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Есүсийн түүх: Олон улсын 
уран зураг, гар урлалын 
арав дахь тэмцээний 
онцлох мэдээ, 22- р хуудас
Сэтгэл зүрх, гэр орноо Аврагчийг ирэхэд 
бэлтгэх нь, 10- р хуудас
Ахлагч Баллард 21- р зуун дахь Сүмийн 
боловсролын талаар, 28- р хуудас
Эцэг эхийн маань итгэл:  
Чехословакийн дүрвэгчид, 36- р хуудас
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36 Итгэл, эрх чөлөөний төлөө 
оргон гарсан нь
Эва Валбүргэр
Эцэг эх маань эрх чөлөөтэй 
болохын тулд оргон гарахдаа 
сайн мэдээний адислалыг олон 
арга замаар хүлээн авсан.

ӨГҮҮЛЛҮҮД
8 Аврагчийн арга барилаар 

заах нь: Бурхантай уулзахаар 
бэлтгэ
Дэвин Г.Дуррант

40 Хожмын үеийн гэгээнтнүү-
дийн дуу хоолой

80 Биднийг дахин уулзах хүртэл: 
Бурханы жинхэнэ мөн чанар
Ахлагч Жэффри Р.Холланд

Лиахона, 2016 оны арван хоёрдугаар сар

ЗАХИАСУУД
4 Тэргүүн Зөвлөлийн захиас 

бичиг: Энэ амьдрал дахь 
амар амгалан
Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг

7 Айлчлагч багшийн захиас 
бичиг: Гэр бүлийн баяр баяс-
лыг зөв шударга байдлаар 
олж авах боломжтой

ОНЦЛОХ ӨГҮҮЛЛҮҮД
10 Их Эзэний орших орон зайг 

бэлдэх нь
Бишоп Жэралд Коссэй
Бидний хүн нэг бүр Аврагчийг 
ирэхэд өөрсдийгөө бэлтгэх 
үүрэгтэй.

14 Ач ивээлийн тэнгэрлэг хүч
Ахлагч Жэймс Ж.Хамула
Бидэнд Аврагчийн ач ивээл 
хэрэгтэй. Энэ боломж олгогч 
хүчийг хүлээн авах зургаан 
арга зам.

22 “Есүсийн түүхийг надад ярьж 
өгнө үү” сэдэвт олон улсын 
уран зураг, гар урлалын арав 
дахь тэмцээн
Есүсийг дүрслэн харуулсан  
16 шилдэг уран бүтээлийг  
үзнэ үү.

28 Судлахаар мөн итгэлээр
Ахлагч М.Рассэлл Баллард
Сайн мэдээнээс үр дүнтэй 
суралцахад судалгаа, итгэл 
хоёулаа хэрэгтэй бөгөөд энэ 
хоёрыг хослуулан суралцахад 
багш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

4

ХАВТСАН ДЭЭР
Нүүрэн талд: "Түүнийг бишрэн шүт," 
Сүмийн түүхийн музейн зөвшөөрлөөр Дана 
Мариогийн зургаас авав, хуулбарлаж болох-
гүй. Нүүрний дотор талд: iStock/Thinkstock-
ийн гэрэл зураг.



44 Итгэл, найдвар, энэрэл: Нэг 
нэгэндээ харилцан нөлөөлдөг 
зан чанарууд
Ахлагч Чи Хонг (Сэм) Вонг

48 Аз жаргалтай төгсгөлөө 
бүтээх нь
Юри Кутепов
Би ариун сүмд гэрлэхээр хатуу 
шийдсэн байсан бөгөөд Их Эзэн 
намайг мөнхийн ханьтай 
маань санаанд оромгүй байд‑
лаар уулзуулсан юм.

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

50 Сонгох хүч
Майкл Пиккэтт
Мэргэжлийн бялдаржуулах 
урлагийн тамирчин болох 
мөрөөдөл маань биелэх гэж 
байлаа. Гэхдээ би саяхан 
илгээсэн номлолын өргөд‑ 
лөө яах билээ?

52 Жинхэнэ үйлддэг баатар бай
Шарлотт Ларкэбэл
Урагш явна гэдэг нь айдас 
төрүүлэм, эргэлзээтэй үед 
ч ухасхийн үйлдэхийг хэлнэ.

56 Асуулт, хариулт
Би судар судлахдаа тааруухан 
байна. Судар судлах нь яагаад 
чухал вэ?

58 Бэлэгнээс илүү чухал зүйл 
өгөх нь
Эммалин Р.Вилсон
Та Христийн мэндэлсний энэ‑
хүү баярын үеэр ямар бэлэг өгөх 
вэ? Дараах сонжоонд хариулан, 
ямар өгөгч болохоо олж мэд.

61 Надад хэрэгтэй байсан 
номлолын үйлчлэл
Габриэла Коста Силва
Ганцаардаж, найз нөхөд 
хэрэгтэй байсан ч номлогчдыг 
миний залбирлын хариу гэж 
огт бодож байгаагүй.

62 Зурагт хуудас: Бүү хойшлуул

63 Сүмийн удирдагчдын  
хариулт: Хэрхэн тэвчээртэй 
байж болох вэ?
Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф

Ө С В Ө Р  Ү Е И Й Н Х Э Н Д  З О Р И У Л А В

64 Бусдаас онцгой Христийн 
мэндэлсний баяр
Жэйн Макбрайд Коэйт
Аав, ээж хоёр нь салсны дараа 
бүх зүйл өөрчлөгдөв. Христийн 
мэндэлсний баяр урьдын адил 
сайхан байх болов уу?

66 Нэр төрөө өндөрт өргөн авч 
яваа хүүхдүүд: Блэссигийн 
адислал

68 Мормоны Номын баатрууд: 
Моронайн урилга

69 Би Мормоны Номыг  
уншиж чадна

70 Төлөөлөгчдийн хариулт:  
Би хэрхэн Аврагчтай илүү  
ойр байж болох вэ?
Ахлагч Дэйл Г.Рэнланд

71 Онцгой гэрчийн картууд

75 Бидний хуудас

76 Мормоны Номын түүхүүд: 
Моронайн онцгой амлалт

79 Будах хуудас: Би гэр бүлдээ 
хайртай

Х Ү Ү Х Д Ү Ү Д Э Д  З О Р И У Л А В

Энэ дугаарт 
нуусан Лиахо-
наг олж чадах 

эсэхээ хараа-
рай. Сэжүүр:  

Та сайн мэдээ-
ний адисла-

лыг бусадтай 
хэрхэн хуваалц-

даг вэ?

48
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ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИНТЕРНЭТЭЭС ҮЗЭЖ БОЛНО
Лиахона болон Сүмийн бусад материалыг олон хэлээр languages. lds. org хаягаар 
орж үзэж болно. Найзуудтайгаа болон гэр бүлтэйгээ хуваалцаж болох сүнслэг захиас, 
гэр бүлийн үдшийн санаа, материал зэргийг олж мэдэхийг хүсвэл facebook.com/
liahona.magazine (англи, португаль, испани хэл дээр байгаа) хуудас руу орно уу.

ЭНЭ ДУГААРЫН СЭДВҮҮД
Тоонууд нь өгүүллийн эхний хуудсыг зааж байгаа болно.

Амар амгалан, 4
Анхдагчид, 36
Ариун Сүнс, 4
Ариун сүм, 10, 36, 48
Ариун ёслол, 4
Ач ивээл, 14
Бошиглогчид, 71, 76
Гэр бүл, 7, 40, 64, 79
Гэр бүл салалт, 64
Гэрлэлт, 28, 48
Гэрчлэл, 28
Дүрвэгчид, 10, 36
Есүс Христ, 14, 22, 42, 44, 

58, 62, 69, 70, 80

Заах, 7, 28
Залбирал, 48, 61
Зөвт байдал, 7
Итгэл, 14, 28, 36, 44, 48, 

50, 52
Мормоны Ном, 41, 52, 

68, 76
Найдвар, 36, 44
Номлолын ажил, 36, 41, 

50, 61, 66
Ням гаргийн анги, 8, 28
Сорилт, 4, 40, 43, 61
Судраас судлах, 28,  

56, 69

Тэвчээр, 48, 63
Төлөөлөгчид, 71
Үйлчлэл, 10, 58, 61,  

64, 80
Хоёр дахь ирэлт, 10
Христийн мэндэлсний 

баяр, 10, 40, 41, 42, 43, 
58, 62, 64, 66, 69, 70, 75

Хүүхдүүдэд зориулав, 
42, 64, 66, 75

Эн тэргүүнд тавих 
зүйлс, 8, 50

Энэрэл, 44

“Их Эзэнд оршин байх орон зайг 
бэлдэх нь,” 10- р хуудас: Бишоп Коссэй 
бидэнд Аврагчийг ирэхэд бэлтгэх үүрэг 
хариуцлагын маань талаар сануулсан. 
Их Эзэний оршихуйд орон зайг бэлтгэх 
нэг арга зам бол гэр оронгүй хүмүүст 
туслах явдал юм. Гэр оронгүй хүмүүсийн 
орогнох газарт сайн дураар үйлчлэх, 
дүрвэгчдэд хоол хүнс цуглуулах, Сүмийн 
хүмүүнлэгийн санд мөнгө хандивлах 
ажилд болон орон нутагтаа үйлчлэх үйл 
ажиллагаануудад оролцох талаар бодож 
үз. Түүнээс гадна та найз нөхөд болох гэх 
мэт дүрвэгчдэд урт хугацааны турш үйл-
чилж болох арга замын талаар ярилцаж 
болно.

“Би хэрхэн Их Эзэнтэй илүү ойр 
байж болох вэ?”, 70- р хуудас: Та Есүс 
Христийг энэ баярын үеэр дурсан санах 
ёстой ч Аврагчийн үлгэр жишээг ямар 
арга замаар жилийн турш дурсан санаж 
болох талаар бодож үзэж болох юм. Та 
нар Христэд илүү төвлөрсөн гэр оронтой 
болохын тулд Христийн зургийг гэртээ 
тавих, долоо хоног бүр Аврагчийн тухай 
судар чээжлэх, Хүндэтгэлийн өдөрт 
бэлтгэхэд илүү анхаарал хандуулах гэх 
мэт арга замуудын талаар хамт ярилцаж 
болно. Та санаагаа хэрэгжүүлэх төлөв-
лөгөө гаргаж, хичээл зүтгэл тань хэрхэн 
таныг Христтэй илүү ойртуулахад тусал-
сан талаар тэмдэглэлдээ бич.

Гэр бүлийн үдшийн санаа
Энэ дугаарт гэр бүлийн үдшээр ашиглаж болох олон өгүүлэл, үйл ажиллагааг 
оруулав. Доор хоёр жишээ өгөгдсөн болно.
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Аврагч мөнх бус амьдралд ирсэн бидэнд хан-
дан, “Ертөнцөд та нар зовлонтой байна” 
(Иохан 16:33) хэмээн айлдсан байдаг. Гэсэн 

хэдий ч мөнх бус амьдрал дахь тохинууллынхаа үеэр 
Тэрээр шавь нартаа “Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. 
Би Өөрийн амар амгалангаа та нарт өгнө. Ертөнцийн 
өгдгөөс өөр юмыг Би та нарт өгч байна” (Иохан 14:27) 
хэмээх гайхалтай амлалт өгсөн юм. Хувь хүн амар амга-
ланг хүлээн авах боломжтой гэсэн энэ амлалт Түүний 
өнөө үеийн бүх шавь нарт хүчинтэй хэвээр гэдгийг 
мэдэх нь юутай сайхан билээ.

Бидний зарим нь сайхан, амар амгалан орчинд амь-
дардаг ч гэлээ сэтгэлийн зовлон тээж явдаг. Харин зарим 
нь гарз хохирол амсан, гай зовлонд унаж, саад бэрх-
шээлтэй үргэлж тулгарч байгаа ч гэлээ амар амгалан, 
тайван байдлыг мэдэрдэг.

Та амар амгалан байдлын гайхамшгийг Есүс Хрис-
тийн шавийн царайнаас харж эсвэл энэ талаар түүний 
үгээс сонсож байсан байх. Харин би үүнийг олон удаа 
харж байсан. Заримдаа үүнийг насан өөд болох гэж 
байгаа Бурханы үйлчлэгчийг гэр бүл нь тойрон хүрээл-
сэн эмнэлгийн өрөөнд харж болно.

Би нэгэн эмэгтэйтэй хорт хавдраар нас барахаас нь 
хэдхэн хоногийн өмнө очиж уулзсанаа санадаг. Тэр сай-
хан эмэгтэй хоёр охины маань Хүүхдийн хэсгийн багш 
байсан тул би тэднийг дагуулан явсан юм.

Гэр бүлийнхэн нь түүний орыг тойрон зогсож, 
дэлхий дээр өнгөрүүлэх эцсийн мөчид нь хамт байхыг 
хүсэж байв. Түүнийг орон дээрээ босож суухад би 
гайхаж билээ. Тэр охидыг маань өөртөө ойртуулан, 
нэг нэгээр нь гэр бүлийнхээ гишүүн бүрд танилцуулав. 
Тэр охидыг маань хатны өргөөнд сурвалжит гаралтай 
хүмүүсийг танилцуулж байгаа мэт ярьж байлаа. Тэр 

өрөөнд байгаа хүн нэг бүрийн талаар, тэд ямар 
байдлаараа Аврагчийн шавь болохыг хэлсэн юм. Би 
түүний дуу хоолойноос гарч байсан хүч чадал, энэрэл, 
хайрыг одоо ч гэсэн санадаг. Хэдийгээр амьдралд 
өгөгдсөн цаг хугацаа нь богинохон гэдгийг тэр мэдэж 
байсан ч хөгжилтэй гэгч инээмсэглэж байхыг хараад 
гайхаж байснаа би мөн адил мартдаггүй.

Тэр тайтгарал өгөх санваарын адислал хүртсэн ч 
үлдэж байгаа бидэнд Их Эзэний амар амгалангийн талаар 
өгсөн “Миний дотор та нарыг амар амгалан байг гэж Би 
та нарт эдгээр зүйлсийг хэллээ. Ертөнцөд та нар зовлон-
той байна. Гэвч зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан” 
(Иoхан 16:33) хэмээх амлалт үнэн гэдгийг гэрчилсэн юм.

Тэр гай зовлон, саад бэрхшээлтэй учрах бүрдээ:
“Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, бүгд 

Над уруу ир. Би та нарыг амраая.
Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас суралц. Учир 

нь би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. Тэгээд та 
нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно” (Матай 11:28–29) 
гэсэн Их Эзэний урилгыг хүлээн авсан байлаа. Бид ч 
гэсэн энэ урилгыг хүлээн авч чадна.

Бид зөвхөн Аврагчийг дагаснаар зовлон бэрхшээлтэй 
тулгарах бүрдээ амар амгалан, тайтгарал олж авч чадна.

Ариун ёслолын залбирал нь саад бэрхшээлтэй тулга-
рах үедээ хэрхэн амар амгаланг олох боломжтой боло-
хыг мэдэж авахад бидэнд тусалдаг. Бид ариун ёслолоос 
хүртэж байхдаа Түүнийг дагана гэсэн гэрээндээ үнэнч 
байх шийдвэр гаргаж чадна.

Бидний хүн нэг бүр Аврагчийг дурсан санана гэсэн 
амлалт өгдөг. Та зүрх сэтгэлийг тань Аврагч руу хам-
гийн сайн ойртуулдаг арга замыг сонгон, Түүнийг 
дурсан санаж болно. Би заримдаа Түүнийг Гетсеманий 
цэцэрлэгт өвдөг сөгдөн сууж байгаагаар эсвэл Лазарыг 

Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөх 
Ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айринг

ЭНЭ АМЬДРАЛ ДАХЬ  
амар  

амгалан

Т Э Р Г Ү Ү Н  З Ө В Л Ө Л И Й Н  З А Х И А С  Б И Ч И Г
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ЭНЭХҮҮ ЗАХИАСААС ЗААХ НЬ 

Ерөнхийлөгч Айринг ариун ёслолын залбирлууд бидэнд зовлон бэрх-
шээлтэй тулгарах үедээ хэрхэн амар амгаланг олж болох талаар 

заасан. Түүнээс гадна хэрэв бид гэрээгээ сахивал Бурхан Ариун Сүнсийг 
бидэнтэй хамт байлгана хэмээн амласан гэдгийг сануулдаг. Та зааж 
байгаа хүмүүсээсээ Ариун Сүнстэй байх нь хэрхэн бидэнд амар амгаланг 
олоход тусалж болох тухай асуух талаар бодож үз. Түүнээс гадна Ариун 
Сүнс хүнд хэцүү үед амар амгаланг олоход тань хэрхэн тусалсан тухай 
бодол санаа, туршлагаасаа хуваалцаж болно. Та зааж байгаа хүмүүсээ энэ 
долоо хоногт ариун ёслолоос хүртэж байхдаа энэ захиасын талаар тунгаан 
бодоход урамшуулан дэмжиж болно.

булшнаасаа гарч ирэхийг тушааж 
байгаагаар төсөөлөн боддог. Ингэж 
төсөөлөн бодох нь намайг Түүнтэй 
ойртуулан, сэтгэл зүрхэнд минь 
амар амгаланг авчрагч талархах 
сэтгэлийг төрүүлдэг юм.

Та ч бас Түүний зарлигуудыг 
сахина гэсэн амлалт өгдөг. Мөн Түү-
ний нэрийг авч, Түүний гэрч байна 
хэмээн амладаг. Хэрэв та Түүнд 
өгсөн амлалтаа биелүүлэх юм бол 
Ариун Сүнс тантай хамт байна 
хэмээн Тэр амласан (С ба Г 20:77, 
79- ийг үзнэ үү).

Энэ нь хамгийн багадаа хоёр 
арга замаар амар амгаланг авчир-
даг. Тухайлбал: Есүс Христ Цагаат-
гал хийсэн учраас Ариун Сүнс 
биднийг нүглээс ариусгадаг. Түүнч-
лэн Ариун Сүнс бидэнд Бурханы 
сайшаал, мөнх амьдралын найд-
варыг хүлээн авснаар ирдэг амар 
амгаланг өгч чадна.

Төлөөлөгч Паул энэхүү гай-
халтай адислалын талаар “Харин 

Сүнсний үр жимс нь хайр, баяр 
баясгалан, амар тайван, тэвчээр, 
энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй бай-
дал, дөлгөөн зан, өөрийгөө захирах 
байдал нь юм” (Галат 5:22) хэмээн 
хэлсэн байдаг.

Тэнгэр элчүүд Аврагчийг төрө-
хөд, “Бурханыг магтан, Дээр өндөрт 
алдар нь Бурханд байх болтугай, 
доор газарт амар тайван нь 

хүмүүст байх болтугай” хэмээн тун-
хагласан (Лук 2:14; онцлон бичилт 
нэмэв). Бид болон хайртай хүмүүс 
маань ямар нэг сорилттой тулгар-
сан ч Эцэг болон Түүний Хайрт Хүү 
бидэнд энэ амьдралдаа амар амга-
ланг олж авах боломж олгохын тулд 
Ариун Сүнсийг илгээнэ гэсэн гэрч-
лэлээ би Есүс Христийн гэрчийн 
хувьд үлдээе. ◼
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Христэд ирэгтүн

Бид “[Түүн] уруу ир[вэл]” 
(Матай 11:28) амар амга-

ланг олж авах болно хэмээн 
Аврагч амласан. Энэ нь Түүний 
үлгэр жишээг дагаж, ойр бай-
хыг хичээнэ гэсэн үг юм. Энэ 
картыг хайчилж аваад, өдөр 
бүр харж болох газарт өлгө. 
Та Христэд өөр ямар арга 
замаар ирж болох вэ?

Та энэ долоо хоног Аврагчийг 
хэрхэн дурсан санах вэ?

Ерөнхийлөгч Айринг биднийг “Аврагч руу хамгийн сайн 
ойртуулдаг арга замаар Түүнийг дурсан сана[хад]” урам-

шуулан дэмждэг.
Та хэрхэн долоо хоногийн турш “үргэлж түүнийг 

сана[даг]” вэ? (С ба Г 20:77, 79- ийг үзнэ үү.) 
Танд Аврагчийн тухай өгүүлсэн дуртай судар байдаг 

уу? Та бас энэ долоо хоногийн өдөр бүр судрын өөр 
өөр шүлгийг тэмдэглээд, хэн нэгэнтэй хуваалцаж  
болно.

Та сэтгэлээр унасан үедээ дуулал юм уу сэтгэлийг тань 
сэргээдэг дууг дотроо дуулдаг уу? Энэ долоо хоног Авраг-
чийн тухай дууг онцгойлон сонгож болох юм.

Та долоо хоног бүр ариун ёслолоос хүртэж байхдаа 
Аврагчийн амьдрал, гэтэлгэгч золиослолын талаар тун-
гаан боддог уу? Та долоо хоногийн турш Аврагчийг дурсан 
санахын тулд хийсэн сонголтоо эргэн бодож, дурсан санаж 
чадаагүй тохиолдлоо наманчлах замаар өөрийгөө ариун 
ёслолд бэлдэж болно.

ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ЗОРИУЛАВ

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ

Та сайн мэдээг хуваалцах боломж олгохын төлөө өдөр 
бүр залбирдаг уу? Энэ долоо хоног Аврагч дээр төвлөр-
сөн сайн мэдээний сэдвээр яриа өрнүүлэхийг хичээ. Та гэр 
бүлийн үдшийн үеэр Аврагчийн тухай гэрчлэлээ хуваалцаж 
эсвэл сургууль дээр найздаа сүм дээрх туршлагынхаа талаар 
ярьж болно.

Энэ долоо хоног Аврагчийг онцгой арга замаар дурсан 
санах зорилго тавь. Эцэг эх, ах дүүс, удирдагчдаа эсвэл 
найздаа зорилгынхоо талаар хэл. Долоо хоногийн эцэст 
тэдэнд болж өнгөрсөн зүйлийнхээ талаар ярь. Ингэж чадах 
юм бол та ерөнхийлөгч Айрингийн ярьсан амар амгалан, 
аз жаргалыг хоёуланг мэдрэх болно.

•  Ариун ёслолын 
үед бишрэл хүн-
дэтгэлтэй бай.

•  Сайхан сэт-
гэл гарга мөн 
бусдыг шүүхгүй 
бай.

•  Судраас Авраг-
чийн тухай унш.

•    
  
 

•    
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Гэр бүлийн баяр 
баяслыг зөв шударга 
байдлаар олж авах 
боломжтой

Бурхан “бидэнд аз жаргал авчирч, 
биднийг хайраар дүүрэн орчинд 

зөв зарчмуудаас суралцуулж, мөнх 
амьдралд бэлтгэхийн тулд гэр 
бүлүүдийг бий болгосон.” 1 Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөн-
хийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Бурханы 
“аз жаргалын агуу төлөвлөгөө[ний] 
(Алма 42:8) талаар: “Түүний төлөв-
лөгөө эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс ‘баяс-
галантай байж болохын тул байх 
бөлгөө’ [2 Нифай 2:25] хэмээн тун-
хагласан байдаг. Бид Бурханы мөн-
хийн төлөвлөгөөг даган амьдрахаар 
сонгосон үед тэрхүү баяр баясгалан 
ирдэг” 2 гэж хэлсэн.

Христэд төвлөрсөн гэр орон 
амжилтад хүрэх хамгийн агуу 
боломжуудыг өгч байдаг. Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Ричард Г.Скотт (1928–2015) үүнийг 
“сайн мэдээг заадаг, гэрээнүүдийг 
сахидаг, мөн хайр энэрэл бялхсан” 
гэр бүлүүд “дуулгавартай амьд[арч]”, 
“Есүс Христийн сайн мэдээн дээр 
бат бөх суурилаг[даж]” 3 болох газар 
хэмээн дүрсэлсэн байдаг.

Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр 
зөвлөх, ерөнхийлөгч Хэнри Б.

Айринг: “Бид тэнгэрийн хүчийг 
[өөрийнхөө] гэр бүлд авчрахын 
тулд чадах бүхнээ хийнэ гэсэн 
шийдвэрийг гаргаж чадна.” Бид гэр 
орноо [үр хүүхдүүддээ] Бурханы 
үгийг сонсон, дараа нь итгэлээрээ 
сорьж болох газар болгох юм бол 
хайр, үйлчлэл, дуулгавартай байдал, 
аз жаргалыг авчрах нь гарцаагүй. 
Хэрэв тэд ингэж чадвал тэдний мөн 
чанар эрэлхийлж буй аз жаргалыг 
нь бий болгодог болж өөрчлөгдө-
нө” 4 гэж хэлсэн.

Нэмэлт судрууд
3 Иохан 1:4; 1 Нифай 8:12; 
2 Нифай 5:27

Энэ материалыг залбирч судлаад, хуваалцах зүйлээ олж мэдэхийн тулд сүнсний өдөөл-
тийг эрэлхийл. “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”- ийг ойлгох нь таны Бурханд 
итгэх итгэлийг хэрхэн нэмэгдүүлж, айлчлагч багшийн хувьд харж ханддаг хүмүүсийг 
тань адислах вэ? Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол reliefsociety. lds. org хаягаар орж үзнэ үү.

Христэд төвлөрсөн 
гэр орон

Судруудад Христэд төв-
лөрсөн гэр орны олон үлгэр 
жишээ байдаг. Эцэг Лихайгаа 
нас барсны дараа Нифай гэр 
бүлийнхнийгээ төдийгүй Бур-
ханы сэрэмжлүүлэг, илчлэлтэд 
итгэн, үгийг нь сонссон хүмүү-
сийг леменчүүдийн газар нут-
гаас авч гарсан байна. Энэ шинэ 
газартаа нифайчууд Их Эзэний 
тогтоол, дүрэм, зарлигуудыг бүх 
зүйлд, Мосегийн хуулийн дагуу 
даган мөрдөж байв (2 Нифай 
5:6–10- ыг үзнэ үү). Тэгсэн хэдий 
ч эцсийн эцэст нифайчуудын 
зарим нь дуулгаваргүй болсон 
байна.

Гэр бүлийн гишүүд маань 
заримдаа нифайчуудтай адил 
зөвт байдлаас холдож болох 
ч Христэд төвлөрсөн гэр орон 
“амар амгалан ба найдвартай 
хоргодох газар” болдог хэмээн 
ахлагч Скотт хэлсэн байдаг. Тэр 
мөн “Үй олон сорилт бэрхшээл, 
зовлон зүдгүүр тохиолддог ч бүр 
гай зовлонгийн үед ч бид дотоод 
сэтгэлийн амар амгалан, агуу аз 
жаргалыг эдэлж чадна” 5 гэдгийг 
баталсан юм.

Үүнийг эргэцүүлэн бод
Бид илүү зөв шударга амьд-
рахын тулд гэр бүлийнхээ 
хүрээнд юу хийж болох вэ?

А Й Л Ч Л А Г Ч  Б А Г Ш И Й Н  З А Х И А С  Б И Ч И Г

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1.  Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь (2010), 

1.1.4.
 2.  Рассэлл M.Нэлсон, “Селестиел гэрлэлт,” 2008 

оны 10- р сарын Ерөнхий чуулган, 107.
 3.  Ричард Г.Скотт, “Гэр орон дахь амар 

амгалангийн төлөө,” 2013 оны 4- р сарын 
Ерөнхий чуулган, 35, 36.

 4.  Хэнри Б.Айринг, “The Teachings of ‘The 
Family: A Proclamation to the World,’” New 
Era, 2015 оны 9- р сар, 5, 6.

 5.  Ричард Г.Скотт, “Гэр орон дахь амар  
амгалангийн төлөө,” 36.

Итгэл, гэр бүл, 
халамж
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Мормоны Номон дээр Амюлек 
Есүс Христийн Цагаатгалын 

тухай хүчирхэг сургаал айлддаг 
(Aлмa 34- ийг үзнэ үү). Энэ бүлгийн 
гайхалтай шүлгүүдийн дунд “энэ 
амьдрал бол хүмүүн Бурхантай 
уулзахаар бэлтгэх үе” (Aлмa 34:32) 
хэмээн Амюлекийн хэлсэн нэг мөр 
миний анхаарлыг татдаг.

Бид энэ амьдралын зорилго бол 
“Бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе” 
гэдэгт итгэдэг учраас “Би Тэнгэрлэг 
Эцэгтэй уулзах тэр гайхалтай цаг 
мөчид өөрийгөө бэлтгэхийн тулд 
сар, долоо хоног, өдөр бүр юу хийж 
байна вэ?” гэж өөрсдөөсөө асууж 
болно. Би өөрт олгогдсон үнэт цагаа 
хэрхэн ашиглаж болох вэ?

Бид хэрхэн бэлдэх вэ?
Бид олон арга замаар өөрт олгогд-

сон цагаа Бурхантай уулзахад бэлт-
гэхэд ашиглаж болно. Долоо хоног 
бүрийн хувьд ариун ёслолоос хүртэн, 
Тэнгэрлэг Эцэгтэй хийсэн гэрээгээ 
шинэчилж, хайрын болон Түүний Хүү, 
Есүс Христийн Цагаатгалын үр дүнд 
боломжтой болсон найдварын талаар 
эргэцүүлэн бодоход зарцуулдаг цаг 
мөч хамгийн чухал гэдэгтэй бид санал 
нэгдэнэ гэдэгт итгэлтэй байна.

Түүнчлэн Ням гаргийн ангид зар-
цуулдаг нэг цаг өөрсдийгөө бэлтгэхэд 

бидний бодож байснаас хавьгүй 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдэгт би 
итгэдэг. Гэхдээ бид энэ боломжийг 
ашиглахын тулд эхлээд Ням гаргийн 
ангид хэрхэн хандаж байгаа хандла-
гаа авч үзэх нь зүйтэй болов уу.

Ням гаргийн ангийн зорилго 
бол “заах, суралцах, нөхөрлөх үйл 
явцаар дамжуулан хувь хүн, гэр 
бүлүүдийн Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс 
Христ хоёрт итгэх итгэлийг бэхжүү-
лэхэд” 1 оршино. Хөрвөлтийн эдгээр 
чухал хэсэг нь Бурхантай уулзахаар 
бэлтгэхэд гаргах бидний хүчин чар-
майлтад нэн чухал. Сүмийн багш нар 
“Аврагчийн арга барилаар заах нь” 
товхимол болон багшийн зөвлөлийн 
хурлаар дамжуулан заах ур чадвараа 
сайжруулахаар ажиллаж байгаад бид 
баярлаж байна.

Гэвч зөвхөн заах арга барилаа 
сайжруулах нь хангалтгүй. Бид бас 
Аврагчийн арга барилаар суралца-
хын тулд хичээл зүтгэл гаргах ёстой. 
Тэрээр бидэнд “судлахаар мөн тэрч-
лэн итгэлээр” суралцах С ба Г 109:7) 
хэрэгтэй хэмээн хэлсэн. Итгэл бол 
үйлдлийн зарчим юм. Бид мэдэхийг 
хүсэж байвал үйлдэх ёстой (Иохан 
7:17- г үзнэ үү).

Ням гаргийн ангиуд маань 
долоо хоногийн явцад хичээлдээ 
бэлдэхийн тулд судраас судалж, 

БУРХАНТАЙ УУЛЗАХААР БЭЛТГЭ

А В Р А Г Ч И Й Н  А Р Г А  Б А Р И Л А А Р  З А А Х  Н Ь

Ням гаргийн хичээл нь бид бүхнийг Бурхантай уулзахаар бэлтгэхэд туслах чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Та үүнд ач холбогдол өгч байна уу?

амьдралдаа хэрэгжүүлж байхдаа 
олж авсан туршлага, мэдэрсэн сүнс-
ний өдөөлтөө чөлөөтэй хуваалцах 
боломжтой газрыг бидэнд гаргаж 
өгснөөр энэ маягийн заах, сурал-
цах арга барилыг сайшаан дэмжих 
боломжтой. Учир нь бид “бүгдээрээ 
бүхнээс сэнхэрсэн байж болохын 
тулд . . . бие биендээ хичээнгүйлэн 
заа[даг]” (С ба Г 88:77, 122).

Хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант 
өдөр хэмээн нэрлэ

Саяхан Тэргүүн Зөвлөл бид-
ний хүн нэг бүрийг Хүндэтгэлийн 
өдрийг “баясгалант өдөр гэж нэр-
лэ” (Исаиа 58:13) хэмээн уриалсан. 
Ням гаргийн гурван цагийн турш-
лага энэ зорилгыг биелүүлэхэд 
бидэнд тусална.

Үүнтэй холбогдуулан би та 
нараас “Яагаад бид Ням гаргийн 
ангийн олгодог боломжуудыг 
заримдаа бүрэн ашигладаггүй вэ?” 
гэж асууя.

Сүүлийн үед би Ням гаргийн 
ангийн цагийг зааланд уулзацгаах, 
тойргийн удирдагчдын хувьд 
ярилцлага зохион байгуулах, гадас-
ны удирдагчдын хувьд тойргийн 
удирдагчдадаа сургалт өгөх, өсвөр 
үеийнхний удирдагчид хөтөлбөртэй 
холбоотой асуудлаа хэлэлцэх гээд 

Ням гаргийн 
ангийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн нэгдү-
гээр зөвлөх
Дэвин Г.Дуррант
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өөр зүйлээр нөхөж байгаа олон 
“сонголтыг” олж харсан.

Бага хугацаанд олон зүйл 
амжуулж хийх хэрэгтэй байгаа 
учраас яагаад удирдагчид маань 
Ням гаргийн ангийн цагийг өөр 
зүйл хийхэд ашигладаг болохыг 
би ойлгож байна. Гэхдээ тойргийн 
удирдагчид ганцхан цагт зав гарган 
сууж, сүргийнхээ гишүүдтэй сайн 
мэдээний хэлэлцүүлэгт оролцох нь 
оролцож байгаа бүгдэд ямар сайхан 
адислал болно гээч!

Та нарт “Ням гаргийн ангийг үл 
тоох” хандлагын өөр олон жишээ 
байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. 
Ямар шалтгаантайгаас үл хамаа-
ран, бидний ихэнхэд заримдаа 
Ням гаргийн ангиас хүссэн зүйлээ 
авч чадахгүй байна гэсэн мэдрэмж 
төрж байсан. Ням гаргийн ангийн 
туршлага маань багшаас гадна 
бидний хувийн бэлтгэл, оролцоо-
ноос ихээхэн хамааралтай болохыг 
би олж мэдсэн юм. Ням гаргийн 

ангийн ерөнхий ерөнхийлөгч Тэд 
Р.Каллистэр: “Бид судраас сурал-
цан, ангидаа илүү сайн бэлтгэлтэй 
ирж, ангийн ярилцлагад оролцон, 
асуулт тавьж, ариун нандин сэтгэгд-
лээ тэмдэглэх болгондоо Бурхантай 
илүү адил болж, Түүний мэдэрдэг 
баяр баяслыг мэдрэх чадвараа 
өсгөн нэмэгдүүлж байдаг” 2 хэмээн 
бичсэн байдаг.

Ням гаргийн ангид бэлдэж, 
цагийг нь хайрла

Би та нарыг Ням гаргийн ангид 
бэлдэж, цагийг нь хайрлахын тулд 
чадах бүхнээ хийхэд урьж байна. 
Тойрог, салбарын гишүүн бүр, ялан-
гуяа удирдагчид долоо хоног бүр 
энэ чухал цагийг Бурхантай уулзахад 
бэлтгэхэд ашигласнаас ирэх гайхал-
тай адислалаас хүртэх ёстой. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь 

(2010), 12.1.
 2. Тэд Р.Каллистэр, “Суралцахуйн баяр баяс-

галан,” Лиахона, 2016 оны 10- р сар, 14.

Аврагчийн арга барилаар 
заах нь” товхимол болон 

багшийн зөвлөлийн хурлын 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Заах нь. lds. org- оос авна уу.
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ИХ  
ЭЗЭНИЙ  

ОРШИХ ОРОН ЗАЙГ  
БЭЛДЭХ НЬ
Би Аврагчийн 

дэлхий дээр төрсөн, 
тохинуулсан тухай 

түүхийг сонсох бүрдээ 
Түүний эргэн ирэх өдрөөр 

угтан авах газрыг 
бэлдэхэд гүйцэтгэх 

хувь хүн бүрийн 
үүрэг хариуцлагын 

талаар боддог.

Тэргүүлэх бишоп
Бишоп  
Жэралд Коссэй
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Өнгөрсөн жил Христийн мэндэлсний баярын яг 
өмнөхөн надад Сүмийн гишүүн биш, Францын 
өндөр албан тушаалтай нэгэн эрхэмтэй оройн 

зоог барих завшаан тохиосон билээ. Оройн зоог 
Ютагийн Солт Лэйк хот дахь Иосеф Смитийн дурсгалд 
зориулсан байранд болсон юм.

Бид хоолоо идэхээр суухын өмнө зочдоо Ариун 
сүмийн талбайн гайхалтай дүр зургийг харж болох 10- р 
давхрын ажиглах цонх руу аваачлаа. Солт Лэйкийн 
ариун сүм түм буман гэрлийн дунд сүндэрлэн харагдах 
нь үлгэрийн юм шиг л байв. Бид тэнд үг хэлэх ч сөхөө-
гүй хэдэн хором зогссон юм.

Зоогийн өрөө рүү буцаж очихын өмнө нөгөө эрхэм 
маань “Та дэлхийн төгсгөлд итгэдэг үү?” гэж гэнэт асуу-
лаа. Энэ асуулт Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтийн тухай 
болон бид Түүнийг ирэхэд угтан авахад бэлэн байх нь 
ямар чухал болох талаар сүнслэг яриа өрнөх суурийг 
тавьсан юм.

Би дөнгөж сая бишрэн харсан ариун сүмийн талаар 
тунгаан бодож байтал, “Есүсийг ирэх үед Түүний 
оршин байх үзэсгэлэнт сайхан газар ямар ч байсан 
байгаа юм байна!” гэсэн гайхалтай бодол орж ирж 
билээ.

Судрын удирдамжинд ариун сүмийг “үгчлэн хэлбэл 
Их Эзэний өргөө юм” 1 гэсэн байдаг. Өөр үгээр хэлбэл, 
энэ бол зөвхөн бэлгэ тэмдэг төдий газар биш. Энэ эрин 
үе дэх ариун сүмүүд нь Түүнийг махан биеэрээ ирэхэд 
зориулан бэлдэж, ариусгасан өргөөнүүд юм. Их Эзэн 
”Ариун сүмдээ миний ирэх тэр өдөр миний гэрээт 
хүмүүс нэгд цугларсан байж болохын тулд” (С ба Г 
42:36; онцлон бичилт нэмэв) Өөрийн Сүмийг байгуул-
сан хэмээн айлдсан.

Энэ нь Түүний мөнх бус байдалд даруухан гэгч ирс-
нээс нь юутай өөр вэ. Тэр хаадын Хаан, эздийн Эзэн 
байсан ч “дэн буудалд . . . хоноглуулах өрөө байсангүй” 
(Лук 2:7) учраас түүнийг энгийн нэгэн малын хашаанд 
төрүүлж, тэжээлийн тэвшинд тавьсан билээ. Бага насан-
даа гэр бүл нь дарангуйлагчийн харгислалаас зугтахаар 
Египет рүү дүрвэсэн гээд Есүс суурин, тав тухтай гэр 
оронд тэр болгон амьдарч байсангүй (Матай 2:13–14- 
ийг үзнэ үү).

Гэр бүл нь Египетэд түр хугацаагаар амьдарч бай-
сан цаг үеийн талаар нарийн ширийн мэдээлэл бидэнд 
байхгүй ч Тэр эцэг эхтэйгээ орчин үед Африк болон 
Ойрх Дорнодын улс доторх сөргөлдөөнөөс болж 

ИХ  
ЭЗЭНИЙ  

ОРШИХ ОРОН ЗАЙГ  
БЭЛДЭХ НЬ
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зугтан гарсан үй олон цагаачдын адил хэцүүхэн амьдарч 
байсан байж болох юм.

Есүс насанд хүрснийхээ дараа ч гэсэн тогтсон гэр 
орон байхгүй гэдгээ хэлдэг байсан. Нэгэн өдөр нэг эр 
Түүн дээр ирж, “Би Таныг хаа ч явсан дагая гэв.” Харин 
Аврагч “Үнэгэнд нүх, тэнгэрийн шувуудад үүр бий; 
харин хүний Хүүд толгой хоргодох ч газар байхгүй” 
(Лук 9:57, 58) хэмээн хэлжээ.

Ах эгч нар аа, би Аврагчийн төрсөн болон дэлхий 
дээр тохинуулсан тухай түүхийг сонсох бүрдээ Түүнийг 
эргэн ирэхэд урин авчрах газруудыг бэлдэхэд гүйцэт-
гэх хувь хүн бүрийн үүрэг хариуцлагын талаар боддог. 
Бид юу хийж чадах вэ?

Ариун сүмд оч
Нэгдүгээрт, бүгдээрээ Түүнийг Өөрийнх нь гэр орон 

болох ариун сүмд хүлээн авахад бэлдэцгээе. Бидний 
дунд Аврагчийн төрж, амьдарч, дэлхий дээр тохинуулж 
байсан газруудад очиж үзэхийг мөрөөдөж байгаагүй 
хэн байх билээ? Олон хүн ихээхэн золиослол гарган, 
уг Ариун газарт очиж байсан. Гэхдээ хэзээ нэгэн өдөр 
Түүний эргэн ирэх газруудад очих нь бидэнд хэр чухал 
вэ? Шавь нь болох бидний Түүний Хоёр дахь ирэл-
тэд бэлдэж болох хамгийн шилдэг арга зам бол ариун 
өргөөнүүдэд нь тогтмол очиж, ариун нандин гэрээгээр 
дамжуулан өөрсдийгөө Түүнтэй холбох явдал юм.

Гэр орноо бэлд
Хоёрдугаарт, бид гэр орноо Их Ззэний байхыг хүсэх 

тийм газар болгож болно. Судруудаас бид Аврагчийг 
гэртээ урин, зочлон дайлсан сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн 
талаар өгүүлсэн олон түүхийг уншдаг. Тиймээс бүгдээ-
рээ өөрсдөөсөө “Миний гэр орон Их Эзэний таалалд 
нийцэх болов уу?” гэж асууцгаая. Гэр орон тань Их Эзэ-
ний тухалж болох аюулгүй, амар тайван, Сүнсээр дүүр-
сэн газар мөн үү? Гэр орон маань том, баян тансаг байх 
хэрэггүй. Сайн мэдээнд төвлөрсөн, нэг нэгнээ хайрладаг 
мөн гэр бүлийн гишүүд, найз нөхдөөр дүүрсэн, даруу-
хан гэр орон Түүнийг баярлуулах нь гарцаагүй. 

Сонгогдсон хүмүүсийг цуглуул
Гуравдугаарт, бид Түүнд дэлхий дээрх хаант улсаа 

байгуулахад нь туслахын тулд гэр орноо хэсэг хуга-
цаанд орхиод ч хамаагүй дэлхийн өнцөг булан бүрд 
байх Түүний сонгогдсон хүмүүсийг цуглуулах ажилд 

гар бие оролцож болно. Бурханы хүмүүсийн түүх бол 
Их Эзэний хүссэн газар руу явахад бэлэн, хүсэл эрмэл-
зэл бүхий гэгээнтнүүдийн түүх юм. Би Абрахам, Исаак, 
Иаков, Иосеф, Мосе, Лихай гээд эрт дээр үед байсан 
өөр олон бошиглогчийн тухай боддог. Би цагийн гол-
чид Газар дундын тэнгисийн бүс нутгуудаар алжаалаа 
умартан, сайн мэдээг түгээсэн Их Эзэний төлөөлөгч-
дийн тухай боддог.

Хожмын үеийн бошиглогч, төлөөлөгчид олон мянган 
номлогчтой хамт Христийн захиасыг дэлхийн дөрвөн 
зүг найман зовхист үргэлжлүүлэн хүргэсээр байгаа 
билээ. Тэд тав тухтай гэр орноо орхин, Их Эзэний 
усан үзмийн талбайд үйлчлэхэд бэлэн байна.

Тусламж хэрэгтэй хүмүүст тусал
Их Эзэний орших газрыг бэлтгэх гайхалтай арга 

замын нэг бол орон гэргүй хөршдөө туслах явдал юм. 
Сэргээлтийн эхэн үед гэгээнтнүүдэд хоргодох газар 
байхгүй үе байсан. Тэдэнд Сионд очихоор аялах үедээ 
дайснуудынхаа тэвчээргүй, хорон үйлдлээс болж гэр 
орноо хүчээр орхин явах шаардлага гарч байсан юм.

Ерөнхийлөгч Бригам Янг (1801–1877) тэдний зовлон 
зүдгүүрийг дараах элэг эмтрэм үгээр дүрслэн бичсэн 
байдаг. “Бид амар тайван гэр орноосоо дахин дахин 
хөөгдөн, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд маань өргөн уудам 
тал нутаг, ой шугуй, зам харгуйгаар явж, өвлийн тэсгэм 
хүйтнээр ч гэсэн майханд амьдарч, үхэл гээд төрөл 
бүрийн зовлон зүдгүүрийг туулах ёстой болсон.” 2

Энэ цаг үед болсон хамгийн сэтгэл хөдлөм үйл явдал 
1839 оны өвөл Иллинойн Квинси тосгонд болсон юм. 
Миссиссиппи мөрний эрэг дээр байрлаж байсан суурь-
шихаар ирсэн хүмүүс, фермерүүдээс бүрдсэн 1500 хүн 
энэ тосгонд тухайн үед хүндхэн нөхцөлд амьдарч байв. 
Хахир өвөл ид тачигнах үед Миссуригийн амбан захи-
рагчийн алж устгах тушаалаас зугтан гарсан ойролцоо-
гоор 5000 гаруй Сүмийн гишүүн гэнэт тэдэн дээр нүүж 
иржээ. Ядуу зүдүү байдал, зовлонгийн туйлд хүрсэн 
гэгээнтнүүд Миссиссиппийн хөлдүү мөсийг явган гатлан 
ирсэн байв. Квинсигийн оршин суугчид өгөөмөр сэтгэ-
лээр тэднийг угтан авч, гэр орондоо оруулан, тарчигхан 
хоол хүнсээ хуваалцсан гэдэг.

Квинсигийн нэгэн оршин суугч эдгээр дүрвэгчийн 
талаар: “Ихэнх гэгээнтэн амьдрах гэр оронтой болтлоо 
гэрт маань цасан шуурганаас хоргодож байгаадаа баяр-
лаж байсан. Олон ч шөнө шалан дээр болон дээд, доод 
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давхарт орнуудыг хэн нэгний орон дээр гишгэлгүй 
явах ямар ч боломжгүйгээр шахаж байрлуулсан байдаг 
байв” 3 хэмээн өгүүлсэн байна.

Тэднийг бодвол илүү амар тайван, элбэг хангалуун 
цагт амьдрахаар адислагдсан бидэнд эдгээр түүхэн тэм-
дэглэл чухал ач холбогдолтой. Тэдгээр нь биднийг гэр 
оронгүй, зовж шаналж байгаа хүмүүст туслахад үргэлж 
бэлэн бай гэдгийг зааж өгдөг. Дүрвэгчдийн тоо олон, 
цөөн мөн газрын хувьд хол, ойр байгаагаас үл хамааран 
амьдралынхаа наад захын хэрэгцээг хангаж чадахгүй 
байгаа хүмүүст туслах олон арга зам бидэнд бий. Бид 
үүнийг Сүмийн хүмүүнлэгийн санд хандив өгөх замаар 
хийж болно. Мөн тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг хайрлан, 
үйлчилдэг бусад хүнтэй хамтран ажиллаж болно. Бид 
бас оршин суугаа газарт маань нүүж ирсэн хүмүүстэй 
найзлан нөхөрлөх замаар ч хийж болно. Түүнээс гадна 
тойрог, салбарт маань зочлон ирсэн гадны хүмүүсийг 
чин сэтгэлээсээ уриалгахан хүлээн авч болно.

Дууллуудын дотроос хамгийн сайхан гэгдэх нэгэн 
дуулал хүнлэг сэтгэлтэй нэгэн эр үл таних хүнд орон 
байр гаргаж өгсөн тухай түүхийг өгүүлдэг.

“Шөнө дүл, хаа сайгүй ус болжээ
Шинэ өвлийн шуурга ойртож байна
Түүний дууг би холоос сонслоо
Тэр гэрт минь орохыг хүсэж байна.

Би зочноо дулаацуулаад, зоригжуулж,  
хувцасласан

Би орондоо түүнийг унтуулж, 
Өөрөө газар унтсан ч сайхан байв
Едений цэцэрлэгт байна гэж зүүдлэв. . . .

Тэгээд энэ хоромд нүдэн дээр минь
Үл таних тэр хүн хувирлаа
Тийм ээ, гаран дээрх тэмдгийг мэднэ
Тийм ээ, Аврагч өмнө минь зогсоно
Нэрээр минь дуудаж ярилцав
‘Надаас чи ичсэнгүй’ хэмээв 
Хийсэн бүгд чинь хөшөө болно
Бүү ай, надад зориулж’ хийжээ” 4

Би дэлхий дээрх ядууст тусламжийн гараа үргэлж 
сунгаж байдаг Сүмд харьяалагддаг гэдгээрээ бахарх-
даг. Сүмийн болон гишүүдийн өдөр бүр үзүүлдэг хайр, 
энэрлийн тоолж баршгүй, их бага үйлдэл бүр нь намайг 
даруусгадаг. Энэ Сүм Есүс Христийн Сүм бөгөөд бид 
Түүний үлгэр жишээг дагахыг хичээдэг учраас эдгээр 
үйлдэл үргэлж Сүмийн үйл хэргийн амин чухал хэсэг 
байсаар байх болно.

Есүс бол бидний Аврагч бөгөөд Гэтэлгэгч. Тэр 
цагийн голчид төрсөн. Тэр амьд бөгөөд нэгэн өдөр 
дэлхий дээрх хаант улсаа захирахаар алдар суунд 
эргэн ирнэ гэдгийг би гэрчилж байна.

Би та нарыг Түүний ариун өргөөнд тогтмол орж, 
гэр орондоо аюулгүй, хайраар дүүрэн, амар амга-
лан орчинг бий болгон, дэлхийн дөрвөн зүг найман 
зовхист байх Түүний сонгогдсон хүмүүсийг цуглуу-
лахад гар бие оролцох замаар өөрсдийгөө бэлтгэхэд 
уриалан дуудаж байна. Түүнээс гадна та нар бидний 
дунд байгаа гэр оронгүй, зовж зүдэрч байгаа хүмүүст 
тусламжийн гараа сунгах хүсэлтэй байгаасай хэмээн 
би залбирч байна. Ингэж чадвал та нар зүрх сэтгэлдээ 
болон орон гэртээ Аврагчийг угтан авах газрыг бэлдэх 
бөгөөд Түүний эргэн ирэх өдөр үнэхээр гайхалтай сай-
хан байх болно. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД 
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Есүс Христийн бүх зан чанарын хамгийн чухал нь “нигүүлслээр . . . дүү-
рэн байсан” (Иохан 1:14) явдал юм. Судруудад нигүүлсэл буюу ач ивээл 
гэдэг нэр томъёо нь хүмүүнд адислал, бэлэг өгөх юм уу өөр бусад байд-

лаар таатай хандах бурханлаг эрхийг хэлдэг. Библийн толь бичигт “[ач ивээл] 
гэсэн үгийн гол агуулга нь бурханлаг тусламж, хүч чадал гэсэн утгатай. . . . Ач 
ивээл бол боломж олгогч хүч юм” (“Grace”) гэсэн байдаг. Энэ нь хүлээн аваг-
чид дан ганц өөрийн хүчээр хийж чадахгүй зүйлээ хийж, болж чадахгүй байгаа 
тийм хүн болох боломжийг олгодог.

Бидэнд ийм боломж олгогч хүч хэрэгтэй. Бид бол Бурханы хөвгүүд, охид 
билээ. Тиймээс бидэнд Түүнтэй адилхан болох чадавх бий.

Далын 
Ахлагч Жэймс 
Ж.Хамула

Ач ивээл нь бидэнд Христтэй байх бүрэн эрхээ авах 
хүртлээ зарлигуудыг төгс дагаж, бурханлаг замаар явах 

боломж олгох зорилготой.
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Бидний Сүнсний болон бие 
махбодын дутмаг байдал

Хэдийгээр биднээс “Христийн дүүрэн байдлын” 
(Ефес 4:13) хэмжээнд хүрэхийг хүсдэг ч гэлээ бид дан-
гаараа үүнийг хийж чадахгүй. Бидний хүн нэг бүр мөнх 
орших сүнс, мөнх бус биеэс (Абрахам 3:18- ыг үзнэ үү) 
бүтдэг. Бидний мөнх орших сүнс мөнх бус байдлын 
өмнөх дэлхийд хийсэн сонголтын маань үр дүн болж 
энэ дэлхийд ирдэг. Мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйд 
хийсэн эдгээр сонголт бидний ааш авир, зан чанар, 
оюун санааны сүнслэг чадамжийн нэгээхэн хэсэг билээ. 
Хамгийн гол нь ямар ч сүнс өөр хоорондоо адил бай-
даггүй (Абрахам 3:19- ийг үзнэ үү). Сүнс бүр мөнх бус 
байдлын өмнөх оршихуйд хийсэн сонголтынхоо дагуу 
өөр өөр түвшний сүнслэг оюун ухааныг, өөрөөр хэлбэл 
гэрэл, үнэнийг эзэмшдэг (С ба Г 93:36- г үзнэ үү). Бидний 
сүнс мөнх бус биендээ цэвэр, ариун, бүр эрхэм, агуу 
байдлаар ирдэг хэдий ч ямар ч хүний сүнс Христийн 
бүрэн байдалд төгс хөгжиж боловсроогүй байдаг. Мөнх 

бус байдалд олж авах мэдлэг, сүнсний дэлхийд олж авах 
нэмэлт туршлагаар дамжуулан сүнсээр төгс болохыг 
эрэлхийлж болох ч Амилуулалт хүртэл сүнсээр төгс 
болох боломжгүй.

Бидний сүнс төгс бус байдгаас гадна мөнх бус бие 
маань мөн адил төгс бус билээ. Хэдийгээр гайхамшигтай 
сайхан ч гэсэн мөнх бус бие маань өмнө нь мэддэггүй 

байсан ялзрал, доройтол, үхэл, тачаал, бие махбодын 
хэрэгцээ, дүр хүсэлд автдаг. Ийм нөхцөлд байдалд бие 
махбодыг сүнсний хүсэлд бүрэн захируулах маш хэцүү. 
Ихэвчлэн сүнс нь бие махбодын эрхшээлд ордог. Дэл-
хий дээр ирсэн зарим агуу сүнс бие махбодоо захирах 
гэж ихээхэн хүчин чармайлт гаргасан байдаг. Нифай 
“Тийм ээ зүрх минь маханбодийнхоо учир харуусч” 
байна гээд, “Би хүрээлэгдсэн нэгэн, намайг туйлын 
амархнаар хавчих тэр уруу таталтууд болон нүглүүдийн 
улмаас болой” (2 Нифай 4:17, 18; мөн 27- р шүлгийг үзнэ 
үү) хэмээн харууссан байдаг.

Сүнс, бие махбод хоёрын хоорондох тэмцлийг мөнх 
бус байдлын өөр нэгэн зүйл улам хүндрүүлдэг. Бидний 
бие махбод “унасан” дэлхийн эд материалаас бүрдсэн 
болохоор энэ нь Сатанд “боолчлох хүчийг” (2 Нифай 
2:29) өгдөг. Ерөнхийлөгч Бригам Янг (1801–1877) дараах 
зүйлийг ажигласан байна. “Бид бие махбодтой байхдаа 
нүглийн уруу таталтаас хэзээ нэгэн цагт суллагдана 
гэж бүү бод. Зарим хүн бие махбодтой байхдаа ариус-
гагдсан бие, сүнстэй мөн үнэний дайсны хүчийг хэзээ 
ч дахин мэдрэхгүй тийм ариун болно гэж бодож байж 
магадгүй. Хүмүүн бие махбодтой байхдаа ийм түвшинд 
төгс болж чадах байсан бол үхэх байсан бөгөөд нүгэлд 
автсан дэлхийд байж чадахгүй байх байсан. . . . Бид 
амьд байх хугацаандаа нүглийн нөлөөг их бага хэмжээ-
гээр мэдэрсээр эцэс сүүлд нь насан эцэс болно.” 1

Ач ивээлийн тэнгэрлэг хүч
Бодгалиа одоогийн сул дорой байдал, дутагдалтайгаа 

хамт бурханлаг бүх хүч чадал, сайн чанар, чадавхаар 
өөрчлөхийн тулд бидэнд тэнгэрлэг хүч хэрэгтэй. Аз боло-
ход ийм тэнгэрлэг хүч байдаг бөгөөд энэ нь Бурханы ач 
ивээл юм. Бидэнд зөвхөн Бурханы ач ивээлээр “нэмэгдэх 
болно” (Абрахам 3:26), ингэж чадвал бид яваандаа Хрис-
тийн бүрэн байдлыг хүлээн авна. Үнэхээр Христ Өөрийн 
бүрэн байдлыг яг ийм замаар олж авсан юм.

Их Эзэн Иосеф Смитэд хэлснээр: “Гэрлийг хүлээн 
авдаг мөн Бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн 
авдаг; мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам 
хурц болон өсдөг” (С ба Г 50:24) билээ. Хэрэв бид 
хайнга хандан, хойш тавьж, тэр ч байтугай Их Эзэ-
нээс харамгүй хүлээн авсан адислалуудыг үл ойшоох 
аваас “илүү агуу зүйлүүд [биднээс] далдлагдах болно” 
(3 Нифай 26:10). Ийм нөхцөлд бид “Бурханы нигүүлс-
лийг дэмий хоосон авах” (2 Коринт 6:1) бөгөөд эцэст 
нь “ач ивээлээс [бүрмөсөн] уна[даг]” (С ба Г 20:32).

Петр харцаа Их Эзэн дээр төвлө‑
рүүлэн, итгэлээр үйлдэх үед усан 
дээр алхах буюу өөрийн дан ганц 
чадлаар хийж чадахгүй зүйлийг 

хийх хүч түүнд байсан. Ийм байд‑
лаар хэрэгтэй үед Их Эзэн бидэнд 

туслахад бэлэн байдаг.
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Бид одоогийн сул дорой, төгс бус бай-
далд өөрсдөдөө болон бусдад тэвчээртэй 
хандаж, хүссэн хүсээгүй удаан үргэлжлэх 
төгс байдал руу өсөж хөгжих үйл явцад 
шаргуу хичээнгүй хандах зан чанарт сурал-
цах ёстой гэдгийг энэ бүхэн харуулж байна.
Есүс Христэд итгэх итгэл

Ач ивээлийг хүлээн авдаг үйл явцыг 
ойлгох нь хэрхэн зарим зарчим бидэнд ач 
ивээлийг бүрэн хүлээн авах боломжийг 
олгодог болохыг ойлгоход тусалдаг. Есүс 
Христэд итгэх итгэл нь ач ивээлийг урин 
авчирдаг анхны зарчим юм (Ром 5:1–2- ыг 
үзнэ үү). Үнэн, найдвар, үйлдэл, батлах 
гэрчүүд зэрэг нь итгэлийн нэн чухал хэс-
гүүд бөгөөд Их Эзэний ач ивээлээс хүртэх 
арга зам билээ.

Жишээлбэл, Петрийн усан дээгүүр Их 
Эзэн рүү алхсан туршлагын талаар бодож 
үз. Бидэнд ч гэсэн зарим үед тохиолддо-
гийн адил Петр болон шавь нар давал-
гаалсан тэнгисийн дунд байв. Есүс усан 
дээгүүр алхлан, тэднийг Өөр рүү нь ир 

хэмээн хэлдэг. Петр найдвар тээн, завинаас 
гарч, давалгаалсан тэнгис рүү орон, Их 
Эзэн рүү алхдаг. Христэд найдаж, шийдэм-
гий үйлдэл хийсэн нь түүнд усан дээгүүр 
явах хүчийг хүлээн авах боломж олгосон 
юм. Гэхдээ Петр эргэн тойронд салхилах 
салхийг хараад эргэлзэж, живж эхэлжээ. 
Тэр “Эзэн, намайг авраач” гэж орилоход, 
хариуд нь “Есүс тэр даруй гараа сунган, 
түүнийг зуурав” (Матай 14:30–31) хэмээн 
судар дээр цэдэглэсэн байдаг. Петр харцаа 
Их Эзэн дээр төвлөрүүлэн, итгэлээр үйлдэх 
үед усан дээр алхах буюу өөрийн дан ганц 
чадлаар хийж чадахгүй зүйлийг хийх хүч 
түүнд байсан.

Харин Петр Их Эзэн рүү харахаа больж, 
эргэлзэж эхлэхэд уг хүчээс өөрийгөө 
тасалж, ганцаараа үлдэн, живж эхэлсэн 
байдаг. Тусламж хүсэн орилоход нь Их 
Эзэн Петрт хэрхэн хариулсанд анхаарлаа 
хандуулна уу. Их Эзэн “тэр даруй” гараа 
сунган, түүнийг аварсан. Үүн шиг хэрэгтэй 
үед Их Эзэн бидэнд туслахад бэлэн байдаг.
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Наманчлал
Ач ивээлээс хүртэх боломж олгодог 

хоёр дахь зарчим бол наманчлал юм. Мор-
мон “Тиймийн тул, наманчлах мөн Их Эзэн 
Бурханыхаа дуу хоолойг анхааран сонсдог 
тэд адислагдсан байдаг; учир нь тэд бол 
аврагдах тэд билээ. Мөн хүмүүн наманч-
лалд хийгээд сайн ажлуудад авчрагдаж 
болохыг, тэд үйлүүдийнхээ дагуу ач ивээ-
лийн тулд ач ивээлд сэргээгдэж болохыг 
Бурхан агуу их бүрэн байдлаараа соёр-
хох болтугай” (Хиламан 12:23–24) хэмээн 
заасан байдаг. Энэ судар наманчилсан зүрх 
сэтгэл болон сайн үйл ач ивээлтэй нийцдэг 
болохыг тодотгож байна.

Залуу Алмагийн жишээг авч үзье. Тэр 
болон Мозаягийн хөвгүүд “адгийн нүгэлт-
нүүд байв” (Moзая 28:4). Их Эзэний тэнгэр 
элч Алма дээр ирэхэд тэрээр бүх нүгэл, 

хилэнцтэйгээ нүүр тулсан. Тухайн үед тэр 
“мөнхийн зовлонд тамлагд[сан]” (Алма 
36:12) аж. Тэр “. . . Бурханыхаа дэргэд 
ирнэ гэдэг тэр л бодол бодгалийг минь 
илэрхийлэхийн аргагүй аймшигтайгаар 
тарчилгахаар . . . байв” (Алма 36:14) гэж 
хэлсэн байдаг. Гэхдээ Есүс Христ дэлхийн 
гэм нүглийг цагаатгахаар ирнэ гэж аавынх 

нь ярьж байсан нь Алмагийн санаанд орж 
ирдэг. Энэ дурсамж түүнийг сэтгэлийнхээ 
угаас “Ай Есүс, Бурханы Хүү та, . . . намайг 
нигүүлсээч” (Алма 36:18) гэж хэлэхэд хүр-
гэсэн. Тэр үүнийг бодмогц “өвчнөө цаашид 
санаж чадсангүй” мөн “нүглүүдийнхээ 
санамжинд цаашид тарчлагдахгүй бол[дог]” 
(Алма 36:19). 

Алмагийн бодгалийг тарчлахад хүргэсэн 
наманчлал нь түүнийг цэвэршиж, өөр хүн 
болон өөрчлөх хүчийг өгсөн билээ. Үүний 
дараа тэр Бурханы Сүмийг устгах гэж эрэл-
хийлэхээ больсон. Түүнээс гадна өмнөх 
амьдралынхаа алдааг засахын тулд тэр 
бусдад наманчлан, Ариун Сүнсийг хүлээн 
авахад туслах замаар Сүмийг зохион бай-
гуулах үйл хэрэгт хөдөлмөрлөх болсон. 
Адгийн нүгэлтнээс Бурханы бошиглогч 
болсон залуу Алмагийн хөрвөлт нь бидний 
хүн нэг бүрийг зөвтгөж, цэвэршүүлэх Их 
Эзэний хүч чадлын тод жишээ юм.
Даруу байдал

Гурав дахь зарчим нь даруу байдал юм. 
Их Эзэн Моронайд “Миний өмнө өөрс-
дийгөө даруусгадаг бүх хүмүүст миний ач 
ивээл хангалттай; учир нь хэрэв тэд миний 
өмнө даруусгаж мөн надад итгэлтэй байх 
аваас тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүү-
дийг нь хүчирхэг болгож өгнө” (Ифер 
12:27) хэмээн заасан байдаг. Сул дорой 
зүйлсийг хүчирхэг болгох нь ач ивээлээр 
хийгддэг ажил.

Хэрэв даруу байх шаардлагатай юм бол 
бид эхлээд даруу байдал гэж юу болох 
талаар асуух нь зүйд нийцнэ. Товчилбол, 
даруу байдал нь өөрийн хүслийг Бурханы 
хүсэлд захируулан, хийж бүтээсэн зүй-
лийнхээ төлөө хүлээн авсан алдар сууг 
Түүнд өгөхийг хэлнэ. Үүний хамгийн агуу 
үлгэр жишээ бол Есүс Христ юм. Даруу 
ба хүлцэнгүй байдал нь Түүний гэтэлгэгч 
золиослолын үеэр төгс илэрсэн байдаг. 
Есүс “Эцэг минь, хэрэв боломжтой бол 
Надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч. Гэвч Миний 
хүслээр биш, харин Таны хүслээр болог” 
(Maтай 26:39) хэмээн залбирсан. Энэ үед 

Есүс Христэд итгэх итгэл нь ач 
ивээлийг урин авчирдаг анхны 
зарчим юм. Ач ивээлээс хүртэх 

боломж олгодог хоёр дахь зарчим 
бол наманчлал юм.
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Христ дээр Бурханы ач ивээлийн бүрэн 
байдал үер мэт буусан юм.
Хичээнгүй байдал

Дөрөв дэх зарчим бол хичээнгүй бай-
дал юм. Нифай өөрийн хүмүүст “Учир нь 
бид ач ивээлээр л аврагдаж чадна гэдгийг 
мэднэ, бидний хийж чадах бүхний дараа 
буюу” (2 Нифай 25:23) хэмээн заасан. 
Зарим хүн энэ судрыг уншаад, хамгийн 
сайнаараа хичээж зүтгэсний эцэст л Бур-
ханы ач ивээлээс хүртэх боломжтой гэсэн 
утгатай гэж бодож болох юм. Харин би 
үүнийг ингэж ойлгодоггүй. Ямар ч хичээл 
зүтгэл гаргалгүйгээр Бурханы ач ивээлээс 
хүртсэн олон жишээ бий. Жишээлбэл, 
хувь хүний хичээл зүтгэлээс үл хамааран 
Бурханы ач ивээлээр бүх хүнд амилах хүч 
чадал өгсөн байдаг. Би Нифайн “бидний 
хийж чадах бүхний дараа” гэж хэлсэн 
үгийг хичээл зүтгэл гаргавал Бурханы ач 
ивээлээс хүртэх боломжтой гэсэн утгаар 
ойлгодог. Далын гишүүн асан ахлагч Брүс 
С.Хафэн: “Бид Аврагчийн ач ивээлийн бэл-
гийг зөвхөн хийж чадах бүхнээ хийсний 
‘дараа’ хүртдэггүй. Бид хичээл зүтгэл гарга-
хынхаа өмнө, гаргаж байхдаа, гаргасныхаа 
дараа ямар ч үед Түүний ач ивээлээс хүр-
тэх боломжтой” 2 гэж бичжээ.

Жаредын ахын жишээг бодож үз. Тэр 
хөлөг барьж, үүнийг далайг гатлахдаа 
ашигла гэсэн удирдамж хүлээж авдаг. 
Жаредын ах алхам алхмаар Их Эзэний 
удирдамжийг яг таг дагадаг. Хөлгүүдийг 
хийж дууссаныхаа дараа Жаредын ах 
харанхуй байгаад санаа нь зовж, Их Эзэ-
нээс гэрэл өгөхийг хүсдэг. Их Эзэн Жаре-
дын ахад асуудлыг нь хурдан шийдэж 
өгч болох байсан ч үүний оронд “Та нар 
хөлгүүд дотроо гэрэлтэй байхын тулд 
намайг хэрхэхийг та нар хүснэ вэ?” (Ифер 
2:23) хэмээн асуусан. Үүний хариуд Жаре-
дын ах арван зургаан чулууг нямбайлан 
бэлдэж, Их Эзэнээс “тэдгээр нь харанхуйд 
гэрэлтэж болохын тулд” (Ифер 3:1–4- ийг 
үзнэ үү) тэдгээрт хүрэхийг даруухнаар 
залбиран гуйдаг.УО
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Жаредын ах Их Эзэний хий гэсэн 
бүх зүйлийг бүгдийг гүйцэд хийгээгүй ч 
Бурхан Жаредын ахын өмнөөс Өөрийн 
хүчийг ашиглан чулуу бүрд хүрч гэрэл-
түүлэн, аялалд нь хэрэгтэй гэрлийг өгдөг. 
Ийнхүү хийснээр, чадлынхаа хэрээр 
хичээл зүтгэл гаргавал Их Эзэн Өөрийн 
бурханлаг хүчийг бидэнд өгөхөд бэлэн 
гэдгээ харуулсан юм.
Дуулгавартай байдал

Тав дахь зарчим бол дуулгавартай 
байдал. Их Эзэн “. . . хэрэв та нар миний 
зарлигуудыг сахих аваас, . . . та нар ач 
ивээл дээр ач ивээлийг хүлээж авах болно” 
(С ба Г 93:20) хэмээн айлдсан. Моронай 
үүнийг “мөн хэрэв та нар бүх бурханлиг 
бусаас өөрсдөө татгалзаж, мөн Бурханыг 
өөрсдийн бүх хүч, оюун, мөн чадлаар 
хайрлах аваас, тэгвэл түүний ач ивээл та 
нарт хангалттайгаас түүний ач ивээлээр та 
нар Христээр төгс байж болно” (Моронай 
10:32) гэсэн байдлаар хэлсэн.

Ач ивээл нь бидний төгс дагаж мөрдөх 
байдлаас хамаарахгүй бөгөөд Их Эзэний 
зарлигийг дага эсвэл Моронайн бүх бур-
ханлаг бусаас өөрсдөө татгалз гэсэн заав-
рын ач холбогдлыг бууруулахгүй гэдгийг 
ойлгох ёстой. Хэрэв ач ивээл нь зарлигуу-
дыг төгс дагах эсвэл өөрсдийгөө бүх бур-
ханлаг бусаас төгс татгалзахаас хамаардаг 
байсан бол мөнх бус байдалд үргэлжид 
байх төгс бус байдал ач ивээлээс хүртэх 
боломжийг үүрд хаах байсан. Эцсийн 
эцэст ач ивээл нь бидэнд Христийн бүрэн 
байдлыг хүлээн автлаа зарлигуудыг илүү 
төгс дагаж, илүү бурханлаг замаар алхах 
боломжийг олгодог. 

Зарлигийг дага гэсэн Их Эзэний мөн бүх 
бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалз гэсэн 
Моронайн зааврыг өөрийн зүгээс чадах 
бүхнээ хий гэсэн утгаар ойлгох ёстой. 
Хэдийгээр бидний хийх үйлдэл чухал ч 
гэлээ зүрх сэтгэлийн маань хүсэл үүнээс 
ч илүү чухал юм.
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Ариун Сүнсийг хүлээн авч, Сүнсний 
бэлгүүдийг эрэлхийлэх нь

Хамгийн сүүлчийн зарчим бол Ариун Сүнсийг хүлээн 
авч, Сүнсний бэлгүүдийг эрэлхийлэх явдал юм (Мозая 
18:16- г үзнэ үү). Ариун Сүнс нь Бурханы цэвэршүүлэгч, 
боломж олгогч, төгс болгогч хүчийг бидэнд түгээж, 
авчирч өгдөг учраас бид Бурханы ач ивээлээр дүүргэгд-
дэг болно.

Энэ талаар Авранхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Парли П.Пратт (1807–1857) дараах зүйлийг заасан бай-
на. “Ариун Сүнсний бэлэг нь . . . бүх оюуны чадавхыг 
сэргээж, төрөлхийн бүх хүсэл тэмүүлэл, мэдрэмжийг 
өсгөн нэмж, тэлж, цэвэршүүлдэг бөгөөд тэдгээрийг 
мэргэн ухааны бэлгээр зохих хэрэглээнд нь дасган 
зохицуулдаг. Тэр бидний төрөлхийн бүх нандин өрөв-
дөн хайрлах сэтгэл, баяр баясал, хүсэл тэмүүлэл, ойр 
дотно харилцаа, мэдрэмжийг өдөөж, хөгжүүлэн, сайж-
руулж, боловсронгуй болгодог. Тэр бас ариун журам, 
эелдэг зан, сайн санаа, номхон дөлгөөн, даруу зан, 
нигүүлслийг төрүүлдэг. Тэр бол хүний болон дүр төрх, 
онцлог шинж чанарын гоо үзэсгэлэнг хөгжүүлдэг. Тэр 
эрүүл мэнд, эрч хүч, амьдралын идэвх, нийгэмшихтэй 
холбоотой мэдрэмжинд санаа тавьдаг. Тэр бие махбод-
той, оюунлаг хүмүүний бүхий л авьяас билгийг сэргээ-
дэг. Тэр мэдрэлийн системийг хүчирхэгжүүлж, сэтгэл 
хөдлөлийн өнгө аясыг тодорхойлдог. Товчилбол, тэр 
бол ясан дахь чөмөг, зүрхэн дэх баяр баясал, нүдэн дэх 
гэрэл, чихэн дэх аялгуу, хүмүүний амь байсаар ирсэн, 
одоо ч гэсэн байгаа билээ.” 3

Эдгээр адислал нь баптисм хүртэж, гишүүнээр бат-
луулсны дараа Ариун Сүнсийг хүлээн авахад ирдэг. 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Орсон 
Пратт (1811–1881) “Ариун Сүнс хүний биед суурьших 
үед хүмүүнийг өөрийнх нь нөлөөнд автсан хэмжээ-
нийх нь хэрээр цэвэршүүлж, ариусгаж, ариутгаад 
зогсохгүй бас өөрийнх нь болон бусдын ашиг тусын 
тулд зориулагдсан зарим бэлгийг түүнд өгдөг. . . . 
Бүгд зохих ёсоор удирдамж хүлээн авч, батлагдаж, 
төгс болж, аврагдаасай хэмээн эдгээр сүнслэг бэлгийг 
Сүмийн гишүүдийн дунд итгэл, нөхцөл байдал, төрөлх 
чадвар, үүрэг хариуцлага, дуудлагуудынх нь дагуу 
өгдөг” 4 гэж заажээ.

Бурханы ач ивээлийн хүртээмж
Есүс Христ ач ивээлээр дүүрэн. Христ ач ивээлийг 

Өөрийн Эцэгээс харамгүй хүлээн авсан бөгөөд “ач 

ивээл дээр ач ивээлийг хүлээн авс[ан]” (С ба Г 93:12). 
Бид ч бас үүний дагуу ач ивээл дээр ач ивээлийг хүлээн 
авдаг. Бид Бурханы бүх өвөрмөц байдал, шинж чана-
рыг хүлээн авах болно. Эцэст нь ач ивээлийн энэхүү 
боломж олгогч, төгс болгогч хүчийг итгэл, наманчлал, 
даруу, хичээнгүй, дуулгавартай байдлын зарчмаар мөн 
Сүнс, Сүнсний бэлгүүдийг эрэлхийлснээр хүлээн авах 
боломжтой.

Их Эзэний ач ивээл таныг үхэл, нүглээс татан гаргаж, 
мөнх амьдралыг өгч чадах хангалттай хүчтэй. Таныг бас 
өөрчлөн, хувиргаж, төгс болгох хангалттай хүч Түүнд 
бий. Эцэст нь Бурханы охин, хөвгүүний хувьд таныг 
тэнгэрлэг чадавхаа бүрэн хөгжүүлэх боломжийг олгох 
хангалттай хүчтэй. ◼
2014 оны 6‑ р сарын 3‑ нд Хавайн Бригам Янгийн Их сургууль дээрх 
Сүмийн боловсролын онцгой цугларалт дээр хэлсэн “Түүний ач ивээл 
танд хангалттай” сэдэвт үгээс авав. Бүрэн эхээр нь үзэх бол devotion‑
al. byuh. edu хаягаар орно уу.
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Их Эзэний ач ивээл таныг 
үхэл, нүглээс татан гаргаж, 

мөнх амьдралыг өгч чадах 
хангалттай хүчтэй. Таныг бас 
өөрчлөн, хувиргаж, төгс болгох 

хангалттай хүчтэй.
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Хорхэ Орландо Кокко Сантангэло,  
Дуудлага (Матай 4:19‑20‑ ийг үзнэ үү), 
Аргентин, худалдан авалтын ялагч

Есүсийн ТҮҮХИЙГ 
НАДАД ЯРЬЖ 

ӨГНӨ ҮҮ 

СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН 
УРАН ЗУРАГ, ГАР УРЛАЛЫН 

АРАВ ДАХЬ ТЭМЦЭЭН



Дараах уран бүтээл нь саяхан 
Юта мужийн Солт Лэйк хот 
дахь Сүмийн түүхийн музейд 

тавигдсан олон улсын уран зураг, 
гар урлалын арав дахь тэмцээний 
бүтээлүүдийн дээж юм. Дэлхийн 
40 орноос ирсэн 944 уран бүтээ-
лээс 98 бүтээлийг сонгосон байна. 
Уран бүтээлчид Аврагч Есүс Хрис-
тийн амьдралын аль ч түүхээс уран 
бүтээлийнхээ сэдвийг авч болох юм. 
Эдгээр түүхийг уран зураг, зураасан 
зураг, уран баримал, шаазан эдлэл, 
гэрэл зураг, зээгт наамал, оёдол 
хатгамал, өнгөт шил, дижитал зэрэг 
хэлбэрээр дүрсэлжээ. 

Та үзэсгэлэнг lds. org/ go/ 10art вэб 
хуудсаар орж үзэх боломжтой.

Сабрина Жилл 
Скуайрс,  

Сүүлчийн зоог 
(Иохан 13:1‑35 

‑ ыг үзнэ үү),  
Америкийн 

Нэгдсэн Улс

Мэган Рут Гэц, 
Бид Түүнийг шүтэн  

бишрэхээр ирдэг  
(Матай 2:1–2‑ ыг  

үзнэ үү),  
Америкийн 

Нэгдсэн Улс



Майкл Малм,  
Бурхантай  

хамт байх нь  
(Иосеф Смитийн 

Орчуулга, Матай 4:1 
[Матай 4:1, зүүлт 

тайлбар б]‑ г үзнэ үү), 
Америкийн Нэгдсэн 

Улс, худалдан 
авалтын ялагч

Робин Биррэлл,  
Тэр талх барьж, загас хатаасан 
(Иохан 6:9–14‑ ийг үзнэ үү),  
Америкийн Нэгдсэн Улс;

Роб Адамсон,  
Хувиргалтын уул  
(Матай 17:2‑ ыг үзнэ үү),  
Америкийн Нэгдсэн Улс
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Калтин Максфийлд  
Коннолли,  

Итгэлтэй эмэгтэй 
(Матай 9:22‑ ыг  

үзнэ үү), Америкийн 
Нэгдсэн Улс, 

худалдан 
авалтын ялагч

Элспэт Янг,  
Өөр хонин сүрэг Надад бий  
(Иохан 10:16‑ г үзнэ үү),  
Америкийн Нэгдсэн Улс

Матью Хайрум Дэлл, 
Авралын төлөвлөгөө 

(Иохан 3:16‑ г үзнэ үү),  
Австрали

Эрин Мийдс,  
Амин зуулгандаа хэрэгтэй 
байсан бүхнээ: Бэлэвсэн 
эмэгтэйн зоос  
(Марк 12:44‑ ийг үзнэ үү), 
Америкийн Нэгдсэн Улс
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Катлин Пэтэрсон, 
Есүс болон  

баригдсан нэгэн 
эмэгтэй (Иохан  

8:11‑ ийг үзнэ үү),  
Америкийн 

Нэгдсэн Улс

Майкл Дайян Онион, 
Сайн хоньчин  
(Лук 15:4‑ ийг  

үзнэ үү),  
Америкийн 

Нэгдсэн Улс
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Даниэл Алма Уилсон, 
Харанхуй дахь гэрэл 

(Иохан 8:12‑ ийг үзнэ үү), 
Америкийн Нэгдсэн Улс

Кларк Кэлли Прайс, 
Энэ хүн үнэхээр 

Бурханы Хүү байсан 
(Марк 15:39‑ ийг 

үзнэ үү),  
Америкийн 

Нэгдсэн Улс

Казуко Ковингтон, 
Эцэс төгсгөлгүй 
олон дэлхий  
(Мосе 2‑ ыг үзнэ үү),  
Япон

Лэстэр Лий Йокум, 
Цэцэрлэгт  
(Матай 26:36–39‑ ийг  
үзнэ үү), Америкийн  
Нэгдсэн Улс
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Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын
Ахлагч  
М.Рассэлл Баллард

СУДЛАХААР  

Та бүхэн заахаар дамжуулан хэн нэгний амьдралд 
тусалж, Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдээс хэн нэгнийг нь 
Түүн рүү буцаж очих аянд өргөж дэмжсэн гэдгээ мэдсэ-

нээр баяр баясгалан, амар амгаланг олох болтугай.

МӨН  

ИТГЭЛЭЭР

Ерөнхий эрх мэдэлтнүүдийн нэгэн сургалтан дээр 
ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли (1910–2008) Сүмийн 
сургаалыг заахтай холбогдуулан “Бидний хувьд хэт 

болгоомжлох гэсэн ойлголт үгүй. Бид [замаасаа] гарахгүйн 
тулд хийж байгаа зүйлдээ сонор сэрэмжтэй хандах ёстой. 
Бид хуулбар бус, шинэ соргог, өөр байдалтай байхыг хичээж 
байхдаа Есүс Христийн сэргээгдсэн энэхүү Сүмийн үндсэн 
сургаалуудтай бүрэн дүүрэн зохицохгүй зүйлийг заадаг байж 
магадгүй. . . . Бид илүү сонор сэргэг байх ёстой. . . . Бид цам-
хаг дээрх харуул нь байх ёстой” 1 хэмээн хэлсэн.

Сүмийн боловсролыг 21- р зуун руу хөл тавих үед та нар 
үнэ цэнтэй өсвөр үеийнхний амьдралд гуйвшгүй итгэл бий 
болгохыг хүсэж байвал та нарын хүн бүр заахад бэлдэх, хэр-
хэн заах, юуг заах зэрэг арга барилдаа аливаа өөрчлөлт хийх-
дээ сайтар бодож үзэх хэрэгтэй.

Суралцагчийг чин сэтгэлээсээ асуулт тавихад багш нь 
“Үүнд битгий санаа зов!” гэж хариулдаг байсан цаг өнгөрчээ. 
Түүнчлэн суралцагчийг үнэхээр чухал асуудал гаргаж тавихад 
хариулахын оронд асуудлаас бултахаар гэрчлэлээ хуваалц-
даг байсан цаг өнгөрсөн. Сүм рүү дайрагчдаас суралцагчдыг 
хамгаалдаг байсан цаг ч мөн адил өнгөрчээ.

Сүмийн Боловсролын Системийн шашны багш нарт хандан хэлсэн эдгээр 
үгэндээ ахлагч Баллард Сүмд заадаг бүх хүнд хамаатай зарчим, зөвлөгөөнөө‑
сөө хуваалцав. 
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Багш нарт “Мөн бүгдээр итгэлгүй байгаа учраас, 
та нар хичээнгүйлэн эрэлхийлж мөн мэргэн ухаа-
ны үгсийг бие биендээ заагтун; тийм ээ, мэргэн 
ухааны үгсийг . . . бүр судлахаар мөн тэрчлэн 
итгэлээр, суралцахыг эрэлхийлэгтүн” хэмээн энэ-
хүү цагаа олсон, хэзээ ч өөрчлөгдөшгүй зөвлөгөөг 
Их Эзэн өгсөн нь аз завшаантай хэрэг билээ  
(C ба Г 88:118).

Таны дийлэнх суралцагч учрах саад бэрхшээл-
тэй тулгарахад шаардагдах итгэлтэй бус, ихэнх нь 
интернэтээр дамжуулан итгэл, гэр бүл, сайн мэдээ-
ний жишигт дайсагнасан хандлагатай, шашин шүт-
лэгээс ангид ертөнцийн муу нөлөөнд аль хэдийн 
автсан учраас энэ нь өнөө үед юу юунаас ч илүү 
чухал зүйл болж байна. Интернэт дэлхий дахинаа 
хүрээгээ тэлэн, бараг бүх айлд, тэр тусмаа сурал-
цагчдын бие сэтгэл, оюун ухаан руу түрэн орж 
ирж байна.

Та судлах, итгэх хоёрыг нэгтгэн суралцах гэдэг нь 
юу болохыг зааснаар суралцагчдадаа тусалж чадна.  
Тэдэнд үлгэрлэн үзүүлэх замаар ур чадвар, арга 
барилыг ангидаа заа.

Ерөнхийлөгч Харолд Б.Лий (1899–1973):
“Би та нарт мэдлэгийг итгэлээр олж авна гэдэг нь 

амар хялбар зам биш гэдгийг сануулах гэсэн юм. 
Үүнийг хийхэд ихээхэн хичээл зүтгэл гарган, итгэ-
лээр тууштай үргэлжлүүлэх шаардлагатай. . . .

Итгэлээр суралцах нь залхуу хүний хийдэг зүйл 
биш ээ. Тэр ч байтугай хүн үүнийг хийхийн тулд 
бүхэл бодгалиа Бурханд даатган, оюун ухааныхаа 
хамгийн гүнд байх бодол санаа, мэдрэмжийг Бур-
хантай холбосон үед л зөв холбоо үүсдэг хэмээн 
нэгэн хүн хэлсэн байдаг. Зөвхөн тэр үед л ‘итгэ-
лээр олж авах мэдлэг’ хүрч ирдэг” болохыг олж 
харжээ.2

Итгэлээр олж авах мэдлэг нь цэвэр ариун гэрч-
лэлийг бий болгодог бөгөөд цэвэр ариун гэрчлэлд 
дараах гурван товч түүхэнд харуулсантай адил, 
хүний амьдралыг өөрчлөх хүч оршдог билээ.

Гурван түүх
Фоуби Картэр 1830- аад онд Огайогийн гэгээнт-

нүүдтэй хамт цугларахын тулд Мэйн дэх гэрээ орхин 
гарчээ. Тэр эмэгтэй “Найзууд маань мөн би ч гэсэн 
гаргасан шийдвэртээ гайхаж байсан ч дотроос минь 
ямар нэгэн зүйл чангааж байсан юм. Намайг гэрээ 
орхин явах гэж байгаад уйлан гашуудаж буй ээжий-
гээ би тэвчин харж чадахгүй байсан бөгөөд сүнс 
надтай хамт байгаагүйсэн бол эцсийн мөчид би бод-
лоо өөрчлөх нь гарцаагүй байлаа” 3 хэмээн дурсжээ.



30 Л и а х о н а 

Фоуби бошиглогчийг даган, гэгээнтнүүдтэй хамт 
Огайод цугларан, улмаар Ютад очсон бөгөөд тэндээ 
нас барах хүртлээ итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтэн, 
Сүмийн ерөнхийлөгч Вилфорд Вүдраффын ачааг эн 
тэнцүү үүрэлцсэн эхнэр байсан билээ.

Коллежийн оюутан Марион Ж.Ромни (1897- 1988) гэр 
бүлийнхээ санхүүгийн нөхцөл байдлын улмаас ном-
лолд үйлчлэхгүй байхаар шийдсэн байв. Тэр нэгэн удаа 
ахлагч Мэлвин Ж.Баллардын үгийг сонсжээ. Намтар 
дээр нь “Түүний [Марионы] амьдрал хэсэгхэн хугацааны 
дараа орвонгоороо өөрчлөгдөх гэж байгааг тэр мэдсэн-
гүй” хэмээн бичсэн байв.

Цааш үргэлжлүүлэн “Марион анх удаа сүнслэг 
өдөөлтөд автах гэж ямар байдгийг бүрэн дүүрэн 
ойлгожээ” гэсэн байдаг. Түүний бодгаль асар хүчтэй, 
ирвэгнэх мэт мэдрэмжээр дүүрэв. [Тэр] шинээр 
дуудагдсан төлөөлөгчийн үгийг сонсож байх энэ  
мөчид мэдэрсэнтэй адил ямар нэг зүйлийг урьд 

өмнө хэзээ ч мэдэрч 
байгаагүй байна. . . .

. . . Төлөөлөгчийн 
гэрэлтсэн царай, чин 
сэтгэлээсээ хуваалцсан 
гэрчлэл нь түүнийг ном-
лолд явах эргэлзэхийн 
аргагүй хүслээр дүүр-
гэсэн аж. . . . Тэр цааш 
сурах төлөвлөгөөгөө 
хойшлуулах хэрэгтэй 
гэдгээ мэдэж байлаа.” 4

Удалгүй Марион 
Австрали руу хүлгийн 
жолоо залсан бөгөөд 
тэндээ итгэлтэй үйл-
чилсэн юм. Хожим нь 
тэрээр хүчирхэг төлөө-
лөгч, Тэргүүн Зөвлө-
лийн гишүүн болсон 
билээ.

Сүүлчийн түүхийг ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр ярьж 
өгсөн бөгөөд Виллиам Э.Бэррэтэд өндөр настай багш 
нь хэрхэн нөлөөлсөн тухай түүх юм. Норвегиос ирсэн, 
Сүмд хөрвөгдсөн багш нь англиар төгс ярьж чаддаг-
гүй нэгэн байв. Багш нь хэлний хувьд хязгаарлагдмал 
хэдий ч ерөнхийлөгч Пакэр “Бэррэтт ахын тухай ‘Бид 
түүний итгэлийн галд гараа бараг дулаацуулж болохоор 
байдаг байв’ хэмээн нэг бус удаа гэрчил[сэн]” 5 болохыг 
дурджээ.

Хожим Виллиам институт, семинар, Сүмийн сургуу-
лиудын тэргүүн болжээ.

Фоуби, Марион, Виллиам нарын хувьд цэвэр ариун 
гэрчлэл сонссон нь тэднийг амьдралаа мөнхөд өөрч-
лөхөд хүргэсэн хурдасгуур болсон билээ. Энэ бүх 
зүйл та нарын суралцагчдад тохиолдох боломжтой. 
Гэхдээ өнөөгийн ертөнцийн бодит байдалд зөвхөн 
цэвэр ариун гэрчлэл сонсох нь хангалтгүй байж 
магадгүй. Фоуби, Марион, Виллиам нар сүнслэгээр 
өдөөгдсөн номлогч, багш, удирдагчдын өмнө сууж 
байхдаа цэвэр, ариун байхаас гадна порнограф, дэл-
хийн зүйл зэргээс хол байсан. Сүнс тэдний уян зөө-
лөн, цэвэр ариун зүрх сэтгэл рүү амархан нэвтрэн 
орж чадсан юм.

Та нарын зарим суралцагч ангидаа ирэхээсээ өмнө 
порнограф болоод дэлхийн зүйлсээр халдварлагдсан 
байдаг тул өнөө үеийн түүх үүнээс тэс ондоо билээ.

Хэдхэн үеийн өмнө залуус маань түүх, сургаал, зан 
үйлийн талаарх мэдээллийг зөвхөн Сүмээс хэвлэг-
дэн гарсан материалаас олж авдаг байв. Зөвхөн цөөн 
суралцагч уламжлалт бус тайлбартай учирч байлаа. 
Залуучууд ихэндээ сайтар хамгаалагдсан амьдралд 
амьдарч байсан.

Тэр үеийн сургалтын хөтөлбөр сайн байсан ч 
суралцагчдыг өнөөдрийн өдөрт буюу Сүмийн талаарх 
боломжтой бүх өнцгөөс авч үзсэн, бараг бүх мэдээллийг 
шууд авч болох энэ үед бэлдээгүй. Өнөөдөр тэдний 
зөөврийн хэрэгсэл дээрээ харж байгаа зүйл итгэлд нь 
хор хөнөөлтэй байх эсвэл итгэлийг нь урамшуулан дэм-
жих ч зүйл байж болно. Манай олон залуу сайн мэдээ-
нээс гүүглийг илүүтэй мэдэж, сүнслэг өдөөлт гэхээс 
интернэттэй илүү таарамжтай байж, итгэл гэхээсээ 
фэйсбүктэй илүү холбоотой байна.

Төгс эзэмших сургаал
Иймэрхүү хүндрэл, бэрхшээлтэй тэмцэхийн тулд сая-

хан Сүмийн боловсролын зөвлөл Төгс эзэмших сургаал 
нэртэй санаачилгыг гарган ажиллаж байна. Төгс эзэмших 
судар хөтөлбөрт үндэслэн хийгдсэн энэ шинэ санаа-
чилга нь суралцагчдын Есүс Христэд итгэх итгэлийг бий 
болгон, хүчирхэгжүүлэхэд мөн сайн мэдээг амьдрал дээ-
рээ даган, хэрэгжүүлэх ур чадварыг өсгөн нэмэгдүүлэ-
хэд төвлөрнө. Тэд судрын болон бошиглогчдын үгсийг 
ашиглан, сүнслэг мэдлэг олж авахаас гадна Түүний сайн 
мэдээг ойлгохын тулд Христэд итгэх итгэлээр хэрхэн 
үйлдэхэд суралцана. Түүнчлэн тэд өдөр бүр үе тэн-
гийнхнээсээ болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
сонсож, харж байгаа асуулт болон асуудлуудыг шийд-
вэрлэхэд Христийн сургаалыг мөн уг сургаалын зарчмыг 
хэрхэн ашиглаж болохыг мэдэж авах боломжтой болно.

Энэ нь сүнслэгээр өдөөгдсөн, цаг үеэ олсон санаачил-
га бөгөөд манай залуу үеийнхэнд гайхалтай нөлөөлнө. 

Манай олон залуу сайн мэдээ-
нээс гүүглийг илүүтэй мэдэж, 
сүнслэг өдөөлт гэхээс интер-
нэттэй илүү таарамжтай байж, 
итгэл гэхээсээ фэйсбүктэй илүү 
холбоотой байна.



Гэхдээ Төгс эзэмших сургаал болон СБС- 
ийн бусад бүх сургалтын хөтөлбөрийн 
амжилтын ихэнх хувь манай багш нарын 
хичээл зүтгэлээс шалтгаална.

21- р зууны СБС- ийн багш та нарын 
хувьд энэ бүх саад бэрхшээлээс гадна 
ямар боломж, үүрэг хариуцлага байна вэ? 
Та Их Эзэнийг болон Түүний Сүмийг мөн 
суралцагчдаа хайрлах ёстой нь мэдээж. 
Түүнчлэн та цэвэр ариун гэрчлэлээ чин 
сэтгэлээсээ үргэлж хуваалцаж байх ёстой. 
Үүнээс гадна манай түүхэн дэх ямар ч 
үеэс илүү суралцагчид тань сайн мэдээнд 
боловсорч, бүрэн хөрвөгдөн, Есүс Хрис-
тийг насан туршдаа дагана гэдэг нь юу 
болохыг олж мэдэхийн тулд сургаал эсвэл 
түүхэн нөхцөл байдал, агуулгыг судлангаа 
цэвэр ариун гэрчлэлтэй болсноор мөн 
итгэлээр суралцсанаар адислагдах хэрэг-
тэй. Боловсорч, бүрэн хөрвөгдөнө гэдэг 
нь тэд насан туршдаа “завин дээр үлдэж, 
зууран барих” болно гэсэн үг юм.6

Та нар судруудыг болон бидний түү-
хийн талаарх сургаал, түүхэн нөхцөл 
байдал, агуулгыг ойлгохын тулд Их Эзэний 
удирдамжин доор “шилдэг номнууд”- аас 
суралцсан байх ёстой (С ба Г 88:118). 
“Шилдэг номнууд” гэдэгт судар, орчин 
үеийн бошиглогч, төлөөлөгчдийн сургаал, 
ХҮГ эрдэмтдийн хамгийн сайн бүтээлүүд 
орно. Та нар судлахаар мөн итгэлээр 
суралцахад хичээнгүйлэн гаргасан оролд-
логоороо дамжуулан суралцагчдыг тань 
өндөрт өргөх баттай мэдээллийг болон 
тэднийг доош татах сургаал, түүх, зан 
үйлийн талаарх хагас үнэн, буруу тайл-
баруудыг хооронд нь ялган танихад 
шаардагдах ур чадвар, хандлагыг олж 
авахад тэдэнд тусалж чадна.

Интернэтэд тулгуурлан, мөнхийн ач 
холбогдолтой асуултын хариултыг олж 
мэдэх үед тулгарах саад бэрхшээлийн 
тухай тэдэнд заа. Та нар тэдэнд “Харин 
та нарын хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар 
дутвал гүүглээс асуу” хэмээн Иаков 

хэлээгүй гэдгийг сануул (Иаков 1:5- ыг 
үзнэ үү). 

Ухаантай хүмүүс сэтгэл санаа, оюун 
ухаан, бие махбодын эрүүл мэнд, ялан-
гуяа амь насанд аюултай асуудлуудад 
онош тавихдаа интернэтэд тавигдсан 
мэдээлэлд тулгуурладаггүй. Үүний оронд 
тэд эрх бүхий эрүүл мэндийн болон 
улсын байгууллагаар дамжин бэлтгэгдэж, 
зөвшөөрөгдсөн эрүүл мэндийн мэргэ-
жилтэнд ханддаг. Тэгсэн ч гэлээ, хашир 
хүмүүс хоёрдогч дүгнэлт авахаар эрэл-
хийлдэг билээ.

Хэрэв энэ нь сэтгэл санаа, оюун ухаан, 
бие махбодын эрүүл мэндтэй холбоотой 
асуудлыг ухаалгаар шийдвэрлэх арга зам 
юм бол мөнх амьдрал дэнсэн дээр байгаа 
тохиолдолд үүнээс ч илүү хэрсүү хандах 
ёстой. Бидний сүнслэг амьдрал, ариун 
нандин гэр бүлийн харилцаа холбоо, хаант 
улс дахь гишүүнчлэлд маань ямар нэгэн 
зүйл заналхийлж байвал бидэнд туслах 
хянуур, итгэлтэй Сүмийн удирдагчдыг бид 
хайж олох хэрэгтэй. Шаардлага гарвал, 
эрдэм мэдлэгийн хувьд бэлтгэгдсэн, турш-
лагатай, мэргэжлийн хүмүүсээс тусламж 
эрэлхийлэх нь зүйтэй.

Надад өөрөө хариулж чадахааргүй 
асуулт гарч ирэхэд би яг үүнчлэн хийдэг. 
Би Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ах 
нараасаа мөн Сүмийн түүх, сургаалын 
салбарт мэргэшсэн бусад хүнээс тусламж 
эрэлхийлдэг.

Та нар суралцагчдынхаа гэр бүлээс 
гадна та нарын аль хэдийн заасан сэдвээр 
ямар нэгэн зүйлийг сонсож эсвэл уншихдаа 
тэдэнд нийцэж байгаа эсэхийг харьцуулан 
үзэхэд туслах түгээмэл бус эсвэл маргаан-
тай сэдвээр зөвшөөрөгдсөн эх сурвалжийг 
танилцуулах хамгийн анхны хүмүүсийн 
дунд байх ёстой.

Сүнслэг вакцин
Бид юунаас ч илүү үнэ цэнтэй номлогч-

доо номлолын талбарт илгээхийнхээ өмнө 

СУДЛАХААРСУ РАЛ Ц АХ Ы Г  
Э РЭЛ Х И Й Л  



хор хөнөөл учруулж эсвэл амь насанд нь ч 
хүрч болох халдварт өвчнөөс сэргийлэхийн 
тулд тэднийг вакцинжуулдаг. Үүнтэй адил 
суралцагчдаа дэлхий рүү илгээхийн өмнө 
тэднийг сайн мэдээний сургаал, судар, 
бидний түүх болон заримдаа буруу ташаа 
ойлгогдсон байдаг сэдвүүдийн тухай итгэл-
тэй, хянуур, зөв ойлголтоор вакцинжуул.

Түгээмэл бус эсвэл маргаантай сэдвүү-
дийг нэрлэвэл, олон эхнэртэй байх ёс, 
үзмэрч чулуу, Анхны үзэгдлийн талаарх 
өөр өөр түүх, Мормоны болон Абрахамын 
Номын орчуулгын үйл явц, хүйсийн асуу-
дал, арьсны өнгө ба санваар эсвэл Тэнгэр-
лэг Эх зэрэг сэдвүүд юм.

Манай залуучуудыг вакцинжуулахад 
СБС- ийн багш та нарын хичээл зүтгэл 
ихээхэн хэрэгтэй. Энэ ойлголтыг толгой-
доо хийгээд, цаг зав гарган, өөрт байгаа 
боломж, үүрэг хариуцлагынхаа талаар 
бодно уу.

Өнөөдрийн Сүмийн удирдагчид мэдээ-
лэл олж авах хязгааргүй их боломжийг 
бүрэн ухамсарлаж байгаа учраас бид 
Сэргээлтийн талаар зөв агуулга, ойлголт 
өгөх зорилгоор ихээхэн хүчин чармайлт 
гаргаж байгаа билээ. Үүний хамгийн сайн 
жишээ бол LDS.org 7 дээр тавигдсан, Сүмтэй 
холбоо бүхий маргаантай болон түгээмэл 
бус сэдвүүдээр өгөгдсөн баримт нотолгоо-
ны талаар тал талаас нь сайтар дэнслэн 
бодсон, баталгаатай тайлбар бүхий Сайн 
мэдээний сэдвээрх 11 нийтлэл юм. 

Та нар эдгээр нийтлэлийн агуулгыг 
алганы хээ шигээ сайн мэддэг байх нь нэн 
чухал. Хэрэв та нарт эдгээрийн талаар 
асуух зүйл гарч ирвэл энэ сэдвийг судалж, 
ойлгосон хэн нэгнээс асууна уу. Өөрөөр 
хэлбэл, эдгээр сэдвээр өгөгдсөн нийтлэ-
лийг судалж байхдаа “бүр судлахаар мөн 
тэрчлэн итгэлээр суралцахыг эрэлхийл” 
(С ба Г 88:118). 

Түүнээс гадна та нар the Joseph Smith 
Papers вэбсайт,8 LDS. org- ийн Сүмийн 
түүхийн хэсэг болон ХҮГ итгэлтэй 

эрдэмтдийн өөр бусад эх сурвалжтай сай-
тар танилцсан байх ёстой.

Сургаал, түүхийг гүн гүнзгий бодон 
судалснаар сайн мэдээг ил тод болгон, 
сүнслэг байдлаар вакцинжуулах гэсэн 
хүчин чармайлтыг гал мэт дүрэлзэн шатах 
гэрчлэлтэй хамт нийлүүлбэл энэ нь сурал-
цагчдадаа мэдээллийн энэ эрин үед гарч 
ирж болох асуултуудтай эсвэл эргэлзээ 
юм уу итгэлтэй холбоотой хямралыг 
шийдвэрлэж, эдгээрээс зайлсхийхэд тусла-
хад хэрэглэж болох хамгийн сайн ерөндөг 
болох юм.

Багш та нар гагцхүү бидний түүх, сур-
гаал, зан үйлийг илүү сайн, одоо байгаа-
гаасаа ч илүү сайн ойлгохын тулд хичээл 
зүтгэл гаргасныхаа дараа суралцагчдынхаа 
асуултад гүн гүнзгий бодсон, хянамгай, 
сүнслэгээр өдөөгдсөн хариулт өгөхөд 
бэлтгэгдсэн байх болно.

Суралцагчдад тань ямар асуулт байгааг 
олж мэдэх нэг арга зам бол тэднийг анхаа-
ралтай сонсох явдал юм. Бүх сайн багш 
сайн сонсогч байх ёстой. Та нар сурал-
цагчдаа сонсохын зэрэгцээ тэднийг ангид 
ирж эсвэл ганцаарчлан уулзаж, ямар ч 
сэдвээр асуулт тавихад урамшуулан дэмж. 
“Яагаад?” гэдэг нь таны суралцагчдын асуух 
хамгийн чухал асуулт байж болно. Ойлгоё 
гэсэн чин сэтгэлийн хүсэлтэйгээр асуувал 
“Яагаад?” гэдэг бол агуу асуулт. Энэ нь ном-
логчдын сонирхогчдоосоо өөрсдөөс нь 
асуугаасай хэмээн хүсэж байдаг тэр асуулт 
юм. Бид яагаад энд байгаа юм бэ? Яагаад 
муу зүйлс сайн хүмүүст тохиолддог юм бэ? 
Яагаад бид залбирах ёстой вэ? Яагаад бид 
Есүс Христийг дагах ёстой вэ? Ихэвчлэн 
яагаад гэсэн асуулт нь сүнслэг өдөөлт, илч-
лэлт рүү хөтөлдөг. Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ 
авралын төлөвлөгөөг мэдэж байгаа учраас 
энэ нь “яагаад” гэсэн ихэнх асуултад хариу-
лахад тань тусална.

Эцэст нь асуултад хариулахтай хол-
боотой нэгэн зүйлийг хэлье. Тэдэнд 
сайн мэдээ нь амьдралын хамгийн чухал 

ИТГЭЛЭЭР
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Та бүхэнд суралцагчдадаа зааж, асуултад нь хариулж 
байхдаа бидний сургаал, зан үйлийн талаарх итгэхийг 
урамшуулсан эсвэл үндэслэлгүй цуу яриа эсвэл өмнө нь 
өгч байсан, цаг үеэ өнгөрөөсөн ойлголт, тайлбаруудыг 
дамжуулан өгч болохгүй гэдгийг анхааруулах гэсэн юм. 
Амьд бошиглогч, төлөөлөгчдийн үгсийг судлах, Сүмд 
гарч буй асуудал, журам, мэдэгдлийн талаарх хамгийн 
сүүлийн мэдээллийг Mormonnewsroom. org, LDS. org- оос 
авах, худал хуурмаг, хуучинсаг эсвэл этгээд, хачин жиг-
тэй зүйлийг заахгүйн тулд олонд нэртэй, сайтар тунгаан 
бодсон, итгэлтэй ХҮГ эрдэмтдийн бүтээлүүдэд хандах 
зэргийг дадал хэвшил болгох нь юу юунаас илүү ухаа-
лаг алхам юм.

“Хэтрүүлэн нотлох” талаарх судалгааны зохиогчид 
“үнэндээ хэтрүүлэн нотлох гэсэн хандлага нь ялангуяа 
өөрсдийгөө мэргэжилтэн гэж боддог хүмүүсийг сайн 
мэддэг гэж боддог яг тэр салбартаа өөрсдийгөө илүү 
боловсруулан хөгжүүлэхэд саад болдог” хэмээн тэмдэг-
лэсэн байна.10

Та нар насан туршдаа суралцагч байхаас гадна 
хувийнхаа амьдралд Ариун Сүнсийг хамт байлгах 
боломж олгодог зүйлсийг хийж байх ёстой. Эдгээр 
зүйлд чин сэтгэлээсээ залбирах, итгэлтэйгээр мацаг 
барих, судар ба амьд бошиглогчдын үгсийг тогт-
мол судлах, тунгаан бодох, Хүндэтгэлийн өдрийг 
баясгалантай өдөр болгох, ариун ёслолоос даруух-
наар, Аврагчийг үргэлж дурсан санаж хүртэх, ариун 
сүмд боломжтой бол аль болох ойр ойрхон орж 
шүтэн бишрэх, эцэст нь дэлхий даяарх ядарч зүдэр-
сэн, ядуу болон ганцаардсан хүмүүст тусламжийн 
гараа сунгах зэрэг нь орно.

Та нар боломж, үүрэг хариуцлагаа зохих ёсоор бие-
лүүлэхийн тулд номлож байгаа зүйлээ амьдрал дээрээ 
дагаж, хэрэгжүүлдэг байх ёстой.

Итгэлтэй хүмүүсээс буюу гэр бүлийн хүн, санваарын 
удирдагчид эсвэл удирдагчаасаа зөвлөгөө авч, залруулга 
эрэлхийлэх зориг зүрхтэй бай. Та тэднээс шавь байхаар 
хувьдаа чармайхдаа юун дээрээ ажиллаж, сайжруулах 
шаардлагатай байгаагаа асуу. Ариун Сүнсийг холдуул-
даг аливаа зүйлээс зайлсхий.

Түүнчлэн өөрөө өөртэйгөө хувиараа ярилцлага тогт-
мол хийж, 2 Нифай 26:29–32, Aлма 5:14–30, Сургаал ба 
Гэрээ 121:33–46- г уншиж байхыг та нарт санал болгохыг 
минь зөвшөөрнө үү? Үүнийг хийх нь тулгарч болох уруу 
таталтыг ялган танихад бидэнд туслах болно. Хэрэв 
амьдралд тань өөрчлөх хэрэгтэй зүйл байвал үүнийгээ 
засаж залруулах шийдвэр гарга.

Хамтран ажиллагчдынхаа санаа сэдэлд эргэлзэхээр 
уруу татагдахаас хол бай. Үүний оронд сэтгэл зүрхний-
хээ гүн рүү орон, өөрийнхөө хүсэл, сэдэл юу болохыг 

гэсэн, ихэнх биш юм аа гэхэд олон асуултад хариулдаг 
бөгөөд зарим асуултад хариулахад шаардагдах хангалт-
тай мэдээлэл бидэнд байхгүй учраас тэдгээрийг мөнх 
бус байдалд хариулах боломжгүй гэдгийг зааж өгөх нь 
чухал. Бид Иаковоос “Болгоогтун, Их Эзэний ажлууд 
агуу хийгээд гайхамшигтай юм. Түүний нууцуудын гүн 
нь хичнээн танигдашгүй билээ; мөн хүмүүн түүний 
бүхий л замуудыг олж мэдэх нь боломжгүй. Мөн түүнд 
илчлэгдээгүй аваас ямар ч хүмүүн түүний замуудыг 
үл мэднэ” гэдгийг мэдэж авдаг (Иаков 4:8; С ба Г  
101:32–34- ийг үзнэ үү).

Анхааруулах үг
Одоо нэг зүйлийг анхааруулж хэлэх гэсэн юм. Та нар 

ихэнх суралцагчтайгаа адил өөрсдийгөө судар, сургаал, 
түүхийн мэргэжилтэн гэж бодох цаг үе ирж магадгүй. 

Сүүлийн үед хийгдсэн судалгаа нь “хүмүүс өөрсдийгөө 
ямар нэгэн сэдвийн талаар сайн мэддэг гэж бодохын-
хоо хэрээр мэддэг зүйлээсээ гадуур, тэр тусмаа худал 
баримт, хуурамч мэдээллийг хүртэл үнэн болгон батлах 
гэж оролддог” болохыг харуулсан байна.9

Хэтрүүлэн нотлох хэмээн тодорхойлсон энэхүү 
дүр эсгэсэн уруу таталтаас Сүмийн Боловсролын 
Системийн багш нар зайлсхийх ёстой. Харин үүний 
оронд “Би мэдэхгүй” гэж хэлэх нь тун зөв юм. Гэх-
дээ ингэж хэлснийхээ дараа та нар суралцагчдынхаа 
толгойгоо гашилган байж асуусан асуултад хамгийн 
сайн хариултыг өгөх үүрэгтэй (С ба Г 101:32–34- ийг 
үзнэ үү).

LDS.org дээр тавигдсан Сайн мэдээний сэдвээрх 11 нийтлэл 
Сүмтэй холбоо бүхий маргаантай болон түгээмэл бус сэд-
вүүдээр өгөгдсөн баримт нотолгооны талаар тал талаас нь 
сайтар дэнслэн бодсон, баталгаатай тайлбарыг өгдөг.
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олж мэд. Зөвхөн энэ л нөхцөлд Аврагч зүрх сэтгэлийг 
тань өөрчлөн, та нарын хүсэл, сэдлийг Түүнийхтэй 
тааруулж чадна.

Өсөн өндийж буй залуу үеийнхэн Бурханы авра- 
лын төлөвлөгөөг мэдэж, ойлгон, хүлээн зөвшөөрч, уг 
төлөвлөгөөнд оролцох ёстой. Төлөвлөгөөг ойлгох нь 
тэдэнд өөрсдийгөө Бурханы тэнгэрлэг хүү, охин гэдгээр 
харах боломжийг олгох бөгөөд энэ нь бараг бүх сургаал, 
зан үйл, зарлигийн талаар ойлгох дуран авайг тэдэнд 
өгөх юм.

СБС- ийн багш та нар 21- р зууны залууст төлөвлөгөө-
ний талаар, үүнд тэнгэрлэгээр томилогдсон гэрлэлтийн 
сургаал, гэр бүлийн тунхагт 11 тодорхойлсноор гэр 
бүлийн үүргийн талаар зөв зарчмуудыг заах боломж, 
үүрэг хариуцлагаа хүлээн авах хэрэгтэй.

Мөнхийн гэрлэлтийн тухай сургаал
Мөнхийн гэрлэлт, гэр бүлийн талаарх сургаал нь 

Бурханы аз жаргалын 
төлөвлөгөөний нэгэн 
чухал хэсэг болно. Энэ 
нь ариун сүмд лацдан 
холбогдсон бидний гэр 
бүлийг селестиел хаант 
улс дахь Тэнгэрлэг 
Эцэгийн маань мөн-
хийн гэр бүлийн нэгэн 
хэсэг болгодог юм. Энэ 
нь Түүний гэр бүлтэй 
болон сүнсний хүүх-
дүүдтэй шууд холбоо-
той учраас бид Эхлэл 
номоос “Бурхан эрэгтэй, 
эмэгтэй хүнийг бүтээв” 
мөн Адам эцэг, Ева эх 
хоёрт “өсөн нэмэгдэж, 
өнөр өтгөн бол” (Эхлэл 
1:27–28- ыг үзнэ үү) гэс-
нийг мэдэж авдаг.

Аз жаргалын төлөв-
лөгөө гэр бүлээр эхэлж, 

гэр бүлээр дуусдаг хэмээн хэлсэн байдаг. Үнэндээ гэр 
бүл нь мөнх бус байдлаас өмнөх дэлхийд эхэлсэн бөгөөд 
бид тэнд тэнгэрлэг эцэг эхийнхээ гэр бүлийн гишүүний 
хувьд амьдарч байсан билээ. Эцэст нь гэр бүлийн үүрэг 
амлалт, хайр энэрлийн харилцаа холбоо нь зөвхөн мөн-
хөд үргэлжлээд зогсохгүй, нөхөн үржихүйн замаар өсөн 
нэмэгдэх болно (С ба Г 131:1–4; 132:19- ийг үзнэ үү).

Энэ бүхнийг холбож байдаг гогцоо буюу Бурханы 
төлөвлөгөө, бидний мөнхийн хувь тавилантай хамаатай, 

бусад бүх зүйлийн тулах цэг нь бидний Аврагч, Есүс 
Христ юм. Түүний гэтэлгэгч золиослол нь хайр, энэрэл, 
мөнхийн гэрлэлт, гэр бүл гээд бүх зүйлийг боломжтой 
болгосон билээ.

Их Эзэн бидэнд ганц бие ямар ч хүн зөв шударга 
байгаа эсэхээсээ үл хамааран Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүх-
дүүддээ өгсөн бүхнийг хүлээн авч чадахгүй хэмээн 
заасан байдаг. Ганц бие хүн бол тэгшитгэлийн дөнгөж 
тал нь бөгөөд селестиел хаант улсын дээд түвшинд 
амьдрах боломжгүй юм (1 Коринт 11:11; С ба Г  
131:1–4- ийг үзнэ үү).

Мөнх бус байдлын зорилго бол бие махбодтой болж, 
сонгох эрхийг ашиглан, өмнө нь зөвхөн тэнгэрлэг эцэг 
эхийн гүйцэтгэдэг байсан нөхөр, эхнэр, эцэг эх байх 
гэсэн үүрэг хариуцлагыг өөрсөд дээрээ хүлээн авснаар 
Бурхантай илүү адилхан болох явдал гэдгийг та нар 
суралцагчдадаа ойлгуулсан байх хэрэгтэй.

Зохистой хийгээд Есүс Христэд итгэж найддаг ч гэсэн 
хосоороо лацдан холбогдож эсвэл энэ амьдралдаа хүү-
хэдтэй болж чадаагүй хүмүүст ирэх амьдралд ийнхүү 
үйлдэх боломж олдох боломжтой болно гэдгийг бошиг-
логчид батлан хэлсэн байдаг.

Залуу хүмүүст Их Эзэний Сүмд хүн бүрд шүтэн биш-
рэх, үйлчлэх мөн ах дүүсийн хувьд сайн мэдээнд өсөж 
хөгжих орон зай олдоно гэдгийг заа. Тэдэнд Лихайн 
зааснаар, Бурханы бүх хүүхдэдээ зориулсан зорилго, 
найдварыг дараах байдлаар тоймлон хэлж болно. “Адам 
хүмүүн байж болохын тулд унасан; мөн тэд баясгалан-
тай байж болохын тул хүмүүн байх бөлгөө” (2 Нифай 
2:25) гэдгийг сануул.

Тэнгэрлэг Эцэг биднээс гэрлэлтийн талаарх Түүний 
тодорхойлолтыг хүлээн зөвшөөрч, “өсөн нэмэгдэж, өнөр 
өтгөн бол” (Эхлэл 1:28) хэмээх анхны зарлигийг зөвхөн 
Түүний төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхийн тулд биш, харин 
охид хөвгүүдээс уг төлөвлөгөөнөөс тэдэнд зориулсан 
баяр баясгаланг олж аваасай хэмээн хүсдэг билээ.

Та нар Сүмийн боловсрол олгогчийн хувьд манай 
өсвөр үеийнхэнд Бурханы хүүхдүүдийн жинхэнэ баяр 
баясгаланг хүлээн авах боломжтой Түүний аз жаргалын 
төлөвлөгөөний талаар тодорхой ойлголт олж авахад 
тусал. Тэдэнд үүнийг мэдэж, хүлээн зөвшөөрч, оролцож, 
хамгаалахад нь тусал. Ерөнхий эрх мэдэлтнийхээ дөчин 
жилийн туршлагаас харахад, мөнхийн болоод тэнгэрлэг 
хувь тавилангаа огт ойлгодоггүй манай Сүмийн залуу 
болоод ахмад гишүүний тоо олон байгаад би сэтгэл 
зовниж явдаг.

Тиймээс хайрт багш нар минь, бид яагаад Бурханы аз 
жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг нь бидэнд 
ирдгийг асуух “яагаад” гэсэн асуултыг сургаал болон 
сүнслэг талаас нь тайлбарлаж өгдөг талаарх эдгээр 

Та хань ижил, санваарын 
удирдагч эсвэл дарга зэрэг 
өөрийнхөө итгэдэг хүмүүсээс 
зөвлөгөө, удирдамж эрэлхий-
лэхдээ зоригтой бай. Шавь 
байх хувийн чармайлтдаа 
чухам юуг сайжруулж болохоо 
тэднээс асуу.
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боломжийг эрэлхийлэн, үүнд баясаж 
байх ёстой. Тэнгэрлэг Эцэг, Эхийн сүнсэн 
хүүхдүүд бидний хувьд, өмнө нь амьдарч 
байсан мөнх бус байдалд итгэдэг гэдгээ 
илэрхийлэх нь дэлхий яагаад бүтээгдсэн 
болохыг тайлбарлах боломжийг олгодог. 
Мөнх бус амьдралын нэн чухал зорилгын 
нэг бол гэр бүл гэж юу болохыг энэ удаа 
зөвхөн хүүхдийн хувьд биш, харин эцэг 
эхийн хувьд өөрийн биеэр үзэх явдал 
юм. Сургаалын болон Тэнгэрлэг Эцэгийн 
бидний мөнхийн аз жаргалд зориулсан 
төлөвлөгөөний зорилгын талаарх үндсэн 
ойлголтоо нандигнан хайрла, мөн тэдгээ-
рийн талаар үргэлжлүүлэн заа.

Дүгнэлт
Тэгэхлээр энэ бүхнийг тоймлон хэлэхэд 

та бүхэнтэй хуваалцсан зүйл бол:
•  Суралцагчдад судлахаар мөн итгэлээр 

суралцахыг цэвэр ариун гэрчлэлтэй 
хослуулахыг заа.

•  Тэдэнд завиндаа үлдэж, чанга зууран 
барихыг заа.

•  Суралцагчдадаа зөөврийн хэрэгс-
лийнхээ хэрэглээг хянаж, интер-
нэтийн оронд Ариун Сүнстэй 
холбогдоход анхаарлаа илүү хандуу-
лахыг зааж сурга.

•  Есүс Христийн сайн мэдээнээс олж 
авч болох авралын төлөвлөгөө-
ний тухай үнэнээр суралцагчдаа 
вакцинжуул.

•  “Яагаад” гэсэн асуулт нь сайн мэдээ-
ний ойлголт руу хөтөлж болох агуу 
чухал асуулт гэдгийг сана.

•  Сайн мэдээний сэдвээрх нийтлэлүү-
дийн агуулгыг төгс эзэмш.

•  “Хэтрүүлэн нотлох” хэрэггүй бөгөөд 
“Би мэдэхгүй” гэж хэлэхээс бүү ай.

•  Насан туршдаа суралцагч бай.
•  Зөвлөгөө, залруулгыг итгэж найддаг 

хүмүүсээсээ эрэлхийл.
•  Өөрсдийн сүнслэг бэлтгэл, тууштай 

байдал, үр дүнгээ шалгах үүднээс 
хувийн ярилцлагыг тогтмол хийж 
байх талаар бодож үз.

•  Аз жаргалын төлөвлөгөө гэр бүлээр 
эхэлж, гэр бүлээр дуусдаг гэдгийг 
заа. Авралын төлөвлөгөөний талаар 
үргэлж бодож бай.

•  Гэрлэлт, гэр бүл мөнхийн баяр баяс-
галанг авчирдаг гэдгийг заа.

Судлахаар мөн итгэлээр суралцахыг 
цэвэр ариун гэрчлэлтэй хослуулах нь үнэн 
бөгөөд урт хугацаанд үргэлжлэх хөрвөл-
тийг авчирдаг гэдгийг сана. Дээрхээс гадна 
Их Эзэн Есүс Христийн Цагаатгалд итгэх 
хүчирхэг итгэл нь бидний сүнслэг хүч 
болон өсөлт хөгжилд юу юунаас чухал.

Та бүхэн заахаар дамжуулан хэн нэг-
ний амьдралд тусалж, Тэнгэрлэг Эцэгийн 
хүүхдүүдээс хэн нэгнийг Түүн рүү буцаж 
очих аянд нь өргөж дэмжсэн гэдгээ мэдсэ-
нээр баяр баясгалан, амар амгаланг олох 
болтугай. ◼
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Эва Валбүргэр

Миний эцэг эх сайн мэдээний дагуу амьдрахын 
тулд хэрхэн золиослол гаргасан мөн гаргасан 
хичээл зүтгэлийнхээ хариуд хэрхэн адислагдсан 

тухай түүхийг би ах дүү нартайгаа хамт сонсож өссөн. 
Би тэдний болон чех хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн үр 
удамдаа сайн мэдээний адислалыг өгөхийн тулд хийсэн 
бүх зүйлд гүнээ талархах болсон билээ.

Ээж маань Чехословакийн (одоогийн Словак улс) 
Попрад хотод төрсөн. Түүний аав Дэлхийн хоёрдугаар 
дайны үед Чехийн армид алба хааж байсан бөгөөд тэд-
нийх холгүй орших ой мод руу орж нуугдан, германы 
түрэмгийлэгчдээс зугтсан цэргийн олон гэр бүлийн нэг 
байв. Өвөө, эмээ хоёр маань тухайн үед тав ба нэг нас-
тай байсан ээж, ээжийн эмэгтэй дүү хоёртой хамт таван 
өдрийг хөнжил нөмрөн, нормын ёотон идэж өнгөрүүл-
сэн гэдэг.

Эмээ, өвөө маань Сүмийн гишүүд байгаагүй бөгөөд 
үргэлж залбирдаггүй байв. Гэхдээ тэр хүнд хэцүү цаг 
үед тэдний зүрх сэтгэл зөөлөрсөн юм. Эмээ маань тэм-
дэглэлийн дэвтэр дээрээ: “Тэр шөнө надад өвдөг сөгдөн 
сууж, дээд тэнгэрээс тусламж гуйх хүсэл төрж билээ. 
Тэгээд би зайдуухан ой руу очоод, өвдөг сөгдөн сууж, 
харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлээр залбирсан. Би тус-
ламж хүсэн гуйсан” гэж бичсэн байдаг.

Түүний залбирал хариулагдсан. Зарим гэр бүлийг олж 
устгасан бол өвөө, эмээ хоёр маань хоёр охинтойгоо 
гайхалтайгаар амьд үлдсэн юм. Энэхүү хэцүү бэрх үйл 
явдлаар дамжуулан Их Эзэн итгэл, найдварын үрийг 
өвөө, эмээгийн маань зүрх сэтгэлд суулгажээ.

Эцэг эх маань шашны эрх чөлөөг эрэл-
хийлж байхдаа тэднийг хүрээлэн бай-
сан Чехословак, Канадын хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн сайхан сэтгэл, найрсаг 
хүлээн авалтаар адислагдсан юм.
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Итгэл болон хавчлага
Дэлхийн хоёрдугаар дайн өнгөрснөөс хэдэн жилийн 

дараа өвөө, эмээ хоёр Чехословакт амьдарч байсан 
бөгөөд нэг өдөр хоёр залуу номлогч үүдийг нь тогш-
сон байна. Тэд жижигхэн салбарт очиж, хичээл заал-
гасныхаа дараа сайн мэдээ үнэн гэсэн гэрчлэл хүлээн 
авч, баптисм хүртэхээр шийджээ. Харин баптисмын 
ярилцлага хийх орой номлогчид, Сүмийн удирдагчийн 
аль нь ч ирсэнгүй. Салбарын дараагийн цуглаанаар бүх 
номлогч улс төрийн эргэлт гарсны улмаас тухайн улс 
орныг орхин гарах шаардлагатай болсон талаар тэд 
олж мэдэв. Мөн тэр явдлаас хойш шашны эрх чөлөө 
хаагдсан байна. Гэсэн хэдий ч тухайн орон нутагт 
оршин сууж байсан цөөн тооны гэгээнтний бүлгийг 
орон нутгийн удирдлага, санваарын түлхүүрээр удир-
дах болжээ. Өвөө, эмээ хоёр нагац эгчтэй маань хамт 
1950 онд нууцаар баптисм хүртсэн юм.

Дараагийн хэдэн жилийн туршид эмээ, ээж (өсвөр 
насанд хүрсэн) гээд салбарын гишүүдийг үе үе шашны 

Итгэл,  
ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТӨЛӨӨ  

1968 онд гэр бүл маань Прага хот дахь гэр оронтойгоо салах 
ёс гүйцэтгэн, чимээгүйхэн Австри руу оргон гарсан билээ.

ОРГОН ГАРСАН НЬ
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зан үйлийнх нь талаар байцаахаар цагдаагийн нууц 
албаныхан баривчлах болов. Нэг удаа эмээг таван 
цагийн турш ширүүн байцаасан гэдэг. Байцааж байсан 
хүмүүс хүүхдүүддээ шашны сургаал заасан гэдгийг нь 
олж мэдэх л юм бол таван жил шоронд хорино гэж 
түүнд хэлсэн байна.

Эмээ: “Би тайван байх гэж хичээн, ‘Хүүхдүүддээ 
шашны сургаал заах нь буруу гэж бодож байвал 
намайг шорондоо хий’ гэж хэлэхэд тэд юу ч гэж 
хариулаагүй. Тэр үеэс хойш тэд намайг дахин дахин 
дуудах болсон. Тэд Сүмийн эсрэг зүйл ярьж, итгэлээс 
маань урвуулах гэж оролдох болсон. Үнэн Сүм үргэлж 
хавчигддаг байсан учраас намайг гаргах гэж оролдох 
тусам би Сүмээс улам бүр зууран барих болж билээ” 
гэж тэмдэглэлдээ бичжээ.

Ээж тэмдэглэл дээрээ: “Тэр хүнд хэцүү цаг үед 
гишүүд салбарын ерөнхийлөгчийн гэрт ням гарагт 
цуглардаг байлаа. Чанга дуулж болохгүй учраас бид 
шивнэж дуулдаг байв. Бид салбарынхаа ерөнхийлөг-
чийг шоронд оруулахыг хүсэхгүй шүү дээ. 18 жилийн 
турш бид энэ маягаар цугларан, бүгдээрээ хэзээ нэгэн 
цагт Хадат уул руу явж, [Солт Лэйк хотод] суурьшин 
амьдрах тухай мөрөөддөг байлаа” гэж бичсэн байдаг. 
Хэдийгээр тэр үед гэр бүлүүдэд улсаас гарах зөвшөөр-
лийн бичиг ховорхон олгодог байсан ч тэдний горьд-
лого тасраагүй л байв.

Ээж хорин нас хүрэхдээ Сүмийн гишүүнтэй гэрлэж, 
ямар нэгэн байдлаар ариун сүмд лацдан холбогдохыг 
хүсэж залбирдаг байлаа.

Шинэ амьдралыг олсон нь
Аав маань тариачдын тосгонд өссөн бөгөөд ээжтэй 

танилцах үед хотод амьдарч, сургуульд сурдаг байсан 
юм. Харин тэр үед ээж дуурийн дуучны мэргэжлээрээ 
ажлын гараагаа эхэлж байв. Тэд танилцан, ээж аавыг 
Сүмтэй танилцуулсан. Хэдийгээр аав баптисм хүртээ-
гүй байсан ч аав, ээж хоёр 1967 оны 2- р сарын 18- нд 
гэрлэсэн юм.

Тэр жилийн сүүлээр миний ах төрж, тэд адислагдав. 
Төрөөд найман сар болсных нь дараа салбарынх нь 
ерөнхийлөгч гишүүдийг улс орноос гарч, эрх чөлөөтэй 
шүтэн бишрэх боломжтой газар руу явахад өөрсдий-
гөө бэлдэх хэрэгтэй гэсэн илчлэлт хүлээн авчээ. 1968 
оны 8- р сард оросууд Чехословак улс руу дайрч, хил 
хавийн газраар, улмаар улс орон даяар үймээн самуун 

дэгдэв. Дуулгавартайгаар бэлтгэлээ базаасан гишүүд 
Австрийн Вена хот руу оргон гарсан юм.

Эмээ маань аав, ээж хоёртой хамт улсаа орхин гар-
сан бөгөөд “Шөнө байрны бүх хүнийг унтсаны дараа 
бид гэр оронтойгоо салах ёс гүйцэтгээд, нялх хүүхэд 
уйлж магадгүй хэмээн болгоомжлон, чимээгүйхэн 
гарч одож билээ. Цагдаагийн нууц албанд ажилладаг 
тагнуулчид манай байранд амьдардаг байсан тул бид 
нууцаар зугтах хэрэгтэй байсан юм. Их Эзэн биднийг 
адисалж, бид ч оргон гарч чадсан билээ. Зугтаж байх-
даа хэзээ ч эргэж ирэхгүй гэдгээ мэдэж байсан ч Вена-
гаас цааш хаашаа явахаа бас л мэдэхгүй байв. Тухайн 
үед бид тэр талаар бодох ч сөхөөгүй байлаа” гэж бич-
сэн байдаг. Их Эзэнд итгэлтэй байснаар бидний авах 

Эцэг эх маань Калгарид ганцхан чемодан, хүүхдийн цүнх, 
хэдхэн доллартой ирсэн юм. Канадын гишүүд цаг алдал-
гүй гэр бүлд маань унаагаар үйлчлэн, хэрэгцээт зүйлсийг 
худалдан авч өгч, байр олоход тусалсан.
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ДҮРВЭГЧДЭД 
ҮЙЛЧИЛ
“Та бүхнийг 
өөрийн цаг зав, 
нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан айл 
хөрш, гэрийнхээ 
ойролцоо амь-
дардаг дүрвэгчдэд 
үйлчлэхийн тулд 
юу хийж болох 
тухай залбирч 
шийднэ гэж бид 
найдаж байна. Энэ 
бол гэр бүл, албан 
байгууллагаараа 
нэг нэгэндээ үйлч-
лэх, найз нөхдийн 
холбоо үүсгэх, зөв-
лөгөө өгөх, бусад 
Христийнхтэй адил 
үйлчлэл үзүүлэх 
боломж билээ.”
Халамжийн нийгэмлэ-
гийн ерөнхий ерөнхий-
лөгч Линда К.Бөртон, 
“Намайг харь хүн бай-
тал,” 2016 оны 4- р сарын 
Ерөнхий чуулган, 125.

адислалуудыг салбарын ерөнхийлөгчид 
илчилсэн байв.

Шинэ газар угтан авсан нь
Эмээ болон эцэг эх маань өөр хоёр гэр 

бүлийн хамт Вена дахь Бөклинштрасс 
сүмийн байранд сар гаруй амьдарсан бай-
на. Тухайн сарын туршид аав маань ном-
логчийн хичээл авч, баптисм хүртсэн юм. 
Гурван гэр бүлээс олон хүн ажилд орж, 
Канадын Альберта, Калгари руу цагаачлах 
боломжтой болох хүртлээ цалингаа ний-
лүүлэн хадгалдаг байсан гэдэг. 1968 оны 
11- р сарын 5- нд Калгарид цаг агаарын бай-
дал муу байсан тул онгоц нь Эдмонтонд 
газарджээ.

Элгэн садан, ёс заншил, эх нутгаасаа 
дайжин гарах нь томоохон золиослол 
байсан ч зовлон бэрхшээл дөнгөж эхэлж 
байлаа. Калгарид ганцхан чемодан, хүүх-
дийн цүнх, 32 канад доллартой буусан эцэг 
эхэд маань юм бүхэн хэрэгтэй байв.

Канадын гишүүд цаг алдалгүй гэр бүлд 
маань үйлчилж, өгөөмөр сэтгэл гарган 
унаагаар үйлчилж, хэрэгцээт зүйлсээ 
худалдан авах, хөлслөн суух байр олоход 
тусалсан. Ганцхан долоо хоногийн дотор 
эмээ, аав, ээж нар маань ор, ширээ сандал, 
буйдан, ор дэрний хэрэгсэл, аяга таваг 
болон шүүгээндээ идэх хоол ундтай бол-
сон байлаа. Ээж маань тэмдэглэлийн дэв-
тэртээ гэв гэнэт тавилгатай болж, үйлчлэл 
хүлээн авах нь хэрхэн сэтгэлийг нь догд-
луулан, гайхалтай сайхан байсан талаар 
бичсэн байдаг.

Маш их баярлан, талархахын зэрэгцээ 
тэдэнд өөр мэдрэмжүүд ч гэсэн төрж бай-
сан юм. Соёлын ялгаа бодит зүйл байсан 
бөгөөд дасан зохицоход хэцүү байв. Калга-
рид амьдарсан эхний жил аав маань англи 
хэлний хичээлд сууж, гэр, ажил хоёрын 
хооронд алхах хэрэг гарч байжээ. Тэд гэр 
орноо тохинуулах гэж боломжтой бүхнийг 
хийж байсан ч ийм олон өөрчлөлтийг 
нэгэн зэрэг хийх хэцүү байлаа. Калгари 

дахь шинэ тойргийнх нь гишүүд хэл усаар 
ойлголцон, шинээр ирсэн гишүүддээ 
тус дэм болж чадсан юм. Ням гараг бүр 
гэрийнхэн маань гэрээгээ шинэчлэхээр 
ариун ёслолд очиж, англи хэл сурахад нь 
Сүнс тусална гэж найддаг байв.

Мөнхийн адислал
Таван гишүүнтэй гэр бүл маань 1976 

оны 10- р сард Кардстон Альберта ариун 
сүмд хамтдаа лацдан холбогдсон. Ээж 
маань тэр өдрийг 20 жилийн тэртээгээс 
хүсэн хүлээж байсан бөгөөд залбирлынх 
нь хариуг өсвөр насандаа бодож ч байгаа-
гүй улс оронд, харь хэлээр өгсөн юм. Би 
тэр үед найм хүрч байсан бөгөөд хүүхдүүд 
биднийг лацдан холбох өрөөнд орж ирэ-
хэд гялалзсан нүдээр инээмсэглэн угтсан 
аав, ээжийн маань тухай сайхан дурсамж 
надад үлдсэн байдаг.

Эмээ тэр өдөр бас бидэнтэй цуг ариун 
сүмд байсан. Биднийг Кардстонд ирэ-
хэд эмээ ариун сүмийн гэрлийг хараад, 
хэрхэн баярлаж байсан нь санаанаас ер 
гардаггүй. Олон жил өнгөрч, Калгари 
дахь ажлаасаа тэтгэвэрт гарсныхаа дараа 
эмээ Кардстон руу нүүж, ариун сүмд олон 
цагаар үйлчлэх болсон билээ. Эмээ маань 
бадралт бишгүүр хөгжим тоглож, бишрэл 
хүндэтгэлтэй байдал төрүүлэхэд тусалдаг 
байсан. Тэр эргэн тойрныхоо бүх хүнд 
сайхан сэтгэлээр хандаж, гэрчлэлээ болон 
Аврагчийг хайрлах хайраа илэрхийлдэг 
байв. Миний хувьд эмээ маань хүчирхэг 
хожмын үеийн гэгээнтэн эмэгтэйн үлгэр 
жишээ юм.

Манай гэр бүлийн анхдагчид болсон 
аав, ээж маань ажил мэргэжил, гэр бүлийн 
гишүүд, төрсөн нутаг, эд хөрөнгөө золио-
солсонд би гүнээ талархдаг. Тухайн үед 
тэд олон зүйлээс татгалзсан мэт боловч 
сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амь-
дарсных нь төлөө Их Эзэн тэднийг болон 
тэдний үр удмыг асар их адисалсан. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Айдаход амьдардаг.
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Ээж, аав хоёр маань Христийн 
мэндэлсний баярын үеэр гэрээ 

хэрхэн чимэглэх тухайд санал 
зөрөлдөв. Аав маань өнгө ялгаж 
чаддаггүй байсан тул түүнд улаан, 
ногоон, бор өнгө бүгд адил, бүүд-
гэр, харин цэнхэр өнгө тод, гоёмсог 
харагддаг байлаа. Тэр бас цэнхэр 
өнгийн хувцастай Бригам Янгийн 
Их Сургуулийн хөлбөмбөгийн 
багийн үнэнч дэмжигч байв.

Мэдээж дуртай өнгө нь цэнхэр 
байсан болохоор тэр цэнхэр өнгийн 
гэрэл өлгөх хүсэлтэй байлаа. Харин 
ээж маань цэнхэр өнгө Христийн 
мэндэлсний баярын өнгө биш гэж 
хэлсэн учраас аав жил болгон улаан, 
ногоон, цагаан гэрлийг дээврээс 
нямбай гэгч унжуулан өлгөдөг байв. 
Тэр ээжээр даажигнах гэж гэрлүү-
дийн нэгийг тод цэнхэр чийдэнгээр 
сольсон байлаа. Сайн харах юм бол 
улаан, ногоон, цагаан гэрлүүд дунд 

ГАНЦ ЦЭНХЭР ЧИЙДЭН
ганц цэнхэр чийдэн гэрэлтэн  
байгааг харж болохоор байв.

Жил бүр цэнхэр чийдэн өөр 
өөр байрлалаас гэрэлтдэг байсан. 
Заримдаа тэр чийдэнг хэнд ч хараг-
дахгүй булан хавьд, заримдаа гараж, 
довжооны дээхнэ гэх мэтчилэн 
байрлуулдаг байлаа. Энэ нь ээж, аав 
хоёрын хооронд болдог хөгжилтэй 
тоглоом байв.

Нэг жил аав маань Христийн 
мэндэлсний баяр болохоос хоёрхон 
хоногийн өмнө гэнэт нас барсан 
юм. Түүний оршуулгын ёслол дээр 
жил болгон өлгөдөг байсан цэнхэр 
чийдэнгийнх нь тухай түүхийг ярьж 
билээ. Удаах орой нь ээж цонхоор 
харав. Гудамжны эсрэг талд, хөр-
шийнх нь довжоон дээрх цагаан 
гэрлүүд дунд ганц цэнхэр гэрэл 
байлаа. Хэдхэн хоногийн дотор 
олон хөрш, найз нөхөд нь Христийн 
мэндэлсний баярын гэрлүүдийнхээ 

Сайн харах юм бол улаан, ногоон, 
цагаан гэрлүүд дунд ганц цэнхэр 

чийдэн гэрэлтэн байгааг харж боло‑
хоор байв.

дунд цэнхэр чийдэн нэмсэн байв. 
Зарим нь бүр бүхэл бүтэн модыг 
цэнхэрээр чимсэн гээч.

Ээжийн маань найз нөхөд, хөр-
шүүд цэнхэр гэрлээр чимэглэж, 
хайраа илэрхийлсэнд би талархдаг. 
Тэд “гашуудах тэдний хамт гашуу-
даж . . . мөн тайтгарал хэрэгтэй 
тэднийг тайтгаруул[ах]” (Moзая 
18:9) гэдэг нь ямар утга учир-
тай болохыг олж мэдэхэд надад 
тусалсан. Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд 
Өөрийн Хүүг бэлэг болгон өгсөнд 
би бас талархдаг. Есүс Христ бай-
гаа учраас л би аавтайгаа дахин 
уулзах боломжтой. ◼
Эми Браун, АНУ, Юта
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БАЯР БАЯСЛЫГ БЭЛЭГЛЭХ НЬ

Тэр явж байхдаа номоо зүрхэн 
тушаагаа барьсан байгааг нь 

бид олж харж билээ.

Нөхөр бид хоёр Францын Пере-
нейн уулсад байрлах Тарбад 

номлогчоор үйлчилж байв. Хрис-
тийн мэндэлсний баярын өмнөх 
орой бид хот орж, Вэрдун плазад 
Мормоны Номын хувийг тарааж 
өгөхөөр шийдлээ. Гудамж зэлүүд 
байсан бөгөөд бид ийм их Мор-
моны Номыг яахаа сайн мэдэхгүй 
байв. Гэнэт хаана явж байгаагаа ч 
сайн мэдэхгүй байна уу даа гэмээр 
нэгэн залууг бид олж харлаа.

Бид ч түүн дээр очин, Мормо-
ны Номоо өгөв. Тэр биднийг сайн 
мэдээний талаар ярьж байгааг 

сонсоод баярлах нь тэр. Тэр залуу 
Христийн мэндэлсний баярын 
энэ орой ганцаараа байсан гэд-
гээ хэлээд, одоо Мормоны Номыг 
уншиж, ганцаардахгүй гэв.

Түүнийг явсны дараа оройн 
сэрүүнд гудамжаар нэгэн эмэгтэй 
удаан гэгч алхалж байгааг бид олж 
харлаа. Бид түүнд Мормоны Ном 
өгөхөд нүдэнд нь аз жаргал гэрэл-
тэхийг олж харсан. Тэр саяхан 
бэлэвсэрсэн бөгөөд өөрт нь санаа 
тавьсанд баярлаж байна гэж хэлэв. 
Тэр бас бидэнд баярлан талархаж 
байгаагаа илэрхийлсэн юм. Тэр 

явж байхдаа номоо зүрхэн тушаа-
гаа барьсан байгааг бид олж харж 
билээ.

Тэр орой бид авчирсан бүх 
Мормоны Номоо тарааж чадсан. 
Бидний ном өгсөн ихэнх хүн ган-
цаардсан, зовсон, хайраар ихэд 
дутагдсан хүмүүс байв. Тэр орой 
бид бусдад баяр баясал өгөх 
боломжтой байсан учраас Хрис-
тийн мэндэлсний баярын хамгийн 
үнэтэй бэлгийг хүлээн авсан гэсэн 
мэдрэмж бидэнд төрсөн юм. ◼
Жэннин Дэнис Фабрэ, 
Сант- Андрэ- лэс- Вэргэрс, Франц



Хэдэн долоо хоног хүсэн хүлээс-
ний эцэст Христийн мэндэлсний 

баярын өмнөх орой болов. Флэтчэр 
өвөө, эмээ болон гурван охин маань 
нөхөр үр хүүхдүүдтэйгээ гээд гэр 
бүлийн бараг бүх гишүүн ирсэн 
байлаа. Харанхуй ч болж, гудамжны 
гэрлүүд ассан байв. Байшингуудыг 
гоёмсог чимэглэлээр гоёж, Христийн 
мэндэлсний баярын гацуур моддын 
гэрэл цонхны дэргэд баяртай гэгч 
анивчина.

Бид Канадын Альбертад олон 
жилийн турш Сүмээс тавьсаар 
ирсэн Христийн мэндэлсний бая-
рын үзүүлбэрийг үзэхээр явахад 
бэлдэж байлаа. Бид Христийн 
мэндэлсний баярын өмнөх үдэш 
бүр илжиг, хонь, мэргэд, хоньчид, 
Ромын цэргүүд, тэнгэр элчүүд, 
хүчтэй дуу хөгжмийн систем зэр-
гээс бүрдсэн гадаа болдог үзүүлбэ-
рийг үзэхийг тэсэн ядан хүлээдэг 
байв. Энэ үзүүлбэр баярын хөл 

ЕСҮСТЭЙ МЭНДЧИЛСЭН НЬ
хөдөлгөөний үеэр амар амгалан, 
хайр энэрэл, Христийн мэндэлсний 
баярын жинхэнэ утга учрыг бидэнд 
мэдрүүлдэг байсан.

Бид үзүүлбэр болдог Хэритэж 
цэцэрлэгт хүрээлэнд ирж, удсан ч 
үгүй Мормон табернеклийн найрал 
дууны сайхан дуу хөгжим, Авраг-
чийн төрсөн түүхийг амтархан 
сонсож эхэллээ. Тэр үед манай 
ууган зээ охин Лорэн гурван настай 
байсан юм. Тэр маань хүрээлэн буй 
орчин, дуу хөгжим, бидний өмнө 
өрнөж байгаа үйл явдалд бүрэн 
автсан байлаа. Одод түгсэн, цэлмэг 
тэнгэрийн доор бидний амьсгал 
хүйтэн агаарыг манантуулан бүр-
хэж байв. Хүмүүс Иосеф, Мариа 
хоёрыг Цезар Августын зарлигийн 
дагуу Бетлехем орж татвар төлө-
хөөр явж байгаа үзүүлбэрийг үзэж 
байлаа. Мариагийн дүрд тоглож 
байсан эмэгтэй “хүүхэдтэй болсон” 
(Лук 2:5- ыг үзнэ үү) байсан бөгөөд 

тэдэнд малын хашаанаас өөр буу-
даллах газар олдсонгүй. Тэнд “тэр 
ууган хүүгээ төрүүлж, Түүнийг 
даавуунд ороож тэжээлийн тэвшин 
дотор тавив. Учир нь дэн буудалд 
тэднийг хоноглуулах өрөө бай-
сангүй” (Лук 2:7- г үзнэ үү). Тайзны 
гэрэл толгод руу тусахад “хэдэн 
хоньчид сүргээ манаад шөнө хээр 
хоноглож бай[гааг]” (Лук 2:8- ыг үзнэ 
үү) харлаа. Гэнэт тэнгэр элчийн 
хувцас өмссөн жүжигчин агаарт тод 
гэрэл цацруулсаар сүртэй гэгч гарч 
ирэв. Лорэн маань өөрийн эрхгүй 
“Есүс ээ, би байна. Лорэн байна!” 
гэж хайр гэрэлтэм чанга хашгирах 
нь тэр.

Бүх хүн түүний мэндчилэхийг 
сонсоод, чимээгүйхэн инээж, гэнэ-
тийн энэ үйл явдалд баярлаж бай-
лаа. Энэ нь хэн болохыг нь андуурч 
мэндчилсэн хүүхдийн гэнэн цайлган 
үйлдэл байсан ч тэр жилийн үзүүл-
бэрийг хэзээ ч мартахааргүйгээр ЗУ
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Гэнэт тэнгэр элчийн хувцас өмссөн 
жүжигчин агаарт хурц гэрэл 

цацруулсаар сүртэй гэгч гарч ирэв.

ТЭНГЭР 
ЭЛЧҮҮДИЙН 
АРИУН ЁСЛОЛбаяжуулсан юм. Есүс түүнийг 

таньдаг гэдгийг Лорэн мэдэж бай-
сан бөгөөд Тэр бидний хүн нэг 
бүрийг мэддэг гэсэн бидний аль 
хэдийн мэдэх нэг зүйлийг дахин 
сануулсан билээ. Гуравхан жилийн 
өмнөх Аврагчийн талаарх дурсамж 
Лорэнд үлдсэн байсан юм болов 
уу гэж бидэнд бодогдсон. Лорэний 
гэнэтийн мэндчилгээ нь хэзээ нэгэн 
цагт бид ч гэсэн Түүнтэй уулзахдаа 
Түүнийг танина гэсэн найдварыг 
бидэнд төрүүлсэн юм. Тэр нэгэн 
тэсгэм хүйтэн Христийн мэндэлсний 
баярын орой Аврагчийг хайрлах 
Лорэний хайр, түүнийг хайрлах 
Аврагчийн хайр бидний зүрх сэтгэ-
лийг дулаацуулсан. ◼
Грэг Принц, Канад, Альберта
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Талархлын баяр өнгөрснөөс хойш 
хэдэн өдрийн дараа гурван нас-

тай хүү Дрю маань өвдсөн юм. Тэр 
өглөө бүр сэрээд, өглөөний хоолоо 
идэж, хувцсаа өмсдөг байсан ч өдөр 
хоног өнгөрөх тусам сульдаж, хоо-
лоо ч идэхээ болив.

Энэ байдал хэдэн долоо хоног 
үргэлжиллээ. Эцэст нь 12- р сарын 
18- ны баасан гаргийн үдийн 3 
цагийн үед би Дрюг дагуулан 
эмчид үзүүлэхээр ирлээ. Дрю 
ганцаараа зогсож, явж чадахгүйн 
зэрэгцээ арьс нь зэвхий даан  
цонхийсон байв.

Би эмч рүү хараад, “Хүү маань 
сүүлийн гурван долоо хоногийн 
турш өдөр, оройн цагаар ийм бай-
далтай байх болсон” гэв. Эмч Дрюг 
хараад, шууд эмнэлэгт хэвтүүллээ. 
Тэд шинжилгээ хийсэн боловч яг 
юу нь болохгүй байгааг тогтоож 
чадсангүй.

Маргааш нь Дрюг өөр эмнэлэг 
рүү шилжүүллээ. Тэр ням гаргийн 
өглөө би сэтгэлээр унав. Хоёр хоног 
өнгөрч, олон шинжилгээ хийсэн 
ч гэсэн хүүгийн маань яг юу нь 
болохгүй байгааг мэдэж чадсангүй. 
Ядаж байхад Христийн мэндэлсний 
баярын өмнөх ням гараг байлаа. 
Жилд болдог миний хамгийн дур-
тай ариун ёслолын цуглаан бол 
Христийн мэндэлсний баярын үйл 
ажиллагаа бөгөөд би тойрогтоо 
дуулагдах сайхан дуунууд болон 
хэлэх сайхан үгсийг сонсож чадах-
гүйд хүрэв.

Би нөхөр, Дрю хоёртойгоо хамт 
ариун ёслолын цуглаан болох гэж 
байгаа эмнэлгийн өрөө рүү явах 
замдаа сэтгэлээр бүрмөсөн унасан 
байлаа. Толгойгоо гулдайлгасаар 
хөтөлбөр өрж тавьсан ширээ рүү 
дөхөж очоод, нэгийг аван явж байх-
даа хэн нэгэнтэй мөргөлдөх нь тэр.

Би толгойгоо дээш өргөөд, “Ууч-
лаарай” гэсэн боловч хэн ч бай-
сангүй. Ариун ёслол болох өрөө 
том заал шиг харагдав. Тайзан дээр 
үг хэлэх хүмүүсийн суух сандлыг 
мөн төгөлдөр хуур, ариун ёслолд 
зориулсан ширээг хэдэн сандалтай 
хамт тавьсан байлаа. Өрөөний энд 
тэнд өвчтэй хүүхдүүд ээж аавтайгаа 
сууж байсан бөгөөд ихэнх нь зөөв-
рийн дусалтайгаа ирсэн байв.

Би өрөөг тойруулан хараад, тэнд 
тэнгэр элчүүд байгааг мэдрэв. Бид-
нийг суудлаа эзлэн суухад нулимс 
хацар даган урсаж, жилийн энэ үеэр 
тэмдэглэдэг энэ сайхан баяраар янз 
бүрийн өвчнөөр өвдөж, зовж шана-
лан, эмнэлэгт хэвтэж байгаа хүүх-
дүүдээ хайрлах Бурханы хайрыг 
би мэдэрсэн юм.

Энэ нь миний амьдралд болж 
байсан хамгийн сайхан ариун ёсло-
лын цуглаан болсон.

Эмч нар Дрюгийн юу нь өвдсөн 
болохыг тогтоож чадаагүй бөгөөд 
түүнд өвчний шинж тэмдгийнх нь 
дагуу уух эм бичиж өгөөд, маргааш 
нь эмнэлгээс гаргасан юм. Энэ үйл 
явдлаас хойш өвчин нь дахин сэд-
рээгүй ч би Христийн мэндэлсний 
баярын ариун ёслолын тэр цуглаа-
ныг хэзээ ч мартахгүй. ◼
Кэрри Кэчум, АНУ, Невада  
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Мормоны Номын Моронайн 
цэдэг арван бүлгээс бүрд-
сэн, харьцангуй богино 

ном ч гэсэн олон сайхан зөвлөгөөг 
бидэнд өгдөг. Моронай, Мормон 
хоёр хоёулаа сайн мэдээний үнэ 
цэнтэй зарчмуудыг заасан. Моронай 
аавынхаа Мормоны Номын хураан-
гуй бичгийг хийж дуусгасны дараа 
итгэл, найдвар, энэрлийн хоорон-
дох холбоосын тухай заасан сургаа-
лыг нь дахин дахин дурдсан байдаг. 
Мормон, Моронай хоёр энэ гурван 
зарчмын ач холбогдлыг онцлохыг 
хүсэж байсан нь илт.

Өмнө нь би Мормоны Номыг 
судалж байхдаа энэ гурван зарчмыг 
барилгын хавтан маягаар хардаг 
байв. Эхлээд итгэл, дараа нь найд-
вар, эцэст нь энэрэл. Энэ дараалал 
надад логикийн дагуу ойлгомжтой 
санагддаг байсан. Итгэл өсөхийн 
хэрээр бид илүү гүн судалж, мэдлэ-
гээ нэмэгдүүлэх бөгөөд найдварын 
зарчмыг амьдрал дээрээ хэрэгжүүлж 
эхэлнэ. Харин итгэл, найдвар хоёр 
хамтдаа биднийг өөрчлөн, Авраг-
чийн алхаж байсан замаар хөтөлж, 

бид энэрлийн шинж чанарыг өөр-
төө хөгжүүлж эхэлдэг гэх мэт.

Гэхдээ би сүүлийн үеийн судал-
гааныхаа үр дүнд итгэл, найдвар, 
энэрлийг арай өөрөөр ойлгох 
болсон юм. Одоо би эдгээр нь нэг 
нэгэндээ харилцан нөлөөлдөг зан 
чанарууд бөгөөд бидний гэрчлэлийг 
хөгжүүлж, тодорхойлоход нэн чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг гэж бодох болсон.

Манай охин Жой үлээдэг бөмбөл-
гүүдийг хооронд нь холбон мушгиж 
амьтан, эд зүйлс хийх дуртай. Нэг 
өдөр би түүний ийнхүү хийж бай-
гааг хараад, олсыг хэд хэдэн утсаар 
томж хийдэг тухай бодов. Энэ нь 
надад итгэл, найдвар, энэрэл хамт-
даа нийлэн, бат бөх олс болж байгаа 
хэмээн олж авсан шинэ ойлголтоо 
төсөөлөн бодоход тусалсан юм.

Итгэл: “Та нар . . . хүчтэй байх 
болно”

Тэнгэрлэг Эцэгт болон Их Эзэн 
Есүс Христэд итгэх итгэл нь мөнх 
амьдралыг олж авахаас гадна дэл-
хий дээрх бидний амьдралын үндэс 
суурь болдог. “Мөн Христ хэлдэг: 

Хэрэв та нар надад итгэлтэй байх 
аваас та нар миний хувьд шаардлага-
тай болох аливаа зүйлийг хийх хүч-
тэй байх болно” (Moронай 7:33). Би 
энэ хүчийг итгэлээр дамжуулан олон 
удаа амьдралдаа ашиглаж байсан. 
Түүнчлэн би хүнд хэцүү цаг үеийг 
итгэлээр даван туулж ч байсан.

Би Хавай дахь Бригам Янгийн 
Их Сургуульд сурч байхдаа шинэ 
орчинд амьдарч, төрөлх бус англи 
хэл дээр ярих хэрэгтэй болсон юм. ГЭ
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Итгэл, найдвар, 
энэрэл гэсэн зан 
чанар хамтдаа 

биднийг Христийн 
жинхэнэ дагалдагч 
болоход тусалдаг.

Далын
Ахлагч  
Чи Хонг (Сэм) 
Вонг

Итгэл, найдвар, энэрэл:  
Нэг нэгэндээ харилцан нөлөөлдөг зан чанарууд
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Нэг нэгэндээ харилцан нөлөөлдөг зан чанарууд
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Энэ нь надад хэцүү байсан бөгөөд 
хэрэв би сургалтынхаа тэтгэл-
гийг авч үлдэхийг хүсэж байвал 
академик тал дээр тусламж авах 
хэрэгтэй гэдгээ ойлгож байсан юм. 
Тусламж авахгүйгээр сургууль-
даа үлдэх ямар ч боломж байхгүй 
байв. Үүнээс гадна би ням гарагт 
хичээлээ хийхгүй байхаар шийдсэн 
байлаа.

Нэгэн өдөр Сургаал ба Гэрээ-
нээс уншиж байхад нэгэн шүлгийн 
мөр гэнэт анхаарлыг минь татав. 
109- р хэсгийн 7- р шүлгийг уншиж 
байхад “Та нар . . . бүр сурахаар 
мөн тэрчлэн итгэлээр суралцахыг 
эрэлхийл” гэсэн мөр таарлаа. Энэ 
шүлэг хичээл сургуульдаа амжилт 
гаргах түлхүүр маань болж билээ. 
Би долоо хоногийн зургаан өдөр 
итгэлтэй байж, шаргуу суралцса-
наар сурах явц маань адислагдсан. 
Ангийн зарим хүүхэд яаж ням гарагт 
хичээл хийхгүйгээр ийм сайн сурч 
байгааг маань ихэд гайхдаг байлаа. 
Үүнээс үндэслэн би итгэлээр сурал-
цах юм бол олон саад бэрхшээлийг 
ялан дийлэх боломжтой гэдгийг 
мэдэж авсан юм.

Үүнтэй адил зүйл бизнесийн 
талбарт ажиллахаар зэхэж байхад 
маань бас тохиолдож билээ. Надад 
маш сайхан ажлын санал ирсэн 
боловч ням гарагт ажиллах шаард-
лагатай байлаа. Би Хүндэтгэлийн 
өдөр ажиллахгүй байхаар шийдсэн 
учраас эцэст нь тэр ажлын саналаас 
татгалзсан. Би Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар сахина гэсэн шийдвэ-
рээсээ ухарч чадсангүй. Сургуульд 
байсантай адил үүний дараа надад 
буулт хийх шаардлагагүй болж, ням 
гаргийг Их Эзэнийг шүтэн бишрэхэд 
бүрэн зориулах боломж олгосон 
олон сайхан бизнесийн боломж 
гарч ирсэн билээ.

Тэнгэрлэг адислалтай холбодог 
олсыг оюун ухаандаа бий бол-
гохдоо итгэлийн бат бөх утаснаас 
эхэлцгээе.

Найдвар: “Мөнх амьдралд 
босгогдохын тулд”

Бид албан тушаал дэвшээсэй, үр 
хүүхдүүд маань сайн сайхан амьд-
раасай, Сүмийн үйлчлэлийг шаард-
лагын дагуу сайн хийчих юмсан, 
эрүүл саруул байгаасай, амьдралд 

хэрэгтэй зүйлсээр хангагдаж, гэр 
бүлээ тэжээчих юмсан гээд олон 
зүйлд найддаг. Гэхдээ найдварын 
хамгийн дээд илрэл хаанаас ирдэг 
юм бол мөн энэ нь биднийг хаашаа 
хөтлөх бол?

Мормон “Иймийн тул, би 
сүмийнх болох та нарт, Христийн 
амгалан дөлгөөн дагалдагчид болох 
та нарт, мөн энэ цагаас хойшид та 
нар тэнгэрт түүнтэй амрах болтлоо, 
Их Эзэний амралтыг олж чадахаар 
хангалттай найдвар олж авсан та 
нарт ярья” (Моронай 7:3) хэмээн 
хэлсэн байдаг.

Мормон биднийг Христийн 
үнэнч дагалдагч болоход үргэлжүү-
лэн урихдаа найдварын талаарх 
сэдвийг дахин хөнддөг. Тэрээр 
“Мөн та нар юуны төлөө найдах 
билээ?” гэсэн хүн бүрийн хувьд 
чухал энэ асуултад: ”Болгоогтун 
та нар Христийн цагаатгал, мөн 
түүний амилалтын хүчээр, мөнх 
амьдралд босгогдохын тулд най-
дахыг би та нарт хэлье, мөн энэ нь 
амлалтын дагуу түүнд итгэлтэйн 
тань учир болой” (Моронай 7:41) 
хэмээн хариулдаг.

Найдварын ийм илрэл энгийн 
нэг найдвараас огт өөр. Энэ тэн-
гэрлэг найдвар Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжиж ирдэг. Энэ 
бол мөнхийн найдвар билээ. Бид 
ийм найдваргүйгээр эдгээр гайхал-
тай адислалыг гараа сунгаж авах 
боломжтой гэдгийг мэдэлгүй долоо 
хоног бүр сүмдээ ирэх болно. Хрис-
тээр дамжуулан найдвар маань бид-
нийг Тэнгэрлэг Эцэг рүү болон мөнх 
амьдрал руу хөтөлнө.

Саяхны Ерөнхий чуулган дээр 
Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг “[Эцэг] ГЭ
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Өөрийн Хүүд Түүний цагаатгагч 
золиослолоор дамжуулан бидний 
төлөө найдвар өгөхийг зөвшөөрсөн. 
Энэ найдвар Түүнд буцаж очих зам 
хэчнээн хүнд хэцүү байж болох 
байсан ч биднийг тайтгаруулдаг" 1 
хэмээн хэлсэн. Бид Есүс Христийн 
сайн мэдээнд үнэнч хэвээр үлдэж, 
Түүнд бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин 
чадал, оюун хийгээд чадлаараа 
үйлчлэх юм бол найдвараар дам-
жуулан өмнө маань хүлээж байгаа 
адислал, боломжуудыг олж харах 
боломжтой.

Үүнийг ойлгосноор дараагийн 
утас болох найдварыг олсондоо 
нэмцгээе.

Энэрэл: Үнэнч дагалдагчдад 
өгөгддөг болой

Бидний олсыг улам бүр бат бөх 
болгодог гурав дахь зан чанар бол 
энэрэл юм. Бид Аврагчийн үлгэр 
жишээг чин сэтгэлээсээ дагаснаар 
энэрлийн бэлгийг өөрсдөдөө хөг-
жүүлж эхэлдэг. Гэхдээ зөвхөн чин 
сэтгэлээсээ залбирах үед Бурхан 
бидэнд энэ бэлгийг бүрэн байдлаар 
нь өгдөг билээ. Бидэнд амьдралыг 
өгөгч Түүнийг дагах үед “Христийн 
цэвэр хайр” (Моронай 7:47) болох 
энэрэл гэж юу болохын жинхэнэ 
утга учрыг бид ойлгож эхэлдэг.

Мормон “та нар түүний Хүү, Есүс 
Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн 
дээр цутгасан хайраар дүүргэгдэж 
болохын төлөө зүрхнийхээ бүхий 
л эрч хүчээр Эцэгт хандан залбираг-
тун” (Moронай 7:48) хэмээн заасан 
байдаг. Бид энх тайвныг эрхэм‑
лэдэг дагалдагчдын хувьд хангалт-
тай найдвар хүлээн авсан байж 
болох ч энэрлийг хүлээн авахын 
тулд жинхэнэ дагалдагчид болох 

хэрэгтэй. Хэрэв жинхэнэ дагалдаг-
чид нь болж чадвал бид Түүнтэй 
илүү адилхан болох бөгөөд энэ бол 
амьдралын маань зорилго билээ.

Христийн цэвэр хайрыг зүрх 
сэтгэлдээ суулгаснаар бид бүх хүнд 
мөн Бурханд үйлчлэх тэнгэрлэг 
шинж чанар болох энэрлийг хүлээн 
авах нь гарцаагүй. “Хэрэв хүмүүн 
хүлцэнгүй даруу мөн зүрх сэтгэлдээ 
номхон, мөн Ариун Сүнсний хүчээр 
Есүс бол Христ гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрдөг аваас, түүнд энэрэл 
байх нь гарцаагүй; учир нь түүнд 
энэрэл үгүй бол тэр хэн ч биш 
билээ; иймийн тул түүнд энэрэл 
байх нь гарцаагүй” (Моронай 7:44).

Одоо бидэнд олсыг маань бүр-
дүүлдэг нэн чухал гурван утас бай-
на. Тэгэхлээр эд нар хэрхэн хамтдаа 
ажилладаг талаар ярилцацгаая.

Гурвуулаа хамтдаа ажилладаг
“Иймийн тул, итгэл байх учир-

тай; мөн хэрэв итгэл байх ёстой 

аваас түүнчлэн найдвар байх 
учиртай; мөн хэрэв найдвар байх 
ёстой аваас түүнчлэн энэрэл байх 
учиртай.

Мөн та нар энэрэлтэй байхгүй 
аваас Бурханы хаант улсад та нар 
яавч аврагдаж чадахгүй; бас хэрэв 
та нар итгэлгүй аваас Бурханы 
хаант улсад аврагдаж чадахгүй; мөн 
хэрэв та нар найдвар үгүй аваас мөн 
чадахгүй” (Моронай 10:20–21).

Итгэл, найдвар, энэрэл нь одоо 
надад барилгын хавтан шиг биш, 
харин нэг нэгэнтэйгээ сүлжилдэн 
нийлсэн мэт харагдах болсон. Бид 
итгэлээ хөгжүүлээд, дараа нь найд-
варыг олж аван, харин найдварыг 
олж авсныхаа дараа энэрлийг хөг-
жүүлээд дуусчихдаггүй. Тэд хамтдаа 
ажилладаг. Тэд хамтдаа сүлжилдэн 
нийлснээр бидний зан чанар, гэрч-
лэлд хамтдаа тусалдаг билээ. ◼

ЭШЛЭЛ 
 1. Хэнри Б.Айринг, “Тайтгаруулагч,” 2015 

оны 4- р сарын Ерөнхий чуулган, 139.
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Юри Кутепов

Би Сүмийн гишүүн болсноос 
хойш 10 жилийн дараа хань 
болох хүнээ хайж олох хэрэг-

тэй гэсэн баталгаа хүлээн авсан юм. 
Би селестиел гэрлэлтийн сургаалыг 
ойлгодог байсан бөгөөд ийм байд-
лаар гэрлэж, гэр бүлтэй болохыг 
хүсэн, чин сэтгэлээсээ залбирдаг 
байлаа. Би өөрийн амьдардаг Оро-
сын Самарагаас яаж хожмын үеийн 
гэгээнтэн эмэгтэйг олохоо сайн 
мэдэхгүй байсан ч Их Эзэн надад 
тусална гэдэгт итгэж байв (1 Нифай 
3:7- г үзнэ үү).

2009 онд намайг Оросын Самара 
номлолын арван хотод хийгдэх ганц 
бие насанд хүрэгчдийн чуулганд 
оролцоход урьсан юм. Эдгээр үйл 
ажиллагаа надад мөнхийн ханиа 
олох боломж өгөх байх гэж би най-
даж байлаа.

Би чуулгануудад оролцож, бүх 
зүйл олон талаараа сонирхолтой 
байсан. Гэвч олон сар өнгөрсөн ч 
болзох ямар ч харилцаа тогтоож 
чадсангүй.

Би санаа зовон, Их Эзэнээс тус-
лахыг гуйлаа. Үүний хариуд надад 

Сүмээс гадуур харилцаа холбоо үүс-
гэхээр уруу татагдаж магадгүй гэсэн 
сэрэмжлүүлсэн бодол орж ирэв.

Бошиглогчид бидэнд ариун сүмд 
гэрлэхийг эрэлхийлэх хэрэгтэй 
гэж заасныг мөн би эхнэртэйгээ 
хамт Аврагчийг дагах гэж хичээх-
гүй юм бол баяр баяслын бүрэн 
байдлыг хүлээн авах боломжгүй 
гэдгийг мэдэж байлаа. Би ийм зүйлд 
уруу татагдахгүйн тулд сүнслэг 
хүч хүлээн авч, Аврагчийн надад 
зориулсан төлөвлөгөөг дагахад 
туслахыг хүсэн, үргэлжлүүлэн зал-
бирсаар байв.

Үүний зэрэгцээ би Финляндын 
Хельсинкийн ариун сүм рүү тогтмол 
хийдэг долоо хоногийн аялалдаа 
бэлдэж эхэллээ.

Галт тэргэнд ганц бие болохыг 
нь олж мэдсэн Марияг оролцуулбал 
надаас гадна гурван аялагч байв. 
Тэр гадаад төрх, сүнслэг байдал 
гээд аль ч талаараа дур булаам 
нэгэн байсан бөгөөд би яагаад ийм 
эмэгтэйтэй өмнө нь учирч бай-
гаагүй юм бол гэж бодлоо. Надад 
өмнө нь Сүмээс гадуур харилцаа 
холбоо үүсгэхээр уруу татагдаж 

магадгүй гэж сэрэмжлүүлсэн тухай 
бодов.

Би “Тэвчээртэй бай, Зарчимдаа 
үнэнч бай. Тэгэх юм бол чи Сүмээс 
зохистой, сайхан эгчийг олж чадна” 
гэж бодлоо.

Ядаж сайн номлогч гишүүн байя 
даа, магадгүй сайн мэдээнээс түүн-
тэй хуваалцаж болох юм гэж бодон, 
сүнслэг өдөөлт хүлээн авахын тулд 
Мормоны Номоо уншихаар гаргаж 
ирэв. Бас тэр анзаарч магадгүй гэсэн ЗУ
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Би мөнхийн ханиа 
олохын тулд зал-

бирч байсан ч түү-
нийгээ ариун сүмд 

хүргэх галт тэр-
гэнд хажууд минь 
сууж явна чинээ 

санасангүй.

АЗ ЖАРГАЛТАЙ ТӨГСГӨЛӨӨ 
БҮТЭЭХ НЬ
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БУРХАНЫ АЗ 
ЖАРГАЛД ХҮР-
ГЭХ ГАЗРЫН 
ЗУРАГ
“Бид бүгдээрээ аз 
жаргалыг эрэлхийл-
дэг бөгөөд ‘амар 

сайхандаа жаргах’ өөрийн гэсэн 
арга замыг хайж олох гэж хичээдэг. 
Үнэндээ Бурхан л хэрхэн үүнд хүрэх 
замыг мэднэ. Тэр та нарт зориулан 
газрын зураг бэлдсэн бөгөөд хэрхэн 
хүрч очих замыг мэднэ. Тэр та нарын 
хайртай Тэнгэрлэг Эцэг бөгөөд Тэр 
та нарыг сайн сайхан, аз жаргалтай 
байгаасай гэж хүсдэг. Тэр төгс хий-
гээд цэвэр ариун Эцэг хүний бүхий 
л хайраараа та нарыг бүрхэн, тэнгэр 
дээр очих газартаа хүрээсэй хэмээн 
хүсдэг. Энэ газрын зургийг бүх хүн 
авах боломжтой билээ.”

Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх, ерөн-
хийлөгч Дийтр Ф.Угдорф, “Your Happily Ever 
After,” Liahona, 2010 оны 5- р сар, 126–127.

бодол төрлөө. Гайхалтай нь Мария 
“Би чамайг хаашаа явах гэж байгааг 
чинь мэдлээ!” гэж чанга хэлэв.

Би толгойгоо өндийлгөн харахад 
тэр ч гэсэн Мормоны Ном барьсан 
байгааг харлаа. Тэр ч гэсэн Сүмийн 
гишүүн байсан бөгөөд ариун сүм 
рүү явж байсан аж.

Өглөө нь бид автобусаар Хель-
синки орохоор хамт явав. Мария 
Оросын Москвагийн Баруун ном-
лолын Воронеж хотоос ирсэн 
болохыг нь би мэдэж авлаа. Надад 
тэр шууд таалагдсан болохоор 
удирдамж хүлээн авахаар чин сэтгэ-
лээсээ залбирч байв. Үүний хариуд 
зүрх сэтгэлд маань сайхан мэдрэмж 
төрсөн юм.

Би “Их Эзэн минь бид ариун сүмд 
ганцхан долоо хоног өнгөрүүлнэ. 
Энэ хугацаанд бидэнд нэг нэгэнтэй-
гээ илүү сайн танилцахад туслаач” 
гэж залбирав.

Бид сайн танилцаж амжсан юм. 
Ариун сүмийн ээлж солигдох хоо-
ронд бид хамт алхлан, хоол идэж, 
дэлгүүр орж, ярилцдаг байлаа. 
Долоо хоногийн төгсгөлд Мария 
Воронеж рүү, харин би Самара руу 
гэртээ харив. Бид нэг нэгнийхээ 
хотод зочлон очиж, улам дотно 
танилцсаар 2010 оны 9- р сарын 14- 
нд шинээр онцгойлон адислагдсан 
Киевийн Украины ариун сүмд гэрлэ-
сэн билээ.

Мария бид хоёр одоо Воро-
нежид аз жаргалтай амьдардаг. 
Зөвхөн үлгэр л “амар сайхандаа 
жаргаж гэнэ” хэмээн төгсдөг гэд-
гийг бид хоёр хоёулаа мэднэ. 
Бодит амьдрал дээр бид ариун 
сүмийн гэрээнүүдээ сахин, гэр-
лэлтээ хүчирхэгжүүлэхийн тулд 
ажиллаж, Есүс Христтэй адилхан 
болохыг эрэлхийлэх замаар Их 

Эзэнд итгэлтэй гэдгээ нотлон 
харуулснаар өөрсдийн аз жаргал-
тай төгсгөлийг бүтээдэг.

Бид ийм гайхамшигтай байдлаар 
учирсандаа талархаж явдаг бөгөөд 
бидний түүх мөнхийн ханиа хайж 
байгаа хүмүүсийн сэтгэлд найдва-
рын оч асаан, хүч чадал өгөх байх 
гэж найдаж байна. Өөр хүмүүсийн 
түүх бид хоёрынхтой адил өрнөх-
гүй байж болох ч ямар ч хүнд 
хэцүү зүйл тохиолдлоо гэсэн Их 
Эзэн бидний чин сэтгэлийн зал-
бирлыг сонсдог гэдгийг Мария бид 
хоёр мэднэ. Тэр бидэнд хайртай 
бөгөөд хүн бүрд санаа тавьдаг. 
Хэрэв бид Түүнд боломж олгох юм 
бол замыг маань зааж, бүх зүйлийг 
бидний сайн сайхны тулд ажил-
луулах болно (С ба Г 90:24- ийг 
үзнэ үү). ◼
Зохиогч нь Оросын Воронежид 
амьдардаг.
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Майкл Пикэтт

Нэгэн өдөр над руу нэг эрэгтэй утасдаад, бял-
даржуулах урлагийн үзүүлбэрүүдийг чинь үзсэн 
бөгөөд ивээн тэтгэхэд бэлэн байна гэж хэлэхэд 

нь би ямар их баярласан гээч. Тэр миний өмсөх хувцас, 
уух уураг, Европт очиж үзүүлбэрт оролцох нислэгийн 
маань зардлыг төлнө гэлээ. Тэр ч байтугай намайг 
сэтгүүлийн нүүрэн дээр гарч болно гэсэн юм. Бялдар-
жуулах урлаг миний хүсэл тэмүүлэл байсан бөгөөд 
мөрөөдөл маань биелэх гэж байв. Гэвч гол асуудал нь 
би номлолын өргөдлөө хэдэн өдрийн өмнө явуулсан 
байлаа. Би тэр эрэгтэйд санал болгосон зүйлийнх нь 
талаар бодож үзээд, хариу өгье гэж хэлэв.

Би амьдралдаа урьд өмнө хийж бай-
гаагүй хэцүү шийдвэрийг гаргах 
хэрэгтэй боллоо. Эцэг эх маань 
ивээн тэтгэх хүн олдсон талаар 
сонсохыг ч хүсэхгүй байлаа. Тэд 
“Номлолын чинь дараа ийм 
боломж гарч ирж магадгүй шүү 
дээ” гэж хэлсэн юм. Гэвч би энэ 
тухай бодохгүй байж чадахгүй 
байв. Би номлолд явж, Их Эзэнд 
үйлчлэх ёстой гэдгээ мэдэж бай-
сан ч мөрөөдөл маань биелэх гэж 
байлаа.

Би найзуудаасаа яавал зөв гэж 
бодож байгаа талаар асуулаа. Зарим нь 
ивээн тэтгэгчийг сонгосон нь дээр гэж байхад, 
зарим нь Сатан чамайг номлолд явуулахгүйн тулд чиний 
эсрэг ажил хийж байна гэв.

Нэг өдөр миний нэг сайн найз ерөнхийлөгч Эзра 
Тафт Бэнсоний (1899–1994), “Амьдралаа Бурханд 
зориулдаг эрэгтэй, эмэгтэйчүүд Бурхан тэдний амьдра-
лыг өөрсдөө бие дааж хийхээс хамаагүй илүү үр бүтээл-
тэй болгож чаддаг гэдгийг олж мэддэг. Тэр тэдний баяр 
хөөрийг гүнзгийрүүлж, харах хүрээг өргөтгөн, оюуныг 
хурцалж, булчинг чангаруулан, сүнсийг өргөж мөн 

адислалыг нь олшруулж, боломжуудыг нэмэгдүүлэн, 
бодгалиудыг тайвшруулж, найзуудыг өсгөж мөн амар 
амгаланг цутгадаг” 1 гэсэн эшлэлийг хуваалцсан.

Тэр эшлэл надад гүн гүнзгий нөлөөлсөн юм. Бас 
“Мөн хүмүүний үрс Бурханы зарлигуудыг дагавал 
тэрээр тэднийг асран мөн тэднийг хүчирхэгжүүлж, бас 
тэдэнд өөрийн зарлигласан зүйлийг гүйцэлдүүлж чадах 
арга замуудыг хангаж өгөх бөлгөө” (1 Нифай 17:3) гэсэн 
Мормоны Номоос уншсан судар ч бас нөлөөлөв.

Энэ эшлэл, судар, найз нөхөд, гэр бүлийнхнийхээ 
дэмжлэг туслалцаатай би номлолд үйлчлэхээр шийдэж, 

Боливийн Кочабамба номлолд үйлчлэхээр 
дуудагдсан юм.

Номлолд үйлчлэх болсон маань 
амьдралдаа хийж байсан хамгийн 

ухаалаг шийдвэр байв. Үйлчилж 
байхдаа би испани хэлийг маш 
хурдан сурах гэх мэт тоолж барш-
гүй олон адислал хүлээн авсан.

Их Эзэн гэр бүлийг маань ч 
гэсэн адисалсан билээ. Намайг 
номлолд байхад том ах маань 

12 жилийн дараа анх удаа сүмд 
очсон гэсэн э- мэйлийг би аав 

ээжээсээ хүлээн авсан. Дараа нь ах 
маань ням гараг бүр сүмд явахын тулд 

ажлынхаа цагийн хуваарийг өөрчлөн, 
Мормоны Номыг унших зорилго тавьсан. Эрэг-

тэй дүү маань ч гэсэн амьдралдаа зарим өөрчлөлт хийх 
гээд чаддаггүй байснаа итгэлээ хүчирхэгжүүлж чадсан 
юм. Үеэл маань идэвхтэй болж, долоо хоног бүр ариун 
сүмд орж, нас барагсдын өмнөөс баптисм хүртэх болсон. 
Бид үнэхээр их адислагдсан. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Калифорнид амьдардаг.

ЭШЛЭЛ 
 1.  Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson (2014), 

42–43; онцлон бичилт нэмэв.

СОНГОХ ХҮЧ

Номлолд үйлчлэх үү эсвэл 
мэргэжлийн бялдаржуу-
лах урлагийн тамирчин 
болох уу? Найзын маань 
хуваалцсан судар болон 
эшлэл надад шийдвэрээ 
гаргахад тусалсан юм.



ЗУ
РА

Г 
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

ЙГ
 Ж

ЭФ
Ф

 Х
АР

ВИ
Й;

 Х
ҮР

ЭЭ
Г 

IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

Шарлотт Ларкэбэл
Сүмийн сэтгүүлүүд

Хамгийн дуртай баатрынхаа тухай 
бод. Бэлдээд, урагшаа! Танд давж 
гарах боломжгүй саад бэрхшээ-

лийн эсрэг тэмцэж байгаа зоригт эр 
санаанд чинь орж байна уу? Эсвэл төгс 
янзалсан үстэй, боловсон адал явдал 
хайгч орж ирж байна уу? Судрын аль 
нэгэн хүн бодогдож байна уу?

Нифай, Ноа, Эбиш, Петрийн талаар 
юу гэж бодож байна вэ? Тэд нүцгэн гар, 
цэцэн үгсээрээ бүхэл бүтэн армитай байл-
даагүй ч тэднийг та жинхэнэ үйлдэгч 
баатрууд гэж дуудаж болно. Тэд итгэлээ 
хөгжүүлэн, Бурханд найдаж, тэмцэж чад-
сан. Тэд үйлдэл хийсэн.

Та тодорхой бөгөөд алхам бүрийг 
нь зааж өгсөн удирдамж аваагүй учраас 
аливаа зүйлийг эхлүүлэхээс зайлсхийдэг 
үү? Танай анги, чуулгад сүмдээ ирэхгүй 
байгаа хэн нэгэн байж магадгүй юм. Та 
яаж хийхээ сайн мэдэхгүй байгаа учраас 

ЖИНХЭНЭ  
ҮЙЛДДЭГ  
БААТАР  
БАЙ
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Урагш тэмүүлэх нь үзэгчийн байр сууринаас 
ханддаг спорт биш юм. Босоод, цааш яв!

тэдэнд хүрч ажиллахаасаа халгадаг уу? 
Сүнслэг өдөөлт чухал бөгөөд бид үүнийг 
хүлээн авахыг үргэлж эрэлхийлж байх 
ёстой. Гэхдээ энэ нь сайн үйл хийхийнхээ 
өмнө тэнгэр элчээс мессеж ирэхийг хүлээж 
сууна гэсэн үг биш юм. Тэнгэрлэг Эцэг та 
нарыг тэр хүнтэй найзлаасай гэж хүсэж 
байгаа. Тэр бас биднийг үйлдэл хийгээсэй 
гэж хүсэж байгаа!

Нифай, Ноа, Эбиш, Петр нар үйлдэл 
хийлгүй хүлээсэн бол яах байсан бэ? 
Тэдэнд хийх ёстой хүнд хэцүү зүйлс бай-
сан. Тэд дараагийн удирдамж ирэх хүртэл 
уух юм болон жигнэмгээ барин хойш 
суусан гэж бодъё. Тэгсэн бол үйл явдал тэс 
өөрөөр өрнөх байв . . .

Хүлээж байгаад, яахыг нь харах уу?
“Их Эзэн өөрийн зарлигийг гүйцэлдүү-

лэх замыг тэдэнд зэхэлгүйгээр хүмүүний 
үрст зарлиг эс буулгана гэдгийг би мэдэх 
учраас би явж Их Эзэний зарлиг бол‑
сон тэр зүйлүүдийг биелүүлэхээр хүлээх 
болно, тиймээс би уг зам нь яг юу болохыг 
мэдэх хүртлээ юу ч хийхгүй” (1 Нифай 
3:7‑ д байхгүй хувилбар).

Лихайн гэр бүл Иерусалимыг орхин 
гарсны дараахан Их Эзэн Лихайн хөвгүүд 
дээр буцаж очин, Лебенээс ялтсуудыг авах 
зарлиг буулгасан байдаг. Бидний мэдэж 
байгаагаар Тэр тэдэнд яаж авах талаар 
ямар ч мэдээлэл өгөөгүй. Нифай ах нар-
тайгаа хамт Их Эзэн ялтсуудыг авах зарлиг 
өгсөн гэдгийг л мэдэж байлаа. Та нарт 
хийх ёстой зүйлээ хэрхэн хийх талаар 
ямар ч төсөөлөл байхгүй байсан үе бий 
юу? (Тийм ч болохоор Лемен, Лемүел 
бувтналдсан байж болно!) Зөвхөн Нифай 

толгойгоо ажиллуулан, итгэлээ хөгжүүлж, 
явж, хийх хэрэгтэй болсон. Тэр хойшоо 
сууж, юу ч хийгээгүй бол юу болох байсан 
бол? Бурхан төлөвлөгөөгөө өгөх хүртэл 
Нифай хөдлөхгүй байсан бол яах байсан 
бэ? Мэдээж ялтсуудыг авах нь хэцүү ажил 
байсан. Тэр ах нартайгаа хамт хоёр ч удаа 
яваад авч чадаагүй шүү дээ. Хэрэв Нифай 
Иерусалимын хэрмийг түшиж унаад, Бур-
ханы юу гэж хэлэхийг хүлээсэн бол яах 
байсан бол?

Тэгсэн бол ялтсууд Лебений эрдэнэ-
сийн санд хэвээр үлдэх байсан нь гар-
цаагүй. Нифай хүлээгээгүй нь сайн зүйл 
болсон юм.

Үүний оронд тэр Сүнсийг дагаж, “хий-
вэл зохих зүйлүүдийг урьдаас мэдэхгүй 
байсны учир бибээр Сүнсэнд хөтлөг-
дөн байлаа. Гэсэн хэдий ч би урагшлан 
яв[сан]” (1 Нифай 4:6–7; онцлон бичилт 
нэмэв). Тэр хүлээж суусангүй, мэдэхгүй 
чадахгүй зүйл ч түүнийг зогсоосонгүй. 
Тэр Бурхан замыг нь гаргаж өгнө гэдгийг 
мэдэж байсан бөгөөд түүний зөв бай-
сан. Нифай хөдөлж, үйлдэл хийж, урагш 
тэмүүлэх үед Их Эзэн түүнийг хөтлөн, 
тусалсан юм.

Гэхдээ яагаад?
“Ноа өөрт нь Эзэний тушаасан бүх-

нийг асууж лавлав” (Эхлэл 7:5‑ д байхгүй 
хувилбар).

Заримдаа Бурхан тодорхой заавар 
өгдөг. Ноагийн жишээг хар. Бурхан Ноад 
хөвдөг авдар барих зарлиг буулгахдаа хэм-
жээг яг таг өгч, ямар материал ашиглахыг 
тайлбарлан, бүр ямар амьтдыг авч явах 
жагсаалтыг хүртэл өгсөн байдаг. Магадгүй 
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танд яг үүний адил тодорхой мэдрэмж төрж байсан 
байж ч болох бөгөөд бид бүгдээрээ “Залуучуудын бат 
бөх байдлын төлөө” товхимол дахь зарчмууд гэх мэт 
тодорхой зарлигуудыг хүлээн авсан. Яг юу хийх ёстой 
гэдгээ мэдэж байсан ч танд эргэлзсэн хэвээр байсан 
тохиолдол бий юу? Та Их Эзэнд дуулгавартай байхын 
оронд эргэлзэхээр уруу татагдаж байсан уу?

Ноа Их Эзэний хэлэхийг сонсоод, “Гэхдээ яагаад? Би 
сайн ойлгохгүй байна” гэж хэлсэн бол яах байсан бол? 
Тэр буйдан дээр тэрийж хэвтээд, яагаад Их Эзэн үер 
илгээж байгааг бүрэн ойлготлоо хөдлөхөөс татгалзаж, 
удирдамж үнэхээр Бурханаас ирсэн үү үгүй юу гэж 
бодож суусан бол юу болох байсан бол?

Үер ч болдгоороо болно, харин авдар байх байсан 
болов уу? Хүн төрөлхтөн яах байсан бэ? Ноа хойш 
суун, бүх зүйлийг лавлан асуугаагүй нь үнэхээр сайн 
хэрэг болсон.

Үүний оронд тэр “өөрт нь Эзэний тушаасан ёсоор 
бүхнийг хийжээ” (Эхлэл 7:5 ). Тэр асууж лавлахын 
оронд итгэлээр үйлдсэн юм. Зөв зорилгоор асуух 
юм бол асуулт нь сайн зүйл. Тэдгээр нь бидэнд өсөж 
хөгжихөд тусалж, өөр олон үнэн рүү хөтөлдөг. Гэх-
дээ бид хүссэн хариултаа авах хүртлээ юу ч хийхгүй 
байх юм бол асууж лавлах нь харин ч эсрэгээрээ 
бидэнд саад болно. Ноад асуулт байсан л байх, гэх-
дээ асуулт түүнийг зогсоогоогүй юм. Хачирхалтай 
санагдсан ч гэсэн тэр завь барьж, бүх амьтанг цуг-
луулан, гэр бүлээ авдарт оруулан хаадаг. Бороо орж 
эхлэхэд хэлснээр нь хийсэндээ тэр ихэд баярлаж 
байсан болов уу. Ноа итгэлээр үйлдсэн бөгөөд Бур-
хан түүнийг болон гэр бүлийг нь үүнийх нь төлөө 
адисалсан билээ.

Хойш сууж, холоос харах уу?
“Тэрээр Лемонайн бүх зарц нар газарт унасныг . . . 

хараад, энэ бол Бурханы хүч гэдгийг тэр бүсгүй мэдэв; 
мөн тэдний дунд тохиолдсоныг хүмүүст мэдүүлс‑
нээр . . . тэднийг Бурханы хүчинд итгүүлнэ хэмээн 
бодсон учир, сайхь бүсгүй хойш сууж, өөр хэн нэгэн 
хүн хүмүүст мэдүүлэх байх гэж найдав” (Алма 19:17‑ д 
байхгүй хувилбар).

Эбиш нь лемен үндэстэн эмэгтэй байсан. Тэр олон 
жилийн турш Их Эзэнд хөрвөгдсөн байсан ч итгэлгүй 

леменчүүдийн дунд амьдарч байсан учраас итгэлээ нуу-
даг байжээ. Аммоныг Лемонай хаанд сайн мэдээг заахад 
хаан болон түүний гэрийнхэн Их Эзэний хүчинд автсан 
аж. Эбиш найз нөхөд, хөршүүддээ Бурханы хүчийг 
харж, итгүүлэх энэ сайхан боломжийг олж харсан бай-
на. Хүмүүсийг цуглуулж, тэдэнд гайхамшгийг гэрчлэх 
боломж олгох сонголт түүний гарт байв.

Гэхдээ тэр хүмүүсийг ийн цуглуулаагүй бол яах бай-
сан бол? Олон жил итгэлээ нууж ирсэн түүнд нэг айлын 
хаалганаас нөгөө айлын хаалга хүртэл гүйж, бүгдэд 
хэлэх нь сүрдмээр байсан нь гарцаагүй. Та нарт хэлэх 
хэрэгтэй гэж Сүнсээр өдөөгдсөн ч дараа нь сандарч 
байсан тохиолдол бий юу? Итгэлээ бусадтай хуваалцах 
нь хэцүү байж болно. Эбиш хойш суун, хүмүүс өөрсдөө 
орж ирэх байх гэж эсвэл өөр хэн нэгэн хүн хэлнэ байх 
гэж найдан хүлээсэн бол яах байсан бол?

Тэгсэн бол хэн ч Лемонай хааныг болон гэрийнхнийг 
нь үхсэн мэт хэвтэхийг эсвэл гайхалтай байдлаар босо-
хыг нь гэрчлэхгүй байх байв. Тэд тэнд Лемонай хаан, 
хатан хоёрыг болон Аммоны сайн мэдээг зааж байгааг 
сонсохгүй байх байв.

Тэр хойш суугаагүй нь сайн хэрэг. Үүний оронд 
“сайхь бүсгүй байшингаас байшин хүртэл гүйж, үүнийг 
хүмүүст мэдүүлсээр байв” (Алма 19:17; онцлон бичилт 
нэмэв). Түүнд Их Эзэний тухай гэрчлэл байсан бөгөөд 
тэр айдастаа захирагдаагүй юм. Мөн өөр хэн нэгэн 
хүний хэлэхийг ч хүлээгээгүй. Боломж гарч ирэнгүүт тэр 
эргэлзэлгүй шууд гүйсэн. Эбиш үйлдэж, харин Их Эзэн 
түүнийг үндэстэн нэгтэй олон хүн нь сайн мэдээнд хөр-
вөгдөж байгааг харах боломжоор адисалсан юм (Алма 
19- ийг үзнэ үү).

Дэлхийнхнийг сонсох уу?
“[Есүс] Ир гэлээ.” Петр завиндаа сууж, усан дээ-

гүүр Есүс рүү алхсангүй” (Матай 14:29‑ т байхгүй 
хувилбар).

Загасчин Петр завины талаар олон зүйл мэднэ. 
Жишээлбэл, тэнгист хүчтэй салхи гарвал завин дээрээ 
байх нь зөв гэдгийг тэр мэднэ. Түүнчлэн хүмүүс усан 
дээгүүр алхах гэвэл шууд живнэ гэдгийг ч тэр мэддэг 
байв. Христийг усан дээгүүр явж байхыг харсан түүнд 
ямар бодол төрж байсан болохыг та нар төсөөлж чадах-
сан болов уу?

Гэхдээ тэр завиндаа үлдсэн бол юу болох байсан 
бол? Хүмүүс усан дээгүүр явж чадахгүй гэдгийг хүн бүр 
л мэднэ шүү дээ. Петр зөвхөн дэлхийнхний “мэддэг” 
зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн бол яах байсан бол? 
Заримдаа Христийн болон Түүний бошиглогчдын сур-
гаал дэлхийнхний хэлж байгаа зүйлээс өөр байдаг. Дэл-
хийнхний хэлж байгаа зүйл үнэмшилтэй, үнэний ортой 
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байдаг. Хэрэв Петр усан дээгүүр алхах нь 
шинжлэх ухаанд нийцэхгүй эсвэл авцал-
даагүй зүйл гэж Христэд хэлсэн бол яах 
байсан бол? Петр завинаасаа гарч, Христ 
рүү алхахаас үнэхээр айсан бол юу болох 
байсан бол?

Тэр Эзэнтэй хамт энэхүү гайхалтай үйл 
явдлыг хуваалцахгүй байх байсан. Тэр 
итгэлээ хөгжүүлэх боломжийг алдан, магад-
гүй дараа нь шийдвэр гаргах шаардлагатай 
үед өөрийнхөө итгэлд эргэлзэх байсан 
байх. Петр завиндаа үйлдээгүй нь сайн 
хэрэг. Петр тэнгисийн давалгаа, шуурга, 
өмнөх туршлага зэргээ үл харгалзан зави-
наасаа гарч, Христ рүү алхахыг хүссэн юм. 
Петр дэлхийнхний “мэддэг” зүйлийг үл 
тоон, усан дээгүүр алхсан. Живэх үед нь 
ч Христ тэнд барьж авахад бэлэн байсан 
(Матай 14:28–31- ийг үзнэ үү).

Би юу даа? Үйлддэг баатар мөн гэж үү?
Үйлдлээр дүүрэн амьдралдаа үйлддэг 

баатар нь бай гэж таныг нааш илгээсэн 
юм. Энэ нь өдөр бүр дэлбэрч байгаа бай-
шингаас үсрэн, зугтаж байгаа машиныг 
жолоодож давхина гэсэн үг биш. Харин 
энэ нь сонгож, үйлдэж, урагш тэмүүлнэ 
гэсэн үг юм.

Их Эзэн бидэнд “сайн зарчимд санаа 
сэтгэлээ бүрэн зориулах ёстой” гэж 
заасан байдаг. Тэр сайн зүйл гэдэг нь 
яг юу гэдгийг хэлээгүй ч үүний оронд 
“чөлөөт хүслээрээ олон зүйлийг хийж, 
туйлын зөв шударга байдлыг тохиолгон 
авчр[ахыг]” (С ба Г 58:27) биднээс хүссэн 
билээ. Энэ нь Тэрээр та нарын хувь хүн 
бүрийн шийдвэрт болон зөв шударга 
байдлыг хэрхэн тохиолгон авчрахаар 
шийдэж байгаад тань итгэж байна 
гэсэн үг юм. Тусламж ихэнхдээ итгэлээ 
хөгжүүлэн, анхны алхмуудаа хийсний 
дараа ирдэг.

Их Эзэн хэрэг гарвал биднийг удирдан 
залахад үргэлж бэлэн байдаг ч үйлдэл 
хийж, урагш явахаас татгалзаж, хийх бүх 
зүйлээ Бурханаар хэлүүлэх гэж хүлээх юм 
бол та нар “лазан хийгээд ухаалаг биш 
үйлчлэгч” (С ба Г 58:26) лугаа адил болох 
юм. Үйлддэг баатар байхын оронд лазан 
үйлчлэгч байхыг хэн хүсэх билээ дээ? ◼
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Би судар судлахдаа 
тааруухан байна. Судар 
судлах нь яагаад чухал вэ?

Энэ жилийн Мючелийн сэдвээс та нар хэрхэн 
“Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх” 
(2 Нифай 31:20) тухай сурсан. Энэ судар урагш 
тэмүүлэх гэдэгт “Христийн үгнээс зоог[лох]” нь 
ч бас ордог гэдгийг заадаг. Яагаад энэ чухал вэ? 

Судар судлах нь хэрхэн бидэнд урагш тэмүүлэхэд тусалдаг 
болох хэд хэдэн арга замыг доор оруулав.

•  Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон “. . . Хэрэв та судруудаас 
хичээнгүйгээр суралцах аваас, уруу таталтыг эсэргүүцэх 
мөн Ариун Сүнсний удирдамжийг хүлээж авах хүч тань 
нэмэгдэх болно” хэмээн заасан (“Чадахынхаа хэрээр сайн 
бай,” 2009 оны 4‑ р сарын Ерөнхий чуулган, 79).

•  Та судруудыг залбирч судлах юм бол гэрчлэлтэй болж, 
итгэлээ хүчирхэгжүүлнэ. Мормоны Номыг судалж, үнэн 
гэсэн гэрчлэлтэй болох юм бол энэ нь Есүс бол Христ, 
Иосеф Смит бол бошиглогч, Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм бол үнэн гэдгийг мэдэж ава-
хад тань тусална. (Та эдгээр амлалтын талаар Мормоны 
Номын оршил хэсгээс мэдэж авч болно.)

•  Та судраар дамжуулан хувийн сүнслэг удирдамж, асуул-
тынхаа хариултыг авч чадна. Бурхан тантай судраар 
болон Өөрийн Сүнсээр дамжуулан харилцах тусам та 
тулгарч болох ямар ч саад бэрхшээлийг ялан дийлж, урагш 
тэмүүлэх итгэл, хүчтэй болох болно.

•  Судар Есүс Христийн талаар мөн та хэрхэн Түүний үлгэр 
жишээ, сургаалыг дагаж болох талаар заадаг учраас энэ 
нь судрыг судлах хамгийн гол шалтгаан байж болох юм. 
Уншсан зарчмынхаа дагуу амьдрах нь таныг Аврагчтай 
илүү адилхан болоход тусална.

Миний ачаа хөнгөн 
болсон
Хичээлийн нэг жил 
надад амьдралын 
дарамтаас болж 
сөхөрч унаж байгаа 

мэт санагдах болсон юм. Энэ хүнд 
хэцүү үед нэгэн өдөр би залбирч, 
Мормоны Номоос арван минут 
уншив. Уншиж байхад надад гайхал-
тай халуун дулаан мэдрэмж төрсөн 
юм. Надад хэцүү байсан ч гэсэн 
би хайр, урам, аз жаргалыг мэдэрч 
билээ. Мөн би урьд өмнө хэзээ ч 
мэдэрч байгаагүй гайхалтай амар 
амгаланг мэдэрсэн. Энэ туршлагын 
үр дүнд би “Амар амгаланг Би та 
нарт үлдээнэ. Би Өөрийн амар амга-
лангаа та нарт өгнө” Иохан 14:27) 
хэмээх Аврагчийн хэлсэн үг ямар 
утга агуулгатай болохыг мэдсэн 
билээ. Дараагийн долоо хоногуу-
дад би үүнийг олон удаа мэдэрсэн 
бөгөөд хэцүү цагт урагш тэмүүлэх 
хүслийг надад өгсөн юм.
Клоуи К., 18 настай, АНУ, Висконсин

Бурханы хайр
Би судрын хүч, үлгэр 
жишээ, сургаалын 
ачаар Ариун Сүнсний 
өдөөлтөд мэдрэмтгий 
болсон. Судруудад 

биднийг удирдаж, заах боломжийг 
Бурханд олгодог тэнгэрлэг хүч 
бас байдаг. Тиймээс ганцаардаж, 
орхигдсон мэт мэдрэмж төрөх л юм 
бол судраасаа унш. Харин дараа нь 
Тэнгэрлэг Эцэг танд хайртай гэд-
гээ мэдүүлэхийн тулд зөвхөн танд 
зориулан тэдгээрийг хадгалан авч 
үлдсэн гэдгийг бүү март.
Скотт Х., 19 настай, АНУ, Висконсин

Өөрчлөх хүч
Үнэндээ надад Мормоны Номын 
талаар ямар ч гэрчлэл байгаагүй ч 

Эдгээр хариулт нь тусламж, ойлголт өгөх зорилготой бөгөөд Сүмийн сургаалын албан ёсны мэдэгдэл биш юм.

А С У У Л Т ,  Х А Р И У Л Т 
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нэг удаа Ариун Сүнсний удирдамж 
хүлээн авахын тулд залбирах үед уг 
номын талаар сайхан мэдрэмж төр-
сөн. Түүнээс гадна надад ном үнэн 
эсэхийг мэдэх хүсэл аль хэдийн 
төрсөн байсан бөгөөд би залбирч, 
судалж эхлэв. Би шат шатаар, дүрэм 
дүрмээр энэ ном үнэн гэсэн хувийн 
гэрчлэл хүлээн авсан (2 Нифай 
28:30- ийг үзнэ үү). Би Мормоны 
Номонд дуртай. Би судалж байхдаа 
хүлээн авсан сургаалуудаа нандиг-
нан хайрладаг. Мормоны Номонд 
бидэнд илүү сайн болж өөрчлөгдөх 
хүслийг төрүүлдэг хүч бий.
Ариэл Кандаван Т., 18 настай, Филиппин

Асуултын маань хариу
Асуух зүйл байх юм бол судруудаас 
судалж, хариултаа олж болно 
гэдгийг би мэднэ. Тэдгээр нь Их 
Эзэний үгс бөгөөд Түүний сургаал 
хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Надад ямар ч 
бэрхшээл тохиолдсон бай, судрууд 
нь ямар ч үед миний асуултад 
хариулна гэдгийг би мэднэ. Тэдгээр 
нь бас олон сэдвийн талаар Сүм 
ямар үзэл бодол баримталдаг тухай 
асуултуудад хариулдаг. Хэрэв би 
судрыг анхааралтай унших юм бол 
энэ нь надад Ариун Сүнстэй хамт 
байхад туслах бөгөөд харин Сүнс 
надад зөв бурууг ялган танихад 
тусална.
Эмили А., 17 настай, АНУ, Вашингтон

Сайн сайхан ба гэрэл гэгээ
Би бийхайв болсныхоо дараа л 
Мормоны Номыг анхны удаа унш-
сан юм. Хуудас бүрийг нэг бүрчлэн 
уншсаныхаа дараа ингээд л боллоо 
гэж бодов. Гэхдээ би буруу бодсон 
байлаа. Амьдралд маань ямар нэгэн 
зүйл дутагдаж байлаа. Тиймээс би 
дахин, илүү их анхаарч уншихаар 
шийдлээ. Уншиж дууссанаас хойш 
бүдгэрч байсан гэрэл амьдралыг 

МЭДЛЭГИЙН БУЛАГ
“Бид өдөр бүр сүнслэг мэдлэгийн 
араас өлсөж, цангах хэрэгтэй. 
Судалж, бясалгаж, залбирснаар 
сүнслэг мэдлэг ирдэг. Заримдаа 
бид ‘Би өнөөдөр судар судлахгүй 
байж болно; Би бүгдийг нь унш‑
чихсан’ эсвэл ‘Би өнөөдөр сүмд 
явахгүй байж болно; надад шинээр 
сурах зүйл байхгүй’ гэж бодоход л 
уруу татагдаж магадгүй юм. . . .

Сайн мэдээ бол хэзээ ч хатаж 
хуурайшдаггүй мэдлэгийн усан 
оргилуур юм. Судрын шүлэг бүрд 
үргэлж сурах шинэ зүйл байдаг.”
Бишоп Жэралд Коссэй, Тэргүүлэх бишопын 
зөвлөл, “Та нарын хувьд сайн мэдээ гайхамшиг-
тай хэвээрээ байна уу?” 2015 оны 4- р сарын 
Ерөнхий чуулган, 86–88.

маань дахин гэрэлтүүлэв. Би илүү 
сайн ойлгодог болж, үнэхээр дуртай 
болсон юм. Үргэлж уншиж байх юм 
бол та өөртөө сайн сайхан, гэрэл 
гэгээг авчрах болно.
Кэлли М., 15 настай, АНУ, Юта

Уруу таталтыг ялан 
дийлэх нь
Судруудыг судлах 
нь сургууль дээрээ 
сайн мэдээний дагуу 
амьдрахад тусалдаг. 

Би дөнгөж дунд сургуульд орж 
байгаа бөгөөд тэнд олон муу зүйл, 
уруу таталт байдаг. Би уруу татал-
тыг эсэргүүцэж чадахгүй болох 
үедээ асуудлынхаа хариуг олохоор 
судрын түүхүүдийг уншдаг. Судар 
надад уруу таталтыг сарниулж, сайн 
мэдээ рүү анхаарлаа хандуулахад 
тусалдаг юм.
Блэйк С., 12 настай, АНУ, Айдахо 

Судрын хүч
Би Мормоны Номыг анх удаагаа 
уншиж байгаа. Миний дуртай хэс-
гүүд 2 Нифай 25–33 юм. Одоогийн 
байдлаар эдгээр хэсэг намайг хам-
гийн ихээр хүчирхэгжүүлсэн. “Суд-
рын хүч” гэсэн Хүүхдийн хэсгийн 
дуу миний хувьд хамгийн үнэн зөв 

Хэрэв хүсвэл хариултаа өндөр нягтралтай 
зургийн хамт liahona. lds. org хаягаар (“Өгүү‑ 
лэл оруулах” дээр дар), э‑ мэйл бичих бол 
liahona@ ldschurch. org хаягаар 2016 оны  
1‑ р сарын 15‑ ны дотор ирүүлнэ үү.

Дараах мэдээллийг хавсаргана уу: (1) Овог 
нэр, (2) төрсөн огноо, (3) тойрог эсвэл салбар, 
(4) гадас эсвэл дүүрэг, (5) таны хариулт ба 
гэрэл зургийг нийтлэхийг зөвшөөрсөн өөрийн 
эсвэл 18 нас хүрээгүй бол эцэг эхийн бичсэн 
зөвшөөрөл (э‑ мэйл байж болно).

Хариултын хэмжээг тохируулах эсвэл 
тодорхой болгохын тулд хянан засварлах 
магадлалтай. 

дуу юм. Би Мормоны Ном үнэн 
гэдгийг гэрчилж, та нарт өдөр бүр 
судал хэмээн зөвлөж байна.
Сарая Ж., 13 настай, АНУ, Аризона 

ДАРААГИЙН АСУУЛТ

“Би ямар нэгэн чухал 
зүйл болоосой хэмээн 
залбирч байгаа 
боловч хариултаа 
хүлээн авсан эсэхээ 
сайн мэдэхгүй байна. 
Би хэрхэн танин 
мэдэж болох вэ?”
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Эммалин Р.Вилсон

Та ямар өгөгч байхыг хүсдэг вэ?’

Бэлэгнээс илүү чухал зүйл өгөх нь

Христийн мэндэлсний баярын утга учир Аврагч Есүс Христэд болон бусдад өгөхөд оршдог юм. 
Бэлэг өгч, авалцах нь сайхан ч гэлээ, бид бодит бэлэгнээс гадна өөр олон зүйлийг өгөх боломж-
той гэдгийг мартаж болохгүй. Бид өдөр бүр цаг зав, авьяас чадвар, сайхан сэтгэлээсээ бусдад өгөх 

боломжтой бөгөөд эдгээр нь утга учиртай үйлчлэл хийх олон арга замын нэг юм.
Тиймээс та харамгүй өгөх үйлсэд анхаарлаа хэр сайн төвлөрүүлж байна вэ? Үүнийг мэдэхийн тулд 

дараах сонжоонд хариул.
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Та хичээлдээ явахаар бэлдэж байна. Ээж тань чамаас өглөөний хоолоо ирж идэхийг хүссэн бөгөөд цаг 
зав гарган дуртай хоолыг чинь бэлдсэн байна. Чи яах вэ?

А.  “Би бэлэн болоогүй байна” 
гэж хашгирна, дараа нь 
яаралгүйхэн хичээлдээ бэл‑
дэж, өглөөний хоолоо идээд, 
автобуснаасаа хожигдсон тул 
ээжээрээ машинаар сур‑
гуульдаа хүргүүлнэ.

Б.  Өглөөнийхөө хоолыг хурдан 
идээд, хаалгаар нисэх мэт 
гарна. Ээж дандаа л ийм 
зүйл хийдэг. Энэ чинь эх 
хүний хийдэг л ажил.

В.  Ээждээ талархаад, хичээл‑
дээ хурдхан бэлдэж, гэр 
бүлтэйгээ хамт цаг гар‑
ган хоолоо иднэ.
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А.  Түүнийг тоохгүй орхи‑
но. Чи ч гэсэн стрессд‑
сэн байгаа учраас 
шалгалтаа өгөхийн тулд 
тайвшрах хэрэгтэй байгаа.

В.  Юу хайж байгааг нь асууна. 
Харандаа хэрэгтэй гэж хэл‑
бэл өөрт байгаа харандаагаа 
өгнө. Тэгээд “Өөртөө үлдээ” 
гэж инээмсэглэн хэлнэ.

3 4

А.  Амархан. Хэдэн сарын турш нүдэнд туссан 
шинэ сагсан бөмбөгөө авахаар явна. . . . 
Охин дүүд маань ч гэсэн таалагдана 
байх, тийм биз?

Б.  Жагсаалтан дээрх хамгийн хямд зүйлийг 
сонгоно. Тэр гомдохгүй бөгөөд чамд ч 
үнэтэй тусахгүй.

В.  Дуртай зохиолчийнх нь шинэ номыг хайж 
олно. Дүүгийнхээ боодлыг нээж үзээд хэрхэн 
баярлаж байгааг харахыг тэсэн ядан хүлээнэ.

Өглөөний 10 цаг. Багш тань шалгалтын материал тарааж өгөх гэж байна. Чи хажууд сууж байгаа хүнээ 
сайн танихгүй ч тэр сандарсан байдалтай цүнхээ ухаж байгааг анзаарч харна. Чи яах вэ?

Б.  Түүнд амжилт хүснэ.

А.  Ямар ч зав байхгүй гэдгээ түүнд хэлнэ. Дараа 
болъё гэж хэлнэ.

Б.  Дуртай дургүй зөвшөөрч, түүн рүү хэдэн удаа 
бөмбөг дамжуулаад, найзуудтайгаа цагийг 
өнгөрүүлэхээр яаран гүйж гарахынхаа өмнө 
хурдхан хэдэн зөвлөгөө өгнө.

В.  Түүнд цаг зав гарган зөвлөгөө өгч, дараа нь 
хамтдаа дадлага хийх цаг товлоно.

Хичээлийн дараа танай хөл бөмбөгийн 
багийн нэг гишүүн бөмбөгөө зөв дамжуулж 

чадахгүй байна. Харин чи сайн дамжуулдаг. 
Дадлага хийснийхээ дараа тэр өөр дээр чинь 
ирж, тусламж хүсжээ. Чи юу гэж хэлэх вэ?

Орой 5:30- ийн үед ээж тань чамайг эмэгтэй 
дүүдээ Христийн мэндэлсний баярын бэлэг 

ав гээд дэлгүүрийн хажууд буулгана. Чи юу 
авах вэ?’
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ХАРАМГҮЙ ӨГ
“Бусдын санаа бодлоос сүнсийг 
мэдэрч, шахалт шаардлагагүй‑
гээр эсвэл ашиг олох бодолгүй‑
гээр өгдөг байхын төлөө болон 
бидний хийсэн золиослол өөр 
хэн нэгний зүрх сэтгэлд баяр 
баясал авчирч, бидэнд үнэ 
цэнтэй байхын төлөө би зал‑
бирч байна.”
Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг, “Ирээдүйн 
гэр бүлдээ бэлэг бэлдэх нь,” Лиахона, 2014 
оны 1- р сар, 49.

Орондоо орох цаг болсон бас чи ядарсан байна. Гэхдээ судраа уншиж амжаагүй байгаа.  
Чи яах вэ?

5

А.  Ням гарагт уншсанаа 
уншсанд тооцно.

Б.  Судраа хайж байхдаа 
дуртай зохиолын номоо 
олно. Гучин минутын дараа 
судраа санаад, гэрлээ 
унтраахын өмнө хэдхэн 
богино шүлэг уншина.

В.  Дуртай зохиол, судар хоёроо 
хараад, Тэнгэрлэг Эцэгийг 
эн тэргүүнд тавьж, судар 
уншихаасаа өмнө товчхон 
залбирна. Судалж байхдаа 
төрсөн зарим бодол санаагаа 
бичиж тэмдэглээд, орондоо 
орохын өмнө Бурханд 
талархаж залбирна.

ҮР ДҮН!
Хэрэв та ихэвчлэн (A) гэж хариулсан бол бусдад анхаарлаа илүү 

хандуулах хэрэгтэй байж болох юм. Бусдад өгч, үйлчлэх нь авч байгаа 
өгч байгаа хүмүүсийн аль алинд илүү их аз жаргал авчирдаг гэдгийг 
бүү март (Матай 25:34–46- г үзнэ үү).

Хэрэв та ихэвчлэн (Б) гэж хариулсан бол “Үнэгүйгээр авснаа үнэ-
гүйгээр өг” (Матай 10:8) гэдгийг бодож үз. Өөрийн хүслээр илүү ихийг 
өгөх нь хэрхэн танд илүү их баяр баяслыг олоход тусалж болох 
талаар бод.

Хэрэв та ихэвчлэн (В) гэж хариулсан бол үргэлжлүүлэн өгч, үйл-
чил. Таны үйлдэл Христийн мэндэлсний баярын жинхэнэ утга учрыг 
харуулна.

Энэ Христийн мэндэлсний баяраар та хэрхэн эргэн тойрныхоо 
хүмүүст чин сэтгэлээсээ бэлэг өгч болох талаар бодож үз. Та ямар ч 
авьяас чадвартай бай бусдыг хайрлаж, үнэлж явдаг гэдгээ өдөр бүр 
өгч байгаа бэлэг мөн хэрхэн өгч байгаа байдлынхаа аль алинаар нь 
харуулах арга замыг олж болно. Үнэндээ бид бусдад үйлчилснээр 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ үйлчилж байгаа хэрэг (Мозая 2:17- г үзнэ үү) гэдгийг 
ойлгох юм бол өгөх нь зүгээр нэг хийх ёстой даалгавар биш, харин 
адислал болж хувирах юм. ◼
Зохиогч нь АНУ‑ ын Ютад амьдардаг.



Ө
СВӨ

Р ҮЕИ
Й

Н
ХЭНД ЗО

РИ
УЛ

А
В 

 2 0 1 6  о н ы  а р в а н  х о ё р д у г а а р  с а р  61

ЗУ
РА

Г 
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

ЙГ
 П

АБ
ЛО

 Л
ЬЮ

БЭ
РТ

номлогч бид хоёр олон талаараа 
адилхан байсан бөгөөд би ч номлог-
чидтой цагаа үргэлжлүүлэн өнгө-
рөөх боллоо. Тэд надад урам зориг 
өгч, зааж сурган, тус дэм болдог 
байв. Хэцүү өдрүүдэд тэд сэтгэлийг 

маань сэргээдэг байлаа. Хэлний 
саад бэрхшээлтэй, цаг зав муутай 
байсан ч номлогчид надад туслах 
гэж хичээдэг байв. Номлогчид надад 
ганцаараа биш гэдгийг олж мэдэхэд 
тусалсан. Тэнгэрлэг Эцэг болон Түү-
ний Хүү Есүс Христ хоёр бусдаар 
дамжуулан намайг харж хамгаалан, 
тусалж байв.

Тэр шинэ номлогчийг явахад 
би түүнд намайг аврах Их Эзэний 
мутар дахь зэмсэг байж чадсанд нь 
талархаж билээ. Тэр миний хувьд 
адислал байсан учраас энэ номлолд 
ирсэнд нь би талархаж байв.

Тэр цаг мөчөөс өмнө надад 
номлолд үйлчлэх хүсэл бараг төрж 
байгаагүй боловч номлогчдыг 
хараад үйлчлэх хүсэл төрсөн юм. 
Би удахгүй номлолдоо явах гэж бай-
гаа бөгөөд яг тэр номлогчдын адил 
Их Эзэнд бүхнээ зориулж чадна гэж 
найдаж байна.

Эхний удаад номлогчид гэрт 
маань ирэхээс өмнө нэгэн шөнө 
ганцаардан, залбирч байснаа би 
санадаг. Би Бурханаас надад тусалж, 
тус дэм болох ганцхан найз өгөөч 
гэж чин сэтгэлээсээ гуйсан юм. Их 
Эзэн миний залбирлыг огт бодож 
байгаагүй арга замаар хариулж 
номлогчдыг илгээсэн. Би Есүс Христ 
амьд бөгөөд номлогчид Түүний 
үйлчлэгчид гэдгийг мэднэ. ◼
Зохиогч нь Бразилын Сан Паулод 
амьдардаг.

НАДАД ХЭРЭГТЭЙ БАЙСАН номлолын үйлчлэл
Габриэла Коста Силва

17 нас хүрэхэд бүх найз маань 
явсан байлаа. Тэд хол газар 

нүүсэн, номлолд үйлчлэхээр явсан 
эсвэл зүгээр л найзлахаа больсон  
байв. Би гэр бүлийнхэнтэйгээ 
хамт байсан ч ганцаардсан хэвээр 
байлаа. Гэрийнхнээсээ гадна надад 
ямар ч тус дэм болох хүн байдаггүй 
байсан бөгөөд хичээсэн ч бусадтай 
таарч тохирохгүй байв.

Нэг өдөр тойрогт маань шилжин 
ирсэн шинэ номлогчид өөрсдийгөө 
танилцуулахаар манай гэрт ирсэн 
юм. Тэд бидэнд хэрхэн тусалж 
болох талаар асууж билээ. Би зөв-
хөн өөрийнхөө гунигтай, ганцаард-
мал байдлын тухай бодож байсан 
тул тэдний хэлж байгаа зүйлд ач 
холбогдол өгсөнгүй. Дараа нь тэд 
надад зарим хичээлийг зааж тусал-
бал баярлана гэж хэллээ. Би ямар 
их гайхсан гээч! Яагаад тэд сэтгэл 
санааны хувьд тийм ч сайнгүй бай-
гаа нь илт ийм хүнээс тусламж хүсэх 
болсон юм бол?

Би ч туслахаар зөвшөөрч, зарим 
хичээлд нь хамт явах болов. Ном-
логчид зааж байгаа хүмүүстээ 
туслахын зэрэгцээ надад сайнаар 
нөлөөлсөн юм.

Ахлагчдын нэг нь шилжихэд, 
номлогчидтой хамт цаг заваа өнгө-
рүүлэх болсноос хойш амьдрал 
маань дээрдэж эхэлснийг би анзаа-
рав. Манай бүсэд дараа нь ирсэн 

Хэдийгээр би Сүмийн гишүүн ч гэлээ надад номлогчид хэрэгтэй байв.
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Хоньчид мэдээ сонсоод, Есүс рүү “яаран 
ирж[ээ]” Тиймээс та нар ч гэсэн ингэж чадна.  

(Лук 2:15–16- г үзнэ үү.)

БҮҮ ХОЙШЛУУЛ
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Хүлээх нь хэцүү байж болно. 
Хүүхдүүд, насанд хүрэгчид 
аль аль нь үүнийг мэддэг. Бид 

түргэн хоол идэж, нүд ирмэх зуур 
э- мэйл, текст бичиж, хүссэн кино-
гоо тэр даруйд үзэж болдог эсвэл 
аар саар болон гүнзгий нухацтай 
асуултад алга эргүүлэхийн хооронд 
хариу авч болдог дэлхийд аж төрж 
байна. Бид хүлээх дургүй. Хүнсний 
дэлгүүрт хүлээж байгаа дараалал 
бусдынхаас удаан урагшилж байвал 
зарим хүний даралт ихэсдэг.

Тэвчээр буюу дур хүслээ 
хэсэг хугацаагаар хойш 
тавих гэдэг нь ховорхон тохиолдох 
үнэ цэнтэй зан чанар юм. Бид хүссэн 
юмаа яг одоо авахыг боддог. Тий-
мээс тэвчээр гэдэг нь таагүй, зарим-
даа бүр хэцүү зүйл байж болно.

Гэсэн ч бид тэвчээргүй байвал 
Бурханыг баярлуулж чадахгүй; төгс 
төгөлдөр болж чадахгүй. Үнэндээ 
тэвчээр гэдэг нь цэвэршүүлэн ариут-
гах үйл явц бөгөөд ойлголтыг гүнз-
гийрүүлж, аз жаргалыг нэмэгдүүлэн, 
ажил үйлсэд анхаарал төвлөрүүлэн, 
амар амгалангийн төлөөх найдва-
рыг бий болгодог билээ.

Тэвчээр гэдэг нь зөвхөн хүлээх 
гэсэн үг биш юм. Тэвчээртэй байх 

ХЭРХЭН ТЭВЧЭЭРТЭЙ 
БАЙЖ БОЛОХ ВЭ?

Тэргүүн Зөвлөлийн 
хоёрдугаар зөвлөх 
Ерөнхийлөгч 
Дийтр Ф.Угдорф

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

гэдэг нь идэвхгүй, хүлцэнгүй бас 
айдсаасаа болж юу ч хийхгүй 
байна гэсэн үг биш. Тэвчээр гэдэг 
нь тэвчин хүлээж байхдаа 
үргэлж юм хийж байхыг 
хэлдэг. Энэ нь үр дүнг нь үзэхийг 
хүсэж байгаа тэр зүйлээ орхилгүй, 
чадах бүхнээ хийж, ажиллаж, итгэж 
найдан, итгэлээ хэрэгжүүлэх явдал 
мөн. Энэ бол зүрх сэтгэлийн хүсэл 
минь биелэгдэх нь хойшилсон ч 
гэсэн бэрхшээлийг зоригтой даван 
туулах явдал мөн. Тэвчээр гэдэг бол 
зүгээр нэг тэсвэрлэхийг биш; харин 
онцгой сайнаар тэсвэрлэхийг 
хэлдэг юм. Тэвчээртэй байх гэдэг нь 
эцсээ хүртэл ямар нэг зүйлд үнэнч 
хэвээр үлдэхийг хэлдэг. Энэ нь 
ирээдүйд адислагдахын төлөө тэр 
даруйд хүслээ хангахыг хойшлуулна 
гэсэн үг. Энэ нь уур уцаараа хянаж, 
хахир хатуу үг хэлэхгүй байна гэсэн 
үг. Энэ нь нүгэл хилэнц бусдыг баян 
болгож байгаа мэт харагдаж байвч 
үүнийг эсэргүүцэхийг хэлнэ.

Тэвчээртэй байх гэдэг нь өөр-
чилж болохгүй зүйлийг хүлээн 
зөвшөөрч, түүнийг зориг, нигүүлсэл, 
итгэлээр даван туулахыг хэлж бай-
гаа юм. Энэ нь “бүр хүүхэд эцэгтээ 
захирагддаг шиг, Их Эзэний [бидэн 

дээр] ноогдуулах бүх зүйлийг хүлцэ-
хэд бэлэн” (Мозая 3:19) байна гэсэн 
үг. Эцэст нь тэвчээртэй байх гэдэг 
нь өдөр бүр цаг тутамд, хэцүү бай-
сан ч “Их Эзэний зарлигуудыг 
дагахдаа . . . тууштай бас 
гуйвшгүй бас хөдөлшгүй” 
(1 Нифай 2:10) байна гэсэн үг.

Тэвчээртэй болох үйл явц нь 
зарлигуудыг дагах, Тэнгэрлэг Эцэг 
Бурхандаа найдах, Түүнд даруух-
наар, Христийнхтэй адил хайраар 
үйлчлэх, Аврагчид итгэх итгэл найд-
вараа хөгжүүлэх, хэзээ ч бүү бууж 
өгөх зэрэг юм. Тэвчээртэй байснаар 
сурах зүйлс маань бидний зан төлө-
вийг хөгжүүлж, амьдралыг дээшлүү-
лэн, аз жаргалыг нэмэх болно. Энэ 
нь Их Эзэн Есүс Христийн итгэлтэй 
шавь нар байхад тусална. ◼
2010 оны 4‑ р сарын Ерөнхий чуулган дээр 
хэлсэн үгнээс.



64 Л и а х о н а 

“Энэ жилийн Христийн мэндэлсний баярыг 
дүрслэн бодохдоо түүнийг дурсан сана” (Children’s 
Songbook, 50).

Христийн мэндэлсний баяр бараг болох гэж бай-
хад Диего баярлахгүй байв. Энэ бол ээж, аав 

хоёр нь салснаас хойш тэмдэглэж байгаа анхны 
Христийн мэндэлсний баяр байлаа. Бүх юм орвон-
гоороо өөрчлөгдсөн мэт түүнд санагдаж байв. Тэр 
дүү Самуэлтэйгээ хамт энэ жилийн Христийн мэн-
дэлсний баяраар ээжийнхээ царайг харах ч боломж-
гүй болсон байлаа.

Диего аавдаа “Бүх юм нэг л өөр 
санагдаад байх юм” гэж хэллээ.

Аав нь “Ойлгож байна аа” 
гэхэд нүд нь нэг л гунигтай 
байв. Тэр “Заримдаа бүх 
юм сайн сайхан боло-
хын өмнө өөрчлөлт 
болдог” гэв. Аав 
хэсэг зуур чимээ-
гүй байснаа, 

инээмсэглээд, “Энэ жилийн Христийн мэндэлсний баяр 
өөр байх боловч энэ нь бид цагаа сайхан өнгөрүүлж 
чадахгүй гэсэн үг биш. Бид Аврагчийн төрснийг тэм-
дэглэнэ шүү дээ” гэлээ.

Диего ч толгойгоо дохин зөвшөөрөв. Ээжийгээ 
харахгүй ч аавын хэлснээр Христийн мэндэлсний 
баяр өмнөх жилүүдтэй адил сайхан болж магадгүй. 
Диего энэ жилийн Христийн мэндэлсний баярыг аз 
жаргалтай болгоход туслахыг хүсэж байлаа.

Тэр энэ тухай бодохоор өрөөндөө оров. Заримдаа 
тэд Христийн мэндэлсний баяраар гэр 

бүлээрээ үйлчлэлийн төсөл зохион 
байгуулдаг байв. Энэ жил тэд юу 

хийж болох вэ?
Диего өрөөгөө тойруулан 
харав. Тэр аль хэдийн 

тоглохоо больсон тог-
лоомон машин бай-

хыг олж харлаа. 
Тэр тоглоомоо 

аваад, 

Бусдаас онцгой Христийн мэндэлсний   баяр
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Ээжийгээ харахгүй байх нь хэцүү ч Христийн 
мэндэлсний баяр сайхан байж болно.
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Бусдаас онцгой Христийн мэндэлсний   баяр

ҮЛГЭР ДУУРАЙЛ ҮЗҮҮЛЭХ НЬ
Аав маань сүмд явдаггүй ч би Есүс 
Христийн сайн мэдээний дагуу 
хэрхэн амьдардаг болохоо үлгэр 
жишээгээрээ харуулахын тулд гэрт 
нь байхдаа зарлигуудыг дагахыг 
хичээдэг. 
Дашэл П., 6 настай, АНУ, Колорадо

дугуйг нь эргүүлэв. Тоглоом бараг 
элэгдээгүй байв. Магадгүй тэр 
аав, Самуэл хоёртойгоо хамт тог-
лоомгүй хүүхдүүдэд тоглоомоо 
өгч болох шүү дээ. Тэр өөр хэд 
хэдэн тоглоом олоод, машинтай-
гаа хамт уутанд хийв.

Диего тоглоомнуудаа ялгаж 
дууссаны дараа уутаа барин, 
Самуэлийн өрөө рүү орлоо. Тэр 
“Би өрөөг чинь цэвэрлэхэд туслах 
уу? Аавд гэнэтийн бэлэг барих 
гэсэн юм” гэлээ.

Самуэл зураг зурж байснаа 
болиод толгойгоо өндийлгөн, 
“Тэг тэг” гэв.

Хөвгүүд хамтдаа Самуэлийн 
өрөөг цэвэрлэлээ. Диего төлөвлө-
гөөгөө түүнд хэлэв. Тэд Самуэлийн тоглохоо больсон 
хэдэн тоглоомыг олоод, уутандаа нэмж хийв.

Дараа нь тэд ууттай тоглоомнуудаа аваад, шатаар 
доош буулаа. Диего “Аав аа, бид тоглохоо больсон 
хэдэн тоглоом оллоо. Бид тэдгээрийг ямар ч тоглоом-
гүй хүүхдүүдэд өгч болох уу?” гэлээ.

Аав нь гайхсан, баярласан шинжтэй харагдав. Тэр 
“Ёстой сайхан санаа байна. Үдээс хойш гэр оронгүй 
хүмүүсийг орогнуулдаг байранд аваачиж өгье” гэв.

Орогнох байранд айлчлан очсоны дараа аав нь 
томчуудтай ярьж байх хооронд Диего, Самуэл хоёрт 
хүүхдүүдтэй тоглох боломж олдов.

Гэр рүүгээ явах замдаа аав нь энэ Христийн мэн-
дэлсний баярыг онцгой болгохын тулд өөр юу хийж 
болох талаар асуулаа.

“Ноднингийн Христийн мэндэлсний баяраар бид 
хөршүүддээ жигнэмэг хийж өгсөн” гэж Диего хэлэв.

Аав нь “Бид ч бас хийж болно шүү дээ. Жигнэмэг 
хийх зүйлсээ худалдаж авъя” гэлээ.

Самуэл ч жигнэмэг хийх нь их сайхан санаа байна 
гэж бодов.

Хөвгүүд дэлгүүрээс жигнэмэгийн орцонд орох 

зүйлсийг худалдаж авахад нь аавдаа тусаллаа. Гэртээ 
тэд гурилаа зуураад, од болон модны хэлбэрт оруу-
лан хэрчив. Диего, Самуэл хоёр жигнэмэгүүдээ шар, 
ногоон өнгөөр чимэглэлээ. Дараа нь тэд жижигхэн 
уутанд хийсэн жигнэмэгээ хөршүүддээ тарааж өгөв.

Орой болоход Диего ядарсан байсан ч аз жаргал-
тай байлаа. Тэр гэр бүлээрээ, Самуэл, аав хоёртойгоо 
хамт юм хийж, бусдад тусалсан. Аавын хэлсэн зүйл 
үнэн байлаа. Христийн мэндэлсний баяр арай өөр 
байсан ч сайхан болж өнгөрөв. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Колорадод амьдардаг.

Жэйн Макбрайд Коэйт
Бодит түүхээс сэдэвлэв



Би гэр бүлтэйгээ Энэтхэгт амьдардаг. 
Би сургуулийнхаа Христийн мэндэлсний 

баярын тусгай үйл ажиллагааг 
төлөвлөж, сайн мэдээг найзуудтайгаа 

хуваалцах боломжтой болсон.

БЛЭССИГИЙН 
АДИСЛАЛ

Н Э Р  Т Ө Р Ө Ө  Ө Н Д Ө Р Т  Ө Р Г Ө Н  А В Ч  Я В А А  Х Ү Ү Х Д Ү Ү Д

ЗАЛУУ 
НОМЛОГЧИД
Хүүхдийн хэс-
гийн удирдагчид 
маань биднийг 
номлогчид байх 
ёстой гэж заадаг. 
Заримдаа би 
найзуудаа сүмд 
урьдаг. Ихэвчлэн 
тэд үгүй гэдэг л 
дээ. Магадгүй 
номлогч болоход 
арай багадаад 
байгаа юм болов 
уу гэж би бодсон.

ГЭР БҮЛИЙН ДААЛГАВАР
Гэтэл гэр бүлийн үдшийн цуг-
лаанаар аав маань гэр бүлийн-
хэндээ сар болгон нэг хүнийг 
сүмд ирэхэд урих даалгавар 
өгсөн юм. Би урихыг их хүссэн 
ч гэсэн энэ нь тийм ч амар даал-
гавар биш байлаа. Би ааваасаа 

тусламж хүссэн. 
Харин тэр надад 
залбирч болно шүү 
дээ гэв. Би ч хэлс-
нээр нь хийлээ.

САЙН 
 УУ?  

1

2

Намайг 
Блэсси 
гэдэг.
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НЭР ТӨРӨӨ ХЭРХЭН ӨНДӨРТ 
ӨРГӨН АВЧ ЯВАХ ТАЛААР ӨГӨХ 
БЛЭССИГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ
•  Тусламж гуйн залбир.
•  Хүмүүс үгүй гэж хэлнэ гэж бодож байсан ч тэднийг сүмд урь.
•  Тэнгэрлэг Эцэг танд тусална гэдгийг бүү март.

ШИНЭ САНАА
Маргааш нь сургууль дээр эрхлэгч маань сургуулийн Христийн мэн-
дэлсний баярын үйл ажиллагааг яаж хийх тухай санаа байгаа эсэхийг 
асуусан юм. Харин надад сайхан санаа байлаа. Би түүнд Хүүхдийн 
хэсэгт харьяалагдах насны хүүхдүүд сүмд ирж болно гэв. Эрхлэгч аав, 
ээж хоёртой утсаар ярин, харин тэд бишоптой үйл ажиллагааг төлөв-
лөхөөр ярилцлаа. Хүүхдийн хэсгийн удирдагчид төдийгүй номлогчид 
ч бас тусалсан юм.

СҮМ ДЭЭР ХАМТДАА
Сүм дээр бид Есүс Христийн 
төрөлтийн тухай видео 
бичлэг үзэв. Бас залуучууд 
болон номлогчид 
Христийн мэндэлсний 
баярын дуунуудыг дуулж 
өгсөн. Бишоп, миний аав 
хоёр Христ хүүхдүүдийг 
хэрхэн хайрладаг тухай 
мөн нэг нэгнээ хэрхэн 
хайрлах талаар үг хэлсэн 
юм. Харин би Христийн 
мэндэлсний баярын талаар 
үг хэлэв. Бүгд цагаа сайхан 
өнгөрүүлж чадлаа. Тэр ч 
байтугай эрхлэгч болон 
багш нар маань 
номлогчдод асуулт 
тавьсан гээч.

СЭТГЭЛ ХӨДЛӨМ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА
Тун удалгүй тэр өдөр ч ирлээ. 
Би баярлахын зэрэгцээ сан-
дарч байв. Аав намайг сур-
гууль руу хүргэж ирэхэд бүгд 
ирчихсэн, явахад бэлэн болсон 
байлаа. Бараг 500 сурагч, багш 
ирсэн гээд бод доо.

3

5

4



Эцэг Мормоныг нас барсны дараа Моронай алтан ялтсууд дээр бичсэн юм. Тэр санваар, ариун ёслол, 
баптисм зэргийн талаар бичсэн. Тэр биднийг Мормоны Номыг уншиж, үнэн гэдгийг мэдэхийн тулд 

Тэнгэрлэг Эцэгээс асуухад урьсан. Хэрэв бид хариулт авахын тулд залбирч, сонсох юм бол Ариун Сүнс 
уг ном үнэн гэдгийг бидэнд хэлнэ. Моронай ялтсуудыг хамгаалахын тулд газарт булсан.

Моронайн урилга
М О Р М О Н Ы  Н О М Ы Н  Б А А Т Р У У Д
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□  Моронай 10:5- ыг чээжил.

□  Моронайн урилгыг дага. Мормоны 
Ном үнэн гэдгийг мэдэхийн тулд 
Ариун Сүнснээс тусламж хүсэн 
залбир.

□  Мормоны Номын түүхийн 53–54 
дүгээр видео бичлэгийг scripture-
stories. lds. org хуудас руу орж үз.

□  Би өөртөө . . . даалгавар өгөв.

Өдөр бүр би судраа 
аавтайгаа хамт уншдаг. 
Энэ нь надад гэрчлэлтэй 
болоход тусалдаг. Би 
бууж өгөхгүй.
Спэнсэр П., 10 настай, 
АНУ, Висконсин

Би урилгыг хүлээн 
авч чадна.

М О Р О Н А Й

Энэ даалгаврын хуудсыг хайчилж, нугалаад хадгал.
“Алтан ялтсууд,” Жэкоб Д., 11 настай, Канад, Шинэ Шотланд
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Та liahona. lds. org хаягаар орж, илүү олон хувийг хэвлэн авч болно.

Мариа, Иосеф хоёрыг Бетлехем рүү явж байх замд тэдэнд 
мал амьтдын хашаанаас өөр орогнох байр олдсонгүй. 

Есүс Христ малын хашаанд төрсөн бөгөөд Түүнийг тэвшинд 
тавьсан юм. Хоньчид болон мэргэд одыг дагасаар Есүсийг 
олдог. Нифайчууд ч гэсэн тэр одыг харсан бөгөөд Есүсийг төр-
сөн гэдгийг мэдэж байсан. Бид Түүний төрснийг дурсан сана-
хын тулд Христийн мэндэлсний баярыг тэмдэглэдэг. ◼

Малын хашааны зураг

Энэ сарын судрууд:
Судрын хэсгийг уншсаныхаа дараа, Хрис-
тийн мэндэлсэн тухай зурган дээрх ижил 
дугаар бүхий судрын хэсгийг өнгийн харан-
даагаар буд.
1   1 Нифай 11:14–28
2   2 Нифай 19:6
3   Мозая 15:1–4
4   Алма 5:48
5   3 Нифай 9:15
6   Матай 1:19–25
7   Maтай 2:7–11
8   Лук 1:27–31

1

22

3

5

7

4

8

6

Б И  М О Р М О Н Ы  Н О М Ы Г  У Н Ш И Ж  Ч А Д Н А
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Дэйл Г.Рэнланд, “Би бүх хүмүүнийг өөртөө татаж боло‑
хын тулд,” 2016 оны 4- р сарын Ерөнхий чуулган, 23–26.

Т Ө Л Ө Ө Л Ө Г Ч И Й Н  Х А Р И У Л Т

Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн 
Чуулгын
Ахлагч  
Дэйл Г.Рэнланд

Аврагч үргэлж бидний 

хажууд байдаг гэдгийг 

бид мэдэж чадна.
Тэр бидэнд уучлагдах 

боломж олгохын тулд бид-

ний төлөө зовж шаналсан 

гэдгийг дурсан санаж болно.

Мөн бид ариун ёслолоос 
хүртэж байхдаа Түүнийг 
дурсан санаж болно.

Бид Түүний төрсөн  

Бетлехем дэх малын хашааг 

дүрслэн бодож болно.

Би хэрхэн  Аврагчтай  
илүү ойр байж болох вэ?
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•  22 насандаа олон 
бэлэвсэн эмэгтэйтэй 
тойргийн бишопоор 
дуудагдсан

•  Сонин эрхлэн гаргаж, 
хэвлэдэг газарт ажил-
лаж байсан

•  Канадад номлолын 
ерөнхийлөгч 
байсан

Ерөнхийлөгч  
Томас С

.М
онсон

Есүс Христ
ийн Хожмын Үеийн Гэгээнт

-
нүүдийн Сүмийн 16 дахь ерөнхийлөгч

•  Ахлах сургуульд байх-
даа сагсан бөмбөг 
тоглодог байсан

•  Ааваараа хонгилын-
хоо өрөөний самбар 
дээр физикийн хичээл 
заалгаж байсан

•  Рикс коллежийн буюу 
одоогийн Айдахо дахь 
БЯИС- ийн ерөнхийлөгч 
байсан

•  Дайнаас дүрвэж, гэр 
бүлээрээ Баруун 
Германд ирсэн

•  Нисэх онгоцны нисгэгч 
байсан

•  Хүүхдүүд, ач, зээ 
нартайгаа цанаар 
гулгах дуртай

•  Зүрхний мэс засалч 
байсан

•  Солонгос, Японд 
Америкийн Нэгдсэн 
Улсын цэргийн эмчээр 
ажиллаж байсан

•  9 охин, 1 хүү гээд нийт 
10 хүүхэдтэй

Ерөнхийлөгч  
Хэнри Б.Айринг

Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх 

Ерөнхийлөгч  
Дийтр Ф

.Угдорф 
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх 

Ерөнхийлөгч  
Рассэлл М

.Н
элсон

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 

•  Анхны ажил нь радио 
засварын газрыг 
цэвэрлэх ажил байсан

•  Хуульч болж, Ю
тагийн 

дээд шүүхийн шүүгч 
болсон

•  Бригам Янгийн Их 
Сургуулийн ерөнхий-
лөгч байсан

•  Ө
ндөр жишгийг дагаж 

баримталдаг байсан 
учраас коллежид 
байхдаа “бишоп” гэдэг 
хоч авч байсан

•  Автомашины дилер 
байсан

•  Гишүүдийг номлогч 
байхад урамшуулдаг

•  Англид ахлагч Күктэй 
номлолын хамтрагч 
байсан

•  Сүмийн Боловсролын 
Системд ажиллаж 
байсан

•  Бригам Янгийн Их 
Сургуулийн ерөнхий-
лөгч байсан

•  АНУ- ын Нью- Йоркт 
өссөн

•  Сургуулийнхаа бэйс-
болын багийн бөмбөг 
шидэгч байсан

•  Америкийн Нэгдсэн 
Улсын Нисэх хүчинд 
байлдааны онгоцны 
нисгэгч байсан

Ахлагч  
Даллин Х.Ө

үкс 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Ахлагч  
М

.Рассэлл Баллард
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Ахлагч  
Ж

эффри Р.Холланд
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Ахлагч  
Робэрт Д.Хэйлс

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын
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•  Ахлах сургуулийнхаа 
хөлбөмбөгийн багт 
хамгаалагч байсан

•  Номлолд үйлчилсний-
хээ дараа аавыгаа 
Сүмийн гишүүн болгон, 
баптисм хүртээсэн

•  Рикс коллежийн буюу 
одоогийн Айдахо дахь 
БИЯС- ийн ерөнхий-
лөгч байсан

•  Айдахо дахь нэгэн 
сүүний ферм дээр 
өссөн

•  Ф
ранцад номлогчоор 

мөн номлолын ерөн-
хийлөгчөөр үйлчилсэн

•  M
orm

on. org сайтыг 
эхлүүлэх ажлыг 
удирдсан

•  Бага байхдаа гэр 
бүлийнхэндээ талх 
барьж өгдөг байсан

•  Ө
свөр насандаа 

Кумора гүвээ дэх 
тоглолтод оролцож 
байсан

•  Ахлагч Скоттыг Арген-
тин номлолын ерөнхий-
лөгч байхад 
тэнд номлолд 
үйлчилсэн

•  Ахтайгаа хамт 
залбирсны дараа 
гэрчлэлтэй болсон

•  Ахлах сургуулийн 
сурагчдын зөвлөлийн 
ерөнхийлөгч байсан ба 
эхнэр М

эри нь тэр үед 
дэд ерөнхийлөгч нь 
байсан

•  Ф
илиппин болон 

Номхон далайн 
арлуудад 
Сүмийн 
удирдагчаар 
үйлчилсэн

Ахлагч  
Дэвид А.Бэднар

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Ахлагч  
Н

ийл Л.Андэрсэн
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Ахлагч  
Д.Тодд Кристоффэрсон

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Ахлагч  
Квинтин Л.Күк

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Ахлагч  
Дэйл Г.Рэнланд

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Ахлагч  
Гари Э.Стивэнсон

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Ахлагч  
Роналд А.Расбанд

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

•  Дунд нэр нь Гуннар 
буюу “зоригтой цэрэг” 
гэсэн утгатай

•  Ө
свөр насандаа 

Ш
вед рүү нүүсэн

•  Зүрхний эмчээр ажил-
лаж байсан

•  Японд номлогчоор 
мөн номлолын ерөн-
хийлөгчөөр үйлчилсэн

•  Дасгалын тоног төхөө-
рөмж хийх бизнес 
эхлүүлж байсан

•  Сүмийг бүхэлд нь 
хариуцсан бишопоор 
үйлчилж байсан

•  Нью- Йорк хотын 
номлолын ерөнхий-
лөгч байсан

•  “Хамгийн чухал зүйл 
бол хүмүүс” гэсэн 
уриатай

•  Чех улсад хамгийн 
анхны ХҮГ 
Сүмийн байрыг 
онцгойлон 
адисалсан
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“Хүү төрлөө,” София M., 7 настай, Гондурас, Кортиз

БИДНИЙ ХУУДАС

Өдөр бүр Паула Хүүхдийн хэсгийн 
дууны дискийг сонсдог бөгөөд 
тэндээс хэдэн дуу сурсан байна. 
Тэр “Бошиглогчийг дага” дуунд 
үнэхээр их дуртай. Тэр бас Мормоны 
Номын түүхүүд номыг ээжтэйгээ 
хамт унших дуртай. Саяхан тэр хэдэн 
хамаатан садан дээрээ очсон бөгөөд 
тэдэнд Аммоны болон леменчүү-
дийн тухай түүхийг ярьж өгчээ.

Паула С., 3 настай, Мексик, Оаксака

Лохан М., 9 настай, Бразил, Сан Пауло

Даниэла М., 9 настай, Гондурас, Кортиз

Италийн Ром хотын Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд өөрсдийн гараар 
Христийн мэндэлсний баярын модыг хийсэн байна.
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Моронайн онцгой амлалт
М О Р М О Н Ы  Н О М Ы Н  Т Ү Ү Х Ү Ү Д
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Моронай ариун ёслолын 
залбирлуудыг бичсэн. Тэр 
бас сайн сайхан бүхэн 
Бурханаас ирдэг хэмээн 
бичсэн.

Мормон Моронай 
нэртэй хүүтэй байв. 
Мормоныг нас барсны 
дараа Моронай алтан 
ялтсууд дээр бичсэн юм.
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Моронай нэгэн онцгой 
амлалт өгсөн. Хэрвээ бид 
Мормоны Номыг уншиж, 
үнэн гэдгийг мэдэхийн 
тулд Бурханаас асуувал 
Ариун Сүнс бидэнд үнэн 
гэдгийг хэлэх болно 
гэж тэр бичсэн. Дараа 
нь Моронай ялтсуудыг 
хамгаалахын тулд Кумора 
гүвээнд булсан байна.

Түүнээс гадна Моронай 
Есүсийг бүх хүүхдэд 
хайртай гэж бичсэн. 
Бид зүрх сэтгэлдээ 
хайрыг хүлээн авахын 
тулд залбирах ёстой 
гэж тэр хэлсэн билээ.
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Олон жилийн дараа Моронай тэнгэр элч болон эргэж ирсэн юм. Тэр 
Иосеф Смитэд алтан ялтсуудыг булсан газрыг зааж өгөв. Бурхан Иосеф 
Смитийг ялтсууд дээрх үгсийг орчуулах хүчээр адисалсан. Өнөөдөр 
бид Моронайн үгсийг Мормоны Номоос унших боломжтой. ◼
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Б У Д А Х  Х У У Д А С

Би гэр бүлдээ 
хайртай
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Есүс Христ бол төгс Эцэгийн төгс 
илэрхийлэл байв.

Олон үеийн бошиглогчид хүмүү-
ний гэр бүлд Эцэгийн хүсэл, 

замын талаар ихэнхдээ амжилтгүй 
ч гэсэн заах гэж оролдсоны дараа 
Бурхан Өөрийгөө бидэнд мэдүүлэх 
гэсэн сүүлчийн оролдлогоо хийх-
дээ дэлхий рүү Өөрийн дүр төр-
хөөр бүтээсэн Хайрт, төгс Хүүгээ 
өдөр тутмын амьдралын хатуу 
чанга нөхцөлд мөнх бус хүмүүний 
дунд амьдарч, үйлчлүүлэхээр илгээ-
сэн билээ.

Тэрээр Елохимын оронд зогсож, 
Түүний адил ярин, шүүж, үйлчилж, 
хайрлаж, сэрэмжлүүлж, өршөөнгүй 
байж, уучлах хариуцлага үүрсээр 
дэлхий дээр ирсэн юм. Энэ нь бид-
ний төсөөлж ч чадахгүй асар том 
үүрэг хариуцлага юм. Харин үнэнч, 
шийдэмгий тэнгэрлэг хүүгийн зан 
чанарыг өвлөсөн Есүс үүнийг ойл-
госон бөгөөд хийж чадсан. Гэхдээ 
магтаал, алдар суу ирэхэд Тэр 
даруухнаар бүх хүндлэлийг Эцэгт 
өгсөн билээ.

Тэр чин сэтгэлээсээ “Эцэг 
Өөрийнхөө ажлуудыг хийж байгаа 
юм” гээд, “Эцэгийнхээ хийдгийг Хүү 
нь үзэхгүй бол Хүү Өөрөөсөө юуг 
ч хийж чадахгүй. Учир нь Эцэг юу 
хийнэ, Хүү нь бас эдгээр зүйлийг 

түүнчлэн хийдэг” [Иохан 14:10; 
Иохан 5:19] хэмээн хэлсэн. Өөр 
нэгэн үед Тэр: “Эцэгтэйгээ байхдаа 
харсан зүйлсээ Би хэлдэг” [Иохан 
8:38] гэж бас хэлсэн байдаг. . . .

Орчин үед дэлхий дээрх зарим 
хүн [Бурхан, бидний Тэнгэрлэг 
Эцэгийн] талаар маш сэтгэл түгшим 
буруу ойлголттой байдаг. Тэдгээ-
рийн дунд Түүнд итгэдэг байлаа 
гэхэд Эцэгээс холдох, бүр хүйтэн 
хөндий байх хандлага орж байгаа 
юм. . . . Библийг буруу ойлгосноос 
(мэдээж зарим тохиолдолд буруу 
орчуулснаас) болж, Хуучин болон 
Шинэ Гэрээн дээр Бурханы Хүү 
нэгдмэл, нэгэн байж “өчигдөр, өнөө-
дөр бас үргэлжид” 1 адил Эцэгийн 
удирдлаган дор дандаа үйлддэг 
гэдгийг нотолсоор байхад тэд Эцэг 

БУРХАНЫ  
ЖИНХЭНЭ 
МӨН ЧАНАР

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

Бурхан, Есүс Христ хоёр тэс өөр 
арга барилаар үйл ажиллагаагаа 
явуулж байгаагаар хардаг. . . .

Тэгэхлээр Христ өлссөнийг 
хооллон, өвчтөнийг эдгээж, хоёр 
нүүртнийг зэмлэж, итгэлтэй байхыг 
гуйснаараа бидэнд “өршөөнгүй, 
нинжин сэтгэлтэй, уурлахдаа удаан, 
тэсвэртэй, сайн сайхнаар дүү-
рэн” 2 Эцэгийн арга замыг бидэнд 
харуулж байгаа юм. Христ амьдра-
лынхаа туршид, ялангуяа Өөрийн-
хөө үхлээр ‘энэ бол Бурханы болон 
Өөрийнхөө нинжин сэтгэлийг та 
нарт үзүүлж байгаа юм’” хэмээн 
тунхагласан билээ. Төгс Эцэгийн 
хайр халамжийн төгс Хүүгийн 
илэрхийллээс нь, мөн бидний 
нүгэл, сэтгэлийн зовиурын төлөө 
хамтдаа үүрэлцсэн зовлон шана-
лал, хуваалцсан уй гашуугаас нь: 
“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайр-
ласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. 
Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөх-
гүй, харин мөнх амьтай болох юм. 
Бурхан Өөрийн Хүүгээ ертөнцийг 
яллахын тулд биш, харин Түүгээр 
дамжуулан ертөнцийг аврахын 
тулд ертөнц уруу илгээсэн билээ” 
[Иохан 3:16–17] хэмээх тунхаг-
лалын жинхэнэ утга санааг харж 
болох билээ. ◼
“The Grandeur of God,” Liahona, 2003 оны 11‑ р 
сар, 70–73‑ аас авав.

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1.  Жишээлбэл, 1 Нифай 10:18; 2 Нифай 

27:23; Moронай 10:19; Сургаал ба Гэрээ 
20:12.

 2.  Ахлагч М.Рассэлл Баллард, Lectures on 
Faith (1985), 42. ЭМ
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Арванхоёр  
Төлөөлөгчийн Чуулгын
Aхлагч  
Жэффри Р.Холланд



ОЙЛГОЛТ

“Гэр бүл бол харилцаа нь дэлхий дээр байхад амьдралыг илүү хялбар байлгахын тулд шаардлагатай байдаг 
мөн тэнгэрт очоод бидэнд хэрэггүй гээд орхидог зүйл биш. Харин ч тэр нь тэнгэрийн жаяг юм. Тэдгээр нь 
селестиел загварын адилтгал, Бурханы мөнхийн гэр бүлийн хуулбар мөн.”

Гэр бүл бол селестиел загвар

Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх, ерөнхийлөгч Дийтр Угдорф, "Авран хадгалдаг тэднийг магтъя," 2016 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 60
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 Нэг нэгэндээ харилцан нөлөөлдөг зан чанарууд 

Мөн энэ дугаарт
ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛАВ

ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ЗОРИУЛАВ

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ

Итгэл, найдвар, энэрэл:  

Бид барилгын хавтан адил итгэлийг найдвар дээр, 
харин найдварыг энэрэл дээр өрдөггүй. Эдгээр чухал зан 
чанар биднийг Аврагчийн жинхэнэ дагалдагчид болоход 
туслахын тулд амьдралд маань сүлжилдэн холбогдсон 
байх ёстой.

ЖИНХЭНЭ 
ҮЙЛДДЭГ 
БААТАР БАЙ
Эртний бошиглогчдыг дуулгаваргүй байсан гэж 
хэсэг хугацаанд дүрслэн бодъё. Аз болоход тэд 
хойш суугаагүй бөгөөд супер баатруудын адил 
үйлдсэн билээ. Та нар ч бас тэгж чадна.

Бусдаас онцгой 
Христийн 
мэндэлсний баяр
Диего ээж нь байхгүй болохоор Христийн 
мэндэлсний баяр урьдын адил байна гэж 
бодсонгүй. Гэхдээ түүнд Христийн мэн-
дэлсний баярыг бусдад сайхан тэмдэглэ-
хэд нь туслах санаа төрөв.

44- р 
хуудас

52- р 
хуудас

64- р 
хуудас

Нэг нэгэндээ харилцан нөлөөлдөг зан чанарууд
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