
  

 

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан 

2011 оны 4-р сарын 3 

 

“Биднийг хайрладаг Түүгээр дамжуулан бид давуулан дийлдэг” 

 

Далын Ахлагч  

 

Пол В.Жонсон 

 

Дэлхий ертөнц зовлон зүдгүүр, сорилт, шалгуураар дүүрэн байдаг бөгөөд бидний 

туулдаг зарим зовлон бэрхшээл нь үнэхээр хүнд, сэтгэл эмзэглүүлэм байдаг. Өвчин эмгэг, 

шударга бус, бусармаг явдал, сорилт бэрхшээл, байгалийн гамшиг, хайртай хэн нэгнээ 

алдах зэрэг зовлон зүдгүүр бол мөнх бус амьдралын нэгэн хэсэг билээ. Бидний ихэнх нь 

бид яагаад ийм хүнд сорилтуудыг даван туулах ёстой юм бэ гэж боддог. Сорилт 

бэрхшээлүүд бидэнд өгөгддөг нэг шалтгаан нь Их Эзэний өгсөн бүх зарлигуудыг бид 

дуулгавартай дагах эсэхийг харуулах итгэлийн шалгуур юм.1 Энэ амьдрал нь сорилт 

бэрхшээлтэй тулгарч, түүнийг даван туулах төгс нөхцөл байдлыг бүрдүүлдэг юм.2 

Гэвч хүнд сорилт бэрхшээлүүд нь зөвхөн биднийг сорихын төлөө биш харин бурханлиг 

мөн чанарыг хөгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай хүчин зүйл болдог.3 Бид эдгээр 

бэрхшээлүүдийг зөв аргаар даван туулж чадвал эдгээр нь биднийг өсөн дэвжихэд тусалж 

адислал болдог.4 

Ахлагч Оорсон Ф.Витни хэлэхдээ: “Бидний туулж өнгөрүүлсэн зовлон шаналал, 

бэрхшээлүүд бүгд үр ашиггүй өнгөрөөгүй юм. . . . Зовж шаналж, тэсвэр тэвчээрээрээ 

соригдоход, ялангуяа үүнийг тэвчээртэйгээр даван туулахад бидний зан араншин 

төлөвшин, зүрх сэтгэл цэвэршиж, бодол санаа тэлж, бид улам өрөвч, энэрэнгүй болдог … 

Мөн сорилт бэрхшээл,  зовлон зүдгүүр, тэсвэр хатуужил тэмцлээр дамжуулан бид энэ 

дэлхийд олж авах ёстой мэдлэгээ хуримтлуулдаг юм”5 гэжээ. 

Саяхан нэгэн есөн настай хүү ховор тохиолдох ясны хорт хавдар өвчин туссан юм. Энэ 

өвчнийг илааршуулахын тулд химийн эмчилгээ болон нарийн мэс засал шаардагдах 

бөгөөд энэ нь бяцхан хөвгүүн болон түүний гэр бүлийнхэнд хүндхэн тусах болно гээд: 



  

“Энэ бүхний дараа би урьдын адил болох уу? гэж хүмүүс надаас асуухад ‘Үгүй ээ. Чи 

илүү хүч чадалтай, улам сайн болно!’ гэж би хэлдэг”1 гэжээ.  

 

 

Заримдаа бидний амьдрал болоод  эмзэг сул тал уруу сорилт, шалгуурууд давшилж байгаа 

мэт санагдах үе байдаг. Энэ бүхний эцэст хувийн өсөлт дэвшил ирдэг учир бэрхшээл нь 

бидний онцлог, чухал хэрэгцээ, сул талуудыг онилж байгаад харвасан сум мэт ирдэгт 

гайхах хэрэггүй биз ээ. Үүнээс хэн ч зайлсхийж чадахгүй. Зарим дуулгавартай 

Гэгээнтнүүд “Яагаад би гэж? Би сайн байхыг хичээж байгаа! Их Эзэн яагаад надад ийм 

зүйл тохиолдохыг зөвшөөрч байгаа юм бол?” гэж асууж магадгүй. Зовлон бэрхшээлийн 

галд орох нь бүр хамгийн сайн Гэгээнтнийг ч цэвэр бус зүйлсээ таягдан хаяж, шижир алт 

лугаа адил цэвэрхэн болоход тусалдаг юм.6 Хамгийн баялаг агуулгатай хүдрийг ч 

цэвэршүүлэн баяжуулах шаардлагатай байдаг. Зүгээр л сайн байх нь хангалтгүй. Учир нь 

бид Аврагчтай адил болохыг хүсч байгаа бөгөөд Тэрээр суралцахын тулд бүх төрлийн 

зовлон зүдгүүр, уруу таталтуудыг даван туулсан билээ.7 

Логан хавцал дахь Кримсон жимээр би аялах дуртай. Энэ жимийн гол хэсэг нь гүн 

хавцлын ирмэгээр гарч, хавцлын үзэсгэлэнт байдлыг зураг мэт гоёмсоор харуулдаг бөгөөд 

хавцлын ёроолд  уулын хөндий харагдана. Уул өөд авиран гарахад тийм ч амархан биш. 

Жимээр өгсөн, огцом эгц газраар явах хэрэгтэй болдог бөгөөд оргилд нь хүрэхийн 

өмнөхөн уулчид өгсөхөд хамгийн хэцүү хэсэгт ирдэг. Гэсэн ч хадан хавцлын үзэсгэлэнт 

байдал нь уулын бэлд нуугдсан  байдаг. Ийнхүү эцсийн хүчээ шавхан уулын оргил дээр 

гарахад биднийг байгалийн хосгүй  үзэсгэлэнт сайхан байдал хүлээж байдаг. Байгалийн 

энэхүү хосгүй үзэсгэлэнг харахын тулд зөвхөн  дээш авиран оргил дээр гарах хэрэгтэй.  

Гайхамшигт үйл явдал агуу өсөлт хөгжилтийн яг өмнөхөн хамгийн хүнд хэцүү цаг үе, 

сорилтууд тохиолддогийг бид амьдралаасаа болон судраас мэддэг. “Учир нь их гай 

зовлонгийн дараа адислалууд ирдэг болой.”8 Израилын хүүхдүүд Улаан Тэнгисийн 

дундуур гарахынхаа өмнө хүнд байдалд орсон юм.9 Нифай гуулин ялтсуудыг олж 

авахаасаа өмнө олон аюулыг, түүнийг дотор уурлан хилэгнэсэн  ах нарынхаа хорт 

явуулгыг болон хэд хэдэн бүтэлгүй оролдлогыг давж гарах шаардлагатай болсон.10 Иосеф 

Смит чөтгөрийн хүчинд санаандгүй автаж, бараг л цөхрөн бууж өгөхөд бэлэн болоод 

байхдаа бүх хүчээ шавхан Бурханыг дуудсан яг тэр агшинд Эцэг, Хүү хоёр түүн дээр 

хүрч ирсэн билээ.11 Сонирхогчид баптисм хүртэхийнхээ өмнөхөн олон эсэргүүцэл, 

                                                           
 



  

сорилтуудтай  тулгардаг. Эх хүн хүүхэд төрүүлэх хүнд агшныг давсны дараа шинэ хүн 

мэндэлсний гайхамшгийг мэдэрдэг. Үе үе хэцүү сорилт бэрхшээлүүд өнгөрсөн даруйд 

агуу адислалууд ирдгийг бид хардаг.  

Эмээ маань 19 настайдаа хүндээр өвдсөн гэдэг. Хожим нь тэр “Би алхаж чадахаа больсон. 

Хэдэн сар хэвтэрт байсны дараа босоод алхах гэхэд зүүн хөл даагдахгүй байлаа. Яс маань 

бараг л резин шиг зөөлхөн болж, хөлөөрөө газар хүрэхэд цахилгаан гүйдэлд цохиулж 

байгаа юм шиг болж билээ”12 гэж ярьсан юм. Эмээ хэвтэрт байх хэцүүхэн үедээ Есүс 

Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гарын авлагуудыг авч, уншиж эхэлсэн 

гэдэг. Тэр хожим нь Сүмд хөрвөж, баптисм хүртсэн юм. Хүнд сорилтууд биднийг 

ихэндээ ямар нэгэн хэрэгцээтэй, чухал зүйлд бэлтгэдэг.  

Бидэнд тохиолдож буй өвчин зовлон, даруусгал, зүрх сэтгэлийн шаналлаас хожим нь ирэх 

адислалууд хамаагүй илүү байх болно гэдгийг хүнд байдалд орсон үедээ олж харах нь 

бараг л боломжгүй байдаг. “Бүх сахилгажуулалт нь тухайн үедээ уй гашуутай мэт 

санагдавч дараа нь энэ нь түүгээр сургагдсан хүмүүст зөвт байдлын амар амгалан бүхий 

үр жимсийг төрүүлж өгдөг.”13 Төлөөлөгч Паул, “Учир нь цаг зуурын ялихгүй зовлон нь 

бидэнд мөнх алдрыг үлэмж арвинаар бий болгож байна”14 гэж заажээ. Тэрээр “ялихгүй 

зовлон” гэдэг үгийг хэрэглэсэн нь хачирхалтай. Энэ бол зодуулж, чулуугаар шидүүлж, 

усан онгоцны сүйрэлд өртөж, шоронд хоригдож бас бусад олон зовлонг туулсан хүний 

амнаас гарсан үг юм. 15 Биднээс хэд нь өөрт тохиолдсон зовлонгоо ялихгүй зүйл гэж хэлж 

чадах бол? Гэвч бидний туулсан зовлон зүдгүүр энэ амьдрал болоод үүрд мөнхөд хүлээн 

авах бидний адислал, өсөлт дэвшилтийн хажууд үнэхээр ялихгүй зүйл юм.  

 

Бид сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийг эрж хайдаггүй. Амьдрал дахь аялал бидэнд 

шаардлагатай сорилтуудыг өгөх болно. Олон хүнд сорилт нь мөнх бус байдлын ердийн  

хэсэг боловч бидний өсөлт хөгжилтөнд нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.  

Тэрбээр мөнх бус үйлчлэлийнхээ  төсгөлд  Гетсемани болон Голготад үнэхээр дааж 

давшгүй  зовлон тарчлалыг амссан билээ. Энэ нь бидний бүх зовлон шаналал нэгэн цагт 

арилан алга болох болно гэсэн амлалтыг болоод амилуулалтыг улируулан тохиолгосон 

юм. Түүний зовлон шаналал хоосон булш, Улаан өндөгний баяр буюу Христийн Амилалт, 

бидний үхэшгүй байдал болон мөнх амьдралд зайлшгүй шаардлагатай байсан.  

 



  

Заримдаа бид ямар ч бэрхшээлгүйгээр өсч хөгжин, ямар ч тэмцэлгүйгээр хүчирхэг 

болохыг хүсдэг. Гэвч өсөлт хөгжилт нь амар хялбараар ирдэггүй билээ. Тамирчид бэлтгэл 

сургуульгүйгээр хэзээ ч дэлхийд алдартай тамирчин болж чадахгүйг бид сайн мэддэг. 

Бурханлиг мөн чанарыг хөгжүүлэхэд бидэнд тусалдаг зүйлст гомдоллохгүй байхыг 

хичээе.  

 

Ямар ч сорилт бэрхшээл нь бидний хэрээс буюу хүч чадлаас хэтэрсэн байдаггүй. Учир нь 

бид Их Эзэнээс тусламж авах эрхтэй. Биднийг үргэлж хүчирхэгжүүлж байдаг Христээр 

дамжуулан бид бүх зүйлийг хийж чадна.16   

Ахлагч Роберт Д.Хейлс хүндээр өвдөөд эдгэрснийхээ дараа ерөнхий чуулган дээр ийнхүү 

ярьсан билээ. “Хэд хэдэн тохиолдолд би Их Эзэнд ‘би сурах ёстой зүйлсээ сурлаа, одоо 

би үүнээс илүү зовлонг тэвчих шаардлагагүй’ гэж хэлж байсан. Иймэрхүү хүсэлт нь үр 

дүнгүй юм шиг санагдаж билээ. Учир нь сорилт бэрхшээлээс ирэх цэвэршүүлэлтийн 

энэхүү үйл явц нь Их Эзэний цаг хугацаа, тааллаар болдог нь тодорхой юм. Сорилт 

бэрхшээл дунд намайг ганцааранг нь орхиогүйг харин миний эргэн тойронд намайг харж 

хандан, хамгаалах тэнгэр элчүүд байсныг би ойлгосон. Тэнгэр элч гэж хэлж болмоор эмч, 

сувилагч нар дэргэд минь байсан бөгөөд тэдний дундаас хайрт гэргий  Мэригээ би онцлон 

хэлмээр байна. Үүнчлэн Их Эзэний хүслийн дагуу хэрэгтэй цаг мөчид тэнгэрлэг дайчид 

ирж надад тайтгарал, үүрд мөнхийн дэмжлэгийг авчирсан юм.”17 

Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд хайртай бөгөөд “Бурханд найдлага тавьсан хэн боловч өөрсдийн 

зүдгүүрүүдэд, мөн өөрсдийн бэрхшээлүүдэд хийгээд зовлонгуудад дэмжигдэх болно мөн 

эцсийн өдөр өргөгдөх болно”18 гэдгийг би мэднэ. Бид нэгэн өдөр хөшигний нөгөө талд 

гарахдаа хэн нэгэн нь бидэнд зөвхөн “За, чи сайн байлаа” гэж хэлэхээс илүүг хүсэх 

болно. Бид Их Эзэнийг “Сайн байна, итгэмжит сайн боол минь”19 гэж хэлээсэй гэж хүсэх 

болно.  

“Хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? Гамшиг уу, гай зовлон уу, хавчлага уу, 

өлсгөлөн үү, нүцгэн байдал уу, аюул уу, илд үү?... 

Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг Түүгээр дамжуулан давуулан дийлдэг”20 

гэсэн Паулын үгсэд би дуртай.  

Бурхан ,Түүний Хүү Есүс Христ хоёр амьд гэдгийг би мэднэ. Мөн бид Тэдний 

тусламжтайгаар амьдралд тохиолдох олон саад бэрхшээлийг “давуулан дийлж” чадна. 

Бид тэдэнтэй адилхан болж чадна. Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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