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Шашин дэлхий дахинд 
хэрхэн ач тусаа өгдөг 
вэ, 14-р хуудас
Гэрээнүүдээ алдсаны дараа 
эргүүлэн олж авсан нь, 22-р хуудас
Анхны үзэгдлийн талаарх 
бошиглогчийн дөрвөн  
тэмдэглэл, 26-р хуудас
Зогсож байгаа газраасаа өргө: 
Үлгэр дуурайлын хүч, 32-р хуудас
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32 Гадасны итгэл төгс дээд 
зөвлөх
Доналд А.Коэ
Сүмийн нэгэн даруухан гишүүн 
“зогсож байгаа газраасаа 
өргөх” гэдэг нь ямар утгатай 
болохыг заав.

ӨГҮҮЛЛҮҮД
8 Бид юунд итгэдэг вэ?:  

Сайн мэдээгээр амьдрах нь 
гэр бүлийн ариун нандин 
харилцааг тэтгэн дэмждэг.

10 Бидний гэр орон, гэр бүл: 
Рекорд эвдэм хурдан нислэг
Бага Ричард Л.Байрэтт

12 Эргэн дурсахуй: Тэнгэрлэг 
Эцэг маань харж хандаж 
байгаа
Ларин Портэр Гаунт

13 Сүмд үйлчлэх нь: Сараево 
дахь ганц хүний цуглаан
Армин Вилхэлм

36 Итгэлийн хөрөг: 
Микаэл Риннэ

38 Хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

80 Биднийг дахин уулзтал: 
Санваар өнөөдөр дэлхий дээр 
байна
Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс

Лиахона, 2017 оны зургаадугаар сар

ЗАХИАСУУД
4 Тэргүүн Зөвлөлийн захиас 

бичиг: Хөдөлмөрлөхөөр 
дуудагдав
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон

7 Айлчлагч багшийн захиас 
бичиг: Гэрээнүүдээ сахиснаар 
ирдэг санваарын хүч

ОНЦЛОХ ӨГҮҮЛЛҮҮД
14 Шашны дэлхий дахинд 

үзүүлэх чухал нөлөө
Ахлагч Даллин Х.Өүкс
Ахлагч Өүкс нийгэм дэх шашны 
чухал үнэ цэнийг харуулсан 
найман жишээ хуваалцав.

20 Ням гараг илүү агуу 
зорилготой
Алексей Чэмэзов
Бид Николай гэдэг найзаасаа 
туршиж үзэхийг хүсэв.

22 Гэрээнүүдээ сэргээх нь
Нэрийг нууцлав
Би гишүүнчлэлээс хасуулсны 
дараа гэрээнүүдээ сэргээхийг 
юу юунаас ч илүү хүссэн.

26 Анхны үзэгдэл: 
Үнэний түлхүүр
Ахлагч Ричард Ж.Мэйнз
Анхны үзэгдлийн талаарх 
Иосеф Смитийн дөрвөн өөр 
тэмдэглэл нь Бурханы мөн 
чанар, илчлэлтийн тухай 
чухал үнэнийг бидэнд заадаг.

ХАВТСАН ДЭЭР
Гэрэл зургийг Коди Белл

4
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42 Бие даасан байдал ба сайн 
мэдээг судлах нь
Дэвид Б.Марш
Сайн мэдээг судалж сурах нь 
зураг зурж сурахтай адил.

48 Их Эзэний цэрэг
Инок Р.Вэрдэ Рэйс
Санаа зовоож байсан зүйлээ 
Их Эзэнд даатгах итгэл надад 
хэрэгтэй болсон.

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

50 Жинхэнэ найзаа олж мөн 
жинхэнэ найз байх нь
Английн өсвөр үеийнхэн тэд-
ний хувьд жинхэнэ нөхөрлөл 
гэж юу гэсэн утгатай болохыг 
хуваалцав.

54 Зурагт хуудас: Жинхэнэ 
холбоо

55 Ариун сүмд анх удаа орсон нь
Матиас Пэдраза
Би зүгээр л ариун сүмийн тухай 
сонсохыг хүсэхгүй байв. Би 
өөрөө очихыг хүсдэг байлаа.

56 Санваарын түлхүүрүүдийн 
сэргээлт
Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг
Сүм хэрхэн “бошиглогч, төлөө-
лөгчдийн суурин дээр баригд-
сан” байдаг вэ?

60 Асуулт, хариулт
Миний найз Бурханд итгэдэг-
гүй гэж хэлдэг. Би сайн мэдээг 
түүнтэй хэрхэн хуваалцаж 
болох вэ?

62 Таны хувийн луужин
Ричард М.Ромни
Патриархын адислал чинь 
та нарыг хувийн луужин мэт 
чиглүүлж чадна.

Ө С В Ө Р  Ү Е И Й Н Х Э Н

66 Мартины сонголт
Линдсэй Таннэр, 
Бэтани Бартоломев хоёр
Бусад нь бүгд цай ууж байв. 
Үгүй гэж хэлэх нь бүдүүлэг биш 
гэж үү?

68 Зүрхтэй хүүхдүүд: Хүүхэлдэй 
хийж, найзтай болох нь
Жордан Райт

70 Сүмийн түүхэн дэх онцгой 
хүмүүс: Зарлигуудын ном

71 Бидний хуудас

72 Төлөөлөгчдийн хариулт: Эцэг 
хүн яагаад чухал вэ?
Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон

73 Шиблон шиг байх нь
Ахлагч Майкл Т.Рингвүд
Мормоны Номын энэ баатар 
зөв гэдгийг мэдэж байсан 
учраас зөв зүйл хийсэн.

74 Зааратай хамт залбирсан нь
Шэррий Гавин
Рийси, Шайен хоёр залбирлын 
талаар найздаа заасан.

76 Есүсийн тухай түүх:  
Есүс хүмүүсийг эдгээсэн
Ким Вэбб Рэйд

79 Будах хуудас:  
Би гэр бүлдээ хайртай

Х Ү Ү Х Д Э Д  З О Р И У Л А В

Энэ дугаарт 
нуусан 

Лиахонаг олж 
чадах эсэхээ 
хараарай. 
Сэжүүр: 

Ааваасаа асуу.

48

76

62
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Гэр бүлийн үдшийн санаа

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

Энэ дугаарт гэр бүлийн үдшээр ашиглаж болох өгүүлэл, үйл ажиллагааг оруулав. 
Доор хоёр жишээ өгөгдсөн болно.

”Бие даасан байдал ба сайн мэдээг 
судлах нь,” 42-р хуудас: Өөрийн гэсэн 
сүнслэг гэрэлтэй байхын ач холбогдлыг 
харуулахын тулд энэ үйл ажиллагааг явуу-
лахыг бодож үзээрэй. Гэрлээ унтраагаад, 
гэр бүлийн гишүүдээсээ зураг зурахыг 
хүс. Гар чийдэн эсвэл лаатай хүмүүсийг 
зөвхөн өөрсдийнхөө зургийг зурахад 
тэдгээрийг ашиглахыг хүс. Хэдэн мину-
тын дараа гэрлээ асаа. Үүрэг даалгавар 
гүйцэтгэхэд ямар ялгаатай байсныг мөн 
энэ өгүүлэл дэх зарчмуудыг ярилц.

”Шиблон шиг байх нь,” 73-р хуудас: 
Та нарт судруудад гардаг ямар хүмүүс 
таалагддаг вэ? “Судрын таавар” эсвэл 
“судрын зургууд”-ыг тоглох талаар 
бодож үз. Судрын түүхийг жүжигчлэн 
тогло эсвэл ямар ч үг ашиглахгүйгээр 
цаасан дээр зур. Гэр бүлийн гишүүдээ-
рээ судрын түүхийг эсвэл түүхэн дэх 
хүмүүсийг таалга. Дараа нь сударт гарч 
буй эдгээр хүний тухай уншаад, тэднийг 
яагаад хүндэтгэн биширдэг болохоо 
ярилцаж болно. Та тэдний ямар зан 
чанарыг хөгжүүлэхийг хүсдэг вэ?

Анхны үзэгдэл, 26
Ариун сүмийн ажил, 55
Ариун ёслол, 13
Баптисм, 10
Бие даасан байдал, 42
Гишүүнчлэлээс хасах, 22
Гэр бүл, 8, 10, 12, 38, 39, 

72, 79
Гэрээнүүд, 7, 22
Дуулгавартай байдал, 

20, 66, 73
Есүс Христ, 39, 76

Жишээ, 32, 36
Залбирал, 10, 48, 74
Иосеф Смит, 26
Итгэл, 36
Мацаг барих, 41
Мэргэн ухааны үг, 66
Найдвар, 22
Номлолын ажил, 4, 14, 

20, 38, 40, 48, 60, 73
Нөхөрлөл, 50, 54, 60, 

68, 74
Патриархын адислал, 62

Санваар, 7, 40, 56, 76, 80
Судрууд, 42, 70
Суралцах, 42
Сэргээлт, 26
Сүмийн түүх, 70
Үйлчлэл, 4, 32, 68, 74
Хүндэтгэлийн өдөр, 13, 

14, 20
Шашны эрх чөлөө, 14
Эдгээлт, 40, 76
Эхчүүд, 39
Эцгүүд, 10, 12, 72
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Тоонууд нь өгүүллийн эхний хуудсыг зааж байгаа.

2017 ОНЫ ЗУРГААДУГААР САР, 18, №3
ЛИАХОНА 14446 363
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн  
Сүмийн олон улсын сэтгүүл
Тэргүүн Зөвлөл: Томас С.Монсон, Хэнри Б.Айринг,  
Дийтр Ф.Угдорф
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулга: Рассэлл М.Нэлсон, 
Даллин Х.Өүкс, M.Рассэлл Баллард, Робэрт Д.Хэйлс, 
Жэффри Р.Холланд, Дэвид А.Бэднар, Квинтин Л.Күк,  
Д.Toдд Кристоффэрсон, Нийл Л.Андэрсэн, Роналд 
А.Расбанд, Гари И.Стивэнсон, Дэйл Г.Рэнланд
Эрхлэгч: Иосеф В.Ситати
Туслах редакторууд: Рэндэлл К.Бэннэтт, Кэрол Ф.Макконки
Зөвлөхүүд: Бриэн К.Эштон, Жийн Б.Бингхам, Бага Лигранд 
Р.Куртис, Кристоффэл Голдэн, Даглас Д.Холмэс, Эрих 
В.Көпишкэ, Ларри Р.Лорэнс, Кэрол М.Стэфэнс
Удирдах захирал: Ричард И.Хийтон
Сүмийн сэтгүүлийн захирал: Алан Р.Лоиборг
Бизнесийн менежер: Гарфф Каннон
Гүйцэтгэх редактор: Адам С.Олсон
Гүйцэтгэх захирлын туслах: Раян Карр
Хэвлэлийн туслах: Крэмилда Амарал
Редакцийн баг: Мэрисса Дэннис, Дэвид Диксон, Дэвид 
А.Эдвардс, Маттью Д.Флиттон, Лори Фүллэр, Гаррэт 
Х.Гарфф, Ларин Портэр Гаунт, Жон Рэйн Жэнсэн, Шарлотт 
Ларкэбэл, Майкл Р.Моррис, Эрик Б.Мардок, Салли Жонсон 
Одэкөрк, Жошуа Ж.Пэркий, Жан Пинбороү, Ричард М.
Ромни, Минди Аннэ Сэлү, Марисса Виддисон
Зураглал чимэглэлийн удирдагч менежер:  
Ж.Скотт Кнудсэн
Зураглал чимэглэлийн удирдагч: Тадд Р.Петрсон
Уран бүтээлийн ажилтнууд: Жанэтт Эндрьюс, Фэй 
П.Андрус, С.Кимбалл Ботт, Томас Чайлд, Дэвид Грийн, 
Коллийн Хинкли, Эрик П.Жонсэн, Сюзан Лофгрэн,  
Скотт М.Моой, Марк В.Робисон, Рачэл Смит, Брэд Тиэри, 
К.Никол Вокэнорст
Оюуны өмчийн зохицуулагч: Коллэт Нэбэкэр Аун
Хэвлэлийн захирал: Жэйн Анн Пэтэрс
Хэвлэх баг: Глэн Адэйр, Конни Вауторп Бриж, Жюли 
Бардэтт, Брайн В.Гайги, Жинни Ж.Нилсон, Гэйл Тэйт 
Раффэрти, Дэрэк Ричардсон
Хэвлэлийн эх бэлтгэгч: Жошуа Дэннис, Аммон Харрис
Хэвлэлийн захирал: Стивэн Т.Льюис
Хуваарилалт хариуцсан захирал: Трой К.Вэллинга
Нэгдсэн Улс, Канадаас бусад орон дахь захиалга болон 
үнийн талаар орон нутгийн cүмийн хангамжийн төв болон 
тойрог, салбарынхаа удирдагчтай холбоо барина уу.
Гар бичмэл болон асуултаа интернэт вэбсайт  
liahona.lds.org руу; шуудангаар  Liahona, Rm. 2420,  
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150-0024, USA 
хаягаар; эсвэл э-мэйлийн: liahona@ldschurch.org хаягаар 
ирүүлнэ үү.
 Лиахона нь (Мормоны Номон дахь утгаараа бол “луужин” 
буюу “залагч”) албани, англи, армен, бислам, болгар, 
вьетнам, гаити, герман, грек, дани, индонез, ирланд, испани, 
итали, камбож, кирибати, латви, литва, малагаш, маршалл, 
монгол, нидерланд, норвеги, орос, польш, португаль, румын, 
свахили, самоа, себуано, солонгос, тагалог, тай, тахити, тонга, 
украйн, унгар, урду, фижи, фин, франц, хорват, хятад, хятад 
(хялбаршуулсан), чех, швед, эстони, япон хэлээр нийтлэгддэг. 
(Жилд нийтлэгдэх дугаарын тоо улс бүрд өөр байна.)
© 2017 by Intellectual Reserve, Inc. Бүх эрх хамгаалагдсан. 
Америкийн Нэгдсэн Улсад хэвлэв.
Зохиогчийн эрхийн тухай мэдээлэл: Өөрөөр заагаагүй 
бол хувь хүмүүс Лиахона сэтгүүлээс арилжааны бус, хувьдаа 
(мөн Сүмийн дуудлагат ажилд) ашиглах зорилгоор материал 
хувилан авч болно. Энэ эрх ямар ч үед өөрчлөгдөхгүй. 
Үзүүлэнгийн материалыг хэрэв зураг чимэглэлийн тухайд 
ямар нэг хязгаарлалт тогтоосон бол хуулбарлаж болохгүй. 
Зохиогчийн эрхийн талаар асуух зүйл байвал дараах хаягаар 
хандана уу. Intellectual Property Office, 50 E. North Temple St., 
FL 13, Salt Lake City, UT 84150, USA хаягаар; эсвэл электрон 
шуудангийн: cor-intellectualproperty@ldschurch.org хаягаар 
ирүүлнэ үү.
For Readers in the United States and Canada:  
June 2017 Vol. 18 No. 3. LIAHONA (USPS 311-480) Mongolian 
(ISSN 1525-7584) is published six times a year (January, April, 
June, July, October, and December) by The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, 
UT 84150. USA subscription price is $5.00 per year; Canada, 
$6.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake 
City, Utah. Sixty days’ notice required for change of address. 
Include address label from a recent issue; old and new address 
must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt 
Lake Distribution Center at address below. Subscription help 
line: 1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, 
American Express) may be taken by phone. (Canada Poste 
Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2). 
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes 
to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.



4 Л и а х о н а 

Бошиглогч Иосеф Смит ахлагч Хибэр С.Кимбаллыг 
(1801–1868) Англид “авралын үүд хаалга нээх” 
номлогчоор дуудах үед ахлагч Кимбалл өөрийгөө 

ихэд голжээ.
“Их Эзэн минь, би чинь ээрч ярьдаг хүн. Энэ бүгдээс 

харахад би энэ ажилд тэнцэх хүн яав ч биш” гэж тэр 
бичиж байв.

Гэвч ахлагч Кимбалл дуудлагыг хүлээн авч, “иймэр-
хүү бодлууд намайг үүрэг хариуцлагын замаас минь 
холдуулаагүй. Би Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг ойл-
госон мөчдөө Түүнийг бүхнийг чадагч хүчээрээ 
дэмжин тэтгэж, шаардлагатай чадвараар адисална 
гэдэгт итгэн, ямар ч асуудал, бэрхшээлийг үл хар-
галзан явах шийдэмгий байдлыг мэдэрсэн юм” 1 гэж 
үргэлжлүүлэн бичжээ.

Бүрэн цагийн номлогчийн үйлчлэлд дуудагдсан залуу 
ах, эгч нар аа, та нар ахлагч Кимбаллтай адил “Бурханд 
үйлчлэх хүсэлтэй” (С ба Г 4:3) мөн бэлэн, зохистой 
учраас энэ ажилд дуудагдсан.

Ахмад номлогчид оо, та нар мөн ийм учир шалтгаа-
наар энэ ажилд дуудагдсан. Та нар үйлчлэх хүсэлтэй 
төдийгүй үнэнийг хайж буй хөвгүүд, охидынхоо зүрх 
сэтгэлд хүрэхийн тулд Тэнгэрлэг Эцэгийн ашиглаж 
болох он жилүүдийн золиослол, хайр, туршлагаас олж 
хуримтлуулсан мэргэн ухаантай билээ. Бид бусдад 
үйлчлэх замаар Түүнд үйлчлэх хүртлээ Их Эзэнийг чин 
үнэнээсээ хайрлаж хэзээ ч чадахгүй гэдгийг та нар сурч 
мэдсэн гэдэгт эргэлзэх зүйлгүй.

Та нар номлогчдын хувьд үйлчлэх хүсэл дээрээ итгэл, 
хүч чадал, эр зоригийг болон итгэлтэй байдал, шийдэм-
гий зан, уян хатан чанар, үнэнч байдлыг нэмэрлэдэг. 

Үнэнч шударга, урам зоригтой номлогчид номлолын 
талбарт гайхамшгуудыг авчирч чадна.

Ерөнхийлөгч Жон Тэйлор (1808–1887) номлолын 
ажилд тавигдах шаардлагуудыг дүгнэж хэлэхдээ “Сайн 
мэдээний энэхүү захиасыг бусдад хүргэх хүмүүс 
Бурханд итгэлтэй, сүсэг бишрэлдээ үнэнч, санваартаа 
хүндэтгэлтэй ханддаг; . . . Бурханы итгэлийг даадаг байх 
ёстой. Бид тэднийг Ариун Сүнс болон Бурханы хүчээр 
дүүрэн, . . . нэр төртэй, үнэнч шударга, ариун журамтай, 
цэвэр ариун байгаасай гэж хүсдэг” 2 гэжээ.

Их Эзэн
“Учрыг болгоогтун, талбай нь цагаан хадахад бэлэн 

байна; мөн харагтун, хадуураараа чадлаараа хадаж мөн 
нөөцлөх тэрээр мөхөх нь үгүй, харин өөрийн сүнсэнд 
авралыг авчрах бөлгөө;

Мөн итгэл, найдвар, энэрэл ба хайр мөн Бурханы 
алдар суугийн төлөө бүхнээ зориулах нь түүнийг тэр-
хүү ажилд тохирохоор болгодог” (С ба Г 4:4–5) хэмээн 
тунхагласан билээ.

Та нарын дуудлага сүнслэг өдөөлтөөр ирсэн. Бурхан 
дуудсан хүнээ чадваржуулдаг гэдгийг би гэрчилж байна. 
Та нар залбирч Их Эзэний талбайд хөдөлмөрлөснөөр 
тэнгэрлэг тусламжийг хүлээн авна.

Сургаал ба Гэрээнд агуулагдах Их Эзэний энэ эрин 
үеийн эхэнд номлогчдод өгсөн “Би та нарын нүүр-
ний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд 
мөн та нарын зүүнтээ байх болно, мөн миний Сүнс 
та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элчүүд та 
нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх 
болно” (С ба Г 84:88) гэсэн гайхамшигт амлалт та нарт 
ч мөн хамаатай.

Ерөнхийлөгч 
Томас С.Монсон ХӨДӨЛМӨРЛӨХӨӨР  

ДУУДАГДАВ

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 

Бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилж байгаа эсэхээс үл хамааран бидний хүн нэг бүрд сайн мэдээг хуваалцаж, эргэн 
тойрондоо байгаа хүмүүстээ үйлчлэх боломж байдаг. Энэхүү захиасыг хамгийн сүүлийн Ерөнхий чуулган дээрх 

энэ сэдэвтэй хамтатган заахыг бод. Жишээлбэл: Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн 
“Сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах нь” үг (2016 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 48). Та нар зааж буй хүмүүстэй-
гээ “Бурхан дуудсан хүнээ чадваржуулдаг” гэсэн хэллэгийн тухай ярилцаж болно. Бурхан тэднийг номлолын ажил 
болон бусад дуудлагад нь дэмжин тусалж байгааг хэрхэн мэдэрсэн бэ? Сайн мэдээг гэр бүлийнхэн болоод найз 
нөхөд, хөршүүдтэйгээ хэрхэн хуваалцах талаар мэдэж авах хүч чадал, сүнслэг өдөөлтийн төлөө залбирахыг зааж 
буй хүмүүстээ урьж болно.

Та нар үйлчлэх үедээ мөнхийн 
арвин баялаг дурсамж, нөхөрлө-
лөөр адислагдах болно. Номлолын 
талбараас өөр ийм агуу аз жаргалын 
арвин ургац хураадаг талбайг би 
мэдэхгүй.

Ямар нэгэн учир шалтгааны 

улмаас номлолын талбарт томилогд-
сон хугацаагаа дуусгаж чадаагүй 
ахлагч, эгч, ахмад хосуудад хандан 
үг хэлье. Их Эзэн та нарт хайртай. 
Тэр та нарын золиослолд таларх-
даг. Тэр та нарыг сэтгэлдээ гутарч 
гуньдгийг мэддэг. Түүнд та нараар 

хийлгэх ажил байсаар байгаа гэдэгт 
итгээрэй. Сатан өөр юу ч гэж хэл-
сэн бай, бүү итгэ. Сэтгэлээр битгий 
уна. Битгий гутар. Гуньж цөхөрч 
болохгүй.

Би Сүмийг удирдахаар дуудагд-
саныхаа дараахан Ерөнхий чуулган 
дээр “Бүү ай. Зоригтой бай. Ирээдүй 
та нарын итгэл лүгээ адил гэрэл 
гэгээтэй байна” 3 гэх үгсийг хэлсэн. 
Энэ амлалт та нарын хувьд хүчин 
төгөлдөр хэвээрээ байгаа. Их Эзэн 
та бүхэнд итгэл алдраагүй байгаа 
учир та нар итгэл найдвараа битгий 
гээ. Гэрээнүүдээ сахин, урагш алх.

Дэлхийд Есүс Христийн сайн 
мэдээ хэрэгтэй байна. Их Эзэн хаана 
үйлчилж байгаагаас маань үл шалт-
гаалан бүх гэгээнтнийг номлогчийн 
зүрх сэтгэлээр адислах болтугай. ◼
ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Хибэр С.Кимбалл, in Orson F. Whitney, Life 

of Heber C. Kimball, 3 дахь хэвлэл (1967), 
104.

 2. Teachings of Presidents of the Church: John 
Taylor (2001), 73.

 3. Томас С.Монсон, “Зоригтой бай,” 2008 
оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 102.
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Номлолын үйлчлэл

Номлогчид сайн мэдээг зааж, бусдад үйлчлэхээр 
дуудагддаг. Зурагт нуугдсан эдгээр хэрэгслийг 

олоход номлогчдод туслаарай.

Нэрийн тэмдэггүй номлогч

ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭН

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ

Өвлийн амралтаа авахаар явахдаа энэ 
номыг түүнд өгөхөд шаардагдсан гур-
ван секунд амьдралын минь хамгийн 
түгшүүртэй үе байлаа.

Амралтын дараах эхний өдөр би 
түүний ангийн хажуугаар өнгөрсөн ч 
орохоосоо айсан. Тэгтэл тэр намайг 
дуудаж, нэгэн карт өглөө. Би үүнийг 
коридорт уншив. Тэрээр миний тодот-
госон хэсгүүдийг бүгдийг нь уншсанаа 
мөн миний итгэл бишрэлийн цаадах 
учир шалтгааныг харж эхэлж байгаа-
гаа бичсэн байлаа.

Би одоо сайн мэдээг хуваалцана 
гэхээс догдолдог болсон. Би удахгүй 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ үйлчлэхээр номлолд 
явахыг илүү их сэтгэл догдлон хүлээж 
байна.
Зохиогч нь АНУ-ын Ютад амьдардаг.

Көрсти Аравэ

эшлэлийг тодотгож тэмдэглэсэн Мор-
моны Номыг түүнд өгөх хэрэгтэй гэсэн 
бодол надад төрөв. Энэ бодол намайг 
айлгаж байсан ч санаанаас гарахгүй 
байлаа. Энэ нь дагах ёстой өдөөлт 
гэдгийг би мэдэж байсан юм.

Хоёр сар гаруйн дараа би 
Мормоны Номыг бэлэн болгов. Бүх л 
өдрийн турш уг номыг үүргэвчнээсээ 
гаргаад өгчихмөөр санагдаад байв. 

Сургууль дээр маань ямар ч хүн 
аливаа сэдвээр санал зөрөлдөхөөс 

айдаг, тийм зан ааштай нэгэн багш бай-
сан юм. Нэг өдөр бид ХҮГ номлогчдын 
тухай ярив. Би түүний асуултад хариулж 
чадах байсан ч тэгэх хэрэггүй гэдгийг 
мэдэрсэн юм. Тиймээс би түүний сэт-
гэлд нийцүүлэн хариуллаа.

Дараачийн хэдэн долоо хоногт би 
бидний хооронд өрнөсөн энэ яриа-
ны талаар бодохгүй байж чадсангүй. 
Эцэст нь номлолын ажлын тухай хэдэн 

Түүнд Мормоны 
Ном өгөх  

хэрэгтэй гэсэн 
бодол төрөв.

Санаануудыг 
lds .org/ go/ 6176. 
#Futuremissionary-оос 
үзнэ үү.
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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

Итгэл  
гэр бүл  
халамж 

Энэ материалыг залбирч 
судлаад, юуг хуваалцахаа 
мэдэхийн тулд сүнслэг өдөөлт 
эрэлхийл. Халамжийн нийгэм-
лэгийн зорилгыг ойлгох нь Бур-
ханы охидыг мөнх амьдралын 
адислалуудад хэрхэн бэлтгэх вэ?

“Бид амьдарч байгаа нөх-
цөл байдлаасаа үл хамааран 
санваарын хүч чадлаар цаг 
үргэлж адислагдан амьдарч 
чадна гэсэн захиасыг би бүх 
хүнд хүргэхийг хүсэж байна” 
гэж Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч Нийл 
Л.Андэрсэн хэлжээ.

“. . . Та нар санваарын ёсло-
луудад зүй зохистой оролцох 
үед Их Эзэн та нарт агуу хүч 
чадал, амар амгалан болон 
мөнх амьдралын найдварыг 
өгөх болно. Та нар амьдарч 
байгаа нөхцөл байдлаасаа үл 
хамааран ‘санваарын хүч чад-
лаар адислагдах болно.’” 1

Бид хэрхэн санваарын 
хүчийг амьдралдаа урих вэ? 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч М.Рассэлл 
Баллард “баптисмын усанд 

орсон, Их Эзэний өргөөнд 
хувийн хишгээ хүлээн авсан 
хүмүүс арвин, гайхамшигт 
адислал хүлээн авах эрхтэй 
байдаг. Хувийн хишиг нь хүч 
чадлын бэлэг . . . [бөгөөд] 
Тэнгэр дэх Эцэг маань Өөрийн 
хүчийг өгөөмрөөр өгдөг” 
хэмээн сануулжээ. Эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүд ариун сүмд “бүг-
дээрээ санваарын хүч хэмээх 
тодорхойлолттой” “адилхан 
хүчээр хишиг хүртдэг” 2 гэдгийг 
бидэнд сануулсан.

Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхий ерөнхийлөгч Линда 
К.Бөртон “Санваарын хүч нь 
бидний гэр бүл, гэр орондоо 
байлгахыг хүсдэг зүйл учраас 
энэ хүчийг амьдралдаа урихын 
тулд бид юу хийх хэрэгтэй 
вэ? Хувийн зөв шударга бай-
дал санваарын хүчийг хүлээн 

Гэрээнүүдээ 
сахиснаар 
ирдэг 
санваарын хүч

Үүнийг 
эргэцүүлэн 

бод

Гэрээнүүдээ 
сахих нь хэр-
хэн биднийг 
санваарын 
хүчээр ади-
салдаг вэ?

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Нийл Л.Андэрсэн, “Санваар дахь 

хүч,” 2013 оны 10-р сарын Ерөнхий 
Чуулган, 106.

 2. М.Рассэлл Баллард, “Men and 
Women and Priesthood Power,” 
Лиахона, 2014 оны 9-р сар, 36.

 3. Линда К.Бөртон, “Санваарын 
хүч чадал бүгдэд хүртээмжтэй,” 
Лиахона, 2014 оны 6-р сар, 21–40.

 4. Рассэлл М.Нэлсон, “Санваарын хүч-
ний үнэ цэн,” 2016 оны 4-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 55.

авахад зайлшгүй шаардлага-
тай” 3 гэж хэлжээ.

“Бид Их Эзэний өмнө өөрс-
дийгөө даруусгаж, Түүнээс 
өөрсдөдөө заахыг хүсвээс 
Тэрээр бидэнд Өөрийнх нь 
хүчийг хэрхэн илүү сайн ашиг-
лаж болохыг зааж өгнө” хэмээн 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон хэлсэн.4

Нэмэлт судар болон мэдээлэл
1 Нифай 14:14; Сургаал ба Гэрээ 
121:36; 132:20; reliefsociety .lds .org
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мөнхийн гэр бүлийн хуулбар мөн.” 2 
Энэхүү гэр бүлийн харилцаа, хол-
богдох үүрэг хариуцлагууд нь ариун 
нандин байдаг. Эцэг эхчүүд хүүх-
дүүдээ үнэн, гэрэл, хайранд өсгөж 
хүмүүжүүлэх үүрэгтэй гэдгийг бид 
судруудаас сурдаг (Ефес 6:4; С ба 
Г 68:25-ыг үзнэ үү). Эхнэр, нөхрүүд 
бие биеэ хайрлаж, хүндэтгэдэг (Ефес 
5:25-ыг үзнэ үү), хүүхдүүд эцэг эхдээ 
хүндлэл үзүүлдэг байх хэрэгтэй (Еги-
петээс гарсан нь 20:12-ыг үзнэ үү).

“Аз жаргалтай гэрлэлт, гэр бүлүүд 
нь итгэл, залбирал, наманчлал, 
өршөөл, хүндэтгэл, хайр, өрөвч 
сэтгэл, ажил хөдөлмөр ба гэр бүлээ-
рээ үр бүтээлтэй үйл ажиллагаа 
зохиох зэрэг зарчмуудыг баримтлан 
амьдарна.” 3 Сайн мэдээний зарчмуу-
дын дагуу амьдарснаар гэр бүлийн 
харилцаа холбоо хүчирхэгжиж, 
гэр бүлийн гишүүдийн хувь хүний 
төдийгүй хамтын сүнслэг хүч чадал 
өсдөг. Эдгээр зарчим мөн бидэнд 
Христэд ойртоход тусалдаг.

Гэр бүл бүрд өөр өөрийн гэсэн 
сорилт бэрхшээл бий. Эдгээр 

Бид биднийг Өөрсөд рүүгээ хэр-
хэн буцаж очиход суралцуула-

хаар дэлхий рүү илгээсэн хайраар 
дүүрэн Тэнгэрлэг эцэг эхийн 
хүүхдүүд билээ. Гэр бүл бол авра-
лын төлөвлөгөөний төвд байдаг. 
Тэнгэрлэг Эцэг биднийг бие махбод-
той болж, зөв зарчмуудаас суралцан, 
мөнх амьдралд бэлтгээсэй хэмээн 
гэр бүлийг өгсөн.

Тэнгэрлэг Эцэг хүүхэд нэг бүрээ 
хайраар дүүрэн орчинд өсөж хүмүү-
жээсэй гэж хүсдэг. Ийм сайн сайхан 
орчинг бүрдүүлэх хамгийн шилдэг 
арга нь сайн мэдээний зарчмуудын 
дагуу амьдарч, амьдралдаа хэрэг-
жүүлэх явдал юм. “Их Эзэн Есүс 
Христийн сургаал дээр үндэслэсэн 
гэр бүл аз жаргалд хүрнэ гэдэгт 
итгэж болно.” 1 Сайн мэдээний зарч-
мууд дээр үндэслэсэн гэр орон нь 
Их Эзэний Сүнс гэр бүлийн гишүүн 
бүрийг удирдаж, нөлөөлөн, өргөж 
дэмжих амар амгалан газар болдог.

Гэр бүл Бурханаар томилогддог 
бөгөөд “тэнгэрийн жаяг . . . , селес-
тиел загварын адилтгал, Бурханы 

САЙН МЭДЭЭГЭЭР АМЬДРАХ НЬ ГЭР 
БҮЛИЙН АРИУН НАНДИН ХАРИЛЦААГ 
ТЭТГЭН ДЭМЖДЭГ

Б И Д  Ю У Н Д  И Т Г Э Д Э Г  В Э ?

ТЭНГЭРЛЭГ БӨГӨӨД АРИУН НАНДИН

“Гэр бүл нь тэнгэрлэг бөгөөд хамгийн ариун 
нандин харилцааг агуулдаг.”
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли (1910–2008), Teachings of 
Gordon B. Hinckley (2016), 167.

сүнслэг байдлын үймээн самуунтай 
өдрүүдэд зарим гэр бүлийн нөхцөл 
байдал өв тэгш бус байдаг. Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Нийл Л.Андэрсэны хэлснээр “ Сая 
сая гишүүнтэй болж, Сүмийн хүүх-
дүүд ч өөр хоорондоо адилгүй өсөж 
байгаа өнөө үед бид илүү хянуур, 
мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй.” 4 Зарим 
хүнийг сайн мэдээний дагуу амьдра-
хад гэр бүлийнхэн нь тусалж дэмж-
дэггүй. Гэр бүл салалт, хүчирхийлэл, 
донтолт зэрэг зарим асуудал бэрх-
шээл илүү ярвигтай байж болно.

Бурхан гэр бүл бүрийн нөхцөл 
байдлыг болон хувь хүн бүрийн 
гэр бүлээ хайраар дүүрэн байлгах 
гэсэн хүслийг мэддэг. Бидний гэр 
бүлийн харилцаа өв тэгш бус ч 
сайн мэдээний дагуу амьдарснаар 
амьдрал, гэр орон маань адислаг-
дах болно. Энэ нь хань ижил, эцэг 
эх, үр хүүхэд, ах дүү нартайгаа 
мөн Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ харилцах 
харилцааг маань хүчирхэгжүүлж 
чадна. Эдгээр адислалын зарим нь 
одоо ирэх бөгөөд бусад нь мөнх 
амьдралд очтол ирэхгүй ч Бурхан 
зөв шударга байдлын төлөө тэмцэж 
байгаа хүмүүсийн адислалыг хойш 
тавихгүй. ◼
ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” 

Liahona, 2010 оны 11-р сар, 129.
 2. Дийтр Ф.Угдорф, “Авран хадгалдаг 

тэднийг магтъя,” 2016 оны 4-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 60.

 3. “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” 
129.

 4. Нийл Л.Андэрсэн, “Хэн энэ хүүхдийг 
хүлээн авна, тэр нь Намайг хүлээн авдаг,” 
2016 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 35.
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Сайн мэдээний дагуу амьдарснаар гэр бүлийн 
харилцааг хэрхэн хүчирхэгжүүлэх вэ?
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Гэр бүлийн сайн сайхан 
үйл ажиллагаа болон 
уламжлал болсон 
зүйлсийг хийхэд оролцох

Үйлчлэл 
үзүүлэх

Сонсох болон 
хүндэтгэл үзүүлэхГэр бүлээрээ залбирах, 

судраас судлах, гэр 
бүлийн үдэш хийх, сүмд 
явах, ариун сүмд орох 
зэргээр шүтэн бишрэх

Эелдэг байж, уучлалт 
гуйн, бусдыг уучлах
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Охин маань дөнгөж найм хүрээд 
байсан бөгөөд түүнд баптисм 

хүртээх гэж байгаа маань сэтгэл 
догдлом хэрэг байлаа. Эмээ, өвөө 
нь ч бас уг онцгой үйл явдалд ирж 
байгаа нь түүний сэтгэлийг улам 
хөдөлгөж, бүр их хүсэн хүлээхэд 
хүргэжээ. Гэвч баптисмын өдөр 
ойртох тусам би баптисмд очиж 
чадахгүй болох шиг болов.

Цэргийн нисэх хүчний нисгэгч, 
дивизийн байлдааны ажиллагаа-
ны туслах офицерийн ажил маань 
уйдах завгүй байсан ч байлдааны 
ажиллагааны офицер маань өөр 
үүрэг даалгавар авснаар улам бүр 

шахуу ажиллах шаардлагатай бол-
сон юм. Ажил үүрэг ар араасаа 
ундарч байлаа. Шаардлагатай тоо-
ны нислэгийн багийнхныг бүрдүү-
лэхийн тулд бэлтгэл сургуулилтаа 
цуцалж, дивизийн албан үүргээ 
хойшлуулан, төлөвлөсөн амралтаа 
хэдэн сараар авахгүй байхад хүрэв.

Мөн нисэх онгоцны багийнхан 
21 өдрийн нислэгийн хуваарь дээр 
буусан нь гэртээ эрт харих бараг 
л боломжгүй болгов. Байлдааны 
ажиллагааны офицер нэгэн туслах 
офицерийн хамт буцаж ирэх үед 
гэр бүлийнхээ үйл явдлаас болж 
хойш суух гэж байгаагаа зөвтгөхийн 

РЕКОРД ЭВДЭМ ХУРДАН НИСЛЭГ
Бага Ричард Л.Байрэтт

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

Охиныхоо баптисмд оролцохоор гэртээ харихын тулд гайхамшиг тохиолдохыг 
хүлээх шаардлагатай байв.

аргагүй ярвигтай болсон юм. Би 
олон хүнээс золиослол гаргахыг 
шаардчихаад хэрхэн өөрөө хойш 
сууж чадах билээ?

Би ацан шалаанд ороод байлаа. 
Би гэр бүлээ ажил мэргэжлийнхээ 
өмнө тавихыг үргэлж хичээсээр 
ирсэн ч энэ удаад онцгой нөхцөл 
байдал үүссэн төдийгүй эх орон-
доо үйлчлэх үүрэгтэй байсан юм. 
Байлдааны ажиллагааны офицер 
маань Сүмийн гишүүн биш хэдий 
ч уг үйл явдлыг гэр бүлийн маань 
хувьд үнэхээр чухал болохыг ойл-
гож, шийдвэрийг надад үлдээв. 
Маш их залбирч мөн гэр бүлээрээ 
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ярилцсаны эцэст би зөв гэж мэдэр-
сэн зүйлээ хийсэн бөгөөд дараа-
гийн үүрэг даалгавраа хүлээн авах 
хуваарь гаргасан.

Багийнхан маань даваа гар-
гийн өглөө эхлэх үүрэг даалгав-
раа мэдэж авах үед бямба гараг 
гэхэд охиныхоо баптисм дээр 
байх боломж гарахгүй юм шиг 
санагдав. Бид ачаа тээвэрлэх хэсэг 
рүү нисээд, дараачийн нислэгтээ 
гарахаасаа өмнө амрах хэсэг рүү 
нисэх ёстой байлаа. Дараа нь бид 
дахиад өөр газар руу нисэж, тэндээ 
амран мөн зорьсон газартаа ачаа-
гаа буулгаад, дахиад амарч, илүү 
олон ачаа тээвэрлэхээр гэр рүүгээ 
буцах ёстой байв. Нэг удаагийн 
иймэрхүү аялал ерөнхийдөө доод 
тал нь долоо хоног шаарддаг тул 
гэр бүл маань намайг ирүүлэхийн 
тулд залбирч байсныг би мэдэж 
байлаа. Тэдний итгэл, залбирал 
надад итгэлтэй байхад тусалсан 
бөгөөд энэ удаагийн үүрэг даалга-
вар маань ч ердийнх шиг биш байх 
нь тодорхой болсон.

Эхлээд бидний үүрэг даалгавар 
нь нэг эсвэл хоёр өдөр амрахын 
оронд агаарт түлшээ цэнэглэн, 
эхний олон улсын зогсоолдоо хүрэ-
хийн тулд зогсолтгүй нислэг хийх 
явдал байлаа. Дараа нь бид зохих 
ёсны хамгийн богинохон амралт 
авч, алслагдсан газарт ачаагаа буул-
ган, буцаж явах өөр нэгэн үүрэг 
даалгавар авав. Бид ачааг онгоцноос 
гайхмаар амжилттай буулган, зорь-
сон газартаа ирээд түлшээ сэлбэж 
чадсан бөгөөд хамгийн богино 
хугацаанд амраад, гэр рүүгээ тэр 
даруй буцах мэдээ авав. Бид ганц 
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хоёр өдрийн дотор гэртээ харих 
гэж байлаа!

Гэртээ бараг л ирчихээд байгаа-
гаа гэрийнхэндээ хэлэхэд сайхан 
байв. Гэвч эхнэр минь баптисмын 
үйл ажиллагаа гадасны өсвөр 
үеийнхний үйл ажиллагаанд тохи-
руулан оройны 5 цагт байснаа 
өдрийн 2 цагт болж өөрчлөгдсө-
нийг дуулгасан юм. Би нислэгийн 
хуваарь хариуцсан менежер рүүгээ 
яриад, нөхцөл байдлаа тайлбарлав. 
Тэр түр хүлээлгээд, баптисмын үйл 
ажиллагаа явуулахаар төлөвлөсөн 
байсан цаг буюу бямба гаргийн 5 
цаг хүртэл бидний дараагийн үүр-
гийг хойшлуулах хангалттай баг 
хамт олон байгааг хэллээ.

Гэр рүүгээ нисэж явахдаа гэрийн-
хээ ойролцоох уул нурууд руу орж 
ирэх үед надад дахиад нэг итгэлийн 
сорилт үлдсэнийг харсан юм. Хотын 
гэрэл өтгөн мананд харагдахгүй 
байв. Энэ нь миний нисэхдээ харж 
байсан хамгийн өтгөн манан байлаа. 
Бид тэр даруй газардах өөр газар 
хайхаар хамтдаа төлөвлөгөө гарган, 
шалгах зүйлсээ хянаж шалгаад, байд-
лыг ажиглахаар доошлон ниссэн юм.

Бид газраас дээш 60 метрт буух 
зурвас руу нисэж байхдаа өтгөн 
мананд бүрэн бүрхэгдсэн байв. 37 
метр хүртэл доошлоход гэнэт бид-
ний өмнө гэрэлтэй зурвас зурайн 
харагдаж, хэдэн секундын дараа 
бид аюулгүй газардсан юм. Бүгд 
тайвшран, гүнзгий амьсгаа авлаа.

Ар араасаа цуварсан гайхамш-
гууд багийнхныг маань рекорд 
эвдэм хурдан хугацаанд дэлхийн 
нөгөө өнцөг рүү хэд хэдэн нислэг 
хийн, гэртээ буцах боломж олгосон 

бөгөөд би охиныхоо баптисмын 
цагтай зэрэгцэн гэртээ ирж чадсан 
юм. Их Эзэний тусламжтайгаар би 
эх орон, дивиз мөн хамгийн чухал 
нь гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн 
үүргээ гүйцэтгэх боломжтой байсан. 
Хэрэв бид охиныхоо баптисмыг 
хойшлуулах шаардлагатай байсан 
бол амьдрал үргэлжилдгээрээ л 
үргэлжлэх байсан. Гэвч Тэнгэрлэг 
Эцэг биднийг хайрлаж, залбир-
лыг маань сонсдог гэдгээ бидэнд 
харуулсан юм. Тэрээр охиныг минь 
хайрладаг гэдгээ гэрчлэн, эдгээр 
гайхамшигт үйл явдлыг дурсамж 
болгон өгсөн. Эхнэр бид хоёр 
хоёулаа “та нар хүлээж авах болно 
гэж итгээд, миний нэрээр Эцэгээс 
гуйх, зөв болох юу боловч, болгоог-
тун энэ нь та нарт өгөгдөх болно” 
(3 Нифай 18:20) хэмээх илүү хүчтэй 
гэрчийг хүлээн авсан билээ. ◼
Зохиогч нь тухайн үйл явдлын үеэр 
АНУ-ын Калифорнид амьдарч байв.
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Альцхаймерын өвчин оюун санааг 
нь гэмтээхээс өмнө аав маань 

үргэлж хүүхдүүддээ түүх ярьж, дуу 
дуулж өгдөг байсан. Тэр дүүг маань 
өвөр дээрээ суулгаад, өсвөр насан-
даа муураа мөрөн дээрээ суулган, 
үхэр хариулж явснаас эхлээд АНУ-
ын Юта мужийн Эскалантын улаан 
хадан дээрээс гулгаж байсан түүхээ 
хүртэл хуучлах үед намуун дуу 
хоолой нь өрөөгөөр нэг хүнгэнэдэг 
байсныг би санадаг. Дүүгийн маань 
нүд анилдаж эхлэхэд түүхээ ярихаа 
больж, нөгөө л үхэрчний бүүвэйн 
дуугаа аялдаг байсансан.

Унтамхай нүдээ аниарай, 
бяцхан үхэрчин минь

Тэнгэрлэг Эцэг чинь чамайг 
харж халамжилж байгаа.

Дахин нэг өдөр өнгөрч, унтах 
цаг боллоо.

Одоо ингээд нойрс доо, бяцхан 
үхэрчин минь.1

Одоо дүү маань эцэг хүн болж, 
аав минь АНУ, Калифорнийн Сан 
Диего дахь эмнэлгийн орон дээр 
хэвтэж байна. Тэр дал моддыг харж 
байгаа ч өөрийгөө эрдэнэ шиш, 
улаан лооль, ногоон буурцагны тал-
байг усалж буй хөвгүүн гэж боддог. 
Гэхдээ тийм биш. Тэр энэ хорвоо-
гоос явах гэж байна.

Ээж, ах, эгч, дүү нар маань өдөр 
бүр түүний орыг тойрон цуглардаг. 
Намайг АНУ-ын Ютагийн уулс дундах 
гэртээ байхад ээж минь залгаад, аавд 
хуучны гэр бүлийн зургуудыг үзүүлэх 
үед енхгөр нүүрэнд нь инээмсэглэл 
тодордог тухай ярьдаг. Бусад үед 
аль эрт нас барсан ах нар нь түүний 
оюун санаа, зүрх сэтгэлд хоногшин 
үгүйлэгдэж байдаг юм. Ээж маань 
түүнд хоол идүүлэхийг хичээдэг ч тэр 
татгалздаг. Тэр түүнд ах нарынхаа 
хэдэн загас барьсныг болон оройн 
хоолоо идэхээс өмнө морьдоо харж 
хандах ёстой гэж хэлдэг байна.

Э Р Г Э Ц Ү Ү Л Э Л

Бид аав минь энэ мөнх бус амьд-
ралаас явсны дараа “өөрсдийн бүх 
бэрхшээлүүд мөн санаа зоволт 
хийгээд харамслаасаа амрах диваа-
жинд . . . өөрсдөд нь амьдралыг 
өгсөн Бурханд, гэртээ аваачигдах 
болно” гэдэг мэдлэгтэйгээ ээлж 
дараалан эвлэрч эхэлсэн юм (Алма 
40:11–12).

Намайг ээж рүү залгахад тэр аавд 
утсаа өгдөг. Гайхалтай нь, тэр надад 
“Унтамхай нүдээ аниарай, бяцхан 
үхэрчин минь. Тэнгэрлэг Эцэг чинь 
чамайг харж хандаж байгаа” гэж 
дуулж эхэлдэг юм.

Аав маань үнэхээр намайг таньж 
байгаа эсэхэд би эргэлздэг. Тэр 
танихгүй байж болох ч энэ дуу зүрх 
сэтгэлийг маань баярлуулдаг бэлэг 
шиг санагддаг. Би Тэнгэрлэг Эцэгээс 
маань ирэх энэхүү нигүүлсэлд мөн 
Түүний авралын төлөвлөгөөнд 
талархан нулимс унагадаг. Төд 
удалгүй бүүвэйн дуу дуусахад аавын 
минь нүд анилдаж эхэлж байгааг би 
төсөөлдөг. Энэхүү мөч дуусдаг ч би 
үхэл бол биднийг Өөр дээрээ авчрах 
Бурханы төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг 
гэдэгт найддаг. Би энэ амьдралд 
хагацал үзэх явцдаа Бурханы төлөв-
лөгөөнд мөн бид бүгдийн төлөөх 
Түүний хайранд итгэдэг. Би “Сай-
хан амраарай, ааваа. Одоо унт даа. 
Тэнгэрлэг Эцэг маань таныг харж 
хандаж байгаа” гэж шивнэдэг юм. ◼

ЭШЛЭЛ 
 1.  Жак Сколл, М.К.Жэромэ, “My Little 

Buckaroo” (1937)-г үзнэ үү.

ТЭНГЭРЛЭГ ЭЦЭГ МААНЬ ХАРЖ 
ХАНДАЖ БАЙГАА
Ларин Портэр Гаунт
Сүмийн сэтгүүлүүд 
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Би Германы цэргийн албан хааг-
чийн хувьд 1999 оны талаас илүү 

хугацааг Босни-Херцеговины нийслэл 
Сараевод өнгөрүүлсэн юм. Миний 
цэргийн үүрэг даалгавар асар их 
бэрхшээлтэй, урт цагийн хуваарьтай 
байсан ч цэргийн 750 дугаар анги 
дахь янз бүрийн шашны бүлэглэл 
цугладаг байсан жижигхэн салбарт 
явах цаг гаргадаг байлаа.

Би нэгэн ням гарагт үдээс хойш 
цуглааны байран дээр ирэхэд хаал-
га цоожтой байв. Цэргийн ангийн 
Сүмийн бусад гишүүн шилжсэн 
болохыг би олж мэдсэн юм. Би 
шүтэн биширч, ариун ёслолоос 
хүртэхийг тэсэн ядан хүлээж байсан 
учраас сэтгэлээр унав. Сараевод 
ирэхээсээ өмнө би Германд салба-
рын ерөнхийлөгчөөр үйлчлэн завгүй 
байж, ариун ёслолоос тогтмол хүр-
тэх боломжтой байсан.

Хэдэн долоо хоногийн дараа би 
Америкийн дивиз рүү генералтайгаа 
хамт явах ажилд томилогдсон юм. 
Үдийн хоолны үеэр намайг бусад 
цэрэгтэй ярьж байхыг сонссон нэг 
америк ахмад надаас Сүмийн гишүүн 
эсэхийг асуулаа. Би гишүүн гэдгээ 
хэлсний дараа тэр миний нэр, хол-
боо барих мэдээллийг тэндхийн 
Сүмийн удирдагч байсан хүнд өгсөн.

Удалгүй Фишэр ах надтай холбоо 
барив. Ярилцлагын дараа тэр намайг 
Сараево дахь Сүмийн бүлгийн 

САРАЕВО ДАХЬ ГАНЦ ХҮНИЙ ЦУГЛААН 
Армин Вилхэлм

С Ү М Д  Ү Й Л Ч Л Э Х  Н Ь

Ням гарагт би ганцаараа дуулж, залбирч, үг хэлдэг байв. Өөр гишүүд 
цуглаанд ирэх болов уу?

удирдагчаар онцгойлон адисалж, 
шинэ бүлэг үүсгэх үүрэг даалгавар 
өглөө. (Бүлэг гэдэг нь салбартай 
төстэй цэргийн байгууламж дахь 
Сүмийн нэгж юм.)

Би Сараево дахь цэргийн баа-
зад өөр хожмын үеийн гэгээнтэн 
олж магадгүй гэж найдан, мэдээл-
лийн самбар дээр цуглааны цагийг 
тавиад, урилга явуулж байлаа. 
Эхний хэдэн долоо хоног хэн ч 
ирсэнгүй. Тиймээс ням гарагт би 
ганцаараа дуулж, залбирч, үг хэлдэг 
байв. Би цэргийн ангийн удир-
дагч, гишүүдэд зориулсан Сүмийн 
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удирдамжийг даган хоёр дахь сан-
ваартангүйгээр ариун ёслолыг ади-
салж, хүртэх боломжтой байсан юм. 
Энэ нь надад агуу баяр баясгаланг 
авчирч байлаа.

Би англи хэлээ сайжруулахын 
тулд ганц хүнтэй цуглаанаа англи 
хэл дээр явуулж байв. Миний хам-
гийн анх хэлсэн үг Иосеф Смитийн 
тухай байсан. Хэн ч өрөөнд байгаа-
гүй ч би тэнд хүмүүс байгааг мэдэрч 
байлаа. Ариун Сүнс намайг хүчир-
хэгжүүлж, энэ газарт шинээр эхлэх 
нь Их Эзэний ажилд ямар их чухал 
болохыг илчилсэн юм.

Анхны цуглаанаа хийснээс хэдэн 
долоо хоногийн дараа нэгэн залуу-
хан америк цэрэг цуглааны байранд 
орж ирэв. Тэр баптисм хүртээд 
ердөө хэдхэн сар болж байлаа. Би 
маш их баяртай байсан. Хоёр долоо 
хоногийн дараа бас нэг эгч ирэв. 
Дараа нь хоёр ах ирлээ. Их Эзэний 
тусламжтайгаар Сүм Сараевод өсөж 
хөгжиж байв.

Одоо Сараевод Сүмийн салбар 
байгаа. Би тэр үеэ санахдаа, Түүний 
ажил дахь бяцхан араа нь байж, 
“агуу болох тэрхүү зүйл жижиг 
зүйлүүдээс гарч ирдэг” (С ба Г 
64:33) гэдгийг мэдэхээр онцгой арга 
замаар үйлчлэх Их Эзэний надад 
өгсөн хүндэтгэл хайрыг боддог. ◼
Зохиогч нь Германы Райнланд- 
Пфальцад амьдардаг.
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1. Дэлхий даяарх шашны ач холбогдол
Шашны эрх чөлөө нь амьдралын маань 

туршид миний дуртай сэдэв байсаар 
ирсэн. 54 жилийн өмнө Чикагогийн их 
сургуульд залуу хуулийн профессор байх-
даа хянаж хэвлүүлсэн анхны ном маань 
Нэгдсэн Улс дахь сүм, төр засгийн хоорон-
дох харилцааны тухай байсан юм.1

Өнөөдөр бидэнд улс төр, маргаан 
шийдвэрлэлт, эдийн засгийн хөгжил, 
хүмүүнлэгийн тусламж зэрэг өөр олон зүйл 
дэх дэлхий даяарх шашны ач холбогдол 
тэр үеийнхээс ч илүү их үгүйлэгдэж байна. 
Дэлхийн хүн амын наян дөрвөн хувь ямар 
нэгэн шашин шүтдэг 2 боловч дэлхийн хүн 
амын 77 хувь нь шашны эрх чөлөөг өндөр 
эсвэл маш өндөр хязгаарладаг улс орнуу-
дад амьдарч байна.3 Шашин болон дэлхий 
дахины санаа зовоосон асуудлууд, засгийн 
газартай шашин нь ямар хамаатай зэргийг 
ойлгох нь амьдарч буй дэлхийгээ илүү 
сайхан газар болгоход нэн чухал.

Хэдийгээр шашны эрх чөлөө нь дэл-
хийн ихэнх хэсэгт мэдэгдэж танигдаагүй 
мөн төрөөс сүм хийдийг тусгаарлах үзэл, 

хэт туйлшрал зэрэгт заналхийлүүлж байгаа 
ч мөн шашны хамгаалахыг эрэлхийлдэг 
эрх чөлөө нь Бурханаас өгөгдсөн зайлш-
гүй байх ёстой зүйл хэдий ч иргэдийнхээ 
сайн сайхан байдлыг эрэлхийлдэг засгийн 
газрын хамтын ажиллагаагаар дамжин 
хэрэгждэг гэдгийг би хэлмээр байна.

Иймээс засгийн газар иргэдийнхээ 
төлөө шашны эрх чөлөөг хамгаалах хэрэг-
тэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 
18-р зүйлд заасанчлан “Хүн бүр чөлөөтэй 
бодож сэтгэх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх-
тэй. Энэхүү эрхэнд шашин буюу шүтлэгээ 
өөрчлөх эрх чөлөө, бие даан буюу бусад-
тай хамтран нийтийн өмнө болон хувийн 
журмаар хичээл заах, хурал мөргөл хийх, 
шашны хийгээд зан үйлийн ёслол үйлдэх 
зэргээр шашин буюу шүтлэгээ номлох эрх 
чөлөө багтана.” 4

Дагагчдаараа дамжуулан хүлээдэг шаш-
ны нэмэлт үүрэг хариуцлага бол шашны 
эрх чөлөөгөө хамгаалдаг улс орны хууль, 
соёл уламжлалыг дагах явдал юм. Энэ нь 
шашны эрх чөлөө хамгаалагдсан үед баяр 
талархалтай хийх ёстой зүйл мөн.

Шашны дэлхий дахинд  Арванхоёр  
Төлөөлөгчийн 
Чуулгын
Ахлагч  
Даллин Х.Өүкс

Би 30 гаруй жилийн турш Есүс Христийн Арванхоёр төлөөлөгчийн нэг байлаа. Бид Тэргүүн 
Зөвлөлийн зааж чиглүүлснээр 16 сая шахам гишүүнтэй 30 000 гаруй цуглаан бүхий дэлхий дахины 
Сүмийг удирддаг. Бид Есүс Христийн тэнгэрлэг байдал, санваар, сургаалынх нь бүрэн байдлын талаар 
зааж, гэрчилдэг. Бурхан илчлэлт хүлээн авч, өнөөгийн нөхцөл байдалд Өөрийнх нь зарлигуудыг хэрхэн 
хэрэгжүүлж дагахыг заах бошиглогч, төлөөлөгчдийг дуудсаар байгаа хэмээх бидний мэдлэг манай 
сургаалын онцлог билээ.

Ахлагч Өүкс 2016 оны 6-р сарын 9-нд Английн Оксфордын их сургууль дээрх шашны эрх чөлөөний 
чуулган дээр энэ үгийг хэлжээ.

үзүүлэх чухал нөлөө



Шашны дэлхий дахинд  

Бид бүх эрх 
чөлөөгөө 

ноцтой эрсдэлд 
оруулалгүйгээр 

нийгэм дэх 
шашны 

нөлөөнөөс 
ангижирч 
чадахгүй.

үзүүлэх чухал нөлөө
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Хэрэв эдгээр ерөнхий зарчмыг нийтээрээ хүлээн зөв-
шөөрч, дагадаг байсан бол шашны эрх чөлөөний тухай 
эдгээр хэлэлцүүлгийг явуулах хэрэгцээ гарахгүй байсан 
биз ээ. Гэвч бидний мэдэж байгаачлан энэ дэлхий маань 
эдгээр ерөнхий зарчмын талаарх зөрчилдөөн тэмцлээр 
дүүрэн байна. Жишээлбэл, нөлөө бүхий хүмүүсийн 
дуу хоолой шашинд үзүүлэх онцгой хамгаалалтыг тэр 

итгэл үнэмшлээ тунхаглах эрхийг зөрчиж байгаа нь ойл-
гомжтой. Шашны зан үйлийн ёслол үйлдэх эрх чөлөө 
нь олон нийтийг хамруулан боловсрол, анагаах ухаан, 
соёл гэгээрлийн салбарт гаргадаг итгэгчдийн хүчин 
зүтгэлд ч хамаатай.

2. Нийгэм дэх шашны үнэ цэн
Шашны итгэл үнэмшил, зан үйл нь мунхаглал ба 

засгийн газрын болон нийгмийн чухал зорилтуудтай 
харшилдаг гэсэн шүүмжлэл хүртдэг. Би шашныг ний-
гэмд маш их үнэ цэнтэй гэдэгт итгэдэг. Нэгэн шашингүй 
үзэлтэн сүүлийн үеийн нэг номон дээр “Барууны соёл 
иргэншлийн гол үнэ цэн шашин дээр үндэслэсэн гэд-
гийг мөн шашин шүтэх байдал багасах нь тэдгээр үнэ 
цэнийг сулруулна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, үүнд санаа 

чигээр нь үгүйсгэж байна. Нэг ном Шашнаас ирэх эрх 
чөлөө гэсэн гарчигтай байхад өөр нэг ном Шашныг 
яагаад хүлцэх ёстой вэ? 5 гэсэн гарчигтай байна.

Бусад дуу хоолой сүм, синагог, лалын сүм хийдэд 
заах шашны эрх чөлөөг хязгаарлан, олон нийтийн өмнө 
шашны зан үйлийн ёслол үйлдэхийг хориглосноор 
шашныг болон итгэгчдийг үлдэн шахаж гаргахыг эрэл-
хийлж байна. Эдгээр оролдлого түгээмэл тунхаглалын 
“нийтийн өмнө болон хувийн журмаар” шашнаа эсвэл 

тавихын тулд аливаа хүн шашны итгэгч байх шаардла-
гагүй” гэж хүлээн зөвшөөрсөн байдаг.6 Тэдгээр “гол үнэ 
цэнийн” нэг нь хүн төрөлхтний байгалиас заяасан үнэ-
лэмж, үнэ цэнийн тухай ойлголт юм.

Нийгэм дэх шашны үнэ цэнийн өөр бусад долоон 
жишээг доор хуваалцъя.

1. Барууны соёл иргэншлийн ёс суртахууны хам-
гийн чухал олон хөгжил дэвшилд шашны зарчмууд 
нөлөөлж, тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрүүлэхэд шашны 
сургаал номлол чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Жишээ нь, 
үүнд Их Британийн эзэнт гүрэн дэх боолын худал-
дааг халах, Нэгдсэн Улс дахь Боолчлолоос чөлөөлөх 
тунхаг, сүүлийн хагас зуун жилийн Иргэний эрхийн 
хөдөлгөөн орно. Эдгээр ахиц дэвшил нь шашнаас 
ангид ёс зүйгээр удирдуулж, урагшлаагүй харин үүнд 
ёс суртахууны хувьд зөв болох зүйлийн талаар шаш-
ны талаас тодорхой ойлголттой хүмүүс гол үүрэг 
гүйцэтгэсэн билээ.

2. Нэгдсэн Улс дахь энэрлийн ажлын хамгийн том 
хувийн хэвшил болох боловсрол, эмнэлэг, ядуусыг 

Барууны соёл иргэншлийн ёс суртахууны хамгийн 
чухал олон хөгжил дэвшилд шашны зарчмууд нөлөөлж, 

тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрүүлэхэд шашны сургаал 
номлол чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.

Зүүн дээд талаас цагийн зүүний дагуу: Тереза эх, шашны зүтгэлтэн 
Бага Мартин Лютер Кинг, АНУ-ын ерөнхийлөгч Абрахам Линкольн, 
бишоп Дэсмонд Туту, Вилиам Вилберфорс.
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халамжлах болон өөр тоолж баршгүй олон агуу 
үнэ цэнтэй энэрлийн ажлууд нь шашны байгуулла-
га, шашны санаачилгаар үүсгэн байгуулагдаж мөн 
шашны байгууллагаас ихээхэн хэмжээний дэмжлэг 
авсаар байна. 

3. Барууны соёл иргэншил нь зөвхөн хуулийг дагаж 
мөрдсөнөөр оршин тогтнодоггүй, ингэх нь ч биелшгүй 
зүйл бөгөөд харин зөв зан авирын дотоод хэм хэм-
жээгээр сайн дурын үндсэн дээр дуулгавартай дагадаг 
хүмүүсийн ачаар оршин тогтнодог. Олон хүний хувьд 
буруу зөвийн талаарх шашны итгэл үнэмшил, Бурханы 
өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага нь сайн дурын ийм 
хувийн сахилга батыг бий болгодог юм. Үнэндээ шаш-
ны үнэ цэн, улс төрийн бодит байдал хоёр Барууны 
үндэстнүүдийн гарал үүсэл, цаашдын ирээдүйтэй нягт 
холбоотой учраас бид бүх эрх чөлөө-
гөө ноцтой эрсдэлд оруулалгүйгээр 
нийгэмдээ байх шашны нөлөөнөөс 
салж чадахгүй.

4. Хамтын үүрэг хариуцлагаас 
гадна шашны байгууллагууд засгийн 
газрын хувь хүн, хувийн байгуул-
лагуудад үзүүлэх хүчийг сааруулж, 
хязгаарлахад зуучлалын үүрэг 
гүйцэтгэдэг.

5. Шашин нь олон олон итгэгчийг 
бусдад үйлчлэхэд урамшуулснаар энэ 
нь эцэстээ улс нийгэмд агуу ашиг тусаа өгдөг.

6. Шашин нийгмийг хүчирхэгжүүлдэг. Рабби Жонатан 
Саксын зааснаар “[Шашин] нь нийгмийг бүтээн бай-
гуулах дэлхийн хамгийн хүчирхэг зүйл байсаар байна. 
. . . Шашин нь хэрэглээг эрхэмлэсэн цаг үеийн инди-
видуализмын эсрэг хамгийн сайн ерөндөг юм. Нийгэм 
шашингүйгээр оршин тогтнож чадна гэдэг үзэл санаа 
бол түүхтэй зөрчилдөж буй хэрэг.” 7

7. Эцэст нь, бизнесийн удирдлага, инновацын 
чиглэлээр дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
сэтгэн бодогч хожмын үеийн гэгээнтэн Клэйтон 
М.Кристэнсэн 8 “шашин бол ардчилал, хөгжил дэвш-
лийн үндэс” гэж бичжээ.9 Шашны эдийн засгийн хөг-
жилд оруулах эерэг хувь нэмрийн талаар үүнээс ч 
илүүг хэлж болох байх.

Би шашны сургаал, шашнаар өдөөгдсөн итгэгчдийн 
үйлдэл эрх чөлөөтэй, баялаг нийгэмд нэн чухал бөгөөд 
хууль ёсоор онцгой хамгаалуулах эрхтэй хэвээрээ байх 
болно гэдэгт итгэдэг.

3. Шашны харилцан үүрэг хариуцлага
Би зөвхөн засгийн газрын шашны итгэгчид, шаш-

ны байгууллагуудын өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагын 
талаар ярилаа. Харин одоо шашны болон үүний итгэгч-
дийн засгийн газрын өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагын 
талаар ярих гэж байна.

Засгийн газар нь хамгаалж буй хүмүүсээсээ хуулиу-
дыг дагаж, соёл уламжлалыг хүндэтгэхийг хүсэх эрхтэй 
гэдэг нь тодорхой. Засгийн газар улс орныхоо хилийг 
хамгаалах, иргэдийнхээ эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хангахад хамгийн их ач холбогдол өгдөг. Засгийн газар 
нь шашны байгууллагыг оролцуулан бүх байгууллагаас 
үзэн ядалтыг номлохгүй байх, хүчирхийлэл эсвэл гэмт 
хэргийн шинжтэй бусад үйлдлийг өдөөх үйлдэл гаргах-
гүй байхыг шаардах эрхтэй. Ямар ч улс орон террориз-

мыг дэмждэг байгууллагад орогнох 
байр олгож болохгүй. Шашны эрх 
чөлөө нь эдгээр нөхцөл байдалд зас-
гийн газарт саад болдоггүй.

Өнөөдөр шашин ба засгийн газар 
хоорондын харилцан чиг үүрэг нь 
Европт маш ноцтой эрсдэлд ороод 
байна. Ихэнх нь лалын шашны 
уламжлал соёлтой асар олон тооны 
дүрвэгч өөр соёл, шашинтай улсуу-
дад нүүн ирж байгаа нь улс төр, соёл, 
нийгэм, санхүү, шашин шүтлэгийн 

хувьд ноцтой бэрхшээлүүд үүсгэж байгаа нь тодорхой.
Шашин ба шашны байгууллагууд дүрвэгчдэд болон 

тэднийг хүлээж авч буй улс орнуудад урт болон боги-
но хугацаанд ямар тусламж үзүүлж болох вэ? Зарим 
мэргэжилтэн эдгээр асуудалд үзүүлэх шашны бай-
гууллагын ач холбогдолд эргэлздэг бол зарим нь бүр 
шашныг нэмэр болохоосоо нэрмээс болж байна гэж 
үздэг. Би өөрийнхөө сайн мэддэггүй баримтууд дээр 
үндэслэсэн үзэл бодлуудыг үгүйсгэх гэсэнгүй. Би Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн бод-
лого, туршлагаас хуваалцаж, энэ нь шашны байгуулла-
гуудын урт болон богино хугацаанд үзүүлж чадах мөн 
үзүүлэх хэрэгтэй эерэг нөлөөг харуулж чадна гэдэгт 
итгэлтэй байна.

Хожмын үеийн гэгээнтэн буюу Мормон гэдгээр 
танигдсан бид өлссөнийг хооллон, харь хүнийг гэртээ 
оруулах Христийн сургаалыг шууд утгаар нь хүлээж 
авдаг (Матай 25:35-ыг үзнэ үү). Бид мөн “ядуус хийгээд 
гачигдагсад, өвчтөнүүд хийгээд зовж шаналагсдыг бүх 

Дүрвэгчид Сирээс Турк рүү хил даван 
нэвтэрдэг.
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зүйлд санаж байгтун, учир нь үүнийг үл хийдэг тэрээр, 
мөнхүү тэр нь миний шавь биш бөлгөө” (С ба Г 52:40) 
хэмээх адил эх сурвалжаас ирсэн орчин үеийн илчлэл-
тээр удирдуулдаг. 

Ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах нь манай 
Сүмийн дуртай үедээ хийдэг эсвэл ач холбогдол 
багатай зүйл биш билээ. Бид үүнийг дэлхий даяар 

салгаж ойлгож, хүлээж аваасай гэж хүсдэг учраас 
хүмүүнлэгийн тусламжийг ямар нэгэн шашин харгалзах-
гүйгээр өгдөг юм.

4. Сүмүүд юу хийж чадах вэ?
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага эсвэл аливаа нэг 

улс орны хийж чадахаас өөр ямар зүйлийг сүмийн 
байгууллагууд хийж чадах вэ? Би дахиад л Сүмийнхээ 
туршлагаас хуваалцана. Манай гишүүдийн тал хувь нь 
Нэгдсэн Улсад, бусад нь өөр газруудад байгаа бөгөөд 
тусламж үзүүлэх цар хүрээ маань хязгаарлагдмал 
боловч бидэнд нөлөөллийн хүрээг маань тэлдэг гурван 
том давуу тал байдаг.

Нэгдүгээрт, гишүүдийн маань үйлчлэлийн хэл-
бэр нь бидэнд бие сэтгэлээ зориулсан, туршлагатай 

хийдэг. Жишээлбэл, 2015 онд бид 56 оронд яаралтай 
тусламжийн 177 төслийг хэрэгжүүлсэн. Бид мөн цэвэр 
ус, дархлаажуулалт, хараа зүйн тусламж зэрэг долоон 
өөр чиглэлээр нэг сая гаруй хүнд ач тусаа өгсөн 
хэдэн зуун төслийг хэрэгжүүлсэн. 30 гаруй жилийн 
турш эдгээр ажил нь жил тутам 40 сая ам.доллартай 
тэнцэж байна.

Бид хүмүүнлэгийн ажлаа дэлхий даяарх номлолын 
ажлаас тусгаарласнаар итгэл үнэмшил дээр үндэслэсэн 
байгууллагуудад тулгардаг эсэргүүцлээс зайлсхийж чад-
сан. Бид номлогчийн ажлыг маань албан шахалт, хоол 
хүнс эсвэл бусад төрлийн тус дэм бүхий нөлөөнөөс 

сайн дурынхан гэсэн эх сурвалж болж өгдөг. Үүнийг 
тоогоор илэрхийлбэл, 2015 онд сайр дурынхан 
маань халамжийн болон хүмүүнлэгийн мөн Сүмийн 
ивээн тэтгэсэн бусад төсөлд 25 сая цагийг зориулсан 
байна 10. Үүнд гишүүдийн хувьдаа зарцуулсан цаг 
ороогүй болно.

Хоёрдугаарт, бид гишүүдийнхээ хүмүүнлэгийн үйлст 
үзүүлдэг санхүүгийн тусламжаар дамжуулан санхүү-
жилтээ өөрсдөө хангадаг. Бид засгийн газрын бүтэц, 
хөрөнгө төсвөөс хамаарахгүйгээр үйл ажиллагаагаа 
явуулах чадвартай ч өөрсдийн хичээл зүтгэлийг засгийн 
газруудтай болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
төлөөлөгчидтэй нэгтгэн илүү агуу үр нөлөөг бий бол-
гохыг хүсдэг. Бид шашны байгууллагуудын хүч чадалд 
илүү их ач холбогдол өгөхийг уриалдаг.

Гуравдугаарт, бидэнд нэн даруй дайчлах боломжтой 
дэлхий дахины энгийн иргэдийн байгууллага байдаг. 
Жишээлбэл, дэлхий дахиныг хамарсан дүрвэгчдийн асуу-
дал дээр 2016 оны 3-р сард Тэргүүн Зөвлөл, Халамжийн 
нийгэмлэг, Залуу эмэгтэйчүүд, Хүүхдийн хэсгийн 

Шашны сургаал, шашнаар өдөөгдсөн итгэгчдийн 
үйлдэл эрх чөлөөтэй, баялаг нийгэмд нэн чухал 
бөгөөд хууль ёсны онцгой хамгаалалтыг хүртэх 

эрхтэй хэвээр байх болно гэдэгт итгэдэг.
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ерөнхийлөгчид дэлхий даяарх гишүүдэд өөрсдийнхөө 
дунд байгаа ядуус болон “харь хүмүүст” туслах Христийн 
шашинтны үндсэн зарчмыг сануулсан захиасыг хүргэсэн 
билээ (Матай 25:35). Тэд бүх насны охид, эмэгтэйчүүдийг 
орон нутагтаа байгаа дүрвэгчдэд туслахад урьсан.11

2016 оны 4-р сарын нэгэн орой Европ дахь бидний 
төлөөлөл болсон Германы 200 гаруй мормон цугла-
рагчид болон тэдний найзууд сайн дураараа Хэссэн, 
Рэйнланд-Пфальц мужууд дахь дүрвэгчдийн зургаан 
төвд амьдарч буй хүүхдүүдэд зориулан “тавтай мори-
лохыг урьсан боодолтой бэлэг” 1061 ширхэгийг бэлд-
сэн юм. Боодолтой бэлгэнд шинэ хувцас, эрүүл ахуйн 
хэрэгсэл, хөнжил болон уран зургийн хэрэгслүүд бай-
сан. Уг сайн дурын үйл ажиллагааг удирдаж байсан 
нэгэн эмэгтэй “Дүрвэгчдийг гэрээсээ дүрвэхэд хүргэсэн 
хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг би өөр-
чилж чадахгүй ч тэдний амьдарч буй 
нөхцөлд байдалд өөрчлөлт авчирч, 
амьдралд нь чухал үүрэг гүйцэтгэж 
чадна” гэж хэлжээ.

Дэлхий даяар албан ёсоор зохион 
байгуулдаг хүмүүнлэгийн үйлсийн 
хоёр жишээг та бүхэнтэй хуваалцъя. 
2015 онд ХҮГ энэрлийн байгууллага Их 
Британид төвтэй AMAR сантай хамтран 
Ирак, Сирийн Исламын улс бүлэглэ-
лийн бай болсон хойд Ирак дахь язиди 
үндэстэн ястан хүмүүст зориулан эрүүл 
мэндийн анхан шатны тусламжийн төвүүд барьж өгсөн. 
Лаборатори, яаралтай тусламж, эмийн сан, хэт авиан 

оношлогоогоор бүрэн тоноглогдсон эдгээр эрүүл мэн-
дийн төв нь бие махбодын болон сүнсний аль алиных нь 
хувьд зовж шаналж байгаа ард түмэнд эдгэрэл, тайтгарал 
авчирч байна. Тэд язиди үндэсний эрүүл мэндийн мэргэ-
жилтэн, сайн дурынхныг соёл уламжлалын хувьд нүдээ 
олсон арга замаар туслуулахаар ажилд авсан.

2004 онд 12-р сарын 26-нд Азийн зүүн өмнөд хэсэгт 
болсон аймшигт газар хөдлөлт, цунами 14 улсын 
230 000 хүний аминд хүрсэн билээ. ХҮГ энэрлийн 
байгууллага маань гамшиг болсноос хойш нэг өдрийн 
дараа газар дээр нь ирж, таван жилийн турш идэвхтэй 
хөдөлмөрлөсөн. Гамшигт хамгийн их нэрвэгдсэн Банда 
Аче хотод манай энэрлийн байгууллага байнга оршин 
суух 900 орон гэр, тосгоны 24 усны систем, 15 бага сур-
гууль, 3 эрүүл мэндийн төв, лалын шашны 3 сүм хийд 

болсон олон нийтийн төв барьж 
өгчээ. Мөн бид хүмүүсийн шүтлэг 
бишрэлд туслахын тулд ариун коран 
судар болон залбирлын дэвсгэрээр 
хангасан.

Эдгээр нь нийгэмд шашны үнэ 
цэнийг харуулах зөвхөн цөөн хэдэн 
жишээ билээ. Шашин бүхий ний-
гэмд амьдарч буй бид зүгээр л нэг 
нийгэм дэх шашны үнэ цэнийг дэм-
жигчид биш, харин хамгийн чухал 
эрх чөлөө болох шашны эрх чөлөөг 
шаарддаг. ◼

Энэ үгийн бүрэн эхийн видео бичлэгийг англи хэлээр 
mormonnewsroom.org-оос үзнэ үү.
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НЯМ  
ИЛҮҮ АГУУ 

ЗОРИЛГОТОЙ

Николайг сайн мэдээний зарчмуудын 
дагуу амьдрахад урих нь тэдгээрийн 
тухай зүгээр нэг ярихаас илүү үр  
дүнтэй гэдгийг бид олж мэдсэн юм.

Би олон жилийн өмнө Польшийн нэгэн жижиг 
хотод гудамжны худалдаачин байхдаа Николай 
Шавэко гэдэг эртэй танилцсан юм. Бид хоёулаа 

Украйны Черниговоос ирсэн гэдгээ мэдээд, тэр даруй 
найзууд болов.

Николайг амьдрах газаргүйг мэдээд, эхнэр бид хоёр 
түүнийг бидэнтэй хамт амьдрахыг урьсан юм. Бидний 
байр тийм ч дулаахан, тухтай биш ч илүү өрөө бай-
сан. Тэр баяртайяа хүлээн зөвшөөрөөд, хэсэг 
хугацаанд бидэнтэй хамт амьдарснаар бидний 
амьдрах хэв маягийг анзаарч эхэлсэн.

Ням гарагт ажилладаггүй гэж үү?
Гэр ахуйн бараа зардаг ихэнх гудамжны худалдаа-

чинтай адил бид амьдрах хангалттай их мөнгө олохын 
тулд олон цагаар, шаргуу ажиллах шаардлагатай байдаг. 
Гэхдээ тэднээс ялгаатай нь бид ням гарагт ажилладаггүй 
байв. Нэгэн өдөр Николай шалтгааныг нь асуулаа. Бид 
яагаад бүтэн нэг өдөр ажиллахгүй, мөнгө олохгүй бай-
гаа юм бол?

“Ням гараг нь ажиллаж эсвэл мөнгө олоход зориулаг-
даагүй” гэж би хариулав. “Энэ нь өөр зорилготой.”

“Та нар долоо хоногт долоон өдөр ажиллахгүй юм 
бол яаж хоол хүнс авч, байрны түрээсээ төлөх юм бэ?” 
гэж тэр асуулаа.

Түүний асуултын хариуд бид түүнийг бидэнтэй хамт 
шүтэн бишрэхэд урьсан юм. Тэр тэгэхэд л анх удаа 
Сүмийн тухай сонссон бөгөөд тэр даруй ач холбогдлыг Алексей Чэмэзов

ГАРАГ 
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нь ойлгоогүй. Тэр биднийг мөнгө олохын оронд 
цуглаанд явахыг сонгодог хачин жигтэй хүмүүс гэж 
бодсоор байв. Гэхдээ тэр үеэс эхлэн бид итгэл үнэмш-
лийнхээ талаар түүнд бага багаар ярьж эхэлсэн бөгөөд 
түүний сонирхлыг улам бүр татаж байлаа.

Чи оролдож үзэж байж л үр дүнг нь үзнэ
Николай биднийг итгэдэг зүйлийнхээ дагуу амьдарч 

байгааг мөн бидний амьдралд ирж байгаа адислалуудыг 
харсан. Амьдрах мөнгө олох нь хэцүү ч Хүндэтгэлийн 
өдрийг ариунаар сахих нь зөв гэдгийг бид мэдэж байсан 
бөгөөд Их Эзэн ч биднийг адисалсан. Бид үргэлж хэрэг-
цээтэй бүхнээ авах хангалттай их мөнгөтэй байдаг байв. 
Энэ нь уг зарчмын талаарх бидний гэрчлэлийг хүчир-
хэгжүүлж, Николайд илүү сайн гэрч байхад тусалсан. 
“Чи оролдож үзэж байж л үр дүнг нь үзнэ” гэж түүнийг 
урих итгэл бидэнд байлаа.

Нэгэн долоо хоног тэр зөвшөөрөв.
Тэр ажилдаа явалгүй бидэнтэй хамт сүм рүү явлаа. 

Тэр долоо хоногт зургаахан өдөр ажиллах боломжтой 
гэж бодож байгаагүй ч бидний амьдралаас харсан найд-
вар, адислалын ачаар оролдоод үзсэн юм.

Тэр тухайн долоо хоног орлогоо тоолж үзээд гайхаж 
билээ. Тэр долоон өдөр ажиллаж олдог орлогоосоо 
илүү их мөнгө олсон байв.

Аравны нэгийг ч бас төлөөд үз
Биднийг аравны нэгийн тухай ярихад мөн адил зүйл 

тохиолдлоо. Эхлээд Николай бид орлогынхоо 10 хувийг 
яаж өгч чадаж байгааг ойлгохгүй байсан.

“Надад үүнийг өгөх хангалттай их мөнгө хэзээ ч 
олдохгүй байх” гэж итгэлтэй хэлэв.

Бид мөрөө хавчин, “Чи оролдож үзэж байж л үр дүнг 
нь үзнэ” гэж хэллээ.

Тэр эргэлзэж байснаа алгуур инээмсэглэв. “Энэ нь 
ням гарагт ажиллахгүйтэй адилхан уу?“ гэж тэр асуулаа. 
“Хэрэв чи аравны нэгээ төлбөл өөртөө зарцуулах мөн ЗУ
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хэрэгцээт зүйлсээ авах хангалттай мөнгөтэй байх болно.”
Энэ нь Николайд ирсэн томоохон илчлэлт байв. 

Хэрэв бид Бурханы зарлигуудыг дагавал Бурхан бид-
нийг адисалж, бүх зүйл бидний сайн сайхны төлөө байх 
болно гэдгийг тэр өөрөө олж мэдсэн юм.

Николай Чернигов руу буцахдаа номлогчдыг өөрт 
нь төдийгүй гэр бүлд нь заахыг урилаа. Удалгүй тэрээр 
гэр бүлийн хамт Сүмд нэгдсэн юм. Хожим нь Николай 
салбарын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж, охин нь Орост 
номлолд үйлчилсэн.

Бид Николайд Сүмийн тухай ярих дуртай байсан ч 
түүнийг сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдрахад 
урих нь тэдгээрийн тухай зүгээр нэг ярихаас илүү үр 
дүнтэй гэдгийг олж мэдсэн юм. Тэр гэр бүлийн хамт 
сайн мэдээний үнэнүүдийн дагуу амьдрахыг сонгосон 
учраас гэрчлэлтэй болж, амьдралаа өөрчилжээ. ◼
Зохиогч нь Украйны Львовт амьдардаг.

ИРЭЭД ХАР
“Харин бид таныг Есүс Христийн 
сайн мэдээний сэргээгдсэн үнэ-
нүүдийг сонсож, суралцан, тунгаан 
бодож, залбирч, бидний хуваалцсан 
зүйлс үнэн эсэхийг өөрөө олж мэдээ-
сэй л гэж урьж байгаа юм.

. . . Есүс Өөрийн хоёр дагалдагчийг ‘Ир, та нар 
харна’ (Иохан 1:39) хэмээн урьсантай адил, бид таныг 
Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ таны үнэн гэж 
итгэдэг зүйлсийг өргөжүүлж, баяжуулах эсэхийг ирж 
үзээрэй хэмээн урьж байна.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид A.Бэднар, “Ирээд, 
хар,” 2014 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, 124.
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Нэрийг нууцлав

Би Сүмд өсөж том болсон бөгөөд 
найман настайдаа баптисм хүртэж, 
гишүүнээр батлуулсан. Сайн мэдээ 

миний хувьд болон эргэн тойронд маань 
байгаа ихэнх хүний хувьд амьдралын хэв 
маяг байсан. Ариун Сүнс амьдралд маань 
маш ойрхон байдаг байв.

Гишүүнчлэлээс хасуулах үед ямар нэгэн 
бодит мэдрэмж намайг орхиж байгааг би 
мэдэрсэн. Миний бодож сэтгэх үйл явц 
тасалдаж удаашран, шийдвэр гаргахад 
бэрх, ээдрээтэй болж хувирав. Сэтгэл минь 
түгших болж, амар амгаланг мэдрэхэд 
түвэгтэй болсон.

Гишүүнчлэлээ алдах нь амьдралыг 
маань орвонгоор нь өөрчилж болохыг би 
хэзээ ч ухаараагүй явсан. Би ариун сүмийн 
гармент өмсөж эсвэл ариун сүмд орж чада-
хаа больсон. Мөн би аравны нэгээ төлөх, 
дуудлагад үйлчлэх, ариун ёслолоос хүр-
тэж, Сүмд гэрчлэлээ хуваалцан, залбирах 
боломжоо алдсан. Ариун Сүнсний бэлэг 
намайг орхисон байв. Хамгийн чухал нь 
би баптисм болон ариун сүмийн ёслолоор 

дамжуулан Аврагчтайгаа байгуулсан гэрээт 
харилцаагаа алдсан юм.

Би цочролд орон, айж эмээсэн. Тэр үед 
гурван хүүхэд маань 16, 14, 12-той байсан. 
Тэд миний өв байсан бөгөөд би тэдэнд 
итгэл найдварын өвийг үлдээхийг ямар их 
хүссэн гээч. Би тэднийг дэргэдээ суулгаад, 
хэрвээ би дахин баптисм хүртэж амжилгүй 
нас барвал ёслол үйлдэж болохыг маань 
зөвшөөрөнгүүт миний өмнөөс ёслолуудыг 
гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тэдэнд хэлж билээ. 
Би баптисмын гэрээгээ сахиснаар ирдэг 
адислалуудыг хүртэж чадахгүй болсондоо 
айн мэгдэж, дахин цэвэр болж чадахгүй 
байх вий гэж санаа зовниж байв.

Миний буцах аялал
Би Сүм үнэн, сайн мэдээ миний амьдра-

хыг хүссэн арга зам гэдэгт хэзээ ч эргэлзэж 
байгаагүй учраас сүмд үргэлжлүүлэн явсан 
юм. Намайг Өөрийг нь хайрладаг гэдгийг 
мөн хийсэн үйлдлийнхээ төлөө маш их 
харамсаж байгааг Тэнгэрлэг Эцэгийг мэдээ-
сэй гэж би хүсэж байлаа. Үнэхээр хүнд 

Гэрээнүүдээ  
СЭРГЭЭХ НЬ

Би гишүүнчлэлээс хасуулан, гэрээнүүдээ алдсаны 
дараа тэдгээрийг нандигнан хүндэтгэж сурсан юм.
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хэцүү байсан ч би долоо хоног бүр сүмд явж байсан. 
Намайг тэнд байх үед тойргийн гишүүдэд эвгүй бай-
даг байснаас гадна хэн ч надтай ярьдаггүй байв. Гэсэн 
хэдий ч Дауны синдромтой Холли хэмээх нэгэн онц-
гой залуу эмэгтэй намайг хайрладаг байлаа. Ням гараг 
бүр сүмийн байр руу алхаж орж ирэх үед тэр над 
дээр гүйж ирээд, чанга тэврэн, “Таныг харж байгаадаа 
баяртай байна! Би танд хайртай!” гэж хэлдэг байв. Тэр 
Аврагчийн өмнөөс энэ бүхнийг хийгээд байгаа мэт мөн 
Аврагч намайг тэнд байгаад баяртай байгаагаа мэдэгдэж 
байгаа мэт санагддаг байсан.

Ариун ёслолын адислалуудыг хүлээн авахгүй бай-
гаагаа мэдэж байсан учраас ариун ёслолоос хүртэхгүй 
өнгөрөх нь хамгийн хэцүү байсан. Ариун ёслолоос 
хүртэх нь маш том адислал юм. Аврагчийн хүч болон 
цагаатгагч золиослолоор дамжуулан цэвэр ариун болох 
адислал хүлээн авч, долоо хоног бүр өөрсдийн нүгэл, 
алдаа дутагдлаас өршөөгдөн, Аврагчийг үргэлж дурсан 
санаж, зарлигуудыг нь сахих гэрээгээ хайр, итгэлээр 
шинэчилнэ гэдэг гайхамшигтай.

Аравны нэгээ төлөх нь миний хувьд үнэхээр чухал 
байсан учраас би банкны данс нээж, сар бүр аравны 
нэгээ хийдэг болж билээ. Тэр яг одоо миний аравны 
нэгийг хүлээн авах боломжгүй байгаа ч төлөхийг хүс-
сээр байгаагаа би Их Эзэнд мэдүүлэхийг хүссэн юм. 
Тэр үед би ганц бие байж, өсвөр насны гурван охиноо 
өсгөж байсан тул Их Эзэнд аравны нэгээ төлөх боломж 
олдоогүй ч төлөх хүслээ харуулснаар ирэх адислалууд 
надад хэрэгтэй байсан юм. Бид үүний ачаар маш ихээр 
адислагдсан гэдэгт би эргэлздэггүй.

Адислалууд сэргээгдсэн нь
Гишүүнчлэлээс хасагдсанаас хойш нэг жил гаруй 

хугацааны дараа би дахин баптисм хүртсэн юм. Есүс 
одоо миний өмгөөлөгч мөн хамтрагч гэдэг мэдлэгтэй-
гээр уснаас гарч ирэх нь ямар их тайтгарлыг надад 
авчирсан гэж санана аа. Тэр миний гэм нүглийн төлөө-
сийг төлсөн бөгөөд би Түүнтэй дахин гэрээт харилцаа-
тай болсон. Би баяр талархлаар дүүрэн байв.

Би дахин Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авсан. Би 
дахин нэг удаа хайрт найз маань эргэж ирсэн мэт бодит 
мэдрэмжийг мэдэрсэн. Намайг дахиад орхиж явахад 

хүргэхгүйн тулд Түүнийг дахин гомдоохгүй байхыг 
хичээхийг би хүсэж байлаа.

Би аравны нэгээ хадгалж байсан дансаа хаагаад, чек 
бичин, бишоптоо сэтгэл догдлон өгсөн юм.

Таван жилийн дараа ариун сүмийн адислалууд 
маань сэргэсэн бөгөөд би маш их тайтгарал, таларх-
лыг мэдэрсэн. Би дахин нэг удаа хайраар хүрээ-
лүүлж, ариун сүмд хийсэн гэрээнүүдийн хүчээр 
хамгаалагдсан байлаа.

Би намайг хайрлан хүндэтгэдэг эрэгтэйтэй лацдан 
холбуулсан бөгөөд би түүнд хайртай. Бид хамтдаа 
лацдан холболтоо мөнхөд үргэлжлэх гэрээт харилцаа 
болгохоор хичээн чармайж явна.

Харамсал гашуудлын боолчлол
Түүнээс хойших 20 жилд зарим үед надад маш гүн 

гүнзгий харамсал гашуудал төрж, энэ нь намайг үнэхээр 
аз жаргалгүй болгож, санаа сэтгэлээр унагадаг байлаа. Би 
өөрийгөө наманчлахын тулд хангалттай хичээсэн эсэхэд 
мөн үнэхээр өршөөгдсөн эсэхдээ эргэлзэж байв. Хэд-
хэн жилийн өмнөөс миний мэдрэмжүүд залуу Алмагийн 
Алма 36:12–13-т дүрсэлсэнтэй адил болж эхлэв.

“Гэвч би мөнхийн зовлонд тамлагдаж байлаа, учир нь 
бодгаль минь хамгийн их хэмжээгээр тарчлагдаж мөн 
өөрийн бүх нүглүүдээр тамлагдав.

Тийм ээ, би өөрийн бүх нүглүүд мөн алдсуудыг 
санаж байв, үүний учир би тамын өвдөлтөөр тарч-
лагдаж байлаа; тийм ээ, би Бурханыхаа эсрэг тэмц-
сэнээ, мөн би түүний ариун зарлигуудыг дагаагүйгээ 
ойлгосон юм.”

Нэг өдөр би өвдөг сөхрөн суугаад, “Эцэг минь, би 
хангалттай сайн байсан уу? Би энэ мэдрэмжийг өөрөө-
сөө авч хаяхын тулд шаардлагатай бүх зүйлийг хийх 
болно” гэж хэлэв. Тэгээд би чин зүрхнээсээ сонсож, 
хүлээсэн бөгөөд

“Чи хангалттай сайн байсан” гэх маш тодорхой 
хариулт надад ирсэн билээ. Би үнэхээр их баярлаж, 
инээмсэглэхгүй байж чадаагүй бөгөөд баярын нулимс 
хацар даган урсаж байлаа. Тэр өдрийн турш би баяр 
хөөрт умбасан билээ. Бүхий л ичгүүр, харамсал бүрмө-
сөн арилсан байв.

Би дахин залуу Алмагийн туршлагыг тунгаан бодлоо.
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“Мөн эдүгээ, болгоогтун, би үүнийг бодмогц, би 
өвчнөө цаашид санаж чадсангүй; тийм ээ, би нүглүү-
дийнхээ санамжинд цаашид тарчлагдахгүй болов.

Мөн ай ямар баясал, мөн ямар гайхамшигт гэрлийг 
болгоосон билээ би; тийм ээ, бодгаль минь ямархуу 
шаналалд байсан лугаа адил тийм үлэмжийн баяс-
лаар дүүргэгдсэн байв!” (Алма 36:19–20).

Сүмийн гишүүнчлэл болон Аврагчтай харил-
цах гэрээт харилцаагаа сэргээх аялал маань сэтгэл 
шимшрэм бөгөөд уярмаар байсан. Би энэ сорилт 
бэрхшээлийг туулснаар Есүс Христийн Цагаат-
гал хамгийн үнэ цэнтэй гэдгийг мэдсэн. Сүмийн 

гишүүнчлэлээс хасагдсан ичгүүр, харамсал гашууд-
лаа туулахад мөн бусадтай туршлагаа хуваалцах 
хүч чадлыг олж авахад надад 20 жил шаардагдсан. 
Миний туршлага бусдыг өөрчлөгдөхөд мөн өөрч-
лөгдөхийг хүсэж байгаа хүмүүст туслахад сүнслэ-
гээр нөлөөлнө гэдэгт би найдаж байна. Христийн 
Цагаатгал бодит гэдгийг би босож зогсоод, ямар 
ч эргэлзээгүйгээр гэрчилж чадна. Түүний хүч 
та нарын амьдралыг зөвхөн арай дээр болгоод 

зогсохгүй хамгийн сайн болгож чадна.
Би Сүмийн гишүүнчлэлээ маш их эрхэмлэн дээ-

дэлдэг. Энэ бол миний амьдралын үнэлж баршгүй 
бэлэг, гайхамшигт адислал билээ. Би дахиж хэзээ ч 
үүнгүйгээр байхыг хүсэхгүй байна. ◼

ИЛҮҮ АГУУ АЗ ЖАРГАЛД 
ХӨТЛӨХ ЗАМ
“Мөнх амьдралын бэлгийг 
өвлөн авах замынхаа аль ч 
хэсэгт байсан бай, та нарт 

хүмүүст илүү их аз жаргалд хүрэх замыг үзүүлэх 
боломж байгаа. Та Бурхантай гэрээ хийх юм 
уу Түүнтэй хийсэн гэрээгээ дагах сонголтыг 
хийснээр таны үлгэр жишээгээр амьдарч болох 
хүмүүст найдварын өв үлдээхийг сонгож буй 
хэрэг юм.”
Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх, ерөнхийлөгч Хэнри 
Б.Айринг, “Үнэлж баршгүй найдварын өв,” 2014 оны 4-р 
сарын Ерөнхий чуулган, 37.





 2 0 1 7  о н ы  6 - р  с а р  27

Есүс Христийн сайн мэдээ хож-
мын өдрүүдэд сэргээгдэхийг 
түүхэн дэх олон бошиглогч зөг-

нөн харсан байдаг. Тиймээс Сэргээлт 
нь судар судалдаг хүмүүст гэнэтийн 
явдал мэт санагдахгүй. Сайн мэдээний 
сэргээлтийг тодорхой зөгнөж, үүнд 
чиглүүлэн бошиглосон мэдэгдлүүд 
Хуучин Гэрээ, Шинэ Гэрээ, Мормоны 
Ном дээр хэдэн арваараа байдаг.1

Хаан Небухаднезарыг “хэзээ ч 
усташгүй нэг хаанчлалыг тэнгэрийн 
Бурхан байгуулах” (Даниел 2:44) 
болно гэж зүүдэндээ харснаас хойш 
2400 жилийн тэртээ 1970-аад оны 
сүүлээр хэдэн арван жил үргэлжилсэн 
шашны сэргэн мандалт Нэгдсэн Улсад 
эхэлжээ. Түүх судлаачид эдгээр сэр-
гэн мандалтыг Хоёр дахь агуу сэргэлт 
хэмээн нэрлэсэн. Авралын талаарх 

эдгээр эсрэг тэсрэг онолын дунд 
Иосеф Смитийн гэр бүлийг шашны 
шүтлэг бишрэл нь чиглүүлж байв. 

Тэр Есүс Христийн болон Түүний 
төлөөлөгчдийн эртний зохион бай-
гуулалттай адил сүмийг эрж хайж 
байсан боловч уг сүмийг сэргэн 
мандалтын аль ч бүлгээс олж чадаа-
гүй бөгөөд үүнд аавынх нь зааж, 
ярьж байсан зүйл маш их нөлөөлжээ. 
Иосеф гэр бүлээрээ Библиэс судлах 
үедээ анхааралтай сонсон, тунгаан 
боддог байв. Тэрээр 12 нас хүрээд, 
өөрийн нүгэл, мөнхийн бодгалийн 
талаар санаа зовниж эхэлсэн ба 
энэ нь түүнийг судраас суралцахад 
хүргэжээ.

Тэр эрэлхийлсний эцэст “Иаковын 
чиглүүлснээр, Бурханаас асуух 
ёстой гэдэг дүгнэлтэд” (Иосеф 

Далын ерөнхийлөг-
чийн зөвлөлийн
Ахлагч Ричард 
Ж.МэйнсАнхны үзэгдэл  

Иосеф Смитийн Анхны үзэгдлээс олж мэдсэн 
олон нандин үнэнийг бүгдээрээ марталгүй, хөнгөн 

хуумгай хандахгүй байцгаая.
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Смит—Түүх 1:13; мөн Иаков 1:5-ыг үзнэ 
үү) хүрчээ. Бурхан болон Түүний Хүү 
Есүс Христ Иосеф Смитэд үзэгдсэн нь цаг 
хугацааны бүрэн байдлын эрин үеийг 
авчирсан билээ.

Дөрвөн тэмдэглэл
Иосеф Анхны үзэгдлийнхээ талаар 

олны мэдэх дөрвөн тэмдэглэлийг өөрөө 
бичсэн буюу бусдад хэлж бичүүлсэн 
байдаг. Түүнээс гадна уг үзэгдлийн 
талаар Иосефын юу гэж ярихыг сонссон 
тухайн үеийн хүмүүсийн бичиж үлдээ-
сэн таван дурсамж байдаг. Бидэнд эдгээр 
баримт байгаа нь адислал юм. Тэдгээр нь 
Иосефын Анхны үзэгдлийг түүхэн дэх хам-
гийн сайн тэмдэглэгдсэн үзэгдэл болгодог. 
Би та бүхнийг history .lds .org хаягаар ороод, 
эдгээр тэмдэглэлийн талаар илүү ихийг 
сурч, тэдгээр нь хамтдаа уг үйл явдлын 
бүрэн гүйцэд дүр зургийг хэрхэн бий бол-
гож буйг олж харахыг уриалж байна.

Сайн мэдээний сэдвүүд дээрх “Анхны 
үзэгдлийн тэмдэглэлүүд” дээр “Хэдийгээр 
Анхны үзэгдлийн талаарх өөр өөр 

тэмдэглэл нь онцлон өгүүлж, нарийвчлан 
харуулж буй зүйлээрээ ялгаатай боловч 
нэг ижил үйл явдлын талаар өгүүлдэг. Хувь 
хүн өөрт тохиолдсон үйл явдлаа өөр өөр 
нөхцөл байдалд, өөр өөр бүлэг хүмүүст 
олон жилийн туршид хуваалцахдаа уг үйл 
явдлынхаа өөр өөр хэсгийг онцлон цохож, 
өвөрмөц мэдээлэл өгсөн байдаг хэмээн 
түүхчид үздэг. Анхны үзэгдлийн тэмдэглэл 
өөр хоорондоо ялгаатай байдагтай адил 
зүйлийг Паулын Дамаск руу орох замдаа 
харсан үзэгдэл болон Хувиралтын уулан 
дээр төлөөлөгчдөд тохиолдсон явдлын 
талаарх судрын тэмдэглэлээс олж харж 
болно. Хоорондоо ялгаатай ч гэлээ, Анхны 
үзэгдлийн бүх тэмдэглэлийн үндсэн агуулга 
өөр хоорондоо нийцдэг. Зарим хүн Анхны 
үзэгдлийн түүхийг өөр өөр маягаар өгүүл-
сэн байгаа нь зохиомол гэдгийг баталж 
байна хэмээн эндүүрэн мэтгэлцдэг. Харин 
ч үүний эсрэгээр, түүхэн олон баримт бай-
гаа нь энэ гайхамшигт үйл явдлын талаар 
илүү ихийг сурах боломжийг бидэнд олго-
дог бөгөөд цөөхөн байсан бол бид ингэж 
чадахгүй байхсан билээ” 2 гэж дурдсан 
байдаг.
1832 оны тэмдэглэл 

Нэгдүгээрт, 1832 оны тэмдэглэл нь 
Анхны үзэгдлийн талаар бичсэн хамгийн 
анхны тэмдэглэл юм. Энэ нь 6 хуудас 
хувийн намтрын хэсэг байсан бөгөөд 
ихэнх хэсгийг нь Иосеф өөрийн гараар 
бичжээ. Энэ баримт нь бичигдсэн үеэсээ 
эхлэн Сүмийн өмчид хадгалагдсаар иржээ. 
Уг тэмдэглэл Баруун зүгт хийсэн аяллын 
дараа олон жилийн туршид хайрцганд 
хадгалагдаж байгаад 1965 онд магистрын 
дипломын ажилд хэвлэгдэх хүртлээ олны 
сонорт сайн хүрээгүй байв. Үүнээс хойш 
LDS.org дээр болон Иосеф Смитийн тэм-
дэглэлүүд зэргийг оролцуулаад хэд хэдэн 
удаа хэвлэгдэн гарчээ. 

Энэ баримтан дээр Иосеф Аврагчийн 
өршөөлийг хаанаас олж авахаа мэдэхгүй 
байсандаа сэтгэл нь хэрхэн зовж байсныг 
өгүүлсэн байдаг. Тэрээр “Их Эзэн миний 

Иосеф Смит эрэл-
хийлсний эцэст 
“Иаковын чиглүүлс-
нээр, Бурханаас 
асуух ёстой гэдэг 
дүгнэлтэд” хүрчээ.
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дээр тэнгэрийг нээж би Их Эзэнийг харсан” 3 хэмээн гэр-
чилснийг нь зарим хүн зөвхөн нэг л тэнгэрлэг хүн ирсэн 
гэж ойлгодог боловч бусад бичиг баримттай хамтад нь 
авч үзвэл энэ өгүүлбэрийг Бурхан Эцэг тэнгэрийг нээж, 
Өөрийн Хүү Есүс Христийг Иосефт илчилсэн хэмээн 
ойлгож болдог.

Энэ тэмдэглэл нь Аврагчийн Цагаатгалыг болон 
Иосефт олгосон хувийн гэтэлгэлийг уран сайхнаар 
онцлон өгүүлсэн байдаг. Үүнийг хэсэгчлэн уншвал, “Их 
Эзэн . . . надад хандан ‘Иосеф, хүү минь нүглүүд чинь 
өршөөгдсөн. . . . Би дэлхийн төлөө цовдлогдсон бөгөөд 
миний нэрэнд итгэгч бүгд мөнх амьдралыг хүртэж 
болно’” хэмээн хэлсэн байдаг. Иосеф аз жаргал, хайрыг 
мэдэрсэн боловч түүнд итгэх нэг ч хүн байгаагүй хэмээн 
гэрчилсэн юм. “Бодгаль минь олон өдөр хайраар дүүрч 
байсан бөгөөд Их Эзэн надтай хамт байж, агуу баяслыг 
мэдэрч байсан ч тэнгэрлэг үзэгдлийг үзсэн гэдэгт итгэх 
ганц ч хүнийг би олсонгүй. Гэвч би эдгээр зүйлийг зүрх 
сэтгэлдээ тунгаан бодсон.” 4

1835 оны тэмдэглэл
1835 оны дараагийн тэмдэглэл нь 1835 онд 

Огайогийн Көртландад ирсэн зочин Робэрт Маттюсд 
үзэгдлийнхээ талаар өгүүлсэн Иосефийн дурсамж юм. 
Үүнийг Иосефын бичээч тэмдэглэл дээр нь бичжээ. 
Энэ нь Иосефын түүхийн эхэн үеийн хэвлэлд ороогүй 
бөгөөд 1960-аад оны үед BYU Studies дээр анх хэвлэгдэн 
гарсан байна. Уг тэмдэглэлд Иосеф Бурханы анх түүн 
дээр ирж, дараа нь Аврагчийг мөн адил харсан тухай 
гэрчилдэг. “Би Их Эзэнд хандан хүчтэй залбирсан бөл-
гөө. Толгой дээр минь галан багана гарч ирээд миний 
дээр тогтоход би үгээр хэлшгүй аз жаргалыг мэдэрсэн 
билээ. Эргэн тойронд тархаж байсан хэдий ч юуг ч 
шатаахгүй байх энэхүү галан багана дунд нэгэн хүн 
гарч ирэв. Эхний хүнтэй адил өөр нэгэн хүн гарч ирээд, 
‘Нүглүүд чинь өршөөгдсөн’ хэмээн надад хэлэв.” Энэ 
тэмдэглэлдээ Иосеф “Би энэ үзэгдэлд олон тэнгэр элчийг 
харсан” 5 хэмээн цохон тэмдэглэжээ.
1838 оны тэмдэглэл

1838 онд бичигдсэн дараачийн тэмдэглэл нь олны 
хамгийн сайн мэдэх тэмдэглэл бөгөөд Иосефын гар бич-
мэл түүх дээр байдаг. Эхний нооргийг 1838 оны эхэнд 
Иосеф Көртландаас зугтан гарсныхаа дараа бичсэн бол 
хоёр дахь нооргийг 1839 онд Миссуригээс зугтан гарс-
ныхаа дараахан бичсэн байна. Ийнхүү энэ тэмдэглэлийг 
хүнд хэцүү хавчлагын үед бичсэн юм. Үүнийг анх 1842 
онд Иллинойн Науву дахь Сүмийн сонин Times and 

Seasons дээр хэвлэжээ. Түүнчлэн үүнийг 1851 онд эхлээд 
Британийн гэгээнтнүүдэд зориулсан гарын авлага бай-
сан Агуу Үнэт Сувдад оруулсан байна. Үүнийг 1880 онд 
судар хэмээн жишиг бүтээл болгосон юм.

Иосеф Смитийн тэмдэглэлүүд дээр энэ тэмдэглэ-
лийн олон ноорог хэвлэгдэн гарсан байдаг. Энэ тэмдэг-
лэлийн гол асуулт бол аль сүм үнэн зөв бэ гэсэн 1835 
оны тэмдэглэлтэй адил асуулт юм. Зөвхөн Иосефын 
хувьд ч биш, харин Сүмийн түүхийн хувьд энэ тэм-
дэглэл “Сүмийн өсөлт хөгжлийн ‘эхлэл дээр төвлөрсөн 
байдаг’” 6. Тиймээс өмнөх хоёр тэмдэглэлд орсон хувь 
хүний өршөөлийн талаарх мэдээлэл энд байдаггүй.
1842 оны тэмдэглэл

Хамгийн сүүлд, 1842 оны тэмдэглэл нь Chicago 
Democrat сонины эрхлэгч Жон Вэнтвөртийн хүсэлтийн 
хариу юм. Иосеф түүнд бичсэн захидалдаа Итгэлийн 
тунхгаас гадна Анхны үзэгдлийн талаарх дурсамжаа бас 
оруулсан юм. Энэ захиаг 1842 онд Times and Seasons 
дээр хэвлэн гаргажээ. 1844 онд үүнийг Иосефын зөв-
шөөрлөөр түүхч Израил Даниэл Рапп Нэгдсэн Улсын 
Христийн шашнуудын талаар бичсэн номондоо оруу-
лан, дахин хэвлэсэн байна.7 Энэ тэмдэглэлийг мормон 
итгэл үнэмшлийн талаар ямар нэг мэдлэггүй хүмүүст 
зориулан бичсэн юм. Энэ нь бошиглогчид тулгарч бай-
сан хавчлага дундуур зурвасхан тохиосон амар тайван 
цагт бичигджээ.

Бусад дүрслэлтэй адил Иосеф өөрт тулгарсан ойл-
гомжгүй байдал болон түүний залбирлын хариуд хоёр 
биес ирсэн талаар энд дурддаг. “Би тэнгэрлэг үзэг-
дэлд хүрээлэгдсэн бөгөөд үд дундын нарнаас хурц 
тод гэрлээр хүрээлэгдсэн, бие биетэйгээ шинж чанар 
харагдах байдлаараа адил хоёр алдар суут биесийг 
харсан. Тэд надад бүх шашны бүлгүүд буруу сургаалд 
итгэдэг ба аль нь ч Бурханаар Түүний сүм эсвэл хаант 
улс хэмээн зөвшөөрөгдөөгүй байсныг хэлсэн. Намайг 
‘тэдгээрийн араас явах хэрэггүйг’ хатуу тушаасан ба 
сайн мэдээний бүрэн байдлыг ирээдүйн нэгэн цагт 
надад мэдэгдэхийг амласан.” 8

Иосефын Анхны үзэгдлийн талаарх эдгээр тэмдэглэл 
бидэнд байгаа нь том адислал билээ. Яг л Шинэ Гэрээ-
ний сайн мэдээнүүд хамтдаа Христийн амьдрал болон 
үйлчлэлийг цогцоор нь дүрслэн гаргадаг шиг Иосефын 
Анхны үзэгдлийг дүрсэлсэн тэмдэглэл бүр өөрийн гэсэн 
өвөрмөц мэдээлэл, хэтийн төлөвийг агуулдаг. Тэд хамт-
даа Иосефын өөр хоорондоо нийцсэн, уялдаа холбоо-
той түүхийг өгүүлдэг. Тэд бүгдээрээ Христийн шашны 
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сүмүүдийн дунд үл ойлголцол, зөрчилдөөн байсныг 
болон Иосеф аль нь үнэн болохыг мэдэхийг хүсэн, суд-
раас суралцаж, залбирсныг мөн тэнгэрээс гэрэл бууж, тэн-
гэрлэг хүмүүс ирж, залбиралд нь хариулсныг онцолдог.

“Би үүнийг үгүйсгэж чадахгүй”
Иосеф Смитийн Анхны үзэгдлийн тухай 1838 оны 

жишиг бүтээл болсон хувилбар нь дэлхий дээрх ямар 
ч хүний хувьд байж болох хамгийн хүчтэй суралцах 
туршлага юм. Энэ туршлага Иосефын болон миний 
амьдралыг өөрчилсөн бөгөөд үүний үнэний талаар 
баталгаа олж авахаар Их Эзэнд хандвал та нарын амьд-
ралыг ч мөн адил өөрчилсөн буюу өөрчилнө гэдгийг 
би мэднэ.

LDS.org дээрээс олж болох “Анхны үзэгдлийн тэм-
дэглэлүүд” хэмээх бичигт “Иосеф Смит Бурхан Эцэгийг 
болон Түүний Хүү Есүс Христийг гайхамшигт үзэгдлээр 
харсан гэдгээ дахин дахин гэрчилсэн байдаг. Анхны 
үзэгдлийн талаарх үнэн болон үүний эсрэг мэтгэлцээ-
нийг дан ганц түүхийн судалгаагаар баталж чадахгүй. 
Иосеф Смитийн гэрчлэлийн тухай үнэнийг мэдэхийг 
чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэгч хүн бүр эхлээд баримтыг 
судлан, дараа нь уг баримт үнэн эсэхийг Бурханаас чин 
сэтгэлээсээ, даруухнаар асуух Христэд итгэх хангалттай 
итгэлтэй байх хэрэгтэй. Хэрэв эрэлхийлэгч нь Ариун 
Сүнсээр илчилсэн үнэний дагуу үйлдэх чин хүсэлтэй 
байвал Иосеф Смитийн үзэгдэл үнэн болохыг мэдэх 
болно. Энэ арга замаар хүн бүр Иосеф Смит ‘Учир нь 
би үзэгдэл харсан; би үүнийг мэдэх бөгөөд Бурхан ч 
үүнийг мэднэ гэдгийг мэднэ, би үүнийг үгүйсгэж чадах-
гүй’ хэмээн тунхаглахдаа чин сэтгэлээсээ хэлж байсан 
гэдгийг олж мэднэ’ [Иосеф Смит—Түүх 1:25].”

Ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитийн (1838–1918) хэлснээр 
“Бурханы Хүү булшнаас амилан босч, дээш өргөгдсө-
нөөс хойш дэлхий дээр болж өнгөрсөн хамгийн агуу 
үйл явдал бол Эцэг, Хүү хоёр Иосеф Смит хүү дээр 
ирсэн явдал юм.” 9

Анхны үзэгдлийн талаарх үнэнүүд
Иосеф Смитийн энэхүү ариун, сэтгэл догдлом 

туршлагаас сурсан зүйл дээрээ дүн шинжилгээ хийх 
нь үнэхээр гайхалтай бөгөөд гэгээрэл авчрах дадлага 
билээ. Би та бүхэнтэй Иосеф Смитийн Анхны үзэгд-
лээс Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христийн мөн-
хийн шинж чанар, Сатаны бодит байдал, сайн муу 
хоёрын хоорондын зөрчилдөөн болон авралын агуу 

төлөвлөгөөний бусад чухал хэсгийн талаар сурч болох 
зарим үнэнийг жишээ болгон хуваалцъя.

Бид судрууд үнэн бөгөөд тэдгээрийг шууд утгаар нь 
ойлгон, амьдралдаа хэрэгжүүлж болно гэдгийг мэдэж 
авдаг.

Судрын талаар тунгаан бодох нь хүч чадал, гүн 
ойлголт авчирдаг гэдгийг бид мэдэж авдаг.

Мөн бид мэдлэгтэй байх нь дангаараа хангалттай 
биш бөгөөд сурсан мэдсэн дээрээ тулгуурлан үйлдэх нь 
Бурханы адислалыг авчирдаг болохыг мэдэж авдаг.

Бид Бурханд найдан, амьдралын хамгийн чухал 
асуултыг Түүнд тавьж, хүмүүнд итгэж найдахгүй байх 
талаар ойлгож мэддэг.

Залбирал нь бидний гуйвшгүй итгэлийн дагуу мөн 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийн дагуу хариулагддаг болохыг 
бид бас мэдэж авдаг.

Бид Сатан байдаг мөн түүнд бодит ертөнц болон 
бидэнд нөлөөлөх хүч байгаа гэдгийг сурч авдаг.

Бид Сатаны хүч хязгаарлагдмал бөгөөд Бурхан 
түүнээс илүү хүчтэй болохыг мэдэж авдаг.
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Сатан Бурханы ажлыг устгахын тулд юуг 
ч хийхэд бэлэн мөн тэр Иосеф Смитийн сэр-
гээлтийн бошиглогчийн үүрэг чухал боло-
хыг мэдэж байсан гэдгийг бид мэдэж авдаг.

Бид Бурханыг дуудаж, Их Эзэнд итгэл 
найдвараа бүрэн тавьснаар Сатаныг ялан 
дийлж чадна гэдгийг мэдэж авдаг.

Гэрэл байгаа газраас харанхуй арилан 
оддог гэдгийг бид сурдаг.

Бид Бурхан Эцэг, Түүний Хүү Есүс 
Христ хоёр нь хоёр тусдаа нэгэн бөгөөд 
зүс царай, гадна төрхөөрөө адилхан боло-
хыг мэдэж авдаг.

Мөн бид Бурханы дүр төрхөөр бүтээгд-
сэн гэдгээ мэдэж авдаг.

Бид Христ амилсан гэдгийг мөн
Бурхан хүн нэг бүрийг болон бид-

ний хэрэгцээ, тулгарч байгаа асуудлыг 
маань мэддэг болохыг ойлгож авдаг. Тэр 
Иосефыг нэрээр нь дуудсан.

Бид Бурхан Эцэг, Түүний Хүү Их Эзэн 
Есүс Христийн хоорондох харилцаа, Есүс 
Эцэгтээ захирагдаж, Эцэг нь дэлхий дээрх 
мөнх бус хүмүүнтэй Өөрийн Хүү Есүс 
Христээр дамжуулан харьцдаг болохыг 
мэдэж авдаг.

Эцэг Есүс Христийг Өөрийн Төрсөн 
Ганц Хүү болгосныг мөн Түүнийг хайрла-
даг болохыг бид мэдэж авдаг.

Есүс Христийн үнэн Сүм Иосеф 
Смитийн үед анх зохион байгуулагдсан 
тэр байдлаараа дэлхий дээр байхгүй бай-
сан гэдгийг бид мэдэж авдаг бөгөөд энэ 
нь төлөөлөгч Паулын зөгнөсөн Их урвалт 
бодитой гэдгийг баталдаг юм.

Бид амьдралдаа Бурханы оролцоог хүсэн 
эрэлхийлбэл Тэр биднийг өөрчлөх замыг 
илчилнэ гэдгийг мэдэж авдаг. Иосефын 
үеийн бүх шашны бүлэглэл буруу байсан.

Бид эрин үе бүрд Бурханы үзэгдэл, 
адислал, алдар сууг хүлээн авдаг болохыг 
мэдэж авдаг.

Бид Бурхан бошиглогчдоо хэрхэн сон-
годог талаар ойлгодог болж,

Тэрээр зүрх сэтгэлээрээ цэвэр ариун, 
зөв шударга бөгөөд Түүний ажлыг хийх 

зөв шударга хүсэлтэй хүмүүсийг сонго-
дог гэдгийг мэдэж авдаг. Энэ нь Бурхан 
гаднах төрх, нийгмийн байр суурийг 
биш, харин зүрх сэтгэлийг хардаг хэмээх 
Библийн сургаалыг нотолдог (1 Самуел 
16:7-г үзнэ үү).

Иосеф Смитийн Анхны үзэгдэл бол олон 
зууны турш нуугдмал байсан олон үнэнийг 
илчилсэн түлхүүр юм. Иосеф Смитийн 
Анхны үзэгдлээс олж мэдсэн олон нандин 
үнэнийг бүгдээрээ марталгүй, хөнгөн хуум-
гай хандахгүй байцгаая. ◼
2016 оны 5-р сарын 1-нд Солт Лэйкт болсон залуучуу-
дад зориулсан дэлхий дахины онцгой цугларалтын 
“Сэргээгдсэн үнэн” үгээс эш татав; бүрэн эхийг lds 
.org/ broadcasts-аас үзнэ үү. Анхны үзэгдлийн талаарх 
дөрвөн тэмдэглэлийн бүрэн эхийг history .lds .org/ 
firstvision-оос үзнэ үү.
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Доналд А.Коэ

2008 оны 10-р сард Ерөнхий чуулганы санваа-
рын хуралдааныг сонсож байх үед Тэргүүн 

Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дийтр 
Ф.Угдорф Сүмд үйлчлэх тухай ярьж эхэлсэн. Тэр хэдэн 
ахтай хамт хүнд төгөлдөр хуур өргөхийг оролдсон 
тухай түүхээ ярилаа. Аргаа бараад байх үед нь нэгэн 
эрэгтэй тэднийг зүгээр л бие биенээ тулж зогсоод “зог-
сож байгаа газраасаа өргөхийг” 1 уриалжээ.

Ерөнхийлөгч Угдорф Сүмд хаана ч үйлчлэхээр дуу-
дагдсан бай, үйлчлэх хэрэгтэй гэж үргэлжлүүлэн ярив. 
Зарим хүн зөвхөн өөрсдийнх нь авьяас чадварт тохирсон 
ямар нэгэн зүйлийг хийхээр дуудсан байсан бол илүү 
сайн үйлчилж болох байсан гэж боддог. Тэрээр “ямар ч 
дуудлага биднийг дордуулдаггүй юм. Дуудлага бүр үйлч-
лэх, өсөж хөгжих боломжоор хангадаг” 2 хэмээн хэлжээ.

Ерөнхийлөгч Угдорфыг ийнхүү ярих үед зогсож бай-
гаа газраасаа өргөхөд бэлэн байдаг Сүмийн нэгэн даруу 
төлөв гишүүн санаанд орж билээ.

1985 онд би Германы нэгэн жижиг хотод Нэгдсэн 
Улсын армийн офицерээр томилогдсон юм. Тухайн үед 
би Германд номлолд үйлчилснээс хойш 10 гаруй жил 
өнгөрсөн байлаа. 1983 онд би эхнэр Дэбра болон хоёр 
бяцхан охинтойгоо хамт цэрэг болж ирэхдээ хүчирхэг 
100 гишүүнтэй цэргийн албан хаагчдын салбарт явж 
эхэлсэн юм. 2 жилийн дараа бид Германы соёлыг илүү 
бүрэн ойлгохын тулд ойролцоогоор 12 гишүүнтэй Байд 
Крэузнах салбарт явж эхлэв.

Үүнээс хоёр долоо хоногийн дараа салбар дээр нэгэн 
шинэ хүн ирсэн байхыг би харлаа. Тэр 40 гаруй настай 

байсан бөгөөд түүнийг манай салбарт томилогдсон дээд 
зөвлөх гэдгийг бид мэдэж авсан юм. Тэр гадасны ажил 
хэргийг явуулах гэж биш, зүгээр л зочилж ирсэн бай-
лаа. Сүмийн цуглааны дараа бид хэсэг ярилцсаны эцэст 
салах ёс гүйцэтгэхдээ түүнтэй зургаан сарын дотор 
ямар ч байсан дахиад уулзах юм байна гэдгээ мэдсэн.

Дараагийн долоо хоногт дээд зөвлөх дахиад ирсэн 
байлаа. Тэр манай жижиг хотоос нэг цаг гаруй яваад 
хүрэх зайнд амьдардаг болохыг би мэдэж авав. Дээд 
зөвлөхөөр үйлчлэх үлдсэн хугацаандаа тэр манай сал-
барт сард хоёр юм уу гурван удаа ирж байсан. Тэр 
нөхөрсөг, төлөв даруу, урам зоригтой хүн байсан. Тэр 
үргэлж салбарын гишүүн бүртэй яриа өрнүүлдэг байв. 
Тэрээр уг жижигхэн салбарт индэр дээрээс үг хэлэх 
урилгыг байнга хүлээж авдаг байлаа. Би түүний хичээл 
зүтгэлийг хараад, дотроо “итгэл төгс дээд зөвлөх” гэж 
түүнийг нэрлэсэн юм.

Нэгэн ням гарагт тэр өглөө эрт салбарын цуглаанд 
оролцохоор ирээд, дараа нь 18 цагийн үед баптисмд 
оролцохоор дахин ирэв. Энэ хооронд тэр бас өөр сал-
барт суусан байлаа. Тэр үед надад “Тэр гадасны ерөн-
хийлөгчийг бухимдуулах ямар зүйл хийсэн юм бол? Тэр 
яагаад гадасны хамгийн жижигхэн, алслагдсан салбарт 
томилогдсон юм бол?” гэсэн бодол орж ирснийг нуух 
юун. Тэр миний бодсон шиг тийм ч ухаантай, даруу 
төлөв, сайхан зантай хүн биш байх. Тэр өөрийнхөө той-
рогт дургүй учраас энэ үүрэг даалгавраараа далимдуу-
лан зугтаж яваа биз. Би учрыг нь олж мэдээгүй ч зүгээр л 
энэ бодлоо хүлээн зөвшөөрөв.

Би Германы нэгэн итгэл төгс дээд зөвлөхөөс “зогсож байгаа 
газраасаа өргөх” тухай нэгэн үнэ цэнтэй сургамж авсан юм.

итгэл төгс  
ДЭЭД ЗӨВЛӨХ

ГАДАСНЫ  
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Энэ баптисмаас хойш хэдэн долоо хоногийн дараа 
би нэгэн ням гарагт шөнө дунд гэртээ буцаж ирсэн юм. 
Би Германы зүүн, баруун хилийн хооронд бэлтгэлд 
гарсан байсан бөгөөд гэртээ харихын тулд гурван цаг 
хагас явсан учраас гэрийнхээ үүдэнд ирэхдээ маш их 
ядарсан байлаа. Эхнэр Дэбра минь сэрүүн байв. Тэр 
надад “итгэл төгс дээд зөвлөх” залгасныг мөн надтай 
уулзахыг хүсэж байгааг нь хэллээ. Би “Сүмийн дараа юу 
эсвэл өмнө нь үү?” гэж асуув. Сүм 10 цагт эхэлдэг учраас 
сүмийн дараа байвал 8:30 хүртэл унтаж болох юм байна 
гэж би горьдож байв.

“Өмнө нь” гэж тэр хэлэв.
“9:30-д уу?”
“Үгүй ээ. Тэр гадасны ажил хэргээр өөр газар 

руу явна гэсэн. Тэр чамтай Франкфурт дахь ажлын 
өрөөндөө уулзахыг хүссэн. Тэр 5-р гарц руу яваарай 
гэсэн шүү.” 

“Хэдэн цагаас?” гэж би асуулаа.
“Зургаан цагт” гэж тэр хариулав.
Аль хэдийн 12:30 болсон байсан учраас би сэтгэлээр 

унав. 6 цагт уулзахын тулд би 4:30-д босох хэрэгтэй. Энэ 
нь 4 цагаас ч бага унтана гэсэн үг. Би юу хийх хэрэгтэй 
байсан бэ? Уулзаж чадахгүй боллоо гэж өглөө нь залгаж 
хэлэх утасны дугаар ч байсангүй. Би хувцсаа орныхоо 
хажууд тавиад, сэрүүлэг тавилгүй унтахаар хэвтлээ. 
Унтахаар хэвтэх үед дараах бодлууд орж ирсэн юм.

Хэрэв би “итгэл төгс дээд зөвлөх”-тэй уулзахгүй бол 
яах бол? Хэрэв би түүний ажлын өрөөнд очихгүй бол 
харин ч тэр цагаа үр бүтээлтэй өнгөрөөх биз гэж итгэж 
байв. Би дараагийн удаа түүнтэй уулзахдаа яагаад уул-
заж чадаагүйгээ тайлбарлахад тэр “Тэгэлгүй яахав, та 
зөв шийдвэр гаргасан байна. Хэрвээ таныг гэртээ тийм 
орой ирсэн гэдгийг мэдсэнсэн бол би танаас ирэхийг 
хүсэхгүй байх байсан. Бид одоо ярилцаж болох юм бай-
на” гэж хэлнэ. Үүнээс гадна яг үнэндээ би тэр салбарын 
гишүүн биш. Мэдээж хэрэг бидний бүртгэл тэнд харьяа-
лалтай мөн бид долоо хоног бүр очдог ч германаар 
сайн ярьж чаддаггүй, тав эсвэл зургаан сарын дараа 
нүүх гадаад хүмүүс.

Ингэж бодоод миний санаа нэгмөсөн амрах гэж бай-
лаа. Хэдэн минутын дараа би унтах гэж байв. Тэгтэл би 
түүнд өгсөн хочоо мөн “итгэл төгс дээд зөвлөх” биднийг 

энэ салбарт явж эхэлснээс хойш салбарт маань ирсэн 
бүх цаг үеийг эргэн саналаа. Тэр ням гаргийн орой 
баптисмд ирсэн. Мөн тэрээр долоо хоногийн дундуур 
салбарын үйл ажиллагаанд ирдэг. Тэр үргэлж гишүүн 
бүртэй яриа өрнүүлэн, тэднийг урамшуулж, сүнслэгээр 
нөлөөлдөг. Тэр хэзээ ч бусдыг шүүж эсвэл хайнга ханд-
даггүй. Тэр салбарын ерөнхийлөгчийг болон түүний 
хичээл зүтгэлийг үнэлдэг. Хэрэв тэр энэ жижигхэн сал-
барт томилогдсондоо сэтгэл дундуур байсан бол хэзээ 
ч ирэхгүй байх байсан.

Би босоод, шүүгээнийхээ дэргэд байгаа сэрүүлэгтэй 
цаг руу явав. Би сэрүүлгээ 4:30-д тавилаа. Би “итгэл төгс 
дээд зөвлөхтэй” уулзахаар шийдэхдээ, хэрвээ намайг 
очихгүй бол юу гэж хэлэх бол эсвэл юу гэж бодох 
бол гэдэгт санаа зовохгүй байв. Би нүүснийхээ дараа 
дахиад хэзээ ч түүнийг харж эсвэл сонсохгүй байх 
байсан. Би түүнийг “итгэл төгс дээд зөвлөх” байсных 
нь төлөө чин сэтгэлээсээ хүндэтгэдэг байсан учраас 
дөрвөн цагаас бага унтаад, түүний ажлын өрөө рүү 80 
км газар явахаар жолоогоо заллаа. Би түүнийг дагахгүй 
байж яаж чадах юм бэ?

Би тэр ням гарагт 6:00 цагийн үед 5-р гарцны дэргэд 
машинаа тавьсан ба пулемёттай нэг хамгаалалтын ажил-
тан намайг мэндлэн угтсан юм. Тэр миний машиныг 

Би “итгэл төгс дээд зөвлөхийг” чин сэтгэлээсээ хүндэлж 
байсан учраас 4:30-д сэрүүлгээ тавив. Би түүнийг дагахгүй 
байж яаж чадах юм бэ?
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Америкийн зэвсэгт хүчний дугаартай болохыг хараад, 
намайг төөрсөн гэж бодсон байж магадгүй. “Итгэл төгс 
дээд зөвлөх” ирэхгүй байхаар шийдсэн юм болов уу? 
Хоёр минутын дотор түүний машин машины минь 
хажууд ирж, зогслоо. Тэр “Өглөөний мэнд, Дон. Миний 
өрөө рүү явцгаая” гэж хэлэв. Хамгаалалтын ажилтан 
хаалгаа нээгээд, биднийг оруулав.

Тэр товч яриа өрнүүлэн, ажлын газрынхаа барилгыг 
танилцуулсны дараа уулзалтынхаа гол сэдэв рүү орлоо. 
Тэр намайг салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр дуу-
дах гэж байгаагаа хэлэв. Нэгдүгээр эсвэл хоёрдугаар 
зөвлөх биш, цорын ганц зөвлөхөөр. Намайг ирэхээс 
өмнө тэр салбарт зөвхөн хоёр л санваартан байдаг бай-
сан ба тэд хэдэн жил салбарын ерөнхийлөгч, ахлагчдын 
чуулгын ерөнхийлөгчөөр ээлжлэн үйлчилдэг байв.

Би дуудлагыг хүлээн авч, Нэгдсэн Улсад хоёр сарын 
бэлтгэлд гарахаасаа өмнө гурван сарын хугацаанд 
үйлчиллээ.

Намайг эзгүй үед эхнэр, бага хүү хоёр маань өвдөв. 
Хүүгийн маань биеийн байдал сайнгүй байсан учраас 
тэр гэрээсээ 97 км хол эмнэлэгт хэвтэх болсон юм. Эхнэр 
Дэбра маань цэрэг хүний эхнэр гэсэндээ огт гомдол-
лоогүй төдийгүй надаас Герман руу буцаж ирэхийг ч 
хүсээгүй юм. Үнэндээ би гэртээ ирэх хүртлээ эхнэрийн-
хээ өвдсөн тухай тодорхой зүйл мэдээгүй байсан. Орон 
нутгийн эмнэлэгт очсоны дараа эмч түүнийг машинаа 
барьж чадахгүй гэж бодсон учраас гэрт нь хүргэж өгчээ. 
Салбарын ерөнхийлөгч, Халамжийн нийгэмлэгийн ерөн-
хийлөгч хоёр туслахыг хүссэн ч тэр эелдгээр татгалзсан 
байна. Тэр хэл, соёлын ялгааны бэрхшээлийн хажуугаар 
хэнд ч тээр болохыг хүсдэггүй байв.

Нэг өдөр “итгэл төгс дээд зөвлөх” түүн рүү яри-
лаа. Тэр гадасны ерөнхийлөгчөөр дуудагдаад удаагүй 

байжээ. Тэр эвтэйхэн шиг 
түүний биеийг асуусан бөгөөд 
“Би зүгээр ээ” гэсэн хариул-
тад итгэхийг хүсээгүй юм. 
Дэбрагийн хэлсэн үг бүрийг 
гэр бүлийнх нь бодит нөх-
цөл байдлын тухай эелдэг 
мөртлөө оновчтой асуултаар 
шалгасны эцэст тэр “Дэбра, 

чи салбарт туслах боломж олгох хэрэгтэй. Тэд үнэхээр 
чамд туслахыг хүсэж байгаа. Чамд туслахын тулд салбар 
маань илүү нэгдмэл болно” гэж тайлбарлажээ. Тэр тэд-
ний тусламжийг баяртай хүлээн авсан байна.

Намайг Нэгдсэн Улсаас буцаж ирсний дараа гэр бүл 
маань илүү том хот руу нүүх хүртэл бид салбартаа 
дахиад 2 сар явсан юм.

Суудлаасаа ялимгүй өндийж чанга яригчаар сонсог-
дож буй ерөнхийлөгч Угдорфын дуу хоолойнд анхаар-
лаа хандуулж эхлэхэд амьдралын минь энэ үеийн тухай 
дурсамж бүдгэрэн замхарч билээ. Түүний захиасаас 
ирж буй зөвлөгөө надад гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн. Үг 
хэлэгчийн үг, үйлдэл хоёрын уялдаа холбоонд (биз-
несийн салбарт, цэргийн ангид, тийм ээ, бүр сүм дээр 
сонссон зарим үгэнд) эргэлзэж байсан цаг үе байсан 
ч би ерөнхийлөгч Угдорфын захиаст эргэлзээгүй юм. 
Ерөнхийлөгч Угдорфын аялга зөвхөн Германыг болон 
“итгэл төгс дээд зөвлөхийн” талаарх туршлагыг маань 
сануулсан юм биш. Ерөнхийлөгч Угдорф тэрхүү “итгэл 
төгс дээд зөвлөх” байсанд гол учир байлаа. Тэр ням гар-
гийн өглөө бидний уулзсан аж үйлдвэрийн цогцолбор 
бол Франкфуртын нисэх онгоцны буудал байсан бөгөөд 
тэрээр тэнд Германы Люфтханза хэмээх агаарын тээв-
рийн компанийн ахлах нисгэгч байсан.

Өөрийнхөө номлодог зүйлийг үйлдлээрээ харуулах-
даа тийм даруу, итгэлтэй байдаг өөр хүнийг би харж 
байгаагүй гэдгээ шударгаар хэлж чадна. Би “зогсож бай-
гаа газраасаа өргөх” гэдэг нь юу гэсэн үг болох тухай 
үнэ цэнтэй сургамж авсандаа талархаж байсан юм. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Дийтр Ф.Угдорф, “Зогсож байгаа газраасаа өргө,” 2008 оны 10-р 

сарын Ерөнхий чуулган, 65.
 2. Дийтр Ф.Угдорф, “Зогсож байгаа газраасаа өргө,” 65.
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И Т Г Э Л И Й Н  Х Ө Р Ө Г

Микаэл Риннэ
АНУ, Массачусетс

Лиахона дээрх Микаэлийн түүхийг бүрэн эхээр нь 
lds.org/go/61736 хаягаар орж үзнэ үү.
2016 оны 7-р сарын Лиахона дээрх “Шинжлэх ухаан 
ба үнэний төлөөх бидний эрэл хайгуул” өгүүллийг 
lds.org/go/49m-оос уншина уу.

Итгэл, шинжлэх ухаан хоёр 
хоорондоо зөрчилддөг гэсэн 
буруу ташаа ойлголт бий. 
Шинжлэх ухаанд бүх хариулт 
байдаг бөгөөд бид бүх зүй-
лийн учрыг олчихсон гэж 
төсөөлдөг. Гэвч бидний мэд-
дэг зүйлээс мэддэггүй зүйл нь 
хавьгүй их.

Бишопын хувьд над дээр 
итгэлийн хямралд орсон 
гишүүд ирээд, “Би шинжлэх 
ухаан талаас нь илүү бодож 
сэтгээд байна. Тиймээс итгэл-
тэй байхад үнэхээр хэцүү бай-
на” гэж хэлдэг. Өөрсдийнх 
нь бишоп Бурханд итгэдэг 
Харвардын эрдэмтэн гэдгийг 
мэдэх нь эргэлзээ бүхий тэд-
ний заримд тус болдог юм. 
Ингэснээр тэдэнд “Би итгэл-
тэй байхын сацуу мэдлэгтэй 
байж болно” гэдгийг ухаара-
хад тусалдаг.

Микаэл бол судлаач эмч юм. Микаэл 
молекулын биологоор докторын зэрэг 
хамгаалсан тархи, мэдрэлийн хав-
дар судлаач. Тэрээр Харвардын их 
сургуулийн хавдар судлалын эмнэлэг 
болох Дана-Фарбер хавдар судлалын 
хүрээлэнд тархины хавдартай өвчтө-
нүүдийг үзэж, хавдрын эсрэг эм гарган 
авах судалгаа хийдэг.
ГЭРЭЛ ЗУРАГЧИН ЛЭСЛИЙ НИЛССОН 





38 Л и а х о н а 

ЗУ
РА

Г 
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

ЙГ
 А

ЛЛ
ЭН

 Г
АР

НС

Нэгэн бямба гаргийн үдээс хойш 
би гэрийнхэнтэйгээ далайн 

эрэг явахаар бэлдэж байлаа. Тэд 
надтай хамт хэдэн өдрийг өнгө-
рүүлэхээр Амазонасаас Ла Гуаирад 
ирсэн юм. Нар хурцаар ээж, 
далайн сэвэлзүүр салхи таатай 
үлээж байсан бөгөөд би дүүгийн-
хээ сэтгэл хөдөлж байгааг харахдаа 
баяртай байлаа.

Замд явж байхдаа би тэр өдөр 
сүмийн байрыг цэвэрлэх үүрэг-
тэй байснаа санасан юм. Одоо би 
сонголт хийх хэрэгтэй. Би үүргээ 
биелүүлэх үү эсвэл гэр бүлтэйгээ 
далайн эрэг рүү явах уу? Би ээж, 
дүү нартайгаа энэ тухай ярихаар 
шийдлээ. Тэд хэзээ ч ХҮГ сүмд орж 
үзэж байгаагүй ч цэвэрлэгээ хийхэд 
маань туслахыг дуртайяа хүссэн 
бөгөөд бид дуусмагцаа далайн эрэг 
рүү буцаж явахаар болов.

Сүмд орох үедээ би юуг, хэрхэн 
хийх ёстойг тайлбарлав. Бид гялс 
цэвэрлэчихнэ гэж бодож байсан ч 
тэд үнэхээр дуртай байсан учраас 
дөрвөн цаг болов. Би гэр бүлдээ 

СҮМИЙГ ЦЭВЭРЛЭЖ, САЙН МЭДЭЭГ ЗААХ НЬ
өрөө бүрийг, уран зургууд болон 
баптисмын усан санг үзүүлэв. Зүрх 
сэтгэл минь асар их баяр баяслаар 
дүүрэв. Миний хувьд туйлын утга 
учиртай зүйлийг хийхэд гэр бүл 
маань тусалсанд би итгэж өгөхгүй 
байлаа. Биднийг тэнд байх үед 
Талиа, Гинэска гэдэг өсвөр насны 
хоёр охин дүү маань Сүмийн хэдэн 
дууллыг суран, надаас Сүмийн 
тухай асуусан.

 Ням гарагт гэр бүл маань анх 
удаа сүмд явав. Тэднийг тойрогт 
маш халуун дотно хүлээн авсан юм. 
Залуу эмэгтэйчүүд тэр даруй дүү 
нарыг маань угтаж авав. Номлогч 
эгч нар тэдэнтэй уулзаад, дараагийн 
өдөр нь уулзах цаг товлосон. Бид 
гэр бүлийн үдэш хийж, би тэдэнд 
хэрхэн залбирахыг заасан юм. Бид 
хамтдаа ойр ойрхон залбирч байсан 
бөгөөд дууллуудыг сонсож, Сүмийн 
видео бичлэг үзсэн.

Гэр бүл маань буцахын өмнө 
би дүү нартаа ариун сүмийг мөн 
үүний орчин тойрныг харуулахаар 
Каракас руу авч явж билээ. Би ариун 

сүмийн адислалуудын тухай гэрч-
лэлээ хуваалцаж, тэднийг Амазонас 
руу буцаж очоод Сүмийг олоход 
урамшуулан дэмжсэн юм.

Тэднийг гэртээ харьсны дараа би 
тэдний бүс дэх номлогчид руу зал-
гасан. Тойргийн зөвлөлийн гишүүд, 
номлогчид гэр бүлд маань зочилж, 
тэдний хөрвөлтийн замд тусалсан 
юм. Дүү нар маань ааваас баптисм 
хүртэх зөвшөөрөл авахын төлөө 
ойр ойрхон залбирч байв.

Би баяр, талархлаар дүүрэн 
байдалтай Талиа, Гинэска хоёрт 
баптисм хүртээхээр Амазонас руу 
явлаа. Сайн мэдээ рүү хөтөлсөнд 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ найдаж, талар-
хаж байгаа нь тэдний гэрэлтсэн 
нүднээс харагдаж байлаа. Сүмийг 
цэвэрлэх үүргээ биелүүлснээр гэр 
бүл маань нэг нэгэнтэйгээ илүү ойр 
дотно болж, хүчирхэгжсэн юм. Би 
энэ туршлагыг хэзээ ч мартахгүй 
бөгөөд дүү нар маань ч мартахгүй 
гэдгийг мэднэ. ◼
Армандо Корсэга, Венесуэлийн Ла 
Гуаира

Гэр бүл маань миний хувьд 
туйлын утга учиртай зүйлийг 

хйихэд надад тусалсанд би 
итгэж өгөхгүй байлаа.

Х О Ж М Ы Н  Ү Е И Й Н 
Г Э Г Э Э Н Т Н Ү Ү Д И Й Н  Д У У  Х О О Л О Й
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биш. Тэрээр ч бас үүнийг хийх 
байсан учраас би үлдсэн үрт-
сийг баяртайгаар шүүрдэв.

Тэрээр бүх зүйлийг Эцэгтээ 
дуулгавартай байх үүднээс 
хийсэн. Тэр юуг ч өөрийн-
хөө төлөө хийгээгүй. Их 
Эзэн эвдэрч сүйрсэн зүйл-
сийг Эцэгийнхээ төлөө мөн 
бидний төлөө төгс хайраар 
засаж мөн бохирдуулсан 
зүйлсийг маань цэвэрлэж 
байдаг. Би яг одооноос 
эхлэн хамгийн цэвэр 
ариун хайраар хүүхдүүд-
дээ зааж, үйлчлэх болно. 
Үүнийг хийж байж л 
би Христийнх шиг зан 
чанартай ээж болж бай-
гаагаа мэдрэх болно. ◼
Рачэл Хиксон, АНУ, 
Aризона

ХРИСТИЙНХ ШИГ ЗАН ЧАНАРТАЙ ЭЭЖ
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тэр үед би миний энэ хүсэл тэдэнд 
талархалтай байдлыг сургахаас илүү 
өөрөө магтаал сайшаал хүртэхийг 
хүсэн хүлээсэн буюу өөрийгөө 
бодсон хүсэл байсныг ойлгосон. 
Аврагч хэзээ ч магтаал шаардаа-
гүй. Тэр хэзээ ч үүнийг хүсэж эсвэл 
хүлээж байгаагүй.

Өсвөр насны хүүхдүүд маань 
ажлаас чөлөөлөгдөхийн тулд надад 
хийсэн бүх зүйлээ тоочиж, ярьж 
байсныг би саналаа.

Би ихэнхдээ “Сайн байна. Хэрвээ 
хоёулаа үйлчлэл хийсэн жагсаалтаа 
харьцуулах юм бол чи ялагдана. 
Тиймээс ажиллаад л байж дээ” гэж 
хариулдаг байсан.

Тэгэхэд би далд хүсэл маань 
нөхрийн минь хэлсэн харьцуулал-
тад тохирох хангалттай цэвэр ариун 
биш байсныг ухаарсан юм. Аврагч 
хэзээ ч Өөрийнхөө хийсэн зүйлийг 
минийхтэй харьцуулахын тулд жаг-
саалт гаргадаггүй. Хэрэв тэгвэл би 
үргэлж ялагдах болно.

Би гартаа шүүр барьсан чигтээ, 
Христийнх шиг зан чанартай эх 
хүний талаар шинэ ойлголттой бол-
сон юм. Магтаал, сайшаал, тэврэлт, 
бүр баярлалаа гэдэг үгийн төлөө ч 

Би жигнэмэг, эрдэнэ шиш, чипс-
ний үртсийг шүүрдэж овоолов.
Тэдгээрийг хогийн хутгуур руу 

шүүрдэх зуураа би “Үгүй үгүй. Би 
алийг нь ч идээгүй” гэж хэллээ.

Ширээний ард сууж байсан нөхөр 
минь “Ээжүүдийн гаргадаг золиослол 
юм даа” гэж аяархан хэлэв.

Би цэх зогсоод, “Юу?” гэж асуулаа.
Тэр өглөөний хоолоо идэх зуураа 

‘Энэ бол ээжүүдийн хийдэг зүйл. 
Тэд яг л Аврагчтай адил өөрсдийн 
бохирдуулаагүй зүйлсийг цэвэрлэж, 
янзлахад хамаг амьдралаа зориул-
даг” гэж чанга, тод гэгч хэлэв.

Түүний энэ ажигласан зүйл надад 
гүн гүнзгий утга учиртай санагдаж 
билээ. Би үйрмэг үртсийг шүүрдэх 
нь миний бодож байснаас ч илүү 
Христийнхтэй адил зан чанар юм 
байна гэж баярлах ёстой байтал 
харин ч гэмших сэтгэл төрлөө. 
Ингэж харьцуулах нь надад сайхан 
санагдсангүй. Би хүүхдүүдийнхээ 
төлөө хийсэн бүх зүйлд магтуу-
лахыг хүсэж байгаагаа нөхөртөө 
болон өөртөө хэчнээн олон удаа 
ярьсан бол? Хүүхдүүдээсээ илүү 
их талархалтай байхыг хүсэх нь 
буруу зүйл шиг санагдаагүй. Гэхдээ 

Ширээний ард сууж 
байсан нөхөр минь 

“Ээжүүдийн гаргадаг 
золиослол юм даа” гэж 
аяархан хэлэв.
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Би гэр бүлийн хамт Сүмд нэгдсэ-
нээс хойш хэдэн жилийн дараа 

Нигерийн Порт-Харкорт номлолд 
үйлчлэх дуудлага хүлээн авсан юм. 
Эхний бүсдээ ирсний дараахан 
нэгэн нарлаг өглөө би хамтрагчтай-
гаа хамт номлож, сайн мэдээг заах 
хүмүүс олохоор гарлаа.

Бид хөл хөдөлгөөнтэй гудам-
жаар явахдаа намхан хашаатай 
байшингуудын дундаас нэгэн хүн 
сулхан дуугаар биднийг дуудахыг 
сонсов. Бид хашаан дээгүүр хар-
тал хаалганы хажууд нэгэн хижээл 
насны эрэгтэй түрүүлгээ харан 
хэвтэж байв.

Тэрээр биднийг орж ирэхийг 
гуйсан ч байшин руу орох гарц 
байсангүй. Хаалга хаалттай байсан 
бөгөөд бид хашаан дээгүүр давж 
гарах нь ёс журамгүй зүйл гэж бод-
лоо. Гэтэл надад хаалганы зүүдэг 
цоожийг дахин шалгах хэрэгтэй 
юм байна гэсэн бодол орж ирэв. 
Хэдэн минутын дараа бид цоожийг 
гаднаас нь онгойлгон, хаалгыг нээж 
чадлаа. Тэр хүн өвдсөн нь мөн тус-
лах хүн байхгүй байгаа нь илэрхий 
байв. Тэр өвчтэй гэдгээ мөн босож 

ҮЛ ТАНИХ ХҮНД ӨГСӨН АДИСЛАЛ
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чадахааргүй хүчтэй өвдөлт мэдэрс-
нээ тайлбарлав.

Бид түүнтэй ярилцсаны дараа 
түүнийг гэр рүүгээ мөлхөн оро-
ход араас нь дагалаа. Тэр биднээс 
өөрийнх нь төлөө залбирахыг 
хүсэж, харин бид түүнд адислал 
өгөхийг санал болгов. Биднийг 
түүний толгой дээр гараа тавих үед 
хоолойд маань юм тээглэж, нэг ч үг 
хэлж чадсангүй. Би айдаст автаж, 
салгалан, хөлөрч эхэлсэн бөгөөд 
нулимс хацрыг минь даган урсаж 
байлаа. Чанга залбирахад хэцүү 
байсан болохоор би зүрх сэтгэлдээ 
Тэнгэрлэг Эцэгээс хүслийнхээ дагуу 
хэлийг минь чөлөөлж өгөхийг гуйн 
залбирч эхэлсэн юм.

Гэнэт л хэл маань ярьж эхэллээ. 
Би ярьж байгаагаа мэдэж байсан 
ч хэлж буй үгсээ хянах боломж-
гүй байв. Тэнгэрлэг Эцэгээс уг 
зовж буй эрэгтэйг эдгээж өгөхийг 
гуйж байгаагаа л сонсож байлаа. 
Амен гэж хэлэхээс өмнө тэр унт-
чихсан байв. Бид түүнийг орхиод, 
бусад уулзалтаа хийхээр явсан ч 
гэр рүүгээ харих замдаа түүнийг 
шалгахаар тохирлоо.

Бид байшингуудын 
дундаас нэгэн хүн 

сулхан дуугаар биднийг 
дуудахыг сонсов. Хашаан 
дээгүүр хартал нэгэн эрэгтэй 
түрүүлгээ харан хэвтэж байв.

Биднийг эргэж очиход тэр “Үр 
дүнгээ өгсөн шүү! Болж байна!” 
гэж хашгиран бидэн рүү гүйхэд 
нь ихэд цочиж билээ. Бид маш их 
баяртай байсан бөгөөд би нулимсаа 
барьж дийлээгүй.

Тухайн долоо хоногийн ням 
гаргийн ариун ёслолын цуглаан дээр 
бишоп индэр дээр үг хэлж байхдаа 
гэнэт чимээгүй болж, ариун ёслолын 
танхимын хаалга руу харав. Биднийг 
эргээд хартал, бидний адисалсан 
эрэгтэй байлаа. Бишоп түүнийг 
мэддэг байсан учраас сүмд ирсэнд 
нь гайхжээ. Тэр үеэс эхлэн тэрээр 
ариун ёслолын цуглаан болон бусад 
ангид тогтмол явдаг болсон юм. Би 
удалгүй тэр бүсээс шилжсэн.

Бурхан тэр өдөр хэрхэн гай-
хамшгийг бүтээсэн нь үнэхээр сай-
хан зүйл байсан бөгөөд Тэнгэрлэг 
Эцэг намайг зохистойд тооцсонд 
би дарууссан юм. Бид Бурханы 
мутар дахь зэмсэг гэдгийг би мэдэж 
байсан. Эдгэрлийн адислал тэр 
эрэгтэйнх байсан ч гэрчлэл, баяр 
баясгалангийн адислал минийх бай-
сан юм. ◼
Стэнли Олай, Нигери, Лагос
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хоёрдугаар сарын сүүлчээр би 
хийх ажилгүй шахуу үлдсэн билээ. 
Бусад ажилчдын адил ажлаа алдах 
нь тодорхой болов. Би эхнэр, бяц-
хан охиноо хэрхэн тэжээх вэ гэдэгт 
санаа зовж эхэлсэн бөгөөд өөр ажил 
хайхаас аргагүйд хүрэв.

Би энэ нөхцөл байдлын тухай 
эхнэртээ хэлэхэд, тэр надад мацаг 
барихыг зөвлөсөн юм. Биднийг 
мацаг барьж байх үед амар амгалан 
зүрх сэтгэлд маань нэвтрэн орж, 
одоогоор яаж гэдгийг төсөөлөхгүй 
байгаа ч бүх зүйл сайхан болно 
гэдгийг бид мэдрэв.

Дараагийн өдөр нь менежер 
маань намайг дуудлаа. Би тэр үед 
түгшүүртэй үе ч ирлээ, ажилгүй 
болох нь дээ гэж бодсон. Гэвч 
менежер маань өөрт нь нэг санаа 
байгааг хэлсэн нь миний гайхлыг 
төрүүлэв. Намайг англи хэлтэй 

Мацаг барьснаар 
тэнгэрийн цонхыг 

нээдэг гэдгийг би мэднэ.

Би Мозамбикт итгэлтэйгээр ном-
лолд үйлчилсний дараа гэртээ  

ирээд, бусад эргэж ирсэн номлогч-
дын адил хичээл сурлага, ажил  
хөдөлмөртөө ханцуй шамлан 
орсон юм.

Би Парагвайтай хил залгаа  
нэгэн хотод амьдарч байсан 
бөгөөд Парагвай талын томоохон 
хүнсний дэлгүүрт бүтээгдэхүүн 
импортлох ажилд оров. Номлол-
доо сурсан англи хэл маань энэ 
ажилд ороход тусалсан. Тэр үед 
би гэрлэж, охиноор адислагдсан 
байлаа.

Бразил дахь санхүүгийн хямрал 
Бразилийн мөнгөн тэмдэгтийн үнэ 
цэнийг бууруулсан нь ажилд маань 
шууд нөлөөлөв. Энэ нь миний 
байнга импортолдог байсан бүтээг-
дэхүүнүүдийн худалдан авалтыг 
бууруулсан юм. Тухайн жилийн 

АЖИЛДАА ТУСЛАМЖ ХҮСЭН МАЦАГ БАРЬСАН НЬ
болохоор хуульчдад өгдөг хууль 
эрх зүйн материалуудыг орчуу-
лах ажлыг санал болголоо. Хэрэв 
намайг амжилттай орчуулбал 
надад энэ ажлыг даалгаж, энэ нь 
хэлтэст зардлаа хэмнэхэд туслах 
болно гэж хэлэв. Би бичиг барим-
туудыг тэр даруй орчуулж эхлэв. 
Намайг орчуулгаа менежертээ өгөх 
үед тэр маш их баярласан. Би ч 
бас ажилтайгаа үлдсэн болохоор 
баярлаж байлаа.

Би хамгийн сүүлчийн цалин 
маань байх байсан чекээ авахаар 
явах үедээ цалин маань нэмэгдсэ-
нийг мэдээд гайхсан. Сэтгэл минь 
хөдөлж, Тэнгэрлэг Эцэгтээ талархаж 
байлаа. Би энэ туршлагаар дам-
жуулан мацаг барих нь тэнгэрийн 
цонхыг нээдэг гэдгийг мэдсэн. ◼
Карлос Албэрто Пэйм Куадрос, 
Бразилийн Понта Пора



42 Л и а х о н а 

Дэвид Б.Марш
Сүмийн санваар, гэр бүлийн алба

Цэцэрлэгийн нэгэн багш 
ангийнхаа хүүхдүүдийг хэрхэн 
зурж байгааг ажиглаж суужээ. 

Тэр хүүхэд бүрийн бүтээлийг харан 
алхахдаа нэгэн бяцхан охиноос “Чи 
юу зурж байгаа юм бэ?” гэж асуусан 
байна. Охин “Бурханыг зурж бай-
на” гэж хариулжээ. Бага зэрэг гайх-
сан багш “Бурхан ямар харагддаг 
болохыг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ” 
гэж хэлэв. Охин өөртөө итгэлтэй-
гээр “Тэд удахгүй харах болно” гэж 
хариулсан гэдэг.

Өөртөө ийм итгэлтэй байх нь 
сайхан биш гэж үү? Тэнгэрлэг Эцэг 
биднээс Өөрийнх нь тухай мэддэг 
зүйлдээ итгэлтэй байгаасай гэж 
хүсдэг. Их Эзэн Иеремиад биднийг 
өөрсдийнхөө мэргэн ухаан, хүч 
чадал, баялгаар сайрхаж болохгүй 
гэж хэлжээ. Харин “намайг мэддэ-
гээр, намайг ухаардгаараа сайр-
хаг” (Иеремиа 9:23–24) гэж Тэр 
хэлсэн юм.

Бошиглогч Иосеф Смит (1805–
1844) “Бурхан Иосефт илчлээгүй юуг 
ч Арванхоёрт мэдүүлэхгүй. Иймээс 
бүр хамгийн өчүүхэн гэгээнтэн бүх 
зүйлийг хэдийчинээ хурдан мэдсэ-
нээр тэдгээрийг гэрчлэх боломжтой 

байх болно. Учир нь хүн хөршдөө 
Эзэнийг мэд гэж хэлэх нь хэрэггүй 
болох тэр өдөр ирэх ёстой. Учир 
нь Түүнийг . . . багаас том нь хүртэл 
бүгд мэдэх болно” 1 гэж заажээ.

Хувийн хичээл зүтгэлгүйгээр 
Бурханы тухай мэдлэгтээ итгэлтэй 
байж чадахгүй. Эцэг эх, багш нар 
тусалж чадах ч бид сайн мэдээний 
бие даасан суралцагчид болох ёстой. 
Бид бие махбодоо тэжээхийн тулд 
хэрхэн хооллохоо сурдагтай адил 
сүнсээ тэтгэн тэжээхийн тулд хэрхэн 
хооллохоо ч бас сурах хэрэгтэй.

Хэдэн жилийн өмнө АНУ-ын 
Флорида мужийн Сэйнт Огастинд 
цахлай шувууд өлсөж үхэж байсан 
юм. Цахлайнууд торонд үлдсэн сам 
хорхойны үлдэгдлээр өөрсдийг 
нь тэжээдэг байсан сам хорхойн 
хөлөг онгоцнуудаас хамааралтай 
амьдардаг байжээ. Сам хорхой 
барьдаг онгоц тэр бүсээс явахад 
цахлайнууд өөрсдийгөө хэрхэн 
хооллохыг мэдэхгүй мөн залуу цах-
лайнууддаа ч хэрхэн загасчлахыг 
заагаагүй байжээ. Үүний улмаас 
том, үзэсгэлэнт шувууд загас ихтэй 
усаар хүрээлэгдсэн байсан ч үхэж 
эхэлсэн байна.2

Бид сайн мэдээний 
бие даасан суралцагч 

болсон үедээ 
өөрсдийгөө хэрхэн 
сүнслэгээр тэжээж, 

Бурхантай харилцах 
харилцаагаа 

хүчирхэгжүүлэхээ 
мэддэг.

Бие даасан байдал  
ба сайн мэдээг судлах нь
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Бид эдгээр цахлайтай адил байж 
болохгүй. Мөн Их Эзэний тухай 
хүүхдүүдийн маань мэдлэг биднээс 
эсвэл өөр бусдаас хамааралтай 
байхыг зөвшөөрөх ёсгүй. Тэргүүн 
Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх Марион 
Ж.Ромни (1897–1988) “Бидний 
хичээл зүтгэл эрүүл чадавхтай 
хэнийг ч болов бие даасан болгоход 
чиглэх ёстой” гэж хэлжээ.3 Бид сайн 
мэдээний бие даасан суралцагч 
болсон үедээ өөрсдийгөө хэрхэн 
сүнслэгээр тэжээх мөн хэрхэн 
Бурхантай харилцах харилцаагаа 
хүчирхэгжүүлэхээ мэддэг.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр 
(1924–2015) “Сүнслэг байдлын хувьд 
бие даасан байх нь Сүм дэх хөдөл-
гөгч хүч юм. Хэрэв бид та нараас 
үүнийг авчихвал та нар Бурханы 
бошиглогч байдаг гэдэг илчлэлтийг 
яаж хүлээж авах юм бэ? Хэрхэн зал-
биралдаа хариулт авч чадах билээ? 
Та нар хэрхэн мэдэж чадах болж 

байна? Хэрэв бид та нарын асуултад 
тэр даруй хариулж, бүх асуудлаа 
шийдэх олон олон арга замаар 
хангаж өгөөд байх юм бол та нарыг 
хүчирхэгжүүлэхийн оронд сул 
дорой болгох болно” 4 гэж заасан.

Бид Сүм дээр суралцаж, сүнс-
лэг өдөөлт хүлээн авах дуртай ч 
сүнслэг хоол тэжээлээ зөвхөн үүнд 
даатгаж болохгүй. Ерөнхийлөгч 
Жорж Албэрт Смит (1870–1951) 
“Бид Сүмийн гишүүдийн хувьд 
туслах бүлгүүд болон гэр бүлээсээ 
гадуурх хүмүүсийн зөвлөгөөнд хэт 
их найдах вий гэдгээс би айдаг” 
Өнөөдрийг хүртэл хадгалагдсаар 
ирсэн ариун цэдгүүд дээрх Их 
Эзэний бидэнд өгсөн олон олон 
адислалын талаар бид аль хэдийнээ 
сонссон. Энэ нь бүхнийг мэдэгч Эцэ-
гийн зөвлөгөөг агуулдаг. Өнөөдөр 
маш олон хүн . . . эдгээр ариун 
нандин цэдгийн агуулгатай тийм ч 
танил биш байдаг нь хачирхалтай 
санагддаг” 5 гэж тайлбарлажээ.

Би сүм дээр сайн мэдээнээс 
суралцах дуртай ч хувиараа судраас 
судлан, сүнслэг өдөөлт бүхий бодол 
мэдрэмж хүлээн авах үедээ сайн 
мэдээнд илүү их баясдаг. Ойлголтыг 
минь гэгээрүүлж, Их Эзэний 
Сүнсээр дүүргэх үнэний бяцхан 
эрдэнэсийг судраас олохоос илүү 
сэтгэл догдлом зүйл байдаггүй. 

Хэрхэн судлахад суралцах нь
Би номлолоосоо эргэж ирээд, 

сүнслэг байдлаа тэтгэхийн тулд 
долоо хоног бүр галын дэргэдэх 
цугларалт, онцгой цугларалт зэрэгт 
оролцох хэрэгтэй юм байна гэд-
гийг ойлгосон. Үг хэлж буй хүмүүс 
намайг сайн мэдээний ойлголтуу-
даар тэжээж байсан бөгөөд эдгээр 
ойлголтын надад нөлөөлж буй арга 
замуудад би талархаж байсан. Би 
хоёр жилийн турш сайн мэдээг 
судалж, заасан ч сүнслэг байдлын 
хувьд өөрийгөө өдөр тутам тэжээх 
чадваргүй байгаагаа мэдэрсэн юм 
Би зүгээр л нэг судруудыг уншиж 
байсан бөгөөд үнэндээ хичээнгүй-
лэн судлаагүй байлаа.

Сайн мэдээг судлах нь зураг зурж 
сурахтай нэлээд төстэй. Хүн бүр 
зураг зурах төрөлхийн авьяастай 
төрдөггүй. Бид хэн нэгэнд будаг 
холих хавтан өгөөд, тэр даруй 
зураач болохыг хүсэн хүлээж 
болохгүй. Бие даасан сайн мэдээ-
ний суралцагч болох нь үүнтэй 
адил. Бид сайн мэдээг судлах зарим 
үндсэн чадварыг эзэмшээгүй л бол 
агуу ойлголтууд олж авна гэж хүсэн 
хүлээж болохгүй. Ерөнхийлөгч 
Пакэр судрууд нь “үүрдийн сайн 
мэдээний бүрэн байдлыг буюу мөн-
хийн мэдлэгийг агуулдаг. Гэхдээ хүн 
тэдгээрийг ашиглаж сурах ёстой ба 
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эс бөгөөс эрэл хайгуул талаар өнгө-
рөх болно” 6 гэж тайлбарлажээ.

Ийм зүйл надад тохиолдсон юм. 
Судраас судалж байхдаа утга учрыг 
нь олж мэдэн, удирдамж эрэлхийлэ-
хээр хийсэн эхний оролдлого маань 
талаар өнгөрсөн. Тиймээс би үг хэлж 
буй хүмүүс хэрхэн ойлголт олж авдаг 
юм бол гэдэг дээр дүн шинжилгээ 
хийсэн юм. Хэсэг хугацаа өнгөрсөн 
ч эцэст нь тэд хэрхэн судруудаас 
тодорхой хэллэгүүдийг гаргаж ирдэг, 
хэрхэн шүлгүүдээс Аврагчийн тухай 
үнэ цэнтэй сургаалыг олж тодор-
хойлдог, хэрхэн судрын мөрүүдээс 
амьдралыг удирдах зарчмуудыг гар-
гаж боловсруулдаг мөн бэлгэ тэмд-
гийг хэрхэн тайлбарлаж, бошиглогч, 
төлөөлөгчдийн сургаалыг хэрхэн 
судрын тодорхой шүлэгтэй холбож 
уялдуулдаг болохыг би олж мэдэв.

Би судруудыг болон бошиглогч, 
төлөөлөгчдийн сургаалыг үргэлж-
лүүлэн судлахдаа өөрөө өөртөө 
асуулт тавьж байгаагаа анзаарсан.

•  Эдгээр шүлэгт ямар сургаал 
заасан байна вэ? Би энэ сургаа-
лын талаар юу сурч болох вэ?

•  Би энэ сайн мэдээний зарчим 
хаана, хэзээ үр дүнтэй хэрэг-
жиж байгааг харсан бэ?

•  Би Тэнгэрлэг Эцэгийн талаар 
мөн Түүний бидний аз жар-
галын төлөөх төлөвлөгөөний 
талаар юу сурч авсан бэ?

•  Би Есүс Христ болон Түүний 
Цагаатгалын талаар юу мэдэж 
авсан бэ?

•  Их Эзэн намайг энэ хэсгээс юу 
сураасай гэж хүсэж байгаа бол?

•  Би уншиж байхдаа ямар сүнс-
лэг нөлөө бүхий бодол, мэд-
рэмжийг хүлээж авсан бэ?
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•  Миний амьдралд тулгараад 
байгаа сорилт бэрхшээлд тус 
болох ямар нэгэн зүйл энд 
байна уу?

•  Би өдөр бүр амьдралд маань 
туслах юуг сурсан бэ?

Хүчирхэг, итгэл үнэмшилтэй 
заадаг багш

Судар судлах арга барил маань 
өөрчлөгдсөнөөр заах арга барил 
маань ч өөрчлөгдсөн. Судар миний 
хувьд ямар утга учиртайг хүмүүст 
хэлэхийн оронд өөрсдийг нь удир-
дах сайн мэдээний үнэнүүдийг олж 
нээхэд тэдэнд туслах нь миний 
хувьд илүү сонирхолтой болсон 
юм.7 Хүмүүс ямар нэгэн шинэ зүйл 
олж мэдээд, баяр баясгаланг мэдэрч 
байгааг харах нь намайг аз жаргал-
тай болгодог. Энэ нь заах үедээ олж 
авсан туршлагын маань хамгийн 
талархууштай хэсэг нь байсан мөн 
байсаар ч байгаа.

Мөн заасан хүмүүстээ дээр дурд-
сан чадвар, асуултуудыг тогтмол 

ашиглахад нь тусалснаар тэдний 
сайн мэдээний бие даасан сурал-
цагч болох чадвар өсөж байгааг би 
олж мэдсэн юм. Тэд миний туул-
сан урт удаан үйл явцаар дамжих 
шаардлагагүй.

Заахаасаа өмнө суралцах хэрэг-
тэй. Сайн суралцагчид сүнслэг 
өдөөлт өгч чаддаг багш нар болдог. 
“Миний үгийг тунхаглахыг бүү эрэл-
хийл, харин эхлээд миний үгийг олж 
авахыг эрэлхийл, мөн тэгвэл хэл 
чинь чөлөөтэй байх болно; тэгээд, 
хэрэв чи хүсэх аваас, миний Сүнс 
мөн миний үг, тийм ээ, хүмүүнийг 
итгүүлэх Бурханы хүч чамд байх 
болно” (С ба Г 11:21) хэмээн Их 
Эзэн хэлжээ. Хэн энэ сайхан бэлгийг 
хүсэхгүй байх билээ!

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Дэвид А.Бэднар бие даа-
сан сайн мэдээний суралцагч байх 
шаардлага ихсэж буйг онцолсон.

“Бид суралцагч хэрхэн итгэлээр 
сурах вэ гэдгээс илүү багш нар 
хэрхэн Сүнсээр заах вэ гэдэг талаар 

хэт их онцолж, илүү сайн мэддэг юм 
шиг санагддаг. Тодорхой хэлэхэд, 
заах болон суралцах зарчим, үйл 
явц нь хоёулаа сүнслэг байдлын 
хувьд нэн чухал юм. Бид ирээдүй 
өөд хараад, өөрсдийнхөө амьдарч 
байгаа дэлхийг илүү эргэлзээтэй, 
үймээн самуунтай болж байгааг 
харж байгаагийн хувьд итгэлээр 
суралцах чадавхаа тэлэх нь чухал 
гэдэгт би итгэдэг. . . .

Эцсийн эцэст итгэлээр суралцаж, 
сүнслэг үнэнийг хэрэгжүүлэх үүрэг 
бол бидний л үүрэг юм. Энэ нь 
одоогийн бидний амьдарч байгаа 
мөн ирээдүйд амьдрах энэ дэлхийд 
нэн чухал. Бидний юуг, хэрхэн, 
хэзээ суралцах нь багштай мөн заах 
арга барил, тодорхой хичээл, сэдэв-
тэй холбоотой боловч эдгээрээс 
бүрэн хамаардаггүй.” 8

Бие даасан суралцагч байснаар 
ирэх адислал

Бид эцэг эх, Сүмийн удирдагчдын 
сүнслэг нөлөө бүхий сургаалаар 
адислагдсан ч үүнээс илүү чухал 
адислал нь өөрөө өөрсдийгөө сүн-
сээр өдөөж сурах явдал юм. Бид 
сайн мэдээний бие даасан суралцагч 
болсон үедээ хувийн илчлэлтийг 
урих илүү их чадвартай болдог. 
Дараагийн удаа судлахдаа уйдахаас 
илүүтэй сэнхрэх болно гэдгээ мэд-
дэг учраас тогтмол судалдаг сурал-
цагч байхын тулд бие даасан сайн 
мэдээний суралцагчид ямар нэгэн 
хөдөлгөгч хүч заавал байх шаард-
лагагүй байдаг. Бие даасан сайн 
мэдээний суралцагчид 21-р зуунд 
хүчээ авч буй софистик үзлийн 
дайралтад тэсэж үлдэх илүү сайн 
зэмсгээр хангагдсан байдаг.

Их Эзэний амлалтын дор хаяж 
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нэг нь сайн мэдээний бие даасан 
суралцагчдын хувьд нэлээд гүнз-
гий утга учиртай мэт санагддаг. 
Тухайлбал: “Миний үгийг нөөцлөх 
хэн боловч хууртагдах нь үгүй” 
(Иосеф Смит—Матай 1:37).

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
“Хэрэв та нар судруудаас хичээн-
гүйлэн суралцах аваас уруу таталтыг 
эсэргүүцэж, Ариун Сүнсний удир-
дамжийг хүлээн авах хүч тань нэмэг-
дэх болно” 9 хэмээн амлажээ.

Бие даасан сайн мэдээний сурал-
цагчид Аврагчийн дараах амлалтыг 
хүлээн авдаг.

“Хэрэв цангасан хүн байвал, Над 
уруу ирж, уугтун.

Надад итгэдэг хүн ‘Түүний дот-
роос амийн усны гол урсах болно’ 
гэж сударт хэлсэнчлэн байх болно” 
(Иохан 7:37–38).

Надад ойлгож мэдэх зүйл өчнөөн 
олон байгаа ч сайн мэдээний бие даа-
сан суралцагч болсон маань миний 
хийж байсан хамгийн гайхамшигтай 
зүйлсийн нэг юм. Энэ нь миний амьд-
ралыг бүхэлд нь адисалсан. ◼
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Инок Р.Вэрдэ Рэйс

Олон жилийн өмнө би 
Мексикийн Монтэррэй хойд 
номлолд бүрэн цагийн ном-

логчоор үйлчилсэн юм. Номлогчийн 
үйлчлэлийг хийх нь үнэхээр гайхал-
тай боломж гэдэг мэдрэмж надад 
төрж билээ.

Би номлолдоо гарахдаа нэг 
асуудлыг шийдвэрлээгүй орхисон 
байв. Би цэргийн алба хаасан лавла-
гаагаа хараахан хүлээж аваагүй бай-
лаа. Энэ лавлагаа маш чухал байсан 
бөгөөд залуу эрэгтэйг албан ёсоор 
цэргийн алба хаасан бөгөөд ажил-
лаж, сурах эрхтэй гэснийг илтгэдэг 
юм. Тэр хүн Мексикийн иргэн гэж 
тооцогдох болно.

Лавлагаа гарах өдөр ойртоход би 
санаа зовж эхэллээ. Би эцэг эх рүүгээ 
захидал бичин, цэргийн алба хаасан 
лавлагааг маань авах боломжтой 
эсэхийг асуулаа. Дараагийн захид-
лыг хүлээн аваад, улам бүр санаа 
зовов. Үүнийг зөвхөн эзэнд нь л өгөх 
боломжтой гэдгийг аль эрт хэлснийг 
тэд надад дуулгасан юм.

Би Их Эзэнд хандан залбирч, юу 
хийх ёстойгоо асуух нэн шаардла-
гатайг мэдэрсэн. Хариулт тэр даруй 
ирээгүй ч намайг номлолын ерөн-
хийлөгчдөө энэ тухай тайлбарлах 

хэрэгтэй гэсэн хариулт ирлээ. Би 
түүнтэй ярилцахдаа хоёр сонгол-
тын талаар ярилцсан. Нэг нь зүгээр 
л “Их Эзэнд итгэж найдах” байсан. 
Хоёр дахь нь өөрийн биеэр очиж 
лавлагаагаа авах байлаа. Шийдвэр 
надад үлдэв.

Би юу хийхээ сайн мэдэхгүй 
байлаа. Би асуудлынхаа талаар 
хамтрагчдаа хэлж, бид хамтдаа 
дараах судрыг уншин хүчирхэгжсэн 
юм. “Бурханы мутарт гэдгээ та нар 
мэдэхгүй гэж үү? Тэрбээр бүх хүчийг 
эзэмшдэг, мөн түүний агуу удирд-
лагаар газар дэлхий хуйлмал бичиг 
лугаа адил хуйлагдах болно гэдгийг 
та нар мэдэхгүй гэж үү?” (Moрмон 
5:23). Энэ судар эргэлзээний мананг 
сарниулсан. Үүнийг уншсан үеэс 
эхлэн би номлолын ажилд бүх хүч 
чадлаа зориулах үүрэгтэй гэдгээ 
ойлгов. Асуудал маань Их Эзэний 
гарт байсан.

Хэсэгхэн хугацааны дараа би эцэг 
эхээсээ өөр нэгэн захидал хүлээн 
авлаа. Аав маань дараах захидлыг 
бичсэн байв.

“Хүү минь, би Батлан Хамгаалах 
Яаман дээр дахин нэг очиж, асууд-
лыг чинь шийдэж өгөх хүнийг хай-
сан. Би маш олон хүнтэй уулзсаны 

эцэст нэг газар руу очихоор болж 
чиглүүлэгдсэн. Аав нь тэр үед 
нэлээд сэтгэлээр унаж, арга тас-
раад байлаа. Би хамгийн түрүүнд 
дэлгээстэй маш том хаалгыг харсан 
бөгөөд хоёр сүрлэг цэрэг хажууд 
нь хамгаалж байв. Би зориг гарган, 
хаалгаар орохдоо очихоор болж 
чиглүүлэгдсэн нөгөө ажлын өрөөгөө 
олсон юм. Би хаалгыг тогшихдоо 
сандарч байсан ч Их Эзэний Сүнс 
намайг удирдаж байв.

Намайг орох үед нэгэн офицер 
ширээний ард сууж байлаа. Тэрээр CA
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Би асуудлыг өөрөө 
шийдэх үү эсвэл Их 
Эзэний мутарт даат-

гаад, номлогчийн 
үйлчлэлдээ анхаа-

рах уу гэдгээ шийдэх 
хэрэгтэй болсон юм.

ИХ ЭЗЭНИЙ ЦЭРЭГ
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энгэртээ нэлээд олон одон зүүсэн 
байсан бөгөөд хананд нь өнгө 
өнгийн батламж өрөөстэй байв. Тэр 
гарыг минь чанга гэгч атгаад, ‘Та 
ямар хэргээр ирэв?’ гэж асуулаа.

‘Манай хүү номлолд үйлчилж 
байгаа учраас цэргийн алба хаасан 
лавлагаагаа авахаар өөрийн биеэр 
ирж чадсангүй. Би түүний өмнөөс 
авч болох эсэхийг мэдэхээр ирсэн’ 
гэж хариулав.

‘Үгүй ээ. Та болохгүй. Үүнийг 
зөвхөн эзэн нь л авч болно’ гэж 
офицер хэллээ.

Тэр үед Их Эзэн намайг Сүнсээрээ 
гэгээрүүлж, би ‘Үүрэг хариуцлагаа-
раа таны өмнө хариуцлага хүлээсэн 
олон цэрэг танд байгаа. Үүнтэй адил 
хүү маань энэ цаг үед Их Эзэний 
сайн мэдээг тунхаглах өөрийн үүр-
гийг биелүүлж байна. Яг одоо тэр 
бол Их Эзэний цэрэг’ гэж хэлсэн юм.

Ингэж хэлэхэд офицер суудлаа-
саа босоод, ‘Танд ямар нэгэн бичиг 
баримт байна уу? Таны хүүг хэн 
гэдэг вэ?’ гэж асуув.

Намайг асуултад нь хариулсны 
дараа тэр нарийн бичгээ дуудаад, 

‘Энэ залуу номлогчийн бичиг 
баримтыг надад аваад ирээч’ 
гэж хэллээ.

Тэр тэдгээр дээр гарын үсгээ 
зураад, лацдан, надад өгөв. Өөр юу 
ч шаардлагагүй байлаа. Би түүний 
гарыг талархалтайгаар чанга гэгч 
атгасан. Хүү минь, бичиг баримт 
чинь бэлэн боллоо. Чи Их Эзэнд 
жинхэнэ цэрэг ёсоор үйлчилж 
талархлаа харуулах ёстой шүү.”

Энэ захидлыг хүлээн авсны-
хаа дараа би миний өмнөөс ажил 
хэргийг маань зохицуулахын тулд 
Өөрийн хүчийг ашигласанд болон 
залбирлын маань хариуг өгсөнд мөн 
аавыг минь гэгээрүүлсэнд Их Эзэнд 
талархсан юм. Бид бүхэн Их Эзэнд 
бүхий л итгэл найдвараа тавин, 
Түүний өгсөн дараах амлалтыг хэзээ 
ч мартахгүй байх болтугай хэмээн 
би залбирч байна. “Гуй, тэгвэл энэ 
нь та нарт өгөгдөх болно; эрэлхийл, 
тэгвэл та нар олох болно; тогш 
тэгвэл энэ нь та нарт нээгдэх болно. 
Учир нь гуйсан болгон хүлээн авдаг; 
мөн эрэлхийлэх тэр нь, олдог; мөн 
тогшсон түүнд энэ нь нээгдэх бол-
но” (3 Нифай 14:7–8). ◼
Зохиогч нь Мексикийн Мехико хотод 
амьдардаг.
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Английн Оксфордын өсвөр үеийнхэн жинхэнэ нөхөрлөлийн  
талаар бодол санаагаа хуваалцжээ.

Жинхэнэ найзаа олж мөн 
жинхэнэ найз байх нь
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Таван настайгаасаа эхлэн найзалсан хамгийн сайн найзаас эхлээд тооны 
хичээл дээр танилцсан шинэ сурагч гээд сайн найзуудтай байх нь чухал 
байдаг. Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимолд дурдсанаар 
“Хүн бүрд үнэнч, сайн найз нөхөд хэрэгтэй. Тийм найз нөхөд та нарын 
агуу хүч мөн адислал байх болно” ([2011], 16). Гэхдээ та нар хэрхэн сайн 
найзуудыг олж мөн сайн найз хэвээр байх вэ? 

Бид Англи дахь өсвөр үеийнхнээс жинхэнэ нөхөрлөл гэж тэдний хувьд 
юу гэсэн утгатай болохыг асуусан юм. Жинхэнэ найзуудын хэд хэдэн түү-
хийг мөн тэдгээр найз нь хэрхэн тэднийг хүчирхэгжүүлсэн тухай уншина уу. 
Та нар найз нөхөд тань агуу хүч чадал авчирдаг болохыг олж мэдэж болно.

САЙН НАЙЗ ЯМАР БАЙДАГ ВЭ?

Аарон М.: Та нар найзуудаа харах-
даа баярлаж хөөрдөг байх хэрэгтэй. 
Та нар тэдэнд санаа тавьж мөн тэд 
ч бас та нарт санаа тавьдаг гэдгийг 
мэдэх хэрэгтэй. Та тэдэнтэй хамт 
байхдаа тайван тухтай байж чадна. 
Та тэдэнтэй хамт байхдаа хуурамч 
дүр эсгэх шаардлагагүй гэдгийг 
мэдэрдэг.
Лэйтон Х: Та нарыг дэмжиж, тайтга-
руулдаг хэн нэгэн.
Мэдди Х: Та нарын итгэдэг хэн 
нэгэн.
Рэчел П.: Хэн нэгэнд санаа тавин, 
дэмждэг байх нь сайн найзын гол 
шинж юм.

Эмма Ф.: Миний хамгийн сайн 
найз тусламж хэрэгтэй үед 
үргэлж надтай хамт байж, тусал-
даг. Би гэрээрээ сурахаар ахлах 
сургуулиа орхих үед тэр над руу 
мессеж бичиж эхэлсэн. Тэр “За 
сонин сайхан юу байна даа? Бид 
уулзаж ярилцах хэрэгтэй байх” 
гэж бичсэн. Тэр үед надад тийм 
ч их найз байгаагүй учраас бид 
хамгийн сайн найзууд болсон 
юм. Тэр намайг гунигтай байгаа 
үед үргэлж мэддэг. Би яаж гэд-
гийг мэдэхгүй ч тэр үргэлж мэд-
чихсэн байдаг.

ЖИНХЭНЭ НӨХӨРЛӨЛ БА 
ОЛНЫ ТАНИЛ БАЙХ ХОЁР 
ЮУГААРАА ӨӨР ВЭ?

Сэт Х.: Нөхөрлөл бол хувийн зүйл, 
харин олны танил байх нь хоосон 
зүйл. Сургууль дээр бид хүмүүсийг 
спортын ур чадвараар, магадгүй 
залуучуудын хувьд хэдэн найз 
охинтой байсан зэргээр нь “олны 
танил” гэж ангилах дуртай. Гэхдээ 
чи олон сайн найзтай байж болно. 
Хэрэв чи сайхан зантай бол олны 
танил л гэсэн үг. Хэн хамгийн урт 
хугацаанд олны танил байна, тэгвэл 
сайн найзууд гэж би боддог.
Эмма Б.: Энэ нь та нарын хүмүүст 
хандаж байгаа хандлага юм. Учир 
нь би маш бүдүүлэг, олны танил 
олон хүнийг харж байсан. Тэд тийм 
ч олон хүний сайн найз байгаагүй. 
Гэхдээ би бас бүх хүнд сайхан 
ханддаг олны танил хүмүүсийг 
харж байсан. Энэ бол үнэхээр том 
ялгаатай. Энэ нь зүгээр л хандлага 
гэж би бодож байна. Чи хүмүүсийг 
өөрөөсөө дорд үзэж болохгүй. 
Учир нь чи тэднээс илүү биш.
Исаак П.: Хэрэв чи сайн найзууд-
тай бол бусад хүн чамайг юу гэж 
бодох нь хамаагүй, тэд чиний сайн 
найз хэвээрээ байх болно. Энэ бол 
найзуудын хийдэг зүйл.
Грэйс С.: Найзууд нэг нэгэндээ 
үнэнч байж, итгэл дааж чаддаг.

“Найзуудаа харахдаа 
баярлаж хөөрдөг.”
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Mandie found new 
soccer art for this spot. 
Replace it with the new.

52 Л и а х о н а 

ХАМГИЙН ЧУХАЛ 
ЗҮЙЛСИЙГ 
ХҮНДЭТГЭЖ 
ҮНЭЛДЭГ 
НАЙЗУУДТАЙ 
БОЛООРОЙ
“Та нарын амжилт, аз 
жаргалд туйлын чухал 

нэгэн зөвлөгөө бол ‘Найзуудаа бол-
гоомжтой сонгоорой.’ Бид өөрсдийн 
хүндэтгэн биширдэг хүмүүстэй адилхан 
болохыг эрмэлздэг бөгөөд тэдгээр нь 
ихэвчлэн бидний найзууд байдаг. Бид 
өөрсөдтэйгөө адилхан түрхэн зуурын 
тав тух, өчүүхэн зорилго, өнгөцхөн хүс-
лийнхээ төлөө явдаг бус, харин хамгийн 
чухал зүйлс бүхий мөнхийн зорилгуудыг 
хүндэтгэн үнэлдэг хүмүүстэй нөхөрлө-
дөг байх ёстой. 
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон, “Be Thou an 
Example,” Liahona, 2005 оны 5-р сар, 113.

ТА НАРЫН НАЙЗ ХЭРХЭН ТА НАРЫГ ДЭМЖДЭГ ВЭ?

Ханна П.: Найзууд маань намайг найрал дуу дуулдаг байхад үзүүлбэрийг 
маань үзэхээр ирдэг байсан.
Андрю С.: Найз минь надад хөл бөмбөг тоглож сурахад үнэхээр их 
тусалсан.
Бэлла Ф.: Шашин судлалын ангиараа бид Сүмийн цуглааны байруудаар 
хамт аялсан бөгөөд тэр үед бүх номлогч тэнд байсан. Үнэхээр хөгжил-
тэй байсан. Бусдын шашныг үнэн сэтгэлээсээ хүндэтгэж байгаа хүнийг 
хараад л таньж болох учраас энэ нь сайн найзуудыг сонгоход маш сайн 
арга шиг надад санагдсан. Тэд “Чи хараал хэлдэггүй юм уу? За за, сайн 
байна. Би чиний хажууд байхдаа хараал хэлэхгүй” гэх мэт зүйл хэлсэн. 
Бид кофе уудаггүй тухай ярилцахад тэд “Ойлголоо. Бид кафе явах шаард-
лагагүй юм байна” гэж хэлсэн. Тэд бүгдээрээ маш хүндэтгэлтэй байсан.
Эмма Б.: Найзууд маань манай шашны тухай маш нээлттэй ярилцдаг 
бөгөөд “Чи мэдэж байгаа байх. Би чиний итгэдэг зүйлд итгэдэггүй. Гэх-
дээ чамд итгэлдээ хүчтэй байхад чинь туслахын тулд мэддэг мөн итгэдэг 
зүйлийг чинь мэддэг болохын тулд ойлгоход бэлэн байна” гэж хэлсэн.
Кэлвин Б.: Гэр маань нүүснээс хойш сургууль дээр таньдаг хүн нэг ч 
байхгүй байв. Миний таньдаг бүх хүн сүмийнх байсан. Өсвөр үеийнхний 
үйл ажиллагаан дээр тэд надад сайн ханддаг.
Эмма Ф.: Намайг анх энд нүүж ирэхэд манай тойрогт тийм ч олон залуу 
эмэгтэй байгаагүй учраас ХҮГ найзгүй байсан. Би ХҮГ өсвөр үеийнхний 
чуулган дээр нэг найзтай болсон бөгөөд энэ нь үйл ажиллагаанд ирэхэд 
маань маш их нөлөөлсөн. Тэр намайг найзууддаа танилцуулж, эцэст нь 
би ХҮГ найзуудтай болсон нь надад тус болсон.

“Эхний өдрийн орой 
тэд бүгд нэрийг минь 
мэддэг болсон байв.”

“Тэд бусдын шашныг хүндэтгэдэг.”
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НӨХӨРЛӨЛИЙГ ХЭРХЭН БИЙ БОЛГОХ ВЭ?

Виллиам С.: Хэн нэгэн хүн сайн уу гэж мэндэлснээр яриа өрнөж, эцэст нь 
та нар найзууд болдог.
Жэймс П.: Миний хувьд үйл ажиллагаагаар дамжуулан найзуудтай бол-
дог. Би Америк руу амралтаараа явахдаа Бригам Янгийн Их Сургуулийн 
хөл бөмбөгийн зуслан руу явсан бөгөөд тэнд хэнийг ч таньдаггүй бай-
сан. Эхний өдрийн орой бараг хүн бүр миний нэрийг мэддэг болсон 
байв. Тиймээс зүгээр л үйл ажиллагаанд оролц, үдийн хоолоо ид, нэг 
нэгэндээ тусал.
Сэт Х.: Адилхан сонирхолтой байх буюу та хэн нэгэнтэй адилхан зүйл 
сонирхдог байж болно. Хамтдаа ямар нэгэн үр ашигтай зүйл хийх нь 
нөхөрлөлийг үүсгэдэг.

ТА НАР ЖИНХЭНЭ НАЙЗУУДААСАА ЮУ СУРСАН БЭ?

Аарон М.: Өөрөө өөртөө үнэнч байхыг. Та нар өөрөөрөө байж чадахгүй 
бол жинхэнэ найзуудтай болж чадахгүй. Хэрэв тэд чиний жишгүүдэд дургүй 
бол жинхэнэ найз биш. Мөн чамайг дэмжиж чадахгүй.
Исаак П.: Тэдний юу хэлж байгааг сайн сонс. Тэднийг ярьж байх үед битгий 
үл тоомсорло. Зүгээр л тэдэнд анхаарлаа хандуулж, тэднийг дэмж.
Эмма Б.: Сайн найзуудын хийдэг нэг зүйл нь чамайг ямар нэгэн зүйлд урих 
явдал юм. Эсвэл зүгээр л чамайг сайн байгаа эсэхийг асууж болно. Мөн 
энгийн хэдэн асуулт тавьж ч болно. Эдгээр жижиг зүйл бол чухал зүйлс юм.
Жэймс П.: Чи мөн арай илүү нээлттэй байж болно. Найзуудынхаа хүрээнд 
хүмүүсийг урьж, бусад найзтайгаа уулзаж болно. Та нар сайн найз хэвээрээ 
байж чадна. ◼

ЖИНХЭНЭ НАЙЗ . . .

Грэйс С.: Жинхэнэ найз чиний 
талаар мэддэг.
Андрю С.: Жинхэнэ найз үргэлж 
итгэл даадаг.
Жэймс П.: Тэд чамайг ойлгодог.
Лэйтон Х.: Тэдэнтэй хамт байгаа үед 
чи өөртөө итгэлтэй байдаг.
Кэлвин Б.: Жинхэнэ найз дэмжиж 
тусалдаг.

“Зүгээр л тэдэнд 
анхаарлаа хандуулж, 

тэднийг дэмж.”
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Найздаа өгөх чин сэтгэлийн инээмсэглэл үнэхээр үнэ цэнтэй.

ЖИНХЭНЭ 
ХОЛБОО
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Матиас Пэдраза

Намайг 16 настай байхад гадас-
ны ерөнхийлөгчийн зөвлөл 
гадсаараа Буэнос-Айрес дахь 

ариун сүм рүү явах болно гэдгийг 
зарласан бөгөөд намайг явахыг 
урьсан юм. Би мөнгө хадгалж, 
ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэм-
ших зохистой байхын тулд шаргуу 
хөдөлмөрлөсөн.

Намайг эрхийн бичгээ хүлээн 
авсны дараа уруу таталт тал бүрээс 
дайрч, тэрхүү зохистой байдлыг 
маань алдуулахыг оролдож байв. 
Гэхдээ надад ариун сүмд орох 
хүсэл байсан. Би зүгээр л нэг бус-
дын туршлага, гэрчлэлийг сонсохыг 
хүсээгүй. Би өөрийн гэсэн туршлага, 
гэрчлэлтэй болохыг хүссэн.

Аялалд гарах орой боллоо. Авто-
бусанд суухаас өмнө хүртэл надад 
явахгүй байх бодол төрсөн ч би 

бууж өгөөгүй. 10 цагийн аяллын 
турш надад маш нөхөрсөг хандаж 
байсан нэгэн Сүмийн гишүүний 
хажууд би сууж явсан юм. Тэр 60 
орчим настай хүн байсан. Тэр амьд-
ралынхаа тухай, зовлон бэрхшээлээ 
даван туулсандаа хэчнээн их баяр-
тай байгаагаа ярив.

Би ч бас түүнд амьдралынхаа 
тухай, мөн Бурханыг дагадаг учраас 
олон хүн надаас зайгаа барьдаг тул 
маш их ганцаардлыг мэдэрдгээ ярь-
сан. Тэр “Бурхан чамд агуу найзыг 
өгөх болно. Тэр найз чинь үргэлж 
чиний дэргэд байх болно. Үүнийг 
бүү мартаарай” гэж надад хэлж 
билээ. Тэр тэдгээр үгийг хэлэхэд би 
түүнийг үнэн зүйл хэлсэн гэдгийг 
мэдэж байсан учраас амар тайвныг 
мэдэрсэн юм.

Намайг ариун сүмд орох үед үүрч 
явсан хүнд ачаа маань алга болох 

шиг л санагдсан. Би “Хүү минь, 
тавтай морил. Би чамайг хүлээж 
байлаа” гэх сүнслэг тэврэлтийг 
мэдэрсэн.

Би ариун сүмийг зүгээр нэг 
үзэсгэлэнтэй барилга биш, 
Бурханы өргөө гэдгийг мэдэрсэн 
юм. Хэд хэдэн баптисм, гишүүний 
баталгааны ёслол хийсний 
дараа би гадагшаа гарав. Би 
ачаа дарамтыг дахин мэдэрсэн 
ч тэдгээрийг давах хүч чадалтай 
болсон мэт санагдлаа.

Өөрсдийгөө бэлтгэн, бүх зүйлийг 
Бурханы мутарт даатгаад, ариун 
сүмд орохын тулд хамгийн сайнаа-
раа байх нь биднээс хүсэн хүлээдэг 
зүйл болохыг би ойлгосон. Тийн-
хүү Бурхан биднийг асар ихээр 
адисалдаг. ◼
Зохиогч нь Аргентины Кордобад 
амьдардаг.

Би зүгээр нэг бусдын туршлагыг сонсох биш, 
өөрийн биеэр ариун сүм орохыг хүсдэг байсан.

АРИУН СҮМД 

АНХ УДАА орсон нь
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Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөх 
Ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айринг

Би олон жилийн өмнө Ефес дэх нэгэн эртний театрт үг хэлсэн юм. Нарны 
гэрэл төлөөлөгч Паулын номлож байсан яг тэр газарт хурцаар тусаж байв. 
Үг хэлэх сэдэв маань Бурханаар дуудагдсан төлөөлөгч Паул байсан юм.

Зуу зуун хожмын үеийн гэгээнтэн цуглараад байв. Мянга гаруй жилийн өмнө 
ефесчүүдийн сууж байсан урт чулуун вандан сандал дээр тэд сууцгааж байлаа. 
Тэдний дунд амьд төлөөлөгчид болох ахлагч Марк Э.Пэтэрсэн, ахлагч Жэймс 
Э.Фауст нар байв. 

Би хэлэх үгээ маш анхааралтай бэлдсэн гэдгийг та нар төсөөлж байгаа байх. 
Би төлөөлөгчдийн Үйлс номыг мөн Паулын болон түүний хамтрагч төлөөлөгч-
дийн захидлыг уншсан. Мөн Паулын ефесчүүдэд хандан бичсэн захидлыг ч 
уншиж, тунгаан бодсон.

Би Паулд болон түүний албан тушаалд хүндэтгэл үзүүлэхийг чадах чинээ-
гээрээ хичээсэн билээ. Үгээ хэлж дууссаны дараа хэд хэдэн хүн магтаал хэлж, 
хоёр амьд төлөөлөгч хоёулаа магтаалын үгсийг харамгүй хайрласан юм. Гэвч 
дараа нь ахлагч Фауст намайг авч яваад, инээмсэглэн, нам дуугаар “Сайхан үг 
хэллээ. Гэхдээ чи хэлж болох байсан хамгийн чухал зүйлийг орхичихлоо” гэв.

Намайг юуг хэлэлгүй орхисноо асуухад хэдэн долоо хоногийн дараа тэр 
надад хэлж өгсөн юм. Түүний хариулт одоо хүртэл надад үнэтэй сургамж 
өгсөөр байдаг.

Хэрэв Паулыг сонсож байсан гэгээнтнүүд түүний атгаж байсан түлхүүрүү-
дийн үнэ цэн, хүч чадлын тухай гэрчлэлтэй байсан бол төлөөлөгчид дэлхий-
гээс авагдах шаардлагагүй байсан гэдгийг хүмүүст хэлж болох байсан гэж тэр 
хэлсэн юм.

Аврагч Өөрийн Сүмийг дэлхий дээрх санваарын 
бүх түлхүүрийг энэ цаг үед атгадаг бошиглогч, 

төлөөлөгчдийн суурин дээр барьсан.
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Энэ нь намайг ефесчүүдэд бичсэн Паулын захидлыг 
эргэн харахад хүргэсэн билээ. Паул төлөөлөгчдөөр нь 
дамжуулан Сүмийн гишүүдэд Их Эзэнээс ирж буй санваа-
рын түлхүүрүүдийн гинжин хэлхээний үнэ цэнийг хүмүүс 
мэдрээсэй гэж хүсэж байсныг би мэдсэн. Паул тэдгээр 
түлхүүрийн тухай гэрчлэлтэй болгохыг эрмэлзэж байжээ.

Христ Өөрийнхөө Сүмийн тэргүүнд нь байгаа гэд-
гийг Паул ефесчүүдэд гэрчилсэн бөгөөд дэлхий дээр энэ 
цаг үед санваарын бүх түлхүүрийг атгадаг төлөөлөгч, 
бошиглогчдын суурин дээр Аврагч Сүмээ барьсан гэд-
гийг заасан (Ефес 2:19–20-ийг үзнэ үү).

Санваар сэргээгдэв
Паул тодорхой хүч ба эрх мэдэлтэйгээр заан, үлгэр 

жишээ үзүүлж байсан ч урвалт ирнэ гэдгийг мэдэж 

байв (Үйлс 20:29–30; 2 Тесалоник 2:2–3-ыг үзнэ үү). 
Төлөөлөгч, бошиглогчид дэлхийгээс авагдах болно 
гэдгийг тэр мэдэж байсан. Мөн бошиглогч, төлөөлөгчид 
ирээдүйн нэгэн гайхамшигт өдөр эргэн сэргээгдэнэ гэд-
гийг ч мэдэж байсан. Тэрээр энэ цаг үеийн тухай ефес-
чүүдэд хандан бичсэн ба Их Эзэний юу хийхийг хэлсэн. 
“Энэ нь цагийн дүүрнийг гүйцэлдүүлэхийн тулд тэнгэр 
дэх юмс болон газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор 
нэгтгэх зорилго байжээ” (Ефес 1:10).

Паул тэнгэр дахин нээгдэх үеийг буюу бошиглогч 
Иосеф Смитийн тохинууллыг урьдчилан харсан бөгөөд 
энэ нь ч ёсоор болсон. Иохан Баптист ирж, мөнх бус 
хүмүүнд Аароны санваарыг мөн тэнгэр элчүүдийн 
тохинууллын болон нүглийн ангижралын төлөө усанд 
умбуулан хийх баптисмын түлхүүрүүдийг хүртээсэн 
билээ (С ба Г 13-ыг үзнэ үү).

Эртний төлөөлөгч, бошиглогчид эргэж ирэн, мөнх бус 
амьдралдаа атгаж байсан түлхүүрүүдийг Иосефт хүр-
тээжээ (С ба Г 110-ыг үзнэ үү). Ийнхүү мөнх бус хүмүүн 
1835 оны 2-р сард ариун төлөөлөгчийн ариун дуудлагад 
томилогджээ. 1844 оны 3-р сарын сүүлээр арванхоёр 
төлөөлөгчид санваарын түлхүүрүүдийг хүртээсэн байна.

Бригам Янгаас эхлээд ерөнхийлөгч Монсон хүртэлх 
Иосефын залгамж халаа болсон бүх бошиглогч тэдгээр 
түлхүүрийг атгаж, ашиглан, ариун төлөөлөгчийн дуудла-
гад дуудагдсан билээ.

Итгэл ба санваарын түлхүүрүүд
Паулын цаг үетэй адил тэдгээр санваарын түлхүү-

рийн хүч биднээс итгэл шаарддаг. Биднийг удирдан, 
бидэнд үйлчилдэг тэдгээр хүн санваарын түлхүүрүүдийг 
атгадаг гэдгийг бид илчлэлтээр мэддэг байх хэрэгтэй. 
Энэ мэдлэг нь Сүнсний гэрчийг шаардана.

Мөн энэ нь Есүс бол Христ, Тэр амьд бөгөөд Сүмийг 
удирддаг гэдэг бидний гэрчлэлээс хамаардаг. Их Эзэн 
бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан Өөрийн Сүмийг 
болон санваарын түлхүүрүүдийг сэргээсэн гэдгийг бид 
өөрсдөө олж мэдэх ёстой. Тэдгээр түлхүүр нь амьд ЗУ
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бошиглогчдод тасралтгүй уламжлагдсаар ирсэн бөгөөд 
гадас, дүүргийн ерөнхийлөгчөөс бишоп, салбарын 
ерөнхийлөгчид мөн бишоп, салбарын ерөнхийлөгчөөс 
бидэнд хүрдэг санваарын түлхүүрүүдийн шугамаар дам-
жуулан бид хаана ч байсан мөн бошиглогч, төлөөлөгч-
дөөс хэр хол байгаагаас үл хамааран Их Эзэн Өөрийн 
хүмүүсийг адисалж, удирддаг гэдэг ахин дахин сэргээж 
байх хэрэгтэй уг баталгааг Ариун Сүнсээр дамжуулан 
авах ёстой. 

Их Эзэний сонгосон үйлчлэгчдэд итгэж найд
Бид Их Эзэний Сүмд өөрсдийгөө итгэлтэй хэвээр 

байлгахын тулд Түүний дуудсан хүмүүсийн үйлчлэл 
дэх хүч чадлыг таних мэлмийтэй байх ёстой бөгөөд 
ийм мэлмийтэй байж чадна. Бид Ариун Сүнсний нөхөр-
лөлийг хүртэхүйц зохистой байх ёстой. Мөн биднийг 
удирддаг тэдгээр хүн уг хүчийг эзэмшдэг гэдгийг 
мэдэхэд тусалдаг Ариун Сүнсний төлөө бид залбирах 
хэрэгтэй. Миний хувьд, иймэрхүү залбирлын хариулт 
ихэнхдээ Их Эзэний үйлчлэлд өөрийн биеэр бүрэн 
оролцох үед ирдэг.

Бид эдгээр түлхүүр нь Бурханаар нэг хүнээс нөгөөд 
уламжлагддаг гэдгийг мэдэх боломж олгодог илчлэлтийг 
авахаар үйлдэж чадна. Бид энэ туршлагыг ахин дахин 
олж авахыг эрэлхийлж болно. Бурханы бидэнд бэлдсэн 
мөн биднийг бусдад өгөөсэй гэж хүсдэг адислалуудыг 
хүлээн авахын тулд бид үүнийг хийх ёстой.

Зарим гишүүн Бригам Янгийг ярьж байх үед егүүт-
гэгдсэн бошиглогч Иосеф Смитийн дүрийг түүнээс 
олж харсантай адил ер бусын арга замаар залбирлын 
хариултаа хүлээж авах албагүй.1 Гэхдээ хариулт нь үүн-
тэй адил тодорхой ирнэ. Сүнсний баталгаагаар дамжуу-
лан амар амгалан, хүч чадал ирдэг. Энэ бол Их Эзэний 
үнэн бөгөөд амьд Сүм бөгөөд Тэрээр Өөрийн томилсон 
үйлчлэгчдээр дамжуулан удирддаг мөн бидэнд санаа 
тавьдаг гэдгийг та нар дахин мэдэж авч чадна.

Хэрэв биднээс хангалттай олон нь энэ итгэлийг хөг-
жүүлж, тэдгээр нотолгоог хүлээн авбал Бурхан биднийг 

удирддаг хүмүүсийг өргөн дэмжиж, бидний амьдрал, 
гэр бүл адислагдах болно. Бид Паулын үйлчилж байсан 
хүмүүсээсээ хүсэж байсан зүйлийг хийж чадна. “Элч 
нар болон эш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогд, Христ 
Есүс Өөрөө булангийн чулуу нь ажээ” (Ефес 2:20). ◼
2004 оны аравдугаар сарын Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн 
үгээс авав.
ЭШЛЭЛ
 1. Doctrine and Covenants and Church History Seminary Student Study 

Guide (2001), 158-ыг үзнэ үү.
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“Найз маань Бурханд 
итгэдэггүй гэж хэлдэг. 
Би сайн мэдээг түүнтэй 
хэрхэн хуваалцаж 
болох вэ?”

Түүнтэй сайн мэдээг хуваалцах олон арга зам бий. 
Таны амьдрал бол хамгийн шилдэг арга замуу-
дын нэг юм. Та үйл хэрэг, хувцаслалт, үг яриа, 
бусдад хандах хандлагаараа “итгэгч хүмүүст” 
үлгэр дуурайл болдог (1 Тимот 4:12-ыг үзнэ үү). 

Дараах санаануудыг санаж яв.

•  Ямар нэг далд хүсэл сэдэл, хүлээлтгүйгээр найзаа 
хайрлаж, хүндэтгэх үүднээс туслахыг хичээ.

•  Үнэнч шударгаар, чин сэтгэлээсээ үйлд.
•  Түүний сонгох эрхийг хүндэтгэ.

Түүний Бурханд итгэдэггүй шалтгааныг бодолцон сайн 
мэдээг хэрхэн хуваалцахаа шийд. Зарим хүн шашингүй 
үзлээр хүмүүжсэн байдаг. Бусад нь итгэхэд бэлэн байдаг 
бөгөөд залбирч, судар судлахад суралцсанаар итгэлээ 
хөгжүүлдэг. Харин өөр бусад нь Бурханд итгэдэг байсан ч 
амьдралын хүнд хэцүү сорилтуудад итгэлээ алдсан байж 
болно. Найзынхаа нөхцөл байдлыг ойлгохыг хичээ. Түүнд 
хэрхэн тусалж болохоо мэдэхийн төлөө залбир.

Түүнийг юу урамшуулж, түүнд юу чухал болохыг ярилц-
санаар итгэл үнэмшлийнх нь талаар мэдэж авч чадна. 
Итгэж үнэмшдэг нийтлэг зүйлээсээ эхэл. Жишээлбэл, тэр 
үйлчлэлийг сайн зүйл гэж итгэдэг бол түүнийг тойргийн 
үйлчлэлд урьж болно.

Хэдийгээр найз чинь яг одоо итгэхгүй байгаа ч сайн хүн 
хэвээрээ байгаа. Тэр чамд сайнаар нөлөөлж л байгаа бол 
түүнтэй нөхөрлөсөөр бай. Нэг л өдөр тэр итгэхэд бэлэн 
болох учраас түүнийг сүмд ирэхийг мөн Бурхан яагаад 
чиний амьдралд чухал болохыг олж мэдэхэд урь.

Найзынхаа төлөө залбир
Намайг номлолд бэлтгэж байхад 
олон найз маань Бурханд итгэдэг-
гүй гэдэг байв. Тэднийг ингэж хэлэх 
бүрд би тэдний төлөө залбирдаг 
байлаа. Биднийг залбирч байх үед 
тэд Бурханд итгэдэг болчихгүй. 
Гэхдээ хэрэв бид үнэхээр Бурханд 
итгэж байвал Түүнийг хайрлах 
хайр маань бусдад харагдах болно. 
Бидний үлгэр жишээ Бурхан үнэ-
хээр биднийг адисалдаг, Тэр байдаг 
бөгөөд биднийг хайрладаг гэдгийг 
ойлгоход бусдад тусалж чадна.
Эмануэл Л, 18 настай, Мексик, Мехико

Үлгэр дуурайл үзүүл
Би бага байхдаа сайн 
мэдээг номлох цорын 
ганц арга нь цөхрөлт-
гүй номлох явдал 
гэдэгт итгэдэг бай-

лаа. Гэхдээ сайн мэдээг хуваалцах 
тоолж баршгүй олон арга зам бай-
даг учраас би буруу бодож явснаа 
ойлгосон. Хэрэв хийж байгаа бүх 
зүйлдээ Христийн үлгэр жишээг 
харуулбал маш олон хүн чамайг 
хүндлэн, чамд итгэхийг хараад гай-
хах болно гэдгийг би туршлагаараа 
олж мэдсэн. Олон нөхцөл байдалд 
үйл хэрэг үг ярианаас илүү хүчтэй 
байдаг. Үлгэр жишээгээрээ удир-
дан, заа.
Аммон В, 18 настай, АНУ, Аризона

Байгаль дэлхийн 
тухай ярилц
Хэрвээ найз чинь 
Бурханд итгэхгүй 
байвал бүх зүйл 
Бурхан байдаг гэдгийг 

гэрчилдэг учраас байгаль дэлхийн 
тухай ярьж болно (Алма 30:44-ийг 
үзнэ үү). Чи мөн түүний төлөө 
залбирч, түүнтэй хамт судар судалж 

Эдгээр хариулт 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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ХЭРХЭН 
ГЭРЧЛЭЛТЭЙ 
БОЛОХ ВЭ?
Бидний гэрчлэл 
гэж нэрлэдэг 
зүйлийг хүн хэр-
хэн олж авах вэ?

“Ямар нэгэн мэдлэг олж авах 
хамгийн эхний алхам бол мэдэхийг 
чин сэтгэлээсээ хүсэх явдал юм. 
Сүнслэг мэдлэгийн хувьд дараа-
гийн алхам бол Бурханаас чин сэт-
гэлээсээ залбирч асуух явдал юм.

Бид хүсэж, эрэлхийлэхдээ гэрч-
лэлтэй болох нь идэвхгүй үйлдэл 
бус, ямар нэгэн зүйлийг хийхийг 
биднээс хүсэн хүлээдэг үйл явц 
гэдгийг санах хэрэгтэй. Есүс 
‘Хэрэв хэн нэгэн нь Түүний хүслийг 
үйлдэхийг хүсэж байвал тэр нь 
энэ сургаал Бурханаас ирсэн үү, 
эсвэл Би өөрөөсөө ярьж байна 
уу гэдгийг мэднэ’ (Иохан 7:17) 
хэмээн заасан.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Даллин Х.Өүкс, “Гэрчлэл,” 2008 оны 4-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 27.

ДАРААГИЙН АСУУЛТ

болно. Жишээлбэл, Дуулал 19:1-ийг 
судалж болно. Ариун Сүнс Тэнгэр-
лэг Эцэгийн тухай гэрчлэлтэй боло-
ход түүнд тусална гэдгийг би мэдэж 
байна.
Софий К, 17 настай, Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго Улс, Киншаса

Сайн мэдээний тухай 
яриа өрнүүл
Чи сайн мэдээг олон 
арга замаар хуваалцаж 
болно. Нэгдүгээрт, 
тэдний зүрх сэтгэл 

сайн мэдээг хүлээж авахад нээлттэй 
байж болохын тулд залбирч, мацаг 
барь. Дараагийн удаа тэдэнтэй уул-
захдаа сайн мэдээний тухай ярилц-
лага руу хөтлөх сэдвүүдийн талаар 
ярьж эхэл. Тэднийг сүмд эсвэл үйл 
ажиллагаануудад урь. Хамгийн 
чухал нь нөхөрсөг байгаарай. 
Магадгүй тэд нэг өдөр гэр бүлтэйгээ 
хамт баптисм хүртэх эсэхийг хэн ч 
хэлж мэдэхгүй шүү дээ.
Валэрий К, 14 настай, АНУ, Невада

Гэрчлэлээ хуваалцаарай
Сайн мэдээ хүмүүсийн амьдра-
лыг өөрчилдөг. Жишээлбэл, өөрт 
тохиолдсон гайхамшгуудаас мөн 
өглөө бүр сэрэх зэрэг энгийн зүйл-
сээр дамжуулан гайхамшгуудыг 
мэдэрснээр Бурхан байдгийг хэр-
хэн мэдэрдгээ хэлэх нь сайн мэдээг 
найзтайгаа хуваалцах нэг арга зам 
юм. Чиний үлгэр жишээ Бурханы 
хайрыг мэдэн, сайн мэдээний дагуу 
амьдарснаар ирдэг аз жаргалын 
агуу гэрч байх болно.
Викториа С, 18 настай, Бразил, Пиауи

Яагаад хуваалцах хэрэгтэй вэ?
Яагаад түүнийг Бурханд итгээсэй 
гэж хүсэж байгаагаа сана. Бид 
хүмүүсийг зөвхөн Сүмийн гишүүн 

“Би үргэлж өөрийгөө 
бусадтай харьцуулдаг. 
Ялангуяа төгс 
амьдралтай юм шиг 
санагдаж байгаа 
хүмүүстэй харьцуулдаг. 
Би хэрхэн өөртөө илүү 
итгэлтэй болох вэ?”

Хэрэв хүсвэл хариултаа өндөр нягтралтай зургийн 
хамт liahona .lds .org хаягаар (“Өгүүлэл оруулах” дээр 
дар), э-мэйл бичих бол liahona@ldschurch.org хаягаар 
2017 оны 7-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 нийт-
лэхийг 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. 

болоосой гэсэндээ сайн мэдээг 
хуваалцдаггүй. Тэд үнэхээр бидний 
ах, эгч, дүүс учраас бид үүнийг 
хийдэг. Чи яагаад найзыгаа Бурханд 
итгээсэй гэж хүсдэг вэ? Энэ асуул-
тыг үргэлж санаж яв. Хүч чадал, 
энэрлийн төлөө залбирч, чин сэт-
гэлээсээ ханд. Хэрэв тэд үгүй гэж 
хэлбэл тэдний сонгох эрхийг хүнд-
лэх хүсэлтэй бай. Тэд бас хараахан 
бэлэн биш байгаа нь шалтгаан байж 
болно. Хэрвээ чи тэднийг үнэхээр 
Бурханы тухай мэдээсэй гэж хүсэж 
байвал тэд чамайг найзын хувьд 
сонсох болно гэдгийг би амлаж 
байна. Дараа нь сонголтыг тэдэнд 
үлдээ. Тэдний хийсэн сонголтыг 
шүүмжилж болохгүй.
Ахлагч Элиот, 20 настай, Японы 
Саппоро номлол

Гэрлээ түгээ
Түүнд үлгэр жишээ бол. Туршлага, 
гэрчлэлээрээ дамжуулан түү-
нийг Бурханд ойртоход нь тусал. 
Өөрийн гэрэл, үр нөлөөгөөр дам-
жуулан түүний хайж буй тэнгэр элч 
бол. Тэнгэрлэг Эцэг өөрт нь хайр-
тай гэдгийг мэдрэхэд түүнд тусал. 
Гэхдээ түүнийг хүчилж болохгүй.
Масон Э, 16 настай, АНУ, Аризона
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Ричард М.Ромни
Сүмийн сэтгүүлүүд 

Заримдаа амьдрал хүнд хэцүү санагдаж болно. Ирэх 
хэдэн жилд ариун сүмд ороход бэлтгэх, сайн мэдээг 
хуваалцах мөн сургууль, ажил мэргэжлээ сонгох зэрэг 

олон чухал сонголт замд тань тааралдах болно. Та нар 
дөнгөж өсвөр насандаа яваа! Та нар Лихайтай адил зөвхөн 
анхаарлаа хандуулж чадсанаар л та нарыг зам дээр тань 
байлгах баталгаатай Лиахонаг гэрийнхээ гаднаас олбол 
гайхамшигтай биш гэж үү?

Үнэндээ та нарын амьдралд залбирал, судар мөн эцэг, эх, 
удирдагчдын зөвлөгөө, Ариун Сүнсний өдөөлт, Ерөнхий 
чуулган зэрэг удирдамж өгөх олон олон эх сурвалж байдаг. 
Эдгээр жагсаалт дээр нэмэх өөр нэг эх сурвалж нь хувийн 
Лиахона буюу патриархын адислал юм. Энэ нь та нарыг 
үүрд мөнхөд мэддэг Тэнгэрлэг Эцэгээс ирдэг, та нарт зориул-
сан, та нарын тухай хувийн илчлэлт юм.

Патриархын адислалаа сүнслэг GPS гэж бодоорой. Энэ 
нь та нарын хэн болохыг мөн хаанаас ирсэн гэдгийг 
мэдүүлэхээс гадна яагаад энд байгааг болон хаашаа явах 
ёстойгоо ойлгоход тань тусалдаг. Патриархын адислалаас 
ирэх удирдамж нь Лихайн Лиахонаг хэрхэн ажиллуулж 

Хэрэв та нар өөрийн гэсэн сүнслэг GPS-тэй 
байсан бол сайхан биш гэж үү? Та нар патриархын 
адислалаараа дамжуулан өөрийн гэсэн GPS-тэй 
байж чадна.

ТАНЫ 

ЛУУЖИН
ХУВИЙН  
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байсантай адил зарчмыг буюу анхаарал, хичээнгүй 
байдлыг шаарддаг (1 Нифай 16:28; Мозая 1:16-г үзнэ үү).

Анхаарал ба хичээнгүй байдал
Анхаарал ба хичээнгүй байдал гэж юу вэ? Анхаарал 

гэдэг нь зөвхөн сонсох төдий биш анхаарал тавихыг 
хэлнэ. Үүнтэй холбоотой нэг үг нь сонсох мөн дуулга-
вартай дагах гэсэн утгатай анхааран сонсох гэсэн үг 
юм. Патриархын адислалыг амьдралдаа Лиахонатай 
адил үйлчилгээтэй байлгахын тулд та үүнийг зүгээр нэг 
унших бус, дагах ёстой.

“Бүх эрин үед цэдэглэсэн судруудад Бурханы зар-
лигуудыг анхааран сонсож, дагаснаар Түүнийг гэсэн 
хайраа харуулдаг болохыг заадаг” хэмээн Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон хэлжээ. “Энэ хоёр үйлдэл хоорондоо нягт 
холбоотой. Үнэндээ, Хуучин Гэрээний еврей хэл 
ихэнх тохиолдолд (Их Эзэнийг) анхааран сонсох мөн 
(Түүний үгэнд) дуулгавартай байх хоёрыг хоёуланг 
нэг үгээр хэлдэг.” 1

Хичээнгүй байдал нь патриархын адислалаасаа 
суралцах өөр нэг түлхүүр юм. Хичээнгүй байх гэдэг нь 
үнэнч шударга, хянамгай, шаргуу байх гэсэн үг. Энэ нь 
тууштай, дуусашгүй хичээл зүтгэлийг хэлдэг. “Энэ нь Их 
Эзэн өөрөөс чинь хүсэн хүлээдэг зүйлийг олж мэдээд, 
түүнийг биелүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөгөө 
биелүүлэхийн тулд хичээл зүтгэл гарган ажиллах явдал 
мөн” хэмээн Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх, ерөн-
хийлөгч Хэнри Б.Айринг хэлжээ.2

Хэрвээ та нар патриархын адислалаа үр ашигтай 
байлгахыг хүсвэл үүнийг чин сэтгэлээсээ, идэвхтэйгээр 
хичээл зүтгэл гарган судалж, үүнийгээ үйлдэл болгох 
төлөвлөгөө гарган, тэдгээр төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүл.

Даган дуурайх үлгэр жишээ
Залуу Алма Лиахона нь бидний амьдралдаа даган дуу-

райх “хэв шинж” буюу үлгэр жишээ хэмээн хүү Хиламан-
даа зөвлөжээ. Тэрээр Алма 37:38–45 дээр ийн хэлжээ.

1.  Хаашаа аялахыг заадаг энэ луужин нь Их Эзэнээр 
бэлтгэгдсэн.

2.  Энэ нь Бурханд итгэх итгэлээр ажилласан ба 
“олон гайхамшиг Бурханы хүчээр өдөр өдрөөр 
авчрагдсан.” 
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АЯЛЛЫГ ТАНЬ ЧИГЛҮҮЛДЭГ

“Таны патриархын адислал 
бол аяллыг тань чиглүүлж, 
замыг тань хөтлөх хувийн 
луужин юм.”

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон, “On Being Spiritually Prepared,” Лиахона, 2010 
оны 2-р сар, 5.

3.  Мөн “ер бусын ажлуудыг” гүйцэлдүүлэхийн 
тулд “өчүүхэн арга хэрэгслүүдийг” ашигласан.

4.  Лихай болон түүний гэр бүл итгэл, хичээн-
гүй байдлаа хөгжүүлэхээ мартсан учраас “ер 
бусын ажлууд зогссон” мөн “тэд аян замдаа 
урагшилсангүй”.

5.  Тэд анхаарлаа төвлөрүүлээгүй үедээ зөв 
замаар явж чадахгүй байсан.

6.  Шулуун замыг заах Христийн үгэнд анхаарал 
хандуулах нь хялбар зүйл юм.

Эдгээр зарчим ч мөн адил патриархын адис-
лалд маань хамаатай. “Зам нь бэлтгэгдсэн, мөн 
хэрэв бид харвал бид үүрд амьдарч болох болно” 
(Алма 37:46). ◼

ПАТРИАРХЫН 
ХАРАХ ӨНЦӨГ
Бид дөрвөн патриархаас 
патриархын адислалын тухай 
асуултуудад хариулахыг хүссэн 
юм. Тэдний хариултаас доор 
нийтлэв.

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Рассэлл М.Нэлсон, 

“Listen to Learn,” 
Ensign, 1991 оны 
4-р сарын Ерөнхий 
чуулган.

 2. Хэнри Б.Айринг, 
“Бүхий л хичээл 
зүтгэлээр ажилла,” 
2010 оны 4-р 
сарын Ерөнхий 
чуулган, 71. Патриархын адислал авах нь яагаад чухал вэ?

“Бид цуглаан, хичээл, семинарт суухдаа Сүмийн 
бүх гишүүнд хандсан нийтлэг сургаал, зарчим, 
хүлээлтүүдээс суралцдаг. Харин патриархын адислал 
хүлээн авсан үед энэ нь хүн бүхэнд биш, зөвхөн нэг 
хүнд зориулсан байдаг. Эдгээр нь юу хийх хэрэгтэй 
тухай биш, харин юу хийж чадах тухай мөн ямар 
төрөлх зан чанар, бэлгээр адислагдсан тухай байдаг. 
Патриархын адислал бол таныг Тэнгэрлэг Эцэгтэй 
онцгой хувийн харилцаатай бөгөөд Тэрээр таныг 
Өөрийнхөө оршихуйд эргэж очоосой гэж хүсдэг 
гэдгийг харуулах бодит нотолгоо юм.”

—Канадын Рэймонд Албэрта гадасны 
Клэйн А.Стийд
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“Патриархын адислал нь ариун нандин, хувийн шинжтэй 
байдаг. Тэдгээрийг ойрын гэр бүлийн гишүүдтэйгээ 
хуваалцаж болох ч бусадтай хуваалцаж эсвэл тайлбарлаж 
өгч болохгүй. Таныг бусадтай ярилцах үед адислалын тань 
тухай бодол юм уу тодорхой үг хэллэг оюун санаанд тань 
орж ирэх үе байж болно. Үүнийг сагсуурч, бардамнасан 
байдлаар биш, харин бусдад найдвар, урам өгөх захиас 
болгон хуваалцах нь зүйтэй.”

“Библи дэх түүхүүд нь зүгээр л нэг зарим хүний мөн тэднийг 
ямар цаг үед амьдарч байсан тухай биш гэдгийг ойлгоход танд 
тусалдаг. Тэдний түүх амьдарч байсан мөн ирээдүйд амьдрах 
бүх хүний түүхийн нэг хэсэг билээ. Бид удам угсаагаа мэдсэнээр 
тэдний болон өөрсдийн үүргийг илүү сайн ойлгож чадна. Их 
Эзэн Өөрийн хүмүүсийг хэн гэдгээ мэдээсэй гэж хүсдэг.”

“Аврагч бэлтгэлтэй байдлын тухай төгс үлгэр жишээ 
үзүүлсэн. Нэгдүгээрт, залбирах ба мацаг барих (Матай 14:23-
ыг үзнэ үү); хоёрдугаарт, судруудыг судлах нь хувийн илчлэлт 
хүлээн авч, үүнийгээ ойлгоход биднийг бэлтгэдэг хэмээх 
Түүний заасан зүйлсээс эхэл. 

Үүнийг хүлээн авах цаг нь болсон 
эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?

“Би саяхан нэгэн залуу эмэгтэйтэй уулзсан. Тэр хэзээ нэгэн 
өдөр [патриархын адислалын тухай] бишоптойгоо ярилцана гэж 
бодож явдгаа хэлсэн юм. Тэр хэзээ бэлэн болохоо мэдэхээр эцэг 
эхтэйгээ ярилцан, мацаг барьж, залбирчээ. Тэр сандарсан мөн 
бэлэн байгаа эсэхтээ эргэлзсэн хэвээрээ байгаа ч ойрын үед 
надтай уулзах тухайгаа бодох үед амар амгаланг мэдэрдэг болсон 
гэж биднийг ярилцаж эхлэхэд хэлж билээ. Би түүнд “Энэ л чиний 
хариулт байна шүү дээ. Сүнс амар амгаланг зүрх сэтгэлд чинь 
авчирсан байна” гэж хэлсэн.

Сүнслэг өдөөлт патриархуудад хэрхэн тусалдаг вэ?

“Би анх удаа патриархын адислал өгч байсан үеэ санадаг. 
Мэдээж хэрэг, би тунгаан бодож, судалж, сүнслэгээр 
бэлтгэсэн. Би сандарч тэвдэж байсан ч яг цаг нь ирэхэд Сүнс 
өрөөг дүүргэн, айдас, хориг саадыг авч хаясан юм. Сүнс зүрх 
сэтгэлд минь ирсэн үгсийг сонсоход надад тусалсан.”

Би үүнийг хүлээн авахад хэрхэн бэлтгэх вэ?

Адислалаа бусадтай хуваалцаж эсвэл бусдынхтай 
харьцуулах нь зөв үү?

Удам угсаагаа мэдэх нь яагаад чухал вэ?

—Оросын Москва гадасны Вячеслав В.Протопопов

—Францын Парис Хойд гадасны Эмили И.Бэйлли

—АНУ-ын Картэрсвилл Жиоржиа гадасны 
Кийт Л.Стэйплтон

—Оросын Москва гадасны Вячеслав В.Протопопов

—АНУ-ын Картэрсвилл Жиоржиа гадасны 
Кийт Л.Стэйплтон
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Мартины 
сонголт

Мартин цай уух 
ёсгүйгээ мэдэж 
байлаа. Тэр юу 
хийх ёстой вэ?
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Линдсэй Таннэр, Бэтани Бартоломев хоёр
Бодит түүхээс сэдэвлэв

“Үнэнч бай. Үнэнч бай. Зөв зүйлийн төлөө зогс” 
(Children’s Songbook, 159).

Мартин аажуухан босов. Ээж нь түүний мөрийг 
сэгсрэн, 

“Мартин, сэрэх цаг болчихлоо” гэж хэлэв.
Мартин нүдээ нухан, сэргэх гэв. Гадаа харанхуй 

хэвээр байсан ч тэр хэдэн цаг болсныг мэдэж байлаа. 
Гэр бүл нь Мормоны Номыг хамтдаа уншихаар өглөө 
бүр 5:30-д сэрдэг. Ийм эрт босох нь үргэлж сайхан 
байдаггүй.

Мартин орноосоо босоод, зочны өрөө рүү удаан 
гэгч алхав. Тэр суниаж, томоор эвшээлээ. Ах, эгч 
нар нь ч бас нойрмог харагдаж байсан ч бүгд 
тэнд байв.

Хүн бүр 5 минут уншдаг. Эхлээд Мартин буцаад 
унтахыг хүсэж байлаа. Гэхдээ тэр сонссоор л байв. 
Шүлэг бүр түүнийг илүү сайн сэрээж байгаа мэт 
санагдав. Тэднийг уншиж дуусахад Мартин сүнслэг 
байдлаараа хүчирхэг болсноо мэдэрчээ.

Мартинд сүнслэг хүч чадал өдөр бүр хэрэгтэй 
байдаг. Кени улсад Мартины насны цөөхөн Сүмийн 
гишүүн байдаг бөгөөд бүгд алс хол амьдардаг. 
Хичээлийн дараа Мартин Католик сүмээс зохион 
байгуулдаг хөвгүүдийн клубт явдаг байлаа. Нэг 
долоо хоногт клуб аялалд явахаар болжээ.

Мартин цагийг үнэхээр хөгжилтэй өнгөрөөв. Тэр 
аяллын дуу дуулж, мод хагалав. Тэр бас түүдэг гал 
асаахад тусаллаа.

Гэхдээ хоёр дахь өдөр нь нэг удирдагч цайны данх 
барин ирж, “Бүгдээрээ одоо сайхан цайлцгаана” гэв.

Хөвгүүд догдолж байлаа. Тэд заримдаа онцгой 
үйл явдлаар гэртээ цай уудаг байв. Тэд бүгдээрээ 
аягаа шүүрээд, удирдагчийнхаа цай аягалж өгөхийг 
хүлээж байлаа.

Мартин бага зэрэг сандрав. Тэр цай уух ёсгүйгээ 
мэдэж байлаа. Гэхдээ тэр найзуудаа гомдоохыг 
хүссэнгүй.

Тэр зарлигуудыг сахих үед ямар мэдрэмж 
мэдэрдгээ санав. Гэр бүл нь бошиглогчийг даган, 
Мормоны Номыг хамтдаа унших үед тэр аз 
жаргалтай болдог. Тэд эдгээрийг хийгээгүй үед 
тэр ийм аз жаргалыг мэдэрдэггүй.

Мартин юу хийх ёстойгоо мэдэж байлаа.
Удирдагч Мартинд цай аягалж өгөхөөр ирэхэд 

“Би уухгүй. Баярлалаа” гэж хэлэв. “Би цай уухыг 
хүсэхгүй байна.”

Удирдагч гайхсан байдалтай байсан ч бусад 
хөвгүүнийг цай уух хооронд ус уухыг Мартинд 
зөвшөөрөв. Зарим хөвгүүн Мартины цай уугаагүй 
шалтгааныг мэдэхийг хүссэн ч хэн нь ч түүнийг 
шоолсонгүй. Мартин аз жаргалтай байлаа. Мэргэн 
ухааны үг түүний бие махбодыг хүчтэй болгодог 
гэдгийг тэр мэдэж байв. Тэр мөн зөв зүйл хийх 
хангалттай хүчтэй байгаадаа баяртай байлаа. ◼
Зохиогчид нь АНУ-ын Юта мужид амьдардаг. 

ЗУ
РА

Г 
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

ЙГ
 К

АТ
И 

ПЭ
ЙН

“Би оюун ухаан, бие махбодоо цэвэр 
ариун байлгаж, эрүүл мэнддээ хор-

той зүйлсийг идэж, уухгүй байх болно” 
(Миний сайн мэдээний жишгүүд).

Сургаал ба Гэрээ 89 дээрх мэргэн ухааны 
үгийг уншаад, юу бие махбодод чинь сайн 
болохыг олж мэд.

Ууж, идэж болохгүй хортой зүйлсийг жагсаа.

Эцэг эх, удирдагчдаасаа оюун санаагаа хэрхэн 
цэвэр, ариун байлгадаг болохыг асуу.

Би өөртөө . . . даалгавар өгөв. 

УРИАЛГА
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З Ү Р Х Т Э Й  Х Ү Ү Х Д Ү Ү Д

НЭГЭН ГАЙХАЛТАЙ САНАА
Өөрсдийн эх оронд тайван 
амьдарч чадахгүй болсон 
олон хүн Германд ирдэг. 
Тэднийг дүрвэгчид гэж 
нэрлэдэг. Хүүхдүүдэд нь ямар 
ч тоглоом байхгүй учраас 
би тэдэнд өөрийнхийгөө 
өгсөн. Надад гайхалтай санаа 
төрсөн юм. Би ээжээсээ тэдэнд 
зориулан хүүхэлдэй хийж 
өгч болох эсэхийг асуув.

Хүүхэлдэй хийж, 
найзтай болох нь

Жордан Врайт, АНУ, Юта

САЙН УУ?  
Намайг Жаксон 

гэдэг. Би Германаас 
ирсэн. Энэ бол миний 

дүү Жозаиа болон 
эгч Кора Жэйд.

1
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БИ БУРХАНЫ ХҮҮХЭД
Тэд бидэнд дуу дуулж өгөн, хамтдаа 
хөгжим тоглосон. “Би Бурханы 
хүүхэд” дууллыг тоглох үед гунигтай 
байсан зарим хүн инээмсэглэв. Надад 
үнэхээр сайхан мэдрэмж төрсөн.

ЕСҮС БИДЭНД ХАЙРТАЙ
Бидний уулзсан хүүхдүүд олон талаараа 
бидэнтэй адилхан байсан. Бид бүгдээрээ дуулах, 
тоглоомоо аваад, гадаа тоглох дуртай. Есүс 
тэдэнд ч надад ч хайртай гэдгийг би мэднэ.

АЗ ЖАРГАЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ
Гэр бүлийнхэн маань дүрвэгчдэд өгөх 
зарим нэг хувцас, тоглоом цуглуулсан. 
Бид өөрсдийг маань аз жаргалтай 
болгодог зүйлсийг тэдэнд зурж өгөв.

ЭЭЖТЭЙГЭЭ 
ХАМТ ОЁСОН НЬ
Би ээжтэйгээ 
хамт оёх дуртай. 
Би оёдлын 
машины гишгүүр 
дээр гишгэж 
өгч, хүүхэлдэйн 
доторхыг чихэв.

ЖАКСОНЫ САНАА
Тусалж болох хүмүүсийг үргэлж хай.

Өөрийгөө үл үзэгдэгч эелдэг хүн гэж бодон, нууцаар үйлчлэл хий.

Тоглоомгүй хүүхдүүдэд хүүхэлдэй хийж өг.

2

ШИНЭ 
НАЙЗУУД

Бид хүүхэлдэйгээ 
дүрвэгчдийн 

тосгон руу авч 
яваад, хүүхдүүдэд 

өглөө. Би шинэ 
найзуудтай 

болох дуртай.

4

63

5

Орон нутагтаа байгаа дүрвэгчдэд 
үйлчлэх илүү олон санаа 
авахыг хүсвэл, lds .org/ topics/ 
humanitarian -service/ 
help вэб хуудас 
руу орно уу.

БИДЭНД ЗҮРХ 
ИЛГЭЭНЭ  
ҮҮ.

Та нар хайртай гэдгээ харуулснаар Есүсийг хэрхэн дагах 
вэ? Түүх болон зургаа эцэг эхийнхээ зөвшөөрөлтэй 
хамт зүрхэнд хийн, бидэнд илгээгээрэй. Үүнийгээ 

liahona .lds .org (“Submit an Article” дээр дарах) эсвэл 
liahona@ ldschurch .org э-мэйл хаягаар илгээнэ үү.
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Зарлигуудын ном
С Ү М И Й Н  Т Ү Ү Х Э Н  Д Э Х  О Н Ц Г О Й  Х Ү М Ү Ү С
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Сүмийн түүхэн түүхүүдээс хуваалцахдаа  
эдгээр зургийг хайчилж ав.

Сүмийн түүхэн дэх онцгой хүмүүсийн тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг liahona .lds .org-оос авна уу.

Есүс Христийн Иосеф Смитэд ярьсан үгсийг илчлэлт гэж нэрлэдэг. Эдгээр илчлэлтийн зарим нь 
Зарлигуудын номонд хэвлэгджээ. Энэ номыг хэвлэж байх үед хүмүүс өөрсдийнхөө хотод нүүн 
ирсэн Сүмийн гишүүдэд уурласан байна. Тэд хэвлэх төхөөрөмжийг гудамжинд гаргаж хаяжээ. Мэри 
Элизабэт, Кэролин Роллинс гэдэг эгч, дүү хоёр Зарлигуудын номны аль болох олон хуудсыг чадах 
чинээгээрээ цуглуулав. Тэд уурлаж хилэгнэсэн эрчүүдээс тэдгээрийг нуухын тулд эрдэнэ шишийн 
талбай руу гүйсэн бөгөөд Тэнгэрлэг Эцэг тэднийг хамгаалсан юм. Зарлигуудын номон дээрх 
илчлэлтүүд хожим нь Сургаал ба Гэрээний нэг хэсэг болсон билээ. ◼

Мэри Элизабет, Кэролин Роллинс хоёр

Сургаал  

 ба  
  Гэрээ
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БИДНИЙ ХУУДАС

Японы Саппоро ариун сүм, 8 настай Харада К., 
Японы Канагава муж 

Испанийн Галисиа дахь 
Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд 
“Би судрууд үнэн гэдгийг 
мэднэ” уриан дээрээ тулгуурлан 
Хүүхдийн хэсгийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулав. 
Тэд сайн мэдээний үнэнүүдээс 
суралцаж, чээжлэхийн 
хажуугаар судруудтай 
холбоотой тоглоом тогложээ. 
Хүүхдүүд Бурханы хуяг дуулгын 
тухай суралцах хуяг дуулгыг 
өмсөв. Тэд Итгэлийн тунхгийн 
төлөө “загасчилсан” бөгөөд 
Лихайн зүүдийг жүжигчлэн 
тоглосон байна.

Би баптисм хүртэх гэж байгаадаа бага зэрэг сандарч байв. 
Гэхдээ усанд умбасны дараа маш их аз жаргалтай болсон.
8 настай Томас Б., Уругвай, Монтевидео

“Есүс бол миний гэрэл,” 6 настай 
Вианка В., Колумбын Тундама 
дүүрэг
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“Эцэг хүн,” 2016 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 78

Эцэг хүн яагаад  
чухал вэ?

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

Чуулгын
Ахлагч Д.Тодд 

Кристоффэрсон

Тэнгэрлэг Эцэг бол 
бидний Эцэг. Тэр 

биднийг төгс хайраар 
хайрладаг бөгөөд 

биднийг аз жаргалтай 
байж, эргээд Өөр 

рүүгээ ирүүлэхийн тулд 
ажилладаг.

Хэрэв эцэг тань 
та нартай хамт 

амьдардаггүй бол та 
нар чухал биш эсвэл 
үнэ цэнгүй гэсэн үг 

биш. Тэнгэрлэг Эцэг 
нэгэн өдөр та нарт 

зөв шударга эцэг, эх 
болоход тусалж чадна.

Эцэг хүний хамгийн чухал 
үүрэг бол хүүхдүүддээ 
Тэнгэрлэг Эцэгт үнэнч 

байж, хэрхэн хайрлахыг 
заах явдал юм.

Тэрээр эцгүүдийг 
гэр бүлээ хайрлаж, 

хамгаалан, халамжилж 
байхаар төлөвлөжээ. 
Эцэг, эхүүд адил тэгш 

хамтрагчид.
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“Би чамд хэлнэ, хүү минь, 
би аль хэдийн чамд маш 
ихээр баярласан, . . . 
чиний итгэлтэй байдал 
мөн чиний хичээнгүй 
чанарын . . . учир буюу” 
(Алма 38:3).

Мормоны Номон дахь 
миний баатар бол 

Шиблон. Тэр үнэхээр сайн 
байсан. Тэр хүмүүс өөрийг 
нь юу гэж бодож байгаа бол 
гэдэгт санаа зовоогүй. Тэр 
зөвхөн Тэнгэрлэг Эцэгийг 
дуулгавартай дагахад л 
анхаарч байсан. Түүний аав 
бага Алма түүнд итгэсэн юм. 
Шиблон бага наснаасаа зар-
лигуудыг сахиж ирсэн тул 
Алма маш их баяртай бай-
лаа (Алма 38:2-ыг үзнэ үү).

Мөн Шиблон зөвийг 
сонгосоор байсан. Тэрээр 
бусдыг мөн Бурханыг 
хайрладаг байсан учраас тэдэнд тусалсан. Тэр зөв 
гэдгийг мэдэж байсан учраас зөв зүйлийг хийсэн. 
Тэр шагнал хүртэхийг оролдоогүй.

Би Солонгост номлолд байхдаа Шиблонтой олон 
талаараа адилхан нэгэн номлогчтой хамт ажилла-
сан. Тэр Тэнгэрлэг Эцэгт итгэж, дуулгавартай бай-
сан юм. Гэхдээ бусад номлогч түүнийг тийм ч сайн 
номлогч гэж бодохгүй байв. Би буруу бодож байгааг 
нь тэдэнд мэдүүлэхийг хүссэн. Гэхдээ номлолын 
ерөнхийлөгч маань “Тэнгэрлэг Эцэг түүнийг сайн 

номлогч гэдгийг мэднэ. Би ч бас мэднэ. Одоо чи ч 
бас мэдсэн учраас бусад нь ямар хамаатай юм бэ?” 
гэж хэлсэн юм.

Бид Шиблонтой адилхан байх үнэхээр хэцүү гэж 
бодон, зөв зүйлийг зүгээр л зөв болохоор нь хийдэг 
байж болно. Гэвч сайн мэдээ бидэнд тусалж чадна. 
Бид баптисм хүртсэнийхээ дараа илүү сайн хүмүүс 
болж эхэлдэг. Бид ариун ёслолоос хүртэхдээ гэрээгээ 
шинэчилдэг. Бид Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил болж чадна. 
Тэр үүнийг биднээс хүсдэг юм. ◼ЗУ
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Далын
Ахлагч Майкл 

Т.Рингвүд

Шиблон 
шиг байх нь



Шэррий Гавин
Бодит түүхээс сэдэвлэв

Зуны аагим халуун орой Рийси, Шайен 
хоёр Заараг хамт тоглоё гэж урьжээ. 

Ээж нь хөнгөн зууш бэлдэв. Охид зууш 
идэхээр ширээний ард суулаа.

Ээж мангоны модноос манго авч зүсээд, 
мөн тавган дээр зүсэж хэрчсэн алим болон 
усан үзэм тавилаа. Рийси амтат зууш руу 
хараад, идэхээсээ өмнө залбирах ёстой 
гэдгээ санав. Тэр Заарагаас “Чи гэртээ 
залбирдаг уу?” гэж асуув.

“Тэр чинь юу юм бэ?” гэж Заара асуув.

“Ингэж хийдэг юм” гэж Шайен хэлээд, 
гараа энгэртээ зөрүүлэн, толгойгоо 
бөхийлгөв. Тэр хоолыг адисалж өгөхийг 
хүслээ. Тэр залбирч дуусаад, “Харж байна 
уу? Яг л үүн шиг амархан” гэж хэлэв.

“Бид гэртээ үүнийг хийдэггүй. Бид шууд 
л идчихдэг“ гэж Заара хэллээ.

Рийси хэзээ ч залбирахгүй байх тухай 
бодож байсангүй. “Ээж ээ, бид залбирахаа 
больж болох уу?”

Ээж нь инээмсэглэн, мөстэй аяга 

Зааратай хамт залбирсан нь
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Зааратай хамт залбирсан нь
барьсаар ширээн дээр ирэв. “Бид 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд өгсөн зүйлийн 
төлөө талархлаа илэрхийлэх дуртай. Бид 
залбирсаар байх болно. Гэхдээ бусад 
хүн залбирахгүй байгаад санаа зовох 
хэрэггүй.” 

Рийси ээжийнхээ зөв гэдгийг мэдэж 
байв. Гэр бүлээрээ залбирахад тэр аз 
жаргалтай байдаг. Залбирал Заараг 
ч жаргалтай болгож болно. “Чи ч бас 
оролдоод үзээрэй” гэж тэр Заарад хэллээ. 

“Залбирах нь сайн зүйл.” 
“Биднийг залбирахад би дуртай” 

гэж Шайен хэллээ. “Энэ нь намайг аз 
жаргалтай болгодог.” 

Заара инээмсэглэв. “Би залбирч 
магадгүй” гэж тэр хэлээд, мангогоо идлээ.

Рийси, Шайен хоёр залбирлын тухай 
найздаа хэлсэндээ баяртай байсан юм. 
Тэд зуушаа идэж дуусаад, тоглохоор 
гадагш гарч гүйлээ. ◼
Зохиогч нь Австралийн Квийнслэндэд амьдардаг.ЗУ
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Есүс хүмүүсийг эдгээсэн
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Есүсийг Иайрийн гэр рүү явах үед 12 жилийн турш өвдсөн нэгэн эмэгтэй 
түүнийг харжээ. Тэр Есүс өөрийг нь эдгээж чадна гэдэгт итгэж байв. Тэр 
хүрч ирээд, Есүсийн гадуур хувцасны хормойд хүрлээ.

Ким Вэбб Рэйд

Нэгэн өдөр Иайр нэртэй 
нэгэн хүн Есүсээс өөрийнх 
нь гэрт ирэхийг хүсжээ. 
Охин нь өвдсөн байсан 
бөгөөд адислал хэрэгтэй 
байв.
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Тэр эмэгтэй эдгэв. Есүс 
түүнийг итгэлтэй байсан 
учраас эдгэсэн гэж 
хэлжээ.

Гэтэл хэдэн хүн Есүст 
харамсалтай мэдээ дуул-
гав. Иайрын охин нас 
баржээ. Есүсийн хувьд 
түүнийг эдгээхэд оройт-
сон уу?

Есүс Иайрыг бүү ай, 
зөвхөн итгэ гэж хэлэв. 
Есүс Иайрын гэрт ирээд, 
охинд нь бос гэж хэллээ. 
Тэр нүдээ нээв. Тэр 
амилсан байлаа! Түүний 
эцэг эх үнэхээр гайхав.
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Maрк 5:22–43-аас авав.

Бид ч бас Есүст итгэж болно. Түүний эдгээх хүч одоо хүртэл дэлхий 
дээр байсаар байгаа бөгөөд бид шаардлагатай үед санваарын 
адислал хүсэж болно. ◼
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Би гэр бүлдээ хайртай
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Та санвааргүйгээр мөнх бус амьд-
рал юутай харанхуй, хоосон 

байх байсныг төсөөлж байна уу? 
Дэлхий дээр санваарын хүч бай-
гаагүй бол дайсан эрх чөлөөтэй 
хэрэн хэсэж, ямар ч саадгүй засаг-
лах байсан. Мөн биднийг удирдан, 
чиглүүлж мөн сэнхрүүлэх Ариун 
Сүнсний бэлэг байхгүй байх байсан. 
Их Эзэний нэрээр ярих бошиглог-
чид болон ариун нандин, мөнхийн 
гэрээнүүдийг хийх ариун сүмүүд ч 
байхгүй байх байсан төдийгүй адис-
лах, баптисм хүртээх, эдгээх, тайт-
гаруулах эрх мэдэл байхгүй байх 
байсан. Санваарын хүчгүйгээр “бүх 
дэлхий бүрмөсөн устгагдах бол-
но” (С ба Г 2:1–3-ыг үзнэ үү). Ямар 
ч найдвар, гэрэл гэгээгүй зөвхөн 
харанхуй байх байсан. . . .

. . . [Гэвч] Бурханы санваар энэ 
харанхуй, сорилт бэрхшээлтэй дэл-
хийд [Тэнгэрлэг Эцэгийн] хүүхдүү-
дийг гэрэлтүүлдэг. Бид санваарын 

хүчээр дамжуулан үнэн рүү болон 
гэрчлэл, илчлэлт рүү биднийг хөт-
лөх Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн 
авч чадна. Энэ бэлэг нь эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүс ба хүүхдүүдэд адил 
тэгш боломжтой. . . .

. . . Бурханы алдар суут санваар 
нь энэ дэлхий дээр бүрэн дүүрэн 
адислалынхаа хамтаар бидний цаг 
үед сэргээгдсэн юм. Санваарын 
сэргээлт ба үүний адислал нь залуу 
хүү бошиглогч Иосеф Смитийг 
ариун ойн цоорхойд Бурхан Эцэг, 
Түүний Хүү Есүс Христ хоёрыг 
харж мөн тэдэнтэй ярилцсан 1820 
онд эхэлсэн билээ.

Дараа нь Иохан Баптист, Петр, 
Иаков, Иохан, Мосе, Елиас, Елиа 
нарын болон бусад өөр олон тэнгэр 

САНВААР 
ӨНӨӨДӨР 
ДЭЛХИЙ ДЭЭР 
БАЙНА
Та бидэнд зориулсан санваарын 
адислалгүйгээр энэ дэлхий юутай 
харанхуй байх байсан бол?

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

элч бошиглогч Иосеф Смит дээр 
хүн төрөлхтний аврал, өргөмж-
лөлд шаардлагатай хүч, эрх мэдэл, 
түлхүүрүүдийг авчирсан. . . . Есүс 
Христийн Сүм эртний Аароны 
болон Мелкезидек санваарын бүрэн 
дүүрэн байдалтай дэлхий дээр сэр-
гээгдсэн юм. Эдүгээ Бурханы Абра-
хамтай хийсэн гэрээгээр дэлхийн 
бүх хүн төрөлхтөн ба гэр бүлүүд 
адислагдах боломжтой болсон.

Ах эгч нар аа, санваар сэргээгд-
сэн гэдгийг бодож үзээрэй. Санваар 
өнөөдөр дэлхий дээр байна. Энэ 
эрин үед түлхүүрүүдийг атгадаг 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн 
удирдлаган дор өнөөгийн Сүм 
дэх санваарын удирдагчид Бур-
ханы нэрээр үйлдэх хууль ёсны 
эрхтэй. . . .

. . . Бурханы энэ дэлхий дээрх 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс ба гэр 
бүлүүдэд боломжтой болгосон 
бүхий л гайхамшигт, мөнхийн адис-
лалууд санваарын хүчээр дамжуулан 
биднийх болох боломжтой юм. ◼
1995 оны аравдугаар сарын Ерөнхий чуулган 
дээр хэлсэн үгээс авав.
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Арванхоёр  
Төлөөлөгчийн  
Чуулгын
Ахлагч  
Робэрт Д.Хэйлс



“Эцгүүд ээ, та нар хүүхдүүдээ бүү уурлуул. Харин тэднийг Эзэний дэг журам болон сургамж 
дотор хүмүүжүүл” (Ефес 6:4).

GOLDEN, ДАНИЭЛ Ф.ГЭРХАРТЗ
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Мөн энэ дугаарт
42-р 

хуудас

Та нар сайн мэдээний бие даасан 
суралцагч болсноор Бурхантай харилцах 

харилцаагаа хүчирхэгжүүлдэг.

ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛАВ

ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ЗОРИУЛАВ

ЖИНХЭНЭ НАЙЗаа  
олж мөн ЖИНХЭНЭ  

НАЙЗ байх нь
Хэрхэн сайн найз болдог вэ? Жинхэнэ 

нөхөрлөл ба олны танил байх хоёр юугаараа өөр 
вэ? Өсвөр үеийнхэн бодол санаагаа хуваалцав.

50-р 
хуудас

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ

66-р 
хуудасМартины 

сонголт
Мартин цай уухгүй байснаар найзуудаа 
гомдоохыг хүсэхгүй байв. Тэр үгүй гэж 
хэлж зориглосон болов уу?

ба сайн мэдээг судлах нь

Бие даасан  
байдал  


