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Хайрт ах, эгч нар аа, бид та бүхнийг биднийг гар өргөн дэмждэгт мөн гэр орондоо, Сүм 

дээр болон нийгэм хамт олныхоо дунд хийдэг үйлчлэлд тань талархал илэрхийлье. Бид та 

нартай хамт байх дуртай мөн та нарыг гэр бүл, найз нөхдийнхөө дунд байхыг харах 

дуртай. Энэ дэлхийг илүү сайхан болгохын төлөө та нарын гаргадаг хүч чармайлтыг бид 

газар бүрт хардаг билээ. Бид та нарыг дэмжин туслах болно! Бид та нарт хайртай! Та нар 

бидний төлөө залбирдаг шиг бид ч бас та нарын төлөө залбирдаг юм  шүү! 

Энэхүү чуулганыг зурагтаар эсвэл интернетээр үзэхээр цугласан гэр бүлүүдийг бид 

төсөөлөн харж байна. Нэгэн аав, ээж хоёр чуулганы үеэр гэртээ авсан гэрэл зургийн нэг 

хувийг надад ирүүлсэн юм. Чуулганы үйл ажиллагааг болон үг хэлэгчийн дууг таньсан ой 

хагастай хүүгийнхээ үйлдлийг эцэг эх хоёр нь ажиглажээ. Бяцхан хүү зурагт уруу харан 

хий үнсэж эхэлсэн гэнэ. Тэр бүр ойртож суухыг хүсэхэд эгч нь бяцхан дүүгээ мөрөн 

дээрээ суулгаж, зурагт уруу ойртож очжээ. Тэр зураг нь энэ байна. 

Тийм ээ, зурагтаар гарсан хүн бол би. Тэр хоёр хүүхэд миний ач нар. Хэдэн жилийн дараа 

энэ хөвгүүн ахлагч болж, ариун сүмд хувийн хишгээ хүртэн, номлолдоо гарахад бэлэн 

болно. Хожим нь тэр өөрийн сонгосон мөнхийн хамтрагчтайгаа лацдан холбуулна. Та нар 

түүнийг нэгэн цагт өөрийн үр хүүхэдтэй нөхөр, эцэг болсон байхыг төсөөлж чадах уу? 

Нэг өдөр тэр өвөг эцгүүдтэйгээ салах ёс гүйцэтгэхдээ, үхэл гэдэг бол амьдралын нэг хэсэг 

гэдэг баттай мэдлэгтэй болсон байх болно. 

 

Энэ бол үнэн зүйл. Бид төрсний дараа үхэж, дахин амьдрахын төлөө үхдэг билээ. Үүрд 

мөнхийн үзэл баримтлалаар жинхэнэ цаг бусын үхэл бол Бурхантай уулзахаар 

бэлтгэгдээгүй хүний үхэл мөн. 

 

Төлөөлөгчид, бошиглогчид бид зөвхөн өөрсдийн хүүхдүүд, ач зээ нарын төлөө төдийгүй 

бас та нарын үр хүүхэд, ач зээ нарын төлөө, бүр Бурханы хүүхэд нэг бүрийн төлөө санаа 
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тавьдаг. Бурханы ариун хүүхэд бүрийн ирээдүйд тохиолдох бүхний эх суурийг эцэг 

эхчүүд, гэр бүл, найз, багш нар тавьж, төлөвшүүлдэг билээ. Tийнхүү одоогийн бидний 

итгэл хойч үеийнхний итгэлийн нэгэн хэсэг болно. 

 

Байнга хувьсан өөрчлөгдөж, үзэл суртлаараа өрсөлдөж байгаа дэлхийд хувь хүн бүр 

амьдралдаа өөрийн гэсэн арга замыг бий болгодог. Сайн муу хүчнүүд үргэлж тэмцэлдэх 

болно. Сатан биднийг өөртөө татах гэж, өөрийнхөө замаар замнуулах гэж байнга 

хичээдэг.1 Иймээс өвчин эмгэг, гэмтэл бэртэлт, аваар осол зэрэг ердийн эрсдэлүүд 

амьдралд үргэлж байх болно. 

 

Бид самуун цаг үед аж төрж байна. Энд тэндгүй болж байгаа газар хөдлөлтүүд болон 

цунами эвдрэл сүйтгэл учруулж, засгийн газрууд унан, эдийн засгийн хямрал ужигарч, 

гэр бүлийн үүрэгт аюул занал учирч, гэр бүл салалтын хувь хэмжээ өсч байна. Бидний 

санаа зовох олон учир шалтгаан байна. Гэвч бидний итгэлийг айдас орлох учиргүй. Бид 

итгэлээ бэхжүүлснээр айдсыг ялж чадна. 

 

Хүүхдүүдээсээ эхэл. Эцэг эх та нар хүүхдүүдийнхээ итгэлийг бэхжүүлэхэд үндсэн үүрэг 

хариуцлага хүлээдэг. Хүнд сорилт бэрхшээл та нарт тулгарсан үед ч хүүхдүүддээ итгэлээ 

харуул. Итгэл тань хайр энэрлээр дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хайртай Хүү, Их Эзэн 

Есүс Христ дээр төвлөрөх болтугай. Ийм итгэлийг гүнзгий итгэл үнэмшилтэйгээр 

заагтун. Энхрий хайртай хөвгүүн, охиндоо тэд бол Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн, 

ариун зорилго, агуу хэтийн төлөвтэй, Түүний хүү буюу охин гэдгийг нь ойлгуулагтун. 

Хүн бүр даван туулах сорилтуудтай, хөгжүүлэх ёстой итгэл бишрэлтэй төрдөг.2 

 

Бурханы авралын төлөвлөгөөнд итгэх итгэлийн тухай заа. Энэ дэлхийн амьдрал бол 

сорилтын үе, Их Эзэн бидэнд зарлиг болгосон юуг боловч бид хийж чадах эсэхийг харах 

сорилтын үе юм гэдгийг заагтун.3 

Бурханы бүх зарлигууд нь Түүний хүүхдүүдийг адисалж, тэдэнд баяр баясгаланг авчрах 

болно гэдгийг мэдсэний үндсэн дээр зарлигуудыг сахих итгэлийн тухай заагтун.4 Ямар 

зарлигуудыг сахих, ямар зарлигуудыг сахихгүй байхыг сонгож болно гэж хэлэх 

хүмүүстэй тааралдах болно гэдгийг хүүхдүүддээ анхааруул. Үүнийг би зоогийн газарт 

хоол сонгохтой адилаар дуулгавартай байдалд хандаж байгаа хэрэг гэж боддог. 
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Зарлигуудыг сонгон сахих нь явуургүй бөгөөд зөвхөн зовлон уруу хөтөлнө. Бурхантай 

уулзахаар бэлтгэхийн тулд хүн Түүний бүх зарлигуудыг сахих ёстой. Түүний 

зарлигуудыг сахихад итгэл хэрэгтэй харин зарлигуудыг сахиснаар тэрхүү итгэл бэхэждэг. 

 

Дуулгавартай байдал нь Бурханы адислалууд аливаа саад тотгоргүйгээр ирэх боломжийг 

олгодог. Тэрбээр дуулгавартай хүүхдүүдээ боолчлол, гай зовлонгоос ангид байхаар 

адислах болно. Мөн Тэрбээр тэднийг илүү их гэрлээр адисална. Жишээ нь: Мэргэн 

Ухааны Үгээр амьдардаг хүн Мэргэн ухааны үгэнд дуулгавартай байх нь зөвхөн 

донтолтоос хамгаалах төдийгүй бас мэргэн ухааны болон мэдлэгийн сан хөмрөгийн 

адислалуудыг авчирдаг гэдгийг мэддэг.5 

Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байх нь бие махбодын болон сүнсний хамгаалалт 

болдгийг мэдэх итгэлийн тухай заа. Бурханы ариун тэнгэр элчүүд бидэнд туслахад 

үргэлж бэлэн байдгийг санагтун. Чухам иймээс Их Эзэн “Би та нарын нүүрний өмнө явах 

болно. Би та нарын баруун гар талд мөн та нарын зүүнтээ байх болно, мөн миний Сүнс та 

нарын зүрх сэтгэлд мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн 

тойронд байх болно”6 хэмээн мэдэгдсэн. Энэ бол агуу амлалт юм. Биднийг итгэлтэй 

байсан цагт Тэр болон Түүний тэнгэр элчүүд бидэнд туслах болно. 

Гуйвшгүй итгэл залбирлаар дамжин улам бат бөх болдог. Та нарын чин сэтгэлийн гуйлт 

Түүнд чухал юм. Бошиглогч Иосиф Смитийн Либерти шоронд хоригдож байхдаа хэлсэн 

оргилуун, эрч хүчтэй залбирлуудын тухай бодоод үз. Бошиглогчийн байдал өөрчлөгдөнө 

гэж Их Эзэн хариулжээ. “Эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах болно, мөн чиний сайн 

сайхны төлөө байх болно гэдгийг чи мэдэгтүн, хүү минь”7 хэмээн Тэрбээр хэлсэн. 

 

Хэрэв бид үүрд мөнхийн ирээдүйгээ бодож залбирах юм бол бидний чин сэтгэлийн 

гуйлтуудыг сонсох болно гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй. Их Эзэний энэхүү амлалтыг Сургаал 

ба Гэрээний 98-р хэсэгт ийн цэдэглэсэн байдаг: “Залбирлууд чинь Их Эзэний сонорт 

ирсэн болой . . . мөн энэхүү лац хийгээд гэрээний хамт цэдэглэгдсэн авай—тэдгээр нь 

соёрхогдохоор Их Эзэн андгайлж мөн тогтоосон билээ. 

 

Тиймийн тул, тэдгээр нь биелэгдэх болно хэмээх энэ амлалтыг өөрчлөгдөшгүй гэрээний 

хамт тэрээр та нарт өгч байна мөн та нарын зовж зүдэрсэн бүх зүйл мөн миний нэрний 
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алдар суутай нийлээд та нарын сайн сайхны төлөө ажиллах болно хэмээн Их Эзэн хэлж 

байна.”8 

 

Их Эзэн бидэнд итгэл төрүүлэхийн тулд Лац! Гэрээ! Андгайлсан! Тогтоосон! 

Өөрчлөгдөшгүй гэрээ! гэхчлэн хамгийн хүчирхэг үгсийг сонгосон байна. Ах, эгч нар аа, 

Түүнд итгэгтүн! Бурхан та нарын чин сэтгэлийн залбирлыг анхааралдаа авч, улмаар итгэл 

тань бэхжих болно. 

 

Аравны нэгийг бүрэн төлөгч байх бат бөх итгэл, чанд тууштай байдлыг хөгжүүлэх нь нэн 

чухал юм. Эхлээд аравны нэгийг төлөх итгэлтэй байх хэрэгтэй. Дараа нь аравны нэгийг 

төлдөг хүн аравны нэг бол үнэ цэнэтэй онцгой боломж гэдэгт итгэх илүү их итгэлийг 

хөгжүүлдэг. Аравны нэг нь эрт дээр үеэс Бурханы хууль байсаар ирсэн юм.9 Тэрбээр 

хүүхдүүддээ “тэнгэрийн цонхнуудыг нээж, . . . хүлээн авах хангалттай зай байхгүй 

болтол адислалыг цутгана”10 хэмээн амласан. Зөвхөн түүгээр ч зогсохгүй аравны нэг нь 

таны нэрийг Бурханы хүмүүсийн дунд тоолуулж, “хилэгнэл хийгээд шатаалтын өдөр” 11 

таныг хамгаалах болно. 

 

Бидэнд яагаад тийм бат бөх итгэл хэрэгтэй вэ? Яагаад гэвэл ирээдүйд хүнд хэцүү цаг 

ирэх болно. Ирээдүйд, итгэлтэй Хожмын Үеийн Гэгээнтэн байх нь хэцүү байх бөгөөд 

ихийг шаардах болно. Бид бүгд соригдох болно. Хожмын өдрүүдэд Их Эзэнийг 

хичээнгүйлэн дагасан хүмүүс “хавчигдах болно” 12 гэдгийг Төлөөлөгч Паул анхааруулсан. 

Tэрхүү хавчлага нь нэг бол таныг сул дорой байдалд чимээгүйхэн дагуулна эсвэл таныг 

өдөр тутмын амьдралдаа илүү сайн үлгэр жишээ болж, зоригтой байхад нөлөөлнө. 

 

Амьдралын хүнд сорилтуудыг хэрхэн шийдвэрлэхээс таны итгэлийн өсөлт дэвшилт 

хамаарна. Өөрт чинь бурханлиг мөн чанар, хэмжээлшгүй үнэ цэнэтэй өв бий гэдгийг 

санасан үед хүч чадал ирдэг. Та нар бол хууль ёсны өв залгамжлагчид гэдгийг, та нар 

онцгой цаг үед хэрэгтэй газарт төрсөн, Түүний тугийг өндөрт өргөн авч явах гэрээт 

хүмүүс болгон тэнгэрт хадгалсныг Их Эзэн та нарт, та нарын хүүхдүүд, ач зээ нарт 

сануулсан юм. Та нар Их Эзэний зөв шударга замаар амьдрах юм бол Түүний 

нигүүлслээр үргэлж адислагдан, Түүний хүмүүст гэрэл бөгөөд аврагч нь байх болно.13 
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Ах, эгч нар аа, ариун Мелкизедек санваарын хүчээр дамжин ирдэг адислалууд та бүгдэд 

нээлттэй байдаг билээ. Эдгээр адислалууд эрүүл мэнд, Ариун Сүнсний нөхөрлөл, хувийн 

харилцаа, ирээдүйн боломжууд зэрэг та нарын амьдралын нөхцөлийг өөрчилж болно. Энэ 

санваарын хүч болон эрх мэдэл нь Сүм дэх сүнсний бүх адислалуудын түлхүүрүүдийг 

эзэмшдэг.14 Мөн хамгийн гайхамшигтай нь Их Эзэн Өөрийн хүслийн дагуу эдгээр 

адислалуудаа үргэлжлүүлэх болно гэдгээ мэдэгдсэн юм.15 

 

Санваарын бүх адислалуудаас хамгийн агуу нь Их Эзэний ариун сүмүүдэд хүртээгддэг. 

Тэнд хийсэн гэрээнүүддээ чин үнэнч байх нь таныг болон гэр бүлийг тань мөнх 

амьдралын адислалуудыг хүртэхүйц болгоно.16 

 

Та нарын шагнал зөвхөн дараагийн амьдралд ирэх биш харин энэ амьдралд та нарт болоод 

үр хүүхэд, ач зээ нарт тань ирэх болно. Итгэлтэй Гэгээнтнүүд та нар амьдралын төлөөх 

тулалдаанд ганцаараа биш. Энэ тухай бодоод үз! “Чамтай тэрслэгч түүнтэй би ч бас 

тэрслэх болно, мөн би хөвгүүдийг чинь аврах болно”17 гэж Их Эзэн хэлсэн билээ. Дараах 

амлалт хожим нь Түүний итгэлтэй хүмүүст ирсэн юм. “Их Эзэн бибээр тэдний 

тулалдаануудад мөн тэдний хүүхдүүдийн тулалдаануудад, мөн тэдний хүүхдүүдийн 

хүүхдүүдийнхэд ч мөн адил, гурав дахь мөн дөрөв дэх үед . . . байлдах болно.”18 

Бидний хайрт Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон: “Бидэнд амлагдсан адислалууд 

хэмжээлшгүй их юм гэдгийг би та бүхэнд гэрчилж байна. Олон хэцүү сорилт, бэрхшээл 

бидэн дээр шил дараалан ирж байгаа ч бид зөв шударгаар амьдарч, зарлигуудыг сахих юм 

бол сайн мэдээний тухай, Тэнгэрлэг Эцэг болон Аврагчийн тухай мэдлэг маань биднийг 

тайтгаруулж, дэмжин тулж, бидний зүрх сэтгэлд баяр баясгаланг авчрах болно” хэмээн 

гэрчилсэн билээ. 

Тэрээр цааш нь: “Хайрт ах эгч нар минь, бүү ай. Зоригтой бай. Ирээдүй та нарын итгэл 

лүгээ адил гэрэл гэгээтэй байна”19 хэмээсэн (эшлэл төгсөв). 

Ерөнхийлөгч Монсоны хүчирхэг үгс дээр би өөрийнхөө гэрчлэлийг нэмье. Бурхан бол 

бидний Эцэг. Есүс бол Христ. Түүний Сүм дэлхий дээр сэргээгдсэн. Түүний үнэн, 

Түүний гэрээнүүд болон ёслолууд айдсыг ялж, ирээдүйг итгэлээр угтах боломжийг 

бидэнд олгодог билээ! Үүнийг би Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна, амен. 

ЭШЛЭЛ 

1. 2 Нифай 2:27-г үз. 
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2. Петр "та нар энэ дэлхийд тачаалаар байх ялзралаас ангижирснаар бурханлиг мөн 

чанарын хуваалцагч болох юм" (2 Петр 1:4) гэсэн найдварыг илэрхийлэх үедээ энэ үзэл 

баримтлалыг заажээ. 

3.Абрахам 3:25-ыг үз. 

 

4.2 Нифай 2:25-ыг үз. 

 

5. Сургаал ба Гэрээ 89:19; Исаиа 45:3-ыг үз. 

 

6. Сургаал ба Гэрээ 84:88. 

 

7. Сургаал ба Гэрээ 122:7. Дуулалд цэдэглэсэн зан төлөвийг өөрчлөх өөр нэг жишээ бол: 

“Сэтгэлийг минь хамгаалаач; . . . миний Бурхан, Та Өөрт тань итгэдэг Өөрийн зарцыг 

авраач. Өө Эзэн, намайг нигүүлсээч. Учир нь Тан уруу хандан би өдөржин хашхирдаг. . . . 

Миний Бурхан Эзэн, би бүх зүрхээрээ Танд талархаж, Таны нэрийг мөнхөд алдаршуулна” 

гэсэн үгс юм (Дуулал 86:2–3, 12).  

 

8.Сургаал ба Гэрээ 98:2–3 

9. Аравны нэгийг Хуучин Гэрээний Эхлэл, Левит, Тооллого, Дэд Хууль, Шастирын Дэд, 

Нехемиа, Aмос, Малахи зэрэг найман номонд дурдсан байдаг. 

10. Maлахи 3:10. 

 

11.Сургаал ба Гэрээ 85:3. 

 

12. 2 Tимот 3:12. 

 

13. Сургаал ба Гэрээ 86:8-11-ийг үз. 

14. Сургаал ба Гэрээ 107:18-ыг үз. 

15. Сургаал ба Гэрээ 132:47, 59-ийг үз. 
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16. Абрахам 2:11-ийг үз. 

17. Исаиа 49:25; мөн Сургаал ба Гэрээ 105:14-ийг үз. 

 

18.Сургаал ба Гэрээ 98:37. 

 

19. Томас С.Монсон “Be of Good Cheer,” Liahona.  


