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Түүнээс суралцаж, 
үгийг нь сонс,  
х. 12, 14, 20
Надад итгэл найдвар өгсөн 
судрын гурван түүх, х. 44
Бид эдгээр зүйлсийг 
эрэлхийлдэг, х. 52 
Чи одоо ч номлогч байж чадна, 
x. 58, 68



 

Төлөөлөгч Паул Тимотыг “чиний доторх 

чин сэтгэлийн итгэлийн тухай дуртгалыг 

бодохдоо, анх чиний эмэг эх Лой, чиний 

эх Юник нарт байсан итгэл чамд ч бий” 

(2 Tимот 1:5) хэмээн магтсан байдаг. 
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Хүү Тимотдоо зааж байгаа Юник, Ариун судрууд, Санди Фреклетон Гагон

Тимот бол “Христийн сайн мэдээ доторх 

Бурханы хамтран зүтгэгч” (1 Tесалоник 

3:2)(1 Tимот 1:2) бөгөөд Тимотыг “итгэл 

доторх миний жинхэнэ хүү” гэж нэрлэдэг 

байсан Паулын итгэлтэй туслах байв. 
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ХэСГүүд
8 Өчүүхэн бөгөөд  

энгийн зүйлс

11 Бидний гэр орон, гэр бүл: 
Залбирлын  
гайхамшигтай хүч
Маркос А.Уокер

12 Бид юунд итгэдэг вэ?:  
Судрууд Есүс Христийн 
тухай зааж, гэрчилдэг

40 Хожмын Үеийн  
Гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

74 Сүмийн мэдээ

79 Гэр бүлийн үдшийн 
санаанууд

80 Биднийг дахин уулзтал: 
Хэзээ ч орхихгүй
Адам К.Өүлсон

Лиахона 2011 оны нэгдүгээр сар

ЗаХиасууд
4 Тэргүүн Зөвлөлийн захиас 

бичиг: Их Эзэнд номлогч 
нар хэрэгтэй
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон

7 Айлчлагч багшийн захиас 
бичиг: Нийгмийн Халам-
жийн Бүлгийн түүх ба өв

ОнцлОГ ӨГүүллүүд
14 Аврагч гарамгай багш

Ахлагч Жей Э.Женсен
Их Эзэн бусдад зааж, тэд-
нийг бэхжүүлэхэд судруудыг 
ашиглах талаар бидэнд 
үлгэр жишээ үзүүлдэг.

20 Шинэ Гэрээ түүхэнд  
холбогдох нь
Томас А.Веймент
Шинэ Гэрээг хэн бичсэн бэ? 
Шинэ Гэрээ бидэнд хэрхэн 
хүрч ирсэн бэ?

26 Бидний итгэлийн  
үндэс суурь
Ахлагч Даллин Х.Өүкс
Бидний итгэлийн тухай 
эдгээр суурь үнэнүүдийг  
хөршүүд маань мэдэхгүй 
байж болно.

34 Хувийн Хөгжил Дэвшилд  
юу шинээр нэмэгдэв?
Элайн С.Далтон
Хувийн хөгжил дэвшилд ор-
сон зарим өөрчлөлтийг Залуу 
Эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгч тайлбарлаж 
байна.

37 Аароны санваар—өөрийн 
чинь боддогоос хавьгүй 
чухал зүйл
Давид Л.Бек
Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг 
шинэ товхимол нь сурч 
мэдэх, үйлдэх, сайн мэдээг 
хуваалцахад тань тусална.

14

ХАвТСАН ДЭЭр 
Есүс , Maриа, Maрта нар, Антон 
Дорп, Hope Gallery-ийн зөвшөөр-
лөөр нийтлэв.



Энэ дугаарт 
нуусан Лиахо-
наг олоорой. 
Дөхүүлэх са-

наа: Нөхөрлөл

44 Эртний үлгэр жишээ, өнөө 
үеийн амлалтууд
Нэрийг нууцлав
Олон мянган жилийн нас-
тай эдгээр түүхүүд өнөөдөр 
яагаад надад чухал вэ?

47 Сайн мэдээ миний  
амьдралд: Итгэснээр  
мэдэх нь
Чао Юй Лин

Залуу насанд ХүрэГчдэд Зориулав

48 Яг онож асуу

50 Номлолын талбараас:  
Тэнгэр элчүүдийн  
оршихуйд
Самуел Гоулд 

52 Бид эдгээр эрхэмлэх  
чанаруудад  итгэдэг!
Залуу Эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл
Бид Ариун Сүнсний хүчтэй 
байхын тулд жишгүүд болон 
эрхэмлэх зүйлст итгэж, эд-
гээрийг эрэлхийлэх ёстой.

53 Итгэлтэй санваартан  
болох нь
Залуу Эрэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл
Та итгэлтэй санваартан 
хүн болсноор агуу зүйлсийг 
хийж чадна гэдгийг бид 
мэднэ.

54 Шат шатаар: Итгэлийн  
тунхаг 1:13

55 Чи семинарт явах хэрэгтэй
Лиза Рейс
Миний найзын зөвлөмж 
амьдралыг минь өөрчилсөн 
юм.

56 Бидний зай

57 Үзүүлэн: Чухал байх  
нь сайхан.

58 Тэд намайг номлолд дуудна 
гэдэгт би найддаг. 
Лоран Кук

60 Хамгийн шилдэг  
Бригам Янг
Карен А.Кимбалл
Бригам Янгийн талаарх хэсэг 
нь буруу байсан. Кати юу 
хийж болох байв?

62 Онцгой Гэрч: Би хэрхэн 
сүнслэг суурийг бий  
болгох вэ?
Ахлагч Нийл Л.Андерсен

63 Бидний хуудас

64 Хуваалцах цаг: Судрууд  
бол Бурханы үг мөн
Жоанн Чайльд, Кристина 
Франко

66 Есүсийн тухай түүхүүд:  
Есүс хүүхэд байхдаа
Диане Л.Мангум

68 Изабелл хаана байна вэ?
Сюзан Денни
Изабелл баптисм дээрээ 
зураг авах мөчид байхгүй 
байлаа!

70 Бага насны хүүхдүүдэд 
зориулав

ХүүХдэд Зориулав
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Залуучуудад Зориулав
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Залуучуудад Зориулав

Төрөлх хэлээрээ 

Аврагч гарамгай багш (14-р хуудсыг). Заах 
ур чадвараа дээшлүүлэхийн тулд www.
teaching.lds.org-хаягаар орж үз.

Хувийн хөгжил дэвшил бо-
лон Бурханы өмнө хүлээсэн 
үүрэгт ямар шинэ зүйл орсныг 
энэ дугаараас ол. Тэгээд www.
PersonalProgress.lds.org болон www.
DutytoGod.lds.org хаягаар орж, Вэб 
хуудсууд дээрх мэдээллийг шалга.

72-р хуудас дахь “Дэлхий даяар найз 
нөхөдтэй болох нь” өгүүллийг хараад 
дараа нь www.liahona.lds.org хаягаар 
орж онлайнаас тоглоомон хувил-
барыг нь олж тогло. 

Хүүхдийн урлагийн бүтээлийг одоо 
Солт Лейк хот дахь Сүмийн Түүхийн 
Музейд дэлгэн үзүүлж байгаа бөгөөд 
ирүүлсэн бүтээл бүрийг онлайнд www.
liahona.lds.org-т байршуулсан болно.

 Лиахона болон Сүмийн бусад материалуудыг олон хэлээр www.
languages.lds.org –оос олж болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  
онлайнаас үзэж болно
Liahona.lds.org

НасаНд хүрэгчдэд Зориулав

хүүхдэд Зориулав

Аароны санваартнууд 
53

Ариун журам, 54
Бурханлиг  

хамгаалалт, 50
Бурхан тэргүүтэн, 26
Бурханы өмнө  

хүлээсэн үүрэг, 37
Гэр бүл, 26, 48
Гэр бүлийн түүх, 8
Гэрийн багшлалт, 42
Гэрчлэл, 49, 55, 56
Дуулгавартай байдал, 

50
Есүс Христ, 14, 66, 80

Заалт,14 
Залбирал, 48, 56, 62
Зориг, 60
Идэвхжүүлэлт, 40
Илчлэлт, 26
Итгэл, 44, 58
Мормоны Ном, 47, 56
Мэдээллийн  

хэрэгсэл, 48
Мючел, 52
Нийгмийн Халамжийн 

Бүлэг, 7
Нинжин сэтгэл, 57, 

58, 70
Номлолын ажил, 4, 41, 

50, 58, 68
Нөхөрлөл, 8 
Санваарын  

адислалууд, 42
Семинар, 55
Судрууд, 12, 20, 44, 47, 

62, 64
Сүмийн дуудлагууд, 43
Хувийн хөгжил  

дэвшил, 34
Хөрвөлт, хөрвүүлэг, 

41, 56
Шинэ Гэрээ, 20
Шударга зан, 60
Үйлчлэл, 58, 62

ЭнЭ дугаар даХь сЭдвүүд 
Тоонууд нь өгүүллийн эхний хуудсыг зааж байгаа болно.
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4 Л и а х о н а 

Өнгөрсөн аравдугаар сарын 
ерөнхий чуулганаар би олон 
номлогчийг дуудсан билээ. 

Зөв зохистой, боломжтой бүх залуу 
эрэгтэйчүүд номлолд үйлчлэхээр 
бэлтгэх ёстой. Бидэнд адислалуудыг 
үргэлж өгч байдаг Их Эзэн маань 
биднийг санваарын үүрэг мөн ха-
риуцлагаа хүлээгээсэй гэж хүсэн 
хүлээдэг юм. Залуу эрэгтэйчүүдйиг 
номлолд үйлчлэхээр бэлтгээсэй хэ-
мээн би сануулж байна. Их Эзэнийг 
төлөөлж чадахуйцаар өөрсдийгөө 
цэвэр ариун мөн зохистой байлга. 
Эрүүл мэнд болон хүч чадалдаа ан-
хаарлаа хандуул. Судруудыг судал. 
Семинар, институтийн ангид хам-
рагд. “Миний сайн мэдээг номло” 
номлогчийн гарын авлагыг сайн 
уншиж судал. 

Эгч нар аа, хэдийгээр залуу эрэг-
тэйчүүд шиг бүрэн цагийн номлолд 
үйлчлэх үүрэг хариуцлага байхгүй ч 
гэсэн та бүхэн номлогч болж тэрхүү 
үнэ цэнэтэй хувь нэмрийг оруулаа-
рай. Бид та бүхнийг баяртай хүлээн 
авах болно. 

Сүмийн ухаалаг ах, эгч нар аа, 
Их Эзэний бүрэн цагийн номлолд 
үйлчлэх хэрэгтэйг би сануулж 
байна. Хэрвээ ахмад номлогчоор 

Их ЭзЭнд 

тэрГүүн Зөвлөлийн ЗаХиас бичиГ

үйлчлэх боломж одоогоор байхгүй 
ч нөхцөл байдал бүрдсэн үед хань-
тайгаа үйлчлэхээр бэлтгээсэй хэ-
мээн би та бүхнийг уриалж байна. 
Бидний амьдралд ирэх сүнсний 
гайхалтай мэдрэмж болон сэтгэл 
ханамж Агуу Багшийн ажилд хамт-
даа бүрэн цагаар үйлчилснээр ирэх 
болно.

Магадгүй та нарын зарим нь 
энэхүү үйлчлэлийн дуудлагад өөрс-
дийгөө хангалтгүй хэмээн бодож 
байгаа байх. Энэ бол Их Эзэний 
ажил, бид Түүний зараалд байгаа 
гэдгийг санах хэрэгтэй. Мөн бид 
Их Эзэний тусламжийг авах эрхтэй. 
Таны нуруун дээрх буулгыг тань Их 
Эзэн хөнгөвчлөх болно. 

Магадгүй зарим нь үүнээс илүү 
чухал ажил байгаа гэж бодож болох 
юм. Би Их Эзэний нэгэн амлал-
тыг санаж байна: Тэрээр “Намайг 
хүндэтгэдэг хүнийг би хүндэтгэнэ” 
(1 Самуел 2:30) хэмээсэн билээ 
Бид чин сэтгэлээсээ, үнэн хүсэл-
тэйгээр үйлчлэхээс илүү Тэнгэрлэг 
Эцэг болон Аврагчийгаа хүндэтгэж 
чадахгүй. 

Ийм үйлчлэлийн нэгэн жишээ 
бол Жулез болон Дороти Фүссек 
нар юм. Тэд Польшид үйлчлэхээр 

дуудагдсан. Фүссек ах Польш ул-
сад төрсөн. Тэрээр тухайн нутгийн 
хэлээр тэндхийн хүмүүст маш их 
хайртай гэдгээ хэлсэн юм. Фүссек 
эгч Англид төрсөн бөгөөд Поль-
шийн тухай багахан мэддэг, хүмүү-
сийнх нь тухай юу ч мэддэггүй 
байв. Тэд Их Эзэнд итгэж дуудлагаа 
эхэлсэн юм. Тэдэнд цорын ганц 
ажил байсан ч зорилтууд нь хяз-
гааргүй их байв. Тухайн цаг үед 
Польшид номлол байгуулагдаагүй 
Фүссек ах, эгч хоёрт өгөгдсөн энэ-
хүү даалгавар нь хожим нь номлол 
байгуулах замыг бэлтгэсэн юм. 

Фүссек ах, эгч хоёр асар их 
ажлаас болж дуудлагаа орхисон уу? 
Нэг ч хором хөсөр хаяагүй. Тэдний 
дуудлага Бурханаас ирсэн гэдгийг 
тэд мэдэж байсан юм. Тэд Түүний 
тэнгэрлэг тусламжийг эрэлхийлэн 
залбирч мөн бүхий л зүрх сэтгэлээ 
ажилдаа зориулсан. 

Арванхоёр Чуулгын Төлөөлөгч 
Ахлагч Рассел М.Нелсон, Далын 
Ахлагч Б.Рийнгер мөн би Ахлагч 
Фүссек ахын хамт Польш улсын 
засгийн газар дахь шашны ажил 
хэргийг тохинуулагч Адам Вопатка-
тай уулзсан. “Танай сүм энд тавтай 
морил гэж хэлэх түүний үгийг бид 

Ерөнхийлөгч  
Томас С.Монсон 
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сонссон юм. Та нар өөрсдийн сүмээ 
барьж мөн номлогч нараа ч илгээж 
болно гэсэн. Тэрээр “Жулез Фүссек 
руу зааж” энэ хүн танай сүмд маш 
сайн үйлчилсэн шүү гэв. Та нар 
түүний жишээ болон хийсэн ажилд 
нь талархах ёстой.

Фүссек ах, эгч хоёр шиг бид Их 
Эзэний ажилд хийх ёстой зүйлээ 
хийцгээе. Дараа нь бид Жулез 
болон Дороти Фүссек нартай хамт 
Дууллаас эш татав:

“Миний тусламж тэнгэр ба 
газрыг бүтээсэн Эзэнээс ирдэг.

“. . . Чамайг хамгаалагч  
Тэрээр үүрэглэхгүй.

”Харагтун, Изриалийн хамгаа-
лагч Тэрээр үүрэглэх ч үгүй, ун-
тах ч үгүй ” (Дуулал 121:2–4). ◼

ЭНЭ ЗАХИАСААС ЗААХ Нь 

Заахаас илүү Агуу дуудлага гэж 
үгүй. “Сургаалийн зарчмаар 

амьдарснаар бид хэрхэн адислагд-
сан тухай хувийн туршлагаасаа 
хуваалц. Хувийн туршлагаасаа товч-
хон хуваалцахыг зааж буй нэгнээс 
хүс” ([1999], 159). энэхүү захиасыг 
уншаад дараа нь гэр бүлийнхээ 
гишүүдээс Ерөнхийлөгч Монсон 
хэнийг номлолд үйлчил хэмээн 
хэлснийг асуу. бүрэн цагийн ном-
лолд үйлчилсэн хувийнхаа болон 
бусдын туршлагаас хуваалц. эсвэл 
ирээдүйд номлолд үйлчлэх хүсэлтэй 
байгаа төлөвлөгөөнөөсөө хуваалц. 
Гэр бүлийн гишүүдээс тэдний төлөв-
лөгөө болон туршлагаасаа хуваал-
цахыг хүс.
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Ирээдүй руу тэмүүлэх нь
Петр Еванс болон ричард М.ромни

номлолд үйлчлэхээр олон залуус санхүүгийн байдлаа 
бэлтгэдэг. африкт паспорт авах нь хангалттай мөнгө 

цуглуулах бэлтгэлийн нэг хэсэг юм. Седрик Шиамбин 
нэгэн овсгоотой аргаар мөнгө цуглуулсан байна. тэрээр 
дугуйныхаа ард гадил тавьж зардаг байжээ.

седрик ардчилсан бүгд найрамдах Конг улсын лүпи-
тад амьдардаг. тэрээр паспорт авч номлолд явахын тулд 
ажиллаж байгаа лүпита дүүргийн 45 залуу эрэгтэйчүү-
дийн нэг нь юм. абн Конг улсад паспорт нь 250 доллар 
байдаг ба энэ нь байшин барих үнийн гуравны хоёртой 
нь тэнцэнэ. 

Гэвч Седрик шантраагүй юм. тэрээр номлолынхоо 
мөнгийг олохын тулд дугуйгаа унан лүпитагаас 15-30 
километр зайнд орших бусад жижиг тосгон руу явж 
гадил худалдан аваад африкийн халуун ойгоор хөндлөн 
гулд хүнд ачаатай дугуйгаа унан жимсээ зарахаар хотод 
буцаж ирдэг. долоо хоног бүр элсэн замаар тэрээр180 
километр (12 мил) аялсан ба ганц л удаа хамхуулаас 
болж тэнцвэр алдаж байжээ.

седрикийн энэ их хүч хөдөлмөр нь долоо хоногт 1.25, 
жилд 65 доллар олдог байлаа. тэрээр паспортоо авахын 
тулд бүтэн 4 жил мөнгө цуглуулсан ба одоо бүрэн цагийн 
номлолд үйлчлэхээр дуудагдахдаа санхүүгийн хувьд 
бэлэн юм.

Бага байхаасаа л би  
өөрийгөө бэлтгэнэ

Ерөнхийлөгч Монсонгийн номлолд үйлчлэхээр 
бэлтгэх тухай санахад нь хүүхдүүдэд туслахын 

тулд энэхүү батламжийг хуулбарлан LDS.org-с хэв-
лэх эсвэл хүүхдүүдэд санамж байхаар өөрсдийнх 
нь гарын үсэгтэй батламжийг хийж ханан дээр 
эсвэл тэмдэглэлийн дэвтэрт нь хий. 

ЗАЛууЧууДАД ЗОрИуЛАв ХҮҮХДЭД ЗОрИуЛАв 

БИ БЭЛТГЭНЭ
Ерөнхийлөгч томас С. Монсон  

номлолд үйлчлэхээр бэлтгэхийн  
тулд намайг дуудсан. тэгнэ ээ.

•  их эзэнийг төлөөлж чадахуйцаар 
би өөрийгөө цэвэр ариун, зөв  
зохистой байлгана.

•  эрүүл мэнд болон хүч чадалдаа 
анхаарлаа хандуулна.

•  Залбирч, судруудыг судал

ГАРЫН ҮСЭГ 

гэ
рэ

л 
Зу

рг
и

й
г 

ри
ча

рД
 м

. р
о

м
ни

й
 м

ө
н 

Д
ав

и
Д

 н
ью

м
ен

би номлолд үйлчлэхээр  
бэлтгэх болно.
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Энэ материалыг судалж, айлчилдаг эгч нартаа 
аль болох зохистойгоор харилцан ярилц. Эгч 
нарыг бэхжүүлэх болон Нийгмийн Халамжийн 
Бүлэг амьдралд нь идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэхэд 
туслах асуултуудыг асуу.

Итгэл • Гэр бүл • Халамж

бошиглогч Иосеф Смит “[Нийгмийн Халам-
жийн Бүлэг] гэдэг нэр орчин үеийнх байж 

болох ч байгууллага нь эрт дээр үеэс үүсэлтэйг 
заадаг байсныг” Элиза Р.Снөү дурсчээ.  1 

Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёр 
Иосеф Смит дээр хүрч ирэн, түүгээр дамжуу-
лан сайн мэдээний бүрэн байдлыг дэлхий дээр 
сэргээсэн юм. Тэрхүү сэргээлтийн нэг хэсэг нь 
Нийгмийн Халамжийн Бүлэг байв. Эгч нар зо-
хион байгуулалтад орох хүртэл Сүмийн байгуул-
лага бүрэн биш байв. 2

Ирэх саруудад Айлчлагч багшийн захиас би-
чиг Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн түүх болон 
сэргээгдсэн сайн мэдээн дэх үүний үүргийн ту-
хай илүү ихийг мэдэх боломжийг бидэнд олгох 
болно. Олон шалтгааны улмаас манай түүхийг 
ойлгох нь чухал ач холбогдолтой төдийгүй 
амин чухал юм. 

Нэгдүгээрт, түүхээ ойлгох нь бид Бурханы 
эмэгтэйчүүд байх хэрэгтэй гэдэг сүнслэг нөлөөг 
үзүүлдэг. Бид сайхан сэтгэлт Хожмын Үеийн 
Гэгээнтэн эмэгтэйчүүдийн үлгэр жишээг дагас-
наар ирээдүйг угтахын тулд өнгөрсөн үеэсээ 
суралцаж болно. 3

Хоёрдугаарт, манай түүх эхэн үеийн Сүмд 
оршиж байсан зарчмууд бол өнөө үеийн суурь 
зарчмууд мөн гэдгийг заадаг. Хувийн итгэл биш-
рэл, зөв шударга байдлаа өсгөн нэмэгдүүлэх, гэр 
бүлүүдийг бэхжүүлэх, тусламж хэрэгтэй хүмүүст 
туслах энэхүү мэдлэг болон зорилго нь бидний 
өнгөрсөн үе, ирээдүй хоёрыг холбож өгдөг.

Гуравдугаарт, бид түүхээ үнэлж цэгнэснээр 
сүнслэг өвөө илүү сайн хуваалцаж чадна. Тэр-
гүүн Зөвлөлийн Нэгдүгээр зөвлөх, Ерөнхийлөгч 
Хeнри Б.Айринг: “Энэрлийн бэлгийг хүлээн 
авахад нь бусдад туслахын тулд та нар энэхүү 
өвийг авч явна. . . . Нийгмийн Халамжийн Бүл-
гийн түүхийг үг, тоогоор бичсэн байдаг бол 
өвийг нэг зүрхнээс нөгөөд дамжуулан өгдөг 
билээ” гэж хэлжээ. 4

Эцэст нь, өөрсдийн түүхийг ойлгох нь бид-
нийг ирээдүйн Нийгмийн Халамжийн Бүлгийн 
үр өгөөжтэй хэсэг болгоход тусална. Ерөнхий-
лөгч Спенсер В.Кимбалл (1895–1985), “Өнгөрсөн 
үеийнхээ төлөө гүн талархалтай байдаг эмэгтэй-
чүүд зөв шударга ирээдүйг цогцлон байгуула-
хын төлөө санаа тавьдгийг бид мэднэ” хэмээн 
хэлжээ. 5 

Жюли Б.Бек, Нийгмийн Халамжийн  
Бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгч. 

Бидний түүхээс
“Нийгмийн Халамжийн Бүлэг бол эмэг-

тэйчүүдэд зориулсан Их Эзэний байгууллага 
мөн.” 6 Иосеф Смит бошиглогчийн хүч нөлөө-
гөөрөө Нийгмийн Халамжийн Бүлгийг 1842 
оны гуравдугаар сарын 17-нд зохион бай-
гуулсан юм. Янз бүрийн хүмүүсээс бүрдсэн, 
өнөө үеийн эгч нартай адилхан нэгэн үзүүрт 
сэтгэлтэй, цөөхөн хүнтэй бүлэг анхны хур-
лаа хийжээ. “Хамгийн залуу нь өсвөр насны 
гурван охин, хамгийн ахмад нь тавь гаран 
насны нэг эмэгтэй байлаа. Эмэгтэйчүүдээс 
арван нэг нь гэрлэсэн, хоёр нь бэлэвсэн, зур-
гаа нь гэрлээгүй, нэг нь гэрлэсэн эсэх нь мэ-
дэгдэхгүй байв. Амьдралын боломж, нөхцөл 
байдлаасаа хамааран тэдний боловсролын 
төвшин маш их ялгаатай байлаа. Энэ бай-
гууллагын гишүүнчлэл цаашид өсөх явцад 
янз байдал нь улам өөрчлөгдсөн ч нэгдмэл 
нэг байдал нь хэвээр байлаа.” 7 
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Судруудаас
Ифер 9:28–29;  
Ром 16:1–2;  
Aлма 37:8;  
Moронай 7:45–47

нийгмийн Халамжийн 
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Би юу хийж 
чадах вэ?
1. Гэрээр нь айл-
чилдаг эгч нартаа 
энэрлийн бэлэг 
хүлээж авахад нь 
туслахын тулд би 
юу хийж чадах вэ?

2. Өөрийнхөө бо-
лон гэр бүлийнхээ 
бас бусад хүмүү-
сийн ирээдүйг 
зөв шударга, сайн 
сайхан байлгахад 
туслахын тулд би 
энэ сард юу хийж 
чадах вэ?

Нэмэлт мэдээллийг 
www.reliefsociety.
lds.org-аас үзнэ үү.



8 Л и а х о н а 

ШИНЭ ГИШҮҮДЭД ХА-
ЛууН ДОТНО БАйДЛыГ 
МЭДрҮҮЛЭХЭД ТуСЛАХ 
АрГА ЗАМууД
• тойрог эсвэл салбарын 

шинэ гишүүдэд өөрийгөө 
танилцуул. Хичээл болон 
ариун ёслолын цуглаан 
дээр тэдний дэргэд суу.

•  тэдний нэрийг тогтоохыг 
хичээ.

•  ням гарагийн ангийн 
гишүүд, нийгмийн Халам-
жийн бүлгийн ерөнхийлөг-
чийн зөвлөлийнхөн болон 
санваарын удирдагчид нь 
хичээл эхлэхээс өмнө шинэ 
гишүүдийг ангийнханд 
танилцуулж болно.

•  шинээр ирэгсдэд эргэн той-
рон, орчинтойгоо танилца-
хад тусал.

•  тэднийг тойрог эсвэл сал-
барын үйл ажиллагаануу-
дад урь.

•  тэдний найз нь бай! дараа 
дараагийн долоо хоног, 
саруудад шинэ гишүүдтэй 
улам дотносон танилц. 

Өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлс
“Өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүдээр агуу их зүйлүүд улиран авчрагддаг” (Aлма 37:6).

Магадгүй та гэр бүлийнхээ 
цорын ганц сүмийн гишүүн 

бөгөөд гэр бүлийн түүхийн ажил 
нь шинэ зүйл байж болох юм. 
Эсвэл танай гэр бүлийн бусад ги-
шүүд элэнц хуланцынхаа төлөөх 
гэр бүлийн түүх болон ариун 
сүмийн ажлыг хийсэн байж болох 
юм. Та ямар ч байдалд байсан 
энэхүү чухал ач холбогдолтой 
ажилд хувь нэмэр оруулах арга 
замууд байсаар байдаг. 

Хэрэв та нар хаанаас эхлэхээ 
мэдэхгүй байгаа бол хамгийн 
сайн мэддэг хүнээсээ буюу өө-
рөөсөө эхэл. Тэгээд ч гэр бүлийн 
түүх зөвхөн та бүгдийн нас бар-
сан хайрт хүмүүст хамаатай зүйл 
биш юм. Энэ нь та нарын хувийн 
амьдралын түүх билээ. Энэ ажлыг 
эхлүүлэх зарим арга замууд:

•  Юмс хадгалах ямар нэгэн 
хайрцаг олж, түүний дотор өө-
рийн чухал нандин баримтуу-
дыг хий: төрсний гэрчилгээ, 
төгсөлтийн диплом, шагнал, 
тэмдэглэлийн дэвтэр, зураг—
амьдралын тань түүхийг өгүү-
лэх аливаа зүйлс.

•  Хэрэв та нарт скайнердах тоног 
төхөөрөмж байгаа бол чухал ач 
холбогдолтой хуучин зургуудыг 
дижитал болгон хуулбарла.

•  Амьдралд тань тохиосон сүнс-
лэг бодлууд болон үйл явдлуу-
дын тухай тэмдэглэл хөтөл. 

Гэр бүлийн түүхийн ажилд  
өөрийгөө зориулах нь

•  Гэр бүлийнхэнтэйгээ 
ярилцлага хийж, тэдний 
амьдралын түүхийг цэдэглэ. 
Хамгийн өндөр настай 
хамаатнаасаа эхэл. Асуух 
асуултууд: Та хэрхэн ийм 
нэртэй болсон бэ? Таныг 
бага байхад мөн хожим нь 
амьдралд тань танай гэр 
бүлийнхэн ямар уламжлал-
тай байсан бэ? Гэр бү-
лийнхнийхээ онцгой авьяас 
билэг, зан чанаруудын 
талаар надад хэлж чадах 
уу? Бусдын түүхийг эмхэт-
гэснээр нэгэн гэр бүлийн үе 
удамдаа зориулсан үнэлэш-
гүй баялгийг бий болгох 
болно.

•  www.New.FamilySearch.org 
дээр бүртгүүлж, өөрийн 
болон гэр бүлийнхээ тухай 
цуглуулсан удмын мэдээл-
лийг оруул. Интернет дээрх 
хичээлүүд алхам алхмаар 
урагшлахад чинь туслах 
болно. 

•  Хэрэв боломжтой бол ариун 
сүмд очиж, өвөг дээдсийн-
хээ төлөөх ёслолуудыг 
гүйцэтгэ.

Хэрэв та нарт гэр бүлийн 
түүхийн ажлын талаар асуулт 
байвал тойрог эсвэл салбарын-
хаа гэр бүлийн түүхийн зөвлө-
хөөс тусламж ав. 

ТэНгэр дэх 
эрдэНэс

“Өөрсдийн 
гарал 

үүслээ хайх 
үед бид 
зөвхөн нэрс 
эсвэл ариун 
сүмийн 
ёслолуудыг 
хийлгэсэн 
тооноос илүү-
тэй зүйлийг 
сонирхож 
эхэлдэг. Бид-
ний сонирхол 
зүрх сэтгэлийг 
маань бидний 
эцгүүд уруу 
эргүүлж—
тэднийг 
олж, мэдэж, 
үйлчлэхийг 
эрэлхийлдэг. 

“Ингэснээр 
бид тэнгэрт 
эрдэнэсийг 
хураадаг.” 
Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын 
Ерөнхийлөгч 
Боид К.Пакер, 
“Your Family 
History: Getting 
Started,” (“Танай 
гэр бүлийн түүх: 
Эхлүүлэх нь”) 
 Лиахона, 2003 
оны наймдугаар 
сар, 17.
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БэрхшээлТэй Нүүр 
Тулах Нь 

Сайн мэдээний дагуу амьд-
рах нь надад болон гэр 

бүлийнхэнд маань уруу татал-
тыг даван гарахад тусалдаг. 
би Есүс Христийн Цагаатгалд 
итгэх итгэлтэй хосолсон мацаг 
барилт, аравны нэгийн төлөлт 
мөн өдөр бүрийн залбирлаар 
дамжуулан бид уруу татал-
тыг даван гарч чадна гэдгийг 
мэднэ. 

Гэхдээ бидний амьдрал 
саад бэрхшээлээс чөлөөлөг-
дөнө гэсэн үг биш юм. бид 
хэдий чинээ их саад бэрх-
шээлтэй тулгарна төдий чинээ 
адислалуудыг илүү ихээр 
мэдэрч, туулсан туршлагаасаа 
суралцдаг. би саад бэрхшээ-
лийг цаасан шувууг нисгэдэг 
салхитай зүйрлэх дуртай. 
Салхи хүчтэй салхилах тусам 
цаасан шувуу илүү өндөрт 
нисдэг. 
Чхоеун равут, Камбож

с ү м и й Н  Т ү ү х  д э л х и й  д а х и Н а а

унгар улс
Хэдийгээр Унгар улсад анхны 

Хожмын Үеийн Гэгээнтэн 
номлогч 1885 онд ирсэн ч амжил-
тыг олсонгүй тул гурван сарын 
дараа буцжээ. Мисча Марков 
1887 онд Константинполд бап-
тисм хүртэж, сүмд нэгдсэн анхны 
унгар хүн болжээ. Хожим нь тэр 
Европт номлолд үйлчилсэн ч, 
номлолоосоо болж эх орноосоо 
хөөгдсөн байна.

Улс төрийн байдлаас олон 
жилийн турш Унгар улсад 

номлолын ажил хязгаарлагдмал 
байв. 1980-аад оноос Сүмийн ту-
хай ил тод байдалтай болж, олон 
унгарчууд сүмийг сонирхон, 1986 
онд Унгарын засгийн газар ном-
логчдыг эх орондоо нэвтрэхийг 
зөвшөөрчээ. 

Түүнээс хойш номлогчийн 
хүч чармайлт агуу амжил-
тыг олжээ. Унгарт 1991 онд 
Мормоны Ном хэвлэгдэн 
гарч, анхны гадас 2006 онд 
байгуулагдав. 

уНГАр ДАХь СҮМ 
Гишүүнчлэл 4,594

номлол 1 
Гадас 1 

дүүрэг 2
тойрог ба салбар 21

Будапеш-
тийн Данубе 
голын эрэг 
дээр Унгарын 
Парламентын 
барилга 1904 онд 
баригдав.
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ө ч ү ү Х э н  б ө Г ө ө д  э н Г и й н  З ү й л с

та нар сүмийн ерөнхийлөгчдийн талаар хэр сайн мэдэх вэ? энэ 
асуулт хариултын тоглоомыг ашиглан олж мэд. Хариултууд дор 

байна.
1. иосеф смитийн дараа хэн сүмийн ерөнхийлөгч болохоосоо 

өмнө богино хугацаанд төлөөлөгчөөр үйлчилсэн бэ? 
2. Ерөнхий эрх мэдэлтэнээр хэн хамгийн урт хугацаанд үйлчилсэн 

бэ? 
3. сүмийн ерөнхийлөгчөөр хэн хамгийн удаан үйлчилсэн бэ? 
4. нэгдсэн улсаас өөр улсад төрсөн цорын ганц сүмийн ерөнхий-

лөгч хэн бэ? 
5. Ерөнхийлөгч томас с.монсонгоос өмнө бишопоор үйлчилсэн 

цорын ганц сүмийн ерөнхийлөгч хэн байсан бэ? 
6. Хэн 15 настайдаа одоогийн Хавайн арлуудад бүрэн цагийн ном-

лолд үйлчилсэн бэ? 
7. Хэн төлөөлөгчөөр үйлчилж байхдаа нэгдсэн улсын Хөдөө аж 

ахуйн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан бэ?
8. Хэн сүмийн хамгийн өндөр настай ерөнхийлөгч байсан бэ? 
9. Хэн санаандгүйгээр сүхээр хөлөө цохиж гар хөлийнхөө ясыг 

хугалж, галзуу нохойнд хазуулан, унаж байсан модонд хөлөө 
даруулж, цусаа хордуулан үхэх шахаж, бараг живж, хөлдөж үхэх 
шахан, хурдны галт тэрэгний сүйрлээс амьд гарч байсан бэ? 

Сүмийн ерөнхийлөгчид

Хариултууд: 
1. бригам Янг, 12 жил
2. давид о.мкКей, бараг 64 жил
3. бригам Янг, 30 жил

4. жон тейлор, английн милн-
форпед төрсөн

5. Ховард в.Хантер 
6. жозеф Ф.смит 

7. эзра тафт бенсон 
8. Гордон б.Хинкли, 97 нас
9. вилфорд вудрафф 

Иосеф Смит Бригам Янг 

Жон Тейлор 

Вилфорд Вудрафф 

Лорензо Снөү 

Жозеф Ф.Смит Хебер Ж.Грант Жорж Альберт Смит Давид О.МкКей Жозеф Фиелдинг Смит 

Харольд Б.Лий 

Спенсер В.Кимбалл 

Эзра Тафт Бенсон 

Ховард В.Хантер Гордон Б.Хинкли Томас С.Монсон 
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10 настай хүү Арианыхаа хац-
рыг даган наманчлалын 

нулимс урсаж байсан тэр үед өөр-
төө төрсөн мэдрэмжийг би одоо ч 
санасаар байдаг.

Тэр унтлагын өрөөнд 12 настай 
ах Жоелтойгоо тоглож байгаад гэнэт 
хэрүүл болоход би хөндлөнгөөс нь 

оролцож, журам сахиулах юм бо-
лов. Хүүхэд л юм хойно, хөвгүүд ам 
муруйж, бүр нударга зөрүүлэх явдал 
байнга гардаг байлаа.

ЗаЛбИрЛыН  
гайхамшигтай 
хүЧ

Ахтайгаа тийнхүү хэрэлдсэний 
дараа чичиртлээ уурлаж, уйлсан 
Ариан хүлээн зөвшөөрч боломгүй 
байдлаар надад хандав. Би хоёр 
удаа түүнд бурууг нь хэлж ойлгуу-
лах гэтэл байдал бүр дордох нь тэр 
(тэр надтай маргаж эхлэв). Түүний 
нүүр нь час улайж, биеэ барьж 

чадахгүй, чичирч байлаа. 
Миний ч бас уур хүрээд 
явчихлаа. Гэвч хүүхдүүдээ 
зандарч загналгүйгээр ая 
зүйг нь олж болох ёстой 
гэдгийг мэдэж байв. 

Залбирлын зарчим ми-
ний дотор зурсхийн орж 
ирлээ. Тийм ээ, энэ чинь 
хариу байна шүү дээ. Тэр 
даруй өрөөнд орж, хаалгаа 
хаагаад, “Ариан, хоёулаа 
өвдөг сөгдөж, аав нь Тэн-
гэрлэг Эцэгт хандан залби-
рал хэлье” гэв.

Бид хоёр өвдөг сөгд-
сөн ч хүү маань цурхиран 
уйлсан хэвээр байв. Би 
хүүдээ туслах зорилго та-
вин залбирлаа. Залбирлын 
дундуур хүү маань мэгшин 
уйлахаа больж байгаа нь 
ажиглагдав. Хацрыг нь 
даган урсаж байсан ну-
лимс эдүгээ наманчлалын 
нулимс болжээ.

Биднийг залбирлаа 
дуусгахад Ариан нүдээ том болгон, 
“Аав аа та намайг уучлах уу?” гэв. 
Бид хоёр тэврэлдэхэд би нүднээ-
сээ урсах нулимсыг тогтоон барьж 

ЗалБирлыН 
Бэлэг
“Залбирал бол 
Тэнгэр дэх бидний 
Эцэгээс хүн бүрд 
соёрхсон бурхан-
лиг бэлэг юм. Энэ 

тухай бодоод үз л дээ: Бүхнийг 
мэдэгч, бүхнийг харагч, бүхнийг 
чадагч Хамгаас Дээд Хүмүүн 
Тэрбээр өчүүхэн биднийг, чамайг 
бас намайг бидний Эцэг болсон 
Өөртэйгөө ярилцахад урамшуу-
лан дэмждэг билээ. . . .

“Бид ямар ч байдалтай байсан, 
даруу буюу ихэмсэг, ядуу буюу 
баян, чөлөөтэй буюу боолчлогд-
сон, боловсролтой буюу боловс-
ролгүй, бусад хүмүүс биднийг 
хайрладаг буюу мартсан байх нь 
хамаагүй Түүнд хандаж болно. 
Цаг товлох шаардлага байх-
гүй. Бидний даруухан залбирал 
товчхон байж болно, шаардла-
гатай бол урт байж болно. Энэ 
нь хайр, талархлаа илэрхийлсэн 
эсвэл яаралтай тусламж хүссэн 
байж болно. Тэрээр тоо томшгүй 
олон гараг ертөнцийг бүтээж, хүн 
суурьшуулсан юм. Чухам тиймээс 
та бид Түүнтэй биечлэн ярил-
цаж чадна. Тэр үргэлж хариулах 
болно.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
ричард Г.Скотт, “Using the Supernal Gift of 
Prayer,”  Liahona, 2007 оны 5-р сар, 8.

Маркос А.уокер

чадсангүй. Амар амгалан, хайрын 
мэдрэмж бие сэтгэлийг минь дүүр-
гэлээ. Ариан өөр юу ч хэлсэнгүй. 
Гэвч түүнд залбирлын хүч сэр-
гээгдсэнийг, Ариун Сүнс түүний 
зүрх сэтгэлд нэвтэрснийг би мэдэж 
байлаа.

Одоо тэр залбирлын хүчний ту-
хай зөвхөн мэддэг болсон төдийгүй, 
энэ тухай гэрчлэлтэй болжээ. ◼гэ
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Судрууд бошиглогчдын зөв-
лөгөө, Бурханаас хүмүүстэй 
харилцсан сүнслэг нөлөө 

бүхий шастирууд, Бурханаас бо-
шиглогчдодоо өгсөн илчлэлтүүдийг 
агуулдаг. Бид бол Тэнгэрлэг Эцэ-
гийн хүүхдүүд бөгөөд Тэр биднийг 
үнэхээр хайрладгийг судрууд 
заадаг. Бидэнд мөнхийн аз жаргал 
авчрах Түүний төлөвлөгөөний 
дагуу бид энэ дэлхийд ирсэн би-
лээ. Дэлхий дээр байгаа үед суд-
рууд биднийг Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс 
Христ хоёртой холбодог сүнслэг 
шижим болдог. 

Судруудын гол зорилго бол 
Христийн тухай гэрчилж, Түүнд 
ирж, мөнх амьдралтай болоход би-
дэнд туслах явдал мөн (Иoхан 5:39-
ийг үз). Тиймээс хожмын үеийн 
бошиглогчид хувиараа болон гэр 
бүлээрээ судруудыг өдөр бүр 
судлахыг бидэнд зөвлөдөг. Ерөн-
хийлөгч Томас С.Монсон, “Өдөр 
бүр судар судал. Судруудыг хааяа 
нэг алдаг оног унших нь өдөр бүр 
уншиж, амьдралдаа хэрэгжүүлэхээс 
хамаагүй бага үр нөлөөтэй байдаг. 
Судруудын заадаг хичээлүүдийг 
сайн үз. . . . Тэдгээр хичээлүүдийг 
өөртөө хандан ярьж байгаа юм ши-
гээр судал. Учир нь тэдгээр нь үнэн 
юм” гэжээ. 1 

Бид судрын үгсээр дамжуулан 
Тэнгэрлэг Эцэгээ болон Аврагч Есүс 
Христийг мэдэж, хайрладаг билээ. 
Бид Тэдний зарлигуудыг уншсанаар 
зөв, буруугийн ялгааг харж суран, 
уруу таталт болон нүглийг эсэр-
гүүцэх хүч чадалтай болдог. Мөн 
Бурханы хуулиудыг дуулгавартай 
дагах хүслээ нэмэгдүүлдэг. Судрууд 
биднийг тайтгаруулж, дэлхий дээр 
байх үед бидэнд зааж, тэнгэрлэг 
гэр орондоо буцаж очих замыг 
харуулдаг.
ЭШЛЭЛ 
 1. Toмас С.Moнсон, “Be Your Best Self,” 

 Лиахона, 2009 оны 5-р сар, 68.
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“Судар бүр Бурханы 
амьсгалснаар байгаа 
бөгөөд заахад, зэмлэ-
хэд, залруулахад, зөвт 
байдал дотор чиглүү-
лэхэд тустай”  
(2 Tимот 3:16). 

Есүс Христийн Хож-
мын Үеийн Гэгээнт-
нүүдийн Сүмийн 
гишүүд дараах ном-
нуудыг судар гэж 
хүлээн зөвшөөрдөг:

“Бүх судрын үндсэн зорилго бол бидний бодга-
лийг Бурхан Мөнхийн Эцэг болон Түүний Хүү 

Есүс Христэд итгэх итгэлээр дүүргэх явдал мөн. . . .
“. . . Итгэл нь Бурханы үгийг сонсох буюу унши-

хад Ариун Сүнсний гэрчлэлээр бидний бодгальд, 
Сүнснээс сүнсэнд ирдэг. Бид үгийг шимтэн судла-
хаа үргэлжлүүлсэн үед итгэл өсөн хөгждөг. . . .

“. . . Судруудыг шаргуу, хичээнгүй судал. Тэдгээ-
рийг тунгаан бодож, залбир. Судрууд бол илчлэлт 
бөгөөд цаашид ч илчлэлтүүдийг авчрах болно.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч Д. Toдд Кристоф-
ферсон, “The Blessing of Scripture,”  Liahona, 2010 оны  
5-р сар, 34, 35.

Судрууд  
Есүс Христийн туХай зааж, гэрчиЛДэг

нэмэлт мэдээллийг Сайн мэдээний зарч-
мууд (2009), 45–49; Итгэлдээ үнэнч байх  
нь (2004), 155–159-өөс үз.
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1. Библи бол Ариун Ну-
тагт амьдарч байсан эрт-
ний бошиглогчдод өгсөн 
Бурханы илчлэлтүүдийг 
агуулдаг ариун судруудын 
түүвэр юм. Манай Итгэ-
лийн Тунхагийн наймд 
“Библи зөв орчуулагдсан 
байхын хэрээр Бурханы үг 
мөн гэдэгт бид итгэдэг” 
хэмээн өгүүлдэг билээ.”

2. Мормоны Ном: Есүс 
Христийн бас нэгэн Гэрээ 
нь Америк тивд амьдарч 
байсан эртний бошиглогч-
дод өгсөн Бурханы илчлэл-
түүдийг агуулдаг. Энэ ном 
Есүс Христийн сайн мэдээ-
ний бүрэн байдлыг агуул-
даг (С ба Г 20:9-ийг үз). 

3. Сургаал ба Гэрээ бол 
Иосеф Смитээр эхэлсэн 
орчин үеийн бошиглогчдод 
Есүс Христийн сайн мэдээ-
ний Сэргээлтийн талаар 
өгөгдсөн илчлэлтүүдийн 
ном юм. 

4. Агуу Үнэт Сувд нь 
Бурханаас Мосе, Абрахам, 
Иосеф Смит нарт өгсөн 
нэмэлт илчлэлтүүдийг 
агуулдаг.

5. Бурхан Ариун Сүнсний нөлөөгөөр дамжуулан амьд бо-
шиглогчдод үнэнүүдийг илчлэхээ үргэлжлүүлсээр байна.  
Эдгээр үнэнүүдийг судар гэж үздэг (С ба Г 68:4-ийг үз). Тэд-

гээр нь дэлхий даяарх гишүүд бошиглогч болон Сүмийн 
бусад удирдагчдын үгсийг сонсдог дөрөв, аравдугаар 

сарын эхний долоо хоногийн төгсгөлөөр болдог 
ерөнхий чуулганаар дамжин бидэнд ирдэг. ◼

Зүүн ДээД талааС цагийн нар Зөв чиглэлээр: Зураг чимэглэлийг 
ДереК иЗраилСон © 2002; Христ гетсемаНид, Харри анДерСон © IRI; 
гурваН Нифай ХүН, гари Капп © 1996 IRI; есүс Христ Бошиглогч иосеф 
смит, оливер Каудери Хоёрт үзэгдсэН Нь, уолтер рейн, Сүмийн 
түүХийн муЗейн Зөвшөөрлөөр нийтлэв; аНХНы үзэгдэл, Дел парСон 
© 1987 IRI; гэрэл Зургийг Крейг ДаймонД © IRI; Зураг чимэглэлийг 

КриСтина Смит © IRI
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Есүс Христ Эцэгийнхээ удирдлагаар тоо 
томшгүй олон гараг ертөнцийг бүтээсэн 
юм. Тэр бол Хуучин Гэрээний Бурхан, 

агуу Иехова байлаа. Тэрээр мөнх бус эх Ма-
риа, Бурхан Мөнхийн Эцэг хоёрын дундаас 
төрсөн юм. Тэр бол дэлхий дээр амьдарч 
байсан хүмүүсээс хамгийн аугаа нь юм. Тэ-
рээр “намайг илгээсэн Түүний хүслийг үйлдэн, 
ажлыг нь гүйцэлдүүлэхээр”(Иoхан 4:34) ирс-
нээ хэлжээ. 

Түүний захиас болон үйлчлэл нь Тэр бол 
Есүс Христ, Бурханы Хүү, амлагдсан Мессиа 
мөн гэдгийг огтхон ч эргэлзээгүйгээр тунхагла-
даг байлаа.

Тэрбээр сургаалдаа Хуучин Гэрээний суд-
руудаас олонтаа эш татаж, үйлчлэлдээ бэлтгэх, 
нүгэл хилэнц, уруу таталтыг 
эсэргүүцэх, өнгөрсөн үеийн бо-
шиглогчдод хүндэтгэл үзүүлж, 
тэдний үнэн болохыг нот-
лохдоо судруудыг ашигладаг 
байлаа. Бид эцэг эх, удирдагч, 
багшийн үүргээ биелүүлэхийн 
тулд судруудыг илүү үр өгөөж-
тэйгөөр ашиглахад Түүний 

Ахлагч Жей Э.Женсен 
Далын Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлийн 

үлгэр жишээнээс сурч болно. Тэрээр бүх зүйлд, 
түүний дотор гарамгай багш байхад төгс үлгэр 
жишээ үзүүлдэг байлаа. 

Үйлчлэлдээ бэлтгэсэн нь
Их Эзэн дэлхийд ирэхдээ бидний нэгэн 

адил оюун ухаан нь марталтын хөшгөөр 
хаагдсан байсан ч мөн бидний адилаар 
ач ивээлээрээ өсөн хөгжиж байлаа (С ба Г 
93:11–17-г үз). Тэрээр Тэнгэрлэг Эцэгээсээ 
болон мөнх бус багш нараас суралцдаг 
байв. (Иoхан 8:28; 12:49-ийг үз). “Христ Хөв-
гүүнд хууль болон судруудыг сайн заадаг 
байсныг тэр үеийн иудейчүүдийн амьдра-
лын тухай бидний мэдлэг нотолдог билээ. 
Учир нь тэр үед энэ нь нийтлэг зуршил 

болсон байв. Тэрээр судалж 
суралцах замаар мэдлэг 
эзэмшиж, залбирал, тунгаан 
бодолт, ажил хөдөлмөрөөр 
мэргэн ухаантай болсон 
юм” гэж Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын Ахлагч 
Жеймс И.Талмейж (1862–
1933) хэлжээ. 1 

Бид Христийн үгс буюу судрууд дээр найрлаж, Түүний нэгэн адилаар тэдгээрийг  
бусдад зааж, тэднийг хүчирхэгжүүлэхэд ашиглах ёстой.

Аврагч  

гарамгай багш
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 “Би бол амийн талх 
байна: над уруу ирдэг 

хүн өлсөхгүй. надад  
итгэдэг хүн хэзээ  

ч цангахгүй.”
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Түүнийг бага наснаас нь эхлэн олон түмэнд 
үйлчилж эхлэх хүртэл нь бидний мэддэг цо-
рын ганц түүх бол Тэр 12 настайдаа ариун 
сүмд ер бусын мэргэн ухаан, мэдлэг, чадвараа 
харуулсан явдал мөн. “Гурван өдрийн дараа 
[Иосеф, Мариа хоёр ] Түүнийг сүмд багш на-
рын дунд суугаад тэднийг сонсож, мөн тэд-
нээс асууж байхад нь олжээ” (Лук 2:46). Энэ 
шүлэгт бас багш нар Есүсийг сонсож, Түүнээс 
асуулт асууж байсныг Иосеф Смитийн Ор-
чуулга тодруулсан юм. 

Үйлчлэлээ эхлэхээс өмнө Тэрээр мэдлэгээ-
рээ өсч байсны жишээ нь 1829 онд Хайрум 
Смитэд өгсөн зөвлөгөө юм: “Миний үгийг 

тунхаглахыг бүү эрэлхийл, 
харин эхлээд миний үгийг 
олж авахыг эрэлхийл, мөн 
тэгвэл хэл чинь чөлөөтөй байх 
болно; тэгээд, хэрэв чи хүсэх 
аваас, миний Сүнс мөн миний 
үг, тийм ээ, хүмүүнийг итгүү-
лэх Бурханы хүч чамд байх 
болно ”(С ба Г 11:21).

Бид ч үйлчлэлээ эхлэхдээ 
уг үйлчлэл нь шинэ дуудлага, 
шинэ үүрэг (эцэг эхийн гэхч-
лэн) байна уу, эсвэл зүгээр л 
гэр бүлийн үдшийн хичээл 
байна уу ялгаагүй, заавар, 
сүнсний удирдамж авахын 
тулд судруудыг судалж 
болно.

Нүгэл хилэнц, уруу  
таталтыг эсэргүүцсэн нь

Есүсийг үйлчлэлийнх нь 
эхэнд чөтгөр уруу татсан юм. 
Гурван уруу таталтаас хоёр нь 
эргэлзээ төрүүлэх үгсээр, “Хэ-
рэв чи Бурханы Хүү мөн юм 
бол”(Maтай 4:3, 6) гэж эхэлсэн 
байдаг. Аврагч Сатаныг эсэр-
гүүцэхийн тулд Хуучин Гэ-
рээний гурван судрыг (шүлэг 
4, 7, 10) эш татан, “бичигдсэн 
байдаг . . .” гэжээ. 

Аврагч бас судрын жишээ-
нүүдээр дамжуулан нүгэл хи-
лэнцийг хэрхэн даван туулахыг 
дагалдагчдадаа заасан байдаг. 
Нүгэл хилэнцийг эсэргүүцэх бо-
лон уршигт үр дагавруудыг нь 
даван туулахыг Гарамгай Багш 
хүмүүст заахдаа: “Шүүлтийн 
өдөр Содом ба Гоморрагийн 
газар нь тэр хотоос [Түүний 
сайн мэдээг эсэргүүцдэг хүмүү-
сээс] илүү тэвчмээр байх болно” 
(Maтай 10:15) хэмээн Хуучин 
Гэрээний шастираас эш татжээ. Зү
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Гурван өдрийн дараа 

Түүнийг сүмд багш 
нарын дунд суугаад 

тэднийг сонсож,  
мөн тэднээс асууж  
байхад нь олжээ.” 
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Бид Бурханы үгийг дуулгавартай дагавал 
энэ нь заяамал хамгаалах хүчтэй юм: “Бур-
ханы үгийг анхааран сонсох, мөн үүнээс 
зууран барих хэн боловч, тэд хэзээ ч эрсдэх 
нь үгүй; бас хортны уруу таталтууд хийгээд 
галт сумнууд тэднийг давамгайлах нь ч үгүй 
” (1 Нифай 15:24).

Өнөө үед Сатаныг эсэргүүцэхэд ашиг-
ладаг миний дуртай судруудын нэг бол: 
“Миний мэлмий та нарын дээр байна. Би та 
нарын дунд байна” (С ба Г 38:7) гэсэн шү-
лэг юм. Энэ нь “хэн ч мэдэхгүй” гэсэн худал 
үгийг үүрд байхгүй болгодог.

Өнгөрсөн үеийн бошиглогчдыг  
хүндлэх нь

Аврагч эртний бошиглогчдыг хүлээн зөв-
шөөрч, тэдний үгсээс эш татдаг байлаа. Энэ 
эрин үед Тэрээр “[Иосеф Смитийн] үгсийг 
нотлохын тулд ариун бошиглогчдод хан-
дах ёстойг” (С ба Г 35:23) Сидней Ригдонд 
зарлиг болгосон билээ. 

Аврагч Хуучин Гэрээний бошиглогч-
дын тухай гэрчилж, тэднийг хүндэтгэдгээ 
харуулахын тулд Ноаг дурдсан байдаг  
(Maтай 24:37–38); Aбрахам (Лук 16:22–31-
ийг үз; Иoхан 8:56–58); Aбрахам, Исаак, 
Иaков (Maтай 8:11); Moсе (Иoхан 5:46); 
Дaвид (Лук 6:3); Елиа (Лук 4:25–26-г үз); 
Исаиа (Лук 4:16–21; Иохан 1:23-ыг үз).  
Тэр бас өөрийнхөө үеийн хүн Иохан  
Баптистыг хүндэлж, дэмждэг байлаа  
(Maтай 11:7–11-ийг үз).

Аврагч Уулан дээрх номлолоороо Хуу-
чин Гэрээний бошиглогчид болон Өөрийнх 
нь тухай тэдний сургаал хоорондоо чухал 
холбоотойг харуулсан юм. Энэ нь Ерөө-
лүүдийн өгүүлбэрүүд хоорондоо нягт хол-
боотойг харуулдаг (Maтай 5:3–11-ийг) мөн 
Исаиа 61:1–3-ыг үз. 2 

Бид өнгөрсөн үеийн болон одоогийн 
бошиглогчдыг хэн бэ гэдгийг санан, тэдний 
сургаал бол Их Эзэний үг, Түүний хүсэл 
учраас тэдэнд хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй 
(С ба Г 68:4-ийг үз). Бид судруудаас заа-
хаар бэлтгэхдээ зааж байгаа хүмүүстэйгээ 

холбогдох зарчмуудыг залбирч, эрж хайх 
ёстой. 

Бусдыг хүчирхэгжүүлдэг байсан нь
ЭЗЭНий амьдрал дахь онцгой чухал 

захиас бол “амийн талхны” тухай сургаал 
юм (Иохан 6-г үз). Энэ нь түүний зарлиг 
болон судруудыг хэрэглэх нь бидэнд ч 
хамааралтайг харуулж байна. 

Тэрээр энэ захиасыг өгөхөөс нэг 
өдрийн өмнө шаргуу ажиллаж, 5,000 
хүнийг хооллон, улам олон дагалдаг-
чидтай болсон билээ (Иoхан 6:5–14-ийг 
үз). Энэ болон бусад олон гайхамшиг нь 
хүмүүсийг Түүнд итгэхэд хөтлөгдөхөд 
нь хангалтгүй байсан болохоор Тэрээр 
Өөрийгөө хэн болохыг амийн талхны 
тухай сургаалд ил тодоор тунхагласан 
юм. Энэ номлол Түүний Төлөөлөгчдийг, 
ялангуяа Петрийг сургахад тусалжээ. 
Түүний гэрчлэл бат бөх болсон юм  
(63-71-р шүлгийг үз).

Гарамгай багш Хуучин Гэрээний үйл 
явдал болох амийн талхны тухай номло-
лыг ашиглажээ: 

“Тэнгэрээс буух талхыг та нарт Мосе 
өгөөгүй; харин тэнгэрээс буух жинхэнэ 

гарамгай Багш
“Аврагч бол гарам-
гай багш мөн. Есүс 
Христийн заах ур 
чадварыг давж гарах 
заах арга зүйн судал-
гааны нэг ч туурвил 
байхгүй. Есүсийг 
философич, эдийн 
засагч, нийгмийг 
шинэчлэгч хэмээн, 
бас өөр олон зүйлээр 
дүрслэн тодорхойлсон 
байдаг. Гэвч Аврагч 
энэ бүхнээс илүүгээр 
гарамгай багш байсан 
юм. Хэрэв танаас ‘Есүс 
ямар ажил мэргэжил-
тэй байсан юм бэ?’ 
гэж асуувал: Тэр багш 
байсан юм гэж хариу-
лах нь цорын ганц зөв 
хариулт болно. Тэр 
бол бидний дууриах 
төгс үлгэр жишээ 
мөн. Тэр бол үнэхээр 
гарамгай багш мөн.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын Ерөнхийлөгч Боид 
К.Пакер, Mine Errand from 
the Lord (2008), 336.
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талхыг өгөгч нь Миний Эцэг мөн. 
“Тэнгэрээс буун ирж, ертөнцөд амийг өгдөг 

нь Бурханы талх юм” (Иoхан 6:32–33; мөн Eги-
петээс Гарсан нь 16-г үз). 

Үүнд тэд хариулахдаа, “Энэ талхаа бидэнд 
үргэлж өгч байгаач” (Иoхан 6:34) гэжээ.

Түүний хариуд Бурханы Хүү болох Өөрийн-
хөө тэнгэрлэг мөн чанарыг сүнслэг бэлэгтэй  
хүмүүст илчилсэн юм: “Би бол амийн талх 
байна. Над уруу ирдэг хүн өлсөхгүй, Надад 
итгэдэг хүн хэзээ ч цангахгүй” (Иoхан 6:35). 

Аврагч Цагаатгал болон ариун ёслолын талх, 
усны бэлгэдлийг нэгтгэсэн дараах бурханлиг 
сургаалыг тунхагласан юм: “Хэрэв та нар Хүний 

Хүүгийн махыг идэхгүй, цусыг 
нь уухгүй л бол та нарын до-
тор амь байхгүй” (Иoхан 6:53).

Энэ номлол Петрийг хү-
чирхэгжүүлснийг бид мэднэ. 
Иймээс тэр, “Та бол Христ, 
амьд Бурханы хүү мөн гэдэгт 
бид итгэцгээсэн мөн таньж 
мэдэцгээсэн” (Иoхан 6:69) хэ-
мээн гэрчилсэн байдаг. Амийн 
талхны тухай сургаал бидэнд 
холбогдоно. Учир нь бид өөрс-
дийгөө болон өрөөл бусдыг 
хүчирхэгжүүлэхийн тулд ариун 
судруудыг уншиж, судлан, 
эш татсанаар Есүс бол Христ 
гэдэгт баттай итгэх болно.

Судрыг гүйцэлдүүлсэн нь: 
Ялгуусан ирэлт

Их Эзэн Иерусалимд ял-
гууснаар ирсэн нь: “ЭЗЭНий 
нэрээр ирэгч нэгэн ерөөлтэй 
еэ”(Дуулал 118:26; мөн Maрк 
11:9–10-ыг үз) гэсэн судрыг 
Тэрээр мэддэг байсан бөгөөд 
амьдралд хэрэгжүүлсний ба-
талгаа үл шаардах нотолгоо 
байлаа. Тэрбээр “Сионы охин 
оо, үлэмж ихээр баярлагтун: 
. . . Хаан чинь чам уруу: . . . 
илжиг унан очиж байна” 
(Зехариа 9:9; мөн Maтай 
21:4–5-ыг үз) гэсэн бошигло-
лыг гүйцэлдүүлэн Иерусалим 
уруу илжиг унаж очжээ.

Түүний мөнх бус үйлчлэ-
лийн эхэн үеэс Гетсеманий 
Цэцэрлэг, загалмай, хоосон 
булш хүртэл Есүс Христ эрт-
ний судар, Өөрийн үйлчлэл, 
гайхамшгууд болон захиасуу-
даараа дамжуулан Тэр бол 
амлагдсан Мессиа байсныг 
нотлон харуулсан юм.

Есүс Гетсеманий Цэцэрлэгт, 

“Сионы охин оо, 
үлэмж ихээр  

баярлагтун: . . . Хаан 
чинь чам уруу: . . .  
илжиг унан очиж  

байна.” 



Майбу Марсиа Бастос 
Фускогийн ярьснаар Карлос 
роберто Фуско нийтлэв

бразилийн Парана дахь Фоз до 
игуакуд маш халуун өдөр болж 

байв. би нэлээд хэдэн цаг аялсан 
болохоор ядарсан байлаа. би 
сүмийн боловсролын системийн 
удирдагчийн хувьд сүм дээр намайг 
хүлээж буй бишоптой үүссэн асууд-
лын талаар ярилцахаар очих ёстой 
байлаа. Гэсэн ч намайг ирэхэд тэр 
байсангүй.

Хүлээж байх зуур нэгэн эмэгтэй 
сүм уруу орж ирлээ. тэр над уруу 
дөхөн ирж, талх авах цөөхөн хэдэн 
төгрөг өгөөч гэж гуйлаа. түүний 
нөхөр, тэр хоёр өлсөж буйг тайл-
барлаад, гуйлга гуйж байгаагаасаа 
ч зоволгүй, өөр ямар ч сонголт 
алга гэж хэлэв. “дөнгөж жижиг-
хэн талх тэгээд л боллоо” гэж тэр 
нэмж хэлэв.

би сандран түрийвчнээсээ хэдэн 
төгрөг гаргав. эмэгтэйд их мөнгө 
шиг санагджээ. би түүнд, “талх, 
сүү, бага зэрэг мах худалдаж аваа-
рай” гэж хэллээ.

тэр талархаад дараагийн  
мягмар гарагт нөхрийг нь ажилд 
авна гэж амласныг хэлэв. түүний 
цалин буухаар заавал надад эр-
гүүлж төлөхөө амлалаа.

би түүнд тэгэх хэрэггүй гэдгийг 

хэлэв. эмэгтэй заавал эргүүлж 
төлөхийг хүслээ. 

би түүнд “надад эргүүлж төлө-
хийн оронд ням гарагийн өглөө 
энэ сүмийн байранд ирээрэй” 
ирээд, тааралдсан хүндээ номлог-
чидтой уулзахыг хүсч байгаагаа 
хэлээрэй. За юу?” гэхэд эмэгтэй 
зөвшөөрлөө.

тэр явав. би бишоптой хэлэлцэх 
асуудлаа шийдээд, Паранаар явж, 
ажлаа үргэлжлүүлэн хийв. 

тэр явдлаас хойш олон сар 
өнгөрч, бас нэгэн боломж гарч, би 
Фоз до игуаку дахь яг тэр байранд 
ерөнхий чуулганд оролцохоор 
очлоо. найрал дуу үнэхээр сайхан 
байлаа. Ерөнхий чуулган дуусахад 
найрал дуучдын нэг гишүүн над 
уруу дөхөн ирлээ. тэрээр гараа 
урагш сунган, нүүр дүүрэн инээм-
сэглэн намайг угтан мэндлээд 
сэтгэл нь нэлээд догдолсон янзтай 
“ах минь маш их баярлалаа. та 
миний болон нөхрийн маань зөв-
хөн өлсгөлөнг дарах талх өгөөд 
зогсохгүй мөн амийн талхыг 
надад өгсөн. баярлалаа” гэв. 

би хэдэн сарын өмнө талхны 
мөнгө гуйж байсан эмэгтэйг та-
ниад, хязгааргүй их баяр баясгаланг 
мэдэрсэн юм. амийн талх бай-
хаар өөрийгөө тунхагласан – Есүс 
Христийн сайн мэдээ нь – түүнийг 
хүлээн авсан хүн бүрийн амьдралыг 
өөрчилдгийг би мэдсэн юм.

“Эцэг минь, хэрэв Та хүсэж байгаа бол энэ 
аягыг надаас зайлуулаач. Гэвч миний хү-
сэл бус харин Таны хүсэл биелэгдэг” (Лук 
22:42) хэмээн залбирсан билээ. Түүний 
хүлцэнгүй дуулгавартай байдал, хязгаар-
гүй цагаатгагч золиослолыг гүйцэлдүүлсэн 
тухай энэхүү тунхаглал нь Тэр бол Бурханы 
Хүү, энэ дэлхий дээр амьдарч байсан буюу 
цаашид амьдрах бүхнээс хамгийн агуу багш 
гэдгийг гэрчилж байна.

Судрууд Есүс Христийн тухай гэрчилж, 
заадаг. Бид судруудыг шимтэн судалсан 
үед Түүнийг бас: “Эдгээр үгс нь хүмүүсийнх 
буюу хүнийх биш, харин минийх гэдгийг 
та нар гэрчлэх ёстой” (С ба Г 18:34) гэсэн 
Түүний дуу хоолойг мэдэх болно. Би юуны 
өмнө эхнэр, гэр бүлийнхээ бусад гишүүд-
тэй судруудыг шимтэн судалсан үед Сүм 
дэх миний үйлчлэл илүү үр өгөөжтэй байд-
гийг мэднэ.

Би судруудад дуртай. Судрууд Бурханы 
үг гэдгийг би гэрчилж байна. “Бурханы 
үгийн хүч” бидний заадаг хүмүүст “их нө-
лөө” (Aлма 31:5) үзүүлэхийн тулд Аврагчийн 
нэгэн адил гэр орондоо, дуудлагат ажилдаа 
бүгдээрээ судруудаас заацгаая. ◼

ЭШЛЭЛ.
 1. Жеймс Э.Талмейж, Jesus the Christ, 3 дахь хэвлэл. 

(1916), 112.
 2. Toмас A.Веймент, “Jesus’ Uses of the Psalms in 

Matthew,” Frank F. Judd and Gaye Strathearn, eds., 
Sperry Symposium Classics: The New Testament, 
(2006), 137–149-ийг үз.
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Томас А.веймент
Бригам Янгийн Их сургуулийн Эртний 
судрын дэд профессор 

Ариун судрын ном бол-
гон өөрийн өвөрмөц 
түүхтэй бөгөөд авра-

лын сайн мэдээг онцгой ял-
гаатай арга замаар гэрчилсэн 
байдаг. Шинэ Гэрээ нь Есүсийг 
биечлэн таньдаг байсан болон 
Түүнийг Амилсны дараа бо-
гинохон хугацаанд дагалдсан 
хүмүүсийн үгсийг хадгалан 
үлдсэн судрын боть учраас 
Аврагчид ойр байж, Түүний 
мөнх бус үйлчлэлийг зэрвэс-
хэн харахад бидэнд туслах 
үнэлж баршгүй эх сурвалж 
юм. Шинэ Гэрээний түүх 
болон энэ ном бидэнд хэрхэн 
хүрч ирсэн, хэн үүнийг бич-
сэнийг ойлгох нь судрын энэ 
гайхамшигтай номыг эрхэмлэн 
үнэлэх бидний үнэлгээг дээш-
лүүлж, Есүс Христийн анхны 
дагалдагчдын адил бидэнд то-
хиолдох сорилт бэрхшээлийг 
даван туулахад сүнсний илүү 
хүч чадлыг өгдөг билээ.

Шинэ Гэрээ гэж юу вэ?
Есүсийг нас барсны да-

раагийн хэдэн жилд “Шинэ 
Гэрээ” гэдэг нэр томьёо Их 
Эзэний амьдрал, үхлийн  

тухай номнуудын түүвэр 
гэхээс илүүгээр онож хэлбэл, 
Тэрбээр Сүүлчийн зоогийн 
орой шавь нартаа хандан: 
“Энэ бол нүглүүдийг уучла-
лын тулд олны төлөө урсгах 
шинэ гэрээний Миний цус”  
(Maтай 26:28; онцлон тэмдэг-
лэлт нэмэгдсэн) гэж хэлсэн 
тэр үгс байлаа. “Шинэ гэрээ” 
хэмээх грек үг нь Аврагч 
Цагаатгалаараа дамжуулан 
бидэнд өгсөн гэрээ буюу 
шинэ гэрээ гэж орчуулагддаг 
ажээ. Библид цэдэглэгдсэн, 
Шинэ Гэрээ хэмээх зохиол 
бүтээлүүд нь Их Эзэн болон 
Түүний хүмүүсийн хоорон-
дох шинэ гэрээг дүрсэлж, 
баримтжуулан, заадаг.

Шинэ Гэрээнд хадгалаг-
даж ирсэн зохиол бүтээлүүд 
Аврагчийн үйлчлэлийн олон 
төрөл дээр анхаарал төв-
лөрүүлдэг. Шинэ Гэрээ нь 
Сайн мэдээнүүдээр эхэлдэг 
бөгөөд “сайн мэдээ” гэдэг 
томьёо Есүс Христийн амьд-
рал, үйлчлэл, бурханлиг үүрэг 
зорилгыг заадаг. Шинэ Гэрээ 
бас Сүмийн анхны номло-
лын үйл ажиллагааны түүх 

Шинэ Гэрээ  
түүхэнд холбогдох нь

Судрын энэхүү гайхамшигтай 
номын гарал үүслийг ойлгох  
нь бидний сурч мэдэх үйлст 
сүнслэгээр нөлөөлж болно.
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(Үйлсийн ном), Петр, Паул зэрэг 
удирдагчдаас анхны Христэд ит-
гэгчдэд (тэднийг бас Гэгээнтнүүд 
гэдэг байв) итгэлдээ үнэнч байх 
талаар зөвлөгөө өгсөн захидлууд, 
гэрчлэл (Еврей), түүнчлэн хожмын 

өдрүүдэд Их Эзэн эргэж ирнэ гэд-
гийг амласан илчлэлт (Илчлэлтийн 
ном)-ийг агуулдаг. Зохиогч бүр нь 
өөр өөр арга барилаар өгүүлж, 
хүн бүр түүхийн цэдэгт байхгүй 
мэдээллийг нөхөхийг оролдохын 

оронд тодорхой нэг уншигчдад 
зориулан бичжээ. Их Эзэний шинэ 
гэрээг цэдэглэсэн 27 номыг МЭ,  
IV зууны дундуур нийлүүлж, одоо 
байгаа дугаараар нь дугаарласан 
байна.

Есүс Христ Сүүлчийн Зоог дээр шавь нартайгаа хамт.
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Шинэ Гэрээ бидэнд хэрхэн хүрч 
ирсэн бэ?

Есүс үй олон шавь нараасаа 
12 хүнийг Төлөөлөгчөөр дуудсан 
юм. Тэдгээр хүмүүс үйлчлэлийнх 
нь бүх үеийн турш Түүнийг да-
галдан, Түүнтэй хамт зовж, бас 
агуу ялалт, Сүнсний туршлагуудыг 
биеэрээ үзсэн юм. Төлөөлөгчид 
Есүсийг нас барсны дараа бусад 
итгэлтэй дагалдагчдын хамт өөрс-
дийн туршлагыг тэмдэглэж эхэл-
сэн ажээ. Хоёр үйл явдал Есүсийн 
амьдралын тухай цэдгийг хойч 
үедээ дамжуулан өгөх тэдний хү-
сэлд түлхэц үзүүлсэн байж болох 
юм: нэгдүгээрт, МЭ 70 онд Ромын 

арми Иерусалимыг ариун сүмийн 
хамт устгав. Хоёрдугаарт, урвалт 
аль хэдийн газар авсан байлаа 
(Үйлс 20:29–30-ийг үз). Тиймээс, 
Шинэ Гэрээн дэх олон номыг ту-
хайн үеийн сүйрэлт нөхцөл, зөр-
чил сөргөлдөөний дунд замаа олж 
харахад нь итгэлтнүүдэд туслахын 
тулд бичжээ. 

Бид тэдний туршлагыг эргэж 
хараад, хэцүү бэрх цагийг хэрхэн 
даван туулсан, сайн мэдээний баярт 
мэдээ урвалтын хүчний эсрэг тэм-
цэхэд хэрхэн тогтворжуулагч хүч 
болж байсныг мэдэж болно.

I зууны төгсгөл гэхэд эдүгээ 
Шинэ Гэрээнд хадгалагдаж ирсэн 

бүх бүтээлүүд эмхтгэгдэн дуусч, 
Сүмийн салбаруудад газар сай-
гүй тараагдсан ажээ. Бичээч нар 
номуудыг зэгсээр хийсэн нимгэн 
цаасан дээр дараа нь малын арь-
саар хийсэн цаасан дээр хувил-
даг байсан ч харьцангуй цөөхөн 
ном хувилагдсан байна. Сүмийн 
гишүүд бэлэн болсон номуудыг 

Эртний Гэгээнтнүүд Паулын захидлуудын нэгийг сонсож байгаа нь

Шинэ Гэрээн дэх олон 
судрыг тухайн үеийн сүйр-
лүүдийн үед замаа олж 
харахад итгэлтнүүдэд 
туслахын тулд бичжээ.
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цуглуулж, Их Эзэн болон Төлөө-
лөгчдийн үгсийг уншиж, судалдаг 
байлаа. Судруудыг хувилж тараа-
хад учирсан мэдэгдэхүйц саад 
тотгор бол МЭ 303 онд Ромын эзэн 
хаан Диоклетиан Христэд итгэгч-
дийг мөрдөн хавчсан явдал мөн. 
Христэд итгэгчдийн судруудыг 
шатааж, тэднийг бөө мөргөлийн 
бурхдад албадан тахил өргүүлж 
байхаар тушаажээ. Итгэлтэй олон 
хүн мөрдөн хавчилтын жилүүдэд 
ариун судруудыг нуудаг байжээ. 
Хожим нь анхны Христэд итгэгч 
эзэн хаан Константин судруудын 
шинэ хувиудыг хийх зарлиг буул-
гаснаар Диоклетианы тушаалаас 
өмнө салбаруудад ашиглаж байсан 
номуудыг түүний бичээч нар сэр-
гээх боломж гарчээ. Шинэ Гэрээ-
ний орчин үеийн хэвлэгдсэн хувь 
нь Константины үед хувилсан Биб-
лиэс эх үүсэлтэй бөгөөд Их Эзэний 
шинэ гэрээг хадгалан үлдээхийн 
төлөө амь насаараа дэнчин тавьж, 
золиослол хийж байсан хувь хү-
мүүсээс өвлөгдөн ирсэн юм. 

Константин Шинэ Гэрээг хувилж, 
шинээр тараах зарлиг буулгас-
наас хойш удалгүй эдүгээ бидний 

Библийг бүрдүүлдэг номуудыг 
одоогийн дарааллаар нь эмхэлжээ. 
Энэ дараалал Хуучин Гэрээний 
загварыг баримталсан юм. Шинэ 
Гэрээ нь Хууль (Сайн мэдээнүүд), 
Христийн шашны түүх (Үйлс), Эш 
үзүүлэгчид (Ромоос Илчлэлтийг 
дуустал)-ийг агуулдаг. Хуучин 
Гэрээ, Шинэ Гэрээ хоёул Их Эзэн 
эргэж ирнэ гэсэн амлалтаар төгсдөг 
(Малахи ба Илчлэлт). Бошиглолын 
эдгээр бүтээлүүдийн байрлал нь 
аврал болон ирээдүйн илчлэлтийг 
хүсэн хүлээх найдварт онцгой ач 
холбогдол өгдөг билээ.

Шинэ Гэрээг хэн бичсэн бэ?
Шинэ Гэрээний зохиогч бүр 

Есүс Христийн авралын үүрэг 
зорилгыг ялгаатай байдлаар 
дүрслэн бичсэн юм. Сайн мэдээ-
нүүдээс хоёрыг нь Төлөөлөгч 
Матай, Иохан нар бичжээ. Төлөө-
лөгчдийн эдгээр гэрчлэл Есүсийн 
амьдралыг нүдээр үзсэн гэрчийн 
гэрчлэл юм. Их Эзэний хожуу 
үеийн хоёр дагалдагч Марк, Лук 
нар мэдэрсэн, сонссон зүйлсээ 
гэрчлэн, бас Сайн мэдээг бичсэн 
юм. Энэ хоёр хүн хоёул нэгэн 

үед Паулын хамтрагчид байсан 
(Үйлс 12:25; 2 Tимот 4:11-ийг үз) 
бөгөөд Иудейгээс өөр өөр газарт 
аж төрдөг, Их Эзэнийг дэлхий 
дээр амьдарч байсныг мэдэхгүй 
ч тоо нь өсөн нэмэгдэж байсан 
Гэгээнтнүүдийн сонирхлыг зарим 
талаар тусган харуулсан юм. Тэд-
ний шастир өөрсдийнх нь итгэдэг 
байсан Их Эзэний тухай амьд 
гэрчлэл болдог.

Паулын захидлууд Шинэ Гэрээн 
дэх анхны судруудтай адилхан 
ч тэдгээрийг бүгдийг нь нэг үед 
бичээгүй юм. Түүний гэрчлэл 
бол номлогчийн туршлагын үр 
дүн бөгөөд хэд хэдэн хүчирхэг 
үзэгдлээс бүрддэг (Үйлс 9:1–6; 
2 Кoринт 12:1–7-г үз) (Гaлaт 1:18–
19-ийг үз). Тэрээр салбаруудын 
дунд бий болсон маргааныг нэг 
тийш болгон шийдэхийн тулд 
их төлөв бичдэг байсан ч бусад 
үед өөрийн найзууддаа хандан 
бичиж байв. Паул нэг захидалдаа 
оргосон боолыг буцааж авахыг 
боолын эзнээс хүссэн байдаг. Тэр 
хоёр шоронд байхдаа танилцсан 
аж (Филемон). Еврейн номыг Паул 
бичсэн гэдэг ам дамжсан яриа 
байдаг ч уг номын оршилд тэрээр 
өөрийгөө зохиогч нь биш гэдгийг 
дурдсан байдаг. Гэсэн ч энэ ном, 
бид итгэлээр дамжуулан Их Эзэнд 
хэрхэн зоригтойгоор ирж боло-
хыг гэрчилсэн юм. Шинэ Гэрээн 

Петр Корнел болон түүний гэрийнхэнд номлож байгаа нь.

Паул энэ захидлыг шоронгоос бичжээ.
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дэх Паулын захидлуудад орсон 
Еврейн ном нь бэрхшээлийг даван 
туулахад итгэлтэй байх нь чухал 
болох тухай туурвил бүтээл юм.

Иаковын товчхон захидал нэ-
лээд эрт бичигдсэн ч амаар дам-
жин ирснээс гадна Матайн Сайн 
мэдээнээс тусдаа бичигдсэн Уулан 
дээрх Номлол дахь Есүсийн сур-
гаалаас олон эшлэлийг агуулдаг 
(Иaков 1:13; 4:12; 5:12-ыг үз). Их 
Эзэний отгон дүү Иаков энэ за-
хидлыг бичсэн байж магадгүй. 
Амилсан Аврагчийг таньж, Түүн-
тэй уулзах онцгой боломж түүнд 
тохиосон бөгөөд Сүмийн түүхэн 
дэх олон үйл явдалд чухал үүрэг 
гүйцэтгэжээ (1 Коринт 15:7) (Үйлс 
15:13–29-ийг үз).

Шинэ Гэрээ нь Төлөөлөгч Пет-
рийн бичсэн хоёр, Төлөөлөгч 
Иоханы бичсэн гурван захидлыг 
агуулдаг. Аль аль нь Христэд ит-
гэгчдийг итгэлтэй байхыг уриалжээ. 
Ялангуяа Петр сорилт бэрхшээлийн 
цагт үнэнч байхад онцгой санаа 
тавьжээ.

Иуда бол Шинэ Гэрээн дэх хам-
гийн сүүлд бичигдсэн номуудын нэг 
мөн. Иаковын адил энэ номыг Их 
Эзэний дүү нарын нэг бичсэн бо-
лолтой (Maрк 6:3 дахь “Иуда”). Иуда 

салбарууд дахь улам өсч байсан 
урвалтыг зогсоох гэж хичээн бичжээ.

Эцэст нь, Шинэ Гэрээ Төлөөлөгч 
Иоханд өгөгдсөн илчлэлтээр төгс-
дөг. Их Эзэн Өөрийн хаанчлалын 
мянган жилийг эхлүүлэхээр сүр 
жавхлантай эргэж ирэх тухай үзэгд-
лийг цэдэглэсэн юм. Тэрхүү үзэгдэл 
сайн ба муугийн хоорондох тэмц-
лийг нарийн тодорхой дүрсэлсэн 
байдаг. Ихэнх бүлгүүд нь ирээдүйд, 
түүний дотор хожмын өдрүүд буюу 

манай өнөө үед тохиох үйл явдлуу-
дын тухай өгүүлдэг.

Шинэ Гэрээг хэнд зориулж  
бичсэн бэ?

Шинэ Гэрээ нь Их Эзэн болон 
Түүнд итгэдэг хүмүүсийн хоорон-
дох шинэ гэрээ учраас номууд 
нь энэ эрин үед мөн өмнөх эрин 
үеүдэд Түүнийг мэдэхийг эрэл-
хийлж байгаа буюу байсан бүх 
хүмүүст зориулагдсан юм. Шинэ 
Гэрээний зохиогчид тухайн үеийн 
Сүмийн салбаруудад тэр даруй 
ашиглаж болох материалуудыг 
анх бичихдээ тэд хүн төрөлхтний 
түүхэн дэх хамгийн чухал үйл 
явдлуудыг цэдэглэж байгаагаа 
ойлгосон ажээ. Жишээ нь, Ио-
хан бичсэн зүйлээ гэрчлэл гэж 
үзсэн байна: “Эдгээр нь Есүс бол 
Христ, Бурханы Хүү мөн гэдэгт та 
нарыг итгүүлэхийн тулд бичигд-
сэн бөгөөд ингэснээр итгэлээр 
дамжуулан та нар Түүний нэрээр 
амьтай болох юм” (Иoхан 20:31). 
Лук зэрэг бусад зохиогчид түүхийг 
баримтжуулах санаа өвөрлөж бич-
сэн нь буй:

“Бидний дунд биелсэн үйл явд-
луудын талаар олон хүн эмхтгэхээр 
шийдсэн билээ.

Нүдээр харсаН 
гэрЧүүдийН 
шасТир
Шинэ Гэрээн дэх 
төлөөлөгчдийн 
аяллын шастир 
болон гайхамшгууд, 

Паулын захидлуудад би дуртай. Бид-
ний Аврагч Есүс Христийн үгс болон 
үлгэр жишээг нүдээр үзсэн гэрчүү-
дийн шастир, түүний Цагаатгалыг би 
хамгаас илүү хайрладаг. Библийг 
уншсанаас ирдэг гүнзгий ойлголт, 
амар амгаланд би дуртай.”

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
М.рассел Баллард, “The Miracle of the Holy 
Bible,”  Лиахона, 2007 оны 5-р сар, 81.

Петр, Иохан нар номлож, өвчтөнийг эдгээж байгаа нь.



“Анхнаас нь нүдээр гэрчлэгчид хийгээд 
үгийн үйлчлэгчид бидэнд 

тэдгээрийг уламжилсанчлан, бүгдийг эх-
нээс нь нягтлан судалсан тул танд түүнийг дэс 
дараалан бичиж өгөх нь надад бас зохистой 
санагдлаа (Лук 1:1–3).

Анхны Христэд итгэгчид олон үндэстэн 
ястны хүмүүс, зарим нь иудейчүүдийн гэр 
бүлийнх байсан бол зарим нь Харийнхны гэр 
оронд хүмүүжиж өссөн, бусад нь баптисм хүр-
тэхээсээ өмнө албан ёсны шашин шүтлэгийг 
маш бага мэддэг хүмүүс байлаа. Тэд чухамдаа 
өнөө үеийн олон үндэстэн, ястныг төлөөл-
сөн Гэгээнтнүүдийн тусгал байлаа. Тиймээс, 
тэдний тэмцэл ёс бус байдлыг хэрхэн даван 
туулж, сорилт бэрхшээл, уруу таталтыг сөрөн 
зогсож итгэлтэй хэвээр үлдэх хүчирхэг сур-
гамжийг бидэнд өгч чадна. Эдгээр сургамж 
нь салбарууд маш жижиг байгаа үедээ хэрхэн 
ажиллах, төлөөлөгчид, бошиглогчдын үгсээс 
аюулгүй байдлыг хэрхэн олохыг бидэнд ха-
руулж байна.

Өнөө үеийн тухай гэрчлэл
Зарим хүмүүс сайн мэдээний уриа дуудлагыг 

анхааран сонсохгүй байсан тодорхой бус цаг 
үед “элч нарын сургаалыг байнга сонсож, бас 
нөхөрлөж, талх хувааж, залбирцгааж” (Үйлс 
2:42) байсан хүмүүс аюулгүй байсныг Шинэ 
Гэрээнд өгүүлдэг. Бүр зөв шударга хүмүүс 
ч соригдож байсныг мөн сайн мэдээний за-
хиасын голт зүрх нь 2000 жилийн өмнөх шиг 
өнөөдөр ч гэсэн: “Бидний Бурхан ба Эцэгийн 
өмнө цэвэр ариун бөгөөд бузартаагүй шүтлэг 
бол зовж зүдрэх цагт нь өнчин хүмүүс, бэ-
лэвсэн эхнэрүүдийг эргэн тойрч, дэлхийгээс 
бохирдолгүй өөрийгөө (хэрхэн) хамгаалахыг” 
(Иaков 1:27) бусад жишээнүүд бидэнд заадаг 
(1 Кoринт 10:13-ыг үз). Бошиглогч Иосеф Смит 
Сургаал ба Гэрээнд “Тэр амьд бөлгөө” хэмээн 
гэрчилсэн лүгээ адил байна! (С ба Г 76:22) мөн 
Шинэ Гэрээ, Христийн Амилалтын өглөө булш 
хоосон байсныг: “Тэр энд байхгүй. Учир нь Тэр 
амилсан” (Maтай 28:6) хэмээн адилхан гэрчил-
дэг билээ. ◼

Х Ү Ү Х Д Э Д  З О р И у Л А в 
Сударт энэ хаана байдаг вэ?

Судрын найман түүхийг дор жагсаав. түүх бүр нь судрын 
ямар номных болохыг ол. Хэрэв мэдэхгүй бол судруудын 

удирдамжийн индексээс түүхийн сэдвийг хар.
• нифай ан хийдэг нумаа хугалав. (1)
• ноа хөвөгч авдар хийв. (2)
• мэргэн ухааны үгийг өгөв. (3)
• Естер өөрийн хүмүүсийг аврав. (4) 
• үрэлгэн хүү гэртээ эргэж ирэв. (5)
• ахмад моронай эрх чөлөөний туг хийв. (6)
• Есүс уулан дээр номлов. (7) 
• Көртландын ариун сүмийг онцгойлон адислав. (8)

Одоо таавар дахь дугаарыг хаалтан дахь дугаартай  
тохируул. Хоосон зайг доор жагсаасан судрын хавтасны  
өнгөөр буд. 

Хуучин Гэрээ=цэнхэр
Шинэ Гэрээ=улаан

Мормоны ном=шар
Сургаал ба Гэрээ=бор

ба
ру

ун
 та

лД
: а

Д
ам

 К
о

ф
о

рД
ы

н 
Зу

ра
г 

чи
м

эг
лэ

л



26 Л и а х о н а 

биднээс өөр итгэлтэй бусад хүмүүс манай сургаал 
болон түүний үнэ цэнийг тэр бүр ойлгодоггүй гэд-
гийг Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүд бид мэднэ.  Энэ 

нь Гари C.Лоренсе-н үндэстний хэмжээнд судлахаар 
саяхан хэвлэгдсэн How Americans View Mormonism 
(Америкчууд мормонизмыг юу гэж үзэж байна вэ) но-
монд тодорхой харагдаж байна. Энэ номыг судалсан 
хүмүүсийн гуравны нэг нь манай Сүмийг ёс суртахууны 
өндөр жишигтэй гэж үзсэн ч тал орчим нь биднийг 
нууцлаг, далдын мөн “ер бусын итгэл бишрэлтэй” 
гэжээ. 1 Хожмын Үеийн гэгээнтнүүдийг ерөнхийд нь юу 
гэж бодож байгааг тайлбарлах хэдэн үгийг сонгохыг 
тэднээс хүсэхэд 87 хувь нь “бат бөх гэр бүлтэй”, 78 хувь 
нь “үнэнч шударга”, 45 хувь нь “сохроор итгэгчид” гэж 
тэмдэглэжээ. 2

Ахлагч  
Даллин Х.Өүкс 

Арванхоёр  
Төлөөлөгчийн Чуулга 

Лоренсийн уншигчдаас “Таны 
хамгийн сайн ойлгосноор мормо-
низмын үндсэн шаардлага нь юу 
вэ?” гэж асуухад зөвхөн 14 хувь нь 
л сэргээлт болон өмнө нь байсан 
Христийн шашны итгэл сэргэсэн хэ-
мээн дөхүүлж тайлбарласан байна. 
Үүнтэй адил, өөр нэг улсад хийсэн 
судалгаагаар Мормоны шашны та-
лаарх өөрсдийн ойлголтоо нэг үгээр 

илэрхийлэхийг хүсэхэд нэг ч хүн Христийн шашны 
сэргээлт болон анхны гэсэн үгийг бичээгүй байна. 3
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Энэхүү өгүүллийг 2010 оны 2-р сард Харвардын хуу-
лийн сургуулийн тэнхимийхэн болон оюутнуудад 
өгсөн ярианаас эшлэн авав.
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Би Төлөөлөгчийн хувьд дэлхий да-
хинаа Христийн сургаал, ажил, 
эрх мэдлийг гэрчлэхээр дуудагдсан 
юм. Энэ үүргийнхээ дагуу бидний 
итгэлийн эдгээр угтвар нөхцлүү-
дийн үнэнийг би гэрчилж байна.

 Шашин шүтлэгийн талаар зөвхөн үл ялиг өөрчилсөн 
Лоренсийн бусад нээлтүүд болон ажиглалтаар Америк-
чууд “гүн шүтлэгтэй” боловч “бүрэн мэдлэггүй” гэсэн-
тэй би санал нийлэхгүй байна. Жишээлбэл, 68 хувь 
нь долоо хоногт хэд хэдэн удаа залбирсан, 44 хувь нь 
бараг долоо хоног бүр шашны цуглаануудад оролцдог 
гэж хэлсэн байна. Үүний зэрэгцээ, зөвхөн тал нь Сайн 
мэдээний дөрвөн номын нэгийг нэрлэж чадсан бол 

ихэнх нь Библийн эхний номыг ч нэр-
лэж чадаагүй, харин 10 хувь нь Аркийн 
Иоаныг (1412-1431 онд амьдарч байсан 
католикийн шашинтан франц баатар 
эмэгтэй) Ноагийн эхнэр гэж боддог гэсэн 
байна. 4

Олон хүчин зүйлс шашны тухай хи-
чээлийг үл хайхрах байдлыг өөгшүүлэн 
дэмждэг ч, тэдгээрийн нэг нь их дээд 
сургуулиуд нийтээрээ шашинд харш 
эсвэл хайхрамжгүй байдалтай байгаа 
явдал билээ. Зөвхөн хэдхэн коллеж, их 
сургуулиудаас бусад нь шашны тухай 
сайндаа л төвийг сахисан байдалтай 
байна. Бурхан амьд байдагт, ёс сурта-
хууны үнэмлэхүйд итгэдэг оюутнууд 
болон шүтлэгтэй хүмүүс үнэлэгдэж, 
нөлөөлөхөө больжээ.

Ёс суртахууны үнэ цэнийг сургал-
тынхаа гол цөм болгоогүй байхад дээд 
боловсролтой болно гэдэг бодит биш 
мэт санагдана. Энэ нь орон гэр, сүм, 
сүмийн коллеж ба их дээд сургуулиудын 
үйлс болон үлдэх болно. Бүгд энэхүү 
амин чухал үйлсэд амжилт гаргахдаа 
найдах хэрэгтэй. Сургуулиуд зөв буруу-
гийн дэнсэнд төвийг сахисан байдалтай 
байж болох ч нийгэм ийм байдлыг тэсч 
чадахгүйд хүрнэ. 

Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн итгэ-
лийн үндсэн зарчмуудын үнэнийг төлөө-
лөх гурван багцыг би сонголоо:

1. Бурхан Тэргүүтэний гурван гишүүний  
 үүрэг болон ёс суртахууны үнэмлэхүй  
 байдаг гэсэн үнэнийг оролцуулан, Бур  
 ханы мөн чанар.
2. Амьдралын зорилго.
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3. Ертөнц болон хүмүүний тухай үнэний гурван үндсэн 
эх сурвалж: шинжлэх ухаан, судрууд, үргэлжилсээр 
буй илчлэлт—ба бид тэднийг хэрхэн мэдэх вэ.

1. Бурханы мөн чанар 
Бидний итгэлийн тухай миний хэлэх эхний гол зар-

чим нь Бурхан бол бодит бөгөөд мөнхийн үнэн болон 
үнэ цэнийг өнөөгийн шинжлэх ухааны аргаар баталж 
болохооргүй юм. Эдгээр санаанууд нь 
өөрчлөгдөшгүйгээр холбогдсон байдаг. 
Бусад шүтэгчдийн адил бид гол хуулийг 
өгөгч Бурхан бидний Тэнгэрлэг Эцэг 
амьд оршдог, ёс суртахууны үнэмлэхүй 
байдаг гэдгийг тунхагладаг. Бид ёс сур-
тахуунтай холбоотой орчин үеийн соёл 
иргэншлийн асар олон албан бус сургаа-
лыг хүлээн зөвшөөрдөггүй.

Бидний хувьд Бурханы мөн чана-
рын тухай үнэн болон Түүнтэй харьцах 
харьцаа маань бусад бүх зүйлсэд хандах 
түлхүүр юм. Чухал ач холбогдол бүхий 
Бурханы мөн чанарт итгэх итгэл бишрэл 
нь ихэнх Христийн шашинтны урсгалуу-
дын албан ёсны сургаалуудаас биднийг 
ялгаруулдаг. Бидний Итгэлийн тунхаг: 
“Бурхан, Мөнхийн Эцэг мөн Түүний Хүү 
Есүс Христ, мөн Ариун Сүнсэнд бид 
итгэдэг” (шүлэг 1) гэж эхэлдэг.

Бид Христийн шашинтнуудын адил 
Бурхан Тэргүүтэнд итгэх итгэлтэй ч 
бидний хувьд энэ нь бусдаас өөр утга 
учиртай юм. Бурхан Тэргүүтэний эд-
гээр гурван гишүүн нь гурван салангид, 
ялгаатай ангид бие ба Бурхан Эцэг 
бол сүнс биш, тэмтрэгдэхүйц биетэй 
алдаршуулагдсан Хүн, Түүний амилуу-
лагдсан Хүү Есүс Христ ч мөн адил гэж 
бид үздэг.  Хэдийгээр салангид бие хүн 
гэлээ ч Тэдний зорилго нэг юм. Есүс энэ 
харьцааг Өөрийн Эцэгтээ хандан зал-
бирахдаа Есүс ба Түүний Эцэг нэгийн 
адил Түүний шавь нар “нэг байх” (Иохан 
17:11)—бие хүний хувьд биш зорилго-
доо нэгдмэл байхыг хэлсэн гэдэгт бид 
итгэдэг. Бидний “Эцэг хүмүүнийхтэй 
адил мэдрэгдэх мах хийгээд ясан биетэй 

1 Бурхан Тэргүүтэний эдгээр гурван 
гишүүн нь гурван салангид, ялгаатай 
ангид бие ба Бурхан Эцэг бол сүнс биш, 

тэмтрэгдэхүйц биетэй алдаршуулагдсан 
Хүн, Түүний амилуулагдсан Хүү Есүс Христ 
ч мөн адил гэж бид үздэг.  Хэдийгээр салан-
гид бие хүн гэлээ ч Тэдний зорилго нэг юм. 
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болой; Хүү ч бас адил бөлгөө; харин Ариун Сүнс бол 
мах хийгээд ясан биегүй харин Сүнсэн хүн буюу” (С ба 
Г 130:22) хэмээх онцгой итгэл нь бидэнд чухал юм. Гэвч 
Гари Лоренсийн ярилцлагад илэрхийлснээр бид итгэ-
лээ бусдад бодитоор тулгадаггүй. 5 

Бурханы мөн чанарт итгэх бидний итгэл үнэмшил 
Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн Сэргээлт эхэлсэн 
Анхны Үзэгдэл хэмээн бидний нэрлэдэг зүйлээс ир-
сэн юм. Иосеф Смит хэмээх аль сүмд нэгдэх ёстойгоо 
мэдэхийг эрэлхийлсэн сургуульд суралцаагүй 14 настай 
хүүд нэгэн үзэгдэл өгөгдөж, тэр “гялалзсан өнгө хийгээд 
алдар сууг” нь дүрслэхийн аргагүй “хоёр Хүн” хардаг. 
Тэдний нэг нь нөгөөх уруугаа зааж хэлэв, “Энэ бол 
миний Хайртай Хүү. Түүнийг сонс!” (Иосеф Смит—Түүх 
1:17) Бурханы Хүү залуу бошиглогчид тухайн үеийн 
сүмүүдийн бүх “сургаал” “түүний мэлмийд жигшүүрт 
явдал” (Иосеф Смит—Түүх 1:19) гэдгийг хэлсэн. Энэ 
бурханлаг тунхаглал тэдэнд итгэсэн итгэлтэй эрэлхий-
лэгчдийг бус, сургаалуудыг буруушаасан юм.

Иосеф Смитийн Анхны Үзэгдэл нь Бурханы мөн 
чанар болон Бурхан Тэргүүтэний тухай нийтлэг ойл-
голт буруу гэдгийг, өөрсдийн дагагчдыг тэдний тө-
лөөх Бурханы хувь заяа уруу хөтөлж чадахгүй гэдгийг 
үзүүлсэн юм. Дараагийн нэг зүйл бол энэ гол үнэний 
утга учрыг илчилсэн орчин цагийн судар болох Мор-
моны Ном бидэнд өгөгдсөн явдал. Энэ шинэ судар нь 
Есүс Христийн хоёр дахь гэрч билээ. Мормоны Ном 
Христийн мөн чанар хийгээд номлолын тухай библийн 
бошиглол ба сургаалуудыг баталдаг. Энэ судар сайн 
мэдээ болоод Түүний дэлхий дээр амьдарч байхдаа 
номлож байсан сургаалуудын тухай бидний ойлголтыг 
өсгөдөг. Мормоны Ном эдгээр зүйлсийн үнэнийг бид 
мэдэж болохын тул илчлэлтүүдийн олон сургаалууд, 
үлгэр жишээнүүдийг өгсөн байдаг.

Эдгээр сургаалууд Христийн тухай бидний гэрчлэ-
лийг тайлбарладаг. Хэдийгээр бид уламжлалд хүндэтгэл-
тэй ханддаг ч, дэлхийн мэргэн ухаан эсвээс хүмүүний 
гүн ухаан дээр тулгуурладаггүй. Есүс Христийн тухай 
бидний гэрчлэл Бурханаас бошиглогчдодоо болон бид-
ний хүн нэг бүрд өгдөг илчлэлтүүд дээр тулгуурладаг.

Есүс Христийн тухай гэрчлэл маань бидэнд юуг 
баталдаг вэ? Есүс Христ бол Бурхан Тэнгэрлэг Эцэгийн 
Цорын Ганц Хайрт Хүү. Тэр бол Бүтээгч. Түүний мөнх 
бус амьдрал дахь зүйрлэшгүй үйлчлэлийн учир Тэр 
бол бидний багш. Түүний Амилуулалтын учир дэлхий 
дээр амьдарч байсан хэн боловч үхлээс сэрэх болно. 

Тэр бол Аврагч. Түүний Цагаатгалын золиослол бидэнд 
нүглүүдээсээ уучлагдах хаалгыг нээж, тэгснээр бид 
Бурхан Мөнхийн Эцэгийнхээ оршихуйд эргэн очихоор 
цэвэршиж чадна. Энэ бол бүх цаг үеийн бошиглогчдын 
гол захиас мөн. Иосеф Смит энэ агуу үнэнийг Итгэлийн 
Тунхгийн гуравт тунхагласан: “Христийн Цагаатгалаар 
дамжин Сайн мэдээний хуулиуд болон ёслолуудад 
дуулгавартай байснаар бүх хүн төрөлхтөн аврагдана 
гэдэгт бид итгэдэг.”

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гээгэнтнүүдийн Сү-
мийн гишүүдийн хувьд бид Мормоны Номон дахь хаан 
Бенжаминтай хамт “түүгээр хүмүүний үрсэд аврал ирж 
чадах тэр нэгээхэн ч өөр нэр өгөгдөхгүй, бас нэгээхэн 
ч өөр зам, мөн нэгээхэн ч арга үгүй бөгөөд зөвхөн Төгс 
Хүчит Их Эзэн, Христийн нэрээр мөн энэ нэр дээр 
буюу” (Moзая 3:17) хэмээн гэрчилж байна.

Яагаад Христ цорын ганц зам гэж? Тэрээр хэрхэн 
үхлийн хүлээсийг тасчих вэ? Тэрээр хэрхэн бүх хүн 
төрөлхтний нүглийг Өөр дээрээ авах боломжтой бай-
сан бэ? Хэрхэн бидний бохир, нүгэлт биес цэвэршиж, 
Түүний Цагаатгалаар амилах вэ? Эдгээр далд нууцыг би 
бүрэн ойлгож чадахгүй. Миний хувьд Есүс Христийн 
Цагаатгалын гайхамшгийг ухааршгүй боловч Ариун 
Сүнс надад эдгээрийн үнэний гэрчлэлийг өгсөн. Би 
үүнийг тунхаглахад өөрийн амьдралыг зориулах бол-
сондоо баяртай байна. 

2. Мөнх бус амьдралын зорилго
Миний хоёр дахь үндсэн зарчим мөнх бус амьдра-

лын зорилготой хамаатай. Энэ итгэлийн үр дүн Бурхан 
Мөнхийн Эцэгийн зорилгууд хийгээд Түүний хүүхдүүд 
болох бидний хувь заяаны тухай ойлголтоос ирдэг. 
Энэ дэлхийд ирэхээс өмнө бид сүнсэн биеэр амьдарч 
байсан хэмээх батлалаар бидний сургаал эхэлдэг. Энэ 
нь мөнх бус амьдрал бас нэг зорилготой гэдгийг ба-
талдаг. Мөн бидний хамгийн дээд хүсэл эрмэлзэл бол 
бидэнд гэр бүлийнхээ харьцааг мөнхжүүлэх бүрэн эрх 
олгох тэнгэрлэг эцэг эхтэйгээ адил болох гэдгийг заа-
даг. Бид махан биеийг олж—Есүс Христийн Цагаатгал 
болон Түүний сайн мэдээний хуулиуд, ёслолуудаар 
дамжуулан—өргөмжлөл буюу мөнхийн амьдрал хэмээн 
нэрлэгдэх алдаршсан селестиал байдал хийгээд харил-
цаанд бэлтгэгдэхээр дэлхийд ирсэн.

Бид гэр бүл дээр төвлөрсөн Сүм гэдгээрээ алдартай 
ч бидний гэр бүл дээр төвлөрөх байдал зөвхөн мөнх 
бус амьдралын харилцаанд чиглэсэн биш, харин үндсэн 
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сургаалын асуудалтай холбоотой гэдгийг сайн ойлго-
доггүй. Хайрт Бүтээгчийн агуу төлөвлөгөөгөөр Түүний 
сүмийн үүрэг нь селестиал хаант улсад өргөмжлөлийг 
олоход бидэнд туслах явдал бөгөөд үүнийг зөвхөн 
эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хоорондох мөнхийн гэрлэлтээр 
дамжуулан гүйцэлдүүлж чадна (С ба Г 131:1–3-г үз).

Итгэлтэй бэлэвсэн ээж маань гэр бүлийн харилцааны 
мөнхийн мөн чанарын тухай эргэлздэггүй байсан юм. 
Тэр үргэлж бидний нас барсан итгэлтэй 
аавыг хүндэтгэдэг байлаа. Тэр гэртээ 
түүний оршихуйг бий болгосон юм. Тэд-
ний ариун сүмийн гэрлэлт мөнх үргэлж-
лэх, дараагийн амьдралд гэр бүлээрээ 
хамтдаа байх бидний хувь заяаны тухай 
тэр ярьдаг байв. Тэрээр аав маань бид-
нээр хийлгэхийг хүсэх байсан зүйлийг 
байнга сануулдаг байв. Тэгснээр бид гэр 
бүлээрээ үүрд мөнхөд байж болох Ав-
рагчийн амлалтын төлөө бэлтгэж чадна. 
Ээж маань хэзээ ч өөрийгөө бэлэвсэн 
гэж боддоггүй болохоор би ч түүнийг 
хэзээ ч тийм гэж бодож байгаагүй. Өсч 
буй балчир хүүгийн хувьд ээж маань бэ-
лэвсэн эмэгтэй байсангүй. Тэр нөхөртэй, 
бид аавтай байлаа. Тэр зүгээр л хэсэг 
зуур хаа нэгтээ явсан байлаа.

Гэрлэлт нь мөнхийн амьдралын 
төлөө эгэл хүний төрөлтөнд зориулсан 
зөвшөөрөгдсөн орчингоор хангах, гэр 
бүлийн гишүүдийг бэлтгэх Бурханы 
төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхэд чухал 
шаардлагатай гэдгийг бид баталж 
байна. Бурханы төлөвлөгөөний тухай 
мэдлэг Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдэд 
гэрлэлт ба хүүхдүүдтэй болох тухай 
онцгой хэтийн төлөвтэй болгодог. Бид 
хүүхдүүдийг Бурханы төлөвлөгөөний 
хэсэг гэж үзэн хайрлан халамжилж, 
өсгөн хүмүүжүүлдэг ба эдгээр ариун 
нандин үүрэг хариуцлага Түүний тө-
лөвлөгөөнд оролцох хүчийг өгсөн 
байдаг. Бид дэлхийн болон тэнгэрийн 
эрдэнэс нь бидний хүүхдүүд ба үр 
удам гэдэгт итгэдэг. Бүх хүүхдийн— 
хөгжил дэвшил, аз жаргалын төлөөх 
хамгийн сайхан нөхцлийг бүрдүүлэх 

2 Манай сургаал энэ мөнх бус амьдрал 
бас нэг зорилготой гэдгийг батал-
даг. Мөн бидний хамгийн дээд хүсэл 

эрмэлзэл бол бидэнд гэр бүлийнхээ харьцааг 
мөнхжүүлэх бүрэн эрх олгох тэнгэрлэг эцэг 
эхтэйгээ адил болох гэдгийг заадаг.
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дэлхийн гэр бүлүүдийн төлөө тэмцэх хэрэгтэй гэдэгт 
бид итгэдэг.

Дэлхийн амьдралыг бүтээх хүч нь хүүхдүүддээ 
өгсөн Бурханы хамгийн агуу өргөмжлөгдсөн хүч юм. 
Энэ бүтээх хүчийг ашиглах тухай анхны зарлигт “өсөн 
нэмэгдэж, өнөр өтгөн бол” (Эхлэл 1:28) хэмээн зар-
лигласан. Үүнийг буруугаар ашиглахыг цээрлэсэн бас 
нэгэн чухал зарлиг: “Чи бүү завхайр” (Eгипетээс гарсан 
нь 20:14), мөн “та нар садар самууныг тэвчих ёстой” 
(1 Tесалоник 4:3) гэсэн. Бид энэ ариун явдлын хуулинд 
гол анхаарлаа тавьдаг учир нь Бурханы төлөвлөгөөг 
гүйцэлдүүлэх бидний үр удмаа бий болгох хүчний 
зорилгын тухай ойлголтоор тайлбарлагдана. 

Хүйсний талаар будлиан үүсгэх, гэрлэлтийн чухал 
ач холбогдлыг гуйвуулах эсвэл түүний тодорхойлолтыг 
өөрчлөх, эсвээс Бурханы аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг 
гүйцэлдүүлэхэд гол үүргийг гүйцэтгэх эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийн хоорондох ялгааг балартуулах улс төрийн, 
хуулийн мөн нийгмийн дарамт шахалт асар их байна. 
Бидний мөнхийн төлөв ийм өөрчлөлтүүдийн эсрэг 
зогсохыг шаардаж байна.

Эцэст нь дэлхийн амьдралын зорилгын тухай бид-
ний ойлголт дэлхийн амьдралд юуг дагах тухай зарим 
онцгой сургаалуудыг багтаадаг. Бид бусад Христийн 
шашинтнуудын адил энэ амьдралыг орхихдоо тэнгэрт 
(диваажин) эсвэл там уруу явдаг гэдэгт итгэдэг. Гэхдээ 
бидний хувьд зөв шударга ба нүгэлтэн хэмээх хоёр хэ-
сэг зааг нь ердөө л түр зуурынх билээ. Учир нь энэ бол 
нас барагсдын сүнснүүд өөрсдийн амилуулалт хийгээд 
Эцсийн Шүүлтийг хүлээх үе юм (Aлмa 40:11–14-г үз). 
Эцсийн Шүүлтийн дараа очих газар нь өөр өөр байдаг 
бөгөөд эдгээр газрууд нь хүүхдүүдээ гэсэн Бурханы 
хайрыг илэрхийлэл болдог.

Бурханы хайр нь үнэхээр агуу. Тэр хүүхдүүдээ зар-
лигтаа дуулгавартай байхыг шаарддаг. Учир нь зөвхөн 
дуулгавартай байдлаар дамжуулан тэдний төлөөх 
Түүний хүссэн мөнхийн хувь заяанд хүрэхээр өсөн хөг-
жиж чадна. Иймийн тул Эцсийн Шүүлтээр бид Түүний 
зарлигуудад хэр дуулгавартай байснаас шалтгаалан ал-
дар суугийн хаант улсад томилогдох болно. Коринтын 
хоёр дахь захидалд Төлөөлөгч Паул “гурав дахь тэнгэрт 
аваачигдсан” хүний үзэгдлийн тухай өгүүлдэг (2 Коринт 
12:2). Үхлийн амилуулалтын тухай ярихдаа тэр “бие” 
нар, сар, оддын гэх мэт өөр өөр алдар суунд байгааг 
тайлбарласан. Тэр эхний хоёрыг “селестиал биес, 
террестиал биес” (1 Коринт 15:40–42-г үз) хэмээсэн. 

Бидний хувьд бүхний дээд селестиал дахь мөнхийн 
амьдралын алдар суу нь ойлгомжгүй сүнсэн-бурхантай 
нэгдэх нууцлаг зүйл биш. Харин мөнхийн амьдрал нь 
хайрт Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ, өвөг дээдэстэйгээ мөн 
хойчийн үр удамтайгаа хамт амьдрах гэр бүлийн амьд-
рал юм.

Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаал нь 
ойлгомжтой, бүх нийтийн, нигүүлсэнгүй бөгөөд үнэн 
юм. Дэлхийн амьдралын зайлшгүй шалгуурыг дагагч 
Бурханы бүх охид хөвгүүд гарцаагүй амилуулагдаж, 
аливаа эгэл хүний ойлгож үл чадах илүү гайхамшигтай 
алдар суугийн хаант улсад очих болно. Цөөн хэдэн 
тохиолдлыг л эс тооцвол их нүгэл үйлдсэн хүн ч гэсэн 
алдар суу нь арай бага ч—гайхамшигтай—алдар суу-
гийн хаант улсад гарцаагүй очих болно. Энэ бүхэн нь 
Өөрийн хүүхдүүдээ гэсэн Бурханы агуу хайрын учир, 
бүгдэд боломжтой болгосон “Эцэгийг алдаршуулж, 
түүний гарын бүх ажлыг тэрээр авардаг” (С ба Г 76:43) 
Есүс Христийн Цагаатгалын учир биелэгдэх болно.

3. Үнэний эх сурвалжууд
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүд мэдлэгийг олох маш их 

сонирхолтой. Бригам Янг (1801–1877) үүний тухай маш 
сайхан хэлсэн байдаг: “[Бидний] шашин . . . [биднийг] 
мэдлэгийг хичээнгүйгээр эрэлхийлэхийг өдөөдөг. Үнэ-
нийг харж, сонсож, мэдэн, ойлгохыг асар ихээр эгээрэн 
хүсэгч өөр хүмүүс энэ дэлхийд үгүй.” 6 

Өөр нэг тохиолдолд тэрээр “хамаг мэргэн ухаан, 
дэлхий дээрх бүх урлаг, шинжлэх ухаан нь Бурханаас 
ирдэг бөгөөд Түүний хүмүүсийн сайн сайхны төлөө 
хийгдсэн тул бүх салбарт [суралцаж] . . . [өөрсдийн] 
мэдлэгээ өсгөн хөгжүүлэхэд” бид гишүүдэд туслан 
дэмждэг гэдгийг тайлбарласан. 7 

Бид мэдлэгийг эрэлхийлдэг ч үүнийг онцгой арга 
замаар хийдэг. Учир нь бид дэлхийн ба сүнслэг гэсэн 
хоёр янзын мэдлэг байдаг гэдэгт итгэдэг. Бид дэлхийн 
мэдлэгийг шинжлэх ухааны судалгаагаар, сүнслэг мэд-
лэгийг илчлэлтээр эрэлхийлдэг. Илчлэлт нь Бурханы 
хүнтэй—бошиглогч нартай, хэрэв бид эрэлхийлэх 
аваас хүн нэг бүртэй хийх харилцаа юм.

Илчлэлт нь бидний итгэлийн ялгавартай онцгой 
шинжүүдийн нэг юм. Бошиглогч Иосеф Смит өөрийн 
амьдралын турш илчлэлтийн үр нөлөөгөөр удирдагдан, 
заагдсан байсан. Мормоны Ном ба Сургаал ба Гэрээг 
оролцуулан, түүний хэвлүүлсэн илчлэлтүүдийн хязгаар-
гүй их цар хэмжээ түүнийг хожмын үеийн Бошиглогч 
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хэмээн нэрлэгдэх онцгой өргөмжлөлд авчирсан юм. 
Иосеф Смит болон түүний залгамжлагчид болох Сү-
мийн—Ерөнхийлөгчдөд ирсэн энэ бошиглолын илч-
лэлтэд—Түүний хүмүүсийг гэгээрүүлж, Түүний Сүмийг 
удирдан, чиглүүлэхийн төлөөх үнэнүүд болон зарлигуу-
дыг Бурхан Өөрийн бошиглогч-удирдагчдад илчилсэн.

Энэ нь Хуучин Гэрээний “Эзэн Бурхан зарц нар, эш 
үзүүлэгчиддээ Өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш Тэр юуг 
ч хийхгүй” (Aмос 3:7) гэсэн сургаалтай 
адил илчлэлт юм. Иосеф Смит “Урьд 
өмнө нь хэзээ ч байгаагүй Бурханы 
үнэн сүм болох Есүс Христийн Хож-
мын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм шууд 
илчлэлтээр байгуулагдсан юм.” 8 Тэрээр 
“Мормоны Ном болон илчлэлтүүдийг 
авчих юм бол манай шашин хаана байх 
вэ?” гэж асуугаад, “Бидэнд юу ч байхгүй 
болно” гэж хариулав. 9

Мөн Иосеф Смит заахдаа, илчлэлт 
эртний Төлөөлөгчидтэй хамт дуусаагүй 
харин өнөө үеийг хүртэл үргэлжилсээр 
байна. Хүн бүр өөрийнхөө төлөө хөр-
вөлт, ойлголт, шийдвэр гаргах хувийн 
илчлэлт хүлээн авч чадна. “Бурханд 
хандаж, илчлэлт хүлээн авах нь Бурханы 
хүүхдүүдийн онцгой боломж юм. Бурхан 
бол нүүр тал хардаггүй. Бид бүгдээрээ нэ-
гэн адил онцгой боломжтой” гэж хэлсэн. 10 

Шинэ Гэрээ иймэрхүү хувийн илчлэл-
тийн тухай өгүүлсэн байдаг. Жишээлбэл, 
Петр өөрийн итгэлийг батлан Есүс бол 
Бурханы бурханлаг Хүү гэхэд, Аврагч 
“Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш, 
харин тэнгэр дэх Миний Эцэг илчилсэн 
юм” (Maтай 16:17) хэмээн тунхагладаг.

Хувийн илчлэлтийг—заримдаа 
“өдөөлт”—хэмээн нэрлэдэг бөгөөд олон 
арга замаар ирдэг. Ихэвчлэн энэ нь үгээр, 
гэнэт оюун ухаанд ирэх бодлоор эсвэл 
ямар нэгэн үйлдлийн үр дүнгийн эерэг 
эсвээс сөрөг мэдрэмжээр илэрдэг. Энэ нь 
ихэвчлэн чин сэтгэлээсээ залбиралтайгаар 
эрэлхийлсэн үед ирдэг. Есүс “Гуй, тэгвэл 
та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нар олно. 
Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ” (Матай 7:7) 
хэмээн заадаг. Бид Бурханы зарлигуудад 

3 Бид дэлхийн мэдлэгийг шинжлэх 
ухааны судалгаагаар, сүнслэг мэд-
лэгийг илчлэлтээр эрэлхийлдэг. 

Илчлэлт нь Бурханы хүнтэй—бошиг-
логч нартай, хэрэв бид эрэлхийлэх аваас 
хүн нэг бүртэй хийх харилцаа юм.
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дуулгавартай байхад илчлэлт ирдэг. Тиймээс Ариун 
Сүнсний нөхөрлөл хийгээд харилцаагаа сайжруул.

Та нарын зарим нь Сүмийн гишүүд хэрхэн хувийн 
амьдралыг нь удирдах орчин үеийн бошиглогчдын 
сургаалыг хүлээн авдаг юм бол гэж гайхаж байж магад-
гүй. Учир нь ихэнх шашинд ийм уламжлал байдаггүй 
болохоор сонин санагдаж болно. 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүд 
өөрсдийн удирдагчдыг “сохроор 
дагадаг” гэсэн зэмлэлд өгөх бид-
ний хариулт бол энэ нь хувийн 
илчлэлт юм. Бид өөрсдийн удир-
дагчдыг хүндэлдэг. Тэд сүмийг 
удирдахдаа мөн өөрсдийн сур-
гаалууддаа сүнсний өдөөлтийг 
авдаг. Гэвч бид бүгд тэдний 
сургаалуудыг залбиралтайгаар 
Бурханаас шууд илчлэлтээр 
эрэлхийлж, баталгааг хүлээн авах 
онцгой эрхтэй.

Ихэнх Христийн шашинтнууд 
Христийн үхлийн дараагаар 
удалгүй Бурхан судрууд—
болгон ашиглаж байсан ариун 
номуудын жинхэнэ цуглуулга 
судрын жаягийг—хаасан ба тэр 
цаг үеэс илчлэлт байхгүй болсон 
гэж итгэдэг. Иосеф Смит суд-
рын жаяг нээгдсэн гэдгийг зааж, 
үзүүлсэн юм. 11 Үнэн хэрэгтээ 
судрын жаяг нь хоёр арга замаар 
нээгддэг ба илчлэлт үргэлжлэн 
ирсээр байгаа нь энэ хоёрын 
чухал нотолгоо юм.

Нэгдүгээрт, Бурхан судрын 
жаягт шинэ нэмэгдэл өгч Өөрийн хүүхдүүдийг удирдах 
болно гэдгийг Иосеф Смит заасан. Мормоны Ном бол 
тийм нэмэгдэл юм. Мөн Сургаал ба Гэрээ, Агуу Үнэт 
Сувдын илчлэлтүүд тийм нэмэгдэл юм. Үргэлжилсээр 
буй илчлэлт нь Их Эзэний биднийг өөрсдийн цаг ху-
гацаа, нөхцөл байдалд ойлгож, хийгээсэй гэж хүссэн 
зүйлийг хүлээн авахад хэрэгтэй.

Хоёрдугаарт, үргэлжилсээр буй илчлэлт нь судрын 
уншигч нарт жаягийг нээж, Ариун Сүнсний нөлөөгөөр 
судрын шинэ утга учрыг олж, хувийн ажил хэрэгтээ 
удирдамж авч байна. Төлөөлөгч Паул бичихдээ “судар 

бүр Бурханы амьсгалснаар өгөгдсөн” (2 Tимот 3:16; 
мөн 2 Петр 1:21-г үз) ба “учир нь Бурханыхыг Бурханы 
Сүнснээс өөр хэн ч мэддэггүй” (1 Коринт 2:11; Иосеф 
Смитийн орчуулгаас, эшлэл). Судрыг мэдэхийн тулд 
бидэнд Их Эзэний Сүнснээс оюун ухааныг маань гэрэл-
түүлэх хувийн сүнслэг удирдамж хэрэгтэй. Иймээс бид 

гишүүдээ судруудаас суралцаж, 
залбиралтайгаар тэдгээрийн утга 
учрыг мэдэхээр сүнслэг удир-
дамжийг эрэлхийлэхийг урам-
шуулан дэмждэг. Жинхэнэ мэдлэг 
Ариун Сүнсээр дамжин хувийн 
илчлэлтээр ирдэг.

Есүс “та нар тэднийг сайн үр 
жимсээр нь танина” (Maтай 7:20) 
гэж заасан. Миний хувьд, тоолж 
баршгүй бусад олон итгэгчид 
болон даган мөрдөгчдийн хувьд 
жимснүүд нь сайн—гишүүдэд, 
тэдний гэр бүлийнхэн, нийгэм 
хамт олонд сайн мөн тэдний улс 
үндэстэнд сайн юм. Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм ба 
түүний гишүүд гай зовлон тохиол-
доход чимээгүйхэн, үр дүнтэйгээр 
тусламжийн гараа сунгадгийн ба-
талгаа нь 2010 оны нэгдүгээр сард 
болсон Гаитийн газар хөдлөлт 
зэрэгт тусалсан явдал юм. 

Би Төлөөлөгчийн хувьд бүх 
дэлхийд Христийн сургаал, ажил, 
эрх мэдлийн гэрчлэгч байхаар 
дуудагдсан. Энэ эрх мэдлээр өөрс-
дийн итгэлийн эдгээр сургаалуу-
дын үнэнийг би гэрчилж байна. ◼

ЭШЛЭЛ 
 1. Гари С. Лоренсе, How Americans View Mormonism (2008), 32.
 2. How Americans View Mormonism, 34.
 3. How Americans View Mormonism, 42-г үз.
 4. How Americans View Mormonism, 40-г үз.
 5. How Americans View Mormonism, 49-г үз.
 6. (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 194.)
 7. Teachings: Brigham Young, 193.
 8. Сүмийн Ерөнхийлөгчдийн сургаалууд: Иосеф Смит (2007), 64.
 9. Сургаалууд: Иосеф Смит, 431.
 10. Сургаалууд: Иосеф Смит, 431.
 11. Сургаалууд: Иосеф Смит, 207–216, 265–266-г үз.

ЭНЭ СЭДвЭЭр ХувААЛцАХ Нь

дараах санаанууд ахлагч 
Өүксийн сэдвийг хуваалцахад 

туслах болно:
• Залбиралтайгаар энэ сэдвийг 

уншихад туслах найз нөхдийнхөө 
талаар бод. тэр найзындаа очих-
доо та нарын амьдралыг сайн 
мэдээ хэрхэн адисалсан тухай 
ижил зүйлийг хуваалцах талаар 
тунгаан бод.

• энэ сэдвийг интернетээр хуваал-
цаж болно. www.liahona.lds.org 
руу орж, нэгдүгээр сарын ма-
териалаас уг сэдвийг ол. тэгээд 
“Share” (“хуваалцах”) гэдэг дээр 
дар. энэ сэдэвтэй хамт илгээх 
захидалдаа үндсэн сургаалын 
тухай ахлагч өүксийн хуваалцсан 
зүйл та нарт ямар утга учиртай 
болохыг бичиж болно.

Хэлсэн үгийг бүтнээр нь авахыг хүсвэл www.lds.org/fundamental-
premises-of-our-faith хаягаар ор.



34 Л и а х о н а

Өнөө үе бол та нарыг хүлээж байгаа гайхамшигтай ирээ-
дүйдээ бэлтгэх цаг үе мөн. Хувийн хөгжил дэвшил та 
нарт бэлтгэхэд тань туслахын чацуу та нарыг Бурханы 

жинхэнэ охид гэдгээ ойлгоход туслах болно.
Хувийн хөгжил дэвшил бол та нарын амьдралаас салангид хө-

төлбөр бус. Энэ нь та нарыг Аврагчид ойр байж, бусдад туслан, 
удирдах чадварт суралцаж, нөхөрлөлийг хөгжүүлж, ариун сү-
мийн гэрээнүүдэд бэлтгэхэд тусална. Хувийн хөгжил дэвшил нь 
та нарт зөв тэгш хэвшсэн заншлыг хөгжүүлэхэд тань номуудын. 
Та нар жижиг зүйлсийг байнга хийх аваас тэдгээр нь та нарын 
нэг хэсэг болж өөрчилдөг. Үнэхээр “өчүүхэн мөн энгийн зүйлүү-
дээр агуу их зүйлүүд улиран авчирагддаг” (Aлмa 37:6).

Дахин боловсруулсан Хувийн хөгжил дэвшил товхимлын 
нүүрэнд ариун сүмийн зураг бий. Ариун Сүм бол бидний Залуу 
Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрт хийдэг бүхний шалтгаан юм. Та нар 
хавтсыг хараад Хувийн хөгжил дэвшилд оролцсоноор хэзээ нэ-
гэн өдөр ариун сүмд орж гэрээнүүдийг хийж, сахихад бэлтгэхэд 
туслах болно гэдэгт бид итгэж байна.

Шинэ Хувийн хөгжил дэвшил товхимол ягаан өнгөтэй! Энэ 
зөөлөн эмэгтэйлэг өнгө нь бүсгүй хүний ер бусын онцгой 
шинж, бэлэг, үүрэг бүхий Тэнгэрлэг Эцэгийн охид гэдгийг тань 
та нарт сануулах болно.  

Шинэ товхимол дахь зарим үнэтэй туршлага болон төслүү-
дийг шинэ соргог мөн та нарын нэгэн өдөр хийж, сахих ариун 
сүмийн гэрээнүүд дээр төвлөрүүлэхийн тул бага зэрэг өөрчил-
сөн юм. Одоо та нарын зарим асуултанд хариулъя.

Би Хувийн хөгжил дэвшлийг хэрхэн эхлэх вэ? Эхлэх 
маш амархан! Та нарын сонирхлыг татаж байгаа аль нэгэн 
эрхэмлэх чанараас эхэл. Та нар эрхэмлэх чанаруудыг дэс 
дарааллаар нь гүйцэлдүүлэх албагүй. Шаардлагатай даалгав-
руудыг гүйцэтгэснээр тухайн чанарыг болон яагаад тэдгээр нь 
та нарын амьдралд чухал ач холбогдолтой болохыг ойлгоход 
тань туслах болно.

Хэн оролцож болох вэ? Хүссэн хүн бүр оролцож болно. 
Сүмийн гишүүн бус найз нөхдөө Хувийн хөгжил дэвшлийг та 
нартай хамт хийхийг урьж болно. Та нарын ээж эсвэл бусад 
эмэгтэйчүүд оролцож болно. 

Хувийн Хөгжил дэвшилд 
юу шинээр  

Элайн С. Далтон 
Залуу Эмэгтэйчүүдийн 
ерөнхий ерөнхийлөгч

БИйХАйв БЭЛЭГДЭЛ 
нь эв нэгдэл ба ажил 
хөдөлмөр  (биеэ авч 
явах байдал) юм. 

МИА МЭйД БЭЛЭГДЭЛ 
нь хайр, итгэл, цэвэр 

ариун байдлыг бэлэгдэх 
сарнай юм.

ЛАурЕЛ БЭЛЭГДЭЛ  
нь нэр төр, ололт 
амжилтыг бэлэгдэх 
лаврын цэцгийн  
хэлхээ юм.

БАМБАрАН ХҮЗҮҮНИй ЗҮҮЛТ
Танай удирдагчид Залуу Эмэгтэйчүүдийн бүлэгт 

ороход бамбаран хүзүүний зүүлтийг та нарт 
гардуулах болно. Энэ хүзүүний зүүлт та нарыг 
бүх цаг үед, бүх зүйлд, бүх газарт үнэн ба зөв 

шударгын төлөө зогсох үүрэг даалгаврыг тань 
бэлэгдэх болно. Дөл нь та нарт “та нарын 

гэрэл үндэстнүүдийн хувьд жишиг байж 
болохын тулд босч мөн урагш гэрэл-

түүлэх” (С ба Г 115:5)-ийг сануулах 
болно. Энэ хүзүүний зүүлтийг зүү 

мөн өөрсдийн үүрэг даалгаврыг 
санацгаа.
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ХувИйН ХӨГ-
ЖИЛ ДЭвШИЛ 
ТОвХИМОЛ

Эрхэмлэх чанарын  
туршлага болон төслүү-
дийг хэрэгжүүлэхэд та нар 
Хувийн хөгжил дэвшлийн тов-
химлынхоо ард наах алтадсан 
цаас хүлээн авах болно. Тухайн 
чанар дээр ажиллаж дууссан сар 
өдрөө нэмж бич. Та нарын товхи-
мол ба тэмдэглэл нь гүйцэтгэн дуус-
гаж байгаа бүх сайн зүйлүүдийн тухай 
хувийн тэмдэглэл болох болно.

ЗАЛуу ЭМЭГТЭйЧҮҮДИйН БАТЛАМЖ
Хувийн хөгжил дэвшлийг бүрэн биелүүлэхэд та нар 

тэмдэглэл дээрээ гэрчлэлээ бичиж, бишоп эсвэл салба-
рын ерөнхийлөгчтэйгөө ярилцлага хийх болно. Дараа 
нь та нар Залуу Эмэгтэйчүүдийн батламжийг хүлээн 
авах эрхтэй. Насны ангилал, ариун сүмийг багтаахын 
тулд медаль солигдсон. Медаль голдоо Миа мэйд сар-
найг төлөөлөх жижиг улаан бадмаарагтай. Энэ улаан 
бадмаараг та нарыг Хувийн хөгжил дэвшил болон шинэ 
эрхэмлэх чанар болох ариун журмыг биелүүлсэн гэсэн 
бэлэгдэл юм. Улаан бадмаараг та нарт ариун журамтай 
залуу эмэгтэй нь “тийм эхнэр эрдэнэсээс ч үнэтэй”  
(Сургаалт үгс 31:10) гэдгийг сануулах болно.

ХҮНДЭТ БАЛТ ЗӨГИй
Медалиа авсны дараа та 

нар Мормоны Номыг дахин 
уншиж, Хувийн хөгжил дэвшил 
дээрээ ажиллахад нь бусад 
залуу эмэгтэйчүүдэд туслахыг 
оролцуулан, зарим үйлчлэл 
хийж Хүндэт балт зөгий авахын 
төлөө явж болно.

Залуу эмэгтэйчүүд 

Хувийн Хөгжил  

дэвшил
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Би хэр хурдан хийх ёстой вэ? Хувийн хөгжил дэвшлийн 
номыг нээхэд та нар сургууль эсвэл гэртээ хийдэг зарим зүйлүүд 
чинь байгааг харах болно. Эдгээр зүйлсэд өөрөө өөртөө дүг-
нэлт өгч, тэдгээрийг зорилготой хийхийн тулд урагш ахих тө-
лөвлөгөөг төлөвлө. Та нар өөрийн хэмнэлээр явж болно. Хэрэв 
та нар 12-той бол сар бүр нэг туршлагыг, жилд хоёр төслийг 
хийх аваас Лаурел болох үед бүгдийг дуусгасан байх болно. 
Дараа нь та нар Хувийн хөгжил дэвшил дээрээ ажиллаж байгаа 
бусад залуу эмэгтэйчүүдийн зөвлөгч болох боломжтой байх 
болно. Үүнийг хийж байхдаа та нар бусдад үйлчлэх онцгой 
хичээл зүтгэлийг бэлэгдэх Хүндэт балт зөгий шагналыг хүртэх 
боломжтой. 

Би Мючел дээр Хувийн хөгжил дэвшлийг хийж болох 
уу? Та нар Мючел дээр Хувийн хөгжил дэвшлийн заримаас нь 
хийж болно. Төсөл та нарын Мючелийн үйл ажиллагаа болж 
чадна. Та нар Залуу Эмэгтэйчүүдийн ангид судруудаас судалж, 
тэдгээрийн үнэ цэнийн талаар суралцаж, Хувийн хөгжил дэвшил 
дээрээ ажиллаж болно. 

Энэ нь надад удирдлагын ямар боломжуудыг олгож 
байна вэ? Та нар 10 цагийн төслийг хэрэгжүүлэх үед бусад 
залуу эмэгтэйчүүдийн тусламжийг авч болно. Ингэснээр та нар 
ирээдүйн эхнэр, ээж, гэрийн эзэгтэйн үүргийг гүйцэтгэх удирдах 
ур чадварт суралцах болно. Энэ нь та нарт хэрхэн зохион бай-
гуулах, харьцах, хүндхэн асуудлыг шийдэх зэрэгт суралцахад 
чинь туслах болно.

Би яагаад тэмдэглэл хөтлөх ёстой вэ? Энэ тэмдэглэл та 
нарын хийж байсан үүрэг даалгаврууд болоод Залуу Эмэгтэй-
чүүдийн байгууллагад байсан өдрүүдийн тань үнэлэшгүй сайхан 
бүртгэл болох болно. Тэмдэглэлээ бичсэнээр Ариун Сүнс чиний 
байнгын хамтрагч байх болно.

Хувийн хөгжил дэвшлээс ирэх адислалууд нь зөвхөн Залуу 
Эмэгтэй насны төдийгүй олон он жилүүдийн адислал байсаар 
байх болно. Та нарын Аврагчийн тухай, Түүний сэргээгдсэн 
сайн мэдээний тухай итгэл болон гэрчлэл өсөн нэмэгдэх болно. 
Мөн дэлхий дээрх бурханлаг ажил үүрэгтээ бэлтгэгдэх болно. 
Та нар үйлчлэлийн амтыг, зөв шударга үйлсийн баяр баясгаланг 
мэдрэх болно. Та нарыг удирдан заах Ариун Сүнсний нөлөөг 
мэдрэх болно. Та нарын амьдралыг одоо болон үүрд мөнхөд 
адислах зам дээр амьдрахыг хөгжүүлэх болно. Энэ бол ариун 
сүмийн гэрээнүүдийг хийж, сахих, хөгжил дэвшлийн зам мөн. 
Та нар энэ хөгжил дэвшлийн замыг эхлүүлснээр адислагдах 
болтугай. Бид та нарт хайртай! Их Эзэн та нарт хайртай! Та нар 
Түүний үнэтэй охид билээ. ◼

АНГИ ДЭвШИХ ГЭрЧИЛГЭЭ
Нэг насны ангиас нөгөө ангид дэвшихэд 

танай бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгч 
анги дэвших болон өмнөх ангиа бүрэн 
дуусгасныг батлан, гэрчилгээ олгох болно. 
Гэрчилгээгээ онцгой газарт хадгалаарай. Энэ 
нь та нарт Бийхайв, Миа мэйд болон Лаурел 
дэх ангиудад суралцаж, биелүүлсэн сайн 
зүйлсийг тань сануулдаг.

СуДрыН ХАвЧуурГА
Та нар эрхэмлэх чанарын турш-

лага, төслүүдийг гүйцэлдүүлэхэд 
эрхэмлэх чанарын тухай дуртай 
судруудыг тань тэмдэглэх тууз хүлээн 
авна. Туузнууд нь эрхэмлэх чанаруу-
дын өнгийг төлөөлнө: цагаан—итгэл, 
алтан—ариун журам гэх мэт. Удир-
дагч тань Залуу Эмэгтэйчүүдийн ан-
гид та нарт туузыг гардуулах болно.
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Хувийн хөгжил дэвшлийн тухай 
нэмэгдэл мэдээллийг товхимлын 
танилцуулгыг уншиж эсвэл www.
PersonalProgress.lds.org руу орж үзнэ үү.
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Аароны санваар— 
өөрийн чинь боддогоос хавьгүй чухал зүйл
БурхАны ӨмнӨ хүлээсэн ү үргийн т ухАй зАхиАс

Дөрвөн жилийн өмнө би Гари 
ахынхаа оршуулах ёслолд 
оролцож билээ. Үг хэлэгч-

дийн нэг нь манай ахад гүн хүндэт-
гэл үзүүлэв. Энэ тухай би тэр үеэс 
хойш бодсоор байдаг. “Гари бол 
санваартан хүн байлаа. . . . Гари 
санваарыг ойлгодог, хүндэтгэдэг 
байлаа. Санваарыг болон үүний 
зарчмуудыг тэр ихэд баяртайгаар 
хүлээн авсан юм” гэж тэр хэлж 
билээ. 

Ах минь өөд болохдоо Мелкизе-
дек санваартай дээд прист байсан 
бөгөөд санваартны үйлчлэлд 50 
жилийг зориулсан байлаа. Гари 
бол бүрэн цагийн номлолд хүндэт-
гэлтэйгээр үйлчилж, ариун сүмд 
гэрлэсэн, санваартны дуудлагуудаа 
эрхэмлэн гүйцэтгэж, гэрийн баг-
шаар хичээнгүй шаргуу үйлчилдэг, 
хайр энэрлээр дүүрэн нөхөр, эцэг 
байсан юм. 

Чи Аароны санваартан шүү дээ. 
Санваартны үйлчлэл чинь дөнгөж 
эхэлж байна. Санваартны туршлага 
чинь 50 хоног ч болоогүй байж 
болох юм. Гэвч чи Гарид үзүүлдэг 
байсан шиг хүндэтгэлийг хүмүүсээс 
хүлээж болно. Үнэхээр, чи тийм 

хүндэтгэл хүлээхээр зохистой байх 
ёстой. Их Эзэн чамайг гайхамшиг-
тай ажилд дуудсан. Иймээс Тэр ча-
майг санваартан эр хүн байгаасай 
гэж хүсэн хүлээдэг.

Аароны санваарын агуу чанар
Өөрийнхөө эзэмшдэг Аароны 

санваарын агуу чанарын тухай 
бодоод үз:
• Их Эзэн Аароны санваарыг 

сэргээхийн тулд амилуу-
лагдсан Иохан Баптистыг 
илгээсэн билээ. Иосеф 
Смит, Оливер Каудери 
хоёрт Иохан энэ сан-
ваарыг өгөхдөө тэднийг 
өөрийн “нөхөд үйлчлэг-
чид” (C ба Г 13:1) гэжээ. 
Иохан “өөрийгөө Иосеф, 
Оливер хоёроос дээгүүр 
тавиагүй юм. Тэр ‘миний 
нөхөд үйлчлэгчид’ хэмээн 
нэрлэснээр” тэднийг 
өөрийнхөө зиндаанд 
тавьсан хэрэг” гэж  
Ерөнхийлөгч Гордон  
Б.Хинкли (1910–2008) 
хэлжээ. Ерөнхийлөгч  
цааш нь хэлэхдээ, 12 

Давид Л.Бек
Залуу Эрэгтэйчүүдийн 
ерөнхий ерөнхийлөгч
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настай дикон ч Иохан Баптис-
тын нөхөр үйлчлэгч байж чадна 
гэжээ. 1 

• Аароны санваар тэнгэр элчүү-
дийн үйлчлэлийн түлхүүрүүдийг 
атгадаг (C ба Г 13:1-ийг үз). Чи 
зөв шударга амьдарч, шаргуу 
хичээнгүй үйлчилсэн үед өөрийг 
чинь удирдаж, хүчирхэгжүүлэх 
тэнгэр элчүүдийн үйлчлэлийг 
хүлээн авч чадна. Ариун ёслолыг 
гүйцэтгэснээрээ чи энэхүү адис-
лалыг хүлээн авахад нь бусдад 
тусалж чадна. 2

• Аароны санваар нь “наманчла-
лын сайн мэдээний мөн нүглүү-
дийн ангижралын тулд усанд 
умбуулалтаар хийх баптисмын 
түлхүүрүүдийг атгадаг” (C ба Г 
13:1). Наманчлал, баптисм хоёр 
нэгдэж, хүмүүс мөнх амьдралын 
замд ордог хаалгыг бий болго-
дог (2 Нифай 31:17–18-ыг үз). 
Чи санваартны удирдагчдынхаа 
чиглүүлэл дор энэ хаалгыг нээхэд 
нь хүмүүст тусалж чадна.

• Аароны санваарт ариун ёслолыг 
гүйцэтгэх эрх мэдэл багтдаг. Чи 

зүйл, туршлагын талаарх бодол 
санаагаа хуваалц. Зарим үйл ажил-
лагааг хувиараа хийнэ. Заримыг нь 
Ням гарагийн хичээл болон долоо 
хоногийн үеэр зохиогдох үйл ажил-
лагаан дээр ашиглахаар нийт чуул-
гадаа тохируулан өөрчилж болно.

Хуудас 39 дээрх жишээ нь энэ 
загвар хэрхэн ажилладгийг харуулж 
байна. Шинэ номоор ажилласан 
арвин туршлагатай залуу эрэгтэй-
чүүдээс санал зөвлөмж иржээ.

Санваартан хүн
Би “санваартан хүн” гэдэг ний-

лэмж үгийн тухай бодохдоо Гари 
ахынхаа тухай заавал боддог. 
Гэвч бусад хүмүүсийн тухай ч бас 
боддог. Дикон байхдаа хөгжлийн 
бэрхшээлтэй нэг хүнд ариун ёсло-
лоос хүртэхэд нь тусалдаг байсан 
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсонгийн 
тухай би боддог. 3 Баптисмын ариун 
ёслолыг зааж, гэрчлэн, гүйцэтгэх 
замаар Аврагчийн мөнх бус үйлч-
лэлд замыг бэлтгэсэн агуу Аароны 
санваартан Иохан Баптистын тухай 
би боддог. Би бас та нарын тухай 
боддог. Чи сүнсний хүч чадлаараа 
өсч хөгжин, санваартны үйлчлэлээ-
рээ дамжуулж Христэд ирэхэд нь 
бусдад тусалж байгаа бол жинхэнэ 
санваартан хүн мөн. ◼

Бурханы өмнө хүлээсэн үүргийн 
тухай нэмэлт мэдээллийг энэ 
товхимлын оршлыг унших буюу 
www.DutytoGod.lds.org-т орж үз.

ЭШЛЭЛ 
 1. Гордон Б.Хинкли, “The Aaronic 

Priesthood—a Gift from God,”  Ensign, 1988 
оны 5-р сар, 45.

 2. Даллин Х.Өүкс, “The Aaronic Priesthood 
and the Sacrament,”  Liahona, 1999 оны 1-р 
сар, 44–45.

 3. Томас С.Монсон, “Do Your Duty—That Is 
Best,”  Liahona, 2005 оны 11-р сар, 56-г үз.

ариун ёслолыг бэлтгэж, адислан, 
түгээхдээ Есүс Христийг төлөөл-
дөг (3 Нифай 18:1–12-ыг үз). Чи 
Түүнийг санах, гэрээнүүдээ ши-
нэчлэх, Ариун Сүнстэй нөхөр-
лөх шаардлагыг хангахад нь гэр 
бүлийн гишүүд, найз нөхдөдөө 
тусалж чадна.
Эдгээр боломжууд нь сүнслэг 

байдлын хувьд хүчирхэг бөгөөд сан-
ваартны үүргүүдээ биелүүлдэг сан-
ваартан эрчүүдийн ажлыг шаарддаг.

Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг 
шинэ товхимол

Манай амьд бошиглогчдын 
удирдлага дор санваартан хүн бо-
лоход тань туслах шинэ товхимол 
гарлаа. Энэ товхимол шинэ ч гэсэн, 
Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг гэдэг 
танил нэртэй.

Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг 
шинэ товхимлын талаар би их 
баяртай байна. Энэ нь “[өөрийн] 
үүргийг мэдэж,” томилогдсон албан 
тушаалдаа бүхий л хичээл зүтгэлээр 
ажиллах” (C ба Г 107:99) Их Эзэний 
зарлигийг дуулгавартай дагахад 
чинь тусалж чадна.

Чи энэ номыг дикон, багш, прис-
тийн хувьд ашигласнаар: сүнсний 
хүч чадал, санваартны үүргүүд гэ-
сэн хоёр төрлийн үйл ажиллагаанд 
оролцох болно. 

улам сайжрах загвар
Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг 

номон дахь үйл ажиллагаа бүрийн 
дараа Их Эзэний хүсэн хүлээдэг 
шиг тийм санваартан болоход тань 
туслах загвар байдаг. Нэгдүгээрт, 
чи сайн мэдээний зарчим буюу 
санваартны үүргээ мэдэж ав. Да-
раа нь сурч мэдсэн зүйл дээрээ 
ажилла. Эцэст нь, сурч мэдсэн 

Чи сүнсний хүч чадлаараа өсч хөгжин, 
санваартны үйлчлэлээрээ дамжуулан 
Христэд ирэхэд нь бусдад тусалж бай-
гаа бол жинхэнэ санваартан хүн мөн.
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3. Хуваалц: Төлөвлөгөөний-
хөө дагуу бодол санаагаа гэр бүлийн 
болон чуулгын гишүүд, бусад хүмүүстэй 
хуваалцах боломж чамд гарах болно.

“Бодол санаагаа хуваалцахдаа энэ 
нь ямар нэг зүйлийг илүү сайн ойлго-
ход өөрт чинь туслах учраас чи бусад 
хүмүүстэй ярилцдаг.”
АНу дахь Аароны санваартан

“Аав, ээжтэйгээ ярилцах боломжтой 
байна гэдэг сайхан шүү.”
Филиппин дэх Аароны санваартан

“Бид өөрсдийнхөө зорилгын тухай: 
хүн бүр тус тусдаа юу хийж байгаагаа 
мөн энэ нь бидэнд хэрхэн тусалдгийг 
чуулгынхаа хурлаар хоорондоо ярилцах 
дуртай.”
Гватемал дахь Аароны санваартан

1. Сур: Үйл ажиллагааны энэ 
хэсэг сайн мэдээний зарчмууд болон 
санваартны үүрэгтээ суралцах хүч 
чармайлтыг чинь удирдан чиглүүлнэ. 
Энэ нь сурсан зүйл дээрээ тулгуурлан 
хувийн төлөвлөгөө хийхэд чинь туслах 
зааврыг агуулсан байгаа.

“Санваартны үүргүүдээ биелүүлж 
эхлэхээс өмнө уг үүргүүдийн сүнслэг 
талуудыг мэдэх хэрэгтэй.
АНу дахь Аароны санваартан 

“Хувь хүний хувьд надад туслах 
санаануудын тухай би бодох дуртай.”
Гватемал дахь Аароны санваартан

“Судар судалж, залбирах хэсэгт би 
дуртай. Иймээс би эдгээр зүйлсийг 
хийдэг байсан, одоо ч хийсээр байна. 
Би номлолд үйлчлэхээр бэлтгэж 
байгаа.”
Филиппин дэх Аароны санваартан

2. Хий: Үйл ажиллагааны энэ 
хэсэгт чи төлөвлөгөөнийхөө дагуу өө-
рийнхөө туршлагын талаар ямар бодол 
санаатай байдгаа бич.

“Салбарын залуу эрэгтэйчүүд бид 
хамт гүйж байх зорилго дэвшүүлэхээр 
шийдэв. Ийнхүү бүлгээр хамтдаа гүйх 
төлөвлөгөө бидэнд үнэхээр таалагдсан. 
Энэ нь бидний бие бялдрын хөгжилд 
сайнаар нөлөөлсөн юм.
Гватемал дахь Аароны санваартан

“Амьдралаа тал бүрээс нь тунгаан 
бодсон үед . . . энэ ном . . . өдрийн 
тэмдэглэл шиг юм. Номыг бүгдийг нь 
уншвал сайн туршлага болно.”
АНу дахь Аароны санваартан

“Судар судлах хуваарь гаргах нь 
надад хэцүү байдаг. . . . Судар унших 
зорилго тавьж, залбирах нь цаг гаргах, 
судар судлахад анхаарлаа төвлөрүү-
лэхэд надад тусалдаг байсан. Надад 
үнэхээр өөрчлөлт гарсан шүү. Өөрчлөлт 
гаргасан үедээ би Сүнсийг мэдэрсэн.”
Филиппин дэх Аароны санваартан

16
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Дикон

Зохистой амьдар

суралц
▪▪▪ Залуучуудын бат бат бөх байдлын 

төлөө товхимол дахь “Наманчлал” 

хэсгийг уншиж, дараах асуул-

туудын хариултыг тэмдэглэлийн 

дэвтэртээ эсвэл өдрийн тэмдэглэл-

дээ бич:

1. Энэ хэсгээс Цагаатгал, наманчла-

лын тухай юу сурав?

2. Сүнслэг байдлын хувьд өсч хөгжи-

хөд наманчлал яаж тусалдаг вэ?

3. Наманчлал, Цагаатгал болон хувь хүний зохистой бай-

дал нь хоорондоо ямар уялдаа холбоотой вэ?

Өөрийнхөө хариултыг эцэг эх, чуулгын гишүүдтэй ярилц. 

Ариун сүмд орж ариун нандин ёслолуудад оролцоход 

бэлтгэхэд чинь наманчлал хэрхэн туслах тухай ярилц.

▪▪▪ Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос зохистой 

амьдрахад чинь туслах наад тал нь гурван өөр хэсгийг 

сонго. Сонгосон хэсгүүд дэх жишгүүдийг судалж, эдгээр 

жишгүүдээр амьдрахын тулд болон бусдад үүнийг хийхэд 

нь туслахын тулд юу хийхээ бич.

“Болгоогтун, нүглүүдээ 

наманчилсан тэрээр, 

мөнхүү тэр нь 

өршөөгддөг ажгуу, Их 

Эзэн бибээр тэдгээрийг 

цаашид санах нь үгүй” 

(С ба Г 58:42).

ажилла
Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос миний 

судлах хэсгүүд:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдгээр жишгүүдээр амьдрахын тулд болон бусдад үүнийг 

хийхэд нь туслахын тулд миний хийх зүйлүүд:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хуваалц
Эдгээр жишгүүдийг судалж, хэрэг-

▪▪▪
жүүлсний дараа суралцсан зүйлээ, 

мөн энэ нь амьдралд чинь хэрхэн 

нөлөөлж байгаа, өөрөө ямар хүн 

болж байгаа тухай эцэг эх, чуулгын 

гишүүдтэй хуваалц.

“Хувцаслалт ба гадаад 

төрх,” “Үзвэр ба 

мэдээллийн хэрэгсэл” 

“Хэл яриа” хэсгүүдийг 

Залуучуудын бат бөх 

байдлын төлөө 

товхимлоос судалж, 
хэрэгжүүл.
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Дикон

Зохистой амьдар

суралц
▪▪▪ Залуучуудын бат бат бөх байдлын 

төлөө товхимол дахь “Наманчлал” 

хэсгийг уншиж, дараах асуул-

туудын хариултыг тэмдэглэлийн 

дэвтэртээ эсвэл өдрийн тэмдэглэл-

дээ бич:

1. Энэ хэсгээс Цагаатгал, наманчла-

лын тухай юу сурав?

2. Сүнслэг байдлын хувьд өсч хөгжи-

хөд наманчлал яаж тусалдаг вэ?

3. Наманчлал, Цагаатгал болон хувь хүний зохистой бай-

дал нь хоорондоо ямар уялдаа холбоотой вэ?

Өөрийнхөө хариултыг эцэг эх, чуулгын гишүүдтэй ярилц. 

Ариун сүмд орж ариун нандин ёслолуудад оролцоход 

бэлтгэхэд чинь наманчлал хэрхэн туслах тухай ярилц.

▪▪▪ Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос зохистой 

амьдрахад чинь туслах наад тал нь гурван өөр хэсгийг 

сонго. Сонгосон хэсгүүд дэх жишгүүдийг судалж, эдгээр 

жишгүүдээр амьдрахын тулд болон бусдад үүнийг хийхэд 

нь туслахын тулд юу хийхээ бич.

“Болгоогтун, нүглүүдээ 

наманчилсан тэрээр, 

мөнхүү тэр нь 
өршөөгддөг ажгуу, Их 

Эзэн бибээр тэдгээрийг 

цаашид санах нь үгүй” 

(С ба Г 58:42).

ажилла
Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос миний 

судлах хэсгүүд:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдгээр жишгүүдээр амьдрахын тулд болон бусдад үүнийг 

хийхэд нь туслахын тулд миний хийх зүйлүүд:

 

 

 
 

 
 

 
 

 

хуваалц
Эдгээр жишгүүдийг судалж, хэрэг-

▪▪▪
жүүлсний дараа суралцсан зүйлээ, 

мөн энэ нь амьдралд чинь хэрхэн 

нөлөөлж байгаа, өөрөө ямар хүн 

болж байгаа тухай эцэг эх, чуулгын 

гишүүдтэй хуваалц.

“Хувцаслалт ба гадаад 

төрх,” “Үзвэр ба 

мэдээллийн хэрэгсэл” 

“Хэл яриа” хэсгүүдийг 

Залуучуудын бат бөх 

байдлын төлөө 

товхимлоос судалж, 
хэрэгжүүл.
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Хожмын Үеийн ГэГээнтнҮҮдийн дуу Хоолой 

явах болсон учир гадаад паспорт 
хэрэгтэй боллоо гэв! Хэдийгээр на-
дад санаа зовох зүйл байсан ч элэнц 
эмээ минь намайг номлолдоо явахыг 
дэмжив. Намайг яг явахын өмнөхөн 
тэр дараагийн долоо хоногт сүмдээ 
эргэж очно, буцаж ирэхээс чинь 
өмнө ариун сүмд явна гэж амлав. 
Үүнд итгэхэд хэцүү байсан ч түүнийг 
орхиж явах нь надад амар болов.

Намайг номлолд байх үеэр тэр 
амласандаа үнэхээр хүрсэн шүү. 
Элэнц эмээ минь хэдийгээр 80 гарсан 
ч бүх цуглаануудад оролцдог байсан 
төдийгүй яг цагтаа ирдэг байжээ. 
Тэр бас Аргентины Буэнос Айресын 
Ариун сүмд явах бэлтгэлээ хангаж, 
энэ ариун сүмд орсон байлаа.

Ариун сүм уруу хийсэн анхны 
аяллаас автобусаар буцаж, шөнө-
жингөө 12 цаг явж ирсний дараа ням 
гарагийн өглөөний 8 цаг 30 минутад 
эхэлдэг Сүмийн цуглааны өмнөхөн 
эмээ маань тойргийнхоо цуглааны 

байранд хүрч ирсэн гэдэг. 
Манай гадасны ерөнхийлөгч 
Рюбен Спитейл, “Та амрах 
хэрэгтэй. Би таныг гэрт чинь 
хүргэж өгье” гэхэд тэр, 

“Үгүй, Би сүм уруу очно” 
гэжээ. Тэгээд сүм уруу очсон 
гэдэг.

Намайг номлолоос эргэж 
ирсний дараа түүнийг 2000 
онд талийгаач болохоос өмнө 
бид гурван удаа хамт ариун 
сүмд явсан. Миний номлолын 
ачаар бид хамтдаа адислагд-
сан юм. Би гэртээ байж бай-
сан бол тэдгээр адислалуудын 
нэг нь ч ирэхгүй байсан гэдэгт 
итгэлтэй байна. ◼
Хюго Фабиан лаллана, 
Кордоба, Аргентин

Би элэнц эмээгээ орхиж чадна гэж үү?
дуудлага өгсөнд би гайхсан ч, тойр-
гийн удирдагчид намайг санваартны 
үүргүүдэд сургах юм байна гэдгийг 
ойлгож билээ. Үүний улмаас би ит-
гэлтэй байхыг хичээх боллоо.

Гэвч эмээ идэвх султай хэвээр үл-
дэж, цуглаануудад алдаг оног оролц-
дог байв. Гэвч ээж үйлчлэх гэсэн 
миний шийдвэрийг дэмжиж байв. 
Учир нь сайн мэдээ үнэнийг тэр зүрх 
сэтгэлээрээ мэдэж байсан юм.

1990 онд намайг номлолын өргөд-
лөө өгөх үед Кордобагаас дуудагд-
сан бүрэн цагийн ихэнх номлогчид 
Аргентины Буэнос Айресын Хойд 
болон Өмнөд номлолуудад үйлчил-
дэг байлаа. Намайг элэнц эмээгээс 
минь их хол биш энэ хоёр номлолын 

аль нэгэнд дуудна гэдэгт 
би итгэлтэй байв.

Дараа нь манай 
гадасны ерөн-
хийлөгч утасдаж, 
намайг Колумб 

Би 21 хүрээд номлолд үйлчлэхийг 
хүсдэг байлаа. Миний элэнц эмээ 

Маргарита Сиппо де Лаллана энэ 
шийдвэрийг дэмжлээ. Намайг ном-
лолд явахаар тэр ганцаараа үлдэнэ 
гэдгийг мэдэж байсан ч тэр шүү дээ. 
Эмээ минь намайг бүр жаахан бай-
хаас өсгөн хүмүүжүүлсэн хүн. Намайг 
номлолд үйлчлэх үеэр хэн түүнийг 
анхаарч санаа тавьж байх билээ 
гэдэгт миний санаа зовж байлаа.

Намайг 11-тэй, элэнц эмээг минь 
73-тай байхад бид 1978 онд бап-
тисм хүртсэн. Бид удалгүй цуг-
лаанууддаа оролцохоо больсон ч, 
санаа нь зовсон Сүмийн ах, эгч нар 
биднийг сураглаж ирдэг байлаа.

Намайг дахин идэвхтэй болоход 
тойргийн гишүүд миний санваарын 
томилолтыг ширтэн хүлээж, “Бид 
нэг диконтой болох нь байна шүү!” 
гэцгээн баярлаж байлаа. Тэр үед 
манай тойрог Аароны санваартан-
гүй байв. Өөр ямар ч дикон байхгүй 
учраас би диконы чуулгын ерөн-
хийлөгч болов. Яагаад надад ийм 

Зу
ра

г 
чи

м
эг

лэ
ли

й
г 

гр
ег

г 
То

рк
ел

со
н 

Идэвх султай 
байсан элэнц 

эмээ минь на-
майг номлолд 
явахын өмнө-
хөн, дараагийн 
долоо хоногт 
сүмдээ эргэж 
очно, буцаж 
ирэхээс чинь 
өмнө ариун 
сүмд явна гэж 
амлав. 
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Нэг өглөө хамтрагч бид хоёр 
өмнөд Филиппин дэх ном-

лолын талбартаа гадуур явж 
хүмүүстэй уулзахаар шийдлээ. 
Бид хаалга тогшин нэлээд 
завгүй явж байтал нэг эрэг-
тэй биднийг зогсоогоод юу 
хийж байгааг минь асуулаа. 
Тэрээр согтуу байгааг бид 
анзаарлаа. 

Тэр ч бидний захиасыг нэг 
их сонирхохгүй биз дээ гэж 
бодоод бид амьдралын зорил-
гын тухай товхимлоо гардуулан 
өглөө. Дараа нь орой тэр архи 
уулгүй товхимлыг уншсан байх юм 
бол бид гэрт нь очиж амьдралын 
зорилгын талаар тайлбарлаж өгөх 
болно гэж хэллээ. Тэр гэнэтхэн 
жуумалзаад, биднийг хүлээх болно 
гэж хэллээ. Бид түргэхэн түүнээс 
салж, цаг тохирсон айлдаа очихоор 
цааш явлаа. 

Тэр орой нөгөө эрэгтэйгийнд 
эргэж очих хүсэл бидэнд үнэхээр 
байгаагүй ч, өдөр бүр түүний 
гэрийн хажуугаар гарахдаа зог-
сох хэрэгтэй юм шиг мэдрэмж 
надад төрдөг байлаа. Гэсэн ч би 
мэдрэмжээ үл тоомсорлон бодлоо 
зөвтгөн өөрөө өөртөө тэр юу ч 
сонсож чадахааргүй согтуу байгаа 
гэж хэлнэ.

Хэдэн өдрийн дараа сүнслэг 
нөлөө маш хүчтэйгээр ирсэн тул 
би түүнийг эсэргүүцэж чадсангүй. 
Бид түүний хаалгыг тогшиход нэгэн 
гайхсан эмэгтэй хаалга нээж, яагаад 
амласан цагтаа эргэж ирээгүйг 
маань асуулаа. Тэр орой нөхөр нь 

биднийг хүлээж, гэрлэснээсээ хойш 
анх удаа архи уугаагүй болохыг 
эхнэр нь хэллээ.

Бид үнэхээр санаа зовсон ба 
чин сэтгэлээсээ уучлалт өчив. Бид 
тэр оройдоо нөхөр эхнэр хоёрт 
хичээл заахаар цаг тохироод яв-
лаа. Удалгүй Гумабэй ах (нэрийг 
сольсон) дэлхийн хамаг нүглээ 
наманчилж, баптисм хүртэн, асар 
их нөлөөтэй үлгэр жишээч хүн 
болсон юм.

Түүнийг баптисм хүртсэний да-
раахан би өөр газар уруу шилжиж, 
түүний гэр бүлтэй холбоо тасрав. 
Би тэднийг сүмдээ идэвхтэй үлдээ-
сэй хэмээн үргэлж залбирдаг байв.

Хожим нь би Гумабэй ахын 
байсан газарт эхлээд жижиг сал-
бар байж байгаад тойрог болс-
ныг мэдэв. Гумабэй ах тойргийн 

бишопоор дуудагдсан байлаа. Би 
бас түүний ихэнх хамаатан сүмд 
нэгдсэнийг сонсов.

Сүүлд нь намайг номлол хийж 
байсан газраараа айлчлах үед Их 
Эзэний гарт амьдралаа даатгаж, 
гэр бүлийнхээ болон өдөр тут-
мынхаа үйл ажиллагааны жолоо 
болгон Түүнийг урдаа тавьсан 
Гумабэй бишопын үлгэр жишээ-
гээр олон хүн сүмд нэгдсэнийг 
мэдсэн юм.

Бид Гумабэй ахын гэрт орохыг 
өдөөсөн сүнсний нөлөөг сонссон-
доо би баярладаг. Би энэ туршла-
гаас Их Эзэн “эмч эрүүл хүмүүст 
бус, өвчтэй хүмүүст хэрэгтэй” (Ma-
тай 9:12) гэж хэлсний утга учрыг 
ойлгосон. ◼
мишель Анжело м.Рамхрез, Шинэ 
Зейланд

Бид СүнСийг 
СонССон

Тэр орой 
нөгөө 

эрэгтэйгийнд 
эргэж очих 
хүсэл үнэхээр 
бидэнд байгаа-
гүй ч, өдөр бүр 
түүний гэрийн 
хажуугаар 
гарахдаа зогсох 

хэрэгтэй юм 
шиг мэдрэмж 
надад төрдөг 
байлаа.
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Олон жилийн өмнө дөрвөн 
хүүхдээ жаахан байхад нөхөр 

минь өөр мужид ажилд ороход би 
тэр жил хоёр том хүүхдээ сургууль 
төгсөх хүртэл ард нь үлдсэн юм. 
Манайд шинэ гэрийн багш нарыг 
томилсон байлаа. Тэд миний нөх-
рийг шилжихээс өмнө ердөө хоёр 
удаа л манайд ирсэн.

Нэг орой хүүхдүүдээ унтуулсны 
дараа бяцхан охин минь унтлагын 
өрөөндөө уйлж байхыг сонслоо. 
Охиноо өргөөд хартал учиргүй 
халуурч байв. Түүнийг эмнэлэг 
уруу авч явах гээд даатгалын 
шинэ гэрээгээ хурдан гүйлгэн хар-
тал уг гэрээ миний нөхрийн ажил-
лаж байгаа Айдахогийн оршин 
суугчдад л үйлчлэхгүй байлаа. 
Үлдсэн бид бүгдээрээ Вашингтон 
муж улсын оршин суугчид хэвээр 
байв.

Охины халуун 41 хэм хүрэхэд би 
сэтгэл түгшиж эхэллээ. Би тэр да-
руй залбирахаар өвдөг сөгдөж, чин 
сэтгэлээсээ тусламж гуйв. “Гэрийн 
багш нараа дууд” гэсэн, миний 
санаанд огт ороогүй хариу ирэх нь 
тэр.

Цаг орой болсон болохоор 
Халверсон, Бөрд ах нар аль хэдийн 
унтсан нь эргэлзээгүй байлаа. Гэвч 
юутай ч гэсэн Бөрд ахад утасдаад 
юу болсон тухай түүнд түргэн 
хэллээ. Ердөө таван минутын да-
раа оройн 11:00 цагт манай гэрийн 
багш нар костюм, зангиатай үүдэн 
дээр зогсож байлаа.

Тэр үед охины хацар, нүд нь 
улайж, үс нь хөлсөндөө норж, бос-
сон байлаа. Охин өвчиндөө гиншин 
уйлж байсан ч Бөрд, Халверсон 
ах нар түүнийг тайвнаар тэврэн 
өргөлөө. Тэгээд тэд охины толгой 

гэрийн Багш нараа дууд 
дээр гараа тавьж адислал өгөн, 
эдгэрэхийг түүнд Аврагчийн нэрээр 
хэллээ.

Адислал өгсний дараа би нүдээ 
нээгээд харсан зүйлдээ итгэж ядан 
байлаа. Охин хи хи гэж инээн, тог-
лох гэж гараа доош нь сарвалзуулж 
байв. Халуун нь буучихжээ!

“Бид түүнийг адислах үед охины 
халуун бууж эхлэхийг би мэдэрсэн” 
гэж Бөрд ахыг хэлэхэд бид бүгдээ-
рээ охинд минь гайхамшиг тохиос-
ныг харж зогслоо. Тэднийг удалгүй 
явахад сэрүүн байж, тоглохыг хүс-
сэн охинтойгоо би хэдэн цаг хамт 

байж билээ. Би санаа зовох юмгүй 
боллоо.

Гэрийн багшийн дүрээр тохи-
нуулагч хоёр тэнгэр элч охиныг 
минь адисалсан тэр нэгэн шөнөөс 
хойш олон жил өнгөрчээ. Бид 
түүнээс хойш удалгүй Айдаход 
шилжиж, тэдэнтэй холбоо тасарсан 
ч, Их Эзэний зараалаар шөнийн 
арван нэгэн цагт хүрч ирсэн эелдэг 
уриалгахан гэрийн хоёр багшид 
үргэлж баярлан талархаж явах 
болно. ◼

диана лоски, Пеннсильвани, Ану

Охиноо 
халуурахад 

миний сандарсан 
гэдэг нь. Би тэр 
даруй залби-
рахаар өвдөг 
сөгдөж, чин 
сэтгэлээсээ 
тусламж гуйв.
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Манай тойрог дөнгөж хувааг-
даад байлаа. Тиймээс бишоп 

надтай уулзахыг хүсэхэд би шинэ 
тойрогт заавал дуудлага авах болно 
гэдэгтээ итгэлтэй байлаа. Би залуу 
эмэгтэйчүүдтэй ажилладаг байсан 
ба түүндээ ч дуртай байв. Сайн 
мэдээг авхаалжтай суралцдаг боло-
хоор тэдэнд заах үнэхээр урамтай  
байдаг. Их Эзэн гарцаагүй тэдэнд 
үргэлжлүүлэн заахыг минь надад 
зөвшөөрөх болно.

Харин гайхалтай нь түүний 
оронд бишоп надад Их Эзэн та-
ныг Хүүхдийн хэсэгт заахыг хүсч 
байна гэлээ. Мэдээж түүний буруу! 
Тэр дуудлагын минь талаар мацаг 
барьж, залбирч гарцаагүй миний 
дуудлага болохыг мэдэрсэн гэж на-
дад итгүүлэхийг оролдов. Би хүүх-
дэд хайртай. Гэхдээ тэдэнд заах 
талаар би юу мэдэх билээ?

Нөхөр бид хоёр гэрлээд 15 жил 
болсон ч Их Эзэнээс хүүхэдтэй бо-
лох адислалыг хүлээж аваагүй байв. 
Хүүхэд үрчилж авах гэсэн бидний 
хичээл зүтгэл эрүүл мэндийн улмаас 
үр дүнд хүрээгүй билээ.

Бишопдоо найдаж, Хүүхдийн 
хэсэгт заах дуудлагыг хүлээн авсан 
ч дотроо шаналсаар л байлаа. Их 
Эзэн надад хүүхэд заяагаагүйд  уур 
маань хүрч, шинэ дуудлагадаа го-
морхож байлаа. 

“Их Эзэн минь яагаад Та надаас 
үүнийг шаардана вэ?” гэж бодлоо. 
“Таны мэргэн ухаанд би өөрийн 
хүүхэдгүй шүү дээ. Яагаад би бусдын 
хүүхдэд заах ёстой гэж?”

Би ойлголтыг авахын төлөө 
нулимс асгаруулан Их Эзэндээ 

манай Бишопын 
Буруу БайСан уу? 

залбирч, шаналж, сэтгэл хоёрдон 
байлаа. Эцэст нь би нэгэнт дуудла-
гыг хүлээн авснаас хойш харамсах 
хэрэггүй, юу чадахаа хийе гэж 
шийдлээ.

Ингээд адислалууд урсаж эхэллээ. 
Би маш хурдан хүүхдүүдийг хайр-
лаж, тэд ч намайг хайрлаж сурлаа. 
Тэдний хайр амьдралд маань бай-
сан хоосон зайг дүүргэхэд хангалт-
тай болохыг би ойлгосон. Удалгүй 
би сүмийн хонгилоор хоёр талдаа 
хүүхэд хөтлөлгүйгээр алхахаа бо-
лив. Бүгд зогсож биднийг тэврэн 
мэндэлдэг боллоо. Үүний дараагаар 
нөхөр маань Скаутын удирдагчаар 
дуудагдсан. Гэр орон маань хүүхэд 
багачуудаар дүүрэн болсон.

Нөхөр маань 1986 оны арваннэг-
дүгээр сард 47 насандаа нас барав. 
Их Эзэн бас л надад юу хэрэгтэйг 
надаас илүү сайн мэдэж байжээ. 
Нөхрийг маань нас барсан долоо 
хоногт би Калифорний Фреско дахь 
Лаос салбарын Хүүхдийн Хэсэгт заах 

номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан юм. 
Эдгээр онцгой хүмүүсийн эр зориг 
болон тэдний хүүхдүүд энэ бүгдийг 
нөхөргүй ганцаар туулах хүч тэнхээг 
надад өгсөн юм.

Миний заадаг байсан залуу хү-
мүүс өсч томрон насанд хүрч, ном-
лолд үйлчлэн, ариун сүмд гэрлэн, 
гэр бүл зохиохыг харах ямар онц-
гой баяр баясгалан байсныг үгээр 
илэрхийлэхийн аргагүй. Эдгээр “өр-
гөж авсан” арванхоёр хүүхэд өдийг 
хүртэл мэнд усыг минь мэдэж, 
амьдралын минь өдрийг илүү гэрэл 
гэгээтэй болгодог. Би тэднийгээ Ка-
лифорний Фрескогийн Ариун Сүмд 
харахдаа баяртай байдаг. Одоо би 
тэнд үйлчилж байгаа.

Хүүхдийн Хэсэг дэх миний үйлч-
лэл насан туршийн маань адислал 
байсан юм. Дуудлагууд маань бид-
нийх бус Их Эзэнийх байдагт би 
үнэхээр талархаж байна. ◼

женни л.Соренсен, Калифорни, Ану 

Их Эзэн 
намайг 

Хүүхдийн 
Хэсэгт заахыг 
хүсч байна гэж 
бишоп хэлсэн. 
Би хүүхдэд хайр-

тай. Гэхдээ 
тэдэнд заах 

талаар би 
юу мэдэх 
билээ?
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нэрийг нууцлав

Надад олуулаа байх зугаатай байдаг 
болохоор болзоонд би дургүй байв. 
Номлолд гарахаасаа өмнө хэзээ ч 

болзож байгаагүй тул хоёр жилийн дараа 
буцаж ирэхэд болзох ямар ч туршлагагүйгээ 
би мэдэрлээ. 

Түүнээс хойш арван жилийн дараа ми-
ний патриархын адислалд амлагдсан ямар 
нэгэн зүйл—гэрлэхийн тул өөрийн “хийж 
чадах бүхнээ” (2 Нифай 25:23) хийхийг 
хичээсэн ч—амжилт олсонгүй. Заримдаа 
би хэн нэгнийг олж чадахгүй юм байна 
гэж бодон сэтгэлээр унаж, ялангуяа хэцүү-
хэн мөчүүдэд залбирахдаа уйлан: “Надад 
туслаач. Би юу хийж байгаагаа мэдэхгүй 
байна” гэдэг байв. 

Саяхан би судруудын үлгэр жишээнээс 
жинхэнэ амар амгаланг олсон юм. Дараах 
гурван түүх Тэнгэрлэг Эцэг ба Түүний тө-
лөвлөгөөнд итгэхэд минь үнэхээр хүчтэй-
гээр нөлөөлсөн. 

Египетийн иосеф: Бурхандаа итгэл, 
найдвартай үлд  

Иосеф 17 насандаа хүчээр гэрээсээ хол-
дож, цөөхөн хүн түүний шашны итгэлийг 
ойлгох харийн нутагт хаягдсан. Саад бэрх-
шээлийг үл харгалзан тэрээр сайн чанараа 
алдалгүй өөрийн эзэд, Бурхандаа итгэлтэй 

Эртний үлгэр 
жишээ,  

байсан (Эхлэл 37; 39–41-г үз). Тэр 13 жи-
лийн турш ар араасаа цуврах хүнд нөхцөл 
байдалд орж байлаа. 30 нас хүртлээ байсан 
шорон, түүний хүнд хүчир ажилд нухлагд-
сан боолын амьдралаас ч хэцүүхэн мэт 
санагдаж байв. 

Би заримдаа Иосеф хэзээ нэгэн цагт 
Бурхан намайг мартжээ эсвэл хэчнээн удаан 
боолчлогдох юм бол гэж бодлогоширч 
эсвэл үүнээс хэзээ нэгэн цагт хагацна гэж 
боддог байсан болов уу гэж гайхан боддог. 
Амьдралдаа өмнө нь зүүдэлж байсан зүүд 
нь Иосефт (Эхлэл 37:5–11 –г үз) гэрэлт ирээ-
дүйн төлөөх итгэл найдварыг өгдөг байсан 
болов уу гэж гайхдаг.

Яг л Иосефын ээж Рахелыг дурсан са-
насан шиг (Эхлэл 30:22), мэдээж Бурхан 
Иосефыг дурсан санадаг байсан. Иосеф 
таагүй нөхцөл байдлуудад ч ивээгдэхээр 
адислагдсан байсан. Бурханаасаа урваж, 
зүхэхийн оронд Иосеф гайхамшигтай ит-
гэлийг үзүүлсэн. Түүний үр дүнд тэр агуу 
ихээр адислагдсан билээ.

Бид зовлон цөхрөлдөө гашуудан уйлж, 
магадгүй аль эрт бидэнд зориулагдсан 
Бурханы адислалуудаас холдуулагдахаар 
уруу татагдаж болно. Гэвч итгэл найдвартай 
үлдэх нь агуу адислалуудыг авчирна, яг л 
Иосефт өгөгдсөн шиг. Итгэл маань бидний чи
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Болзох надад хэзээ 
ч хялбар байгаа-
гүй ч би итгэлтэй 
байдлын тухай 
судрын үлгэр жи-
шээнүүдээс хүч 
тэнхээг авдаг.

өнөө үеийн 
амлалтууд
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хүссэнчлэн шагнагдахгүй байсан ч тэрхүү 
итгэлээ хөгжүүлэх нь биднийг аз жаргалтай 
амьдрахад тусална.

Иосефын туршлага нь Бурханы агуу хүч, 
мэргэн ухааны гэрчлэл юм. Олон жилийн 
турш Иосефын хүч чармайлт юунд ч хүр-
гэсэнгүй. Харин Бурханы гараар дамжин 
Иосеф шоронгоос суллагдаж, Фараоны 
баруун гарын хүн (Эхлэл 41:41–43-г үз) 
болдог. Иосеф ийм зүйлийг урьдчилан харж 
эсвэл агуу боломжуудыг урьдаас мэдэрч 
байсан болов уу? 

Заримдаа бид ямар нэгэн зүйлийг гүйцэл-
дүүлэх гэж маш их хичээдэг. Гэвч бидний 
хүч чармайлт ямар ч агуу байсан үүргээ 
гүйцэлдүүлж чаддаггүй. Тэнгэрлэг Эцэг 
бидний итгэл, дуулгавартай байдлын дагуу 
санаснаас маань ч ихээр адисална гэдгийг 
би мэднэ. Хэрэв би Иосеф шиг хамгийн 
хүнд хэцүү үед—Их Эзэний цаг үед—сайн 

төрх байдалтай, ухаалаг байх юм бол Тэр 
“Өөрийн ариун мутрыг” (Исаиа 52:10) 
үзүүлэх болно. Нөр хөдөлмөр маань дэмий 
үрэгдэхгүй. Тэрээр биднийг дурсан санах 
болно. Тэрээр байнга мэдэж байх ба хэрэв 
бид итгэлтэй байх аваас хүн бүрт зориулан 
хадгалсан сайн зүйлс Түүнд бий.

абрахам: Бүхнээс илүүтэй  
Бурхандаа хайртай

Хэдэн жилийн өмнө хэн нэгэнтэй болзож 
байгаад болих нь асар их сэтгэл зовоосон 
асуудал байлаа. Аль эртнээс гон бие бай-
гаадаа сэтгэл зовниж байсан миний хувьд, 
надад тохирох хүн олдоно гэдэгт эргэлзэж 
байв.

Гэвч удалгүй Исаакыг золиослохыг зар-
лигдуулсан Абрахамын түүх санаанд минь 
орсон юм (Эхлэл 22:1–14-г үз). Абрахам бид 
хоёр хоёул хайртай нэгнээ өгөх тушаал ав-
сан мэт санагдлаа. Мэдээж, миний туршлага 
Абрахамынхтай харьцуулахад юу ч биш 
боловч түүнийг дагах ёстойг энэ туршлага 
надад зааж буйг би олж мэдсэн юм.

Абрахам Сара нар хүүтэй болохыг маш 
удаан хүлээсэн билээ. Исаакын төрөлт ид 
шид байсан ба Абрахамд “Исаак дотор 
чиний удмынхан хэмээн нэрлэгдэнэ” (Еврей 
11:18) гэж хэлсэн. Гэсэн ч Их Эзэн Исаакыг 
золиослохыг Абрахамд зарлигласан. Хэрэв 
Исаак золиослогдох юм бол Абрахамын 
удмынхан гэж хэрхэн “нэрлэгдэх” билээ? 

Үүнийг мэдэж байсан ч—Их Эзэн хэр-
хэн—Өөрийн амлалтыг сахихыг мэдээгүй 
ч Абрахам дуулгавартай байсан. Хүүгээ 
гэсэн хайр нь агуу байсан ч түүний хариу 
үйлдэл Их Эзэндээ бүхнээс илүү хайртайг 
нь харуулсан. Яг үүнтэй ижил зүйлийг хий-
хийг биднээс хүссэн (C ба Г 101:4–5-г үз) 
ба бидний итгэлтэй байдлын төлөө агуу 
амлалт (Maтай 24:13-г үз) бий. Үерхэл маань 

Итгэл найдвар-
тай үлдэх нь агуу 
адислалуудыг 
авчирна, яг л 
Иосефт өгөгдсөн 
шиг. Итгэл маань 
бидний хүссэнч-
лэн шагнагдахгүй 
байсан ч тэрхүү 
итгэлээ хөгжүү-
лэх нь биднийг аз 
жаргалтай амьд-
рахад тусална. 



46 Л и а х о н а 

төгсгөл болоход надад маш хэцүү байлаа. 
Гэрлэнэ гэдэг амлалт хүлээн авсан боло-
хоор үерхлээ орхиод явах яг л амлалтаа 
гүйцэлдүүлэлгүй орхиж байгаа юм шиг л 
санагдаж байв. Гэсэн ч амлалт маань найд-
вар өгч, дахин үзээд алдахад мөн Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ бүхнээс илүү хайртайгаа харуула-
хад минь тусалсан. 

Абрахамын итгэлтэй байдал зөвхөн 
түүний хүүгийн амиар бус мөн тоолшгүй 
их баялаг, бусад адислалуудаар шагнагдсан 
билээ (Эхлэл 22:15–18-г үз). Биднээс хүсэх 
золиослолуудыг хийж, Түүнд хайраа үзүүлс-
нээр бид ч мөн шагналыг хүртэх болно. Энэ 
нь бидний итгэлийн сорилтонд чухал юм.

Захариа: Бурханы амлалт  
бодит гэдэгт итгэ 

Хэрэв өөрсдөө хүсч, итгэлтэй байх юм 
бол мөнхийн гэрлэлтээр адислагдах болно 

гэсэн амлалт шиг Их Эзэний бидэнд өгдөг 
амлалтууд хэзээ, хэрхэн биелэгдэхийг бид 
мэдэхгүй. Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар 
зөвлөх Ерөнхийлөгч Диетер Ф.Угдорф энэ 
логик зөрчлийн тухай заахдаа “тэр бүү хэл 
бидний эргэн тойрны бүх юмс [бидний] 
итгэлийг үгүйсгэхэд бид ямар нэгэн зориг-
той шийдвэр гаргах шаардлагатай үе байх 
болно” гэсэн. 1 

Захариа ба түүний эхнэр Элизабет амьд-
ралынхаа турш хүүхэдтэй болохын төлөө 
итгэлтэйгээр залбирч, хүлээдэг байсан. 
Эцэст нь Захариа дээр тэнгэр элч ирж, түү-
ний хөгшин болсон эхнэр жирэмсэлж, Ав-
рагчийн замыг бэлтгэх хүүхэд гаргах болно 
гэж амладаг. Энэ нь Захариад ойлгомжгүй 
байсан ч үнэхээр агуу адислал байлаа. 
Хэдийгээр тэнгэр элч үүнийг тунхагласан 
ч Захариа “Би үүнийг хэрхэн мэдэх билээ?” 
гэж асуудаг. (Лук 1:18). 

Захариагийн адил бидний хүсэл тэмүү-
лэл—эсвэл амлагдсан амлалтууд—итгэ-
мээргүй бүтэшгүй мэт санагдаж, “Бурханд 
бүх зүйл боломжтой” (Maтай 19:26) гэдгийг 
бид мартдаг. Захариагийн туршлага надад 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хамгийн агуу амлалтууд 
бодит бөгөөд Тэрээр үргэлж амлалтандаа 
хүрдэг гэдгийг сануулсан юм.

Зөвхөн Иосеф, Абрахам, Захариагийн 
түүхүүд нь итгэлийг минь бэхжүүлж, 
надад найдварыг өгсөн түүхүүд бус. 
Итгэл нь Их Эзэний надад амласны да-
гуу итгэлтэй байхыг минь сануулсан 
тоолшгүй олон хүмүүсийн тухай судрын 
баримтууд бий. Их Эзэн үргэлж Өөрийн 
амлалтуудыг сахидаг гэдгийг дурдаагүй 
судрын бүлгийг олоход хэцүү. Энэ ойл-
голт надад ирээдүйдээ итгэх агуу найдва-
рыг өгдөг. ◼

эшлэл 
 1. Диетер Ф.Угдорф, “Итгэл найдварын хэмжээлшгүй 

их хүч”  Лиахона, 2008 оны арваннэгдүгээр сар, 23.

Бурхан Өөрийн 
амлалтыг сахих 
болно гэдгийг 
мэдэж байсан 
тул Абрахам 
дуулгавартай 
байсан. Хүүгээ 
гэсэн хайр нь 
агуу байсан ч 
түүний хариу 
үйлдэл Их 
Эзэндээ бүхнээс 
илүү хайртайг нь 
харуулсан. 
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Би Хожмын үеийн гэ-
гээнтэн номлогчидтой 
анх галт тэргэн дотор 

19 настай байхдаа уулзсан. 
Эдгээр залуу эмэгтэйчүүд 
нэг л онцгой санагдсан тул 
тэдэнтэй ярилцмаар санагд-
сан юм. Тэгээд би ойртон 
очиж, тэд Тайваньд юу 
хийж байгааг нь асуусан. 
Тэд номлогчид гэдгээ надад 
хэлээд сайн мэдээний тухай 
ярьж эхэллээ. Хэдэн удаагийн 
уулзалтаар би Есүс Христ, 
Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээ 
болоод Мормоны Номны ту-
хай заалган, суралцав. Эдгээр 
сэдвүүдийн сүүлийнх нь—
Мормоны Ном—сүмд орох 
шалтгаан минь болсон юм.

Би номын талаар асуун, 
залбирч байснаа одоо ч санаж 
байна. Нэгэн орой түүнийг 
уншсаны дараа би номоо 
хааж, өвдөглөн сууж, Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ хандан энэ ном үнэн 
үү гэдгийг асуусан. Намайг 
дулаан хөнжлөөр нөмрөн авах 
шиг болж, амьдралынхаа турш 
явдаг байсан Буддын сүмд 
мэдэрдэггүй байсан ямар нэгэн 
зүйлийг би мэдэрсэн. Энэ мэд-
рэмж нэг л өөр байлаа. Намайг 
хэн нэгэн сонсож байна гэд-
гийг би мэдсэн. Тэр үед би Сүм 
үнэн гэдэгт итгэснээр түүний 
үнэнийг мэдсэн ба баптисм 
хүртэхийг хүссэн юм. 

Итгэснээр  
Мэдэх Нь 

Түүнээс хойш Мор-
моны Ном миний амьд-
ралыг адисалсаар байна. 
Энэ нь намайг бүрэн ца-
гийн номлолд үйлчлэхэд 
маань мөн адисалсан.

Мормоны Ном дууд-
лагуудад маань намайг 
адисалсан. Би институ-
тийн багшаар үйлчилж 
байхдаа Мормоны Ном 

бидний өдрүүдэд зориулан 
бичиглэгдсэнийг суралцсан. 1 
Хичээлүүдээ бэлтгэж байхдаа 
би энэ тунхаглал цорын ганц 
ерөнхий үнэн бус харин энэ 
нь онцгой хүмүүст, онцгой 
нөхцөл байдалд, онцгой цаг 
үед зориулагдсан нь үнэн 
гэдгийг олж мэдсэн. Жи-
шээлбэл, заримдаа хичээлд 
бэлтгэж байхад оюутнуудын 
маань нэгэнтэй тулгарсан 
зүйл толгойд маань ордог. 
Тухайн хүний тусын тулд 
ямар нэгэн тодорхой зүйлийг 
заах хэрэгтэй гэж мэдэрдэг. 
Иймэрхүү сүнслэг нөлөө 
олон дахин ирдэг ба хичээ-
лийн дараа хэн нэгэн оюутан 
яг түүнд хэрэгтэй байсан зүй-
лийг заасныг маань мэдүүлэн, 
баталдаг. 

Эцэст нь хамгийн утга 
учиртай нь байж магадгүй, 
Мормоны Ном хувийн амьд-
ралыг маань чиглүүлсэн юм. 
Би болзоогоо зогсоох гэж 

байхдаа судар уншсанаа 
санаж байна. Надад маш 
хэцүү санагдав. Гэвч миний 
уншиж байсан шүлэг, 2 Нифай 
10:20-р шүлэг зүрхэнд минь 
шууд тусч, намайг тайвшруул-
сан: “Мөн эдүгээ хайрт ах дүү 
нар минь, бидний нигүүл-
сэнгүй Бурхан бидэнд эдгээр 
зүйлүүдийн талаар ийм агуу 
мэдлэг өгсний учир, түүнийг 
санацгаая, мөн нүглүүдээ хол-
дуулж, мөн тэргүүнээ огтхон ч 
үл гудайлгацгаая, учир нь бид 
зайлуулагдаагүй билээ; бид 
өвлөсөн нутгаасаа гаргагдсан 
хэдий ч; гэвч бид илүү сай-
хан нутаг тийш удирдагдсан, 
учир нь Их Эзэн далайг бид-
ний харгуй болгосон бөгөөд 
бид далайн арал дээр байх 
бөлгөө.”

Их Эзэнээ санаснаар, яг л 
шүлэгт өгүүлсэн шиг надад 
зориг, итгэл найдварыг өгсөн. 
Би Бурханы надад өгсөн сайн 
мэдээний “агуу мэдлэгт” най-
даж, “зайлуулагдахгүй” гэдэгтээ 
итгэлтэй байж чадна. Өмнө 
маань сайхан ирээдүй 

Би сүмд сонирхогч байхдаа 
номлогчдын үгсэд итгэсэн 
маань агуу адислал байсан 
юм. Энэ нь сайн мэдээний 
бүрэн үнэнийг мэдэхээс ч илүү 
агуу зүйл. Ялангуяа Мормоны 
Номны үндэслэлийг өөрөө 
олж мэдсэн маань үнэхээр 
гайхамшигтай. Бурхан амьд 
гэдгийг би мэднэ. Тэрээр суд-
руудаар дамжуулан хувь хүн 
бүрт шууд заадаг гэдгийг би 
бүрд. ◼

эшлэл 
 1. Эзра Тафт Бенсон, “Мормоны Ном 

бол Бурханы үгс” Тамбули, 1988 
оны тавдугаар сар, 2.

САйн мэдээ миний АмьдРАлд
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Мормоны 
Ном үнэн 
гэсэн 
итгэл л 
эхлэл нь 
байсан. 



Гэрийнхэнтэйгээ хамт 
зөвийг сонгох нь зарим 

үед найз нартайгаа хамт 
зөвийг сонгохоос бүр ч 
хэцүү байдаг. Эрхэмлэдэг 
зүйлсээ хаяхыг хүсэхгүй 
байгаа нь сайн хэрэг. 

Одоохондоо үүнийг 
мэдрэхгүй байж болох ч 

амьдралдаа Бурханыг нэгдү-
гээрт тавих нь гэр бүлийг тань 
адисалж, тэдэнд үлгэр жишээ 
үзүүлэх боломжийг өөрт чинь 
олгоно. Гэвч гэрийнхэн чинь 

бөгөөд ашигтай. Ганцаар зал-
бирах нь ичих эсвэл хуурмаг 
байдал, аливаа хойрго заль 
мэхээс зайлсхийхэд мөн зүрх 
сэтгэлээ нээж, бүрэн шударга 
байж, өөрсдийн хамаг найд-
вар, төрх байдлыг шударгаар 
илэрхийлэхэд тусалдаг” гэж 
заажээ. 1 Гэр бүлийн залби-
ралд залбирахад эвгүй байж 
болох, ихэвчлэн тийм байх 
ёстой зүйлийг хувийн залби-
ралд хэлдэг. 

Хувийн залбирлууд маань 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ илүү 
ний нуугүй байж, нууцлаг 
айдас ба чин сэтгэлийн хүс-
лээ хэлэлцэх боломжийг 
олгодог. Иосеф Смит хувийн 
залбирлаараа Есүс Христийн 
Сэргээгдсэн сайн мэдээг 

Та нарт ямар нэгэн хувийн 
асуудал гарч гэж бод 

доо. Та нар бүлэг хүмүүстэй 
өөрийн асуудлаа хуваалцахад 
тааламжтай байх уу? эсвэл 
хэн нэгэн хүнтэй ганцаарчлан 
ярьсан нь дээр үү? 

Ерөнхийлөгч Спенсер В.
Кимбалл (1895–1985): “Бид 
залбирлын цаг хугацаа эсвэл 
нууцлаг байдалд санаа зовол-
гүй зарим зүйлийн талаар 
ганцаарчлан залбирах нь 
дээр байдаг. Ганцаарчил-
сан залбирал нь үнэлэшгүй 

чиний халуун ам бүл шүү дээ. 
Тэгэхээр тэдэнтэй хамт цагийг 
өнгөрүүлэх нь чухал. Сэтгэл 
санааг өргөгч өөр кино эсвэл 
тоглоом, явган аялал зэрэг 
бусад үйл ажиллагаануудыг чи 
санал болгож болно.

Өөрийнхөө жишгүүдийг 
чин сэтгэлээсээ, даруу байд-
лаар гэрийнхэндээ ойлгуулах 
нь чухал. Яагаад тэдний үздэг 
кинонуудыг үздэггүй тухайгаа 
гэрийнхэнтэйгээ шулуухан 
ярилц. Энэ талаар тэдэнтэй 

“Чи чангаар 
хийгээд түүнч-
лэн зүрх сэт-
гэлдээ; тийм 
ээ, дэлхийн 
өмнө хийгээд 
нам чимээ-
гүй, түүнчлэн 
ганцаархнаа 
залбирах ёс-
той хэмээн би 
чамд зарлиг-
лаж байна” (C 
ба Г 19:28).

Яг онож асуу
Би гэр бүлтэйгээ 

залбирдаг юм чинь 
яагаад хувиараа 

залбирах 
хэрэгтэй гэж? 

Манай гэрийнхэн насанд 
хүрэгчдэд зориулсан 

кино үздэг. Гэрийнхэнтэйгээ 
хамт цагийг өнгөрүүлэх нь маш чухал. 

Гэвч би яагаад тийм кино үздэггүйгээ 
хэрхэн тайлбарлах вэ?
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эхлүүлэх илчлэлтийг хүлээн 
авсан билээ. Тэнгэрлэг Эцэг-
тэйгээ нэг нэгэндээ хандан 
ярих нь бидний ашиг тусын 
төлөөх Сүнсний нөлөөг илүү-
тэйгээр хүлээн авдаг. 

Гэр бүлийн залбирал үнэ 
цэнэтэй ба энэ нь Тэнгэр дэх 
Эцэгтээ илүү ойр болж, гэр бү-
лийнхээ хамт сүнслэг туршла-
гуудыг авах боломжийг бидэнд 
олгодог. Ерөнхийлөгч Ким-
баллын заасны адил “Сүм гэр 
бүлийн залбирлыг өглөө, оройд 
хийж байхыг дэмждэг.” 2 ◼

эшлэл 
 1. Спенсер В.Кимбалл, “Байнга  

залбир” Taмбули, 1982 оны  
гуравдугаар сар, 2.

 2. Спенсер В.Кимбалл, “Залбирал” 
New Era, 1978 оны гуравдугаар  
сар, 15.

Асуултаа “Яг онож асуу” гарчигтайгаар liahona@ldschurch.org руу и-мэйлээр явуулна уу.

ярилцах зоригийн төлөө зал-
бир, тэгвэл харилцан ойлгол-
тын уур амьсгал бий болно. 
Үүний төлөө гэрийнхэн чинь 
чамайг хүндэлж, зохисгүй 
мэдээллийн хэрэгслээс татгалз-
санаар зүрх сэтгэлд чинь Сүнс 
байнга оршиход туслах болно 
гэдэгт итгэлтэй байна. ◼

Түүнийг дэмжин, тусал. Тэр 
гэр бүлийн дарамтыг биш, 

хайрыг мэдрэх хэрэгтэй. Түү-
ний сэтгэлийг зовоож, эргэлзээ 
төрүүлж байгаа зүйлийнх нь 
талаар асуухыг бод. Хариу 
хэлэхээсээ өмнө сэтгэлийг нь 
зовоож байгаа зүйлийнхээ та-
лаар түүний хэлэхийг дуустал 
сонс. Магадгүй түүний асууд-
лууд итгэлтэй нь холбоотой 
байхаас илүүтэй нийгмийн 
эсвэл хувийн шинжтэй байж 
болно. Түүний эрэлхийлж 
байгаа бүх асуултын хариуг 
мэдэх албагүй ч түүнд тустай 
шийдлийг чи гаргаж болно.

Сэтгэлийг нь зовоож бай-
гаа зүйлсийн талаар хамтдаа 
залбирахыг түүнээс хүс. Тэд-
гээрийнхээ талаар хувийн 
залбирал хийхийг мөн зориг-
жуулан дэмж. Зарим хүмүүс 
ялангуяа асуудлыг өөрсдөө 
тунгаан бодох дуртай хүмүүс 
хариултыг бусдаас арай удаан 
хүлээн авдгийг хүлээн зөв-
шөөрч, тэвчээртэй бай. Түүн-
тэй хамт залбирлын тухай, 
гэрчлэл олж авах тухай Aлмa 
32, 3 Нифай 17, эсвэл Moронай 
10 дээрээс унш. Түүнийг эцэг 
эх, бишоп,салбарын ерөнхий-
лөгчтэйгөө эсвэл яг ийм асууд-
лыг даван гарсан сүмийн бусад 
итгэлтэй гишүүдтэй ярилцахыг 
урамшуулан дэмжиж болно.

Үүнийг дэмжвэл, түүн-
тэй гэрчлэлээ хуваалц. Сайн 

мэдээний талаар ямар мэд-
рэмжтэй байдгаа түүнд 
мэдрүүл.

Сүүлийн боловч өчүүхэн 
зүйл бус, үнэнийг Сүнс гэр-
чилдгийг санаарай. Гэрчлэлийг 
олж авахын тулд эсвэл гэрчлэл-
тэй гэдгээ мэдэхийн тулд танай 
ах Ариун Сүнсийг мэдэрч су-
рах хэрэгтэй. Үүнд цаг хугацаа 
шаардлагатай. Үүнийг хүчээр 
хийж болохгүй. Чи түүнд 
өдөржингөө олон баримт дур-
даж болох ч зөвхөн утга учир-
тай Сүнсний барилдлагаар тэр 
гэрчлэлийг олж чадна. 

Түүний төлөө залбирч, түү-
нийг зоригжуул. Түүнд тусал. 
Түүнийг сонс. Харин тэр сонгох 
бүрэн эрхтэй гэдгийг санаарай. 
Тэр Сүнсний удирдамжийг 
дагах юм бол хамгийн ухаалаг 
сонголтыг хийх болно. ◼

Манай ах Сүм үнэн гэдэгт 
итгэх гэж зовж 
байгаа. Би түүнд хэрхэн 

тусалж чадах вэ?

Ариун сүнсний 
гэрчлэлийг хэр-
хэн таних тухай 
судруудаас 
уншиж, зааж 
ойр дотныхон-
доо гэрчлэлийг 
олж авахад нь 
тусал.
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Самуел гоулд

Би 2003 онд баруун Африкийн 
Айвори Кост дахь номлолд 
бүрэн цагийн номлогчоор 

үйлчлэхээр дуудагдсан. Миний ойл-
госноор тэр улсад байнга иргэний 
дайн болсоор байгаа ч хоёр тал 
хэсэг хугацаанд галаа зогсоохоор 
тохиролцсоныг олж мэдээд тайв-
ширсан байлаа. Тэгээд ч онцгой 
адислал аваад бүр ч тайвширсан. 
Гадасны ерөнхийлөгч надад үйл-
чилж байхдаа тэнгэр элчийн ор-
шихуйг мэдэрч, тэрээр хэрэгцээтэй 
үед маань хамгаалах болно хэмээх 
амлалтыг өгсөн. Хэрэв дуулгавартай 
байх аваас гэртээ аюулгүй буцаж 
ирэх болно гэж надад амласан юм.

Номлолын маань эхний сард 
номлолын ерөнхийлөгч биднийг 
бэлтгэлтэй байхыг зөвлөв. хот 
Абиджан хот дахь байрандаа бид 
гурван өдрийн хүнсний хэрэгцээ, ус 
хадгалдаг байсан ба цуглааны үеэр 
гэнэт тэмцэл тулаан гарах юм бол 
юу хийх хэрэгтэй тухай сургалтыг 
хүлээн авч байв.

2004 оны арваннэгдүгээр сарын 
4-нд босогчид гал зогсоох гэрээгээ 
эвдэхэд бид нэлээд цочирдов. Ма-
най номлолын удирдагчид оройн 
зургаан цагаас хойш хөл хорилоо. 
Дараагийн өдөр нь биднийг хичээл 
зааж байх үед гэнэт бөмбөг дэлбэ-
рэх чимээ сонсогдлоо. Тэр даруйд 
залбирал хэлж хичээлээ дуусгаад, 

ТэНгэр элчүүдИйН  
оршихуйд

гэр бүлийнхнийг Мормоны Номын 
нэг бүлгийг унших даалгавар өгөөд, 
шалавхан гүйн гарлаа. Хамт байдаг 
нөгөө хоёр номлогч маань биднийг 
ирсний дараахан байрандаа ирэв. 
Номлолын ерөнхийлөгчийн зөвлө-
хүүд утасдаж, сүмдээ явахгүй эсвэл 
хоол хүнс авахаар гарахгүй, ер нь 
ямар ч зүйл тохиолдсон гэрээсээ 
гарахгүй байх хэрэгтэйг хэлэв. Бид 
хэсэг францын энхийг сахиулагчид 
агаарын тулаанд амиа алдсан тул 
Францчууд цэргийн нисэх буудал 
уруу нь довтолж, Айворийн жижиг 
агаарын хүчийг сүйтгэсэн гэдгийг 
мэдлээ. Үүний хариуд нийслэлийн 
хэмжээнд асар том бослого үймээн 
болов. 

Хэдэн мянган эсэргүүцэгчид гу-
дамжаар дүүрч, урт хутга эргүүлэн, 
франц дэлгүүрүүдийг дээрэмдэн 
тонож, францчууд амьдарч болох 
орон гэрийг дайран сүйтгэж байв. 
Цонхоороо бид хүчирхийлэл даам-
жирсныг харж байлаа. Бидэнд аюул 
тулгарсныг мэдэж байв. Учир нь 
бид цагаан арьстан.

Арваннэгдүгээр сарын 7-ны ням 
гарагийн үдээс хойш орилох, буу-
далцах, дэлбэрэх чимээ шуугианы 
дунд бид байрандаа дөрвүүлхнээ 
ариун ёслолын цуглаанаа хийлээ. 
Гурван өдрийнхөө хүнснээс талх, 
усыг түгээн хүртсэний дараа хоо-
рондоо судар болон гэрчлэлээ 
хуваалцлаа. Би Сургаал ба Гэрээ 
84:88-г уншив: “Мөн та нарыг хэн 

ч хүлээн авлаа гэсэн, тэнд би тэрч-
лэн байх болно, учир нь 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 тэнгэр элчүүд та нарыг 
дэмжихийн тулд та нарын эргэн 
тойронд байх болно.” Судар уншиж 
байхдаа би гадасны ерөнхийлөг-
чийнхөө өгсөн адислалын тухай 
бодож, аюулгүй байх болно гэдгээ 
мэдэж байв.

Бид байрнаасаа нэг долоо хоног 
гарсангүй. Тойргийн удирдагчид 
болон гишүүд бидэн дээр ирж, 
хоол хүнс зөөж байв. Нэг гишүүн 
бидний мессежийг авч, гэр бүлүү-
дэд маань и-мэйл бичин, одоохон-
доо бид аюулгүй байгааг тэдэнд 
мэдэгдэж байлаа. Эдгээр гишүүдийн 
тусламж үнэхээр гайхамшигтай! Энэ 
үеэр гэр бүлийнхэн болон дэлхий 
дахины сүмийн гишүүд бидний 
аюулгүй байдлын төлөө залбирч 
байсан юм. Гэр бүлийнхэн маань 
залбирахад намайг сайн байх болно 
гэсний баталгаа болох амар амга-
ланг тэд мэдэрчээ.

Арваннэгдүгээр сарын 12-ны 
Баасан гарагт бидний нүүлгэн шил-
жүүлэлт эхэллээ. Хэдийгээр бусад 
дүрвэгсэд гэмтэж, хохирол амссан 
тухай бид сонссон ч Айворийн сү-
мийн гишүүд биднийг Абиджаны 
гудамжуудаар дагуулан явж, 
хамгаалалтыг даван, Английн 
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Намайг бүрэн цагийн номлогчийн онцгой адислал хүртэх үед гадасны ерөнхий-
лөгч маань хэрэгцээтэй цагт тэнгэр элчийн оршихуйг мэдэрч, тэрээр хамгаалах 
болно гэдэг амлалт надад өгсөн юм.
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элчин сайдын байранд аюулгүй-
гээр ирсэн. Дараа нь Английн 
зэвсэгт хүчнийхэн намайг болон 
хоёр ахлагчийг тус улсаас нүүлгэн 
шилжүүлж буйг мэдээн дээрээс 
харснаар, гэр бүлийнхний маань 
залбирал хариулагдсан юм. Харан-
хуй шөнөөр гишүүд африкийн бус 
номлогчдыг номлолын байранд 
хүргэж ирсэн байв. Тэндээс тэднийг 
Италийн агаарын зэвсэгт хүчнийхэн 
Ганад авчирч, бид нэгдсэн. 

Улс орон даяар олон арван 
гадаадын иргэд уруу хийх дайралт 
болж байсан ч зэвсэгт бослогын 
үеэр нэг ч номлогч гэмтээгүй бө-
гөөд нэг ч номлолын байр хохирол 
амсаагүй. Учир нь бид номлолын 
ерөнхийлөгчийнхөө зөвлөгөөг 
сонссон. Эсэргүүцлийн тэмцэл 
гарах үед бид гэртээ аюулгүй 
байсан. Бидэнд шаардлагатай амь 
зуулгын зүйлс байлаа. Бидэнд цэрэг 
зэвсгийн хамгаалалтаас илүүтэй Их 
Эзэний хамгаалалт байсан.

Биднийг нүүлгэн шилжүүлэх үед, 
бидний ариун ёслол хүртэж байсан 
тэр Ням гарагийн үдээс хойш эсэр-
гүүцэгчийн нэг бүлэг манай байр 
уруу довтлох гэж байсныг би олж 
мэдсэн юм. Нэг хөрш маань, “Тэд 
францчууд биш!” гэж хашгирсан ч 
тэд явахгүй байгаад л байсан аж. 
Эцэст нь өөр нэг хөрш маань “Тэд 
номлогчид!” гэж орилоход эсэр-
гүүцэгчид таран явжээ. Би дахин 
“миний Сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, 
мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг 
дэмжихийн тулд та нарын эргэн 
тойронд байх болно” гэсэн үгсийг 
санаж, гадасны ерөнхийлөгчийнхөө 
амлалтын дагуу амьдарч байгаагаа 
ойлгосон юм. Бошиглол бүрэн бие-
лэлээ олдгийг би харсан. ◼

Эшлэл: Айворийн байдал 2004 
оноос хойш сайжирсан. Гадаадын 
номлогчид тэнд дахин номлолд 
үйлчлэх болсон.
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ариун журамтай, сайн сайхан, сай-
шаалтай зүйлүүдээр жолоодох чадвар-
тай. Та нар хурууныхаа үзүүрээр бүх 
дэлхийд Есүс Христийн сайн мэдээг 
гэрчлэх чадвартай. Ийм чадвар, адис-
лал болон боломжтой үе урьд нь хэзээ 
ч байсангүй.

Өдөр бүр – 3+1
Бид та нарт итгэдэг! Одоо та нарт 

бүрэн эрх олгох, бусдыг адислахад 
нэгдэх, өөрчлөлтийг эхлэх цаг үе мөн. 
Бид та нарыг өдөр бүр – гурван зүйл 
дээр нэмэх нь нэгийг хийсээр байхыг 
урьж байна.
1. Өглөө, орой бүр залбир.
2. Өдөр бүр доод тал нь таван минут 

Мормоны Ном унш.
3. Инээмсэглэж бай!
4. Үүн дээр нэмээд, бид та нарыг 

Залуучуудын бат бөх байдлын 
төлөө товхимлын жишгүүдэд 
дуулгавартай байж, түүгээр 
амьдрахыг урьж байна. Эдгээр 
жишгүүдтэй танил бол. Тэдгээрийг 
бусадтай хуваалц. Мөн итгэгчдийн 
үлгэр жишээгээр бай.
Энэ жил бол итгэх жил. Та нарт 

хайртай мөн та нарт туслах Тэнгэрлэг 
Эцэгийн охид гэдэгтээ итгэ. Аврагч 
Есүс Христэд итгэ. Тэр бол та нарын 
гэрэл. Тэр бол та нарын найдвар. Тэр 
бол та нарын үлгэр жишээ ба Гэтэл-
гэгч. Өөртөө итгэ! Жишгүүдээр амь-
дарч байгаа бүх залуу эмэгтэйчүүдийн 
хүч чадалд итгэ. Хамтдаа бид ариун 
журамтай, сайн сайхан, сайшаалтай 
зүйлсийг эрэлхийлж чадна. Өөрсдийн 
дэлхийд бид хамтдаа өөрчлөлтийг 
хийж чадна.

Итгэл ба үйлдлүүд тань дэлхийг 
өөрчлөх цаг үед та нар амьдарч  
байгаа гэдэгт бид итгэдэг. Бид 
та нарт итгэдэг! ◼

2011 
“Шударга, үнэнч, ариун явдалтай, 
нинжин сэтгэлтэй, ач буянтай 
байхад мөн бүх хүмүүст сайн сайх-
ныг үйлдэхэд бид итгэдэг; чухам-
даа—бид бүх зүйлд итгэдэг, бид  
бүх зүйлд найддаг, бид олон зүй-
лийг хүлцэн тэвчлээ, мөн бүх зүй-
лийг хүлцэн тэвчих болно гэдэгт 
найддаг гэсэн Паулын зөвлөгөөг 
бид дагадаг хэмээн хэлж болно. 
Хэрэв ариун журамтай, сайхан, 
эсвээс сайн гэгддэг буюу сайшаал-
тай ямар нэгэн зүйл байдаг бол, 
бид эдгээр зүйлүүдийг эрэлхийлдэг” 
(Итгэлийн тунхаг 1:13).

Давид Л.Бек ерөнхийлөгч (голд); Ларри М.Гибсон 
нэгдүгээр зөвлөх (зүүн гар талд); Адрибн Окоа 
хоёрдугаар зөвлөх (баруун гар талд).

Элайн С.Далтон ерөнхийлөгч (голд); Мэри 
Н.Кук нэгдүгээр зөвлөх (зүүн талд); Анн М.Дибб 
хоёрдугаар зөвлөх (баруун талд). 

Сүнсээр удирдагдсан ариун 
журамтай нэг залуу эмэгтэй 

дэлхийг өөрчилж чадна гэдэгт бид 
итгэдэг. Бид Залуу Эмэгтэйчүүдийн 
ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлө-
лийн хувьд залуу эмэгтэйчүүд зөв 
зүйлд итгэж, сайн мэдээний гэрч 
болон зогсож, түүний жишгийн да-
гуу амьдарч, үнэхээр өсөн хөгжиж 
байгааг ажиглан, сургамжилдаг. 
Ариун журамтай, Ариун Сүнсний 
намуухан аниргүй дууг сонсож, 
түүгээр үйлдэх залуу эмэгтэй үнэ-
хээр гайхамшигтай!

Иосеф Смит Итгэлийн Тунхгийн 
арвангурвыг бичих үедээ тэрээр 
бид чадах, эрэлхийлэх хэрэгтэй бүх 
зүйлд итгэгчид болохыг илэрхийл-
сэн. Бид Ариун Сүнсний хүчтэй 
байхын тулд жишгүүд болон үнэ 
цэнүүдэд итгэж, эдгээр зүйлсийг 
эрэлхийлэх хэрэгтэйг Иосеф Смит 
мэдэж байсан. Бид энэ болон ирэх 
дэлхийд Аврагчийг дагах хэрэг-
тэйг тэрээр мэдэж байсан. Үүнийг 
хийснээр бид ариун сүмийн адис-
лалуудыг авах зохистой байхаар 
адислагдахыг тэрээр мэдэж байсан.

Өөртөө итгэ
Үүнийг хэрхэн хийх вэ? Авраг-

чийн үлгэр жишээг дагахад, ариун 
журамтай амьдралаар амьдрахад, 
ариун сүмд бэлтгэхэд бусдыг хэрхэн 
удирдах вэ? Нэгдүгээрт, өөртөө итгэ! 
Та нарын зориг ба хүч та нарыг 
удирдагч болоход тань тусалсан. Та 
нарын үүрэг даалгавар энэ жил олон 
өөрчлөлтийг авчрах болно. Та на-
рын ойлголт, шинэ санаачлага болон 
үйлдлүүд дэлхийг одоо болон ирээ-
дүйд өөрчлөх болно.

Та нарын амьдарч байгаа техник 
технологи хөгжсөн дэлхийг та нар 
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Бид эдГээр эрхэМлэх 
чанаруудад иТГэдэГ!

оны 

Mючелийн сэдэв
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үйлдэхээс илүү чухал зүйл. Энэ нь 
чамайг ямар хүн бэ гэдгийг илэр-
хийлдэг. Шударга, үнэнч, ариун яв-
далтай байх нь чамайг өөрийн чинь 
насны ихэнх залуу эрэгтэйчүүдээс 
ялгаатай болгодог. Бусад хүмүүс 
өөрт чинь байгаа сайн чанаруудыг 
хараад тийм шинж чанаруудтай 
байхыг хүсдэг. Та нар санваартны 
үүрэгтээ суралцаж, энэ дагуу ажил-
лаж, амьдарвал өөрчлөгдөх болно. 
Та нар “бүх хүмүүст сайныг үйлдэж” 
явбал хүмүүсийн амьдралыг ади-
салж, өөрчлөх болно.

Сайн үлгэр дууриал
Бен бол бусдад тусалж, тэдний 

амьдралыг адислахын агуу үлгэр 
жишээ юм. Тэр нэрд гараагүй эсвэл 
ганцаардсан хүмүүсийг эрж олдог 
байлаа. Тэр өөрөөсөө илүүгээр 
бусдыг боддог байв. Келон Бений 
тойрогт шилжиж ирээд өөрийнхөө 
амьдралыг “цэнгүүнээс өөр юу ч 
биш” хэмээн дүрсэлсэн гэнэ. Энэ 
бол түүний амьдрал буруу замаар 
орсон гэсэн үг байлаа. Оюун санаа 
нь хоосон байв. Гэвч Хожмын Үеийн 
Гэгээнтэн найз нар, ялангуяа хамгийн 
дотны найз Бенийхээ үлгэр жишээ-
ний ачаар тэр амьдралын илүү сайн 
замыг олж харсан ажээ. Бен Келоныг 
Сүмийн үйл ажиллагаануудад урьсан 

гэнэ. Келон эдгээр үйл ажиллагаануу-
дад оролцож байхдаа сүмийн залуу 
эрэгтэйчүүдэд ямар нэг ялгаатай зүйл 
байгааг олж харжээ. Тэр тэдэнтэй 
адилхан байхыг хүсдэг болов. Үүндээ 
төдийлөн итгэлгүй байсан ч, үүнийг 
хүсч байгаагаа тэр мэдэж байв. Тэрээр 
тэдэн шиг аз жаргалтай байхыг хүсдэг 
болов.

Бас Бурханд хандан залбирснаар 
Сүмд нэгдэх хэрэгтэйгээ мэдсэн гэнэ. 
Бен дотны найздаа баптисм хүртээв. 
Тэгэхэд тэр хоёр 16-тай байлаа. Ке-
лон баптисмынхаа тухай, “Эцэстээ би 
баптисмын сангаас гарч ирэхдээ амар 
амгаланг олж, Аврагчийн хайрын 
мутрыг мэдэрсэн. Итгэдэг зүйлсээрээ 
амьдардаг сайн найз нартаа би баяр-
лан талархаж явдаг” хэмээн ярив.

аароны санваарын хүч
С ба Г 58:27–28-д “хүмүүс сайн зар-

чимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж,” 
“туйлын зөв шударга байдлыг то-
хиолгон ” авчрахын тулд “чөлөөт 
хүсэл зоригоороо олон зүйлийг” 
хийх ёстой хэмээн өгүүлжээ. Тэр хүч 
та нарт байгаа. Аароны санваарын 
хүчийг та нарт итгэмжлэн даатгасан 
юм. Бид та нарт хайртай. Та бүхэн 
итгэлтэй санваартан болсноор агуу 
зүйлсийг хийж чадна гэдгийг бид 
мэднэ. ◼

Та нараас олон нь Хүүхдийн 
Хэсгийг төгсөхөөсөө өмнө Итгэ-

лийн Тунхгийн арвангурвыг цээжилж, 
үүнийг зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авсан 
гэдэгт найдна. Энэ жил бид Итгэлийн 
Тунхгийг зүгээр нэг цээжлэх биш, 
харин Паулын зөвлөгөөг дага гэж Бо-
шиглогч Иосеф Смит бидэнд захисан 
нь ямар учиртайг ойлгох даалгав-
рыг ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхөн 
бид та бүхэнд өгч байна. Итгэлийн 
Тунхгийн арвангуравт дурдсан зан 
төлөвийн шинж чанар бүрийг анхаа-
ралтай судлахыг би та бүхнээс хүсч 
байна. Энэ бол энэ жилийн Мюче-
лийн сэдэв. Сурч мэдсэн зүйлийнхээ 
дагуу ажиллаж, амьдрахад бид та 
бүхнийг урьж байна. Эдгээр жишгүү-
дийг дагаснаар амьдралд чинь ирдэг 
баяр баясгаланг бусадтай хуваалца-
хыг бид та бүхнээс хүсч байна.

Биеэ авч явах энэ загвар бол та 
нарын шинээр ашиглаж байгаа 
Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг: сур, 
ажилла, хуваалц гэсэн загвартай 
адил юм. Энэ энгийн гурван алхмыг 
баримталбал итгэлтэй санваартан 
болоход тань тусална.

Итгэлийн Тунхгийн арвангуравду-
гаарт, “Шударга, үнэнч, ариун явдал-
тай, нинжин сэтгэлтэй, ач буянтай 
байхад бид итгэдэг” хэмээн өгүүлсэн 
байдаг. Байх гэдэг нь ажиллах буюу 

Та нар “сайн гэсэн бүх зүйлийг” хийхээр явах 
юм бол хүмүүсийн амьдралыг адислах болно.

иТГэлТэй СанваарТан Болох нь
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Итгэлийн Тунхаг бол 1842 онд Бошиглогч Иосеф Смитээс нэгэн сонины 
эрхлэгч Жон Вентвөртэд бичсэн захидал юм. Итгэлийн Тунхаг анх Сүмийн 
Times and Seasons сонинд Наувуд хэвлэгдсэн бөгөөд тэр цагаас хойш хож-
мын үеийн судрын нэг хэсэг болсоор байгаа билээ.

итгэлийн Тунхаг 1:13

нинжин сэтгэлтэй
Нинжин сэтгэлтэй байх гэдэг 

нь сайхан  сэтгэлтэй, өгөөмөр, нэг 
үгээр хэлбэл, сайныг үйлдэх гэсэн 
үг юм. Есүс Христ үйлчлэлийнхээ 
үед “сайныг үйлдэж явсан юм, . . . 
учир нь Бурхан түүнтэй хамт байв” 
(Үйлс 10:38). Ач буянтай амьдрах 
юм бол Бурхан та нарыг хүчирхэг-
жүүлж, өргөх болно.

паулын зөвлөгөө
Төлөөлөгч Паулаас Филиппой 

дахь Гэгээнтнүүдэд бичсэн захидлын 
хэсэг болох Филиппой 4:8-ыг үз.

арвангуравдугаартай тохирдог уу? 
Сайн мэдээллийн хэрэгслийг сон-
госноор хэрхэн адислагдсан тухай-
гаа өдрийн тэмдэглэлдээ бич.

ариун журам
“Ариун журам бол 
‘ёс суртахууны 
өндөр жишгүүд дээр 
суурилсан бодол 
санаа, зан төлөвийн 
загвар юм’ (Миний 

сайн мэдээг номло, 118). Энэ нь 
ариун журам болон ёс суртахууны 
цэвэр ариун байдлыг өөртөө багтаа-
даг. Ариун журам зүрх сэтгэл, оюун 
ухаанд эхэлдэг. . . . Энэ бол олон 
мянган жижиг шийдвэр, үйлдлүү-
дийн нийлбэр юм. . . . Ариун журам-
тай эмэгтэйчүүд сэтгэлийн их хаттай, 
даруухан, нэр хүндтэй байдаг. Тийм 
эмэгтэйчүүд өөртөө итгэлтэй байдаг. 
Учир нь тэд Ариун Сүнсийг хүлээн 
авахаар зохистой бөгөөд түүгээр 
удирдуулдаг.”

элайн С.далтон, Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ерөнхий ерөнхийлөгч, “A Return to Virtue,” 
 Лиахона, 2008 оны 11-р сар, 78–80.
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Редакторын тэмдэглэл: Энэ хуудас бол сонгосон судрын шүлгийн бүх талыг  
хамарсан тайлбар биш, зөвхөн өөрийн тань судалгааны эхлэх цэг юм.

эдгээр зүйлсийг эрэлхийл
Залуучуудын бат бөх байд-

лын төлөө товхимол дахь “Үзвэр 
ба мэдээллийн хэрэгсэл” (17-р 
хуудас) хэсгийг унш. Өөрийн 
чинь сонгодог үзвэр дээрх жиш-
гүүд болон Итгэлийн Тунхгийн 

Бид итгэдэг
“Бидний итгэлийн 
[энэ] тунхаг бол 
манай шашны 
сургаалын үндсэн 
тунхаглалуудын нэг 
юм. Бид энэ тунх-

гийг дахин дахин тунгаан бодох 
ёстой. Тэгвэл бид ямар нэгэн буруу, 
шударга бус, эсвэл ёс суртахуунгүй 
юм хийхээр уруу татагдаж мэдэх 
үед бидний биеэ авч явах ёс зүйн 
бүх талыг хамарсан энэхүү агуу 
баримт бичгийн хүч бидний оюун 
санаанд орж ирэх болно.”
Ерөнхийлөгч гордон Б.хинкли (1910–2008), 
“Fear Not to Do Good,”  Лиахона,  
2000 оны 2-р сар, 5.

ариун явдал
“Хүний ёсны бэлгийн харилцаа 
бол зүгээр л бие махбодын асуудал 
биш. Хэрэг дээрээ, ариун явдал 
болон ханьдаа үнэнч байх нь бие 
махбодоос биш, сүнснээс эхэлдэг. 
Эдгээр нь бидний сүнсний байдлыг 
илэрхийлдэг. Бидний оюун санаа 
сайн мэдээний үнэнүүдтэй нийцсэн 
үед бид өндөр жишгүүдээр амьд-
рахыг хүсдэг бөгөөд бидний ажил 
үйлс тэрхүү хүслийг тусган харуул-
даг билээ. Тийнхүү ариун явдал 
болон ханьдаа чин үнэнч байх нь 
гэрлэхээс өмнө болон гэрлэсний 
дараа бэлгийн харилцаанд орохоос 
татгалзахаас илүү чухал зүйл мөн. 
Итгэлийн тунхаг бидний сүнсний 
амьдралын чанарыг илэрхийлдэг.”
Teрранс д.Өүлсон, “Truths of Moral Purity,” 
 Лиахона, 1999 оны 10-р сар, 31.
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“лиза, чи семинарт явах  
хэрэгтэй” гэж Ашли энгий-
нээр сануулав. Биднийг 

ахлах сургуульд ороход дараагийн 
хичээлийн хуваарьтай хичээлүү-
дийн жагсаалттай хавтас бидний 
өмнө байлаа.

Би найзыгаа гөлрөн харснаа, 
инээмсэглэх аядав. Би түүнд яаж 
хэлэхэв дээ. Үнэндээ бол семинар 
миний санаа сэтгэлээс хол хөндий 
зүйл байлаа. Тэгэхэд би үндсэндээ 
амьдралынхаа ихэнх хэсэгт Сүмийн 
идэвхгүй гишүүн болчихоод бай-
лаа. Он жил өнгөрөх тусам би сайн 
мэдээний тухай мэдлэгээрээ ялим-
гүй өссөн ч үүний үнэний тухай 
бат бөх гэрчлэлтэй болоогүй байв.

Тэр өдөр сургуулиас гэртээ 
ирсний дараа семинарын тухай 
бодол миний шохоорхлыг хөдөл-
гөв. Ашли бас миний бусад найз 
нар семинарт явдагтаа их баяр-
тай байх шиг санагддаг байлаа. 
Найз нарынхаа хийдэг юмсыг мөн 
яагаад тэд хийдгийг би ойлгодог-
гүй байсан ч тэдний хийдэг юмсыг 
хийх юмсан гэсэн хүсэл надад 
байдаг байлаа. Би төлөвлөгөөгөө 
эцэг эхтэйгээ ярилцаж, тэдний 
зөвшөөрлийг авсны дараа ахлах 
сургуульд орсон анхныхаа жил 
семинарт явахаар шийдэв.

Энэхүү энгийн зөвлөгөө миний 
амьдралд ямар их нөлөө үзүүлэ-
хийг би тэр үед мэдээгүй байлаа. 
Семинарын эхний жил миний 
амьдралд өөрчлөлт гарч, би өө-
рийгөө болон өрөөл бусдыг хүмүү-
сээр хайрлуулсан, баяр баяслаар 
дүүрэн, Бурханы хүүхдүүд гэж 
үздэг болов. Манайхан идэвхгүй 

Чи семинарт явах хэрэгтэй

байсан ч би ням гараг бүр сүмд 
явдаг болов.

Би одоо ахлах сургуулиа төгс-
сөн ч, семинарт явдаг байсныхаа 
төлөө үргэлж талархалтай байдаг. 
Би тэр үед өдөр бүр залбиралдаа 
хариу авч, гэрчлэл минь бат бөх 
болсон билээ. Семинар намайг 
ариун сүмд гэрлэхэд бэлтгэж, улам 
сайн хүн болохын төлөө хичээн 
чармайхад урам хайрласан юм.

Бидний хүн нэг бүрийн төлөө 
Бурхан анхаарал халамж тавьж 
байдгийг би мэднэ. Семинар бол 
Есүс Христ дотор бат бөх суурин 
дээр өөрийгөө төлөвшүүлэхэд 
надад тусалсан адислал байсныг 
би мэднэ. Семинарт явахыг би та 
бүхэнд уриалж байна. Семинар 
амьдралыг чинь өөрчлөх болно. ◼Зу
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Найзын маань ердийн зөвлөгөө миний амьдралыг өөрчилсөн юм.
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ӨӨрчлӨгдӨхӨӨс айх нь
Оливиа Гафоеркан

Бидний зaй

Дараа нь урьд нь хэзээ ч 
хийж байгаагүй ба өвдөг 
сөхрөн Бурханд хандан энэ 
зүйл үнэн эсэхийг асуув. Би 
урьд хэзээ ч ийм зүйлийг 
Бурханаас асууж байгаагүй. 
Би өөрчлөлт ирэхээс их айж 
байлаа. “Амен” гэж хэлсэний 
дараа тайван амар амгаланг 
мэдэрсэн юм. Тэнгэрлэг Эцэг 
надад хайртай, Мормоны 
ном үнэн мөн би өөрчлөгдөж 
чадна гэдгийг мэдсэн. 

Арван өдрийн дараа би 
баптисм хүртсэн юм. Ми-
ний аав, ээж хоёр хоёулаа 
миний баптисмийн ёслол 
дээр ирсэн. Хэдийгээр би 
гэр бүлээсээ ганцаархнаа 
гишүүн ч гэсэн хэзээ нэгэн 
өдөр тэд ч бас өвдөг сөгдөн 
Бурханаас асууна гэдэг итгэл 
надад байдаг. Би Мормоны 
номыг найм дахь удаагаа ун-
шиж дуусгаж байгаа бөгөөд 
яг л анхных шигээ гайхалтай 
байдаг. Би Мормоны ном 
үнэн гэдгийг мэднэ. Үүнд 
хүмүүсийг өөрчлөх хүч 
байдаг. ◼

Залбирлын 
талаарх миний 
гэрчлэл

Залбирлууд үргэлж та 
нарын итгэж эсвэл 

хүлээж байгаагаар хариу-
лагддаг. Юун тухай залбирч 
байгаагаа бодож, юу мэ-
дэрч байгаадаа анхаарлаа 
хандуул. Их Эзэн та нарт 
хайртай бөгөөд залбирлуу-
дыг тань хариулах болно 
гэдгийг үргэлж санацгаа. 
Тэрээр аль эрт хариулсан 
байж магадгүй. Энэ 
бол хариултыг 
таних л асуу-
дал юм.
Мэри М., 
17 настай, 
Англи

Бидний  
зай хэсэгт орохын тул өө-
рийн түүх, гэрэл зургийг 
и-мэйл хаягаар явуулах эсвэл 
liahona@ldschurch.org –ын 
“Our Space” (“Бидний зай”) 
гарчиг дор бич. Өөрсдийн 
нэр, төрсөн он сар өдөр, 
тойрог эсвэл салбар, гадас 
эсвэл дүүрэг, эцэг эхийн зөв-
шөөрлийг (и-мэйлээр илгээж 
болно) багтаа. ирүүлсэн 
материалуудыг хэмжээ, то-
дорхой байдлын хувьд хянан 
засварлаж болно. 

Би Христийн шашинтан 
болж өссөн. Хэдийгээр 

манай гэр бүл хэзээ ч шашин-
тай байгаагүй ч манай аав 
үргэлж надад үнэн гэж мэддэг 
зүйлийнхээ төлөө үйлд гэж 
заадаг байсан. 

Өсвөр настай байхдаа би 
олон зовлон бэрхшээлтэй 
учирсан. Нурууны хагалгаа, 
ээж аавын маань салалт , 
ээжийн өвчин мөн намайг 
ичгүүргүйгээр орхисон дүү 
охиноо харж хандсан зэрэг. 
Хэдхэн сарын өмнө би 15 
нас хүрсэн, номлогч нартаа 
холбоо тогтоосон юм. Ахлагч 
Жонсон болон Чадвик нар 
надад сургаалийн тухай зааж 
өгсөн юм.

Би Мормоны номыг унш-
сан гэхдээ ахлагч нарын асуу-
сан зүйлсийг би өөрчлөхийг 
хүсээгүй. Би тэдэнд хэлэхдээ 
хэтэрхий их өөрчлөлт байна 
гээд бараг намайг ганцааранг 
минь орхи гэж хэлсэн. Эдгээр 
үгсийг хэлээд дээш харах үед 
миний харц Ахлагч Чадвик-
тай харц тулгарлаа. Доголон 
нулимс түүний хацрыг даган 
урссан бөгөөд би хэзээ ч 
ичиж байгаагүйгээрээ ичсэн 
юм. Би тэдэнд маргааш ут-
саар ярья гэж хэлсэн.

Би сүмээс тараад гэртээ 
ирээд Мормоны номыг анх 
удаагаа уншиж дуусгалаа. 
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лоран Кук

“Тэд намайг номлолд дуудна гэж 
найдаж байна” гэсэн Хүүхдийн 
Хэсгийн дуу байдгийг та нар сонс-

сон байх. Номлолд үйлчлэх тухай хүүх-
дийн өөр нэгэн үнэхээр чухал дуу байдаг. 
Тэр дуунд “Би одоо номлогч болмоор 
байна. Том болохоо хүлээмээргүй байна” 
гэж гардаг. 1 Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын Ахлагч M. Рассел Баллард үүнийг 
зөвшөөрдөг. “Залуу хүмүүс бүр багаа-
саа номлолын тухай санааг өөрсдөдөө 
гүнзгий төлөвшүүлэх хэрэгтэй” гэж тэр 
хэлжээ. 2

Гэвч номлолд үйлчлэх хэрэгтэйгээ мэ-
дэх, үйлчлэхэд бэлтгэх нь хоёр өөр зүйл 
юм. Юунаас эхлэх вэ? Гэрчлэлээ бэхжүүлэх 
болон сайн мэдээний мэдлэгтэй болох нь 
өөрийн чинь хийж чадах хамгийн чухал 
хоёр зүйл мөн. Номлолд үйлчлэхэд бэлтгэх 
зарим арга замыг доор харуулав.

1. итгэл
Бид итгэлээ өдөр бүр өсгөн хөгжүүлэх 

хэрэгтэй. “Хэрэв та нар надад итгэлтэй байх 
аваас та нар миний хувьд шаардлагатай бо-
лох аливаа зүйлийг хийх хүчтэй байх болно” 
(Moронай 7:33) гэж Есүс Христ сургасан юм.

•	 Судруудыг	судал.	Судрууд	Есүс	Хрис-
тийн тухай зааж, гэрчилдэг. 

•	 Хувийн	асуудлуудыг	шийдэхэд	итгэлийг	
хэрэглэ. Есүс Христэд итгэх итгэлтэй 
байх нь хэцүү цагт та нарыг тайтгаруулж, 
бүх сорилт бэрхшээлийг даван туулахад 
тусална.

Тэд намайг  
номлолд дуудна 
гэдэгт би найддаг

•	 Боловсрол,	эрүүл	мэнд,	эрүүл	чийрэг	
бие бялдрын чухлыг мэдсэнээр бие мах-
бод, оюун санаандаа илүү сайн хяналт 
тавьж бай.

•	 Амьдралаа	цэвэршүүлэхийн	тулд	үргэлж	
наманчилж, зарлигуудыг дуулгавартай 
даган, мацаг барьж, залбирч бай.

•	 Залуу	эрэгтэйчүүд	санваартны	үүргүү-
дээ мэдэж, биелүүлснээр Христэд итгэх 
итгэлээ хөгжүүлж бай.

2. Сүнс
“Номлогчид ёс суртахууны хувьд цэвэр 

ариун, сүнслэг байдлаараа бэлэн байх 
хэрэгтэй” гэж ахлагч Баллард заажээ. 3

•	Залуучуудын бат бөх байдлын 
төлөө товхимол дахь удирдамжуудыг 
судалж, дага.

•	 Мацаг	барьж,	судрууд	судлан,	
удирдамжийн төлөө залбирах за-
маар Ариун Сүнсний удирдамжийг 
эрэлхийл.

•	 Сургаал	ба	Гэрээ	46:11–26	дахь	Сүнс-
ний бэлгүүдийн тухай унш. Өөрийн-
хөө сүнсний бэлгүүдийг залбирч 
илрүүлэхийг хичээ. Сүнсний бэл-
гүүдээ хөгжүүлж хэрэглэхийн тулд эцэг 
эхээсээ болон удирдагчдаас зөвлөгөө ав. 

•	 “Миний	уншдаг	ном,	үздэг	телевизийн	хө-
төлбөр, кинонууд надад сүнслэг байдлын 
хувьд сайн нөлөө үзүүлж чадах уу?” 
гэж өөрөөсөө асуу. Хэрэв үгүй бол, 
үзвэрийн өөр сайн сонголтын тухай 
бод.

•	 Сүнсний	өдөөлтийг	сонсож	сур.
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3. хайр
Үйлчлэхэд түүний дотор ном-

логчоор үйлчлэхэд та нарт энэрэл, 
Христийн цэвэр хайр хэрэгтэй. Бусдыг 
хайрлах нь үргэлж амар хялбар байдаг-
гүй. Үүнд үйлчлэл, итгэл, Ариун Сүнс, 
зориг хэрэгтэй. Христийн цэвэр хайраар 
дүүргэгдэхийн тулд бүх хүч чадлаараа 
залбирах хэрэгтэй гэж Мормон хэлсэн 
билээ (Moронай 7:48-ыг үз).

•	 Христ	бусдыг	хайрладаг	байсан	
шиг тийм чадварын төлөө даруухнаар, 
чин сэтгэлээсээ залбирч бай.

•	 Гэр	бүлийнхээ	гишүүн	бүрийн	төлөө	
эелдгээр үйлчилснээр тэднийг хайрладаг 
хайраа харуул. Илүү хайрлаж, анхаарал 
халамж тавих хэрэгтэй байгаа гэр бүлийн 
нэг гишүүнийг сонгож, түүнтэй нэлээд 
олон цагийг өнгөрүүл.

•	Тусламж	хэрэгтэй	хэн	нэгний	төлөө	сай-
ныг үйлдэж, хайраа түүнд харуул.

4. үйлчлэл 
Үйлчлэлийн ач холбогдлын тухай Хаан 

Бенжамин өөрийн хүмүүст заасан байдаг. 
Бид бусдад үйлчилж байгаа нь Бурханд 
үйлчилж байгаа хэрэг гэж тэр хэлжээ (Moзая 
2:17-г үз).

•	 Үйлчлэлийг	байнгын	зуршил	болго.	
Хоолны дараа сав суулга угаах, ах, эгч, 
дүүстээ гэрийн ажилд нь туслах, найз 
хэрэгтэй хэн нэгэнтэй ярилцах эсвэл 
орчноо цэвэрхэн байлгахад туслах зэрэг 
үйлчлэлийг та нар санал болгож болно.

•	 Үйлчлэлийн	талаарх	Аврагчийн	үлгэр	
жишээг дагах хүч чадал, удирдамж чиглэ-
лийн төлөө залбирч бай.

•	 Үйлчлэлийн	үйл	ажиллагаа	төлөвлөхөд	
нь Залуу Эрэгтэйчүүд, Залуу Эмэгтэйчүү-
дийн бүлэгт тусал.

5. урилга
 Мормоны Номын агуу номлогчдын 

нэг Алма Сүмийн гишүүн бус хүмүү-
сийг “ирэгтүн мөн наманчлалд баптисм 
хүртэгтүн”(Aлма 5:62) хэмээн урьсан байдаг. 
Та нар түүний үлгэр жишээг дагаж болно.

•	 Сайн	найз	байж,	Сүмийн	гишүүн	бус	найз	
нөхөд, гэр бүлийн гишүүдэд үлгэр дуу-
риал үзүүл.

•	 Сайн	мэдээний	тухай	найз	нар,	хөршүүд-
дээ заах боломжийг эрэлхийл.

•	 Сайн	мэдээний	тухай	мэдэж,	одооноос	
үүнийг заах дадлага хий. Сайн мэдээг 
хэрхэн заах тухай удирдамжийг тойр-
гийн буюу салбарын номлолын удирдаг-
чаас асуу. Боломжтой бол, сонирхогчдод 
зааж байгаа бүрэн цагийн номлогчдын 
хичээлд сууж үз.

•	 Миний сайн мэдээг номло товхимлыг 
гэр бүлийн үдшээр эцэг эхтэйгээ судал. 
Хичээлүүдийн тухай, доторх хэсгүүдийг 
хэрхэн заах тухай ээлжлэн ярьж, сурч 
мэдсэн зүйлийнхээ тухай гэрчлэлээ хэлэ-
хийг бие биенээсээ хүсч болно.

Номлолд үйлчлэх нь одооноос тавибал 
зохих чухал зорилго бөгөөд одооноос 
бэлтгэх нь амьдралд чинь өдөр тутам 
ашиг тусыг өгч, номлол уруу хөтлөх 
болно. Бэлтгэлээ эхлэхэд эртэднэ гэж хэ-
зээ ч байхгүй, өсч том болтлоо хүлээх  
ч шаардлага байхгүй. ◼

эшлэл 
 1. “Би одоо номлогч болмоор байна. Хүүхдийн дууны 

ном, 168
 2. M. Рассел Баллард, “How to Prepare to Be a Good 

Missionary,”  Лиахона, 2007 оны 3-р сар, 10.
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Карен А.Кимбалл
Бодит түүхээс сэдэвлэв. 
“Бригам Янг хожмын үеийн 
агуу их ажлын суурийг та-
вихад оролцохоор цаг хуга-
цааны бүрэн байдалд урагш 
гарч ирэхээр хадгалагдсан 
[байсан]” (C ба Г 138:53).

Х үмүүс хэрхэн Нэгдсэн 
Улс уруу шилжин нүү-
сэн тухай ноён  

Содебергийн тайлбарлахыг 
Кэти сонсон сууна. Тэрээр шинэ 
түүхийн ангидаа дуртай байлаа. 
Кэти шинэ түүхийн номоо эргүү-
лэх зуур Бригам Янгийн зурган 
дээр зогслоо. Бригам Янг Нэгд-
сэн Улсын түүхэнд ихээхэн хувь 
нэмэр оруулсныг урьд нь хэзээ  
ч анзаарч байсангүй.

Ноён Содеберг лекцээ дуус-
галаа. Өдөр бүр гэрийн даалгавар 
өгөх болно. “Анхны гэрийн даалгавраа 
маргааш авчраарай” гэж тэр хэлэв.

Кэти гэртээ 
ноён Содебер-
гийн өгсөн асуул-
туудыг давтлаа.
“Сургууль дээр хэ-

цүүхэн байв уу?” гэж 
ээж асуулаа.

“Өдөр бүр гэрийн 
даалгавартай” гэж Кэти 
хариуллаа. Түүхийн 
номон дээрх зургийг 
тэр санав. “Ээж ээ, Бри-
гам Янг манай сурах 

бичгийн номон дээр 
байна лээ. Түүнийг 

АНУ-ын түүхэнд юу 
тийм нэртэй болго-
сон юм бэ?”

Тэр олон мянган 
нүүн шилжигч Хож-
мын үеийн гэгээнт-

нүүдийг Солт Лейкийн 
хөндий уруу удирдсан. 

Дараа нь тэр тэднийг суурь-
шуулсан. “Үүнд маш их төлөвлөлт 

Бригам Янг

Хамгийн 
Шилдэг  
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Кэти гэртээ 
ноён Содебер-
гийн өгсөн асуул-
туудыг давтлаа.
“Сургууль дээр хэ-

цүүхэн байв уу?” гэж 
ээж асуулаа.

“Өдөр бүр гэрийн 
даалгавартай” гэж Кэти 
хариуллаа. Түүхийн 
номон дээрх зургийг 
тэр санав. “Ээж ээ, Бри-
гам Янг манай сурах 

бичгийн номон дээр 
байна лээ. Түүнийг 

АНУ-ын түүхэнд юу 
тийм нэртэй болго-
сон юм бэ?”

Тэр олон мянган 
нүүн шилжигч Хож-
мын үеийн гэгээнт-

нүүдийг Солт Лейкийн 
хөндий уруу удирдсан. 

Дараа нь тэр тэднийг суурь-
шуулсан. “Үүнд маш их төлөвлөлт 

хэрэгтэй. Энэ нь манай улсын 
баруун зүгт шилжин суурьшилтыг 
харуулсан чухал ач холбогдолтой 
хэсэг байсан” гэж ээж хэлэв.

Дараагийн өдөр нь ноён Со-
деберг “Дараагийн долоо хоногт 
бид уран уншлагын тоглолт 
ххийнэ. Та нар бүгд баруун зүгт 
шилжин суурьшигсдын дүрийг 
бүтээхдээ эцэг эх, бусад оюутнууд 
тоглолтонд оролцуулж болно” 
гэдгийг багш зарлав.

Ноён Содеберг дүр хувиарлан, 
хэлэх үгсийг өгөв. Багш маань 
Бригам Янгийг хэн авах вэ гэхэд 
нь би хурдхан гараа өргөлөө.

“Өнөөдрийн гэрийн даалгавар 
үгсээ цээжлэх. “Та нар үүнийг маш 
сайхан уран унших хэрэгтэй. Та 
нарын дүн үүнээс хамаарна шүү” 
гэж ноён Содеберг хэлэв.

Кэти өөрийн авсан үгсийг ун-
шаад, найз Лауратай хамт ангиас 
гарлаа. Нэг л сонин мэдрэмж 
төрөв. “Энэ бүхэн буруу. “Энэ нь 
Бригам Янгийг шударга бус бол-
гож байна” гэхэд,

“Чи сүмд явдаг болохоор бүг-
дийг өөрөөр хараад байна” гэж 
Лаура хариулав.

Кэтиг “Би эдгээрийг хэлж чадах-
гүй” гэхэд нь,

“Чи тэдгээрийг хамгийн сайхан 
уран унших хэрэгтэй” гэж Лаура 
санууллаа.

Гэр уруугаа гүйж, үүдэндээ 
иртэл тэвчсээр байсан нулимс нь 
Кэтигийн хацрыг даган урсав.

“Илүү их гэрийн даалгавар уу?” 
гэж ээж асуулаа.

“Түүнээс ч долоон дор” гэж 
Кэти хэлээд, хэлэх үгээ ээж уруу-
гаа сарвайн, “Үүнийг унш” гэв.

Ээж хэлэх үгсийг маань уншаад, 
“Энэ зохиолч Бригам Янгийн 
тухай мэддэггүй юм байна” гээд 
толгой сэгсрэв.

“Би яах ёстой вэ?” гэж Кэти 
асуулаа.

“Эхлээд Бригам Янгийн хувцсыг 
олъё” гэж ээж хэллээ.

Кэти ахынхаа цагаан цамцан 
дээр өвөөгийнхөө урт хар гадуур 
хувцсыг өмсөөд ханцуйг нь эр-
гүүлэв. Хажуугийн хаалганы ноён 
Гранди түүнд модон таягтай хэр-
хэн алхахыг үзүүлэв.

Ээж маань хувцасны шүү-
гээнээс өндөр хар малгай олж, 
толгойн дээр тавив. “Чи Бригам 
Янгаар бахархахаар болгох хэрэг-
тэй” гэж ээж хэллээ. “Одоо чамд 
шинэ үг хэрэгтэй.”

Кэти Бригам Янгийн тухай 
сүмийн түүхийн ном болон сү-
мийн вэб.хуудаснаас 
мэдээлэл хайлаа. 
Удалгүй хэлэх үгсийг 
шинэчлэн бичив.

“Бригам Янгийн 
үнэн түүх” гэж Кэти 
хэлэв.

Тоглолт болох 
өдөр Кэтигийн ан-
гийнхан уулзалтын 
танхимд цугларав. 

Эцэг эх, бусад оюутнууд сууд-
лаа эзэлжээ. Ноён Содеберг 
хөтөлбөрийг танилцуулаад 
тайзнаас буухад оюутнууд 
уран уншлагаа хийхээр гарч 
ирлээ.

Алекс өөрийн хэсгийг маш 
сайхан уран уншсан ч Рандалл 
үгсийг хольж хутгав. Ноён 
Содеберг түүнийг дахин эх-
лэхийг хүслээ. Кэти таягандаа 
бүдчив. Түүний ээлж болоход 
Кэти Бригам Янгийн тухай 
үнэн түүхийг уран уншлаа.

“Чи хэлэх үгсийг солио 
юу?” гэж тоглолтын дараа 
Лаура асуув.

“Тэгсээн. Би үнэнийг хэлсэн 
юм” гэж Кэти хэллээ.

Лаура “Ноён Содеберг ирж 
байна” гэхэд,

“Сайн боллоо, охид оо.” 
“Кэти чи миний урд өмнө нь 
харж байгаагүй хамгийн сайн 
Бригам Янг байлаа” гэж ноён 
Содеберг хэлэв. ◼

Бригам Янг зарчмуудын зөв 
үйлдсэн. Тэрээр Их Эзэний 

мутар дахь агуу зэмсэг болсон.
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
Ахлагч Давид А.Беднар, “Тэднийг 
юу ч гомдоох ёсгүй” Лиахонa, 2006 
оны арваннэгдүгээр сар, 90.
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Би хэрхэн 
сүнслэг суурийг 
бий болгох вэ?

ОнцгОй гэрч

Энэ сэдвээр  

Арванхоёр  

Төлөөлөгчийн  

Чуулгын Ахлагч Нийл 

Л.Андерсен бодлоо 

хуваалцаж байна.

Эш татсан “Storm Warning,” (“Шуургыг анхааруулсан нь,”) New Era, 2001 оны аравдугаар сар, 44–45.

4. Бид бие биедээ тус-
лах ёстой. Бид хувиа 
хичээлгүй, Христийн би-
дэнд заасан чанаруудыг 
амьдралдаа хэрэгжүүлэх 
хэрэгтэй.

3. Бид бишрэн шүтэх хэрэгтэй.  
Сургаалын ёслолуудад хүч орш-
дог.Ариун ёслолоос долоо хоног 
болгон хүртэх сүмийн цуглаанд 
хамтдаа оролцоход хүчийг олж 
авдаг бөгөөд гэртээ бишрэн  
шүтэх нь хамгийн чухал юм. 

1. Бид судруудыг судлах хэрэгтэй.  
Их эзэн бидний суурийг хүчирхэгжүүлэх  
гайхамшигтай номуудыг бидэнд өгсөн.

2. Бид залбирах хэрэгтэй. 
эцэгийнхээ өмнө талархлаа 
илэрхийлж, сүнслэг тулгуурыг 
тань бататгахыг Түүнд хандан 
гуйхаар өвдөг сөхрөлгүйгээр 
орондоо бүү ор.
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Есүс Христийн үнэн сайн 
мэдээний тухай мэддэг 

гэр бүлд төрсөндөө би баяртай 
байдаг. Миний найм дахь төр-
сөн өдөр Христийн амилалтын 
ням гарагтай давхацсан юм. 
Тиймээс би Аврагчийн Ами-

лалтыг тэмдэглэдэг өдөр баптисм хүртсэндээ туйлын 
баяртай байдаг. Би бага зэрэг сандарсан ч аав тэнд 
байсан болохоор түүнд итгэж болно гэдгийг мэдэж 
байлаа. Баптисмын үед нэг л сайхан бүлээхэн, аз 
жаргалын мэдрэмжийг зүрх сэтгэлдээ мэдэрч билээ. 
Тэгээд дараа нь Тэнгэрлэг Эцэгт итгэнэ гэдэг чинь 
аавдаа итгэхтэй адилхан юм байна гэдгийг мэдсэн. 

Одоо би 11-тэй. Ариун сүмд нас барагсдын 
өмнөөс баптисм хийлгэхийг тэсч ядан хүлээж байна. 
Бид зөвхөн баптисмаар дамжин Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
буцаж очиж чадна гэдгийг би мэднэ. 
Мирям С., 11 настай, Швейцарь

Бидний хуудас

Жерри Л., нас 9, Филиппин

“Гэр бүлийн 
үдэш,”  
Николас М., 
нас 6, Бразил

Боливийн Бермехо дүүр-
гийн Примеро де Маёо 
салбарын хүүхдүүд ариун 
ёслолын цуглаан дээр тай-
ланд оролцсоныхоо дараа. 

Сакура О., нас 8, 
Япон, саяхан бап-
тисм хүртсэн. Тэр 
Мормоны Номыг 
өдөр бүр уншдаг, 
сүмд явах, залби-
рах, ариун сүмийг 

харах дуртай. Энэ охин Есүс Христийг 
дагахыг хүсдэг бас зөв сонголтууд хий-
хийг ихэд чармайдаг. 
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Жоанн Чайльд, Кристина Франко
“Христийн үгэн дээр найрла, 
учир нь болгоогтун, Христийн 
үгс та нарын хийвэл зохих бүх 
зүйлийг та нарт хэлэх болно” 
(2 Нифай 32:3).

Мормоны Номонд Ли-
хай амьдралын модны 
тухай зүүдээ гэрийн-

хэндээ ярьдаг. Лихай зүүдэндээ 
“бүхий л жимснээс дээгүүр хүсэл 
татам”(1 Нифай 8:15) байсан 
тэр модны жимснээс идэхийг 
гэрийнхнээсээ хүсчээ. Амьд-
ралын мод уруу хөтөл-
сөн замаар олон хүн явж 
байхыг тэр харжээ. Гэвч 
зарим нь харанхуй манан 
дунд төөрч, замаа алдаж 
байлаа. Бусад нь амьдра-
лын мод уруу хөтөлдөг 
замаар удирддаг төмөр 
бариулаас барьжээ. Тэд 
төмөр бариулаас чанга 
барьж, урагш зогсолтгүй 
ахин, модонд хүрч, тэ-
дэнд баяр баяслыг авчир-
сан жимснээс нь идсэн 
юм. (1 Нифай 8-ыг үз.) 

Лихайн хүү Нифай аавынх нь 
харсан зүйлс ямар утга учиртай 
болохыг мэдэхийн төлөө залбир-
чээ. Аавынх нь харсан зүүд Ни-
файд харагдсан юм. Амьдралын 
мод нь Бурханы үг болохыг Сүнс 
Нифайд заасан билээ. Дэлхий 
дээр хүмүүст зааж, тэднийг ади-
салж байсан Бурханы Хүү, Есүс 

Судрууд бол  
Бурханы үг мөн

Христ Нифайд харагдсан аж. Тө-
мөр бариул бол Бурханы үг гэд-
гийг Нифайд бас заажээ. (1 Нифай 
11-ийг үз.)

Судрууд бол Бурханы үг мөн. 
Судар унших нь төмөр бариулаас 
барихтай адил юм. Есүс биднээс 
юу хийх, юу хэлэхийг хүсдэгийг 
бид мэдэх болно. Уруу татал-
тыг эсэргүүцэн, амьдралын мод 
уруу аялах замаа олох, Бурханы 
хайрыг мэдрэх хүч бидэнд байх 
болно. ◼

ҮйЛ АЖиЛЛАГАА 

Лихай, Нифай хоёр амьдра-
лын модны тухай үзэгдэлдээ 

харсан зүйлсийн утгыг мэдэхийн 
тулд 65-р хуудсан дээрх судрын 
эшлэлүүдийг хар. Сурч мэдсэн 
зүйлээ бусадтай хуваалцахын тулд 
зургуудыг хайчилж, ашигла. Та 
нар уг түүхийг гэр бүлийн үдшээр 
хуваалцаж болох уу гэдгийг эцэг 
эхээсээ асууж болно.

ХувААлцАХ цАг 
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Амьдралын мод
3 нифай 11:21-22

Уужим талбар
1 нифай 8:20

Харанхуйлах манан
1 нифай 12:17

Төмөр бариул
(1 нифай 11:25).

Шоолж байгаа хүмүүс
1 нифай 8:26–27

Нүсэр байшин
1 нифай 11:35–36

Давчуу бөгөөд нарийн зам
1 нифай 8:20

Сариа, Сам болон Нифай 
1 нифай 8:13–14
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алахыг тэрээр зарлиглав!
Тэнгэр элч Иосефын зүү-

дэнд ирж, Херодын төлөвлө-
гөөний тухай сэрэмжлүүлжээ. 
Иосеф, Мариа хоёр шөнөөр 
зугтав. Тэд Египетийн нутагт 
амьдрахаар Есүсийг авч яв-
лаа. Тэр тэнд аюулгүй байв.

Херод хааныг нас барсны 
дараа Есүсийн гэр бүл Назар 
хотод шилжин ирэв. Иосеф 
мужаанаар ажиллаж, Мариа 
гэрийнхээ ажлыг хийдэг 
байлаа.

Есүс Иосефын дэргэд ажил-
лаж сурчээ. Тэрээр иудей-
чүүдийн бүх хөвгүүдийн адил 
судрууд болон Иудейн хуулиудыг 
судалдаг байв. Иосеф, Мариа хоёр 
зарлигуудыг дуулгавартай дагаж, 
Есүс дэлхийн эцэг, эх хоёроо-
соо суралцдаг байв. Есүс “ өсөж, 
хүчирхэг болон мэргэн ухаанд 
боловсорсоор байлаа. Бурханы 
нигүүлсэл Түүн дээр байсан юм” 
(Лук 2:40).

Есүсийг 12-той 
байхад Мариа, 
Иосеф хоёр Дээ-
гүүр Өнгөрөх 
Баяр-ыг тэмдэг-
лэхээр Иерусалим 
уруу дагуулж явжээ. 
Тэд олон хүмүүс-
тэй хамт явсан аж. 

ЕСүС хүүхэд 
байхдаа

Иерусалим дахь ариун 
сүм—Энэ ариун сүм өнөө үеийн 

ариун сүмүүдээс өөр байлаа. Энэ ариун 
сүм маш том, олон дотоод хаалга, 
хүмүүсээр пиг дүүрдэг байсан олон дов-
жоонуудтай байлаа. Хүмүүс тахилчдаар 
тахил өргүүлэхийн тулд ариун сүмд мал 
авчирдаг байв.

ЕСүСИйн ТуХАй ТүүХүүд

Тахил—Тахилчид 
тахилын ширээний 

дэргэд малаар тахил өр-
гөдөг байсан нь Тэнгэрлэг 
Эцэг нэгэн өдөр бидний 
нүглийн төлөө Өөрийн 
Хүү, Есүс Христийг тахилд 
өргөх болно гэдгийг 
бэлгэдэн хүмүүст заах 
зорилготой байв.

Диане Л.Мангум

Мариа Иерусалим дахь 
хөл хөдөлгөөн ихтэй 
ариун сүм уруу орох-

доо Есүс хүүгээ тэвэрсэн байв. 
Иосеф, Мариа хоёр ариун сүмд 
хоёр тагтаа тахилд өргөхөөр 
Бетлехемээс ирсэн ажээ. Есүс 
төрөөд бараг зургаан долоо хоног 
болсон байв.

Ариун сүм дотор Симеон гэгч 
настай нэгэн хүн байлаа. Хэзээ 
нэгэн цагт тэр Аврагчийг харах 
болно хэмээн түүнд амлагдсан 
байлаа. “ЭЗЭНий Христийг үзэхээс 
нааш өөрийг нь үхэхгүй хэмээн 
Ариун Сүнс түүнд илчилсэн бай-
жээ” (Лук 2:26). Симеон нялх Есү-
сийг хараад баярласан гэнэ. Учир 
нь өөрт нь өгсөн амлалт биелэгд-
сэнийг тэр мэдэж байлаа. Дараа 

нь ариун сүмд үйлчилж 
байсан Анна гэгч эмэгтэй 
Есүс бол Аврагч байсныг 
баяртайгаар гэрчлэв.

Гэвч Аврагчийг төр-
сөнд хүн бүхэн баяртай 
байсангүй. Иудейчүү-
дийн хаан болох хүүхэд 
төрснийг Херод хаан 
сонссон аж. Нутагт нь 
өөр ямар ч хаан байхыг 
Херод хүссэнгүй. Өнгөр-
сөн хоёр жилийн дотор 
Бетлехемийн ойролцоо 
төрсөн бүх хүүхдийг 

Энэ шастирыг  
Maтай 2;  
Maрк 6:3;  
Лук 2:21–52-оос 
авлаа.
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олов. Тэр багш нартай ярилцаж, 
тэдний асуултанд хариулж байв. 
Ариун сүмд байсан хүмүүс ихэд 
гайхаж байлаа.

Иосеф тэр хоёр ихэд сандарсан 
тухайгаа Мариа Есүст хэлэхэд, 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ ажлыг хийх 
хэрэгтэй байснаа хэлсэн гэдэг. 
Есүс хэдийгээр нас бага байсан ч 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ төлөвлөгөө-
ний хэсэг болох чухал ажлыг хийх 
хэрэгтэйгээ мэдэж байлаа. ◼

Дээгүүр Өнгөрөх Баяр— 
Есүсийг төрөхөөс 1400 орчим 

жилийн өмнө Египетийн боолчлолоос 
чөлөөлөгдөхөд нь Иехова иудейчүүдэд 
тусалсныг энэ чухал баяраар тэмдэглэ-
дэг байлаа.

Эрэгтэй, эмэгтэйчүүд олон өөр бү-
лэгт явж байсан бөгөөд гэр бүлүүд 
замын дагуу буудаллан орой бүр 
хоолны үеэр уулздаг байв.

Баяр тэмдэглэсний дараа 
Иосеф, Мариа хоёр гэртээ хари-
хаар буцаж явлаа. Тэр орой Есүс 
аялж байсан аль ч бүлэгт байхгүй 
болох нь мэдэгдэв. Тэд Түүнийг 
олохоор Иерусалим уруу яаран 
буцав. Гурван өдрийн дараа тэд 
Есүсийг ариун сүмд байхад нь Зү

үн
 д

ээ
д

 та
лд

: Х
ри

ст
 б

а 
ба

ян
 з

ал
уу

 з
аХ

и
ра

гч
,Х

ей
нр

и
Х 

Хо
Ф

м
ан

н,
 C

. 
Ha

rr
is

o
n

 C
o

n
ro

y 
кo

м
па

ни
й

н 
Зө

вш
ө

ө
рл

ө
ө

р 
ни

й
тл

эв
; д

ээ
д

 та
лд

: З
ур

аг
 

чи
м

эг
лэ

ли
й

г 
д

ан
 Б

ур
р;

 Б
уС

ад
 З

ур
аг

 ч
и

м
эг

лэ
ли

й
г 

ка
Се

й
 н

ел
Со

н



68 Л и а х о н а 

Сюзан Денни
Бодит түүхээс сэдэвлэв. 

“Бүх зүрх сэтгэлээрээ тэд Бур-
ханд үйлчлэхэд бэлнийхээ ба-
талгаа хийгээд гэрч болгон тэд 
баптисм хүртэх хүсэлтэй байв” 
(Moзая 21:35).

Изабелл аавтайгаа хонги-
лоор алхах үед сэтгэл 
нь догдолсноос болж 

бараг үсрэх шахаж байлаа. Ээж 
нь түүний хар үсийг самнаж, 
баптисмын цагаан хувцасных нь 
цахилгааныг татав. Хүн бүхний 
хүлээж байсан өрөөний үүдэнд 
тэр зогслоо.

Жижиг ширээн дээрх Мор-
моны Ном уруу зааж, “Хүн бүхэнд 
байгаа болов уу?” гэж ааваасаа 
асуулаа.

“Тийм, байгаа. Тэдгээр нь сү-
мийн тухай илүү ихийг мэдэхийг 
хүссэн хүмүүст зориулсан юм” гэж 
аав нь хэллээ.

Изабелл өрөө уруу шагайв. 
Хайртай хүмүүс нь дүүрэн байлаа. 
Урд эгнээнүүдэд түүний эмээ, ах 
эгч дүүс, нагац, авга ах эгч нар 
суусан байв. Түүний хамгийн сайн 
найз Грэйс гэр бүлийнхэнтэйгээ 
арын эгнээнд суужээ. Харин түү-
ний сургуулийн багш хатагтай 
Перкинс харагдсангүй.

“За орцгооё.” “Цуглааныг эхлүү-
лэх цаг боллоо” гэж аав нь хэлэв.

“Бид хатагтай Перкинсыг бага 
зэрэг хүлээж болох уу?”

Хатагтай Перкинс Изабеллын 
хамгийн хайртай багш нь байлаа. 
Тэр номонд дуртай, Изабелл ч 
мөн адил.

“Түүнийг хүлээх нь сайн ч тэр 
ирэхгүй байж болно шүү дээ” гэж 
аав нь эелдгээр хэлэв.

Изабелл зөөлөн санаа алдаад, 
жуумалзав. Аавтайгаа хамт өрөөнд 
орж, эхний эгнээнд суулаа. Яг 
нээлтийн дуу эхлэхийн өмнө 
Изабелл сүүлийн удаа багший-
гаа эрэлхийлэн, эргэн харав. Тэр 
Грэйсийн гэр бүлтэй хамт байна! 
Изабелл инээмсэглэв. Хатагтай 
Перкинс ч инээмсэглэлээ.

Изабеллыг баптисм хүртсэний 
дараа бишоп хамтдаа зургаа ава-
хуулахыг урьлаа.

“Изабелл хаана байна вэ?” гэж 
тэр асуув. 

Хүн бүхэн л эргэн тойрноо хар-
лаа. Изабелл байсангүй!

Грэйс найзыгаа олохоор яв-
лаа. Эхлээд тэр хонгилд олохоор 
өрөөнд хайсан ч тэр тэнд бай-
сангүй. Эцэст нь Грэйс гадагш 
гаран хайтал Изабелл цуглааны 
байрны шатан дээр хатаг-
тай Перкинстэй яриад зогсож 
байлаа.

“Миний баптисм дээр 

Изабелл 
хаана 
байна вэ?

ирсэнд баярлалаа” гэж Изабеллыг 
хэлэхэд,

“Зүгээр” гэж хатагтай Перкинс 
хариулаад, “Уучлаарай ийм хур-
дан явах болсонд. Би өнөөдөр нэг 
уулзалттай” гэв.

“Зүгээр дээ. Харин би танд 
нэг зүйл өгөх гэсэн юм” гээд 
Изабелл түүнд хонгилын ши-
рээн дээрээс авсан Мормоны 
Ном өгөв. “Энэ ном танд таалаг-
дана гэдгийг би мэдэж байна. 
Энэ үнэхээр сайн ном шүү” 
гэлээ.

“Баярлалаа” гэж хатагтай Пер-
кинс хэллээ.

“Та үүнийг унших уу?” гэж Иза-
белл асуув.

“Тийм ээ, би уншина.” “Амлаж 
байна” гэж хатагтай Перкинс 
хариулав.

Изабелл үнэхээр жаргалтай 
байлаа. Тэрээр инээмсэглэн эргэ-
хэд түүнийг хүлээн зогсох Грэй-
сийг харав.

“Чи энд гадаа юу хийж байгаа 
юм бэ?” гэж Грэйс асуунгаа, “Ээж 
чинь бүгдээрээ хамт зураг ава-
хуулъя гэнээ” гэлээ.

“Би хатагтай Перкинсд Мор-
моны Ном өгөхөөр гарсан юм” 
гэж Изабелл хариуллаа.

Грэйс гайхан харав. “Чи айсан 
уу?” Зу
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“Бага зэрэг. Гэхдээ би номыг 
хаа нэгтээ тавиур дээр хаячих вий 
гэхээс л айж байна. Тиймээс би 
түүнийг унших уу гэж асуусан.”

“Тэр юу гэсэн бэ?” гэж Грэйс 
асуув.

“Тэр уншина гэж амласан!”
“Гайхалтай!” гэж Грэйс хэллээ.

Санал болгож буй авралын төлөв-
лөгөөний хариултуудыг эрэлхийлж 

байгаа хүмүүст сайн мэдээний гэрлийг 
авчрах нь 'агуу их шаргуу чанартай'  
(C ба Г 123:14) байх ёстой.
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
Л.Том Перри “Надад бодгалиудыг авчир” 
 Лиахона, 2009 оны тавдугаар сар, 110.

Хоёр охин найз нөхөд, хамаа-
тан садангуудтайгаа нийлэв.

“Грэйс Изабеллыг олсонд би 
баяртай байна!” гэж бишоп хэлэв. 
Дараа нь тэр хүн бүрийг цугла-
ран, зургаа авахуулахыг урьлаа. 
Изабелл эхний эгнээний голд 
зогсов.

Дараа нь Изабеллын ээж охиноо 
чанга тэврэв. “Одоо чи баптисмын 
өдрөө үүрд санах болно!” гэхэд,

Изабелл инээмсэглэлээ. Зураг-
тай байна уу, зураггүй байна уу 
хамаагүй баптисмын өдрөө, ном-
логч байх ямар сайхан болохыг 
тэр хэзээ ч мартахгүй. ◼
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Патрисиа Грахам
Бодит түүхээс сэдэвлэв. 

“Бурхан та нарыг Христ дотор 
уучилсны адил бие биенээ уучлан, 
нэг нэгнийгээ энэрэн уян зөөлөн 
сэтгэлээр ханд” (Ефес 4:32).

БАгА нАСны ХүүХдүүдэд зОрИулАв

1. Маргарет шинэ сургууль  
дээрээ хэнийг ч танихгүй  
болохоор нэлээд бухимдуу 
байлаа.

2. зарим охид түүнийг гоочилно. нэг охин бүр Маргаретын 
үсний туузыг зулгаав. Маргарет шинэ сургууль дээрээ  
аз жаргалтай байхгүй нь гэж бодлоо.

3. Хичээлийн дараа Маргарет эмээ  
уруугаа утасдаж, охидын тухай хэлэв.

4. 

Бид найз байж болох уу?

Маргарет чи залбирах хэрэгтэй. 
Тэнгэрлэг Эцэгээсээ юу хийх  
хэрэгтэйг асуу. Тэрээр чамд  

туслах болно.
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5. Тэр орой Маргарет Тэнгэрлэг эцэгтээ 
хандан залбирлаа. Тэр Түүнд өөрийн-
хөө асуудлыг хэлэв. дараа нь түүнд нэг 
санаа төрлөө.

6. дараагийн өдөр ч сургууль дээр 
охид түүнийг гоочлов.

7. дараагийн өдөр нь охид түүний туузыг зулгаав. 8. нэг долоо хоногийн дараа  
Маргарет аз жаргалтайгаар  
эмээдээ юу болсныг ярив. 

Бид найз байж болохгүй  
гэж үү?

Бид найзалж болох уу?

Тэнгэрлэг Эцэг охидтой эелдэг байх санааг 
надад өгсөн юм. Тэд намайг дахиад гоочло-

хоо больсон. Одоо тэд миний найзууд.
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Дэ
лх

ий Даяар найзтай болох нь
Бид хаана ч амьдарч байсан 
найзтай байж чадна. Бусадтай 
эелдэг дотно байх нь найз 
болох арга зам юм. Маргарет 
(зүүн талд), Антойне (баруун 
талд) нарын зургийг хар. Энэ  
зурагт ижил байгаа таван  
зүйлийг олж, дугуйл.
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Мануел өдрийг сайн 
зүйлс хийж өнгө-

рөөдөг. Нэгдүгээрт, хоёр-
дугаарт, гуравдугаарт, 
дөрөвдүгээрт тэрээр юу 
хийснийг заан, нүдэнд ду-
гаар тавьж, түүний өдөрт 
хийсэн зүйлийг дэс дараа-
тай болго. 

Та нар өнөөдөр ямар 
сайн зүйл хийж болох вэ?Ба
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өдөр болгох нь

Мануел ээждээ  
өглөөний унд  
хийхэд нь тусалдаг. 

Мануел сургуульд сурдаг.

Мануел аавыгаа гэр 
бүлийнхэндээ судруудаас 
уншихад нь сонсдог.

Мануел орондоо оро-
хоос өмнө залбирдаг.

Линдсэй Стевенс

БАгА нАСны ХүүХдүүдэд зОрИулАв
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Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон болон  
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүд 
2010 оны арваннэгдүгээр сарын 13-ны 

Дэлхий дахины Удирдагчдын сургалтыг шууд 
дамжуулах үеэр зарим чухал ач холбогдолтой 
өөрчлөлтүүдийг багтаасан Сүмийн шинэ гарын 
авлагуудыг танилцуулсан юм.

1-р гарын авлага нь Гадасны ерөнхийлөгч 
ба бишопуудад, 2-р Гарын авлага нь Сүмийг 
Удирдах нь нэртэйгээр шинээр гарсан ба 
Гарын авлага танилцуулах удирдагчдын 
сургалтыг 95 орны санваартны болон 
туслах бүлгүүдийн удирдагчдад 22 хэл 
дээр шууд дамжуулан үзүүллээ.

Шууд нэвтрүүлгийг LDS.org at www.lds 
.org/leadership-training дээрээс үзэж болно.

Гарын авлагуудын чухал ач 
холбогдол

Удирдагчид Сүмийн бодлого ба үйл 
явцыг сайн мэдэхгүй бол Сүмийн хөтөлбө-
рүүдэд гажилт үүсч болохыг Ерөнхийлөгч 
Монсон анхааруулан “Гарын авлагуудад 
бүрэн найдаж болно. Та нар тэдгээрийг 
уншиж, ойлгож, дагах юм бол та нарт 
болон та нарын үйлчилж байгаа хүмүүст 
адислал болох болно” гэж хэллээ.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
Ерөнхийлөгч Боид К.Пакерын хэлснээр гарын 
авлагууд хоёр агуу аюулаас сэрэмжлэхэд ач 
тусаа өгсөн.

Нэгдүгээрт Сүмийн хөтөлбөрүүдийн гадна 
Ариун Сүнсний нөлөөг гуйвуулах аюул. “Энэ бол 
бидний сүнслэг ажил бөгөөд сүнслэг ажил Сүнсээр 
удирдагдах ёстой” гэж Ерөнхийлөгч Пакер хэлэв.

Хоёрдугаарт “сайн мэдээг байгуулахгүйгээр 
Сүмийг байгуулах” аюул. “Бид Сүмийг гишүүдийн 
амьдралд байлгаж мөн гишүүдийн зүрх сэтгэлд 

сайн мэдээг байгуулан бэхжүүлэх хэрэгтэй” гэж 
тэр хэлэв.

Чухал өөрчлөлтүүд
Гадасны ерөнхийлөгч ба бишопуудад зориулсан 

1-р гарын авлагын ихэнх сэдэв нь 2006 онд ши-
нэчлэгдсэн Сүмийн заавруудын гарын авлага Ном 
1-ээс хойш өөрчлөгдөөгүй. Тэргүүн Зөвлөлийн 

хамгийн сүүлийн захиас бичгийг бүхлээр нь 
зааврууд хэсэгт оруулсан. Гадасны ерөнхий-
лөгч ба бишопуудын үүргүүдтэй бүлгүүдийг 
хураангуйлан, тодотгож, зарим материалыг  
хялбарчилсан тайлбар болгон зохион 
байгуулсан. 

2-р Гарын авлага болох Сүмийг Удирдах 
нь хэсэгт илүү өргөн цар хүрээтэй өөрчлөл-
түүдийг хийсэн. Зарчим дээр үндэслэсэн арга 
зам гэдэг нь Сүмийн хөтөлбөрүүдийн цогц 
байдлыг багасгаж, сүмийн бодлого, үйл явц, 
хөтөлбөрүүдийн хэвийн байдалд ноцтой 
харшихгүй бол орон нутагт зохицох зарим 
тохируулга хийхийг зөвшөөрөхийг хэлнэ. 

Номонд оруулсан бусад өөрчлөлтүү-
дэд тойргийн зөвлөлийн үүрэг оролцоог 
нэмэгдүүлэн бишопын ажлын нормыг 
багасгах, тойргийн зөвлөлийн хурлуудын 
давтамжийг өсгөх боломж, Сүмийн үүргийг 

тодруулж, тойргийн халамжийн хорооны 
ажлыг санваартны гүйцэтгэх хороо (шаардагатай 
бол Нийгмийн Халамжийн ерөнхийлөгчийг урьж 
оролцуулах) болон тойргийн зөвлөл хэлэлцэж, 
тойргийн үйл ажиллагааны хороог татан буулгаж, 
тойргийн зөвлөл үйл ажиллагааг хариуцдаг болох 
гэх мэт өөрчлөлт орсон.

Сүмийн номлол
Шинэ гарын авлагууд Тэргүүн Зөвлөлийн 

1981 онд дэвшүүлсэн Сүмийн—тунхаглах, төгс 

Дэлхий дахины сургалтын үеэр  
танилцуулагдсан шинэ Гарын авлагууд
Адам Ц.Олсон, Сүмийн сэтгүүлүүд

Сүмийн мэдээ

Хоёр дахь Дэлхий 
дахины Удирдагчдын 
сургалт 2011 оны  
хоёрдугаар сард болно. 
Уг сургалт дээр гадасны 
ерөнхийлөгчид ба 
бишопуудын үүрэг 
хариуцлага, чуулгууд 
болон туслах бүл-
гүүдийн ажил, цөөн 
гишүүдтэй нэгжүүдийн 
онцгой саад бэрхшээ-
лүүд болон удирдагчид 
Сүмийн хөтөлбөрүү-
дийг бүрэн хэрэгжүүлэх 
талаар нарийвчлан авч 
үзэх болно.
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Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн 
Чуулгын Ахлагч 
М.Расселл  
Баллард, 
Жеффри 
Р.Холланд,  
Дэвид А.Беднар; 
Ерөнхий 
Нийгмийн 
Халамжийн 
Ерөнхийлөгч 
Жюли Б.Бек; 
Далын Ерөнхий-
лөгчийн зөв-
лөлийн Волтер 
Ф.Гонзализ нар 
2010 оны арван-
нэгдүгээр сарын 
Дэлхий дахины 
Удирдагчдын 
Сургалтын үеэр 
Сүмийн шинэ 
гарын авлагын 
зарчмуудыг 
хэлэлцэв.

төгөлдөржүүлэх, гэтэлгэх хэмээх гурвантаа- 
номлолтой холбоотой төөрөгдлийг тодруулж 
өгсөн юм. 

Гарын авлага 2 –ын хэсэг 2.2 дээр Тэргүүн  
Зөвлөлийн 1981 оны эдгээр гурван хүсэлтийг 
нэгэн агуу ажлын хэсэг болгон: “Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм Түүний 
хүүхдүүдийн аврал хийгээд өргөмжлөлийг авч-
рах Түүний ажилд тусалж болохын тул Бурхан 
байгуулсан юм” (Moсe 1:39-г үз) хэмээн дахин 
баталсан байна. 

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
Даллин Х.Өүкс “Их Эзэний ажлын эдгээр гурван 
хүсэлтийн тодорхойлолт ба заагт хэт их анхаа-
рал хандуулах” эсвэл “ядуусыг халамжлах зэрэг 
бусад чухал зүйлүүдээ тоомсорлохгүй” байхын 
эсрэг анхааруулан сануулсан.

Тэр хэлэхдээ, “Хэсэг 2.2 дээрх үндсэн зарчим 
нь ‘Сүмийн хөтөлбөрүүд ба үйл ажиллагаанууд 
хувь хүн ба гэр бүлүүдийг дэмжин, хүчирхэг-
жүүлэх зорилготой.’”

Нэг хэвийн байдал ба тохируулга
Гарын авлага 2 –ын эхний гурван бүлэг 

дээрх зарчмууд болон сургаалууд нь “Сүмийн 
удирдлагын үндсэн суурь бөгөөд [удирдагчдын] 
хийж байгаа бүх зүйл үүнийг дэмжих ёстой” гэж 
Арванхоёрын Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
Квинтин Л.Кук хэллээ. Гэвч номын дараагийн 
бүлгүүд Сүмийн бодлого ба хөтөлбөрүүдэд 
хаана уян хатан байдал оруулсныг тайлбарла-
хад туслах “Нэг хэвийн байдал ба тохируулга” 

хэмээн нэрлэсэн цоо шинэ бүлэг байгаа.
Энэ бүлэг “Сүмд ямар асуудлууд гарцаагүй 

байх ёстой” болон “чухал зарчмууд хэвээр 
үлдэх ч орон нутгийн тохируулга хийж болох 
нөхцөл байдлуудыг” ойлгоход туслах болно 
гэж Кук ах хэлэв.

Тохируулгуудыг хаана хийж болох талаар 
орон тоо, туслах бүлгүүдийн хөтөлбөрүүд, 
удирдлагын хурлууд, үйл ажиллагаануудын хэв 
маяг ба давтамжаар жишээ татжээ. Харгалзан 
үзэх нөхцөл байдлууд нь гэр бүлийн нөхцөл 
байдал, унаа тээвэр, харилцаа холбоо, гишүү-
дийн тоо цөөн ба аюулгүй байдал болно.

“Ямар тохируулга хийх нь зохистой вэ гэдгийг 
авч үзэхдээ удирдагчид байнга Сүнсний удирдам-
жийг эрэлхийлж, өөрсдийн тэргүүлэх эрх мэдэл-
тэнтэй зөвлөлдөх ёстой” гэж Кук ах хэллээ.

Урагш тэмүүлэх нь
Тэргүүлэх бүгд хуралдааны хэлэлцүүлэг 

дээр Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын Ахлагч 
М.Расселл Баллард нэг удаа нэг бүлгийг судалж, 
зөвлөлийн хурлууд дээр зарчмуудыг хэлэлцэх 
нь илүү утга учиртай судалгаа болно гэдгийг 
зөвлөлөө.

Хэрэв удирдагчдад гарын авлагаас бодлого, хө-
төлбөрүүдтэй холбоотой ойлгогдохгүй асуултууд 
байвал тэд өөрсдийн тэргүүлэх санваартны удир-
дагчтайгаа зөвлөх ёстой гэж Ахлагч Өүкс зөвлөв. 
Хэрэв шийдэгдээгүй асуултууд байвал “зөвхөн 
хамгийн ахмад санваартны удирдагчид Тэргүүн 
Зөвлөлийн Албатай холбоо барих ёстой.” ◼
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боловсрол олгохын тулд гадасны ерөнхийлөгч 
нар Өмнөд Калифорний бүс нутагт Сүмийн 
семинарын хөтөлбөрийг үндэслэн бий болгох 
хүсэлтийг тавьжээ.

1948–49 оны хичээлийн жилд, хожим нь  
Далын Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлд үйлчилж  
байсан Марион Д.Ханкс Солт Лейк хотын  
Вест Ахлах сургууль дээр өглөөний семинарын 
анги хичээллүүлж амжилт олов. Семинарын  
ангиудыг хичээллүүлэх нь Калифорни дахь  
Гэгээнтнүүдийн хувьд тулгамдсан асуудал бол-
сон учраас 11 гадаст өглөөний 13 семинар 
нээхээр батлагдсан ажээ.

Бүх хэрэгцээг хангах нь
1950–51 оны хичээлийн жилд семинарын 

хөтөлбөр албан ёсоор эхлэхэд өглөөний се-
минар Нэгдсэн Улс болон дэлхий 
даяар хичээллэж, судар судлах 
болон сайн мэдээний зарчмуудыг 
амьдралдаа хэрэгжүүлж сурахад 
нь газар бүрийн залууст туслах 
болжээ. Энэ семинарын албан 
ёсны нэр нь удалгүй “өдөр тут-
мын семинар” болж өөрчлөгдөв. 
Учир нь өглөөний семинарт бүх 
сурагч элсдэггүй байжээ.

Өдөр тутмын семинар түргэн 
хугацаанд амжилт олсон нь уян 
хатан байдалд нь байлаа. Өдөр 
тутмын семинарын хөтөлбөрүүд 
гадас, дүүргийн төвшинд, харин 
ангиуд нь нэг тойрог, эсвэл салбар 
дээр зохион зохион байгуулагдаж 
болдог байв. Харин олон тойрог, 

гадас залуучууд, тэдний эцэг эх, санваартны 
удирдагчдын хэрэгцээ, нөхцөл байдлын дагуу 
нийлж семинарын ангиудыг зохион байгуулж 
болдог байлаа. 

Сүмийн гишүүд олноороо амьдардаг бүсүү-
дэд семинарын сургуульд жил бүр ойролцоо-
гоор 115,000 суралцагч суралцаж байгаа бол 
дэлхий даяар өдөр тутмын семинарт 217,000 
орчим суралцагч хамрагдаж байна.

Сүмийн зарим залуучууд бусад гишүүдээс 

Өглөөний семинарт явах нь хэцүү байж 
болох ч өнгөрсөн 60 жилд Сүмийн өсвөр 
насны сая гаруй гишүүн, нар мандахаас 

өмнө босч, судрууд дээр зөвхөн хараагаа төдий-
гүй оюун ухаанаа төвлөрүүлэх нь ашиг тусаа 
өгдгийг ойлгожээ.

“Өдөр бүр судар судлахад хэдэн минут зо-
риулж, гэрчлэлээ хуваалцан, Сүнснийг мэдрэх нь 
сурагчдын хичээлийн дүнг сайжруулдаг төдийгүй 
тэдний амьдралд Есүс Христийн Цагаатгалын эд-
гээгч хүч нөлөөлдөг. Энэ бол залуучуудын хувьд 
агуу боломж юм” гэж шашны семинар, институ-
тийн удирдагчийн туслах Келли Хоос хэллээ. 

Өглөөний семинар бий болсон нь
Өглөөний анхны семинарын ангиуд АНУ-ын 

Ютагийн Солт Лейк хот дахь Гранит Ахлах  

Сургуулийн дэргэд 1912 онд хичээлийн хуваарьт 
нь орон эхэлжээ. Түүнээс хойш он жилүүд өн-
гөрөх тусам Сүмийн залуус улсын сургуулиудад 
элссээр байсан ч Гранит Ахлах Сургуулийн 
сурагчид шиг семинарын ангиудад ордоггүй 
байлаа.

1940-өөд оны сүүлчээр Өмнөд Калифорнид 
Сүмийн гишүүнчлэл түргэн өсөхөд залуу хү-
мүүсийг сайн мэдээнд сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн 
бүлэг болгон зохион байгуулж, тэдэнд шашны 

Сая гаруй 
Хожмын 
Үеийн Гэгээн-
тэн залуу 60 
жилийн тэртээ 
эхэлсэн өглөө-
ний семинарт 
явж ашиг 
тусыг нь амсаж 
байна.
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Өглөөний семинар 60 жилийнхээ ойг тэмдэглэв
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Гэгээнтнүүд  
Африк даяар  
үйлчилж байна

Африк тив даяарх Сүмийн 
гишүүд 2010 оны наймдугаар 
сарын 21-ний бямба гара-
гийг Бүх Африкийн 2010 оны 
Туслагч Гарын өдөр болгон 
нийгэм хамт олныхоо амьд-
ралыг дээшлүүлэхийн төлөө 
ажиллалаа.

Энэ жил Нигерийн Аба га-
дас нэлээд хэдэн залуучуудын 
бүлэгтэй хамтран ажиллах са-
нал тавьснаар 1,000 гаруй хүн 

цуглажээ. Нигерийн Юмуахиа 
дүүргийн зургаан салбарын 
100 гаруй гишүүн өвс хадаж, 
цэцэг тайрч, Абай мужийн  
Радио Телевизийн Нэвтрүүл-
гийн Корпорацийн борооны 
ус зайлуулах суваг болон 
газрыг цэвэрлэжээ.

Ганын Аккрад янз бүрийн 
байгууллага, газар, түүний 
дотор эмнэлэг, сургуулиуд, 
цагдаагийн газруудыг цэ-
вэрлэх ажлыг салбаруудад 
хариуцуулан даалгасан 
байна. Зарим гишүүд хон-
хор газруудыг тэгшлэн булах 
буюу бөглөрсөн борооны ус 
зайлуулах хоолойг цэвэрлэн 
онгойлгожээ.

Туслагч Гар хантаазтай 
гишүүдийг хаана ч очсон 
хамт олнууд талархал илэр-
хийлж байлаа. Абайн Улсын 

хэтэрхий хол амьдардаг учраас семинарын 
сургуулийг ч, өдөр тутмын семинарын ан-
гиудыг ч, гэрийн семинарын хөтөлбөрийг ч 
зохион байгуулах боломжгүй байдаг. Гэрийн 
семинарын суралцагчид долоо хоногийн дөр-
вөн өдөр даалгавар болгож өгсөн материалыг 
бие дааж судалдаг бөгөөд дараа нь гэрийн 
семинарын бусад суралцагчидтай сурч мэдсэн 
зүйлээ ярилцахын тулд долоо хоногт нэг удаа 
цугладаг.

Хүний гар оролцолгүйгээр тас  
цавчигдсан чулуу

Өнөөдөр семинарын ангиуд Нэгдсэн  
Улсын бүх муж улс болон дэлхийн 140 оронд 
хичээллэж байна. Нэгдсэн Улсаас гадна 1948 онд  
Канад улс семинарыг эхлүүлсэн анхны орон 
болжээ. Өглөөний семинар Мексикт 1958 онд, 
Финлянд, Германд 1962 онд, Японд 1963 онд 
Панамд 1964 онд, дараа нь олон оронд эхэлжээ. 
Бүр саяхан 2008 онд Бенин, Гүрж, Мароккод 
семинарын ангиуд нээгдэв.

Дэлхий даяар семинар хичээллэж эхэлс-
нээр семинарт суралцагчдын тоо өсөн нэ-
мэгдэж байна. Семинарын суралцагч хаана 
амьдардгаас үл хамааран тэд төгс эзэмших 
судрын шүлгүүдийг цээжилж, судрын адил 
хэсгүүдийг судлан, гэрчлэл нь өсөхийн зэрэг-
цээгээр нэг адил Сүнсийг мэдэрч, мөн  
нэг адил хаант улсыг байгуулахын төлөө  
ажиллаж байна.

Золиослолоос ирдэг адислалууд
Семинарын суралцагчид семинарын сур-

гууль, өдөр тутмын семинар эсвэл гэрийн се-
минарт явдгаас үл хамааран Тэнгэрлэг Эцэгт 
тэднийг улам ойртуулдаг золиослолыг хийдэг. 

15 настай хөвгүүн эсвэл охин ‘Би семинарт 
явахын тулд өглөө 5:00 цагт босдог’ гэж хэлдэг 
нь зөвхөн золиослол төдийгүй сонгох эрхээ 
ашиглаж байгаа хэрэг бөгөөд Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
хандсан чухал үг бөгөөд адислал болж эргэж 
ирэх нь дамжиггүй.

Ийм адислалууд өнөөдөр 60 жилийн өмнөх 
шигээ бодитой хэвээр байгаа бөгөөд семинар 
бүх хэлбэрээрээ даян дэлхийн залуучуудын 
амьдралыг адисалсаар байна. ◼

МэДээГээр

Политехникийн дээд сургуу-
лийн ректор, “Засгийн газар 
хүмүүсийн төлөө юу хийж 
байгааг хүн бүр асууж шаард-
даг эрин зуунд хүмүүнлэгийн 
үйлчлэлийг байнга үзүүлдэг 
байгууллага бидэнд байх нь 
чухал юм” гэж сайн дурын-
ханд ярьжээ. ◼

Гурамсан судар  
индонези хэлээр 
гарав

Гурамсан судар индонези 
хэлээр гарснаар индонези 
хэлээр яригчид Мормоны 
Ном, Сургаал ба Гэрээ, Агуу 
Үнэт Сувдыг хамтад нь төрөлх 
хэлээрээ унших боломжтой 
болов. Мөн Мормоны Номын 
шинэ хэвлэл индонези хэлээр 
хэвлэгдэн.

Мөн Индонези хэл дээрх 
гурамсан судрыг онлайнд 
тавьжээ. Онлайны хувилбарт 
зүүвэр тайлбар, газрын зур-
гууд болон гэрэл зургууд ор-
сон нь судруудыг тэмдэглэж, 
түлхүүр үгсийн судалгаа хийх 
боломжийг уншигчдад олгож 
байна. Онлайн дахь гурамсан 
судрыг scriptures.lds.org/ind 
хаягаар орж үзэж болно.

Дэлхий даяарх Сүмд ин-
донези хэлээр ярьдаг гишүүн 
6000 гаруй байгаагаас ихэнх  
нь Индонези, Малайз, Нэгдсэн 
Улсад амьдарч байна. Индо-
нези хүн амын тоогоороо 
дэлхийд дөрөвдүгээр байр 
эзэлдэг.

Гишүүдийг өөрийн гэсэн 
судартай болж, тэдгээрийг 
Сүмийн цуглаан, сүмийн ажил 
үүрэгтээ тогтмол ашиглаж бай-
хад нь Тэргүүн Зөвлөл урам-
шуулан дэмждэг. ◼
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Hall of Fame 
(Алдартнуудын 
Танхим)-ын хөтөл-
бөрт орсон нь

Мормоны Табернеклын 
Найрал дууны долоо хоног 
тутмын нэвтрүүлэг--Music  
and the Spoken Word (Хөг-
жимт өгүүлэмж)-ыг 
Нэгдсэн Улсын Radio Hall 
of Fame-ын нэвтрүүлэгт 
оруулав. Радио нэвтрүүл-
гийг удирдах ажилтнуудын 
зөвлөл нэвтрүүлэгт оруулах 
хөтөлбөрүүдийг нэрлэж, олон 
нийтээс дуртай хөтөлбөрүүд 

болон дуучдын талаар санал 
авсны дараа шилэн сонгож 
авчээ.

 Music and the Spoken Word  
радиогийн салбарт 10 гаруй 
жил ажилласан бөгөөд үн-
дэсний хэмжээнд радиогийн 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, 
боловсронгуй болгосон ра-
диогийн нэвтрүүлэгчдэд 
олгодог Үндэсний Анхдагч 
шагналыг хүртжээ.

Music and the Spoken Word 
бол Нэгдсэн Улсад хамгийн 
удаан хугацаанд ажиллаж  
байгаа радио нэвтрүүлэг  
юм. Анхны нэвтрүүлгийг  
1929 оны долдугаар сарын  

15-нд нэвтрүүлжээ.
Уг хөтөлбөрийг 2000  

гаруй радио, телевизийн  
станц болон кабелийн сувгуу-
даар нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүл-
гийг бас musicandthespoken 
word.org хаягаар орж үзэж 
болно. Home page-ээс Listen 
Live дээр дарж, онлайн дахь 
холболтыг дага. ◼

Долоо хоног 
тутмын Music 
and the Spoken 
Word радио 
нэвтрүүлэг 
Radio Hall of 
Fame-ын нэвт-
рүүлэгт орол-
цох болов.
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Сүм үүрэн телефоны  
сайт нээв

Сүм сайн мэдээг хаана ч 
байгаа үедээ судлахад нь ги-
шүүдэд туслахын тулд үүрэн 
телефоны сайт нээлээ. Gospel 
Library-ыг ашигласнаар суд-
рууд, ерөнхий чуулган 
дээр хэлсэн үгс, Ням 
гарагийн гарын авлагуу-
даас унших үед тусгай 
тэмдэглээ хийх бо-
ломжийг хэрэглэгчдэд 
олгож байна. Mormon 
Channel нь Сүмийн 
албан ёсны радио 
станцын нэвтрүүлэг 
болон судрууд, ерөн-
хий чуулган дээр хэлсэн 
үгс, Сүмийн сэтгүүлүүдийг 
агуулдаг. Зохицлын мэдээл-
лийг mobile.lds.org хаягаар 
орж үз.

ДэлХий ДАХинД

Лос Анжелесын Ариун 
сүмийн зочдын төв дахин 
нээгдэв

Лос Анжелесын Ариун сү-
мийн зочдын төв хоёр жилийн 
шинэчлэлт засварын дараа 
2010 оны 8-р сарын 7-нд дахин 
нээгдэв. Уг төв сайн мэдээний 
суурь зарчмуудад анхаарал 

төвлөрүүлэхийн хамт Өмнөд 
Калифорни дахь Сүмийн 

түүхэнд онцгой анхаарал 
хандуулсан ажээ. 1100 
метр2 талбайтай энэ 
барилга үзэсгэлэнгийн 
нэлээд хэдэн талбай, 
хоёр театртай ажээ. 
Барилгын төв хэсэгт 
Христийн 3.4 метр 

хөшөөний хуулбар 
байдаг бөгөөд зоч-
дын төвийн гадна 
талаас харагддаг 
ажээ.

Онлайнд 200 сая гаруй 
цэдэг нэмж оруулав

FamilySearch.org 2010 оны 
8-р сард судалгааны 200 сая 
гаруй шинэ цэдгийг нэмж 
оруулснаар эдүгээ Records 
Search сайт 700 сая цэдэгтэй 
болжээ. Цэдгүүдийг төлбөр-
гүйгээр үзэхийн тулд Pilot 
.FamilySearch.org эсвэл beta 
.familysearch.org хаягаар 
ор. Цэдгүүдийн тоо ийнхүү 
нэмэгдсэн нь түүхэн цэдгүү-
дийн имижийг хуулбарласан 
Family Search Indexing-ийн 
дэлхий даяарх 350,000 сайн 
дурынхан цэдгүүдийг дижи-
тал системээр судлах бо-
ломжтой болгожээ. ◼
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САНАл зӨвлӨМж

Миний амьдралын луужин
Би  Лиахонад дуртай. Энэ сэтгүүл миний амьд-

ралын луужин. Энэ нь намайг зөв замаар илүү сайн 
зүйлс уруу хөтөлдөг. Энэ сэтгүүл бат бөх итгэлтэй 
болж өсч хөгжихөд, олонтаа тулгардаг уруу татал-
таас зайлсхийхэд надад тусалж, өдөр бүр миний 
амьдралд ашиг тусаа өгдөг. Биднийг итгэлийн зам 
дээр гаргаж өгдөг энэхүү луужинг дэлхийн бүх хүнд 
зориулж хийдэгт тань баярлалаа, та бүхэнд.
Анастасия Н. 17 настай, Украйн

 Лиахона бол зөвлөгч
Би  Лиахонаг найз нар, ажилтнууддаа Христийн 

Мэндэлсний Баярын бэлэг болгож, бас сайн мэдээг 
тэдэнд заах нэг арга зам болгож байнга захиалдаг. 
Хамт ажилладаг хүмүүс маань уншсан өгүүллүүдээ 
тайлбарлаж өгөхийг хүсч над уруу олонтаа ирдэг. 
Тэд  Лиахонаг зөвлөгч болгон ашигладаг бөгөөд гэр 
бүлдээ асуудал тулгарсан үед  Лиахонаг гэр бүлээрээ 
хамт уншдаг тухайгаа ярьдаг. Бас энэ сэтгүүлийг аж-
лын байрныхаа хүлээлгийн өрөөнд тавьдаг. Энэ бол 
номлолын гайхамшигтай арга хэрэгсэл юм.
Присила Виллар, Бразил

Сүнсний хүч чадлын эх сурвалж
Бид бол АнУ-ын Ютагийн Логанд амьдардаг 

колумбчууд бөгөөд  Лиахонаг испани хэлээр хүлээн 
авдагтаа талархал илэрхийлж байна. Бид хоёр гур-
ван охиноо сайн мэдээгээр амьдарч, ариун сүмийг 
хайрлаж сургахыг хичээж байна.  Лиахонаг сар бүр 
нийтэлдэгт баярлаж байна. Учир нь манай гэрийнхэн 
энэ сэтгүүлээс сүнсний хүч чадлын эх сурвалжийг 
олдог билээ.
Ринсоны гэр бүл, Юта, АНУ

Санал зөвлөмжөө liahona@ldschurch.org хаягаар 
илгээнэ үү. Ирүүлсэн материалуудыг хэмжээ, то-
дорхой байдлын хувьд хянан засварлаж болно. ◼

Гэр БүлийН үДШийН САнААнУУД

Энэ дугаарт гэр бүлийн үдэшт ашиглаж болох өгүүлэл, үйл ажилла-
гаанууд байгаа болно. Зарим жишээг доор харуулав.

“Гэр бүлийн түүхийн ажилд оролцох нь”, х. 8: Гэр бүлийн 
гишүүн бүрд гэрэл зураг, тэмдэглэл, бусад бичмэл материалуудыг 
хадгалахад зориулан чимэглэх хайрцгийг өгч болно.

“Хувийн Хөгжил Дэвшилд юу шинээр нэмэгдэв?”,  
х. 34, “Аароны санваар өөрийн чинь боддогоос илүү  
агуу зүйл,” х. 37: Хувийн шинэ хөгжил дэвшил ба 
Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг хөтөлбөрүүд нь сурч 
мэдсэн зүйлээ тунгаан бодож, хуваалцахад залуу-
чуудыг дэмждэг. Хэрэв танай гэр бүлд өсвөрийн 
насны хүүхдүүд байдаг бол саяхан дуусгасан 
Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг эсвэл Хувийн хөгжил дэвшлийн үйл 
ажиллагаан дээр үндэслэн гэр бүлийн үдшийн хичээл төлөвлөхийг 
тэднээс хүсч болно.

“Би сүнслэг байдлын үндэс суурийг хэрхэн төлөвшүүлэх 
вэ?”, х. 62: Ус гоождоггүй саванд хэдэн жижиг чулууг цувуулан тавь. 
Өөр нэг ус гоождоггүй саванд элсэн давхарга хий. Байшинг дүрслэх 
хоёр жижиг зүйлийг олж бэлтгэ. нэг “байшинг” хадан дээр нөгөөг 
элсэн дээр суурилуул. Тэгээд савыг усаар дүүргэ. Элсэн дээрх “бай-
шин” живэхэд, чулуун дээрх “байшин” хөдлөхгүй. Сүнсний бат бөх 
суурь амьдралын зовлон бэрхшээлийг тэсэн гарах боломжийг бидэнд 
хэрхэн олгодгийг ярилц (Хиламан 5:12-ыг үз).

Гөлөгний өгсөн сургамж
Би хүүхдүүдээ бага байхад амьтны дэлгүүр уруу дагуулан очиж, нэг 

алтан загасыг тасалбараар сольж авч билээ. Хоёр цагийн дараа бид 
хүүхдүүдийнхээ мөнгөөр нэг гөлөг худалдаж аваад гэртээ эргэж ирэв. 
Тэр орой бид гөлгөө унтуулахаар угаалгын өрөөнд оруулав. Өглөө нь 
угаалгын өрөөг орвонгоор нь эргүүлчихсэн байлаа. Хүүхдүүд өрөөг 
цэвэрлэх ёстой байсан ч өрөө хэтэрхий заваан болсон учир, “Бид 
чадахгүй ээ!” гээд уйлж гарах нь тэр.

Тэр орой бид ямар нэг юмны үр дагаврын тухай сэдвээр гэр бүлийн 
үдэш хийлээ. “Та нар нохой худалдаж авахдаа ямар үүрэг хариуцлага 
хүлээх ётойгоо бодсонгүй.” Одоо тэр нохой манай гэр бүлийн хэсэг 
учраас та нар түүний төлөө хариуцлага хүлээх ёстой” гэж гэж аав нь 
тэдэнд хэлжээ. Бид ямар ч сонголт хийлээ гэсэн үр дагаврынх талаар 
боддог байх тухай ярилцаад хүүхдүүдээ зөв сонголт хийж байхыг нь 
урамшуулан дэмжиж билээ.

нөгөөх нохой 14 жил манай гэр бүлийн хэсэг байсныхаа дараа сая-
хан үхсэн ч бидэнд заасан амьдралын сургамж нь хэвээр үлдэх болно.
Жилл Грант, Виктория, Австрали
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Адам К.Өүлсон
Сүмийн сэтгүүлүүд 

Өөрийн үйлчлэлийн үед Их Эзэн олон 
дахин судраас эш татдаг. Тиймээс 
Шинэ Гэрээн дээр Аврагчийн эш 

татсан зүйлсийг Хуучин Гэрээн дээрх шүл-
гүүдээс олбол бид гайхах ёсгүй. Гэвч би нэг 
өдөр Дуулал 22: дээрх “Бурхан минь, Бур-
хан минь, юунд Та намайг орхисон бэ?” гэх 
шүлгийг уншаад гайхсан.

Тэр эдгээр үгсийг загалмай дээрх Өө-
рийн зовлон шаналалд хэлэхэд Аврагчийг 
ариун бичээсээс эш татна гэж хэзээ ч бо-
доогүй (Maтай 27:46-г үз) болохоор гайхан 
бодсон. Энэ санаа үнэн сүнсийг мэдрэхэд 
хөтөлдөг.

Бидний ихэнх нь заримдаа “Ай Бурхан 
минь та хаана байна вэ?” гэж гайхширдаг. 
(C ба Г 121:1). Энэ асуулт сүнслэг байдал-
даа итгэлгүй байх эсвэл сэтгэлийн хям-
ралд орсон үед оюун бодолд маань орж 
ирдэг.

Тийм учраас Аврагчийн үгс асуултын 
утга санаатай нийцэх мэт санагдана: Түү-
ний гуйлт хоёрдмол байдалтай – эргэлзээ-
тэй байсан уу? Энэ нь бүх зүйлсийг даван 
туулж, бүх хариултыг олж авах Түүний хүч 
чадлаас миний аврал хамаарч байсан тэр 
цаг мөчид, бүхнээс хүчирхэг, бүхнийг мэ-
дэгч миний Аврагчид хариултыг нь мэдэх-
гүй асуулт байсан гэсэн үг үү?

Дууллын энэ шүлгийг уншсанаараа эд-
гээр үгс нь “тэнгэрлэг хүчин чадал орхин 
явж, хүч чадалгүй болсон цөхрөл”-ийн 
сэтгэл сэрдхийлсэн дүр зургийг харуулж 
байгаа ч энэ нь Түүнийг эргэлзэн тэнгэлзсэ-
нийг харуулж байгаа бус харин давж гарах 
ёстой гэдгийгээ Тэр мэдэж байсан ч уг даваа 
нь хэчнээн  хэцүү байсныг бүрэн ухаарч 
мэдээгүй байсныг нь харуулж байна гэдгийг 
би олж мэдсэн юм. 1 

Жинхэнэ үйлдэл, Өөрийн хамгийн хэ-
рэгцээтэй агуу цаг мөчид ариун бичээсийн 
үгсийг ашиглан Өөрийн Эцэгийг дуудсан нь 
зөвхөн итгэлийн баталгаа байгаад зогсохгүй 

Хэзээ ч орхихгүй

БИднИйг дАХИн уулзТАл

мөн төгс сургаал байсан юм. Хэдийгээр 
Дуулал 22 асуултаар эхэлдэг ч энэ нь Бур-
хан орхидоггүй гэсэн бүрэн итгэлийн илэр-
хийлэл юм:

“Бидний эцэг өвгөд Танд итгэсэн. Тэд 
итгэсэн бөгөөд ичгүүрт унасангүй.

“Тэд Тан уруу хашхирч, аврагдаж байв. 
Тэд Танд итгэсэн бөгөөд ичгүүрт унасангүй” 
(шүлэг 4–5). 

Дууллын туршлагыг ашиглан Авраг-
чийн шаналгааг зөгнөн, Түүнийг тохуур-
хан инээх (шүлэг 7-8), хуурамч зовлон, 
ирэх эрүү шүүлт (шүлэг 11-13), Түүний өв-
дөлт ба зовлон (шүлэг 14), цангалт (шүлэг 
15), Түүний хөл, гарны шарх (шүлэг 16), 
Түүний хувцсыг хэсэг болгон тасдан хаях 
(шүлэг 18) тухай дуулалд урьдаас мэдэн 
хэлсэн.

Хэдийгээр Аврагч зөвхөн эхний шүлгээс 
эш татсан ч, дуулал Тэр бол амласан Мессиа, 
Түүний зовлон шаналал бошиглолыг гүйцэл-
дүүлж, Тэрээр Өөрийн Эцэгтээ бүрэн итгэ-
сэн тухай бас нэгэн гэрчлэл болон зогсдог. 

Энэ ойлголт бодгальд минь миний итгэл 
буруу биш юм байна гэсэн шийдвэртэй ба-
талгааг өгдөг. Харин энэ ойлголт нь Бурхан 
намайг орхисон юм болов уу гэж гайхах 
эсвэл Тэр миний залбирлыг сонссонгүй гэж 
санаа зовсон үедээ дууллын энэ гэрчлэлийг 
авч, Есүс эргэлзээгүй гэдгийг суралцахаас  
ч илүү хүчтэй байдаг.

“[Их Эзэн]-ээс эмээгчид ээ, Түүнийг магт. 
Иаковын үр удам болох та бүгд Түүнийг ал-
даршуул. Израилын үр удам болох та бүгд 
Түүнийг хүндэтгэ. 

“Учир нь [Есүс] зовогсдын зовлонг жиг-
шээ ч үгүй, үзэн ядаа ч үгүй. [Эцэг] нүүрээ 
түүнээс нуугаа ч үгүй. Харин тусламж гуйн 
[Есүс]-ийг хашгирахад Тэр сонссон юм” 
(шүлэг 23–24; нэмж бичсэн). ◼

ЭШЛЭЛ 
 1. Жеффри Р.Холланд, “Хэн ч Түүнтэй байсангүй,” 
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Түүнийг дотогш оруул, Грег Өүлсон

“Харагтун, Би үүдэн дээр зогсоод тог-

шиж байна. Хэрэв хэн нэгэн нь Миний дууг 

сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүний дотор 

орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт 

хооллоно. 

ХриСтийн үГС
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“Би ялж, Эцэгийнхээ хамт Түүний сэн-

тийд заларсны адил Надтай хамт Миний 

сэнтийд залрахыг ялагчид соёрхоно.

“Сүнс юу айлддагийг чихтэй нэгэн нь 

сонсогтун” (Илчлэлт 3:20–22). 



Бид Мариатай адилхан 
Эзэний хөлд сөгдөн, сууж 
чадахгүй ч, энэ жил Ням 

гарагийн хичээлээр 
Шинэ Гэрээг 
судалснаар 

Түүнээс 
суралцаж, 

үгсийг 
нь сонсож чадна. Далын 

Ерөнхийлөгчийн Зөвлөлийн гишүүн 
Ахлагч Жей Э.Женсен 

тайлбарлахдаа: 
“Судрууд Есүс 

Христийн тухай 
гэрчилж, заадаг. Бид 

судруудыг шимтэн 
судалснаар Түүнийг 

болон Түүний дуу 
хоолойг мэдэх болно” 

гэжээ. “Аврагч бол 
гарамгай багш”-ийг үз, 

хуудас 14.
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