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Хүүхдүүд 
порнографтай тулгарч 

байна—Хайр хэрхэн 
тусалж болох вэ,  

36- р хуудас
Сайн мэдээний линзийн 

тодруулах чадвар,  
12- р хуудас

Есүс хүүхдүүдийг хамгаалж 
байсан 5 арга зам,  

18- р хуудас
Номхон далайн орнууд 

ариун сүмийн адислалуудыг 
хүртсэний 100 жилийн ойг 

тэмдэглэн өнгөрүүлэх нь,  
28- р хуудас
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Мадагаскарын тухай болон Сүмийн талаарх 
зарим мэдээ баримтыг харуулав.

Арал дээрх уугуул 
овог аймгууд

Сүмийн гишүүн

Цуглаан

26 сая хүн 
Мадагаскарт 
амьдардаг

Анхны малаги гишүүн Францын 
Бордеакст баптисм хүртсэн

Таван хүн баптисм хүртэж, 
гишүүнээр батлуулсан

5 номлол байгуулагдсан

5
Соёлын томоохон 
нөлөөнүүд: Поли-
нези, Араб, Ази, 
Африк, Франц

2Албан ёсны хэл нь 
малаги, франц

Анхны гадас байгуулагдсан
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2 Л и а х о н а

Есүс хүүхдүүдэд 
хайртай
Би хүүхдүүдийн талаар их боддог. Би гэр бүл, 

найз нөхдийнхөө хүүхдүүдэд хайртай. Үүнээс 
гадна, Сүмийн сэтгүүл дээр ажиллах нь дэлхий 
даяарх хүүхдүүдэд зориулсан хуудаснуудыг бүтээж, 
хянах боломж олгодог. Гэхдээ хэдэн жилийн өмнө 
би судар дээр хүүхдийн талаар юу гэж заасан байд-
гийг огт судалж байгаагүйгээ ухаарсан юм. Тиймээс 
би Шинэ Гэрээг болон Мормоны Номоос уншиж, 
энэ онцгой бүлгийн талаар илүү сайн мэдэж авахад 
анхаарал хандуулахаар шийдэв.

Энэ нь миний амьдралыг өөрчилсөн! Олон үнэ-
нийг олж мэдсэний дотор хамгийн үнэ цэнтэй нь 
Есүс хүүхдүүдэд хэчнээн их анхаарал халамж тавь-
даг байсныг ойлгосон явдал байв. Тэр хүүхдүүдийг 
бусдаас тусгайлан, онцлон авч үзэж, ахин дахин 
тохинуулдаг байсан. Бид хэрхэн Түүний жишээг 
дагаж чадах вэ?

Би 18- р хуудсан дээрх нийтлэл дээрээ судраас 
суралцах туршлагаас олж авсан хэдэн сургамжаа 
хуваалцахын зэрэгцээ хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр ажиллаж буй хэд хэдэн мэргэ-
жилтний санаа бодлыг тусгасан.

Үр хүүхэд бол үнэт эрдэнэсээс ч илүү эрхэм юм. 
Бид тэднийг хамгаалж, хүчирхэгжүүлэн, Есүсийн 
адил тэдэнд хандахын тулд хамтран 
ажиллаж чадна гэдэгт би итгэдэг.

Хүндэтгэсэн,
Марисса Виддисон

Хавайн Лайе ариун сүм:  
Цугларалтын эрин зуун
Клинтон Д. ба Анжэла 
Р.Кристэнсэн

28

Сайн мэдээний өнцгөөс 
харахын адислалууд
Сайн мэдээний өнцгөөс  
харахын адислалууд

12

Порнографт хандах нь: 
Хамгаал, хариул, эдгээ 
Жой Д.Жонс

36

Орших уу эсвэл энэ 
хэвээр оршсоор байх уу: 
Асуудал үүнд л оршиж 
байгаа юм
Ахлагч Жони Л.Кок

24



	 2 0 1 9 	 о н ы 	 1 0 - р 	 с а р  3

5 Хүүхдүүдээ порнографаас хамгаалах нь

6 Итгэлийн хөрөг
 Вилсон Ди Паула—Уругвай, Сан Хосе

Вилсон мотоциклын ослоор эрэмдэг болж, түүнээс хойш удалгүй эхнэ-
рээ өөд болсны дараа юу хийхээ мэдэхгүй байв. Гэхдээ сайн мэдээнд 
хариулт нь байсан юм.

8 Тохинууллын зарчмууд
 Та тохинууллын энэ амин чухал хэсгийг мартаагүй биз?

Бид зөвхөн “уйлж буй хүмүүстэй хамт уйлаад” зогсохгүй “баяр хөөр 
болж буй хүмүүстэй хамт баярлах” хэрэгтэй. Та үүнийг дөрвөн арга 
замаар хийж болно.

12 Сайн мэдээний өнцгөөс харахын адислалууд
Ахлагч Гари И.Стивэнсон
Бид сүнслэг тэнцвэрээ хадгалж чадах юм бол сайн мэдээний өнцгөөс 
харах чадвар маань сайжирна.

18 Хүүхдүүдээ хамгаалах нь
Марисса Виддисон
Есүс Христ хүүхдүүдийг хайрлаж, хамгаалдаг байсан. Та Түүний жишээг 
хэрхэн дагаж чадах вэ?

24 Орших уу эсвэл энэ хэвээр оршсоор байх уу: Асуудал үүнд л 
оршиж байгаа юм
Ахлагч Жони Л.Кок
Бусдыг шүүх амархан боловч бид зөв шударга шүүж, Бурханы хардаг 
шиг бусдыг харахдаа болгоомжтой хандах ёстой.

28 Хавайн Лайе ариун сүм: Цугларалтын эрин зуун
Клинтон Д. ба Анжэла Р.Кристэнсэн
100 жилийн өмнө Хавайн ариун сүм Номхон далайн орны гэгээнтнүүдэд 
ариун сүмийн адислалуудыг хүлээн авах боломжийг олгосон юм.

32 Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой
Хоёр эгч үйлчлэх удирдамж авсан; номлогчдын захиас бүхнийг  
өөрчилсөн; бишоп урамшууллын мөнгөөрөө юу хийхээ шийдсэн; 
нэгэн захидал сэвтсэн харилцааг сэргээхэд тусалсан.

36 Порнографт хандах нь: Хамгаал, хариул, эдгээ
Жой Д.Жонс
Хүүхдүүд порнографын нөлөөнд автаж, үүнд өртөж болох ч таны хайр 
энэ хор хөнөөлтэй нөлөөнөөс зайлсхийж, даван гарахад нь тэдэнд 
тусалж чадна.

Залуучуудад зориулав

42 
Хэрэв та порнографын 
асуудалтай хэн нэгэнтэй 
болзож байгаа бол энэ 
сард юу хийх тухай асууд-
лууд дээр төвлөрч, болзох 
явцдаа порнограф-
тай тулгарч байсан 
хүмүүсийн найд-
вар бүхий түүхүү-
дийг хуваалцана.

Өсвөр үеийнхэнд 
зориулав

50 
Жинхэнэ найз байх 
гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 
Өсвөр насны нэгэн  
хүүхэд хэрхэн сайн 
мэдээг хуваалцсан  
бэ? Сүмийн  
булангийн  
тулгуур чулууг  
санах нь.

Богино өгүүллүүд

Хавтсан дээр
Гэрэл зургийг Getty Images- ээс 

авав. Зураг чимэглэлийг  
үзүүлэнгийн зорилгоор, загвар 

үзүүлэгчдийн оролцоотой  
авсан болно.

Хэсгүүд

Гарчиг

Хүүхдүүдэд зориулав

Найз 
Есүсийн адилаар бусдыг  
хэрхэн хайрлаж болох тухай 
олж мэд. Продиг айсан үед 
залбирал тусалдаг.  
Флорэнс сувилагч  
болов. Та 
ариун сүмд  
ороход  
бэлтгэж  
чадна.



 

Би порнографаас салахын  
тулд тэмцсэн. Тэр яагаад  
тэмцээгүй вэ?
Нэрийг нууцлав
Гватемалд амьдардаг залуу бүсгүй 
Их Эзэнд хэрхэн итгэж, хүнд шийдвэр 
гаргаснаа хуваалцав.

Хэн нэгнийг порнографын  
асуудалтай гэдгээ хэлэх  
үед хэрхэн хандах талаар  
сурсан минь
Нэрийг нууцлав
Хэн нэгнийг порнограф үздэгийг 
мэдэх нь янз бүрийн мэдрэмж 
төрүүлж болох ч энэ залуухан эмэгтэй 
хайраар хэрхэн хандахыг олж мэдэ-
хийн тулд Аврагчид найдсан юм.

Сүйт залуугаа порнографын асуудал-
тай болохыг олж мэдсэний дараа 
урагш тэмүүлсэн нь
Нэрийг нууцлав
Порнограф харилцаанд нь хэрхэн нөлөөл-
сөн талаар Тахитигийн залуу бүсгүй санаа 
бодлоо хуваалцав.

ИЛҮҮ ИХИЙГ ОЛЖ МЭД
Та Gospel Library аппликэйшн болон liahona 
.ChurchofJesusChrist .org вэбсайтаас дараах  
зүйлсийг олж болно. Үүнд:

• Сэтгүүлийн энэ дугаарыг ол.

• Зөвхөн цахим хувилбараар гарах агуулгыг 
унш.

• Өмнөх дугааруудыг хай.

• Өөрийнхөө түүх, санал зөвлөмжийг илгээ.

• Сэтгүүл захиал эсвэл бусдад захиалж өгч, 
бэлэглэ.

• Цахим хэрэгслийн тусламжтайгаар суралцахаа 
сайжруул.

• Таалагдсан нийтлэл, видео бичлэгээ хуваалц.

• Нийтлэлүүдийг татаж эсвэл хэвлэж ав.

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОО БАРИХ
Асуулт, санал зөвлөмжөө liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org хаягаар э- мэйлээр 
илгээнэ үү.

Итгэлийг тань хүчирхэгжүүлсэн түүхийг liahona 
.ChurchofJesusChrist .org вэбсайт руу илгээ эсвэл 
доорх хаягаар шуудангаар ирүүлнэ үү.
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT, 84150- 0023, USA

Цахим Лиахона

ЗӨВХӨН ЦАХИМ ХУВИЛБАРААР ГАРАХ НИЙТЛЭЛҮҮД
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Х үүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Жой Д.Жонс хайр бол порнографын 
эсрэг хамгийн агуу зэвсэг юм. “‘Порно хайрыг үгүй хийдэг’ гэсэн нийтэд түгсэн 
үг байдаг ч хайр ч бас порног үгүй хийдгийг санацгаая” хэмээн хэлсэн. Хайраа 
илэрхийлснээр хүүхдүүдийг порнографын нөлөөллөөс хамгаалдаг гурван 
арга замыг энд өгөв.

ТА НАР ЮУ ХИЙЖ БОЛОХ ВЭ?

Жонс эгч эдгээр санаа-
ны талаар 36- р 
хуудсан дээрх 
нийтлэл-
дээ илүү 
дэлгэрэнгүй 
тайлбар-
лажээ.
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“Бид хүүхдүүдээ өөрсдийгөө хамгаалж  
чаддаг болтол нь хамгаалах ёстой.”
Бригам Янгийн Их Сургуулийн гэр бүлийн амьдралын  

профессор Жасон С.Карролл

■	 	Хүүхдүүдтэйгээ бэлгийн 
харьцааны тухай болон 
порнографаас тэднийг 
хэрхэн хамгаалах талаар 
илэн далангүй ярилц.

■	 	Хүүхдүүддээ яагаад гэд-
гийг ойлгоход нь тусал.

■		 Өсвөр насны хүүхэд ч 
бай, насанд хүрсэн хүн ч 
бай ухаалаг утас, таблет, 
компьютер бүр тань 
хамгаалалттай байвал 
зохино.

■		 Хэнийг ч өрөөнд нь  
зөөврийн хэрэгсэлтэй 
хамт ганцааранг 
нь бүү орхи.

■		 Порнографын 
асуудалтай 
гэдгээ хэлсэн хүүх-
дүүдийг бүү буруутга.

ХАМГААЛАЛТ: 

“Би чамд хайртай”
Хүүхдүүддээ хайр, аюул-
гүй байдлыг мэдрүүлдэг 

харилцааг үүсгэ.

ХАРИУЛТ: 

“Би чамд хайртай 
хэвээрээ”

Хүүхдүүддээ порногра-
фын талаар ярьж, асуух 
зүйл гарвал ирж асуухад 

тэднийг урь.

ЭДГЭЭЛТ: 

“Би чамайг үргэлж 
хайрласаар байх 

болно”

Хүүхдүүд тань порногра-
фын асуудалтай байсан 
ч тэднийг хайрлах хайр 

тань өөрчлөгдөхгүй 
гэдгийг тэдэнд харуул.

Х Ү Ү Х Д Ү Ү Д Э Э  П О Р Н О Г Р А Ф А А С  Х А М Г А А Л А Х  Н Ь
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Вилсон Ди Паула
Уругвай, Сан Хосе

Мотоциклын ослын улмаас Вилсон босож 
явж чадахаа больжээ. Жилийн дараа 
түүний эхнэр нас барав. Бага насны 
хоёр охинтойгоо бэлэвсрэн үлдсэн Вилсон 
юу хийхээ мэдэхгүй байлаа. Амьдрал нь 
зорилготой байсан эсэхийг тэр мэдэхгүй 
байв. Вилсон хорсон уурлаж болох 
байсан. Гэвч үүний оронд тэр үнэний 
эрэлд гарсан юм.
КОДИ БЭЛЛ, ГЭРЭЛ ЗУРАГЧИН

И Т Г Э Л И Й Н  Х Ө Р Ө Г

Надад олон асуулт байв. Яагаад золгүй 
явдал тохиолддог вэ? Би зөв зүйл хий-
хийг хичээдэг байтал эхнэрийг минь 
надаас салган авч мөн би тэргэнцэртэй 
үлдсэн байтал эмч нар охины минь тол-
гойноос хавдар авахын тулд мэс засал 
хийх шаардлагатай болсон юм. Амьдрал 
ямар ч зорилгогүй гэж би бодох болов.

Гэвч би үнэнийг олох хэрэгтэй гэд-
гээ ухаарсан. Би янз бүрийн шашныг 
судалсан ч Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийг олсон юм. Би энэ 
Сүм үнэн гэдгийг мэдэрсэн.

Би дэлхий дээр амьдрах нь зорилго-
той гэдгийг мэддэг болсон. Бид Тэнгэрлэг 
Эцэгийн мөнхийн төлөвлөгөөний нэгэн 
хэсэг учраас энд байгаа. Бидэнд үхлийг 
ялан дийлсэн, амилсан Аврагч бий. 
Үүнийг мэдэх нь намайг хүчирхэгжүүлдэг. 
Би одоо цөхрөлтгүй зүтгэж, үргэлжлүүлэн 
урагшилсаар байх болно. Надад өөрийн 
гэсэн зорилго байгаа бөгөөд зохистой 
амьдрахыг хичээх юм бол мөнхийн гэр 
бүлтэй болж чадна гэдгийг би мэднэ.

ИТГЭЛИЙН ХӨРГИЙГ ХЭРХЭН 
ИЛГЭЭХ ВЭ?
 Та liahona .ChurchofJesusChrist 
.org дээр итгэлээрээ танд урам 
өгдөг хэн нэгний тухай товч 
тайлбарыг өндөр нягтаршилтай 
зургийн хамт илгээж болно.

ИЛҮҮ ИХИЙГ ОЛЖ МЭД
 Вилсоны итгэлээ олж авсан 
аяллын талаар илүү дэлгэрэнгүйг 
мэдэж авч мөн өөр олон зураг 
харахыг хүсвэл энэ нийтлэлийн 
онлайн буюу Gospel Library дээрх 
хувилбарыг ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 10196 дээрээс үзнэ үү.
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Т охинууллын тухай бодох үед бид хамгийн түрүүнд 
гачигдалтай хүмүүст туслах талаар боддог. Бид 
бэлэвсэн эмэгтэйд цэцэрлэгийн ажилд нь туслах, 

өвчтэй хүнд оройн хоол хүргэж өгөх эсвэл зовж байгаа 
хүмүүст юм өгөх тухай ярьдаг. Бид “уйлж буй хүмүүстэй 
хамт уйлах” Паулын зөвлөгөөг санадаг ч энэ шүлгийн 
эхний хэсэг буюу “баяр хөөр болж буй хүмүүстэй хамт 
баярлах” тал дээр анхаарлаа сайн хандуулдаггүй.  
(Ром 12:15). Тохинуулж буй хүмүүстэйгээ хамт баяр-
лана гэдэг нь тэдний амжилтыг баярлан тэмдэглэж 
эсвэл хүнд хэцүү үедээ баяр баясгаланг олоход нь 
тусална гэсэн үг ба энэ нь мөн л Аврагчтай адил 
тохинуулахын чухал хэсэг юм.

Бурханы бидний амьдралд өгдөг сайн сайханд 
анхаарлаа төвлөрүүлэхэд туслах гурван (мөн 
зайлсхийх нэг) санааг энд оруулав.

1. Анхааралтай бай
Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхий-

лөгч Бонни Х.Кордон бидэнд тохинуулдаг 
хүмүүсийнхээ зөвхөн ачаа дарамт, зовлон 

Тохинууллын зарчмууд

Та	тохинууллын	
энэ	амин  
чухал хэсгийг  
мартаагүй	биз?
Тохинуулах гэдэг нь “уйлж буй хүмүүстэй хамт уйлдагтай” 
адил “баяр хөөр болж буй хүмүүстэй хамт баярлах[ыг]” 
(Ром 12:15) хэлнэ.
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ТУРШЛАГАА ХУВААЛЦ
Та бусдад эсвэл бусад хүн танд 
тохинуулж байсан туршлагаасаа 
бидэнд илгээгээрэй. Та liahona 
.ChurchofJesusChrist .org вэбсайт 
руу ороод, “Submit an Article or 
Feedback” дээр дар.
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зүдгүүрийг бус, хүчтэй тал, авьяас чадвар, амжилт 
ололтыг нь бас олж харах хэрэгтэйг ойлгоход тусал-

даг. Тэр биднийг “өөрсдийнх нь нөхцөл байдлыг мэддэг, 
найдвар, хүсэл тэмүүлэлд нь дэмжлэг үзүүлдэг хамгаалагч, 

итгэл хүлээсэн” 1 хүн нь байх хэрэгтэй гэж хэлсэн.
Хонь, ямааны сургаалт зүйрлэлд Аврагч Өөрийнх нь баруун гар 

талд байх хүмүүс “Эзэн, бид хэзээ Таныг өлсөж байхыг тань хараад 
хооллож, цангаж байхыг тань хараад уух юм өгсөн бэ?

Хэзээ бид харь хүн байсныг тань хараад, урьж оруул[сан] бэ?”  
гэж асуух болно гэж хэлсэн (Maтай 25:37–38).

“Ах, эгч нар аа, түлхүүр үг нь харах юм” гэж Кордон эгч хэлсэн.  
“Зөв шударга хүмүүс ажиглаж, анзаарч байсан учраас гачигдалтай 
хүмүүсийг олж харсан. Бид бас туслах, тайвшруулах, баярлан тэмдэг-
лэх, мөрөөдөх зэрэгт ажигч нүд байж чадна.” 2

2. Баярлан тэмдэглэх шалтгаан ол
Том, жижиг бүх амжилтыг тэмдэглэ. Энэ нь хавдартайгаа тэмцэж, 

бүтэлгүй хайраа даван туулж, шинэ ажил олж эсвэл алга болгосон 
гутлаа олж, хайртай хүнээсээ хагацаад сар болж байгаа эсвэл амттан 
идэлгүй долоо хонож байгаа гээд ямар ч нөхцөл байдал байж болно.

Баяр хүргэн утасд, ил захидал өг эсвэл хоолонд хамт ор. Бусад-
тай адислалаасаа хуваалцан, талархалтай амьдарч, бусдын адислал, 
амжилтыг баярлан тэмдэглэснээр бид “ах дүүсийнхээ баясалд баярла-
даг” (Алма 30:34).
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3. Их Эзэний мутрыг хар
Заримдаа бусадтай хамт баярлана гэдэг нь амьдралд маань хүнд 

хэцүү эсвэл баяр хөөртэй зүйл тохиолдсон ч гэлээ баярлах учир шалт-
гаанаа олж харахад тэдэнд туслахыг хэлдэг. Тэнгэрлэг Эцэг бидний 
хэн болохыг мэддэг бөгөөд өргөн дэмжихэд бэлэн байдаг гэсэн 
энгийн үнэн баяр баясгалангийн гайхалтай эх сурвалж болж болно.

Та Их Эзэний мутрыг амьдралдаа хэрхэн олж хардгаа бусадтай 
хуваалцсанаар тэдэнд ч бас Түүний мутрыг олж харахад нь тусалж 
болно. Нээлттэй байж, Тэнгэрлэг Эцэг сорилт бэрхшээлээ даван гара-
хад тань хэрхэн тусалж байсныг хуваалц. Энэ гэрчлэл Тэнгэрлэг Эцэг 
тэдэнд хэрхэн тусалж байсныг таньж мэдэн, хүлээн зөвшөөрөхөд 
туслах болно (Мозая 24:14- ийг үзнэ үү).

4. Баярлах чадвараа бүү хязгаарла
Заримдаа бид бусадтай хамт баярлах чадвараа, ялангуяа юу өгч 

чадахаа эсвэл амьдралдаа хаана явж байгаагаа мэдэхгүй байх үедээ 
хамт баярлах чадвараа хязгаарладаг нь харамсалтай. Бид бусдын 
аз жаргалд баярлахын оронд харьцуулах урхинд ордог. Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин Л.Күкийн зааснаар “Адисла-
луудаа харьцуулах нь баяр баясгаланг үгүй хийх нь тодорхой юм. Бид 
талархах, атаархах хоёрыг нэг зэрэг үйлдэж чадахгүй.” 3

АВРАГЧИЙН ҮЛГЭР ЖИШЭЭ
Есүс Христ үргэлж бусдын аз жаргалд 
баярладаг байсан. Тэр Кана хотод 
хуриманд оролцохдоо, аз жаргалтай 
үйл явдлыг тэмдэглэхийн зэрэгцээ 
усыг дарс болгон хувиргасан  
(Иохан 2:1–11- ийг үзнэ үү). Бид ч 
гэсэн тохинуулдаг хүмүүсийнхээ 
амьдралд тохиолдох онцгой үйл 
явдалд оролцохыг хичээж болно.

Бид бас Аврагчийг бусдын зөв 
шударга байдалд баясаж байгааг 
хардаг. Тэр нифайчууд дээр айлч-
лахдаа тэдэнд “Итгэлийнхээ учир 
адислагдсан болой та нар. Мөн 
эдүгээ болгоогтун, миний баясал 
дүүрэн байна” (3 Нифай 17:20) 
хэмээн хэлсэн.
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“Тэгвэл бид бараг хүн бүрд байдаг энэ нийтлэг хандлагаас хэрхэн 
салж чадах вэ?” хэмээн Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Жэффри Р.Холланд асуугаад, “. . . Бид өөрсдийн олон адислалыг 
тоолж, бусдын амжилтыг магтан сайшааж болно. Хамгийн чухал нь 
бид зүрхний хамгийн сайн дасгалыг хийх буюу бусдад үйлчилж чад-
на” 4 хэмээн хэлсэн. Бид харьцуулахын оронд тохинуулж байгаа хүмүү-
сээ магтаж болно. Та тэдний эсвэл гэр бүлийн гишүүдийнх нь юунд 
талархаж явдгаа чөлөөтэй хуваалц.

Паулын бидэнд сануулснаар, бид бүгд Христийн биеийн эрхтнүүд 
бөгөөд “нэг эрхтэн нь алдаршвал түүний хамт бүх эрхтнүүд баярлах 
болно” (1 Коринт 12:26). Бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ тусламжтайгаар 
бусдын туршлагыг анхааралтай харан; том, жижиг гэлтгүй амжилтыг 
нь тэмдэглэж, Их Эзэний мутрыг таньж мэдэхэд нь тусалж; бусдын 
адислал, авьяас чадвар, аз жаргалд чин сэтгэлээсээ хамтдаа баярлаж 
болохын тулд атаархаж жөтөөрхөхөө больж чадна. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Бонни Х.Кордон, “Хоньчин болох нь,” 2018 оны 10- р сарын Ерөнхий чуулган, 67.
 2. Бонни Х.Кордон, “Хоньчин болох нь,” 67.
 3. Quentin L. Cook, “Rejoice!” Ensign, Nov. 1996, 30.
 4. Jeffrey R. Holland, “The Other Prodigal,” Liahona, May 2002, 64.

ҮЙЛДЭХЭД УРЬ
Тохинуулдаг хүмүүсийнхээ 
талаар бодож үз. Тэдэнд 
ямар авьяас чадвар, хүчтэй 
тал байдаг вэ? Тэдэнд ямар 
боломж тохиож эсвэл 
амжилт гаргаж байсан бэ? 
Та хэрхэн тэдэнтэй хамт 
баярлаж, тэднийг магтан 
сайшааж эсвэл урамшуулж 
болох вэ?
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Х аант улсын түлхүүрүүдийг сэргээж, бошиглол биелэн, “сайн мэдээ өвч 
дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагд-
сан чулуу лугаа адил дэлхийн бүх хязгааруудад урагш түгэх[ийг]” 
(Сургаал ба Гэрээ 65:2) шууд харах боломжийг олгож буй энэ эрин үед 

Есүс Христийн Сүмийн гишүүд байгаа нь ямар агуу адислал вэ!
Өнөөдөр зохион байгуулагдаад байгаа Сүмийн 3300 гаруй гадсыг харахад 

Хуучин Гэрээний Даниелд өгөгдөн, дараа нь энэ эрин үед олонтоо давтагдсан 
энэ бошиглол бидний үед биелж байгаа нь лавтай. Сүүлийн 50 жилийн хуга-
цаанд Сүмийн гишүүдийн тоо 2,1 саяас 16 сая гаруй болтлоо өсөн нэмэгджээ.1

Энэ их өсөлт, өөрчлөлт үр өгөөжтэйгээс гадна сайн мэдээний зарчим, зан 
үйлүүд, тэр дундаа Есүс Христийн Сүмд илчлэгдсэн тэнгэрлэг засаглалын заг-
вар хэвээр үлдсэн явдал надад гайхалтай санагддаг. Энэ загвар нь “батлан хам-
гаалалтын тулд, мөн шуурганаас, мөн энэ нь хольцгүйгээр бүхэл дэлхий дээр 
юүлэгдэх үед хилэгнэлээс хоргодох газар” (Сургаал ба Гэрээ 115:6) болох зорил-
гоор гадаснуудыг зохион байгуулах боломжийг олгодог.

Ах, эгч нар аа, Их Эзэн бидэнд адислалуудаа өгөөмрөөр өгдөг. Адислал бол 
зарлигуудад дуулгавартай байсны маань үр дагавар бөгөөд зарлигуудыг дагах 
нь Их Эзэнд хайраа харуулж буй хэрэг гэдгийг ойлгох нь мэдэж авбал зохих үнэ 
цэнтэй сургаал юм. Энэ мэт сайн мэдээний зарчмууд бидэнд өөр чухал харах 
өнцгийг өгдөг.

Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн 

Чуулгын
Ахлагч Гари 
И.Стивэнсон

Сайн мэдээний 

Сайн мэдээний өнцгөөс харснаар амьдралын нэн 
чухал зүйлсийнхээ тухай хэрхэн бодож, асуудлыг 
шийдвэрлэж, хувийн уруу таталтаа ялан дийлэх 
талаар илүү тодорхой ойлголтыг танд өгөх болно.
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Энэ нь миний онцлохыг хүсэж буй хоёр санаа руу 
хөтөлдөг. Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх, ерөнхий-
лөгч Даллин Х.Өүкс энэ хоёр санааг 2015 онд хуваалцаж 
байсныг би хэлмээр байна.

Үргэлж сайн мэдээний өнцгөөс харах
Ерөнхийлөгч Өүкс: “Харах өнцөг гэдэг нь бүх барим-

тыг ач холбогдол бүхий харилцаанд буюу бүхэлд нь авч 
үзнэ гэсэн үг юм” 2 хэмээн хэлсэн. Сайн мэдээний өнцгөөс 
харснаар ойлгож болох зарим зүйлийг дурдав.

•  Та бол хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхэд 
юм (Сургаал ба Гэрээ 76:24- ийг үзнэ үү).

•  Та энэ дэлхийд зорилготой, сонголт хийх чадвартай 
ирсэн (2 Нифай 2:27; 10:23- ыг үзнэ үү).

•  “Учир юун хэмээвээс бүх зүйлд сөрөг тал байх нь 
зайлшгүй” (2 Нифай 2:11).

•  Есүс Христ бол бидний Аврагч бөгөөд Эцэгийн 
өмнө биднийг өмгөөлдөг (1 Иохан 2:1; Сургаал ба 
Гэрээ 110:4- ийг үзнэ үү).

Та сайн мэдээний харах өнцгийг амьдралынхаа бүх 
зүйлийг хардаг линзээ болговол юу болохыг бодоод үз 
дээ. Сайн мэдээний өнцгөөс харах нь амьдралын нэн 
чухал зүйлсийнхээ талаар хэрхэн бодож үзэн, асуудлаа 
шийдвэрлэж, хувийн уруу таталтаа ялан дийлэх талаар 
илүү тодорхой ойлголтыг танд өгөх болно. Энэ нь 
бүхий л амьдралдаа хандах хандлагад мөн амьдралын-
хаа туршид гаргах янз бүрийн шийдвэрт тань үнэхээр 
нөлөөлж чадна.

Ийн харснаар бид Их Эзэн биднийг долоо хоног бүр 
ариун ёслолоос хүртэж, өдөр бүр судраас суралцан, Түүнд 
хандан залбирахыг хүсдэг гэдгийг мэдэж авдаг. Үүнээс 
гадна, Аврагчаа дагаж, Ариун Сүнсний намуухан өдөөл-
тийг сонсохгүй байхад Сатан биднийг уруу татдаг гэдгийг 
бид мэднэ. Ингэснээр дайсан хар тамхи, порнограф зэрэг 
донтолтоор дамжуулан сонгох эрхийг маань болон түү-
ний хүч чармайлтыг эсэргүүцэх чадварыг маань булаан 
авахыг хичээдэг болохыг бид илүү сайн мэддэг болно.

Үүний эсрэг, сайн мэдээний линз нь гэр бүлтэй болох 
буюу гэрлэж, хүүхдүүдээ зөв шударга байдалд өсгөхийн 
ач холбогдлыг илүү тод харах харааг өгдөг. Энэ хараа нь 
мөн дайсан гэр бүлийн нэгжийг бүрмөсөн устгаж, хүй-
сийн үүргийг будлиулан, улмаар энэ нь гэр бүл үүсгэн, 
бий болгоход тавьдаг нийгмийн үнэ цэнийг бууруулахад 
хүргэдгийг нүдээ нээн олж харахад тусалдаг.

Сүнслэг байдлаа тэнцвэртэй байлгах
“Залуучууд өөр өнцгөөс хардаг, бүрэн ойлголттой 

болсон үед . . . амьдралдаа сүнслэг байдлаа тэнцвэртэй 
байлгах нь тэдний хувьд нэн чухал. Үүний тулд та дэл-
хийн анхаарлыг сатааруулдаг зарим зүйлээс зайлсхийж, 
түүнчлэн Аврагчид ойртохын тулд шаардлагатай зүйл-
сийг хийх ёстой” 3 хэмээн ерөнхийлөгч Өүкс хэлсэн.

Нэг талаас, та нарт анхаарал хандуулах, төвлөрүүлэх, 
заавар чиглэл авах хэрэгтэй том, жижиг янз бүрийн 
тулгамдсан, чухал асуудал тулгардаг. Та нарын жагсаалт 
хувийн нөхцөл байдлаас тань шалтгаалан өөр өөр байж 
болох ч тэдгээрийн дунд боловсрол, ажил мэргэжилтэй 
болох, гэрлэх, сэтгэл санааны болон бие махбодын хувьд 
сайн сайхан байх зэрэг асуудлууд байх нь гарцаагүй. 
Харин амьдралын эдгээр чухал үүргийг сүнслэг байдалтай 
хослуулан авч явах нь таны хувьд сорилт болох нь мэдээж.

 Түүнчлэн ерөнхийлөгч Өүкс та нарыг болгоомж-
той байх талаар ийн зөвлөсөн. “Цагаа анхааралтай 
хуваарилснаар өөрийн гол хийдэг ажлуудаас гадна 

Мөнх бус амьдралын тань хамгийн агуу 
гайхамшгуудын нэг бол сүнслэг байдлаа 
амьдралын бусад чухал үүрэгтэйгээ эн 
тэнцүү авч явах чадвар юм.
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сүнслэг байдлын хувьд өөрийгөө өлсгөхгүй байлга. Энэ 
зарчим нь залуучуудад Сүмийн цуглаандаа оролцох, 
Сүмд үйлчлэх, өдөр бүр гэр бүлтэйгээ өвдөг сөгдөн 
залбирах, судраас суралцах, Сүмийн дуудлагад үйлч-
лэх зэрэг зөвлөгөөг дагах нь яагаад нэн чухал болохыг 
тайлбарладаг.” 4

Та хувийн болон өөр бусад хэрэгцээнээс гадна амьд-
ралын зорилго, саад бэрхшээлийг сүнслэг байдалтайгаа 
тэнцвэржүүлэх гэж хичээхдээ тэнцвэржүүлэх боломж-
той юм байна гэдгээ ойлгох болно. Их Эзэн танаас хийж 
чадахгүй зүйлийг хийхийг шаарддаггүй. Би ерөнхий-
лөгч Томас С.Монсоны (1927–2018) “Их Эзэн дуудсан 
хүнээ тэнцэхээр болгодог” 5 гэж хэлж байхыг олон удаа 
сонсож байсан. Энэ нь ялангуяа Сүмийн гишүүдэд 
хамаатай гэж би боддог.

Энэ тэнцвэрийг хадгалан авч үлдэх нь боломжгүй 
мэт санагдаж болох ч мөнх бус амьдралын тань хамгийн 
агуу гайхамшгуудын нэг бол сүнслэг байдлаа амьдралын 
бусад чухал үүрэгтэй эн тэнцүү авч явах чадвар болохыг 
би амлаж байна. Энэ нь зөвхөн таны сүнслэг байдал, 
амьдралын чухал үүргүүдээ байгаа байдалд нь хэвээр 
хадгалахын зэрэгцээ энэ хоёр чухал талбарт хоёуланд нь 
өсөж, хөгжих боломжийг олгох болно.

Үүнийг боломжтой болгодог гол шалтгаан бол Их 
Эзэн тусалж байгаад оршино. Тэрээр тэнцвэрийн гол 
төв цэг юм. Та Түүний хүүхдүүдийн нэг учраас Тэр танд 
бурханлаг байдлаар анхаарал халамж тавьдаг. Гэхдээ 
энэхүү үр дүн тэнцвэрээ олохын тулд зохих анхаарал, 
хүч чармайлт гарсан эсэхээс тань шалтгаална.

Өөрийн ажиглалт, хувийн туршлагаас харахад, бид 
амьдралынхаа явцад аль нэг тал руу илүү их хазайдаг 
юм шиг надад санагддаг. Амьдралаа тэнцвэртэй авч ява-
хын тулд байнгын хүчин чармайлт, анхаарал шаардаж 
байдаг. Тогтвортой байх сонголтыг идэвхийлэн хий.

Сонирхолтой нь, энэ хоёр талын аль алинд анхаарлаа 
хандуулах хэрэгтэй байж болно. Та “цаг зав гарган, Сүмд 

үйлчлэхийн”6 зэрэгцээ хичээл сургуульдаа эсвэл ажил 
мэргэжилдээ илүү их анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардла-
гатай болж болно. Гэвч та сүнслэг байдлын тэнцвэрээ 
олохын тулд Их Эзэнийг тулах цэгээ болгох хэрэгтэй 
гэдгээ мартаж болохгүй.

Их Эзэн танд туслах болно
Биднийг сайн мэдээний өнцгөөс харах үед Их Эзэн 

бидэнд туслах болно гэсэн үндсэн үнэнийг ойлгоход хял-
бар болох юм. Бид хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн 
хүүхдүүд гэдэг нь сайн мэдээний үндсэн зарчим билээ. 
Тэдний хувьд биднийг Тэнгэрлэг гэртээ эргэн очиход 
бүхий л талаараа туслах явдал ердийн зүйл юм.

Их Эзэн танд хэрхэн тусалж чадах талаарх нэгэн 
жишээг би хуваалцмаар байна. Өсвөр насны удирдагч-
дын маань нэг Тад Карлсон олон жилийн өмнө энэ 
түүхийг надтай хуваалцсан юм. Тад саяхан өөд болсон ба 
тэр өсөх насанд минь надад асар их нөлөө үзүүлж билээ. 
Тэр Их хямралын үед 14 хүүхдийн 9 дэх нь болж өссөн 
байв. Гэр бүл нь фермийн аж ахуй эрхлэн, үхэр маллаж, 
амин зуулгаа залгуулдаг байлаа. Энэ бол санхүүгийн 
хувьд хүнд үе байсан ба үхэр сүрэг нь тэдний хамгийн 
том хөрөнгө байсан юм.

Тадын өсвөр насандаа хариуцан хийдэг байсан ажлуу-
дын нэг нь үхрүүдээ харж хандан, шаардлагатай үед үхэр-
тээ хамгийн сайн бэлчээр олохын тулд хариулан бэлчээх 
явдал байв. Энэ нь бага залуу хүүгийн хувьд том ажил 
байлаа. Тэр жаахан л чиглүүлэхэд үлдсэнийг нь өөрөө 
хийчихдэг ухаалаг одой мориныхоо тусламжтайгаар энэ 
бүхнийг хийдэг байв. Энэ одой морийг Хөгшин Смөүки 
гэдэг байлаа. Гэвч Хөгшин Смөүки барагтай бол баригд-
даггүй нэг том дутагдалтай байсан юм. Хэнийг ч дөхөж 
очиход тэр ажиллах нь гэдгээ мэдэн зугтдаг байв.

Нэг өдөр Хөгшин Смөүкийг барьж, хазаарлан, эмээл-
лэснийхээ дараа залуу Тад үхрээ бэлчээж байсан газар 
луугаа давхилаа. Газар, бэлчээрийн аль аль нь хуурай 
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байсан ч бэлчээрийн цаахна, төмөр зам дагуу зарим  
газрын өвс арай урт, ногоон байгааг Тад анзаарчээ. Тий-
мээс тэр үхрээ хашаалсан бэлчээрээс нь гарган хариулж, 
төмөр замын дагуух зүлэг ногоог сайхан идэг гэж боджээ.

Тад Хөгшин Смөүкигийн тусламжтайгаар үхрүүдээ 
бэлчээрээс нь гаргахад тэнд тэд төмөр зам дагуу нааш 
цааш бэлчиж, илүү сайхан, ногоон өвс идэж эхлэв. 
Үхрүүд тайван идээшилж, өөрсдийгөө болгож байгаа мэт 
санагдсан тул Тад мориноосоо бууж, цулбуур дээрээ суун, 
эргэн тойрноо харан баясан, тоглож, өөрийгөө саатуулж 
байлаа. Хөгшин Смөүкиг ногоон өвс идэхээр холдоход 
цулбуур нь Тадын доороос татагдан сугарсан байжээ.

Тадыг гэнэт холоос гарах чанга чимээг сонсох үед 
амар жимэр, тайван сайхан мөч замхран алга болох нь 
тэр. Энэ бол нүднийх нь өмнө төмөр зам дээгүүр таран, 
тайван идээшилж байсан үхэр сүрэг рүү нь уруудан ирж 
буй зүтгүүрийн дохио байлаа! Хэрэв тэр үхэр сүргээ ирж 
байгаа галт тэрэгнээс холдуулан, бэлчээрт нь хурдхан 
шиг эргүүлэн гаргахгүй бол үхэр сүрэгт төдийгүй гэр 
бүлд нь аймшигтай үр дагавар гарахыг ойлгож байв. 
Хариуцсан ажил үүргээ биелүүлээгүйдээ өөрийгөө хэзээ 
ч уучилж чадахгүй мэт түүнд санагдаж байлаа.

Тад хөл дээрээ үсрэн босоод, Хөгшин Смөүкийн цул-
буураас барихаар гүйв. Хөгшин Смөүки Тадын ирэхийг 
хараад, түүнээс дальдчин зугтаж, баригдахгүй байхыг 
хичээж байлаа. Амьсгаадан, аргаа барсан Тадын толгойд 
үхсэн үхэрнүүд болон гэр бүлийнх нь гашуудаж буй дүр 
зураг зурсхийн орж ирэхэд тэр хурдхан арга хэмжээ авах 
хэрэгтэйгээ ухаарав.

Тэр дараа нь юу болсныг ийн тэмдэглэжээ. “Хүүх-
дийн хэсгийн багш маань бидэнд залбирахыг зааж, 
ээжээсээ сурсан сургаалыг маань бататгасан юм. Надад 
үүнээс өөр ямар ч найдвар үлдээгүй тул би өвдөг сөг-
дөн, үхрүүдийг маань замаас холдуулж туслаач хэмээн 
залбирч эхэлсэн юм.”

Тадад ямар ч дуу хоолой сонсогдоогүй ч “Үхрүүд 
Хөгшин Смөүкийн хажуугаар өнгөрөхөд тэр хөдлөхгүй 
байгааг нь хар даа. Тиймээс . . .чи одоо өвдөг сөгдөн суу-
сан чигээрээ гараа доош тулаад, дөрвөн мөчөөрөө хөллө. 

Үхэр шиг болж, Хөгшин Смөүки дээр мөлхөж оч” гэсэн 
бодол тодхон гэгч төрөв.

“Намайг хэлснээр нь хийхэд тэр хөдөлсөнгүй. Би цул-
буураас нь барин, түүнийг хашаа руу дагуулан явж, дээр 
нь мордоод, үхрүүдийг бэлчээрт нь буцааж оруулахын 
тулд салхи мэт хурдалж билээ. Хөгшин Смөүки ч эргэж 
тойрох болгондоо ер бусын гайхамшигтай байсан” гэж 
Тад ярьсан юм.

Хожим нь Тад ахлах сургуульд байхдаа, шаардлагатай 
үед залбирлынхаа хариултыг тодорхой хүлээн авснаа 
бүрэн ойлгосон аж. Тэрээр “Тэнгэр элчүүд Хөгшин 
Смөүкиг надаас илүү сайн удирдан залсны улмаас гэр 
бүлийг маань хүнд асуудал тойрон гарсан юм” хэмээн 
хэлжээ. Тэрээр хожим нь “Энэ бол надад ирж [байсан] 
олон өдөөлтийн эхнийх нь байсан юм” хэмээн хэлсэн 
билээ. ‘Мөн та нар хүлээж авах болно гэж итгээд, миний 
нэрээр Эцэгээс гуйх, зөв болох юу боловч, болгоогтун 
энэ нь та нарт өгөгдөх болно’ (3 Нифай 18:20).” 7

Галт тэрэг ойртон ирэхээс өмнө төмөр замаас хол-
дуулах хэрэгтэй үхрүүд бидэнд бий. Бидэнд аюул занал 
олон янзын хэлбэр дүрс, хэм хэмжээгээр ирдэг. Зарим 
нь бүр Тадад тохиолдсон аюултай явдалтай адилхнаар 
бидэнд эсвэл бидний хайртай хүмүүсийн амь нас, бод-
гальд аюултай үр дагаврыг авчирч болно.

Бидэнд тулгардаг бусад нөхцөл байдлын үр дагавар 
ийм ноцтой биш байж болох ч оюун ухаан, зүрх сэтгэлд 
хүнд дарамт учруулдаг. Саад бэрхшээл, зовлон зүдгүүр 
нь бидний мөнх бус оршихуй дахь амьдралын нэгэн 
хэсэг учраас энэ бүхэн бидний амьдралд тохиолдох нь 
тодорхой. Гэвч Их Эзэн бидэнд тусална гэдгийг бүү 
март!

Би Мормоны Номын “Тэд аль ч нутагт байсан хүмүүс 
болгоныг Бурхан анхааран үздэгийг бид харлаа; тийм 
ээ, тэрээр өөрийн хүмүүсийг тоолж, мөн нигүүлслийнх 
нь зүрх сэтгэл бүх дэлхийг бүрхдэг билээ” (Алма 26:37) 
гэсэн үгсэд дуртай.

Энэ нь бид бүгдэд хамаатай. Их Эзэн бидэнд тусална 
гэдгийг мэдэх нь ямар агуу тайтгарал вэ!

Итгэл, найдвар ба сайн мэдээний өнцгөөс харах
Дүгнээд хэлэхэд, би та нарыг сайн мэдээний өнцгөөс 

харахаа бүү мартаарай хэмээн урамшуулж байна. Есүс 
Христийн сайн мэдээний линзээр эргэн тойрноо ажиг-
лан хар.

Сүнслэг тэнцвэрээ хадгал. Амьдралын төрөл бүрийн 
үүргээ биелүүлэх явцад бидэнд сорилт бэрхшээл, 

Сайн мэдээний өнцгөөс харахаа бүү 
мартаарай. Есүс Христийн сайн 
мэдээний линзээр эргэн тойрноо 
ажиглан хар.



боломж бололцоо гарч ирдэг бөгөөд тэдгээ-
рийг Есүс Христэд болон Түүний Цагаатгалд 
итгэх итгэлийн хооронд тэнцвэржүүлэх үед 
бид тэдгээрийг хамгийн сайн туулж, ашиг-
лаж чадна.

Эцэст нь Их Эзэн танд туслах болно гэдэгт 
итгэж, найд. Энэ мэдлэг мөнх бус амьдрал 
дахь үйл хэргийн тань салшгүй хэсэг болсон 
сорилт бэрхшээлийг өөртөө итгэлтэйгээр 
нүүр тулахад тусалдаг тэр зүйл юм. ◼

2017 оны 9- р сарын 19- нд Хавай дахь Бригам Янгийн Их 
Сургууль дээр хэлсэн “A Gospel Perspective” үгээс авав.
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Марисса Виддисон
Сүмийн сэтгүүлүүд

Е сүс зааж байсан бүх бүлэг хүн дундаас хүүхдүүдэд илүү хайр-
тай байсныг бид мэднэ. Тэр тухтай биш үедээ ч хүүхдүүдэд 
анхаарлаа хандуулдаг байсан. Тэрээр Өөрөөс нь хувийн адис-
лал авахад хүүхдүүдийг урьдаг байв. Тэр хүүхдийг гомдоосон 

хүмүүсийг буруутгадаг байсан. Мөн Тэр тэнгэрийн хаант улсад орохын 
тулд хүүхдүүдтэй адилхан болох ёстой хэмээн бидэнд заасан.1

Тэр амилсныхаа дараа Америк тивд байсан хүмүүст хандан, “Бяцхан 
үрсээ болгоо” хэмээн хэлжээ. Тэнгэр нээгдэж, хайраар дүүрэн, хамгаа-
лагч тэнгэр элчүүд тэнгэрээс галын дунд байгаа мэт доошлон ирж, 
багачуудыг тойрон хүрээлсэн. (3 Нифай 17:23–24- ийг үзнэ үү.)

Өнөөгийн аюул занал дүүрэн дэлхийд бид хүүхдүүдийг маань тэн-
гэрлэг галаар үргэлж тойрон хүрээлдэг болоосой хэмээн хүсдэг байж 
болно. Дэлхий даяарх дөрвөн хүн тутмын нэг нь хүүхэд байхдаа хүчир-
хийлэлд өртөж байсан гэсэн тоо баримт байдаг ба хөгжлийн бэрхшээл-
тэй хүмүүс гэх мэт тодорхой эмзэг бүлгийнхнийг авч үзвэл энэ тооны 
дундаж өсдөг байна.2 Хүүхдүүдийг хамгаалах талаар идэвх санаачилга 
гарган хийх зүйл их байгаа нь сайшаалтай хэрэг.

Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Жой Д.Жонс “Хайртай 
хүүхдээ дотроо дүрслэн бод. Та энэ хүүхдэд ‘Би чамд хайртай’ гэж 
хэлэхдээ ямар утгаар хэлдэг вэ? . . . Хайртай хүмүүстээ хамгийн сайнаа-
раа хандаж, амьдралын сорилт бэрхшээлтэй тулгарахад нь туслахын 
тулд бид тэднийг хамгаалдаг” 3 хэмээн хэлсэн.

Аврагчийн үлгэр жишээг илүү анхааралтай харах нь дэргэдэх хүүх-
дүүдээ хэрхэн илүү сайн хамгаалж чадах тал дээр бидэнд туслах байх.

Бид дэргэд байгаа хүүхдүүдээ илүү сайн хам-
гаалж, тэдэнд урам зориг өгөхийн тулд юу 
хийж болох вэ?

Хүүхдүүдээ 
хамгаалах нь
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Есүс тэдэнд цаг гаргадаг байсан
Есүс балчир бага, эмзэг тэдэнд анхаарлаа хандуулах цаг гаргадаг 

байсан (Матай 19:14- ийг үзнэ үү). Бид ч гэсэн хүүхдүүдээ сонсож, 
тэдний асуудлыг ойлгохыг хичээн, цаг зав гаргаж чадна.

Жонс эгч “Хүүхэд хайр энэрлийг мэдрэх тусмаа илүү нээлттэй бол-
дог. . . . Бид яриа эхлүүлэхийг мөн тэдний ирэхийг хүлээх хэрэггүй” 4 
гэж хэлсэн.

Нэг ээж орой болгон хүүхдүүдээсээ “Чамд өнөөдөр ойлгоогүй 
ямар нэгэн үг таарав уу?” гэж асуух нь тустай болохыг мэдэж авчээ.

Интернэт шуурхай тусламж үзүүлдэг мөн шүүдэггүй тул хүүхдүүд 
маань эхний мэдрэмжээрээ хариултаа онлайнаас хайдаг байж болох 
ч бид мэдээллийн илүү найдвартай эх сурвалж гэдгээ тэдэнд итгүүлэх 
хэрэгтэй. Мөн үүнд хүүхдүүдийг бидэнд ямар нэг санаанд оромгүй 
зүйл хэлэх үед хүндээр тусгаж авахгүй байх явдал ордог. Жишээлбэл, 
хүүхэд маань бидэнд порнограф үзсэнээ хэлэх үед дүрсхийн уурлах 
юм бол тэд бидэн дээр дахин тусламж хүсэн ирэхгүй байх. Харин 
бид хайраар хариулснаар тэдэнд ямар ч сэдвээр бидэнтэй ярьж болно 
гэдгийг тодорхой харуулах боломжтой.

Жонс эгч “Хайраар ярилцсан жижиг асуудлууд том асуудал үүсэх 
үед ч харилцааг нээлттэй хэвээр авч үлдэн, эрүүл байдлаар хариу 
арга хэмжээ авах үндэс суурийг тавьдаг” 5 хэмээн тэмдэглэжээ.

Эцэг эхийн хүүхэдтэйгээ өрнүүлж болох хамгийн чухал, хамгаа-
лах яриануудын тоонд тэдний бие махбодын талаарх яриа ордог. 
Эдгээр ярилцлагад биеийн хэсгүүдийн үнэн зөв үг хэллэг, эрүүл 

ахуйн талаарх мэдээлэл, хэдэн жилийн 
дараа ямар өөрчлөлтүүд гарах зэргийг 
оруулбал зохино. Бид бэлгийн харьцааны 
болон бие махбодын мөн сэтгэл санааны 
дотно харилцаа хэрхэн бидэнд зориулсан 
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний гай-
халтай хэсэг болохыг ярих хэрэгтэй. Бид 
бас хүчирхийлэл болон порнограф зэрэг 
сэдвийг хөндөж болно. Эдгээр яриа нь хүүх-
дийн насанд тохирсон мөн тэдний тавьсан 
асуултад таарсан байх ёстой. Хүүхдүүд 
маань өсөн торниж, мэдлэг ойлголт нь өсөн 
нэмэгдэхийн хэрээр бид хэд хэдэн ярилц-
лага хийж, тэдэнд нэмэлт мэдээлэл өгөх 
хэрэгтэй. (Энэ нийтлэлийн төгсгөлд байх 
тус болох материалуудыг үзнэ үү.)

Есүс тэдэнд үлгэр жишээ үзүүлсэн
Есүс бүх хүнд төгс жишээ үзүүлсэн (Иохан 

8:12- ыг үзнэ үү). Насанд хүрсэн хүмүүсийн 
хувьд бидэнд үлгэр жишээ болох боломж, 
үүрэг хариуцлага мөн байдаг. Бид хүүхдүүд-
дээ аюулгүй байхад туслах хамгийн сайн арга 
замуудын нэг бол өөрсдөө аюулгүй сонгол-
тыг хийж, үлгэрлэх явдал юм. Хүүхдүүд эцэг 
эхийнхээ бусадтай харьцаж байгааг болон 
хүмүүс тэдэнтэй хэрхэн харьцаж байгааг 
ажигладаг. Хэрэв өөрт тань эсвэл гэр бүлд 
тань заналхийлж буй харилцааны эсвэл дон-
толтын асуудал байгаа бол та тусламж хүс. 
Сүмийн болон орон нутгийн зохих эх сур-
валжтай холбож чадах төрийн байгууллага, 
зөвлөх мэргэжилтэн зэргээс гадна бишоп юм 
уу Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөг-
чөөсөө тусламж хүснэ үү. Та аюулгүй байж, 
хүндлэл хүлээх эрхтэй. БЯ
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Есүс нифайчууд дээр айлчлахдаа 
хүүхэд бүрийг нэг нэгээр нь адисал-
сан. Үүнтэй адил бид ч гэсэн хүүхэд 
нэг бүрийг мэддэг болох хэрэгтэй.
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Бид бас сүнслэг хүчээ хэрхэн сэлбэхийн үлгэр жишээ 
болох хэрэгтэй. Хүүхдүүд бидний залбирч байгааг 
хардаг уу? Тэд бидний судар уншдагийг мэддэг үү? Тэд 
бидний гэрчлэлийг сонсож байсан уу? Бид өглөө гэр 
бүлээрээ гадагш, дэлхий рүү гарахынхаа өмнө “Бурханы 
хуяг дуулгыг” өмсдөг үү? (Ефес 6:11–18; Сургаал ба Гэрээ 
27:15–18).

Есүс тэдний төлөө ярьдаг байсан
Аврагч хүүхдүүдийг гомдоосон хүмүүсийг сэрэмж-

лүүлсэн (Матай 18:6- г үзнэ үү). Бид ч бас дэргэд байгаа 
хүүхдүүдээ өмгөөлж чадна.

“Хүүхдүүдэд өөрсдийнх нь төлөө ярьдаг хүмүүс хэрэг-
тэй. Тэдэнд хувийн ашиг сонирхлынхоо өмнө тэдний 
сайн сайхныг дээгүүр тавьдаг шийдвэр гаргагчид хэрэг-
тэй” 6 гэж Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх Даллин 
Х.Өүкс заажээ.

Бид бусдаас хэт их айж эмээн эсвэл болгоомжлох 
хэрэггүй ч бодит аюулын талаар мэдэж, ухаалаг аюулгүй 
шийдвэр гаргадаг байх ёстой. Хүүхдийн хэсгийн удир-
дагчид Сүмийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
удирдамжийг дагах ёстой 7. Анги бүр хоёр багштай байх 
мөн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хүн ангиудад хяналт 
тавих зэрэг нь хамгаалах зорилготой юм.

Эцэг эх, удирдагчид хамтарч зөвлөлдөн, тодорхой 
аюулыг багасгахын тулд урьдчилан сэргийлэх нэмэлт 
арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг шийдэх нь зүй-
тэй. Жишээ нь, Сүмийн олон байранд ангийн хаалган 
дээр цонх гаргасан байдаг. Хэрэв танай байр ийм зохион 
байгуулалт байхгүй бол та хичээлийн үеэр хаалгыг бага 
зэрэг онгорхой үлдээж, цонх суулгаж болох талаар орон 
нутгийн барилга хариуцсан албаны төлөөлөгчтэй ярил-
цахыг бодно уу. Бүх насанд хүрсэн хүн дуудлагаасаа үл 
хамааран Сүмд анхаарлаа хандуулж, шаардлага гарвал 
үүдний өрөөгөөр холхиж байгаа зочдыг ангид ороход 
урих эсвэл хичээлд оролцохгүй байгаа хүүхдүүдийг 
ангид ороход урамшуулах замаар тусалж болно.

Харамсалтай нь хүүхдүүд заримдаа бие биенээ 
гэмтээх тохиолдол гардаг. Хэрэв бид сүм дээр эсвэл 
хаа нэгэн газар дээрэлхэх юм уу хэн нэгэнд зохисгүй 
байдлаар хүрч байгаа зэргийг анзаарч харах юм бол 
тэр даруй оролцон, таслан зогсоох хэрэгтэй. Хэрэв бид 
удирдагч нь бол бүх хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах 
үүднээс ярилцахад тохиромжгүй байсан ч гэсэн оролц-
сон гэр бүлүүдтэй ярилцахад бэлэн байх ёстой. Найрсаг 
сайхан харьцах соёлыг төлөвшүүлэхэд туслах үүднээс 
өрөвч зөөлөн, тодорхой байдлаар ярь.

Хэрэв хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж байна гэдэгт итгэл-
тэй байвал тэр асуудлаа төрийн эрх мэдэл бүхий хүмүүст 
нэн даруй мэдэгдэх хэрэгтэй. Олон оронд ноцтой асуу-
дал үүсэхээс сэргийлдэг, мэдээлэл өгч, дэмжлэг үзүүлдэг 
шугам байдаг. Бид хүчирхийлэгч байж болзошгүй хүмүү-
сийг, ялангуяа Сүмээр дамжуулан хүүхдүүдэд хүрч бол-
зошгүй ямар ч хүнийг бишоптоо мэдэгдэх ёстой. Бишоп 
хүүхдийг хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээг авахаас гадна хохирогчийг тайтгаруулж, 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, Гэр бүлийн үйлчлэлийн бусад 
эх сурвалжтай холбон тусалж болно.

Есүс тэднийг нэг нэгээр нь адисалсан
Есүс хүүхдүүдийг хэн гэдгийг мэддэг байсан төдий-

гүй нэг нэгээр нь адисалсан (3 Нифай 17:21- ийг үзнэ үү).  
Үүнтэй адил бид ч гэсэн хүүхэд бүрийг таньж мэдэн, 
түүнд тусгайлан туслахыг хичээх хэрэгтэй.

Бид эрүүл мэндийн асуудалтай хүүхдүүдэд зориу-
лан сүмд аюулгүй орчинг хэрхэн бүрдүүлж чадах вэ? 
Бидэнд Хүүхдийн хэсгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд туслах төлөвлөгөө байгаа юу? Бидний 
заадаг Хүүхдийн хэсгийн хичээлүүд гэр бүлийн янз 
бүрийн нөхцөлд байдаг хүүхдүүдэд эмзэг тусдаг уу? 
Бид тэднийг илүү их татан оролцуулахын тулд юу 
хийж болох вэ?
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Арьс өнгөөр ялгаварлах, бусад ёс заншлыг доромжлох, өөр итгэл 
үнэмшилтэй хүмүүсийг буруутгах зэрэг нь бидний хуваалцдаг 
захиаст орох ёсгүй. Хүүхдийн хэсгийн ангид нэг хүү бусад хүүхдийн 
ярьж байгаа хэлээр сайн ярьж чадахгүй байв. Түүнийг тухтай байл-
гах үүднээс багш нар нь тараах материалаа хоёр хэл дээр хэвлэжээ. 
Бусдыг бодсон энгийн үйлдэл нь хүүхэд нэг бүрийг мэддэг, анхаарал 
халамж тавьдаг гэдгийг маань тэдэнд харуулдаг бөгөөд эдгээр үйл-
дэл тэдэнд дагах үлгэр дуурайл болдог.

Зарим хүүхдэд яаралтай туслах хэрэгтэй гэдгийг бид мэдэж бол-
но. Жишээ нь, хүүхдийг өсөж том болох явцад ааш нь өөрчлөгдөх 
нь хэвийн үзэгдэл боловч, хэрэв тэр олон долоо хоног дараалан уур 
уцаартай, зожиг эсвэл гунигтай байвал мэргэжлийн тусламж авах 
хэрэгтэй илүү ноцтой асуудал үүссэн байж болох юм. Залбирах, 
судраас суралцах зэрэг зөв шударга дадал хэвшилтэй байх нь чухал 
ч гэлээ ихэвчлэн сэтгэцийн өвчин тусаж эсвэл сэтгэлийн шанал-
лаа дотроо тээж яваа хүмүүст илүү их дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 
шаардлагатай байдаг. Нөхцөл байдлыг үл тоомсорлох нь асуудлыг 
шийдвэрлэхгүй. Ихэнх тохиолдолд бишоп хувь хүн, гэр бүлүүдэд Гэр 
бүлийн үйлчилгээ эсвэл өөр бусад эх сурвалжаар дамжуулан зөвлөгөө 
авах санхүүгийн тусламж үзүүлж болно.

Есүс тэдэнд урам зориг өгсөн
Есүс хүүхдүүдийг хамгаалахын зэрэгцээ 

тэдэнд урам зориг өгсөн. Тэр хүүхдүүдийг 
жишээ болгон авдаг байсан (Матай 18:3- ыг 
үзнэ үү). Түүнийг Америкт айлчилсны дараа 
бяцхан хүүхдүүд насанд хүрэгчдэд “гайхам-
шигт зүйлийг” (3 Нифай 26:16- г үзнэ үү) зааж 
чадсан.

Бид таньдаг хүүхдүүддээ Сүнс тэдэн-
тэй хэрхэн ярьдгийг, дараа нь шийдвэр 
гаргахдаа Сүнсний удирдамжийг хэрхэн 
дагаж сурах тухай заах замаар өөрсдийн 
үйлдлийг өөрсдөө удирдах чадвар олгодог 
дотоод шүүлтүүрээ хөгжүүлэхэд нь туслан, 
тэдэнд урам зориг өгч чадна. Жонс эгчийн 
зааснаар “Хүүхдүүдэд [аюулгүй шийдвэр 
гаргахыг] хүсэх өөрийн гэсэн шалтгаантай 
болгоход туслах нь амин чухал зүйл юм.” 8 
Зарим гэр бүлд урам зориг өгсөн хэдэн 
санааг оруулав.

•  Нэг ээж хүүхдүүддээ “юу билээ гэсэн 
мэдрэмждээ” анхаарлаа хандуулж, 
эргэн тойрныхоо “зальтай” хүмүүсээс 
болгоомжлохыг заажээ. Энэ нь хэдэн 
хүн хүү дээр нь ирээд, жорлонгийн 
өрөө рүү хамт оръё гэж ятгах үед 
сэрэмжлүүлсэн мэдрэмжээ дагаж тат-
галзахад тусалсан байна.

•  Зарим гэр бүл аюул занал тохиолдох 
үед дайжин гарах төлөвлөгөөг урьдчи-
лан гаргадаг. Жишээ нь, нэг гэр бүл дай-
жин гарах төлөвлөгөөгөө “унтраагаад, 
хэлэх” гэж нэрлэсэн ба муухай дүрс 
гарч ирвэл тэр даруй компьютерынхаа 
дэлгэцийг унтрааж, эцэг эхдээ мэдэгдэх 
ёстой байв. Хүүхдүүд нь муу муухай 
мэдээлэлтэй хэрхэн харьцах талаар огт-
хон ч эргэлздэггүй байна. Учир нь тэд 
юу хийхээ мэддэг байлаа!

•  Өөр нэг гэр бүлийн хувьд, хэрэв хүүх-
дүүд нь хүнээр авахуулахаар болбол эцэг 
эх рүүгээ мессеж бичиж эсвэл утсаар 
хэлж болохоор нууц үг зохиосон байна.

•  Хэн нэгэн таны хүүхдүүдээр ямар нэгэн 
таагүй зүйл хийлгэхээр ятгах үед та 
тэдэнд “татгалзаж” сурахыг заан тусалж 
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болно. Хүүхэд бүр тусламж эрэлхийлж болно мөн аюулаас гаран 
гартлаа тусламж хүсэх хэрэгтэй гэдгээ мэддэг байх ёстой.

Насанд хүрэгчид бидний хүлээсэн үүрэг
3 Нифай 17 дээр гардаг, Есүс “тэдний бяцхан хүүхдүүдийг нэг 

нэгээр нь авч, мөн тэднийг адислав, мөн тэдний төлөө Эцэгт хандан 
залбирав. Тэд галаар эргэн тойрондоо хүрээлэгдсэн байв; мөн тэнгэр 
элчүүд тэдэнд тохинуулав” (21, 24- р шүлэг) гэсэн үйл явдлыг эргэн 
санацгаая. Магадгүй энэ түүхийн гол санаа нь хүүхдүүд ямар чухал 
болохыг бидэнд заахын зэрэгцээ насанд хүрэгчдийн хувьд бидний 
үүрэг юу болохыг харуулах зорилготой бололтой. Бид дараагийн үе 
удмаа анхааран халамжлах ёстой хүмүүс юм. Бид хүүхдүүдийг тойрон 
хүрээлж, тохинуулдаг тэнгэр элч нь байх ёстой. Есүсийг өөрсдийн 
төгс үлгэр жишээ болгон харж, бяцхан үрсээ хайр халамж, хамгаа-
лалтаар хүрээлүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийцгээе. ◼
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ХҮҮХДҮҮДЭЭ ХАМГААЛАХ АРГУУД
Гэртээ

•  Хүүхдүүдээ муу мэдээллээс хол байх 
эсвэл хор хөнөөлтэй нөхцөл байдлаас 
зугтан гарах гэр бүлийн төлөвлөгөө 
гарга.

•  Бие махбод, бэлгийн харьцаа болон 
дотно байдлын талаар насанд нь 
тохирсон яриа өрнүүл.

Сүм дээр
•  Анги бүрд насанд хүрсэн хоёр хүн 

байлгах гэх мэт Сүмийн хичээл заахад 
мөрддөг удирдамжийг дагаж мөрд.

•  Найрсаг сайхан харьцах соёлыг дэм-
жиж, бусдыг дээрэлхэх явдлыг таслан 
зогсоо.
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Х эдэн жилийн өмнө эхнэр бид хоёр Дани улсын Хельсингор хотын  
Кронборг шилтгээнд очсон юм. Энэ шилтгээн Уильям Шекспирийн 
Гамлет зохиолоор алдартай болсон. Биднийг шилтгээний танхимуудаар 

алхаж явахад жүжгийн үйл явдал, харилцан ярианууд, тэр дундаа Гамлетын 
“Орших уу, эс орших уу: Асуудал үүнд л оршиж байгаа юм” гэсэн алдартай 
асуулт санаанд орж ирж байлаа.

Харин дараа нь би бидэнд илүү хамаатай “Орших уу эсвэл энэ хэвээр оршсоор 
байх уу. Асуудал үүнд л оршиж байгаа юм” гэсэн асуултыг бодож үзсэн юм.

Өсөж хөгжих боломж олго
Харамсалтай нь, бид бусдын талаар ярихдаа нэр пайз зүүх гээд байдаг. 

Тухайлбал бид иймэрхүү зүйлсийг хэлж болох юм.

•  “Ахлагч Браун залхуу номлогч.” Үүний оронд бид “Ахлагч Браун сүүлийн үед 
шаргуу ажиллахгүй байгаа ч би түүнийг сайжирна гэдэгт итгэж байна” гэж 
хэлж болно.

•  “Мэри шашин шүтлэгтэй хүн биш.” Харин эсрэгээр нь “Мэри шашин шүтлэг 
сонирхоод байдаггүй ч хэрэв би түүнд гэрчлэлээ хуваалцвал тэр Сүнсийг 
мэдэрч магадгүй” гэж хэлж болно.

Далын
Ахлагч Жони 
Л.Кох

Бид шүүх эрхтэй. Бид шүүх ч ёстой.  
Гэхдээ бид ямар ч хүнийг хэвд оруулах 

юм уу нэр пайз зүүх ёсгүй.
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Бид хэн нэгнийг ямар нэгэн хүн 
гэж ярихдаа өөрчлөгдөх эсвэл сайж-
рах боломж олголгүйгээр нэр пайз 
зүүн, хэв загварт оруулж, шүүдэг. 
Харин бид ийм байсан гэж хэлэх нь 
өсөж, хөгжих боломжтой гэдэгт 
итгэж байгааг харуулдаг.

Шүүх нь буруу юу?
Библийн ихэнх орчуулгад Авраг-

чийн сургаалыг дараах байдлаар 
хүргэдэг. “Шүүгдэхгүйн тулд чи бүү 
шүү” (Матай 7:1). Гэвч Иосеф Сми-
тийн Орчуулга үүнийг ийн тодруул-
даг. “Шударга бусаар бус . . . харин 
зөв шударгаар шүү” (Матай 7:1, зүүлт 
тайлбар a; тодотгол нэмэгдсэн).

Биднийг нөхцөл байдлыг үнэлж, 
дүгнэн, ялган таньж, шийдвэр гар-
гах үед шүүхийг хүлээн зөвшөөрдөг 
ба тэр ч бүү хэл шүүх ч ёстой. Гэх-
дээ бид хүмүүстэй харилцахдаа зөв 
шударга шүүх нь нэн чухал.

Жишээ нь, бид хэнтэй гэрлэх 
гэж байгаагаа анхааралтай дүгнэж, 
хэн нэгний санаа бодлыг ойлгохын 
тулд ялган таних чадвараа ашиглаж 
эсвэл мэргэжлийн үнэлгээ хийхийн 
тулд бусдын чадварыг үнэлж цэгнэж 
болно.

Бид үргэлж ариун судар болон 
бошиглогчдын үгэнд агуулагддаг 
Их Эзэний жишгээр бусдын үйлдэл, 
зан чанарыг дүгнэдэг байх хэрэгтэй. 
Хамгийн чухал нь, бидний шүүлт 
хүмүүсийг зүй бусаар тодорхойлон, 
шууд хэв загвар оруулж, шударга 
бусаар нэр пайз зүүхгүй байхад 
анхаарах ёстой.

Өөрчлөгдөх боломж
Бид бусдыг буруугаар дүрслэн, 

ялангуяа тэднийг өөрчлөгдөж 

чадахгүй гэж зүгээр нэг хэлсэн ч энэ 
нь шударга бус шүүж байгаа хэрэг. 
Бусадтай харилцах бүх харилцаан-
даа Их Эзэний цагаатгагч золиосын 
ачаар бид бүгд сайжрах боломжтой 
гэдгийг санавал зохино. Аврагчийн 
дараах жишээг авч үзнэ үү. Үүнд:

•  Тэр садар самуун үйлдсэн эмэг-
тэйд хандан “Яв, үүнээс хойш 
дахин нүгэл бүү үйлд” (Иохан 
8:11) гэсэн.

•  Тэр хажууд нь цовдлуулж бай-
гаа эрчүүдийнхээ нэгэнд хан-
дан “Өнөөдөр чи Надтай хамт 
диваажинд байх болно” (Лук 
23:43) хэмээн хэлсэн.

•  Петр Түүнийг гурвантаа үгүйс-
гэсэн ч Тэрээр амилсныхаа 
дараа Петрийн чадавхыг харж, 
түүнд зааж сургасаар байв 
(Матай 26:34 ба Иохан 21:15–17- г 
үзнэ үү).

•  Тэр гэгээнтнүүдийг хавчиж 
байсан Саулд хандан наман-
чил хэмээн хэлсэн. Хожим нь 
Саул Паул болж, дуулгавартай 
дагаж, зөв шударга хүн болсон. 
(Үйлс 9:3–6- г үзнэ үү.)

Их Эзэн Есүс Христ бол хоёр, 
гурав, дөрөв дэх боломжийг олгогч 
нэгэн юм. Тэр биднийг “дал дахин 
долоон удаа” (Матай 18:22) уучлах 
ёстой хэмээн заасан. Тэрээр энэ дэл-
хий дээр төгс амьдарсан цорын ганц 
хүн юм. Гэвч Түүний амьдрал, сур-
гаал, цагаатгагч золиос, Амилалтаар 
болон сайн мэдээний ёслолуудаар 
дамжуулан бид хэзээ нэгэн өдөр төгс 
болж чадна. Ах, эгч нарынхаа өөрч-
лөгдөх чадварыг үгүйсгэн хандах нь 
Аврагчид болон Түүний Цагаатгалын 
хүчинд итгэхгүй байгааг илтгэдэг.

Гаднах үзэмж ба дотоод сэтгэл
Бид ихэнхдээ гаднах үзэмжээр 

нь шүүдэг (эсвэл шүүгддэг) нь амьд-
ралын бодит байдал юм. Гэвч бид 
бусдыг эхлээд зөвхөн гадна үзэм-
жээр нь шүүж, жинхэнэ мөн чанарыг 
нь дүгнэж чадаагүй үед бусдыг зөв 
шударга бус шүүх аюулд өөрсдийгөө 
оруулдаг.

“Бурхан хүнтэй адил хардаггүй. 
Хүн гаднах төрхийг хардаг бол Эзэн 
зүрхийг нь хардаг” (1 Самуел 16:7). 
Есүс Өөрийн үеийн хоёр нүүртнүү-
дийг “цагаанаар будсан булшнууд 
шиг гаднаа сайхан харагддаг хэдий 
ч дотроо үхэгсдийн яс болоод бузар 
бүхнээр дүүрэн аж” (Матай 23:27) 
хэмээн тодорхойлсон.

Аврагч эерэг, сайхан гадаад үзэм-
жийг сайн зүйл биш гээгүй ч эрэгтэй 
эсвэл эмэгтэй хүний дотоод мөн 
чанар (ёс суртахууны болон сүнслэг 
нөхцөл байдал) нь илүү чухал гэд-
гийг заасан. Манай гайхамшигтай 
ариун сүмүүдийн тухай бодож үзнэ 
үү. Гаднах байдал нь үзэсгэлэнтэй 
сайхан ч дотор нь гүйцэтгэдэг ёсло-
лууд илүү чухал юм.

Номлогчдоос ч гэсэн хувцаслалт, 
биеэ авч явах жишгүүдийг дагахыг 
хүсдэг. Тэд цэвэр байж, даруу хувцас-
лан, зохистой үг хэллэг хэрэглэснээр 
үзэж харсан болон номлогчдоос олж 
сонссон зүйл дээрээ үндэслэн Есүс 
Христийн сайн мэдээнд ирэх хүмүүст 
сайн үлгэр жишээ үзүүлэх юм.

Ялган таних чадвараа 
хөгжүүлэх

Бид зөв шударга шүүхдээ ялган 
таних чадвараа ашиглах нь чухал. 
Судруудын удирдамж дээр ялган 
таних чадвар бол “аливаа зүйлийг 



Сүнсний хүчээр ойлгож, мэдэх явдал 
юм. Хүмүүсийн үнэн зан чанар болон 
сүнсний тунхаглалуудын утга учир, 
эх сурвалжийг мэдэх нь үүнд хамаар-
даг” хэмээсэн (“Ялган таних бэлэг”).

Заримдаа дотроо хилэнцэт хүмүүс 
өөрсдийгөө үлгэр дуурайл болох 
зохистой мэт бодуулахын тул дэл-
хийн гаднах үзэмжээ ашигладаг. Тэд 
“өөрийнхөө нүдэнд мэргэн болж, 
бодолдоо ухаалаг байгчид” юм 
(Исаиа 5:21; 2 Нифай 15:21). Аврагч 
энэ жүжиглэлийн цаадахыг хардаг 
байсан бөгөөд Тэрбээр хамгийн 
даруу, дорой хүмүүсийн дундаас ч 
зан чанарынх нь хүчтэй тал, зүрх 
сэтгэлийнх нь жинхэнэ хүслийг 
ялган таних чадвартай байсан.

Алма “ядуу зүдүүгийнхээ улмаас 
бүх хүмүүст ад үзэгддэг” ч даруусаж 
мөн “зүрх сэтгэлийн номхон даруу 
байдлынхаа учир” (Алма 32:5–8- ыг 
үзнэ үү) адислагдсан хүмүүст хандан 
ярихдаа ийм ялган таних чадвараа 
ашигласан.

Бид “Бурханы Сүнсний зүйлсийг 
сүнслэгээр цэгнэгдэх учиртайг . . . 
(1 Коринт 2:14- ийг үзнэ үү) санавал 
зохино. Бид бусдыг Тэнгэрлэг Эцэ-
гийн адил харах үед ялган таних 
чадвар маань зөв шударга шүүх 
боломжийг бидэнд олгодог.

Шударга шүүлт
Бид амьдралынхаа өдөр бүр 

үнэлж, дүгнэн, ялган таних замаар 
шүүж байдаг. Гэвч Их Эзэн биднийг 
зөв шударга шүүгээсэй гэж хүсдэг. 
Бид Их Эзэн Есүс Христийн шавийн 
хувьд үг, үйлдэл маань биднийг 
нигүүлсэнгүй, хайраар дүүрэн, 
бусдад туслах эрмэлзэлтэй гэдгийг 
харуулдаг байх хэрэгтэй.

Зөв шударга шүүгчдийн хувьд бид 
хүний гаднах үзэмжийн оронд зан 
чанарт нь илүү их анхаарлаа хан-
дуулбал зохино. Үүний зэрэгцээ, бид 
өдөр бүр гадаад байдал, үг хэлээрээ 
бусдад анхны сэтгэгдэл төрүүлж 
байдгаа санах хэрэгтэй. Гадаад төрх 
байдал маань бидний захиасын 
чухал үнэ цэнийг харуулбал хүмүүс 

зан чанар болон сайн мэдээний 
захиасын талаар илүү ихийг мэдэ-
хийг хүсэх болно.

Бидний Эзэн, Багш, Есүс Христ 
зөв шударгаар шүүхдээ дагавал 
зохих төгс жишээг үзүүлсэн юм. Бид 
Түүний нэгэн адил хүн нэг бүрийн 
дотоод сэтгэл болон гаднах байдлыг 
эн тэнцүү харах ёстой. ◼



Голд: Ерөнхийлөгч Хибэр 
Ж.Грант ариун сүмийг 
онцгойлон адислахаар 
Лайед ирсэн байгаа нь
Дээд талд: Ерөнхийлөгч 
Жозеф Ф.Смит Лайед 
(зүүн талд). Тэр 1915 
оны 6- р сард ариун сүмд 
зориулан уг газрыг  
онцгойлон адисалжээ.

Хайрум Поп, Харолд 
В.Вөртон гэсэн хоёр 
архитектор барилгын 
зургийг гаргажээ.
Баруун гар талд: Ариун 
сүмийг тойрсон хөвөө-
лөн чимэглэсэн дөрвөн 
зургийн нэг нь сайн 
мэдээний дөрвөн эрин 
үеийг харуулсан байдаг.

Сүмийн анхны найман 
ариун сүмийг харуулан 
чимэглэсэн таваг. Лайе 
доод талын голд байна.

Эхийг хөвөөлөн чим-
сэн зургийг Авард 
Фэйрбанкс.
Зүүн гар талд: Гишүүд 
ариун сүмд цугларсан 
байгаа нь (1920 он).



	 2 0 1 9 	 о н ы 	 1 0 - р 	 с а р  29

Клинтон Д. ба Анжэла Р.Кристэнсэн
Зохиогчид нь АНУ- ын Юта мужид амьдардаг. Кристэнсэн ах 
Сүмийн түүхийн албанд ажилладаг.

Х ожмын өдрүүд дэх Есүс Христийн 
Сүмийн агуу зорилгуудын нэг бол 
дэлхийн амьд ба нас барсан хүмүүсийн 
аль алинд ариун сүмийн адислалуудаас 
хүртэх боломжийг олгох явдал билээ. 
Бошиглогч Иосеф Смит “Бурханы 

хүмүүсийг аль нэг эрин зуунд . . . цуглуулахын гол 
зорилго нь Их Эзэн Өөрийн өргөөний ёслолууд[ыг] 
. . . Өөрийн хүмүүст илчл[эхэд] . . . зориулан бариулах 
явдал байлаа” 1 хэмээн заасан.

20- р зууны эхэнд дэлхий дээр дөрөвхөн ариун сүм үйл 
ажиллагаа явуулж байсан нь бүгд Ютад байв. Иймд Ютад 
очих нь ариун сүмийн адислалуудаас хүртэх үндсэн арга 
зам байлаа. Энэ явдал 1919 онд өөрчлөгдсөн юм. 1919 оны 
11- р сарын 27- нд ерөнхийлөгч Хибэр Ж.Грант (1856–1945) 
Хавайн Лайе ариун сүмийг онцгойлон адисалсан. Ариун 
сүмийн адислалуудаас олон улс үндэстэн хүртэх боломж-
той болсон явдал Сэргээлтэд түүхэн өөрчлөлт хийв.

Хавайн Лайе ариун сүм олон талаараа анхны олон 
улсын ариун сүм байлаа. Энэ нь тэр даруйдаа Хавай, 

Хавайн Лайе ариун сүм  

100 жилийн өмнө  
онцгойлон адислагдсан 
Хавайн Лайе ариун сүм 

сайн мэдээ дэлхий даяар 
тархаж эхлэхэд  

гэгээнтнүүдэд ариун 
сүмийн адислалуудыг 

хүлээн авахаар цугларах 
боломжийг олгосон юм.

ЦУГЛАРАЛТЫН ЭРИН ЗУУН

Шинэ Зеланд, Самоа, Тонга, Тахити, Япон, Австрали 
зэрэг улс орны гишүүдэд үүд хаалгаа нээсэн юм. Сүм 
Номхон далай болон Азиар тархсаар байсан тул энэ 
ариун сүмээр дамжин адислагдсан улс орны тоо хэмжээ 
ч өсөн нэмэгдэв.

Энэ жил хөшигний хоёр талд Израилыг цуглуулахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэсэн үйл явдал болсны 100 жилийн 
ойг тэмдэглэж байна.

Самоагаас цугларсан нь
Самоа арал Хавайгаас ойролцоогоор 2500 бээр 

(4023 км)- ийн зайд оршдог. 1919 онд Самоа номлолын 
ерөнхийлөгч Жон К.Адамс “Лайе ариун сүмийн ажил 
дуусахад манайхан ариун сүмд очихын тулд дэлхийн 
зүйлсийг хангалттай хуримтлуулах хүсэлтэй болсон 
мэт санагдсан” хэмээн хэлсэн. Жишээ нь, Аулэлио Анае 
хорин жилийн турш номлогчоор үйлчлэхдээ цалин огт 
аваагүй. Амьдралынхаа олон жилийг золиосолсон учраас 
түүнд Хавай руу аялах хангалттай мөнгө төгрөг байсан-
гүй. Тиймээс Анае ах өөрийн гэсэн бүхнээ зарж, 600- 700 
орчим америк доллар цуглуулж чаджээ.2 Анае ах болон 
бусад самоачууд 1920- оод онд Лайе руу нүүж ирэхийн 
тулд бүхнээ золиосолсон.ХА
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Лэотагийн гэр бүлийнхэн 1923 оны Шинэ жилийн баярын өдөр 
Хавайд ирсэн байна. Долоон настай байсан Вайлин Лэота “Ариун 
сүмийг анх харахад . . . бидэнд хамгаас үзэсгэлэнтэй сайхан хараг-
даж байлаа” 3 хэмээн дурсан ярьжээ. Хоёрхон долоо хоногийн дараа 
Вайлины эцэг эх Айвао, Матала хоёр хишгээ хүлээн авч, ариун сүмд 
лацдан холбогдож, дараа нь хүүхдүүд нь тэдэнтэй лацдан холбогдсон 
юм. Лэотагийнхан Их Эзэний өргөөнд 50 гаруй жилийн турш итгэл-
тэй үйлчилсэн бөгөөд тэднийг хамгийн их хайрлаж явсан ариун 
сүмийнх нь дэргэд оршуулжээ.” 4 Өнөөдөр тэдний хэдэн зуун итгэл-
тэй үр удмынхан Хавайгаар тархан амьдардаг.

Боломжгүй даалгавар
Номхон далайн орнуудын олон гишүүн төрөлх нутгаа орхин, 

Хавай руу цагаачилж байсан ч өөр олон улс орны тойрог, салбарууд 
ариун сүм рүү экскурс аяллыг зохион байгуулж байв. Энэ сүнслэг 
төрлийн цугларалт нь Сүмийн гишүүдэд ариун сүмийн ёслолуудаас 
хүртэхээр аялж, улмаар өөрийн улсад буцаж ирээд, Сүмийг барьж 
байгуулах боломжийг олгож байв.

Онцгойлон адислалын үеэр ерөнхийлөгч Грант Шинэ Зеландын 
болон бүх Номхон далайн арлын гэгээнтнүүдэд арга замыг нээж өгч, 
ариун сүмд ирж, өвөг дээдсийнхээ аврагчид болохын тулд угийн 
бичгээ хадгалахын төлөө Их Эзэнд хандан залбирсан.

Ариун сүмийн экскурс аялал онцгойлон адислагдсанаас хойш 
зургаахан сарын дараа Шинэ Зеландын Маоригийн бүлэг гэгээнтэн 
ариун сүмийн экскурс аялал хийснээр эхэлжээ. Хэдийгээр Хавайгаас 
5000 бээрийн (8045 км) зайтай ч энэ гэгээнтнүүд онцгойлон адислал 
болсон тухай мэдээг баярлан хүлээн авчээ.

Ваймэйт, Хээни Анару хоёр ариун сүм рүү аялах анхны бүлэгт баг-
тахыг хүсэж байв. Гэвч гэрийнх нь ядуу зүдүү байдал болон аялалд 
шаардлагатай Шинэ Зеландын 1200 долларын зардал дэндүү өндөр 
тусаж байсан тул түүнд боломжгүй мэт санагджээ. Тэдэнд гайхамшиг 
тохиох хэрэгтэй байв.

Анаругийн гэр бүл олон жилийн турш бошиглогчийн зөвлөгөөг 
дагаж, гэр бүлийнхээ удмын бичгийг хөтөлсөн байлаа. Анаругийн 

гэр бүл гайхамшиг тохиохыг хүлээх зуур 
бичээсүүд овоорсоор байв. Тэдний хүү 
Вивини эцэг эхийнхээ итгэлийг мэддэг 
байсан. “Ээж аавтай хамт ариун сүмийн 
тахилын ширээний дэргэд нэгэн өдөр өвдөг 
сөгдөн сууна гэдэгтээ хэзээ ч итгэл алдарч 
байгаагүй.”

Гайхамшиг ч тохиосон юм. Ваймэйт 
газар боловсруулах Шинэ Зеландын зас-
гийн газрын том төсөлд гэрээ байгуулах 
эрх авав. Энэ төслөөс ирэх орлого нь Хавай 
руу хийх аяллын зардлыг нөхөх хангалттай 
урьдчилгаа мөнгийг төлсөн байлаа. Вай-
мэйт, Хээни хоёр далайгаар аялах айдсаа 
ялан дийлж, 1920 оны 5- р сард 14 гэгээнтэн-
тэй хамт Хавай руу аялжээ. Тэд тэнд хишгээ 
хүртэж, лацдан холбогдсон юм. Боломжгүй 
зүйл боломжтой болов.

Анаругийнхны түүх бол ёслолуудаас 
хүртэж, Их Эзэний өргөөнд Түүний өгсөн 
амлалтуудыг авахаар Хавайн Лайе ариун 
сүм рүү аялсан олон мянган хожмын үеийн 
гэгээнтний тухай түүхүүдийн ердөө нэг 
нь юм. Энэ нь их золиос шаардаж бай-
сан ч төрсөн нутагтаа Сүмийг удирдахад 
бэлтгэгдсэн улам хүчтэй гэгээнтнүүдийг 
төрүүлсэн.5

Азийн сүнслэг цугларалт
Дэлхийн хоёрдугаар дайны дараа болон 

Японд Сүм дахин зохион байгуулагдсаны 
дараа гэгээнтнүүд хамгийн анхны Азийн 
ариун сүмийн экскурс аяллыг зохион бай-
гуулжээ. 1965 онд 165 онгоц дүүрэн итгэлтэй 
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1850: Хавайн хаант 
улсад сэргээгдсэн 
сайн мэдээг номлох 
номлогчид ирсэн.

1855: Жозеф 
Ф.Смит анхны 
номлолоо 
Хавайд хийсэн.

1865: Сүм Лайед цуглааны 
байр барих газар худалдан 
авсан. Ариун сүм барихын 
тулд энэ барилгыг 1916 
онд нүүлгэн шилжүүлжээ.

1915: Ерөнхийлөгч Жозеф 
Ф.Смит Хавайн Лайе ариун 
сүмийг зарласан.

1919 оны 11- р сарын 
27: Ерөнхийлөгч Хибэр 
Ж.Грант ариун сүмийг 
онцгойлон адисалсан 
(голын дээд хэсэгт).

1920: Ваймэйт Анару 
Шинэ Зеландаас ариун 
сүм рүү аялжээ.

1923: Лэотагийн гэр 
бүл (доод талд) Самоа-
гаас Лайе рүү нүүсэн.
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гэгээнтэн ариун сүмийн ёслол хүлээн авахаар 
Токиогоос Хавай руу аялалд гарав. Энэ аялал 
Япон дахь Сүмийг гайхалтай хүчирхэг-
жүүлсэн ба энэ гишүүдийн наян таван хувь 
нь Сүмдээ идэвхтэй үлдсэн. Тэдний тав нь 
хожим нь төрөлх нутгийнхаа ариун сүмийн 
ерөнхийлөгчид болсон ба ахлагч Ёшихико 
Кикучи Японоос хамгийн анхны ерөнхий 
эрх мэдэлтэн болсон юм.6

1970 онд Солонгосын гишүүдийн бүлэг 
Лайе руу аялжээ. Салбарын ерөнхийлөгч 
Чой Вүүк Ван: “Бид ариун сүм рүү явснаар 
оюун ухаан маань нээгдэж, авралыг хэрхэн 
хүлээн авч болохыг мэдсэн юм. Мөнхийн 
төлөвлөгөө бодит болж, гэрчлэл маань 
дүрслэхийн аргагүй хүчирхэгжсэн билээ. 
Солонгосчуудын хувьд энэ ариун сүмд орох 
боломж тохиосон нь ямар их адислал бай-
сан гээч.” 7

Нас барсан хамаатан саднаа цуглуул-
сан нь

Ариун сүмийн ёслолуудыг аль нэгэн улс 
үндэстэн хүртэх боломжтой болоход Их  
Эзэний адислалуудаас тэр улсад амьдарч 
байгаа хүмүүсээс гадна тухайн үндэстний 
хөшигний нөгөө талд байгаа хүмүүс хүртэл 
хүртдэг. Уламжлалт соёл нь болж олон зуун 
жилийн турш удмын бичгээ маш чамбай 
хөтөлдөг Азийн орнуудын гишүүд энэ адис-
лалыг мэдэрдэг.

Квай Шүүн Лангийн эцэг эх Хятадаас 
Хавай руу цагаачлан иржээ. Тэр 1894 онд 
Кауайд төрж, 1944 онд 50 насныхаа төрсөн 

өдрөөр баптисм хүртжээ. Ланг ах сүмд гэр бүлийн түүх заадаг байсан 
ба ангийнхандаа “Би нэг орой үзэгдэл үзсэн юм. Тэр үзэгдлээр нас 
барсан хамаатнууд маань өөрсдийнх нь төлөө ажил хий хэмээн над 
руу даллаж байгааг харсан” гэж ярьжээ. Гурван өдрийн дараа тэр авга 
ахаасаа МЭ 1221 он хүртэлх өвөг дээдсийг нь харуулсан хятад бичээс 
бүхий 22 хуудас удмын бичиг хүлээн авав. Тэр өөрийн хүү Глэнн, бэр 
Жулина хоёртой хамт ариун сүмд гэр бүлийнхээ төлөө олон мянган 
ёслолыг хийж гүйцэтгэжээ. Глэнн, Жулина хоёр хожим нь 2001- ээс 
2004 оны хооронд Лайе ариун сүмийн ерөнхийлөгч ба ахмад номлог-
чоор итгэлтэй үйлчилжээ.8

Цугларалт үргэлжилсээр
Америк, Азийн хооронд, Номхон далайн орнуудын уулзварт 

оршдог Хавайн Лайе ариун сүм олон улс үндэстэнд ариун сүмийн 
адислалуудыг авчирсан билээ. Иймээс гишүүд ариун сүмийн 
адислалуудыг хүлээн авах боломжтой болж, эх нутагтаа Сүмийг 
барьж байгуулахаар эргэн ирэх үед Израилын цугларалт сүнслэг 
цугларалт болсон юм. Энэ боломж сэргээгдсэн сайн мэдээг олон 
соёл бүхий болон хөшигний хоёр талд байгаа хүмүүст хүргэхэд 
тусалсан.

Биднийг Хавайн Лайе ариун сүмийн 100 жилийн ойг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэхэд Сэргээлтийн түүхэн үйл явдлыг болон Мормоны 
Номын бошиглогч Иаковын хэлсэн “Их Эзэний амлалтууд далайн 
арлууд дээрх тэдэнд агуу их билээ” (2 Нифай 10:21) хэмээх бошиглол 
гүйцэлдсэнийг гэрчлэх онцгой боломж бидэнд тохиож байна. ◼
ЭШЛЭЛҮҮД
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1965: Азиас хийсэн ариун 
сүмийн анхны аялалд 
Японоос 165 гэгээнтэн 
Хавайд иржээ.

1970: Солонгосын 
гэгээнтнүүд Японы 
гэгээнтнүүдтэй нэгдэн 
ариун сүм рүү аялсан.

1978 оны 6- р сарын 13: Ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбалл том өргөтгөлийн дараа ариун 
сүмийг дахин онцгойлон адисалсан. Тэрээр 
ерөнхийлөгч Н.Элдон Таннэрын (дээд талд) 
хамт Полинезын соёлын төвд айлчлан иржээ.

2010 оны 11- р сарын 21: 
Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй 
болгохоор хийгдсэн шинэч-
лэл, засварын дараа ерөн-
хийлөгч Томас С.Монсон 
ариун сүмийг дахин  
онцгойлон адисалсан.



Би Бразилын Сао Паулод амьдарч 
байхдаа Граса гэдэг нэг онцгой 

эмэгтэйг таньдаг болсон юм. Тэр 
хайраар дүүрэн, сайхан сэтгэлтэй 
эмэгтэй байсан төдийгүй хүн бүрийн 
найз нь байв.

Граса миний айлчлагч багшийн 
хамтрагч байсан юм. Тэр гурван хүү-
хэдтэй мөртлөө бүрэн цагаар ажил-
ладаг байсан ба машингүй, утасгүй 
байсан зэрэг нь түүнийг үйлчлэхэд 
саад болдоггүй байлаа.

Манай тагтнаас түүний бай-
шингийн нэг цонх харагддаг байв. 
Граса боломжтой болсон үедээ, 
айлчлалаар явахад бэлэн байгаагаа 
харуулж цонхон дээрээ улаан даавуу 

өлгөдөг байлаа. Тэр үйлчлэхгүй байх 
шалтгаан гаргаж байгаагүй. Би үе үе 
Грасагийн дохионы тухай мөн түү-
ний итгэлтэй, энгийн үйлчлэлийнх 
нь гайхалтай үлгэр жишээний тухай 
боддог байсан.

Нэг явдал миний санаанаас ер 
гардаггүй юм. Бид эгч нарынхаа 
нэгнийд нь очихоор явахынхаа 
өмнө бэлтгэн, залбирав. Бид гэрт нь 
ирээд, өөр эгчийнд ирснээ мэдсэн 
юм! Бид бага насны хоёр хүүхэдтэй, 
идэвх султай эгчийнд очихоор томи-
логдсон байсан ч тэр өдөр очихоор 
төлөвлөөгүй байв. Нэгэнт оччихсон 

Х О Ж М Ы Н  Ү Е И Й Н  Г Э Г Э Э Н Т Н Ү Ү Д И Й Н  Д У У  Х О О Л О Й

тул бид хаалгыг нь тогшсон ба 
харин хэн ч нээсэнгүй.

Бид цөхрөлгүй, хүлээхээр ший-
дэв. Сүүлд нь Моника эгч ирсэн 
ч завгүй байгаагаа бидэнд хэллээ. 
Түүнийг ядарч туйлдсан, уйлахад 
бэлэн байгааг бид анзаарав. Биднийг 
түүнд туслахаар ирснээ хэлэхэд тэр 
биднийг орууллаа. Хүүхэд нь уйлж 
байсан тул бид түүнийг хүүхдээ 
саатуултал хүлээж байхаа хэлэв. 
Моникаг хүүхдээ аван дээшээ гара-
хад бид ханцуй шамлан ажиллаж, 
хэдэн өрөөг нь цэвэрлэн, ил байсан 
хувцаснуудыг эвхлээ.

Моника гэрээ сайхан болсныг 
хараад уйлав. Тэгээд тэр бидэнд 
сэтгэлээ уудлан, зарим асуудлаа 
хуваалцсан юм. Бид түүнд тусална 
гэж амлан, асуудлынх нь талаар 
Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий-
лөгчтэй ярилцлаа Моника дараа-
гийн ням гарагт сүм дээр ирсэн байв.

Моника идэвхтэй, аз жаргалтай 
эмэгтэй болсон бөгөөд бид ч гэсэн 
түүнд хайр халамжаа харуулан 
тохинуулсаар байлаа. Тэр асуудал-
тай хэвээр байгаа ч Сүмдээ идэвхтэй 
болсон учраас үүнийгээ илүү итгэл-
тэй, зоригтой шийдэх болсон.

Хамтдаа үйлчилж байсны хувьд 
би Грасагийн үлгэр жишээнд таларх-
даг. Бид удирдамж хүсэн залбисан 
ба Бурхан биднийг Моника руу 
хөтөлсөн юм. ◼
Росана Соарэс, АНУ, Юта

Моника руу хөтлөгдсөн нь

Г раса айлчлалаар явахад бэлэн 
гэдгээ харуулж улаан даавууг 

цонхон дээрээ өлгөдөг байлаа.
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Би анх хичээл зааж байсан номлогч 
эгч нартаа Сүмд нэгдсэнээ болон 

тэд сэргээгдсэн сайн мэдээний үрийг 
зүрх сэтгэлд минь суулгасан гэдгийг 
хэлье гэж бодов.

Тэд миний 
зүрх сэтгэлд 
үр суулгасан

Би хаанаас ирсэн бэ? Би энд юу 
хийж байгаа юм бэ? Би энэ амьд-

ралын дараа хаашаа явах вэ?
Намайг 29- тэй байх үед ийм асуул-

тууд надаас салахгүй байв. Эцэг эх 
маань нас барсан байв. Би ууган 
хүүгээ алдсандаа гашуудаж байлаа. 
Надад өсгөж өндийлгөх өөр гурван 
хүүхэд байсан ба амьдрал асуудлаар 
дүүрэн байв.

Их Эзэн хоёр залуу номлогчийг 
манай гэр лүү хөтлөн авчирснаар 
миний асуултуудын хариу ирэх бол-
сон юм. Тэднийг гэртээ урьж оруу-
лахад амьдралд маань ямар нэг зүйл 
дутуу байгаа эсэхийг тэд надаас асуув. 
Би тэдэнд эцэг эх, хүүгийнхээ талаар 
хэлсэн юм. Хэрэв бүх зүйл үхлээр 
төгсдөг юм бол хүүхэд төрүүлж, гэр 
бүлтэй болох нь утгагүй зүйл юм гэж 
бодож байгаагаа би тэдэнд хэлэв. 
Эцэг эх болон хүүтэйгээ дахин уулзаж 
чадах эсэх талаар намайг асуухад

“Марта, та гэр бүлтэйгээ мөнхөд 
хамт байж чадна” гэж тэд хэлсэн.

Сэтгэл минь баяр хөөрөөр дүү-
рэв. Би илүү ихийг мэдэхийг хүссэн. 
Тэд дараагийн удаа уулзахдаа Есүс 

Христийн сайн мэдээний талаар 
надад илүү ихийг заасан юм. Тэд 
надад Мормоны Номыг өгч, үүнийг 
уншиж мөн энэ нь Бурханы үг эсэ-
хийг Түүнээс асуухыг хүсэв. Би тэд-
ний урилгыг хүлээн авсан. Намайг 
залбирахад Бурханы хариулт нарны 
гэрэл мэт тов тодорхой ирсэн юм. 
Энэ нь үнэн болохыг би зүрх сэтгэл-
дээ мэдрэв.

Харамсалтай нь, би шинэ ажилд 
орсноор номлогчидтой холбоо 
тасарсан юм. Дараагийн хэдэн сард 
би гэрлэлтээ цуцлуулж, хүүхдүүд-
тэйгээ хамт шинэ амьдрал зохиохыг 
хичээж байлаа.

Эцэст нь би дахин гэрлэв. 
Нэгэн өдөр нөхөр маань амьдралд нь 
Бурхан үгүйлэгдэж байгааг хэлсэн юм. 
Бид түүний явж байсан сүмд долоо 
хоногт нэг удаа явж байхаар болов. 
Сүмийн байр луу орохдоо би үүдний 
ширээн дээр Мормоны Ном байгааг 
олж харав. Энэ миний өмнө нь сонир-
хож байсан сүм мөн байлаа! Надад 
тэнд мэдрэгдсэн Сүнс таалагдаж байв. 
Гарч явахдаа би нөхрөөсөө баптисм 
хэрхэн хүртэж болохыг асуусан юм.

Тэр “Чи номлогчдоос хичээл авах 
хэрэгтэй” гэхэд нь

“Би таван жилийн өмнө хичээл 
авч байсан!” гэж би түүнд хариулав.

Би хүүхдүүдтэйгээ хамт хичээл 
авч, заалгууллаа. Бидний баптисм 
хүртсэн өдөр амьдралын маань хам-
гийн аз жаргалтай өдөр байв.

Хэдэн жилийн дараа би анх 
хичээл зааж байсан эмэгтэй ном-
логчдодоо Сүмд нэгдсэн талаараа 
хэлье гэж бодлоо. Тэгээд Фэйсбүк 
дээрээс Бразилын Санта Мариа 
номлолын эргэж ирсэн номлогчдын 
бүлгийг олов. Тэр бүлэгт надад зааж 
байсан номлогч эгч нарын нэг нь 
байсан юм. Би түүнд найзын хүсэлт 
илгээж, өөрийнхөө хэн болохыг 
болон хэрхэн Сүмийн гишүүн болс-
ноо мөн гэр бүл маань ариун сүмд 
лацдан холбуулсныг мөн хүүгээ 
бүрэн цагийн номлолд үйлчилж 
байгааг хэлсэн. Тэрээр хамтрагчтай-
гаа хамт зүрх сэтгэлд маань сэргээгд-
сэн сайн мэдээний үрийг суулгасны 
ачаар энэ бүхэн болсон гэдгийг би 
түүнд хэлсэн юм. ◼
Марта Алгарвэ, Бразил, Санта КатаринаЗУ
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Урамшууллын  
мөнгөний  
адислал

Би хоёр тор 
дүүрэн хүнс 

аваад, тойргийнхоо 
эгчийн байшин руу 
алхлаа.

ЗУ
РА

Г	
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

Й
Г	
АЛ

Е	
+	
АЛ

Е,
	М

О
РГ

АН
	ГА

Й
Н
И
Н

Намайг тойргийнхоо бишопоор 
дуудагдах үед миний эхнэр 

Кармен бид хоёр анхныхаа хүүхдийг 
дөнгөж өлгийдөн аваад байлаа. Тэр 
үед бид санхүүгийн хувьд асуудал-
тай байв. Гэр бүлийнхээ хэрэгцээг 
хангахын зэрэгцээ тойргийнхоо 
гишүүдийг харж хандах нь надад 
хэцүү байлаа.

Би нэг ням гарагт ариун ёслолын 
цуглаан дээр ганц бие нэгэн эх дөр-
вөн хүүхдээ дагуулан ирсэн байгааг 
анзаарав. Тэр ариун ёслолын танхи-
мын хамгийн хойд талын суудалд 
суусан байсан ба хүүхдүүдээ чимээ-
гүй байлгах гэж чадлаараа хичээж 
байлаа. Санхүүгийн хувьд асуудал-
тай байгааг нь би мэдэж байсан ч 
тэр хэзээ ч тусламж гуйж байсангүй. 
Хэдэн долоо хоногийн дараа ч гэсэн 
тэр ням гараг бүр хүүхдүүдтэйгээ 
хамт сүмд ирсээр байв.

Нэг өдөр миний цалин буулаа. 
Урамшууллын мөнгө авч адислагд-
сан болохоор би илүү гарсан мөнгөө 

байшиндаа хийх хэрэгтэй байсан 
засварын ажилд зориулан мате-
риал худалдаж авахдаа зарцуулъя 
гэж шийдсэн юм. Харин зах руу 
явж байтал тэр эгч болон хүүхдүүд 
нь санаанд оров. Би илүү мөнгөө 
тэдэнд хоол хүнс худалдаж авахад 
ашиглая гэж бодлоо. Би Кармен 
руу утасдаад, юу хийх хэрэгтэй 
гэж бодож байгаагаа хэлэв. Тэр ч 
зөвшөөрлөө.

Дэлгүүрт явж байтал жигнэмэг 
нүдэнд өртөв. Хүүхдүүдэд амттан 
таалагдах байх гэж надад бодогдлоо. 
Би хоёр тор дүүрэн хүнс аваад, тэр 
эгчийн байшин руу алхаж, хуучин 
модон хаалгыг нь хэд хэд тогшив. 
Намайг яг явах гэж байтал хаалга 
нээгдлээ. “Бишоп оо, таныг энд 
байгааг харж байгаадаа би баяртай 
байна” гэж тэр хэлэв. Хүүхдүүд нь 
нүд ирмэхийн зуур ээжийнхээ араас 
гүйлдэн ирлээ.

“Би та нарт хоол хүнс авчирлаа” 
гэж би хэлэв.

Охидын нэг нь жигнэмэгийг 
хараад, “Жигнэмэг байна” гэж 
хашгирлаа. Ах, эгч нар нь баярлан 
бүчихэд долоон настай охин намайг 
тэврэн, “Баярлалаа, бишоп оо” гэв.

Би тэдний гэр доторхыг хараад, 
тэр эгчийг хоолны хувиндаа хувц-
саа угааж байхыг харлаа. Тэднийд 
ширээ байгаагүй бөгөөд гудсан дээр 
унтдаг байв. Тэдэнд тусламж ямар 
их хэрэгтэй байгааг би ойлгосон юм. 
Би тэднийг ширээтэй, хүн бүрийг 
ортой болгохын тулд зарим зүйлийг 
зохицуулав.

Энэ үйл явдал надад Их Эзэн 
Өөрийн үйлчлэгчдийг удирдаж мөн 
адисалдгийг ойлгоход тусалсан юм. 
Бидэнд ах, эгч нартаа туслах тусгай 
дуудлага өгөх шаардлагагүй. Бид 
өөрсдийгөө Сүнсэнд нийцүүлэн, 
бидний тусламж хэрэгтэй байгаа 
хүмүүсийг таньж мэдэн, Их Эзэний 
мутарт зэмсэг байх хүсэлтэй байх 
хэрэгтэй. ◼
Робэрто Атункар Ниэто, Перу, Лима
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Аав миний захидлыг ахин дахин 
уншсан байв. Тэр маш их уйлж 

байсан учраас надтай ярьж чадахгүй 
байлаа.

Талархлаар дүүрэн хоёр хуудас

А ав маань өөртөө итгэлгүй, үнэ 
цэнгүй болсон мэт мэдрэмжээ-

сээ болж амьдралынхаа турш зовж 
шаналсан байв. Өөрийг нь байнга үнэ 
цэнгүй гэж хэлдэг архичин эцэг нь 
түүнийг өсгөсөн байж. Аз болоход аав 
маань архичин болоогүй ч биднээр 
бахархаж эсвэл бидний хийсэн сайн 
зүйлсийг сайшааж байгаагаа надад ч 
мөн ах дүүст маань ч хэлж байгаагүй 
юм. Том болоод би түүнийг баярлуу-
лахыг хичээдэг байсан ч баярлуулж 
чадахгүй байгаа мэт үргэлж санагддаг 
байв. Энэ нь бидний харилцааг ээд-
рээтэй болгодог байлаа.

Тэр нэгэн жил би энэ талаар 
ухаалаг бишоптойгоо ярилцсан юм. 
Тэр надад аавдаа талархаж явдаг бүх 
шалтгаанаа тоочсон захидал бичи-
хийг зөвлөж билээ. Энэ нь миний 
хувьд хэцүү зүйл байв. Миний 
шарх гүн байсан ба би талархлын 
захидалдаа дургүйцлээ илэрхийлэ-
хийг хүсэхгүй байлаа. Тиймээс би 
залбирлаа. Сүнс намайг удирдаж, 
аавдаа талархаж явдаг шалтгаанууд 
ар араасаа ундарч эхлэв. Үүнд цаг их 
орсон ч эцэст нь би хоёр нүүр дүүр-
тэл бичсэн байлаа.

Аав хэрхэн хандахыг мэдэхгүй 
байсан ч би захидлаа өгөв. Гэхдээ би 
түүний ямар хариу өгөхийг сонгож 
чадахгүй гэдгээ мэдэж байлаа. Би 
зүгээр л өөрийнхөө зүрх сэтгэл рүү 
өнгийж, захидал бичих учир шалт-
гаанаа санах хэрэгтэй байсан юм.

Маргааш нь хойд эх маань над 
руу залгав. Тэр уйлж байлаа. Аав 
маань захидлыг ахин дахин уншсан 
гэдгийг мөн маш их уйлж байсан 
учраас надтай ярьж чадахгүй бай-
гааг тэр хэлэв.

“Баярлалаа! Аавд чинь энэ л хэрэг-
тэй байсан юм” гэж тэр хэлсэн юм.

Тэр өдрийн орой аав над руу 
утасдан, талархлаа илэрхийлэв. 
Энэ захидал түүний хувьд ямар 
их утга учиртай болохыг хэлэхээр 
тэр хэд хэдэн удаа өдөр алгасалгүй 
залгасан юм.

Харилцаа маань гайхамшигтай 
байдлаар эдгэрсэн гэж би хэлэхийг 
хүсэж байгаа ч бидэнд хийх зүйл маш 

их байлаа. Цаг хугацаа өнгөрөхийн 
хэрээр зүрх сэтгэл маань эдгэрч, бид-
ний харилцаа сайжирсан юм. Эцэст 
нь би түүнийг уучилж чадсан.

Хэдэн жилийн дараа аав маань 
хорт хавдартайгаа ихэд тэмцсэ-
ний эцэст өөд болов. Аврагч олон 
жилийн хүчирхийллээс эдгэрэхэд 
нь түүнд тусалсан учраас тэр асар 
их баяр баясгаланг мэдэрч байгаа 
гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Би 
Есүс Христийн Цагаатгалын хүчээр 
дамжуулан эдгэрснээ мэднэ. Аврагч 
бидний хэрэгцээг ойлгодог бөгөөд 
биднийг гомдол, хорслын хороос 
ангижрахад тусалж чадна. Талархал, 
өршөөл, хайр нь хүчирхэг эм гэд-
гийг би мэднэ. ◼
Элис Далэн, АНУ, Юта
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Н ийгмийн хамгийн залуу хэсэг болох хүүхдүүдэд хүртэл нүүрлээд байгаа 
порнографын нөлөөнд би үнэхээр зовниж байна. Гамшгийн хэмжээний 
тахал болох порнограф нь ичгүүр, хууран мэхлэлт, гаж буруу мэдрэмж 

төрүүлж, өөрийгөө хянах чадваргүй болгон, дийлдэшгүй донтолтод автуулж, 
бүх цаг зав, бодол санаа, эрч хүчийг нь эзэмдэж болно. Эцэг эх, гэр бүл, багш, 
удирдагч бидний хувьд хүүхдүүд, өсвөр үеийнхнийгээ үнэхээр харж хандан, 
нандигнан хайрлаж, хамгаалах хэрэгцээ асар их байна.

Хайр бол Бурханы бэлгүүдээс хамгийн агуу нь. Бурханыг болон хөршөө хайр-
лах нь Есүс Христийн бидэнд өгсөн хамгийн агуу хоёр тушаал юм. Хайр бидний 
порнографтай тэмцэхэд туслах хамгийн агуу зэмсэг гэдэгт би итгэдэг.

“Порно хайрыг үгүй хийдэг ч, хайр ч бас порног үгүй хийдэг” гэсэн алдартай 
үг байдгийг санацгаая. Энэ нь бидний хэн нэгнийг хайрлах хайр тэдний дон-
толт, зан чанарыг өөрчилнө гэсэн үг биш юм. Харин хайр биднийг, ялангуяа 
хүүхдүүдээ бэлдэж, хариулж, сонсоход өдөөж чадна. Хэрэв бид энэ тахлыг газ-
рын хөрснөөс арчиж чадна гэдэгт итгэж байгаа бол хайр бидний бүхий л хүчин 
чармайлтын эхэнд, тэр тусмаа бүр суурь нь байх ёстой.

Би та бүхэнд анхаарах, хүлээн авах, үйлдэх гэсэн хайрын гурван хэрэглээг 
санал болгомоор байна. Энэ гурван хэрэглээ нь бидний хүүхдүүдтэй тулгарч 
болох порнографын гурван үе шаттай холбоотой.

Нэгдүгээрт, “Би чамд хайртай” гэж хэлснээр бид тэднийг үнэхээр хамгаалдаг. 
Хоёрдугаарт, бид тэднийг санаатай болон санаандгүй байдлаар порнограф үзсэн 
тохиолдолд “Би чамд хайртай хэвээр” гэж хэлснээр үүнд хариулдаг. Гуравду-
гаарт, тэднийг үзэхээ больж чадахгүй эсвэл донтчихоод эдгэрэх гэж ажиллаж 
байгаа үед нь “Би чамайг үргэлж хайрлана” гэж хэлснээр тэдэнд хайраар 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг. Үе шат болгонд хайр түлхүүр нь байх юм.

Хүүхдийн  
хэсгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгч
Жой Д.Жонс

ПОРНОГРАФТ	ХАНДАХ	НЬ  

Хамгаал, 
хариул,  
эдгээ

Хайрын энэ гурван хэрэглээ бидний  
хүүхдүүдтэй тулгарч болох порнографын гурван  

үе шатад тусалж болно.
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1  ХАМГААЛАЛТ: “БИ ЧАМД   
 ХАЙРТАЙ”

Хайртай хүүхдээ оюун санаандаа дүрсэл. 
Тэр хүүхдэд хэлсэн “Би чамд хайртай” гэх 
үг ямар утгатай вэ? Энэ нь үндсэндээ бид 
хайртай хүмүүстээ хамгийн сайнаараа байж, 
амьдралынхаа асуудлуудтай тэмцэхэд нь 
туслан хамгаална гэсэн үг юм. Хамгаалахын 
нэг хэсэг бол хүчтэй, итгэл хүлээсэн, тогтвор-
той харилцааг үүсгэх явдал юм. Ийм харил-
цаа нь хүүхдүүдээ ойр байлгахад тусалдаг. 
Бид итгэлцлийн хүчтэй харилцааг үүсгэж, 
өөрийн хүүхэд, ач, зээ нарыг эсвэл өөр ямар 
ч хүүхдийг хамгаалснаар тэдэнд эргэн ирэх 
аюулгүй газрыг бэлддэг. Энэ хамгаалалт нь 
хүүхдүүдэд өөрсдийгөө хэн болохыг болон 
Бурхантай харилцах харилцаагаа ойлгоход 
тусалдаг. Хүүхдүүд өөрийн үнэ цэнийг болон 
бусдын хайрыг мэдрэх нь аз жаргал руу 
чиглүүлдэг Тэнгэрлэг Эцэгээ төсөөлөн харж, 
Түүнд найдаж сурахад тусалдаг.

Олон эцэг эх порнограф үнэндээ хэчнээн 
их аюултай болохыг хараахан ойлгоогүй 
эсвэл энэ нь зөвхөн хөршийн хүүд л тохиолд-
дог асуудал мэт үздэг байх вий гэхээс миний 

санаа их зовж байна. Үнэндээ энэ асуудал 
манай охид, хөвгүүдэд нөлөөлж байгаа ч бид 
үүний талаар хангалттай ярихгүй байна.

Олон жилийн өмнө нөхөр бид хоёр нэг 
ач холбогдолтой түүх олж сонссоноо хүүх-
дүүддээ байнга ярьж өгдөг байв. Энэ түүх бол 
нэгэн хөгшин хоржигнуурт могой хажуугаар 
өнгөрч явсан хүүгээс уулын орой дээр гар-
гаж, үхэхээс нь өмнө сүүлийн удаа нар жарга-
хыг харах боломж олгохыг гуйсан тухай түүх 
юм. Хүү тээнэгэлзсэн боловч хоржигнуурт 
могой хүргэж өгснийх нь хариуд түүнийг 
хазахгүй гэж амлажээ. Ингэж зөвшилцсөний 
дараа хүү могойг уулын оройд гаргасан ба 
тэнд тэд нар жаргахыг хамтдаа харсан аж.

Хүү могойг хөндийд буцаан авчирсны 
дараа хүү өөртөө хоол бэлтгэж, унтахаар 
ороо зэхэв. Өглөө нь могой “Бяцхан хүү 
минь, намайг гэрт минь буцаагаад аваачаач. 
Дэлхийг орхин явах цаг минь болжээ, би 
гэртээ харимаар байна” гэв. Бяцхан хүү най-
даж болно гэж бодсон бөгөөд могой ч хэлсэн 
үгэндээ хүрсэн тул могойн хүслийг биелүү-
лэн гэрт нь хүргэж өгөхөөр шийджээ.

Энэ асуудал 
манай охид, 
хөвгүүдэд нөлөөлж 
байгаа ч бид 
үүний талаар 
хангалттай сайн 
ярихгүй байна.
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Тэр могойг болгоомжтой аваад, цээжин-
дээ наан, гэрт нь нүдийг нь аниулахаар цөл 
рүү эргүүлэн авч явав. Түүнийг хоржигнуурт 
могойг газарт тавихын өмнөхөн могой эргэж, 
түүнийг цээжин тус газар нь хазах нь тэр. 
Бяцхан хүү орилж, могойг газар шидэн, “Ноён 
Могой, та яаж байна аа? Би одоо үхэх нь!” гэв. 
Хоржигнуурт могой түүн рүү хараад жуумал-
зан, “Чи намайг дээш нь авахдаа миний хэн 
болохыг мэдэж байсан шүү дээ” гэжээ.

Өнөөгийн дэлхийд олон эцэг эх хүүхдэдээ 
могой бариулж байгааг би хардаг. Би ухаалаг 
утасны талаар ярьж байна. Бид интернэт 
оролттой гар утсыг хангалттай сайн заалгах 
насанд хүрээгүй, бодож, шийдвэр гаргах чад-
варгүй, өөрсдийг нь хамгаалахад туслах эцэг 
эхийн хараа хяналт болон бусад хэрэгсэл 
байхгүй бяцхан хүүхдүүдийн гарт ухаалаг 
утас өгч болохгүй. Бригам Янгийн Их Сур-
гуулийн гэр бүлийн амьдралын профессор 
Жэйсон С.Карролл: “Бид хүүхдүүдээ өөрөө 
өөрийгөө хамгаалдаг болтол нь хамгаалах 
ёстой” гэжээ. Тархины аз жаргалын төв 
байрладаг тархины багана хамгийн түрүүнд 
хөгждөг. Үүний дараа л их тархины бодох, 
шийдвэр гаргах чадварууд бүрэн хөгждөг. 
“Тиймээс хүүхдүүд бүрэн ажилладаггүй тоор-
мостой явж байна гэсэн үг.” 1

Утас болгонд, тэр ч бүү хэл өсвөр үеийнх-
ний утсанд хүртэл хамгаалалт суулгах 
хэрэгтэй. Энэ зөвлөгөө насанд хүрэгчдэд ч 
хамаатай. Хортой могойнд хазуулахаас хэн 
ч дархлагдаагүй. Зарим эцэг эх хүүхдийнхээ 
дуудлага, мессежний хэрэглээг хязгаарлаж, 
дэлгэгддэг утас авч өгдөг.

Ухаалаг утаснаас гадна интернэтээр дам-
жуулан хүсээгүй мэдээлэл рүү орж болох 
өөр тоо томшгүй олон хэрэгсэл бий. Хүсээ-
гүй порнографын 79 хувийг гэртээ байхдаа 
үздэгийг нэгэн судалгаа харуулжээ. Зөвхөн 
хэдхэн хэрэгслийг дурдахад, хүүхдүүд пор-
нографыг таблет, ухаалаг утас, тоглоомын 
консол, зөөврийн DVD тоглуулагч, ухаалаг 
зурагт зэргээс үзэж болно. Би гэрийнхээ 
хөл хөдөлгөөн ихтэй хэсгийг цахим төхөө-
рөмж ашигладаг тусгай газар болгосон гэр 
бүлүүдийг мэднэ. Тэр гэр бүлүүд энэ өрөө-
гөө “хэвлэл мэдээллийн өрөө” гэдэг ба бүх 

төхөөрөмж нь ил харагдах, гэрэлтэй газарт байрладаг байна. Энэ 
өрөөнд хэн нь ч зөөврийн хэрэгсэлтэйгээ ганцаараа байдаггүй.

Зарим гэр бүл унтлагын болон ариун цэврийн өрөөндөө утас 
ашиглахгүй байх дүрэмтэй. Зарим нь энгийнээр “Утастайгаа хэзээ 
ч битгий ганцаараа үлд” гэж хэлдэг. Зарим эцэг эх хүүхдийнхээ гар 
утсанд эцэг эхийн хараа хяналтад байлгадаг программ хангамж 
бүхий аппликэйшн суулган хэрэглүүлдэг. Энэ бол итгэлцэл төрүү-
лэх, утасны аюулгүй байдал чухал гэдгийг зааж буй арга зам юм.

Гэр бүлийн хэрэгцээ ямар байхаас үл хамааран гэр бүлийнхээ 
гишүүн болгонд технологийг эхнээс нь ухаалгаар, эергээр ашиглах, 
ёс суртахууны сэтгэлгээгээ хөгжүүлэхийг заацгаая. Технологийг үр 
дүнтэй ашиглах бүтээлч арга замыг хүүхдүүддээ заацгаая. “Үүнийг 
ашиглах нь сайн уу? гэж өөрөө өөрсдөөсөө асууж үзэн, дүгнэхийг бид 
тэдэнд зааж чадна. Бидний гэр бүлийнхэндээ одоо зааж буй сонголт 
ирээдүйн үе үеийнхэнд маань нөлөөлөх болно.

Эцэг эхийн хувьд бид хүүхдүүдтэй харилцах харилцааныхаа ач 
холбогдлыг болон тэднийг хамгаалахын тулд гаргаж буй онцгой 
хүчин чармайлтаа авч үзэх байх гэж найдаж байна. Биднийг эдгээр 
хайраар дүүрэн харилцаагаа бэхжүүлэх үед Бурхан яагаад порногра-
фын хилэнцийн эсрэг сэрэмжлүүлдгийг хүүхдүүд илүү сайн ойлгож, 
үүнээс зайлсхийх арга замаа олж харж, порнографтай тулгарах үедээ 
үүнд бэлтгэгдсэн байх болно.

2  ХАРИУЛТ: “БИ ЧАМД ХАЙРТАЙ ХЭВЭЭР”

Өөрсдийн бодол санаа, туршлага, асуултыг хуваалцахыг дэмждэг 
ойр дотно, нээлттэй, урам зориг өгдөг ярилцлагыг эцэг эхтэйгээ 
хийх амаргүй. Бид бүх насны хүүхдийг санаандгүй байдлаар өртө-
хөөс эхлээд, хааяа хааяа хэрэглэдэг, улмаар эрчимтэй хэрэглэдэг 
болж, дараа нь салж чадахаа больсон гээд ямар ч түвшний порногра-
фын асуудалтай байлаа ч эртнээс энэ тухай ирж ярилцахад урьж чад-
на. Эрт ярилцах тусам сайн бөгөөд хүүхдүүд хэдий хэр хайрладгийг 
тань мэдэрдэг, юу ч хэлж эсвэл хийсэн байлаа ч гэсэн энэ нь тэдний 
хайрыг өөрчлөхгүй гэдгийг мэддэг бол төдий хэмжээгээр ирж ярил-
цах магадлал өндөр байх болно.

Гэхдээ хүүхэд сайн дураараа ирж ярих тохиолдол маш ховор бай-
даг. Гярхай эцэг эх хүүхдээсээ “Юу болов?” эсвэл “Чи нэг л биш байна 
даа?” гэж хэлэх үед л тэд ихэвчлэн илчилдэг. Хүүхэд хайр халамжийг 
хэдий чинээ их мэдэрнэ, түүнд нээлттэй ярихад төдий чинээ амар 
байх болно.

Хайрын энэ баталгаа ахин дахин давтагддаг шалихгүй жижиг 
туршлагуудаас нь үүдэн, оюун ухаанд нь хоногшин тогтдог. Хайраар 
авч ярьсан жижиг асуудлууд нь том асуудал үүсэх үед харилцааг 
нээлттэй байлгаж, эрүүл арга замаар хариулах үндэс суурийг тавьдаг. 
“Би чамд хайртай хэвээр. Юу ч тохиолдсон байсан би чамайг хайрла-
хаа болихгүй. Би чамайг үргэлж хайрлана” гэж хэлэхийг тань хүүх-
дүүд мэддэг байх нь хамгийн чухал.
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Яагаад ч юм бэ бид өсвөр үеийнхэн 
болон хүүхдүүдэд тохиолдох хамгийн хүч-
тэй өдөөлт, хамгийн том уруу таталтуудын 
нэгний талаар тэдэнтэй тийм ч их ярьдаггүй. 
Бидний энэ назгай байдал тэднийг ихэвчлэн 
интернэт, бусад хүүхэд, бусад өсвөр насны-
хан, тэр бүү хэл олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслээр заалгуулах нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 
Бидний зарим нь тэдний гэмгүй ариун байд-
лыг хадгалж авч үлдэхийн тулд порнограф 
гэсэн үгийг хүүхдийнхээ хажууд хэлэхээс ч 
эмээдэг. Энэ үгийг хэлэх нь эвгүй санагддаг. 
Бидний эцэг эх энэ талаар бидэнтэй нээлт-
тэй ярилцаж байгаагүй байх л даа. Бидний 
яриа сониуч занг нь хөдөлгөвөл яах вэ? Тэд 
илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл яах вэ? Хэрэв 
бид порнографын талаар хүүхдүүдтэйгээ 
ярихгүй бол тэд хэрхэн бидэнтэй ярьж чадах 
билээ дээ?

Эцэг эхчүүд ээ, бид хүүхдүүдээ өөрсөд 
дээр маань ирэхийг хүлээлгүй яриаг эхлүүлэх 
ёстой. Би нэг удаагийн үйл явдал болгоод 
орхихын оронд байнга, тогтмол, тухтай ярил-
цахыг санал болгож байна. Хайр халамжаар 
хөтлөгдсөн ярилцлагын гол ашиг тус бол 
Google биш, харин эцэг эх, итгэл даасан удир-
дагчид нь мэргэжилтнүүд болдогт оршино. 
Ярилцлага аюулгүй орчинд өрнөж, энэ нь 
хүүхдийн итгэлийг нэмэгдүүлдэг. Бид хүүхдүү-
дээ айлгахыг бус, харин бэлтгэх, урам зориг 
өгөхийг хүсдэг. Бид тэдэн рүү хандаж бус, 
харин тэдэнтэй харилцан ярилцахыг хүсдэг.

Эцэг эх, багш нарын хувьд бид өөрс-
дийн мэдлэгийг тэлэхгүйгээр хүүхдүүддээ 
тусалж чадахгүй. Юу, яагаад гэдгийг заах нь 
чухал. Бид өөрсдөө порнографын талаар 
суралцаж, хүүхдүүддээ энэ нь яагаад буруу, 
яагаад ийм аюултай, яагаад тэднийг үүнээс 
болж хохироохыг хүсэхгүй байгааг мөн 
порнографтай тулгарвал юу хийх ёстойг 
ойлгуулан тусалж чадна.

Бид яагаад гэсэн асуултад нь насанд тохир-
сон арга замаар хүүхдүүддээ хариулж байна 
уу? Хэрэв бид порнографаас зайлсхийх 
цорын ганц шалтгаанаа “Энэ бол муу зүйл” 
гэж тайлбарлах юм бол энэ нь хангалтгүй 
байж болох юм. Харин бид үүний оронд 
өсвөр үеийнхнийг урамшуулах ёс суртахууны 

хандлагыг суулгаж өгөхийн тулд “яагаад” гэсэн асуултад нь чадах 
чинээгээрээ хариулах ёстой.

Порнографаас зайлсхийх олон шалтгаан байж болох ч Fight the 
New Drug байгууллагаас гаргасан залуучуудын сонирхлыг татаж 
болох хэд хэдэн шалтгааныг дурдъя.

•  Порнограф тархийг тань өөрчилж, шинэ холбоосууд үүсгэж 
болох бөгөөд энэ нь тэр ч бүү хэл тархийг жижгэрүүлж, идэвх-
гүй болгодгийг судалгаа харуулсан байна.

•  Порнограф нь донтуулдаг.
•  Порнограф таны өөртөө итгэх итгэлийг үгүй хийдэг.
•  Порнограф таныг ганцаардуулж болно.
•  Порнограф хайртай хүмүүсийг тань зовлонд унагаана.
•  Порнограф эрүүл бэлгийн харьцааг сүйтгэнэ.
•  Порнограф хүчирхийлэлтэй холбоотой.
•  Порнограф эцэст нь хүмүүсийг худал ярихад хүргэдэг.
•  Порнограф таны цаг зав, эрч хүчийг сорно.
•  Порнограф сэтгэлийн хямрал, санаа зовнил, ичгүүрт нөлөөлнө.

Порнограф Бурханы зарлигуудын эсрэг зүйл гэдгийг би нэмж 
хэлмээр байна. Энэ болон бусад олон шалтгааны улмаас бид порног-
рафтай тэмцэхээр бэлдэж байгаа ч мөн мэддэг ч гэсэн ажил хэрэг 
болгохгүй бол үр дүнд хүрэхгүй. Бид боломжийн, ашиг тустай хил 
хязгаар, хязгаарлалт, шаардлагуудыг тогтоох ёстой. Хүүхдүүдээ 
порнографаас хол байх өөрийн гэсэн дотоод хүсэлтэй болгох нь юу 
юунаас илүү чухал юм. Хэрэв энэ асуудлаар ямар байр суурьтай байх 
шийдвэрээ хүүхэд өөрөө гаргахгүй бол өнөөгийн сэтгэл сэрдхийлгэм 
статистик мэдээний нэгэн хэсэг болох нь гарцаагүй.

3  ЭДГЭРЭХ: “БИ ҮРГЭЛЖ ЧАМАЙГ ХАЙРЛАСААР  
 БАЙХ БОЛНО”

Хүүхдүүд порнографт өртөж, урхинд орсон бол хариу үйлдэл 
хийж, үүнээс салж, эдгэрэх гэж зовдог. Хүүхдүүдийг эдгэрэх хариуц-
лагаа өөрөө үүрч, бүхнийг ардаа орхин урагш алхах үед тэдэнд чин 
сэтгэлээсээ, үнэнчээр, тогтмол, тууштай, тэвчээртэй дэмжлэг туслал-
цаа үзүүлэх шаардлагатай. Хэн ч эцэг эхийг нь орлож, ийм дэмж-
лэгийг өгч чадахгүй. Бид үнэнийг нарийвчлан, ганцаарчлан зааж, 
итгэлийг нь бага багаар олж авч, харилцан ярилцдаг болсны дараа 
гаргасан алдаа, хийсэн сонголтоос нь үл хамааран “Юу ч болсон бай-
сан чамайг хайрласаар байх болно” гэдгийг хүүхдүүд мэдэх ёстой.

Хэдэн жилийн өмнө манай гэр бүлд тохиолдсон нэгэн энгийн 
явдлыг би хуваалцъя. Нөхөр бид хоёрыг гэртээ байхгүй үеэр том хүү 
маань хүүхдүүдийг харж байлаа. Манай байшингийн гадаа галын 
машин ирснийг санаа зовсон хөрш маань утсаар бидэнд дуулгалаа. 
Бид гэртээ яаран ирж, 10 настай хүү маань арын хашаатай залгаа 
өндөр, хуурай өвстэй 6 акр талбайд тоглож байсныг олж мэдэв. Тэр 
очоор гал гаргаж чадах эсэхээ харахыг хүсжээ.
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Мэдээж тэр чадсан байлаа! Биднийг 
ирэх үед гал командынхан гарсан галыг 
газар авхуулалгүй унтраасан байсан ба тэд 
хүүд маань сургаалаа хэлж, хөршүүд маань 
тарж байв. Хүү маань ичиж зовон, айсандаа 
уйлж байсан ба асуудалд орсноо ойлгосон 
байлаа.

Бид бүгдээрээ байшиндаа орцгоов. Хүү 
маань их айсан байсан бөгөөд хэдийгээр 
нөхцөл байдал ноцтой байсан ч бид хөөрхөн 
хүүгээ тэвэрч, түүнд хайртайгаа мөн гэмтэж 
бэртээгүйд нь баярлаж байгаагаа хэлэхээс 
өөр юу ч хийж чадаагүй юм.

Хүүхдүүд порнограф үзэж, ялангуяа 
үүний торонд баригдсан үед үүндээ ичиж 
зовон, айсандаа болж уйлж ч болно. Харан-
хуйд байгаа зүйлийг гэрэлд гаргаж ирэх 
хэцүү. Тэд ичиж, эмзэглэж болох юм. Эмч-
лүүлж, эдгэрэх явцдаа тэд бүтэлгүйтэл, 
сорилт бэрхшээлтэй учирч болно. Байнга 
хайрлуулж халамжлуулах гэдэг тэдний 
хэрэгцээ маш чухал. Гэхдээ хайр нь үргэлж 
тус болох боловч үүнд хайраас өөр олон 
зүйл шаардлагатай гэдгийг эцэг эхчүүд 
ойлгох хэрэгтэй.

Эдгэрэх явцад нь та үр хүүхдээ хайрлах 
хайрынхаа зарим хэсгийг тэдэнд туслах зөв 

эх сурвалжийг олоход чиглүүлэх хэрэгтэй. 
Таны хайр болгож бүтэхийн үндэс боловч 
хайртай хүн тань урхинд орсон бол түүнд 
болон өөрт тань тусалж чадах мэргэжлийн 
хүнд хандах хэрэгтэй байж болно. 

Та болон таны хайртай хүн эдгэрэхийг 
эрмэлзэхдээ бүх шархыг эдгээж, хүмүүсийг 
нэгтгэж, одоо төсөөлж чадахаас ч илүү 
харилцааг үүсгэх чадавхыг бий болгох Нэгэ-
нээс хүч чадал олж авч чадна гэдэгт би итгэж 
байна. Бидний Аврагч, өр зөөлөн Эдгээгчид 
аврах хүч бий. Бид хүүхдүүддээ эцэг эх нь 
байж, тэднийг Түүн рүү чиглүүлж чадах ч 
зөвхөн Тэр л тэдний Аврагч байж чадна. Тэр 
юу ч болж байсан хүүхдүүдийг маань биднээс 
илүү хайрладаг нь үнэхээр гайхалтай сайхан 
билээ. ◼
2018 онд Ютагийн Солт Лэйк Ситид болсон Ютагийн 
Порнографтай Тэмцэх Эвслийн бага хурал дээр тавьсан 
үндсэн илтгэлээс эш татав.

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Jason S. Carroll, in Lisa Ann Thomson, “Eight Strategies  

to Help Children Reject Pornography,” Liahona, Aug.  
2017, 19.

 2. “The Facts about Online Threats,” Parents Television Council 
Watchdog (blog), June 21, 2017, w2.parentstv.org/blog.

Онлайнаар илүү 
ихийг олж мэдэх 
бол overcoming 
pornography .Church 
ofJesusChrist .org 
хаягаар орно уу.
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Энэ хэсэгт

44 Болзоо ба порнограф
Лиахона ба гэр бүлийн 
үйлчлэлийн ажилтнууд

Түүхээ хуваалц
Танд хуваалцах түүх байна уу? Эсвэл 
та тодорхой нэгэн сэдвээр бичсэн 
нийтлэл уншмаар байна уу? Та өөрийн 
нийтлэл болон санал, сэтгэгдлийг 
liahona .ChurchofJesusChrist .org руу 
илгээнэ үү.

Эдгээр болон өөр бусад нийтлэлийг 
доорх эх сурвалжаас олно уу. Үүнд:
•  liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  YA Weekly (Gospel Library аппли-

кэйшн дээрх “Young Adults” апп)
•  facebook.com/liahona

Бид залуучуудад зориулсан нийтлэлийг төлөвлөхдөө тэдэнд тулгам-
даж байгаа асуудлуудын талаар бодоход олон цаг зарцуулдаг. Маш 
олон асуудал бий. Гэхдээ бид энэ сарын нийтлэлээ хэлэлцэж байх-

даа, бидэнд хувь хүний хувьд мөн найз нөхөд болон өөр бусад тоймгүй 
олон хүнд нөлөөлсөн болзоо ба порнограф гэсэн сэдэв рүү орсон юм. 
Энэ хэсгийг төлөвлөхөд төвөгтэй гэдгийг бид мэдэж байсан. Эцсийн эцэст 
порнографын нөлөө маш олон хүний зүрх сэтгэлийг шархлуулж, зарим-
даа амьдралыг нь сүйрүүлдэг. Харин ганц бие залуучуудын хувьд энэ нь 
ирээдүйг нь, ялангуяа тэднийг гэрлэхэд бэлтгэх үед асуудлыг илүү бүрхэг 
болгож болно.

Биднийг порнограф харилцаанд нь нөлөөлсөн тухай залуучуудаас түүх 
цуглуулж эхлэх үед Тэнгэрлэг Эцэгийн мутар бидний ажлыг удирдаж байгааг 
бид үнэхээр харсан. Бид аз жаргалтай, донтолтгүй мөнхийн гэрлэлт бол өчүү-
хэн найдвар төдий зүйл биш гэдгийг ойлгосон юм. Яагаад? Яагаад гэвэл түүх 
бүр амьдралыг өөрчилсөн, итгэл найдвар төрүүлсэн, Есүс Христийн эдгээгч 
хүчний тухай ба Түүний Цагаатгалын талаар гэрчилдэг.

Тиймээс, хэрэв харилцаанд тань порнограф ямар нэг байдлаар нөлөөлж 
байгаа бол бид таныг порнографтай тэмцэх хэцүү гэдгийг яс махаараа мэдэр-
сэн хүмүүсийн эмзэглэж явдаг зүйлээ хуваалцсан хэдэн түүх бүхий энэ сарын 
хэсгийг уншихад урьж байна. Эдгээр нийтлэл нь болзож байхдаа хэрхэн пор-
нографын талаар яриа эхлүүлэх, үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх (44- р хуудас), хэн 
нэг нь порнографын асуудалтай гэдгээ хүлээвэл хэрхэн хандах (зөвхөн цахи-
маар), өршөөх ба эдгэрэх нь хэрхэн хоёуланд нь боломжтой ба харилцаагаа 
авч үлдэхэд Сүнс хэрхэн туслах (зөвхөн цахим) зэрэг сэдвүүдийг хөндөнө.

Хэрэв та хариултыг эрэлхийлэхдээ Аврагчид найдаж, амьдралдаа Сүнсийг 
урих юм бол Тэнгэрлэг Эцэг өвөрмөц нөхцөл байдалд тань таарсан арга 
замаар удирдана гэдгийг бид мэднэ. Порнографын харанхуй дэлхийг нөмөр-
сөн байж болох ч Аврагчийн эдгээгч гэрэл ямар ч харанхуйг нэвтэлдэг. 
Бидний хийх ёстой цорын ганц зүйл бол Түүнийг эрэлхийлэх явдал юм.

Хүндэтгэсэн,
Шакэл Вордлэй, Минди Сэлү нар
Сүмийн сэтгүүлийн залуучуудад зориулсан хэсгийн редакторууд

Залуучуудад зориулав

Порнографын харанхуйгаас  
Христийг хайх нь

Лиахонагийн энэ сарын цахим хувилбараас ерөнхийлөгч М.Рассэлл Баллардын болзох 
явцад таны харилцаанд порнограф нөлөөлсөн үед юу хийх талаарх зөвлөгөөг олж 
уншаарай.

Зөвхөн цахим хувилба-
раар
Хэн нэгнийг порнографын 
асуудалтай гэдгээ хэлэх үед 
хэрхэн хандах талаар сурсан 
минь
Нэрийг нууцлав, АНУ, Юта

Сүйт залуу маань порнограф 
үздэгийг мэдсэний дараа  
бүхнийг орхин, цааш  
урагшлав
Нэрийг нууцлав, Францын 
Полинез

Би порнографаас салахын 
тулд тэмцсэн. Тэр яагаад тэм-
цээгүй вэ?
Нэрийг нууцлав, Гватемал
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Редакторын тэмдэглэл: 
“Болзох” гэдэг нь өөр өөр 
улс оронд өөр өөр зүйл-
сийг илэрхийлдэг. Харин 
энэ өгүүллийн зорилгын 
дагуу, болзоонд явах гэдэг 
нь бидний хувьд сайн 
мэдээний жишгийн дагуу 
хэн нэгэнтэй танилцах 
мөн тэр хүнтэйгээ харил-
цаагаа гүнзгийрүүлснээр 
улмаар гэрлэхэд ч хүргэж 
болох зүйл юм.

Болзоо ба 
порнограф

Лиахона болон Гэр бүлийн 
үйлчлэлийн ажилтан

Залуучуудын хувьд болзох 
нь сэтгэл хөдлөм, аймшигтай, 
тааламжтай сайхан, түгшүүртэй 
зэргийн аль нь ч байж болохыг 
бид бүгдээрээ мэднэ. Биднийг 
бие биенээ харилцан нээж, 
таньж эхлэхэд нэг нэгнийхээ 
талаар илүү ихийг мэдэхийг 
хүсэх нь хэвийн үзэгдэл бөгөөд 
өсөн нэмэгдэж буй эмзэг 
байдал нь харилцаагаа гүнз-
гийрүүлэн хүчирхэгжүүлэхэд 
чухал байдаг. Бидний мөрөө-
дөл, айдас, итгэл үнэмшил юу 
вэ? Бид гэрлэлт, гэр бүлийн 
талаар ямар бодолтой байдаг 
вэ? Өмнө нь тулгарч байсан 
төдийгүй одоо ч тулгарч бай-
гаа ямар сорилт, асуудлыг бид 
бие биетэйгээ ярилцах хэрэг-
тэй вэ?

Порнографын асуудлын 
талаар ярих нь (асуух нь) 
аймшигтай ч ярихгүй байх нь 
илүү хор уршигтай үр дага-
варт хожим хүргэж болзошгүй. 
Порнографын асуудал болгон 

өөр өөрийн өвөрмөц онцлог-
той, хүч чадал сорьсон байдаг 
бөгөөд та ийм асуудалтай 
эсэхийг нь мэдэхгүйгээс гадна 
болзож байгаа хүндээ энэ тухай 
хэрхэн хэлэхээ ч мэдэхгүй байж 
магадгүй. Тиймээс Сүнсний 
удирдамжийг эрэлхийлэх нь 
үнэхээр чухал юм. Нөхцөл бай-
дал болгоны шийдэл нэг байх 
нь үгүй. Гэхдээ бид энэ өгүүлэл-
дээ энэ талаар бодож байгаа 
хүмүүст дараах хэдэн зүйлийг 
санал болгож байна. Үүнд:

•  Би болзож байгаа хүнтэйгээ 
порнографын талаар хэрхэн 
ярих вэ? Хэзээ энэ талаар 
асууж, ярилцвал тохиромж-
той вэ?

•  Би порнографын асуудалтай 
байсан хүнтэй харилцаагаа 
үргэлжлүүлэх хэрэгтэй эсэхээ 
яаж мэдэх вэ?

•  Порнографын асуудлаас 
салахын тулд бид хэрхэн 
хамтран ажиллаж болох вэ?

Болзож	бай-
гаа	хүнтэйгээ	
порнографын	
талаар	нүүр	
тулан	ярилца-
хад	үзүүлэх	
тусламж	ба	
найдвар
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Асуудалтай 
байсан 
эсвэл одоо 
асуудалтай 
байгаа хүмүүст 
зориулав

Та өмнө нь порнографын 
асуудалтай байсан эсвэл 
одоо ийм асуудалтай байгаа 
бол бусадтай болзох тухай 
бодол танд найдваргүй гэсэн 
бодлыг юм уу тавгүй мэд-
рэмжийг төрүүлж магадгүй. 
Гэхдээ та өөрийн амьдралыг 
порнографаас салгахыг чин 
сэтгэлээсээ хүсэж байгаа бол 
(эсвэл аль хэдийн салгасан 
бол) өөрийн хичээл зүтгэлээр 
мөн Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс 
Христ хоёрын тусламжтай-
гаар эрүүл саруул, мөнхөд 
үргэлжлэх харилцааг үүсгэх 
боломжтой гэдгийг ойлгоо-
рой. Та харилцаагаа цааш 
үргэлжлүүлэхдээ дараах 
зүйлийг анхаар. Үүнд:

1.	Би	энэ	талаар	
үнэхээр	ярих	
хэрэгтэй	юү?

“Би аль хэдийн наманчилсан 
тул порнографын асуудалтай 
байсан түүхээ болзож байгаа 
хүнтэйгээ хуваалцах үнэхээр 
хэрэгтэй гэж үү?” аль эсвэл 

“Би болзож байгаа хүнтэйгээ одоогийн порнографын асуудлаа ярих хэрэг-
тэй юү?” гэсэн нийтлэг асуултыг ихэнх нь тавьдаг. Ерөнхийдөө энэ талаар 
зөв цагт нь мөн соргог мэдрэмжтэй байж, эвтэйхэн ярих хэрэгтэй. Энэ 
талаар ярьж байхдаа дараах хэдэн чухал зарчмыг бодож үзэх хэрэгтэй.

•  Цаг хугацаа товлох—Энэ талаар харилцаа тань гүнзгийрч, улмаар гэрлэх 
тухай бодож эхлэх үед аяндаа ярих хэрэгтэй болно.

•  Шударга байх—Харилцаа тань итгэл, зөв шударга байдал дээр үндэс-
лэгдсэн байх ёстой. Хэдийгээр таны болзож буй хүн тантай харилцахаа 
больж болох ч таны асуудал юу болох, энэ тал дээр ямар ахиц гаргаж 
байгаа зэргийг болон ирээдүйд дахин асуудал үүсвэл үүнд хэрхэн хандах 
талаарх төлөвлөгөөг тань ойлгох хэрэгтэй.

•  Өршөөж уучлах—Болзож байгаа хүнтэйгээ порнограф үздэг талаараа 
нууж хаалгүй ярих гэдэг нь та энэ талаар дэлгэрэнгүй дүрслэн ярих 
хэрэгтэй гэсэн үг биш юм. Хэрвээ та наманчилж, уучлагдсан гэдгээ 
мэдэрч байвал цаашид өөрийгөө гэм буруутай гэж бодож болохгүй. Бид-
нийг нүглээ наманчлахад Их Эзэн нүглүүдийг маань санадаггүй (Сургаал 
ба Гэрээ 58:42- ыг үзнэ үү). Тиймээс та нар болзож байгаа хүнтэйгээ ярил-
цахдаа буруугаа үнэнээр нь хэлж хүлээх тухайд биш, харин бие биедээ 
итгэх итгэлээ хөгжүүлэх, буруу үйлдлээсээ хэрхэн салах төлөвлөгөөгөө 
хуваалцах, тэдний тусламж дэмжлэгийг хүлээн авах зэргийн талаар илүү 
их ярилцах хэрэгтэй.

•  Эдгэрэх—Та наманчилсан байсан ч порнографыг урт хугацааны турш 
идэвхтэй үздэг байсан явдал бие бялдар, сэтгэл санаа, нийгмийн болон 
сүнслэг байдалд тань урт удаан хугацаанд сөргөөр нөлөөлж болно. 
Эдгэрэх үйл явц хэцүү бөгөөд урт хугацаа шаардах хэдий ч бүрэн бөгөөд 
жинхэнэ ёсоор эдгэрэх боломжтой. Тэр үйл явцын туршид танд зохих 
тусламж, дэмжлэг хэрэгтэй бөгөөд үүнд та ирээдүйд гэр бүл болох гэж 
байгаа хүнээ татан оролцуулах хэрэгтэй.

2.	Би	илүү	дотно	харилцаанд	ороход	
бэлэн	үү?

Ойр дотно харилцаанд ороход бэлэн эсвэл бэлэн 
бус байгаа хоёр хүний хоорондын хамгийн том 
ялгаа бол болзож байгаа хүнтэйгээ илэн далангүй 

байх хүсэлтэй байх эсэх явдал юм. Хэрэв та порногра-
фын асуудалтай бол айдаст автаж, харилцаандаа үл итгэл-

цэл үүсгэх эсвэл асуудлыг хамтдаа итгэлээр даван туулах гэсэн хоёр арга 
зам танд бий.

Хэдийгээр порнографын түүхээ хуваалцах нь эвгүй, аймшигтай санагдаж 
болох ч үүнийг ярихаас зайлсхийх нь зөвхөн айдас, ичгүүрийн мэдрэмжийг 
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тань л гүнзгийрүүлэх болно. 
Та тухайн хүнээ алдахаас 
айснаас болж түүхээ бүхэлд 
нь хуваалцахыг хүсэхгүй юм 
уу хуваалцахаас зайлсхийж 
болох ч энэ нь ирээдүйд бие 
биедээ итгэл алдрахад хүргэж, 
улмаар харилцааг тань сэв-
түүлж болох юм.

Нөгөөтээгүүр, та болзож 
байгаа хүнийхээ сонгох эрх 
чөлөөг хүндлэх юм бол сайн, 
муу хоёрын аль алиныг нь 
мэдүүлэх замаар харилцаа-
гаа үргэлжлүүлэх сонголтыг 
түүнд өгнө. Та гарах үр дүн-
гээс нь айж байж болно. Гэвч 
бүх мэдээллийг өгөх юм бол 
нөгөө хүн тань таны амьдра-
лаа порнографаас салгахын 
төлөө гаргаж буй хүчин чар-
майлт, хүсэлд тусалж болно 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь 
чухал. Энэ харилцаа бүтсэн ч, 
эс бүтсэн ч Бурханы тусламж-
тайгаар та эдгэрэх зам дээрээ 
цааш үргэлжлүүлж чадна.

Порнографын асуудалтай хүнтэй 
болзож байгаа залуучуудад 
зориулав

Порнографт анх нэрвэгддэг насыг ойролцоогоор 11 гэж үздэг 
тул ихэнх залуучууд 18 нас хүрэхдээ порнографыг ямар нэгэн 
байдлаар олж үзсэн байдаг гэдгийг тооцоолж гаргахад амархан. 
Болзоход энэ нь асуудал болж болох юм. Гэхдээ нэрвэгдэх гэдэг 
нь донтохтой адил биш бөгөөд порнографтай өөр өөр түвшинд 
холбогддог (Даллин Х.Өүкс, “Порнографын урхинаас мултрах 
нь,” Лиахона, 2015 оны 10- р сар, 50- ийг үзнэ үү).  Есүс Христийн 
Цагаатгал эрэлхийлж байгаа бүх хүнд хүч чадал өгч, эдгээдэг 
болохоор хамгийн сайхан мэдээ юм. Харилцаа тань гүнзгийрэх 
тусам бодож үзэх зарим асуултыг доор өгөв. Үүнд:

1.	Би	хэзээ	яаж	порнографын	тухай	асуух	вэ?
Болзож байгаа хүнтэйгээ энэ талаар хэзээ хэрхэн ярихаа эцэг эх, ах, эгч, 
Сүмийн удирдагчидтайгаа эсвэл сайн зөвлөгөө өгнө гэж итгэж байгаа өөр хэн 
нэгэнтэй ярилцах нь зүйтэй байж болно. Та тохиромжтой гэж үзсэн арга замыг 
олж, дараа нь харилцаа тань илүү гүнзгийрч, дотноссон үед тохирсон цагт нь 
энэ талаар яриарай.

Энэ нь таныг анхныхаа болзоон дээр өнгөрсөн үеийнх нь талаар байцааж 
шалгаа гэж байгаа юм биш, харин харилцаа тань улам ойр дотно болох үед 
порнографын асуудлынх нь талаар хэзээ хэрхэн асуухаа Сүнсний удирдам-
жийг эрэлхийлэн олж мэд гэсэн утгатай юм.

2.	Би	хэрхэн	хариулах	ёстой	вэ?
Өөртөө мэдэрдэг зүйлээ болзож буй хүнтэйгээ нээлттэй хуваалцах нь эдгэ-
рэхэд тус болдог. Порнограф үздэг талаар дэлгэхэд та өөрийн бодол санаа, 
мэдрэмжид анхаарах нь чухал. Энэ нь таныг шүүмжтэй хандах, бухимдах, 
цочролд ороход хүргэх эсвэл хуурч мэхлүүлсэн мэт мэдрэмжийг танд төрүүлж 
болно. Гэхдээ тэдний ингэж илчлэх нь та хоёрын хоорондын итгэл, энэрэл, 
хайр, өрөвдөж хайрлах сэтгэлийг улам бүр нэмэгдүүлж ч болно. Хариулахдаа 
тэдний болон өөрийн мэдрэмжийг бодолцож үзээрэй.
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дэмжих хэрэг гарч болзошгүй гэдгийг та 
ойлгоорой. Үүнд тэднийг чухам юу муу 
зүйл рүү түлхдэгийг (порнограф үзэхэд 
хүргэж болзошгүй зүйл) ойлгох мөн зохих 
хамгаалалтыг тавихад нь тусалж дэмжих 
зэрэг нь орж болно.

•  Хэрвээ харилцаа тань гэрлэх хүртэл гүнз-
гийрч байгаа бол порнографыг хүлээн 
зөвшөөрөхгүй бөгөөд энэ нь эрүүл саруул 
бэлгийн харьцааг харуулдаггүй гэдэгтэй 
хоёул санал нийлсэн байхад анхаар.

Бүхнийг ардаа орхиж, урагш явахын хамгийн 
чухал хэсэг бол Ариун Сүнсний зааварт итгэх 
явдал юм. Энэ нь порнографыг ашиглахаа 
больсон цагт харилцаагаа үргэлжлүүлнэ гэсэн 
ойлголтыг өгөхөөс эхлээд, харилцахаа больсон 
ч гэсэн өөрчлөгдөхийн тулд гаргаж буй хүчин 
чармайлтыг нь үргэлжлүүлэн дэмжинэ гэдгээ 
ойлгуулах явдал ч байж болно. Та юу ч гэж 
шийдсэн байлаа гэсэн порнографаас салахын 
тулд түүний ахиц гаргаж байгаа эсвэл үгүй 
гэдгээс шалтгаалан нөхцөл байдал өөрчлөгдөж 
болно гэдгийг болзож байгаа хүн тань ойлго-
сон байх ёстой.

3.	Би	хэрхэн	бүхнийг	
ардаа	орхин	 
урагшилж	болох	вэ?

Таны болзож буй хүн порнографын 
асуудалтай болохыг олж мэдэх нь асуу-
дал мөн. Гэхдээ тэдний хувийн асуудлыг 
бусадтай хуваалцаж, итгэлийг нь бүү 
алдаарай. Бишоптой эсвэл сэтгэл зүйчтэй 
ганцаарчлан ярих эсвэл болзож байгаа 
хүнийхээ зөвшөөрөлтэйгөөр найзтайгаа 
эсвэл итгэлтэй удирдагчтайгаа ярих нь тус 
болж болно.

Харилцаагаа үргэлжлүүлэх эсэхээ шийдэх-
дээ Сүнсний удирдамжийг байнга эрэлхийл-
бэл зохино. Гэхдээ дараах зөвлөмж мөн тус 
болж болох юм. Үүнд:

•  Порнограф амьдралд нь ямар нөлөө 
үзүүлснийг мөн эдгэрэх явцынхаа аль 
түвшинд явж байгааг нь асуу. Тэд шаард-
лагатай бүхий л арга хэмжээг авах замаар 
амьдралдаа порнографаас салах хүсэлтэй 
байгаагаа харуулах хэрэгтэй.

• Порнограф үзэх зарим хэлбэр (жишээлбэл, 
хүүхдийн порнограф) нь тухайн хүнд мэр-
гэжлийн тусламж хэрэгтэйгээс гадна аюул-
тай байж болохыг харуулдаг гол үзүүлэлт 
гэдгийг ойлго.

• Аврагчийн Цагаатгалын хүч бодит гэдгийг 
ойлго. Бид уучилж чадна, тэд ч эдгэрч чадна.

•  Харилцаандаа үнэнч байх, ариун сүмд 
гэрлэхуйц зохистой байх зэргээс өөр юу ч 
чухал биш гэдгийг хамтдаа шийд.

•  Эдгэрэхэд мөн асуудлаасаа салахад цаг 
хугацаа шаарддагийг ойлго. Муу зуршил-
даа эргэж автаж магадгүй гэдгийг мөн 
тэдний цэвэр байх гэсэн хүчин чармайлтыг 
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Порнографаас салахын 
тулд хамтран ажиллах

Порнографаас салахад их цаг хугацаа шаар-
дагддаг бөгөөд энэ нь хүнд хэцүү ч гэлээ боломж-
той зүйл гэдгийг мэдэж ав. Үүнээс салахын тулд 
хамтарч ажилласны эцэст та хоёрын Есүс Хрис-
тийн Цагаатгалын тухай ойлголт илүү гүнзгийрч, 
саад бэрхшээлтэй тулгарах үед бие биенээ дэм-
жиж суран, харилцаа тань хүчирхэгжих болно. Энэ 
асуудал дээр хамтарч ажиллахдаа дараах зүйлийг 
бодож үзээрэй.

•  Сүмийн вэб хуудас болох overcominging 
pornography .ChurchofJesusChrist .org- д та 
хоёрын энэхүү эдгэрэх үйл явцад удирдамж заа-
вар өгч тус болох олон эх сурвалж (үүний дотор 
Сүмийн донтолтоос ангижрах хөтөлбөрийн 
талаарх мэдээлэл) бий.

•  Порнографыг харилцааныхаа төвд байлгахгүйн 
тулд энэ талаар ярилцах тодорхой газар, цаг 
товлохыг бод. Та энэ талаар ярихдаа басамжилсан 
байдалтай мөн дээрэнгүй хандаж болохгүй. Та  
хоёрын харилцаа байцаан шалгадаг эсвэл нэр 
төрийг нь гутаан доромжилдог биш, харин хайр, 
дэмжлэг туслалцааг мэдрүүлдэг тийм зүйл байх 
ёстой.

•  Сүнслэг зан үйлүүд нь уруу таталтыг эсэргүүцэн 
хамгаалахад тусалж чадна. Сүнслэг дадал хэвш-
лийг суулгаж, хүчирхэгжүүлэх, тухайлбал бүрэн 
утгаар нь судраас суралцах, ариун сүмд шүтэн 
бишрэх (боломжтой бол), Хүндэтгэлийн өдрийг 
ариунаар сахих, бусдад үйлчлэх, байнга мацаг 
барих, чин сэтгэлээсээ залбирах зэргээс гадна 
Аврагч, Тэнгэрлэг Эцэг хоёртой харилцаагаа 
бэхжүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байхад бие биенээ 
урамшуул. Ийм харилцаа та нарын амьдрал  
дахь порнографын нөлөөг багасгахад тусална.  
Шавь байх нь насан туршдаа мөрдөх зүйл 
бөгөөд Христийн дагалдагчийн хувьд олж авах 

бидний хүч чадал порнографаас гадна амьд-
ралын бүхий л сорилтыг даван гарахад бидэнд 
туслах болно.

•  Хэрэв та өөрийн хичээл зүтгэлээр амжилтад 
хүрэхгүй бол бэлгийн донтолтын асуудлаар 
мэргэшсэн сэтгэцийн эрүүл мэндийн мэргэ-
жилтний тусламжийг авахаас айж, ичих хэрэг-
гүй. Тэд таны порнографын асуудлыг эмчлэх, 
үндсэн шалтгааныг нь тогтоох тал дээр илүү 
сайн ойлголт өгч, тусалж болох юм.

•  Биднийг нүгэл үйлдэхэд уруу татдаг зохисгүй 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хүрээлж байгааг 
санаарай. Хэрэв болзож байгаа хүн тань муу  
зуршилдаа эргэж автсан хүн байвал засрах  
замдаа хэр хурдан орж байгаа нь амьдралаа 
порнографаас салгах шийдэл төгс байгааг нь 
харуулдаг. Гэвч та илүү их өөрчлөлтийг харахыг 
тэднээс улам их хүсэж эхлэх юм бол болзохоо 
больж, харилцаагаа таслах талаар эргэцүүлэн 
бодох хэрэгтэй.

•  Та болзож байгаа хүндээ маш хүчтэй нөлөөлж 
чадах ч энэ нь тэдний зан байдал өөрчлөгдөх 
болсон үндсэн шалтгаан байх ёсгүй. Тэдний 
өөрчлөгдөх хүсэл танаас биш, харин тэдний 
дотроос гарах ёстой.

Хамгийн чухал нь, Тэнгэрлэг Эцэгээс удирдамж 
эрэлхийлж, Аврагчийн ачаар найдвар үргэлж 
байдгийг санаарай. Түүний ач ивээл биднийг 
өөрчлөн, эдгээхэд хангалттай. Түүний Цагаатга-
лаас та хоёр хоёул хүртэх боломжтой ба хүч чадал 
өгч, уучилж өршөөхөд тань туслах болно. Гэхдээ 
порнографын асуудалтай хүн үүнээсээ салахын 
тулд Аврагчийн тусламжийг идэвхтэй эрэлхийлэх 
хэрэгтэй. Өөр хэн ч үүнийг тэдний төлөө хийж 
чадахгүй. Итгэлтэй байж, Тэнгэрлэг Эцэгт найд. 
Тэрээр таныг энэхүү онцгой нөхцөл байдалд тань 
хөтлөн чиглүүлэх болно. ◼



Чилид гар утас 
үнэтэй байдаг ч 

 

* Өмнөд Америкийн уламжлалт жигнэмэг.

би 2016 онд гар утас худалдан авах мөнгө цуг-
луулах зорилго тавьсан юм. Бүтэн жилийн турш 
би чихэр, алфажор * бөөнөөр авч, сургуулийнхаа 
найзуудад зардаг байв. Би олсон бүхнээ хад-
галдаг байлаа. Би өдрийн хоолонд ч ордоггүй, 
кинонд ч явдаггүй байв.

Би эцэг эхээсээ утас нэхэхийг хүсээгүй бөгөөд 
өөрөө авсан гэж хэлэхийг хүсэж байлаа. Аав 
маань надад урам зориг өгдөг байв. “Карол, чи 
чадна аа” гэж тэр хэлдэг байлаа.

Би маш их зүйл сурсан. Юу ч зүгээр олддоггүй. 
Зорилгод хүрэхэд хүчин чармайлт шаардагддаг  
ч бид хэзээ ч бууж өгөх ёсгүй. Бид аливаа зүйлийг 
өөрийн хөдөлмөрлөж олсон хөлсөөр авахад 
эдгээрийг олж авахын тулд хэчнээн их хөдөл-
мөр шаардагддагийг мэддэг болдог бөгөөд үнэ 
цэнийг нь улам их мэдэрдэг.

Би юу хийх, хаана очихыг хүсэж байгаагаа ший-
дэх хэрэгтэй гэдгээ мэдсэн. Хэрэв би ариун сүмд 
гэрлэхийг хүсэж л байгаа бол сүмдээ болон семи-
нартаа, дараа нь институт, ганц бие залуучуудын 
үйл ажиллагаанд явах хэрэгтэй. Мөн би зохистой 
залуу эрэгтэйчүүдтэй болзох хэрэгтэй. Зорилго-
доо хүрэхийн тулд одоо золиослол гаргаж байж 
хожим нь сайн сайхныг олж авдаг.

Кэрол, 15 настай, Чили
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Б и ахлах сургуульд 17 настай 
байх үедээ үе тэнгийнхний-
хээ хүнд дарамттай тулгарах 

болов. Найзууд маань надаас 
өөр үнэт зүйл эрхэмлэдэг байв. 
Би найзуудтайгаа хамт сагс, хөл 
бөмбөг гээд олон зохистой үйл 
ажиллагаанд оролцдог байлаа. 
Гэвч тэд бас архи уух, тамхи татах 
гээд миний хийдэггүй хоёр зүйлийг 
хийдэг байв.

Нэг өдөр би найзуудтайгаа хамт 
сургуулиасаа гадуур, үдээс хойш 
өгөх шалгалтдаа бэлтгэж байлаа. 
Хуан, Франциско (нэрсийг өөрчлөв) 
гэсэн хоёр дотнын найз маань над-
тай хамт байсан юм. Хэсэг хугацаа 
өнгөрсний дараа нэг нь асаагуур, 
тамхи хоёр гаргаж ирэхэд найзууд 
маань хичээлээ хийж байгаад 
уйдаж, намайг тэнд байгааг мартсан 
байх гэж би бодов. Тэднийг над  
руу эргэж хараад, “Одоо Хюгог  
тамхи татаж сургах цаг болсон”  
гэж хэлэх үед буруу бодож байснаа 
би мэдсэн юм.

Намайг хариулж ч амжаагүй 
байтал Хуан, Франциско хоёр над 
руу дайрч, нэг нэгээрээ хоёр гараас 
маань барив. Тэд миний гарыг 

БАПТИСМ 
БАЙСАН Ч  ДЭЭРЭНГҮЙ 

ХҮРТСЭН
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байсангүй. Хэдийгээр би Хуантай хамт 
сүмд очиж чадаагүй ч аав, ах нар маань 
түүнд тусалж, түүнийг харж хандаж 
байсан. Гэр бүл маань түүнийг өөрийн 
хүүхэд шиг хүлээн авч, Хуан ч сүмд 
явахдаа маш дуртай байв. Тэр баптисм 

Та нарын нөхөрлөл, зөв шударга үлгэр жишээ найз 
нөхдийг тань болон үр удмыг тань адислах болно.

Далын
Ахлагч Хюго 
Монтояа

л Хуан, Франциско хоёрын амьдралд 
хэрэгжүүлэхэд Их Эзэн надад тусалсан 
юм. Үүний ачаар надад хамгийн сайн 
хоёр найз байгаа бөгөөд бид Сүмийн 
гишүүдийн хувьд Бурханы хаант улсыг 
дэмжихээр хамтдаа зүтгэж байна.

хүртэх шийдвэр гаргатлаа бага багаар 
өөрчлөгдөж эхэлсэн юм. Би түүний 
өмнөөс баярлаж байсан ба миний 
захидлуудын ачаар Есүс Христийг 
хайрлаж сурснаа хэлэхэд бүр ч их баяр-
ласан. Би номлолоосоо бууж ирээд, 
Францискотой ч бас ойр дотно байсан 
бөгөөд хэсэг хугацааны дараа тэр ч бас 
эхнэртэйгээ хамт баптисм хүртсэн юм. 
Одоо ч гэсэн Хуан, Франциско хоёр 
миний дотнын найзууд хэвээр.

Эдгээр үйл явдал миний амьдралд 
нөлөөлсөн. Бусдын амьдралд нөлөө-
лөх хамгийн сайн арга зам бол зөв 
шударга амьдрах, бусдыг хайрлах мөн 
хүрч үйлчлэх явдал юм байна гэдгийг 
би мэддэг болсон. Өсвөр үеийнхний 
бат бөх байдлын төлөө товхимол 
дээр хэлснээр “Сайн найз нөхөдтэй 
байхын тулд өөрөө сайн найз бай. 
Бусдад чин сэтгэлээсээ анхаарал 
тавьж, инээмсэглэж мөн тэдний төлөө 
санаа тавьдаг гэдгээ мэдүүл.” 1 Үүнийг 

Надад тулгарч байсан шиг хүнд нөх-
цөлд орсон байсан ч Сүмийн жишгүү-
дийг ямагт баримтал. Өсвөр үеийнхний 
бат бөх байдлын төлөө товхимол дээр 
“Бусадтай найз нөхөд болохдоо жишгээ 
орхигдуулж болохгүй. Хэрэв найз нөхөд 
тань танаас буруу зүйл хийхийг шаард-
вал ганцаар байсан ч үнэний төлөө 
зогс” 2 хэмээн зааварласан байдаг. Хүн 
бүр зарлигуудын эсрэг зүйл хийж байгаа 
мэт байсан ч таны үлгэр жишээ хүчтэй 
тул гуйвшгүй хэвээр үлд. Найзууд тань 
хэрэгтэй үедээ таныг боддог байхаар 
үлгэр жишээч бай. Надад тохиолдсон-
той адил зарим тохиолдолд нөхөрлөл 
тань тэдэнд суралцаж, наманчилж, 
хөрвөгдөхөд туслах арга хэрэгсэл байж 
болох юм. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Өсвөр үеийнхний бат бөх байдлын төлөө 

(2011), 16.
 2. Өсвөр үеийнхний бат бөх байдлын төлөө  16.

дарангаа нэг нь урууланд маань тамхи 
хавчуулах гэлээ. Миний бие хүлээж 
аваагүй бөгөөд би тамхийг өөрөөсөө 
хол газар луу нулимав. Тун удалгүй нэг 
нь зангидсан гараараа намайг шанаа-
дахыг би мэдэрлээ. Тэд “Бид дахиад 
тамхи асаана, Харин чи татаж сурах-
даа л сурна. Газар хаяж болохгүй шүү. 
Тэгвэл сайн зүйл болохгүй” гэж намайг 
сүрдүүлэв.

Тэр үед би асуудалд орсноо мэдлээ. 
Би нүдээ аниад, маш хурдан тусламж 
хүсэн залбирав. Залбирч дуусмагц 
багшийн машин дөхөн ирж, бидний 
хажууд зогслоо. Багш машинаасаа 
бууж, биднээс юу хийж байгааг асуув. 
Найзууд маань намайг тавьж, “Бид 
шалгалтдаа бэлдэж байна” гэж багшид 
хэллээ. Бид ч сургууль руу орж, шалгал-
таа өгөөд, үйл явдал үүгээр өндөрлө-
сөн юм.

Энэ үйл явдал миний хувьд хүнд 
туссан ч би найзуудынхаа хийсэн 
зүйлийг уучлав. Тэд миний жишгийг 
болон мэргэн ухааны үгээр амьдрах 
шийдвэрийг маань ойлгоогүй байс-
ныг би мэдэж байсан учраас тэднийг 
уучилж, муу санахгүй байхыг сонгосон 
юм. Сургуулиа төгссөнийхөө дараа би 
номлолдоо гарсан ч Хуан, Франциско 
хоёртой холбоогоо тасалсангүй. Би 
тэдэнд байнга сайн мэдээ, Есүс Хрис-
тийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцсан 
захидал бичдэг байсан. Би тэднийг 
наманчилж, Сүмд очихыг урьдаг байв. 
Хамгийн гайхалтай нь, тэдний нэг нь 
үнэхээр Сүмд очсон шүү.

Би өмнө нь Ням гаргийн цуглаанд 
найзуудаа урьдаг байсан ч хэн нь ч 
өдийг хүртэл урилгыг маань хүлээж авч 

БАЙСАН Ч  
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Тэнгэрлэг 
Дэстини
Найз маань үргэлж аз жаргалтай байдаг байв.  
Тэр юунд санаа зовж байгаа юм бол?

Эмма С.

Би Францын иргэн ч эгч бид хоёр солил-
цооны оюутан болж Нэгдсэн Улсын зүүн 
хэсэгт нэг жил амьдарсан. Энэ хугацаанд 

бид олон хүнтэй уулзсан ч надад хамгийн гүн 
сэтгэгдэл төрүүлсэн хүн бол Дэстини гэдэг охин 
байлаа. Тэр миний хамгийн сайн найзуудын 
нэг болсон юм. Бид хичээл дээр, хичээлийн 
дараа мөн эгчтэйгээ хамт бүгдийг хийдэг байв. 
Дэстини үргэлж л аз жаргалтай байдаг байсан. 
Энэ нь түүний надад хамгийн их таалагддаг зан 
чанар байлаа.

Гэтэл нэг өдөр би түүнийг өмнө нь хэзээ 
ч харж байгаагүй санаа нь зовсон бололтой 
байхыг харсан юм. Түүнээс юу болсныг асуухад 
тэр энэ тухай ярихыг хүсэхгүй байна гэв. Тэгээд 
би түүний гарт нэг цаас байхыг хараад, авч 
уншлаа.

Хэн нэгэн түүнд итгэхийн аргагүй муухай 
зүйлс бичсэн байв. Тэр нэр усгүй зурвас дээр 
түүнийг царай муутай, бүгд түүнд дургүй, амьд 
явах хэрэггүй, явж өөрийгөө хөнөөвөл таарна 
гэсэн байлаа. Түүн шиг хүн рүү ингэж дайрч бол-
но гэдэгт би огт итгэхгүй байв. Түүний сэтгэлийг 
юу өвтгөж байгааг мэдсэн явдал надад гүнзгий 
нөлөөлсөн юм.

Би түүнээс хойш Дэстинигийн найз бай-
хын тулд буюу зүгээр л түүнтэй хамт цагийг 

өнгөрүүлэхийн оронд ямар ч үед түүний дэргэд 
байж, ялангуяа чин сэтгэлээсээ хандахыг илүү их 
хичээх болсон. Би түүнийг бурханлаг мөн чана-
раар адислагдсан, бусдын хайр хүндэтгэлийг хүр-
тэх эрхтэй, агуу зүйлсийг хийх чадавхтай Бурханы 
охин гэдгийг тайлбарлан хэлж билээ.

Хүмүүс танд муу хандаж, таныг шүүмжлэх 
үед өөрийгөө хайрлах хэцүү. Би Дэстинитэй 
найзалснаар заримдаа бусдад туслах хамгийн 
сайн арга зам бол зүгээр л тэднийг хайрлаж, хэн 
болохыг нь олж мэдэхэд туслах явдал гэдгийг 
ойлгосон юм.

Оны сүүлээр намайг Франц руу буцах боло-
ход Дэстини үргэлж нандигнаж явдаг нэгэн 
зүйлийг надад хэлэв. “Эмма, чи намайг аварсан. 
Чамайг ирэхээс өмнө би амиа хорлохыг хүсдэг 
байсан. Харин чи эгчтэйгээ хамт надад зүгээр л 
анхаарал халамж тавьснаар надад их тусалсан. 
Би одоо өөрийгөө хайрладаг болсон. Би чамд 
хайртай” гэж хэлсэн юм.

Дээрэлхүүлдэг, гадуурхагдан, ад үзэгддэг 
олон хүүхэд сургуульд байдаг. Тэдэнд хүрэх арга 
замыг олоорой. Тэдэнтэй ярьж, тэдний тухай 
бодож, тэдэнд сайхан ханд. Аврагч ийнхүү хийх 
байсан. Заримдаа зүгээр л сайн уу гэж хэлэх юм 
уу инээмсэглэхэд л бүхнийг өөрчилж болно. ◼
Зохиогч нь Францад амьдардаг. ГЭ
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гэрийнхэнтэйгээ маргалдахад хүргэж, 
тэдэнтэй амьдрах боломжгүй болс-
ныг би ойлгосон. Гэвч хожмын үеийн 
гэгээнтэн дотнын найзаасаа хагацах 
хүртлээ ямар нэг зүйл дутаж байгааг би 
ойлголгүй явсан юм. Харамсалтай нь 
би Бурханыг болон сайн мэдээг буруут-
гаж байлаа. Би дуулгавартай байснаар 
адислал ирдэгт итгэхээ болив. Хэрэв 
би сайн мэдээний дагуу амьдрах шийд-
вэр гаргаагүй бол Сүмтэй холбоогоо 
тасалж, дэлхийн замаар амьдрахаа 
мэдэж байлаа.

Би харанхуй өрөөндөө уйлан, 
өөрийгөө өрөвдөн орон дээрээ сууж 
байхдаа айж байгаагаа, тухайлбал ярих 

ч хүнгүй ганцаардахаас болон хийсэн 
бүх алдаагаа засах боломжгүй гэхээс 
мөн намайг хэн ч, ялангуяа Бурхан 
өршөөхгүй байх вий хэмээн айж бай-
гаагаа ухааран ойлгосон юм.

Эцэст нь би Сүмийн гишүүн бус эмээ, 
өвөөтэйгөө хамт АНУ- ын Миннесота руу 
нүүв. Хойд эцэг маань надтай хамт ниссэн 
ба тэнд очсоны дараах хамгийн эхний ням 
гарагт бид зөвхөн ариун ёслолд суухаар 
сүм рүү явцгаалаа. Цуглаан дуусах үеэр 
би аль хэдийн Сүмийг орхих шийдвэр 
гаргачихсан байсан ч биднийг машин 

Мариана М.Лара

Би хүн бүр бие биенээ сайн мэддэг 
Мексикийн нэгэн жижигхэн тос-
гонд ээжтэйгээ хамт амьдардаг 

байв. Би зөв бурууг сайн мэддэг бай-
сан ч эргэлзэх болсон ба тосгоныхоо 
цорын ганц идэвхтэй залуу эмэгтэй 
байлаа.

Би бусадтай нийцтэй байхыг хүсэж 
байсан тул тэр үед зөв гэж бодож 
байсан нэг зүйлийг хийсэн буюу найз 
залуутай болсон юм. Энэ нь миний 
гаргасан алдаануудын эхлэл байв. Би 
үе тэнгийнхнийхээ нөлөөнд автаж, 
өөрийнхөө толгойгоор бодох цаг 
болсон гэж итгэж, улмаар харанхуйд 
амьдардаг идэвхгүй залуу эмэгтэй  
болж хувирсан.

Би өдөр ирэх тусам улам бүр харан-
хуйд амьдарсаар жил орчим хугацаа 
өнгөрөв. Хийсэн муу сонголтууд маань 

ГЭРЛЭЭСЭЭ     
ХУВААЛЦСАН  

НАЙЗУУД МИНЬ
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руугаа явах үед бишоп бидэнтэй уул-
захаар гүйн ирэхийг гайхан харав. Тэр 
биднээс хэдэн юм асуугаад, биднийг 
ирэх ням гарагт дахин ирэхийг урьсан 
ба бид ч ирсэн.

Дараагийн ням гарагт нь ариун 
ёслолын цуглаан өндөрлөх үеэр, 
намайг яг босох гэж байхад тойргийн 
залуу эмэгтэйчүүд намайг хүрээлэн 
авсан юм. Тэд надад амьдралаа өөрч-
лөхөд тусалсан.

Би гэнэт тэс өөр ертөнцөд оров. Энэ 
нь намайг харж хандах бишоп, Залуу 

эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч, хамгийн 
гол нь сайн мэдээний болон өндөр 
жишгийн дагуу өдөр бүр амьдарч, зөв 
зүйлийн төлөө зогсохыг хичээдэг залуу 
эмэгтэйчүүд бүхий ертөнц байлаа. Тэд 
миний өмнөх замыг гэрэлтүүлж чада-
хаар тийм их гэрэлтэж байв.

Энэ үед л би юу хийх ёстойгоо ойл-
госон юм. “Хүмүүс [миний] сайн үйл-
сийг хараад, тэнгэр дэх Эцэгийг [минь] 
алдаршуулахын тулд [миний] гэрэл 
тэдний өмнө тийнхүү гэрэлтэг” (Матай 
5:16- г үзнэ үү). Тиймээс би сүмд болон 
Мючелд долоо хоног болгон явж, өдөр 
бүр Мормоны Номоос уншиж, залбирч, 
даруухан хувцаслаж, муухай үг хэллэг 

хэрэглэхээ больж мөн ариун сүмд  
очиж, патриархын адислалаа авахад  
бэлтгэж эхэлсэн.

Би тэс өөр хүн болсон ч Залуу эмэг-
тэйчүүдийн аялалд явж, Ариун Сүнсийг 
мэдэрч, гэрчлэлтэй болсноо, тухайлбал 
Бурхан надад хайртай, Түүнд надад 
зориулсан төлөвлөгөө бий мөн Тэр 
намайг ганцаар байлгахыг хүсдэггүй 
гэсэн гэрчлэлтэй болсноо олж мэдэх 
хүртлээ өөрийнхөө өөрчлөгдсөнийг 
мэдээгүй юм. Гэрчлэл асар хурц, хүчтэй 
байсан тул намайг өөрчилсөн байв. 
Энэ нь зөвхөн өөрийнхөө бус, бусдын 
замыг гэрэлтүүлж, хуваалцах гэрчлэл 
байлаа. Энэ нь харанхуйд ч гэрэлтэхээс 
айдаггүй гэрчлэл байв. ◼
Зохиогч нь Мексикийн Баяа Калифорнид 
амьдардаг.

Би айж бас 
ганцаардаж 
байв. Тэгээд 

би өөр улс руу 
нүүж, удаан 
хугацааны 
дараа сүмд 
очсон юм.
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ҮНЭНИЙГ 
ХУВААЛЦАХААС АЙХГҮЙ БАЙХ
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Майкл Р.Моррис
Сүмийн сэтгүүлүүд

Сайн мэдээ, үүний адислалуудын талаарх гэрчлэлээр зэвсэглэсэн 
Фабианыг хүчтэй, зоригтой гишүүн номлогч болоход бага залуу 
нас нь саад болоогүй юм.

Антофагаста руу харсан элсэрхэг уулын 
энгэрт баригдсан Лас Томас дүүрэгт 
нар жаргаж байна. Орой болох алдад 

Чилийн хойд хэсэгт байрлах энэ боомтын 
хотын гэрлүүд асаж эхэлнэ.

Бямба гаргийн орой 13 настай Фабиан Х. 
найзуудтайгаа гадуур зугаалж болохоор бай-
лаа. Гэвч Сүмийн шинэ гишүүн Фабиан оройг 
бүрэн цагийн номлогчидтой хамт өнгөрүүлэ-
хээр шийджээ. “Израилыг цуглуулахад туслах” 1 
цаг ирлээ!

Кэллэн Ваннаттэр, Йордан Шэлтон нарыг 
Чилид бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэх 
хугацаанд хамт ажиллаж байсан бүх итгэл-
тэй гишүүн номлогч дундаас Фабиан онцгой 
байсан.

“Тэр завтай л бол бидэнтэй номлолын ажил 
хийхээр гадуур хамт явдаг байв. Зуны амралт 
дуусахад тэр сургуульдаа буцаж орох гэж бай-
гаадаа биш, харин бидэнтэй явах хангалттай 
цаг үлдэхгүй болсонд гуниглаж байсан” гэж 
Кэллэн хэлсэн юм.

Кэллэний хамтрагчаар хэдэн сар үйлчилсэн 
Жордан “Фабиан биднийг Антофагастад үйл-
чилж байхад долоо хоног бүр дөрвөөс таван 
удаа бидэнтэй хамт явдаг байсан. Тэр бидэнтэй 
ажиллаж байсан хамгийн сайн гишүүн ном-
логч” гэж нэмж хэлсэн юм.

Чухам юу энэ залуу эрэгтэйг ангийнхан нь 
доорд үзэж, танихгүй хүмүүс доромжлохыг ч 
үл хайхран номлолын ажил хийх ийм хүсэл 
эрмэлзэлтэй болгосон юм бол? Фабианы хувьд 
энэ нь түүнийг болон гэр бүлийнхнийг нь сайн 
мэдээг хүлээн авснаас хойш авсан адислалууд 
бөгөөд тэр адислалуудаа бусадтай хуваалцахыг 
хүссэн байлаа.

“Дүрслэхийн аргагүй баяр баясгалан”
Бүрэн цагийн номлогчид хаалгыг нь тогш-

сон цагаас хойш Фабиан номлогчдоос хичээл 
авч эхэлжээ. Тэр анх ариун ёслолын цуглаанд 
очиж байснаа одоо ч санадаг.

“Ариун ёслолын танхимд орохдоо хэнийг ч 
таньдаггүй байсан тул би бага зэрэг сандарч 

АЙХГҮЙ БАЙХ
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байлаа. Гэвч ямар нэгэн гайхалтай зүй-
лийг мэдэрсэн. Сүмд олон сар, жилээр 
байсан юм шиг сэтгэгдэл надад төрсөн” 
гэж тэр хэлсэн.

Хэдхэн долоо хоногийн дараа, 
баптисмынхаа үеэр тэр “Би усанд умбан 
гарч ирэхдээ дүрслэхийн аргагүй баяр 
баясгаланг мэдэрсэн. Есүс Христийг 
дагаж, Түүний зарлигуудыг чадлынхаа 
хэрээр сахихыг хичээнэ гэдгээ мэдсэ-
нээр цоо шинэ хүн болсон мэт надад 
санагдаж байв” гэж хэлсэн юм.

Фабианы эцэг эх Леонардо, Анжэ-
ла хоёр гэрлээгүй байсан бөгөөд тэд 
номлогчдын хичээлд хүүтэйгээ хамт 
сууж, ариун сүмийн гэрлэлт, мөнхийн 
гэр бүлийн талаар мэдэж авчээ. Фабиан 
“Долоо хоногийн дараа аав гэрлэх 
өдрөө товлосон. Ээж ч үүнд нь их баяр-
ласан даа” гэж хэлэв.

Фабианыг Сүмд нэгдсэнээс хойш 
дөрвөн сарын дараа Анжэла хүүгээ 
даган баптисм хүртжээ. Түүний хэлс-
нээр “Энэ бол гайхалтай адислал байв.”

Өөр адислалууд ч гэсэн ар араасаа 
ирсэн юм. Багадаа баптисм хүртсэн 
Леонардо сүмдээ идэвхтэй болов. Сайн 
мэдээнээс суралцах нь тэдний гэр бүлд 
чухал зүйл болжээ. Гэр бүлийн гишүүд 
хоорондоо улам дотносож, Леонардо ч 

тогтвортой ажилтай болсон юм. Харин 
Фабиан Аароны санваар хүртэв.

“Тойргийн гишүүддээ ариун ёслол 
түгээж, гэрээнүүдээ шинэчлэхэд нь 
тусалдаг тул би Аароны санваар 
атгаж байгаадаа баярладаг. Ялангуяа 
гэрийнхэндээ болон надад зааж байсан 
ахлагчдад ариун ёслол түгээхдээ би 
бүр их баярладаг. Намайг ариун ёслол 
түгээхийг хараад аав маань хэрхэн 
баярлаж байгааг харах нь надад аз 
жаргал мэдрүүлдэг” гэж Фабиан хэлсэн.

“Тэгвэл ч ёстой гоё доо”
Фабиан баптисм хүртэхээсээ өмнө 

гишүүн номлогчийн ажлыг хийж 
эхэлжээ.

“Би баптисм хүртэх гэж байгаагаа 
гурван найздаа хэлсэн. Тэдний хоёр нь 
ирсэн” гээд, “Би найзууддаа бид юунд 
итгэдэг, сүм дээр юу хийдгээ ойлгуулж, 
тэдэнд сайн мэдээнээс суралцаж, бап-
тисм хүртэж, илүү жаргалтай амьдрахад 
нь туслахын тулд сайн мэдээг хуваалцах 
дуртай. Тэдний нэг нь баптисм хүртэж, 
манай чуулгын гишүүн болбол би их 
баярлах болно. Тэгвэл ч ёстой гоё доо" 
гэж хэлэв.

Фабиан сургуульдаа Мормоны 
Номоо авч явдаг мөн номлогчийн 

товхимлыг найзууддаа өгөхөөр авч 
явдаг. Тэр Сүмийн талаарх асуултад 
хариулахдаа баяртай байдаг бөгөөд 
найзуудаа Ням гаргийн цуглаанд болон 
өсвөр үеийнхний үйл ажиллагааны 
үдэшт урьдаг. Тэр бас гудамжинд яваа 
хүмүүс дээр очиж, номлогчдын түүнд 
зааснаар тэднийг Сүмийн талаар сурч, 
баптисм хүртэхэд бэлтгэхэд урихаасаа 
айдаггүй.

“Фабиан хэн нэгнийг өөрийг нь 
гэрчлэлээ хуваалцахад гайхах вий гэж 
ер санаа зовдоггүй. Тэр өөрийгөө зөв 
зүйл хийж байгааг мэддэг. Сүнслэг 
зүйлс юу юунаас ч илүү чухал болохыг 
тэр мэддэг” гэж Кэллэн хэлсэн юм.

Фабианыг гэрчлэлээ хуваалцахад түү-
ний хөрвөлт, сайн мэдээг хайрлах хайр, 
адислалаас нь хүч авдгаа Жордан хэлсэн.

“Тэр гэр бүлд нь ирсэн адислалуудыг 
харсан бөгөөд энэ нь түүнийг найзууд-
тайгаа сайн мэдээг ийм зоригтой, шууд 
хуваалцахад нөлөөлдөг. Тэр нэг удаа 
эцэг эх нь гэрлэсэн явдал том адислал 
байсан ч баптисм хүртсэнийхээ дараа 
ээжийгээ баптисм хүртэхийг дөрвөн 
сар хүлээх ямар хэцүү байсан тухай 
гэрчилсэн юм. Тэр сэтгэлээ барьж 
дийлэлгүй, уйлж билээ. Дараа нь тэр 
хэрэв бид зарлигуудыг сахивал Бурхан 

“Харин тэр анх удаа сүмд ирэхдээ юу мэдэрсэн, Мормоны Номыг уншихад ямар мэдрэмж төрдөг зэрэг өөрийн хувийн туршлагаас байнга хуваалцдаг.”
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биднийг харж хандана хэмээн гэрчлэ-
лээ хуваалцсан” гэж Жордан ярив.

Фабианы гэрчлэл түүнийг хүчирхэг 
гишүүн номлогч болгодог хэмээн Кэл-
лэн нэмж хэлэв.

“Тэр ‘Сүм дээр хэн нэгэн ингэж хэлэ-
хийг би сонссон’ гэдэггүй, харин анх удаа 
сүмд ирэхдээ юу мэдэрсэн, Мормоны 
Номыг уншихад ямар мэдрэмж төрдөг 
зэргээр өөрийн хувийн туршлагаас байн-
га хуваалцдаг. Тэдгээр нь бүгд жинхэнэ, 
бодит байдаг” хэмээн хэлсэн юм.

“Миний сэтгэл санаа үргэлж 
сэргэдэг”

Фабианы хувьд сайн мэдээг хуваал-
цах нь өөр нэгэн адислалыг авчирдаг.

“Заримдаа сургууль дээр надад 
таагүй зүйл тохиолддог ч номлогчид 
манай хаалган дээр ирээд тогшиж, 
заахад маань туслах уу гэж асуудаг. 
Тэдэнтэй явсны дараа надад ямар ч 
асуудал байхгүй мэт санагддаг. Тэдэн-
тэй хамт гадуур явж, судраас уншиж 
мөн сайн мэдээг хуваалцахад нь 
тусалсны дараа миний сэтгэл санаа 
үргэлж сэргэдэг. Сайн мэдээг болон 
хөрвөсөн түүхээ хуваалцах нь миний 
гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлдэг. Харин 
сайн мэдээг заах нь бусдад, ялангуяа 

эмэгтэй дүүдээ үлгэр дуурайл үзүүлэх 
боломжийг надад олгодог” гэж тэр 
хэлсэн юм.

Фабианы том зорилгуудын нэг бол 
ахлах сургуулиа төгссөнийхөө дараа 
бүрэн цагийн номлогч болох явдал 
гэхэд гайхах хэрэггүй биз ээ.

“Би үнэнийг мэдэхгүй хүмүүстэй үнэ-
нийг хуваалцахыг хүсэж байна. Би тэд-
нийг гэм нүглээ угаахад урихыг хүсэж 
байна. Би тэдэнд хэрхэн мөнхийн гэр 

бүлтэй болох арга замыг заахыг хүсэж 
байна. Би тэдэнд одоо аз жаргалтай 
байж мөн энэ амьдралын дараа ч гэсэн 
төгсөшгүй аз жаргалтай амьдралаар 
амьдрахад урихыг хүсэж байна” гэж тэр 
хэлсэн юм. ◼

ЭШЛЭЛ
 1. Рассэлл M.Нэлсон, “Израилын итгэл 

найдвар” (Өсвөр үеийнхний дэлхий даяарх 
онцгой цугларалт, 2018 оны 6- р сарын 3), 
HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org- ийг 
үзнэ үү.

“Харин тэр анх удаа сүмд ирэхдээ юу мэдэрсэн, Мормоны Номыг уншихад ямар мэдрэмж төрдөг зэрэг өөрийн хувийн туршлагаас байнга хуваалцдаг.”

“Гайхалтай өсвөр 
үеийнхэн минь ээ, та 
нар Израилыг цуглуу-
лахад туслахаар энэ 
дэлхийн түүхэн дэх 

хамгийн чухал энэ цаг 
үед энэ дэлхий рүү 

ирсэн! Одоо энэ дэлхий 
дээр үүнээс илүү чухал 

ямар ч зүйл үгүй. Үүнээс 
илүү агуу үр дагавартай 
зүйл гэж үгүй. Бүр огт 

байхгүй.

Энэ цугларалт та нарын 
хувьд хамгийн чухал 
зүйл байх ёстой. Энэ 
бол та нарын дэлхий 

рүү ирэх болсон тэрхүү 
зорилго юм.”

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, 
“Израилын итгэл найдвар” 

(Өсвөр үеийнхний дэлхий даяарх 
онцгой цугларалт, 2018 оны 6- р 
сарын 3), 2018, 20, HopeofIsrael 

.ChurchofJesusChrist .org..

ҮҮНЭЭС ИЛҮҮ ЧУХАЛ  
ЗҮЙЛ ГЭЖ ҮГҮЙ

Фабиан ахлагч Кэллэн Ваннаттэр 
(дээд талд голд нь), Жордан Шэлтон 
(баруун гар талд) хоёртой номлолын 
ажил хийхээр бэлтгэж байгаа нь.
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Сайхан сэтгэл бол 
түлхүүр мөн
Тэдэнд хайраа үзүүлж, 
сайхан сэтгэлээр ханд. 
Тэдэнд болон тэдний аз 

жаргалд санаа тавьдгаа харуул. Хэрэв 
тэд танд анхаарал тавьдаггүй, сайхан 
сэтгэлээр ханддаггүй бол найзалж 
нөхөрлөх хэрэггүй байх.
Мади Б., 15 настай, АНУ, Аризона

А С У У Л Т ,  Х А Р И У Л Т

Сайн мэдээг 
хуваалцах
Та номлогчидтой хамт 
явж зааснаар сайн 
жишигтэй шинэ найз нөх-

дийг олж болно. Тэд Сүмийн найзтай 
болох хэрэгтэй олон залууг мэддэг.
Ахлагч Күинтанилла, 20 настай, Барбадос 
Брижтаун Номлол

Найзынхаа төлөө залбир
Найзууд маань надад өөрийн жишгийг 
болон Есүс Христийн талаарх гэрчлэ-
лээ өсгөхөд туслах зөв хүмүүс эсэхийг 
мэдэхийн тулд би их залбирдаг.
Иманол М., 18 настай, Мексик, Чихуахуа

“Би сайн 
жишигтэй 
найз нөхдийг 
хэрхэн  
олох вэ?”

“Христийнхтэй 
адил зан чанар-
тай найз нөхдийн 
хайр энэрэл бид-
ний амьдралд гүн 
гүнзгий нөлөөлж, 
өөрчилдөг. Их 
Эзэн ‘бидний хайр-
тай хүмүүсийн үг, 
үйлдлээр дамжуу-
лан дээрээс адис-
лалуудаа’ байнга 
илгээж байдгийг 
бид сайтар 
санах хэрэгтэй.
Арван хоёр Төлөөлөгчдийн 
Чуулгын ахлагч Жозэф Б.Вөртлин 
(1917–2008) 1997 оны 10- р сарын 
Ерөнхий чуулган.
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Бурхан танд тусална
Хэрэв Христийн гэрлийг 
гэрэлтүүлдэг хүмүүсийг 
хайж олохын тулд чадах 
бүхнээ хийвэл бүхнийг 

өөрчилдөг гэдгийг би олж мэдсэн.  
Тэнгэрлэг Эцэг таны хүслийг мэднэ. 
Харин та өөрийн хийх зүйлийг хийх юм 
бол Тэрээр залбиралд тань хариулах 
болно.
Оливиа Т., 18 настай, АНУ, Юта

Жишгүүдийнхээ дагуу амьдар
Жишгүүдийнхээ дагуу амьдарч, үлгэр 
жишээ үзүүл. Хэрэв танд ижил жишиг-
тэй найз нөхөд байхгүй бол тэднийг 
Бурханы өмнө онцгой гэдгийг нь харуу-
лаарай. Есүс хүн бүрд хайртай байсан 
ба Өөрийнх нь арга замыг дагахыг 
тэдэнд заасан.
Бэрнард Б., 19 настай, Филиппин, Палаван

Байгаль орчны талаарх 
Сүмийн үзэл бодол 
юу вэ?
Байгаль орчны талаарх бидний үзэл бодлыг ойлгоход туслах түлхүүр үг 
бол эзний ёсоор хандах явдал юм. Энэ нь хүмүүс газар дэлхийг эзэмшиж, 
хүссэнээрээ ашиглаж болно гэсэн утгаар биш, харин бид байгалийн 
нөөц баялгийг хэрхэн ашиглаж байгаагийнхаа төлөө хариуцлага 
хүлээнэ гэсэн үг юм (Сургаал ба Гэрээ 104:13–15). Хэдийгээр “хангалттай 
бөгөөд нөөцлөхөөр буй” (Сургаал ба Гэрээ 104:17) ч Бурхан байгалийн 
нөөц баялгийг ухаалгаар ашиглаасай гэж биднээс хүсдэг (Сургаал ба 
Гэрээ 59:20- ийг үзнэ үү).

Бурхан тэнгэр газрыг бүтээж, Өөрийн бүтээсэн бүхнийг “нэн сайхан” 
(Эхлэл 1:1, 31- ийг үзнэ үү) байгааг тунхагласан. Энэ газар дэлхийг Бурха-
ны хүүхдүүдийг байрлуулах зорилгоор Түүний авралын төлөвлөгөөний 
нэг хэсэг болгон бүтээсэн юм. Дэлхий өөрөө ариусгагдаж, селестиел 
алдар сууг хүлээн авна (Сургаал ба Гэрээ 88:18–19- ийг үзнэ үү).

Бурхан газар дэлхийг үр ашигтай байхын зэрэгцээ үзэсгэлэнтэй 
сайхан болгон бүтээсэн. Газар дэлхийн зүйлс “хүмүүний тусын тулд мөн 
ашиглалтын тулд, нүд баясгах хийгээд сэтгэл баярлуулах аль алиных 
нь тулд” мөн “сүнсэнд эрч хүч өгөхийн тулд” (Сургаал ба Гэрээ 59:18–19) 
бүтээгдсэн билээ.

Бид Бурханы бүтээлүүдийн үнэ цэнийг ойлгон, тэдгээрт талархаж 
байгаагаа илэрхийлж, сайхнаар нь хадгалж үлдэхийн төлөө хичээснээр 
Бурханыг хүндлэх хэрэгтэй. Бид нөөц баялгийг хадгалан, байгаль орч-
ныг хамгаалж, бохирдол, хог хаягдлаас зайлсхийвэл зохино.

Чи юу гэж бодож байна?

Хэрэв хүсвэл хариултаа өндөр нягтрал-
тай зургийн хамт liahona .ChurchofJesus 
Christ .org хаягаар (“Submit an Article 
or Feedback” дээр дар) 2019 оны 11- р 
сарын 15- ны дотор ирүүлнэ үү.

Хариултын хэмжээг тохируулах эсвэл 
тодорхой болгохын тулд хянан засвар-
лаж магадгүй.

Эдгээр хариулт тусламж, ойлголт өгөх зорил-
готой бөгөөд Сүмийн сургаалын албан ёсны 
мэдэгдэл биш юм.

“Би ганцаардлаа хэрхэн 
даван туулах вэ?”
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Б ид шинэ ариун сүм баригдах болгонд эрт 
дээр үеэс уламжлагдаж ирсэн ёс заншил-
тай уялдуулан шав тавих ёслол үйлддэг. 

Бетон хэрэглэж эхлэхээс өмнө барилгын суурь 
ханыг том чулуугаар тавьдаг байсан. Нүх ухаж, 
чулуунуудыг суурийн бэхэлгээ болгон тавьдаг 
байв. Суурь ханыг эхний цэгээс эхлэн тулгуурын 
чулууг дагуулан тавьдаг байжээ. Дараа нь буланг 
тойруулан ханыг дараагийн булан хүртэл тавин, 
өөр чулууг байрлуулах бөгөөд ханыг дараагийн 
булан хүртэл тавьж, харин тэндээсээ эхэлсэн 
цэгт нь хүртэл тавьдаг байж. Хамгийн сүүлийн 
чулууг булангийн тулгуур чулуу гэдэг байсан ба 
үүнийг байрлуулахдаа том баяр хийж тэмдэглэ-
дэг байжээ. Энэ булангийн чулууг байрлуулснаар 
гайхалтай барилга баригдах суурь бэлэн болдог. 
Тиймээс Паул энэ зүйрлэлийг ашиглан, үнэн 
Сүмийг дүрсэлжээ.

“Тийм бол та нар цаашид гадныхан болон 
ирмэл хүн бус, харин ариун хүмүүсийн адил нут-
гийн иргэд бөгөөд Бурханы гэр бүлийнх юм.

Та нар элч нар болон эш үзүүлэгчдийн суурин 
дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Есүс Өөрөө 
булангийн чулуу нь ажээ.

Түүний дотор бүх барилга холбогдон Эзэн 
доторх ариун сүм болохоор өсөж байна” (Ефес 
2:19–21).

Бидэнд энэ агуу хожмын үед Их Эзэний зохион 
байгуулсан мөн “бүх барилга холбогдсон” үнд-
сэн тулгуур чулуунууд бий. Эдгээр нь энэ ажлын 
үндэс, бүр гол суурь, оршин тогтнодог зангуу нь 
мөнөөс мөн. [Гэвч] би булангийн тулгуур чулуу 
бол бидний хүлээн зөвшөөрч, хүндэлдэг Их Эзэн 
Есүс Христ гэдгийг онцлон хэлмээр байна. . . .

Тэр бол Өөрийнх нь нэрийг авч явдаг, 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн булангийн тулгуур чулуу юм. Бидний 
аврагдаж болох өөр нэр тэнгэрийн доор хүмүүнд 
эс өгөгдсөн (Үйлс 4:12- ыг үзнэ үү). Тэр авралын 
зохиогч, мөнх амьдралын эх үндэс билээ (Еврей 
5:9- ийг үзнэ үү). Түүнтэй эн зэрэгцэх хэн ч үгүй. 
Хэзээ ч байгаагүй. Хэзээ ч байх нь үгүй. Биднийг 
амьдарч болохын тулд амиа өгсөн, бидний итгэл 
болон Өөрийн Сүмийн хөдөлшгүй булангийн 
чулуу болсон Хайрт Хүүгээ бидэнд бэлэг болгон 
өгсөн Бурхандаа талархъя. ◼
1984 оны 10- р сарын Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн 
үгээс авав.

Итгэлийн маань  
булангийн тулгуур чулуу

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли (1910–2008)
Сүмийн 15 дахь ерөнхийлөгч
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Сүмийн дөрвөн булангийн чулуу

Ерөнхийлөгч	Гордон Б.Хинкли	Есүс	
Христ	бол	бидний	итгэлийн	булан-
гийн	тулгуур	чулуу	болохыг	гэрчилсэн	

юм.	Тэр	бас	Есүс	Христийн	Хожмын	Үеийн	Гэгээнт-
нүүдийн	Сүмийн	суурилан	баригдсан	өөр	үндсэн	
тулгуур	чулуунууд	байдаг	гэж	заасан.

Их Эзэн Есүс 
Христ
Бидний Их Эзэн, 
Аврагч. Дээр нь 
бидний итгэл 
тулгуурлаж, 
Сүм баригддаг 
булангийн  
тулгуур чулуу.

Санваар
Бурханы хаант 
улсын ажлыг 
удирдан явуулах-
даа эрэгтэйчүүд 
үүний хүч, эрх 
мэдлээр дам-
жуулан Бурханы 
нэрээр үйлддэг.

Анхны  
үзэгдэл
Сэргээлтийн 
гайхалтай 
ажлыг нээсэн.

Мормоны Ном
Хүн төрөлхт-
ний Аврагчийн 
талаар гэрчил-
сэн бошиглогч-
дын үгсийг газар 
шорооноос ярь-
даг дуу хоолой.
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52–57, 
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ЕФЕС 2: СҮМИЙН 
БУЛАНГИЙН ЧУЛУУ 

ГЭЖ ЮУ ВЭ?

64

ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛАВ

ГЭРЛЭХ ГЭЖ БАЙГАА ХҮН 
ТАНЬ ПОРНОГРАФЫН 

АСУУДАЛТАЙ ЮУ?

Тэгвэл найдвар, тусламж бий. 
Та итгэлээр бүхнийг  

ардаа орхин  
урагшилж болно.

42



Бүгд  
Найрамдах  

Ардчилсан Конго  
улсаас мэндчилж байна! 
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Е сүс Өөрийн шавь нарт “Би та нарыг яаж хайр-
ласан шиг та нар бие биеэ хайрлагтун” (Иохан 

15:12) гэсэн нэгэн чухал зарлигийг өгчээ. Бид Хрис-
тийн дагалдагчдын хувьд бусадтай хамт амар амга-
лан амьдрах хэрэгтэй. Үүнд бидэнтэй адил зүйлд 
итгэдэггүй хүмүүс ч багтана.

Аврагч биднийг хайрладаг шиг бид бусдыг хайр-
лаж болох хэд хэдэн арга замыг энд оруулав. Үүнд:

•  Өөрөөсөө өөр хүмүүст сайхан сэтгэлээр ханд.
•  Тэдний итгэл үнэмшилд хүндэтгэлтэй ханд.
•  Хэнийг ч дээрэлхэж эсвэл дорд үзэж болохгүй.

Есүс биднийг  
хайрладаг шиг  

бусдыг хайрлах нь
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ТэргүүнЗөвлөлийн
нэгдүгээрзөвлөх 
Ерөнхийлөгч  

Даллин Х.Өүкс

•  Сайн сонсогч бай.
•  Эелдэг бай. Уурлан маргалдаж болохгүй.
•  Үнэний төлөө зогс.
•  Бусдад сайн мэдээний талаар даруу байдлаар 

хэл. “Үнэнийг хайраар [ярь]” (Ефес 4:15).

Аврагч биднийг хайрласан шиг бие биенээ хайр-
лах тушаал бол магадгүй хамгийн агуу сорилт байж 
болно. Бид хийж байгаа бүхнээрээ хайраа харуулах 
болтугай гэж би залбирч байна. ●
Даллин Х.Өүкс, “Бусдыг хайрлаж, өөр үзэл бодол бүхий хүмүүстэй 
хамт амьдрах нь,” 2014 оны 10- р сарын Ерөнхий чуулган, 27–30.
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Энэ хуудас нь Ирээд, Намайг дага—Хувь хүн, гэр бүлүүдэд зориулав гарын авлагын 155- р хуудасны нэмэлт хэсэг юм.

Бошиглогч, төлөөлөгчид
СудруудадСүмбол“элчнарболонэшүзүүлэгчдийн

сууриндээрбосгогдожбайгаабөгөөдХристЕсүсӨөрөө
булангийнчулуунь”(Ефес2:20)хэмээнхэлсэнбайдаг.
ЭнэньөнөөдөрЕсүсХристбошиглогч,төлөөлөгчдөөр
дамжууланСүмийгудирдажбайгаагэсэнүгюм.

Ерөнхийчуулгандээрүгхэлжбайгаахүмүүсийн
зургийгбуднауу.Эсвэлчуулганыдараагэрбүлийн-
хэнтэйгээхамтдуртайүгийнхээталаарярилцаж
байхдаабудаарай.ХэннэгэнЕсүсийгдурдахбүрд
нэгзүрхбудаарай.Тэртанартхайртай!

Ахлагч 

Кристоффэрсон

Ахлагч  

Бэднар

Ахлагч  

Угдорф

Ахлагч  

Холланд

Ерөнхийлөгч 

Баллард

Ахлагч  

Соарэс

Ахлагч  

Гонг

Ахлагч  

Рэнланд

Ахлагч  

Стивэнсон

Ахлагч  

Расбанд

Ахлагч  

Андэрсэн

Ахлагч  

Күк

Ерөнхийлөгч 

Нэлсон

Ерөнхийлөгч  

Өүкс

Ерөнхийлөгч 

Айринг
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Залбирахад  
л хариулдаг
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Проди унтахаасаа 
айж байлаа. Тэр 

дахиад хар даран 
зүүдэлбэл яах вэ?
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Люси Стивэнсон
Сүмийнсэтгүүлүүд

“Залбир, Тэр тэнд байдаг”  
(Хүүхдийн дууны ном, 6).

П роди орон дээрээ дургүй-
хэн гарч суув. Зүрх нь хүчтэй 

цохилно.
Харанхуйд сууж байх хооронд дээвэр дээр 

бороо дуслан орох чимээ сонсдоно. Тэр цонхны 
цаана байх Африкийн инжрийн модноос ус дуслан 
орохыг сонсож, агаар бүгчим, дулаан байгааг мэдрэв. 
Проди гүнзгий амьсгал аваад, тайвшрахыг хичээлээ. 
Энэ чинь зүүд төдий зүйл шүү дээ.

Тэр орноосоо шурган бууж, аав ээжийнхээ өрөө 
рүү шагайв. Аав, ээж нь тайван унтаж байлаа. Эмэгтэй 
дүү Сэлиа ч бас орон дээрээ эвхрэн унтаж байв. Бүх 
зүйл зүгээр. Гэр бүл нь аюулгүй байлаа.

Проди орондоо буцаж ороод, унтах гэж оролдов. 
Тэр орондоо хэсэгтээ л хөрвөөв. Зүүд нь жинхэнэ 
биш гэдгийг мэдэж байсан ч маш аймшигтай байлаа! 
Тэр ядарч байсан ч эргэж унтахаасаа айж байв. Тэр 
дахиад хар даран зүүдэлбэл яах вэ?

Проди дээш харан, таазаа ширтэнэ. Тэр сайхан 
зүйл бодохыг хичээж байв. “Тэнгэрлэг Эцэг минь, та 
үнэхээр тэнд байна уу? Та хүүхэд бүрийн залбирлыг 
сонсож бас хариулдаг уу?” Продиг Хүүхдийн хэсгийн 
дуртай дууныхаа үгийг бодох үед дулаахан таатай 
мэдрэмж төрлөө. Киоска эгч Тэнгэрлэг Эцэг үргэлж 
тэднийг харж ханддаг тухай заасан байв. Тэд хаана  
ч хэзээ ч Түүнд хандан залбирч болно.

Проди юу хийхээ мэдэв. Тэр 
орноосоо босоод, залбирахаар 

өвдөг сөгдөв.
“Хайрт Тэнгэрлэг Эцэг минь ээ, би 

үнэхээр их айж байна. Гэр бүлийг минь 
хамгаалаач. Унтаж, дахин муухай зүүд зүүд-

лэхгүй байхад туслаач” гэж тэр залбирлаа.
Проди залбирч дуусаад, орондоо буцаж оров. Түү-

ний бие тайвширч, оюун санаандаа амар амгаланг 
мэдэрч, удалгүй унтсан байлаа.

Өглөө болоход Проди цонхоор нарны дулаахан 
гэрэл тусаж байхад сэрэв. Тэр гал тогоонд сав суулга 
хангинахыг сонсон, ээжийгээ олохоор бослоо. Сэлиа 
ширээн дээр суугаад, үлдсэн кассавагаас идэж байв. 
Ээж нь түүнд бас зориулан идэх зүйл халааж байлаа.

“Бонжур, сайхан амарч чадсан уу? гэж ээж асуув.
“Би аймшигтай хар дарсан зүүд зүүдэлсэн. Гэхдээ 

дараа нь залбирсан чинь Тэнгэрлэг Эцэг тайвшрахад 
тусалсан” гэж Проди хэлэв.

“Муухай зүүд зүүдэлсэн чинь ямар харамсалтай юм 
бэ” гэж ээж нь хэллээ. Тэр Продиг энгэртээ удаан гэгч 
тэврэв. “Гэвч чамайг залбирсанд би их баяртай байна. 
Тэнгэрлэг Эцэг үнэхээр чамд тусалсан бололтой.”

“Тэр тусалсан. Би дахин унтаж, муухай зүүд зүүд-
лээгүй” гэж Проди хэлэв. Проди ээжийгээ чанга 
тэвэрлээ. Тэр хэчнээн их айж байсан ч Тэнгэрлэг 
Эцэг залбирахад л хариулдаг гэдгийг мэдсэндээ 
баяртай байв. ●З
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Хуудсаа эргүүлж, энэ түүхэнд өгүүлсэн хүүтэй 
танилцаарай.
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Ардчилсан Конго улс өөрс-
дийн үзэсгэлэнт уламжлалт 

урлаг, тэр дундаа модон 
сийлбэр, нэхмэл сагс, баг 

зэргээрээ алдартай.

Бид Бүгд 
Найрамдах 

Ардчилсан Конго 
Улсаар айлчилж 

байна.

Ардчилсан Конго улсын ихэнх хэсэг 
нь ширэнгэн ойгоор бүрхэгдсэн бай-
даг. Энэ нь заан, горилл, хирс зэрэг 

төрөл бүрийн сонирхолтой амьтдын 
өлгий нутаг юм. Энэ амьтныг окапи 

гэж нэрлэдэг.

Бүгд Найрамдах 

Ардчилсан Конго 
Улсаас  

мэндчилж 

байна! Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго 

улс төв Африкт  
оршдог. Энд 80 сая 

орчим хүн амьдардаг.
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Сайн уу,  
биднийг  

Марго, Паоло 
гэдэг.



Энэ жил Бүгд Найрамдах Ардчил-
сан Конго Улс анхны ариун сүмээ 
хүлээн авсан! Сүмийн гишүүд эх 
орондоо ариун сүмтэй болсондоо 
баяртай байна.

Манай Сүмийн 
номлогчид 1986 
оноос эхлэн Бүгд 
Найрамдах Ард-
чилсан Конго 
Улсын хүмүүст 
зааж эхэлсэн. Одоо 
бараг 60000 хүн 
Есүс Христийн Хож-
мын Үеийн Гэгээнт-
нүүдийн Сүмд 
харьяалагддаг.

Ардчилсан Конгод сүм дээр ихэнх хүн нь 
францаар ярьдаг. Энэ бол энэ улсын албан 
ёсны хэл юм. Гэхдээ Ардчилсан Конгод 
бараг 250 өөр хэлээр ярьдаг.

Ардчилсан Конго улсын бидний 
зарим найзтай танилцана уу!

“Нэгнямгарагхаасайгүй 
цэргүүдбайсанбаэцэгэх
мааньсүмдявахадхэцүүболох
ньдээгэсэн.Битэдэндядаж
ариунёслолдоооролцоххэрэг-
тэйгэжхэлсэнюм.Бидбүгдээ-
рээитгэлээхаруулж,ИхЭзэнд
хүндэтгэлүзүүлэхээрсүмдээ
очсон.”
Проди К., 7 настай, Бүгд 
Найрамдах Ардчилсан 
Конго Улс, Киншаса
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Бүгд Найрамдах  
Ардчилсан Конго улсаар 
бидэнтэй хамт аялсанд 
баярлалаа. Дараа дахин 

уулзацгаая!

Та Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго 
Улсад амьдардаг уу? Бидэнд захидал 
бичээрэй! Бид таныг сонсохыг хүсэж 

байна. Н24- р хуудсыг үзнэ үү.

“Бибусдадтуслахдуртай.
Нэгөдөрманайангийн
хүүхэдзавсарлагаанааридэх
юмгүйбайсантулгунигтай
байв.Битүүндээрочоод,
идэхээравчирсанхоолоосоо
хуваалцсан.”
Сэлиа Цидиби К., 5 нас-
тай, Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго Улс, 
Киншаса
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Элиза Броадбэнт
(Бодиттүүхээссэдэвлэв)

“Бодгалийн үнэ цэнэ Бурханы мэлмийд агуу”  
(Сургаал ба Гэрээ 18:10).

М ика бүжгийн хичээлээ үргэлж тэсэн ядан 
хүлээдэг байв. Тэр хөгжим сонсож, эрвээхэйн 

дасгалаа хийж, хөдөлгөөнөө яг зөв хийх дуртай 
байлаа. Тэр ялангуяа ангийнхан нь бүгдээрээ хөдөл-
гөөнөө зэрэг хийхэд дуртай. Тэднийг ийн хийхэд 
бүжигчид бүгдээрээ адилхан мэт харагддаг байлаа. 
Тэр Дауны синдромтой цорын ганц хүн биш юм 
шиг санагддаг байв.

Тэд өнөөдөр бүжгийн шинэ алхаа сурч байлаа. 
Мика багшийнхаа агаарт дүүлэн үсрэхийг харав. 
Тэр бас бусад охидын хийх гэж хичээж байгааг ч 
ажиглалаа. Зарим нь үүнийг шууд хийж байхад, 
зарим нь хэд хэдэн удаа оролдож байж хийж байв. 
Мика хэд хэдэн удаа хичээсэн ч зөв хийж чадахгүй 
л байв.

“Багш аа, надад туслаач?” гэж Мика асуулаа.
Хажуу дахь охин нь Мика руу харав. Дараа нь найз 

руугаа дөхөөд, “Тэр яагаад ингэж яриад байгаа юм Ч
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Би бусдаас 
өөр 

байхыг хүсэхгүй 
байна!
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бэ?” гэж шивнэв. Хоёр охин хоёулаа эргэж хараад, 
Мика руу харлаа.

Мика ангиасаа гэртээ харих замдаа юу ч хэлсэнгүй.
Тэднийг гэртээ ирэхэд ээж нь гал тогоонд гурил 

зуурч байв. Ээжийнх нь хацар гурил болсон байлаа. 
Заримдаа үүнд нь Мика инээдэг байсан ч өнөөдөр 
тэр цүнхээ шалан дээр хаяад, ширээний хажуугийн 
сандал руу шигдэн суув.

“Бүжиг хэр байв?” гэж ээж нь асуулаа.
“Муухай байсан. Намайг тусламж хүссэн чинь 

нэг охин намайг инээдтэй ярьж байна гээд над руу 
ширтээд байсан” гэж Мика хариулав. Мика сэтгэлээр 
унасан байдалтай байлаа. “Би дахин бүжиглэмээргүй 
байна” гэхэд

“Өө Мика минь!” гэж ээж нь хэлээд, “Би маш их 
харамсаж байна. Ээж, аав хоёр нь чиний бүжиглэхийг 
харах дуртай шүү дээ. Бид чамайг шаргуу хөдөлмөр-
лөж байгаагаар чинь их бахархдаг!” гэлээ.

Мика нулимс нь урсахыг мэдрэв. “Би Дауны синд-
ромдоо дургүй. Миний царай өөр байгаад дургүй 
хүрдэг. Шинэ зүйл сурах надад ийм хэцүү байдаггүй 
ч болоосой. Би ярихдаа хүртэл дадлага хийх хэрэгтэй 
болдог!” гэлээ.

Аав нь Микагийн дэргэд суугаад, охиноо тэвэрлээ. 
“Мика бид чамд маш их хайртай. Бид чиний юуг ч 
өөрчлөхгүй ээ” гэв.

Гэвч Мика толгой сэгсрэн, нүүрээ гараараа халх-
лаад, “Би өөр байхыг хүсэхгүй байна. Би Дауны синд-
ромоосоо салмаар байна!” гэлээ.

Аав, ээж хоёр нь хэсэг чимээгүй байв.
“Надад нэг санаа байна” гэж ээж хэлэв. Мика гараа 

аван өндийж харлаа. “Бид яагаад Тэнгэрлэг Эцэгт 
хандан залбирч, чиний тухай юу гэж боддогийг нь 
асууж болохгүй гэж?” гэлээ.

Мика энэ тухай бодов. Тэр залбирах дуртай бай-
лаа. Тэр удаан гэгч толгойгоо дохиод, “Та надад 

асуултаа мартахгүйн тулд бичиж өгч 
болох уу?” гэв.

Ээж нь асуултыг нь бичиж өглөө. 
Тэгээд Мика цаасаа аваад, залбирахаар 
өрөөндөө оров.

Микаг хэдэн минутын дараа гал 
тогоонд орж ирэхэд түүний царай чий-

дэн мэт гэрэлтсэн байлаа. “Тэнгэрлэг Эцэг хариулсан” 
гэж тэр хэлэв.

“Тэр юу гэж хэлсэн бэ?” гэж ээж асуулаа.
“Тэр ‘Мика Би чамайг байгаагаар чинь хайрладаг’ 

гэсэн. Тэр үүнийгээ МАШ ЧАНГА хэлсэн!” гэлээ.
Дараагийн долоо хоногт Мика бусад охин Дауны 

синдромынх нь талаар юу гэж бодож байгаад санаа 
зовохоо больсон байв. Харин тэр гунигтай харагдсан 
Сара гэдэг өөр нэг охиныг анзаарав. Сара ч бас шинэ 
хөдөлгөөнөө сурч чадахгүй байжээ.

Мика гэртээ хариад, Сарад зурвас бичихээр ший-
дэв. Тэр олон зүрх зурлаа. Ээж нь түүнд бичихэд нь 
туслав.

“Хайрт Сара минь ээ, Чи бол гайхалтай сайн 
бүжигчин. Би чиний найз болмоор байна. Чамайг 
манай бүжгийн ангид байгаад би баяртай байна”  
гэж Мика бичлээ.

Мика Сарад зурвасаа өгөхийг тэсэн ядан хүлээж 
байв. Тэр Сараг бүжиглэж байхдаа аз жаргалтай байж, 
хайрыг мэдрээсэй гэж хүсэж байлаа. ●
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад амьдардаг.
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Ахлагч Стивэнсон 
Чилид айлчлав
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Төлөөлөгчидхүмүүст
тохинуулжмөнтэдэнд
ЕсүсХристийнтухай
заахаардэлхийг 
тойронаялдаг.

“Өнөөдөр 
туйлын  

тэнгэрлэг 
мэдрэмжийг 
мэдэрлээ.”

Ахлагч Гари И.Стивэнсон, Лиза Стивэнсон эгч хоёр ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, Вэнди Нэлсон эгч хоёртой хамт маш 

чухал үйл явдалд оролцохоор Чили руу аялсан байна. Консепшон хотод шинэ ариун сүм онцгойлон адислагдах гэж байлаа!

Энэ гайхалтай 

шинэ ариун сүм 

бол Чилид бариг-

даж байгаа 2 дахь, 

Өмнөд Америкт 

баригдаж байгаа 18 

дахь ариун сүм юм.

Чилид газар хөд-

лөлт олон тохиолд-

дог. Чилийн 

Консепшон ариун 

сүм газар хөдлөлт 

болсон тохиолдолд 

хохирол учрахаас 

сэргийлсэн тусгай 

суурьтай.

Лаура, Алиса О. нар ариун сүмийн гадна 

талын сүүлийн чулууг тавихад тусалсан. 

Үүнийг ариун сүмийн булангийн чулуу 

гэдэг. Үүний дараа ариун сүмийг онцгойлон 

адислахад бэлэн болсон юм.

Хүүхдүүд ерөнхийлөгч Нэлсоны ариун 

сүмийг онцгойлон адислах залбирлыг 

сонсохоор эцэг эхтэйгээ ирсэн байв.

Одоо Есүс Христийн 

Хожмын Үеийн Гэгээнт-

нүүдийн Сүмийн зохис-

той гишүүд гэр бүлтэйгээ 

лацдан холбуулахаар 

дотор нь орж, ариун 

сүмийн баптисм гүйцэт-

гэж үйлчлэх боломжтой 

боллоо!
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Ахлагч Дэйл Г.Рэнланд эхнэр Рут Л.Рэнландын 
хамт хүмүүст Есүс Христийн тухай олж мэдэхэд 
нь туслахаар олон газар айлчлан очдог. Тэр үг 
хэлэхийн зэрэгцээ номлогчдод хандан ярьдаг. 

Гэвч хаа ч явсан тэрээр хүүхдүүдтэй уулзаж, гар 
барих дуртай. Заримдаа тэр бүр Хүүхдийн  

хэсгийн ангиар зочилдог гээч!

Ахлагч Рэнланд  
хүүхдүүд дээр 

айлчлав

Т Ө Л Ө Ө Л Ө Г Ч И Д  Д Э Л Х И Й  Д А Я А Р

Төлөөлөгчидхүмүүст
тохинуулжмөн

тэдэндЕсүсХристийн
тухайзаахаардэл-
хийгтойронаялдаг.

“Чи нэг нууц мэдэ-
хийг хүсэж байна 

уу? Найз бол миний 
дуртай Сүмийн сэт-
гүүл юм. Би үүнийг 
хамгийн түрүүлж 

уншдаг!”

Ахлагч Рэнланд хаа газрын хүүхдүү-

дийг Тэнгэрлэг Эцэг хэн болохыг нь 

мэддэг бөгөөд өөрсдөд нь хайртай 

гэдгийг мэдээсэй гэж хүсдэг.

Боливт

Японд

Перуд

Өмнөд Солонгост
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Жордан Монсон Райт
(Бодиттүүхээссэдэвлэв)

13 настай Флорэнс Онижэквэ Нигерийн Онитша 
хотын пиг дүүрэн хүнтэй захын зогсдог цэг 

дээрээ очив. Гудамж худалдан авагчдыг дуудан хаш-
гирах завгүй худалдаачдаар дүүрсэн байлаа. Эмэг-
тэйчүүд алхангаа толгой дээрх ачаагаа тэнцүүлнэ. 
Сургуулийн амралт дөнгөж эхэлж байсан бөгөөд 
найзууд нь амралтаараа цагийг зугаатай өнгөрүүлж 
байгааг Флорэнс мэдэж байв. Гэвч Флорэнс амрал-
таараа зах дээр гашуун навчит ургамал зарж байлаа. 
Энэ нь сургуулийнхаа төлбөрийг олох цорын ганц 
боломж байв.

Гэхдээ үүнд Флорэнс гомдоллосонгүй. Эцсийн 
эцэст ээж нь гэрийнхнийхээ 

хоолыг залгуулахаар өдөр 
бүр амтат төмс зарж, 

зах дээр олон цаг 
зогсдог шүү дээ. 
Ээж нь шаргуу 

ажиллана. Эцэг эх нь хоёулаа шаргуу ажил-
ладаг байв. Гэвч боловсрол эзэмшээгүй тул тэдний 
хийж чадах зүйл хязгаарлагдмал байлаа. Флорэнс бага 
сургуулиа бараг төгсчихсөн байв. Хэрэв тэр сургууль-
даа үргэлжлүүлэн суралцвал сайн цалинтай ажилд 
орж, гэрийнхэндээ тусалж болох юм.

Флорэнс гэртээ хариад, эцэг эхээ олж, “Би дунд 
сургуульд явж болно гэж та хоёр бодож байна уу? 
Магадгүй их сургуульд ч юм уу?” гэж асуулаа.

Ээж нь аав руу нь хараад толгойгоо сэгсрэв. “Их 
сургууль бидний олж байгаагаас хамаагүй илүү зар-
далтай шүү дээ” гэж аав нь хэллээ. Флорэнс гутал 
руугаа доош харав. Тэр аав, ээж хоёртоо сэтгэлээр 
унаснаа харуулахыг хүссэнгүй.

Хэд хоногийн дараа Флорэнс эм авахаар эмнэлэгт 
оров. Эмнэлэг зах шиг дуу шуугиантай биш ч гэлээ 
хүн ихтэй байлаа. Флорэнс цэвэрхэн, цагаан малгай-
тай сувилагчдыг харав. Тэр өөрийгөө ийм дүрэмт 
хувцас өмсөн, том эмнэлэгт өвчтнүүдэд туслан, хүүх-
дүүдийг харж халамжилж байгаагаар төсөөллөө. Тэр 
сувилагч болж чадах ч юм бил үү.

Флорэнс ээж, аавынхаа хэлснээр боловсролтой 
болох хэцүү гэдгийг мэдэж байлаа. Гэхдээ Фло-

рэнс шаргуу ажиллаж сурсан байв. Тиймээс 
тэр хичээхээр шийдсэн юм. Г
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Флорэнст зориулсан 
цагаан малгай
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Гэрийн ажил хэчнээн завгүй байлгадаг байсан ч 
Флорэнс заавал хичээлээ хийх цаг гаргадаг байв. Тэр 
дунд сургуулийнхаа шалгалтуудад тэнцэж, аав нь 
түүнийг сургуульд явуулах хангалттай мөнгө зээлсэн 
байна. Дараа нь засгийн газраас сувилагчийн сургуу-
лийн төлбөрийг төлөх болсныг тэр мэдэв. Түүний 
мөрөөдөл биелэх ойртсон байлаа.

Гэвч сувилагчийн сургуульд суралцах цаг дөхөхөд 
Флорэнс бага зэрэг эргэлзэж эхлэв. Хэтэрхий хүнд 
байвал яана аа? Хэрэв ганцаардвал яах вэ? Флорэнс 
толгойгоо бөхийлгөн, “Хайрт Бурхан минь, та надад 
сувилагчийн сургуульд явж, шаргуу хөдөлмөрлөх 
хүчийг өгөөч” гэж залбирав.

Сувилагчийн сургуульд Флорэнс эм өгөх, багажаа 
нян бактераас цэвэрлэхийг сурсан. Өвчтнүүд нь зарим-
даа сайжирч, харин заримдаа сайжирдаггүй байсан 
ч Флорэнс байнга зоригтой байхын төлөө залбирдаг 
байлаа. Урт удаан гурван жилийн дараа Флорэнс 
ангийнхаа шилдэг оюутан болж сургуулиа төгсөв. 
Түүний мөрөөдөл биелэв! Тэр сувилагчийн цагаан мал-
гайгаа өмсөж, бас гэр бүлдээ туслах хангалттай орлого 
олох болжээ.

Олон жилийн дараа Флорэнс Гана Аккра Ном-
лолын жижигхэн салбарт айлчлав. Түүний нөхөр 
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Кристофэр Чуквара тэнд номлолын ерөнхийлөгчөөр 
үйлчилж байлаа. Флорэнс сургуульд явах боломжгүй 
салбарын хэдэн хүүхэдтэй танилцжээ. Тэд ирээдүйд 
юу хийхээ мэдэхгүй байв. Тэд Флорэнст хүүхэд ахуй 
насыг нь санагдуулжээ. “Бид тэдэнд туслахын тулд 
юу хэлж болох вэ?” Флорэнс чимээгүй залбирлаа.

Тэгээд тэдэнд амьдралынхаа талаар ярьж өг гэсэн 
тодорхой мэдрэмжийг хүлээн авав.

Флорэнс амьдралынхаа талаар бодлоо. Тэр Ниге-
рийн болон Нэгдсэн Улсын эмнэлэгт ажиллаж байсан. 
Тэр сайн залуутай гэрлэж, тэд хамтдаа Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийг олсон юм. 
Тэр ээж болж, одоо тэр номлогчдод эрүүл байж, шар-
гуу ажиллахад нь тусалж байна. Тэнгэрлэг Эцэг түүнд 
сувилагч болоход тусалсан. Тэр бас түүнд төсөөлж 
байснаас нь ч илүү ихийг хийхэд тусалсан. Бурхан 
тиймээс эдгээр хүүхдэд ч гэсэн өөрт нь зориулан 
хийсэн шиг бүхнийг хийж чадна.

Флорэнс хүүхдүүд рүү харж, инээмсэглэлээ. “Та 
нар сувилагчдын өмсдөг цагаан малгайг мэднэ, тийм 
үү? Би тийм малгайг хараад, сувилагч болохоор 
шийдсэн юм . . .” ●
Зохиогч нь АНУ- ын Мичиганд амьдардаг.

Энэ бол Флорэнсын эцэст 

нь өөрийн гэсэн цагаан 

малгайг өмсөх боломж-

той болсон үеэр авсан 

зураг юм.
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Бруклин П., 9 настай, АНУ, Юта

Өнгөрсөн жил би номын сан-
гаас блог хөтөлж эхэлж бай-

гаа охины тухай нэг ном авсан 
юм. Гол дүр нь надтай чацуу бай-

сан ба ээж минь ч бас блог хөтөлдөг тул зугаатай ном 
байх гэж бодов. Тиймээс энэ ном надтай ямар нэг 
байдлаар холбоотой байх гэж бодож байв.

Хэдхэн хуудас уншиж байтал тэр охин Их Эзэний 
нэрийг дэмий хоосон дурдсан байлаа. Тэр хэсгийг 
уншсаны дараа надад сайхан сэтгэгдэл төрөхгүй 
байв. Гэвч би нэг л удаа ингэж хэрэглэсэн байх гэж 
найдан, цааш уншлаа. Дахин хэдэн хуудас уншиж 
байтал тэр дахиад л тийм үг хэрэглэсэн байв.

Би явж, ээждээ юу уншсанаа хэлсэн. Би цааш нь 
унших хэрэгтэй эсэхээ мэдэхгүй байв. Ээж намайг 
өөрөө шийд гэсэн юм. Гэхдээ тэр охин бидний 
хувьд буруу гэж боддог зүйлийг яриад байвал цааш 
нь унших хэрэггүй байх гэдэгтэй ээж санал нэгдэж 
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байлаа. Ялангуяа Их Эзэний нэрийг дэмий хоосон 
дуудаж байгаа бол сайн хэрэг биш гэж тэр хэлсэн юм.

Би дахин хэрэглэж үү гэдгийг үзэхээр номын хуу-
даснуудыг гүйлгэж харав. Их Эзэний нэрийг дэмий 
хоосон дурддаг нь түүний байнга хэрэглэдэг яриа-
ны хэл болохыг би олж мэдсэн юм. Би тэр номыг 
уншилгүйгээр номын санд нь эргүүлэн өгөхөөр 
шийдэв.

Номын зохиогч Их Эзэний нэрийг ингэж дэмий 
хоосон дурдаж байгаад би харамссан. Харин би 
номыг номын санд эргүүлж өгсний дараа зөв сон-
голт хийсэндээ баярласан. Би Бурханд итгэх итгэл 
номын “Би зөвхөн Тэнгэрлэг Эцэгийг баярлуулах 
зүйлийг уншиж, үзэж байх болно” гэсэн “Миний 
сайн мэдээний жишгүүд”- ийг дагаж байгаагаа мэдэж 
байлаа. Биднээс Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын 
нэрийг зөвхөн бишрэл, хүндэтгэлтэй байдлаар ашиг-
лахыг шаарддаг гэдгийг би мэднэ. ●

Би
 уншаад л байх уу?
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Намайг хүчирхэгжүүлэгч Христээр 
(Филиппой 4:13-ыг үзнэ үү) 

дамжуулан би бүгдийг хийж чадна.
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“Хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэл эцгүүд уруугаа эргэх 
болно” (Сургаал ба Гэрээ 2:2).

Н эг ням гарагт би зөвлөхүүдтэйгээ хамт Сүмийн 
цуглаанд айлчлан очсон юм. Бид тэнд ариун 

сүмийн талаар болон тэнд болдог онцгой зүйлсийн 
талаар ярьсан. Цуглааны дараа Голби гэх 12 нас-
тай хүү над дээр ирж, гар барив. Бид ариун сүмийн 
талаар ярилцсан. Дараа нь би түүнийг ариун сүм рүү 
авч орох гэр бүлийн нэрээ олоход уриалсан юм.

Хэсэг хугацааны дараа би Колбигоос захидал 
хүлээн авсан бөгөөд тэр надад ингэж бичсэн байв.

“Би гэртээ хариад, шинэ нэр олсон. Би гурав дахь 
элэнц өвөөгийнхөө нэрийг олсон байлаа!

Би хэсэг хугацааны дараа ариун сүм явж, түүний 
өмнөөс баптисм хүртсэн. Ах минь надад түүний 

өмнөөс баптисм хүртээж, аав минь намайг баталсан 
учраас энэ үнэхээр онцгой байв.

Би амар амгаланг авчирсан халуун дулаан мэдрэм-
жийг мэдэрсэн. Одоо өвөө минь гэр бүлтэйгээ хамт 
амьдрахаар селестиел хаант улсад очих боломжтой 
болсон тул түүний төлөө сайн зүйл хийсэндээ би үнэ-
хээр баяртай байв. Тэр өдөр миний сэтгэл үнэхээр 
сайхан байсан.

Гурав дахь элэнц өвөөгийн эцэг эх ямар хүмүүс 
байсныг хэн ч мэдэхгүй тул би тэдний нэрийг олж, 
бас ариун сүм рүү авч орно доо!”

Колби ямар гайхалтай үлгэр жишээ үзүүлсэн гээч! 
Та хэдэн ч настай бай гэр бүлийнхэн, найз нөхдөдөө 
үлгэр жишээ үзүүлж чадна. Та сайн мэдээг хүн бүр-
тэй, бүр өвөг дээдэстэйгээ хуваалцаж болно. ● З

У
Р

А
Г
 Ч

И
М

Э
Г
Л

Э
Л

И
Й

Г
 А

Л
И

С
А

 Х
А

Г
Г
А

Р
Д

Хүүхдийн 
хэсгийнерөнхий

ерөнхийлөгч
Жой Д.Жонс

Ариун сүмийн уриалга
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Өөрийгөө таниулж,  
илэрхийлэх боломж
Энэ сард Ерөнхий чуулган болно! Хүүхдүүд яагаад чуулганд дуртай талаараа 
хуваалцаж байна.
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Энэтхэгийн Махараштрагийн 10 настай 
Анна Б. ээжтэйгээ хамт чуулган үзсэн. Тэр 
сонссон гэрчлэл, захиасаа тэмдэглэж авахын 
тулд чуулганд ирэх болгондоо тэмдэглэлийн 
дэвтэр, бал авчирдаг.

И х Эзэн бошиглогчоор 
дамжуулан ярьдаг тул би 

түүнийг сонсох дуртай.
Андрей С., 12 настай, Колумби, 
Валле дел Каука

Би бошиглогчоос суралцаж 
мөн гэрийнхэнтэйгээ цагийг 

хамт өнгөрүүлэх дуртай тул 
чуулган үзэх дуртай.
Дэвид Ж., 9 настай, Гватемала, 
Солола

Нидерландын Өмнөд 
Голландын 4 настай  
Давид, 6 настай 
Жулиана М. хоёр  15 
аягыг амттанаар дүүр-
гэж, дээр нь төлөөлөг-
чийн эсвэл Тэргүүн 
Зөвлөлийн гишүүний 
зургийг тавьдаг байна. 
Аль нэгэн ахыг ярихад 
тэд тэр ахын зурагтай 
аяган доторхыг иддэг.

Би түүх болон найрал дуу 
дуулахыг сонсох дуртай. 

Би бас тэдний ярьдаг сургаалт 
зүйрлэлийг сонсох дуртай.
Юри Х. 8 настай, Тайвань, 
Таоюань

Либерийн Бонгийн 9 ба 10 
настай Абэл С., Тина С хоёр ах, 
дүүс юм. Абэл “бошиглогчоо жил 
бүр Сүмийн ерөнхийлөгчөөр дэм-
жин баталдаг болохоор” чуулганд 
дуртай. Тина “бошиглогчийг ариун 
сүмийн талаар ярихад” дуртай.
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Жэннифэр Мадди
(Бодиттүүхээссэдэвлэв)

Н айз тань уншиж байсан хамгийн сайн номоо 
танд өгч байна гэж төсөөлье. Та хавтсыг нээгээд, 

. . . номыг уншиж чадахгүйгээ мэдэв. Ном өөр хэл 
дээр бичигдсэн байлаа! Та юу хийх вэ?

Сүм байгуулагдсан эхний хэдэн жилд Мормоны 
Ном зөвхөн англи хэл дээр хэвлэгдсэн байв. Ерөн-
хийлөгч Бригам Янг сайн мэдээг Мексикт номлож, 
Мормоны Номыг испани хэл дээр орчуулах хоёр 
номлогчийг дуудсан юм. Гэвч тэдэнд үүнийг хийхэд 
их тусламж хэрэгтэй байв. Далайгаас цааш мэдэх-
гүй тэдэнд Бурхан яг хэрэгтэй тусламжийг өгч чадах 
хүнийг бэлтгэсэн байв.

Мэлитон Гонзалэз Трэхо Испанийн чинээлэг 
гэр бүлээс гаралтай. Тэр сургуульд хичээнгүйлэн 
суралцаж, Испанийн армийн офицер болсон юм. 
Тэр шашныг үргэлж сонирхдог байсан ч аль нь ч 
зөв санагддаггүй байжээ. Нэг өдөр тэр өөрсдийгөө 
“гэгээнтнүүд” гэж нэрлэдэг хэсэг хүний талаар өөр 
нэг офицерын ярьж байхыг сонсжээ. Тэд Есүс Хрис-
тийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн хүмүүс 
байсан бөгөөд Бурханы бошиглогч тэднийг Нэгдсэн 

Улсын Роки Маунтайн руу удирдсан байв. Мэлитон 
тэдэнтэй уулзахыг маш их хүсэж байлаа. Тэр хэзээ нэг 
өдөр Нэгдсэн Улс руу очиход тусалж магад хэмээн 
Филиппин рүү явах цэргийн экспедицэд нэгдэв. Гэвч 
Мэлитон завгүй ажилтай болж, гэгээнтнүүд дээр очих 
нь тийм ч чухал биш юм шиг түүнд санагдах болжээ.

Дараа нь Мэлитон хүндээр өвдөв. Тэр яагаад 
Филиппинд ирснээ эргэн санасан бөгөөд юу хийх 
талаар Бурханд хандан залбирчээ. Тэр шөнө Мэлитон 
нэгэн онцгой зүүд зүүдлэв. Тэр Роки Маунтайн руу 
явах ёстойгоо ойлгосон юм.

Мэлитон өвчнөөсөө эдгэрсний дараа Нэгдсэн Улс 
руу явах аяллаа үргэлжлүүлжээ. Тэр 1874 оны 7- р 
сарын 4- нд Калифорнид ирж, Солт Лэйк Ситиг чиглэв.

Мэлитон Солт Лэйкэд ирээд нэг асуудалтай учрав. 
Тэр англиар уншдаг байсан ч хэзээ ч ярьж байсан-
гүй. Тэр хэнтэй ч харилцан ярьж чадахгүй байв! Гэвч 
тэр хүмүүстэй ярьж чадахгүй ч гэсэн өөр аргаар 
анхаарлыг нь татья гэж боджээ. Мэлитон Испанийн 
армийн дүрэмт хувцсаа өмсөөд, хотын гудамжаар 
өгсөж, уруудан алхаж эхлэв. Түүний найдаж байснаар 

Испани хэлээр Их Эзэнд үйлчилсэн нь
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хүмүүс түүнийг анзаарав! Эцэст нь түүнийг Сүмийн 
гишүүн, испани хэлтэй их сургуулийн профессор 
Бланчард ах олж харжээ. Бланчард ах Мэлитонд Солт 
Лэйкт суурьшихад нь тусалж, түүнд сайн мэдээ заав. 
Удалгүй Мэлитон баптисм хүртсэн байна.

Бланчард ах бас Мэлитоныг ерөнхийлөгч Бригам 
Янгтай танилцуулжээ. Мэлитон ах юу юунаас илүү 
Мормоны Номыг испани хэл дээр орчуулахыг хүсэж 
байгаагаа ерөнхийлөгч Янгад хэлэв.

Ерөнхийлөгч Янг Мексик явах гэж байгаа номлогч-
дод зориулан Мормоны Номыг испаниар хэсэгчлэн 
орчуулахад туслахыг хүсжээ. Мэлитон англи үгнүү-
дийг испани руу орчуулахын тулд олон долоо хоног 
зарцуулсан байна. Тэр орой болгон өөрийн орчуул-
гыг номлогчидтой хамт хардаг байв. Тэд испаниар 
жаахан ярьдаг байсан ч энэ орчуулгад төрөлх испани 
хэлтэй хүн хэрэгтэй байсныг ойлгож байлаа. Мэлитон 
тэдний залбирлын хариу болохыг тэд мэдэж байв. 
1875 онд орчуулга хэвлэгдэн гарчээ. Үүнийг Trozos 
Selectos del Libro de Mormon (Мормоны Номноос сон-
гож авсан хэсгүүд) гэж нэрлэсэн юм.

Одоо номлогчид Мексик руу явахад бэлэн бол-
сон байлаа. Тэд орчуулсан судрынхаа 1500 хувийг 
морин дээр ачаад, аяллаа эхлүүлсэн юм. Ингэж анх 
удаа испани хэлтэй хүмүүс Мормоны Номыг төрөлх 
хэл дээрээ унших боломжтой болж билээ. Хэдийгээр 
Мэлитон олон зуун бээрийн цаана байх Испанид амь-
дардаг байсан ч Тэнгэрлэг Эцэг түүнийг яг хэрэгтэй 
газар луу нь удирдан авчирсан юм. Мэлитон өөрийн 
итгэл, эр зоригийн ачаар тоо томшгүй олон хүнд Бур-
ханы үгийг авчрахад тусалсан. ●
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад амьдардаг.
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МэлитонГонзалэзТрехо(1844–1917)
Мексиктхэдхэдэнудааномлолд
үйлчилсэнбатэндхийнСүмийнанх-
ныхэдэнгишүүндбаптисмхүртээж
байжээ.1886ондМэлитонМормоны
Номыгбүхэлдньиспанихэлдээр
орчуулждуусгахажилдтусалсанюм.
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Паулын номлолын аялал
С У Д Р Ы Н  Т Ү Ү Х Ү Ү Д

Есүсийг амилсны дараа төлөөлөгч Паул Есүсийн тухай хүмүүст заахаар өөр 
газар орноор аялдаг байжээ. Тэр үед ямар ч машин, онгоц байгаагүй тул тэр 

маш их алхдаг байв! Заримдаа тэр усан онгоцоор аялдаг байсан.

Марисса Виддисон
Сүмийнсэтгүүлүүд
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Паул хүмүүст сүм дээр болон гэрт нь очиж заадаг байсан юм. 
Тэр хүмүүст заахдаа чулуурхаг толгодод болон хотын  

гудамжинд заадаг байв.

Паулын заадаг зүйлс олон хүнд 
таалагдаагүй. Заримдаа Паулыг 
шоронд хорьж байв. Заримдаа 

тэр өвддөг байв.
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Ийм их хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон 
ч Паул итгэлтэй байсан юм. Тэр “Би 
Христээр дамжуулан бүгдийг хийж 
чадна” хэмээн хэлсэн. Есүс хүчтэй 
болоход нь тусална гэдгийг тэр  

мэддэг байв.
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Есүс Христ надад ч бас хүчтэй байхад тусалж чадна.  
Тэр надад хайртай, харин би Түүнд хайртай! ●
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Б У Д А Х  Х У У Д А С

Есүс хэцүү зүйл хийхэд минь  
тусалж чадна
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Шинэ Гэрээний гол захиасуудын нэг бол бидний амьдрал ямар байгаагаас үл 
хамааран бид Христээр дамжуулан амар амгалан, баяр баясгаланг олж авах 
боломж юм. Энэ сарын сэтгүүлд үүнтэй адил гэрчлэлүүдийг хуваалцана.

•  Н4 хуудсан дээр нэг хүүг хар даран зүүдлэхэд нь тайвшруулсан 
тухай өгүүлнэ.

•  Н8 хуудсан дээр Дауны синдромтой нэг охинд Тэнгэрлэг Эцэг өөрт 
нь хайртай болохыг сануулсан.

• Н15 хуудсан дээрх зурагт хуудас бүх зүйл Есүс Христийн тусламж-
тайгаар боломжтой болохыг заадаг.

•  Н20–23 хуудсан дээр Паул итгэлийн үлгэр жишээг харуулсан.

Та нар сэтгүүлийг хамтдаа уншихдаа Есүс, Тэнгэрлэг Эцэг хоёр түүх 
тус бүр дээрх хүмүүст ямар арга замаар тусалсныг олж мэд. Та тэдэнд 
тохиолдсон асуудлыг дүрслэн үзүүлж буй үг хэллэгийн доогуур зурж  
болно. Дараа нь тэд ямар тусламж хүлээн авсныг өгүүлж, үг хэллэгийг 
дугуйл. Заримдаа сорилт бэрхшээл хэрхэн холддог, харин заримдаа 
сорилт бэрхшээлээр дамжуулан бид хэрхэн хүчирхэгждэг тухай гэр 
бүлээрээ ярилцаарай. Ямар ч үед Есүс, Тэнгэрлэг Эцэг хоёр бидэнд  
хайртай бөгөөд бидэнд туслахад бэлэн байдаг!

Энэ сарыг баяр хөөртэй өнгөрүүлнэ гэдэгт бид итгэлтэй байна.
Найз сэтгүүл

Эрхэм хүндэт эцэг эхчүүд ээ,

ГАРЧИГ

Н2	 Есүс биднийг хайрладаг шиг бусдыг 
хайрлах нь

Н4	 Залбирахад л хариулдаг

Н6	 Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго 
Улсаас мэндчилж байна!

Н8	 Би бусдаас өөр байхыг хүсэхгүй байна!

Н10	 Төлөөлөгчид дэлхий даяар: Ахлагч  
Стивэнсон Чилид айлчлав

Н11	 Төлөөлөгчид дэлхий даяар: Ахлагч  
Рэнланд хүүхдүүд дээр айлчлав

Н12	 Флорэнст зориулсан цагаан малгай

Н14	 Би уншаад л байх уу?

Н15	 Мэргэн санаа: Христээр дамжуулан би 
бүгдийг хийж чадна

Н16	 Ариун сүмийн уриалга

Н17	 Өөрийгөө таниулж, илэрхийлэх боломж

Н18	 Эр зоригийн үлгэр жишээнүүд:  
Испани хэлээр Их Эзэнд үйлчилсэн нь

Н20	 Судрын түүхүүд: Паулын номлолын 
аялал

Н23	 Будах хуудас: Есүс хэцүү зүйл хийхэд 
минь тусалж чадна
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Дотор нь нуусан Лиахонаг 
олоорой!

НАЙЗ СЭТГҮҮЛИЙН ХАВТСАН ДЭЭР
Зураг чимэглэлийг Макки Паминтуан

Хүүхдийнхээ бүтээл эсвэл 
туршлагыг Лиахона сэт-
гүүл рүү хэрхэн илгээх вэ?
Та ChurchofJesusChrist.org вэбсайт руу 

ороод, “Submit an Article or Feedback” 

дээр дарна уу. Эсвэл үүнийгээ 

хүүхдийнхээ нэр, нас, оршин суугаа 

хотыг болон “Би, [нэрээ бич], Есүс 

Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүү-

дийн Сүмд манай хүүхдийн илгээж 

буй зүйлийг Сүмийн сэтгүүлүүдэд 

болон Сүмийн вэбсайтуудад мөн 

хэвлэл мэдээллийн бусад талбар дээр 

ашиглахыг зөвшөөрч байна” гэсэн 

зөвшөөрлийн маягтын хамт liahona@ 

ChurchofJesusChrist .org хаягаар 

илгээнэ үү. Бид тантай холбогдохдоо 

баяртай байх болно.


