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Залуу Эрэгтэйчүүдийн Ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх 

 

Миний хөвгүүдийн нэг 12 настай хүү маань туулай тэжээхээр шийдэж бид хөршөөсөө нэг 

том эр туулай, хоёр эм туулай авч, тороор үүр хийж өгсөн юм. Гэхдээ цаашид юу болохыг 

бид төсөөлөө ч үгүй  байв. Хэсэгхэн хугацааны дараа манай саравч бүжингүүдээр дүүрч 

эхлэв. Хүү маань нэгэнт насанд хүрсэн учир тэр үед туулайнуудын тоог тэд хэрхэн хянаж 

байсныг анх сонсоод би хэчнээн гайхаж байснаа та бүхэнтэй хуваалцья. Хөршийн маань 

нохой саравч руу үе үе орон бүжингүүдээс нь бариад идчихдэг байсан юм билээ.  

 

Гэхдээ тэр үед би хүүгээ, ах нарынхаа хамт туулайнуудыг хэрхэн сайн харж хамгаалж, 

санаа тавин асарч байхыг харахад сэтгэл минь их догдолдог байж билээ. Харин одоо тэд 

нөхөр, аавын хувьд гэр бүлээ хайрлан хамгаалж, бэхжүүлдэг зөв зохистой санваартнууд 

болсон.  

 

Аароны санваартан залуу эрэгтэйчүүд та нар болон эргэн тойронд тань байдаг гэр 

бүлийнхэн, чуулгын гишүүд болон бусад олон хүмүүсийн төлөө санаа тавьж дэмжих, 

урамшуулах энэхүү ариун үүрэгтээ би ихэд талархдаг. Би та нартаа үнэхээр их хайртай.  

 

Саяхан би 13 настай нэгэн хөвгүүнийг диконы чуулгын ерөнхийлөгчөөр томилоход хамт 

байсан юм. Дараа нь бишоп түүний гараас барин, “ерөнхийлөгч” хэмээн хүндэтгэн, 

чуулгынх нь гишүүдэд, “ерөнхийлөгчийн энэхүү дуудлага нь ариун болохыг би онцлон 

тэмдэглэж байна.  Диконы чуулгын ерөнхийлөгч нь, тойргийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 

түлхүүрүүдийг атгадаг дөрөвхөн хүний нэг нь юм. Тэр эдгээр түлхүүрээр 

зөвлөхүүдийнхээ хамт Их Эзэнээс ирэх илчлэлтийн дагуу чуулгынхаа гишүүдийг 

удирдах болно” гэж билээ. Энэ бишоп, санваарын ариун түлхүүрүүдийг хэрэглэдэг 

ерөнхийлөгчөөр удирдуулсан ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хүчийг мэддэг ажээ (С ба Г 

124:142-143-ыг үз). 

 



  

Сүүлд нь би тэр хүүгээс, гайхалтай сайхан чуулгаа тэргүүлэхэд бэлэн байгаа эсэхийг нь 

лавлахад тэрээр,  “Би үнэхээр их санаа зовж байна. Диконы чуулгын ерөнхийлөгч юу 

хийдгийг би сайн мэдэхгүй. Та надад яахыг зааж өгч болох уу?” гэсэн юм.  

 

Бишопын гайхалтай зөвлөл болон зөвлөхүүд нь түүнд амжилттай, хүчирхэг санваартны 

удирдагч болоход туслахаар дуудагдсаныг  хэллээ. Мөн тэд түүний эзэмшдэг  

ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ариун түлхүүрүүдийг хүндлэнэ гэдгийг би мэдэж байлаа.  

 

Дараа нь би: “Их Эзэн чамайг энэхүү чухал дуудлагад томилохдоо чамд ямар нэгэн 

удирдамж өгөх байх гэж бодохгүй байна уу?”гэж асуув. 

 

Тэрээр бодсоноо, “Би хаанаас энэ удирдамжийг олж авах вэ?”гэж асуулаа. 

 

Бид хэдэн хором  ярилцсаны эцэст судруудаас, амьд бошиглогчдын хэлсэн үгнээс, 

залбирлынхаа хариунаас зааврыг олж болохыг тэр ухаарсан юм. Бид шинэ дуудлагынхаа 

үүрэг хариуцлагын талаар мэдэж авахыг хичээхдээ  эхлээд судраас суралцахаар болсон 

билээ.  

Бид Сургаал ба Гэрээний 107 дугаар хэсгийн 85 дугаар шүлгийг уншлаа. Энэ хэсэгт 

чуулгын ерөнхийлөгч чуулгынхаа гишүүдтэйгээ ярилцан тэдэнд  үүргийнх нь талаар заах 

ёстойг сануулсан байв. Чуулгын гишүүд бол зөвхөн нэг анги биш, харин зөвлөл болохыг 

мөн тэд ерөнхийлөгчийн удирдлаган дор бие биендээ зааж, нэг нэгнээ хүчирхэгжүүлэх 

ёстойг бид мэдэж авав. Тэгээд би түүнийг урамшуулан, Их Эзэнээс илчлэлт хүлээн авч, 

ариун дуудлагаа өндөрт өргөн, чуулгын диконууддаа үүргийг нь зааж өгдөг сайн 

ерөнхийлөгч байна гэдэгт нь итгэж байгаагаа илэрхийллээ.  

Эцэст нь, “Чи диконууддаа үүргийнх нь талаар заах ёстойгоо мэдлээ, харин юу заахаа 

мэдэж байгаа юу?” гэж асуув. 

 

Бид дахин судраас хариултаа хайлаа: 

 

1. Диконууд сүмийг харж хандахын тулд Сүмд байнга ажилладаг үйлчлэгчид байхаар 

томилогдох ёстой (С ба Г 84:111-ийг үз). 

 

Гэр бүл нь Сүмийн үндсэн нэгж учраас Аароны санваар атгагчийн хамгийн чухал үүрэг 

бол гэр бүлдээ хүлээсэн үүргийг биелүүлэх юм. Тэрээр  эцэг эхдээ гэр бүлээ авч явахад  

нь санваартны дэмжлэг үзүүлдэг. Мөн ах, эгч, дүү нараа болон чуулгын залуу 

эрэгтэйчүүд, тойргийнхоо гишүүдийг харж хандаж байх үүрэгтэй юм. 



  

 

2. Дикон нь шаардлага гарвал багшид, Сүмийн бүх үүргийг гүйцэтгэхэд нь туслах ёстой 

(C ба Г 20:57-г үз). 

Дикон нь багшид үүргээ гүйцэтгэхэд нь туслах ёстой болохоор багшийн үүргүүдийг мөн 

мэдэж байх ёстойг ойлгон судраас багшийн албан тушаалын олон үүргийг бид тэр даруй 

мэдэж авав. (C ба Г 20:53–59; 84:111-ийг үз). Судруудад хандан, өөрсдийн яг юу хийх 

ёстой үүргүүдээ олж мэддэг залуу эрэгтэйчүүд нэг бүрийн мөн тэдний эцэг, зөвлөхүүд 

болон бусад хүмүүсийн  хийдэг энэхүү ажил нь бидэнд үнэхээр сургамжтай туршлага 

болдог билээ. Бидний олонх нь эндээс илчлэлтийг хүлээн авч, сүнсээр нөлөөлөгдөн, 

гайхалтай зүйлсийг мэдэрдэг гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээ 

биелүүлэх нь товхимол бол Аароны санваартны үүргүүд болон сүнслэг өсөлтийн талаар 

олон хэрэгтэй зөвлөмжүүдийг агуулдаг нэн чухал эх сурвалж юм. Энэ товхимлыг байнга 

ашиглаж байхыг би та бүхнээс хичээнгүйлэн хүсч байна. 

 

3. Дикон, багш нар нь “сануулж, тайлбарлаж, ухуулж мөн зааж, мөн Христэд ирэхэд 

бүхнийг урьдаг байх ёстой. (C ба Г 20:59; пристүүдэд зориулсан  шүлэг 46, 68-ыг үз.). 

 

Олон залуу эрэгтэй номлолын туршлага нь 19 нас хүрч Номлогчийн Бэлтгэлийн Төвд 

очсоноор эхэлдэг гэж боддог. Харин бид энэ нь бүр эрт эхэлдгийг судраас суралцдаг. Их 

Эзэн Аароны санваартан нэг бүрийг өөрийн гэр бүлээс эхлээд хүн нэг бүрийг Христэд 

авчраасай хэмээн урьдаг билээ.   

 

Дараа нь, тэрхүү залуу ерөнхийлөгчид чуулгын тэргүүлэх эрх мэдэлтний хувьд  юу хийх 

ёстойг өөрт нь ойлгуулахын тулд би, Сургаал ба Гэрээний  107:85-д заасан эхний үүргийг 

гурван удаа уншихыг түүнд санал болгосон юм. Тэр “Арванхоёр диконы дээр тэргүүлэх” 

гэж уншив. Тэгээд би, “Их Эзэн чамайг ерөнхийлөгчийн хувьд яг юу хийх ёстой гэж хэлж 

байна вэ?”гэж асуулаа. 

 

“За, бидний ярилцаж байхад нэлээд хэдэн санаа орж ирлээ ” гээд “Их Эзэн намайг 12 

диконы ерөнхийлөгч байлгахыг хүсч байгаа юм байна. Гэтэл манайд ердөө таван дикон 

байдгаас нэг нь хааяа л ирдэг. Тэгэхээр бид яаж арванхоёр диконтой болох вэ?” гэв. 

 

Би энэ судрыг яг түүний ойлгосон шигээр хэзээ ч ойлгож байгаагүй бөгөөд одоо зөвхөн 

түүнд байгаа, надад байхгүй тэрхүү ариун  түлхүүрүүдийг тэрээр ашиглаж эхэлсэн. Тэр 

13 настай Аароны чуулгын ерөнхийлөгч, нас, бие, боловсрол хамаарахгүйгээр 

ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхөнд өгөгддөг тэрхүү ариун  түлхүүрүүдийг хэрэглэн,  надад 

илчлэлтийн агуу хүчийг мэдрүүлж, ойлгуулсан билээ.   



  

“Мэдэхгүй юм даа. Харин чи юу гэж бодож байна?” гэж би  эргүүлэн асуув.  

 

Тэрээр, “Яаж түүнийг дандаа ирүүлж болохыг олж мэдэх хэрэгтэй юм байна. Манай 

чуулгад байх ёстой мөртлөө ирдэггүй хоёр хүүхдийг би мэднэ. Тэдний нэгэнтэй нь би 

дотно найз болж болох л юм. Нөгөөтэй нь манай зөвлөхүүд бас ажиллаж болно. Хэрэв тэд 

ирчихвэл бид долуулаа болно. Харин дахиад таван хүн хаанаас олдог билээ?” гэв. 

 

Би “мэдэхгүй байна” гээд, “Харин Тэнгэрлэг Эцэг тэднийг энд байгаасай гэж хүсч байгаа 

бол Тэр л хариултыг нь мэдэж байгаа” гэж хэллээ. 

 

“Тэгвэл бид ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон чуулгаараа хамт юу хийх тухайгаа асууж 

залбирах хэрэгтэй юм байна” гэснээ тэр, “Ер нь манай тойрогт байгаа дикон болох насны 

бүх хөвгүүдийг бас гишүүн бус хөвгүүдийг ч гэсэн би хариуцах ёстой юу?” гэж асуулаа.  

 

Сэтгэл минь ихэд хөдлөн, “Их Эзэн танай бишопыг зөвхөн тойргийнхоо гишүүдийг л 

хариуц гэдэг болов уу эсвэл нутаг дэвсгэрийнхээ бүх хүмүүст анхаарал тавь гэдэг болов 

уу ?” гэж асуув.  

 

Өсвөр насны тэр залуухан “үйлчлэгч” үүнийг дор нь ухаарсан юм. Тэрээр, багш, дикон, 

прист болгон сүмийг харж, хамгаалж мөн бүх хүмүүсийг Христэд ирэхийг урих үүрэгтэй 

юм байна гэдгийг ойлгосон. 

 

Сүмийнхээ гайхалтай залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн талаар эргэцүүлэн бодож байх зуур  

Моронайн Иосеф Смитэд хэлсэн, “энэ нь хараахан гүйцэлдээгүй ч гэсэн, удахгүй тохиох 

болно (Иосеф Смит---Түүх 1:41) гэсэн сударт миний анхаарал татагдав. 

 

“Түүний дараа Би Өөрийн Сүнсийг бүх хүн төрөлхтөнд цутгана. Та нарын хөвгүүд, охид 

эш үзүүлэн,... өвгөд чинь зүүд зүүдэлж, залуус чинь үзэгдлүүд үзнэ” (Иоел 2:28). 

 

Энэ залуу ерөнхийлөгчийн “толгойд орж ирсэн” тэрхүү үзэгдэл бол Тэнгэрлэг Эцэг 

Өөрийн чуулгыг ямархуу байлгахыг хүсдэг Түүний хүсэл байсан юм. Чуулгынхаа 

идэвхтэй гишүүдийг хүчирхэгжүүлэх, сул нэгнийг аврах, бүгдийг Христэд ирэхийг урих 

Өөрийн чин хүслийг Тэрбээр илчлэн харуулсан билээ. Тиймээс тэр сүнслэг илчлэлтээр,  

Их Эзэний хүслээр хийгдсэн төлөвлөгөөг тоймлон гаргаж  чадсан юм.  

 



  

Их Эзэн “санваар” гэдэг нь бусдад хүрч үйлчлэх гэсэн үг болохыг энэ залуу 

ерөнхийлөгчид ойлгуулсан. Бидний хайрт бошиглогч Томас С.Монсоны тайлбарласнаар,  

 

“Санваар бол зөвхөн бэлэг бус, бусдад үйлчлэх, бусдыг өргөх эрх мэдэл, хүмүүсийн 

амьдралыг адислах онцгой боломж юм” ( “Our Sacred Priesthood Trust,” Ensign, 2006 оны 

5-р сар, 57). 

 

Үйлчлэл бол санваарын үндсэн суурь бөгөөд Аврагчийн жишээг даган бусдад үйлчлэнэ 

гэсэн үг юм. Энэ бол Түүний санваар, Түүний ажил болохыг мөн Тэрээр санваар атгагч 

бидэнд итгэлээр үйлчлэх бүхий л арга замуудыг үзүүлснийг би гэрчилж байна.  

 

Чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөл бүр чуулгынхаа талаар Их Эзэний хүслийг мэдэхийн 

төлөө тогтмол зөвлөлдөж, хамтран суралцаж, залбираасай хэмээн би урьж байна. 

Чуулгынхаа гишүүн бүрд үүргийг нь заахын тулд “Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээ 

биелүүлэх нь” гарын авлагыг ашигла. Чуулгын гишүүн бүрийг би санваарын бүх үүргээ 

чин шударгаар биелүүлэхийн тулд юу хийх ёстойгоо чуулгынхаа ерөнхийлөгчөөс асууж 

мэдэхийг урьж байна. Их Эзэн залуу эрэгтэйчүүдээ энэ үед Бурханы хаант улсыг  

байгуулах, төлөвшүүлэн бэхжүүлэх ажлын хүчирхэг нөөц, сурвалж хэмээн хардаг шиг 

хүн бүр мөн тэднийг ийн хараасай хэмээн би урьж байна.  

 

Гайхалтай залуу эрэгтэйчүүд минь, та нар бол Пеннсильванийн Хармонийн ойролцоо 

Иохан Баптист, Иосеф Смит, Оливер Каудери хоёрт сэргээн хүртээсэн Аароны санваарыг 

эзэмшигчид билээ. Энэ санваар нь Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийг Түүний Хүү Есүс 

Христэд ирж, Түүнийг дагах үүд  хаалгыг нээж өгдөг тэрхүү ариун түлхүүрүүдийг 

атгадаг билээ. Энэ нь “наманчлалын хийгээд баптисмын мөн нүглийн уучлалын сайн 

мэдээ;” долоо хоног тутмын ариун ёслол; мөн “тэнгэр элчүүдийн үйлчлэлээр” дамжин 

ирдэг. (С ба Г 13:1; Иосеф Смитийн түүх 1:69). Та нар бол үнэхээр бүх цаг үе, бүх газарт 

байсантай адил цэвэр ариун, зохистой, итгэлтэй санваар эзэмшигч “үйлчлэгчид” билээ. 

 

Яагаад? Бидний хайрт Тэргүүн Зөвлөлөөс та бүхэнд  хандан: 

 

“Аароны санваарын ёслолуудыг гүйцэтгэх эрх мэдэл танд бий…. Та эргэн тойрны 

хүмүүсийнхээ амьдралыг агуу ихээр адислах болно…. Тэнгэрлэг Эцэг танд агуу итгэл 

найдвар хүлээлгэдэг. Танаар гүйцэтгүүлэх чухал ажил Түүнд бий” (Бурханы өмнө 

хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь: Аароны санваар атгагчдад  [2010], 5-р хууд) хэмээн хэлсэн 

юм. 

 



  

Энэ үгс үнэн гэдгийг би мэднэ. Бидний хүн нэг бүр мөн ийм гэрчлэлтэй байхын төлөө би 

залбирдаг. Эдгээр зүйлсийг би санваараа бидэнд эзэмшүүлдэг Их Эзэн Есүс Христийн 

ариун нэрээр хэлж байна, амен. 


