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Би Өмнөд Ютагийн өндөрлөг зэлүүд нутагт  өссөн юм. Бороо бараг ордоггүй байсан 

болохоор зуны аагим халуунд бороо орохыг ёстой л өдрийн бодол, шөнийн зүүд болгон 

хүлээнэ. Би тэр үед одоогийнх шигээ бороо ороосой гэж найдан хүлээж, залбиран, 

цөхөрсөн үедээ мацаг барьдаг байлаа. 

 

Тэнд 5 настай ач хүүтэйгээ хотоор зугаалахаар шийдсэн нэгэн өвгөний тухай түүхийг 

ярилцдаг. Тэд явсаар хийжүүлсэн хүйтэн ундаа авахаар төв гудамжны нэгэн мухлагт 

иржээ. Өөр мужаас яваа машинтай хүмүүс мухлагийн гадаа зогсоод, жолооч нь өвгөн 

уруу дөхөн ирж, тэнгэр дэх жижигхэн үүл уруу зааж, “Та юу гэж бодож байна, бороо орох 

болов уу?” гэхэд 

“Би ч орно гэж найдаж байна шүү. Үүнийг би өөрөө хүссэн юм биш ач хүүдээ л үзүүлэх 

юмсан. Би ч бороо үзсэн хүн” гэж өвгөн хариулжээ. 

 

Найдвар нь бидний өдөр тутмын амьдралыг баялаг сайхан болгодог сэтгэл хөдлөл бөгөөд 

энэ нь “бүгд сайхан болно гэдэг мэдрэмж”-ээр илэрдэг. Найдвар нь “хүсэл 

эрмэлзлэлтэйгээр, итгэх үндэслэлтэйгээр тэсэн ядан хүлээхэд биднийг хүргэдэг” хэмээн 

толь бичигт тайлбарласан байдаг (dictionary.reference.com/browse/hope). Тиймээс найдвар 

нь ирээдүйн үйл явдлуудыг итгэлтэйгээр хүсэн хүлээхэд хүргэж, бидний амьдралд 

тайвшруулагч нөлөөг авчирдаг. 

 

Заримдаа бид багахан эсвэл огт боломжгүй зүйлд найдвар тавин хүлээдэг. Бид цаг агаар 

сайжирна, эрт хавар болно гэж найдан хүлээдэг. Бидний дэмждэг спортын баг Дэлхийн 

Хөл Бөмбөгийн Аваргын эсвэл Америкийн хөл бөмбөгийн болон сагсан бөмбөгийн 

Аварга шалгаруулах тэмцээний Цом авна гэж бид найддаг. 



Ийм найдвар нь бидний амьдралыг сонирхолтой болгож, ер бусын, санаанд оромгүй зан 

төлөв уруу олонтаа хөтөлдөг. Жишээ нь: манай хадам аав сагсан бөмбөгийн хорхойтон. 

Тэр хайртай багийнхаа тоглолтыг зурагтаар үзэхгүй бол баг нь ялна гэдэгт итгэдэг хүн. 

Би 12-той байхдаа Америкийн Идэрчүүдийн Лигийн бэйсболын багийг дэмждэг байсан 

бөгөөд би оймсоо угаалгүй өмсвөл миний хайртай баг ялна гэж найддаг байж билээ. 

Харин ээж минь дургүйцэн оймсыг маань байшингийн арын довжоон дээр хадгалдаг байв. 

 

Заримдаа бидэнд найдвар сүнслэгээр нөлөөлж, үйлдэл хийхэд түлхэц үзүүлж мөрөөдөл 

уруу минь хөтөлж болно. Хэрэв бид сурлагаа сайжирна гэдэгт найдах юм бол биеэ 

дайчлан суралцаж, золиослол хийснээр биелэх болно. Хэрэв бид ялагч багт тоглохыг 

хүсвэл байнгын дасгал сургуулилт хийж, бие сэтгэл бүхнээ зориулж, багаараа хамтарч 

ажиллах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр бид амжилтад хүрэх болно. 

 

Рожер Баннистер бол ихийг бүтээх хүсэл эрмэлзэлтэй, Англи дахь анагаах ухааны 

коллежийн оюутан. Тэрбээр 1.6 километрийг дөрвөн минутад туулсан анхны хүн болохыг 

хүсдэг байв. 20-р зууны эхний хагаст хүмүүс хөнгөн атлетикийн спортыг ихэд сонирхох 

болж, 1.61 километрийг дөрвөн минутад туулж, дээд амжилтыг эвдэх өдрийг тэсч ядан 

хүлээж байлаа. Он жилүүд өнгөрөх тутам олон гарамгай тамирчид тэр амжилтад дөхөж 

очсон ч хэн ч энэ амжилтад хүрч чадсангүй. Баннистер дэлхийн шинэ дээд амжилт 

тогтоох зорилгоо биелүүлэх итгэл найдвараар жигүүрлэн, өндөр зорилготой дасгал 

сургуулилтын хуваарь гаргаж мөрдөн биеэ бүрэн дайчилж ажилласан байна. Спортын 

зарим хорхойтнууд дөрвөн минутын дээд амжилтыг эвдэж чадах эсэхэд эргэлзэж эхэлсэн 

ажээ. Мэргэжилтнүүд ийм зайг ийм хурдаар гүйх физиологийн боломж хүний 

биемахбодод байхгүй гэсэн таамаглал дэвшүүлэх болов. Рожер Баннистерын агуу 

найдвар 1954 оны 5-р сарын 6-ны үүлэрхэг тэр нэгэн өдөр биелэгдэх нь тэр! Тэрбээр 3 

минут 59.4 секундэнд барианы шугамыг алхаж, дэлхийн шинэ дээд амжилт тогтоожээ. 

Түүний дээд амжилтыг эвдэх итгэл найдвар, хүсэл мөрөөдөл, уйгагүй дасгал сургуулилт, 

нөр хичээнгүй хөдөлмөр, бие сэтгэл бүхнээ зориулсны ачаар биелэгдсэн юм. 

 

Найдвар нь бидний мөрөөдөлд сүнслэгээр нөлөөлж, тэрхүү мөрөөдлөө биелүүлэхэд урам 

дэм хайрладаг билээ. Гэвч найдвар дангаараа биднийг амжилтанд хүргэдэггүй. 

Биелэгдээгүй олон сайхан найдварыг саад тотгор, залхууралтай тулгарч сүйрсэн хөлөг 

онгоцтой зүйрлүүлж болно. 



 

Эцэг эхчүүд бид хүүхдүүддээ хамгийн эрхэм нандин итгэл найдвараа хүлээлгэдэг. 

Хүүхдүүд маань хариуцлагатай, зөв шударга амьдрахын төлөө өсч хүмүүжнэ гэж бид 

найддаг. Хэрэв бид сайн үлгэр дууриал үзүүлэхгүй бол найдвар минь нурж унах болно. 

Бид үр хүүхдээ дан ганц итгэл найдвараар зөв шударга хүн болон өсч хүмүүжнэ гэдэгт 

найдаж болохгүй. Бид гэр бүлийн үдэш болон бусад үр өгөөжтэй гэр бүлийн үйл 

ажиллагаануудыг хүүхдүүдтэйгээ хамт хийх ёстой. Бид хүүхдүүддээ хэрхэн залбирахыг 

зааж, судраас уншин, сайн мэдээний зарчмуудыг заах ёстой. Ингэснээр хүүхдүүдээсээ 

хүсэх бидний эрхэм нандин найдвар биелэгдэх болно. 

| 

Итгэл найдвар цөхрөлөөр солигдохыг бид хэзээ ч хүлцэх ёсгүй. Бид “найдлага дотор 

газар хагалах ёстой” (1 Коринт 9:10) гэж Төлөөлөгч Паул бичсэн байдаг. Найдвартай байх 

нь бидний амьдралын чанарыг дээшлүүлж, ирээдүйгээ харахад тусалдаг. Хожмын Үеийн 

Гэгээнтнүүд бид тариа тарихын төлөө эсвэл амьдралаа авч явахын төлөө газар хагаллаа 

гэхэд заавал итгэл найдвартай байх нь чухал юм. 

 

Есүс Христийн сайн мэдээн дэх найдвар нь Түүний дагалдагчид Аврагчийн Цагаатгалаар 

дамжуулан үүрд мөнхийн авралыг олох чин хүсэл юм. 

 

Энэ бол үнэхээр бидэнд байх ёстой найдвар юм. Энэ бол биднийг бусдаас онцгой 

ялгаатай болгодог зүйл. “Та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд 

ямагт бэлэн бай” (1 Петр 3:15) гэж Петр Христийн анхны дагалдагчдад зөвлөсөн байдаг. 

 

Цагаатгалд итгэх бидний итгэл үүрд мөнхийн хүч боломжуудыг нээж өгдөг. Ийм 

боломжууд нь зөвхөн энэ амьдралын төдийгүй ирэх амьдрал дахь үүрд мөнхийн үйл 

явдлуудыг угтан харах боломжийг бидэнд олгодог. Нийгэм байнга өөрчлөгдөж байгаа 

өнөө үед бид явцуу хүрээнд баригдах ёсгүй. Бид гэр бүл, хайртай хүмүүстэйгээ лацдан 

холбуулж, селестиел алдар сууг чөлөөтэйгөөр хүсэн хүлээх ёстой. 

 

Сайн мэдээнд найдвар нь итгэл, энэрэлтэй үргэлж холбоотой байдаг. Ерөнхийлөгч Диетер 

Ф.Угдорф ийн заасан юм: 



“Найдвар бол гурван хөлтэй сандлын нэг хөл юм. Нөгөө хоёр хөл нь итгэл ба энэрэл мөн. 

Зарим үед саад бэрхшээл тохиолдож болох хэдий ч энэ гурван зүйл бидний амьдралыг 

тогтвортой болгодог (“The Infinite Power of Hope,” Liahona, 2008 оны 11-р сар, 21). 

Мормоны Номын сүүлчийн бүлэгт Моронай ийн бичсэн байдаг: 

“Иймийн тул, итгэл байх учиртай; мөн хэрэв итгэл байх ёстой аваас түүнчлэн найдвар 

байх ёстой; мөн хэрэв найдвар байх ёстой аваас, түүнчлэн энэрэл байх учиртай. 

“Мөн та нар энэрэлтэй байхгүй аваас Бурханы хаант улсад та нар яавч аврагдаж чадахгүй; 

бас хэрэв та нар итгэлгүй аваас Бурханы хаант улсад аврагдаж чадахгүй; хэрэв та нар 

найдвар үгүй аваас мөн чадахгүй” (Moронай 10: 20–21). 

Ахлагч М.Рассел Нелсон, “Итгэл нь Есүс Христэд суурилдаг. Найдвар нь Цагаатгал дээр 

төвлөрдөг. Энэрэл нь ‘Христийн цэвэр хайраар’ харагддаг. Энэ гурван чанар нь хоорондоо 

сүлжилдэн холбогдсон, салгаж болдоггүй кабелийн утаснуудтай адил юм. Биднийг энэ 

гурван зүйл хамтдаа селестиел хаант улс уруу хөтлөх болно” хэмээн сургажээ (“A More 

Excellent Hope,” Ensign, 1997 оны 2-р сар, 61). 

Нифай цэдгийнхээ төгсгөлд Есүс Христийн тухай бошиглон ингэж бичсэн юм: “Иймийн 

тул, та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах 

хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой” (2 Нифай 31:20). 

Нифайн өгүүлсэн энэхүү “найдварын төгс гэрэл” нь Аврагчийн золиослолоор боломжтой 

болсон мөнхийн авралын төлөөх Цагаатгалын найдвар юм. Энэхүү найдвар нь 

гайхамшигтай үйлсийг бүтээхэд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг түүхийн туршид удирдан 

хөтөлсөн юм. Эрт үед амьдарч байсан Төлөөлөгчид дэлхий даяар аялж, Түүний тухай 

гэрчлэн, эцэстээ Түүнд үйлчлэхийн төлөө амь насаа өгч байлаа. 

Энэ эрин үед Сүмийн анхны олон гишүүн гэр орноо орхин, төгс итгэл, найдварыг зүрх 

сэтгэлдээ тээн, өргөн уудам хээр талыг туулж, Солт Лейкийн хөндийг зорин өрнөд нутаг 

уруу аян хийсэн. 

1851 онд Мэри Мурри Мурдок Шотландад жаран долоон настай бэлэвсэн эмэгтэй байхдаа 

Сүмд нэгдсэн ажээ. Дөрвөн фут долоон инч (1.2 м) өндөр, 90 фунт (41 кг) жинтэй 

жижигхэн энэ эмэгтэй найман хүүхэд төрүүлснээс зургааг нь хөлийг нь дөрөөнд, гарыг нь 

ганзганд хүргэн өсгөжээ. Намхан нуруутай, жижигхэн биетэй учраас хүүхдүүд, ач зээ нар 

нь түүнийг “Бяцхан эмээ” гэж дууддаг байсан гэнэ.  



 

Түүний хүү Жон Мурдок болон түүний эхнэр Сүмд нэгдэж, 1852 онд хоёр бяцхан 

хүүхдийнхээ хамт Ютаг зорин гарчээ. Жон амьдрал нь хэцүү байсан ч гэсэн дөрвөн 

жилийн дараа ээжийгээ Солт Лейкэд ирүүлэхийн тулд мөнгө явуулсан гэнэ. Мэри 

жижигхэн биеэсээ илүү агуу найдвар тээн, 73 настайдаа өрнөд нутаг уруу Ютаг зорин 

хүнд хүчир аянд гарчээ. 

 

Тэрбээр Атлантыг эсэн мэнд туулж хувь тавилан нь золгүйгээр эргэсэн Мартины гар 

тэрэгтэй бүлэгтэй нийлсэн ажээ. Эдгээр анхдагчид 7-р сарын 28-нд гар тэргүүдээ түрэн 

өрнөд нутгийг зорьсон юм. Анх 576 гишүүнтэй аянд гарсан энэ бүлгээс бараг дөрөвний 

нэг нь Ютад хүрэхээсээ өмнө хорвоог орхисон юм. Хэрэв Ерөнхийлөгч Бригам Янг цасанд 

боогдож, эзгүй зэлүүд газарт хаягдсан Гэгээнтнүүдийг авчрахаар морин тэрэг, дулаан 

хувцас явуулах ажлыг зохион байгуулаагүй бол бүр ч олон хүн амь насаа алдах байсан 

биз ээ. 

 

Мэри Мурдок 1856 оны 10-р сарын 2-нд Небраскийн Чимни Рокийн ойролцоо нас барав. 

Тэр халуунд халж, хүйтэнд хөрч явсаар, хүнд хүчир аянд туйлдан сөхөрч унажээ. Түүний 

турьхан бие Гэгээнтнүүдэд тулгарсан хүнд хүчир зовлон бэрхшээлийг даагаагүй юм. Тэр 

үхлийн ирмэг дээр ирээд байхдаа Юта дахь гэр бүлийнхээ тухай бодож байжээ. Энэхүү 

агуу итгэлтэй анхдагч эмэгтэй амьсгал хураахынхаа өмнө: “Намайг нүүрээ Сион уруу 

харуулан нас барсныг Жонд хэлээрэй” гэж захьсан гэдэг (Kеннет В.Меррел, Scottish 

Shepherd: The Life and Times of John Murray Murdoch, Utah Pioneer [2006], 34, 39, 54, 77, 

94–97, 103, 112–113, 115-ыг үз.). 

 

Өрнөд нутаг уруу эрэлхэг зоригт аян хийсэн анхдагчдын итгэл найдварын жишээ нь Мэри 

Мурри Мурдок юм. Өнөөдрийн сүнслэг байдлын аян нь эхэн үеийн анхдагчдынхаас 

багагүй итгэл найдварыг биднээс шаардаж байна. Бидэнд тулгарч байгаа сорилт 

бэрхшээлүүд өөр ч гэлээ ижил хэмжээний хичээл зүтгэл шаардагдаж байна. 

 

Бидний найдвар зөв шударга олон мөрөөдлийн биелэлт уруу удирдахын төлөө би залбирч 

байна. Цагаатгалд тавьдаг найдвар бидний итгэл, энэрэл хайрыг бэхжүүлж, ирээдүйн 

амьдралаа мөнхийн байдлаас харахад туслаасай хэмээн би онцгойлон залбирч байна. 



Энэхүү найдварын төгс гэрэл бид бүгдэд байх болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр 

залбирч байна, амен. 

 


