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Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх  

 

Итгэлдээ үнэнч байх нь амар хялбар, хөгжилтэй биш ч биднийг Тэнгэрлэг 

Эцэгтэйгээ мөнх амьдрал уруу хөтлөх зам дээр аюулгүй байхад тусалдаг билээ. 

 

Хайрт залуу эмэгтэйчүүд ээ, Миний хувьд та нарынхаа өмнө өнөө орой үг хэлэх нь 

агуу боломж юм. Та нар минь үнэхээр гайхалтай, сүнслэг харагдаж байна.   

 

Итгэлийн арвангурав дахь Тунхаг нь 2011 оны Мючелийн сэдэв юм. Энэ жил би 

залуучуудын болон ариун ёслолын цуглаануудад оролцож байхдаа Итгэлийн 

арвангурав дахь Тунхаг манай залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд  ямар ач холбогдолтой 

мөн амьдралд нь хэрхэн хэрэгждэг талаар хуваалцахыг нь сонссон юм. Энэ нь 

Итгэлийн Тунхгийн хамгийн сүүлчийн, хамгийн урт мөн цээжлэхэд хэцүү, бишоп 

заавал цээжээр унш гэхгүй байх гэж найддаг хэсэг боловч бидэнд хэрэгтэй олон 

чухал зүйл агуулагддагийг та нар мэднэ.  



  

 

Итгэлийн арвангурав дахь Тунхаг нь Христэд итгэгч, зөв шударга амьдралын хөтөч  

юм. Тунхагт: "Шударга, үнэнч, ариун явдалтай, нинжин сэтгэлтэй, ач буянтай 

байхад мөн бүх хүмүүст сайн сайхныг үйлдэхэд бид итгэдэг; чухамдаа-бид бүх 

зүйлд итгэдэг, бид бүх зүйлд найддаг, бид олон зүйлийг хүлцэн тэвчлээ, мөн бүх 

зүйлийг хүлцэн тэвчих болно гэдэгт найддаг гэсэн Паулын зөвлөгөөг бид дагадаг 

хэмээн хэлж болно. Хэрэв ариун журамтай, сайхан эсвээс сайн гэгддэг буюу 

сайшаалтай ямар нэгэн зүйл байдаг бол бид эдгээр зүйлүүдийг эрэлхийлдэг” гэсэн 

сургаалын дагуу энэ дэлхийн хүн бүр амьдрахаар шийдвэл дэлхий ямар болохыг 

төсөөл дөө.  

 

Ням гарагийн Ерөнхий чуулганыг нээн хэлсэн үгэндээ бошиглогч Томас С.Монсон 

Филиппой 4:8 дахь Паулын үг буюу Итгэлийн Тунхагийн арвангуравт гарсан олон 

гайхалтай зарчмуудаас эш татсан. Ерөнхийлөгч Монсон одоо бидний амьдарч буй 

энэ ороо бусгаа үеийн талаар тайвшрал, урамшууллыг бидэнд өгсөн юм. Тэрээр 

хэлэхдээ, “мөнх бус амьдралын энэ аюултай аяны туршид биднийг аюулгүй  зам 

дээрээ байхад1  туслах төлөөлөгч Паулын зөвлөгөөг бүгдээрээ дагацгаая” гэсэн юм.  

 

Өнөөдөр би Итгэлийн арвангурав дахь Тунхагийн хоорондоо уялдаатай хоёр чухал 

зарчмын талаар ярихыг хүссэн бөгөөд энэ нь биднийг аюулгүй, зам дээрээ үлдэхэд 

туслах юм. Чухал зарчмууд болох шударга, үнэнч байх талаар надад онцгой 

гэрчлэл байдаг. 

 

Нэгдүгээрт: “Би шударга байхад итгэдэг.” Шударга байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?  

Итгэлдээ үнэнч байх нь товхимолд зааснаар “Шударга байх гэдэг нь үргэлж үнэнч, 

шударга, заль мэхгүй байна гэсэн үг”2 юм. Шударга байх нь3 Бурханаас өгсөн 

зарлиг бөгөөд чин шударга байх нь бидний авралд зайлшгүй шаардлагатай.”4 

 

Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантер бид чин шударга байхыг үнэн сэтгэлээсээ хүсэх 

ёстой гэж заасан. Тэрээр хэлсэн нь: 

 

“Хэдэн жилийн өмнө ариун ёслолын танхимуудын орох хаалга, үүдний 

танхимуудад ‘Өөрөө өөртөө шударга бай’ гэсэн зурагт хуудсууд байрлуулсан 

байлаа. Зурагт хуудсуудад амьдралд тохиолдох жирийн зүйлсийн тухай харуулсан 

бөгөөд амьдрал ахуйн эдгээр ойр зуурын зүйлс дээр л зөв шударга байдал өсөн 

хөгждөг юм. 



  

 

Зарим хүн томоохон зүйлд шударга бус хандвал ёс суртахууны хувьд буруу гэж 

үздэг хэрнээ жижиг зүйлс дээр шударга бус хандахыг уучилж болох зүйл гэж 

үздэг. Мянган доллар завших, арван цент завших хоёрын хооронд үнэндээ том 

жижгийн ялгаа бий юү?. . . Тухайн үйлдлийн том жижгээс нь хамаарч шударга бус 

хандсаны зэрэглэл, хэмжээ гэж байж болох уу?”. 

 

Ерөнхийлөгч Хантер цааш нь хэлэхдээ, “Хэрэв бид Аврагч болон Түүний Ариун 

Сүнстэй хамт байж чадах юм бол өөрсөддөө болон Бурхан, найз нөхөд, бусад 

хүмүүст шударга байх болно. Үүний үр дүнд та нар зөв шударга байдлын баяр 

баясгаланг эдлэх болно”5 гэжээ. 

 

Бид том, жижиг ямар ч зүйлд шударга байж чадвал оюун санаандаа амар амгаланг 

мэдэрч, ой ухаан маань саруул тунгалаг байх болно. Итгэл дээр суурилсан бидний 

харилцаа улам өсөн нэмэгдэх болно. Үнэнч шударга байдлаас ирэх хамгийн агуу 

адислал бол өөрсөдтэйгөө Ариун Сүнсийг хамт байлгах явдал юм.  

 

Бүх зүйлд шударга байх амлалтыг минь хүчирхэгжүүлж өгсөн энгийн нэгэн 

түүхийг би хуваалцья:  

 

“Нэгэн эр … үдшийн цагаар хөршийнхөө талбайгаас эрдэнэ шиш хулгайлахаар 

явжээ. Тэрээр бяцхан хүүгээ харуулаар тавьж, хашлаган дээр суулгажээ. Тэгээд тэр 

том шуудай барин хашлага даван үсэрч ороод эргэн тойрноо сайтар харж нягтлаад 

хэн ч байхгүй тул шуудайгаа дүүргэхээр шулуудав. [Яг тэр мөчид хүү нь]:  

 

‘Аав аа, та өөр нэг зүг уруу харсангүй! . . . Та дээшээ харахаа мартчихлаа’ гэжээ.” 

 

Бидэнд бүгдэд нь шударга бус явдалд уруу татагдах үе гардаг бөгөөд тэр үед бид 

хэн ч мэдэхгүй гэж боддог. Энэ түүх Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг үргэлж мэддэг 

ба бид Түүний өмнө хариуцлага хүлээсэн гэдгийг сануулж байна. Энэ мэдлэг 

намайг “[Би] зөв шударга байхад итгэдэг” гэсэн амлалтандаа үргэлж тууштай 

байхад тусалдаг.  

 

 



  

Итгэлийн Тунхгийн арвангуравт гардаг хоёр дахь зарчим нь: “Би үнэнч байхад 

итгэдэг” гэсэн хэсэг юм. Үнэнч байдал гэдэг үгийг толь бичигт 

“тууштай,”“үнэнч,”зөв шударга,” “заль мэхгүй” гэж тодорхойлсон байдаг.7 

 

Миний дуртай номуудын нэг бол 1847 онд хэвлэгдэн гарсан Английн зохиолч 

Шарлотт Бронтийн бичсэн Жэйн Айер хэмээх сонгодог зохиол юм. Гол баатар 

Жэйн Айер нь“үнэнч байх-”ын үлгэр жишээ болсон өнчин ядуу, өсвөр насны охин 

юм. Энэ зохиолд ноён Рочестер, Хатагтай Айерт хайр сэтгэлтэй болсон ч түүнтэй 

гэрлэх боломжгүй байсан тухай гардаг. Тиймээс тэрээр хатагтай Айераас 

гэрлэхгүйгээр хамтран амьдрахыг гуйдаг. Айер, Рочестерт үнэхээр хайртай байсан 

болохоор тэрхэн мөчид уруу таталтанд автан, “Би юу хийх нь хэнд хамаатай билээ? 

Миний хийсэн зүйл хэнд ч хор хөнөөлгүй шүү дээ?” гэж боддог. 

 

Гэтэл Жэйний дотоод сэтгэл: “Энэ нь надад хамаатай. Ганцаардмал, найз 

нөхөдгүй, дэмжлэг үзүүлэх хүнгүй байх тусам би өөрийгөө илүү их хүндлэх 

болно. Би Бурханы өгсөн хуулийг дагана. Эдгээр хууль, зарчмууд нь уруу таталтын 

нөлөөгүй цаг үед зориулагдаагүй харин энэ нь ийм цаг үед зориулагдсан юм. … 

Хэрэв би нөхцөл байдлын эрхшээлээр зарлигуудыг зөрчих юм бол  үр дагавар нь 

юу болох бол? Үйлдэл бүр үр дагавартай байдаг, иймээс ч би үүнд үргэлж 

итгэсээр ирсэн . . . Өмнө нь миний гаргасан шийдвэр яг одоо миний хийх ёстой 

сонголт болоод байна: Би шийдвэртээ үнэнч зогсох болно.”8 

 

Яг уруу таталт ирэх мөчид Жэйн Айер итгэлдээ үнэнч байж, Бурханаас өгсөн 

зарлигийг даган уруу таталттай тэмцэх тэр агшинд ч итгэлээсээ хазайлгүй үлдэж 

чадсан юм.  

 

Итгэлдээ үнэнч байх нь амар хялбар, хөгжилтэй биш ч биднийг Тэнгэрлэг 

Эцэгтэйгээ мөнх амьдрал уруу хөтлөх зам дээр аюулгүй байхад тусалдаг билээ. 

Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ үүрд мөнх хамт амьдрах тэрхүү чин хүсэл болоод баяр 

баясгаланг сануулж, мэдрүүлдэг нэгэн залуу эмэгтэйн зурсан зурганд би их 

дуртай. 

 

Үнэнч байх нь бидэнд бусдын амьдралд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжийг олгодог. 

Би саяхан нэгэн залуу эмэгтэй итгэлдээ үнэнч байх амлалтаараа найзынхаа 

амьдралд гайхалтайгаар нөлөөлсөн тухай сүнслэг түүхийг сонссон юм. 

 



  

Хэдэн жилийн өмнө Кристи, Жэйн хоёр Техас мужийн Хөөрстөд найрал дууны 

ангид хамт сурч байжээ. Тэд бие биеэ сайн таньдаггүй байсан ч нэгэн өдөр Жэйн, 

Кристийг өөрсдийнхөө шашин, итгэл үнэмшил, дуртай Библийн номны 

түүхүүдийн тухай найзуудтайгаа ярилцаж байхыг нь санаандгүйгээр сонсжээ. 

Саяхан Жэйн, Криститэй дахин уулзахдаа энэ түүхийг ярьсан байна: 

v35 

“Тэр үед чамайг найзуудтайгаа юуны тухай ярилцаж байгааг мэдэхгүй байсан нь 

надад их гунигтай байсан. Тэгээд Христийн Мэндэлсний Баярын үеэр аав ээжээсээ 

би Ариун Библи авч өгөхийг гуйсан юм. Хүссэн Библиэ аваад би уншиж эхэллээ. 

Энэ нь миний шашны аяллыг эхлүүлсэн бөгөөд үнэн Сүмийг олох миний эрэл 

хайгуул ч бас эхэлсэн юм. Түүнээс хойш арван хоёр жил өнгөрчээ. Тэр үед би 

нэлээд хэдэн сүмд очиж, сүмд тогтмол явдаг байсан ч, нэг л юм үгүйлэгдээд 

болдоггүй ээ. Нэг орой би өвдөг сөгдөн суугаад юу хийх ёстойгоо асуув. Тэгтэл тэр 

шөнө би, Кристи чамайг зүүдэлсэн. Дунд сургууль төгссөнөөс хойш чамтай 

уулзаагүй байлаа. Зүүд минь их сонин санагдсан ч үүнийг ямар нэгэн дохио гэж 

бодоогүй. Гэтэл дараагийн гурван шөнө дараалан би чамайг зүүдэлсэн, тэгээд энэ 

ямар учиртай юм бол гэж бодлоо. Гэнэт би чамайг Мормон байсныг санасан. 

Тэгээд би Мормон сайт уруу орж хайсан юм. Хамгийн эхний олсон зүйл гэвэл 

Мэргэн Ухааны Үг байлаа. Ээж минь уушигны хорт хавдраар хоёр жилийн өмнө 

нас барсан юм. Ээж тамхи татдаг байлаа. Мэргэн Ухааны Үгийн тухай уншингуут 

надад маш хүчтэй мэдрэмж төрлөө. Тэгээд би аавындаа очоод том өрөөнд нь орж, 

залбирч эхэллээ. Хаашаа явах, яах ёстойгоо асуув. Яг тэр үед зурагтаар нэгэн 

сүмийн тухай танилцуулга гарч эхлэхэд би утасны дугаараар нь тэр дороо ярилаа. 

Гурван өдрийн дараа номлогчид надтай ярьж,  Мормоны ном аваачиж өгч болох уу 

гэж асуув. Би "болно” гэж хариулсан.  Тэгээд би 3 сар хагасын дараа баптисм 

хүртэж, 2 жилийн дараа сүм дээр нөхөртэйгөө танилцсан юм. Бид Далласын Ариун 

сүмд гэрлэж, хоёр хөөрхөн хүүхдийн эцэг эх болоод байна. 

 

Кристи, би чамд баярласнаа хэлэх гэсэн юм. Чи ахлах сургуулийнхандаа үнэхээр 

гайхалтай үлгэр жишээ үзүүлсэн шүү. Чи маш сайхан сэтгэлтэй бас ариун 

журамтай байсан. Номлогчид надад хичээл зааж, баптисм хүртэхийг урьсан. Харин 

чи миний гурав дахь номлогч байсан. Чи үйлдлээрээ тэр үрийг суулган, амьдралыг 

минь илүү сайхан болгосон. Би одоо мөнхийн гэр бүлтэй. Хүүхдүүд минь сайн 

мэдээний бүрэн байдлыг сурч мэдэн өсөх болно. Энэ бол бидний хэнд  ч ирж болох 



  

агуу адислал юм. Энэхүү агуу адислал миний амьдралд орж ирэхэд чи тусалсан” 

гэж Жэйн хэлсэн юм.  

 

Намайг түүнтэй холбогдоход тэр,“Итгэлийн арвангурав дахь Тунхагт  гардаг зан 

чанарын жагсаалтыг сонсох үед, энэ чинь бидэнд ахадсан юм биш үү гэж заримдаа 

бодогдох юм. Гэвч бид Христийн үлгэр жишээг даган эдгээр жишгүүдээр 

амьдрахыг хичээвэл бидэнд өөрчлөлт ирдгийг би мэднэ. … Би Алма 26:3 дахь 

Аммоны хэлсэн‘Мөн бид энэ агуу ажлыг гүйцэлдүүлэхэд Бурханы мутар дахь 

зэмсгүүд болгогдсон нь бидний дээр бэлэглэгдсэн адислал болой’ гэсэнтэй 

адилхан бодолтой байдаг” гэж билээ.  

 

“Би шударга, үнэнч байхад итгэдэг” гэсэн мөрийг та нар зөвхөн унших биш харин 

энэ амлалтаа өдөр бүр биелүүлж амьдраасай хэмээн би залбирч байна. Тэнгэрлэг 

Эцэг маань энэ ажлыг хийлгэхээр та нарыг илгээсэн бөгөөд үүнийг хийснээр 

Түүний хүч чадал, хайр, адислал та нарт ирэхийн төлөө би залбирч байна. Эдгээр 

бүх зүйлсийг би Есүс Христийн нэрээр хэллээ, амен. 
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