
1

Номлогч байхаас 
бэрхшээдэг хүмүүст  

хэлэх үг
Есүс Христийн шавь нар Түүний сайн мэдээг 

дэлхийд хүргэх байнгын үүрэг хариуцлага-
тай байсаар ирсэн (Maрк 16:15–16-г үз). Гэвч 

заримдаа амаа нээж, бидний эргэн тойронд байгаа 
хүмүүст өөрсдийн итгэлийнхээ талаар ярих хүнд-
рэлтэй байдаг. Сүмийн зарим гишүүд шашны талаар 
бусадтай ярилцах төрөлхийн бэлэгтэй байдаг бол 
бусад нь бага зэрэг бэрхшээдэг эсвэл эвгүй, ичгэвэр-
тэй санагддаг эсвэл бүр тэгэхээсээ айдаг.

Ийм шалтгааны учир сайн мэдээг “бүтээл бүхэнд” 
(C ба Г 58:64) номлох Аврагчийн үүргийг дагахад  
хүн бүрийн хийж чадах дөрвөн зүйлийг би санал 
болгож байна.

Гэрэл нь бай
Миний хэлэх дуртай Ассисын Гэгээн Франци-

сын үгсээс байнга уншиж болох зүйлс бол “Байнга 
сайн мэдээг номло. Хэрэв шаардлагатай бол үгсийг 
ашигла.” 1 Үүний далд утга нь ихэвчлэн хамгийн  
хүчтэй номлолууд яригдаагүй байдаг гэдгийг  
ойлгох явдал.

Биднийг шулуун шударга байж, жишгийнхээ  
дагуу амьдарч байгааг хүмүүс анзаардаг. Биднийг 
баяр баясгалан, аз жаргал цацруулахад тэд бүр  
ч их анзаардаг.

Хүн бүр аз жаргалтай байхыг хүсдэг. Сүмийн 
гишүүд бид сайн мэдээний гэрлийг цацруулахад 
хүмүүс бидний аз жаргалтай байгааг харж, амьдрал 
маань Бурханы хайраар дүүрч, бялхаж буйг мэдэр-
дэг. Тэд яагаад гэдгийг мэдэхийг хүсч байна. Тэд 
бидний нууцыг ойлгохыг хүсч байна.

Энэ нь тэднийг “Та нар яагаад ийм аз жаргалтай 
байгаа юм бэ?” эсвэл “Та нар яагаад үргэлж ийм өөд-
рөг байдаг юм бэ?” гэсэн асуултыг асуухад хүргэдэг. 
Эдгээр асуултуудын хариултууд нь мэдээж Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай яриа  
руу гарцаагүй хөтөлнө. 

Харилцан ярилцаж бай
Шашны сэдэв рүү—ялангуяа найз нөхөд ойр 

дотныхонтойгоо—орох нь хэцүүхэн, эвгүй мэт 
санагдаж магадгүй. Ийм байх албагүй. Хэрэв бид 
бага зэрэг зориг гаргаж, мэдрэмжээ ашиглаж чад-
вал сүнслэг байдлуудынхаа тухай дурдах хийгээд 
Сүмийн үйл ажиллагаа буюу үйл явдлуудын тухай 
энгийн яриандаа ярих нь хялбар бөгөөд таатай 
байх болно. 

Миний эхнэр Харриет үүнд гайхалтай үлгэр 
жишээ үзүүлэгч хүн. Бид Германд амьдардаг бай-
хад тэр найз нөхөд, танил хүмүүстэйгээ Сүмтэй 
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холбоотой сэдвээр ярих арга замыг олдог байсан. 
Жишээ нь, хэн нэгэн түүний амралтын өдрүүд нь 
хэрхэн өнгөрснийг асуухад “Энэ ням гарагт сүм 
дээр маань сэтгэл догдлом зүйл болсон! Арван зур-
гаан настай залуу эрэгтэй 200 гаруй хүний өмнө га-
раад цэвэр ариун амьдрах тухай сайхан үг хэлсэн.” 
эсвэл “Би 90 гарч байгаа ч 500 гаруй ноосон хөнжил 
хийж, дэлхий дахины хэрэгцээ бүхий хүмүүст ил-
гээж байхын тулд тэднийгээ Сүмийн хүмүүнлэгийн 
хөтөлбөрт хандивласан эмэгтэйн талаар суралцлаа” 
гэж хэлдэг.

Үүнийг сонссон хүмүүс ихэнхдээ илүү ихийг мэ-
дэхийг хүсдэг. Тэд асуултууд асуудаг. Энэ нь энгийн, 
итгэлтэй мөн бусдыг албадсан бус байдалд сайн 
мэдээний тухай ярих боломжийг олгодог.

Интернет болон олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл бий болсноор өнөөдөр эдгээр зүйлсийн 
талаар өмнө байснаасаа илүүтэй харилцан ярилцах 
замаар ярих нь хялбар болжээ. Бидэнд хэрэгтэй зүйл 
бол зүгээр л үүнийг хийх зориг юм.

Ач ивээлээр дүүрэн бай
Харамсалтай нь нийцгүй байх нь маш хялбар. Бид 

байнга маргаж, шүүмжилж, буруушааж байдаг. Бид 
хүмүүст уурлаж, бүдүүлэг харьцаж эсвэл тэднийг 
гомдооход тэд бидний талаар илүү ихийг мэдэхийг 
хойш нь тавьдаг. Хэн нэгэн тэднийг гомдоох эсвэл 
дургүйг нь хүргэх зүйл хэлсний учир хэчнээн олон 
хүн Сүмийг орхисон буюу хэзээ ч элсээгүйг мэдэх 
боломжгүй.

Өнөөдөр энэ дэлхийд асар их бүдүүлэг зүйлс 
байна. Бусад хүмүүс хэн бичсэнийг нь мэдэхгүй 
байдлыг ашиглан интернет дээр хор хөнөөлтэй, 
зохисгүй зүйлсийг хүртэл хялбархан гаргаж байна. 
Төлөв даруухан Христийн итгэлт шавь нар бид  
илүү өндөр, энэрэнгүй жишигтэй байх ёсгүй гэж үү? 
Судрууд “Та нарын яриа үргэлж нигүүлсэнгүй бө-
гөөд давсаар амт оруулсан мэт байг. Ингэснээр  
та нар хүн болгонд яаж хариулах ёстойгоо мэдэх 
юм” (Колоссай 4:6) гэж заадаг.

Бидний үгс цэлмэг тэнгэр мэт цэвэр ариун, ач 
ивээлээр дүүрэн байх ёстой хэмээх санаанд би дур-
тай. Бидний гэр бүл, тойрог, үндэстэн болоод бүр 
дэлхий энэ энгийн зарчмыг хэрэгжүүлдэг байсан бол 
ямар байх байсныг төсөөлж байна уу? 

Итгэлээр дүүрэн бай
Заримдаа бид бусдыг сайн мэдээ хүлээн авах үгүй 

дээр дэндүү их шүүмжлэлтэй хандаж, өөрсдөөрөө 
дэндүү их бардамнадаг. Их Эзэн биднийг хөрвөл-
тийг хий гээгүй гэдгийг санах нь чухал.

Хөрвөлт бидний үгсээр дамжуулж бус харин 
Ариун Сүнсний тэнгэрлэг нөлөөгөөр ирдэг. За-
римдаа бидний гэрчлэлийн эсвэл зүрх сэтгэлийг 
зөөллөсөн үйл явдал, бусдыг Сүнсний нөлөөгөөр 
дамжуулан гайхамшигтай үнэнийг мэдрэх хаалгыг 
нээсэн тухай энгийн хэллэг энэ бүгдийг авчирдаг.

Ерөнхийлөгч Бригам Янг (1801–1877) “уран үг 
буюу нийтийн өмнө ярих авьяас билэггүй ердөө 
л ‘Би Ариун Сүнсний хүчээр Мормоны Ном үнэн 
гэдгийг, Иосеф Смит бол Их Эзэний Бошиглогч гэд-
гийг мэднэ’ гэж хэлж чадах нэгэн эрэгтэйг хараад” 
сайн мэдээ үнэн гэдгийг мэдсэн гэж хэлсэн байдаг. 
Энэ даруухан гэрчлэлийг сонсоход “Тэр хүнээс 
Ариун Сүнс цацарч, ойлголтыг минь сэнхрүүлэн 
тэлж, гэрэл, алдар суу болоод мөнх бус байдал 
миний өмнө тодрон гарч ирсэн” гэж Ерөнхийлөгч 
Янг хэлсэн.2

Ах эгч нар аа итгэлтэй бай. Их Эзэн та нарын 
ярих үгсийг өсгөн тэлж, тэднийг хүчирхэг болгоно. 
Бурхан та нараас хөрвөлт хийхийг хүсээгүй харин 
амаа нээхийг л хүссэн. Хөрвөлтийн ажил нь та на-
рынх биш харин сонсож байгаа хүн болоод Ариун 
Сүнснийх юм. 

Гишүүн бүр номлогч
Хүндэт найз нөхөд минь өнөөдөр бидний хувьд 

амаа нээж, Есүс Христийн сайн мэдээний баярт  
мэдээг бусадтай хуваалцах олон арга зам байна. 
Хүн бүхэнд—тэрчлэн бэрхшээдэг номлогч нарт—
энэ агуу ажилд оролцох арга зам бий. Бидний 
хүн нэг бүр өөрийн тодорхой нэгэн авьяас болон 
сонирхлыг дэлхийг гэрэл ба үнэнээр дүүргэх агуу 
ажлыг дэмжихэд ашиглах арга замыг олж чадна. 
Ингэх аваас “ямар ч цагт Бурханы гэрчлэгч болж 
зогсоход” (Moзая 18:9) хангалттай итгэл ба зориг-
той тэдгээр хүмүүст ирдэг баяр баяслыг бид олох 
болно.

ЭшлЭл
1. Ассисын Гэгээн Францис, Виллиам Фэй ба Линда Эванс Шефардын 

Share Jesus without Fear (1999), 22.
2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 67.
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ЭнЭ зАХИАсААс зААХ нь 

үр өгөөжтэй заах аргын нэг нь “заасан зарчмын 
тань дагуу амьдрахад туслах зорилгуудыг тавихыг 
урамшуулан дэмжих” (Заах нь, агуу дуудлага [1999], 
159) явдал юм. Зааж байгаа хүмүүсээ залбиралтай-
гаар энэ сард нэг буюу олон хүнтэй сайн мэдээнээс  
хуваалцах зорилго тавихыг урих талаар бодоорой. 
эцэг эхчүүд бага хүүхдүүдийн тусалж чадах арга за-
муудын талаар хэлэлцэж болно. Та нар мөн санаануу-
дыг жагсаан бичих эсвэл байнгын харьцаандаа сайн 
мэдээг хэрхэн оруулж ирж болох тухай жүжигчлэн 
тоглох болон удахгүй болох сүмийн үйл ажиллагаанд 
найз нөхдөө урих талаар бодоход нь гэр бүлийн ги-
шүүддээ тусалж болно.

зАлУУчУУДАД 
найзтайгаа хуваалцах нь
Адриана Васкюз

нэгэн өдөр семинарын хичээлээ давтаад сууж 
байхад надад нэгэн гоё, онцгой мэдрэмж төрсөн. 

Дараагийн өдрийн хичээлээ уншиж байх зуур сургуу-
лийн нэг найзын маань дүр зураг харагдаж, түүнтэй 
гэрчлэлээ хуваалцах хэрэгтэй гэсэн хүчтэй мэдрэмж 
төрлөө.

энэ мэдрэмжийн тодорхой байдлыг үл хайхран би 
айж байлаа. Тэр тусмаа найз маань сүмд орох сонир-
холтой охин шиг санагддаггүй байсан тул би түүнийг 
намайг эсэргүүцэх байх гэж санаа зовж байлаа.

 би Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн Мари н.Күк эгчийн шаргуу ажиллаж, зо-
ригтой байхыг уриалахад тулгарах саад бэрхшээлийн 
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тухай хэлсэн үгсийг саналаа.1 би үүнтэй адил байхыг 
хүссэн. Тиймээс би тэр охинд сүмийн үнэнийг гэрчилж, 
Мормоны номонд хайртайгаа өгүүлсэн захидал бич-
лээ. Дараагийн өдөр нь би захидалтайгаа хамт Мор-
моны номыг түүний цүнхэнд шургуулав.

 гайхалтай нь найз маань сайн мэдээг дуртайяа 
хүлээн авсан. Тэр өдрөөс эхлэн Мормоны номноос 
судалж байхдаа юу суралцсан тухайгаа тэр хэлэх 
болсон. хэдэн долоо хоногийн дараа би түүнийг ном-
логчидтой танилцуулав. Тун удалгүй тэр сурсан зүйл 
нь үнэн байсан тухай ариун сүнсний баталгааг хүлээн 
авсан билээ. Тэр өөрийнхөө мэдрэмжүүдийн тухай 
бидэнд хэлэхэд би номлогчидтой хамт уйлж билээ. 
найз маань удалгүй баптисм хүртэж, эцэг эх нь түүнд 
гарч байгаа өөрчлөлтүүдэд гайхширч байлаа.

 би айдсаа давж, түүний амьдралд сайн мэдээг авч-
рахад туслах боломжтой байсандаа маш их баяртай 
байна.

ЭшлЭл
 1. Мари Н.Күк “Хэзээ ч бүр хэзээ ч бүү бууж өг!” гэдгийг үз. Лиахона 

2010 оны 5-р сар, 117–19.

ХүүХДүүД
Би бусдад гэрэл нь байж чадна

Ерөнхийлөгч Угдорф бусдад гэрэл нь байхын тулд 
бидний үгс “цэлмэг тэнгэр мэт цэвэр ариун, ач 

ивээлээр дүүрэн” байх ёстой гэж хэлсэн. бидний үгс 
аз жаргалтай, үнэнч шударга, нинжин сэтгэлтэй байх 
ёстой. Та нар бусдад гэрэл нь байхын тулд юу хийж, 
хэлж чадах вэ? Та нар тэмдэглэлдээ гэр бүлийнхэн, 
найз нартаа хэлэхээр төлөвлөж байгаа таван сайхан 
зүйлийг бичиж болно.
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их эзэнд хөрвүүлэгдсэн нь
Энэ материалыг залбирч судлан гэрт нь очиж заадаг эгч нартайгаа  
аль болох ойлгомжтойгоор ярилц. Эгч нарыг бэхжүүлэх болон Нийгмийн 
Халамжийн Бүлэг амьдралд тань идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэхэд туслах  
асуултуудыг асуу. Нэмэлт мэдээллийг reliefsociety.lds.org-аас үзнэ үү.
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Итгэл, Гэр бүл, Халамж

сүмийн шинэ эгч нарт– 
Нийгмийн Халамж руу  

орж байгаа Залуу Эмэгтэйчүүд, 
эргээд идэвхтэй болж байгаа эгч 
нар, шинэ хөрвөгдөгсдөд айлч-
лагч багшийн дэмжлэг болоод 
нөхөрлөл шаардлагатай. “Гишүү-
ний оролцоо нь хөрвөгдөгсдийг 
идэвхтэй хэвээр байлгах, идэвх 
суларсан гишүүдийг эргээд бүрэн 
дүүрэн идэвхтэй болгоход чухал 
үүрэгтэй.” “Нийгмийн Халамж нь 
бидний Сүм дэх хамгийн хүчир-
хэг нөхөрлөлийн эх үүсвэр болж 
чадна гэсэн төсөөллийг буулгаж 
ав. Заалгасан, эргэн идэвхжсэн 
хүмүүст аль болох эрт хүрч оч, 
тэднийг Сүмийн байгууллагаа-
раа дамжуулан хайрла” хэмээн 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын Ахлагч М.Расселл Баллард 
хэлсэн.1

Нийгмийн Халамжийн гишүү-
ний хувьд бид шинэ гишүүдэд 
дараах Сүмийн үндсэн дадлуудыг 
зааж болно:

•  Яриа өгөх.
•  Гэрчлэлээ хуваалцах. 
•  Мацаг барилтын хуулийг сахих. 
•  Аравны нэг ба мацгийн өргө-

лөө төлөх.
•  Гэр бүлийн түүхийн ажилд 

оролцох.
•  Нас барсан өвөг дээдсийнхээ 

төлөөх баптисм ба гишүүний 
баталгааг гүйцэтгэх.

“Шинэ гишүүд Сүм дээр ая 
тухтай байж, таатайгаар угтан 
авагдаж буйг мэдрэхэд анхаарал 
халамжтай найз нөхөд хэрэгтэй” 
гэж Ахлагч Баллард хэлсэн.2 Бид 
бүгд, ялангуяа айлчлагч багш нар 
шинэ гишүүдийг баттайгаар “Их 
Эзэнд хөрвүүлэгдсэн” (Aлмa 23:6) 
байхад нь туслахын тулд нөхөр-
лөлийн үндэс суурийг тавих чухал 
үүрэг хариуцлагатай.

Судруудаас
2 Нифай 31:19–20; Moронай 6:4

Бидний түүхээс
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли 

(1910–2008) хэлэхдээ, “Хөрвөг-
дөгсдийн тасралтгүй өсөх тооны 
учир бид тэднийг өөрсдийн гэсэн 
арга замаа олоход туслахын тулд 
илүү их хүчин чармайлт гар-
гах ёстой. Тэдний хүн нэг бүрт 
гурван зүйл хэрэгтэй: найз нөхөд, 
дуудлагат ажил, ‘Бурханы сайн  
үгээр’ (Моронай 6:4) тэжээгдэх  
нь юм” гэжээ.3 

Айлчлагч багш нар халамжил-
даг хүмүүстээ туслах үүрэгтэй. 
Настай эмэгтэйн айлчлагч багш 
байсан нэгэн залуухан Нийгмийн 
Халамжийн эгчид тохиолдсон 
туршлага шиг нөхөрлөл ихэвчлэн 
эхэлж ирдэг. Тэд цэвэрлэгээний 
үеэр хамтран ажиллах хүртлээ 
нөхөрлөлийг бага багаар үүс-
гэсээр байжээ. Тэд найз нөхөд 

болж, Айлчлагч багшийн захиасын 
талаар ярихдаа хоёул “Бурханы 
сайн үгээр” тэжээгдэж байв.

Ерөнхийлөгч Жозеф Фиелдинг 
Смит (1876–1972) хэлэхдээ,  
Нийгмийн Халамж “бол дэлхий 
дээрх Бурханы хаант улсын хам-
гийн чухал хэсэг бөгөөд Эцэгийн 
хаант улсад мөнхийн амьдралыг 
олж авахад итгэлтэй гишүүдэд 
тусалдаг” гэсэн.4 
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Би юу хийж чадах вэ?
1. би хамтрагчийнхаа төлөө 
залбирч, сүнс биднийг эгч  
нарт үйлчлэхээр удирдахыг 
асуудаг уу?

2. бид үнэхээр түүний төлөө са-
наа тавьж байгааг минь мэдэж 
болохын тулд ямар арга замаар 
эгч нэг бүрт хүрч үйлчлэх вэ?

Нэмэлт мэдээллийг www.relief 
society.lds.org-аас үзнэ үү.


