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Өрнөж буй Сэргээлтийн ажил үргэлжилснээр 
сайн мэдээг дэлхийн хаанаас ч олох боломжтой. 
Кени бол Африк дахь Сүмийн өсөлт хөгжлийн 
үлгэр жишээ юм.

Найроби дахь бүсийн оффис 
үйл ажиллагаагаа бүрэн явуулж 
эхэлснээр төв Африкийн 18 
улсын 100000 гишүүнд үйлчилж 
байна.

2020

Найроби гадас зохион 
байгуулагдсан.

2001

15 тосгонд нүүрлэсэн ган гачигт 
туслах мөнгөн санг тусгай мацаг 
барьж босгосон.

1988

Анхны орон нутгийн хөрвөгчид 
Сүмд нэгдсэн.

1979

гэр бүлийн 
түүхийн төв

цуглаан

гишүүн

номлол

гадас
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Христэд  
итгэгчдийн 
эзлэх хувь



Гэрэл гэгээтэй 200 жил
200 жилийн өмнөх нэгэн сайхан, цэлмэг өдөр нэг хүү өршөөл хүсэж мөн аль сүмд нэгдэх 

талаар залбирч асуух зорилгоор ойн төгөлд очжээ. Нэгэн гайхамшигт үзэгдлээс 
тэдгээр сүмийн алинд нь ч нэгдэх ёсгүй гэдгээ тэр мэдэж авав. Энэ нь Есүс Христийн сайн 
мэдээний Сэргээлтийн буюу өнөө үед ч үргэлжилж буй үйл явцын эхлэлийг тавьсан.

Бид энэ дугаараар энэхүү гэрэлт үйл явдлын 200 жилийн ойг тэмдэглэнэ. Тухайлбал:
•  Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон хөшигний хоёр талд Израилыг цуглуулах нь биднийг 

болон бусдыг хэрхэн Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх талаар заана (6- р хуудас).
•  Ахлагч Бага Лигранд Р.Көртис үргэлжлэн явагдаж буй Сэргээлтэд хожмын үеийн гэгээнт-

нүүд хэрхэн хувь нэмрээ оруулсныг мөн бидний хүн нэг бүр хэрхэн оруулж болохыг 
харуулсан (18- р хуудас).

•  Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн Анхны үзэгдлээс сурч болох таван үнэнийг өсвөр үеийнхэнд 
зориулан хуваалцжээ.

Бид бошиглогчдын үгс болон итгэлтэй гэгээнтнүүдийн түүхээс суралцсанаар Тэнгэрлэг 
Эцэг, Есүс Христ хоёр бол биднийг хайрладаг бодит, амьд биес юм хэмээх Иосеф Смитийн 
200 жилийн өмнө олж авсан тэрхүү мэдлэгийг олж авах болтугай. Бүгдээрээ энэ мэдлэгээ найз 
нөхөд, хөршүүдтэйгээ хуваалцацгаая.

Хүндэтгэсэн,
Далын ахлагч Ранди Д.Фанк
Сүмийн сэтгүүлийн редактор 

Ерөнхий чуулганаар  
дамжуулан тохинуулах нь

14

Христийн 
амилсны 
баяр миний 
хувьд ямар 
утга учиртай 
вэ?

28

Үргэлжлэн явагдаж буй Сэргээлт
Ахлагч Бага Лигранд Р.Көртис

18

Сүмийн ирээдүй
Ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон

6
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5 Үе үеийн Ерөнхий чуулган

6 Сүмийн ирээдүй
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм Аврагчийг ирэхэд 
бэлтгэж байна.

12 Итгэлийн хөрөг
Бэрглинд Гуднасон
Сэтгэл гутрал нь гүнзгийрэхэд Бэрглинд асуудлынхаа талаар сэтгэлээ 
уудлан ярьсан ба Тэнгэрлэг Эцэг эдгэрэхэд нь тусалсан.

14 Тохинууллын зарчмууд
Ерөнхий чуулганаар дамжуулан тохинуулах нь
Ерөнхий чуулган нь чуулган болохын өмнө, дундуур мөн дараа  
нь тохинуулах олон арга замыг бидэнд өгдөг.

18 Үргэлжлэн явагдаж буй Сэргээлт
Ахлагч Бага Лигранд Р.Көртис
Сэргээлт 200 жилийн тэртээ Ариун ойн цоорхойд эхэлсэн ба өнөөдөр  
ч үргэлжилсээр байна.

24 Тэд Христийг ирнэ гэж найдаж байсан шиг бид ч гэсэн  найдаж 
чадна
Минди Сэлү
Бид Мормоны Номын бошиглогчдын нэгэн адил Христийн Хоёр дахь 
ирэлт тохионо гэж итгэн найдаж болно.

28 Ирээд, Намайг дага: Мормоны Ном
Энэ сард Мормоны Номоос суралцах үйл явцаа сайжруулахын тулд 
долоо хоног тутмын эдгээр өгүүллийг ашиглана уу.

32 Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой
Эцэг нь охиндоо үнэлж баршгүй бэлэг өгөв мөн уй гашууд автсан эх Бур-
ханы нигүүлслийг санаж, бас нэг эгч нь бодгалийн үнэ цэнийн талаар 
эргэцүүлэн бодов, түүнчлэн хүүгийн итгэл гэр бүлд нь тус болов.

36 Мормоны Номын сургамж
Зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлт
Ахлагч Кайл С.Маккэй
Наманчлах үед Аврагчийн Цагаатгал бидний зүрх сэтгэлийг хүчтэй 
өөрчлөгдөхөд хүргэдэг.

40 Ариун сүмийн туршлагаа сайжруулах нь
Тэргүүн Зөвлөл

Залуучуудад зориулав
42 
Залуучууд бол үргэлжлэн яваг-
даж буй Сэргээлтийн амин 
чухал хэсэг юм. Хэрхэн тусалж 
чадахаа мэдэж 
аваарай!

Өсвөр үеийнхэнд 
зориулав
50 
Анхны үзэгдэл бол Бурхан 
Өөрийн хүүхдүүдийг, ялангуяа 
Түүнийг 
эрэлхийлдэг 
хүүхдүүдээ 
хайрлад-
гийн нотол-
гоо юм.

Хүүхдүүдэд зориулав

Найз 
Есүс Христийн  
Сүм сэргээгдсэн!

Хавтсан дээр
Гэрэл зургийг  

Стифано Сирианни

Богино өгүүллүүд

Хэсгүүд

Агуулга

"Ирээд, Намайг дага" дэмжлэг 
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БИДЭНТЭЙ ХОЛБОО БАРИХ
Асуулт, санал хүсэлтээ  
liahona@ChurchofJesusChrist.org  
хаяг руу илгээнэ үү.

Өөрийн түүхийг liahona.ChurchofJesusChrist.org 
вэбсайт руу эсвэл доорх хаяг руу шуудангаар 
илгээнэ үү.
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT, 84150- 0023, USA

Цахим Лиахона

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

• Энэ дугаарыг ол.

• Зөвхөн цахим хувилбараар гарах агуулгыг унш.

• Өмнөх дугааруудыг хай.

• Өөрийн түүх, санал хүсэлтийг илгээ.

• Сэтгүүл захиал эсвэл бусдад бэлэг болгон 
захиалж өг.

• Цахим хэрэгслийн тусламжтайгаар суралцах 
үйл явцаа сайжруул.

• Таалагдсан нийтлэл, видео бичлэгээ хуваалц.

• Нийтлэлүүдийг татаж ав эсвэл хэвлэ.

• Дуртай нийтлэлүүдээ сонс.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Gospel Library 
аппликэйшн

Их Эзэний ажлыг хийснээр баяр 
баясгаланг олох нь
Дэлхий даяарх залуучууд үргэлжлэн 
явагдаж буй Сэргээлтэд хэрхэн орол-
цож байгаагаа хуваалцав.

Өнгөрсөн үе чинь чамайг 
арагш чангаагаад байна уу?
Жэфф Бэйтс
Нэгэн залуу насанд хүрэгч Есүс 
Христийг амьдралдаа урьж авчрах 
нь урагшлан явахад хэрхэн тусалдаг 
талаар хуваалцсан.

Сүмийн бүтэн нэрийг хэрэглэхэд 
эвгүй байсан ч энэ нь ач холбог-
долтой юм.
Лаури Ахола
Нэгэн залуу ерөнхийлөгч Нэлсоны 
зөвлөгөөг дагаснаар сайн мэдээг 
илүү сайн хуваалцахад энэ нь хэрхэн 
тусалсан талаар хуваалцав.
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Одоогийн болон өмнөх 
жилүүдийн Ерөнхий 
чуулган дээр хэлсэн  
үгийг олохыг хүсвэл gc . 
ChurchofJesusChrist . 
org эсвэл Gospel Library 
аппликэйшны “General 
Conference” хэсэг рүү 
орно уу.

Одоо 190 дэх жилдээ болж буй Ерөнхий чуулган нь 4, 10- р 
саруудад уламжлал ёсоор явагддаг боловч олон жилийн 

туршид сонирхолтой өөрчлөлтүүд хийгдсээр иржээ.

1967
Ерөнхий чуулганыг 
зурагтаар өнгөтөөр дам-
жуулсан. Табернеклын 
найрал дууны эрчүүд 
цайвар цэнхэр өнгийн 
хүрэм, харин эмэг-
тэйчүүд хулд загасны 
өнгөтэй цамц өмсжээ.

1949
Табернеклд камер 
ашигладаг болсноор 
чуулганыг анх телеви-
зээр шууд дамжуулжээ.
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1924
Микрофоныг Табернек-
лын индэр дээр анх удаа 
ашигласан. Өмнө нь үг 
хэлсэн хүмүүс дуу хоо-
лойгоо хүргэхийн тулд 
өөрсдийнхөө хүчинд 
найдах ёстой байв.

1962
Табернеклд хэлсэн 
үгнүүдийг анх удаа 
герман, голланд, 
испани зэрэг өөр хэл 
рүү орчуулсан. Одоо 
хэлсэн үгнүүдийг 90 
гаруй хэлээр орчуулдаг 
болсон. 

1977
Чуулган гурван өдөр, 
зургаан ерөнхий хурал-
даан явагддаг байснаа 
өөрчлөгдөж, хоёр өдөр, 
таван ерөнхий хурал-
даан явуулах болсон.

2000
21000 хүний суудалтай 
Солт Лэйк Ситид байр-
лах Чуулганы шинэ төвд 
анхны Ерөнхий чуулга-
ныг зохион байгуулсан.

1830
Сүмийг зохион байгуулс-
наас хойш хоёр сарын 
дараа Иосеф Смит Нью- 
Йорк мужийн Фейеттэд 
болсон анхны Ерөнхий 
чуулганыг тэргүүлсэн. 
Гучаад гишүүнээс гадна 
өөр хэдэн хүн оролцжээ.

1850
Залуу сэтгүүлч Жорж 
Д.Вотт хэлсэн үгнүүдийг 
таталган бичсэнээр 
Deseret News чуулганы 
хамгийн анхны бүрэн 
тайланг хэвлэн гаргасан 
байна.

1867
Цугларагсад дахин 
нэг өдөр үлдэж хурал-
дах санал гаргаснаар 
чуулган ердийн гурван 
өдрийнхөө оронд дөр-
вөн өдөр үргэлжилжээ. 

ҮЕ ҮЕИЙН ЕРӨНХИЙ ЧУУЛГАН
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Есүс Хрис-
тийн Хож-
мын Үеийн 
Гэгээнтнүү-
дийн Сүм 
“дэлхий 
ЭЗЭНий мэд-
лэгээр дүү-
рэх” (Исаиа 
11:9) өдөрт 
зориулан дэл-
хийг бэлтгэж 
байна.
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Т а бид Есүс Христийн сайн мэдээний үргэлжлэн явагдаж 
буй Сэргээлтэд оролцох боломжтой. Үнэхээр гайхамшиг-
тай! Энэ нь хүний гараар бүтээгүй юм! Энэ ажлыг “Бибээр 
өөрийн ажлыг зохих цагт нь” (Сургаал ба Гэрээ 88:73) 

хэмээн хэлсэн Их Эзэн даалган өгсөн юм. Энэ ажил 200 жилийн тэр-
тээх тэнгэрлэг мэдэгдлээр хүчирхэгжсэн. Уг мэдэгдэл нь ердөө “Энэ 
бол Миний Хайртай Хүү. Түүнийг сонс!” (Иосеф Смит—Түүх 1:17- г 
үзнэ үү) хэмээх долоохон үгнээс бүрдсэн байв.

Хүчит Бурханы хэлснээр, энэ мэдэгдэл нь залуу Иосеф Смитийг 
Их Эзэн Есүс Христ рүү авчирсан. Энэ долоон үг Түүний сайн мэдээ-
ний Сэргээлтийг эхлүүлсэн юм. Яагаад? Яагаад гэвэл бидний амьд 
Бурхан бол хайрын Бурхан. Тэрээр хүүхдүүдээ үхэшгүй байдал болон 
мөнх амьдралыг аваасай гэж хүсдэг. Бидэнд хамаатай энэ хожмын 
агуу үйл хэргийн суурь хүсэн хүлээн, гашуудаж буй дэлхийг адисла-
хаар тавигдан, хуваарийн дагуу явагдаж байгаа.

Сэргээлтийн талаар ярихдаа би сэтгэлээ барьж чаддаггүй. Түү-
хийн энэ баримт үнэхээр гайхалтай! Энэ бол маш гайхамшигтай, 
сэтгэл хөдлөм зүйл юм! Тэнгэр элчүүд энэ ажлыг хийх эрх мэдэл, хүч 
чадал өгөхөөр ирсэн нь хэчнээн гайхалтай билээ?

Өнөөдөр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм дэх 
Их Эзэний ажил эрчтэй урагшилж байна. Сүмийг урьд хожид бай-
гаагүй, ер бусын ирээдүй хүлээж байна. “Нүд үзээгүй, чих сонсоогүй, 
. . . юмсыг Бурхан Өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ” (1 Коринт 
2:9- ийг мөн Сургаал ба Гэрээ 76:10- ыг үзнэ үү).

Ерөнхийлөгч  
Рассэлл 
М.Нэлсон
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Христийн тохинууллын бүрэн байдал 
ирээдүйд гүйцэлдэнэ гэдгийг санагтун. Түү-
ний Хоёр дахь ирэлтийн тухай бошиглолууд 
гүйцэлдсээр байна. Бид Аврагчийн Хоёр дахь 
ирэлт гарцаагүй тохиох энэ сүүлийн эрин 
үеийн оргил хэсгийг байгуулж байна.

Хөшигний хоёр талд Израилыг  
цуглуулах нь

Хоёр дахь ирэлтийн өмнө зайлшгүй 
болох зүйл бол удаан хугацаанд хүсэн хүлээ-
сэн, тараагдсан Израилын цугларалт юм 
(1 Нифай 15:18- ыг үзнэ үү; мөн Мормоны 
Номын нүүр хуудсыг үзнэ үү). Цугларалтын 
сургаал нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн чухал сургаалуу-
дын нэг юм. Их Эзэн “Би та нарт нэгэн тэм-
дэг өгье . . . үүнд би өөрийн хүмүүсийг, Ай 
Израилын угсааг удаан хугацааны тараагдал-
таас нь дотогш цуглуулах болно, мөн тэдний 
дунд өөрийн Сионыг дахин байгуулах бол-
но” (3 Нифай 21:1) хэмээн тунхаглажээ.

Бид энэ сургаалыг заагаад зогсохгүй, 
үүнд оролцдог. Бид Их Эзэний сонгогдсон 

хүмүүсийг гивлүүрийн хоёр талд цуглуула-
хад тусалснаар үүнийг хийдэг. Дэлхий болон 
дэлхийн оршин суугчдад төлөвлөсөн хувь 
тавилангийн дагуу бидний нас барсан хамаа-
тан садангууд гэтэлгэгдэх ёстой (Сургаал ба 
Гэрээ 128:15- ыг үзнэ үү). Аз болоход, “Хрис-
тэд ирэх” (Иаков 1:7; Моронай 10:32; Сур-
гаал ба Гэрээ 20:59) урилга нь сайн мэдээний 
мэдлэггүй нас барсан хүмүүст ч бас хамаатай 
(Сургаал ба Гэрээ 137:6–8- ыг үзнэ үү). Гэвч 
тэднийг бэлтгэх ажлын нэг хэсгийг хийхэд 
дэлхий дээрх хүмүүсийн хүчин чармайл-
тыг шаарддаг. Бид угийн бичиг цуглуулж, 
гэр бүлийн хүснэгт хийж, хүмүүсийг Их 
Эзэнд болон гэр бүлд нь цуглуулахаар ариун 
сүмийн ажлыг эрч хүчтэй хийдэг” (1 Коринт 
15:29; 1 Петр 4:6- г үзнэ үү).

Гэр бүлүүд үүрд мөнхөд лацдан холбогдох 
ёстой (Сургаал ба Гэрээ 2:2–3; 49:17; 138:48; 
Иосеф Смит—Түүх 1:39). Эцэг хүн хүүхдүүд-
тэйгээ ямар нэгэн гагнагч холбоосоор хол-
богдсон байх ёстой. Өнөө үед бүх эрин үе, 
түлхүүр, хүч бүхэлдээ, бүрэн дүүрэн мөн төгс 
байдлаар нэгдэн гагнагдах ёстой (Сургаал 

Христийн тохи-
нууллын бүрэн 
байдал ирээдүйд 
гүйцэлдэнэ гэдгийг 
санагтун.
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ба Гэрээ 128:18- ыг үзнэ үү). Энэ ариун зорил-
гын улмаас дэлхий дээр ариун сүм олноо-
роо баригдаж байна. Эдгээр ариун сүмийн 
барилгын ажил таны амьдралыг өөрчлөхгүй 
байж болох ч ариун сүмийн үйлчлэл өөрч-
лөх нь гарцаагүй гэдгийг би дахин онцол-
моор байна.

Их Эзэнд дуулгавартай хүмүүсийг дуул-
гаваргүй хүмүүсээс салгах цаг ирж байна 
(Сургаал ба Гэрээ 86:1–7- г үзнэ үү). Бидний 
аюулгүй байдал Түүний ариун өргөөнд 
орохуйц зохистой байхад оршиж байна. 
Таны Их Эзэнд өгч чадах хамгийн сайхан 
бэлэг бол өөрсдийгөө дэлхийгээс толбогүй 
авч үлдэн, Түүний өргөөнд орохуйц зохис-
той байлгах явдал юм. Түүнийг хэзээ ч хүрч 
ирлээ гэсэн, угтахад зохистой гэдгээ мэдсэ-
нээр ирэх амар амгалан, аюулгүй байдал тань 
танд өгөх Түүний бэлэг байх болно.

Ариун сүмийн ажлаас гадна “Мормо-
ны Ном урагш гарч ирсэн явдал Их Эзэн 
Израилыг цуглуулж эхэлснийг мөн Абрахам, 
Исаак, Иаков нарт өгсөн амлалтаа биелүүлж 

байгаагаа дэлхий дахинд нотлон харуулж байгаа бодит тэмдэг юм 
(Эхлэл 12:2–3; 3 Нифай 21; 29- ийг үзнэ үү). Мормоны Ном цугла-
ралтын сургаалыг тунхагладаг (жишээ болгон, 1 Нифай 10:14- ийг 
үзнэ үү). Энэ нь хүмүүсийг Есүс Христийн талаар суралцаж, Түүний 
сайн мэдээнд итгэж мөн 
Түүний Сүмд нэгдэхэд 
нөлөөлдөг. Үнэндээ 
Мормоны Ном байхгүй 
байсан бол амлагдсан 
Израилын цугларалт 
болохгүй байх байсан.

Энэ цугларалтад 
номлолын ажил мөн 
адил нэн чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Их Эзэний 
үйлчлэгчид Сэргээлтийг 
тунхаглахаар урагш 
явдаг. Олон үндэстэн 
даяар манай гишүүд, 
номлогчид тараагдсан 
Израилын хүмүүсийг 
эртний хүмүүсийн адил хайж, тэднийг “хадны ан цаваас агна[ж]” 
(Иеремиа 16:16), загасчилж байна.

Номлолын ажил нь хүмүүсийг Их Эзэний Абрахамтай эрт дээр 
үед байгуулсан гэрээтэй холбодог.

“Чибээр өөрийнхөө дараах үр удамдаа тэд өөрсдийн гарт энэ 
тохинуулал хийгээд санваарыг бүх үндэстнүүдэд гэрчлэх адислал 
байх болно;

Мөн чиний нэрээр дамжуулан би тэднийг адислах болно; учир 
нь энэ Сайн мэдээг хүлээн авах болгон нь чиний нэрээр дуудагддаг 
байх болно, мөн чиний үр удам хэмээн тооцогддог байх болно, мөн 
босч зогсоод, тэдний эцгийн хувьд, чамайг магтан дуулах болно” 
(Абрахам 2:9–10).

Номлолын ажил бол адислалуудын ердөө эхлэл юм. Баптисмын 
усанд орсон хүмүүс ариун сүмд орох боломжтой болтлоо өөрсдийн 
амьдралыг төгс төгөлдөр болгосон цагт тэдгээр адислал бүрэн 
дүүрэн гүйцэлдэж, хэрэгждэг. Сүмийн гишүүд ариун сүмд хувийн 
хишгээ хүлээн авснаар Абрахамын гэрээнд лацдан холбогддог.

Христэд ирэх сонголт нь хаана амьдардгаас хамаардаггүй бөгөөд 
энэ нь хувь хүний амлалтын асуудал юм. Сүмийн бүх гишүүн хаана 
байгаагаасаа үл хамааран сургаал, ёслол, санваарын түлхүүр болон 
сайн мэдээний адислалуудаас хүртэх боломжтой. Хүмүүс өөрсдийн 
амьдарч буй орон нутгийг орхилгүй “Их Эзэн Бурханыхаа мэдлэгт 
тэд авчрагдах болно” (3 Нифай 20:13).

Эртний Сүмийн гишүүдийн хувьд хөрвүүлэгдсэнээр ихэнхдээ 
цагаачлах шаардлага гардаг байсан. Гэвч одоо үндэстэн бүрийн 

Таны Их Эзэнд өгч чадах хам-
гийн сайхан бэлэг бол өөрсдий-
гөө дэлхийгээс толботуулалгүй, 
Түүний өргөөнд орох зохистой 
байлгах явдал юм.
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нутагт цугларалт явагдаж байна. Их Эзэн 
гэгээнтнүүддээ өөр өөрийн төрсөн газар, 
үндэс угсаанд Сионыг төлөвшүүлэхийг 
зарлигласан (Сургаал ба Гэрээ 6:6; 11:6- г үзнэ 
үү). Бразилын гэгээнтнүүдийн цугларах газар 
Бразил, Нигерийн гэгээнтнүүдийн цугларах 
газар Нигери, Солонгосын гэгээнтнүүдийн 
цугларах газар Солонгос байх юм. Сион бол 
“зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун тэд юм” (Сургаал 
ба Гэрээ 97:21). Хаана ч зөв шударга гэгээнтэн 
байж болно.

Сүнслэг байдлын хувьд аюулгүй байх нь 
хувь хүний хаана амьдарч байгаагаас бус, хэр-
хэн амьдарч байгаагаас шалтгаалдаг. Хэрэв 
бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, 
наманчилснаар Түүний Цагаатгалын хүчийг 
хүлээн авахын тулд чадах бүхнээ хийх юм 
бол Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ-
ний адислалуудыг бүх үндэстэн, ястан, хэл-
тэн болон хүнд авчирч, Их Эзэний Хоёр дахь 
ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхэд туслах Бурханы 
мэдлэг, хүч бидэнд өгөгдөх болно гэдгийг би 
амлаж байна.

Хоёр дахь ирэлт
Их Эзэн мөнх бус амьдрал дахь тохинуул-

лынхаа үеэр ариусгасан тэр газраа эргэн 

ирэх болно. Тэр ялалт байгуулан, Иеруса-
лимд дахин ирнэ. Нүх сүв бүрээс нь нэвчсэн 
цусны бэлгэдэл болох хааны улаан нөм-
рөгтэйгөө Тэрээр Ариун хотод ирэх болно 
(Сургаал ба Гэрээ 133:46–48- ыг үзнэ үү). Хаа 
сайгүй “ЭЗЭНий цог жавхлан илэрч, мах-
бодтой бүхэн хамтдаа үзэх болно” (Исаиа 
40:5- ыг мөн Сургаал ба Гэрээ 101:23- ыг үзнэ 
үү). “Түүний нэрийг Гайхамшигт Зөвлөгч, 
Хүчит Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Энхийн 
Жонон гэж дуудна” (Исаиа 9:6).

Тэрээр дэлхийн хоёр нийслэлд буюу нэг 
нь хуучин Иерусалимаас, (Зехариа 14) нөгөөх 
нь “Америк тивд байгуулагдах” (Итгэлийн 
тунхаг 1:10) Шинэ Иерусалимаас тус тус 
засаглах болно. Тэрээр эдгээр төвөөс Өөрийн 
Сүмийг болон хаант улсын ажил хэргийг 
удирдан явуулна. Өөр нэг ариун сүм Иеру-
салимд удахгүй баригдана. Тэрээр Эздийн 
Эзэний хувьд ариун сүмээс үүрд хаанчлах 
болно.  Ариун сүмийн доороос ус ундран гар-
на. Сөнөсөн тэнгисийн ус илаарших болно. 
(Езекиел 47:1–8- ыг үзнэ үү.)

Тэрээр тэр өдөр шинэ цол хүлээн авч, 
онцгой гэгээнтнүүдээр хүрээлүүлнэ. Тэрээр 
“зздийн Эзэн, хаадын Хаан хэмээн нэрлэг-
дэх болно. Түүнтэй хамт байгчид нь мөнх 

Та нар Есүс 
Христийг 
дагаснаар 
тогтвортой амар 
амгалан, жинхэнэ 
баяр баясгаланг 
олох болно гэдгийг 
би амлаж байна. 
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бус байдлынхаа итгэлийн дагуу дуудагдсан, 
сонгогдсон, итгэмжит хүмүүс юм” (Илчлэл 
17:14). Тэгээд Тэр “үеийн үед хаанчилна” 
(Илчлэл 11:15).

Дэлхий дахин диваажингийн байдалд 
шилжиж, шинэчлэгдэх болно. Шинэ тэнгэр, 
шинэ газар үүснэ (Илчлэл 21:1; Ефер 13:9; 
Сургаал ба Гэрээ 29:23–24).

Тэр өдөрт дэлхийг бэлтгэхэд туслах нь 
бидний үүрэг бөгөөд нэр төрийн хэрэг юм.

Ирээдүйгээ итгэлээр хар
Тэр хүртэл бид одоо энд үймээн самуун 

дунд амьдарч байна. Газар хөдлөлт, цуна-
мийн гамшгууд болж, засгийн газрууд хям-
ралд орж, эдийн засгийн дарамт хүндэрч, 
гэр бүлүүд халдлагад өртөж, салалтын тоо 
улам бүр өссөөр байна. Бидэнд түгших 
олон агуу шалтгаан байна. Гэвч бид итгэ-
лээ айдсаар орлуулах ёсгүй. Бид итгэлээ 
хүчирхэгжүүлэх замаар тэдгээр айдастайгаа 
тэмцэх ёстой.

Бидэнд яагаад ийм бат бөх итгэл байх 
хэрэгтэй вэ? Яагаад гэвэл, ирээдүйд хүнд 
хэцүү цаг ирэх болно. Ирээдүйд итгэлтэй 
хожмын үеийн гэгээнтэн байх нь хэцүү 
байх бөгөөд ихийг шаардана. Бид бүгд 
соригдох болно. Төлөөлөгч Паул хожмын 
өдрүүдэд Их Эзэнийг хичээнгүйлэн дагасан 
хүмүүс “хавчигдах болно” (2 Тимот 3:12) 
гэдгийг анхааруулсан. Тэрхүү хавчлага нь 
таныг дуугаа хамхин, сул дорой байхад хүр-
гэнэ эсвэл өдөр тутмын амьдралдаа илүү 
сайн үлгэр жишээ үзүүлж, зоригтой байхад 
нөлөөлнө.

Та амьдралын асуудлуудыг хэрхэн давж 
байгаа нь таны итгэлийн өсөлтийн нэг 
хэсэг юм. Таныг бурханлаг мөн чанар 
болох хязгааргүй үнэ цэнтэй өвтэй гэдгээ 
санасан үед хүч чадал ирдэг. Их Эзэн танд 
болон таны үр хүүхэд, ач зээ нарт хууль 
ёсны өв залгамжлагчид нь бөгөөд тодор-
хой цаг хугацаа, газарт төрж, өсөн, Түүний 
жишгийг гэрчлэгч, гэрээт хүмүүс болохоор 
тэнгэрт хадгалагдан үлдсэн гэдгийг сануул-
даг. Та Их Эзэний зөвт байдлын замаар 

алхах юм бол Түүний сайн сайхан байдлаар үргэлж адислагдан, 
Түүний хүмүүст гэрэл ба аврагч нь болох болно (Сургаал ба Гэрээ 
86:8–11- ийг үзнэ үү).

Та Есүс Христийн сэргээгдсэн Сүмд заадаг сургаалын талаарх 
ойлголтоо өсгөн нэмэгдүүлж, Түүнд итгэх итгэлээ хүчирхэгжүү-
лэхийн тулд чадах бүхнээ хийгтүн.  Та цэвэр сургаалд зангуугаа 
хаяснаар итгэлтэй, тэвчээртэй байж урагшлан, Их Эзэний зорилгыг 
биелүүлэхийн тулд өөрсдийн бүхий л чадлаар бүхнийг шантрал-
гүй, баяр хөөртэй хийх болно.

Та бүхэнд шантрах өдрүүд ч тохиолдох болно. Тиймээс бууж 
өгөлгүй, зоригтой байхын төлөө залбирагтун! Бас таны найзаа гэж 
бодож байсан хүмүүс хүртэл та нараас урвах болно.  Мөн нэлээд 
зүйл шударга бус мэт санагдах болно.

Гэвч та нар Есүс Христийг дагаснаар тогтвортой амар амгалан, 
жинхэнэ баяр баясгаланг олох болно гэдгийг би амлаж байна.  
Гэрээнүүдээ илүү чанд сахиж, өнөөгийн дэлхийд Сүмийг болон 
Бурханы хаант улсыг хамгаалах үед Их Эзэн зөвхөн Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнт-
нүүдийн Сүмийн гишүү-
дийн гүйцэлдүүлж чадах 
зүйлсийг бүтээх хүч 
чадал, мэргэн ухаанаар 
таныг адислах болно.

Бид хувь хүний Бур-
ханд, Эзэн Есүс Христэд, 
Түүний Сүмд итгэх итгэ-
лийг хөгжүүлдэг хүмүүс 
болох ёстой. Бид гэр 
бүлээ босгож, ариун сүмд 
лацдан холбогдох ёстой. 
Бид дэлхий дээр Сүмийг 
болон Бурханы хаант 
улсыг барьж, байгуулах 
ёстой (Матай 6:33- ыг 
үзнэ үү). Бид өөрсдийн 
бурханлаг хувь тавиланд; алдар суу, мөнх бус байдал, мөнх амьд-
ралд бэлтгэх ёстой (Ром 2:7; Сургаал ба Гэрээ 75:5- ыг үзнэ үү).

Би та нарт бошиглогч Иосеф Смитийн тунхагласнаар “Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ тив бүрд, улс орон болгонд 
хүрч, хүн бүрд сонсогдох хүртэл Бурханы зорилго гүйцэлдэж, 
аугаа Иехова ажил хийгдэж дууслаа гэж хэлэх хүртэл зоригтой-
гоор мөн ялгууснаар, юунаас ч үл хамааран урагш ахих болно 
гэдгийг даруухнаар гэрчилж байна” (History of the Church, 4:540).

Бид Бүхнийг Чадагч Бурханы ажилд оролцдог. Түүний адис-
лалууд та нарын хүн нэг бүрд очих болтугай хэмээн би залбирч 
байна. ◼
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Таныг бурханлаг мөн чанар 
болох хязгааргүй үнэ цэн 
бүхий өвтэй гэдгээ санасан 
үед хүч чадал ирдэг.
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Бэрглинд Гуднасон
Исланд, Арнессисла

Бэрглинд (зүүн гар талд) эгч Элиний 
(баруун гар талд) хамт.  
Бэрглиндийн сэтгэл гутрал хүнд 
шатандаа орох үед тэр өөрийгөө цааш 
амьдарч чадахгүй нь гэж бодож байв. 
Тэрээр гэр бүл, найз нөхдөдөө зовлонгоо 
уудлан хэлээд, Тэнгэрлэг Эцэгийн өгсөн арга 
хэрэгслүүдээр дамжуулан сүнслэг байдал 
болон сэтгэл санааны хувьд эдгэрсэн юм.
МИНДИ СЭЛҮ, ЗУРАГЧИН

И Т Г Э Л И Й Н  Х Ө Р Ө Г

Сэтгэл гутралынхаа талаар гэр бүл, найз 
нөхөдтэйгөө ярилцсан маань надад маш 
их тусалсан. Энэ нь нэмэлт тусламж авах 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм. Би эм уухыг 
эсвэл эмчилгээнд орохыг хүсэхгүй байв. 
“Надад Бурхан байгаа” гэж би өөртөө 
хэлж байсан. Гэвч Бурхан сүнслэг зүйл-
сээс гадна эм, эмчилгээ гээд ашиглах өөр 
олон арга хэрэгслийг бидэнд өгдөг. 

Миний сэтгэл гутрал гүнзгийрэх үед 
хүмүүс “Удахгүй бүх зүйл сайхан болно” 
гэдэг байв. Би сүүлдээ үүнийг сонсохоос 
ч дургүй хүрдэг байсан ба бас хачин сон-
согдож байсан ч энэ нь үнэн юм.

Би ийм аз жаргалтай болж чадна гэж 
төсөөлж ч байгаагүй. Зарим үед хэцүү 
байдаг ч Тэнгэрлэг Эцэгийн надад өгсөн 
арга хэрэгслээр дамжуулан би үүнийг 
давж чаддаг болсон. Одоо би сэтгэл 
гутралд орж байгаагаа мэдрэхдээ өөртөө 
намайг хайрладаг, надтай ярилцах хүмүүс 
бий мөн бүх зүйл сайн сайхан болно гэж 
хэлдэг болсон.

ИЛҮҮ ИХИЙГ ОЛЖ МЭД
Бэрглиндийн итгэлийн 
түүхийн талаар илүү 
дэлгэрэнгүй мэдэж авч 
мөн өөр зурагнууд харахыг 
хүсвэл энэ нийтлэлийн 
цахим буюу Gospel 
Library дээрх хувилбарыг 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
42013 дээрээс үзнэ үү.
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Номлолд бэлтгэх ангийн багш нар болох Сьюзи, Том Мьюллэн хоёр хэн 
нэгнийг Ерөнхий чуулган үзэхэд уриарай хэмээн байнга ангийн гишүүдээ 
урьдаг.

“Хэн нэгнийг ямар нэг зүйл хийхэд урих нь номлолын ажлын салшгүй нэгэн 
хэсэг бөгөөд энэ нь тохинуулалд ч мөн хамаатай. Суралцагчид маань энэ нь өөрт 
нь төдийгүй урьсан хүнд нь ямар байсан талаар байнга хариу тайлагнадаг” гэж 
тэр хэлсэн.

Суралцагчдынхаа хүмүүст хэрхэн хүрч чадсанаа тайлагнасан хэдэн арга замыг 
дурдъя. Үүнд:

•  “Бид асуудал тулгараад байгаа нэг найздаа тохинуулдаг. Бид түүнийг Ерөн-
хий чуулганыг сонсож, хариултаа олж авахад урьсан. Биднийг чуулганы 
дараа түүн дээр очиход өөрт нь тус болох олон санааг олж мэдсэнээ тэр 
бидэнд хэлсэн.”

•  “Бид Ерөнхий чуулганы үеэр нийллэг хийж, хүн бүр хуваалцах амттан 
авчирсан. Маш хөгжилтэй байсан тул бид дахин хийхээр шийдсэн.”

•  “Би нэг найзаа Ерөнхий чуулганыг хамт үзэхэд урьсан юм. Энэ талаар ярил-
цаж байхдаа бид машинаараа очоод, чуулганыг цуглааны байранд үзэж 
болох эсэхийг мэдэхээр шийдсэн. Би очсон бөгөөд тэнд байх нь хамгийн 
сайхан туршлага болсон юм!”

Мьюллэныхан болон тэдний суралцагчид Ерөнхий чуулганаар дамжуулан 
тохинуулах олон арга зам байдгийг мэдэж авчээ. Энэ нь урмын үгс, гэр бүлийн 
уламжлал, утга учир бүхий ярилцлага, Их Эзэний үйлчлэгчдийн сургаалыг 
хуваалцах гайхалтай сайхан арга зам юм!

Тохинууллын зарчмууд

Амралтын өдрүүдэд явагддаг Ерөнхий чуулган нь чуулган болохын 
өмнө, дараа эсвэл дундуур урмын үг, гэр бүлийн уламжлал, Их Эзэний 
үйлчлэгчдийн сургаал зэргээр дамжуулан тохинуулах олон арга 
замыг бидэнд өгдөг.

ЕРӨНХИЙ ЧУУЛГАНААР  
ДАМЖУУЛАН	ТОХИНУУЛАХ	НЬ
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АНХААРЧ ҮЗЭХ ЗАРЧМУУД

“Анзаарсан”
Аврагч дуртайяа цаг гарган, бусдын хэрэг-
цээг олж харж, эдгээр хэрэгцээг нь ханга-
хын тулд үйлддэг байсан (Матай 9:35–36; 
Иохан 6:5; 19:26–27- г үзнэ үү). Бид үүнтэй 
адилаар үйлдэж чадна.

“Шууд урьсан”
Тохинуулдаг хүмүүсийнхээ хэрэгцээг олж 
харсны дараа хийх алхам бол үйлдэх 
явдал юм.

“Бошиглогчдын үгсийг сонсох”
Бид хамтдаа сурч, өсөж хөгжин, бидний 
бодгальд хамгийн чухал гэсэн сүнслэг 
зүйлсийн талаар ярихын тулд “хамтдаа 
ойр ойрхон уулзах” (Моронай 6:5) ёстой.
“Ирээд, бошиглогчийн дуу хоолойг, Бур-
ханы үгийг сонс” 2 гэдэг нь тохинуулж буй 
хүмүүстээ өгч чадах хамгийн чухал урилга 
байж болох юм.

“Хайр ба нөхөрлөл”
Бид бусдад үнэхээр тусалж, нөлөөлөхийн 
тулд энэрэл ба “чин сэтгэлийн хайраар” 
(Сургаал ба Гэрээ 121:41- ийг үзнэ үү) 
харилцаа холбоо үүсгэх ёстой.

Бусдыг гэртээ урих 
“Аврагч Өөрийн дагалдагчдад ‘Би та нарыг яаж хайрласны адил 
та нар мөн бие биенээ хайрлагтун’ (Иохан 13:34) хэмээн зарлигла-
сан. Тиймээс Тэр биднийг хэрхэн хайрласныг бид хардаг. . . . Хэрэв 
бид Түүнийг өөрийн үлгэр дуурайл болговол хүн бүхнийг оролцуулан 
тусламжийн гараа сунгахыг хичээх ёстой.”  
—Ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүкс 1

Хэдэн жилийн өмнө манай гайхалтай гэрийн багш Майк 
намайг гурван хүүхэдтэйгээ хамт жижиг зөөврийн компьюте-
роор Ерөнхий чуулган үзэх гэж байгааг анзаарсан байв. Тэр 
биднийг гэрт нь очиж, түүнтэй болон эхнэр Жэкитэй нь хамт 
Ерөнхий чуулган үзэхийг шууд урьсан ба тэдэнтэй хамт үзэх 
дуртай байгаагаа хэлсэн юм. Хүүхдүүд маань Ерөнхий чуул-
ганыг жинхэнэ зурагтаар үзсэндээ баяртай байсан. Мөн би 
дэмжлэг туслалцаа авсандаа маш их баярлаж билээ. Бас хамт-
даа цагийг өнгөрүүлэх нь бүгдэд таалагдсан.

Дараа нь Ерөнхий чуулганыг хамт үзэх нь уламжлал болж 
билээ. Бид өөрийн гэсэн зурагттай болсон ч Ерөнхий чуул-
ганыг Майк, Жэки хоёртой хамт үзэхээр дэр, тэмдэглэлийн 
дэвтэр, амттан зэргээ аваад, тэднийх рүү баяртай явдаг бол-
сон юм. Бошиглогчдын үгсийг хамтдаа сонсох нь үүнийг 
улам онцгой болгодог байв.  Бид яг нэг гэр бүл шиг болж, 
Майк, Жэки хоёр миний сайн найзуудын нэг, харин хүүхдүү-
дийн маань хуурай өвөө, эмээ болсон юм. Тэдний хайр болон 
нөхөрлөл манай гэр бүлд гайхалтай адислал болсон. Гэр 
орон болон зүрх сэтгэлээ бидэнд нээж өгсөнд нь би маш их 
талархдаг.
Сьюзан Эрд, АНУ, Калифорни
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АНХААРЧ ҮЗЭХ ЗАРЧМУУД

“Сайн мэдээг хуваалцах”
Бид “ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн 
өөрийн байж болох хаана ч гэсэн Бурха-
ны гэрчлэгч” (Мозая 18:9) болно хэмээн 
гэрээ байгуулсан.

“Ярилцлага өрнүүлэх”
Ерөнхий чуулганы захиасууд нь гайхал-
тай, уялдаа холбоотой, сүнсээр удир-
дагдсан ярилцлагыг өдөөж болно. Харин 
ийм ярилцлагууд нь та нарын харилцааг 
бэхжүүлж, гэрчлэлээ өсгөн нэмэгдүүлэхэд 
тусалж, баяр баясгаланг авчирдаг!  
(Сургаал ба Гэрээ 50:22- ыг үзнэ үү).

“Асуултууд ашиглах”
“Сайн асуултууд нь бусдын сонирхол, 
асуудал, асуултыг ойлгоход танд тусалдаг. 
Тэдгээр нь зааж буй зүйлийг тань өргө-
жүүлж, Сүнсийг урьж мѳн сурахад  
нь хүмүүст тусалдаг.” 4

Интернэтээр хуваалцах 
“Олон нийтийн мэдээллийн сувгууд нь олон хүнд болон гэр бүлүүдэд 
эергээр аминчлан нөлөөлж болох дэлхий даяар тархсан зэмсэг юм. 
Бид Христийн шавь нарын хувьд Бурхан Мөнхийн Эцэг, Түүний 
хүүхдүүддээ зориулсан аз жаргалын төлөвлөгөө, Түүний Хүү Есүс 
Христийг дэлхийн Аврагч гэдгийг гэрчилж; хожмын өдрүүд дэх 
сайн мэдээний Сэргээлтийн бодит байдлыг тунхаглаж; Их Эзэ-
ний ажлыг гүйцэтгэхэд эдгээр сүнслэгээр өдөөгдсөн тусламжийн 
зүйлсийг зөв зохистой, илүү үр дүнтэй ашиглах цаг болсон гэж би 
итгэдэг.” —Ахлагч Давид А.Бэднар 3

Интернэт бидэнд сайн мэдээг дэлхий даяар хуваалцах 
боломжийг олгодог. Надад энэ нь таалагддаг! Би Ерөнхий 
чуулгантай холбоотой хэд хэдэн үйл ажиллагааны талаар 
хуваалцахаас гадна ихэнхдээ Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн 
үгнүүдийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд бусдад туслахыг 
хичээдэг. Бусдын тавьсан асуултуудыг харах нь аливаа зүйлийг 
өөр өнцгөөс харахад бидэнд тусалдаг бөгөөд өөрсдийн гэсэн 
гайхалтай ярилцлага өрнүүлэх асуулт олох эхлэлийг тавьж 
болох юм.

Хэрэв та тохинуулдаг гэр бүлтэйгээ асуулт ашиглан, Ерөн-
хий чуулганы үгээс ярилцах юм бол энэ нь танд тэдний хүчтэй 
тал болон хэрэгцээ шаардлагыг олж харахад тусална гэдгийг 
би олж мэдсэн. “Хамгийн сүүлийн Ерөнхий чуулганы сэдэв юу 
байсан гэж та бодож байна вэ?” гэж би асуух дуртай.

Хариулт нь ихэвчлэн тэдний амьдралд юу болж байгааг мөн 
тэдэнд юу чухал болохыг ойлгоход тань тусална. Эдгээрийг 
илүү сайн ойлгох нь танд илүү сайн тохинуулагч ах, эгч болох 
боломжийг олгоно. ◼
Камилл Гиллхам, АНУ, Колорадо



18 Л и а х о н а

Ахлагч Бага 
Лигранд 
Р.Көртис
Далын ерөнхий 
эрх мэдэлтэн, 
Сүмийн түүхч, 
түүх хөтлөгч

Үргэлжлэн явагдаж буй  

Сэргээлт нь 200 жилийн 
тэртээ Ариун ойн цоорхойд 
эхлэн, өнөөдөр ч үргэлжлэн 
явагдаж байгаа бөгөөд 
бидэнд үүний нэг хэсэг болох 
боломж олдож байна.

С ЭРГЭЭЛ Т
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Өнөө үе бол дэлхий дээр амьдрах хам-
гийн гайхамшигтай, сайхан цаг үе юм. 
Бидэнд Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтэд 

бэлтгэх, цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин 
үед өрнөж буй агуу үйл явдлуудад орол-
цох адислал тохиогоод байна.1 Бид эдгээр 
гайхамшигт үйл явдал өрнөхийг үзэхийн 
зэрэгцээ тэдгээрийн нэгэн хэсэг болох 
боломжтой.2

Бид заримдаа сайн мэдээний Сэргээлтийн 
талаар болоод өнгөрсөн зүйл мэт ярьдаг. 
200 жилийн өмнө болсон Анхны үзэгдэл энэ 
үйл явцыг эхлүүлсэн боловч Сэргээлт үүгээр 
дуусгавар болоогүй. Иосеф Смит болон түү-
ний хамтрагчид Мормоны Номыг орчуулж, 
санваарыг сэргээн, Сүмийг зохион байгуулж 
мөн номлогчдыг урагш илгээж, ариун 
сүмийг барин, Халамжийн нийгэмлэгийг 
зохион байгуулсан гэх мэт үйл явдлуудаар 
дамжуулан Их Эзэний ажил цааш үргэлжлэн 
явагдсан юм. Эдгээр Сэргээлтийн үйл явдал 

1820 онд эхэлж, Иосеф Смитийн амьдралын 
туршид үргэлжилсэн. 

Бурханы Иосеф Смитээр дамжуулан 
илчилсэн бүхэн гайхамшигтай байсан ч 
Сэргээлтийг Иосеф Смитийн амьд байх цаг 
хугацаанд хийж дуусгаагүй. Түүний дараа 
дараагийн бошиглогчдоор дамжуулан ариун 
сүмийн ажил тасралтгүй явагдаж, нэмэлт 
судрууд гарч ирэн, олон хэл дээр судрын 
орчуулга хийгдэж, сайн мэдээг дэлхий даяар 
тараан, Ням гаргийн анги, Залуу эмэгтэй-
чүүд, Хүүхдийн хэсэг, санваарын чуулгууд 
болон Сүмийн зохион байгуулалт, дэг 
журамд орсон өөрчлөлт гэх мэт олон зүй-
лийг бид хүлээн авсан.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны хэлс-
нээр “Бид сэргээлтийн үйл явцын гэрч юм. 
Хэрэв та Сүмийг бүрэн сэргээгдсэн гэж үзэж 
байвал дөнгөж эхлэлийг нь л харж байна. 
Өөр олон зүйл ирэх болно. . . . Дараа жилийг, 
тэрний дараа жилийг иртэл хүлээ. Амин 
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дэмээ ууж, хангалттай 
амарч ав. Сүмийн ирээдүй 
гайхалтай сайхан байх болно.” 3

Ерөнхийлөгч Нэлсон Сэргээлт үргэлжлэн 
явагдсаар байна хэмээн тунхагласны дагуу, 
ерөнхийлөгч болсноос нь хойш олон чухал 
өөрчлөлт Сүмд хийгдэхийг бид харсан. 
Үүнд санваарын чуулгын бүтцэд өөрчлөлт 
хийсэн, гэрийн болон айлчлагч багшлалтыг 
тохинууллаар орлуулсан, гэр төвтэй, Сүмээс 
дэмжигдсэн сайн мэдээнээс суралцах хөтөл-
бөр гаргасан зэрэг ажил орно.4 Үүнээс хойш 
өөр олон өөрчлөлт хийгдсэн бөгөөд цаашид 
ч хийгдэх болно. 

Баруун Африкийн жишээ
Сэргээлт үргэлжлэн явагдаж байгаа 

тухай миний гэрчлэлд Африкийн Баруун 
бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд таван 
жил үйлчилсэн явдал нөлөөлсөн юм. Би 
бага залуугаасаа сайн мэдээний гэрчлэлтэй 
байсан. Харин Африкт амьдардаг байсан 
явдал маань Баруун Африкийн сайн мэдээг 

хамгийн анх хүлээн авсан зарим хүнтэй 
холбогдох боломжийг олгосон юм. Мөн 
Сүм энэ тивд хэрхэн асар хурдацтай тар-
хаж, олон зуун тойрог, гадас байгуулагдаж, 
ариун сүм, цуглааны байрууд итгэлтэй 
гишүүдээр дүүрч, сайн эмэгтэй, эрэгтэй 
хүмүүс сэргээгдсэн сайн мэдээг бүх зүрх 
сэтгэлээрээ хүлээн авч байгааг би харсан. 
Би Сүм “дэлхийг дүүргэх болно” 5 хэмээсэн 

Иосеф Смитийн бошиглол бие-
лэгдэхийг өөрийн нүдээр харсан.

Жэймс Эвудзи, Фрэдэрик Антви 
гэх хоёр итгэлтэй гишүүн надад 
Аккра Гана ариун сүмд нэг өдөр 
ирж тусалсан юм. Жэймс бол хож-
мын үеийн гэгээнтэн номлогчдыг 
Ганад ирэхээс хэдэн жилийн өмнө 
Мормоны Ном болон Сүмийн 
бусад материалыг сүмийн цуг-
лаандаа ашигладаг байсан 1000 
орчим хүний нэг байв. Тэд Ганад 
Сүм байгуулагдах өдрийн төлөө 

залбирдаг байлаа. Тэрээр 
манай материалд заасны  

дагуу сайн мэдээг заахаар Гана даяар явдаг 
байсан залуу эрэгтэйчүүдтэй нэгджээ. 1978  
онд номлогчдыг ирэхэд, Ганад хожмын 
үеийн гэгээнтний хамгийн анхны баптис-
мын ёслолыг үйлдсэн өдөр тэр баптисм 
хүртжээ.

Фрэд гишүүн болоод удаагүй байхдаа, 
овгийн ахлагч байсан хамаатныхаа оршуул-
ганд оролцсон байна. Тэнд очоод гэр бүлийн-
хэн нь түүнийг шинэ ахлагчаар томилох 
гэж байгааг мэджээ. Энэ байр суурь нь сайн 
мэдээнд итгэх итгэлд нь харшлах зүйлийг 
хийлгэхэд хүргэнэ гэдгийг тэр мэдэж байсан 
тул оршуулга дуусмагц тэндээс хурдхан гэгч 
гарч яван, өөрт нь нэр хүнд, эд баялаг авчрах 
байр сууриас татгалзсан юм.

Аккра ариун сүмийг онцгойлон адис-
лах үед Жэймс, Фрэд хоёр ариун сүмийн 
ажилтан болохоор долоо хоног бүр нэг 
талдаа 4 цаг аялдаг байжээ. Тэдэнтэй 
хамт ёслол гүйцэтгэж байхад, түүхэн үйл 

явдлаар хүрээлэгдсэн байна даа гэсэн бодол 
надад төрж байсан юм. Африкийн Сүмийн 
түүхийг тэр хоёр төлөөлж байгааг ойлго-
сон явдал надад Жон Тэйлор, Вилфорд 
Вүдрафф эсвэл Сүмийн эхэн үеийн бусад 
гишүүн надтай хамт эдгээр ёслолыг гүйцэт-
гэж байгаа мэт санагдаж байв. 

Миний Баруун Африкт үзэж, туулж, 
мэдэрсэн зүйл бол “Мөн зөв шударга ёсыг 
тэнгэрээс доош би илгээх болно; мөн миний 
Төрсөн Ганцын тухай гэрчлэхээр дэлхийгээс 
үнэнийг би илгээх болно; . . . зөв шударга 
ёс хийгээд үнэн нь дэлхийг үер мэт арчих 
болгоно би; учир нь тэнд миний асар байх 
болно, мөн энэ нь Сион, Шинэ Иерусалим 
хэмээн нэрлэгдэх болно” (Мосе 7:62) хэмээн 
Их Эзэний Енохт хэлсэн зүйлсийн нэгээхэн 
хэсэг байв.

Би зөв шударга байдал ба үнэн Африк тив 
даяар хурдацтай тархаж, сонгогдсон хүмүүс 
дэлхийн өнцөг булан бүрээс цугларахыг хар-
сан. Сэргээлтийн тэрхүү чухал хэсэг миний 

Бурхан энэ 
ажилд нэн чухал 

үүрэг гүйцэтгэх 
гайхалтай 

боломжийг бидэнд 
өгсөн.

Эхэн үеийн номлогч Самуел Смит 
Мормоны Номоос хуваалцаж 
байгаа нь

Фрэд Антви, Гана дахь Сүмийн  
анхдагч гишүүн
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нүдний өмнө өрнөхийг би харсан тул Сэр-
гээлтийн талаарх гэрчлэл минь улам өсөн 
нэмэгдсэн билээ.

Би мөн үргэлжлэн явагдаж буй Сэр-
гээлтийн талаар өөр нэг зүйлийг олж хар-
сан бөгөөд тэр нь Африкийн гишүүдийн 
хүчтэй итгэл, сүнслэг эрч хүч байсан юм. 
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Дэвид А.Бэднар “Көртланд [хожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн 1830- аад онд амьдарч байсан 
газар] нь зөвхөн Огайо мужид байдаггүй. 
Энэ нь бас Африкт байдаг” хэмээн хэлжээ. 
Олон хүн хувийн сүнслэг, хүчтэй туршлага 
дээрээ үндэслэн Африк дахь Сүмд элсэж 
байна. Тэдгээр шинэ гишүүн сүнслэг эрч 
хүч, сайн мэдээг улам гүнзгий суралцах 
хэрэгцээг авчирдаг. Тэдний хувьд Сэргээлт 
хувь хүнийх нь түвшинд үргэлжилсээр бай-
гаа. Сүмийн тухай улам ихийг мэдэх тусам 
сайн мэдээний үнэнүүд тэдний нүдний өмнө 
нээгдсээр байх болно. Сайн мэдээний мэдлэ-
гээ өргөжүүлэх юм бол бид бүгдээрээ үүнийг 
мэдрэх боломжтой.

Үргэлжлэн явагдаж буй Сэргээлтэд  
туслах гурван арга зам

Бурхан энэ ажилд амин чухал үүрэг гүй-
цэтгэх гайхалтай боломжийг бидэнд өгсөн. 
“[Сүмийн] биед гишүүн бүр хэрэгтэй” (Сур-
гаал ба Гэрээ 84:110) хэмээн Их Эзэн хэлсэн. 
Сүмийн бүх гишүүн энэхүү үргэлжлэн яваг-
даж буй Сэргээлтэд оролцох боломжоор 
адислагдсан. Бид үүнийг хэрхэн хийх вэ?

Ариун гэрээнүүдийг байгуулж, сахих нь 
үүнд оролцох нэг арга зам юм. Хүмүүс ёсло-
луудтай, тэр дундаа ариун сүмийн ёслолтой 
холбоотой гэрээнүүдийг дагаж мөрдөхгүй л 
бол тэдгээр нь ямар ч утга учиргүй.  Халам-
жийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөг-
чөөр үйлчилж байсан Бонни Паркин эгч 
“Гэрээ байгуулах нь эрмэлзэгч зүрх сэтгэл, 
гэрээгээ сахиж буй итгэлтэй зүрх сэтгэлийн 
илрэл юм” 6 хэмээн заасан.

Би гэрээнүүд байгуулж мөн сахиснаар 
зөвхөн өөрсдийгөө мөнх амьдралд бэлт-
гээд зогсохгүй Их Эзэний “миний гэрээний 

бол хүлээн авсан дуудлага болон үүрэгт 
ажлаа хийж гүйцэтгэх явдал юм. Энэ нь 
Сүмийн урагшилдаг арга зам билээ. Итгэл-
дээ үнэнч багш нар сайн мэдээг хүүхэд, 
өсвөр үеийнхэн болон насанд хүрэгчдэд 
заадаг. Тохинуулагч ах, эгч нар Сүмийн 
гишүүдэд анхаарал халамж тавьдаг. Ерөн-
хийлөгчийн болон бишопын зөвлөл нь 
гадас, дүүрэг, тойрог, салбар, чуулга, туслах 
бүлэг, анги, бүлгүүдэд удирдамж заавар 
өгдөг. Өсвөр үеийн удирдагчид залуу 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд анхаарал халамж 
тавьдаг. Бичиг хэргийн ажилтан, нарийн 
бичгүүд хожим нь тэнгэрт бичигдэх чухал 
мэдээллүүдийг бүртгэн тэмдэглэдэг бөгөөд 
өөр олон хүн мөнх амьдралд болон Авраг-
чийн Хоёр дахь ирэлтэд хүмүүсийг бэлтгэх 
чухал үүргийг гүйцэтгэдэг.

Сэргээлтэд оролцож болох гурав дахь 
арга зам бол Израилыг цуглуулахад 
туслах явдал юм. Сэргээлтийн эхэн үеэс 
эхлэн энэ нь уг ажлын чухал хэсэг байсаар 

хүмүүс” (Сургаал ба Гэрээ 42:36) хэмээн 
дууддаг хүмүүсийг бэлтгэж, хүчирхэгжүүлэн 
тусалж болно. Бид баптисм, гишүүний батал-
гаа, ариун ёслол болон Мелкизедек санваар 
ба ариун сүмийн ёслолуудаар дамжуулан 
Бурхантай гэрээ байгуулж, Түүний гэрээт 
хүмүүсийн нэг болдог. 

Үргэлжлэн явагдаж буй Сэргээлтэд 
бидний оролцож болох хоёр дахь арга зам 

Ганын Аккра ариун сүмд орохоор жагссан өсвөр үеийнхэн
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хэлэхийг хүслээ. Тэр залбирч дууссаныхаа 
дараа нүдэндээ нулимс цийлэгнүүлсээр 
босож, “Би баптисм хүртэнэ” гэв. Хэдэн 
минутын дараа тэр баптисм хүртсэн юм. 
Жилийн дараа тэр Сэбастиано Карузотой 
гэрлэсэн. Тэд дөрвөн хүүхэд өсгөж өндийлгө-
сөн бөгөөд бүх хүүхэд нь номлолд үйлчилж, 
өнөөдрийг хүртэл Сүмдээ үйлчилж байгаа.

Агнэс, Сэбастиано хоёр бас номлолд 
үйлчилсэн ба Сэбастиано номлолын 

ирсэн. Ерөнхийлөгч Нэлсоны зааснаар 
бидэнд хөшигний хоёр талд болж байгаа 
цугларалтад туслах боломж, үүрэг бий. 
Сүмийн ерөнхийлөгч болсны дараах анх-
ны Ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч 
Нэлсон хаалтын үг хэлэхдээ “Бид бүхний 
дэлхийнхэнд өгч буй захиас энгийн бөгөөд 
чин сэтгэлийнх билээ. Бидний захиас бол 
хөшигний хоёр талд байгаа Бурханы бүх 
хүүхдийг Аврагчдаа ирж, ариун сүмийн 
адислалыг хүлээн авч, үүрдийн аз жарга-
лыг мэдэрч, мөнх амьдралыг хүлээн авах 
эрхтэй болоход урих явдал юм” 7 хэмээн 
товч дурдсан байдаг.

Хөшигний энэ талд Израилыг цуглуул-
на гэдэг нь номлогчийн ажлыг хэлж бай-
гаа юм. Бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх 
боломжтой хэн ч энэ боломжийг анхаа-
ралдаа авах ёстой. Италид Сүм байгуу-
лагдсаны дараахан тэнд номлолд үйлчлэх 
боломжтой байснаа би том адислал гэж 
үздэг. Манай салбарууд түрээсийн бай-
ранд цуглардаг байсан ба хэзээ нэгэн өдөр 

гадас, тойргууд байгуулагдана гэдэгт бид 
итгэдэг байв. Эрэлхэг зоригтой анхдагчид 
Сүмд нэгдэж, тэрхүү агуу нутагт Израилыг 
цуглуулах ажлын үндэс суурийг тавьж бай-
гааг би харсан.

Тэдний нэг нь Агнэс Галдиоло байв. Түүнд 
номлогчийн хичээл зааж байхдаа бид бүгд 
Сүнсийг хүчтэй мэдэрч байсан. Гэвч Сүнсийг 
мэдэрсэн ч гэсэн гэр бүлийнхэн нь баптисм 
хүртэхийг нь эрс эсэргүүцнэ гэдгийг тэр 
мэдэж байв. Харин нэг өдөр тэр Сүнсээр 
дүүрч, баптисм хүртэхээр шийдэв. Гэхдээ 
баптисм хүртэхээр төлөвлөсөн өдрийнхөө 
өглөөгүүр тэр бодлоо өөрчилж билээ. Тэр 
баптисм хүртэх ёстой байсан түрээсийн 
байранд эртлэн ирж, гэрийнхнийхээ дарамт 
шахалтаас болж баптисм хүртэж чадахгүй 
болсноо бидэнд хэлсэн юм. 

Тэр явахаасаа өмнө бидэнтэй хэдэн минут 
ярилцахыг зөвшөөрөв. Бид нэг ангид орж, 
хамт залбирч болох эсэхийг асуув. Дараа 
нь бид өвдөг сөгдөөд, түүнээс залбирал 

ерөнхийлөгч байв. Би анхны номлолоосоо 
хойш 25 жилийн дараа Италид хоёр дахь 
номлолд үйлчлэхдээ Карузогийнхон болон 
бусад анхдагчид Бурханы хаант улсыг тэнд 
өргөжүүлэн тэлэхийн тулд юу хийснийг 
харсан. Би номлогчидтой хамт Сүмийг бай-
гуулахаар ажиллан, хэзээ нэгэн өдөр Италид 
ариун сүм баригдаасай гэж мөрөөддөг 
байлаа. Одоо Италийн Ромд ариун сүмтэй 
болсонд би ямар их баярлаж байна гээч.

Номлогчийн баяр баясгалантай эн тэнцэх 
хэдхэн баяр баясгалан байдаг. Израилыг 
цуглуулахад тусалж, үргэлжлэн явагдаж 
буй Сэргээлтэд баяр баясгалантай оролцож 
болох энэ цаг үед төрсөн маань ямар агуу 
адислал вэ!

Мэдээж номлогчийн баяр баясгаланг 
зөвхөн бүрэн цагийн номлогчид л мэдэрдэг 
юм биш.  Бидний хүн нэг бүр бүрэн цагийн 
номлогчидтой мөр зэрэгцэн ажилласнаар 
ах, эгч, дүү нараа хөрвүүлэн, идэвхжүүлэх 
ажилд туслах боломжтой. Бид бусдыг ирж, 

Ерөнхийлөгч 
Нэлсоны 

зааснаар, бидэнд 
хөшигний хоёр 

талд болж байгаа 
цугларалтад 

туслах боломж, 
үүрэг бий.

Агнэс Галдиологийн баптисм  
дээр

Ахлагч Көртис, Көртис эгч хоёр Карузо-
гийн гэр бүлийн зарим гишүүнтэй хамт
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Ариун сүм, гэр 
бүлийн түүхийн 

ажлыг хийх 
замаар бид 

хөшигний нөгөө 
талд Израилыг 

цуглуулахад 
тусалдаг.

харахад урьж, заалгаж буй хүмүүстэйгээ най-
залж нөхөрлөх замаар Израилыг цуглуулах 
боломжтой.

Ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн ажлыг 
хийх замаар бид хөшигний нөгөө талд 
Израилыг цуглуулахад тусалдаг. Энэ ажил 
нь олон жилийн турш бидний ариун үүрэг 
байсаар ирсэн. Иосеф Смитийг нас барахаас 
өмнө гэгээнтнүүд нас барагсдын өмнөөс 
баптисм хүртээдэг байсан ба хэдхэн хүнд 
хувийн хишиг хүртээж, лацдан холбосон 
байв. Науву ариун сүмийг барьж дуусгаснаар 
амьд хүмүүст хувийн хишиг хүртэх ёслол 
эрчимтэй хийгдэж эхэлсэн юм. Ютагийн 
ариун сүмүүдэд мөн өвөг дээдсийнхээ төлөө 
хувийн хишиг хүртэх, лацдан холбуулах 
ажил хийгдэж эхэлсэн.

Тэрхүү сэргээх үйл явцад гол үүрэг гүй-
цэтгэж байсан Элиза Р.Снөү Сэргээлтийн 
тэр хэсгийн ач холбогдлыг ойлгож байсан 
юм. Тэрээр хувийн хишгийн өрөөнд олон 
цагийг өнгөрөөж, тэндхийн ёслолуудад 
тусалдаг байв.8 1869 онд нэгэн Халамжийн 

нийгэмлэгийн ангид айлчлах үеэрээ тэрээр 
эгч нартаа “Бидний гүйцэтгэх ёстой, амьд 
болон нас барагсдын авралд туслах тэр агуу 
ажлын талаар би эргэцүүлэн бодлоо. Бид . . . 
Бурхдад болон Ариун хүмүүст тохирох хамт-
рагчид болохыг хүсэх ёстой” 9 хэмээн заажээ.

Мэдээж, дэлхий даяар олон ариун сүм 
баригдаж байгаа мөн өөр олон ариун сүм 
баригдахаар болж байгаа нь ариун сүмийн 
ёслолуудыг гүйцэтгэх боломж бололцоог 
асар ихээр өсгөн нэмэгдүүлж байгаа юм.

Гар доорх хэрэгслүүдийн ачаар ариун сүм, 
гэр бүлийн түүхийн ажлаа хийж, үргэлжлэн 
явагдаж буй Сэргээлтэд байнга оролцох 
боломжийг бидэнд олгож байна. Би гэр 
бүлийн түүхийн ажлыг олон жил сонирхон, 
үүнд оролцож ирсэн ч онлайн хэрэгслүүд 
гэр бүлийн нэрсээ ариун сүмд амжилттай 
аваачих боломжийг маань ихээхэн нэмэг-
дүүлсэн. Эхнэр бид хоёр Гана дахь байрандаа 
ширээний ард суун, Ганын Аккра ариун сүмд 
авч очих европ гаралтай өвөг дээдсийнхээ 

нэрсийг хайж олох ажил хийдэг байсан 
ариун нандин дурсамж надад бий. Бид очсон 
аль ч газраа тэр баяр баясгалант боломжийг 
ашигладаг. 

Бурхан бошиглогч Иосеф Смитээр дам-
жуулан “дэлхий эхэлсэн цагаас хойш бүх 
ариун бошиглогчдын амаар хэлэгдсэн бүх 
зүйлүүдийн дахин сэргэлтийг улируулан 
тохиолгохоор авчрах” (Сургаал ба Гэрээ 27:6) 
үйл явцыг эхлүүлсэн. Бурхан “эдүгээ илчилж 
буй” мөн “Бурханы хаант улсад хамаарах 
олон агуу хийгээд чухал зүйлийг илчилдэг” 
(Итгэлийн тунхаг 1:9) тул тэрхүү Сэргээлт 
одоо ч үргэлжилсээр байна. Би энэ үргэлж-
лэн явагдаж буй Сэргээлтэд оролцож байгаа-
даа чин сэтгэлээсээ талархдаг. ◼

“Хэрэв та Сүмийг бүрэн 
сэргээгдсэн гэж үзэж байвал 
дөнгөж эхлэлийг нь л харж 

байна. Өөр олон зүйл ирэх болно.” 
—Ерөнхийлөгч Нэлсон
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Мормоны Номын тухай бодох үед ямар ямар үг 
санаанд чинь буудаг вэ?

Нифайчууд, леменчүүд, өөр ямар үндэстнүүд?
Дайн дажин, цөл, халаг?
Наманчлал, гэтэлгэл, зөв шударга?
Есүс Христ?
Найдвар?
Христийн амилсны баяр бол Мормоны Номын захиа-

сыг дахин тунгаан бодоход хамгийн сайн тохирох цаг 
юм. Хамгийн чухал нь Есүс бол Христ, бидний Аврагч 
бөгөөд Гэтэлгэгч гэсэн захиас билээ. Түүний ачаар бид 
эцэстээ бие махбодын болон бодгалийн зовлон, үхэл, нүг-
лээс ангижрах боломжтой. Бид дэлхийн бидэн рүү шидэх 
аливаа муу муухай бүхнийг даван туулж чадна.

Энгийнээр хэлэхэд, бид итгэл найдвар өвөрлөж чадна.
Найдвар буюу Есүс Христэд төвлөрсөн жинхэнэ 

найдвар нь эртний бошиглогчдыг Мормоны Ном болох 
тэдгээр алтан ялтсан дээр цэдэг хөтлөхөд сүнслэгээр 
нөлөөлсөн. “Учир нь бид Христийг мэдсэн, мөн түүнийг 
ирэхээс олон зуун жилийн өмнө түүний сүр жавхланг 
хүлээн авах найдлага бидэнд байсныг тэд мэдэж болно 
хэмээн бид эдгээр зүйлийг энэ зорилтын учир бичиглэ-
сэн болой” (Иаков 4:4; тодотгол нэмэгдсэн) хэмээн Иаков 
бидэнд хэлсэн.

Иаков болон цэдэг хөтөлсөн бусад бошиглогч Хрис-
тийн ирэх тухай мэдэж байсныг биднийг мэдээсэй гэж 
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Мормоны Номын бошиглогчид Христийг ирнэ гэдэгт итгэж найддаг байв. 
Тэдний үгийг уншсанаар бид ч гэсэн Түүнийг дахин ирнэ гэдэгт найдаж чадна.

ТЭД	ХРИСТИЙГ	ИРНЭ	ГЭДЭГТ	 

НАЙДАЖ  

хүсэж байжээ. Түүнийг ирэхээс олон зуун жилийн 
өмнө шүү дээ! Харин тэд энэ найдварыг өөрсдийн 
уншсан бошиглогчдын үгсээс сүнсээр өдөөгдөн олж 
авсан байв. Иаков “мөн зөвхөн бид ч бус, харин бид-
нээс өмнө байсан бүх ариун бошиглогчид түүнчлэн 
түүний сүр жавхланд найдаж байсан ажээ.

Болгоогтун, тэд Христэд итгэж мөн түүний нэрээр 
Эцэгийг шүтэн биширч байв, мөн бид түүнчлэн түү-
ний нэрээр Эцэгийг шүтэн биширдэг бөлгөө. . . . 

Иймийн тул, бид бошиглогчдыг судалж байв, 
мөн бидэнд олон илчлэлт болон бошиглолын суу 
билиг байв; мөн бид эдгээр олон нотолгоотой бол-
сон учир найдлага олж, мөн итгэл маань гуйвшгүй 
болно” (Иаков 4:4–6; мөн 1 Нифай 19:21; Иаков 
7:11; Мозая 3:13; Хиламан 8:16- г үзнэ үү) хэмээн 
тайлбарласан.

Өөрсдийн туршлагаас болон судар дээрх бошиг-
лолуудаас олж авсан найдвар нь тэднийг Христийн 
ирэх тэрхүү өдөрт бэлтгэжээ. Үүний адил өнөөгийн 
бошиглогчид Христийн дахин ирэхэд бэлтгэлтэй 
байхад биднийг урамшуулдаг. Хэрэв бид ийнхүү 
найдахыг хүсэж байгаа бол мөн адил “бошиглогчдыг 
судалж, мөн олон илчлэлт болон бошиглолын суу 
билгийг [эрэлхийлэх] ёстой.” Тэдний Есүс Христийн 
тухай гэрчлэл биднийг хүчирхэгжүүлээд зогсохгүй 
Түүний ирэлтэд бэлтгэхэд тусална.

БАЙСАН	ШИГ	БИД	Ч	 
ГЭСЭН	НАЙДАЖ	ЧАДНА

Минди Сэлү
Сүмийн сэтгүүлүүд
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Лихай
“Иймийн тул, хамгийн эхэнд байж амилснаараа тэрээр, үхэгсдийн 
амилуулалтыг гүйцэлдүүлж болохын тулд, өөрийн амийг маханбо-
дийн дагуу өгч, Сүнсний хүчээр үүнийгээ дахин авах Ариун Мес-
сиагийн сайн үйл мөн нигүүлсэл, мөн ач ивээлээр биш болбоос 
нэг ч бие Бурханы дэргэд оршиж чадахгүйг тэд мэдэж болохын 
тулд эдгээр зүйлийг газар дэлхийн оршин суугчдад мэдүүлэх нь 
хичнээн их чухал билээ.”
2 Нифай 2:8

Нифай
“Мөн бидний хүүхдүүд нүглээс ангижра-
хын тулд ямар сурвалжийг хайж боло-
хыг мэдэж болохын тулд бид Христийн 
тухай ярьж, бид Христэд баясч, бид 
Христийн талаар номлож, бид Хрис-
тийн тухай бошиглож, мөн бид бошиг-
лолуудынхаа дагуу бичдэг болой.”
2 Нифай 25:26
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Лемен үндэстэн 
Самуел
“Учир нь болгоогтун, аврал ирж 
болохын тулд тэрээр гарцаагүй үхэх 
ёстой; тийм ээ, хүмүүн Их Эзэний 
дэргэд авчрагдаж болохын тулд, нас 
барагсдын амилуулалт улиран тохио-
ход түүний үхэх нь түүнд зохих ёсны 
хийгээд зайлшгүй зүйл билээ.

Тийм ээ, болгоогтун, энэ үхэл ами-
луулалтыг улируулан тохиолгож, мөн 
эхний үхлээс- - - сүнсний үхлээс бүх хүн 
төрөлхтнийг гэтэлгэнэ; учир нь бүх хүн 
төрөлхтөн, Адамын уналтаар Их Эзэний 
дэргэдээс тусгаарлагдсан учир, биеийн 
зүйлүүд мөн сүнсний зүйлүүдийн аль 
алинаар нь үхмэлд тооцогдсон бөлгөө.

Гэвч болгоогтун, Христийн амилалт 
хүн төрөлхтнийг, тийм ээ, бүр бүх хүн 
төрөлхтнийг гэтэлгэнэ, мөн тэднийг Их 
Эзэний дэргэд буцааж авчрах болно.”
Хиламан 14:15–17

Амюлек
“Мөн тэр агуу болоод эцсийн золиос-
лол нь Бурханы Хүү байх болно, тийм 
ээ, хэмжээлшгүй бөгөөд үүрдийнх 
бөлгөө.

Мөн тийн тэрээр өөрийн нь нэрэнд 
итгэх тэд бүгдэд авралыг авчрах болно; 
шударга ёсыг давамгайлах тэр, мөн 
хүмүүнд, тэд наманчлалд итгэлтэй байх 
тэр замыг авчрах нигүүлслийн зүрх сэт-
гэлийг бий болгох нь эцсийн золиосло-
лын зорилго юм.

Мөн наманчлалд хүргэх итгэлийг 
бодитой болгоогүй нь шударга ёсны 
шаардлагын бүх л хуульд харьяалагдаж 
байхад нигүүлсэл нь тийн шударга 
ёсны шаардлагыг хангаж, мөн тэднийг 
аюулгүйн гараар хүрээлж чадна; тий-
мийн тул зөвхөн наманчлалд хүргэх 
итгэлтэй түүнд агуу их хийгээд гэтэлгэ-
лийн мөнхийн төлөвлөгөө түүнд үйл-
чилдэг” явдал гэдгийг мэдэж авдаг.
Алма 34:14–16

Алма
“Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн 
зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг 
тэвчих болно; мөн энэ нь тэр өөрийн 
хүмүүсийн шаналал мөн өвчнүүдийг 
өөр дээрээ авах болно гэсэн тэрхүү 
үг биелэгдэж болохын тулд бөлгөө.

Мөн тэрээр үхлийг өөр дээрээ авах 
болно, тэр өөрийнх нь хүмүүсийг 
хүлсэн тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж 
болохын тулд бөлгөө; мөн түүний зүрх 
сэтгэл бие махбодийн дагуу нигүүлс-
лээр дүүргэгдэж болохын тулд, тэрээр 
бие махбодийн дагуу өөрийн хүмүү-
сийг тэдний сул байдлуудынх нь дагуу 
хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын 
тулд, тэрээр өөр дээрээ тэдний сул 
дорой чанаруудыг авах болно.”
Aлмa 7:11–12
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Мормон
“Та нар өөрсдийн эцэг дээдсийн мэдлэгт ирж, мөн 
өөрсдийн бүх нүглүүд мөн алдсуудаас наман-
чилж, мөн Есүс Христэд, тэрбээр Бурханы Хүү, мөн 
тэрбээр иудейчүүдээр хөнөөгдсөн, мөн Эцэгийн 
хүчээр тэрбээр дахин боссон, тэгснээр тэрбээр 
булшны дээгүүр ялалт олсон; мөн түүнчлэн 
үхлийн шаналал түүнд залгигдсан гэдэгт итгэх 
ёстойгоо мэдэгтүн, та нар.

Мөн тэрбээр нас барагсдын амилуулалтыг ули-
руулан тохиолгож, тэгснээр хүмүүн түүний шүүлтийн 
суудлын өмнө зогсохоор босгогдоно гэдэгт.

Мөн дэлхийн гэтэлгэлийг тэрбээр улируулан 
тохиолгосон, тэгснээр шүүлтийн өдөр түүний өмнө 
гэмгүй нь тогтоогдсон тэрэнд, дээдхийн найралд 
эцэсгүй магтууг нэг Бурхан болох, Эцэгт, мөн Хүүд, 
мөн Ариун Сүнсэнд, эцэсгүй аз жаргалтай байдлаар 
дуулахаар түүний хаант улсад Бурханы дэргэд амьд-
рах нь өгөгдөнө гэдэгт буюу.”
Мормон 7:5–7 ◼
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Бенжамин хаан
“Мөн тэрээр Есүс Христ, Бурханы Хүү хэмээн нэрлэгдэнэ. . . .

Мөн үз, тэрээр өөрийнхөндөө ирнэ, аврал нь мөн түүний 
нэрэнд итгэх итгэлээр хүмүүний үрсэд ирж болохын тулд  
буюу; . . . 

Мөн тэр гурав дахь өдөр нь нас барагсдаас босох болно. . . .
Учир нь болгоогтун, мөн түүнчлэн түүний цус, Адамын 

зөрчлөөр унагаагдсан тэд, өөрсдийн талаарх Бурханы тааллыг 
мэдэлгүйгээр нас барсан тэд, өөрөөр хэлбэл үл мэдэн нүгэл 
үйлдсэн тэдний нүглүүдийг цагаатгах болно.”
Мозая 3:8–11
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Христийн амилсны баяр миний хувьд 
ямар утга учиртай вэ?

Наманчлал
Есүс Христ бид бүхнээс 
“би та нарыг эдгээж 
болохын тулд та нар 
надад эргэж ирж, мөн 
нүглүүдээ наманчилж, 
мөн хөрвүүлэгдэхгүй 
гэж үү?” хэмээн асуусан. 
“Ирэх хэнийг боловч, 
түүнийг би хүлээн авах 
болно” (3 Нифай 9:13–
14) хэмээн Тэр амласан. 
Та нар наманчлахдаа 
юу мэдэрдэг вэ?

Ирээд, Намайг дага:  
М О Р М О Н Ы  Н О М

3- Р САРЫН 30- ААС 4- Р САРЫН 12: 

Христийн амилсны  
баяр

1- 2  
дахь долоо хоног 

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Дийтр Ф.Угдорф, “Энэ Хүнийг 

харагтун!” 2018 оны 4- р сарын 
Ерөнхий чуулган, 134.

 2. Рассэлл М.Нэлсон, “Биднийг 
хамтдаа урагшлахад,” Лиахона, 
2018 оны 4- р сар, 7.

Христийн амилсны 
баяраар “бид түү-

хэн дэх хамгийн чухал 
өдөр” 1 буюу Аврагч 
Есүс Христийн Амилал-
тыг тэмдэглэдэг. Энэ 
үйл явдал Тэнгэрлэг 
Эцэгийн аз жаргалын 
төлөвлөгөөний төвд 
байдаг.

Мөнх бус оршихуйн 
өмнөх амьдралд Есүс 
Христ бидний Аврагч 
байхаар сонгогдсон. 
Тэр бидэнд гэм нүг-
лээсээ өршөөгдөх мөн 
тэнгэрлэг гэртээ эргэж 
очих арга замыг өгөхөө 
амласан.

Есүс амилсан анхны 
өдрөө энэ амлалтаа 
биелүүлсэн. Тэр үхлийг 
ялан дийлсэн. Ингэс-
нээр “Тэр бол дэлхийн 
гэрэл хийгээд амь 
амьдрал болой; тийм 
ээ, хэзээ ч харанхуй-
лагдахгүй төгсгөлгүй 
тэрхүү гэрэл; тийм ээ, 
мөн түүнчлэн үхэл гэж 
цаашид байж үл болох, 
төгсгөлгүй амь амьдрал 
болой” (Мозая 16:9).

Амилалт танд ямар 
ямар адислал өгсөн бэ?
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Мөнх амьдрал
Аврагчийн Цагаатгал 
нь мөнх амьдралыг 
хүлээн авах буюу 
өргөмжлөлд хүрэх 
боломж олгодог. Энэ 
адислалыг авахын 
тулд бид зарлигуудыг 
дагах ёстой. Ерөнхий-
лөгч Рассэлл М.Нэлсон 
мөнх амьдралыг 
“гэрээний зам” 2 гэж 
нэрлэсэн. Бид мөнх 
амьдралд хүргэх энэ 
замаар явахын тулд 
юу хийх ёстой вэ?

Амилалт
Үхэл зайлшгүй ирэх 
боловч үхлийг ялан 
дийлсэн Аврагчийн 
ялалт бүх хүн ами-
луулагдан—Сүнс мөн 
бие төгс хэлбэрээ-
рээ дахин нэгдэнэ 
(Алма 11:43- ыг үзнэ 
үү) гэдгийг батлан 
харуулдаг. Амилалтын 
талаарх мэдлэг нь 
танд хэрхэн баяр баяс-
галан авчирдаг вэ?

Христийн амилсны баяр миний хувьд 
ямар утга учиртай вэ?
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1- 2  
дахь долоо хоног 
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Яагаад хаан Бенжамин биднийг 
хүүхэд шиг болоход урьсан бэ?4- Р САРЫН 13–19  

Мозая 1–3

Хүүхэд хараад, зүрх 
сэтгэл чинь зөөлөрч 

байсан үе бий юү? Хүүх-
дүүд ихэвчлэн зүрх сэт-
гэлээсээ ярьдаг бөгөөд 
хайр, итгэлээ энгийнээр 
илэрхийлдэг. “Иймээс 
хэн өөрийгөө энэ хүүхэд 
адил өчүүхэн болгоно, 
тэр нь тэнгэрийн хаанч-
лалд хамгийн агуу нь 
болно” (Maтай 18:4) 
хэмээн Аврагч заасан.

Энэ нь хаан Бенжами-
ны ард түмнээсээ эгэл 
хүнээ орхиж, хүүхэд 
шиг болохыг хүссэн нэг 
шалтгаан байх (Мозая 
3:19- ийг үзнэ үү).

Бид яаж хүүхдүүд 
шиг болдог вэ? Мозая 
3:19- ийг гаргаад, хүнийг 
хүүхэдтэй адилаар дүрс-
лэн хэлэхдээ ашигласан 
хаан Бенжамины үгсээр 
хоосон зайг бөглөнө үү.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

ЯРИЛЦЛАГА
Мормоны Номын дуртай баат-
руудынхаа хүүхдийнхтэй адил 
зан чанарыг хайж ол. Та тэдний 
үлгэр жишээг хэрхэн дагаж 
болох вэ?

Бид бяцхан хүүхэд мэт болсноор 
Христэд илүү ойртож, Түүний 
Цагаатгалаар дамжуулан гэгээнтэн 
болохын баяр баясгаланг мэдрэх 
боломжтой.
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4- Р САРЫН 20–26  

Moзая 4–6

Христийн нэрийг зүрх  
сэтгэлдээ бичнэ гэдэг нь  

юу гэсэн үг вэ?

Мормоны Номд 
хүмүүсийг олон 

нэрээр дуудсан байдаг. 
Нифайчууд, леменчүүд, 
антай- нифай- лихайчууд 
гэдэг нь тэдгээрийн цөөн 
хэдэн нэр юм. Харин хаан 
Бенжамин хүмүүсээ илүү 
дээгүүр, ариун буюу Есүс 
Христийн нэрээр дууда-
хыг хүссэн.

Бид дараах байдлаар 
Аврагчийн нэрийг “зүрх 
сэтгэлдээ үргэлж бичээс-
тэй хадгалж” (Мозая 5:12) 
болно. Үүнд:

БАПТИСМААР ДАМЖУУ-
ЛАН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

Бид баптисмаар дамжуулан 
Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ 
авах гэрээ байгуулдаг. Энэ нь юу 
гэсэн утгатай гэж та бодож байна 

вэ? (Moзая 18:8–9- ийг үзнэ үү.)

АРИУН ЁСЛОЛООС ХҮРТЭХ
Бидэнд долоо хоног бүр ариун 

ёслолоос зохистой хүртэхийг зар-
лигласан. Ариун ёслолын үеэр бид 
Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээ-

рээ авахаар дахин гэрээ байгуулдаг 
(Моронай 4:3- ыг үзнэ үү).

ЯРИЛЦЛАГА
Та Христийн нэрийг  
зүрх сэтгэлдээ хадгалж 
үлдэхийн тулд өдөр бүр  
юу юу хийдэг вэ?

ЕСҮС ХРИСТИЙН 
ШАВИЙН АДИЛ 

ҮЙЛДЭХ
Гэрээ маань зарлигуудыг 

сахихыг биднээс шаарддаг. 
Бидний үйлдэл Христийг 

дагаж, Түүнтэй адил болох 
хүслийг маань харуулах 

ёстой. Ингэснээр бид Түүний 
нэрээр нэрлэгдсээр байх 
болно. Бид ийм маягаар 

Христийн нэрийг зүрх 
сэтгэлдээ бичээстэй хэвээр 
хадгалдаг (Мозая 5:12- ыг 

үзнэ үү).
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Охиноо нэг нас хүрэх үеэр би хуулийн сургуулиа 
төгссөн юм. Эхнэр бид хоёр миний төгсөлтийг 

охиныхоо төрсөн өдөртэй мөн ирэх шинэ боломжуудын 
хамт тэмдэглэхийг тэсэн ядан хүлээж байсан ч санаснаар 
болсонгүй.

Дипломаа хамгаалсны дараа би удалгүй ажилгүй 
болж, ажил олдохгүй хэцүү байв. Удалгүй санхүүгийн 
асуудал үүсэж, энгийн төрсөн өдрийг ч тэмдэглэж чадах-
гүйд хүрсэн юм.

Эхнэртэйгээ олон удаа ярилцсаны эцэст бид нөхцөл 
байдлаа хүлээн зөвшөөрөв. Эцэг хүний хувьд охиндоо 
энгийн бэлэг ч авч өгч чадахгүй байж, хайртай эхнэ-
рийнхээ цухалдахыг харах нь надад амаргүй байв.

Юу болоод байгааг ч ухаарах сөхөө бай-
сангүй. Би Тэнгэрлэг Эцэгт хандан залбирч, 
надаас юу хүсэж байгааг нь ойлгоход туслаач 
гэж гуйв. Гэнэт миний бодолд нэг дуу хоо-
лой ярих шиг болж, “Чамд энэ дэлхий 
дээрх ямар ч материаллаг зүйлээс 
илүү үнэ цэнтэй зүйл бий. Чи 
санваартан шүү дээ” гэх үгсийг 
сонссон юм. Охиндоо санваа-
рын адислалаас өөр ямар 
сайхан бэлэг өгч болох 
билээ дээ? 

Санваар миний хувьд 
ямар утга учиртай боло-
хыг бодох үед нүдэнд 
минь нулимс цийлэг-
нэж билээ. Санваар гэр 

бүлийг маань үүрд мөнхөд нэгтгэж чадах хүч гэдгийг 
бодох үед зүрх минь талархлаар дүүрэв.

Би энэ бодлоо эхнэртэйгээ хуваалцаад, охиндоо 
адислал өгөх нь миний өгч чадах ганцхан зүйл юм гэж 
хэлэв. Бид хоёулаа энэ нь түүнд аз жаргал, амар амгаланг 
авчирна гэж үзсэн бөгөөд энэ нь ч хангалттай байлаа.

Охины төрсөн өдрөөр найзууд, хамаатан садан болон 
хөршүүд маань торт болон энгийн чимэглэлүүд авчирч 
өгөв. Бид энэ онцгой өдрийг хайртай хүмүүстэйгээ хамт 
тэмдэглэх боломжтой байсандаа талархаж байлаа. Би 

тэр орой охиныхоо толгой дээр гараа тавин, 
санваарын адислал өгөв. Их Эзэний Сүнс 

надад хэлэх үгийг маань хэлж өгч би 
түүнийг адисалсан юм.

Одоо ч гэсэн надад өөрчлөлт, 
ажилгүйдэл, санхүүтэй холбоотой 
бэрхшээл тулгардаг. Уйтгарлаж 
гуниглан, бухимдах үед ч Аврагч 
Есүс Христээр дамжин бидэнд 
амар амгалан, тайтгарал ирдэг. 
Санваарын хүчийг хүртэх эрхтэй 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүн 
байх нь адислал юм гэдэгт би огт-
хон ч эргэлздэггүй. Энэ бол охи-

ныхоо төрсөн өдрөөр өгч чадах 
цорын ганц зүйл байсан ба энэ 
нь ч хангалттай байв. ◼
Жонатан Мафра Сэна дэ Сантана, 
Санта Катарина, Бразил
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Миний өгч чадах зүйл зөвхөн адислал байлаа

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

Нэгэн дуу хоолой сонсогдох шиг 
болж, “Чамд энэ дэлхий дээрх 
ямар ч материаллаг зүйлээс 
илүү үнэ цэнтэй зүйл бий” гэх 
үгсийг би сонсов.
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Нөхөр бид хоёрыг анхны хүүхдээ 
алдах үед би 26- тай байв. Кэннэ-

ди 13- хан сартай байхдаа тархины 
хорт хавдартай гэж оношлогдож, 
гурван удаа хагалгаа хийлгэж, таван 
удаа химийн эмчилгээнд орж, олон 
ч эм тан хэрэглэж, эмчилгээ хийлгэ-
сэн боловч 20 сартайдаа бидний гар 
дээр хорвоог орхин одсон юм.

Хөөрхөн, сониуч, эрч хүч нь 
оргилсон бяцхан охиноо алдсандаа 
сэтгэл минь эмтэрч байлаа. Яагаад 
ийм зүйл тохиолдов оо? Би одоо 
яах вэ? Олон асуулт ундран гарч 
байсан ч би хариултаа авч чадаа-
гүй л байлаа. Оршуулга болсноос 
хойш хэд хоногийн дараа нөхөр 
бид хоёрыг булшин дээр нь очиход 
оршуулгын үзэсгэлэнт ягаан цэцэг, 
туузаар хучигдсан хэвээр байв.

Охиныхоо тухай бодож байтал 
нисэх нь болоогүй дэндүү балчир, 
бяцхан дэгдээхэй зүлгэн дээгүүр 
дэгдэн ирж байгааг би харав. 
Кэннэди амьтанд хайртай байсан 
болохоор тэр шувуу надад түүнийг 
санагдуулсан юм.  Шувуу булш руу 
гүйж очин, тууз, цэцгээр тоглож 
байлаа. Кэннэди гарцаагүй үүнийг 
хүсэх байсныг би мэдэж байсан тул 
би инээмсэглэв. Дараа нь шувуу над 
руу дэгдэн ирлээ. Би хөдлөхөөс ч 
эмээж байв. Бяцхан шувуу яг миний 
дэргэд ирээд, хөлийг минь налан, 
нүдээ аниад, унтаад өглөө.

Тэр үед төрсөн мэдрэмжээ үгээр 
илэрхийлэхэд ч бэрх юм. Надад яг л 
Кеннэдид тэврүүлж байгаа юм шиг 
санагдаж байв. Би охиноо тэвэрч 
чадаагүй ч Тэнгэр дэх Эцэгийн 

Бяцхан шувуу надад сануулав
маань бүтээл болох энэ бяцхан шувуу 
над дээр ирж, толгойгоо нааснаар 
Тэнгэрлэг Эцэг миний зовлон шанал-
лыг ойлгон, намайг тайтгаруулж, 
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энэ сорилтыг даван туулахад тусалж 
байгааг сануулсан юм.

Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ахлагч Дэвид А.Бэднар “Үгс нь 
бидэнд хэрэгтэй тайтгарлыг өгч . . ., 
амьдрал дахь шударга бус, тэгш бус 
байдлын учир начир, шалтгааны 
талаар хангалттай сайн ойлголт өгч 
чадахгүй болсон үед . . . мөн цор ган-
цаараа юм шиг санагдах үед биднийг 

Их Эзэн өрөвч нигүүлсэнгүй сэтгэ-
лээрээ үнэхээр адисалдаг” хэмээн 
хэлсэн (“The Tender Mercies of the 
Lord,” Liahona, May 2005, 100).

Би одоо ч гэсэн бүх асуултынхаа 
хариултыг авч чадаагүй ч тэрхүү 
өрөвч нигүүлсэнгүй сэтгэл Тэнгэрлэг 
Эцэг Кэннэди бид хоёрт хоёуланд 
нь хайртай бөгөөд Түүний Хүү Есүс 
Христийн цагаатгагч золиосоор дам-
жуулан Кэннэди, миний нөхөр бид 
3 хэзээ нэг өдөр гэр бүлээрээ дахин 
нэгдэнэ гэдгийг баталсан юм. ◼
Лора Линтон, АНУ, Юта

Охиныхоо тухай 
бодож байтал нисэх 
нь болоогүй дэндүү 
балчир, бяцхан 
дэгдээхэй зүлгэн 
дээгүүр дэгдэж, 
намайг чиглэн ирэв.
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Аврагчийн хоньдыг тэжээх урил-
гын талаар Халамжийн ний-

гэмлэгийн ангид ярилцлага хөтлөн 
явуулаарай хэмээн намайг урихад, 
эгч нарыг идэвхжүүлэхийг хүсэж 
байгаа л юм бол Түүний хоньдын 
төлөө ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй 
гэж бодогдов.

Би зориг гарган, идэвх султай нэг 
эгчийг Халамжийн нийгэмлэгийн 
үйл ажиллагаанд хамт явахад ури-
лаа. Тэр урилгыг минь хүлээн авсан 
ба бид цагийг сайхан өнгөрүүлсэн 
юм. Би үүнийг сайхан жишээ гэж 
үзээд, туршлагаасаа хуваалцахыг 
тэсэн ядан хүлээж байлаа. Гэвч Их 
Эзэнд надад заах зүйл их байв.

Нэг өглөө хувцсаа өмсөж бай-
гаад мөнгөн бугуйвчаа алга болс-
ныг би анзаарсан юм. Намайг 
Францад байх үеэр энэ бугуйвчийг 
төрсөн өдрийн бэлэг болгож өгсөн 
тул энэ нь миний хувьд онцгой 

Мөнгөн бугуйвчнаас ч илүү  
үнэ цэнтэй

ингэж чин сэтгэлээсээ залбирдаг 
уу? Тэд чиний бугуйвчтай адил үнэ 
цэнтэй юү? Сүмд явдаггүй эгч нарын 
хувьд юу бодож байна? Чи тэдний 
төлөө бас залбирдаг уу?

Намайг Халамжийн нийгэмлэг 
дээр алга болсон бугуйвчныхаа 
талаар хуваалцахад энэ нь сайхан 
ярилцлага болон өрнөж билээ. 
Аврагчийг Өөрийнх нь хоньдыг 
тэжээхийг биднээс хүсэхэд бид “бод-
галийн үнэ цэнэ Бурханы мэлмийд 
агуу” (Сургаал ба Гэрээ 18:10) боло-
хыг санах ёстой гэж би эгч нартаа 
хэлсэн юм. Тэрээр биднийг эргэн 
тойрныхоо хүмүүст анхаарал тавьж, 
тэднийг хайрлан, халамжилж, тэд-
ний төлөө бүхий л эрч хүчээрээ 
залбираасай гэж хүсдэг. Ингэснээр 
бид хүн нэг бүр мөнгөн бугуйвчнаас 
хамаагүй илүү үнэ цэнтэй болохыг 
мэдэж авах болно. ◼
Силви Хоумо, Канадын Кубик
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зүйл байв. Би бугуйвчаа байж 
болох бүх газраас хайсан боловч 
олсонгүй. Сүүлдээ залбирах л юм 
бол бугуйвчаа хурдан олох байх 
гэж өөртөө хэлэв.

Залбираад хаа сайгүй хайлаа. 
Хоёр өдрийн турш чин сэтгэлээсээ 
залбирч, эрчимтэй хайсаар байв. 
Тэнгэрлэг Эцэгээс олоход минь 
туслахыг гуйсан ч олдохгүй байлаа. 
Тэр бугуйвч миний хувьд үнэ цэнтэй 
зүйл байсан тул сэтгэл тавгүй байв.

Нэг орой хүүтэйгээ хамт орныхоо 
хажууд суун залбирав. Залбирч дуус-
саны дараа хүү минь ямар нэг юм 
аваад надад өглөө. Миний бугуйвч 
байдаг байгаа! Тэр үүнийг орон доо-
роос олсон байв. Би хайж байхдаа 
энд харахаа мартсан болж таарлаа. 
Бугуйвчаа олж аваад, би баярласан-
даа дуу алдсан юм.

Гэнэт нэг сэтгэгдэл надад төрөв. 
“Чи Сүмийн эгч нарынхаа төлөө 

Нэг өглөө би мөнгөн бугуйвчаа алга 
болсныг мэдэв. Энэ бугуйвч миний хувьд 
үнэ цэнтэй зүйл байсан тул сэтгэл 
санаа минь тавгүй байлаа.
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Хэдэн жилийн өмнө би эхнэртэй-
гээ хамт хоёр бага хүүгээ аваад, 

Францад бүрэн цагийн номлолд үйл-
чилж байсан газруудаараа аялахаар 
болов. Бид миний үйлчилж байсан 
Сүмийн салбаруудаар очиж мөн 
зааж байсан гишүүдтэйгээ цагийг 
сайхан өнгөрүүлсэн юм. Бид түүхэн 
газруудаар очсон.

Эдгээрийн нэг нь Château de 
Châlucet- ийн балгас байв. Дундад 
зууны үеийн энэ том цайз халдла-
гад өртөн, олон зуун жилийн өмнө 
устаж үгүй болсон байлаа. Балгасны 
эргэн тойронд бут сөөг ургаж, тийш 
хүрдэг зам нарийхан, өгсүүр байв. 
Дээш өгсөх хэцүү байсан ч нэгэнт 
ирснийх хүчин чармайлт гаргах 
хэрэгтэй байлаа.

Хөвгүүд нэгэн цагт гяндан байсан 
хэсэг рүү доош бууж, цайзын хана-
наас үлдсэн хэсэг рүү дээш авирахдаа 
дуртай байв. Энэ цайз 24 жилийн 
өмнө надад гайхалтай санагдаж 
байсны адил тэдэнд ч гайхалтай 
сэтгэгдэл төрүүлж байлаа.

Биднийг тэнд байх зуур зуны 
шуурга чиглэн ирж байгаа харагд-
сан юм. Шуурга хурдан наашилж 
байв. Тэнгэрт хар үүл хуралдаж, 
цахилгаан цахиж, тэнгэр дуугарч 
байлаа.

Шуурга айсуй үед бид доош  
бүдчин, машин руугаа хурдхан  
гүйв. Удалгүй ширүүн бороо асгарч, 
бид шалба норон, шороон зам 
нэлэнхүйдээ шалбааг болох нь  
тэр. Бид хөл алдаж, эгц чулуурхаг 

замаар унах вий гэж санаа зовж 
байлаа.

Замын хажуугийн модны дунд 
хоргодох газар байгааг бид олж 
харав. Бид тэнд хоргодон бөөгнөрч 
зогсохдоо, буцаж явтлаа хэр удаан 
хүлээх ёстойгоо мэдэхгүй байлаа.

Отгон хүү маань “бүгдээрээ зал-
биръя” гэв.

Тэр гүвээнээс аюулгүй буухын 
тулд бороог зогсоож өгөхийг гуйн 
залбирлаа. Тэр бидэн рүү хараад, 
“Бид одоо итгэх л хэрэгтэй” гэв.

Би түүнд залбирал үргэлж ийм 
арга замаар хариулагддаггүйг 
тайлбарлалаа.

“Үгүй ээ. Бороо 10 минутын дараа 
зогсоно” гэж тэр хэлэв.

Тэгтэл арав ч хүрэхгүй минутын 
дараа бороо зогссон юм.

“За бүгдээрээ явцгаая” гэж тэр 
хэлэв.

“Одоо явбал бороо дахин орж, 
бид шалба норно шүү дээ” гэж ахы-
гаа хэлэхэд тэр

“Үгүй ээ, тэгэхгүй. Явцгаая” гэж 
хариулсан юм.

Бид бут, сөөгний мөчрөөс зууран 
барьж, замын хуурай гэсэн хэсгээр 
явав. Машиндаа эргэж ирээд, бид 
талархал илэрхийлэн залбирсан.
Удалгүй бороо дахин орж эхэллээ.

“Өчүүхэн төдий итгэл юу хийж 
чадахыг харж байна уу?” гэж хүү 
маань даруухнаар хэлж билээ.

Тэр өдөр хүү минь бидэнд агуу 
хичээл заасан юм. ◼
Гадфри Ж.Эллис, АНУ, Вашингтон 

“Өчүүхэн итгэл юу хийж 
чадахыг харж байна уу?”

Шуурга айсуй үед бид доошоо бүдчин явав. Отгон хүү маань  
“бүгдээрээ залбирцгаая” гэлээ.
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Адамын уналтаас болж өвчин, гэм нүгэл дэлхийд үүссэн юм. Энэ хоёр 
хоёулаа өөр өөрийн гэсэн аюул заналыг дагуулдаг. Бүх өвчин эмгэгийн 
дундаас хорт хавдар шиг өргөн тархсан, сүйрүүлэгч үр дагавартай зүйл 

байхгүй биз ээ. Зарим оронд хүн амын гуравны нэгээс илүү хувь нь ямар нэгэн 
байдлаар хорт хавдраар өвчилж, энэ нь бүх нас баралтын бараг дөрөвний нэгийг 
эзэлдэг.1 Хорт хавдар ихэвчлэн нэг эсээс үүсдэг ба маш жижигхэн тул зөвхөн 
микроскопоор харагддаг. Гэвч маш хурдтай өсөж, тархах чадавхтай.

Хавдартай өвчтөнүүд хорт хавдрын ургалтыг намжаахын тулд эмчилгээ 
хийлгэдэг. Бүрэн намжина гэдэг нь өвчин илрэх шинж тэмдэг байхгүй болсон 
гэсэн үг юм. Гэвч өвчин түр намжсан ч эдгэрсэн гэсэн үг биш гэдгийг мэргэж-
лийн хүмүүс шууд онцлон хэлдэг.2 Ийнхүү намжих нь тайвшруулж, найдвар 
төрүүлдэг ч хавдартай хүмүүс ихэвчлэн намжихаас илүү зүйл буюу эдгэрэх 
найдвар тээдэг. Нэгэн эх сурвалжаас авч үзэхэд “Хэн нэгний хорт хавдрыг 
эдгэрсэн гэж үзэхийн тулд хавдар сэдрэх эсэхийг нь хүлээж, азнах хэрэгтэй бай-
даг тул цаг хугацаа чухал хүчин зүйл болдог. Хэрэв өвчин хэдэн жилийн турш 
намжмал байдалд байвал хавдрыг эмчлэх боломжтой. Зарим хавдар олон жил 

намжмал байснаа дахин сэдэрдэг.” 3

Өвчин эмгэг ба гэм нүгэл
Хорт хавдар бие махбодыг сүйрүүлдэг бол гэм нүгэл сүн-

сийг үүнээс ч илүү сүйрүүлдэг. Нүгэл ихэвчлэн бага багаар, 
заримдаа бүр үл мэдэгдэм эхэлдэг боловч хурдан өсөж томор-
дог. Энэ нь бодгалийг яр шарханд идүүлж, эрэмдэглэж, эцэст 
нь амь насанд нь хүрдэг. Энэ нь бүх бүтээлийн сүнсний үхлийн 
хамгийн том шалтгаан гарцаагүй мөн. Нүглийн эмчилгээ бол 
наманчлал юм. Жинхэнэ наманчлал нь нүглээ хойш тавьж 
эсвэл нүглээсээ ангижрахад 100 хувь үр дүн үзүүлдэг. Энэ 
ангижрал бодгальд тайвшрал, баяр баясгаланг авчирдаг. Гэвч 
нүглийн ангижралыг хүлээн авч, үүний шинж тэмдэг болон үр 
дагавраас чөлөөлөгдлөө гээд нүгэлтэн бүрэн эдгэрлээ гэсэн үг 
биш. Унасан хүний зүрх сэтгэлд нүгэл үйлдэхэд уруу татагдах 

Ахлагч Кайл 
С.Маккэй
Далын чуулга

Нүгэл нь бодгалийг яр 
шарханд идүүлж, эрэм-

дэглэж, эцэст нь амь 
насанд нь хүрдэг. Нүгэл 

бол сүнсний үхлийн 
хамгийн том шалтгаан 

гарцаагүй мөн.  

Нүглийн эмчилгээ бол 
наманчлал юм.

Зүрх 
сэтгэлийн 
хүчит өөрчлөлт



38 Л и а х о н а

эсвэл нүгэлд өртөх боломж байсаар байдаг. Иймээс нүглээс ангижир-
сан ч олон жилийн дараа давтагдах боломжтой. Нүглийн ангижрал-
даа үлдэх буюу өөрөөр хэлбэл нүглийнхээ ангижралыг хадгалж үлдэх 
нь бүрэн эдгэрэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Цэвэршиж мөн эдгэрэх
Энэхүү зүйрлэл нь бид сүнслэг байдлын хувьд зөвхөн нүглээс 

цэвэршээд зогсохгүй гэм нүглээсээ эдгэрэх ёстой гэдгийг ойлгоход 
бидэнд тусалдаг. Мууг үйлддэг эгэл хүнтэйгээ тэмцэлдэж, сайныг 
үйлдэх хүсэлтэй байх нь хэцүү байх болно. Хэрэв итгэлтэй байх л 
юм бол бид зөвхөн өөрсдийн хүслийг эгэл чанараасаа дээгүүр тавьж 
сурсандаа биш, харин өөрийн хүслийг Бурханы хүсэлд нийцүүлснээр 
Тэрээр бидний эгэл чанарыг өөрчилсөн учраас ялагчид болдог юм.

Хаан Бенжамин “эгэл хүн бол Бурханы дайсан, мөн Адамын 
уналтаас тийм байсаар ирсэн, мөн тэрээр Ариун Сүнсний таталтанд 
автагдан, эгэл хүмүүнээ орхиж мөн Их Эзэн Христийн цагаатгалаар 
гэгээнтэн болох . . . бус аваас үүрд мөн үргэлж тийм байх болно” 
(Мозая 3:19) хэмээн заасан. Энэ ба бусад сургаалын дагуу Бенжами-
ны хүмүүс “Ай нигүүлсэж хайрла, мөн бид нүглүүддээ өршөөлийг 
хүлээж авч болохын тулд мөн зүрх сэтгэл маань ариуссан байж 
болохын тулд Христийн цагаатгагч цусыг нөлөөлүүлээч” (Мозая 4:2; 
тодотгол нэмэгдсэн) хэмээн залбирчээ. Тэднийг залбирсны дараа Их 
Эзэн хоёр хэсэг бүхий хүсэлтэд нь хариулсан юм. Нэгдүгээрт, “Их 
Эзэний Сүнс тэдний дээр ирж, мөн тэд нүглүүдийнхээ ангижралыг 
хүлээн авч, улмаар тэд ухамсрын амар амгаланг хүлээн авсан учир, 
мөн тэд баяр хөөрөөр дүүргэгдсэн байв” (Мозая 4:23).

Хаан Бенжамин хүмүүсээ нүглийнхээ “ангижралд” байгааг хараад, 
тэдэнд нүглийнхээ ангижралыг хэрхэн хадгалахыг зааснаар (Мозая 
4:11–30- ийг үзнэ үү) бүрэн эдгэрэхэд уриалсан. “Та нар эдгээр зүйлийг 
хийснээр үргэлж баясна, мөн Бурханы хайраар дүүргэгдэж, мөн нүг-
лүүдийнхээ ангижралыг үргэлж хадгалах болно” (Мозая 4:12) хэмээн 
тэр амлажээ.

Хүмүүс хаан Бенжамины үгэнд итгэж, өөрсдийгөө даатгах үед 
Их Эзэн “[тэдний] зүрх сэтгэл ариусах болно” гэсэн залбирлынх нь 
хоёр дахь хэсэгт хариулсан юм. Хүмүүс талархал, магтаалаа өргөн, 
“бидэнд хилэнцийг үйлдэх хүслийг үгүй болгох, харин үргэлж сай-
ныг хийх болгон, бидэнд, өөрөөр хэлбэл бидний зүрх сэтгэлд хүчир-
хэг өөрчлөлтийг үйлдсэн Төгс Хүчит Их Эзэний Сүнсний учир” 
(Мозая 5:2) гэцгээж байв.  Хаан Бенжамин энэ хүчирхэг өөрчлөлт 
бол тэдний Бурханаас төрснийг илтгэж байгааг тайлбарласан (Мозая 
5:7- г үзнэ үү).

“Энэ нь хэрхэн бүтэв?”
Бошиглогч Алма бидэнд наманчилж мөн Бурханаар дахин төрж, 

зүрх сэтгэлдээ өөрчлөгдөх ёстой хэмээн заасан (Алма 5:49- ийг үзнэ 
үү). Бид үргэлжлүүлэн гэм нүглээ наманчлах юм бол Их Эзэн бидний 

бүх нүглийг мөн цаанаасаа нүгэл үйлдэхэд 
хүргэдэг эсвэл нөлөөлдөг зүйлсийг биднээс 
зайлуулах болно. Гэвч Иносын үгээр, “Их 
Эзэн, энэ хэрхэн бүтэв?” Инос 1:7). Хариулт 
нь энгийн, гүн гүнзгий бөгөөд мөнхийн юм. 
Бие махбодын эсвэл сүнсний аливаа нөхцөл 
байдлаас эдгэрсэн хүмүүст Их Эзэн “итгэл 
чинь чамайг аврав” (Марк 5:34; Инос 1:8- ыг 
үзнэ үү) хэмээн тунхагласан.

Алмагийн “итгэлийн дагуу” түүний зүрх 
сэтгэл хүчтэй өөрчлөгдсөн бөгөөд түүний 
дагалдагчид “үнэн болоод амьд Бурханд 
найдлагаа тавьснаар” (Алма 5:12, 13) тэдний 
зүрх сэтгэл ч хүчтэй өөрчлөгдсөн юм. Хаан 
Бенжамины хүмүүсийн зүрх сэтгэл ч бас 
“[Аврагчийн] нэрэнд итгэх итгэлээр өөрч-
лөгдсөн” (Мозая 5:7).

Хэрэв бид Их Эзэнд бүх сэтгэл зүрхээрээ 
итгэж, итгэлтэй хэвээр байх юм бол эхлээд 
итгэл рүү хөтлөх зүйлийг, дараа нь итгэлийн 
хөтлөх бүхнийг үйлдэх ёстой. Зүрх сэтгэ-
лийн энэхүү өөрчлөлтийн хүрээнд итгэл рүү 

Энэ хүчит өөрчлөл-

тийг бид хийсэн бус, 

харин энэ нь бидэн 

дотор хийгддэг.

хөтлөх олон зүйлийн дунд Их Эзэн мацаг, 
залбирал, Бурханы үг зэргийг онцолсон. 
Хэдийгээр итгэл нь олон зүйл рүү хөтөлдөг ч 
наманчлал бол үүний эхний үр жимс юм.

Эдгээр зарчмыг онцолсон Хиламаны 
номоос дараах хоёр шүлгийг авч үзнэ үү. 
Эхлээд бид “зүрх сэтгэлээ Бурханд зориулс-
ны учир ирэх ариуслаар зүрх сэтгэл нь бүр 
ариусаж мөн цэвэрших хүртлээ ойр ойрхон 
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мацаг барьж мөн залбирч, мөн . . . Христийн бишрэлд улам улам 
гуйвшгүй бат болж байсан” (Хиламан 3:35) хүмүүсийн тухай олж 
уншдаг. Дараа нь бид лемен үндэстэн Самуелээс “Мөн тэдэнд зүрх 
сэтгэлийн өөрчлөлтийг авчрах тэрхүү итгэл хийгээд наманчлал 
болох Их Эзэнд итгэх итгэлд мөн наманчлал тийш удирдах ариун 
судруудад, тийм ээ, ариун бошиглогчдын . . . бошиглолууд[ын]” 
(Хиламан 15:7) тухай мэдэж авдаг.

Бурханд итгэж найд
Бидний ярьж буй энэ хүчит өөрчлөлтийг бид хийсэн бус, харин 

энэ нь бидэн дотор хийгдсэнийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Бид 
биеэ авч яваа байдал, хандлага, тэр байтугай хүсэл, итгэл үнэмшлээ 
наманчилж, өөрчлөх боломжтой боловч эгэл зан чанараа өөрчлөх 
хүч, чадавх бидэнд байхгүй. Энэ хүчирхэг өөрчлөлтийг хийхийн 
тулд бид Хүчит Бурхандаа бүрэн дүүрэн найдах ёстой. “Бидний 
хийж чадах бүхний дараа” (2 Нифай 25:23) Тэрээр бидний зүрх 
сэтгэлийг ач ивээлээр ариусгаж, эгэл байдлыг өөрчилдөг. Түүний 
урилга өөрчлөгдөхгүй бөгөөд “Наманчилж, мөн зүрх сэтгэлийнхээ 
бүх тэмүүллээр надад ирж мөн би [та нарыг] эдгээх” нь баттай юм 
(3 Нифай 18:32; тодотгол нэмэгдсэн).

“Эгэл хийгээд унасан байдлаасаа зөв шударга байдалд орж өөрч-
лөгдөн . . . түүний хөвгүүд мөн охид болох нь нүглээсээ эдгэрч буйн 
шинж тэмдэг юм. Мөн тийн тэд шинэ бүтээлүүд болдог” (Мозая 

27:25, 26). Бидний дүр төрх Христийн 
Гэрлийг цацруулдаг. Мөн цаашлаад, 
судрууд бидэнд “Бурханаар төрсөн хэн 
боловч нүгэл үйлддэггүй” (1 Иохан 5:18) 

хэмээн хэлдэг. Энэ нь бид нүгэл үйлдэж 
чадахгүй болсон биш, харин одоо бидний 
мөн чанар нүгэл үйлдэхгүй болж өөрчлөгд-
сөнийх юм. Энэ бол үнэхээр хүчирхэг 
өөрчлөлт.

Зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлт нь тэр 
даруй болоод өнгөрдөггүй, харин урт хуга-
цааны туршид явагддаг үйл явц гэдгийг 
санах хэрэгтэй. Энэ өөрчлөлт ихэнхдээ 
алгуур, заримдаа үл мэдэгдэм аажмаар явагд-
даг ч бодит, хүчирхэг бөгөөд шаардлагатай 
зүйл юм.

Хэрэв та энэ хүчирхэг өөрчлөлтийг мэд-
рээгүй бол би та нараас ийн асууя. Та наман-
чилж мөн нүглийнхээ ангижралыг хүлээн 
авсан уу? Та ариун судруудаас суралцдаг уу? 
Та Христэд итгэх гуйвшгүй итгэлтэй боло-
хын тулд мацаг барьж, залбирдаг уу? Танд 
бүхий л зүрх сэтгэлээрээ Их Эзэнд найдах 
хангалттай итгэл бий юү? Та энэ итгэлдээ 
гуйвшгүй зогсож байна уу? Та бодол санаа, 
үг, үйлдлээ хянаж, Бурханы зарлигуудыг 
сахидаг уу? Та эдгээр зүйлийг хийснээр 
үргэлж баясаж, Бурханы хайраар дүүргэгдэж, 
мөн нүглүүдийнхээ ангижралыг үргэлж хад-
галах болно. Хэрэв та нүглийнхээ ангижралд 
үлдвэл илааршиж, эдгэрэн, өөрчлөгдөх болно!

Есүс Христ биднийг нүглээс цэвэршүүлж, 
нүгэлт байдлаас эдгээх хүчтэй. Тэр аврах 
хүчтэй тул Тэрээр өөрчлөх хүчтэй. Хэрэв 
бид чадах бүх өөрчлөлтөө хийж, итгэлээ 
хөгжүүлж, Түүнд зүрх сэтгэлээ өгөх юм бол 
Тэрбээр зүрх сэтгэлийн энэхүү хүчит өөрч-
лөлтийг хийх бидний дотор байх Өөрийн 
хүчийг ашиглах болно (Алма 5:14- ийг үзнэ 
үү). ◼

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Stacy Simon, “Facts & Figures 2019: US Cancer Death 

Rate Has Dropped 27% in 25 Years,” American Cancer 
Society, Jan. 8, 2019, cancer.org- ийг үзнэ үү.

 2. “Remission: What Does It Mean?” webMD.com- ийг  
үзнэ үү.

 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

Бид Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар зөвхөн гэм 
нүглээсээ цэвэршээд зогсохгүй бас эдгэрэх боломжтой. 
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“Сэргээлтийн үнэт эрдэнэ бол ариун сүм юм. Ариун сүмийн ёслол, гэрээ-
нүүд Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийн үеэр Түүнийг хүлээн авахад хүмүү-
сийг бэлдэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.” 1

Тэргүүн Зөвлөл гишүүдийн ариун сүмийн туршлагыг сайжруулж, эдгээр ариун 
нандин орон зайд Бурхантай илүү ойр дотно холбоо тогтооход бүгдэд туслахын 
тулд ариун сүмийн ёслол, дэг журамд байнга өөрчлөлт оруулсаар ирсэн.

Ариун сүмийн туршлагын нэгэн хэсэг бол Хуучин Гэрээн дэх ариун сүмийн 
мөргөлөөс үүдэлтэй сургаалын болон бэлгэдлийн чанартай ёслолын хувцсыг 
гишүүд өмсдөг явдал юм (Леви 8, Гэтлэл 28).

Ариун сүмийн ёслолын хувцсанд зарим өөрчлөлт орж байгаа. Эдгээр нь ариун 
сүмийн бэлгэдэл эсвэл сургаалтай холбоогүй, харин хувцсыг өмсөх, арчлах, 
худалдан авах чадварт нийцүүлэх үүднээс хийгдэх энгийн, эвтэйхэн, хүртээмж-
тэй болгоход чиглэгдсэн өөрчлөлт байх юм.

Тэргүүн Зөвлөл

Ариун	сүмийн	 
туршлагаа	 
сайжруулах	нь

Ёслол, журамд орсон өөрч-
лөлтүүд нь [ариун сүм дотор] 
хийгддэг гэрээний ариун 
нандин чанарт нөлөөлөхгүй. 
Аливаа өөрчлөлт нь өөр өөр 
цаг хугацаа, нөхцөл байдалд 
амьдарч буй хүмүүсийн 
зүрх сэтгэлд гэрээ байгуулах 
боломжийг олгодог.
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, 
2019 оны 10- р сарын Ерөнхий 
чуулганы удирдагчдад зориулсан 
сургалт.

Зарим өөрчлөлтийг дурдвал:

•  Гивлүүр болон нөмрөг арай энгийн загвартай 
болсон.

•  Малгайнаас хуванцар оруулгыг авч, малгай, гив-
лүүр хоёрыг оосоргүй болгосон.

•  Нөмрөг, малгай, бүсэнд яг ижилхэн, удаан эдэлгээ-
тэй материалыг сонгон ашиглах нь эдэлгээ даахуйц 
бөгөөд арчлахад хялбар болгодог.

Ариун сүмийн мөргөлийг амьдралынхаа салшгүй 
нэгэн хэсэг болгох үед эдгээр өөрчлөлт ариун нандин 
туршлагыг тань сайжруулахад тусална хэмээн бид най-
даж байна. ◼
ЭШЛЭЛ

1. Рассэлл М.Нэлсон, “Хаалтын үг,” 2019 оны 4- р сарын Ерөнхий чуулган, 135.
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ТҮГЭЭМЭЛ АСУУДАГ АСУУЛТУУДЫН ХАРИУ

Би өөрт байгаа ёслолын хувцсаа үргэлж-
лүүлэн ашиглаж болох уу?

Болно. Өмнөх загварыг сольтол ашиглаж 
болно.
Хуучин ёслолын хувцсаа хэрхэн зүй зохис-
той хэрэглээнээс гаргах вэ?

“Гишүүд элэгдэж хуучирсан ариун сүмийн 
ёслолын хувцсыг устгахын тулд хэсэгчлэн 
хайчилж, анхны байдлыг нь танигдахааргүй 
болгоно” (Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь 
[2010], 21.1.42).
Шинэ өөрчлөлтөд тааруулан, одоо байгаа 
хувцсаа өөрчилж болох уу?

Болно. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээл-
лийг гишүүнчлэлийн бүртгэлээрээ store.
ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing 

хаягаар нэвтрэн орж эсвэл Хангамжийн төвд 
очин дэлгүүрийн ажилтнаас асуух замаар авч 
болно.
Би хуучин ёслолын хувцсаа хандивлаж 
болох уу?

Тохиромжтой бол та гэр бүлийн гишүүд 
эсвэл найз нөхдөдөө гамтай хэрэглэсэн 
хувцсаа өгч болно. Ёслолын хувцсыг ямар ч 
нөхцөлд ариун сүм, Deseret Industries эсвэл 
хувцас солилцох газар хандивлаж болохгүй.
Би шинэ хувцсаа хэрхэн авах вэ?

Үнэ өртгийг болон танай бүсэд худал-
дан авах боломжтой эсэхийг мэдэхийг 
хүсвэл store.ChurchofJesusChrist.org/
ceremonialclothing хаягаар орж эсвэл  
Хангамжийн төв дээр очиж авна уу.
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Энэ хэсэгт

44 Залуучууд үргэлжлэн явагдаж 
буй Сэргээлтэд хэрхэн хувь 
нэмрээ оруулж болох вэ?

Түүхээ хуваалц
Танд хуваалцах гайхалтай сайхан түүх 
байна уу? Эсвэл та аль нэгэн сэдвээр 
бичсэн нийтлэл уншмаар байна уу? 
Хэрэв тийм бол бид таны үгийг сон-
сохыг хүсэж байна! Та нийтлэл болон 
санал, сэтгэгдлээ liahona .Churchof 
JesusChrist .org руу илгээнэ үү.

Эдгээр болон өөр бусад нийтлэ-
лийг доорх эх сурвалжаас  
олно уу.

•  liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  YA Weekly (Gospel Library аппликэйшн 

дээрх “the Young Adults” хэсэгт буй)

Залуучуудад зориулав

Бид сайн мэдээний гэрлийг түгээж 
чадна

Зөвхөн цахим  
хувилбараар

Өөрийгөө залуу хүн байж 
зорилго ч үгүй гэж та боддог уу? 
Дахиад нэг бодоод үз дээ.
Сэзар Гэрвашио

Сүмийн бүтэн нэрийг хэрэглэх 
эвгүй байсан ч энэ нь ач  
холбогдолтой юм
Лори Ахола

Их Эзэний ажлыг хийснээр баяр 
баясгаланг олох нь

Шинэ Каледониад БУрханы 
хаант улсыг байгуулах нь
Минди Сэлү

Залуу нас бол өсөж хөгжих, боломж бололцоо бөгөөд амьдралаа босгох 
цаг үе юм. Энэ насанд бас цочирдом, сэтгэл хөдөлгөм, аймшигтай зүйлс 
бүгд нэг зэрэг мэдрэгдэж болно (бидэнд мэдээж тулгарч байсан).

Бид амьдралд гарч ирэх бүх тулгамдсан асуултын хариултыг мэдэхгүй байж 
болох ч залуучууд Есүс Христийн Сүмийн үргэлжлэн явагдаж буй Сэр-
гээлтэд үргэлж чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдэгт огтхон ч эргэлздэггүй.

Бид энэ сарын хэсгийг төлөвлөх явцдаа Израилыг цуглуулахад оруулсан 
хувь нэмрийнх нь талаар олон залуутай ярилцсан. Тэд Есүс Христийн сайн 
мэдээг чин сэтгэлээсээ хайрлаж, үүний төлөө бүхнээ зориулж байгаад нь бид 
ихэд дарууссан билээ. Нөхцөл байдлаас үл хамааран эдгээр залуу гэгээнтэн 
энэхүү сүүлийн эрин үед өөрсдийн гүйцэтгэх чухал үүргийг ойлгосон 
байв. 44- р хуудсан дээрх “Залуучууд үргэлжлэн явагдаж буй Сэргээлтэд хэрхэн 
хувь нэмрээ оруулж болох вэ?” гэсэн хэсгээс та Энэтхэг, Унгар, Барбадос, Авст-
рали, Нэгдсэн Улсын залуучууд хэрхэн Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэж 
байгаа талаар олж уншиж болно.

Зөвхөн цахимаар нийтлэгдэх нийтлэлд Сэзар бид хэрхэн зорилготой, 
илүү сайн удирдагчид болж чадах талаар сэтгэгдлээ хуваалцсан. Лори 
бошиглогчийн зөвлөгөөг дагаснаар хүлээн авах адислалуудын тухай ярив. 
Бусад залуучууд ариун сүмийн үйлчлэл, тохинуулал, гэр бүлийн түүх, номлолын 
ажил зэрэгтэй холбоотой өөрсдийн туршлагыг хуваалцав. Бид залуу гишүүд 
жижигхэн бүс нутгийн Сүмд Их Эзэний ажлыг хэрхэн хийж байгааг 
харуулахаар Шинэ Каледониагийн нэг залуугийн жишээг хуваалцсан.

Таны хаана байгаа, нөхцөл байдал тань ямар байхаас үл хамааран та 
Израилын цугларалтад бодож байгаагаасаа илүү их хувь нэмэр оруулж 
чадна. Залуу хүний хувьд бид энэ Сүмийн ирээдүйн удирдагчид юм. Өнөөдөр 
бидний гаргасан хүчин чармайлтын оч маргааш сайн мэдээний гэрлийг асааж, 
дэлхий даяар түгэх болно.

Хүндэтгэсэн,
Шакэл Вордлэй, Минди Сэлү нар
Сүмийн сэтгүүлийн залуучуудад зориулсан хэсгийн редакторууд
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Залуучууд үргэлжлэн 
явагдаж буй Сэргээлтэд  
хэрхэн хувь нэмрээ оруулж 
болох вэ?

Сүмийн удирдагчдаас үргэлжлэн явагдаж буй Сэргээлтэд оролцох 
эсвэл Израилыг цуглуулахад туслах урилгыг сонсох тоолондоо 
“Би юу хийж чадах вэ дээ? Би энгийн л нэг хүн,” “Би арай залуу 

байна,” “Би арай гэрлээгүй байна” эсвэл “Би хангалттай сайн мэдэхгүй.  
Би ямар л хувь нэмэр оруулж чадав гэж?” гэх мэт бодол танд төрж 
байсан уу? 

Бидэнд өмнө нь иймэрхүү бодол төрж байсан. Гэхдээ дараах өгүүл-
бэрүүдийг уншаад, эргэлзэхээ болихыг хичээгээрэй. 

•  Иосеф Смит Мормоны Номыг орчуулж эхлэхдээ ердөө 22 настай 
байсан.

•  Оливер, Жон Витмер хоёрыг Иосефын бичээчээр ажиллаж 
эхлэхэд (хоёулаа ганц бие байсан!), Оливер бас 22 настай, Жон 
Витмер 26 настай байсан.

•  1835 онд анхны Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга дуудагдах үед 
тэд 23- аас 35 насны хооронд байсан.

•  Сүмд нэгдэж, сайн мэдээг түгээж байсан эхэн үеийн гэгээнтнүү-
дийн ихэнх нь залуучууд байв.

Үнэндээ Есүс Христийн сайн мэдээний Сэргээлтийн эхэн үед Бур-
хан залуучуудаар дамжуулан ажиллаж байжээ. Та нар шиг хүмүүсээр.

Үүнийг бодоод үз дээ.
Хүн болгон хувь нэмэр оруулж чадахгүй гэж боддог байсан бол 

өнөөдөр Сүм дэлхий даяар түгэхгүй байх байсан. Та, тийм ээ, та бол 
өнөө үед Есүс Христийн Сүмийг үргэлжлүүлэн сэргээж, удирдахаар 
сонгогдсон үеийнхний төлөөлөл болсон хүн юм.
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Залуучууд	
авралын	ажилд	
чухал	үүрэг	
гүйцэтгэсээр	
ирсэн.
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Сэргээлт	эхэлсэн	үеэс	л	 
Бурхан	залуучуудаар	
дамжуулан	ажилласан.	Тэр	
яг	та	нар	шиг	хүмүүсээр	
дамжуулан	ажилласаар	ирсэн.

Таныг энд одоо 
ямар нэг учир 
шалтгаанаар 
илгээсэн.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон манай 
үеийнхний талаар ярихдаа “Та нар ‘11 дэх 
цагт’ амьдарч байна.” Их Эзэн үүнийг дэл-
хийн өнцөг булан бүрээс сонгомол хүмүүсийг 
Өөрийн усан үзмийн талбайд цуглуулахаар 
үйлчлэгчдээ дуудах сүүлийн цаг хэмээн тун-
хагласан юм. (С ба Г 33:3–6- г үзнэ үү.) Мөн 
та нар ч гэсэн энэ цугларалтад оролцохоор 
илгээгдсэн” 1 хэмээн заасан.

Дэлхий даяар өдөр бүр өдрийн турш 65000 
бүрэн цагийн номлогч сайн мэдээг түгээж 
байгаа бөгөөд тэдний хүчийг тунгаан бод. 
Ариун сүмд гэрээ байгуулж, итгэлтэй байхаар 
гэрээлснээр сэргээгдсэн санваарын болон 
ариун сүмийн адислалуудын ач тусыг хүр-
тэж, гэр бүлээ хүчирхэгжүүлэн, дэлхий дээрх 
Бурханы хаант улсыг байгуулж байгаа бүх 
залуучуудын тухай бод. Дэлхий даяар Сүмийн 
удирдагчаар үйлчилж буй залуучуудын тухай 
бодож үз. Тэдний эсрэг зогсох бүх бэрхшээ-
лийг үл ажран, Есүс Христийг дагахаар урагш 

ИОСЕФ СМИТ  
22 НАСАНДАА
Мормоны	Номыг	
орчуулж	эхэлсэн. ОЛИВЕР  

КАУДЕРИ  
22 НАСАНДАА
Иосефын	бичээ-
чээр	ажиллаж	
эхэлсэн.

ЖОН ВИТМЕР  
26 НАСАНДАА 
Иосефын	бичээ-
чээр	ажиллаж	
эхэлсэн.
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тэмүүлж байгаа хүмүүсийг бод. Сэргээл-
тийн эхэн үеэс эхлэн залуучууд үүний амин 
чухал хэсэг байсаар ирсэн. Харин үргэлж-
лэн явагдаж буй Сэргээлт нь Сүмийн олон 
залуу гишүүний амьдралын салшгүй хэсэг 
байсаар ирсэн.

Сэргээлт бидний 
хувьд ямар утга 
учиртай вэ?

Сэргээлтэд оролцож буй бидний 
оролцоо ихэвчлэн бидэнд зааж сургасан 
зүйлээс үндэслэлтэй байдаг. Энэтхэгийн 
Андра Прадешийн залуу хөрвөгч Вэннэла 
Вакапаллигийн хувьд “Сэргээлт нь илч-
лэлт эрэлхийлэх явдал юм. Иосеф Смит ой 
дотор илчлэлт эрэлхийлсэн. Тэр Их Эзэн-
тэй зөвлөлдөж, хариултаа хүлээж, тэвчээр-
тэй байсан. Энэ бол миний дуртай хэсэг 
юм.” Вэннэла “Би Сэргээлтийн талаар олж 
сонсохоосоо өмнө илчлэлт эрэлхийлэх 
талаар тийм ч их зүйл мэддэггүй байсан. 
Түүний Бурханаас илчлэлт авахын тулд 
зарцуулсан цаг намайг гайхшируулдаг 
зүйлсийн нэг юм. Сэргээлтээс би энэ тухай 
мэдэж авсан.

АНУ- ын Ютад амьдардаг залуу хос Эмма, 
Иаков Робэртс хоёр Сэргээлт нь өөрсдө-
дөө болон дэлхийнхэнд зориулан авдаг 
“үргэлжлэн явагдаж буй илчлэлттэй” хол-
боотой гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. “Бид 
ингэснээр Бурханы бошиглогч, Түүнийг 
төлөөлөх хүн дэлхий дээр байж, дэлхий 
өөрчлөгдөхийн хэрээр бидэнд ямар ч асуу-
дал гарсан байсан биднийг бэлэн байлгаж, 
ямар ч асуудалтай нүүр тулах чадвартай 
байлгахын тулд бидний өмнөөс ажиллаж, 
залбирч, Бурхантай харилцдаг хүнтэй бай-
на” гэдэгтэй тэд санал нийлдэг.

“Сэргээлтээр дамжин ирсэн энэ их мэд-
лэг амьдралыг минь хялбар, стресс бага-
тай болгодог” гэж Иаков хэлсэн. Энэ бүхэн 
“Биднийг хайрладаг, харж ханддаг Бурхан 
бий” гэсэн итгэлээр ирдэг. Тэрээр биднийг 
аз жаргалтай байлгахыг чин сэтгэлээсээ 
хүсдэг. Түүний зорилго бол бидний аз жар-
гал гэдгийг мэдэх тул залуучууд бид Түүнд 
бүрэн итгэж, дагаж чадна. Бид мөнхийн 
гэдгээ мэднэ. Энэ нь яг одоо би юу хийж, 
ямар алдаа гаргаснаас үл хамааран үргэлж 
наманчилж, энэ цаг хугацааг өсөж хөгжиж, 
суралцахад ашиглах боломжтой гэсэн асар 
их итгэл, найдварыг надад өгдөг” хэмээн 
Эмма хэлсэн.

Ийм бат итгэл нь Барбадост амьдардаг 
Рамона Моррис хэмээх залуухан эмэг-
тэйд Сэргээлтийн талаар анх олж мэдэх 
үед нь бас тусалж байжээ. Олон зүйл олж 

Сэргээлт	
бол	илчлэлт	
авахаар	
эрэлхийлэх	
тухай	юм.

ВЭННЭЛА  
ВАКАПАЛЛИ,  
22 НАСТАЙ, ЭНЭТХЭГ

“Сэргээлтээр	дамжин	
ирсэн	энэ	их	мэдлэг	
амьдралыг	минь	хялбар,	
стресс	багатай	
болгодог.

ИАКОВ РОБЭРТС,  
29 НАСТАЙ, НЭГДСЭН УЛС
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мэдсэний дотроос тэр “Тэнгэрлэг Эцэг бидний 
төлөө байдаг” гэсэн гэрчлэлийг олж авчээ. Сэр-
гээлт нь амьдралын талаар болон өөрсдөд нь 
зориулсан Бурханы төлөвлөгөөнд эргэлзэж буй 
хүмүүст амар амгаланг авчирдаг.

Сэргээлтийн талаарх ойлголт амьдралыг нь 
тодорхой болгосон хэдий ч “Сүмийн удирдах 
газраас хол байгаа нь сайн мэдээтэй холбогдо-
хыг бэрхшээлтэй болгож байсан ч Сэргээгдсэн 
сайн мэдээний талаарх гэрчлэл маань хүчтэй 
байсан тул хэчнээн хол байсан ч би Сэргээлтийн 
нэгэн хэсэг байж, ганцаараа биш” байсан гэж тэр 
хэлсэн.

Тийм ээ, тэр ганцаараа биш. Дэлхий даяарх 
залуучууд ариун сүмийн үйлчлэл, гэр бүлийн 
түүх, номлолын ажлаар дамжуулан Сэргээлтэд 
оролцож байна. Иосеф Смитийн Анхны үзэг-
дэл, Сэргээлтийн талаар судалснаар олж авсан 
хувийн илчлэлтийн тухай ойлголтоороо бид 
бүгд Бурханы хүслийг мөн үргэлжлэн явагдаж 
буй Сэргээлтэд ямар үүрэг гүйцэтгэж чадахаа 
үргэлжлүүлэн эрэлхийлэх боломжтой.

Сүмийг удирдаж буй 
залуучууд

Бид залуу ч гэсэн одоо Сүмийн удирдагч байж 
чадна. Унгарын Диорд амьдардаг Жанка Торония нь 
гэр бүлийнхээ цорын ганц Сүмийн гишүүн байсан 
ч Сэргээлтийн бусад хэсэгт оролцож буй үе тэнгийн 
залуучууд нь түүнийг хүчирхэгжүүлжээ. “Миний олон 
найз номлолд явсан ба тэдний өсөлт хөгжлийг харах 
үнэхээр сайхан байсан. Тэднийг эргэж ирэхэд бүх 
туршлага нь тэднийг гайхалтай хөгжүүлсэн байдаг. 
Энэ нь бид бүгдэд гайхалтай туршлага болдог. Ганц 
бие залуу найзуудаа дуудлагат ажилдаа, заримдаа 
ЗБББТ (Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө) чуул-
ганд сайн дураараа зөвлөх хийх гэх мэт боломжийг 
ашиглан, үйлчилж байгааг харах нь үргэлж гайхалтай 
байдаг. Сэргээлт бол зөвхөн сайн мэдээг хүмүүст заах 
тухай биш, харин байгаа гишүүдээ хүчирхэгжүүлэх 
тухай гэж би боддог” гэж тэр хэлсэн юм.

Унгарын залуучууд өөрсдийгөө Сүмийн ирээдүйн 
удирдагч гэдгийг ойлгодог.  “Бид хүмүүст хэрэгтэй 

Сэргээлт	амьдрал-
даа	болон	өөрт	нь	
зориулсан	Бурханы	
төлөвлөгөөнд	эргэл-
зэж	буй	хүмүүст	амар	
амгаланг	авчирдаг.

РАМОНА МОРРИС,  
28 НАСТАЙ, БАРБАДОС

Сэргээлт	нь	байгаа	гишүүдээ	
хүчирхэгжүүлэх	явдал	юм.

ЖАНКА ТОРОНАЯ,  
24 НАСТАЙ, УНГАР
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бөгөөд заримдаа хэцүү ч гэлээ хариуцла-
гаа үүрэх хэрэгтэй” гэдгийг Жанка хүлээн 
зөвшөөрчээ. “Их Эзэн ажлаа яаравчлуулж 
байгаа бөгөөд бид тэр ажлынх нь нэгээхэн 
хэсэг юм. Заримдаа ‘Би үүнийг хэрхэн хийх 
вэ?’ гэж гайхан бодох үе бидэнд гардаг. Гэх-
дээ удирдагчид маань бидэнд ийм их итгэл 
найдвар хүлээлгэдгийг харах гайхалтай. 
Энэ нь Сүмд хайртай, хүчтэй гэрчлэлтэй 
хүмүүст урам зориг өгдөг. Учир нь бид нэг 
л өдөр хариуцлага хүлээнэ гэдгээ мэддэг. 
Бид өөрсдийн сүнслэг хөгжил дэвшлийн 
төлөө хариуцлага хүлээх ёстой.”

Баруун Австралийн Шон, Стэфани 
Жосэф нар тойргийнхоо өсвөр үеийнхэнд 
зөвлөгөө өгөх замаар Сэргээлтэд оролц-
дог. “Миний хувьд Сэргээлтэд оролцоно 
гэдэг нь хойч үедээ сайн мэдээ гэж юу 
болохыг мөн энэ нь тэдэнд болон бусдын 
амьдралд хэрхэн туслахыг ойлгоход нь 
туслах явдал юм” гэж Стэфани хэлсэн. “Бид 
ирээдүйд улс орондоо Сүмийг илүү бат бөх 
суурьтай болоход нь тусалж чадна.

Бид Мормоны Ном болон Иосеф Сми-
тийн талаар гэрчлэлтэй болж, Бурханы 
хүүхдүүд гэдгээ ухааран ойлгоход нь 
өсвөр үеийнхэнд туслахыг хүсдэг. Тэд 
үүнийг Хүүхдийн хэсэгт дуулаад өнгөрдөг 
зүйл биш, харин үнэхээр үнэн гэдгийг 
мэдээсэй гэж хүсэж байна” хэмээн Шон 
тайлбарласан.

Энэтхэгт сайн мэдээний дагуу амьдарна 
гэдэг Вэннэлагийн хувьд үргэлж амар хял-
бар байгаагүй ч тэндхийн залуу гишүүдийн 
хүч чадал хүмүүсийг сүнсээр өдөөсөн мөн 
Сэргээлтийн үйл явцад тусалдаг гэдгийг 
тэр мэднэ. “Эндхийн бүх залуу хүн маш их 
итгэлтэй. Тэд гэрчлэлээ хуваалцах болом-
жийг эрэлхийлж байдаг. Энэтхэгийн хувьд 
бид анхдагч юм. Бид янз бүрийн газраас 
ирдэг ба зарим нь бүр гэр бүлээ орхиж 
ирдэг. Энд амьдрал хэцүү байх үед байдаг 
ч бид сайн мэдээний дагуу амьдрах сон-
голт хийсэн. Судрууд надад маш их итгэл 
найдвар, хүч, эр зориг өгдөг.

Залуучууд бид хаана ч байсан сайн 

Миний	хувьд	Сэргээлтэд	
оролцоно	гэдэг	нь	сайн	
мэдээ	тэдэнд	болон	бусдын	
амьдралд	хэрхэн	туслахыг	
ойлгоход	нь	хойч	үедээ	
туслах	явдал	юм.

СТЭФАНИ ЖОСЭФ,  
28 НАСТАЙ, АВСТРАЛИ
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мэдээнд итгэлтэй, гуйвшгүй байснаар үргэлж-
лэн явагдаж буй Сэргээлтэд хүчирхэг хувь 
нэмэр оруулсаар байх болно.

Сүмийн ирээдүй 
биднээс 
шалтгаална

Бид бол Сүмийн ирээдүй юм. Бид сүүлийн 
тулаанд орж байна. Тэнгэрлэг Эцэгт биднийг 
Өөрийнх нь ажилд буюу амьдралыг мөнхөд 
өөрчлөх ажилд нь тусална гэж найддаг. Тэр 
биднийг урагш тэмүүлж, дайсны бэлдсэн 
бүхний эсрэг тэмцэх хангалттай хүч чадалтайг 
мэднэ. Сатан бас цөхөрч байна. Их Эзэний 
ажил ялан дийлэх тул тэр тулаанд байлдаж, 
ялагдаж байгаагаа мэдэж байгаа.

Жанка: “Их Эзэн ажлаа яаравчлуулж байгаа 
бөгөөд хэн ч үүнийг зогсоож чадахгүй гэдгийг 
бид мэднэ. Юу ч болсон бай, энэ нь болохдоо 
л болно гэдгийг бид мэднэ. Гэвч бид үүний 
нэг хэсэг болж, урагш явуулахад туслах уу 
эсвэл хажуугаас нь харах уу гэдгээ шийдэх 
ёстой. Бидэнд үүний хэсэг нь байх сонголт 
байгаа бөгөөд зөвийг мөн Христийг дагахаа 
сонгох гэрчлэл бидэнд бий. Бид үүний нэгэн 
хэсэг байх ёстой” гэжээ.

Тиймээс бид хэний талд байхаа өөрсдөө л 
сонгоно.

Итгэдэг зүйлийнхээ төлөө зогсох зоригийг 
өөрсдөө л гаргана.

Амьдралдаа өөрсдөө л хувийн илчлэлт эрэлхийлнэ.
Өөрт тулгамдсан хүнд асуудлыг Аврагчид итгэх итгэлийг хүчир-

хэгжүүлэх боломж болгох эсэх нь бас л биднээс шалтгаална.
Түүнийг дагаж, бусдыг Түүнд авчрахын тулд чадах бүхнээ хийх 

эсэх нь биднээс л шалтгаална.
Мөн чадлынхаа хэрээр эцсээ хүртэл тэвчих эсэх нь биднээс 

шалтгаална.
Бид үнэхээр хожмын өдрүүдэд амьдарч байна. Ерөнхийлөгч 

Нэлсоны нэрлэснээр “дэлхийн түүхэн дэх хамгийн хүнд эрин үед” 2 
Сүмийг удирдана гэдэг нь үнэхээр эмээмээр зүйл мэт сонсогдож 
болно. Гэвч Тэнгэрлэг Эцэг биднийг тоо томшгүй уруу таталт, 
анхаарал сарниулах зүйл, эсэргүүцэлтэй нүүр тулах яг энэ тодор-
хой цаг үед дэлхийд илгээхээр хангалттай их итгэл хүлээлгэж, 
хадгалан үлдээсэн гэдгийг бод доо.

Хамгийн чухал эрин үед энд илгээснээр Тэнгэрлэг Эцэг биднийг 
бүтэлгүйтүүлэхээр ирүүлээгүй. Тэрээр бидний чадавх, хүч чадал, 
эр зоригийг, эцсийн эцэст өөрсдийн нас, гэрлэсэн эсэх зэргээс үл 
хамааран Сүмийн Сэргээлтийн ажилд хувь нэмэр оруулж чадна 
гэдгийг мэддэг. Бидний саад бэрхшээл хэчнээн хүнд эсвэл удир-
даж, сайн мэдээг дэлхий даяар хуваалцах нь үнэхээр боломжгүй 
зүйл мэт санагдавч Түүнийг бидний талд байхад хэн бидний эсрэг 
тулалдаж зүрхлэх вэ дээ? Тэр бидэнд боломжгүй зүйлийг ч хийхэд 
туслах болно. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Рассэлл М.Нэлсон, “Жинхэнэ мянган жилийнхэн мэт байх нь,” Лиахона, 2016 оны 

10- р сар, 48.
 2. Рассэлл М.Нэлсон, “Жинхэнэ мянган жилийнхэн мэт байх нь,” Лиахона, 46.

Та дэлхий даяар Сэргээлтэд оролцож буй залуучуудын тухай өөр түүхүүдийг 
зөвхөн цахим хэлбэрээр нийтлэгдэж буй “Их Эзэний ажлыг хийснээр баяр 
баясгаланг олох нь” нийтлэлээс олж болно.
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залбирлын хариулт
Сидней Чайм Лхунво

58 Итгэлээ алхам алхмаар 
олж авсан нь
Ахлагч Эдвард Дүби

62 Асуулт, хариулт: 
Анхны үзэгдэл ба  
Мормоны Ном

64 Христийн амилсны 
баярын долоо  
хоногийн дөрвөн зураг

Би Сүмийн  
хөрвөгч. Надад анх таалагд-
сан зүйлсийн нэг бол өсвөр үеийнхний 
үйл ажиллагаа байлаа. Би одоо ч гэсэн 
сайн, урмаар тэтгэдэг, Сүмийн хөгжилтэй 
найзуудтайгаа цагийг өнгөрөөх дуртай. 
Би ялангуяа долоо хоног бүр тэдэнтэй 
хамт Сува Фижи ариун сүм рүү явах 
дуртай.

Фижид гаднын дарамт шахалт их бай-
даг. Дэлгүүрт архи, тамхи зэргийг худал-
даалахдаа үнэмлэх ихэнхдээ шаарддаггүй. 
Хүүхдүүд тэдгээрийг зүгээр л худалдаж 
авдаг. Зөвийг сонгоход хэцүү байх үе бий.

Намайг хүчтэй байхад тусалдаг зүйл-
сийн нэг бол дүү нар минь юм. Би хам-
гийн том нь болохоор буруу зүйлд уруу 
татагдах болгондоо тэднийгээ боддог. 
Тэднийгээ надаас болоод буруу шийдвэр 
бүү гаргаасай гэж би хүсдэг. Ээжийг нас 
барахаас өмнө би дүү нараа харж хан-
даж, үргэлж тэдэнд санаа тавьж байхаа 
амласан. 

Би одоогоор ах дүү нарынхаа дундах 
цорын ганц Сүмийн гишүүн ч  өдөр бүр 
тэдний төлөө залбирдаг. Тэнгэрлэг Эцэгт 
тэдэнд амьдрах дахин нэг өдөр өгсөнд 
нь талархаж, тэднийг Түүний сайн мэдээ-
ний талаарх мэдлэгийг хүлээн аваасай 
хэмээн би залбирдаг. Тэд намайг хүчтэй 
байлгадаг.

Микайла Ж., 17 настай, Фижи
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БИ 16 НАСАНДАА АЙДАХО 
ДАХЬ ГЭРЭЭСЭЭ АЯЛАН, Нэгд-
сэн Улсын Зүүн эрэгт болсон бүх 50 
муж, 40 орчим улс орны залуу эрэг-
тэй, эмэгтэйчүүд оролцсон чуулганд 
оролцсон юм. Би өмнө нь миний 
шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил бус-
даас ялгарч байсан нөхцөлд орж 
байсангүй.

Нэг орой албан бус уулзалтын үеэр 
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнт-
нүүдийн Сүмийн зарим итгэл үнэмшил, 
зан үйлийн талаар хэлэлцүүлэг өрнөв. 
Олон оюутан гэнэт над руу анхаар-
лаа хандуулж, асуулт тавьж эхэлсэн 
ба зарим нь бидний итгэл үнэмшилд 
шүүмжлэлтэй хандаж байлаа.

Би үүнд бэлэн байсангүй. Гэхдээ 
би хэсэг бодсоны эцэст сайн мэдээ-
ний хэдэн үндсэн зарчмыг хуваалцаж 
эхлэв. Бидэнд Тэнгэрлэг Эцэг байгаа, 
бид Түүний охид, хөвгүүд бөгөөд 
энэ дэлхий дээр Есүс Христэд итгэх ЗУ
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Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн
Арван хоёр  
Төлөөлөгчийн Чуулгын

юм. Би Бурхан Эцэг, Есүс Христийн 
тухай болон Анхны үзэгдлийн тухай 
гэрчилснээр ирдэг хүчийг өөрөө 
мэдэрсэн байв.

50 гаруй жилийн өмнөх тэр турш-
лагаас хойш би Эцэг, Хүү болон 
бошиглогч Иосеф Смитийн талаар 
олон зуун удаа гэрчилсэн. Эдгээр 
туршлагын үеэр би Ариун Сүнсний 
батлах гэрчийг байнга мэдэрч байсан.

Анхны үзэгдлийн талаарх сүнслэг 
ойлголтоос мэдэж авсан таван зарч-
маа би хуваалцмаар байна. Эдгээр 
зарчим Тэнгэрлэг Эцэгтээ болон Түү-
ний Хайрт Хүүд итгэх итгэл, Тэднийг 
дагах хүслийг маань хүчирхэгжүүлсэн 
юм. Эдгээр нь таныг ч бас хүчирхэг-
жүүлнэ байх хэмээн би найдаж байна.

1. Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс гурав 
бол гурван тусгай хүн мөн.

Олон зууны туршид шашны эрдэм-
тэн, философичид Эцэг Бурхан, Есүс 

АНХНЫ ҮЗЭГДЛЭЭР 
ДАМЖУУЛАН ИТГЭЛЭЭ 
ХҮЧИРХЭГЖҮҮЛ

итгэлээ хөгжүүлж, сайн, мууг сонгох 
замаар өөрсдийгөө хэн болохыг 
харуулахын тулд энд байгаа гэдгээ би 
тэдэнд тайлбарласан юм.

Эдгээр зарчмыг хуваалцсан маань 
намайг Иосеф Смитийн гэрчлэл рүү 
хөтөлж билээ. Оюутнууд Иосеф Сми-
тийн талаар асуугаагүй ч би итгэдэг 
зүйлдээ яагаад итгэдэг болсноо ярив. 
Намайг Эцэг, Хүү хоёрыг Ариун ойн 
цоорхойд үзэгдсэн тухай ярихад тэд 
бүгд гэнэт нам гүм болсон. Ариун 
байдлын хүчит мэдрэмж өрөөнд орж 
ирэн, хүчирхэг сүнслэг хүчийн мэд-
рэмж намайг болон миний үгсийг 
нөмрөн авав.

Дараа нь хэдэн оюутан миний гүн 
гүнзгий итгэл үнэмшилд талархаж 
байгаагаа илэрхийлж, зарим нь бүр 
Сүмийн талаар дэлгэрэнгүй мэдэж 
авахыг хүссэн. Тэр орой би өрөөндөө 
эргэж ирээд, энэ үйл явдал надад хам-
гийн их нөлөөлсөн гэдгийг ойлгосон 
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Би та нарыг Иосефын 
залбирсан загварыг дагаж, 
сурсан үнэнүүдийг нь мэдэж 
аван, Тэнгэрлэг Эцэгт 
болон Түүний Хүү, Есүс 
Христэд итгэх итгэлээ 
хүчирхэгжүүлээсэй хэмээн 
залбирч байна.



54 Л и а х о н а

Христ, Ариун Сүнсний мөн чанарын 
талаар маргасаар ирсэн юм. Олон 
хүн Тэднийг нэг хүн гэдэгт итгэдэг 
байв. 200 жилийн өмнө Ариун ойн 
цоорхойд Иосефт тохиолдсон үйл 
явдлын ачаар Бурханы мөн чанарын 
талаарх үнэмлэхүй үнэнийг бид мэд-
дэг болсон.

Юуны түрүүнд, Тэр амьд! Хоёрду-
гаарт, Эцэг, Хүү хоёр бол тусдаа, алдар 
суут, амилсан биес бөгөөд бие биеэ-
сээ өөр өөрийн гэсэн ялгаатай юм. 
Хожим нь Иосеф “Ариун Сүнс бол мах 
хийгээд ясан биегүй харин Сүнсэн 

“Гэр бүлийн тунхаг”- т “Бүх хүн 
төрөлхтөн эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг 
Бурхан өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн. 
Хүн бүр Тэнгэрлэг Эцэг Эхийн хайртай 
сүнслэг охин, хүү нь бөгөөд хүн бүр 
бурханлаг шинж чанар, хувь тавилан-
тай юм” 2 хэмээжээ. Эцэг маань “үхэш-
гүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний 
ажил мөн миний алдар суу бөлгөө” 
(Мосе 1:39) хэмээн тэрхүү хувь тави-
ланг тодорхой тунхагласан.

Бидний мөн чанар Бурханаас 
үүдэлтэй ба бид Түүнтэй илүү адилхан 
болохын тулд дэлхийд ирсэн билээ. 
Анхны үзэгдлийн талаарх энэ ойлголт 
намайг бага залуу насандаа Тэнгэрлэг 
Эцэг надад хайртай бөгөөд намайг 
Түүнд эргэн очоосой гэж хүсдэгийг 
мэдэх боломжийг олгосон.

3. Бид гэм нүглээсээ  
өршөөгдөх боломжтой

Нүглээсээ өршөөгдөж чадах эсэх 
нь Иосефын хамгийн их санаа зовж 
байсан асуудлуудын нэг байв. Анх-
ны үзэгдлийн нэг түүхэнд Их Эзэн 
үнэнийг эрэлхийлэгч түүнд хандан: 
“Иосеф, хүү минь, нүглүүд чинь ууч-
лагдсан. Өөрийн замаар явж, миний 
дүрмүүд дотор явж, Миний зарли-
гуудыг сахь. Харагтун, би бол алдар 
суугийн Эзэн билээ. Би дэлхийн төлөө 
цовдлогдсон бөгөөд миний нэрэнд 
итгэгч бүгд мөнх амьдралыг хүртэж 
болно” 3 хэмээн хэлжээ.

Есүс Христийн Цагаатгалаар дам-
жуулан нүглээсээ өршөөгдөж, Бур-
ханы өмнө цэвэр ариун болж чадна 
гэдгийг Иосеф мэдэж авчээ. Есүс 
Христ дэлхий дээр амьдарч байсан 
мөн амьдрах бүх хүний гэм нүгэл, 
ачаа дарамтыг Өөр дээрээ авсан 
тухай баттай мэдлэгийг тэр олж авсан.

Анхны үзэгдлээс бид өөрсдийн 
Аврагч, Есүс Христийн ач ивээлээр бид 
ч гэсэн гэм нүглээсээ өршөөгдөж, хэзээ 

хүн. Ийм бус байх аваас, Ариун Сүнс 
бидэн дотор оршиж чадах нь үгүй 
бөлгөө” (Сургаал ба Гэрээ 130:22) 
гэдгийг мэдэж авчээ.

2. Бид бол Бурханы охид,  
хөвгүүд билээ.

Бошиглогч Иосеф Смит Анхны үзэгд-
лээр болон бусад үйл явдлаар дамжуулан 
Бурхан дэлхийг, үүний оршин суугчдыг 
нь бүтээгээд мартаж орхисон алс хол 
орших хүч биш гэдгийг мэддэг болсон. 
Үнэндээ бид бүгдээрээ “тэнгэрлэг эцэг 
эхийн хайртай охин [эсвэл хүү] юм.” 1

АНХНЫ ҮЗЭГДЛЭЭС БИД ЭДГЭЭР 
СЕЛЕСТИЕЛ ХҮН ИОСЕФЫГ МЭДДЭГ 
БАЙСАН ШИГ БИДНИЙГ Ч ГЭСЭН 
ХУВЬ ХҮНИЙ ХУВЬД МЭДДЭГ 
БОЛОХЫГ МЭДЭЖ АВДАГ.
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нэгэн өдөр Эцэгийн өмнө цэвэр ариун 
зогсох болно гэдгээ мэдэж авсан.

4. Тэнгэрлэг Эцэг маань 
бидний залбирлыг сонсож, 
хариулдаг

Иосеф 1820 оны тэр нэгэн өдөр 
ойн цоорхойд байхдаа Тэнгэрлэг Эцэг 
залбирлыг нь сонсож, хариулдаг боло-
хыг мэдэж авсан. Хожим нь Иосеф “би 
нэгийг хүлээн авсны адилаар, бурхан-
лиг тунхаглал хүлээж авна гэдэгт би 
бүрэн дүүрэн итгэлтэй байв” (Иосеф 
Смит—Түүх 1:29) хэмээн хэлжээ. Тэн-
гэрлэг Эцэгт залбирах замаар бид 
хариултаа авч чадна гэдгийг түүний 
үлгэр жишээ бидэнд заасан.

Иосеф залбирлын энэ загварыг 
олон удаа, удаа дараа хэрэглэсэн. 
Тэр Их Эзэнийг залбирлыг нь сон-
сож, хариулна гэдэгт итгэлтэй байв. 
Тэр таны залбирдаг зүйлсийн талаар 
залбирсан.

Тэр мэргэн ухаан гуйж залбирсан 
(Иосеф Смит—Түүх 1:12–13- ыг үзнэ үү).

Тэр баптисмын талаар залбирсан 
(Иосеф Смит—Түүх 1:68- ыг үзнэ үү).

Тэр авралын төлөө залбирсан (Сур-
гаал ба Гэрээ 121:1–4- ийг үзнэ үү).

Тэр номлогчдын төлөө залбирсан 
(Сургаал ба Гэрээ 109:22- ыг үзнэ үү).

Тэр Сүмийн төлөө, гишүүд, удир-
дагчдын төлөө залбирсан (Сургаал ба 
Гэрээ 109:71–76- г үзнэ үү).

Мөн тэр гэр бүлийнхээ төлөө зал-
бирсан (Сургаал ба Гэрээ 109:68–69- 
ийг үзнэ үү).

Энэхүү загварыг бидэнд зориул-
сан юм. Бид бүгд залбирлаар Эцэгтээ 
очиж чадна гэдгийг Иосеф бидэнд 
харуулсан.

5. Эцэг, Хүү хоёр биднийг хувь 
хүний маань хувьд мэддэг

Анхны үзэгдлээс бид тэдгээр селес-
тиел Хүн Иосефыг мэддэг байсан шиг 
биднийг ч гэсэн хувь хүний хувьд 

мэддэг болохыг мэдэж авдаг. Эцэг 
Иосефыг нэрээр нь дуудан, “нөгөөх 
уруугаа зааж,” “Энэ бол Миний Хайрт 
Хүү. Түүнийг сонс! ” хэмээн хэлжээ 
(Иосеф Смит—Түүх 1:17).

Эцэг, Хүү хоёр биднийхтэй адил 
Иосефын хэрэгцээ, санаа зовнил, хүсэл 
эрмэлзлийг мэдэж байсан. Тэд бас бид-
ний амжилт, гуниг зовлонг мэддэг.

Өсвөр насандаа би олон зүйлийн 
төлөө залбирдаг байсан. Эргээд хара-
хад тэдгээрийн зарим нь тийм ч чухал 
байгаагүй гэж бодогддог. Гэхдээ тухайн 
үед тэдгээр нь надад чухал байсан ба 
би багаасаа л Тэнгэрлэг Эцэг намайг 
хайрладаг, сонсдог гэдгийг ойлгодог 
байсан. Би хариултаа үргэлж тэр даруй 
авдаггүй байсан ч Тэрээр миний гуйл-
тыг Өөрийн цаг хугацаанд, Өөрийн арга 
замаар надад тохирсон арга замаар 
өгнө гэдгийг мэдэрдэг байсан юм.

Бурхан тантай ярина гэдэгт итгэлтэй 
бай. Зүрх сэтгэлийн тань гүнд байх 
мэдрэмждээ итгэ. Би бошиглогч Иосеф 
Смитэд тохиолдсон үйл явдлыг мэддэг 
байсан тул залбиралд итгэж, үүний 
хүчийг ойлгодог байсан юм. Бурхан 
таны нэрийг мэддэг бөгөөд танд 
хариулдаг шиг миний нэрийг мэддэг 
мөн надад хариулах болно гэдгийг би 
мэддэг байсан.

Гэрчлэл
Би дэлхий дээр 68 жил амьдарсны 

ихэнхэд нь Иосефын залбирлын заг-
варыг туршиж үзсэн. Аврагчийн бүх 
үнэнч шавийн адил би ч бас тэнгэрээс 
хариултаа авсан. Есүс бол Христ гэд-
гийг би мэднэ. Тэрээр Бурханы Хүү 
билээ. Тэр амилсан бөгөөд өнөөдөр ч 
амьд бөгөөд бидний нүглийг уучлах 
хүчтэй. Тэрээр бидний итгэл, дуулга-
вартай байдал, наманчлалаар дамжуу-
лан биднийг тэнгэрлэг гэртээ аюулгүй 
эргүүлэн авчирч чадна.

Би Их Эзэн Есүс Христийн төлөө-
лөгч, томилогдсон гэрчийн хувьд Эцэг, 

Хүү хоёр Иосеф Смитэд Ариун ойн 
цоорхойд үзэгдсэн гэдгийг Ариун Сүнс-
ний баталснаар баттай, итгэл үнэм-
шилтэй гэрчилж байна. Би та нарыг 
Иосефын залбирсан загварыг дагаж, 
сурсан үнэнүүдийг нь сурч мэдэн, 
Тэнгэрлэг Эцэг болон Түүний Хүү, Есүс 
Христэд итгэх итгэлээ хүчирхэгжүүлээ-
сэй хэмээн залбирч байна. ◼
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Бид түүнийг олно гэсэн 
сүнслэг өдөөлт хүлээн 
авсан хэрнээ яагаад олохгүй 
байгаа юм бол?

ТАКСИ	ба	
СУРАГЧ ХҮҮ	мөн	 

ЗАЛБИРЛЫН 
ХАРИУЛТ
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Нэг өдөр хамтрагч бид хоёрт Ганын Аккра гэх үзэсгэ-
лэнт хотын ойролцоох Тема гэх жижиг тосгонд амь-
дардаг нэгэн эрэгтэйд заах хүсэлт ирсэн юм. Тосгоны 

байшингуудын хаяг тодорхойгүй байсан тул байшинг олоход 
туслах тайлбарыг бидэнд тэмдэглэл дээр бичиж өгсөн байв.

Бид тосгонд очоод, зааврын дагуу явсан ч тайлбарт дүр-
сэлсэнтэй адилхан олон байшин байсан тул хүнээ олж чад-
сангүй.  Бид учраа олохоо больж, ойр орчмын айлын хаалга 
тогшиж, асуухаар шийдсэн ч бидний хайж байсан хүнийг хэн 
ч мэдэхгүй байв. Тэнгэрлэг Эцэгээс тусламж гуй гэсэн сүнслэг 
өдөөлтийг бид мэдэрсэн юм.

Залбирсны дараа надад хайж байгаа хүнээ олно гэсэн 
мэдрэмж төрсөн тул бид улам их хичээлээ. Гэвч түүнийг 
олоогүй л байв. Бид ядарч байснаас гадна өөр уулзалт тов-
лосон байсан тул номлолын хэсэг рүүгээ буцахаар шийдсэн 
юм. Биднийг таксины буудал дээр явж очиход тосгонд хүргэж 
ирсэн таксины жолооч сэтгэл дундуур байгааг маань хараад, 
хайж байгаа хүнээ олсон эсэхийг асуув. Бид мэдээж үгүй гэж 
хариуллаа.

Тэр биднийг буланд байрлах сургууль руу орж, асуу гэв. 
Сургууль бидэнд өгсөн дүрслэлтэй таарахгүй байгааг түүнд 
хэлсэн ч тэр шамдуулав. Бид таксинаас буугаад, хэн нэгнийг 
олно гэж найдсандаа биш, зүгээр л санаа тавьсан найзынхаа 
санааг амраахаар сургууль руу явав.

Биднийг сургуулийн захиргааны хэсэг рүү алхаж явтал нэг 
бяцхан хүү бидэн рүү гүйсээр ирлээ. Тэр инээмсэглээд, ахтай-
гаа хоёулхнаа энэ хэсэгт амьдардаг Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн цорын ганц гишүүд бөгөөд 
бидэнд тусалж чадна гэв.

Хамтрагч бид хоёр гайхан, бие бие рүүгээ харж билээ. Энэ 
бол гайхамшиг байлаа. Тэр хүү бидэнд хайж байсан хүнээ 
олоход тусалсан бөгөөд уг хүн сайн мэдээг хүлээн авч, бап-
тисм хүртсэн юм.

Энэ туршлага Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн цаг хугацаанд, 
Өөрийн арга замаар залбиралд хариулдаг гэдгийг надад 
заасан. Залбирлынхаа хариуг шууд аваагүй үедээ бид Түүнд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлж, тэвчээртэй байж сурах хэрэгтэй. ◼
Зохиогч нь Нигерийн Риверс Стэйдэд амьдардаг.

Сидней Чайм Лхунво
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Ахлагч Эдвард Дүби
Далын ахлагч

Итгэлээ  
алхам	алхмаар	

олж авсан нь
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Миний амьдралыг тодорхойл-
сон мөчүүдийн нэг нь намайг 
10 настай байхад тохиолд-

сон бөгөөд Зимбабве, Силобела гэх 
хөдөө байх гэрээс минь 32 км- ийн 
зайд орших Лорето Ромын Католик 
Номлолын төвд каталок шашны сур-
гаал судлахаар хоёр долоо хоногийг 
өнгөрүүлэх үед надад тохиолдсон юм.  
Би Аврагч Есүс Христийг мэддэг, хайр-
ладаг бөгөөд эхлээд авсан сургамж, 
сэтгэгдлээрээ дамжуулан Их Эзэн өөд 
харах болсон.

Католик сүмийн байранд байхдаа би 
Есүс Христийн мэндэлсэн, ариун сүмд 
заасан, Гетсеманийн цэцэрлэгт зал-
бирсан, Калвари руу загалмай өргөж 
явсан, Голготад цовдлогдсон болон 
амилсан зэрэг Аврагчийн амьдралыг 
харуулсан ханын зургуудыг харсан 
юм. Эдгээр хадаас, өргөсийг хараад, 
миний сэтгэл үнэхээр эмтэрдэг байсан. 
Цовдлолтын зурган дээр очиход нүдэнд 
минь нулимс цийлэгнэсэн байдаг байв. 
Тэгээд уйлах тоолондоо “Тийм ээ, Тэр 
үнэхээр зөвхөн миний төлөө маш их 
зүйл амссан” гэж хэлдэг байсан.

Гишүүнээр батлуулах ёслолын үеэр 
пристүүдийн нэг нь миний нүд рүү 
хараад, “Чи ертөнцийн гэрэл мөн” 
(Матай 5:14- ийг үзнэ үү) гэж хэлэв. 

Тэгээд асаж буй лаа руу заагаад, “Хүмүүс 
та нарын сайн үйлсийг хараад, тэнгэр 
дэх Эцэгийг чинь алдаршуулахын тулд 
та нарын гэрэл тэдний өмнө тийнхүү 
гэрэлтэг” (Матай 5:16) хэмээх Авраг-
чийн үгийг эш татаж билээ.

Есүсийн тухай мэдэж авах тусам 
бусдад үйлчлэх хүсэл минь улам бүр 
нэмэгдэх болов. Жишээ нь, бид тосго-
ноосоо 8 км- ийн зайтай газраас усаа 
авах хэрэгтэй байв. Манай ээж болон 
тосгоны эмэгтэйчүүд дүүрэн устай 20 
литрийн савыг толгой дээрээ авч явах 
нь энгийн үзэгдэл байлаа. Католик 
шашны семинарт суусныхаа дараа би 
ээждээ болон хөрш зэргэлдээх хоёр 
бэлэвсэн эмэгтэйд туслахын тулд 200 
литрийн саваар ус зөөдөг болсон юм. 
Бусдад туслах тоолонд өөрт төрсөн 
сайхан мэдрэмжээ би санадаг.

Тэдгээр туршлага Тэнгэрлэг Эцэг, 
Есүс Христ хоёрт итгэх итгэлээ хөгжүү-
лэхэд надад тусалж, 22 насандаа Хрис-
тийн сайн мэдээг хүлээн авахад намайг 
далдуур бэлтгэж байсан юм.

МОРМОНЫ НОМЫГ ХҮЛЭЭН 
АВСАН НЬ

Улс оронд маань өөрчлөлт хийгдэж 
байсан үед би өсөж торнисон. Иан Сми-
тээр удирдуулсан цагаан арьстан цөөнх 

Гэрчлэлтэй болоход 
хугацаа хэрэгтэй. Гэрчлэл 
нь ихэнхдээ жижиг жижиг 
туршлагаас үүсдэг.

1965 онд Их Британиас салж, тусгаар 
тогтнож буйгаа зарласан юм. Энэ нь 
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагаас хориг 
арга хэмжээ авахад нөлөөлж, 1980 он 
хүртэл буюу Зимбабвег тусгаар тогт-
носон улс болох хүртэл үргэлжилсэн 
иргэний дайныг дэгдээсэн. Сургуулиа 
төгсөөд, би хотод нүүж очин, хэдэн жил 
ямар ч сүмд яваагүй.

Би нэг өдөр даргынхаа 9 ба 7 настай 
хоёр хүүтэй тоглож байлаа. Тэд “Манай 
аав Сүмийн салбарын ерөнхийлөгч 
гэдгийг та мэдэх үү?” гэлээ. Тэднийг 
салбарын ерөнхийлөгч гэж хэн боло-
хыг тайлбарлахад би юу ч бодолгүйгээр 
“Танай аав тэнгэрт очиж чадахгүй” 
гээд хэлчихэв. Би том алдаа гаргаснаа 
ойлгож, юу гэж хэлбэл хэлсэн үгийг 
минь мартах бол гэж цөхрөнгөө барт-
лаа бодож билээ.  Орой нь тэд аавыгаа 
хараад, гүйж очин, миний хэлснийг 
хэлэх нь тэр. Би ажилгүй болох нь гэж 
бодов.

Манай дарга урьд нь цэргийн 
алба хааж байхдаа хүний амь хөнөөж 
байсан гээд хүрмээ харуулж байсан 
юм. Тэгээд л би тэгж хэлсэн байлаа. 
Тэр маш тайвнаар яагаад тэгж хэлс-
нийг надаас асууж билээ. “Дарга аа, та 
дайнд хүний аминд хүрч байсан гэж 
надад хэлж байсан шүү дээ. Библи дээр 
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дайнд яваад, эргэж ирээгүй. Харин 
зарим нь насан туршдаа хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болсон.

Тиймээс нифайчуудын тухай унши-
хад Аврагч Есүс Христ “Босогтун мөн . . . 
түүнчлэн миний мутар дахь мөн хөлөн 
дэх хадаасны ормуудыг та нар тэмтэрч 
болохын тулд над дээр нааш ирэгтүн, 
тиймээс би бол Израилын Бурхан, мөн 
бүх дэлхийн Бурхан, мөн дэлхийнхний 
нүглүүдийн төлөө егүүтгэгдсэнийг та 
нар мэдэж болно” (3 Нифай 11:14) гэж 
хэлэхдээ над руу мутраа сунгаж байгаа 
мэт санагдаж билээ.

Тэр надад хүрч, Өөр дээрээ ирэхийг 
урьж хүрч байгаа мэт санагдсан. Би 
үүнийг мэдэрч байлаа. Энэ нь бүх зүй-
лийг өөрчилсөн.

ГЭРЧЛЭЛЭЭ ОЛЖ АВАХ НЬ
Зориг гарган Сүмд явахад надад 

хэдэн сар шаардагдаж билээ. Би Сүм 
хаана байдгийг мэдэх ч манай жижиг 
салбарт номлогчид байдаггүй бай-
лаа. 1984 оны 2- р сард би Квекве дэх 
сүмийн байранд очсон юм. Би буцаад 
гарахыг хүсэж байв. Зөв газар байгаа 

эсэхдээ эргэлзэж, гүйж гарахад бэлэн 
байдалтай, хойно суулаа. Нээлтийн 
үйл ажиллагааны дараа салбарын 
ерөнхийлөгч Майк Аллэн Аврагч Есүс 
Христийн талаар болон Мормоны 
Номын тухай гэрчлэлээ хуваалцав. 
Бүх зүйл зөв байрандаа орж байгаа 
мэт санагдсан. Дараагийн хүн нь бас 
Аврагчийн тухай болон Мормоны 
Номын тухай гэрчлэлээ хуваалцаж, 
гурав дахь хүн ч гэсэн хуваалцлаа. 
Миний сэтгэл ихэд хөдөлсөн ч индэр 
дээр гарах зориг хүрээгүй тул би 
байсан газраа босож зогсоод, “Би Есүст 
хайртай. Би Мормоны Номыг уншиж 
байгаа” гэж хэлэв. Тэгээд би доош суув. 
Энэ үйл явдал миний гэрчлэлийн эхлэ-
лийг тавьсан юм.

Тэдгээр гэрчлэл надад зөв газар бай-
гаагаа мэдрэхэд тусалсан ба Их Эзэний 
надад хүрэх гэсэн арга зам байв. Тэд 
миний ах, эгч нар болохыг би мэдэр-
сэн. Дараагийн хэдэн өдөр би тэдний 
төлөө мөн намайг хүлээн аваасай 
хэмээн залбирсан юм. Би тэнд сайхан 
сэтгэлтэй, надад тусалсан гишүүд-
тэй танилцсан.

‘Чи хүн бүү ал’ гэсэн байдаг” гэж би 
хэлэв.

Тэр надаас аль сүмд явдгийг асуулаа. 
Би католик сүмд явдаг байсан ч сүмдээ 
явалгүй долоон жил болж байгаа-
гаа хэлсэн юм. Тэрээр Хуучин Гэрээн 
дээрх дайн, дажны талаарх түүхүүдийг 
хуваалцаад, надад Мормоны Номын 
нэг хувийг өгөв. Би ажлаа алдаагүйдээ 
ямар их баярласан гээч.

Тэр Мормоны Номыг надад 1981 
онд өгсөн ч би үүнийг хоёр жилийн 
туршид унших нь битгий хэл, нээж 
ч хараагүй юм. Нэгэн ням гарагт 
найзууд маань тосгонд байгаагүй 
тул би уйдаж, номоо аваад, ойрол-
цоох төмөр замын вокзал дээр очиж 
уншив. Тэр өдөр уншиж байхад сайн 
зүйл хийх сэдэл төрсөн ч дараа нь 
уншсан 3 Нифай 11- р хэсэг миний 
зүрх сэтгэлийг гүн хөндсөн юм. Би 
дайн, үймээн самууныг даван гарч, 
амьд үлдсэн нифайчууд дээр Аврагч 
Есүс Христ ирсэн талаар уншив.

Манай улс 15 жилийн турш дайнд 
нэрвэгдсэн байлаа. Тосгонд хамт 
өсөж торнисон зарим хүн маань 
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Шавь байх гэдэг нь 
үйл явц бөгөөд бид 
урагш тэмүүлэх 
хэрэгтэй гэдгийг 
би ойлгосон.

Намайг 
сүмийн бай-

ранд очсон 
өдөр олон зүйл 

тохиолдсон. Энэ 
гишүүд гэрчлэлээ 

хуваалцаагүй бол юу 
болох байсан бол гэж 

би боддог. Та хэн нэгэнд 
асуудал тулгарсныг мэдэх-

гүй өнгөрч болох ч босоод, 
мэдэрч байгаа зүйлээ хуваалцах 

нь хэн нэгний сонсох хэрэгтэй тэр 
зүйл нь байж болох юм.
Гэрчлэлээ ойр ойрхон хуваалцаж 

байгаарай. Ингэснээр та өөрийгөө 
болон эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ 
хүчирхэгжүүлнэ. Мэддэг зүйлийнхээ 
төлөө зогс. Та Мормоны Номын 
зөвлөгөөг дагаснаар Аврагчид улам 
ойртох болно.

АВРАГЧИД ИЛҮҮ ОЙРТ
Лорето Ромын Католик шашны 

номлолд өнгөрүүлсэн цаг хугацаа 
минь намайг Аврагч Есүс Христийн 

шавь болох зам дээр гаргасан. Тэр 
үеэс хойш би шавь байх нь үйл явц 
юм гэдгийг мөн бид сул дорой, хяз-
гаарлагдмал байдлаасаа үл хамааран 
урагш тэмүүлэх ёстойг мэддэг бол-
сон юм. “Тиймд тэнгэрлэг Эцэг чинь 
төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай” 
(Матай 5:48) хэмээх энэ урилгыг бид 
хүлээн авснаар мөнх амьдрал руу 
“шат шатаар, дүрэм дүрмээр” (Сургаал 
ба Гэрээ 98:12- ыг үзнэ үү) урагш тэмүү-
лэх болно.

Зам нь үргэлж амар хялбар байхгүй 
ба энэ явцад бид зарим бэрхшээл, 
сэтгэлийн зовлонг амсах боловч Их 
Эзэн өөд харах нь амьдралдаа амар 
амгаланг олох цорын ганц арга зам 
юм гэдгийг бид мэднэ.

Аврагч Есүс Христийн Цагаатгал 
бол миний хувьд бүх зүйл юм. Аврагч 
бидэнд мутраа сунгадаг гэдгийг би 
мэднэ. Бид Аврагч өөд харж, Түүнийг 
дагаж мөн Тэрээр бидэнд мутраа өгч, 
өргөдөг шиг бид ч гэсэн бусдад тус-
ламжийн гараа сунгаж, тэднийг өргөх 
хэрэгтэй. ◼
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Итгэлээ хөгжүүлэх
Сүнслэг асуултад дан 
ганц логик сэтгэлгээнээс 
гадна Анхны үзэгдэл 
үнэхээр болсон гэдгийг 
мэдэх итгэлтэй байх 

хэрэгтэй. Бид Тэнгэрлэг Эцэгээс асууж, 
Сүнсийг сонсох замаар итгэлээ хөгжүү-
лэх боломжтой.

Жулиа Б., 17 настай, АНУ, Калифорни 

Библийг судал
Найзуудаа Библийг судлахад урь. 
Хэрэв тэд Библийг Бурханыг үг гэдэгт 
итгэдэг бол Бурхан Адам, Мосе, Исаиа-
тай болон бусад бошиглогчтой өөр 
олон арга замаар ярьж байсан шиг 
өнөөдөр ч гэсэн Анхны үзэгдэл гэх мэт 
үзэгдлээр бидэнтэй ярьсаар байгаа 
гэдэгт итгэх ёстой.

Ахлагч Муанда, 22 настай,  
Кени Найроби Номлол

А С У У Л Т ,  Х А Р И У Л Т

Бурханаас гуй
Урвалт хэдэн зуун 
жилийн турш үргэлжил-
сэн нь Бурхан Өөрийн 
үзэгдлийг зогсоосон 
гэсэн үг биш. Бид Иосеф 

Смитийн нэгэн адил зүрх сэтгэлдээ 
даруу байж, Бурханаас чин сэтгэлээсээ 
зүрхнийхээ угаас асуух хэрэгтэй.

Жэрэми И., 19 настай, Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго Улс, Киншаса

Найзууд тань 
Анхны үзэгдэл 
гэх мэт зүйл 
болсон гэдэгт 
итгэхгүй 
байвал та юу 
гэж хэлэх вэ?

“Та хувийн илчлэлтээр 
дамжуулан Мормоны 
Ном бол Бурханы 
үг, Иосеф Смит бол 
бошиглогч, энэ бол Их 
Эзэний Сүм юм гэсэн 
өөрийн гэрчлэлийг 
хүлээн авч чадна. 
Бусад хүний юу хэлэх, 
хийхээс үл хамааран 
таны оюун ухаан, зүрх 
сэтгэлд хүргэгдсэн 
үнэний талаарх 
гэрчлэлийг хэн ч 
танаас авч чадахгүй.”
Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, 
“Сүмд зориулсан мөн бидний амьд-
ралд зориулсан илчлэлт,” 2018 оны 
4- р сарын Ерөнхий чуулган, 119.
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Бурханд итгэ
Би найзууддаа “Чи Бур-
ханд итгэдэг үү? Тэр бүх 
зүйлийг бүтээсэн гэдэгт 
та итгэдэг үү? Бурхан 
хуучин цагийн бошиг-

логчдод үзэгдсэн гэдэгт чи итгэдэг үү? 
Хэрэв итгэдэг бол яагаад одоо ч гэсэн 
үзэгдэл үзэх боломжтой гэдэгт итгэх-
гүй байна вэ? Энэ бол боломжтой” гэж 
хэлнэ.

Сара М., 16 настай, АНУ, Юта

Гэрчлэлээ хуваалцаарай
Тэнгэрлэг Эцэг хүүхдүүд нь Түүнээс 
үнэнийг мэдэхийг чин сэтгэлээсээ 
хүсэх юм бол аливаа зүйлийг тэдэнд 
илчилдэг талаар гэрчлэлээ би най-
зууддаа хуваалцдаг. Иосеф Смит 
үнэнийг мэдэх хүсэлтэй байсан ба 
итгэлийнхээ дагуу үйлдсэн. Та ч гэсэн 
Тэнгэрлэг Эцэгээс бүх зүрх сэтгэлээсээ 
залбирч асуух юм бол гайхалтай турш-
лага хүлээн авах болно.

Мара К., 20 настай, Перу, Лима

Иосеф Смит Мормоны Номыг 
хэрхэн орчуулсан бэ?
Мормоны Номын сүүлчийн бошиглогч Моронай алтан ялтаснуудыг 
нуухынхаа өмнө энэ ном “Бурханы бэлэг ба хүчээр” орчуулагдах болно 
гэдгийг номын нүүр хуудсан дээр бичжээ. Энэ нь одоо ч гэсэн Мормоны 
Номын орчуулгын талаарх хамгийн сайн тодорхойлолт хэвээр.

Иосеф Смит орчуулгын үгсийг бичээчдэд, ялангуяа Оливер Каудерид 
хэлж бичүүлдэг байв. Иосеф огт мэдэхгүй хэлнээс орчуулж байсан тул 
Их Эзэнд итгэж найдах ёстой байлаа. Их Эзэний тусалсан нэг арга зам 
бол орчуулга хийх хэрэгслүүдээр Иосефыг хангасан явдал байв. Иосе-
фыг уг хэрэгслээрээ харахад үгнүүд нь түүнд англиар харагддаг байсан 
гэж гэрчүүд хэлсэн байдаг. Орчуулгын хэрэгслүүд дунд “хөрвүүлэгч” 
буюу “Урим, Туммим” гэх төмөр хүрээгээр бэхлэгдсэн хоёр тунгалаг 
чулуу байсан бөгөөд Иосеф тэдгээрийн тусламжтай хардаг байжээ. 
Эдгээрийг ялтаснуудын хамт Иосефт өгсөн байв. Иосефын ашигла-
даг байсан өөр нэг хэрэгсэл бол ихэвчлэн малгай дотор хийж хардаг 
байсан “үзмэрч чулуу” байв. Иосеф энэ чулууг өмнө нь олсон байсан 
ба нуусан эсвэл алдсан эд зүйлсийг олоход ашигладаг байжээ. Тэрээр 
үргэлж тэнгэрээс ирэх сүнсний өдөөлтөд найдан, хөрвүүлэгч, үзмэрч 
чулуу хоёрыг хоёуланг ашигладаг байв.

Мормоны Номын орчуулга үнэхээр гайхамшиг байсан ба энэ нь 
“Бурханы бэлэг ба хүчээр” хийгдсэн.

Мормоны Номын орчуулгын талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл topics 
.ChurchofJesusChrist .org эсвэл Gospel Library апп- ны Gospel Topics дээрх 
“Book of Mormon Translation”- ыг үзнэ үү.

Та юу гэж бодож байна вэ?

Хэрэв хүсвэл хариултаа өндөр нягт-
ралтай зургийн хамт liahona .Churchof 
JesusChrist .org хаягаар (“Submit an 
Article or Feedback” дээр дар) 2020 
оны 5- р сарын 15- ны дотор ирүүлнэ 
үү. Эсвэл хариултаа liahona .Churchof 
JesusChrist .org хаягаар илгээнэ үү.

Хариултын хэмжээг тохируулах эсвэл 
тодруулахын тулд хянан засварлах магад-
лалтай. Хэвлэгдсэн хариулт нь тусламж, 
ойлголт өгөх зорилготой бөгөөд Сүмийн 
сургаалын албан ёсны мэдэгдэл биш юм.
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“Миний хувьд эцэг эхтэйгээ 
хэл амаа олоход хэцүү бай-
даг. Би харилцаагаа хэрхэн 
сайжруулах чадах вэ?
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Матай 27:29; Марк 15:17;  
Иохан 19:2- ыг үзнэ үү.
Ромын цэргүүд Аврагчид өргөст титэм өмсгө-
жээ. “Магадгүй энэ харгис үйлдэл нь эзэн хааны 
лавран титмийг Түүний толгой дээр тавьж байгааг харуу-
лах гэсэн гажууд оролдлого байсан байх. . . . Адамаас болж 
газар хараагдаж, тэр цагаас хойш өргөс ургадаг болсон шиг 
өргөс Бурханы хилэнг харуулдаг талаас нь харвал энэ нь 
ямар гашуун зовлонтой хэрэг вэ. Гэвч Есүс титмийг өмссө-
нөөр үүнийг Өөрийн алдар суугийн титэм болгон хувирга-
сан” (President James E. Faust, Apr. 1991 general conference).

“Миний хаанчлал 
бол энэ ертөнцийнх 

биш ээ”  
(Иохан 18:36).

Матай 27:28; Марк 15:17; Иохан 19:2- ыг үзнэ үү.
Нил ягаан нь хааны өнгө байсан бөгөөд цэргүүд Есүс Хрис-
тийг Иудейн хаан гэж үзэн, энэ нөмрөгийг нөмөргөсөн ажээ. 
Мэдээж, Тэр бодит байдал дээр үүнээс хавьгүй илүү буюу 
хаадын Хаан, эздийн Эзэн байсан юм (1 Тимот 6:15; Илчлэл 
19:16).
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“Арьсных нь сүв бүрээс 
цус шүүрэх болно, 

түүний тарчлал ийм 
агуу байх болно” 

(Мозая 3:7).

ХРИСТИЙН АМИЛСНЫ БАЯРЫН 
ДОЛОО ХОНОГИЙН  
дөрвөн зураг
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Өргөст титэм

Нил ягаан нөмрөг
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Maтай 26:36; Maрк 14:32; Лук 22:39–40;  
Иохан 18:1- ийг үзнэ үү.
“Есүсийг чидун жимс шахдаг газар болох Гетсеманид зовж 
шаналах үед Түүний “сүв бүрээс цус шүүрч” [Мозая 3:7] 
байсан нь гүн гүнзгий бэлгэдлийн чанартай. Аврагчийн 
үед чидун жимснээс тос гаргаж авахын тулд эхлээд чидун 
жимсийг нэгэн том чулуугаар дээрээс нь бяцалдаг байжээ. 
Гарч ирсэн ‘нухшийг’ зөөлөн, сул нэхээстэй сагсанд хийгээд, 
давхарлан тавьдаг байв. Давхарлан тавьсан сагсны жин 
хамгийн сайн, шинэ тосыг шахаж гаргадаг. Овоолсон сагсан 
дээр том дүнз тавин, дахин нэг удаа тос гаргахаар шахдаг 
байсан. Эцэст нь хамгийн сүүлийн дусал тосыг шавхахын 
тулд дүнзний хоёр талд чулуу өлгөн, бяцалдаг байж. Чидун 
жимсний тос анх гарч ирэхдээ яг л цус шиг улаан байдаг” 
(Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон, “Миний хайр дотор бай,” 
2016 оны 10- р сарын Ерөнхий чуулган).

“Тэр энд байхгүй, 
Тэр амилсан” 

 (Лук 24:6).

(Матай 28:1–8;  
Иохан 20:1–18- ыг үзнэ үү.)
“Хэрэв хүн үхвэл тэрээр амилах уу?” 
гэсэн Иовын асуултын хариултыг 
энэхүү хоосон булш Христийн амилсан 
анхны өглөө өгсөн юм. [Иoв 14:14]. 
Хэрэв хүн үхвэл тэр дахин амьдарна 
гэдгийг би бүх чадлаараа тунхаглаж 
байна. Бидэнд илчлэгдсэн үнэний гэрэл 
байгаа тул бид үүнийг мэднэ” (Ерөнхий-
лөгч Томас С.Монсон, “Тэр Амилсан!” 
2010 оны 4- р сарын Ерөнхий чуулган).
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Хоосон булш

Чидун жимсний шахагч
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

ТАНЫ ЗОРИЛГО ЮУ ВЭ?

Залуу хүний хувьд бидний  
хүн нэг бүр үргэлжлэн явагдаж 

буй Сэргээлтэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Та хэрхэн  

оролцож байна вэ?
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Есүс Христ амьд бөгөөд  

Өөрийн  

СҮМИЙГ  

сэргээсэн!
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1820 онд Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёр Иосеф  
Смитэд үзэгдсэн. Тэнгэрлэг Эцэг “Энэ бол Миний 

Хайртай Хүү. Түүнийг сонс!” хэмээн хэлжээ. Сайн мэдээний 
Сэргээлт 200 жилийн тэртээх нэгэн өдөр эхэлсэн. Энэ нь 
өнөөдөр ч үргэлжилсээр байна!

Хэзээ нэг өдөр Есүс Христ дэлхийд дахин ирнэ. Сэргээл-
тэд тусалж мөн Есүсийг эргэн ирэх үед бэлтгэх дөрвөн арга 
замыг энд танилцуулж байна.

• Есүс Христэд итгэх итгэлээ өсгөн нэмэгдүүл.
• Гэр бүлийнхээ талаар олж мэдэн, тэдний төлөө ариун 

сүмийн ажил хийхэд тусал.
• Ариун сүмд ороход бэлтгэ.
• Есүс Христ болон Түүний Сүмийн талаар олж мэдэхэд 

хүмүүст тусал.

Эдгээр зүйлийг хийх нь Есүсийг дахин ирэх тэрхүү  
гайхамшигт өдөрт дэлхийг бэлтгэхэд туслах юм. ●

Т Э Р Г Ү Ү Н  З Ө В Л Ө Л Ө Ө С

Ерөнхийлөгч  
Рассэлл 

М.Нэлсон

СЭРГЭЭЛТЭД 
туслах нь

“Hope of Israel” (worldwide youth devotional, June 3, 2018), 
19, HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org хэсгээс авав.

Ерөнхийлөгч Нэлсон 
хүүхдүүдийг Сэргээлтэд 
тусалж чадна гэж хэлжээ. 
Та ямар арга замаар 
тусалж чадах вэ?
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Сэргээлтийн талаар судалсан нь
Номлогчид энэ гэр бүлд Есүс Христийн сайн мэдээ хэрхэн сэргээгдсэн тухай зааж байна. 

Сэргээлтийн хэсгийг харуулсан дараах зүйлсийг хайж олно уу.

Хуудсыг эргүүлэн, Сэргээлтийн тухай илүү ихийг олж мэднэ үү.
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Мэргэн  
ухааны үг ариун ёслол

номлогчийн 
ажил

судрууд Ариун Сүнсний 
бэлэг

ариун сүм

гэр бүлийн 
түүх сүм санваар
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Есүс Христийн  
Сүм сэргээгдсэн!
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Бид дэлхий дээр ирэхээсээ өмнө Тэнгэрлэг Эцэг эхтэйгээ хамт амьдардаг байсан. Тэд бидэнд 
хайртай байв. Тэнгэрлэг Эцэгт бидэнд зориулсан нэгэн гайхамшигт төлөвлөгөө байлаа. Бид бие 
махбодтой болж, суралцаж, өсөж хөгжихийн тулд дэлхий дээр ирэх ёстой байсан. Дараа нь бид 
тэнгэрлэг гэртээ амьдрахаар буцаж ирэх ёстой байв. Гэвч бид өөрсдөө үүнийг хийж чадахгүй 

байлаа. Бидэнд тусламж хэрэгтэй байв.



 2 0 2 0  о н ы  4 - р  с а р  H5

Есүс Гетсеманийн цэцэрлэгт бидний төлөө зовж 
шаналсан. Тэр бидний бүхий л өвчин шаналал, 
гуниг зовлонг мэдэрсэн. Тэрээр бидний төлөө 
загалмай дээр амиа өгсөн. Ингэснээр бид өвдөн 
зовж, гунигласан эсвэл тусламж хэрэгтэй үедээ 
Түүнд хандах боломжтой. Бид ямар нэг муу зүйл 
хийсэн бол наманчилж болно.

Есүс нас бараад, гурав дахь 
хоног дээрээ амилсан. Есүс 

амилсан байлаа! Тэр амилсан 
учраас бид ч бас амилуулагдах 

болно. Бид нас барсныхаа 
дараа тэнгэрлэг гэртээ  

дахин амьдарч чадна.

З
У

Р
А

Г
 Ч

И
М

Э
Г
Л

Э
Л

И
Й

Г
 А

П
Р

И
Л

 С
Т

О
Т

Т

Тэнгэрлэг Эцэг бидний ууган ах 
Есүс Христийг дэлхийд ирж бидэнд 
туслуулахаар сонгосон. Есүс бидэнд 

бусдыг хэрхэн хайрлаж, Тэнгэрлэг 
Эцэгийн зарлигуудыг хэрхэн сахихыг 

харуулсан юм. Есүс Сүмийг нь удирдах 
төлөөлөгчдийг сонгосон.
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Төлөөлөгчдийг нас барсны дараа хүмүүс 
Есүсийн сайн мэдээний зарим чухал хэсгийг 
мартаж эхэлжээ. Тэнгэрлэг Эцэг дэлхий дээрх 
хүүхдүүддээ сүнсээр үргэлж нөлөөлж байгаа 
гэдэгт тэд итгэхээ больсон байлаа. Дэлхий дээрх 

хүн бүрд баптисм хүртэх боломж байгааг тэд 
мартсан юм. Тэд бошиглогч, төлөөлөгчид үргэлж 

Сүмийг удирдана гэдэгт итгэхээ больсон байв.

Олон жил өнгөрчээ. 
Эцэст нь Есүсийн сайн 

мэдээнээс алдагдсан 
хэсгийг буцааж авчрах 

цаг болов. Түүний Сүмийг 
сэргээх цаг болсон юм! 

Тэнгэрлэг Эцэгт бошиглогч 
байж сайн мэдээг дэлхий 
дээр эргүүлэн авчрах хэн 

нэгэн хэрэгтэй байлаа. Тэр 
Иосеф Смит хэмээх нэгэн 

хүүг сонгожээ.

Есүс амилсныхаа дараа Иерусалим 
болон Америк дахь шавь нар дээрээ 

очжээ. Тэрээр төлөөлөгчдөөсөө сайн 
мэдээний талаар хүмүүст заахыг 

хүссэн. Төлөөлөгчдийг сонссон олон 
хүн баптисм хүртэж, Сүмд нэгдэв.
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Нэг өдөр Иосеф Смит Библиэс уншиж байлаа. 
Иаков 1:5 дээр, Тэнгэрлэг Эцэг биднийг итгэлээр 
асуувал асуултад маань хариулна гэсэн байв. 
Иосефт үнэхээр асуух зүйл байлаа! Тэр Есүсийн 
тухай заадаг олон сүм байдгийг мэдэж байв. Гэхдээ 
тэр Шинэ Гэрээн дээрх Есүсийн сүмтэй адилхан 
сүм байгаа эсэхийг мэдэхийг хүсжээ.

Христийн амилсны баяр ойртож 
байсан хаврын нэгэн сайхан өдөр 

Иосеф гэрийнхээ ойролцоох ой руу 
явжээ. Түүнийг өвдөг сөгдөн, залбирч 

эхлэхэд харанхуйлах мэт мэдрэмж 
төрөв. Сатан түүнийг болиулахыг 

хичээж байлаа. Гэвч Иосеф бүх 
чадлаараа залбирсаар байв.

Дараа нь нэгэн үзэсгэлэнт сайхан 
гэрэл доошлон ирсэн. Иосеф Тэнгэрлэг 
Эцэг, Есүс Христ хоёрыг харав. Энэ үйл 

явдлыг Анхны үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Тэд 
Есүсийн Сүм дэлхий дээр байхгүй бөгөөд 

удахгүй байх болно гэж хэлэв. Сэргээлт 
эхлэх гэж байлаа!
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Баптисч Иохан Аароны санваарыг эргүүлэн 
өгсөн тул бид баптисм хүртэх боломжтой 
болсон. Петр, Иаков, Иохан нар Мелкизедек 
санваарыг өгснөөр бид Ариун Сүнсийг хүлээн 

авч, өвчтэй үедээ адислал хүртэх боломжтой 
болсон юм.

Елиа бидэнд ариун сүмд гэр бүлтэйгээ лацдан 
холбогдох боломжийг олгохын тулд ирсэн.

Тэнгэрлэг Эцэг сайн мэдээний 
чухал хэсгүүдийг сэргээхийн 

тулд тэнгэр элчүүдээ илгээсэн. 
Тэнгэр элч Моронай Есүс 

Христийн талаар олж мэдэхэд 
туслах Мормоны Номыг бидэнд 

өгөхийн тулд Иосефт алтан 
ялтаснуудыг өгсөн.
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Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм ийнхүү 
зохион байгуулагджээ. Энэ нь 
Есүсийн Сүм дэлхий дээр эргэн 
ирлээ гэсэн үг байв. Энэ бүхэн 
Сэргээлтийн хэсэг юм.

Сайн мэдээний Сэргээлт өнөөдөр ч дэлхий 
дээр үргэлжлэн явагдсаар байгаа билээ. 

Бошиглогч, төлөөлөгч, номлогчид болон 
гишүүд дэлхий даяар Есүс Христийн 

сайн мэдээг хуваалцаж байна. Хүмүүст 
гэр бүлтэйгээ үүрд лацдан холбогдох 

боломж олгохын тулд олон газар ариун 
сүмүүд баригдаж байгаа. Өлсгөлөн, 

гамшиг нүүрлэсэн газарт амьдарч байгаа 
хүмүүст Сүм тусалсаар байна.

Хүн бүр Сэргээлтэд туслах ямар нэгэн 
зүйлийг хийж чадна. Гэр бүлийн түүхээ 
судалж, ариун сүмд баптисм хүртэж 
тусалж болно. Та бас сүм болон ариун 
сүм барихад туслан аравны нэгээ 
өгч болно. Мөн та хэрэгтэй хүнд нь 
туслахын тулд мацгийн өргөл өгч, Есүс 
Христийн тухай хүмүүст ярьж болно.
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Есүс тэнгэрлэг гэртээ эргэж очиход маань бидэнд туслахын тулд Өөрийнхөө Сүмийг 
өгсөн. Бид ариун ёслолоос хүртэж, Түүний бидний төлөө хийсэн зүйлсийг үргэлж 

санаж чадна. Бид Түүнтэй адил бусдыг хайрладгаа харуулж болно. Бид хүн бүрд Есүс 
Христийн тухай мэдэхэд тусалж чадна. ●
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Үүнийг олоорой!
З У Г А А Т А Й  А Ж И Л
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Сэргээлтийн ачаар өнөөдөр дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдардаг хүмүүс Есүс Христийн сайн мэдээний 
талаар мэдэж авах боломжтой! Чи хэдэн Мормоны Ном олж чадах вэ? Чи хэдэн орны далбааг олж чадах вэ? 

Нэмэлт даалгавар: Чи хэдэн орны далбааг таньж байна вэ?
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Б У Д А Х  Х У У Д А С Тэнгэрлэг Эцэг 
миний залбирлыг 

сонсдог
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Тэнгэрлэг Эцэг Иосефын залбирлыг сонссон.

Тэр миний залбирлыг ч бас сонсдог!
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Тэнгэрлэг Эцэг 
миний залбирлыг 

сонсдог
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Тэнгэрлэг Эцэг Иосефын залбирлыг сонссон.

Тэр миний залбирлыг ч бас сонсдог!
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“Эрэлхийл, тэгвэл та нар олох 
болно” (3 Нифай 14:7).

Зулма сүмийн сандлуудын 
нэг дээр суугаад, сургуулийн 

дүрэмт хувцасныхаа банзлыг 
гараараа тэнийлгэв. Зурагтай 
цонхоор олон өнгийн гэрэл 

цацарч, заалны урд талд 
загалмай харагдана. Зулма 
сүмийн сургуульд явдаг 
тул өдөрт хоёр удаа 

мөргөл үйлдэхээр бусад 
сурагчтай хамт явдаг байлаа. 

Зулмад сүм нь таалагддаг байв. Тэр 
Есүст хайртай байсан ба Түүний талаар мэдэж авах 
дуртай байлаа.

Тахилчийг ярьж эхлэхэд тэр томоотой сууж байсан 
ч өнөөдөр нэг л өөр санагдаж байлаа. Гэнэт түүний 
оюун бодол, зүрх сэтгэлд Өөр олон үнэн бий гэх цоо 
шинэ бодол төрөх нь тэр.

Зулма хөмсгөө өргөв. Олон үнэн гэнэ ээ? Энэ 
чинь юу гэсэн үг вэ?

Тэр бодол дахин төрөв. Өөр олон үнэн.
Зулма нүдээ аниад, төрсөн мэдрэмждээ 

анхаарлаа хандууллаа. Тэр сүм дээрээ олон 
сайн сайхан зүйл мэдэж авсан байв. Гэвч ямар 
нэг зүйл орхигдоод байгаа юм биш байгаа 
гэсэн бодол төрлөө. Бурхан түүнээс илүү 

Зулмагийн  
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Бурхан Зулмаг илүү ихийг  
мэдээсэй гэж хүссэн байх.

Сүм
Люси Стивэнсон
Сүмийн сэтгүүлүүд
(Бодит түүхээс сэдэвлэв)

ихийг мэдээсэй гэж хүссэн байх. Гэвч тэр 
үүнийг хаанаас олох вэ?

Дараа нь тэр бодлынхоо талаар 
Албэрто ахтайгаа ярилаа.

“Өөр олон үнэн байгаа гэж чи бодож 
байна уу?” гэж Албэрто асуув.

Зулма толгойгоо дохилоо. “Би бусад 
сүмийн талаар олж мэдмээр байна” гэж 
тэр хэлэв.

“Бололгүй яах вэ.” Би чамтай явъя!” гэж 
Албэрто хариуллаа.

Зулма, Албэрто хоёр хэдэн жилийн 
турш өөр өөр сүмд очиж үзэв. Албэрто 
нэг сүмийн цуглаанд очсоныхоо дараа 
“Тэр сүм сайн юм заадаг юм билээ” гэлээ.

Зулма санал нэгдсэн боловч ямар нэг 
юм дутуу санагдсан хэвээр байсан тул 
тэд эрлээ үргэлжлүүлэхээр болов.

Зулма бяцхан охин байхдаа. Баруун гар талд 
түүний өөрийн нөхөр Далын ахлагч  
Волтэр Гонзалэзтай авахуулсан зураг
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болохыг мэддэгийг тэр мэдэж байлаа. Тэрээр бас 
Өөрийн Сэргээгдсэн Сүмийг олоход нь тусалсныг 
мэдэж байв. ●

Нэг өдөр Албэрто гэрийнхээ шатаар харайн орж 
ирээд, “Би хайгаад байсан сүмээ оллоо!” гэлээ. Түү-
нийг Зулма тэврэн авав.

Тэрээр нүдээ бүлтийлгэн,  “Хаана?  Яаж?” гэж асуув.
“Манай найз Есүс Христийн Хожмын Үеийн 

Гэгээнтнүүдийн Сүмийн хэдэн номлогчтой танилц-
сан. Би тэднийг сонсоод, заасан бүх зүйлд нь итгэж 
байна!” гэлээ.

Зулма, Албэрто хоёр маш их баярлаж, байшингаа 
тойрон бүжиглэв. Гэвч Зулма удалгүй муу мэдээ дуул-
лаа. Ээж нь түүнийг номлогчидтой уулзуулахыг зөв-
шөөрсөнгүй. “Чи ердөө 12- той. Арай бага байна” гэж 
ээж нь хэлэв.

Албэрто арай том байсан тул түүнд номлогчидтой 
уулзахыг зөвшөөрлөө. Хэдэн долоо хоногийн дараа 
тэр баптисм хүртсэн юм.

Зулма номлогчдоос хичээл авахыг звөшөөрөөч гэж 
ээжээсээ дахин дахин гуйсаар байв. Эцэст нь ээж нь 
зөвшөөрөв.

Номлогчдыг Зулмад заахад тэр зүрх сэтгэлдээ 
халуун дулаан мэдрэмжийг мэдэрчээ. Номлогчдын 
нэг нь испаниар сайн ярьж чадахгүй байсан ч тэр нь 
тийм чухал байсангүй. Зулмад төрсөн мэдрэмж нь л 
чухал байв. Тэр Иосеф Смит болон Мормоны Номын 
талаар мэдэж авч, хайж байсан үнэнээ олж авснаа 
ойлгосон юм.

Зулма баптисм хүртэхийг хүсэв. 
Гэвч ээж нь юу гэх бол? Ээжийгээ 
зөвшөөрөхөд нь Зулма ямар их 
баярласан гээч! Баптисмынхаа 
өдрөөр Зулма цав цагаан хувцас 
өмслөө. Бурхан өөрт нь хайр-
тай гэдгийг мөн өөрийг нь хэн 
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Ариун ойн 
цоорхойгоос 

мэндчилж 
байна!

Сайн уу,  
биднийг  

Марго, Паоло 
гэдэг.

1

2

Иосеф Смит 14 настай байхдаа АНУ- ын Нью- 

Йоркт дүнзэн байшинд амьдардаг байв. 

Тэр таван ах, гурван эгчтэй байсан 

ба эцэг эхдээ дуулгавартай, бусдад 

эелдэг ханддаг нэгэн байсан. 

Тэр гэр бүлтэйгээ хамт Библи 

уншдаг байсан ч өөр өөр 

сүмд явдаг байв.

Иосеф маш шаргуу 

ажилладаг нэгэн бай-

сан бөгөөд гэрийнхэн-

дээ тариа тариалахад 

тусалж, мод тайрдаг 

байжээ. Мөн тэрээр 

агч модны шүүс цуг-

луулж, чихэр гарган 

авахад гэрийнхэндээ 

тусалдаг байв.
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Эдгээр хүүхэд Иосеф Смитийн 
өссөн газар амьдардаг.

Иосеф Смит залбирч, Тэнгэр-
лэг Эцэг, Есүс хоёрыг тэнд 
харсан учраас Ариун ойн 
цоорхой бол онцгой газар 
гэдгийг би мэднэ.
Пайпэр Д., 5 настай,  
АНУ, Нью- Йорк

Бид Иосеф Смитийн гэртэй 
ойрхон амьдардагтаа баяр-
ладаг. Би хэвлэх машинтай 
Грандин барилга руу очих дур-
тай. Мормоны Номын эхний 
хувийг үдэж гаргасан газрыг 
би очиж харах үнэхээр дуртай.
Роск Б., 9 настай,  
АНУ, Нью- Йорк

ХӨВГҮҮДИЙН ЗУРГИЙГ ЖУЛИ ПОЛСОН, ЗУРАГ ЧИМЭГЛЭЛИЙГ КАТИ МАКДИЙ

Ариун ойн цоор-
хойгоор бидэнтэй 

хамт аялсанд баяр-
лалаа. Дараа дахин 

уулзацгаая!

3

4

5

Бид энэ сард Сэргээлт 
эхэлсэн өдрийг 

тэмдэглэхээр 200  
жилийн өмнө Анхны 

үзэгдэл үзэгдсэн газраар 
зочилж байна.

Иосеф Библи дээр өгүүлсэн байдагтай адил 

сүмийг олохыг хүсэж байлаа. Нэг өдөр тэр ойн 

цоорхойд очиж, залбирав. Хариуд нь Тэнгэрлэг 

Эцэг, Есүс Христ хоёр түүнд үзэгдсэн. Тэд түүний 

нүглийг уучилснаа, бас түүнийг ямар ч сүмд 

нэгдэх ёсгүй гэж хэлжээ. Удахгүй Есүсийн сүм 

сэргээгдэх ёстой байв!

Олон хүн Иосефыг харсан 

зүйлээс нь болж дооглон, 

тохуурхаж байлаа. Тэд 

түүнийг өөрөө зохиосон 

гэцгээж байсан ч Иосеф 

үнэнийг хэлсээр байв. 

Тэрээр “Би үзэгдэл харсан; 

би үүнийг мэдэх бөгөөд 

Бурхан ч үүнийг мэднэ гэд-

гийг мэднэ, би үүнийг үгүйс-

гэж чадахгүй” (Иосеф Смит- Түүх 

1:25) гэжээ.

Өнөө үед Иосе-

фын залбирсан 

тэр газарт 

хүмүүс очиж 

болно. Энэ нь 

маш үзэсгэ-

лэнтэй, амар 

амгалан газар 

байдаг.
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Марисса Виддисон
Сүмийн сэтгүүлүүд
(Бодит түүхээс сэдэвлэв)

“Ариун сүм бол гэр бүлтэйгээ үүрд холбуулах ариун 
газар” (Хүүхдийн дууны ном, 99).
“Христийн амилсны баяр бол Есүсийн тухай 

бодож, Түүний Амилалтыг дурсан санах 
сайхан мөч юм” гэж Рожа эгч хэлэв. Тэр Есү-
сийн зургийг барьжээ. “Түүний ачаар нас барсан 
хүмүүс дахин амьдрах боломжтой.”

Хүүхдийн хэсгийн багшаа ингэж хэлэхэд Алон-
со дээшээ харав. Би эцэг эхтэйгээ дахин уул-
зана гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Алонсо гайхан 
бодов.

Ээж нь хэдэн жилийн өмнө нас барсан байв. 
Алонсо ээжийгээ сайн санадаггүй ч зургуудыг 
нь харах дуртай байлаа. Дараа нь аав нь ч 
бас нас барав.

Одоо Алонсо өөрийн 
эмээ Абуэлатай амь-
дардаг. Эмээ нь түүнд 
Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийнхээ тухай зааж 
байгаа. Тэр дараа жил нас 
нь хүрэхэд баптисм хүртэж, 
гишүүнээр батлуулах гэж 
байгаа.

Рожа эгч цагаан барилгын 
зураг барьсан байв. “Есүсийн 
өгсөн өөр нэгэн гайхалтай 
бэлэг бол ариун сүм. Энэ бол 
Чили дэх ариун сүмүүдийн 
нэг юм.”

Алонсо барилгын орой 
дээрх алтан хөшөөг харав. 
Маш үзэсгэлэнтэй байв! Тэр 
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“Би ээж аавтайгаа дахин хамт байж 
чадах уу?”

Алонсогийн  
мөнхийн гэр бүл
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дотор нь юу болдог юм бол гэж 
бодлоо.

“Ариун сүм бол гэр бүлүүд 
үүрд мөнх лацдан холбуулдаг 
газар юм. Бид сүмд нэгдсэнийхээ 
дараа Сантьяго дахь энэ ариун сүмд 
эцэг эхтэйгээ лацдан холбуулсан. Бид лац-
дан холбуулсан тул энэ амьдралын дараа ч гэсэн 
би тэдэнтэй хамт байж чадна” гэж Рожа хэлэв.

Алонсо энэ тухай сонсоод их баярлав. “Эцэг эх 
маань нас барсан ч гэсэн би тэдэнтэй лацдан хол-
буулж чадна гэсэн үг үү?” гэж түүнийг асуухад

Рожа эгч толгой дохиод, “Тэгэлгүй яах вэ! Энэ бол 
ариун сүм чухал болохын нэг шалтгаан юм. Ариун 
сүм нь гэр бүлийн маань бүх гишүүнийг, нас барсан 
хүмүүсийг хүртэл адисалдаг” гэлээ.

Алонсо өдөржин ариун сүмийн талаар бодов. 
Тэр Абуэлагаас илүү ихийг зааж өгөхийг хүслээ. Тэр 
хүмүүсийн ариун сүм дотор өмсдөг цагаан хувцас, 
ханан дээрх үзэсгэлэнт уран зургуудын талаар ярив.

“Хамгийн гайхалтай нь тэнд чи эцэг эхтэйгээ 
лацдан холбогдоно. Бид тойргийнхоо хоёр хүнээс 
тэднийг төлөөлөн лацдан холбох ёслолд оролцохыг 
хүсэж болно” гэж Абуэла хэллээ.

“Бүгдээрээ маргааш явж болох уу?” гэж асуугаад 
Алонсо “Би аав ээжтэйгээ мөнхөд хамт баймаар бай-
на!” гэв.

Абуэла инээмсэглэлээ. “Чамайг явмаар байгаад 
би баяртай байна. Гэхдээ хамгийн ойр байрладаг 
ариун сүм Консепшнд байдаг. Бидэнд автобусны 
тасалбар авах хангалттай мөнгө алга” гэж тэр 
хэллээ.

“Би аяллын мөнгө хуримтлуулахад тусалья” 
гэж Алонсо хэлэв.

Тэр цагаас хойш Алонсо гудамжнаас зоос 
олох эсвэл бага сага мөнгөтэй болох тоолондоо 
аравны нэгээ төлөөд, үлдсэнийг нь ариун сүмийн 
сандаа нэмэрлэдэг боллоо.

Хэдэн сар хадгалсны эцэст Алонсо, Абуэла хоёр 
ариун сүм рүү аялах хангалттай мөнгөтэй бол-
сон байв. Тэд Силва ах, эгч хоёрыг хамт явахад 
урилаа. Аяллын өдөр болоход тэд урт автобусанд 
суугаад, Консепшн хот руу явсан юм. Нар жаргах 

үед Алонсо холоос алтлаг зүйл 
байхыг олж харав.

Тэрээр “Би тэнгэр элч Моро-
найг харж байна!” гээд, ариун 

сүмийн цэнхэр дугариг орой дээрх 
хөшөөг заалаа.

Тэр үдшийг тэд ариун сүмийн хажуу-
гийн байранд өнгөрүүлэв. Маргааш өглөө нь 

Алонсо анх удаа ариун сүмд орж үзжээ. Тэр ариун 
сүмийн дотор Есүсийн том зураг байхыг олж харав. 
Абуэла тэр хоёр цагаан хувцас өмсөв. Түүнд нэг л аз 
жаргалтай, амар тайван байлаа.

Лацдан холбуулах цаг болоход Алонсо ханаараа 
олон тольтой гоё сайхан өрөөнд оров. Ариун сүмийн 
ажилчид Алонсо, Абуэла болон Силва ах, эгч хоёрт 
тахилын ширээ гэх онцгой ширээний ард хэрхэн зөв 
өвдөглөн суухыг харууллаа. Ширээг зөөлөн даавуу-
гаар бүтээсэн байв.

Силва ах, эгч хоёр тэнд Алонсогийн аав, ээж хоё-
рыг, харин Абуэла Алонсог төрөхөөс өмнө эндсэн 
эгчийг нь төлөөлөн ирсэн байлаа.

Алонсо нүдээ аниад, гэр бүлээ хамт байгаагаар 
төсөөлөв.

Би тэднийг дахин харахыг тэсэн ядан хүлээж 
байна гэж тэр бодлоо. Гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа 
байх боломжтой байгаад би баярладаг. ●
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Сүм сэргээгдэхээс өмнө гэр бүлийнх нь хэн нэгэн 
баптисм хүртэлгүйгээр нас барсан бол тэдэнтэй 

дахин хэзээ ч уулзах боломжгүй гэж хүмүүс боддог 
байв. Гэвч бид Сэргээлтийн ачаар ариун сүмд тэдний 
төлөө баптисм хүртэж чадна. Бид мөнхөд хамтдаа 
лацдан холбуулж чадна!

Иосеф Смиттэй нэгэн адил та ч гэсэн амьдралдаа 
чухал ажил гүйцэтгэхээр Тэнгэрлэг Эцэгээр сонгогд-
сон билээ. Энэ ажлын заримыг ариун сүмд гүйцэтгэх 
боломжтой. Та дэлхийд амьдарч байхдаа баптисм 
хүртэж байгаагүй өвөг дээдсийнхээ нэрсийг цуглуулж 
болно. Та бас ариун сүмийн эрхийн бичгээ хүлээн 
авсныхаа дараа ариун сүмд орж, тэдний төлөө бап-
тисм хүртэж болно.

Энэ ажлыг хийхдээ Тэнгэрлэг Эцэгээс удирдамж 
хүлээн авахын тулд залбираарай. Өвөг дээдэс чинь ч 
бас туслах болно. Энэ нь тэдэнд болон чиний хувьд 
хэчнээн чухал, ариун адислал билээ!

Та нарын зарим нь яг одоо ариун сүмийн ажил 
хийх боломжгүй ч гэлээ хэзээ нэгэн өдөр хийх болно. 
Та Бурханы хүүхэд гэдгээ үргэлж санаж яваарай. Тэр 
та нарыг төгс хайрладаг.

Ариун Сүнсний өдөөлтийг сонсож, хэзээ нэгэн өдөр 
ариун сүмд очиход бэлтгэ. Үүнийг хийх нь танд өөр-
төө болон өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн гэр бүлдээ гай-
халтай сайхан амьдралыг барьж босгоход тусална. Их 
Эзэний ажлыг хийх үед Тэрээр танд туслах болно. Та 
Түүний хамгийн зоригт бодгалиудын нэг шүү дээ. ●

Ариун сүм,  

ТА хоёр 
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Жой Д.Жонс
Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий 

ерөнхийлөгч
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Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэйл Г.Рэнланд
“The Blessing of the Restoration for You,” Liahona, Feb. 2020, х. 52- оос авав.

Чи бол Бурханы хайрт хүүхэд юм. Тэр чамайг мэддэг төдийгүй 
хайрладаг. Бурхан Иосеф Смитийг мэддэг байсан шиг чамайг ч  

бас мэднэ. Бурхан чамайг мэднэ.



1820 оны хаврын эхээр, Иосеф Смит залбираад, Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс 
Христ хоёрыг харсан. Энэ сэтгүүл тэрхүү онцгой цаг үеийн талаар 
өгүүлнэ. Харвал зохих хэдэн хуудсыг оруулъя.

•  Сэргээгдсэн Сүм нь хэрхэн Бурханы төлөвлөгөөний нэг хэсэг 
болох талаар өгүүлсэн зурагт түүх (H4–10).

•  Ерөнхийлөгч Нэлсон бид Сэргээлтэд хэрхэн тусалж болох талаар 
хэлсэн (H2).

•  Анхны үзэгдлийн тухай заасан шинэ дуу (H16–17).
•  Сэргээлт бидний гэр бүлийг хэрхэн адислах талаар заасан түүх 

(H20–21).

Бид Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд харьяалагд-
даг нь гайхалтай хэрэг биш гэж үү? Есүсийн болон Түүний Сүмийн 
талаарх сайн мэдээг дэлхийнхэнтэй хуваалцацгаая.
Христийн амилсны баярын мэнд хүргэе,
Найз

Эрхэм хүндэт эцэг эхчүүд ээ,

ГАРЧИГ

H2 Тэргүүн Зөвлөл: Сэргээлтэд туслах нь

H4 Есүс Христийн Сүм сэргээгдсэн!

H11 Зугаатай ажил: Үүнийг олоорой!

H12 Будах хуудас

H14 Зулмагийн Сүм

H16 Дуу: Анхны үзэгдэл

H18 Ариун ойн цоорхойгоос мэндчилж  
байна!

H20 Алонсогийн мөнхийн гэр бүл

H22 Ариун сүм, та хоёр

H23 Өөдрөг санаа
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Дотор нь нуусан  
Лиахонаг олоорой!

ХҮҮХДИЙНХЭЭ БҮТЭЭЛ ЭСВЭЛ 

ТУРШЛАГЫГ ЛИАХОНА СЭТГҮҮЛ РҮҮ 

ХЭРХЭН ИЛГЭЭХ ВЭ?

Та liahona .ChurchofJesusChrist .org вэбсайт руу ороод, 
“Submit an Article or Feedback” дээр дарна уу. Эсвэл 
үүнийгээ хүүхдийнхээ нэр, нас, оршин суугаа хот болон 
“Би, [нэрээ бич], Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнт-
нүүдийн Сүмд хүүхдийнхээ илгээж буй зүйлийг Сүмийн 
сэтгүүл, вэбсайтуудад болон хэвлэл мэдээллийн бусад 
тавцан мөн Сүмийн тайлан, хэвлэх материал, дүрс 
бичлэг, хэвлэл, сургалтын материалууд дээр ашиглахыг 
зөвшөөрч байна” гэсэн зөвшөөрлийн маягтын хамт 
liahona@ ChurchofJesusChrist .org хаягаар бидэнд илгээнэ 
үү. Бид тантай холбогдохыг тэсэн ядан хүлээж байна.


