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Хожмын үеийн 
гэгээнтэн байна гэдэг нь 

анхдагч байхыг хэлнэ,  
24, 30, 56, 64-р хуудсууд

Биднийг бодгалиудыг авардаг 
багш болоход туслах зургаан 

зарчим, 8-р хуудас 
Сионы хуаран: Ах нарыг ажиглан, 

тэднээс суралцаж, тэднийг дагаснаар 
авах сургамж, 14-р хуудас

Эцэг эх болоход учирдаг саад 
бэрхшээл, 34-р хуудас
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24 Сонсож сурах нь: Өмнөд 
Африк дахь арьс өнгөөр 
ялгаварладаггүй анхны 
нэгдсэн салбарууд
Матт Макбрайд,  
Жэймс Голдбэрг хоёр
Арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл 
газар авсан үед эдгээр гэгээнтэн 
нэг нэгнээ сонсож, ойлголцон, 
багтаа багтааснаар бие биенээ 
хайрлаж сурчээ.

28 Хайрт улс орноо 
илааршуулсан Жулия 
Мавимбелагийн итгэл
Мэттью К.Хэйсс
Жулия Мавимбела асуудал 
бэрхшээлтэй тулгарсан ч амар 
амгаланг олжээ.

30 Дэзидэриа Яанэз: 
Эмэгтэйчүүдийн анхдагч
Клинтон Д.Кристэнсэн
Дэзидэриа Яанэз хүсэл мөрөө-
дөл, мэдрэмжээ дагаснаар 
хамгийн үнэ цэнтэй баялгаа 
олжээ.

Лиахона, 2017 оны долоодугаар сар

ЗАХИАСУУД
4 Тэргүүн Зөвлөлийн захиас 

бичиг: Дажгүй давж гарсны 
шагнал
Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг

7 Айлчлагч багшийн захиас 
бичиг: Тэд нэг байж болохын 
тулд

ОНЦЛОХ ӨГҮҮЛЛҮҮД
12 Жинхэнэ гайхамшиг

Дон Л.Сөөрл
Паолагийн эдгэрэл гайхамшиг 
байсан ч Аврагч гэр бүлийнх нь 
гишүүдийн зүрх сэтгэлийг өөр-
чилсөн арга зам бүр илүү агуу 
гайхамшиг байлаа.

14 Их Эзэний талд:  
Сионы хуарангаас авсан 
сургамж
Ахлагч Дэвид А.Бэднар
Бусад гэгээнтэндээ туслахаар 
1450 километр аялсан энэ  
бүлгээс авах үнэтэй сургамж.

ХАВТСАН ДЭЭР
Лэслий Нилссоны авсан Боливи дахь 
анхдагч гэр бүлийн зураг. 

4 34 Бурхантай хамтарч хүүгээ 
өсгөх нь
Ками Крүкстон
Анхаарал хурдан сарних 
хам шинжтэй хүүгээ асарч 
хүмүүжүүлэх нь хэзээ ч  
төгсөшгүй зовлон мэт  
санагдаж байв. Эндээс би  
юу сурах ёстой байсан бэ?

ӨГҮҮЛЛҮҮД
8 Аврагчийн арга барилаар 

заах нь: Бодгалийг аврахад 
тусалдаг багш
Брайн Хансброу

38 Итгэлийн хөрөг: Мурило 
Висэнчэ Лэйчэ Рибэйро

40 Хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

80 Биднийг дахин уулзтал: 
Сүүлийн хөсөг тэрэгнийхэн
Бага Ж.Рубэн Кларк
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44 Намайг аварсан цорын ганц 
зүйл
Ана-Лиза Кларк Мүллэнд Шухо 
Такаяамагийн ярьснаар
Би сэтгэлээр унаж, ганцаард-
сан байв. Би жинхэнэ найзтай 
болж чадах болов уу?

48 Голд дүрд тоглох нь
Анни Маккормик Боннэр
Би зохиолыг нь унших хүртлээ 
гол дүрд тоглоно гэхээс тун  
их догдолж байв.

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

50 Долоо хоногийн турш хүчтэй 
байх нь
Ариун ёслол таны хувьд ямар 
утга учиртай вэ?

54 Сүмийн удирдагчдын хариулт: 
Хэрхэн гэрчлэлтэй болох вэ?
Ахлагч Даллин Х.Өүкс

55 Нүдээ олсон хариулт
Хэрхэн зөв шударга шүүх вэ? 
Бишоптойгоо порнографийн 
тухай ярих уу?

56 Таны анхдагч байх аян бол 
бодитой бөгөөд дүр эсгэх 
төдий зүйл биш
Аарон Л.Вэст
Өнөөдрийн анхдагчид  
Есүс Христийг дагадаг.

60 Манонд зориулсан дуу
Ричард М.Ромни
Манон урлагийн үзүүлбэрт 
оролцож чадахааргүй өвдсөн 
байсан ч найзууд нь түүнийг 
мартаагүй байв.

63 Зурагт хуудас: Өндөрт гар

Ө С В Ө Р  Ү Е И Й Н Х Э Н

64 Сионд хүрэх зам
Жэссика Ларсэн
Мэри ганцаараа гэр бүлээ Солт 
Лэйкийн хөндий рүү авч явах 
ёстой байлаа. Тэр чадсан уу?

68 Бошиглогчийн төлөө мацаг 
барьсан нь
Рэбэка Ж.Карлсон
Силиоти өлсөж байсан ч 
ерөнхийлөгч Кимбаллын төлөө 
мацаг барихыг хүсжээ.

70 Асуух булан: Би мацаг барьж 
эхлэх насанд хүрсэн эсэхээ 
хэрхэн мэдэх вэ?

71 Гэрлээ гийгүүл
Ахлагч Ларри С.Качэр
Чи хэдий залуу ч байсан  
Христийн үлгэр жишээг 
үзүүлж чадна.

72 Шидэт түрийвч
Аманда Вотэрс
Түрийвчийг өгсөн нь тийм их 
өөрчлөлт авчирч чадсан гэж 
үү?

74 Төлөөлөгчдийн хариулт: Гэр 
бүлийн зөвлөл гэж юу вэ?
Ахлагч М.Рассэлл Баллард

75 Сүмийн түүхэн дэх онцгой 
хүмүүс: Көртланд ба мэргэн 
ухааны үг

76 Есүсийн тухай түүх: Есүс олон 
хүнийг хооллосон
Ким Вэбб Рэйд

79 Будах хуудас: Би судар  
унших дуртай

Х Ү Ү Х Д Ү Ү Д Э Д  З О Р И У Л А В

Энэ дугаарт 
нуусан  

Лиахонаг  
олоорой. 
Санамж:  

Модноос хай.

48

76

56



ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИНТЕРНЭТЭЭС ҮЗЭЖ БОЛНО
Онлайнаар liahona .lds .org руу орж унш, хуваалц мөн хай. 

Санал хүсэлтээ liahona@ ldschurch .org хаягаар илгээнэ үү.

Сүнслэг өдөөлт бүхий захиасуудыг facebook.com/liahona  
(англи, португаль, испани хэл дээр боломжтой)-ээс үзнэ үү.

ЭНЭ ДУГААРЫН СЭДВҮҮД
Тоонууд нь өгүүллийн эхний хуудсыг зааж байгаа.

Авьяас, 48
Анхдагчид, 14, 24, 28, 

30, 56, 64
Ариун ёслол, 50, 54
Боловсрол, 40
Бэрхшээл, 4, 14, 41, 44
Гайхамшгууд, 12
Гэр бүл, 12, 34, 74
Гэр бүлийн түүх, 41
Гэрийн багшлалт, 43
Гэрлэлт, 40
Гэрчлэл, 54
Даруу байдал, 14
Дуулгавартай байдал, 

4, 14

Есүс Христ, 7, 8, 41, 56, 
63, 76, 80

Жишээ, 55, 71
Заах, 8
Зориг, 64, 72
Итгэл, 4, 40, 60, 64, 68
Мацаг барих, 68, 79
Наманчлал, 12, 55
Номлолын ажил, 12, 28, 

30, 42, 44, 71
Нөхөрлөл, 44, 60, 71
Ойлголт, 24, 28
Өршөөл, 28
Сионы хуаран, 14
Судрууд, 79

Сүмийн түүх, 14, 24, 30, 
64, 75

Тэсвэр хатуужил, 4, 30, 
34, 60, 80

Үйлчлэл, 4, 43, 60
Үнэнч шударга байдал, 

72
Хүндэтгэлийн өдөр, 38, 

50
Хөрвөлт, 12, 44
Шавь байх, 14, 48, 56, 

63, 80
Эв нэгдэл, 7, 24, 60
Эмэгтэйчүүд, 28, 30, 64
Эцэг эх болох нь, 34

Гэр бүлийн үдшийн санаа

“Шидэт түрийвч," 72-р хуудас: Та гэр 
бүлийн үдшээ Сүмийн “Choose the 
Right” дууллаар эхлүүлж болно (Hymns, 
х. 239). Та бас гэр бүлийнхэнтэйгээ 
зөвийг сонгох нөхцөлөөр дүрд тоглох 
үйл ажиллагаа хийж болно. Жишээ нь, 
шалгалтын үеэр хуулмаар эсвэл үйл 
ажиллагаанд хэн нэгнийг оролцуулмаар-
гүй байвал та юу хийх байсан бэ? Дээрх 
үйл ажиллагааг гэр бүлийнхээ нөхцөл 
байдалд тохируулан өөрчил. 

“Гэр бүлийн зөвлөл гэж юу вэ?” 74-р 
хуудас: Гэр бүлийн зөвлөлөө хийхэд 
бэлдэхийн тулд зөвлөлийн дүрэм гаргаж 
мөн зорилго тавьж болно. Гэр бүлийнхээ 
гишүүн бүрээс хувь нэмэр оруулахыг хүс. 
Дүрэм, зорилгод цахилгаан хэрэгслээ 
унтраадаг байх, бие биенээ сонсох, 
болох гэж байгаа аливаа үйл явдлын 
тухай хэлж ярих, гэр бүлийн урт удаан 
хугацааны төлөвлөгөө гаргах зэргийг 
оруулж болно. Хүмүүсийг гэр бүлийн 
зөвлөлөө хийх гэж тэсэн ядан хүлээдэг 
болгохын тулд зөвлөлөө хувь хүн рүү 
чиглэсэн, зугаатай болго. 

Энэ дугаарт гэр бүлийн үдшээр ашиглаж болох өгүүлэл, үйл ажиллагааг оруулав.    
Доор хоёр жишээ өгөгдсөн болно.  
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Би залуу байхдаа Сүмд дүүргийн нэгэн ухаалаг 
ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр үйлчилсэн юм. Тэр 
байнга надад зааж сургахыг хичээдэг байв. Тэр 

надад нэг удаа: “Чи хэн нэгэнтэй уулзахдаа түүнийг маш 
хэцүү асуудалд орчихсон мэт бодож харьцах юм бол 
талаас илүүд нь зөв байснаа мэднэ” хэмээн зөвлөснийг 
санаж байна. Тухайн үед би түүнийг гутранги үзэлтэй 
хүн юм байна гэж бодож билээ. Одоо тэр явдлаас хойш 
50 гаруй жил өнгөрсний дараа би тэр хорвоо дэлхийг 
мөн энэхүү амьдралыг ямар сайн ойлгодог байсан юм 
бэ гэж ухаарч байна. 

Бид зовлон бэрхшээлтэй, заримдаа бүр туйлын хэцүү 
зовлон бэрхшээлтэй яах ч аргагүй нүүр тулдаг. Их Эзэн 
саад бэрхшээлийг туулуулснаар биднийг өө сэвгүй, төгс 
болгон, ингэснээр Өөртэй нь үүрд хамт байх боломж 
олгодог.

Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитэд Либертигийн 
шорон дахь зовлон бэрхшээлийг дажгүй давж гарах юм 
бол хүртэх шагнал нь түүнийг мөнх амьдралд бэлдэхэд 
тусална хэмээн зааж:

“Хүү минь, сүнсэнд чинь амар амгалан байг; саад 
тотгор хийгээд зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд 
байх болно;

Мөн тэгээд, хэрэв чи үүнийг дажгүй давбал, Бурхан 
чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно; чи бүх дайснаа ялах 
болно” гэжээ (С ба Г 121:7–8).

Амьдралынхаа туршид бид олон зүйлд нүдүүлдэг 
бөгөөд дажгүй давж гарахад хэцүү санагддаг. Тухайл-
бал, бороо хургүй үед ургац авахаар горьдон хүлээж 
буй гэр бүлд ийнхүү санагдаж мэднэ. Тэд “Бид хэр 
удаан тэсэж чадах бол” гэж боддог байж болно. Өсөн 
нэмэгдэж буй бузар булай, уруу таталтын үерийг тэс-
вэрлэх ёстой өсвөр үеийнхэнд ч бас ийнхүү санагдаж 
байж болох юм. Эхнэр болон гэр бүлээ тэжээхийн 

тулд ажилд орохоор шаардлагатай боловсрол, дад-
лага туршлагатай болох гэж зүтгэж байгаа залууд мөн 
ийнхүү санагдаж магадгүй. Мөн ажилд орж чадахгүй 
байгаа эсвэл бизнес нь дампуурснаас болж ажилгүй 
болсон хүнд ч ингэж санагддаг байж болно. Түүнчлэн 
амьдралын эрт орой хэзээ нэгэн цагт өөрийнх нь болон 
хайртай нэгнийх нь эрүүл мэнд, биеийн тамир тэнхээ 
доройтсон хүмүүст ч ийн санагдах байх.

Гэхдээ биднийг хайрладаг Бурхан эдгээр сорилтыг 
зүгээр л хэрхэн даван туулахыг маань харах гэж биш, 
харин дажгүй давж гаран, өө сэвгүй болоосой гэж өгдөг.

Тэргүүн Зөвлөл ахлагч Парлей П.Праттад (1807-1857) 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүнээр дөнгөж 
дуудагдахад нь: “Та өөрийнхөө бүх анхаарлыг төвлө-
рүүлэхийг шаардах, . . . өө сэвгүй сум болгох үйлсэд 
орлоо. . . Та төгс өө сэвгүй болохын тулд уйгагүй ажил-
лаж, асар их хөдөлмөрлөн, гачигдал дутагдлыг тэвчиж 
гарах ёстой. . . . Таны Тэнгэрлэг Эцэг үүнийг шаардах 
бөгөөд талбар нь Түүнийх; энэ ажил ч бас Түүнийх ба 
Тэрээр танд . . . урам зориг, . . . сэтгэлийн дэм өгнө” 1 
хэмээн заажээ.

Еврейн номон дээр Паул дажгүй давсны үр жимсийг: 
“Бүх сахилгажуулалт нь тухайн үедээ баяр хөөртэй бус, 
харин уй гашуутай мэт санагдавч дараа нь энэ нь түүгээр 
сургагдсан хүмүүст зөвт байдлын амар амгалан бүхий үр 
жимсийг төрүүлж өгдөг” (Еврей 12:11) хэмээн хэлсэн.

Саад бэрхшээл, хүнд хэцүү асуудлууд бидэнд сурал-
цах, өсөж хөгжих боломж олгодог төдийгүй бидний 
төрөлх зан чанарыг өөрчилж болно. Хэрэв бид туйлын 
цэгт нь хүрэхдээ Аврагчид хандах юм бол бодгаль минь 
энэхүү даван туулах үйл явц дунд өө сэвнээсээ сална.

Тиймээс хамгийн түрүүнд санаж байх зүйл бол үргэлж 
залбирах явдал юм (С ба Г 10:5; Aлма 34:19–29-ийг 
үзнэ үү).

Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөх 
Ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айринг

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 

Дажгүй 
давж 

гарсны шагнал
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ЭНЭХҮҮ ЗАХИАСААС ЗААХ НЬ

Бидний давж гарах итгэл, чадварыг сорьсон саад бэрхшээл бидэнд тулгардаг. Таны зааж байгаа хүмүүст ямар 
хэрэгцээ шаардлага, асуудал байгааг эргэцүүлэн бод. Тэдэн дээр очихынхоо өмнө тэдэнд дажгүй давж гарахад нь 

хэрхэн илүү сайн тусалж чадахаа мэдэхээр удирдамж гуйн залбирч болно. Та залбирал, үйлчлэл, зарлигуудыг сахих 
гэх мэт ерөнхийлөгч Айрингийн дурдсан зарчим болон судруудын аль алиных нь талаар ярилцаж болно. Та мөн 
дажгүй давж гарахад тань туслах арга замаар хэрхэн адислагдсан тухай хувийн туршлагаасаа хуваалцаж болох юм.

Хоёр дахь нь бидний эргэн 
тойронд ямар ч эсэргүүцэл, уруу 
таталт эсвэл үймээн самуун болж 
байсан ч үргэлж зарлигуудыг дага-
хыг хичээх явдал юм (Moзая 4:30-
ийг үзнэ үү).

Хийх ёстой гурав дахь чухал 
зүйл бол Их Эзэнд үйлчлэх явдал  

(С ба Г 4:2; 20:31-ийг үзнэ үү).
Бид Агуу Багшид үйлчилж байх-

даа Түүнийг таньж мэдэн, хайрла-
даг болдог. Хэрэв бид цөхрөлтгүй 
залбирч, итгэлтэй үйлчилбэл 
өөрийн амьдралд Аврагчийн мутар, 
Ариун Сүнсний нөлөөг танин 
мэдэж эхэлдэг. Бидний олонх нь 

тодорхой хугацаанд ийнхүү үйл-
чилж, Ариун Сүнсний нөхөрлөлийг 
мэдэрч байсан. Та тэр цаг үеэ эргэж 
харвал өөрт гарсан өөрчлөлтийг 
санах болно. Хилэнцтийг үйлдэхээр 
уруу татагдах чинь багасаж, сайныг 
үйлдэх хүсэл тань нэмэгдэн, сайн 
мэддэг, хайрладаг хүмүүс тань “Чи 
илүү сайхан сэтгэлтэй, тэвчээртэй 
болсон байна. Өмнөхөөсөө өөр 
хүн болжээ” гэж танд хэлж байсан 
байх.

Та өөр хүн болсон байсан. 
Та зовлон бэрхшээлтэй тулгарах 
үедээ Есүс Христэд найдаж байсан 
учраас Түүний Цагаатгалаар дам-
жуулан өөрчлөгдсөн.

Хэрэв та Их Эзэнийг эрэлхийлж, 
Түүнд үйлчилбэл Тэрээр хүнд 
хэцүү цагт туслан, үйл явцын дунд 
бодгаль тань өө сэвнээсээ салсан 
байна гэдгийг би амлаж байна. Би 
та бүхнийг зовж зүдэрч байхдаа 
Түүнд найдахыг уриалж байна. 

Бурхан Эцэг амьд бөгөөд бидний 
залбирал бүрийг хариулдаг гэдгийг 
би мэднэ. Түүний Хүү Есүс Христ 
бидний бүх гэм нүглийн төлөөсийг 
төлсөн бөгөөд биднийг Өөрт нь 
ирээсэй хэмээн хүсдэг гэдгийг би 
мэднэ. Тэнгэрлэг Эцэг, Хүү хоёр 
биднийг харж ханддаг бөгөөд 
бидэнд дажгүй давж гаран, дахин 
гэртээ очих замыг бэлдсэн гэдгийг 
би мэднэ. ◼
ЭШЛЭЛ 
 1. Autobiography of Parley Parker Pratt, хянан 

тохиолдуулсан бага Парлей П.Пратт 
(1979), 120–211.
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ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ЗОРИУЛАВ

Есүст анхаарлаа 
төвлөрүүл

Биднийг Есүст анхаарлаа 
төвлөрүүлэх үед Тэрээр 

амьдралын хүнд хэцүүг даван 
туулахад бидэнд тусалдаг. Бусдыг 
хайрлах, зарлигуудыг дагах, Есүс 
Христийн нэрээр Тэнгэрлэг Эцэгт 
хандан залбирах зэрэг нь бүгд 
Есүст анхаарлаа төвлөрүүлэх арга 
зам юм.

Хоосон дөрвөлжин дотор зураг 
зурж, мөр, багана бүрийг хайр, 
залбирал, зарлигуудтай холбоо-
той зургаар дүүргэ.

Саманта Линтон

Ахлах сургуулийн 11-р ангид байхад 
найз маань тархины судасны 

цүлхэнтэй болох нь мэдэгдсэний дараа, 
маргааш нь нас барсан юм. Хэдийгээр 
Сүмийн гишүүн байсан ч гэлээ надад 
маш хэцүү байв. Би ямар ч тохиолдолд 
Тэнгэрлэг Эцэг болон Аврагчид хандаж 
болно гэдгийг бүх л амьдралынхаа турш 
заалгасан байсан ч надтай ийм зүйл 

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ 

урьд өмнө хэзээ ч тохиолдож байсангүй.
Би олон цагаар уйлж, өөрийгөө 

тайвшруулах ямар нэгэн зүйл олохыг 
хичээж байлаа. Түүнийг нас барсны 
дараах шөнө би дууллын номыг нээн, 
хуудсуудыг эргүүлж байтал “Abide 
with Me; ’Tis Eventide” (Hymns, д. 165) 
дуулал гарч ирлээ. Гуравдахь бадаг нь 
надад гүн сэтгэгдэл төрүүлэв.

Энэ үдэш надтай хамт байгаач.
Тантай үл ярилцваас
Энэ үдэш би ихэд ганцаардана.
Гэрлийг тань ч эс олж,
Дэлхийн харанхуйгаас ч мөн айна. 
Гэрт минь та хамт байгаач.
Өө, Аврагч минь та энэ үдэш
Надтай хамт байгаач, гуйя.
Энэ шүлэг намайг маш их тайвш-

руулсан. Тэр үдэш Аврагч надтай хамт 
байгаад зогсохгүй, миний сэтгэл яг 
ямар байгааг мэдэж байгаа гэдгийг 
би мэдэж авсан. Дууллаар дамжуу-
лан мэдэрсэн хайр зөвхөн тэр орой 
надад тусалсан юм биш, өөр олон саад 
бэрхшээлийг даван туулахад тусалсан 
гэдгийг би мэднэ.
Зохиогч нь АНУ-ын Ютад амьдардаг.

Найзыгаа нас барахад
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Та “Abide with Me; ’Tis 
Eventide” дууллыг 
lds .org/ go/ 7176 холбоо-
соор татаж авч болно.
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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 

Тэд нэг байж 
болохын тулд

“Есүс бие, сүнс аль алинаар 
нь Өөрийгөө Эцэгийн хүсэлд 
захируулан Эцэгтэй төгс эв 
нэгдэлд хүрсэн” хэмээн Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон 
заасан юм.

“. . . Үнэхээр бид Бурха-
ны болон Христийн хүсэл, 
сонирхлыг өөрсдийн хамгийн 
агуу хүсэл болгохгүйгээр Тэдэн-
тэй нэг болж чадахгүй. Тийм 
хүлцэнгүй байдлыг нэг өдрийн 
дотор олж авч чадахгүй ч 
хэрэв бид Эцэг Хүүд байдаг 
шиг Тэр бидэнд байна гэж бат-
тай хэлэх хүртэл Тэдэнтэй нэг 
байх хүсэлтэй байвал Их Эзэн 
Ариун Сүнсээр биднийг сургах 
болно.” 1

Халамжийн нийгэмлэгийн 
ерөнхий ерөнхийлөгч Линда 
К.Бөртон ийм нэгдмэл байдалд 
хэрхэн хүрэх талаар “Бид гэрээ 
хийж, түүнийгээ сахиснаар 
Аврагчтай адил болох гэсэн 
хүсэл эрмэлзлээ харуулдаг. 
Үүний хамгийн төгс жишээ нь 
бидний дуртай дуулалд ‘Таны 

яв гэсэн газар би явна. Таны 
хэл гэснийг би хэлнэ. Таны 
хүссэн нэгэн би болно’ хэмээн 
өгүүлсэнтэй адилаар хандахыг 
хичээхэд оршино” 2 гэж заасан.

Ахлагч Кристоффэрсон мөн 
бидэнд “бид өдөр тутам, долоо 
хоног болгон Христийн замаар 
хичээнгүйлэн дагавал бидний 
сүнс үүний давуу байдлыг 
хүлээн зөвшөөрч, доторх мөр-
гөлдөөн намжиж, уруу таталт 
зовоохоо больдог” 3 хэмээн 
сануулсан юм.

Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх 
Нийл Ф.Марриотт өөрсдийн 
хүслийг Бурханы хүсэлтэй 
нийцүүлснээр ирдэг адисла-
лын талаар “Би аливаа зүйлийг 
өөрийнхөөрөө байлгах гэдэг 
зуурдын хүслээ орхих гэж 
их хичээдэг байлаа. Эцэст нь 
миний зам бол дутуу дулимаг, 

Энэ материалыг залбирч суд-
лаад, юуг хуваалцахаа мэдэ-
хийн тулд сүнслэг өдөөлтийг 
эрэлхийл. Халамжийн нийгэм-
лэгийн зорилгыг ойлгох нь Бур-
ханы охидыг мөнх амьдралын 
адислалуудад хэрхэн бэлтгэх вэ?

Үүнийг  
эргэцүүлэн 

бод

Бурханы 
хүслийг 

биелүүлэх нь 
Түүнтэй илүү 

адил  
болоход  
хэрхэн  

тусалдаг вэ?

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Д.Toдд Кристоффэрсон, “That They 

May Be One in Us,” Лиахона, 2002 
оны 11-р сар, 72, 73.

 2. Линда К.Бөртон, “Гэрээгээ сахис-
наар ирэх хүч чадал, баяр баясал 
мөн хайр,” 2013 оны 10-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 129.

 3. Д.Toдд Кристоффэрсон, “That They 
May Be One in Us,” 71.

 4. Нийл Ф.Марриотт, “Зүрх сэтгэлээ 
Бурханд зориулах нь,” 2015 оны 
10-р сарын Ерөнхий чуулган,16.

хязгаарлагдмал бөгөөд Есүс 
Христийн замтай харьцуулш-
гүй байсныг ухаарсан юм. 
‘[Тэнгэрлэг Эцэгийн маань] зам 
бол энэ амьдралд аз жаргал 
руу хөтлөх зам бөгөөд ирэх 
ертөнцөд мөнх амьдрал руу 
хөтлөх жим юм’” 4 гэж гэр-
чилжээ. Тэнгэрлэг Эцэг болон 
Түүний Хүү Есүс Христтэй 
нэг байхын тулд даруухнаар 
хичээцгээе.

Нэмэлт судар болон мэдээлэл
Иохан 17:20–21; Ефес 4:13; Сургаал 
ба Гэрээ 38:27; reliefsociety .lds .org
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Би Аврагчийн арга барилаар заах 
талаар бодох үедээ Түүний хэр-

хэн заадаг байсанд гол анхаарал 
хандуулдаг. Тэр юу хийсэн бэ? Тэр 
хүмүүстэй хэрхэн харьцдаг байсан 
бэ? Эцсийн эцэст Тэр агуу багш 
байсан! Харин бид Түүн шиг заахыг 
хүсэж байвал Түүний яагаад заадаг 
байсныг мэдэх нь нэн чухал. Яваан-
даа “яагаад” гэсэн асуулт бидэнд 
болон бидний зааж байгаа хүмүү-
сийн хувьд тун их нөлөөлөх хүчин 
зүйл болдог.

Аврагч зааж байхдаа цаг өнгө-
рөөх, зугаацуулах, бөөн мэдээллээр 
булахыг зорилго болгоогүй. Хүмүүст 
заах гэх мэт Түүний хийдэг бүх зүйл 
бусдыг Тэнгэрлэг Эцэг рүү хөт-
лөх зорилготой. Аврагчийн бүхий 
л хүсэл, үйл хэрэг бол Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хүүхдүүдийг аврах явдал 
юм (2 Нифай 26:24-ийг үзнэ үү). 
Түүний заасны адил заах гэсэн эрэл 
хайгуулын явцад Түүнийхтэй адил 
зорилго бидний сэдлийг төрүүлэх 
боломжтой. 

Өөрөөр хэлбэл, Аврагчийнхтай 
адил арга замаар заах гэдэг нь бод-
галиудыг аврахад туслах зорилготой 
багш болох явдал юм.

дунд очихоор нифайчуудын дундах 
аюулгүй орчин, тав тухтай байдлаа 
орхин явдаг (Aлма 26:26).

Юу Их Эзэний эдгээр үйлчлэгчид 
сэдэл төрүүлсэн бэ? “Тэд аль ч хүмүү-
ний бодгаль мөхнө гэдгийг тэвчиж 
үл чадах байсан ажгуу, тийм ээ, бүр 
ямар нэгэн бодгаль төгсгөлгүй тарч-
лалыг амсана гэдэг чухам тэрхүү 
бодлууд тэднийг чичирч мөн дагжи-
хад хүргэсэн” (Moзая 28:3). Энэ сэдэл 
нь тэдэнд “олон зүдрэлийг” даван 

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

БОДГАЛИЙГ АВРАХАД ТУСАЛДАГ БАГШ
Сүмийн сургалтын хөгжил
Брайн Хансброу

Бусдыг аврах хүсэл
Мормоны Номон дахь миний 

дуртай түүхийн нэгэн дээр Мозая 
хааны хөвгүүд леменчүүдийн дунд 
Бурханы хаант улсыг байгуулахын 
тулд нифайчуудын хаант улсыг ор-
хисон тухай гардаг. Тэд тэнгэрийн 
хаант улсын төлөө дэлхий дээрх 
хаант улсаас татгалздаг. “Тэдний 
бодгалиудаас цөөн хэдийг боловч 
аварч болох магад” хэмээсэн учраас 
тэд дайснууд болох леменчүүдийн 

Аврагч яагаад Өөрийн хэрхэн зааж байгаад ач холбогдол өгдөг байсан бэ? Бидний зорилго үүнээс өөр үү?
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туулахад хүргэжээ (Aлма 17:5, 14).
Энэ түүх ихэвчлэн намайг бусдыг 

Христэд авчрахын тулд чадах бүхнээ 
хийж байна уу хэмээн бодоход хүр-
гэдэг. Би бодгалиудыг аврахын тулд 
анхаарлаа хангалттай төвлөрүүлж 
чадаж байна уу?

Бодгалиудыг аврахад тусалдаг 
багш болох нь

Бид Аврагчийнхтай адил шалт-
гаанаар заахыг хүсвэл Түүний 
хэрхэн зааж байсан зарчмууд илүү 
утга учиртай санагддаг. Тэдгээр нь 
зөвхөн заах арга барил биш харин 
Түүнтэй адил болох загвар болдог. 
Бид дараах болон Аврагчийн арга 
замаар заах нь гарын авлага дээрх 
бусад санааг байнга хэрэгжүүлэх 
тусам зөвхөн Түүнтэй адил заах 
биш, харин Түүнтэй илүү адил 
болж чадна.
Илчлэлтийг эртнээс эрэлхийл

Бодгалиудыг аврах ажилд тусла-
хын тулд бид илчлэлт авах хэрэгтэй. 
Илчлэлтийг “алхам алхмаар, шат 
шатаар энд бяцхан мөн тэнд бяцха-
ныг өг[дөг]” (2 Нифай 28:30) бөгөөд 
үүнд цаг хугацаа хэрэгтэй. Тиймээс 
бид эртнээс бэлтгэж эхлэн, үргэлж 
илчлэлт эрэлхийлдэг.
Хүмүүсийг хайрла

Багшийн бодгалиудыг аврахад 
туслах хамгийн хүчтэй арга зам бол 
хайр юм. Энэ нь магадгүй ангийн 
гишүүний нэрийг мэдэх, долоо 
хоногоо хэрхэн өнгөрүүлснийг нь 
асуух, ямар сайхан үг хэлснийг нь 
хэлэх эсвэл тэдний хүрсэн амжилт 
ололт, чухал цаг үед нь баяр хүр-
гэх зэрэг энгийн зүйл байж болно. 
Анхаарал тавьж, хайраа харуулах 
нь зүрх сэтгэлийг нээж, бидний 
зааж байгаа хүмүүст Ариун Сүнсийг 
хүлээн авахад тусалдаг.
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Оюун санаагаа суралцагчдын 
хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн 
заахад бэлтгэ

Бодгалиудыг аврахад тусалдаг 
багш суралцагчдадаа анхаарлаа 
төвлөрүүлдэг. Бид хичээлийн мате-
риалаа бэлдэж байхдаа өөрсдийн 
биш харин суралцагчдын хэрэгцээ 
шаардлагыг хангахад туслах зүйл 
дээр төвлөрдөг. Бид цаг хугацааг 
өнгөрөөхөд биш, харин зүрх сэт-
гэл, оюун санааг дүүргэхэд анхаар-
лаа илүү хандуулдаг. Бид зөвхөн 
өөрсдөө юу хэлэх, хийх тухай 
биш, харин суралцагчид юу хэлж, 
хийж болох талаар боддог. Бид 
тэднээс бодол санаагаа хуваалца-
хыг хүсдэг бөгөөд энэ нь нэгдмэл 
байдлыг бий болгон, зүрх сэтгэ-
лийг нь нээж, итгэлээ хөгжүүлэхэд 
тусалдаг.
Сургаал дээр төвлөр

Багш нар хэр үр дүнтэй зааж бай-
гаагаа суралцагчдыг хэр их татан 
оролцуулснаар үнэлэх нь нийтлэг 
боловч, энэ нь уг үйл явцын зөв-
хөн нэг хэсэг юм. Хэрэв ангид их 
зүйл хуваалцсан ч сургаал маш бага 
орсон бол Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч Жэффри 
Р.Холландын нэрлэсэнчлэн “шашны 
твинки (кремтэй бялуу)” өгсөн бол-
но. Бид хэчнээн сайхан амттай зүйл 
өгсөн ч сургаалын дэмжигч хүчээр 
ангийн гишүүдээ тэжээж чадаагүй 
гэсэн үг.

Бошиглогч Иосеф Смит “Юу ч 
мэдэхгүйгээр аврагдах нь хүмүүний 
хувьд боломжгүй бөлгөө” 1 хэмээн 
заасан. Бид зааж байгаа хүмүүстээ 
хамгийн чухал мэдлэг болох Есүс 
Христийн сургаалыг олж авахад нь 
туслах ёстой.

Бид болон ангийн гишүүд 
маань үзэл бодол, төрсөн 
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мэдрэмжээ хуваалцахдаа судар 
болон хожмын үеийн бошиглогч-
дын үгс рүү байнга хандуулж 
байх хэрэгтэй. Саяхан Ням гар-
гийн ангийн ерөнхий ерөнхийлөгч 
Тэд Р.Каллистэр ах “Сайн багш 
ангийнхны хэлсэн үгийг сур-
гаалтай байнга холбохыг хичээ-
дэг. Жишээ нь, багш “Та нарын 
хуваалцсан туршлага надад нэг 
судрыг санагдууллаа. Эсвэл бид 
сая сонссон зүйлээс сайн мэдээ-
ний ямар үнэнийг сурч мэдсэн 
бэ? Эсвэл бидний сая ярилцсан 
үнэний хүчийн талаарх гэрчлэ-
лээ хуваалцахыг хүсэж байгаа 
хүн байна уу?’ гэж асууж болно” 2 
гэж заасан.
Гэрчлэхдээ Ариун Сүнсийг урь

Бодгалиудыг аврахад тусалдаг 
багш нь бидний хэлж, хийдэг зүйлс 
бусдын амьдралд Ариун Сүнсний 
нөлөөг урих зорилготой гэдгийг 
ойлгодог. Ариун Сүнс бол багш 
мөн. Ариун Сүнсний нэг үүрэг 
бол үнэнийг, ялангуяа Эцэг болон 
Хүүг гэрчлэх явдал юм. Тиймээс 
бид сайн мэдээний тухай заахдаа 
Тэднийг ангийн гишүүдэд гэрч-
лэхийн тулд Ариун Сүнсийг урьж 
авчирдаг. Суралцагчдын хэр хүлээн 
авах байдлаас шалтгаалан Ариун 
Сүнсний хүч гэрчлэлийг нь хүчир-
хэгжүүлж, зүрх сэтгэлийг нь өөр-
чилдөг. Түүний гэрч харахаас илүү 
хүчтэй.3

Суралцагчдыг өөрсдөө бие даан 
суралцаж, үйлдэхэд урь

Би саяхан нэгэн Ням гаргийн 
ангид суусан бөгөөд багш нь ангийн 
гишүүдээс долоо хоногийн даал-
гавраасаа уншиж байхад нэн чухал 
санагдсан зүйлээ болон уг зүйлээ 
хэрхэн амьдралдаа хэрэгжүүлсэн 
талаар хуваалцахыг хүсэж, хичээлээ 

эхлүүлсэн юм. Энэ нь тэдэнд санаа 
бодлоо хуваалцаж, олж мэдсэн 
зүйлийнхээ талаар ярилцах сайхан 
боломж олгосон. Багш сургаалын 
талаар бэлдсэн гол санаагаа ярилц-
лагад нэмж оруулж байгаа нь их 
зөв байлаа. Уг багш хэрхэн ангийн 
гишүүдийг Бурханы үгийн хүчийг 
мэдрэхэд урамшуулан дэмжихэд 
анхаарч байгаа нь надад гайхалтай 
санагдсан.

Багш бидний зорилго бол зөвхөн 
ангиас сайхан туршлага олж авах, 
цагийг сайхан өнгөрүүлэх эсвэл 
сайн хичээл заах явдал биш юм. 
Жинхэнэ зорилго бол Тэнгэрлэг 
Эцэг, Есүс Христ рүү буцаж очих 

аялалд бусадтай хамт алхах явдал 
юм. Бидний зорилго бол бодгалиу-
дыг аврахад тусалдаг багш болох 
явдал билээ. ◼

Тeaching .lds .org сайт руу зочилж, 
Аврагчийн арга замаар заах болон багш 
нарын зөвлөлийн хурал хэрхэн бидний 
суралцах, заах арга барилыг өөрчлөх 
талаар илүү суралц.
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Дон Л.Сөөрл

Паола Яанэзэд тохиолдсон зүйл 
бол анагаах ухааны гайхамшиг гэж 
эмч нь хэлжээ. Эквадорын Китод 

амьдардаг энэ өсвөр насны хүүхдийн бие 
огцом сайжирсан байна. Аав нь түүнд нэг 
бөөрөө хандивласан бөгөөд шилжүүлэн 
суулгах мэс засал амжилттай болж, түүнд 
дахин амьдрах боломж олджээ.

Түүний аав Марко Яанэз өөрт тохиолд-
сон явдлыг үүнээс дутахааргүй гайхамшиг 
байсан гэж хэлэв. Тэр сайн мэдээг олсон 
төдийгүй амьдралд нь гарсан өөрчлөлт 
түүнд дахин нэг боломж олгожээ.

Паолагийн хүүхэд байхдаа өвдөж бай-
сан бөөрний үрэвсэл сэдэрч, бөөрийг нь 
гэмтээсэн ч эмчилгээ хийлгэсэн нь түүнийг 
амьд үлдэхэд тусалжээ. Түүнийг 15 нас-
тай байхад эрүүл мэнд нь улам дордсон 
байна. Нэг бөөр нь дутагдалд орж, нөгөөх 
нь маш хурдацтай муудаж эхлэв. Бөөр 
шүүх эмчилгээ хийлгэсэн ч Паолагийн бие 
аажмаар муудсаар байлаа. Түүнд өдөрт 
ганцхан аяга ус уухыг зөвшөөрдөг байсан 
бөгөөд уушиг, нойр булчирхай, зүрхэнд 
нь хүртэл нөлөөлсөн тул хөдөлгөөнийг нь 
мөн хязгаарласан байв.

Түүнийг Америкийн Нэгдсэн Улс юм уу 
Куба руу бөөр шилжүүлэн суулгахаар авч 
явах боломжгүй байсан тул Эквадорт донор 
олох шаардлагатай байсан юм. Шинжилгээ-
ний хариу аавыг нь донор болох боломж-
гүй гэж гарчээ. Ээж нь донор болж болох 
байсан ч бөөр шүүх эмчилгээ Паолагийн 
биен дэх эсрэг биетийн түвшинг нэмэг-
дүүлсэн тул бие нь шилжүүлэн суулгасан 
бөөрийг хүлээж авахааргүй болсон байв. 
Паола ямар нэг аргаар амьд үлдэхийн 
төлөө залбирчээ.

Энэ үед буюу 1988 оны 6-р сард хож-
мын үеийн гэгээнтэн номлогчид Яанэзийн 
гэрийн хаалгыг тогшсон байна. Паолагийн 
ээж Кармэн тэднийг зэмлэх гэж гэртээ 
оруулснаа дурсан ярив. Тэд түүнд тус 

Их Эзэний мутар Паолаг 
эдгэхэд төдийгүй аавыг нь 
сайн мэдээнд хөрвөгдөхөд 

нөлөөлсөн юм.

 Жинхэнэ 
ГАЙХАМШИГ
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болох захиас байгааг хэлэхэд “Охин маань үхэж 
байхад та нар яаж надад тусалж чадах юм бэ? 
Би Бурхан байдаг гэдэгт итгэдэггүй!” гэж бухим-
дуухан хэлжээ.

Кармэн анхандаа дурамжхан байсан ч ном-
логчид гэрээр нь эргэж тойрсоор байв. Эхэн-
дээ Марко охиноо асарч тордоход ихээхэн цаг 
зарцуулдаг байсан тул номлогчдыг тоосонгүй. 
Гэвч сонирхол төрж, тэднийг сонссон байна. 
Амьдралын зорилгын талаарх асуултынх нь 
хариу тэдэнд байгааг тэр мэджээ.

Марко Бурхан хувь хүмүүстэй холбогддог 
гэдэгт итгэдэггүй байв. Түүний хувьд Бурхан 
бол орчлон ертөнцийн энергийн эх үүсвэр 
буюу хүн төрөлхтөнтэй харьцдаггүй агуу, алс 
холын бие байлаа. Гэхдээ охиных нь биеийн 
байдал дордож, туйлдаа хүрэхэд тэр Бур-
ханаас зовж шаналж буй охиныг нь эдгээж 
өгөхийг эсвэл түүний амийг авахыг хүсэн 
залбирчээ. Тэр: “Та үнэхээр байдаг юм бол 
Өөрийгөө таниулаач. Охиныг минь амьдруулж 
өгөөч” гэж гуйв.

Залбирсных нь дараа Маркод Паолагийн 
биеийг сайжирна гэсэн хүчтэй мэдрэмж төрөв. 
Тэр өөрөөсөө болон охиноосоо дахин шин-
жилгээ авахыг эмч нараас хүссэн байна. Тэд 
шинжилгээ хийлгэх нь цаг дэмий үрснээс 
өөрцгүй гэж хэлсэн ч хийхээр болжээ.

Тэд Марког үнэхээр тохирох донор мөн 
байсныг олж мэдсэн бөгөөд Паологийн 
биеийн байдал ч бөөр шилжүүлэн суулгах мэс 
засал хийлгэхэд хангалттай сайн болсон байв.

Хагалгааны өмнөх өдөр Марко, Паола хоёр 
номлогчдоос эрүүл мэндийн адислал авчээ.

Марко, Паоло хоёр хоёулаа хагалгааны 
дараа эмнэлэгт тэнхэртлээ хэсэг хугацаанд 
хэвтэх ёстой байсан ч Марко тавхан хоноод, 
харин хоёр сар болох ёстой байсан Паола  
13 хоноод эмнэлгээс гарсан юм. Марко хурдан 
эдгэрэх болсноо санваарын адислал гэж ойл-
годог бөгөөд номлогчдын захиасанд нухацтай 
хандах ёстойгоо мэдэж байв.

Марко Яанэз, Кармэн Яанэз хоёр 1988 оны 

9-р сарын 11-нд баптисм хүртжээ. Харин 
хагалгааны өмнө номлогчдоос хичээл авч 
байсан Паола болон түүний охин дүү Пат-
ришиа нар 11-р сарын 3-нд баптисм хүртэв. 
Тэр үед аав нь Аароны санваар хүлээн авсан 
байсан тул тэдэнд баптисм хүртээх боломжтой 
байжээ.

Яанэз ах Их Эзэнийг залбиралд нь хариулж, 
өөрийнх нь зүрх сэтгэлийг өөрчлөхийн тулд 
Паолад донор болох боломж олгосон гэдэгт 
итгэдэг. “Хэрэв тэд миний оронд эхнэрт минь 
мэс засал хийсэн бол амьдрал маань өмнөх 
шигээ хэвээр л байх байсан” гэж тэр хэлжээ. 
Түүний амьдрал ууж идэх, тамхи татах, мөрий-
тэй тоглох гэх мэтээр тийм ч сайхан байсан-
гүй. Тэр залбирлынхаа хариултыг хүлээн авсан 
учраас донтолтоосоо салж чадсан байна. Гэвч 
энэ нь үнэхээр хэцүү байсан төдийгүй зөвхөн 
Бурхан л түүнд өөрчлөгдөхөд тусалсан гэдгийг 
тэр хүлээн зөвшөөрдөг.

Яанэз ах мэргэн ухааны үг, аравны нэгийн 
хууль зэргийн талаар одоо хүчтэй гэрчлэлтэй 
болсноо хэлсэн юм. Тэр номлогчдоор заалгаж 
байхдаа, Паолагийн сарын 1000 ам.долларын 
эмчилгээний төлбөрийг төлөхийн тулд биз-
несээ долоо хоногийн долоон өдөр эрхэлдэг 
байжээ. Хэдийгээр аравны нэгийн хуулийг 
“хүлээн зөвшөөрөхөд үнэхээр хэцүү байсан” 
ч Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахиж,  
Малахи 3:10 дээрх амлалтыг туршиж үзэхийн 
тулд уг хуулийг сахихаар шийдсэн гэж тэр хэл-
сэн. Дэлгүүрээ ням гарагт хаахад, түүний хэлс-
нээр “ням гараг худалдан авалт хийдэг байсан 
хүмүүс бямба гарагт ирээд, илүү их худалдан 
авалт хийдэг болсон” байна. Өнөөдөр тэр 
долоон өдөр бизнес эрхэлдэг байснаасаа илүү 
санхүүгийн чадавхтай болжээ.

Марко Яанэз амьдралаа эргэн хараад, 
өөрийнхөө хэрхэн өөрчлөгдсөнийг гайхдаг. 
Тэр охиноо амьдруулахыг хүсэн гуйснаар гэр 
бүлийг нь урьд өмнө хэзээ ч төсөөлж байгаа-
гүй сүнслэг түвшинд авчирсныг мэддэг. ◼
Зохиогч нь АНУ-ын Ютад амьдардаг. 
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Арванхоёр  
Төлөөлөгчийн 
Чуулга
Ахлагч  
Дэвид А.Бэднар

Сионы хуаран гэж юу вэ?
1831 онд бошиглогч Иосеф Смит Миссуригийн 

Жаксон гүнлэгийн Индепенденсийг Сион буюу 
хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн цугларах төв бөгөөд 
Библи болон Мормоны Номон дээр тодорхойлсон 
Шинэ Иерусалим хэмээн тогтоосон илчлэлт хүлээн 
авчээ (С ба Г 57:1–3; мөн Илчлэлт 21:1–2; Ифер 
13:4–6-г үзнэ үү). 1833 оны хавар гэхэд, мормон 
оршин суугчид Жаксон гүнлэгийн хүн амын гуравны 
нэг орчим хувийг бүрдүүлж байв. Шинээр ирэгс-
дийн тоо асар хурдан өсөж байгаа байдал, улс төрд 
үзүүлж болох нөлөө мөн шинээр ирж буй хүмүү-
сийн шашин болоод улс төрийн эрс ялгаатай үзэл 
бодол нь тухайн нутгийн бусад оршин суугчдын 
санааг зовоосон асуудал болж байлаа. Тэд Сүмийн 
гишүүдийг орон гэр, эд хөрөнгөө орхин явахыг 
байнга шаарддаг байж. Тэдний энэ тулган шахалтыг 
гэгээнтнүүд хүлээж аваагүй тул миссуричүүд 1833 
оны 11-р сард оршин суугчид руу халдан, гэгээнт-
нүүдийг хүчээр гаргажээ.

1834 оны 2-р сард Сионы хуаранг бий болгохыг 
илчлэлтээр тушаасан байна (С ба Г 103-ыг үзнэ үү). 

ИХ ЭЗЭНИЙ 
1834 онд бошиглогч Иосеф Смитийн 

удирдсан Сионы хуарангийн аялал 
бол Их Эзэний талд байхыг сонгосны тод жишээ 
юм. Сионы хуарангийн түүхийг эргэн харах нь 
бидэнд Сүмийн түүхэнд болж өнгөрсөн чухал 
үйл явдлаас өөрсдийн амьдрал, нөхцөл байдалд 
хэрэгжүүлж болох үнэт хийгээд хэзээ ч хувирш-
гүй сургамжаас суралцахад туслах боломжтой.
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ИХ ЭЗЭНИЙ Сионы хуарангаас  олж авсан сургамж 
ТАЛД   



16 Л и а х о н а 

Их Эзэний энэ армийг бий болгосон үндсэн зорилго 
бол Миссуригийн цагдаагийнхан оршин суугчдыг гэр 
орон, эдлэн газарт нь аюулгүй эргүүлэн хүргэх үүр-
гээ биелүүлэх, дараа нь Жаксон гүнлэг дэх мормон-
чуудыг цаашдын халдлагаас хамгаалах явдал байлаа. 
Түүнчлэн уг хуаран нь ядарч зүдэрсэн гэгээнтнүүдэд 
мөнгө, эд зүйлээр туслах, сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлэх 
зорилготой байв. Ийнхүү 1834 оны 5, 6-р сард бошиг-
логч Иосеф Смитийн удирдсан хоёр зуу гаруй хож-
мын үеийн гэгээнтэн сайн дурынхнаас бүрдсэн бүлэг 
Огайогийн Көртландаас Миссуригийн Клэй гүнлэг 
хүртэл ойролцоогоор 1450 км замыг туулжээ. Хайрум 
Смит, Лаймен Вайт хоёр Мичиганы газар нутгаас цөөн 
тооны сайн дурынхнаас бүрдсэн бүлэг бүрдүүлэн, 
Миссури дахь бошиглогчийн бүлэгтэй уулзсан бай-
на. Сионы хуаранд Бригам Янг, Хибэр С.Кимбалл, 
Вилфорд Вүдрафф, Парлей П.Пратт, Орсон Хайд нар 
болон Сүмийн түүхэнд ул мөрөө үлдээсэн бусад хүн 
багтжээ.

Би энэ хүнд аяны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
өгөхийг эсвэл болж өнгөрсөн чухал бүх сүнслэг үйл 
явдлын талаар ярихыг өөрийн зорилго болгосонгүй. 
Надад Сионы хуарангийн аяллын хэдэн чухал үйл явд-
лыг хураангуйлан танилцуулахыг зөвшөөрнө үү.

•  Миссуригийн амбан захирагч Даниел Данкин 
нь мормон оршин суугчдыг газар нутагтаа 
эргэж ирэхэд нь цэрэг цагдаагийн тусламж  
үзүүлнэ гэсэн амлалтаа биелүүлээгүй юм.

•  Сүмийн удирдагчид болон Миссури мужийн 
албан тушаалтнууд мөн Жаксон гүнлэгийн 
иргэд хоорондоо зэвсэгт зөрчилдөөнөөс  
татгалзаж, өмч хөрөнгийн маргааныг шийдвэрлэх 
гэрээ хэлэлцээрээр хангалттай сайн зөвшилцөлд 
хүрч чадаагүй.

•  Эцэст нь, Их Эзэн Иосеф Смитэд Сионы  
хуаранг тараахыг тушаагаад, яагаад Их Эзэний 
арми тавьсан зорилгоо биелүүлээгүй учрыг  
дурдсан (С ба Г 105:6–13, 19-ийг үзнэ үү).

•  Их Эзэн гэгээнтнүүдэд цэргийн хүчээр 
биш, харин  хууль ёсоор Сионыг буцааж ава-
хад бэлтгэхийн тулд бүс нутагт сайн сайх-
ныг түгээх заавар өгчээ (С ба Г 105:23–26, 
38–41-ийг үзнэ үү).

1834 оны 6-р сарын сүүлээр Сионы арми жижиг 
бүлгүүдэд хуваагдаж, 1834 оны 7-р сарын эхний хэдэн 
өдөр халах баримт бичгийг гаргасан байна. Ихэнх сайн 
дурынхан Огайод буцаж ирсэн юм.

1833 оны 11-р сард 
миссуричүүд Миссу-
ригийн Жаксон гүнлэг 
дэх мормончуудын 
суурин руу халдаж, 
гэгээнтнүүдийг орон 
нутгаас нь хүчээр 
гаргажээ.
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Сорих, шигших, бэлтгэх талаарх сургамж
Их Эзэний армид нэгдсэн эрэлхэг зоригтой 

гэгээнтнүүд соригдон, туршигдсан. Их Эзэний  
тунхагласнаар “Би тэдний залбирлуудыг сонссон, 
мөн тэдний өргөлүүдийг хүлээн авах болно; мөн 
тэдний итгэлийн сорилтын учир тэд ийн хол  
авчрагдах ёстой нь надад шаардлагатай бөлгөө”  
(С ба Г 105:19).

Энэ нь шууд утгаараа бол Сионы хуарангийнхны 
бие махбод болон сүнслэг байдлын сорилт бэрх-
шээл нь буудайг зэрлэг өвснөөс шигших (Maтай 
13:25, 29–30; С ба Г 101:65-ыг үзнэ үү), хонийг ямаа-
наас тусгаарлах (Maтай 25:32–33-ыг үзнэ үү), сүнс-
лэг байдлын хувьд хүчирхэг хүмүүсийг сул дорой 
хүмүүсээс салгах ажлаас бүрдсэн юм. Тийнхүү 
Их Эзэний армид элссэн эрэгтэй, эмэгтэй хүн нэг 
бүр “Хэн Их Эзэний талд байна вэ?” 2 гэсэн хүчтэй 
асуулттай тулгарч, хариултаа олж авсан. 

Вилфорд Вүдраффыг ажлаа эмхэлж цэгцлэн, 
Сионы хуаранд нэгдэхэд бэлтгэж байхад найз 
нөхөд, хөршүүд нь түүнд ийм аюултай аялалд явах 
хэрэггүй хэмээн сэрэмжлүүлж байжээ. Тэд: “Аялалд 
яваад хэрэггүй. Явах юм бол амь насаа алдана шүү” 
гэж зөвлөж байв. Харин тэр: “Миссури муж руу 
анхны алхмаа хиймэгц зүрхэн тушаа газраа суманд 
оногдоно гэдгээ мэдсэн ч гэсэн би явна” 3 хэмээн 
хариулсан байна. Вилфорд Вүдрафф итгэлтэй, дуул-
гавартай байх л юм бол хилэнцэт үр дагавраас айх 
хэрэггүй гэдгээ мэдэж байжээ. Тэр Их Эзэний талд 
байсан нь илт байв.

Үнэндээ 1834 оны зун бол эдгээр итгэлтэй эрэг-
тэй, эмэгтэй хүмүүсийн хувьд өөрийгөө “харуулах 
цаг” 4 байлаа. Гэхдээ бошиглогч Иосеф Смиттэй 
хамт Миссури руу явах шийдвэр гаргаснаар “Хэн 
Их Эзэний талд байна вэ?” гэсэн асуултын хариул-
тыг ганцхан удаа, бүхнийг хамруулан, тэр даруй 
өгөөгүй юм. Тэдгээр гэгээнтний хувьд үүнийгээ 
сэтгэл санаа, бие махбодын хувьд туйлдаж ядрах, 
хөлөн дээр нь цустай цэврүү үүсэх, хоол хүнс, 
цэвэр усаар дутагдах, олон таагүй байдалтай тулга-
рах, хуаран доторх хагарал, эсэргүүцэл, гадны тан-
хай балмад дайснуудын аюул занал зэргийг байнга, 
дахин дахин туулж гарахдаа харуулж байсан.

Харуулах цаг долоо хоног бүр, өдөр тутам, цаг 
мөч болгонд туршлага, зовлон бэрхшээлээр дамжин 

Бид Сионы хуарангаас ямар 
сургамж авч болох вэ?

Жаксон гүнлэг дэх өөрийн газар нутагт гэгээнтнүү-
дийг эргэн суурьшуулах ажлыг хийж чадаагүй учраас 
зарим хүн Сионы хуаранг амжилтгүй, ашиггүй оролд-
лого байсан гэж үздэг байв. Хуарангийнхантай хамт 
сайн дураараа явах итгэл дутсан Көртландын нэгэн 
ах Бригам Янгийг Миссуригээс эргэн ирэхэд нь уул-
заад, түүнээс “ ‘Миссури рүү Иосеф Смиттэй хамт  
хийсэн энэ ашиггүй аяллаас чи юу олж авав даа?’ 
хэмээн асуухад ‘Бид зорьсон бүх зүйлээ олж авсан. 
Энэ аяллаас олж авсан туршлагаа би Жиауга гүнлэ-
гийн (тухайн үед Көртландад харьяалагддаг байсан 
гүнлэг) бүх баялгаар ч солихгүй’” гэж Бригам Янг 
шууд хариулжээ.1

Би та бүхнийг “Бид зорьсон бүх зүйлээ олж 
авсан” хэмээн хэлсэн Бригам Янгийн үгийг нухац-
тай авч үзээсэй хэмээн урьж байна. Хэдийгээр 
тухайн эхэн үеийн гэгээнтнүүд өмнө тавьсан зорил-
гоо биелүүлээгүй ч тэдэнд өгөгдсөн мөн бидэнд  
амьдралын туршид адислал авчрах ямар чухал  
мэдлэгийг бид энэ үйл явдлаас олж авах 
боломжтой вэ? 

Энэ ёжилсон асуул-
тад өгсөн Бригам ахын 
хариултаас хоёр чухал 
сургамж авч бол-
но гэдэгт би итгэл-
тэй байна. Тэдгээр 
нь: (1) сорих, шиг-
ших, бэлтгэх болон 
(2) ах нарыг ажиглан, 
тэднээс суралцаж, 
дагах явдал юм. 
Эдгээр сургамж 
180 гаруй жилийн 
өмнө Сионы хуаран-
гийн сайн дурынханд 
чухал байсны адил 
бид үүнээс суралцаж, 
амьдралдаа хэрэгжүү-
лэх хэрэгтэй гэдгийг 
би онцлон тэмдэг-
лэх гэсэн юм. 
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ирдэг байсан. Энэ нь эдгээр үнэнч гэгээнтний амьдрал-
даа хийсэн олон өчүүхэн мэт сонголт, үйлдлийн асар 
том нэгдэл байсан бөгөөд “Хэн Их Эзэний талд байна 
вэ?” гэсэн асуултад тодорхой хариулт өгч байв.

Сионы хуаранд оролцогчдын амьдралд болж өнгөр-
сөн сорилт, шигшилт нь хэрхэн тэднийг бэлтгэсэн бэ? 
Сонирхолтой нь, 1835 онд Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгад дуудагдсан найман ах мөн тухайн үед дуу-
дагдсан Далынхан бүгдээрээ Сионы хуаранд оролцож 
явсан хүмүүс байв. Далынхныг дуудагдсаны дараа 
болсон цуглаан дээр бошиглогч Иосеф Смит:

“Ах нар аа, та нарын зарим нь Миссурид тулал-
дуулаагүйд надад уурлаж байгаа байх. Гэхдээ Бурхан 
та нарыг тулалдуулахыг хүсээгүй гэдгийг би хэлэх 
гэсэн юм. Тэрээр дэлхийн улс үндэстнүүдэд сайн  
мэдээний үүдийг нээх арван хоёр эр мөн тэдний 
удирдлаган дор зам мөрөөр нь замнах далан эрийг 
амь насаа өгөхөд бэлэн байж, Абрахамын адил агуу 
золиослол хийсэн эрчүүдийн дундаас сонголгүйгээр 
Өөрийн хаант улсыг зохион байгуулах боломжгүй 
байх байсан. 

Тэр: “Одоо Их Эзэн Өөрийн арван хоёр мөн далтай 
болсон бөгөөд Далын өөр чуулгууд дуудагдах болно” 5 
хэмээн тунхаглажээ.

Үнэхээр өргөн утгаар нь авч үзвэл, Сионы хуаран 
бол бүх сайн дурынхны хувьд, нэн ялангуяа Их Эзэний 
Сүмийн ирээдүйн олон удирдагчийг цэвэршүүлсэн гал 
нь байсан юм.

Их Эзэний армид сайн дурынхны хуримтлуулсан 
туршлага дараа нь цагаачлан ирэх Сүмийн гишүүдийг 
хүлээн авах бэлтгэл болсон. Сионы хуарангийн хорь 
гаруй оролцогч дүрвэн гарах хоёр том ажлыг удирдан 
явуулсан ахлагч, дэслэгч болсон. Эхнийх нь дөрвөн 
жилийн дараа, Миссуригаас Иллиной руу 8 000-10 000 
хүнийг нүүлгэх, хоёрдахь нь арван хоёр жилийн дараа, 
Иллинойгоос Солт Лэйк болон Роки Маунтин хөндийн 
бусад газар руу ойролцоогоор 15 000 хүнийг нүүлгэх 
ажил байв. Бэлтгэл сургуулилтын хувьд Сионы хуа-
ран Сүмд асар их хувь нэмэр оруулсан. 1834 он бол 
үзүүлэх төдийгүй 1838 ба 1846 онуудад бэлтгэх цаг 
үе байжээ.

Бид ч гэсэн хувь хүн болоод гэр бүлийн хувьд  
Сионы хуарангийн гишүүдийн адил соригдон, шиг-
шигдэж, бэлтгэгдэнэ. Судар болон ах нарын сургаа-
лууд Есүс Христэд итгэх итгэл, ариун нандин гэрээ 
хийх, эрхэмлэх, санах мөн Бурханы зарлигуудад 
дуулгавартай байх зэрэг мөнх бус амьдралын сорилт, 
саад бэрхшээлд бэлтгэн, нүүр тулж, ялан дийлж, 

“Бидэнд өөрсдийгөө 
сайн хүн гэж боддог 
хүмүүс маш их байгаа 
ч, тэд ямар нэгэн зүй-
лээрээ илүү сайн  
байх ёстой.”
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тэдгээрээс суралцахад хүч дэм өгнө гэсэн амлалтаар 
дүүрэн байдаг.

Их Эзэний Сүмийн удирдагчид энэ цаг үед 
болон бидний үеийнхэнд нийтлэг эсвэл зөвхөн энэ 
үеийнхэнд тулгарах зарим сорилтыг тодорхойлсон 
байдаг. 1977 онд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон (1899–1994) бүсийн 
төлөөлөгчдийн цуглаан дээр бошиглолын сэрэмж-
лүүлэг өгсөн юм. Би одоо ерөнхийлөгч Бэнсоны 
захиасаас нэлээн их эш татах бөгөөд та бүхнийг түү-
ний цагаа олсон зөвлөгөөнд анхаарлаа хандуулна 
уу хэмээн урьж байна. 

“Үе болгон баттай зогсон, өөрийгөө нотлох өөр 
өөрийн гэсэн сорилт, боломжтой байдаг. Бидэнд  
тулгарах хамгийн хэцүү сорилтуудын нэг юу боло-
хыг та мэдэхийг хүсэж байна уу? Бригам Янг ‘Би энэ 
хүмүүс улс орондоо баяжиж, Бурханыг болон Түү-
ний хүмүүсийг мартан, таргалж, Сүмээс өөрсдийгөө 
хөөж гарган, там руу явах вий гэхээс хамгийн их 
айдаг. Энэ хүмүүс дээрэм тонуул, хулгай, ядуурал 
болон бүх төрлийн хавчлага мөрдлөгийг тэвчих ба 
үнэнч байна. Гэхдээ миний хамгийн их айж бай-
гаа зүйл бол тэд эд баялагт автах явдал юм’” хэмээн 
сэрэмжлүүлэн хэлсэн.

Ерөнхийлөгч Бэнсон цааш үргэлжлүүлэн: “Тэгвэл 
биднийх хамгийн хэцүү сорилт бололтой, учир нь 
хилэнц илүү зальтай, илүү ухаантай болсон. Энэ нь 
аюул багатай мэт, илрүүлэхэд илүү хэцүү байдаг. Зөв 
шударгын сорилт бүр тэмцлийг төлөөлж байдаг ч, яг 
энэ сорилт нь сорилт биш ч юм шиг, тэмцэх хэрэггүй 
ч мэт санагдуулдаг бөгөөд бүх сорилтоос хамгийн 
их төөрөгдүүлдэг нь байж ч болох юм.

“Та амар амгалан байдал, хөгжил дэвшил хүмүүст 
юу өгдгийг мэдэх үү? Энэ нь хүмүүсийг нойрсуулдаг. 
Мормоны Ном бидэнд хожмын өдрүүдэд Сатан бид-
нийг хэрхэн болгоомжтой гэгч там руу доош татан 
аваачихыг сануулсан. Их Эзэний 6000 жил хадгалсан 
Хаант улсыг сүр жавхлантай удирдан залахад туслах 
сүнслэг байдлын хувьд аварга байж болох хүмүүс 
энэ газар дэлхий дээр байгаа бөгөөд чөтгөр тэд-
нийг нойрсуулахыг хичээж байна. Дайснууд тэднээр 
олон том бөгөөд хор хөнөөлтэй гэмт хэрэг хийлгэж 
чадахгүй гэдгээ мэддэг. Тиймээс тэр Гулливерийн 
нойрссон шиг нойрсуулаад, алдаа дутагдал гэх мэт 
жижиг гэм нүглээр хүлдэг. Тэгэхлээр аварга байлаа 

ч нойрмог, бууж өгсөн, улба-
гар хүн ямар олигтой удир-
дагч болох вэ дээ?

“Бидэнд гэр орон, хаант 
улс, улс орноо өндийлгөхөд 
илүү их хүч түрэн оролцох 
ёстой, сүнслэг байдлын 
хувьд аварга байж болох 
хүмүүс хэтэрхий их байна. 
Бидний дотор өөрсдийгөө 
сайн хүн гэж боддог хүмүүс 
маш олон байгаа ч, тэд 
хүчирхэг патриарх, эрэлхэг 
номлогч мөн гэр бүлийн түүхийн болон ариун сүмийн 
баатарлаг ажилтан, жинхэнэ эх оронч, чин сэтгэлээсээ 
үйлчилдэг чуулгын гишүүн гэх мэт ямар нэгэн зүйлд 
сайн байх ёстой. Товчхон хэлбэл, биднийг сүнслэг 
нойрноос сэгсэрч, сэрээх хэрэгтэй” 7 хэмээн хэлсэн.

Элбэг дэлбэг байдал, хөгжил дэвшил, амар хөнгөн 
амьдрал нь Сионы хуаранд сайн дураараа нэгдсэн 
гэгээнтнүүдийн давж гарсан хавчлага, бие махбодын 
зовлон зүдгүүртэй эн тэнцүү буюу тэдгээрээс ч илүү 
том сорилт байх магадлалтай. Бошиглогч Мормон 
Хиламан 12-т байх бардамналын тойргийн талаарх 
гайхамшигт дүгнэлтэндээ:

“Мөн хүмүүний үрс ямар хуурамч, мөн түүнчлэн 
зүрх сэтгэл нь тогтворгүй болохыг бид тийн болгоож 
чадах буюу; тийм ээ, Их Эзэн өөрт нь найдлага тавьдаг 
тэднийг хэмжээлшгүй агуу сайн сайхнаараа адисалж 
мөн дэгжүүлэхийг бид харж чадна.

Тийм ээ, мөн тэрээр өөрийн хүмүүсийг дэгжүүлэх 
чухам үед, тийм ээ, талбайг нь, бог болон бод малыг 
нь, мөн алт, мөн мөнгө, мөн бүх төрлийн мөн янз 
бүрийн уран хийц бүхий үнэт зүйлсийг зүйл бүрээр 
нь нэмэгдүүлэхэд; амийг нь хэлтрүүлж, мөн тэднийг 
дайснуудынх нь гараас чөлөөлөхөд; тэдний эсрэг дайн 
зарлахгүй байлгахын тулд дайснуудынх нь зүрхийг 
зөөллөхөд; тийм ээ, эцэст нь өөрийн хүмүүсийн сайн 
сайхан болон аз жаргалын төлөө бүх зүйлийг тэрээр 
хийхэд; тийм ээ, тэгэхэд тэд зүрх сэтгэлээ хатууруулж, 
мөн Их Эзэн Бурханаа мартаж, мөн Ариун Нэгэнийг 
хөл дороо дэвсэлдэг тийм цаг үе байдгийг бид харж 
болох бөлгөө—тийм ээ, мөн энэ нь тэдний амар хөнгөн 
амьдрал, мөн тэдний үлэмж агуу дэгжлийн учир бөлгөө 
(Хиламан 12:1-2) гэж тайлбарлажээ.
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Ах нарыг ажиглан, тэднээс суралцаж, дагах талаар 
авах сургамж

Их Эзэний армийн эрэлхэг гэгээнтнүүд ах нарыг 
ажиглан, тэднээс суралцаж, дагах боломжоор адислагд-
сан. Өнөөдөр бид Сионы хуарангийн үнэнч гишүүдийн 
үлгэр жишээ, итгэлтэй байдлаас олон зүйлийг сурч 
болно.

1834 оны 4-р сард Вилфорд Вүдрафф нь Парлей 
П.Праттын өгсөн зөвлөгөөний хариуд Сионы хуаранд 
нэгдэхээр явжээ. Бошиглогч Иосеф Смиттэй анх уулзсан 
тухай Вүдрафф ахын тэмдэглэл бидэнд тун сургамжтай.

“Би амьдралдаа анх удаа Бурхан Өөрийн илчлэлтийг 
энэхүү хожмын өдрүүдэд урагш авчруулахаар сонгосон 
хүн, хайрт бошиглогч Иосеф Смиттэй уулзан, ярилцлага 
хийсэн нь энэ байлаа. Би анх уулзахдаа бошиглогч хүн 
ямар байх ёстой вэ, тэр хэрхэн харагдах ёстой вэ гэх 
мэт шашин шүтэгчийн оюун ухаанд урьдаас тогтсон 
ойлголтод маань нийцэж байгаа эсэхийг мэдэх зорил-
готой байсангүй. Энэ нь олон хүний итгэлийг цочир-
дуулах байсан буй заа. Би түүнийг болон түүний ах 
Хайрумыг буугаар бай буудаж байхад олж очсон юм. 
Тэднийг буудаж дууссаны дараа намайг Иосеф ахтай 
танилцуулсан бөгөөд тэр миний гарыг үнэн сэтгэлээсээ 
атгаж байв. Тэр намайг Көртландад байх хугацаандаа 
гэрт нь бай хэмээн урьсан. Түүний энэ урилгыг би баяр-
тай хүлээн авсан бөгөөд хамт өнгөрүүлсэн цаг хугацаан-
даа маш их гэгээрч, адислагдсан билээ.” 9

Вүдрафф ахад хэсэг хугацаанд бошиглогчийн гэрт 
амьдарч, түүнийг өдөр тутмын амьдралынх нь явцад 
харж ажиглах ер бусын боломж олдсон нь гарцаагүй 
үнэн ч гэлээ, тэрээр “бошиглогч хүн ямар байх ёстой вэ, 
тэр хэрхэн харагдах ёстой вэ гэх мэт шашин шүтэгчийн 
оюун ухаанд урьдаас тогтсон ойлголтоос” гаднах зүй-
лийг харах мэлмийгээр адислагдсан байсан гэдгийг онц-
лох нь зүйтэй. Иймэрхүү хуурамч ойлголт нь өнөө үед 
дэлхий дээрх, Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмийн доторх 
болоод гаднах олон хүний харааг халхалдаг.

Би 2004 онд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгад үйлч-
лэхээр дуудагдсаны үр дүнд ах нарыг ажиглан, тэднээс 
суралцаж, дагах гэдэг үгийн утга агуулгын талаар мар-
гахын аргагүй тодорхой ойлголттой болсон юм. Би 
одоо өдөр болгон Сүмийн удирдагчдын хувь хүний зан 
чанар, эрхэмлэн дээдэлдэг зүйлс, даруу зан төлөвийг 
харж ажигладаг. Зарим хүн ах нарын хүмүүний хязгаар-
лагдмал чадвар, сул талуудыг түвэгтэй, итгэл сулруулах 

Би та нарыг сүүлчийн шүлгийн сүүлийн хэсэгт 
“энэ нь тэдний амар хөнгөн амьдрал, мөн тэдний 
үлэмж агуу дэгжлийн учир” гэснийг онцгойлон 
анхаарна уу хэмээн урьж байна.

Мөн үүний адил ерөнхийлөгч Харолд Б.Лий 
(1899–1973) энэ үед бидэнд нийтлэг тулгарч буй 
амар хөнгөн амьдралын сорилтын талаар заасан. 
Тэрээр: “Өнөөдөр бид хамгийн чанга сорилтоор 
соригдон, шалгагдаж, тэдгээрийн дундуур явж бай-
гаа бөгөөд бидэнд тулгарч байгаа сорилтууд ямар 
чанга болохыг ухаарахгүй байж магад. Тэр үед 
аллага, дээрэм тонуул, хөөх туух явдал байсан. Тэд 
цөл рүү хөөгдөж, өлсөж цанган, өмсөх хувцасгүй, 
даарч хөрч байсан. Тэд энд, энэхүү таатай газар 
нутагт ирсэн. Бид бол тэдний өгсөн зүйлийг өвлөн 
авсан хүмүүс юм. Харин бид үүгээр юу хийж байна 
вэ? Өнөөдөр бид дэлхийн түүхэнд урьд өмнө хэзээ 
ч байгаагүй тансаг эд зүйлсэд умбаж байна. Тиймээс 
энэ нь Сүмийн түүхэнд хэзээ ч байгаагүй хамгийн 
хүнд сорилт байж магадгүй” 8 гэжээ.

Орчин үеийн болон эртний бошиглогчдын хож-
мын үеийн сорилт, саад бэрхшээлийн талаарх сур-
гаал холч бөгөөд чухал юм. Гэхдээ эдгээр нь бидний 
урмыг хугалах ёсгүй бөгөөд үүнээс айж эмээх 
хэрэггүй. Харах нүдтэй, сонсох чихтэй хүмүүст 
сүнслэг сэрэмжлүүлэг нь улам бүр сонор сэрэмжтэй 
харж ажиглахад хүргэдэг. Та бид “сэрэмжлүүлгийн 
өдөр” (С ба Г 63:58) амьдарч байна. Бидэнд өмнө нь 
сэрэмжлүүлсэн мөн цаашид сэрэмжлүүлэх учраас 
бид төлөөлөгч Паулын сануулснаар “бүх оролдло-
гоороо . . . сэргэг бай[х]” хэрэгтэй (Eфес 6:18). Бид 
сэргэг бөгөөд бэлтгэлтэй байхын хэрээр үнэхээр 
айж эмээх хэрэггүй (С ба Г 38:30-ийг үзнэ үү).

Хэн Их Эзэний талд байна вэ? Энэ цаг үе бол 
эдгээр сүнслэг сэрэмжлүүлгийг хүлээн авч, тэдгээ-
рийн дагуу үйлдэх оюун ухаан, зүрх сэтгэлтэй гэд-
гээ харуулах цаг юм. Түүнчлэн энэ нь бид чинээлэг 
аж амьдрал, бардамнал, элбэг дэлбэг байдал, амар 
хөнгөн амьдрал, хатуу зүрх сэтгэл, Их Эзэн Бурханаа 
мартах гэх мэт хожмын үеийн сорилтуудад сэргэг, 
бэлтгэлтэй байгаа гэдгээ харуулах цаг юм. Одоо 
ямар ч үед Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хайрт Хүүгийн 
итгэмжилсэн юунд ч болов үнэнч байх мөн Бурханы 
зарлигуудыг дагаж, Түүний өмнө шударга алхана 
гэдгээ харуулах цаг юм (Aлма 53:20–21-ийг үзнэ үү).
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зүйл гэж үздэг. Миний хувьд эдгээр сул тал нь харин ч 
итгэлийг хүчирхэгжүүлдэг гэж үздэг. Их Эзэний Өөрийн 
Сүмийн засаглалын талаар илчилсэн удирдах загвар нь 
хүмүүний сул дорой байдлын нөлөөг харгалзан үзэж, 
бууруулсан байдаг. Их Эзэн сонгосон удирдагчдын-
хаа сул тал, алдаа дутагдлыг үл харгалзан Өөрийн үйл 
хэргийг үйлчлэгчдээрээ дамжуулан гүйцэлдүүлж байгааг 
гэрчлэх нь миний хувьд үнэхээр гайхамшиг билээ. Тэд 
хэзээ ч өөрсдийгөө төгс хэмээн мэдэгдэж байгаагүй 
бөгөөд төгс биш тэднийг Бурхан дуудсан юм. 

Прист байхдаа Их Эзэний армитай хамт Миссури 
руу явж байсан Вилфорд Вүдрафф нь хожим Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүнээр үйлчилж байхдаа: 
“Бид өөр ямар ч арга замаар олж авч чадахгүй туршла-
гыг олж авсан. Бидэнд . . . [бошиглогч]-той хамт хэдэн 
мянган миль аялах, түүнтэй хамт байх Бурханы Сүнс-
ний ажил, Есүс Христийн түүнд өгсөн илчлэлтүүд мөн 
тэдгээр илчлэлт хэрхэн биелэгдэхийг харах онцгой аз 
завшаан тохиолдсон юм. Би хэрэв Сионы хуарантай 
хамт яваагүй байсан бол өнөөдөр энд байхгүй байх 
байсан” 10 гэжээ.

1834 оны 4-р сарын сүүлийн ням гарагт Иосеф Смит 
Сүмийн хэдэн удирдагчийг дуудан, сургуулийн байранд 
цугласан Сионы хуарангийн сайн дурынханд хандан үг 

хэлэхэд урьжээ. Ах нарыг захиасаа хэлж дууссаны дараа 
бошиглогч босоод, өгөгдсөн заавар түүнийг гэгээрүүл-
сэн гэдгийг хэлэв. Дараа нь тэрээр:

“Та нар энэ Сүмийн болон хаант улсын хувь тави-
лангийн талаар эхийнхээ өвөр дээрх нялх хүүхэд лүгээ 
адил их зүйлийг мэдэхгүй байгаа. Та нар үүнийг ойл-
гохгүй байна. . . . Өнөө орой энд хуруу дарам цөөхөн 
санваартан байгааг та нар харж байна. Гэвч энэ Сүм 
Хойд, Өмнөд Америкийг дүүргэнэ—энэ дэлхийг дүүргэ-
нэ” 11 хэмээн хэлжээ.

Бригам Янг, Хибэр К.Кимбалл, Орсон Пратт, Вилфорд 
Вүдрафф гэх мэт хүмүүс тэр орой бошиглогчийг сонсон, 
түүнээс их зүйлийг сурч мэдсэн бөгөөд олон жилийн 
дараа тэд түүний бошиглосон мэдэгдлийг гүйцэлдүү-
лэхэд гар бие оролцсон юм. Тэдэнд бошиглогчийг 
ажиглан, түүнээс суралцаж, түүнийг дагах ямар гайхам-
шигтай боломж олдсон юм бэ!

Бидний хүн нэг бүрийн хувьд ах нарын сургаалаас 
болон тэдний амьдралын жишээнээс суралцах боломж-
той гэдгийг санаж байх нь чухал. Бошиглогч Иосеф 
Смитийн хэлсэн Сүмийн ирээдүйн өсөлт хөгжлийн 
тухай гайхамшигт үзэгдэл хүлээн авсан учраас одоо 
түүний хийж хэвшсэн, эгэл хэдий ч чухал даалгав-
руудыг хийж гүйцэтгэх талаар үзүүлсэн хувийн үлгэр 

Бидний хувьд ах 
нарын сургаалаас 
болон тэдний амьдра-
лын жишээнээс сурал-
цах боломжтой гэдгээ 
санаж байх нь чухал 
юм.
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бөлгөө; мөн тийн тэд бүгд адил тэгш, мөн тэд бүгд, 
хүн бүр өөрт буй хүчнийхээ дагуу хөдөлмөрлөж байв” 
(Aлма 1:26) хэмээх Алмагийн заасан зарчмын хүчирхэг 
жишээ байв.

Би ерөнхий эрх мэдэлтнээр дуудагдсанаасаа хойш 
ах нараа хөгшрөл, бие махбодын хязгаарлагдмал бай-
дал, байнгын өвчин шаналлын нөлөөг хэрхэн даван 
туулж байгааг ажиглаж, тэндээс суралцахыг хичээдэг. 
Та эдний зарим нь бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, 
оюун хийгээд чадлаараа үйлчилж байхдаа ганцаараа, 
чимээгүйхэн хэрхэн шаналж байгааг мэдэхгүй мөн 
хэзээ ч олж мэдэхгүй. Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли 
(1910–2008), ерөнхийлөгч Жэймс И.Фауст (1920–2007), 
ахлагч Жозеф Б.Вөртлин (1917–2008), ерөнхийлөгч 
Бойд К.Пакэр (1924–2015), ахлагч Л.Том Пэрри (1922–
2015), ахлагч Ричард Ж.Скотт (1928–2015) нар болон 
бусад төлөөлөгчтэй хамт үйлчилж, тэднийг харж байс-
ны хувьд надтай цуг үйлчилж байгаа ах нар маань 
жинхэнэ үнэн утгаараа хамгийн сүрлэг сайхан, агуу 
сүнслэг дайчид мөн гэдгийг тодорхой бөгөөд эрх мэд-
лийнхээ хүрээнд тунхаглаж байна! Тэвчээр, тууштай 
байдал, эр зориг нь тэдэнд “Христэд тууштайгаар итгэн 
урагш тэмүүлэх” (2 Нифай 31:20) боломж олгодог.

Ерөнхийлөгч Лий: “Бид одоо өөр нэгэн сорилтыг 

жишээнээс нь ирэх хүчний талаар эргэцүүлэн бодоо-
рой. Жорж А.Смит өдрийн тэмдэглэлдээ Миссури руу 
аялах үед өдөр бүр тулгарч байсан бэрхшээлд бошиг-
логч хэрхэн ханддаг байсныг дүрслэн бичжээ.

“Бошиглогч Иосеф Смит бүхий л аяллын турш ихээ-
хэн ядарч туйлдаж байсан. Хуарангийнхныг халамж-
лан, тэргүүлэхээс гадна тэрээр ихэнх цагаараа явган 
алхсанаас болж хөлөнд нь цэврүү үүсэж, цус гаран, 
өвддөг байв. . . . Гэхдээ тэр аяллын туршид ганц ч удаа 
гомдоллож, бувтнаагүй. Хуарангийн эрчүүдийн ихэнх 
нь түүнд хөл нь өвдөж, цэврүүтэх, удаан хугацаагаар 
явах, хоол хүнсний хангамж хомс, талхны чанар болон 
эрдэнэ шишийн гурилаар хийсэн гамбир, өмхийрсөн 
цөцгийн тос, гашуун зөгийн бал, өтсөн гахайн утсан 
мах, бяслаг гэх мэт нохой ч тоож хуцахгүй зүйлийн 
талаар Иосефт хандан бувтналдаж байв. Хэрэв тэд 
муу устай газар буудаллахаар болбол бараг л бослого 
гаргахдаа тулдаг байсан. Бид Сионы хуарангийнхан 
байсан ч бидний олонх нь залбирдаггүй, бодлогогүй, 
халамжгүй, болгоомжгүй, мунхаг, хорон санаатай байс-
наа мэдээгүй юм. Иосеф биднийг хүүхэд адил тэвчиж, 
зааж сургасан.” 12

Иосеф “учир нь номлогч нь сонсогчоосоо өчүүхэн 
ч илүү бус ажгуу, бас багш нь сурагчаасаа илүү бус 

“Хэн Их Эзэний талд 
байна вэ?” Энэ цаг үе 
бол энэхүү хожмын 
өдрүүдэд Бурханы 
үйл хэргийг дэлхий 
дээр харж хандан, 
удирдахаар Бурха-
наар дуудагдсан амьд 
бошиглогч, төлөөлөгч-
дийн зөвлөгөөг сонсох, 
анхаарал тавьж байгаа-
гаа харуулах цаг юм.
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буюу ухаалаг болох хэмээн нэрлэж болох цаг үеийг 
туулж байна. Энэ бол Их Эзэний даруухан бошиг-
логчдыг сонсох хүсэлгүй олон цэцэн мэргэн хүн гарч 
ирэх үе юм. Энэ нь нэлээн хүнд сорилт юм” 13 хэмээн 
энэ үеийнхний дунд ихээхэн түгэн дэлгэрч байгаа бас 
нэгэн нийтийг хамарсан сорилтын тухай анхааруулсан.

Энэ ухаалаг болох сорилт бол хөгжил дэвшил, амар 
хөнгөн амьдралтай зэрэгцэн явдаг. Бидний хүн нэг 
бүрийн хувьд ах нарыг ажиглан, тэднээс суралцаж, 
дагах нь хэр чухал вэ?

“Хэн Их Эзэний талд байна вэ?” Энэхүү цаг үе бол 
энэхүү хожмын өдрүүдэд Бурханы үйл хэргийг дэлхий 
дээр харж хандан, удирдахаар Бурханаар дуудагдсан 
амьд бошиглогч, төлөөлөгчдийн зөвлөгөөг сонсон, 
анхаарал тавьж байгаагаа харуулах цаг юм. Энэ бол 
“мөн тэнгэр хийгээд газар үгүй болсон ч, миний үг 
алга болох нь үгүй, харин миний өөрийн дуу хоолой 
байна уу, эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна 
уу, энэ нь яг адил, бүгд биелэгдэх болно” (С ба Г 1:38) 
гэсэн Бурханы үгэнд итгэдгээ харуулах цаг мөн. Одоо 
бол үүнийгээ харуулах цаг мөн. Цаг нь яг одоо ирлээ!

Бидний өөрсдийн Сионы 
хуаран

Бидэнд амьдралын маань аль нэгэн үед өөрсдийн 
Сионы хуаранд аялах урилга ирнэ. Урилга хүлээн 
авах хугацаа болон уг аялалдаа туулах саад бэрхшээл 
өөр өөр байна. Гэхдээ энэхүү зайлшгүй ирэх дууд-
лагад үргэлж, байнга хариулж байх юм бол эцсийн 
эцэст “Хэн Их Эзэний талд байна вэ?” гэсэн асуултын 
хариултыг авах болно.

Үүнийгээ яг энэ мөчид, өнөөдөр, маргааш мөн үүрд 
харуулах ёстой. Бид соригдох, ажиглах, бэлтгэх болон 
ах нарыг ажиглан, тэднээс суралцаж, дагахтай хол-
боотой сургамжийг үргэлж санаж байх болтугай. ◼
Боловсролын долоо хоногийн “Хэн Их Эзэний талд байна вэ? Одоо 
харуулах цаг болжээ” хэмээх 2010 оны 7-р сарын 30-нд Айдахо 
дахь Бригам Янгийн Их сургууль дээр болж өнгөрсөн онцгой цугла-
ралт дээр хэлсэн үгнээс.
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Сүмийн түүхийн алба
Матт Макбрайд, Жэймс Голдбэрг

56 настай Франс Лекват гадасныхаа ерөнхийлөгч 
Олэв Таймын өөдөөс харан суухад нүдэнд нь 

нулимс хурав. Ерөнхийлөгч Тайм түүнээс өөрийнх нь 
төрсөн газар болох Өмнөд Африкийн Совето хотод 
Сүмийн салбар байгуулах талаар юу гэж бодож байгааг 
нь асуусан байжээ. 

“Та яагаад уйлсан бэ? Би таныг гомдоочихов уу?” гэж 
ерөнхийлөгч Тайм асуулаа.

Франс: “Үгүй ээ. Анх удаа Өмнөд Африкт цагаан 
арьстан хүн надаас шийдвэр гаргахынхаа өмнө саналыг 
маань асууж байна” гэж хариулжээ.

Арьс өнгөөр ялгаварлах үзлийн доорх амьдрал
Тэр жил 1981 он байв. Тэр үед Өмнөд Африкт хар, 

цагаан арьстан хүмүүс арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл 
хэмээх хуулийн системээс болж тусгаарлагдсан байсан 
юм. Энэ хуулиар тусгаарлагдсан байдал, Сүмээс африк 
хар арьстнуудад санваар хүртээхийг хориглосон зэрэг 

Дээд талын зураг дээр: Өмнөд Африк дахь арьс өнгөөр ялгавар-
лан гадуурхах хатуу дэглэмийн үед зөвхөн цагаан арьстнуудад 
зориулсан далайн эрэг орчмын газар.
Баруун талын зураг дээр: 1952 онд Йоханнесбургт болсон эрх 
чөлөө, тэгш эрхийг уриалсан бослого.

Сонсож ӨМНӨД АФРИК 
ДАХЬ АРЬС ӨНГӨӨР 
ЯЛГАВАРЛАДАГГҮЙ АНХНЫ 
НЭГДСЭН САЛБАРУУДсурах нь  



All Files were inaccessible.
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нь Өмнөд Африкийн хар арьстнуудын 
дунд Сүм хөгжихгүй гэсэн үг байлаа. 1978 
онд ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл сан-
ваарын хоригийг цуцлах илчлэлт хүлээн 
авахад шинэ эрин үе эхэлсэн ч салан 
тусгаарлалттай холбоотой асуудлууд, хар 
цагаан арьстнуудын хооронд тогтсон хар-
дах сэрдэх уламжлал хэвээр үлджээ.

Өмнөд Африкийн хар арьстнуудын 
дийлэнх нь Йоханнесбург гэх мэт цагаан 
арьстнууд голдуу амьдардаг хотуудын 
захын дүүргүүдэд оршин суудаг байв. 
South Western Townships (Баруун өмнөд 
дүүрэг)-ийн товчилсон нэр болох Сове-
то бол хамгийн том нь байлаа. Цагаан 
арьстнууд дүүргүүд рүү явах нь ховор 

гэж Жосиа хэлэв. Гэхдээ тэр ээжийнхээ хүүдээ “Сүм бол 
бүх хүнд зориулагдсан” гэж хэлж байхыг сонссон байв. 
Тэгж сануулсан болохоор Жосиа тайвширсан юм.

Советод салбар байгуулна гэж үү?
Ерөнхийлөгч Тайм хар арьстан гишүүдэд тулгарч 

буй бие махбодын болоод сэтгэл санааны асуудлуу-
дыг мэдэж байлаа. Тэрээр гишүүдийн Сүм рүү явах 
замыг амар хялбар болгох зорилгоор Советод салбар 
байгуулах талаар бодож үзсэн ч тэднийг Йоханнес-
бургт ирүүлэх дургүй гэж бодогдуулахыг хүсэхгүй 
байв. Тэр аливаа арга хэмжээ авахын өмнө Франсын 
адил Советогийн гишүүдийн бодол санааг мэдэхийн 
тулд ярилцлага хийхээр шийдэв. Тэд “Бид Советод Сүм 
байгуулахыг хүсэж байна” гэсэн тодорхой хариултыг 
түүнд өгсөн байна.

Ерөнхийлөгч Тайм хөрвөгдөөд удаагүй хүмүүст 
зааж туслах туршлагатай удирдагчдыг тодорхойлжээ. 
Тэрээр Йоханнесбургийн 200 гаруй гишүүнтэй ярилц-
лага хийж, 40 хүнийг шинэ салбарт нэгдэн, тэндээ 
хэсэг хугацаанд байж, орон нутгийн анхны удирдагч-
дыг сургахад туслуулахаар дууджээ.

төдийгүй, хот руу очсон хар арьстнуудтай цагаан 
арьстнууд тэр болгон тэгш эрхтэй ханддаггүй байв. 

Франс болон түүний гэр бүлийнхэн 1970-аад оны 
үеэр сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авсан Советогийн 
цөөн хүний нэг нь байсан юм. Эхэндээ тэд Йоханнес-
бург дахь тойрогт явдаг байв. Франсын хүү Жонас ням 
гаргийн өглөө гэр бүлээрээ Йоханнесбург явах галт 
тэргэнд амжин сууж, 9 цагт цуглаан эхлэхээс өмнө хол 
байх Сүмийн байр руу алхаж очихын тулд үүрийн 4 

цагт босдог байснаа март-
даггүй. Заримдаа хүүхдүү-
дээ Хүүхдийн хэсэг дээр 
сэрүүн байлгах нь хэцүү 
байсан ч тэд гэр бүлээрээ 
үргэлж эрт очдог байв!

Арьс өнгөөр ялгаварлах-
гүй болох явцын анхдагч 
байх нь сэтгэл зүйн хувьд 

ч хэцүү байлаа. Жосиа Мохапи зургаан настай цагаан 
арьстан хүүг Сүм дээр тааралдсан хар арьстан хүмүүсийн 
талаар доромжлон гутаасан зүйл ярьж байсныг сонссо-
ноо санадаг. “Үнэнийг хэлэхэд, цус хөөрөх шиг болсон” ЗҮ
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“Бид Сүмээс гадуур болж 

байгаа үйл явдал дээр 

санал нийлэхгүй байж 

болох ч сургаал дээр 

нэгдмэл санаатай  

байдаг.”

Өмнөд Африкийн анхны хар арьстан Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч 
Жулиа Мавимбэла 1991 онд Совето салбарын шинэ барилгын газар хөндөх ёслолд 
оролцож байгаа нь. (Түүний түүхийг дараах өгүүллээс үзнэ үү.) 
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Хар арьстан гишүүд Йоханнесбургийн тойргийн 
цуглаанд оролцохоор хотын нэг захаас, өөр соёл руу 
ордог байсантай адил цагаан арьстан гишүүд Советод 

үйлчилж байхдаа өөр орчин, 
соёлд дасан зохицох хэрэгтэй 
болжээ. Бүх зүйл амар хялбар 
байгаагүй. Хүүхдийн хэсгийн 
ерөнхийлөгчөөр дуудагд-
сан цагаан арьстан гишүүн 
Морийн ван Зил нэгэн долоо 
хоногт Халамжийн нийгэм-
лэгийн цуглаан дээр Өмнөд 
Африкийн төрийн дууллыг 
нээлтийн дуу болгохоор сон-
госонд тийм ч их юм бодсон-

гүй. Харин удалгүй Өмнөд Африкийн хар арьстнууд 
төрийн дууллыг арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах 
үзлийн бэлгэ тэмдэг хэмээн үздэг бөгөөд уг дууны 
сонголт хар арьст эгч нарын дургүйг хүргэсэн гэдгийг 
олж мэджээ. 

Хар, цагаан арьстан гишүүдийн аль аль нь ийм үл 
ойлголцлоос болж урам нь хугарч болох байсан ч 
үүнийг харилцан ярилцах, сайжрах боломж гэж үзжээ. 
“Бид бүх зүйлээ хуваалцдаг байв. Хар арьстнууд юунд 
дургүйцдэг вэ мөн цагаан арьстнууд юунд дургүйдэг 
вэ? Тэд ямар учраас зарим зүйлийг хийдэг, харин бид 
ямар учраас өөр зүйлийг хийдэг вэ? Энэ нь бидний 
хувьд хамтдаа суралцах гайхамшигтай цаг байсан” 
хэмээн Морийн дурсан ярьсан юм.

Советогийн салбар томорч, хүчтэй болохын хэрээр 
бусад дүүрэгт мөн адил загварын дагуу салбаруудыг 
байгуулж эхэлжээ. Кумбулани Мдлэтши нь Дурбаны 
ойролцоох Квамашу дүүрэгт амьдардаг залуу байв. Тэр 
1980 онд Сүмд нэгдэхдээ тухайн үед Өмнөд Африкийн 
хар арьстан залуучуудын дунд нийтлэг байсан цагаан 
арьстнуудыг хардаж сэрдэх хандлагатайгаа иржээ. Гэх-
дээ арьс өнгөөр ялгаварладаггүй салбарын цуглаанд 
шүтэн бишрэх боломж нь түүний энэ хандлагыг 
өөрчилсөн юм. 

Хүмүүсийг холбодог гагнаас
1982 онд Кумбулани салбарынхаа хэдэн залуу эрэг-

тэйтэй хамт ганц бие залуучуудын чуулганд уригджээ. 
Салбарынх нь ерөнхийлөгч, цагаан арьст ах Жон 
Манфорд залуу эрэгтэйчүүдээ сайхан харагдуулахыг 
хүссэн ч цөөн хэд нь л гайгүй хувцастай байв. Тэр  
хувцасны шүүгээгээ хоослон, хослолуудаа залуу  
эрэгтэйчүүддээ тарааж өгч, тэд ч чуулганд өмсөж 
явжээ. Дараагийн ням гарагт ерөнхийлөгч Манфорд 
Кумбуланид түр өмсүүлсэн хослолоо өмсөв. Кумбу-
лани: “Миний өмссөн хувцсыг цагаан арьстан хүн 
өмсөнө гэж би хэзээ ч төсөөлж байгаагүй. Харин 
тэр өмсчихсөн байлаа. Тэр надад цагаан арьстан 
хүмүүсийг бодож байснаасаа өөрөөр харахад тусал-
сан юм” гэж дурссан.

Одоо Бүсийн далын эрх мэдэлтэн болсон ахлагч 
Мдлэтши: “Биднийг өөрчлөгдөхөд хүргэдэг амьдралын 
ийм туршлага бүгдэд хэрэгтэй” гэж хэлжээ.

“Бид гагцхүү 

туршлагаар дамжуулан 

хандлагыг өөрчилж 

чадна. Биднийг 

өөрчлөгдөхөд 

хүргэдэг амьдралын 

ийм туршлага 

бүгдэд хэрэгтэй.” 

1994 онд Өмнөд Африкийн төрийн далбааг арьс өнгөөр ялгавар-
лан гадуурхах дэглэм нурсны дараах эв нэгдлийн бэлгэ тэмдэг 
болгон баталжээ. Далбааны хар, шар, ногоон өнгө нь Африкийн 
Үндэсний Конгрессийг, улаан, цагаан, цэнхэр өнгө нь Боерийн Бүгд 
Найрамдах Улсыг бэлгэддэг.
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1994 онд Өмнөд Африкт арьс өнгөөр ялгаварлан 
гадуурхах системийг эцэслэсэн юм. Хэдийгээр өнөөдөр 
цуглаанууд гол төлөв хар эсвэл цагаан арьстнуудын 
амьдардаг газруудад тус тусдаа явагдаж байгаа ч гэсэн 
илүү их эрх чөлөөтэй болсноор холимог газруудын тоо 
өсөн нэмэгдэж байгаа гэсэн үг юм. Захын дүүргийн анх-
ны салбарууд дахь анхдагчдын адил янз бүрийн үүсэл 
гаралтай гишүүд Бурханы хаант улсыг байгуулахын тулд 
хамтдаа шүтэн биширч, хөдөлмөрлөж байгаа билээ.

Советогийн одоогийн гадасны ерөнхийлөгч Табо 
Лебетоа сайн мэдээг хуваагдмал байх үед хүмүүсийг хол-
бодог гагнаас хэмээн дүрслэн хэлжээ. Тэр: “Бид Сүмээс 
гадуур болж байгаа үйл явдал, улс төр болон өөр бусад 
зүйл дээр санал нийлэхгүй байж болох ч сургаал дээр 
нэгдмэл санаатай байдаг” хэмээн хэлсэн юм. Ийнхүү нэг 
үндэс суурин дээр түшиглэн хөдөлмөрлөх нь хүмүүст 
анхаарал тавин зөвлөлдөж, сүнслэг мэдрэмжээр сонсох-
доо өөр хоорондын ялгаатай зүйл дээр суралцах боломж 
олгодог. “Удирдагч хүн байх хамгийн чухал зүйлсийн нэг 
бол хүмүүсийг сонсож сурах явдал юм. Ойлгохын тулд 
сонс. Мэдрэхийн тулд сонс. Илчлэлт хүлээн авахын тулд 
сонс” хэмээн ерөнхийлөгч Лебетоа зөвлөсөн.

Советогийн анхны салбарын гишүүн Жулиа Мавим-
бэлагийн охин Тоба Карл-Халла сонсох нь гарцаагүй 
үүсэх зөрөлдөөнийг хүнд хэцүү хагарал болон хувира-
хаас хамгаалдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэр: “Би 
чихээрээ сонсох хэрэгтэй бөгөөд энэ нь надад намайг 
гутаан доромжилж байна даа гэж санагдсан хүнийхээ 
уур бухимдлыг ойлгоход тусална” гэж хэлсэн юм.

Ахлагч Мдлэтшэ өнөөдрийн Өмнөд Африкийн 
гэгээнтнүүдийг өөрсдийн онцлог нөхцөл байдлыг, 
ялангуяа зөвлөлийн тогтолцоогоо давуу тал болгохыг 
уриалсан байна. Тэр: “Янз бүрийн амьдралтай хүмүүс 
ширээ тойрон суугаад, асуудлаа ярилцах нь Их Эзэ-
ний таалалд нийцэх нь лавтай” гэв. Тэр Сүмийн орон 
нутгийн удирдагчдыг өмнөх үеийнхнийхээ адил янз 
бүрийн үүсэл гаралтай хүмүүсийг удирдагч болгох 
ажлаа үргэлжлүүлэн хийхэд уриалсан юм. Шинэ бүс, 
шинэ бүлгүүдэд хүрч туслах гэж хичээхдээ “Та нарт 
туршлагатай хүмүүс олдохгүй. Харин та Сүмд турш-
лага өгч болно. Та нар хүмүүсийг яг голд нь авчирч, 
хамтарч ажиллуулснаар тэднийг туршлагатай болгоно” 
хэмээн тэр онцлон хэлсэн. ◼
Эшлэлүүдийг зохиогчдын 2015 онд хийсэн ярилцлагаас авав.
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1955 онд нөхөр Жон нь 
автомашины ослоор 

гэнэт нас барахад Жулия Мавимбэ-
лагийн амьдрал огцом өөрчлөгд-
жээ. Осолд цагаан арьстан эрэгтэй 
оролцож, Жоны явж байсан замын 
урсгал руу машинаа эргүүлсэн гэд-
гийг нотлох баримтууд нотолж байв. 
Харин тэр хүнийг гэм буруугүй гэж 
тогтоожээ. Харин цагаан арьстан 
цагдаагийн офицерууд хар арьст-
нууд жолоо муу барьснаас болсон 
гээд гарсан ослын хариуцлагыг 
Жонд тохсон байна.1

Тэр үед Жулия 37 настай, дөр-
вөн хүүхэдтэй, бас нэг хүүхдээ тээж 
байсан юм. Түүнд арьс өнгөөр ялга-
варлах үзэл, цагдаагийн байгууллага, 
шүүхийн систем шударга бус хандсан 
байлаа. Гэхдээ тэр яваандаа уурлаж 
хорсохын оронд Христийнхтэй адил 
үйлчлэлээр дамжуулан сэтгэлийн 
шарх болон хайрт эх орноо илаар-
шуулахад амьдралаа зориулсан юм. 
Түүний газар нутгаа гэх хайр, Бур-
ханд итгэх итгэл, итгэлийнхээ зарч-
маар амьдрахыг хичээсэн зэрэг нь энэ 
бүхнийг боломжтой болгосон. 

Жулия 1917 онд айлын таван 
хүүхдийн отгон нь болж мэндэлжээ. 
Жулиягийн эцэг түүнийг таван нас-
тай байхад насан өөд болсон байв. 
Эх нь ганцаараа хүүхдүүдээ өсгөж, 
хувцас угаагч, гэрийн үйлчлэгчийн 
ажил хийдэг байлаа.

Жулиягийн ээж хүүхдүүддээ 
Библиэс заадаг шашин шүтлэгтэй 
эмэгтэй байв. Жулия: “Ээж маань 

Хайрт улс орноо 
илааршуулсан Жулия 
Мавимбелагийн итгэл
Сүмийн түүхийн алба
Мэттью К.Хэйсс

надад амьдралын уй гашууг зал-
гиад, арагш харалгүй зөвхөн урагш 
харж амьдрахыг заасан” гэж ярив. 
Түүний ээж мэдлэг боловсролын ач 
тусыг ойлгодог хүн байсан бөгөөд 
өөрт байгаа өчүүхэн боломжоо 
ашиглан хүүхдүүддээ албан ёсны 
боловсрол олгохын тулд чадах  
бүхнээ хийсэн аж.

Жулия 1946 онд Жон Мавимбэла-
тай гэрлэх хүртлээ нэмэлт сургалт, 
боловсрол олж авч мөн багш, сур-
гуулийн захирал зэрэг ажил хийж 
байжээ. Жон хувьдаа хүнс болон 
махны дэлгүүртэй байв. Жулия 
дэлгүүрт нь ажиллахын тулд ажил 
мэргэжлээ орхисон юм. Тэд хамтдаа 
гэр орноо босгож, үр хүүхдүүдтэй 
ч болов. Арьс өнгөөр ялгаварлан 
гадуурхах дэглэм ноёрхож байсан 
ч тэд сайхан амьдарч байлаа. Гэтэл 
энэ бүхэн Жоныг нас барснаас 
хойш өөрчлөгдөв.

Жулиа нөхрийнхөө булшны 
чулуун дээр

“Хайрт Жон Филип Корлэ 
Мавитбэлагийн

гэгээн дурсгалд 
эхнэр, төрөл төрөгсдөөс нь 

зориулав.
Бид чамайгаа алдсандаа харам-

сан, гашуудаж байна.
Бодгаль тань амар амгаланг 

олох болтугай” хэмээн 
сийлүүлжээ.

Жулиа дөрөв дэх мөрийг тайл-
барлахдаа “Энэ үгийг сийлүүлж 
байхад осол гаргасан хүн, худал 
мэдүүлсэн цагдаагийнхан, амийг 
нь авч одсон осолд нөхрийг минь 
буруутгасан шүүхийнхнийг үзэн 
ядах сэтгэл, хорсол сэтгэлд минь 
үлдсэн байсан юм” 2 гэж хэлсэн. 
Түүнд тулгарсан хамгийн том саад 
бэрхшээлийн нэг бол энэ хорсол, 
уур хилэнг ялан дийлэх явдал байв.

Жулия нөхрийгөө нас барсны 
дараахан “хар дарсан шөнөөр” Жон 
зүүдэнд нь ирэн, ажлын хувцас 
өгөөд, “Ажилдаа яв” гэж хэлж бай-
на гэж зүүдэлжээ. Тэр энэ зүүдний 
үр дүнг тайлбарлахдаа, “Энэ олон 
жилийн турш би зовлон шаналлаа 
олон нийтийг хамарсан ажилд орол-
цож мартдаг байсан” гэж хэлсэн юм.

Хорин жилийн дараа, 1970 оны 
дундуур арьс өнгөөр ялгаварлан 
гадуурхах үзлийн эсрэг хар арьст-
нуудын тэмцэл тайван байдлаас 
хурц мөргөлдөөн болон хувирчээ. 
Мөргөлдөөн гарсан газруудын нэг 
нь Жулиягийн амьдарч байсан Сове-
то байлаа. Тэр: “Совето бидний мэд-
дэг газар биш, яг байлдааны талбар 
мэт болсон байв” гэж хэлсэн юм.

Тэр өөрийнх нь уур хорслын 
шарх сэдрэх вий гэж айж байлаа. 
“Жон нас бараад хорин жил өнгөр-
сөн ч тэр үед мэдэрсэн шаналал 

Жулия 1946 онд Жонтой танилцан, 
гэрлэжээ.
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сэтгэлд минь үлдсэн байлаа” гэв. 
Өөрийнхөө болон үр хүүхдүүдийн-
хээ төлөө зовлон шаналлаасаа салж, 
эдгэрэхийг хүссэн Жулия “Би хүүх-
дэд газар хөрсөн дээр ажиллах дур 
хүсэлтэй болохыг заах юм бол сэт-
гэлийнхээ шархнаас салж магадгүй” 
гэж боджээ. Тэр зөвхөн айдас, уур 
хилэнг л мэддэг хүмүүст итгэл найд-
вар өгөх гэсэн бэлгэ тэмдэг бүхий 
нийтийн цэцэрлэг байгуулав.

Тэр хүүхдүүдтэй хамт нийтийн 
цэцэрлэгт ажиллаж байхдаа тэдэнд: 
“Бүгдээрээ уур хорслын хөрсийг 
ухан, тэнд хайр энэрлийн үр суул-
гаад, тэр үрээс ямар жимс урга-
хыг харцгаая. . . . Бусдыг уучилж 
өршөөхгүйгээр хайр ирдэггүй” гэж 
заадаг байлаа.

Тэр: “Би намайг гомдоосон хүмүү-
сийг уучилснаар зүрх сэтгэлийнхээ 
гүнд байгаа шаналлын хөрсийг хага 
ярж байгаагаа мэдэж байсан” гэж хэл-
сэн юм. Жоныг нас барснаас хойш 
үлдсэн уур хорсол тайлагдаж эхлэв. 

1981 онд Жулияд Сүмийг танил-
цуулжээ. Советод үйлчлэл хийж 
байсан номлогчид маш их засвар 
хийх шаардлагатай хөвгүүдийн төв 
байдгийг олж мэдсэн байна. Тэд 
хэдэн долоо хоногийн турш орчин 
тойрныг нь цэвэрлэв.3

Нэг өдөр Жулиягаас яг тэр хөв-
гүүдийн төв дээр үйлчлэл хийгээч 
гэж хүсжээ. Тэр ирээд, “хоёр цагаан 
арьстан залуу хүрзээр бор шороо 
манарган ажиллаж байгааг” харжээ. 
Номлогчид ч гэрт нь очиж, захиас 
хуваалцаж болох уу хэмээн түүнээс 
асуув. Гурав хоногийн дараа ахлагч 
Дэвид Маккомбс, Жоэл Хийтон 
хоёр номлогчийн хувцсаа өмсөөд, 

нэрийн тэмдгээ зүүж иржээ.
Жулиягийн хэлснээр номлогч-

дын эхний хоёр хичээл “нэг чихээр 
ороод, нөгөө чихээр нь гарав.” 
Харин тэд гурав дахь удаагаа ирэх-
дээ, ханан дээр байх Жулия, Жон 
хоёрын зургийн тухай асуув. Тэр 
нөхрийгөө нас барсан гэдгийг дуул-
гахад, номлогчдод түүнд авралын 
төлөвлөгөө, нас барагсдыг төлөөлөн 
хийх баптисмын тухай ярих хэрэг-
тэй гэсэн мэдрэмж төржээ. “Тэгэхэд 
би сонсож эхэлсэн төдийгүй бүр 
үнэхээр зүрх сэтгэлээрээ сонсож 
эхэлсэн. Номлогчид надад мөнхийн 
харилцааны зарчмын талаар зааж 
эхлэхэд эцэг эх, нөхөртэйгээ хамт 
байх арга зам байгаа юм байна 
гэсэн мэдрэмж төрсөн” хэмээн тэр 
хэлэв. Жулия түүнээс хойш таван 
сарын дараа баптисм хүртжээ.

Баптисм хүртсэнээс хойш сарын 
дараа тэр гадасны чуулган дээр үг 
хэлжээ. “Намайг индэр дээр гара-
хад бүх хүн цочирдох шиг надад 
санагдсан. Тэд анх удаа чуулган 
дээр хар арьстан хүн үг хэлж бай-
гааг харсан байх. Заримынх нь 
хувьд хар арьстан хүн олон нийтэд 
хандан үг хэлж байгааг сонсож бай-
гаа анхны тохиолдол ч байсан байж 
магадгүй” гэж тэрээр дурсав. Түүнд 
нөхрийнхөө нас барсан тухай болон 
хүнд хэцүү байсан он жилүүдийн-
хээ талаар яримаар санагджээ. Тэр 
өөрийн уур хорсол болон хэрхэн 
“эцэст нь үнэхээр уучилж өршөө-
хийг заадаг сүмийг олсноо” ярив.

Мөн 1994 онд арьс өнгөөр ялга-
варлан гадуурхах дэглэм нуран 
унасан ч гэсэн үл ойлголцол, шудар-
га бус байдалтай тэмцсэн хэвээр 
байгаагаа хэлсэн юм.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ахлагч Дэйл Г.Рэнланд 2015 оны 
4-р сарын Ерөнхий чуулган дээр 
хэлсэн “Хожмын үеийн гэгээнтнүүд 
шантралгүй хичээсээр байдаг” үгэн-
дээ Жулия болон түүний охин Тоба 
хоёрт “зарим цагаан арьстан гишүүн 
эелдэг бус ханддаг” байсан талаар 
ярив. Тоба ийм хандлагад дургүй-
цэж байгаагаа илэрхийлжээ. Сүмийг 
орхин явах шалтгаан амархан бай-
даг нь үнэндээ үнэ цэнтэй сургамж 
болсон юм. Жулия түүнд: “Тоба 
минь, Сүм бол том эмнэлэг л гэсэн 
үг. Бид бүгд янз бүрийн байдлаар 
өвдсөн хүмүүс. Бид Сүмд тусламж 
авахаар ирдэг” 4 гэж хэлэв.

Жулия эдгээлт Есүс Христийн 
сайн мэдээгээр дамжуулан зөвхөн 
өөрт нь төдийгүй эх оронд нь 
боломжтой гэдгийг ухаарчээ. Өмнөд 
Африкийн Йоханнесбургийн ариун 
сүмд үйлчилсэн нь түүнд “Ариун 
сүмд африк хүн гэж байхгүй. Англи 
хүн гэж ч байхгүй. Ситу, Зулу ч гэж 
байхгүй. Харин та нэгдмэл байдлын 
мэдрэмжийг л тэндээс авна” гэж 
заасан юм.

Жулия Мавимбэла 2000 оны 6-р 
сарын 16-нд нас баржээ. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Тайлбарт тусгаагүй бол бүх эшлэлийг 

Лаура Харпэрийн “‘Mother of Soweto’: 
Julia Mavimbela, Apartheid Peace-Maker 
and Latter-day Saint” гэсэн хэвлэгдээгүй гар 
бичмэлээс авсан болно. Cүмийн түүхийн 
номын сан, Солт Лэйк хот.

 2. Харпэрийн бичвэр дээр lump гэсэн үгийн 
оронд lаmp гэсэн үгийг ашиглажээ. Гэхдээ 
Тоба булшны чулуун дээр сийлсэн үгийг 
lump гэдгийг баталсан.

 3. Дэвид Лаурэнс Маккомбс, зохиогчтой 
хийсэн ярилцлагаас, 2015 оны 8-р  
сарын 25.

 4. Дэйл Г.Рэнланд, “Хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд шантралгүй хичээсээр 
байдаг,” Ensign эсвэл 2015 оны 4-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 43

Доод талд: Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуур-
хах үзэл ноёрхож байх үед Жулия “бүх зүйл 
алдагдаагүй” гэдгийг хүүхдүүдэд заахаар 
олон нийтийн цэцэрлэг байгуулжээ. 
Баруун гар талд: Жулия Зулу үндэсний 
хувцастай байгаа нь мөн Өмнөд Африкийн 
Йоханнесбургийн ариун сүмд үйлчилж  
байгаа нь. 
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Сан Карлос зочид буудлыг зааж өгчээ.2

Хосэ зочид буудлаас Дэзидэ-
риагийн зүүдэндээ харсан Парлей 
П.Праттын Voz de Amonestación-ны 
хэвлэлийг хянан засаж байсан 
ахлагч Жэймс К.Стюартыг олсон 
байна. Хосэг ахлагч Стюартад Дэзи-
дэриагийн зүүдний тухай ярихад 
Voz de Amonestación-ыг шалгаж дуу-
саагүй байсан учраас номлогчид 
түүнд Сүмийн өөр товхимлуудаас 
өгч, харин ахлагч Стюарт энэ сонир-
холтой ярилцлагыг өөрийнхөө тэмдэг-
лэлд бичиж үлдээсэн юм.3

Тоос шороо манарган, олон бээр 
газар аялсны эцэст Хосэ ээжтэйгээ  
уулзав. Товхимол байдаг гэдгийг олж  
мэдсэн Дэзидэриа зүүд нь үнэн байсныг 
ойлгожээ. Тэр Хосэгийн авчирсан товхим-
луудыг анхааралтай уншиж, товхимлууд 
дахь сайн мэдээний үндсэн сургаалууд 
түүнд нөлөөлсөн байна.  Тэр баптисм 
хүртэхийг хүсэв.

Сүмийн түүхийн алба
Клинтон Д.Кристэнсэн

1880 оны эхээр нэгэн шөнө Дэзи-
дэриа Яанэз Мексикийн 

Нопалагийн кактус таширлан ургасан 
толгод дээр орших тав тухтай тосгондоо 
унтаж байжээ. Тэр амьдралыг нь өөрч-
лөн, сүнслэг байдалд нь туслах Voz de 
Amonestación (Сэрэмжлүүлгийн дуу  
хоолой) гэсэн нэртэй товхимлыг зүүдэн-
дээ харсан байна. Сэрээд, товхимлыг 
хэвлэсэн хүмүүс Мехико хотод байдаг 
болохыг мэджээ.1 Түүнээс гадна хот 
руу өөрийн биеэр 120 км алхаад явчих 
боломжгүй гэдгээ ухаарсан ч зүүднээс 
төрсөн мэдрэмжээ даган, шийдвэр  
гаргахаар зориглосон юм.

Нэгэн гэр бүлийн итгэл
Дэзидэриа өөрийн хүү Хосэд зүүдний-

хээ тухай ярьсан байна. Хүү нь түүнд 
итгэж, Мехико руу ээжийнхээ оронд 
явах болов. Тэр хүмүүстэй сэтгэл хөдлөн 
ярилцаж эхэлсэн бөгөөд удалгүй Сүмийн 
нэгэн гишүүнтэй тааралдаж, тэр түүнд 

Дэзидэриа Яанэз: 

Зүүд нь өөрийг 
нь сэргээгдсэн 
сайн мэдээнд 

авчирсан  
энэхүү Мекси-

кийн хожмын 
үеийн гэгээн-
тэн эмэгтэй 

Сүмийн  
эрэлхэг зориг-

той гишүүн 
болсон юм.
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Номлогч тэднийг олсон нь
Ахлагч Стюарт Voz de Amonestación 

дээр ажиллаж байсан учраас Испаниас 
ирсэн номлогч болох ахлагч Мэлитон 
Трэхог Дэзидэриа, Хосэ хоёрыг олуу-
лахаар Нопала руу явуулав. 1880 
оны 4-р сарын 22-нд ахлагч Трэхо нь 
Дэзидэриа Квинтанар дэ Яанэз, Хосэ 
Мариа Яанэз болон Хосэгийн охин 
Кармэн нарт баптисм хүртээжээ. Дэзи-
дэриэ Мексик номлолд баптисм хүрт-
сэн 22 дахь хүн, төв Мексикийн анхны 
эмэгтэй байв.4

Сарын сүүлээр Хосэ Мехико  
руу дахин очиж, Voz de Amonestación 
товхимлоос 10-ыг гэртээ авчирчээ. 
Дэзидэриа зүүдэндээ үзсэн товхимлоо 
сая л нэг юм олж харжээ. Уг товхимол 

түүний хувьд Их Эзэн түүн рүү хэр-
хэн тусламжийн гараа сунгаж, 

сэргээгдсэн сайн мэдээнд 
авчирсны бодит сануулга  

байсан юм.



Испани хэл дээрх анхны Мормоны Ном
Дэзидэриа 72 насандаа эрүүл мэнд нь доройтож 

байгааг ойлгожээ. 1886 он гэхэд тэрээр Нопалагийн 
ойролцоох Сан Лорэнзо дахь гэрээсээ гарч чадахаа 
болив. Нэгэн аймшигтай шөнөөр хэдэн хулгайч гэрт нь 
дайран орж ирээд, түүнийг зодон, 3 000 ам.долларыг 
нь аваад зугтсан юм.5 Дэзидэриа амьд мэнд үлдсэн 
байлаа. Дэзидэриа харамсаж суухын оронд Их Эзэний 
тусламжийг итгэлтэй хүлээж байв. Их Эзэн түүний нөх-
цөл байдлыг мэдэж байгаа гэдгийг тэр зүүднээсээ олж 
мэдсэн байлаа.

1886 оны 10-р сард нэг төлөөлөгч, номлолын хоёр 
ерөнхийлөгчтэй хамт гэнэт тэдний бүсэд айлчлав. Хосэ 
Яанэз тэдэнд ээжийнхээ зовлонгийн талаар ярьсан аж. 
Ах нар Дэзидэриагийн гэрт яаравчлан ирэв. Дэзидэ-
риа Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Эрастус 
Снөүтэй уулзсандаа маш их баярлаж, түүнээс толгой 
дээрээ гар тавиулан, санваарын адислал хүртэхийг 
хүсэв.

Ах нарыг айлчилж байх үед номлолын шинэ ерөн-
хийлөгч Хорас Каммингс Дэзидэриад нэгэн чухал 
мэдээ дуулгаж, гэнэтийн бэлэг барьсан юм. Тэрээр 
Мормоны Номын испани хэл дээрх бүрэн орчуулга 
Солт Лэйк хотод дуусах дөхөж байгааг дуулгажээ. 
Дэзидэриа орчуулагдсан судрын хувилбарыг хурдан 
авахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлэв.

Сарын дараа ерөнхийлөгч Каммингс Дэзидэриагийн 
гэрт номны нэг хувийг барин очсон юм. Тэр энэхүү 
үйл явдлын талаар: “Би хөгжлийн бэрхшээлтэй, настай 
эгч Яанэзийнд очоод, Солт Лэйкээс авчруулахыг хүссэн 
Мормоны Номны үдээгүй хувилбарыг өглөө. Энэ бол 
Мексикт хүлээн авсан Мормоны Номын анхны испани 
хэл дээрх хувилбар байсан юм. . . . Тэр үүнд тун их 
баярлаж байх шиг санагдсан” 6 гэж бичсэн байв. Энэ 
бол Дэзидэриаг амьд ахуй үед номлогчдын айлчилж 
очсон сүүлчийн айлчлал байжээ.

Тусгаарлагдсан ч мартагдаагүй
1889 оны үед сэргээгдсэн сайн мэдээ төв Мексикт 

хүрснээс хойш 10 жилийн дараа, Сүмийн удирдагчид 
хойд Мексик дэх колонийн суурийг тавихаар Сүмийн хяз-
гаарлагдмал нөөцийг шилжүүлэх сүнслэг өдөөлт хүлээн 
авсан байжээ. Номлогчдыг хойд зүг рүү явах үед коло-
ниос ойролцоогоор 1600 км-ийн цаана, Мехико хотын 
ойролцоо амьдардаг гишүүдэд хоньчингүй хоньд мэт 
үлдэж байгаа юм шиг санагдсан гэдэг. Хэдийгээр Дэзи-
дэриа гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байсан ч бие даан сайн 
мэдээний дагуу амьдрах хэрэгтэй болсон гэдгээ мэдэж 
байв. Энэ нь тэр хэзээ ч Халамжийн Нийгэмлэгийнхээ 
ашиг тусаас хүртэхгүй мөн амьд байх хугацаандаа ариун 
сүмийн адислалыг хүлээн авахгүй гэсэн үг байлаа.

Гэхдээ Их Эзэн өөрийг нь мэддэг гэдгийг тэр ойлгодог 
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амьдарч байхдаа сүнслэг байдлын хувьд амархан сул 
дорой болж болох байсан ч хүчтэй хэвээр үлдсэн. Бур-
хан түүнд санаа тавьдаг мөн түүний өчүүхэн ертөнцийг 
нь харж ханддаг гэдгийг тэр мэддэг байв.

Тэр гэрээсээ гарч чаддаггүй байсан ч анхдагчийн сүр 
жавхланг үргэлжлүүлэхээр эрэлхийлж буй гэр бүлийнхээ 
хүн нэг бүрд итгэл, хичээнгүй зан, дуулгавартай байдал, 
тэсвэр хатуужлын үлгэр жишээ болсон юм. ◼ 
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байв. Их Эзэн Өөрийн үйлчлэгчдээр дамжуулан сүргийн-
хэндээ нэг нэгээр нь тохинуулах хүслээ илэрхийлсэн юм. 
Өөрийн зүүд, санваарын адислал, Мормоны Ном зэргийн 
ачаар Бурхан өөрийнх нь сүнслэг болоод материаллаг 
хэрэгцээнд санаа тавьдаг гэдгийг Дэзидэриа бүрэн итгэл-
тэй гэрчилж чаддаг байсан. Хэдийгээр энэ мэдлэг нь 
амьдралд тохиолдох зовлон зүдгүүр, саад бэрхшээлийг 
арилгахгүй ч Их Эзэн түүний ачааг ямар ч үед хөнгөлнө 
гэсэн итгэлийг түүнд өгчээ.

Цаг хугацааг сөрөн үлдсэн өв
1889 оноос хойших хугацаанд номлогчид анх удаа 

1903 онд өмнөд Мексикт буцаж иржээ. Тэднийг  
Хосэтэй уулзах үед тэрээр Дэзидэриаг эцсээ хүртэл 
тэвчсэн талаар мөн үлдээсэн итгэлийнх нь өвийн тухай 
товчхон яриад, эхнэр, ээж хоёр нь хоёулаа “мормонизмд 
бүрэн итгэлтэй хэвээр нас барсан” бөгөөд өөрөө ч гэсэн 
“мормонизмд итгэсэн хэвээр үхнэ гэж найдаж” явдгаа 
хэлсэн юм.7

Дэзидэриа зүүд зүүдэлснийхээ дараа сайн мэдээний 
замаар алхалж, Сүмийн латин үндэстний анхдагч болсон 
билээ. 1880 онд зүүдээр дамжуулан суулгагдсан итгэл үр 
ашиггүй байсангүй. Уг үр Дэзидэриаг баптисмын гэрээ 
байгуулан, саад бэрхшээлээ итгэлтэйгээр даван туу-
лах үед соёолон ургасан юм. Хэдийгээр Дэзидэриа гэр 
бүлийнхэнтэйгээ Сүмээс хол газарт сайн мэдээний дагуу 
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Ками Крүкстон

Эцэг эх байхыг би үргэлж сайхан хувцасладаг, хэзээ ч халтар бол-
доггүй, томоотой хүүхдүүдтэй байх гэж төсөөлөн хардаг байв. 
Миний эрхэмлэдэг байсан дүр зураг уран зөгнөл байсныг би маш 

хурдан ойлгосон. Би эмх замбараагүй гэр орон, нусгай хамар зэрэг нь 
хамгийн гайхамшигтай адислалыг дагуулан ирдэг болохыг мэдсэн тул 
үүнд ач холбогдол өгөхөө больж билээ. Гэхдээ хүүхдүүдээ өсгөн хүмүү-
жүүлэхэд, ялангуяа хүү Брэдээ өсгөхөд тулгарах бэрхшээлийг би огт 
төсөөлж байсангүй.

Брэд энэ амьдралд бусад хүүхдийн л адил гэнэн цайлган, гэм зэм-
гүй ирсэн ч, түүнийг бусдаас өөр гэдгийг бид тун удалгүй ухаарав. Тэр 
хэтэрхий түрэмгий зантай байсан учраас балчир хүүхдийн анги руу 
аавгүйгээр эсвэл надгүйгээр орж чаддаггүй байсан. Түүнийг өсөж том 
болон, бусад хүүхэдтэй тоглох үед байнга харж, хянаж байх шаардла-
гатай болсон юм. Биднийг тусламж эрэлхийлэхэд, түүнтэй хатуу байх 
хэрэгтэй гэж л хэлдэг байв. Бид онлайнаар судлах, эцэг эх байх талаар 
өгүүлсэн ном унших, эмчээс болон гэр бүлийн гишүүдээсээ зөвлөгөө 
авах зэрэг хийж болох бүхий л зүйлийг хийсэн. Эцэст нь Брэдийг сур-
гуульд явж эхлэхэд, тэрээр анхаарал хурдан сарних хам шинж болон 
өөр бусад олон асуудалтай болох нь тогтоогдсон юм.

Тэр үед анх удаа бидэнд найдвар байгаа юм байна гэж бодогдож 
билээ. Онош нь тогтоогдсон тул одоо бид эмчлэх төлөвлөгөө гаргаж 
болох байв. Бусдад үр дүнгээ өгсөн эм Брэдэд ч бас сайнаар нөлөөл-
нө гэж бид найдаж байлаа. Харамсалтай нь, эм Брэдийн ааш занг улам 

бүр дордуулсан тул уухыг нь болиулахаас аргагүй болсон юм. Эцсийн 
итгэл найдвар маань бүрмөсөн замхран алга болчих шиг болов.

Брэд зургаатай байхдаа, байнга гаргадаг уур уцаараа нэг удаа надад 
гаргасан юм. Надад бууж өгчихмөөр санагдаж билээ. Би ганцаараа 
өрөө рүүгээ ороод, асгартал уйлж гарав. Би оройн унтлагын цагийг 
дажгүй өнгөрөөж чадах хүч чадлын төлөө залбирсан юм. Би яаж 
өдрөөс өдөрт үүнийг хийж чадах юм бэ? Цаашид ийм байдлаар 

БУРХАНТАЙ 
ХАМТАРЧ 

  хүүгээ   өсгөх нь

Өөрт байгаа 
сүнслэг эх 
сурвалжаа 
ашиглаж 
сурсны минь 
дараа надад 
хүүдээ туслах, 
саад бэрх-
шээлээ илүү 
сайн даван 
туулах 
арга замын 
талаарх 
санаанууд  
ундран  
гарч ирэх  
болсон юм.



үргэлжлүүлэх тэвчээр маань барагдсан мэт 
надад санагдаж байв. Тэнгэрлэг Эцэг надад 
ямар хэцүү байгааг ойлгож байгаа болов 
уу? Хэрэв тэр надад үнэхээр хайртай л юм 
бол энэ ачааг авч хаян, хүүд маань эгэл 
жирийн амьдралыг өгөх байсан гэж надад 
бодогдов. Харин энэ бодол, мэдрэмжүүд 
тулгарч буй саад бэрхшээлийг маань 
хөнгөлөхийн оронд улам бүр дордуулж 
байлаа.

Зовлон бэрхшээлийн үнэн бодит  
мөн чанар

Би өөрийгөө зовлон бэрхшээл гэж юу 
болохыг ойлгодог гэж боддог байв. Бид 
зовлон бэрхшээлийг зууханд шатааж буй 
ваар адил давж гарах ёстой гэж бодож 
байлаа. Бас галд ороод, гарч ирсний дараа 
дахин шатаалгаж, боловсруулагдах хүрт-
лээ энгийн амьдралдаа эргэж ордог гэж 
боддог байв. Гэвч би энэ бэрхшээлтэй 
олон жилийн турш тулгарч байсан бөгөөд 
шийдвэрлэгдэхгүй хэвээр л байлаа. Би 
дарамт улам бүр ихсэж байгааг мэдэрсэн 
бөгөөд найдваргүй гэсэн мэдрэмж намайг 
өвдөг сөхрөхөд хүргэсэн юм.

Яг тэр мөчид тайтгарал, ойлголтыг эрэл-
хийлэн очих газар бол ариун сүм гэдгийг 
би мэдэж авч билээ. Бид амьдралд ямар 
сорилт бэрхшээл тулгарахыг болон хэр 
удаан үргэлжлэхийг сонгодоггүй ч сорилт, 
бэрхшээлтэй тулгарахдаа бодож, үйлдэх 
арга замаа сонгож чадна гэдгийг ухаарсан.

Түүнчлэн өөрийгөө өрөвдөх сэтгэл 
оюун ухааныг маань балартуулсан байсан 
учраас хувь заяандаа гомдож явснаа би 
ойлгосон. Би эхлээд “шударга бус байна,” 
“би чадахгүй нь,” “Брэд яагаад бусдын 
адил болж болохгүй гэж?” түүнчлэн хам-

гийн муу болох “би үнэхээр муу ээж 
юм” гэсэн сөрөг бодол бодохгүй 

байхаар шийдэв. Би толгой 
доторх сөрөг бодлоо таслан зог-
соохыг хичээж, ингэснээр хүүх-
дүүдтэйгээ харилцахдаа дууны 
өнгө маань илүү тэвчээртэй, 

хайраар дүүрэн болж байгааг ажигласан.
Би бас аль болох эерэг зүйл бодохыг 

хичээснээс гадна “Чи маш сайн байлаа” 
гэж бодохоос эхэлсэн бөгөөд “Чи дуугаа 
өндөрсгөж, хашгирахгүй байж чадлаа. 
Сайн байна!” гэж өөрөө өөртөө хэлж, магт-
даг болсон юм.

Бурханд итгэж найд
Нэгэн маш хүнд хэцүү өдрийн дараа би 

нөхрөөсөө адислал өгөхийг хүсэв. Адис-
лалын үеэр надад Бурханы охин гэдгийг 
маань болон Тэр надад санаа тавьж, хэрэг-
цээг маань мэдэж байгааг мөн миний хүү ч 
гэсэн Бурханы хүү гэдгийг сануулсан юм. 
Брэд юуны түрүүнд Бурханы хүү бөгөөд 
нөхөр бид хоёр Бурхантай хамт Брэдийн 
өмнө үүрэг хүлээсэн. Энэхүү харилцаа 
надад өөрт байгаа бүх арга хэрэгслээ 
ашиглахгүй байгааг маань ойлгуулсан юм. 
Нөхөр бид хоёр тус болох олон эх сурвал-
жийг судалж, олж мэдсэн ч хамгийн чухал 
зүйл болох залбирлыг мартсан байлаа.

Би Брэдад яаж туслах талаар өдөр 
бүр залбирдаг болов. Би түүнийг уурлаж 
уцаарлах үед дөхөж очихоосоо өмнө 
сүнслэг өдөөлт хүсэн хурдхан гэгч зал-
бирдаг болсон. Би хүүгийнхээ төлөө тус-
ламж дэмжлэг, сүнслэг өдөөлт эрэлхийлэн 
Бурханд найдах болсноор яг ямархуу ээж 
байж, түүний төлөө юу хийж болохоо 
цухас олж харсан юм. Би “Бурханы мутар 
дахь зэмсэг байж болох нь миний бахар-
хал” (Алма 29:9) хэмээх Алмагийн үгийг 
дагахыг хичээсэн.

Өөрчлөлт тэр даруй гарч эхэлсэн 
бөгөөд би Брэдэд туслах олон санаа, арга 
замыг бодож олов. Би гэр бүлийн үдшийг 
арга хэрэгсэл болгон ашиглаж, юу заах 
талаараа залбирдаг болсон. Би мөн судрыг 
илүү чин хүсэлтэйгээр уншиж, тэнд эцэг 
эх байх талаар агуу зөвлөмж байгааг олж 
мэдсэн. Надад итгэл найдвар төрж, амар 
амгалан мэдрэгдэж эхлэв.

Нөхөр бид хоёр үр хүүхдээ Бур-
хантай хамт өсгөн хүмүүжүүлэх санааг 

Нөхөр бид 
хоёр тус 
болох олон эх 
сурвалжийг 
судалж, 
олж мэдсэн 
ч, хамгийн 
чухал зүйл 
болох залбир-
лыг мартсан 
байлаа.
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хэрэгжүүлж, Түүний бидэнд өгсөн арга замуудыг 
ашигласнаар Бурханд илүү их итгэж найдах болсон 
билээ. Эцэг эх байх талаарх мэдлэг маань хязгаар-
лагдмал байж болох ч бүхнийг мэдэгч, хүүг минь 
надаас илүү хайрладаг, хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг 
Эцэг маань надад илүү сайн, хүчирхэг ээж болоход 
тусална гэдгийг би ухаарч ойлгосон. Хэдийгээр 
би заримдаа алдаа гаргадаг ч хаанаас тусламж 
авахаа мэддэг болсон. Зарим бэрхшээлд цаг 
хугацааны хязгаар байхгүй ч, харцаа мөнх 
амьдралаас салгахгүй байж чадах юм 
бол Бурхан тусална гэдгийг би ухаар-
сан юм.

Жижиг зүйлээс ч баяр  
баяслыг мэдэр

Би хүнд хэцүү цаг үеүдэд, бидэнд 
бэлэг болгон өгсөн жижигхэн зүй-
лүүдээс ч болов баяр баяслыг 
мэдрэхийн тулд өөртөө цаг гар-
гах талаар суралцсан. Хүү маань 
өөрийн эрхгүй намайг үнсдэг 
болсонд би талархдаг болсон. 
Хүүгээ автобусанд ганцаараа сууж 
явахыг нь харахад “би та нарын 
нүүрний өмнө явах болно. Би та 
нарын баруун гар талд мөн та нарын 
зүүнтээ байх болно, мөн миний Сүнс 
та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэн-
гэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд 
та нарын эргэн тойронд байх болно” 
(С ба Г 84:88) гэсэн судар санаанд минь 
орж ирэн, намайг адисалсан юм. Брэд 
ганцаараа биш, мөн хэзээ ч ганцаараа 
байхгүй гэдгийг би мэдсэн.

Бид мөнхийн гэр бүл бөгөөд хайртай 
хүмүүсийнхээ тус дэмээр мөн хайраар 
дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэг маань биднийг 
харж хандаж байгаа учраас өдөр бүр 
өгөгддөг жижигхэн бэлгүүддээ талархаж, 
байх ёстой баяр баясал, аз жаргалыг 
мэдэрч чадна. Хэчнээн удаан үргэлжлэх 
байсан ч эдгээр жижигхэн адислал болон 
Их Эзэний тусламжтайгаар би ямар болох 
ёстой тийм хүн болж чадна. ◼
Зохиогч нь АНУ-ын Ютад амьдардаг. 
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И Т Г Э Л И Й Н  Х Ө Р Ө Г

Mурило Висэнчэ Лэйчэ Рибэйро  
Бразилын Гояния 
Гояния, Бразил

Мурилог 16 настайдаа баптисм 
хүртэхэд гэрийнхэн нь дургүй байв. 
Түүнийг номлолын дуудлагаа хүлээн 
авахад, эцэг эх нь номлолд явахыг 
нь болиулахын тулд сүм рүү явахдаа 
өмсдөг хувцсыг нь хаяж байсан 
юм. Тэр явалгүй гэртээ үлдэж, 
гэр бүлийнхнийгээ Сүмд ирэхэд 
нь тусалсан ч номлолд үйлчилж 
чадаагүйдээ өөрийгөө зохисгүйд 
тооцсоор байжээ.
ЗУРАГЧИН КОДИ БЭЛЛ

Лиахона дээрх Мурилогийн түүхийг бүрэн эхээр нь 
онлайнаар lds .org/ go/ 71738 хаягаар орж үзнэ үү.

Миний хувьд залуу эрэгтэй 
мөртлөө номлолд явахгүй байх 
нь маш хэцүү байлаа. Номлолд 
явсан найзуудтайгаа өөрийгөө 
харьцуулахад сул дорой мэт 
санагдаж, би сүм дээр ганцаар-
даж байлаа. Зарим хүн намайг 
зохисгүй учраас номлолд яваагүй 
гэж бодож байв. Гэхдээ би итгэл-
тэй хэвээр үлдэхийг хичээсэн юм.

Хэдэн жилийн дараа Далын 
ахлагч Иайро Маззагардиг манай 
гадсыг дахин зохион байгуула-
хаар ирэх үед би түүнтэй уулзсан. 
Ахлагч Маззагарди надаас ном-
лолын талаар асуухад нь. 

“Би номлолд үйлчлээгүй” гээд 
би уйлж гарав.

Тэр: “Мурило ах аа, арагш 
бүү хар. Урагш хар. Хүн арагшаа 
харах болгонд ухардаг. Харин 
урагш харах бүрд урагшилдаг. Та 
одоо цэвэр болсон” гэж хэлэв.

Надад зургаан тонн жинтэй 
үүргэвчээ буулгаж байгаа юм шиг 
л санагдсан.

Тэр надад эхнэр рүүгээ очих 
хэрэгтэй гэж хэлсэн ба намайг 
гадасны ерөнхийлөгчөөр дуудав. 
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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 

Би Филиппиний Кагаян де Оро 
номлолд үйлчилснийхээ дараа 

ариун сүмд гэрлэхийг зөвлөсөн 
бошиглогч, төлөөлөгчдийн зөвлө-
гөөг дагахаар шийдсэн юм. Манай 
Сүмийн гишүүн бус хамаатан садан, 
найз нөхөд болон Сүмийн зарим 
гишүүн намайг гэрлэх тухай бодо-
хоосоо өмнө коллежид сураад, 
сайхан ажилтай болох хэрэгтэй гэж 
хэлж байв. Намайг сүй тавих үед 
надад эдгээрийн аль нь ч байсангүй.

Санаа минь зовж байсан ч ерөн-
хийлөгч Гордон Б.Хинклигийн 
(1910-2008) Англид номлолд үйлчлэх 
дуудлага авсан түүхийг санасан юм. 
Тэрээр санхүүгийн хүндрэл болон 
санаа зовоож буй асуудлуудынхаа 
хажуугаар номлолд явахад бэлтгэж 
байжээ. Яг явахынх нь өмнө аав нь 
түүнд “Бүү ай. Зөвхөн итгэ” гэсэн 
дөрвөн үг бичсэн ил захидал өгсөн 
юм (Maрк 5:36). Би бас бишопын-
хоо “Итгэлтэй бай. Бурхан бүх зүй-
лээр хангана” хэмээн хэлсэн үгийг 
санав. Эдгээр үг надад урагш тэмүү-
лэх урам зориг, эрч хүч өгсөн. 

ЮУ Ч ҮГҮЙ 
БАЙСАН Ч 
ИТГЭЛ ДҮҮРЭН 
БАЙХ

Хэдийгээр юу юу ч үгүй байсан 
ч би гайхалтай сүйт бүсгүйтэйгээ 
Филиппиний Манила ариун сүмд 
гэрлэв. Би энэ үйл явдлаас хойш 
удалгүй ням гарагт ажиллахыг 
шаарддаг нэгэн компанид ажил-
лаж эхэлсэн юм. Би Хүндэтгэлийн 
өдрийг ариунаар сахихыг хүсэж 
байсан учраас тэнд удаан ажил-
ласангүй. Олон хүн намайг яагаад 
ажлаасаа гарах болсон юм бол 
гэж гайхдаг байсан ч би дотроо 
“Итгэлтэй бай. Бурхан бүх зүйлээр 
хангана” хэмээн давтаж хэлсээр 
урагшилдаг байв.

Би гэр бүлийнхээ наад захын 
хэрэгцээг хангаж, анхны хүүхдээ 
өлгийдөн авахад бэлдэхийн тулд 
нийтийн тээврийн хөнгөн тэрэг 
барьж, худалдааны борлуулагчаар 
ажиллаж эхлэв. Эхнэр минь гэр бүлээ 
тэжээх гэж зүдэрч байгааг маань олж 
хараад, сургуульдаа буцаж ороод 
сурах хэрэгтэй гэж хэлэв. Гэхдээ 
надад ажил хийж, Сүмд үйлчлэхийн 
зэрэгцээ оюутан болох нь илүү хэцүү 
гэж бодогдож байсан юм. 

Миний ч зөв байсан бөгөөд 
үнэхээр хэцүү байсан. Гэхдээ 
бид зарлигуудыг дагахын тулд чадах 
бүхнээ хийсэн. Заримдаа мөнгө 
төгрөг хүрэлцдэггүй байсан ч би 
Сүмийн Тасралтгүй Боловсролын 
Сангийн тусламжтайгаар хоёр дахь 
хүүхдээ төрөхөөс өмнө сургуулиа 
дүүргэж чадсан юм. Би ахлах сургуу-
лийн багшийн ажилд орж, яваандаа 
институт, семинарын зохицуулагч 
болов.

Бошиглогч, Сүмийн удирдагчдын 
зөвлөгөөг дагасан маань гэрлэлт 
бол сүнслэг байдлаар өсөж, боловс-
рох агуу боломж олгодог гэдгийг 
ухааран ойлгоход надад тусалсан 
юм. Би гэрлэлт болоод сайн мэдээ-
ний ачаар адислагдсан.

Бид хамгийн хүнд хэцүү байдалд 
орсон ч гэсэн айж эмээх хэрэггүй. 
Бид зөвхөн чадах бүхнээ хийж, 
“Итгэлтэй бай. Бурхан бүх зүйлээр 
хангана” хэмээх үгийг санаж байх 
хэрэгтэй. ◼
Ричард О.Эспиноса, Тарлак Сити, 
Филиппин

Би гэр бүлийнхээ наад 
захын хэрэгцээг 

хангахын тулд нийтийн 
тээврийн хөнгөн тэрэг 
барьж, худалдааны 
борлуулагчаар ажиллаж 
эхлэв.
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Би дөрөв дэх жирэмслэлтийнхээ 
18 долоо хоног дээр нэг өглөө 

бага зэргийн цус алдсаны улмаас 
сэрсэн юм. Цус алдалт зогсох-
гүй байсан учраас би санаа зовж, 
яаралтай тусламж руу явахаар 
шийдэв.

Хол байх эмнэлэг рүү явж байх 
замдаа би бүх зүйл сайхан болоо-
сой хэмээн найдан, залбирч байв. 
Хамгийн муугаар бодоход л эмч 
намайг хэд хоногоор хэвтрийн 
дэглэм сахь гэж хэлэх байх гэж би 
бодож байлаа.

Эмнэлэгт хэвтэхэд эмнэлгийн 
ажилтнууд надаас хэд хэдэн шин-
жилгээ авч, хүүхдийн зүрх цохи-
лохгүй байгааг мэджээ. “Ургийн 
хөгжлийн зогсолт” гэсэн онош 
тавьсан байлаа. Эмч цааш юу ч 
хийх боломжгүй байсан тул намайг 

эмнэлгээс гаргасан юм. 
Би гуниглаж, айж цочирдсон 

байдалтай гэртээ ирэв. Би тэр 
шөнөдөө унтаж чадсангүй. Өглөө 
нь орноосоо босоход надад ариун 
сүмийн хишгийн өглөөний цугла-
ралтад суух хэрэгтэй гэсэн мэд-
рэмж төрөв.

Цугларалт дуусах дөхөхөд ядам 
хуруун дахь сүйн болоод хуримын 
бөгжин дээрээ харц минь туслаа. 
Энэ бөгжнүүд надтай адил нэртэй 
элэнц эмээгийнх маань юм. Эмээ 
маань намайг таван настай байхад 
нас барсан бөгөөд би саяхнаас 
түүний амьдралын түүхийг уншиж 
эхэлсэн билээ. Түүнийг хорь гаруй 
настай байхад хүүхэд нь олон удаа 
зулбаж байсныг би саналаа.

Өглөөжин гуниг, айдсын нулимс 
унагаан, хэцүү байсан яг тэрхэн 

мөчид амар амгалан түрэн орж 
ирэхийг би мэдрэв. Би ч тайвшир-
лаа. Элэнц эмээ маань амьдралдаа 
минийхтэй адил зовлонг туулсан 
бөгөөд Аврагч түүнд тусалсан бай-
жээ. Тэр надад ч бас тусална гэсэн 
итгэл төрөхийг би мэдрэв.

“Тэрээр бие махбодийн дагуу 
өөрийн хүмүүсийг тэдний сул 
байдлуудынх нь дагуу хэрхэн 
халамжлахыг мэдэж болохын тулд, 
тэрээр өөр дээрээ тэдний сул 
дорой чанаруудыг авах болно” 
(Aлма 7:12).

Би ариун сүмд очиход ирдэг 
амар амгалан болон итгэлтэй өвөг 
дээдсийнхээ үлдээсэн өвд, хам-
гийн чухал нь Аврагч Есүс Хрис-
тийн цагаатгагч золиослолд гүнээ 
талархдаг. ◼
Эмили Миллэр, АНУ, Техас

ЗУЛБАЛТЫН ДАРААХ ТАЙВШРАЛ

Миний сүйн болоод хуримын бөгж 
элэнц эмээгийнх маань байсан 

юм. Түүний хүүхэд олон удаа зулбаж 
байсныг би санав.
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Нэгэн ням гаргийн өглөө Английн 
хөдөө нутгаар дайран, сүм рүү 

явах замд нам гүм, амар тайван 
байлаа. Ийнхүү явж байхад замын 
хажууд нэгэн настайвтар эмэгтэй 
байхыг би харав. Би зогсоод, унаа 
хэрэгтэй байгаа эсэхийг нь асуух уу 
яах вэ гэдгээ хурдхан шийдэх хэрэг-
тэй байлаа.

Надад зогсох хэрэгтэй гэсэн мэд-
рэмж төрөв. Тэр өөрийг нь Мэри 
гэдгийг мөн дөнгөж сая энд ирээд 
байгаагаа хэллээ. Хэрэв тэр эмэгтэй 
хэдхэн секундын дараа, харин би 
хэдхэн секундын өмнө ирсэн бол 
бид бие биетэйгээ тааралдахгүй 
байх байсныг би мэдсэн. Цаг хуга-
цаа гайхалтай таарсан байлаа!

Түүнийг очих гэж байгаа газраа 
хэлэхэд уг газар нь сүмийн байртай 
ойрхон байв. Би сүм рүү явж бай-
гаагаа хэлээд, түүнээс Сүмийн тухай 

ХҮРГЭЖ ӨГӨХДӨӨ САЙН МЭДЭЭГ ХУВААЛЦСАН НЬ
сонсож байсан эсэхийг асуув. Тэр 
Аврагчид итгэдэг боловч хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн талаар бараг 
мэдэхгүй гэдгээ хэллээ. Замдаа би 
түүнд сайн мэдээг хуваалцав.

Би Мэриг буулгахдаа сүмийн 
дараа түүнийг хүргэж өгч болно гэж 
хэлсэн юм. Тэр ч зөвшөөрч, бид сүм 
дээр уулзахаар тохиров. Би сүм рүү 
ороод, номлогчдыг олж, надад шинэ 
найздаа өгөх Мормоны Номын 
нэг хувийг өгөхийг тэднээс хүслээ. 
Хожим нь түүнийг сүмийн байранд 
ирэхэд гишүүд найрсгаар угтан авч, 
гэрчлэлээ хуваалцав.

Би Мэрийг хүргэж өгөхдөө, Мор-
моны Номыг уншсанаар Есүс Хрис-
тийн талаар илүү ихийг олж мэдэх 
боломжтой гэж хэлсэн юм. Түүнчлэн 
Аврагчийн нифайчууд дээр ирсэн 
тухай түүхийг хаанаас олж боло-
хыг би түүнд хэлж өгөв. Хэдийгээр 

тэрээр хожмын үеийн гэгээнтнүүд-
тэй уулзаад удаагүй ч гэлээ, ямар 
нэгэн зүйл мэдэрснийг би мэдэж 
байлаа. Би Мэрийг анх уулзсан 
газартаа хүргэж өгсөн бөгөөд түүн-
тэй дахиж уулзана гэж төсөөлөөгүй.

Дараагийн өдөр нь ажлаасаа гэр 
рүүгээ явж байхдаа энгийн үед нэг 
их яваад байдаггүй, тойруу замаар 
явах болсон юм. Гайхалтай нь, би 
Мэритэй дахин тааралдах нь тэр! 
Тэр намайг хараад, инээмсэглэв. Би 
ч түүнийг дахин нэг удаа хүргэж 
өгөхдөө баяртай байлаа.

Би Мэритэй тэр үйл явдлаас 
хойш дахин уулзаагүй ч энэ явдлыг 
эргэн санахад Их Эзэн намайг сайн 
мэдээг хуваалцах боломжоор ади-
салсанд талархдаг. Их Эзэн бидний 
цаг хугацааг гайхалтай тааруулж 
адисалдаг гэдгийг би мэднэ. ◼
Майкл Курран, Английн Глостер ЗУ
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Хэрэв тэр эмэгтэй хэдхэн секундын дараа, харин 
би хэдхэн секундын өмнө ирсэн бол бид бие 

биетэйгээ тааралдахгүй байх байсныг би мэдсэн.
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Нэгэн ням гаргийн өглөө гэрийн 
багш нарыг гэртээ ирүүлмээр 

байна уу гэж надаас асуусан юм. 
Би гэр бүл салаад удаагүй, хоёр 
жоохон хүүхэдтэй өрх толгойл-
сон эх байх амьдралын шинэ хэв 
маягтай дасан зохицох гээд хэцүү-
хэн үе байлаа. Тэгээд би манайд 
айлчилж ирвэл баярлана гэдгээ 
хэлэв. Тэр үед би нөхцөл байдал-
даа цөхрөн, ганцаараа зүтгэж бай-
гаа мэт санагдаж байсан юм.

Дараагийн долоо хоног хоёр 
сайн ах гэрт минь ирэв. Манайд 
ирэхдээ тэд энгийн асуулт асууж, 
гэр бүлийнхэнтэй минь сайн мэдээ-
ний захиас хуваалцсан юм.

Тэгээд тэр хоёр сайн ах надаас 
“Нэрэйда эгч ээ, бид танд туслахын 
тулд юу хийж болох вэ?” гэж асуу-
хад нь

би нэг их зүйл бодолгүй, 

ТЭНГЭР ЭЛЧҮҮД ГЭР ОРОНД МИНЬ ГЭРЭЛ АВЧИРСАН
хоёр давхрын шатны дээр бай-
даг чийдэнгийн шилнүүд шатсан 
гэдгийг хэлэв. Надад солих шил 
байсан ч, дээшээ гар минь хүрээ-
гүй тул сольж чадаагүй байв. Бас 
шатан дээр урт шат хэрэглэхээс 
хаширлаж байсан юм. Би бас 
тэдэнд хашааны гэрлүүд асахгүй 
байгаа гэдгээ хэлэв.

Тэд тэр даруй босоод, нэг 
нь машин руугаа очиж, багажны 
хайрцгаа авчрав. Тэр бараг 1м 90см 
өндөр байсан учраас шатан дээр 
гараад чийдэнгийн шилнүүдийг 
ямар ч асуудалгүй солилоо. Тэр 
хооронд хамтрагч нь хашаа руу 
гаран, цахилгааны утас эргэсэн 
байхыг анзаараад, нүд ирмэхийн 
зуур засав.

Олон жилийн турш би гэрийн 
багш нарынхаа сайхан сэтгэл, 
хайр энэрлийг харуулсан  

энгийн үйлдэл, бусдын төлөө өөрс-
дийгөө зориулсан байдал, заасан 
сайхан хичээлд нь талархаж явдаг. 
Гэрийн багш нар маань үнэхээр 
тэнгэр элчүүд байсан бөгөөд тэд 
гэр оронд маань зөвхөн гэрэл 
төдийгүй ямар ч харанхуйд гэр-
лийг авчирдаг амар амгалан, итгэл 
найдвар, сайн мэдээний хамгаалал-
тыг авчирсан билээ. ◼
Нэрэйда Сантафэ, Гран Каракас, 
Венесуэл
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Ана-Лиза Кларк Муллэнд Шухо 
Такаяамагийн ярьснаар

Гольф нь Японд түгээмэл 
спорт учраас би аавтай-
гаа хамт байхын тулд 

14 настайгаасаа уг спортоор 
хичээллэж эхэлсэн юм. Гольф 
анхнаасаа л надад сонирхол-
той байсан бөгөөд яваандаа би 
ганцаараа дасгал хийх болж, 
ахлах сургуулийнхаа гольфийн 
багт тоглож эхлэв. Би багийн-
хан болон дасгалжуулагчтайгаа 
найз болж, тэд намайг мэргэж-
лийн гольфийн тамирчин болох 
хүсэл мөрөөдөлдөө хүрэхэд 
урам зориг өгсөн.

Би зөвхөн спортод төдийгүй 
хичээл сурлагадаа ч гэсэн анхаарал 
хандуулж, ахлах сургуулиа онц дүн-
тэй төгсөв.

Би анх коллежид орохдоо голь-
фийн дасгалжуулагчтай болон 
багийнхантайгаа маш сайхан харил-
цаатай байсан. Тэд надаас сайн 
тоглодог байсан учраас би тэдэнтэй 
адилхан болохын тулд чадах бүхнээ 
хийдэг байлаа. Манай багийн зарим 
гишүүн миний Шухо хэмээх өвөр-
мөц нэрийг ихэд сонирхдог байв. 
Ээжийн талын солонгос эмээ минь 
энэ нэрийг надад өгсөн бөгөөд 
солонгосоор “үзэсгэлэнт уул” гэсэн 
утгатай гэдгийг би тэдэнд хэлэв. Тэр 

мөчөөс эхлэн Япон, Солонгосын 
хоорондох олон үеийн зөрчил-
дөөний сөрөг нөлөөллийн улмаас 
тэдний надад хандах хандлага өөрч-
лөгдөж эхэлснийг би мэдэрсэн.

Тэд намайг “солонгос жаал” гэж 
дуудан, их сургуулийн нэр хүндийг 
гутаана гэх болов. Тэд надтай голь-
фийн бэлтгэл хийхийн оронд ариун 
цэврийн өрөө цэвэрлүүлдэг болсон.

Багийнхантайгаа хамт байх нь 
ихээхэн дарамттай болж эхэлсэн 
бөгөөд би гэрээсээ хол байсан 
учраас ганцаардаж байлаа. Би 
хүсэл мөрөөдлөө даган, багийнхан 
болон дасгалжуулагчийнхаа ачийг 
хариулахыг хичээсэн ч хоёр жилийн 
дараа хатуу ширүүн харьцааг нь 

тэвчиж чадахаа больж, гэртээ 
харьсан юм.

Энэ нь миний хувьд үнэхээр 
хүнд үе байлаа. Сэтгэлийн 
дарамт сэтгэл зүй, бие махбо-
дод маань сөргөөр нөлөөлж, 
өөртөө итгэх итгэл минь энэ 
хоёр жилд шалдаа буусан байв. 
Мэргэжлийн гольфийн тамир-
чин болох хүсэл мөрөөдөл 
маань ч гэсэн талаар өнгөрөх 
гэж байв. Би амьдралдаа юу 
хийх ёстойгоо ч сайн мэдэхгүй, 
уур бухимдлаар дүүрсэн бай-
лаа. Би дасгалжуулагч, багийн-
хан, гэр бүлийнхэн гээд бүх 

хүнд уурлаж байв. Би хэт их уурлан 
бухимдсанаасаа болоод өөрийнхөө 
бодлоос ч айх болсон юм. Надад 
ямар ч найз нөхөд байгаагүй бөгөөд 
бусдад найдаж, харилцаж чадахаа 
больсон байсан. Зургаан сарын 
турш би зөвхөн бялдаржуулах төв 
рүү очихын тулд л гэрээсээ гарч 
байв.

Амьдралынхаа энэ харанхуй 
мөчид би бялдаржуулах төвд Жас-
тин Криститэй танилцаж, найзууд 
болж билээ. Би түүнийг анх хараад, 
солилцоогоор ирсэн гадаад оюу-
тан байна гэж бодсон. Би түүнийг 
бялдаржуулах төвд хэн нэгэнтэй 
ярилцаж байхыг нь харах хүртлээ 
түүнтэй ярилцахаас зайлсхийдэг 

Санаанд оромгүй 
нэгэн нөхөрлөл 

амьдралаа 
харанхуйгаас 
гэрэлд авчран 

өөрчлөхөд надад 
тусалсан юм.

НАМАЙГ АВАРСАН 
ЦОРЫН ГАНЦ ЗҮЙЛ
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хүсэж байгаагаа хэллээ. Тэр сүм дээр 
явагддаг англи хэлний үнэгүй сургал-
тын талаар надад хэлж, би ч сургал-
тад сууж, номлогчидтой танилцав. 
Хэдийгээр би урьд өмнө хэзээ ч Бур-
ханы талаар бодож байгаагүй ч ном-
логчдыг сонсох хэрэгтэй гэж бодсон 
билээ. Тэд надад сайн мэдээний 
үндсийг зааж, бараг өдөр бүр над 
руу залгадаг болсон. Тэд миний сайн 
найзууд болсон бөгөөд энэ нь тийм ч 
олон найзтай байгаагүй миний хувьд 
үнэхээр сайхан хэрэг байлаа.

Би Сүмийн олон гишүүнтэй уул-
зах болж мөн тэд надтай хамт ном-
логчийн хичээлд суухаар явцгааж, 
улмаар сайн найзууд болцгоосон. 
Тэд бас надад сайн мэдээг зааж, 
үлгэр жишээ үзүүлдэг байсан. Жас-
тин надад Мормоны Номын тухай 
мөн түүхүүдээс нь ярьж өгдөг бай-
сан бөгөөд би өөрөө уншиж үзэхийг 
хүссэн юм. Нарийн ширийн зүйлд 
ихэд анхаарал хандуулдаг Шинго 
хэмээх өөр нэгэн найз минь сургаа-
лыг ойлгоход хялбар арга замаар 
надад ярьж өгдөг байв. Тэр ярилц-
лага бүрийн төгсгөлд гэрчлэлээ 

хуваалцдаг байсан бөгөөд
би итгэж найдаж болох зүйл-

тэй мөн харьяалагдах газартай 
болсон юм. Би баптисм хүр-
тэж, гишүүнээр батлуулсныхаа 
дараа номлолд үйлчлэх талаар 
бодож эхэлсэн боловч бүхэл 
бүтэн хоёр жилийг золиос-
лох нь санаа зовоож байв. Би 
номлолд үйлчлэх тухай олон 
хүнтэй, ялангуяа эргэж ирсэн 
номлогч найзуудтайгаа ярилц-
сан. Би энэ тухай сайтар бодож, 
сайн мэдээ бол намайг аврах 
цорын ганц зүйл гэдгийг ухаар-
сан юм.

Бурхан надад хүсэл мөрөөдөл, 
итгэл найдвар, найз нөхөд, ялангуяа 
хайр энэрэл гээд бүх зүйлийг өгсөн 
гэдгийг би мэдэж байв. Сайн мэдээ 
надад түнэр харанхуйгаас гэрэлд 
гарч ирэхэд тусалсан. ◼
Зохиогч нь Японы Токиод амьдардаг.

байсан бөгөөд японоор яри-
хыг нь сонсоод ихэд гайхсан. 
Би бусдад хараахан итгэхгүй 
байсан ч харин тэрээр надад 
хамтдаа бэлтгэл хийхийг санал 
болгосон юм. Тухайн үед түүнд 
миний ойлгохооргүй ямар нэгэн 
өөр зүйл байсан бөгөөд түүнтэй 
хамт байхад тайван амгалан 
байдаг байв. Би ч хамтдаа бэлт-
гэл хийх цагаа тэсэн ядан хүлээ-
дэг болж, найзын хувиар итгэж 
болох хүнээ олсон билээ.

Хэдэн сарын турш хамтдаа 
хичээллэсний эцэст Жастин 
намайг тогтмол оролцдог нэгэн 
оройн хоолны арга хэмжээнд ури-
лаа. Би татгалзсан ч хэд хэдэн удаа 
урилга хүлээн авсны дараа Ричард, 
Корина Кларк хоёрын гэрт болдог 
байсан ганц бие залуучуудын оройн 
хоолонд очихоор шийдэв. Намайг 
гэрт нь ороход Кларк ах японоор, 
Кларк эгч англиар халуун дотно 
мэндэлж, угтан авсан юм. Би юу 
хэлж байгааг нь сайн ойлгоогүй ч 
хариулах гэж оролдсон. Тэнд байсан 
зарим хүн японоор ярьдаггүй байсан 
ч халуун дотно, нөхөрсөг, хөгжилдөх 
дуртай хүмүүс байсан бөгөөд инээд 
хөөрөөр дүүрсэн газар байлаа.

Би ганц бие залуучуудын бусад 
үйл ажиллагаанд оролцож эхэлсэн 
бөгөөд амьдралдаа цагийг хэзээ ч 
бусадтай тийм хөгжилтэй өнгөрөөж 
байгаагүй юм. Чухам юу эднийг ийм 
эелдэг, найрсаг болгож байгаа юм 
бол гэж би боддог байлаа.

Яг тэр үеэр Жастин надаас амьд-
ралын минь зорилгыг асуусан юм. 
Зорилго маань өөрчлөгдөж эхэлс-
нийг олж хараад, би маш их гайх-
сан. Би англиар ярьж сурахыг мөн 
түүнтэй адил бүх хүнтэй найзлахыг 

ҮЛГЭР ЖИШЭЭ 
ҮЗҮҮЛ
“Бидний хүн нэг 
бүрийг дэлхий дээр 
ирэхэд Христийн 
гэрэл өгөгдсөн. Бид 
Аврагчийн үлгэр 

жишээг дагаж, Түүний хэрхэн амь-
дарч, заасанчлан амьдрах юм бол 
тэрхүү гэрэл бидний дотор асаж, 
бусдын явах ёстой замыг гэрэлтүүлэх 
болно. . . .

Бидний танилын хүрээн дотор 
ганцаардсан, өвдсөн, зориг нь мох-
сон хүмүүс байгаа гэдэгт би итгэлтэй 
байна. Тэдэнд тусалж, тэдний сүн-
сийг өргөх боломж бидэнд бий.”
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон, “Үлгэр жишээ 
мөн Гэрэл байгтун,” 2015 оны 10-р сарын  
Ерөнхий чуулган, 75. 

Би надтай адил 
нөхцөл байдалд 

байгаа хүмүүсийг 
аврахад 

туслахаар 
шийдсэн юм.
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Би сайн мэдээг хэрхэн  
Шухотой хуваалцсан бэ?
Жастин Кристигийн өгүүлснээр

Би анх бялдаржуулах төвд 
Шухотой танилцахад тэр 
англи хэл сурахыг мөн 

гольфийн солилцооны хөтөлбөрт 
хамрагдахыг хүсэж байгаагаа 
хэлсэн юм. Би түүнд сүм дээрх 
англи хэлний сургалтын талаар 
хэлсэн боловч бид хэдэн долоо 
хоногийн дараа л тэнд суух 
боломжтой болсон. Тэр хооронд 
бид хамт дасгал хийж байхдаа 
сайн мэдээний сэдвээр болон 
Мормоны Номын талаар, зарим-
даа зүгээр л амьдралын тухай 
ярьдаг байв.

Уулзсан Сүмийн гишүүдийнх 
нь нөхөрлөл, үлгэр жишээ түү-
ний анхаарлыг татаж, сайн мэдээ-
нээс суралцахад тусалсан. Сүнс 
л хөрвөлт рүү хөтөлдөг бөгөөд 
бид зүгээр л захиасыг дамжуулж, 
хүмүүсийг сонголтоо хийхэд нь 
тусалж дэмждэг.

Сайн мэдээг хуваалцах тухай 
бодохоос ч халшрах үе надад 
байсан. Гэхдээ бид зөв цаг үед л 
амаа нээх юм бол номлогч байх 
боломж гарч ирнэ гэдгийг би 
ойлгож билээ. Бидний хийвэл 
зохих бүхий л зүйл нь тэднийг 
сүмийн үйл ажиллагаа, хурал 
цуглаанд урих явдал юм. Хэрэв 
бид нээлттэй байх юм бол сайн 
мэдээнээс хуваалцах боломж 
үргэлж гарч ирнэ. ◼
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Анни Маккормик 
Боннэр

Театрт тоглох 
нь миний хүсэл 
мөрөөдөл байв. 

Би залуу насаа тайзан 
дээр жүжиглэж, дуулахад 

зориулсан. Би авьяас чад-
вараар адислагдсан бөгөөд 

мэргэжлийн хэмжээнд тогло-
хыг хүсдэг байлаа. Би боломж-

той гэсэн хамгийн ээдрээтэй 
дүрүүдийг авдаг байсан бөгөөд 

хамт ажилладаг жүжигчдийнхээ 
хүндэтгэлийг олохын тулд өөрийн 
биеийг үргэлж мэргэжлийн түвшинд 
авч явдаг байв.

Манай хамгийн нэр хүндтэй 
найруулагч хошин дуурийн сонгон 
шалгаруулалт явуулах гэж байгаагаа 
мөн намайг ороод үзэх хэрэгтэй гэж 
хэлэхэд би маш их баярласан. Уг 
тоглолт манай хамгийн нэр хүндтэй 
тайзан дээр болох байсан бөгөөд 
найруулагч найз маань намайг гол 
дүрд тоглуулахаар аль хэдийн шийд-
сэн байсан мэт санагдаж билээ.

Сонгон шалгаруулалтын өмнө 
жүжгийн зохиолыг авах боломж-
гүй байсан ч хошин дуурь миний 
уншиж байсан 18-р зууны фило-
софичийн зохиол дээр суурилсан 

байв. Мөн би дуурийн нэлээн их ур 
чадвар шаардсан, ер бусын гайхам-
шигтай хөгжмийг сонсож, түүнтэй 
танил болсон байлаа.

Сонгон шалгаруулалт амжилттай 
явагдаж, удалгүй би хамгийн чухал 
дүр буюу гол дүр минийх болс-
ныг мэдсэн юм. Энэ дүр маш том 
боломж гэдэгт би итгэж байв.

Жүжгийн зохиол ирэх хүртэл 
би маш их догдолж, үүлэн дээгүүр 
л нисэж байлаа. Харин жүжгийн 
зохиолыг уншаад, баяр баясал 
маань тэр даруй алга болов. Зохиол 
болон хөгжим нь зохистой байсан 
ч, жүжгийн зохиолын найруулга 
бүдүүлэг, эрээ цээргүй, зохисгүй 
байсан юм. Энэ дуурьт оролцох 
хэрэггүй гэдгээ би мэдэж байв. Би 
маш их сэтгэлээр унасан төдийгүй

ацан шалаанд орж билээ. Жүж-
гийн хуваарь дүрүүдийг солих 
боломж олгодоггүй тул театрын ёс 
зүйд жүжигчин хүн дүрээ хүлээн 
авсан л бол дундаас нь хаяж бол-
доггүй байв. Ийм үед орхиж явах 
нь үнэхээр мэргэжлийн бус үйлдэл 
хэмээн тооцогдох байлаа. Би теат-
рын компанийхаа итгэлийг хөсөр-
дүүлж, найруулагчаа гомдоон, өөр 
хаа нэгтээ тоглох боломжоо ч гэсэн 
алдахаас эмээж байв.

Би өөрийгөө зөвтгөх гэж орол-
дох нь мэдээжийн хэрэг! Миний 
толгойд “Чи хаяж болохгүй. Жүж-
гийн зохиол тийм ч муу байгаагүй. 
Жүжгийн сайн хэсгүүд зохис-
гүй зүйлүүдээсээ илүү шүү дээ” 
гэх дуу хоолой орж ирэх болов. 
Гэвч Ариун Сүнс зүрх сэтгэлд 
минь хошин дууриас татгалзах 
хэрэгтэй гэдгийг шаргуу, тэвчээр-
тэй, цөхрөлтгүй шивнэж байв.

Би ч юу хийх ёстойгоо мэдэж 
байлаа. Би чичирсээр утсаа 
аван, найруулагч руу залгалаа.

Түүнийг утсаа авахад нь би “Сайн ©
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Би амьдралынхаа 
хамгийн том дүрийг 

гардаж аваад 
байлаа. Зохиол ирэх 
хүртэл миний сэтгэл 

тун их догдолж 
байсан юм.

Гол дүрд 
тоглох нь
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байна уу, эрхэм ээ. Би Анни байна” 
гэж хэлэв.

Тэр “Анни! Миний сэтгэл тун их 
догдолж байна. Чи жүжгийн зохио-
лоо авсан уу?” гэв.

Би ч “Тийм ээ, би авсан. Би . . . 
Би . . .” гээд

уйлж орхив. Мэргэжлийн бус энэ 
тэр гэж яриад ч яахав!

Би уйлахын зэрэгцээ найруулагч-
даа тоглолтод оролцож чадахгүй 
шалтгаанаа тайлбарлаж чадсан юм. 
Дараа нь би дэлхий хөмрөхийг 
хүлээв.

Харин тэр эрхэм инээд алдсан 
бөгөөд миний сонголтыг хүндэтгэ-
сэн. Эхлээд намайг үлдээч гэж ятга-
хыг оролдсон ч эцэстээ бууж өгсөн 
юм. Өөрийнх нь хошин дуурьд 
тоглохыг хүсээгүй ч гэсэн намайг 
хүндэтгэдэг хэвээр байна гэдгээ тэр 
хэлэв. Дараа нь тэр надаас дүрийг 
өөр хүнд өгөх хэрэгтэй байгаа 
учраас жүжгийн зохиолоо хурдхан 
авчирч өгөхийг хүслээ. Би утсаа тас-
лаад, уйлсандаа ичсэн ч найруулаг-
чийнхаа нөхөрсөг занд мөн намайг 
ойлгосонд нь талархав.

Би ч нулимсаа арчаад, зохио-
лоо шүүрэн авч, машиндаа суулаа. 
Хөдөлгүүр ажиллаж эхлэхэд радио 
ч аслаа. Радиог орон нутгийн 
сонгодог хөгжмийн долгионд таа-
руулсан байсан бөгөөд гайхалтай 
нь нөгөө хошин дуурийн удиртгал 
хөгжим эгшиглэж байв. Үүнийг 
урьд нь радиогоор тоглож байхыг 
би хэзээ ч сонсож байгаагүй.

Энэ нь Тэнгэрлэг Эцэг уг хөгж-
мийг надад зориулан тоглож 
байгаа мэт санагдсан. Тэр намайг 
хайрладаг мөн миний сонголтыг 
хүлээн зөвшөөрсөн гэдгээ мэдээ-
сэй гэж хүссэн байлаа. Радиогоор 

эгшиглэж байсан хөгжим Бурха-
ны нигүүлслийн нэгээхэн хэсэг 
байсан. Үүгээр дамжуулан би 
Түүний хайраас ирэх тайтгарлыг 
мэдэрсэн билээ.

Би их сургуульд драмын ангид 
суралцахаар элсэн орсон бөгөөд 
нэг бус удаа ийм байдалд орж 
байв. Зүй зохисгүй агуулгаас нь 
болж хамтарсан төслөө орхин 
гарах шаардлага надад гарч  
байсан. Эдгээр нөхцөл байдал 
хэзээ ч амархан эсвэл таатай 
байгаагүй ч би тэдгээрийг илүү 
аятайхан, нулимс дуслуулалгүйгээр 
зохицуулж сурсан юм. Өмнөх 
үйл явдал намайг эдгээр 
нөхцөл байдалд бэлтгэсэн 
байж магадгүй. Магадгүй энэ 
нь надад өөрийгөө хэн гэд-
гийг болон хэн болохыг хам-
гийн их хүсэж байгаагаа илүү 
сайн ойлгоход тусалсан байж 
болох юм.

Уильям Шекспир 

Дэлхий тэр чигээрээ тайз.
Бүх эрэгтэй, эмэгтэй хүн ердөө 

л жүжигчид юм.
Тэдэнд тайзан дээр гарах мөн 

тайзнаас буух өөр өөрийн 
хэсгүүд байдаг бөгөөд

нэг хүн тайзан дээр олон дүрд 
тоглодог 1 гэж бичсэн байдаг.

Бусдаасаа илүү чухал нэгэн 
хэсэг байдгийг би мэдсэн. Тэр 
бол Есүс Христийн үнэнч шавь 
байх явдал юм. Хамтран зүтгэгч-
дийнхээ алга ташилтыг  
хүртэх нь сэтгэл догдлом,  
сайхан зүйл ч Бурханы  
сайшаалыг хүртэх 
нь үүнээс илүү чухал. 
Бид Эзэнийг дагаж 

сурах үедээ 
л хамгийн 
агуу дүрээ 
бүтээдэг. ◼
Зохиогч нь АНУ-
ын Вашингтон 
мужид амьдардаг.
ЭШЛЭЛ 
 1. Уильям Шекспир,  

As You Like It, act 2,  
scene 7, lines 
141–144.
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Эдгээр өсвөр үеийнхэн ариун ёслолоос  
хүртэн, долоо хоногийн турш гэрээгээ дурсан санах 

үед Их Эзэн хэрхэн адисалдаг тухай хуваалцана.
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Ням гаргийн орой. Энэ нь маргааш даваа гараг гэсэн үг бөгөөд 
гэрийн даалгавар, ажил, хөлбөмбөгийн дасгал сургуулилт, төгөл-
дөр хуурын хичээл гэх мэт олон зүйл рүү эргэж орно гэсэн үг. 

Энэ долоо хоногт хийх зүйл их байх нь гарцаагүй! Гэхдээ та юу хийхээ 
мэднэ. Та энэ долоо хоногийнхоо хийх зүйлийн урт жагсаалтыг дуусгаж 
чадна.

Яаж хийхээ мэдмээр байна уу?
Яагаад гэвэл сүнслэг хүч таны талд байгаа. Та ням гараг бүр ариун 

ёслолоос хүртэн, хийсэн гэрээгээ шинэчлэх боломжтой. Та ийнхүү 
хийж, Есүс Христийн нэрийг өөр дээрээ авч, Түүнийг дурсан санаж, 
зарлигуудыг нь дагах юм бол Түүний Сүнсийг өөртэйгээ үргэлж хамт 
байлгана гэсэн амлалтыг чамд өгдөг (С ба Г 20:77, 79-ийг үзнэ үү). Энэ 
нь тухайн долоо хоногт танд юу ч тохиолдсон бай, сүнслэг байдлын 
хувьд хүчтэй болсноо мэдрэх боломжтой гэсэн үг юм.

Бид зарим өсвөр үеийнхнээс ариун ёслолтой холбоотой туршлага 
болон энэ нь тэднийг долоо хоногийн турш гэрээгээ санах үед хэрхэн 
хүчирхэгжүүлсэн талаар хуваалцахыг хүссэн юм. Тэдний зарим түүхийг 
уншиж танилцана уу. Та нарт үүнтэй адилхан үйл явдал тохиолдож 
байсан байж магадгүй.
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Аврагчийг үргэлж санах нь надад хүнд хэцүү саад 
бэрхшээлтэй тулгарах үед зоригтой байхад тусалдаг. 
Намайг ахлах сургуулийн төгсөх ангид ороод хагас 
жил болж байхад гэр бүл маань АНУ руу буцаж 
нүүсэн. Харин би сургуулиа төгсгөхийн тулд Авст-
ралид ганцаараа үлдсэн юм. Би гэрийнхэн дээрээ 
сургуулийн амралтаараа очоод, Австрали руу буцан 
нисэж байхдаа маш их ганцаардаж байгаагаа мэд-
рэв. Гэхдээ Аврагчийг дагахыг хичээх юм бол Түүний 
Сүнс үргэлж надтай хамт байх учраас ганцаараа 
биш гэдгээ мөн хэзээ ч ганцаараа байгаагүй, хэзээ 
ч ганцаараа байхгүй гэдгээ гэнэт ухаарсан юм. Энэ 
бол тухайн үед миний хүлээж авч болох хамгийн агуу 
тайтгарал байлаа.
Шаннон С., 19 настай, Австралийн Сидней 

Би ариун ёслолын залбирлыг сонсож байхдаа 
баптисмын гэрээнийхээ өөрийн хийх хэсгийг хийх 
юм бол Сүнсийг өөртэйгээ хамт байлгах боломжтой 
гэдгээ өөртөө сануулдаг. Намайг Сүнстэй ойр байсан 
үед долоо хоног хамаагүй хялбар болж өнгөрдөг. 
Жишээлбэл, манай сургуулийн олон оюутан бүдүүлэг 
үг хэлж, зохисгүй байдлаар ярьцгаадаг. Гэрээгээ санаж 
байх нь сонсож байгаа зүйлээ тоохгүй өнгөрөөх, тэр 
ч бүү хэл зарим үе тэнгийнхэндээ тиймэрхүү байдлаар 
ярихаа болиход нь нөлөөлөхөд тусалдаг.
Жакоб В., 14 настай, АНУ-ын Колорадо

Миний хувьд Есүс Христийн нэрийг өөр дээрээ 
авснаар Түүний Сүнсийг үргэлж бидэнтэй хамт 
байлгах боломжтой бөгөөд бид зөвийг сонгож хийх 
ёстой гэдгээ санана гэсэн утгатай юм. Нэг удаа төрсөн 
өдрийн үдэшлэг дээр найзууд маань согтууруулах 
ундаа ууж, намайг бас уу гэв. Би татгалзав. Гэтэл 
Сүмийн нэг найз маань ирээд, бид шүтлэгтэй учир 
согтууруулах ундаа уудаггүй гэж хэлсэн. Аврагчийг 
үргэлж санах нь Сүнсийг ойртуулан, муу зүйлийг 
холдуулдаг.
Мигиэл, К., 16 настай, Бразилын Парана

Манай сургуульд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй нэг охин байдаг 
байлаа. Олон хүн түүгээр доог 
тохуу хийх шалтаг гаргадаг 
байв. Манай найз бид хоёр 
түүнд туслахыг хичээдэг 
цорын ганц хүмүүс байсан юм. 
Зарим өдөр ангийнхан маань 
бүгдээрээ нийлж, түүнийг 
ганцаардуулж байгаа мэт 
санагддаг байлаа. Ийм тохиол-
долд юу хийхээ мэдэх нь тийм 
ч хялбар байгаагүй. Би зүгээр 
л мэдээгүй мэт өнгөрөхийг 
хүсэж байсан ч, тэр бол 
Бурханы хүүхэд гэдгийг санаж, 
Есүс түүнд хэрхэн хандах бай-
сан талаар бодохыг сонгосон. 
Үүнээс би Ариун Сүнсний 
тайвшруулагч нөлөөг мэдэр-
сэн. Би өөрчлөлт хийж чадна 
гэдгээ санасан юм. Аврагчийн 
үлгэр жишээг дагах нь надад 
үнэхээр тусалсан бөгөөд би 
бүх зүйл сайхан болно гэдгийг 
ойлгосон.

Миний баптисмын гэрээнд, 
хэрэв би Аврагчийн адил 
үйлдвэл Ариун Сүнс үргэлж 
надтай хамт байна гэж амла-
сан байдаг. Би Ариун Сүнс-
нээс ирдэг тэрхүү тайтгарал, 
хүчийг мэдэрсэндээ талархдаг.
Алексис Л., 13 настай,  
АНУ-ын Канзас
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Ариун ёслол бол тухайн долоо хоногийн сүнс-
лэг түлхэц юм. Энэ нь надад Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ 
хийсэн гэрээг сануулдаг бөгөөд долоо хоногийн турш 
намайг удирдан чиглүүлдэг. Түүнчлэн энэ нь надад 
Есүс Христийн бидний төлөө хийсэн золиослолыг 
сануулж, ирэх долоо хоногт сүнслэг байдлын хувьд 
бэлтгэдэг.

Нэг удаа би сэтгэлийн дарамтад орж, бухим-
далтай байхдаа ариун ёслолоос хүртэн, ариун 
ёслолын дууллыг уншаад, Сүнсээр дүүрч билээ. Би 
сэтгэлийн дарамтаа мартаж, Аврагч дээр анхаарлаа 
төвлөрүүлсэн.
Брэтт Б., 17 настай, АНУ-ын Колорадо

Ариун ёслолоос хүртэх нь надад амар амгаланг 
мэдрүүлж, амьдралд юу ч тохиолдсон бай, давж гарч 
чадна гэсэн итгэлийг төрүүлдэг. Өнгөрсөн 6-р сар 
миний амьдралд хүнд хэцүү цаг үе байлаа. Сайн най-
зуудын маань нэг нь өөр газар руу нүүж, би сэтгэлийн 
дарамтад орж, биеийнхээ гадаад төрх байдлын талаар 
бодит бус бодол мэдрэмж байнга төрдөг болсон 
байв. Нэгэн ням гарагт намайг ариун ёслолоос хүртэж 
байхад амар амгалангийн мэдрэмж үер адил над 
дээр цутгаж билээ. Би тэр үед үнэхээр аз жаргалыг 
мэдэрсэн.
Оливиа Т., 14 настай, АНУ-ын Виржиниа

Ариун ёслолын үеэр би долоо хоногт юу хийх 
ёстой болон сургууль дээрх зүйлс эсвэл найз нөхөд 
гэх мэт зүйлийн талаар боддог байсан юм. Гэхдээ би 
Ням гаргийн хичээл, бошиглогчдын захиасууд зэргээр 
дамжуулан ариун ёслолын утга учрыг ойлгож эхэлсэн. 
Би одоо Есүс Христийн Цагаатгал, бидний төлөө амиа 
өгсөн болон гэм нүглийн маань төлөөсийг төлсөн, бүх 
зовлонг туулсан тухай боддог. Энэ нь надад өдөр бүр 
Түүнтэй адил болохыг хичээн, Түүний бусдад үзүүлсэн-
тэй адил хайрыг харуулж чадна гэсэн сэдлийг өгдөг. Би 
сайн мэдээг бусадтай хуваалцаж чадна. Би бас ариун 
сүмд орж, ариун ёслолыг хүртэхуйц зохистой байхын 
тулд ямар нэгэн зүйлийг хийж чадна.
Алэксандра Б., 17 настай, Чилийн Сантьяго 

Надад Христийн нэрийг 
өөр дээрээ авна хэмээн 
гэрээнд орсноо мэдэх 
нь Түүнийг дагах үүргээ 
ухамсарлахад тусалдаг ч, 
энэ нь үргэлж амар хялбар 
байдаггүй. Нэг удаа бүлгийн 
үйл ажиллагаан дээр би хэн-
тэй ч ярихгүй сууж байсан 
нэг хүүхдийг харав. Надад 
түүнтэй ярих хэрэгтэй юм 
шиг санагдсан. Эхлээд би 
яримааргүй байсан л даа. 
Би хүнтэй тийм ч амархан 
нөхөрлөдөг хүн биш. Гэхдээ 
би Христ энэ тохиолдолд 
юу хийх байсныг санаад, 
түүнтэй найз болох хүчийг 
олсон юм. Би түүнтэй ярьж 
байхдаа асуулт тавин, хөг-
жилтэй бай гэсэн Сүнсний 
өдөөлтийг мэдэрсэн.
Эван А., 16 настай,  
АНУ-ын Юта
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Ямар нэгэн мэдлэг олж авах 
эхний алхам бол чин сэтгэлээ-
сээ мэдэхийг хүсэх явдал 

юм. Сүнслэг мэдлэгийн хувьд, чин 
сэтгэлээсээ залбирч, Бурха-
наас асуух нь дараачийн хийх 
алхам байдаг. Орчин үеийн илч-
лэлтэд гардагчлан “Хэрэв чи асуух 
аваас, чи баяр хөөрийг авчирдаг, 
амьдралыг авчирдаг тэрхүү нууцууд 
хийгээд амар амгалангийн зүйлүү-
дийг мэдэж болохын тулд илчлэлт 
дээр илчлэлт мэдлэг дээр мэдлэг 
хүлээн авах болно” (С ба Г 42:61).

Алма өөрийнхөө хийсэн зүйлийн 
талаар “Болгоогтун, би өөрөө эдгээр 
зүйлийг мэдэж болохын тулд олон 
хоног мацаг барьж бас залбирсан. 
Мөн эдүгээ би өөрөө тэдгээр нь 
үнэнийг би мэднэ; учир нь Их Эзэн 
Бурхан өөрийн Ариун Сүнсээр 
надад тэдгээрийг үзүүлсэн юм” 
(Aлмa 5:46) хэмээн хэлжээ.

Бид хүсэж эрмэлзэн, эрж хайх-
даа гэрчлэлтэй болох нь идэвхгүй 
байдал биш, харин биднээс ямар 
нэг зүйлийг хийхийг хүсэн хүлээ-
дэг үйл явц гэдгийг санах хэрэгтэй. 
Есүс “Хэрэв хэн нэгэн Түүний хүс-
лийг үйлдэхийг хүсэж байвал тэр 
нь энэ сургаал Бурханаас ирсэн үү, 

эсвэл Би Өөрөөсөө ярьж байна уу 
гэдгийг мэднэ” (Иохан 7:17) хэмээн 
хэлжээ.

Гэрчлэлтэй болохыг эрэлхийлэх 
өөр нэг арга зам нь бусад мэдлэг 
олж авах аргатай харьцуулахад илүү 
гайхалтай, сонин содон санагддаг. 
Бид гэрчлэлээ хуваалцса-
наар гэрчлэлтэй болж, гэрч-
лэлээ хүчирхэгжүүлдэг. Зарим 
гэрчлэлийг сөхрөн сууж залбира-
хаас хөл дээрээ зогсож хуваалцса-
наар илүү сайн олж авдаг гэж ярих 
нь ч бий.

Хувийн гэрчлэл бол бидний 
итгэлийн үндэс суурь билээ. Иймээс 
гэрчлэлтэй болж мөн хүчирхэгжүү-
лэн, хадгалж үлдэхийн тулд бидний 
хийх ёстой зүйлс бидний сүнслэг 
амьдралд нэн чухал байдаг. Мөн 
нэмж хэлэхэд, бид “түүний Сүн-
сийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт 
байлгаж болох” (С ба Г 20:77) гай-
хамшигт амлалтыг хүлээн авахын 
тулд долоо хоног бүр ариун 
ёслолоос хүртэх (С ба Г 59:9-
ийг үзнэ үү) хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг, 
энэхүү Сүнс нь бидний гэрчлэлийн 
эх сурвалж билээ. ◼

2008 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы 
үгээс авав.

ХЭРХЭН  
ГЭРЧЛЭЛТЭЙ БОЛОХ ВЭ?

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

Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн 
Чуулгын
Ахлагч  
Даллин Х.Өүкс

ТА ҮҮНИЙГ ХЭРХЭН 
АМЬДРАЛ ДЭЭР 

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БЭ?

Надад Сүмийн талаар гэрчлэл 
байдаг. Энэ нь сүнслэг өдөөлт, 

хичээнгүй байдал, судруудыг өдөр 
бүр судлах зэргээс ирсэн. Өөрийн 
гэсэн гэрчлэлтэй болсон үедээ 
аливаа зүйлийг илүү өөрөөр харж, 
сонсдог нь гайхамшигтай юм.
Шаннон Муриэл, АНУ, Колорадо
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НҮДЭЭ  
ОЛСОН ХАРИУЛТ

Хэрэв та порнограф үзэж байгаа бол “шаардлага-
тай тусламж авахыг эрэлхийлэхэд” уриалж байна. 

“Эцэг эх болон бишоп тань та нарыг наманчлах алх-
муудыг хийхэд мөн энэ хөнөөлт зуршлаас ангижрахад 
тусалж чадна” (Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө 
[2011], 12).

Хэрэв та порнограф үзэхээ өөрөө больсон бол энэ 
талаар бишоптойгоо ярилцах “хэрэг” байгаа эсэх нь 
гол асуудал биш. Жинхэнэ асуудал нь “Яагаад бишоптой-
гоо ярилцаж болохгүй гэж?” гэдэгт байгаа юм. Үнэндээ 
ярилцлага хийлээ гээд буруутахгүй. Тэр таныг ойлгож, 
урам зориг өгч, өнгөрсөн гэм нүглээ орхихын тулд гар-
гасан хичээл зүтгэлд тань баярлах болно. Бишоп таны 
зохистой болон бүрэн наманчилсан эсэхтэй холбоотой 
эргэлзээг тань шийдвэрлэхэд туслах боломжтой. Мөн 
тэр танд Есүс Христэд болон Түүний цагаатгагч золиос-
лолд итгэх итгэлээ хүчирхэгжүүлэхэд тусална. Түүнч-
лэн та энэ шалтгаанаар эцэг эхтэйгээ ярилцах талаар 
бодож үзээрэй. ◼

Бидэнд бусдыг уучлан, эцсийн шүүлтийг 
Бурханд үлдээх ёстой хэмээн зарлигла-

сан байдаг (С ба Г 64:9–11-ийг үзнэ үү) ч энэ 
нь гэм нүглийг зөвтгөнө гэсэн үг биш юм. 
Хэрэв бид гэм нүгэл үйлдэж байгаа хүмүү-
сийн дунд байвал гэрэл нь болж, зөв зүйлийн 
төлөө зогсдог байх ёстой. Энэ нь хамгийн 
наад зах нь өөрсдөө гэм нүгэлтэй үйл-
дэлд оролцохгүйгээр үлгэр жишээ үзүүлж, 
асуудалтай нөхцөл байдал эсвэл хүмүүстэй 
орооцолдохгүй байхыг хэлнэ. Гэхдээ бид 
Бурханы хууль болон уг хуулийн талаарх 
үзэл бодлоо илэрхийлэхийн тулд хүмүүсийн 
буруу үйлдлийг онцлон заах хэрэгтэй юү? 
Хэрэв тийм бол бид үүнийг хэрхэн хийх 
хэрэгтэй вэ?

Энэ асуултын хариулт тухайн нөхцөл 
байдал, бид тэр хүмүүстэй ямар харилцаа-
тай болох мөн Бурханы хуулийн тухай 
мэдлэгээс нь шалтгаалж болох юм. Жишээл-
бэл, гэр бүлийн гишүүн, дотно найз нөхөд-
тэйгээ наманчлах талаар нүүр нүүрээ харан 
ярилцах нь өрөө дүүрэн зүс таних төдий 
хүмүүсийн хажууд ярьснаас илүү дээр. 
Ариун Сүнсний удирдамжийг эрэлхийл. 
Ариун Сүнс танд хайр, тэвчээр, Их Эзэний 
жишгүүдийг дагах тууштай байдлыг зохих 
хэмжээнд үзүүлэхэд туслан, үг, үйлдлийг 
тань удирдах болно. ◼

Би бусдыг шүүхгүй, 
гэм нүглийг зөвтгөхгүй 

байх хоёрыг хэрхэн 
тэнцвэртэй байлгах вэ?

Би порнограф үзэхээ өөрөө больсон 
ч гэсэн энэ талаар бишоптойгоо 

ярилцах хэрэгтэй юү?
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Би жаахан хөвгүүн байхдаа заримдаа өөрийгөө 
спортын од гэж төсөөлөн тоглодог байсан. Би 
өөрийгөө нисэж чаддаг мөн аварга том хүн болж 

байна гэж төсөөлдөг байлаа. Хэдийгээр би намхан 
нуруутай, даруухан, бие бялдар сайтай байгаагүй ч 
амьдралдаа сэтгэл хангалуун нэгэн байв. Гэхдээ төсөөлж 
тоглоход ямар зугаатай байдаг байсан гээч! Би зөвхөн 
дотроо төсөөлдөг байсан ч өөр, шинэлэг зүйл мэдрэх 
дуртай байв. Тийм болохоор л хүмүүс төсөөлөн бодох 
дуртай байдаг байх.

Төсөөлөн бодох талаар нэг зүйл хэлэхэд, хожмын 
үеийн гэгээнтэн бид анхдагчдын аянд явах дуртай. Бид 
анхдагчдын хувцас (төстэй) өмсдөг. Бид анхдагчдын 
гар тэрэг (ойролцоо) түрдэг. Бид анхдагчдын хоол (яг ч 
адил биш) иддэг. Бид анхдагч болох гэж ихээхэн хүчин 
чармайлт гаргадаг. Хамгийн гайхалтай нь бид анхдагч 
болох гэж хичээх шаардлагагүй юм. Бид аль хэдийн 
анхдагчид болсон.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон: “Анхдагч байна гэдэг 
бол ‘бусдын явах замыг бэлдэж эсвэл нээхээр бусдын 
урд явдаг хүнийг хэлдэг’ тул хожмын үеийн гэгээнтэн 
байх нь анхдагч байна гэсэн үг юм” 1 хэмээн хэлсэн. 
Ерөнхийлөгч Монсон хэрхэн өөрийн үг, үйлдлээр жин-
хэнэ анхдагч байхыг заасан билээ.

Сүмийн түүхийн алба
Аарон Л.Вэст

Хожмын үеийн гэгээнтэн 
байна гэдэг нь анхдагч 
байна гэсэн үг.

ТАНЫ АНХДАГЧ 

БАЙХ АЯН  

БОЛ БОДИТОЙ БӨГӨӨД ДҮР ЭСГЭХ ТӨДИЙ ЗҮЙЛ БИШ

“Бидний урд явж, дагаж явах замыг үзүүлсэн хамгийн 
агуу анхдагч болох Аврагчийн замаар бид явдаг.

‘Ирж, Намайг дага’ хэмээн Тэрээр урьсан.” 2

Ирж . . . Намайг . . . дага. Энэ хэдэн энгийн үг бидэнд 
жинхэнэ анхдагч байхад тусалж чадна.

Эдгээр үгийг саяхан гадасны анхдагч-
дын аянд явсан орчин үеийн 
анхдагчдын нүдээр 
харъя.
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“ИРЭЭД, НАМАЙГ ДАГА”
Ирээд гэдэг үг нь урилга юм. Энэ 

нь нэг газраас нөгөө газар руу явах 
хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг. Тэйлор 
А. энэ үгийн утгыг сайн мэддэг.

Тэйлор сэргэлэн цовоо, баяр 
баясгалантай, Сүнсээр дүүрэн охин 
ч гэлээ, эдгээр үг хоёр жилийн өмнөх 
Тэйлорыг яав ч тодорхойлохгүй 
гэдгийг тэр хамгийн түрүүнд хэлэх 
байх. Тэр одоо сүнслэг байдал 
болоод бие махбодын хувьд өөр түв-
шинд хүрч чадсан. Тэр бол анхдагч.

“Би шинэхэн хөрвөгч учраас 
өөрийн амьдралд анхдагч нь юм. 
Миний аялал гайхалтай сайхан 
байсан. Надад тэс өөр, шинэ амьд-
рал шиг санагддаг. Харин бид аял-
лынхаа энэ эхний алхмыг хийхэд 
л гайхамшигтай зүйлс тохиолдож 
эхэлдэг” гэж тэр хэлсэн юм.

Тэйлор ир гэсэн урилгыг ойлго-
хын зэрэгцээ уг урилгын эх сурвалж 
хэн болохыг мэддэг. Тэр “Бид энэ 
дэлхийд яах гэж ирснээ мартсан 
байдаг, тийм биш гэж үү? Бид ажил 
мэргэжил, техник технологид хэт их 
анхаарал хандуулж байна. Би сүү-
лийн үед Христийг нэгдүгээрт тавих 
талаар их бодох болсон. Бид анх-
дагчдын хийсэн зүйлд буюу Хрис-
тэд төвлөрөх хэрэгтэй” гэв.

Дага гэдэг нь өөр нэг урилга 
юм. Этан Г. анхдагчдын аяны үеэр 
энэ үгийн талаар илүү гүн гүнзгий 

ойлголттой болсон. Тэр “Аяны үеэр 
зарим үед надад тийм ч сайхан бай-
гаагүй ба урам хугарах ч үе тохиол-
дож байсан. Гэхдээ анхдагчид ч 
гэсэн үүнийг мэдэрсэн гэдгийг би 
ухаарсан” гэж хэлэв.

Яагаад эхэн үеийн анхдагчид 
энэ бүхнийг хийсэн юм бол гэж 
Этан боддог байсан. Тэр “Би зүгээр 
л бууж өгөх байсан байх. Гэхдээ 
үүний талаар бодох тусам тэд 
Аврагчийг хайрладаг мөн Түүгээр 
дамжуулан илүү сайн хүн болж 
чадна гэдэгт итгэж найдаж байсан 
учраас энэ бүхнийг хийсэн гэдгийг 
би ойлгосон юм. Би ч бас тэдний 
адил байхыг хүсдэг” гэж хэлсэн.

Этан аянд явахынхаа өмнө өмнөх 
үеийн анхдагчдын тухай уншиж, 
тэдэнтэй холбогдон, Есүс Христийг 
дагана гэсэн тэдний итгэлээс урам 
зориг авсан байна. Этан одоо юу 
хийж байгаа бол? Тэр бүрэн цагийн 
номлолд үйлчлэх дуудлагаа хүлээн 
авч байна гэж төсөөлөн бодож 
суугаа. Тэр ерөнхийлөгч Монсоны 
зөвлөгөөг даган, бусдад дагаж явах 
замыг заахаар бэлтгэж байна.

Бид хаана очих ёстой вэ? Бид 
хэнийг дагах ёстой вэ? Аврагч 
“Ирээд, намайг дага” (Лук 18:22; 
онцлон тэмдэглэлт нэмэгдсэн) 
хэмээн хэлсэн. Хармони анхдагчдын 
аянд явахаар гэрээсээ гарахдаа Их 

Эзэний мутрыг энэ туршлагаасаа 
олж харжээ. Тэр Түүнийг дагаж бай-
гаагаа мэдэж байв.

Хармонигийн гадасны анхдагч-
дын аянд явах болсон зам бусдын-
хаас өөр байсан. Тэр 15 настай 
байхдаа ховор төрлийн арьсны 
хорт хавдартай болохоо мэджээ. 
Тэр үед Хармони гадасныхаа аянд 
оролцож чадаагүй юм. “Би маш их 
сэтгэлээр унасан” гэж тэр хэлэв.

Дөрвөн жилийн дараа гадаснаас 
дахин нэг аян болохыг зарлахад 
Хармони хорт хавдраасаа салсан 
байлаа. Гэхдээ 19 нас хүрсэн учраас 
явах боломжгүй гэж тэр бодов. 
Гэтэл тэр удирдагчаар оролцох 
дуудлага хүлээн авчээ. Тэр “Энэ нь 
Их Эзэн биднийг хэн гэдгийг болон 
зүрх сэтгэл доторх хүслийг маань 
мэддэг бөгөөд хэрэв тэдгээр нь зөв 
шударга, сайн сайхан байх юм бол 
биднийг адисална гэсэн гэрчлэлийг 
өгсөн” гэж хэлсэн юм.

Хармони саад бэрхшээлтэй тулга-
рах үедээ “Зовлон бэршээлтэй учир-
сан хүн бүрд Их Эзэнд найд гэж 
хэлмээр байна. Тэр үргэлж та нарт 
туслахад бэлэн байдаг. Тэр бидэнд 
хайртай бөгөөд биднийг унагахгүй. 
Бид зүгээр л Түүний гараас барих 
хэрэгтэй бөгөөд Тэр анхдагчдын 
аянд маань тусална” гэсэн зөвлөгөөг 
бидэнд өгсөн.

Тэйлор А.
Этан Г.

Хармони С.
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ТА НАР АНХДАГЧ БАЙЖ ЧАДНА
Та нар анхдагчдын аянд огт явж 

байгаагүй ч гэсэн анхдагч байж чадна. 
Үүний тулд та нар бүчтэй малгай өмсөж, 
гар тэрэг  түрэх шаардлагагүй. Та нар 
эхэн үеийн анхдагчдын адил Есүс Хрис-
тийг дагахад л болно. Та нар ийнхүү 
хийснээр ерөнхийлөгч Монсоны хэлс-
нээр “бусдын явах замыг бэлдэж эсвэл 
нээхээр урд явдаг” хүн нь байх болно.

Хэрэв та нарт анхдагчдын аянд 
явах боломж олдвол цагаа зугаатай  
сайхан өнгөрөөгөөрэй. Харин аян дуу-
саж, гар тэргээ орхин явахдаа анхдагчийн 
гэрчлэлээ бүү орхиорой. Гэрчлэлээ өөр-
тэйгөө авч яваарай.

Та нар энэ үеийн жинхэнэ анхдагчид 
юм. Хамгийн агуу Анхдагч болох Авраг-
чаар удирдуулсан та нар амжилтад хүрэх 
нь гарцаагүй! ◼
ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Томас С.Монсон, “True to the Faith of Our 

Forefathers,” Liahona, 2016 оны 7-р сар, 4; 
The Compact Edition of the Oxford English 
Dictionary -аас авсан эшлэл (1971), “pioneer.”

 2. Томас С.Монсон, “True to the Faith of Our 
Forefathers,” 4–5.

Тэйлор, Этан, Хармони болон бусад орчин 
цагийн анхдагчтай уулзахыг хүсвэл lds.org/go/
pioneer717 хаягаар орж, видео бичлэг үзээрэй.

Та анхдагчдын түүхүүдийг lds.org/go/
handcart717 руу орж уншиж чадна.

АНХДАГЧИД—
БИДНИЙ СҮНСЛЭГ 
ӨВӨГ ДЭЭДЭС
“Миний өвөг дээдэс 
19-р зууны үеийн анх-
дагчдын дунд байхгүй. 
Гэхдээ Сүмийн гишүүн 
болсон анхны өдрөөсөө 
эхлэн би хөндий талыг 
туулсан эхэн үеийн 
анхдагчидтай ойр дотно 
холбоотой болохоо 
мэдэрсэн. Тэд миний 
болон Сүмийн гишүүн 
бүрийн хувьд сүнслэг 
өвөг дээдэс маань юм.”
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар 
зөвлөх Дийтр Ф.Угдорф, “The 
Global Church Blessed by the 
Voice of the Prophets,” Liahona, 
2002 оны 11-р сар, 10.
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Залуу эмэгтэйчүүдийн сэтгэл хөдөлсөн байлаа. 
Үнэнийг хэлэхэд, Францын өмнөд хэсгийн тойр-
гийнхон тун их догдолсон байв. Удирдагчид илүү 

нэгдмэл байдлыг бий болгохын тулд оройн зоог, урла-
гийн үзүүлбэр бүхий тойргийн үйл ажиллагаа хийхээр 
төлөвлөсөн байна. Бийхайв, миа мэйд, лоорэлчүүд зарим 
үйл ажиллагаагаараа дуу, бүжгээ аль хэдийн сурсан 
байсан учраас удирдагчид тэднийг уг үдшийн урлагийн 
үзүүлбэрийг үзүүлнэ үү гэж урьжээ.

Тиймээс тойргийн нэг залуу эмэгтэйгээс бусад нь бүгд 
хичээнгүйлэн бэлдэж эхэлсэн байна. Тэр залуу эмэгтэйг 
Манон гэдэг байсан бөгөөд үзүүлбэрт оролцох боломж-
гүй байлаа. Тэр хоёр жил гаруй хугацаанд хорт хавдрын 
эмчилгээ хийлгэж байгаа юм.

16 настай Манон чадлынхаа хэрээр цуглаан, үйл 
ажиллагаануудад ойр ойрхон ирж оролцдог байсан 
бөгөөд өөрт нь хэцүү байсан ч гэсэн үргэлж нүүр дүүрэн 
инээмсэглэдэг байлаа. Гэхдээ химийн эмчилгээний үеэр 

заримдаа бие нь унтаж амрахаас өөр юу ч хийж чада-
хааргүй сульддаг байсан юм. Тойргийн гишүүд  
түүний төлөө хэд хэдэн удаа мацаг барин, залбирсан аж. 
Хэн ч түүнээс бэлтгэл хийж, бүжиглэхийг шаардсангүй.

Гэхдээ тэр оройн зоогонд ирэх боломжтой  
байлаа. Яагаад нээрээ энэ үдшийг Манонд зориулж 
болохгүй гэж?

Манонд зориулсан үдэш
Хүн бүр энэ санааг дэмжиж байлаа.
16 настай С.Эмма: “Бид Маноныг тойргийнхны хайр, 

дэмжлэгийг мэдрээсэй гэж хүссэн. Хэрэв тойрог маань 
илүү нэгдмэл байхыг хүсэж байгаа юм бол Манонд хай-
раа харуулахаар хамтдаа хичээл зүтгэл гаргахаас өөр 
сайхан арга зам байгаа гэж үү?” гэж тайлбарлав.

Тойрог бүхэлдээ бэлтгэл ажилд оролцжээ. Гэр бүлүүд 
оройн зоогонд зориулсан хоол унд авчрах даалга-
вар хүлээн авч, Халамжийн нийгэмлэгийнхэн залуу 

Үдшийн урлагийн үзүүлбэр болгохоор төлөвлөж байсан 

зүйл нь нэгэн залуу эмэгтэйг хайрлах хайрын илэрхийлэл 

болон хувирчээ.

Сүмийн сэтгүүлүүд 
Ричард М.Ромни
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эмэгтэйчүүдэд хувцас хийхэд нь туслан, залуучууд бэлт-
гэл сургуулилт, урлагийн үзүүлбэрт зориулан техникийн 
тусламж үзүүлж (гэрэлтүүлэг, дуу хөгжим, арын дэлгэ-
цийн видео бичлэг гэх мэт), харин санваартан ах нар 
ширээ, сандал засахад тусалжээ.

Энэ бүх ажлыг өргөн уудам бүс нутгаар хол хол 
таран амьдардаг тойргийн гишүүд хийсэн байна. 
16 настай В.Аёола: “Тойргийн өсвөр үеийнхэн хол 
амьдардаг ч гэсэн сүнсээрээ маш ойр байдаг. Бид 
хотын өөр өөр хэсэгт амьдардаг учраас сургууль дээр 
нэг нэгэнтэйгээ уулздаггүй. Иймээс бид хэнийг ч үйл 
ажиллагаанаас хоцроохгүйн тулд илүү их хичээдэг” гэж 
хэлсэн юм.

15 настай С.Инка: “Бид бас гар утасны ачаар үргэлж 
хоорондоо холбоотой байдаг. Бид өөрсдийн өөр 
өөр туршлагаас хуваалцаж, нэг нэгэндээ заадаг. Бид 
нэг нэгэндээ итгэж найдаж болно гэдгээ мэддэг бөгөөд 
бие биедээ сайн үлгэр жишээ үзүүлэхийг хичээдэг” 
гэв. Боломж гарах бүрийд хамт байх дуртай залуу 
эмэгтэйчүүд оройн зоогийн урлагийн үзүүлбэр нөхөр-
лөлөө гүнзгийрүүлэх боломж байж болох юм гэдгийг 
олж мэджээ.

Инка: “Үзүүлбэрээ давтаж эхлэхээс өмнө би их 
ичимхий байсан ба алдаа гаргачихвий гэж айж байлаа. 
Харин багаараа бүжиглэх үед би ичихээ больсон. Хэр 
их хөдөлмөрлөснөө тойрогтоо харуулах цаг ирснийг 
би мэдэж байв” гэж хэлсэн юм.

Харин Манон эелдэг, даруу нэгэн байлаа. Тэрээр 
“Тэд надад оройн зоог, урлагийн үзүүлбэрийн талаар 
болон намайг хүндэт зочин байх тухай хэлэхэд миний 
төлөө ийм их хичээж байгаад нь санаа зовж байсан ч 
тэнд очно гэхээс догдолж байсан” гэв.

Хайр, дэмжлэг өгсөн урлагийн үзүүлбэр
Удалгүй уг үдэш ч болж, Манонд хайр, дэмжлэг үзүү-

лэх төгс боломж бүрдлээ. Аёола: “Мэдээж хоол маш 
амттай байсан. Энэ чинь Франц шүү дээ!” гэж хэлэв.

Францаар спектакль гэж нэрлэдэг урлагийн үзүүл-
бэр үнэхээр нэрэндээ таарахаар сайхан болж өнгөрөв. 
Тоглоом, дуу, бүжиг үзэгчдийг баярлуулж чадсан. Дараа 
нь залуу эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн найрал дуу хамгийн 
онцгой үзүүлбэр болсон юм. Тэд Эммагийн үг, аяыг нь 
бичсэн нэгэн дууг Манонд зориулан дуулав. Уг дууны 
шүлэг Манонд мэдрүүлэхийг хүссэн хайр, дэмжлэгийг 
илэрхийлж байв.

Бүү бууж өгөөрэй.
Бид чамд итгэдэг.
Хэн гэдгээ бүү март.
Бид чамд итгэдэг.

Залуу эмэгтэйчүүд энэ дууг дуулах үед тойргийн хүн 
бүр зүрх сэтгэлдээ хамт дуулж байгаа мэт байв. Эмма-
гийн энгийн нэгэн дуу хааяагүй байх хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн зүрх сэтгэлд цуурайтах дуу хоолой—эр 
зориг, өрөвч нинжин сэтгэл, гэр бүл, найз нөхөд, эв 
нэгдэл, итгэл найдварын дуулал, тэнгэрт дуулдах эцэс 
төгсгөл гэж үгүй залбирал болон хувирсан юм.

Удирдагчид уг үйл ажиллагааг тойргоо нэгдмэл болгох 
зорилгоор зохион байгуулсан. Уг үдшийг Манонд зориулс-
наар тэд энэ зорилгоо гүйцэлдүүлээд зогсохгүй Маноныг 
болон гэр бүлийг нь дэмжиж байгаагаа мөн Бурханы хүү-
хэд бүр чухал гэсэн ойлголтыг мэдрүүлсэн билээ.  
Аёола: “Биднийг Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христэд ойртуулах 
нь Сүмийн зорилго юм. Тэд биднийг хайрладаг бөгөөд 
бид хэзээ ч ганцаардахгүй гэдгийг мэднэ” гэж хэлжээ. ◼ ГЭ
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Зүүн гар талаас: Дууг зохиосон Эмма; залуу эмэгтэйчүүд урлагийн үзүүлбэр үзүүлж байгаа нь, хүндэт зочин Манон,  
тусалсан бүх өсвөр  үеийнхэн болон удирдагчид. 
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ӨНДӨРТ ГАР
Сүнс биднийг илүү сайн байж, өндөрт гарахад байнга уриалан дууддаг.

Сүнс биднийг илүү сайн байж, өндөрт гарахад байнга уриалан дууддаг.
Далын ахлагч Ларри Р.Лорэнс, 2015 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган



Ричмонд, Миссури, 1862 оны 6-р сарын 2
“Мари, чи юу харж байна вэ?” гэж Маригийн өвчтэй 

хойд ээж орноосоо зөөлөн дуугаар асуув.
“Тулаан наашилж байх шиг байна” хэмээн Мари 

цонхоор харангаа хэллээ. Америкийн иргэний 
дайны тулаан тэднийхээс хэдхэн бээрийн цаана 
болж байв. Өглөөнөөс хойш л буун дуун тачигнаж 
байлаа. Мари хойд эх рүүгээ эргэж хараад, “Намайг 
үнэхээр уучлаарай. Бид эмчийг авчрахаар гарах 
хэрэггүй байх гэж бодогдож байна” гэлээ.

“Наашаа ойрт доо.” Мари орных нь дэргэд 
суугаад, ээжийнхээ гарыг атгав. “Аавын чинь бие 
сайнгүй байгаа. Гэхдээ чи дүү нараа аваад, Сион руу 
явах хэрэгтэй. Роки Маунтин руу яван явтал аавыгаа 
битгий тайван суулгаарай. Тэгнэ гэж надад амлаач!” 
гээ хэллээ.

Мари гэрийнхэн нь Солт Лэйк Сити рүү явахыг 
ямар их хүсэж байгааг мэдэж байв. Тэд сайн мэдээг 
сонсож, баптисм хүртсэнийхээ дараа Сионы 
гэгээнтнүүдтэй нэгдэхийн тулд Английг орхин 
иржээ. Гэхдээ үнэндээ тийш очих боломжтой гэж үү? 
Тэр сандал дээр чимээгүй суугаа аав руугаа харав. 
Гурван жилийн өмнө аавд нь аймшигт харвалт өгч, 
биеийнх нь зүүн тал мэдээгүй болсон байжээ. 

Мари гүнзгий амьсгал авав. “Би амлаж байна” гэж 
гэж шивнэлээ.

Удалгүй Маригийн ээж сүүлчийн удаа харснаа 
нүдээ анив.

Тэр явдлаас хойш удалгүй нэгэн өглөө Мари 
амласан амлалтынхаа талаар аавдаа хэлэхээр 
шийдэв. “Би дөнгөж 14-тэй. Гэхдээ би гэр бүлээ 
Сион руу авч явах хэрэгтэй” гэж тэр хэллээ. Тэр 
хоёр ихэр дүүгээ сэрж байгааг сонсоод, “Би 
өглөөний ундаа бэлдэх хэрэгтэй боллоо. Гэхдээ 
миний хэлснийг бодоорой, гуйя” гэж хэлэв.

Хэдэн өдрийн дараа аав нь Марийг дуудаад, “Бүх 
зүйлийг жин тан болгочихлоо” гэж хэллээ. Түүний 
хэл яриа харвалтаас болж ээдэрч түгдэрсэн хэвээр 

байв. “Би хөсөг тэрэг, шар үхэр, үнээ, хоол хүнс 
авах гээд нүүрсний уурхай болон газраа зарчихлаа. 
Хөсөг тэрэгтэй хүмүүс удахгүй баруун тийш явах юм 
байна. Тэд хожмын үеийн гэгээнтнүүд биш ч, бид 
тэдэнтэй хамт Айова хүртэл явж болох юм. Бид тэнд 
очоод, Солт Лэйкийн хөндий рүү явах гэж байгаа 
гэгээнтнүүдтэй нийлж болно” гэж аав нь хэлэв.

Мари аавыгаа тэвэрлээ. “Баярлалаа, аав аа.” Удалгүй 
тэд Сион руу хөдлөх болно!

Мари гэрийнхнийгээ аялалд явахад бэлдэхэд 
нь тусалсаар өдөр хоног хурдан өнгөрчээ. “Бүх зүйл 

Сионд хүргэх зам
Бодит түүхээс сэдэвлэв
Жэссика Ларсэн
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сайхан болно. Бид удахгүй Сионд очно” гэж тэр 
өөртөө хэлдэг байв.

Гэтэл аав нь өвдөв. Аавынх нь ам нэг тал руугаа 
муруйж эхлэхэд Мари дахиад харвалт өгч байна 
гэж айжээ.

“Аав маань аян замыг даахааргүй хүнд өвчтэй байна. 
Түүний бие хэдхэн өдрийн дараа сайжирна” гэж тэр 
хөсөг тэрэгний бүлгийн ахлагчид хэлэв.

“Бид хүлээж чадахгүй” гэж ахлагч ширүүхэн 
хэллээ. Маригийн царайг хараад тэр дууныхаа өнгийг 
намсган, “Та нар түүнийг эдгэртэл эндээ хүлээж 
байгаад, дараа нь бидний араас ирж болно” гэлээ. Өөр 
ямар ч сонголтгүй болсон болохоор Мари дуугүй л 
зөвшөөрөв.

Нэг долоо хоногийн дараа Мари гэр 
бүлийнхнийгээ аян замд гарахад дахин бэлэн 
болгов. “Сара хоёр ихэртэй хамт шар үхрийг уна.  

Аав хөсөг тэргэнд суугаад, чи надад шар үхрийг 
тууж явахад туслаарай” гэж тэрээр есөн настай 
дүү Жэксондоо хэллээ.

“Би айж байна” гэж Сара аяархан хэлэв. Тэр 
дөнгөж зургаан настай байсан бөгөөд шар үхрийн 
өргөн нуруун дээр өчүүхэн жоохон харагдаж байлаа. 
Дөрвөн настай ихэр хоёр дүү нь Мари руу гайхан 
харав.

“Бид цагийг дажгүй сайхан өнгөрүүлээд, 
бүлгийнхнийгээ гүйцэж очно оо!” хэмээн Мари 
сэргэлэн цовоо байхыг хичээн хэлэв. 

Ванлассынхны аялал миль милээр, өдөр өдрөөр 
үргэлжилсээр. Эцэст нь, Мари ч гэсэн үнэнийг хүлээн 
зөвшөөрөх хэрэгтэй болов.

Хөсөг тэрэгнийхэн тэднийг хүлээлгүй явчихсан 
байжээ. Мари гэрийнхэнтэйгээ Сион руу дангаараа 
аялах хэрэгтэй боллоо.ЗУ
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Небраска, Платтэ гол, 1863 он
“Хөж!” Мари цулбуурыг татахад үхэрнүүдийн 

явдал удаашрав. “Бүгдээрээ зүгээр үү?” гээд шар 
үхрийн нуруун дээр суусан гурван дүү рүүгээ 
харав. Тэд ч толгой дохив.

Өргөн, булингартсан Платтэ гол өмнө нь байх 
аж. “Одоо яах вэ?” хэмээн Жаксон дүү нь асуулаа. 
Тэр дөнгөж есөн настай ч, Марид шар үхрүүдээ 
хөллөхөд нь тусалж байв. Аав нь харваснаас 
болоод өвчтэй байгаа тул хөсөг тэргэнд хэвтэж 
байлаа.

“Бид гол гатлах шаардлагагүй. Гэхдээ бид голын 
дагуу явж болно” гэж Мари хэлэв. Сион руу очих 
зам байгаагүй ч тэд баруун тийш явж байсан учраас 
гол тэднийг хүргэж өгөх байлаа. “Хөж!”

Мари мормон анхдагчид Платтэ голын нөгөө 
эргээр өөр замаар явж байсныг мэдээгүй байжээ. 
Гол гатлаагүй тул тэд индианчуудын эзэмшил рүү 
орохоор байв. Тэд үлдсэн аян замын туршид өөр 
хөсөг тэрэг хараагүй юм.

Тэд цааш явсаар байв. Хэдэн долоо хоногийн 
дараа Мари шороо тоос манаран, тэдэн рүү 
ойртож байгааг харав. “Тайван” гэж тэрээр шар 
үхэрнүүддээ болон өөртөө шивнэв. “Тайван.”

Тоос ч арилж, морь унасан индианчууд яваа нь 
харагдав. Морьтой хүмүүсийн нэг нь аавынх нь 
хэвтэж байсан хөсөг тэрэг рүү чиглэв.

Морьтоны нүд сайхан сэтгэлтэйг нь харуулж 
байв. “Өвчтэй байгаа юм уу?” гэж тэр аав руу нь 
заагаад асуулаа.

“Тийм ээ” гэж Мари шивнэв. Тэр хүнийг 
өөрийн хэлээр нэг юм хэлэхэд, тэд ирсэн шигээ 
морио унасаар хурдан алга болох нь тэр. 

Мари тэнгэрт мандсан нар руу харлаа. “За, энд 
амсхийцгээе” гэж тэрээр Жаксонд хэлэв. Мари 
Сараг болон ихэр дүү нараа өргөж буулгалаа.

Жаксон “Мари, нааш ир дээ” гэв. Нөгөө 
дулаахан харцтай морьтой хүн гартаа хүнд юм 
барьсаар тэднийг зүглэн ирж байв.

“Зэрлэг нугас. Бас туулай. Та нарт” гэж тэр хэллээ. 
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Мари түүнийг гаран дээр нь ангаа тавихад үг ч хэлж 
чадахгүй байв. Тэр хүндэтгэл үзүүлэн, мэхэсхийгээд 
жаргах наран тийш мордон алга боллоо. 

“Хоол!” хэмээн Мари дуу алдав. “Мах!” Тэр хүний 
бэлэг үнэхээр гайхамшиг байлаа.

Олон гайхамшиг тэдний аян замд тохиолджээ. 
Сарлагийн сүрэг тэдэнд ойртсоноо, хөсөг тэргийг нь 
тойрон, тэрэгний нөгөө талаар өнгөрч гарсан байв. 
Шороон шуурга ихрийн нэгийг гол руу авч явсан ч 
Мари дүүгээ аварч чаджээ.

Гэхдээ л аялал хэцүү хэвээр байлаа. Өдөр өнгөрөх 
тусам хөсөг тэрэг элэгдэж, шар үхэрнүүд нь улам 
ядарч байв. Явах зам хальтиргаатай, хад чулуу 
ихтэй байлаа. Уул давах хэцүү байсан ч, Мари гэр 
бүлийнхэнтэйгээ үргэлжлүүлэн урагшилсаар байв.

Тэднийг дөнгөж өндөр уулнаас буугаад явж байтал 
Мари нэг хүн үхэр тэрэгтэй тэднийг чиглэн ирж 
явахыг харлаа.

Мари Жаксонд “Тэр хүн Ютагийн Лихай 
хүрэх замыг зааж өгөх байх” гэж хэлэв. Тэнд 

авга ах нь амьдардаг байжээ.
Мариг хаана явж байгаагаа асуухад тэр хүн “Та нар 

Солт Лэйкийн хөндийгөөс холгүй Цуурайн хавцалд 
байна” гэж хариулаад, “Танай нөгөө хүмүүс хаана 
байна?” гэж асуулаа.

Болсон бүх явдлаа ярихад тэр гайхан сонсож 
байлаа. “Та нар мянга гаруй бээрийг өөрсдөө туулсан 
гэж үү?” Тэр гайхан, толгойгоо сэгсрэв. “Чи зоригтой 
охин байна. Би та нарт Лихай хүрэх замыг зааж өгье. 
Чи бараг л хүрчихлээ” гэв.

Газар дээр тэр хүн газрын зураг зурж байхад Мари 
“Бараг л хүрчихлээ” хэмээн өөрөө өөртөө шивнэв. 
Сионд бараг л ирчихлээ. “Бид ч эцсийн эцэст хүрэх 
юм шиг байна.”

Мари гэрийнхэнтэйгээ хамт Ютагийн Лихай руу 
амжилттай аялж иржээ. Хожим нь тэр гэрлэж, олон 
хүүхэдтэй, өнөр өтгөн гэр бүлтэй болсон байна. 
Түүний энэ итгэл, эр зоригийн жишээ олон хүнийг 
адисалсан юм. ◼
Зохиогч нь АНУ-ын Техаст амьдардаг. 
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Бодит түүхээс сэдэвлэв
Рэбэка Ж.Карлсон

“Бодгалийг маань хооллон. зүрх сэтгэлийг 
минь дүүргэж, мацгийг маань адислаач” 
(Hymns, д. 138).

Энэ үйл явдал 1981 онд Тонгад болсон юм.

Силиоти сургуулиасаа гэр хүрэх замдаа 
шар папаяа болон гүйцэд боловсорч, 
улаарсан мангоны модны хажуугаар 

өнгөрөв. Тэр жимснүүдийг хараад, ямар их 
өлссөнөө мэдэрчээ. Тэр мөн өнөөдөр онцгой 
өдөр болохыг санав. Өнөөдөр Тонга дахь 
гадасных нь бүх гишүүн ерөнхийлөгч  
Спэнсэр В.Кимбаллын төлөө мацаг барьж 
байгаа. Бошиглогч өвдөж, хагалгаа хийлгэх 
шаардлагатай байв. Өнөө орой гадасныхан 
бүгдээрээ хамтдаа залбирч, мацгаа тайлахаар 
цугларна.

Силиоти гэртээ ирээд, уму буюу газар 
ухаж гаргасан зууханд болж буй хоолыг 
үнэртэхэд гэдэс нь хоржигнов. Силиоти 
мацаг барих насанд хүрсэндээ баяртай бай-
сан ч хичээлийн өдөр мацаг барих нь ням 
гарагт мацаг барихаас хавьгүй хэцүү байв.

Силиоти өлссөнөө мартах гэж хичээлээ. 
Тэр түлээ түүж, хашаанд сүүдэрлэх өндөр 
талхан жимсний модноос унасан навчнуудыг 
цэвэрлэв.

Тэр гэрийн ажлаа хийж дуусгаад, гараа 
угааж байхдаа “ганц балга ус уух юм чинь 
Тэнгэрлэг Эцэг ойлгоно байх” гэж боджээ. 
Харин дараа нь тэр ерөнхийлөгч Ким-
баллд ямар их хайртай болохоо бодов. 
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Силиоти ерөнхийлөгч Кимбаллыг хайрладаг байв.  
Тэр түүний эрүүл мэндийг сайжраасай гэж хүсэж байлаа.

Бошиглогчийн 
  төлөө 
  мацаг барьсан нь
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Тэр түүнийг дахин эрүүл болоосой гэж хүсэж бай-
сан учраас уухаа болихоор шийдлээ.

Силиоти довжоон дээр суугаад, ээжийнхээ өвд-
гийг дэрлэв. Тэр маш их ядарсан байлаа.

“Шаардлагатай бол мацгаа тайлж болно шүү” гэж 
ээж нь хэлэв.

“Гэхдээ би мацаг барихыг хүсэж байна. Би чадна” 
гэж Силиоти хэллээ.

Аав нь ажлаасаа ирэхэд гэр бүлийн бүх гишүүн 
умуг онгойлгоход туслав. Тэд навчинд ороосон 
гахайн мах, загас, наргил модны сүүнд жигнэсэн 
талхан жимсийг гаргаж ирэв. Дараа нь тэд хоолоо 
даавуунд ороогоод, автобус хүлээхээр зам руу явав.

Тэд бэлтгэсэн хоолоо барьсан бусад гэр бүлтэй 
замд тааралдлаа. 

Тэд автобусанд 
суухдаа бүгд 
инээмсэглэн, 
өөр хоорондоо 
ярилцаж байв. 
Силиоти ээжийн-
хээ хажуу талын 
жижигхэн зайнд 
суулаа. Автобус 
донслон явах 
хооронд хоол-
ны сайхан үнэр 
үнэртсээр.

Автобус цуг-
лааны байранд 
ирэхэд аль 
хэдийн харан-
хуй болсон 
байлаа. Цуг-
лааны байранд 
ороод Силиоти 
ээж, аав, эгч, 
дүү нар болон 
Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн өөр олон 
зуун гишүүнтэй хамт өвдөг сөгдөв.

Залбирлын үеэр Силиоти зүрх сэтгэлдээ “Ерөн-
хийлөгч Кимбаллыг дахин эрүүл саруул болгоорой” 
хэмээн залбирлаа. Тэр өрөөнд байгаа бүх хүн нэг 
зүйлийн төлөө залбирч байгааг мэдэж байв. Ерөнхий-
лөгч Кимбалл эдгэрнэ гэсэн дулаахан мэдрэмж түүнд 
төржээ.

Тэр нүдээ нээгээд, эргэн тойрных нь хүмүүсийн 
нүд нулимстай байхыг харав. Тэд бүгд мацаг барьсан. 
Тэр ч бас тэдэнтэй хамт мацаг барьсан. Хэцүү байсан 
ч гэсэн тэр чадлаа!

Ерөнхийлөгч Кимбалл хагалгаагаа амжилттай 
хийлгэж, дахиад дөрвөн жил бошиглогчоор үйл-
чилсэн юм. ◼

Зохиогч нь АНУ-ын Хавайд амьдардаг.

Бошиглогчийн 
  төлөө 
  мацаг барьсан нь

ЯАГААД БИД МАЦАГ 
БАРЬЖ, ЗАЛБИРДАГ ВЭ?
“Мацаг, залбирал хоёр хамтдаа 
байдаг. Бид итгэлтэйгээр мацаг 
барьж, залбирахад, Их Эзэнээс 
залбирлынхаа хариу болон адисла-
лыг хүлээж авахад илүү дѳхѳмтэй 
болдог.”
Миний сайн мэдээг номло: Номлогчийн 
үйлчлэлд зориулсан удирдамж  
(2004), 89.
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Мацгийн ням гарагт бид ихэвчлэн хоёр 
удаагийн хоолоо идэж, уулгүй өнгөрөөдөг.  

Бид мөн идээгүй хоолныхоо мөнгийг тусламж 
хэрэгтэй хүмүүст туслахын тулд өгдөг. Үүнийг 
“мацгийн өргөл” гэж нэрлэдэг. Бид мацаг барьж 
байхдаа адислалуудаа санан, хүмүүсийн төлөө 
залбирч, Тэнгэрлэг Эцэгтэй ойр байгаагаа 
мэдэрч болно. Эцэг эх чинь чамайг бэлэн бол-
лоо гэж бодох үед мацаг барьж эхэлж болно. 
Хэрэв чи эрүүл мэндийн шалтгаанаар мацаг 
барих боломжгүй бол бусдыг мацаг барьж  
байхад залбирч, Ариун Сүнсийг мэдрэх 
боломжтой.

Би мацаг барьж 
эхлэх насанд 

хүрсэн эсэхээ 
хэрхэн мэдэх вэ?
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Та нар бусдыг адисалж, Сүнсийг 
мэдрэхийг хүсэж байвал мацаг 
барих нь зүйтэй. Баптисм  
хүртсэнийхээ дараа мацаг барьж 
эхлэх нь тохиромжтой цаг юм.

9 настай Эдди О., АНУ, Калифорни 

Би мацаг барихыг хүсэж  
байгаагаа мэдрээд, мацаг барих 
насанд хүрснээ мэдсэн бөгөөд 
Ариун Сүнс надад зөв зүйл 
хийж байгааг хэлсэн юм. Би 

бага багаар мацаг барьж эхэлсэн. 
Би нэг хоолоор мацаг барьдаг  

байснаа дараа нь хоёр хоолоор  
барьдаг болсон.
9 настай Анн Д., АНУ, Невада

Чи хэзээ мацаг барьж эхлэхээ 
мэдэхийн тулд Тэнгэрлэг Эцэгт 
хандан залбирч болно. Тэн-
гэрлэг Эцэг залбирлуудад чинь 
хариулна гэдгийг би мэднэ.

7 настай Лиам П., АНУ, Юта

Ариун Сүнс надад мацаг барьж 
эхлэх тохиромжтой цаг болсон 
гэж хэлэхийг мэдэрч байгаа 
учраас би мацаг барих насанд 
хүрснээ мэднэ. Дараа нь би ээж, 

ааваасаа энэ мэдрэмж үнэн зөв 
байсныг асууна.

7 настай Брүүклин Р., Шинэ Зеланд, Оакланд

Би баптисм хүртэхдээ мацаг 
барьж эхлэхэд бэлэн болсноо 
мэдэрнэ гэж бодож байна. Би 
Тэнгэрлэг Эцэгээс тусламж эрэн 
залбирч, хэзээ, хэрхэн эхлэхээ 

асууж болно.
7 настай Брайн К., АНУ, Вашингтон
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Би та нарт сайн мэдээг хэрхэн хуваалцах талаар 
гялалзсан үлгэр жишээ үзүүлэгч хоёр залуу эмэг-

тэйн талаар яримаар байна. Бид охин Нэллигээ 
найман настай байхад Швейцарьт амьдардаг байсан 
юм. Нэлли баптисм хүртэх гэж байгаадаа баяртай 
байв. Түүний төрсөн өдрийн өмнөхөн бид Тина гэдэг 
найзтайгаа гэр бүлийн үдэш хийж билээ. Номлогчид 
Тинад хичээл зааж байсан боловч тэр баптисм хүртэ-
хийг хүсэж байгаа эсэхээ сайн мэдэхгүй байлаа.

Бид хичээлээ зааж дуусаад, Тинагаас залбирахыг 
хүссэн юм. Тина англиар сайн ярьдаггүй байсан 
учраас хятадаар залбирав. Бид түүний үгийг ойлгоо-
гүй ч Сүнсийг мэдэрсэн.

Тэр орой Нэлли Тинатай хамт нэг өдөр баптисм 
хүртэж болох уу гэж асуув. Тинад энэ санаа таалагдах 
эсэхийг бид мэдэхгүй байсан ч Нэллийг түүн рүү зал-
гаж, асуух хэрэгтэй гэдэгтэй санал нийлэв. Гайхалтай 
нь, Тина тэгье гэлээ!

Нэлли, Тина хоёр тэр амралтын өдрөөр баптисм 
хүртэв. Хожим нь Тина бидэнд нэгэн гайхамшигтай 
түүх ярьсан юм. Тэр гэр бүлийн үдшээр хийсэн 

залбирлынхаа тухай бидэнд сануулав. Тэр залбирч, 
Тэнгэрлэг Эцэгээс баптисм хүртэх эсэхээ асуухыг 
хүсжээ. Нэлли тэр орой түүн рүү залгаад, Тэнгэрлэг 
Эцэг Тинагийн залбирлыг сонссон гэдгийг мэдсэн 
байна.

Бидний найз Жасмин бас бидэнд сайн үлгэр жишээ 
үзүүлсэн. Жасмин 12 настай байсан бөгөөд бид Ойр-
хи Дорнодод амьдарч байх үедээ тэдний гэр бүлтэй 
сайн найзууд болсон. Түүний улсад Сүмийн гишүүд 
бусадтай сайн мэдээний талаар ярьж болдоггүй 
байв. Үүнийг хуулиар хориглодог байлаа. Гэхдээ 
Жасмин Есүсийн хийсэн зүйлийг хийх замаар сайн 
мэдээг хуваалцахаар шийдсэн юм. Тэр бусдад хайраа 
харуулж, эелдэг найрсаг харьцаж болох байлаа. Жас-
мин явсан газар бүрдээ болон ямар ч зүйлийг хийж 
байхдаа Есүстэй адил байхыг хичээдэг байв. Тэр бус-
дад тод томруун үлгэр дуурайл үзүүлдэг байсан юм.

Нэлли, Жасмин хоёр бидэнд хэрхэн Есүс Христийн 
үлгэр жишээг үзүүлж болохыг харуулсан билээ. Бид 
хэдэн ч настай мөн хаана ч амьдардаг бай үүнийг 
хийж чадна. ◼

Гэрлээ  
гийгүүл

Далын 
Ахлагч  

Ларри С.Качэр
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ТҮРИЙВЧ
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Бодит түүхээс сэдэвлэв
Аманда Вотэрс

“Зөв замыг сонго, тэгвэл жаргалтай байна.  
Би үргэлж зөвийг сонгох ёстой” (Children’s 
Songbook, 160).

“Баригдлаа!” гэж Мэнди хэлэв. Тэрээр эрэгтэй дүү-
гийнхээ мөрөнд гараа хүргээд, цааш сэлж одов. 

Мэндигийнхэн шинэ байшиндаа нүүж орох хүртлээ дэн 
буудалд түр байрлаж байлаа. Үдийн хоолонд шарах 
шүүгээнд халаасан равиоли (лаазтай банш) идэх сайхан 
байв. Бас дэн буудлын усан санд бараг өдөр бүр орж 
сэлдэг байлаа.

Гэхдээ дэн буудалд байх нь нэг муу талтай байв. 
Буудлын менежерийн ажлын өрөө тэдний өрөөний 
яг харалдаа доод давхарт байдаг байсан бөгөөд мене-
жер нь Мэндиг болон ах, эгч, дүү нарыг нь дэндүү их 
шуугилдаж байна гэж боддог байжээ. “Толгой дээгүүр 
сүрэг заан өнгөрч байгаа юм шиг чимээ шуугиан дунд 
би яаж өрөө хөлслүүлэх болж байна аа?” гэж тэрээр 
ааваас нь асуув.

Үдийн хоолны дараа Мэндигийн дүү Аарон орноо-
соо үсрэн, шалан дээр маш хүчтэй түн хийтэл буув. 
Мэнди цочин, ээж рүүгээ харав.

“Үсэрч харайхгүй шүү. Өлмий дээрээ яв. Гуйя” гэж 
ээж нь хэллээ.

Гэвч нэгэнт оройтсон байлаа. Утас дуугарав.
“Өө, яана аа” гэж Мэнди бодлоо.
Ээж ч утасны харилцуурыг авав. Мэнди ээжийнхээ 

менежерээс уучлал гуйж байгааг сонсож суулаа. 
Ээж нь утсаа тавиад, толгойгоо бөхийлгөв. “Эдвард, 

Мэнди” гэж ээж нь дуудаад, “Би Аарон, Эмили хоёрыг 
унтуулах хэрэгтэй байна. Та хоёр Кристин, Даниэл 
хоёрыг салхинд авч гараач” гэж хэлэв. 

Тэд буудлын автомашины зогсоол дээр ирэхэд  
Мэнди газар жижиг бор зүйл байгааг анзаарав.

Тэр нь түрийвч байлаа. Бүр мөнгөтэй түрийвч бай-
сан гээч!

“Эдвард аа, энийг хар даа” гэж тэрээр хэлээд, 
түрийвчийг дээш өргөн харуулав.

“Бид үүнийг яг одоо менежерийн өрөө рүү аваачих 
хэрэгтэй” гэж Эдвард хэллээ.

Мэндигийн гэдэс базлах шиг санагдав. Тэд яагаад яг 
одоо аваачиж өгөх ёстой гэж? Ээж, эсвэл аав, дараа нь 
өгч болдоггүй юм уу?

Гэхдээ Мэнди яавал зөв гэдгийг мэдэж байсан.
Хүүхдүүд менежерийн өрөөний хаалгыг онгойл-

гоод, зүрхшээсээр оров. Менежер ч хөмсөг зангидлаа. 
“Мм, бид энэ түрийвчийг машины зогсоол дээрээс 
оллоо” гэж Мэнди хэлэв. Ажлын ширээн дээр түрийв-
чийг тавьж байх үед гар нь чичирч байлаа.

Угтах ширээний цаана зогсож байсан хүн тэдэн рүү 
хараад, “Энэ минийх байна” гэж хэлэв. Тэр бушуухан 
гэгч түрийвчээ шалгаад, “Бүгд байна. Баярлалаа, хүүх-
дүүд ээ” гэв.

Мэнди менежер рүү харлаа. Тэр хөмсгөө зангидахаа 
болиод, нүд нь цавчилж байв.

Тэднийг өрөөнөөс гарах үед Даниэл: “Тэр түрийвч 
шидтэй байсан юм уу?” гэж асуулаа.

“Чи яагаад ид шидтэй гэж бодов?” гэж Эдвардыг 
асуухад,

“Яагаад гэвэл ууртай хүнийг аз жаргалтай болгочих-
лоо” гэв.

Эдвард толгойгоо сэгсрэн, “Түрийвч шидтэй байгаа-
гүй. Биднийг зөв зүйл хийсэн болохоор л тэр аз жар-
галтай байгаа юм” гэж хариуллаа.

Мэндид нэгэн онцгой мэдрэмж төрөв. Тэр зөв зүйл 
хийх нь хүмүүсийг аз жаргалтай болгодог гэдгийг мэд-
дэггүй байжээ.

Хэдэн өдрийн дараа Мэнди аавтайгаа цуг долоо 
хоногийн төлбөрөө төлөхөөр явав. Менежер Мэнди 
рүү хараад инээмсэглэсэн байна. Түрийвч олж өгснөөс 
хойш тэр нэг л удаа тэдэн рүү утасдсан бөгөөд тэр нь 
талархал илэрхийлэхээр залгасан хэрэг байв. Мэндид 
шинэ найзтай болсон юм шиг санагджээ.

“Зөвийг сонгох нь үнэхээр ид шидтэй юм байна” 
гэж Мэнди бодов. Түүнийг баяртай хэмээн даллахад 
менежер ч бас хариу даллав. “Тэр огтхон ч ууртай хүн 
биш байсан байна шүү.” ◼
Зохиогч нь АНУ-ын Невада мужид амьдардаг.

Үнэнч байх нь

Нэг өдөр хэн нэгэн 
нь завсарлагаанаар 

хорин таван центээ 
унагачихжээ. Би үүнийг 
аваад, өөртөө байл-
гамаар байсан ч нэг 

багшдаа өгсөн юм. Зөв зүйл хийсэн-
дээ надад сайхан санагдсан. Хэрэв та 
хүний юм олбол таалагдаж байсан ч 
гэсэн битгий өөртөө авч үлд. Яагаад 
гэвэл хулгай хийсэн болно.
Тайлэр Б., 7 настай, АНУ, Орегон
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“Гэр бүлийн зөвлөл,” 2016 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, 63–65

Гэр бүлийн зөвлөл гэж юу 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 

М.Рассэлл 
Баллард

Гэр бүлийн зөвлөлийг хийхдээ залбирч, гэр орондоо Аврагчийн оршихуйг урьж чадна.  
Энэ нь танай гэр бүлийг аз жаргалтай байхад тусалж чадна.

Гэр бүлийн зөвлөл бол долоо хоногийн аль ч өдөр хийж болох цуглаан юм.  
Үүнийг ганцаараа, эцэг эхтэйгээ эсвэл гэр бүлийнхэнтэйгээ хийж болно.  

Энэ нь дараах зүйлсийг хийх боломж олгодог цаг юм . . .

  Цахилгаан  
хэрэгслүүдээ 
унтрааж, нэг нэгэн 
рүүгээ харж  

байгаад, 
үгсийг нь 

сонс.

  Санааг тань 
зовоож бай-
гаа эсвэл айж 
эмээж байгаа 
зүйлээ эцэг 
эхдээ хэл.

 Хүнд хэцүү 
үед нь ах, 
эгч, дүүдээ 
тусал.

Зорилго 
тавьж, цаа-
сан дээр бич.
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Эхэн үеийн гэгээнтнүүдийг Огайогийн Көртландад амьдарч байхад Их Эзэн тэдэнд ариун сүм барих зарлиг өгсөн. 
(Ариун сүмийг онцгойлон адисалсны дараа юу болсон талаар С ба Г 110-аас уншина уу.) Их Эзэн мөн Иосеф 
Смитэд Сүмийн удирдагчдад сайн мэдээ заах сургууль байгуул хэмээн хэлжээ. Энэ сургууль дээр олон хүн тамхи 
татан, зажилдаг байв. Иосеф, Эмма хоёр утаа уугиулсан, заваан тамхинд дургүй байлаа. Иосеф Их Эзэнээс энэ 
талаар юу хийх ёстойг асуугаад, бидний одоо мэргэн ухааны үг хэмээн нэрлэдэг илчлэлтийг хүлээн авсан юм. 
Та энэ тухай С ба Г 89-өөс уншиж болно.

Көртланд ба мэргэн ухааны үг
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 түүхийн талаар хуваалцахдаа эдгээр зургийг хайчлан авч ашигла.

Та Сүмийн түүхэн дэх онцгой хүмүүсийн тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг liahona .lds .org-оос авна уу.
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Есүс олон хүнийг хооллосон
Е С Ү С И Й Н  Т У Х А Й  Т Ү Ү Х

ЗУ
РА

Г 
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

ЙГ
 А

ПР
ИЛ

 С
ТО

ТТ

Ким Вэбб Рэйд

Нэг өдөр Есүс ганцаараа байхыг 
хүсжээ. Тэр завинд суугаад, нам гүм 
газар руу явав. Төд удалгүй олон хүн 
Түүний араас иржээ.

Есүс хүмүүст зааж, өвчтэй 
хүмүүсийг эдгээв. Өдрийн 
төгсгөлд хүн бүр өлсөж 
эхлэв. Шавь нар нь Есүсээс 
хүмүүсийг хот руу өөрсдөдөө 
хоол хүнс худалдаж авахаар 
явуулахыг хүсчээ.
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Есүс хүмүүсийг явуулахгүйн тулд тэднийг  
хоолло гэж шавь нартаа хэлэв. Гэвч шавь нарт 
нь тавхан талх, хоёрхон загас байв. Энэ нь хүн 
бүрийг хооллоход хүрэхгүй байлаа.

Есүс хоолыг адислаад, 
хуваав. Дараа нь шавь нар 
нь хүмүүст тарааж өгчээ. 
Хангалттай хүрэлцэх  
болов уу?
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Матай 14:13–21-ээс эш татав.

Мянга мянган хүүхэд, эмэгтэй, эрэгтэй хүн талх, загасыг идэв.  
Тэднийг идэж дууссаны дараа 12 сагс хоол үлджээ! Энэ бол чухамдаа 
гайхамшиг байлаа. Өнөөдөр ч гэсэн дэлхийд гайхамшиг тохиолддог. ◼
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Би судар унших дуртай
Б У Д А Х  Х У У Д А С
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Би тал газрыг аажуухан туулсан 
хөсөг тэрэгний урт цуваа болго-

ны сүүлд явсан тэрэгний тухай үг 
хэлэхийг хүсэж байна. . . .

. . . Хамгийн сүүлийн хөсөг тэрэг-
нийхэн цувааны толгойд яваа ах 
нарыг үргэлж хараад байдаггүй 
байсан бөгөөд цэнхэр тэнгэрийг 
газрын тоос шорооноос бүрдсэн 
зузаан үүл ихэвчлэн халхалдаг байв. 
Гэсэн хэдий ч, сүүлийн тэрэгнийхэн 
өдрөөс өдөрт ядарч туйлдан, хөл нь 
холгож, заримдаа бараг зүрх алддаг 
байсан ч Бурхан тэдэнд хайртай, 
сэргээгдсэн сайн мэдээ үнэн, Бурхан 
ах нарын урд удирдан чиглүүлж 
байгаа гэсэн итгэлээсээ урам авч, 
урагш зүтгэн тэмүүлдэг байсан. 
Заримдаа сүүлийн хөсөг тэрэгний-
хэн итгэл нь оргилдоо хүрэхэд, 
селестиел дэлхийн алдар сууг зэрвэс 
харах шиг болдог байсан ч, хэрэгцээ 
шаардлага, ядарч туйлдсан байдал, 
зовлон зүдгүүр, урам хугарах явдал 

байнга тохиолддог байсан учраас 
уг үзэгдэл маш хурдан замхран алга 
болдог байв.

Үзэгдэл сарнин алга болоход тэд 
ч сэтгэлээр унадаг байлаа. Гэхдээ тэд 
дахин залбирч, ямар ч үед зусардал-
гүй мөн бусдаас магтаалын үг, урам 
дэм хүлээлгүй аяллаа үргэлжлүүлсээр 
байв. Гэсэн хэдий ч сүүлийн тэрхүү 
хөсөг тэргэн дээр бүхнээ зориулах 
сэтгэл, үнэнч шударга байдлаас гад-
на юуны өмнө ах нарт болон Бур-
ханы хүч, сайн сайханд итгэх итгэл 
оршиж байлаа. . . .

Тиймээс манарсан тоос шороо, 
шавар шавхайн дундуур . . . хад 
хавцал мацан, өнгөрсөөр тэднийг 
алжаалаа тайлан, гэр орон нь болон 
угтан авсан хөндийдөө хүрч  
чадсан юм. . . .

Гэхдээ эдгээр мятаршгүй итгэлтэй, 
эрэлхэг зоригтой хэдэн зуун бодга-
лийн аян зам төгсгөлдөө ирээгүй л 
байлаа.

СҮҮЛИЙН 
ХӨСӨГ 
ТЭРЭГНИЙХЭН
Сүүлийн тэрхүү хөсөг тэргэн дээр бүхнээ 
зориулах сэтгэл, үнэнч шударга байдлаас 
гадна юуны өмнө ах нарт болон Бурханы 
хүчинд итгэх итгэл оршиж байлаа.  

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

Бригам [Янг] ах тэднийг Бурханы 
хаант улсын далбаан дор дуудан, 
хол ойрын сүрлэг уулсын хөн-
дийгөөр суурьшин амьдар хэмээн 
илгээсэн юм. Тэд дахин нэг удаа 
шар үхрээ буулганд нь оруулан, 
цуваа болж, . . . шинэ хөндий рүү 
очих замдаа Мосегийн мэргэн ухаан 
болон тэнгэрлэг удирдамжинд 
дахин бүрэн найдсаар аажуухан 
гэгч гарчээ. . . . 

Анхдагчдаас хойш өнөөг хүртэл 
хэдэн зуун мянган хүн болох Бур-
ханы сонгогдсон хүмүүс өөрсдийн 
даруухан дуудлага болон хувь заяа-
гаар тохиосон үүргээ Бригам ахын 
болон бусдын адил биелүүлсэн 
бөгөөд Бурхан тэднийг шагнах бол-
но. Тэд илүү дээгүүр өргөмжлөгдсөн 
мэт үг, бодол санаа, үйлдэл, итгэл 
гээд бүх талаараа анхдагчид байсан 
юм. Энэхүү уулс дамнасан хаант 
улсыг сонгогдсон цөөн хэдэн хүн 
ажлын хажуугаар босгочихоогүй, 
харин тэнгэрээс дуудсан удирдагч-
даа итгэлтэй даган, олон үндэстэн 
ястнаас түрэн ирж, хөдөлмөрлөн, 
хийж бүтээсэн түмэн олон сүндэр-
лүүлэн босгосон юм. 

Тиймээс энэ даруу бөгөөд агуу 
бодгалиудыг хайрлаж, хүндэлж, 
биширдэгээ даруухнаар илэрхийлж 
байна. ◼

1947 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган дээр 
хэлсэн “Сүүлийн хөсөг тэрэгнийхэнд” хэмээх 
үгээс авав. ©
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Ерөнхийлөгч Бага 
Ж.Рубэн Кларк 
(1871-1961)
Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөх 
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Мөн энэ дугаарт 
ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛАВ  

44-р  
хуудас 

ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ЗОРИУЛАВ 

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ

50-р  
хуудас

70-р  
хуудас

НАМАЙГ АВАРСАН 
ЦОРЫН ГАНЦ ЗҮЙЛ
Шухо яс үндсээр ялгаварлан  
гадуурхагдсан ч сайн мэдээг олж, 
хүмүүст дахин итгэж сурчээ.

Долоо хоногийн турш  
ХҮЧТЭЙ БАЙХ НЬ

Асуултын 
булан

Ариун ёслол та нарт долоо хоногийн турш 
хүчтэй байхад хэрхэн тусалж болох вэ?

Хүүхдүүд хэзээ мацаг барьж 
эхлэх хэрэгтэй вэ?


