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Ерөнхийлөгч Пакэрийн 
сүүлчийн гэрчлэл, х.10
Багш нарт зориулав: Илүү 
сайн асуултууд илүү сайн 
суралцахад тусалдаг, х.20
Мөнхийн гэрлэлт: Гэрээн 
доторх гэрээ, х.24
Ирээдүйн талаарх айдсаа 
намжаах нь, х.34



Maтай 13:45– 46

“Бас тэнгэрийн 
хаанчлал бол сайн 
сувд хайгч худалдаа-
чинтай адил юм. 

Их үнэтэй ширхэг 
сувдыг олоод, тэр явж, 
өөрт байсан бүхнээ 
зарж түүнийг авна.”
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34 Амар амгалан бай
Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон
Христийн мэндэлсний энэ 
баяраар Аврагчийн баталгааг 
мэдрэх цаг гарга

АЛБАД
8 Бид Христийн тухай ярьдаг: 

Амьдрал ба хайрын бэлэг
Брад Оллрэд

38 Хожмын үеийн  
гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

80 Биднийг дахин уулзтал:  
Христийн мэндэлсний  
баярын жинхэнэ утга учир
Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр

Лиахона, 2015 оны арванхоёрдугаар сар

ЗАХИАСУУД
4 Тэргүүн Зөвлөлийн захиас 

бичиг: Аврагчид зориулан 
цаг гарга
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон

7 Айлчлагч багшийн захиас 
бичиг: Есүс Христийн  
тэнгэрлэг зан чанар— 
Өрөвч нинжин сэтгэл

ОНЦЛОХ ӨГҮҮЛЛҮҮД
10 Аврагч Есүс Христийн гэрч

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр
45 жил үйлчилсэн төлөөлөгч 
Аврагчийг “туйлын баттай” 
гэрчилж байна.

14 Иосеф Смит ба Илчлэлт ном
Дэвид А.Эдвардс
Яагаад бошиглогч Иосеф Смит 
Илчлэлт номыг “Бурханаас 
нэгэн цагт бичүүлсэн хамгийн 
тодорхой номнуудын нэг мөн” 
гэж хэлсэн бэ?

20 Зөв асуултуудыг зөв  
арга замаар тавих нь
Скотт Х.Нэт
Сайн мэдээнээс суралцах, заах 
үйл явцад зөв асуулт тавих нь 
том өөрчлөлт хийж чадна.

24 Шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээ
Ахлагч Маркус Б.Нэш
Шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээний 
нөхцөлүүдийн дагуу амьдар-
даг бүх хүнд ирдэг шагнал бол 
энэ амьдралд амар амгалан 
ба баяр хөөр, ирэх амьдралд 
мөнх амьдрал юм.

32 “Би Бурханд амлалт өгсөн”
Нэстор Курбэло
Эквадорын нэг гишүүний 
итгэлтэй байдал нь тэр 
орон дахь Сүмийн түүхэнд 
шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн 
байна.

ХАВТСАН ДЭЭР
Нүүрэн талд: гэрэл зураг чимэглэлийг 
Маттью Рейер. Дотор талын хавтсанд: гэрэл 
зургийг Patrizio Martorana/iStock/Thinkstock. 
Арын хавтасны дотор талын гэрэл зургийг 
Clebher Tex.
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44 Номлолоосоо эрт гэртээ  
ирсэн минь
Бриттани Романелло Каско
Би Христийн өвчтэй хүмүүсийг 
эдгээж, нас барсан хүнийг бос-
госон түүхүүдэд болон Түүнийг 
миний төлөө мөн адил зүйл 
хийнэ гэдэгт итгэж байсан.

48 Залуучуудын тухай хөрөг 
өгүүлэл: Германд сайн  
мэдээний гэрч болж  
амьдрах нь
Жастина Маккэндлэсс
Эстэр Тэнгэрлэг Эцэг өөрийг 
нь хэрхэн хардгийг ойлгосон 
нь түүний бусадтай харилцах 
харилцаанд тусалжээ.

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

50 Христийн мэндэлсний баярын 
утга учрыг хэрхэн ойлгох вэ
Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф

51 Хуучин барааны дэлгүүрээс 
авсан, амьдрал өөрчилсөн 
бэлэг
Киану Виллиамс
Христийн мэндэлсний баярын 
үеэр ирсэн залбирлын хариулт 
мөнхийн гэр бүл болох болом-
жийг олгожээ.

52 Шинээр ирсэн залуу
Маттью Флиттон
Маттью чуулгадаа ганцаар-
даж байсан ч удалгүй чуулгынх 
нь олон прист залуучууд ир 
гэсэн урилга хүлээж байсныг 
олж мэджээ.

54 Тэд Иосефыг мэддэг байсан
Бошиглогч Иосеф Смитийг 
мэддэг байсан хүмүүсийн  
үгсээр дамжуулан түүнийг 
мэддэг болоорой.

56 Та авдаг хүн үү эсвэл  
өгдөг хүн үү?
Зарлигуудыг сахих болон Сүмд 
үйлчилдэг шалтгаанаа дахин 
бодож үзээрэй.

57 Зурагт хуудас: Үүнийг  
ашигла эсвэл алд

58 Асуулт, хариултууд
Би Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ангийн ерөнхийлөгч болоход өө-
рийгөө хангалтгүй гэж бодож 
байна. Би хэрхэн илүү сайн 
удирдагч болж чадах вэ?

60 Миний залуу хөрвөгч байхдаа 
сурч мэдсэн зүйлүүд
Ахлагч Жорг Клэбингат
Үргэлж залбирч мөн Цагаат-
галыг өдөр тутам ашиглах нь 
бүх цаг үед өөртөө итгэлтэй 
байж, цэвэр байхад та нарт 
тусалж чадна.

64 Миний гэр бүлийн модоо 
хийхдээ гаргасан ахиц
Раиса Маркондэс
Раиса гэр бүлийн түүхийн 
ажлаа хийснээр гэр бүлээсээ 
цорын ганц Сүмийн гишүүн 
биш гэдгээ мэдэж авав.

Ө С В Ө Р  Ү Е И Й Н Х Э Н Д  З О Р И У Л А В

65 Судруудыг унших нь Спэнсэрт 
тусалдаг байв
Ахлагч Маркус Б.Наш
Спэнсэр аав, ээжийгээ хол яв-
сан хойгуур яагаад сайн унтаж 
чадахгүй байгаагаа мэдээгүй. 
Юу нь болохгүй байгаа юм бол?

66 Ааваасаа сурсан зүйл
Ахлагч Дэвид А.Бэднар
Ахлагч Бэднарын аав Сүмийн 
гишүүн байгаагүй ч хүүдээ сан-
ваарын тухай чухал зүйлийг 
заасан.

67 Судрын онцлох сэдвүүд:  
Мормоны Ном

68 Христийн мэндэлсний баярын 
өмнөх оройг Кордобагийн гэр 
бүлтэй хамт өнгөрүүлсэн нь
Хонней Талиа Кабел Лосно
Маричиело эгчтэйгээ хоёулаа 
Кордобагийн гэр бүлд бэлэгнээс 
илүү зүйл өгчээ.

70 Сэргээлтийг төлөөлүүлсэн 
эвлүүлдэг тоглоом
Хэйди Поэлмэн
Анна Хүүхдийн хэсэгт үг хэлэх 
хэрэгтэй болжээ. Гэхдээ тэрээр 
Сэргээлтийн утга учрыг хэрхэн 
тайлбарлаж чадах вэ?

72 Судрын цаг: Есүс Христ эргэн 
ирэх болно!
Эрин Сандэрсон

74 Бага насны хүүхдүүдэд  
зориулав: Христийн  
мэндэлсний баярын түүх

Х Ү Ү Х Д Э Д  З О Р И У Л А В

Энэ дугаарт 
нуусан  

Лиахонаг 
олоорой.  
Санамж:  

Та нар эцэг, 
эхээсээ юу  
сурсан бэ?

64

68

48
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Гэр бүлийн үдшийн санаа

ТӨРӨЛХ ХЭЛЭЭРЭЭ
Лиахона болон Сүмийн бусад материалыг олон хэлээр languages.lds.org хаягаар 
орж үзэж болно.

Гэр бүлийн үдшийн санаа, ням гаргийн хичээлийн тусламж, найзуудтайгаа болон гэр 
бүлтэйгээ хуваалцаж болох зүйлүүд зэргийг олж мэдэхийг хүсвэл Facebook.com/
liahona.magazine вэб хуудас руу орно уу. 

Авьяас, 57
Амар амгалан, 34
Ариун сүмийн ажил, 42, 

43, 58
Гэрлэлт, 24
Гэрээ, 24
Гэр бүлийн түүх, 64
Дуулгавартай байдал, 

24, 56
Есүс Христ, 4, 10, 24, 34, 

50, 60, 72
Заах, 20
Залбирал, 41, 42, 60

ЭНЭ ДУГААР ДАХЬ СЭДВҮҮД
Тоонууд нь өгүүллийн эхний хуудсыг зааж байгаа.

Золиослол, 8, 32, 39, 40, 
43, 56, 60

Иосеф Смит, 14, 54, 70
Мормоны Ном, 67
Мөнх амьдрал, 24
Номлолын ажил, 32, 44, 

48, 51, 52
Онцгойлон адислах, 32
Өрөвч сэтгэл, 7
Сайхан сэтгэл, 7, 41, 58
Санваар, 66
Судраас судлах, 65

Сурч мэдэх, 20
Сэргээлт, 70
Удирдлага, 58
Үйлчлэл, 4, 39, 41, 56, 

58, 68
Хайр, 8
Хоёр дахь ирэлт, 72
Христийн мэндэлсний 

баяр, 4, 8, 34, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 50, 51, 68, 
72, 74, 80

Цагаатгал, 10, 44, 60
Шинэ Гэрээ, 14

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

“Амар амгалан бай,” 34- р хуудас: 
Ахлагч Кристоффэрсон биднийг энэ 
жилийн Христийн мэндэлсний баяраар 
нам гүм орчинд суугаад, бяцхан хүү 
Есүсийн тухай бодох цаг гаргахад урьсан. 
Гэр бүлээрээ уг өгүүллийг уншсаны-
хаа дараа Аврагчийн төрөлтийн тухай 
судруудыг уншин, Сүмийн дуулал дуулж 
эсвэл Библийн видео бичлэгүүдийг үзэж 
(Biblevideos.org сайт дээр байгаа), биш-
рэл хүндэтгэлийн сүнсийг урих талаар 
бодож үз. Хүн бүрд Аврагчийн төрөлтийн 
тухай болон энэ нь тэдний хувьд ямар 
утга учиртай болохыг бодох цаг гаргаж 
өг. Та бодол санаагаа бичиж тэмдэглэх 
хүсэлтэй хүмүүст зориулан тэмдэглэлийн 
дэвтэр эсвэл цаас бэлтгэж болно. Хэрэв 

тэд хуваалцах хүсэлтэй байвал бодол 
санаагаа хуваалцахад урь.

Христийн мэндэлсний баярын видео 
бичлэг, Mormon.org: Танай гэр бүл энэ 
жилийн Христийн мэндэлсний баярын 
видео бичлэгийг ашиглан, бусадтай сайн 
мэдээг хуваалцаж болох арга замуудыг 
бодож үз. Та Христийн мэндэлсний 
баяраар найзууддаа зориулж амттан 
хийгээд, видео бичлэгийн вэб хаягийг 
бичсэн мэндчилгээтэй хамт хүргэж 
өгч болно. Та түүнчлэн гэр бүлээрээ 
олон нийтийн сүлжээ ашиглан, видео 
бичлэгийг хэдэн хүнтэй хуваалцаж болох 
талаар зорилго тавьж болно. Найзуудаа 
гэртээ авчирч, видео бичлэгийг хамт 
үзэхэд урьж болно.
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4 Л и а х о н а

Христийн мэндэлсний баяртай хамт шинэ он  
улиран айсуй. Бид өчигдөрхөн л Аврагчийн  
төрөлтийг тэмдэглэж, шинэ оны зорилгуудаа 

тавьж байсан юм шиг санагдаж байна.
Бид энэ жил зорилго тавихдаа Аврагчид зориулан 

амьдралдаа цаг зав, зүрх сэтгэлдээ орон зай гаргах зо-
рилго тавьсан уу? Бид бүгд үүнийг хэр сайн хийж ирсэн 
эсэхээсээ үл хамааран илүү сайжрахыг хүсдэг гэдэгт 
би итгэлтэй байна. Энэ Христийн мэндэлсний баяр бол 
өөрсдийн гаргасан хүч чармайлтыг дүгнэж, шинэчлэхэд 
яг тохирсон цаг хугацаа юм.

Энэ завгүй амьдрал дахь маш олон зүйл бидний ан-
хаарлыг татаж байгаа энэ үед бид өөрсдийн амьдрал, 
гэр бүлд Христийг авчрах ухаалаг бөгөөд шийдэмгий 
хүчин чармайлт гаргах нь чухал. Мөн бид дорно зүгээс 
ирсэн мэргэн хүмүүсийн адилаар Түүний од руу ха-
раагаа чиглүүлж, “Түүнд мөргөхөөр [ирэх]” 1 нь туйлын 
чухал билээ.

Үеийн үед Есүсийн захиас мөн адил байсаар ирсэн. 
Галил нуурын эрэг дээр Тэрээр Петр, Андрей хоёрт 
“Намайг дага” 2 хэмээн хэлсэн. Филипд ч мөн адил “На-
майг дага” 3 гэсэн дуудлага ирсэн юм. Татвар хураахаар 
сууж байсан Леви овгийн хүнд мөн адил “Намайг дага” 4 
гэсэн заавар ирсэн билээ. Хэрэв бид сонсох аваас танд 
болон надад эдгээртэй адил “Намайг дагагтун” 5 хэмээх 
урилга ирэх болно.

Өнөөдөр бид Түүний жишээг дагаж, Түүнтэй  
адил болохыг хичээснээр бусдын амьдралыг адислах 
боломжтой болно. Есүс “Болгоогтун, Их Эзэн зүрх 
сэтгэл хийгээд эрмэлзэгч оюуныг шаарддаг билээ” 6 

хэмээн биднийг бие сэтгэлээ зориулахад урьдаг.
Энэ Христийн мэндэлсний баяраар таны үйлчлэл 

хэрэгтэй хэн нэгэн байна уу? Таны айлчлан ирэхийг 
хүлээж буй хэн нэгэн байна уу?

Олон жилийн өмнө би Христийн мэндэлсний бая-
раар өндөр настай бэлэвсэн эмэгтэйн гэрт айлчилсан 
юм. Намайг тэднийд байхад хаалганы хонх дуугарав. 
Үүдэнд маш завгүй, нэр хүндтэй нэгэн эмч зогсож бай-
лаа. Түүнийг хэн ч дуудаагүй боловч тэр ганцаардаж 
буй өвчтөн дээр ирэх өдөөлтийг мэдэрсэн байжээ.

Энэхүү улирлын үеэр, орчноос тусгаарлагдсан эсвэл 
ганцаардсан хүмүүс зүрх сэтгэлдээ Христийн мэндэлс-
ний баяраар хэн нэгэн айлчлан ирээсэй гэж хүсдэг. 
Би нэг удаа Христийн мэндэлсний баяраар асрах төвд 
айлчилж очихдоо, өндөр настай таван эмэгтэйтэй хамт 
сууж ярилцсан бөгөөд тэдний хамгийн ахмад нь 101 
настай байв. Тэр хараагүй болсон ч миний дуу хоолойг 
таньж байсан.

“Бишоп оо, та энэ жил бага зэрэг оройтож ирлээ!” 
“Би таныг ирэхгүй нь дээ л гэж бодож байлаа” гэж  
тэр хэлэв.

Бид хамтдаа цагийг сайхан өнгөрүүлсэн. Харин өөр 
нэг өвчтөн цонхоор гунигтай гэгч нь харж, “миний 
хүү өнөөдөр надтай уулзахаар ирнэ гэдгийг би мэдэж 
байна” гэж ахин дахин хэлж байв. Хүү нь олон Хрис-
тийн мэндэлсний баяраар утсаар ч яриагүй болохоор 
ирэх болов уу даа гэж би бодож байлаа.

Энэ жил тусч гар, халуун хайр, эрмэлзэгч сэтгэлээ 
бусдын зүг сунгах, өөрөөр хэлбэл Аврагчийн жишээг 
дагаж, Түүний хүслийн дагуу үйлчлэх боломж байна. Бид 

Ерөнхийлөгч  
Томас С.Монсон 

Т Э Р Г Ү Ү Н  З Ө В Л Ө Л И Й Н  З А Х И А С  Б И Ч И Г

Аврагчид 
ЗОРИУЛАН ЦАГ ГАРГА
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ЭНЭХҮҮ ЗАХИАСААС ЗААХ НЬ

Ерөнхийлөгч Монсон “Христийг өөрсдийн амьдрал, гэр бүлд авчрах 
ухаалаг, шийдэмгий хүчин чармайлт гаргахыг” биднээс хүссэн. Тэд 

хувиараа болон гэр бүлээрээ энэ ухаалаг хүчин чармайлтыг хэрхэн гаргаж 
болох талаар заадаг хүмүүстэйгээ ярилцах тухай бодож үз. Та энэ жилийн 
Христийн мэндэлсний баяраар айлчилж эсвэл үйлчилж болох тодорхой 
хүн эсвэл гэр бүлийг бодож олохыг тэднээс хүсэж болно. “Энэ жил тусч 
гар, халуун хайр, эрмэлзэгч сэтгэлээ бусдын зүг сунгах боломж байна.”

Түүнд үйлчилснээр Түүнд зориулан 
амьдралдаа цаг зав, зүрх сэтгэлдээ 
орон зай гаргах боломжоо эртний 
дэн буудлын эзэн шиг алдахгүй.7

Хээр талд буй хоньчдод өгсөн: 
“Би бүх ард түмнийг үлэмж баяр-
луулах сайн мэдээг та нарт ав-
чирлаа. Өнөөдөр Давидын хотод 
Аврагч, Эзэн Христ та нарын төлөө 
мэндэллээ” 8 гэсэн тэнгэр элчийн 
захиаст агуулагддаг гайхамшигт ам-
лалтыг бид ойлгож чадах уу?

Бид Христийн мэндэлсний бая-
раар бэлэг солилцох үедээ бүх бэл-
гээс хамгийн агуу нь буюу бидэнд 
мөнх амьдрал олгодог Аврагч, Гэ-
тэлгэгчийн бэлгийг санаж, талархаж, 
үүнийг хүлээж авах болтугай.

“Учир нь хэрэв түүнд бэлэг 
хүртээгдсэн байхад мөн тэрээр 
уг бэлгийг хүлээн аваагүй бол энэ 
нь хүмүүнд ямар ашиг тус авчрах 
билээ; Болгоогтун, тэрээр өөрт нь 

өгөгдсөн тэр зүйлд баясах нь үгүй, 
мөн уг бэлгийг өгөгч болох түүнд 
ч баясах нь үгүй болой.” 9

Бид Түүнийг дагаж, Түүнд үйл-
чилж, Түүний бидэнд өгсөн бэл-
гийг амьдралдаа хүлээн авч, эцэг 
Лихайн хэлснээр, “түүний хайрын 
мутраар мөнхөд хүрээлүүлсэн” 10 
байх болтугай. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Maтай 2:2.
 2. Maтай 4:19. 
 3. Иохан 1:43.
 4. Maтай 9:9.
 5. Сургаал ба Гэрээ 38:22.
 6. Сургаал ба Гэрээ 64:34.
 7. Лук 2:7- г үзнэ үү.
 8. Лук 2:10- 11.
 9. Сургаал ба Гэрээ 88:33.
 10. 2 Нифай 1:15.
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Христийн мэндэлсний баярын  
үеэр үйлчлэл хийх арга замууд

Ерөнхийлөгч Монсон асрах төвүүдэд буй өндөр настан-
гууд дээр айлчлах, ялангуяа Христийн мэндэлсний бая-

раар тэдэн дээр очих цаг гаргадаг. Зарим хүн өөрсөд дээр 
нь хүмүүс айлчилж ирсэнд баяртай байдаг бол хэзээ ч  
ирэхгүй хүмүүсийг айлчилж ирнэ гэж найдаж буй хүмүүс 
ч бас байдаг тухай тэр ярьсан. Энэ Христийн мэндэлсний 
баяраар хэн нэгнийг хүлээж буй хүмүүс байгаа бөгөөд та 
тэр хүн нь байж болно.

Дараах зүйлүүд нь энэ Христийн мэндэлсний баяраар  
хэнийг ч ганцаардуулахгүй байх цөөн хэдэн зүйлийн 
жагсаалт юм. Баярын үеэр амьдардаг газрынхаа хүмүүст 
туслах өөр арга замуудыг бодож олоорой. “Таныг айлчлан 
ирэхийг хүлээж буй хэн нэгэн байна уу?”

ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ЗОРИУЛАВ 

Гэрлийг дага

Есүсийг төрсний дараа мэргэн хүмүүс 
Түүнд бэлэг авчирч өгсөн. Тэд Түүнийг 

олохын тулд тэнгэрт гарсан шинэ, тод  
гэрэлтэх одыг дагасан.

Есүст хүргэх замыг дага. Та нар Түүнд 
ямар бэлэг авчирч болох вэ?

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ 
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•  Тойрог эсвэл салбарынхаа номлогчдод болон  
ганц бие, настай гишүүдэд зориулан Христийн  
мэндэлсний баярын ил захидал бич.

•  Орон нутгийнхаа байгууллагатай хамтран сайн  
дурын ажил хий.

•  Найзууддаа болон хөршүүддээ Мормоны Номыг  
Христийн мэндэлсний баярын бэлэг болгон өг.

•  Тойргийнхоо эсвэл гэр бүлийнхээ өндөр настай  
хүмүүсийн гэрээр айлчил.

•  Амттан хийж, хөршүүддээ хүргэж өг.
Орон нутагтаа үйлчлэл хийх илүү олон санаа авахыг 

хүсвэл, lds.org/topics/humanitarian- service/help вэб  
хуудас руу орно уу.
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Есүс Христийн 
тэнгэрлэг зан  
чанар: Өрөвч 
нинжин сэтгэл

“Судруудад өрөвч сэтгэл гэдэг 
нь шууд утгаараа “хэн нэгэн-

тэй хамт зовох” гэсэн утгатай. Энэ 
нь түүнчлэн өөр хүнийг өрөвдөн 
хайрлаж, энэрэнгүй, нигүүлсэнгүй 
сэтгэлээр түүнд хандах гэсэн утга-
тай юм.” 1

“Есүс өрөвч нинжин сэтгэлийн 
олон жишээг бидэнд үзүүлсэн” хэ-
мээн ерөнхийлөгч Томас С.Монсон 
хэлжээ. “Бетзада цөөрөм дээрх 
өвчтэй хүн, завхайрч байгаад ба-
ригдсан эмэгтэй, Иаковын худаг 
дээрх эмэгтэй, Иайрийн охин, 
Мариа болон Мартагийн ах Лазарт 
тохиолдсон явдал зэрэг нь Иерихо-
гийн зам дээр болсон тохиолдлуу-
дыг төлөөлдөг. Тэдэнд бүгдэд нь 
тусламж хэрэгтэй байсан.

Бетзада цөөрөмд байсан хүнд 
хандан, ‘Бос. Дэвсгэрээ аваад, яв’ 
хэмээн Есүс хэлэв. Нүгэл үйлдсэн 
эмэгтэйд ‘Яв. Үүнээс хойш дахин нү-
гэл бүү үйлд’ гэсэн зөвлөгөө өгсөн. 

Худгаас ус татаж байсан эмэгтэйд 
Тэр ‘мөнх аминд хүртэл оргилох бу-
лаг’ болох усыг өгсөн. Иайрийн нас 
барсан охинд ‘Бяцхан охин минь, 
Би чамд хэлж байна. Бос!’ гэж ту-
шаав. Булшинд буй Лазарыг, ‘гараад 
ир’ гэж дуудсан.

Аврагчийн өрөвч нинжин сэтгэл 
хязгааргүй их байсан нь үргэлж ха-
рагддаг. . . . Бүгдээрээ зүрх сэтгэлээ 
нээж, жинхэнэ өрөвч нинжин сэтгэ-
лийн амьд жишээ болсон Түүнийг 
оруулцгаая.” 2

Нэмэлт судрууд
Дуулал 145:8; Зехариа 7:9;  
1 Петр 3:8; Moзая 15:1, 9;  
3 Нифай 17:5–7

Энэ материалыг залбирч судлаад, хуваалцах зүйлээ мэдэхээр эрэлхийл. Аврагчийн 
тэнгэрлэг зан чанаруудыг ойлгох нь Түүнд итгэх итгэлийг тань хэрхэн нэмэгдүүлж 
мөн харж ханддаг хүмүүсийн тань амьдралыг айлчлагч багшаар дамжуулан хэрхэн 
адисалж болох вэ? Нэмэлт мэдээлэл авах бол reliefsociety.lds.org вэбсайт руу орж үзнэ үү. 

Судруудаас
“Нөхөр бид хоёр 17 настай 

охиныхоо хажууд өвдөг сөхрөн, 
түүний амийг аврахыг гуйн зал-
бирсан юм. Энэ удаад хариулт 
нь үгүй гэж байсан ч [Аврагч] 
биднийг . . . гашуудан зовж, өв-
дөж байхад маань бидний төлөө 
өрөвдөн энэрч байдгийг мэддэг 
болсон” гэж Халамжийн Ний-
гэмлэгийн ерөнхий ерөнхий-
лөгчийн зөвлөлийн хоёрдугаар 
зөвлөх Линда С.Рийвс хэлжээ.3

“Аврагчийн амьдралаас ми-
ний хамгийн дуртай түүхүүдийн 
нэг нь Лазарын түүх юм. Судар 
бидэнд “Марта, түүний дүү  
[Мариа] болон [тэдний ах] 
Лазарыг нь Есүс хайрладаг 
байлаа” гэж хэлдэг.4 Лазар 
маш хүнд өвдсөн байна гэсэн 
үгийг Есүст хүргэсэн ба Есүсийг 
ирэх үед Лазар аль хэдийн нас 
барсан байлаа. Мариа Есүсийн 
байсан газар ирж, Түүнийг ха-
раад хөлд нь унан уйлжээ. “Есүс 
түүний уйлахыг . . . хараад сүнс 
нь гүнээ шаналж, . . . уйлав” 
(Иохан 11:33, 35).

Энэ бол бидний үүрэг ха-
риуцлага. Бид эхлээд өөрсдөө 
мэдэрч, харсны дараа Аврагч 
зөвхөн бидний гэм нүглүүдийг 
Өөр дээрээ аваад зогсохгүй, 
бидний юу мэдэрч, биднийг 
хэрхэн тайвшруулахыг мэдэж 
болохын тулд өвчин шаналал, 
зовлон бэрхшээл болоод гом-
дол цөхрөлийг маань түүнчлэн 
авсан гэдгийг мэдэрч, харахад 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдэд 
туслах ёстой.” 5
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Үүнийг эргэцүүлэн бод
Таны өрөвч сэтгэлийн ачаар 
хэн адислагдаж болох вэ?

А Й Л Ч Л А Г Ч  Б А Г Ш И Й Н  З А Х И А С  Б И Ч И Г

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Судруудын удирдамж, “Өрөвч сэтгэл.”
 2. Томас С.Монсон, “The Gift of Compassion,” 

Лиахона, 2007 оны 3- р сар, 4– 5, 8.
 3. Линда С.Рийвс, “Их Эзэн та нарыг  

мартаагүй,” 2012 оны 10- р сарын  
Ерөнхий чуулган, 146.

 4. Линда С.Рийвс, “Их Эзэн та нарыг  
мартаагүй,” 145.

 5. Линда С.Рийвс, “Их Эзэн та нарыг  
мартаагүй,” 146.

Энэ бол Аврагчийн тэнгэрлэг зан чанаруудын 
талаарх Айлчлагч багшийн цуврал захиасуу-
дын нэг хэсэг юм. 

Итгэл, гэр бүл, 
халамж 
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Миний нагац ах Эд амьдралд 
хайртай хүн байсан. Харам-

салтай нь, түүний хоёр бөөрний 
хэвийн ажиллагаа алдагдсан байв. 
Эд хэдэн жилийн турш диалез ап-
паратын ачаар өөрийгөө бөөрний 
дутагдалд орохоос сэргийлж бай-
жээ. Эмчилгээ нь маш их өвдөлт 
өгдөг байсан төдийгүй ойр ойрхон 
хийгддэг байлаа. Нэг эмчилгээнээс 
нөгөөг хүртэл түүний тамир тэнхээ 
шавхагддаг байсан бөгөөд 1995 оны 
намар гэхэд түүнд ямар ч эрч хүч 
байхгүй болов.

Шинэ бөөр шилжүүлэн суулгахгүй 
л бол түүний бие удаан тэсэхгүй гэж 
эмч Эдэд хэлжээ. Амьд явахын тулд 

нөгөөдөө бөөрөө өгсөн байв. Тэр 
хоёр эмч мэс засал хийх бүрдээ 
чадах бүхнээ хийгээд, толгойгоо 
бөхийлгөн, дараа нь гарах үр дүнг 
Их Эзэнд даатгадаг байсныг мэдээд 
Эд, миний ээж хоёрын сэтгэл хө-
дөлж билээ.

Мэс засал болох өдөр нэг эмч нь 
миний ээжийн нэг бөөрийг авсан. 
Түүнийг ээжийн шархыг оёж бай-
хад, ах нь бөөрийг Эдийн хэвлийд 
болгоомжтой гэгч суулгажээ.

Мэс засал амжилттай болсон 
боловч Эдийн бие шинэ бөөрөө 
хүлээж авах эсэх нь тодорхойгүй 
байв. Эдийн биеийг сайжрах бо-
ломжийг ихэсгэхийн тулд дархлаа 
дарангуйлах эм өгч байсан учраас 
түүнийг вирусээс хамгаалахын тулд 
эрчимт эмчилгээний тасагт тусгаар-
лах хэрэгтэй болсон юм. Эмнэл-
гээс гарсны дараа ч гэсэн тэр гэр 
бүлийнхнээсээ өөр хүмүүсээс тус-
гаарлагдах хэрэгтэй байлаа. Гэсэн 
ч Эд Христийн мэндэлсний баярын 
өмнөх өдөр эмээ, өвөөгийн маань 
жил бүр тэмдэглэдэг баярт оролцох 
тусгай зөвшөөрөл авчээ.

Нүүрэндээ маск зүүсэн Эд хаал-
гаар орж ирээд, Дотти дээр очин, 
түүнийг тэврэв. Тэднийг нэг нэгнээ 
тэврэх үед байшинд байсан бүх хүн 
нулимс унагаж билээ. Нэг нэгнээ гэ-
сэн тэдний хайрыг хүн бүр мэдэрч 
байв. Дүүдээ амьдрал бэлэглэхийн 

Б И Д  Х Р И С Т И Й Н  Т А Л А А Р  Я Р Ь Д А Г

АМЬДРАЛ БА ХАЙРЫН БЭЛЭГ
Брад Оллрэд

хүнд зөвхөн нэг л бөөр хэрэгтэй бай-
сан боловч мэс заслын үед зайлшгүй 
гардаг аюулаас болоод Эд ямар ч хү-
нээс бөөрөө өгөхийг гуйж чадахгүй 
байв. Гэвч өөр сонголт байсангүй. 
Хэдэн дотны найз, гэр бүлийн ги-
шүүдийнх нь бөөр тохирох эсэхийг 
мэдэхийн тулд тэднээс шинжилгээ 
авав. Ганцхан хүний бөөр л яг то-
хирчээ. Тэр хүн нь Эдийн эгч Дотти 
буюу миний ээж байсан юм.

12- р сарын 7- нд Эдийн олон 
найз мөн гэр бүлийн гишүүд Эд, 
Дотти хоёрын төлөө хамтдаа ма-
цаг барьж, залбирлаа. Мэс засал 
хийсэн эмч нар нь ихрүүд байжээ. 
Бүр хачирхалтай нь, тэдний нэг нь 

“Бурхан ертөнцийг үнэхээр 
хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ 
өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн 
ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай 
болох юм.

Бурхан Өөрийн Хүүгээ ертөн-
цийг яллахын тулд биш, харин 
Түүгээр дамжуулан ертөнцийг 
аврахын тулд ертөнц уруу илгээ-
сэн билээ.”
Иохан 3:16–17

Ээжийн минь бэлэг бидэнд Христийн мэндэлсний баярын жинхэнэ утга учрыг харуулсан.
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тулд эгч нь шаналсан. Энэ бол хайр, золиосло-
лын бэлэг байсан ба Эд өөртөө өгөх боломж-
гүй бэлэг байсан юм.

Би тэднийг харж, нулимс дуслуулж байхдаа 
Аврагчтай нүүр тулан уулзахад ийм л байх 
болов уу гэж бодож билээ. Бидний өөрсдийн-
хөө төлөө хийж чадахгүй зүйлийг Тэр бидний 
төлөө хийсэн. Тэнгэрлэг мөн чанартай Тэр л 
ийм агуу золиослолыг хийж, шударга ёсны 
шаардлагыг хангаж чадах байв. Тэр төгс тө-
гөлдөр учраас л бүх хүн төрөлхтний нүглийг 
цагаатгаж, Түүнийг Аврагчаа хэмээн хүлээн 
авсан хүн бүрд нигүүлслийн хууль үйлчлэх 
боломжтой болсон.

Би эдгээрийг эргэцүүлж байхдаа Аврагчид 
болон Түүний золиослолд талархаж байгаагаа 
харуулахын тулд чадах бүхнээ хийх амлалтыг 
өөртөө дахин өгсөн. Би хэзээ нэгэн өдөр Түү-
ний оршихуйд орж, Түүнийг тэвэрч, намайг 
хайрлаж мөн миний төлөө золиослол хийсэнд 
нь талархах зохистой байхын тулд шавийн 
ёсоор амьдрахыг хичээнэ. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад амьдардаг. 

БЭЛЭГ ХУВААЛЦАХ НЬ
Их Эзэний золиослол таны хувьд ямар утгатай вэ?
Аврагчийн хайрын бэлгээр дамжуулан хэн адислагдаж  

болох вэ?
Та хэнтэй сайн мэдээг хуваалцаж, найдварын захиасыг  

санал болгож эсвэл энэ баярын баяр баяслыг  
хуваалцаж болох вэ?
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Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгч 

Боид К.Пакэр 
(1924–2015) 

Аврагч  

Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр ерөнхий эрх мэдэлтнээр 54 жил, тө-
лөөлөгчөөр буюу ‘бүх дэлхийд Христийн нэрний’ (С ба Г 107:23) 
тусгай гэрчээр 45 жил үйлчлэхдээ даруухнаар гэрчилсээр ирсэн. 
Ерөнхийлөгч Пакэр 2015 оны 7-р сарын 3-нд нас барахынхаа 
өмнөхөн өөрийн тохинууллын онцлох хэсгүүдээс Лиахонад нийт-
лүүлэх хүсэлт тавьсан юм. Христийн мэндэлсний баярын үеэр 
эдгээр нь Аврагч Есүс Христийн талаарх түүний гэрчлэлийг бо-
лон Түүнийг хайрлах хайрыг харуулдаг.
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ЕСҮС ХРИСТИЙН  

Би Их Эзэнд хайртай
“Би Христийн мэндэлсний баярт дуртай. 

Христийн мэндэлсний баярын үеэр онцгой 
сүнс байдаг. Энэ нь Есүс бол Христ гэсэн 
гэрчлэл бөгөөд зөвхөн Сүмийн гишүүд 
төдийгүй дэлхий даяар тархдаг. . . . Би Их 
Эзэний үйлчлэгч, Арванхоёрын нэгний 
хувьд Есүс бол Христ гэдгийг мэднэ. . . . 

“Би Их Эзэнд хайртай. Би Түүний ажилд 
хайртай. Би Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмд хайртай. Би бидний 
Эзэн, Найз болох Түүний тухай гэрчилж 
байна.” 1

Миний бие Түүний гэрч билээ
“Ярихад хэт ариун нандин зүйлс гэж 

байдаг. . . .
“Тэдгээр нь нууц бус харин ариун нан-

дин учраас ярьж болдоггүй. Тэдгээрийг 
хадгалан хамгаалж, туйлын бишрэл хүндэт-
гэлтэй хандах ёстой.

Бошиглогч Алма дараах зүйлийг ямар 
утгатай хэлснийг би ойлгодог болсон:

‘. . . Бурханы нууцуудыг мэдэх нь олонд 
өгөгдсөн юм; гэсэн хэдий ч тэдний түүнд 
хандуулах тэрхүү анхаарал мөн шаргуу 
байдлын хэрээр хүмүүний үрсэд соёрх-
дог үгсийн зөвхөн тэр хэсгийн дагуу л бус 
аваас хуваалцаж үл болно гэсэн чанд хатуу 
зарлигийг тэд хүлээсэн байдаг.

Мөн тиймийн тул, зүрх сэтгэлээ хатуу-
руулах тэр нь, мөнхүү тэр нь үгийн бага-
хан хувийг хүлээж авдаг; мөн зүрх сэтгэлээ 
хатууруулахгүй, түүнд тэдгээрийг бүрэн 
дүүрэн мэдэх хүртэл нь Бурханы нууцуу-
дыг түүнд мэдүүлэх хүртэл үгийн илүү их 
хэсэг өгөгддөг болой’ (Aлма 12:9–10). . . .

Би өөрийгөө яагаад төлөөлөгчийн ариун 
дуудлагад дуудагдсан юм бол гэж бод-
дог. Би маш олон чадвараар дутмаг хүн. 
Шаардлагатай хэмжээгээр үйлчлэхэд их хүч 
чармайлт хэрэгтэй байна. Үүнийг тунгаан 

гэрч
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бодох үедээ үүнд ганцхан шалтгаан байгаа бөгөөд энэ 
нь надад байгаа тэр гэрчлэл гэж боддог.

Би Есүс бол Христ гэдгийг мэднэ гэдгээ та бүхэнд 
тунхаглаж байна. Тэр амьдыг би мэднэ. Тэрээр цагийн 
голчид мэндэлсэн билээ. Тэрээр сайн мэдээгээ зааж, 
шүүгдэж, цовдлогдсон юм. Тэрээр гурав дахь өдөртөө 
босч ирсэн. Тэрээр амилалтын анхны үр жимс болсон 
билээ. Тэр мах, ясан биетэй. Үүнийг би гэрчилж байна. 
Би Түүний гэрч.” 2

Тэр шийтгэл хүлээхийг сонгосон
“Цовдлолтын өмнө хийгээд дараа олон эрэгтэй хүн 

баатарлаг зүйлд амиа зориулсан байдаг. Гэхдээ тэдний 
аль нь ч Христийн амссан зовлонг амсаагүй. Түүний 
дээр бүхий л хүн төрөлхтний нүгэл хийгээд гэмүүд 
дарамт болж байсан. Цагаатгал бүх зүйлийг шийдэх 
учиртай байв. Түүний энэ сайн дурын үйлсээр дам-
жуулан нигүүлсэл хийгээд шударга ёс эвлэрч, мөнхийн 
хууль биелэгдэж, энэ зуучлал нь мөнх бус хүмүүнийг 
мөхөх аюулаас гэтэлгэсэн билээ.

Тэрээр өөрийн сонголтоор бүх хүн төрөлхтний 
өмнөөс тэдний энэ дэлхий дээр үйлдсэн эсвэл цаашид 
үйлдэх бүхий л ёсон бус, завхрал, харгислал, ёс сурта-
хуунгүй үйлдэл, гажуудал, ялзрал, донтолт, аллага, яр-
галал хийгээд хядлагынх нь өмнөөс шийтгэл хүлээсэн 
юм. Үүнийг сонгосноороо Тэрээр бие махбод хийгээд 
мөнх бус амьдралын өвчин шаналлыг хэзээ ч амсаагүй 
ад чөтгөрийн агуу хүчтэй тулгарсан юм. Энэ үйл явдал 
Гетсеманид болсон!

Цагаатгал хэрхэн гүйцэлдсэнийг 
бид мэдэхгүй. Мөнх бусыг хэзээ 
ч үзээгүй чөтгөр хүртэл тэр цэвэр 
ариун бодгалийн Гэрлийн өмнө 
дальдирч, нуугдаж байхыг мөнх бус 
нэг ч хүн хараагүй. Тэрхүү гэрлийг 
бүх ёсон бус нийлээд ч мохоож 
чадаагүй. Тэрхүү тохиох ёстой зүйл 
тохиосноор өр төлөөс цайрсан юм. 
Наманчлах тэдгээр бүгдээс үхэл 
хийгээд тамын аль аль нь зайлан 
одох болов. Эцэст нь хүмүүс чөлөө-
тэй болсон. Дэлхий дээр амьдарч 

байсан хүн бүр тэрхүү Гэрлийг дагахыг сонгосноор 
гэтэлгэгдэх боломжтой.

Энэ хязгааргүй золиослол, ‘Христийн Цагаатгалаар 
дамжин cайн мэдээний хуулиуд хийгээд ёслолуудад 
дуулгавартай байснаар бүх хүн төрөлхтөн аврагдана’ 
(Итгэлийн тунхаг 1:3).” 3

Гарамгай багш
“Би Түүний сайн мэдээг заахыг хичээх явцдаа Есүс 

Христ, Бурханы Хүү, Эцэгийн Төрсөн Ганц болох Түү-
нийг мэддэг болсон юм. Би Түүний заасан зүйлүүдийг, 
Тэр тэдгээрийг хэрхэн заасныг гүнээ хүндэтгэж байна. 
Бид түүнтэй адил заадаг болохыг эрмэлзэх нь зохисгүй 
зүйл биш юм. Бид түүнтэй адил байхыг хичээх нь ч 
зохисгүй зүйл биш. Тэр зүгээр нэг багш бус, гарамгай 
багш байсан.” 4

Хамгийн их мэдвэл зохих үнэн
“Мөнх бус хүмүүний хувьд бид Түүний цагаатгагч 

золиослолыг хэрхэн хийснийг бүрэн дүүрэн ойлгохгүй. 
Гэхдээ одоохондоо Түүний хэрхэн зовж шаналсан нь 
Түүний яагаад зовж шаналсантай адил чухал биш байна. 
Яагаад Тэр таны, миний болон бүх хүн төрөлхтний 
төлөө үүнийг хийсэн юм бол? Тэрээр Бурхан Эцэгийг 
болон бүх хүн төрөлхтнийг хайрладаг учраас үүнийг 
хийсэн. ‘Нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас өөр агуу 
хайр байхгүй’ (Иохан 15:13–13).

Христ Гетсеманид залбирахаар төлөөлөгчдөө ор-
хин явдаг. Тэнд болсон зүйл нь бидний ойлголтоос ХА
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хэтэрсэн зүйл юм! Гэхдээ бид Түүнийг Цагаатгал хий-
сэн гэдгийг мэддэг. Тэрээр бүх дэлхийн алдаа, нүгэл, 
гэм буруу, эргэлзээ, айдсыг Өөр дээрээ авахад бэлэн 
байсан. Тэрээр бидний өмнөөс зовж шаналсан учраас 
бид зовж шаналах шаардлагагүй. Маш олон хүн зовлон 
шаналлыг амсаж, аймшигт үхлээр үхсэн байдаг. Гэвч 
тэднийг Түүний зовлон шаналалтай харьцуулшгүй. . . .

Түүний туулсан зовлон шаналал хүн төрөлхтний 
зовлон шаналлаас өөр юм. Учир нь Тэрээр хүн төрөлх-
төнд ирэх бүхий л шийтгэл, үр дагаврыг Өөр дээрээ 
авсан билээ. Төсөөлөөд үз дээ! Түүнд төлөх ёстой өр 

байгаагүй. Тэрээр ямар ч буруу зүйл үйлдээгүй. Гэсэн 
хэдий ч Тэр бидний мэдэх бүх гэм нүгэл, гуниг харуу-
сал, өвчин зовлон, ичгүүр, биеийн болон оюун ухааны 
бүх зовлонг туулсан. Хүн төрөлхтний бүх цаг үеийн 
түүхэнд ямар ч нүгэлгүй, бүх хүний гэм болон нүглийн 
төлөөсийг төлөх эрхтэй, төлөөстэй хамт ирэх өвдөл-
тийг тэвчих Цорын ганц л хүн байсан юм. 

Тэр Өөрийнхөө амьдралыг золиослоход бэлэн бай-
сан бөгөөд ‘Дэлхийн нүглийг өөр дээрээ авагч нь би 
билээ’ (Мозая 26:23) хэмээн хэлсэн билээ. Тэр цовдлог-
дож, амиа өргөсөн. Тэд Түүний амийг авах боломжгүй 
байсан. Тэр өөрөө үхэхийг сонгосон юм. . . .

Хэрэв та унаж, алдагдсан бол, хэрэв та боолчлолд 
орсноо ухаарсан бол итгэлтэй урагшилж, дэлхий дээр 
битгий дахин хэрэн тэнүүчлээрэй. Таныг амар амгалан, 
аюулгүй газар руу хөтлөх хүмүүс үргэлж байдаг юм шүү. 
Сударт амласанчлан, Бурханы ач ивээл “хийж чадах бүх-
нээ” хийсний дараа л ирдэг (2 Нифай 25:23). Энэ нь бо-
ломжтой гэдэг нь хамгийн их мэдвэл зохих үнэн билээ.

Өршөөлийн цэлмэг өглөө ирнэ гэдгийг би амлаж 
байна. Тэгээд ‘бүх оюун ухаанаас дээгүүрх Бурханы 
амар тайван’ (Филиппой 4:7) таны амьдралд дахин  
нэг удаа яг л нарны цацраг мэт ирж, Тэрээр ‘тэдний 
нүглийг дахин санахгүй’ (Иеремиа 31:34). Та үүнийг 
хэрхэн мэдэж авах вэ? Та мэдэх болно! (Moзая 4:1–3- ыг 
үзнэ үү.)” 5

Миний гэрчлэл
“Би амьдарч, зааж, үйлчилсэн бүх он жилийнхээ 

эцэст, дэлхий даяар сая сая километр аялсныхаа  
дараа, үзэж туулсан бүх зүйлийн дараа ч гэсэн бусад-
тай хуваалцахыг хүсдэг нэгэн агуу үнэн надад байдаг 
билээ. Энэ бол Аврагч Есүс Христийн тухай миний 
гэрчлэл юм. 

Иосеф Смит, Сидней Ригдон хоёр ариун нандин 
туршлагынхаа талаар дараах зүйлийг бичжээ:

‘Мөн эдүгээ, түүний талаар өгөгдсөн олон гэрчлэлийн 
дараа, энэ бол түүний талаар бидний өгөх, хамгийн 
сүүлчийн гэрчлэл юм: Тэр амьд бөлгөө!

Учир нь бид Түүнийг . . . харсан билээ’ (С ба Г 
76:22–23).

Тэдний үгс бол миний үгс юм.” 6

“Амьдралынхаа турш Есүс бол Христ, Бурханы Хүү 
гэдэг онцгой гэрчлэлээ хуваалцах боломжтой байсан 
нь ямар их аз завшаан билээ. Тэр бол Эцэгийн Төрсөн 
Ганц Хүү гэдгийг би даруухан боловч туйлын тодор-
хой гэрчилж байна. Энэ сүм бол Түүний Сүм; Тэрбээр 
үүнийг тэргүүлдэг ба энэ ажлыг удирддаг. Тэр бол бид-
ний Гэтэлгэгч билээ. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ мөн 
би Түүнийг мэднэ. Энэ тухай би Есүс Христийн нэрээр 
гэрчиллээ, амен.” 7 ◼
ЭШЛЭЛҮҮД 
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 4. Mine Errand from the Lord: Selections from the Sermons and Writings 

of Boyd K. Packer (2008), 337.
 5. “Аврагчийн аминч бус хийгээд ариун золиослол,” Лиахона, 2015 

оны 4- р сар, 37–38; мөн “Truths Most Worth Knowing,” Cүмийн  
боловсролын системийн онцгой цугларалтыг үзнэ үү, 2011 оны 
11- р сарын 6.

 6. “Гэрч,” 2014 оны 4- р сарын Ерөнхий чуулган, 115– 116.
 7. Ерөнхийлөгч Пакэр энэхүү сүүлчийн гэрчлэлээ нас барахынхаа 

өмнө бичжээ.

Хүн төрөлхтний бүх цаг үеийн түүхэнд 
ямар ч нүгэлгүй, бүх хүний гэм болон нүг-
лийн төлөөсийг төлөх эрхтэй, төлөөс-
тэй хамт ирэх өвдөлтийг тэвчих ганц 
л хүн байсан юм. 



Бошиглогч Иосеф 
Смит Илчлэлт но-
мын зарим нууцыг 
ил гаргаж, уг ном 
нь өнөө үед чухал 
болохыг харуулсан.

ИОСЕФ СМИТ 
Б А  И Л Ч Л Э Л Т  Н О М
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Дэвид А.Эдвардс 
Сүмийн сэтгүүлүүд 

Илчлэлт ном нь М.Э I зуунд бичигдсэн хэдий 
ч Шинэ Гэрээн дотроос судар (эрх мэдэл-
тэй судар) хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

хамгийн сүүлийн ном байсан. Хожим нь зарим 
Христийн шашны эрдэмтэд уг номын зохиолчийг 
үгүйсгэж, үүнд агуулагддаг зарим сургаалыг эсэр-
гүүцэн (тухайлбал: Мянган жилийн тухай ойлголт 
эсвэл хүмүүс өөрсдийнхөө ажил үйлсийн дагуу 
шүүгдэнэ гэсэн ойлголт), Хуучин Гэрээнээс эш 
татсан, үзэгдэлд гардаг зүйлүүд нь хэт хачин бас 
Шинэ Гэрээний бусад номоос хэт өөр байна гэж 
үзсээр иржээ.

Гэсэн хэдий ч няцааж болшгүй зарим баримтаас 
үүдэн уг номыг нийтээрээ хүлээн зөвшөөрсөн юм. 
Жишээлбэл, Христийн шашны олон зохиолч Илч-
лэлт номыг төлөөлөгч Иоханд хамааруулж ярьдаг 
байсан ба өөрсдийнхөө номнуудад үүнээс их 
хэмжээгээр эш татдаг байжээ. Судар хэмээн хү-
лээн зөвшөөрөгдсөн өөр бусад ном ийм нотолгоог 
харуулж чадаагүй.

19- р зууны эхээр Бурхан Иосеф Смитийг Сэр-
гээлтийн бошиглогчоор дуудах үед Илчлэлт ном 
нь Библийн бараг бүх хэвлэлд багтсан байсан бө-
гөөд өргөн уншигддаг байв. Иоханы үзсэн үзэгд-
лийн уран дүрслэл нь хүмүүсийн төсөөллүүдийг ГЭ
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дэвэргэж, үүнээс болж олон өөр ойлголт 
гарах болсон бөгөөд энэ нь өнөөдөр ч 
үргэлжилсээр байна.

Цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин 
үеийн бошиглогч Иосеф Смит Илчлэлт 
номыг илүү тодорхой тайлбарлан мөн 
үүнийг уншиж, ойлгоход илүү дөхөм 
болгох чухал байр суурьтай байсан юм. 
Тэрээр үүнийг наад зах нь хоёр арга за-
маар хийсэн: (1) Илчлэлт номын тодорхой 
хэсгүүдийг тайлбарлаж, үүний ерөнхий 
агуулгыг ойлгомжтой болгосон (2) үүний 
нууцыг тайлсан.

Тайлбарлаж мөн өргөжүүл
Иосеф Смитийн Илчлэлт номонд өгсөн 

тайлбарын хамгийн шилдэг жишээнүү-
дийн нэг бол Сургаал ба Гэрээ 77 юм. 
1832 онд хүлээн авсан энэ илчлэлт нь 
Илчлэлт номын 4- 11- р бүлгийн тодорхой 
шүлгүүдийн тухай асуулт, хариултаас 
бүрдсэн. Бошиглогчийг Библийн сүнслэ-
гээр өдөөгдсөн орчуулга дээр ажиллаж 
(С ба Г 77- гийн хэсгийн оршлыг үзнэ үү) 
байхад энэ тайлбар түүнд илчлэгдсэн 
хэмээн тэрээр хэлжээ.

Асуултууд нь ойлгомжтой ба үндсэн-
дээ “Энэ юу гэсэн үг вэ?” мөн “Энэ хэзээ 
тохиолдох вэ?” гэж асуусан байдаг. Үүний 
адил хариултууд нь үргэлж бүхнийг хамар-
даггүй ч ойлгомжтой байдаг. Бошиглогч 
Иосеф Смитийн эрэлхийлсэн, хүлээн авсан 
хариултууд нь үнэн биш ойлголтуудыг 
холдуулж мөн Иоханы үзэгдэл нь хожмын 
үеийн ажилтай холбоотой гэдгийг ойлго-
ход бидэнд тусалдаг.

Жишээлбэл, Илчлэлтийн 5- р бүлгийн эх-
лэлд Иоханы дүрсэлдэг номны долоон лац 
нь дэлхийн түүхийн чухал долоон цаг үеийг 
төлөөлдөг ба сүүлийн хоёр нь бидний цаг 
үед болон үүнээс хойших зүйлүүдэд хамаа-
тай гэдгийг (С ба Г 77:6–7- г үзнэ үү) мөн 
Иоханы үзэгдэл зургаа, долоо дахь лацнууд 

дээр илүү их цаг зарцуулдгийн шалтгааныг 
олж харахад энэ илчлэлт бидэнд тусалдаг. 
Иосеф Смитийн илчлэлт зургаа дахь лацны 
зарим биет (дөрвөн тэнгэр элч болон Из-
раилийн овгуудаас тамгалагдсан 144000 
үйлчлэгч) Сэргээлт болоод хожмын өд-
рүүд дэх цугларалтын ажилтай холбоотой 
(С ба Г 77:9–11- ийг үзнэ үү).

Энэхүү тайлбарыг өгсөн илчлэлт нь 
бошиглогч Иосеф Смитийн Библийн 
орчуулгаас Илчлэлт номын талаарх бид-
ний ойлголтод оруулсан цорын ганц 
хувь нэмэр биш гэдэг нь ойлгомжтой. 
Тэр ажиллаж байхдаа зарим үед текстийг 
илүү ойлгомжтой болгох сүнслэг удир-
дамж хүлээн авдаг байсан боловч 1 уг 
номыг өөр судруудтай холбож, нэг нэгнээ 
дэмжих боломжийг бүрдүүлэхийн тулд 
текст дээр нэмэх эсвэл өөрчлөх өдөөлт 
авдаг байсан.2 Иосеф Смитийн Библи 
дээр хийсэн ажлын нэг хэсэг нь олон өөр 
судрын нийтлэг зүйлийг нэгтгэж, сургаал, 
бошиглолын нэгдмэл байдлыг бий бол-
госон явдал юм. Энэ ажилд Илчлэлт ном 
түүнчлэн багтсан.

Үүний зэрэгцээ Иосеф Смит өөр илч-
лэлт, орчуулгуудаар дамжуулан, энэ нь 
түүхийн турш олон бошиглогчид өгөгдсөн 
үзэгдлүүдийн өөр өөр хэсгийн загварын 
дагуу байдаг гэдгийг харуулснаараа Илч-
лэлт номын агуулгыг өргөжүүлжээ. Мор-
моны Ном, Агуу Үнэт Сувд номнуудад 
Нифай, Жаредийн ах, Мосе, Енох бүгд 
адил төстэй үзэгдэл буюу хүн төрөлхтний 
түүхийг болон дэлхийн төгсгөлийг хар-
сан байдаг. Хэдийгээр энэ бошиглогчид 
дэлхийн төгсгөлийг харсан боловч үүнийг 
ярих нь тэдэнд хориглогдсон байсан. Учир 
нь Иохан үүнийг бичихээр урьдчилан 
томилогдсон байсан (1 Нифай 14:25–26- г 
үзнэ үү) гэдгийг бид мэдэж авдаг. Тиймээс 
Иоханы дүрсэлсэн, Есүс Христийн хоёр 
дахь ирэлт хүртэлх үйл явдлууд нь бидэнд 

Илчлэгч Иохан 
эдүгээ Илчлэлт 
номонд гардаг 
хожмын өдрүүдийн 
тухай үзэгдлийг 
бичихээр урьдчи-
лан томилогдсоныг 
Нифай мэдэж ав-
сан байдаг гэдгийг 
бид Иосеф Сми-
тийн ачаар мэддэг 
(1 Нифай 14:19– 
29- ийг үзнэ үү).
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чухал бөгөөд судлууштай зүйл гэдгийг Иосеф Смитээр 
дамжин ирсэн Мормоны Ном бидэнд заадаг.

Иосеф Смитээр дамжуулан илүү ойлголт ирсэн уч-
раас бид Илчлэлт номын гол сэдвийг илүү сайн ойлгож 
чаддаг: “эцсийн эцэст Бурханы энэ газар дээр чөтгө-
рийг ялсан агуу ялалт, мууг ялсан сайны төгс ялалт, 
мөшгөн хавчигчдыг ялсан Гэгээнтнүүдийн ялалт, хүмүү-
ний болон Сатаны хаант улсыг ялсан Бурханы хаант 
улсын ялгуусан ялалт ирэх болно. . . . Энэ ялалт нь Есүс 
Христээр дамжин биелэх [болно].” 3 Үүний зэрэгцээ 
Илчлэлтийн захиас нь бидний найдварын эх сурвалж 
болох Есүс Христ дээр төвлөрдөг ба Түүнд болон хож-
мын өдрүүд дэх Түүний ажилд үнэнч байснаар бид дэл-
хийг ялж чадна гэдгийг Иосеф Смит онцолсон.

Нууц тайлах
1843 оны 4- р сарын 8- нд болсон чуулган дээр бо-

шиглогч Иосеф Смит “Илчлэлт ном бол Бурханаас 
нэгэн цагт бичүүлсэн хамгийн тодорхой номнуудын 
нэг мөн” 4 хэмээн хэлжээ. Энэ мэдэгдэл нь түүнийг сон-
сож байсан хүмүүсийн хувийн туршлагатай зөрчилдөж 

ИЛЧЛЭЛТ НОМОН ДЭЭРХ ИОСЕФ 
СМИТИЙН ХАМГИЙН ДУРТАЙ  
ШҮЛГҮҮДИЙН НЭГ

“Есүсийн гэрчлэл бол эш үзүүлэгчийн сүнс 
мөн” (Илчлэлт 19:10).

Тэнгэр элчийн Иоханд хэлсэн мэдэгдэл нь 
бошиглогч Иосеф Смитээр олонтоо давтагд-
даг. Энэ нь гэрчлэлийн мөн чанарыг, Сүмд 
болон бидний хувийн амьдралд бошиглол, 
илчлэлтийн хэрэгцээг ойлгох гол түлхүүр бол-
дог. Жишээлбэл, Иoсеф Смит ийнхүү хэлжээ:

“Илчлэлт байхгүй бол аврал ирж чадахгүй. 
Үүнгүйгээр тохинуулах нь хий хоосон зүйл 
юм. Бошиглогч болохгүйгээр ямар ч хүн Есүс 
Христийн төлөөлөгч байж чадахгүй. Есүсийн 
тухай гэрчлэлгүйгээр ямар ч хүн Есүс Хрис-
тийн төлөөлөгч байж чадахгүй. Энэ бол бо-
шиглолын сүнс” (History of the Church, 3:389).

байсан учраас тэднийг гайхшируулсан байж магадгүй. 
Тэгвэл бошиглогч үүнийг ямар утгаар хэлсэн бэ?

Иосеф Смит Илчлэлт номын зарим нууцыг тайлсан 
бөгөөд тэрээр энэ мэдэгдэлдээ түүнчлэн үүний нууцыг 
тайлах зорилготой байсан нь харагддаг. Тэрээр энэ но-
мын далд утгатай дүрслэлүүд нь үргэлж бидний бодож 
байгаа шиг далд утгатай байдаггүй бөгөөд тайлагдашгүй 
агуулгатай судар нь бидний хувьд ач холбогдол, утга 
учир багатай байх болно гэдгийг харуулсан юм.

Жишээлбэл, өөр нэг газар хэлсэн үгэндээ Иосеф Смит 
Илчлэлт номыг анхааралтай уншсанаар буруу ойлгол-
туудыг хязгаарлаж болно гэдгийг харуулжээ. Уг номын 
эхний гурван бүлэг нь Иоханы цаг үеийг болон “удахгүй 
болох ёстой юмсыг” (Илчлэлт 1:1) өгүүлдэг ба үлдсэн 
хэсэг нь “үүний дараа юу тохиолдох ёстойг” (Илчлэлт 
4:1) буюу Иоханы цаг үеэс хойших 5 зүйлийг дүрсэлдэг 
гэдгийг тэр онцолсон. Номын эдгээр хэсэгт гардаг уран 
дүрслэлүүд юун тухай өгүүлдгийг мэдэх нь уг номыг 
ойлгоход илүү амар болгодог.

Үүнээс гадна, зарим тохиолдолд араатан гэдэг нь 
араатныг л хэлж байгаа юм гэж Иосеф Смит заасан. ГЭ
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Долоо дахь лацыг эвд-
сэний дараа Христ эр-
гэн ирж, ёс бус хүмүүс 
устгагдах болно.

Иохан дайныг олж
 үз

дэг
.

Иохан ялсан

 да
йч

ин
г о

лж
 ха

рд
аг

.

Иохан үхлийг хардаг.
Иохан өлсгөлөнг олж ха

рда
г.

Иохан Христийн зовж тарчлахыг ха
рда

г.

ИОСЕФ СМИТИЙН  
ачаар бид ИЛЧЛЭЛТ НОМЫН  
тухай зарим зүйлийг мэддэг.

ИЛЧЛЭЛТ 5–8  

С БА Г 77:6–7, 12

Долоон лац нь 
долоон цаг хугацааг 
төлөөлдөг. Сүүлийн 
хоёр нь бидний цаг 
хугацаанд болон цаа-
шид тохиох зүйлүүдэд 
хамаатай.

ИЛЧЛЭЛТ 20:75  

С БА Г 76:81–85

Мянган жилийг дуус-
тал амилуулагдахгүй 
хүмүүс телестиел хаан 
улсыг өвлөгчид юм.

ИЛЧЛЭЛТ 7:1–8  

С БА Г 77:8- 11

Дөрвөн тэнгэр элч болон Израи-
лийн овгуудаас тамга-

лагдсан 144000 үйлчлэгч 
Сэргээлттэй болон 

хожмын өдрүүд дэх 
цугларалтын ажил-

тай холбоотой.

ИЛЧЛЭЛТ 20:2  

1 НИФАЙ 22:26

“[Христийн] хүмүүсийн 
зөв шударгын улмаас” 
Сатан мянган жилийн 
турш хүлэгдэх болно.

ИЛЧЛЭЛТ 12:4, 7– 9 

С БА Г 29:36–37; 
76:25–29

Иоханы үзэгдэл дэлхий 
дээр үргэлжилж буй 
Бурхан ба Сатаны 
хүчний хоорондын 
дайныг онцлохын тулд 
мөнх бус байдлын өм-
нөх оршихуйд тэнгэрт 
болсон дайныг цухас 
дурддаг.

УРВАЛТ

СЭРГЭЭЛТ

АМИЛАЛТ

Иосеф Смитэд 
илчлэгдсэн 
нэмэлт ойл-
голтын ачаар 
бид Илчлэлт 
номон дахь Есүс 
Христ ба Түүний 
гэгээнтнүүд чөт-
гөрийг болон 
дэлхийг ялна 
гэсэн үндсэн 
санааг илүү сайн 
ойлгох чадвар-
тай болсон.

Дэлхий  
цэвэршүүлэгдэж,  

мянган жил 
эхэлнэ (С ба Г 

88:89–110- ыг үзнэ үү).

“Мөн дэлхий галаар 
алга болох болно”  
(С ба Г 43:32–33- ыг үзнэ үү).

“Ариун хот, шинэ Иерусалим нь . . .  
Бурханаас гарч, тэнгэрээс буун ирэхийг  

би харлаа” (Илчлэлт 21:2). Энэ нь Енохын  
хот эргэн ирэхийг ярьж байж болох юм 

(Moсе 7:63- ыг үзнэ үү).

2
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ИЛЧЛЭЛТ 20:11–13  

С БА Г 128:6–7

Хүмүүний өөрсдийн 
үйлсийн дагуу шүүгдэх 
(газарт болон тэнгэрт 
буй) номнууд нас 
барагсдын авралын 
цэдгүүдтэй холбоотой.

ИЛЧЛЭЛТ 17:5  

1 НИФАЙ 13:6; 14:10

Иоханы “Дэлхийн янх-
нуудын ба жигшүүрт юм-
сын эх агуу их Вавилон” 
хэмээн дүрсэлсэн зүйл 
нь чөтгөрийн сүм юм. 
Энэ сүм нь Есүс Христ, 
Түүний сайн мэдээ, 
Түүний Сүмийг эсэргүүц-
дэг бүх хүчийг өөртөө 
агуулдаг. Учир нь зөвхөн 
хоёр сүм буй: Бурханы 
Хурганы сүм мөн нөгөө 
нь чөтгөрийн сүм.

Иохан тэнгэрт араатнуудыг харж байхдаа 
(Илчлэлт 4:6- г үзнэ үү) бодитой харсан 
зүйл нь . . . тэнгэр дээрх араатан байсан 
гэдгийг тэр тайлбарлажээ. Иоханы үзсэн 
үзэгдлийн дүрслэлийн зарим нь шууд 
утгаараа, бусад нь өөр утга агуулсан гэд-
гийг бошиглогч харуулсан.6 Түүнчлэн тэр 
ийм биетүүдтэй холбоотой нэг зарчмыг 
тайлбарлажээ.

“Бурхан дүр зураг, араатан, ямар нэг 
биетийн тухай үзэгдэл өгөхдөө тэдгээр 
зүйлийн утгыг илчлэх эсвэл ойлгуулах 
хариуцлагыг хүлээдэг. Эсвээс бид үүнд 
итгэх хариуцлага үүрдэггүй. Хэрэв Бурхан 
аливаа сэдэвтэй холбоотой илчлэлт эсвэл 
ойлголтыг өгөөгүй байвал үзэгдэл эсвэл 
зүйрлэлийн утгыг мэдэхгүйгээс болж 
шийтгүүлнэ гэж бүү ай.” 7

Нууцлаг утга бүхий үзэгдлүүдийг нэг 
бүрчлэн ойлгодог байх нь судруудыг суд-
лах үйл явцад маань тийм ч чухал биш. 
Бошиглогчдын ашигладаг далд утга санаа 
бүхий нууцууд нь “наманчилдаг мөн ит-
гэлээ бодитой болгодог, мөн сайн үйлүү-
дийг авчирдаг, мөн үргэлж тасралтгүйгээр 
залбирдаг” (Aлма 26:22) хүнд өгөгддөг 
Бурханы нууцуудтай адилгүй юм.

Бошиглогч Илчлэлт номын нууцыг 
тайлснаараа Есүс Христийн сайн мэ-
дээний хамгийн чухал хэсгүүдэд саад 
болж болзошгүй зүйлүүдийг арилгасан. 
Иоханы үзэгдэл нь хожмын өдрүүдийн 
талаар чухал мэдээлэл өгдөг: Урвалт 
ба Сэргээлт, Есүс Христийн хоёр дахь 
ирэлт, чөтгөрийн дээрх Түүний ялалт, 
Түүний мянган жилийн засаглал, Ами-
луулалт болон Эцсийн шүүлт. Бид 
үнэнийг олж мөн Их Эзэний хүслийг 
дагахыг эрэлхийлэх үед эдгээр зүйл би-
дэнд тусалж чадна. Гэхдээ бид энэ үзэг-
дэлд гардаг зарим зүйлийн тайлбар дээр 
хэт төвлөрвөл хамгийн чухал зүйлүүдээ 
орхигдуулж магадгүй.8

Бид Илчлэлт номыг судлахдаа мөн 
бошиглогч Иосеф Смитээр дамжин ирсэн 
гайхалтай ойлголтуудыг ашигласнаар 
дэлхийн түүхэнд болон Бурханы хүүх-
дүүдтэйгээ харилцах харилцаанд ямар 
байр суурь эзэлдэг болохоо харж чадна. 
Бид үүнийг мэдсэнээр Есүс Христийн 
тухай гэрчлэлтэй байхын мөн хожмын 
өдрүүдэд Түүний ажилд бүрэн оролцо-
хын ач холбогдлыг ойлгох болно. Тэгээд 
бид дэлхийг ялж, Христтэй хамт Эцэгийн 
бүх зүйлийг өвлөх болно (Илчлэлт 3:21; 
21:7- г үзнэ үү). ◼

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Жишээлбэл, Илчлэлт 2:1, зүүлт тайлбар a; эсвэл 

Илчлэлт 6:14, зүүлт тайлбар a- г үзнэ үү.
 2. Жишээ нь, Иосефын бичсэн Илчлэлт 1:7 (Биб-

лийн хавсралт дахь) ийн өгүүлдэг: “Болгоогтун, 
тэр үүлэн дунд хаант улс дахь арван мянган гэ-
гээнтнүүдтэйгээ хамт Эцэгийн алдар суугаар 
хувцаслаж ирэх болно. Мөн нүд бүхэн түүнийг 
харж, түүнийг сүлбэсэн хүмүүс болон дэлхийн 
бүх хүн түүнээс болж чангаар уйлах болно.” 
Иосеф Смитийн нэмсэн үгс (налуу бичигдсэн) энэ 
шүлгийг Христийн хоёр дахь ирэлтийн талаар 
заадаг бусад судартай холбож өгдөг. Жишээлбэл, 
Матай 16:27 (“Эцэгийн алдар суу”) болон Иуда 
1:14 (“түүний арван мянган гэгээнтэн”).

 3. Библийн толь бичиг, “Иоханы илчлэлт.”
 4. History of the Church, 5:342.
 5. Иосеф Смит эхний таван лац нь өнгөрсөн үйл 

явдлуудын тухай боловч эдгээр нь хүн төрөлхт-
ний түүхийн зорилго эсвэл шалтгааныг буюу 
Хоёр дахь ирэлт хүртэл тохиох, Иоханы цаг 
үеэс хойших үйл явдлуудыг онцлох зорилготой 
гэдгийг мэдэж байсан нь тодорхой.

 6. Энэ жишээн дээр гардаг араатнууд нь шууд 
утгаараа дөрвөн араатанг төлөөлдөг бол тэднийг 
дүрсэлсэн Иоханы дүрслэл нь тэдний гадаад 
төрх гэхээсээ илүү зан чанарыг төлөөлсөн далд 
утга бүхий зүйлүүдийг (олон нүдтэй, далавчтай) 
агуулдаг (Илчлэлт 4:6–8; С ба Г 77:4- ийг үзнэ үү).

 7. History of the Church, 5:343.
 8. Энэ нь ялангуяа номлогчдын хувьд үнэн гэж 

Иосеф Смит үздэг байжээ. Тэрээр: “Ай, Израи-
лийн ахлагч та нар, миний дуу хоолойг сонс. Та 
нар номлохоор дэлхийд илгээгдэхдээ хэлэхээр 
зааварлагдсан зүйлүүдээ хэлж, чанга дуугаар, 
‘Наманчил та нар, тэнгэрийн хаант улс ойрхон 
байна. Наманчилж мөн сайн мэдээнд итгэ’ гэж 
номло. . . . Анхны зарчмуудыг тунхагла мөн та 
нар дийлдэхгүйн тулд учир битүүлэг зүйлсийг 
орхи. Амьтдын үзэгдэл болон ойлгохгүй сэдэв-
тэй хэзээ ч бүү орооцолд” History of the Church, 
5:344) хэмээн хэлжээ.
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Скотт Х.Нет
Институт ба семинар

ч үр дүнтэй асуултууд бэлтгэж, асуух нь 
олон багш нарын хувьд ойлгомжгүй бас 
хэцүү санагдаж болно. Аз болоход, энэ нь 
ямар ч багшийн сурч болох чадвар юм.

Та асуулт зохиох үедээ энэ асуулт ямар 
төрлийн хариултууд гаргаж ирэхийг то-
дорхойлохыг хичээ. Зарим асуулт тодор-
хой төрлийн хариултыг шаарддаг. Жишээ 
нь тавьсан асуулттай шууд хамаатай ха-
риулт. Ийм асуултууд нь математикийн 
(“Энэ тэгш өнцөгтийн талбай хэд вэ?”) 
эсвэл шинжлэх ухааны хичээл дээр (“Ус 
хэдэн градуст буцалдаг вэ?”) үр дүнтэй 
байдаг. Учир нь эдгээрт ганцхан зөв ха-
риулт байдаг. Эдгээр нь түүнчлэн түүхэн 
үйл явдлуудыг ойлгож, ярилцлагыг эхлүү-
лэх тал дээр сайн мэдээг судлахад тустай 
боловч яриа өрнүүлэх тал дээрээ бага нө-
лөө үзүүлдэг. Гэсэн хэдий ч ийм төрлийн 
асуултуудыг бэлтгэхэд амархан учраас 
тэдгээр нь ихэнх тохиолдолд ашиглагддаг.

Бид “Бид өнгөрсөн удаа юу сурсан бэ?” 
эсвэл “. . . - ийн нэрийг хэлээрэй” гэх мэтээр 
асуудаг. Эдгээр асуулт нь ихэвчлэн таны 
заадаг хүмүүсийг хариулт хэлэхгүй байхад 
хүргэдэг. Тэд хариултыг мэддэг гэж боддог 
ч үүндээ итгэлтэй биш байдаг учраас таа-
хаас айдаг. Ихэнхдээ багш асуулт хэтэрхий 

Зөв асуултуудыг  
зөв арга замаар  

тавих нь
Асуулт бэлт-
гэж, зохиоход 
мөн асууж, ха-
риулахад су-
ралцах нь сайн 
мэдээнээс сурал-
цах, заах үйл 
явцыг бүхлээр нь 
өөрчилж чадна.

Сайн хичээл эсвэл гэр бүлийн сайн 
харилцан яриаг бэлтгэхэд олон зүйл 
шаардагдаж болно. Үйл ажиллагаа, 

чимээгүй судалгаа, бүлгээрээ хамт ажиллах 
зэрэг нь багшийн дуудлагатай багш, инс-
титут, семинарын сайн дурын багш эсвэл 
эцэг эх гэх мэт сайн мэдээний багш нарын 
заах үйл явцаа сайжруулахын тулд ашиг-
лаж болох цөөн хэдэн арга хэрэгсэл юм.

Гэхдээ багш болгонд байх ёстой хам-
гийн чухал хоёр эсвэл гурван чадвар бол 
асуултуудыг сайн ашиглах чадвар юм. 
Үүнд: асуулт зохиох, асуух, утга учир 
бүхий хариултыг урамшуулан дэмжих 
зэрэг нь орно. Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдү-
гээр зөвлөх, ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг 
“Асуулт тавих мөн хариулах нь суралцах 
болон заах бүх үйл явцын амин судас нь 
юм” 1 хэмээн хэлсэн билээ. Үр дүнтэй багш 
байхын тулд энэ чадварыг зайлшгүй олж 
авах шаардлагатай. Яг үүнийг хэрхэн хийх 
таван зөвлөгөөг энд өгөв.

Хамгийн үр дүнтэй  
хариултуудыг эрэлхийл

Суралцагчийн хувиар ангид суугаад, 
сайн асуултуудыг сонсох нь сайн заах арга 
барилыг бидэнд сануулдаг. Гэсэн хэдий 
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хэцүү учраас ангид нам гүм байна 
гэж боддог боловч үнэн хэрэгтээ 
уг асуулт нь хэт энгийн буюу су-
ралцагчдаас ямар нэг утга учиртай 
хариулт өгөхийг шаарддаггүй.

Ангид ярилцлага өрнүүлэхэд 
тустай асуултууд нь олон төрлийн, 
тунгаан бодсон хариултуудыг урь-
даг. Та ийм төрлийн асуулт тавих 
үедээ таны асууж буй хүмүүс уг 
сэдвийн талаар юу бодож байгааг 
эсвэл ярилцах үеэр юу нь тэдэнд 
ойлгомжгүй байгааг мэдэж чадна. 
Жишээлбэл, Моронайн 1- р бүлэг 
дөрвөн шүлэгтэй бөгөөд шүлэг бүр 
нь гүн утга агуулдаг. Та зааж буй 
хүмүүстэйгээ хамт дөрвөн шүлгийг 
бүгдийг нь уншаад, “Эдгээр шүл-
гийн аль нь та нарт хамгийн гүн 
мэдрэмж төрүүлж байна вэ?” гэж 
асуувал юу болох бол? Тэдэнд ярьж 
эхлэх хугацаа өг. Та тодорхой зүйл 
асуугаагүй учраас тэдний хэлэх 
бараг бүх зүйл чухал байх болно. 
Би яг тэр бүлгийг уншуулж, энэ 
асуултыг тавьж үзсэн бөгөөд чухал 
ярилцлага өрнүүлсэн гайхалтай 
хариултууд авч байсан.

Ийм төрлийн асуултууд нь эргэн 
санах эсвэл болсон явдлыг хэлэхийг 
шаарддаг асуултуудтай адилгүйгээр 
бодож, мэдрэхэд урьдаг. Үзсэн зүйл-
сээ эргэн давтах нь зарим үед 
хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ багш 
“Бид өнгөрсөн удаа Моронай 
1- ийн тухай ярилцаж, 
шүлэг бүр нь чухал 

зүйлийг агуулдаг гэж ярьж байснаа 
санаж байна уу?” гэх мэт асуултаар 
дамжуулан эргэн давтах хэрэгтэй 
зүйлийн ихэнхийг хэлж чадна. Баг-
шийг ингэж хэлэхэд суралцагчид бо-
дож эхлэх бөгөөд саналаа хэлж мөн 
яриаг үргэлжлүүлэх болно. Харин 
би “Бид өнгөрсөн удаа юу ярьсан 
билээ?” гэж асуувал хүмүүс чимээгүй 
болж, мөрөө хавчдаг.

Хоёр дахь асуултыг тавь
Сайн мэдээний багш нарын 

түгээмэл тавьдаг асуулт нь “Тэг-
вэл итгэл та нарын амьдралд хэр 
чухал вэ?” гэсэн асуултын аль нэг 
хэлбэр байдаг: Ихэнхдээ энэ нь 
утга учиртай асуулт шиг сонсогдох 
боловч үүнийг анхааралтай бодож 
үзвэл “Маш чухал” гэсэн ганцхан 
хариулт л авах боломжтой. Мэдээж 
хэрэг, итгэл (сайн мэдээний ямар 
ч зарчим) бол маш чухал. Гэхдээ 
энэ төрлийн асуулт нь дангаараа 
үр дүнгүй байдаг учраас та “Энэ нь 
яагаад тийм чухал вэ?” эсвэл “Энэ 
нь та нарын амьдралд чухал бай-
сан үеийн тухай жишээ өгч болох 
уу?” мэтийн дагалдах асуулт тавих 
хэрэгтэй. Ийм асуултууд ангид 

яриа эхлүүлж чаддаг учраас эхлээд 
үүнийг асууж, эхний асуултыг алга-
саарай. Хоёр дахь асуултыг эхэлж 
тавьснаар цаг хэмнэж, ярилцлагыг 
илүү сайжруулна.

Асуултуудаа урьдаас  
бэлтгэж бич

Хичээлдээ бэлтгэх үедээ хоёр 
зүйлийг хийх нь тустай. Нэгдүгээрт, 
асуултаа бич. Үүнийгээ зүгээр бодох 
биш, бичиж ав. Үгсийг анхааралтай 
сонгож, уг асуулт нь таны хүсэж 
буй зүйлийг тодорхой агуулж бай-
гааг нягтлахын тулд хэд хэдэн удаа 
уншиж үз.

Хоёрдугаарт, энэ асуултыг тави-
хад миний заадаг хүмүүс яах бол 
гэж өөрөөсөө асуу. Зарим үед би 
сайн асуулт бичсэн гэж бодоод, 
үүнийгээ чанга хэлэх үедээ ангийнх-
ныгаа төсөөлж, энэ нь үр дүнгүй 
асуулт гэдгийг ойлгох үе байдаг. Энэ 
асуулт нь өөр ангид үр дүнтэй бай-
сан ч гэсэн яг энэ ангийн хувьд үр 
дүнгүй байх болно гэдгийг мэдсэн 
учраас би шинээр эхэлдэг байсан. 
Хэрэв миний хичээлийн төлөвлө-
гөөнд сайтар бодож тунгаасан, сайн 
бичсэн хоёр эсвэл гурван асуулт 
байвал би яриа өрнүүлж чадна гэд-
гийг мэддэг. Өөр асуултууд аяндаа 
гарч ирэх боловч надад сайн бэлтгэ-
сэн эхлэх цэг хэрэгтэй.

Энэ арга нь гэрт ч мөн адил  
үр дүнтэй байдаг. Бид гэртээ 
асуулт, хариултын тусламжтайгаар 
сайн мэдээний талаар энгийн яриа 
өрнүүлэх нь их байдаг боловч  
аль нэг хүүхдэд илүү нухацтай,  
тодорхой зүйлүүдийг хэлэх хэрэг-
тэй үе гарч байсан. Эдгээр то-
хиолдолд би тодорхой асуултууд 
бэлтгэж, тэдгээрийг асуух дадлага 
хийн, боломжит хувилбаруудыг 
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урьдчилан тооцоолсон үед л бүх 
зүйл илүү дээр байгааг анзаарсан. 
Тэдгээр асуулт цаасан дээр биш 
миний зүрхэнд бичигдсэн байдаг 
бөгөөд би тэднийг хэрэгтэй үед 
ашиглаж чадна.

Анги нам гүм болоход  
сандрах хэрэггүй

Хэрэв та хүмүүсийг бодуулахад 
хүргэх, сайн хариулт шаардсан сайн 
асуулт бэлтгэсэн бол хүмүүс хариул-
таа хэдэн секунд бодоход гайхах 
хэрэггүй. Анги нам жим болж болно. 
Энэ тохиолдолд сандрах хэрэггүй. 
Энгийн асуултууд—шууд тодорхой 
хариулт шаарддаг асуултууд (“Ит-
гэлийн хэдэн тунхаг байдаг вэ?” г.м) 
хурдан хариулагддаг. Гүнзгий асуул-
тууд—бодож хариулахыг шаарддаг 
асуултууд нь ихэвчлэн суралцагчийн 
оюун ухааныг тэлдэг. Энэ тохиол-
долд чимээгүй байх нь сайн зүйл 
юм. Тэвчээртэй хүлээ. Заадаг хүмүүс 
чинь хариулж эхлэх үед тэдний ха-
риулт таныг гайхшируулах болно.

Судруудын талаар асуулт тавь
Хэрэв та үр дүнтэй асуултууд 

бэлтгэх, асуух чадвараа сайжруула-
хыг үнэхээр хүсэж байвал судалж, 
бэлтгэх цагаараа судруудын тухай 
асуултууд тавьж сурах хэрэгтэй.

Судрыг үр дүнтэй унших нэг 
арга бол үүнийг хувийн илчлэлт 
авахын тулд хийх явдал юм. Бид 
бүлгүүд болон шүлгүүдийг уншаад, 
тэдгээрийн хүчийг мэдэрч, сургаал 
ба үнэнээр сэнхрүүлэгдэхийн тулд 
уншдаг. Эцэг эхчүүдэд эсвэл хичээл 
бэлтгэж буй багш нарт илүү тохи-
рох өөр нэг арга бол судруудыг 
уншиж, судруудаар асуулт тавьж 
судлах явдал юм. Би заадаг хүмүүс-
тээ судруудыг ойлгоход нь хэрхэн 

хамгийн сайнаараа тусалж боло-
хоо шийдэхийг хичээх үедээ оюун 
бодлоо сэргээхийн тулд үүнийг 
хийдэг. Нэг жишээ өгье: Сургаал ба 
Гэрээ 18:10 нь “Бодгалийн үнэ цэнэ 
Бурханы мэлмийд агуу гэдгийг 
санагтун” гэх бидний сайн мэдэх, 
бидэнд урам өгдөг үгсийг агуулдаг. 
Энэ нь надад дажгүй санагддаг 
ч, хэрэв энэ нь надад урам өгөх 
төдий байвал ангид тийм ч тустай 
байж чадахгүй.

Би судалж, бэлтгэхдээ: “Тэгвэл 
бодгаль ямар үнэ цэнэтэй вэ? Би 
энэ нь агуу гэдгийг мэднэ. Гэхдээ 
бид үүний үнэ цэнийг тооцож ча-
дах уу гэсэн асуултыг тунгаан бод-
вол ямар байх бол?” гэж бодсон. 
Нэг өдөр оройн хоолны үеэр нэг 
охин маань яг ингэж асуусан бө-
гөөд бид энэ талаар сайтар ярил-
цаад, дараах дүгнэлтэд хүрсэн: 
Бодгалийн үнэ цэнэ нь хэн нэгний 
төлөх төлөөс юм. Бидний Эцэг 
бидний бодгалийн төлөө ямар үнэ 
цэнэ төлсөн бэ? Тэр Төгс төгөлдөр  
Хүүгийнхээ цусаар төлөөсийг төл-
сөн. Энэ нь бодгаль бүрийг үнэлж 
баршгүй үнэ цэнэтэй болгодог. Бид 
уг шүлгийн талаар асуугаагүй бай-
сан бол ийм дүгнэлтэд хүрэхгүй 
байх байсан.

Оройн хоолон дээрх энэ яриа 
нь заах өөр нөхцөл байдалд дав-
тагдаж болно. Та заадаг хүмүүстээ 
илүү дээр асуулт тавихыг хүсэж 
байвал уншиж, судалж, бэлтгэж 
байхдаа судруудын тухай жинхэнэ 
асуултууд тавь. Сониуч зандаа 
хөтлөгдөж, асуулт тавихаас бүү 
эмээ. Судруудыг нягтлах тусам утга 
төгөлдөр болдог. Та судлах үедээ 
судруудын тухай асуулт тавьж су-
рах тусам заадаг хүмүүстээ яг адил 
сайн асуултуудыг тавих чадвар тань 
төдий чинээ өсөх болно.

Заах чадвараа үргэлжлүүлэн 
сайжруул

Хүмүүс сайн багш нарыг хараад, 
төрөлхийн ийм чадвартай гэж бодох 
хандлагатай байдаг. Тэдний эзэмш-
дэг бэлгийг жирийн хүн олж авахад 
хэцүү мэт санагддаг. Мэдээж заах 
чадвар нь Сүнсний бэлгүүдийн нэг 
мөн (Mоронай 10:9–10- ыг үзнэ үү) 
бөгөөд таны харж буй зарим чад-
вар тэнгэрээс ирсэн бэлэг байж ч 
магадгүй. Гэхдээ энэ нь эрэлхийлдэг 
хүн бүрд боломжтой бэлэг юм. Агуу 
багш нарын хийдэг ихэнх зүйлийг та 
судалгаа болон дадлагаар олж авах 
боломжтой. Үр дүнтэй асуулт тавьж 
сурах нь чухал чадвар байдаг. Та энэ 
чадварыг залбирч эрэлхийлэх үедээ 
заадаг хүмүүсээ бодуулахад хүргэх 
асуулт бэлтгэх үйл явц нь тун их үнэ 
цэнэтэй зүйл гэдгийг ойлгох бөгөөд 
энэ талаарх таны чадвар сайжрах 
болно. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Калифорнид 
амьдардаг.

ЭШЛЭЛ 
 1. Хэнри Б.Айринг, “The Lord Will Multiply 

the Harvest” (Сүмийн боловсролын 
системийн шашны багш нарт зориулсан 
хиймэл дагуулын нэвтрүүлгээр хэлсэн үг, 
1998 оны 2- р сарын 6), 5–6.ГЭ
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Тэнгэрлэг Эцэг хөвгүүд,  
охиддоо Өөрийнх нь оршихуйд эргэн ирж, 

мөнх амьдралыг өвлөн авах боломж олгохын 
тулд төлөвлөгөөнийхөө нэг хэсэг болгон  

шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээг  
бий болгосон.
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Амьдралын зорилго
Хүн бүр тэнгэрлэг эцэг, эхийн хайртай хөвгүүн мөн охин юм.1 Тэнгэрлэг 

Эцэгийн авралын төлөвлөгөө нь мөнх амьдрал буюу Бурханы удирддаг амьд-
ралыг хүлээн авах боломжийг хүн бүрд олгодог.2 Үүнээс агуу бэлэг гэж үгүй.3 
Авралын төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг нь амьдралын зорилгыг тайлбарладаг 
ба хэрэв бид тийн сонгох аваас мөнхийн талаас нь харж шийдвэр гаргахад 
маань туслах болно.

Уг төлөвлөгөө, тэрхүү төлөвлөгөөний мөнх бус байдалд хэрхэн хамааралтай 
байдгийг 2015 оны 10-р сарын Лиахона дээр Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ахлагч Робэрт Д.Хэйлс маш сайн тайлбарласан.4 Эцэг хөвгүүд, охиддоо 
Өөрийнх нь оршихуйд эргэн ирж, мөнх амьдралыг өвлөн авах боломж олго-
хын тулд төлөвлөгөөнийхөө нэг хэсэг болгон шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээг бий 
болгосон.

Их Эзэн Сургаал ба Гэрээний эхний хэсэгт ийн хэлжээ: “Иймийн тул, Их 
Эзэн бибээр, дэлхийн оршин суугчид дээр ирэх тэрхүү сүйрлийг мэдэх учраас, 
өөрийн үйлчлэгч Бага Иосеф Смитийг дуудан, тэнгэрээс түүнд ярьж, . . .

“Тэрхүү миний үүрдийн гэрээ үндэслэгдэн бий болж болохын тулд юм.” 5

Далын ахлагч
Ахлагч  

Маркус Б.Нэш

Бид шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээг ойлгож мөн үүний дагуу 
амьдарснаараа мөнх амьдралыг өвлөх болно.

ШИНЭ БӨГӨӨД ҮҮРДИЙН  гэрээ
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Их Эзэний “шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээ” 
гэж олонтоо нэрлэгддэг энэ гэрээ нь Есүс 
Христийн сайн мэдээний бүрэн байдал 
болон хүмүүний авралд шаардлагатай бүх 
ёслол, гэрээг агуулдаг.6 Их Эзэний шинэ 
бөгөөд үүрдийн гэрээг дэлхий дээр бий бол-
гох нь Сэргээлтийн үндсэн зорилго боловч 
зарим хожмын үеийн гэгээнтэн энэ гэрээний 
ач холбогдол болон үүний дагуу амьдардаг 
хүмүүст ирдэг сайн зүйлүүдийн амлалтыг 
ойлгодоггүй. Бид бүгдийг мөнх амьдралыг 
өвлөн авч болохын тулд шинэ бөгөөд үүр-
дийн гэрээг илүү сайн ойлгож мөн үүний 
дагуу амьдрахад туслахад энэ өгүүллийн 
зорилго оршино. Энэ нь мөн сайн мэдээний 
ёслол, гэрээнүүдийн хамгийн чухал нь болох 
мөнхийн гэрлэлт нь шинэ бөгөөд үүрдийн 
гэрээнд хэрхэн багтдагийг тайлбарладаг.

Шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээний  
утга учир болон зорилго

Сайн мэдээний хувьд гэрээ гэдэг нь Бур-
хан, санваарын эрх мэдэлтэй нэгнээр гүй-
цэтгэгддэг санваарын ёслолыг хүлээн авч 
мөн уг гэрээтэй холбогдсон нөхцөлүүдийн 

дагуу амьдрахыг зөвшөөрдөг хүний (эсвэл 
хүмүүсийн) хоорондох хэлэлцээр, гэрээ, 
тохиролцоо юм. Бурхан гэрээнд зориулсан 
нөхцөлүүдийг өгдөг.7

Шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээ нь “сайн 
мэдээний бүх гэрээ болон үүргийн нийл-
бэр” 8 бөгөөд эрт үед өгөгдөж,9 энэ хожмын 
өдрүүдэд сэргээгдсэн. Энэ нь Сургаал ба 
Гэрээ 66:2-т тайлбарлагдсан байдаг. “Үнэ-
нээр би чамд хэлнэ, тэд амьдралтай байж 
мөн эцсийн өдрүүдэд илчлэгдэх ёстой алдар 
суунуудаас хүртэгчид болгогдож болохын 
тулд, эрт дээр үед бошиглогчдоор хийгээд 
төлөөлөгчдөөр энэ нь бичигдсэнчлэн, хү-
мүүний үрст урагш илгээгдсэн миний үүр-
дийн гэрээг мөн бүр миний сайн мэдээний 
бүрэн байдлыг хүлээн авсны учир адислагд-
сан болой чи.” 10 Уг гэрээ нь цаг хугацааны 
эцсийн эрин үед сэргээгдсэн учраас “шинэ,” 
түүнчлэн үүрд мөнхөд үргэлжилдэг учраас 11 
“үүрдийн” болдог юм.

Их Эзэн судруудад хоёр төрлийн шинэ 
бөгөөд үүрдийн гэрээний талаар ярьдаг. 
Жишээлбэл, Сургаал ба Гэрээ 22:1-д, Тэрээр 
баптисмыг “эхлэлээс байсан тэрхүү шинэ 

Шинэ бөгөөд үүр-

дийн гэрээ нь “бид-

ний хийдэг сайн 

мэдээний бүх гэрээ 

болон үүргийн 

нийлбэр юм.”
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бөгөөд үүрдийн гэрээ” хэмээн хэлдэг. Сургаал ба Гэ-
рээ 132:4-т, Тэрээр мөнхийн гэрлэлтийг “шинэ бөгөөд 
үүрдийн гэрээ” хэмээн нэрлэдэг. Тэрээр шинэ бөгөөд 
үүрдийн гэрээг ярьж байвал Тэр Өөрийн сайн мэдээнд 
багтдаг олон гэрээний нэгийг ярьж байна гэсэн үг.

Зарим үед Их Эзэн шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээний 
талаар ярихдаа хүн төрөлхтний аврал болон өргөмж-
лөлд шаардлагатай бүх ёслол, гэрээнүүдийг багтаасан 
Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлын тухай 
ярьдаг. Баптисм эсвэл мөнхийн гэрлэлт нь дангаараа 
шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээг бий болгодоггүй 
бөгөөд харин үүний хэсгүүд юм.

Шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээнд  
эцсээ хүртэл тэвчсэн хүмүүс 
мөнх амьдралыг хүлээж авна

Зохих ёсны санваарын эрх 
мэдлээр гүйцэтгэгдсэн санваа-
рын ёслолуудыг хүлээн авч мөн 
амлалтын Ариун Сүнсээр лацдан 
холбогдон,12 ёслолуудтай холбог-
дох гэрээнүүдийг сахидаг хүмүүст 
агуу хийгээд мөнхийн адислалууд 
амлагддаг. Эдгээр адислалд нүглүү-
дийн өршөөл,13 бурханлаг чанарын 
хүч,14 Ариун Сүнсний нөхөрлөл,15 уг 
бэлгийг дагалдаж ирдэг удирдамж, илчлэлт, 
тайтгарал, амар амгалан, найдвар, ариусгах нөлөө 
зэргийг багтаадаг.16

Бурханы бүх адислал болон бэлгээс хамгийн агуу нь 
мөнх амьдрал буюу Бурханы амьдардаг амьдрал юм! 17 
Энэ бэлэг нь сайн мэдээний бүх ёслолыг хүлээн авч, 
шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээнд хамаарах гэрээнүүдийн 
дагуу амьдарсан хүмүүст л өгөгддөг.18 Их Эзэний хэлс-
нээр: “Шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээ . . . нь миний алдар 
суугийн бүрэн байдлын тулд үндэслэгдсэн ажгуу.” 19 
Чухамдаа шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээнд орж мөн 
эцсээ хүртэл тэвчсэн тэд “эхний амилуулалтад урагш 
гарах болно . . . мөн хаан ширээнүүд, хаант улсууд, 
вант улсууд, мөн хүчнүүд, эзэгнэлүүд, бүх өндөрлөгүүд 
хийгээд гүнүүдийг өвлөх болно.” 20 Их Эзэн “тэдэн дээр 
энэ амьдралд болон бүх үүрд мөнхөөр дамжуулан 
миний үйлчлэгч тэдэн дээр юуг ч тавилаа гэсэн бүх 
зүйлд энэ нь тэдэнд хийгдэх болно; мөн тэднийг дэл-
хийгээс гадна байхад бүрэн хүчтэй хэвээр байх болно; 

мөн, тэдний тэргүүн дээр лацдагдсан тэрхүү алдар суу 
нь бүрэн дүүрэн мөн үүрд хийгээд мөнхөд үр удмынх 
нь хувьд үргэлжлэл байх өөрсдийн өргөмжлөл хийгээд 
бүх зүйл дэх алдар суу тийш тэнд буй тэнгэр элчүүд, 
мөн бурхдын дэргэдүүр өнгөрөх болно. Тэгээд тэд 
бурхад байх болно.” 21

Дүгнэж хэлбэл, шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээнд орж 
мөн эцсээ хүртэл тэвчдэг хүмүүс (1) Бурханы алдар суу-
гийн бүрэн байдлыг, (2) энэ амьдралд ба үүрд мөнхөд 
бурханлаг чанарын хүчийг мэдэрч,22 (3) өргөмжлөгдөж, 

(4) мөнхийн гэрлэлт ба өсөлтийг эдэлж, (5) бур-
хад болох болно. Эдгээр адислал нь хамт-

даа мөнх амьдралын бэлгийг авчирдаг.

Бид шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээн 
дэх гэрээ бүрийг дуулгавартай 
дагах ёстой

Бид Түүний шинэ бөгөөд үүр-
дийн гэрээнд байдаг хуулиудыг 
дагасан үед л эдгээр селестиел 
адислалыг хүлээн авна гэдгийг 
Их Эзэн тодорхой тунхагласан 

юм. “Шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээ 
. . . нь миний алдар суугийн бүрэн 

байдлын тулд үндэслэгдсэн ажгуу; 
мөн үүний бүрэн байдлыг хүлээн авдаг 

тэрээр уг хуулийг баримтлах шаардлагатай 
мөн ёстой, эс бөгөөс тэрээр яллагдах болно хэмээн 

Их Эзэн хэлдэг.” 23 Тэрээр түүнчлэн, “Учир нь миний 
гараас адислалыг хүлээн авахыг хүсэх тэд бүгд тэрхүү 
адислалын тулд өгөгдсөн хуулийг, мөн үүний нөхцө-
лүүдийг, дэлхийн сууринаас өмнө үндэслэгдэн бий 
болсноор нь баримтлах ёстой” 24 хэмээн тунхагласан. 
Сургаал ба Гэрээний энэ хэсэгт Их Эзэн энэ тухай дав-
тан хэлжээ: “Үнэнээр, үнэнээр би та нарт хэлж байна, 
та нар миний хуулийг дагахаас бусдаар та нар энэхүү 
сүр жавхланд хүрч чадах нь үгүй.” 25

Бид Бурханы итгэлтэй тэдэнд амласан алдар сууг 
авахын тулд Түүний хуулиудыг дагах ёстой гэсэн то-
дорхой шаардлага нь шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээн дэх 
бүх ёслол, гэрээнд хамаатай байдаг. Жишээлбэл, хэрэв 
би баптисмын ёслолыг хүлээн авахгүй, энэ гэрээг сахих-
гүй бол яллагдах буюу өсөж чадахгүй. Би Түүний алдар 
суугийн бүрэн байдлыг өвлөн авч чадахгүй. Үүнтэй 
адилаар би ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээн авахгүй 

Сайн мэдээний  
ёслолуудыг хүлээн авдаг 

хүмүүст агуу хийгээд мөнхийн 
адислалууд амлагдсан.



28 Л и а х о н а

мөн холбогдох гэрээнүүдийг сахихгүй бол, би сайн 
мэдээний ямар ч ёслолыг хүлээн авахаас эсвэл холбог-
дох гэрээнүүдийн дагуу амьдрахаас татгалзвал өргөмж-
лөгдөж чадахгүй. Үүний оронд, би яллагдах болно. Энэ 
нь миний өсөлт зогсоно гэсэн үг. Товчхондоо, хэрэв 
би мөнх амьдралыг хүсэж байвал сайн мэдээний ёслол 
бүрийг хүлээн авч, холбогдох гэрээ бүрийг сахих ёстой.

Хожмын үеийн гэгээнтэн бидний дагаж амьдрахыг 
зөвшөөрдөг гэрээний нөхцөлүүдийг дөрвөн хэсэгт 
хувааж болно: (1) өөрсөд дээрээ Аврагчийн нэрийг 
авч, Түүнийг үргэлж санан дурсаж, Түүний жи-
шээг дагах; (2) Түүний бүх зарлигийг са-
хих; (3) Бурханы авралын ажлын хэсэг 
болгон, Түүний хүүхдүүдэд өөрийн 
хүслээр үйлчлэхээр хувиасаа зо-
лиослол гаргах; (4) өөрсдийгөө 
болон өөрсдийн нөөц боломжуу-
дыг Их Эзэний ажилд зориулах.

Бурханы хуулийн дагуу сайн 
мэдээг (үүний авчирдаг алдар 
сууг) санваарын эрх мэдлээр гүй-
цэтгэгдэх тодорхой ёслолуудаар 
дамжуулан хүлээн авах ёстой. Зөв-
хөн санваарын ёслолуудаар дамжуу-
лан бурханлаг байдлын хүч бидний 
амьдралд үзүүлэгддэг боловч холбогдох 
гэрээнүүдийг бид хэр сайн сахиж байгаагаас 
хамаардаг. Хөдөлгүүр нь машиныг хөдөлгөж, зор-
чигчдыг нэг газраас нөгөө рүү тээвэрлэх боломж олго-
дог шиг гэрээ нь ёслолыг идэвхжүүлдэг буюу үүнд амь 
өгдөг. Товчоор хэлбэл, бид хүлээж авсан ёслолтойгоо 
холбогдох гэрээнүүдийг бодолтой, итгэлтэй сахихын 
хэрээр Бурханы тухай мэдлэгт өсөж мөн “бурханлаг 
чанарын хүчийг” 26 Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуу-
лан Бурханы ач ивээлээр 27 мэдрэх болно.

Шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээнд гэрлэлт ямар 
байр суурь эзэлдэг вэ

Сургаал ба Гэрээ 132:4-т Их Эзэн “шинэ” бөгөөд 
үүрдийн гэрээг илчлэх гэж байгаа гэдгээ мэдэгдэж 
мөн “хэрэв та нар тэр гэрээг үл баримталбаас, тэгвэл 
та нар яллагдах болой; учир нь энэ гэрээг эсэргүү-
цэх хэнд ч гэсэн, мөн миний алдар сууд орох нь үл 
зөвшөөрөгдөх болно” хэмээн нэмж хэлжээ. Эдгээр үг 
нь шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээний (Есүс Христийн 

сэргээгдсэн сайн мэдээний бүрэн байдал) амин чухал 
хэсэг болох мөнхийн гэрлэлтийн гэрээний 28 тухай 
ярьж байгаа ба энэ нь зохих санваарын эрх мэдлээр 
хийгддэг 29 юм.30 Энэ гэрээнд орохоос татгалздаг хү-
мүүс мөнх амьдрал хүлээн авахгүй гэдгийг хэлж Их 
Эзэн мөнхийн гэрлэлтийн гэрээ нь агуу ач холбогдол-
той болохыг онцолсон.31

Зарим хүн, Сүмийн зарим гишүүн хүртэл Сургаал 
ба Гэрээ 132:4 нь олон эхнэр авах ёс өргөмжлөлд 
шаардлагатай гэсэн утгатай гэж буруу ойлгодог ба 

энэ нь тэднийг олон эхнэр авах ёс нь мөнх 
амьдрал дахь өргөмжлөлд шаардлагатай 

гэдэгт итгүүлдэг. Гэсэн хэдий ч, үүнийг 
илчлэлтүүд дэмждэггүй. Сургаал ба 

Гэрээ 131 ба 132-т цэдэглэснээр, Их 
Эзэн мөнхийн гэрлэлтийн хуулийг 
танилцуулахдаа нэг эрэгтэй, нэг 
эмэгтэй хоёрын лацдан холбол-
тын талаар онцгойлон айлдсан 
юм (Сургаал ба Гэрээ 132:4–7, 
15–25). Их Эзэн мөнхийн гэрлэл-

тийн хуулийг нэг хүнтэй гэрлэх 
явдалтай холбон тайлбарлахдаа 

дараах зүйлийг тодорхой болгосон 
юм. Зохих санваарын эрх мэдлээр 

гүйцэтгэгдсэн мөнхийн гэрлэлтийн гэ-
рээнд зохистойгоор орсон эрэгтэй, эмэгтэй 

хүн бүрд амлагдсан өргөмжлөлийн адислалууд нь 
хүн олон эхнэртэй эсвэл нэг эхнэртэй гэрлэсэн эсэхээс 
тусдаа зүйл юм.32

Санваарын эрх мэдлээр лацдан холбогдож мөн 
гэрээгээ сахидаг хосуудад мөнх амьдрал өөр нэмэлт 
нөхцөл эсвэл шаардлагагүйгээр амлагдсан байдаг гэд-
гийг Сургаал ба Гэрээ 132:19 тодорхой болгодог. Энэ 
маягаар лацдан холбогдож мөн гэрээгээ дагаж мөрддөг 
ямар ч эрэгтэй, эмэгтэй хүн өргөмжлөгдөх болно.33 
Түүхийн туршид хэрэгжиж ирсэн ёс заншил нь энд 
тайлбарлагдсан мөнхийн гэрлэлтийн сургаалтай нийц-
дэг.34 Хосуудыг мөнхөд лацдан холбодог ёслол нь нэг 
эхнэртэй гэрлэх мөн өмнө нь хийгдэж байсан зөвшөө-
рөгдсөн олон эхнэртэй гэрлэхийн аль алиных нь хувьд 
яг адил гэрээнүүд ба адислалуудыг багтаадаг. Эдгээр 
гэрээ ба адислал нь мөнх бус байдалд лацдан холбог-
дох боломжгүй байсан хүмүүст энэ амьдралын дараа 
боломжтой байх болно.35

Санваарын хүчээр  
дамжуулан бурханлаг  

чанарын хүч бидний амьдралд  
илэрхийлэгддэг.
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Их Эзэн нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй хоёр хү-
ний хоорондын мөнхийн гэрлэлтийн хууль 
болон гэрээг илчилснийхээ дараа эрэгтэй 
хүн Түүний томилогдсон бошиглогчоор 
(холбогдох түлхүүрүүдийг атгадаг) дамжуу-
лан Их Эзэнээр зарлигдуулсан мөн зөвшөө-
рөгдсөн үед зөв шударга байдалд мөнхийн 
гэрлэлтийн гэрээнд нэгээс илүү эхнэртэй 
гэрлэж болно хэмээн Иосеф Смитэд заажээ.36 
Абрахам болон эртний өөр бошиглогчдод 
Их Эзэний өгсөн олон эхнэр авах зөвшөө-
рөл болон зарлиг нь 37 Бошиглогч Иосеф 
Смитэд мөн адил өгөгджээ: “Би . . . чамд 
томилолтыг, мөн бүх зүйлийг сэргээхийг 
өгч байна, үйлчлэгч Иосеф минь.” 38

Олон жилийн дараа, ерөнхийлөгч Вил-
форд Вудраффыг (1807–1898) Албан тунхгийг 
1890 онд гаргах үед Их Эзэн Сүмийн гишүү-
дэд өгсөн олон эхнэр авах (өөрөөр хэлбэл 
нэгээс илүү амьд хүнтэй лацдан холбуулах) 
зөвшөөрөл ба зарлигаа хүчингүй болгосон.39 
Энэ нь олон эхнэр авах ёсыг төгсгөл болго-
сон буюу Сүмийн ямар ч гишүүн нэгээс илүү 
амьд хүнтэй гэрлэж эсвэл лацдан холбогдож 
болохгүй болсон. Харин Албан тунхаг нь 

зохистой эрэгтэй хүний лацдан холбогдсон 
эхнэр нь нас барсан байвал өөр амьд хүнтэй 
лацдан холбогдох явдлыг хориглодоггүй. 
Дээрх мэдэгдэл нь Их Эзэн Өөрийнхөө 
томилсон төлөөлөгч буюу Сүмийн ерөнхий-
лөгч, бошиглогчоор дамжуулан тусгай зөв-
шөөрөл өгөөгүй л бол нэг эхнэртэй гэрлэх ёс 
нь Их Эзэний гэрлэлтэд тавьсан жишиг гэсэн 
илчлэгдсэн сургаалтай нийцэж байна.40

“Олон эхнэр авах ёс эсвэл селестиел гэр-
лэлт нь ирэх дэлхийд алдар суугийн бүрэн 
байдлыг хүлээн авахад шаардлагатай юу?” 
гэсэн асуултад Тэргүүн Зөвлөлийг төлөөлөн 
ерөнхийлөгч Чарлэс В.Пэнрөүз (1832–1925) 
дараах мэдэгдлийг бичжээ: “Селестиел гэр-
лэлт нь ирэх дэлхийд алдар суугийн бүрэн 
байдлыг авахад шаардлагатай гэдэг нь үүний 
талаарх илчлэлт дээр тайлбарлагдсан, харин 
олон эхнэр авах явдал нь шаардлагатай 
гэж дурдагдаагүй байдаг.” 41

1933 онд Тэргүүн Зөвлөл ийн тунхагла-
жээ: “Селестиел гэрлэлт буюу энэ амьдралд 
хийгээд үүрд мөнхөд үргэлжлэх гэрлэлт 
болон олон эхнэр авах ёс нь ижил утгатай үг 
биш. Их Эзэний үг болон Сүмийн хуулийн 

“Селестиел гэр-

лэлт нь ирэх 

дэлхийд алдар суу-

гийн бүрэн байд-

лыг хүлээн авахад 

шаардлагатай.”
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дагуу манай ариун сүмүүдэд нэг хүнтэй энэ 
амьдралд болон мөнхөд хийгддэг гэрлэлт нь 
селестиел гэрлэлт юм.” 42

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ах-
лагч Брүс Р.Макконки (1915–1985) эдгээр 
мэдэгдэлтэй нийцэх зүйлийг бичжээ: “Олон 
эхнэр авах ёс нь авралд эсвэл өргөмжлөлд 
шаардлагатай биш юм. Нифай болон 
түүний хүмүүст нэгээс илүү эхнэр авах эрх 
байгаагүй боловч тэд Их Эзэний хүмүүст 
амласан үүрдийн адислал бүрийг авах бо-
ломжтой байсан. Бидний цаг үед Их Эзэн 
илчлэлтээр дамжуулан өргөмжлөлийн 
сургаалыг бүхэлд нь хураангуйлсан ба энэ 
нь нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй хүний гэрлэлт 
дээр тулгуурладаг гэдгийг хэлсэн. (С ба Г 
132:1–28.) Үүнээс хойш тэрээр олон эхнэр 
авах ёс нь Сүмийн ерөнхийлөгчөөр зөвшөө-
рөгдсөн үед л хүчинтэй гэсэн зарчмыг нэм-
сэн. (С ба Г 132:7, 29–66.)” 43

Өнөө үед Их Эзэний бошиглогчоор удир-
дуулсан Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм нь олон эхнэр авах 
ёсыг хэрэгжүүлдэггүй бөгөөд үүнийг хийдэг 
хүмүүс Сүмд нэгдэж эсвэл гишүүн хэвээр 

үлдэх боломжгүй. Түүний бошиглогчоороо 
дамжуулан өөрөөр эрх мэдэл олгож эсвэл 
зарлиглаагүй үед нэг хүнтэй гэрлэх ёс нь 
гэрлэлтийн талаарх Бурханы жишиг гэдгийг 
Сүм баталдаг. Олон эхнэр авах ёс нь өр-
гөмжлөлд шаардлагатай гэж Сүм заадаггүй.

Дүгнэлт
Дараагийн амьдралын тухай бидний 

мэдэхгүй олон зүйл байдаг боловч шинэ бө-
гөөд үүрдийн гэрээг хүлээн авч мөн үүний 
дагуу амьдрах нь мөнх амьдралыг өвлөн 
авахад шаардлагатай гэдгийг бид мэднэ. Бид 
түүнчлэн мөнх бус байдалд буюу “энд бид-
ний дунд байгаа тэрхүү харилцаа” нь да-
раагийн амьдралд буюу “тэнд бидний дунд 
байх” бөгөөд “гагцхүү энэ нь . . . мөнхийн 
алдар суугаар хоёр дахин ихсэх болно” 
гэдгийг мэддэг.44

Шинэ бөгөөд үүрдийн гэрээгээр дамжин 
ирдэг агуу адислалууд нь Эцэгийн төлөвлө-
гөөний туйлын зорилго болон Есүс Христийн 
Сүмийн сэргээлтэд гол үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Энэхүү гэрээ нь итгэлтэй хүмүүсийн дотор 
“найдварын төгс гэрэл” 45 өгдөг ба уг найдвар 

Шинэ бөгөөд үүр-

дийн гэрээний нөх-

цөлүүдийн дагуу 

амьдардаг бүх хүнд 

ирдэг шагнал бол 

энэ амьдралд амар 

амгалан, ирэх 

амьдралд мөнх 

амьдрал юм.
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нь “хүмүүсийн бодгальд зангуу болдог, тэр нь тэднийг 
тууштай мөн хөдөлшгүй сайн үйлээр үргэлж дүүрэн, бас 
Бурханыг алдаршуулахад удирдагдах болгодог.” 46 Шинэ 
бөгөөд үүрдийн гэрээний нөхцөлүүдийн дагуу амьдардаг 
бүх хүнд ирдэг шагнал бол энэ амьдралд амар амгалан, 
ирэх амьдралд мөнх амьдрал юм.47 ◼
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гэдгийг баталсан нэмэлт жишээг уншихыг хүсвэл Сургаал ба Гэрээ 
131-ийг үзнэ үү.

 34. Gospel Topics, “Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of  
Latter-day Saints,” lds. org/ topics-ийг үзнэ үү.

 35. “Итгэлтэй амьдарсан боловч боломж бүрдээгүй байснаас болж 
зарим зүйлийг хийж чадаагүй ямар ч хожмын үеийн гэгээнтэн  
ямар ч адислалаа алдахгүй. Өөрөөр хэлбэл, хэрэв залуу эрэгтэй 
эсвэл эмэгтэй гэрлэх боломжгүй байсан ч нас барах хүртлээ итгэл-
тэй амьдарвал тэд гэрлэх боломжтой байсан мөн энэ боломжоо 
зохистой ашигласан хүмүүсийн адилаар бүх адислал, өргөмжлөл, 
алдар сууг хүлээн авах болно. Энэ бол баттай бөгөөд бодит зүйл 
юм” (Teachings of Presidents of the Church: Lorenzo Snow [2011], 130).

 36. Сургаал ба Гэрээ 132:34–35, 37–39-ийг үзнэ үү.
 37. Сургаал ба Гэрээ 132:34–39-ийг үзнэ үү.
 38. Сургаал ба Гэрээ 132:40.
 39. Албан Тунхаг 1-ийг үзнэ үү.
 40. Иаков 2:27–30-ийг үзнэ үү. Хэдийгээр Их Эзэн олон эхнэр авах зар-

лиг эсвэл зөвшөөрөл өгсөн бүх шалтгаанаа Сургаал ба Гэрээ 132-т 
тайлбарлаагүй боловч Тэр хоёр шалтгаан өгсөн: (1) Абрахамын 
гэрээтэй холбоотой амлалтуудыг гүйцэлдүүлэхийн тулд, (2) “өсөн 
үржиж, мөн дэлхийг дүүргэхийн тулд” (С ба Г 132:63; мөн 34-р  
шүлгийг үзнэ үү). Иаков 2:30 Их Эзэн яагаад үе үе олон эхнэр  
авахыг зарлиглаж байсан тухай хамгийн товч хариултыг өгдөг: 
“Учир нь хэрэв би, Түмний Их Эзэн, надад үр удмыг өсгөхийг 
хүсвэл, би өөрийн хүмүүст зарлиглах болно; өөрөөр бол тэд эдгээр 
зүйлийг анхааран сонсох болно хэмээн хэлэв.” Мөн Gospel Topics, 
“Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” 
topics. lds. org-ийг үзнэ үү.

 41. Чарлэс В.Пэнрөүз, “Peculiar Questions Briefly Answered,” 
Improvement Era, 1912 оны 9-р сар, 1042; онцлон бичилт нэмэв.

 42. Жэймс Р.Кларк, comp., Messages of the First Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6-р боть. (1965–1975 он), 5:329.

 43. Брүс Р.Макконки, Mormon Doctrine, 2nd ed. (1966), 578–579; онцлон 
бичилт нэмэгдсэн. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч  
Мэлвин Ж.Баллардын (1873–1939) хэлсэн дараах үгийг үзнэ үү. 
“Төгсгөлгүйгээр өсөн нэмэгдэх боломжоо алдсан хүмүүс Бурхантай 
адил болж чадахгүй. Учир нь энэ өсөлт өөр зүйлүүдтэй нийлээд 
Бурхантай адил болгодог. Гэрлэлтийн гэрээний мөнхийн чанар 
нь наад зах нь нэг эмэгтэй болон нэг эрэгтэйг энэ амьдралд 
хийгээд үүрд мөнхөд лацдан холбох явдал гэдгийг хожмын үеийн 
гэгээнтнүүд тодорхой ойлгох ёстой. Тэгээд энэ зүйл дээр будилж 
мөн нэгээс илүү эмэгтэй гэж ойлгох хэрэггүй. Энэ нь мэдээж 
нэгээс илүү гэсэн утгатай байж болох авч наад зах нь нэг эрэгтэй, 
эмэгтэй хоёр селестиел алдар суугийн хамгийн дээд зэрэглэлд нэр 
дэвшигчид болохоосоо өмнө ариун санваарын хүч болон Ариун 
Сүнсний баталгаагаар энэ амьдралд хийгээд үүрд мөнхөд лацдан 
холбогдож, тэгээд гэрээнүүдээ сахих ёстой. Эцэгийн маань энэ 
бүлэг хүүхдэд л төгсөшгүй эсвэл үүрд мөнхөд өсөн нэмэгдэх амлалт 
өгөгдсөн гэсэн утгатай” (The Three Degrees of Glory: A Discourse by 
Melvin J. Ballard, 1922 оны 9-р сарын 22, 10; онцлон бичилт нэмсэн).

 44. Сургаал ба Гэрээ 130:2.
 45. 2 Нифай 31:20.
 46. Ифер 12:4.
 47. Сургаал ба Гэрээ 59:23-ыг үзнэ үү.
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Нэстор Курбэло 
Сүмийн түүхийн зөвлөх,  
Өмнөд Америкийн Өмнөд бүс 

Виржилио Симаррон Салазар  
Эквадорын өмнөд хэсэгт орших 
Чачи хэмээх тосгоны удирдагч 

байв. Өнөөдөр ч гэсэн Чачи нь амьдра-
лын өвөрмөц хэв маяг, олон нийтийн 
зөвлөл ба захирагч, шүүгчдээс бүрдсэн 
шүүх системээ хадгалсаар байна. Энэ 
удирдлагын үүргүүд нь гэр бүлүүдийн 
үеэс үед дамжсан, хүндлэл ба хүндэтгэл 
дээр үндэслэн бий болгосон нэр төртэй 
албан тушаалууд юм. Албан тушаалыг нэр 
төртэй авч явж, дараагийн үедээ дамжуу-
лан өгөх нь том итгэл найдвар байв.

Гэвч 1996 онд түүний хүү Вилсон 
Күининдэд суралцаад эргэж ирэхдээ 
Мормоны Ном ба өөрийн шинэ шашны 
талаар бат бөх гэрчлэлтэй ирснээр Вир-
жилио Симмароны амьдралын төлөвлөгөө 
өөрчлөгдсөн юм. Үнэнийг олсондоо ит-
гэл, урам зоригоор дүүрсэн Вилсон сайн 
мэдээний захиасыг гэр бүлийнхэнтэйгээ 
хуваалцсан бөгөөд тэд удалгүй Канандэ 
голд баптисм хүртэв.

Симарроныхныг сайн мэдээг Чачи дахь 
найзууд ба хөршүүдтэйгээ хуваалцах үед 
ноцтой зөрчилдөөн үүсчээ. Зарим чачи 
хүн Виржилио Симарроны итгэл үнэмшил 
нь түүнийг буруу номтон болгосон гэж 
үзсэн бөгөөд түүний эсрэг хүч хэрэглэх 

Эквадорын Гуаякилд Сүм бай-
гуулагдахад томоохон нөлөө 
үзүүлсэн хүн бол гэрчлэлдээ 
үнэнч үлдэхийн тулд хүнд 
шийдвэр гаргасан Виржилио 
Симаррон юм.

“БИ БУРХАНД 

ӨГСӨН”
АМЛАЛТ  

Симарроны гэр бүлийн номлолын ажлын үр 
дүнд 1999 оны 5- р сард Канандэ голд 60 хүн 
баптисм хүртжээ.

тухай бодож байжээ. Тэр захирагч уч-
раас хүмүүсийг хооронд нь хагаралдуулж 
болзошгүй энэ шинэ шашныг хүлээн авах 
ёсгүй гэж бусад хүн үзэж байв. Тэд үүнд 
санаа зовсондоо түүнийг шүүхээр олон 
нийтийн зөвлөлийн өмнө авчирсан юм. 
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Энэ бол Виржилиогийн амьдрал дахь хамгийн хэцүү 
зүйлсийн нэг байлаа.

Вилсон юу болсон талаар: “Зөвлөл бүрэн бүрэлдэ-
хүүнээрээ ‘Чи Есүс Христийн Сүмийг үгүйсгэж, үүнээс 
татгалзвал захирагч хэвээрээ үлдэж болно’ гэж аавд 
минь хэлэв. Миний аав ‘Би Бурханд амлалт өгсөн. Хүн 
Бурханд амлалт өгсөн бол үүнээс татгалзаж болохгүй. 
Би Сүмийг орхиж чадахгүй. Хэрэв та нар намайг Чачи-
гийн хүмүүсийг хагаралдуулсан захирагч гэж үзэж бай-
гаа бол хүмүүс минь та нар энэ өдөр миний оронд өөр 
хүнийг сонго’ гэж хэлсэн юм. Энэ үед би аавынхаа уйлж 
байхыг харсан. Зөвлөл таван минут гаруй хугацаанд 
чив чимээгүй байж, нэг ч хүн үг хэлсэнгүй. Тэгээд хэн 
нэгэн нь ‘Тэгвэл захирагч аа, та яв’ гэж хэлсэн. Аав минь 
алгуурхан босож, тэгээд ээж, эгч, бид дөрөв зөвлөлийг 
орхиж явсан” гэж ярьсан юм.

Симаррон ахыг албан тушаалаасаа буусны дараа 
түүний гэр бүлд хэцүүхэн өдрүүд иржээ. Өөрсдийг нь 
нэгэн цагт хүндэлж байсан олон хүн тэднийг үзэн ядаж 
байсан ч энэ гэр бүл итгэлдээ үнэнч байж, сайн мэдээг 
агуу урам зоригтой номлож байв. Тэдний гадасны ерөн-
хийлөгч Омар Интриаго Цезарь: “Тэд амьдардаг газар-
таа байшингаас байшин дамжин сайн мэдээг номлож 
эхэлсэн” гэж тайлбарлажээ. Гуаякил салбарыг Виржилио 
Симаррон болон түүний хүү Вилсон эхлүүлсэн байна. 
Сүм түүний итгэл, хүч чадал, гэрчлэлийн ачаар зохион 
байгуулагдсан.

Симарроныхны хүчин чармайлт хэдхэн жилийн до-
тор агуу их үр дүнг авчирчээ. Гуаякилд томоохон бап-
тисмын үйл ажиллагаа болсон 1999 оны 5- р сарын 30- ны 

өдөр тэмдэглүүштэй өдөр байв. Ерөнхийлөгч Интриаго 
“Бид номлолын ерөнхийлөгч Робэрто Гарсиатай хамт 
ирсэн бөгөөд хоёр номлогч Канандэ голын эрэгт 60 
хүнд баптисм хүртээсэн гайхалтай өдрийн гэрч болсон 
юм” гэж эргэн дурсжээ. Дараа нь ерөнхийлөгч Гарсиа 
нэг талд, би нөгөө талд зогсоод, баптисм хүртсэн бүх 
хүнийг Сүмийн гишүүнээр батлав. Энэ бол миний амьд-
ралд хэзээ ч мартагдахгүй онцгой боломж байсан.”

Хэдийгээр Виржилио гэрчлэлдээ үнэнч байхын тулд 
захирагчийн албан тушаалаа орхисон ч хойч үедээ өөр 
нэгэн өв буюу сайн мэдээг хүмүүсийн дунд дэлгэрүүлэх 
замаар тэдэнд үйлчлэх өвийг үлдээсэн. Тэрээр Вилсоныг 
бүрэн цагийн номлолд үйлчилж, Гуаякилд эргэн ирээд, 
эхнэр Руттайгаа гэрлэж мөн хүүхдүүдтэй болохыг үзсэн 
юм. Виржилио хэдэн жилийн дараа нас барах хүртлээ 
Сүмийн итгэлтэй гишүүн байсан. Түүний эхнэр Мариа 
Жуана Апа нь хүүгээ 2014 онд Гуаякил дахь салбарын 
ерөнхийлөгчөөр дуудагдахыг харсан.

Вилсон аавынхаа өөрт нь өгөхийг үргэлж хүсдэг 
байсан өвийг сайн ойлгодог. “Миний өвөг дээдэс үргэлж 
захирагч, цэргүүдийн удирдагч, хүчирхэг дайчид бай-
саар ирсэн” гэж тэр хэлэв. “Өвөг дээдсийн маань эдгээр 
чанар надад илэрдэг гэж би боддог. Одоо би Сүмийн 
гишүүн болсон учраас энэ бүх хүч чадал надад Есүс 
Христийн сайн цэрэг байхад минь тусалдаг.” ◼

Дээд талд: Шинэ үеийн удирдагчид болох 
Гуаякил салбарын Рут ба Вилсон Симаррон 
(салбарын гишүүд зүүн гар талд)
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Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн гэр бүл, тойрог болон Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
зориулдаг үйлчлэл, золиослолын талаар эргэцүүлэн бодох нь миний 
хувьд үргэлж сайхан байдаг. Энэ бол ариулан адислагдсан, ариун нандин 

зүйл юм. Их Эзэн бидний өргөлийг зохистой, зөв хэмээн үзэж, үүнийг хүндэтгэн 
хүлээн авахаас илүү хүндлэл надад байхгүй гэж би боддог.

Энэ бол Эцэг Хүүгийнхээ тухай “Миний Хайрт Хүүг, миний ихэд таалсан түү-
нийг . . . болгоогтун” хэмээн ярихдаа ашигладаг магтаал юм (3 Нифай 11:7; мөн 
Maтай 3:17; Maрк 1:11; Лук 9:35; С ба Г 93:15; Иосеф Смит—Түүх 1:17- г үзнэ үү). 
Ямар сайхан нэр вэ. Бурхан танд “Миний хайртай хүү” эсвэл “Миний хайртай 
охин” хэмээн хэлж мөн таны өргөлийг ариун бөгөөд “миний ихэд таалсан” гэж 
хэлэхээс илүү агуу хүндлэл гэж юу байх билээ!

Христийн мэндэлсний энэ баяраар та нар Их Эзэн өргөлийг тань хэрхэн 
хүлээн авдаг, та нар Түүний мэлмийд ямар байр суурь эзэлдэг, Түүний хүү эсвэл 
охины хувьд ямар чухал байр суурьтай байдгаа бага ч гэсэн ойлгоосой гэж би 
залбирч байна. Мөн үүнээс ирэх мэдлэг нь та нарт асар их тайтгарал, баталгаа, 
Түүний мэлмийд тааллыг олсон хэмээх өөртөө итгэх итгэлийг өгөх болтугай  
гэж би залбирч байна.

Арванхоёр  
Төлөөлөгчийн Чуулгын 
Ахлагч Д.Тодд 
Кристоффэрсон

Та нарыг Христийн мэндэлсний энэ баяраар хэдэн хором 
чимээгүй орчинд суугаад, Аврагчийн Сүнсэнд та нарыг 

дулаацуулах, таны хийж буй үйлчлэл, өргөл, амьдралын үнэ 
цэнийг батлах боломж олгох цаг гаргана гэж найдаж байна.
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Аврагчийн төрөлт
Бид Есүс Христийн төрөлтийн талаар 

ярихдаа үүний дараа тохиолдох зүйлийн 
талаар зохих ёсоор ярьдаг. Биднийг илүү 
халамжлахад Түүний мэдрэх зүйл, туулах 
зовлон буюу Түүний цовдлолт, амилалтын 
улмаас Түүний төрөлт туйлын ач холбог-
долтой байсан (Aлма 7:11–12- ыг үзнэ үү). 
Гэхдээ Түүний тохинуулал нь бас Түүний 
гайхалтай үйлчлэл, тохинууллын гайхам-
шиг, зовж буй хүмүүст өгсөн тайвшрал, 
гашуудаж буй хүмүүст өгсөн болон одоо 
ч өгдөг баяр баясал зэргийг агуулдаг.

Түүнчлэн би үүний дараа болдог зүйлийн 
тухай бодох дуртай. Энэ цаг үеийн талаар 
өгүүлдэг миний дуртай шүлгүүдийн хоёр нь 
Илчлэлт номын 7- р бүлгийн төгсгөлд гардаг:

“Тэд цаашид өлсөх ч үгүй, цангах ч үгүй. 
Тэд наранд шарагдах ч үгүй, ямар ч ха-
луунд халах ч үгүй. 

Яагаад гэвэл сэнтийн голд байгаа  
Хурга тэднийг хариулах бөгөөд амийн 
усны булгууд уруу хөтлөх болно. Бурхан 
тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг  
арчих болно гэлээ” (Илчлэлт 7:16–17;  
мөн 21:4- ийг үзнэ үү).

Миний хувьд энэ нь болох гэж буй зүйл, 
Мянган жилийн турш ямар байх, үүний 
дараа тохиох селестиел хаант улс дахь 
Христийн хаанчлалын тухай эрхэм найдва-
рыг харуулдаг.

Энэ үеэр ирээдүйд болох зүйлүүдийн 
зэрэгцээ тэвшин дэх бяцхан хүүг бодох нь 
тохиромжтой зүйл гэж би бодож байна. 
Ирээдүйд болох зүйлүүдээс сүрдэх эсвэл 
тэдгээрийн талаар санаа зовох хэрэггүй. 
Зүгээр л тэрхүү бяцхан хүүхдийн тухай 
бод. Тэнгэрлэг бошиглолын биелэлт, Түү-
ний дэлхийн амьдралын эхлэлийг тунгаан 
бодохын тулд чимээгүй, амар тайван хэдэн 
хормыг зарцуул.

Түр амсхийх, амар тайван байх, оюун-
даа энэ бяцхан хүүхдийг төсөөлөн харах 
цаг гарга. Түүний эсвэл таны амьдралд юу 

тохиолдох бол гэж санаа зовох хэрэггүй. 
Үүний оронд, дэлхийн түүхэн дэх хамгийн 
амгалан мөч буюу “Дээр өндөрт алдар нь 
Бурханд байх болтугай, доор газарт амар 
тайван нь Түүний тааллыг олсон хүмүүст 
байх болтугай” (Лук 2:14) гэсэн захиастай 
хамт тэнгэр баясаж байсан мөчийг тунгаан 
бодоход амар тайван хэдэн хормыг зориул.

Сүнсэнд өөрийг тань дулаацуулах  
боломж олго

Хэдэн жилийн өмнө би Өмнөд Афри-
кийн Англиканы аркбишопын бишоп  
Дэсмонд Тутугийн радиод өгсөн ярилц-
лагыг сонссон юм. Тэрээр Өмнөд Африкт 

арьс өнгөөр ялгаварлахын эсрэг хөдөл-
гөөний дараа болсон эвлэрлийн тухай 
охинтойгоо хамт бичсэн номоо хэвлүүлээд 
удаагүй байжээ.1 Үндсэндээ түүний номны 
гол захиас нь бүх хүнд сайн сайхан чанар 
байдаг гэсэн ойлголт юм.

Ярилцлагын үеэр хөтлөгч бишоп Тутуд 
“Таныг нас ахих тусам Бурхан та хоёрын 
харилцаа өөрчлөгдөж байгааг та анзаардаг 
уу?” гэсэн нухацтай, сүнсээр өдөөгдсөн 
асуулт тавив.

Бишоп Туту хэсэг дуугүй байснаа “Тийм 
ээ. Би Бурханы оршихуйд аль болох чи-
мээгүй байхыг сурч байгаа” гэж хэлэв.

Тэрээр залуу насандаа залбирч байхдаа 

АВРАГЧИЙН АМАР 
АМГАЛАНГИЙН 
БЭЛЭГ
“Зовлон шаналлыг 
үүрч, уй гашууг мэддэг 
болсон Тэрээр зовж 
шаналсан хүн бүр-
тэй ярьдаг ба амар 
амгалангийн бэлгийг 
өгдөг. ‘Амар амгаланг 
Би та нарт үлдээнэ. Би 
Өөрийн амар амга-
лангаа та нарт өгнө. 
Ертөнцийн өгдгөөс өөр 
юмыг Би та нарт өгч 
байна. Та нар зүрхээ 
бүү зовоо. Бүү ай’  
[Иoхан 14:27].”
Ерөнхийлөгч Toмас С.Монсон, 
“Treasured Gifts,” Лиахона, 
2006 оны 12- р сар, 5

ХР
ИС

Т 
ХА

РА
АГ

ҮЙ
 Х

ҮН
ИЙ

Г 
ЭД

ГЭ
ЭС

ЭН
 Н

Ь,
 Д

О
М

ЕН
ИК

О
 Ф

ИА
СЕ

ЛЛ
А,

 
JO

HN
 A

ND
 M

AB
LE

 R
IN

G
LIN

G
 У

РЛ
АГ

ИЙ
Н 

М
УЗ

ЕЙ
Н 

ЗӨ
ВШ

Ө
Ө

РЛ
Ө

Ө
Р 

НИ
ЙТ

ЛЭ
В,

 Б
АР

УУ
Н 

ГА
Р 

ТА
ЛД

: А
М

ГА
ЛА

Н 
Ш

Ө
НӨ

, К
АР

Л 
ХЭ

НР
ИК

 Б
ЛО

К



 2 0 1 5  о н ы  а р в а н х о ё р д у г а а р  с а р  37

хүсэж, гуйх зүйлүүдийн жагсаалтын 
дагуу залбирдаг байснаа хуучилсан 
юм. Тэр залбиралдаа “худалдан 
авалт хийх жагсаалт” маягаар ханд-
даг байсан гэж хэлэв. Тэр “Би одоо 
зүгээр л тэнд байж сурч байна гэж 
бодож байна. Хүн өвлийн хүйтэнд 
гэртээ галын дэргэд суухдаа зүгээр 
л галын дэргэд суудаг, энд ухаантай 
байх шаардлага байхгүй. Гал түү-
нийг дулаацуулдаг.” 2

Би үүнийг маш гайхалтай зүйрлэл 
гэж бодож байна. Их Эзэнтэй хамт 
суугаад, Түүнд өөрийг тань дулаа-
цуулах боломж олго. Та нар Түүнтэй 
хамт байхын тулд төгс эсвэл дэлхий 
дээрх хамгийн агуу хүн эсвэл аливаа 
зүйлд шилдэг нь байх шаардлагагүй.

Та нарыг Христийн мэндэлсний 
энэ баяраар хэдэн хором чимээгүй 
орчинд суугаад, Аврагчийн Сүнсэнд 
та нарыг дулаацуулах, таны хийж 
буй үйлчлэл, өргөл, амьдралын үнэ 
цэнийг батлах боломж олгох цаг 
гаргана гэж найдаж байна. Тэрхүү 

бяцхан хүүхэдтэй хамт чимээгүй 
суугаад, сүнслэг байдлаар хүчир-
хэгжин, хожим ирэх бүх зүйлд илүү 
сайн бэлтгэгдсэн байгаарай. Энэ 
мөчийг амрах, сэргэх, баталгаа авах, 
шинэчлэх цаг хугацаа болго.

Энэ Христийн мэндэлсний бая-
раар та нарыг надтай хамт Аврагч 
Есүс Христийг мөн Түүнийг бидний 
болон бүх хүн төрөлхтний амьдрал, 
оршин байх шалтгааны төвд байд-
гийг гэрчлэх үед Бурхан энэ адисла-
лыг та нарт өгөх болтугай.

Бид Түүнийг шүтэн биширч, 
Түүнд үйлчилж, Түүнийг хайрладаг. 
Та нарын амьдрал энэ Христийн 
мэндэлсний баяраар болон үргэл-
жид та нарын өргөлөөр дамжуулан 
энэхүү хайрыг харуулах болтугай. ◼
ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Desmond Tutu and Mpho Tutu, Made for 

Goodness: And Why This Makes All the 
Difference (2011).

 2. Desmond Tutu, in “Desmond Tutu, Insisting 
We Are ‘Made for Goodness’” (NPR 
interview by Renee Montagne, 2010 оны  
3- р сарын 11), npr.org.

Дэлхийн түүхэн дэх 
хамгийн амгалан мөч 

буюу “Дээр өндөрт 
алдар нь Бурханд 

байх болтугай, доор 
газарт амар тайван 
нь Түүний тааллыг 

олсон хүмүүст байх 
болтугай гэцгээв” 

гэсэн захиастай хамт 
тэнгэр баясаж байсан 

мөчийг тунгаан 
бодоход амар тайван 
хэдэн хормыг зориул.
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залбирч, Тэнгэрлэг Эцэг биднийг 
хориглохгүй бол бид маргааш Берн 
рүү явна гэж Түүнд хэлэв.

“Хэрэв замаар явах аргагүй бай-
вал бид буцаад ирнэ” гэж Антонио 
биднийг залбирсны дараа хэлэв.

Би шийдвэрээ зөв гэж мэдэрч 
байсан ч айдастай хэвээр байлаа. 
Маргааш өглөө нь ч тун их эр-
гэлзсээр байсан учраас би дахин 
залбирахыг хүсэв. Бид аль хэдийн 
хариултаа хүлээн авсан гэдгийг Ан-
тонио надад хэлсэн ч миний хажууд 
тэвчээр гарган, хүлээцтэй нь аргагүй 
сөгдөн суусан юм.

Биднийг замдаа гарахад дөнгөж 
үүр цайж байсан бөгөөд бараан үүл 
биднийг нөмрөн байлаа. Машинд 
явж байхдаа би тэртээ уулсын дээ-
гүүр цэлмэг хөх тэнгэрийг харлаа. 
Нарны туяа үүлэн чөлөөгөөр тусав.

Нарны гэрэл суларч байсан итгэ-
лийг минь хүчирхэгжүүлсэн. Гай-
хамшигтай нь нар гарч, цаг агаар 
дулаарав. Энэ нь ямар ч манан, мөс, 
салхигүй, харин ч цэлмэг, дулаахан 
өвлийн нэгэн өдөр байсан юм. Нү-
дийг минь нулимс бүрхэв. Тэнгэрлэг 
Эцэг маань бидний залбиралд ха-
риулсан байлаа.

Биднийг Бернд ирэхэд цас орж 
эхэлсэн бөгөөд тэнд байх хугацаанд 
үргэлжлэн орсоор байв. Маргааш 
өглөө нь үүрээр биднийг ариун сүм 
рүү явж байхад хүчтэй салхи цасан 
шуурга болж хувирав. Тэрхэн зуур 
би айж байсан бөгөөд ариун сүм 
рүү чиглэсэн явган хүний 
замаар гүйж эхэллээ.

Тэгэхэд надад нэг бодол 
төрсөн нь “Энэ ийм байх 
ёстой. Дэлхийн асуудал, 

АРИУН СҮМ РҮҮ ГҮЙСЭН НЬ
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1999 оны 12- р сард бид 
Швейцарийн Бернийн 

ариун сүм рүү аялах бэлтгэлээ хийж 
байв. Бидний гэрлэснээсээ хойш 
хийж эхэлсэн онцгой заншил болох 
энэ аялал нь Аврагчийн төрөлтийг 
тэмдэглэх нэг арга зам маань юм.

Бид ариун сүмээс машинаар най-
ман цаг явах зайд амьдардаг байсан 
бөгөөд биднийг явахын өмнө цаг 
агаар таагүй байлаа. Булгарсан мо-
дод, хүчтэй салхи, халтиргаатай зам 
аяллыг улам бэрх болгож байв.

Надад эргэлзээ төрж, Их Эзэн 
биднийг ариун сүм рүү яваасай гэж 
хүсэж байгааг бид мэдсээр байтал 
яагаад ийм олон саад учирч байгааг 
ойлгоогүй юм. Тэр бидэнд арга 
замыг бэлтгэж өгөхгүй гэж үү?

Миний нөхөр Антонио бид хоёр 
хүүхдүүдтэйгээ хамт өвдөг сөгдөн 
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бэрхшээл биднийг хүрээлэн байдаг 
ч гэсэн бид Их Эзэний өргөөнд бай-
даг Түүний амар амгалан руу гүйх 
ёстой” гэсэн бодол байв.

Бид тэр Христийн мэндэлсний 
баяраар ариун сүмд цагийг сайхан 
өнгөрөөсөн боловч буцах аяллын-
хаа талаар санаа зовж байсан. Цас 
орсоор л байв. Бага хүү маань өндөр 
халуунтай байлаа. Буцах өдөр цас ер 
бусын байдлаар гэнэт орохоо больж, 
санваарын адислал авсны дараа хүү-
гийн минь халуун ч буусан юм.

Ариун сүмээс ирэх амар амгалан 
бидэнд дэмжлэг болох үед Библи 
дээрх “ЭЗЭНд дэндүү хэцүү юм 
байдаг гэж үү?” гэсэн нэгэн шүлэг 
санаанд минь орж ирж билээ (Эхлэл 
18:14). Түүнд хэцүү зүйл гэж байдаг-
гүй гэдгийг би ойлгосон. ◼
Антонелла Тревисан, Итали, Удина

ХРИСТИЙН МЭНДЭЛСНИЙ 
БАЯРЫН ГАЙХАМШИГ

1968 оны намар манай би-
шоп эцэг, эхээс минь 

Ютагийн Провогийн ариун сүмийг 
барих ажилд мөнгө хандивлахыг хүс-
жээ. Өнөөдөр тойргууд ийм хандив 
авдаггүй боловч олон жилийн өмнө 
энэ нь нийтлэг зүйл байсан юм. 
Миний аав 1000 ам.доллар өгөхөөр 
амлажээ. Энэ нь их мөнгө биш юм 
шиг байж болох ч бидний хувьд их 
байсан. Аав минь их сургуульд бай-
гаа нэг хүү, номлолд үйлчилж байгаа 
нэг хүү, таван хүүхдээ тэжээхийн 
тулд хоёр ажил хийж байсан юм.

Аавыгаа гэр бүлийн зөвлөлийн 
үеэр биднийг суулгаад, ариун сүмд 
1000 доллар хандивлахаар амласан 
гэдгээ хэлэхэд, энэ нь нэг сая дол-
лар өгнө гэж амласан юм шиг их 
сонсогдож билээ. Би түүнийг ийм их 
мөнгө хандивлахаар амласанд итгэж 
чадахгүй байсан бөгөөд тэр мөнгийг 
олоход бидэнд дөрвөн сар хүрэхгүй 
хугацаа үлдсэн байлаа.

Бид энэ мөнгийг олох дөрвөн 
арга замыг сонголоо: Христийн 
мэндэлсний баяраар бэлэг авах 
байсан мөнгөө хандивлах, би эгч 
нарынхаа хамт хоёр хүүхэд харж 
олсон мөнгөө хандивлах, дүү 
маань мөнгө олохын тулд олон 
ажил хийх, гэр бүлээрээ орон 
нутгийн ферм дээр хэдэн долоо 
хоногийн турш алим хурааж мөнгө 
олоод хандивлах.

Бид мөнгөө хийхээр нэг гутлын 
хайрцгийг цаасаар ороож, ариун 
сүмийн болон Есүс Христийн зур-
гийг наагаад, тэр хайрцгаа жижиг 
ширээн дээр тавьж билээ. Хандив 
маань нэмэгдэх тусам бидний сэт-
гэл хөдөлж байлаа. Бидний анхаа-
рал өөрсдийнхөө хүссэн бэлгүүд 
дээр бус, харин Аврагчид өгөх 

бэлгэн дээр төвлөрсөн юм. Би Бур-
ханы хүүхдүүдэд амьдралаа өгсөнд 
нь Түүнд маш их талархдаг учраас 
бага ч гэсэн зүйлийг өгөхийг хүсэж 
байсан.

Алим хураах ажил мөнгө олоход 
хамгийн хэцүү ч сэтгэл ханамжтай 
арга болж хувирав. Энэ нь хүнд 
ажил байсан ч бид гэр бүлээрээ 
хамт ажиллахдаа хүчирхэгжиж мөн 
адислагдаж байсан. Бид “эв нэгдэл 
хийгээд . . . хайранд” (Moзая 18:21) 
нэгдэж эхлэв.

Христийн мэндэлсний баяр  
ойртох тусам хандивын хайрцаг 
руу харах бүрд миний урам ху-
гардаг байлаа. Бид хичээл зүтгэл 
гаргаж байсан ч гэсэн зорилгоосоо 
хол байв.

Бид бэлэг солилцохгүй байх 
шийдвэр гаргасанд би баяртай бай-
сан. Бидний гаргаж буй золиослол 
бага байсан ч Аврагч үүнд баярлана 
гэсэн итгэл надад байсан.

Нэг өдөр аав маань бид зорил-
годоо хүрсэн бөгөөд тэр мөнгөө 
хандивласан гэж хэлэв. Бид үлдсэн 
мөнгийг яаж тийм хурдан олсныг 
би огт ойлгоогүй юм.

Энэ Христийн мэндэлсний бая-
раар аавын өгсөн амлалтын биелэлт 
нь гайхалтай байсан. Харин миний 
хувьд, авахын оронд өгснөөс болж 
тохиосон жинхэнэ гайхамшиг нь би 
Аврагчид илүү ойр болсон явдал 
юм. Энэ нь миний авч болох бай-
сан ямар ч бэлэгнээс илүү байсан. 
Долоон жилийн дараа намайг Про-
вогийн ариун сүмд нөхөртэйгөө 
энэ амьдрал болоод мөнхөд лацдан 
холбогдохоор тахилын ширээний 
дэргэд сөгдөн сууж байхад бэлэг 
минь надад эргэж ирсэн билээ. ◼
Жоан Бөртон Стотт, АНУ, Калифорни

Маргааш өглөө нь 
үүрээр биднийг ариун 

сүм рүү явж байхад хүчтэй 
салхи цасан шуурга болж 
хувирав.
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Олон жилийн өмнөх Христийн 
мэндэлсний нэгэн баяраар на-

дад баяр мэдрэх сөхөө байсангүй. 
Миний нөхөр Энди ханиад хүрээд, 
улмаар энэ нь эмчилгээний дараа 
уушгинд нь нөлөөлж, мэс засал, 
улаан хоолойн эмчилгээ бас бол-
гоомжлоод, эд эсийн шинжилгээ 
зэргийг хийлгэж байж аюулгүй бол-
сон юм. Биднийг шинэ байшинд 
нүүж орохоос нэг долоо хоногийн 
өмнө тэр мэс засал хийлгэв.

Христийн мэндэлсний баяр бо-
лохоос хэдэн долоо хоногийн өмнө 
би хөрш Жинэе дээрээ айлчилсан 
юм. Тэр надаас баярын бэлтгэлээ 
хангасан эсэхийг асуув. Би бэлэн 
болно гэж бодсон учраас тийм 
гэж хэлсэн. Би жил бүр Христийн 
мэндэлсний баярын өмнөхөн эмээ-
тэйгээ хамт жигнэмэг хийдэг гэдгээ 
хэлж, охиддоо зориулан хормогч 
хийхийг хүсэж байгаа боловч хийж 
амжихгүй байх гэдгээ хэлэв.

Долоо хоногийн дараа би гацуур 
модныхоо хажууд, олон юм хөг-
лөрсөн сандал дээрээ сууж байлаа. 
Охид маань орондоо орчихсон, 

Эндиг оффистоо ажиллаж байхад 
би хонх дуугарахыг сонсов. На-
майг хаалгаа нээтэл Жинэе гурван 
хайрцагтай юм барьчихсан, будрах 
цасан дунд зогсож байлаа.

Би “Ороод ир” гэж хэлэхдээ, тэ-
рээр гайхаж байгааг минь мэдэрсэн 
гэж бодож байв.

“Баярлалаа, гэхдээ би удахгүй 
буцаж явах хэрэгтэй” гэж тэр хэлэв. 
“Эдгээрийг танай охидод зориулж 
хийсэн юм” гэсээр

Жинэе надад хайрцагнуудаа 
өглөө.

“Дотор нь хормогчнууд байгаа 
юм. Хамгийн сайн нь биш ч гэсэн 
би өнөөдөр оёж дуусгалаа” гэж 
тэр хэлэв.

Би гайхсанаа, баярлалаа гэж 
хэллээ. Бид хоёр тэврэлдэж, дараа 
нь би түүнийг гэр рүүгээ явахыг 
харсан юм.

Би сандал дээрээ буцан сууж, 
хайрцган дээрх цагаан атласан туу-
зыг тайллаа. Хайрцгийг нээхэд дотор 
нь Христийн мэндэлсний баярын 
материалаар хийсэн гар хийцийн 
хормогч байв. Би эрхий, долоовор 

хоёр хуруугаараа оёдлыг тэмтрэх 
зуураа Жинэегийн талаар бодлоо. 
Тэр нэг нас өнгөрч байгаа хоёр 
ихэртэйгээ нийлээд дөрвөн жижиг 
хүүхэдтэй. Тэр төгөлдөр хуур заадаг 
бөгөөд тойрогтоо ачаалал ихтэй, 
чухал дуудлагат ажил хийдэг.

Тэр хэдий завандаа хормогч 
хийснийг бодож олохыг хичээсэн 
ч түүнд ямар ч цаг байхгүй гэд-
гийг би ойлгосон. Тэр цаг зав  
гаргасан байв.

Жинэегээр дамжин ирсэн Тэнгэр-
лэг Эцэгийн хайрыг мэдрэхэд миний 
нулимс урсаж байв. Би “[Түүний] 
хайрын мутарт” (С ба Г 6:20) тэв-
рүүлж байхдаа халуун дулаан мэд-
рэмж ба тайтгарлыг мэдэрсэн.

Биднийг хормогч бэлгэнд 
авснаас хойш олон жил өнгөрчээ. 
Хормогчнууд охидод маань таа-
рахаа больсон ч би тэдгээрийг 
шүүгээндээ гялалзаж өнгө оруул-
сан дэгээнээс оосроор нь өлгөж 
хадгалдаг. Би Жинэегийн бэлгийг 
харах болгондоо тэр орой мэдэр-
сэн тайтгарал, хайрыг санадаг. Энэ 
бэлэг илчлэлт хүлээн авахад зо-
хистой, үйлчлэл хийхэд бэлэн Есүс 
Христийн шавь байх хүслийг маань 
надад сануулдаг. ◼
Кандис А.Гровер, АНУ, Айдахо

Хайрцгийг нээхэд 
дотор нь Христийн 

мэндэлсний баярын 
материалаар хийсэн гар 
хийцийн хормогч байв.

ЗОЛИОСЛОЛЫГ  
ИЛТГЭСЭН ХОРМОГЧ
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БИ ГАНЦААРАА БАЙГААГҮЙ

Б и яаравчлан ухсан нуувчиндаа 
сууж байхдаа элсэн цөлийн дээ-

гүүр хойд зүг рүү Иракийн чигтэй 
харлаа. Энэ нь 12- р сарын 24- ний 
цөлийн бэхлэлтийн үе байсан бө-
гөөд би шөнө дундаас эхлэн харуу-
лын үүрэг гүйцэтгэх болов.

Би хороондоо цорын ганц хож-
мын үеийн гэгээнтэн байсан ба бая-
рын үеэр бүр ч их ганцаардаж байв. 
Бид найман сараас хойш Саудын 
Арабын цөлд байсан бөгөөд энэ нь 
Христийн мэндэлсний баярын хүй-
тэн, одод гэрэлтсэн шөнө байлаа. 
Хуаранг тэр аяараа унтаж байхад 
надад хөх саарал элсэн толгодыг 
харж, бодолд автах дахиад хэдэн 
цаг байв.

Би АНУ- ын Жеоржиад байгаа 
эхнэр, хүүгээ бодлоо. Мөн гэрт  
баярын уур амьсгал оруулдаг гацуур 
мод, бэлэгнүүд, жинхэнэ баярын 
оройн зоогны талаар бодов. Дараа 
нь би Христийн мэндэлсний баярын 
түүхийг бодож эхлэв.

Би Христийн мэндэлсэн шө-
нийн тухай бодож байлаа. Тэр үед 
хэр харанхуй байсныг мөн орчин 
тойрныг гэрэлтүүлэх сар байсан 
эсэх эсвэл зөвхөн гэрэлтэх одод л 
харагдаж байсан эсэхийг бодлоо. 
Түүнийг төрөх үед гэрэл цахил-
гаан байгаагүй учраас тэр шөнө 
миний өнгөрүүлж буй шөнөтэй 

адил байсан болов уу. Ямар ч баяр 
цэнгэлгүй, харанхуй, чимээ аниргүй 
шөнө байсан байх.

Тэгээд нэг гайхалтай бодол 
надад төрсөн юм. Мэргэн хүмүүс 
шөнийн тэнгэрт үзэгдэх одоор 
удирдуулан зүүн зүгээс ирсэн гэж 
Библид гардаг. Шөнийн тэнгэрийг 
ширтэж байхдаа би өөрийгөө 
Бетлехемээс зүүн зүгт байгааг, тэр 
үеийн хөгжлийн төвүүдийн нэг нь 
Багдад байсан гэдгийг санасан юм. 
Мэргэн хүмүүс миний байгаагаас 
холгүй газраас ирсэн байж болох 
уу? Ямар од гэрэлтэж байсан юм 
бол? Энэ нь одоо ч гэсэн тэнгэрт 
байгаа болов уу? Би үүнийг харж 
чадах болов уу?

Би Бурханы бүтээлүүдийг гайхан, 
дээшээ ширтэж, миний дотор ямар 

нэг дулаан зүйл байгааг мэдрэв. Би 
энэ оронд байгаа нь эсвэл тэр од 
тэнгэрт байгаа эсэх нь чухал биш 
юм. Харин би Бетлехемд төрсөн 
бяцхан хүү, Хаадын хааны талаар 
мэргэн хүмүүстэй адил мэдлэгтэй 
байгаа нь л надад чухал байсан.

Би Христийн мэндэлсний баяраар 
ганцаараа бус, харин мэргэн хүмүүс, 
бошиглогчид гэх мэт Түүнийг эрэл-
хийлдэг бүх хүнтэй хамт байсан юм. 
Тэр шөнө Аврагчийн төрөлтийн 
талаарх миний гэрчлэл хүчирхэг-
жиж, маргааш өглөө нь Ариун Сүнс 
надтай хамт байсаар байв.

Тэр жилийн Христийн мэндэлс-
ний баяр маань гунигтай биш, 
харин хамгийн дурсамжтай баяруу-
дын нэг болсон юм. ◼
Робэрт Хоффман, АНУ, Вашингтон

Би шөнийн 
тэнгэрийг 

ширтэж байхдаа 
өөрийгөө 
Бетлехемээс 
зүүн зүгт байгааг 
мэдсэн билээ.
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ОРЧИН ЦАГИЙН БЭЛЭВСЭН 
ЭМЭГТЭЙН ЗООСНЫ ТҮҮХ

Өнөө орой гэхэд энэ 
шилэн сав дүүрээсэй  

гэж би залбирав.

Манай гэр бүл Христийн мэн-
дэлсний баярыг тэмдэглэхээр 

яаран бэлтгэж байв. Түр зээлж авсан 
ширээний цагаан бүтээлэг болон 
цасан хүн соёлын танхимд баярын 
уур амьсгал оруулж байлаа.

Биднийг зочдоо хүлээж байх 
хооронд харц минь ширээн дээр 
байсан нэг хоосон шилэн саван 
дээр туслаа. Үүн дээр “Сантад өгөх 
хандив” гэж бичсэн байв. Өнөө 
орой гэхэд энэ шилэн сав дүүрээсэй 
гэж би залбирав.

Бид баярын бэлтгэлээ хийж 
байхдаа миний үеэлийн нөхөр нь 
ажилгүй болоод жил хагас болж 
байгааг олж мэдсэн. Түүний гэр 
бүлийн орлогын гол эх үүсвэр нь 
таван чиглэлд сонин тараах ажил 
байсан бөгөөд тэд энэ ажлаа өглөө 
бүр 3:30- д эхэлдэг байв. Орлогын 
ихэнх хэсэг нь байшингийн зээлд 
болон бусад хэрэгцээнд зориулаг-
даж, Христийн мэндэлсний баярын 
бэлэг гэх мэт тэдний хүссэн зүйлд 
бараг мөнгө үлддэггүй байв.

Үеэлийн маань гэр бүл хамгийн 
эхэнд ирсэн юм. Тэд хандивын 

шилэн хайрцаг тавьсан ширээний 
хажуугаар өнгөрөөд, ширээндээ 
очиж суухыг би харав. Тэднийг ши-
рээнд ойртож ирэхэд үеэлийн маань 
нөхөр шилэн саван дээрх үгийг ун-
шихаар зогсов. “Тусламж хэрэгтэй” 
гэр бүл хэнийх болохыг мэдээгүй 
байсан тэр эргэлзэж тээнэгэлзэлгүй, 
элэгдэж хуучирсан хэтэвчнээсээ хэ-
дэн доллар авч, саван дотор хийв.

Миний хоолой зангирч, би тэр 
даруй Шинэ Гэрээнд гардаг бэлэв-
сэн эмэгтэйг болон түүний хоёр 
зоосны тухай түүхийг саналаа. Бая-
чууд эрдэнэсийн санд их хэмжээний 
мөнгө хийж байхад “нэгэн ядуу 
бэлэвсэн эмэгтэй ирж, нэг кодрант 
болох хоёр жижиг зэс зоос хийжээ” 
(Maрк 12:41–42- ыг үзнэ үү).

Есүс шавь нараа дуудаад:
“Үнэнээр би та нарт хэлье, Ядуу 

бэлэвсэн энэ эмэгтэй эрдэнэсийн 
санд өгсөн бүх хүмүүсээс илүүг 
өглөө.

“Яагаад гэвэл, хүмүүс бүгд илүүд-
лээсээ хийсэн, харин энэ эмэгтэй 
өөрт байсан бүгдийгээ, амин зуул-
гандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ 

өглөө гэж айлдав” (Maрк 12:43−44).
Тэр “хүслээрээ” мөн “амин зуул-

гандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ” 
өгсөн хэмээн Есүс Христ хэлсэн. Тэр 
ганцхан зоос өгч болох байсан. Энэ 
нь түүний хувьд хангалттай байх 
байсан. Гэвч түүний итгэл, золиос-
лох хүсэл нь Бурханы Хүүгийн 
анхаарлыг бүрэн татсан юм.

Хэрэв үеэлийн маань нөхөр тэр 
саванд мөнгө хийлгүй, “хэрэв надад 
байсан бол би өгөх байсан” (Moзая 
4:24) гэж бодоод өнгөрсөн бол хэн 
ч түүнийг буруутгахгүй байх бай-
сан. Бусдыг энэрч, хайрлах гэсэн 
түүний энэ агуу жишээ надад төдий-
гүй түүнийг харж байсан гэр бүлийн 
маань бусад гишүүнд ч нөлөөлсөн. 
“Энэрэл бол Христийн цэвэр хайр, 
. . . мөн эцсийн өдөр үүнийг эзэм-
шиж байгаа хэнд боловч, түүнд 
сайн байх” (Moронай 7:47) учраас 
түүний гэр бүл алзахгүй гэдгийг 
би мэдэж байв.

Тэр орой бид түүний гэр бүлд 
нэг зүйл өгөхийг хүссэн байсан 
бөгөөд түүнийгээ өгсөн. Харин 
өөрсдөө хүнд байдалд байсан хэр-
нээ бусдад өгснөөрөө тэр хамгийн 
чухал зүйлүүдээр баян хүн гэдгээ 
харуулсан юм. ◼
Стефэни Х.Олсэн, АНУ, Юта
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ТЭД МИНИЙ ХЭРЭГЦЭЭГ ЯАЖ МЭДСЭН ЮМ БОЛ?
паспорт яаралтай авах мөнгө яаж 
олох талаар санаа зовж байлаа.

Нэг өдөр би аргаа барахдаа 
өрөөндөө ороод, Тэнгэрлэг Эцэгээс 
тусламж гуйв. Би Японд үйлчлэх хү-
сэлтэй байгаа бөгөөд номлолд үйлч-
лэх мөрөөдөл минь удахгүй биелэх 
гэж байгаад талархаж байгаа гаа 
илэрхийлсэн. Надад паспорт авах 75 
доллар хэрэгтэй боловч энэ мөнгө 
байхгүй гэдгийг нулимсаа залгин 
байж Түүнд хэлэв. Би залбирч дуу-
саад босохдоо бүх зүйл бүтнэ гэд-
гийг мэдсэн. Би яаж гэдгийг мэдээгүй 
ч гэсэн Их Эзэн хэрэгцээг минь 
хангана гэсэн баталгааг мэдэрсэн.

Тэр өдөр би шуудангийн хайрц-
гаа нээтэл дотор нь Христийн мэн-
дэлсний баярын ил захидал байв. 
Үүнийг өгсөн хүн нэрээ нууцлахыг 
хичээсэн нь тодорхой байлаа. За-
хидал дээр ямар ч марк байгаагүй 
бөгөөд үүнийг гараар хүргэж  
ирсэн байв.

Ил захидлын дотор талд “Баяр 
хүргэе! Чи Христийн сайхан сэт-
гэлийн үйлдлийн гэрч боллоо. 
Христийн мэндэлсний баярын мэнд 
хүргэе, Ханна. Номлолд чинь амжилт 
хүсье” гэсэн үгс бичээстэй байв.

Ил захидал дотор 100 ам.доллар 
байв. Би үүдэн дээрээ зогсоод уйл-
сан. Хэн үүнийг хийсэн бэ, тэд ми-
ний хэрэгцээг яаж мэдсэн юм бол?

Олон жил өнгөрсөн ч гэсэн тэр 
өдөр хэн мөнгө авчирч өгснийг би 
мэдэхгүй хэвээрээ л байна. Тэр үеэс 
хойш би тэр хүний эсвэл тэр хүмүү-
сийн тухай их бодсон. Тэд Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Жозеф Б.Вөртлиний (1917–2008) 
хэлсэн дараах үгсийг нотолж билээ: 
“Христийнхтэй адил зан чанартай 
найзуудын сайхан сэтгэл нь бидний 
амьдралд гүн нөлөө үзүүлж, амьдра-
лыг өөрчилдөг. . . . Энэ Сүмд тусламж 
хүссэн залбирлуудын хариуг Их Эзэн 
сайхан сэтгэлтэй ах, эгч нарын эн-
гийн бөгөөд өдөр тутмын үйлчлэлээр 
дамжуулан хариулдаг. Би жинхэнэ 
найзуудын сайн чанаруудаас Их Эзэ-
ний нигүүлслийг олж хардаг.” 1

Сайхан сэтгэлийн энэ үйлдэл на-
майг өөрчилсөн бөгөөд номлолдоо 
цагтаа явахад мөн бусдын залбир-
лын хариулт байх арга замуудыг 
хайхад надад тусалсан. ◼
Ханна Аизлин, АНУ, Aризона
ЭШЛЭЛ 
 1. Жозеф Б.Вөртлин, “Valued Companions,” 

Ensign, 1997 оны 11- р сар, 32.

Би шуудангийн хайрцгаа нээтэл дотор 
нь Христийн мэндэлсний баярын ил 

захидал байв. Захидал дээр ямар ч марк 
байгаагүй бөгөөд үүнийг гараар хүргэж 
ирсэн байлаа.

20 орчим жилийн өмнө би 
Японд үйлчлэх номлолын 

дуудлагаа хүлээн авав. Би нэгдү-
гээр сард асар их хүлээлт, бага 
зэрэг айдастайгаар номлолдоо 
гарахаар бэлтгэсэн юм. Энэ үеэр 
эцэг, эх маань хоёулаа ажилгүй 
болсон байлаа.

Номлолд гараад хэрэглэх мөнгө 
надад байсан боловч гэр бүл минь 
санхүүгийн хувьд хүнд байдалд 
байв. Би номлолын хувцас, тээш, 
бусад хэрэгцээ гэх мэт хэрэглэх 
мөнгөө хаанаас олохоо сайн мэ-
дэхгүй байсан юм. Би хагас цагийн 
ажил хийж байсан ч 
хангалттай мөнгө 
олж чадахгүй 
байв. Ялан-
гуяа Япон 
явахаасаа 
өмнө 
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Бриттани Романелло Каско

Номлолын дуудлага хүлээн авах 
нь миний амьдралын хамгийн 
агуу, гайхалтай мөчүүдийн нэг 

байлаа. Би 18 насандаа сайн мэдээ-
ний гэрчлэлтэй болсноосоо хойш 
номлолын талаар олон удаа бодсон. 
Би Тайванийн Тайчунг номлолд 
үйлчлэх дуудлага хүлээж аваад, энэ 
нь зөв гэдгийг мэдсэн бөгөөд ном-
лолд үйлчлэхээр сэтгэл минь ихэд 
догдолж байсныг санаж байна.

Би өдөр бүр судруудаа уншиж, 
номлолд болон ариун сүмд бэлтгэх 
ангид суун, бүр мандарин хятад 
хэлийг бие даан сурах гэж орол-
дож байв. Би айлын ганц хүүхдийн 
хувьд номлол надад төдийгүй эцэг 
эх болон Тэнгэрлэг Эцэгт минь 
хүндлэл авчирна гэдгийг мэдэж бай-
сан. Номлогчийг бэлтгэх төвд (НБТ) 
орсон өдөр надад ирэх 18 сарын 
турш юу ч буруугаар эргэхгүй мэт 
санагдаж байлаа. Баптисм хүртээ-
хээс эхлээд удаан хүлээсэн тайвань 
хоол хийх зэрэг номлолын бүх 
зүйлд миний сэтгэл хөдөлж байсан. 

Номлогчийг бэлтгэх төвд орох үедээ 
номлол минь миний хүсэн хүлээс-
нээс маш өөр байх болно гэдгийг 
би мэдээгүй байсан юм.

Өвдөв
Номлолд гараад дөрвөн сар 

болсны дараагаас дугуй унах, 
өглөөний дасгал хийхэд төдийгүй 
унтах, хувийн сургалт хийж бай-
хад хүртэл бие минь өвддөг болж 
эхэлсэн. Миний биеийн жин маш 
хурдан буурч байв. Ус уусан ч бие 
өвдөж байлаа. Эмч нарын шин-
жилгээ миний өвчний оношийг 
тогтоож чадаагүй юм. Надад ямар ч 
шимэгч хорхой эсвэл вирус байгаа-
гүй. Номлолын ерөнхийлөгч болон 
хамтрагч маань, би өөрөө хүртэл 
эрүүл мэнд минь ийм хурдацтай 
муудаж байгааг гайхаж байв.

Дараагийн сарын туршид би 
өөрөө ч гайхширам тийм итгэл-
тэй байв. Би бухимдаж байсан ч 
шаргуу ажиллан, дугуйгаараа илүү 
хурдан явж, хагас дутуу хятад хэ-
лээрээ харсан хүн бүртэйгээ яривал 

Бурхан гайхамшгаар намайг эд-
гээнэ гэдэгт бүрэн итгэж байсан. Би 
Христийн өвчтэй хүмүүсийг эдгээж, 
нас барсан хүнийг босгосон түү-
хүүдэд итгэж байсан ба Тэрээр сул 
дорой боловч урам зоригтой бай-
гаа номлогч миний төлөө адил зүй-
лийг хийнэ гэж итгэж байсан юм. 
Дараа нь нэгэн ням гарагт хамтрагч 
бид хоёр сонирхогчтойгоо уулза-
хаар Сүмийн цуглааны байр руу 

НОМЛОЛООСОО ЭРТ  гэртээ ирсэн минь

Би номлогчийг  
бэлтгэх төвд орох 

үедээ номлол минь 
миний хүсэн  

хүлээснээс маш  
өөр байх болно  

гэдгийг мэдээгүй  
байсан юм.
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дугуй унаад явж байхад миний бие 
бүхэлдээ тэсэхийн аргагүй өвдөж 
эхлэв. Бид цуглааны байранд ирэ-
хэд, би ахлагчдаас надад адислал 
өгөхийг хүссэн бөгөөд энэ нь тус 
болсон юм. Өдөр өнгөрөх тусам 
ойр ойрхон санваарын адислал 
авч, эдгэрэхийн тулд олон ч удаа 
залбирсан.

Тайванийн бүгчим халуун нэгэн 
өглөө сэрээд, орноосоо ч босож 
чадахгүй болсон тэр өдөр миний 
номлолын хамгийн гунигтай өдөр 
байж билээ. Тэр үед би өөрийгөө 
цаашид үүнээс илүү удаан хугацаа-
гаар номлогч байж чадахгүй юм 
байна гэдгээ мэдсэн юм. Номлолын 
ерөнхийлөгч гэрт маань ирээд, бид 
хамтдаа зөвлөлдөв. Бид бүх л бо-
ломжит хувилбарыг ярилцан, маш 
их залбирч, нулимс унагасны дараа 
би гэртээ харьж биеэ сайжруулах 
тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэдгийг 
Сүнс баталж хэлсэн.

Гэртээ эрт эргэж ирлээ
Агаарын бөмбөлөг, “Гэртээ тавтай 

морил” гэсэн лоозон байгаагүй ба 
би онгоцноос буугаад, тэргэнцрээр 
эцэг эх дээрээ очиход, тэд намайг 
тэр даруй эмнэлэгт авчирсан. Хэ-
дэн сарын турш шинжилгээ өгсөн 
боловч миний юу болохгүй байгааг 
эмч нар олж чадаагүй. Мөн миний 
эргэн тойрны хүмүүс сайхан сэтгэ-
лийн үүднээс “Чи хэзээ номлолдоо 
буцаж гарах вэ?” “Чи гэртээ үлдэх 
үү?” “Магадгүй, чи гэрлэх ёстой 
байсан юм болов уу?” “Магадгүй, чи 
анхнаасаа явах ёсгүй байсан байх” 
гэх мэт зүйлийг хэлж байв.

Би ичиж бас яах учраа олохгүй 

байв. Би Бурханы хайрыг хүртэх 
зохистой юу? Намайг хичээнгүйлэн 
үйлчилж байхад яагаад надад ийм 
зүйл тохиолдсон юм бол? Би сайн 
номлогч байж чадаагүй юм болов 
уу? Бурхан намайг сонсож байсан 
уу? Үеийнхэн маань “хагас дутуу” 
хийсэн номлолын үйлчлэлийг минь 
хүлээн зөвшөөрөх болов уу?

Дараагийн зургаан сарын турш 
миний гэрчлэл суларч байсан бө-
гөөд би үүндээ гэмшиж байв. Би 
өөрийгөө цээрлүүлэгдсэн гэж бо-
дож, Тэнгэрлэг Эцэг надад үнэхээр 

хайртай эсэхэд эргэлзэж эхэлсэн. 
Яваандаа миний сэтгэл санаа бага 
зэрэг дээрдсэн ч би номлолынхоо 
өмнөх шиг болоогүй л байлаа. Би 
амьдралдаа шийдвэр гаргахаас 
зайлсхийсээр байв.

Нэг орой би сайн найзтайгаа 
ярилцсан юм. Тэр ч бас өвчнөөс бо-
лоод номлолынхоо дундаас гэртээ 
ирэхийн зовлон, гунигийг үзсэн ба 
номлолын талбарт эргэж гарахаар 
хичээж байсан. Би зургаан сарын 
турш мэдрээгүй амар амгаланг тэр 
өдөр мэдэрснээ санаж байна. Сүнс-
ний дуу хоолой надад “Чи буцаж 
явах ёстой” гэж шивнэсэн юм. Би 
юу хийх ёстойгоо мэдэж авсандаа 
тун их баяртай байлаа. Маргааш нь 
би бишоптойгоо уулзахаар явав. 
Дараа нь би Номлолын албанд чин 
сэтгэлийн захиа бичиж, номлолын 
талбарт эргэж очиж болох эсэхээ 
асуусан юм. Миний хүсэлт зөвшөө-
рөгдөж, нэг сарын дараа би нэрийн 
тэмдгээ дахин зүүв.

Зургаан сарын дараа нөгөө 

Хэдийгээр миний бие 100 хувь 
эдгэрээгүй ч гэсэн миний зүрх 
сэтгэл хэзээ ч ийм бүрэн бүтэн 
эсвэл Их Эзэний ажилд үйлчлэ-
хэд бэлэн байгаагүй.
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өвчин намайг дахин зовоож эхэлсэн 
юм. Би эмнэлэг дээр олон цагаар 
шинжилгээ өгч, тариа хийлгэснээс 
болж эмнэлгийн орон дээр дэмийрч 
байснаа санаж байна. Ийм зүйл 
тохиолдсонд би итгэж чадахгүй 
байлаа. Энэ удаа миний номлол 
дуусаж байгааг би мэдэж байв. 
Гансрал, харууслын гашуун нулимс 
хацрыг минь даган урсах үед ухаан-
тай номлолын ерөнхийлөгчийнхөө: 
“Романелло эгч ээ, та эргэж ирсэн 
учраас Их Эзэнд хоёр дахин илүү 
хайртай” гэж хэлэхийг сонссон. Би 
ийм үгийг сонсоод, маш их тайв-
ширч билээ. Энэ удаа гэр рүүгээ 
явахаар онгоцонд суухдаа би ха-
риулт хүлээж аваагүй ч итгэлтэй 
хэвээр байх болно гэдгээ Тэнгэрлэг 
Эцэгт амласан.

Христийн Цагаатгалаас  
эдгэрлийг олох нь

Би одоо гэртээ эргэж ирээд хоёр 
жил гаруй болж байна. Надад хүнд-
рэл учирсаар байгаа бөгөөд миний 
тамир тэнхээ, эрч хүч номлолд 
үйлчлэхээс өмнөх үетэй адилгүй 
болсон. Эмч нар миний бие яагаад 
муудаад байгааг оношилж чадаа-
гүй. Номлолын хугацаагаа дуустал 
үйлчлээгүй, эргэж ирсэн номлогч 
байх нь амаргүй хэвээр л байна. 
Гэсэн хэдий ч, би хөрвөгч бүрдээ 
хайртай. Бусад номлогчид 18 эсвэл 
24 сарын номлол нь үнэ цэнэтэй 
байдаг шиг миний номлолын үйлч-
лэл богино байсан ч гэлээ үнэ цэ-
нэтэй байсныг мэдэхэд цаг хугацаа 
шаардлагатай байсан.

Их Эзэн гэнэтийн нөхцөл байд-
лаас болж гэртээ эргэж ирэх зовлонг 

амссан хүмүүстэй ярих олон болом-
жийг надад өгсөн. Их Эзэн намайг 
тэдэнтэй гэрчлэлээ хуваалцаж, эрүүл 
мэндийн шалтгаанаас болж гэртээ 
эргэж ирэх нь нууж хаах буруу зүйл 
бус, харин бусадтай ярилцах ёстой 
туршлага гэдгийг ойлгоход нь тэ-
дэнд туслуулахаар хөтөлсөн гэдгийг 
би мэднэ.

Эхний удаа гэртээ эргэж ирэх-
дээ би итгэлээ үл хайхрах нь ямар 
байдгийг үзсэн бол хоёр дахь удаа 
эргэж ирэхдээ итгэлдээ үнэнч байх 
нь ямар байдгийг мэдэрсэн. Би суд-
рууд судлах, институтэд оролцох, 
сүмдээ явах, дуудлагаа биелүүлэх 
зэрэг үндсэн гол зүйлүүдээ хийсээр 
байна. Бүх зүйл яагаад ингэж эр-
гэснийг мэдэх гэж би олон ч удаа 
залбирсан даа. Би өөрийгөө болон 
Тэнгэрлэг Эцэгийг буруутгахаа 
больсон. Би эргэн ирж, хотод маань 
амьдардаг хятад ах, эгч нар дээр 
айлчилж эхэлснээс хойших амьдра-
лаа харахдаа надад тохиолдсон бүх 
зүйлд мөнхийн зорилго байсан гэдэг 
байр суурьтай байдаг.

Би Moзая 5:15- д гардаг “Тиймийн 
тул, тэнгэр ба газарт орших бүх 
зүйлийг бүтээсэн, бүхний дээрх 
Бурхан болох түүний мэргэн ухаан 
хийгээд хүч, мөн шударга ёс, мөн 
нигүүлслээр та нар үүрдийн аврал 
хийгээд мөнх амьдралыг авч боло-
хын тулд, та нар тэнгэрт авчрагдаж 
болохын тулд, Христ, Төгс Хүчит 
Их Эзэн Бурхан та нарыг өөрийнх 
байлгахаар лацдаж болохын тулд, 
та нарыг хичээнгүй мөн гуйвшгүй 
байж, сайн үйлүүдээр үргэлж бял-
хаасай хэмээнэ би” хэмээх үгсэд 
дуртай: 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН  
ШАЛТГААНААС БОЛЖ  
ГЭРТЭЭ ЭРТ ЭРГЭЖ ИРВЭЛ 
НАДАД ЯМАР ЯМАР  
СОНГОЛТ БАЙГАА ВЭ?

Бие бялдар, оюун санаа, сэтгэл 
зүйн асуудалтай хүмүүс Сүмийн 
үйлчлэлийн залуу номлогчийн хө-
төлбөрийн талаар бишоп эсвэл сал-
барын ерөнхийлөгчтэйгөө ярилц.

Хэрэв би Их Эзэнд бүхнээ зо-
риулан амьдарсан хэвээр байвал 
үүрд адислагдах болно гэдэгт  
итгэдэг. Ингэснээр миний бие 
100 хувь эдгэрээгүй ч гэсэн би  
Есүс Христийн Цагаатгалаар эд-
гээгдсэн гэдгээ мэддэг. Миний  
зүрх сэтгэл хэзээ ч ийм бүрэн бү-
тэн эсвэл Их Эзэний ажилд үйлчлэ-
хэд бэлэн байгаагүй. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад амьдардаг. 

“Үйлчлэлийн номлол нь агуу 
адислал байж чадна. Энэ нь 

хувь хүмүүст гэртээ амьдарч, зохих 
эмчилгээ авч байх хоорондоо Их 
Эзэний үйлчлэлд өсөж, төлөвших 
боломжийг олгодог.”
Доналд Б.Доти, Н.А., Номлолын  
албаны эрүүл мэндийн үйлчилгээ эрхэл-
сэн дарга, “Missionary Health Preparation,” 
Ensign, 2007 оны 3- р сар, 67.
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Жастина Маккэндлэсс

Ханноверийн төвөөс галт тэр-
гээр 30 минутын зайд, олон 
арван акр хаврын цэцэгт тал-

байнуудын дунд Германы жижигхэн 
хот Штадтхаген оршдог. Энэ бол 19 
настай Эстер Графын өссөн газар. 
Энэ газрын бүх зүйлд явган эсвэл ду-
гуйтай хүрэхэд амар бөгөөд талхны 
мухлаг, зайрмагны дэлгүүрүүд гудам-
жаар нэг эгнэж мөн зах ажлын өд-
рүүдээр хотын талбайг дүүргэдэг.

Түүнчлэн Штадтхагенд хожмын 
үеийн гэгээнтнүүдийн тоо өсөн 
нэмэгдсээр байна.

Штадтхаген жижигхэн хот боловч 
энд нэг том тойрог байдаг бөгөөд 
10 000 герман хүн тутамд таваас бага 
гишүүн ноогдож байгаа нь Герман 
улсын хувьд хэвийн зүйл биш юм. 
Харин Эстерийн хувьд энэ нь Есүс 
Христийн сайн мэдээний зарчмуу-
даар амьдарч, бусдад үйлчлэн, бус-
дыг адислахын тулд тэдгээр зарчмыг 
хэрхэн ашиглах талаар суралцахад 
яг тохирсон газар байсаар иржээ.

Эстер 14 настайдаа патриархын 
адислалаа хүлээн авсан бөгөөд энэ 
нь түүнд нэг чухал зүйлийг ойлгуул-
сан ажээ. “Би Тэнгэрлэг Эцэгийн 

хувьд ямар чухал болохоо сайн 
ойлгосон” гэж тэр хэлэв. “Бид бүгд 
Түүний хувьд ямар чухал болохыг 
би ойлгосон.”

Тэр энэ мэдлэгээ бусадтай харил-
цах харилцаандаа ашигладаг.

Жишээ нь, гадасны ганц бие 
залуучуудын зөвлөлд үйлчилдэг 
дуудлагат ажлаа хийхдээ тэрээр 
хүн бүртэй найрсаг дотно байх 
тал дээр санаа тавьдаг. “Би бусдыг 
шүүмжлэхийн оронд тэднийг таньж 
мэдэхийг сурч байгаа.”

Тэр сургууль дээрээ байхдаа ч 
үүнийг санаж явдаг. “Хүмүүс миний 
шүтэн биширдэг шашны талаар 
олонтоо асуудаг ч би үүнийг муу 
зүйл гэж ер боддоггүй” гэж тэр 
хэлэв. “Ямар нэг байдлаар энэ нь 
намайг үргэлж аз жаргалтай болго-
дог. Учир нь би энэ нь надад ямар 
их тусалж, миний амьдралд ямар 
их зүйл авчирдгийг санаж байдаг. 
Сайн мэдээгээр дамжуулан би маш 
их зүйлийг сурдаг.

“Бидний итгэлийг шоолдог, 
үүнийг ойлгодоггүй хүмүүс бай-
саар байх боловч бид итгэдэг  
зүйлдээ үнэнч байвал бүх зүйл 

сайхан болдог” гэж тэр хэлсэн.
Эстерт сайн мэдээний дагуу 

амьдарч мөн үүнийг хуваалцахад нь 
тусалдаг зүйл бол Бурханыг хайрлах 
хайр, Түүнд итгэх итгэл юм.

Тэр “Та нар санаа зовохоосоо 
өмнө Бурханд итгэ” гэж хэлэв. 
Намайг үүнийг хийж мөн итгэлтэй 
байх үед бүх зүйл энгийн байдаг. 
Бид Бурханд итгэснээрээ амьдрал-
даа ирээдүйд итгэх итгэл, найд-
вартай урагш тэмүүлж чадна. Бид 
үүнийг хийснээр Бурханы гэрчүүд 
байж чадна.” ◼
Зохиогч нь Германд амьдардаг.

Германд 

Итгэдэг зүйлүүддээ 
үнэнч байвал  

тэдгээрийг  
хуваалцахад 
амар болдог.

сайн мэдээний  
гэрч болж 
амьдрах нь

З А Л У У Ч У У Д Ы Н  Т У Х А Й  Х Ө Р Ө Г  Ө Г Ү Ү Л Э Л
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• 80 995 685 хүн (2014 оны 7- р 

сарын байдлаар)
• 6200 музей
• Дэлхий дээрх хамгийн их буюу 

400 амьтны хүрээлэнтэй

ГЕРМАНЫ ТУХАЙ БАРИМТ 
МЭДЭЭЛЭЛ
Нийслэл: Берлин
Хэл: герман (Дойч)

ГЕРМАН ДАХЬ СҮМ

ЭСТЕРИЙН ТУХАЙ 
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ 
Германчууд юу идэх дуртай вэ?

Германчууд төмс юм уу гоймон-
той хучмал идэх дуртай. Миний 
дуртай хоол бол ногоо, соустай 
төмс. Би ялангуяа вандуй, брюссел 
цэцэгт байцаанд дуртай.

Та цагийг хөгжилтэй өнгөрөө-
хийн тулд юу хийдэг вэ?

Би хөгжим сонсож, дуулж, тө-
гөлдөр хуур эсвэл гитар тоглодог. 
Би жигнэмэг, бялуу хийх дуртай. 
Би яаж тансаг бялуу хийхийг өө-
рөө сурч байгаа.

Германд хүмүүс яаж 
болздог вэ?

Бид болзоонд явдаггүй. Хэрэв 
нэг залуу “Чи надтай хамт бол-
зоонд явмаар байна уу?” гэж 
асуувал эвгүй байх болно. Энд хү-
мүүстэй хэсэг бүлгээрээ танилцдаг 
учраас хэрэв чамд хэн нэгэн таалаг-
даж байвал утсаар болон онлай-
наар ярьдаг. Цөөхөн удаа уулздаг 
учраас заримдаа үерхэх харилцаа 
үүсдэг, заримдаа үүсдэггүй.

сайн мэдээний  
гэрч болж 
амьдрах нь

• 39 401 хожмын үеийн гэгээнтэн
• 15 гадас
• 89 тойрог
• 85 салбар

• 3 номлол
• 2 ариун сүм
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Бид Христийн мэндэлсний баярын жинхэнэ утгыг тунгаан бодсоноор 
үүнд бэлтгэхдээ Христийг болон Түүний захиасыг хүлээн авахад өөрс-
дийгөө бэлтгэж байдаг билээ. Энэ бэлтгэх үеэр судалж, тунгаан бодож, 

хэрэгжүүлж болох гурван зүйлийг би санал болгомоор байна.
Нэгдүгээрт, бидний Аврагч мэндэлсэнд баяс. Бид Бурханы Хүү, бүхнийг 

Бүтээгч, бидний Мессиа мэндэлсэнд баярладаг. Бид Хаадын хааныг дэлхийд 
ирж, тэжээлийн тэвшинд төрөөд, төгс төгөлдөр амьдарсанд баярладаг. Есү-
сийг төрөхөд тэнгэрийн баяр хөөр халиглан байсан (Лук 2:8–14- ийг үзнэ үү).

Хоёрдугаарт, бидний амьдралд Түүний үзүүлж байгаа нөлөөг тунгаан 
бод. Энэ баяр бол Бурханы Хүүг дурсан санаж, Түүний нэрийг өөрсөд дээ-
рээ авах шийдэмгий байдлаа шинэчлэх цаг үе мөн. Энэ бол өөрсдийн амьд-
ралыг дүгнэж, бидний бодол, сэтгэл, үйлс маань зөв байгаа эсэхийг шалгах 
цаг үе юм. Энэ нь дурсамж, талархал, уучлалын цаг үе байх болтугай. Есүс 
Христийн Цагаатгалыг болон энэ нь бидний амьдралд ямар хамаатайг тун-
гаан бодох цаг үе байгаасай. Хамгийн гол нь Бурханы үгийн дагуу амьдарч, 
Түүний зарлигуудыг дагах өөрсдийн гэрээг шинэчлэх, дахин амлалт өгөх 
цаг үе байх болтугай. Ингэснээр бид Түүнийг ямар ч гэрэл, бэлэг, үдэшлэ-
гээс илүүтэй хүндлэх болно.

Гуравдугаарт, Түүний ирэхийг тууштай харуулдан хүлээцгээ. Христийн 
мэндэлсний баярын энэ улирал ихэвчлэн өнгөрснөө дурсаж, Их Эзэний 
төрөлтийг тэмдэглэх үе байдаг боловч надад энэ үе нь ирээдүйг харах цаг 
үе мэт санагддаг. Бүгдээрээ урагш харцгаая. Түүний ирэх тэрхүү адислагд-
сан өдөрт бэлтгэцгээе. Түүний ирэхийг харуулдан хүлээсэн тэдгээр эртний 
хүний адил мэргэн байцгаая.

Энэ улирлаар болон үргэлжид бид бүгд Аврагчийн төрөлтийн үйл явд-
лын цэвэр нандин байдлыг олж харж, Түүний амьдрал, заасан зүйл, бидний 
төлөө хийсэн золиослолд чин сэтгэлээсээ талархах талархлыг мэдэрнэ гэж 
би залбирч байна. Энэ талархал нь Түүнийг дагах бидний хичээл зүтгэлийг 
шинэчлэх болтугай. Мөн энэ талархал нь биднийг гэр бүл, сүм, найз нөхдөд 
маань улам ойртуулах болтугай. Бид бүгд амилсан Христ энэ дэлхий дээр 
бидний Аврагч, Хаан, Их Эзэн болж дахин алхах тэрхүү адислагдсан мөчийг 
тууштай харуулдан хүлээцгээе. ◼
Христийн мэндэлсний баярт зориулсан Тэргүүн Зөвлөлийн 2010 оны онцгой цугларалт дээр 
хэлсэн үгээс авав.

ХРИСТИЙН МЭНДЭЛСНИЙ 
БАЯРЫН УТГА УЧРЫГ  

Тэргүүн Зөвлөлийн 
хоёрдугаар зөвлөх 
Ерөнхийлөгч 
Дийтр Ф.Угдорф 

ТА ҮҮНИЙГ ХЭРХЭН  
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БЭ?

Хэдэн жилийн өмнөх Христийн 
мэндэлсний баяраар эмээ маань 
бүх хүүхэд, ач зээгээсээ өөрийнх нь 
өмнөөс бусдад үйлчлэхийг хүссэн 
юм. Эгч нар маань бяцхан хүүхдийн 
малгай оёж, амьтан асрах газар 
үйлчилсэн бол миний ах нар нэг 
бэлэвсэн эмэгтэйн баярын гэрлийг 
засаж өгсөн. Би гэр бүлийнхээ 
гишүүдийн нэрийг цуглуулж, ариун 
сүмд аваачсан. Бид өөрсдийн 
хийсэн зүйлүүдийн тухай захидлыг 
эмээдээ бичсэн бөгөөд Христийн 
мэндэлсний баярын өглөө захид-
луудыг уншиж байхдаа эмээгийн 
маань нүд нулимстай байв. Би 
эмээгийнхээ үлгэр жишээнд талар-
халтай байсан ба бусдад “хайраар 
үйлчилсэн” (Галат 5:13) учраас 
илүү их энэрэлтэй, амьд болоод нас 
барсан гэр бүлийн гишүүддээ илүү 
ойр болж чадсанаа ухаарсан.
Аманда С., АНУ, Юта

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

ХЭРХЭН ОЙЛГОХ ВЭ
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ХУУЧИН БАРААНЫ  
ДЭЛГҮҮРЭЭС АВСАН, АМЬДРАЛ 

ӨӨРЧИЛСӨН БЭЛЭГ
биднийг ирж авахад дургүйцдэг 
байсан юм. Тэр бүр номлогчдыг 
хөөж байсан. Гэвч тойргийн гишүүд, 
номлогчид түүнийг орхиогүй юм.

Христийн мэндэлсний баярын 
өдөр бид түүний бэлгийг хамгийн 
сүүлд гаргасан. Илэин бид хоёр 
“Энэ бол таны авч болох хамгийн 
агуу бэлэг шүү! Энэ таныг аз жар-
галтай болгоно” гэж хэллээ. Вийгий 
хэд хэдэн удаа таах гэж оролдсон 
бөгөөд бид түүний хариултуудыг 
сонсоод инээлдэж байв. Бид түүнд 
“Энэ бол маш гоё бэлэг! Энэ таны 
амьдралыг өөрчилнө. Энэ бидний 
амьдралыг өөрчилсөн” гэж хэлсэн.

Бидний бэлгийг хараад уурлана 
гэж ээж санаа зовж байсан боловч 
үүнийг өгөх нь зөв зүйл гэдгийг 
Илэин бид хоёр мэдэж байв.

Тэр бэлгийг нээж үзээд бидэнд та-
лархаж, үүнийг уншина гэж хэлсэн.

Бид Вийгийд хайртай учраас 
түүнийг Есүс Христ болон Түүний 
Цагаатгалын талаар мэдээсэй гэж 
хүссэн юм. Бид түүнийг бидэнтэй 
адил итгэж, залбирч, наманчилж, 
амьдралдаа сайн мэдээг хүлээн 
аваасай гэж хүссэн.

Тэр Мормоны Номыг уншиж, 
үүний талаар залбирсан бөгөөд ном-
логчид болон тойргийн гишүүдийн 
тусламжтайгаар баптисм хүртэж, 
Сүмийн гишүүн болсон билээ. Бид 
ариун сүмд лацдан холбогдсондоо 
маш их баяртай байдаг бөгөөд гэр 
бүлээрээ үргэлж хамт байх болно 
гэдгийг мэддэг. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Аризонад амьдардаг.

Хойд эцэгтээ бэлэг авах хангалттай мөнгө 
байгаагүй учраас би худалдаа хийхээр 
гарахаасаа өмнө залбирав.

Киану Виллиамс

Нэг жил Христийн мэндэлсний 
баяраар бидэнд тийм ч их 
мөнгө байгаагүй болохоор би 

хойд эцэг Адриандаа (дүү бид хоёр 
түүнийг Вийгий гэж дууддаг) бэлэг 
авахын тулд тусламж хүсэн залбирч 
билээ. Дүү бид хоёрт бэлэг авах 
хоёр доллар л байсан.

Бид Христийн мэндэлсний бая-
рын бэлэг авахаар ойрхон байдаг 
хуучин барааны дэлгүүр рүү явах 
тухай ээжийг хэлэхэд, би өрөөндөө 
гүйж ороод, тусламж хүсэн, “Хоёр 
долларын бэлэг олоход бидэнд тус-
лаач” хэмээн залбирав. 

Илэин бид хоёр дэлгүүрт ороод, 
номнууд дундаас шив шинэ гу-
рамсан судар олов. Бид тэр номыг 
олсондоо маш их баяртай байлаа. 
Бид дэлгүүр дотор ээж рүүгээ гүйж 
байхдаа би номоо чанга гэгч нь 
барьж байсан. Бид баярласандаа 
дороо үсэрч мөн хамтдаа “Бид 
Вийгийд өгөх бэлэг олсон” гэж 
хэллээ. Кассан дээр ирээд ээж 
маань “Энэ хэд вэ?” гэж асуув. 
Худалдагч эмэгтэй “Хоёр доллар” 
гэж хариуллаа. Миний залбирал 
хариулагдсан юм.

Тэр үед хойд эцэг маань 
Сүмийн гишүүн биш байсан. 
Тэр мормончуудад дургүй, 
“Мормоны номонд” итгэдэггүй 
байсан бөгөөд Залуу эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн үйл ажилла-
гааны үеэр гишүүд манайхаас 
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Сүмийн сэтгүүлүүд
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Намайг 18 нас хүрээд хэдэн 
сар болсны дараа манай гэр 
бүл нүүсэн бөгөөд би шинэ 

тойрогт нэгэн бэрхшээлтэй тулгарав. 
Намайг нүүж ирснээс хойш хоёр 
долоо хоногийн дотор бараг бүх 
прист ахлагчид болж, би пристүү-
дийн чуулгын хамгийн анхны тусла-
хаар дуудагдав.

Жагсаалтан дээр олон прист бай-
гаа боловч бараг хэн ч ирдэггүй гэж 
бишоп энэ дуудлагыг өгөхдөө надад 
тайлбарласан юм. Хүмүүсийг сүмд 
явахад урамшуулахын тулд бидний 
хийх ёстой олон зүйл байсан.

Тэр “зүгээр л хүмүүсийг ирэхэд 
урь” гэж хэлэв.

Райн гэдэг нэртэй ганц прист 
сүмд ирж, улмаар тэр сар бүр 
хэд хэдэн удаа ирдэг болов. Би 
чуулгын идэвх султай гишүүдийн 
хаалгыг тогшиж, тэднийг үйл 
ажиллагаандаа урихаар шийдсэн 
юм. Сүмд урьсны төлөө тэд надад 
уурлах болов уу гэж би сандарч, 
айж байлаа. Тэд сүмд дургүй уч-
раас ирдэггүй гэж би бодсон юм. 
Би урих нь ирээдүйн номлолд сайн 
дадлага болно гэдгийг олж мэдсэн 
тул айдсаа даран, бусад прист рүү 

утсаар ярих юм уу тэдний гэрээр 
орж эхлэв. Би тэднийг галын дэр-
гэдэх цугларалт, үйл ажиллагаануу-
дад болон сүмд урьсан.

Зарим нь урилгыг хүлээн авч 
ирсэн нь намайг гайхшируулав. 
Удалгүй дөрвөн прист тогтмол ир-
дэг болсон юм. Тэд сүмд дургүйдээ 
бус, харин зүгээр л ир гэсэн урилга 
хүлээж байжээ. Тэд надтай л адил 
сүмд очиход үүсэх шинэ нөхцөл 
байдлаас эмээж байсан юм.

Зарим үйл ажиллагаа бусдаасаа 
илүү амжилттай болж байлаа. Хүн 
бүр гар бөмбөг тоглоход ирж бай-
сан боловч тэднийг өөр үйл ажилла-
гаанд оролцуулж дийлэхгүй байв.

Тэр жилийн өсвөр үеийнхний 
чуулганаар эдгээр залуу эрэгтэйн 
зарим нь босож зогсоод, гэрчлэлээ 
хуваалцахыг харах нь маш сай-
хан байлаа. Би тэдний амьдралд 
өөрчлөлт гаргасан юм шиг надад 
санагдсан.

Миний анзаарсан өөрчлөлтүү-
дийн нэг нь Райн долоо хоног 
бүр сүмд ирдэг болж, бид сайн 
найзууд болсон явдал байв.

Намайг нүүж ирснээс хойш 
зургаан сарын дараа Райн бид 

хоёр Мелкизедек санваар хүлээн 
авсан. Би номлолд үйлчилснийхээ 
дараа их сургуульд сурах сонголт 
хийснээрээ ажил хийж номлолын 
мөнгөө цуглуулж чадахаар болсон 
юм. Райн хэдийнээ мэргэжилтэй 
болсон байсан ба их сургуульд 
сурахгүй гэж шийдсэн байв. Аж-
лын дараа бид хоёр ихэвчлэн 
хамт байдаг байсан.

Нэгэн удаа Райныг Мормоны 
Номыг анх удаагаа уншиж байх 
үед бид Алмагийн номыг дуусга-
хын тулд шөнөжингөө суув. Үүнээс 
болж бид маш их ядарсан ч сүнс-
лэг байдлаар эрч хүчтэй байсан. 
Райны амьдралдаа гаргаж буй 

Би тойргийнхоо идэвхтэй ганц прист нь байсан юм. Би бусад 
пристэд сүмдээ ирэхэд нь хэрхэн туслах ёстой байсан бэ?

ШИНЭЭР  
НЯМ ГАРГИЙН 

ХИЧЭЭЛҮҮД 

Энэ сарын сэдэв: 

Хожмын өдрүүдэд  

Бурханы хаант улсыг 

байгуулах нь

ИРСЭН ЗАЛУУ
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өөрчлөлтүүдийг харах нь гайхалтай 
байсан билээ. Тэр хуучин зурш-
луудаа орхиж, шинэ дадал эзэм-
шиж, өөртэй нь адил жишгүүдтэй 
хүмүүстэй хамт байхын тулд зарим 
найзаа солив.

Би хэдэн жилийн өмнө сүмд явж 
эхэлснээсээ хойш л номлолд үйлчлэ-
хийг хүсдэг байсан. Райн харин явах 
эсэхээ баттай мэдэхгүй байв. Бид 
уулзахаараа миний номлол, урам 
зоригтой үйлчлэх талаар ярилцдаг 
байв. Би түүнийг урамшуулж, сайн 
мэдээний талаарх асуултуудад 
хариулах тусмаа номлолд үйлчлэх 
өөрийнхөө чадваруудад илүү ит-
гэх болсон юм. Райн номлолд явах 
насанд хүрсэн байсан ч шийдэж 
чадахгүй байв.

“Би хэдийгээр Сүмийн талаар таа-
тай сэтгэгдэлтэй байсан ч гэрчлэл 
минь хүчтэй эсэхэд эргэлзэж байна,” 

“Би явахыг хүссэн ч гэр бүлээ орхих 
нь үнэхээр хэцүү санагдсан” гэж 
тэр хэлсэн юм.

Номлолд гарах өргөдлөө бөглөж 
эхлэх өдөр ирлээ. Үүнийгээ Райнд 
хэлэхэд, тэр ч бас үйлчлэхээр 
шийдсэн гэдгээ хэлж намайг гайх-
шируулав. Бидний номлолын дууд-
лагууд нэг өдөр ирсэн юм. Намайг 
Францад номлолоо эхлэхээс нэг 
сарын өмнө Райн Канадад үйлчлэ-
хээр явсан.

Би хоёр жилийн дараа гэртээ 
ирээд, идэвхжүүлсэн бүх пристээ 
хайж эхлэв. Тэдний зарим нь намайг 
явсны дараа сүмд явахаа больсныг 
мэдээд би харамссан ч Райнтай 
дахин уулзсандаа баяртай байлаа. 
Тэр номлолоо нэр төртэй хийсэн 
бөгөөд Алматай болон Мозаягийн 
хөвгүүдтэй адилаар тэр Их Эзэний 
хувьд миний ах хэвээр байгааг ха-
рах нь надад илүү их баяр баяслыг 
өгсөн юм (Aлма 17:2- ыг үзнэ үү). ◼

ШИНЭЭР  

Тэд сүмд дургүйдээ  
 бус, харин зүгээр  
л ир гэсэн урилга  
  хүлээж байжээ.

ИРСЭН ЗАЛУУ
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Сэргээлтийн бошиглогч Иосеф Смит ямар хүн 
байсан бэ? Бид түүнтэй уулзаж байсан, түүнийг 
сайн мэддэг хүмүүсийн хэлсэн зүйлүүдийг 

уншсанаараа түүний талаар илүү ихийг мэдэж болно.

ТЭД  ИОСЕФЫГ  

Та нар Иосеф Смитийн тухай илүү ихийг  
Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф 
Смит номны 43, 47- р бүлгүүдээс уншиж болно. 
Эдгээр бүлэгт буй мэдэгдлүүд нь бошиглогч 
Иосефыг таньж мэдэхэд тань тусална.

ИОСЕФТОЙ ТАНИЛЦСАН МОРМОН 
БУС ХҮМҮҮС

Иосефтой уулзсан мормон бус олон хүн түүнийг хүндэл-
дэг байсан. Жишээ нь, Харвардын төгсөгч, удалгүй Бостоны 
захирагч болох гэж байсан Жосаиа Күинси Иосеф 
Смиттэй Наувуд танилцжээ. Иосеф бол “маш 
өвөрмөц шинж чанартай,” удирдагч байхаар төрсөн, 
“бусдын анхаарал, хүндэтгэлийг татам удирдан 
жолоодогч хүний төрхтэй, . . . хүн дуулгавартай дага-
маар санагддаг” хүн байсан. Ирээдүйд ном зохиолд 
Иосеф Смитийг “энэ улсын хүмүүсийн хувь заяанд 
хүчтэй нөлөө үзүүлсэн” 1 хүн гэж дүрсэлж магадгүй 
гэж тэр хэлжээ.

ТҮҮНТЭЙ УУЛЗСАН ШИНЭ ХӨРВӨГЧИД
Иосефтой анх уулзсан хөрвөгчид мөн түүнийг хүндэлж, 

бахадсан байна. Англиас Наувуд ирээд тав хонож байсан Виллям 
Клэйтон ийнхүү бичжээ: “Өнгөрсөн шөнө бид олуулаа Иосеф 
ахтай хамт байсан бөгөөд хаант улсын зүйлүүдийн тухай түүний 
ярихыг сонсоход зүрх сэтгэл маань баясаж байв. Тэр бол маш 
элэгсэг хүн. Бид түүнд маш их хайртай бөгөөд та нар ч бас хайр-
лах байсан.” 2

Наувуд ирэхдээ 14 настай байсан Мэри Алис Каннон 
Ламберт “Удирдагч ах нараас нэлээд хэд нь уг онгоцоор ирсэн 
гэгээнтнүүдийн бүлгийг тэнд угтаж авсан юм. Тэдгээр ах нарын 
дотор бошиглогч Иосеф Смит байлаа. Миний харц түүн дээр 
агшин төдийд тогтоход тэр бол Бурханы бошиглогч мөн гэсэн 
гэрчлэлтэй болсноо би мэдсэн” 3 гэж хэлжээ.

МЭДДЭГ БАЙСАН
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ТҮҮНИЙГ САЙН МЭДДЭГ ХҮМҮҮС
Сүмийн анхны гишүүдийн нэг Жон М.Бернхизел нь эмч  

байсан. Тэр Смитийнхний гэрт хэдэн сар амьдарч байжээ. 
Иосеф Смитийг “сэтгэн бодох чадвар сайтай,” маш их эрч 
хүчтэй, “хүний мөн чанарын тухай гарамгай мэдлэгтэй,” “уужуу 
тайван,” “үзэл бодол нь өргөн хүрээнд төлөвшсөн,” “шударга 
ёсыг дээдэлдэг” хүн байсан гэж тэр хэлжээ. “Тэр нинжин сэтгэл-
тэй, хүнд туслахад ямагт бэлэн байдаг, өгөөмөр нигүүлсэнгүй, 
эв нийцтэй, хөгжилтэй, юмсыг олон талаас нь тунгаан боддог. 
Тэр шударга, илэн далангүй, аймхай хулчгар биш, өөрийн гэ-
сэн бодолтой, хэн хүнд байдаг хуурамч зангүй, [хуурамчаар 
дүр эсгэдэггүй] хүн юм” 4 гэж тэр хэлжээ.

Иосефын бичээчүүдийн нэг Ховард Корэй бошиглог-
чийн олон янзын хүмүүстэй харилцах чадварыг биширдэг 
байв. Эмч, хуульч, санваартан болон өөр бусад хүн “хэцүү 
асуултууд тавихаар” ирдэг байжээ. Иосеф “нөхцөл байдлаа 
үргэлж сайн мэддэг байсан. . . . Түүнийг эрдэмтэн хүмүүсийн 
асуултад их хялбархан, бэлэн хариулахыг харах үнэхээр 
сайхан санагддаг байсан” 5 гэж тэр бичжээ.

Хожим нь Солт Лэйкийн хөндий рүү аялах гар тэрэгний 
багийг удирдсан Даниел Д.Макартур “Тэр бол амьд Бурханы 
үнэн бошиглогч байсныг би гэрчилж байна. Түүний хэлсэн 
үгийг хэдийчинээ их сонсож, үйл хэргийг нь хэдийчинээ их 
харах тусам тэр үнэхээр Бурхан Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ 
хоёртой . . . уулзсан гэдэгт би төдийчинээ их итгэдэг болсон” 6 
гэж хэлжээ.

ТҮҮНИЙГ МЭДДЭГ БАЙСАН 
БОШИГЛОГЧИД

Ерөнхийлөгч Жон Тэйлор “Адам ямархуу дүр төрхтэй 
харагдаж байсныг та Иосефоос асуусан бол, тэр танд тэр 
даруй хариулах байсан. Өндөр нам, төрх байдал гээд түүний 
тухай бүхнийг танд ярьж өгөх байсан. Петр, Иаков, Иохан 
нар ямархуу дүр төрхтэй хүмүүс байсныг та түүнээс асуулаа 
гэхэд тэр мөн л хэлж өгөх байсан. Яагаад? Учир нь тэр 
тэднийг харсан шүү дээ” 7 гэж хэлжээ.

Бошиглогчийн зээ дүү Жозеф Ф.Смит Сүмийн зургаа 
дахь ерөнхийлөгч болсон юм. Тэрээр: Иосеф Смитэд “хүний 
хамгийн эрхэм, ариун сайхан чанарууд бүгд байсан. Энэ нь 
ах нартайгаа бөмбөг тоглох, барилдах, . . . зугаацах зэрэг хор 
шаргүй тоглоом наргианд олонтоо илэрдэг байв. . . .Тэр бол 
баяр баясгалан, хайр энэрэл, хүнийг агуу их, сайн сайхан 
болгодог бусад шилдэг чанараар дүүрэн, тэгсэн атлаа . . . 
даруу төлөв, цагаан цайлган сэтгэлтэй хүн байлаа. Бурханы 
нигүүлслээр Бүхнийг чадагчийн зорилгуудыг ойлгох хүч 
түүнд байсан юм. Энэ бол бошиглогч Иосеф Смитийн зан 
чанар байлаа” 8 хэмээн бичжээ. ◼
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НТа өмнө нь өөрийгөө яагаад 

бусдад үйлчилж, зарлигуудыг 
сахидаг талаар бодож байсан 

уу? Энэ жил та Сүмийн хичээлүү-
дээр Бурханы хаант улсыг байгуу-
лах талаар судлах учраас үүнийг 
хийхэд тохиромжтой үе байж бо-
лох юм. Та авахын тулд үйлчилдэг 

эсвэл өгөхийн тулд үйлчилдэг 
эсэхээ өөрөөсөө асууж болно.

Доорх асуултууд нь танд дотогшоо 
чиглэсэн (өөрийгөө боддог) эсвэл 
гадагшаа чиглэсэн (бусдыг боддог) 
эсэхээ мэдэхэд тань туслах болно.

Хүлээж авах адислалынхаа та-
лаар бодох нь хэвийн зүйл боловч 

ТА  
АВДАГ ХҮН ҮҮ эсвэл ӨГДӨГ ХҮН ҮҮ?

та бусдыг гэхээсээ илүү өөрийгөө 
бодож байвал дээшээ харахыг хичээ. 
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон: “Энэ 
ажил ганц таных эсвэл минийх биш 
гэдгийг сана. Бид дээшээ харж, тэн-
гэрлэг тусламж авч чадна” (“Do Your 
Duty—That Is Best,” Лиахона, 2005 
оны 11- р сар, 58) хэмээн заажээ. ◼

Би энэ дуудлагад 
үйлчилснээрээ 

ямар магтаал 
хүртэх вэ?

Би аравны нэг, 
мацгийн өргөлөө 
төлснөөр хэрхэн 

адислагдах вэ?

Би шударга 
байснаараа 
ямар ашиг 
тус олох вэ?

Би сүмд 
явснаараа 
юу хожих вэ?

Номлол надад 
хэрхэн тусалж 
чадах вэ?

Би ариун сүмийн 
гэрлэлтээс ямар 

ямар адислал 
хүлээн авах вэ?

Дуудлага 
минь бусдыг 

хүчирхэгжүүлэх 
боломжийг надад 
хэрхэн өгдөг вэ?

Миний аравны 
нэг, мацгийн 

өргөлүүд Бурханы 
хаант улсыг 
байгуулахад 

хэрхэн туслах вэ?

Миний 
шударга зан 
бусдыг хэрхэн 
адислах вэ?

Би номлолдоо 
ямар ямар 
арга замаар 
бусдад үйлчлэх 
боломжтой 
байх вэ?

Ариун сүмийн 
гэрлэлт нь 

надад хань ижил, 
үр хүүхдүүддээ 

үйлчлэх боломжийг 
хэрхэн өгөх вэ?

Сүмд явснаараа 
Их Эзэнийг 
хайрлах хайраа  
хэрхэн үзүүлэх  
вэ?



Шалтаг хэлэхээ зогсоож, авьяасаа хөгжүүл.  
Та нар дэлхийг илүү сайн газар болгоход  

гол үүрэг гүйцэтгэж чадна.

ҮҮНИЙГ АШИГЛА  
ЭСВЭЛ АЛД
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Хэрэв та дуудлага авахдаа өөрийгөө голж байгаа 
бол та ганцаараа биш. Иеремиа, Енох, Иосеф 
Смит нар бошиглогчоор дуудагдах үедээ бүгд 
залуу байсан ба өөрсдийгөө голж байсан боловч 
Их Эзэн Өөрийн хаант улсыг байгуулахад тэднийг 

ашигласан. Их Эзэн агуу зүйлүүдийг гүйцэлдүүлэхийн тулд 
эртний бошиглогчдыг ашигласны адилаар та нар залбирч, 
Түүнд найдвал Тэр та нарыг ашиглаж чадна.

Ангийн гишүүдийнхээ төлөө таны хийж чадах хамгийн 
сайн зүйл нь тэдний найз байх явдал байж болох юм. Тэдний 
нэрийг чээжил. Та өдөр бүр тэдний төлөө залбирч, тэдэнд 
бэрхшээл тулгарч байвал мацаг барьж ч болох юм. Сүмээс га-
дуурх тэдний амьдралын талаар асууж, уулзах бүрдээ инээм-
сэглэж мөн мэндэлж, сүм дээр эсвэл сургууль дээр тэдний 
хажууд суух талаар бодож үзээрэй. Илүү их хайр, дэмжлэг 
хэрэгтэй хүмүүсийг хайгаарай.

Тусламж хүсэхээс бүү ай. Тэнгэрлэг Эцэг таныг ганцааранг 
орхихгүй. Тэр танд зөвлөхүүдийг болон насанд хүрсэн зөв-
лөгчдийг өгсөн. Тэд танд тусална. Тэр ч бас тусална.

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли (1910–2008): “Өвдөг сөг-
дөж, Их Эзэний адислалуудыг хүс. Тэгээд хөл дээрээ босоод, 
хийх ёстой зүйлээ хий. Дараа нь үүнийгээ Их Эзэний мутарт 
үлдээ. Та нар асар үнэ цэнэтэй зүйл гүйцэлдүүлсэн гэдгээ 
ойлгох болно” (“To the Women of the Church,” Лиахона, 
2003 оны 11- р сар, 114) гэж хэлжээ.

Найз нь бай!
Ангийн ерөнхийлөгчийн хувьд би 
ч бас өөрийгөө голж байсан. Гэ-
сэн хэдий ч залуу эмэгтэйчүүдийг 
хайрлаж, гадуурхахгүй байх нь 
чухал юм. Сайн найз байж, шийдвэр 
гаргахдаа зөвлөхүүдээ сонс. Зөв 
шударга жишээ үзүүлж, Залуу эмэг-
тэйчүүдийн эрхэмлэх чанаруудыг 
мөрдөж амьдар. Гэхдээ өөрийгөө 
төгс байх болно гэж бодох хэрэггүй. 
Тэнгэрлэг Эцэг таныг хичээгээсэй 
гэж хүсдэг. Хэрэв та нар Түүнийг 
дуудвал Тэр та нарт хэрэгтэй хүч  
чадал, удирдамжийг өгөх болно.
Ребека Н., 16 настай, АНУ, Нью 
Хемпшир 

Сайн дураараа 
үйлчил
Миа Мэйдийн ангийн 
ерөнхийлөгч болс-
ноос хойш надад ч 
бас адил мэдрэмж 

төрж байсан. Би бишопын өрөөнд 
орохдоо мэдэрсэн мэдрэмжээ одоо 
ч санаж байна. Би татгалзаж болох 
байсан боловч энэ үүрэг даалгавар 
бишопоос бус, харин Бурханаас 
ирсэн дуудлага гэдгийг мэдэж бай-
сан. Хэрэв бид өөрсдийгөө Түүнд 
зориулж, даруу байвал Тэнгэрлэг 
Эцэг бидэнд туслах болно.
Никол П., 16 настай, Филиппин

Заадаг хүмүүсээ хайрла
Илүү сайн удирдагч болохын тулд 
та нар үйлчилдэг хүмүүсээ хайрлах 
ёстой. Өс хонзон санахгүй байж, 
уучлах шаардлага гарна. Бурхан 
тэдний үнэ цэнийг хардгийн адил 
та ч бас тийн харахын төлөө зал-
бирч болно. Чамайг болон ангийн 
гишүүдийг чинь хайрлах Түүний 
хайрыг мэдрэхийн тулд залбир. Ху-
вийн хөгжил дэвшил нь дуудлагаа 

Эдгээр хариулт нь тусламж, ойлголтуудыг өгөх зорилготой 
бөгөөд Сүмийн сургаалын албан ёсны мэдэгдэл биш юм.

А С У У Л Т ,  Х А Р И У Л Т У У Д 

“Би Залуу эмэгтэйчүүдийн 
ангийн ерөнхийлөгч 
болоход өөрийгөө 
хангалтгүй гэж бодож 
байна. Би хэрхэн илүү 
сайн удирдагч болж 
чадах вэ?”
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биелүүлэхэд шаардлагатай зан ча-
наруудыг хөгжүүлэхэд тусалж чадна 
гэдгийг би хувийн туршлагаасаа 
мэднэ. Хэрэв та нар Бурханаас тус-
ламж гуйвал Тэр та нарт хүч чадал 
өгөх болно.
Мэри Б., 16 настай, АНУ, Вашингтон 

Байгаа түвшингээсээ 
эхэл
Та нар хөгжүүлэхийг 
хүсэж байгаа зан ча-
наруудаа харуулснаар 
илүү сайн удирдагч 

байж чадна. Шийдвэр гаргах үедээ 
Сүнсийг өөртэйгөө хамт байлга-
хын төлөө залбир. Залуу эмэгтэй-
чүүдийн хэрэгцээнд анхааралтай 
хандахын төлөө залбир. Илүү сайн 
удирдагч болохын тулд хийж бо-
лох олон зүйл байгаа хэдий ч хам-
гийн эхний алхам бол үүнийг хийж 
чадна гэдэгтээ итгэх явдал гэдгийг 
би олж мэдсэн.
Саванна П., 15 настай, АНУ, Техас

Ариун сүмд ор
Би диконы чуулгын ерөнхийлөг-
чөөр дуудагдаад удаагүй байхдаа 
сүнслэг байдлаа хэрхэн сайжруула-
хаа мэдэхгүй байсан. Би ихэвчлэн 
ням гараг бүр гэр бүлийн түүхээ 
хийж эхэлсэн. Би бямба гараг бү-
рийн өглөө ариун сүмд орж байгаа. 
Би аль болох олон эрэгтэй хүний 
баптисм, гишүүний баталгааны нэрс 
авчрах зорилготой байсан юм. До-
лоо хоног бүр би ариун сүмд орс-
ныхоо дараа илүү сүнслэг болсон 
байдаг. Ингэснээр чуулгадаа илүү 
сайн туслах боломжтой болсон.
Жош Б., 13 настай, АНУ, Юта

Илчлэлтийн дагуу үйлд
Хэрэв Их Эзэн чамд ямар нэг дууд-
лага өгсөн бол чиний хийж чадах 

ИХ ЭЗЭН ТАНЫГ СОНГОСОН
“Та нар Бурханаар дуудагдсан. Их 
Эзэн таныг мэддэг. Тэр Өөрийн-
хөө Сүмийн дуудлага бүрд хэнийг 
үйлчлүүлэхээ мэддэг. Тэр таныг 
сонгосон. . . . Таныг энэ дуудлагад 
санал болгохоор өдөөгдсөн хүн 
үүнийг танд дуртай учраас юм уу 
тодорхой нэгэн даалгаврыг хэн 
нэгнээр хийлгэх хэрэгтэй байгаа 
учраас хийгээгүй юм. Тэд залби-
раад, таныг дуудагдах ёстой нэгэн 
мөн гэсэн хариултыг мэдэрсэн 
болохоор үүнийг хийсэн юм. . . .

“Та нар Аврагчийг төлөөлөхөөр 
дуудагдсан билээ. Та нарын гэрч-
лэх дуу хоолой Түүний дуу хоолой-
той адил ба бусдад туслах гар чинь 
Түүний мутартай адил юм.”
Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх, ерөн-
хийлөгч Хэнри Б.Айринг, “Rise to Your Call,” 
Лиахона, 2002 оны 11- р сар, 76.

ДАРААГИЙН АСУУЛТ

нэг ажил байгаа гэсэн үг. Иаков 1:5 
дээр хэлсэнчлэн бид Бурханаас 
асуух хэрэгтэй. Бид юу хийх ёстой 
нь Ариун Сүнсний хүчээр бидэнд 
илчлэгдэх болно (2 Нифай 32:5- ыг 
үзнэ үү). Түүний тусламжтайгаар 
бид “бүх зүйлийн үнэнийг мэдэж 
болно” (Moронай 10:5). Тэгээд бид 
хүлээн авсан илчлэлтээ дагах хэ-
рэгтэй. Их Эзэн биднийг удирддаг 
учраас бид бүгд дуудлагаа эрхэм-
лэн биелүүлж чадна гэдэг гүн итгэл 
үнэмшил надад бий.
Люси Д, 17 настай, Франц

Урам зориг өгөх үйл 
ажиллагаа төлөвлө
Ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлтэйгөө тогтмол 
хуралдаж, охидын 
хэрэгцээ, сонирхолд 

нийцсэн урам зориг өгөх үйл ажил-
лагаа төлөвлө. Аль нэг залуу эмэг-
тэй ангид ирэхгүй байвал түүнийг 
санаж байгаа гэдгээ хэл. Надад 
тусалсан судруудын нэг бол  
Мозая 18:9 юм.
Кэрэн П., 16 настай, Мексик

“Би үеэлүүдээ сүмд 
урихыг хүсэж бай-
гаа хэдий ч тэдний 
эцэг, эх уурлах байх 
гэж айж байна. Би 
гэрчлэлээ хэрхэн 
үеэлүүдтэйгээ ху-
ваалцаж болох вэ?”

Хариултаа хэрэв хүсвэл өндөр нягтралтай 
зургийн хамт liahona.lds.org хаягаар, э- мэйл 
бичих бол liahona@ldschurch.org хаягаар 
2016 оны 1- р сарын 15- ны дотор ирүүлнэ үү.

Э- мэйлдээ эсвэл захидалдаа дараах мэдээлэл 
болон зөвшөөрлийг оруулна уу: (1) овог нэр, 
(2) төрсөн огноо, (3) тойрог эсвэл салбар, 
(4) гадас эсвэл дүүрэг, (5) таны хариулт ба 
гэрэл зургийг нийтлэхийг зөвшөөрсөн бич-
гээр хийсэн өөрийн тань зөвшөөрөл, 18 нас 
хүрээгүй бол эцэг эхийн бичгээр гаргасан 
зөвшөөрөл (э- мэйл байж болно). 

Хариултын хэмжээг тохируулах эсвэл 
тодорхой болгохын тулд хянан засварлах 
магадлалтай. 
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Б и 17 настай байхдаа Сүмд орсон юм. Би Германд 
байдаг төрөлх хотынхоо цэргийн бааз дахь аме-
рикчуудаар дамжуулан Сүмтэй танилцсан. Миний 

амьдардаг газар герман хэл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
тойрог байгаагүй болохоор би цэргийн баазад байрлах 
жижигхэн сүмийн байранд америкчуудтай хамт сүмийн 
цуглаанд оролцдог байсан.

Намайг баптисм хүртээд удаагүй байхад нэгэн ням 
гарагт ариун ёслолын дараа бишоп босоод, “Семина-
рын насны хүүхдүүдтэй бүх эцэг, эх ард үлдэж болох 

уу?“ гэж асуув. Тэдэнтэй нэгдэхийг 
тэр надаас хүссэн.

Эдгээр гэр бүл, бишоп болон би 
сүмийн байранд үлдсэний дараа би-
шоп ирэх хичээлийн жилд намайг тэдний 
семинарын ангид сууж болно гэж хэлэв. 
Гэвч би орон нутгийнхаа герман сургуульд 
сурдаг байсан ба хичээл маань цэргийн бааз дахь 
өсвөр үеийнхний америк сургуулиас нэг цагийн 
өмнө эхэлдэг байсан. Намайг уулын уруу байдгаараа 
хурдлан, хичээлээсээ хоцролгүй ирж болохын тулд тэд 
семинарын ангийг тогтсон цагаасаа нэг цагийн өмнө 
буюу өглөөний 6:00 цагт хийх хэрэгтэй болох байв.

Бишоп тэднээс намайг семинарт оролцуулахын тулд 
тэднийг ийм золиослол хийж чадах эсэх дээр саналаа 
өгөхийг хүссэн. Бүх эцэг эх, суралцагч тэр даруй гараа 
өргөж, тийм гэж хэлцгээв.

Энэ нь миний хувьд маш гайхалтай мөч байсан 
юм. Энэ нь надад золиослолын талаар заасан билээ. 

Би Сүмд шинэ гишүүн байхдаа тойргийн-
хоо бусад өсвөр үеийнхнээс золиослолын 
агуу үлгэр жишээг хардаг байсан. Тэр үеэс 
хойш би олон гайхалтай зүйлийг сурсан.

МИНИЙ  
Далын
ахлагч Жорг 
Клэбингат 
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байхдаа сурсан зүйлүүд
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Бишоп тэднээс намайг семи-
нарт оролцуулахын тулд тэд 
ийм золиослол хийж чадах 
эсэх дээр саналаа өгөхийг 
хүссэн. Тэд бүгд тийм гэж 
хэлсэн.
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Эдгээр залуу 
суралцагч се-

минарт оролцох бо-
ломжгүй болох байсан шинэ 

хөрвөгчийн төлөө өөрсдийнхөө тав тухыг нэг өдөр 
эсвэл долоо хоног ч биш, харин бүтэн жилээр золиос-
лоход бэлэн байлаа.

Би тэдний золиослолд талархалтай хэвээр байдаг. 
Семинарын нэг жил (Сургаал ба Гэрээг судлах нь) Сү-
мийн шинэхэн гишүүн миний амьдралд үнэхээр чухал 
байсан. Семинарт яваагүй байсан бол би ням гаргаас 
бусад өдөр Сүмтэй холбоогүй байх байсан. Өдөр бүр 
семинарт явах нь номлолын гайхалтай бэлтгэл байв. Энэ 
нь надад сахилга баттай байх талаар их зүйлийг заасан. 
Бас мэдээж сайн мэдээ болон судруудын мэдлэг асар их 
нөлөөлсөн. Тэр үед чээжилсэн Сургаал ба Гэрээний төгс 
эзэмших шүлгүүдийг надаас асуувал би тэднийг одоо ч 
мэднэ. Эдгээр туршлага нь Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ ойртож 
мөн хотдоо германаар ярьдаг цорын ганц гишүүн байх 
бэрхшээлийг давахад надад тусалсан.

Бурхантай харилц
Би сургуулиа төгсөөд, номлолд явахынхаа өмнө 

цэргийн алба хаасан юм. Би цэрэгт байхдаа өнөөдрийг 
хүртэл хийж буй дадал хэвшлийг олж авсан. Энэ нь 
үргэлж залбирах явдал юм.

Цэргийн ангийн хувцас солих өрөө, зургууд, яриа, 
хүмүүсийн орой үздэг кино гэх мэт зүйлүүд нь үргэлж 
сүнслэг байдаггүй нь тодорхой. Гэвч би номлолд явах 
болно гэдгээ мэдэж байсан. Би хүчтэй байхыг хүсэж 
байв. Би унахыг хүсээгүй юм. Би үеийнхнийхээ нө-
лөөнд автахыг хүсэхгүй байв. Тиймээс би бүх цаг үед 
зүрх сэтгэлдээ залбирах дадлыг бий болгосон.

Байшингаас байшингийн хооронд явах, ой дун-
дуур уул өгсөж, уруудах, нуувчинд хэвтэх, дайны 
сургууль хийх гэх мэт хаана ч байсан би Тэнгэрлэг 
Эцэгтэй залбирлаар дамжуулан ярилцаж, Түүнд ойр-
тож мөн хүчтэй байхын тулд олон минутаар, заримдаа 
олон цагаар залбирдаг байсан. Ихэнхдээ би талархлаа 
илэрхийлдэг байсан.

Би энэ дадал хэвшлээ одоо ч хадгалсаар байгаа. Би 
машин барихдаа эсвэл автобусанд сууж эсвэл хаашаа 
ч юм алхаж байхдаа зүрх сэтгэлдээ залбирах юм уу 
судруудад хэлснээр “үргэлж залбирах” нь миний нэг 
хэсэг болсон (жишээлбэл, 2 Нифай 32:9- ийг үзнэ үү). 
Энэ бол бага наснаасаа хөгжүүлбэл зохих сайн дадал 
хэвшил билээ.

Бид залбирах ёстой гэдгээ мэддэг ч гэсэн энэ нь 
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөө өглөө, оройд богино хуга-
цаанд өвдөг сөгдөхийг хэлдэггүй. Залбирал нь үнэнч, 
гүнзгий, Эцэгтэйгээ харилцах байнгын холбоо байх 
ёстой. Ингэснээр энэ нь та нарыг Түүнд илүү ойрто-
ход туслах болно. Залбирлын энэ дадлыг хэвшүүлэх 
нь дэлхийд буй бүх уруу таталттай нүүр тулах үед та 
нарт тусална (3 Нифай 18:15, 18- ыг үзнэ үү). Та нар А 
цэгээс Б цэг рүү явахдаа эсвэл чөлөөт цаг завтай үедээ 
хөгжим сонсох юм уу мессеж бичихэд илүү бага цаг 
зарцуулж, зүрх сэтгэлдээ залбирахад илүү их цаг зар-
цуулах талаар бодож үзээрэй.

Есүс Христийн Цагаатгалыг бүх үед ашигла
Та нар үргэлж залбирч, сайн мэдээнээс суралцсанаар 

Аврагчийн Цагаатгал та нарт “нүглүүдийнхээ ангижра-
лыг хадгалахад” (Moзая 4:11–12- ыг үзнэ үү) туслахын 
тулд өдөр бүрийн цаг бүрд боломжтой байдгийг ойлгох 
болно. Та нар энэ хүчийг ашиглаад, зөвхөн ням гарагт 
эсвэл ноцтой зүйлүүдийг илчлэхээр бишоптой уулзах 
үедээ бус, ямар ч үед цэвэр болгогдохын тулд Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ залбирч болно.

Их Эзэн та нараас Есүс Христийн Цагаатгалын хү-
чийг ашиглаж, цэвэр ба зохистой болж, Сүнсийг мэдэрч, 
унаж босож явахын оронд үргэлж удирдуулж яваасай 
хэмээн хүсдэг. Та нар Цагаатгалыг өдөр тутам ашиглас-
наараа өмнө нь ямар алдаа гаргаснаас үл хамааран энэ 
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адислалыг авч чадна. Наманчлал гэдэг нь бишоптойгоо 
уулзаж, ноцтой нүглүүдээ түүнд хэлэхээс бүрддэг гэж 
олон өсвөр үеийнхэн боддог. Наманчлал нь үүнээс илүү 
зүйл. Энэ нь өдөр бүр (1) судруудыг, ялангуяа Христийн 
Цагаатгалын тухай заадаг хэсгүүдийг судалж, (2) үүнийг 
амьдралынхаа өдөр бүрийн аль ч мөчид ашиглаж су-
рахын тулд даруухан, тогтмол залбиралтай байж, өдөр 
тутам хичээл зүтгэл гаргахыг хэлдэг. Энэ нь үүний тулд 
хийгдсэн зүйл. Та нар өдөр бүр өчигдрийнхөөс илүү 
сайн болохыг хүсэж байгаа гэдгээ Тэнгэрлэг Эцэгтээ хэл.

Чи сайн биш, бусад бүх хүн чамаас илүү гэсэн 
мэдрэмжээр дамжуулан Тэнгэрлэг Эцэг та хоёрын 
хооронд саад бий болгохыг чөтгөрт бүү зөвшөөр. 
Аврагчийн Цагаатгал ба Түүний хайр, дэмжлэг 

өмнө чинь харагдаж байвч хүршгүй 
мэт санагдуулахыг бүү зөвшөөр. 
Энэ бол огт үнэн биш. Тэнгэрлэг 
Эцэг чамайг яг өнөөдөр бай-
гаагаар чинь хайрладаг хэдий 
ч мэдээж чи үргэлж сайж-
рахыг хичээж, зарлигуудыг 
сахин, Цагаатгалыг өдөр 
тутам ашиглах хэрэгтэй. 
Төлөөлөгч Паулын хэлс-
нээр, “өөрсдийгөө шалга” 
(2 Коринт 13:5). Гэхдээ чи 
Цагаатгалын талаар, үүнийг 

хэрхэн ашиглахад суралцсанаар алдаа дутагдал гар-
гасан ч гэсэн Их Эзэний хайрыг мэдэрч чадна гэдгээ 
ойлгоно.

Өөрийгөө хэн гэдгийг, Христ хэн гэдгийг мөн Тэр чи-
ний төлөө юу хийснийг ойлго. Тэгээд энэ хоёр зүйлийг 
хамтатгаад, чи үргэлж цэвэр байж мөн өөртөө болон 
Тэнгэрлэг Эцэг, Аврагчид итгэлтэй байж болно. Дараа 
нь үүнээс үүдэн чи өөрийгөө үнэлж, өөртөө итгэлтэй 
байх болно.

Эдгээр нь миний залуу хөрвөгч байхдаа сурсан зүйл 
ба миний амьдралыг ихэд адисалсан. Та нарыг золиослол 
хийж, судалж, Тэнгэрлэг Эцэгтэй ойр байхаар чармайх 
үед Тэр та нарыг адислах болно. 
Хэзээ ч бүү бууж өг! ◼

Есүс Христийн Цагаатгал нь 
өдөр бүрийн цаг болгонд та 
нарт боломжтой байдаг.
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Раиса Маркондес

Би удмын бичиг хөтлөх ажлыг үргэлж хойш нь тавьдаг байсан. Гэвч номлолд 
үйлчлэх хүсэл маань илүү сайн номлогч болохын тулд зорилго тавихад на-
майг хөтөлсөн юм. Би Сүнсийг сонсож чаддаг бишопын тусламжтайгаар Ху-

вийн хөгжил дэвшил дээр ажиллаж эхлэхээр шийдсэн. Би тодорхой зорилго, сайн 
үйлс төслүүдийг биелүүлэхийн тулд удмын бичиг хөтлөх хэрэгтэй болов. Тэгээд 

би ажилдаа орлоо.
Намайг Сүнс удирдсан гэдгийг би мэднэ. Учир нь нэгэн ням гаргийн орой 

намайг гурван цаг ажилласны дараа нэг гайхалтай зүйл тохиолдсон.
Хийж эхлээд л би хуланц эцэг маань Бразилийн Амазона мужийн захи-

рагч байсныг саналаа. Би онлайны хайлтын системд түүний нэрийг бичсэнд 
хуланц эцэг, эхийнхээ талаар Википедиа хуудсыг олоод их гайхав. Надад 
байдаг авьяас, бэлгүүд тэдэнд байсныг би тэр даруй таньсан ба миний сэтгэл 
их догдолсон. Гэвч олж мэдэх ёстой маш их зүйл байсан.

Би хуудсан дээрх холбоосуудыг харж байхдаа тэдний нэг нь “гэр бүлийн 
мод” гэсэн байсныг анзаарлаа. Би үүн дээр дарж, гэр бүлийнхээ огт мэдэхгүй 

хүмүүсийг олов. Гэхдээ миний анхаарлыг хамгийн их татсан зүйл бол Ютад 
амьдарч байсан авга эгч Росалина Мэирэлэсийн нэр байсан юм.
Би үнэхээр их гайхлаа. Би зөвхөн ах, бид хоёр Сүмийн гишүүн гэж бодож 

байсан. Манай гэр бүлд Сүмийн өөр гишүүн байсан гэж үү? Түүний нэрэн дээр 
дарахад Фэйсбүк хуудасны холбоос гарч ирж, би түүнтэй холбоо барьсан. Хоёр 
өдрийн дотор би түүнээс захиа хүлээн авсан ба тэрээр захиандаа биднийг хамаат-

нууд гэдгийг, мөн өөрийгөө Сүмийн гишүүн гэдгийг хэлсэн байв.
Энэ үед ийм агуу баяр баяслыг мэдрэх боломжийг олгосон Тэнгэрлэг Эцэгтээ 

туйлын их талархах сэтгэл төрсөн.
Би нас барсан өвөг дээдсээ үргэлжлүүлэн хайсан бөгөөд Тэнгэрлэг Эцэг на-

майг гэр бүлийнхээ олон хүний нэрийг олоход тусалсан. Би тэдгээрийг ариун 
сүмд аваачиж чадсан. Тэр амьд байгаа болон Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн 
мэдээнд итгэлтэй гэр бүлийн гишүүдээ олоход надад тусалсан. Энэ бүхэн Хувийн 
хөгжил дэвшил, гэр бүлийн түүхийн ажил, номлолд үйлчлэх миний хүслийн ачаар 
тохиолдсон юм. ◼
Зохиогч нь Бразилийн Манауст амьдардаг.
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Би гэр бүлийн түүхийн ажлаа хийж эхлэхээсээ өмнө ах бид 
хоёр л гэр бүлдээ Сүмийн гишүүн гэж бодож байлаа.

Миний 
ГЭР БҮЛИЙН МОДОО  
хийхдээ гаргасан ахиц
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Тэр унтаж чадахгүй байсан гэж хэлсэн. Яагаад сайн 
унтаж чадахгүй байсныг нь асуухад тэр хэсэг зуур 
бодсоноо мэдэхгүй гэв.

Тэр орой бид гэр бүлээрээ орой бүр хийдэг зүйл 
болох Мормоны Номыг хамтдаа уншсан юм.

Гэв гэнэт Спэнсэр “Энэ байсан байна!” гэж дуу 
алдлаа. Би түүнээс юун тухай ярьж байгааг нь  
асуув. “Иймээс л би шөнө унтаж чадахгүй байсан 
юм байна.”

“Чи яагаад унтаж чадахгүй байсан гэж?” гэж 
би асуулаа.

“Та хоёрыг байхгүй байхад бид судруудаа уншаа-
гүй. Би судруудыг уншихад мэдэрдэг зүйлд дуртай.”

Судрыг өдөр бүр унших нь бидэнд тайтгарал, амар 
амгалан, Ариун Сүнсний удирдамжийг авчирдаг гэд-
гийг Спэнсэр ойлгосон байжээ.

Бид судруудыг өдөр бүр уншвал тэдгээрт дуртай 
болж чадна. Бид үүнийг хийснээрээ Ариун Сүнсээр 
удирдуулж, Тэнгэрлэг Эцэг биднийг хүчирхэгжүүлэх 
болно. ◼

“Би ариун судруудыг унших дуртай. Унших бүрдээ 
би Сүнс зүрх сэтгэл дотор минь дүүрч байгааг мэ-
дэрдэг” (Children’s Songbook, 109).

Эхнэр бид хоёрыг гэрлээд удаагүй байхад 
ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл (1895–1985) 

Сүмийн гишүүдийг өдөр бүр гэр бүлтэйгээ хамт 
судруудыг уншиж байхад урамшуулсан. Бид бошиг-
логчийг дагахыг хүссэн учраас хоёулаа хамт унши-
хаар, дараа нь ирээдүйд төрөх хүүхдүүдтэйгээ хамт 
уншихаар шийдсэн юм.

Олон жилийн дараа бид хоёр бага хүү Спэнсэрийг 
оролцуулаад таван хүүхэдтэй болсон.

Спэнсэрийг зургаан настай байхад эхнэр бид 
хоёр хэдэн өдөр гэрээсээ явж, хүүхдүүдээ асрагчтай 
нь үлдээж билээ. Гэртээ эргэж ирээд би Спэнсэртэй 
хамт суугаад, биднийг байхгүйд бүх зүйл ямар байс-
ныг асуув.

Далын ахлагч 
Маркус Б.Наш
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Судруудыг унших нь 
Спэнсэрт 

тусалдаг байв

https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng
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Ааваасаа  
сурсан зүйл

Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч 
Дэвид А.Бэднар 

Б и санваарын эрх мэдэл, хүч чадлын талаар агуу 
зүйлийг ааваасаа сурсан.

Эцэг эх маань итгэлтэй хүмүүс байлаа. Аав маань 
Сүмийн гишүүн биш байсан ч гэр бүлийнхэнтэйгээ 
хамт Сүмийн цуглаанд ирдэг байв. Тэр тойргийн 
бэйсболын багийг дасгалжуулан, тойргийн скаутын 
үйл ажиллагаануудад оролцож, тусалдаг байсан.

Хөвгүүн байхдаа би долоо хоног бүр ааваасаа хэ-
зээ баптисм хүртэх вэ гэж асуудаг байж билээ. Ми-
ний аав “Дэвид, би Сүмд орох нь 
зөв гэж мэдэрсэн үедээ л орох 
болно” гэж хариулдаг байв.

Нэг ням гарагт би ааваасаа 
хэзээ баптисм хүртэх гэж байгааг нь 
асуулаа. Тэр инээмсэглээд, надаас нэг зүйл 
асуусан юм. “Дэвид, танай сүм санваар дэлхий-
гээс авагдсан боловч тэнгэрлэг элчүүд сэргээсэн гэж 
заадаг. Хэрэв танай сүмд үнэхээр Бурханы сэргээгдсэн 
санваар байдаг бол танай сүмийн олон ах үүргээ бие-
лүүлэхдээ яагаад манай сүмийн ах нараас ялгагдахгүй 
байгаа юм бэ?”

Би юу гэж хариулахаа мэдэхгүй байлаа. Би аавын-
хаа асуултад хариулж чадсангүй.

Би санваарыг атгадаг хүмүүс бусдаас өөр байх ёс-
той гэдгийг ойлгосон. Санваартнууд нь санваарын 
эрх мэдлийг хүлээн аваад зогсохгүй Бурханы хүчийг 
дамжуулахад зохистой мөн итгэлтэй байх хэрэгтэй.

Би аавдаа хэзээ ч муу жишээ үзүүлэхгүй гэж шийд-
сэн юм. Би сайн хүү байхыг л хүсдэг байв. Их Эзэн 
Өөрийнх нь санваарын эрх мэдлийг атгагч бид бүг-
дийг хэзээ ч, хаана ч шударга, журамтай сайн хөвгүүд 
байгаасай хэмээн хүсдэг.

Нэлээд хэдэн жилийн дараа аав маань баптисм 
хүртсэн. Түүнийг Аароны болон Мелкизедек сан-
ваарт томилох боломж надад тохиосон юм. Аавы-
гаа санваарын эрх мэдэл, хүч чадлыг хүлээн авахыг 
харах боломжтой байсан нь миний амьдралын 
онцгой үйл явдлуудын нэг байлаа. ◼ ЗУ
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С У Д Р Ы Н  О Н Ц Л О Х  С Э Д В Ү Ү Д

Эдгээр сударт гардаг хүмүүсийн дүрсийг ашиглахад хялбар бөгөөд бат бөх болгохын тулд хайчилж, 
картон буюу хатуу цаас, жижиг цаасан уут эсвэл гар хийцийн савхан дээр наа. Судрын баатруудыг 

дугтуй эсвэл уутанд хийж, тэдний тухай өгүүлдэг судрын түүх хаана байдгийг заасан шошго нааж хадгал.

Мормоны Ном бол Тэнгэрлэг Эцэгийн бэлэг
Иoсеф Смит—Түүх 1:29–35, 42–54, 59–60

Тэнгэр элч Моронай Иосеф Смит
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Христийн мэндэлсний  
баярын өмнөх оройг 

Маричиело бид хоёрт ганцхан бэлэг  
байлаа. Бид яаж хуваалцах билээ?

Кордобагийн гэр бүлтэй хамт 
өнгөрүүлсэн нь
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Хонней Талиа Кабел Лосно
Бодит түүхээс сэдэвлэв

“Та нар эдгээр ах дүүсийн маань 
нэгэнд нь, тэр байтугай хам-
гийн дордод нь тийнхүү хандсан 
бол Надад хийсэн хэрэг” (Матай 
25:40).

Христийн мэндэлсний баярын 
өмнөх орой жижигхэн гацуур 

модны маань доор хоёр бэлэг бай-
лаа. Нэг нь миний хоёр настай дүү 
Марисиелогийнх, нөгөө нэг нь ми-
ний бэлэг байсан юм. Мөнгө бага 
байсан учраас үүнээс өөр бэлэг 
байхгүй гэж ээж минь хэлэв.

Тэр орой ээж Лиахона сэтгүү-
лээс ямар ч бэлэггүй Христийн 
мэндэлсний баярын нэгэн түүхийг 
уншиж өгсөн юм. Түүнийг уншиж 
байхад би аз жаргал, амар амга-
ланг мэдэрч байлаа. Ганц бэлэг-
тэй байх нь тийм ч муу зүйл биш 
байж магадгүй. Ээж “Христийн 
мэндэлсний баярын урьд орой 
заншил болсон тоглоомоо тогло-
хын оронд тойргийнхоо нэг гэр 
бүлд бэлэг аваачиж өгвөл ямар 
вэ?” гэж хэлэв.

“Гэхдээ бид тэдэнд юу өгч чадах 
вэ?” хэмээн би асуулаа.

“Харин л дээ, бидэнд илүүчлэх 
бага зэрэг зүйл байгаа.”

Би хоёр бэлэг рүүгээ харж, 
тэгээд ханан дээрх Есүсийн зур-
гийг харлаа. “Есүс Өөрт байгаагаа 
хуваалцах байсан байх даа гэж би 
таамаглалаа.”

Бид аль гэр бүлд айлчлахаа 
мэдэхээр залбирав. Бидний мэддэг 
олон гэр бүл тэр жил тарчигдуу 
байсан. Бид залбирсныхаа дараа 
Кордобагийн гэр бүлд айлчлах 
ёстой гэсэн мэдрэмжтэй байлаа. 
Тэднийх гурван хүүхэдтэй, аав нь 
ажлаасаа гарсан байв.

Бид дэлгүүрт очоод, панетон 
(баярын талх), шарсан тахиа, гур-
ван жижиг бэлэг худалдан авлаа. 
Тэдгээрийг сонгох нь зугаатай 
байв. Ээж өөртөө байсан бүх 

мөнгөө буюу 30 перу соле  
(10 орчим ам.доллар) үрсэн.

Бид худалдаа хийж дуусаад, 
Кордобагийнх руу явав. Биднийг 
хаалгыг нь чиглэн алхаж байхад 
би Марисиелогийн гараас хөтөлж 
байлаа.

Кордоба эгч биднийг харан, 
гарч ирээд тэвэрч билээ. “Ямар гэ-
нэтийн айлчлал вэ! Орцгоо л доо! 
Сууцгаа” гэж тэр хэлэв. Биднийг 
дотогш ороход, тэрээр ээжийн 
гарыг атгаж, миний мөрийг илэв. 
“Роландо болон охид чамайг ха-
раад их баярлана даа” гэж тэр 
надад хэллээ.

Байшингийн шал нь шороогоо-
роо байв. Дотор гэрэл цахилгаан 
байхгүй, зөвхөн лаанууд байлаа. 
Би Кордобагийн гэр бүлийнхнийг 
бага зэрэг өрөвдөв. Тэгээд бид 
тэдэнд туслахын тулд илүү ихийг 
хийж чаддаг байсан ч болоосой 
гэж хүсэж билээ. Гэвч ээж шороог 
ч, лааг ч анзаарсан шинжгүй байв. 
Тэр энд Кордоба эгчтэй хамт бай-
гаадаа баяртай байсан юм.

“Бид та нарт Христийн мэн-
дэлсний баярын мэнд хүргэхээр 
ирлээ!” гэж ээж хэлэв. “Бид най-
зууд байгаад баяртай байна.” Тэр 
хоол, бэлэгнүүдээ Кордоба эгчид 

өгсөн бөгөөд Кордоба эгч нүүр 
дүүрэн инээмсэглэж, баярлалаа 
гэж хэлсэн.

Роландо, Мадэлинэ, Ракуел 
гурав сайн уу гэж хэлэхээр нөгөө 
өрөөнөөс гүйн ирлээ. Марисиело 
миний араас цухуйж, инээмсэглэв. 
Роландо түүн рүү инээдтэй царай 
гаргахад тэр инээв. Удалгүй хүн 
бүр ярилцаж, хөгжилдөн, инээл-
дэж байлаа.

“Ингэх нь гэртээ тоглоом тог-
лосноос илүү дээр юм байна” гэж 
би бодож билээ. Бид энд ирсэнд 
би баяртай байсан. Бидэнд ху-
ваалцах их зүйл байхгүй байсан 
нь чухал биш байсан. Тэдний шал 
шороогоороо байсан нь ч чухал 
байгаагүй. Христийн мэндэлсний 
баяраар юутай байх нь чухал 
биш. Хамтдаа байхад л гол утга 
учир нь оршдог.

Биднийг явахын өмнө Кордоба 
эгч биднийг дахин тэвэрсэн. “Маш 
их баярлалаа” гэж тэр хэлэв. Би 
түүний хоолой зангирч, нүдэндээ 
нулимстай байхыг харсан. Би өл-
мий дээрээ зогсож байгаад Кор-
доба эгчийн хацар дээр үнсэн,

“Христийн мэндэлсний баярын 
мэнд хүргэе” гэж хэлэв. ◼
Зохиогч нь Перуд амьдардаг.ЗУ

РА
Г 

ЧИ
М

ЭГ
ЛЭ

ЛИ
ЙГ

 К
РЕ

ЙГ
 С

ТЕ
ЙР

ЛИ



70 Л и а х о н а

Хаиди Поэлмэн
Бодит түүхээс сэдэвлэв 

“Учир нь би бүх зүйлийг сэргээж, 
мөн тогтоосон цагт нь бүх 
зүйлийг та нарт мэдүүлэх уг 
санваарын түлхүүрүүд хийгээд 
хүчийг бибээр чамд хүртээлээ” 
(С ба Г 132:45).

А нна сүмээс гэртээ харих зам-
даа багшийнхаа өгсөн жижиг 

цаасыг саналаа. “Ээж, юу гээч? Би 
ирэх ням гарагт Хүүхдийн хэсэгт 
үг хэлнэ.”

“Гайхалтай” гэж ээж нь хэлэв. 
“Ямар сэдвээр?”

“Би Сэргээлтийн талаар ярих 
ёстой. Гэхдээ энэ нь юу вэ гэдгийг 
би сайн мэдэхгүй л байна.”

“Сэргээлт гэдэг нь Бурхан 
Өөрийнхөө Сүмд байлгахыг хү-
сэж байгаа бүх зүйлийг эргүүлэн 
авчирсан эсвэл сэргээсэн гэсэн 
үг” гэж ээж нь хэлэв. “Бошиглогч 
Иосеф Смитээр дамжуулан Бурхан 
ариун сүмүүд, санваар, баптисм, 
Ариун Сүнсний бэлгийг эргүүлэн 
авчирсан. Сэргээлт байгаагүй бол 
бидэнд Сүм байхгүй байх байсан!”

Сэргээлтийг төлөөлүүлсэн 

Анна толгой дохив. “Одоо ойл-
гомжтой боллоо. Гэхдээ би үүнийг 
тан шиг тайлбарлаж чадахгүй байх 
гэж бодож байна.”

“Надад нэг санаа байна” гэж ээж 
нь хэлэв. “Нааш ир.”

Анна ээжийгээ дагаж, зочны 
өрөө рүү оров. Тэд өчигдөр орой 
эвлүүлдэг тоглоом тоглож эхэлсэн 
ба бүх хэсгийг жижиг ширээн дээр 
тараасан байлаа.

“Сайн мэдээг бүтээж дуусгасан 
эвлүүлдэг тоглоом гэж бод.” Ээж 
нь нэг хэсгийг авав. “Зурагны 
олон хэсэг өөр цаг үеүдэд дэл-
хий дээр байсан. Есүсийг болон 
төлөөлөгчдийг нас барсны дараа 
сайн мэдээний үнэнүүд алдаг-
даж эсвэл өөрчлөгдсөн. Үнэний 
тэдгээр хэсгийг эргүүлэн авчрах 
шаардлагатай байв.”

“Тэгээд юу болсон юм бэ?” Анна 
зарим хэсгийг хооронд нь холив.

“Олон жилийн дараа Бурхан 
бүх хэсгийг эргүүлэн авчирч, тэд-
нийг Есүсийн дэлхий дээр байсан ЗУ
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Сэргээлт гэдэг үг ямар  
утгатай вэ?

үеийнх шиг эвлүүлэхийн тулд за-
луу тариачин хүүг дууджээ. Энэ нь 
хэн байсан гэж чи бодож байна?”

“Иосеф Смит!” гэж Анна инээм-
сэглэн хариуллаа. “Би одоо ойл-
гож эхэлж байх шиг байна.” Тэр 
ээжтэйгээ Иосеф Смитийн тухай 
болон Бурхан түүгээр дамжуулан 
эргүүлэн авчирсан сайн мэдээний 
өөр өөр хэсгийн талаар ярилцав.

Долоо хоногийн үлдсэн өд-
рүүдэд Анна хэлэх үгээ бичиж, 
дадлага хийв. Тэр зоригтой байж 
мөн захиасаа Хүүхдийн хэсэгт ху-
ваалцахын төлөө Тэнгэрлэг Эцэгт 
хандан залбирлаа.

Ням гарагт Аннагийн үг хэлэх 
цаг болоход тэр босоод, гүнзгий 
амьсгаа авч, эвлүүлдэг тоглоомыг 
хүн бүрд харагдахаар самбар 
дээр байрлуулжээ. Эвлүүлдэг тог-
лоомны бүх хэсэг бүрэн байв.

“Олон жилийн өмнө сайн мэ-
дээний олон чухал хэсэг дэлхий 
дээр байжээ. Есүс Христийг болон 
Түүний төлөөлөгчдийг нас барсны 

эвлүүлдэг 
Санваар
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дараа зарим хэсэг алдагдсан.” 
Анна эвлүүлдэг тоглоомын зарим 
хэсгийг авч доош тавив. “Тэнгэр-
лэг Эцэг болон Есүс Христ сайн 
мэдээний алдагдсан хэсгүүдийг 
эргүүлэн авчрахын тулд Иосеф 
Смитийг дуудсан. Үүнийг Сэр-
гээлт гэж нэрлэдэг.” Тэр эвлүүлдэг 
тоглоомын нэг хэсгийг авч хүүх-
дүүдэд үзүүлэв. Үүний ар талд 

СЭРГЭЭЛТИЙН БОШИГЛОГЧ
“Иосеф Смит. . . ариун судар, алдагдсан 
сургаал ба санваарыг сэргээхэд гар бие 
оролцсон Бурханы мутар дахь зэмсэг 
байсан.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Нийл Л.Андэрсэн, “Иосеф Смит,” 2014 оны 10- р 
сарын чуулган.

“Санваарын хүч” гэж бичсэн байв.
Тэгээд Анна үлдсэн хэсгүүдийг 

үзүүлжээ. Тэр зөв газар нь байр-
луулахаасаа өмнө хэсэг бүрийн 
ар талыг уншив. “Амьд бошиглогч 
. . . арванхоёр төлөөлөгч . . . мөн-
хийн гэр бүлийг бий болгох ариун 
сүмийн ажил . . . усанд умбуулан 
хийх баптисм . . . гар тавилтаар 
өгөгдөх Ариун Сүнсний бэлэг.”

Анна бүтэн болсон эвлүүлдэг 
тоглоомыг дээш өргөв. “Одоо 
бидэнд сайн мэдээний бүх хэсэг 
байна. Энэ нь хэрхэн аз жаргал-
тай байхыг мөн хэзээ нэгэн өдөр 
Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ дахин хамт 
амьдарч болохыг бидэнд заадаг. 
Би Сэргээлтэд талархдаг. Есүс 
Христийн нэрээр, амен.” ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад амьдардаг. 
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Эрин Сандэрсон 

Хүмүүс Христийн мэндэлсний 
баяраар дэлхий даяар бидний 

Аврагч, Есүс Христийн төрөлтийг 
тэмдэглэдэг. Хэзээ нэгэн өдөр 
бид өөр нэгэн гайхалтай өдрийг 
буюу Есүсийг дэлхийд эргэж ирэх 
өдрийг тэмдэглэх болно. Есүсийг 
дахин ирэхээс өмнө юу тохиол-
дох талаар бошиглогчид заасаар 
ирсэн. Тэдгээрийн нэг нь 
Түүний сайн мэдээ дэлхий 
даяар номлогдох явдал юм.

Тэнгэрлэг Эцэгт болон 
Есүс Христэд итгэлтэй байх 
нь дэлхийд болж буй зүйлүүд 

Есүс Христ эргэн 
ирэх болно!
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Шинэ Гэрээний талаар энэ жил хамтдаа суралц! 

Би Өөрийн амар амгалангаа та 
нарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс өөр 
юмыг Би та нарт өгч байна. Та нар 
зүрхээ бүү зовоо. Бүү ай” (Иoхан 
14:27) хэмээн хэлсэн.

Энэ баяраар Есүсийн тухай 
бодох үедээ хэзээ нэгэн өдөр 
Тэрээр бяцхан хүүхэд шиг бус, 
харин хаадын Хаан болон эргэж 
ирнэ гэдгийг санаарай. Тэгэхэд 

хүн бүр Түүнийг Бурханы Хүү 
мөн дэлхийн Аврагч гэдгийг 

мэдэх болно! ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад 
амьдардаг. 

аймшигтай санагдах үед ч амар тай-
ван байхад бидэнд тусалдаг. Есүс 
“Амар амгаланг Би та нарт үлдээнэ. 

ИЛҮҮ ИХИЙГ СУРАЛЦ
Есүс эргэж ирээд, дэлхий дээр 1000 
жилийн турш хаанчлах болно. Энэ 
хугацааг Мянган жил гэж нэрлэдэг. 
Мянган жилийн турш хүмүүс маш зөв 
шударга байх бөгөөд Сатан тэднийг уруу 
татаж чадахгүй. Тэр үед ямар ч харуусал 
байхгүй байх бөгөөд Христийг дагадаг 
хүмүүс амар амгалан, аз жаргалыг 
мэдрэх болно.

ГЭР БҮЛИЙН 
ЯРИЛЦЛАГА
Эрдэнэс гэдэг нь маш их үнэ цэнэтэй зүйл 
юм. Иосеф Смит–Матай 1:36- 37- г унш. 
Христийн үгсийг “оюундаа нөөцлөх” нь 
биднийг Түүний Хоёр дахь ирэлтэд хэрхэн 
бэлтгэдэг тухай ярилц. Түүний үгсийг бид 
хаанаас олдог вэ?

Дуу: “When He Comes Again” (Children’s 
Songbook, 82)

Судар: Иохан 14:27
Видео бичлэг: “Glad Tidings of Great 

Joy: The Birth of Jesus Christ”- ийг үзэхийн 
тулд Biblevideos.org вэбсайт руу ор.
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БИ БЭЛЭН БАЙЖ 
ЧАДНА
Есүсийг эргэж ирэх өдөрт одооноос бэлт-
гэх арга замуудыг сануулсан товхимол хий.

Картуудыг хайчилж ав. Нүхнүүдээр утас 
оруулж уя.

СУДРЫН 
ЗӨВЛӨГӨӨ
Судруудыг илүү сайн ойлго-
ход туслах гурван арга замыг 
харуулав:

1.  Судруудыг уншиж эхлэ-
хээс өмнө тэдгээрийг 
ойлгохын тулд Тэнгэрлэг 
Эцэгт хандан залбир.

2.  Уншсан зүйлийнхээ тухай 
бодох цаг гарга.

3.  Юу сурснаа болон юу 
мэдэрсэн тухайгаа хэн 
нэгэнд хэл мөн үүнийг 
хувийн тэмдэглэлдээ бич.

Би Есүсийг эргэн ирэхэд 
бэлэн байж чадна

Би зарлигуудыг дагаж чадна. Би бошиглогчийг дагаж чадна.

Би судруудыг уншиж чадна. Би баптисмын гэрээгээ  
сахиж чадна.

Би өдөр бүр залбирч чадна.
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Христийн 
мэндэлсэн 
түүх
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Нэгэн өдөр тэнгэр элч Мариа 
дээр ирж, түүнийг хүүхэдтэй 
болно гэж хэлэв. Хүүхдийг 
Есүс хэмээн нэрлэ гэж тэнгэр 
элч түүнд хэлэв. Тэр бяцхан 
хүү Бурханы Хүү, Аврагч 
байх болно.

Олон жилийн өмнө Мариа гэдэг бүсгүй, 
Иосеф гэдэг залуутай гэрлэх гэж байлаа. 
Мариа, Иосеф хоёр Бурханы хүслийг 
биелүүлдэг сайн хүмүүс байв.
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Хот дүүрэн 
хүнтэй байв. 
Тиймээс Мариа, 
Иосеф хоёр 
малын хашаанд 
хоноглов. Тэр 
шөнө бяцхан хүү 
Есүс мэндэлжээ!

Мариа, Иосеф хоёр татвар төлөхийн тулд Бетлехем нэртэй хот руу  
аялах хэрэгтэй болжээ.



Үүнээс холгүй хээр талд хоньчид 
хонио хариулж байжээ. Тэнгэр 
элчүүд буун ирж, Аврагч 
мэндэлснийг хоньчдод хэлжээ. 
Хоньчид бяцхан Есүсийг олж, 
шүтэн бишрэхээр явав.

Тэнгэрт нэгэн шинэ 
од үзэгдэв.



ХҮҮХДҮҮД
ЭД ЗО

РИ
УЛ

А
В 

 2 0 1 5  о н ы  а р в а н х о ё р д у г а а р  с а р  77

Мэргэн хүмүүсийг явсны 
дараа нэгэн тэнгэр элч 
Иосеф дээр иржээ. 
Нэгэн муу хаан Есүсийг 
гэмтээхийг хүсэж байгаа 
гэж тэнгэр элч хэлэв. 
Тэдний гэр бүл аюулгүй 
байхын тулд Египет рүү 
нүүх ёстой гэж тэнгэр 
элч хэлжээ.

Алс газар мэргэн хүмүүс шинэ одыг 
харав. Энэ нь Аврагч мэндэлсний 
тэмдэг гэдгийг тэд мэдэж байв. Тэд 
Есүсийг олох хүртлээ уг одыг дагаж 
явлаа. Тэд Түүнд бэлэг өгч, Түүнийг 
шүтэн бишрэв.
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Иосеф, Мариа, Есүс гурав Израильд эргэж ирэхэд аюулгүй болтол Египетэд 
амьдарчээ. Есүс Назар хэмээх хотод өсөж торнисон юм. Тэр тусч, сайхан сэтгэлтэй, 
дуулгавартай байж сурчээ. Тэрээр бидний Аврагч болохын тулд сурах хэрэгтэй 
байсан бүхнийг сурсан. Тэр үргэлж Өөрт нь зориулсан Бурханы төлөвлөгөөг 
дагадаг байв.
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Бид Христийн мэндэлсний баяраар Есүс Христийн төрөлтийг тэмдэглэдэг.  
Христийн мэндэлсний баярын нэг хэсэг болох энэ хүмүүсийн зургийг зааж үзүүл.

Бурханы хүссэн зүйлийг хийснээр бид Мариа, Иосеф нартай адил 
байж чадна.

Бид Есүс Христийг дагаснаар хоньчидтой болон мэргэн хүмүүстэй 
адил байж чадна.

Бид бусдад Христийн мэндэлсний баярын бодит түүхийг ярьснаар 
тэнгэр элчтэй адил байж чадна.

Мөн бид Есүсийн жишээг дагаснаар Түүнтэй адил байж чадна! ◼
СУДРУУДААС
Та нар Христийн мэндэлсний баярын түүхийг Maтай 1:18–25; 2; Лук 1:26–38; 2:1–20- оос уншиж болно.
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Паул галатчуудад бичсэн богино 
захидалдаа тэднийг Христийн 

талаар заасан зүйлд үл итгэж, тэдгээ-
рийг орхиж байгаад маш их санаа 
зовж байгаагаа илэрхийлжээ. Тэр 
тэдэнд хандан “Намайг зөвхөн та 
нарын хажууд байхад ч биш, харин 
магтууштай үйлсийн дотор үргэлж 
хичээнгүй байх нь сайн юм. Хүүх-
дүүд минь, Христ та нарын дотор 
дүрээ олтол би төрөх зовлонг дахиж 
эдэлж байна” (Галат 4:18–19) хэмээн 
бичсэн. Өөрөөр хэлбэл, Паул Христ 
тэдний дотор “дүрээ олох” хүртэл 
зовж, тарчилж байна гэдгээ илэр-
хийлжээ. Энэ нь “Христ дотор” гэж 
хэлж байгаа нэг хэлбэр бөгөөд Паул 
бичсэн зүйлүүддээ үүнийг ахин 
дахин ашигласан байдаг.

Христ хүний амьдралд төрөх бо-
ломжтой бөгөөд ийм зүйл үнэхээр 
тохиолдох үед хүн “Христ дотор” 
буюу Христ түүний дотор “дүрээ 
олсон” байдаг. Энэ нь бид Христийг 
зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч, Түүнийг 
амьдралынхаа хамтрагч болгодог 
гэсэн санааг илэрхийлдэг. Тэр зүгээр 
нэг үнэн төдий эсвэл түүхийн ба-
римт төдий бус харин газар бүрийн, 
бүх цаг үеийн хүмүүсийн Аврагч 

билээ. Биднийг Христтэй адил бай-
хыг хичээх үед Тэр бидний дотор 
“дүрээ олох” ба бид хаалгаа нээвэл 
Тэр орж ирж, бид Түүний зөвлөгөөг 
эрэлхийлбэл Тэр бидэнд зөвлөх 
болно. Христ бидний дотор “дүрээ 
олсон” байхын тулд бид Түүнд бо-
лон Түүний Цагаатгалд итгэх ёстой. 
Христэд ийнхүү итгэж, Түүний 
зарлигуудыг сахих нь бидэн дээр 
тавьсан хориг биш юм. Эдгээрээр 
дамжуулан хүмүүн нь эрх чөлөөтэй 
болдог. Энэхүү Энх Амгалангийн 
Ханхүү оюун санааны амар амга-
ланг өгөхөөр хүлээж байдаг бөгөөд 
энэ нь бид бүгдийг тэрхүү амар 
амгаланг түгээгч болгож чадна.

Христийг амьдралдаа хүч чадал 
өгөгч, эрчимтэй хөдөлгөгч хүч бол-
госон хүнд л Христийн мэндэлсний 
баяр жинхэнэ утгаараа ирдэг.

Жэймс Валлинфорд Христийн 
мэндэлсний баярын тухай бодож 
байхдаа эдгээр мөрийг бичжээ:

Христийн мэндэлсний баяр 
нь нэг өдөр эсвэл нэг улирал 

ХРИСТИЙН 
МЭНДЭЛСНИЙ 
БАЯРЫН  
ЖИНХЭНЭ  
УТГА УЧИР
Христийг амьдралдаа хөдөлгөгч хүч 
болгосон хүнд л Христийн мэндэлсний 
баяр жинхэнэ утгаараа ирдэг.

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

биш харин зүрх сэтгэл, оюун 
санааны байдал юм.

Хэрэв бид хөршүүдээ өөр шигээ 
хайрлаж байвал;

Хэрэв бид эд баялагтай ч гэсэн 
сүнсэн дотроо ядуу байж, 
ядуу байсан ч ач ивээлд 
баян байвал; 

Хэрэв бидний энэрэл өөрийгөө 
бодолгүй удаан тэсвэрлэж 
мөн сайхан сэтгэлтэй 
байвал;

ах маань талх гуйхад бид оронд 
нь өөрсдийгөө өгдөг байвал, 
хэрэв өдөр бүр бага ч гэсэн 
боломжоор эхэлж мөн ам-
жилт бүтээлээр төгсдөг бол 

өдөр бүр Христийн өдөр байх 
бөгөөд Христийн мэндэлсний 
баяр үргэлж ойр байх болно.

(In Charles L. Wallis, ed., Words 
of Life [1966], 33) . . .

Хэрэв та нар Христийн мэндэлс-
ний баярын жинхэнэ утга учрыг 
олж, үүний сайхныг мэдрэхийг 
хүсэж байвал би та нарт нэг зөв-
лөгөө өгье. Энэ жилийн Христийн 
мэндэлсний баярыг тэмдэглэх үеэр 
зүрх сэтгэлээ Бурханд хандуулах 
цаг гарга. Нам гүм цаг мөчүүдэд, 
чимээгүй газарт өвдөг сөгдөөд, 
ганцаараа эсвэл хайртай хүмүү-
сийнхээ хамт өөрт чинь ирсэн 
сайн зүйлүүдийн төлөө талархал 
өргөж, Түүнд үйлчилж, Түүний 
зарлигуудыг сахихыг эрмэлзэх үед 
Түүний Сүнсийг өөрийнхөө дотор 
оршихыг хүс. Тэрээр та нарын 
гараас хөтлөх ба Түүний амлалтууд 
биелэх болно. ◼
“The Real Christmas” Лиахона, 2005 оны  
12- р сар, 12– 15- аас авав.

Сүмийн арвандөрөв 
дэх ерөнхийлөгч
Ерөнхийлөгч  
Ховард В.Хантэр 
(1907–1995)



ОЙЛГОЛТ

Бид хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант болгохын тулд юу хийж болох вэ? 
“Хүндэтгэлийн өдөр нь гэр бүлийн харилцаа холбоог хүчирхэгжүүлэх гайхамшигтай боломжийг олгодог. . . . Бид хүүхдүүддээ 
сайн мэдээг зааснаар хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант болгодог. . . . Та хүндэтгэлийн өдөр гэр бүлтэйгээ цагаа өнгөрөөхөөс 
гадна гэр бүлийн түүхийн ажлаар дамжуулан жинхэнэ баяр хөөрийг мэдэрч чадна. . . . Мөн бусдад үйлчилж, ялангуяа сэтгэлээр 
унасан юм уу ганцаардсан эсвэл тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэх замаар хүндэтгэлийн өдрийг баясгалант болго.”

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, “Хүндэтгэлийн өдөр нь баясгалант өдөр билээ,” 2015 оны 4- р сарын Ерөнхий чуулган, 123, 124.

Бразилийн Натал дахь гишүүд



Энэ дугаарт
ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛАВ

ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ЗОРИУЛАВ 

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ

44- р  
хуудас 

60- р  
хуудас

74- р  
хуудас

Номлолоосоо эрт  
гэртээ ирсэн минь
Гэртээ эргэж ирснээсээ хойш миний гэрчлэл суларч 
байлаа. Би хариулт хүлээж аваагүй ч гэсэн итгэлтэй 
хэвээр байх болно гэдгээ Тэнгэрлэг Эцэгт амласан.

Миний залуу  
хөрвөгч байхдаа 
сурсан зүйлүүд
17 настайдаа Сүмд орж, төрөлх хотдоо өөрийнхөө 
хэлээр ярьдаг цорын ганц гишүүн нь болсон байна 
гэж төсөөлөөд үз дээ. Ахлагч Клэбингат энэ нөхцөл 
байдалд юу сурсан тухай уншаарай!

Христийн  
Бяцхан хүү Есүсийн төрөлтийн та-
лаар зургаан хуудас бүхий зурагтай 
түүхийг шимтэн уншаарай!

мэндэлсэн түүх




