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Шар (үхэр) ба ариун сүм, х. 68

ЕСҮС ХРИСТИЙН ХОЖМЫН ҮЕИЙН ГЭГЭЭНТНҮҮДИЙН СҮМ • 2011 ОНЫ ДОЛДУГААР САР



XIX зууны дунд үеэр Хожмын Үеийн олон Гэгээнтэн өрнө 

зүгт Солт Лейкийн Хөндий уруу аялсан билээ. Үүнээс олон 

жилийн тэртээ 1831 оны 8-р сарын 1-нд Бошиглогч Иосеф 

Смит Миссури дэх Гэгээнтнүүдэд хандан Миссури дэх ирээ-

дүйн найдвар хийгээд эцэстээ тэдний өрнө зүгт хийх хүнд 

хүчир аяны тухай ярьсан ажээ.

Их Эзэн Бошиглогчид өгсөн нэгэн илчлэлтэд ийн 

өгүүлжээ:

“Учир нь их гай зовлонгийн дараа адислалууд ирдэг 

Сионы найдвар, Мирослава Менссен Безакова

болой. Иймийн тул та нар их алдар суугийн титэм 

өмсөх тэрхүү өдөр ирнэ; цаг нь хараахан болоогүй ч, 

ойрхон байна.

Та нар үүнийг зүрх сэтгэлдээ тавьж, мөн дагалдан ирэх 

тэрхүү зүйлийг хүлээн авч болохын тулд та нарт өмнө нь 

миний ярьсныг санагтун” (С ба Г 58:4–5).

Итгэлээрээ тууштай үлдсэн хүмүүсийг бид эндээс харж 

байна. Тэд Сионыг байгуулахаар зориглон хөдөлсөн бүх 

хүмүүсийг төлөөлдөг билээ.
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2011 оны долдугаар сарын Лиахона 

ЗАХИАСУУД
 4 Тэргүүн Зөвлөлийн захиас 

бичиг Дүү минь, ах нь 
шийдвэр төгс байна
Ерөнхийлөгч Диетер Ф.Угдорф

 7 Айлчлагч багшийн захиас 
бичиг Ариун сүмд орж 
адислалуудаа ав

ОНЦЛОГ ӨГҮҮЛЛҮҮД
16 Ми Вида, Ми Хисториа

Латин Америкийн есөн 
Гэгээнтний итгэл болон 
хөрвөлтийн түүх.

22 Дуудлагад хариулсан итгэл
Ахлагч Жеффри Р.Холланд
Зэлүүд нутгийг эзэмшин 
суурьшихад анхдагчдыг 
хөтөлсөн итгэл нь Бурханы 
ажлыг хийхэд бидэнд шилдэг 
үлгэр жишээ болж чадна.

29 “Би та нарыг  
хайрласны адилаар”
Барбара Томпсон
Есүс Христийн дагалдагчид 
бид хоёр шинж чанараар 
бусдаас ялгардаг.

32 Итгэлийн арал:  
Хичээл зүтгэлийн түүх
Адам К.Өүлсон
Койлагийнхны хөвөгч арал, 
гэр бүлийнхээ сүнслэг байд-
лыг төлөвшүүлэхийн тулд 
тэдний хийхийг хичээдэг 
зүйлсийг төлөөлдөг ажээ.

36 Усанд умбахаас  
айхгүй байна
Адам К.Өүлсон
Жозеф баптисм хийлгэхээр 
усанд умбана гэхээс айдаг 
байжээ. Гэвч гэрийнхэн нь 
айдсаа даван туулахад нь 
тусалжээ.

ХЭСГҮҮД
 8 Өчүүхэн бөгөөд  

энгийн зүйлс

10 Бид Христийн тухай  
ярьж байна: Амьд  
уснаас шимтэн хүрт
Маттью Хепс

12 Бид юунд итгэдэг вэ?:  
Ажил хөдөлмөр бол 
мөнхийн зарчим

14 Сүмд үйлчилсэн нь:  
Бурханаар дуудагдсан нь
Рамона Даттон

15 Бидний гэр орон, гэр бүл: 
Энэрэлт эхийн амьдралын 
зорилго
Рейхолани Каувака

38 Хожмын Үеийн Гэгээнтнүү-
дийн дуу хоолой

74 Сүмийн мэдээ
ХАВТСАН ДЭЭР 
Нүүрэн талд: Марк Ж.Дависын гэрэл зураг. 
Ар талд: Кент Майлсын гэрэл зураг.

79 Гэр бүлийн үдшийн 
санаанууд

80 Биднийг дахин уулзтал:  
Энэ жил зэрлэг ургамал 
түүж хаях жил
Монт Пөүлсен
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42 Бод, Сэтгэ тэгээд ажилла
Ахлагч Вон Г.Кийч
Уулын түймэр сөнөөгчийн 
тухай түүх амьдралдаа 
сүнслэг удирдамжийг хэрхэн 
хүлээж авахыг бидэнд зааж 
чадна.

46 Яг онож асуу

48 Үзүүлэн: Хов жив

49 Бидний зай

50 Би хэрхэн мэдсэн бэ?: Найм-
дугаар шүлгэн дэх хариу
Анжелика Нелсон

52 Манай хүндэт анхдагчдын өв
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон
Бид анхдагч өвөг дээдсээсээ 
маш их зүйлийг сурч болно.

54 Энэтхэгт хүмүүс бие  
биедээ тусалсан нь
Ахлагч Чарльз Кевиш, Карол 
Кевиш эгч
Өмнөд Энэтхэгт үерт 
нэрвэгдсэн хүмүүсийн зов-
лонг нимгэлэхэд залуучууд 
болон залуу насанд хүрэгчид 
тусалжээ.

56 Номлолын талбараас: Нэг 
хүнд хэрэггүй зүйл нөгөө 
нэгд нь үнэт эрдэнэ байдаг
Андрей Боженов

58 Зогсолтгүй сэлээд бай
Шинэ Зеландын шилдэг залуу 
усанд сэлэгчдийн нэг нь 
аавынхаа гэнэтийн үхлийг 
хэрхэн даван туулсан бэ?

61 Тусгай гэрч: Бусдад үйлчлэх 
нь яагаад чухал вэ?
Ахлагч Даллин Х.Өүкс

62 Гэртээ харих зам
Ерөнхийлөгч Хенри Б.Айринг
Түүнтэй хамт амьдрахаар 
буцаж очиход нь бидэнд тус-
лахын тулд хайраар дүүрэн 
Тэнгэрлэг Эцэг маань бидэнд 
туслах хүмүүсийг бэлдсэн 
байдаг.

64 Хүүхдийн Хэсгийг гэртээ 
авчрах нь: Ариун Сүм  
бол Бурханы Өргөө
Жоанн Чайльд, Кристина Франко

66 Анхдагчдын өдрийг  
Тахитид тэмдэглэсэн нь
Мария Т.Мүүди
Тахитийн хүүхдүүд Анхдагч-
дын өдрийг хэрхэн тэмдэг-
лэдгийг харцгаая.

67 Бидний хуудас

68 Дуудлага
Корин Пуф
Айзик, Таурус ба Наувугийн 
Ариун сүм.

70 Бага насны хүүхдүүдэд 
зориулав

74  Чуулганаас онцлон 
авсан захиасууд

ЗАЛУУ НАСАНД ХҮРЭГЧДЭД ЗОРИУЛАВ ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛАВ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛАВ

Энэ дугаарт 
нуусан 

Лиахонаг 
олоорой.  

Санаа: морин 
тэрэг, чүү!
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ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛАВ

ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛАВ

ТӨРӨЛХ ХЭЛЭЭРЭЭ 

Койлагийн гэр бүл Титикака нуу-
рын хөвөгч арал дээр амьдардаг. 
Энэ арлыг зэгсээр хийсэн бөгөөд 
арчилж тордох нь уйгагүй ажиллагаа 
шаарддаг гэнэ (32-р хуудсыг үз).  
www.liahona.lds.org-аас илүү олон 
гэрэл зургийг үзэж болно.

Арванхоёр настай Моника Сейли бол 
Шинэ Зеландын шилдэг залуу усанд 
сэлэгчдийн нэг юм. Тэр аавыгаа зуур-
даар нас барахад “зовлон зүдгүүр бид-
нийг илүү хүчирхэг болгодгийг мэджээ.  
Зогсолтгүй сэлээд байх хэрэгтэй” (58-р 
хуудсыг үз). www.liahona.lds.org-аас илүү 
олон гэрэл зургийг үзэж болно.

www.liahona.lds.org-аас та хүүхдэд 
зориулсан үйл ажиллагаануудыг үзэж 
болно.

Лиахона болон Сүмийн бусад материалуудыг олон хэлээр  
www.languages.lds.org –-аас үзэж болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  
онлайнаас үзэж болно
Liahona.lds.org

НАСАНД ХҮРЭГЧДЭД ЗОРИУЛАВ

ЭНЭ ДУГААР ДАХЬ СЭДВҮҮД 
Тоонууд нь өгүүллийн эхний хуудсыг зааж байгаа болно.

Ажил хөдөлмөр, 12, 32
Амилуулалт, амилалт, 39
Анхдагчид, 22, 40, 52, 66
Ариун Сүнс, 42, 47
Ариун сүм, 8, 64, 67, 70
Баптисм, 36, 46
Гэр бүл, 15, 32, 39, 58, 67, 70
Гэрчлэл, 16, 38, 50
Дуудлагууд, 14, 68
Дуулгавартай байдал, 22, 58, 80
Есүс Христ, 10, 37
Зориг, шийдвэр төгс байдал,  

4, 22, 50, 58
Итгэл, 22, 32

Мацаг барилт, 9
Мормоны Ном, 38, 49, 56
Нийгмийн Халамжийн Бүлэг, 7
Номлолын ажил, 56
Судар судлах, 50
Сүмийн түүх, 9
Сүнслэг нөлөө, 42
Хайр, 37
Хов жив, 48
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, 47
Хөрвөлт, хөрвүүлэг, 16, 40
Энэрэнгүй сэтгэл, 41
Эх болох, 15
Үйлчлэл, 37, 54, 61, 62, 68
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Т Э Р Г Ү Ү Н  З Ө В Л Ө Л И Й Н  З А Х И АС  Б И Ч И Г

Ерөнхийлөгч  
Диетер Ф.Угдорф 

Тэргүүн Зөвлөлийн  
Хоёрдугаар зөвлөх

Гэрээт хүмүүс учраас бидэнд ийм явдал тохиолдох 
ёсгүй. Бид баптисм хүртэх бас Их Эзэний өргөөнд 
орох үедээ Түүнтэй гэрээнүүд хийдэг. Эрэгтэйчүүд 
санваарт томилогдох үедээ Их Эзэнтэй гэрээнүүд 
хийдэг. Их Эзэнтэй хийсэн гэрээгээ сахихаас илүү 
чухал зүйл бидэнд байдаггүй. Хуучин Гэрээнд Рахел, 
Леа хоёр Иаковт хэрхэн хариулсныг санацгаая. 
“Бурханы танд хэлсэн бүхнийг хийтүгэй” (Эхлэл 31:16) 
гэсэн нь энгийн, шулуухан хариулт бөгөөд тэдний 
тууштай чигч байдлыг харуулдаг.

Зөвхөн хуурамч итгэлтэй хүмүүс л дутуу дулимаг 
гэрчлэл, баяр баясгалан, амар амгаланг хүлээж болно. 
Тэнгэрийн цонхнууд тэдэнд бас л хагас нээгдэх болно. 
“Одоо би 50 хувийн л итгэлтэй байж байгаад, Христийг 
Хоёр дахь Ирэлтээр ирэхэд итгэлээ 100 болгоно” гэж 
бодох нь тэнэглэл биш гэж үү?

Их Эзэнтэй байгуулсан гэрээнүүддээ тууштай үнэнч 
байх нь бидний хөрвөлтийн үр жимс юм. Аврагчид 
болон Түүний Сүмд тууштай үнэнч байх нь бидний 
зан чанарыг төлөвшүүлж, сүнсийг хүчирхэгжүүлдэг, 
ингэснээр бид Христтэй уулзах үед Тэрбээр биднийг 
тэврэн авч, “Сайн байна, итгэмжит сайн боол минь” 
(Maтай 25:21) хэмээн хэлэх болно.

Бодол санаа, үйлдэл хоёр ялгаатай юм. Зөвхөн 
хоосон амлалт өгөхийг эрмэлздэг хүмүүс юм бүхэнд 
шалтаг олдог. Итгэлдээ тууштай үнэнч байдаг хүмүүс 
сорилт бэрхшээлийг даван туулж, “Тийм ээ, үүнийг 
хойшлуулах үнэхээр бодитой шалтгаан байгаа ч 
гэсэн би гэрээнүүд хийсэн хүн. Тиймээс гэрээгээр 
хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд шийдвэр төгс байна” гэж 
өөрсдөдөө хэлдэг. Тэд судруудыг судалж, Тэнгэр дэх 
Эцэгийнхээ удирдамжийг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэн, 
Сүмийн дуудлагуудыг хүлээн авч, хичээнгүйлэн 
биелүүлдэг. Тэд цуглаанууддаа оролцож, гэрийн 

Ах дүү хоёр хөвгүүн цэнхэр нуурын толигор ус 
уруу өнгийсөн багахан цохионы орой дээр зог-
сож байлаа. Энэ бол олны мэддэг усанд шумбах 

газар. Хүмүүсийг ус уруу үсэрч орохыг харсан ах дүү 
хоёр үсрээд үзвэл яасан юм гэж олон удаа ярилцсан 
гэнэ.

Тэд хоёул үсрэхийг хүссэн ч, хэн нь ч эхэлж үсрэ-
хийг зүрхэлсэнгүй. Цохио нэг их өндөр байгаагүй ч 
хоёр хөвгүүн өнгийж хартал цохио улам ч өндөр бол-
сон мэт санагдан хулчийн зүрх алдлаа.

Эцэстээ ах нь ирмэг дээр нэг хөлөө тавиад ус уруу 
шийдэмгийхэн үсрэх гэв. Тэр агшинд дүү нь “Ирэх зун 
хүртэл хүлээвэл яасан юм бэ” гэж шивнэв.

Гэвч ахынх нь эрч хүч түүнийг зоригжуулав. “Дүү 
минь ах нь шийдвэр төгс байна!” гэв.

Тэр ус үсчүүлэн цүнхээл уруу үсрэн орсноо, усны 
мандал дээр гарч ирэн ялалтын дуу хадаах нь тэр. 
Дүү нь тэр даруй ус уруу үсэрлээ. Дараа нь “Дүү 
минь, ах нь шийдвэр төгс байна” гэж хэлснийг санан 
инээлджээ.

Шийдвэр төгс байх нь усанд шумбахтай бага зэрэг 
төстэй юм. Чи шийдвэр төгс байж болно эсвэл үгүй ч 
байж болно. Нэг бол чи урагш ахина эсвэл байрандаа 
зогссон хэвээр байна. Энэ хоёрын дунд байж чадах-
гүй. Амьдралынхаа үлдсэн хэсгийг өөрчлөхөд хүргэх 
шийдвэр гаргах үетэй бид тулгардаг. Сүмийн гишүүд 
бид “Усанд шумбах уу эсвэл эрэг дээр зүгээр зогсож 
байх уу? Эсвэл урагш алхаж, зөвхөн хөлийнхөө хурууг 
усанд дүрээд усны температурыг шалгах уу?” гэж өөрс-
дөөсөө асуух ёстой.

Бид буруу юм хийснээс нүгэл үйлддэг. Бид юу ч 
хийхгүй байвал бас зарим төрлийн нүглийг үйлддэг. 
Сайн мэдээнд итгэл дундуур байх нь харуусал, аз 
жаргалгүй байдал, гэм буруу уруу хөтөлж мэднэ. 

ах нь шийдвэр  
төгс байна
ДҮҮ МИНЬ 
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ЭНЭ ЗАХИАСААС ЗААХ НЬ 
“Суралцагчдад сайн мэдээний зарч-

муудыг ойлгоход туслах нэг арга 
бол зураг зуруулах явдал мөн. Зураг 
зурах нь сайн мэдээний түүхүүдийн 
тухай ойлголт болон бодол санаагаа 
ашиглаж, илэрхийлэх боломжийг 
олгодог” (Teaching, No Greater Call 
[1999], 166). Уг өгүүллийг уншихдаа 
сайн мэдээнд шийдвэр төгс байх 
зарчмын тухай ярилцаж, шийдвэр төгс 
байдлыг дүрсэлсэн, сайн мэдээний үйл 
ажиллагааны тухай зураг зурахыг хэн 
хүсч байгааг асууж болно. Бага насны 
хүүхдүүдэд зурж чадах зүйлийг нь 
даалгавар болгон өгч болно.

болон айлчлагч багшийн ажлаа хийдэг.
“Амлалт нь тэргэл сар лугаа адил юм. Хэрэв ам-

лалтыг тэр дор нь биелүүлэхгүй бол өдөр өдрөөр 
жижгэрсээр алга болдог” гэсэн зүйр үг байдаг. Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүд бид дагалдагч-
дын замаар алхах шийдвэр төгс байна. Бид Авраг-
чийнхаа үлгэр жишээг дагах шийдвэр төгс байна. Их 
Эзэний Сүмийн бүх гишүүд жинхэнэ ёсоор хөрвөж, 
Бурханы хаант улсыг байгуулахын төлөө шийдвэр 
төгс байж, чадавхийнхаа дээд хэмжээгээр амьдрах юм 
бол дэлхий хэрхэн адислагдаж, хэрхэн сайжран өөрч-
лөгдөхийг төсөөлөөд үз л дээ.

Бид бүгдээрээ шийдвэр гаргах үедээ усыг 
анзаардаггүй. Бид итгэлтэй байж, урагш давшин, 
айдас, эргэлзээгээ зоригоор ялж, “Би шийдвэр төгс 
байна!” гэж өөрсдөдөө хэлдэг байхын төлөө би 
залбирч байна. ◼IЗУ
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Миний өгч чадах зүйл
Алисса Хансен

Би зун хийхээр төлөвлөсөн зүйлс: 
хичээл, семинар, зуны зугаалга 

гэхчлэнгийн төлбөрийг яаж хийх 
билээ гээд аргаа барж суулаа. Бүр 
уйлмаар санагдсан гээч. Тэгтэл Их 
Эзэнд итгэж, Түүнд найдвар тавих ту-
хай заалгасан зүйлээ саналаа. Тэгээд 
тулгарсан нөхцөл байдлыг Их Эзэний 
мутарт даатгахаар шийдээд, энэ нь 
Түүний хүсэлд нийцвэл Тэрбээр ший-
дэх арга замыг зааж өгнө гэж бодов.

Үүнээс хойш удаагүй байтал тэр 

Чи дуртай байна 
уу?

Бид Есүс Христийг дага-
хаар амласнаараа али-

ваа шалтаггүйгээр зөвийг 
сонгодог.

Энэ дөрвөн хүүхэд 
тоглоомын талбайг 
цэвэрлэхээр Хүүхдийн 
Хэсгийн хүүхдүүдтэй цуг-
ларав. Хүүхдүүдээс хэн нь 
дурамжхан харагдаж байна 
вэ? Яагаад тийм байгаа юм 
бол? Бусад хүүхдүүд энэ үйл 
ажиллагаанд дуртай байгаа 
нь хэрхэн харагдаж байна вэ?

Үйлчлэлийн үйл ажилла-
гаанд бусадтайгаа оролцоход 
нь энэ хүүхдэд тусалж болох 
таван зүйлийг дугуйл. Чи 
тармуур, будгийн багс, шат, 
хувин, хүрз олж чадах уу?

З А Л У У Ч У У Д А Д  З О Р И У Л А В 

Х Ү Ү Х Д Э Д  З О Р И У Л А В 

үнэхээр их баярлаж билээ! Хэчнээн 
их баярласнаа харуулж, Бурханыг 
чадах чинээгээрээ магтан дуулж, 
бодол санаагаа хуваалцахыг ихээр 
хүсч байлаа! Бусад хүмүүс сэтгэ-
лийн ийм хөдөлгөөнөө дуу зохиож, 
шүлэг бичин, уран зураг зурж илэр-
хийлдэг бол би эдгээр зүйлсийн 
алийг нь ч чадахгүйгээ мэдэж бай-
лаа. Миний өгч чадах цорын зүйл 
бол миний амьдрал “итгэгч хүмүүст 
үлгэр дууриал” (1 Tимот 4:12) байж 
болох юм гэдгийг би ойлгож билээ. 
Энэ бол Түүний хүсдэг бас миний 
өгч чадах бүх зүйл юм.
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жилийн эхээр миний хийсэн нэг 
ажлын хөлсөнд бичиж өгсөн чекийг 
ээж олоход, тэр чекнээс мөнгийг 
нь аваагүй байлаа. Бас тэмцээнд 
хоёрдугаар байр эзэлсний шагнал 
болох багахан хэмжээний мөнгийг 
би маргааш нь шуудангаар хүлээж 
авав. Энэ бол Бурхан амьд гэдгийг, 
Тэр надад хайртай, миний төлөө 
санаа тавьдаг бөгөөд хэрэгтэй 
зүйлээр хангах болно гэдгийг надад 
нотолсон агуу гэрчлэл байлаа.

Тэнгэрлэг Эцэг, Аврагч хоёртоо 
талархаж, Тэднийг хайрлах хайраар 
зүрх сэтгэл минь бялхан байв. Би 
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Ариун сүмд орж, 
адислалуудаа ав

Энэ материалыг судалж, гэрээр нь очиж заадаг 
эгч нартай аль болох тохиромжтой арга замаар 
ярилц. Эгч нарыг хүчирхэгжүүлэх болон Нийгмийн 
Халамжийн Бүлэг амьдралд тань идэвхтэй үүрэг 
гүйцэтгэхэд туслах асуултуудыг асуу.

Бидний түүхээс
Бошиглогч Иосеф Смит Нийгмийн Халамжийн 

Бүлгийн эгч нарт хандан цуглаанууд дээр олон 
удаа үг хэлдэг байжээ. Наувугийн Ариун сүмийг 
баригдаж байх үеэр Бошиглогч эгч нарт сургаа-
лын талаар заавар өгч, ариун сүмийн ёслолуудаар 
дамжуулан илүү их мэдлэг олж авахад нь тэднийг 
бэлтгэдэг байжээ. 1842 онд ариун сүмийн хишиг 
нь “та нарыг харанхуйгаас гаргаж, гайхамшигтай 
гэрэлд аваачих болно” хэмээн Мэрси Фиелдинг 
Томпсонд хэлжээ.3 

Наувугаас дүрвэхээс өмнө 6000 орчим Хож-
мын Үеийн Гэгээнтэн ариун сүмийн ёслолууд 
хүлээн авсан баримт байдаг. Ерөнхийлөгч Бри-
гам Янг (1801–77) өгүүлсэн нь: “[Ариун сүмийн] 
ёслолуудыг хүлээн авах гэсэн гэгээнтнүүдийн 
хүсэл тэмүүлэл ер бусын их байсан учир тэднийг 
адислах гэсэн бидний хүсэл үлэмж их байснаас 
бибээр Ариун сүм дэх Их Эзэний ажилд өөрийгөө 
бүрэн зориулж, өдөржин шөнөжин ажиллан, хо-
ногт дунджаар дөрвөөс илүүгүй цаг унтан, долоо 
хоногт гэртээ нэг л удаа харьдаг байлаа.” 4 Гэгээнт-
нүүд хот болон ариун сүмээ орхиж, үл мэдэгдэх 
алс газар уруу аян хийхэд ариун сүмийн гэрээнүү-
дийн хүч тэднийг бэхжүүлсэн юм.

Би юу хийж 
чадах вэ?
1. Ариун сүмд 
явахаар шийдсэн 
хүмүүстэй уул-
захдаа тэднийг 
хүчирхэгжүүлэх 
ямар туршлагыг 
би хуваалцах вэ?

2. Ариун сүмийн 
адислалуудыг би 
хэрхэн авах вэ?

Итгэл • Гэр бүл • Халамж

Эгч нар аа, бид хамгийн их адислагдсан хү-
мүүс шүү. Аврагч бол энэ Сүмийн тэргүүн. 

Биднийг амьд бошиглогчид удирддаг. Ариун 
судрууд бидэнд байдаг. Дэлхий даяар олон 
ариун сүм бий. Бид тэнд Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
эргэж очиход туслах зайлшгүй шаардлагатай 
ёслолуудыг хүлээн авч болно.

Бид эхлээд өөрсдийнхөө төлөө ёслолууд 
хийлгэхээр ариун сүмд ордог. “Ариун сүмийн 
үндсэн зорилго бол селестиел хаант улс дахь 
бидний өргөмжлөлд шаардлагатай ёслолуудаар 
хангах явдал мөн гэж Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Роберт Д.Хейлс тайлбарласан 
байдаг. Ариун сүмийн ёслолууд биднийг Аврагч 
уруу чиглүүлж, Есүс Христийн цагаатгалаар дам-
жин ирдэг адислалуудыг бидэнд өгдөг. Ариун 
сүмүүд нь дэлхийн Бүтээлтийн тухай хүмүүнд 
мэдэгдсэн агуу мэдлэг хийгээд мэргэн ухааныг 
өгч, түүнээс суралцдаг газар юм. Ариун сү-
мийн хишгийн заавар нь мөнх бус байдалд бид 
амьдралаа хэрхэн авч явах удирдамж болдог. 
. . . Ёслол нь бид хэрхэн амьдрах тухай цуврал 
зааврууд болон Аврагчаа дагаснаар зөв шударга 
амьдрах тухай бидний хийдэг гэрээнүүдээс 
бүрддэг.” 1 

Гэвч бидний ариун сүмийн ёслол үүгээр 
дуусдаггүй. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын Ерөнхийлөгч Боид К.Пакер ийн сургажээ: 
“Нас барсан хэн нэгний өмнөөс төлөөлөх ёс-
лол хийлгэснээр та хийсэн гэрээнүүдээ өөрөө 
дүгнэх болно. Их Эзэний өргөөтэй холбоотой 
агуу сүнслэг адислалуудыг оюун ухаандаа тун-
гаан бодсоноор та улам хүчирхэгжих болно. 
. . . Ариун сүмд таны авч болох адислалууд нь 
гэрээнүүд болон ёслолуудад төвлөрсөн байдаг.” 2

Ариун сүмд дахин дахин орж бай. Ариун 
сүмд гэрээнүүд хийж сахих нь бүх адислалуу-
даас хамгийн агуу нь болох мөнх амьдралд 
хүрэх зам дээр биднийг байлгах болно.

Барбара Томпсон Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн 
ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хоёрдугаар 
зөвлөх.

Нэмэлт мэдээллийг 
www.reliefsociety 
.lds.org-аас үзнэ үү.
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Өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлс
“Өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүдээр агуу их 
зүйлүүд улиран авчрагддаг” (Aлма 37:6).

А Р И У Н  С Ү М И Й Н  Б У Л А Н

Британий Колумбын 
Ванкувер Ариун сүм

Дээрээс: Британий Колумбын 
Ванкувер Ариун сүмийн бап-
тисмын сан, уран чимэглэлүүд, 
селестиел өрөө.

2010 оны 5-р сарын 2-нд 
Британий Колум-

бын Ванкувер Ариун сүм нь энэ 
эрин үед онцгойлон адислагдсан 
131 дэх ариун сүм боллоо. Тус 
ариун сүм 2,617 метр 2 талбайтай 
бөгөөд баптисмын сан, селес-
тиел өрөө, хишгийн хоёр өрөө, 
лацдан холболтын хоёр өрөөтэй 
юм. Дотор талыг нь Баруун Хойд 
Номхон Далайн сүрлэг ой мод, 
далай, тэнгэрийн өнгийг бэлгэд-
сэн ногоон, цайвар цэнхэр, алтан 
шаргал өнгөөр хослон чимжээ. 
Номхон Далайн зандан мод, Бри-
таний Колумбын хөдөө нутгийн 
цэцгийг барилгын доторх уран 
зургууд болон араг ясан дээр 
дүрсэлжээ.

Онцгойлон адислалтын өм-
нөх өдрийн үдшийн соёлын үйл 
ажиллагаанд 1200 гаруй залуус 

оролцсон байна. “Дэлхийн гэрэлт 
цамхаг” нэртэй шоу нь Канадын 
түүх болон хүмүүсийг дүрслэн 
харуулсан юм. Соёлын үйл ажил-
лагааны эхэнд Ерөнхийлөгч Мон-
сон нээлтийн дууллыг Канадын 
төрийн сүлд дуугаар сольж, “Бид 
энд та бүхэнтэй хамт Канадаар 
бахархаж байна” хэмээн хэлжээ.

Ерөнхийлөгч Монсон онцгой-
лон адислах залбиралдаа “Энд 
орох хүн бүхэн цэвэр гар, ариун 
зүрх сэтгэлтэй байх болтугай. 
Хорвоог орхисон хүмүүсийн тө-
лөө энд хөдөлмөрлөх үед тэдний 
итгэл өсөн бэхжих болтугай. Тэд 
Таны ариун нэрийг магтан, амар 
амгалангийн мэдрэмжтэйгээр эн-
дээс гарч явах болтугай” гэжээ.1 

ЭШЛЭЛ 
 1. Томас С.Монсон, “Dedicatory 

Prayer,” ldschurchtemples .com/ 
vancouver/ prayer.
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Мацгийн 
тэмдэглэл
Мацаг барих нь мацгийн 

тэмдэглэл хөтөлж эхлэх 
хүртэл надад их хэцүү байлаа. 
Харин одоо би мацаг барих 
бүрийн өмнө мацгийнхаа зо-
рилгыг бичдэг болсон. Жишээ 
нь, “Бийхайвын зөвлөх гэсэн 
шинэ дуудлагынхаа талаар са-
наа зовж байгаа учраас намайг 
маргааш анхны хичээлээ заахад 
тайван, итгэлтэй байхаар адис-
лахын төлөө Их Эзэнд хандан 
мацаг барьж, залбирч байна” 
гэж бичиж болно.

Би мацгийнхаа туршид оюун 
ухаан, зүрх сэтгэлдээ мацаг-
тай холбоотой бодол санаа, 
мэдрэмж, сэтгэгдэл, ялангуяа 
мацгийн зорилготой холбоотой 
судрын эшлэлүүдийг тэмдэглэж 
байлаа.

Хүсэл бодлоо Тэнгэрлэг 
Эцэгтэй хуваалцах үед Тэр-
бээр миний огт төсөөлөөгүй 
арга замаар намайг олон удаа 
адисалсан билээ. Миний амьд-
ралд тохиолдсон жирийн үйл 
явдлууд ч бичиж тэмдэглэсэн 
үед бүгдээрээ миний өсөлт 
хөгжилтөд ямар нэг байдлаар 
хувь нэмэр оруулсан нь тодор-
хой харагддаг. Мацгийн тэм-
дэглэлийг анх хөтөлж эхэлсэн 
1996 оноос хойш Тэнгэрлэг 
Эцэг амьдралыг минь хэрхэн 
адисалсныг би харсан. Мацаг 
барьж, залбирах нь агуу сүнс-
лэг хүчтэйг гэрчлэхийн хамт би 
мацгийг “баяр баясгалан хий-
гээд залбирлын” (С ба Г 59:14) 
нэг боломж гэж үздэг билээ.
Рений Хардинг, Умард Каролин, АНУ

А Г У У  Х Ү М Ү Ү С И Й Н  А М Ь Д Р А Л  М А Р Т А Г Д Д А Г Г Ү Й

Мэри Фиелдинг Смит

Дээд талд: Мэри Фиелдинг Смит хээр талыг туулж яваа 
нь. Түүний дээд талд: Жозеф Ф.Смит Солт Лейк хот дахь 
Мэри Фиелдинг Смитийн гэрт, 1910 оны орчим

1839 оны өвөл нөхөр нь 
Либерти шоронд 

хоригдож байх үеэр итгэлтэй 
Хожмын Үеийн Гэгээнтэн эмэгтэй 
Мэри Фиелдинг Смит бага насны 
хэдэн хүүхэдтэйгээ үлдсэн бай-
жээ. Танхайрагчид тэдний гэрт 
дайран орж, сүйтгэсний уршгаар 
нэг хүү нь амь эрсдэх шахсан 
ажээ. Хайрум Смитийн эхнэр 
Мэри, нөхрийгөө 1844 оны 6-р 
сарын 27-нд Картейж шоронд 
алагдахад бэлэвсэрсэн юм. Эмма 
Смит, Мэри хоёр Хайрум Смит, 
Иосеф Смит нартай холбоотой 
олон зовлонг тэвчин өнгөрүүлсэн 
билээ. Өнөөдөр Мэриг Сүмийн 
эхэн үеийн хамгийн тууштай 
анхдагчдын нэг хэмээн бишрэн 
бахархдаг. 

Мэри, Хайрум Смиттэй 1837 
оны 12-р сарын 24-нд гэрлэжээ. 
Хайрумын анхны эхнэр Жеруша 
хүүхэд төрүүлэх үедээ нас бар-
сан бөгөөд Мэри Хайрумын нялх 
хүүхдүүдийг өөрийнхөө хүүхдүүд 
шиг асардаг байжээ. Хайрум, 
Мэри хоёрын дундаас хоёр 
хүүхэд төрсний нэг нь хожим 
Сүмийн зургаа дахь Ерөнхийлөгч 
болсон Жозеф Ф.Смит юм.

Иосеф, Хайрум хоёрыг алагд-
саны дараа Гэгээнтнүүд Наувуг 
орхин Солт Лейкийн Хөндий уруу 
нүүхэд Мэри энэ аянд нэгдэхээр 
шийдсэн ажээ. Түүнийг гэр бү-
лийнх нь хамт аяллын нэг бүлэгт 
хуваарилжээ. Түүнийг бусад 
хүмүүст саад болох юм биш үү, 
тийм хүнд аянд гарах хэрэг байна 
уу? гэж аяллын бүлгийн ахлагч 
хэлэхэд, Мэри “Би та нараас 
түрүүлж тэр хөндийд очно. Бас та 
нараас тусламж ч гуйхгүй” гэж ха-
риулсан гэдэг.1 Аян туйлын хүнд 
байсан ч тэр гэр бүлийнхээ хамт 
Солт Лейкэд 1848 оны есдүгээр 

сарын 23-нд өнөөх эргэлзэж байсан бүлгийн ахлаг-
чаас нэг өдрийн өмнө хүрч иржээ.

Мэри Фиелдинг Смит амьдралынхаа сүүлчийн мө-
чийг хүртэл итгэлтэй хэвээр үлдсэн юм. Тэр бүр ядуу-
ралд байхдаа ч аравны нэгээ төлдөг байв. Тэр жил 
тарьж ургуулсан төмснийхөө аравны нэгийг өгөхгүй 
байсан ч болно шүү дээ гэж хэн нэг нь зөвлөхөд Мэри 
“Та өөрөөсөө ичихэд яана аа. Намайг адислал бүү 
аваасай гэж байгаа юм уу? . . . Аравны нэг нь Бурханы 
хууль бас үүнийг төлснөөр адислагдах болно гэдэгтээ 
итгэдэг учраас би аравны нэгийг төлдөг юм” гэж ха-
риулжээ.2 Тэр Солт Лейкийн Хөндийд ферм байгуулж, 
хүүхдүүддээ сайн мэдээг зааж байлаа. Ерөнхийлөгч 
Жозеф Ф.Смит “Ээж минь надад Бурханы хаант улсад 
хүндэтгэлтэй хандах, ариун журамтай, үнэнч шударга 
байх болон үнэнийг заасан юм. Мөн надад дүрмээр 
төдийгүй бас үлгэр жишээгээрээ заадаг байлаа” гэж 
хожим нь дурсжээ.3 
ЭШЛЭЛ 
 1. Дон Сесил Корбетт, Mary Fielding Smith: Daughter of 

Britain (1966), 228-ыг үз.
 2. Мэри Фиелдинг Смит, Жозеф Ф.Смит 1900 оны 

Conference Report-эд эш татжээ, 1900 оны 4-р сар, 48
 3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F.Smith 

(1998), 36
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Амьд уснаас 
ШИМТЭН ХҮРТ

Маттью Хепс
Халамжийн үйлчлэл

Би ажлынхаа шаардлагаар дэл-
хийн олон орны цэвэр ус хү-
рэлцэхгүй байгаа газруудад 

очиж ажилласан. Манай бүлэг орон 
нутгийн засгийн газрууд, оршин сууг-
чидтай хамтран худаг, булгийн болон 
борооны ус зэрэг амьдралыг тэтгэгч 
цэвэр усны тогтвортой эх булгаар 
хангахаар ажилладаг.

Усны төслүүд нь амьдралын ча-
нарыг дээшлүүлэхэд чухал ач хол-
богдолтой юм. Цэвэр ус нь гэдэсний 
хижиг, булчин задрах тахал болон ус-
наас үүдэлтэй бусад өвчнүүдийг зог-
соодог учраас хүмүүсийн эрүүл мэнд 
эрс сайжирдаг. Эцэг эх, хүүхдүүд 
өмнө нь ус зөөхөд зориулдаг байсан 
цагаа одоо ажил хийх, боловсрол-
той болоход зориулж байгаа учраас 
эдийн засгийн ач холбогдолтой юм. 
Өргөн цар хүрээтэй олон асуудалтай 
тулгарч байгаа газруудад ч цэвэр ус 
хамгийн чухал гэдгийг хүмүүс хэлж 
байна.

Аврагч дэлхийн үйлчлэлдээ ус 
авах гэж худаг дээр цугласан хүмүүст 
цаг заваа зориулсан байдаг. Тэр-
бээр худаг дээрх эмэгтэйд “Харин 
өөрт нь Миний өгөх уснаас уугч хэн 
ч хэзээ ч цангахгүй” (Иохан 4:14) 

гэж хэлснээрээ, Түүний сайн мэдээ 
бидний үндсэн хэрэгцээг үүрд хан-
гадгийг бидэнд заасан юм. Би үүнд 
итгэдэг.

Устай болохын тулд хөдөлмөрлөх 
хүсэл эрмэлзэлтэй байхыг надад заасан 
Африкийн Кенийн нэгэн эмэгтэйд би 
үргэлж талархаж явах болно. Тэдний 
тосгонд худаг гаргасны дараа энэ үйл 
явдлыг тэмдэглэж байх үеэр би түүн-
тэй танилцсан юм. Шинэ худагтай 
болсноор ус авах гэж өдөр бүр 14 км 
явдаг байсан бол одоо зөвхөн 1.6 км-н 
зайтай боллоо хэмээн тэр эмэгтэй 
талархан ярьж билээ. Ийм боломжтой 
болсондоо тэр хөл нь газарт хүрэхгүй 
баярлаж байлаа.

Хэрэв би ус авах гэж 1.6 км явган 
явах хэрэгтэй болбол ямар санагдах 
байсныг бодож үзлээ. Тэр эмэгтэй 
гэрийн ажил болон ногооны газартаа 
ажиллах зэргээ хойш тавиад ийм хол 
усанд явдаг нь үнэхээр гайхмаар бай-
лаа. Тэр эмэгтэй усгүйгээр бусад ажлаа 
хийх боломжгүйг мэддэг байжээ. Түү-
ний ажил хэчнээн хүнд болохыг бо-
доод үз л дээ. Ус авчрах нь хүч чадал, 
тэвчээр хатуужил шаардана. Гэвч тэр 
гэр бүлийнхээ төлөө өдөр бүр 14 км 
явган явахад бэлэн байсан аж.

ТЭР БОЛ АМЬД УС
“Та нар энэ амьд уснаас 
[Иохан 4:14-төгүүлсэн] 
хүртэж, Бурханы худаг 
та нарын дотор мөнх 
аминд хүртэл оргилох 
булаг болохыг хүсч 
байна уу?

Тэгвэл бүү ай. Бүх 
зүрх сэтгэлээрээ итгэ. 
Бурханы Хүүд итгэх 
гуйвшгүй итгэлийг 
хөгжүүл. Чин сэтгэ-
лийн залбирлаар зүрх 
сэтгэлээ уудлан илчил. 
Түүний тухай мэдлэгээр 
оюун ухаанаа дүүргэ. 
Сул талаа орхи. Цэвэр 
ариун байж, зарлигуу-
дад нийцүүлэн амьдар.

Есүс Христийн сайн 
мэдээний амьд уснаас 
шимтэн уу.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Жозеф 
Б.Вөртлин (1917–2008) “The 
Abundant Life,”  Лиахона, 
2006 оны 5-р сар, 100.

“Харин өөрт нь Миний өгөх уснаас уугч хэн  
ч хэзээ ч цангахгүй” (Иoхан 4:14).

Б И Д  Х Р И С Т И Й Н  Т У Х А Й  Я Р Ь Ж  Б А Й Н А
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“Харин өөрт нь Миний өгөх уснаас уугч хэн ч хэзээ ч цангахгүй. Харин Миний 
өгөх ус тэр хүний дотор мөнх аминд хүртэл оргилох булаг болно” (Иoхан 4:14) 
хэмээн Аврагч сургасан билээ.

АМЬД УС БИДНИЙГ  
ХЭРХЭН АДИСАЛДАГ ВЭ?

Нийгмийн Халамжийн Бүл-
гийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх 
асан Катлийн Х.Хьюз ерөнхий 
чуулган дээр хэлсэн “Blessed 
by Living Water” үгэндээ энэ 
асуултанд хариулахад тусалжээ 
( Лиахона, 2003 оны 5-р сар, 13).

1. Амьд ус Ариун Сүнсний 
хүчээр дамжуулан биднийг 
эдгээдэг.

2. Амьд ус биднийг тэжээн,  
тэтгэдэг (Maтай 11:28-ыг үз).

3. Амьд ус бидэнд амар 
амгалан, баяр баяслыг 
авчирдаг (Иoхан 14:27;  
С ба Г 101:16-г үз).

1 Нифай 11:25–ыг гэр бүл 
буюу найзтайгаа уншаарай. 
Амьдралын усан оргилуур, 
амьдралын мод хоёр хоорон-
доо ямар уялдаа холбоотойг 
ярилц.

Энэ сэдвээрх нэмэлт мэдээллийг 1 Нифай 8; 11; мөн Ричард Г.Скотт, “The Transforming 
Power of Faith and Character,”  Лиахона, 2010 оны 11-р сар, 43-аас үзнэ үү.

АМЬД УС ГЭЖ ЮУ ВЭ?

•	 Амьд	ус	бол	Есүс	Христийн	сайн	мэдээ	юм.
•	 “Амьдралын	усан	оргилуур	нь	. . .	Бурханы	хайрын	бэлэгдэл	ажгуу”	 

(1 Нифай 11:25).
•	 Амьд	ус	бидэнд	“үүрдийн	амийг”	(Иoхан	4:14;	С	ба	Г	63:23)	өгч	чадна.

Цэвэр усыг гэртээ цоргоноос 
авдаг бид Христэд ирэхийг хаалт 
эргүүлээд аяга цэвэр ус авахтай 
адил хялбархан зүйл шиг боддог. 
Эсвэл бид чухал ажлуудаа маш 
чухал ажлуудаа ч Есүс Христийг 
болон Түүний Эцэгийг мэдэхийг 
эрэлхийлэхийн тулд хойш тавихад 
бэлэн үү?

Амьд усны худаг–Аврагч бидэнд 
хэзээ ч усгүй байдаггүй, үргэлж цэвэр, 
амьдралыг тэтгэгч устай худгийг санал 
болгодгийг би мэднэ. Бид Түүн уруу 
хоосон аягатай очиход Тэр аягыг бид-
ний хүлээн авах чадвараас илүүгээр 
бялхтал дүүргэж өгөх болно. Тэрбээр 
үнэхээр амьд ус, Бурханы хайрын 
илрэл мөн. ◼
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Бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс 
Христ хоёр газар, тэнгэрийг 
бүтээхээр хөдөлмөрлөсөн 

билээ. Тэд нар, сар, оддыг бүтээв. 
Тэд далайн усыг цуглуулж, хуурай 
газрыг гарган, дээр нь ургамал 
ургахаар болгов. Тэгээд Тэд далай 
болон хуурай газар дээрх амьд бүх-
нийг бүтээлээ. (Эхлэл 1; Мосе 2-ыг 
үз). Тэнгэр, газар аль алинд нь ажил 
хөдөлмөр чухал болохыг тэдний 
үлгэр жишээ бидэнд харуулсан би-
лээ. (Мөн Иoхан 5:17; 9:4-ийг үз.)

Бурхан Өөрийн дүр төрхөөр 
эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг бүтээж, тэд-
нийг Едений Цэцэрлэгт байршуулав 
(Эхлэл 1:26–27; 2:8-ыг үз). Хожим 
нь тэд цэцэрлэгээс хөөгдөхөд Их 
Эзэн Адамд “Чи духныхаа хөлсийг 
дуслуулан байж хоолоо олж иднэ” 
хэмээн хэлжээ (Эхлэл 3:19-ийг үз). 
Тэр цагаас хойш Адам, Ева хоёр 
өөрсдийнхөө болон хүүхдүүдийн-
хээ хэрэгцээг хангахын тулд хөдөл-
мөрлөсөн билээ (Moсе 5:1-ийг үз).

Адам, Ева хоёрын үеэс хойш 
ажил хөдөлмөр нь дэлхий дээр 
бид бүхний амьдрах арга зам бол-
сон юм. Бид өөрсдийнхөө болон 
гэр бүлийнхээ бие махбод, сүнс-
лэг байдал, сэтгэл санааны сайн 
сайхан байдлыг хангахын төлөө 
хөдөлмөрлөдөг. Эцэг эхчүүд ажил 
хөдөлмөрийн зарчмыг заадаг гэр 
бүлийг бий болгохын төлөө хичээн 
чармайдаг. Хүүхдүүдэд чадварт нь 
тохирсон ажил өгч, амжилтыг нь 
магтах нь ажлын сайн туршлагатай 
болоход тэдэнд тусалдаг. Үүний үр 
дүнд тэд ажил хөдөлмөрт дурлан 
шимтэж, ойр зуурын ур чадварыг 
эзэмшиж чадна.

Бид ажил, амралтаа зохицуу-
лахыг хичээх ёстой. Ажил хөдөл-
мөрийг биднийг сэргээдэг үйл 
ажиллагаатай хослуулснаар долоо 
хоногийн зургаан өдөр бидэнд 
адислал ирж болохыг санах хэ-
рэгтэй. Харин бид ням гарагуудад 
дэлхийн ажил хөдөлмөрөөсөө 
татгалзаж, Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар сахих зарлигуудыг дуул-
гавартай дагавал Их Эзэн бидэнд 
онцгой адислалуудыг амласан юм 
(Eгипетээс Гарсан нь 20:9–11; С ба Г 
59:9–19-ийг үз).

Ажил хөдөлмөр бол тэнгэр, 
газарт бидэнд зориулсан Тэнгэрлэг 
Эцэгийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг 
юм. Хэрэв бид зөв шударга 
байх юм бол Түүнтэй 
хамт амьдрахаар эргэж 
очих болно. Тэнд бид 
Бурханы хаант улсыг 
байгуулахад тусла-
хын тулд ажиллах 
боломж мөн байх 
болно (Moсе 
1:39-ийг үз). ◼

Бид бие биедээ 
тусалж, ачаа 

дарамтаа хуваалцдаг 
байвал хамгийн хүнд 
ачаа ч хөнгөн болно.

АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР  

Б И Д  Ю У Н Д  И Т Г Э Д Э Г  В Э ?

БОЛ МӨНХИЙН ЗАРЧИМ
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Бид өөрсдийнхөө бас 
гэр бүлийнхээ төлөө 
анхаарал халамж та-
вих үүрэг хариуцлага 
хүлээдэг.

1. Эцэг эхчүүд үр хүүх-
дийнхээ төлөө анхаарал 
халамж тавих ариун 
үүрэгтэй (С ба Г 83-ыг үз).

2. Хүүхдүүд өндөр настай 
болсон эцэг эхээ халам-
жилснаар адислагдах 
болно (1 Tимот 5:3–4, 
8-ыг үз).

3. Бид боломжийнхоо хэ-
рээр ах дүүс, ойрын төрөл 
төрөгсдөдөө туслах ёстой. 

3. Хэрэв бид хоол хүнс, ус, бусад энэ тэргүүний хэрэгцээт 
зүйлсийн нөөцтэй байвал илүү бэлтгэлтэй, бие даах илүү 
чадвартай болно.

Нэмэлт мэдээллийг Сайн мэдээний зарчмууд (2009), 
155–60; “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг” 
 Лиахона, 2010 оны 11-р сар, 129-өөс үзнэ үү.

Ажил хөдөл-
мөрийн ачаар 
бидэнд олон 
адислал ирдэг 
билээ.

1. Ажил хөдөлмөрийн 
ачаар бид зан төлөвөө 
хатуужуулж, ажлын 
ур чадвараа өсгөн 
нэмэгдүүлдэг.

2. Бидэнд зориулсан Бур-
ханы төлөвлөгөөнд бид 
баяртай байдаг.

“Гачигдалтай хүнд хуваалцах 
юмтай байхын тулд [өөрийн] 
гараар сайныг үйлдэж, хөдөл-
мөрлө” (Eфес 4:28).
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Нөхөр бид хоёр саяхан шинэ 
хотод шилжиж ирээд, шинэ 
тойрогтоо явна гээд сэтгэл 

хөдөлж байлаа. Тойргийн хил өөрч-
лөгдөж, хуваагдсан байлаа.

Биднийг хоёр дахь ням гарагт 
сүмд ирсний дараа тойргийн бичиг 
хэргийн ажилтан мягмар гарагийн 
орой бишоптой уулзуулахаар цаг 
товлов. Бишоп товчхон уулзсаны 
дараа намайг Хүүхдийн Хэсгийн 
ерөнхийлөгчөөр дуудах зөвшөөр-
лийг манай нөхрөөс хүслээ. Тэгээд 
тэр надад дуудлага өгөв. Би тэвдэн 
сандарсан ч, дуудлагаас хэзээ ч тат-
галзаж болохгүй гэдгийг надад зааж 
сургасан болохоор чадах бүхнээ 
хийхээр зөвшөөрсөн юм. 

Бишоп надад нэрсийн жагсаалт 
өгөөд зөвлөхүүд болон нарийн 
бичгийн нэрсийг сонгож, хоёр 
өдрийн дараа буцаж уулзахаар 
тохиролцов. Миний сандарсан гэж 
жигтэйхэн! Гэртээ ирээд угаалгын 
өрөөндөө орж, хаалгаа түгжээд 
уйллаа. Тэгээд зүрх сэтгэлээ Тэн-
гэрлэг Эцэгт уудлан, шинэ дуудла-
гынхаа талаар сэтгэл зовж буйгаа 
илэрхийлэв. Би шинэ тойрогтоо 
ганц ч хүн танихгүй болохоор 
Түүний туслалцаа хэрэгтэй байлаа. 
Залбирч дуусахад амар амгалан-
гийн мэдрэмж бялхан байлаа.

Маргааш өглөө нь залбираад 
гэрийнхээ ажилд хичээнгүйлэн 
орлоо. Бишопын надад өгсөн 

нэрсийн жагсаалт гал тогооны 
ширээн дээр байлаа. Хажуугаар 
нь өнгөрөх бүрд жагсаалт уруу 
хяламхийн харна. Нэрсийн жаг-
саалтыг нэлээд хэдэн удаа харсны 
дараа хоёр нэр бусдаасаа ялгарч 
байх шиг санагдав. Жагсаалтыг 
авч, нэрсийг уншлаа. Нэрсийг 
чанга дуугаар унштал бүлээхэн 
мэдрэмж төрлөө. Би хэзээ ч Ариун 
Сүнсийг ийм хүчтэйгээр мэдэрч 
байсангүй.

Тэр дороо Тэнгэрлэг Эцэгт хан-
дан залбирч, нөгөөх нэрсийг дахин 
хэлтэл хацрыг минь даган нулимс 
урслаа. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн али-
ныг нь ч би танихгүй ч тэд миний 
зөвлөхүүд байх болно гэдгийг зүрх 
сэтгэлдээ мэдэж байлаа.

Тэр орой би нэрсийн тухай 
бодож байлаа. Жагсаалтын нэр-
сийг бодох бүрд нэг нэр орж ирээд 
байлаа. Тэр эмэгтэй миний нарийн 
бичиг болсон.

Маргааш нь би бишоптой уул-
заж, зөвлөхүүд болон нарийн 
бичгийнхээ нэрсийг өглөө. Гай-
халтай нь миний сонгосон эмэг-
тэйчүүд Хүүхдийн Хэсэгт сайн 
тохирно гэж бишопын бодсон тэр 
хүмүүс байлаа. Ням гарагт намайг 
сүмд очиход бишопын зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөх надтай цуглааны 
байрны гадна зогсоод миний зөв-
лөхүүд болон нарийн бичигийн 
даргыг ирэхэд нь надад зааж өгөв. 

БУРХАНААР  
ДУУДАГДСАН НЬ 

Эгч нарыг харахад тэднийг аль 
хэдийн таньдаг юм шиг мэдрэмж 
надад төрж билээ. Эдгээр эмэгтэй-
чүүд Бурханаар дуудагдсаныг Сүнс 
надад дахин баталсан юм.

Бид Их Эзэнд үйлчлэхдээ эв 
нийцтэй ажиллаж чадна гэдгийг би 
мэдэж байлаа. Бид үнэхээр тэгж 
ажилласан даа. Хэдийгээр би эгч 
нарыг танихгүй ч гэсэн тэд дууд-
лагадаа төгс тохирсон байж билээ. 
Их Эзэн хэнийг дуудахаа мэдсэн 
байлаа. Бошиглолоор Бурханаар 
дуудагдах гэсэн нь юу гэсэн үг 
болохыг мэдсэн сайхан туршлага 
болсон юм. ◼

С Ү М Д  Ү Й Л Ч И Л С Э Н  Н Ь

“Бурханаар, Бошиглолоор, эрх мэдэлтнээр 
толгой дээр гар тавиулан дуудагдсан байх” 
(Итгэлийн Тунхаг 1:5) гэдэг нь юу гэсэн 
утгатайг би өөрөө мэдсэн юм.

Рамона Даттон

СҮНСНИЙ УДИРДАМЖИЙГ 
ЭРЭЛХИЙЛЭХ НЬ
“Аливаа хүн Сүмд үйлчлэхийн 
тулд Бурханаар дуудагдсан байх 
ёстой (Итгэлийн Тунхаг 1:5-ыг 
үз). Удирдагчид хэнийг дуудахыг 
шийдэхдээ Сүнсний удирдамжийг 
эрэлхийлж, тухайн дуудлагад 
шаардагдах зохистой байдлыг 
харгалзаж үздэг. Тэд бас тухайн 
гишүүний хувийн болон гэр бү-
лийн нөхцөл байдлыг харгалзаж 
үздэг. Дуудлага бүр нь үйлчлүүлж 
байгаа хүмүүст, тухайн гишүүнд 
болон түүний гэр бүлд ашиг тусаа 
өгөх ёстой.”
Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь  
(2010), 19.1.1.
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Пейхолани Каувака

шиг байхад урамшуулан дэмждэг байв. Бид 
сүмд явахдаа үргэлж цагаан цамц өмсөж, үсээ 
номлогч шиг засуулна. Би прист учраас ариун 
ёслолыг адисалдаг байсан бол багш, диконы 
албан тушаалтай эрэгтэй дүү нар маань ариун 
ёслолыг бэлтгэж, түгээнэ. Аав ээж хоёр маань 
биднийг үүргээ итгэлтэйгээр биелүүлж байгаа 
эсэхэд санаа тавьдаг байсныг би хардаг байлаа. 

Намайг номлолд явахын өмнө ээж “Чи 
хийх ёстой зүйлээ хий, би ч бас хийх ёстой-
гоо хийнэ. Чамд заах хүмүүс олдохын төлөө 
би мацаг барьж, залбирч байх болно” гэж би-
лээ. Ээж минь дөрвөн хүүгийнхээ номлолын 
үеэр мацаг барьж, залбирдаг байсан юм. Бид 
бүгдээрээ итгэлтэйгээр үйлчилж, хүндэтгэл-
тэйгээр гэртээ эргэж ирсэн билээ.

Ээжийгээ өөд болохоос өмнө сүүлчийн удаа 
намайг эргэж очиход тэрбээр “Пейхолани, энэ 
амьдралд бас ирэх амьдралд юу хамгийн чу-
хал болох тухай мэддэг бүх зүйлээ би та нарт 
заасан. Тэр нь Есүс Христийн сайн мэдээ бол 
үнэн. Есүс Христийн цагаатгагч цус бодгалийн 
тань аврал юм. Ариун сүмд Их Эзэнтэй хийсэн 
гэрээнүүдээ хүндэтгэж яв. Ингэх юм бол манай 
гэр бүл үүрд хамт байх болно. Тэнгэрлэг Эцэг, 
Есүс Христ хоёр амьд учраас би үүнийг ямар ч 
эргэлзээгүйгээр мэднэ” гэж хэлсэн юм.

Миний гэрчлэл сайн мэдээн дээр, ээж аав 
хоёрын маань хэлдэг байсан үг бүрээр тө-
лөвшсөн юм. Аав ээж хоёр минь бидэнд сайн 
мэдээг зааж, биднийг Аврагч уруу удирдан 
хөтлөх үүрэг зорилгоо биелүүлсэн учир нэгэн 
цагт манай гэр бүл хамт байх болно гэдгийг 
би мэднэ. ◼

ЭНЭРЭЛТ  
ЭХИЙН  
АМЬДРАЛЫН 
ЗОРИЛГО

Б И Д Н И Й  Г Э Р  О Р О Н ,  Г Э Р  Б Ү Л

Бид Тонгад амьдардаг байлаа. Намайг 
бага байхад ээж маань семинарын багш 
нарт хичээлээ заахад нь хааяа тусалдаг 

байж билээ. Таван настай байхаас эхлэн арван 
нас хүртэл ээж намайг семинарт явахаасаа 
өмнө эртлэн босоод хичээлд минь хүргэж 
өгдөг байлаа. Ягаан жүржлэгийн бутнууд 
дундуур зам даган 400 метр явган явах үед ээж 
маань “Чи айж байна уу?” гэж асуудаг байлаа. 
Би зоригтойгоор “Үгүй” гэж хариулдаг байв.

Тэгэхэд ээж “Нэгэн цагт чи зоригтой байж, 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ үйлчлэх хэрэгтэй. Тэрбээр 
биднийг бүх зүйлээр, тэр ч байтугай Түүнтэй 
хамт амьдрахаар эргэж очих төлөвлөгөөгөөр 
хангасан юм. Нэгэн өдөр чи номлолд явж, 
Түүнд бүх зүрх сэтгэл, хүч чадал, оюун ухаа-
наараа үйлчлэх болно. Сайн номлогч болохын 
тулд одооноос бэлтгэх хэрэгтэй” гэж билээ.

Сүүлдээ манайх гэр бүлээрээ АНУ-ын Кали-
форнийн Онтариод шилжиж ирэв. Ээж минь 
шинэ газар ирээд нутгийн хэлээр ярьж чадах-
гүй, ёс заншлыг нь ч мэдэхгүй тэвддэг байлаа. 
Ээж минь эм тахиа дэгдээхэйнүүдээ далавчин 
дороо цуглуулдаг шиг бүх хүүхдээ цуглуулж, 
өвдөг сөгдөн өөрт нь Түүний өгсөн хүүхдүү-
дээс хэн нь ч Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмээс урвахгүй байхыг 
Тэнгэрлэг Эцэгээс гуйн залбирдаг байлаа. Эцэг 
эх маань гэр бүлээ бэхжүүлэхэд Тэнгэрлэг 
Эцэгийн тусламжийг эрэлхийлэн, гэр бүлээрээ 
залбирч, тогтмол мацаг барин, өдөр бүр судар 
судалж, долоо хоног бүр гэр бүлийн үдэш 
хийж, Сүмийн цуглаануудад оролцдог байлаа.

Аав ээж хоёр биднийг бүр багаасаа номлогч ПЕ
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Зураг дээр 
Зохиогчийн 
эцэг Мосес, 
эх Лавина,  
зээ дүү  
нар Лос- 
Анжелесийн 
ариун  
сүмийн 
гадаа. 
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Эдгээр хуудсууд дээрх Хож-
мын Үеийн Гэгээнтнүүд 
Есүс Христийн сайн мэдээ-

ний тухай итгэл үнэмшлийн түү-
хүүдээ Сүмийн Түүхийн Музейд 
гаргасан үзэсгэлэнгийн үеэр ху-
ваалцсан юм. Тэд хамтдаа Латин 
Америкийн олон сая Гэгээнтнийг 
төлөөлж байна.

Ютагийн Солт Лейк дэх Сүмийн 
Түүхийн Музейд 2011 оны 6-р 
сард хорин дөрвөн түүхийг дэлгэн 
үзүүлжээ. Уг мултимедиа үзвэрийг 
интернетээр дараах хаягаар орон 
үзэж болно lds.org/churchhistory/
museum/exhibits/mividamihistoria.
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Латин Америкийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнт-
нүүдийн итгэл, сүнслэг 
нөлөөний тухай түүхүүд.

Кармен Экеверрия Вуд
Кармен нь Гватемалын Гва-

темал хотод сүсэг бишрэлтэй 
гэр бүлд төржээ. Түүнийг есөн 
настай байхад Хожмын Үеийн 
Гэгээнтэн эмэгтэй номлогчид гэр 
бүлд нь сайн мэдээг заасан гэнэ. 
Хүүхдийн Хэсэгт явах нь түүнд 
таалагдаж, гэр бүлдээ аз жаргалыг 
мэдэрдэг болсон тухайгаа ярьдаг 
байв. Жилийн дараа гэрийнхэн нь 
баптисм хүртэв. “Энэ нь гайхам-
шигтай, үнэхээр гайхамшигтай 
байсан шүү” гэж тэр хэллээ. 1954 
онд Ерөнхийлөгч Давид О.МкКей 
(1873–1970) Гватемалд ирж, 
аравны нэгийн зарчмыг хүүхдүү-
дэд заасныг тэр санадаг ажээ. Кар-
мен 17 настайдаа Төв Америкийн 
Номлолд үйлчлэхээр дуудагдаж, 
“илүү сайн амьдралтай болох, 
үүрд хамтдаа байх найдварыг” 
хуваалцсандаа баяртай байжээ.
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Нелсон 
Москвез

Нелсоныг 
Парагвайн 
Асунсионд 
төрөөд удаагүй 
байхад эцэг эх 
нь номлогчид-
той уулзжээ. 

“Нэг өдөр аав гэрийнхээ довжоон 
дээр зогсож байхдаа ахлагч Хигби, 
Жонсон хоёрыг харсан ч тэднийг 
номлогч гэдгийг мэдээгүй юм” гэж 
Москвез ах ярилаа. “Аав манай эг-
чийг хоёр сандал гаргаж ир гэсэн. 
‘Учир нь эдгээр залуу эрчүүд бид-
ний амьдралыг өөрчлөх болно’ 
гэж аав хэлж билээ. Ахлагч нар 
хаалга тогшиход аав онгойлгоод 
‘Ор, ор. Бид та нарыг хүлээж бай-
лаа’ гэв. Бид гэр бүлээрээ ингэж 
Сүмд нэгдсэн юм.”

Мириам 
Пуэрто Амато

Мириам 
бол унаган 
Бразил хүн. 
Тэр номлолд 
үйлчлэхийг 
хүсч, өргөдлөө 
бичжээ. Тэр 

долоон долоо хоногийн дараа гэр 
бүлээрээ цуглаж, Ютагийн Солт 
Лейк хотын Ариун Сүмийн Тал-
байн Номлолд дуудсан дуудлагын 
захидлыг уншсан гэнэ. “Намайг 
дуудлагын захидлаа унших үеэр 
манайхан Бразилын хөл бөмбө-
гийн баг гоол оруулж байгаа юм 
шиг л баярлалдан чанга хашгирч 
байсан нь сонин байлаа. Би ч бас 
хөл газарт хүрэхгүй баярлаж, Их 
Эзэн намайг илгээж байгааг мэдэж 
байлаа” хэмээн ярилаа.
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Урсула Байндер Брок
Брок эгч дөнгөж таван 

настай байхдаа амьдра-
лын утга учрыг тунгаан 
бодсоноо санадаг аж. 
Түүнийг Венесуэлд өс-
вөр насны охин байхад 
нь номлогчид түүнд 
болон гэр бүлд нь сайн 

мэдээг зааж, тэд баптисм хүртсэн гэнэ. 
Итгэл бишрэлээр жигүүрлэсэн тэр залуу 
эмэгтэй 16-тайдаа салбарынхаа Хүүхдийн 
Хэсгийн ерөнхийлөгчөөр дуудагджээ. 
Эдүгээ тэрбээр насан туршдаа үйлчилс-
ний эцэст “итгэл бол сонголт мөн” гэдгийг 
ойлгосон ажээ. “Би амьдралдаа Аврагчийг 
оруулахаар сонгосон. Цагаатгал бол туй-
лын гайхалтай, бүх хүн төрөлхтнийг хайр-
ласан амин хувиа үл хичээсэн үйлдэл мөн 
гэдгийг би мэдсэн. Миний Аврагч бөгөөд 
Гэтэлгэгч, Амар амгаланг Өгөгч нь хамгийн 
сайн, байнгын найз минь болсон юм.” гэж 
тэр ярилаа.

Робин Мендоза
Робин Эквадорт ядуу 

зүдүү байдалд өссөн ч 
өөрийгөө өөд татахыг 
хүсдэг байжээ. Тэр та-
риалангийн талбайд 
өдөрт 12 цаг ажилладаг 
байхдаа нэг удаа удир-
дамжийн төлөө залбирах 

үед нь аянгын цахилгаан цахьсан гэнэ. 
Робин үүнийг Бурханы амлалт амьдралд 
нь хэрэгжих болно гэсэн Түүний дохио 
гэж үзжээ. “Надад төрсөн мэдрэмж Бурха-
наас ирснийг би мэдсэн” гэж Робин хэллээ. 
Итгэлээр дамжуулан амьдралаа өөрчилж 
болно гэдгийг тэр мэдсэн гэнэ. 16-тайдаа 
ажил хайж Гвианаквилд ирээд тэнд бап-
тисм хүртжээ. Байнгын сүнслэг нөлөө нь 
түүнийг Бригам Янгийн Их Сургууль уруу 
хөтөлж, тэрбээр боловсролтой болох зо-
рилгоо биелүүлсэн аж.
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Линкольн Петерс
10 нас хүртлээ буюу 

ээжийгээ нас бартал Чи-
лийн Сантьягод амьдарч 
байжээ. Дараа нь тэр авга 
ах, эгч хоёртойгоо амьдарч 
байсан гэнэ. Түүнийг 18-
тай байхад ахлагч Бартон 
болон Бентли авга ах, эгч 
нарынх нь гэрт иржээ. Лин-
кольны авга эгч, эмээ хоёр 
нь сайн мэдээг тэр дороо 
хүлээж авсан ч Линкольн 
номлогч нараас зайлсхийдэг 
байв. Нэгэн ням гарагийн 
өглөө үргэлж эелдэг уриал-
гахан байдаг эмээ нь түүний 
өрөөнд орж ирэн, хөнжлийг 
нь хуу татаж, хамт сүмд яв 
гэжээ. Эмээгийнхээ энэхүү 
ер бусын үйлдэлд цочиж 
бас түүнийг хүндэлдэг бо-
лохоор тэр дороо босч сүм 
уруу явсан аж. Линкольн 
тэр өдөр амьдралыг нь 
өөрчилсөн ямар нэг шинэ, 
хүчтэй мэдрэмжийг мэдэр-
чээ. Тэр удалгүй Чили дэх 
Сүмийн анхны хөрвөгчдийн 
нэг болов.
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Люис Хернандез,  
Карла Хернандез нар

Люис, Карла хоёр өсвөр 
насандаа Гондураст танилц-
сан аж. Тэд болзож, удал-
гүй гэрлэсэн гэнэ. Сүмийн 
гишүүн биш байсан Люис 
“бие биедээ хүндэтгэл, 
хайраар ханддаг Карлагийн 
эцэг эхийг бишрэн тэдний 
эрхэмлэдэг зүйлсийг” мэдэх 
хүсэлд автжээ. Люис удал-
гүй баптисм хүртэж, Гвате-
мал хотын Гватемал Ариун 
Сүмд лацдан холбуулжээ. 
30 дөнгөж гарсан үед тэд-
ний харилцаанд сэв сууж, 
Карла гэрээ орхин явахдаа 
идэр насандаа гэрлэсэн нь 
алдаа болсон гэж бодсон 
гэнэ. Люис мацаг барьж, 
залбиран “Карлаг гэрт нь 
буцааж авчирч өгөөч гэж 
Бурханаас гуйсанд Тэрбээр 
үүнийг ёсоор болгосон 
юм. Бурхан миний гуйлтыг 
ёсоор болгосон.” Өнөөдөр 
тэдний гэрлэлт хэзээ хэзээ-
нээс илүү бат бөх байна.
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Омар Каналс
Уругвайд 1948 

онд Омарын ээж 
шүхрээ Хожмын 
Үеийн Гэгээнтэн 
эмэгтэй номлогч-
дод өгчээ. Тэгээд 
тэрээр номлог-
чидтой ярилцаж, 

Омарын эгч хожим нь баптисм 
хүртсэн гэнэ. 1948 онд төрсөн Омар 
1947 онд нээгдсэн Уругвайн Ном-
лолын анхны адислагдсан хүүхэд 
болжээ. Омар найман настайдаа 
эцэг эхийнхээ хамт баптисм хүрт-
сэн гэнэ. Хэдэн жилийн дараа Омар 
хайр сэтгэлтэй бүсгүйтэйгээ гэрлэж, 
тэд Нэгдсэн Улсад цагаачлан иржээ. 
Урьд нь нэвтрүүлэгч болсон Ома-
рыг 1973 онд Сүм ажилд авснаар 
тэр ерөнхий чуулганы испани хэл-
ний орчуулагч болсон ажээ. ◼

Ноеми Гузман 
де Абреа

Гэрийнхэн 
нь Сүмд нэгдэх 
үед Ноеми Ар-
гентинд төржээ. 
Түүнийг өсвөр 
насны хүүхэд 
байхад нь тэд-

нийхэн Нэгдсэн Улсад цагаачилж 
ирсэн аж. Тэр америк хүн болсон-
доо дуртай байсан ч Аргентины 
соёл, ёс заншилдаа илүү элэгсэг 
ханддаг байлаа. “Латин Амери-
кийнхан маш халуун дулаан элэг-
сэг хүмүүс. Тэд таныг тэр дороо л 
гэртээ авчран, анд найз чинь болж, 
нөхөрлөдөг. Латин америкчууд гэр 
бүл, найз нөхөдтэйгөө хамт байж, 
сайхан хоол идэх дуртай. Энэ нь их 
сайхан санагддаг, ийм соёл заншлыг 
би өөр юугаар ч солихгүй.”
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Гэгээнтнүүд Солт Лейкийн Хөндийд ирснээс 
хойш ердөө хоёрхон жилийн дараа 1849 онд 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч Парли 

П.Пратт нутаг үзэх багийг тэргүүлэн өмнө зүг уруу 
явжээ. Нутаг үзэх баг өмнө зүгт цаашлах тусам газрын 
бартаа улам ихэсч байв. Эрчүүд Их Сав газрын захаас 
Виржини, Санта Клара голуудын бэлчир (өнөөгийн 
Ютагийн Сейнт Жоржийн өмнөд тал) хүртэл 914 км 
явахад газар нь хуурай, элсэрхэг, галт уулын чулуулаг, 
хад чулуу ихтэй болж байлаа. Нутаг үзэх багийнхан 
тийм ч азтай байсангүй. Нэгэн өдрийн тэмдэглэлд ийн 
өгүүлжээ:

“Бартаатай, хад чулуу . . . ихтэй, элсэрхэг, бараг л 
үгээр дүрслэхийн аргагүй, айдас төрмөөр ч юм шиг, 
амархан төөрч, зүг чигээ алдаж мэдмээр газар юм. . . .

Том том толгод, [улаан] цөл, өвс ургамалгүй нүцгэн 
тал, эгц цохио хаднууд, үржил шимгүй шавран хөрс, 
. . . элсэн чулуунаас . . . тэртээ нэгэн эрин зуунд үүсэн 
тогтсон, хараа алдаж төөрмөөр, өргөн уудам, эзгүй 
зэлүүд нутаг хаашаа л харвал цэлийж, ундуй сундуй 
болгож, хөглөрүүлэн хаясан мэт санагдана.” 1 

Өмнө зүг цаашлах тусам газрын бартаа, хад чулуу 
ихэсч, салхинд элэгдэж, энд тэндээ нүх гарсан цохио 
хаднууд, Сан Хуан нутгийн зэлүүд хавцал тэртээ зүүн-
тээ харагдана. Газрын зураг дээр тэмдэглэгдээгүй атар 
зэлүүд нутгийг эзэмших нь хэцүү гэдгийг Сүмийн удир-
дагчид мэдэж байсан ч тэр нутагт Сүмийн гишүүдийг 
суурьшуулахыг хүсч байлаа. 1879 онд Парован гадасны 
улирал тутам болдог чуулган дээр Сан Хуан Номлолыг 
үндэслэн байгуулах тухай Ерөнхийлөгч Жон Тейлорын 
уриалгыг 250 хүн хүлээн авчээ. Тэд 80 морин тэрэг, 
1,000 орчим үхэр, адуутайгаар цасан дуулгат уулс, шовх 
цохио хаднуудтай, судлагдаагүй, сүрдэн зүрх хальшир-
маар нутгийг туулан явлаа. 

Анхдагчууд Сан Хуан хүрэх хамгийн дөт замыг 
олохыг хичээн, нэг саад бэрхшээлийн дараа нөгөөг 

Энэ бол Бурханы ажил бөгөөд “Сион дахь цөмөрхий[нүүд]ийг” 
сэргээн босгохын тулд чадах бүхнээ зориулахыг шаарддаг гэсэн 
итгэл үнэмшил бидний зүрх сэтгэлд шатаж байх ёстой.

хариулсан итгэл
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Ахлагч  
Жеффри Р.Холланд
Арванхоёр Төлөөлөгчийн  

Чуулгын

даван туулсан ч, удалгүй айн сүрдэм Колорадо 
мөрний хавцал дахь гүнзгий устай тулгарч, түү-
нийг яаж гатлах учраа олсонгүй. Гайхамшигтай 
нь нутаг үзэх багийн түрүүч Колорадо мөрний 
улаан цохионоос доош хавцалд 610 метр үргэл-
жилсэн нарийхан ангалыг олсон ажээ. Энэхүү 
зэлүүд, үхэлд хүргэж болох “хадан дахь хонгил 
нүх” нь зүүн зүг уруу явах цорын ганц боломж 
байлаа.

Элсэн чулуун дундуурх нарийхан хавцал 
ихэнх хэсэгтээ морь багтахааргүй, зарим хэсэг-
тээ бүр хүн ч явж багтахааргүй ажээ. 23 метр 
урт, цавчим эгц уруу нь ачаатай морин тэрэг 
байтугай аргаль угалз ч багтахааргүй байв. Гэвч 
хал үзсэн Гэгээнтнүүд шантарч ухарсангүй ха-
рин дэлбэлэгч бодис, багаж хэрэглэн 1879 оны 
арванхоёрдугаар сар, 1880 оны нэгдүгээр са-
рын ихэнхэд шаргуу ажиллаж, нарийхан хавцал 
дундуур бүдүүн баараг, болхидуухан зам гарга-
сан аж.

Энэ зам дуусахад эхний 40 морин тэргийг 
“хонгил” дундуур гаргах боллоо. Бусад морин 
тэргүүд 8 километрийн цаана Фифти Майл 
булаг дээр дараагийн ээлжинд хөдлөхөөр 
хүлээж байв.

“Морин тэргийг газрын уруу алгуурхан буул-
гахын тулд арван хоёр буюу түүнээс олон эр 
урт аргамжаар морин тэрэг бүрийн араас уяж, 
цувран барьж явахаар” зохион байгуулжээ. Бас 
морин тэрэгний дугуйнуудад гинжээр тоормос 
хийсэн нь дугуй зогсохгүй, өнхөрч осол гаргахаас 
сэрэмжлэхэд тустай байв.

Анхдагчдын түүхийн агуу хормуудын нэг 
нь уулын эгц хавцал дундах хонгилоор морин 
тэргүүдийг нэг нэгээр нь гаргасан үйл явдал 
юм. Тэд хавцлын бэлд бууж ирэнгүүт мөрнийг 

ДУУДЛАГАД  
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гатлахад зориулж өөрсдийнхөө хийсэн хавтгай тав-
цантай завиар гатлахаар шуурхайлан орсон гэдэг. 
Хавцлыг уруудахад Жозеф Станфорд Смитийн гэр бүл 
сүүлчийн морин тэргээр буух ёстой байв.

Станфорд Смит түрүүчийн морин тэргүүдийг доош 
буулгахад тусалсан ч хамгийн сүүлд хавцал уруудан 
буух Смит ахын гэр бүлд тусламж хэрэгтэйг хүмүүс 
яагаад ч юм мартчихаж. Гэр бүлтэйгээ хамт хаягдсанд 
гоморхож, уймарсан Станфорд морьд, тэргээ хөдөлгөж, 
хавцлын ирмэг дээр хүрч ирэв. Тэрэгний хос морийг 
өмнө нь хөллөж, гурав дахь морийг ар талын дугуйны 
тэнхлэгээс уяжээ. Смитийнхэн түр зуур зогссоноо айн 
сүрдмээр ангал уруу харав. Станфорд эхнэр Арабелла 
уруугаа эргэж харан “Би ч энэ уруу буухаас айгаад 
байна шүү” гэв.

Гэтэл эхнэр нь “Бид өөрсдөө л буухаас яахав” гэхэд
нөхөр нь “Хэрэв тэрэгний араас чангаагаад явах ганц 

хоёрхон хүн байвал ч бид бууж болно л доо” гэв.
Тэгэхэд эхнэр нь “би тэрэгний араас татаад явья л 

даа” гэжээ.
Арабелла Смит хөвөнтэй хөнжил газарт дэвсэж, 

нялх хүүгээ суулгаад, “Аавыгаа иртэл дүүгээ хараад 
байж бай” гэж гурван настай Рой, таван настай Ада 
хоёрт орхиод, өөрөө морин тэрэгний ард орж, ду-
гуйны араас уясан морины цулбуурыг шүүрэн авлаа. 
Станфорд морин тэргийг хонгил уруу хөтлөн оруул-
лаа. Морин тэрэг газрын уруу огцом хөдөлтөл эхний 
угзралтаар ар талын морь бүдрэв. Смит эгч эрэмгий 
зориг гарган, морин тэрэгний араас бүх хүчээрээ чан-
гааж гүйлээ. Удалгүй тэр бас бүдэрч унан мориндоо 
чирэгдэхэд хурц үзүүртэй чулуу дунд чөмөгнөөс нь 
ташаанд нь хүртэл гүнзгий зүсчээ. Хувцас нь урагд-
сан, цус шүүрсэн шархтай, эрэлхэг зоригт энэ эмэгтэй 

Эдгээр итгэлтэй анхдагчдын түүхээс бид юу 
харж байна вэ? Бид Гэгээнтнүүдийг Нью-
Йорк, Пеннесильванни, Миссури, Огайо болон 
хайртай Наувугаа, шатаж буй ариун сүмээ 
орхин зайрмагтсан голыг гатлан дүрвэж 
байгааг харж байна. 
.
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мөрний эрэг хүртэл хадан хонги-
лын доторх налуу замаар бүх хүч 
чадал, итгэлээрээ морин тэрэгний 
араас чангаан явсан ажээ.

Станфорд хонгилын эцэст хүр-
мэгцээ, дажгүй буугаад ирчих-
сэндээ итгэж ядан, нялх балчир 
үрсийнхээ төлөө айн түгшиж, 

буцаад 607 метр газар цохио өөд 
харайлгалаа. Тэрбээр цохионы 
ирмэг дээр гарч ирээд хүүхдүүд 
нь байсан газраасаа огт хөдлөө-
гүйг харжээ. Тэр нялх хүүгээ 
тэвэрч, нөгөө хоёрыг нь биедээ 
шахан, тэртээ доор санаа нь зовон 
хүлээж байгаа ээж уруу нь үйр-
мэг чулуун дундуур доош буулаа. 
Гинж, аргамж барьсан таван эрэг-
тэй тэднийг чиглэн ирж явааг тэд 
нэлээд холоос харжээ. Эдгээр эр-
чүүд Смитийнхэн хонгилоор доош 
буух гэж зүдэрч байгааг мэдээд 
туслахаар ирсэн ажээ. “Энэ тухай 
март, найз нар минь. Бид дажгүй 
буугаад ирсэн шүү. Хонгилоор 
доош бууж ирэхэд Белле л ёстой 
аминд орлоо” гэж Станфорд дуу 
алдсан гэдэг.2

Дуудлага ирэхэд
Хадан хавцал дундуур хонгил 

зам гаргасан энэхүү аялал нь анх-
дагч Гэгээнтнүүд бошиглогчоосоо 
дуудлага ирэхэд бие сэтгэл бүх-
нээрээ хариулахад шийдвэр төгс 
байсны ердөө ганцхан жишээ юм. 
Өөр нэг жишээ бол өнөөгийн Не-
вадад Мадди Номлолыг байгуулж, 
тэнд үйлчлэх дуудлага юм. Эхэн 
үеийн анхдагчдын олон суурь-
шилтын адил Маддид амьдрах нь 
маш хэцүү байж. Тиймээс тэнд 
суурьших дуудлага ирэхэд тийшээ 
явах хүмүүсийг олох гэж их ажил 
болсон аж.

1860-аад оны үед дуудагдсан 
зарим хүмүүс “Дэлхий дээр газар 
мундсан биш, очиж очиж Мадди 
байдаг нь юу вэ?” хэмээн асуусан 
биз ээ. Тийм ээ, үнэхээр тэгж асуух 
шалтгаан байсан юм. Юуны тү-
рүүнд Америкийн Иргэний Дайн 
Колорадо мөрнөөр дамжуулан ачаа 
бараа тээвэрлэх өргөн боломжийг 
нээсэн аж. Хоёрдугаарт, иргэ-
ний дайн нэхмэлийн үйлдвэрийн 
уламжлалт эх сурвалжийг тасал-
дуулахад Сейнт Жорж болон цөөн 
километрийн цаадах Вашингтон 
хотуудад Коттон Номлол байгуу-
лагдсан билээ. Ингэхлээр уг номло-
лын хөвөнг Мадди (Шаварт) голын 
бүст ургуулж болох байлаа. Гурав-
дугаарт, Хожмын Үеийн Гэгээнт-
нүүд Америкийн уугуул овгийн 
хүмүүст тусалж, тэднийг боловс-
ролтой болгохын төлөө ажиллах 
үүргээ хүчтэйгээр мэдрэх болжээ.

Гэвч тэр бүс нутаг зэлүүд бөглүү, 
үржил шимгүй газар байлаа. Бүгчим 
халуун, хүнд хүчир ажил хоёроос 
өөр бараг юу ч амлаж чадахгүй 
газар гэлтэй. Энэ бол алслагдсан, 
ихэнх хэсэг нь эзгүй зэлүүд нутаг 
бөгөөд голын нэрээр номлолыг ша-
варт хэмээн нэрлэсэн нь яг оносон 
байлаа.

Аав нь гэр бүлээ одоогийн 
АНУ-ын Невада дахь хэцүү га-
зар--Мадди (Шавартын) Ном-
лолд нүүлгэхээр дуудагдахад 
Элизабет Клариж охин (дээд 
талд) мэгшин уйлсан ч, “Аав 
дуудагдсан л бол би түүнийг 
битгий яваач гэж гуйх ёсгүй” 
гэжээ.



26 Л и а х о н а 

 

Ямархуу итгэл, шийдвэр төгс 
байдлаар Мадди нутгийг эзэмшин 
суурьшсан талаар тэнд суурьшигч-
дын нэгнийх нь үгийг эш татъя. 
Тэр эмэгтэй хөгшин, залуу аль 
алинд нь, ялангуяа энэ тохиолдолд 
залуучуудад байсан эрэлхэг зориг, 
зорилго тэмүүлэл, ёс суртахууны 
итгэл үнэмшлийг илэрхийллээ. 
Элизабет Клариж МкКюн Мадди 
нутгийг эзэмшиж, суурьшихаар аав 
нь дуудагдсан тухай ийн бичжээ:

“Арван тавхан настай байсан 
миний хувьд Ютагийн Хуаб дүүрэг 
дэх Нифай хот маань хамгаас дотно 
санагддаг байлаа. Ерөнхийлөгч 
Бригам Янг дагалдан яваа хүмүү-
сийнхээ хамт үе үе ирэхийг тэсэн 
ядан хүлээдэг байлаа! . . .

. . . Бригам Ах, Кимбалл, Веллс 
ах нар дагалдан яваа хүмүүстэй-
гээ сүйх тэрэгнээсээ бууж, цэцэгт 
замаар . . . манай гэр уруу алхан 
ирэхэд бид хоол хийж, тэдэнд 
үйлчлэв. . . .

Бид бүгдээрээ ням гарагийн 
үдээс хойш цуглаанд оролцоход, 
цагаан хувцастай охид нүүрэн та-
лын эгнээний суудлуудыг хадгалж 
үлдээв. Ёслол бишрэм сайхан бол-
лоо. Ерөнхийлөгч Янг . . . ‘Шаварт’ 
нутаг уруу номлогчид болон очиж, 
суурьшихаар дуудагдсан болон 
саналаа өгсөн хэдэн хүний нэрсийг 
уншин сонсгох гэж байгаагаа хэ-
лэх хүртэл бид их баяртай байлаа.
Энэ агшинд тэнд байсан бүх хү-
мүүсийн зүрхний цохилт бараг л 
зогссон доо. Манай хүмүүсээс олон 
нь Дайкси нутгийг эзэмшиж, тэнд 
суурьшихаар дуудагдсан байлаа. 
Гэтэл Шаварт чинь бүр цаашаа 
олон километр хол шүү дээ! Тэгээд 
бас их муухай газар! Одоо яана 
аа! Яана аа! Би ‘Самуел Кларижаас’ 
бусад нэрийг нь сонссонгүй.Тэ-
гээд би шинэхэн цагаан даашинзаа 
нулимсаараа булхан, мэгшин уйлж 

эхэллээ. Миний хажууд сууж бай-
сан охины аав бас дуудагджээ. Тэр 
охин ‘Чи яагаад уйлаад байгаа юм 
бэ? Би уйлаагүй л байна ш дээ. Аав 
явахгүй гэдгийг би мэдэж байна’ 
гэв.‘Чи ч яахав, аавыгаа явахгүй 
гэдгийг мэдэж байгаа юм байж. 
Харин би аавыгаа явна гэдгийг мэ-

дэж байна. Түүнд юу ч саад болж 
чадахгүй. Аав дуудагдсан л бол би 
түүнийг битгий яваач гэж гуйх ёс-
гүй.’ Тэгээд би дахин мэгшин уйлж 
гарлаа. . . .

Биднийг шинэ байшиндаа дөн-
гөж ороод, ая тухтай тохижиж 
байсан учраас олон найзууд маань 
гэр орон, фермээ үлдээгээд өмнөд 
нутаг уруу түр хугацаагаар яваад 
эргэж ирэхгүй юү гэж аавыг ятгалаа. 
Гэвч ингэх нь түүний дуудагдсан 
номлолд тохирохгүй гэдгийг аав 
мэдэж байлаа. ‘Би байгаа бүхнээ 
зараад хөрөнгө мөнгөө Сион дахь 
өөр нэг цөмөрхийг сэргээн босго-
ход туслахаар авч явна.’” 3

Энэ ажилд итгэх итгэл
15 настай энэ охин болон түү-

ний төрж өссөн гэр бүлийн чин 
үнэнч, бие сэтгэл бүхнээ зориулсан 

Их Эзэний ажил зөвхөн 
урагш ахин хөгжих тө-
дийгүй энэ нь урагш ахин 
хөгжиж чадна, ингэх ч 
болно, ингэх ч ёстой гэдэг 
нь бидний итгэл үнэмш-
лийн голт зүрх мөн. Өөр 
ямар эцэг эхчүүд өөдсийн 
чинээхэн үрсээ хээр талд 
яаруухан ухсан булшинд 
оршуулаад эцсийн удаа нэг 
хараад, уйлж унжин Сио-
ныг зорьсон замаа хөөснийг 
би мэдэхгүй.



 2 0 1 1  о н ы  д о л д у г а а р  с а р  27

 

чанарыг юу тэр үед бий болгосон юм бол одоо юу ийм 
чанарыг төлөвшүүлж байгаа юм бол? Юу түүнийг тө-
дийлөн тууштай биш найздаа хандан “Би аавыгаа явна 
гэдгийг мэдэж байна. Түүнд юу ч саад болж чадахгүй” 
гэж хэлэхэд хүргэсэн юм бол?” “Аав дуудагдсан л бол 
би түүнийг битгий яваач гэж гуйх ёсгүй” гэж хэлэхэд 
хүргэсэн тэрхүү шийдэмгий зориг түүнд хаанаас ирсэн 
юм бол?

Эцэг эхээ Колорадо мөрний хадан хавцал уруу мо-
рин тэрэг хөтлөөд ороход нь харж хоцорсон гурван 
бяцхан хүүхдийг чухам юу ээжийнх нь хэлсэн үгэнд 
итгүүлсэн юм бол? Тэр гурван хүүхэд орхисон газраас 
хаашаа ч хөдлөлгүй, уйлалгүй тэндээ дуулгавартай 
сууж байсан нь ихэд айсных биз ээ.

Бид итгэл бишрэлтэй анхдагчдын эдгээр жишээнээс 
юуг харж байна вэ? Энэ бол өмнөх эрин үеүд болон 
энэ эрин үед ч бидний олж харж байгаа зүйл мөн. 
Гэгээнтнүүд Нью-Йорк, Пеннсильвани, Огайо, 
Миссури уруу дараа нь хайрыг нь татсан Науву 
уруу мөсөөр хучигдсан мөрнөөр дамжин дүрвэж 
очсоныг, тэнд барьсан ариун сүмийг нь удалгүй 
галдан шатаасныг бид харж байна. Мөн эдгээр хүмүүс 
үй олон амь эрсдэгсдээ Винтер Квортерст оршуулж, 
булшуудыг, заримдаа талхны хайрцаг шиг жижигхэн 
булшуудыг Вайомингд Чимни Рокийн ойролцоо, 
Свийтвотер голыг гатлах үедээ болон Мартин 
Көүвийн хунгар цастай эрэг дээр орхиод цааш 
явсныг бид харж байна.

Тэр үед болон эдүгээ дэлхий даяарх адислагдсан 
Гэгээнтнүүдийн дунд бидний харж байгаа зүйл бол 
Бурханд итгэх итгэл, Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл, 
Бошиглогч Иосеф Смитэд итгэх итгэл, энэ ажлын үнэн 
бодитойд болон үүний захиасуудын үнэнд итгэх итгэл 
юм. Энэхүү итгэл нь тэр нэгэн хөвгүүнийг залбирахаар 
ойн цоорхой уруу аваачиж, өвдөг сөгдсөн залбирлаас 
өндийн босож, сайн мэдээг сэргээхэд Бурханы мутарт 
зэмсэг болж, хорин дөрөвхөн жилийн дараа тохиох 
егүүтгэл өөд эргэлт буцалтгүй шулуухан алхахад 
хүргэсэн юм. 

Энэхүү итгэл нь сайн мэдээний анхдагч, хувиршгүй 
зарчим үргэлж байсаар ирсэн, цаашид ч ямагт байх 
болно гэдэгт гайхах юун. Их Эзэний ажил зөвхөн урагш 
ахин хөгжих төдийгүй энэ нь урагш ахин хөгжиж 
чадна, ингэх ч болно, ингэх ч ёстой гэдэг нь бидний 
итгэл үнэмшлийн голт зүрх мөн. 

Өөр ямар эцэг эхчүүд өөдсийн чинээхэн үрсээ 
хээр талд яаруухан ухсан булшинд оршуулаад эцсийн 
удаа нэг хараад, уйлж унжин Сионыг зорьсон замаа 
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Тэр үед болон эдүгээ дэлхий 
дээр адислагдсан Гэгээнт-
нүүдийн дунд бидний харж 
байгаа зүйл бол Бурханд, 
Исүс Христэд, Иосеф Сми-
тэд итгэх итгэл, энэ аж-
лын үнэн бодитойд болон 
захиасуудын үнэнд итгэх 
итгэл юм. 
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хөөснийг би мэдэхгүй. Арабелла 
Смит шиг өөр ямар эмэгтэй хүүх-
дүүдээ цохио хадны ирмэг дээр 
орхиод хэвгий хадан хавцал уруу 
морин тэрэгний араас чангаан 
орсныг би мэдэхгүй. Самуел Клари-
жаас өөр хэн байгаа бүхнээ зараад 
эзгүй зэлүүд Мадди Номлолд Сио-
ныг байгуулахаар санаа шулуудан 
хөдөлснийг ч би мэдэхгүй. Эдгээр 
болсон явдлууд дахь суурь хөдөл-
гөгч хүч нь хад чулуу лугаа адил бат 
бөх, галд хатаасан төмөр лүгээ адил 
цэвэршсэн, үйл явдал, туршлагаар 
дүүрэн, энэ бол Сүм бөгөөд Бур-
ханы хаант улс та хэрэв дуудагдсан 
л бол явах ёстой гэсэн сүнсээр 
өдөөгдсөн итгэл мөн.

Итгэл үнэмшлийн дуудлага
Сэргээн босгох ёстой “цөмөрхий-

нүүд Сионд” байсаар байна. Тэдгээ-
рийн зарим нь Маддийн буюу Сан 
Хуаны Номлолтой маш төстэй юм. 
Тэдгээрийн зарим нь бидний зүрх 
сэтгэлд, зарим нь бидний гэр оронд 
байна.

Тиймээс энэ бол Бурханы ажил 
бөгөөд үүний төлөө чадах бүхнээ 
хийхийг биднээс шаарддаг гэсэн 
итгэл үнэмшил бидний зүрх сэт-
гэлд шатаж байхыг би уриалан 
дуудаж байна. Ямар нэгэн ажил, 
сорилт бэрхшээл, шаардлага гар-
сан үед та нарт итгэл найдварын 
гүнзгий ундарга байхын тулд 
бие бялдрын болон сүнсний хүч 
чадлаа тэтгэн хөгжүүлж байхыг 
би та бүхэнд уриалж байна. Ер-
дийнхөөсөө арай илүү залбирч, 
арай илүү сурч судалж бай, чимээ 
шуугианаас хол байж, байгалийн 
сайхнаар нүдээ хужирлан, хувийн 
илчлэлт авахын төлөө залбирч, 
сэтгэл санаагаа шинжиж бай, 
бидний анхдагч эцэг эхчүүдийг 
удирдан хөтөлдөг байсан гэрчлэ-
лүүдийн төлөө тэнгэрлэг зүйлсийг 

эрэлхийл. Тийнхүү зүрх сэтгэлдээ 
илүү гүнзгий нэвтэрч, амьдралыг 
илүү ойлгон таньж, ажлаа сайн 
хийх хэрэгтэйгээ ухаарах үедээ та 
итгэж найдах зүйл өөрт чинь бай-
гааг баттай мэдэх болно.

Өөрт чинь итгэл байгаа цагт 
та гэр бүлээ адислахаар бэлтгэг-
дэх болно. Энэ Сүм дэх идэвхтэй 
үйл ажиллагаа ба үйлчлэл, бие 
сэтгэл, аливаа бүхнээ зориул-
сан чин үнэнч байдлын хамгийн 
хүчтэй үзүүлэлт бол бат бөх гэр 
бүлүүдийн хэлхээ холбоо үргэлж 
тогтвортой байх явдал мөн. Энэ 
Сүмийн нэр хүнд, хүч чадал бү-
хэлдээ гишүүн нэг бүрээс хамаард-
гийг мэддэг учраас би ингэж хэлж 
байна. Зарим гишүүн нь шинэ хөр-
вөгч, зарим гишүүн нь гэр бүлээсээ 
ганцхан Хожмын Үеийн Гэгээнтэн 
нь байдаг. Зарим хүн зүрх сэтгэл-
дээ итгэлийн үрийг суулгаж, сайн 
мэдээнд удмынхаа нэгэн шинэ 
үеийг эхэлж байна. Гэвч энэхүү 
итгэлийг гэр бүлээрээ бататган 
бэхжүүлбэл уг итгэл илүү сайн 
тэжээгдэж, хамгаалагдан, илүү 
урт удаан хугацаагаар үргэлжлэх 
болно гэдэг нь нотлогдож байгаа 
билээ. Тиймээс та итгэлийнхээ 
төлөө ганцаараа тэмцэж байгаа 
бол гэр бүлийн чинь бусад гишүүд 
ганцаараа байхгүйн төлөө хи-
чээнгүйлэн ажиллах хэрэгтэй. Гэр 
бүлээ төлөвшүүл. Гэр бүл чинь бат 
бөх итгэлтэй байх ёстойг анхаар.

Бид энэ зорилгоо биелүүлснээр 
дэргэдээ байгаа Сүмд, хэрэв хол 
газар дуудагдсан бол тэнд ч үйл-
чилж чадна. Ингэснээр бид гишүүн 
буюу гишүүн бус, амьд буюу нас 
барсан алдагдсан хонийг эрж олж 
чадна. Бид тэднийг хайхдаа бусад 
99 хурга, түүний дотор өөрийнхөө 
бяцхан сүргийг аюулгүй байл-
гаснаар л тэрхүү эрэлтээ ухаалаг 
бөгөөд амжилттай байлгаж чадна. 

Хэрэв бид гэрийнхнээ хайрлаж, 
тэдэнд заах юм бол тэд яг л бяцхан 
Элизабет Клариж шиг: дуудлага 
ирсэн л бол аав, ээж, ах, эгч дүүс 
чинь явах болно гэдгийг ойлгох 
болно.

Хийх ажил их байна. Бидний 
хөршүүд бүгдээрээ гүн итгэлтэй, 
хүн бүхэнд бат бөх гэр бүл байгаа, 
хол, ойрын хүн бүхэн сайн мэдээ-
ний захиасыг сонсож, итгэл биш-
рэлтэй байж, сайн мэдээг заадаг, 
ариун сүмд явдаг Хожмын Үеийн 
Гэгээнтэн болсон гэж хэлж чадах-
гүй. Дэлхий улам бүр ёс бус болж 
байна. Ирээдүй биднээс чадах бүх-
нээ хийхийг шаардах болно. Гэвч 
шударга ёсыг эрхэмлэгч хүчнүүд 
Станфорд, Арабелла Смит хоёр 
шиг, Самуел Клариж болон түүний 
сүнслэг охин Элизабет нар ялсан 
шиг үргэлж ялах болно.

Бид энэ ажилд болон бүх итгэг-
чид энэ ажлыг хийхээр дуудагддаг 
гэдэгт, Их Эзэн Есүс Христ мөн Тэн-
гэр дэх Эцэгтээ итгэх итгэлтэй байх 
ёстой. Бид хүслээ Эцэг, Хүү хоёрт 
захируулах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ нь 
бидний итгэлийг чулуу лугаа адил 
бат бөх, анхдагч лугаа адил хүчир-
хэг болгоно. Хэрэв бид ийм байвал 
аюулгүй байж, Сүм болон дэлхий 
дээрх Бурханы хаант улсыг зогсолт-
гүй урагш ахиулах болно гэдгийг би 
мэднэ. ◼
2010 оны 9-р сарын 12-нд Бригам Янгийн их 
сургууль дээр болсон бүс нутгийн гадасны 
чуулганы шууд нэвтрүүлэг дээр хэлсэн үгнээс:

ЭШЛЭЛ 
 1. Милтон Р.Хантер, Brigham Young the 

Colonizer (1973), 47.
 2. Давид Э.Миллер, Hole-in-the-Rock: An Epic 

in the Colonization of the Great American 
West (1959), 101–18; онцлон тэмдэглэлтийг 
нэмж, цэг таслалыг зөв бичгийн дүрмийн 
дагуу өөрчилсөн.

 3. Элизабет Клариж МкКюн, Susa Young 
Gates, “Biographical Sketches,” Young 
Woman’s Journal, 1898 оны 7-р сар, 292, 
293; цэг таслалыг зөв бичгийн дүрмийн 
дагуу өөрчилсөн.
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Нэгэнтээ би нэг аятайхан 
хүнтэй нэг өрөөнд хамт амь-
дарч байв. Гэвч миний хий-

сэн юм бүхэн түүнд таалагддаггүй 
юм шиг санагддаг байлаа. “Яагаад 
би түүний дургүйг хүргээд байдаг 
юм бол доо? Би хамт амьдрахад 
ердөө ч хэцүү биш. Тийм биз дээ?”

Тэр надад тийм сайн ханддаггүй 
байсан учраас би бас түүнийг нэг их 
хайрладдаггүй байв. Аз болж намайг 
коллежид сурч байхад нэг ариун 
ёслолын цуглааны үеэр бишопын 
өгсөн зөвлөгөөг саналаа. “Хэрэв чи 
хэн нэгнийг хайрлахгүй байгаа бол 
түүнд хангалттай үйлчлээгүй хэрэг. 
Хэрэв чи хүнд үйлчилдэг бол тэр 
хүнийг хайрлах болно” гэсэн түүний 
зөвлөгөөг би тодхон саналаа.

Би бишопынхоо зөвлөгөөг 
бодоод, өрөөнийхөө эмэгтэйд 
үйлчилж, бишопынхоо зөвлөгөөг 
туршаад үзье гэж шийдлээ. Өрөө-
нийхөө эмэгтэйд тусалж, нин-
жин сэтгэлээ харуулах бас түүнд 

“Би та нарыг 
хайрласны 
адилаар”

Барбара Томпсон
Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн 

Ерөнхий Ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх

хэрэгтэй болон хүссэн зүйлийг нь 
өчүүхэн жижиг арга замаар ч гэсэн 
биелүүлэхийг би хичээх боллоо.

Тэгтэл бараг л тэр даруйд гай-
хамшигтай зүйл болдог юм байна! 
Би үнэхээр түүнийг хайрлаж 
байгаагаа мэдлээ. Тэр бүсгүй гай-
хамшигтай авьяастай хүн байлаа. 
Түүнтэй нэг өрөөнд амьдарч бай-
сан нь надад адислал байжээ. Түү-
ний талаарх миний үзэл бодол ийм 
богинохон хугацаанд өөрчлөгдсөн 
нь гайхалтай юм.

Бусдыг хайрлаж, тэдэнд  
үйлчлэх нь

Дэлхийн үйлчлэлийнхээ үед 
Аврагчийн заасан хамгийн чухал 
зарим сургаалыг бид Иoхан 13-аас 
мэддэг билээ. Жишээ нь:

1. Бие биедээ үйлчил.
2. Бие биеэ хайрла. 

Аврагч Төлөөлөгчдийнхөө хамт 
Дээгүүр Өнгөрөх Баярын зоог 

Хайр ба үйлчлэл нь 
Христийн дагалдагчид 
бидний ялгарах онцлог юм.
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барих үеэр өрөөнд хүндэтгэлийн нам гүмхэн 
уур амьсгал ноёрхож байсан бололтой. Өө-
рийгөө удахгүй загалмайд өргөгдөж, цовдлог-
доно гэдгийг Аврагч мэдэж байжээ. Тохиох гэж 
байгаа үйл явдлын ач холбогдлыг Төлөөлөгчид 
ойлгоогүй ч Аврагчийн үүрэг зорилгыг тэд 
удалгүй мэдэж, илүү бүрэн дүүрэн ойлгосон 
гэдэгт би итгэлтэй байна.

Есүс зоогийн дараа алчуур авч, тосгуур уруу 
ус гоожуулаад, тэнд байсан хүн бүрийн хөлийг 

угаажээ. Удахгүй болох үйл явдлын, түүний 
дотор Өөрөөс нь урвах урвалтын төлөө уй 
гашуугийн мэдрэмж Аврагчид төрж байсан нь 
эргэлзээгүй ч, Тэрбээр тэдний хөлийг хүндэт-
гэлтэй, даруухнаар угаасан юм.

Есүс бол Мессиа, амлагдсан Аврагч мөн гэд-
гийг Петр мэдэж байсан болохоор Их Эзэнээр 
өөртөө үйлчлүүлэх биш харин өөрөө Түүнд 
үйлчлэхийг хүсч байв. “Хэрэв Би чамайг угаах-
гүй бол чи Надад хамаагүй болно” (Иoхан 

Даруу зан, үйлч-
лэл бол бидний 
эрж хайх ёстой 
зан төлөвийн үнэ 
цэнэтэй чанар 
гэдгийг Арванхоёр 
болон бидний 
хүн нэг бүрийг 
мэдээсэй гэж Есүс 
хүсдэг байсан юм. 
Хэн ч бусдад үйлч-
лэхэд тохирохгүй 
мундаг байна гэж 
байдаггүйг тэр 
заажээ.
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ХРИСТИЙНХ ШИГ 
ХАЙРЫГ ХАРУУЛАХ НЬ
“Үргэлж хайраа үзүүлцгээе. 
Ялангуяа бэрхшээл тохиолдсон 
үед нь ах, эгч нартаа туслахад 
бэлэн байцгаая. . . .

Бид Христийнхтэй адил 
хайраар бусдад гар, зүрх сэт-
гэлээрээ тусалсан үед бидэнд 
гайхамшиг тохиодог билээ. 
Бидний сүнс эдгэрч, төгөлдөр-
жин, улам хүчирхэг болдог. 
Бид улам аз жаргалтай, амар 
амгалан болж, Ариун Сүнсний 
шивнээг хүлээн авах илүү чад-
вартай болно.”
Тэргүүн Зөвлөлийн Хоёрдугаар зөвлөх, 
Ерөнхийлөгч Диетер Ф.Угдорф, “You Are 
My Hands,”  Лиахона, 2010 оны 5-р сар, 
70, 75.

13:8) гэж Аврагч хэлсэн билээ. 
Тэгэхэд нь Петр Аврагчийн хайрын 
үйлчлэлийг зөвшөөрсөн юм.

Дараа нь Есүс ийн тайлбарласан 
ажээ:

“Та нар Намайг Багш, Эзэн гэж 
дууддаг. Та нар зөв ярьж байна. 
Учир нь Би үнэхээр мөн.

Тэгвэл Би Эзэн, Багш байтлаа та 
нарын хөлийг угаасан бол та нар 
мөн нэг нэгнийхээ хөлийг угаах 
ёстой.

Учир нь Миний та нарт юу хийс-
нийг та нар бас хийх хэрэгтэй гэж 
Би ийм жишээ үзүүлсэн юм” (Иохан 
13:13–15).

Даруу зан, үйлчлэл бол бидний 
эрж хайх ёстой зан төлөвийн үнэ 
цэнэтэй чанар гэдгийг Арванхоёр 
болон бидний хүн нэг бүрийг 
мэдээсэй гэж Есүс хүсдэг байсан 
юм. Хэн ч бусдад үйлчлэхэд тохи-
рохгүй мундаг байна гэж байдаггүйг 
тэр заажээ. Чухамдаа биднийг агуу 
болгодог зүйлсийн нэг бол бусдад 
үйлчлэх, бусдад өөрийгөө зориулах 
хүсэлтэй байх явдал мөн. “Харин 
та нарын дотроос хамгийн агуу нь 
зарц мэт байг” (Maтай 23:11; мөн 
Лук 22:26-г үз) гэж Аврагч хэлжээ.

Аврагчийн үлгэр жишээг дагах нь
Өнгөрсөн он жилүүдэд болсон 

байгалийн хэд хэдэн гамшгийн 
дараа хийсэн үйлчлэл үүнийг ми-
ний санаанд оруулж билээ. Бид хар 
салхи, газар хөдлөлт, өлсгөлөн, өв-
чин тахлыг гэрчилсэн билээ. Өөрс-
дөө зовж байсан ч бэртэж гэмтсэн, 
өвчилсөн эсвэл өөр байдлаар тус-
ламж хэрэгтэй болсон бусад хүмүүст 
анхаарал халамж тавьсан хүмүүсийн 
тухай олон түүх шастир байдаг.

Перуд болсон газар хөдлөлтөөр 
олон мянган гэр орон сүйрсний 
дараа нэг бишоп балгас болтлоо 
нурсан өөрийнхөө байшинг орхиж, 
тойргийнхоо гишүүдийг эргэж, 

тэднийг тайтгаруулж, адислахаар 
яаран гарсан гэдэг.

Гайтид нэгэн ээж газар хөдлөл-
тийн улмаас гэр бүлийн гишүүдээ 
алдсандаа гашуудаж байсан ч айж 
балмагдсан хүмүүсийг тайтгаруулж, 
бусдын харууссан зүрхийг нь 
тайвшруулж, эсэн мэнд үлдэгсдийн 
санаа сэтгэлийг өргөж, тэдэнд хоол 
хүнс, орон байр олоход нь тусал-
саар байсан ажээ.

Чилид залуу насанд хүрэгчид га-
зар хөдлөлтөд хамгийн их нэрвэгд-
сэн хүмүүст хоол хүнс, хангамжийн 
зүйлс хүргэхэд туслахаар яаран 
гарчээ. Эдгээр гишүүд үйлчилж 
байх үедээ өөрсдийнх нь байдал 
хэцүүхэн байсныг нууж, царайд нь 
баясгалан тодорч, тусч гараараа 
шамдуухан ажиллаж байлаа.

Эдгээр хүмүүс бас бусад олон хү-
мүүс “Миний та нарт юу хийснийг та 
нар бас хийх хэрэгтэй” (Иoхан 13:15) 
гэсэн Аврагчийн гуйлтыг биелүүлсэн 
юм. Үүний дараахан Иоханы 13-р 
бүлэгт бид ийнхүү уншдаг:

“Би та нарт бие биенээ хайрлаг-
тун, Би та нарыг яаж хайрласны 
адил та нар мөн бие биеэ хайрлаг-
тун гэсэн шинэ тушаал өгч байна.

Хэрэв та нар бие биеэ хайрлах 
юм бол үүгээр чинь бүх хүн та 
нарыг Миний шавь нар мөн гэдгийг 
мэдэх болно” (34–35-р шүлэг).

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсонгоос 
эхлээд Арванхоёр Төлөөлөгч, орон 
нутгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд, 
бишопууд, багш нар үйлчилдэг 
хүмүүстээ хайраа хэчнээн олон удаа 
илэрхийлдгийг та нар ажигласан уу? 
Энэхүү хайр нь Аврагчийн үлгэр 
жишээг дагаснаар ирдэг юм.

Бусдад үйлчлэх нь бид тэднийг 
хайрладаг хайраа харуулах арга 
хэлбэр мөн. Хайр, үйлчлэл хоёр 
адил зүйл юм. Үнэхээр эдгээр нь 
Христийн дагалдагчид биднийг 
бусдаас ялгаатай болгодог. ◼



 



 2 0 1 1  о н ы  д о л д у г а а р  с а р  33

ИТГЭЛИЙН АРАЛ:  
ХИЧЭЭЛ ЗҮТГЭЛИЙН ТҮҮХ

Арал дээрээ байнга зэгс нэмж тавьснаар л 
Койлагийн гэр бүл живэхгүй байж чадна.

ЮРОСЧУУДЫН ХӨВӨГЧ АРАЛ
Ютама бол юросчуудын хэдэн зуун үр удмынхан болох,  

ийм хөвөгч арлууд дээр амьдарч байгаа Инкүүдийн өмнөх  
үеийн хүмүүсийн 50 орчим овгийн нэг юм.

Ихэвчлэн хэд хэдэн хамаатнаараа нэг арал дээр амьдарч,  
арлаа хамтран арчилж торддог ажээ. Ютамагийн хагасыг өөр  

нэг айл Койлагийнхантай хуваалцдаг гэнэ. Хамгийн том  
арал дээр 10 айл амьдардаг ажээ.

Арлуудыг урт аргамжаагаар нуурын хөлд зангуугаар бэхлэн уяж,  
нэг газарт тогтоон барьж байдаг аж. 2010 онд ер бусын хүчтэй салхи 40 

гаруй арлын бэхэлгээг тасалж, тэдгээрийг байсан газраас нь хэдэн  
км хол тууж аваачсаны дараа зангуунуудыг бэхэлсэн гэнэ.

Нелсон Койла, Дора Койла 
нар далай эсвэл нуур уруу 
түрж орсон хатуу чулуулгаас 

тогтсон ердийн арал дээр биш, ха-
рин Перу дахь Титикака нуур дээр 
зэгсээр өөрсдөө хийсэн бяцхан 
хөвөгч арал дээр амьдардаг ажээ.

Арал барьж, түүнийг гэр орноо 
болгох нь итгэлийг шаарддаг. Ер-
дөө 1.2 метр зузаан давхарласан 
зэгсэн арал дээр тэдний гэр бүл 
амьдарч, арав орчим урц -10o -аас 
дээш илүү хүйтэн усан дээр хөвж 
явах бөгөөд салхи, бороо гэхчлэн 

байгалийн үзэгдлүүд арлан гэрийг 
нь нурааж хийсгэхээр байнга занал-
хийлдэг гэнэ.

Харин Нелсон, Дора нарт арал 
нь гэр бүлээ сүнслэг байдлын хувьд 
төлөвшүүлэхээр хийж байгаа зүй-
лийг нь төлөөлдөг бөгөөд итгэлийн 
тэрхүү арал нь дэлхийн эсрэг гэр 
бүлээрээ хамт тэмцдэгийг нь бэл-
гэддэг ажээ.

Амьдралаас тэдний сурч мэдсэн 
зүйл гэвэл итгэлийг төлөвшүүлэх нь 
шаргуу зүтгэлийг байнга шаарддаг 
явдал мөн.
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Нелсон Койла (зүүн талд) гэр бүлийнхээ хамт амьдардаг Титикака нууран  
дээрх хөвөгч арал Ютамад шинэ зэгсэн үе нэмж байгаа нь. 

Адам К.Өүлсон Сүмийн сэтгүүлүүд 
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Арлан гэрээ бат бөх 
болгох шалтгаан

Олон үеэрээ эдгээр арлуудыг 
барьж, дээр нь амьдардаг Юросын 
хүмүүсийн хувьд тотора хэмээх 
зэгс бол өдөр тутмын амьдралынх 
нь амин чухал хэсэг мөн. Титикака 
арлын гүехэн усанд ургадаг зэг-
сийг гал дээр хоол болгоход түлш 
болгон ашиглаж болно. Үндсийг 
нь идэж болно. Хивгийг нь эмчил-
гээний зориулалтаар ашиглаж ч 
болдог гэнэ. Мэдээжийн хэрэг бараг 
юм бүхнийг: орон гэр, уламжлалт 
завь, харуулын байр, арал болон 
хогийн хувингаа хүртэл зэгсээр 
хийнэ.

Юросчууд зэгсийг дээр дээрээс 
нь олон үе давхарлаж арлуудаа 
хийдэг ажээ. Гэвч тотора зэгс нь 
барилгын бусад материалуудтай 
харьцуулахад түргэн мууддаг гэнэ. 

Хуурай улиралд зэгс наранд хатна. 
Борооны улиралд зэгс чийгэнд түр-
гэн ялзарна. Усан дээр байдаг доод 
давхрагууд аажмаар ялзарна. Койла-
гийн арал байнга мууддаг болохоор 
Нелсон 10-15 хоноод л зэгсэн шинэ 
үеийг нэмж хийдэг гэнэ.

“Арал хийх нь зөвхөн эхлэл юм. 
Хэрэв зэгс нэмэхгүй бол арал ал-
гуурхан задарч унана. Харин хэ-
дийчинээ олон үе давхарлана, арал 
цагийн уртад төдийчинээ бөх бол-
дог” гэж тэр ярилаа.

Хойш тавихын аюул
Зэгсэн үе нэмэх нь их ярвиг-

тай, нарийн биш ч гэсэн байнгын 
шаргуу ажил юм. Хойшлуулах шиг 
амархан юм байхгүй л дээ.

Гэвч зэгсэн үе нэмэхийг хойш 
тавьснаар гэр бүлийн аль нэг ги-
шүүн нимгэн газар гишгэхэд доош 
цөмөрч, хүйтэн усанд унах аюулыг 
ихэсгэнэ гэсэн үг. Энэ нь насанд 

хүрэгчдийн хувьд нэг их аюултай 
зүйл биш боловч бага насны хүүх-
дүүдэд, тухайлбал Койлагийн хоёр 
настай хүү Эмерсон мэтийн хүүх-
дүүдэд тун аюултай.

Тиймээс гэр бүлийнх нь гишүүн 
бүрийн аюулгүй байдал, үүнээс 
хамаарах учраас Нелсон үргэлж 
зэгсэн үеийг нэмж хийдэг ажээ.

Энэ бол Койлагийнхны амьдралд 
өөрчлөлт гаргасан шаргуу ажил 
хөдөлмөрийн сургамж юм.

Хичээл зүтгэлийн үр дүн
Шаргуу чанар бол ямар нэг зүй-

лийг хийхэд бэрхшээлийг үл хайх-
ран шантаршгүй байх явдал мөн.1 
Дора 1998 онд баптисм хүртсэний-
хээ дараа шаргуу хичээнгүй байх 
нь хэчнээн чухал бас хэчнээн хэцүү 
болохыг мэдсэн гэнэ.

Дора 17-тойдоо эмэгтэй дүү Али-
сынхаа хамт баптисм хүртсэн нь 
юросчуудын арлууд дээр Сүм өсч 

Койлагийн гэр бүл Нелсон, Дора, Эмерсон болон Титикака нууран дээр амьдардаг юрос 
хүмүүсийн хувьд тотора зэгс амьдралд нь нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гэхдээ тотора зэгсийг 
сайн мэдээний зарчмуудын адил амьдралдаа байнга хэрэглэдэг байх хэрэгтэй.
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ИТГЭЛЭЭ 
БАЙНГА 
БЭХЖҮҮЛ
“Бид одоо Бурханыг 
дуулгавартай дагах 
хангалттай итгэлтэй 
байгаа ч итгэлээ 

байнга бэхжүүлж, үргэлж шинэчилж 
байх хэрэгтэй. . . . Өглөө эрт босч су-
ран, үүнийгээ хэвшил болгох нь сүнслэг 
байдлын бэлтгэлд туйлын чухал юм. 
Юмыг хойш тавих болон аливаад нягт 
нямбай биш байх нь мөнх бус байдал 
дахь дайснууд мөн.”
Тэргүүн Зөвлөлийн Нэгдүгээр зөвлөх, 
Ерөнхийлөгч Хенри Б.Айринг, “Spiritual 
Preparedness: Start Early and Be Steady,” 
 Лиахона, 2005 оны 11-р сар, 38.

ИТГЭЛТЭЙ ГЭР 
БҮЛҮҮД
“Эдгээр итгэлтэй 
Хожмын Үеийн 
Гэгээнтэн гэр бү-
лүүд жижигхэн Апу 
Инти арлын төлөө 

залбирч, тэдний гэр орныг болон 
халуун ам бүлийг нь адислахыг Их 
Эзэнээс гуйж өгөөч гэж надаас хүсэ-
хэд бибээр нэн ихээр даруусгагдаж 
билээ.”
Далын Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлийн Ахлагч 
Рональд A.Расбанд, “Special Experiences,” 
 Liahona, 2008 оны 5-р сар, 12.

Ахлагч Расбанд юросчуудын арлуудад 
айлчилсан тухай илүү ихийг мэдье 
гэвэл conference.lds.org хаягт орж үзэх 
буюу 2008 оны дөрөвдүгээр сарын ерөн-
хий чуулган дээр түүний хэлсэн үгийг үз.

хөгжихөд тусалсан байна. Гэвч сар 
орчмын дараа аав нь Сүмтэй хол-
боотой аливаа юм хийхийг тэдэнд 
хориглосон гэнэ.

Харин охидод ямар нэг хачир-
халтай зүйл тохиолджээ. Тэд хамт 
байхдаа таарамжгүй болж, маргаж 
ам муруйх нь нэмэгдсэн гэнэ. Охид 
нь Сүмийн үйл ажиллагаануудад 
оролцдог үед тэдний зан байдал 
сайжирч өөрчлөгдөж байсныг аав 
нь анзаарчээ.

“Энэ нь аавын санаа бодлыг 
өөрчилсөн юм. Аав биднийг сүмд 
цагтаа очоосой гэсэндээ өглөө эрт 
сэрээдэг болсон” гэж Дора ярилаа.

Дора өөрсдийнх нь амьдралд 
сайн мэдээний авчирсан өөрч-
лөлтийг Алистайгаа тогтмол хийж 
заншсан жижиг зүйлүүд, тухайлбал 
аравны нэгээ төлөх, залбирах, су-
дар судлах, Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар сахих, ариун ёслолоос 
хүртсэнээр гэрээнүүдээ долоо 
хоног бүр шинэчлэхтэй холбож 
үздэг ажээ.

Хожим нь итгэл, хичээл зүтгэ-
лээс ирдэг өөрчлөлтүүдийг өөрөө 
харсан учраас 2 Дорагийн аав гэр 
бүлийнхээ бусад гишүүдийн хамт 
Сүмд нэгджээ.

Хичээл зүтгэлээс ирдэг шагнал
Саад бэрхшээлийг үл хайхран 

зөвийг хийхэд шаргуу тэвчээртэй 
байхыг Их Эзэний гэрээт хүмүү-
сээс шаарддаг. Гэвч 3 зарлигуудыг 
сахих, 4 илчлэлтэд анхаарал тавих, 5 
судруудыг судлах болон 6 Түүний 
ажлыг хийхэд шаргуу тэвчээр-
тэй байдаг хүмүүст Их Эзэн агуу 

адислалуудыг амласан юм.7 
Итгэлийн арлаа байгаа байдлаар 

нь болон зүйрлүүлсэн утгаар нь 
(итгэлийн арал хэмээн) авч яваа 
Койлагийнхан энэ туршлагаараа 
дамжуулан хичээл зүтгэлээс ирдэг 
шагнал бодитой болохыг мэдсэн 
ажээ. “Заримдаа бид өдөр бүр дав-
тагддаг ажил, хоол унд хийх болон 
бусад ажилдаа багтрах шахдаг. 
Бурханыг мартахаар л бүх зүйл тө-
вөгтэй болж, олон асуудал ундран, 
ажил бүтэхээ больдог” гэж Нелсон 
ярилаа.

Нелсон тэр өглөө шинээр 

тавьсан нэг үе зэгс уруу дохиод 
“Хэрэв бид шаргуу тэвчээртэй 
байж, залбиран, судар судалж, 
мацаг барин, гэр бүлийн үдшээ 
тогтмол хийдэг байвал бат бөх 
итгэлтэй болно” гэж Нелсон 
ярилаа. ◼

ЭШЛЭЛ 
 1. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 

11th ed. (2003), “diligence”; мөн 
“persevere”-ийг үз

 2. Алма 32:41–43-ыг үз.
 3. 1 Нифай 2:18–19; 10:17–19; Инос 1:12-ыг үз.
 4. 1 Нифай 15:8–11; 16:28–29; Инос 1:10; 

Moзая 1:11; 4:6-г үз.
 5. Moзая 1:16; Aлма 12:9–11-ийг үз.
 6. Moзая 1:6–7; Aлма 17:2-ыг үз.
 7. Иаков 1:19; 5:75; Moронай 9:6-г үз.

Энэ өгүүллэгтэй холбоотой бусад гэрэл 
зургийг www.liahona.lds.org-аас үзэж болно.
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Долоо настай Жозеф устай 
газар өсчээ. Өөрөөр хэлбэл 
тэр Перу дахь Титикака 

нуурын хүйтэн усаар хүрээлүүлж 
өссөн ажээ. Энэ нь тэрбээр зэгсээр 
хийсэн жижигхэн арал дээр амьдар-
дагтай холбоотой юм.

Жозеф болон түүний гэр бүл 
Титикака нуур дээр хөвөгч арлууд 
барьж, дээр нь хэдэн зуун жил 
амьдарч байгаа Юросын хүмүүсийн 
нэг юм. Тэд нуураас загасчилж, 
нуурынхаа усанд сэлнэ. Нэг арлаас 
нөгөө аралд очихын тулд нууран 
дундуур сэлүүрдэнэ. 

Жозеф усанд ийм их дассан 
болохоор хэдэн сарын дараа бап-
тисмын сан дотор зогсохдоо айхгүй 
гэж та бодож болох юм. Гэвч бусад 
олон хүүхэдтэй адил тэр бас сан-
дарч байлаа.

“Миний сэтгэл догдолж байна. 
Гэвч усанд умбахаас айж байна” 
гэж тэр хэллээ.

Юросын хүүхдүүд усаар хүрээ-
лүүлж амьдардаг болохоор уснаас 
болгоомжилж байхыг тэдэнд зааж 
сургадаг ажээ. Тиймээс Жозеф аав, 
ээж хоёртоо баптисмынхаа тухай 
ярихад гэрийнхэн нь гэр бүлийн 
үдшийн үеэр ярилцаж, Жозеф аав-
тайгаа дадлага хийсэн гэнэ.

“Аав надад баптисм хүртээх 
юм. Айхгүй байхад аав надад 

тусалсан” гэж Жозеф хэллээ.
Одоо Жозеф баптисмдаа 

шаргуу бэлтгэж байна. Тэр 
Хүүхдийн Хэсгийн хичээлийн 
үеэр анхааралтай байхад болон 
Итгэлийн Тунхгийг цээжлэхэд 
онцгой анхаарахыг хичээж байгаа 
ажээ. Энэ нь түүнд одоо бас 
ирээдүйд туслах болно гэдгийг 
тэр мэдэж байгаа гэнэ.

“Би номлолд явна. Нифайн хэл-
сэн шиг би явж бас Их Эзэний 
зарлиг болсон тэр зүйлүүдийг 
биелүүлэх болно” гэж тэр хэллээ 
(1 Нифай 3:7-г үз). ◼

Усанд умбахаас айхгүй байна 
Апу Инти Арлын Жозеф, Титикака нуур, Перу

ЖОЗЕФЫН ДУРТАЙ 
ЗАРИМ ЗҮЙЛ
•	 Гуулин	ялтсуудыг	

авчирсан Нифайн түүх 
(1 Нифай 3–4-ийг үз).

•	 Итгэлийн	арав	дахь	
тунхаг.

•	 Өөрийн	эгч,	ах,	эгч	
дүү гэж дууддаг зээ 
дүү, ач дүү нартайгаа 
(дээд талд) тоглох.

•	 Шарсан	хулд	загас	
болон төмс идэх.

•	 Хургаа	хариулж,	
маллах.
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Адам К.Өүлсон Сүмийн сэтгүүлүүд 
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Намайг их сургуулийн оюутан 
байхад, миний элссэн зэрэг 

хамгаалах хөтөлбөр оюутнуудаас 
дипломын ажил бичихийг шаардлаа. 
Оюутан бүрийн ажлыг хоёр профес-
сор хянаж, батлах ёстой байв.

Би дипломын ажлаараа Мор-
моны Номон дахь дайнуудыг су-
далж, дүгнэлт гаргахаар сонгож, энэ 

тухайгаа нэг профессортой зөвлөл-
дөхөд тэр миний ажлын удирдагч 
болохыг зөвшөөрөв. Тэр бас өөр 
нэг профессорыг миний ажлын 
хоёр дахь удирдагч байх боломж-
той хүн гэж санал болголоо.

Тэгээд би хоёр дахь профессорт 
ажлынхаа сэдвийг тайлбарлахаар 

уулзав. Намайг Мормоны Номын 
тухай дурдмагц түүний зан хувирч, 
Сүмийг шүүмжилж эхлэв. Түүнийг 
үгээ дуусгатал би чимээгүй сонсоод 
дараа нь профессор бидний итгэ-
лийг буруу ойлгодог юм байна гэж 
бодож байгаагаа тайлбарлав. Тэр 
миний хэлсэн зүйлсд итгээгүй ч гай-
халтай нь миний ажлын удирдагч 
болохыг зөвшөөрлөө.

Бараг жил шахам судалгаа хийж, 
ажлаа бичсэний дараа би дипло-
мын ажлаа багш нараар батлуу-
лахаар өргөн барив. Тэр жил би 
хуулийн сургуульд тэнцсэн бөгөөд Профессор тэр дороо 

миний дипломын 
ажлыг биш харин 
Мормоны Номыг дайрч 
давшилж гарав. Би 
Мормоны Номын ту-
хай гэрчлэлээ аль болох 
тайвнаар хэллээ.

МИНИЙ ДИПЛОМ ХАМГААЛСАН 
СЭДЭВ БА МОРМОНЫ НОМ
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ДҮҮТЭЙГЭЭ 
ДАХИН 
УУЛЗАХ ҮЕД
Би бага байхдаа дүү Хуан Фер-

нандотайгаа бусад хүүхдүүдийн 
адил гүйж, тоглохыг их хүсдэг байж 
билээ. Бид хоёр яагаад гүйлдэж, 
хамт тоглож болдоггүй юм бэ? гэж 
ээжээс асуухад, дүү чинь төрөхдөө 
хүчилтөрөгчийн дутагдлаас болж 
тархины хүнд бэртэлтэй болсон. 
Иймээс тэр гүйж, тоглож огт болох-
гүй гэв.

Дүү минь амьдралынхаа бүх л 
цагийг орондоо хэвтэж өнгөрүүл-
дэг байв. Би Сүмд өссөн учраас 
дүүгийнхээ байдлыг, түүний сүнс-
ний агуу чанарыг ойлгодог, хүлээн 
зөвшөөрдөг байлаа. Түүний явж, 
гүйж, ярих нь ямар байхыг төсөөлж 
чадахгүй ч гэсэн балчирхан зүрх 
сэтгэл минь түүнийг бусдын адил 
байгааг харах юмсан гэж эгээрэн 
хүсдэг байлаа.

Хэрэв түүнийг хорвоог орхихоос 
өмнө гэр бүлийн бусад гишүүд 
маань нас барчихвал хэн түүнийг 
асарч халамжлах юм бэ гэдэг асуу-
дал миний санааг зовоодог байв. Би 
чин сэтгэлийн залбирлаараа Тэнгэр-
лэг Эцэгт хандан Тэрбээр Хуан Фер-
нандог аваачихаас өмнө биднийг 
аваачихгүй байхыг гуйдаг байв. 
Тэрбээр надад хариулна гэдгийг би 
мэдэж байлаа.

Дүү минь 16-тайдаа өвлийн нэгэн 
хүйтэн өдөр гэртээ гэр бүлдээ 

өөрийнхөө зайг хоосон үлдээгээд 
хорвоог орхив. Бид уй гашуу, найд-
вар хоёрыг зэрэг мэдэрч билээ. 
Дүүгээ нас барснаас хойш би хэд 
хоногийн дараа түүний тухай бо-
доод унтсан чинь нэг сайхан зүүд 
зүүдэллээ.

Би хаа нэгтээ явж байх юм. Үүл-
ний цаана юмс сүүмийн харагдана. 
Нэлээд хол нэг юм олж хараад түү-
нийг чиглэн удаан явлаа. Бүр ойр-
тож очоод харвал нөгөөх юм чинь 
үзэсгэлэнт гоё цэцэгс дүүрэн ачсан 
морин тэрэг байв. Морин тэргийг 
ширтэн хартал цагаан хувцастай 
нэг сайхан залуу дэргэд нь зогсож 
байх юм. Би түр зуур зогсоод түү-
нийг таних гэж оролдов. Гэтэл тэр 
залуу миний дүү байхыг танилаа. 
Түүнийг харсандаа хэчнээн их 
баярласан гээч! Тэр надтай ярилаа. 
Би дүүгээ чанга тэвэрч, үнсэхсэн 
гэж бодтол сэрчихэв.

Түүний үг хэлэхийг сонсож, сай-
хан болсныг нь харсандаа би хэч-
нээн баяртай байсан гээч! Бид дахин 
уулзах мөчөө би төсөөлөн бодож 
чадна. Тэр үед бид чанга тэврэлдэж, 
бие биеэ үнсэж, хайр, талархлын 
үгсээ Есүс Христийн Цагаатгалд 
зориулан урсгана гэдэгт би итгэл-
тэй байдаг. Бид Аврагчийн ачаар 
булшнаас босч, гэр бүлээрээ уулзаад 
дахин хэзээ ч салахгүй байх болно. 

“Сүнс мөн бие төгс хэлбэрээрээ 
дахин нэгдэх болно; бүр бид одоо 
энэ цагт байгаа шигээ, үе болон мөч 
аль аль нь зохих байдалдаа сэргээг-
дэх болно” (Aлма 11:43) гэсэн Амю-
лекийн үгсийг би санадаг.

Бодгальд минь амар амгаланг ав-
чирсан Есүс Христийн сэргээгдсэн 
сайн мэдээнд би баярлан талархаж 
явдаг билээ. Нэгэн цагт дүүтэйгээ 
дахин учран золгоно гэдгээ би 
мэднэ. ◼
Мария Изабел Парра де Юриба, 
Мексик

диплом хамгаалах энэ төслөө дуус-
гаж, цааш үргэлжлүүлэн суралцах 
хэрэгтэй байлаа.

Сүмийг шүүмжилсэн нөгөө про-
фессороос би долоо хоногийн 
дараа э-мэйл хүлээж авлаа. Тэр 
намайг өрөөндөө ирж уулзана уу 
гэсэн байв.

Намайг хүрч очиход тэр надаас 
хаалгаа хааж, суухыг хүсэв. Про-
фессор тэр дороо миний дипломын 
ажлыг биш харин Мормоны Номыг 
дайрч давшилж гарав. Би Мормоны 
Номын тухай гэрчлэлээ аль болох 
тайвнаар хэллээ.

Тэгээд профессороос миний дип-
ломын ажлыг батлах уу гэж эргэл-
зэнгүйгээр асуув. Тэр батлахгүй гэв.

Би санаагаар унаж, яахаа ч мэ-
дэхгүй уруу царайлан гэртээ ирэв. 
Энэ профессор миний дипломын 
ажлыг батлаагүй болохоор диплом 
хамгаалах хөтөлбөрийг дүүргэж, 
хуулийн сургуульд суралцах бо-
ломжоо алдаж болзошгүй болов. 
Бүх юм яаж ийгээд бүтэх болтугай 
хэмээн би залбирлаа.

Миний дипломын ажлыг удир-
даж байсан нөгөө профессорт учир 
байдлаа хэлэхэд, татгалзсан профес-
сортой маргааш нь уулзаж, дипло-
мын ажлаа батлуулахаар дахиад нэг 
оролдоод үз гэж зөвлөв. 

Маргааш өглөө нь би профессо-
рын өрөөний гадаа хүлээж байлаа. 
Профессор миний хүсэлтэд ямар 
хариу барихыг мэдэхгүй учраас 
ихэд сандарч байлаа. Тэр өрөөний-
хөө хаалгыг чимээгүйхэн онгойл-
гож, намайг ор гэж дохив. Тэр нэг 
ч үг хэлсэнгүй үзгээ гаргаж, миний 
дипломын ажилд гарын үсгээ зурс-
наар албан ёсны баталгаа өглөө. 
Чухам юунаас болж шийдвэрээ 
өөрчилснөө хэлсэнгүй. Гэвч намайг 
баяртай гэхэд над уруу хараад 
инээмсэглэв. 

Энэ хүнд гэрчлэлээ хэлэх боломж 

олдсонд би баяртай байлаа. Бид 
итгэдэг зүйлийнхээ төлөө хатуу 
зогссон үед Тэнгэрлэг Эцэг биднийг 
хүчирхэгжүүлж, адислах болно гэд-
гийг би мэднэ. ◼
Скотт Макдональд, Калифорни, АНУ
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Би 1947 онд хойд Англид нэгэн 
жижигхэн хотод төрсөн. Би 15-

тай байхдаа найз нараараа дамжуу-
лан номлогчидтой танилцаж, Сүмд 
нэгдсэн. Гэвч манай гэрийнхэн сүмд 
нэгдсэнгүй.

Сүмийн эхэн үеийн анхдагчдын 
тухай мэдсэн тэр үед хээр талыг 
туулсан өвөг дээдсийн өв надад бай-
гаагүйгээс би тийм ч их өөрчлөгдсөн-
гүй гэсэн мэдрэмж төрж билээ. Гэвч 
би сайн мэдээнд өсч хөгжин, бодол 
санаа минь өөрчлөгдөж байлаа.

Над шиг хүмүүсийг Сүмд нэгдэх 
замыг эхэн үеийн анхдагчид тавь-
сан юм байна гэдгийг би ойлгосон 
юм. Намайг сайн мэдээтэй танил-
цуулсан хоёр номлогч анхдагчдын 
үр удам байсан болохоор би анх-
дагчдад маш их өртэй хүн. Ямар нэг 
байдлаар би тэдэнтэй холбоотой-
гоо мэдэрч билээ.

Өөрсдөд нь хэзээ ч байгаагүй 
зүйлсийг болон өнөөдөр миний 
эдэлж байгаа эрх чөлөөг надад 
боломжтой болгохын төлөө золиос-
лол хийж, шаргуу хөдөлмөрлөн, тэр 
ч байтугай дайнд тулалдаж явсан 
өгөөмөр сэтгэлтэй хүмүүсийн өв на-
дад байгааг би ойлгосон. Аав, ээж 
хоёр минь Сүмд нэгдээгүй ч намайг 
эрхэмлэх зүйлс болон сайн зарч-
муудтай болгон хүмүүжүүлж, сайн 
мэдээг хүлээн авахад бэлтгэсэн юм.

Эцэст нь олон янзын анхдагчид 
байдгийг би мэдсэн. Би бол гэр 
бүлээсээ нэг дэх үеийн Сүмийн 
гишүүн. Манай гэрийнхэн баптисм 
хүртэх миний шийдвэрт дургүй 
байсан нь сүмийн цуглаануудад 
оролцоход надад хүндрэлтэй байв. 
Манай жижигхэн салбарт гишүү-
дийн тоо, ялангуяа санваартнуудын 

КАЛГАРИ ДАХЬ МИНИЙ 
АНХДАГЧ БАЙСАН ӨДРҮҮД

тоо хангалтгүй байсан нь 
бэрхшээл учруулдаг байлаа. 
Эцэстээ манайхыг хариуц-
сан номлол манай салбарыг 
хаах нь тодорхой болов.

Үүний улмаас Канад уруу 
шилжихээр шийдсэн нь 
миний амьдралдаа гаргасан 
хамгийн хүнд шийдвэрүү-
дийн нэг байлаа. Би айлын 
ганц хүүхэд байсан ба эцэг 
эх минь надад хэчнээн их 
хайртай байсны адилаар би 
ч тэдэндээ хайртай байлаа. Гэвч би 
сүмд явах боломжгүй газарт байвал 
миний гэрчлэл үгүй болж мэдэх 
аюул тулгарсан юм. Гэрээсээ явдаг 
тэр орой аав галт тэрэгний хажуу-
гаар гүйж, дохиогоор намайг үнсэж 
байгаагаа харуулахад, ээж намайг 
ширтэн харсаар хоцорсон нь одоо 
хүртэл миний санаанаас гардаггүй. 
Зүрх минь эмтэрч байсан ч тэндээс 
явах ёстойгоо би мэдэж байлаа.

Ингээд 1967 оны 5-р сард Ээжүү-
дийн баярын өдөр би Альбертын 
Калгарид ирлээ. Би амьдарч байсан 
айлынхаа гишүүдтэй хамт сүмийн 
цуглаанд суугаад цуглааны турш 
уйллаа. Би нулимс урсган байж 
гэртээ аав, ээж хоёртоо захидал 
бичихдээ Канадад сайхан байгаа ч, 
Англи эх орноо болон гэрийнхнээ 
их санаж байгаагаа хэлдэг байв.

Шинэ амьдрал болон гэрээ санаж 
ганцаардан, уйтгарлахын зовлон-
доо дасан зохицох гэж зүдэрч бай-
сан ч сайн мэдээнд би үнэнч хэвээр 
үлдсэн юм. Бүх цуглаанд алгасалгүй 
оролцож, санал болгосон дуудлага 
бүрийг хүлээн авдаг байлаа. Тэр үе 
бол миний хувьд анхдагчийн өд-
рүүд байсан юм.

Тэгж байхдаа би нөхөртэйгөө 
танилцсан юм. Нөхөр бид хоёр 
Альбертын Кардстон ариун сүмд 
лацдан холбуулж, гурван хүүхдээ 
Сүмд өсгөн хүмүүжүүллээ.

Би Англид эргэж ирэх бүрд хөр-
вөлтийнхөө талаар олон дурсамжид 
умбан, үй олон адислалынхаа төлөө 
талархахгүй байж чаддаггүй. Хэрэв 
тийм хүнд сонголт хийж, Сүнсийг 
дагах зориг гаргаагүй бол өнөөдөр 
би хаана байх байсан бол оо?

Надад болон над шиг бусад 
хүмүүст сайн мэдээг сонсох замыг 
бэлтгэсэн Сүмийн эхэн үеийн  
анхдагчдад би мөнхөд талархаж 
явах болно. Өнөө үеийн анхдагч 
байх боломж хийгээд зоригийг 
өмнөх үеийн хүмүүс надад  
өгсөн юм. ◼
Лоррейн Гилмоур, Онтарио, Канад

Гэрээсээ явдаг тэр орой аав галт 
тэрэгний хажуугаар гүйж, до-
хиогоор намайг үнсэж байгаагаа 
харуулахад, ээж намайг ширтэн 
харсаар хоцорсон нь одоо хүртэл 
миний санаанаас гардаггүй. Зүрх 
минь эмтэрч байсан ч тэндээс явах 
ёстойгоо би мэдэж байлаа.
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АНУ-ын Миссипийн Начез хот 
Иллинойн Наувугийн адил Мис-

сипи мөрөн уруу өнгийсөн хадан 
цохио дээрх өндөрлөгт оршдог. 
Анхны Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүд 
Англиас шилжин ирээд Нью Орлеа-
наас Науву явах замдаа ихэвчлэн 
мөрний дээд хэсэгт орших Наче-
заар дайран өнгөрдөг байжээ. 1844 
онд нэлээд хэдэн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийг авч явсан усан он-
гоцыг Начезын зогсоол дээр байхад 
нь танхайрагчид галдан шатаасан 
баримт байдаг.

Миний бие Нэгдсэн Улсын Үн-
дэсний Паркийн Газарт ажилд 
орохоор Начезад ирэхэд надад 
эргэлзээ, айдас төрж билээ. Би 
энэхүү шинэ, харийн гэмээр хотод 
оршин суух болсноор Юта дахь ая 
тух болон танил зүйлс бүхэн ард 
хоцорсон юм.

Дадлагын анхны өдөр зохион 
байгуулагч намайг цэцэрлэгт хү-
рээлэнгийн Иргэний Дайны үеийн 
харшид дагуулан аваачиж, миний 
хөтөч хийх аяллыг үзүүлэв. Нэгдү-
гээр давхрыг үзэж дуусах үеэр бүх 
нарийн ширийн зүйлсийг тогтоох 
нь хэцүү юм байна гэдгийг мэдлээ. 
Чамин хээ угалзтай Франц та-
вилгаас эхлээд Английн тансаг 
шаазан, Өмнөдийн цэцэглэн 
хөгжилтийн бэлэгдэл болсон 

ХОЁР ХОТ БА ӨРӨВЧ 
НИГҮҮЛСЭНГҮЙ СЭТГЭЛ

тансаг орон байр гээд юм бүхэн 
намайг гайхан сандаргахад хүргэж 
билээ. Бид уг байшингийн хоёрду-
гаар давхрыг үзэж ч амжаагүйгээ 
бодохоор бухимдал төрж, гэрээ 
санаж эхлэв.

Биднийг сүрлэг өргөн шатаар 
өгсөх үед нэгэн жижигхэн хотын 
тосон будган зураг миний анхаар-
лыг татлаа. Энэ зургийг би өмнө 
нь огт хараагүй ч ямар нэгэн танил 
зүйл байх шиг санагдав. Хотын 
цаадах цохио хадны орой дээрх 
том барилга дээр миний хараа тог-
тох үед хотыг тойрон тахиралдан 
урссан голыг танилаа. Энэ үнэхээр 
миний бодож байгаа тэр хот мөн 
болов уу?

Энэ зураг Науву хотын зураг 
мөн үү гэж би асуулаа. Дарга ми-
ний асуултанд цочих шиг болсноо 
тийм ээ, мөн гэж хариулав. Энэ 

зураг XIX зууны дунд үеэр зурагд-
сан бололтой байсан бөгөөд голын 
байдал нь Начезийн үзэсгэлэнт 
газрын байдалтай маш сайхан 
хосолжээ. Байшингийн сүүлчийн 
эзэмшигчдийн нэг нь энэ зургийг 
худалдаж авсныг би удалгүй мэдэж 
билээ.

Мөрдлөг хавчлагын дундуур 
Начезийг дайран өнгөрдөг байсан 
Гэгээнтнүүд эцэстээ Наувуд ирээд 
амар амгалан, баяр талархлыг 
мэдэрдэг байсан биз ээ. Түүн лүгээ 
адил би Начез дахь харшид Науву-
гийн зургийг хараад тайтгарч би-
лээ. Тэнгэрлэг Эцэг миний байдлыг 
мэдээд гэрээ санаж, айж, эргэлзэж 
байсныг даван туулах хүч чадлаар 
намайг адисалсныг мэдэхэд маань 
тэр зургийг харсан нь тусалсан юм. 
Наувугийн зураг Их Эзэний нигүүл-
сэнгүй сэтгэл байсныг би мэдэж 
байлаа. ◼
Тиффани Тейлор Баулес, Иллиной, АНУ

Сүрлэг өргөн шатаар бид-
нийг өгсөх үед нэгэн жижиг-
хэн хотын тосон будган 
зураг миний анхаарлыг 
татлаа. Энэ зураг миний 
бодож байгаа тэр хотын 
зураг үнэхээр мөн үү?
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Уулан дахь ойн түймэр унт-
раагчдад тохиолдсон явдал. 
Эдгээр зоригт эрэгтэй, эмэг-

тэйчүүд түймрийн дээд хэсэгт шүх-
рээр газардаж, ойн түмрийг дээрээс 
нь унтраадаг бол бусад нь доороос 
нь унтраадаг ажээ.

Нэг удаа онцгой их ойн түйм-
рийн үеэр түймэр унтраагчдын 
шилдэг баг онгоцноосоо буухаас 
өмнө түр цуглаан хийжээ. Ухаалаг, 
туршлагатай холбоо дамжуулагч 
нөхцөл байдал түргэн өөрчлөгдөж 
байгааг уулын түймэр унтраагчдад 
мэдээлээд тэдэнд тодорхой заавар 
өгсөнгүй. Харин түймэр унтрааг-
чид түймрийн дээд хэсэгт уулын 
хяр дээр шүхрээр буумагц радио-
гоор холбоо барих ёстойг тэдэнд 
хэллээ. Тэр үед холбоо дамжуу-
лагч түймрийг аль талаас нь эхэлж 
унтраах заавар өгөх ажээ.

Түймэр унтраагчид онгоцноос 
түргэн бууж, дүрэлзэн асч байгаа 
түймрийн дээд хэсэгт газардаж, 
хэрхэн ажиллах талаар зөвлөлдөх 
гэж цуглав. Түймрийг дээд талаас 
нь харахад ажлаа эхлэх боломжтой 
зургаа орчим зам харгуй харагдаж 
байлаа.

Холбоо дамжуулагчтай тохи-
ролцсоны дагуу багийн удирдагч 
гарт барьж явдаг авсаархан ра-
диогоо гаргаж, зохих давтамж 
дээр тааруулан, аль чиглэлээс 

эхлэх заавар авахын тулд холбоо 
дамжуулагчийг дуудав. Гэтэл ра-
дио зөвхөн шуугиад байхаас биш 
холбоо дамжуулагчийн дуу огт 
сонсогдсонгүй.

Холбоо дамжуулагч өөр ажилтай 
байгаа юм болов уу гэж тэд бодоод 
10 минут хүлээгээд дахин холбоо 
барихаар шийдэв. Гэвч тэднийг 
хоёр дахь удаад холбоо дамжуу-
лагчтай холбоо барих гэж орол-
доход мөн л шуугианаас өөр юу ч 
сонсогдсонгүй учир заавар хүлээн 
авч чадсангүй.

Түймэр унтраагчид хоорондоо 
зөвлөлдөв. Уулан дээрээс доош 
харахад түймрийг унтраахад нэн 
тохиромжтой хэдэн зам харагдаж 
байлаа. Гэвч тэд холбоо дамжуу-
лагчаас заавар авч чадахгүй бай-
гаадаа сэтгэл зовниж байлаа. Гэвч 
тэд өөрсдөд энэ талаас унтраагаад 
явахад зөв мэт санагдаж байгаа ч 
галыг буруу тийш нь хөөчих вий 
гэж санаа зовнив.

Тиймээс тэд уулын хяр дээр 
хүлээхээр шийдэв. Арвантаван 
минутын дараа холбоо дамжуу-
лагчтай холбоо барих гэж дахин 

оролдоход бас л болсонгүй. Тэд 
үүргэвчээ тайлаад газарт суулаа. 
Гучин минут хүлээлээ. Бүтэн цаг, 
бүр хоёр цаг хүлээлээ. Тэд хол-
боо дамжуулагчтай холбоо барих 
гэж байнга оролдож байв. Гэвч 
урьдынх шигээ зөвхөн шуугиан л 
сонсогдоно.

Түймэр унтраагчид үдийн 
хоолоо идэхээр шийдэв. Холбоо 
дамжуулагчтай холбоо барьж ча-
дахгүй болохоор үүргэвчээ дэрлэн 
дуг хийгээд авав. Тэд бүр цөхөрч 
эхлэв. Хэрэв холбоо дамжуулагч 
тэдэнд заавар өгч, аль замаар оро-
хыг хэлээд өгвөл тэд баярлан түй-
мэр унтраах ажилдаа шуурхайлан 
орохсон. Гэвч холбоо дамжуулагч 
бусад хүмүүстэй ажиллаад тэднийг 
анхаарах сөхөөгүй байгаа болол-
той. Тэгээд тэд холбоо дамжуулаг-
чаас заавар авахгүйгээр хаашаа 
ч хөдлөхгүй байхаар шийджээ. 
Тэднийг уулын хяр дээр шүхрээр 
буухаас өмнө заавар өгнө гэж амла-
сан шүү дээ.

Түймэр унтраагчид уулын хяр 
дээр бууснаас хойш долоон цагийн 
дараа гал унтраагч бүлгийн ахлагч 
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Ахлагч Вон Г.Кийч
Бүсийн Дал, Ютагийн Солт Лейк хотын бүс Уулын хяр дээр амарсан нь алдаа гаргахаас  

зайлсхийх найдвартай арга хэдий ч ажилд  
ахиц гаргахад саад болсон ажээ.

БОД, СЭТГЭ ТЭГЭЭД ажилла



 2 0 1 1  о н ы  д о л д у г а а р  с а р  43

ЗА
ЛУУ НАСАНД ХҮРЭГЧД

ЭД ЗО
РИ

УЛАВ 
©

 LA
N

DO
V-И

Й
Н 

ГЭ
РЭ

Л 
ЗУ

РА
Г



44 Л и а х о н а 

Т Э Д  Б И Д Э Н Д  Х А Н Д А Н  Я Р И В

сөхөрч унатлаа ядарчихсан, уу-
лын тэртээ доороос жимээр өгсөн 
тэднийг олж ирлээ. Тэр бүр мэл 
гайхав. Багийн удирдагч уруу хүрч 
ирэн “Та нар чинь уулын орой дээр 
өдий хүртэл амарсаар л байгаа 
хэрэг үү? Та нарын тусламж бидэнд 
мөн ч их хэрэгтэй байлаа. Түйм-
рийг газар авахуулалгүй зогсооход 
бидэнд та нар туслаагүй болохоор 
түймэр бараг л дийлдэхээ болих 
шахлаа, ийм юм болж байхад та 
нар уулын орой дээр амарч бай-
сан юм уу?”

Гал унтраагчийн удирдагч нь 
өөрсдийн төвөгтэй байдлыг бүл-
гийн ахлагчид тайлбарлаж гэнэ. 
Холбоо дамжуулагч заавар өгнө 
гэсэн ч, тэд амласан зааврыг авах 
гэж цөхрөнгөө бартал хүлээсэн 
боловч, холбоо дамжуулагч тэд-
ний дуудлагад огт хариулаагүй аж. 
Уулын орой дээрээс доошоо хара-
хад түймэр уруу хэдэн чиглэлээр 
очиж болох байсан нь үнэн. Гэвч 
тэд буруу чиглэлээр орчихоос 
айснаа хэлэв. Тэгээд тэд холбоо 
дамжуулагчаас амласан зааврыг  
нь ирэх хүртэл хүлээхээр шийд-
сэн гэнэ.

Бүлгийн ахлагч гал унтраагчдын 
ашиглаж байсан жижигхэн радиог 
аваад, түймэр уруу чиглэсэн за-
муудын нэгээр нь доошоо 45 метр 
орчим яваад, зогсож, радиогоор 
холбоо дамжуулагчтай холбоо 
барих гэж оролдов. Холбоо дам-
жуулагчийн дуу чанга, тод сонсог-
дож байлаа. Бүлгийн ахлагч тэгээд 
уулын хяр дээр буцаж гарч ирээд 
өөр нэг замаар дахин 45 метр ор-
чим доошоо буугаад зогсож хол-
боо дамжуулагчыг дуудлаа. Түүний 
дуу дахиад тэр дороо тодхон 
сонсогдов.

Бүлгийн ахлагч гал унтраагчид 

дээр эргэж ирээд радиог тэдний 
удирдагчид шидэж өгөхдөө “Та нар 
радио долгион баригдахгүй газар 
зогсчихсон байна шүү дээ гэв. Хэ-
рэв та нар энэ жимүүдийн нэгээр нь 
доош буусан бол холбоо дамжуу-
лагч та нарт хаанаас эхлэх заавар 
өгч хэрэгтэй газарт тэр дор нь 
аваачих байжээ. Гэтэл та нар уулын 
орой дээр амраад л бидэнд өчүүхэн 
ч тусалсангүй.”

Бид сүнсний удирдамж, чиг-
лэл хүлээн авах хэрэгцээндээ яг л 
эдгээр гал унтраагчдын хийсэн шиг 
уруу татагдаж мэднэ. Бид танихгүй 
газарт очоод өмнөө нэлээд хэдэн 
салаа зам байгааг хараад чухам 
алинаар нь явахаа мэддэггүй. Тэн-
гэрлэг Эцэгийн сүнсний удирдамж, 
тусламж бидэнд амлагдсан билээ. 
Гэвч энэ нь үргэлж тэр дороо ир-
дэггүй. Амлагдсан удирдамж хэзээ 
ирэх юм бол гээд бид зүгээр л 
идэвхгүй хүлээж суудаг. Бид бур-
ханлиг Холбоо дамжуулагч яагаад 
зам зааж өгөхгүй байгаа юм бол 

гэж гайхан хүлээсээр, хүлээсээр, 
хүлээсээр л суудаг.

Ингэснээр бид илчлэлтийн чухал 
зарчмыг үл тоомсорлодог. Тэнгэр-
лэг Эцэг анхны замаа тодорхой-
лоход биднээс оюун билэг, авьяас 
чадвар, туршлагаа ашиглахыг 
хүсэн хүлээдэг билээ. Бид сонго-
сон замаараа тууштай урагшилсан 
үед бидэнд зориулсан Тэнгэрлэг 
Эцэгийн удирдамж, залруулгыг 
хүлээн авах илүү тохиромжтой 
байр сууринд байх болно. Харин 
Тэрбээр бидэнд заавар өгөхийг 
хүлээн уулан дээр үүргэвчээ дэр-
лэн идэвхгүй хүлээж суух юм бол 
сүнслэг байдлын хувьд сөнөмөл 
газарт байна гэсэн үг.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын Ерөнхийлөгч Боид К.Пакер 
бидэнд сургасан нь:

“Амьдралын явц дунд олж авсан 
гэрэл болон мэдлэгээ ашиглахыг 
биднээс хүсэн хүлээдэг. Үүрэг 
хариуцлагаа идэвхтэй гүйцэтгэ-
хэд заавар авахын төлөө бидэнд 

Тэнгэрлэг 
Эцэг тусламж, 
удирдамж 
илгээхийг бид 
зүгээр хүлээж 
суусан үед 
биш, харин 
зорилгодоо 
хүрэхийн тулд 
хамаг хүч чад-
лаа дайчлан 
ажилласан 
үед хамгийн 
шилдэг, тод 
томруун удир-
дамж бидний 
амьдралд 
ирдэг.
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ЗА
ЛУУ НАСАНД ХҮРЭГЧД

ЭД ЗО
РИ

УЛАВ 

илчлэлт хэрэггүй, учир нь судруу-
дад байгаа зүйлийг л хий гэж би-
дэнд захидаг. Бас сүнсний болон 
материаллаг зүйлсийн талаарх 
өөрсдийн хүлээн авсан мэдлэгийг 
орлуулах буюу түүнийг өргөжүү-
лэхийн төлөө бид илчлэлт хүлээх 
ёсгүй. Бид амьдралдаа ердийн 
дүрэм журмуудыг өдөр тутам 
баримталж хэвших ёстой. 

Дүрэм журам, зарлигууд бол 
үнэ цэнэтэй хамгаалалт мөн. 
Хэрэв амьдралынхаа тогтсон 
замналыг өөрчлөх илчлэлт, заавар 
бидэнд хэрэгтэй боллоо гэхэд 
шаардлагатай тэр төвшинд хү-
рэх хүртэл хүлээлтийн үе байх 
болно.” 1 

Тэнгэрлэг Эцэг тусламж, 
удирдамж илгээхийг бид зүгээр 
хүлээж суусан үед биш харин 
зорилгодоо хүрэхийн тулд хамаг 
хүч чадлаа дайчлан ажилласан 
үед хамгийн шилдэг, тод том-
руун удирдамж бидний амьдралд 
ирдгийг би гэрчилж байна. Их 
Эзэний удирдамжийг амьдралдаа 
хүлээж байгаа, чухал шийдвэр 
гаргах болон тулгарсан асуудлыг 
шийдвэрлэхэд тусламж хэрэгтэй 
байгаа хүмүүст хандан би дараах 
зөвлөгөөг өгч байна: Өөрийнхөө 
зөв гэж үзсэн замыг сонгохдоо 
оюун санааныхаа нөөц болом-
жийг залбирч, нягт няхуураар 
ашигладаг бай. Тэгээд сонгосон 
тэр замаараа тууштай замнахад 
санаа сэтгэлээ зориул (С ба Г 
58:26–28-ыг үз). Амьдралын зам-
налдаа залруулга хийх цаг ирэхэд 
Тэрбээр та нарт туслан, та нарыг 
удирдах болно. ◼

ЭШЛЭЛ 
 1. Боид К.Пакер, “The Quest for Spiritual 

Knowledge,”  Лиахона, 2007 оны 
1-р сар, 16.

Лорел Тюшер

Би өөрийгөө тун дажгүй бай-
гаа гэж боддог байв. Номлолд 

үйлчилж, коллеж төгсөн, бүрэн 
цагийн ажилд орсон, эцэст нь ган-
цаараа орон сууцанд орлоо. Ням 
гараг бүр сүмд явж, заримдаа үйл 
ажиллагаануудад оролцдог бай-
лаа. Би ганц бие болон гэрлэсэн 
олон найзтай байв. Хүүхэд байх-
даа миний хийх дуртай зүйл бол 
ном унших байсан бөгөөд одоо 
харин ном унших завтай болсон 
байв. Ийм олон үйл ажиллагаа 
байсаар атал нэг л сэтгэл гонсгор 
байх болов.

Алмагийн 37-р бүлэгт хүү Хила-
мандаа өгсөн Алмагийн зөвлөгөө 
байдаг. Шүлэг 41–42-т Алма Ли-
хайн гэр бүл болон Лиахонагийн 
тухай өгүүлдэг. “Тэд хойрго байж, 
мөн итгэлээ бас хичээнгүй байд-
лаа бодитой болгохоо мартсан” 
үед Лиахона ажиллахгүй болж, 
“тэд аглаг буйдад саатаж, өөрөөр 
хэлбэл чиг замаа шууд хөөсөнгүй; 
тэд аян замдаа урагшилсангүй” 
гэж тэрбээр тайлбарлажээ. Эдгээр 
шүлгүүдийг уншсан нь өөрийгөө 
өсч хөгжихгүй байгааг мэдэхэд 
надад туслав. Би итгэлээ ашиг-
ладаггүй бас амьдралынхаа юм 
бүхэнд шаргуу хичээнгүй биш 
болохоо мэдлээ. Бас зорилгоо 
биелүүлэхийн төлөө ажиллахаа 
больсон байв. Би ямар нэгэн юм 
болохыг зүгээр л хүлээж суудаг 
хүн болжээ.

БАГА БАГААР 
ИРСЭН ӨӨРЧЛӨЛТ

Өөрчлөх хэрэгтэй зүйлсийг  
бичиж тэмдэглэн, жагсаалт гар-
гаагүй боловч өөрчлөлт бага ба-
гаар гарч эхэлсэн юм. Нэгдүгээрт,  
би өглөө эрт босч, гүйх буюу 
дасгал хийдэг болов. Хоёрду-
гаарт, ажилдаа өсч хөгжих болон 
өөр ажил олж хийхэд тусалж 
болох сургуулийн хөтөлбөрүү-
дийг судалж эхэллээ. Нэг хөтөл-
бөр олж, түүгээр шалгалт өгөхөд 
бэлтгэх цаг гаргав. Судар судалж, 
залбирах нь надад улам чухал 
болж, Христийн үгсийг шимтэн 
судалж, Сүнсийг мэдрэхийн тө-
лөө өдөр бүр цаг гаргахыг хичээ-
дэг болов. Тойргийнхоо ажилд, 
ялангуяа цаг заваа золиослох 
ажилд илүү их хүч чармайлт  
тавьдаг боллоо.

Бага ч гэсэн өөрчлөлт гарч 
эхэлсэнд баяртай байлаа. Өсөлт 
хөгжилтөө болон Тэнгэрлэг Эцэг 
надад шинэ сорилтууд өгч байгааг 
мэдрэх болов. Эдгээр сорилтуу-
дыг би айдас, урам хугаралтаар 
биш харин итгэл найдвараар 
угтах болно. Бид итгэлээ хөгжүү-
лэхээ эсвэл итгэлээ ашиглахаа 
больж, Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд өсч 
хөгжихөд туслах боломжгүй чиг-
лэлээр явах юм бол хүрэх ёстой 
газартаа хүрч чадахгүй гэдгийг би 
мэдсэн билээ. Өмнөх замаа хара-
хад минь тусалсан өөрийн амьд-
рал дахь жижиг өөрчлөлтүүдэд би 
их баяртай байна. ◼
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Яг онож асуу

Баптисм хүртэж байгаа хүн 
эхний удаад усанд бүрэн 

умбаагүй бол баптисмын 
ёслолыг хоёр дахь удаагаа 
хийхийг чи харсан бизээ. 
Баптисм бол авралын ёслол 
учраас үүнийг ном ёсоор зөв 

хийх нь чухал юм.
Баптисм бол 
бэлгэдлийн 

зан үйл билээ. Баптисм нь 
“үхэл, оршуулга, амилалтыг 
бэлгэдэх бөгөөд зөвхөн усанд 
умбуулалтаар үүнийг гүйцэт-
гэж болно” (Bible Dictionary, 
“Baptism”) Усан дор орох нь 
Есүс Христийн үхэл ба ор-
шуулгыг бас бидний үхлийг 
төлөөлөн бэлгэддэг (Ром 
6:3–6-г үз). Усан доороос 
дахин гарч ирэх нь Есүс Хрис-
тийн Амилалтын бэлгэдэл 
бөгөөд Түүний гэрээт дагал-
дагчдын дахин төрөлтийг тө-
лөөлдөг. Баптисмын сангийн 
дэргэдэх хоёр гэрч нь баптисм 
хүртэж байгаа хүн усан дор 
бүрэн орсон эсэхэд хяналт 
тавьдаг нь дахин төрөлт нь 
төгс болсны бэлгэдэл юм.

Бид баптисм хүртэхдээ 
Иордан голд усанд умбуу-
лалтаар баптисм хүртсэн 
Аврагчийн тогтоосон загварыг 
баримталдаг (Maтай 3:13–17-г 
үз). Тэнгэрлэг Эцэг хүүхдүүдээ 
Өөртэйгөө дахин хамт амьд-
руулахын тулд тэд нэг бүрчлэн 
нүглээсээ цэвэршсэн байхыг 
хүсдэг. Христийн адил усанд 
умбуулалтаар баптисм хүртэх 
нь Түүний бурханлиг төлөвлө-
гөөний нэн чухал хэсэг юм. ◼

Бид баптисм 
хүртэхдээ 

яагаад  
усанд бүрэн 
умбах ёстой юм бэ?
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хамтрагч 
байх ёстой 

гэж би боддог. 
Гэвч Сүнсийг 

байнга мэдэрч 
байгаагаа 

мэддэггүй. Би ямар 
нэг зүйл буруу 

хийгээд байна уу?

Хэрэв чи зохистой атлаа 
Сүнсийг үргэлж мэдэр-

дэггүй бол Тайтгаруулагчийн 
удирдамжийг таньж, түүний 
дагуу үйлдэж сурч байна 
гэсэн үг. Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч Давид 
А.Беднар “Бид итгэлтэй, 
дуулгавартай байхыг хичээсэн 
ч, амьдралдаа ирсэн Сүнсний 
удирдамж, баталгаа, амар 
амгаланг танихад бэлэн биш 
байх нь заримдаа тохиолддог” 
гэж тайлбарлажээ (“That We 
May Always Have His Spirit to 
Be with Us,”  Лиахона, 2006 
оны 5-р сар, 29).

эсэргүүцдэг 
үү эсвэл 

харгислалыг 
өөгшүүлсэн видеог 

эсэргүүцдэг үү?

Цэвэр бөгөөд сэтгэлгээг 
хөгжүүлдэг, хөгжилтэй 

видео тоглоом олон байдаг. 
Зарим видео тоглоомыг олон 
нийтийн үйл ажиллагаанд 
ашиглаж болно. Сүм видео 

тоглоомуудыг эсэргүүцдэггүй. 
Харин видео тоглоомуудыг 
сонгох болон тоглох цагийн 
тооны хувьд ухаалаг байхыг 
залуучуудад уриалдаг. Цаг 
заваа ухаалгаар ашиглахыг 
бидэнд зарлиг болгосон шүү 
дээ (С ба Г 60:13-ыг үз). Ямар 
нэгэн зүйл зөвхөн цэвэр, хөг-
жилтэй байснаар үнэ цэнэтэй 
байдаггүй.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын Ахлагч М.Рассел 
Баллард “Сүнсний хүч чадлыг 
Сатан . . . сулруулдаг нэг арга 
зам бол ач холбогдол багатай 
зүйлсийг хийхэд хамаг цагаа 
үрэхэд чамайг хөхүүлэн дэмж-
дэг явдал мөн” гэж тайлбарла-
жээ. Зурагт, видео олон цагаар 
үзэж эсвэл үдшээс үүр цайтал 
видео тоглоом тоглож суух 
зэргийн талаар би ярьж байна 
л даа (“Be Strong in the Lord,” 
 Ensign, 2004 оны 7-р сар, 13).

Видео тоглоом тоглоход 
зориулах цагаа Залуучуу-
дын бат бөх байдлын тө-
лөө товхимол дахь хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслийн 
жишгүүдэд нийцүүлэн чанд 
баримтлах нь хамгийн зөв 
болно. Видео тоглуулагчийн 
хяналтын товчлуурыг эсвэл 
компьютерээ унтрааж өөр 
зүйл хийх тэвчээртэй бай. 
Биеийн тамирын дасгал хийх, 
сайн мэдээг судлах, хичээлээ 
давтах, гэрийнхэнтэйгээ хамт 
цагийг өнгөрүүлэх зэрэг ашиг 
тустай үйл ажиллагаануудаас 
өөрийг чинь хөндийрүүлэх 
боломжийг видео тоглоомонд 
бүү олго. ◼

Ариун Сүнс 

байнгын 
бидний 

Хэрэв чи Ариун Сүнс өөр-
тэй чинь байгааг мэддэггүй 
бол нам гүм байж, анхаарал-
тай сонсох цаг гаргаж бай. Тэг-
вэл Сүнсний нөлөө нам гүмхэн 
бөгөөд амар амгалан тайт-
гарал болж ирэхийг мэдэрч 
болно. Залбирах, судрууд суд-
лах, ариун ёслолын цуглаанд 
оролцох зэрэг Сүнсийг урьдаг 
юмсыг хийх үеэрээ намуун, 
зөөлхөн дуу хоолойг танихыг 
хичээ. Сүнсний өдөөлтүүдээр 
ажиллаж, Сүнсийг анхааралтай 
сонсох дадлага хийснээр тэр-
хүү намуухан, торгон мэдрэм-
жийг ялган таних чадвар чинь 
өсөн нэмэгдэх болно.

Чи Сүнсийг өөртэйгөө хамт 
байхаар зохистой амьдрах 
ёстой (Moзая 2:36-г үз). Хэрэв 
чи амьдралдаа Сүнсний нө-
лөөг мэдрэхгүй байвал энэ нь 
наманчилж, эн тэргүүнд эр-
хэмлэдэг зүйлсээ эргэн харах 
хэрэгтэй байгааг чинь сэрэмж-
лүүлж байж мэднэ. Чин сэтгэ-
лийн залбирал, судар судлах 
болон санаа сэтгэлийг чинь өр-
гөсөн бусад үйл ажиллагаануу-
дад оролцсоноор чи Сүнсийг 
амьдралдаа урьж чадна. ◼
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Бидний орон зaй

Би энэ зургийг Грекийн Тесалони-
кид авсан юм. Энэ зураг Лихайн 
зүүдэн дэх харанхуй манангийн 
тухай надад сануулдаг (1 Нифай 
8:22–24-ийг үз).
Кевин К., Герман

ХЭРХЭН ЦЭВЭР 
АРИУН БОДОЛ 
САНААТАЙ 
БАЙХ ВЭ?

Бидэнд муу бодол 
санаа орж ирэхээр 

хаалга тогшдог ч бид 
тэдгээрийг дотогшоо 
орж, суудал эзлэн тухлах 
боломж олгох ёсгүй. 
Уруу таталтаас өөрсдий-
гөө хамгаалах хамгийн 

тохиромжтой цаг бол 
муу бодол санаа орж 
ирэх үед хөөн зай-
луулах нь, үрийг нь 
устгавал ургамал огт 

ургадаггүйтэй адил 
юм. Би ийм нөхцөл 

байдалтай тулгарсан үед 
дуртай сүмийн дууллаа 
дуулж, муу санаа бодлыг 
эсэргүүцэхийн тулд зүрх 
сэтгэлдээ Есүсийн дүр 
төрхийг санахыг хичээ-
дэг. Хэрэв бид муу санаа 
бодлыг шаргуу эсэргүү-
цэх юм бол тэдгээр нь 
зайлж алга болдог.
Хорхе Г., Венесуэл

МИНИЙ ДУРТАЙ СУДАР 
2 Нифай 2:11

Энэ шүлэг эргэлзэж тээнэгэлзсэн, сэтгэл санаа гонсгор 
байгаа үед эсвэл хүнд нөхцөл байдалд намайг үргэлж удирдаж, 

сүнслэг нөлөө үзүүлдэг. Аливаа зүйлд яагаад эсрэг тэсрэг тал байх 
ёстой юм бол гэж намайг боддог болсон цагаас хойш энэ шүлэг ми-

ний дуртай судар байгаа билээ. Яагаад зөрчил сөргөлдөөн байх ёстой 
юм бол? Яагаад амьдрал зөвхөн аятай тухтай, аз жаргалтай, сайн сайхан 

байж болдоггүй юм бол? Муу зүйл яагаад оршсоор байдаг юм бол?
Энэ шүлэг амьдрал болон түүний ээдрээ төвөгтэй байдлыг ойлгоход надад 

тусалсан юм. Энэ нь илүү утга учиртай амьдралыг эрхэмлэн дээдлэхэд надад 
тусалсан юм. Энэ шүлэг эсрэг тэсрэг байдлын зорилгыг болон үүний төлөө 

би талархах ёстойг надад ойлгуулсан билээ. Эсрэг тэсрэг байдалгүй бол 
бид амьдралын мөн чанар хийгээд эрхэм сайхныг мэдэж чадахгүй. Эсрэг 
тэсрэг байдал оршдоггүй бол бид хайрлахыг, хэрхэн аз жаргалтай байд-

гийг эсвээс хэрхэн амжилт олохыг мэдэхгүй байх байсан. Их Эзэний 
мэргэн ухаан эргэлзээгүй учраас би амьдралд дуртай болж, амьд-

ралыг байгаа чигээр нь ойлгон хүлээн авч сурсан юм.
Шийна П., Филиппин

ТҮҮХ, гэрэл зураг, санал зөвлөм-жөө liahona@ldschurch.org хаягаар ирүүлнэ үү. Өөрийн бүрэн нэр, тойрог буюу салбар, гадас буюу дүүрэг, эцэг эхийн зөвшөөрлийг хавсаргана уу (э-мэйлээр явуулж болно). Ирүүлсэн материалуудыг хэмжээ, тодорхой байдлын хувьд хянан засварлаж болно. 

“Та бүхэнд миний өгөх 
зөвлөгөө бол Их Эзэний 

гэрэлт цамхаг уруу байнга харж 
байх явдал мөн. Их Эзэний гэ-
рэлт цамхагт сарниулж чадахгүй 
өтгөн үүл, гийгүүлж чадахгүй 
харанхуй шөнө, аварч чадахгүй 
төөрсөн далайчин гэж байхгүй, 
харин үүний хэмжээлшгүй гэрэл 
нь аврах чадалтай юм. Энэхүү 
гэрэл амьдралын хүнд сорилт 
бэрхшээлүүдийг ч нэвтлэн 
гэрэлтдэг. Их Эзэний гэрэлт цам-
хаг танихад амархан, хэзээ ч үл 
унтрах гэрлэн дохиог илгээдэг.”
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон, “A 
Word at Closing,”  Лиахона, 2010 оны 
5-р сар, 113.
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Б И  Х Э Р Х Э Н  М Э Д С Э Н  Б Э ?

Шөнийн 11:00 болж байлаа. 
Би сургуулийн найз нар-
тайгаа гадагшаа гараад 

ирсний дараа өрөөндөө байв. Тэр 
орой зөв шийдвэр гаргаагүйгээ би 
мэдэж байв. “Гэвч тийм аймаар муу 
шийдвэр ч байгаагүй л дээ” гэж 
өөрийгөө зөвтгөв.

Гэрийн даалгавраа гаргаж ирлээ. 
Сэтгэл нэг л гонсгор байв. Их ядар-
сан болохоор энэ бүгдээс салахын 
тулд зөвхөн унтмаар л байлаа. “Суд-
руудаа унших хэрэгтэй байдаг. За 
яахав, өнөө орой л судар уншихаа 
больё” гэж бодлоо.

Хийх ёстой юмсаа нэгд нэгэнгүй 
бодлоо. Судраа унших, өглөө эрт 
семинарт явах, сүмд болон Мю-
челд явах, сайн дүн авах, хичээлээс 
гадуурх үйл ажиллагаануудад орол-
цох, хагас цагийн ажил хийх гээд 
. . . жагсаалт цааш үргэлжилнэ.

Миний амьдралын юм бүхэнд, 
тэр тусмаа ахлах сургуульдаа цорын 
ганц Хожмын Үеийн Гэгээнтэн эмэг-
тэй байсан болохоор би олон ачаа 
дарамттай байдаг. Би үе тэнгийхээ 
хүүхдүүдийн уулзах цорын ганц 
Хожмын Үеийн Гэгээнтэн эмэгтэй ч 
байж магадгүй тул сайн үлгэр дуу-
риал үзүүлэх хэрэгтэй гэдгийг өөртөө 
дахин дахин сануулдаг байв. Гэвч би 
алдаа гаргаж эхэлснээ мэдэж байлаа.

“Найз нар шигээ санаа зовох 
юмгүй амар явах юмсан” гэж бодох 
болов. Бас үдэшлэгт явах, муу үг 

хэлсэн үедээ эвгүй мэдрэмж бүү төр-
дөг байгаасай гэж бодно, гэвч эвгүй 
мэдрэмж төрдөг нь үнэн юм. Буруу 
сонголт хийснээ мэдсэн үед бие 
шархиран өвдөх шиг мэдрэмж төр-
дөг. Гэвч зарим шалтгааны улмаас би 
буруу шийдвэр гаргасаар л байлаа.

Гэрийн даалгавраа хийж дууса-
хад бараг шөнө дунд болж байв. 
Таван цагийн дараа цагийн сэрүү-
лэг жингэнэнэ. Тэгээд босч, өөрий-
гөө албадах шахан семинарт яваад, 
ахлах сургуулийн нэг өдрийг ардаа 
хийхийг хичээнэ.

Тэгтэл надад гэнэт нэг санаа 
төрсөн нь юу гэвэл би бүх дүрмийг 
дуулгавартай дагах хэрэггүй бай-
лаа. Хүсвэл Сүм, семинар, Мючелд 
явахаа ч больж болох юм. Манай 
гэрийнхэн явдаг болохоор би заа-
вал явах хэрэгтэй гэж үү.

Энэ бол ачааг хөнгөлөх санаа 
байлаа. Судраа унших ёстой гэсэн 
хүчтэй бодол төрөх үед би орон-
доо ороод яг унтах гэж байв. “Үгүй 
ээ. Би нэгэнт шийдсэн шүү дээ” 
гэсэн бодол төрлөө.

Дахин ингэж бодогдлоо. “За яахав, 
сүүлчийн удаа нэг судар уншиж бо-
лох юм” гэж энэ үед бодогдов.

Бид тэр жил семинарт Шинэ 
Гэрээг судалж байсан юм. Номын 
хавчуургаа хавчуулсан Иаковын 1-р 
бүлгийг нээв. Энэ бол Ариун Ойн 
Цоорхой уруу очиж, зүрх сэтгэлээ 
Тэнгэрлэг Эцэгт уудлан залбирахад 

НАЙМДУГААР  
ШҮЛГЭН ДЭХ ХАРИУ

Иосеф Смитэд сүнслэгээр нөлөөл-
сөн тэр бүлэг байлаа. “Ямар ха-
чирхалтай юм бэ” гэж би бодлоо. 
Тэгээд уншиж эхлэв.

Тавдугаар шүлгийг би мэддэг 
байлаа: “Харин та нарын хэн нэгэн 
нь мэргэн ухаанаар дутвал . . .” Гэвч 
тэр шөнө миний нүдийг нээсэн 
шүлэг бол 8-р шүлэг байлаа. Энэ 
шүлэгт “Тэр хүн хоёр санаа өвөр-
лөгч бөгөөд бүх үйлдээ тогтворгүй 
байдаг юм” гэжээ. Би мэл гайхав. 
Тэгээд үүнийг дахиж уншлаа.

Би чинь хоёр санаа өвөрлөгч 
байна шүү дээ. Би өөрийгөө Хож-
мын Үеийн Гэгээнтэн гэдэг атал 
ажил үйлс нь өөрийг өгүүлж эхэл-
сэн байлаа. Хэрэв энэ хэвээрээ 
цааш үргэлжлэх юм бол ямар замыг 
сонгосон нь хамаагүй, би тогтвор-
гүй, найдваргүй, бүр цаашлаад аз 
жаргалгүй нэгэн болох байв.

Сайн мэдээ үнэн үү гэдгийг мэдэх 
хэрэгтэй байлаа. Сайн мэдээг суд-
лахын тулд өглөө бүр 5:00 цагт 
босох нь ашиг тустай юу гэдгийг 
мэдэх хэрэгтэй байв. Намайг хү-
мүүс шоолдог ч сайн мэдээ надад 
үнэхээр их аз жаргал, баяр баяслыг 
авчирсан учраас би үүгээр амьд-
рахын тулд чадлынхаа хэмжээгээр 
хичээн чармайх хэрэгтэйгээ мэдэх 
нь чухал байлаа.

Бараг шөнийн 1:00 цаг болж 
байсан ч би орныхоо дэргэд өвдөг 
сөгдөн зүрх сэтгэлээ Тэнгэр дэх 

Анжелика Нелсон
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Иосеф Смит хариугаа Иаков 1:5-аас олсон юм.  
Харин би өөрийнхөө хариуг цөөхөн шүлгийн дараа олсон.
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Эцэгтээ хандан илчиллээ. Юу зөв 
болохыг, ямар замаар явахыг мэ-
дэхэд, намайг гараас минь хөтлөн, 
төөрөлдсөн санаа бодлоо өөрөө-
сөө хэрхэн зайлуулахыг мэдэхэд 
туслаач хэмээн Түүнээс гуйлаа. 

“Чи үүнийг аль хэдийнээ мэднэ 
шүү дээ” гэсэн энгийн атлаа тод 
томруун бодол намуухнаар оюун 
ухаанд минь орж ирэв. Тийм ээ, би 
мэддэг байсан.

Би өвдөг дээрээсээ босч, гэр-
лээ унтраагаад унтахаар хэвтэв. 
Дөрвөн цагийн дараа цагийн сэ-
рүүлэг жингэнэв. Би нойрмоглон 
сэрүүлгийг зогсоов. Минутын дараа 
би босч, шинэ өдөрт, семинартаа 
явахад бэлэн болсон байлаа.

Шөнө дунд болсон тэрхүү гай-
халтай туршлагаас хойш олон жил 
өнгөрчээ. Миний гэрчлэл одоо ч 
өссөөр байна. Заримдаа энэ нь 
бусад үеээс илүү хүчтэй байдаг. 
Ялгаа нь гэвэл би дахиж хэзээ ч өн-

гөрсөн үеийнхээ алдааг давтаа-
гүйгээ мэддэг. ◼
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Анхдагчдад тохиолдсон 
зовлон зүдгүүр

“Бригам Янгийн зохион бай-
гуулж, удирдсан 1847 оны анхны 
хүнд хүчир аяныг түүхчид Нэгдсэн 
Улсын түүхэн дэх хамгийн агуу 
баатарлаг туульсын нэг хэмээн 
дүрсэлдэг. Мормоны анхдагчид 
өвчин эмгэг, осголт, өлсгөлөнгөөр 
хэдэн зуугаараа зовж зүдрэн, үхэж 
үрэгдэж байлаа. Хөсөг тэрэг болон 
морьд байхгүйгээс зарим хүмүүс 
2,092 км замыг өргөн уудам хээр 
талын дундуур, уул нуруудыг да-
ван, ачаатай тэргийг гараараа түрж 
туулсан юм.” 1 

Сүнслэг нөлөө бүхий итгэл
“Бид бүгд эхэн үеийн анхдагч 

өвөг дээдсээсээ маш их зүйлийг 
сурч болно. Тэд эсэргүүцэл, гай 
зовлон бүхнийг эрс шийдэмгий 
зориг, амьд Бурханд итгэх итгэлээр 
ялж гарсан юм. . . . Ачаатай тэргийг 
гараараа түрж, түлхэж эсвэл анх-
дагчдын замыг явган туулсан мянга 
мянган хүний дунд хүүхэд, залуу-
чууд олноороо байлаа. Тэд өнөө-
дөр ч гэсэн дэлхий даяар төрөлх 
нутагтаа анхдагчид болж байгаа 
Гэгээнтнүүдийн дунд байгаа билээ. 
Эхэн үеийн анхдагчдын тухай түү-
хийг уншаад сэтгэл нь догдолдоггүй 
энэ Сүмийн нэг ч гишүүн өнөөдөр 

байхгүй гэж би боддог. Бүх ний-
тийн сайн сайхны төлөө тийм 
ихийг хийсэн хүмүүсийн зорилго нь 
сүнслэг нөлөө бүхий итгэл байсан 
нь лавтай. Тэд зорилгодоо ялгуус-
наар хүрсэн юм.” 2

Хүнд бэрхшээлүүдийг 
даван туулсан нь

“Цагийн удаанд онгож гандан, 
тоос болсон нэгэн анхдагчийн 
өдрийн тэмдэглэлийн хуудсанд ‘Бид 
Бүхнийг Чадагч Бурханд хандан 
зүрх сэтгэлийнхээ бүрэн таларх-
лаар даруухан залбиралд өвдөг сөг-
дөн, энэ нутгийг Түүний хүмүүсийн 
оршин суух газар болгон Түүнд зо-
риулж онцгойлон адисаллаа хэмээн 
сэтгэл уярам өгүүлжээ.’

Тэр үед бяцхан хөвгүүн байсан 
нэг хүн тухайн үеийн болхи ором-
жуудыг дүрсэлж өгүүлэхдээ ‘Манай 
байшинд цонх гэхээр ямар ч юм 
байсангүй. Бас хаалга ч байсангүй. 
Анхны өвөл болоход ээж хуучин 
хөнжлийг үүдэндээ өлгөж билээ. 
3.6 х 4.9 метр орчим энэ оромж 
бидний унтлагын өрөө, амралтын 
өрөө, зочны өрөө, гал тогоо гээд 
юм бүхэн болдог байлаа. Бид ийм 
жижигхэн оромжинд яаж амьдардаг 
байсныг бүү мэд. Хөөрхий нас өтөл 
ээж минь толгойн энгэр дэх газар 
ухаж хийсэн нүхэн гэртээ байхдаа 

МАНАЙ ХҮНДЭТ 

Ерөнхийлөгч  
Томас С.Монсон 

ёстой л хар гэртээ хаан, бор гэртээ 
богд гэдэг шиг аз жаргалаар бялхан 
байж, үүнийгээ Их Эзэний адис-
лал хэмээн бахархдаг байсныг би 
санадаг.’

Тэр үеийн олон хүнд сорилт, 
бэрхшээл, зовлон зүдгүүр ийм л 
байсан юм даа. Тэд эсэргүүцэл, гай 
зовлон бүхнийг эрс шийдэмгий 
зориг, амьд Бурханд итгэх итгэлээр 
даван туулсан.” 3 

Өнөөдрийн анхдагчид
“Өгүүлэхийн аргагүй хүнд бэрх-

шээлийг даван туулсан тэднийг бид 
хүндэтгэдэг. Бид тэдний нэрсийг 
магтан дуулж, олон золиослолыг нь 
тунгаан боддог.

Өнөө үед энэ асуудал ямар байна 
вэ? Анхдагчийн туршлага бидэнд 
байна уу? Бидний хүч чармайлт, 
үлгэр жишээнд ирээдүй үеийнхэн 
талархах болов уу? Залуу хүмүүс та 
нар эр зориг, итгэл бишрэл, энэрэл 
хайр, шийдвэр төгс байдлаараа 
анхдагчид байж чадна.

Та нар бие биенээ хүчирхэг-
жүүлж чадна. Бусдын тоодоггүй, 
тэдний нүдэнд өртдөггүй хүмүүсийг 
олж харах чадвар та нарт бий. Та 
нарт харах нүд, сонсох чих, мэдрэх 
зүрх сэтгэл байгаа цагт үе тэнгийн-
хэндээ гар сунган тусалж, тэднийг 
аварч чадна.” 4

Бид бүгд эхэн үеийн анхдагч өвөг дээдсээсээ маш их зүйлийг 
сурч болно. Тэд эсэргүүцэл, гай зовлон бүхнийг эрс шийдэмгий 
зориг, амьд Бурханд итгэх итгэлээр ялж гарсан юм.

АНХДАГЧДЫН ӨВ
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Төгс Анхдагч
“Бид судрын түүхийн хуудсуудыг 

эхнээс нь эцсийг хүртэл эргүүлж үз-
вэл төгс анхдагч--Есүс Христийн ту-
хай мэдэх болно. Түүний төрөлтийг 
эртний бошиглогчид угтан хэлсэн 
билээ. Амьдралын тайзан дээр гарч 
ирэхийг нь тэнгэр элч зарласан юм. 
Түүний амьдрал, Түүний үйлчлэл 
дэлхийг өөрчилсөн юм. . . .

Үйлсийн номны ганцхан өгүүл-
бэр бүхэл бүтэн ботийн агуулах 
зүйлийн тухай өгүүлдэг: Есүс 
‘сайныг үйлдэж явсан . . . Учир нь 
Бурхан Түүнтэй хамт байсан’ (Үйлс 
10:38). . . .

Хүмүүсийн дундах Түүний үүрэг 
зорилго, үйлчлэл, үнэний тухай 
сургаалууд, нигүүлсэнгүй үйлдлүүд, 
биднийг хайрладаг Түүний гандан 
бууршгүй хайр бид бүхний таларх-
лыг өдөөж, зүрх сэтгэлийг бүлээцүүл-
дэг. Дэлхийн Аврагч, бүр Бурханы 
Хүү Есүс Христ төгс анхдагч байсан, 
одоо ч байгаа учир нь Тэрбээр дагах 
замыг бусад бүх хүмүүст үзүүлэн 
өмнө нь явдаг билээ. Бид үүрд Түү-
нийг дагах болтугай.” 5 ◼

ЭШЛЭЛ
 1. “Come Follow Me,”  Ensign, 1988 оны 7-р 

сар, 2; мөн Tambuli, 1988 оны 11-р сар, 2.
 2. “Teaching Our Children,”  Лиахона, 2004 

оны 10-р сар, 4.
 3.  Ensign, 1988 оны 7-р сар, 4; мөн Tambuli, 

1988 оны 11-р сар, 3-ыг үз.
 4. “Pioneers All,”  Ensign, 1997 оны 5-р сар, 93.
 5. “Led by Spiritual Pioneers,”  Лиахона, 2006 

оны 8-р сар, 8.

АНХДАГЧДЫН ӨВ
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Ахлагч Чарльз Кевиш, Карол Кевиш эгч
Азийн бүсийн ахмад номлогчид, 

2009 оны 10-р сард хүчтэй шуурга, 
хар салхи өмнөд Энэтхэгт 

сүйрлийн гамшиг авчрах үед Энэтхэгийн 
Хайдерабад, Банглор дүүргийн залуу эрэг-
тэйчүүд болон залуу насанд хүрэгчид үерт 
нэрвэгдэгсдэд туслахын тулд идэвхтэй 
ажиллав.

Энэтхэгийн Хайдерабад дүүргийн ерөн-
хийлөгч Прасада Гуди “Манай залуу эрэг-
тэйчүүд тусламж хэрэгтэй хүмүүст хоол 
хүнс, ус хүргэж өгөхөд гайхалтай сайн 
ажилласан шүү. Тусламжийн бараа мужид 
ирсэн ч засгийн газар 200 гаруй дүрвэгч-
дийн хуаран дахь үерийн гамшигт нэрвэгд-
сэн мянга мянган хүнд тусламжийн бараа 
хүргэж чадахгүй байсан. Манай гишүүд 
“Мормоны туслагч гар” хантаазаа өмсч, 
хоол хүнс, усыг хүн бүрд хүргэж өгөх аж-
лыг онцгой сайн биелүүллээ” гэж ярилаа. 

Энд үйлчилсэн залуу эрэгтэйчүүд, залуу 
насанд хүрэгчдийн зарим нь үйлчлэл хэч-
нээн баяр баясгалантай, сэтгэл хөдөлгөм 
байж болох тухай ярьж байв. ◼

ЭНЭТХЭГТ  

Доод талд: Прабху Кумар (ачааны машин дээр байгаа) 
бол хойд Карнака муж дахь дүрвэгсдийн хуаранд очиж 
ажилласан Сүмийн 60 гишүүний нэг. Тэд Сүмийн гишүү-
дийн цуглуулсан хөнжил, ус нэвтэрдэггүй хувцас, ариун 
цэврийн багц хэрэгслийг хүргэж өгчээ. “Үерийн гамшигт 
нэрвэгдэгсдэд туслах энэ төсөлд орж ажилласан нь үнэ-
хээр гайхамшигтай байлаа. Би бусдад тусалж, тэдэнд үйлч-
лэхийг үргэлж хүсдэг байсан. Үйлчлэх боломж олдсонд их 
баярласан. Хамаг юмаа үерт алдсан хүмүүсийг хараад би 
өөрийн эрхгүй нулимс асгаруулсан. Нутгийнхаа хүмүүст 
туслах боломжтой байсан нь агуу адислал юм” гэж тэр 
сэтгэл догдлон ярилаа.

Баруун талд: “Би хүмүүст үйлчлэх бо-
ломжтой байсандаа маш их баяртай байлаа. 
Би үйлчлэлд оролцсоноороо гайхамшигтай 
туршлагатай болж, олон зүйл сурсан бас 
найз нартайгаа хамт байж, тусламжийн хүнс, 
хангамжийн зүйлсийг боож баглах нь таа-
лагдаж байлаа. Бусдад үйлчилсэн үедээ би 
Аврагчийнхаа хайрыг болон амар амгаланг 
мэдэрсэн.” Венус Армстронг

“Би энэ төсөлд орж ажиллан бусдад тусал-
сандаа их баяртай байна. Тусламж маш хэ-
рэгтэй хүмүүст тусалж байгаадаа би туйлын 
их баярласан. Хүмүүс адислагдахын төлөө би 
залбирдаг байсан.” Вишали Натта

хүмүүс бие биедээ тусалсан нь



 
ЗА

ЛУУЧУУД
А

Д ЗО
РИ

УЛАВ  

 2 0 1 1  о н ы  д о л д у г а а р  с а р  55

ТА ҮҮНИЙГ 
МЭДЭХ ҮҮ? 

Жинхэнэ Хожмын Үеийн Гэгээн-
тэн нь “энэ сүмийнх байна 

уу, өөр сүмийнх байна уу эсвэл ямар 
ч сүмийнх биш байна уу, ялгаагүй 
тааралдсан газарт нь өлссөнийг тэжээж, 
нүцгэнийг хувцаслан, бэлэвсэн эмэгтэй-
чүүдийг тэтгэн, өнчрөгсдийн нулимсыг 
хатааж, зовж зүдрэгсдийг тайтгаруулдаг 
байх ёстой” (Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph Smith [2007], 426) гэж 
Бошиглогч Иосеф Смит сургасан билээ. 
Сүм бусдад үйлчлэх бидний хүслийн 
улмаас дэлхий даяар хүмүүнлэгийн тус-
ламжийн болон хөгжлийн төслүүдийг 
ивээн тэтгэж байна. Жишээ нь, 2009 онд:
•	 Сүмийн	халамжийн	ажилд	гишүүд	

763,737 өдрийн хөдөлмөрийг хан-
дивласан байна.

•	 Халамжийн	Үйлчлэлд	8,000	гаруй	
номлогч үйлчилжээ.

1985–2010	оны	хооронд	Сүмээс	178	
оронд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүл-
сэн байна. Дараах тусгай төслүүдийг 
хэрэгжүүлжээ:
•	 Гаити,	Индонези,	Чилид	болсон	

газар хөдлөлт, Самаод болсон 
цунами, Филиппинд болсон хар сал-
хины дараа гамшигт нэрвэгдэгсдэд 
тусламж үзүүлжээ.

•	 Африкт	улаан	бурхны	эсрэг	вак-
цинжуулалтын	кампанит	ажлыг	
санхүүжүүлэв.

•	 10.3	сая	ариун	цэврийн	багц	
хэрэгсэл, нярай хүүхдийн хэрэглэл, 
хичээлийн иж бүрдэл хэрэгслийг 
илгээв.

•	 55,000	гаруй	тонн	хүнс,	11,000	тонн	
эмнэлгийн	хэрэгсэл,	80,000	тонн	
хувцсыг хуваарилан хүргүүлжээ.

Дээд талд: “Коллежийн найз нартаа үйлчлэлийн төслийн тухай ярихад тэд 
надад баярлаж байлаа. Бид юу хийсэн тухайгаа ярьж, Сүмийн зарчмуудыг 
тэдэнтэй хуваалцсан. Уг төслийн үед хүмүүст тусалж байх үед надад гайхалтай 
мэдрэмж төрдөг байв. Энэхүү үйлчлэх боломжийг бидэнд олгосон Сүмийн 
байгууллагад их баярлаж байна.” Дийпак Шалма

Баруун талд: “Үерийн 
гамшигт өртөгсдөд туслах 
төсөл дээр үйлчилсэндээ 
би их баяртай байлаа. Би 
боодолтой хүнсний зүйл 
дээр будгаар таних тэм-
дэг тавьж, тарааж өгөхөд 
тусалдаг байв. Тусламж 
маш хэрэгтэй хүмүүст 
тусалж, тэдэнд санваар-
тан бусад ах нарын хамт 
үйлчилсэн нь агуу адислал 
юм.” Авинаш Томас
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Сүмийн халамжийн хөтөл-
бөрийн тухай нэмэлт мэ-
дээллийг www.providentliving.
org-аас үзнэ үү.
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Андрей Боженов

Миний номлолын үеэрх 
зуны нэгэн халуун өдөр 
байсан юм. Хамтрагч бид 

хоёр шинэ сонирхогчид олох гэж 
Оросын Санкт Петрбургийн гу-
дамжуудаар өдөржингөө явлаа. 
Тэр орой бид гэрийнхээ ойролцоо 
настай нэг хүнтэй уулзаж, түүнтэй 
ярилцлаа. Тэр хүн сайн мэдээг огт 
сонирхоогүй ч түүнд Мормоны 
Номыг өгье гэсэн бодол бид хоёрт 
төрж билээ. Бид номын дотор та-
лын хуудсан дээр түүнд сайн сайх-
ныг хүссэн үгс, өөрсдийн гэрчлэл 
болон холбоо барих мэдээллийг 
бичиж өглөө.

Мөн тэр орой бидний үл та-
них Илья гэгч залуу ахтайгаа хамт 
гадагшаа юманд явж байсан гэнэ. 
Илья бүдэгхэн гэрэлтэй газар 
доорх гарцаар явж байгаад хавт-
сан дээрээ бүдэгхэн алтан шаргал 
үсэгтэй нэг ном газарт хэвтэж бай-
хыг харжээ. Бөхийж бүр ойртон 
харвал, тэр номон дээр Мормоны 

НЭГ ХҮНД ХЭРЭГГҮЙ ЗҮЙЛ НӨГӨӨ НЭГД НЬ  

ҮНЭТ ЭРДЭНЭ  

Ном: Есүс Христийн бас нэгэн 
гэрээ гэсэн үгсийг товойлгон ал-
тан шаргал өнгөөр бичсэн байлаа. 
Илья номыг гэртээ авчирчээ. 

Маргааш нь хамтрагч бид хоёр 
шинэ сонирхогчдыг яаж олдог юм 
билээ гэж бодлогошрон байлаа. 
“Шинэ сонирхогчдыг олохын төлөө 
бид чадах бүхнээ хийж, чармайж 
байна. Гэтэл үр дүн нь хаана байна? 
Бид хийж байгаа зүйлээ өөрчлөх хэ-
рэгтэй байж магадгүй” гэсэн бодол 
миний санаанд орж ирлээ.

Хормын дараа утас дуугарлаа. 
Утсыг би авав. Утасны нөгөө талаас 
“Та ахлагч уу? Би таны номыг газар 
доорх гарцаар явж байхдаа оллоо. 
Номыг чинь танд өгөх гэсэн юм” 
гэх дуу сонсогдлоо.

Би судрууд байдаг номын та-
виур уруугаа тэр даруй харлаа. 
“Би метронд судраа хаяагүй гэж 
бодож байна. Тийм ээ, би Мормоны 
Номоо хаяагүй. Харин та үүнийг 
өөрөө аваад уншиж болно” гэж би 
хариулав.

Тэр залуу нэрээ Илья гэдэг гээд 

Оросын Орск хотоос Санкт Пет-
рбургт ажиллахаар ирсэн гэдгээ 
хэллээ.

“Би энэ номны тухай бас танай 
сүмийн тухай тодорхой мэдмээр 
байна. Тантай уулзаж болох уу?” 
гэж тэр асуув.

Би сэтгэл догдолсондоо харайн 
босов. Сүмийн тухай тодорхой 
мэдэхийг хүсч уулзалт товлохоор 
сонирхогч болох хүн өдөр бүр 
утасдаггүй шүү дээ.

“Мэдээж хэрэг, бид уулзаж болно, 
Илья!” гэж би баярлан хариуллаа.

Биднийг Ильятай уулзахад тэр 
анхааралтай сонсож, асуултууд 
асууж байв. Илья сайн мэдээнд 
ихэд нааштай хандсанд бид баяр-
тай байлаа.

Хичээлийн үеэр би Ильягийн 
Мормоны Номыг нээж харав. Эх-
ний хуудсуудыг эргүүлтэл, миний 
бичгийн хэв байхыг харлаа! Энэ 
бол бид урьд өдөр нь нөгөө настай 
хүнд өгсөн ном мөн байв. Тэр хүн 
номыг хаясны дараа Илья олсон 
бололтой. Тэр үед яагаад гэдгийг 

Н О М Л О Л Ы Н  Т А Л Б А Р А А С

Хавтсан дээрээ алтан үсэгтэй ном үнэнийг хайсан нэг  
хүнд үнэт эрдэнэ болсон юм.
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ойлгоогүй ч хамтрагч бид хоёр 
энэ номыг тэр настай хүнд өгье 
гэж шийдсэндээ туйлын баяртай 
байлаа.

Илья удалгүй Сүмд элсэхээр 
шийдсэн билээ. Тэрбээр сайн мэ-
дээний захиасыг төрөл төрөгсөд, 
найз нартайгаа урамтайгаар 
хуваалцаж эхэлсэн юм.

Хэн нэгэн нь Түүний 
үгийг хүлээн авахад 
бэлэн байгааг Тэнгэр-
лэг Эцэг мэддэгийг би 
мэдсэн. Тэрбээр Өөрийн 
Сүмийн номлогчид болон 
гишүүдээс гагцхүү Түүний 
зарлигуудыг биелүүлэ-
хийг, түүнчлэн сайн мэдээг 
хуваалцахаар хичээхдээ 
Түүний хүсэлд захирагддаг 
байхыг шаарддаг билээ. Энэ 
тохиолдолд хэдийгээр Мормоны 
Номыг анх авсан хүн үүний үнэ 
цэнийг ойшоож үзээгүй ч, Илья 
хүлээн авна гэдгийг Бур-
хан мэдэж байсан ажээ 
(1 Нифай 19:7-г үз). ◼ЗУ
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Арванхоёр настай Монико 
Сейли усанд сэлэх дуртай. 
Энэ охин Шинэ Зеландын 

шилдэг залуу сэлэгчдийн нэг бөгөөд 
усандаа бол загас л гэсэн үг.

Гэхдээ загас шиг гэх нь үнэнд ний-
цэхгүй байж мэднэ л дээ. Тэр охин 
усанд сэлэхдээ яагаад тийм гарамгай 
болсны өөр нэг тайлбар нь тэрбээр 
маш шаргуу хичээллэснийх ажээ.

Тэр даваа, лхагва, баасан гараг 
бүрийн өглөө 5:00 цагаас бассейн 
дээр хоёр цаг дасгал хийдэг. Мяг-
мар, пүрэв, бямба гарагт тэр хичээ-
лийнхээ дараа ойрын болон холын 
зайнд гүйдэг ажээ.

Түүний төдийлөн дуртай биш 
сэлэлт бол эрвээхэй сэлэлт буюу 
эрүүгээ дээш өргөн, 100 метр ту-
тамд гараа сольж, нэг гараараа сэ-
лэх сэлэлт юм. “Ингэж сэлэхэд хоёр 
мөр шатаж байгаа юм шиг халуу 
оргидог” гэж тэр хэллээ.

Харин Моника, хэчнээн хэцүү 
байлаа ч шантарч бууж өгвөл амьд-
рал амар хялбар болдоггүй гэсэн 
сургамжийг үүнээс авсан ажээ. Нөр 
хичээнгүй хөдөлмөр түүнийг улам 
хүчтэй болгожээ.

Хичээнгүй хөдөлмөр, хүнд цаг үе
Хичээнгүй хөдөлмөр нь түүнд 

ашиг тусаа өгчээ. Тэр арван 

Зогсолтгүй 
сэлээд бай

настайгаасаа усан сэлэлтээр ме-
даль авч эхэлсэн гэнэ. Моника 
11-тэйдээ өөрийнхөө насны бү-
лэгт эрвээхэй сэлэлтээр улсынхаа 
шилдэг 10-т орсон байна. Тэр 12 
настайдаа усан сэлэлтийг хөгжүү-
лэх үндэсний багийн бүрэлдэхүүнд 
орж, Самоад болсон Номхон Да-
лайн орнуудын тоглолтод оролцо-
хоор шалгарчээ.

“‘Шаргуу хөдөлмөрийн үр дүнд 
амжилт олдог’ гэж аав минь үргэлж 
ярьдаг байж билээ. Хичээн чармайж, 
хүч хөдөлмөр гаргахгүй бол амжилт 
өөрөө хүрээд ирэхгүй’” гэж тэр 
ярилаа.

Усан сэлэлтэд мөн амьдралд ч 
энэ нь үнэн болохыг Моника 11 
нас хүрснээсээ хойш хэдхэн сарын 
дараа аав нь зуурдаар нас барахад 
мэдсэн ажээ.

“Би аавтайгаа дэндүү дотно 
байсан даа” гэж Моника хэллээ. “Аав 
минь намайг усанд сэлж сургах эх-
лэлийг тавьсан юм. Аав намайг бүх 
дасгал сургуулилт, тэмцээнүүдэд 
хүргэж өгдөг байсан. Аавыг өөд бо-
лоход надад ярилцах хүнгүй болсон 
юм шиг санагдаж билээ.”

Бүү бууж өг 
Аавыгаа алдсан нь үнэхээр хэцүү 

байлаа. Гэвч Моника хүнд дасгал 
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сургуулилтаасаа шантарч бууж 
өгсөнгүй бас аавыгаа өөд болоход 
Тэнгэрлэг Эцэгт итгэх итгэлээ ч 
орхисонгүй.
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Хүнд үед бууж өгснөөр амьдрал 
амар хялбар болдоггүйг Моника 
Сейли ойлгожээ.



60 Л и а х о н а 

БҮҮ БУУЖ 
ӨГ!
“Бидний хүн 
нэг бүрд хүнд 
хэцүү үе хааяа 
тохиолддог. 

Сэтгэл санаагаар бүү уна. Бүү 
шантарч бууж өг. Үүлний цаанаас 
нар гарч ирэхийг хүлээ.”
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли 
(1910–2008), “The Continuing Search 
for Truth,” Tambuli, 1986 оны 2-р 
сар, 9.

“Аав минь миний үлгэр дууриал байсан даа” гэж тэр 
хэлэв. “Аав надад сайн мэдээгээр хэрхэн амьдрахыг 
заасан юм.”

Моника аавыгаа өөд болсноос хойш унтахынхаа 
өмнө судар уншдаг болсон гэнэ. “Үүнийгээ зуршил 
болгохыг хичээдэг байлаа” гэж тэр ярилаа. Тэр сургууль 
дээрээ итгэл бишрэлийнхээ төлөө хатуу зогсдог ажээ. 
“Надаас Сүмийн тухай олон асуулт асуудаг” гэж тэр хэл-
лээ. Тэр бас тойргийн хөгжмийн удирдаачаар үйлчилдэг.

“Гишүүн болсноороо би адислагдсан” гэж Моника 
хэлэв. “Сэтгэл санаа хямарсан үед би тайван байхыг 
хичээдэг.”

Эцэстээ илүү хүчирхэг болдог
Моника аавыгаа үгүйлэн санасан хэвээр байгаа аж. 

Гэвч тэр ээж болон гэр бүлийнхээ дэмжлэгтэйгээр 
сайн явна.

Түүний амьдрал төгөлдөр хуурын болон хийлийн 

хичээл, сурагчдын зөвлөлийн хурал цуглаан, усанд 
сэлэлт, Хувийн хөгжил дэвшил, ариун ёслолын цуг-
лааны үеэр хөгжим удирдах гээд шил шилээ дарсан 
олон үйл ажиллагаагаар дүүрэн байдаг аж.

Тэр усан сэлэлтээрээ хэр амжилт гаргах тухайгаа эс-
вээс үүнтэй амьдралаа хэр зэрэг удаан холбохоо хараа-
хан мэдэхгүй байгаа гэнэ. Харин сайн мэдээний тухайд 
гэвэл тэр эцсийг хүртэл амьдралаа үүнтэй холбохоор 
эгнэгт шийдсэн ажээ.

“Зарим үед амьдрал үнэхээр хэцүү байдаг л даа” 
гэж Моника хэллээ. “Гэвч хэцүү зүйлсийг хийх нь бид-
нийг улам хүчирхэг болгодог. Зогсолтгүй сэлээд байх 
хэрэгтэй.” ◼

Моника ээжийнхээ тусламж-
тайгаар хүнд хэцүү үеийг даван 
туулжээ. Хүнд хэцүү зүйлс аз 
жаргалтай байхад нь түүнд саад 
болоогүйг амьдралынхаа турш-
лагаас тэр мэдсэн юм. 

Энэ өгүүллэгтэй холбоотой бусад гэрэл зургийг www.liahona.lds.org-аас үзэж болно.
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Энэ сэдвээр 
Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн 
Чуулгын 
Ахлагч 
Даллин 
Х.Өүкс бодлоо 
хуваалцаж 
байна.

О Н Ц Г О Й  Г Э Р Ч

“Unselfish Service,”  Лиахона, 2009 оны 5-р сар, 93–96.

Бусдад үйлчлэх нь 
яагаад чухал вэ?

Бидний Аврагч 
амь бие хайргүй 
үйлчлэлд 
Өөрийгөө 
зориулсан юм. 
Бид бүгд бусдад 
үйлчлэхийн 
тулд амин хувиа 
хичээсэн ашиг 
сонирхлоосоо 
татгалзсанаар 
Түүнийг дагах 
ёстой хэмээн 
Тэрбээр 
сургасан билээ.

Бид долоо 
хоног бүр 
ариун ёслолоос 
хүртсэнээр Их 
Эзэнд болон 
нөхөддөө 
үйлчлэх 
шийдвэр төгс 
байгаагаа 
нотлон 
харуулдаг.

Түүнийг 
дагадаг хүмүүс 
үнэ цэнэтэй, 
өвөрмөц 
ялгаатай байж, 
бүх хүмүүст 
гэрэл болон 
гялалзаж явах 
ёстойг Есүс 
бидэнд заасан. 

Бид авахын 
төлөө биш, 
харин өгөхийн 
төлөө ажиллаж, 
үйлчилсэн 
үед илүү аз 
жаргалтай, 
сэтгэл хангалуун 
байдаг.
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Хайраар дүүрэн бидний 
Тэнгэрлэг Эцэг бүх сүн-
сэн хүүхдүүдээ Өөр-

тэйгөө дахин хамт амьдрахаар 
гэртээ эргэж ирэхийг хүсэн хү-
лээж байдаг. Тэрбээр бидний 
буцаж очих замыг найдвартай 
болгохын тулд Өөрийн Хүү, 
Есүс Христийг илгээсэн билээ. 
Мөн хүүхдүүддээ туслахын тулд 
хөтчүүд болон аврагчдыг замынх 
нь дагуу байрлуулсан юм. Эцэг 
эхчүүд, ах эгч, өвөө эмээ нар, 
авга, нагацууд бол хүчирхэг хөт-
чүүд, аврагчид юм.

Хүүхдийн Хэсгийн ажилтнууд 
хүүхдүүдийг удирдахад мөн л 
тусалдаг. Нэгэн залуухан эмэгтэй 
Зөвийг Сонго уриаг бий болгоход 
тусалсан Хүүхдийн Хэсгийн ерөн-
хий ерөнхийлөгчийн зөвлөлд 
үйлчилж байжээ. Тэр эмэгтэй 
бараг 90 настай болтлоо тойр-
гийнхоо Хүүхдийн Хэсэгт 
үйлчилжээ. Бяцхан хүүхдүүд 

Гэртээ  
харих зам 

өөрсдийг нь хайрладаг түүний 
хайрыг мэдэрдэг байж. Хамгийн 
чухал нь түүний үлгэр жишээний 
ачаар хүүхдүүд Ариун Сүнсийг 
мэдэрч, таньдаг болсон ажээ.

Нэг үдээс хойш манай эхнэр 
ууган хүүгээ түүнийг уншиж 
сургаж байсан эмэгтэйн гэр уруу 
хүргэж өгсөн юм. Би ажлаасаа 
гэртээ харих замдаа түүнийг авах 
ёстой байлаа.

Хүүгийн хичээл бидний бодсо-
ноос эрт дууссан байв. Хүү маань 
гэртээ харих замаа мэднэ гэдэгт 
итгэлтэй байж. Тиймээс гараад 
алхжээ. Түүнийг 800 м орчим 
яваад байтал харанхуй болж 
эхэлсэн аж. Гэртээ хүрэх яагаа 
ч үгүй байлаа. 

Хажуугаар нь цувран өнгөрөх 
машинуудын гэрэл нулимс цийлэг-
нэсэн нүдэнд бүрэлзэнэ. Тусламж 
хэрэгтэй болсныг хүү ухаарчээ. 
Тиймээс тэр замаас гарч, өвдөг 
сөгдөн залбирах газар олов.

Ерөнхийлөгч  
Хенри Б.Айринг 
Тэргүүн Зөвлөлийн Нэгдүгээр  
зөвлөх 
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УЛАВ  Авраарай!
ХЭН ТА НАРЫН ХӨТЧҮҮД ВЭ?

Тэнгэрлэг Эцэг хүүхдүүддээ Өөртөө эргэж очиход нь 
туслах хөтчүүд болон аврагчдыг дэлхий дээр байр-

луулсан байдаг гэж Ерөнхийлөгч Айринг хэлсэн билээ. Та 
нарын хөтөч байхаар Тэнгэрлэг Эцэгийн байрлуулсан зарим 
хүмүүсийн зургийг та нар зурж болно. Эсвэл өөрт чинь 
тусалсан ямар нэг зүйлийг хийсэн тэдгээр хүмүүсийн нэгэнд 
нь талархлын зурвас бичиж болно.

ЗС ХӨТӨЧ

ЗС (Зөвийг Сонго) уриаг бий болгоход тусалсан Хүүхдийн 
Хэсгийн нэг багшийн тухай Ерөнхийлөгч Айринг ярьсан 

билээ. Энэ уриа хүүхдүүдийг зөв сонголт хийхэд удирдан 
хөтлөхөд олон жилийн турш тусалсан юм. Энд харуулсан ЗС 
бөгжүүд нь герман, финлянд, англи, франц, итали хэлээр 
байгаа болно.

Э Ц Э Г  Э Х  Б У Ю У  Г Э Р   
Б Ү Л И Й Н  А Л Ь  Н Э Г   Г И Ш Ү Ү Н

Э Ц Э Г  Э Х  Б У Ю У  Г Э Р   
Б Ү Л И Й Н  А Л Ь  Н Э Г   Г И Ш Ү Ү НБ А Г Ш

С Ү М И Й Н  А Л Ь 
Н Э Г   У Д И Р Д А Г Ч  Б У Ю У 

С Ү М И Й Н  Г И Ш Ү Ү Н

Бутны цаанаас түүнийг чиглэн ирж яваа 
чимээ сонсогдож гэнэ. Хоёр залуу түүний 
уйлж байгааг сонссон аж. “Бид чамд туслах 
уу?” гэж хоёр залуу асуусан гэнэ. Хүү маань 
төөрснөө хэлээд гэртээ харих гэсэн юм 
гэжээ. Гэрийнхээ утас, хаягийг мэдэх үү гэж 
тэд асуужээ. Манай хүү мэдэхгүй гэж. Тэд 
түүнийг зэргэлдээх амьдардаг газартаа аваач-
жээ. Хоёр залуу утасны лавлахаас манай гэр 
бүлийн нэрийг олсон байлаа.

Тэднийг утасдахад би хүүгээ очиж авахаар 
яаран гарахдаа гэртээ харих замд нь хүүд 
минь тусалсан сайн санаат хүмүүст баярлан 
талархаж байлаа. Төөрсөн үед нь түүнд ту-
салсан итгэлийн залбирлыг хүү минь заалга-
санд би үргэлж баярлан талархах болно.

Их Эзэн та нарыг болон Бурханы хүүхэд 
нэг бүрийг хайрладгийг би гэрчилж байна. 
Та бүхэн Есүс Христийн энэхүү үнэн Сүмийн 
сүнслэг нөлөө бүхий удирдамжийг дагасан 
үед Тэнгэрлэг Эцэг болон Аврагчтай хамт 
амьдрахаар гэртээ аюулгүйгээр эргэн очиж 
чадна. ◼
2010 оны дөрөвдүгээр сарын ерөнхий чуулган дээр хэлсэн 
үгнээс.ЗУ
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Жоанн Чайльд, Кристина Франко

Ү зэсгэлэн төгс ариун сүмийг 
харахад чамд ямар санагд-
даг вэ? “Би ариун сүм харах 

дуртай. Нэгэн цагт би тэнд очно” 
гэсэн үгс санаанд чинь ордог уу?

Зарим үед хүүхдүүд “Би ариун 
сүм харах дуртай”1 дууг дуулах-
даа, хэзээ нэгэн цагт ариун сүмд 
орохыг хүсдэг ч яагаад ариун сү-
мүүд байдаг, тэнд юу болдгийг эс-
вэл ариун сүмийн дотор орохын 
тулд юу хийх ёстойг ойлгодоггүй. 
Иймээс ариун сүмийн тухай илүү 
ихийг мэдэцгээе.

Юуны учир ариун сүмүүд 
байдаг юм бэ?

“Миний нэрэнд өргөө баригтун, 
учир нь үүн дотор Бүхнээс Дээд нь 
орших буюу” (С ба Г 124:27) хэмээн 
Их Эзэн хэлжээ. Их Эзэний Сүнс 
Түүний ариун сүмүүдэд оршдог. 
Ариун Сүм бол Бурханы Өр-
гөө. Энэ бол бид Тэнгэрлэг 
Эцэгтэй гэрээнүүд (эсвэл 
амлалтууд) хийдэг газар 
юм. Хэрэв бид гэрээ-
нүүдээ сахивал Түүн-
тэй дахин хамт 
амьдрах боломж-
той байх болно.

Ариун сүмд юу болдог вэ?
Тэнгэрлэг Эцэгт буцаж очихын 

тулд хүн бүр баптисм хүртэх 
ёстой. Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүх-
дүүдийн зарим нь баптисм хүр-
тэлгүйгээр нас барсан байдаг. Чи 
12 нас хүрэхээрээ ариун сүмд нас 
барсан хүмүүсийн төлөө баптисм 
хийлгэж болно. Ингэснээр тэдгээр 
хүмүүс баптисмын адислалуудыг 
хүртэх боломжтой болно.

Бид ариун сүмд бас хувийн 
хишиг буюу бэлгийг авдаг. Энэ 
бэлэг бол хэрэв бид зарлигуудыг 
сахивал мөнх амьдралтай болно 
гэсэн амлалт юм.

Ариун сүмд эхнэр нөхөр хоёр 
энэ амьдралд болон үүрд мөнхөд 
гэр бүл болон лацдуулж болно. 
Энэ нь хэрэв тэд зохистой бай-
вал үүрд гэрлэж, хүүхдүүдтэйгээ 
хамт мөнхийн гэр бүл болж чадна 
гэсэн үг юм.

Ариун сүмд хийгддэг бүхнийг 
Бурханаас өгсөн эрх мэдэл буюу 
санваараар гүйцэтгэдэг.

Ариун Сүм бол Бурханы Өргөө
Ариун сүмд орохын тулд би  
хэрхэн бэлтгэх вэ?

Ариун сүмд орохын тулд чи 
доод тал нь 12 нас хүрсэн байх 
ёстой. Баптисм хүртэж, Сүмийн 
гишүүнээр батлагдсан байх ёс-
той. Чи Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний 
Хүү Есүс Христ хоёрт итгэдэг 
байх ёстой. Мөн Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмд итгэдэг байх ёстой. Тэнгэр-
лэг Эцэгийн зарлигуудаар амь-
дардаг байх ёстой. Чамайг ариун 
сүмд орохоор зохистой юм 
байна гэдгийг тогтоохын тулд та-
най бишоп эсвэл салбарын ерөн-
хийлөгч өөртэй чинь ярилцлага 
хийх болно. Ярилцлагын дараа 
чи ариун сүмд орохдоо үзүүлэх 
зөвшөөрлийн бичиг хүлээн авна. 
Ариун сүмийн бичиг нь чи ариун 
сүмд орох шаардлагыг ханга-
хуйц байдлаар амьдардгийн 
нотолгоо мөн.

Чи ариун сүм уруу хүрэх зам 
дээр байснаараа тэнд очиж “Ариун 
Сүнсийг мэдрэн, сонсож, залбира-
хад бэлтгэгдэх болно. Ариун сүм 
Бурханы өргөө учраас хайраар 

дүүрсэн, үлэмжийн үзэсгэлэнт 
газар мөн”.2 ◼

ЭШЛЭЛ 
1.  “I Love to See the Temple,” 

Children’s Songbook, 95.
2.“I Love to See the Temple,” 95.

Х Ү Ү Х Д И Й Н  Х Э С Г И Й Г  Г Э Р Т Э Э  А В Ч Р А Х  Н Ь

Чи Хүүхдийн Хэсгийн энэ сарын сэдвийн тухай 
илүү ихийг мэдэхийн тулд энэ хичээл болон 
үйл ажиллагааг ашиглаж болно.
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“Ариун сүмд үйлддэг ариун 
нандин ёслолууд болон гэрээнүүд 
нь хувь хүн бүрийг Бурханд эргэн 
очиж, гэр бүлүүдийг мөнхөд 
хамт байлгах боломжийг олго-
дог” (“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа 
өргөх тунхаг”).
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Дараах хоёр зургийг хар. Аль гэр бүл ариун сүмийн нээлтийн ажиллагаанд явахад бэлэн 
байна вэ? (1) Нэг дэх зурган дээр ариун сүмд ороход гэр бүлийг бэлтгэхэд тусалдаг зүйлсийг 
дугуйл. (2) Нөгөө зурган дээр ариун сүмд ороход бэлэн болохын тулд тухайн гэр бүлийн 
өөрчлөх шаардлагатай зүйлсийг дугуйл. (3) Том болоод ариун сүмд орохоор бэлтгэхийн 
тулд өөрийнхөө хийж болох хоёр зүйлийн тухай бод. Бодсон зүйлсээ зургуудын дор бич.

Ариун сүмд ороход бэлтгэхийн тулд миний хийх 
зүйл бол _____________________________. 

Ариун сүмд ороход бэлтгэхийн тулд миний хийх 
зүйл бол _____________________________ .КР
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Мария Т.Мүүди

Тахити 
дахь Анхдагчдын өдөр

Зарим хөвгүүд бүрх малгай өмсөж, том эрээн 
алчуур зангидсан байлаа.

Охидын зарим нь урт юбка, анхдагчдын  
бүчтэй малгай өмсчээ.

Эдгээр хөвгүүд баярын жагсаалд тойргийнхоо бүтээлэгтэй  
морин тэргийг түрж явна.

Энэ гэр бүл бүчтэй малгай, хормогч, мөрөвчөөр жигдэрсэн байлаа.

Тахитийн Папийте гадасны 
хүүхдүүд анхдагчдыг хайр-
ладаг! Тэд 1847 онд Солт 

Лейкийн Хөндий уруу хүнд бэрх 
аян хийсэн анхдагчдад хүндэтгэл 
үзүүлэх Анхдагчдын өдөрт зо-
риулсан гадасны үйл ажиллагаанд 
эцэг эхтэйгээ хамт иржээ. 

Тойрог бүр анхдагчдын морин 
тэрэг хийснээс зарим нь унадаг 
дугуйны дугуйгаар хийсэн бол 
нэг тойрог картон цаасаар морьд 
хийсэн ажээ. Хүүхдүүд баярын 
жагсаалаар явж, анхдагчдын тог-
лодог байсан тоглоомоор тоглож, 
амттай хоол идсэн гэнэ.

Анхдагчдын өдөр бол сайн 
мэдээг хүлээн авч, үүнийг бусдад 
заахад тусалдаг орон бүрийн 
хүмүүсийг дурсан санах өдөр 
юм. Эдгээр бүх хүн анхдаг-
чид мөн! ◼
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Сара Д., нас 6, Бразил

Бидний хуудас

Гвиллермо Т., нас 8, Венесуэл

Жейр О., нас 10, Перу

Перугийн 5 настай 
Марсия В, аав Раул, 
ээж Патриция хоёроо-
роо бахархан, тэдэнд 
баярлаж явдаг ажээ. 
Тэр охин Хүүхдийн 
Хэсгийн ЗС ангид явдаг 
бөгөөд ЗС бөгжтэй. Тэр 
 Лиахона дахь зургуу-
дыг өнгө ялган будах 
дуртай. “Би Бурханы 
хүүхэд” бол түүний 
дуртай дуулал.

Тэр бага насны хүүхэд харахад туслах 
дуртай. Багшдаа самбар дээрх бичсэн 
зүйлсийг арилгахад тусалдаг. Хийл тог-
лодог. Марсия гэр бүлийн үдэшт дуртай, 
сүмд явах нь түүнд таалагддаг. Тэр охин 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ хайртай. Тэнгэрлэг 
Эцэг бас түүнийг хайрладгийг мэддэг.

МӨНХИЙН ГЭР БҮЛ
2008 оны 8-р сарын 23-нд манай гэрийнхэн Юта дахь Солт  
Лейкийн Ариун сүмд лацдан холбуулсан. Ингэж бидний мө-
рөөдөл биелсэн юм. Бид олон газраар дамжиж, удаан аялсан 
нь ашиг тусаа өгсөн. Биднийг Ютад ирэхэд үдэш орой болсон 
байсан ч бид юуны түрүүнд ариун сүмийг үзэхээр явсан. Ариун 
сүмийн орой дээр ассан гэрэл тун гоё харагдаж байлаа. Хоёр 
хоногийн дараа бид лацдан холбуулав. Ариун сүм дээр хүүхэд 
харж байсан эгч нар дүү бид хоёрт цагаан хувцас өмсөхөд тусал-
сан. Тэгээд бид хоёр аав, ээж хоёр уруугаа очсон. Есүстэй уулзах 
гэж байгаа юм шиг санагдаж байлаа. Бид лацдан холбуулсандаа 
маш их баяртай байлаа! Гэрийнхэнтэйгээ үүрд хамт амьдарч 
болно гэдгийг би одоо мэддэг болсон.
Дийн Ф., нас 5, Шри Ланк

Гар зураг, гэрэл зураг, 
туршлага, гэрчлэл 

эсвэл захидлаа liahona@
ldschurch.org хаягаар 
сэдвийн мөрөнд “Our 
Page” гэж бичиж ирүүлнэ 
үү. Ирүүлэх материалдаа 
хүүхдийн бүрэн нэр, нас, 
эцэг эх, тойрог буюу сал-
бар, гадас буюу дүүргийн 
нэр, хүүхдийн гэрэл зураг, 
ирүүлсэн материалыг 
ашиглахыг зөвшөөрсөн 
эцэг эхийн зөвшөөрлийн 
бичиг (э-мэйлээр ирүүлж 
болно) байх ёстой. 
Ирүүлсэн материалуудыг 
тодорхой байдал, хэм-
жээнд тохируулан хянан 
засварлаж болно.
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“Айзик, Айзик” гэж ээж нь дуудав. 
“Морин тэрэгний хашаанд очиж 
аавдаа туслаарай.”

Айзик өндийж, цонхоор харав. Нар дээр 
манджээ. Энэ бол гэрийн ажилдаа орох 
цаг болжээ гэсэн үг. Айзик орноосоо үсрэн 
босч, цамцаа авав. Гадаа үхэр мөөрөх нь 
сонсогдов.

Гал тогооны өрөөний хаалга уруу оч-
тол аав нь хөгшин шар Таурусыг хаалгаар 
хөтлөн оруулж байгаа харагдлаа.

“Аав та ийм эрт хаашаа явах гэж байгаа 
юм бэ?” гэж Айзик асуув.

“Хашааны гадаа гараад л ирлээ. Тау-
руст энэ хувинтай тариаг барьж байгаад 
идүүлээч.”

Хөгшин шар мөөрсөн нь “Өнөө өглөө 
юу болоод байна вэ?” гэж асуух шиг санаг-
дав. Айзик хувинтай тариаг аман дор нь 
барьж өгөхөд Таурус тайвширч, урт хэлээ-
рээ тариаг долоон үмхэлж гарлаа. Шарыг 
тариа идэж байх хооронд аав цулбуурыг 
хашаанаас бөхлөн уялаа.

Ээжийг хаалгаар гарч ирэхэд аав “Би нэг 
чухал ажил хиймээр байна, Эмелин. Ши-
рээн дээрээс мужааны харандаа авчраад 
өгөхгүй юү?” гэв.

Ээжийг харандаа авчирч өгөхөд аав хэ-
дэн банз авч газарт тавилаа. Аав тэгээд  
Таурусыг анхааралтай ажиглан харснаа, 
шар өнгийн тэгшхэн модон дээр зурж 
эхэллээ.

“Аав аа, юу хийж байгаа юм бэ?” гэж 
Айзик асуув.

“Фордхам ах бид хоёрт ариун сүмийн 
талаар нэг чухал даалгавар өгсөн юм. 
Баптисмын санг нуруун дээр нь тогтоох 12 
шарын хөшөө хийхэд бид хоёр туслах юм. 
Таурус загвар болж, би зургийг нь зурж 
байна” гэж аав тайлбарлав.

Таурус нэрээ дуулаад эргэж харснаа 
тариагаа дахин идэж эхлэв.

Аав нь урт, өргөн шугамнууд зурахыг 
Айзик харан зогсож байв. “Энэ чинь яг л 
Таурус шиг харагдаж байна” гэж Айзик 
хэллээ. “Та яагаад Таурусыг сонгосон 
юм бэ?”

“Яагаад гэвэл тэр хүчтэй, миний мэдэх 
хамгийн мундаг шар. Зогсож байгааг нь 
харж байна уу? Мундаг шар байгаа биз 
дээ. Таурус бас номхон, дуулгавартай.”

“Энэ даалгавар чинь маш онцгой дууд-
лага байна шүү дээ, аав аа. Тийм үү?”

“Тийм ээ, миний хүү. Энэ ажилд намайг 
туслахыг хүссэнд би баяртай байна” гэж 
аав нь хэллээ. 

Айзик Таурусын хүзүүг илэв. Шарын 
хүчирхэг булчин түүнд мэдрэгдэж байлаа. 
“Өвгөн найз минь, энэ чинь чамд нэр тө-
рийн хэрэг шүү” гэж тэр шивнэлээ.

Айзик ажлаа түргэн дуусгалаа. Тэр хорь 
гаруй боодол түлээний модыг ердийнхөө-
сөө илүү хурдан бэлтгэв. Гэрийн ажлаа 
дууссан бол хүссэн юмаа хийж болно 
гэдгийг тэр мэдэж байлаа.

Өнөөдөр Айзик зураг зурахыг хүсч бай-
лаа. Шатсан модны нүүрс ашиглан пий-
шингийн ханан дээр зураг зурж байхыг 
аав ээж хоёр нь түүнд зөвшөөрсөн ажээ. 
Нүүрсээр зурсан зургуудыг амархан арил-
гаж болно. Тиймээс тэр өргөн, нарийхан 
зураасууд зурахад шатсан модны нүүрс 
ашигладаг байв.

Айзик Таурусыг зурж байхдаа аавынхаа 
тухай, Наувуд баригдах үзэсгэлэнт ариун 
сүмийн тухай бодож байлаа. Хэрэв Айзик 
Таурус шиг хүчтэй, дуулгавартай байсан 
бол Их Эзэн мөн л аав шиг нь түүнийг 
ариун сүм дээр ажиллуулахаар сонгох 
байсан биз ээ. ◼

“Та нарт миний зарлигласан юу ч 
байлаа бүх зүйлд та нар итгэлтэй 
байгаагаа өөрсдөө надад нотлон 
харуулж болохын тулд миний нэрэнд, 
бүр энэ газарт өргөө барь” (С ба Г 124:55).

Корин Пуф
Анхдагч Жон Карлиний  
бодит түүхээс сэдэвлэв

Дуудлага
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“Өөрсдөдөө байгаа 
авьяас чадвар 

бүхнийг дуртай хуваалцдаг 
байцгаая.”
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон, 
“The Spirit of Relief Society,” 
 Ensign, 1992 оны 5-р сар, 101.
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Ребека Корниш Талли
Бодит түүхээс сэдэвлэв. 

“Тэрбээр эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүдэд нь, мөн 
хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэлийг эцгүүдэд нь эргүүлэх болно” 
(3 Нифай 25:6).

Үүрд хамт

Б А ГА  Н А С Н Ы  Х Ү Ү Х Д Ү Ү Д Э Д  З О Р И У Л А В

1. 

2. 

3. 

Оливия гэртээ ойрхон ариун сүм онцгойлон 
адислагдахаас өмнө ариун сүмийн 
нээлтийн үйл ажиллагаанд 
эмээгээ урьжээ. 

Эмээ,  
та бидэнтэй 
хамт ариун 

сүмийн 
нээлтийн 

ажиллагаанд 
очсонд би их 

баярласан  
шүү.

Намайг урьсанд 
баярлалаа. Өвөө нь өөд 

болсноос хойш би нэлээд 
ганцаардсан.

Би ч бас  
түүнийг санадаг.

Чи 12 хүрэхээрээ ариун 
сүмд орж, нас барагсдын төлөө 

баптисм хийлгэж болно.

Би ингэхийг  
сэтгэл догдлон 
хүлээж байна.

Аав ээж хоёр ариун сүмд  
орохдоо цагаан хувцас өмссөн  

гэж ээж ярьсан.

Тийм ээ,  
тэгдэг юм.
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4. 

5. 
6. 

Тийм ээ, тэгэлгүй яахав.  
Би ариун сүмийн төлөө, нээлтийн  

үйл ажиллагаанд урьсанд  
маш их баярлаж байна.

ЗУРАГ ЧИМЭГЛЭЛИЙГ СКОТТ ПЕК

Энэ өрөөнд лацдан холболтуудыг  
гүйцэтгэх болно. Энэ толины өмнө зогсоод 

өрөөний нөгөө тал уруу тэр толинд хар.  
Юу харагдаж байна?

Энэ нь яг бид эцэс  
төгсгөлгүй үргэлжилж байгаа 

юм шиг байгаа биз дээ. 

Яг манай гэр бүл шиг үү?  
Бид өвөөтэйгөө нэгэн цагт  

уулзах болно.

Тийм ээ, таны хэлдэг үнэн.  
Бид ариун сүмд лацдан холбуулсан 

учраас хэрэв зарлигуудыг сахих  
юм бол өвөөтэйгөө дахин  

хамт байж чадна.

Оливия эмээтэйгээ аяллын хөтчийг даган 
ариун сүмийн селестиел өрөөнд орлоо.

Энд ямар сайхан санагдсан гээч!  
Би их баяртай байна.

Би ч бас.

Эмээ, би ариун сүмд дуртай.  
Би том болоод энд эргэн  

ирж гэрлэх болно. Манай гэрийнхэн бүгдээрээ 
үүрд хамт байна гэдгийг мэдээд би их баяртай 

байна.
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Б А Г А  Н А С Н Ы  Х Ү Ү Х Д Ү Ү Д Э Д  З О Р И У Л А В

АРИУН СҮМ БАРЬ

Солт Лейкийн Хөндийн анхны оршин суугчид Солт 
Лейкийн Ариун сүмийг 40 жил барьжээ. Насанд 

хүрсэн хүний тусламжтайгаар ариун сүмийн хэсгүүдийг 
хайчилсны дараа хайчилсан хэсгүүдийг эвлүүлэн ариун 
сүм барь.
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АРИУН СҮМИЙН ЗУРАГТ 
НУУСАН ЗҮЙЛС

Энэ гэр бүл ариун сүмийн газар дээр цагийг 
хамт өнгөрүүлэх дуртай. Энэ зураг дээрээс 

дараах зүйлсийг ол: ЗС бөгж, морин тэрэг, ариун 
ёслолын аяга, алтан ялтсууд, дууллын ном, зүсэм 
талх, удмын бичиг, зөгийн үүр
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“Идэр насандаа яваа залуу найз 
нар минь, ариун сүмд орох зо-
рилго тавь. Ариун сүмийн хаалгаар 
орж, тэнд өгөгддөг ариун нандин, 
мөнхийн адислалуудыг хүртэхээс та 
нарыг холдуулах юуг ч бүү хий.”
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон

Чуулганаас онцлон авсан захиасууд
Та ерөнхий чуулганаар сурсан зүйлсээ эргэн санахдаа эдгээр захиасуудыг ашиглаж болно. 

“Та нарын өчүүхэн гэж боддог 
сонголтуудаар Их Эзэн та нарын 
хүсдэг аз жаргал уруу тань удирдах 
болно. Тэрбээр та нарын сонгол-
туудаар дамжуулан тоо томшгүй 
олон хүнийг адислах боломжтой 
байдаг.”
Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх  
Ерөнхийлөгч Хенри Б.Айринг

“Сүнсний өдөөлтөөр ямар нэгэн 
үйлдэл хийлгүйгээр нэг ч өдрийг 
бүү өнгөрөө.” 
Ерөнхийлөгч Диетер Ф.Угдорф, Тэргүүн  
Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх

“Та нар энэ цаг үед дэлхий дээр 
ирсэн . . . Их Эзэн сүрлэгээр зал-
ран ирэхийн тулд дэлхийг бэлт-
гэхээр Өөрийн мутраа сунгасан 
билээ. Энэ бол агуу их боломж 
хийгээд чухал хариуцлагатай цаг 
үе. Энэ үе бол та нарын үе мөн.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Нийл Л.Андерсен

“Христэд итгэгч байж, Христийн 
үнэнч шавийн адилаар амьдрах 
нь үнэхээр гайхалтай юм.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
Л.Том Перри

“Чин сэтгэлийн энэрэл, үйлчлэ-
лээрээ дамжуулан бид үйлчилж 
байгаа хүмүүстэйгээ найз нөхөд 
болж чадна. Ийм нөхөрлөлүүдөөс 
тэд сайн мэдээнд үнэнч байдгийг 
маань илүү сайн ойлгодог ба Сү-
мийг илүү их мэдэх хүслийг олж 
авдаг.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
M.Расселл Баллард

“Бид Тэнгэрлэг Эцэгийг харж 
чадахгүй ч гэсэн амьдралын 
саад бэрхшээлийг даван гара-
хад бидэнд хэрэгтэй хүч чадлыг 
өгдөг Түүний дуу хоолойг сонсож 
чадна.”
Хүүхдийн Хэсгийн Ерөнхийлөгчийн  
Зөвлөлийн Нэгдүгээр Зөвлөх Жийн 
А.Стивинс

“Чи ганцаараа биш! . . . Хийсэн 
гэрээнүүдээ сахьсан үед Ариун 
Сүнс та нарыг удирдаж, хамгаа-
лах болно. Үй олон тэнгэрлэг 
элч та нарыг тойрон хүрээлэх 
болно.”
Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий Ерөнхий-
лөгч Элайн С.Долтон 
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Сүмийн мэдээ

News.lds.org 
дахь Жозеф 
Миллеттийн 
амьдралын ту-
хай англи хэл 
дээрх богино 
хэмжээний 
кино нь өнөө 
үед итгэлийг 
хөхүүлэн 
дэмжсэн түү-
хийг өгүүлдэг. 
Учир нь энэ ки-
нонд тэр хүний 
хувийн түүх 
гардаг.
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Өнөө үеийн анхдагчдын түүхийг  
Сүм хүлээн авч байна
Хикари Лофтус
Сүмийн сэтгүүлүүд 

Сүмийн гишүүд анхдагчдын тухай бодох-
доо 19-р зуунд Нэгдсэн Улсын өрнөд 
уруу усан онгоц болон явганаар урт 

аян хийсэн хүмүүсийн тухай ерөнхийдөө 
төсөөлдөг. 

Олон хүн тэд өөрсдөө өнөө үеийн анхдаг-
чид гэдгээ мэддэггүй. 

Сүмийн Түүхийн Газар эдүгээ өнөө үеийн 
анхдагчдын түүхийг хүлээн авч байна. Тус  
газар хувь хүмүүсээс ирүүлсэн тэдний түү-
хийг баяртай хүлээж авахын хамт ариун сүм 
шинээр баригдаж байгаа буюу баригдсан 
газарт амьдардаг хөрвөгчид, шинэ номлолд 
үйлчилж байгаа номлогчид, Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүд олноороо амьдардаггүй газар ч 
сайн мэдээний зарчмуудыг амьдралдаа хэ-
рэгжүүлж байгаа хүмүүсийн түүхийг онцгой 
сонирхдог билээ. 

 “Адил туршлагыг туулсан буюу нэг 
зуунд, нэг газарт амьдардаг хүмүүст бусад 

хүмүүсийн хувийн түүх тусалж болно” гэж  
Сүмийн Түүхийн Газрын баримт цуглуулал-
тын менежер Брад Вествуд хэлэв. 

Хувийн түүх нь номлолын дурсамж, эцэг 
эхийн хувийн туршлага, бүх амьдралын буюу 
амьдралын аль нэг үеийн түүх эсвэл ямар нэг 
чухал үйл явдлын тухай байж болно. 

“Бурханы бүх хүүхдүүд Түүний мэлмийд 
адил тэгш гэдэгт бид итгэдэг” гэж Вествуд ах 
хэлэв. “Бид бүгдээрээ өөрийн гэсэн түүхтэй. 
Энэ дэлхийд бид сорилтын үеийг туулж байна. 
Түүх нь гэрчлэлийг төлөвшүүлэхэд тусална 
гэдгийг бид мэднэ.”

Зуун жилийн дараа гэр бүлийн цэдэггүй хүн 
таны түүхийн цэдгийг уншаад, “Хөрвөгч гэдэг 
чинь ийм л байх ёстой юм байна” хэмээн хэлэх 
болно гэж Вествуд ах ярив.

Хүмүүс өөрсдийн садан төрлүүд болон 
бусад хүмүүсийн тухай, тэдний тэмцэл, ху-
римтлуулсан сургамж, мэргэн ухааны тухай 
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Хувийн түүх  
нь итгэлээ  
бэхжүүлэхэд 
бусад хүмүүст 
тусалж чадна.

мэдсэнээр амьдралдаа тус нэмэртэй зөвлөгөөг 
олж болно.

Аль нэг түүхийг номын санд өгч, жагсаал-
танд нь оруулснаар уншигчид үзэж, уншихад 
бэлэн болно. Сүмийн Түүхийн Номын Санд 
шилжүүлсэн гар бичмэл буюу номнуудыг урт 
хугацаагаар хадгалахын тулд тохиромжтой 
хэмд хадгалдаг. 

Вествуд ах дараах зөвлөгөөг хувийн түүхээ 
Сүмийн Номын Санд илгээхээр төлөвлөж бай-
гаа хүмүүст зориулан өгч байгаа ажээ: 

Олон нийтэд зориулан бич. Хувийн  
тэмдэглэл нь түүхийн чухал эх сурвалж  
боловч ихэнхдээ олон нийтэд тохиромжгүй, 
өдөр тутмын үйл явдал, хувийн бодол са-
нааны тухай өгүүлсэн байдаг. Заримдаа  
өдрийн тэмдэглэл нь хэн нэгний хувийн 
нууцыг задруулж болно. Хүлээн авсан түү-
хэнд хэн нэгний нэр хүндэд муугаар нөлөө-
лөх мэдээлэл орсон бол уг түүхийг хүлээн 
авч болох хэдий ч, олон нийтэд зориулан 
үзүүлэхгүй. 

Түүхийг хэсэг бүлгүүд болгон бич. Хүүхэд 
ахуй үеийнхээ дурсамжуудаар эхэлж, одоо 
үеийг хүртэлх түүхийг хамруулан бичихийг  
хичээ. Нэг удаад нэг л түүхээр эхэл. Жишээ  
нь, зөвхөн номлолынхоо тухай бичсэнээр  
эхэлж болно. Номлолынхоо тухай бичиж  
дууссаны дараа амьдралынхаа өөр нэг үеийн 
тухай бич. 

Анхдагч эх сурвалжууд буюу дүрсэлж  
буй үйл явдлын үеэр эсвэл ойролцоох үед 
бичигдсэн түүхийн баримт бичгүүдийг 
ашигла. Хэрэв танд захидал байгаа бол 
хуулбарыг хийх буюу номонд оруул. Гэрэл 
зураг байгаа бол хавсарга. Хэрэв та аль нэг 
мэдээллийг номноос ашигласан бол ямар 
номноос эш татсаныг заа. Хайчилбарын цом-
гийг хувийн түүхийн нэг хэсэг болгон оруулж 
болно. Хайчилбарын цомгийг хийдэг хүмүүс 
ихэвчлэн гарчиг тавьдаггүй, үйл явдлуудын 
тухай тайлбар бичдэггүй. Хайчилбарын цомог 
дахь зургуудын тайлбарыг бичихэд ердөө 
хэдхэн минут хангалттай байдаг гэж Вествуд 
ах ярилаа. 

Бусад хүмүүстэй зөвлөж, ярилц. “Бид  
хувийн түүхээ ихэвчлэн өөрсдийнхөө үзэл бо-
дол гэж боддог, гэвч ирээдүйн ач холбогдлыг 

нь бодох юм бол энэ нь илүү чухал зүйл юм” 
гэж Вествуд ах ярилаа. Бусад хүмүүстэй ярил-
цах нь шинэ ойлголтыг өгч, түүхийг чинь улам 
сайжруулна. 

Сүнслэг туршлага, чухал үйл явдлууд, 
тэдгээрийн хүчин зүйлс, үйл явдал ба хү-
мүүсийн тухай бич. “Хүмүүс цэгцтэй өгүүл-
сэн түүхэнд дуртай байдаг. Үйл явдлуудыг 
эхлэл, өрнөл, төгсгөл хэсэгтэй бич. “Хоёр 
наснаас өмнөх амьдралдаа олон хуудас бүү 
зориул. Хүмүүс энэ тухай уншихгүй бөгөөд та 

энэ тухайгаа бичих шаардлагагүй” 
гэж Вествуд ах хэллээ.

Юу сонирхдог тухайгаа бич.  
Цаг хугацааны дарааллаар биш, 
харин сонирхсон сэдвээрээ бичиж 
болно гэдгийг Вествуд ах зөвлөлөө. 

Хамгийн чухал нь гишүүд хувийн 
буюу гэр бүлийн түүхээ бичээд гэр 
бүлийн гишүүддээ танилцуулалгүй-
гээр Сүмд ирүүлэх ёсгүй. Учир нь уг 
түүх нь тухайн гэр бүлийг бэхжүүлэ-
хэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Хувийн түүхээ туурвихад цаг зав 
гаргаж, хүнд хэцүү болон сайн сайхан цагийн-
хаа тухай шударгаар бичих нь амьдралдаа Их 
Эзэний гарыг харах боломжийг олгож, гэр бүл, 
Сүмийн бусад гишүүдийг бэхжүүлэхэд туслах 
өв болон дурсамжийг үлдээх болно. 

Хэрэв та өнөө үеийн анхдагч бөгөөд турш-
лагаа хуваалцахыг хүсдэг бол хувийн түүхээ 
Сүмийн Түүхийн Газарт ирүүлнэ үү. 

Та түүхээ Church History Library, 15 East 
North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-
1600, USA, Attention: Acquisitions гэсэн хаягаар 
шуудангаар буюу э-мэйлээр ирүүлж болно.

Даваагаас баасан гарагуудад 9-17 цагт өө-
рийн биеэр авчирч өгч болно.

Та түүхээ бас ChurchHistoryAcquisitions@
ldschurch.org хаягаар э-мэйлээр явуулах буюу 
Church History Acquisition- уруу 1-801-240-5696 
дугаарын утсаар ярьж болно. ◼
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Залуу насанд хүрэгчид хамгийн 
агуу үеийнхэн болох ёстой гэж 
Ахлагч Перри хэллээ

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
Л.Том Перри 2011 оны 3-р сарын 6-нд болсон 
Сүмийн Боловсролын Системийн залуу насанд 
хүрэгчдэд зориулсан галын дэргэдэх ярилцлага 
дээр “Энэ Сүмийн залуу насанд хүрэгчдийн 
сүнсний гал цогтой хүчийг би харсан. Би та 
нарын хүч чадлыг мэднэ” гэж хэлжээ. “Би та 
нарын хүч чадлыг мэднэ.” 

Тэрбээр залуу насанд хүрэгчдэд чадавхаа 
ашиглаж, Христэд итгэх итгэлтэй болоход нь 
бусдад туслах дөрвөн зүйл: өдөр бүр залбирч, 
судар судлан, үйлчлэл хийж мөн ариун сүмд 
орохоор зохистой байхыг заасан. 

Та нар бол өнөө үед зориулан Их Эзэний 
хадгалсан тэр үеийнхэн юм. . . . Та нарыг хам-
гийн агуу үеийнхэн болохыг би уриалж байна’” 
гэж Ахлагч Перри хэлжээ. 

Түүний хэлсэн үгийг institute.lds.org-с олон 
хэлээр уншиж, сонсох буюу үзэж болно. CES 
Firesides дээр дарж, дараа нь хэлээ сонгоно уу.

Сайн мэдээ баяр баясгаланг 
авчирдаг гэж Ахлагч Кук 
Азийн Гэгээнтнүүдэд хэлэв

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
Квинтин Л.Кук 2011 оны 2-р сарын 12-20-нийг 
хүртэл Солонгос, Японы Гэгээнтнүүдтэй уулзав.

Бид байхгүй зүйлс дээрээ анхаарал төвлө-
рүүлэх биш харин байгаа юмсынхаа төлөө 
талархалтай байх ёстой гэж тэрбээр Солон-
госын Сөүлийн гишүүдэд заалаа. Сайн мэдээ 
бидний эрж хайдаг баяр баясгалан, аз жаргал, 
амар амгаланг авчирдаг гэдгийг тэрбээр тэдэнд 
сануулжээ.

Тэрбээр нэлээд хэдэн сонины сурвалжлаг-
чидтай уулзаж, тэдний асуултанд хариулав.

Мөн Солонгосын Даежеон номлолд үйл-
чилж байгаа номлогчдод зааж, зөвлөгөө өгөн, 
асуултанд нь хариулж, Солонгосын Даежеон 
Номлолын бүсийн санваартны удирдагчдын 
чуулганд оролцсон ажээ. 

Ахлагч Кук Солонгосын Чеонгжу гадасны 

чуулганд оролцсоноор айлчлалаа өндөрлөв. 
Энэ нь уг гадсанд Төлөөлөгч айлчилсан анхны 
тохиолдол болжээ. 

Ахлагч Кук бас Японы Кобед болсон сан-
ваартны удирдагчдын чуулган, Окаяама га-
дасны чуулганд оролцож, Токиогийн Мейжи 
Шринегийн төлөөлөгчидтэй уулзан, Вьетнамд 
түр айлчлав.

Чадавхаа бүрэн ашиглах  
боломжийг хууль бидэнд  
олгодог гэж Ахлагч  
Кристофферсон хэлэв

“Бурхан Өөрийн хүүхдүүд бидэнд хүмүүний 
харилцаа болон биеэ авч явах байдлыг удирдах 
хуулиуд болоод эрхзүйн тогтолцоог бий болгох 
боломж, үүрэг хариуцлагыг оногдуулсан юм” 
гэж Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
Д.Тодд Кристофферсон хоёрдугаар сарын 4-нд 
Ж.Рюбен Кларкийн Хуулийн Нийгэмлэгийн 
гишүүдэд хандаж хэлсэн үгэндээ тэмдэглэжээ. 
Тэрбээр энэ амьдралд бас дараагийн амьдралд 
чадавхаа бүрэн дайчилж ажиллах боломжийг 
хувь хүмүүст олгоход хуулийн гүйцэтгэдэг үүр-
гийн талаар ярилаа.

“Бид Есүс Христээс ангид байж шударга 
ёсыг дээд зэргээр хэрэгжүүлж чадахгүй мөн 
бусдад сайн хүмүүс болоход нь туслахын тулд 

Ахлагч Квинтин Л.Кук Өмнөд Солонгост хийсэн айлчлалынхаа үеэр 
сайн мэдээ нь бидний эрж хайдаг баяр баясгалан, амар амгаланг 
авчирдгийг Хожмын Үеийн Гэгээтнүүдэд сануулав. Нэмэлт гэрэл 
зургууд news.lds.org-т байгаа болно.
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бидний хийж чадах хамгийн сайн зүйл бол 
тэднийг Аврагч уруу удирдан хөтлөх явдал юм. 
Тэрбээр буруу зүйлийг зөв болгож залруулан, 
“мөнх амьдралыг Түүнтэй хамт өвлөгчид бо-
лох боломжийг олгодог хуулийн өмнө бидний 
дутагдлыг өмгөөлөн, биднийг зөвтгөдөг Авраг-
чийн хүчний тухай гэрчлэлээ хэлжээ. Христ 
амьд гэдэг гэрчлэлээр тэрбээр үгээ өндөрлөв.

Галын дэргэдэх ярилцлагын үеэр Ахлагч 
Кристофферсонд хуулийн салбарт оруулсан 
хувь нэмрийг нь үнэлж, Ж.Рюбен Кларкийн 
Хуулийн Нийгэмлэгийн Онцгой Үйлчлэлийн 
шагналыг гардуулав.

Бек эгч Бурханы төлөвлөгөөн 
дэх Нийгмийн Халамжийн 
Бүлгийн үүрэгт онцгой  
анхаарал хандуулав 

Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн ерөнхий ерөн-
хийлөгч Жюли Б.Бек Айдахо дахь Бригам Янгийн 
Их Сургуулийн оюутны хотхонд 2011 оны 2-р са-
рын 26-нд Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн 10,000 
орчим эгч нар, удирдагчидтай уулзаж, тэдний 
итгэлийг бэхжүүлэн, Нийгмийн Халамжийн Бүлэг 
болон авралын төлөвлөгөөнд тэдний гүйцэтгэдэг 
үүргийг сайшаан дэмжив.

Бек эгч Ерөнхий хуралдаан, удирдлагын 
сургалтын хуралдаан дээр АНУ-ын зүүн өм-
нөд Айдахогийн 40 гаруй гадасны эмэгтэйчүүд 
болон санваартны удирдагчдын асуултуудад 
хариулав.

Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн ажилд 
оролцдог хүмүүс Их Эзэний зорилгуудыг оюун 
ухаан, зүрх сэтгэлдээ санаж, тэдгээр зорилгуу-
дыг дэлхий дээр биелүүлсэн үед адислагдан, 
хүчирхэгжиж, ариусан, эдгэрэх болно гэдгийг 
Бек эгч гэрчлэв.

“Их Эзэн Өөрийнхөө охидыг адислахын 
тулд үндэслэн бий болгосон нэгэн байгууллага 
байдаг юм. Энэ бол Түүний ажил учраас Их  
Эзэн та нарыг хэн бэ гэдгийг мэднэ. Тэрбээр  
та нарыг хүчирхэгжүүлж, өргөн дээдэлдэг” гэж 
тэр хэллээ.

Бек эгчийн заасан зүйлийг news.lds.org-аас 
уншиж, дагалдах видеог үзнэ үү. (Видео, хэлсэн 
үг хоёул англи хэлээр байгаа.) ◼

СҮМИЙН ЭРГЭН ТОЙРОНД

Бие даах чадвараа  
хөгжүүлэхэд оёдлын  
машинуудыг ашигласан нь

Фижийн Нийгмийн  
Хамгааллын Яаманд 2010 онд 
Сүмээс бэлэглэсэн 50 оёдлын 
машин, мөн дахин бэлэглэх 
50 оёдлын машин нь 
Фижийн хөдөө 
нутагт амьдардаг 
эмэгтэйчүүдийн 
бие даах чад-
вар, ажил эрх-
лэх боломжийг 
нэмэгдүүлэхэд 
тусалжээ.

Хүмүүнлэгийн 
тусламжийн санд Сүмийн 
гишүүдийн хандивласан 
хандив нь оёдлын машин 
бэлэглэх зэрэг төслүүдийг 
хэрэгжүүлж, дэлхий даяарх 
хэрэгцээг шийдвэрлэхэд тус-
лах боломжийг Сүмд олгодог. 
Сүмийн төлөөлөгчид орон 
нутгийн хэрэгцээ, олон ний-
тийн хүсэлд хүндэтгэлтэйгээр 
хандахын тулд тосгон болон 
засгийн газрын удирдагчид-
тай нягт хамтран ажиллаж 
байна.

“Бид Есүс Христийн дагал-
дагчид учраас энэ төслийг  
мөн үүнтэй төстэй бусад 
төслүүдийг хэрэгжүүлдэг.” 
Бүсийн Далын Ахлагч Таниела 
Б.Ваколо Fiji Times сонинд 
өгсөн ярилцлагадаа “Бидний 
итгэл . . . дэлхийд сайныг үйл-
дэхэд биднийг удирддаг” гэж 
хэлжээ.

Японы гишүүн  
шагнал хүртэв 

Японы Фужисава гадасны 
гишүүн Южи Сужияама Японд 
болсон аюулт газар хөдлөл-
төөс дөрвөн сарын өмнө эх 

орныхоо төлөө идэвх зүтгэл 
гарган хөдөлмөрлөсөн гавьяа-
ныхаа төлөө дунд зэрэглэлийн 
Ариун Эрдэнийн Шагнал 
хүлээн авчээ.

Сужияама ах Гадаад Яамны 
гишүүнээр олон жил ажиллах-

даа гэрээ хэлэлцээр бай-
гуулах үйлсэд өндөр 

идэвх зүтгэл гаргаж, 
Японы дипломат 
төлөөлөгчөөр 
ажиллаж байжээ. 

Ажил үйлсдээ 
сайныг үйлдэх бүх 

боломжоор Их Эзэн 
биднийг хангадгийг 

Сужияама ах мэддэг. “Бидэнд 
хэрэгцээгээ ухаарч ойлгоход 
туслахын тулд Их Эзэн зарим-
даа хүндрэл бэрхшээлийг бий 
болгодог. Тэдгээр хэрэгцээ бо-
лон зөв шийдвэр гаргах болом-
жууд нь хүмүүсийг өсч хөгжин, 
энэ дэлхийд аз жаргалтай байх 
боломжийг олгодог” гэж тэрээр 
хэллээ.

Хожмын Үеийн Гэгээнтнүү-
дийн Энэрлийн байгуул-
лага цэвэр усаар хангав 

Дэлхий даяар бараг нэг 
тэрбум хүмүүс цэвэр усаар 
дутагдаж байгаа бөгөөд үүний 
улмаас булчин задрах тахал, 
суулгалт, хижиг зэрэг уснаас 
үүдэлтэй өвчнүүд гарч байна. 
Сүм 2002 оноос хойш 5,000 
гаруй тосгон суурины до-
лоон сая гаруй хүмүүст цэвэр 
усны эх үүсвэртэй болоход нь 
туслаад байна. Ус бол аз жар-
гал гэсэн видео news.lds.org-т 
англи хэлээр гарсан бөгөөд 
ХҮГ Энэрлийн байгууллагаас 
Сиерра Леоны нэг тосгоныг 
цэвэр устай болгосон тухай 
өгүүлдэг. ◼



 2 0 1 1  о н ы  д о л д у г а а р  с а р  79

ДЭЛХИЙ ДАХИНД

Teachings of the Living 
Prophets -ийг шинэчлэн хэвлэв

Сүмийн Боловсролын Систем 
Teachings of the Living Prophets 
шинэ гарын авлагыг өнгөтөөр 
хэвлэн гаргав. Шинэ гарын авлага 
нь өнөө үеийн бошиглогчдын 
ач холбогдолд онцгой анхаарал 
хандуулж, Тэргүүн Зөвлөл болон 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
үүрэг, Тэргүүн Зөвлөлийн залгамж 
холбоог тайлбарлажээ.

Гарын авлагыг store.lds.org-аас 
худалдаж авах буюу Нэгдсэн Улс 
даяарх хангамжийн төвүүдээс 
авч болно. Гарын авлагыг англи, 
испани хэлээр гаргасан бөгөөд бу-
сад хэлүүдээр орчуулагдаж байна.

Сүм олон төрлийн шашны  
тоглолт зохион байгуулав

Олон өөр сүмийн дуу, бүжиг, 
судар, залбирлыг харуулсан дуу 
хөгжмийн тоглолт 2011 оны 2-р 
сарын 20-ны ням гарагт Ариун 

Сүмийн Талбай дахь Табернеклд 
болов.

Орон нутгийн синагог, цуг-
лааны байрууд, Хинди шашны 
сүм хийдүүд болон бусад газруу-
дад ням гарагийн концертоос 
өмнө олон үйл ажиллагаа болж, 
Юта дахь олон өөр шашны 
уламжлалыг харуулав. ◼

Олон төрлийн шашны дуу хөгж-
мийн тоглолт 2002 оны Олимпоос 
эхлэлтэй бөгөөд жил бүрийн хоёр-
дугаар сард болдог ажээ.
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САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ
Аврагч дээр суурилсан  
гэр бүл ба гэрлэлт

Нөхөр бид хоёр  Лиахонаг гэр 
бүлийн үдэштээ ашигладаг. Энэ 
бидэнд сургамжтай туршлага болдог. 
Бид Тэргүүн Зөвлөлийн захиасуудаас 
өдөр тутам тулгардаг сорилт бэрхшээ-
лүүдэд тусламж авах сүнслэг үгсийг 
эрж хайдаг. Тэгснээр бид Аврагч Есүс 
Христ дээр суурилсан гэр бүл, гэрлэл-
тийн үндэс суурийг бэхжүүлдэг.
Патриция Оливейра де Союза Баена Леал, 
Бразил

Уй гашуу дунд ирсэн аз жаргал
 Лиахона дахь захиасууд ялангуяа 

ээжийг минь өөд болсноос хойш миний 
итгэлийг үнэхээр бат бөх болгосон. Уй 
гашуу тохиолдсон үед ч гэсэн энэ агуу 
ажилд оролцож байгаадаа, сайн мэдээ-
ний олон адислалыг авч байгаадаа би 
баяртай байдаг. Хэрэв би эцсийг хүртэл 
тэвчвэл ээжтэйгээ дахин хамт амьдарна 
гэдгийг мэднэ. ◼
Динабел Зелая, Гондурас

Санал зөвлөмжөө liahona@ldschurch.org 
хаягаар илгээнэ үү. Ирүүлсэн материа-
луудыг хэмжээ, тодорхой байдлын хувьд 
хянан засварлаж болно. 

ГЭР БҮЛИЙН 
ҮДШИЙН САНААНУУД
Энэ дугаарт гэр бүлийн үдэшт ашиг-
лаж болох өгүүллүүд, үйл ажилла-
гаанууд байгаа болно. Зарим жишээг 
доор харуулав.

“Сана, сэд, тэгээд ажилла”, х. 42: 
“Симон хэлж байна” гэдэг хэн нэгэн нь 
нөгөөгөөсөө үйл хөдлөл хийхийг хүсдэг 
тоглоомыг хичээ-
лийн хэсэг болгон 
тоглож болно. 
(Энэ тоглоомоор 
тоглохын тулд нэг 
хүн “Симон . . . 
гэж байна” гэж хэлэхэд бусад нь гараа 
өргөх гэхчлэн хэлсэн хөдөлгөөнийг нь 
хийнэ. Энэ хүн ийм байдлаар тоглоо-
мыг хэдэн минут үргэлжлүүлж, түүнийг 
“Симон . . . гэж байна” гэж хэлээгүй 
байхад бусад нь үйлдэл хийх хүртэл 
тоглоно. Жишээ нь: “Симон чамайг 
гараа өргө гэж байна. Симон чамайг 
алгаа таш гэж байна. Хөлөө дэвс гэж 
байна.”) Сүнсээр удирдагдаж, ажилла-
хаар шийдсэн үеийнхээ тухай гэрчлэлээ 
хуваалц.

Шүлэг 8 дахь хариу, х. 52:  
Өгүүллийг хамтдаа уншаад дараа нь 
Иаков 1:8-ыг унш Хоёр санаа өвөрлөх 
гэдэг нь юу гэсэн утгатайг ярилц. Та бас 
Матай 6:24 , Иошуа 24:15-ыг уншихыг 
хүсч болно. Энэ өгүүлэл бидний сон-
голт болон хүслийн хоорондох уялдаа 
холбооны тухай юу зааж байна вэ? Энэ 
нь бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн тухай 
бидэнд юу зааж байна вэ? Анжелика 
асуултууддаа хариу олохын тулд юу 
хийсэн бэ? Судар судлах болон зал-
бирлын ач холбогдлын тухай гэрчлэлээ 
хэлэхэд анхаар.

“Дуудлага,” х. 68: Энэ түүхийг ярь. 
Танай гэр бүлийн гишүүдийн авьяас 
чадвар, үйлчлэл, Сүмийн дуудлага нь 
бусдад хэрхэн ашиг тусаа өгдгийг ярил-
цаарай. Шинэ чадварт суралцах буюу 
авьяас чадвараа дээшлүүлэх үүрэг ав. ◼
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Монт Пөүлсен

Намайг АНУ-ын Ютагийн Лихайд хүү-
хэд байх үед манайх жил бүр эрдэнэ 
шиш, төмс ээлжилж тарьдаг нэлээд 

том ногооны газартай байлаа. Нэг өдөр аав 
маань төмсний талбайн зэрлэг ургамлыг 
түүж хаяж байхдаа намайг эрдэнэ шишийн 
зэрлэгийг түү гэв. 15 см өндөр эрдэнэ ши-
шийн нэг эгнээний дагуу зэрлэгийг түүж 
байгаад бусад төмснөөс илүү сайхан, том 
ургасан төмс байхыг олж харлаа. Би аавыг 
дуудаад “Үүнийг яах вэ?” гэж асуув.

Аав төмсийг харснаа “Авч хая” гэв.
Намайг төмсийг заасныг аав хараагүй юм 

болов уу гэж бодоод “Аав аа энэ чинь зэрлэг 
биш. Төмс байна шүү дээ” гэж би хэллээ. 
Аав дахиад л тоож харсангүй “Энэ жилийн 
тарьсан ногоо биш. Энэ жилийн хувьд бол 
наадах чинь зэрлэг ургамал түүж хая” гэх нь 
тэр. Тиймээс би төмсийг сугалж хаялаа.

Түүнээс хойш би аавын энэ үгсийн 
мэргэн ухааныг олон удаа тунгаан бодож 
билээ. Дуулгавартай байдал гэдэг бол 
зөвхөн зөв сонголт хийх төдийгүй харин 
зөв цагт зөв сонголт хийх явдал гэдгийг би 
ойлгосон юм. Тэнгэрлэг Эцэг энэ амьдралд 
надаар хийлгэхийг хүсдэг бүх зүйлсийн 
тухайд тэдгээрийг зөв цагт хийх нь тэдгээ-
рийг бүгдийг нь хийхтэй эн тэнцүү чухал 
гэж би боддог. Жишээ нь, номлолд үйлчлэх, 

болзох, гэрлэх, үр хүүхэдтэй болох, 
боловсрол эзэмших, бүрэн цагийн 
ажилд орох нь зөв сонголтууд мөн. 
Гэвч хүмүүс эдгээр чухал зүйлсийг 

буруу дарааллаар хийвэл үр дагавар нь хор 
уршигтай байдаг.

“Бүх . . . зүйл мэргэн ухаанд мөн эмх 
цэгцэнд хийгддэг” (Moзая 4:27) байх ёстойг 
Хаан Бенжамин сургасан байдаг. Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч Нийл 
А.Максвелл (1926–2004) “Итгэл нь бас Бур-
ханы тогтоосон цаг хугацаанд итгэх явдлыг 
өөртөө багтаадаг, учир нь Тэрбээр ‘бүх 
зүйл тэдний цаг үед тохиохоор ирэх ёстойг’ 
(С ба Г 64:32) хэлсэн юм” гэж сургажээ.1 

Сатан биднээр зөв зүйлсийг буруу да-
рааллаар хийхэд: гэрлэхээсээ өмнө бэл-
гийн харилцаанд орох, 16 наснаас өмнө 
болзох, эцэг эх болсны дараа гэрлэх бу-
сад итгүүлэх замаар биднийг хуурч мэхэл-
дэг. Бууж өгч, бохирдуулсан тохиолдолд, 
Бурханы агуу зарлигууд буруу талбайд 
ургасан хүнсний ногоо лугаа адил болдог. 
Зөв зүйлийг буруу дарааллаар хийхээр 
уруу татагдсан үедээ “Энэ жилийн тарь-
сан ногоо биш. Энэ жилийн хувьд наа-
дах чинь зэрлэг ургамал түүж хая” гэсэн 
аавынхаа үгнээс чухал сургамж авсандаа 
би баяртай байдаг. ◼

ЭШЛЭЛ 
 1. Нийл А.Максвелл, “Lest Ye Be Wearied and Faint in 

Your Minds,”  Ensign, 1991 оны 5-р сар, 90.

ЭНЭ ЖИЛ ЗЭРЛЭГ 
УРГАМАЛ ТҮҮЖ 
ХАЯХ ЖИЛ

Б И Д Н И Й Г  Д А Х И Н  У У Л З Т А Л

Тэнгэрлэг 
Эцэг энэ 
амьдралд 
надаар хийл-
гэхийг хүсдэг 
бүх зүйлсийн 
тухайд тэд-
гээрийг зөв 
цагт хийх 
нь бүгдийг 
нь хийхтэй 
эн тэнцүү 
чухал гэж 
би боддог.
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“Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бүү ай” (Иoхан 14:27).

“Миний дотор та нарыг амар амгалан 

байг гэж Би та нарт эдгээр зүйлсийг хэллээ. 

Х Р И С Т И Й Н  Ү Г С

Энх тайвныг дэмжигч үндэстнүүдийн эмэгтэйчүүд, Эмма Аллебес

Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч 

зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан” 

(Иoхан 16:33).



Виктор Васквиз Андерсон 
(дээд талын зураг), Рут 
Лопез Андерсон нар 

(хавтасны нүүрэн дээр) Солт 
Лейк хот дахь Сүмийн Түүхийн 
Музейд саяхан дэлгэн үзүүлсэн 
Ми Вида, Ми Хисториа— 
үзэсгэлэнд зориулж, сүнслэг 
нөлөө бүхий хөрвөлтийн түүхээ 
болон гэрчлэлээ хуваалцсан 
Латин Америкийн 24 Гэгээнт-
ний хоёр нь юм. Эдгээр Гэ-
гээнтнүүдийн тухай 16-21-р 
хуудаснаас уншина уу. lds .org/ 
churchhistory/ museum/ exhibits/ 
mividamihistoria хаягаас онлайн 
дахь бүх үзүүлбэрийг та испани, 
англи хэлээр үзэж болно.
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