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|Бурханы санваартнуудын энэ цуглаанд та бүхэнтэй хамт байгаад би баяртай байна. Бид 

хэдийгээр янз бүрийн газарт цуглаад байгаа ч өөр өөрсдийн шатанд санваарын үйлчлэлээ 

гүйцэтгэж байгаа билээ. Бидний нөхцөл байдал харилцан адилгүй ч нийтлэг хэрэгцээ 

болох санваарын үүргүүддээ суралцаж, түүнийгээ биелүүлэх хүч чадлаар өсч хөгжиж 

байх нь бидний зорилт юм. 

 

Би бүр дикон байхдаа энэхүү хэрэгцээг хүчтэйгээр мэдэрсэн. Тэр үед би Нэгдсэн Улсын 

зүүн эрэг дэх Нью Жерси мужийн Сүмийн жижигхэн салбарт явдаг байсан. Би салбартаа 

цорын ганц дикон зөвхөн сүмд идэвхтэй төдийгүй Сүмийн бүртгэлтэй ганц дикон нь 

байлаа. Миний ах Тед цорын ганц багш байсан. Тэр өнөө орой энд ирээд байгаа. 

 

Намайг дикон байхад манайх Юта мужид нүүж ирэв. Тэнд миний санваартаа өсч хөгжих 

өсөлтийг түргэсгэх онцгой гурван зүйлийг би олсон юм. Эхнийх нь: чуулгынхаа 

гишүүдтэй зөвлөлд хэрхэн хуралдахыг мэддэг ерөнхийлөгч, хоёрдахь нь, бидний олонтоо 

сонссон бие биеэ хайрлах агуу хайр уруу удирдан хөтөлдөг Есүс Христэд итгэх агуу 

итгэл, гурав дахь нь, бидний санваарын олон талт зорилго бол хүмүүний авралын төлөө 

хөдөлмөрлөх явдал мөн гэсэн итгэл үнэмшил хүн бүрд төлөвшсөн явдал байлаа. 

 

Шилжиж ирсэн салбар маань тийм онцгой сайн салбар байгаагүй. Сүмийн аль ч нэгжид 

тохиолддог зүйлс тэр тойрогт мөн л тохиолддог л байв. 

Энэ гурван зүйл танай санваартны чуулгад байдаг ч та эдгээрийг анзаардаггүй байж 

мэднэ. Харин зарим ах нар өсч хөгжих хэрэггүй хэмээн бодоод эдгээр зүйлсийг 



  

ойшоолгүй өнгөрөөдөг байж магадгүй. Харин одоо тэдгээр зүйлсийг тодорхой болгоход 

Сүнс надад туслахын төлөө бас та нарын анхаарлыг татахын төлөө би залбирч байна. 

 

Санваартаа өсч хөгжихөд туслах гурван зүйлийн тухай ярьсан нь эдгээрийн үнэ цэнийг 

ойлгож, ашиглахад би та нарт туслах гэсэн зорилготой юм. Үүний үнэ цэнийг ойлгосноор 

үйлчлэл тань улам сайжрах болно. Илүү хүч чармайлт гарган хийсэн санваартны үйлчлэл 

тань Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдийг төсөөлж байгаагаас тань илүүтэйгээр адислах 

болно. 

Би пристийн чуулгад анх орсон үедээ нэг дэх зүйлийн тухай олж мэдсэн юм. Пристийн 

чуулгын ерөнхийлөгч нь бишоп өөрөө байсан бөгөөд энэ нь та нарт өчүүхэн, гайхаад 

баймааргүй зүйл мэт санагдаж болох ч, миний санваартны үйлчлэлийг эрс өөрчилж 

санваарын хүчийг надад мэдрүүлсэн билээ. Бишоп биднийг хэрхэн удирдаж байсан нь 

намайг өөрчлөгдөхөд нөлөөлсөн юм. 

 

Тэрбээр залуу пристүүд биднийг дэлхий дээрх хамгийн ухаалаг хүмүүс мэт ханддаг байв. 

Тэр бүх хүмүүсийг ярьж дуустал нь анхааралтай сонсдог байсан. Бишопын гаргасан 

шийдвэрийг Сүнс бидний хэн хэнд маань баталж өгдөг юм шиг санагддаг байлаа. 

“Ерөнхийлөгч нь чуулгынхаа гишүүдтэй зөвлөлдөхөөр хуралдах”1 гэсэн судрын үгс ямар 

утгатайг тэр үед л би ойлгосон. Олон жилийн дараа би бишоп болоод чуулгынхаа 

залуухан пристүүдтэй хамт сурч мэдсэн зүйлээ хэрэгжүүлэх боломж олдсон юм. 

Хорин жилийн дараа би бишоп болоод зөвлөлийн хурлын үр ашгийг зөвхөн цуглааны 

байранд төдийгүй ууланд аялаж явахдаа харах боломж олдсон. Бямба гарагийн үйл 

ажиллагааны үеэр манай чуулгын нэг гишүүн ойд төөрчихөв. Ганцаараа, дулаан 

хувцасгүй, хоол ундгүй, толгой хоргодох газаргүй байх нь түүнд ямар байгааг бид сайн 

ойлгож байлаа. Бид түүнийг хайсан ч олж чадсангүй. 

 

Санваарын чуулгын гишүүд бид хамтдаа залбирсны дараа би хүн бүрээс үг хэлэхийг 

хүссэнээ санадаг. Би хүн бүрийн яриаг анхааралтай сонссон бөгөөд бусад маань ч мөн 

тэгж сонссон гэж надад санагдсан. Хэсэг хугацааны дараа амар амгалангийн мэдрэмж 

бидэнд төрөв. Манай чуулгын төөрсөн гишүүн хаа нэгтэй эсэн мэнд, аюулгүй байгаа юм 

шиг санагдаж билээ. 



  

 

Чуулга юу хийх ёстой, юу хийх ёсгүй нь надад тодорхой болсон юм. Түүнийг олсон 

хүмүүс ойд аюулгүй газраа хэрхэн олж очсоныг дүрслэн ярихад би тэр газрыг таньж 

мэдэрч билээ. Энэ нь санваарын түлхүүрүүдтэй хүнд илчлэлт авчирдаг санаа нэгтэй 

санваартнуудын зөвлөлийн Есүс Христэд итгэх итгэлийн хүчийг харсан гайхамшигт 

явдал байлаа. Бид бүгд тэр орой санваарынхаа хүчээр өсч хөгжсөн. 

Идэвхтэй суралцахын хоёр дахь түлхүүр бол агуу итгэлээс ирдэг бие биеэ хайрлах хайрыг 

агуулах явдал юм. Хайр, агуу итгэл хоёрын аль нь түрүүлж ирдгийг би мэдэхгүй гэвч 

санваарын үүрэгт суралцахад хоёулаа чухал. Үүнийг Иосеф Смит бидэнд үлгэр 

жишээгээрээ харуулсан. 

 

Тэрээр Сүм байгуулагдсан энэ эрин үеийн эхний жилүүдэд санваарын хүч чадлаа 

төлөвшүүлэх зарлигийг Бурханаас хүлээн авч, санваар эзэмшигчдэд зориулан сургууль 

байгуулахаар удирдагдсан. Заах болон заалгах хүмүүс бие биеэ хайрлах ёстой гэсэн 

шаардлагыг Их Эзэн өгсөн юм. Санваартаа суралцах газрыг байгуулах тухай мөн тэнд 

суралцаж байгаа хүмүүс ямархуу байх тухай Их Эзэн ийн хэлжээ: 

 

“Өөрсдийгөө зохион байгуул … суралцахын өргөө…дэг журмын өргөөг байгуул….” 

 

“Өөрсдийнхөө дунд багшийг томил, мөн бүгдээрээ нэг зэрэг яригчид бүү байг; бүгдээрээ 

ярихад бүгдээрээ бүхнээс сэнхэрсэн байж болохын тулд, мөн хүн бүгд тэгш боломжтой 

байж болохын тулд харин нэг нь хэсэг хугацаанд ярьж, мөн бүгдээрээ түүний хэлэхийг 

сонсог.”2 

 

Бидний санваартны хурал буюу хичээл дээр мэдэрсэн Сүнсний илчлэлтийг Их Эзэн энд 

дүрсэлсэн байна. Илчлэлт нь Есүс бол Христ гэдэгт итгэх цорын ганц арга зам. Энэхүү 

агуу итгэл нь сайн мэдээний зарчмуудад суралцах шатны эхний гишгүүр юм. 

Сургаал ба Гэрээ 88-ын 123, 124-р шүлэгт Их Эзэн бие биеэ хайрлаж, бие биеэсээ 

дутагдал эрж хайхгүй байхыг онцлон захижээ. Хүн бүр "хайрын холбоонуудад…ах, мөн 

найз байхаар"3 гар өргөж гэрээ байгуулах замаар Их Эзэний бошиглогчийн байгуулсан 

санваартны сургуульд суралцжээ. 



  

Бид өнөөдөр гар өргөж, найз нөхөд болдог ёсыг баримталдаггүй ч санваарын үүрэгтээ 

суралцахад онцгой амжилт гаргасан газар бүхэнд хайрын холбоо байдгийг би харсан. 

Дахин хэлэхэд, хайрын холбоо нь сайн мэдээний үнэнд суралцах зорилго тэмүүлэл, үр 

дүн аль аль нь болдгийг би харсан. Хайр үнэнийг батлах Ариун Сүнсийг урьдаг. 

Бурханлиг үнэнүүдийг мэдэхийн баяр баясгалан нь суралцах туршлагаа хуваалцдаг 

хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хайрыг бий болгодог. 

Үүнд бас эсрэг тал байдаг. Зөрчил сөргөлдөөн, атаа жөтөө нь Ариун Сүнс бидэнд заахад, 

гэрэл ба үнэнийг хүлээн авах бидний чадварыг сулруулдаг. Түүнчлэн зөрчил сөргөлдөөн, 

бие биеэсээ өө сэв эрж хайх нь нэмэгдэх юм бол сурч мэдэх туршлагатай болохыг хүсэн 

хүлээдэг хүмүүсийн урам хугарч, хүсэн хүлээсэн туршлага нь хэрэгждэггүй. 

 

Амжилттай хамтран суралцдаг санваартнууд өөрсдийнхөө дунд ямагт энхийг тогтоогчид 

байдаг гэж бид боддог. Та нар үүний жишээг санваартны хичээл, хурал цуглаан дээр 

хардаг. Өөрчлөлтийг олж харах нь өөрсдөд нь буй адил нийтлэг зүйлээ олж авахад нь 

хүмүүст тусалж байгаа хэрэг юм. Хүний хэлсэн зүйлээс засч залруулах зүйлийг биш 

харин ашиг тусаа өгөх зүйлийг олж харахад нь хүмүүст туслах нь энхийг тогтоогчийн 

бэлэг билээ. 

Христийн цэвэр хайр болон энхийг тогтоох хүсэл байсан цагт хурал цуглаан болон хичээл 

дээр эв нэгдэл байх боломжтой. Янз бүрийн туршлага, мэдлэгтэй хүмүүс тэвчээртэй, 

даруу байснаар санваартны зөвлөл болон ангиудад аливаа хүнд асуудлыг хэлэлцэн 

шийдвэрлэх эв нэгдэлтэй байхыг би харсан. 

Чуулгуудад шийдвэр гаргаснаар санваартнуудад зориулан Их Эзэний тогтоосон өндөр 

жишигт хүрэх боломжтой юм. Агуу итгэл, хайр байгаа цагт зөрчил сөргөлдөөн байдаггүй. 

Бидний шийдвэрийг Их Эзэн хүлээн зөвшөөрч батлахдаа тавьдаг шаардлагыг авч үзье: 

“Эдгээр чуулгуудын аль алиных нь гаргасан шийдвэр бүр мөн тэдний нэгдмэл дуу 

хоолойгоор байх ёстой; энэ нь тэд бие биетэйгээ нэгэн адил хүч хийгээд хүчин төгөлдөр 

байх шийдвэрүүд гаргахын тулд чуулга бүр дэх гишүүн болгон үүний шийдвэрүүдийг 

зөвшөөрсөн байх ёстой гэсэн үг юм.”4 

Санваарт суралцахад бидэнд тусалдаг гурав дахь зүйл нь Их Эзэн яагаад Өөрийн 

санваарыг эзэмшиж, ашиглахыг бидэнд итгэл хүлээлгэн өгч, биднийг адисалсан тухай 

адил нийтлэг итгэл үнэмшил бидэнд байснаар ирдэг. Энэ бол хүмүүний авралын төлөө 

хөдөлмөрлөх явдал мөн. Энэхүү адил нийтлэг итгэл үнэмшил нь чуулгуудыг эв нэгдэлтэй 



  

болгодог. Сүнсэн хөвгүүд бид ариун санваарыг хүндэтгэлтэйгээр эзэмшихийн тулд 

төрөхөөсөө өмнө хэрхэн бэлтгэгдсэн тухай судрын шастираас энэ тухай мэдэж болно. 

Бидэнд энэ амьдралд итгэл хүлээлгэсэн агуу санваарын тухай Их Эзэн: 

"Бүр тэд төрөхөөсөө өмнө бусад олны хамт, сүнсний дэлхийд анхныхаа хичээлүүдийг 

хүлээн авч, мөн Их Эзэний тогтоосон цагт хүмүүний бодгалийн авралын төлөө түүний 

талбайд хөдөлмөрлөхийн тулд урагш гарч ирэхээр бэлтгэгдсэн байжээ"5 хэмээн хэлсэн юм. 

Бидний эзэмшдэг санваарт хүмүүний авралын төлөө хөдөлмөрлөх ариун үүрэг бий. Энэ 

бол бидний үүрэг гэдгийг мэдэхээс илүү их зүйлийг хийх ёстой. Залуу насанд бидний 

ажил үйлсэд тавигддаг олон шаардлагууд, нас ахиж өтлөх үед ирдэг сорилт бэрхшээлүүд 

ч биднийг энэ зорилгоос ухарч няцахад хүргэж чадахгүй гэдгийг бид гүнээ ухамсарлах 

ёстой. 

Би саяхан нэгэн дээд пристийн гэрээр очлоо. Тэр өвчтэй учраас чуулгын хурал 

цуглаануудад хойшид оролцох боломжгүй болсон байв. Тэр ганцаараа амьдардаг бөгөөд 

хайрт хань нь өөд болж, хүүхдүүд нь алс хол амьдардаг ажээ. Өндөр нас, өвчин эмгэг 

үйлчлэх чадварыг нь хязгаарлажээ. Гэвч тэрээр хүч тэнхээгээ хадгалахын тулд хүндийн 

өргөлтийн дасгал хийсээр байгаа гэнэ. 

Намайг тэднийд ороход надтай мэндлэхээр тэргэнцэрээ түшин зогсож байв. Намайг 

дэргэдэх сандал дээрээ суухыг уриад санваартны чуулгад хэрхэн хамтран ажилладаг 

байсан тухайгаа ярилцав. 

 

Тэгснээ тэр: "Би яагаад өдий хүртэл амьд мэнд байгаа юм бол? Яагаад энд байсаар байгаа 

юм бол? Би юу ч хийж чадахгүй байна шүү дээ" гэж сэтгэл нь ихэд догдлон асуув. 

Тэр итгэл, хайраараа миний санаа сэтгэлийг өргөлөө. Энэ бол миний төлөө түүний хийсэн 

зүйл гэдгийг би түүнд хэллээ. Түүгээр ч зогсохгүй тэр энэхүү богинохон уулзалтаар 

улам сайн хүн болох хүслийг надад төрүүлсэн юм. Ямар нэг зүйлийг хийхийн төлөө 

шийдвэр төгс байх түүний үлгэр жишээ бусдад болон Их Эзэнд үйлчлэхийн төлөө улам 

шаргуу хичээхэд надад сүнслэгээр нөлөөлсөн. 

Гэвч уйтгар гуниг шингэсэн түүний дуу, нүднийх нь харцнаас би түүний асуултанд 

хариулж чадаагүйгээ мэдэрч билээ. Үйлчлэх чадвар нь хязгаарлагдсан түүнийг Бурхан 

яагаад амьд мэнд байлгаад байгааг тэр ойлгохгүй л байв. 



  

Тэр өөртэй нь уулзахаар ирсэн надад сайхан зангаараа талархал илэрхийлэв. Намайг 

тэднийхээс явахаар босох үед өдөр бүр эргэж ирдэг сувилагч орж ирэн өөр өрөөнд орлоо. 

Аминчлан ярих үедээ тэрбээр энэ сувилагчийн тухай надад цухас дурдсан юм. Тэр бол 

гайхамшигтай эмэгтэй гэж өвгөн прист хэллээ. Тэр эмэгтэй амьдралынхаа ихэнх хэсгийг 

Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн дунд өнгөрөөсөн ч өдий хүртэл гишүүн болоогүй гэнэ. 

Сувилагч намайг гаргаж өгөхөөр хүрч ирлээ. Өвгөн сувилагч уруу зааж, инээмсэглэн: 

"Хар л даа, би юу ч хийж чадахгүй байна. Би түүнийг Сүмд баптисм хийлгэхийг хэчнээн 

ч ятгаад барахгүй л байна шүү дээ" гэв. Сувилагч бид хоёр уруу хараад инээмсэглэхэд би 

тэднийхээс гарч, ойрхон байдаг гэр өөдөө явлаа. 

 

Өвгөн дээд пристийн асуултын хариу зүрх сэтгэлд нь бүр олон жилийн өмнөөс байраа 

олсныг би ийнхүү мэдсэн юм. Эрэлхэг зоригт тэр дээд прист санваар эзэмшсэн хэдэн 

арван жилийнхээ туршид өөрт оногдсон үүргээ биелүүлэхийг хичээн чармайсаар ирсэн 

ажээ. 

Сувилагч эмэгтэй Есүс Христийн авралын адислалуудыг олж авах цорын ганц арга зам 

бол сайн мэдээгээр дамжуулан баптисм хүртэж, гэрээ хийх явдал гэдгийг тэр мэдэж 

байгаа. Диконы чуулгын ерөнхийлөгчөөс эхлээд дээд пристүүдийн чуулгын 

ерөнхийлөгчийн хийдэг гэрээнүүдийн дагуу юу хийх ёстойг тэрбээр заалгасан байлаа. 

 

Тэр санваарын тангараг болон гэрээгээ санаж, мэдэрсэн байна. Тэр гэрээгээ өдий хүртэл  

сахисаар ирсэн. 

 

Нөхцөл байдал ямар ч байсан тэрбээр Аврагчийн гэрч, номлогч хэвээр байсан юм. Түүний 

гэрээ зүрх сэтгэлд нь оршсоор байлаа. Сувилагч эмэгтэйн зүрх сэтгэл Есүс Христийн 

Цагаатгалаар дамжин, ариун гэрээнүүдийг хийснээр өөрчлөгдөөсөй гэсэн бодол түүний 

зүрх сэтгэлийн хүсэл байсан юм. 

Энэ амьдралд санваарын сургуульд түүний өнгөрүүлсэн хугацаа үүрд мөнхийн цаг 

хугацаатай зүйрлүүлэхэд харьцангуй богинохон боловч энэ хугацаанд тэрээр үүрдийн ач 

холбогдолтой сургамжийг мэдэж авчээ. Тэрбээр санваарын талаарх мөнхийн үнэ цэнэтэй 

сурч мэдсэн зүйлээ Их Эзэний дуудсан газар бүрд өөртэйгөө авч явах болно. 

 



  

Та санваартны үүргүүддээ зөвхөн амьдралд суралцах ирмүүн хүсэлтэй байх төдийгүй 

бас хийх боломжтой зүйлсийнхээ талаар өөдрөг санаа бодолтой байх ёстой. Их Эзэнээс 

Өөртөө үйлчлүүлэхээр бидэнд санал болгодог зүйлийг сурч мэдэх боломжийг зарим 

хүмүүс бүрэн ашигладаггүй . 

Нэг залуу эр 1840-өөд оны эхээр Уэльс дахь жижигхэн тосгоноо орхиж, Бурханы 

төлөөлөгчдийн үгсийг сонсож, улмаар дэлхий дээрх Бурханы хаант улсад иржээ. Тэрбээр 

гэгээнтнүүдтэй хамт далайгаар Америкт ирж, уудам хээр талыг туулан, морин тэргээр 

өрнөд нутгийг зорин гарчээ. Тэрээр Бригам Янгийн бүлгийн дараагийн бүлэгтэй хамт энэ 

хөндийд хүрч ирсэн гэнэ. Санваартны үйлчлэл нь нэг фермийн газрыг цэвэрлэн анжсаар 

хагалах ажил байсан ажээ. 

Тэрээр Их Эзэний төлөө номлолд явж, эдүгээ Невада хэмээн нэрлэгддэг зэлүүд газарт 

хонин сүрэг хариулахын тулд нөгөөх фермээ маш хямдхан зарсан аж. Түүнийг тэр 

номлолоос нь өөр нэг номлолд, ядуу зүдүү байхдаа Их Эзэнийг дагахаар орхин явсан, 

далайн чанад дахь өөрийнх нь амьдарч байсан тосгонд дуудсан гэнэ. 

Тэрбээр энэ бүхнээс санваартан ах нараасаа суралцах арга замыг олсон ажээ. Тэр зоригтой 

номлогч байсан учраас дөрвөн удаа Английн ерөнхий сайд байсан нэгэн хүнд Есүс 

Христийн сайн мэдээг санал болгохоор зуны эдлэн газар уруу нь Уэльс дахь нарийн 

жимээр уруудан алхжээ. 

Тэрхүү агуу хүн түүнийг харшдаа орохыг зөвшөөрсөн гэнэ. Тэр хүн Этоны коллеж, 

Оксфордын их сургуулийг дүүргэсэн нэгэн байв. Номлогч түүнтэй хүний гарал үүсэл, 

дэлхийн түүхэнд Есүс Христийн гүйцэтгэсэн онцгой чухал үүрэг, тэр ч байтугай 

үндэстнүүдийн хувь тавилангийн тухай ярьсан ажээ. 

 

Ярилцлагын эцэст гэрийн эзэн баптисм хүртэх номлогчийн саналаас татгалзсан ч тэд салж 

явах үед дэлхийн агуу гүрнүүдийн нэгнийх нь удирдагч асан тэр хүн сайхь даруухан 

номлогчоос: "Та хаана боловсрол эзэмшсэн бэ?” гэж асуухад номлогч, "Бурханы 

санваараар мэргэшсэн" гэж хариулсан гэдэг. 

Зөвхөн ямар нэг аятайхан сургуульд л орчихвол амьдрал чинь суга дээшилчих юм шиг 

боддог байсан тийм үе та нарт байсан биз ээ. Өөрсдийг тань хайрладаг Бурханы агуу 

хайрыг болон Түүний санваарын сургуульд орох боломжийг Тэрбээр та нарт олгосныг та 

бүхэн олж харахын төлөө би залбирч байна. 



  

Хэрэв та нар санваартаа анхаарал төвлөрүүлж, дуулгавартай байх юм бол сүнслэг 

мэдлэгийн сан хөмрөг та нарын дээр юүлэгдэж, нүгэл хилэнцийг эсэргүүцэх болон аврал 

уруу хөтлөгч үнэнийг тунхаглах хүч чадал тань өсөн нэмэгдэх болно. Өргөмжлөл өөд 

удирдан хөтөлсөн хүмүүсийнхээ аз жаргалыг хараад та нар баярлах болно. Гэр орон тань 

эрдэм мэдлэгт суралцах газар болно. 

 

Санваарын түлхүүрүүд сэргээгдсэнийг би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 

эдгээр түлхүүрүүдийг эзэмшиж, ашигладаг юм. Бурхан амьд бөгөөд та нарыг төгс 

мэддэг. Есүс Христ амьд. Та нар бол ариун санваарыг хүндэтгэлтэйгээр авч явахаар 

сонгогдсон хүмүүс. Есүс Христийн нэрээр хэллээ, амен. 
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