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Ахлагч Уолтер Ф.Гонзалес 

Өнгөрсөн 10-р сард  эхнэр бид хоёр Ахлагч Нийл Л.Андерсен, Андерсен эгч хоёрыг 

дагалдан Аргентины Кордова хотод шинэ ариун сүмийн газар хөндөх ёслолд оролцохоор 

явсан. Ёслолын дараа, тогтсон журмын дагуу хэвлэлийн бага хурал болсон юм. Сүмийн 

гишүүн биш нэгэн сэтгүүлч, эрэгтэй хүмүүс эхнэрүүддээ хэрхэн сайнаар хандаж байгааг 

харснаа хэлж билээ. Тэгээд тэр эмэгтэй гэнэтхэн энэ нь үнэн бодитой юу эсвэл хуурамч 

байдал уу? хэмээн асуужээ. Тэр манай сүмийн гишүүд ямар нэгэн байдлаар өөр байгааг 

харж мэдэрсэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэр манай Сүмийн гишүүдийн Христийг дагах 

хүслийг нь ойлгож мэдэрсэн байхаа. Дэлхий даяарх Сүмийн гишүүд ийм хүсэлтэй байдаг 

юм.  Түүний хамт Сүмийн гишүүн бус олон хүмүүс ч гэсэн Түүнийг дагах хүсэлтэй 

байдаг. 

Саяхан, Гана болон Нигерид уулзсан хүмүүс эхнэр бид хоёрт онцгой сэтгэгдэл төрүүлж 

билээ. Ихэнх нь Сүмийн гишүүн биш байсан. Христийг дагах хүсэл эрмэлзлэл нь тэдний 

олон ярианд илэрч,  гэр оронд нь, машин дээр нь, байшин барилгын хана, зарлал 

мэдээллийн самбар дээр бичээстэй байгааг хараад бид баяртай байлаа. Бид урьд нь 

Христийн ийм олон сүм нэг нэгэнтэйгээ зэрэгцэн оршиж байсныг хараагүй.  

Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн хувьд, ийм олон сая хүмүүст, тэдэнд аль хэдийн байгаа 

тэр сайн зүйлүүд дээр нь манай Сүм юуг нэмж чадахыг харуулах нь бидний үүрэг 

хариуцлага юм. Ямар ч тивээс, ямар ч цаг агаартай орноос, эсвэл соёл заншлаас ирсэн хэн 

ч гэсэн Бошиглогч Иосеф Смит Эцэг Хүү хоёрыг үзэгдэлдээ харсан гэдгийг өөрсдөө 

мэдэж чадна. Тэд тэнгэрлэг элчүүд санваарыг сэргээсэн мөн Мормоны Ном бол Есүс 

Христийн бас нэгэн гэрээ гэдгийг мэдэж чадна. Енохын үгсэд, “…зөв шударга ёс[] 

тэнгэрээс доош илгээ[гдэ]х болно; мөн миний Төрсөн Ганцы тухай гэрчлэхээр дэлхийгээс 

үнэн[] илгээ[гдэ]х болно.” 
1
        

Аврагч: “…намайг дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно.” 

хэмээн амласан байдаг.
2
 Христийн дагалдагчид гэрэлд алхан, амьдралдаа Түүний хэв 

маягийг дагадаг. Хоёр  төрлийн зан төрх нь бид ямар хэмжээгээр Түүнийг дагах вэ гэдгийг  

мэдэхэд тусалдаг. Нэгдүгээрт, Христийн дагалдагчид бусдыг хайрладаг хүмүүс юм. 

Хоёрдугаарт, Христийн дагалдагчид гэрээнүүд хийж, түүнийгээ сахьдаг.  

Кордова дахь сайхь сэтгүүлч манай Сүмийн гишүүдийн дундаас ажиглан харсан зан 

төрхийн анхдагч үйл нь бусдыг хайрлах хайр байсан байж магадгүй. Бид Христэд хайртай 



  

учраас Түүнийг дагадаг. Бид хайрын улмаас Гэтэлгэгчийг дагаснаар Түүний үлгэр жишээг 

дагаж байгаа хэрэг. Аврагч хайраар дамжуулан, ямар ч нөхцөл байдалд Эцэгийн хүсэлд 

дуулгавартай байсан. Бидний Аврагч махбодын болон сэтгэл санааны зүйрлэшгүй их 

өвдөлтийг биеэр амссан ч; ташуурдуулж, шоолуулсан ч; найзууд нь Түүнийг орхисон үед 

дайснууд нь Түүнийг зовоон тарчлаасан тийм үед Тэрбээр дуулгавартай байсан билээ. 

Аврагчийн үйлчлэлийн нэгэн онцлог болох цагаатгагч золиослол нь хамгийн агуу хайрын 

илрэл юм “…бидний амар амгалангийн төлөө Түүн дээр гэсгээлт бууж, Түүний шархаар 

бид эдгэрсэн юм.”
3
 Христ Эцэгийг ямар ч нөхцөлд дагасантай адил, бид Түүний Хүүг 

дагах ёстой. Хэрвээ бид ингэвэл, ямар ч хавчлага шахалт, гай зовлон, сорилт бэрхшээл, 

“махан биеийн өргөстэй” 
4
 тулгарах нь хамаагүй,бид ганцаараа биш. Христ биднийг 

дэмжин туслах болно. Түүний нигүүлсэл биднийг ямар ч нөхцөл байдалд хүчирхэг болгож 

чадна.
5
  

Христийг дагана гэдэг нь Моабийн Руттэй адил хайрладаг, эрхэм нандин зүйлсээ орхин 

явах гэсэн утгатай байж болно. Тэр шинэ хөрвөгчийн хувьд, Бурхан болон Наомид 

хайртай байсан учраас, итгэл бишрэлийнхээ дагуу амьдрахын тулд тэрээр бүх зүйлсээ 

орхин явсан юм.
6
 

Энэ нь мөн сорилт бэрхшээл, уруу таталтын эсрэг тэмцэх гэсэн үг. Иосеф өсвөр насандаа 

боол болон зарагдсан билээ. Тэрээр хайртай бүх зүйлээсээ салсан. Хожим нь тэрээр ариун 

явдлын хуулийг ноцтойгоор зөрчих уруу таталттай тулгарсан. Тэр уруу таталтыг 

эсэргүүцэн, “…Би яаж ийм их муухай хэрэг үйлдэж, Бурхандаа нүгэл үйлдэх билээ” гэж 

хэлсэн байдаг. 
7
 Түүний Бурханд зориулсан хайр ямар ч сорилт бэрхшээл, уруу таталтаас 

илүү хүчтэй байлаа.  

Өнөөдөр орчин үеийн Рутчүүд болон Иосефчууд дэлхий даяар газар сайгүй байна.  

Эквадорын Гуаяаквилийн Жимми Олвера ах номлолынхоо дуудлагыг хүлээн авах үед гэр 

бүл нь хүнд сорилт бэрхшээлийг даван туулахын төлөө байдаг хүчээрээ чармайн тэмцэж 

байлаа. Түүнийг номлолд явдаг өдөр, хэрвээ тэр гэр бүлээ орхин явах юм бол, 

номлолоосоо буцаж ирэхэд нь гэр бүл нь түүнийг орхин явах болно гэжээ. Зүрх сэтгэл нь 

шархиран өвдөж байсан ч тэрбээр гэр бүлээ орхин явсан юм. Түүнийг номлолд байхад ээж 

нь номлолынхоо талбарт дахиад арай удаан үлдээрэй гэж гуйсан гэнэ. Учир нь тэд маш 

олон адислал хүлээн авсан ажээ. Өнөөдөр Олвера ах гадасын патриархаар үйлчилж байна.  

Биднийг хайрладаг Христ Түүнийг дагахад шаардагдах тэрхүү хүчин чадлыг  бидэнд 

өгдөг. Үүнийг Их Эзэн өөрөө “ Чи намайг хайрладаг уу?”хэмээн Петрээс гурван удаа 

асуухдаа бидэнд харуулсан юм. Петр Их Эзэнд хайртай гэдгээ чангаар дахин батлан 

хэлсний дараа Их Эзэн Петрт тохиолдох бэрхшээлүүдийн талаар хэлээд: “Намайг 

дага”гэж урьсан билээ. Петрт тавьсан Аврагчийн дараах асуулт бидэнд хамааралтай юм: 

“Чи намайг хайрладаг уу,” гэдэг нь “Намайг дага”
 8

 гэсэн уриалгаар дамжин үйлдэл буюу 

үйл ажиллагаа болох ёстой. 

Хайр нь дуулгавартай байх хүчин чармайлт гаргахад бидний зүрх сэтгэлд хүчтэй нөлөө 

үзүүлдэг. Аврагчиийг хайрлах бидний хайр Түүний зарлигуудыг дагахад бидэнд хүчтэй 

урам дэм өгдөг. Мөн ээж, аав, гэр бүлийнхээ бусад гишүүдийг хайрлах хайр нь сайн 

мэдээний зарчмуудыг дуулгавартай дагахад биднийг урамшуулан дэмждэг билээ.
9
 Бид бие 

биенээ хайрладаг тэр хэмжээгээр бас бусдад хэрхэн ханддаг байдлаар Аврагчаа хэрхэн 

дагадагаа харуулдаг.
10

 Бид хийж байгаа зүйлээ орхин  бусдад туслахад, бүх зүйлд бүрэн 



  

дүүрнээр илэн далангүй, зөв шударга байхад, мөн гэрээнүүд хийж, сахиснаар хайр 

талархлаа Түүнд харуулдаг билээ. 

 

Гэрээнүүд хийж, тэдгээрийг чанд сахих нь Христийн дагалдагчдад байдаг хоёр дахь зан 

чанар юм.  

 “…Өөрсдийг тань нүглийн ангижралд хүргэх, Эцэгийн гэрээн дэх Христийн цус 

урсалтаар ариусгагдсан билээ, тиймээс та нар ариун, толбогүй болно” гэж Моронай 

онцлон тэмдэглэсэн байдаг. 
11

 

 

Бошиглогч Иосеф Смит энэ дэлхий зохион байгуулагдахаас өмнө тэнгэрт гэрээнүүд 

үндэслэгдэн бий болсон тухай заасан юм.
12

 Эртний бошиглогчид болон патриархууд 

гэрээнүүд хийдэг байжээ.  

Аврагч Өөрөө үлгэр жишээ үзүүлсэн юм. Тэрбээр бүх зөв шударгыг гүйцэлдүүлэхийн 

тулд эрх мэдэлтэй нэгнээр баптисм хийлгэсэн билээ. Аврагч баптисмаараа дамжуулан, 

Эцэгийн бүх зарлигийг дагахад дуулгавартай байх болно гэдгээ Эцэгт гэрчилсэн юм.
13

 Эрт 

үеийнхтэй адил, бид ч бас Христийг дагахын тулд санваарын ёслолуудаар дамжуулан 

гэрээнүүд хийдэг. Гэрээнүүдийг хийх нь манай Сүмийн гишүүн биш олон сая хүний хувьд 

зан чанарынхаа сайн тал дээр улам сайжрахад нь туслах зүйл юм. Гэрээнүүд хийх нь 

хайрын илэрхийлэл мөн. Энэ нь чухамдаа, Би таныг дагана хэмээн Түүнд хэлж байгаа 

хэрэг юм.  

 

Гэрээнүүд нь амлалтуудыг, …”бүр мөнх амьдралын амлалтыг” багтаадаг.
14

 Хэрвээ бид 

тэрхүү гэрээг санах аваас, бидний сайн сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа ажиллах болно.
15

 

Гэрээнүүдээр  өгөгддөг амлалтуудыг бүрэн дүүрнээр хүлээн авахын тулд бид гэрээнүүд 

хийж, тэдгээрийг сахьдаг байх ёстой. Аврагчиийг хайрлаж, гэрээнүүдээ байнга санаж явах 

нь тэдгээрийг сахихад бидэнд туслах болно. Ариун ёслолоос хүртэх нь гэрээнүүдээ санах 

нэг арга зам мөн.
16

 Ариун сүмд тогтмол явах нь өөр нэг арга зам юм. Хоорондоо таарч 

тохирохоо болиод, салж сарних дээрээ тулсан, Өмнөд Америкийн нэг залуу гэр бүлийн 

хосыг би санаж байна. Санваартан удирдагч нь ариун сүмд явж, тэнд хийсэн 

гэрээнүүдийнхээ амлалт болон гэрээний үгсэд онцгой анхаарал тавь хэмээн зөвлөжээ. Тэд 

түүний зөвлөлгөөг дагаснаар гэрлэлтээ аварч чадсан аж. Гэрээнүүдийн хүч нь бидэнд 

тохиолдох сорилтуудаас илүү юм.  

Сайн мэдээнд идэвхгүй байгаа Сүмийн гишүүд ээ, эргэж ирээч. Ариун ёслолд оролцон, 

ариун сүмд явснаар гэрээнүүдээ санан, шинэчилдэг адислалаа мэдэрнэ үү. Ингэх нь 

хайрын илрэл бөгөөд Христийн үнэнч дагалдагч байх хүсэл эрмэлзлийг харуулдаг. Энэ нь 

амлагдсан адислалуудаа хүлээн авахад та нарыг бэлтгэх болно.  

Манай Сүмийн гишүүн биш хүмүүст, би та бүхнийг итгэлээ бодитой болгон, наманчилж, 

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд баптисмын гэрээг хүлээн авахад 

бэлтгэ хэмээн урьж байна. Ингэснээр, та бүхэн хайраа, түүнчлэн Христийг дагах хүсэл 

эрмэлзлээ Тэнгэрлэг Эцэгтээ харуулах болно.  



  

Бид Есүс Христийн сайн мэдээний сургаалуудыг дагаснаар илүү их аз жаргалтай байдгийг 

би гэрчилж байна. Түүнийг дагахыг хичээвэл тэнгэрийн адислалууд бидэнд ирэх болно.  

Бид гэрээнүүд хийж, тэдгээрийг сахиснаар, мөн Христийн үнэнч дагалдагч байснаар 

Түүний амлалтууд биелэгдэх болно гэдгийг би мэднэ. Бидний хүн нэг бүрийг хайрладаг 

Түүний хайрыг би гэрчилж байна. Энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр хэллээ, амен.  

 

Эшлэл 

1. Мосе 7:62. 

2. Иохан 8:12. 

3. Исаиа 53:5. 

4. 2Коринт 12:7 

|5. 1Нифай 1:20-ийг үз. 

6. Рут 1:16-г үз. 

7. Эхлэл 39:7-9-ийг үз. 

8. Иохан 21:15-19-ийг үз. 

|9. Иохан 13:35-ыг үз. 

10. Aлмa 27:27. 

11. Moронай 10:33. 

12. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 42; мөн Спенсер В.Кимбалл, 

“Be Ye Therefore Perfect” (онцгой цугларалт дээр хэлсэн үг, Солт Лейк дэх Шашны 

Институт, 1975 оны 1-р сарын 10): “Бид энэхүү мөнх бус амьдралд ирэхээсээ өмнө тэнгэрт 

андгай тангараг, ариун андгай тангараг тавьсан юм, … Бид тэрхүү андгай тангаргийг 

дэлхий дээрх байр сууриа хүлээн зөвшөөрөхөөс өмнө хийсэн билээ.” 

 

13. 2Нифай 31:5-7-г үз. 

14. Абрахам 2:11. Жон А. Видзөү, “Temple Worship” (lecture, Assembly Hall, Солт Лейк 

хот, 1920 оны 10-р сарын 20), 10:(“Гэрээ нь үнэнийг амьдруулдаг бөгөөд мэдлэгийг зохих 

ёсоор ашигладаг бүх хүмүүсийг адислалуудыг хүлээн авах боломжтой болгодог …”) 

|15. Сургаал ба Гэрээ 90:24-ийг үз. 

 

16. Жишээ нь, 3Нифай 18:7-11-ийг үз. 



  

 


