлэгддэг) үйлчлэхээр дуудагдсан анхны ахмад 
номлогчид болох ахлагч Хатчингс, Хатчингс эгч 
хоёртой уулзах хүртэл үргэлжилсэн юм. Биднийг 
Бурханаас ирсэн, тэнгэр элч шиг гайхалтай 
номлогчидтой уулзаж эхэлсэн үеэс гэр бүлд маань 
ямар нэгэн зүйл өөрчлөгдөж байгааг би анзаарч 
билээ. Баптисм хүртсэний дараа сэргээгдсэн сайн 
мэдээний ачаар бид шинэ амьдралын хэв маягтай 
болж эхлэв. Христийн үг бидний сүнсийг тэлж 
эхэлсэн. Бидний хүлээн авсан үнэнүүд танигдаж 
болохуйц байсан ба бид гэрлийг харж, тэрхүү 
гэрэл өдөр бүр гэрэлтэх үед тэдгээр үг бидний 
ойлголтыг гэгээрүүлж эхлэн, улмаар бидний хувьд 
гайхалтай зүйл болсон юм.

Сайн мэдээний яагаад гэсэн энэхүү ойлголт 
биднийг Аврагчтай илүү адилхан болоход 
тусалж байв. Манай байшингийн хэмжээ 
өөрчлөгдөөгүй; бидний нийгмийн нөхцөл байдал 
ч бас өөрчлөгдөөгүй. Гэхдээ биднийг өдөр бүр 
өглөө, оройдоо залбирахад эцэг эхийн маань 
зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж байгааг би харсан. Бид 
Мормоны Номыг судалж, гэр бүлийн үдэш 
хийснээр үнэхээр гэр бүл болж чадсан юм. Бид 
ням гараг бүр өглөөний 6 цагт босоод сүмд 
явахаар бэлдэж, долоо хоног бүр Сүмийн цуглаанд 
оролцохын тулд замдаа олон цагийг өнгөрөөдөг 
байсан ч бувтналддаггүй байсан. Энэ нь үнэхээр 
гайхамшигтай туршлага байв. Өмнө нь харанхуйд 
алхаж байсан бид өөрсдийнхөө дундах харанхуйг 
хөөж (Сургаал ба Гэрээ 50:25-ыг үзнэ үү), “агуу 
гэрэл” (2 Нифай 19:2) харсан юм.

Нэг өдөр би гэр бүлийн залбирал хийхээр өглөө 
эрт босохыг хүсээгүй учраас “Энэ гэрт бидэнд 
зөвхөн залбирах, залбирах, залбирахаас өөр хийж 
чадах зүйл алга” гэж эгч нартаа бувтнаснаа санаж 
байна. Аав минь намайг сонссон байв. Тэр надад 
хариуд нь хатуу чанд боловч хайраар “Чи энэ 
байшинд байгаа цагт залбирч, залбирч, залбирсаар 
байх болно” гэж зааж сургаж байсныг би санаж 
байна.

Аавын минь хэлсэн үг өдөр бүр миний чихэнд 
сонсогддог байв. Мутомбо эгч бид хоёр өнөөдөр 
хүүхдүүдтэйгээ хамт юу хийдэг гэж та нар бодож 
байна? Бид залбирдаг, залбирдаг мөн залбирдаг. 
Энэ бол бидний өв юм.

Төрөлхийн сохор төрж, Есүс Христийн 
ачаар эдгэрсэн хүн хөршүүдийнхээ болон 
фарисайчуудын шахалт дарамтад орсны дараа 
ийнхүү хэлсэн байдаг.

“Есүс гэдэг хүн шавар зуурч, нүдийг минь шаваад, 
надад Силоам руу яваад, угаа гэж айлдсан. Тэгээд 
би явж, угаагаад хараатай болсон. …

… Би нэг л юмыг, сохор байснаа, одоо харж 
байгаагаа л мэдэж байна” (Иохан 9:11, 25).

Бид ч бас сохор байсан, харин одоо харж 
байна. Тэр үеэс хойш сэргээгдсэн сайн 
мэдээ манай гэр бүлд нөлөөлсөн юм. Сайн 
мэдээний яагаад гэдгийг ойлгох нь гэр бүлийн 
маань гурван үеийг адисалсан бөгөөд ирэх олон 
үеийг маань ч адислах болно.

Христ бол харанхуйг гийгүүлэгч гэрэл мөн. 
Түүнийг дагадаг хүмүүс “харанхуй дотор явахгүй, 
харин амийн гэрэлтэй болно” (Иохан 8:12).

2016-аас 2017 оны хооронд бараг жилийн турш 
Касай бүс нутгийн хүмүүст маш эмгэнэлтэй 
зүйл тохиолджээ. Уламжлалт омгийн дайчид, 
засгийн газрын хүчний хоорондох зөрчилдөөнөөс 
болж хүмүүст маш харанхуй үе тохиогоод байв. 
Хүчирхийлэл Касай төв мужийн хотуудаас эхлэн 
өргөн хүрээгээр Касай бүс нутагт тархсан юм. 
Олон хүн аюулгүй байдлаа бодон гэрээ орхиж, 
бутанд нуугджээ. Тэдэнд хоол хүнс, ус гэх мэт 
үнэхээр ямар ч зүйл байгаагүй бөгөөд тэдний дунд 
Кананга бүс орчмын Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн зарим гишүүн 
хүртэл байсан. Сүмийн зарим гишүүн цэрэг 
цагдаагийнханд алагдсан байв.

Бүх гудамж галын шугам болсон байсан учир 
Кананга дахь Нганза тойргийн Онорэ Мулумба 
ах болон түүний гэр бүлийнхэн хаашаа явахаа 
мэдэхгүйгээс байшиндаа нуугдсан цөөн хэдэн 
хүний тоонд орж байв. Нэгэн орой Мулумба 
ах болон түүний гэр бүлийнхнийг цэцэрлэгээс 
хүнсний ногоо олж ирэхээр гарч явахыг хөршийнд 
нь байрладаг цагдаагийн зарим эр анзаарчээ. 
Хэсэг цагдаа ирж, тэднийг гэрээс нь гаргаж, 
зэвсэгт хүчнийхээ зан үйлийг дагахыг сонго, эс 
тэгвээс үхэх болно гэж хэлсэн байна.

Мулумба ах “Би Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн. Би болон миний 
гэр бүл Есүс Христийг хүлээн зөвшөөрдөг ба 
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Түүнд итгэдэг. Бид гэрээнүүддээ итгэлтэй хэвээр 
үлдэж мөн үхэхийг хүлээн зөвшөөрөх болно” гэж 
зоригтойгоор хэлжээ.

Тэд “Та Есүс Христийг сонгосон болохоор таны 
биеийг ноход идэх болно” гэж хэлээд, эргэж 
ирнэ гэдгээ амлав. Гэхдээ тэд хэзээ ч эргэж 
ирээгүй бөгөөд гэр бүлийнхэн нь тэнд хоёр сар 
байхдаа дахин тэднийг хараагүй юм. Мулумба 
ах болон түүний гэр бүлийнхэн өөрсдийн 
итгэлийн бамбарыг асаасан хэвээр үлдсэн юм. Тэд 
гэрээнүүдээ санаж мөн хамгаалагдсан байсан.

Есүс Христ бол бидний мөнх бус амьдралдаа 
харанхуй үед ч барьж байх ёстой гэрэл юм (3 
Нифай 18:24-ийг үзнэ үү). Бид Есүс Христийг 
дагахыг сонгох үедээ өөрчлөгдөхийг сонгодог. 
Христийн төлөө өөрчлөгдсөн хүн Христээр 

удирдуулж, мөн “Эзэн минь, Та надаар юу 
хийлгэхийг хүсэж байна?” гэсэн Паулын тавьсан 
асуултыг асуух болно (Үйлс 9:6). Бид “түүний 
мөрийг дагах болно” (1 Петр 2:21). Бид “Түүний 
явсанчлан … тийн явах учиртай” (1 Иохан 2:6). 
(Ezra Taft Benson, “Born of God,” Tambuli, Oct. 
1989, 2, 6-г үзнэ үү.)

Та бид үхэшгүй байдлыг болон өргөмжлөлийн 
адислалуудыг авч болохын тулд бидний төлөө 
егүүтгэгдэж, оршуулагдан, гурав дахь өдрөө дахин 
босож ирэн, тэнгэрт дээшлэн одсон Түүнийг би 
гэрчилж байна. Тэр бол “гэрэл ба амь, мөн үнэн 
болой” (Ифер 4:12). Тэр бол төөрөлдсөн дэлхийн 
цорын ганц хариулт мөн цорын ганц эмчилгээ нь 
мөн. Тэр бол өргөмжлөлийн шилдэг жишиг, Есүс 
Христ юм. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бид ганцаардлыг мэдэрдэг эсвэл аливаа зүйлийн 
нэг хэсэг мэт санадаггүй хүмүүст туслахыг 
хүсдэг.	Ялангуяа одоо ганц бие байгаа хүмүүсийг 
би дурдмаар байна.

Ах, эгч нар аа, 
Христийн амилсны 
энэхүү баяраар 
бид өөрсдийн Их 
Эзэн, Аврагч Есүс 
Христийн алдар суут 
Амилалтад төвлөрдөг. 
“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.

Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн”1 хэмээх 
Түүний найрсаг урилгыг бид санацгаадаг.

Над руу ир хэмээх Аврагчийн бүх хүнд хандан 
өгсөн урилга Түүн рүү ирэхэд төдийгүй Түүний 
Сүмийн нэгээхэн хэсэг болоход урьдаг юм.

Энэхүү найрсаг урилгын өмнөх шүлэгт, Түүнийг 
дагахыг эрэлхийлснээр үүнийг хэрхэн хийхийг 
Есүс заасан. Тэрээр “Эцэгээс өөр хэн ч Хүүг 
мэдэхгүй. Хүү ба Хүүгийн Эцэгээ илчлэхийг 
хүссэн хүнээс өөр хэн ч Эцэгийг мэдэхгүй”2 гэж 
тунхаглажээ.

Бурхан бол хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэг 
гэдгийг мэдээсэй хэмээн Есүс биднээс хүсдэг.

Тэнгэрлэг Эцэг биднийг хайрладгийг мэдэх нь 
өөрийнхөө хэн болохыг мөн Түүний мөнхийн 
агуу гэр бүлийн нэгэн хэсэг гэдгээ мэдэхэд бидэнд 
тусална.

Маяо клиникийнхэн саяхан “Нэгэн хэсэг гэдгээ 

мэдрэх нь маш чухал. … Бидний амьдрал бараг 
бүхэлдээ ямар нэг зүйлийн нэгэн хэсэг байх 
мэдрэмж дээр зохион байгуулагдсан байдаг” гэж 
тэмдэглэжээ. Уг тайланд “Нэгэн хэсэг байх гэдэг 
мэдрэмжийг өөрсдийн сэтгэл санаа, бие махбодын 
эрүүл мэндээс тусад нь авч үзэх боломжгүй”3 гэж 
нэмж онцолсон байсан ба дээр нь би сүнслэг 
байдлын эрүүл мэндийг нэмье.

Гетсеманид зовж шаналан, загалмай дээр амьсгал 
хураахынхаа өмнөх орой Аврагч Сүүлчийн 
оройн зоог барихаар шавь нартайгаа уулзжээ. Тэр 
тэдэнд “Ертөнцөд та нар зовлонтой байна: Гэвч 
зоригтой байгтун; Би ертөнцийг ялсан”4 хэмээн 
айлдсан юм. Маргааш нь нар жаргахаас өмнө, 
Есүс Христ бидний төлөө зовж шаналан 
“[загалмай] дээр үхсэн.”5

Түүнийг дагаж байсан итгэлтэй эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүс Иерусалимд нар жарган, харанхуй нөмөрч, 
айдаст автах үед ганцаардлыг ямар их мэдэрсэн 
бол гэж би боддог.6

Бараг 2000 жилийн өмнө амьдарч байсан эртний 
энэ шавь нарын адил та нарын дунд олон хүн үе 
үе ганцаардлыг мэдэрдэг байх. Миний сайхан 
эхнэр Барбара хоёр жилийн өмнө өөд болсноос 
хойш би ганцаардлыг мэдрэх болсон. Миний 
амьдралын хайр хажууд минь байхгүй болсон 
болохоор гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд, хамт 
ажилладаг хүмүүс эргэн тойронд минь байгаа ч 
ганцаардлыг мэдрэх гэж юу болохыг би мэднэ.

Олон хүн КОВИД-19 цар тахлын үеэр энэ 
ганцаардлыг, тухайлбал бусдаас холдсон мэт 
мэдрэмжийг гүнзгий мэдэрсэн. Гэсэн хэдий 
ч амьдралд тулгарах сорилтоос үл хамааран 
бид найдвар тээж, аливаа зүйлийн нэгэн хэсэг 
гэдгээ мэдрэхийн тулд Их Эзэнд хандсанаар 
Христийн амилсан анхны баярын өглөө шиг шинэ, 
гайхамшигт боломж, шинэ бодит байдал, шинэ 
амьдралд Христ дотор сэрж чадна.

Аливаа зүйлийн нэгэн хэсэг гэдгээ мэдрэхгүй 

Христэд найдах
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байгаа хүмүүсийн зовлонг би биеэрээ мэдэрдэг. 
Дэлхийн мэдээ үзэхдээ би энэ ганцаардлыг 
амсаж буй олон хүнийг хардаг. Тэдний ихэнх нь 
Тэнгэрлэг Эцэг өөрсдийг нь хайрладгийг мөн 
бид бүгдээрээ Түүний мөнхийн гэр бүлийн нэгэн 
хэсэг гэдгийг мэддэггүй учраас ганцаарддаг 
гэж би боддог. Бурхан бидэнд хайртай мөн бид 
Түүний хүүхдүүд гэдэгт итгэх нь тайтгарал, итгэл 
найдварыг өгдөг.

Бид Бурханы сүнсэн хүүхдүүд учир хүн бүр 
бурханлаг гарал үүсэл, мөн чанар, чадавхтай. 
Бидний хүн нэг бүр “Тэнгэрлэг эцэг эхийн 
хайртай сүнслэг охин, хүү юм.”7 Энэ бол бидний 
онцлог шинж. Энэ бол бидний үнэн төрх!

Биднийг үндэс угсаа, соёл, үндэстний өв 
уламжлал зэрэг мөнх бус байдал дахь онцлог 
шинж чанараа ойлгохын хэрээр сүнслэг шинж 
чанар маань боловсронгуй болж байдаг.

Энэхүү сүнслэг болон соёлын онцлог шинж, 
хайр, нэгэн хэсэг гэдгээ мэдрэх нь Есүс Христийг 
хайрлах хайр, Түүнд найдах найдварыг өдөөдөг.

Би Христэд найдах найдварыг хий мөрөөдөл биш, 
харин биеллээ олох хүлээлт талаас нь ярьж байна. 
Ийм найдвар нь зовлон бэрхшээлийг даван туулж, 
сүнслэг хүч чадал, уян хатан байдлаа хөгжүүлэн, 
Тэнгэрлэг Эцэг биднийг хайрладаг бөгөөд бид 
Түүний гэр бүлийн нэгэн хэсэг болох хүүхдүүд 
гэдгээ мэдэхэд юу юунаас илүү хэрэгтэй.

Христэд итгэж найдах үед бид ариун 
гэрээнүүдийг байгуулж, сахиснаар хамгийн эрхэм 
хүсэл, мөрөөдөл маань Түүгээр дамжин биелэх 
болно гэдгийг мэдэж авдаг.

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгынхан 
ганцаардсан, аливаа зүйлийн нэгэн хэсэг гэдгээ 
мэдрэхгүй байгаа хүмүүст хэрхэн тусалж болохыг 
мэдэх гэсэн чин хүсэл тээн, залбирлын сүнсээр 
хамтдаа зөвлөлдсөн юм. Бид ийм мэдрэмжтэй 
байгаа хүмүүст туслахыг хүсдэг. Ялангуяа одоо 
ганц бие байгаа хүмүүсийг би дурдмаар байна.

Ах, эгч нар аа, өнөөдөр Сүмийн насанд 
хүрэгчдийн талаас илүү хувь нь бэлэвсэрсэн, 
салсан эсвэл гэрлээгүй байгаа хүмүүс байна. 
Зарим нь Бурханы төлөвлөгөөнд болон Сүмд 
эзэлдэг байр суурь, боломждоо эргэлздэг. Мөнх 
амьдрал бол бидний одоогийн гэрлэлтийн төлөв 
байдлын асуудлыг биш, харин “Есүсийн тухай 

гэрчлэлд нэн хүчтэй”8 шавь мөн эсэхийг тань авч 
үздэг юм. Ганц бие бүх хүний найдвар бол Их 
Эзэний сэргээгдсэн Сүмийн бүх гишүүний адил 
“Сайн мэдээний хуулиуд хийгээд ёслолуудад 
дуулгавартай байснаар”9 Христийн нигүүлслийг 
хүлээн авах явдал байдаг.

Бидний ойлговол зохих зарим чухал зарчмыг би 
санал болгоё.

Нэгдүгээрт, сайн мэдээний гэрээнүүдийг 
итгэлтэй сахидаг хүн бүр мөнх оршихуйд 
орох боломжийг олж авах болно гэж судрууд 
болон хожмын үеийн бошиглогчид баталдаг. 
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Их Эзэний 
цаг хугацаа болон арга замаар Түүний итгэлтэй 
гэгээнтнүүдэд бүх адислал өгөгдөх болно. Их 
Эзэн хүн нэг бүрийг үйл хэрэг хийгээд зүрх 
сэтгэлийнх нь хүслийн дагуу шүүн, шагнах 
болно”10 гэж заасан.

Хоёрдугаарт, өргөмжлөлийн адислалуудыг өгөх 
цаг хугацаа, арга зам илчлэгдээгүй байгаа ч 
тэдгээрийг өгөх нь баталгаатай.11 Ерөнхийлөгч 
Даллин Х.Өүкс энэ нөхцөл байдлыг “бидний 
Эцэгийн бүх зохистой хүүхдэдээ зориулсан 
аз жаргалын агуу төлөвлөгөөн дэх дуусгавар 
болоогүй бүхнийг гүйцэтгэх цаг хугацаа ирэх 
Мянган жилд хангагдана”12 гэж тайлбарлажээ.

Энэ нь адислал бүрийг Мянган жил тохиох хүртэл 
хүлээнэ гэсэн үг биш. Зарим адислалыг аль 
хэдийн өгсөн бол зарим нь тэр өдөр тохиох хүртэл 
өгөгдсөөр байх болно.13

Гуравдугаарт, Их Эзэнийг хүлээх гэдэг нь Түүнд 
үргэлжлүүлэн дуулгавартай байж, сүнслэгээр 
хөгжихийг хэлнэ. Их Эзэнийг хүлээх гэдэг нь цаг 
хугацаагаа зарцуулах гэсэн утгыг агуулаагүй. 
Та хэзээ ч хүлээлгийн өрөөнд байгаа мэт мэдрэх 
ёсгүй.

Их Эзэнийг хүлээх гэдэг нь үйлдэх гэсэн утгатай. 
Бусдад үйлчлэхэд Христэд итгэх итгэл найдвар 
маань өсөн нэмэгддэгийг би амьдралынхаа явцад 
сурч мэдсэн. Христийн үйлчилж байсны адил 
үйлчлэх юм бол Түүнд итгэх итгэл найдвар маань 
аяндаа өсөн нэмэгдэж байдаг.

Их Эзэнийг болон Түүний амлалтыг хүлээх явцдаа 
олж авч болох хувийн өсөлт хөгжил нь бидний 
хүн нэг бүрд зориулсан Түүний төлөвлөгөөний 
үнэлж баршгүй ариун нандин бүрэлдэхүүн 
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хэсэг юм. Дэлхий дээр Сүмийг байгуулах болон 
Израилыг цуглуулахад хүн нэг бүрийн оруулж 
чадах хувь нэмэр одоо маш их хэрэгтэй байгаа. 
Хэн нэгний үйлчлэх чадварт гэрлэсэн эсэх нь ямар 
ч хамаагүй шүү дээ. Итгэлтэй мөн тэвчээртэйгээр 
Түүнийг хүлээж, үйлчилдэг хүмүүсийг Их Эзэн 
хүндэлдэг.14

Дөрөвдүгээрт, Бурхан Өөрийн бүх хүүхдэд 
мөнх амьдралыг санал болгодог. Аврагчийн 
өгсөн наманчлалын бэлгийг хүлээн авч, Түүний 
зарлигуудын дагуу амьдрах бүх хүн мөнх бус 
амьдралд үүний бүх шинж чанар хийгээд төгс 
төгөлдөр байдлыг бүрдүүлээгүй байсан ч мөнх 
амьдралыг хүлээн авах болно. Наманчилдаг 
хүмүүс Их Эзэний амласанчлан, Түүний 
уучлахдаа бэлэн байдгийг мэдэж авах болно: 
“Тийм ээ, мөн миний хүмүүс наманчлах болгонд 
би тэднийг миний эсрэг алдаануудад нь өршөөх 
болно.”15

Эцэст нь дүгнэн хэлэхэд, сонгох эрх чөлөө болон 
сонголттой, ялангуяа мөнх амьдралыг хүлээн 
авах шаардлагыг хангахтай холбоотой хүмүүний 
чадамж, хүсэл, боломжийг зөвхөн Их Эзэн шүүж 
чадна.

Тавдугаарт, эдгээр амлалт дахь бидний итгэлтэй 
байдал мөнх бус амьдралд холбогдох бүх зүйлийг 
нигүүлслээр зөвтгөх Есүс Христэд итгэх бидний 
итгэлтэй холбогдсон байдаг юм.16 Амлагдсан 
бүх адислал Түүний Цагаатгалаар, “бүх зүйлийн 
доор бууж,”17 “ертөнцийг ялсан”18 Түүгээр 
дамжуулан боломжтой болсон. Тэр “Хүмүүний 
үрсийн дээрх өөрийн нигүүлслийн эрхийг 
Эцэгээс шаардахаар Бурханы баруун мутар талд 
суулаа… ; иймийн тул тэрбээр хүмүүний үрсийн 
хэргийг өмгөөлдөг.”19 Эцэст нь, “гэгээнтнүүд 
алдар суугаар дүүргэгдэх болно, мөн “Христийн 
хамтран залгамжлагчдын хувиар”20 “өөрсдийн 
өвийг хүлээн авах болно.”21

Христэд улам бүр найдаж, үүний нэгэн хэсэг 
гэдгээ мэдрэхэд нь эдгээр зарчим бүх хүнд 
туслаасай гэж бид чин зүрхнээсээ хүсдэг.

Та Бурханы буюу Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хүүхэд 
гэдгээ хэзээ ч бүү мартаарай. Тэрээр танд хайртай. 
Сүм таныг ирээсэй гэж хүсдэг. Та Сүмд хэрэгтэй. 
Тийм ээ, та бидэнд хэрэгтэй! Бидэнд таны дуу 
хоолой, авьяас, чадвар, сайн сайхан чанар, зөв 
шударга байдал хэрэгтэй.

Олон жилийн турш бид “ганц бие залуучууд,” 
“ганц бие насанд хүрэгчид,” “насанд хүрэгчид”-
ийн тухай ярьсан. Энэ нэр томьёонууд зохион 
байгуулалт хийхэд зарим тохиолдолд тус дэм 
болж байсан ч бидний бусдыг харах өнцгийг 
цаагуураа өөрчилж байв.

Өөрсдийгөө бусдаас ялгаж зааглах хүмүүний 
хандлагаас зайлсхийх арга зам байна уу?

Ерөнхийлөгч Нэлсон биднээс өөрсдийгөө Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүн гэж хэлдэг байхыг хүссэн. Энэ нь 
бид бүгдийг хамаатуулж байгаа хэрэг биш гэж үү?

Есүс Христийн сайн мэдээнд биднийг нэгтгэх 
хүч бий. Бидний ижил тал ялгаатай талаасаа 
хавьгүй их. Бурханы гэр бүлийн гишүүдийн 
хувьд бид бүгдээрээ үнэхээр ах, эгч, дүүс юм. 
Паул “[Бурхан] газрын цээжээр амьдруулахаар 
нэгнээс хүмүүн төрөлхтний үндэстэн бүрийг 
бүтээсэн”22 хэмээн хэлсэн байдаг.

Гадасны ерөнхийлөгч, бишопууд мөн чуулгын 
болон эгч нарын удирдагч та нарт хандан хэлэхэд, 
гадас, тойрог, чуулга, бүлгийнхээ гишүүн бүрийг 
дуудлагынхаа хүрээнд үйлчилж, хувь нэмрээ 
оруулж, өөр олон арга замаар оролцож чадах 
гишүүн гэдгээр бодож үзэхийг би хүсье.

Бидний чуулга, бүлэг, тойрог, гадасны гишүүн 
бүрд яг одоо Бурханы хаант улсыг байгуулахад 
тусалж чадах Бурханаас өгсөн бэлэг, авьяас чадвар 
бий.

Ганц бие гишүүдээр үйлчлүүлж, өргөн дэмжүүлж, 
заалгуулахын тулд тэднийг дуудацгаая. Зарим 
тохиолдолд санамсаргүй байдлаар тэднийг 
ганцаардуулж, үйлчилж чадахгүй, аль нэгэн 
хэсэгт хамааралгүй гэж бодогдуулахад хүргэдэг 
хуучинсаг үзэл баримтлалаа хаяцгаая.

Бидний Аврагч Есүс Христийн амилсан энэхүү 
ням гаргийн баярт өдөр надад болон Түүний 
нэрэнд итгэдэг хүн бүрд өгсөн мөнхийн 
найдварыг би гэрчилж байна. Би үүнийг Есүс 
Христийн ариун нэрээр даруухнаар гэрчилж 
байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Матай 11:28–30
2. Матай 11:27
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Бишоп ганц бие залуучууд гэх мэт өсөж 
буй үеийнхнийг Есүс Христ рүү удирдан 
чиглүүлдэг хоньчноор үйлчлэх амин чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг.

Хайрт санваартан 
ах нар аа, хүмүүст 
ихэд таалагддаг 
нэгэн дууллын 
мартагдашгүй 
мөрүүдийн нэгд 
“Сионы залуучууд 
гуйвах уу?”1 гэж 
асуусан байдаг. 
Би энэ асуултад 
чин сэтгэлээсээ, 
эргэлзээгүйгээр 
“Үгүй!” гэж 

хариулна.

Энэ хариултыг үнэн гэдгийг батлахын тулд, 
ер бусын сорилт бэрхшээл, уруу таталттай 
энэ үед өсвөр үеийнхнийг дэмжин туслах нь 
эцэг эх, бишопын зөвлөлийнхний Тэнгэрлэг 
Эцэгээс өгөгдсөн үндсэн үүрэг хариуцлага юм 
гэдгийг би өнөөдөр гэрчилж байна.2 Бишопын 
зөвлөлийнхний ач тусыг хувийн туршлагаараа 
тайлбарлая.

Намайг дикон байхад манай гэр бүл өөр тойрогт 
харьяалагддаг шинэ байшинд нүүж орсон юм. 
Би дунд сургуульд элсэн орж байсан учраас 
шинэ сургуульд явахаар болов. Уг диконуудын 
чуулгад гайхалтай залуу эрэгтэйчүүд байсан. 
Ихэнх хүүхдийн аав, ээж идэвхтэй гишүүд байлаа. 
Миний ээж маш идэвхтэй гишүүн байсан. Харин 
аав маань бүх талаараа хосгүй мундаг хүн байсан 
ч идэвхгүй гишүүн байсан юм.

Бишопын зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх3 Дийн 
Айр ах бүхнээ зориулсан үнэнч удирдагч байлаа. 
Намайг шинэ тойрогтоо дасаж эхэлж байхад, 

тэндээс 65 орчим км зайд байрлах Бээр Лэйкэд 
аав болон хөвгүүдэд зориулсан үйл ажиллагааг 
зарлав. Би аавгүйгээр оролцохгүй гэж бодож 
байлаа. Гэтэл Айр ах өөртэй нь хамт явах 
онцгой урилгыг надад зориулан гаргасан юм. 
Тэрээр аавыг минь магтаж, хүндэлж байгаагаа 
илэрхийлээд, диконуудын чуулгынхаа бусад 
гишүүнтэй хамт байх боломж миний хувьд чухал 
болохыг онцолсон. Тиймээс би Айр ахтай хамт 
явахаар шийдэж, тэндээс гайхалтай туршлагыг 
олж авсан.

Айр ах өсвөр үеийнхнийг харж хандан, 
хүмүүжүүлэхэд эцэг эхчүүдийг дэмжих бишопын 
зөвлөлийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхдээ 
Христийнхтэй адил хайрын гайхалтай үлгэр 
жишээг үзүүлдэг байв. Тэрээр намайг энэ шинэ 
тойрогт явахад маш сайхан эхлэлийг тавьж өгсөн 
бөгөөд миний зөвлөгч байсан.

1960 онд намайг номлолдоо явахаас хэдхэн 
сарын өмнө Айр ах 39 насандаа хорт хавдрын 
улмаас нас барж, эхнэр нь 16-аас доош насны 5 
хүүхэдтэйгээ үлдэж билээ. Түүний том хөвгүүд 
болох Ричард, Крис Айр хоёр аавыг нь байхгүйд 
бишопын зөвлөлийнхөн тэдэнд болон дүү нарт нь 
Христийнхтэй адил хайраар тусалж дэмжин, харж 
хандаж байсан гэдгийг надад хэлсэн бөгөөд би 
үүнд нь талархдаг.

Эцэг эхчүүдийн гол үүрэг хариуцлага нь үргэлж 
тэдний гэр бүл байдаг.4 Чуулгын ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийнхөн мөн адил чуулгынхаа гишүүдэд 
Аароны санваарын үүрэг, хүчийг амьдралынхаа 
төв болгоход нь туслан, гол дэмжлэгийг үзүүлж, 
удирдамж өгдөг.5

Бишоп бол Их Эзэний сүргийг хариулдаг хоньчин
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Хоньчин хоньдтойгоо

Миний өнөөдрийн зорилго бишоп, тэдний 
зөвлөхүүдэд төвлөрнө. Тэднийг зүй ёсоор “Их 
Эзэний сүргийн хоньчид” буюу өсвөр үеийнхний 
хоньчид хэмээн онцлон дуудаж болно.6 Төлөөлөгч 
Петр Есүс Христийг “Хоньчин буюу сэтгэлийнхээ 
Харгалзагч”7 хэмээн дурдсан нь сонирхолтой.

Бишоп тойргоо тэргүүлэхдээ таван үндсэн үүрэг 
хариуцлага хүлээдэг. Үүнд:

1. Тэр бол тойргийн тэргүүлэх дээд прист.8

2. Тэр бол Аароны санваарын ерөнхийлөгч.9

3. Тэрээр олон нийтийн шүүгч.10

4. Тэр тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлах 
зэрэг аврал, өргөмжлөлийн ажлыг 
зохицуулдаг.11

5. Мөн тэрээр бүртгэл, санхүү, цуглааны 
байрын ашиглалт зэрэгт хяналт тавьдаг.12

Тэргүүлэх дээд пристийн гүйцэтгэх үүргийнхээ 
хүрээнд, бишоп бол тойргийнхоо “сүнслэг 
удирдагч”13 бөгөөд “Есүс Христийн итгэлтэй 
шавь”14 юм.

Үүнээс гадна “бишоп тойрогтоо аврал, 
өргөмжлөлийн ажлыг зохицуулдаг.”15 Бишоп 
сайн мэдээг хуваалцах, шинэ болон буцаж 
ирсэн гишүүдийг хүчирхэгжүүлэх, түүнчлэн 
тохинуулал, ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн 
ажлын өдөр тутмын үүрэг хариуцлагыг ахлагчдын 
чуулгын болон Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлд даалгах хэрэгтэй.16 Тэр 
уг ажлыг тойргийн зөвлөлөөр болон тойргийн 
өсвөр үеийнхний зөвлөлийн хурлаар зохицуулна.

Тэрээр ганц бие залуучууд гэх мэт өсөж 

буй үеийнхнийг Есүс Христ рүү удирдан 
чиглүүлэх хоньчноор үйлчлэх амин чухал 
үүрэгтэй.17 Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон 
бишопын болон түүний зөвлөхүүдийн гүйцэтгэх 
үндсэн үүргийг онцолсон. Тэрээр тэдний 
“нэн тэргүүний чухал үүрэг бол тойргийнхоо 
залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг халамжлах 
явдал юм”18 хэмээн заажээ. Бишопын зөвлөл 
эцэг эхчүүдэд тойргийнхоо хүүхэд, өсвөр 
үеийнхнийг харж хандан, хүмүүжүүлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлдэг. Бишоп тойргийн Залуу 
эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчтэй зөвлөлдөж, 
өсвөр үеийнхнийг Өсвөр үеийнхний бат бөх 
байдлын төлөө товхимол дахь жишгүүдээр 
амьдрах, ёслолуудыг хүлээн авахад бэлдэх, ариун 
нандин гэрээнүүдийг байгуулж, сахихад нь 
туслахаар хичээдэг.

Та “Бишоп яагаад өсвөр үеийнхэнд маш их цаг 
зарцуулах заавартай байдаг юм бэ?” гэж асууж 
болох юм. Их Эзэн эн тэргүүний чухал зүйлсийг 
гүйцэлдүүлэхийн тулд Сүмээ байгуулсан. Үүний 
дагуу Түүний Сүмийн зохион байгуулалт нь 
бишоп давхар үүрэг хариуцлагатай байх бүтэцтэй. 
Тэрээр нийт тойргийнхоо төлөө сургаал номлолын 
үүрэг хариуцлага хүлээдэг ч пристүүдийн 
чуулгын өмнө сургаал номлолын онцгой үүрэг 
хүлээдэг.19

Пристийн санваартай залуу эрэгтэйчүүд болон 
мөн насны залуу эмэгтэйчүүд амьдрал, өсөлт 
хөгжлийнхөө нэн чухал үе шатанд явж байгаа 
билээ. Тэд амьдралынх нь туршид чухал нөлөө 
үзүүлэх шийдвэрүүдийг богино хугацаанд 
гаргадаг. Тэд ариун сүмд ороход бэлдэх, номлолд 
үйлчлэх,20 ариун сүмд гэрлэхийг зорих эсэхээ 
шийдэж, энэ насны зорилгодоо бэлтгэдэг. Нэгэнт 
гаргасан эдгээр шийдвэр нь тэдний цаашдын 
амьдралд гүн гүнзгий сүнслэг мөн бодит үр 
нөлөөг үзүүлэх болно. Бишопууд аа, залуу прист, 
залуу эмэгтэй эсвэл залуучуудад зориулсан 
харьцангуй богино хугацаа тань Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжин боломжтой болдог хүчийг 
ойлгоход нь тэдэнд тусалж чадна гэдгийг 
ойлгоорой. Энэ нь тэдний бүхий л амьдралыг 
гүн гүнзгий нөлөөлөх алсын хараат удирдамжаар 
хангаж болно.
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Бишоп Моа Махэ зөвлөхүүдийн хамт

Өсвөр үеийнхнийг энэ төрлийн удирдамжаар 
хангахад тусалсан бишопуудаас миний харж 
байсан хамгийн мундаг жишээг бишоп Моа 
Махэ үзүүлсэн юм. Тэр Сан Францискогийн 
Тонга тойргийн анхны бишопоор дуудагдсан 
байсан.21 Мөн тэрээр Тонга улсын Ваваугаас 
цагаачлан ирсэн байжээ. Түүний тойрог 
Калифорнийн Сан Францискод, онгоцны буудалд 
буюу ажилд нь ойр байрладаг байв.22

Тойрогт нь Нэгдсэн Улс руу цагаачилж ирээд 
удаагүй байгаа айлуудын өсвөр насны олон 
хүүхэд байдаг байлаа. Бишоп Махэ тэдэнд хэрхэн 
Есүс Христийн зөв шударга шавь байх талаар 
зөвхөн үг, үлгэр жишээгээрээ заагаад зогсохгүй, 
ямар хүн болох талаар удирдамж өгч, ариун сүм, 
номлол, боловсрол, ажилд бэлдэхэд нь тусалжээ. 
Тэр найман жил орчим үйлчилсэн бөгөөд өсвөр 
үеийнхний төлөөх түүний мөрөөдөл, хүсэл 
биелсэн юм.

Аароны санваарын чуулгын залуу эрэгтэйчүүдийн 
бараг 90 хувь нь номлолд үйлчилсэн аж. 15 залуу 
эрэгтэй, эмэгтэй гэр бүлээсээ анх удаа коллежид 

суралцсан байна.23 Тэрээр орон нутгийнхаа 
ахлах сургуулийн захиралтай (манай шашны 
биш) уулзаж, найзын холбоо тогтоон, залуу хүн 
бүрд үр ашигтай зорилгодоо хүрч, асуудлуудаа 
даван гарахад нь хэрхэн туслах тал дээр хамтран 
ажиллажээ. Тэр захирал надад бишоп Махэ ямар 
ч шашны, хүнд байдалд буй цагаач хүүхдүүдтэй 
ажиллахад тусалдаг байсан тухай ярьж билээ. 
Залуу хүмүүс бишопоо өөрсдөд нь хайртай 
гэдгийг мэддэг байсан.

Харамсалтай нь бишоп Махэ бишопоор үйлчилж 
байхдаа нас барсан юм. Би түүний сэтгэл 
хөдөлгөсөн, сүнслэг нөлөө бүхий оршуулах 
ёслолыг хэзээ ч мартахгүй. Маш олон хүн 
цугласан байсан. Түүнийг бишопоор үйлчилж 
байх үед өсвөр насны хүүхдүүд байсан, номлолд 
үйлчилсэн эсвэл коллежид суралцаж байсан 35 
гаруй итгэлтэй залуу гишүүн найрал дуу дуулсан. 
Нэг үг хэлэгч тойргийнхоо өсвөр үеийнхэн болон 
залуучуудын өмнөөс чин сэтгэлийн талархал 
илэрхийлсэн. Тэрээр бишоп Махэд амьдралд 
болон зөв шударга үйлчлэлд бэлтгэх удирдамж 
өгсөнд нь талархан, хүндлэл үзүүлсэн юм. 
Гэвч хамгийн чухал нь, бишоп Махэ тэдэнд 
амьдралынх нь үндэс суурь болох Их Эзэн Есүс 
Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд нь тусалжээ.

Бишопууд аа, одоо та нар хаана ч үйлчилж байсан 
ярилцлагадаа болон бусад харилцаандаа тийнхүү 
алсын хараатай удирдамж өгч, Есүс Христэд итгэх 
итгэлийг хөгжүүлж чадна. Та бүхэн зан байдлаа 
өөрчлөх хүчирхэг урилга өгч, амьдралд бэлтгэж, 
гэрээний зам дээрээ үлдэхэд нь сүнслэгээр 

Тонга хэлээр ярьдаг тойрог
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нөлөөлж чадна.

Үүнээс гадна, тийм ч чухал биш зүйлээс болж 
эцэг эхтэйгээ зөрчилддөг өсвөр үеийн зарим 
хүүхдэд тусалж болно.24 Заримдаа залуу 
хүмүүсийг эцэг эхтэйгээ туйлын их зөрчилдөж 
байх үед тэдний чуулгыг тэргүүлдэг, сүмийн 
ярилцлага хийдэг хүн нь эцэг эхийнх нь ариун 
сүмийн эрхийн бичгийг өгдөг хүн нь байдаг. 
Энэ нь бишопыг маргалдсаны улмаас талуудад 
хуваагдсан өсвөр үеийнхэн болон эцэг эхчүүдийн 
аль алинд зөвлөгөө өгөх онцгой байр сууринд 
аваачдаг. Бишопууд юмыг мөнхийн талаас харахад 
нь мөн илүү чухал асуудлыг юм уу тийм ч чухал 
биш асуудлыг шийдвэрлэхэд аль алинд нь тусалж 
чадна. Бид тохинуулах гэр бүлүүдийг оноож 
авалгүйгээр цаг зав, эрч хүчээ иймэрхүү нөхцөл 
байдалд байгаа өсвөр үеийнхэнд болон тэдний гэр 
бүлүүдэд төвлөрүүлэх хэрэгтэй гэж бишопуудад 
зөвлөдөг.25

Эцэг эх, хүүгийн хоорондын хурц маргааныг 
шийдвэрлэж, орон гэрт нь эв эеийг, сайн мэдээнд 
өсөн нэмэгдсэн амлалтыг авчирч чадсан нэгэн 
бишопыг би танина. Уг бишоп эцэг эхэд нь Есүс 
Христийн шавь байхыг хичээх нь гэрийн ажлыг 
хэрхэн, хэзээ хийхээс илүү чухал гэдгийг ойлгоход 
тусалжээ.

Сургуулийн арга хэмжээ, үйл ажиллагаа зэрэг 
хаа байгаа газар нь өсвөр үеийнхэнтэй илүү их 
цагийг өнгөрүүлэхийн тулд бишопын зөвлөлд 
насанд хүрэгчидтэй зохих уулзалт, зөвлөгөө өгөх 
цаг гаргах талаар зөвлөсөн байна. Бишопууд 
ноцтой, яаралтай асуудлаар зөвлөгөө өгч чадах ч 
зохистой байдлыг тодорхойлохгүй болон яаралтай 
бус, байнгын асуудлаар зөвлөх үүргийг ахлагчдын 
чуулгын юм уу Халамжийн нийгэмлэгийн 
гишүүдэд, ихэвчлэн ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийнхөнд юм уу тохинуулагч ах, эгч 
нарт даалган өгөхийг бид зөвлөдөг. Зөвлөгөө 
өгөхөд тохирох гишүүдийг сонгоход нь 
удирдагчдыг26 Сүнс удирдан чиглүүлэх болно. 
Энэхүү төлөөлөн зөвлөх үүрэг даалгаврыг авах 
хүмүүс илчлэлт хүлээн авах эрхтэй. Мэдээж тэд 
нууцлалыг үргэлж чанд хадгалах ёстой.

Хэрсүү удирдагчид үргэлж өсөж буй үеийнхний 
төлөө золиос гаргадаг. Бишопын зөвлөлийн 
гишүүд Сүмд үйлчлэх цагийнхаа ихэнхийг үүнд 
зарцуулдаг.

Одоо би эхлээд өсвөр үеийнхэнд, дараа нь 
бишопуудад шууд хандан хэдэн зүйл хэлэхийг 
хүсэж байна.

Эрхэм залуу хүмүүс та нараас олон нь 
хэн гэдгээ болон хэн болж чадах талаараа 
тодорхой ойлголтгүй байгаа байх. Гэсэн ч 
та нар амьдралдаа гаргах хамгийн чухал 
шийдвэрүүдийнхээ босгон дээр ирсэн байна. Эцэг 
эх, бишопынхоо аль алинтай өмнөө байгаа чухал 
сонголтуудын талаар зөвлөлдөөрэй. Бишопыг 
өөрийнхөө найз, зөвлөгч болохыг зөвшөөр.

Та нарын тал бүрээс сорилт бэрхшээл, 
уруу таталт ирж байгаа гэдгийг бид мэднэ. 
Ерөнхийлөгч Нэлсоны зааснаар бид бүгдээрээ 
өдөр бүр наманчлах хэрэгтэй. Ямар ч асуудлаар 
бишоптойгоо ярилцаж болно. Энэхүү сүүлчийн 
эрин үед Их Эзэний чамд зориулсан “агуу ажилд” 
бэлтгэж, амьдралаа Түүнтэй нийцүүлэхэд олон 
нийтийн шүүгч танд тус болно.27 Ерөнхийлөгч 
Нэлсоны та бүхнээс хүссэнээр Их Эзэний өсвөр 
үеийнхний армийн нэг хэсэг болоход өөрсдийгөө 
бэлд!28

Одоо эрхэм хүндэт бишопууд та бүхэндээ хандан 
Сүмийн удирдлага мөн гишүүдийн өмнөөс үг 
хэлье. Бид та бүхэнд гүнээ талархаж байна. 
Хүндэт бишопууд аа, сүүлийн жилүүдэд та бүхэнд 
очсон хүсэлтийн дагуу зохицуулалт хийж байгаад 
тань бид хэчнээн их талархаж байгааг мөн 
хайрлаж явдгийг маань мэдээсэй гэж хүсэж байна. 
Хаант улсад оруулж буй та бүхний хувь нэмрийг 
дүрслэн хэлэхийн аргагүй билээ. Сүмд дэлхий 
даяар 30900 бишоп, салбарын ерөнхийлөгч 
байна.29 Бид та нарын хүн нэг бүрийг хүндэлдэг.

Тэдний дүрсэлдэг зарим үг, ариун дуудлага бараг 
бүхэлдээ сүнслэг, гайхамшигтай утга агуулгаар 
дүүрсэн байдаг. Бишопын дуудлага тиймэрхүү 
үгсээс ч дээгүүр байх нь гарцаагүй. Энэхүү 
албанд Их Эзэнд үйлчлэх нь олон талаараа 
гайхалтай. Бишопоор дуудагдаж, дэмжигдэн 
батлуулж, онцгойлон адислагдах нь хэзээ ч 
мартамгүй туршлага билээ. Миний хувьд энэ 
нь надад маш гүн гүнзгий, өргөн цар хүрээтэй 
мэдрэмж төрүүлсэн учраас цөөн хэдэн эрхэм 
нандин үйл явдлын нэг юм. Энэ нь хэдхэн үгээр 
дүрслэн хэлэхийн аргагүй гэрлэлт, аав болох зэрэг 
эрхэм нандин үйл явдлуудтай агаар нэгэн буюу.30

Бишопууд аа, бид та нарыг дэмждэг! Бишопууд 



612021 оны 4-ð ñàð

аа, бид та нарт хайртай! Та нар бол үнэхээр Их 
Эзэний сүргийн хоньчид билээ. Аврагч та нарыг 
энэ ариун дуудлагад ганцааранг тань орхихгүй. 
Би үүнийг энэхүү Христийн амилсны баярын үеэр 
Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна, амен. 
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Өсвөр үеийнхэн та нар өөрсдийн мөн чанар, 
өөрийнхөө доторх асар их хүчээр үүнийг хийж 
чадна гэдэгт би бүрэн итгэдэг.

Бараг гурван жилийн 
өмнө ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон 
Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн бүх 
өсвөр үеийнхнийг 
хөшигний хоёр 
талд “Израилыг 
цуглуулах Их Эзэний 
өсвөр үеийнхний 
батальонд” элсэхэд 

урьсан. “Тэрхүү цугларалт бол өнөөдөр дэлхий 
дээр болж байгаа хамгийн чухал зүйл юм” гэж 
тэр хэлсэн.1 Өсвөр үеийнхэн та нар (1) өөрсдийн 
мөн чанар, (2) өөрийнхөө доторх асар их хүчээр 
үүнийг хийж чадна, маш сайн хийж чадна гэдэгт 
би бүрэн итгэдэг.

Корбитт ах, эгч хоёр

Дөчин нэгэн жилийн өмнө манай Сүмийн хоёр 
номлогч АНУ дахь Нью Жэрсигийн нэгэн 
байшин руу хөтлөгдсөн юм. Цаг хугацааны явцад 
гайхамшигтайгаар эцэг эх хоёр нь 10 хүүхдийнхээ 

хамт баптисм хүртжээ. Бошиглогчийн үгээр бол 
тэд амьдралдаа “Бурханыг ялуулсан”2 юм. Би 
“бидний амьдрал” гэж хэлэх нь зүйтэй. Би гурав 
дахь хүүхэд нь байсан. Би Есүс Христийг дагах 
үүрдийн гэрээ байгуулахаар шийдэх үедээ 17 
настай байсан. Гэхдээ өөр юу шийдсэнийг маань 
таах уу? Бүрэн цагийн номлолд үйлчлэхгүй. Учир 
нь тэр бол хэрээс минь хэтэрсэн зүйл байсан. 
Ийм зүйлийг надаас хүсэж болохгүй биз дээ? 
Би цоо шинэ, Сүмийн гишүүн байсан. Надад 
мөнгө байгаагүй. Түүнээс гадна, би Баруун 
Филадельфигийн ойролцоох хамгийн хэцүү 
ахлах сургуулийг дөнгөж төгссөн, аймшигтай 
бэрхшээлүүдийг давж гарсан хэдий ч бүтэн хоёр 
жилийн турш гэрээ орхиод явна гэхээс нууцхандаа 
маш их айж байсан.

Корбиттын гэр бүл

ÒÀÍÛ ÆÈÍÕÝÍÝ ÌªÍ ×ÀÍÀÐ

Гэхдээ би болон бүх хүн төрөлхтөн төрөхөөсөө 
өмнө Тэнгэрлэг Эцэгийн сүнсэн охид хөвгүүдийн 
хувьд Түүнтэй хамт амьдарч байсан гэдгийг 
би дөнгөж олж мэдсэн байлаа. Эцэг маань 
бүх хүүхдээ Өөртэйгөө хамт мөнх амьдрал 
эдлүүлэхийг хүсдэг гэх миний мэдлэгийг бусад 
хүн мэдэж авах хэрэгтэй байсан. Тиймээс дэлхий 
дээр хүн амьдарч эхлэхээс өмнө Бурхан бидний 
Аврагч Есүс Христтэй хамт Өөрийн төгс аврал, 

Та Израилыг цуглуулж чадна!
ÀÕÌÀÄ Ñ.КÎÐÁÈÒÒ

ЗÀËÓÓ ÝÐÝÃÒÝÉ×¯¯ÄÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐ ЗªВËªÕ
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аз жаргалын төлөвлөгөөг бүгдэд танилцуулсан 
юм. Харамсалтай нь, Сатан Бурханы төлөвлөгөөг 
эсэргүүцжээ.3 Илчлэл номд өгүүлснээр, “тэнгэрт 
дайн болов”!4 Сатан Тэнгэрлэг Эцэгийн сүнсэн 
хүүхдүүдийн гуравны нэгийг Бурханы оронд 
өөрийг нь ялуулахаар мэхэлсэн.5 Харин та 
тэгээгүй! Таныг “[өөрийн] гэрчлэлийн үгээр” 
Сатаныг ялсан гэдгийг төлөөлөгч Иохан харсан.6

Би өөрийн жинхэнэ мөн чанарыг мэдээд, 
патриархын адислалынхаа тусламжтайгаар 
ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын Израилыг 
цуглуулах урилгыг хүлээн авах зориг, итгэлтэй 
болсон.7 Эрхэм найзууд минь, та нарт ч гэсэн 
үүнтэй адил байх болно. Өмнө нь Сатаныг 
гэрчлэлийнхээ үгээр ялсан гэдгээ мэдэх нь одоо 
болон үргэлжид “хайрлаж, хуваалцаж, урьж 
сурахад”8 тань туслах болно. Энэ нь Бурханы 
хүүхдүүдийн бодгалийн төлөөх өнөөх дайн 
ширүүссээр байх үед бусдыг ирээд харахад, ирээд 
туслахад мөн ирээд нэг хэсэг нь болоход урихыг 
хэлж байгаа юм.

Ахлагч Корбитт

ÒÀÍÄ ÁÀÉÄÀÃ Õ¯×ÒÝÉ ÈÒÃÝË

Таны дотор байдаг агуу хүчийн талаар юу хэлэх 
вэ? Бодоод үз дээ. Та нар бие махбодын болон 
сүнсний үхэлтэй тулгарахаар унасан дэлхийд 
ирэхийн тулд бүгд баярлан уухайлсан.9 Бид 
хэзээ ч алиныг нь ч өөрсдөө давж гарч чадахгүй 
байх байсан. Бид зөвхөн өөрсдийн төдийгүй бас 
бусдын нүглээс болж зовох болно. Бидний өмнөх 
дурсамжийг мартуулах хөшгөөр хааж, дэлхийн 
хамгийн аймшигт дайсан бидэн рүү үргэлжлүүлэн 
онилж, уруу таталт, төсөөлж болох бүх төрлийн 
зөрчил, урам хугарлыг10 хүн төрөлхтөн мэдрэх 

болно. Бурханы ариун оршихуйд амилуулагдан, 
цэвэр байдалтай эргэж очих бүх найдвар 
нь амлалтаа биелүүлж буй Түүн дээр бүрэн 
тулгуурладаг.11

Таныг урагшлахад хүч дэмжлэг өгсөн зүйл юу 
вэ? Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг “Та нар мөнх 
бус байдалд тохиолдох саад бэрхшээлийн талаар 
тун бага зүйл ойлгодог байсан ч аз жаргалын 
төлөвлөгөөг болон үүнд Есүс Христийн эзлэх 
байр суурийг дэмжихийн тулд Есүс Христэд итгэх 
итгэл шаардагдсан”12 гэж заажээ. Есүс Христ мөнх 
бус амьдралд ирээд, биднийг цуглуулж13, аврахын 
тулд Өөрийн амийг өгнө хэмээн амлахад та Түүнд 
зүгээр нэг итгээгүй. “Нэр төртэй суутнууд”14 та 
нар “үлэмж агуу итгэлтэй” байсан тул Түүний 
амлалтыг баттай болохыг харсан.15 Тэрээр худлаа 
хэлж чаддаггүй тул та Түүнийг төрөхөөс бүр 
өмнө, аль хэдийн таны төлөө цусаа урсгасан 
байгаагаар харсан.16

Иоханы бэлгэдлийн үгээр та “[Сатаныг] Хурганы 
цусаар ялжээ.”17 Ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс 
тэр дэлхийд “[та] эхлэлээс төгсгөлийг нь хүртэл 
харсан”18 гэж заасан юм.

Нэг өдөр таныг сургуульдаа явахаас өмнө аав, 
ээж хоёрын тань нэг нь таныг гэртээ эргэж 
ирээд дуртай хоолоо идэж болно гэсэн үнэн 
амлалт өгсөн гэж бодъё! Та баярлаж байгаа! 
Сургууль дээр байхдаа та тэр хоолоо идэж байна 
гэж төсөөлөөд, аль хэдийн амтыг нь мэдэрнэ. 
Мэдээж та энэ гоё мэдээгээ бусадтай хуваалцана. 
Гэртээ харихыг тэсэн ядан хүлээх нь таныг их аз 
жаргалтай болгож, хичээлийн шалгалт, сорилтууд 
амархан юм шиг санагдана. Тэр амлалт баттай 
байсан тул юу ч таны баяр баяслыг үгүй болгож 
эсвэл танд эргэлзээ төрүүлж чадахгүй! Үүнтэй 
адил, “нэр төртэй суутнууд” та нар төрөхөөсөө 
өмнө Христийн амлалтыг ийм итгэлтэйгээр харж 
сурч, Түүний авралыг амталсан билээ.19 Агуу 
итгэл тань хөгжих тусам илүү хүчирхэгжиж, илүү 
томрох булчинтай адил мөртлөө аль хэдийн таны 
дотор оршин байдаг.

Та Христэд итгэх агуу итгэлээ хэрхэн сэрээж 
мөн түүнийгээ Израилыг одоо цуглуулж, 
Сатаныг дахин ялахад хэрхэн ашиглаж болох вэ? 
Цуглуулж, өнөөдрийг аврах Их Эзэний амлалтыг 
тэсэн ядан хүлээж, адилхан бат итгэлтэйгээр 
харуулдахыг дахин суралцсанаар сэрээнэ. Бидэнд 
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хэрхэн гэдгийг заахын тулд Тэрээр голдуу 
Мормоны Номыг болон Өөрийн бошиглогчдыг 
ашиглан бидэнд заадаг. Христээс нэлээд эрт үеийн 
нифайчууд “бошиглогчид, мөн санваартнууд, 
мөн багш нар … Мессиаг харж хүлээхийг 
[хүмүүст] ятган мөн тэрээр аль хэдийн байсан 
хэдий ч, түүнийг ирнэ гэдэгт итгэхийг ятгаж 
байв.”20 Бошиглогч Абинадай “Мөн эдүгээ хэрэв 
Христ дэлхийд ирээгүй аваас, ирэх зүйлүүдийг 
аль хэдийн ирсэн мэт яривал, гэтэлгэл байж 
чадахгүй сэн билээ”21 гэж заасан. Алмагийн 
адилаар, Абинадай “итгэлийн нүдээр урьдаас 
хар[ж]”22 мөн Бурханы баттай авралын амлалт 
аль хэдийн гүйцэлдсэнийг харсан. Тэд [Сатаныг] 
яг л тан шиг, “Хурганы цусаар болон” Христийг 
төрөхөөс бүр өмнөх “өөрсдийн гэрчлэлийн 
үгсээр ялжээ.” Мөн Их Эзэн тэдэнд Израилыг 
урьж, цуглуулах хүчийг өгсөн. Итгэлтэйгээр 
хүлээн авч, дэлхий даяар болон өөрийнхөө 
“хүрээнд”23 Израил хэрхэн цугларахыг харж, 
бүгдийг урих үед тань Тэрээр таны төлөө үүнтэй 
адил зүйлийг хийх болно.

Олон зуун номлогч уулзсан эсвэл заасан хүмүүсээ 
баптисмын болон ариун сүмийн хувцас өмссөнөөр 
төсөөлөн бодож, мөнх бус амьдралын өмнөх 
Христэд итгэх хүчирхэг итгэлээрээ байгуулдаг. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон “Төгсгөлийг бодож 
эхлүүл” 24 хэмээх үгэндээ, үүнийг гүйцэлдүүлсэн 
хувийн туршлагаасаа хуваалцаад, үүнтэй адил 
үйлдэхийг номлогчдодоо зааж сургах талаар 
номлолын удирдагчдад зааварласан. Мөнх бус 
амьдралын өмнөх амьдралдаа Есүс Христэд итгэх 
агуу итгэлтэй байснаа мэдэх нь бидний хайрт 
номлогчдод “Түүнийг сонсоход” болон Их Эзэний 
амласны дагуу Израилыг цуглуулах үлэмж агуу 
итгэлээ идэвхжүүлэхэд зайлшгүй тусалсан юм. 25

Мэдээж, худал зүйлсийг төсөөлөх нь итгэлд 
хор хөнөөлтэй.26 Найзууд аа, таны жинхэнэ 
мөн чанартай зөрчилдөх зүйлсийг, ялангуяа 
порнографыг зориуд төсөөлөн бодох эсвэл 
үзэж харах нь таны Христэд итгэх итгэлийг 
доройтуулж, наманчлахгүй бол бүр устгаж ч 
болзошгүй. Та төсөөллөө Христэд итгэх итгэлээ 
сүйтгэхэд бус, харин нэмэгдүүлэхэд ашиглаарай.

Õ¯¯ÕÝÄ, ªÑВªÐ ¯ÅÈÉÍÕÍÈÉ ÕªÒªËÁªÐ

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний хөтөлбөр нь өсвөр 

үеийнхэн та нарын агуу итгэлд хүч өгөхөд туслах 
бошиглолын хэрэгсэл юм. Ерөнхийлөгч Өүкс “Энэ 
хөтөлбөр таныг сүнслэг болон нийгэм, бие бялдар, 
оюун санааны гэсэн дөрвөн тал дээр Аврагчтай 
илүү адил болоход туслах зорилготой”27 гэж 
заадаг. Өсвөр үеийнхэн та нарыг сайн мэдээний 
дагуу амьдарч, бусдад халамж анхаарал тавьж, 
бүх хүнийг сайн мэдээг хүлээн авахад урьж, 
гэр бүлүүдийг үүрд мөнхөд нэгтгэн, хөгжилтэй 
үйл ажиллагаа зохион байгуулах үед мөнх бус 
байдлын өмнөх амьдралд байсан Христэд итгэх 
агуу итгэл тань сэргэж, энэ амьдралд Түүний 
ажлыг хийхэд таныг хүчирхэгжүүлэх болно.28

Мөн хувийн зорилго, “ялангуяа богино хугацааны 
зорилгууд”29 таны хүчирхэг итгэлийг дахин 
оргилоход тусалдаг. Та сайн зорилго тавих үедээ 
өмнөхтэйгөө адил урьдаас харж, Тэнгэрлэг Эцэг 
таныг эсвэл бусдыг хэн болгохыг хүсэж байгааг 
харах болно.30 Тийн та зорилгодоо хүрэхээр 
төлөвлөгөө гаргаж, шаргуу ажиллах болно. 
Ахлагч Квинтин Л.Күк “Бүгдийг итгэлийн 
нүдээр төлөвлөх, зорилго тавих, … мөн [бусдыг 
урих]-ын ач холбогдлыг хэзээ ч дутуу үнэлж 
болохгүй”31 гэж заасан.

Сонголт бол таных! “[Сонгох] хүч тэдэнд 
буй”32 хэмээн таны тухай Их Эзэн хэлсэн. 
Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн “Та нарын итгэл 
тохиолдлоор бус сонголтоор өсөх болно”33 гэж 
тайлбарлажээ. Тэрээр “[Танд байж болох ямар ч] 
чин сэтгэлийн асуултууд тэвчээр, итгэлийн нүдээр 
шийдвэрлэгдэх болно”34 гэж нэмж хэлэв.

(1) Таны үнэн мөн чанар болон (2) таны доторх 
Христэд итгэх итгэлийн асар их хүч “бүх хүнийг 
Христэд ирж, Түүний Цагаатгалын адислалуудыг 
хүлээн авахад урьснаар дэлхийг Аврагчийн эргэн 
ирэлтэд бэлтгэхэд тусална”35 гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бид Мормоны Номын баттай амлалтын 
баяр баяслыг хуваалцах болтугай.

“Бошиглогчдыг анхааран сонсох, … бүх хавчлагыг 
үл хайхран, гуйвшгүйгээр Христийг харуулдан 
хүлээх зөв шударгыг үйлдэгчид … мөхөх нь үгүй.

Харин [Христ] … Тэднийг анагаах болно, мөн тэд 
түүнтэй … амар амгалан байх болно.”36

Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бурхан биднийг түүхийн энэхүү маш чухал цаг 
мөчид, яг одоо, яг энд илгээсэн.

1978 онд, би 65000 
гаруй хөгжөөн 
дэмжигч дүүрэн 
цугласан цэнгэлдэх 
хүрээлэнгийн хөл 
бөмбөгийн талбайд 
зогсож байв. Толгойг 
минь авахыг хүсэж 
буй мэт харцтай, 
биеэр том хэд хэдэн 
тоглогч урд минь 
зогсож байлаа. Энэ 
бол Америкийн 

Үндэсний хөл бөмбөгийн шигшээ багт тэмцээний 
эхэнд гол шидэгчээр тоглож эхэлсэн миний анхны 
тоглолт байсан бөгөөд бид өнгөрсөн жилийн 
шилдэг цомын эзэдтэй тоглох гэж байв. Үнэнийг 
хэлэхэд, би тэмцээний талбай дээр гарахуйц сайн 
эсэхдээ эргэлзэж байлаа. Эхний дамжуулалтаа 
хийхээр хойш ухран, бөмбөгийг шидэхдээ би урьд 
өмнө хэзээ ч цохиулж байгаагүй хүчээр цохиулав. 
Аварга том биетэй тамирчид дээр минь овоорох 
тэрхүү мөчид би тэнд юу хийж байгаа талаараа 
гайхширан бодсон. Би шийдвэр гаргах хэрэгтэй 
байлаа. Би эргэлзээндээ автах уу эсвэл босоод 
үргэлжлүүлэх урам зориг, эрч хүчийг олох уу?

Эхний дамжуулалт

Ирэх дарамт

Энэ тохиолдол намайг ирээдүйд тохиох 
боломжуудад хэрхэн бэлтгэж буйг би тэр үед 
ойлгоогүй. Би хүнд хэцүү нөхцөл байдалд хүчтэй, 
зоригтой байж чадна гэдгээ ухаарах хэрэгтэй 
байв.

Хөл бөмбөгийн тэмцээн таны хувьд тулгарах 
бэрхшээлүүдтэй адил чухал ач холбогдолтой биш 
байх л даа. Ихэнх тохиолдолд цэнгэлдэх хүрээлэн 
дүүрэн үзэгчтэй байдаггүй. Гэхдээ таны баатарлаг 
шийдвэрүүд мөнхийн чухал ач холбогдолтой байх 
болно.

Бидэнд бэрхшээл сорилт бүрийг даван гарах хүч 
чадал байнга байхгүй мэт санагдаж болох юм. 
Гэхдээ Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг Өөрийн 
хаант улсыг босгох зоригтой барилгачид гэж үздэг. 
Тийм учраас Тэр биднийг дэлхийн түүхэн дэх 
хамгийн шийдвэрлэх энэ цаг мөчид нааш илгээсэн 
юм. Энэ бол бидний цаг үе!

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Сүмийн 
ерөнхийлөгч болсныхоо дараахан “Бидний 
Аврагч бөгөөд Гэтэлгэгч Есүс Христ гайхамшигт 
үйлсийнхээ заримыг одоо төдийгүй Өөрөө дахин 
ирэх хүртлээ үйлдэх болно. Бурхан Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ хоёр энэ Сүмийг сүр жавхлан, 
алдар суугаараа удирддагийг илтгэх ер бусын 
шинж тэмдгүүдийг бид олж харна” гэж хэлснийг 
сонсоод үзье (“Сүмд болон бидний амьдралд 
зориулсан илчлэлт,” 2018 оны 4-р сарын Ерөнхий 
чуулган, 115).

Гайхамшигт үйлс гэв үү? Ер бусын шинж 
тэмдгүүд гэсэн үү? Тэдгээр нь ямар байх юм бол? 
Бид ямар үүрэгтэй байж, юу хийхээ хэрхэн мэдэх 
вэ? Би бүх хариултыг мэдэхгүй ч, бид бэлэн байх 
нь Их Эзэнд хэрэгтэй гэдгийг мэднэ. Санваарын 
хүчийг зөв зохистой ашиглах нь урьд өмнөхөөс 
илүү чухал болоод байна.

Бид Бурханы бошиглогчид итгэдэг үү? Бид 
өөрсдийнхөө хувь заяаг олж мөн бүрэн 

Энэ бол бидний цаг үе!
ÀÕËÀÃ× Ñ.ÃÈФФÎÐÄ ÍÈÉËÑÝÍ
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гүйцэлдүүлж чадах уу? Тийм ээ, бид чадна, чадах 
ч ёстой, учир нь энэ бол бидний цаг үе юм!

Биднээс өмнө амьдарч байсан Бурханы хүчирхэг 
үйлчлэгчид болох Мосе, Мариа, Моронай, 
Алма, Эстер, Иосеф нарын болон бусад олон 
хүний түүхийг сонсох үедээ бид тэднийг маш 
онцгой хүмүүс байсан гэж боддог. Гэхдээ тэд 
биднээс тийм ч ялгаатай байгаагүй. Тэд сорилт 
бэрхшээлүүдтэй тулгардаг энгийн хүмүүс байсан. 
Тэд Их Эзэнд итгэдэг байсан. Тэд шийдвэрлэх 
мөчид зөв сонголт хийсэн бөгөөд Есүс 
Христэд итгэх итгэлтэйгээр өөрсдийн цаг үед 
шаардлагатай ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Бошиглогч Иошуа

Хуучин гэрээний баатар Иошуаг бодоод үз. 
Тэрээр түүхэн дэх хамгийн агуу удирдагчдын 
нэг Мосегийн үнэнч дагалдагч байв. Мосег 
явсны дараа Иошуагийн цаг үе ирж, Израилын 
хүүхдүүдийг амлагдсан нутаг руу удирдах үүрэг 
түүнд оногдсон. Тэр үүнийг хэрхэн гүйцэтгэх 
ёстой байсан бэ? Иошуа Египетэд боолчлолд 
төрж, өссөн. Түүнд туслах гарын авлага, 
заавар бичлэг байгаагүй. Түүнд ухаалаг утас ч 
байсангүй. Гэхдээ Их Эзэний өгсөн дараах амлалт 
түүнд байв.

“Би Мосетэй хамт байсныхаа адил чамтай мөн 
хамт байх болно. Би чамайг орхихгүй мөн чамайг 
түлхэж хаяхгүй.

Тууштай бөгөөд зоригтой бай” (Иошуа 1:5–6).

Намайг шинэхэн, туршлагагүй Далын гишүүн 
байх үед Тэргүүн Зөвлөлийн албанаас яаралтай 
дуудлага ирж, бошиглогчийг төлөөлөн, эмнэлэгт 
хэвтэж байгаа залуу эрэгтэй дээр тэр даруй очиж 
уулзах боломжтой эсэхийг асууж билээ. Уг залуу 

эрэгтэйн нэрийг Зак гэдэг байв. Зак номлолд 
бэлтгэж байсан боловч осолд орж, толгойдоо хүнд 
гэмтэл авсан байлаа.

Намайг эмнэлэг рүү машинаараа явж байхад 
толгойд олон бодол орж ирж байв. Бошиглогчийг 
төлөөлөх ажил гэсэн үү? Тоглоогүй байгаа? Би 
юутай учрахаар явж байна вэ? Энэ залуу эрэгтэйд 
би хэрхэн туслах вэ? Надад хангалттай итгэл бий 
юү? Чин сэтгэлээсээ залбирч, ариун санваарын 
эрх мэдлийг атгадаг гэдгээ мэддэг маань надад 
зангуу болсон юм.

Намайг очиход, Зак эмнэлгийн орон дээр хэвтэж 
байлаа. Асрагч түүнийг хагалгааны өрөө рүү 
яаралтай авч явахаар бэлэн зогсож байсан ба 
эмч нар түүний тархины даралтыг бууруулах 
хагалгааг хийх гэж байв. Би нулимс асгаруулан 
зогсох ээж, айдаст автсан найз хоёр луу нь хараад, 
Закт санваарын адислал хэрэгтэй байгааг маш 
тодорхой мэдэв. Түүний найз саяхан Мелкезидек 
санваарт томилогдсон байсан учраас би түүнээс 
надад туслахыг хүсэв. Биднийг Закт даруухнаар 
адислал өгөх үед би санваарын хүчийг мэдэрсэн. 
Тэгээд түүнийг мэс заслын өрөө рүү яаравчлан 
авч явсан ба Аврагч Өөрийн мэргэн ухаанаар 
зохицуулах болно гэсэн амар тайван мэдрэмжийг 
тэр баттай мэдэрсэн юм.

Эмнэлгийн ажилтнууд мэс заслыг эхлэхээс өмнө 
сүүлчийн удаа рентген зураг авчээ. Гайхалтай нь, 
ямар ч мэс засал хийх шаардлагагүй болсныг тэд 
тогтоосон.

Маш удаан хугацааны эмчилгээний дараа, Зак 
дахин алхаж мөн ярьж эхэлсэн. Тэр номлолд 
үйлчилж, одоо сайхан гэр бүлтэй болсон.

Мэдээж, бүх тохиолдлын үр дүн ийм байдаггүй. 
Би яг л адилхан итгэлээр санваарын өөр 
адислалуудыг өгч байсан ба Их Эзэн энэ амьдралд 
бүрэн эдгэрэлтийг соёрхохгүй явдал гарч байсан. 
Бид Түүний зорилгод итгэж, үр дүнг Түүнд 
даатгадаг. Бид үйлдлийнхээ үр дүнг үргэлж 
сонгож чадахгүй ч үйлдэхэд бэлэн байхыг сонгож 
чадна.

Танаас амь насанд аюул учирсан нөхцөл байдал 
руу Тэргүүн Зөвлөлийг төлөөлөн очихыг хэзээ 
ч хүсэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ бид бүгд Их 
Эзэний төлөөлөгчийн хувьд амьдралыг өөрчлөх 
зүйлсийг хийхээр дуудагдсан. Тэр биднийг 
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орхихгүй. Энэ бол бидний цаг үе!

Аврагчийн ахмад төлөөлөгч Петр Есүсийг 
усан дээгүүр алхаж байхыг харах үедээ тэнгис 
дунд завин дээр байв. Петрийг Аврагч дээр 
очихыг хүсэхэд, Аврагч түүнд “Ир” гэлээ. Петр 
зоригтойгоор мөн гайхамшигтайгаар завинаасаа 
гарч, Аврагчийг зүглэн усан дээгүүр алхаж 
эхэлсэн юм. Гэвч Петрийг ширүүн салхинд 
анхаарлаа төвлөрүүлэхэд итгэл нь сарнижээ. 
“Тэр айж мөн живж эхлэв. Тэгээд —Эзэн, намайг 
авраач гэж орилоход нь Есүс тэр даруй гараа 
сунган, түүнийг зуурав.” (Maтай 14:22–33-ыг үзнэ 
үү.)

Есүс гараа сунгаж буй нь

Бидний амьдралд шуурга дэгдэх үед бид 
анхаарлаа юунд төвлөрүүлдэг вэ? Хүч чадал, урам 
зориг өгөх мөн найдаж болох ганцхан эх сурвалж 
үргэлж байдаг гэдгийг санаарай. Есүс Петр лүү 
гараа сунгасан шиг, бидэн рүү бас гараа сунгадаг. 
Биднийг Түүнд хандах үед Тэр биднийг хайрлан 
аврах болно. Бид бол Түүнийх. Тэрээр “Би чамайг 
аварсан учир бүү айгтун, Би чамайг нэрээр 
чинь дуудсан; чи Минийх” (Исаиа 43:1) хэмээн 
хэлсэн. Хэрэв та Түүнийг амьдралдаа оруулах 
аваас Тэрээр амьдралд тань ялах болно. Сонголт 
бол таных! Рассэлл М.Нэлсон, “Бурхан ялах 
болтугай,” 2020 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 
101.

Иошуа амьдралынхаа төгсгөлд өөрийн хүмүүст 
хандан “хэнд үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөрсдөө 
сонго, … Харин би болон манай гэрийнхэн, бид 
Эзэнд үйлчилнэ” (Иошуа 24:15) хэмээн ухуулсан. 
Их Эзэнд үйлчлэхийг сонгосон учраас Иошуа 
тухайн цаг үеийнхээ агуу удирдагч болсон 

юм. Хайрт найзууд аа, энэ бол бидний цаг үе! 
Сонголтууд маань бидний хувь заяаг тодорхойлох 
болно (Томас С.Монсон, “Decisions Determine 
Destiny” [Бригам Янгийн Их Сургуулийн галын 
дэргэдэх ярилцлага, 2005 оны 11-р сарын 6]-ийг 
speeches.byu.edu-ээс үзнэ үү).

Намайг бишопоор үйлчилж байхад манай тойрог 
“Сайн сонголт мөнхөд аз жаргалыг авчирдаг” 
гэдэг уриатай байсан. Өсвөр үеийнхэн маань 
надтай зөрж өнгөрөхдөө “Бишоп оо, би зөв 
сонголтуудыг хийж байгаа шүү!” гэж хэлдэг байж 
билээ. Энэ чинь л бишопын мөрөөдөл шүү дээ!

“Сайн сонголт” гэдэг нь бидний хувьд юу гэсэн 
үг вэ? Нэгэн хүн Есүсээс “Хуулийн аль тушаал нь 
агуу вэ?” гэж асуусан. Тэрээр ингэж хариулдаг.

“Чи Бурхан Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх 
оюунаараа хайрла.

Энэ бол агуу нь бөгөөд анхны тушаал мөн.

Удаах нь “Чи хөршөө өөрийн адил хайрла 
гэсэнтэй адил юм” (Maтай 22:36–39).

Та нарт ингэж санагддаг эсэхийг мэдэхгүй ч 
миний хувьд энэ хоёр агуу зарлигийг уншихад, 
өөрийгөө хайрла гэсэн гурав дахь далд зарлигийг 
би олж хардаг.

Та өөрийгөө хайрлахыг зарлиг гэж бодож байсан 
уу? Бид өөрийгөө хайрлахгүйгээр Бурханыг болон 
Түүний хүүхдүүдийг үнэхээр хайрлаж чадна гэж 
үү?

Саяхан нэгэн ухаалаг удирдагч олон жилийн турш 
хор хөнөөлтэй сонголт хийсэн ч түүнийгээ даван 
гарахаар хичээж буй залуутай уулзаж, зөвлөгөө 
өгчээ. Тэр залуу ичиж зовон, өөрийгөө хэн нэгний 
хайрыг хүртэхүйц зохистой эсэхэд эргэлзэж байв.

Удирдагч нь түүнд “Их Эзэн таныг мэддэг, 
хайрладаг, одоо хийж байгаа зоригтой алхмын 
чинь [төлөө] танд баярлаж байгаа” мөн “[Та] 
өөрийгөө хайрла гэсэн зарлигийг дагах хэрэгтэй, 
ингэснээр та [Бурханы] болон бусдын хайрыг 
мэдрэх болно” гэж зөвлөжээ.

Уг ах энэхүү зөвлөгөөг сонсоод, амьдралыг шинэ 
нүдээр харж эхэлсэн байна. Хожим нь тэр “Би 
амар амгаланг олж, бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлэх 
гэж бүх амьдралаа зориулсан. Би тэдгээрийг 
маш олон буруу газраас хайж байжээ. Зөвхөн 
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Тэнгэрлэг Эцэг, Аврагч хоёрын хайраас л би 
тайвшралыг олж чадна. Тэд намайг өөрийгөө 
хайрлаасай гэж хүсдэгийг би мэднэ. Энэ бол 
Тэдний хайрыг мэдрэх цорын ганц арга зам юм” 
хэмээн хэлсэн байна.

Тэнгэрлэг Эцэг маань биднээс өөрсдийгөө 
хайрлахыг, бас бардамнахгүй, амин хувиа 
хичээхгүй байхыг хүсдэг. Харин Тэр биднийг 
Өөрийн хайртай хүүхдүүд гэж хардаг шиг 
өөрсдийгөө харахыг биднээс хүсдэг. Энэ үнэн 
бидний зүрх сэтгэлд гүн шингэх үед Бурханыг 
хайрлах хайр маань улам бүр нэмэгдэнэ. Биднийг 
өөрсдийгөө чин хүндэтгэлтэйгээр харах үед зүрх 
сэтгэл маань бусдад ч бас ийм байдлаар нээлттэй 
ханддаг болно. Өөрсдийн бурханлаг үнэ цэнийг 
хэдий чинээ ухамсарлана, Бурхан биднийг яг 
одоо, түүхийн энэ цаг мөчид, өөрсдөд байгаа 
авьяас бэлгээ ашиглан хамгийн боломжит сайн 
зүйлсийг хийлгүүлэхээр илгээсэн гэдэг бурханлаг 
үнэнийг бид төдий чинээ сайн ойлгох болно. 
Энэ бол бидний цаг үе! Одоо бол бидний цаг үе! 
(Рассэлл М.Нэлсон, “Becoming True Millennials” 
[Залуучуудад зориулсан дэлхий даяарх онцгой 
цугларалт, 2016 оны 1-р сарын 10]-ыг broadcasts.
ChurchofJesusChrist.org-оос үзнэ үү).

Бошиглогч Иосеф Смит бүхий л цаг үеийн бүх 
бошиглогчийн талаар “бидний эдүгээ амьдарч 
байгаа үеийг баяр баяртайгаар хүсэн хүлээж; … 

манай өнөө үеийн тухай дуулж, бошиглож байсан 
билээ. … Бид бол хожмын үеийн алдар сууг 
тохиолгон авчрахаар Бурханы [сонгосон] ивээлт 
хүмүүс” гэж заасан (Сүмийн ерөнхийлөгчдийн 
сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 211).

Та бүхэн өдөр тутмынхаа амьдралд сорилт 
бэрхшээлтэй тулгарах үедээ ахлагч Жэффри 
Р.Холландын хэлсэн дараах үгсээс баталгаа олж 
аваарай. “Бидний мөрөн дээр ачаа байгаа ч энэ 
нь алдар суут, амжилттай туршлага болох болно. 
… Энэхүү эцсийн тэмцээний ялалтыг аль хэдийн 
зарласан. Энэ ялалт цэдгүүд болох … судруудад 
аль хэдийн дурдагдсан!” (“Be Not Afraid, Only 
Believe” [Сүмийн боловсролын системийн шашны 
багш нарт хандсан үг, 2015 оны 2-р сарын 6], 
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).

Энэхүү гайхамшигт Христийн амилсны долоо 
хоногт, Аврагч дахин ирэх сүр жавхлант өдөрт 
бэлтгэхдээ өөрсдийн хувийн үүрэг хариуцлагыг 
ойлгож мөн тэдгээрийг эрхэмлэхийн төлөө бид 
бүгд залбираасай гэсэн урилгыг би өгмөөр байна. 
Их Эзэн бидний ойлгож чадахаас илүүгээр 
биднийг хайрладаг бөгөөд Тэр бидний залбиралд 
хариулах болно! Бид хөл бөмбөгийн талбай, 
эмнэлгийн өрөө, эсвэл өөр хаана ч байсан энэхүү 
гайхамшигт үйл явдлын нэг хэсэг нь байж 
чадна. Учир нь энэ бол бидний цаг үе юм! Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Санваарыг бидэнд өгөх болсон зорилго бол 
Их Эзэний өмнөөс, Түүний нэрээр хүмүүсийг 
адислах боломж олгох явдал юм.

Хүндэт ах нар аа, 
Бурханы санваарын 
хамтран үйлчлэгчид 
та бүхэнд энэ үдэш 
хандан ярина гэдэг 
миний хувьд нэр 
төрийн хэрэг билээ. 
Би та нарыг асар 
ихээр хүндэлж, 
талархаж явдгаа 
илэрхийлж байна. 
Та нартай ярьж, 
гайхалтай итгэлийн 

тань талаар сонсохдоо дэлхийд санваарын хүч 
өмнөхөөсөө илүү өсөн нэмэгдэж, чуулгууд нь 
улам хүчирхэгжиж, итгэлтэй санваартнууд хэзээ 
хэзээнээс илүү итгэлтэй болж байгаа гэдэгт би 
итгэдэг.

Та бүхэнд хандан ярих хэдэн хормынхоо туршид 
би санваарын хувийн үйлчлэлээ улам үр дүнтэй 
хийхийг хүсэж байгаа хүмүүст хандан ярих болно. 
Дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэх зарлигийг та нар 
мэднэ.1 Гэвч дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэх гэдэг 
нь өөрийн тань хувьд юу гэсэн үг болохыг та 
бодож байж болох юм.

Дөнгөж сая дуудагдсан диконуудаас эхэлье. 
Учир нь тэд санваарын үйлчлэлээ эрхэмлэн 
биелүүлэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай болох талаар 
тодорхой сайн мэдэхгүй байх магадлалтай. Саяхан 
томилогдсон ахлагчид ч мөн сонсохыг хүсэж байж 
болох юм. Дуудагдаад хэдхэн долоо хоног болж 
байгаа бишопууд бас үүнийг сонирхож байгаа 
болов уу.

Дикон байсан үеэ эргэн харахад надад сургамжтай 
санагддаг. Тэр үед одоо та нарт өгөх гэж байгаа 
зөвлөгөөг хэн нэгэн надад өгсөн ч болоосой 
гэж би боддог. Тэгсэн бол энэ нь тэр үеэс хойш 

өнөөдрийг хүртэл хүлээн авсан санваарын үүрэг 
даалгавраа биелүүлэхэд надад туслах байсан.

Би маш жижигхэн салбарт диконоор томилогдсон 
тул салбарынхаа цорын ганц дикон, харин ах 
Тэд маань цорын ганц багш нь байсан юм. Мөн 
манай гэр бүл салбарынхаа цорын ганц гэр бүл 
байв. Салбарынхан маань бүгдээрээ гэрт маань 
цуглардаг байлаа. Ах, бид хоёрын санваарын 
удирдагч дөнгөж санваараа хүлээн авсан шинэ 
хөрвөгч байв. Гэрийнхээ зочны өрөөнд ариун 
ёслол түгээх нь санваарын маань цорын ганц 
үүрэг гэж би боддог байлаа.

Манай гэр бүл Юта руу нүүхэд би олон диконтой 
том тойрогт ирсэн юм. Анхны санваарын 
цуглаанаар, диконууд нь ариун ёслолыг түгээж 
байхдаа сайтар бэлтгэгдсэн баг шиг няхуур 
нямбай хөдөлж байгааг би анзаарав. Диконууд 
миний хувьд нэгэн арми шиг санагддаг.

Би их айсан байсан учраас дараагийн ням гарагт 
хэнд ч харагдалгүй ганцаараа байхын тулд 
тойргийн байрандаа эрт ирэв. Солт Лэйк Сити 
дэх Иэлкрэст тойрог байсан санагдаж байна. 
Ямар ч байсан хөшөөтэй байсан. Би хөшөөний 
ард ороод, ариун ёслолыг түгээхэд оролцохдоо 
яаж алдаа гаргахгүй байх вэ хэмээн тусламж гуйн 
чин сэтгэлээсээ залбирав. Миний залбирал ч 
хариулагдсан юм.

Гэхдээ санваарын үйлчлэлдээ өсөж хөгжихийг 
хичээхдээ энэ талаар залбирч, бодох өөр илүү 
сайн арга зам байдгийг би одоо мэднэ. Яагаад 
хүмүүст санваар хүртээдгийг ойлгож байж би 
үүнийг олж мэдсэн. Санваарыг хүлээн авах болсон 
бидний зорилго бол Их Эзэний өмнөөс, Түүний 
нэрээр хүмүүсийг адислах боломжтой байх явдал 
юм.2

Энэ нь амьдрал дээр яг ямар утга учиртай болохыг 
би дикон болсноосоо хойш нэг жил өнгөрсний 
дараа ойлгож билээ. Дээд прист байхдаа би асрах 
төвийн ариун ёслолын цуглаанд оролцохоор 

Түүний нэрээр адислах нь
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томилогдов. Надаас ариун ёслол түгээхийг 
хүсэхэд, би ариун ёслолыг түгээх явц, няхуур 
нямбай байх тухай бодохын оронд ариун ёслол 
түгээж байхдаа ариун ёслолоос хүртэж буй ахмад 
настнуудын хүн нэг бүрийн царай руу харсан. 
Тэдний дунд олон хүн уйлж байхыг би харсан 
юм. Нэгэн эмэгтэй миний ханцуйнаас зуурч, дээш 
харан, чангаар “Баярлалаа, баярлалаа” гэж билээ.

Их Эзэн Өөрийнх нь нэрээр үйлчилсэн миний 
үйлчлэлийг адисалсан. Би тэр өдөр үүргээ 
хэрхэн сайн гүйцэтгэх талаар биш, харин ийм 
гайхамшгийн төлөө, хайраар дүүрэн үйлчлэлээр 
минь дамжуулан хүмүүс Их Эзэний хайрыг 
мэдрээсэй гэж залбирсан байлаа. Энэ бол Түүний 
нэрээр бусдад үйлчилж, бусдыг адислахын 
түлхүүр юм байна гэдгийг би сурсан юм.

Саяхан болсон нэгэн үйл явдал тэр хайрыг надад 
сануулсан. КОВИД-19 цар тахлын улмаас Сүмийн 
бүх цуглааныг зогсооход, нэгэн тохинуулагч ах 
ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчөөсөө өөрийн 
тохинуулдаг эгчийнд ариун ёслолыг адисалж, 
түгээх үүрэг даалгавар хүлээн авчээ. Түүнийг 
ариун ёслолыг адисалж, түгээх талаар ярихаар 
утсаар залгахад тэр эгч дурамжхан маягтай 
зөвшөөрч, ийм аюултай цаг үед уг ахыг гэрээс нь 
гаргаж байгаадаа дургүйцэж, удалгүй бүх зүйл 
хэвэндээ орно гэдэгт итгэж байв.

Тэр ахыг ням гаргийн өглөө гэрт нь ирэхэд мөнөөх 
эгч өөр нэг зүйл хүсмээр байгаагаа хэлжээ. Тэд 
хажуугийн хаалганд амьдардаг 87 настай хөрш 
эмэгтэйгийнд орж, ариун ёслолыг адисалж, түгээж 
өгч болох болов уу? Бишопын зөвшөөрлөөр тэр 
адисалж, түгээхээр боллоо.

Олон олон долоо хоног, хүн хоорондын зай 
барих болон бусад аюулгүйн зааврыг маш няхуур 
баримтлан энэхүү гэгээнтнүүдийн жижиг бүлэг 
ням гараг бүр, энгийн ариун ёслолд оролцохын 
тулд цугларсан юм. Талхны хэдхэн жижиг өөдөс, 
цөөхөн аяга устай байсан ч хайраар дүүрэн 
Бурханы нинжин сэтгэлийн хариуд олон дусал 
нулимс урссан.

Цаг хугацаа өнгөрөн, тохинуулагч ах, түүний гэр 
бүл мөн түүний тохинуулж байсан эгч сүмдээ 
дахин явах боломжтой болсон ч 87 настай 
бэлэвсэн хөрш эгчийг болгоомжлох үүднээс 
гэрт нь үлдээх болсон юм. Тохинуулагч ах энэ 
настай эгчид биш, түүний хөршид тохинуулах 

үүрэг авсныг та нар санаж байгаа байх. Тэр ах 
өнөөдрийг хүртэл ням гараг бүр түүний гэрт 
судар, жижигхэн талх хоёроо барьсаар Их Эзэний 
зоогийн ариун ёслолыг түгээхээр чимээгүйхэн 
очдог.

Тэр ах санваарын үйлчлэлээ асрах төвд тэртээх 
нэгэн өдөр миний үзүүлсэн үйлчлэлийн адил 
хайраар үзүүлсэн юм. Үнэндээ тэр тохинуулагч 
ах тохинуулах хэрэгтэй өөр хүн тойрогт нь байгаа 
эсэхийг бишопоосоо саяхан асуусан байна. Их 
Эзэний нэрээр, зөвхөн Түүний л мэдэх арга замаар 
үйлчлэх үед санваарын үйлчлэлээ эрхэмлэн 
биелүүлэх түүний хүсэл өсөн нэмэгдсэн байв. Тэр 
тохинуулагч ах Их Эзэний хайрыг мэдрүүлээч 
гэж өөрийн үйлчилж байгаа хүмүүсийн төлөө над 
шиг залбирсан эсэхийг би мэдэхгүй ч Их Эзэний 
нэрээр үйлчилсэн тул үр дүн нь ижилхэн байсан.

Намайг өвчтэй юм уу тусламж хэрэгтэй хүнд 
санваарын адислал өгөхөөсөө өмнө залбирах үед 
үүнтэй адил гайхамшигтай үр дүн гардаг. Яарч 
сандарсан эмч нар надад санваарын адислал өгөх 
боломж олгохын оронд, ажлаа хийхийн тулд 
намайг хурдхан замаасаа холдохыг шавдуулан, 
нэгэнтээ тушаахад ийм зүйл тохиолдсон юм. Би 
үлдээд, адислал өгөх болов. Эмч нарын үхэх байх 
гэж бодож байсан тухайн өдөр миний адисалсан 
бяцхан охин амьд үлдэж чадсан. Би тэр үед 
орхиж яваагүйдээ, харин Их Эзэн тэр бяцхан 
охинд адислал өгөхийг хүсэж буйг мэдэрсэндээ 
талархдаг. Би адислал ямар байхыг мэдэж байсан. 
Би түүнийг эдгээхийн тулд адисалсан. Тэр 
эдгэрсэн.

Орныхоо хажууд гэр бүлийнхнээрээ хүрээлүүлэн, 
адислал аваад эдгэрнэ хэмээн хүсэн хүлээж буй, 
мөдхөн амьсгал хураах гэж байгаа хүнд адислал 
өгөхөд ийм үр дүн олон удаа гарч байв. Надад 
ганцхан хором үлдсэн байсан ч Их Эзэний нэрээр 
надаар өгүүлэх ямар адислал Түүнд байгааг 
мэдэхийн төлөө би үргэлж залбирдаг. Би бас 
эргэн тойронд нь байгаа хүмүүсийн хүслээр биш, 
харин Их Эзэн хэрхэн уг хүнийг адислахыг хүсэж 
байгааг мэдэхийг хүсэж залбирдаг. Миний олж 
харснаар, адислал нь өөрийнх нь эсвэл хайртай 
хүмүүсийнх нь хүссэн адислал байгаагүй ч Сүнс 
тэдний зүрх сэтгэлийг хөндөж, тэд сэтгэлээр 
унахын оронд адислалаа хүлээн зөвшөөрч, 
тайтгарах нь бий.
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Патриарх ч гэсэн Их Эзэний хувь хүнд зориулсан 
адислалыг өгөхийн тулд удирдамж заавар авахаар 
мацаг барьж, залбирахдаа ийм сүнслэг өдөөлтийг 
хүлээн авдаг. Дахин хэлэхэд, намайг болон 
адислал хүлээн авч байгаа хүнийг гайхшируулж 
байсан олон адислалыг би сонсож байсан. 
Адислал Их Эзэнээс ирсэн нь гарцаагүй байсан 
ба сэрэмжлүүлэг, амлалт хоёрын аль алиныг 
агуулж байв. Патриарх өргөсөн залбирал, барьсан 
мацгийнхаа шагналыг Их Эзэнээс авсан.

Би зохистой байдлын ярилцлагыг хөтлөн явуулж 
байхдаа, Их Эзэн тухайн хүнд юу хүсэж байгааг 
мэдэрч, аливаа сүнслэг өдөөлтийг өөрийн 
шүүлтээр оруулалгүй хүргэхийн тулд Их Эзэнд 
хандан залбирч сурсан. Энэ нь Их Эзэн хэн 
нэгнийг хайраар засаж залруулан адислахыг 
хүсэх үед хэцүү байдаг. Өөрийн эсвэл өөр хүний 
хүслийг Их Эзэнийхээс ялган танихын тулд хүчин 
чармайлт гаргах шаардлагатай.

Бид амьдралынхаа туршид, магадгүй энэ 
амьдралын дараа ч гэсэн санваарын үйлчлэлээ 
эрхэмлэн биелүүлж чадна гэдэгт би итгэдэг. 
Энэ нь Их Эзэний тааллыг мэдэхийг хичээж, 
Түүний дуу хоолойг сонсохын тулд гаргах хичээл 
зүтгэлээс маань хамаарна. Ингэж чадах юм бол 
Их Эзэний төлөө үйлчилж байгаа хүмүүст маань 
Тэрээр юу хүсэж байгааг бид илүү сайн мэдэж 
болно. Үүргээ ийн эрхэмлэн биелүүлэх нь жижиг 
алхмуудаас эхэлнэ. Энэ нь алгуур боловч ирэх 
болно. Их Эзэн үүнийг бидэнд ийн амласан.

“Учир нь миний ярьсан энэхүү хоёр санваарыг 
хүртэхэд, мөн дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхэд 
итгэлтэй байдаг хэн ч гэсэн, биеэ шинэчлэхийн 
тулд Сүнсээр ариусгагддаг бөлгөө.

Тэд Мосегийн хийгээд Аароны хөвгүүд мөн 
Абрахамын удам, мөн сүм ба хаант улс, мөн 
Бурханы сонгосон хүмүүс болдог.

Мөн тэрчлэн энэхүү санваарыг хүлээн авдаг тэд 
бүгд намайг хүлээн авдаг хэмээн Их Эзэн хэлдэг.”3

Бошиглогч Иосеф Смитэд санваарын 
түлхүүрүүдийг сэргээж өгсөн гэдгийг би гэрчилж 
байна. Бидний нүдний өмнө өрнөж, харж 
болох гайхамшигтай үйл явдлуудад зориулан 
санваарыг сэргээхийн тулд Их Эзэний үйлчлэгчид 
тэнгэрээс бууж ирсэн. Израил цугларч, Их Эзэний 
хүмүүс Түүний гайхамшигт Хоёр дахь ирэлтэд 
бэлтгэгдэж, Сэргээлт үргэлжлэх болно. Их 
Эзэн мөн Өөрийн өөр олон тааллыг бошиглогч, 
үйлчлэгчдэдээ илчилнэ.

Их Эзэний өгөх агуу илчлэлт, хийх өөрчлөлттэй 
харьцуулахад та дэргэд нь өчүүхэн жижиг мэт 
санагдаж болох юм. Хэрэв танд тэгж санагдвал, 
Их Эзэн хэрхэн таныг хардгийг залбирч байгаад 
асуугаарай хэмээн би урьж байна. Тэрээр таны 
хэн болохыг мэддэг. Тэр танд хайртай мөн Түүний 
хайрладаг хүмүүсийг Өөрийнх нь нэрээр адисална 
гэж итгэдэг тул та босоод, санваараа эрхэмлэн 
биелүүлэх нь Түүний хувьд чухал.

Одоо энэ мөчид Түүний хайр, итгэлийг мэдрэх 
болтугай хэмээн би та нарыг Их Эзэн Есүс 
Христийн нэрээр адисалж байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Сургаал ба Гэрээ 84:33-ыг үзнэ үү.
2. Сургаал ба Гэрээ 132:47-г үзнэ үү.
3. Сургаал ба Гэрээ 84:33–35
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Тэнгэрлэг Эцэгийн маань төлөвлөгөөнд 
тоймлосон хувь заяанд хүрэхийн тулд Тэр 
бидний мөнх бус амьдралын аялалд шаардагдах 
бүх зүйлийг гүйцэлдүүлсэн.

Олон жилийн өмнөх 
гадасны чуулганы 
бямба гаргийн 
оройн хуралдаан 
дээр олон жил сүмд 
идэвхгүй байсан 
нэгэн эмэгтэйтэй 
би уулзсан бөгөөд 
найзууд нь түүнийг 
буцаж ирээч гэж 
гуйдаг боловч буцах 
ямар нэг шалтгаан 
надад байхгүй гэж 

тэр боддог байв. Урам өгөхийн тулд би түүнд 
“Аврагчийн танд хийсэн бүх зүйлийг бодож үзэх 
юм бол буцаж ирэх, Түүнийг шүтэн бишрэх, 
Түүнд үйлчлэх олон шалтгаан танд бий” гэж хэлж 
билээ. “Тэр миний төлөө юу хийсэн юм бэ?” гэж 
түүнийг хариулахад би их гайхсан.

Хоёр дахь ирэлт

Есүс Христ бид бүгдийн төлөө юу хийсэн 
бэ? Тэнгэрлэг Эцэгийн маань төлөвлөгөөнд 
тоймлосон хувь заяанд хүрэхийн тулд Тэр бидний 

мөнх бус амьдралын аялалд шаардагдах бүх 
зүйлийг гүйцэлдүүлсэн. Би уг төлөвлөгөөний 
дөрвөн чухал онцлогийн талаар ярих болно. 
Эдгээр онцлог бүрд Түүний цор ганц хүү Есүс 
Христ гол цөм нь байна. Энэ бүхнийг хийх 
шалтгаан бол “хүмүүний үрсийн зүрхэнд хааяагүй 
түгэх Бурханы хайр; иймийн тул, энэ нь бүхнээс 
илүү, хамгийн ихээр хүслийг татагч буюу” (1 
Нифай 11:22).

I.

Христийн амилсны баярын ням гаргийн өмнөхөн 
бид Есүс Христийн Амилалтын талаар эхэлж ярих 
нь зүй ёсны хэрэг билээ. Үхлээс амилах нь бидний 
итгэлийн хувийн тулгуур багана болдог. Энэ нь 
бидний сургаалд утга учрыг, бидний зан байдалд 
сэдлийг, ирээдүйд найдварыг нэмдэг.

Бид Библи, Мормоны Ном хоёр дээрх Есүс 
Христийн Амилалтын бодит түүхийн аль алинд 
итгэдэг учраас үүнтэй төстэй амилалт энэ дэлхий 
дээр амьдарч байсан бүх мөнх бус хүмүүнд 
тохионо гэсэн судрын олон сургаалыг ч мөн 
хүлээн зөвшөөрдөг.1 Христ “Учир нь Би амьд 
байдаг агаад та нар амьдрах болно” (Иохан 14:19) 
хэмээн заасан. Түүний төлөөлөгчид “үхэгсэд 
үл муудахаар амилуулагдаж,” мөн “үхдэг нь 
үхэшгүйг өмсөх” (1 Коринт 15:52, 54) болно гэж 
заажээ.

Амилалт

Аврагч маань бидний төлөө юу хийсэн бэ?
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÄÀËËÈÍ Õ.ª¯КÑ
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Гэвч Амилалт нь энэхүү үхэшгүй байдлын 
амлалтаас илүүг өгдөг. Энэ нь бидний мөнх бус 
амьдралыг харах өнцгийг өөрчилдөг.

Амилалт бидэнд болон бидний хайртай хүн 
болгонд тохиолддог мөнх бус байдлын сорилт 
бэрхшээлийг даван туулах хүч чадал, ойлголтыг 
бидэнд өгдөг юм. Энэ нь төрөхдөө юм уу мөнх бус 
амьдралынхаа явцад олж авдаг бие махбод, оюун 
санаа эсвэл сэтгэл санааны дутмаг байдал зэргийг 
шинээр харж ойлгоход тусалдаг. Энэ нь бидэнд уй 
гашуу, бүтэлгүйтэл, цөхрөлийг давах хүч чадал 
өгдөг. Бид бүгдэд амилуулагдах амлалтыг өгсөн 
тул эдгээр мөнх бус амьдралын дутмаг байдал 
зөвхөн түр зуурынх гэдгийг бид мэднэ.

Түүнчлэн Амилалт бидэнд мөнх бус 
амьдралынхаа турш Бурханы зарлигуудыг дагахад 
хүчирхэг түлхэц болж өгдөг. Бид үхлээс босож, 
бошиглогдсон эцсийн шүүлтэд орохдоо, амилсан 
хүмүүст амласан хамгийн дээд адислалуудыг 
хүртэхүйц байх хэрэгтэй.2

Бид гэр бүлээрээ мөнхөд амьдарч чадна

Цаашлаад, Амилалтаар эхнэр, нөхөр, үр хүүхэд, 
эцэг эхтэйгээ буюу гэр бүлтэйгээ хамт байх 
боломжтой гэсэн амлалт нь мөнх бус амьдралдаа 
гэр бүлийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх хүчтэй 
сэдэл болж өгдөг. Энэ нь энэ амьдралд хамтдаа 
хайран дунд амьдрахад бидэнд тусалж, мөн 
хайртай хүмүүс маань өнгөрөх үед биднийг 
тайтгаруулдаг. Мөнх бус амьдрал дахь энэхүү 
хагацал цаг зуурынх ба ирээдүйд аз жаргалтайгаар 
нэгдэн нийлэхийг бид хүлээдэг. Амилалт нь 
бидэнд хүлээх явцдаа найдвар тээж, тэвчээртэй 
байх хүчийг өгдөг. Энэ нь мөн бидэнд өөрсдийн 
үхэлтэй, тэр ч байтугай зуурдын үхэлтэй нүүр 

тулах зоригийг өгдөг.

Амилалтын эдгээр бүх үр дагавар нь “Есүс Христ 
миний төлөө юу хийсэн юм бэ?” хэмээх асуултад 
хариулах эхний хариултын хэсэг нь юм.

II.

Бидний олонхын хувьд, гэм нүглээсээ өршөөгдөх 
боломж нь Есүс Христийн Цагаатгалын гол утга 
учир юм. Бид шүтэн бишрэхдээ:

Тэр гэм нүглийн гэмгүй золиос.

Тэр цусаа урсган зовж,

Амиа золин, сэтгэлээсээ ийн

Тэр дэлхийг аврав3 хэмээн дуулдаг.

Бидний Аврагч болон Гэтэлгэгч нүглээ 
наманчилдаг мөнх бус хүмүүсийн үйлдсэн 
нүглийн төлөө Өөрийгөө золиослохдоо 
төсөөлшгүй зовлонг туулжээ. Энэхүү цагаатгагч 
золиосоор сайн сайхны оргил болох өө сэвгүй 
цэвэр хургыг хилэнцийн дээд хэмжүүр болох бүх 
дэлхийн нүглийн төлөө өргөл болгосон юм. Энэ 
нь бид бүгдэд хувийн нүглүүдээсээ цэвэрших үүд 
хаалгыг нээж өгч, улмаар бид Бурхан Мөнхийн 
Эцэгийнхээ оршихуйд эргэн очиж чадах юм. Энэ 
хаалга Бурханы бүх хүүхдэд нээлттэй байдаг. Бид 
шүтэн бишрэхдээ:

Тэр тэнгэрлэг гэрээсээ ирсэнд би гайхширна.

Гэм нүгэлт даруу бус нэг намайг аврахаар

Гэм нүгэлт намайг Тэр хайрлан ивээж, 
энэрсэн4 гэж дуулдаг.

Есүс Христийн Цагаатгалын агуу бөгөөд 
цаглашгүй үр дүн нь Бурханы бид бүгдийг 
хайрлах хайраас эхтэй. Энэ нь бүх “бодгалийн 
үнэ цэнэ Бурханы мэлмийд агуу” (Сургаал ба 
Гэрээ 18:10) гэж тунхагласныг баталдаг. Есүс 
Христ үүнийг Тэнгэрлэг Эцэгийн хайртай 
холбон, Библи дээр ийн тайлбарлажээ. “Бурхан 
ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц 
Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч 
мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм” (Иохан 
3:16). Орчин цагийн илчлэлтээр бидний Гэтэлгэгч 
Есүс Христ “итгэсэн болгон нь Бурханы хөвгүүд 
болж болохын тулд дэлхийг нэн ихээр хайрлаж 
амьдралаа өгсөн” (Сургаал ба Гэрээ 34:3) хэмээн 
тунхагласан.
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Тиймээс “Христийн бас нэгэн гэрээ” болох 
Мормоны Номын төгсгөлд “Христээр төгс” болж 
“ариусгагдах[ын]” тулд бид “Бурханыг өөрсдийн 
бүх хүч, оюун, мөн чадлаар хайрлах” ёстой гэж 
заадагт гайхах зүйлгүй (Moронай 10:32–33). 
Түүний хайраар өдөөгдсөн төлөвлөгөөг хайраар 
хүлээн авах ёстой.

III.

Аврагч маань бидний төлөө өөр юу хийсэн бэ? 
Есүс Өөрийн бошиглогчдын сургаалаар мөн 
хувийн тохинууллаараа дамжуулан авралын 
төлөвлөгөөг бидэнд заасан. Энэ төлөвлөгөөнд 
Бүтээлт, амьдралын зорилго, эсрэг зүйлсийн 
зайлшгүй хэрэгцээ, сонгох эрхийн бэлэг зэрэг нь 
багтдаг. Тэрээр мөн бидний дагах ёстой зарлиг, 
гэрээнүүдийг болон биднийг Тэнгэрлэг эцэг эхэд 
эргэн аваачихад шаардагдах ёслолуудыг заасан.

Уулан дээрх номлол

Библиэс бид “Би бол Ертөнцийн гэрэл мөн. 
Намайг дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, 
харин амийн гэрэлтэй болно” (Иохан 8:12) гэж 
заасныг уншдаг. Орчин цагийн илчлэлтээс бид 
“Болгоогтун, би бол … Есүс Христ, харанхуйд 
нуугдаж эс чадах гэрэл билээ” (Сургаал ба 
Гэрээ 14:9) хэмээн уншдаг. Хэрэв бид Түүний 
сургаалыг дагавал, Тэр бидний амьдралын замыг 
гэрэлтүүлж, дараах амьдралын амлалтыг өгдөг.

Тэр бидэнд хайртай учраас биднийг энэхүү 
мөнх бус дэлхий дээр биш, Өөрт нь анхаарлаа 
төвлөрүүлэхийг хүсдэг. Есүс амьдралын талхны 
талаарх агуу сургаалаа айлдахдаа, биднийг 
дэлхийн зүйлсийг буюу дэлхий дээрх амьдралыг 
тэтгэдэг боловч мөнх амьдрал руу хөтөлдөггүй 
зүйлсэд илүү их татагддаг хүмүүс байж болохгүйг 

заасан.5 Есүс “Намайг дага”6 гэж ахин дахин 
биднийг урьсан.

IV.

Эцэст нь Есүс Христ Цагаатгалыг үйлдэхдээ 
“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” 
(Алма 7:11) гэж Мормоны Номд заадаг.

Бидний Аврагч яагаад “бүх төрлийн” эдгээр мөнх 
бус сорилт бэрхшээлийг туулж мэдэрсэн бэ? 
“Тэрээр бие махбодийн дагуу өөрийн хүмүүсийг 
тэдний сул байдлуудынх нь дагуу хэрхэн 
халамжлахыг [буюу туслан дэмжихийг] мэдэж 
болохын тулд, тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой 
чанаруудыг авах болно” (Aлма 7:12).

Христ Гетсеманид

Аврагч маань бидний уруу таталт, тэмцэл, 
зүрхний шаналал, зовлонг мэддэг бөгөөд 
мэдэрдэг. Учир нь Тэр энэ бүгдийг 
Цагаатгалынхаа үеэр туулсан билээ. Бусад сударт 
ч мөн үүнийг баталдаг. Шинэ Гэрээн дээр “Учир 
нь Тэр Өөрөө соригдон зовлон эдэлсэн тул 
соригдогсдод тусалж чадна” (Еврей 2:18) хэмээн 
тунхагладаг. Исаиа “Би чамтай хамт байгаа тул 
бүү ай! Өөрийнхөө талаар бүү санаа зов” (Исаиа 
41:10) гэж заажээ. Мөнх бус байдлаас улбаатай 
зүйл бүрийн доройтолтой тулгарсан хүмүүс 
бидний Аврагч бас ийм өвдөлт зовиурыг мэдэрсэн 
бөгөөд Цагаатгалаараа дамжуулан үүнийг даван 
туулах хүч чадлыг бид бүгдэд өгдөг гэдгийг санах 
хэрэгтэй.

Иосеф Смит энэ агуу үнэнийг Итгэлийн тунхгийн 
гуравт “Христийн Цагаатгалаар дамжин Сайн 
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мэдээний хуулиуд болон ёслолуудад дуулгавартай 
байснаар бүх хүн төрөлхтөн аврагдана гэдэгт бид 
итгэдэг” гэж тоймлосон байдаг.

“Есүс Христ бид бүгдийн төлөө юу хийсэн 
бэ?” гэж тэр эгч асуусан. Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөөний дагуу бид бүгд бурханлаг 
хувь заяандаа хүрэхэд шаардлагатай мөнх 
бус туршлагыг олж авч болохын тулд Тэрээр 
“тэнгэр хийгээд дэлхийг бүтээсэн” (Сургаал 
ба Гэрээ 14:9). Эцэгийн төлөвлөгөөгөөр, Есүс 
Христ амилснаар үхлийг ялж, бидэнд үхэшгүй 
байдлыг амласан юм. Есүс Христийн цагаатгагч 
золиос бидэнд гэм нүглээ наманчилж, тэнгэрлэг 
гэртээ цэвэр ариун эргэж очих боломжийг өгдөг. 
Түүний зарлиг, гэрээнүүд бидэнд замыг зааж 
өгдөг. Түүний санваар бидэнд тэрхүү хувь заяанд 
хүрэхэд зайлшгүй хэрэгтэй ёслолуудыг гүйцэтгэх 
эрх мэдлийг өгдөг. Мөн бидний Аврагч биднийг 
зовсон үед хэрхэн халамжилж, хүчирхэгжүүлэхээ 
мэдэхийн тулд мөнх бус байдлын бүх өвчин 
шаналал, согогийг Өөрийн хүслээр туулсан юм.

Есүс Христ

Бурханы бүх хүүхдийг хайрладаг болохоор Есүс 
Христ энэ бүгдийг гүйцэтгэсэн. Энэ бүгдийн 
шалтгаан нь хайр байсан бөгөөд бүр эхлэлээс л 
ийм байсан. Орчин цагийн илчлэлтээр “тэрбээр 
хүмүүнийг, эрэгтэй, эмэгтэйгээр нь өөрийнхөө 
дүрээр бүтээсэн. Мөн түүнийг хайрлаж, мөн 
үйлчилж байх ёстой хэмээх зарлигуудыг тэдэнд 
өгчээ” (Сургаал ба Гэрээ 20:18–19) хэмээн Бурхан 
бидэнд хэлсэн.

Би энэ бүгдийг гэрчлэхийн зэрэгцээ Аврагчийн 
бидний төлөө хийсэн зүйлсийг бид санаж, 
Түүнийг хайрлаж үйлчлэх болтугай хэмээн 
залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ
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3. “Хайр, билиг агуу их,” Сүмийн	дуулал	ба	хүүхдийн	

дуу, дугаар 19, 2-р бадаг.
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6. Судруудын удирдамж, “Дагах”-ыг үзнэ үү.
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Хэрэв та амьдралаа залбирч байгаад дүгнэн 
харвал, хүнд хэцүү цаг үед Их Эзэн таныг олон 
арга замаар удирдаж байгааг харах болно гэдэгт 
би итгэдэг.

Хайрт ах нар минь, 
та нартайгаа хийх 
энэхүү онлайн 
уулзалтыг би маш 
их хүсэн хүлээлээ. 
Хамгийн сүүлд 
Ерөнхий чуулганы 
Санваарын хуралдаан 
2019 оны 4-р сард 
болсон. Өнгөрсөн 
хоёр жилийн 
турш маш их зүйл 
тохиолдлоо! Та 

нарын зарим нь хайртай хүмүүсээ алдсан. Зарим 
нь ажлын байр, амьжиргаагаа алдаж, эрүүл 
мэндээрээ хохирсон. Зарим нь амар амгалангийн 
мэдрэмж, ирээдүйн итгэл найдвараа алдсаар 
байна. Би эдгээр болон бусад гарз хохирлыг 
амссан та нарын хүн нэг бүрийг өрөвдөн хайрлаж 
байна. Их Эзэн таныг тайтгаруулаасай хэмээн би 
тогтмол залбирч байгаа. Та амьдралдаа Бурханыг 
үргэлжлүүлэн ялуулах юм бол Тэрээр урьдын 
адил таны ирээдүйн талаар өөдрөг байна гэдгийг 
би мэднэ.

Бидэнд гарз хохирол тохиосон хэдий ч бид мөн 
олон зүйлийг олж авсан. Зарим нь Тэнгэрлэг Эцэг, 
Түүний Хүү Есүс Христ хоёрт итгэх илүү гүн 
гүнзгий итгэлийг олж авсан. Олон хүн амьдралыг 
шинээр, бүр мөнхийн талаас нь харах болсон. Та 
хайртай хүмүүстэйгээ болон Их Эзэнтэй илүү 
бат бөх харилцаатай болсон байх. Түүнчлэн 
та Түүнийг сонсох болон хувийн илчлэлт хүлээн 
авах илүү өсөн нэмэгдсэн чадварыг олж авсан гэж 
би найдаж байна. Хүнд хэцүү сорилт бэрхшээлүүд 
ихэнхдээ өөр ямар ч арга замаар ирэхгүй байх 
байсан өсөж хөгжих боломжийг олгодог.

Өнгөрсөн хоёр жилээ эргэн сана. Та ямар 
байдлаар өсөж хөгжсөн бэ? Та юу сурч мэдсэн 
бэ? Та 2019 он руу буцаж очоод, тэндээ үлдэхийг 
хүсэж магадгүй! Гэвч та амьдралаа залбирч 
байгаад бодох юм бол Бурхан энэ бэрхшээл 
зовлонгийн үед таныг удирдан чиглүүлж, илүү 
үнэнч, илүү сайн хөрвөгдсөн хүн буюу Бурханы 
жинхэнэ эр хүн болоход тань тусалсан олон арга 
замыг олж харна гэдэгт би итгэлтэй байна.

Би Их Эзэнд бидний хүн нэг бүрд болон 
бүгдэд зориулсан агуу хийгээд гайхамшигт 
төлөвлөгөөнүүд бий гэдгийг мэднэ. Тэрээр өрөвч 
сэтгэлээр мөн тэвчээртэйгээр

“Та нар бяцхан хүүхдүүд бөлгөө, мөн хичнээн 
агуу адислалуудыг Эцэг … та нарын төлөө 
бэлтгэснийг та нар хараахан ойлгоогүй байгаа 
билээ.

Мөн эдүгээ та нар бүх зүйлийг дааж чадах нь 
үгүй; гэсэн хэдий ч, зоригтой бай, учир нь би та 
нарыг удирдах болно”1 гэж айлджээ.

Хайрт ах нар минь, Түүнийг сонсохыг эрэлхийлэх 
тусам Тэрээр биднийг урьд нь ч мөн одоо ч 
үргэлжлүүлэн удирдсаар байх болно гэдгийг би 
гэрчилж байна. Тэрээр биднийг ялангуяа зовлон 
бэрхшээлээр дамжуулан сурч мэдэн, өсөж 
хөгжөөсэй хэмээн хүсдэг.

Зовлон бэрхшээл бол агуу багш. Та үргэлж 
санахыг хүсэж байгаа ямар зүйлийг сүүлийн хоёр 
жилийн хугацаанд сурч мэдсэн бэ? Бид бүгдийн 
хариулт өөр өөр байх болно. Гэхдээ бид бүгдээрээ 
сурсан гэж найдаж байгаа хэзээ ч үл мартах 
дөрвөн сургамжийг би яримаар байна.

Нэг дэх сургамж: Гэр орон бол итгэл, шүтлэг 
бишрэлийн гол төв

Их Эзэн бидэнд эцсийн өдрүүд дэх аюулын 
талаар үргэлж анхааруулахдаа “Ариун 
газруудад зогсогтун та нар, мөн … бүү шилжин 
нүүлгэгд”2 гэсэн зөвлөгөөг дурддаг. Эдгээр “ариун 

Бидний сурч буй хэзээ ч үл мартах зүйлс
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газарт” Их Эзэний ариун сүм, цуглааны байрууд 
мэдээж ордог. Гэвч эдгээр газарт цугларах боломж 
маань ямар нэг хэмжээгээр хязгаарлагдсан үед 
бид энэ дэлхий дээрх хамгийн ариун газруудын 
нэг бол гэр орон болохыг сурч мэдсэн. Тийм 
ээ, таны гэр орон.

Ах нар аа, та нар Бурханы санваарыг атгадаг. 
“Санваарын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй 
холбоотой байдаг.”3 Та болон танай гэр бүл 
санваарын ёслолуудыг хүлээн авсан. “[Санваарын] 
ёслолуудад [тэрхүү] бурханлиг чанарын хүч 
илэрхийлэгддэг.”4 Гэрээнүүдээ сахиснаар 
тэрхүү хүчийг та болон танай гэр бүл орон 
гэртээ ашиглах боломжтой юм.5

185 жилийн өмнө, 1836 оны 4-р сарын 3-ны энэ 
өдөр Елиа гэр бүлүүдийг мөнхөд лацдан холбох 
санваарын түлхүүрүүдийг сэргээсэн. Гэр орондоо 
ариун ёслолыг үйлдэхэд сайхан санагддаг нь ийм 
учиртай. Таныг буюу аав, өвөө, нөхөр, хүү эсвэл 
ахыгаа энэхүү ариун ёслолыг гүйцэтгэж байхыг 
харах нь гэр бүлийн гишүүдэд тань ямар нөлөө 
үзүүлсэн гэж та бодож байна вэ? Та тэр нандин 
мэдрэмжийг гэр бүлдээ хадгалахын тулд юу хийх 
вэ?

Гэр орноо итгэлийн ариун газар болгохын тулд 
хийвэл зохих олон зүйл дахиад байгаа мэт танд 
санагдаж байж болох юм. Хэрэв тийм бол, хийх 
хэрэгтэй зүйлээ хийгээрэй! Хэрэв та гэрлэсэн 
бол энэ чухал ажлын эрх тэгш хамтрагч болох 
эхнэртэйгээ зөвлөлдөөрэй. Үүнээс илүү чухал хэд 
хэдэн үйл хэрэг бий. Одооноос Их Эзэнийг дахин 
ирэх хүртэл бид бүгд гэр орноо амар тайван, 
аюулгүй газар болгох хэрэгтэй.6

Сүнсийг урьдаг хандлага, үйлдлүүд нь танай гэр 
орны ариун байдлыг нэмэгдүүлнэ. Үүний адил 
хэрвээ таны зан авирт юм уу орчин тойронд 
Ариун Сүнсийг гомдоох ямар нэгэн зүйл 
байвал ариун байдал үгүй болж, “тэнгэр өөрийгөө 
татан авдаг”7 нь үнэн юм.

Яагаад Их Эзэн биднийг гэр орноо сайн мэдээнээс 
суралцах, дагаж амьдрах төв болгохыг хүсдэг 
талаар та нар бодож байсан уу? Энэ нь биднийг 
цар тахалд бэлтгээд зогсохгүй, даван туулахад 
тусалж байна. Цуглаанд тавьсан одоогийн 
хязгаарлалт эцэстээ дуусна. Гэсэн хэдий ч 
гэр орноо итгэлийн чухал газар болгох таны 
амлалт хэзээ ч дуусах ёсгүй. Энэ унасан дэлхийд 

итгэл, ариун байдал буурах тусам танд ариун 
газар улам их хэрэгтэй болно. Би таныг гэр орноо 
үргэлжлүүлэн жинхэнэ ариун газар болгож, тэр 
чухал зорилгоосоо “бүү шилжин нүүлгэгд”8 гэж 
чин сэтгэлээсээ хүсэж байна.

Хоёр дахь сургамж: Бид бие биедээ хэрэгтэй

Бурхан биднийг хамтран ажиллаж, бие 
биедээ туслаасай хэмээн хүсдэг. Тийм 
учраас Тэр биднийг энэ дэлхий рүү гэр 
бүлүүдэд илгээж, тойрог, гадаснуудад зохион 
байгуулдаг. Тийм учраас Тэр биднээс бие 
биедээ үйлчилж, тохинуулахыг хүсдэг. Тийм 
учраас Тэр биднийг дэлхий дээр амьдрах ёстой 
ч дэлхийнх биш байгаасай хэмээн хүсдэг.9 Бид 
ганцаараа хийхээс илүү ихийг хамтдаа хийж 
чадна.10 Хэрэв Бурханы хүүхдүүд нэг нэгнээсээ 
тусгаарлагдсан хэвээр байвал Түүний аз жаргалын 
төлөвлөгөө хэрэгжихгүй.

Өнөөгийн цар тахал дэлхий даяарх хүн бүрд нэгэн 
зэрэг нөлөөлж байгаагаараа онцлог юм. Зарим хүн 
бусдаас илүү зовж зүдэрч байгаа ч бид бүгдээрээ 
ямар нэгэн байдлаар соригдож байна. Улмаар 
бидэнд тулгарч буй нийтлэг сорилт Бурханы 
хүүхдүүдийг хэзээ хэзээнээс илүү нэгтгэхэд 
туслах болно. Тэгэхээр энэ нийтлэг сорилт танд 
хөршүүдтэйгээ мөн гудамжны эсрэг талд болон 
дэлхий даяар байгаа ах, эгч, дүү нартайгаа ойртох 
боломжийг өгсөн эсэхийг би асууя.

Энэ тал дээр биднийг нэгдүгээрт Бурханаа хайрла, 
хоёрдугаарт хөршөө хайрла гэсэн хоёр агуу зарлиг 
хөтлөн удирдах болно.11 Бид үйлчилснээр хайраа 
харуулдаг.

Хэрэв та ганцаардаж байгаа хэн нэгнийг мэдэж 
байвал, өөрөө ганцаардаж байсан ч гэсэн 
туслаарай! Үүнийг хийхэд танд учир шалтгаан, 
захиас эсвэл ажил үүрэг байх шаардлагагүй. 
Ердөө л мэндийг нь мэдээд, хайрлаж байгаагаа 
харуул. Танд техник технологи тусална. Цар тахал 
байсан ч байгаагүй ч Бурханы хайрт хүүхэд бүр 
ганцаараа биш гэдгээ мэдэх хэрэгтэй.

Гурав дахь сургамж: Танай санваарын чуулга 
зүгээр нэг хичээлээс илүү их ач холбогдолтой

Цар тахлын үед чуулгын Ням гаргийн хичээлүүд 
хэсэг хугацаанд цуцлагдсан. Зарим чуулга одоо 
онлайнаар уулзах боломжтой байгаа. Гэсэн хэдий 
ч Их Эзэний санваарын чуулгуудад өгсөн ажил 
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зөвхөн хичээлийн цагаар хязгаарлагдах ёсгүй. 
Хичээл бол чуулгын хийх ёстой болон хийж чадах 
зүйлийн өчүүхэн хэсэг нь юм.

Аароны санваарын болон ахлагчдын чуулгын 
ах нар аа, бидэнд яагаад чуулга байгаа талаарх 
ойлголтоо нэмэгдүүлээрэй. Их Эзэн та бүхнийг 
чуулгаараа дамжуулан Өөрийнх нь ажлыг одоо 
хэрхэн гүйцэлдүүлээсэй хэмээн хүсдэг вэ? Их 
Эзэнээс илчлэлт эрэлхийл. Өөрийгөө даруусга! 
Гуй! Сонс! Та удирдахаар дуудагдсан бол 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөрөө мөн чуулгынхаа 
гишүүдтэй зөвлөлд. Та санваарын албан тушаал 
эсвэл дуудлагаасаа үл хамааран чуулгын 
гишүүний хувьд хүлээсэн үүрэг, үйлчлэлдээ 
Бурханыг эн тэргүүнд тавь. “Сайн зарчимд 
санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж,”12 зөв шударга 
байдлыг тохиолгохоор авчирч, баяр баясгаланг 
мэдэр. Чуулгууд хөшигний хоёр талд Израилын 
цугларалтыг хурдасгах онцгой үүрэгтэй.

Дөрөв дэх сургамж: Бид нам гүм байхдаа Есүс 
Христийг илүү сайн сонсдог

Бид олон жилийн тэртээ бошиглогдсон, “бүх 
зүйл үймээнд байх болно; мөн хүмүүний зүрх 
сэтгэл мохох нь гарцаагүй болно; учир нь бүх 
хүмүүс дээр айдас ирэх болно”13 гэсэн цаг үед 
амьдарч байна. Цар тахлын өмнө ч, дараа ч энэ 
нь үнэн юм. Дэлхий дээрх үймээн самуун улам 
бүр нэмэгдсээр байх болно. Харин эсрэгээрээ, 
Их Эзэний дуу хоолой “агуу их хөл үймээний 
нүргээнт чимээ бус, гэвч … энэ [нь] шивнээн [мэт] 
төгс зөөлөн тайван дуу хоолой байж, мөн энэ нь 
сэтгэлийн угт хүртэл [нэвтэрдэг].”14 Энэ нам гүм 
дуу хоолойг сонсохын тулд та бас нам гүм байх 
хэрэгтэй!15

Хэсэг хугацаанд цар тахал бидний амьдралыг 
дүүргэж байдаг үйл ажиллагаануудыг цуцалсан. 
Удахгүй бид дэлхийн дуу чимээ, үймээн 
самуунаар цаг заваа дахин дүүргэхийг сонгох 
боломжтой болж ч магадгүй. Эсвэл бид өөрсдийн 
цагийг Их Эзэний удирдамж, тайтгарал, амар 
амгаланг шивнэж буй дуу хоолойг сонсоход 
зориулж болно. Анир чимээгүй цаг бол ариун 
нандин цаг бөгөөд хувийн илчлэлтэд тусалж, амар 
амгалан болгоно.

Ганцаараа болон хайртай хүмүүстэйгээ цагийг 
хамт өнгөрөөдөг байхаар өөрийгөө сахилгажуул. 
Бурханд зүрх сэтгэлээ залбиран байж уудал. Цаг 

гарган судрыг шимтэн судалж, ариун сүмд шүтэн 
бишир.

Хайрт ах нар аа, Их Эзэн биднийг энэхүү цар 
тахлын үеэрх туршлагаасаа олон зүйлийг сурч 
мэдээсэй хэмээн хүсэж байгаа. Би зөвхөн дөрвийг 
л дурдлаа. Би та бүхнийг сурч мэдсэн зүйлээ 
жагсаан бичиж, анхааралтай бодож, тэдгээрийг 
хайртай хүмүүстэйгээ хуваалцахад урьж байна.

Бурханы гэрээг сахигч хүмүүсийн ирээдүй гэрэл 
гэгээтэй байдаг.16 Их Эзэн санваарыг зохистойгоор 
эзэмшигч Өөрийн үйлчлэгчдийг хүн төрөлхтнийг 
адисалж, тайтгаруулж, хүчирхэгжүүлэн, энэ 
дэлхийг болон хүмүүсийг нь Өөрийн Хоёр дахь 
ирэлтэд бэлтгэхэд туслуулахаар улам их дуудах 
болно. Энэ нь бидний хүн нэг бүрийг хүлээн авсан 
ариун томилолтдоо тэнцэхүйц болгох юм. Бид 
үүнийг хийж чадна! Би хайрт ах нар та нарын хүн 
нэг бүрд хайртай гэдгээ илэрхийлж, энэ бүхнийг 
гэрчилж байна. Есүс Христийн ариун нэрээр, 
амен. 
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Бид нүглээ чин сэтгэлээсээ наманчилснаар 
Христийн цагаатгах золиосыг өөрсдийн 
амьдралд бүрэн дүүрэн хэрэгжих боломжийг 
олгодог.

Хүндэт ах, эгч нар аа, 
Христийн амилсны 
баярын энэ гэрэл 
цацарсан өглөө 
хүн төрөлхтний 
түүхэн дэх хамгийн 
гайхамшигт, сүрлэг, 
хэмжээлшгүй том 
үйл хэрэг болох 
бидний Их Эзэн Есүс 
Христийн цагаатгах 
золиосыг дурсан 
санаж байгаадаа зүрх 

сэтгэл минь баяртай байна. Бошиглогч Исаиагийн 
хэлсэн гайхалтай үгс Аврагчийн амиа үл бодсон 
агуу хүлцэнгүй байдлыг болон Бурханы бүх 
хүүхдийн өмнөөс гаргасан золиосыг өргөмжилдөг.

“Үнэхээр Тэр бидний сул дорой байдлыг тээж, 
өвчин зовлонг маань үүрчээ. Гэтэл бид Түүнийг 
Бурханд зодуулж, цохиулж, зовсон гэж л тооцжээ.

Гэвч гэмт үйлдлийн маань улмаас Тэр хатгагдан 
хилэнцийн маань улмаас Тэр бяцарч авай. Амар 
тайвны маань төлөө Түүн дээр гэсгээл байж, 
шархаар нь бид эдгэр[сэн].”1

Сайн дураараа бүх хүн төрөлхтний гэм нүглийг 
үүрч, хэрцгийгээр загалмай дээр хадуулж мөн 
гурав дахь өдрөө үхлийг ялан дийлснээр2 Есүс 
Израилд эртнээс бий болсон Алгасал баярын 
ёслолыг илүү нандин утга учиртай болгосон.3 
Бошиглолыг гүйцэлдүүлэн, Их Эзэн Өөрийн бие 
мөн үнэт цусыг агуу бөгөөд сүүлчийн золиос 
болгон өргөснөөр4 Алгасал баярыг тэмдэглэхэд 
ашигладаг байсан уламжлалт бэлгэдлүүд биеллээ 
олжээ.5 Ингэхдээ Христ хүний оюун ухаан 

ойлгохын аргагүй бие махбодын болон оюун 
санааны зовлонг амссан билээ. Аврагч Өөрөө 
ийнхүү хэлсэн юм.

“Учрыг болгоогтун, … Бурхан бибээр бүхний 
төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ;

Бүр бүхнээс хамгийн агуу Бурхан намайг 
өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, мөн сүв бүрээс 
цус шүүрэх, мөн бие хийгээд сүнс аль алиныг нь 
зовоход хүргэсэн тэрхүү зовлон нь—мөн намайг 
тэрхүү гашуун аяганаас уухгүй, мөн айснаас эргэн 
буцахад хүргэж болохоор байсан билээ—

Гэсэн хэдий ч, алдар суу нь Эцэгт байх болтугай, 
мөн бибээр хүртэж мөн хүмүүний үрсийн төлөө 
өөрийн бэлтгэлүүдийг дуусгасан билээ.”6

Христ Өөрийн хязгааргүй бөгөөд нигүүлсэнгүй 
золиосоор дамжуулан Эцэгийн хүслийг7 ач 
ивээлээр гүйцэлдүүлсэн. Тэрээр Уналтаар 
дамжуулан дэлхийд ирж,9 бие махбодын болон 
сүнслэг үхлийн хатгалтыг даван туулснаар8 
мөнхийн авралын алдар суут боломжийг бидэнд 
санал болгосон юм.10

Есүс бол бидний төлөө энэ мөнхийн бөгөөд төгс 
золиосыг ухамсарлаж чадах цорын ганц Хүн 
байсан.11 Тэр дэлхий байгуулагдахаас ч өмнө 
Тэнгэр дэх Их Зөвлөлд сонгогдож, урьдчилан 
томилогдсон.12 Мөн Тэрээр мөнх бус эмэгтэйгээс 
төрснөөр бие махбодын үхлийг өвлөж авсан 
боловч Эцэгийн Төрсөн Ганцын хувьд Бурханаас 
Өөрийн амийг өгч, буцааж авах хүчийг өвлөсөн 
юм.13 Нэмж дурдахад, Христ ямар ч өөгүй төгс 
амьдралаар амьдарсан бөгөөд бурханлаг шударга 
ёсны шаардлагаас ангид байсан.14 Бошиглогч 
Иосеф Смит:

“Есүс Христийн зуучлалгүйгээр дэлхий аврагдах 
боломжгүй.

Бурхан … Их Эзэний оршихуйд эргэн очих үүд 
хаалгыг нээхийн тулд … цаг нь болоход Хүүгээ 

Есүс Христ: Бодгалиудын маань Халамжлагч
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илгээж бэлэг барих золиослолыг бэлтгэсэн 
билээ”15 гэж зарим нөхцөл байдалд зааж байсан. 

Аврагч Өөрийн золиосоор дамжуулан 
бие махбодын үхлийн үр дагаврыг ямар ч 
болзолгүйгээр арилгасан ч16 үйлдсэн нүглээ 
наманчлах хувийн үүрэг хариуцлагыг маань 
аваагүй юм.17 Харин Тэрээр Мөнхийн Эцэгтэйгээ 
эвлэрэх, хайраар дүүрэн урилгыг бидэнд санал 
болгосон. Есүс Христээр болон Түүний цагаатгах 
золиосоор дамжуулан бид шинэ хандлага 
төлөвшүүлснээр Бурханд болон амьдралд 
ерөнхийд нь хандах оюун ухаан, зүрх сэтгэлийн 
хүчит өөрчлөлтийг бий болгож чадна.18 Бид гэм 
нүглээ чин сэтгэлээсээ наманчилж, зүрх сэтгэл, 
хүсэл зоригоо Бурханд болон Түүний зарлигуудад 
хандуулсан үед Түүний өршөөлийг хүлээн авч, 
Ариун Сүнсний нөлөөг илүү ихээр мэдрэх болно. 
Аз болоход, бид Аврагчийн амссан зовлонг 
туулахгүй байж болно.19

Наманчлалын бэлэг бол Бурханы хүүхдүүддээ 
хандаж буй сайхан сэтгэлийн илэрхийлэл 
бөгөөд бидэнд гэм нүглээ даван туулахад туслах 
Түүний зүйрлэшгүй хүч чадлын илрэл. Энэ нь 
мөн хайраар дүүрэн Эцэг маань бидний мөнх 
бус амьдрал дахь сул дорой байдалд тэвчээртэй, 
хүлээцтэй ханддагийн нотолгоо юм. Бидний хайрт 
бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон энэ 
бэлэг бол “сэтгэл санааны хувьд аз жаргал, амар 
амгаланг мэдрэх гол түлхүүр билээ”20 гэж хэлсэн.

Хайрт найзууд аа, бид нүглээ чин сэтгэлээсээ 
наманчилснаар,21 Христийн цагаатгах золиосыг 
өөрсдийн амьдралд бүрэн дүүрэн хэрэгжих 
боломжийг олгодог22 гэдгийг би та нарт гэрчилж 
байна. Бид нүглийн боолчлолоос чөлөөлөгдөж, 
дэлхийн аялалдаа баяр баясгаланг олж, Есүс 
Христэд итгэн, Түүнд ирэх бүх хүнд дэлхийн 
үүслээс бэлтгэгдсэн мөнхийн авралыг хүлээн авах 
боломжтой болно.23

Аврагч авралын гайхалтай бэлгээс гадна мөнх 
бус амьдралын зовлон зүдүүр, уруу таталт, сул 
талтай нүүр тулахад, тухайлбал одоогийн цар 
тахлаас болж бидэнд үүсээд байгаа нөхцөл 
байдлуудыг даван туулахад биднийг тайтгаруулж 
мөн тайвшруулдаг. Христ мөнх бус амьдралд 
бидэнд тулгардаг саад бэрхшээлийг үргэлж 
мэддэг гэдгийг би баталж чадна. Тэрээр бүх 
гашуун зовлон, шаналал, бие махбодын өвдөлт, 

бидэнд тулгардаг сэтгэл санааны болон сүнслэг 
саад бэрхшээлийг ойлгодог. Аврагчийн сэтгэл 
нигүүлслээр дүүрэн бөгөөд Тэр бидэнд туслахад 
үргэлж бэлэн байдаг. Тэр бидний сул дорой 
байдлын зовиур шаналгааг биечлэн мэдэрч, 
Өөрийн махан бие дээр авсан тул энэ нь 
боломжтой болсон.24

Тэр номхон даруу зан, зүрх сэтгэлийн даруу 
байдалд бүхнээс доош бууж мөн бидний гэм 
буруу, ёс бусын улмаас шархдан, хүмүүст дорд 
үзэгдэж, гологдон, доромжлуулахыг хүлээн 
зөвшөөрсөн. Тэрээр дэлхийн нүглүүдийг үүрч, 
бүх хүн төрөлхтний төлөө энэ бүхнийг тэвчсэн25 
мөн Тэр эцсийн эцэст бидний сүнслэг халамжлагч 
болсон билээ.

Бид Түүний сүнслэг халамжид өөрсдийгөө 
даатгаж, Түүнд ойртох тусам Түүний амархан 
буулгыг болон Түүний хөнгөн ачааг өөрсөд 
дээрээ авч, амлагдсан тайтгарал, амралтыг олох 
болно. Цаашлаад бид Түүний тусламж, анагаах 
хүчгүйгээр тэвчихэд туйлын хэцүү байх байсан 
амьдралын бэрхшээл, сул тал, уй гашууг даван 
туулахын тулд өөрсдөдөө хэрэгтэй хүч чадлыг 
хүлээн авах болно.26 “Ачаагаа ЭЗЭНд даатга, Тэр 
чамайг түшин тэтгэнэ”27 хэмээн судрууд бидэнд 
заадаг. “Мөн тэгээд [Түүний] Хүүгийн баяслаар 
[бидэнд] үүрэг [маань] хөнгөн байж болохыг 
Бурхан соёрхох болтугай.”28

Марио, Рэжина Эмэрик

Өнгөрсөн оны сүүлээр би Их Эзэнд итгэдэг 
Марио, Рэжина Эмэрик гэх нэгэн эрхэм хосыг 
COVID-19-ийн хүндрэлийн улмаас нэг нэгнээсээ 
дөрвөн хоногийн зайтай нас нөгчсөнийг олж 
мэдсэн юм. 
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Одоо Бразилд бишопоор үйлчилж байгаа тэдний 
хөвгүүдийн нэг нь надад ийн ярьж билээ. “Эцэг 
эхээ энэ ертөнцөөс ийм байдалтай одохыг харах 
маш хэцүү байсан ч би өөрийн ойлголтоос 
давсан хүч чадал, амар амгаланг олж авсан тул 
тэр эмгэнэлт явдлын дунд Их Эзэний мутрыг 
амьдралдаа маш тодорхой мэдэрч чадсан. Есүс 
Христэд болон Түүний Цагаатгалд итгэх итгэлээр 
дамжуулан гэр бүлийнхнээ болон энэ хүнд үед 
бидэнд тусалсан хүмүүсийг хүчирхэгжүүлж, 
тайтгаруулах бурханлаг тусламжийг би хүлээн 
авсан. Хэдийгээр хүн бүрийн хүсэн хүлээж 
байсан гайхамшиг тохиогоогүй ч би өөрийн 
болон гэр бүлийнхнийхээ амьдралд тохиолдсон 
өөр олон гайхамшгийг хувиасаа гэрчлэх болно. 
Би Аврагчийн намайг гэсэн хайр, Бурханы 
хүүхдүүддээ зориулсан аз жаргалын төлөвлөгөөн 
дэх улам их итгэл, найдвар төрүүлсэн, зүрх 
сэтгэлийн минь гүнд шингэсэн, тайлбарлахын 
аргагүй амар амгаланг мэдэрсэн. Хамгийн уй 
гашуутай өдрүүдэд ч Аврагчийг өөрсдийн зүрх 
сэтгэл, хүч чадал, оюун ухаан, хүч тэнхээгээр 
эрэлхийлэх үед Түүний хайраар дүүрэн мутар 
үргэлж сунгаастай байдгийг би мэдсэн.”

Эмэрикийн гэр бүл

Хүндэт ах, эгч нар аа, Христийн амилсны баярын 
энэ өдөр Есүс үхлээс амилсан гэдгийг мөн Тэр 
амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Өөрөөрөө болон 
Өөрийн хязгааргүй Цагаатгалаар дамжуулан 
Аврагч бидэнд үхлийг бие махбод, сүнслэг 
байдлын хувьд даван туулах арга замыг өгсөн 
гэдгийг би гэрчилж байна. Эдгээр агуу адислалаас 
гадна, хүнд хэцүү цаг үед Тэрээр бидэнд 
тайтгарал, баталгааг мөн адил өгөх болно. Бид 
итгэлээрээ эцсээ хүртэл тэвчиж, Есүс Христэд 

болон Түүний цагаатгах тэнгэрлэг золиост итгэл 
найдвараа тавих юм бол нэг л өдөр дэргэд нь 
эргэж очиход бидэнд туслахын тулд Өөрийн чадах 
бүхнийг хийхэд бэлэн байгаа хайрт Тэнгэрлэг 
Эцэгийнхээ амлалтуудад баясах болно. Энэ бол 
Түүний ажил мөн Түүний алдар суу юм.29 Есүс 
бол Христ, Дэлхийн Гэтэлгэгч, амлагдсан Мессиа, 
амилалт бас амь мөн30 гэдгийг би та нарт гэрчилж 
байна. Би эдгээр үнэнийг Эцэгийн Төрсөн Ганц, 
бидний Их Эзэн, Есүс Христийн ариун нэрээр та 
бүхэнтэй хуваалцаж байна, амен. 
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Есүс Христийн гэтэлгэгч Цагаатгал, алдар 
суут Амилалтаар дамжуулан эмтэрсэн зүрх 
эдгэрч, тарчлал амар амгалан болж, шаналал 
найдвараар солигдож чадна гэдгийг би гэрчилж 
байна.

Энэ гайхамшигтай 
Христийн амилсны 
баярын ням гарагт 
хүүхдүүд маань 
“Хаврын нэгэн өдөр 
бидний Аврагч Христ 
өөрийн булшийг 
орхиж, үхлийн 
хүлээсийг тайлсан 
юм”1 гэж баяр 
хөөртэй дуулдаг.

Есүс Христийн 
Амилалтын тухай 

мэддэгтээ бид талархаж байна. Гэсэн хэдий ч бид 
амьдралынхаа аль нэг үед хайртай дотнын хүнээ 
алдаж, уй гашууд автах болно. Дэлхийг хамарсан 
энэ цар тахлаар бидний ихэнх маань гэр бүлийн 
гишүүн, найз нөхөд гээд хайртай хүмүүсээ алдаад 
байна.2 Бид ийм гарз хохирол амсаж, гашуудаж 
байгаа хүмүүсийн төлөө залбирдаг.

Ахлагч Рассэлл М.Нэлсон ингэж хэлсэн юм.

“Хэдэн настай байснаас үл хамааран бид хайртай 
хүмүүсээ алдсандаа гашууддаг. Гашуудах нь цэвэр 
хайрын гүн гүнзгий илрэлүүдийн нэг. …

Үүнээс гадна, бид насан өөд болсон тэдэнтэйгээ 
одоо нулимс дуслуулан салалгүйгээр, хожим 
нь бүрэн баяр хөөртэй эргэн уулзаж чадахгүй. 
Үхлээс гашуудлыг салгах цорын ганц арга зам бол 
амьдралаас хайрыг мөн адил авч хаях явдал юм.”3

Эмэгтэй дагалдагчид Есүсийн төлөө гашуудав.

Есүсийг дагаж, Түүнд үйлчилдэг байсан найз 
нөхдөд нь Түүний үхэхийг хараад ямархуу 
сэтгэгдэл төрж байсныг бид төсөөлж чадна.5 
Бид тэднийг “гашуудан уйлж байсныг”6 мэднэ. 
Цовдлуулах өдөр нь, ням гарагт юу болохыг 
мэдэхгүй байсан тул тэд өөрсдийн Эзэнгүйгээр 
цаашид яах билээ гэж бодож, сэтгэлийн зовуурьд 
автсан байсан нь дамжиггүй. Гэсэн хэдий ч тэд 
үхэх хүртэл нь Түүнд үйлчилсээр байлаа.

Ариматын Иосеф гэгч хүн Пилатад бараалхаж, 
Есүсийн цогцсыг гуйв. Тэр цогцсыг аваад, 
маалинган даавуунд ороож, өөрийнхөө шинэ 
бунханд тавив. Тэгээд нэгэн бул чулууг өнхрүүлж, 
үүдийг нь таглажээ.7

Никодем мир, зуун настын хольц авч ирэв. 
Тэр Иосефт Есүсийн биеийг өргөж, анхилуун 
үнэртэнтэй маалинган даавуунд орооход 
тусалжээ.8

Магдалын Мариа болон бусад эмэгтэй Иосеф, 
Никодем хоёрыг дагаж яван, тэд Есүсийн цогцсыг 
хаана тавихыг хараад биеийг нь тослох анхилуун 
үнэртэн болон үнэрт тосыг бэлдэв.9 Тэр үеийн 
хатуу хуулиудын дагуу, бямба гараг нь амралтын 
өдөр байсан тул тэд цогцсыг дараа нь бэлдэж, 
тослохоор хүлээж байлаа.10 Тэгээд тэд ням 
гаргийн өглөө эрт булш руу явжээ. Тэд Аврагчийн 

Булшинд ялалт гэж үгүй
ÐÝÉÍÀ È.ÀÁÓÐÒÎ

ÕÀËÀÌÆÈÉÍ ÍÈÉÃÝÌËÝÃÈÉÍ ÅÐªÍÕÈÉ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªËÈÉÍ ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐ ЗªВËªÕ



852021 оны 4-ð ñàð

бие тэнд байхгүй байгааг мэдмэгц Есүсийн 
төлөөлөгчид болох шавь нарт нь хэлэхээр 
явцгаав. Төлөөлөгчид тэдэнтэй хамт бунхан 
дээр ирээд, хоосон байгааг харав. Бүгдийг явсны 
дараа Магдалын Мариа үлдэж, Аврагчийн бие 
хэрхсэнийг мэдэхгүй, гайхширан байв.11

Магдалын Мариа булшин дээр ганцаараа үлдсэн 
байлаа. Хэдхэн өдрийн өмнө тэрээр анд найз, 
Багшийгаа аймшигтайгаар үхэхийг харсан шүү 
дээ. Одоо Түүний бунхан хоосон болж, тэр 
Түүний хаана байгааг ч мэдэхгүй байв. Тэр юу 
болсныг ойлгох ч сөхөөгүй, уйлж байлаа. Энэ 
үед амилсан Аврагч түүн дээр ирж, яагаад уйлж 
байгааг бас хэнийг хайж байгааг нь асуусан юм. 
Тэр цэцэрлэгчийг өөртэй нь ярьж байна гэж 
бодсон тул түүнээс Эзэнийх нь биеийг авч явсан 
бол хаанаас очиж авч болохыг хэлж өгөхийг 
хүсжээ.12

Магдалын Мариа

Их Эзэн Магдалын Мариад гашуудаж, шаналлаа 
илэрхийлэх боломж олгосон байх гэж би боддог.13 
Тэр дараа нь түүнийг нэрээр нь дуудахад тэр 
эргэн харж, Түүнийг танив. Тэр амилсан Христийг 
харж, гайхамшигт Амилалтынх нь гэрч болсон 
билээ.14

Би ямар нэгэн байдлаар та нартай адил Магдалын 
Мариагийн болон түүний найзуудын мэдэрсэн 
тэр сэтгэлийн зовлонг ойлгож чадна. Би 9 настай 
байхдаа аймшигт газар хөдлөлтийн үеэр ахыгаа 
алдсан. Энэ бүхэн гэнэт болсон тул энэ явдлын 
бодит байдлыг ойлгоход надад цаг хугацаа 
хэрэгтэй байлаа. Би уй гашууд автаж, “Ахад минь 
юу тохиолдов?” Тэр хаана байгаа вэ? Тэр хаашаа 
явсан бэ? Би түүнтэй дахин уулзах болов уу?” гэж 

өөрөөсөө асуудаг байсан.

Би тэр үед Бурханы авралын төлөвлөгөөний 
талаар хараахан мэдээгүй байсан юм. Би бид 
хаанаас ирсэн, бидний амьдралын зорилго юу 
болох, нас барсны дараа бидэнд юу тохиолдох 
зэргийг мэдэж авахыг хүсэж байв. Хайртай хүнээ 
алдах юм уу амьдралдаа хэцүү зүйлстэй тулгарах 
үед бид бүгдэд ийм хүсэл төрдөггүй гэж үү?

Хэдэн жилийн дараа би ахынхаа талаар маш 
бодитойгоор бодож эхэлсэн. Би түүнийг хаалгыг 
маань тогшиж байгаагаар төсөөлдөг байв. Намайг 
хаалгаа онгойлгоход тэр тэнд зогсоод, надад “Би 
үхээгүй. Би амьд. Би чам дээр очиж чадахгүй 
байсан, гэхдээ одоо би чамтай хамт байна, дахин 
хэзээ ч орхиж явахгүй” гэдэг байлаа. Энэ зүүд 
мэт төсөөлөл түүнийг алдсан шаналлаа даван 
туулахад надад тусалдаг байв. Тэр надтай хамт 
байна гэсэн бодол надад дахин дахин төрдөг байж 
билээ. Заримдаа би түүнийг хаалга тогшоод ороод 
ирэх байх гэж найдан, хаалгаа ширтэн суудагсан.

40-өөд жилийн дараа, Христийн амилсны баярын 
үеэр би Есүс Христийн Амилалтын талаар тунгаан 
бодож байхдаа ахынхаа тухай бодож эхлэв. Тэр 
үед миний толгойд нэг бодол зурсхийн орж ирлээ. 
Би түүнийг над дээр ирж байгаагаар төсөөлдөг 
байснаа санав.

Тэр өдөр би хүнд хэцүү үед Сүнс намайг 
тайтгаруулж байсныг ойлгосон. Ахын минь сүнс 
үхээгүй, тэр амьд гэсэн гэрчлэлийг би хүлээн 
авсан байсан. Тэр одоо ч гэсэн мөнх оршихуйдаа 
өсөж хөгжсөөр байгаа. Есүс Христийн Амилалтын 
ачаар бид бүгдийг амилуулах тэр гайхамшигт 
мөчид “ах [минь] амилна”15 гэдгийг би одоо 
мэднэ. Үүнээс гадна, хэрвээ бид Их Эзэнтэй 
ариун нандин гэрээнүүд байгуулж, тэдгээрийг 
сахихыг сонгох аваас Тэр бид бүхэнд гэр бүлээрээ 
дахин нэгдэж, Бурханы дэргэд мөнхийн баяр 
баясгалантай байх боломжтой болгосон.

Ерөнхийлөгч Нэлсон ийн заасан.

“Үхэл бол мөнх оршихуйн зайлшгүй чухал хэсэг 
бөгөөд хэзээ үхэхээ хэн ч мэдэхгүй ч энэ нь 
Бурханы аз жаргалын агуу төлөвлөгөөнд чухал 
билээ. Их Эзэний Цагаатгалын ачаар эцэстээ 
амилуулагдах нь бодит зүйл бөгөөд мөнх амьдрал 
бүх хүн төрөлхтөнд боломжтой. …

… Хайртай хүмүүсээ харуусал тээн үлдээж байгаа 
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ч … үхлийн гашуун нь Христэд тууштай итгэх 
итгэл, найдварын төгс гэрэл, Бурханыг болон бүх 
хүмүүнийг хайрлах хайр болон бүгдэд үйлчлэх 
хүслээр хөнгөрдөг. Тэрхүү итгэл, найдвар, хайр нь 
биднийг Бурханы ариун оршихуйд ирж, мөнхийн 
хань болон гэр бүлийнхэнтэйгээ мөн Түүнтэй 
үүрд хамт байх боломжтой болгодог.”16

Бунхант цэцэрлэг

“Мөнхүү хэрэв Христ үхэгсдийн дундаас 
босоогүй сэн бол, өөрөөр хэлбэл булш нь ялалт 
үгүй байж мөн үхэл нь гашуун бус байхын учир, 
үхлийн хүлээсийг тасчаагүй сэн бол, амилуулалт 
гэж үгүй байх сан.

Гэвч амилуулалт буй, тиймийн тул булшинд 
ялалт гэж үгүй, мөн үхлийн гашуун нь Христээр 
залгигдсан юм.

Тэр бол дэлхийн гэрэл хийгээд амь амьдрал 
болой; тийм ээ, хэзээ ч харанхуйлагдахгүй 
төгсгөлгүй тэрхүү гэрэл; тийм ээ, мөн түүнчлэн 
үхэл гэж цаашид байж үл болох, төгсгөлгүй амь 
амьдрал болой”17 гэдгийг би гэрчилж байна.

Амилсан Аврагч

Есүс Өөрийнхөө талаар “Амилал ба амь бол Би 
байгаа юм. Надад итгэдэг нь үхэвч амилна”18 
хэмээн тунхагласан.

Есүс Христийн гэтэлгэгч Цагаатгал, алдар суут 
Амилалтаар дамжуулан эмтэрсэн зүрх эдгэрч, 
тарчлал амар амгалан болж, шаналал найдвараар 
солигдож чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр 
биднийг нигүүлслийн мутартаа тэвэрч, хүн нэг 
бүрийг тайвшруулан, хүчирхэгжүүлж, эдгээж 
чадна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Уй гашууд автаж, үхлийн дараа юу болох 
талаар эргэцүүлэн бодож буй хүн бүрийг би 
Христэд итгэж найдахад урьж байна.

Хэдэн жилийн 
өмнө би Солт Лэйк 
Ситид болсон 
хурал цуглаануудад 
оролцох үеэрээ 
бидний хайрт 
бошиглогч Рассэлл 
М.Нэлсонтой уулзсан 
юм. Тэрээр элгэмсэг 
дотно байдлаар 
“Марк, ээж нь сайн 
уу?” гэж асуув. 

Би түүнд долоо 
хоногийн эхээр Шинэ Зеландад ээж дээрээ очсон 
тухайгаа мөн хэдий ээж минь хөгширч байгаа ч 
итгэл дүүрэн мөн өөрийг нь мэддэг бүх хүнд урам 
зориг өгсөөр байгаа тухай хэлэв.

Тэгтэл тэр “Ээждээ миний хайрыг дамжуулаарай 
… мөн түүнтэй уулзахыг тэсэн ядан хүлээж 
байгааг минь хэлээрэй” гэж билээ.

Би нэлээд гайхаж, түүнээс “Та ойрын хугацаанд 
Шинэ Зеланд руу явах гэж байгаа юм уу?” гэж 
асуув. 

Тэр нухацтайгаар үнэн сэтгэлээсээ “Өө үгүй ээ, 
би түүнтэй дараагийн амьдралдаа уулзана” гэж 
хариулж билээ. 

Түүний хариулт наргиан байгаагүй. Энэ бол бодит 
байдлын төгс илэрхийлэл байв. Тэрхүү хувийн 
агаад нээлттэй агшинд би амьд бошиглогчоос 
үхлийн дараа амьдрал үргэлжилдэг гэсэн цэвэр 
гэрчлэлийг сонсож, мэдэрсэн.

Энэхүү чуулганы өдрүүдэд та бүхэн амьд 
бошиглогч, төлөөлөгчдийн Есүс Христийн 
Амилалтын тухай гэрчлэх үгсийг сонсох 
болно. “Манай шашны тулгуур зарчмууд бол 

Есүс Христийн талаарх, тухайлбал Тэрбээр 
егүүтгэгдэж, оршуулагдаад, гурав дахь өдрөө 
амилж, тэнгэрт дээшлэн одсон тухай төлөөлөгч, 
бошиглогчдын гэрчлэл юм. Иймд манай шашинд 
хамаатай бусад бүх зүйл зөвхөн [уг гэрчлэлийн] 
хавсралт төдий юм.”1 Та бүхэн үнэн хүсэлтэйгээр 
сонсох аваас, Ариун Сүнс оюун мөн зүрх сэтгэлд 
тань эдгээр гэрчлэлийн үнэнийг батална хэмээн 
би амлаж байна.2

Есүсийг нас барсныхаа дараа Өөрийн 
төлөөлөгчдөд үзэгдсэн тэрхүү цагаас эхлэн 
Түүний эртний төлөөлөгчид үүрд өөрчлөгджээ. 
Тэдний арав нь Есүсийн амилсныг өөрийн 
нүдээр харсан. Харин Томас тэр үед байгаагүй 
бөгөөд “үзэхээс нааш … би итгэхгүй”3 хэмээн 
хэлсэн. Дараа нь Есүс Томаст “Итгэлгүй бус, 
харин итгэлтэй бай”4 хэмээн заажээ. Тэгээд Эзэн 
“Хараагүй атлаа итгэсэн нь ерөөлтэй еэ”5 хэмээн 
итгэлийн амин чухал үүргийг заасан юм.

Амилсан Их Эзэн төлөөлөгчдөдөө Өөрийг нь 
гэрчлэх үүргийг өгсөн. Өнөө үед амьдарч буй 
төлөөлөгчдийн нэгэн адил тэд дэлхийн ажлыг 
ардаа орхин, үлдсэн амьдралаа Есүс бол Бурханы 
Хүү хэмээн зоригтойгоор тунхаглахад зориулсан 
юм. Тэдний хүчирхэг гэрчлэл олон мянган хүнийг 
баптисмын урилга хүлээн авахад хөтөлжээ.6

Христийн амилсны баярын өглөөний гайхамшигт 
захиас бүх Христийн шашинтны хувьд амин 
чухал зүйл билээ. Есүс Христ амилсан, тиймээс 
бид ч бас үхлийн дараа дахин амьдрах болно. 
Энэхүү мэдлэг бидний амьдралыг утга учиртай, 
зорилготой болгодог. Хэрэв бид итгэлтэйгээр 
урагшлах аваас эртний төлөөлөгчдийн адил 
мөнхөд өөрчлөгдөх болно. Тэдний нэгэн адил 
бид Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ бүх төрлийн 
зовлон бэрхшээлийг даван гарч чадна. Энэхүү 
итгэл нь “гуниг баяр хөөрөөр солигдох”7 тэрхүү 
цаг үед найдах найдварыг хэсэг хугацаанд ч болов 
өгдөг.

Уй гашуу маань баяр хөөрөөр солигдох болно
ÀÕËÀÃ× Ñ.ÌÀÐК ПÀËÌÝÐ

ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ
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Уй гашуутай үеийн дараа итгэлийн маань замнал 
эхэлж билээ.

Эцэг эх маань Шинэ Зеландад хонины аж ахуй 
эрхэлдэг байсан8 бөгөөд амьдралдаа сэтгэл 
хангалуун хүмүүс байв. Залуу хосын хувьд тэд 
гурван бяцхан охиноор адислагдсан байсан. 
Бага охиноо тэд Анн гэж нэрлэжээ. Нэгэн өдөр 
тэднийг гэр бүлээрээ нуурын эрэгт амарч байх үед 
17 сартай бяцхан Анн алхаад явчихаж. Түүнийг 
цөхрөнгөө бартал хайсны эцэст, тэр уснаас амьгүй 
байдалтай олдсон байна.

Энэхүү эмгэнэлт үйл явдал үгээр илэрхийлэхийн 
аргагүй уй гашууг авчирсан бөгөөд амьдралынх 
нь баяр хөөрт зарим мөч үүрд алга болсон хэмээн 
олон жилийн дараа аав маань бичсэн байдаг. Энэ 
явдал мөн “Бидний хайрт Аннд юу тохиолдох 
бол? Бид түүнтэй дахин уулзах болов уу? Манай 
гэр бүл яаж дахин аз жаргалтай болох юм бэ?” 
гэсэн амьдралын хамгийн чухал асуултуудын 
хариултыг хайх хүслийг түүнд төрүүлжээ.

Энэхүү эмгэнэлт явдлаас хэдэн жилийн дараа 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн хоёр залуу номлогч манай ферм дээр 
ирж билээ. Тэд Мормоны Номд болон Библид 
агуулагдах үнэн сургаалыг зааж эхлэв. Тэрхүү 
үнэнд Анн одоо Сүнсний дэлхийд амьдарч байгаа 
гэсэн баталгаа багтаж байлаа. Есүс Христ амилсан 
учир Анн ч бас амилах болно. Тэд бидэнд Есүс 
Христийн Сүм энэ дэлхий дээр амьд бошиглогч 
болон арван хоёр төлөөлөгчийн хамт сэргээгдсэн 
талаар заасан юм. Тэд Есүс Христ Өөрийн тэргүүн 
төлөөлөгч Петрт өгсөнтэй яг ижил санваарын эрх 
мэдлээр гэр бүлүүд үүрд мөнхөд холбогдож болно 
гэсэн өвөрмөц, гайхалтай сургаалыг заасан.9

Ээж тэр даруй үнэнийг таньж мэдэн, Сүнсний 
гэрчийг хүлээн авав. Харин аав маань дараагийн 
жилийн туршид эргэлзээ хийгээд сүнслэг өдөөлт 
дунд шийдвэр гаргах гэж тэмцэлдсэн юм. 
Түүнчлэн тэр амьдралын хэв маягаа өөрчлөх 
дургүй байв. Шөнөжин унтаагүй аав маань 
өглөө өрөөний нэгэн жижиг хэсэгт урагш хойш 
холхисноо ээжид хандан “Би өнөөдөр л баптисм 
хүртэнэ, эсвэл хэзээ ч үгүй” хэмээн хэлсэн гэдэг.

Ээж болсон явдлыг номлогчдод хэлэхэд, тэд 
аавын маань итгэл дүрэлзэх, бөхөхийн заагт 
байгааг шууд ойлгожээ.

Яг тэр өглөө бид гэр бүлээрээ хамгийн ойр 
байдаг далайн эрэг рүү явав. Юу болж байгааг 
үл анзааран биднийг элсэн довон дээр тоглож 
байх үед ахлагч Боид Грийн, Гари Шэффийлд нар 
эцэг эхэд маань далайн усанд баптисм хүртээсэн 
юм. Аав маань итгэлээ үйлдэл болгож, юу ч 
тохиолдсон бай байгуулсан гэрээндээ насан 
туршдаа үнэнч байна хэмээн Их Эзэнд хувийн 
амлалт өгчээ.

Нэг жилийн дараа Шинэ Зеландын Хамилтонд 
ариун сүм онцгойлон адислагдав. Тун удалгүй 
бид гэр бүлээрээ Их Эзэний ариун нандин 
өргөөнд Анныг маань төлөөлсөн хүний хамт 
тахилын ширээг тойрон өвдөг дээрээ сөхөрч 
суугаад, санваарын эрх мэдлээр, мөнхийн гэр бүл 
болж лацдан холбогдох энгийн бөгөөд гайхалтай 
ёслолыг үйлдсэн билээ. Энэхүү үйл явдал амар 
амгалан, баяр хөөрийг авчирсан.

Түүнээс хойш олон жилийн дараа аав минь надад 
“Анн маань харамсалтайгаар нас бараагүй бол, 
би хэзээ ч сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авах 
хүртэл өөрийгөө даруусгаж чадахгүй байсан” 
хэмээн хэлж билээ. Гэсэн ч Их Эзэний Сүнс 
номлогчдын заасан зүйлс үнэн гэдэг найдварыг 
алгуур өгсөн юм. Гэрчлэл нь гал мэт дүрэлзэн, 
амьдралынх нь шийдвэр бүрийг чимээгүйхэн, 
даруухнаар чиглүүлдэг болтол эцэг эхийн маань 
итгэл өсөн нэмэгдсэн.

Тэдний хойч үедээ үзүүлсэн үлгэр дуурайлд би 
үргэлж талархах болно. Гүн гүнзгий уй гашууд 
итгэлээр хариулсан тэдний үйлдэл хэчнээн хүний 
амьдралыг мөнхөд өөрчилснийг хэлэх боломжгүй.

Уй гашууд автаж, эргэлзээтэйгээ тэмцэн, үхлийн 
дараа юу болох талаар эргэцүүлэн бодож буй 
хүн бүрийг би Христэд итгэж найдахад урьж 
байна. Хэрэв та нар итгэхийг хүсээд, дараа нь 
итгэлтэйгээр үйлдэж, Сүнсний шивнээг дагах 
аваас энэ амьдралд хийгээд ирэх дэлхийд баяр 
баясгалантай байх болно гэдгийг би амлаж байна.

Би Анн эгчтэйгээ болон 30 гаруй жилийн өмнө 
нас барсан аавтайгаа дахин баяр хөөртэй уулзах 
тэр өдрийг тэсэн ядан хүлээдэг. Би итгэлийнхээ 
дагуу амьдарч, хараагүй атлаа итгэн, Ариун 
Сүнсний хүчээр Есүс Христ амьд гэдгийг 
мэдсэнээс ирэх баяр баясгаланг гэрчилж байна. Би 
өөрийн бүхий л зүрх сэтгэл мөн бодгалиар Есүс 
Христийг болон Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээг 
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дагахаар сонгосон. Энэ нь миний амьдралыг 
бүхэлд нь адисалдаг. Есүс бол Христ, Бурханы 
Хүү, бидний Аврагч бөгөөд Цагаатгагч гэдгийг би 
мэднэ. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Бидний энэ амьдралд юу туулж өнгөрүүлэхээс 
илүү хэн болж байгаа маань чухал.

Үйлс номыг мөн 
Паулын захидлуудыг 
унших бүрдээ би 
Паул үйлчилж, зааж, 
Есүс Христийг 
гэрчлэхдээ хэрхэн 
хайр, талархлаар 
хөтлөгдөж байсныг 
гайхдаг. Тэгтлээ зовж 
шаналж буй хүн 
яаж тийм их хайр, 
талархалтайгаар 
үйлчилсэн юм бол? 

Паулыг үйлчлэхэд чухам юу нөлөөлсөн бэ? “Христ 
Есүс дотор Бурханы дээш чиглэсэн дуудлагын 
шагналын төлөө бариа өөд урагшилдаг.”1

Бариа өөд урагшлах гэдэг нь Тэнгэрлэг 
Эцэгтэйгээ болон Аврагчтай хамт “мөнхийн 
амьдралд хүргэдэг давчуу бөгөөд нарийн зам”2 
дээр итгэлтэйгээр үргэлжлүүлэхийг хэлдэг. Паул 
өөрийн зовлон шаналлыг “бидэнд илчлэгдэх 
тэрхүү алдрын дэргэд юу ч биш”3 гэж үзжээ. 
Шоронд хоригдож байхдаа филиппойчуудад 
хандан бичсэн Паулын захидал бол тодорхойгүй 
байдлын энэ хүнд хэцүү үед бидэнд асар их баяр 
баясал, урам зориг хайрладаг. “Тэр ч байтугай, би 
Христ Есүс Эзэнээ танин мэдэхүйн хосгүй давуу 
талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг. 
Би Түүний төлөө бүх юмсын хохирлыг амсаж, 
тэдгээрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд 
бөгөөд”4 хэмээн хэлсэн Паулаас бид бүгд урам 
зориг авах хэрэгтэй.

Паулын үйлчлэлийг харахын зэрэгцээ бид 
өөрсдийн болон хайртай хүмүүсийнхээ амьдралд 
тулгарч буй бэрхшээлүүдийн дунд хайр, 
талархлаар үйлчилж, зааж, гэрчилдэг өөрсдийн 
“Паулуудаас” өнөө үед урам зориг авдаг. Ес гаруй 
жилийн өмнө тохиолдсон нэгэн туршлага маань 

надад бариа өөд урагшлахын чухлыг ойлгуулсан 
юм.

2012 онд Ерөнхий чуулганы удирдагчдын 
хуралдаанд анх удаа оролцохоор явж байхдаа би 
цочирдсон байсан төдийгүй өөрийгөө хангалтгүй 
гэж мэдэрч байв. Надад “Чи энд харьяалагддаггүй! 
Ноцтой алдаа гарсан нь тодорхой!” гэх дуу хоолой 
тасралтгүй сонстов. Суух газар хайн явж байтал 
ахлагч Жэффри Р.Холланд намайг олж хараад, 
над дээр ирэн, “Эдвард, чамайг энд харсандаа 
баяртай байна” гэж хэлээд, хацарт минь зөөлөн 
хүрэв. Би өөрийгөө бяцхан хүүхэд мэт мэдэрч 
билээ! Түүний хайр, тэврэлт надад халуун дулаан 
мэдрэмж төрүүлж, би энд харьяалагддагийг 
мөн ахан дүүсийн сүнсийг мэдрэхэд тусалсан. 
Дараа өдөр нь би ахлагч Жэффри Р.Холландыг 
өмнөх өдөр нь надтай мэндэлсний адилаар ахмад 
төлөөлөгч болох ахлагч Даллин Х.Өүксийн хацарт 
зөөлнөөр халуун дотноор хүрэхийг харав!

Яг тэр мөчид би бидний бошиглогч, үзмэрч, 
илчлэгч хэмээн дэмждэг тэр хүмүүсээр 
дамжуулан Их Эзэний хайрыг мэдэрсэн. Ахлагч 
Холланд өөрийн нинжин сэтгэл, энгийн үйлдлээр 
дамжуулан надад хэт өөрийгөө анхаарсан мөн 
хангалтгүй гэсэн мэдрэмжээ даван туулахад 
тусалсан юм. Тэрээр надад бодгалиудыг Христэд 
авчрах ариун нандин, баяр баясгалант дуудлагат 
ажилдаа төвлөрөхөд тусалсан. Эртний Паулын 
адилаар тэр намайг бариа өөд урагшлахад 
чиглүүлж өгсөн юм.

Сонирхолтой нь, Паул биднийг урагш тэмүүл 
гэж ятгахдаа, өнгөрсөн үеийн айдас, анхаарал, 
бүтэлгүйтэл, уйтгар гунигаа мартахад мөн 
уриалсан. Тэрбээр ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсоны адилаар биднийг “илүү шинэ мөн 
ариун нандин аргаар” урьж байна.5 “Хэн амиа 
аврахыг хүснэ, тэр түүнийгээ алдана. Харин хэн 
Миний төлөө амиа алдана, тэр түүнийгээ олно”6 
гэсэн Аврагчийн амлалт бодит юм.

Бариа өөд урагшил
ÀÕËÀÃ× ÝÄВÀÐÄ ÄЮÁÝ

ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ
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Ерөнхий чуулган дээр анх үг хэлэхдээ би 
ээжийнхээ надад талбайд ажиллахыг зааж 
сургасан туршлагаас хуваалцаж билээ. “Хийж 
бүтээсэн рүүгээ хэзээ ч битгий эргэн хар. Өмнөө 
байгаа хийж дуусгах ёстой зүйл рүүгээ л хар!” гэж 
ээж минь хэлсэн юм.7

Амьдралынхаа төгсгөлд ээж маань хорт хавдартай 
тэмцэж байх үедээ Наом бид хоёртой амьдардаг 
байв. Нэг орой би түүнийг унтлагын өрөөндөө 
уйлж байхыг сонслоо. Өдөр бүр тариулдаг 
морфины сүүлчийн тунгаа хоёрхон цагийн өмнө 
тариулсан байсан ч хүчтэй өвдсөн хэвээр байв.

Би түүний өрөөнд ороод, түүнтэй хамт уйлав. 
Түүнийг өвдөлтөөсөө даруй ангижраасай хэмээн 
чангаар залбирахад минь тэрээр олон жилийн 
өмнө талбайд байхдаа хийсэн зүйлээ давтав. Тэр 
уйлахаа болиод, надад сургамж айлдсан юм. Тэр 
мөчид шаналан уйлж буй хүүгээ өрөвдөн ширтэх 
ядруу, зовсон, өвчин шаналлаар дүүрэн ээжийнхээ 
дүр төрхийг би хэзээ ч мартахгүй. Тэрээр 
нулимстай нүдээрээ инээмсэглээд, миний нүд рүү 
харан, “Энэ өвдөлт арилах үгүй нь чамаас эсвэл 
өөр хэн нэгнээс шалтгаалахгүй, харин Бурханаас 
шалтгаална” гэж хэлсэн.

Би чимээгүйхэн суув. Ээж маань ч чимээгүйхэн 
суув. Энэ дүр зураг ой тойнд маань тод томруун 
үлдсэн билээ. Тэр орой Их Эзэн ээжээр минь 
дамжуулан надад үүрд үл мартах нэгэн хичээлийг 
заасан юм. Ээжийг маань Бурханы хүслийг хүлээн 
авсан гэдгээ илэрхийлэх үед би Гетсеманийн 
цэцэрлэгт мөн Голгатын загалмай дээр Аврагчийн 
зовж шаналсан шалтгааныг санав. Тэрбээр 
“Болгоогтун би өөрийн сайн мэдээг та нарт өгсөн, 
мөн энэ бол та нарт миний өгсөн тэр сайн мэдээ—
Эцэг минь намайг илгээсний учир би Эцэгийнхээ 
тааллыг гүйцэлдүүлэхээр дэлхийд ирсэн билээ”8 
хэмээн хэлсэн.

Христ Гетсеманид

Өнгөрсөн Ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч 
Нэлсоны бидэнд тавьсан бошиглолын асуултуудыг 
би эргэцүүлэн бодлоо. Ерөнхийлөгч Нэлсон “Та 
амьдралдаа Бурханыг ялуулахад бэлэн үү? Та 
Бурханыг амьдралдаа хамгийн хүчтэй нөлөөлөгч 
болгоход бэлэн үү? … Түүний дуу хоолойг 
бусад хүслээсээ дээгүүрт тавихыг та хүлээн 
зөвшөөрөх үү? Та өөрийн хүслийг Түүний таалалд 
нийцүүлэхэд бэлэн үү?”9 гэж асуусан юм. Миний 
ээж, түүнчлэн дэлхий даяарх сүмийн өөр бусад 
итгэлтэй гишүүд ч сэтгэл хөдлөм шийдэмгийгээр 
“тийм” гэж хариулах байсан. Биднийг урамшуулж, 
дэмжих эдгээр бошиглолын асуултыг тавьсных нь 
төлөө ерөнхийлөгч Нэлсонд талархъя.

Саяхан надад Өмнөд Африкийн Преториад 
эхнэр, охин хоёроо нэг өдөр оршуулсан 
бишоптой ярилцах боломж олдов. Тэд корона 
вирусын цар тахлаар насан өөд болсон байлаа. 
Би түүнээс ямархуу байгааг нь асуухад, 
бишоп Тэдди Табэтэгийн өгсөн хариулт Их 
Эзэний бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн үг, 
зөвлөгөөг дагах шийдэмгий байдлыг маань 
хүчирхэгжүүлсэн. Бишоп Табэтэ Аврагч биднийг 
хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд Өөрийн 
хүмүүсийн өвчин шаналлыг Өөр дээрээ авсан 
гэдгийг мэдэх нь үргэлж найдвар, тайтгарал 
авчирдаг хэмээн хариулсан юм.10 Агуу итгэлээр 
тэрээр “Би авралын төлөвлөгөө, аз жаргалын 
төлөвлөгөөнд талархаж байна” хэмээн гэрчлээд, 
“Энэ чинь бошиглогчийн маань өнгөрсөн чуулган 
дээр бидэнд заах гэж хичээж байсан зүйл биш гэж 
үү?” хэмээн надаас асуув.

Мөнх бус амьдралын сорилт бэрхшээлүүд бидний 
хүн нэг бүрд ямар нэгэн байдлаар ирэхэд “Христ 
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Есүс дотор Бурханы дээш чиглэсэн дуудлагын 
шагнал” болох “бариа өөд урагшлах”11 зорилгодоо 
анхаарлаа төвлөрүүлцгээе.

Та бүхэнд өгөх миний даруухан урилга бол хэзээ 
ч бүү бууж өг! Бид “аливаа саад тотгор ба амархан 
урхиддаг нүглийг хажуу тийш нь тавьж, өмнөө 
тавигдсан уралдаанд тэвчээртэйгээр гүйцгээн; 
Итгэлийг Эхлүүлэгч бөгөөд Төгсгөгч болох Есүс 
өөд харахаар”12 дуудагдсан.

Бидний энэ амьдралд юу туулж өнгөрүүлэхээс 
илүү хэн болж байгаа маань чухал. Бариа өөд 
урагшлахад баяр баясгалан ирдэг. Биднийг түүн 
рүү харах үед бүхнийг ялсан Тэрээр бидэнд 
туслах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 
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Бидэнд дагах Есүс Христийн төгс үлгэр жишээ 
байгаа бөгөөд тэнгэрлэг гэр лүү минь хөтлөх 
аялал зөвхөн Түүний сургаал, Түүний амьдрал, 
Түүний цагаатгагч золиосын ачаар боломжтой 
болдог.

1946 онд 
залуу судлаач 
Артур Хаслэр 
хүүхэд байхдаа 
амьдардаг байсан 
байшингийнхаа 
ойролцоох уулын 
горхийг даган алхаж 
явахдаа, загас хэрхэн 
төрөлх горхи руугаа 
буцах замаа олдог 
талаар чухал нээлт 
хийхэд хүргэсэн 

туршлага олж авчээ.

Хаслэр хүүхэд ахуй цагийн дуртай хүрхрээндээ 
арай хүрэлгүй уул өөд алхаж байхдаа нэгэн 
мартагдсан дурсамжаа гэнэт санав. Тэрээр “хөвд, 
удвал цэцгийн анхилуун үнэртэй сэрүүн сэвшээ 
салхи чулуурхаг бэлийг тойрон сэвэлзэхэд, 
хүрхрээний нарийн бүтэц, уулын налууд тогтсон 
тогтоц нь гэнэт түүнд нэгэн санааг төрүүлсэн”1 
гэж хэлсэн байдаг.

Эдгээр үнэр түүнд хүүхэд насных нь дурсамжийг 
сэргээж, гэрийг нь санагдуулжээ.

Хэрэв үнэр түүнд ийм дурсамжуудыг сэргээж 
чадсан юм бол, олон жилийн турш задгай далайд 
байсныхаа дараа түрсээ шахахаар төрөлх горхи 
руугаа буцах гэж буй яргай загасанд үнэр тус 
болдог байж магадгүй гэж тэр бодов.

Хаслэр энэхүү туршлага дээрээ үндэслэн, 
бусад судлаачийн хамт яргай загас далайгаас 
гэртээ харих замаа олохын тулд хэдэн мянган 
километрийн турш зүг чигээ олоход туслах үнэр 
бүрийг санадаг гэдгийг нотлохоор явсан байна.

Энэ түүх надад бидний энэ амьдралдаа хийж 
болох хамгийн чухал зүйлсийн нэг бол Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ эргэн очих замаа таньж, санан мөн 
аяллын туршид итгэл, баяр баясгалантайгаар 
тууштай байх явдал хэмээн бодоход хүргэсэн юм.

Амьдралдаа тогтмол ашиглаж, хэрэгжүүлж 
чадсан тохиолдолд тэнгэрлэг гэрийнхээ талаарх 
мэдрэмжүүдийг сэргээж чадах дөрвөн сануулгын 
талаар би бодсон.

ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐÒ, ÁÈÄ ÁÓÐÕÀÍÛ Õ¯¯ÕÄ¯¯Ä ÃÝÄÃÝÝ 
ÑÀÍÀÆ ×ÀÄÍÀ

Бидэнд тэнгэрлэг өв бий. Бид Бурханы хүүхдүүд 
бөгөөд Тэрээр биднийг Өөрийнхөө оршихуйд 
эргэн ирээсэй хэмээн хүсдэг гэдгийг мэдэх нь 
тэнгэрлэг гэртээ буцах аяллын эхний алхмуудын 
нэг юм.

Өөртөө энэхүү өвийг сануулаарай. Их Эзэнээс 
хүлээн авсан адислалаа санаж, сүнслэг дархлааны 
тогтолцоогоо нэмэгдүүлэхэд тогтмол цаг гарга. 
Өөрийн үнэ цэнийг хэмжиж, замаа олохын тулд 
зөвхөн дэлхийд найдахаас илүүтэй Түүнээс 
хүлээн авсан удирдамждаа итгээрэй.

Саяхан би эмнэлэгт хэвтсэн хайртай нэгэн дээрээ 
очсон юм. Тэрээр эмнэлгийн орон дээр хэвтэж 
байхдаа, хэн нэгэн өөрт нь “Би Бурханы хүүхэд” 
дууллыг дуулж өгөөсэй гэж хамгаас их хүсэж 
байсан тухайгаа сэтгэл нь хөдөлсөн байдалтай 
надад хэлсэн. Өвдөж шаналах мөчид хэрэгтэй 
байсан тайтгарлыг тэр бодол дангаараа өгч байсан 
гэж тэр хэлж билээ.

Хэн гэдгээ мэдэх нь таны юу мэдэрч, юу хийдгийг 
өөрчилж чадна.

Чухам хэн болохоо ойлгох нь тэнгэрлэг гэртээ 
харих замаа таньж, санахад мөн тэнд байхыг 
хүсэж тэмүүлэхэд таныг илүү сайн бэлтгэж чадна.

Гэртээ харих замаа сана
ÀÕËÀÃ× ÕÎÑÝ À.ÒÝÉØÝÉÐÀ

ÄÀËÛÍ ÅÐªÍÕÈÉËªÃ×ÈÉÍ ЗªВËªË



94

ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐÒ, ÁÈÄ ÁÈÄÍÈÉÃ ÕÀÌÃÀÀËÆ ÁÀÉÄÀÃ 
ÑÓÓÐÈÉÃ ÑÀÍÀÆ ×ÀÄÍÀ

Бусад хүн зарлигууд, авралын зарчмуудыг2 
үл тоомсорлож байсан ч зөв шударга байж, 
Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрт үнэнч, итгэлтэй 
хэвээр үлдэх үед бидэнд хүч чадал ирдэг.

Мормоны Номд Хиламан дайсны уруу 
таталтуудыг тэсвэрлэх хүч чадалтай байж 
болохын тулд Есүс Христ дээр сууриа тавих 
ёстойг санахыг хөвгүүддээ заасан. Сатаны хүчит 
салхи, шуурга биднийг нүдсэн ч, хэрэв бид 
аюулгүй газар болох Гэтэлгэгчдээ итгэж найдах 
аваас тэдгээр нь биднийг доош чирч дийлэх 
хүчгүй байх болно.3

Дуу хоолойг нь сонсож, Түүнийг дагахыг 
сонгосноор бид Түүний тусламжийг хүлээн авах 
болно гэдгийг би хувийн туршлагаасаа мэднэ. Бид 
нөхцөл байдлаа илүү өргөн цар хүрээгээр харж, 
амьдралын зорилгын талаар илүү гүн гүнзгий 
ойлголтыг олж авах болно. Тэнгэрлэг гэр лүү 
маань хөтлөх сүнслэг өдөөлтүүдийг бид мэдрэх 
болно.

ÃÓÐÀВÄÓÃÀÀÐÒ, ÁÈÄ ЗÀËÁÈÐÄÀÃ ÁÀÉÕ ÒÓÕÀÉ 
ÑÀÍÀÆ ×ÀÄÍÀ

Бид хуруугаараа ганцхан хүрээд эсвэл дуут 
заавраар компьютерын өргөн цар хүрээтэй, цогц 
сүлжээнд хадгалагдаж, зохион байгуулагдсан асар 
их мэдээллээс ямар ч сэдвээр хариулт хайж авч 
болох цаг үед амьдарч байна.

Нөгөө талаар, бидэнд тэнгэрээс хариултаа 
эрэлхийлж эхлэх энгийн урилга бий. “Ямагт 
залбирагтун, мөн бибээр Сүнсээ чиний дээр 
цутгах болно.” “Тийм ээ, чиний олж авч болох, … 
дэлхийн баялгууд[аас] чинь бүр илүү агуу байх 
болно”4 хэмээн Их Эзэн амласан.

Бурхан бидний хүн нэг бүрийг бүрэн дүүрэн 
мэддэг бөгөөд бидний залбирлыг сонсоход бэлэн 
байдаг. Бид залбирахаа санах үедээ Түүний 
дэмжлэг бүхий хайрыг олж авдаг. Тэнгэр дэх 
Эцэгтээ Христийн нэрээр залбирах тусам бид 
Аврагчийг амьдралдаа авчирч, тэнгэрлэг гэрт 
хүргэх Түүний тэмдэглэсэн замыг илүү сайн 
таньж мэдэх болно.

ÄªÐªВÄ¯ÃÝÝÐÒ, ÁÈÄ ÁÓÑÄÀÄ ¯ÉË×ËÝÕÝÝ ÑÀÍÀÆ 
×ÀÄÍÀ

Бид бусдад үйлчилж, сайхан сэтгэлээ харуулан, 
Есүс Христийг дагахаар хичээх үедээ дэлхийг 
илүү дээр газар болгодог.

Бидний үйлдэл эргэн тойрны маань хүмүүсийн 
амьдралыг адислаад зогсохгүй өөрсдийн маань 
амьдралыг ч мөн адислах болно. Хайраар үйлчлэх 
нь үйлчилж байгаа, хүлээн авч байгаа хүмүүсийн 
аль алиных нь амьдралд утга учир нэмдэг.

Үйлчлэлийн үйлдэл, үлгэр жишээгээр бусдад сайн 
нөлөө үзүүлэх чадамжаа бүү дутуу үнэл.

Бусдад хайраар үйлчлэх нь биднийг тэнгэрлэг 
гэртээ харих замаар буюу Аврагчтай илүү адилхан 
болох замаар хөтөлдөг.

Иргэний дайны уршгаар 1975 онд Арналдо болон 
Южиниа Тэлэс Грило нар хүүхдүүдийнхээ хамт 
гэр орноо төдийгүй хэдэн арван жилийн шаргуу 
хөдөлмөрөөр барьж босгосон бүхнээ орхин явах 
хэрэгтэй болсон юм. Тэлэс Грило ах, эгч хоёр 
төрөлх нутаг Португал улсдаа бүхнийг дахин 
эхлүүлэх сорилт бэрхшээлтэй тулгарсан. Олон 
жилийн дараа, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмд нэгдсэнийхээ дараа тэд 
“Бид байсан бүхнээ алдсан, гэхдээ энэ нь сайн 
зүйл байсан бөгөөд энэ нь биднийг мөнхийн 
адислалуудын ач холбогдлыг тунгаан бодоход 
тусалсан юм”5 гэж хэлсэн байдаг.

Тэд дэлхийн гэр орноо алдсан ч тэнгэрлэг гэртээ 
харих замаа олсон.

Гэртээ харих замаа дагахын тулд орхих ёстой юмс 
нэг л өдөр огтхон ч золиос биш мэт санагдахаа 
болино.

Бидэнд дагах Есүс Христийн төгс үлгэр жишээ 
байгаа бөгөөд тэнгэрлэг гэр лүү минь хөтлөх 
аялал зөвхөн Түүний сургаал, амьдрал, үхэл, 
Амилалтыг багтаасан Түүний цагаатгагч 
золиосын ачаар боломжтой болдог.

Би та бүхнийг Бурханы хүүхэд гэдгээ мөн Тэр 
ертөнцийг үнэхээр хайрласан учраас явах замыг 
маань бидэнд харуулахаар Хүүгээ6 илгээсэн 
гэдгийг санаснаар ирдэг баяр баясгаланг 
мэдрэхэд урьж байна. Би та бүхнийг итгэлтэй 
байж, амьдралаа Аврагч руу чиглүүлэн, Түүн 
дээр сууриа тавихаа санаасай гэж урьж байна. 
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Аялахдаа залбирахаа, замдаа явж байхдаа бусдад 
үйлчлэхээ санаарай.

Хүндэт ах, эгч нар аа, Христийн амилсны баярын 
энэ өдөр Есүс Христ бол энэ дэлхийн Аврагч, 
Гэтэлгэгч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бол 
биднийг баяр баясгалантай амьдрал өөд хөтөлж, 
аялалд маань удирдаж чадах Нэгэн мөн. Бид 
Түүнийг санан дурсаж, гэртээ харихаар Түүнийг 
дагаж явах болтугай. 

Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд буюу Өөрийн 
хүүхдүүдэд хайраа илчлэн харуулдаг гурван 
тодорхой жишээг би та нартай хуваалцмаар 
байна.

Ах, эгч нар аа, би 
та бүхэнтэй хамт 
Есүс Христийн 
сайн мэдээнд 
баясаж байна. Би 
Филиппинийн 
тэсвэр хатуужилтай 
гишүүдийн хайрыг 
уламжилж, тэдний 
өмнөөс Мабухай 
хэмээн мэндчилж 
байна!

Энэхүү Христийн 
амилсны баярын өглөө би амьд Христийг 
төдийгүй Тэрээр үхээд, амилсан гэдгийг гэрчилж 
байна. Түүний биднийг болон бидний Тэнгэрлэг 
Эцэгийг гэх хайр ариун бөгөөд мөнхийн гэдгийг 
би мөн гэрчилж байна. Өнөөдөр би та нараас 
Бурханы Хүү Есүс Христийн Цагаатгалаас тод 
томруун харж болох Тэнгэрлэг Эцэгийн болон 
Есүс Христийн хайранд анхаарлаа хандуулахыг 
хүсэж байна. “Бурхан ертөнцийг үнэхээр 
хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн” (Иoхан 
3:16).

Тэнгэр элч бошиглогч Нифайгаас Бурханы 
талаар юу мэдэхийг нь асуухад, тэр “Тэрбээр 
хүүхдүүддээ хайртайг нь мэднэ” (1 Нифай 11:16) 
хэмээн даруухнаар хариулсан байдаг.

Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ болох Мормоны 
Номд Аврагчийн төгс хайрыг маш хүчирхэгээр 
тайлбарласан. “Мөн энэ дэлхийнхэн, алдсынхаа 
учир, гологдсон зүйл мэт түүнийг шүү[ж]; … 
тэд түүнийг ташуурда[ж], … мөн тэд түүнийг 
цохи[ж], … тэд түүнийг нулимах бөлгөө, мөн 
хүмүүний үрсийн зүг хандах өөрийн өгөөмөр хайр 

мөн өөрийн хүлцэнгүй тэсвэрлэлийн учир тэрээр 
үүнийг тэвчих болно” 1 Нифай 19:9). Аврагчийн 
ертөнцийг хайрлах хайр бол Түүний хийдэг бүхий 
л зүйлийн цаадах өдөөгч хүч юм. Бид энэ хайр 
бол Тэнгэрлэг Эцэгийн маань биднийг гэх тэрхүү 
хайр юм гэдгийг мэддэг. Учир нь Эцэг Бид хоёр 
“нэг юм” (Иохан 10:30; 17:20–23-ыг үзнэ үү) 
хэмээн Аврагч заасан билээ.

Ертөнцийг хайрласных нь хариуд бид хэрхэн 
Тэднийг хайрладгаа харуулж, талархлаа 
илэрхийлэх вэ? Аврагч бидэнд үүнийг “Та нар 
Намайг хайрладаг бол тушаалуудыг минь сахь” 
(Иохан 14:15) хэмээх энгийн бөгөөд бүхнийг 
багтаасан урилгаараа заасан.

Ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс “Бүх юмыг хамарсан 
Бурханы төгс хайр Түүний сайн мэдээний 
төлөвлөгөөний бүх адислал, түүний дотор охь 
манлай болсон адислалууд нь Түүний хуулиудыг 
дуулгавартай дагадаг хүмүүст нөөцлөгдсөнийг 
харуулах болно”1 гэж заажээ.

Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд буюу Өөрийн 
хүүхдүүдэд хайраа илчлэн харуулдаг гурван 
тодорхой жишээг би та нартай хуваалцмаар байна.

ÍÝÃÄ¯ÃÝÝÐÒ, ÁÓÐÕÀÍÒÀÉ ÁÎËÎÍ ÃÝÐ Á¯ËÒÝÉÃÝÝ 
ÕÀÐÈËЦÀÕ ÕÀÐÈËЦÀÀÍÀÀÑ Ò¯¯ÍÈÉ ÕÀÉÐ 
ÈËÝÐÄÝÃ

Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү хоёртой мөн гэр 
бүлтэйгээ харилцах харилцаа маань биднийг 
тэдэнтэй мөнхөд холбодог тул хамгаас үнэ 
цэнтэй. Аз жаргалын агуу төлөвлөгөө бол 
Бурханы биднийг гэх хайрын гайхалтай илрэл юм. 
Бид Бурханы төлөвлөгөөнд анхаарлаа хандуулж, 
өөрсдийн дотор буй амиа бодсон хүслийг тэжээгч 
хөрс шороо, хад чулууг ухаж гарган, мөнхийн 
харилцаа холбоог хөгжүүлэгч сууриар орлуулах 
сонголтыг хийсэн. Үүнийг өөрөөр “сүнслэг 
газар шорооны ажил” гэж нэрлэж ч болох юм. 

Бурхан хүүхдүүдээ хайрладаг
ÀÕËÀÃ× ÒÀÍÈÝËÀ Á.ВÀКÎËÎ

ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ
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Сүнслэг газар шорооны ажил хийхдээ бид 
эхлээд Бурханыг эрэлхийлж мөн дуудах хэрэгтэй 
(Иеремиа 29:12–13-ыг үзнэ үү).

Түүнийг эрэлхийлж, дуудах нь мөнхийн харилцаа 
холбоог хөгжүүлж, бэхжүүлэх үйл явцыг эхлүүлж, 
орон зай гаргаж өгнө. Энэ нь сүнслэг харааг маань 
тэлдэг ба өөрсдийн хянаж чадахгүй зүйлээс айж 
эмээхийн оронд хянаж чадах зүйлээ өөрчлөхөд 
анхаарлаа төвлөрүүлэхэд тусалдаг. Бидний Аврагч 
Есүс Христийн амьдрал, тохинууллын талаар 
судлах нь эдгээр болон өөр бусад асуудлыг 
мөнхийн талаас харах боломжийг бидэнд олгодог.

Анхаарал сарниулах зүйлүүд нь заримдаа гэр 
бүлийнхээ харилцаа холбоо, үйл ажиллагаан 
дотроос Бурханы хайрыг олж мэдрэхэд саад 
болдог. Гар утас мэтийн төхөөрөмжүүд гэр 
бүлийн харилцааг нь орлож байгааг мэдэрсэн 
ээж ийм нэгэн шийдэлд хүрчээ. Оройн хоолны 
үеэр юм уу гэр бүлээрээ хамтдаа байхдаа, тэр ээж 
“Утаснуудаа ширээн дээр гаргаж тавиарай. Нүүр 
нүүрээ харж ярилцъя” гэж уриалдаг болсон байна. 
Энэ нь тэдний гэр бүлд тогтсон шинэ дэг журам 
бөгөөд нүүр нүүрээ харан ярилцах нь гэр бүлийн 
харилцаа холбоог бэхжүүлдэг гэж тэр хэлсэн юм. 
Одоо тэд Ирээд,	Намайг дага товхимлын дагуу 
ярилцан, гэр бүлээрээ цагийг сайхан өнгөрүүлдэг 
болсон.

ÕÎЁÐÄÓÃÀÀÐÒ, ÒÝÐÝÝÐ ÀÌЬÄ ÁÎØÈÃËÎÃ×ÄÛÃ 
ÄÓÓÄÑÀÍÀÀÐ ªªÐÈÉÍ Õ¯¯ÕÄ¯¯ÄÝÄ ÕÀÉÐÀÀ 
ÈË×ÈËÄÝÃ

Бидний одоо амьдарч буй дэлхий ертөнц “үгийн 
болон санаа бодлын үймээн самуун[д]” Иосеф 
Смитийн Түүх 1:10 автсан байна. Паул бидэнд 
“Ертөнцөд олон янзын авиа байд[гийг]” (1 Коринт 
14:10) сануулсан. Эдгээр олон дуу хоолойгоос аль 
нь зовлон бэрхшээл, зөрчилдөөнийхөөс илүү тод, 
утга төгөлдөр сонсогддог вэ? Энэ бол Бурханы 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн дуу хоолой юм.

Би 2018 онд мэс засал хийлгэж, ажилдаа эргэн 
орсныхоо дараа Сүмийн төв оффисын машины 
зогсоолд зогсож байсан өдрөө маш тод санадаг. 
Гэнэт би ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны 
“Таниэла, Таниэла” гэж дуудахыг сонсож билээ. 
Намайг түүн дээр шууд гүйн очиход тэр миний 
биеийн байдлыг асуусан ба

би “Ерөнхийлөгч Нэлсон, бие маань сайн тэнхэрч 
байгаа” гэж хэлсэн.

Надад зөвлөгөө өгөөд, тэврэхэд нь би 
бошиглогчийн “нэг” хүн рүү чиглэсэн хувийн 
тохинууллыг бодитоор мэдэрсэн юм.

Ерөнхийлөгч Нэлсон дэлхийн олон оронд 
айлчилж байсан. Миний санаж байгаагаар тэр 
мянга, мянган хүнд биш, харин мянга, мянган 
“нэг” хүнд нэг бүрчлэн тохинуулсан билээ. 
Ийнхүү тэр бүх хүүхдээ хайрлах Бурханы хайрыг 
хуваалцдаг.

Ерөнхийлөгч Нэлсоны сүүлийн үед хэлсэн 
үгс Филиппинийн ард түмэнд хүч чадал, урам 
зоригийн эх сурвалж болж байна. Дэлхийн 
бүх улс оронтой адил Филиппин улс 2020 онд 
Ковид-19 цар тахлаас гадна галт уулын дэлбэрэлт, 
газар хөдлөлт, хүчтэй хар салхи, гамшигт үер 
зэрэг гай гамшигт ихээр нэрвэгджээ.

Гэсэн ч энэхүү айдас, ганцаардал, цөхрөлийн 
харанхуй үйлс дундуур бошиглогчийн үг гэрлэн 
багана мэт хүрч ирсэн юм. Энэ үгэн дотор дэлхий 
даяар мацаг барьж, залбирахад мөн цар тахлыг 
үл ажран урагшлахад уриалсан үгс байсан. Тэр 
биднийг орон гэрээ хувийн итгэлийн ариун 
нандин өргөө болгоход урьсан. Тэр бас бүх улс 
орны хожмын үеийн гэгээнтнүүдийг Бурханы бүх 
хүүхдийг хүндэлж, өөрсдийн амьдралд Бурханыг 
ялуулахад уриалсан.2

Үүнтэй адил ерөнхийлөгч Нэлсоны талархлын 
хүчийн тухай гэрчилсэн, саяхан гарсан видео, 
түүний хаалтын залбирал нь филиппинчүүдийн 
сэтгэл зүрхийг хөндлөө.3 Лэйтэ мужид зохион 
байгуулсан шашин хоорондын арга хэмжээний 
үеэр энэ видеог тоглуулсан бөгөөд үүнийг 
нэг санваартан үг хэлэхдээ дурдсан юм. 
Филиппинчүүд Бурханы сонгосон бошиглогчийн 
хэлсэн үгээр дамжуулан дэлхийн бусад хүнтэй 
хамт Түүний хайрыг мэдэрч адислагдсан.

ÃÓÐÀВÄÓÃÀÀÐÒ, ÑÀÕÈËÃÀÆÓÓËÀÕ ÍЬ ÁÓÐÕÀÍÛ 
Õ¯¯ÕÄ¯¯ÄÝÝ ÕÀÉÐËÀÄÃÈÉÍ ÈËÐÝË ÁÀÉÆ ÁÎËÎÕ 
ЮÌ

Бурхан заримдаа биднийг сахилгажуулах 
замаар хайраа харуулдаг. Энэ нь Тэрээр биднийг 
хайрладаг бөгөөд хэн болохыг маань мэддэг 
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гэдгийг сануулдаг. Амар амгалангаар адисална 
хэмээх амлалт гэрээний замаар зоригтой алхаж, 
зэмлэл хүлээн авахад бэлэн бүх хүнд нээлттэй.

Сахилгажуулж байгааг ялган таньж, хүлээн 
авахад бэлэн хүмүүст энэ нь сүнслэг мэс 
засалд орохтой адил. Ингэхэд мэс засалд орох 
дуртай хүн гэж хаана байх вэ дээ. Гэхдээ мэс 
засал хийлгэх шаардлага гарсан үед хийлгэхэд 
бэлэн байх нь амь насыг тань аварна. Их Эзэн 
хайрладаг хүмүүсээ сахилгажуулдаг. Судрууд энэ 
талаар бидэнд заадаг (Еврей 12:5–11,; Хиламан 
12:3; Сургаал ба Гэрээ 1:27; 95:1-ийг үзнэ үү). 
Сахилгажуулах нь, өөрөөр хэлбэл сүнслэг мэс 
засал нь бидний амьдралд хэрэгтэй өөрчлөлтийг 
авчирна. Ах, эгч нар аа, энэ нь бидний судсан 
доторх цусыг шингэлж, цэвэршүүлдэг гэдгийг та 
нар мэдэх болно.

Сэргээлтийн бошиглогч Иосеф Смитийг ч бас 
сахилгажуулж байсан. Иосеф Смит Мормоны 
Номын 116 хуудсыг алдсаных нь дараа Их Эзэн 
“чи Бурханаас илүүгээр хүмүүнээс айх ёсгүй 
байсан билээ. … Чи итгэлтэй байх ёстой байсан 
юм. … Харагтун, Иосеф, та бол сонгогдсон. … 
Санагтун, Бурхан нигүүлсэнгүй юм; тиймийн тул, 
наманчлагтун” (Сургаал ба Гэрээ 3:6–10) хэмээн 
зэмлэхийн сацуу хайраа харуулсан.

2016 онд би Арканзасын Литтл Рокт номлолд 
үйлчилж байхдаа, тухайн үед Фижи аралд 
амьдардаг байсан том эгчид маань илгээмж 
хүргэж өгөхийг Кава ахаас хүсэв. Түүний хариулт 
миний хүсэн хүлээж байсан хариулт байсангүй. 
“Ерөнхийлөгч Ваколо, эгч чинь нас барсан. 
Түүнийг арав хоногийн өмнө оршуулсан” гэж тэр 
хоолой нь чичирсхийн хэлэв. Би тэр үед өөрийгөө 
өрөвдөж, гэрийнхэн маань надад хэл хүргэе гэж 
бодоогүйд бага зэрэг бухимдаж билээ.

Дараа өдөр нь эхнэрийг маань номлогчдод хичээл 
зааж байх үед надад “Таниэла, энэ бүх туршлага 
чиний өсөлт хөгжил, сайн сайхны төлөө юм 
шүү дээ. Чи Есүс Христийн Цагаатгалын талаар 
зааж, гэрчилж байгаа. Харин одоо үүнийхээ 
дагуу амьдар” гэсэн бодол зурсхийх шиг болсон. 
Надад “Үзэгтүн, Бурханаар сургамжлагддаг хүн 
юутай жаргалтай вэ, тиймээс Төгс Хүчит Нэгэний 
гэсгээлтийг бүү жигш” (Иов 5:17) гэсэн үгийг 

сануулж билээ. Энэ нь миний хувьд сүнслэг мэс 
засал байсан бөгөөд үр дүн нь тэр дороо л гарсан 
юм.

Яг энэ талаар эргэцүүлэн бодож суутал, 
ярилцлагын төгсгөлд бодол санаагаа хуваалцана 
уу гэж намайг дуудав. Би өөр олон зүйлээс 
гадна, саяхан авсан сургамжаа хуваалцсан. 
Тухайлбал: нэгд, яг өмнөхөн нь Ариун Сүнс 
намайг сахилгажуулсан бөгөөд надаас өөр 
хүнийг сонгоогүйд баярласан гэдгээ; хоёрт, 
Аврагч золиос болж, төлөөсийг нь төлсөн учир 
би асуудлуудаа сорилт бэрхшээл, зовлон зүдүүр 
гэж үзэлгүй “сурч боловсрох боломж” гэж үзэж 
байгаагаа; гуравт, Тэрээр төгс бөгөөд нүгэлгүй 
амьдарсан тул би өөрийн дутагдал, хүчин 
мөхөстсөн үеийг сул тал гэж үзэлгүй “хөгжих 
боломж” гэж хэлж байгаагаа хуваалцаж билээ. 
Энэ үйл явдал Бурхан биднийг хайрладаг учраас 
сахилгажуулдаг гэдгийг сурч мэдэхэд надад 
тусалсан.

Надад ч бас ийм бодол, мэдрэмж төрдөг. Эцэст 
нь хэлэхэд, бидний Тэнгэрлэг Эцэг мөн Түүний 
Хүү Есүс Христ бидэнд Тэдэнтэй болон гэр 
бүлийнхэнтэйгээ мөнхийн харилцаа холбоотой 
байх боломжийг олгон; бидэнд зааж, тохинуулах 
орчин үеийн бошиглогчдыг дуудаж; сурч 
боловсрох, өсөж хөгжих боломж олгохын тулд 
биднийг сахилгажуулах замаар хайрладаг гэдгээ 
харуулдаг. Тэнгэрлэг Хүүгийнх4 нь зүйрлэшгүй 
бэлгийн төлөө, амилсан Их Эзэн, амьд Христийн 
төлөө Бурхандаа талархъя. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Хэрэв бид Есүс Христ дээр сууриа тавих юм бол 
яав	ч	унахгүй!

Бидний хайрт 
бошиглогч, 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон сүүлийн 
Ерөнхий чуулганаар 
бидэнд “Төлөөлөгч 
Паулын бошиглосон 
энэ хүнд хэцүү цаг 
үед 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”1 гэж хэлсэн.

Бурханы дуу хоолойг сонсож сурах бошиглогчийн 
урилгыг эргэцүүлэн бодоход бидний зүрх сэтгэл 
шийдэмгий байна уу аль эсвэл хатуурсан байна 
уу? Бүгдээрээ “Тийм ээ, өнөөдөр, хэрэв та нар 
түүний дууг сонсъё гэвэл зүрх сэтгэлээ бүү 
хатууруулаач; учир нь та нар яагаад үхэх ёстой 
билээ?” хэмээх Иаков 6:6-д өгсөн зөвлөгөөг 
санацгаая. Бурханыг амьдралдаа ялуулах шийдвэр 
төгс байцгаая.

Бид дайсныг бус Бурханыг амьдралдаа хэрхэн 
ялуулах вэ? Сургаал ба Гэрээ 6:34-өөс бид 
“Тиймийн тул, 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” гэдгийг 
уншдаг. Энэ нь маш чухал амлалт юм. Хэдийгээр 
дэлхий хийгээд там бидний эсрэг нэгдэвч бид 
Бурханы хадан дээр амьдралаа барин, Түүнийг 
амьдралдаа ялуулах сонголт хийх аваас тэд 

дийлэх нь үгүй.

Есүс Христ шавь нартаа хандан ярихдаа мэргэн, 
мунхаг хоёр хүний   тухай заасан нь Шинэ 
Гэрээний Матай 7-р бүлэгт цэдэглэгдсэн байдаг. 
Та нарын ихэнх нь Хүүхдийн хэсгийн “Мэргэн, 
мунхаг хоёр”2 дууг сонссон байх. Хэрэв та цаг 
гарган дууны дөрвөн шүлгийг харьцуулж үзвэл 
1, 2-р шүлэг 3, 4-р шүлэгтэй маш төстэй болохыг 
олж харах болно. Мэргэн хүн, мунхаг хүн хоёр 
хоёулаа байшин барьж байв. Тэд гэр бүлээ 
аюулгүй, тав тухтай орон гэртэй болгохыг хүссэн. 
Тэд бас та бидний нэгэн адил гэр бүлээрээ үүрд 
хамт, аз жаргалтай амьдрахыг хүсэж байлаа. 
Эргэн тойрных нь нөхцөл байдал “Аадар бороо 
цутган, аюулт үер буув” гэдэгтэй адил байв. Бид 
энэ дууг дуулахдаа үүнийг зургаан удаа давтан 
дуулдаг. Ганц ялгаа нь мэргэн хүн бат бөх хадан 
дээр байшингаа барьж, байшин нь тогтож үлдсэн 
бол мунхаг хүн элсэн дээр байшингаа барьж, 
байшин нь урсан алга болсон. Тиймээс бид сууриа 
хаана тавих нь үнэхээр чухал бөгөөд энэ нь 
эцсийн болон мөнхийн үр дагаварт шийдвэрлэх 
нөлөө үзүүлдэг.

Ирээдүйн амьдралаа босгохдоо бид бүгдээрээ бат 
бөх суурийг олж, тэндээ үлдэх болтугай хэмээн 
би найдаж, залбирч байна. Хиламан 5:12-т “Мөн 
эдүгээ, хөвгүүд минь, санагтун, Бурханы Хүү, 
Христ болох, бидний Гэтэлгэгчийн хадан дээр та 
нар сууриа тавих ёстойг санагтун; иймээс чөтгөр 
хүчит салхиа, тийм ээ, хуй салхин дахь дайралтаа 
илгээхэд, тийм ээ, түүний бүхий л мөндөр мөн 
хүчит шуурга та нар дээр нүдэхэд, энэ нь та нарыг 
зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангал 
тийш доош чирж дийлэх хүчгүй байх болно, 
та нар дээр нь босгогдсон, бат бөх суурь дээр, 
хүмүүн нь үүний дээр баривал унах аргагүй 
суурь болох хадны учир болой” гэдгийг бидэнд 
сануулдаг. 

Энэ бол Бурханы бидэнд өгсөн амлалт юм! Хэрэв 
бид Есүс Христ дээр сууриа тавих юм бол яав ч 

Тэд дийлэх нь үгүй, бид ялагдах нь үгүй
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унахгүй! Бид эцсээ хүртэл итгэлтэйгээр тэвчих 
аваас Бурхан Өөрийнх нь хадан дээр амьдралаа 
босгоход бидэнд туслах бөгөөд “тамын үүд 
биднийг дийлэх нь үгүй” (Сургаал ба Гэрээ 10:69). 
Бид ирж буй бүх зүйлийг өөрчилж чадахгүй байж 
болох ч ирэх зүйлд хэрхэн бэлдэхээ сонгож чадна.

Бидний зарим нь “Сайн мэдээ бол сайн зүйл 
тул үүнийг, магадгүй долоо хоногт нэг удаа 
амьдралынхаа нэгэн хэсэг болгох хэрэгтэй” гэж 
бодож байж магад. Хадан дээр сууриа тавихад 
долоо хоногт нэг удаа сүмд явах нь хангалтгүй. 
Бидний бүх амьдрал Есүс Христийн сайн 
мэдээгээр дүүрсэн байх ёстой. Сайн мэдээ бидний 
амьдралын нэгэн хэсэг биш, харин үнэндээ 
бидний амьдрал Есүс Христийн сайн мэдээний 
нэгэн хэсэг юм. Энэ талаар бодоод үз! Үнэн биш 
гэж үү? Бидний мөнх бус амьдрал бол аврал, 
өргөмжлөлийн цогц төлөвлөгөөний нэгээхэн хэсэг 
юм.

Бурхан бол бидний Тэнгэрлэг Эцэг. Тэрээр бид 
бүгдэд хайртай. Тэр бидний чадавхыг өөрсдөөс 
маань илүү сайн мэддэг. Тэр бидний амьдралд 
юу болж өрнөж байгааг мэдэхээс гадна, өчүүхэн 
жижиг зүйлийг ч орхигдуулахгүй бүгдийг мэддэг.

Амьд бошиглогч, ерөнхийлөгч Нэлсоны мэргэн 
зөвлөгөөг дагаж мөрдөөрэй. Сургаал ба Гэрээ 
21:5–6-д цэдэглэснээр:

“Учир нь түүний үгийг та нар миний амнаас 
гарсан мэтээр бүхий л тэвчээр хийгээд итгэлд 
хүлээн авах ёстой.

Учир нь эдгээр зүйлүүдийг хийснээр тамын 
үүд та нарыг дийлэх нь үгүй; тийм ээ, мөн Их 
Эзэн Бурхан харанхуйн хүчийг та нарын өмнөөс 
сарниулж, мөн та нарын сайн сайхан хийгээд 
түүний нэрийн алдар суугийн төлөө тэнгэрийг 
сэгсрэхэд хүргэх болно.”

Энэхүү шалтгааны улмаас тэд дийлэх нь үгүй, бид 
ялагдах нь үгүй!

Христ анх ирсэн шигээ хоёр дахиа ирнэ, гэхдээ 
энэ удаа сүр хүч хийгээд алдар суутай ирэх болно 
гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Хөшигний 
наана эсвэл цаана ч бай, би Түүнийг хүлээн авахад 
бэлэн байх болтугай хэмээн найдаж, залбирч 
байна. Бид энэ гайхалтай Христийн амилсны 
баярыг тэмдэглэх үед Есүс Христийн Цагаатгал, 
Амилалтын хүчээр дамжуулан (Моронай 7:41-ийг 
үзнэ үү) дээш очиж, Бүтээгчтэйгээ уулзан, Түүнд 
“Баярлалаа” гэж хэлнэ гэж би найдаж байна. Есүс 
Христийн нэрээр, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Рассэлл М.Нэлсон, “Бурхан ялах болтугай,” 2020 оны 
10-р	сарын Ерөнхий чуулган.

2. “Мэргэн, мунхаг хоёр,” Хүүхдийн дууны ном, 132.



1012021 оны 4-ð ñàð

Аврагч цагаатгах золиосыг үйлдсэн учраас 
биднийг нэг нэгээр маань ариусгаж, эдгээн, 
хүчирхэгжүүлэх чадвартай.

Христийн амилсны 
баярын энэхүү 
гайхалтай өглөө би 
та бүхэнтэй хамт 
байгаадаа талархаж 
байна. Би Христийн 
амилсны баярын 
тухай бодохдоо, 
булшны цэцэрлэгт 
байсан хүмүүст 
тэнгэр элч нарын 
хэлсэн үгийг оюундаа 
давтан хэлэх дуртай: 

“Та нар юунд үхэгсдийн дунд амьд Нэгэнийг 
хайна вэ? Тэр энд байхгүй, харин Тэр амилсан.”1 
Назарын Есүс амилсан бөгөөд амьд гэдгийг би 
гэрчилж байна.

ÒÀ ÍÀÐ ÕÐÈÑÒÈÉÍ ÒÓÕÀÉ ЮÓ ÃÝÆ ÁÎÄÄÎÃ ВÝ?

Би гучин дөрвөн жилийн өмнө номлолын 
хамтрагчтайгаа хамт Филиппинийн Давао хотын 
орон нутгийн сонины чөлөөт сэтгүүлч, тун 
ухаантай нэгэн хүнтэй танилцан, сайн мэдээг зааж 
билээ. Тэр маш олон зүйлийг асуудаг байсан ба 
бидний итгэл үнэмшлийг үнэхээр хүндэтгэдэг 
байсан тул бид түүнд заах дуртай байв. “Та нар 
Христийн тухай юу гэж боддог вэ?”2 гэсэн асуулт 
түүний биднээс асуусан хамгийн мартагдашгүй 
асуулт байсан юм. Мэдээж, бид баяр хөөртэйгөөр 
өөрсдийн бодлыг мөн Есүс Христийн талаарх 
гэрчлэлээ хуваалцсан. Тэрээр хожим нь бидний 
ярилцсан сэдвээр, Аврагчийн тухай гайхалтай үг, 
хэллэг бүхий нийтлэл бичиж хэвлүүлсэн. Энэ нь 
надад өндөр сэтгэгдэл төрүүлсэн ч “сүнслэгээр 
өдөөгөөгүй” гэдгийг санаж байна. Энэ нийтлэл 
сайн сайхан мэдээлэл агуулсан байсан ч хол 

хөндий бас сүнслэг хүчээр дутаж байв.

Ò¯¯ÍÈÉÃ ÈË¯¯ ÑÀÉÍ ÒÀÍЬÆ ÌÝÄÝÕ ÍЬ

“Та нар Христийн тухай юу гэж боддог вэ?” 
Аврагчийг хэр сайн мэддэг нь Түүнийг сонсох 
чадварт төдийгүй бидний хариу үйлдэлд ихээхэн 
нөлөөлдгийг би ойлгож байна. Хэдэн жилийн 
өмнө ахлагч Дэвид А.Бэднар үг хэлэхдээ “Бидний 
Аврагчийн тухай мэдлэг зөвхөн сонсож мэдсэн 
төдийхнөөр л хязгаарлагдаж байна уу эсвэл 
Түүнийг бид улам бүр таньж мэдсээр байна уу? 
Бид Их Эзэнийг хэрхэн таньж мэдэх вэ?”3 гэж 
асуусан байсан. 

Би судалж, тунгаан бодож байхдаа Аврагчийн 
талаар юу мэддэг байх нь Түүнийг хэр зэрэг 
мэддэг байхаас хавьгүй илүү чухал гэдгийг 
бүрэн ухамсарлаж билээ. Тэгээд би Түүнийг 
таньж мэдэхийн тулд илүү их хичээж чармайхаар 
шийдсэн. Есүс Христийн эрэгтэй, эмэгтэй итгэлт 
шавь нарын гэрчлэлүүдэд мөн судруудад би маш 
их талархаж байна. Аврагчийг илүү сайн танин 
мэдэхийн тулд миний сүүлийн хэдэн жилийн 
хугацаанд хийсэн аялал намайг судлах, нээж олох 
олон зам руу дагуулжээ. Өнөөдөр миний бичсэн 
дутуу дулимаг үгээс хавьгүй илүүгээр Ариун 
Сүнс та бүхэнд захиасыг минь дамжуулж өгөөсэй 
гэж би залбирч байна.

Нэгдүгээрт, Аврагчийг таньж мэдэх нь бидний 
амьдралын хамгийн чухал эрэл хайгуул гэдгийг 
бид хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ нь бусад бүх 
зүйлээс нэн тэргүүнд тавигдах ёстой.

“Цорын ганц үнэн Бурхан Таныг болон Таны 
илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь 
мөн.”4

“Есүс —Зам, үнэн, амь бол Би байгаа юм. Хэн ч 
Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.”5

“Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагадаг хүн 
харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй 

Бидний хувийн Аврагч
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болно”6

Хоёрдугаарт, Аврагчийг илүү сайн таньж мэдэх 
үед судрын хэсгүүд болон бошиглогчдын 
үгс бидний хувьд маш их утга учиртай болж, 
ингэснээр тэдгээр нь бидний өөрсдийн үгс болдог. 
Энэ нь бусдын үгс, бодол мэдрэмж, туршлагыг 
дуурайх биш, харин өөрсдийн өвөрмөц замаар, 
үгсийг туршин,7 мөн Ариун Сүнснээс гэрчийг 
хүлээн авснаар өөрсдөө танин мэднэ үг юм. 
Бошиглогч Алмагийн тунхагласнаар:

“Би эдгээр зүйлүүдийн тухай өөрөө мэддэг хэмээн 
та нар бодохгүй байна гэж үү? Болгоогтун, миний 
ярьсан эдгээр зүйлүүд үнэнийг би мэднэ хэмээн 
би та нарт гэрчилж байна. Мөн би тэдгээрийн 
гарцаагүйг яахан мэдэх билээ хэмээн та нар бодож 
байна уу ?

Болгоогтун, би та нарт хэлнэ тэдгээр нь 
Бурханы Ариун Сүнсээр надад мэдүүлэгдсэн 
билээ. Болгоогтун, би өөрөө эдгээр зүйлийг 
мэдэж болохын тулд олон хоног мацаг барьж 
бас залбирсан. Мөн эдүгээ би өөрөө тэдгээр нь 
үнэнийг мэднэ; учир нь Их Эзэн Бурхан өөрийн 
Ариун Сүнсээр надад тэдгээрийг үзүүлсэн юм; 
мөн энэ нь надад байгаа тэрхүү илчлэлтийн суу 
билэг бөлгөө.”8

Гуравдугаарт, Есүс Христийн Цагаатгал бидэнд, 
хувь хүн нэг бүрд маань үйлчилдэг гэдгийг 
улам бүр ойлгодог болж байгаа нь Түүнийг 
танихад бидэнд тусална. Христийн Цагаатгалын 
бидний хувийн амьдрал дахь ач холбогдлыг 
таньж мэдэхээсээ илүү бид үүнийг ерөнхий 
утгаар нь бодож, ярих нь ихэнх тохиолдолд илүү 
хялбар байдаг. Есүс Христийн Цагаатгал бол 
хэмжээлшгүй хийгээд мөнхийн бөгөөд энэ нь бүх 
зүйлийг гүн гүнзгий, өргөн хамруулдаг хэдий 
ч нөлөө нь хувь хүний түвшинд байдаг. Аврагч 
цагаатгах золиосыг үйлдсэн учраас биднийг нэг 
нэгээр маань ариусгаж, эдгээн, хүчирхэгжүүлэх 
чадвартай.

Аврагчийн цорын ганц хүсэл, цорын ганц зорилго 
бол анхнаасаа л Эцэгийн хүслийг биелүүлэх явдал 
байв. Эцэгийн хүсэл бол “Эцэгийн өмнө бидний 
өмгөөлөгч”10 болсноор “үхэшгүй байдал хийгээд 
мөнх амьдралыг хүмүүнд [тохиолгон авчрахад]”9 
Түүнд туслах явдал байсан юм. Тиймээс 
“тэрээр Хүү нь байсан хэр нь зовсон зүйлсээсээ 
дуулгаварт суралцсан; Тэр төгс болгогдсоноороо 

Өөрт нь дуулгавартай байдаг бүх хүнд мөнх 
авралын эх үндэс нь болсон.”11

“Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд 
мөн уруу таталтуудыг тэвчих болно. …

Мөн тэрээр үхлийг өөр дээрээ авах болно, тэр 
тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тулд 
бөлгөө; мөн түүний зүрх сэтгэл … 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.

… Бурханы Хүү өөрийн хүмүүсийн нүглүүдийг 
өөр дээрээ авч болохын тулд, тэрээр өөрийн 
чөлөөлөлтийн хүчний дагуу тэдний зөрчлүүдийг 
арилгаж болохын тулд бие махбодийн дагуу зовох 
болно.”12

Их Эзэний Цагаатгалын хувийн мөн чанарыг 
хүлээн авахад бидэнд заримдаа тулгардаг 
бэрхшээлүүдийн талаар өгүүлсэн нэгэн энгийн 
туршлагыг би хуваалцъя.

Олон жилийн өмнө, бүлгийн удирдагчийнхаа 
урилгаар би Мормоны Номыг эхнээс нь дуустал 
уншиж, Их Эзэний Цагаатгалын талаар эш татсан 
шүлгүүдийг тэмдэглэн авч билээ. Мөн тэрээр 
сурсан зүйлийнхээ талаар нэг нүүр дүгнэлт 
бичихийг надаас хүссэн юм. “Нэгхэн нүүр үү? 
Мэдээж, амархан” гэж би дотроо бодсон. Гэсэн 
ч энэ даалгавар маш хэцүү байсан бөгөөд үүнийг 
биелүүлж чадаагүйдээ би гайхсан.

Би энэ урилгын үнэн зөв зорилгыг ойлгоогүй, 
энэ талаар буруу ойлголттой байсан учраас 
гүйцэтгэж чадаагүйгээ ухаарч билээ. Эхлээд, би 
энэхүү дүгнэлт бүх хүнийг өдөөж урамшуулсан 
байх хэрэгтэй гэж бодож байлаа. Гэтэл уг дүгнэлт 
надад зориулагдсан байхаас биш, өөр хэн нэгэнд 
зориулагдаагүй байв. Энэ нь Аврагчийн тухай, 
Түүний надад зориулж хийсэн зүйлсийн талаарх 
миний мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлсэн 
байх ёстой байсан ба унших тоолонд энэ нь 
гайхамшигтай, хүчирхэг, хувийн сүнслэг 
туршлагыг маань илүү тодорхой болгох ёстой 
байсан юм.

Хоёрдугаарт, уг дүгнэлтэд агуу бөгөөд нарийн 
төвөгтэй үг, хэллэг орсон байх хэрэгтэй гэж 
би бодож байсан. Гэвч энэ нь хэзээ ч нарийн 
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төвөгтэй үг, хэллэг хэрэглэхтэй холбоотой 
байгаагүй. Энэ нь итгэлийн тод томруун, энгийн 
тунхаг байхыг хэлж байсан. “Учир нь тодорхой 
байдалд бодгаль минь баяснам; өөрөөр хэлбэл 
энэ маягаар Их Эзэн Бурхан хүмүүний дунд ажил 
хийдэг болой. Өөрөөр хэлбэл Их Эзэн Бурхан 
оюун ухаанд гэрэл өгдөг.”13

Гуравдугаарт, би уг дүгнэлтээ Есүс Христийн 
Цагаатгалын талаарх ойлголт маань өсөхийн 
хэрээр энд тэндээс нь өөрчилж, засварладаг биш, 
харин дахиж нэмж бичин, өөрчлөхөөргүй төгс 
эцсийн хувилбар байлгахыг хүссэн.

ÃÝÐ×ËÝË ÁÀ ÓÐÈËÃÀ

Өсвөр насандаа бишоптойгоо ярилцаж байхдаа 
би олон зүйлийг сурч мэдсэн. Залуу туршлагагүй 
байсан тэр жилүүдэд би өөрийн дуртай дууллын 
дараах үгсэд дуртай болсон юм.

Би Есүсийн хайранд өлгийдөгдөн гайхширч 
байна.

Бэлэглэсэн авралд нь тээнэгэлзэн гайхширна.

Гэм нүгэлт миний төлөө тэр цусаа урсган зовж 

Тэр цовдлогдсоныг мэдэн би мэгдэн, айж 
чичирнэ.

Өө, намайг хайрлаж тэр, цусаа урсган зовоод

Амиа өргөөд хальсан!

Ай, энэ нь надад хэчнээн гайхалтай билээ, 
хэчнээн сайхан билээ!14

Бошиглогч Моронай “Мөн түүнчлэн бошиглогчид 
хийгээд төлөөлөгчдийн тухайлан бичсэн Есүсийг 

эрэлхийлэхэд ”15 биднийг урьсан билээ.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Бид Есүс 
Христийн талаар сурч чадах бүхнийг сурах аваас, 
… нүглээс нүүр буруулах [бидний] чадвар өсөх 
болно. Мөн зарлигуудыг сахих хүсэл [маань] ч 
нэмэгдэх болно”16 хэмээн амласан.

Аврагч чулуун булшнаасаа гарч ирсэнтэй адил, 
Христийн амилсны баярын энэ ням гарагт бид 
сүнслэг нойрноосоо сэрж, итгэлийг хаадаг 
эргэлзээ, айдас, бардамналын хор уршиг мөн биеэ 
тоосон зангаа даван туулах болтугай. Есүс Христ, 
Тэнгэрлэг Эцэг хоёр амьд. Биднийг гэсэн тэдний 
хайрыг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Есүс Христ бол бидний энэ амьдрал дээр авч 
болох хамгийн агуу хүч юм.	Итгэдэг тэдэнд бүх 
юм боломжтой.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
Христийн амилсны 
баярын ням гарагт та 
бүхэнд хандан ярих 
боломж олдсонд 
би баяртай байна.1 
Есүс Христийн 
цагаатгагч золиос 
ба Амилалт бидний 
амьдралыг мөнхөд 
өөрчилсөн билээ. 
Бид Түүнд хайртай 
бөгөөд Түүнийг 

мөн Тэнгэрлэг Эцэгээ баяртайгаар хүндэтгэн 
биширдэг.

Сүүлийн зургаан сарын туршид бид дэлхий 
дахиныг хамарсан цар тахалтай тэмцлээ. Өвчин, 
хагацал, тусгаарлалттай нүүр тулсан та бүгдийн 
тэсвэр хатуужил, сүнслэг хүч чадлыг би бахдаж 
байна. Энэ бүхнийг даван туулахдаа та нарыг 
Их Эзэний мятаршгүй хайрыг мэдрээсэй гэж 
би байнга залбирдаг. Хэрвээ та тохиолдсон 
сорилтуудаа илүү сайн дагалдагч байж давсан бол 
өнгөрсөн жил таны хувьд үр дүнгүй өнгөрөөгүй 
гэсэн үг.

Өнөө өглөө бид хүмүүсийн оршин суудаг тив 
бүрээс ирсэн Сүмийн удирдагчдын үгийг сонслоо. 
Сайн мэдээний адислалууд үнэхээр бүх үндэстэн, 
хэлтэн, хүмүүст зориулагдсан юм. Есүс Христийн 
Сүм бол дэлхий дахины сүм билээ. Есүс Христ бол 
бидний удирдагч.

Цар тахал хүртэл Түүний үнэн урагшлах явцыг 
удаашруулаагүйд би талархдаг. Энэхүү будилаан, 
зөрчилдөөнтэй, ядарч туйлдсан дэлхийд Есүс 

Христийн сайн мэдээ хамгийн их хэрэгтэй байна.

Бурханы хүүхэд бүр хүмүүсийг эдгээж, гэтэлгэдэг 
Есүс Христийн захиасыг сонсож, хүлээн авах 
эрхтэй. Бидний аз жаргалд өөр ямар ч захиас одоо 
ч мөн ирээдүйд ч ийм чухал байж чадахгүй.2 Өөр 
ямар ч захиас үүнээс илүү найдвар төрүүлэхгүй. 
Манай нийгмийн зөрчилдөөнийг өөр ямар ч 
захиас үлдэн хөөж чадахгүй.

Есүс Христэд итгэх итгэл бүх итгэлийн суурь 
бөгөөд бурханлаг хүчийг хүлээн авах зам болдог. 
Төлөөлөгч Паулын хэлсэнчлэн, “Итгэлгүйгээр 
[Бурханд] таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир 
нь Бурханд ойртон буй нь Тэр байдаг гэдэгт болон 
Өөрийг нь хайгчдад Тэр Шагнагч нь болдог гэдэгт 
итгэх ёстой.”3

Амьдрал дахь сайн сайхан бүх зүйл мөн мөнхийн 
үр дүнг авчрах аливаа адислал итгэлээс эхэлдэг. 
Бурханыг амьдралдаа ялуулна гэдэг нь Тэр 
биднийг удирдахыг хүсдэг гэдэгт итгэхээс 
эхэлдэг. Есүс Христ биднийг цэвэршүүлж, эдгээн, 
хүчирхэгжүүлэх хүчтэй гэсэн итгэлээр жинхэнэ 
наманчлал эхэлдэг.4

“Бурханы хүчийг та нар үгүйсгэхгүй байхыг 
та нарт ухуулъя, учир нь тэрбээр хүмүүний 
үрсийн итгэлийн дагуу хүчээр үйлддэг”5 
хэмээн бошиглогч Моронай айлдсан билээ.
Бид итгэлээрээ дамжуулан Бурханы хүчийг 
амьдралдаа нээдэг.

Итгэлээ хөгжүүлэх нь хэцүү санагдаж болно. 
Заримдаа бид үнэхээр их хэрэгтэй байгаа 
адислалаа авах хэмжээний итгэлийг үзүүлж чадах 
эсэхэд өөрсдөдөө эргэлзэж болно. Гэвч Их Эзэн 
Мормоны Номын бошиглогч Алмагийн үгсээр 
энэхүү айдсыг үргээсэн юм.

Христ амилсан бөгөөд Түүнд итгэх итгэлээр 
уулсыг нүүлгэж чадна

ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ
ÅÑ¯Ñ ÕÐÈÑÒÈÉÍ ÕÎÆÌÛÍ ¯ÅÈÉÍ ÃÝÃÝÝÍÒÍ¯¯ÄÈÉÍ Ñ¯Ì
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Гичийн үр

Алма бидэнд “итгэлийн жижиг хэсгийг ч гэсэн 
бодит болго, … бүр та нарт итгэх хүслээс илүү 
нь байхгүй ч гэсэн”6 ердөө л үгсийг турш гэсэн 
байдаг. “Итгэлийн жижиг хэсэг” гэсэн хэллэг 
нь Их Эзэний Библи дээрх “гичийн үр төдийхөн 
итгэл” та нарт байвал энэ ууланд “Эндээс тийшээ 
нүү гэж хэлбэл тэр нүүнэ. Та нарт боломжгүй юм 
гэж үгүй болно”7 хэмээх амлалтыг сануулдаг.

Гичийн үрнүүд дундах шувуу

Их Эзэн бидний мөнх бус амьдрал дахь сул дорой 
байдлыг ойлгодог. Бид зарим үед бууж өгдөг. Гэвч 
Тэр бидний хэн болох агуу боломжийг мэддэг. 
Гичийн үр жижиг боловч ургаж томорсоор мөчир 
дээр нь шувууд үүрээ засахуйц өндөр мод болдог. 
Гичийн үр жижиг боловч өсөж буй итгэлийг 
дүрсэлдэг.8

Их Эзэн биднээс Түүний төгс хүчинд хүрэхийн 
тулд төгс итгэлтэй байхыг шаарддаггүй ч 
итгэхийг хүсдэг.

Хайрт ах, эгч нар аа, Христийн амилсны баярын 

өглөө би та бүгдийг өнөөдрөөс эхлэн итгэлээ 
өсгөхийг уриалж байна. Таны хувийн асуудлууд 
Эверест уул шиг том байсан ч итгэлээр тань 
дамжуулан Есүс Христ амьдрал дахь уулсаа 
нүүлгэх чадварыг тань хүчирхэгжүүлнэ.9

Таны уулс ганцаардал, эргэлзээ, өвчин болон 
бусад хувийн асуудал байж болно. Та нарын уул 
хоорондоо адилгүй ч хүн нэг бүрийн асуудлуудын 
хариулт итгэлийг тань нэмэгдүүлэх болно. Ийн 
үйлдэхэд зүтгэл хэрэгтэй. Залхуу суралцагч, 
хойрго дагалдагчдад итгэлийн жижиг хэлтэрхийг 
ч болов бий болгоход үргэлж хэцүү байх болно.

Аливаа зүйлийг сайн хийж сурахад зүтгэл 
хэрэгтэй байдаг. Есүс Христийн үнэн дагалдагч 
болоход ч мөн адил юм. Түүнд итгэх итгэл, 
найдвараа нэмэгдүүлэхэд зүтгэл хэрэгтэй. Энэхүү 
итгэл найдварыг хөгжүүлэхэд туслах таван 
зөвлөмжийг би та нарт санал болгоё.

Нэгдүгээрт, судал. Суралцахад гар бие оролц. 
Христийн номлол, тохинууллыг сайтар ойлгохын 
тулд сударт өөрсдийгөө умбуул. Амьдралд тань 
үзүүлэх хүч нөлөөг нь ойлгохын тулд Христийн 
сургаалыг мэдэж ав. Есүс Христийн Цагаатгал 
танд хамааралтай хэмээх үнэнтэй эвлэр. Тэрээр 
таны зовлонг болон таны алдааг мөн таны сул 
тал болон нүглийг Өөр дээрээ авсан. Тэрээр таны 
өмнөөс төлөөсийг төлсөн бөгөөд танд тулгарах 
бүх уулыг нүүлгэх хүчийг өгсөн. Энэхүү хүчийг 
та Түүнийг дагах итгэл, найдвар, хүслээс олж 
авдаг.

Өөрийн уулыг нүүлгэхэд гайхамшиг хэрэг болж 
магад. Гайхамшгуудын талаар судал. Их Эзэнд 
итгэх итгэлийн тань дагуу гайхамшгууд тохиодог. 
Энэхүү итгэлийн гол цөм нь Түүний хүсэл, цаг 
хугацаанд найдах буюу таны хүсэн хүлээж байгаа 
гайхамшгаар Тэр таныг хэзээ, хэрхэн адислахад 
итгэх явдал юм. Гагцхүү таныитгэлгүй байдал 
л Бурхан таныг амьдралынхаа уулсыг нүүлгэх 
гайхамшгаар адислахад саад болно.10

Аврагчийн талаар илүү ихийг сурах тусам 
Түүний нигүүлсэл, хэмжээлшгүй хайранд мөн 
хүчирхэгжүүлж, эдгээж, гэтэлгэдэг хүчинд итгэж 
найдахад хялбар болно. Таныг уул руу эгцлэн 
харах буюу итгэлээр өөдөө мацах үед Аврагч 
танд хамгийн ойр байдаг.

Хоёрдугаарт, Есүс Христэд итгэхийг сонго. 
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Хэрэв танд Бурхан Эцэг болон Түүний Хайрт Хүү 
эсвэл Сэргээлт үнэн эсэх эсвэл Иосеф Смитийн 
бошиглогчийн бурханлаг дуудлагын талаар 
эргэлзээ төрдөг бол итгэхийг сонгож,11 итгэлтэй 
бай. Асуултуудаа Их Эзэнээс болон бусад 
найдвартай эх сурвалжаас асуу. Бошиглогчийн 
амьдралаас ямар нэг өө сэв олох эсвэл судраас 
ямар нэг алдаа хайх зорилгоор бус, харин 
итгэх хүслээр суралц. Өөрийн эргэлзээг бусад 
эргэлзэгчтэй хуваалцан, улам лавшруулах 
хэрэггүй. Сүнслэг зүйлсээс суралцахдаа Их 
Эзэнээр удирдуулахыг зөвшөөр.

Гуравдугаарт, итгэлээр үйлд. Хэрэв танд илүү их 
итгэл байсан бол та яах байсан бэ? Энэ талаар 
бодоод үз. Энэ талаар бич. Тэгээд илүү их итгэл 
шаардсан зүйлийг хийснээр илүү их итгэлтэй бол.

Дөрөвдүгээрт, зохистой байж ариун нандин 
ёслолуудад оролц. Ёслолууд таны амьдралд 
Бурханы хүчийг нээж өгдөг.12

Тавдугаарт, Есүс Христийн нэрээр Тэнгэрлэг 
Эцэгт хандан тусламж гуй.

Итгэлд зүтгэл хэрэгтэй. Илчлэлт авахад зүтгэл 
хэрэгтэй. “Гуйдаг бүр авна; эрж хайдаг нь 
олно, тогшдогт нээгдэнэ.”13 Таны итгэлийг юу 
нэмэгдүүлэх вэ гэдгийг Бурхан мэддэг. Гуй, бас 
дахин гуй.

Үл итгэгч нь итгэл бол дорой хүмүүсийн шинж 
гэж хэлж болно. Энэ мэдэгдэл нь итгэлийн хүчийг 
үгүйсгэж буй хэрэг юм. Аврагчийн төлөөлөгчид 
Түүнд эргэлздэг байсан бол Түүнийг нас барсны 
дараа амь насаа үл хайхран сургаалыг нь 
үргэлжлүүлэн заах байсан уу?14 Иосеф, Хайрум 
Смит хоёр Их Эзэний Сүмийн Сэргээлт үнэн гэсэн 
гарцаагүй гэрчлэлтэй биш байсан бол үүнийг 
хамгаалж алагдах байсан уу? Есүс Христийн 
сайн мэдээ сэргээгдсэн гэдэг итгэлгүй байсан бол 
анхдагчдын гаргасан жимээр 2000 гаруй гэгээнтэн 
амиа алдах байсан болов уу?15 Үнэндээ итгэл бол 
боломжгүй зүйлийг боломжтой болгогч хүч юм.

Өөрт буй итгэлээ бүү бууруул. Сүмд нэгдэж, 
идэвхтэй байхын тулд итгэл шаардлагатай. 
Мэргэжлийн тайлбарлагчид, олон нийтийн 
санаа бодлыг бус, бошиглогчийг дагахад 
итгэл шаардагддаг. Цар тахлын үед номлолд 
үйлчлэхэд итгэл шаардагддаг. Дэлхий нийтээрээ 
Бурханы ариун явдлын хууль одоо хуучирсан 

гэж үзэж байгаа цагт ариун явдлаар амьдрахад 
итгэл шаардагддаг. Шашингүйн үзэл дэлгэрсэн 
дэлхийд хүүхдүүддээ сайн мэдээг заахад итгэл 
шаардагддаг. Хайртай хүнийхээ амь насыг 
аврахаар залбиран гуйхад итгэл шаардагддаг ба 
сэтгэлээр унамаар хариуг хүлээн зөвшөөрөхөд 
бүр ч их итгэл шаардагддаг.

Хоёр жилийн өмнө, Нэлсон эгч бид хоёр Самоа, 
Тонга, Фижи, Тахити арлуудаар зочилсон. Эдгээр 
арал дээр олон өдөр аадар бороо үргэлжлэн орсон 
байв. Гадаа болох уулзалтын үеэр бороо орохгүй 
байхын төлөө гишүүд мацаг барьж залбирцгаасан 
юм.

Самоа, Фижи, Тахити арлууд дээр уулзалт 
эхэлмэгц бороо намдаж билээ. Гэтэл Тонгад бороо 
зогсоогүй. 13000 итгэлтэй гишүүн аадар бороон 
дунд хэдэн цагийн өмнөөс суудлаа эзэлж, уулзалт 
эхэлтэл тэвчээртэй хүлээн, хоёр цагийн уулзалтыг 
норон, сууж өнгөрүүлсэн.

Тонга гэгээнтнүүд бороон дунд

Бороог зогсоох итгэл болон аадар бороог тэвчих 
итгэлийг эдгээр арлын ард түмнээс бид олж 
харсан юм.

Бидний амьдрал дахь уулс бидний хүссэн янзаар 
эсвэл хүссэн үед тэр бүр хөдлөөд байдаггүй. 
Гэвч итгэл минь биднийг үргэлж урагш түлхэж 
байдаг. Итгэл нь үргэлж бурханлаг хүчинд хүрэх 
боломжийг нэмэгдүүлдэг.

Дэлхий дээрх таны итгэж найддаг бүх зүйл мөн 
бүх хүн итгэлийг тань хөсөрдүүлсэн ч Есүс 
Христ болон Түүний Сүм таны итгэлийг хэзээ	ч 
хөсөрдүүлэхгүй гэдгийг сана. Их Эзэн үүрэглэх 
ч үгүй, унтах ч үгүй.16 Тэр “өчигдөр, өнөөдөр 
мөн [маргааш] адил.”17 Тэр Өөрийн гэрээнүүд,18 
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Өөрийн амлалтууд, Өөрийн хүмүүсийг гэх хайрыг 
орхихгүй. Тэрээр өнөөдөр гайхамшгууд үйлддэг 
бөгөөд маргааш ч гайхамшгуудыг үйлдэнэ.19

Есүс Христэд итгэх итгэл бол бидний энэ амьдрал 
дээр авч болох хамгийн агуу хүч юм. Итгэдэг 
тэдэнд бүх юм боломжтой.20

Өсөн нэмэгдэж буй Түүнд итгэх итгэл тань уулсыг 
нүүлгэх болно. Дэлхийг чимдэг хад чулуун уулс 
биш, харин амьдралын тань зовлонгийн уулсыг 
нүүлгэх болно. Таны цэцэглэн хөгжих итгэл 
сорилтуудыг тань хэзээ ч харж байгаагүй өсөлт 
болон боломж болгох болно.

Христийн амилсны баярын энэ ням гарагт би 
та бүхэндээ хандан, хайр талархлаар дүүрэн 
сэтгэлээр Есүс Христ амилсан хэмээн тунхаглая. 
Есүс Сүмээ удирдахын тулд амилсан. Тэр газар 
бүрд амьдардаг Бурханы бүх хүүхдийг адислахаар 
амилсан. Түүнд итгэх итгэлээр бид амьдралынхаа 
уулсыг нүүлгэж чадна. Би үүнийг Есүс Христийн 
ариун нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ÝÕ ÑÓÐВÀËÆ

1. Дэлхийн зарим хэсэгт хүмүүс Христийн амилсны 
өглөө бие биетэйгээ өвөрмөц бөгөөд онцгой маягаар 
мэндэлдэг. Эхний хүнийг өөрийн хэл дээр “Христ 
амилсан!” гэж хэлэхэд хариуд нь нөгөө хүн “Тэр 
амилсан!” Жишээ нь, орос хэлээр ярьдаг хүмүүсийг 
Христийн амилсны баяраар “Христос воскрес” (Христ 
амилсан) гэж мэндчилэхэд хариуд нь “Воистину! 

воскрес!” (Тэр үнэхээр амилсан!) гэж хариулдаг.
2. Мозая 2:41-ийг үзнэ үү.
3. Еврей 11:6. Lectures	on	Faith states that faith “is the first 

great governing principle which has power, dominion, 
and authority over all things” ([1985], 5).

4. Матай 11:28–30; Алма 7:12–13; Ифер 12:27-г үзнэ үү.
5. Moронай 10:7; тодотгол нэмэгдсэн.
6. Алма 32:27; тодотгол нэмэгдсэн.
7. Матай 17:20; тодотгол нэмэгдсэн; мөн Хиламан 12:9, 

13-ыг үзнэ үү.
8. Сургаал ба Гэрээ 78:17–18-ыг үзнэ үү. “Эгэл хүнээ” 

орхихын шагнал нь “Их Эзэн Христийн цагаатгалаар 
гэгээнтэн болох” (Мозая 3:19) явдал юм.

9. 1 Нифай 7:12-ыг үзнэ үү.
10. Мормон 09:19–21, Ифэр 12:30-ийг үзнэ үү.
11. 2 Нифай 33:10–11-ийг үзнэ үү.
12. Сургаал ба Гэрээ 84:20-ийг үзнэ үү.
13. Maтай 7:8 
14. Итгэлийн хүчгүйгээр үнэн гэж мэддэг зүйлсээ 

үгүйсгээгүйн төлөө Абинадай галд шатаагдан үхэх 
байсан уу? (Мозая 17:7–20-ийг үзнэ үү). Энэхүү хүч 
байхгүй байсан бол итгэдэг зүйлсээ орхин амархан 
амьдралаар амьдрах боломж байсаар байхад Ифер 
хадны завсар нуугдах байсан уу? (Ифер 13:13–14-
ийг үзнэ үү) мөн Моронай олон жилийн ганцаардлыг 
туулах байсан уу? (Моронай 1:1–3-ыг үзнэ үү).

15. Melvin L. Bashore, H. Dennis Tolley, and the BYU 
Pioneer Mortality Team, “Mortality on the Mormon Trail, 
1847–1868,” BYU	Studies, vol. 53, no. 4 (2014), 115-ыг 
үзнэ үү.

16. Дуулал 121:4-ийг үзнэ үү.
17. Мормон 9:9 
18. Исаиа 54:10; 3 Нифай 22:10-ыг үзнэ үү.
19. Мормон 9:10–11, 15-ыг үзнэ үү.
20. Maрк 9:23-ыг үзнэ үү.
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Тэнгэрлэг нөлөөлөлд итгэх итгэл маань хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдэд Америкийн Нэгдсэн Улсын 
Үндсэн хуулийг болон үндсэн хуульт засаглалын 
зарчмуудыг дээдэлж, өмгөөлөн хамгаалах онцгой 
үүрэг хариуцлагыг өгдөг.

Энэ хүнд хэцүү 
цагт би Америкийн 
Нэгдсэн Улсын 
тэнгэрлэгээр 
нөлөөлөгдсөн Үндсэн 
хуулийн тухай 
ярих хэрэгтэй гэж 
мэдэрлээ. Энэ Үндсэн 
хууль Америкийн 
Нэгдсэн Улсад 
буй гишүүдийн 
хувьд онцгой ач 
холбогдолтойн 

зэрэгцээ дэлхий даяарх үндсэн хуулиудын 
нийтлэг өв юм.

I.

Үндсэн хууль бол засгийн газрын үндэс суурь. 
Энэ нь засгийн газрын эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх 
бүтэц, хязгаарыг тогтоож өгдөг. Америкийн 
Нэгдсэн Улсын Үндсэн хууль нь өнөөдөр хүчин 
төгөлдөр үйлчилж буй хамгийн эртний бичмэл 
үндсэн хууль юм. Эхэндээ энэ хуулийг цөөн 
тооны колони мужууд баталсан боловч тун 
удалгүй дэлхий дахины загвар болсон. Өнөөдөр 
гурваас бусад бүх улс орон бичмэл үндсэн 
хуультай болжээ.1

Би энэ үгээрээ ямар нэгэн улс төрийн нам эсвэл 
бусад бүлгийг төлөөлөөгүй. Би 60 гаруй жилийн 
турш судалсан Америкийн Нэгдсэн Улсын 
Үндсэн хуулийн тухай ярьж байна. Би Америкийн 
Нэгдсэн Улсын Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн 

туслахаар ажилласан туршлагаасаа ярьж байна. 
Би хуулийн профессороор 15 жил, Юта мужийн 
Дээд шүүхийн шүүгчээр гурван жил хагас 
ажилласан туршлагаасаа ярьж байна. Хамгийн гол 
нь би Есүс Христийн төлөөлөгчийн хувьд, Түүний 
сэргээгдсэн Сүмийн ажилд Америкийн Нэгдсэн 
Улсын тэнгэрлэгээр нөлөөлөгдсөн Үндсэн хууль 
ямар утгатайг судлах үүрэгтэйгээр үйлчилсэн 37 
жилийн туршлагаасаа ярьж байна.

Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн хуулийг 
Бурхан “бүх махан бодийн эрх хийгээд 
хамгааллын тулд” (Сургаал ба Гэрээ 101:77; 
мөн Сургаал ба Гэрээ 101: 80-ыг үзнэ үү) Өөрөө 
“тогтоосон” гэдгээ илчилсэн учраас тус хууль 
онцгой байдаг. Ийм учраас энэхүү Үндсэн хууль 
нь дэлхий даяарх Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн хувьд чухал ач 
холбогдолтой. Дэлхийн бусад улс оронд үүний 
зарчмуудыг хэрэгжүүлэх эсэх нь мөн хэрхэн 
хэрэгжүүлэх нь тэдний шийдэх асуудал юм.

Бурхан ямар зорилгоор Америкийн Нэгдсэн 
Улсын Үндсэн хуулийг бий болгосон бэ? Бид 
үүнийг ёс суртахууны сонгох эрхийн сургаалаас 
харж болно. Сэргээгдсэн Сүмийн эхний арван 
жилд баруун хязгаар дахь гишүүд ил далд 
хавчлага дарамтад зовсон. Энэ нь тэд Америкийн 
Нэгдсэн Улсад ноёрхоод байсан боолчлолыг 
эсэргүүцсэнтэй зарим талаараа холбоотой байв. 
Ийм хүнд нөхцөл байдалд Бурхан бошиглогч 
Иосеф Смитээр дамжуулан Өөрийн сургаалын 
мөнхийн үнэнүүдийг илчилсэн юм.

Бурхан Өөрийн хүүхдүүдэд ёс суртахууны 
сонгох эрхийг буюу шийдвэр гаргах, үйлдэх эрх 
мэдлийг өгсөн. Тэрхүү сонгох эрхийг хэрэгжүүлэх 
хамгийн тохиромжтой нөхцөл нь эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүс өөрийн сонголтын дагуу шийдвэр гаргаж, 
үйлдэх дээд зэргийн эрх чөлөөтэй байх явдал 

Тэнгэрлэгээр нөлөөлөгдсөн Үндсэн хуулиа 
хамгаалах нь
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юм. Тиймээс илчлэлтэд “шүүлтийн өдөрт хүн 
болгон нүглүүдийнхээ төлөө хариуцаж болохын 
тулд” (Сургаал ба Гэрээ 101:78) гэж тайлбарласан 
байдаг. “Тиймийн тул, аливаа хүмүүн бие 
биендээ боолчлолд байх ёстой гэдэг нь зөв биш 
юм” (Сургаал ба Гэрээ 101:79) хэмээн Их Эзэн 
илчилсэн. Энэ нь мэдээж хүмүүсийг боолчлох нь 
буруу гэсэн үг бөгөөд иргэд удирдагчаа сонгоход 
эсвэл хуулиа тогтооход оролцохгүй байх нь уг 
зарчмын дагуу буруу юм.

II.

Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн хууль 
тэнгэрлэгээр нөлөөлөгдсөн гэдэгт бид итгэдэг 
нь муж бүрийг төлөөлөх хүний тоо, насны доод 
хязгаарыг тогтоож өгсөн зүйл заалтын бүх үг 
хэллэгийг тэр тэнгэрлэг илчлэлтэд зааварлан 
бичсэн байдаг гэсэн үг биш.2 Үндсэн хууль 
бол “бүрэн төгс баримт бичиг” биш хэмээн 
ерөнхийлөгч Ж.Рүбэн Кларк хэлсэн байдаг. 
“Харин, энэ нь хөгжин дэвшиж буй дэлхийн 
өөрчлөгдөж буй хэрэгцээг хангахын тулд улам 
төгөлдөржих шаардлагатай гэдэгт бид итгэдэг”3 
хэмээн тэр тайлбарлажээ. Тухайлбал, сүнсээр 
өдөөгдсөн нэмэлт өөрчлөлтүүд боолчлолыг 
халж, эмэгтэйчүүдэд сонгуульд санал өгөх эрхийг 
олгосон. Хэдий тийм ч бид Үндсэн хуулийг 
тайлбарласан Дээд шүүхийн шийдвэр бүрд 
сүнслэг нөлөө байгааг олж хардаггүй.

Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн хууль 
хамгийн багадаа таван сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн 
зарчмыг агуулдаг гэж би итгэдэг.4

Нэг дэх нь засгийн газрын эрх мэдлийн эх 
сурвалж бол хүмүүс юм гэсэн зарчим. Хаант 
засаглалын эрх мэдэл хаадын бурханлаг эрх 
мэдлээс юм уу цэргийн хүчнээс ирдэг гэж газар 
сайгүй боддог байсан цаг үед үүнийг ард түмэнд 
хамаатуулж ойлгох нь эрс эргэлт гаргасан зүйл 
байлаа. Гүн ухаантнууд үүнийг дэмжиж байсан 
ч Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн хууль 
үүнийг хамгийн анх хэрэгжүүлсэн юм. Хүмүүс 
хаант засаглалын эрх мэдэлтэй байна гэдэг 
нь дээрэмчид эсвэл бусад бүлэг хүн засгийн 
газрын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцож, 
сүрдүүлж, албадна гэсэн үг биш. Үндсэн хуулиар 
хүмүүс сонгосон төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан эрх 
мэдлээ хэрэгжүүлдэг үндсэн хуульт ардчилсан 
бүгд найрамдах улсыг тогтоож өгсөн.

Хоёр дахь сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн зарчим 
бол тухайн улс болон түүнийг бүрдүүлэгч муж 
улсуудын хооронд шилжүүлсэн эрх мэдлийг 
хуваарилах явдал юм. Манай холбооны улсын 
тогтолцоонд урьд хожид байгаагүй энэ зарчимд 
боолчлолыг халах, эмэгтэйчүүдэд сонгуульд 
саналаа өгөх эрх олгох зэрэг дээр дурдсан 
сүнслэгээр өдөөгдсөн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг 
оруулж, шинэчилж засах зүйлүүд орсон. Хамгийн 
чухал нь, Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн 
хуулиар засгийн газрын шууд болон шууд бусаар 
хэрэгжүүлдэг эрх мэдлийг хязгаарлаж, засгийн 
газрын бусад бүх эрх мэдлийг “муж улсуудад тус 
тусад нь буюу хүмүүст нь”5 үлдээдэг.

Өөр нэг сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн зарчим нь эрх 
мэдлийн хуваарилалт юм. 1787 оны манай Үндсэн 
хуулийн конвенцоос зуу гаруй жилийн өмнө, 
хамгийн анх Английн парламент тодорхой эрх 
мэдлүүдийг эзэн хаанаас булаан авахдаа хууль 
тогтоох болон гүйцэтгэх эрх мэдлийг салгасан. 
Америкийн конвенцоос гарсан сүнслэг удирдамж 
нь гүйцэтгэх, хууль тогтоох, шүүх засаглалыг 
хараат бус болгож, эрх мэдлийг шилжүүлснээр 
энэ гурван салбар нэг нэгэндээ хяналт тавих 
боломжтой болсон юм.

Сүнсээр нөлөөлөгдсөн дөрөв дэх зарчмыг 
Үндсэн хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлснээс 
хойш гурван жилийн дараа нэмэлт өөрчлөлтөөр 
баталсан Эрхийн тунхаглал буюу хувь хүний 
эрхийн үндсэн баталгаа, засгийн газрын эрх 
мэдэлд тавьсан тодорхой хязгаарын багцаас харж 
болно. Эрхийн тунхаглал шинэ зүйл биш байсан. 
Үүнийг анх Англид Магна Картагаар эхэлсэн 
зарчмуудын амьдрал дахь хэрэгжилтээс санаа 
авсан. Үндсэн хуулийг бичилцсэн хүмүүс эдгээр 
зарчмыг колонийн зарим тунхаг бичиг дэх төстэй 
баталгаануудын улмаас мэддэг байсан.

Эрхийн тунхаглал байхгүй байсан бол Америк 
улс үүнээс гучин жилийн дараа эхэлсэн сайн 
мэдээний Сэргээлтийн эх орон болж чадахгүй 
байх байсан. Төрийн албан хаагчдад шашин 
шүтлэг шалгуур нөхцөл болох ёсгүй гэсэн 
тэнгэрлэг удирдамж анхны заалтад тусгагдсан6 
бөгөөд Нэгдүгээр нэмэлтэд шашин шүтэх эрх 
чөлөөг хориглосон болон ямар нэг шашныг албан 
ёсны болгосон хууль гаргах ёсгүй гэж оруулсан 
нь маш чухал заалт юм. Мөн бид Нэгдүгээр 
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нэмэлтэд байгаа үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрх 
чөлөө, бусад нэмэлтэд байгаа эрүүгийн мөрдөн 
байцаах ажиллагаа зэрэг хувь хүнийг хамгаалсан 
заалтуудад буй тэнгэрлэг нөлөөллийг хардаг.

Хүмүүс бид

Тав дахь буюу сүүлийн зарчимд би бүхэл бүтэн 
Үндсэн хуулийн амин чухал зорилгоос тэнгэрлэг 
нөлөөллийг хардаг. Бид хувь хүнд бус хуульд 
захирагддаг бөгөөд хэн нэгэн албан тушаалтанд 
биш, харин Үндсэн хуулинд болон түүний 
зарчмуудад мөн хууль боловсруулах үйл явцад 
үнэнч байх ёстой. Ийм учраас бүх хүн хуулийн 
өмнө эрх тэгш юм. Эдгээр зарчим зарим улс орны 
ардчиллыг завхруулсан дарангуйллын хүсэл 
эрмэлзлийн эсрэг байдаг. Түүнчлэн энэ зарчмууд 
засаглалын гурван хэлбэрийн нэг нь нөгөөгөө 
захирах эсвэл үндсэн хуульд заасан нэг нэгэндээ 
хяналт тавих зохих үүргээ гүйцэтгэхэд нь саад 
болох ёсгүй гэсэн утгатай.

III.

Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн хуулийн 
зарчмууд тэнгэрлэгээр нөлөөлөгдсөн хэдий ч 
төгс бус хүмүүс хэрэгжүүлдэг учраас гарах ёстой 
үр дүндээ тэр бүр хүрч чадахгүй байна. Гэр 
бүлийн харилцааг зохицуулдаг хууль зэрэг чухал 
сэдвүүдийг хамарсан хууль тогтоох эрх мэдлийг 
холбооны засгийн газар муж улсуудаас авсан. 
Заримдаа олны таашаалд үл нийцэх үг хэллэгийг 
хэрэглэхийг хориглосноор Нэгдүгээр нэмэлтэд 
байгаа үг хэлэх эрхийн баталгааг сулруулдаг. Эрх 
мэдэл хуваарилах зарчим нь ямагт засгийн газрын 
нэг салбараас нөгөөд шилжүүлсэн эрх мэдлийг 
хэрэгжүүлэх эсвэл үүнд саад болох зэргээр 
үзүүлдэг нөлөөний улмаас үргэлж дарамтад 

байсаар ирсэн.

Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн хуулийн 
сүнслэгээр өдөөгдсөн зарчмуудыг үгүйсгэх гэсэн 
бусад аюул занал ч бий. Үндсэн хуулийн үндэслэл 
болсон эрх чөлөө, өөрөө удирдах ёсыг одоогийн 
нийгмийн чиг хандлагаар солих гэсэн оролдлогын 
улмаас тус хуулийн нэр хүнд буурч байна. Үндсэн 
хуулийн зарчмуудыг үл ойшоодог нэр дэвшигч 
болон албан тушаалтнууд тус хуулийн бүрэн 
эрхийг учир утгагүй зүйл болгож байна. Засгийн 
газрын эрх мэдлийг зөвшөөрдөг, бас хязгаарладаг 
эх сурвалжийнх нь хувьд Үндсэн хуулийг 
эрхэмлэн дээдлэхийн оронд, шударга үнэний 
шалгуур юм уу улс төрийн уриа лоозон болгогч 
хүмүүсээс болж тус хуулийг дээдэлж, сахин 
биелүүлэхээ больж байна.

IV.

Тэнгэрлэг нөлөөлөлд итгэх итгэл маань хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдэд хаана ч амьдарч байсан 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн хуулийг болон 
үндсэн хуульт засаглалын зарчмуудыг дээдэлж, 
өмгөөлөн хамгаалах онцгой үүрэг хариуцлагыг 
өгдөг. Бид Их Эзэнд итгэж, энэ улсынхаа 
ирээдүйд өөдрөг хандаж, итгэл найдвараа тавих 
хэрэгтэй.

Итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтнүүд өөр юу 
хийх вэ? Бид Их Эзэнээс бүх улс орныг болон 
улс орны удирдагчдыг чиглүүлж, адислахыг 
гуйн залбирах ёстой. Энэ нь бидний итгэлийн 
тунхгийн нэгээхэн хэсэг билээ. Ерөнхийлөгчид 
эсвэл удирдагчдад захирагдах7 нь тодорхой хууль, 
бодлогыг эсэргүүцэхэд бидэнд саад болохгүй 
нь мэдээж. Энэ нь бид үндсэн хууль, бусад 
хууль тогтоомжийн хүрээнд соёлч боловсон, 
энх тайвнаар нөлөө үзүүлэх ёстой гэсэн үг юм. 
Зөрчилдөөнтэй асуудлуудад бид нэгдмэл саналд 
хүрэхэд нь бусдад туслахыг эрэлхийлэх хэрэгтэй.

Сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн Үндсэн хуулийг 
дагаж мөрдөх бусад үүрэг бий. Бид сүнслэгээр 
нөлөөлөгдсөн Үндсэн хуулийнхаа зарчмуудыг 
судалж, өмгөөлөн хамгаалах ёстой. Мөн олон 
нийтийн үйл ажиллагаанд эдгээр зарчмыг дэмжих 
ухаалаг, сайн хүмүүсийг эрэлхийлж мөн тэднийг 
дэмжих ёстой.8 Эдгээр үүргээр дамжуулан бид 
иргэний үйл хэрэгт нөлөөлөхүйц идэвхтэй, 
мэдлэгтэй иргэд байж чадна.



1112021 оны 4-ð ñàð

Америкийн Нэгдсэн Улс болон бусад ардчилсан 
улсын өнөөгийн нөхцөл байдалд албан тушаалд 
нэр дэвших (бид үүнийг дэмждэг), саналаа өгөх, 
санхүүгээр дэмжих, улс төрийн намын гишүүн 
болох, үйлчлэх, албан тушаалтан, нам эвсэл, нэр 
дэвшигчидтэй үргэлжлүүлэн харилцаа холбоотой 
байх зэргээр улс төрд нөлөөлдөг. Ардчилал 
сайн хэрэгжихэд энэ бүх зүйл хэрэгтэй боловч 
хичээнгүй иргэн бүр эдгээрийг бүгдийг үйлдэх 
шаардлагагүй юм.

Улс төрийн маш олон асуудал байдаг бөгөөд 
хүний бүх хүсэл шаардлагыг хангаж чадах нам, 
мөрийн хөтөлбөр, нэр дэвшигч гэж байхгүй. 
Тиймээс иргэн бүр ямар цаг үед юу эн тэргүүнийх 
болохыг шийдэх ёстой. Тэгээд гишүүд өөрсдийн 
эн тэргүүнд авч үзэх зүйлсийн дагуу хэрхэн нөлөө 
үзүүлэх талаараа сүнслэг удирдамж эрэлхийлэх 
хэрэгтэй. Энэ нь амаргүй байх болно. Ингэхдээ 
зарим сонгуулиар, дэмждэг байсан нам, нэр 
дэвшигчийн сонголтоо өөрчлөх шаардлага ч гарч 
болно.

Иймэрхүү бие даасан үйлдэл нь заримдаа мөрийн 
хөтөлбөр, байр суурийг нь зөвшөөрдөггүй 
нэр дэвшигч, улс төрийн намыг дэмжихийг 
сонгогчдоос шаардах болно.9 Энэ бол бид 
гишүүддээ улс төрийн үйл хэрэгт бие биенээ 
шүүхээс татгалзахад уриалдаг нэг шалтгаан юм. 
Итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтэн ямар нэгэн 
намд харьяалагдахгүй байх эсвэл тодорхой нэр 
дэвшигчид саналаа өгөхгүй байх эсэхийг бид 
хэзээ ч заах ёсгүй. Бид гишүүдэд зөв зарчмуудыг 
зааж; үе үе гарах асуудлуудад тэдгээр зарчмыг 
хэрхэн чухалчилж, хэрхэн хэрэгжүүлэхээ өөрсдөө 
шийдэх эрхийг нь тэдэнд үлдээх ёстой. Мөн улс 
төрийн сонголт, харьяаллыг Сүмийн аль ч цуглаан 
дээр зааж, дэмжихийг санал болгохгүй байхыг 
бид шаарддаг бөгөөд орон нутгийн удирдагчдаас 
ийн шаардахыг хүсдэг.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм шашин шүтэх эрх чөлөөний эсрэг эсвэл 
Сүмийн байгууллагуудын гол ашиг сонирхлын 
эсрэг гэж үзсэн хуулийн төслийг дэмжих, 
дэмжихгүй байх эрхээ хэрэгжүүлэх нь тодорхой 
юм.

Би Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн хууль 
тэнгэрлэгээр нөлөөлөгдсөн гэдгийг гэрчилж 
байна. Мөн бид үүнд нөлөөлсөн Тэнгэрлэг 
Хүмүүнийг хүлээн зөвшөөрч, энэ хуулийн агуу 
зарчмуудыг эрхэмлэн дээдэлж, хамгаалаасай 
хэмээн залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Өнөө үед Есүс Христийн дагалдагчдын дунд, та 
нарын төдийгүй бидний амьдралд гайхамшгууд, 
тэмдгүүд, ер бусын гайхалтай зүйлс дүүрэн 
байна.

Хүндэт ах, эгч нар 
аа, өнөөдөр та нарын 
өмнө зогсож байгаа 
минь нэр төрийн 
хэрэг билээ. Энэ 
чуулган дээр үг хэлж 
буй хүмүүстэй санал 
нэгтэйгээр би Есүс 
Христ амьд гэдгийг 
гэрчилж байна. 
Тэр Сүмээ удирдан 
чиглүүлдэг; Өөрийн 
бошиглогч Рассэлл 

М.Нэлсонд хандан ярьдаг бөгөөд Тэнгэрлэг 
Эцэгийн бүх хүүхдийг хайрладаг.

Христийн амилсны баярын ням гарагт бид 
өөрсдийн Аврагч, Гэтэлгэгч,1 Хүчит Бурхан, Энх 
амгалангийн Ханхүү2 Есүс Христийн амилсныг 
дурсдаг билээ. Түр тавьсан бунханд гурав хоног 
байсны дараа Тэр амилснаар Түүний Цагаатгал 
гүйцэлдэж, хүн төрөлхтний түүхэнд агуу 
гайхамшиг тохиосон. “Учир нь болгоогтун, би 
бол Бурхан, мөн би бол гайхамшгуудын Бурхан”3 
хэмээн Тэр тунхагласан юм.

Мормоны Номон дээр бошиглогч Мормон “Христ 
тэнгэр өөд дээшлэн одсон, Бурханы баруун мутар 
талд суулаа гээд гайхамшгууд байхаа больсон гэж 
үү?”4 хэмээн асуугаад, “Үгүй, бас тэнгэр элчүүд ч 
хүмүүний үрсэд тохинуулахаа больсон нь үгүй”5 
гэж хариулдаг.

Есүсийг цовдлогдсоны дараа, биеийг нь 
тослохоор Мариаг өөр хэдэн эмэгтэйтэй хамт 
булш руу очиход Их Эзэний тэнгэр элч түүнд 
үзэгдсэн юм. Тэнгэр элч:

“Та нар юунд үхэгсдийн дунд амьд Нэгэнийг 

хайна вэ?6

Тэр энд байхгүй. Тэр амилсан”7 хэмээн хэлэв.

Мормоны Номын бошиглогч Абинадай энэ 
гайхамшгийн талаар ийн тунхагласан.

“Хэрэв Христ үхэгсдийн дундаас босоогүй сэн 
бол … амилуулалт гэж үгүй байх сан.

Гэвч амилуулалт буй, тиймийн тул булшинд 
ялалт гэж үгүй, мөн үхлийн гашуун нь Христээр 
залгигдсан юм.”8

Эртний дагалдагчид Есүс Христийн гайхамшигт 
үйлдлүүдийг хараад, “Салхи, усанд хүртэл 
тушаахад тэд дуулгавартай байдаг энэ ер нь хэн 
бэ?”9 гэцгээж байлаа.

Эртний төлөөлөгчид Есүс Христийг дагаж, 
сайн мэдээ заахыг нь сонсож байхдаа олон 
гайхамшгийн гэрч болж байв. “Сохор нь хараа 
орж, суунги нь алхаж, уямантай нь цэвэршиж, 
дүлий нь сонсож, үхэгсэд нь амилж, ядууст сайн 
мэдээ тунхаглагдаж бай[хыг]”10 тэд харжээ.

Өнөө үед Есүс Христийн дагалдагчдын дунд, та 
нарын төдийгүй бидний амьдралд гайхамшгууд, 
тэмдгүүд, ер бусын гайхалтай зүйлс дүүрэн байна. 
Гайхамшгууд нь Бурханы хязгааргүй хүчийн 
бурханлаг үйлдэл, илэрхийлэл, илрэл болдог 
төдийгүй Түүнийг “өчигдөр, өнөөдөр, мөн үүрд 
адил”11 гэдгийг баталж өгдөг. Тэнгис далайг 
бүтээсэн Есүс Христ тэдгээрийг намжааж чадна; 
хараагүйг хараатай болгосон Тэр биднийг дээш 
харахад тусалж чадна; уяманг цэвэршүүлсэн 
Тэрээр бидний сул дорой байдлыг засаж чадна; 
сул доройг эдгээсэн Тэрээр “Ирээд, Намайг 
дага”12 хэмээн биднийг өндийн босоход уриалж 
чадна. 

Та нарын олонх нь гайхамшгуудыг харсан ч 
заримыг нь анзааралгүй өнгөрөөсөн байдаг. Есүс 
нас барагсдыг амилуулсантай харьцуулахад, 
эдгээр нь өчүүхэн мэт санагдаж болох юм. 
Гэхдээ гайхамшгийн цар хүрээ гайхамшгийг 

“Болгоогтун! Би бол гайхамшгуудын Бурхан”
ÀÕËÀÃ× ÐÎÍÀËÄ À.ÐÀÑÁÀÍÄ
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тодорхойлдоггүй, Бурханаас ирсэн эсэх нь үүнийг 
тодорхойлдог. Зарим нь гайхамшгийг зүгээр л 
санамсаргүй тохиолдол эсвэл аз тохиол гэж үздэг. 
Гэвч “Бурханы хүч мөн гайхамшгийг дорд үзэн, 
мөн тэд хөрөнгө хурааж мөн ядуугийн нүүрийг 
няцалж болохын тулд өөрсдөдөө өөрсдийн мэргэн 
ухаан мөн өөрсдийн суралцсанаа номлодог”13 
тэднийг бошиглогч Нифай буруушаасан юм.

“Аврах хүчирхэг нэгэн”14 болох Түүний 
бурханлаг хүчээр гайхамшгууд тохиодог 
билээ. Гайхамшгууд бол Бурханы мөнхийн 
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд тэнгэрээс газарт 
унжих аврах уяа болдог.

Өнгөрсөн намар Расбанд эгч бид хоёр 16 хэл дээр 
600 гаруй мянган хүнд шууд нэвтрүүлэх дэлхий 
даяарх Нүүр тулсан ярилцлагад оролцохоор 
Ютагийн Гошэн руу явж байв.15 Уг хөтөлбөр 
Есүс Христийн сайн мэдээний Сэргээлтийн үйл 
явдлуудад төвлөрч байсан ба залуучууд дэлхийн 
өнцөг булан бүрээс асуултууд илгээсэн байв. 
Расбанд эгч бид хоёр асуултуудыг харж амжсан 
ба эдгээр нь Бурханы бошиглогч Иосеф Смит, 
бидний амьдрал дахь илчлэлтийн хүч нөлөө, 
Есүс Христийн сайн мэдээний үргэлжлэн буй 
Сэргээлтийг болон нандигнан хайрладаг үнэнээ 
мөн зарлигуудыг гэрчлэх боломжийг бидэнд 
олгосон юм. Өнөөдөр биднийг сонсож буй олон 
хүн энэ гайхамшигт үйл явдлын нэгээхэн хэсэг 
болсон.

Эхлээд энэ нэвтрүүлэг “Мөнөөх гэрэл над дээр 
тогтоход гялалзсан өнгө хийгээд алдар сууг нь 
дүрслэхийн аргагүй хоёр Хүн миний дээр агаарт 
зогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай 
ярьж, намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх 
уруугаа зааж хэлэв—Энэ бол Миний Хайртай Хүү. 
Түүнийг	сонс!”16 гэж эхэлдэг. Ах, эгч нар аа, тэр 
бол үнэхээр гайхамшиг байсан.

Ютагийн Гошэн дэх Иерусалимын хэсэг

Дэлхий даяар тархсан цар тахлын улмаас Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 
кино зураг авалтад зориулж хуучин Иерусалимын 
хэсгийг шинээр бүтээсэн Ютагийн Гошэноос 
шууд нэвтрүүлгээ дамжуулахаас өөр аргагүйд 
хүрэв. Расбанд эгч бид хоёрыг уг ням гаргийн 
орой очих гэж буй газрынхаа ойр хавиас өтгөн 
утаа гарч байгааг олж харах үед Гошэнд хүрэхэд 
хэдхэн бээр дутуу байлаа. Тэр хавьд хээрийн 
түймэр гарч, шууд нэвтрүүлэг эрсдэлд орж 
болзошгүй байсан тул бидний санаа зовж байв. 
Таамаглаж байсанчлан, 18 цаг болоход буюу 
нэвтрүүлэг эхлэхэд хорин минут дутуу байхад 
бүх цогцолборын цахилгаан тасрав. Цахилгаан ч 
байхгүй! Шууд нэвтрүүлэг ч байхгүй. Тэнд байсан 
нэг генераторыг асаах талаар зарим нь бодож 
байсан ч бидний хэрэглэх нарийн боловсронгуй 
төхөөрөмжийг ажиллуулж чадах хангалттай 
цахилгаан өгч чадах эсэх нь эргэлзээтэй байлаа.

Түймрийн утаа

Нэвтрүүлгийн өгүүлэгч, хөгжимчин, техникч 
зэрэг бүх хүн мөн манай хамаатны 20-иод 
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залуу бүгдээрээ тэнд болох үйл ажиллагаанд 
өөрсдийгөө бүрэн зориулсан байв. Тэднийг 
сандран үймэлдэж, нүдэндээ нулимстай байх 
үед би түр холдон, гайхамшиг тохиохын төлөө 
Их Эзэнд хандан залбирсан юм. “Тэнгэрлэг Эцэг 
минь, би гайхамшгийг хүсэж байгаагүй ч одоо 
гайхамшгийн төлөө залбирч байна. Энэ цугларалт 
дэлхий даяарх бүх залууст хүрэх ёстой. Энэ Таны 
хүсэл мөн аваас бидэнд нэвтрүүлгээ дамжуулах 
цахилгааныг өгөөч.”

Удалгүй 18 цаг 7 минутад цахилгаан тасарсан 
шигээ хурдан ирэв. Хөгжим, микрофоноос 
авахуулаад видео, дамжуулах төхөөрөмж гээд бүх 
зүйл ажиллаж эхэллээ. Бид нэвтрүүлгээ тэр даруй 
эхлүүлсэн юм. Ийн бидэнд гайхамшиг тохиосон 
билээ.

Нүүр тулсан ярилцлагын үеэрх хөгжмийн үзүүлбэр

Расбанд эгч бид хоёрыг тэр орой машинтайгаа 
харьж явтал ерөнхийлөгч Нэлсон, Нэлсон эгч хоёр 
бидэнд “Рон, бид тог тасарсныг сонсонгуутаа 
гайхамшиг тохиохын төлөө залбирсан” гэсэн 
зурвас илгээсэн байв.

“Учир нь Их Эзэн бибээр тэнгэрийн хүчийг 
үзүүлэхээр гараа тавьсан билээ; та нар үүнийг 
эдүгээ харж чадахгүй, хэсэгхэн хугацаа болоод 
мөн та нар үүнийг харах болно, мөн би байдгийг 
мэдэх болно, мөн би ирж мөн өөрийн хүмүүстэй 
хамт хаанчлах болно”17 хэмээн хожмын үеийн 
сударт бичигдсэн байдаг.

Энэ бүхэн үнэхээр тохиолдсон билээ. Их Эзэнийг 
гараа сунгамагц цахилгаан ирсэн.

Ерөнхийлөгч Нэлсон бидэнд сүүлчийн хуралдаанд 
маш хүчтэй заасны адил гайхамшгууд итгэлийн 
хүчээр тохиодог. “Хэрэв хүмүүний үрсийн 

дунд итгэл үгүй бол Бурхан тэдний дунд ямар ч 
гайхамшгийг үйлдэж эс чадах буюу; иймийн тул, 
тэдний итгэлийн дарааг хүртэл тэрээр өөрийгөө 
үзүүлээгүй” хэмээн бошиглогч Моронай хүмүүст 
ухуулжээ.

Тэр үргэлжлүүлэн ийн хэлсэн.

“Болгоогтун, шоронг газарт нуран унах болгосон 
нь Алма, Амюлек хоёрын итгэл байсан юм.

Болгоогтун, тэд галаар мөн Ариун Сүнсээр 
баптисм хүртэхэд хүргэх өөрчлөлтийг 
леменчүүдийн дээр авчирсан нь Нифай, Лихай 
хоёрын итгэл байсан юм.

Болгоогтун, леменчүүдийн дунд нэтэд агуу 
гайхамшгийг үйлдсэн нь Аммон мөн түүний ахан 
дүүсийн итгэл байсан юм.

“Мөн итгэлийнхээ дарааг хүртэл хэн ч хэзээ ч 
гайхамшгийг үйлдсэн нь үгүй; иймийн тул тэд 
эхлээд Бурханы Хүүд итгэсэн бөлгөө.”18

Би эдгээр судрыг цааш ингэж үргэлжлүүлмээр 
байна. “Ийм агуу гайхамшгийг эрэлхийлж, 
Ютагийн Гошэнд алс хол байдаг зураг авалтын 
талбайд цахилгаан ирэхээр болгосон нь чин үнэнч 
залуу оролцогч, нэвтрүүлгийн мэргэжилтэн, 
Сүмийн удирдагч, гишүүд, төлөөлөгчийн болон 
Бурханы бошиглогчийн итгэл байсан юм.”

Гайхамшгууд залбирлын хариулт болж ирж 
болно. Гайхамшгууд үргэлж бидний хүсэн 
хүлээсэн зүйлс байх шаардлагагүй ч бид Их Эзэнд 
найдвал Тэр бидний дэргэд байж, зөв зүйлийг 
үйлдэх болно. Тэрээр хэрэгтэй цаг мөчид бидэнд 
гайхамшгийг тохиолгохоор тааруулах болно.

Их Эзэн бидэнд Өөрийн хүчийг болон биднийг 
хайрладаг хайраа, түүнчлэн тэнгэрээс бидний 
мөнх бус амьдралд хүрч чадна гэдгээ болон 
хамгийн үнэ цэнтэй зүйлсийг заах хүслээ 
сануулахын тулд гайхамшгуудыг үйлддэг. 
“Эдгэрэх итгэлтэй тэр нь, мөн үхэлд оноогдоогүй 
тэр нь эдгэрэх болно”19 хэмээн 1831 онд 
гэгээнтнүүдэд амласан энэ амлалт одоо ч 
хэвээрээ. Тэнгэрт хуулиудыг тогтоодог бөгөөд 
бид үргэлж тэдгээр хуульд захирагддаг.

Бидэнд хайртай хүнээ эдгээж, шударга бусыг 
өөрчлөн, хорон эсвэл урам нь хугарсан нэгний 
зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлэхийн төлөө гайхамшигт 
итгэж найдах үе гардаг. Бид мөнх бус нүдээр 
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харж, Их Эзэнийг хөндлөнгөөс оролцон, эвдэрсэн 
зүйлийг засаасай хэмээн хүсдэг. Итгэлээр 
дамжуулан гайхамшиг ирдэг ч бидний цаг 
хугацаанд, бидний хүсэн хүлээснээр биш байж 
болно. Энэ нь бид итгэлгүй байна эсвэл Түүний 
тусламжийг авах эрхгүй гэсэн үг үү? Үгүй. 
Их Эзэн бидэнд хайртай. Тэр бидний төлөө 
амиа өгсөн бөгөөд Түүний Цагаатгал биднийг 
наманчилж, Түүнд ойртох тусам хүнд ачаа, 
нүглээс маань чөлөөлөх болно.

Их Эзэн бидэнд “Миний зам ч та нарын замаас 
өөр”20 хэмээн сануулсан. Тэрээр “Зүдэж зүтгэгсэд 
хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд ээ, Над дээр ир. Би 
та нарыг амраая,”21 санаа зовнил, урам хугарал, 
айдас, дуулгаваргүй байдал, хайртай хүмүүсийн 
төлөөх болон орхигдсон мөрөөдлийн төлөөх санаа 
зовнилоос амраая хэмээсэн билээ. Үймээн самуун, 
уй гашуу дунд амар амгалан байх нь гайхамшиг 
юм. “Энэ асуудлын талаар чиний оюунд амар 
амгаланг би яриагүй билүү? Бурханаас илүү агуу 
ямар гэрч чамд байж болох билээ?”22 хэмээх 
Их Эзэний үгсийг санацгаая. Есүс Христ, Агуу 
Иехова, Бүхний Дээдийн Хүү амар амгаланг өгч 
буй нь гайхамшиг юм.

Тэрээр Мариаг нэрээр нь дуудаж, цэцэрлэгт Түүнд 
үзэгдсэн шигээ, Тэр биднийг итгэлээ хөгжүүлэхэд 
уриалдаг. Мариа Түүнд үйлчилж, Түүнийг 
халамжлахаар эрэлхийлсэн. Түүний Амилалт 
Мариагийн хүлээж байсан зүйл байгаагүй, харин 
аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний дагуу болсон 
юм.

Үл итгэгчид Калвари дээр Түүнийг “Загалмайнаас 
буугаач”23 хэмээн доромжилж байв. Тэр 
гайхамшгийг үйлдэж чадах байсан. Тэр эхлэлээс 
төгсгөл хүртэл мэдэж байсан ба Эцэгийнхээ 
төлөвлөгөөнд үнэнч байх нь Түүний зорилго байв. 
Энэ жишээг бид мартаж болохгүй.

Сорилт бэрхшээлтэй үед тэр бидэнд хандан 
“Миний хажуу талыг цоо хатгасан шархыг, мөн 
түүнчлэн миний гар мөн хөлөн дэх хадаасны 
ормуудыг болгоогтун; итгэлтэй байгтун, миний 
зарлигуудыг сахигтун, мөн та нар тэнгэрийн хаант 
улсыг өвлөх болно”24 гэж хэлсэн. Ах, эгч нар аа, 
энэ бол бид бүхэнд амласан тэрхүү гайхамшиг 
юм.

Их Эзэний амилсан гайхамшгийг тэмдэглэж 
буй энэ Христийн амилсны баярын ням гарагт 
Гэтэлгэгчийн хүчийг амьдралдаа мэдэрч, 
Тэнгэрлэг Эцэгт хандсан гуйлт тань Есүс 
Христийн Өөрийн тохинууллын үед үзүүлсэнтэй 
адил хайр болон амлалтаар хариулагдах болтугай 
хэмээн би Есүс Христийн төлөөлөгчийн хувьд 
даруухнаар залбирч байна. Би та нарыг ирэх бүх 
зүйлд тууштай, үнэнч байж болохын тулд залбирч 
байна. Хэрэв Их Эзэний хүслээр бол, Гошэнд 
бидэнд тохиолдсон шиг гайхамшгууд та нарт ч 
бас тохиохоор би адисалж байна. “Мөн эдүгээ, 
Бурхан Эцэгийн мөн түүнчлэн Их Эзэн Есүс 
Христийн, мөн тэднийг гэрчилдэг Ариун Сүнсний 
ач ивээл та нарт оршин байж мөн үүрд үлдэхийн 
тулд бошиглогчид хийгээд төлөөлөгчдийн 
тухайлан бичсэн Есүсийг эрэлхийлэх”28-дээ, 
тэнгэрээс илгээсэн эдгээр адислалыг амьдралаасаа 
хайж олоход урьж байна. Есүс Христийн нэрээр, 
амен. 
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Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэх тусам 
биднийг хүрээлэн байж болох харанхуйг үлдэн 
хөөх гэрлийг бид хүлээн авдаг.

Хайрт ах, эгч нар 
аа, бидний Их 
Эзэн, Аврагч, Есүс 
Христийн амилсан 
өдрийн өглөө гийсэн 
алдар суут гэрлийг би 
энэхүү адислагдсан 
Христийн амилсны 
баярын ням гарагт 
та нартайгаа хамт 
төсөөлөн харж, 
баясаж байна.

Мөнх бус амьдрал 
дахь тохинууллынхаа үеэр Есүс “Ертөнцийн гэрэл 
бол Би байгаа юм. Намайг дагадаг хүн харанхуй 
дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно”1 
хэмээн тунхаглажээ. Христийн сүнс “бүх зүйлд 
байдаг, [мөн] бүх зүйлд амьдралыг өгдөг.”2 Энэ нь 
биднийг хүрээлэх байсан харанхуйг ялан дийлдэг.

Хэдэн жилийн өмнө би хоёр хүүгийнхээ хамт 
өсвөр насны залуусын бүлэгтэй хамт Moaning 
Cavern [Дуут агуй] руу адал явдал хайн аялсан 
юм. Нэгэн цагт энэхүү агуйн амаас дуу авиа гарч, 
цуурайтдаг байсан тул ийн нэрлэсэн байдаг. Энэ 
агуй 55 метр гүн ба Калифорни дахь хамгийн том, 
босоо, ганц агуй юм.

Агуй руу доош буухын тулд аюулгүй дугуй 
шатаар буух юм уу олсоор агуйн ёроол руу буух 
гэсэн хоёр л арга зам бий. Би хөвгүүдтэйгээ 
олсоор буухыг сонгосон. Том хүү маань эхэлж 
доош буув. Харин бага хүү бид хоёр хамт буухын 
тулд зориуд сүүлд нь буухаар болж билээ.

Хөтчүүдийг зааварчилгаа өгч, биднийг бат бөх 
олсоор бэхэлсний дараа бид бага багаар ухарч 
буусаар, улам цаашилбал буцаж гарах боломжгүй 
болох мөн агуйн амаар тусах нарны гэрэл цааш 

харагдахгүй болох эцсийн заагт ирээд, өөрсдийгөө 
зоригжуулахаар зогсов.

Биднийг хойшоо дахин нэг алхахад, Эрх 
чөлөөний хөшөөг бүхэлд нь залгиж чадахуйц 
маш гүн, өргөн ангал мэт том агуй угтах нь тэр. 
Бид олсноос дүүжлэгдсээр аажуухан эргэж, нүд 
маань ч харанхуйд даслаа. Биднийг доошлон буух 
явцад цахилгаан гэрэл агуйн ер бусын гайхмаар 
гялтганах шовх үзүүрт хадан унжлагуудыг 
гэрэлтүүлэв.

Гэтэл гэнэт тас харанхуй болов. Ангалын дээр 
дүүжлэгдсэн биднийг олсноосоо тас зуурсан гараа 
ч харж чадахааргүй хав харанхуй нөмрөн авч 
билээ. Яг тэр мөчид “Аав аа, аав аа, та байна уу?” 
гэсэн дуу гарч,

“Байна аа, хүү минь, би яг энд байна” гэж би 
хариулав.

Гэнэт гэрэлгүй болдог нь цахилгаан 
гэрэлгүйгээр энэхүү агуй ямар таг харанхуй 
болохыг харуулахаар төлөвлөсөн хэрэг байжээ. 
Төлөвлөгөө ёсоор бид харанхуйг “мэдэрсэн.” 
Гэрэл эргэн асахад, харанхуй гэрэлд үргэлж 
ялагддаг шиг, бүр өчүүхэн гэрэлд ч ялагддаг шиг 
тэр даруй харанхуйлахаа болив. Энэ явдлаас бид 
урьд өмнө хэзээ ч үзэж байгаагүй харанхуйн 

Гэрэл гэрэлтэй нэгдэн нийлдэг
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Moaning Cavern [Дуут агуй]
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талаарх дурсамжийг болон тэрхүү гэрэлд илүү 
их талархах хэзээ ч мартагдахгүй талархлыг мөн 
харанхуйд бид хэзээ ч ганцаараа байдаггүй гэсэн 
баталгааг авч үлдсэн юм.

Агуй руу буусан аялал маань бидний мөнх бус 
амьдралын аялалтай зарим талаараа төстэй. Бид 
тэнгэрийн алдар суут гэрлээс явж, марталтын 
хөшгөөр дамжин харанхуй дэлхийд буусан. 
Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг харанхуйд хөсөр 
хаяагүй, харин бидний аялалд Өөрийн Хайрт Хүү 
Есүс Христээр дамжуулан гэрэл өгөхөөр амласан.

Нарны гэрэл дэлхий дээрх амьд бүхэнд чухал ач 
холбогдолтой гэдгийг бид мэднэ. Бидний сүнслэг 
амьдралд Аврагчаас цацрах гэрэл мөн адил 
чухал ач холбогдолтой. Бурхан “дэлхийд ирдэг”3 
хүн бүрийг “сайныг хилэнцтээс ялган мэдэж,”4 
“үргэлж сайныг үйлдэхэд”5 өдөөгдөөсэй гэсэндээ 
Христийн гэрлийг Өөрийн төгс хайраар өгдөг. 
Тэрхүү гэрэл нь бидний ухамсар гэж ихэнхдээ 
нэрлэдэг тэр зүйлээр дамжуулан өөрийгөө 
илчилж, биднийг ямагт илүү сайн үйл хийхийг 
мөн хамгийн сайнаараа байх хүслийг өдөөж өгч 
байдаг.

Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэх тусам 
биднийг хүрээлэн байж болох харанхуйг үлдэн 
хөөх гэрлийг бид хүлээн авдаг. “Бурханаас буй 
тэр нь гэрэл болой; мөн гэрлийг хүлээн авдаг мөн 
Бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг 
мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам 
хурц болон өсдөг.”6

Христийн гэрэл биднийг “Бурханы Сайн 
мэдээний үнэнд итгүүлэх хүч”7 болох Ариун 
Сүнсний тохинууллын нөлөөллийг хүлээн 
авахад бэлддэг. Бурхан Тэргүүтэний гуравдагч 
гишүүн болох Ариун Сүнс бол “сүнсэн хүн”8 юм. 
Тэнгэрлэг Эцэгийн мөнх бус байдалд танд заяасан 
хамгийн агуу гэрлийн эх үүсвэр нь “оюуныг 
чинь гэгээрүүлж [мөн] сүнсийг чинь баяраар 
дүүргэхэд”9 нөлөөлдөг Ариун Сүнсээр дамжин 
ирдэг.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмд сэргээгдсэн санваарын эрх мэдлээр та 
нүглээс ангижруулах усанд умбуулалтаар баптисм 
хүртдэг. Дараа нь таны толгой дээр гар тавин, 
энэхүү гайхамшигт, Ариун Сүнсний “үгээр 
илэрхийлшгүй бэлгийг”10 танд өгдөг.

Үүний дараа таны хүсэл тэмүүлэл, үйлдэл 
гэрээний зам дээр төвлөрсөн байх аваас Ариун 
Сүнс таны доторх гэрэл болж, үнэнийг гэрчлэн11, 
аюулыг сэрэмжлүүлж, тайтгаруулан,12 ариусгаж13 
мөн зүрх сэтгэлийг тань амар амгалан14 болгодог.

“Гэрэл гэрэлтэй нэгдэн нийлдэг”15 тул Ариун 
Сүнстэй байнга нөхөрлөх нь таныг гэрэлд байлгах 
сонголтуудыг хийхэд хөтөлнө; эсрэгээрээ Ариун 
Сүнсээр нөлөөлүүлэлгүй гаргасан шийдвэрүүд 
тань таныг сүүдэр, харанхуй руу хөтлөх 
хандлагатай байдаг юм. Ахлагч Робэрт•Д.Хэйлс 
“Гэрэл байхад харанхуй замхарч арилах ёстой. 
Ариун Сүнсний сүнслэг гэрэл байхад Сатаны 
харанхуй арилдаг”16 гэж заасан.

Миний амьдралд тэрхүү “гэрэл” байгаа юу? Хэрэв 
байхгүй бол хамгийн сүүлд хэзээ надад байсан бэ? 
гэсэн асуултыг та нар одоо өөрсдөдөө тавих цаг 
нь болсон гэж би хэлмээр байна. 

Нарны туяа өдөр бүр дэлхийг шинэчилж, амь 
амьдралыг тэтгэдэг шиг Есүс Христийг дагахыг 
сонгосноор чи өдөр бүр өөрийн доторх гэрлийг 
илүү сайн гэрэлтүүлж чадна.

Бурханыг эрэлхийлэн залбирах, “Түүнийг 
сонсохоор”17 судраас судлах, амьд 
бошиглогчдынхоо зөвлөмж, илчлэлтийн дагуу 
үйлдэх болон “Их Эзэний бүх ёслолд алхахын”18 
тулд зарлигуудыг дагаж мөн сахих бүрд тань 
нарны туяа бага багаар нэмэгддэг.

Наманчлах бүрдээ та сүнслэг нарны гэрлийг 
бодгальдаа мөн амар амгаланг амьдралдаа урих 
болно. Та Аврагчийн нэрийг өөр дээрээ авахаар 
долоо хоног бүр ариун ёслолоос хүртэж, Түүнийг 
байнга дурсан санаж, зарлигуудыг нь сахиснаар 
Түүний гэрэл таны дотор үргэлж гэрэлтэх болно.

Сайн мэдээг хуваалцаж, гэрчлэлээ хэлэх бүрд 
нарны гэрэл сэтгэлд тань асаж байх болно. 
Аврагчийн адилаар бие биедээ үйлчлэх бүрд та 
зүрх сэтгэлдээ Түүний халуун дулааныг мэдрэх 
болно. Тэнгэрлэг Эцэгийн гэрэл Түүний ариун 
сүмд оршдог ба Их Эзэний өргөөнд очдог бүх 
хүний дээр тусдаг. Бодгальд тань орших Түүний 
гэрэл таны сайхан сэтгэлийн үйлдэл, тэвчээр, 
уучлал, энэрлээр нэмэгддэг бөгөөд таны баяр 
баясгалантай царайнаас харагддаг. Нөгөөтээгүүр, 
хэрвээ бид уурлахдаа хэт хурдан эсвэл уучлахдаа 
хэт удаан байвал сүүдэрт алхана. “Нарны гэрэл 
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рүү чиглэн алхах тусам сүүдэр ард тань хоцрохоос 
өөр аргагүй болно.”19

Ариун Сүнстэй нөхөрлөхүйц зохистой амьдрах 
тусам “илчлэлт хүлээн авах сүнслэг чадавх чинь 
нэмэгдэх болно.”20

Амьдралд бэрхшээл, саад байдаг бөгөөд бид 
бүгд харанхуй өдрүүд болон салхи шуургатай 
нүүр тулах ёстой болдог. Энэ бүхнийг туулахдаа, 
хэрвээ бид “Бурханыг амьдралдаа ялуулах”21 
юм бол Ариун Сүнсний гэрэл бидэнд тулгарч 
буй сорилт бэрхшээл утга учиртай, зорилготой 
байдгийг илчилж мөн эдгээр нь биднийг илүү 
сайн хүн, Христэд илүү найддаг, илүү бат 
итгэлтэй, илүү бүрэн дүүрэн хувь хүмүүс болгон 
хувиргаж, Бурхан бидний харанхуй өдрүүдэд 
бидэнтэй хамт байсныг мэдэх болно. Ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон “Гай зовлон дагуулсан 
харанхуй ихсэх нь Есүс Христийн гэрлийг улам 
тод гэрэлтэхэд хүргэдэг”22 гэж заасан байдаг.

Амьдралын цаг мөчүүд бодож байгаагүй, 
хүсээгүй газарт биднийг аваачиж чадна. Хэрэв 
нүгэл чамайг тийшээ хөтөлсөн бол харанхуйн 
хөшгийг яран, харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлээр 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ даруухнаар ойртож эхэл мөн 
наманчил. Тэр чиний үнэн сэтгэлийн залбирлыг 
сонсох болно. “Надад ойр байгтун, мөн би та нарт 
ойр байх болно.”23 Та нар үргэлж Есүс Христийн 
Цагаатгалын хүчинд харьяалагдаж байх болно.

Би буянт сайн эцэг эхээс болон Есүс Христийн 
гэрэл, сайн мэдээг дагадаг итгэлтэй өвөг дээдсээс 
гаралтай бөгөөд тэдний амьдрал сүнслэг байдлын 
хувьд мятаршгүй хойч үеийнхнийг адисалсан юм. 
Миний аав өөрийн аав Мило Т Дайкэсын тухай 
мөн түүний Бурханд итгэх итгэл нь өдөр шөнийн 
алинд ч түүний хувьд гэрэл болдог байсан талаар 
байнга хуваалцдаг байв. Өвөө минь ой хамгаалагч 
байсан ба ихэвчлэн ууланд ганцаараа явдаг мөн 
Бурханы удирдамж, хайр халамжид амьдралаа 
ямар ч эргэлзээгүй даатгадаг нэгэн байж билээ.

Нэгэн намрын сүүлчээр өвөө минь өндөр уулс 
дунд ганцаараа явж байжээ. Өвөл хэдийнээ хаяанд 
ирсэн байлаа. Өвөө минь хайртай морьдынхоо 
нэг болох Принс хэмээх хөгшин морио эмээллээд, 
гуалин моднуудыг банз болгон хөрөөдөхөөс өмнө 
очиж хэмжихээр мод бэлтгэх газар луу явжээ.

Бүрэнхий болоход тэр ажлаа дуусгаад, мориндоо 

мордов. Тэгтэл хүйтэрч, өвлийн ширүүн цасан 
шуурга уулыг бүрхэв. Гэрэл ч үгүй, хөтлөх 
зам ч харагдахгүй болсон тул тэрээр байгаль 
хамгаалагчдын байр луу буцааж аваачна байх гэж 
бодсон зүгтээ Принсийг чиглүүлжээ.

Майло Дайкэс шуурган дунд явж байгаа нь

Харанхуйд олон километр явсны дараа Принс 
сажилж, сүүлдээ бүр зогсов. Өвөө минь 
Принсийг хөдөлгөх гэж олон удаа хүчилсэн ч огт 
хөдөлсөнгүй. Цасан шуурга нүүр нүдгүй балбахад 
өвөө минь Бурханы тусламж хэрэгтэйг ухаарчээ. 
Тэрээр амьдралынхаа турш залбирсаар ирсэн 
шигээ даруухнаар “ямар ч эргэлзээгүй, итгэлээрээ 
гуй[в].”24 Гэтэл нэгэн намуун зөөлөн дуу хоолой 
“Мило жолоогоо тавь” гэж хариулсан байна. 
Өвөөг дуулгавартайгаар жолоогоо сул тавихад 
Принс буцаж эргэн, өөр зүг рүү хөдөлжээ. Нэлээн 
хэдэн цаг явсны дараа Принс дахин зогсоод, 
толгойгоо гудайлгав. Ийнхүү хүчтэй цасан 
шуурганаар өвөө минь байгаль хамгаалагчдын 
байранд эсэн мэнд ирснээ харсан байна.

Өглөө нь нар мандмагц өвөө минь цасанд 
бүдгэрсэн Принсийн явсан мөрийг мөшгөжээ. 
Тэрээр жолоогоо сул тавьсан газраа олоод, уулга 
алдав. Энэ газар нь өндөр уулын хадан хясааны 
яг ирмэг дээр байсан бөгөөд хэрэв нэг л алхам 
урагшилсан бол шовх хаднууд руу унаж, хоёул 
үхэх байжээ.

Энэхүү туршлага болон өөр олон туршлагад 
үндэслэн өвөө минь “Чиний хамгийн сайн, 
хамгийн агуу хамтрагч бол Тэнгэр дэх Эцэг чинь 
юм шүү” гэж байнга зөвлөдөг байж билээ. Аав 
минь өвөөгийн түүхийг ярихдаа

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

Түүнийг мэдэхэд зам бүхэн чинь байг. Тэрээр зам 
харгуйг чинь шулуутгана”25 хэмээн судраас эш 
татдаг байсныг нь би санаж байна.

Дэнлүү барьж буй Аврагч

Есүс Христ бол “харанхуйг гийгүүлдэг”26 үхэшгүй 
мөнхийн гэрэл гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр 
гэрлийг дарах, мөхөөх, ялах эсвэл дийлж чадах 
ямар ч харанхуй гэж үгүй. Тэнгэрлэг Эцэг тэрхүү 
гэрлийг танд өгөөмрөөр өгөхийг хүсдэг. Та хэзээ 
ч ганцаараа биш. Тэр залбирал бүрийг сонсож, 
хариулдаг. Тэр “харанхуйгаас та нарыг Өөрийн 
гайхамшигт гэрэл уруу дуудсан.”27 Таныг “Эцэг 
минь, Эцэг минь, та тэнд байна уу?” гэж асуухад, 
Тэр “Би энд байна, хүү минь. Би энд байна” 
хэмээн хариулна.

Есүс Христ бидний Аврагч, Гэтэлгэгчийн28 хувьд 
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлсэн 
гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бол бидний 
гэрэл, амьдрал, зам мөн. Түүний гэрэл хэзээ ч 
бөхөхгүй,29 суу алдар нь хэзээ ч мөхөхгүй. Тэр 

чамайг мөнхөд буюу өчигдөр, өнөөдөр мөн үүрд 
хайрлана. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Гэрээний зам нь маш өвөрмөц, мөнхийн ач 
холбогдолтой.

Өөрийн тохинууллаар 
дамжуулан 
ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон Бурханы 
хүүхдүүдтэйгээ 
байгуулсан 
гэрээнүүдийн 
талаар судалж мөн 
заасан. Тэр бол 
гэрээний замаар 
алхдаг хүний тод 
томруун үлгэр жишээ 
билээ. Тэр Сүмийн 

ерөнхийлөгчийн хувиар өгсөн хамгийн анхны 
захиастаа:

“Та нар Аврагчийг дагах гэрээ байгуулж, уг 
гэрээгээ сахиснаар ямар ч эрэгтэй, эмэгтэй хүн 
болон хүүхэд бүр хүртэх боломжтой сүнслэг 
адислал, давуу эрхийн үүдийг нээх болно.

…Ариун сүмийн ёслолууд болон тэнд байгуулдаг 
гэрээнүүд амьдрал, гэрлэлт, гэр бүлийг тань 
бэхжүүлж мөн дайсны дайралтыг сөрөн зогсох 
чадварыг тань хүчирхэгжүүлдэг түлхүүрүүд юм. 
Ариун сүм дэх та нарын шүтлэг бишрэл, өвөг 
дээдсийнхээ төлөөх үйлчлэл зэрэг нь та нарын 
хувийн илчлэлт болоод амар амгаланг өсгөн 
адисалж, гэрээний зам дээрээ үлдэх гэсэн хүслийг 
тань хүчирхэгжүүлнэ”1 гэж заасан.

Гэрээний зам гэж юу вэ? Энэ бол биднийг байгаа 
газраас маань Бурханы селестиел хаант улс 
руу удирдан чиглүүлдэг зам юм. Бид баптисм 
хүртэхдээ уг зам дээр гардаг бөгөөд дараа нь 
“эцсээ хүртэл … найдварын төгс гэрэлтэйгээр, 
мөн Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах [агуу 
хоёр зарлиг] хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар 
итгэ[дэг].”2 Үнэндээ мөнх бус амьдралын дараа 
ч үргэлжлэх гэрээний замын туршид бид аврал, 

өргөмжлөлтэй холбоотой бүх ёслол, гэрээг хүлээн 
авдаг.

Гэрээний хамгийн чухал амлалт бол Бурханы 
тааллыг гүйцэлдүүлж, “бидэнд түүний зарлиглах, 
бүх зүйлд түүний зарлигуудад дуулгавартай”3 
байх явдал юм. Өдөр өдрөөр Есүс Христийн сайн 
мэдээний зарчмууд болон зарлигуудыг дагах нь 
амьдралын хамгийн аз жаргалтай, хамгийн таатай 
хэсэг билээ. Нэгдүгээрт, хүн маш олон асуудал, 
гуниг харамслаас зайлсхийдэг. Спортоор зүйрлэн 
тайлбарлахыг минь зөвшөөрнө үү. Теннист 
сайн дурын алдаа гаргаж болдог. Энэ нь тоглох 
боломжтой бөмбөгийг тор луу цохих эсвэл бөмбөг 
гаргахдаа давхар ойлгох зэргийг хэлнэ. Сайн 
дураар гаргасан алдааг өрсөлдөгчийн ур чадвараас 
биш, тоглогчийн өөрийн алдаанаас үүдэлтэй гэж 
үздэг.

Олон тохиолдолд бидний асуудал, бэрхшээл 
өөрсдөөс маань болж гарч ирдэг буюу буруу 
сонголтын маань үр дагавар байдаг тул “сайн 
дураар гаргасан алдааны” үр дүн гэж бид хэлж 
болох юм. Бид гэрээний замаар хичээнгүйлэн 
явах юм бол олон “сайн дурын алдаанаас” 
аяндаа зайлсхийнэ. Бид янз бүрийн донтолтоос 
холуур явдаг. Бид шударга бус үйлдлийн суваг 
руу унадаггүй. Бид садар самуун, үнэнч бус 
байдлын ангалын дээгүүр гардаг. Хүмүүсийн 
дунд зөвшөөрөгдсөн, бүр алдартай байж болох ч 
бие махбод, сүнслэг байдлын хувьд сайн сайхан 
байхад аюул учруулж болзошгүй хүмүүсийн, тэр 
бүү хэл аливаа зүйлсийн хажуугаар бид өнгөрдөг. 
Бид бусдад хор хохирол учруулах сонголтоос 
зайлсхийж, оронд нь хувийн сахилга бат, 
үйлчлэлийн дадал хэвшлийг суулгадаг.4

Ахлагч Ж.Голдэн Кимбалл “Би [үргэлж] нарийн 
бөгөөд шулуун замаар алхаагүй байж болох 
ч, [чадах чинээгээрээ] дайран өнгөрөхийг 
[хичээдэг]”5 хэмээн мэдэгдсэн байдаг. Гэхдээ 
ул суурьтай авч үзэх юм бол, зүгээр л дайран 
өнгөрөхийн оронд гэрээний зам дээр байх нь 

Яагаад гэрээний зам гэж?
ÀÕËÀÃ× Ä.ÒÎÄÄ КÐÈÑÒÎФФÝÐÑÎÍ
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нэг талаар зайлсхийж болох зовлон зүдүүрээс 
зайлсхийх, нөгөө талаар амьдралын зайлсхийх 
боломжгүй зовлон зүдүүрийг амжилттай даван 
туулах хамгийн агуу итгэл найдварыг өгдөг 
гэдэгтэй Кимбалл ах санал нийлэх биз ээ.

Зарим нь “Баптисмтай, баптисмгүй би зөв сонголт 
хийнэ. Нэр хүндтэй, амжилттай хүн байхын тулд 
гэрээ байгуулах шаардлагагүй” гэж хэлж болох 
юм. Үнэхээр өөрсдөө гэрээний замаар явдаггүй 
ч тэрхүү замаар явж байгаа хүмүүстэй адилхан 
сонголт хийдэг, ижилхэн хувь нэмэр оруулдаг 
олон хүн бий. Тэднийг “гэрээнд нийцсэн” замаар 
явсныхаа адислалыг хүртэж байна гэж та хэлж 
болох юм. Тийм юм бол гэрээний замын ялгаа нь 
юунд оршдог вэ?

Үнэндээ, ялгаа нь маш өвөрмөц, мөнхийн ач 
холбогдолтой. Үүнд дуулгавартай байдлын маань 
мөн чанар, Бурханы бидэнд өгсөн амлалтын 
шинж чанар, хүлээн авдаг бурханлаг тусламж, 
гэрээт хүмүүсийн хувьд цугларахтай холбоотой 
адислалууд, хамгийн чухал нь бидний мөнхийн өв 
зэрэг орно.

ÄÓÓËÃÀВÀÐÒÀÉ ÁÀÉÕ ¯¯ÐÝÃ

Эхнийх нь Бурханд дуулгавартай байхын 
үндсэн шинж чанар юм. Зүгээр л нэг сайн хүсэл 
хандлагатай байхаас илүү бид Бурханы амнаас 
урагш гардаг үг бүрийн дагуу амьдрахаа амладаг. 
Үүний дагуу, бид Есүс Христийн жишээг дагадаг 
бөгөөд Тэрээр баптисм хүртсэнээр “маханбодийн 
дагуу тэрээр Эцэгийн өмнө өөрийгөө даруусгахаа, 
мөн тэрээр түүний зарлигуудыг дагахаар 
түүнд дуулгавартай байх болно гэдгээ Эцэгт 
гэрчил[сэн].”6

Гэрээ байгуулснаар бид зөвхөн алдаа гаргахаас 
зайлсхийх, гаргах шийдвэртээ хянамгай байхаас 
илүү их зүйл хийхийг зорьдог. Бид сонгосон 
сонголт, замнасан амьдралынхаа дагуу Бурханы 
өмнө хариуцлага хүлээдэг. Бид Христийн нэрийг 
өөрсөд дээрээ авдаг. Бид мөн Христэд төвлөрөх 
буюу Есүсийг зоригтой гэрчилж, Христийн зан 
чанарыг хөгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлдэг.

Гэрээ байгуулснаар сайн мэдээний зарчмуудад 
дуулгавартай байх явдал нь бидний бодгалийн 
салшгүй нэгэн хэсэг болдог. Гэрлэхдээ эхнэр нь 
Сүмд идэвхгүй байж, нөхөр нь Сүмийн гишүүн 

байгаагүй нэгэн хосыг би таньдаг. Тэднийг би 
жинхэнэ нэрээр нь биш, Мэри, Жон гэж нэрлэе. 
Хүүхдүүдтэй болсноор, сударт өгүүлсэнчлэн 
тэднийг “Их Эзэний халамж хийгээд зөвлөгөөнд 
заан хүмүүжүүлэх”7 хэрэгтэй гэдгээ Мэри 
сэтгэлийнхээ угаас мэдэрчээ. Жон ч түүнийг 
дэмжив. Мэри гэртээ байж, хүүхдүүддээ 
сургаалыг тогтмол заахын тулд зарим чухал 
золиос гаргасан юм. Тэр гэр бүлээрээ Сүмийн 
шүтэн бишрэх цуглаан, үйл ажиллагаануудын 
ашиг тусыг бүрэн хүртсэн байхад анхаарч байлаа. 
Мэри, Жон хоёр үлгэр жишээ эцэг эх болж, 
хүүхдүүд нь буюу сэргэлэн цовоо хөвгүүд нь сайн 
мэдээний зарчим, жишгүүдэд үнэнч, итгэлтэй 
хүмүүс болж өсжээ.

Жонын эцэг эх буюу хөвгүүдийнх нь эмээ өвөө ач 
нарынхаа зөв амьдрал, амжилтад сэтгэл хангалуун 
байдаг байсан ч Сүмийн талаарх зарим буруу 
ойлголтоосоо болж энэхүү амжилттай байгаа нь 
зөвхөн Жон, Мэри хоёрын сайн эцэг эх байсны 
гавьяа гэж үзэж байлаа. Хэдийгээр Жон Сүмийн 
гишүүн биш ч гэлээ, энэхүү үзэл бодлыг нь зүгээр 
өнгөрөөхийг хүссэнгүй. Тэдний харж байгаа зүйл 
буюу хөвгүүдийнх нь Сүмд үзэж харсан болон 
гэр оронд нь болж өнгөрдөг зүйлс сайн мэдээний 
сургаалын үр жимс гэдгийг тэр батлан хэлжээ.

Жонд Сүнсний нөлөө болон эхнэрийнх нь 
хайр, үлгэр жишээ мөн хөвгүүдийнх нь ятгалга 
нөлөөлсөн байв. Мэдээж, удалгүй тэрээр баптисм 
хүртсэн нь тойргийн гишүүд, найз нөхдийг нь 
баярлуулсан юм.

Тэдний болон хөвгүүдийнх нь амьдрал дардан 
шулуун байгаагүй ч гэсэн үнэндээ сайн мэдээний 
гэрээнүүд нь адислалын үндэс байсан гэдгийг 
Мэри, Жон хоёр чин сэтгэлээсээ батлан хэлдэг. 
“Би хуулиа тэдний дотор хийж, Би тэдгээрийг 
зүрхэн дээр нь бичнэ. Би тэдний Бурхан, тэд 
Миний ард түмэн болно”8 хэмээн Иеремиад 
хэлсэн Их Эзэний үг тэдний болон хүүхдүүдийнх 
нь амьдралд биеллээ олохыг тэд харсан.

ÁÓÐÕÀÍÒÀÉ ÕÎËÁÎÎÒÎÉ ÁÀÉÕ 

Гэрээний замын бас нэгэн өвөрмөц хэсэг бол 
Бурхан, бидний хоорондын харилцаа юм. Бурханы 
хүүхдүүдтэйгээ байгуулдаг гэрээнүүд биднийг 
зөвхөн чиглүүлээд зогсдоггүй. Энэ нь биднийг 
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Түүнтэй холбодог бөгөөд Түүнтэй холбоотой 
байснаар бид бүх зүйлийг ялж чадна.9

Би нэг удаа мэдлэг мэдээлэл дутмаг сонины 
сурвалжлагчийн бичсэн нийтлэлээс, нас 
барагсдын төлөө баптисм хүртсэнээр бид зургийн 
хальсыг усанд дүрдэг буюу нэг ёсондоо нэр нь 
хальсанд орсон хүмүүсийг баптисм хүртсэн гэж 
тооцдог гэж тайлбарласан байхыг уншиж билээ. 
Энэ арга ашигтай байж болох ч бодгаль бүрийн 
хязгааргүй үнэ цэн, Бурхантай байгуулах хувийн 
гэрээний чухал ач холбогдлыг үгүйсгэхээр байв.

“[Есүс]: ... Давчуу хаалгаар орогтун та нар; учир 
юун гэвэл аминд удирдах хаалга нь давчуу, мөн 
зам нь нарийн, мөн үүнийг олох нь цөөн бөлгөө”10 
хэмээн хэлсэн. Нэг ёсондоо энэ хаалга нь маш 
нарийхан тул нэг удаад нэг л хүн орох боломжтой 
гэсэн үг. Хүн бүр Бурханд хувь хүнийхээ хувьд 
өөрөө амлалт өгдөг бөгөөд үүнийх нь хариуд 
Бурхан түүнтэй энэ амьдралд болон мөнхөд итгэж 
найдаж болох хувийн гэрээг өөрийнх нь нэрээр 
байгуулдаг. Ёслол, гэрээнүүдээр дамжуулан 
бурханлаг чанарын хүч бидний амьдралд 
илэрхийлэгддэг.11

ÁÓÐÕÀÍËÀÃ ÒÓÑËÀÌÆ

Одоо гэрээний замын гурав дахь онцгой 
адислалыг авч үзье. Бурхан гэрээ байгуулагчийг 
гэрээ сахигч болгоход тусалдаг цаглашгүй нэгэн 
бэлэг болох Ариун Сүнсний бэлгийг өгдөг. 
Энэ бол Ариун Сүнсний байнгын нөхөрлөл, 
хамгаалалт, удирдамж зааврыг авах бэлэг юм.12 
Үүнийг мөн Тайтгаруулагч, “найдвар хийгээд төгс 
хайраар дүүргэх Ариун Сүнс”13 хэмээн нэрлэдэг. 
Тэр “бүх зүйлийг мэддэг, мөн Эцэгийн тухай мөн 
Хүүгийн тухай гэрчилдэг бөлгөө.”14 Мөн бид 
Түүний гэрчлэгчид байхаа амладаг.15

Гэрээний замаар явж байхдаа бид мөн уучлалын 
болон нүглээс цэвэршигдэх амин чухал адислалыг 
олж авдаг. Энэ нь зөвхөн Ариун Сүнсээр өгөгддөг 
бурханлаг ач ивээлээр дамжин ирдэг тусламж юм. 
“Эдүгээ уг зарлиг нь энэ болой: Ариун Сүнсний 
хүлээн авалтаар та нар ариусгагдаж болохын тулд, 
эцсийн өдөр та нар миний өмнө толбогүйгээр 
зогсож болохын тулд наманчлагтун, мөн надад 
ирэгтүн мөн миний нэрээр баптисм хүртэгтүн, 
газар дэлхийн хязгаарууд та нар бүгд”16 хэмээн Их 

Эзэн хэлсэн. 

ÃÝÐÝÝÒ Õ¯Ì¯¯ÑÒÝÉ ÕÀÌÒ ЦÓÃËÀÐÀÕ

Дөрөвдүгээрт, гэрээний замаар явахыг эрэлхийлж 
байгаа хүмүүс бурханлагаар товлогдсон олон 
цуглаанаас маш онцгой адислалуудыг мөн 
адил олж авдаг. Эрт дээр үед тархан бутарсан 
Израилын овог аймгуудын өвлөж авсан газар 
нутагтаа бодитоор цугларах тухай бошиглолуудыг 
судруудаас олж болно.17 Эдгээр бошиглол, 
амлалт нь гэрээт хүмүүс Сүмд буюу дэлхий дээрх 
Бурханы хаант улсад цугларснаар биелж байна. 
Ерөнхийлөгч Нэлсон “Бид цугларалтын тухай 
ярихдаа энэхүү гол үнэнийг буюу Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хүүхэд бүр Есүс Христийн сэргээгдсэн 
сайн мэдээний захиасыг сонсох эрхтэй гэсэн 
суурь үнэнийг хэлж байгаа юм”18 хэмээн 
тайлбарлажээ.

Их Эзэн Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүдэд “та нарын 
гэрэл үндэстнүүдийн хувьд жишиг байж болохын 
тулд босч мөн урагш гэрэлтүүл; … Сионы газар 
нутагт, мөн түүний гадаснуудад хамтдаа цуглах нь 
батлан хамгаалалтын тулд, мөн шуурганаас, мөн 
энэ нь хольцгүйгээр бүхэл дэлхий дээр юүлэгдэх 
үед хилэгнэлээс хоргодох газар байж болохын 
тулд”19 хэмээн зарлигласан. 

Гэрээт хүмүүс бас “[өөрсдийгөө] дэлхийгээс илүү 
бүрэн дүүрэн толбогүй байлгаж болохын тулд”20 
долоо хоног бүр Их Эзэний өдөр залбирлын 
өргөөнд цуглардаг. Энэ бол Есүс Христийн 
Цагаатгалыг дурсан санахын тулд ариун ёслолын 
талх, уснаас хүртэхээр мөн “мацаг барихаар мөн 
залбирахаар, мөн өөр хоорондоо [бодгалиудынхаа 
аз жаргалын талаар яр[ихаар]”21 цугладаг цуглаан 
юм. Өсвөр насандаа би ахлах сургуулийн 
ангийнхаа цорын ганц Сүмийн гишүүн нь байв. 
Сургуулийнхаа олон сайн найзтайгаа нөхөрлөх нь 
надад сайхан байдаг байсан ч сүнсээр төдийгүй 
бие махбодын хувьд шинэчлэгдэхийн тулд 
энэхүү долоо хоног бүрийн Хүндэтгэлийн өдрийн 
цуглаанд асар их найдлага тавьдаг байж билээ. 
Энэхүү цар тахлын үеэр тогтмол явагддаг гэрээт 
цуглаанаа явуулж чадахгүй болсныг бид ямар 
хүндээр хүлээн авсан гээч! Мөн өмнөх шигээ 
дахин цугларах тэр цагийг бид ямар их тэсэн ядан 
хүлээж байна вэ!
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Гэрээт хүмүүс бас ёслол, адислал, зөвхөн тэнд 
авах боломжтой илчлэлтийг хүлээн авахын тулд 
Их Эзэний өргөө болох ариун сүмд цуглардаг. 
“Бурханы хүмүүсийг дэлхийн аль нэг эрин зуунд 
… цуглуулахын зорилго юу байсан юм бэ? Үүний 
зорилго бол Их Эзэн Өөрийн өргөөний ёслолууд, 
хаант улсынхаа алдар сууг хүмүүстээ илчилж, 
авралын замыг тэдэнд заах өргөөг Өөртөө 
зориулан бариулах явдал байлаа. Учир нь энэхүү 
зорилгын төлөө барьсан газарт буюу өргөөнд 
зааж, гүйцэтгэх ёстой тодорхой ёслолууд мөн 
зарчмууд байдаг билээ”22 хэмээн заасан.

ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÀÌËÀËÒÓÓÄÛÃ ªВËªÕ

Эцэст нь, бид гэрээний замаар явснаар л зөвхөн 
Бурханы бидэнд өгч чадах аврал, өргөмжлөлийн 
буюу Абрахам, Исаак, Иаков нарын адислалуудыг 
өвлөх боломжтой.23

Сударт дурдсанчлан, гэрээт хүмүүс бол 
ихэнхдээ шууд утгаараа “Израилын угсаа” буюу 
Абрахамын үр удам гэсэн утгатай. Гэхдээ гэрээт 
хүмүүс гэсэн ойлголтод Есүс Христийн сайн 
мэдээг хүлээн авдаг бүх хүн ордог.24 Паул:

“Христэд баптисм хүртсэн та нар бүгдээрээ 
Христийг өмссөн юм.

Хэрэв та нар Христийнх юм бол та нар 
Абрахамын үр бөгөөд амлалтын дагуу өв 
залгамжлагчид мөн”25 хэмээн тайлбарласан.

Гэрээндээ үнэнч тэд “шударга хүмүүсийн 
амилуулалтад урагш гарч ирэх тэд бөлгөө.”26 
Тэд “шинэ гэрээний Зуучлагч болох Христээр 
төгс болгогдоно. … Эдгээр нь бие махбодь нь 
селестиел, алдар суу нь нарных, бүр бүхнээс 
хамгийн дээд … Бурханы алдар суу болой.”27 
“Иймийн тул, бүх зүйл тэднийх болой, амьдрал 
эсвээс үхэл, эсвээс одоогийн зүйлүүд, эсвээс 
ирэх зүйлүүд, бүгд тэднийх болой мөн тэд бол 
Христийнх, мөн Христ нь Бурханых бөлгөө.”28

Гэрээний зам дээр үлдэхийн тулд бошиглогчийн 
уриаг хамтдаа чих тавин сонсоцгооё. Нифай 
биднийг харсан бөгөөд “Би, Нифай, Хурганы 
сүмийн гэгээнтнүүдийн дээр, мөн газрын 
гадаргуугаар нэг тархсан Их Эзэний гэрээ 
байгуулсан хүмүүс дээр буух Бурханы Хурганы 
хүчийг болгоов; мөн тэд ялгуусан алдар суунд 

зөв шударга байдал хийгээд Бурханы хүчээр 
зэвсэглэсэн байв”29 хэмээн цэдэглэсэн байдаг.

Нифайтай адил “сэтгэл минь Их Эзэний 
зүйлүүдэд баясдаг.”30 Энэхүү Христийн амилсны 
баярын ням гарагт би Амилалт бол бидний 
найдвар гэдгийг мөн гэрээний замаар явж байхад 
болон явж дууссаны эцэст өгөхөөр амласан 
бүхний баталгаа болох Есүс Христийг гэрчилж 
байна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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25. Галат 3:27-ыг мөн Абрахам 2:10-ыг үзнэ үү. Үүний 
зэрэгцээ, Абрахамын шууд удам эсвэл үр сад болох 
хүмүүс ч гэсэн Есүс Христийг хүлээн зөвшөөрөөгүй 

л бол Их Эзэний сонгогдсон хүмүүсийн нэгэн хэсэг 
болох өвийг алддаг. “Учир нь улиран тохиох дор, 
Эцэг хэлсэн нь, тэр өдөр наманчлахгүй мөн Хайрт 
Хүүд минь ирэхгүй хэнийг боловч, тэднийг би 
өөрийн хүмүүсийн дундаас, Ай Израилын угсаанаас 
тусгаарлах болно” (3 Нифай 21:20-ийг мөн 2•Нифай 
30:2-ыг үзнэ үү).

26. Сургаал ба Гэрээ 76:65 
27. Сургаал ба Гэрээ 76:69–70 
28. Сургаал ба Гэрээ 76:59 
29. 1 Нифай 14:14 
30. 2 Нифай 11:5
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Би хайр, үнэний сайн мэдээний гэрэл өнөөдөр 
дэлхий даяар тод гэрэлтэж байгааг гэрчилж 
байна.

Хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн 
“Үндэстнүүд ээ, 
сонс!” хэмээх 
гайхалтай дуулал нь 
бүх дэлхийд хүрч 
буй сайн мэдээний 
бүрэн байдлын урам 
зориг, баяр хөөрийг 
лавтай илэрхийлдэг. 
Уг дуулалд бид ингэж 
дуулдаг.

Үндэстнүүд ээ! Тэнгэрийн хоолойг сонс!

Сонссон болгон газар бүрд баясаг.

Сүр жавхлант элч нар тунхаглаж байна.

Үнэн үүрд сэргээгдлээ!1

Энэхүү баяр хөөрт үгсийн зохиолч Лүис Ф.Мүнх 
нь Германы хөрвөгч байсан бөгөөд Европт 
бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэх хугацаандаа 
Швейцарьт энэ дууллын сүнсээр өдөөгдсөн үгсийг 
бичжээ.2 Сэргээлтийн дэлхий дахинд үзүүлж буй 
үр нөлөөг гэрчлэх үед ундарч буй баяр хөөрийг 
дараах дууллын үгсээр тодорхой гэгч илэрхийлсэн 
байна.

Үндэстнүүд харанхуйд тэмтчин уйлж,

Үүр цайхыг итгэлтэй хүлээнэ.

Энгүй урт шөнө дуусаж, бүх хүн баясна.

Үнэн ахин оршино!3

Ердөө 200 гаруй жилийн өмнө Сэргээлт эхэлсний 
ачаар “хайр, үнэний сайн мэдээний гэрэл”4 газар 
дэлхий даяар тод гэрэлтэн гийж байна. Бурхан 
“бүх хүнд өгөөмрөөр, буруушаалгүй өгдөг”5 
гэдгийг 1820 онд бошиглогч Иосеф мэдэж авснаас 

хойш үүнийг сая сая хүн ойлгож мэдсээр байгаа 
юм.

Энэхүү сүүлчийн эрин үед Сүмийг зохион 
байгуулсны дараахан Их Эзэн Иосеф Смитэд 
хандан,

“Иймийн тул, Их Эзэн бибээр, дэлхийн оршин 
суугчид дээр ирэх тэрхүү сүйрлийг мэдэх учраас, 
өөрийн үйлчлэгч Бага Иосеф Смитийг дуудан, 
тэнгэрээс түүнд ярьж, мөн түүнд зарлигуудыг 
өгсөн ажгуу; …

Тэрхүү миний үүрдийн гэрээ үндэслэгдэн бий 
болж болохын тулд юм;

Миний сайн мэдээний бүрэн байдал сул 
доройчууд хийгээд эгэл борчуудаар дэлхийн 
хязгааруудад тунхаглагдаж болохын тулд 
бөлгөө”6 хэмээн хэлэхдээ, биднийг хайрладаг агуу 
хайраа харуулсан.

Уг илчлэлт өгөгдсөний дараахан номлогчид 
дуудагдаж, дэлхийн олон улс үндэстэн рүү 
илгээгдсэн юм. Бошиглогч Нифайн таамаглаж 
байсанчлан, сэргээгдсэн сайн мэдээний захиас 
“бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн, мөн хүмүүсийн 
дунд”7 номлогдох болсон билээ.

“Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийг 1830 онд Нью-Йоркийн хөдөөний нэг 
жижигхэн дүнзэн байшинд албан ёсоор зохион 
байгуулсан.

Сүм анхны зургаан гишүүнээс нэг сая гишүүнтэй 
болтлоо 117 жилийг зарцуулсан бөгөөд 1947 онд 
энэ тоонд хүрчээ. Номлогчид эхний өдрүүдээс 
л Сүмийн онцлог хэсэг байсаар ирсэн бөгөөд 
Америкийн уугуул нутгаас Канад хүртэл, 1837 
онд Хойд Америк тивээс халин Англи хүртэл 
номлосон. Удалгүй номлогчид Европ тивд 
болон Энэтхэг, Номхон далайн арлуудад хүртэл 
ажиллаж эхэлсэн байна.

Хоёр сая гишүүний босгыг 16 жилийн дараа буюу 
1963 онд давж, дахиад найман жил өнгөрөхөд 

Хайр, үнэний сайн мэдээний гэрэл
ÀÕËÀÃ× ÀËÀÍ Ð.ВÎКÝÐ

ÄÀËÛÍ ×ÓÓËÃÀ



126

гурван сая гишүүнтэй болжээ.”8

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон саяхан Сүмийн 
хурдацтай өсөлтийг онцлон тэмдэглэж, “Өнөөдөр 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүм дэх Их Эзэний ажил эрчтэй урагшилж байна. 
Сүмийг урьд хожид байгаагүй, ер бусын ирээдүй 
хүлээж байна”9 хэмээн хэлсэн.

Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн сэргээлт, 
дэлхий дээрх Их Эзэний амьд Сүмийн дахин 
зохион байгуулалт, мөн үүнээс хойших гайхалтай 
өсөлт нь дэлхий даяарх санваарын адислалыг 
боломжтой болгов. Биднийг Бурхантай холбож, 
гэрээний зам дээр гаргадаг ариун нандин ёслол, 
гэрээнүүд “бурханлиг чанарын хүчийг”10 ил тод 
илэрхийлдэг. Бид амьд хүмүүсийн болон нас 
барагсдын төлөө хийгдэх эдгээр ариун нандин 
ёслолд оролцохдоо хөшигний хоёр талд байгаа 
Израилыг цуглуулан, дэлхийг Аврагчийн Хоёр 
дахь ирэлтэд бэлтгэдэг.

1973 оны 4-р сард би эцэг эхийнхээ хамт 
ариун сүмд лацдан холбуулахаар төрсөн нутаг 
Аргентинаас ирсэн юм. Тухайн үед Латин 
Америкийн хаана ч ариун сүм байгаагүй учраас 
бид Солт Лэйк ариун сүмд лацдан холбуулахаар 
нэг талдаа 9600 км газар нисэж хүрсэн. Би 
хоёрхон настай байсан болохоор тэрхүү онцгой 
туршлагыг бүхэлд нь санадаггүй ч уг аяллын маш 
тодорхой гурван дүр зураг миний сэтгэлд одоог 
хүртэл хоногшин үлдсэн байдаг.

Онгоцны цонхоор харагдах үзэмж

Хамгийн түрүүнд, би онгоцны цонхонд ойр сууж 
байснаа болон доор харагдах цагаан үүлсийг харж 
байснаа санадаг.

Тэрхүү гоёхон цайвар үүлс сэтгэлд минь хөвөн 
зөөлөн том бөмбөлөг шиг л хоногшин үлджээ.

Сэтгэлд минь үлдсэн бас нэгэн дүр зураг бол Лос 
Анжелес хотын хүүхдийн парк дахь хөгжилтэй 
хэд хэдэн үлгэрийн баатар юм. Тэр баатруудыг 
мартахын аргагүй.

Гэхдээ хамгийн агуу чухал зүйл бол дараах 
гайхалтай, мартагдашгүй дүр зураг юм.

Солт Лэйк ариун сүмийн лацдан холбох өрөө

Би хосуудыг болон гэр бүлүүдийг энэ амьдралд 
хийгээд үүрд мөнхөд лацдан холбодог Солт Лэйк 
ариун сүмийн ариун өрөөнд байснаа санадаг. 
Би ариун сүмийн гоёмсог тахилын ширээг 
мөн өрөөний цонхоор нарны хурц гэрэл тусаж 
байсныг санаж байна. Би тэгэхэд мэдэрч байсан 
хайр, үнэний сайн мэдээний гэрэл дэх дулаан, 
аюулгүй, амар тайван байдлыг одоо ч мэдэрсээр 
байна.

Үүнтэй төстэй мэдрэмжийг би 20 жилийн дараа, 
ариун сүмд лацдан холбуулахаар дахин орохдоо 
мэдэрсэн. Тэр үед би сүйт бүсгүйтэйгээ энэ 
амьдралд хийгээд үүрд мөнхөд лацдан холбуулсан 
юм. Харин энэ тохиолдолд бид хэдэн мянган 
километр аялах шаардлагагүй байсан. Учир нь 
Аргентины Буэнос-Айрес ариун сүм баригдаж, 
онцгойлон адислагдсан байсан бөгөөд манай 
гэрээс холгүйхэн оршдог байв.

Бид хуримлаж, лацдан холбуулснаасаа хойш 
22 жилийн дараа тэрхүү ариун сүмдээ дахин 
орох боломжтой байсан ба энэ удаад хөөрхөн 
охинтойгоо энэ амьдралд хийгээд үүрд мөнхөд 
гэр бүлээрээ лацдан холбуулсан.
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Вокэрийн гэр бүл

Амьдралынхаа хамгийн ариун нандин эдгээр 
мөчийн талаар бодохдоо би гүн гүнзгий, туйлын 
баяр баяслаар дүүргэгдэж байдаг. Бидний хувийн 
хэрэгцээг болон зүрхэн дэх хүслийг мэддэг, 
нигүүлсэнгүй Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хайрыг би 
мэдэрсэн бөгөөд улам бүр мэдэрсээр байна.

Их Эзэн Иехова хожмын өдрүүд дэх Израилын 
цугларалтын талаар “Би хуулиа тэдний дотор 
хийж, Би тэдгээрийг зүрхэн дээр нь бичнэ. Би 
тэдний Бурхан, тэд Миний ард түмэн болно”11 
гэж хэлсэн. Бага балчир наснаас минь Их Эзэний 
хууль Түүний ариун өргөөн дэх ариун нандин 
ёслолуудаар дамжуулан зүрхэнд минь гүн гүнзгий 
сийлэгдэж эхэлсэнд би мөнхөд талархдаг. Тэр 
бидний Бурхан, бид Түүний ард түмэн бөгөөд 
бид ямар ч нөхцөл байдалд байсан, хэрвээ 
байгуулсан гэрээндээ итгэлтэй байж, гэрээгээ 
дуулгавартай сахивал “түүний хайрын мутраар 
мөнхөд хүрээлүүлсэн”12 байж чадна гэдгээ мэдэх 
нь хэчнээн чухал гээч.

2019 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганы 
Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан дээр 
ерөнхийлөгч Нэлсон “Нэг нэгэндээ тохинуулах, 
сайн мэдээг тунхаглах, гэгээнтнүүдийг 
төгөлдөржүүлэх, нас барагсдыг гэтэлгэх бидний 
бүхий л хүчин чармайлт ариун сүмд нэгдэн 
холбогддог”13 гэж хэлсэн юм.

Мөн энэ Ерөнхий чуулганы үеэр ерөнхийлөгч 

Нэлсон “Мэдээж, Сэргээлтийн үнэт эрдэнэ бол 
ариун сүм. Ариун сүмийн ёслол, гэрээнүүд 
Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийн үеэр Түүнийг 
хүлээн авахад хүмүүсийг бэлдэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг”14 гэж заасан билээ.

Үргэлжилсээр буй Сэргээлт нь ариун сүмүүдийг 
хурдацтайгаар барьж, онцгойлон адисалж 
байгаагаараа онцгой юм. Биднийг хөшигний 
хоёр талд цугларч, үйлчлэн, ариун сүмийг 
амьдралынхаа гол төв болгох үед Их Эзэн 
биднийг барьж босгодог буюу энэ нь Өөрийнхөө 
гэрээт ард түмнийг босгож байгаа хэрэг юм.

Хайр, үнэний сайн мэдээний гэрэл

Бурханы сэнтийгээс гайхалтай гийнэ.

Хурц нар мэт энэ тэнгэрлэг туяа 

Бүх дэлхийг гийгүүлнэ.15

Би хайр, үнэний сайн мэдээний гэрэл өнөөдөр 
дэлхий даяар тод гэрэлтэж байгааг гэрчилж 
байна. Бошиглогч Исаиагийн зөгнөж хэлсэн16 
мөн Нифайн үзсэн17 “ер бусын гайхамшигт” 
ажил энэ хүнд хэцүү цаг үед ч хурдацтай өрнөж 
байна. Иосеф Смит “Үнэний жишиг тогтоолоо. 
Ариусгагдаагүй гар уг ажлын өсөлт хөгжилтийг 
зогсоож чадахгүй… Бурханы зорилгууд хэрэгжин, 
Аугаа Иехова ажил хийгдэж дууслаа гэж хэлэх 
хүртэл”18 хэмээн бошиглон тунхагласан байдаг.

Ах, эгч нар аа, өнөөдөр бид тэнгэрийн дуу 
хоолойг, бүр Аврагчийнхаа дуу хоолойг сонсоход 
өөрсдийгөө болон гэр бүлээ зориулахад бэлэн 
байж, шийдвэр гаргах болтугай. Түүний оршихуй 
руу чиглүүлэх зам дээр биднийг баттай гаргах 
гэрээг бид Бурхантай байгуулж, уг гэрээгээ сахих 
болтугай. Мөн бид Түүний сайн мэдээний үнэний 
болон алдар суут гэрлийн адислалд баясаасай. 
Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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Сайн мэдээний зарчим бол ёс суртахууны арга 
хэрэгслийг зөв шударгаар ашиглахад зориулсан, 
сургаалд суурилсан удирдамж юм.

1849 оны 10-р сард 
Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн Ерөнхий 
чуулганаар Арван 
хоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч 
Жон Тэйлорыг Есүс 
Христийн сайн 
мэдээг Франц улсад 
номлож эхлэх ажилд 
дууджээ. Тэр үйлчлэх 

явцдаа тухайн улсад Сүмийн анхны албан ёсны 
тогтмол хэвлэлийг хянан засварлах ёстой байв. 
Ахлагч Тэйлор 1851 онд Сүмийн талаар өөрөөс 
нь байнга асуудаг байсан асуултуудын хариулт 
болгон нэгэн нийтлэлийг бэлтгэн хэвлүүлжээ. Уг 
нийтлэлийн төгсгөл хавьд ахлагч Тэйлор дараах 
тохиолдлын талаар дурссан юм.

“Би хэдэн жилийн өмнө хууль тогтоох 
байгууллагын нэг гишүүн Наувуд энэ олон хүнийг 
хэрхэн удирдаж, яаж ийм туйлын төгс дэг жаягийг 
сахин хадгалах боломжтой байгаа талаар Иосеф 
Смитээс асууж, тэдний хувьд ингэх боломжгүй 
байдаг талаар дурдаж байхыг сонссон. Ноён Смит 
үүнийг хийхэд маш амархан гэж хариулсан. Уг 
хүн ‘Яаж тэр вэ? Бидний хувьд маш хэцүү’ гэжээ. 
Ноён Смит ‘Би зөв зарчмуудыг тэдэнд заадаг, 
харин тэд өөрсдийгөө удирддаг’”1 гэж хариулсан 
байдаг.

Намайг Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний 
зарчмуудын чухал ач холбогдлыг онцлох 
үед Ариун Сүнс бидний хүн нэг бүрд зааж, 
гэгээрүүлээсэй хэмээн би залбирч байна.

ЗÀÐ×ÌÓÓÄ

Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитэд “Энэ сүмийн 
ахлагчид, санваартнууд хийгээд багш нар Библи 
хийгээд сайн мэдээний бүрэн байдал байгаа 
Мормоны Номон дахь, миний сайн мэдээний 
зарчмуудыг заах ёстой”2 хэмээн илчилжээ. 
Түүнчлэн Тэрээр хожмын үеийн гэгээнтнүүдийг 
“Та нар онолд, зарчимд, номлолд, сайн мэдээний 
хуулинд, та нарын ойлголтод шаардлагатай 
Бурханы хаант улсад хамаардаг бүх зүйлд 
илүү төгс зааварлагдаж”3 байх ёстой хэмээн 
тунхагласан.

Товчхон хэлэхэд, сайн мэдээний зарчим бол ёс 
суртахууны сонголтоо зөв шударгаар ашиглахад 
зориулсан, сургаал дээр суурилсан удирдамж 
юм. Зарчмууд нь сайн мэдээний өргөн хүрээт 
үнэнээс урган гардаг бөгөөд биднийг гэрээний зам 
дээрээ урагшлан явах үед удирдамж, жишгүүдээр 
хангадаг.

Жишээлбэл, Итгэлийн эхний гурван тунхагт Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаалын 
үндсэн талуудыг тодорхойлдог. Тухайлбал: 
Итгэлийн нэгдүгээр тунхагт Бурхан Тэргүүтэний 
мөн чанар, итгэлийн хоёрдугаар тунхагт Адам, 
Ева хоёрын уналтын нөлөө, итгэлийн гуравдугаар 
тунхагт Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан 
боломжтой болдог адислалуудыг өгүүлдэг.4 

Итгэлийн дөрөвдүгээр тунхагт анхны зарчмуудыг 
тодорхойлдог бөгөөд эдгээр нь Есүс Христэд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлж, наманчлах удирдамж 
болон Есүс Христийн Цагаатгалыг бидний 
амьдралд үр нөлөөтэй болгох боломжийг олгодог 
санваарын анхны зарчмууд юм.5

Мэргэн ухааны үг бол удирдамж болдог зарчмын 
өөр нэгэн жишээ юм. Сургаал ба Гэрээний 89-р 
хэсгийн эхний хэдэн шүлгийг анхааран үзнэ үү.

“Гэгээнтнүүд, эсвээс гэгээнтнүүд хэмээн 
нэрлэгдэж болох бүх гэгээнтнүүдийн сул 

“Миний сайн мэдээний зарчмууд”
(Сургаал ба Гэрээ 42:12)

ÀÕËÀÃ× ÄÝВÈÄ À.ÁÝÄÍÀÐ
ÀÐВÀÍ ÕÎЁÐ ÒªËªªËªÃ×ÈÉÍ ×ÓÓËÃÀ
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доройчууд эсвээс хамгийн сул доройчуудын чадал 
боломжид тохирсон амлалт бүхий зарчмын тулд 
өгөгдсөн болой.

Болгоогтун, ийн Их Эзэн үнэнээр та нарт хэлдэг: 
Хуйвалдагч хүмүүсийн зүрх сэтгэлд байгаа мөн 
эцсийн өдрүүдэд байх хилэнц хийгээд бодлуудын 
улмаас энэхүү мэргэн ухааны үгийг илчлэлтээр та 
нарт өгснөөр би та нарыг сэрэмжлүүлсэн билээ, 
мөн урьдаас сэрэмжлүүлж байна.”6

Энэ танилцуулгад хавсаргасан, сүнслэгээр 
өдөөгдсөн зааварчилгаа нь бие махбодын 
болон сүнслэг сайн сайхан байдалд хэрэгтэй 
удирдамжийг өгч, уг зарчимд хэр үнэнч 
байгаагаас хамаарч тодорхой адислалууд 
өгөгдөнө гэдгийг гэрчилдэг.

Сайн мэдээний зарчмуудыг сурч, ойлгож мөн 
тэдгээрийн дагуу амьдрах нь Аврагчид итгэх 
бидний итгэлийг бэхжүүлж, Түүнд бүхнээ 
зориулах сэтгэлтэй болгож мөн амьдралд маань 
маш олон адислал, сүнслэг бэлгийг урин авчирдаг. 
Зөв шударга байдлын зарчмууд нь мөнх бус 
амьдралын янз бүрийн нөхцөл байдал, бэрхшээл, 
шийдвэр, туршлагуудыг туулах үед мөнхийн 
үнэний эрхэм ойлголтоор хангаж өгснөөр бидэнд 
хувийн ашиг сонирхол, амин хувиа бодсон хүслээ 
хойш тавихад тусалдаг.

ЗªВ ЗÀÐ×ÌÓÓÄÛÃ ЗÀÀÕ ÒÀËÀÀÐÕ ÎÐ×ÈÍ ¯ÅÈÉÍ 
ÆÈØÝÝ

Бошиглогч Иосеф Смитийн зөв зарчмыг заах 
талаарх мэдэгдэл түүний хамгийн олонтоо 
эш татагддаг удирдамж зааврын нэг байж 
магадгүй. Түүнчлэн бид Их Эзэний өнөөгийн 
эрх мэдэлтэй үйлчлэгчдийн заасан удирдамж 
заавраас сүнслэгээр өдөөгдсөн зааврын хүчит 
жишээнүүдийг олж хардаг.

ÀÍÕÀÀÐÀË ÑÀÐÍÈÓËÀÕÃ¯É ÁÀÉÕ ЗÀÐ×ÈÌ

1998 оны Ерөнхий чуулганаар ерөнхийлөгч 
Даллин Х.Өүкс ариун ёслолыг бэлтгэх, түгээх 
Аароны санваартнуудын үүргийн талаар ярьсан 
юм. Тэр анхаарал сарниулахгүй байх зарчмыг 
тайлбарлан, Аароны санваартан нь Сүмийн аливаа 
гишүүнийг шүтэн биширч, гэрээгээ шинэчилж 

байх үед анхаарлыг нь сарниулах ямар ч зүйл 
өмсөж зүүхгүй эсвэл тиймэрхүү зан байдлыг 
хэзээ ч гаргадаггүй байгаасай гэж өгүүлжээ. 
Ерөнхийлөгч Өүкс түүнчлэн үүнтэй холбоотой 
дэг журам, цэвэр байдал, хүндэтгэл бишрэлтэй, 
нэр төрийн зарчмуудыг онцолсон.

Сонирхолтой нь, ерөнхийлөгч Өүкс залуу 
эрэгтэйчүүдэд юу хийх ёстой мөн ёсгүй талаар 
урт жагсаалт өгөөгүй, харин залуу эрэгтэйчүүд 
ба тэдний эцэг эх, багш нар уг удирдамжийг 
дагахдаа өөрсдийн шийдвэр, сүнслэг өдөөлтийг 
ашиглах хэрэгтэй гэж үзэн, уг зарчмыг 
тайлбарласан юм.

Тэрээр “Дэлхий даяарх Сүмийн янз бүрийн 
тойрог, салбаруудын нөхцөл байдал огт өөр мөн 
нэг нөхцөлд шаардлагатай байж болох тодорхой 
дүрэм өөр нөхцөлд тохирохгүй байж болох учраас 
би нарийвчилсан дүрмийг санал болгохгүй. 
Харин оронд нь би сургаалууд дээр үндэслэсэн 
нэгэн зарчмыг санал болгоё. Хэрэв бүх хүн энэ 
зарчмыг ойлгож, үүний дагуу үйлдэх аваас хууль 
дүрэм гаргах хэрэгцээ шаардлага бага байх болно. 
Тодорхой нөхцөлд хууль дүрэм, зөвлөгөө хэрэгтэй 
бол орон нутгийн удирдагчид сургаал болон 
холбогдох зарчмуудтай уялдуулан, тэдгээрээр 
хангаж өгч чадна”7 хэмээн тайлбарласан юм.

Õ¯ÍÄÝÒÃÝËÈÉÍ ªÄÐÈÉÃ ÁÝËÃÝ ÒÝÌÄÝÃ ÁÎËÃÎÕ 
ЗÀÐ×ÈÌ

2015 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган дээр 
ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон “Хүндэтгэлийн 
өдөр нь баясгалант өдөр билээ”8 хэмээн бидэнд 
заасан. Түүнчлэн тэрээр Хүндэтгэлийн өдрийг 
хүндэтгэх үндсэн зарчмыг хувьдаа хэрхэн 
ойлгосон талаар ийн тайлбарлажээ.

“Бид Хүндэтгэлийн өдрийг хэрхэн ариун 
байлгадаг вэ? Би залуу байхдаа Хүндэтгэлийн 
өдөр хийх ёстой болон хийх ёсгүй зүйлсийг 
жагсаан бичсэн хүмүүсийн үгийг судалдаг байв. 
Дараа нь би судруудаас Хүндэтгэлийн өдөрт 
хэрхэн хандаж байгаа болон энэ өдөр хийдэг 
зүйлүүд маань Тэнгэрлэг Эцэг бид хоёрын 
хооронд тэмдэг болдог гэдгийг мэдэж авсан. 
Би үүнийг ойлгосноор, хийх ёстой болон хийж 
болохгүй зүйлсийн жагсаалт гаргах хэрэггүй 
болж билээ. Би ямар нэгэн үйл ажиллагааг 
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Хүндэтгэлийн өдөрт тохирох эсэх талаар шийдвэр 
гаргахдаа ‘Би Бурханд ямар тэмдэг үзүүлэхийг 
хүсэж байна вэ?’ гэсэн энгийн асуултыг өөртөө 
тавьдаг бөгөөд энэ асуулт Хүндэтгэлийн өдөртэй 
холбоотой хийх сонголтуудыг маань тодорхой 
болгодог.”9

Ерөнхийлөгч Нэлсоны энгийн боловч хүчирхэг 
асуулт Хүндэтгэлийн өдрийг сахих нь юу гэсэн 
утгатайг мөн бид үүний тулд юу хийх ёстой тухай 
аливаа эргэлзээг үгүй болгодог нэгэн зарчмыг 
онцолсон юм. Түүний асуулт өөр өөр нөхцөл 
байдалд байгаа бид бүгдийг адислах удирдамж, 
жишгийг тоймлодог.

ÁÓÐÕÀÍÛÃ ЯËÓÓËÀÕÀÄ ÁÝËÝÍ ÁÀÉÕ ЗÀÐ×ÈÌ

Зургаан сарын өмнөх Ерөнхий чуулганаар 
ерөнхийлөгч Нэлсон Израил гэдэг үгийн утгын 
талаар шинэ зүйл ойлгож мэдэхдээ эдэлсэн 
хувийн баяр хөөрөө дүрслэн ярьсан юм. Тэрээр 
“Израил гэх энэ нэр амьдралдаа Бурханыг 
ялуулахад бэлэн хүнийг хэлдэг” гэдгийг олж 
мэдээд сэтгэл нь ихэд хөдөлсөн гэж бидэнд 
хэлсэн.10 Тэгээд ерөнхийлөгч Нэлсон энэхүү 
ойлголтоос үүдэн гардаг хэд хэдэн чухал талыг 
онцолж билээ.

Бурханыг ялуулахад бэлэн байх тухай түүний 
сургамж бол бид өөрсдийгөө захирч чадахын 
тулд зөв зарчмуудыг заахын шилдэг жишээ 
юм. Ерөнхийлөгч Нэлсон Хүндэтгэлийн өдрийг 
баясгалант болгох тухай үгэндээ хэлсний адилаар, 
бидний хүн нэг бүрд удирдамж, жишиг болохуйц 
зарчимд үндэслэсэн асуултууд тавьсан.

“Та амьдралдаа Бурханыг ялуулахад бэлэн үү? 
Та Бурханыг амьдралынхаа хамгийн хүчтэй 
нөлөөллөө болгоход бэлэн үү?”

Тэр үргэлжлүүлэн ийн хэлсэн.

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.”11

Бурханыг ялуулахад бэлэн байх зарчим нь болзох, 
гэрлэх, сайн мэдээний талаарх асуултууд болон 
санаа зовоож байгаа зүйлс, уруу таталт, биеэ авч 
явах байдал, юу үзэж мөн унших, цагаа хаана 
өнгөрөөх, хэнтэй харилцаа нөхөрлөл тогтоох 
зэрэг маш олон чухал шийдвэр болон амьдралын 
туршлагуудад нөлөөлж болохыг анхаараарай. 
Ерөнхийлөгч Нэлсоны сүнслэгээр өдөөгдсөн 
асуултууд амьдралын тал бүрд маань удирдамж 
болж, өөрсдийгөө захирах боломжийг олгох 
энгийн зарчмыг онцолдог.

ÍÝÍ ÆÈÆÈÃÕÝÍ ЗÀËÓÓÐ

Иосеф Смит Либерти шоронд хоригдож байх 
үедээ Сүмийн гишүүд, удирдагчдад зааварчилгаа 
болгон захидал бичиж, “шуурганы үед маш том 
хөлөг онгоц нэн жижигхэн залууртай явснаар 
салхи хийгээд давалгаатай зохицолдон нэн их 
ашигтай байдгийг”12 сануулжээ.
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Хөлөг онгоцны залуур

“Залуур” гэдэг нь завь, хөлөг онгоцыг залахад 
ашигладаг хүрд буюу хөшүүрэг юм. Мөн “салхи 
хийгээд давалгаатай зохицолдох” гэдэг нь шуурга 
гарах үед тэнцвэрээ барьж, хөмрүүлэхгүйн тулд 
хөлөг онгоцыг эргүүлэхийг хэлдэг.

Шуурганаар эргэж буй хөлөг онгоц

Сайн мэдээний зарчмууд нь та бидний хувьд 
хөлөг онгоцны залууртай адил юм. Зөв зарчмууд 
бидэнд замаа олж, баттай, тууштай, хөдөлшгүй 
зогсох боломжийг олгодог бөгөөд тэгснээр бид 
тэнцвэрээ алдахгүй мөн харанхуй, будилаантай 
хожмын үеийн хүчит шуурганд автахгүй байлгах 
болно.

Бид энэхүү Ерөнхий чуулганаар Их Эзэний эрх 
мэдэл бүхий үйлчлэгчдээс мөнхийн зарчмуудын 
талаар суралцахаар адислагдлаа. Одоо бидний 
хувийн үүрэг хариуцлага бол тэдний гэрчилсэн 
үнэний дагуу өөрсдийгөө хянан захирах явдал 
юм.13

ÃÝÐ×ËÝË

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон “Дараагийн 
зургаан сарын туршид [Лиахона] сэтгүүлийн 
ерөнхий чуулганы дугаар жишиг бүтээлүүдийн 
тань дэргэд байж, байнга үзэж байх нь зохилтой”14 
хэмээн заасан билээ.

Би бодгалийнхаа бүхий л эрч хүчээр та 
бүгдийг зөв шударга байдлын зарчмуудыг 
сурч, тэдгээрийн дагуу амьдарч мөн хайрлахад 
урьж байна. Гагцхүү сайн мэдээний үнэнүүд л 
биднийг “өөрсдийн хүчинд байгаа бүх зүйлийг 
хөгжил хөөртэйгөөр хийцгээх,” гэрээний зам 
дээр урагшлах мөн “Бурханы авралыг харна, мөн 
учир нь түүний гар илчлэгдэх”-ийг харах боломж 
олгодог.15

Есүс Христийн сайн мэдээний сургаал, зарчмууд 
бидний амьдралд удирдамж өгөх, зуурдын энэ 
амьдралд болон мөнхөд баяр хөөрийг эдлэх 
үндсэн эх сурвалж гэдгийг би мэднэ. Энэхүү 
гайхамшигтай Христийн амилсны ням гаргийн 
өдөр бидний амьд Аврагч бол эдгээр үнэн оргилох 
оргилуур гэдгийг би баяртайгаар гэрчилж байна. 
Би үүнийг Их Эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр 
гэрчилж байна, амен. 
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Оюун	бодол,	зүрх	сэтгэлдээ	ариун	сүмийн	гэрээ,	
адислалуудаа	нэн	тэргүүнд	тавь.	Байгуулсан	
гэрээнүүддээ	үнэнч	бай.

Хайрт ах, эгч нар аа, 
бид үнэхээр сүнсээр 
бялхаж байна. 
Чуулганы бүхий л 
залбирал, захиас 
мөн дуу хөгжимд 
би маш их талархаж 
байна. Байгаа 
газраасаа бидэнтэй 
нэгдэж байгаа хүн 
нэг бүрд талархлаа 
илэрхийлье.

КОВИД-19 цар тахлын улмаас мөн дэлхийн сайн 
иргэн байх өөрсдийн хүслээс үүдэн бүх ариун 
сүмийг түр хугацаанд хаах хүндхэн шийдвэрийг 
бид өнгөрсөн жилийн эхээр гаргасан. Дараагийн 
саруудад нь бид анхаарал болгоомжтойгоор мөн 
аажмаар ариун сүмүүдээ дахин нээх хэрэгтэй 
гэсэн сүнслэг удирдамж хүлээн авсан. Одоо 
ариун сүмүүд нээгдэж, дөрвөн шатлалаар үйл 
ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд орон нутгийн 
засаг захиргааны дүрэм журам, аюулгүй байдлын 
шийдвэрүүдийг чанд мөрдөж байна.

1-р шатлалын ариун сүмд өмнө нь хишгээ хүртсэн 
зохистой хосууд эхнэр, нөхрийн хувьд лацдан 
холбуулж болно.

2-р шатлалын ариун сүмд амьд хүмүүст зориулсан 
бүх ёслолыг гүйцэтгэх ба үүнд өөрийн хишгийг 
хүртэх, эхнэр нөхрийн хоорондох лацдан 
холболт, эцэг эхтэйгээ лацдан холбуулах зэрэг 
орно. Бид саяхан 2-р шатлалын ариун сүмийн 
үйл ажиллагааны заалтад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан ба манай өсвөр үеийнхэн, шинэ гишүүд 
мөн хязгаартай ашиглах ариун сүмийн эрхийн 
бичигтэй бусад хүн өвөг дээдсээ төлөөлөн 
гүйцэтгэх баптисмын ёслолд оролцох боломжтой 

болоод байна.

3-р шатлалын ариун сүмд амьд хүмүүсийн 
төдийгүй нас барсан өвөг дээдсээ төлөөлөн 
гүйцэтгэх бүх ёслолыг цаг авсны үндсэн дээр 
гүйцэтгэх боломжтой.

4-р шатлалын ариун сүмүүд хэвийн бүрэн үйл 
ажиллагаанд буцан ороод байна.

Энэхүү хувьсан өөрчлөгдөж буй, сорилтын цаг үе 
дэх та бүхний тэвчээр, чин сэтгэлийн үйлчлэлд 
бид талархаж байна. Би та бүхний ариун сүмд 
шүтэн бишрэх, үйлчлэх хүсэл эрмэлзэл урьд 
урьдынхаасаа илүү дүрэлзэн асах болтугай хэмээн 
залбирч байна.

Та бүхэн хэзээ ариун сүмд эргэн очих боломжтой 
болох вэ хэмээн бодож байгаа байх. Хариулт 
нь: Орон нутгийн засаг захиргааны шийдвэр, 
зохицуулалтын дагуу зөвшөөрсөн үед ариун 
сүм нээгдэнэ. Танай бүс нутагт КОВИД-19-ийн 
халдварын тохиолдол аюулгүй хэмжээнд хүрэх 
үед ариун сүм дахин нээгдэх болно. Ариун сүмд 
орох боломжуудаа нэмэгдүүлэхийн тулд бүс 
нутагтаа КОВИД-19-ийн тохиолдлуудын тоог 
бууруулахад туслахаар чадах бүхнээ хийнэ үү.

Үүний зэрэгцээ оюун бодол, зүрх сэтгэлдээ ариун 
сүмийн гэрээ, адислалуудаа нэн тэргүүнд тавь. 
Байгуулсан гэрээнүүддээ үнэнч бай.

Бид ирээдүйнхээ төлөө одоо барьж байгуулж 
байна! Яг одоо 41 ариун сүмийг барих, сэргээн 
засварлах ажил явагдаж байна. Хэдий цар 
тахалтай байсан ч өнгөрсөн жилд 21 шинэ ариун 
сүмийн газар хөндөх ёслолыг үйлдсэн.

Бид гишүүдээ өөрсдийн нөхцөл боломжид 
тулгуурлан, аль болох ойр ойрхон ариун сүмд 
очих нандин боломжтой байгаасай гэсэн үүднээс 
Их Эзэний өргөөг та бүхэнд илүү ойртуулахыг 
хүсдэг.

Би 20 шинэ ариун сүм бариулах төлөвлөгөөг 
зарлах үедээ, одоогийн түүхийг бүтээлцэхэд 

КОВИД-19 ба ариун сүмүүд
ÅÐªÍÕÈÉËªÃ× ÐÀÑÑÝËË Ì.ÍÝËÑÎÍ
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амьдралаа зориулан тусалсан өнгөрсөн ба 
эдүгээ үеийн анхдагчдын тухай бодож, тэднийг 
алдаршуулж байна. Дараах газруудад ариун сүм 
шинээр баригдах болно. Үүнд: Норвегийн Осло; 
Бельгийн Брюссель; Австрийн Вена; Ганын 
Кумаси; Мозамбикийн Бэйра; Өмнөд Африкийн 
Кэйп Таун; Бүгд Найрамдах Сингапур улсын 
Сингапур; Бразилын Бэло Оризончи; Колумбийн 
Кали; Мексикийн Кэрэтаро; Мексикийн Торрион; 
Монтана мужийн Хэлэна; Вайоминг мужийн 
Каспэр; Колорадо мужийн Гранд Жанкшин; Нью 
Мехикогийн Фармингтон; Айдахо мужийн Бөрли; 
Орегон мужийн Юүжийн; Невада мужийн Элко; 
Калифорни мужийн Ёорба Линда; Юта мужийн 
Смитфилд.

Ариун сүм бол Есүс Христийн сайн мэдээний 
бүрэн Сэргээлтийн амин чухал хэсэг билээ. Ариун 
сүмийн ёслолууд бидний амьдралыг өөр ямар ч 
арга замаар авч чадахгүй хүч, чадлаар дүүргэдэг. 
Бид тэдгээр адислалын төлөө Бурхандаа талархаж 
байна.

Энэ чуулганыг өндөрлөх агшинд бид та бүхэнд 
хайртайгаа дахин илэрхийлэхийн зэрэгцээ, Бурхан 
Өөрийн адислал, хайр халамжийг та нарын 
хүн нэг бүрийн дээр хальтал цутгаасай хэмээн 
залбирч байна. Бид бүгд хамтдаа Түүний ариун 
үйлчлэлээр холбогдсон билээ. Урам зоригтойгоор 
Их Эзэний гайхамшигт үйл хэргийг бүгд хамтдаа 
үргэлжлүүлцгээе! Энэ бүхнийг би Есүс Христийн 
ариун нэрээр залбирлаа, амен. 
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