
  
Б    Б



II

     

Миний бие даах чадвартай болох суурь зарчим нь хувь 
хүмүүст сүнслэг болон материаллаг бие даах чадвартай 
болоход хөтөлдөг сургаалын зарчмуудыг судалж, амьдралдаа 
хэрэгжүүлэхэд тусалдаг. үнийг  аас  хүнтэй жижиг бүлэг 
эсвэл гэр бүлээрээ судалбал илүү үр дүнтэй байна. олоо 
хоног бүр бүлгийн гишүүд ээлжлэн зохи уулагч болдог 
бөгөөд тэд бүлэгт зарчим заахгүй, харин материалынхаа 
дагуу зааж, бүлгийнхнийг идэвхтэй орол охыг дэмждэг. Бүх 
видео бичлэгийг  .  .   оос олох боломжтой.

     

гн унг н 
б и н  

жи г  өг

Бүлгийнхэн 
амлалтаа хэр 
биелүүлснээ 

 минутад 
багтаан 
хуваал ана.

ор бүрнээ 
 минутын 

турш тунгаан 
бодож, бичиж 
тэмдэглэнэ.

Бүлгээрээ 
видео бичлэг 
үзнэ.

Бүлгээрээ  
минутын турш 
бодол 
санаагаа 
хуваал ана.

эг хүн 
бүлгийнхэнд 
зориулан 
чанга 
уншина.

 минутын 
турш ган аа
раа эсвэл 
хамтдаа 
ажиллана.

Хүн бүр долоо 
хоногийн 
турш дээрх 
зүйлсийг 
хийнэ гэж 
амласан.

Б    Ж  Б

Бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлэг нь хувийн санхүү, ажил 
мэргэжил, жижиг дунд бизнес эсвэл боловсролоо сайжруула
хад тань тусална. Бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлэгт нэгдэ
хийн тулд гадасныхаа бие даах чадвар хөгжүүлэх 
мэргэжилтэнтэй холбоо барь.



Тэргүүн өвлөлийн захиас бичиг 

 Бие даах чадвартай байх нь авралын зарчим 

 сүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүл 

 өнгөө зөв зохи уул 

 аманчил мөн дуулгавартай бай 

 агаа ухаалаг ашигла 

 жил мэргэжил  Хариу лагатай, шаргуу бай 

 суудлуудаа шийдвэрлэ 

 эгдмэл байж, хамтдаа үйлчил 

 Харил аа холбоо  Хүсэлт тавихын хамт сонс 

 нэнч шударга байдлаа харуул 

 урал ахыг эрэлхийл  Хаашаа вах, хэрхэн очихоо шийд 

 риун сүмийн слолуудыг хүлээн ав 

Төгссөн тухай захидал 

“Хэрэгтэй зүйлийнхээ 
төлөө хөдөлмөрлөц-
гөөе. Бие дааж 
амьдрах чадвартай, 
бусдаас хамааралгүй 
байцгаая. Өөр ямар 
ч зарчмаар авралыг 
олж чадахгүй.”

ТОМАС С.МОНСОН, 
“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, 1986 
оны 9- р сар, 3; 
Марион Д.Ромнийг 
эш татсан, 
Conference Report, 
1976 оны 10- р сар, 
167



сүс Христийн Хожмын еийн Гэгээнтнүүдийн үмээс
хэвлэв 

та муж, олт эй  ити

     , . 
  . 

мери ийн эгдсэн лсад хэвлэв

нгли эхийн зөвшөөрөл  . 
рчуулгын зөвшөөрөл  . 

My Foundation for Self- Reliance  ийн орчуулга 
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Хүндэт ах, эгч нар аа,

“ өрийн гэгээнтнүүдийг хангах нь миний зорилго болой”  
ба Г  хэмээн х зэн тунхагласан. нэхүү илчлэлт 
бидэнд өөрсдийн болон гэр бүлийнхээ гишүүдийн амьдра
лын хэрэг ээг хангах боломж олгохын тулд материаллаг 
байдлаар адисалж, бие даах чадвартай болох үүд хаалгыг 
нээж өгөх х зэний амлалт м.

Миний суурь зарчим хэмээх энэхүү товхимлыг үмийн гишүү
дэд итгэл, боловсрол, шаргуу хөдөлмөр болон х зэнд 
итгэх итгэлийн зарчмуудад сурал ан, амьдралдаа хэрэгжүү
лэхэд туслах зорилгоор бэлтгэсэн болно. дгээр зарчмыг 
хүлээн зөвшөөрч, амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь х зэний 
амласан материаллаг адислалуудыг хүлээн авах боломжийг 
танд олгоно.

Бид таныг эдгээр зарчмыг хичээнгүйлэн судалж, амьдралдаа 
хэрэгжүүлэн, гэр бүлийнхэндээ заахад урьж байна. нгэс
нээр амьдрал тань адислагдана. Та мөн бие даах илүү их 
чадвартай болохын тулд чухам у хийх стойгоо мэдэж 
авна. лүү их найдвар, амар амгалан, өсөлт хөгжлөөр 
адислагдана.

Та Тэнгэр дэх эгийнхээ хүүхэд гэдэгтээ итгэлтэй байгаа
рай. Тэрээр танд хайртай бөгөөд таныг хэзээ ч орхихгүй. 
Тэрээр таныг мэддэг бөгөөд бие даах чадвараа хөгжүүлснээр 
ирэх сүнслэг болон материаллаг адислалуудыг өгөхөд бэлэн 
байдаг.

Хүндэтгэсэн,

Тэргүүн өвлөл
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хлэхээсээ өмнө нүүр хуудасны дотор байх “ нэ материалыг хэрхэн ашиг
лах вэ?” зааврыг унш.

охан  баруун талд
Б лхсан амьтай гэдэг нь у гэсэн үг вэ?
“Тэр миний гутлыг өнгөлсөн,”  .  .   оос үзэх 
боломжтой. идео бичлэг байхгүй бол  р хуудсыг унш.

суудлаа шийдвэрлэх арга зам байгаа гэдэгт та итгэдэг үү? 
Бид хэрхэн х зэний дэмжин туслах хүчийг хүлээн авах 
эрхтэй болдог вэ?
Гарын авлага 2  ын тайлбар ба ахлагч аллин Х. ү сийн 
хэлсэн үг баруун талд . Бие даасан байх нь бодож санасан 
бүх зүйлээ хийж эсвэл авч болно гэсэн үг биш. Харин энэ нь 
бид сүс Христийн ач ивээл, боломж олгогч хүч болон 
өөрсдийн хичээл зүтгэлээр дамжуулан өөртөө мөн гэр 
бүлийнхэндээ хэрэгтэй амьдралын сүнслэг болон материал
лаг бүх хэрэг ээг хангах боломжтой гэдэгт итгэхийг хэлнэ. 
Бие даасан байх нь амьдралдаа уул хадыг нураан, сорилт, 
бэрхшээлийг лан дийлэх хүч чадлыг бидэнд өгдөг Бурханы 
хүчинд итгэх итгэл эсвэл найдварын нотолгоо м.
Христийн ач ивээл амьдралын сүнслэг болон материаллаг 
хэрэг ээгээ хангахад тань хэрхэн тусалсан бэ?

 Ж

  х  Хамтрагчаа сонгоод, доорх зарчим бүрийг унш.

  х  дгээр үнэнд итгэх нь агаад танд илүү бие даасан болоход
туслах талаар рил .

Б   Б   

. Бие даасан байх  нь зарлиг
болой.

“ х зэн үмд болон гишүүдэд бие 
даасан, бусдаас хамааралгүй байхыг 
зарлигладаг” Teachings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball , .

. Бурхан зөв шударга хүүхдүүддээ
бие даасан болох арга замыг өгч
чадна, өгөх ч болно.

“ өн өөрийн гэгээнтнүүдийг хангах нь 
миний зорилго болой, учир нь бүх зүйл 
минийх бөлгөө”  ба Г .

. атериаллаг болон сүнслэг
зүйлүүд нь Бурханы хувьд нэг м.

“ ймийн тул, бүх зүйл миний хувьд 
сүнслэг м гэдгийг би та нарт үнэнээр 
хэлнэ”  ба Г .

унг н б
и

и

н

и

“Бие даах чадвар 
гэдэг нь өөрийн 
болон гэр бүлийнхээ 
сүнслэг болон 
материаллаг хэрэг-
цээг хангах чадвар, 
төгс шийдвэр, хүч 
чармайлт юм. 
Гишүүд бие даасан 
байвал бусдад илүү 
сайн үйлчлэх, анхаа-
рал халамж тавих 
чадвартай болдог.”

   
Ү    

(2010), 6.1.1

“Өөрсдийгөө шийд-
вэр, нөөц бололцоо-
гоор хангах 
боломжтой атал 
бусдад найдаж, 
тэднээс хамаарал-
тай байх нь биднийг 
сүнслэг байдлын 
хувьд доройтуулж, 
бидэнд зориулсан 
сайн мэдээний 
төлөвлөгөөний 
дагуу өсөж хөгжихөд 
саад болдог.”

ДАЛЛИН Х.ӨҮКС, 
“Repentance and 
Change,” Ensign эсвэл 
Liahona, 2003 оны 
11- р сар, 40

“Би тэднийг амьтай, 
бялхсан амьтай 
байлгахын тулд 
ирсэн юм.”

ИОХАН 10:10
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Хэрэв видео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

АХЛАГЧ ЭНРИКЭ Р.ФАЛАБЭЛЛА: 
амайг бага байхад манай гэр бүлд 

тийм ч их мөнгө байгаагүй. эгэн 
өдөр би аав руугаа очоод, “ ав аа, 
надад шинэ гутал хэрэгтэй байна. 
Гутал маань урагдчихсан” гэж хэлж 
байснаа санадаг. Тэр зогсоод, над руу 
харан, гутал маань үнэхээр элэгдсэн 
байхыг харав. Тэр  “Бид засаж нзалж 
болно гэж би бодож байна” гэж хэлээд, 
хар гутлын тос аван, гутлыг минь 
өнгөлж, г лалзсан сайхан болгов. 
“ асаж нзалчихлаа шүү дээ, хүү минь” 
гэж тэр хэллээ. Тэгэхэд нь би “ гүй ээ. 
Бүрэн засаагүй байна. Та хөлний 
маань хуруу завсраар нь ухуйж 
байгааг харж байна шүү дээ” гэж 
хариуллаа. ав маань  “ үнийг ч бас 
засчихаж болно ” гээд, дахиад бага 

зэрэг тос аваад, хурууг маань 
тосолчихлоо
Тэр өдөр би бүх асуудлыг шийдвэрлэх 
арга зам байдаг м байна гэдгийг олж 
мэдсэн м. Би бие даах чадварын энэ 
зарчим мөн энэ санаачилга х зэний 
ажлыг аравчлуулах арга зам гэдэгт 
итгэдэг. нэ нь авралын ажлын нэгэн 
хэсэг м. Бид бүгдээрээ одоо байгаа
гаасаа хавьгүй дээр байж чадна. 
Хайхрамжгүй байдлаа орхих аг тань 
ирлээ. Бид ихэвчлэн байгаадаа сэтгэл 
ханадаг бөгөөд энэ нь биднийг өсөж 
хөгжихөд саад болдог. Би өмнө нь 
буруу хийсэн зүйлээ засаж өөрчлө
хийн тулд мар нэгэн зүйлийг өөрч
лөн хийх шийдвэр гаргах м бол 
өдөр бүр өсөж хөгжиж чадна. Хэрэв та 
нар үүнийг итгэлээр хийж, Христ та 
нарт тусална гэсэн итгэл, найдвараа 
хөгжүүлэх м бол материаллаг болон 
сүнслэг байдлаар өсөж хөгжих арга 
замаа олно. чир нь Бурхан амьд 
бөгөөд та нар Түүний охид, хөвгүүд 
билээ.

  хуу  уу бу ж 

рөнхийлөгч арион . омнигийн хэлсэн үгийг унш 
баруун талд . Та илүү бие даасан болж байгаа эсэхээ хэрхэн 

мэдэж болох вэ?
олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 

Тухайлбал  млалт бүрдээ хүрээд, хайр гуудыг чагтал.
 р хуудсан дээрх Тэргүүн өвлөлийн захидлыг уншаад,

амлагдсан адислалуудын доогуур зур. Тэдгээрийг авахын
тулд та у хийх стой вэ? өрийн бодол санааг доор бич.

нөөдөр бие даах чадварын талаар олж мэдсэн зүйлээ
гэр бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .

и

 өг

“Бие даах чадваргүй 
хүн үйлчлэх төрөлх 
хүслээ хөгжүүлж 
чадахгүй. Бидэнд 
өгөх зүйл байхгүй бол 
хэрхэн өгч чадах 
билээ? Тавиур тань 
хоосон бол өлссө-
нийг хооллож 
чадахгүй. Хоосон 
түрийвчтэй бол 
тусламж хэрэгтэй 
нэгэнд тусламж 
үзүүлж чадахгүй. 
Сэтгэлзүйн хувьд 
цангаж байгаа хүн 
бусдад туслан, 
тэднийг ойлгож 
чадахгүй. Мэдлэггүй 
нэгэн бусдад зааж 
чадахгүй. Хамгийн 
чухал нь, сүнслэг 
байдлын хувьд сул 
дорой нэгнээс 
сүнслэг удирдамж 
ирэхгүй.”

МАРИОН Ж.РОМНИ, 
“The Celestial Nature 
of Self- Reliance,” 
Ensign, 1982 оны 11- р 
сар, 93





    Ж

Та өнгөрсөн долоо хоногт хэрхэн илүү бие даасан болсноо 
бүлгийнхэнтэй хуваал .

сүс Христэд итгэх миний итгэл бие даахад минь хэрхэн 
нөлөөлдөг вэ?
“ сүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүл,”  .  .   оос 
үзэх боломжтой. идео бичлэг байхгүй бол  р хуудсыг унш.
Яагаад жинхэнэ итгэл үргэлж үйлдэхэд хүргэдэг вэ? Яагаад 
материаллаг болон сүнслэг тусламж хүлээн авахад Бурханд 
итгэх шаардлагатай вэ?

атай  ба Lectures on Faith баруун талд

 Ж

Бие даах чадвартай болох арга зам нь итгэлийн а лал м. Тэргүүн өвлөл 
болон рван хо р Төлөөлөгчийн уулга биднийг Тэнгэрлэг эг болон 
Түүний Хүүд итгэх итгэлээ өсгөн нэмэгдүүлэхийг амьдралдаа нэн тэргүүнд 
тавихыг урьдаг.

  х  оорх хайр ган доторх бошиглолын нэн чухал зүйлсийг бүлгээ
рээ унш.

  х  Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахин, ариун слолоос хүртэж,
ормоны омыг унших нь хэрхэн таныг илүү бие даасан болоход туслах

талаар рил .

Б     Б   Б  

“ нэ мэдэгдлийн ар хүрээ мар агуу болохыг бодож үз дээ  Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар сахидаг хүмүүст дэлхийн бүрэн байдал амлагдсан” ассэлл . элсон, 
“Хүндэтгэлийн өдөр нь ба сгалант өдөр билээ,” Ensign,  оны  р сар,  эсвэл 
2015 оны 4- р сарын Ерөнхий чуулган, мөн  ба Г  г үзнэ үү .

“ үнслэг байдал нь зогсонги байхгүй бөгөөд ариун слолын  гэрээнүүд ч мөн адил 
билээ. Гэрээнүүд нь амлалтаас гадна сүнслэг хүч чадал авчирдаг” ийл . ндэрсэн, 

рөнхий эрх мэдэлтнүүдэд зориулсан сургалт уулзалт,  оны  р сар .

“ ормоны ом нь амьдралын тань хувийн рим ба Туммим байж чадна гэдгийг би 
гэрчилж байна” ичард Г. отт, “          ,” Ensign, 

 оны  р сар, .

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
млалт бүрдээ хүрээд, хайр гуудыг чагтал.

нэ н м гарагт Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахиж, ариун 
слолоос хүндэтгэл бишрэлтэй хүртсэнээр итгэлээ харуул.
дөр бүр ормоны омоос унш.
 р хуудасны судруудыг унш. Та нэг судар сонгоод, гэр

бүлийнхэн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .

гн

унг н б

и

н

 өг

“Бүхий л төрлийн 
хичээл зүтгэл 
итгэлээс тань 
хамааралтай биш 
гэж үү? . . . Бид бүхий 
л материаллаг 
адислалаа итгэлээр 
хүлээн авдаг бол 
бүхий л сүнслэг 
адислалаа мөн адил 
итгэлээр хүлээн 
авдаг. Гэвч итгэл нь 
зөвхөн үйлдлийн 
зарчим биш бөгөөд 
хүч чадлын зарчим 
юм.”

   
(1985), 2, 3

“Өнөөдөр ургаж, 
маргааш зууханд 
хаягдах хээрийн 
өвсийг Бурхан ийнхүү 
гоёдог бол, та 
нарын төлөө Тэр 
түүнээс хавьгүй 
илүүг хийхгүй гэж үү, 
итгэл багатай 
хүмүүс ээ?”

МАТАЙ 6:30
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    Ж

Та видео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

АХЛАГЧ ДЭВИД А.БЭДНАР: йлдэл 
хийх нь итгэлээ хөгжүүлж буй хэрэг 

м. зраилийн хүүхдүүд гэрээний 
авдрыг аваад вж байв. Тэд ордан 
гол дээр ирлээ. Тэдэнд хуурай газраар 
гаргана гэж амласан байв. с хэзээ 
хуваагдсан бэ? с тэдний хөл норох 
үед хуваагдсан м. Тэд гол руу орсон 
ба энэ нь үйлдэл байсан. Хүч чадал 
ирснээр ус хуваагдсан.

хэнхдээ бид “Би төгс ойлгосныхоо 
дараа л үүнийг үйлдэж эхэлнэ дээ” гэж 
боддог. Бидэнд эхлэлээ тавихад 
хангалттай ойлголт байхад л болно 
гэж би хэлмээр байна. Бидэнд зөв зүг 
чигийн талаар мэдлэг бий. тгэл бол 
зарчим үйлдэл, хүч чадлын зарчим. 

инхэнэ итгэл нь х зэн сүс Хрис
тэд төвлөрч, үргэлж үйлдэл рүү 
хөтөлдөг.
“    ” үмийн 

Боловсролын истемийн шашны 
багш нарт хандан хэлсэн үг,  оны 

 р сарын ,  .     ийг
үзнэ үү.

  хуу  уу бу ж н  уу



    

аниел залбирахаа болиогүй учраас 
арслангийн үүр рүү ха гдсан ч 
“Бурхан тэнгэр элчээ илгээж, арслан
гуудын амыг тагласан бөгөөд . . . 
түүний биед мар нэг гэмтэл байсан
гүй. Яагаад гэвэл тэр өөрийн Бур
ханд итгэсэн бөлгөө” аниел 

 мөн  р шүлгийг үзнэ 
үү .

х зэн ихайд гэр бүлээ удирдах 
лиахонаг өгсөн бөгөөд “энэ нь 
тэдний төлөө Бурханд итгэх итгэ
лийнх нь дагуу ажилладаг байжээ  
. . . Тэд хойрго байж, мөн итгэлээ бас 
хичээнгүй байдлаа бодитой болго
хоо мартсан үед  . . . тэд а н замдаа 
урагшилсангүй” лма .

“Бүхий л аравны нэгээ агуулахад 
авчир. Би та нарын төлөө тэнгэрийн 

онхыг нээж, та нарын төлөө ивээ
лийг хальтал асгах эсэхийн талаар 

амайг одоо үүгээр шалга” алахи 
.

лсгөлөнгийн үеэр, лиа өөрт нь 
сүүлчийн хоолоо өгөхийг нэгэн 
бэлэвсэн эмэгтэйгээс хүсжээ. лиа 
итгэлийнх нь учир х зэн түүнийг 
хоол хүнсээр хангасан ба хоол нь 
хэзээ ч дуусахгүй хэмээн түүнд 
амласан м. Хаадын дээд  г үзнэ 
үү.

“ гээгүй, дуус ус эрсэн боловч 
байсангүй. ангаснаас болж тэдний 
хэл хатжээ.  Би өрөө тэдэнд 
хариулж, зраилийн Бурхан Би 
тэднийг мартахгүй” саиа  
мөн  р шүлгийг үзнэ үү .



“Мөн дахин, та 
нарын өрийн 
талаар үнэнээр би 
та нарт хэлж 
байна—болгоогтун, 
та нар бүх өрөө 
төлөх нь миний 
таалал билээ.”

СУРГААЛ БА ГЭРЭЭ 
104:78

  

Та өнгөрсөн долоо хоногт Хүндэтгэлийн өдөр, ормоны 
ом хо р хэрхэн итгэлийг тань хүчирхэгжүүлснийг бүлгийн

хэнтэй хуваал .
Яагаад мөнгөө зөв зохи уулах нь хэ үү атлаа чухал зүйл 
байдаг вэ?
“ хлээд хийх стой зүйлээ хийе ”  .  .   оос үзэх 
боломжтой. идео бичлэг байхгүй бол  р хуудсыг унш.
Яагаад бид орлого, зарлагаа хөтөлж, хадгаламжтай байх 

стой вэ?
ургаал ба Гэрээ  ба All Is Safely Gathered In товхимлоос 

эш татав баруун талд
өнгөө зөв зохи уулах бие даасан байдлын арга замыг унш 

доод талд . Бид үүнийг хэрхэн дадал хэвшил болгох вэ?

БИЕ ДААХ АРГА ЗАМ

➀
өнгөтэй болохын тулд 

шаргуу бөгөөд ухаалаг ажилла

➁
Хамгийн түрүүнд х 

зэнд өг.

➂
Хо рдугаарт өөртөө өг.

➃
Үүний дараа олж 
байгаагаасаа бага 

зар уулан, өрнөөс зайлсхий.

г н  нэг б  бу  
ө гө

г ж ги н н 
ө өг 

гн

унг н б

и

н

и

“Аравны нэг болон 
өргөлүүдээ төл, . . . 
өрнөөс зайлсхий, . . . 
төсвөө зохиож 
ашигла, . . .чухал биш 
зүйлүүдэд зарцуулж 
байгаа мөнгөө багас-
гах шийдвэр гарга . . . 
[мөн] төсвийнхөө 
хүрээнд багтааж 
амьдрахад өөрийгөө 
сахилгажуул.”

    
   

(ТОВХИМОЛ, 2007), 3
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“Өнөө үед хүмүүс эрх 
ямба эдлэхээ л мэддэг 
болсон юм шиг. . . . 
Бид хэт их өрөнд 
орох юм бол өөрөө 
өөрсдийгөө хараат 
байдалд оруулж, бүх 
цаг зав, эрч хүч, арга 
замаа өрөө эргүүлэн 
төлөхөд зарцуулдаг. 
. . . Бид зарлага, 
хадгаламжийн 
төлөвлөгөө буюу 
төсөвтэй болж мөн 
хүсэл, хэрэгцээ 
хоёроо ялган салгаж 
сурах нь нэн чухал 
юм.”

РОБЭРТ Д.ХЭЙЛС, 
“Seek and Attain the 
Spiritual High Ground 
in Life” (Сүмийн 
Боловсролын 
Системийн галын 
дэргэдэх цугларалт, 
2009 оны 3- р сар), lds 
.org/ media - library

 Ж

  х  ор бүрнээ зарлагаа тоймлон үз.

    Б  Ж Б Ж Б  

нги

Би хэ э -
хи  б г  

уу -
г

Би -
г  
э гэ  

х нг уун 
б н

Би хэ э -
хи  их 

уу -
г

Жи ээ бэ   Хув ас ✓
Гадуур ресторанд хооллох

Хоол хүнс

Хөнгөн зууш, ундаа

звэр үйлчилгээ

рон суу

Хэрэглээний төлбөр

Хув ас

Гэр ахуйн зүйлс

нааны зардал

аатгал

тас

р зээлийн төлбөр

равны нэг

нэрлийн үйлсэд өгөх хандив

Бусад

  х  хлагч обэрт .Хэйлсийн хэлсэн үгийг унш баруун талд . Та хэт
их зар уулдаг хэсэг дэх зарлагаа хэрхэн багасгаж болох талаар рил .

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
млалт бүрдээ хүрээд, хайр гуудыг чагтал.

дөр бүрийн орлого, зарлагаа хөтөл. Та  р хуудсан
дээрх рлого, зарлагын тайланг ашиглаж болно.
Та өнөөдөр мөнгөө зөв зохи уулах талаар сурсан зүйлээ
гэр бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .

 өг



  

    

идео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол дүрүүдийг сонгож, эхийг уншина уу.

НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ: Том хүний хувцас 
өмсөөд, эцэг эх болон жүжиглэж байгаа 
хүү, охин хоёр.
ХҮҮ: Хонгор минь, би ирлээ.
ОХИН: Гэртээ тавтай морил. Яанаа, чи 
мар их дарсан харагдаж байна аа?

ХҮҮ: и ч гэсэн. и их ажилтай байсан 
уу?
ОХИН: Тийм ээ, бид бүгдээрээ л 
ажиллах хэрэгтэй шүү дээ?
ХҮҮ: Би өнөөдөр  ыг олсон.
ОХИН: Ямар сайхан адислал вэ. 

хлээд хийх стой зүйлээ хийе. 
равны нэгээ төл гөөх үү?

ХҮҮ: Бидэнд хангалттай мөнгө байх
гүй бол ах м бэ?
ОХИН: йм зүйл дээр л итгэл харагд
даг м.
ХҮҮ: а, за. Тэгэхээр дараагийнх нь у 
билээ?
ОХИН: а тэгэхлээр бид хоол хүнс, 
унааны тасалбараа худалдан авч, 

түрээсээ төлөх хэрэгтэй. Тэгээд сандал 
авбал зүгээр байна . . .
ХҮҮ: Гэхдээ бид чадахгүй шүү дээ. 
Хараач? Бидэнд хангалттай мөнгө 
алга.
ОХИН: Бид мөнгө зээлж болохгүй гэж 
үү?
ХҮҮ: р а ултай гэж хэлдэг. Бид 
асуудалд орж болохгүй.
ОХИН: Тийм ээ. иний зөв. Тэгвэл 
үлдсэн мөнгөөрөө у хийх вэ?
ХҮҮ: өнгөө хадгал гаа . у ч болох 

м билээ.
ОХИН: нэ чинь харин зөв санагдаж 
байна. Гэхдээ зугаа ах мөнгө 
үлдсэнгүй.
ХҮҮ: Бидэнд хо р бие маань байна 
шүү дээ  Би илүү их орлоготой боло
хыг хичээнэ ээ.
ОХИН: Харин би бага зар уулж 
байхыг хичээе дээ.
ХҮҮ: нгэж чадвал бид аз жаргалтай 
бас бие даасан болж чадна.
ОХИН: Тийм шүү. Тийм ч хэ үү 
байсангүй. Томчууд агаад үүнийг 
хүндрүүлдэг м бол?
ХҮҮ: и мэднэ шүү дээ. Томчууд ийм л 
байдаг.

  хуу  уу бу ж н  уу





  

олоо хоног бүр хэдэн төгрөг зар уулдаг болохоо бич. Хэрэг ээгээ хангах 
хангалттай мөнгөтэй байвал мар вэ?

Б    Б     

Би би  н б -
х н у   бү  
хэ эн өг өги н 

г  б х  
э

 эх 
 

х н г

 х  
 

х н г

 х  
 

х н г

 эх 
 

х н г

г

равны нэг ба бусад өргөл

Хадгаламж

Хоол хүнс

рон суу

мчилгээний зардал

нааны зардал

Боловсролын зардал

р зээлийн төлбөр

Хув ас

Хэрэглээний төлбөр

тас

звэр үйлчилгээ

аатгал

Бусад

и  



“Бүх адислал тулгуур-
лагдсан хууль [бий]. 
Мөн бид ямар ч 
адислалыг Бурханаас 
авлаа гэхэд, энэ нь 
тулгуурлагдсан 
тэрхүү хуульд 
дуулгавартай 
байснаар буюу.”

СУРГААЛ БА ГЭРЭЭ 
130:20–21

Ж   Б

Та өнгөрсөн долоо хоногт орлого, зарлагаа хөтөлснөөр 
хэрхэн өсөж хөгжсөнөө бүлгийнхэнтэй товч хуваал .

аманчлал ба дуулгавартай байдал хэрхэн бие даахтай 
холбоотой вэ?
“ уулгавартай байдал адислалуудыг авчирдаг”  .  .  

 оос үзэх боломжтой. идео бичлэг байхгүй бол  р 
хуудсыг унш.
Та Бурханы зарлигуудыг дуулгавартай дагаснаар мар 
адислал хүлээн авч байсан бэ? аманчлал нь хэрхэн бидэнд 
өсөж хөгжихөд тусалдаг вэ?

ургаал ба Гэрээ  ба бошиглогч осе  митийн 
хэлсэн үг баруун талд

 Ж

Тодорхой хуулиудад дуулгавартай байх нь тодорхой адислалуудыг авахад 
чиглүүлдэг.

  х  Хүлээн авахыг хүсэж буй адислалаа дор бүрнээ зүүн гар талын
багананд бич.

  х  Хүсэж буй адислалаа хүлээн авахын тулд мар хууль, зарчмыг
дуулгавартай дагах хэрэгтэй болохыг олж мэд.

   Ж Б     

Гурван сарын хадгаламж
Аравны нэг ба өргөлүүд (Малахи 3:10–12)
Төсвийнхөө дагуу амьдар

ошуа  ыг мөн ахлагч э ри .Холланд, ерөнхийлөгч 
энсэр . имбалл нарын үгсийг унш  р хуудас . Бид бие 

даасан болох в даа агаад наманчилж, өөрсдийгөө ариус
ган, сайныг үйлдэхийг хичээх стой вэ?

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
млалт бүрдээ хүрээд, хайр гуудыг чагтал.

ээрх үйл ажиллагаан дээр сонгосон хуулиа дуулгавартай
дага.
Та өнөөдөр дуулгавартай байдлын талаар у сурснаа гэр
бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .

гн

унг н б

и

н

и

 өг

“ х зэн зарлигла
сан л бол биелүүл 
гэдэг дүрмийг би 
өөртөө бий болго-
сон юм.”

Ү  -
 -

   
(2007), 183.



“Хэрэв бид дуулгавар-
тай байдлаас илүүгээр 
тансаг байдал, хэрэг-
цээндээ илүү анхаар-
лаа хандуулбал Түүний 
бидэнд өгөхийг хүсдэг 
адислалуудыг алдах 
болно.”

СПЭНСЭР В.КИМБАЛЛ, 
    

 ed. Edward L.
Kimball (1982), 212

 Б   

идео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ТОМАС С.МОНСОН: 
Ямар гайхалтай амлалт вэ  “ Бурханы  
зарлигуудыг сахидаг тэрээр, үнэнд 
алдаршиж мөн бүх зүйлийг мэдэх 
хүртлээ үнэн ба гэрлийг хүлээж авдаг 
болой”  ба Г  . . . .

х, эгч нар аа, дуулгавартай байдал нь 
энэ амьдралын хамгийн агуу шалгуур 

м шүү. “ өн х зэн, тэдний Бурхан 
тэдэнд зарлиглах бүх зүйл уг ч гэсэн 
тэд хийх нь үү гэдгийг харахын тулд 
үүгээр бид тэднийг нотлох болно” 

брахам  хэмээн х зэн хэлсэн 
байдаг.

врагч “ чир нь миний гараас адисла
лыг хүлээн авахыг хүсэх тэд бүгд 
тэрхүү адислалын тулд өгөгдсөн 
хуулийг, мөн үүний нөх лүүдийг, 
дэлхийн сууринаас өмнө үндэслэгдэн 
бий болсноор нь баримтлах стой”  
ба Г  хэмээн тунхагласан.

врагчийн үзүүлсэн дуулгавартай 
байдлын жишээнээс илүү гарах өөр 
жишээ байхгүй. Түүний талаар аул
“Тэр Хүү нь байсан хэрнээ зовсон 
зүйлсээсээ дуулгавартай байдалд 
сурал сан
Тэр төгс болгогдсоноороо өрт нь 
дуулгавартай байдаг бүх хүнд мөнх 
авралын эх үндэс нь болсон” врей 

 гэж хэлсэн байдаг.
Төгс амьдралаар амьдарч, ариун үүрэг 
зорилгодоо хүндэтгэлтэй ханддаг 
байснаар врагч маань Бурханы 
жинхэнэ хайрыг харуулсан м. Тэр 

мар ч үед их зан гаргаагүй. Тэр хэзээ 
ч бардамнан онгирч байгаагүй. Тэр 
хэзээ ч урваагүй. Тэр магт төлөв 
даруу байсан. Тэр аливаад чин сэтгэ
лээсээ ханддаг байсан. Тэр байнга 
дуулгавартай байсан билээ. . . .
Тэрээр Гетсеманид амь тэм эн зовж, 
“хөлс нь усны дусал мэт газарт 
дуслан” у   шаналах үедээ 
“ эг минь, хэрэв Та хүсэж байгаа бол, 
энэ а гыг адаас зайлуулаач. Гэвч 
миний хүсэл бус харин Таны хүсэл 
биелэгдэг” у   гэж хэлэн, 
дуулгавартай Хүүгийн үлгэр жишээг 
харуулсан м.

врагч эртний төлөөлөгчдөдөө хэлж 
байсан “ и амайг дага” охан  
хэмээх үгсээ надад мөн танд ч адил 
хэлж байна. уулгавартай дагах хүсэл 
бидэнд байдаг уу?
Хайж буй мэдлэг, хүлээж буй хариул
туудаа болон энэхүү адармаатай, 
хувирамтгай дэлхийн бэрхшээлүүдийг 
даван туулахад туслах хүч чадлыг бид 

х зэний зарлигуудыг дуулгавартай 
дагаснаар л олж авч чадна. х зэний 
үгсийг би дахин нэг эш тат . Тэрээр 
“ Бурханы  зарлигуудыг сахидаг 
тэрээр, үнэнд тэрээр алдаршиж мөн 
бүх зүйлийг мэдэх хүртлээ үнэн ба 
гэрлийг хүлээж авдаг болой”  ба Г 

 гэж хэлсэн.
Бид дуулгавартай хүмүүст гар аагүй 
ирэх ба лаг адислалуудыг аваасай 
хэмээн би даруухнаар залбирч байна. 
Бидний врагч мөн Гэтэлгэгч сүс 
Христийн нэрээр, амен.
“ уулгавартай байдал адислалуудыг 

авчирдаг,” Ensign.  оны  р сар, 
,  эсвэл 2013 оны 4- р сарын 

Ерөнхий чуулган, 

  хуу  уу бу ж н  уу

“Өөрсдийгөө ариусгац-
гаа. Учир нь маргааш 
Эзэн та нарын дунд 
гайхамшигт зүйлсийг 
хийх болно.”

ИОШУА 3:5

“Их Эзэн сайжрахыг 
хүсдэг, зарлигуудын 
хэрэгцээг хүлээн 
зөвшөөрч, тэдгээрийг 
дагахыг хичээдэг . . . 
хүмүүсийг адисалдаг 
гэдгийг санаарай. Тэр 
наманчилж, засаж 
өөрчлөх хэрэгтэй 
бүхнийг өөрчлөөд, 
үргэлжлүүлэн урагшла-
хад тань туслах 
болно. Тун удалгүй та 
нар өөрсдийн хайж 
байгаа амжилтад 
хүрэх болно.

ЖЭФФРИ Р.ХОЛЛАНД, 
“Маргааш Эзэн та 
нарын дунд гайхам-
шигт зүйлсхийг хийх 
болно,” Ensign эсвэл 

 н   р ар н 
р н ий ан  116.





“Учир нь болгоогтун, 
энэ амьдрал бол 
хүмүүн Бурхантай 
уулзахаар бэлтгэх үе; 
тийм ээ, болгоогтун 
энэ амьдралын өдөр 
бол хүмүүн өөрсдийн 
хөдөлмөрийг гүйцэт-
гэх өдөр юм.”

АЛМА 34:32

Та өнгөрсөн долоо хоногт дуулгавартай байснаар хүлээн 
авсан адислалаа бүлгийнхэнтэй хуваал .
Яагаад аг хуга аа Бурханы хамгийн агуу бэлгүүдийн нэг вэ?
“ аг хуга аа бол бэлэг,”  .  .   оос үзэх боломж
той. идео бичлэг байхгүй бол  р хуудсыг унш.
Та нар Бэн оси эгчээс у сурсан бэ?

лма  ба ерөнхийлөгч Бригам Янгийн хэлсэн үг баруун 
талд

 Ж

  х  дөр бүр агаа сайн ашиглахын тулд хийж болох таван алхмыг
хамтрагчтайгаа унш.
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глөө бүр хийх 
ажлынхаа жагсаалтыг 

гарга. йлчлэх 
хүмүүсийнхээ 

нэрсийг нэмж бич.

дирдамж хүсэж 
залбир. жлынхаа 

жагсаалтыг хар. онс. 
Хамгийн сайнаараа 

хийх амлалт өг.

жлынхаа жагсаал
тан дээр хамгийн 

чухал ажлаа 1, 
дараагийнхыг  гэх 

мэтээр дугаарла.

үнсийг сонс. 
орилго тавь. 
аргуу ажилла. 

Хамгийн чухал 
ажлаасаа эхлэн, 

бичсэн жагсаалтын
хаа дагуу ажилла.

рой бүр Тэнгэрлэг 
эгт хандан 

залбирч, тайлагна. 
суулт тавь. онс. 
аманчил. Түүний 
хайрыг мэдэр.

  х  аасан дээр ажлуудаа жагсааж бич. дгээр нь өдөр тутам хийдэг
энгийн ажил үүрэг гэхээсээ илүү ажил, сургууль, сүм эсвэл гэр орондоо
үзүүлэх үйлчлэл гэх мэт таны чухал ажил үүргүүд байвал сайн. албирч, хийх
ажлаа эрэмбэл.

  х  аргааш та зорилго тавьж, үйлдэл хийн, агаа хэрхэн ухаалаг
ашигласнаа тайлагнана.

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
аалгавар бүрийг хийж дуусгаад, хайр гуудыг чагтал.

агаа илүү ухаалаг ашиглахын тулд өдөр бүр эдгээр
алхмыг давтан хий. рой бүр Тэнгэрлэг эгт хандан
залбирч, тайлагна.
Та өнөөдөр агаа ухаалаг ашиглах талаар сурсан зүйлээ
гэр бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .
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“Цаг хугацаа бол 
дэлхий дээрх бүх 
хөрөнгө баялгийн эх 
ундарга юм. Хэрэв 
цагийг зөв ашиглавал, 
энэ нь тав тух, давуу 
байдал, сэтгэл ханам-
жийг тань нэмэгдүү-
лэх зүйлсийг авчрах 
болно. Үүнийг анхаарч, 
хойшид цагаа дэмий 
үрэн, гараа хумхин 
суухгүй байцгаая.”

БРИГАМ ЯНГ,  
   дээр, 

Жон А.Видтсөү (1954), 
214

  



  Б  Б

идео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол дүрүүдийг сонгож, эхийг уншина уу.

КОФИ: айн байна уу, Бэн оси эгч ээ. 
айн байна уу?

БЭНКОСИ ЭГЧ: и зүгээр үү, о и?
КОФИ: ө, Бэн оси эгч ээ. Би үнэхээр 
завгүй байна. Би ажиллаж, үйлчлэл 
хийн, гэр бүлдээ туслах хэрэгтэй 
байна . . . бас тэгээд хөл бөмбөг. адад 
мар ч аг алга

БЭНКОСИ ЭГЧ: о и, чамд хангалт
тай аг байгаа.
КОФИ: у гэсэн үг билээ?
Б ЭГЧ: Хүү минь, Бурхан чамд агуу 
бэлэг болох аг хуга ааг өгсөн. Бид 
үүнийг ашиглан, илүү чухал зүйлсийг 
хийх стой.
КОФИ: Гэхдээ аж, Бэн оси эгч ээ? Та 
үргэлж маш их зүйлийг амжуулж 
хийсээр ирсэн. Та гэр бүлээ мөн 
бизнесээ амжилттай авч вдаг. Та 
үйлчлэл хийж, над шиг олон хүнийг 
адисалсан. Би таныг аж энэ бүхнийг 
амжуулдгийг мэдэхгүй байна.
Б ЭГЧ: и үнэхээр мэдэхийг хүсэж 
байна уу? и суугаад сонсвол би чамд 
нуу аа хэлье.
Би өглөө бүр нар мандахаас өмнө 
босдог. Би хув саа өмсөж, нүүр гараа 
угаадаг.
Би судраа уншиж, дараа нь тэр өдөр 
хийх зүйлсийнхээ жагсаалтыг 
гаргадаг.
Би үйлчилж чадах хэн нэгний талаар 
бодож, Бурханы хүслийг мэдэхээр 
залбирдаг. Тэгээд сонсдог.

аримдаа хүмүүсийн нэр м уу арай 
төрх о ун санаанд минь буудаг. Би 
тэдгээрийг жагсаалтан дээрээ нэмж 
бичдэг.
КОФИ: Та хэнд үйлчлэх хэрэгтэйгээ 
үргэлж ийм арга замаар мэдэж авдаг 
уу?

Б ЭГЧ: Тийм ээ, о и. Би хүч чадал, 
удирдамжийн төлөө залбирдаг. 
Бурхан “ миний  үйлийг ариулахын 
тулд” би залбирдаг. нэ тухай   и ай 

 дээр гардаг.
Би Түүнд талархаж, хамгийн сайнаа
раа хийх болно гэж амладаг. Би 
Түүнээс өөрийнхөө чадахгүй зүйлсийг 
хийж өгөхийг гуйдаг.

араа нь би жагсаалтаа хардаг. Би 
хамгийн чухал зүйлээ 1, дараагийнхыг 
2 гэж дугаарладаг.
КОФИ: Та чухал зүйлсээ аж мэддэг 
вэ?
Б ЭГЧ: Би залбирч байхдаа сонсдог 

м. Тэгээд ажиллахаар вдаг. Би 
нэгдүгээрт бичигдсэн ажлаа хамгийн 
түрүүнд хийхийг хичээдэг. араа нь 
хо рдугаархыг гэх мэт.

аримдаа төлөвлөгөө өөрчлөгддөг. 
риун үнс надад өөр зүйл хийх 

хэрэгтэй хэмээн шивнэдэг. нэ бол 
сайн зүйл м.
Би маш шаргуу ажилладаг ч амар 
амгаланг мэдэрдэг. Бурхан надад 
тусална гэдгийг би мэддэг.

нгэж би жагсаалтын болон үнсний 
тусламжтайгаар хамгийн чухал 
зүйлсээ хийдэг м, о и.
КОФИ: нэ нь энгийн ч гэсэн хэ үү 

м шиг сонсогдож байна.
Б ЭГЧ: иний зөв. эст нь би унта
хаар бэлдэж байхдаа залбирдаг. Би 
Тэнгэрлэг эгт тайлагнаж, өдөр 
хэрхэн өнгөрснийг хэлдэг. Би асуулт 
тавьдаг. өн би уг илүү сайн хийж 
чадахаа асуугаад сонсдог. Би үргэлж 
Түүний хайрыг мэдэрдэг. Тэр миний 
хичээл зүтгэлийг арвижуулах болно 
гэдгийг би мэднэ. Тэгээд би амар 
амгаланг мэдрээд, унтахаар хэвтдэг.
КОФИ: ундаг м аа. Бэн оси эгчээ 
ээ. Би ийм амар амгаланг олж авахыг 
хүсэж байна. Би агаа ухаалаг ашигла
хыг хүсэж байна. Би илүү сайн ажил
лаж, үйлчлэхийг хүсэж байна.

  хуу  уу бу ж н  уу





“Чи залхуу байх ёсгүй; 
учир нь залхуу 
тэрээр хөдөлмөрлөг-
чийн талхыг ч идэх, 
мөн өмсгөлүүдийг ч 
өмсөх ёсгүй бөлгөө.”

СУРГААЛ БА ГЭРЭЭ 
42:42

нгөрсөн долоо хоногт агаа ухаалаг ашигласан учраас 
хийж чадсан зүйлээ бүлгийнхэнтэй товч хуваал .
Яагаад Тэнгэрлэг эг намайг амьдралдаа хариу лагатай 
хандаасай хэмээн хүсдэг вэ?
“ эдри ийн а лал,”  .  .   оос үзэх боломжтой. 

идео бичлэг байхгүй бол  р хуудсыг унш.
Хэ үү байсан ч бид хэрхэн үргэлжлүүлэн ажиллаж сурдаг вэ?

ургаал ба Гэрээ  ба ерөнхийлөгч эймс . аустын 
хэлсэн үг баруун талд

хлагч .Тодд ристо эрсоны хэлсэн үгийг унш  р 
хуудасны . Яагаад х зэн биднээс хүлээн авахыг хүсэж буй 
зүйлийнхээ төлөө хөдөлмөрлөөсэй гэж хүсдэг вэ?

 Ж

  х  Хамтрагчаа сонгоод, доорх алхам бүрийг хамтдаа унш.

  х  Бие биенээсээ г одоо тулгарч буй хүнд үүрэг даалгавар, сорилт
бэрхшээлийн талаар хуваал ахыг хүс.

  х  Бие биендээ хүнд үүрэг даалгавар, сорилт бэрхшээлээ даван
туулах доорх дөрвөн алхмыг дагахад тусал.
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дислалуудаа жагсаа. айзууд, үе тэнгийнхэн, 
бүлгийн гишүүд болон 
бусдаас тусламж хүс.

Бүү эргэлз. х зэнд бүх 
хүч байдгийг сана. Түүнийг 
дуудаж, Түүний хүслийг 
хүлээн зөвшөөр.

Хэзээ ч, хэзээ ч, хэзээ ч бүү 
бууж өг. тгэлтэй байж 
тэвч. х зэнээс өөрт тань 
өгч буй сургамжийг олж 
мэд.

  х  х зэн арга замыг гаргаж өгнө гэдэгт итгэн, урагш вахад
туслах хо р эсвэл гурван арга замыг бич.
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“Цөхрөлтгүй байдал 
нь . . . бусад хүн 
“Үүнийг хийх боломж-
гүй” гэж хэлсэн ч 
бууж өгдөггүй 
хүмүүст харагддаг.”

ЖЭЙМС Э.ФАУСТ, 
 Ensign 

эсвэл иа на  2005 
оны 4- р сар, 51.



“Бурхан энэхүү мөнх бус 
байдлыг байнгын 
хичээл зүтгэлийг 
шаардахаар зохион 
байгуулсан. . . . Ажлаар 
бид амьдралыг тэтгэж 
мөн дүүргэдэг. . . . Ажил 
нь хүний мөн чанарыг 
сайжруулж, гоо сайхныг 
бүтээж, Бурханд болон 
бие биедээ үйлчлэх 
үйлчлэлийн маань гол 
зэвсэг болдог. Энэ ажил 
нь олон давтагддаг ч 
бай, . . . ямар ч таларх-
лыг авдаггүй ч бай, 
өргөл болгосон амьд-
рал үргэлж юмыг 
сайжруулах, . . . дэмжин 
туслах, өөд нь татах 
хүчээр дүүрэн байдаг.”

Д.ТОДД КРИСТОФФЭР-
СОН, “Өргөл болгосон 
амьдралын тухай 
бодол эргэцүүлэл,” 
Ensign, 2010 оны 11- р 
сар, 17 эсвэл  н  

 р ар н р н ий 
ан  18.

 

идео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

СЭДРИК: иний нэрийг эдри  
амбэсабве гэдэг. Би Бүгд айрамдах 
рдчилсан онго лсад амьдардаг Х Г 
үмийн гишүүн.

Би и усанга тосгоны салбарын 
номлогчоор үйлчилдэг. Би гадаадад 
номлолд үйлчлэхээр бэлтгэх хэрэгтэй 
байгаа. омлолд вахын тулд надад 

 амери  долларын үнэтэй ас орт 
хэрэгтэй.

өнгө олохын тулд аав бид хо р 
гадил худалдаж авдаг. Тишабобо, 

усу у, аманда гэх мэт зарим тосгонд 
гадил их ургадаг.
Тишабобо эндээс ойрол оогоор  
илометрийн зайтай. усу у ойрол

оогоор , аманда бас  иломет
рийн зайтай. Бид тэнд очиж, гадил 
худалдаж аван, энд авчирч зардаг.
Бид эдгээр тосгон руу дугуйгаар вж, 
дөрвөөс зургаан баг  гадил авч ирж 
чаддаг.
Хэрэв дугуй асуудалгүй бас би хүч 
тэнхээтэй байвал дугуйгаар вахдаа 
нэг талдаа аг гучин минут зар уул
даг. д дунд нозоором халуун байдаг 
тул нартай халуун үед би удаан вдаг.
Хэрэв би өглөө их эрт сэрж чадвал 
өдөрт ойрол оогоор хо р удаа вж 
чаддаг. нэ нь асторттай болоход 
минь туслах сайн арга м.
Би одоо бага багаар мөнгө олж байгаа 
болохоор сургууль болон номлолдоо 
зориулан мөнгө хуримтлуулж байгаа. 
Би  жил ажилласны э эст одоо 

ас орт авах хангалттай мөнгөнөөс 
гадна  доллар хуримтлуулаад байна.

  хуу  уу бу ж н  уу

рөнхийлөгч Томас . онсоны хэлсэн үгийг унш баруун 
талд . Би бүтэлгүйтсэн үедээ мар хариу үйлдэл гаргадаг вэ?

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
млалт бүрдээ хүрээд, хайр гуудыг чагтал.

Ямар нэгэн хэ үү эсвэл түгшүүртэй зүйлийг сонгоод, хийж
гүй этгэ. онгосон зүйлээ энд бич.

Та өнөөдөр ажил хөдөлмөр, өхрөлтгүй байдлын талаар
сурсан зүйлээ гэр бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө
хуваал .

унг н б

 өг

“Бидний үүрэг бол 
энгийн дундаж байд-
лаас чадвартай болж, 
бүтэлгүйтлээс амжилт 
өөд өгсөх явдал юм. 
Бидний үүрэг даалгавар 
бол өөрсдийгөө байж 
болох хамгийн сайн 
түвшиндээ аваачих 
явдал юм. Бурханы 
хамгийн агуу бэлгүү-
дийн нэг бол дахин 
оролдож үзэх баяр 
баясгалан юм. Яагаад 
гэвэл бүтэлгүйтэл бол 
төгсгөл биш билээ.”

ТОМАС С.МОНСОН,  
  Ensign, 1987 

оны 5- р сар, 68





“Болгоогтун, чи ойлго-
сонгүй; чи надаас 
асуухаас өөрөөр санаа 
тавиагүй байхад чинь, 
би үүнийг чамд өгөх юм 
шигээр чи бодсон 
байна.

Гэвч, болгоогтун, би 
чамд хэлнэ, чи үүнийг 
оюундаа тунгаан 
бодох ёстой; дараа нь 
энэ нь зөв үү гэдгийг чи 
надаас асуух ёстой, 
мөн энэ нь зөв аваас 
цээжин биеийг чинь 
чиний дотор шата-
хаар болгоно би; 
тиймийн тул, энэ нь 
зөв юм байна гэдгийг 
чи мэдрэх болно.

Гэвч энэ нь зөв биш 
аваас чамд ийм мэд-
рэмж байхгүй байх 
болно, харин буруу 
зүйлийг мартахад 
чамайг хүргэх дүйнгэ 
бодол санаа чамд байх 
болно.”

СУРГААЛ БА ГЭРЭЭ 9:7–9

 

нгөрсөн долоо хоногт хийж гүй этгэсэн хүнд үүрэг даал
гавраа бүлгийнхэнтэй хуваал .
Яагаад Тэнгэрлэг эг бидэнд асуудал, бэрхшээл тулгарахыг 
зөвшөөрдөг вэ?
“ лүү том ачааны автомашин уу?”  .  .   оос үзэх 
боломжтой. идео бичлэг байхгүй бол  р хуудсыг унш.

нэ түүхийн жинхэнэ асуудал у вэ? нэ хо р эрэгтэйд мар 
мар сонголт байна вэ?
ургаал ба Гэрээ  ба ахлагч обэрт .Хэйлс баруун 

талд

 Ж

  х  Хамтрагчаа сонгоод, доорх алхмуудыг унш.

ШИЙДВЭР ГАРГА 
МӨН ҮЙЛД

дирдамж хүсэн, 
залбир. ийдвэр 
гарга. Тэгээд 
итгэлээр үйлд. 

айн үр дүн гарсан 
уу? Хэрэв үгүй бол 

р алхмыг 
дахин туршиж үз. 
Бүү бууж өг!

СОНГОЛТУУДЫГ 
СУДАЛ
Ямар боломжтой 
шийдлүүд байна вэ?

ль нь хамгийн 
сайн нь вэ?

АСУУДЛУУДАА 
ШИЙДВЭРЛЭ

ОЛЖ ТОДОРХОЙЛ
Жинхэнэ асуудал унд байна вэ?

➊

➋➌

  х  Тулгарч буй нэг асуудлаа сонгоод, доор бич.

  х  суудлаа шийдвэрлэхийн тулд алхам бүрийг дага.

лж мэд

удлах сонголтууд

ийдвэр гарга мөн үйлд  

гн

унг н б

и

н

“Их Эзэн биднээс 
өөрсдөө асуудлаа 
шийдвэрлэж байхыг 
хүсдэг. . . . Бид тунгаан 
бодож, юуны төлөө хүн 
байгаагаа ойлгодог. 
Бидэнд хэрэгцээгээ 
тодорхойлох, төлөв-
лөх, зорилго тавих, 
асуудлуудаа шийдвэр-
лэх чадвар бий.

РОБЭРТ Д.ХЭЙЛС, “Every 
Good Gift,”   1983 
оны 8- р сар, 8, 9



“Мөн эдүгээ, хэрэв Их 
Эзэн ийм агуу их 
хүчтэй байж, мөн 
хүмүүний үрсийн 
дунд ийм олон 
гайхамшгийг гүйцэл-
дүүлсэн бол, усан 
онгоц барихыг яахан 
тэрээр надад 
зааварлаж болохгүи 
байх билээ?

1 НИФАЙ 17:51    

идео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

АХЛАГЧ ДАЛЛИН Х.ӨҮКС: Хо р хүн 
хамтраад нөхөрлөл байгуулжээ. Тэд 
хөл хөдөлгөөнтэй замын хажууд 
жижиг саравч барив. Тэд бас ачааны 
автомашин аваад, ермерийн талбай 
руу очин, нэг доллараар нэг тарвас 
авч болох газраас ачаа дүүрэн тарвас 
авчээ. Тарвасаа ачаад, замын хажуу
дах саравч руугаа аваачин, тарвасаа 

нэгийг нь нэг доллараар зарав. Тэд 
бу аад ермерийн талбай руу очин, 
дахин нэг ачаа дүүрэн тарвасыг 
нэгийг нь нэг доллараар зарж борлуу
лахаар худалдан авчээ. Тэд замын 
хажууд тарвасаа авчраад, дахин тэр 
үнээрээ зарав. Бу аж ермерийн 
талбай руу дахин тарвас авахаар очиж 
байхдаа нэг нь нөгөөдөө “бид энэ 
бизнесээр их мөнгө олохгүй байх шиг 
байна, тийм үү?” гэжээ. “ гүй ээ” хэмээн 
нөгөө нь хариулав. “Бидэнд илүү том 
ачааны машин хэрэгтэй гэж чи бодож 
байна уу?”
“   ,“ Ensign,  оны 

 р сар, 

  хуу  уу бу ж н  уу

  и ай  ба   и ай  баруун талд
и ай аж усан онго  барьж чадсан бэ?
олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
млалт бүрдээ хүрээд, хайр гуудыг чагтал.

йл ажиллагаагаар рил сан алхмуудыг хийж, асуудлуудаа
шийдвэрлэж эхэл. Бууж өгч болохгүй гэдгээ сана  суудлыг
шийдвэрлэж, өөрчлөлт хийхэд аг хуга аа шаардагддаг.

нөөдөр асуудлаа шийдвэрлэх талаар сурсан зүйлээ гэр
бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .

н
и

 өг

“Эдүгээ би, Нифай, 
дүнз модыг хүмүүсээр 
сургагдсан тэр 
маягаар бэлтгэсэн-
гүй, хүмүүсийн 
барьдаг тийм 
маягаар ч усан 
онгоцыг би бас 
барьсангүй; харин би 
Их Эзэн надад 
үзүүлсэн тэр мая-
гаар барьсан билээ; 
иймийн тул, энэ нь 
хүмүүсийнхтэй адил 
байсангүй.

Мөн би, Нифай, байн 
байн ууланд гарч, 
мөн би Их Эзэнд 
дахин дахин залбир-
сан бөлгөө; иймийн 
тул Их Эзэн надад 
агуу зүйлийг үзүүлэв.”

1 НИФАЙ 18:2–3





“Та нар бусдадаа 
үйлчилж байгаа нь 
та нар зөвхөн 
Бурхандаа үйлчилж 
байгаа гэдгээ мэдэж 
болохын тулд буюу.”

MOЗАЯ 2:17

 Б Ж   

Та өнгөрсөн долоо хоногт асуудлаа шийдэхийн тулд хийж 
гүй этгэсэн зүйлсээ бүлгийнхэнтэй товч хуваал .
Бусдын төлөө үйлчлэхэд өөрийгөө зориулах нь үнэндээ 
намайг хэрхэн авардаг вэ?
“ х зэний арга замаар,”  .  .   оос үзэх боломж
той. идео бичлэг байхгүй бол  р хуудсыг унш.
Бусдад үйлчлэх нь хэрхэн та нарын амьдралд тэнгэрийн 

онхнуудыг нээдэг вэ?
арим хүн бусдад байгаа зүйл өөрсдөд нь ч гэсэн байх стой 

гэж боддог бөгөөд энэ нь атаархлыг төрүүлдэг. Бусад хүн 
хөдөлмөрлөж олж аваагүй зүйлээ авах эрх мбатай гэж 
өөрсдийгөө боддог. нэ хо р урхи нь нэгэн чухал үнэнийг 
бу у бүх зүйл Бурханых гэдгийг олж харах хүмүүсийн мэл
мийг сохолдог. Бусдын хэрэг ээнд анхаарлаа хандуулснаар 
атаа хорсол, эрх мба хо рыг лан дийлэх боломжтой. 

оза  , оза   болон ерөнхийлөгч Гордон 
Б.Хин лигийн үгийг унш баруун талд .

 Ж

  х  Бүлгээрээ тусламж хэрэгтэй хэн нэгний талаар бод.

  х  Тэр хүнд туслах өөрсдийн авь ас чадвар, харил аа холбоо,
нөө  болол оог рил .

  х  Тэр хүнд үйлчлэх төлөвлөгөө гарга. ишээлбэл та дараах
зүйлсийг хийж болно. үнд.

рон нутагтаа үйлчлэлийн төсөл хэрэгжүүл.
Миний гэр бүл: Биднийг нэгтгэдэг түүхүүд товхимлыг
ашиглан гэр бүлийн түүхээ бэлд. Тэгээд ариун сүм рүү

вж, нас барсан гэр бүлийнхээ гишүүдийн төлөө ариун
нандин слолуудыг гүй этгэ.
Хэн нэгэнд бие даах чадвартай болох арга замаа олоход
тусал.

гн

унг н б

и

н “Мөн эдүгээ, өдрөөс 
өдөрт нүглүүдийнхээ 
ангижралыг хадга-
лан үлдэхийн төлөө- 
- - та нар хүн бүр 
байгаагийнхаа 
хэрээр ядуустай 
хөрөнгөө хуваалцаа-
сай хэмээнэ би, 
өлссөнийг хооллох, 
нүцгэнийг хувцаслах, 
өвчтэйд очиж мөн 
сүнсийг нь мөн 
биеийг нь ч аль 
алиныг нь, хүссэнийх 
нь дагуу тэднийг 
асрах зэрэг болой.”

МОЗАЯ 4:26

“Та нар нэгдмэл байх 
үедээ хязгааргүй их 
хүч чадалтай байж 
мөн хүссэн бүх зүйлээ 
гүйцэлдүүлж чадна.”

ГОРДОН Б.ХИНКЛИ, 
“Your Greatest 
Challenge, Mother,” 
Ensign, 2000 оны 11- р 
сар, 97



“Материаллаг болон 
сүнслэг байдлын 
хувьд бие даах 
байхын аль алиных 
нь зорилго нь хэрэг-
цээтэй хүмүүсийг 
өргөн дэмжих 
чадвартай байхын 
тулд өөрсдийгөө 
өндөр түвшинд 
гаргах явдал юм.”

РОБЭРТ Д.ХЭЙЛС, 
р дий  ан  
д  н  ри н  

ари н ү  үй -
ийн и  

Ensign эсвэл  н  
 р ар н р н ий 

ан  37

  

идео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХЭНРИ Б.АЙРИНГ: 
үмийн халамжийн хөтөлбөрийн 

суурь зарчмууд нь зөвхөн нэг аг үед 
эсвэл нэг газар хэрэглэхээр зориулаг
даагүй м. Тэдгээр нь бүх аг үед, бүх 
газарт зориулагдсан. . . .
. . . үний биеллээ олох арга зам нь 
тодорхой м. лүү ихийг хуримтлуул
сан хүмүүс тусламж шаардлагатай 
хүмүүст туслахаар өөрсдийгөө даруус
гах стой. лбэг хангалуун байгаа 
хүмүүс өөрсдийн тав тух, аг зав, 
авь ас чадвар, нөө  боломжоосоо 
тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн зовлонг 
нимгэлэхийн тулд сайн дураараа 
золиослох стой. өн энэ тусламж нь 
тусламж хүлээн авагчдын өөрсдөдөө 
болон дараа нь бусад хүнд анхаарал 
тавих хүч чармайлтыг нэмэгдүүлэх 
арга замаар өгөгдөх стой. йнхүү х 

зэний арга замаар хийгдсэн үед мар 

нэгэн гайхамшиг тохиох болно. 
Хүлээн авагч болон өгөгч аль аль нь 
адислагдах болно. тагийн гахауз 
Халамжийн йлчлэлийн Төвийг 
он гойлон адислахад ерөнхийлөгч 

йрингийн хэлсэн үг,  оны  р 
сар,  .
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ: 

х эгч нар аа, бүгдээрээ бусдын 
хэрэг ээг мэдэрч, врагчтай адил 
хүмүүст туслан, тэднийг адисалж, 
сэтгэлийн дэм өгөх стой гэрээт 
хүмүүс билээ.
Бидний залбирлын хариу ихэнхдээ 
өвдөг сөгдөн сууж байхад биш, харин 

х зэнд болон эргэн тойрныхоо 
хүмүүст үйлчилж байхад ирдэг. мь 
бие хайргүй үйлчилж, бүхнээ зориулах 
нь бидний сэтгэл санааг ариусган, 
сүнсний мэлмийг нээж, тэнгэрийн 
үүдийг дэлгэж өгдөг. Бид хэн нэгний 
залбирлын хариу болсноороо өөрс
дийнхөө залбирлын хариуг авдаг.
” амас  орох зам дээр хүлээн сууна,” 

Ensign,  оны  р сар,  эсвэл 2011 
оны 4- р сарын Ерөнхий чуулган, 

  хуу  уу бу ж н  уу

хлагч обэрт .Хэйлс, ерөнхийлөгч Томас . онсон нарын 
хэлсэн үг баруун талд

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
млалт бүрдээ хүрээд, хайр гуудыг чагтал.

Хэн нэгэнд үйлчлэхээр гаргасан төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүл.
Та өнөөдөр үйлчлэлийн талаар сурсан зүйлээ гэр бүлийн
гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .

н

 өг

“Бид хамтран 
ажилласнаар, . . . юуг 
ч бүтээж чадна. Бид 
үүнийг хийснээр, 
ганцаараа зогсож 
буй хүний сул талыг 
үгүй болгож, олуулаа 
хамтдаа үйлчилж 
байгаа хүмүүсийн хүч 
чадлаар орлуулах 
болно.”

ТОМАС 
С.МОНСОН,  

    
  Ensign, 

1999 оны 5- р сар, 118





“Тийм ээ, болгоогтун, 
чамд ирж мөн зүрх 
сэтгэлд чинь орших 
Ариун Сүнсээр оюунд 
чинь мөн зүрх 
сэтгэлд чинь би 
чамд ярих болно.”

СУРГААЛ БА ГЭРЭЭ 
8:2

 Б   
   

Та өнгөрсөн долоо хоногт хэн нэгэнд хэрхэн үйлчилснээ 
бүлгийнхэнтэй хуваал .
Тэнгэрлэг эг хэзээ миний залбирлуудад хариулсан бэ?
“ ргөх хүчийг бий болгох нь,”  .  .   гоос үзнэ үү. 

идео бичлэг байхгүй бол  р хуудсыг унш.
Бид хэрхэн залбирлынхаа хариултыг таньж мэдэх вэ? Яагаад 
сонсох нь залбирлын чухал хэсэг вэ?

ургаал ба Гэрээ  ба ерөнхийлөгч ассэлл . элсоны 
хэлсэн үг баруун талд
Яагаад сонсох нь нэн чухал ур чадвар вэ? нхааралтай 
сонсох нь бидний ажилд хэрхэн туслах вэ?

 Ж

  х  Бүлгээрээ дараах алхмуудыг уншаад, товч рил .

  х  Бүлгийнхээ нэг м уу хо р гишүүнийг өөрсдөд нь байгаа
бэрхшээл эсвэл асуултын талаар бусдадаа хэлэхийг хүс. Хүн бүр эдгээр
алхмыг даган, сонсохыг хичээх хэрэгтэй.

  х  Хийж дууссаны дараа хуваал сан гишүүдээс бүлгийнхэн тэднийг
үнэхээр сонсохыг хичээх үед тэдэнд мар мэдрэмж төрсөн талаар хуваал а
хыг хүс.

➊
АНХААРЛАА ХАНДУУЛ

○ Ярьж буй хүний үг
болон биеийн
хэлэмжийг анхаар.

○ Бүү тасалдуул.
○ Гар утсаараа мессеж

уншиж эсвэл илгээж
болохгүй.

➋
ТАЛАРХ

○ Ярьж буй хүн рүү хар.
○ “Тийм” эсвэл “зөв” гэх

мэт товчхон үгс
ашиглан хэл.

○ Ярьсан хүнд таларх.

➍
АСУУ

○ “Би зөв ойлгосон
байна уу?” гэж асуу.

○ Хариултыг хүлээ
мөн сонс. ➌

ШАЛГА

○ “Тэгэхээр, таны хэлэх гэсэн
санаа бол . . .” гэж хэл.

○ Тэгээд сонссон зүйлээ давтаж
хэл.

гн

унг н б

и

н

и “Та нар сонсож 
сурснаар мөн дараа 
нь хүүхдүүд, эцэг эх, 
хөрш, Сүмийн 
удирдагчдаасаа 
суралцахын тулд 
сонсож сурснаар 
бодгаль тань 
адислагдах болно. 
Эдгээр бүх зүйл 
дээрээс ирэх зөвлө-
гөөг сонсох бидний 
чадавхыг илүү их 
хөгжүүлэх болно.”

РАССЭЛЛ М.НЭЛСОН, 
   

Ensign, 1991 оны 5- р 
сар, 24



”Идэх хоол, өмсөх 
хувцас, бие даан 
амьдрах чадвартай 
байхаас ирдэг сэтгэл 
ханамжийг гуйдаг 
дэлхий даяарх 
хүүхдүүдийнхээ 
залбирлыг Тэнгэрлэг 
Эцэг сонсдог.”

ХЭНРИ Б.АЙРИНГ, 
“Сайныг үйлдэх 
боломжууд,” Ensign, 
2011 оны 5- р сар, 22 
эсвэл  н   р 
ар н р н ий 

ан  24.

  Б  Б  

идео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ: 
исэх онго ыг газраас хөөргөхийн 

тулд та өргөлт бий болгох стой. 
еродинами т нисэх онго ны далав

чин дээгүүр агаарын урсгал өнгөрө
хөд далавчин доорх даралт далавчин 
дээрх даралтаас илүү гарсан тохиол
долд хөөрөлт үүсдэг. ээш нь өргөх 
хүч доош татах хүндийн хүчнээс 
давсан үед нисэх онго  газраас 
тасарч, нисдэг билээ.
үнтэй адилаар бид сүнсний амьдрал

даа өргөлтийг бий болгож чадна. 
Биднийг тэнгэр өөд өргөх хүч нь 
биднийг доош татах уруу таталт, гай 
зовлонгоос илүү байгаа үед бид дээш 
өргөгдөж, үнсний орчинд дүүлэн 
нисэж чадна.

ээш өргөгдөхөд тусалдаг сайн 
мэдээний олон зарчим байдаг ч би 
нэг л зарчим дээр тусгайлан анхаарал 
төвлөрүүлэхийг хүсэж байна.

нэ бол залбирал.
албирал бол өргөлтийг бий болгодог 

сайн мэдээний зарчмуудын нэг м. 
албирал нь биднийг дэлхийн санаа 

зовоосон зүйлс, өхрөл гутралын үүлс, 
харанхуйгаас гэрэл гэгээтэй, элмэг 
тэнгэр рүү өргөн гаргах хүчтэй.
Тэнгэрлэг эгийн хүүхдүүд бидэнд 
байдаг агуу адислал, он гой хувь 
тавилан, боломжуудын нэг бол бид 
залбирлаар дамжуулан Түүнтэй 
харил аж чаддаг вдал мөн. Бид 
амьдралынхаа туршлага, хүнд сорилт, 
адислалуудын тухай Түүнд рьж, риун 

үнсийг сонсон мөн мар ч агт, 
хаана ч селестиел удирдамжийг нь 
хүлээн авч чадна.

ийтр . гдор , “     
,” Ensign эсвэл Лиахона,  

оны  р сар, 

  хуу  уу бу ж н  уу

рөнхийлөгч Хэнри Б. йринг, ахлагч обэрт .Хэйлс нарын 
хэлсэн үг баруун талд

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
млалт бүрдээ хүрээд, хайр гуудыг чагтал.

глөө, үдэш бүр ган аараа мөн гэр бүлээрээ залбир.
албирал бүрийн дараа удирдамж хүлээн, хүндэтгэлтэй

гээр сонсох аг гарга.
Та өнөөдөр харил аа холбооны талаар сурсан зүйлээ гэр
бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .

н

 өг

“Бид Тэнгэрлэг 
Эцэгээсээ тусламж 
хүсэж, Түүний Хүү Есүс 
Христийн Цагаат-
галаар ирэх хүчийг 
эрэлхийлэх ёстой. 
Материаллаг болон 
сүнсний зүйлсийн аль 
алинд бурханлаг 
тусламжийг олж 
авах нь өөрсдөдөө 
болон өрөөл бусдад 
ухаалаг, арвич 
хямгач, үлгэр жишээ 
үзүүлэгч байх болом-
жийг олгодог.”

РОБЭРТ Д.ХЭЙЛС, 
а риа а  н 

үн ний үй  
аа аар ар и ан 

н  ай  н  
Ensign, 2009 оны 5- р 
сар, 7- 8 эсвэл  

н   р ар н 
р н ий ан  6





“Шударга, үнэнч . . . 
явдалд бид итгэдэг.”

ИТГЭЛИЙН ТУНХАГ 
1:13

  Б  

Та өнгөрсөн долоо хоногт хүлээн авсан залбирлынхаа 
хариултыг бүлгийнхэнтэй хуваал .

х зэн агаад “зүрх сэтгэлдээ үнэнч шударга” хүмүүсийг 
хайрладаг вэ?
“ миа сольж авахын тулд хүн угаа өгөх м бэ?”  .  .  

 гоос үзэх боломжтой. идео бичлэг байхгүй бол  р 
хуудсыг унш.

нэнч шударга байна гэдэг нь у гэсэн утгатай вэ? Хүмүүс 
мар жижигхэн үйлдлээр энэ амьдрал дахь эд зүйлсийг 

бодгалиараа сольж авдаг вэ?
тгэлийн тунхаг  ба ов  баруун талд

 Ж

ор бүрдээ дараах зүйлээр өөрсдийгөө дүгнэнэ үү.

     Б     
 Б    

1 = хэзээ ч үгүй 2 = заримдаа 3 = ихэвчлэн 4 = үргэлж

.  Би бүх амлалт, үүрэг, гэрээнүүдээ сахидаг.

.  Би бүх хэлж, бичдэг зүйлдээ бүрэн дүүрэн үнэнч ханддаг.

.  Би аливаа зүйлийг байгаагаас нь сайн харагдуулахын тулд дөвийлгөж 
рьдаггүй.

.  Би зээлсэн бүхнээ эргүүлж өгдөг бөгөөд өөрийн биш зүйлийг авдаггүй.

.  Би ханьдаа үг болон үйлдлээрээ бүрэн дүүрэн үнэнч байдаг.

.  Би хэзээ ч баригдахгүй гэдгээ мэдэж байсан ч хэзээ ч хуурч мэхэлдэггүй.

.  Би өөр хэн нэгний мар нэгэн зүйлийг олбол эзэнд нь эргүүлж өгдөг.

.  Би зээлсэн мөнгөө үргэлж бу ааж төлдөг.

оза   баруун талд , ахлагч озе  Б. өртлиний хэлсэн 
үгийг унш  р хуудасны . Яагаад бизнесийн эсвэл о утны 
зээлээ ТБ  гэх мэт  төлөх нь хувийн шударга үнэнч байдлыг 
харуулдаг вэ?

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
аалгавар бүрийг дуусгаад, хайр гуудыг чагтал.

өртөө үнэлгээ өгсөн найман хэсгээс нэгийг нь сайжруул.
нөөдөр үнэнч шударга байдлын талаар у сурснаа гэр

бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .

гн

унг н б
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 өг

“Үхэн үхтлээ би 
өөрийн үнэнч 
байдлаа өөрөөсөө 
холдуулахгүй.”

ИОВ 27:5

“Мөн та нарын дунд 
хөршөөсөө зээлсэн 
хэн боловч зээлсэн 
тэр зүйлээ тохирс-
ны дагуу эргүүлж 
өгөх ёстой, эсвээс 
та нүгэл үйлдэх 
болно; мөн магад та 
өөрийн хөршийг 
түүнчлэн нүгэл 
үйлдэхэд хүргэх вий 
гэдгийг та нар 
санаасай хэмээнэ би.”

MOЗАЯ 4:28



“Үнэнч шударга зан 
нь шууд үр дагавар 
ямар байхаас үл 
хамааран үргэлж зөв, 
сайн зүйлийг хийх 
гэсэн үг юм. Энэ нь 
зөвхөн бид үйлдлүүд-
дээ төдийгүй хам-
гийн чухал нь бодол, 
зүрх сэтгэлдээ чин 
сэтгэлээсээ зөв 
шударга байна гэсэн 
утгатай юм. . . . 
Өчүүхэн зүйлд худал 
хэлэх, бага зэрэг 
хуурч мэхлэх эсвэл 
бусдыг жоохон 
ашиглахыг Их Эзэн 
хүлээн зөвшөөрдөг-
гүй. . . . Үнэнч шудар-
га байдлын төгс 
шагнал нь биднийг 
хийж буй бүх зүйлд 
удирдан чиглүүлдэг 
Ариун Сүнсний 
байнгын нөхөрлөл-
тэй байх явдал юм.”

ЖОЗЕФ Б.ВӨРТЛИН, 
“Personal Integrity,” 
Ensign, 1990 оны 5- р 
сар, 30, 32, 33

 Ж       Б

идео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

АХЛАГЧ РОБЭРТ С.ГЭЙ: врагч 
өрийн шавь нараас “ миа сольж 

авахын тулд хүн угаа өгөх м бэ?” 
хэмээн асуусан байдаг.

нэ нь аавын маань олон жилийн 
өмнө надад анхааралтайгаар тунгаан 
бодохыг заасан асуулт м. амайг 
бага байхад э эг эх маань надад 
гэрийн ажил хийхийг даалгаж, хариуд 
нь багахан хэмжээний мөнгө өгдөг 
байлаа. Би долоо хоногт  ентээс 
арай илүү их мөнгө авдаг байсан 
бөгөөд тэрхүү мөнгөөрөө ихэнхдээ 
ино театрт ино үздэг байсан м. Тэр 

үед  настай хүүхдийн тасалбар  
ент байсан болохоор надад  ент 

үлддэг байлаа. Би үлдсэн мөнгөөрөө 
нэг ширхэг нь  ентийн үнэтэй 
чихрийн углуулгаас авдаг байсан.  
чихрийн углуулгатай ино  Би үүнээс 
илүү сайхан байж чадна гэж үү.

амайг  нас хүртэл бүх зүйл ийм 
сайхан хэвээрээ байлаа. эгэн өдөр 

би иноны тасалбар авахаар зогсож 
байхдаа  настай хүүхдийн тасалбар 

 ент байхыг анзаарлаа. нэ нь 
хо р чихрийн углуулганы мөнгө 
хасагдана гэсэн үг байлаа. Би энэхүү 
золиослолыг хийхэд бэлэн биш 
байсан учраас “ и долоо хоногийн 
өмнөх шигээ л харагдана шүү дээ” гэж 
өөртөө шалтаг олсон м. Би ураг
шилж,  ентийн тасалбар өгөхийг 
хүслээ. ассчин анзаарсангүй, би ч 
урьдын адил гурвын оронд таван 
чихрийн углуулгаа худалдан авлаа.

өрийнхөө хийсэн зүйлд ба ртай 
байсан болохоор би аавдаа өөрийн
хөө том амжилтыг хэлэхээр гэр рүүгээ 
арч билээ. амайг бүх зүйлийн 

талаар нэг бүрчлэн хэлэхэд аав маань 
у ч хэлээгүй м. амайг рьж 

дууссаны дараа тэр над руу хараад, 
“Хүү минь, чи өөрийнхөө амийг таван 

ентийн зоосоор солих байсан уу?” 
гэж асуув. Түүний үгс миний зүрх 
сэтгэлд дэндүү хүчтэй нөлөөлж, энэ нь 
хэзээ ч мартахааргүй хичээл болсон 

м.
“ миа сольж авахын тулд хүн угаа 

өгөх м бэ?” Ensign  оны  р сар, 
 эсвэл 2012 оны 10- р сарын Ерөнхий 

чуулган, .

  хуу  уу бу ж н  уу





“Та нар хичээнгүйлэн 
эрэлхийлж мөн 
мэргэн ухааны үгсийг 
бие биендээ заагтун; 
тийм ээ, мэргэн 
ухааны үгсийг 
шилдэг номнуудаас 
эрэлхийлэгтүн та 
нар; бүр судлахаар 
мөн тэрчлэн итгэ-
лээр, суралцахыг 
эрэлхийлэгтүн. . . . 
Суралцахын өргөөг 
. . . байгуулагтун.”

СУРГААЛ БА ГЭРЭЭ 
88:118–119

   
    

нгөрсөн долоо хоногт үнэнч шударга байсан нэг туршла
гаа хуваал .

урал ах нь боломж олж авах үүд хаалгыг хэрхэн нээдэг вэ?
“ лүү сайн амьдралын төлөө сурч боловсрох нь”  .  .  

 гоос үзэх боломжтой. идео бичлэг байхгүй бол  р 
хуудсыг унш.

хлагч озэ  . итати  настай байхдаа уг хүссэн бэ? Тэр 
хүсэлдээ хүрэхийн тулд у хийсэн бэ?

ургаал ба Гэрээ  ба ахлагч Гордон Б.Хин лигийн 
хэлсэн үг баруун талд
Та амьдралаа сайжруулах талаар риун үнснээс мар бодол 
санаа, өдөөлт хүлээн авсан бэ?

 Ж    Б  

  х  рөнхийлөгч Хэнри Б. йрингийн хэлсэн үгийг унш  р хуудас
ны . х зэнд танд зориулсан төлөвлөгөө бий. Тэрээр та нарыг өрийн
хүсэн хүлээсэн хүн болгоход шаардлагатай он гой бэлэг, чадваруудаар
адисалсан. Та нар Түүний өөрсдөөс тань хүсэх хүслийг ойлгохыг хичээж,
биелүүлэх м бол дэлхий дээрх үйл хэргээ гүй элдүүлж чадна.

  х  өрийн алсын хараа эсвэл “амьдралын зорилготой” болохын
тулд доорх асуултыг хариул. араагийн долоо хоногт та “амьдралын зорил
гоо” бүлгийнхэнтэй хуваал ах боломж олдоно.
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“Бид бизнес, шинжлэх 
ухаан, засгийн газар, 
анагаах ухаан, 
боловсролын сал-
барт болон бүхий л 
үнэ цэнтэй, бүтээлч 
мэргэжлийн салбарт 
байр суурь эзлэх 
үүрэг, хариуцлага-
тай билээ. Бид бүх 
хүн төрөлхтнийг 
адислахын тулд 
дэлхийнхний ажил 
мэргэжилд гарши-
хаар гараа дадлага-
жуулж, оюун ухаанаа 
хөгжүүлэх үүрэгтэй 
билээ.”

ГОРДОН Б.ХИНКЛИ, 
     

Ensign, 1990 оны 7- р 
сар, 5



“Их Эзэн өөрөөс тань 
юу хүсэж байгааг 
харуулахын төлөө 
Сүнснээс гуй. Мэдсэн 
зүйлээ хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө гарга. 
Түүнийг дагана 
гэдгээ амла. Их 
Эзэний хүссэн зүй-
лийг хэрэгжүүлэх 
шийдвэр төгс бай. 
Дараа нь . . . юу хийж 
болохоо мэдэхийн 
төлөө залбир.

ХЭНРИ Б.АЙРИНГ, 
“ ү ий  и  

ү р а и а  
Ensign, 2010 оны 5- р 
сар, 63 эсвэл  

н   р ар н р н-
ий ан  75.

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
млалт бүрдээ хүрээд, хайр гуудыг чагтал.

араах зорилтын талаарх үйл ажиллагааг мөн зөвлөгчийн
үйл ажиллагааг хийж гүй этгэ.
“ мьдралын зорилго” төлөвлөгөөгөө гаргаж дуусаад, гэр
бүлийнхэнтэйгээ рил .
Хэн нэгнээс зөвлөгч болохыг хүсээд, уулзах аг товло.

 Ж   

  х  рөнхийлөгч Ховард .Хантэрын хэлсэн үгийг унш баруун талд .
орилго тавьснаар найдвар маань үйлдэл болдог.

орилгууд нь
. Тодорхой бөгөөд хэмжиж болохуй  байх стой.
. Бичиж тэмдэглэн, өдөр бүр харж болох газар байрлуулах стой.
. уусах хуга аатай байх стой.
. Тодорхой үйлдлүүд байх стой.
. Тогтмол дүгнэж, тайлагнан, шинэчилж байх стой.

  х  мьдралын зорилгодоо хүрэхэд тань туслах хо р эсвэл гурван
зорилгыг аасан дээр бич. оорх алхмуудыг дага. аасаа өдөр бүр харж
болохуй  газар тавь.

-
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дөр бүр 
ормоны 
омоос  

минут уншина.

үнийг хийвэл 
би өдөр бүр 

риун үнс
нээс удирдамж 
хүлээн авч 
чадна.

. дөр бүр
 д босно.

. глөөний
ундны өмнө
уншина.

. Хүснэгтэн
дээр өсөлт
хөгжлөө
тэмдэглэнэ.

Би орой бүр 
унтахаасаа 
өмнө өсөлт 
хөгжлөө 
дүгнэж байна.

Би н м гараг 
бүр өсөлт 
хөгжлөө гэр 
бүлийнхэнтэй
гээ 
хуваал ана.

 өг

“Энэ бол наманчла-
лын сайн мэдээ 
бөгөөд бид наман-
чилж, илүү сайжрах 
шийдвэр төгс байх 
хэрэгтэй. Үнэнийг 
хэлэхэд, наманчлах, 
амлалт өгөх, зорил-
го тавих нь үргэл-
жилсэн үйл явц байх 
ёстой. . . . Би та 
бүхэнд энэ бүхнийг 
дадал хэвшил болго 
хэмээн хэлмээр 
байна.”

ХОВАРД В.ХАНТЭР, 
“The Dauntless Spirit 
of Resolution” (Бри-
гам Янг Их Сургууль 
дээрх онцгой цугла-
ралт, 1992 оны 1- р 
сарын 5), 2, speeches 
.byu .edu



 

“Би залуу байхдаа 
эцэг эхээсээ болон 
итгэлтэй, итгэл 
хүлээсэн зөвлөхүүдээс 
зөвлөгөө авдаг 
байсан. Нэг нь 
санваарын удирдагч, 
нөгөө нь надад 
итгэдэг багш байсан 
юм. . . . Та нарын 
сүнслэг байдлын 
сайн сайханд чин 
сэтгэлээсээ санаа 
тавьдаг зөвлөхүү-
дийг залбирч, сонго.”

РОБЭРТ Д.ХЭЙЛС, 
“Өнөөгийн дэлхийн 
саад бэрхшээлтэй 
тулгарах нь”, 
Ensign, 2015 оны 11- р 
сар, 46 эсвэл   

н   р ар н 
р н ий ан, 32.

 Ж  Б  

  х  хлагч обэрт .Хэйлсийн хэлсэн үгийг унш баруун талд . лон
төрлийн зөвлөгч байдаг. Та нарт магадгүй асуултуудад тань хариулах
туршлагатай, та нарын хүсдэг зүйлийг аль хэдийн хийж гүй этгэсэн хэн
нэгэн хэрэгтэй байж болно. өр нэгэн төрлийн зөвлөгч нь зөв шударга
найз нөхөд эсвэл гэр бүлийн гишүүн байж болно. дгээр нь амьдралдаа
өөрчлөлт гарган, өсөлт хөгжилдөө хариу лагатай хандахад тань туслахын
тулд аг гаргаж чадах хүмүүс байдаг.

  х  Ямар төрлийн тусламж хэрэгтэй гэдгээ бод. өвлөгчөө болгож
болох хүмүүсийг жагсааж бич. эрсийн жагсаалтад буй хүмүүсийн талаар
тунгаан бодоод, залбирч асуу.

  х  өвлөгчтэйгөө харил аж эхлэхийн тулд дараах асуултуудад
хариул. Хэн нэгнийг зөвлөгчөө болоход урихдаа “Би амьдралдаа өөрчлөлт
гаргахыг хүсэж байна. Та надад тусалж чадах уу?” гэж асууж болно.

 

 хэни г ө өг өө б г  б н  э

 н  хэ хэн үүнээ  ө өг  б  гэж хү эх э

 х  н и г  и уу нх   их  хэ ээ 
уу х б ж  э

 ө өг э гөө хэ  х н уу ж б  б н

  х  Та “амьдралынхаа зорилгын” төлөө хариу лагатай байх стой
гэдгээ сана. өвлөгчтэйгөө уулзаад, дараах зүйлсийг хий. Тухайлбал

сөлт хөгжлөө дүгнэ.
сөлт хөгжилд тань саад болж буй зүйлс мөн тэдгээрийг хэрхэн лан

дийлэхээ тунгаан бод.
Та зөвлөгчтэйгөө уулзахын өмнө хийхээр төлөвлөсөн зүйлсээ нарийвч
лан шалга.



     Б  

Хэрэв видео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

АХЛАГЧ ЖОЗЭФ В.СИТАТИ: Би 
 тай байхдаа енигийн нэгэн хөдөө 

тосгонд амьдардаг байсан. Хүмүүс тун 
дуу амьдардаг байв. Хүмүүсийн 

гайхан биширдэг зүйлсийг авах 
чадвартай хүмүүс сайн боловсролтой 
хүмүүс байх шиг санагддаг байлаа. Би 
боловсрол нь илүү сайхан амьдралын 
түлхүүр гэдгийг олж мэдсэн м.

г бодол минь намайг элсэн орохыг 
хүсдэг нэгэн сургуулийнхаа захирал 
дээр очоод, рил ахад хүргэсэн билээ. 
Би хагас өдөр шаардах энэхүү а ллаа 
хийхийн тулд аавынхаа дугуйг унаж 
вах шаардлагатай байв. Би хэзээ ч 

тосгоноосоо гарч байгаагүй. Би хэзээ 
ч англиар рьж байгаагүй бөгөөд тэр 
захирал агаан арьстан байв. Би урьд 
нь хэзээ ч агаан арьстай хүнтэй 
рил аж байгаагүй учраас үнэхээр 

аймшигтай санагдаж байлаа.
иний дотор байгаа мар нэгэн зүйл 

намайг вах хэрэгтэй гэж тгасаар 
байсан учраас би захиралтай уулза
хаар хөдөлсөн м. Яг л эрэг шиг 
номхон зогсох залуу хөвгүүнийг 
хараад тэр бага зэрэг балмагдаж 
байгааг би харсан. Тэр нүдэнд дулаа
хан хүн байсан учраас надад зориг 
төрөв. Би сургуульд нь сурал ахыг 

үнэхээр их хүсэж байгаагаа мөн 
намайг сургуульдаа авбал маш их 
ба рлах болно гэдгээ хэлсэн. Тэгтэл 
тэр надад “ а за, тэгвэл бид шалгал
тын дүнг хар  даа” гэж хэллээ. Би 
“Ба рлалаа, эрхэм ээ” гэж хэлэв. Би 
дөрвөн минут ч хүрэхгүй хуга аанд 
түүний өрөөнөөс гарсан байлаа.
Түүний өрөөнд байсан энэ дөрвөн 
минут амьдралын минь шийдвэрлэх 
мөч байсан м. Би бүсийнхээ хамгийн 
шилдэг сургуульд сурахаар сонгогд
сон бага сургуулийнхаа орын ган  
сурагч байв. Тэр сайн хүний надад 
олгосон боломж намайг талархалтай 
болгож, ангийнхаа шилдэг сурал агч 
болохоор мэрийх урам зоригийг 
өгсөн билээ.

нэ нь намайг өөр нэгэн сайн сур
гуульд элсэн орж, их сургуульд бэлдэх 
шинэ боломжуудаар хангасан. урч 
мэдсэн боловсрол минь надад их 
сургуулиасаа эхнэрээ олж, хотод 
ажилд орох боломжийг олгосон. 

айробид амьдарч байхдаа бид нэгэн 
номлогч хостой танил сан бөгөөд тэд 

үмийн гишүүдтэй уулздаг байсан 
гэртээ биднийг урьсан м. Хэрэв тэр 
үед би айробид байгаагүй бол сайн 
мэдээг хэзээ ч олохгүй байх байсан. 

айдвартай ажил төрөлтэй болсон нь 
надад үмд үйлчлэх боломжийг өгсөн.
Би боловсрол бол бие даах түлхүүр 
гэдгийг гэрчилж байна. нэ нь мате
риаллаг хэрэг ээгээ хангаж, сүнсээр 
бие даасан болох боломжийг олгох 
олон гар ыг нээх болно.
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“Тиймийн тул, үүний 
ёслолуудад бурхан-
лиг чанарын хүч 
илэрхийлэгддэг.”

СУРГААЛ БА ГЭРЭЭ 
84:20

    

Хэрэв хүсвэл “амьдралын зорилго” догол мөрөө хуваал .
Танд у хамгийн чухал байдаг вэ?
“Хамгийн чухал зүйлсээ хийх нь,”  .  .   гоос үзэх 
боломжтой. идео бичлэг байхгүй бол  р хуудсыг унш.
Ямар чухал бус зүйлс биднийг өсөж хөгжихөд саад болдог 
вэ? айн мэдээний слолууд бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ?

ургаал ба Гэрээ  ба ерөнхийлөгч Боид . а эрын 
хэлсэн үг баруун талд
Бие даах чадвартай болохыг эрэлхийлэх үедээ ариун сүмд 
орохуй  зохистой байх нь агаад чухал вэ?

 Ж

  х  Хамтрагчтайгаа хамт ахлагч винтин . ү ийн хэлсэн үг баруун
талд  болон дараах судруудыг унш. риун сүмд орж шүтэн биширдэг хүмүүст
амлагдсан адислалуудын доогуур зур.

“Ёслолуудад . . . бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг” (С ба Г 84:20).

“Мөн тэд танд өсөхийн тулд, мөн Ариун Сүнсний бүрэн байдлыг хүлээн авч, 
мөн таны хуулиудын дагуу зохион байгуулагдаж, мөн хэрэгтэй юм болгоныг 
олж авахад бэлтгэгдэж болохын тулд буюу” (С ба Г 109:15).

“Мөн таны хүмүүсийн хэн нь ч зөрчил гаргахад, тэд нэн түргэнээр наман-
чилж мөн танд эргэн ирж мөн таны мэлмийд ээл хишгийг олж, мөн таны 
өргөөнд таныг хүндэтгэн бишрэх тэдэн дээр юүлэгдэхээр таны томилогд-
сон адислалуудад сэргээгдэж болохын тулд буюу” (С ба Г 109:21).

“Мөн Ариун Эцэг минь, таны үйлчлэгчид энэ өргөөнөөс таны сүр хүчээр 
зэвсэглэн урагш одож болохын тулд, мөн таны нэр тэдэн дээр байж боло-
хын тулд мөн таны алдар суу тэдний эргэн тойронд байж болохын тулд, 
мөн таны тэнгэр элчүүд тэдний дээр захирч байхын тулд бид танаас гуйж 
байна” (С ба Г 109:22).

“Ариун Эцэг минь, . . . тэдний эсрэг бий болсон зэр зэвсэг амжилтад хүрэхгүй 
байхыг бид танаас гуйж байна” (С ба Г 109:24–25).

  х  “ лүү ойр ойрхон ариун сүмийн слолуудад орол ож байхын
тулд амьдралдаа уг өөрчлөх хэрэгтэй байна вэ?” гэж өөрөөсөө асуу.

гн
унг н б

и

н

и

“Биднийг ариун 
сүмийн ёслолуудын 
ариун нандин ажилд 
оролцоход Их Эзэн 
адислах болно. 
Тэрхүү адислалууд нь 
бидний ариун сүмийн 
үйлчлэлээр хязгаар-
лагддаггүй. Бид бүх 
үйл хэрэгтээ адис-
лагдах болно. Бид 
сүнслэг болон 
материаллаг бай-
далдаа Их Эзэний 
тусламжийг хүлээн 
авах эрхтэй болно.”

БОИД K.ПАКЭР,  
  (1980), 

182



    

идео бичлэгийг үзэх боломжгүй бол энэ эхийг уншина уу.

ӨГҮҮЛЭГЧ:  р сарын нэгэн харан
хуй шөнө нэг онго  лоридад осолд
сон м.  гаруй хүний амь эрсдэв. 

нэ нь а улгүй бүсээс ердөө  
илометрийн зайд болсон байв.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ДИЙТР Ф.УГДОРФ: 
слын дараа шинжээчид шалтгааныг 

нь тогтоосон м. Газардахад хэрэг
лэгддэг төхөөрөмж нь доошлох үед 
хэвийн ажиллаж байж. нго ны бүх 
механизм маш сайн ажиллаж байжээ. 

рдөө ган хан шатсан гэрлийн 
шилнээс бусад бүх зүйл ном соороо 
ажиллаж байв. йрол оогоор хорь
хон ентийн үнэтэй жижигхэн гэр
лийн шил бөөн хэрэг мандуулж, зуу 

гаруй хүний амь насыг харамсалтай
гаар авч одсон билээ.

эдээж тэр ажиллагаагүй болсон 
гэрлийн шил осол гаргаагүй л дээ. нэ 
нь нисэх багийнхан тухайн үед чухал 
мэт санагдсан зүйл дээр бүх анхаар
лаа төвлөрүүлээд, хамгийн чухал 
зүйлээ мартсанаас болжээ.
Хамгийн чухал мсын оронд өчүүхэн 
жижиг зүйлсэд хамаг анхаарлаа 
төвлөрүүлдэг нь зөвхөн нисгэгчдэд 
биш, бид бүгдэд тохиолддог. Бид бүгд 
а улд орж болно. . . . үрх сэтгэл, 
бодол санаа чинь тухайн үед чухал 
мэт санагдах агшин зуурын зүйлүүд 
дээр төвлөрч байна уу эсвэл хамгийн 
чухал зүйлсэд төвлөрч байна уу?
“Бид агуу ажил хийж байна. Тиймээс 

ухарч болохгүй,” Ensign,  оны  р 
сар, ,  эсвэл 2009 оны 4- р сарын 
Ерөнхий чуулган, 

  хуу  уу бу ж н  уу

олоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг хийх амлалт өг. 
аалгавар бүрийг дуусгаад, хайр гуудыг чагтал.

Хэрэв танд ариун сүмийн эрхийн бичиг байгаа бол ариун
сүмд орох өдрөө товло.
Хэрэв танд ариун сүмийн эрхийн бичиг байхгүй бол
бишо  эсвэл салбарынхаа ерөнхийлөгчтэйгөө уулзаж,
ариун сүмийн слолуудыг хүлээн авахын тулд хэрхэн
бэлдэж болохоо рил .

риун сүмийн слолуудын талаар сурсан зүйлээ гэр
бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхөдтэйгөө хуваал .

  хуу  уу  ги н х уу  үгнэ

 өг “Бид Сургаал ба 
Гэрээний 109- р 
хэсгийг сайтар 
судлаад, ерөнхийлөгч 
[Ховард В.] Хантэ-
рын ‘гишүүнчлэлийн-
хээ агуу бэлгэ тэмдэг 
болгон Их Эзэний 
ариун сүмийг босгох’ 
уриалгыг дагавал 
бидэнд сайн зүйлс 
ирнэ.”

КВИНТИН Л.КҮК, 
“Өөрийгөө ариун 
сүмд байгаагаар 
хар,” Ensign, 2016 оны 
5- р сар, 99 эсвэл 

н   р ар н
р н ий ан  85;

  
  

 
(2015), 178- аас эш
татав.





“Мөн эдүгээ, хайрт ах 
дүү нар минь, та 
нарыг энэ . . . замд 
орсны дараа, бүгд 
хийгдсэн эсэхийг би 
асууя? Болгоогтун, 
би та нарт хэлнэ, 
Үгүй; учир нь аврах 
чадал бүхий түүний 
гавьяанд та нар 
бүрэн дүүрнээр 
даатган, түүнд 
хэлбэрэлтгүй итгэл-
тэйгээр Христийн 
үгсээр бус аваас өдий 
зэрэгт хүрээгүй 
болой. Та нар Хрис-
тэд тууштайгаар 
итгэн урагш тэмүү-
лэх ёстой.”

2 НИФАЙ 31:19–20

Б    Б
  Ж

Ба р хүргэе  нгөрсөн  долоо хоногийн турш та шинэ 
дадал хэвшлүүдтэй болж, илүү бие даасан боллоо. х зэн 
эдгээр чадвараа үргэлжлүүлэн хөгжүүлж, өөр чадваруудыг 
давхар эзэмшээсэй гэж хүсэж байгаа. Бид залбирч, сонсох 

м бол риун үнс амьдралдаа уг сайжруулах хэрэгтэйг 
мэдэхэд тусална.
Бид бие даах чадвартай болох арга замаа үргэлжлүүлэхийн 
тулд у хийж болох вэ? Бид хэрхэн нэг нэгэндээ үргэлжлүү
лэн тусалж байх вэ?

араагийн  долоо хоногийн турш дараах үйлдлүүдийг 
хийх амлалт өг. аалгавар бүрийг дуусгаад, хайр гуудыг 
чагтал.

Бие даах чадвар хөгжүүлэх  зарчим, дадал хэвшлийг
дахин н гтлаад, амьдралдаа хэрэгжүүл.
Бие даах чадварын талаар у сурснаа бусадтай хуваал .
Бүлгийнхээ гишүүдэд тусалсаар бай эсвэл шинэ бие даах
чадвар хөгжүүлэх бүлэгт тусал.

өр бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлэгт хамрагдан, чадва
руудаа хөгжүүл.

оорх бие даахтай холбоотой сургаалын зарчмуудыг
судал.

Б   Б   
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охан  атай  
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 “Их Эзэн биднийг 
хангалттай их 
хайрлаж, анхаардаг 
учраас үйлчлэх 
удирдамж, бие даах 
чадвараа хөгжүүлэх 
боломжуудыг өгдөг. 
Түүний зарчмууд 
хувиршгүй бөгөөд 
өөрчлөгдөшгүй.”

МАРВИН Ж.АШТОН, 
“Give with Wisdom 
That They May 
Receive with Dignity,” 
Ensign, 1981 оны 11- р 
сар, 91
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Би, сүс Христийн Хожмын еийн Гэгээнтнүү
дийн үмийн зохион байгуулсан бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлэгт хамраг
даж, төгсөхөд тавигдах дараах шаардлагуудыг хангалаа.

Би нийт  угларалт болсны доод тал нь арван угларалтад орол сон.

Би нийт  зарчмыг давтан үзэж, бүх зарчмыг гэр бүлийнхэндээ заасан.

Би үйлчлэлийн үйл ажиллагаанд орол сон.

Би бие даах чадвар хөгжүүлэхэд туслах ур чадвар, зарчим, дадал хэвш
лийн суурийг тавьсан бөгөөд тэдгээрээр дадлага хийсэн. Би эдгээрийг 
амьдралынхаа турш үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх болно.

Оролцогчийн нэр Оролцогчийн гарын үсэг Огноо 

Би энэхүү орол огч дээрх шаардлагуудыг хангасныг баталж байна.

Зохицуулагчийн нэр Зохицуулагчийн гарын үсэг Огноо 

Тайлбар: Х Г Бизнес оллежийн серти и атыг гадас, дүүргийн бие даах 
чадвар хөгжүүлэх хорооноос дараа нь олгоно.

 Б    Б   
 Ж  

“Тиймийн тул, та нар мархуу ма гийн хүмүүс 
байвал зохих билээ? нэнээр би та нарт хэлье, 
бүр миний адил бу у.”

3 Нифай 27:27
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