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Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан 

2011 оны 4-р сарын 3 

 

“Би хайрладаг хүмүүсээ зэмлэдэг, сахилгажуулдаг юм” 

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 

Ахлагч Д.Тодд Кристофферсон 

 

 

Тэнгэрлэг Эцэг Бурхан өндөр жишгийг биднээс хүсэн хүлээдэг. Биднээс хүсэн хүлээдэг 

зүйлсийг нь Түүний Хүү Есүс Христ дараах үгсээр илэрхийлсэн юм: “Би, эсвээс Тэнгэрт 

буй Эцэг тань төгсийн адил та нарыг төгс байгаасай хэмээнэ би” (3 Нифай 12:48). Бид 

“селестиел алдар сууг тэсэн гарч,” (С ба Г 88:22), “Түүний дэргэд амьдрахын тулд” (Мосе 

6:57) биднийг ариун болгох нь Түүний зорилго юм. Үүнд юу шаардлагатайг Тэр мэддэг 

учраас өөрчлөгдөх боломжийг олгодог зарлигууд, гэрээнүүд, Ариун Сүнсний бэлэг, 

хамгийн чухал нь Өөрийн Хүүгийн Цагаатгал ба Амилалтыг бидэнд өгсөн билээ. Энэ 

бүхний цаадах Бурханы зорилго бол Түүний хүүхдүүд---бид төгс баяр баясгаланг олж, 

Түүнтэй хамт үүрд амьдран, Түүнтэй адилхан болох явдал мөн. Хэдэн жилийн өмнө 

Ахлагч Даллин Х.Өүкс ийн тайлбарлажээ: “Эцсийн шүүлт бол бидний хийсэн сайн ба 

муу үйлсийг дэнслэн, үнэлэлт дүгнэлт өгөх төдий зүйл биш. Энэ бол бидний үйл хэрэг, 

санаа бодлын эцсийн үр дүн биднийг ямар хүмүүс болгосныг үнэлж дүгнэх явдал мөн. 

Хүмүүс зүгээр л урсгалаараа явах нь хангалтгүй. Сайн мэдээний зарлигууд, ёслолууд 

болон гэрээнүүд нь тэнгэр дэх хадгаламжинд хураагдаж байдаг зүйлсийн жагсаалт биш. 

Есүс Христийн сайн мэдээ бол Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэн хүлээдэг шиг тийм хүмүүс 

хэрхэн болохыг бидэнд харуулдаг төлөвлөгөө юм.”1 

 

Орчин үеийн Христэд итгэгчдийн дийлэнх нь Бурхан Өөрт нь итгэдэг хүмүүст бодит 

шаардлагуудыг тавьдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй нь харамсалтай. Тэд Түүнийг 

“дуудсан үед хэрэгцээг нь хангаж өгдөг” үйлчлэгч, эсвэл “өөрсдийнхөө тухай сайнаар 

бодоход” нь хүмүүст тусалдаг сэтгэл зүйч лүгээ адил боддог.2 бол “хүмүүсийн 

амьдралыг өөрчлөхийн төлөө байдаггүй” шашны үзэл баримтлал юм.”3 “Үүний эсрэгээр, 

нэгэн зохиолч “Еврейн болон Христийн судруудад дүрслэгдсэн Бурхан зөвхөн бидний 

Comment [m1]: Энэ хэсэг ойлгомжгүй 

байна. Утгыг дахин харна уу 
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тууштай итгэл бишрэлийг төдийгүй, амь насаа түүнд зориулахыг хүсдэг. Библийн Бурхан 

сайн, сайхан байх талаар бус харин үхэл, амьдралын асуудлуудыг авч үздэг бөгөөд ямар 

нэгэн үлбэгэр мохоо үзэл баримтлалыг биш, харин хайраа золиослолоор үзүүл хэмээн 

биднийг уриалдаг” гэж мэдэгджээ.4 

 

Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ өндөр шаардлагуудад хүрэхийн тулд өөрсдийн болгож хэвшүүлсэн 

байх ёстой нэгэн хандлага, дадал зуршлын тухай ярихыг хүсч байна. Энэ нь алдаа 

дутагдлаа хүлээн зөвшөөрч, алдаагаа залруулахын тулд зүтгэх явдал юм. Хэрвээ бид “төгс 

хүмүүн болоход, Христийн бэлгийн хэмжээгээр бидний хүн нэг бүрд өгөгдсөн 

нигүүлсэлд” (Eфес 4:7) зохицохоор амьдралаа өөрчлөхийг хүсч байвал алдаандаа 

залруулга хийх нь нэн чухал юм. Бурханлиг залруулга буюу сахилгажуулалтын тухай 

Паул, “Учир нь Эзэн хайрладаг хүмүүсээ сахилгажуулдаг юм” (Еврей 12:6) гэжээ. Энэ нь 

ихэвчлэн  хэцүү байдаг ч Бурхан бидний алдаа дутагдлыг залруулахад цагаа заваа 

зориулж, анхаарал тавихаар үнэ цэнэтэй гэдэгтээ бид баярлах ёстой. 

 

Бурханлиг зэмлэл нь: (1) биднийг наманчлахад чиглүүлэх, (2) төгөлдөржүүлж, ариусгах, 

(3) заримдаа бидний амьдралын замыг Бурханы мэдэх илүү сайн зам уруу өөрчлөн 

чиглүүлэх гэсэн гурван зорилготой юм. 

 

Уучлал, ариусалтыг хүлээн авахад эхлээд наманчлах нь нэн чухал. “Би хайрладаг 

хүмүүсээ зэмлэдэг, сахилгажуулдаг юм. Тиймээс зүтгэлтэй бай, гэмш” (Илчлэлт 3:19) 

хэмээн Их Эзэн хэлсэн. Тэрбээр түүнчлэн, “Мөн тэд дуулгавартай байдлыг сурах хүртлээ 

миний хүмүүс, хэрэв энэ нь шаардагдах ёстой аваас тэдний амсах тэр зүйлүүдээр 

зэмлэгдэх ёстой нь шаардлагатай байна” гэжээ (С ба Г 105:6; мөн С ба Г 1:27-г үз). Их 

Эзэн хожмын үед өгөгдсөн нэг илчлэлтэд, Сүмийн дөрвөн удирдагчид хандан, (тэр 

бидэнд бас ингэж хэлэх байсан байх) хүүхдүүддээ “зарлигуудын дагуу” зохих ёсоор 

заагаагүй мөн “гэр орондоо илүү хичээнгүй байж, санаа тавиагүйн” (С ба Г 93:41–50) 

улмаас тэдэнд наманчлахыг зарлиг болгосон байдаг. Мормоны ном дээрх Жаредын ахад 

Их Эзэн үүлэн дотор зогсон, түүнтэй “гурван цагийн турш . . . [ярьж], Их Эзэний нэрийг 

дуудахаа эс санасных нь учир зэмлэхэд” (Ифер 2:14) тэр наманчилсан байдаг. Тэр хатуу 

зэмлэлийг дуртайяа хүлээн авсан тул хожим нь мөнх бус байдлын өмнөх Гэтэлгэгчийг 

харж, түүнээс заавар хүлээн авах онцгой боломж Жаредын ахад олдсон байдаг. (Ифер 
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3:6–20-ийг үз). Бурханы зэмлэлийн үр жимс нь зөв шударга байдал өөд хөтөлдөг 

наманчлал юм (Еврей 12:11-ийг үз). 

 

Наманчлахад түлхэц үзүүлэхээс гадна зэмлэлийг тэвчээртэйгээр хүлцэн өнгөрөөх явц нь 

биднийг төгөлдөржүүлж, илүү агуу сүнслэг зүйлсд бэлтгэдэг юм. “Тэдний тулд надад 

буй алдар сууг, бүр Сионы алдар сууг хүлээн авахад бэлтгэгдэхийн тулд миний хүмүүс 

бүх зүйлд зовлон зүдгүүр үзэн соригдох ёстой; мөн зэмлэл үл даах тэрээр миний хаант 

улсын хувьд зохистой бус бөлгөө” (С ба Г 136:31) гэж Их Эзэн хэлсэн байдаг. Мөн 

Тэрбээр “Учир нь гэсгээн цээрлүүлэлтийг тэвчихгүй, харин намайг үгүйсгэдэг тэд бүгд 

ариусгагдаж чадах нь үгүй” (С ба Г 101:5; мөн Еврей 12:10-ыг үз) гэжээ. Ахлагч Пол 

В.Жонсоны өнөө өглөө хэлсэнчлэн, бид бурханлиг шинж чанарыг өөрсдөдөө 

төлөвшүүлэхэд туслах зүйлсэд дургүйцдэггүй байх ёстой.  

 

Алмаг дагалдагчид Хеламд Сионы сууринг бий болгосон ч дараа нь боолчлолд ордог. Тэд 

зовлон зүдгүүр үзэхийн оронд харин ч үүний эсрэгээр адислал хүртэх ёстой байсан ч 

цэдэгт, “Гэсэн хэдий ч Их Эзэн өөрийн хүмүүсийг зэмлэх нь зүйд нийцэх бөлгөө; тийм 

ээ, тэрээр тэдний тэвчээр, мөн тэдний итгэлийг сорьдог билээ. Гэсэн хэдий ч—түүнд 

найдлага тавих хэн боловч мөнхүү тэр нь эцсийн өдөр өргөмжлөгдөх болно. Тийм ээ, мөн 

энэ хүмүүсийн хувьд тийм байв” (Moзая 23:21–22) хэмээн өгүүлжээ. Их Эзэн тэднийг 

хүчирхэгжүүлж, мөрөн дээрх ачаагаа бараг мэдрэхгүй болтол нь ачааг нь хөнгөлж, цаг нь 

болоход тэднийг чөлөөлдөг (Moзая 24:8–22-ыг үз). Үүнийг туулж чадсан учраас тэдний 

итгэл хэмжээлшгүй ихээр хүчирхэгжиж үүнээс хойш Их Эзэн болон тэдний дунд онцгой 

холбоо бий болсон байдаг. 

 

Бурхан одоогоор бид харж буюу төсөөлж чадахгүй тэрхүү ирээдүйд хөтлөх бидний хувьд 

илүү сайн гэдгийг нь зөвхөн Тэр л мэддэг өөр нэгэн төрлийн залруулга, зэмлэлийг 

ашигладаг. Үүний тухай Арванхоёрын гишүүн, хожим нь Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөх асан 

Ерөнхийлөгч Хью Б.Браун нэг туршлагаа хуваалцсан байдаг. Тэр олон жилийн өмнө 

Канадад нэг хуучирч муудсан ферм худалдаж авсан тухайгаа ярьсан юм. Тэр фермээ 

цэвэрлэж, засвар хийж байгаад, зургаан фут (1.8 м) өндөр ургасан ч, жимс ургаагүй 

улаалзганы бутыг жижигхэн хожуул болтол нь тайралт хийж гэнэ. Тэгээд хартал 

жижигхэн хожуул бүрийн орой дээр нулимс шиг дусал бөнжийхийг хараад, улаалзганы 

бут уйлж,  
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“Та намайг яаж байгаа нь энэ вэ? Би ийм сайхан ургаж байхад , . . . намайг тайраад 

хаячихлаа. Цэцэрлэг дэх ургамал бүхэн над руу тонгойж харна . . . . Та намайг яаж байгаа 

нь энэ вэ? Би таныг цэцэрлэгч гэж бодсон шүү” гэж хэлэхийг сонсох шиг түүнд 

санагджээ. 

 

[Ерөнхийлөгч Браун ингэж хариулжээ], “Улаалзганы бяцхан бут минь ээ, аан гэж бай, би 

энд цэцэрлэгч нь. Чамайг ямар болгохыг хүсч байгаагаа би мэдэж байна. Би чамайг 

жимсний юм уу сүүдрээр халхлах мод байгаасай гэж бодохгүй байна. Харин чамайг нэгэн 

цагт дааж ядсан арвин их жимстэй улаалзганы бут болгохыг хүсч байна. Тэр үед чи , 

‘Баярлалаа ноён цэцэрлэгч ээ, та намайг хайрласан учраас тайрсан байжээ. . . гэж хэлэх 

болно” гэжээ. 

 

Олон жилийн дараа Ерөнхийлөгч Браун Англид Канадын Армийн хээрийн штабын  ахлах 

офицерын алба хашжээ. Ахлах тушаалтан тулалдаанд амь үрэгдэж, генералыг орлож 

дэвших дараагийн хүн Ерөнхийлөгч Браун байсан учраас түүнийг Лондонд дуудсан байв. 

Ахлагч Браун албан тушаал дэвшүүлэх шаардлагыг бүрэн хангасан ч тэр Мормон байсан 

учир цолыг нь ахиулахаас татгалзжээ. Командлагч генерал, “Та энэ ажилд тэнцэнэ, гэвч би 

үүнийг танд өгч чадахгүй нь” гэжээ. Бүтэн 10 жилийн турш Ерөнхийлөгч Брауны найдвар 

тавин, залбирч, үүний төлөө бэлтгэж байсан зүйл нь ялгаварлан гадуурхалтын улмаас 

хормын төдийд замхран алга болох нь тэр. Тэрбээр өөрт тохиолсон явдлынхаа тухай цааш 

нь өгүүлсэн нь: 

 

“Тэгээд би сэтгэл санаагаар унаж, гомдлоор дүүрсэн нэгэн. . . галт тэргэнд сууж буцлаа . . 

. . Майхандаа орж, . . . малгайгаа авч аяны орон дээрээ чулуудлаа. Би нударга зангидан, 

тэнгэр өөд зангаж, “Намайг яаж байгаа нь энэ вэ, Бурхан минь? Шаардлагыг нь хангахын 

төлөө би бүхнийг хийсэн. Би хийх ёстой бүх зүйлийг хийж, хийгээгүй үлдсэн зүйл гэж 

үгүй. Та намайг яаж байгаа нь энэ вэ?” гэж хэлэв. Миний уур хорсол буцалсан гэдэг нь.  

 

Тэгтэл нэгэн дуу хоолой сонсогдож би дуу хоолойг танилаа. Энэ нь миний өөрийн дуу 

хоолой байв. Нөгөөх дуу хоолой, “Би эндхийн цэцэрлэгч. Чамайг яаж байгааг мэдэж 

байна”гэв. Уур хилэн тэр даруй сэтгэл зүрхээс минь холдож, аяны орныхоо дэргэд өвдөг 

сөгдөн талархалгүй байсныхаа төлөө уучлал гуйв . . . .  
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... Эдүгээ бараг 50 жилийн дараа, би [Бурханд] хандан, “Баярлалаа, Ноён Цэцэрлэгч ээ, Та 

надад хайртай учраас намайг тайрсан байжээ”5 гэж хэлдэг.  

 

Хью Браун ямар хүн болох ёстойг мөн түүнд юу тохиолдох учиртайг Бурхан мэдэж 

байсан бөгөөд ариун төлөөлөгч болоход бэлтгэн түүний замыг өөрчлөн чиглүүлсэн юм. 

 

Хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийн өндөр жишгүүдэд хүрэхийг чин сэтгэлээсээ хүсч, үүний 

төлөө хичээн чармайвал, Тэрбээр шаардлагатай үед биднийг тайтгаруулж 

хүчирхэгжүүлэн, зарим үед алдаа дутагдлыг залруулан зэмлэх гээд бидэнд хэрэгтэй 

бүхий л тусламжийг өгнө. Хэрэв бид хүсвэл хийгдэх ёстой залруулга нь олон эх 

сурвалжаас, олон хэлбэрээр ирэх болно. Энэ нь Бурхан бидний залбирлын хариуд Ариун 

Сүнсээр дамжуулан бидний зүрх сэтгэл, оюун ухаанд хандан ярих үед ирж болно (С ба Г 

8:2-ыг үз). Энэ нь бидний залбиралд “Үгүй” буюу бидний хүсэн хүлээснээс өөрөөр 

хариулах үед ирж болно. Зэмлэл нь судраас судлах үед бидний дуулгаваргүй байдал, 

алдаа дутагдал, эсвэл зүгээр л хайхралгүй орхисон зүйлсийг сануулахаар ирж болно. 

 

Залруулга нь өөр хүмүүсээр, ялангуяа Бурханы сүнсээр нөлөөлөгдөж бидний аз жаргалыг 

тунхаглагчдаар дамжиж ирж болно. Төлөөлөгч, бошиглогч, патриарх, бишопууд болон 

бусад хүмүүс эрт дээр үед байсантай адилаар өнөө үед, “ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн 

ажилд бэлтгэж, Христийн биеийг байгуулахын тулд” (Eфес 4:12) Сүмд өгөгдсөн юм. Энэ 

чуулган дээр яригдсан зарим зүйлс та нарыг наманчлал буюу өөрчлөлтийг хийхэд уриалан 

дуудаж, хэрэв тэдгээрт анхаарал тавин дагах юм бол та нарыг илүү өндөр төвшинд гаргах 

болно. Бид бие биедээ Сүмийн гишүүний хувьд тусалж чадна. Энэ нь Аврагч сүмийг 

байгуулсан үндсэн шалтгааны нэг мөн. Биднийг ойшоодоггүй хэн нэгэн биднийг хурцаар 

шүүмжилсэн бол бид тэдний хэлсэн зүйлсээс хэрэгтэйг нь өөрсөддөө тусгаж авах 

чадалтай, даруухан байх хэрэгтэй. 

 

Залруулга нь аядуу зөөлөн, зэмлэлийн хэлбэрээр нөхөр буюу эхнэрээс нь хэн нэгэнд ирж 

болно. Саяхан бидэнд хандаж үг хэлсэн ахлагч Ричард Г.Скотт, гэрлээд удаагүй байх үед 

гэргий Женин нь түүнд хүмүүстэй ярилцахдаа өөдөөс нь эгцлэн харж байхыг зөвлөснийг 

санадаг байна. “Чиний харц хүний нүд уруу биш шал, тааз, цонх юм уу өөр юу ч байсан 
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тэр уруу л ширтэх юм” гэж хэлсэн гэдэг. Тэрбээр энэхүү эелдэг зөөлхөн сануулгыг чин 

сэтгэлээсээ хүлээн авснаар энэ нь түүнийг хүмүүст зөвлөгөө өгч, ажиллахад нь үр ашгаа 

өгчээ. Ерөнхийлөгч Скоттын удирдлага дор бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилж байсан 

хүний хувьд би тэр хүмүүстэй ярилцахдаа нүд уруу нь эгцлэн харж ярьдаг байсныг 

гэрчилж чадна. Мөн алдаагаа ухамсарлах ёстой нэгэн уруу түүний харц цоортол ширтэх  

шиг болдог байсныг бас нэмж хэлье. 

 

Хүүхдүүдээ Сатан болон түүнийг дэмжигчдийн аясаар замаа алдаж, өршөөлгүй хатуу 

эрхшээлд нь оруулахгүйн тулд эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ алдааг залруулж, зарим үед 

зэмлэх ёстой. Хэн нэгний алдаа дутагдлыг засч залруулах үүрэг хариулагатай нэгэн 

үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд тэр хүн зөвхөн өөрийнхөө тухай бодож байдгийг 

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакер ажиглажээ. Зэмлэл нь цагаа олсон, оновчтой, тодорхой бөгөөд, 

“Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед хурц тодоор, цагаа олж шүүмжил; мөн тэрээр чамайг 

дайснаа гэж үзэхгүйн тулд, та нар шүүмжилсэн түүнийг хайрлах хайраа дараа нь 

нэмэгдүүлснээ харуул”-даг (С ба Г 121:43) байх ёстой.  

 

Хэрэв бид залруулга буюу зэмлэлийг эсэргүүцэх юм бол бусад хүмүүс хэдийгээр 

биднийг хайрладаг ч гэсэн дахин залруулга өгөхөө бүрмөсөн больж магадгүй гэдгийг 

санагтун. Хэрэв бид хайр энэрлээр дүүрэн Бурханы зэмлэлийг хүлээж авч, өөрчлөлт 

хийхгүй бол Тэр ч бас зэмлэхээ болино. “Миний Сүнс хүмүүний төлөө үргэлж зүтгэх нь 

үгүй” (Ифер 2:15) гэж Тэрбээр хэлсэн билээ. Яваандаа бид ихэвчлэн өөрсдийгөө зэмлэж, 

өөрөө өөрсдийгөө өөрчилдөг болох ёстой. Эдүгээ хорвоог орхисон бидний хайрт, хамтран 

зүтгэгч ахлагч Жозеф Б.Вөртлин цэвэр ариун бөгөөд даруухан шавь болсны нэг арга нь, 

биелүүлсэн ажил үүрэг бүрээ эргэн харж, үнэлж дүгнэдэгт байсан юм. Тэрбээр Бурханыг 

баярлуулах хүсэлтэйгээр хийсэн ажилдаа дүгнэлт хийж сайжруулах ёстой зүйлийг сурч, 

сурч мэдсэн зүйлээ дараагийн ажил үүрэгтээ хичээнгүйлэн хэрэглэдэг байлаа. 

 

Бидний авьяас чадвар өөр өөр ч гэсэн, бид бүгдээрээ Бурханы өндөр жишгүүдэд хүрч 

чадна. “Хэрэв та нар бүх бурханлиг бусаас өөрсдөө татгалзаж, Бурханыг өөрсдийн бүх 

хүч, оюун ухаан, чадлаараа хайрлах аваас [Бурханы] хүч, ивээл та нарт хангалттайгаас 

түүний ач ивээлээр та нар Христээр төгс байж болно” (Moронай 10:32) гэж Моронай 

амласан байдаг. Бидний хичээнгүй, бие сэтгэлээ харамгүй зориулсан хөдөлмөрийн үр 

дүнд бидэнд хүчийг өгөгч, боломжийг олгогч нигүүлсэл ирдэг билээ. Мөн ингэхэд 
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Бурханы мутрын хилэгнэлд захирагдах хүсэл, чин сэтгэлийн, бүрэн наманчлал хэрэгтэй. 

Түүний хайраас үүдэлтэй сүнслэг зэмлэлийг авахын төлөө залбирцгаая. 

 

Бурханы өндөр жишгүүдэд хүрэхийн төлөө та нарыг хичээн чармайхад тань Тэрбээр 

дэмжиж, урсан ирэх бүрэн дүүрэн аз жаргал, амар амгаланг та бүхэнд соёрхох болтугай. 

Бид бүгд Бурхан болон Христтэй нэг болж чадна гэдгийг би мэднэ. Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ 

тухай, Түүний хайртай Хүүгийн тухай, Тэдний ачаар бидэнд байгаа агуу боломжийн 

тухай би Есүс Христийн нэрээр, даруухан бөгөөд итгэлтэйгээр гэрчилж байна, амен. 
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