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Бид мэдэрч байгаа зүйлээ үгээр илэрхийлэх аргагүй тийм үе байдаг. Сүнс та 

бүхний зүрх сэтгэлд тэнгэрлэг зорилго, мөнхийн үүрэг хариуцлагыг тань 

гэрчлээсэй хэмээн би залбирч байна. Та нар Израилын найдвар билээ. Та бүхэн 

хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэгийн сонгогдсон, язгууртан удамтай охид билээ. 

 

Хорвоод мэндэлснээс нь эхлэн мэддэг нэгэн залуу эмэгтэйн ариун сүмийн 

хуримын ёслолд оролцох завшаан надад өнгөрсөн сард тохиосон юм. Би лацдан 

холболтын өрөөнд, ариун сүмийн гялалзсан гоёмсог гэрлийн бүрхүүлийг харж 

суухдаа 

түүнийг нялх байхад нь анх тэвэрч байснаа саналаа. Тэр үед ээж нь түүнд цагаан 

даашинз өмсгөсөн байсан бөгөөд бяцхан охин миний харсан хамгийн хөөрхөн нялх 

хүүхдүүдийн нэг нь гэж би бодож билээ. Энэ удаа залуу эмэгтэй дахин цагаан 

даашинз өмсөж, ариун сүмийн хаалгаар орж ирлээ. Нүүр нь туяаран, баяртайгаар 

гэрэлтэнэ. Залуу эмэгтэй бүр ариун сүмийн эрхэм үнэ цэнэтэй гэрээнүүдийг хийж, 

түүнийгээ сахин, өргөмжлөлийн адислалуудад бэлтгэхийн төлөө хичээн чармайж, 

ариун сүмийн ёслолуудыг хийлгэдэг байгаасай гэсэн хүсэл түүнийг өрөөнд орж 

ирэх үед зүрх сэтгэлд минь төрж билээ.  

 

Гэр бүлийн хос тахилын ариун ширээний дэргэд өвдөг сөгдөн, тэднийг мөнх бус 

амьдралын аянд нь адисалж, хүч чадал өгч, туслан дэмжих, мөнх бус хүмүүн 

ойлгохын аргагүй амлалтуудыг хүлээн авлаа. Энэ бол дэлхий анир чимээгүй 

дүнсийн, тэнгэрт баяр хөөр болсон нэгэн торгон агшин байв. Гэрлэсэн хос өрөөн 

дэх том толинууд уруу харах үед сүйт залуугаас юу харсныг нь асуухад, тэрбээр, 

“Надаас өмнө амьдарч байсан бүх өвөг дээдсээ харлаа” гэж хариулсан. Тэгээд гэр 

бүлийн хос нөгөө талын ханан дахь том толинууд уруу харахад сүйт бүсгүй 

нүдэндээ нулимс цийлэлзүүлэн, “Бидний дараа ирэх хойч үеийнхнээ би харж 



  

байна” гэж билээ. Тэр ирээдүйн гэр бүлээ, хойч үеийн үр удмаа харсан аж. Залуу 

эмэгтэй ариун явдалтай, ариун журамтай байх нь хэчнээн чухал болохыг энэ 

агшинд дахин ухаарсныг би мэднэ. Ариун сүмийн тахилын ширээний дэргэд гэр 

бүлийн хос өвдөг сөгдөхөд зохих ёсоор бэлтгэгдсэнийг харахаас илүү сайхан зүйл 

гэж үгүй биз ээ. 

 

Залуу Эмэгтэйчүүдийн бүлэгт хамрах он жилүүд чинь та нарыг ариун сүмд 

бэлтгэх болно. Бурханы хүндтэй охидын хувьд та нар Ариун сүмд адислалуудаа 

хүлээн авах болно. Тэнгэрлэг Эцэг тань та нарт хайртай, та нарыг аз жаргалтай 

байгаасай гэж хүсдэг. Ийнхүү аз жаргалтай байх арга зам бол “ариун журмын 

замаар алхалж,”1 “гэрээнүүд[ээ] итгэлтэйгээр сахих”2 явдал мөн. 

 

Ёс суртахууны доройтол хийгээд нүгэл хилэнцийг хүлээн зөвшөөрсөн, 

эмэгтэйчүүдийг мөлжиж, тэдний үүргийг мушгин гуйвуулах нь өсөн нэмэгдэж 

байгаа дэлхийд та нар өөрсдийгөө болон гэр бүлээ, түүнчлэн эргэн тойрныхоо бүх 

хүмүүсийг хамгаалах  ёстой. Та бүхэн ариун журмыг сахин хамгаалагчид байх 

ёстой. 

 

Ариун журам гэж юу вэ? Сахин хамгаалагч гэж хэн бэ? “Ариун журам гэдэг нь ёс 

суртахууны өндөр жишгүүд дээр суурилсан үзэл бодол, зан чанарын загвар мөн. 

Ариун журамд ариун явдал, цэвэр ариун ёс суртахуун орно.”3 Харин сахин 

хамгаалагч гэж хэн бэ? Сахин хамгаалагч гэдэг бол ямар нэг зүйлийг эсвэл хэн 

нэгнийг хамгаалж, өмөөрч өмгөөлдөг хүн юм.4 Tийнхүү, ариун журмыг хамгаалагч 

та нар бол цэвэр ариун ёс суртахууныг сахин хамгаалагчид мөн. Учир нь мөнх бус 

амьдралыг бүтээгч хүч нь ариун нандин, өргөмжлөлийн хүч бөгөөд та бүхэн 

гэрлэх хүртлээ энэхүү хүчийг эрхэмлэн хамгаалах ёстой. Ариун журамтай байхын 

тулд Ариун Сүнсний нөхөрлөл болон удирдамжтай байх шаардлагатай. Аж төрж 

буй дэлхийдээ зөв сонголтууд хийж, амьдралаа өнгөтэй өөдтэй авч явахад та нарт 

удирдамж хэрэгтэй. Ариун журамтай байх нь ариун сүмд орох шаардлага юм. Мөн 

Аврагчийн оршихуйд амьдрахаар зохистой байх шаардлага мөн. Та бүхэн тэр 

цагийн төлөө одоо бэлтгэж байна. Хувийн Хөгжил Дэвшил болон Залуучуудын Бат 

Бөх Байдлын Төлөө товхимол дахь жишгүүд маш чухал билээ. Эдгээр товхимол 

бүр дэх зарчмуудаар амьдарснаар та нар улам хүчирхэгжиж, “хаант улсад илүү 

тохирохуйц”5 болж чадна.   

 

 



  

Өнгөрсөн зун Ютагийн Альпийн хэсэг залуу эмэгтэйчүүд “хаант улсад илүү 

тохирохуйц” 6 болохоор шийджээ. Тэд анхдагч Жон Рөү Моил ахын адилаар 

Ютагийн Дрейпер Ариун сүмээс Солт Лейкийн Ариун сүм хүртэл 35 км газрыг 

явган туулж, ариун сүмд бодол санаагаа төвлөрүүлжээ. Моил ах бол Солт Лейкийн 

Ариун сүм дээр ажиллуулахаар бошиглогч Бригам Янгийн дуудсан чулуучин байв. 

Тэр гэрээсээ ариун сүм хүртэл долоо хоног бүр 35 км газрыг явган алхдаг байжээ. 

Түүний хийх ажлын нэг нь “Ариунаас ариуныг ИХ ЭЗЭНд” гэсэн үгсийг Солт 

Лейкийн Ариун сүмийн зүүн ханан дээр сийлэх явдал байжээ. Энэ нь амаргүй 

байсан бөгөөд тэрээр олон саад бэрхшээлийг даван туулсан юм. Нэг өдөр түүнийг 

үнээ нь тийрснээс хөл нь эдгэрэхгүйгээр бэртэж, тайруулахаас өөр аргагүй болсон 

ажээ. Гэвч энэ нь бошиглогчид өгсөн амлалтандаа болон ариун сүм дээрх ажилдаа 

чин үнэнч, тууштай байхад нь түүнд саад болоогүй юм. Тэрээр модон хөл хийж, 

олон долоо хоногийн дараа хариуцсан ажлаа үргэлжлүүлэхийн тулд ариун сүм 

тийш 35 км замыг дахин явган туулж эхэлсэн ажээ. 

 

Сидар Хиллсийн зургадугаар тойргийн залуу эмэгтэйчүүд, ариун сүмд орохоор 

зохистой байхад нь тэдэнд сүнслэг нөлөө үзүүлсэн тэрхүү анхдагчийн ажилдаа 

очдог байсан зайг явган туулахаар шийдсэн гэнэ. Тэд явган явж байхдаа ариун 

сүмийн талаар сурч мэдсэн зүйлсээ болон бодол санаагаа хуваалцаж, долоо хоног 

бүр Мючелийг зохион байгуулдаг байжээ. 

 

Тэд өглөө эрт залбираад ариун сүм уруу явган алхдаг байсан гэнэ. Тэднийг ийнхүү 

аялалдаа гарах болгонд би тэдний итгэлийг гайхан биширдэг байсан. Тэд сайн 

бэлтгэлтэй байж, ийнхүү бэлтгэгдсэнээ ч мэдэж байсан. Бас тавьсан зорилгодоо 

хүрэх итгэл төгс байлаа. Тэдний хийсэн алхам бүр нь одоо та нарын ариун сүмд 

орох бэлтгэлийн бэлгэдэл юм. Та нарын хувийн бэлтгэл өдөр бүрийн залбирал, 

Мормоны Номыг өдөр бүр унших болон Хувийн Хөгжил Дэвшил дээрээ 

ажиллахаас чинь эхэлнэ. 

 

Залуу эмэгтэйчүүдийг явган аяллаа үргэлжлүүлэх замд нь саад гардаг байсан ч тэд 

зорилгоосоо ухарч няцаагүй. Заримынх нь хөл цэврүүтэж, бусдынх нь өвдөг 

шархиран өвдөж байсан ч явсаар байлаа. Та нарын ариун сүм уруу очих замд элдэв 

саад тотгор, бэрхшээл тохиолдлоо ч тууштай явсаар байх хэрэгтэй. Эдгээр залуу 

эмэгтэйчүүдийн туулсан замыг удирдагчид нь төлөвлөн хамгийн шулуун бөгөөд 

аюулгүй замыг өөрсдөө явган явж тогтоосон ажээ. Та нарын замыг Аврагч Өөрөө 



  

явган явж тогтоосон төдийгүй, замын алхам бүрд Тэрбээр та нартай дахин хамт 

алхах болно гэдэгт итгэлтэй байгтун.  

 

Ариун сүмд хүрэх энэхүү аялалд эцэг эх, гэр бүлийн гишүүд, санваартны 

удирдагчид нь тэднийг хамгаалан явж байсан. Тэдний үүрэг нь охидыг аюул 

ослоос хамгаалах явдал бөгөөд залуу эмэгтэй бүрийг хүч чадлаа тогтмол сэлбэж 

байх хангалттай ус, хоол тэжээлээр хангах байлаа. Амарч, үдлэн, амны цангаагаа 

гаргах газруудад санваартны удирдагчид нь тэдэнд анхан шатны тусламж 

үзүүлсэн. Залуу эмэгтэйчүүд ээ, та нарын аав ээжүүд, бишоп болон бусад олон 

хүн ариун сүмд хүрэх замд та нарын хамгаалагчид байх болно. Тэд та нарт 

анхааруулга, удирдамж чиглэл өгч, хэрэв гэмтэж бэртвэл туслах болно.  

 

Аяллынх нь эцсийн шатанд эдгээр шийдвэр төгс залуу эмэгтэйчүүдийг дэмжиж, 

урам зориг оруулахаар тэдний ах нар болон залуу эрэгтэйчүүд, найз нар нь 

хүрэлцэн ирсэнд миний сэтгэл их хөдөлж билээ. Хөлд нь олон том цэврүү гарсан 

нэгэн эмэгтэйг ах нь ариун сүмд хүрэх сүүлчийн зайд нь үүрч хүргэсэн билээ. 

Эдгээр гайхалтай залуу эмэгтэйчүүд зорилгоо биелүүлж, ариун сүм уруу очиж, 

ариун чулуун дээр гараа тавьж, ариун сүмд орохоор үргэлж зохистой байхаар 

сэтгэл зүрхэндээ шийдсэн тэрхэн агшинд нулимс минь урсаж байлаа. 

 

Эдгээр залуу эмэгтэйчүүд ариун сүм уруу явган явж ирснийг та нарын амьдралтай 

зүйрлэж болно. Эцэг эхчүүд болон санваартны удирдагчид нь замын турш харуулд 

гарч хамгаалагчид болон тусалж дэмжлэгийг үзүүлсэн билээ. Залуу эмэгтэйчүүд 

бие биеэ хамгаалж, урамшуулан дэмжсэн. Залуу эрэгтэйчүүд ч залуу 

эмэгтэйчүүдийн хүч чадал, шийдвэр төгс байдлаар бахархсан. Ах нар бэртсэн эгч, 

дүүсээ үүрч явсан юм. Охид нь ариун сүм уруу хийсэн явган аяллаа амжилттай 

дуусгаж, гэртээ эсэн мэнд эргэж ирсэнд гэр бүлүүд нь баярлаж байлаа. 

 

Ариун сүмд хүрэх зам дээр байхын тулд та нар өөрсдийнхөө болон эргэн 

тойрныхоо хүмүүсийн ариун журмыг хамгаалах ёстой. Яагаад тэр вэ? Мормон 

ариун журам болон ариун явдлыг “бүхнээс илүү хамгийн эрхэм мөн үнэтэй” 7 зүйл 

хэмээн Мормоны Номонд заасан байдаг. 

 

Ариун журмыг хамгаалагчид байхын тулд та нар юу хийж болох вэ? Энэ нь чи 

өөрчлөлт хийж чадна гэдэгт итгэж, үүрэг амлалт авахаас эхэлдэг. Би залуу эмэгтэй 

байхдаа зарим шийдвэрийг амьдралд зөвхөн ганцхан удаа л гаргадгийг ойлгосон. 



  

Байнга хийж байх ёстой бас огт хийж болохгүй зүйлсийн жагсаалтыг би жижигхэн 

тэмдэглэлийн дэвтэрт бичсэн. Уг жагсаалтанд Мэргэн Ухааны Үгийг дуулгавартай 

дагах, өдөр бүр залбирч байх, аравны нэгээ төлөх, сүмийн цуглаан, үйл 

ажиллагаануудыг хэзээ ч таслахгүй байх зэрэг орсон байлаа. Би нэгэнт шийдвэрээ 

гаргасан болохоор дараа нь ямар нэг шийдвэр гаргах хэрэгтэй үед юу хийхээ 

урьдчилан шийдсэн учир арга замаа тодорхой мэддэг байв. Ахлах сургуулийн найз 

маань “Ердөө ганцхан удаа жаахан балгачихад муу юм юу ч болохгүй” гэхэд би 

инээгээд “Арванхоёртой байхдаа би архи огт уухгүй байхаар шийдсэн юм” гэж 

хариулж билээ. Урьдчилан шийдвэр гаргах нь ариун журмыг хамгаалагч байхад 

тань туслах болно. Та нар өөрсдийнхөө байнга хийх ёстой бас огт хийх ёсгүй 

зүйлсийн жагсаалт гаргаж, чанд мөрдөнө гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгээд тэдгээр 

гаргасан жагсаалтынхаа дагуу амьдраарай.  

 

Ариун журмыг сахин хамгаалагч байна гэдэг нь хувцаслалт, үг яриа, үйл хэрэг, 

мэдээллийн хэрэгслийг ашигладаг байдлаараа үргэлж даруу төлөв байна гэсэн үг 

юм. Ариун журмыг сахин хамгаалагч байна гэдэг нь залуу эрэгтэйчүүдийг 

Сүнснээс холдуулж, санваарын хүч болон ариун журмыг алдагдуулах үг яриа,  

байдлыг хэзээ ч гаргахгүй байхыг хэлдэг. Та нарын бие бол ариун сүм бөгөөд 

нөхөн үржихүйн ариун хүчийг гэрлэхээс өмнө хөндөхгүй байхын ач холбогдол 

болон энэ нь хэчнээн чухал болохыг ойлгосноор ариун журмыг сахин хамгаалагч 

байж чадна. Мөнхийн сүнснүүдийг бие махбодтой болгож дэлхийд авчрах ариун 

үүрэгтэйгээ та бүхэн ойлгож байгаа. Энэхүү ариун хүчинд өөр нэгэн ариун 

бодгаль оршдог. Та нар бол “эрдэнэсээс ч илүү нандин” 8 зүйлийг хамгаалагчид 

юм. Итгэлтэй бай. Дуулгавартай бай. Их Эзэний ариун сүмд орсноор хүлээн авдаг 

бүх адислалуудыг хүртэхэд зохистой байхын тулд одооноос бэлтгэгтүн. 

 

Энэ үдэш бидний үгийг сонсож байгаа эхчүүд та нар бол даруу зан, ариун 

журмаараа охиддоо хамгийн чухал үлгэр дууриал үзүүлэгчид мөн. Та нартаа их 

баярлалаа. Охид чинь Бурханы хаан язгуурт охид бөгөөд тэдний эрхэмлэх зүйлс 

хэзээ ч бие махбодын таашаал дээр суурилах ёсгүй гэдгийг тэдэнд сурган заахдаа 

огтхон ч бүү эргэлз. Та нарын итгэл бишрэл, зан харьцаа, төрх байдлыг охид чинь 

үлгэр дууриал болгон үргэлж дагах боломжийг тэдэнд олго.9 Та нар бас ариун 

журмыг сахин хамгаалагчид билээ. 

 

 



  

Энэ долоо хоногт би Ensign Оргилд дахин авирлаа. Өглөө эрт Их Эзэний Өргөөний 

уул болох Солт Лейкийн Ариун сүм уруу доош харахад болор лугаа адил тунгалаг 

өнгөтэй харагдаж байлаа. Анхдагчид уулсын оргил дээр гарахын тулд бүхнээ 

зориулсан учраас бид ариун сүмийн адислалуудыг хүртэж, мөнхийн гэр бүл болон 

лацдан холбуулж байгаа билээ. Юуны учир дөчин жилийн золиослол, нарийн 

чимхлүүр ажлыг хийсэн юм бол? Юуны учир бүр Альпийн нуруунаас ариун сүм 

уруу явган аялал хийсэн юм бол? Учир нь тэд та нарын нэгэн адил итгэлээр 

жигүүрлэсэн юм! Тэд бошиглогчид итгэсэн. Тэрбээр Бурхан болон Түүний 

хайртай Хүүтэй ярилцсанд итгэсэн. Тэд Аврагчид болон Мормоны Номонд итгэсэн 

юм. Чухам тиймээс тэд “бид бүх зүйлд итгэдэг, бид бүх зүйлд найддаг, бид олон 

зүйлийг хүлцэн тэвчлээ, мөн бүх зүйлийг тэвчих болно гэдэгт найддаг”10 хэмээн 

хэлсэн билээ. Тэд олон зүйлийг хүлцэн тэвчсэн болохоор бид ч бас тэвчиж чадна. 

Итгэлийн арван гурав дахь тунхагт өгүүлсэн зүйлс бол ариун сүмд ороход болон 

нэгэн цагт Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ дэргэд амьдрахаар зохистой байхад биднийг 

тэнцэхээр болгодог, цэвэр ариун бөгөөд ариун сүмд лацдан холбуулсан байхыг 

биднээс шаарддаг зүйлс гэдэгт бид итгэдэг. Энэ нь “хаант улсад илүү тэнцэхээр”11 

байхыг мөн хэцүү зүйлсийг хийж чадах итгэлийг өөрсөддөө төлөвшүүлэхийн тулд 

одооноос бэлтгэхийг биднээс шаардах болно. 

 

Залуу эмэгтэйчүүд та нар агуу ажилд гар бие оролцож байна! Та нар ганцаараа 

биш ээ! Та нар ариун журам, цэвэр ариун байдлаа хамгаалсан цагт хүч чадал та 

нарт өгөгдөх болно. Хийсэн гэрээнүүдээ сахьсан үед Ариун Сүнс та нарыг 

удирдаж, хамгаалах болно. Үй олон тэнгэр элч та нарыг тойрон хүрээлэх болно. 

“Амьдралын энэхүү агуу буухианд бид ганцаархнаа гүйдэггүйг санагтун. Бид бол 

Их Эзэний тусламжийг авах эрхтэй хүмүүс”12 хэмээн Ерөнхийлөгч Томас 

С.Монсон сануулсан билээ. Их Эзэний ариун сүмд зохистойгоор орж, ариун 

гэрээнүүд хийх тэр өдөрт бэлтгэгтүн. Та нар ариун журмыг сахин хамгаалагчдын 

хувьд Түүний ариун өргөөнд Аврагчийг эрэлхийлэхийг хүсэх болно. 

 

Бурхан амьд бөгөөд Түүний хайртай Хүү, бидний Гэтэлгэгч, Есүс Христ 

хязгааргүй Цагаатгалынхаа хүчээр амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Та бүгд ариун 

сүм хүрэх замдаа болон Эцэг, Хүү хоёр дээр эргэж очих аяндаа удирдагдан, 

хамгаалагдах болно. Аз жаргалын дээдийг хайрладаг энэ ажлын төлөө бас та нарыг 

хүч чадалтай байхын төлөө би залбирч байна. 13 Илчлэлтийн номонд өгүүлсэнчлэн  

“[Та нар] зохистой [учраас] цагаан хувцастай . . . алхлах,” тэрхүү сайхан өдрийн 

төлөө амьдрагтун, Есүс Христийн нэрээр, амен. 
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