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Кент Ф.Ричардс  

Би мэс засалчийн хувьд ажил мэргэжлийнхээ маш олон цагийг өвчин эмгэгтэй 

хүмүүстэй хамт өнгөрүүлсэн. Ажлын шаардлагаар би өдөр бүр өвчин эмгэгтэй нүүр 

тулж, улмаар түүнийг эдгээж илааршуулахын төлөө чадах бүхнээ хийдэг байлаа.  

Өвчин эмгэг гэж чухам юу юм бэ? гэдгийг би олон удаа тунгаан бодсон. Бид бүгдэд 

өвчин эмгэг тохиолддог. Хүмүүс өвчин эмгэгийг  янз бүрээр ялж гарахыг  

үзсэн. Зарим нь уурлан бухимдаж Бурханаас холддог байхад зарим хүмүүс өвчин 

зовлонгоос болж Бурхантай илүү ойртдог.  

Та нарын адил би ч бас өвчин эмгэгийг үзсэн хүн. Зовиур бол эдгэх үйл явцын 

хэмжүүр юм. Энэ нь бидэнд ихэнхдээ тэвчээр хатуужил суулгадаг.  

Ахлагч Орсон Ф. Витни “Бидэнд тохиолдохгүй өвчин зовлон, сорилт бэрхшээл гэж 

байхгүй.Сорилт бэрхшээлийн үр дүнд бид мэдлэг, туршлага, тэвчээр хатуужилтай 

болж, бидний итгэл, даруу байдал өсч хөгждөг …Бид уй гашуу, зовлон зүдгүүр, 

хүнд хөдөлмөр болон гамшгаар дамжуулан энд суралцах гэж ирсэн мэдлэгээ олж 

авдаг”
1
 гэж бичсэн байдаг. 

 

Мөн үүнтэй төстэйгөөр Ахлагч Роберт Д.Хейлс “Зовиур та нарыг бодож тунгаахад 

хүргэдэг даруу зан уруу хөтөлдөг. Би өөрөө үүнийг даван туулсандаа баяртай 

байдаг юм. Нэг удаа хүнд  мэс заслын дараа бие махбодын зовиур болон эдгэрэх 

явц нь нүглээ наманчлахад сүнсний зовиур эдгэрэхтэй нэн ойролцоо болохыг би 

олж мэдсэн”
2
 гэж хэлжээ.  

Бидэнд тохиолддог зовлон зүдгүүрийн олонх нь  бидний буруугаас болоогүй 

байдаг. Гэнэтийн үйл явдлууд, зөрчил болон сэтгэл санаанд таагүйгээр нөлөөлсөн 

нөхцөл байдал, зүрх шимшрүүсэн өвчин тэр байтугай үхэл хүртэл биднийг 

тойрдоггүй бөгөөд бидний мөнх бусын амьдралын жам ийм юм. Үүнээс гадна 

бусдын үйлдлээс болоод бидэнд зовлон зүдгүүр тохиолдож болно.
3
 Лихай Иаковыг 

“ах нарынхаа балмадын учир их харамсал мөн зовлон үзсэн юм”
4
 гэжээ. Сөрөг тал 

бол Тэнгэрлэг Эцэгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Эцэгийн хайр 

болон Аврагчийн тусламжийн талаар бидэнд илүү ихээр ойлгуулах хангалттай 

сөрөг зүйлүүдтэй бид учирдаг билээ.  

Аврагч бол чимээгүй ажиглагч биш. Тэрээр бидэнд тохиолдох өвчин зовлон, 

сорилт бэрхшээлийг сайн мэддэг. “Тэрээр бүх хүмүүний шаналлыг тэвчинэ, тийм 

ээ, амьдрагч бүхний шаналалыг…эр, эм, мөн хүүхэд аль алиныхыг нь болой.”
5
 

“Тиймд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нигүүлслийг олон, өршөөлийг хүлээн авахын 
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тулд нигүүлслийн хаан ширээнд итгэлтэйгээр ойртон очицгооё”
6
 Заримдаа бид 

хүнд зовлон зүдгүүртэй  учирсан үед “Гилейдад ямар ч гавар байхгүй гэж үү? Тэнд 

ямар ч эмч байхгүй  гэж үү?”
7
 гэж асуумаар санагддаг. Үүний хариуд би тийм ээ, 

эмч байдаг гэж гэрчилж байна. Есүс Христийн Цагаатгал нь мөнх бус байдлын 

эдгээр бүх зорилго болон нөхцөл байдлыг хамардаг.  

Бид өөрсдөө үүрэг хүлээх ёстой өөр нэгэн зовиур байдаг. Сүнсний зовиур нь 

Алмагийн хэлснээр, “илэрхийлэхийн аргагүй” “тарчилгахаар”
8
 бидний оюун 

санаанд гүн оршиж, эцэс төгсгөлгүй  мэт санагддаг билээ. Энэ нь бидний нүгэлт 

үйлдэл болон нүглээ наманчлаагүйгээс улбаатай байдаг. Сүнсний зовиурыг ч гэсэн 

бүрэн эдгээж болно. Энэхүү эдгээлт Эцэгээс Хүүгээр нь дамжин ирдэг бөгөөд хэрэв 

бид нүглээ наманчлахад шаардлагатай бүхнийг хийхэд бэлэн байх юм бид бүгдийн 

төлөө байдаг юм. “Би та нарыг эдгээж болохын тулд та нар надад ир[эхгүй]… гэж 

үү?”
9
 гэж үү хэмээн Христ хэлжээ.  

 “Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын тулд, би загалмай дээр өргөгдсөний 

дараа, би бүх хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд…Эцэг минь намайг илгээсэн 

бөлгөө… 

Тиймийн тул Эцэгийн хүчний дагуу би бүх хүмүүнийг өөртөө татах болно”
10

 гэж 

Христ Өөрөө заасан билээ.  

Магадгүй Түүний хамгийн чухал ажил нь бидний хүн нэг бүрийг өргөж, адислан, 

итгэлийг нь бэхжүүлж, дэмжиж туслан, удирдах болон уучлах одоогийн хийгдэж 

байгаа ажил байж болно. 

Нифай үзэгдэлд харснаар, Христийн мөнх бус амьдрал дахь үйлчлэлийн ихэнх нь 

бие махбодын болон оюун санаа, сүнслэг байдлаараа өвчтэй олон янзын өвчтөн 

хүмүүсийг адисалж эдгээхэд зориулагдсан юм. “Мөн өвчилсөн, бас олон зүйл 

өвчний улмаас…зовж шаналсан олныг би болгоов…мөнхүү тэнгэр элч…эдгээр бүх 

зүйлийг надад үзүүлсэн авай. Мөн тэд Бурханы Хурганы хүчээр эдгээгдэв.”
11

 

Алма мөн ийнхүү бошигложээ: “Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд 

мөн уруу таталтуудыг тэвчих болно; мөн энэ нь тэр өөрийн хүмүүсийн шаналал 

мөн өвчнүүдийг өөр дээрээ ав[ч] түүний зүрх сэтгэл бие махбодийн дагуу 

нигүүлслээр дүүргэгдэж болохын тулд, тэрээр бие махбодийн дагуу өөрийн 

хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынх нь дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын 

тулд бөлгөө.”
12

 

Нэг орой би эмчийн хувьд биш харин өвчтөн болж эмнэлгийн орон дээр хэвтэж 

байхдаа дээрх шүлгүүдийг дахин дахин уншиж билээ. “Яаж ийм болох вэ? Хэний 

төлөө? Үүнд тэнцэхийн тулд юу шаардлагатай вэ? Энэ нь нүгэл нь өршөөгдөхтэй 

адил юм болов уу? Түүний хайр болон тусламжийг хөдөлмөрлөж байж олох ёстой 

юу?” гэдгийг би тунгаан бодсон. Ийнхүү тунгаан бодох явцдаа, Христ мөнх бус 

амьдралынхаа туршид биднийг ойлгохын тулд зовлон шаналлыг туулахаар 

сонгосныг би ойгосон юм. Магадгүй бид ч мөн Түүний болон өөрсдийн мөнхийн 

зорилгыг ойлгохын тулд мөнх бус байдлын хамгийн хүнд хэцүүг туулах хэрэгтэй 

байх.
13

   

Ерөнхийлөгч Хенри Б.Айринг, “Хүнд хэцүү үед Аврагчийн амласан тусламжийг 

хүлээх хэрэгтэй байвал, Аврагч биднийг хэрхэн эдгээж, бидэнд хэрхэн туслахыг 

Өөрийн туршлагаас мэддэг учир биднийг тайвшруулдаг. Мөн тусламжийн төлөө 

гуйн залбирч, хөдөлмөрлөн, хүлээх зуур энэхүү хүчинд итгэх итгэл нь бидэнд 
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тэвчээр хатуужлыг суулгана. Тэрээр бидэнд хэрхэн туслахыг илчлэлтээр мэдэж 

болох л байсан, гэвч тэрээр өөрийн туршлагаар сурахаар сонгосон билээ.”
14 

 

Би тэр үдэш “хайрын мутарт тэвр[үүлснээ]”
15

 мэдэрсэн юм. Баярлаж, сэтгэл 

догдолсондоо дэрээ нулимсаараа норгож билээ. Дараа нь Матайн номноос 

Христийн мөнх бус үйлчлэлийн талаар өөр нэгэн судрыг үзэв: “…Олон хүнийг 

Түүн уруу авчрахад…өвдсөн бүгдийг эдгээжээ.”
16

Тэрээр Өөр уруу нь ирсэн бүгдийг 

эдгээсэн. Нэгийг нь ч буцаагаагүй юм.  

 

Ахлагч Даллин Х.Өүкс ингэж заажээ: “Эдгээх адислалууд олон янзаар ирдэг, 

биднийг хамгийн их хайрладаг Түүний мэдлэгийн дагуу бидний хүн нэг бүрийн 

хэрэгцээнд тохирсон байдаг. Заримдаа ‘эдгээлт’ нь бидний өвчнийг эдгээж, зовлонг 

нимгэлдэг. Гэвч заримдаа тохиолдсон зовлон зүдгүүрийг даван туулах тэвчээр, 

ойлголт, хүч чадлыг хүлээн авснаар бид эдгээгддэг.” Тэрбээр бүх хүмүүст хариу 

өгдгийн адилаар бидэнд хариу өгдөг. Ирсэн бүхэн “Есүсийн мутарт тэврэгдэх”
18

 

болно. Бүх сүнснүүд Түүний хүчээр эдгээгдэж чадна. Бүх зовлонг Тэрбээр 

нимгэлэх болно. Түүгээр бид “сэтгэл санааны амралтыг олж”
19

 чадна. Бидний мөнх 

бус байдлын ын нөхцөл байдал тэр даруй өөрчлөгдөхгүй байж болно. Гэвч бидний 

өвчин, сэтгэлийн зовиур, шаналал, айдас Түүний амар тайван болон эдгээлтийн 

гаварт дарагдах болно.  

Хүүхдүүд ихэнхдээ өвчин эмгэгт илүү хүлээцтэй хандаж, тэвчиж чаддагийг би олж 

мэдсэн. Тэд чимээгүйхэн, даруу төлөв, номхон дөлгөөн зангаар тэсвэрлэдэг. Бяцхан 

хүүхдүүдийн амьдралаас би гайхамшигтай сайхан мэдрэмжийг мэдэрдэг.  

14 настай Шери нугасны хавдар авахуулахаар арван дөрвөн цаг үргэлжлэх мэс 

засалд орсон юм. Тэр эрчимт эмчилгээний тасагт мэдээ орж эхлэх үедээ, “Аав аа, 

Шерил эгч энд байна. Бас Норман өвөө, Браун эмээ хоёр ч энд байна. Аав аа, таны 

хажууд зогсож байгаа хэн бэ? Тэр танаас өндөр л болохоос тантай адилхан 

харагдаж байна. Тэр өөрийгөө таны ах Жимми гэлээ” гэжээ. Авга ах Жимми нь 13 

настайдаа мэдрэлийн судлын цочмог үрэвслээр нас барсан ажээ. Шери бараг бүтэн 

цаг өөр дээр нь ирсэн хүмүүсийг тодорхойлж хэлсэн бөгөөд тэд бүгдээрээ нас 

барсан хамаатнууд нь байжээ. Тэгээд тэр ядарсандаа унтаад өгсөн гэнэ. Дараа нь 

тэр аавдаа, “Аав аа, энд эрчимт эмчилгээний тасагт байгаа бүх хүүхдүүдэд тэнгэр 

элчүүд тусалж байна”
20

 гэж хэлжээ.  

Христ бид бүгдэд хандан, “Болгоогтун, та нар бяцхан хүүхдүүд, мөн эдүгээ та нар 

бүх зүйлийг даах нь үгүй болой; та нар ач ивээл хийгээд үнэний мэдлэгт өсөх 

ёстой.  

Иймийн тул, бибээр та нарын дунд байна, мөн бибээр сайн хоньчин”
21

 гэж хэлсэн 

билээ. 

Бяцхан хүүхдүүд бүү эмээ, учир нь та нар минийх болой. . .  

“Христийн цагаатгалаар гэгээнтэн”
22

 болох нь мөнх бус амьдралд бидэнд 

тохиолддог яггүй хэцүү бэрхшээл юм. Та нарт болон надад учрах зовлон зүргүүр нь 

энэхүү үйл явцын хамгийн том хэмжүүр байж мэднэ. Эцэст нь бид зүрх сэтгэлээрээ 

хүүхдүүд болж, өөрсдийгөө даруусган, “залбирч, хөдөлмөрлөн, бие болоод сүнсээ 

эдгэрэхийг тэвчээртэйгээр хүлээж”
23

 чадна. Бид Иовын адилаар зовлон 

зүдгүүрээрээ цэвэршсэний дараа, “алт мэт урагш гарч ирэх”
24

 болно.  
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Тэрээр бидний Гэтэлгэгч, бидний Найз, бидний Өмгөөлөгч, агуу эмч, агуу эдгээгч 

мөн гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрэв бид Түүгээр дамжуулан, Түүн уруу даруухан 

зүрх сэтгэлтэйгээр ирэх юм бол, амар тайван, зовлон зүдгүүр, нүглээс тайтгарлыг 

олж чадна. Түүний “ач ивээл хангалттай.”
25

 

Есүс Христийн нэрээр, амен.  
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сар, 7–8. 

 

18. Мормон 5:11. 

19. Матай 11:29. 

20. Mайкл Моррис, “Sherrie’s Shield of Faith,” Ensign, 1995 оны 6-р сар, 44. 

21. Сургаал ба Гэрээ 50:40–41, 44. 

22. Мозая 3:19. 

 

23. Хенри Б.Айринг, Liahona ба Ensign, 2009 оны 5-р сар, 24. 

 

24. Иов 23:10. 

 

25. 2Коринт 12:9, мөн Ифер 12:26-27, Сургаал ба Гэрээ 18:31-ийг үз. 


