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Ах эгч нар аа, Солт Лейкэд айлчилж ирсэн та бүхэн Солт Лейкийн Ариун Сүмийн Талбай 

дахь хаврын үзэсгэлэнт цэцэгсийн өнгө, анхилуун үнэрийг таалан баясах боломжийг 

алдахгүй гэдэгт би найдаж байна. 

 

Хаврын улирал бидэнд Их Эзэн Есүс Христийн золиослол болоод Амилалт “бүх зүйл 

[Түүний] тухай гэрчлэхээр бэлтгэгдэж” (Moсe 6:63) буйг сануулан шинэ амьдрал, шинэ 

гэрлийг авчирдаг. 

 

Энэ үзэсгэлэнт хаврын төрх, үүний илэрхийлэх найдварын бэлгэдлийн эсрэг тодорхой 

бус, ээдрээтэй, эмх замбараагүй ертөнц сөрөн зогсож байна. Боловсрол, ажил, хүүхдээ 

хүмүүжүүлэх, Сүмийн удирдлага ба дуудлагууд, ердийн үйл ажиллагаанууд зэрэг өдөр 

тутмын амьдралын маань хэрэгцээ, тэрчлэн өвчин эмгэг, гэнэтийн гай зовлонгоос ирэх 

зовиур болоод уй гашуу нь биднийг туйлдуулдаг. Бид эдгээр ээдрээтэй саад бэрхшээл 

болон сэтгэл санааны амар амгалан, аз жаргалыг мэдрэхэд саад болж буй эргэлзээ, 

итгэлгүй байдлаас өөрсдийгөө хэрхэн чөлөөлөх вэ?  

 

Түүхэнд өгүүлдэгчлэн 1849 онд Калифорний алтны эрин үед Бостоны худалдаачин 

залууд тохиолдсон шиг зүйл бидэнд олон удаа тохиолддог. Залуу бүх хөрөнгөө зараад, 

ганц хүн даахааргүй том шижир алтаар дүүрэн байдаг гэж сонссон Калифорни уруу азаа 

туршихаар явжээ. 

 

Тэсэн ядан хүлээсэн өдрийн төгсгөлд залуу эр шигшигч саваараа ус хутгаж авсан ч 

овоолсон бөөн чулуу л байв. Сэтгэлээр унаж, урам хугарсан эр арай гэж ганц өдрийг 

өнгөрөөж няцдагийн даваан дээр нэгэн туршлагатай алтны хайгуулчин түүнд “Хүү минь 

чи ч эндээс овоо их чулуу овоолжээ” гэжээ. 



  

 

Залуу эр хариуд нь: “Энд алт алга. Би гэр уруугаа буцлаа” гэв. 

 

Хөгшин хайгуулч овоолсон чулуу уруу нь дөхөн: “Хүүе ээ наана чинь алт байна шүү дээ. 

Чи зөвхөн хаанаас хайхаа л мэдэх хэрэгтэй” гэж хэллээ. Тэр хоёр чулуу аваад хооронд нь 

цохив. Чулууны хагархайгаас үйрмэг алт нарны туяанд гялалзсаар гарч ирлээ. 

 

Гэтэл залуу эр хайгуулчийн бүсэлсэн түнтгэр савхин цүнхийг хараад: “Би ийм жижиг 

үйрмэгүүд биш харин таны цүнхэн дэх шиг цул алтыг л хайж байна даа” гэжээ. 

 

Хөгшин хайгуулч цүнхээ залуу эр уруу сарвайхад дотор нь цул шижир алт байгаа гэж 

бодсон залуу яаран өнгийн хараад хөшсөн мэт болов. Цүнх үйрмэг алтаар дүүрэн байлаа. 

 

Хөгшин хайгуулч түүнд: “Хүү минь, чи том шижир алт хайгаад завгүй байсаар үнэ 

цэнэтэй үйрмэг алтаар цүнхээ дүүргэхээ мартсан юм шиг байна даа. Жижиг 

үйрмэгүүдийг тэвчээртэй цуглуулсан минь надад агуу баялгийг авчирсан юм” гэжээ.  

 

Энэ түүх Алма өөрийн хүү Хиламандаа: “Өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүдээр агуу их 

зүйлүүд улиран авчрагддагийг мөн маш өчүүхэн аргаар Их Эзэн олон бодгалийн авралыг 

авчирдаг” (Aлмa 37: 6-7) хэмээн заасан сүнслэг үнэний жишээ юм. 

 

Ах эгч нар аа, бид хэчнээн төвөгтэй болгох гэж хичээлээ ч Есүс Христийн сайн мэдээ 

энгийн билээ. Бид амьдралаа гадны нөлөөнд автуулахгүй, хамгийн чухал зүйлс дээрээ 

төвлөрүүлэн, энгийн байлгахыг хичээх ёстой. 

 

Бидний амьдралд тодорхой байдал болоод зорилгыг авчрах сайн мэдээний энгийн атлаа 

үнэ цэнэтэй зүйлс юу вэ? Амьдралынхаа турш тэвчээртэйгээр цуглуулсан алт эцэстээ үнэт 

эрдэнэс болдогийн адил мөнхийн амьдралын бэлэг болон бидэнд ирэх сайн мэдээний 

үйрмэгүүд юу вэ? 

 

Энгийн бөгөөд гүн утга учиртай, эрхэм ариун , Есүс Христийн сайн мэдээг бүхэлд нь 

хамруулсан нэг зарчим байдаг гэдэгт би итгэдэг. Хэрэв бид энэ зарчмыг бүх зүрх 

сэтгэлээрээ амьдралынхаа гол зарчим болгох аваас бид ариусан, цэвэршиж, Бурханы 

оршихуйд дахин хамтдаа амьдрах болно. 

 

Аврагчаас нэгэн фарисай хүн “Багш аа, хууль дахь агуу тушаал нь аль вэ?” гэж асуухад:  



  

 

 

“Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла. 

 

Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. 

 

Удаах нь ‘Чи хөршөө өөрийн адил хайрла” (Maтай 22:36--40) хэмээн Их Эзэн энэ зарчмын 

талаар хэлсэн билээ.  

 

Хэрэв бид Бурхан болон Христийг бүх зүрх сэтгэл, оюун ухаанаараа хайрлах юм бол бид 

нинжин сэтгэл, үйлчлэлийн үйлдлээрээ дамжуулан өөрсдийн хөршөө Есүс Христийн 

хайрласны адил хайрлаж чадна. 

 

Бид Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүсийн адил бодож, мэдэрч, үйлдвэл Христийн цэвэр хайр 

болоод энэрэл нь биднийг хүрээлэн авдаг. Биднийг өдөөгч, зүрх сэтгэлийн хүсэл нь 

Аврагчийнхтай адил юм. Тэрбээр энэ хүслээ Цовдлуулахынхаа өмнөх өдөр 

Төлөөлөгчидтэйгөө хуваалцжээ: 

 

Тэрбээр хэлсэн нь: “Би та нарт бие биеэ хайрлагтун, Би та нарыг яаж хайрласны адил та 

нар мөн бие биеэ хайрлагтун гэсэн шинэ тушаал өгч байна. . .. 

 

“Хэрэв та нар бие биеэ хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг Миний шавь нар 

мөн гэдгийг мэдэх болно” (Иохан 13:34--35) гэжээ. 

 

Аврагчийн өгүүлж буй хайр нь агуу хайр юм. Энэ нь том, баатарлаг үйлсээр бус харин 

нинжин сэтгэл ба үйлчлэлийн энгийн үйлдлүүдээр тунхаглагдсан.  

 

Бусдад үйлчилж, бусдыг хайрлах олон янзын арга зам бий. Би та нартай цөөхөн хэдийг нь 

хуваалцъя.  

 

Нэгдүгээрт: Энэрэл гэр орноос эхэлдэг. Гэр бүл бүрийн удирдамж болгох ёстой энгийн 

бөгөөд хамгийн чухал зарчим бол Их Эзэний “та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн 

хандаасай гэж хүссэнээрээ л өөрсдөө ч тийнхүү тэдэнд ханд” (Maтай 7:12) гэх алтан 

дүрмийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Хэрэв та нар бодлогогүй эсвэл урам хугармаар үгсийг 

сонсдог байсан бол юу мэдрэх байснаа бод доо. Өөрсдийн үлгэр жишээгээр гэр бүлийнхээ 

гишүүдэд бие биеэ хайрлахыг заа. 



  

 

Бусдад үйлчлэх боломжтой өөр нэгэн газар бол Сүм юм. Тойрог болон салбарууд маань 

бидний үг болон үйлдлүүдийг бие биеэ гэсэн сэтгэл уруу байнга дагуулдаг газар байх 

ёстой. Бие биедээ элэгсэг дотно хандаж, дэм ба урмын үгсийг бэлэглэж, нэг нэгнийхээ 

хэрэгцээг мэддэг байснаар бид тойргийн гишүүдийн дунд хайрын холбоог бий болгож 

чадна. Энэрэл байгаа газар хов жив буюу дэмий бүдүүлэг яриа байдаггүй. 

 

Тойргийн гишүүд, насанд хүрэгчид болон залуучууд бусдын амьдралыг адислахын төлөө 

утга учиртай үйлчлэлд нэгдэх ёстой. Хоёрхон долоо хоногийн өмнө Хойд Америкийн 

өмнөд бүсийн Ерөнхийлөгч Ахлагч Наш “Сүнсэнд хүчтэй нэгэн нь сул доройдоо туслах” 

үүрэг даалгаврыг өгснөөр тэд олон зуун насанд хүрсэн болон залуу гишүүдийг аварсан. 

Хайр, үйлчлэлээр дамжуулан тэд нэг нэгээрээ эргэн ирж байна. Ингэх нь тусламж хүлээн 

авсан болон тусалсан хүмүүсийн хооронд бат бөх, мөнхийн холбоог бий болгодог. Асар 

олон үнэтэй дурсамжууд ийм үйлчлэлээс эхтэй байдаг. 

 

Би Сүмийн удирдлагад үйлчилсэн 42 жилээ эргэн харахад хамгийн сэтгэлд хоногшсон 

дурсамжууд нь тойргийнхоо гишүүдтэй гачигдсан нэгэнд үйлчилж байсан үеүдтэй 

холбоотой байдаг. 

 

Нэгэн жишээг дурдъя. Би бишопоор үйлчилж байхдаа тойргийнхоо гишүүдтэй гадасны 

хүмүүнлэгийн тусламжийн ферм дээр малын бордоо хадгалдаг газрыг цэвэрлэсэн юм. Энэ 

нь тийм ч таатай ажил биш байсан шүү! Олон жил сүмдээ ирээгүй нэгэн ахыг бид хамт 

үйлчлэл хийхийг хүссэн. Муухай үнэртэй дарсан бордооны зооринд бидэнтэй ярилцах 

үедээ мэдэрсэн хайр, нөхөрлөлийн ачаар тэр сүмдээ эргэн ирж хожим нь эхнэр, 

хүүхдүүдтэйгээ ариун сүмд лацдан холбогдсон. Үйлчлэлийн ачаар бидний нөхөрлөл 

түүний хүүхдүүд, ач зээг адисалсан төдийгүй одоо гуч нарыг нь ч адисалж байна. Тэдний 

олонх нь номлолд үйлчилж, ариун сүмд гэрлэн мөнхийн гэр бүлүүдийг өсгөн 

хүмүүжүүлж байна. Алтны жижиг үйрмэг буюу энгийн үйлдлээр агуу ажил бий болдог 

юм. 

 

Үйлчилж болох гурав дахь газар бол бидний амьдарч буй орон нутаг. Бидний тусламж 

хэрэгтэй хүмүүст хүрч үйлчлэх нь хайр, энэрлийн тод илэрхийлэл юм. Та нарын олонх нь 

“тусламжийн гар” гэсэн нөмрөгийг нөмрөн, орон нутгаа хөгжүүлэхийн төлөө ядарч 

цуцашгүй ажилласан байгаа. Японы Сендай Гадасны залуу насанд хүрэгчид тухайн орон 

нутагт нүүрлэсэн аймшигт газар хөдлөлт, цунамигийн дараах нурангаас хүмүүсийг хайх 

үйлчлэлд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулаад байна. Тоолж баршгүй олон үйлчлэх арга 

зам байдаг юм.  

 



  

Чин сэтгэлийн энэрэл ба үйлчлэлээрээ дамжуулан бид үйлчилж байгаа хүмүүстэйгээ найз 

нөхөд болж чадна. Ийм нөхөрлөлүүдөөс тэд сайн мэдээнд үнэнч байдгийг маань илүү 

сайн ойлгодог ба Сүмийг илүү их мэдэх хүслийг олж авдаг.  

 

Миний сайн найз Ахлагч Жозеф Вөртлин энэ зарчмын хүчийн талаар дараах зүйлийг 

ярьсан. 

 

"Нинжин сэтгэл нь алдар суугийн  чанар юм. . .[Энэ] нь хаалгыг нээж, нөхөрлөлийг бий 

болгодог түлхүүр. Энэ нь зүрхийг зөөллөж, үүрд мөнхөд үргэлжлэх харилцааг бий 

болгодог" ("The Virtue of Kindness," Ensign, 2005 оны 5-р сар, 26) гэжээ. 

 

Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд үйлчлэх бас нэг арга зам бол номлол хийх юм. Бид зөвхөн 

бүрэн цагийн номлогч байснаар бус харин найз нөхөд, хөршийн хувьд тэдэнд номлож 

болно. Сүмийн ирээдүйн өсөлт зөвхөн танихгүй айлуудын хаалгыг тогшсоноор нэмэгдэх 

биш гишүүд бүрэн цагийн номлогчидтой хамт Бурхан болон Христийн хайраар дүүрэн 

байж, сүнсний энэрэнгүй үйлчлэлээр тусламж хэрэгтэй хүмүүст тусалснаар нэмэгдэх 

болно. 

| 

Ах эгч нар аа, бид үүнийг хийснээр тэд бидний чинхүү сэтгэл болоод хайрыг мэдрэх 

болно. Олон хүн бидний талаар мэдэхийг хүссэнээр Сүм өсөн өргөжиж, дэлхийг бүрхэх 

болно. Үүнд зөвхөн бүрэн цагийн номлогчид төдийгүй гишүүн бүрийн хүсэл хийгээд 

үйлчлэл шаардлагатай.  

 

Бүх үйлчлэлдээ бид Ариун Сүнсний нөлөөг мэдрэх мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Намуухан, 

зөөлөн дуу хоолой хэнд бидний тусламж хэрэгтэй бөгөөд бид тэдэнд туслахын тулд юу 

хийх хэрэгтэйг заах болно. 

 

Ерөнхийлөгч Спенсер В.Кимбалл хэлэхдээ: “Бид хаант улсад бие биедээ үйлчлэх нь амин 

чухал зүйл. Тиймээс ихэвчлэн бидний үйлчлэлийн үйлдлүүд энгийн урам зориг өгөх 

эсвэл санаандгүй бяцхан тус байж болох юм. Энгийн үйлдлээс гайхамшигтай үр дүнгүүд 

урсан ирдэг!" (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 82) гэжээ. 

 

Мөн Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон: “Хүн бүрд гачигдал тохиолддог. Тиймээс хүн бүр 

ямар нэгэн байдлаар хэн нэгэнд тусалж чадна. Бусдын төлөө үйлчлэлд өөрсдийгөө 

золиослохгүй аваас бидний амьдрал өчүүхэн зорилготой байх болно” ( “What Have I Done 

for Someone Today?” Liahona  2009 оны 11-р сар, 85) гэж зөвлөсөн юм. 



  

 

Ах эгч нар аа, өөрсдөдөө байлгахыг хүсч, эрэлхийлэх ёстой Тэнгэрлэг Эцэг ба Түүний 

Хайрт Хүүгийн хамгийн чухал мөн чанар бол энэрлийн бэлэг, “Христийн цэвэр хайр” 

(Moрoнай 7:47) гэдгийг би дахин тодруулж хэлэхийг хүсч байна. Энэ бэлэг нь бидний 

үйлчлэх чадварыг нэмэгдүүлдэг.  

 

Бошиглогч Мормон энэ бэлгийн хамгийн чухал ач холбогдол хийгээд түүнийг хэрхэн 

хүлээн авахыг бидэнд заасан. Тэрээр: “Иймийн тул, хайрт ах дүүс минь, та нар Түүний 

Хүү, Есүс Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр Түүний цутгасан хайраар 

дүүргэгдэж болохын төлөө; та нар Бурханы хөвгүүд болж болохын тулд; Тэрбээр хүрч 

ирэхэд бид Түүнтэй адил байх болно, учир нь бид Түүнийг байгаагаар нь харах болно 

гэсний учир, бидэнд найдвар байж болохын тулд, Түүний цэврийн адил бид цэвэр 

болгогдож болохын тулд зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр Эцэгт хандан залбирагтун” 

(Moрoнай 7:48) гэжээ. 

 

Энгийн жижиг зүйлсээс агуу зүйлс улиран тохиодог юм. Олон жижиг үйрмэг алт нийлж 

үнэт эрдэнэс болдгийн адил бидний энэрэл ба үйлчлэлийн энгийн бөгөөд жижиг 

үйлдлүүд нь биднийг бие биеэ гэх тоолонд Тэнгэрлэг Эцэгээ гэсэн хайр, Их Эзэн Есүс 

Христийн ажилд өөрсдийгөө зориулах сэтгэл, амар амгалан, баяр баясгалангаар биднийг 

дүүргэх болно.  

 

Улаан өндөгний буюу Христийн Амилалтын баяр ойртож байгаатай холбогдуулан хайр 

болон Аврагчийн цагаатгалын золиослолын төлөөх талархлаа орон гэртээ, сүм дээр, орон 

нутагтаа энгийн атлаа энэрэнгүй үйлчлэлийн үйлдлүүдээр ах эгч нартаа харуулцгаая. Энэ 

бүгдийн төлөө би Есүс Христийн нэрээр даруухан залбирч байна, амен. 
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