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Ховард В.Хантэр  
Эцэг, хуульч, хөгжимчин, 

бошиглогч, 18- p хуудас
Мормоны Номын  

амьдралыг тань өөрчлөх  
хүч, 24, 40, 56, 68, 72- р хуудас

Бурхан Тэргүүтэний тухай 
мэдлэгийг олж авах нь, 32-р хуудас

Амьдралаа босгох гэж хичээх нь 
гэсэн Бурханы бүдүүвч зургийг  

ашиглаад үз, 62- р хуудас
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АЛБАД
8 2015 оны аравдугаар  

сарын чуулганы тэмдэглэл

10 Бид юунд итгэдэг вэ?:  
Бид өөдрөг байхад итгэдэг

12 Бидний гэр орон, гэр бүл 
Порнографын эсрэг бидний 
хамгийн сайн хамгаалалт
Кэрри Хэнсон Жэнсэн

14 Эргэцүүлэл: Бидний  
хүсээгүй нэгэн гайхамшиг
Бриттани Кинг

15 Сүмд үйлчлэх нь:  
Үүний талаар залбираад үз
Тэрин Тэйлор

16 Сүмийн мэдээ

40 Хожмын үеийн  
гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

80 Биднийг дахин уулзтал:  
Шөнийн буухиа галт тэрэгний 
тухай сургаалт зүйрлэл
Ахлагч Жэймс Э.Талмэйж

Лиахона, 2016 оны нэгдүгээр сар

ЗАХИАСУУД
4 Тэргүүн Зөвлөлийн захиас 

бичиг: Хайрладаг хүмүүстээ 
хүсэх аз жаргал
Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг

7 Айлчлагч багшийн захиас  
бичиг: Гэр бүл: Дэлхий  
дахинаа өргөх тунхаг

ОНЦЛОХ ӨГҮҮЛЛҮҮД
18 Ховард В.Хантэр- Миний 

аав бол бошиглогч
Ричард А.Хантэр
Хожмын үеийн бошиглогчийн 
талаарх хүүгийнх нь үзэл бодол

24 Мормоны Номын  
хөрвүүлэх хүч
Ахлагч Кэвин С.Хамилтон
Есүс Христийн сайн мэдээний 
тухай гэрчлэлийг хүлээн авах 
ганцхан түлхүүр байдаг.

28 Ирээд, Намайг дага:  
Үндсэн сургаалыг гэр  
орондоо заах нь
Алисиа Стантон ба 
Натали Кампбелл
Өсвөр үеийнхэнд зориулсан сар 
бүрийн сэдвээс гэр бүлээрээ су-
ралцахад ашиглах санаанууд

33 Бурхан Тэргүүтэнийг  
таньж мэдэх нь
Ахлагч Жэффри Р.Холланд
Есүсийн залбирсны дагуу бид 
Эцэг, Хүү, Ариун Сүнстэй 
нэг болохыг хичээх ёстой.

ХАВТСАН ДЭЭР
Нүүрэн талын хавтас: Ерөнхийлөгч  
Ховард В.Хантэрын ач охин Кэтлийн, 
Анн хоёртойгоо авахуулсан зураг 
Нүүрэн талын доторх хуудас: Абрар 
Мухсины гэрэл зураг. Ар талын доторх 
хуудас: Гэрэл зургийг Робэрт Касей.
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44 Мөнх бус байдлын  
талаар илчлэгдсэн үнэнүүд
Ахлагч Пол Б.Пийпэр
Бид мөнхийн аз жаргалд 
хүргэдэг мөнх бус амьдралын 
бүрэн байдлыг мэдрэхийн тулд 
Сатаны худал хуурмаг зүйлсээс 
татгалзах ёстой.

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

50 2016 оны Мючелийн сэдэв: 
Христэд тууштай итгэн  
урагш тэмүүл
Залуу эрэгтэйчүүд, Залуу 
эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл

52 Шат шатаар: 2 Нифай 31:20

53 Зурагт хуудас: Урагш тэмүүл

54 Тэнгэрлэг Эцэгийн талаар  
суралцах нь: Асар том  
судалгаа

56 Моронай болон миний ээж, 
мөн амьдралын сургамж
Луиза Хоү
Сайн мэдээнээс гэртээ  
суралцсан минь миний  
хувьд агуу адислал байсан.

58 Бидний орон зай

60 Сүмийн удирдагчдаас ирсэн 
хариултууд: Хэрхэн урагш 
тэмүүлэх вэ
Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн

61 Нүдээ олсон хариулт

62 Бурханыг уран  
барилгачаа болго
Дэвид Диксон
Таны хүсэж мөрөөдөж ч бай-
гаагүй тийм сайхан амьдра-
лын төлөвлөгөө Бурханд бий.

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

66 Нэр төрөө өндөрт өргөн авч 
яваа хүүхдүүд: Этиопт нэр 
төрөө өндөрт өргөн авч  
явах нь
Эми Жэйн Лэвитт

68 Өдөр бүр илүү сайн унших нь
Марисса Виддисон ба 
Соня Күэналлата
Мормоны Ном Иосефт илүү 
сайн уншиж сурахад нь 
тусалсан

70 Төлөөлөгчийн хариулт:  
Би хэрхэн өөрийн гэсэн  
гэрчлэлтэй болох вэ?
Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс

71 Вилфордын мацгийн өргөл
Ахлагч Чи Хонг (Сам) Вонг
Хэдийгээр Вилфорд өөрийн 
гэсэн орлоготой байгаагүй ч 
өөрт байгаа зүйлсийг бусадтай 
хуваалцахыг хүсэж байв.

72 Мормоны Ном Есүс Христийн 
тухай заадаг
Мормоны Номон дээрх бүх 
бошиглогч Есүсийн талаар 
заасан.

74 Мормоны Номын баатар: 
Нифай дуулгавартай байсан

75 Би Мормоны Номоос  
уншиж чадна

76 Бага насны хүүхдүүдэд  
зориулав: Аглаг буйдад  
хийсэн аялал

79 Будах хуудас: Би зөвийг  
сонгож чадна

Х Ү Ү Х Д Ү Ү Д Э Д  З О Р И У Л А В

Энэ дугаарт 
нуусан Лиахо-
наг олоорой. 

Дөхүүлэх санаа: 
Та ямар ямар 
аяллаар явж 

байсан бэ?
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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, найзууд-
тайгаа болон гэр бүлтэйгээ хуваалцаж болох зүйлүүд зэргийг олж мэдэхийг хүсвэл 
facebook.com/liahona.magazine хуудас руу орно уу (англи, португаль, испани хэл 
дээр байгаа).

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

Авралын төлөвлөгөө, 
28, 44

Ажил хөдөлмөр, 44
Ариун Сүнс, 4, 28, 32, 50, 

52, 70
Баяр баясгалан, 4, 10
Бошиглогчид, 18, 28
Бурхан Тэргүүтэн, 28, 32
Гэр бүл, 7, 12, 14
Гэр бүлийн үдэш, 12, 

28, 54
Гэрлэлт, 18, 44
Гэрчлэл, 32, 42, 58, 66, 70
Дуудлагууд, 15

Дуулгавартай байдал, 4, 
32, 60, 62, 70, 74

Есүс Христ, 28, 32, 50, 52, 
70, 72

Заах, 28
Залбирал, 14, 15
Зан төлөв, 10, 50
Золиослол, 18, 71
Итгэл, 50, 58, 60, 62, 80
Мацгийн өргөл, 71
Мормоны Ном, 12, 24, 

40, 41, 42, 43, 66, 68, 72, 
74, 75, 76

Мөнх амьдрал, 50, 52

Найдвар, 50, 52, 60, 62
Номлогчийн ажил, 12, 

58, 66
Өсвөр үеийнхэн, 50, 58
Сайхан сэтгэл, 18, 71
Санваар, 28, 50
Сонгох эрх, 4, 44
Судраас судлах, 12, 54, 

56, 58, 70, 72, 75
Тэнгэрлэг Эцэг, 32, 54, 70
Хайр, 4, 32, 50, 52, 60
Хантэр, Ховард В., 18
Хүүхдүүдэд, 14, 15, 44
Хөрвөлт, 40

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

“Ирээд, Намайг дага: Үндсэн зарч-
муудыг гэр орондоо заах нь,” 28- р 
хуудас: Энэ өгүүлэлд зургаан сэдвээр 
зааж, судлах санаанууд орсон болно. Та 
Бурхан Тэргүүтэн нэртэй, өсвөр үеийн-
хэнд зориулсан нэгдүгээр сарын сэдвийг 
гэр бүлийнхээ үдэшт ашиглаж болно. Үү-
нээс гадна та гэр бүлээрээ энэ өгүүлэлд 
танилцуулсан заах арга барилыг судлан, 
танай гэр бүлд туслах арга барилын 
талаар ярилцаж болно. Та энэ өгүүллийн 
сэдэв дээр үндэслэсэн дараагийн гэр 
бүлийн үдшийнхээ хичээлд бэлдэхдээ 
эдгээр арга барилыг ашиглахыг гэр 
бүлийнхээ гишүүдээс хүс.

“Аглаг буйдад хийсэн аялал,” 76- р 
хуудас: Та гэр орныхоо тавилгыг өөр өөр 
газар байрлуулан, үүдний өрөөгөөр утас 
уяж, багахан бартаат замыг бий болго. 
Гэр бүлийн нэг гишүүнээс бусдынх нь 
нүдийг алчуураар боогоод, үлдсэн гишүү-
нээр нь тэдэнд саадыг хэрхэн тойрч гарах 
удирдамж өгүүл. Энэ үйл ажиллагааны 
дараа та нар Тэнгэрлэг Эцэг Нифайг гэр 
бүлтэй нь хамт амлагдсан газар руу хэр-
хэн удирдан залж байсан талаар ярилцаж 
болно. Дараа нь та нар Тэнгэрлэг Эцэг 
рүү гэртээ эсэн мэнд эргэн очиход танд 
болон таны гэр бүлд туслах Түүний арга 
замуудын талаар ярилцаж болно.
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Бид бүгдээрээ хайрладаг хүмүүсээ аз жаргалтай 
байж, аль болох бага зовлон үзээсэй гэж хүсдэг. 
Мормоны Номон дээрх аз жаргал, зовлон зүд-

гүүрийн талаарх түүхүүдийг уншиж байхдаа хайртай 
хүмүүсийнхээ тухай бодох үед зүрх сэтгэл маань шимш-
рэх шиг болдог. Энд аз жаргалтай үеийн тухай нэгэн 
үнэн түүх байна:

“Мөнхүү улиран тохиох дор хүмүүсийн зүрх сэтгэлд 
орших Бурханы хайрын учир, уг нутагт зөрчилдөөн огт 
байсангүй.

“Мөн атаа жөтөө, бас хэрүүл маргаан, бас үймээн, са-
дар самуун ч, худал хэлэх нь ч, аллага ч, ямар ч төрлийн 
шунал тачаал байсангүй; мөн Бурханы мутраар бүтээгд-
сэн бүх хүмүүсийн дунд илүү аз жаргалтай хүмүүс байх 
аргагүй нь гарцаагүй юм.”

Дараа нь бид ийнхүү уншдаг:
“Мөн хичнээн их адислагдсан билээ тэд! Учир нь Их 

Эзэн тэдний бүх үйлд тэднийг адисалсан болой; тийм 
ээ, бүр зуун арван жил улирч одох хүртэл тэд адислаг-
дан мөн дэгжээгдсэн буюу; мөн Христээс хойш эхний 
үе улирч одсон байв, мөн бүх нутагт зөрчилдөөн огт 
байсангүй” (4 Нифай 1:15–16, 18).

Христийн хайртай шавь нар ийм адислалыг өөрс-
дөдөө болон бусдад хүртээхийн төлөө залбирч, ажил-
ладаг. Мормоны Номын түүхээс харахад, мөн бидний 
олонх нь өөрсдийнхөө туршлагаас харахад бид аз жар-
галын бэлгээс хүртэх боломжтой гэдгээ мэднэ. Бидний 
аз жаргалд хүрэх зам сайтар тэмдэглэгдсэн байдгийг бид 
мэднэ. Түүнчлэн Аврагчийн айлчилсны дараах нифай-
чууд адил “Бурханы хайр” сэтгэл зүрхэнд маань байхгүй 
л бол аз жаргалыг хадгалж үлдэх нь амар биш гэдгийг 
мөн адил мэдэх билээ.

Нифайчууд тэр хайрыг хадгалж үлдэх хуулийг да-
гадаг байсан учраас тэдний зүрх сэтгэлд тэрхүү хайр 
байсан юм. Бид уг хуулийн хураангуй хувилбарыг 
хайрт Тэнгэрлэг Эцэгтээ өргөх чин сэтгэлийн гуйлтаар 
эхэлдэг ариун ёслолын залбирлаас мэдэж авч болох 
юм. Бид хувийн Аврагчдаа итгэх итгэлээр дүүрэн 
байж, сэтгэл зүрх, Түүнийг хайрлах чин сэтгэлийн 
хайраа илэрхийлэн залбирдаг. Бид чин сэтгэлээсээ 
Түүний нэрийг өөрсөд дээрээ авч, үргэлж Түүнийг  
санаж, Түүний бүх зарлигийг дагах амлалт өгдөг.  
Эцэст нь бидний сэтгэл зүрхэнд Эцэг болон Түүний 
Хайрт Хүүг гэрчилдэг Бурхан Тэргүүтэний гурав дахь 
гишүүн болох Ариун Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт 
байлгаж болохын тулд бид итгэлээ хөгжүүлдэг билээ. 
(С ба Г 20:77, 79- ийг үзнэ үү.)

Бид Ариун Сүнсийг хамтрагчаа болгосноор Тэнгэрлэг  
Эцэгийнхээ болон Их Эзэн, Есүс Христийн хайрыг хү-
сэмжлэн, урьж авчрахын тулд зүрх сэтгэлээ өөрчилж 
чадна. Бурханы хайрыг сэтгэл зүрхэндээ хүлээн авах арга 
зам нь уг хайрын мэдрэмжийг хүлээн аваад, дараа нь ал-
дах адил хялбар байдаг билээ. Жишээлбэл: Хүн Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ хандан арай цөөн удаа залбирах, эсвэл аравны 
нэгээ бүрэн төлөхгүй байх, эсвэл Бурханы үгс дээр 
найрлахаа болих юм уу ядуу зүдүү, ядарч яваа нэгнээ үл 
тоомсорлох зэрэг сонголт хийж байж болох юм.

Их Эзэний зарлигуудыг дагахгүй байх аливаа сонголт 
нь бидний сэтгэл зүрхнээс Сүнсийг холдуулдаг билээ. 
Сүнс алдагдахад, аз жаргал бүдгэрч алга болдог.

Бидний хайртай хүмүүстээ хүсэж буй аз жаргал нь 
тэдний сонголтоос шалтгаална. Бид үр хүүхдээ, сонир-
хогчоо эсвэл найз нөхдөө хэчнээн их хайрладаг байсан 
ч, Ариун Сүнс тэдэнд хүрч, сэтгэл зүрхийг нь өөрчилж 

Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөх 
Ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айринг 

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

ХАЙРЛАДАГ  
ХҮМҮҮСТЭЭ ХҮСЭХ  аз жаргал
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ЭНЭХҮҮ ЗАХИАСААС ЗААХ НЬ

Бидний амьдралдаа мэдрэх аз жаргал гаргах шийд-
вэрээс маань шалтгаалдаг болохыг ерөнхийлөгч 

Айринг заасан. Энэ захиасын талаар ярилцаж байхдаа 
ерөнхийлөгч Айрингийн дурдсан, бидний сонгож 
болох зүйлс дээр (залбирах, ажиллаж хөдөлмөрлөх, 

итгэлээ хөгжүүлэх, чин сэтгэлээсээ амлалт өгөх гэх 
мэт) анхаарлаа төвлөрүүлэх талаар бодож үз. Та зааж 
байгаа хүмүүсээ “эцэс төгсгөлгүй аз жаргалын зам” 
руу илүү сайн хөтлөх хоёр эсвэл гурван үйлдлийг  
бичихэд урьж болно.

болохын тулд тэднийг зарлигуудыг 
дагахад хүчилж чадахгүй.

Тиймээс хайртай хүмүүстээ бид-
ний үзүүлж чадах хамгийн сайн 
тусламж бол тэдэнд аливаа зүйлд 
хөтлөгдөн хийх сонголтондоо ан-
хааралтай хандахад нь туслах явдал 
мөн. Үүнийг Алма урилга маягаар 
санал болгосон юм:

“Харин та нар Их Эзэний өмнө 
өөрсдийгөө даруусган, түүний 

ариун нэрийг дуудаж, мөн та нар 
өөрсдийн үүрч чадахаас илүүгээр 
уруу таталтанд автагдахгүйн тулд 
үргэлж сэрэмжилж мөн залби-
раасай, тэгснээр Ариун Сүнсээр 
удирдуулан, даруухан, дөлгөөн, 
хүлцэнгүй, тэвчээртэй, хайр хий-
гээд бүхий л тэсвэрээр дүүрэн 
болоосой;

“Их Эзэнд итгэх итгэлтэй бай-
гаасай; та нар мөнх амьдралыг 

хүлээн авах болно гэсэн найдварыг 
агуулаасай; та нар эцсийн өдөр 
өргөгдөн мөн түүний амралтад 
орж болохын тул зүрх сэтгэлдээ 
Бурханы хайрыг үргэлж тээгээсэй 
хэмээнэ” (Алма 13:28–29).

Та нарын хайртай хүмүүс эцэс 
төгсгөлгүй аз жаргалын замыг 
сонгох энэхүү сүнсээр өдөөгдсөн 
урилгыг хүлээн аваасай хэмээн 
би залбирч байна. ◼
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Сайхан сэтгэлийн 
уриалга

Есүс Америк дахь хүмүүс дээр 
зочлохдоо тэдэнд нэг нэг-

нийгээ хайрлан, эелдэг байхыг 
заасан. Та Есүсийн үлгэр жишээг 
даган, бусдыг хайрлахын тулд 
юу хийж чадах вэ? Энд хэд хэдэн 
санааг дурдав. Унших явцдаа 
уриалга бүрийг нэг бүрчлэн 
чагтлан тэмдэглэ.

Аз жаргалд хүргэх үйлдлүүд

Ерөнхийлөгч Айринг “хайртай хүмүүстээ хүсэж буй аз жар-
гал нь тэдний сонголтоос шалтгаална” гэж заасан байдаг.
Та нар тэдгээр сонголт ямар үр дагавартай байж боло-

хыг Нифай, Лемен, Лемүел нарын жишээнээс харж болно. 
Лемен, Лемүел хоёр бувтналдан, зарлигуудыг дагахыг хү-
сээгүй (1 Нифай 2:12- ыг үзнэ үү). Үүний үр дүнд тэд үр удам-
тайгаа хамт зүхэгдэж, Их Эзэний дэргэдээс тусгаарлагдсан 
юм (2 Нифай 5:20- 24- ийг үзнэ үү). Нифай зарлигуудыг дагах 
сонголт хийсэн (1 Нифай 3:7- г үзнэ үү) учраас тэр болон 
түүний хүмүүс “аз жаргалтай хүмүүний ёсоор амьдарч  
байлаа” (2 Нифай 5:27).

ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ЗОРИУЛАВ

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ 

Та зөв шударга, аз жар-
галтай байхыг сонгож чадна. 
Гэхдээ таны эргэн тойрны хүмүүс 
магадгүй зовлон эсвэл бэрхшээл рүү 
хөтлөх буруу сонголтуудыг хийсээр байх магадлалтай 
юм. Хэдийгээр энэ нь тэдний шийдэх зүйл ч гэлээ, таны 
үлгэр жишээ сайн сонголт хийхэд нь нөлөөлөх боломж-
той. Таны сонголт хэрхэн бусдад аз жаргал авчрах вэ? Гэр 
бүлийнхэнтэйгээ эргэн тойрныхоо хүмүүст эерэг байдлаар 
нөлөөлөн, тэдэнд аз жаргал мэдрэхэд нь тусалж болох 
арга замуудын талаар ярилц. 

Би уйтгар гунигт 
автсан хүнийг 
тэвэрч чадна. □

Би хэн нэгэнд 

нууцаар үйлчлэл 

хийж чадна. □

Би эелдэг байх тухай 

Ерөнхий чуулганы 

үгийг уншиж эсвэл 

үзэж чадна. □

Би гэр 
бүлийнхэндээ 
Хүүхдийн ангийн 
дууг дуулж өгч 
чадна. □

Би ганцаардаж 

буй хэн нэгэн 

рүү инээмсэглэж 

чадна. □

Би ________________

__________________

_________чадна. □

Би ________________

___________________

________чадна. □
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Гэр бүл: Дэлхий 
дахинаа өргөх 
тунхаг

1995 онд анх удаа Эмэг-
тэйчүүдийн нэгдсэн 

хуралдаанаар ерөнхийлөгч Гордон 
Б.Хинклиг (1910–2008) “Гэр бүл: 
Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”- ийг 
уншсан талаар Залуу эмэгтэйчүү-
дийн ерөнхий ерөнхийлөгч Бонни 
Л.Оскарсон ийнхүү хэлсэн байна: 
“Бид энэхүү илчлэлтээр өгөгдсөн 
баримтын тодорхой, энгийн, үнэн 
үгсийг үнэлж, талархаж байсан 
билээ. . . . Гэр бүлийн тунхаг нь 
дэлхийн гүн ухааныг шүүх бидний 
жишиг хэмжүүр болон хувирсан 
бөгөөд . . . зарчмууд нь 20 жилийн 
өмнө Бурханы бошиглогчоор би-
дэнд өгөгдөж байсантай адил өнөө-
дөр ч гэсэн үнэн хэвээр гэдгийг 
гэрчилж байна.” 1

Халамжийн нийгэмлэгийн ерөн-
хий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэг-
дүгээр зөвлөх Кэрол М.Стэфэнсийн 
хэлснээр “Гэр бүлийн тунхгаас бид 
‘Мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд 
сүнслэг охид хөвгүүд Бурханыг 
Мөнхийн Эцэг хэмээн мэдэж, би-
ширдэг байсан’ 2 . . .

“. . . Бидний хүн нэг бүр Бурханы 
гэр бүлд харьяалагддаг бөгөөд энэ 
гэр бүлд хэрэгтэй байдаг.” 3

Эцэг эхчүүд гэр орон, гэр бүлээ 
хамгаалах ёстой цаг үед бид амь-
дарч байна. “Гэр бүл: Дэлхий дахи-
наа өргөх тунхаг” нь бидэнд замыг 
зааж өгөх юм.

Нэмэлт судрууд
Мозая 8:16–17; Сургаал ба Гэрээ 1:38

Энэ материалыг залбирч судлаад, хуваалцах зүйлээ олж мэдэхийг эрэлхийл. Гэр 
бүлийн талаарх сургаалыг ойлгосноор айлчлагч багшийн дуудлагаараа дамжуулан 
харж ханддаг хүмүүсийнхээ амьдралыг хэрхэн адисалж болох вэ? Дэлгэрэнгүй  
мэдээлэл авах бол, reliefsociety.lds.org хаягаар орж үзнэ үү. 

Бодит түүх
“Тайваний Тао Юан гадасны 

гуравдугаар тойргийн гишүүн Ли 
Мэй Чэн нь гэр бүлийн харилцаа 
нь итгэл, тэвчээр, хайр зэрэг 
бурханлаг зан чанарыг хөгжүү-
лэхэд тусалдаг болохыг тунхаг 
түүнд зааж өгсөн гэж хэлсэн 
байна. ‘Би өөрийгөө тунхагт 
заасны дагуу сайжруулахыг хи-
чээх үедээ жинхэнэ аз жаргалыг 
мэдэрдэг’ гэж тэр хэлжээ.” 4

Тунхгийг анх уншиж байх 
үед тэнд байж, дараа нь Халам-
жийн нийгэмлэгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйл-
чилж байсан Барбара Томпсон: 
“Би гэрлээгүй бас хүүхэдгүй 
учраас [гэр бүлийн тунхаг] 
надад хамаагүй гэсэн бодол 
миний толгойд орж ирсэн юм. 
Тэгээд тэр даруй ‘Үгүй ээ, энэ 
надад ч бас хамаатай юм байна. 
Би бол энэ гэр бүлийн гишүүн. 
Би бол хэн нэгний охин, эгч, дүү, 
авга эгч, нагац эгч, зээ охин, ач 
охин мөн. . . . Би гэр бүлийн-
хээ цорын ганц амьд үлдсэн 
хүн байсан ч гэсэн Бурханы гэр 
бүлийн гишүүн хэвээр байх юм’ 
гэж ойлгосон” 5 гэж хэлжээ.

Үүнийг эргэцүүлэн бод
“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх 
тунхаг” баримт бичиг нь яагаад 
бидний үед зориулагдсан бэ?

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. Бонни Л.Оскарсон, “Гэр бүлийн тунхгийн 

хамгаалагчид,” 2015 оны 4- р сарын  
Ерөнхий чуулган, 132–135.

 2. “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх  
тунхаг,” 2010 оны 10- р сарын Ерөнхий 
чуулган, 129.

 3. Кэрол М.Стэфэнс, “Бурханы гэр бүл,” 2015 
оны 4- р сарын Ерөнхий чуулган, 129–131.

 4. Никол Сэймур, “‘The Family: 
A Proclamation to the World’ reaches  
10- Year Milestone, Лиахона,  
2005 оны 11- р сар, 127.

 5. Барбара Томпсон, Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of  
Relief Society (2011), 148.

Итгэл, гэр бүл, 
халамж 
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2015 ОНЫ 10- Р САРЫН ЧУУЛГАНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ
“Их Эзэн миний бие ярьснаа би ярилаа, . . . харин миний өөрийн дуу 
хоолой байна уу, эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу, 
энэ нь яг адил, бүгд биелэгдэх болно” (C ба Г 1:38).

“Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл 
нь хөнгөн хийсвэр, агаарт хийсэж 
явдаг зүйл биш. Итгэл нь тохиолд-
лоор бидэн дээр ирдэггүй бөгөөд 
гарал үүслээс шалтгаалан бидэн-
тэй хамт байдаггүй. Энэ нь сударт 
өгүүлсэнчлэн, ‘бодит байдал ха-
рагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн’ 
[Еврей 11:1]. Итгэл нь сүнслэг гэр-
лийг ялгаруулдаг бөгөөд энэ гэрлийг 
ялган таньж болдог. Есүс Христэд 
итгэх итгэл нь биднийг зөв зохистой 
байж, түүнийг эрэлхийлж, хамгаа-
лах үед тэнгэрээс ирдэг бэлэг юм. 

Таны итгэл нэг бол хүчирхэгжиж, эс 
бөгөөс суларч байдаг. Итгэл нь хүч 
чадлын зарчим бөгөөд энэ амьд-
ралд төдийгүй ирэх амьдрал дахь 
бидний өсөлт хөгжилд чухал юм. 
Бид Христийн ач ивээлээр Түүний 
нэрэнд итгэх итгэлээр дамжуулан 
нэгэн өдөр аврагдах болно. Та нар 
ирээдүйд хэр их итгэлтэй байх нь 
санамсаргүй байдлаас бус, харин 
сонголтоос шалтгаалдаг.”

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Нийл Л.Андэрсэн, “Итгэлийг тохиолдлоор бус, 
сонголтоор олж авдаг,” 2015 оны 10-р сарын 
Ерөнхий чуулган, 65.
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Амьд бошиглогч, төлөөлөгч, Сүмийн бусад удирдагчийн хамгийн сүүлд заасан  
зүйлсээс суралцаж, тэдгээрийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд тань туслах 2015  
оны 10- р сарын Ерөнхий чуулганы хэлсэн үгсийг судлахдаа эдгээр хуудсыг  
(мөн дараагийн дугаарууд дахь чуулганы тэмдэглэлийг) ашиглаж болно.
С У Р Г А А Л Ы Н  Ч У Х А Л  Х Э С Э Г

Итгэл бол сонголт юм

Б О Ш И Г Л О Г Д С О Н  А М Л А Л Т

Гэрлээ 
гэрэлтүүл
“Бид Аврагчийн үлгэр жишээг 
дагах үедээ гэр бүлийн гишүүд, 
найз нөхөд, хамт ажилладаг 
хүмүүстээ, мөн зүс таних төдий 
юм уу танихгүй хүмүүст ч амьд-
ралд нь гэрэл болох боломж 
бидэнд ирэх болно.

“Та нарын хүн нэг бүр 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хөвгүүн 
мөн охин гэдгийг би хэлье. Та 
нар энэ дэлхий дээр түр хуга-
цаагаар амьдрахын тулд мөн 
Аврагчийн хайр, удирдамжийн 
жишээ болж, бүгдэд харуула-
хын тулд гэрлээ зоригтой гэ-
рэлтүүлэхээр Түүний дэргэдээс 
холдон ирсэн билээ. Дэлхий 
дээрх түр зуурын хугацаа 
дуусах үед та нар хийх ёстой 
зүйлээ хийсэн л бол, Түүнтэй 
мөнхөд хамт амьдрахаар буцаж 
очих алдар суут адислал та 
нарынх байх болно.”
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон, “Үлгэр 
жишээ мөн Гэрэл байгтун,” 2015 оны  
10- р сарын Ерөнхий чуулган, 88 
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ТАНД ЗОРИУЛСАН 
ХАРИУЛТУУД
Чуулган бүрээр бошиглогч, 
удирдагчид Сүмийн гишүүдэд 
гарч болох асуултуудад сүнслэ-
гээр нөлөөлөгдсөн хариултууд 
өгдөг. Эдгээр асуултад хариулт 
авахын тулд 2015 оны 11- р сард 
хэвлэгдэн гарах сэтгүүлийг ашигла 
эсвэл conference.lds.org сайтаар 
зочилно уу.

•  Сүм яагаад зарим хүнд бусад 
хүнд өгдгөөс илүү ашиг тусаа 
өгч байгаа юм шиг санагддаг 
вэ? Дийтр Ф.Угдорф, “Сайн 
мэдээ ашиг тусаа өгдөг!”  
20- ийг үзнэ үү.

•  Биднийг Сүмтэй аюулгүй 
бэхэлж чадах ямар үнэн 
ба сургаалууд байдаг вэ? 
М.Рассэлл Баллард, “Бурхан 
залуур дээр байна,” 24- ийг 
үзнэ үү.

•  Яагаад Сүмд ахмад удирдагч-
дын албанд настай хүмүүсийг 
сонгодог вэ? Дэвид А.Бэднар, 
“Миний нэрийг гэрчлэхээр 
сонгогдсон,” 128- ыг үзнэ үү.

•  Би сүмд явахгүй байсан ч 
өөрийгөө сүнслэг гэж үздэг 
байхад, заавал яагаад сүмд 
явах хэрэгтэй вэ? Д.Тодд 
Кристоффэрсон, “Сүм 
яагаад хэрэгтэй вэ?,”  
108- ыг үзнэ үү.

ШИНЭ ОНЦГОЙ ГЭРЧҮҮД

Ерөнхий чуулганы үгсийг conference.lds.org- оос уншиж, үзэх эсвэл сонсох боломжтой.

А Д И Л  Т Ө С Т Э Й  З Ү Й Л Ү Ү Д И Й Г  Х А Р Ь Ц У У Л А Х  Н Ь

Ариун ёслол
Заримдаа сайн мэдээний нэг сэдвээр олон хүн бидэнд хандан үг хэлдэг. 
Ариун ёслолын талаар гурван өөр хүн үг хэлснийг доор дурдав:

•  “Хэрэв бид ариун ёслолоос итгэлтэй хүртвэл Ариун Сүнс бид-
нийг болон бидний хайртай хүмүүсийг улам хүчтэй, нэмэгдэн ирж 
буй уруу таталтуудаас хамгаалах болно.” —Ерөнхийлөгч Хэнри 
Б.Айринг, “Таны хамтрагч Ариун Сүнс,” 104.

•  “Биднийг Христийн түүхүүдийг судлах үед хүндэтгэлийн өдөр ба 
ариун ёслол хавьгүй их баяр баясгалантай болдог бөгөөд ингэс-
нээр итгэл, гэрчлэл маань нэмэгдэж, гэр бүлийг маань хамгаалах 
уламжлалууд бий болдог.” —Ахлагч Клаудио Р.M.Коста “Тэд үргэлж 
Түүнийг санаж болохын тулд,” 101.

•  “Надад юу дутагдаж байна вэ?” гэж асуух төгс цаг бол ариун ёс-
лолоос хүртэх цаг мөч юм. . . . Энэхүү бишрэл хүндэтгэлийн уур 
амьсгал дор бидний бодол санаа тэнгэр өөд хандаж байсан үед, 
Их Эзэн бидэнд дараа нь юун дээрээ ажиллах талаар эелдгээр 
хэлж өгөх болно. —Ахлагч Ларри Р.Лорэнс, “Надад юу дутагдаж 
байна вэ?” 34.

“Хийж чадахгүй зүйл 
дээрээ бус, харин хийж 
чадах зүйл дээрээ ан-
хаарлаа хандуул гэсэн 
. . . нэгэн тодорхой 
сэтгэгдэл надад төрсөн 
юм. Би сайн мэдээний 
тодорхой хийгээд 
эрхэм үнэнүүдийг 
гэрчилж чадна.”  
—Ахлагч Гари 
И.Стивэнсон, 
“Тодорхой хийгээд 
эрхэм үнэнүүд,” 92.

“Би Есүс Христийн 
жинхэнэ дагалдагч 
байхыг бүхий л 
зүрх сэтгэлээсээ 
хүсэж байна. Би 
Түүнд хайртай, мөн 
Түүнийг дээдлэн хүн-
дэлдэг. Би Түүнийг 
амьд, бодит гэдгийг 
гэрчилж байна.  
—Ахлагч Дэйл 
Г.Рэнланд, “Бурханы 
мэлмийгээр харах 
нь,” 94.

“Би Аврагчийн ца-
гаатгалд талархан, 
энэ тухай Алмагийн 
адил Бурханы бү-
рээн дуугаар зарла-
хыг хүсэж байна.”  
—Ахлагч Роналд 
А.Расбанд, “Би  
гайхширна,” 90.
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төрөлхтөнд төдий бус, харин хувь 
хүн бүрд зориулсан Бурханы дэлгэх 
зорилгод гүн гүнзгий итгэлтэй бай-
хыг хэлнэ” 1 гэсэн байна. Бэрхшээ-
лүүд нь мөнх бус байдлын салшгүй 
нэгэн хэсэг учраас тулгарах нь 
зайлшгүй, гэхдээ бид итгэл алдран, 
гунигт автах хэрэггүй. Бид Их Эзэнд 
итгэж, өөдрөг байж чадна.

Есүс Христ бидэнд гай зовлон 
тохиолдоно гэж хэлж байсан ч “Гэвч 
зоригтой байгтун. Би ертөнцийг 
ялсан” (Иoхан 16:33) хэмээн хэл-
сэн билээ. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт 
Бэнсон (1899–1994), бидэнд сайн 
мэдээ байгаа тул “хожмын үеийн 

Судар дээр байнга “баяс” мөн 
“зоригтой байгтун” хэмээн зөв-

лөсөн байдгийг бид мэднэ. Их Эзэн 
2 Нифай 2:25 дээр “Мөн тэд баясга-
лантай байж болохын тул хүмүүн 
байх бөлгөө” хэмээн хэлсэн байдаг. 
Энэ амьдралын зорилго бол эцсийн 
эцэст Их Эзэний амласан баяр бая-
сал руу биднийг хөтлөх явдал мөн.

Зоригтой байх нь амьдралын 
сорилт бэрхшээлд хайхрамжгүй 
эсвэл гэнэн хүүхэд адил хандахыг 
хэлж байгаа хэрэг биш юм. Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Нийл А.Максвелл (1926–2004) зо-
ригтой байх гэдэг нь “зөвхөн хүн 

БИД ӨӨДРӨГ БАЙХАД ИТГЭДЭГ

Б И Д  Ю У Н Д  И Т Г Э Д Э Г  В Э

“Амьдралд өдий 
төдий зүйл бидний 
хандлагаас шалт-
гаалдаг. Юмсыг 
ойлгохын тулд бид-
ний сонгосон арга 
болон бусадтай ха-

рилцах бидний харилцаа юм бүхэнд 
нөлөөлдөг. Хэрэв бид чадах бүхнээ 
хамгийн сайнаар хийж, байгаа нөх-
цөлдөө аз жаргалтай байхыг сонгох 
юм бол амьдралын нөхцөл нь ямар 

гэгээнтнүүд хамгийн өөдрөг, хам-
гийн гутрангуй бус үзэлтэй хүмүүс 
байх ёстой” 2 хэмээн заасан байдаг.

Бид бүгдэд үе үе зовж шаналан, 
сэтгэлээр унах зүйл тохиолддог ч 
зоригтой хэвээр байж чадна. Ар-
ванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Ричард Г.Скотт (1928–2015) 
“Биднийг Аврагчид итгэж, Түүний 
сургаалд дуулгавартай байхад аз 
жаргал нь мөнхөд үргэлжилж, уй га-
шуу эцэслэдэг болохыг би гэрчилж 
байна.” 3 Бид “зовлон зүдгүүрүүд 
хэсэг хугацаанд байх болно” (С ба Г 
121:7) гэдгийг мэдсэнээр баяр баяс-
лаар дүүрэн амьдарч чадна.

Бурханы бидэнд зориулсан тө-
лөвлөгөөнд итгэн, өөдрөг байхыг 
сонговол амьдралын саад бэрхшээ-
лийг шийдвэрлэх бидний чадвар 
хүчирхэгжих юм. Ингэснээр сэтгэ-
лийн зовлон, айдас бидэнд нөлөө-
лөх нь багасаж, бид Түүний өгөхийг 
хүссэн тэрхүү баяр баяслыг мэдрэх 
болно. ◼
ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Нийл А.Максвелл, “But a Few Days” (СБС- 

ийн шашны багш нарт хандан хэлсэн үг, 
1982 оны 9- р сарын 10), 4.

 2. Эзра Тафт Бэнсон, “Do Not Despair,” 
Ensign, 1974 оны 11- р сар, 65.

 3. Ричард Г.Скотт, “Finding Joy in Life,” 
Ensign, 1996 оны 5- р сар, 26.

 4. Гордон Б.Хинкли, “The Continuing Pursuit 
of Truth,” Ensign, 1986 оны 4- р сар, 4.

ч байлаа гэсэн аз жаргал, сэтгэл 
ханамжийг авчрах болно. . . . 
Бид салхины зүг чигийг өөрчилж 
чадахгүй ч, завиа залуурдаж 
чадна. Бид бүхэн бүрэн дүүрэн аз 
жаргалтай, амар амгалан, сэтгэл 
хангалуун байхын төлөө аливаа 
зүйлд өөдрөг сэтгэлээр хандахыг 
сонгодог байх болтугай.”

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон, ”Элбэг  
хангалуун амьдрах нь,” Лиахона,  
2012 оны 1- р сар, 4.

АЗ ЖАРГАЛТАЙ БАЙХЫГ СОНГО
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Бид Нифайн адил 
судруудад баясаж чадна 
(2 Нифай 4:15–16). 
Бурханы болон Түүний 
бошиглогчдын үгсийг 
унших нь бидний 
сэтгэлийг өргөх болно.

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли 
(1910–2008) биднийг “нэг 
нэгнийхээ алдаа дутагдлын 
талаар бус, харин ариун 
журмын талаар илүү 
ярьцгааж”, “ариун журам, 
хичээл зүтгэлийг үнэлж бай” 
хэмээн уриалсан билээ.4

Жинхэнэ баяр 
баяслын бүрэн 
байдал зөвхөн 
Бурханаар дамжин 
ирдэг (С ба Г 101: 
36- г үзнэ үү). Биднийг 
Түүн рүү хандах үед 
бидний сэтгэл зүрх 
өөрчлөгдөнө.

ЗУ
РА

Г 
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

ЙГ
 Ж

.Б
ЭТ

 Ж
ЭП

СО
Н

Бурханд анхаарлаа төвлөрүүлэх нь 
ганц удаа хийгээд өнгөрчих зүйл 
биш юм. Бид долоо хоног бүр 
ариун ёслолоос зохистой хүртэх 
зэрэг гэрээнд орж, тэрхүү гэрээгээ 
үргэлж сахиж байх ёстой.

Бурхан бидний хүн 
нэг бүрийн амьдралыг 
адисалдаг (Дуулал 145:9- 
ийг үзнэ үү). Бид өөрсдийн 
амьдрал дахь Түүний 
өршөөлийг ухамсарлан 
ойлгохыг хичээх ёстой.

Судрууд болон бошиглогчид бидэнд 
өөдрөг байх арга замыг зааж өгсөн 
байдаг. 
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Намайг есөн настай хүүтэйгээ сур-
гуульд өмсөх хувцас худалдаж 

авахаар явж байхад бидний энгийн 
яриа илүү нухацтай асуулт руу 
оров. “Ээж ээ, тэд яагаад тэр юмыг 
бүх дэлгүүрийн цонхон дээр тавих 
ёстой юм бол?”

“Тэр юм” гэж бараг дэлгүүр бол-
гоны цонхон дээр байрлуулсан эрээ 
цээргүй зургийг хэлж байв. Хэдий-
гээр иймэрхүү зураг байнга байдаг 
байсан ч, би урьд нь тэдэнд нэг их 
ач холбогдол өгдөггүй байсан юм. 
Гэтэл том хүү маань анзаарч эхэлсэн 
нь миний нүдийг нээж өгөв. Дараа-
гийн хэдэн долоо хоногт би тэдгээр 
зургийг зурагтаар, мөн хүнсний дэл-
гүүр, зоогийн газар, шуудангаар ирэх 
сурталчилгааны материал гээд энд 
тэндгүй байхыг олж харах болсон 
юм. Надад тэднээс хол байх ямар ч 
боломж байхгүй байв. Зарим зураг 
хэт эрээ цээргүй байсан нь намайг 
цочирдуулан, сэтгэл зүрхэнд минь 
түгшүүртэй мэдрэмж төрж эхэлсэн 
юм. Би гэр бүлээ порнографын урхи-
наас хэрхэн хамгаалах ёстой вэ?

Ерөнхий чуулган болгоноор 
порнографын хорт үр дагаврын 
талаар сэрэмжлүүлдэг бөгөөд бид 
түүний хохирогчидтой уулзаж 
байсан билээ. Бид гэрт байх бүх 
компьютер, мэдээллийн хэрэгсэл 
зэрэгт урьдчилан сэргийлэх бүхий 

л арга хэмжээг авсан ч хүүхдүүдээ 
хорионд оруулахгүй л бол сонирх-
лыг нь цааш өдөөх дүр зургуудаас 
бүрэн хол байлгах боломжгүй мэт 
санагдаж байв. Хүнсний дэлгүүр дэх 
хүүгийн маань гэнэн цайлган харц 
порнографын нөлөөнөөс гарахыг 
хичээх насан туршийн тэмцэл болж 
хувирах болов уу? Энэ асуудалтай 
холбоотой сэтгэлийн түгшүүр маань 
өсөж, үр хүүхдүүдээ хамгаалж ча-
дахгүй, арчаагүй гэх мэдрэмж надад 
төрөх болж билээ.

Гэтэл нэгэн өдөр би Мормоны 
Номоос уншиж байхдаа 1 Нифай 
15- аас урам зориг олж авсан юм. 
Нифай Лемен, Лемүел хоёрыг түү-
нээс устай гол ямар утгатай болохыг 
асуусны хариуд амьдралын модны 
талаарх Лихайн үзэгдлийг тайл-
барлаж байлаа. 27- р шүлгэн дээрх 
Нифайн хариулт: “Мөн би тэдэнд 

хандан эцгийн минь харсан тэр ус 
бол бузар байдал хэмээв; мөн түү-
ний оюун өөр зүйлүүдэд хандсан 
байсны улмаас тэр усны бузрыг эс 
болгоосон буюу” (тодотгол нэмсэн). 
Лихайн бодол санаа амьдралын мод 
руу болон гэрийнхнийгээ модны 
жимснээс идүүлэхэд чиглэсэн байв! 
Тэр анхаарлаа үүнд төвлөрүүлсэн 
байсан болохоор тэрхүү бузар зүйл-
сийг олж хараагүй байна.

Энэ нь надад өгсөн хариулт 
байлаа! Гэр орондоо зохисгүй хэв-
лэл мэдээллийг оруулахгүй байх нь 
эхлэл байсан боловч сайн мэдээнээс 
хүүхдүүддээ зааж сургахдаа илүү 
тулж ажиллан, ухамсартай хүчин 
чармайлт гаргавал, тэр нь эцэстээ 
тэднийг маань уруу татах аливаа 
зүйлээс хамгийн сайн хамгаалж ча-
дах хамгаалалт нь болох юм.

Судраас олсон энэ туршлагаасаа 
улбаалаад нөхөр бид хоёр хүүх-
дүүддээ зааж сургахдаа урьд өмнө-
хөөс хоёр дахин их хичээл зүтгэл 
гаргах болж, ингэснээр бид харцаа 
дэлхийн бузар зүйлсэд биш, харин 
Бурханы хайранд хандуулах болсон 
юм. Бидэнд дараах гурван зүйлд 
анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэсэн 
мэдрэмж төрсөн *:

1. Хувиараа судраас суралцах 
цагаа нэмэгдүүлэн, эргэн той-
ронд байх “чимээ шуугианыг” 

Б И Д Н И Й  Г Э Р  О Р О Н ,  Г Э Р  Б Ү Л

Би хаана л бол хаанаас харж болох эрээ цээргүй зургаас хол байхын тулд,  
гэр бүлд хэрэгжүүлж болох түлхүүр зарчмыг судрын нэгэн шүлгээс олсон юм.

Порнографын тал дээр  
асуудалтай бол эх  
сурвалжуудыг Сүмийн 
overcomingpornography.org 
вэбсайт болон 2015 оны 10- р 
сарын Лиахона дээрх ахлагч 
Даллин Х.Өүксийн “Recovering 
from the Trap of Pornography” 
нийтлэлээс олж үзэж болно.

ПОРНОГРАФЫН ЭСРЭГ БИДНИЙ 
ХАМГИЙН САЙН ХАМГААЛАЛТ
Керри Хэнсон Жэнсэн
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намсгах. Лихайтай адил Сүнсний 
нөлөөллийг мэдэрч, гэр бүлээ сайн 
мэдээнд бататган холбоход анхаар-
лаа төвлөрүүлэхийн тулд бидний 
оюун ухаан өөдрөг зүйлсээр дүүрэн 
байх ёстой. Нөхөр бид хоёр гэр 
бүлийнхээ гишүүн бүрийн сүнслэг 
хэрэгцээний талаар мөн уг хэрэгцээг 
нь хэрхэн хангах, Сүнс өсөж хөгжих 
гэр оронг хэрхэн бий болгох та-
лаар тогтмол цаг гарган ярилцахыг 
хичээдэг.

2. Гэр бүлээрээ судраас сурал-
цах үйл ажиллагааг илүү утга 
учиртай болгох. Өдөр бүр зөвхөн 
гэр бүлийнхнээ цуглуулан судраас 
уншихад нэлээд их хүчин чармайлт 
гаргах шаардлага гардаг ч, бид 
судраас уншиж байхдаа хоорондоо 
илүү их яриа хөөрөө өрнүүлэхийг АМ
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хичээж байгаа. Хүүхдүүд маань 
насны хувьд нэлээн ялгаатай учраас 
бага насны хүүхдүүдтэйгээ үдээс 
хойш, харин том хүүхдүүдтэйгээ 
дүү нарыг нь унтаж байх хооронд, 
саад болох зүйл бага, илүү их яриа 
хөөрөө өрнүүлэх боломжтой үеэр 
буюу өглөө эрт уншдаг. Өдөр бүр 
судраас уншиж байхдаа уншиж буй 
судартайгаа ямар нэгэн байдлаар 
холбоотой өнөө үеийн үйл явдлуу-
дын талаар ярилцдаг болохоо бид 
олж мэдсэн. 

Ихэнх өглөө төлөвлөснөөр бол-
доггүй ч, тэр ч бүү хэл зарим үед 
бүх хүүхдээ цуглуулах нь хэцүү бай-
даг ч, хичээл зүтгэл гаргасны хүчинд 
хүүхдүүд маань үнэхээр биднийг 
сонсож, ярилцлагад оролцож бай-
гааг олж харах болсон юм. 

3. Номлолын ажил хийх. Бид-
нийг гэрчлэлээ хуваалцаж байхад 
Сүнс бидний хэлж буй зүйл үнэн 
болохыг гэрчилж, гэрчлэл маань 
өсөж байдаг. Бид номлолын ажлыг 
гэр бүлийн үйл хэрэг болгохоор 
хичээж байгаа. Бид сайн мэдээнээс 
хуваалцах талаар ярилцан, найз 
нөхдөө гэр орондоо байнга урьж 
авчирдаг. Түүнчлэн боломж гарах 
болгонд сайн мэдээний талаар яриа 
өрнүүлэх зорилгоор номлогч, со-
нирхогчдыг гэртээ аваачдаг. Бид 
гэр орондоо Сүмийн шинэ гишүүд, 
сонирхогчидтой хамт гайхалтай 
сайхан туршлага хуримтлуулсан 
бөгөөд гэрчлэлийнхээ талаар эргэ-
цүүлэн бодож, номлогчдын гэрчлэ-
лийг сонсох нь хүүхдүүдэд маань 
гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн юм.

Би Мормоны Ном болон судрын 
ганцхан шүлэг гайхамшигт арга 
замаар надад урам зориг, гэр бүлд 
маань тодорхой удирдамж өгсөнд 
маш их талархаж байдаг. Үнэхээр 
судрууд нь айдас ба арга мухард-
сан мэт мэдрэмжийг хүч хийгээд 
амар тайван байдлаар сольж  
чаддаг. ◼
Зохиогч АНУ- ын Вашингтонд амьдардаг.

* Бусад гэр бүл хүүхдүүддээ заах хичээлийн 
сэдвийг хэвлэл мэдээлэл, бидний бие мах-
бод, бэлгийн харьцааны тухай зөв ойлголт 
зэрэг өөр зүйл дээр төвлөрүүлэх хэрэгтэй 
байж болох юм.

Лихайн бодол санаа 
амьдралын мод руу 
болон гэрийнхнийгээ 
модны жимснээс идүү-
лэхэд чиглэсэн байв! Тэр 
анхаарлаа үүнд төвлө-
рүүлсэн байсан болохоор 
тэрхүү бузар зүйлсийг 
олж хараагүй байна.
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Би хэдхэн сарын дараа коллежоо 
төгсөөд, анхны хүүхдээ төрүү-

лэхийг хүсэж байв. Нөхөр маань 
миний л адил, хүүхэдтэй болохыг 
тэсэн ядан хүлээж байлаа.

Жил дөрвөн сар, хэдэн арван 
бүтэлгүй жирэмсний тест, өндгөн 
эсийн таван сөрөг тест болон эм 
тариа хэрэглэн хоёр сар хэвтэж, 
зовж, хэдэн арван литр нулимс урс-
гасны дараа ч гэсэн бид хүүхэдгүй, 
байгалийн жамаар хүүхэдтэй болох 
найдвар тун бага үлдсэн байв. Су-
вилагчийг бидэн рүү утасдаж, үр 
шилжүүлэн суулгах мэргэжилтэнтэй 
уулзахыг санал болгоход бид тат-
галзсан юм. Энэ бүхнийг цааш үр-
гэлжлүүлэх чадалгүй болсон учраас 
бидэнд амралт хэрэгтэй байлаа. 
Сувилагч утсаа тавихынхаа өмнө 
“Гайхамшиг тохиолдвол бидэн руу 
утасдаж мэдэгдээрэй” гэж хэлэв.

Гайхамшиг гэдэг нь мэдээж, гай-
хамшигтай зүйлийг л хэлнэ. Гай-
хамшгууд том ч, бага ч байдаг. Тэд 
санамсаргүй байдлаар төдийгүй 
үнэхээр их хэрэгтэй байгаа үед ч 
ирдэг. Зарим үед биднийг хүсэж 
буй гайхамшгийнхаа төлөө өвдгөө 
хөндүүр болтол сөгдөн, залбирсны 
хариуд Бурхан бидэнд хэрэгтэй тэр 
нэгэн гайхамшгийг өгдөг.

Бид хүүхэдтэй болохын төлөө 
удаан хугацааны турш залбирсан бо-
ловч залбирлыг маань тэнгэр сонсох-
гүй байгаа юм шиг санагддаг байлаа. 
Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа бид 
буруу зүйлийн төлөө залбирч байгаа-
гаа олж мэдсэн юм. Бурхан бидэнд 

ямар адислал, хэзээ хэрэгтэй байгаа 
гэдгийг мэддэг. Тэрээр дүр зургийг 
томоор нь хардаг. Харин бид яг 
өмнөхөө л хардаг билээ. Тиймээс бид 
хандлагаа өөрчилсөн юм. Бид хүсэж 
буй зүйлийнхээ төлөө залбирахаа 
больж, “баярлалаа” гэж хэлэх болов.

Тэнгэрлэг Эцэг минь Та би-
дэнд нэг нэгнийг маань өгсөнд 
баярлалаа.

Халамжтай гэр бүл, найз нө-
хөдтэй байгаадаа баярлалаа.

Өөрийн гэсэн хүүхэдтэй болт-
лоо асарч, хайрлан халамжилж 
болох хүүхдүүд биднийг хүрээлж 
байгаад баярлалаа.

Бидний бие махбодын эрхтнүүд 
хэвийн ажиллагаатай эсэхийг 
олж тогтоосон эмч нартаа болон 
шинжлэх ухаанд баярлалаа.

БИДНИЙ ХҮСЭЭГҮЙ  
НЭГЭН ГАЙХАМШИГ 
Бриттани Кинг

Э Р Г Э Ц Ү Ү Л Э Л

Зарим үед биднийг хүсэж буй гайхамшгийнхаа төлөө өвдгөө хөн-
дүүр болтол сөгдөн, залбирсны хариуд Бурхан бидэнд хэрэгтэй 
тэр нэгэн гайхамшгийг өгдөг.

Түүнчлэн (одоо хэлэхэд хамгийн 
хэцүү зүйл болох) энэ шалгуурыг 
өгсөн Тандаа баярлалаа.

Сэтгэл зүрхийг маань эмзэглүүлж 
байсан яг тэр зүйлдээ талархах 
нь хэцүү байсан ч Тэнгэрлэг Эцэг 
бидэнд хайртай гэдгийг бид мэдсэн 
юм. Тэгэхлээр энэ сорилтын үед ч 
гэсэн адислалууд өгөгдсөөр бай-
сан билээ. Хэрэв бид сорилтондоо 
бууж өгсөн бол хэзээ ч адислалаа 
олж харахгүй байх байсан. Үүний 
оронд бид талархалтай байхыг 
сонгож, талархаж чадсанаараа 
адислалууд маань илүү тодорхой 
болж эхэлсэн юм.

Бид бие биендээ илүү их найдан, 
бодол санаагаа улам бүр хуваалцаж, 
нэг нэгнээ бүр их хайрлах болсон 
билээ.

Бид Их Эзэнд илүү их найдаж, 
илүү их залбирдаг болов.

Бид Аврагчид улам бүр ойртон, 
Түүний оролцоог илүүтэй мэдэрч, 
Түүнийг илүү их хайрлах болсон юм.

Бидний төлөө залбирч байгаа гэр 
бүл, найз нөхдийнхөө хайр энэр-
лийг бид мэдрэх болсон.

Тэгээд биднийг эдгээр бүх адис-
лалаа хүлээн зөвшөөрсний дараа 
хүмүүний мэдэрч болох хамгаас 
цэвэр ариун, сайхан амар амгалан 
бидэн дээр ирсэн билээ.

Бидний тэр даруй хүүхэдтэй 
болоогүй нь Бурхан бидний төлөө 
санаа тавьдаггүй гэсэн үг биш юм. 
Бид зөвхөн Түүний цаг хугацаанд 
итгэн, тэрхүү итгэлийг хадгалж авч 
үлдэхийн тулд Түүний амар амга-
ланг мэдрэх хэрэгтэй байв. Шар-
халсан сэтгэл зүрхээ эдгээн, урагш 
тэмүүлэх итгэл найдвар олж авахын 
тулд бидэнд Түүний амар амгалан 
хэрэгтэй байсан юм.

Амар амгалан нь бидний гуйж 
байсан зүйл биш ч гэлээ, бидэнд 
хэрэгтэй, юунаас ч илүү хэрэгтэй 
байсан тэрхүү гайхамшиг байлаа. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад амьдардаг.
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Би бишоптоо та буруу хүнээ 
сонгосон байна гэж хэллээ.
“Би бусдын хүүхдэд дургүй, 

урьд нь хүүхдүүдэд зааж байгаагүй, 
дээрээс нь бас дуулж ч чадахгүй” 
гэж хэлэв.

Тэр “Тэйлор эгч ээ, Их Эзэн дууд-
сан хүнээ тэрхүү ажилд тохирохуйц 
болгодог. Та сайн чадна” гэв.

Тэр надаас дуудлагын талаар бо-
дож үзээд, дараагийн ням гарагт хү-
лээн авах эсэхээ мэдэгдэхийг хүслээ.

“Би гурав ба зургаан настай 
хүүхдүүдтэй, бас дээрээс нь нялх 
хүүхдээ өсгөх гэж хичээж байна. Би 
өөрийнхөө хүүхдүүдтэй арай гэж 
нэг өдрийг өнгөрүүлж байхад та 
надад 40 гаруй хүүхдийг хариуцуу-
лан өгч, тэдэнд дуу хөгжим заа гэж 
байгаа юм уу?” гэж би хэлэв.

Тэр надад “Үүний талаар залби-
раад үз” гэлээ.

Үдээс хойш нь би нөхөр Маркдаа 
яагаад энэ дуудлагыг надад өгөх нь 
тохиромжгүй санаа болох талаар 
тайлбарлах гэж оролдов. Би өөрийн-
хөө хүүхдүүдэд хүссэн шигээ сайн 
ээж байж чадахгүй байж, яаж Хүүх-
дийн хэсэгт ажиллах юм бэ? Эх хү-
ний үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байна 
гэсэн айдас бүхий бодол олон сарын 
турш намайг зовоох болсон юм.

Нэг долоо хоног хоромхон 
зуур өнгөрсөн ч, бишопын хэлсэн 
сүүлчийн үг бодол санаанаас минь 
гарсангүй. Эцэст нь би ням гаргийн 
өглөө унтлагынхаа өрөөнд өвдөг 
сөгдөн залбирав. Хацрыг минь даган 
нулимс урсаж байсан ч, амар амга-
лангийн гайхалтай мэдрэмж миний 
сэтгэл зүрхийг дүүргэсэн юм. Би 

дуудлагыг хүлээн авах нь зөв боло-
хыг тэр даруй мэдсэн билээ. Намайг 
Их Эзэний хүслийг хүлээн зөвшөө-
рөхөд бүх эргэлзээ сэтгэл зүрхнээс 
минь алга болов.

Ариун ёслолын дараа Хүүхдийн 
хэсгийн анги руу ороход Хүүхдийн 
хэсгийн ерөнхийлөгч намайг танил-
цуулж, хүүхдүүд надтай мэндчилэн, 
дуу дуулж өгсөн. Би тэдний найдвар 
бүхий харцыг, мөн зургаан настай 
хүүгийнхээ баярлаж байгааг хараад, 
Хүүхдийн хэсгийн хамгийн сайн 
дууны багш болохоор сэтгэл шулуу-
даж билээ. 

Би тэр цагаас хойш дуу сурч, 
хичээлээ бэлдэхэд олон цагийг зо-
риулах болов. Би Хүүхдийн хэсгийн 
дууг гэртээ, машиндаа, мөн алхаад 
явж байхдаа ч гэсэн сонсдог боллоо. 
Би долоо хоног бүр өөр өөр заах 
арга барилыг судлан, зурагт хуудас, 
тоглоом бэлдэхэд олон цаг зарцуул-
даг болсон юм.

Нэгэн өдөр би гал тогооны-
хоо ширээний ард дууны цагийн 
хичээлдээ бэлдэн, “Судрын хүч” 
нэртэй дууг аялж байлаа. Зургаан 
настай хүүхэд минь ширээний ард 
хачиртай талх идэж, харин гуравтай 

ҮҮНИЙ ТАЛААР  
ЗАЛБИРААД ҮЗ
Тэрин Тэйлор

Намайг Их Эзэнд хандан, хэрхэн илүү сайн эх байхыг 
надад үзүүлээч хэмээн залбирсны дараа Тэрээр  
надад үүнийг зааж өгөх дуудлагыг өгсөн юм.

хүүхэд минь миний хажууд цаас 
хайчлан сууж байлаа. Намайг дууны 
дахилтын хэсгийг дуулж эхлэхэд, 
гэнэт хоёр хүүхэд маань хоёулаа 
чангаар ийнхүү дуулж эхлэв:

Судрын хүч намайг нүглээс 
холдуулна.

Судрын хүч нь агуу их ялах  
хүч юм.

Судрын хүч! Надад өдөр бүр 
хэрэгтэй

Унших бүрдээ авдаг тэр хүч юм.1

Яг тэр үед би дуудлага маань 
залбирлын хариу байсан болохыг 
мэдэж авсан. Би Их Эзэнээс хэрхэн 
илүү сайн эх хүн байхыг үзүүлж 
өгөхийг хүсэж байсан бөгөөд үүний 
хариуд Тэрээр надад хүүхдүүд-
дээ дуу хөгжим заахын хажуугаар 
хэрхэн сайн эх болохыг зааж өгөх 
дуудлагыг өгсөн юм. 

Би бишопынхоо сүнсний өдөөл-
төнд мөн түүний хайраар дүүрэн 
дараах үгсэд талархаж явдаг:  
“Үүний талаар залбираад үз.” ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад амьдардаг.

ЭШЛЭЛ
 1. Клайв Ромний, “Scripture Power,” lds.org/

callings/primary/sharing- time- musicЗУ
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Ариун сүм барих ажил  
урагшилсаар байна

2015 онд таван ариун сүм 
онцгойлон адислагдаж, 

хоёр ариун сүм дахин онцгойлон 
адислагдаж, дөрвөн ариун сүмийн 
шав тавих ёслол болжээ.

2015 онд онцгойлон адислагд-
сан ариун сүмүүд: Аргентины 
Кордоба, АНУ-ын Ютагийн Пэйсон, 
Перугийн Трухильо, АНУ-ын Ин-
дианагийн Индианополис, Мекси-
кийн Тиуана.

2015 онд дахин онцгойлон 
адислагдсан ариун сүмүүд: Мек-
сикийн Мехико, Канадын Квебекийн 
Монтреаль. Фижигийн Сува ариун 
сүмийг 2016 оны 2- р сард дахин онц-
гойлон адислахаар төлөвлөөд байна. 

СҮМИЙН МЭДЭЭ
Сүмийн мэдээ, үйл явдлуудын талаар news.lds.org- оос үзнэ үү.

Шашны эрх чөлөөг 
хамгаалах нь

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Даллин Х.Өүкс Аргенти-

ний олон улсын харилцааны зөвлөлд 
хандаж хэлсэн үгэндээ, “Бурхан би-
дэнд зөв, буруугийн хооронд сонгох 
чадвар өгсөн гэдэгт итгэдэг хүмүүс 
шашны итгэл үнэмшлийг хамгаалах, 
дагаж мөрдөх эрх чөлөөг хүчирхэг-
жүүлэхийн тулд хамт ажиллах ёстой” 
гэж хэлжээ.

“Шашны эрх чөлөөг хадгалах 
явдал нь олон нийт энэхүү туйлын 
чухал эрх чөлөөг хэрхэн дэмжиж мөн 
ойлгохоос шалтгаалж байдаг. Энэ 
нь олон нийт сүм, дуган, масчидад 
заагдаж буй номлолд зөв ба буруу 
гэж өгөх үнэлэлтээс шалтгаалдаг. 
Яаж ч тодорхойлсон бай Бурханд 
итгэх итгэл нь шашны сургаалыг 
үндэстэнд ашиг тустай ёс суртахууны 
үйлдэл болгодог гэдгийг ойлгоход нь 
итгэгчид болон үл итгэгчдэд туслах 
хэрэгтэй.” ◼

2015 онд шав тавих ёслол нь 
болсон ариун сүмүүд: АНУ-ын 
Вайомингийн Стар Вали, АНУ-ын 
Ютагийн Сидар Сити, Чилийн Кон-
сепцион, АНУ-ын Аризонагийн Тусон.

Германы Франкфурт ба Фрейберг 
ариун сүм засварын улмаас өнгөрсөн 
жил хаагдсан бол Ютагийн Жор-
дан Ривер ариун сүмийг 2016 оны 
2- р сард засварт оруулахаар хаана. 
АНУ- ын Ютагийн Прово дахь Прово 
Сити Цэнтрал ариун сүм 2016 оны 3- р 
сард онцгойлон адислагдах болно.

Сүмд дэлхий даяар үйл ажиллагаа 
явуулж буй 148, баригдаж буй 11, 
зарлагдсан боловч барилгын ажил нь 
эхлээгүй 14 ариун сүм байна. ◼
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Дээд талд: Индианагийн Индианаполис ариун сүм; 
баруун гар талд, дээд талаас: Фижигийн Сува ариун 
сүм; Мексикийн Мехико ариун сүм; Аргентины 
Кордоба ариун сүм.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Даллин Х.Өүкс 2015 оны 4- р 
сарын 23-нд Аргентинд Аргентины 
олон улсын харилцааны зөвлөлд 
хандан үг хэлсэн юм.



 2 0 1 6  о н ы  н э г д ү г э э р  с а р  17

Ахлагч Андэрсэн 
Иерусалимд

Санаа сэтгэлээ  
бүрэн зориулах нь

Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Нийл Л.Ан-
дэрсэн Иерусалимд болсон 

олон улсын угийн бичгийн чуул-
ганд оролцох үедээ хотын дарга 
Нил Баркаттай уулзжээ. Тэд Ойрхи 
Дорнодыг судлах зорилготойгоор 
27 жилийн турш үйл ажиллагаа 
явуулж буй Бригам Янгийн их 
сургуулийн Иерусалим төвийн 
түүх, үйл ажиллагаануудын талаар 
ярилцсан юм.

Угийн бичгийн чуулганд олон 
зуун хүн оролцсоны дотор Израиль, 
Хойд Америк, Европ ба дэлхийн бу-
сад орны гэр бүлийн түүхийн мэргэ-
жилтэн, судлаачид байлаа. ◼

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд дэлхий 
даяар сайныг үйлдэхэд “санаа сэтгэ-

лээ бүрэн зориулж” (С ба Г 58:27- г 
үзнэ үү) байна. Өнгөрсөн жилийн онцлох 
үйл явдлуудын заримыг харуулбал:

•  Гондурас улсад 600 хожмын үеийн гэ-
гээнтэн өсвөр үеийнхэн нутгийн иргэд, 
эрүүл мэндийн салбар, зэвсэгт хүчний 
төлөөллүүдтэй хамтран шумуул ихтэй 
газруудыг цэвэрлэсэн байна.

•  Энэтхэг улсад хожмын үеийн гэгээн-
тэн өсвөр үеийнхэн Хаидарабад 
дахь улсын хэмжээний охидын ахлах 
сургуулийн анги танхимыг цэвэрлэж, 
үүдний өрөөний ханануудыг буджээ.

•  Латви улсад Мормон тусч гар гэсэн 
бичигтэй хантааз, футболкоор жиг-
дэрсэн гишүүд цэвэрлэгээ хийж, 70 
уут хог түүжээ.

•  Тонгад хожмын үеийн гэгээнтнүүд 
Пам хар салхинд нэрвэгдэгсдэд зо-
риулан шуулж болон бармай жим-
сийг Вануату руу илгээжээ.

•  Малайз улсад Сүм засгийн газрын 
агентлагуудтай хамтран үерт нэрвэгд-
сэн хүмүүсийг хоол хийх цахилгаан 
хэрэгсэл, хөргөгч зэргээр хангаж 
мөн эмэгтэйчүүдэд хэрхэн цахилгаан 
холигч болон зууханд хоол хийхийг 
заасан байна.

•  Соломон арал дээрх гишүүд 2000 
хүнийг цэвэр усаар хангах нөөцлүүр 
савнуудыг суурилуулахад тусалжээ.

•  Орос улсад хожмын үеийн гэгээнт-
нүүд Христийн амилсны баярын 
долоо хоногийн бүх нийтийн цэвэрлэ-
гээнд нэгджээ.

•  Турк улсад Сүмийн гишүүд Католик, 
Протестант, Лал зэрэг шашин хоорон-
дын найрал дуунд нэгдсэн байна. ◼

Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн Иерусалим 
хотын дарга Нил Баркаттай хамт

Дээд талаас: Сайн дурынхан 
Латви, Соломон арал, 
Гондураст үйлчилж байна.
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Ховард В.Хантэр  
Миний аав  

бол бошиглогч

Найзууд минь 
надад дараах 
хоёр асуултыг 
үргэлж 
тавьдаг: 
“Бошиглогчийн 
хүү байх 
мөн тийм 
гайхалтай 
хүний гэрт 
өсөх ямар 
байсан бэ?” 
мөн “Аав 
чинь үнэхээр 
Бурханы 
бошиглогч 
байсан гэж чи 
боддог уу?”

Ричард А.Хантэр
(зүүн гар талд үзүүлэв)

Би эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль аль нь өөрийн үнэт зүйлээр мөн 
тэдгээр үнэт зүйлийнхээ төлөө юу хийхэд бэлэн байгаагаараа 
хэмжигддэг болохыг олж мэдсэн юм. Агуу хүмүүс өөрийн үнэт зүй-

лийн дагуу амьдрахын тулд томоохон золиослол гаргах байсан ч гэлээ, 
хийх ёстой зүйлээ үргэлж хийдэг юм шиг санагддаг. Аав маань тийм агуу 
хүмүүсийн нэг байсан юм. Надад агуу байхын үнэн утга учрын талаар 
түүнээс гайхалтай зүйлсийг сурах хувь заяасан билээ. Би энэ бүхнийг 
түүний хэлсэн зүйлээс биш, харин хийсэн үйлдэл, хэн болох зэргээс нь 
олж мэдсэн юм.

Дараах түүхүүд нь хуульч, хөгжимчин, асрамжлагч, бошиглогч байхаас 
гадна сайхан сэтгэлээ түгээсэн, Бурханд болон гэр бүлдээ бүхнээ зориу-
лахад бэлэн байсан аавтайгаа өсөхөд ямар байсан тухай өгүүлэх юм.

Гэр бүлийнхээ сайн сайхны төлөө бүхнээ золиослох нь
Би өсвөр насны хөвгүүн байхдаа нэг өдөр дээврийнхээ өрөөг онгичиж 

байгаад, нэгэн тоосонд дарагдсан хайрцаг олов. Дотроос нь кларнет, сак-
сафон, хийл, бүрээ зэрэг хөгжмийн зэмсэг оллоо. Ааваасаа тэдний талаар 
асуусныхаа дараа түүний тоглодог байсан хөгжмийн зэвсэг болохыг олж 
мэдэв. Тэр Айдахогийн Бойзигийн ахлах сургуульд байхдаа хамтлагт 
тоглодог байжээ. Тэрээр дуу хөгжмийг гүнээ хайрладаг, дуу хөгжим тог-
лох дуртай авьяаслаг хөгжимчин байв. Хамтлаг нь Бойзид болдог олон 
нийтийн томоохон арга хэмжээнээс гадна Ази руу явдаг далайн аяллын 
онгоцон дээр хүртэл тоглодог байжээ. Түүнийг 1928 онд АНУ- ын Өмнөд 
Калифорни руу нүүсний дараа түүний хамтлаг дахин зохион байгуулаг-
даж, ихэд нэрд гарсан байна. 

1931 онд аав маань миний ээж Клара Жэффтэй гэрлэсэн юм. Тэр хоёр 
олон хүүхэдтэй болохыг хүсэж байлаа. Түүний хувьд үзвэр үйлчилгээний 
салбарт ажиллахад бодит утгаараа гэр бүлтэй болох гэсэн түүний хүсэл 
зорилготой нийцэхгүй байгааг мэдэрчээ. Иймээс нэг л өдөр тэрээр хөгж-
мийн бүх зэмсгээ тус тусын хайрцагт нь хийгээд, дээврийнхээ өрөөнд 
хийсэн аж. Хааяа болох гэр бүлийн арга хэмжээнээс өөр бусад үед тэр 



дахин зэмсгүүдээрээ 
тоглоогүй билээ. 

Түүнийг ямар том 
золиослол хийснийг 
би бүр хожим ойл-

госон юм. 1993 онд тэр 
АНУ- ын Юта мужийн Солт Лэйк хотод 
өөрийн ажлын газрын хажууд байрлах 
байр руу шилжин суурьшив. Нүүдэл суу-
дал болж байх үеэр тэр хөгжмийн зэмсгүү-
дээ дахин гаргаж иржээ. Тэдгээр хөгжмийн 
зэвсэг нь түүний залуу насанд чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн учраас тэдгээрийг Сүмд хан-
дивлахыг хүсэж байна уу гэж би түүнээс 
асууж билээ. Түүний “Арай болоо-
гүй байна. Одоогоор би 

тэднээсээ хагацаж ча-
дахгүй” гэсэн хариулт 
намайг гайхшируулсан 
юм. Хэдийгээр аав 
маань тэдгээрээр дахин 
тоглохгүйгээ мэдэж 

байсан ч тэднээсээ салах 
талаар бодож ч зүрхлэхгүй 
байв. Яг тэр мөчид аав маань 
ямар агуу золиослол хий-
сэн болохыг нь би ойлгож 
билээ.

Гэр бүлийн түүхийг  
хөтөлнө гэсэн амлалтаа биелүүлсэн нь

Эцэг эх маань гэрлэсний дараа хүлээн 
авсан аавын маань анхны дуудлага бол 
гэр бүлийн түүхийн ангид заах дуудлага 
байлаа. Тэрээр дуудлагаа хийж байхдаа 
гэр бүлийнхээ түүхийг хөтөлнө гэж өөртөө 
амласан байв. Түүний ажилладаг хуулийн 
компанийн ажлын хуваарь дээр үдээс хой-
ших олон цагийг Лос Анжелесийн нийтийн 
номын санд очиж, угийн бичгийн судалгаа 
хийхээр тэмдэглэгдсэн байдаг байв. Тэр 
зургаан фут буюу 1,8 м урт, тэмдэглэлийн 
дэвтэр болгон бэхэлсэн гэр бүлийн бүл-
гийн хүснэгтүүдийг бэлдэж эхэлсэн юм.

Түүнчлэн аав маань мэдээлэл цуглуулан, 
хамаатан садангийн хүмүүстэйгээ холбогд-

дог байв. Тэр хамаатан садангууддаа олон 
зуун захидал бичин, тэдний хэн 
болохыг олж тогтоодог байлаа. 
Тэр гэр бүлээрээ аялахын ха-
жуугаар олон тооны үеэл, нагац 
ах эгч дээрээ очдог байсан. Энэ 
бүхнээс би амралтынхаа сай-
хан өдрүүдийг золиосолбол 
ямар сайн үйлс хийж болохыг 
олж мэдсэн билээ.

Хуулийн сургуульд 
тэсвэр хатуужлаа 
харуулсан нь

Намайг төрөх үед аав 
маань эмнэлгийн хүлээх 
өрөөнд гэрээслэлийн 
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байсан гэдэг. Тэр Өмнөд Калифор-
ний Лос Анжелес хотын хүнсний 
аюулгүй байдлын хянан шалгах 
төвд хуульчидтай ажиллаж байх-
даа хуулийн мэргэжлээр сурахаар 
сэтгэл шулууджээ. Тэр гэр бүлээ 
эн тэргүүнд тавьдаг хүн байсан 
учраас өөрөө хуульч болчихвол 
гэр бүлийнхээ хэрэгцээг илүү 
сайн хангаж чадна гэж бодсон байна. Тэр эхнэр, хоёр 
хүүхэдтэй, бүрэн цагийн ажилтай байсан тул зөвхөн 
шөнө оройн цагаар хичээл авч, даалгавраа хийх бо-
ломжтой гэдгээ мэдэж байлаа.

Олон жил өнгөрч, би өөрөө хуулийн сургуульд орс-
ныхоо дараа аав маань яаж тэр бүхнийг амжуулсан юм 
бол гэх бодол намайг гайхшируулдаг байв. Нэг удаа 
би “Та хэзээ унтаж амждаг байсан юм бэ?” гэж асуув. 
Тэр чадлынхаа хэрээр суралцан, ядарсан эсвэл хичээ-
лээ хийж чадахгүй болсон үедээ гурваас дөрөвхөн цаг 
унтдаг байсан гэж хэлж билээ. Ийм байдлаар тэр таван 
жил болсон юм. Би түүний тэсвэр хатуужлыг гайхан 
биширдэг байв.

Хөвгүүдтэйгээ цагийг хамт өнгөрүүлэх нь
Аавын маань амьдрал завгүй байдаг байсан ч тэр гэр 

бүлдээ цаг зав гаргадаг байв. Намайг Скаутад байхад 
бүлэг маань АНУ- ын Орегоны Рууж голын дагуу өөрс-
дийн барьсан завиар аялахаар болсон. Хэдийгээр аав 
маань аяллаар явж, газар унтах дуртай хүн байгаагүй 
ч сайн дураараа оролцох болсон юм. Бид хоёр хүний 
завь барих гэж гараж дотроо хамтдаа олон цагийг өнгө-
рүүлдэг байв.

Нэг их удалгүй бид гол дээр очлоо. Би урд тэнхлэ-
гийн суудалд, аав арын суудалд тус тус суув. Бид го-
лоор доош уруудан, удалгүй нэлээн аюултай цутгалан 
руу дөхөж ирэв.

Завины толгой цутгалангийн ёроолд ус руу гүн орон, 
эргэхдээ бид хоёрыг голын эрэг рүү шидэж гаргав. Би 
босож, аавыгаа хайтал тэр хаана ч харагдсангүй. Хэсэг 
хугацааны дараа түүнийг усан доороос хахаж цацан 
гарч ирэхэд, бид завиа засаад, буцаж суулаа. Байдал 
ямар байгааг олж мэдэхээр эрэг рүү очихын завдалгүй 
гол биднийг бас нэгэн ширүүн урсгал руу түрэв. Бид 
завиа дахин зөв байрлуулж ч амжилгүй эргүүлэгт автан, 
ар талаараа хэд хэдэн ширүүн урсгалаар, ямар ч хяналт-
гүй, сүнгэнэн өнгөрч билээ.

Ямар ч байсан бид тэр орой бусад скауттай хамт буу-
даллаж, байгаа газартаа очиж чадсан юм. Тэр орой аав 

маань бидэнд Иовын түүхийг дэлгэрэнгүй 
ярьж өгөв. Тэр өдөр болсон үйл явдлаас 
мөн түүнчлэн Иовын түүхээс амьдрал тийм 
ч амар зүйл биш гэдгийг бид олж мэдэж 
билээ. Өглөө нь аав маань гэр рүүгээ хари-
хын оронд жижиг завиндаа эргэн суугаад, 

цааш үргэлжлүүлэн явав. Энэ үйл явдал надад гэр бүлээ 
эн тэргүүнд тавьдаг агуу хүн ямар зүйл хийдэг болохыг 
зааж өгсөн юм.

Эхнэрээ халамжилсан нь 
1970 онд ээж маань тархинд тэжээл өгөгч артерийн 

судсыг нь хаадаг архаг өвчтэй болох нь оношлогдсон 
юм. Ээж маань маш хөгжилтэй, дэгжин, гялалзсан нүд-
тэй, дур булаам эмэгтэй байлаа. Түүнээс хойш 13 жи-
лийн турш түүний биеийн байдал муудсаар байсан юм. 
Энэ нь яг л сайн найзаа бага багаар алдаж байгаатай 
адил байв.

Аав маань түүний гол асрамжлагч нь болсон юм.  
Эхлээд тэр ээжийг ая тухтай, хөгжилтэй байлгах гэж 
бага хэмжээний золиослол хийдэг болов. Тэр ээжийн 
хоол ундыг бэлдэн, түүнд дуу дуулж өгч, гараас нь 
барьдаг байлаа. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр 
ээжийг арчилж тордох ажил хүндэрч, улмаар биеийн 
хүч чадал шаардагдах болсон юм. Үүнийг хийхэд аавд 
хэцүү л байсан байх.

Ээжийн бие улам бүр муудахад аавын эрүүл мэнд 
ч бас муудаж эхлэв. Тэр үед аавын эмч ээжийг бүрэн 
цагаар асарч халамжлах хүн бүхий асрамжийн газар 
өгөх хэрэгтэй гэдгийг түүнд хэлсэн юм. Хэрэв аав ээжид 
шаардлагатай асрамжийг нь үргэлжлүүлэн үзүүлсэн бол 
тэр ачааллаа даалгүй нас барах байсан ба ээжийг асрах 
хүн үлдэхгүй байсан биз ээ.

Ээжийн минь амьдралын сүүлчийн 13 сарын турш 
аав маань Сүмийн ажил хэргээр хол яваагүй байх үедээ 
өдөр бүр асрамжийн газар руу түүнийг эргэж очдог 
байсан юм. Ээж түүнийг танихгүй байсан ч энэ нь 
түүнд хамаагүй байлаа. Аав бүх юм хэвээр байгаа юм 
шиг л түүнтэй ярьдаг байв. Би түүнийг хол байдаг нэ-
гэн гадасны чуулганд очоод ирэхийг харж байсан. Тэр 
маш их ядарсан байдаг байв. Тэгсэн хэдий ч хамгийн 
түрүүнд аав маань ээж дээр очоод, түүнийг чадлынхаа 
хэрээр баярлуулдаг байлаа.

Ээжийг ааваас маань илүү сайн асрамжлан хамгаалах 
хүн байхгүй байсан биз ээ. Аав ээжийг хэрхэн асрамжилж 

“Гэр бүл бол энэ амьдралын болоод мөнх 
амьдралын хамгийн чухал нэгж юм.  
Иймээс гэр бүл амьдрал дахь өөр бусад 
ашиг сонирхлоос дээгүүр тавигдах болой” 1



байхыг харснаар би золиослол гэж юу болох 
талаар ихийг ойлгож мэдсэн юм.

Дуудлагаа хийхийн тулд гаргасан 
золиослол

Аав маань төлөөлөгчийн дуудлагыг түүний амьдра-
лын хамгийн чухал зүйл гэж боддог байв. Мэдээж, ингэж 
бодох шалтгаан түүнд байсан юм. Зөвхөн хэдхэн хүн 
Бурханы ажлыг дэлхий дээр удирдан чиглүүлэх онцгой 
гэрчээр дуудагддаг бөгөөд тэд нэг жил байтугай нэг ч 
өдөр амрах эрхгүй билээ.

Аавын хувьд үүрэгт ажлаа биелүүлэх нь өөрийнх нь 
эрүүл мэндээс чухал байв. Аав өөрийн биеийг шинэчлэх 
үүргийг Их Эзэнд даалгасан байлаа (С ба Г 84:33- ыг үзнэ 
үү). Нэг удаа тэр надаас Франц улсын Парис хотноо 
болох бүсийн чуулганд хамт оролцохыг хүссэн юм. Эмч 
нь аяллын замдаа ядрах тул хэдэн өдрийн дараа гарах 
нь зүйтэй гэж хэлсэн боловч тэр шууд Парис руу нисэв. 

Би нүдээ арайхийн нээж 
байхад аав маань цуглаан, 
ярилцлагад эрч хүчтэй орол-
цон, бусдыг урамшуулан 
дэмжиж байлаа.

Амьдралынхаа сүүлчийн 
өдрүүдэд тэр өвчиндөө 

ихэд шаналдаг байв. Би хүний бие тийм 
их өвдөлтийг даадаг гэдгийг мэддэггүй байсан юм. Би 
түүнээс “Аав аа, бид үнэхээр энэ бие махбодыг авна гэж 
баярлан, чанга хашгирч байсан гэж үү?” гэж асуусан. 
Тэр “Тийм” гэж тун итгэлтэй хариулж билээ. Дараа нь 
тэр хошигнон, “Бид яг юу болохыг нь бүрэн ойлгоогүй 
байсан байх” гэж нэмж хэлсэн юм.

Сайхан сэтгэлээ харуулсан нь
Аав сайхан сэтгэлийг үнэлдэг хүн байсан. Тэр сэтгэл 

сайтай хүний ёс зүйн эрх мэдлээр ярьдаг байсан. Түү-
нийг хөршүүд, гэр бүлийнхэн, найз нөхөд, харилцагч, 
хамтран ажиллагчид нь болон Сүмийн гишүүд сайхан 
сэтгэлтэй хүн гэдгээр нь мэддэг мөн хүндэлдэг байсан.

Бага байхад минь түүнийг надтай ширүүн 
дориун байдлаар эсвэл эелдэг бусаар харьцаж 
байсныг би огт санадаггүй. Загнуулахаар юм 
хийсэн байсан ч тэр намайг шийтгэхийн оронд 
асуудал гарах бүрд зааж сургах маягаар шийд-
вэрлэдэг байсан юм. Бид хамтдаа миний хийсэн 

зүйл яагаад буруу болох, мөн энэ нөхцөлд 
би юу хийх ёстой талаар ярилцдаг байв. 

Ямар ч байсан миний хувьд энэ арга 
барил нь үр дүнтэй байсан юм.

Аав маань Сүмийг Калифорний 
Лос Анжелес хотын хавиар бай-

гуулагдаж эхлэх үед Эл Серено 
тойргийн бишопоор үйлчилж 
байв. Уг тойргийн гишүүд 
одоо ч гэсэн аавыг тэдэнд бо-
лон тэдний гэр бүлд хэрхэн 
сайн ханддаг байсан талаар 
ярьдаг. Нэгэн ням гарагт аав 

санваарынхаа цуглаанд 
суусангүй. Бүгдээрээ л 

түүнд юу тохиолдсон 
юм бол гэж гайхсан 

гэдэг. Дараа нь 
тэд санваарт-

нуудынх 
нь нэг нь 

“Дуудлага . . . намайг ямар хүн болгосныг 
би ямар ч тайлбаргүйгээр хүлээн зөвшөөрөх  
бөгөөд энэ үйлчлэлд би өөрийн амьдрал, 
бүхий л зүйлээ зориулахад бэлэн.” 2
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орноосоо босож, цуглаандаа цагтаа ирж 
чаддаггүй болохыг олж мэджээ. Аав маань 
түүнд сайхан сэтгэлээр хандан, чуулгын 
цуглааныг уг санваартны унтлагын өрөөнд 
хийсэн байв.

Дунд сургуулийн нэг найз маань маш 
чадварлаг, ер бусын хүүхэд байсан ч хоёр 
дахь жилийнхээ сургалтын төлбөрөөс 
болж коллеждоо эргэн сурч чадахгүй байх 
гэж санаа нь зовж байжээ. Аав асуудалтай 
байгааг нь олж мэдээд, түүнийг оффистоо 
дуудаж уулзсан байна. Уулзалтын дараа 
аав түүнд сургуульдаа эргэн орох болом-
жийг олгох, аль хэдийн өгөхөөр бэлдсэн 
байсан чекийг гардуулжээ.

Аавыг Пасадена гадасны ерөнхийлөгч 
байхад надад сургуулийн маань бас нэ-
гэн найз байдаг байв. Тэр охин Бригам 
Янгийн Их Сургуульд сурдаг байлаа. Тэр 
сургуулиа танилцуулах ажилд явж байхдаа 
автомашины том осолд ороод, АНУ- ын 
Невадагийн Лас Вегас хотын эмнэлэгт хүр-
гэгдсэн байжээ. Аав түүний биеийн байд-
лын талаар олж мэдэнгүүтээ тэр охинд 
хайр энэрлээ үзүүлэн, урам зориг өгөхөөр 
Лос Анжелесоос 270 миль буюу 435 км зам 
туулсан юм.

Аав энэ маягаар хэчнээн олон удаа 
энэрэл хайрын үйлчлэл үзүүлсэн болохыг 
би хэлж мэдэхгүй. Тэр хийсэн зүйлийнхээ 
талаар надад ч юм уу өөр хэн нэгэнд хэзээ 
ч хэлж байгаагүй. Сайхан сэтгэлтэй хүмүүс 
хийсэн зүйлийнхээ талаар тэр бүр яриад 
байдаггүй.

Би тэдгээр энэрлийн үйлчлэлээс за-
римыг нь л түүний хадгалж үлдсэн, хү-
мүүсийн бичсэн талархлын захидлаас 
олж мэдсэн билээ. Дараах захидал нь 
түүний хүлээн авсан захидлуудын нэг 
юм: “Миний арга барагдсан тул би том 
охиныхоо тухай танд бичсэн юм. . . . Та 
цаг зав гарган, сайхан сэтгэлийн үүднээс 
түүнтэй холбогдон, утасныхаа дугаарыг 
өгч, ирж уулзахыг хүссэн байв. Та охи-
ныг минь тэгж үнэлсэнд охин маань ихэд 
мэгдэн, гайхсан. Та утсаар ярьж, түүнтэй 
биечлэн уулзсан нь түүний амьдралын 
хувьд шийдвэрлэх мөч байсан юм.” Цааш 

нь тэрээр захидалдаа хэрхэн охин нь 
Сүмдээ эргэн ирээд, ариун сүмд лацдан 
холбогдож, аз жаргалтай, үр бүтээлээр 
дүүрэн амьдарч байгаа талаар өгүүлсэн 
байв. “Сайхан сэтгэлийн талаар хэлсэн 
таны үгийг (1994 оны 10- р сарын Ерөн-
хий чуулганы сайхан сэтгэлийн тухай үг) 
уншсаныхаа дараа, та одоо бид бүхнийг 
уриалж буй энэ үйлдлээ олон жилийн 
турш өөрийн биеэр хэрэгжүүлж байсан 
гэдгийг би ухамсарлан ойлгоод, нүдийг 
минь нулимс бүрхэж билээ.”

Миний аав бол Бурханы бошиглогч
Аав Есүс Христэд итгэдэг байв. Түүнээс 

гадна тэрээр Есүс Христэд итгэх замыг 
минь амар хялбар болгож өгсөн. Христэд 
итгэдэг, Түүнтэй адил зүйл хийдэг нэгнийг 
би өөрийн биеэр харсан юм. Мөн би ийн-
хүү амьдарснаар ирэх амар амгалан, баяр 
баяслыг мэдэрсэн.

Одоо хамгийн сүүлчийн асуултанд 
хариулъя: “Аав чинь үнэхээр Бурханы бо-
шиглогч байсан гэж чи боддог уу?” Миний 
хувьд энэ нь хариулахад амархан асуулт 
байдаг. Аав маань хувийн, гэр бүлийн, 
мөн ажил хэргийн эсвэл Сүмийн амьдрал 
дээрээ энэ үүргийг хүлээн авах эрхгүй гэж 
бодогдуулахад хүргэх ямар ч зүйл хийж 
байгаагүй. Гэхдээ энэ нь тэр үнэхээр Бур-
ханы бүх хүүхдэд Бурханыг төлөөлөх 
төлөөлөгчөөр дуудагдсан гэдэгт итгэх ит-
гэлээс өөр зүйл юм. Би аав минь Бурханы 
бошиглогч байсан гэдгийг олж мэдсэн бө-
гөөд энэ мэдлэгийг хувь хүнийх нь хувьд 
мэддэг, үлгэр жишээнээс нь харсан, эсвэл 
хийсэн хийгээд хэлсэн зүйл нь миний зүрх 
сэтгэлийг хөндсөн учраас олж аваагүй юм. 
Мэдээж эдгээр нь тусалсан. Гэхдээ тэрхүү 
мэдлэгийг надад аавыг маань авчирсан тэр 
Бурхан нигүүлслийн бэлэг болгон өгсөн 
билээ. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад амьдардаг.

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Teachings of Presidents of the Church: Howard W. 

Hunter (2015), 221.
 2. Teachings: Howard W. Hunter, 243.
 3. Teachings: Howard W. Hunter, 1.

“Би Сүмийн бүх 
гишүүнийг Их Эзэн 
Есүс Христийн 
жишээн дээр 
болон амьдрал 
дээр, ялангуяа 
Түүний бусдад 
үзүүлсэн хайр, 
найдвар, нинжин 
сэтгэл дээр илүү 
их анхаарлаа 
төвлөрүүлэн 
амьдрахад урьж 
байна. Бид нэг 
нэгэндээ илүү 
сайхан сэтгэлээр 
хандаж байгаасай 
хэмээн би залбирч 
байна.” 3
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Би бага байхдаа даалууг нарийн түвэгтэй загвараар тэгшхэн өрж байр-
луулсныхаа дараа эхний даалууг түлхэж унагаах дуртай байв. Үүний үр 
дүнд үүсэх гинжин хэлхээ нь дараа дараагийн даалуу бүрийг нэг нэгээр 

нь, хамгийн сүүлчийн даалууг хүртэл нурааж унагаахад хүргэдэг байлаа. Би 
даалууг нуран унаж байгааг харж баясахын тулд тэднийг эмх цэгцтэй, нямбай 
өрж байрлуулах гэж олон цаг зарцуулдаг байв.

Мормоны Номын талаарх гэрчлэл нь Есүс Христийн сайн мэдээний гэрч-
лэлтэй болох анхны алхмуудын нэг юм. Эхний даалуу дараагийн даалуунуу-
дыг нэг нэгээр нь дараалуулан унагаадгийн адил бид эхлээд Мормоны Ном 
үнэн гэдгийг олж мэдээд, дараа нь Есүс Христ бол бидний Аврагч, Гэтэлгэгч, 
Иосеф Смит бол Түүний бошиглогч бөгөөд Сэргээлт түүгээр дамжуулан хийгд-
сэн, мөн Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм бол өнөөдөр 
дэлхий дээрх сэргээгдсэн хүч, эрх мэдэл бүхий Есүс Христийн үнэн Сүм боло-
хыг мөн олж мэдэх билээ.

Мормоны Ном бол бидний бусдад хүргэх гэсэн захиасын төвд байдаг
Мормоны Номын талаар Иосеф Смит “Би ах нарт хэлсэнчлэн Мормоны 

Ном бол энэ дэлхий дээрх бусад бүх номоос хамгийн зөв нь, мөн манай 
шашны тулгуурын чулуу, түүнчлэн бусад ямар ч номоос илүүтэйгээр, түүний 
зааврыг мөрдсөнөөр л хүмүүн Бурханд илүү ойртох болой” 1 гэжээ.

Далын 
Ахлагч Кэвин 
С.Хамилтон

Бидний гэрчлэлийн тулгуур чулуу болох Мормоны  
Номыг үнэн болохыг мэдсэнээр сайн мэдээний бүх  
үнэн ойлгомжтой болж ирдэг.

МОРМОНЫ НОМЫН хөрвүүлэх 
хүч
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гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн үгсийг харандаагаар доогуур  
нь зурж эхэлжээ.

Дараа нь тэр Мормоны Номоо 3 Нифай 27 дээр 
дэлгэн надад өгөв. Тэр бүлгийн бараг бүх үгийн доогуур 
улаанаар зурсан байлаа.

“Ийм болохоор би итгэдэг юм.” “Энэ ном үгүйсгэхийн 
аргагүй байдлаар надтай ярьдаг. Би энэ ном болон Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм үнэн 
гэдгийг мэднэ” гэж тэр хэлэв.

Тэр эмэгтэй баптисм хүртэн, Сүмийн итгэлтэй гишүүн 
болсон юм.

Мормоны Номын удиртгал
Мормоны Номын удиртгал хэсэг нь сайн мэдээ-

ний захиас үнэн болохыг хэрхэн өөрөө мэдэж болох 
загварыг өгдөг. Удиртгал нь “анх эхэлж Мормоны 
Номын 1981 оны хэвлэлд орж хэвлэгдсэн. Энэ нь 
Мормоны Номыг орчин үеийн уншигчдад танилцуул-
даг бөгөөд номын талаарх түүхэн мэдээлэл, тайлба-
рыг өгдөг.” 3

Удиртгал нь эхлээд Мормоны Ном гэж яг юу болох 
талаар өгүүлдэг: “Мормоны Ном бол Библитэй харьцуу-
лахуйц ариун судрын боть юм. Энэ бол Америк тивийн 

Иосеф цааш нь хэлэхдээ, уг ном нь бидний итгэл, 
үнэмшил, гэрчлэлийн төв хэмээн заасан байдаг. “Мор-
моны Номыг болон илчлэлтүүдийг авчих юм бол манай 
шашин хаана байх вэ?” гэж асуугаад, “Бидэнд юу ч байх-
гүй болно” 2 хэмээн тэрээр хариулсан байна.

Бидний хүн нэг бүр Мормоны Ном үнэн гэдгийг 
өөрөө өөртөө мэдэж авч болох нь сайн мэдээний захиа-
сын хамгийн сайхан тал нь юм.

Хэдэн жилийн өмнө Франц, Бельги, Нидерландад 
номлолын ерөнхийлөгчийнхөө хувьд баптисм хүртэх 
зохистой байдлын ярилцлагыг хувь хүмүүстэй хийх 
онцгой боломж надад тохиолдож байсан билээ. Нэг 
эгчтэй хийсэн ярилцлага миний санаанаас хэзээ ч 
гардаггүй.

Би ярилцлагынхаа явцад тэр эгчээс Сүм үнэн гэдгийг 
яаж олж мэдсэн бэ гэж асуусан юм. Тэр эмэгтэй цүнхээ 
уудлан, нэлээн их уншиж, элэгдэн хуучирсан, цаасан 
хавтастай Мормоны Номыг гаргаж ирэв. Тэр номын 
3 Нифай 27- г гарган, номлогчид хамгийн түрүүнд энэ 
бүлгийг уншихад урьсан гэдгийг тайлбарлав. Тэр эмэг-
тэй уг бүлгийг уншиж эхлэнгүүт уншсан зүйл нь зүрх 
сэтгэлд нь гүн нөлөөлж, Сүнс мэдэрсэн гэдгээ хэлжээ. 
Тэр ч бүү хэл, тэр Мормоны Номонд татагдаж, түүнд 
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эртний оршин суугчидтай харилцсан Бурханы үйл 
хэргийн цэдэг бөгөөд үүрдийн сайн мэдээний бүрэн 
байдлыг агуулдаг.” Түүнчлэн уг ном алтан ялтсууд дээр 
“бошиглол болон илчлэлтийн суу билгийн дагуу эртний 
олон бошиглогчоор бичиглэгдсэн” мөн “Мормон хэмээн 
нэрлэгдсэн бошиглогч- түүхчээр” хураангуйлагдсан бо-
лохыг мэдэж авдаг.

Бид үүнээс гадна “Мормоны Номонд цэдэглэсэн 
оргил үйл явдал нь Их Эзэн Есүс Христийн амилсны-
хаа дараахан нифайчуудын дунд хийсэн бодгалийн 
тохинуулал юм. Энэ нь сайн мэдээний сургаалуудыг 
тунхаглаж, авралын төлөвлөгөөг тоймлон, хүмүүнийг 
энэ амьдралд амар амгаланг, ирэх 
амьдралд мөнх авралыг олохын 
тулд юу хийх ёстойг тэдэнд хэлж 
өгсөн” гэдгийг мэдэж авдаг.

Хамгийн чухал нь бид Мормоны 
Номоос Иосеф Смитээр дамжуулан 
Есүс Христийн сэргээсэн Сүм бол 
үнэний сүм болохыг мэдэж авч 
болох юм.

Уг удиртгал биднийг “Мормоны 
Номыг уншиж, агуулдаг захиасыг 
нь зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодоод, 
энэ ном үнэн үү гэдгийг Мөнхийн 
Эцэг Бурханаас Христийн нэрээр 
асуухад” урьдаг. “Энэ замыг сон-
гож, итгэлээр асуусан хүмүүс  
энэхүү номыг үнэн бөгөөд бур-
ханлаг чанартай гэсэн гэрчлэлийг 
Ариун Сүнсний хүчээр олж авах 
болно” хэмээн бидэнд амласан 
байдаг билээ. (Moронай 10:3–5- ыг 
үзнэ үү.)

Энэ нэмэлт амлалтыг цааш нь 
ийнхүү өгүүлсэн байдаг: “Ариун 
Сүнснээс энэ бурханлиг гэрчлэ-
лийг олсон хэн боловч тэдгээр нь 
мөнхүү хүчээр Есүс Христ бол энэ дэлхийн Аврагч, эд-
гээр эцсийн өдрүүдэд Иосеф Смит бол түүний илчлэгч 
мөн бошиглогч гэдгийг, мөн Есүс Христийн Хожмын 
Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм бол Мессиагийн хоёр дахь 
ирэлтийн бэлтгэл болж, энэ газар дэлхий дээр нэгэнтээ 
дахин байгуулагдсан Их Эзэний хаант улс юм гэдгийг 
мэдэж авах болно.”

Бодоод үз дээ! Бид өөрсдөө дараах зүйлийг олж мэ-
дэж авч болох нь:

•  Есүс бол Христ, дэлхийн Аврагч, хүн төрөлхтний 
Гэтэлгэгч.

•  Иосеф Смит бол үнэн бошиглогч. Тэр үнэнийг 
хэлсэн. Тэр харсан гэж хэлсэн зүйлээ харсан, мөн 
сонссон гэж хэлсэн зүйлээ сонссон.

•  Есүс Христ Иосеф Смитээр дамжуулан Сүмийг 
сэргээсэн бөгөөд Сүм бол ‘цорын ганц үнэн бөгөөд 
амьд сүм’ (С ба Г 1:30). Энэ бол Есүс Христийн 
цэвэр хайр. Энэ Сүмд үнэн хийгээд хүч, эрх мэдэл 
ба ёслолууд өгөгдсөн. Энэ Сүмийг Их Эзэн, Есүс 

Христ амьд бошиглогчдоор дам-
жуулан удирддаг.

Энэ бүхнийг бид Мормоны Ном 
үнэн болохыг мэдсэнээр мэдэж авах 
боломжтой. Энэ номонд хөрвүүлэх 
мөн итгүүлэх хүч бий.

Мормоны Номын тухай  
миний гэрчлэл

Би Францад залуу номлогчоор 
үйлчилж байхдаа Мормоны Ном 
үнэн эсэхийг өөрөө олж мэдэхийг 
хүссэн юм. Би үнэн гэдэгт итгэдэг 
байсан. Үнэн байгаасай хэмээн 
найддаг байсан. Би үнэн гэж ит-
гэж байсан учраас номлолд гарсан 
байлаа. Гэхдээ өдөр бүр номлол 
хийн, өөрийн бүх чадлаар, тийм 
ч сайн биш франц хэлээр хүмүүст 
уг номын талаар гэрчлэлтэй гэдгээ 
хэлж байсан хэдий ч яг өөрийн 
биеэр үнэн болохыг нь мэддэггүй 
хэвээр байв.

Өмнөд Франц дахь жижигхэн 
байр маань тэр жилийн анхны 

өвлийн турш жиндүү, чийгтэй байлаа. Өдөр бүр өглөө 
эрт, бас оройн цагаар номлолдоо гарахын өмнө болон 
дараа Мормоны Номыг уншихын тулд хөнжлөөрөө 
эсвэл хүрмээрээ биеэ ороон суудаг байв. Хэрэв би 
уншиж, тунгаан бодож, залбирах юм бол би ч мөн адил 
мэднэ гэсэн Моронайн амлалтын талаар мэдэж байлаа. 
Олон хоног, бүр долоо хоног дараалан уншсан ч надад 

Бид Ариун Сүнснээс Мормоны Ном үнэн 
гэсэн тэнгэрлэг гэрчлэл хүлээн авах 

үедээ Есүс бол Христ, дэлхийн Аврагч 
мөн гэдгийг өөрсдөө мэдэх болно.

Хамгийн чухал нь бид Мормоны  
Номоос Иосеф Смитээр дамжуулан 
Есүс Христийн сэргээсэн Сүм бол үнэ-
ний Сүм болохыг мэдэж авч болох юм.
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юу ч мэдрэгдсэнгүй. Уншиж байхад маань 
амар тайван мэдрэмжээс өөр ямар ч гэрэл 
тусч, ямар ч тэнгэр элч ирж, дуу хоолой 
сонсогдсонгүй.

Би Мормоны Номыг үргэлжлүүлэн 
уншиж, чухал шүлгүүдийн доогуур зурж 
тэмдэглэн, Мормоны Ном үнэн эсэхийг 
мэдэхийн тулд залбирдаг байв. Эцэст 
нь гайхамшигтай зүйл болсон юм. Ар-
ванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Дэвид А.Бэднарын дүрслэн хэлснээр, энэ 
нь харанхуй өрөөнд гэрэл асаахтай адил 
биш, харин мандах нарны гэрэлтэй илүү 
адил байв.4 Тэр гэрэл нь миний оюун 
ухаан, зүрх сэтгэлийг гэрэлтүүлж эхэлсэн 
юм. Би Мормоны Номыг өөр өнцгөөс 
хардаг болов. Миний өмнө нь уншиж 
байсан шүлгүүд шинэ утга учиртай болж 
эхэлсэн. Энэ үйл явдлыг оюун ухааны 
гэгээрэл гэж хэлэх нь хамгийн оновчтой 
дүрслэл болов уу.

Би нэлээн хэдэн сар, долоо хоногийн 
хугацаанд Мормоны Ном бол Бурханы үг 
гэдгийг өөр бусад ямар ч зүйлээс илүү бат-
тай мэдэх болсон билээ. Энэ номыг бид-
ний энэ цаг үед зориулан бичиж, хадгалсан 
мөн Есүс Христийн болон Түүний Сүмийн 

талаарх хүчирхэг гэрч болгон урагш ав-
чирсан болохыг би олж мэдсэн юм. Сүн-
сээр дамжуулан надад “Энэ бол үнэн, энэ 
бол үнэн, энэ бол үнэн” гэх мэдрэмж ахин 
дахин төрж байсан.

Дөчин жилийн дараа ч гэсэн тэр гэрч 
надтай хамт байсаар л байна. Тэр цагаас 
хойш би Мормоны Номыг олон дахин 
уншсан бөгөөд унших бүрд “Энэ бол үнэн” 
гэх үгийг дахин сонсдог. Энэ нь надад Есүс 
Христ бол миний Аврагч, мөн энэ бүхэн 
Түүний авралын агуу ажил болохыг баталж 
өгдөг юм.

Яг л хүүхэд байхдаа миний тоглох дур-
тай байсан даалууны эхнийхийг түлхэхэд 
бусад нь нурж унадаг байсантай адил, 
бидний гэрчлэлийн суурь чулуу болох 
Мормоны Ном үнэн гэдгийг олж мэдсэнээр 
сайн мэдээний бүх үнэнийг бид ойлгох 
болно. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД 
 1. Иосеф Смит, Мормоны Номын удиртгалаас;  

мөн History of the Church, 4:461- ийг үзнэ үү.
 2. Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф 

Смит (2007), 196.
 3. Мормоны Номын семинарын багшийн гарын 

авлага (2004), 19.
 4. Дэвид A. Бэднар, “Илчлэлтийн Сүнс,” 2011 оны  

4- р сарын Ерөнхий чуулган.

СЭРГЭЭЛТИЙН  
ГОЛ ЧУХАЛ ХЭСЭГ
“Мормоны Ном бол 
Сэргээлтийн чухал 
хэсэг юм. Энэ нь Их 
Эзэний удирдлаган дор 
бичигдэж, хадгалагдан 
мөн дамжуулагдсан 
билээ. Энэ нь ‘Бурханы 
бэлэг болон хүчээр’ 
орчуулагдсан.’”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгч Рассэлл 
М.Нэлсон, “Давалгаанд нэг-
дэгтүн,” 2013 оны 4- р сарын 
Ерөнхий чуулган, 56. 
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“Сайн байна, наад түүх чинь 
Нифай Лебений ялтсуудыг хэрхэн 
авахаа мэдэхгүй байхдаа Сүнсийг 
дагасан түүхийг надад санууллаа” 
гэж ээж нь хариуллаа.

Охин нь мөн автобусанд ган-
цаараа сууж байсан охинтой ярь 
гэх Сүнсний өдөөлтийг хэрхэн 
дагаснаа хуваалцав. Аав нь түү-
ний гаргасан шийдвэрийг магтан, 
ажил дээр нь тохиолдсон үйл 
явдалтайгаа холбосон байна.

Тэд ярилцлагаа өндөрлөхдөө 
“Let the Holy Spirit Guide” (Hymns, 
№143) дууллыг дуулав.

Сургаалын талаар туршлагаа-
саа хуваалцах гэсэн заах энгийн 
арга барил ашигласан нь энэ гэр 
бүлийн үдшийг амжилттай болго-
сон байна.

Энэ нийтлэлд сар бүр ням 
гаргийн өсвөр үеийнхэнд зориул-
сан хөтөлбөрт заадаг зарчмаас 
хүмүүс хэрхэн суралцсан тухай 
бодит жишээ өгөгдөх болно. 
Эдгээр жишээ нь зарчмуудын та-
лаар судлах цорын ганц арга зам 
биш нь мэдээжийн хэрэг. Та нар 
гэр бүлийнхнийхээ хэрэгцээнд 
тааруулан сүнслэг өдөөлтийг 
эрэлхийлж болно. 

Алисиа Стантон ба  
Натали Кампбелл

Гэр бүлийнхээ үдшийг 
хийхээр суухдаа ээж нь 
хоёр хүүхдээсээ “Хэзээ та 

нар Ариун Сүнсээр удирдагдаж 
байгаагаа мэдэрч байсан бэ?” гэж 
асууснаар эхэлнэ.

Түүний 17 настай охин нь 
“Би энэ сард л гэхэд Сүнсний 
талаар гурван хичээл авсан” гэж 
хариулав.

“Сайн байна. Тэгвэл чамд хэлэх 
юм их байгаа юм байна даа” гэж 
түүний аав хэллээ. Ээж, аав хоёр 
хүүхдүүдээ асуултын талаар 
бодож байх хугацаанд чимээгүй 
хүлээн сууна.

Эцэст нь 14 настай хүү нь тэр 
өдөр сургууль дээр болсон үйл 
явдлаа хуваалцав.

Өсвөр үеийнхний Ням 
гаргийн хичээлийн Ирээд, 
Намайг дага хөтөлбөрөөр 
сайн мэдээний нэг үндсэн 
сургаалыг нэг сард заадаг. 
Сайн мэдээний тэдгээр 
зарчмыг гэр бүлийнхэнтэй-
гээ хамт судлах зарим арга 
замын тухай доор өгүүлэв:

1- Р ХЭСЭГ

ИРЭЭД, НАМАЙГ ДАГА:  
Үндсэн сургаалыг  

гэр орондоо  
заах нь
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НЭГДҮГЭЭР САР:  
Бурхан Тэргүүтэн

Бурхан Тэргүүтэний гишүүд нь Тэнгэрлэг Эцэг, 
Есүс Христ, Ариун Сүнс гэдэг зорилго, алдар суугаа-
раа нэгдмэл, тус тусдаа гурван ангид биес юм.

Нэгэн залуу эмэгтэй Бурхан Тэргүүтэний талаар 
суралцсан тухайгаа хуваалцав. “Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс 
Христ, Ариун Сүнс гурав тус тусдаа ангид биес бө-
гөөд Тэднийг нэг бүрчлэн танин мэдэж болох ч нэгд-
мэл байдлаар нь дагаж болно гэдгийг олж мэдэх нь 
миний хувьд маш чухал зүйл юм. Бурхан Тэргүүтэн 
нь тодорхой бус, ойлгоход бэрх зүйлс биш, харин 
намайг хайрлан, адисалж, удирдан залж, мэддэг 
Бурханлаг биес учраас би өөрийгөө Бурхантай адил 
болж болно гэдгийг талархан ойлгож авсан билээ.”

Та энэ сургаалыг заахдаа “Бид нэгдэж ажиллах 
талаар Бурхан Тэргүүтэнээс юу сурч болох вэ?” эсвэл 
“Бид Бурхан Тэргүүтэний гишүүдтэй харилцаагаа 
хэрхэн бэхжүүлэх вэ?” зэрэг асуултыг авч хэлэлцэж 
болно.

Иохан 10:30 ба Сургаал ба Гэрээ 50:43- ыг харь-
цуулах нь 
ярилцлагыг 
үр дүнтэй 
болгож, нэгд-
мэл байдлын 
талаар ойл-
голт өгөхөд 
нөлөөлнө.

ЗААХ ЭХ СУРВАЛЖ

Сүм танд эдгээр сургаалын зарчмын талаар сурах мөн заах олон эх сурвалжийг 
өгсөн байдаг. Судар, Ерөнхий чуулганы үгээс гадна дараах сонголтуудыг авч үз: 

Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас. lds.org/manual/teachings- of- presidents вэбсайт 
руу орно уу.

Итгэлдээ үнэнч байх нь. lds.org/manual/home- and- family вэбсайт руу орно уу.
Миний сайн мэдээг номло болон дагалдах товхимлууд. lds.org/manual/missionary 

вэбсайт руу орно уу.
Дуу хөгжим. Дуулал болон Хүүхдийн дууны номон дээрх дуу хөгжим нь сайн мэдээний 

зарчмуудыг бататгадаг. lds.org/music вэбсайт руу орно уу.
Видео бичлэгүүд. Сүмийн видео бичлэгүүд нь сонирхолтой байдаг бөгөөд гэр оронд 

сайн мэдээний талаарх ярилцлагыг эхлүүлэхэд тусалдаг. lds.org/media- library вэбсайт 
руу орно уу.

Урлагийн бүтээл. Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга зэрэг урлагийн бүтээл ашиглах 
нь судрын талаар гүн ойлголттой болгодог. lds.org/media- library вэбсайт руу орно уу.

ХОЁРДУГААР САР:  
Авралын төлөвлөгөө

Авралын төлөвлөгөө нь “Би хэн бэ?”, “Амьдралын 
зорилго юу вэ?” зэрэг хүмүүсийн хамгийн чухал 
асуултанд хариулдаг. Асуулт тавьж, хариулт эрэл-
хийлэх нь Эцэгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний 
талаар суралцах үр дүнтэй арга байж болох юм.

Жишээлбэл: Нэгэн залуу эрэгтэй судраас судла-
хынхаа өмнө “Бурханы шинж чанарууд нь надад 
мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд байсан, эсвэл 
одоо байгаа, эсвэл дараагийн амьдралдаа бай-
гаасай гэж хүсэж байгаа шинж чанаруудтай харь-
цуулбал ямар вэ?” гэсэн асуултаас эхэлдэг байна. 
Тэр эдгээр асуултын хариултыг судраас олох 
бүрдээ тэмдэглэдэг байсан бөгөөд тэдгээрийг 
авралын төлөвлөгөөний талаар бусдад заахдаа 
ашигладаг байв.

Танай хүүхдүүд авралын төлөвлөгөөний талаар 
юу асуудаг вэ?



30 Л и а х о н а

ГУРАВДУГААР САР:  
Есүс Христийн Цагаатгал

Бид зөвхөн Есүс Христийн Цагаатгалын талаар тө-
дийгүй, Түүний Цагаатгалыг амьдралдаа ашиглаасай 
гэсэн Аврагчийнхаа чин сэтгэлийн найдварын талаар 
хэрхэн суралцаж болох вэ?

Бид бүгд ганцаардаж, алдаа гаргадаг, мөн би-
дэнд хүч чадал хэрэгтэй байсан учраас бүгдээрээ 
Цагаатгалын тухай илүү сайн ойлгон, түүнийг ашиг-
лах хэрэгтэй. Залуу эмэгтэйчүүдийн бүлгийн зөв-
лөх ангийнхандаа Аврагчийн Цагаатгалын талаар 
илүү сайн ойлгуулахын тулд нэгэн видео бичлэгийг 
ашиглажээ.

Доор нэгэн залуу эмэгтэйн туршлагаас эш татав:
“Бид ‘Түүнтэй хэн ч байсангүй’ (LDS.org видео 

бичлэг) видео бичлэгийг үзэж байв. Лимбэ хөгжмөөр 
гунигтай аялгуу эгшиглэхтэй зэрэгцэн, Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холланд 
‘Христийн амилсны баярын үеэр биднийг хамгийн 
их тайтгаруулдаг зүйлийн нэг бол Есүс цор ганцаа-
раа тийм урт бөгөөд гунигтай замыг туулсан атал 
бидэнд тийнхүү туулах шаардлага байхгүй учраас 
юм’ хэмээн ярьж байлаа.”

“Надад Аврагчийн Цагаатгал хэрэгтэй гэж бодоход 
ч ичгэвтэр байдаг. Гэсэн хэдий ч би Сүнсийг мэдэрс-
нээр Түүний Цагаатгалын найдвар надад төрсөн 
гэм буруутай мэт мэдрэмжийг үгүй болгосон. Их 
Эзэн амьдралаа миний төлөө өгсөн юм. Тэр үүнийг 
хийсэндээ харамсаагүйн адил би ч мөн адил түүнээс 
хүртсэндээ харамсахгүй” гэж хэлэв.

Цагаатгал нь авралын маань титэм болсон үйл 
явдал тул бид энэ тухай Ариун Сүнсний удир-
дамжаар заах ёстой. Магадгүй та нар судруу-
даас эсвэл дараах төлөөлөгчдийн гэрчлэлээс 
хуваалцахаар хөтлөгдөж болох юм: “Амьд 
Христ: Төлөөлөгчдийн гэрчлэл” (Лиахона, 2000 
оны 4- р сар, 2). Та “Та нар хэзээ Цагаатгалын 
эдгээгч, хүчирхэгжүүлэгч эсвэл гэтэлгэгч хүчийг 
мэдэрч байсан бэ?” зэрэг асуултын талаар ярил-
цаж болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР САР:  
Эрин үе, Урвалт, Сэргээлт

Үнэн зөв сайн мэдээнээс холдох тухай буюу 
Урвалтын талаар ойлгох нь бидэнд сайн мэдээ, 
санваар, мөн Есүс Христийн Сүм сэргээгдэх 
шаардлагатай байсан гэдгийг илүү сайн ойлгоход 
тусалдаг.

Дараах үзүүлбэр ашиглан заах хичээл нь зарим 
номлогчид Уналт, Сэргээлтийн талаар сонирхогч-
додоо заахад тусалсан байна.

“Хамтрагч бид хоёр Есүс Христ Өөрийн 
Сүмийг хэрхэн байгуулсан талаар тайлбарлахдаа, 
үнэн Сүмийн бүрэлдэхүүн хэсгийг дээрээ бичиг-
тэй хуванцар аягуудыг пирамид хэлбэрээр босгон 
ашигласан юм.

“Дараа нь бид Уналтыг тайлбарлахдаа төлөө-
лөгчдийг төлөөлж буй аягыг авснаар бүх барилга 
тэр чигээрээ нурахыг харав. Бид бошиглогч 
Иосеф Смитээр дамжуулан хийгдсэн Сэргээлтийн 
талаар тайлбарлаж байхдаа цамхгийг эргүүлэн 
босгож, өнөөдрийн Сүм нь Христийн байгуулсан 
анхны Сүмтэй адил загвараар байгуулагдсан гэд-
гийг харуулсан юм.

“Тэр эрэгтэй тэр үед анх удаа л ойлгож билээ. 
Тэр Сэргээлт яагаад шаардлагатай байсныг ойл-
госон тул түүний хувьд Сэргээлт утга учиртай 
болсон юм.”

Эрин үе, урвалт, сэргээлтийн үе шатыг өөр 
олон арга замаар танилцуулах боломжтой. Та эд-
гээр сэдвийн талаарх судрын шүлгүүдээс уншаад, 
Сүнсний удирдамжийг даган сурсан зүйлийнхээ 
тухай өөрийн гэсэн толилуулга хийж болно (жи-
шээг Амос 8:11–12; 1 Нифай 13; С ба Г 136:36–38; 

Мосе 5:55–59-өөс үзнэ үү).
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ТАВДУГААР САР:  
Бошиглогчид ба илчлэлт

Их Эзэн бидэнтэй холбоотой байхад 
ихээхэн ач холбогдол өгдөг. Бид Түүний 

зааварчилгааг бошиглогчдодоо болон 
бидний хүн нэг бүрд өгдөг илчлэл-
тээр дамжуулан амьдралдаа хүлээн 
авдаг.

Бид сайн мэдээний зарчмыг 
биет зүйлстэй болон өдөр тутмын 
амьдралынхаа туршлагатай харь-

цуулбал илүү сайн ойлгодог. Нэгэн 
залуу эмэгтэй харьцуулах нь илчлэл-

тийг танин мэдэхэд хэрхэн тусалсан та-
лаар ийнхүү өгүүлжээ:
“Би илчлэлтийн талаар орчин үеийн бошиг-

логчдоос суралцсан. Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднар илчлэлтийн сүнс-
ний талаар ярьж байсан бөгөөд түүнийг гэрэлтэй 
зүйрлүүлэн тайлбарласан юм. Тэр зарим үед илч-
лэлт нь харанхуй өрөөнд гэрэл асааж байгаа мэт 
гэнэтийн бөгөөд тод байдаг. Гэхдээ бас илчлэлт 
яг л нар алгуурхан манддагийн адил аажим өсөн 
нэмэгддэг. Ахлагч Бэднар илчлэлт нь ихэвчлэн 
манантай өдрийн гэрэл адил гэж хэлсэн юм. ‘Танд 
манан дотор хэдхэн алхмын өмнөхөө харахад л 
хангалттай гэрэл . . . өгөгддөг’ (“Patterns of Light: 
Spirit of Revelation” [видео бичлэг] дээр, LDS.org). 
Хэдийгээр энэ зүйрлэл энгийн ч гэсэн, хэрэв би 
цаг гарган харах гэж хичээх л юм бол илчлэлт 
хүлээн авах боломжтой гэдгийг ойлгуулсан 
тул надад гүн гүнзгий нөлөөлсөн юм.

Хэрэв бид цаг зав гарган зүйрлэл, сур-
гаалт зүйрлэл, тэмдгүүдийг судлах юм бол 
сургаалын талаарх бидний ойлголт өссөөр 
байх болно. Хэрэв бид Сүнсэнд өөр өнц-
гөөс харах харааг илчлэх боломж олговол 
эдгээр заах арга барил нь бидэнд илүү олон 
зүйлийг олж мэдэхэд туслах юм.

ЗУРГААДУГААР САР:  
Санваар ба санваарын түлхүүрүүд

Санваар нь бүх хүний хувьд чухал сэдэв юм. Энэ 
нь Бурханы хүч бөгөөд бид бүхнийг адисалж чадах 
билээ. Бидний хүн нэг бүрд санваарын ажилд хийж 
гүйцэтгэх чухал үүрэг бий.

Зарим хүн санваарын үүрэг, албан тушаал, түү-
хийн талаар мэдэхгүй. Асуулт, хариулт маягаар 
эдгээрийн талаар суралцаж болох юм.

Та ямар зүйл сурах хүсэлтэй байгаагаасаа шалт-
гаалаад дараах асуултуудыг ашиглан, хүүхдүүдээ 
хариултыг судар болон орчин үеийн бошиглогчдын 
үгээс эрж хайхад урьж болно.

•  Аароны болон Мелкизедек санваарын албан 
тушаал, үүргүүд юу вэ?

•  Санваарын түлхүүрүүд гэж юу вэ? Хэн тэдгээ-
рийг атгадаг вэ? Яагаад түлхүүрүүд хэрэгтэй вэ?

•  Санваарын албан тушаал, эрх мэдэл, хүч зэрэг 
нь юугаараа ялгаатай вэ?

•  Санваар нь хэрхэн эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
аль алиныг нь адисалдаг вэ?

Хариултуудыг Сайн мэдээний зарчмууд (2009) 
болон Итгэлдээ үнэнч байх нь: Сайн мэдээний 
эшлэл (2004) зэрэг ном, Сургаал ба Гэрээ 13, 20, 107 
зэрэг судруудаас олж болно.

“Санваар нь хэрхэн эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
аль алиныг нь адисалдаг вэ?” гэсэн сүүлчийн асуул-
тын хариуг судраас олж болох бөгөөд хэрхэн энэ 
сургаал хувь хүн бидэнд нөлөөлдөг талаар тунгаан 

бодох нь хамгийн чухал юм. ◼

Энэ нийтлэлийн 2- р хэсэг 
буюу долоодугаар сараас 
арванхоёрдугаар саруудад 
хуваалцах санаануудыг дараа 
нь хэвлэж гаргана.
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Зохиогчид нь АНУ- ын Ютад амьдардаг. 
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Бошиглогч Иосеф Смит “Бурханы мөн чанарыг баттай мэдэх нь сайн мэ-
дээний анхдагч зарчим мөн” 1 гэсэн байна. Цааш нь тэрээр “Би та бүгдийг 
Түүнийг мэдээсэй, Түүнийг таниасай хэмээн хүсэж байна.” 2 Бид “түүний 

. . . төгс төгөлдөр байдал, зан чанарын талаар зөв ойлголттой” мөн “[Түүний] 
эрхэм зан байдлыг” 3 бахдан биширч байх ёстой гэж хэлсэн байдаг.

Би бошиглогчийн бидэнд өгсөн урилгыг өргөжүүлэн, бид болон бидний 
номлогчид, гишүүд, сонирхогчид Бурхан Тэргүүтэний гишүүдийн зан чанарыг 
баттай мэдэж байх ёстой гэж хэлэх гэсэн юм. Бид Тэдний хүн нэг бүрийн төгс 
төгөлдөр байдал, зан чанарын талаар зөв ойлголттой байхаас гадна Тэдний тус 
бүрийн зан байдлыг бахдан бишрэх ёстой.

Итгэлийн тунхгийн эхний мөр ‘Бурхан, Мөнхийн Эцэг, мөн Түүний Хүү Есүс 
Христ, мөн Ариун Сүнсэнд бид итгэдэг’ (Итгэлийн Тунхаг 1:1) гэж эхэлдэг нь 
тохиолдлын зүйл биш. Энэхүү захиас нь сайн мэдээг заадаг бүх хүнд ойлгомж-
той юм. Хэрэв бид эхлээд өөрсдийнхөө болон зааж буй хүмүүсийнхээ оюун 
ухаанд бидний сургаал ба мөнхийн хувь заяанд гүйцэтгэдэг Бурхан Тэргүүтэний 
үүргийн талаарх үзэл бодлоо цэгцлэхгүй юм бол өөрсдийн итгэдэг бусад үнэний 
талаар ярих шаардлагагүй биз ээ. Бид эдгээр Тэнгэрлэг Хүмүүсийн талаар бүх 
зүйлийг олж мэдэх ёстой. Бид Тэднийг хайрлан, Тэдэнд ойртож, дуулгавартай 
байж, Тэдэнтэй адил байхыг хичээх ёстой.

Арванхоёр  
Төлөөлөгчийн 
Чуулгын
Ахлагч  
Жэффри  
Р.Холланд

Бид эдгээр Тэнгэрлэг Биесийн талаар бүх зүйлийг олж 
мэдэх ёстой. Бид Тэднийг хайрлан, Тэдэнд ойртож, дуул-
гавартай байж, Тэдэнтэй адил байхыг хичээх ёстой.
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2013 оны 6- р сарын 23- нд Провогийн Номлогчийг бэлтгэх төвд болсон номлолын шинэ ерөнхий-
лөгчдөд зориулсан сургалт дээрх “Бурхан Тэргүүтэн” үгээс авав.

Тэргүүтэнийг  
ТАНЬЖ  
МЭДЭХ НЬ
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Хэрэв бид Бенжамин хааны зөвлөснөөр, өөрсдийн 
үйлчилж буй эдгээр Бурханлаг Хүмүүсийг үнэхээр таньж 
мэдэн, Тэднийг танихгүй нэгэн байлгахгүйн тулд чадах 
бүхнээ хийж, зүрх сэтгэлийн бодол хийгээд зорилтоос 
хэзээ ч хол байлгахгүй (Мозая 5:13- ыг үзнэ үү) байж 
чадвал Бенжамин хаантай адил үр дүнд хүрч болно. 
Тэдгээр үр дүн нь юу вэ? Түүний хүмүүс “хилэнцийг 
үйлдэх хүслийг үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх” 
“зүрх сэтгэл [дэх] хүчирхэг өөрчлөлтийг” мэдэрч мөн 
“[өөрсдийн] үлдсэн бүх өдрүүддээ түүний [тэдэнд] зар-
лиглах, бүх зүйлд, түүний зарлигуудад дуулгавартай 
байж, Бурхантайгаа түүний тааллыг гүйцэлдүүлэх гэрээ 
хийхэд бэлэн” (Мозая 5:2, 5) болсон юм.

Энэ нь Бенжамин хааны өөрийн хүмүүст заасан 
сургаалын үр дүн бөгөөд “бүх дэлхийгээр явж” (Maрк 
16:15) Сүмийг байгуулахдаа хөрвөгчдийн талаар бидний 
онцолж байгаа үнэн өсөлтийн талаар өгөгдсөн судрын 
төгс тайлбар юм.

Аврагчийн зааснаар, номлолын буюу авралын ажил 
нь өргөжин тэлж буй дэлхийн улс орон, соёл иргэн-
шил, хүмүүс рүү хаях загасны тортой адил юм. Иймээс 
сургаалт зүйрлэлд гардгаар бид “төрөл бүрийн” (Матай 
13:47) загас барих билээ. Бидний өргөжин тэлж буй хил 
хязгаарт оршиж буй тэдгээр “загасны” ихэнх нь Бурхан 
гэж хэн болохыг, эсвэл Түүнийг Эцэг хүнийх нь хувьд 
мэдэхгүй. Түүнчлэн тэд Есүс Христ үнэндээ хэн боло-
хыг, эсвэл яагаад Түүний нэр нь тэнгэр доор аврагда-
хаар өгөгдсөн цорын ганц нэр гэдгийг мэдэхгүй (Үйлс 
4:12- ыг үзнэ үү). Үүнээс гадна тэд яагаад Ариун Сүнс нь 
Бурхан Тэргүүтэний “үнэнийг заахаар урагш илгээгдсэн” 
(С ба Г 50:14- ийг үзнэ үү) цорын ганц гишүүн болохыг 
мэдэхгүй билээ.

Бурхан Тэргүүтэний талаарх мэдлэг
Мэдээж цуглуулсан тэдгээр олон төрлийн загасны мэ-

дэхгүй өөр олон зүйл байгаа ч гэсэн, хэрэв тэд сэргээгд-
сэн сайн мэдээг хүлээн зөвшөөрч, үнэхээр өөрсдийн 
бодгальд авралыг олж авах гэж байгаа юм бол эхлээд 
Бурхан Тэргүүтэний талаар ямар нэгэн мэдлэг, ойлгол-
тыг олж авах ёстой. Эцэст нь “үнэн хийгээд аврагч сүсэг 
бишрэлийг зөвхөн Бурхан Тэргүүтэний талаар үнэнийг 
мэддэг мөн [ах нарын нэгний нэрлэснээр] мөнхийн 
Тэргүүн Зөвлөлийн гишүүн бүрд байх ёстой хүний жин-
хэнэ харилцаа холбооны талаар ойлгодог хүмүүсийн 
дундаас олж болно.” 4

Бид хүмүүсийг Сүмд авчрахдаа Иосеф Смит,  
Бригам Янг эсвэл Томас С.Монсон гэх мэтчилэн хүн-
дэлдэг бошиглогчийнхоо Сүмд буюу хүмүүний Сүмд 
тэдэнд баптисм хүртээж байгаа биш юм. Түүнчлэн  
бид тэдэнд аз жаргалтай гэр бүлүүдийн сүмд эсвэл 
Мормон табернеклын найрал дууны сүмд баптисм 
хүртээгээгүй билээ.

Бид хүмүүсийг Сүмд авчрахдаа тэдэнд Эцэг, мөн 
Хүү, мөн Ариун Сүнсний нэрээр баптисм хүртээдэг. 
Тэгснээрээ бид тэднийг тохинуулал, Цагаатгал, Түүний 
Хүүгийн ач ивээлээр дамжуулан Эцэгийн оршихуй руу 
эргүүлэн удирдаж, Ариун Сүнсний нөлөө тэдэнд энэ 
зорилгодоо хүрэхэд нь тусалдаг. Авралын ажлыг хийж 
байхдаа Бурхан Тэргүүтэний энэ үүргийг арга зам бо-
лон зорилгын аль алинд нэн тэргүүнд тавьж байх ёстой 
гэдгээ хэзээ ч мартаж болохгүй.

Бенжамин хааны өөрийн хүмүүст заасан сургаалын 
үр дүн нь “бүх дэлхийгээр явж,” Сүмийг байгуулахдаа 
хөрвөгчдийн тухай бидний онцолж байгаа үнэн өсөлтийн 
талаар өгөгдсөн судрын төгс тайлбар юм.
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Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Брүс Р.Макконки (1915- 85) бид энэ 
сургаалын ач холбогдлыг ойлгохгүй бай-
сан ч Люсифер ойлгодог гэдгийг сануулсан 
юм. Тэрээр

“Худал хуурмаг, . . . тэр тусмаа Бурхан 
Тэргүүтэний болон гишүүдийнх нь тухай 
худал хуурмаг эсвэл ухаалаг бус үзэл бо-
долд итгэснээр аврагдахгүй. . . . 

Иймээс чөтгөр Бурхан болон Бурхан 
Тэргүүтэний талаар худал хуурмаг сургаа-
лыг тараан, тэдний тухай ярих болгонд 
худал мэдрэмжийг төрүүлэхийг юунаас 
ч илүүд үздэг.” 5

Тиймээс хөрвөгчид Бурхантай ямар 
нэгэн хувийн, сүнслэг, үнэн туршлагатай 
болж эхлээгүй л бол бидний хөрвөгч 
бүрээс эрэлхийлдэг мөн тэднийг бодит 
өсөлтөд хүргэх жинхэнэ гэрчлэл, жин-
хэнэ хөрвөлтийн хамт Сүмд орж ирэхгүй 
билээ. Ийм үнэн туршлага нь Тэр бодит 
хүн бөгөөд ярьж, харж, мэдэрдэг ба бүх 
хүүхдийнхээ нэр ба хэрэгцээг мэддэг  
мөн тэднийхээ бүх залбирлыг сонсож, 
бүх хүүхдээ Өөрийн Сүмд авчрахыг хүс-
дэг махан хийгээд ясан биетэй жинхэнэ 
Эцэг гэдгийг ойлгох үед ирдэг. Эдгээр 
сонирхогч нь тэдний авралд зориулсан 
төлөвлөгөө Түүнд байгаа гэдгийг мөн 
Түүн рүү эргэн очих замаа хэрхэн олж 
болох зарлигуудыг Тэрээр өгсөн гэдгийг 
мэдэх ёстой.

Тэднийг эцэг эхийнх нь адил хайрлан 
халамжилдаг Бурхан хурмаст тэнгэрийн 
манан эсвэл философийн онол эсвэл ер-
төнцийн хайхрамж муутай эзэн байх бо-
ломжгүй юм. Бид Түүнийг үнэн хэрэгтээ 
нигүүлсэнгүй, энэрэнгүй Эцэг гэдгийг мөн 
бүх үр хүүхэд нь Түүний дүр төрхөөр бү-
тээгдсэн ба хэзээ нэгэн цагт Түүний өмнө 
зогсон, өвдөг сөгдөнө гэдгийг хүлээн зөв-
шөөрсөн байх ёстой! Цөөн тооны сонир-
хогч л орчин үеийн Христийн шашинтан 
мөн эсэхээс үл хамааран ийм Бурханы 
талаар олж мэдэх болно.

Иймээс Миний сайн мэдээг номло 
номын 1- р хичээл “Бурхан бол бидний 
Тэнгэрлэг Эцэг” 6 гэсэн энгийн тунхгаар 
эхэлдэг нь хамгийн чухал юм. Энэ хи-
чээлээр номлогчид зааж буй хүн бүрдээ 
Бурханы жинхэнэ мөн чанарын талаар 
ойлгуулахыг хичээх ёстой.

Хэрэв номлогчид хичээлийнхээ эхэнд 
Бурханы талаар зөв ойлголтыг сонирхогч-
дынхоо оюун ухаан, зүрх сэтгэлд хүргэж 
чадах юм бол бусад бүх зүйл ойлгомжтой 
болж, дараа дараагийн хичээлийг заахад 
хялбар байх болно.

Есүс Христийн номлол ба захиас
Энэ маягаар ахлагчид ба номлогч эгч 

нар, мөн сонирхогчид Эцэгээсээ доош 
буун ирж, Эцэгийн заасныг заасан Есүс 
Христийн номлол, захиасын сүр хүчинд 
өмнөхөөсөө илүү талархаж байх ёстой. 
Есүс бидэнд зам, үнэн мөн амьдралыг зааж 
өгөхөөр мөнх бус амьдралд ирсэн гэд-
гийг бүх хүн ойлгох ёстой. Үнэхээр Тэр 
бол цорын ганц зам, бүрэн дүүрэн үнэн, 
мөн төгс амьдрал билээ. Иймээс Тэрээр 
Эцэгийн “Энэ бол Миний хайрт Хүү. Түүнд 
Миний таалал оршдог” (Матай 17:5) хэмээн 
хүмүүний гэр бүлээс хэлж чадах цорын 
ганц хүүхэд нь юм.

Есүс бидэнд 
зам, үнэн мөн 

амьдралыг зааж 
өгөхөөр мөнх бус 
амьдралд ирсэн 
гэдгийг бүх хүн 
ойлгох ёстой.

ЗҮ
ҮН

 Т
АЛ

Д:
 IN

 T
HE

 S
ER

VI
CE

 O
F 

YO
UR

 G
O

D,
 У

О
ЛТ

ЭР
 Р

ЭЙ
Н,

 С
ҮМ

ИЙ
Н 

ТҮ
ҮХ

ИЙ
Н 

М
УЗ

ЕЙ
; Б

АР
УУ

Н 
ТА

ЛД
: Б

АП
ТИ

СМ
, З

УР
ГИ

ЙГ
 Ж

.К
Ө

РК
 Р

ИЧ
АР

ДС
.



36 Л и а х о н а

Бид Есүс Христэд итгэн, Тэрээр бие мах-
бодыг маань үхлээс, сүнсийг маань тамаас 
аварсан гэдэгт найдаж, Түүний Цагаатгалыг 
биднийг Бурхантай нийцүүлэх цорын ганц 
арга зам хэмээн хүлээн авч мөн үүнээс 
өөр авралын төлөвлөгөө байхгүй гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Хэрэв дэлхий 
гэтэлгэгдэх гэж байгаа бол өвдөг сөгдөн, 
бүх хэл Есүс бол Христ, амьд Бурханы 
амьд Хүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёс-
той. Бид “Христийн сургаалыг” (Еврей 6:1; 
2 Иохан 1:9; 2 Нифай 31:2, 21; 32:6; Иаков 
7:2, 6) судар дээр тунхаглагдсанаар мөн 
Миний сайн мэдээг номло гарын авлагын 
3- р хичээл дээр хураангуйлсны дагуу итгэл 
хийгээд хүсэл эрмэлзлээр заах ёстой.

Дэлхий даяарх торон дахь загаснууд 
маань номлогчдыг хүлээн авч, тэдний 
захиасын талаар тэнгэрлэг удирдамж 
авахаар залбирах үедээ Ариун Сүнс бол 
Бурхан Тэргүүтэний нэгэн гишүүн бөгөөд 
тэд Түүнтэй хамгийн ойр, дотно харил-
цаатай байх болно гэдгийг мэдвэл зохино. 
Бурхан Тэргүүтэний энэ гишүүн сонир-
хогчдыг үнэн рүү хөтөлж, дараа нь тэд 
үнэн зүйлтэй тааралдах үед түүний талаар 
гэрчлэх болно. Сонирхогчдод хичээлийн 
үеэр Сүнсний мэдрэмжийг хэрхэн таньж 
мэдэх тухай заах ёстой. Ялангуяа номлог-
чид Ариун Сүнсний хөрвөгдөх үйл явцад 
гүйцэтгэдэг тэнгэрлэг үүргийг ойлгон, бүх 
үед Сүнстэй байхыг эрэлхийлбэл зохино.

Их Эзэн “Та нар юунд томилогдсон бэ?” 
хэмээн асуусан байдаг. “Үнэнийг заахаар 
урагш илгээгдсэн, бүр Тайтгаруулагч 
болох Сүнсээр миний сайн мэдээг номло-
хоор буюу. . . .

“Иймийн тул, [Сүнсээр] номлодог тэр нь 
мөн [Сүнсээр] хүлээн авдаг тэр нь бие бие-
нээ ойлгодог, мөн хоёул сэнхэрч мөн хамт-
даа баясдаг буюу” (С ба Г 50:13–14, 22).

Хэрэв бид Тэнгэрлэг нэгний талаарх 
сургаалыг үл ойшоон, заалгүй орхих аваас 
номлогч, сонирхогчдын аль алинд сай-
наар нөлөөлөхгүй гэдэг нь гарцаагүй. Бид 

селестиел удирдагчдынхаа талаар зааж, 
гэрчлээгүй байж, мөнх бус амьдрал дахь 
удирдагчдынхаа талаар заах гэж яарах 
хэрэггүй юм. Бид суурь үнэнээ заагаагүй 
байж, дагалдах үнэнүүдийг заах гэж хи-
чээх ёсгүй. Бид Бурханд чин сэтгэлээсээ 
итгэх хэрэгтэй гэдгийг заан, Христэд чин 
сэтгэлээсээ наманчлах ёстой гэдгийг ойл-
гуулаагүй байж, түүнчлэн хөрвөгчийн 
өсөж буй гэрчлэлийн анхны нахиаг Ариун 
Сүнсний тэжээн тэтгэх чадвараар дамжуу-
лан хүчирхэг, бие даан амьдрах чадвартай 
болголгүйгээр баптисм хүртээх, шинэ 
хөрвөгчтэй болох төлөвлөгөө гаргах гэж 
яарах хэрэггүй.

Христийн шашны төөрөгдөл
Хожмын үеийн илчлэлтүүд нь энэ 

Тэнгэрлэг Хүмүүсийн тус бүрийн шинж 
чанарын талаар “Эцэг хүмүүнийхтэй 
адил мэдрэгдэх мах хийгээд ясан бие-
тэй болой; Хүү ч бас адил бөлгөө; харин 
Ариун Сүнс бол мах хийгээд ясан биегүй 
харин Сүнсэн хүн буюу” (С ба Г 130:22) 
хэмээн заадаг.

Бид үүнээс илүү тодорхой мэдэгдлийг 
өөр хаанаас ч олох боломжгүй билээ! 
Харамсалтай нь Христийн шашны ба-
раг хоёр мянган жилийн түүх энэ талаар 
аймшигтай төөрөгдөл, сүйрэлд хүргэхүйц 
том алдааг бий болгосон юм. Эдгээр 
шашны сургаалын янз бүрийн хувьсал, 
давтамж нь Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсийг 
хийсвэр, туйлын, тодорхой бус, ер бусын, 
бие биедээ хувирдаг, мөнхөд хамтдаа 
оршдог, таньж мэдэхийн аргагүй, биегүй 
эсвэл гараг ертөнц хийгээд цаг тооллоос 
гадна оршдог хэмээн тунхагласнаар эн-
гийн, тодорхой, үнэн сургаалыг ихээхэн 
гажуудуулсан байдаг.

Иймэрхүү сургаалд гурван гишүүн  
бүгдээрээ тусдаа хүмүүс боловч ганц  
биетэй мөн ‘гурвалсан нэгдлийн нууц’ 
хэмээн олонтоо тэмдэглэсэн байдаг. 
Тэд гурвуулаа тусдаа хүмүүс ч гэсэн 

Бид Ариун 
Сүнсний хүчээр 

өөрсдийнхөө 
дундаас 

харанхуйг 
зайлуулан, аюул 

ба үнэн бус 
зүйлийн талаар 

сэрэмжлүүлэг 
хүлээн авна. 

Түүнчлэн Ариун 
Сүнс нь гэрээ, 

ёслолуудыг 
баталж, 

авралын бүх 
адислалыг 

мөнх амьдралд 
лацдан холбодог 

Амлалтын Ариун 
Сүнс гэдгийг би 
гэрчилж байна.
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гурав биш харин нэг Бурхан гэж үздэг. Гурван хүн 
гурвуулаа ойлгомжгүй боловч үнэндээ ойлгомжгүй нэг 
л Бурхан гэж үздэг.

Биднийг шүүмжлэгчидтэй бид ядаж нэг зүйл дээр 
буюу Бурханыг ийм байдлаар томъёолох нь үнэхээр 
ойлгомжгүй хэрэг гэдэгтэй санал нэг байна. Бурханы 
талаарх иймэрхүү толгой эргэм будлиантай тодорхой-
лолтыг Сүмд тулгаж байхад, дөрөвдүгээр зуунд амь-
дарч байсан хувраг “Золгүй еэ би! Тэд надаас миний 
Бурханыг авсан, . . . би хэнийг шүтэх эсвэл хэнд ханда-
хаа мэдэх нь үгүй” 7 хэмээн дуу алдсанд гайхах зүйлгүй 
юм. Бид ойлгомжгүй, үл мэдэгдэх хэн нэгэнд итгэж 
найдан, хайрлан хүндэлж, шүтэж бишрэх нь битгий 
хэл, түүнтэй адил болох талаар хэрхэн ярих билээ дээ? 
“Цорын ганц үнэн Бурхан Таныг болон Таны илгээ-
сэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь мөн” гэсэн 
Есүсийн залбирлыг юу гэж тайлбарлах болж байна вэ? 
(Иохан 17:3; тодотгол нэмэгдсэн).

Хэн нэгний итгэлийг эсвэл аливаа шашны сургаалыг  
үгүйсгэх нь бидний зорилго биш билээ. Бидний сур-
гаалыг хүндлэхийг хүсдэг шиг бид ч мөн адил тэдний  
сургаалыг хүндэлдэг. (Энэ бас Итгэлийн тунхгийн 
маань нэгэн хэсэг юм.) Библийн судалгаанд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн Харперийн Библийн толь бичиг дээр 
“дөрөв болон тавдугаар зууны сүмийн агуу зөвлөлийн 
тодорхойлсон Гурвалсан нэгдлийн талаарх албан ёсны 
сургаал [Шинэ Гэрээний] [хаана ч] байдаггүй” 8 хэмээн 
цохон тэмдэглэсэн байдаг.

Тиймээс бид Бурхан Тэргүүтэний талаарх дөрөв эс-
вэл тавдугаар зууны тэрсүүд үзлийн нөлөө орсон ойл-
голтыг амьд Христийг өөрийн нүдээр харж, гэрчилсэн 
анхны Христэд итгэгчдийн адил баримталдаггүй гэдгээ 
итгэлтэй, шулуухан хэлдэг билээ.9 Бид Никей үзэлтэй 
Христэд итгэгч биш, харин Шинэ Гэрээнд итгэдэг 
Христэд итгэгч билээ.

Бурхан Тэргүүтэний нэгдмэл байдал
Гэхдээ бид Тэд салангид хүмүүс гэдгийг тайлбар-

лахын хажуугаар Бурхан Тэргүүтэн хэрхэн нэгдмэл 
байдгийг мөн Тэд хэрхэн Нэг болохыг тайлбарлах нь 
мөн адил чухал гэдгийг онцлох гэсэн юм. Бид Бурхан 
Тэргүүтэн салангид хүн гэдгийг онцолсныхоо дараа 
Тэдний нэгдмэл байдлыг хүлээн зөвшөөрч, нотлох гэж 
тэр болгон оролддоггүй учраас энэ нь Христэд итгэгч 
бусад хүмүүс биднийг буруугаар ойлгох нэг шалтгаан 

Хэрэв дэлхий 
гэтэлгэгдэх гэж 
байгаа бол өвдөг 
сөгдөн, бүх хэл 
Есүс бол Христ, 
амьд Бурханы 
амьд Хүү гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрөх 
ёстой.
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болдог гэж хэлэхэд нэг их буруутахгүй байх. Үүнээс 
болж ямар ч хэрэггүй шүүмжлэлд өртөж, хожмын үеийн 
гэгээнтнийхээ байр суурийг ойлгоход илүү бэрх болгож 
ирсэн билээ. 

Үнэндээ 2 Нифай 31 дээрх агуу “Христийн сургаа-
лын” талаарх шүлэг дараах тунхгаар төгсдөг: “Мөн 
эдүгээ, болгоогтун, энэ нь Христийн сургаал мөн төгс-
гөлгүй нэг Бурхан болох Эцэгийн болон Хүүгийн, мөн 
Ариун Сүнсний үнэн бөгөөд цорын ганц сургаал болой” 
(2 Нифай 31:21).

Бид бүгдээрээ Иохан 17 дээрх Аврагчийн өмгөөл-
лийн гайхамшигт залбирлыг уншсан билээ. Энэ залби-
рал нь Эцэг болон Хүүгийн хоорондын мөн Тэд болон 
Тэдний мөнхийн шавь болох бидний хоорондын нэгд-
мэл байдлын тунхаг гэдгийг бид мэднэ. Энэ залбирлыг 
“энэ дэлхий дээр өгөгдсөн . . . хамгийн агуу залбирал” 10 
гэж нэрлэсэн ерөнхийлөгч Дэвид О.Маккэйн (1873–
1970) адил аль болох ойр ойрхон уншиж бай. Бид 

Есүсийн залбирсны дагуу Эцэг, Хүү мөн Ариун Сүнстэй 
нэг болохыг хичээх ёстой.

Төлөөлөгчийн гэрч
Би өөрийн гэрчлэлийг “Мөнхийн ерөнхийлөгчийн 

зөвлөлийг” бүрдүүлдэг энэ Тэнгэрлэг Хүмүүсийн хүн 
нэг бүрийн талаарх гэрчлэлээр өндөрлөе. Би Ариун 
Сүнсний хоёр чухал үүрэг бол гэрч болох, гэрч-
лэх явдал гэдгийг Ариун Сүнсний сүнсээр гэрчилж 
байна. Ариун Сүнс бол багш, тайтгаруулагч бөгөөд 
хувийн илчлэлтийн зуучлагч гэдгийг гэрчилж байна. 
Ариун Сүнс нь бидэнд бүх зүйлийг сануулах онцгой 
адислал өгөхөөс гадна сануулах нь ариун ёслолын 
залбирлын нэгэн хэсэг ба бидэнд өгөгдсөн агуу зар-
лигуудыг нэг гэдгийг би гэрчилж байна (С ба Г 20:77, 
79- ийг үзнэ үү).

Бид Ариун Сүнсний хүчээр өөрсдийн дундаас ха-
ранхуйг зайлуулан, аюул ба үнэн бус зүйлийн талаар 
сэрэмжлүүлэг хүлээн авна гэдгийг би гэрчилж байна. 
Түүнчлэн Ариун Сүнс нь гэрээ, ёслолуудыг баталж, ав-
ралын бүх адислалыг мөнх амьдралд лацдан холбодог 
Амлалтын Ариун Сүнс гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрэв 
бид зохистой байх юм бол Бурхан Тэргүүтэний гишүүн-
тэй хэзээ ч хамаагүй, үргэлж мөн ойр ойрхон холбог-
дож болно гэдэгт би талархаж явдаг. Би Ариун Сүнсний 
бэлэгт үгээр илэрхийлэхийн аргагүй ихээр талархаж 
байдгаа хэлэх гэсэн юм.

Амьд Бурханы амьд Хүү Есүс Христ нь Адамаас эх-
лэн дэлхийн төгсгөл хүртэлх бүх эрэгтэй, эмэгтэй хүн, 
хүүхэд бүрийн, мөн таны, миний бодгалийг чөлөөлөх 
төлбөрийг төлсөн гэдгийг гэрчлэх гэсэн юм. Би сайн 
мэдээний хамгийн эхний зарчим бол Их Эзэн, Есүс 
Христэд итгэх итгэл гэдгийг мөн энэ нь Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн итгэлийн суурь, 
гол захиас гэдгийг гэрчилж байна.

Энэ дэлхийд төрж байгаа хүн бүрийн бодгаль  
Христийн гэрэлтэй төрдөг гэдгийг би гэрчилж байна. 
Есүс Христ бол бидний авралын Эх ба Адаг, Эхлэл 
ба Төгсгөл, Альфа ба Омега мөн гэдгийг би гэрчилж 
байна. Тэр бол агуу Иехова, гэтэлгэгч Нэгэн, дэлхийн 
сууринаас өмнө амиа зольсон Бурханы Хурга гэдгийг 
би тунхаглаж байна. Түүнд бүрэн байдал байдаг  
бөгөөд Тэр үнэхээр төгс, нүгэлгүй, хир толбогүй  
Хүн болж төрөн, амьдарч, амиа алдсан гэдгийг  
гэрчилж байна.

Бид Есүсийн залбирсны дагуу Эцэг, Хүү, Ариун Сүнстэй нэг 
болохыг хичээх ёстой.
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Энэ ертөнцийн мөнхийн чанартай 
бүх зүйлийг удирдан зохицуулдаг Есүс 
Христийн эрх мэдэл нь Бурханы Хүүгийн 
жаягийн нэрээр Ариун санваар хэмээн 
нэрлэгддэг Түүний нэрийг гэрчилдэгт би 
талархаж байдаг. Би мянган жил насалсан 
ч гэлээ, Түүний төлөөлөгч, Түүний нэрийг 
бүх дэлхийд гэрчлэгч гэж дуудагдаж бай-
гаадаа бахдан биширч, мөн өөрийгөө хан-
галтгүй нэгэн гэдгээ хангалттай илэрхийлж 
чадахгүй биз ээ.

Би Есүсийн хайранд өлгийдөгдөн гайх-
ширч байна,

Бэлэглэсэн авралд нь тээнэгэлзэн 
гайхширна.11

Бидэнд сүнслэг амьдрал өгсөн Агуу 
Элохим, таны болон миний Эцэг, Бурхан 
Мөнхийн Эцэгийн тухай би гэрчилж байна. 
Тэр бол Ариун Хүн гэдгийг мөн нигүүлсэл, 
сайн сайхан, хайр энэрэл, нинжин сэтгэл 
зэрэг нь Түүний хамгийн чухал, мөнхийн 
зан чанарын зөвхөн эхлэл гэдгийг би гэрч-
лэх гэсэн юм. Христ бидэнд Эцэгийг үзүү-
лэх гэж ирсэн бөгөөд иймээс ч Түүнийг 
зүй ёсоор (Ариун) Хүний Хүү гэж нэрлэсэн 
гэдгийг гэрчилж байна.

Бурхан бидний Эцэг авралын агуу төлөв-
лөгөөний зохиогч бөгөөд Есүс Христийн 
хэмээн нэрлэгдэх болсон сайн мэдээг 
“Бурханы сайн мэдээ” (Ром 1:1; мөн 2- 3- р 
шүлгийг үзнэ үү) гэж нэрлэдэг болохыг би 
гэрчилж байна. Эцэг маань бүх зүйлийг 
Бүтээгч бөгөөд Иехова болон бусад тэнгэр-
лэг төлөөлөгчөөр дамжуулан уг Бүтээлтийг 
хийн, Хайрт Хүүтэй хамт Бүтээгч гэх нэ-
рийг хуваалцдаг болохыг гэрчилж байна. 
Бид Хүүгийн нэрээр Эцэгт залбирдгийн 
адилаар Хүүгийн нэрээр Эцэгт үйлчлэх 
ёстой гэдгийг би гэрчилж байна.

Есүс Христ Эцэгийн хүслийг биелүүлэ-
хээр ирсэн, Эцэгийн сургаалыг заасан мөн 
Эцэгээр дамжуулан Өөрийн авралыг ав-
чирсан гэдгийг гэрчилж байна. Эцэг маань 
ертөнцийг болон хүүхдүүдээ хайрласан 

учраас Өөрийн хамгийн сайн, төгс төгөл-
дөр хүүхэд болох Цорын Ганц Хүүгээ өг-
сөн бөгөөд Түүнд итгэсэн хэн ч гэсэн мөнх 
амийг авна (Иохан 3:36; 6:47; Хиламан 14:8- 
ыг үзнэ үү) гэдгийг гэрчилж байна.

Би Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсэнд мөн бап-
тисмаас авахуулаад ариун сүмийн лацдан 
холболт гээд тэдний нэрээр энэ Сүмд 
хийгддэг ариун нандин бөгөөд авралын 
ёслолуудад талархаж явдаг. Би та бүхнийг 
эдгээр Тэнгэрлэг Хүмүүсийг илүү сайн 
таньж мэдээсэй хэмээн хүсэж байна. ◼

ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Иосеф Смит, History of the Church, 6:305.
 2. Иосеф Смит, History of the Church, 6:305.
 3. Lectures on Faith (1985), 38, 42.
 4. Брүс Р.Макконки, “Our Relationship with the Lord” 

(Бригам Янгийн Их Сургуулийн онцгой цугларалт, 
1982 оны 3- р сарын 2), 1, speeches.byu.edu.

 5. Брүс Р.Макконки, “Our Relationship with the  
Lord,” 1- 2.

 6. Миний сайн мэдээг номло: Номлогчийн үйлч-
лэлд зориулсан удирдамж (2004), 31.

 7. Өүэн Чадвик, Western Asceticism (1958), 235.
 8. Паул Ж.Аштэнмайр, Harper’s Bible Dictionary 

(1985), 1099.
 9. Энэ асуудлын талаарх дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлгийг 

Стэфэн Э.Робэртсоны Are Mormons Christians? 
(1991), 71–89; мөн Робэрт Л.Миллэт, Getting at the 
Truth: Responding to Difficult Questions about LDS 
Beliefs (2004), 106–122- оос үзнэ үү.

 10. Давид О.Маккэй, Conference Report, 1967 оны 10- р 
сар, 5.

 11. “Би гайхширна,” Сүмийн дуулал болон хүүхдийн 
дуу, 22- р хуудас.

Есүс Христ 
Эцэгийн хүслийг 

биелүүлэхээр 
ирсэн, Эцэгийн 

сургаалыг 
заасан мөн 

Эцэгээр 
дамжуулан 

Өөрийн авралыг 
авчирсан 

гэдгийг гэрчилж 
байна.
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БИ БУРХАНЫ ҮГИЙГ ТАНЬЖ МЭДСЭН

Хэдэн жилийн өмнө би Бразилийн 
Сан Пауло хотын онгоцны буу-

дал дээр байхдаа номын дэлгүүрийн 
үзүүлэн дээр “Мормоны Ном: Есүс 
Христийн бас нэгэн гэрээ” нэртэй 
ном байхыг олж харсан юм. Ялзарч, 
хаашаа явж байгаа нь мэдэгдэхгүй 
энэ дэлхий дээр Есүс Христийн бас 
нэгэн гэрээг хүлээн авах нь юу л бол 
гэж би эргэлзэн, амралтынхаа өд-
рүүдийг тэр номын талаар бодсоор 
өнгөрүүлэв.

Эцэст нь сониуч зандаа хөтлөг-
дөн, худалдаж авахаар номын дэл-
гүүр рүү эргэж очив. Харин дэлгүүрт 
ирсний дараа нөгөө ном маань 
олдсонгүй. Би дэлгүүрийн ажилтанд 
номыг дүрслэн хэлэхэд тийм номыг 
огт харж байгаагүй гэж хэлэв. Тэр 
байтугай үзүүлэн дээр тавьсан бүх 
номыг бүртгэлд оруулдаг ч номын 
талаар ямар ч тэмдэглэл гарч ирэх-
гүй байна гэж хэлсэн юм.

Нэлээн удаан хугацаа өнгөрсний 
дараа би эмийн санд байхдаа та-
виур дээр нэг нээлттэй ном байхыг 
олж харав. Би уг номыг уншсанаар 
Бурханы хүчинд эргэлзэж, хэлгүй 
болсон Корихор гэгч нэртэй хүний 
тухай олж мэдсэн юм. Би уншсан 
үгсээ эргэцүүлэн бодсоноор тэдгээр 
нь Бурханаас өгөгдсөн болохыг 
ойлгов.

Яг энэ үед би тэнгэрлэг удирдамж 
эрэлхийлж байсан. Нэгэн өдөр 
би өвдөг сөгдөн, намайг Түүн рүү 
хөтлөх үнэн замыг зааж өгөхийг 
Бурханаас чин сэтгэлээсээ гуйн 
залбирч билээ. Хэд хоногийн дараа 
хүү маань өвдөж, би ч эмийн сан 
руу буцаж очлоо. Намайг гарах гэж 
байтал нэрийн тэмдэг зүүсэн гурван 
америк залуу орж ирэв. Чээжин до-
тор минь халуу дүүгэн, тэдэнтэй ярь 
гэсэн мэдрэмж надад төрлөө.

Тэд Бразилд Есүс Христийн сайн 
мэдээг номлохоор ирсэн гэдгээ 
надад хэлэв. Би тэднээс надад зааж 
болох уу гэж асууж, уулзахаар цаг 
товлов.

Би бошиглогч Иосеф Смитийн 
талаар анх сонсохдоо залбирлын 
маань хариу ирсэн болохыг мэдэж 
авсан юм. Дараа нь номлогчид надад 
нэгэн ном өгөв. Намайг алмайрахад 
хүргэсэн зүйл нь юу вэ гэвэл, тэр 
ном дэлгүүрийн үзүүлэн дээр бай-
сантай яг адил Мормоны Ном бай-
сан юм. Надад дахин халуун дулаан 
мэдрэмж төрж, би баярласандаа үг ч 
хэлж чадахгүй байлаа. 

Номлогчид надад номын үүсэл 
гарлын талаар тайлбарлаад, үнэн 

эсэхийг Бурханд залбиран асуухыг 
хүссэн юм. Бурхан надад хоёр ч 
удаа энэ номын бурханлаг байд-
лыг харуулсан учраас энэ талаар 
би аль хэдийн ямар ч эргэлзээгүй 
мэдэж байв. Тэгсэн ч гэсэн би маш 
хянамгай судалсан. Би 3 Нифай 17- р 
бүлгийг уншиж байхдаа, энэ номонд 
Есүс Христийн үгс агуулагдаж бай-
гаа тул бурханлаг түүх агуулагдсан 
болохыг мэдэж авсан.

Миний гэрчлэлийн үндэс суурь 
бол Мормоны Номонд Бурханы үг 
агуулагддаг гэсэн мэдлэг юм. Энэ 
ном намайг өөрчилсөн бөгөөд өөр-
чилсөөр байна. ◼
Хозэ Эванилдо Матиас Фэрнандэс, 
Бразил улс, Сан Пауло хот

Нэлээн удаан хугацаа 
өнгөрсний дараа 

би эмийн санд байхдаа 
тавиур дээр нэг нээлттэй 
ном байхыг олж харав. 
Уг номыг уншсанаар би 
тэдгээр нь Бурханаас 
өгөгдсөн болохыг 
ойлгосон юм.
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ХАРАНХУЙ 
МАНАНГААС 
ГАРАХ ЗАМАА 
ОЛОХ НЬ 

Хэдэн жилийн өмнө би амьд-
ралынхаа хамгийн харанхуй 

үеийг туулсан юм. Би олон хэцүү 
бэрхшээлтэй нүүр тулан, сэтгэлийн 
дарамтанд орсноосоо болж сэтгэ-
лээр унаж, цөхөрсөн байв.

Би нэгэн ням гаргийн сүмийн цуг-
лаан дээр хамтдаа дууллаас дуулан, 
Бурханы хайрыг мэдэрч байгаа аз 
жаргалтай гэр бүлүүдийг харлаа. 
Би тэдэнтэй адил мэдрэмж авахыг 
хүссэн ч надад бие махбодын хувьд 
ямар нэгэн зүйл болохгүй байна 
гэсэн мэдрэмж төрөв.

Өмнө нь би Сүнсийг мэдэрдэг 
байсан ч мэдрэхээ болиод нэ-
лээн хэсэг хугацаа өнгөрсөн байв. 
Амьдралын модны талаарх Лихайн 
үзэгдэлд гардгийн адилаар би харан-
хуй манангаар хүрээлэгдэн, модыг ч 
харж чадахгүй болсон мэт санагддаг 
байлаа (1 Нифай 8:2–24- ийг үзнэ үү).

Ариун ёслолын залбирал эхлэхэд 
би нүдээ анин, Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
хандан, Тэр үнэхээр намайг хайрла-
даг эсэхийг мэдэхийг хүссэн юм. Би 
яагаад амьдралын модны жимснээс 

хүртэж чадахгүй байгаагаа Түүнээс 
асуув.

Би Лихайн зүүдний талаар тун-
гаан бодсоны эцэст маш хүчтэй 
ухаарсан юм. “Яагаад би үүнийг 
санаагүй юм бол?” гэж бодогдлоо. 
Харанхуй манан дундуур аялах нь 
Бурханы төлөвлөгөөний ердийн 
нэгэн хэсэг юм. Зарим үед Түүнд бо-
лон Түүний Хүүд найдах бүрэн бо-
ломж олгох үүднээс Тэрээр бидэнд 
хүнд бэрхшээл өгдөг. Хамгийн чухал 
нь төмөр бариулаас зууран барих 
явдал юм. Би өөрийгөө харанхуй 
манан дотор байгааг харсан хэвээр 
байсан ч надад найдвар байлаа.

Энэ бодол надад орж ирсний да-
раа миний сорилтууд дуусна гэдгийг 
Ариун Сүнс батлахыг би мэдэрсэн. 
Сүнс Тэнгэрлэг Эцэг тэнд байгааг 
гэрчилж байв. Би нулимсаа арчин, 
Сүнсийг дахин мэдэрсэндээ талар-
хаж билээ.

Би судрыг шаргуу судлах болов. 

Би олон харанхуй өдрийг туулсан 
ч, хэрэв Бурханы үг буюу төмөр 
бариулаас барьсан хэвээр үлдвэл 
(1 Нифай 11:25- ыг үзнэ үү) харан-
хуй манангаас чөлөөлөгдөнө гэдэгт 
итгэж байлаа. Энэ байдал маань 
хэр удаан үргэлжилсэн болохыг би 
сайн санахгүй байгаа ч нэг л өдөр 
Бурханы хайраас дахин амссан юм. 
Энэ нь удаан үргэлжлэх өвлийн да-
раа нар мандан дулаарахыг мэдэр-
сэн юм шиг л байлаа.

Би амьдралд тулгарах сорилт 
бэрхшээлүүдийг даван туулах гэж 
бүдчин явахдаа судар болон бо-
шиглогчдын үгсээс судлан, төмөр 
бариулаас барина гэсэн амлалтаа 
санасаар байсан билээ. Харанхуй 
манан ирэхэд, манангаас гарах замаа 
харахад шаардагдах арга хэрэгслүүд 
мөн нөгөө талд намайг халуун ду-
лаанаар угтан авна гэсэн амлалт бий 
гэдгийг би мэднэ. ◼
Жювэнта Вэззани, АНУ, Калифорни

Энэ байдал маань хэр удаан 
үргэлжилсэн болохыг би 

сайн санахгүй байгаа ч нэг л өдөр 
Бурханы хайраас дахин амссан юм. 
Энэ нь удаан үргэлжлэх өвлийн 
дараа нар мандан дулаарахыг 
мэдэрсэн юм шиг л байлаа.
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ЧИ ЭНЭ НЬ ҮНЭН ГЭДГИЙГ МЭДНЭ!

ЗУ
РА

Г 
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

ЙГ
 А

ЛЛ
ЭН

 Г
АР

НС

Нэгэн өдөр намайг АНУ- ын 
Калифорний Оакландын их 

дэлгүүрт ажиллаж байхад найз маань 
ирж, намайг оройн хоолонд урьсан 
юм. Тэр надад бидэнтэй хамт хоёр 
мормон номлогч хоол иднэ гэж 
хэллээ.

Оройн хоолоо идэж дууссаны 
дараа номлогчид жижиг самбар 
гаргаж ирэн, надаас асууж эхэллээ. 
Миний дургүй хүрч эхлэв. Би зүгээр 
л тэдний юу хэлэхийг сонсоод, гарч 
явахыг хүсэж байв. 

Ярилцлагын дараа Ютагаас ирсэн 
залуу номлогч сандлаа урагшлуулан 
сууж, миний нүд рүү эгцлэн харж, 
Мормоны Номыг надад өгөөд, 
гэрчлэлээ хуваалцав. Тэр Сүм үнэн 
гэдгийг мэддэгээ мөн номыг 
уншсанаар намайг ч мөн 
адил мэдэх болно гэж хэл-
лээ. Дараа нь тэр Моронай 

10:4- өөс эш татан, чин сэтгэл, үнэн 
хүсэлтэйгээр Бурханаас асуух юм 
бол Тэр энэ ном үнэн гэдгийг Ариун 
Сүнсний хүчээр мэдүүлэх болно гэж 
хэлсэн юм.

Дараагийн долоо хоногт би хэд 
хэдэн бүлэг уншиж, бид найзын 
маань гэрт дахин уулзав. Гурав дахь 
уулзалтын дараа Ютагаас ирсэн 
номлогч номлолоо дуусган, гэртээ 
харьсан юм.

Би номоо үргэлжлүүлэн ун-
шиж, орой болгон үнэн эсэхийг 
нь мэдэхээр залбирдаг байв. Нэг 
орой залбирсны дараа орондоо 
ороод, хэдэн бүлэг нэмж уншив. 
Гэнэт нэгэн дуу хоолой надад эн-
гийн хэдэн үг хэлэхийг би сонс-

лоо. “Чи энэ нь үнэн гэдгийг 
мэднэ шүү дээ!”

Би өмнө нь Сүнс над-
тай ярьж байхыг сонсож 

байгаагүй. Гэхдээ Бурхан намайг 
хэн болохыг мөн Тэр намайг хайр-
ладаг болохыг мэддэг байв. Миний 
сэтгэл ихэд хөдөлсөн учраас би 
нулимсаа барьж дийлэхгүй байв. 
Би Есүс Христийн үнэн Сүмд нэг-
дэх хэрэгтэй гэдгээ мэдэж байлаа. 
Үүнээс гадна Ютагаас ирсэн залуу 
номлогч яагаад Сүм үнэн гэдгийг 
мэднэ гэж хэлж чадсан болохыг 
би ойлгосон юм.

Би Сүмд нэгдэж, дараа нь 
Калифорний Оакландын ариун 
сүмд нэгэн сайхан бүсгүйтэй гэр-
лэсэн билээ. Бид найман хүүхэдтэй 
болж, Юта руу нүүж очихын өмнө 
Калифорнид 33 жил амьдарсан.

Хэдэн жилийн өмнө манай бага 
охин номлолд гарахаар бэлтгэж 
байхдаа хичээл заасан залуу ном-
логчтойгоо холбоо барих гэж үзсэн 
үү гэж надаас асуув.

Би номыг түүний гараас 
аван, нүд рүү нь эгцлэн 

харж байгаад, номыг түүнд 
эргүүлэн өгч, “Энэ ном үнэн 
гэдгийг би мэднэ!” гэж хэлэв.
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“Би түүний талаар энэ олон жи-
лийн турш бодож байсан ч түүнтэй 
хэрхэн холбогдохоо мэдэхгүй бай-
сан” гэж би хариуллаа.

10 минутын дотор охин маань 
эргэн ирж, “Май, энэ түүний утасны 
дугаар” гэж хэлэв.

Дараа нь би түүнтэй холбогдон, 
удаан гэгч ярилцсан юм. Тэр ми-
ний э- мэйл хаягийг авч, “өөрийн-
хөө амьдралын талаар бичнэ” гэв. 
Дараа өдөр нь тэр сүүлийн 40 га-
руй жил Сүмийн гишүүн байгаагүй 
мөн урмыг чинь хугалаагүй байх 
гэж найдаж байна гэж э- мэйл дээрээ 
бичсэн байлаа.

“Юу гэж миний урам хугарах 
билээ дээ?” Би түүнд тэр даруй “Чи 
миний амьдралыг өөрчилсөн шүү 
дээ” гэж хариу э-мэйл бичив.

Бид дахин хэд хэдэн удаа э- 
мэйлээр харилцан, уулзахаар бол-
лоо. Удалгүй би машинаа унан, 
түүний урьснаар гэрт нь очиход 
тэр надтай эхнэрээ танилцууллаа. 
Өнгөрсөн цаг үеэ дурсан ярих 
хооронд би түүнээс Мормоны Ном 
байгаа эсэхийг асуув. Тэр дээшээ 
гараад, нэг ном барьсаар бууж ирэв. 
Би номыг түүний гараас аван, нүд 
рүү нь эгцлэн харж байгаад, номыг 
түүнд эргүүлэн өгч, “Энэ ном үнэн 
гэдгийг би мэднэ! Хэрэв та Моронай 
10:4- ийг уншин, номын талаар зал-
бирвал, та ч мөн адил үүний үнэний 
талаар гэрчлэлтэй болно” гэж хэлэв.

Дараагийн хэдэн сарын турш тэр 
уншин, залбирч, нүглээ наманчил-
сан юм. Тун удалгүй 18 настай хүү 
нь түүнд дахин баптисм хүртээж, би 
түүнийг гишүүнээр баталж адисал-
сан юм.

Охин маань тэр зүйлийг надаас 
асуухаар сүнсээр өдөөгдсөн гэдгийг 
мөн Тэнгэрлэг Эцэг бид хоёрыг 

45 жилийн дараа дахин уулзуула-
хаар бэлтгэсэн гэдгийг би мэднэ. Би 
Мормоны Номын хүчийг олж мэд-
сэн. Түүнээс гадна би Сүмээс холд-
сон нэгнийг хэзээ ч орхиж болохгүй 
гэдгийг олж мэдсэн билээ. ◼
Хэнри (Ханк) Браун, АНУ, Юта

СУРЧ МЭДСЭН 
ЗҮЙЛ МААНЬ 
ХАНГАЛТТАЙ 
БАЙСАН УУ?

Би өсвөр наснаасаа эхлэн 
Мормоны Номыг өдөр бүр 

тууштай уншиж ирсэн билээ. Би 
зарим шөнө ядарч туйлдан орондоо 
орохдоо, уншаагүй гэдгээ санангуут 
номоо авч, хэдхэн шүлэг ч байсан 
хамаагүй уншдаг байв.

Хэдэн жилийн өмнө надаас өг-
лөөний семинарын ангид Хуучин 
Гэрээг заахыг хүссэн юм. Би судрууд 
дундаас Хуучин Гэрээг хамгийн бага 
мэддэг байсан болохоор зарим өдөр 
хичээлээ судалж, бэлтгэхэд өдөрт 
гурваас дөрвөн цаг зарцуулдаг байв. 
Библи ба хожмын үеийн илчлэл-
түүдийг судлахад өчнөөн олон цаг 
зарцуулдаг болсон тул би Мормоны 
Номоос өдөр бүр уншихаа боль-
сон байлаа. Бид гэр бүлийн үдшээр 
Мормоны Номоос уншин, зарим үед 
солбицсон эшлэл болгон хэрэглэ-
дэг учраас би өөрийгөө өдөр бүр 
сайн мэдээнээс хангалттай суралцаж 
байна гэж боддог байлаа.

Хичээлийн жилийн дундуур, нэг-
дүгээр сард гадасны ерөнхийлөгч 
маань гадасны бүх хүнийг Мормоны 
Номоос өдөр бүр нэг бүлэг уншиж 

байх даалгавар өгөв. Хэдийгээр 
би семинарын ангид заахад цаг их 
зарцуулж байгаа тул цаг зав муутай 
байсан ч даалгаврыг хүлээн авах нь 
зүйтэй гэж бодлоо. Би энэ бүхнийг 
зөвхөн өөрийгөө хүчирхэгжүүлэ-
хийн тулд хийгээд зогсохгүй үр 
хүүхдүүддээ үлгэр жишээ үзүүлэ-
хийн тулд хийх хэрэгтэй байв.

Тэр өдрөөс эхлэн би өдөр бүр се-
минарынхаа хичээлд бэлдэхийнхээ 
эсвэл унтахынхаа өмнө Мормоны 
Номоос нэг бүлэг уншдаг болсон 
юм. Санагалзаж байснаа мэдэхгүй 
байсан сүнс ба хүч чадлын мэдрэмж 
миний амьдралд эргэн ирсэн юм. 
Хэдийгээр семинарын хичээл маань 
сайн явагдаж байсан ч илүү сайн 
заагдах боллоо. Хуучин Гэрээний 
ойлгоход хэцүү хэсгүүд илүү тодор-
хой болж ирэв. Түүнчлэн би бошиг-
логчид болон Мосегийн хуулийн 
талаар шаргуу суралцаж байсны үр 
дүнд Мормоны Номыг илүү сайн 
ойлгодог болсноо олж мэдсэн юм.

Мормоны Номын удиртгал хэсэгт 
бошиглогч Иосеф Смитийн дараах 
үгсийг эш татсан байдаг: “Би ах нарт 
хэлсэнчлэн Мормоны Ном бол энэ 
дэлхий дээрх бусад бүх номоос 
хамгийн зөв нь, мөн манай шашны 
тулгуур чулуу, түүнчлэн бусад ямар 
ч номоос илүүгээр, түүний зааврыг 
мөрдсөнөөр хүмүүн Бурханд илүү 
ойртох болой.”

Мормоны Ном нь сайн мэдээний 
бүх хэсгийг нэгтгэн нийлүүлсэн бай-
даг бөгөөд Есүс Христ ба авралын тө-
лөвлөгөөний тухай хүчтэй гэрчлэлийг 
агуулдаг юм. Энэ ном миний амьдра-
лын бусад бүх зүйлийг утга учиртай 
болгоход тусалдаг. Би Мормоны Ном 
өдөр тутмын амьдралын маань нэгэн 
хэсэг байгаад талархаж явдаг. ◼
Анжи Николас, АНУ, Техас
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Дэлхий дээрх хүн бүр өөр өө-
рийн гэсэн өвөрмөц нөхцөл 
байдалд төрдөг билээ. Хэдий-

гээр бид өөр өөрийн гэсэн өвөрмөц 
нөхцөл байдалд байдаг ч гэсэн Их 
Эзэн бидний хүн нэг бүрд хамаа-
тай мөнх бус амьдралын зорилгын 
талаарх үнэнүүдийг илчилсэн. Тэр 
эдгээр үнэнийг бидний анхны эцэг 
эх болох Адам, Ева хоёрт заасан бө-
гөөд тэдгээрийг бидний үед дахин 
бататгаж өгсөн билээ.

Би эдгээр үнэнийг “мөнх бус 
байдлын үнэнүүд” гэж нэрлэдэг. Хэ-
рэв бид мөнх бус амьдралын турш-
лагаас ирэх адислал, ач тусыг бүрэн 
хүртэхийг хүсэж байвал эдгээр 
илчлэгдсэн үнэнийг ойлгон, хүлээн 
зөвшөөрөх ёстой. Бид тэдгээрийг 
ойлгохгүй эсвэл мэдсээр байж үл 
тоомсорловол дэлхий дээр өнгөрүү-
лэх цаг хугацаагаа буруу, үр ашиг-
гүй, хий хоосон өнгөрүүлэх болно.

Зөвхөн энэ дэлхийд төрж, мөнх 
бус бие махбодыг хүлээн авч, амьд-
ралынхаа хугацааг өнгөрүүлэх нь 
хангалтгүй билээ. Энд өнгөрүүлэх 
хугацаагаа илүү утга учиртай бол-
гохын тулд өөрийн сонирхсон, ая 
тухтай, таалагддаг зүйлст анхаар-
лаа хандуулахын оронд Бурханаас 

томилсон мөнх бус байдлын зо-
рилгыг бүрэн дүүрэн, эцсээ хүртэл, 
бүх сэтгэл зүрхээрээ дагаж, амьдрах 
ёстой.

Адам, Ева хоёр Едений цэцэрлэ-
гээс хөөгдөхдөө мөнх бус ертөнцөд 
хөл тавьсан юм. Их Эзэн тэдэнд 
мэдэх ёстой үнэнүүдийг зааснаар 
тэднийг мөнх бус байдлын туршла-
гуудад бэлдсэн. Би эдгээр үнэний 
гурвыг нь авч үзэхийг хүсэж байна.

Юуны түрүүнд мөнх бус байдлын 
өмнөх амьдралд байсан олон сүнс 
анхны байдлаа хадгалж чадаагүй уч-
раас мөнх бус бие махбодыг аваагүй 
гэдгийг мартаж болохгүй.1 Тэд мөнх 
бус байдлыг бидэнд бүрэн дүүрэн 
мэдрүүлэхгүйн тулд бидэнд саад 
болох гэж оролддог. Тэд биднийг 
мөнхийн аз жаргал руу хөтлөх турш-
лагаас хол байлгахыг эрэлхийлдэг. 

Нэг дэх бодит үнэн: Ажил хөдөл-
мөр нь бидэнд мөнх амьдралд 
нэн чухал зан байдал хийгээд 
шинж чанарыг хөгжүүлэхэд 
тусалдаг. 

Бурхан Адамд “нүүрнийхээ хөл-
сөөр талхаа олж идэх болно” гэж 
хэлсэн байдаг (Мосе 4:25; мөн  
Эхлэл 3:19- ийг үзнэ үү). Зарим хүн 

МӨНХ БУС  
Далын 
Ахлагч  
Пол Б.Пийпэр БАЙДЛЫН  

Их Эзэний энэ үгийг Адам хоригло-
сон жимсийг идсэн учраас болон 
түүний үр удмыг хараасан хараал 
гэж тайлбарладаг. Харин би энэ үгс 
нь бага залуу, туршлагагүй хүүдээ 
тун удахгүй амьдрах гэж байгаа, уна-
сан, мөнх бус ертөнцийнх нь нөхцөл 
байдлыг тайлбарласан, үр хүүхдээ 
хайрладаг Эцэг хүний үг гэж сонсдог.

Дэлхий дээрх эцэг хүн хүүгээ 
гэрээсээ явахад нь бэлддэгтэй адил 
Эцэг маань анхны хүнд гэр орноо-
соо хол, бие даан амьдрахад нь 
тусалж байсан юм. Тэр ажил хөдөл-
мөр нь шинэ, мөнх бус амьдралын 
бодит нөхцөл гэдгийг тайлбарлаж 
байсан билээ.

Тэнгэрлэг Эцэг Адам, Ева хоёр 
байгалийн хүчинг болон ертөнцийг 
сөрөх гэж зовно гэдгийг мэдэж 
байсан. Бүх зүйлээр хангадаг бай-
сан Едений цэцэрлэг дэх туршлагыг 
бодвол мөнх бус амьдралд амьд-
рахын тулд бие махбод ба оюун 
ухааны хүч, хөлс, тэвчээр, тэсвэр 
хатуужил шаардлагатай байв.

Хөдөлмөрлөж сурах буюу хичээл 
зүтгэл гаргаж, бүтээж, амжилтанд 
хүрч, өсөж хөгжихийн тулд бодол 
санаа, бие махбод, сүнсээ бэлтгэж, 
сахилгажуулах нь мөнх бус амьдрал 

талаар илчлэгдсэн үнэнүүд
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Бидний мөнх бус 
амьдралын аян баялаг, 
бүрэн дүүрэн, бодитой 

байж болохын тулд 
хүмүүний дүрэм 

журмын төөрөгдлөөс 
зайлсхийн, Бурханы 
өгсөн үнэнээс зууран 

барьцгаая. 
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бүрийн үндсэн үнэн юм. Энэ нь 
Бурхантай адил болж, Түүний зо-
рилгыг дэлхий дээр гүйцэлдүүлэх 
нэг арга зам билээ. Бурхан Эцэг, 
Есүс Христ, Ариун Сүнс гурав гур-
вуулаа ажиллаж хөдөлмөрлөдөг. 
Тэдний ажил ба алдар суу нь “үхэш-
гүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
хүмүүнд тохиолгон авчрах” (Moсe 
1:39) явдал юм. Ажиллаж хөдөл-
мөрлөхгүйгээр алдар сууд хүрэхгүй 
гэдэг нь үнэн билээ.

Хүмүүний ажиллах хэрэгтэй гол 
шалтгааны нэг бол гэр бүлийнхээ 
хэрэгцээг хангах явдал юм. “Гэр бүл: 
Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг” дээр 
эрэгтэй хүнд онцлон өгсөн гурван 
үүргийн нэг нь “хангах” гэсэн бай-
даг.2 Хэрхэн ажиллаж, өөрөө өө-
рийнхөө хэрэгцээг хангахаа мэддэг 
эрэгтэй хүн гэрлэж, эхнэр, хүүх-
дүүдийнхээ хэрэгцээг хангаж чадна 
гэдэгтээ итгэлтэй байдаг. 

Сүмийн тэргүүлэх бишоп асан 
бишоп Х.Дэвид Бөртон ийнхүү 
хэлсэн байна: “Үнэнч шударга, үр 
бүтээлтэй ажиллах нь сэтгэл ханамж 
ба өөрийгөө үнэлэх мэдрэмжийг 
маань нэмэгдүүлдэг. Бид бие дааж 
амьдрах чадвартай байж, өөрийн-
хөө болон гэр бүлийнхээ хэрэг-
цээг хангахын тулд шаардлагатай 
бүхнийг хийсний дараа Их Эзэнд 
хандан, дутагдаж байгаа зүйлээ ит-
гэлтэйгээр гуйж болно.” 3

Сатан Бурханы зорилгыг үгүй 
хийн, бидний мөнх бус байдлын 
туршлагыг хорлоход үргэлж бэлэн 
байдаг. Ажил хөдөлмөрийг чу-
халчлан үздэг Эцэгийн хандлагыг 
няцаахын тулд бидний дайсан өнөө 
үед олон хүнийг амьдралын гол 
зорилго бол ажил хөдөлмөрөөс 
зайлсхийх гэдэгт итгүүлсэн байдаг. 
Өнөөгийн нийгэмд олон хүн хийх 
зүйл багатай ч цалин өндөртэй 
ажил, хичээл зүтгэл гаргалгүйгээр 

тэсвэр хатуужил, тэвчээр, сахилга 
батыг хэлнэ.

Хэрэв бид мөнх бус амьдралдаа 
ажиллаж сурахгүй юм бол энэ амьд-
ралдаа чадавхаа бүрэн ашиглаж, 
бүрэн дүүрэн аз жаргалыг хүртэхгүй 
бөгөөд мөнх амьдралд зайлшгүй 
эзэмшсэн байх шаардлагатай зан 
чанар, шинж чанаруудыг хөгжүүлж 
чадахгүй.

Хоёр дахь бодит үнэн: Бид мөн-
хийн гэрлэлтээр дамжуулан  
Тэнгэрлэг Эцэгийн бидэнд өгө-
хийг хүсэж байгаа бүх адисла-
лаас хүртэж чадна.

Их Эзэн санваарын тангараг ба 
гэрээнд дараах зүйлсийг амласан 
байдаг:

“Учир нь миний ярьсан энэхүү 
хоёр санваарыг хүртэхэд, . . . итгэл-
тэй байдаг хэн ч гэсэн . . . Абраха-
мын удам, мөн сүм ба хаант улс, мөн 
Бурханы сонгосон хүмүүс болдог.

Мөн тэрчлэн энэхүү санваарыг 
хүлээн авдаг тэд бүгд намайг хүлээн 
авдаг хэмээн Их Эзэн хэлдэг;

. . . Мөн намайг хүлээн авдаг 
тэрээр Эцэгийг минь хүлээн авдаг 
болой;

Мөн Эцэгийг минь хүлээн авдаг 
тэрээр Эцэгийн минь хаант улсыг 
хүлээн авдаг; тиймийн тул Эцэгт 
минь байгаа бүхэн түүнд өгөгдөх 
болно.

Мөн энэ нь санваарт хамаарагд-
даг тангараг хийгээд гэрээний дагуу 
болой” (С ба Г 84:33–35, 37–39).

Бидний хайрт Эцэг Өөрийн 
хүүхэд бүрийг бүх зүйлийг бүрэн 
байдлаар—Түүний бүрэн байдлаар 
хүлээн аваасай гэж хүсдэг. Энэ 
бүрэн байдлыг хүлээн авахын тулд 
“хүн санваарын энэхүү ариун жаягт 
[гэрлэлтийн шинэ бөгөөд үүрдийн  
гэрээг хэлж буй] орох ёстой” 
(С ба Г 131:2).

ихээхэн ашиг эргүүлэн олох хө-
рөнгө оруулалт буюу төсөл, мөн 
өөрөөсөө ямар ч хөрөнгө мөнгө 
гаргалгүйгээр хүссэн мөнгийг нь 
төлж байдаг хөтөлбөрийг олоход 
хамаг анхаарлаа хандуулж байна. 
Зарим хүн хэзээ ч эргүүлэн төлөх-
гүй мөнгийг бусдаас зээлж, амар 
хялбар амьдралыг эрэлхийлж 
байна. Тэд мөнгө үрэхийнхээ өмнө 
ажиллаж, мөнгөө зөв төсөвлөн, ху-
римтлал үүсгэхийг хүсэхгүй байна. 
Сүмийн удирдагчид бидэнд авах 
зүйлийнхээ төлөө ажиллаж хөдөл-
мөрлөн, “зайлшгүй чухал хэрэгцээ 
биш бол өр зээл тавихаас зайлхийх 
ёстой” 4 хэмээн зөвлөсөн байдаг.

Бидний дайсан энэ үеийнхэнд 
хэрэглэж байгаа өөр нэгэн далд арга 
нь хүмүүний ажиллаж хөдөлмөрлөн, 
амжилтанд хүрэх гэсэн төрөлхийн 
хүсэл эрмэлзлийг хий хоосон зүйлд 
хандуулах явдал юм. Бурхан гэр 
бүлийнхээ хэрэгцээг итгэл дүүрэн 
хангах зорилгоор өрсөлдөн, ам-
жилтанд хүрэх хүслийг залуу эрэг-
тэйчүүдэд өгсөн билээ. Бага залуу 
насандаа энэ хүсэл эрмэлзлийг хи-
чээл сургууль, биеийн тамир спорт 
гэх мэт тэсвэр хатуужил, сахилга 
бат, шаргуу хөдөлмөрлөхийг зааж 
сургадаг өөр бусад зүйлд хандуулах 
боломжтой. Гэхдээ Сатан энэ хүсэл 
эрмэлзлийн дундуур орж, цаг зав, 
хүсэл эрмэлзлээс нь бага багаар 
хумслан, донтолтод хөтөлдөг видео 
тоглоомын цахим ертөнц рүү татан 
оруулах гэж оролддог. 

Видео тоглоомыг хэчнээн сайн 
тоглодог байсан ч цахим ертөнцийн 
ажил хэзээ ч танд бодит ажлыг 
дагалдан ирдэг сэтгэл ханамжийг 
авчрахгүй билээ. Бодит ажил нь 
хэрэгцээтэй эрдэм мэдлэгт сурал-
цан, шаардлагатай ажлыг хийхэд 
эсвэл зорьсон зорилгодоо хүрэхэд 
хүч чадлаа гаргах хүчин чармайлт, 
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Мөнхийн гэрлэлт болон бидэнд 
сурч, туршлага хуримтлуулахад тус-
лах зорилгоор бүтээгдсэн бүх зүйл 
нь Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүддээ 
өгөхийг хүсдэг бүх адислалыг хү-
лээн авах түлхүүр юм. Зөвхөн нэг 
гэр бүл болох, Их Эзэний өргөөнд 
орж, нэг нэгэнтэйгээ лацдан холбог-
дох зохистой эрэгтэй, эмэгтэй хүн 
үүнийг хүлээн авах эрхтэй. Санваа-
рын бүрэн адислалыг эхнэр, нөхөр 
хоёул хамтдаа хүлээн авна эсвэл аль 
аль нь ч хүлээн авахгүй билээ.

Санваарын тангараг хийгээд 
гэрээнд Их Эзэн хүртэх, хүлээн 
авах гэсэн үйл үгийг хэрэглэсэн 
нь сонирхолтой юм. Тэр томилох 
гэсэн үгийг хэрэглээгүй билээ. Зөв-
хөн ариун сүмд эрэгтэй, эмэгтэй хүн 
хамтдаа Аароны болон Мелкизедек 
санваарын аль алиных нь адислал 
хийгээд хүчээс хүртэн, хүлээн авах 
боломжтой. Хосууд эдгээр адис-
лалыг Их Эзэний өргөөнд хүлээн 
авсныхаа дараа гол төлөв гэр ор-
ныхоо өдөр тутмын амьдралдаа 
нэг нэгнийхээ төлөө золиослол 
хийн үйлчлэх, нэг нэгнээ үнэнчээр 
хайрлах, бие биенээ болон Бурхныг 
хайрлах хайрандаа нэгдмэл байх 
гэх мэт бурханлаг зан байдал, шинж 
чанарыг хөгжүүлдэг. 

Бүрэн байдал, санваар, гэр бүл 
гэх гурван харилцан холбоо бүхий 
үг нь бүгд мөнхийн гэрлэлтийн 
үнэнд орсон байдаг. Мөнхийн 
гэрлэлтийг мөнх бус амьдралдаа 
бодитоор бий болгохын тулд ча-
дах бүхнээ хийвэл бид дэлхий дээр 
олгогдсон цаг хугацаагаа хоосон 
өнгөрүүлээгүй гэсэн үг билээ.

Харин Сатан, хууран мэхлэгч 
тэрээр бидний энэ үед энд тэндгүй 
мөнх бус байдлын үнэнийг муш-
гин гуйвуулж явна. Тэр эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн бодол санаанд 
гэрлэлтийн жинхэнэ утга учир, ач 

холбогдлыг устган үгүйсгэхээр цаг 
наргүй ажиллаж байна. Зарим хү-
нийг гэрлэх шаардлагагүй, хайртай 
байхад л хангалттай хэмээн худал 
зүйлд итгүүлдэг. Өөр бусдад ёс бус 
харилцааг хуульчлахдаа гэрлэлтийн 
талаарх хуулийн шинэ тодорхой-
лолтыг ашиглах гэж оролддог. 

Бурханы өгсөн гэрлэлтийн тодор-
хойлолтонд итгэдэг хүмүүст уг 
харилцаа нь боловсрол, санхүүгийн 
баталгаатай байдлаас илүү чухал 
биш хэмээн ач холбогдлыг нь ба-
гасгадаг. Тэр гэрлэлттэй холбоотой 
золиослол ба бэрхшээлийн талаар 
айдас төрүүлдэг. Айдаст автсан 
хүмүүсийн ихэнх нь итгэлээр урагш 
явахын оронд үйлдэгчид биш ха-
рин үйлдүүлэгчид болж, юу ч хийл-
гүй зүгээр суудаг.

Зарим хүн жинхэнэ харилцаа 
холбоо үүсгэхэд тавигдах шаард-
лагаас зайлсхийхээс гадна найз 
нөхрийн, халуун дотно харилцаа 

Мөнхийн гэрлэлт 
нь Тэнгэрлэг 

Эцэгийн 
хүүхдүүддээ 

өгөхийг хүсдэг бүх 
адислалыг хүлээн 
авах түлхүүр юм.



үүсгэх хүсэлдээ хөтлөгдөн, худал 
хуурмаг найдварыг өгөгч цахим 
ертөнцийн урхинд ордог. Цахим 
ертөнцөд үүсгэсэн дотно харилцаа 
нь улам их хоосрол, хүсэмжлэл, 
ичгүүрээс өөр ямар ч зүйлийг авч-
рахгүй билээ. Тэдний олонх нь хий 
хоосон эрэлхийлэлд дахин дахин 
татагдсанаар уг хэв маяг нь хэзээ ч 
ханаж цадахгүй донтолт болон ху-
вирсан байдаг.5 Эцэст нь тэд эсэр-
гүүцэх чадварыг нь аажим аажмаар 
үгүй хийгч эргүүлэгт автсан байдаг 
юм. Тэдэнд сонголт хийх эрх нь 
байгаа ч гэсэн татгалзаж чадна 
гэдэгтээ итгэлгүй болсон байдаг. 
Энэ торонд баригдсан тэд мөнх 
бус байдлын хамгийн эрхэм дээд 
үнэний нэг болох мөнхийн гэрлэл-
тийн бүрэн байдал, баяр баяслаас 
хүртэлгүй өнгөрөх эрсдэлд орсон 
байдаг билээ.

Хэрэв та энэ торонд баригдсан 
бол тусламж аваарай. Бүү хүлээ. 

Хүлээх нь мөнх бус байдал дахь 
өсөлт хөгжлийг тань хойшлуулна.

Амьдралдаа дүгнэлт хий. Оюун 
ухаанаа гэрлэлттэй холбоотой худал 
хуурмаг үзэл бодлоор бохирдуу-
лахгүй бай. Аз жаргалтай гэрлэлт нь 
“итгэл, залбирал, наманчлал, өр-
шөөл, хүндэтгэл, хайр, өрөвч сэтгэл, 
ажил хөдөлмөр ба гэр бүлээрээ үр 
бүтээлтэй үйл ажиллагаа зохиох” 
зэрэг дээр тогтдог гэдгийг сана.6

Өнөөдрөөс эхлэн эдгээр шинж 
чанарыг хувийнхаа амьдралд 
хөгжүүл. Тэгж чадвал Их Эзэн үр 
хүүхдүүддээ зориулан бэлдсэн 
шинэ хийгээд үүрдийн гэрлэлтийн 

гэрээний адислалын бүрэн байд-
лыг хүлээн авах замыг та нарт нээж 
өгнө. Мөнх бус амьдралаа “бүр-
мөсөн устгагдахыг” бүү зөвшөөр 
(Иосеф Смит—Түүх 1:39).

Гурав дахь бодит үнэн: Үр хүү-
хэдтэй болж, өсгөж хүмүүжүү-
лэх нь бидэнд Бурхантай адил 
болох чадавхаа хөгжүүлэхэд 
тусалдаг.

Бурхан Адам, Ева хоёрыг дэлхий 
ертөнц дээр анхны гэр бүлийг бий 
болгохоор “адисалж” эсвэл лацдан 
холбохдоо 7 Тэр үр жимстэй байн, 
өсөн үржиж, дэлхийг бүрх хэмээх 
зарлигийг тэдэнд өгсөн (Эхлэл 1:28; 
Мосе 2:28- ыг үзнэ үү). Гэрлэлт, үр 
хүүхэд хоёр нь хамтдаа байдаг 
болой. Мөнх бус байдалд үр удмаа 
үлдээх энэхүү хүч нь зөвхөн хууль 
ёсоор гэрлэсэн эхнэр, нөхөр болон 
эрэгтэй, эмэгтэй хүний хооронд 
байх ёстой.8

Адам, Ева хоёр үр хүүхэдтэй 
болох нь мөнх бус байдлын чухал 
үнэн гэдгийг ойлгодог байв. Тэд 
Бурханы зарлигийг даган, “Адам 
эхнэртэйгээ унтаж, мөн тэр түүнд 
хөвгүүд мөн охидыг төрүүлэв, мөн 
тэд өсөн үржиж, мөн дэлхийг дүүр-
гэж эхлэв” (Мосе 5:2). Орчин үеийн 
бошиглогчид “Бурханы хүүхдүүддээ 
өсөн нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, га-
зар дэлхийг дүүргэ хэмээсэн зарлиг 
хүчин төгөлдөр байгааг” 9 тунхагла-
сан байдаг.

Харамсалтай нь өнөөгийн дэл-
хий ертөнц “үр хүүхэд бол Эзэнээс 
ирдэг бэлэг” (Дуулал 127:3) гэдэгт 
итгэхээ больжээ.

Хэдэн жилийн өмнө гэрлэх гэж 
байсан нэгэн хос над дээр ирсэн 
юм. Тэд надаас үр хүүхдийн талаар 
юу гэж боддог тухай асуув. Би тэ-
дэнд лацдан холбогдохдоо хүлээн 
авах зарлигийг нь сануулж, тэд энэ 

Адам, Ева хоёр үр 
хүүхэдтэй болох нь 
мөнх бус байдлын 
чухал үнэн гэдгийг 

ойлгодог байв.
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зарлигийг дагах талаар Их Эзэнтэй 
зөвлөлдөх нь зүйтэй гэсэн зөвлөгөө 
өгсөн юм. Би энэ нь аравны нэгийн 
өргөл, хүндэтгэлийн өдрийг ариу-
наар сахих зэрэг өөр бусад зарлиг-
тай адил зарлиг гэдгийг сануулав. 
Гэрээнд орсон л бол, гэрээгээ сахих 
биш харин Их Эзэний таалалд хэр-
хэн нийцүүлэн дагах вэ гэдэг нь л 
чухал. 

Тэр гэр бүлээ хэрхэн эхлүүлэхийг 
би харж байв. Нөхөр нь сургуулиа 
төгсөхөд нэг жил, харин эхнэр нь 
магистраар сурч төгсөхөд бас дахин 
нэг жил үлдсэн байлаа. Тэд сургуулиа 
төгсөөгүй, ирээдүйд ямар ажил тө-
рөлтэй болох талаар итгэлгүй байсан 
ч шууд гэр бүлтэй болох хэрэгтэй гэ-
сэн мэдрэмжийг хүлээн авсан байна. 
Шууд хүүхэдтэй болох нь тийм ч 
амар хялбар эсвэл тухтай зүйл биш 
л дээ. Нөхөр нь ажил хайн, тэд нүү-
дэл суудал хийж, эхнэр нь сургуулиа 
төгсөх хэрэгтэй болов. Тэд сэтгэлийн 
хямралд орж, золиослол хийх шаард-
лагатай байлаа. Нөхөр нь өдөр бүр 
ажлаа тараад, эхнэрээ дипломын бо-
лон дадлагын ажлаа дуусгах хооронд 
нярай хүүхдээ харахаар яаран ирдэг 
байв. Тэр хүүхдээ хөхүүлж, живхийг 
нь солих хооронд цаг зав гарган 
хичээлээ хийдэг байлаа.

Их Эзэн тэднийг адисалж, дэмжин 
тэтгэсэн юм. 2008 оны эдийн зас-
гийн уналтын үеэр олон хүн ажлын 
байраа алдах үед нөхөр нь ажлын 
байрандаа үлдэхээс гадна тушаал 
дэвшжээ. Тэд мөнгөө хэмнэж амьдар-
даг байсан учраас байрны зээлээс 
өөр ямар ч өр зээлгүй байсан бөгөөд 
түүнээс хойш магистрын хөтөлбө-
рийнхөө төлбөрийг зээл авалгүй 
бүрэн төлж чадсан билээ. Энэ бүх 
үйл явдал өрнөж байхад, тэд зөвхөн 
эцэг эх байснаар суралцах боломж-
той үнэтэй сургамжаас суралцсаар 
байсан юм. Шууд хүүхэдтэй болох 

нь тийм ч амар хялбар эсвэл тухтай 
зүйл биш ч гэлээ, мөнх бус амьд-
ралын жинхэнэ адислалуудыг олж 
харахад тусалдаг зарлиг билээ.

Агуу бэлэг
Мөнх бус байдал нь Эцэгийн би-

дэнд өгсөн агуу том бэлгүүдийн нэг 
юм. Тэр биднийг хайрладаг бөгөөд 
түүний бэлгийг бүрэн дүүрэн ашиг-
лаасай гэж хүсдэг. Зөвхөн Бурханаас 
бидэнд илчилсэн үнэнийг хүлээн 
зөвшөөрч, тэдгээрт анхаарлаа төв-
лөрүүлснээр бид дэлхий дээр ирсэн 
зорилгоо биелүүлж чадна. Сатан 
бие махбодтой болоход маань саад 
хийж чадахгүйгээ мэдэж байгаа 
учраас биднийг ажиллаж хөдөлмөр-
лөх, гэрлэх мөн үр хүүхэдтэй болох 
гэсэн бүтээгдсэн зорилгоос маань 
холдуулахыг хичээдэг.

Эцэст нь дэлхий дээрх цаг ху-
гацаагаа энд ирсэн зорилгуудаа 
биелүүлэхэд нэн чухал илчлэгдсэн 
үнэнтэй ямар ч уялдаа холбоогүй-
гээр өнгөрөөснөө олж мэдэхгүйн 
тулд бүгдээрээ утга учиргүй, зорил-
гогүй амьдрахгүй байцгаая. Бидний 
мөнх бус амьдралын аян баялаг, 
бүрэн дүүрэн, бодитой байж боло-
хын тулд хүмүүний дүрэм журмын 
төөрөгдлөөс зайлсхийн, Бурханы 
өгсөн үнэнээс зууран барьцгаая. ◼
2013 оны 2- р сарын 19- нд Бригам Ян-
гийн Их Сургуулийн онцгой цугларалт 
дээр хэлсэн “The Realities of Mortality” 
үгнээс авав. Бүрэн эхийг (англи хэл дээр) 
web.byui.edu/devotionalsandspeeches хая-
гаар орж үзнэ үү.
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УРАГШ 
ТЭМҮҮЛСНЭЭР 
ИРЭХ АДИСЛАЛУУД

залбирахад, түүн рүү үл үзэгдэгч 
хүчин агуу их хүчээр дайрч, түүнийг 
устгахаар заналхийлж байв. Тэр бүх 
хүчээ шавхан Бурханыг дуудсанаар 
аврагдаж, Эцэг, Хүү хоёр түүн дээр 
ирсэн билээ.

Дараа нь Иосеф энэхүү тохиолд-
лоо бусадтай хуваалцахад, найз 
нөхөд болон орон нутгийнх нь 
удирдагчид түүнийг элэг доог болго-
сон юм (Иосеф Смит—Түүх 1:15–17, 
21–26- г үзнэ үү). Тэрхүү мөрдлөг 
хавчлага зогсолтгүй үргэлжилсээр 
эцэст нь 24 жилийн дараа түүний 
амийг авсан билээ.

Гэхдээ Иосеф найдвар тээн, 
урагш тэмүүлж байсан бөгөөд 
Их Эзэний үйлчлэлд бай-
гаадаа аз жаргалтай 

2016 ОНЫ МЮЧЕЛИЙН СЭДЭВ
“Иймийн тул, та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр,  
мөн Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг  
АГУУЛАН ХРИСТЭД ТУУШТАЙГААР ИТГЭН  

УРАГШ ТЭМҮҮЛЭХ  
ёстой. Иймийн тул, хэрэв та нар урагш тэмүүлэн, Христийн үгнээс зооглон, 

мөн эцсээ хүртэл тэвчих аваас, болгоогтун, Эцэгийн ийн хэлсэнчлэн:  
Та нарт мөнх амьдрал байх болно” (2 Нифай 31:20).

байгаа юм. Та Христэд тууштай ит-
гэн урагш тэмүүлэх үед Бурхан танд 
зориулан мөн танаар дамжуулан 
гайхалтай зүйлсийг хийж чадна. Мөн 
Тэр танд найдвар, ая тух, амар амга-
ланг мэдрүүлнэ.

Үүнийг Иосеф Смит маш сайн 
мэддэг байв. Тэр Анхны үзэгдлийг 
харахдаа дөнгөж 14 настай байсан. 
Ариун ойн цоорхойд өвдөг сөгдөн 

Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл

Сүмийн итгэлтэй гишүүн байх 
нь гайхамшигтай адислалуудыг 

авчирдаг. Гэхдээ энэ нь заримдаа 
амьдралд хэцүү зүйл тохиолдох-
гүй гэсэн үг биш юм. Уруу таталт, 
үнэнч бус найз нөхөд, гэр бүлийн 
асуудлууд зэргийг нэрлэж болох 
юм. Олон зүйл гэрээт замаас чинь 
холдуулах гэж оролдоно. 

Тиймээс энэ жилийн Мючелийн 
сэдэв болох “Христэд тууштайгаар 
итгэн урагш тэмүүлэх” (2 Нифай 
31:20) нь хүчирхэг захиасыг агуулж 

Ерөнхийлөгч Стэфэн В.Өүэн (голд нь);  
нэгдүгээр зөвлөх Дуглас Д.Холмс (зүүн гар 
талд); хоёрдугаар зөвлөх М.Жозэф Браф 
(баруун гар талд)

БАПТИСМ
АРИУН ЁСЛОЛ
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УРАГШ  
ТЭМҮҮЛЭХ НЬ
Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөл

Та нар хаашаа явж, хаана очихыг 
хүсэж байгаагаа бодож байсан 

уу? 2016 оны Мючелийн сэдэв нь 
2 Нифай 31:20 бөгөөд энэ нь таны 
амьдралын зүг чигийн талаар долоон 
зөвлөгөө өгдөг. Үүнээс та нар хичээл 

зүтгэлийн тань хариуд өгөгдөх тэн-
гэрээс зарлигласан чиглэл, үйлдэл, 
хандлага, мэдлэг болон амлагдсан 
шагналын талаар олж мэдэж болно. 
Энэ шүлэг дэх чухал үгсийг авч 
үзэцгээе.

Урагш тэмүүлэх гэдэг нь та нар 
аливаа сөрөг хүчний эсрэг бодит 
хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай 
гэсэн утгыг агуулж байгаа болно. Бид 
Бурханы зарлигуудын эсрэг зогсох 
ертөнцөөр хүрээлэгдэж байгаа уч-
раас сайн мэдээний дагуу амьдрахын 
тулд хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй.

Та нар Христэд тууштай итгэдэг 
үү? Та нар Түүнд хувиршгүй үнэнч 
байдаг уу?

Хэрэв та нар “Түүний дотор 
байж” (Иохан 15:4- ийн үзнэ үү), 
Түүний сургаалыг дагавал үнэхээр 
тууштай байж чадсан гэсэн үг бө-
гөөд та нарт адислалууд ирэх нь 
гарцаагүй.

Та нар Бурханы хайрыг ойлгон, 
мэдэрч чадах юм бол найдвар 

болон Бурхан ба бүх хүмүүнийг 
хайрлах хайр тань нэмэгдэх юм. 
Та нар Христийн үгнээс зооглох 
буюу Христийн үгийг хувийнхаа 
амьдралд талархалтай мөн зорилго-
той хэрэгжүүлж чадвал энэ ойлголт 
өсөн нэмэгдэнэ.

Эцэст нь та нар тэвчих ёстой! 
Энэ нь та нарт уйтгартай, хэзээ ч 
дуусашгүй мэт сонсогдож байна уу? 
Үнэн хэрэгтээ тэвчих гэдэг нь хийж 
байгаа сайн зүйлээ үргэлжлүүлэн 
хийх буюу урагш тэмүүлэхэд үр-
гэлж хүчин чармайлт гаргах гэсэн үг 
юм. Та нар сайн мэдээний зам дээр 
тууштай байж чадах юм бол тэвчиж 
байна гэсэн үг.

Ийм хүчин чармайлт гаргах 
хэрэгтэй юу? ТИЙМ! Бидний хайрт 
Тэнгэр дэх Эцэг одоогоор бидний 
төсөөлж ч чадахгүй тийм жинхэнэ, 
мөнхөд үргэлжлэх аз жаргал, баяр 
баяслыг хаанаас олж болохыг 
мэдэх учраас Тэр биднийг Түүн 
рүү эргэн ирж, Түүнтэй хамт мөнх 
амьдраасай хэмээн хүсдэг билээ. 
Тиймээс Тэр 2 Нифай 31:20- д Түүн 
рүү эргэн очиход юу хэрэгтэй 
болохыг нэгд нэгэнгүй тодорхой, 
онцлон хэлж өгсөн юм. Бид энэ 
бүхнийг Түүний тусламжтай хийж 
чадна. Тэр бидэнд зарлигласан зүй-
лээ хийх арга замыг үргэлж бэлдэж 
өгдөг билээ. ◼

байсан юм. Тэр Христэд тууштай 
итгэж, зөв зүйл хийн, итгэлээ хөг-
жүүлж байсан учраас Бурхан түү-
нийг адислан, дэмжиж тусалсан. 
Бурхан танд ч мөн адил энэ бүх-
нийг зориулан хийх болно.

Иймээс урагш тэмүүл. Сайн мэ-
дээний дагуу амьдрахаар амла. 
Харцаа Аврагч дээр хөдөлгөөнгүй 
тогтоо. “Та нар найдварын төгс 
гэрэлтэйгээр, мөн Бурханыг бо-
лон бүх хүмүүнийг хайрлах хай-
рыг агуул.” “Христийн үгэн дээр 
[найрла].” Санваарын удирдлаган 
дор үйлчил. Бурханы танаас хүсэж 
байгаа тийм хүн болохыг эрэлхийл. 

Та урагш тэмүүлэн, мөнх амьд-
ралд хүрэх замдаа гэрээнд орж, 
түүнийгээ сахиж чадвал аз жаргалыг 
олох болно гэдгийг бид гэрчилж 
байна. ◼

Ерөнхийлөгч Бонни Л.Оскарсон (голд нь); 
нэгдүгээр зөвлөх Кэрол Ф.Макконки (зүүн 

гар талд); хоёрдугаар зөвлөх Нийл  
Ф.Марриот (баруун гар талд)
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ТА НАРТ МӨНХ АМЬДРАЛ  
БАЙХ БОЛНО

Хэрэв бид зарим зүйлийг хийвэл 
Эцэг маань бидэнд Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжуулан мөнх амийг 
өгөх буюу Түүнтэй адил болгоно хэ-
мээн амласан билээ. Дараах сударт 
эдгээр зүйлийн заримынх тухай 
дурдсан байгаа:

•  Иохан 3:15; 6:54
•  Моронай 7:47
•  Сургаал ба Гэрээ 5:22; 101:38; 

133:62
•  Moсе 6:59

2 Нифай 31:20
Энэ жилийн Мючелийн сэдэв бидэнд хэрхэн бат бөх  
зогсонгоо урагш явж болохыг олж харахад тусална.

Редакторын тэмдэглэл: Энэ хуудас бол семинарын төгс эзэмших судрын шүлгүүдийн 
дэлгэрэнгүй тайлбар биш бөгөөд зөвхөн өөрийн судалгааг эхлүүлэх гарааны цэг болно.

Ш А Т  Ш А Т А А Р 

ЭЦСЭЭ ХҮРТЭЛ  
ТЭВЧИХ

“Хайрт Бурханы 
маань бидний өмнө 
тавьсан сорилт нь 
бэрхшээлийг даван 

туулж чадах эсэхийг харах гэсэн 
сорилт биш. Энэ нь харин түүнийг 
дажгүй сайн давж чадах эсэхийг 
харах сорилт юм. Бид Түүнийг бо-
лон Түүний бидэнд өгсөн зарлигийг 
санаж байгаагаа харуулснаар сорил-
тыг давдаг.”
Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх, ерөнхийлөгч 
Хэнри Б.Айринг, “In the Strength of the Lord,” Лиа-
хона, 2004 оны 5- р сар, 17.

ХРИСТИЙН ҮГЭН 
ДЭЭР НАЙРЛАХ НЬ

“Найрлах гэдэг нь 
амсах төдий өнгө-
рөхөөс өөр зүйлийг 
хэлнэ. Найрлах гэдэг 

нь амтанд нь орох буюу амтархан 
идэх гэсэн утгатай. Бид гайхамшигт 
нээлт, итгэлтэй дагах сүнсээр шим-
тэн судлахдаа судрын амтанд ордог. 
Бид Христийн үгэн дээр найрлах 
үед тэдгээр нь . . . бидний мөн чана-
рын салшгүй нэгэн хэсэг болдог.”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч 
Рассэлл М.Нэлсон, “Living by Scriptural Guidance,” 
Ensign, 2000 оны 11- р сар, 17.

БУРХАНЫГ БОЛОН БҮХ  
ХҮМҮҮНИЙГ ХАЙРЛАХ ХАЙР

“Бурханыг болон бүх хүмүүнийг 
хайрлах хайр”- нд хамгийн чухал 
хоёр тушаал орсон байдаг (Матай 
22:37–40- ийг үзнэ үү). Ийм хайрыг 
илэрхийлэх өөр нэгэн үг бол энэрэл 
буюу Христийн цэвэр хайр юм 
(Moронай 7:47- г үзнэ үү).

НАЙДВАРЫН 
ТӨГС ГЭРЭЛ

“Найдвар бага байх 
нь биднийг сэтгэл 
хөдлөл, үйл явдалд 
захирагдахад хүргэдэг 

байхад ‘найдварын төгс гэрэл’ нь 
дотроосоо гэрэлтсэн хувь хүмүү-
сийг бий болгодог. Тэдний гэрлийг 
харах боломжтой бөгөөд гэрлээр 
нь юмсыг бас харах боломжтой. . . . 
Заримдаа гүн ангалын түнэр харан-
хуйд гаднаас ямар ч гэрэл байхгүй, 
зөвхөн дотоод гэрэл нь удирдан 
залж, урам зориг өгдөг.
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл 
A.Максвэлл (1926–2004), “Brightness of Hope,” 
Ensign, 1994 оны 4- р сар, 35.

УРАГШ ТЭМҮҮЛ
Мөнх амьдралд хүрэх замаар 

урагш тэмүүлж байхдаа та нар юу 
хийх ёстой вэ? Лихайн амьдралын 
модны үзэгдэл дээрх хүмүүс юу 
хийсэн тухай унш (1 Нифай 8:30- ийг 
үзнэ үү). Та нарт судрын өөр жишээ 
байна уу?

ХРИСТЭД ТУУШТАЙ БАЙХ
Тууштай байх гэдэг нь бат бөх, 

хаашаа ч хөдлөхгүй зогсохыг хэлнэ. 
Христэд тууштай байх гэдэг нь 
ёслолуудыг хүлээж авах, гэрээнд 
орох, тэдгээрийг сахих зэрэг 
Түүнд гуйвшгүй итгэн, зарлигыг 
нь дагахыг хэлнэ. 



ХРИСТЭД Т У УШТАЙ ИТГЭН  

УРАГШ ТЭМҮҮЛ 
2 НИФАЙ 31:20
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ирэв. Гэхдээ миний мэдэхийг хүс-
дэг байсан хэд хэдэн зүйл байлаа: 
Яагаад Моронай ганцаараа байсан 

Луиза Хоу

17 нас хүрсэн тэр жил миний 
хувьд олон зүйл өөрчлөгдсөн. 

Би шинэ сургуульд элсэн орж, семи-
нарт гурав дахь жилдээ явж эхлэв. 
Тэр ч бүү хэл, ээж маань миний 
семинарын шинэ багш болов.

Би ангийнхаа цорын ганц сурал-
цагч байсан гэдгээ та нарт хэлсэн 
билүү? Суралцах сургууль маань 
гэрээс галт тэргээр явж хүрэхэд нэг 
цагийн зайтай байдаг тул ээж минь 
намайг хичээлдээ цагтаа амжиж 
очуулахын тулд өглөөний семи-
нарын хичээлийг гэртээ заахаар 
шийдсэн юм. Ээж маань надад өдөр 
бүр заадаг байсан нь миний хувьд 
завшаантай хэрэг байсан ч би бага 
зэрэг эмээж байв. Өглөөний 5:30 гэ-
хэд түүнд бүх анхаарлаа хандуулах 
нь надад хэцүү байдаг байлаа.

Бид Мормоны Номыг судалж 
байхдаа миний хамгийн дуртай 
бошиглогч болох Моронай дээр 

бэ? Тэнгэрлэг Эцэг яагаад хамт байх 
хэн нэгнийг түүн рүү илгээгээ-
гүй вэ? Их Эзэн Мормоны Номыг 

ГЭР ОРОН БОЛ САЙН МЭДЭЭНЭЭС СУРАЛЦАХ ГАЗАР

“Биднийг гэрэл ба үнэнээр хамгийн сайн дүүргэдэг нэг га-
зар бол гэр орон маань юм. . . . Гэр бүлүүд бол Их Эзэний 
сайн мэдээнээс суралцаж, үүний дагуу амьдрахад бидэнд 
туслах, Их Эзэний өгсөн дадлагажих газар юм. Бид өөрс-

дийн гэр бүлд нэг нэгнээ сүнслэгээр хүчирхэгжүүлэх ариун нандин үүрэг 
хариуцлагатай ирдэг.

Бат бөх гэр бүл, Сүнсээр дүүрэн гэр орон зүгээр нэг хүрээд ирдэг зүйл 
биш. Эдгээр нь агуу хичээл зүтгэл, цаг хугацааг, мөн гэр бүлийн гишүүн 
бүрээс тус тусын үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийг шаарддаг. Гэр орон бол-
гон өөр боловч, гэр бүлийн нэг л хүн үнэнийг эрэлхийлж байвал өөрчлөлт 
авчирч болдог юм.”
Чэрил А.Эсплин, “Гэр орноо гэрэл ба үнэнээр дүүргэх нь,” 2015 оны 4- р сарын Ерөнхий 
чуулган, 126–128.

Моронай болон миний ээж, мөн 
амьдралын сургамж
Мормоны Номоос сурсан энэ сургамж би 
сүнсээрээ хэзээ ч ганцаардахгүй гэдгийг 
олж мэдэхэд надад тусалсан юм.
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ГЭР ОРОНДОО САЙН МЭДЭЭНЭЭС 
СУРАЛЦАЖ, ҮҮНИЙ ДАГУУ АМЬДРАХ 
САНААНУУД

дуусгуулахаар түүнийг цор ган-
цааранг нь үлдээхэд тэр яагаад 
гомдоллоогүй юм бол?

Ээж минь надад Моронай зөв 
шударга, Тэнгэрлэг Эцэгт итгэл-
тэй байсан учраас ганцаараа биш 
гэдгээ мэдэж байсан гэж тайл-
барласан юм. Түүнд Мормоны 
Номыг дуусгахад нь туслах Тэн-
гэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёр бай-
сан. Моронай хэн нэгэн сүнсээрээ 
үргэлж түүнтэй хамт байж, харж 
хандаж байгаа гэдгийг мэддэг 
байсан учраас түүний хажууд хэн 
нэгэн биечлэн байх шаардлагагүй 
байсан гэдгийг би ойлгосон юм. 
Тэнгэрлэг Эцэг хэзээ ч түүний 
дэргэдээс холдохгүй гэдгийг тэр 
мэдэж байв.

Энэ нь надад маш гүн гүнзгий 
нөлөөлсөн. Харин одоо ганцаард-
сан мэт санагдах үедээ Тэнгэр-
лэг Эцэг ба Есүс Христтэй илүү 

ойртоход маань тусалдаг Ариун 
Сүнс надтай хамт байгаа учраас 
сүнсээрээ хэзээ ч ганцаардахгүй 
гэдгээ би мэднэ. Их Эзэнд итгэж 
найдаж байх юм бол хэзээ ч ган-
цаараа алхахгүй гэдгээ би мэднэ. 

Энэ хичээл Тэнгэрлэг Эцэг 
ба Есүс Христэд итгэх миний 
итгэл, гэрчлэлд ихээхэн нөлөөл-
сөн юм. Хэдийгээр би семина-
рынхаа хичээлийг гэртээ авна 
гэдэгт санаа зовж байсан ч энэ 
нь надад ээжтэйгээ хамт сурал-
цах онцгой боломжийг өгсөнд 
талархаж явдаг. ◼
Зохиогч нь Сингапурт амьдардаг.

“Цээжээ тунгаан бодох уруу хандуул.”  
—Сургаалт Үгс 2:2

“Үнэний Сүнс . . . та нарыг бүх үнэн уруу  
удирдана.” —Иохан 16:13

“Насны залууд Бурханы зарлигуудыг дагаж 
сурагтун.” —Алма 37:35.

“Бүр судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр, суралца-
хыг эрэлхийлэгтүн.” —Сургаал ба Гэрээ 88:118

СУДРУУД САЙН МЭДЭЭНЭЭС 
СУРАЛЦАХ ТАЛААР ЮУ ЗААДАГ ВЭ?

Сүнсний өдөөлтүүдийг тэмдэглэж 
ав. Өөрт төрсөн бодлыг бичиж 
авах нь залбирлын дараа, мөн  

судраас уншихад, эсвэл гэр бүлийн үдэшт  
оролцож байхдаа сүнсийг илүү мэдрэхэд  
тань тусална.

Семинар, сүм, судар зэргээс 
суралцсан болон өдөр тутмын 
амьдралаас сурсан зүйлээ 

хуваалц. Ойлголтоо хуваалцах нь бусдыг 
хүчирхэгжүүлдэг.

Гэр бүлийн үдэшт бэлтгэ. 
Жишээлбэл, та нар эцэг эхээсээ 
даалгавар өгөхийг хүсэх юм уу, 

танай гэр бүлийнхэн бүгд Ерөнхий чуулганы 
үгээс эсвэл судрын нэг бүлгийг уншихаар тохи-
ролцож, дараагийн гэр бүлийн үдшээр хамтдаа 
ярилцаж болно. 

Өдөр бүрийн амьдралаас суралц. 
Итгэлээ хөгжүүлэх шаардлага 
танд ямар нөхцөлд гардаг вэ? 

Танд гэрээгээ сахих ямар боломжууд байдаг 
вэ? Таны эргэн тойронд байгаа зүйлс хэрхэн 
Христийн тухай гэрчилдэг вэ?
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ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
ТЭМДГЭЭ ХҮЛЭЭН 
АВАХ НЬ

Би Залуу эмэгтэйчүүдийн хөгжил 
дэвшлийн батламжаа хүлээн 

авсандаа маш их баярлаж байв. Би 
өөрийгөө цэвэр ариун байлгаж, 
тэмдгээ нэр төртэй зүүж байгаа 
гэдгээ бардам хэлж чадна. “Хэн 
арван хуруу тэгш эхнэр олж чадах 
вэ? Тийм эхнэр эрдэнэсээс ч үнэтэй” 
(Сургаалт үгс 31:10).

Залуу эмэгтэйчүүдийн бүлэг бол 
гайхамшигтай. Энэ бүлэг нь залуу 
эмэгтэйчүүдэд өсөж хөгжин, ариун 

БИДНИЙ ОРОН ЗАЙ

Би ээж, эгч хоёрынхоо тусламж-
тайгаар гадасныхаа Халамжийн 

нийгэмлэгийн биеийн тамирын үйл 
ажиллагаанд зориулан энэ дарц-
гийг зурж дуусгасан юм. Ээж маань 
намайг Халамжийн нийгэмлэгийнхээ 
ерөнхийлөгчид хэлж санал болгосон 
бөгөөд тэр надаас тэдэнд зориулан 
дарцаг хийж өгөхийг хүссэн. Би 
тэдний хүсэлтийг хүлээн авч, загвар 
гаргаж эхлэв. Би гэр бүлийнхэнтэй-
гээ хамтран “Эх хүн байхын эрхэм 
дээдийг болон эмэгтэй хүн байхын 
баяр баяслыг олж ав” сэдвээр урла-
гийн сайхан бүтээл хийж чадсан юм.

Хэрэв бид авьяас чадвараа бусдад 

сүмд гэрлэхээр бэлтгэхэд нь ту-
салдаг. Би энэ байгууллагыг өгсөн 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ талархаж явдаг. 
Би тэмдгээ хүлээн авснаар амьдра-
лынхаа өмнө тавьсан нэг зорилгоо 
биелүүлж чадсан бөгөөд Их Эзэний 
ажилд олон сайн үйлийг үргэлжлүү-
лэн хийнэ гэдгээ мэднэ.
Катрин Морэно, Вэнэсуэл

үйлчлэхэд ашиглах юм бол тэ-
дэнд аз жаргал авчраад зогсохгүй 
өөрсдийнхөө чадварыг хөгжүүлдэг 
болохыг би мэднэ. Их Эзэн Түүний 
өгсөн бэлгийг хаант улсыг нь бай-
гуулахад ашигладаг хүмүүсийг 
адисалдаг. Талантын тухай 
сургаалт зүйрлэлд зааснаар, 
хэрэв бид авьяас чадвараа 
бусадтай хуваалцахгүй юм 
бол тэр авьяасаа алдах 
болно (Матай 25:24–29- 
ийг үзнэ үү). Бид 
авьяас чадвараа 
сайн зүйл хийхэд 
ашиглах юм бол 

ертөнцийг илүү дээр газар болгох 
боломжтой.
Ваннэса Памиттан, Филиппин

БИДНИЙ АВЬЯАС ЧАДВАР ЕРТӨНЦИЙГ  
ИЛҮҮ ДЭЭР ГАЗАР БОЛГОЖ ЧАДНА
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ТА БУРХАНЫ ӨМНӨ ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГЭЭ 
БИЕЛҮҮЛЭХ НЬ ХӨТӨЛБӨРӨӨС ЮУ 
СУРЧ БОЛОХ ВЭ?

Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь хөтөлбөрийн үйл 
ажиллагаануудад идэвхтэй оролцоход бүхий л сэтгэл зүрх, 

хүчин чармайлт, хүч чадал шаардагдахаас гадна, хамгийн чухал 
нь итгэлтэй байхыг шаарддаг. Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэх нь хөтөлбөр үнэхээр сүнсээр өдөөгдсөн билээ.

Залуу эрэгтэй хүний хувьд та Бурханы өмнө хүлээсэн 
үүргээ биелүүлэх нь хөтөлбөрт тавигдсан сүнслэг, мате-
риаллаг, бие махбодын гээд өөр олон зорилгыг биелүүлс-
нээр үлдсэн амьдралынхаа турш амьдралдаа хэрэгжүүлж 
болох гайхамшигт зүйлсээс суралцдаг.

Эдгээр зорилгыг биелүүлэхэд гаргасан хүчин чармайлт 
тань талаар өнгөрөөгүй гэдгийг би хэлэх гэсэн юм. Би хэр-
хэн илүү сайн эр хүн байх талаар суралцан, Есүс Христийн 
сайн мэдээний талаарх гэрчлэл маань өсөж, өөрийгөө 
Мелкизедек санваарыг хүлээн авахад илүү сайн бэлтгэж чад-
сан билээ. Би энэ гайхалтай, чухал зорилгыг биелүүлж чадсан 
учраас хэзээ нэгэн цагт өөрийн үр хүүхдүүдэд сайн үлгэр жишээ 
болж чадна гэдгээ мэдэж байгаадаа баяртай байна.
Жонатан Аргуэлло, Венесуэл

Залуу эрэгтэй хүний хувьд би 
бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх 

өдрөө тэсэн ядан хүлээдэг байв. Би 
номлолын талбарт гарсныхаа дараа 
номлолын үйлчлэл нь миний бодож 
байснаас өөр, илүү сайхан болохыг 
олж мэдсэн юм. Миний төсөөлж 
байснаас хэцүү байсан ч Их Эзэний 
надаас хүссэн зүйлийг хийснээр олж 
авах сэтгэл ханамжийг үгээр илэр-
хийлэхийн аргагүй байв.

Хэн нэгэнд Сүмд ирэхэд нь ту-
салснаас ирэх баяр баяслыг би 
хэзээ ч өмнө нь мэдэрч байгаагүй 
билээ. Сэргээгдсэн сайн мэдээний ЗҮ
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талаар сонсохоор “Тэгэлгүй яахав, 
ор ор” гэх үгсийг сонсоход төрөх 
мэдрэмжийг би хэзээ ч өмнө нь 
мэдэрч байгаагүй юм. Наманчлалыг 
тунхаглахад мэдрэгдэх хүч хэчнээн 
бодитой болохыг би хэзээ ч өмнө 
нь мэдэрч байсангүй. Би өмнө нь 
хэзээ ч ийнхүү чин сэтгэлээсээ зал-
бирч байгаагүй юм. Судраас сурал-
цах цаг маань хэзээ ч ингэж хурдан 
дуусаж байсангүй. Өөрийн төгс бус 
байдлыг ойлгох нь хэзээ ч өмнө нь 
миний нүдэнд нулимс хуруулахад 
хүргэж байгаагүй юм. “Ахлагчид аа, 
миний гэрт дахин битгий ирээрэй” 

гэх үг хэчнээн аймшигтай болохыг 
би урьд өмнө нь мэдэрч байгаагүй 
билээ. Миний хөл дээр өмнө нь 
хэзээ ч эрхий хурууны чинээ том 
цэврүү үсэрч байсангүй. Би хэзээ 
ч өмнө нь ийм сайн хамгаалалтанд 
байгаагаа мэдэрч байгаагүй юм. Би 
“Есүс Христийн” нэрийг энгэртээ 
зүүж байсан учраас хэзээ ч өмнө нь 
өөрийн үйлдэлд тийм хариуцлага-
тай хандаж байгаагүй.

Мөн би бүрэн цагийн номлолд 
байсан шиг Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хэ-
зээ ч өмнө нь тийм ойр байгаагүй юм.
Нахуэл Кабранэс, Перу

НОМЛОЛ БОДСОНООС МААНЬ  
ИЛҮҮ САЙХАН БАЙВ
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Урагш тэмүүлэх гэдэг нь зүгээр нэг урагш явахаас илүү гүн утга агуул-
гатай. Тэмүүл гэдэг нь ямар нэгэн зүйл таныг хөгжиж дэвшихэд саад 
болж, та түүнийг давж гарахыг хэлж байгаа юм. Та энэ амьдралд 

урагш тэмүүлэхийн тулд уруу таталтыг замаасаа зайлуулан, 
саад бэрхшээлүүдийг даван гарч, эргэлзээ, айдсаа хөл доо-
роо дэвслэн, итгэл, найдвар, хайр зэрэг бурханлаг зан чанаруу-
дыг хүлээн авах ёстой.

Та хэрхэн урагш тэмүүлэх вэ? Нифай “Иймийн тул, та нар найдварын төгс 
гэрэлтэйгээр, мөн Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулан 
Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой” гэж хариулсан байдаг 
(2 Нифай 31:20).

Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх гэдэг нь Түүнд итгэлтэй 
байхыг хэлнэ. Энэ нь Түүнийг өөрийн бодол санаа, үйлдлийн 
төвд байлгахыг хэлнэ. Хэрэв Тэр таны дагаж байгаа хүн бол урагш 
тэмүүлэх нь таны хамгийн сонирхолтой адал явдал байх болно.

Урагш тэмүүлэх гэдэг нь дэлхийн “уруу таталт ба санаа зовнилыг” 
замаасаа зайлуулан, хичээнгүйлэн зарлигуудыг дагах гэсэн үг 
юм. “Хэрэв та нар намайг хайрладаг бол, Миний тушаалуудыг сахь” (Иохан 
14:15) хэмээн Есүс хэлсэн байдаг.

Үүнээс гадна Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх юм бол найд-
варын төгс гэрэл, Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайр ирнэ гэж 
Нифай хэлсэн байдаг билээ. Найдвар нь бидний өмнө тод гэрэлтэж байдаг. 
Бид хүнд хэцүү үед ч гэсэн амар амгаланг олдог билээ. Шавь байх нь би-
дэнд энэ дэлхий дээрх жинхэнэ зорилгуудыг олж харах боломжийг олго-
дог. Тэдгээр зорилго нь гэр бүлдээ, мөн хайрладаг болон эргэн 
тойрныхоо хүмүүст туслах тал дээр төвлөрсөн байдаг. Тэдгээр нь 
Бурханы хаант улсыг байгуулах явдлыг багтаадаг бөгөөд бид 
үүнд гар бие оролцсоноор болох ёстой тэр хүн нь болж чаддаг.

Нифай бидэнд Христийн үгнээс зооглон урагш тэмүүл гэж хэлсэн 
билээ. Тэр бидэнд Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авснаар тэнгэр элчүүдийн 
хэлээр ярьж (мөн ойлгож) чадна гэж хэлсэн (2 Нифай 32:2–5- ыг үзнэ үү). Би 
энэ дуу хоолойг мэднэ. Энэ нь бидний үргэлж сонсоход бэлэн байх ёстой 
дуу хоолой юм.

Та зөв шударгаар урагш тэмүүлэх үед Есүс Христ “та нарыг удирдах” 
(С ба Г 78:18) бөгөөд та Түүний бодит байдал хийгээд таныг хайрлах 
хайрын талаар илүү баттай мэдэх болно. Та итгэлээр урагш тэмүүлэх 
үед Ариун Сүнс хийх ёстой бүх зүйлийг тань хэлж өгөн, үзүүлэх болно 
(2 Нифай 32:5- ыг үзнэ үү). ◼
2013 оны 12- р сарын 6- нд Хавай дахь Бригам Янгийн Их Сургууль дээр хэлсэн үгээс авав.

ХЭРХЭН  
УРАГШ ТЭМҮҮЛЭХ ВЭ

Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын
Ахлагч Нийл 
Л.Андэрсэн

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

ТА ҮҮНИЙГ ХЭРХЭН 
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БЭ?

“Чимээгүй, намд” хэмээх Аврагчийн 
хэлсэн дараах хоёр үг орсон учраас 
Марк 4:39 миний хамгийн дуртай 
судар юм. Салхинаас айсан шавь 
нарын адил би ч мөн ямар ч гарах 
найдваргүй зовлонд унаж байсан. 
Ийм зүйл хэнд ч тохиолдож болно. 
Гэхдээ Аврагч тэдгээр энгийн үгийг 
хэлж, жинхэнэ шуургыг намжааж 
чадна гэдгийг би олж мэдсэн юм. 
Тэр үнэхээр жинхэнэ шуургыг 
намжааж чаддаг юм бол, хэрэв би 
Түүнд итгэж найдвал, Тэр өдөр тут-
мын амьдралын шуургыг намжааж 
чадна гэдгийг би мэднэ.
Аннэка В., 18 настай, АНУ, Юта
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Энэ нөхцөлд дараах зүйлийг хийх нь 
зүйтэй: (1) Найзтайгаа эелдэг харьцан, 

түүнийг хайрлаж, хүлээн зөвшөөр мөн 
(2) гэрчлэлдээ хэзээ ч эргэлзэж болохгүй.

Хэрэв та эдгээрийг хийвэл найз тань 
таны хайрыг болон хүлээн зөвшөөрч 
байгааг тань мэдэрч, тантай хамт байхыг 
хүснэ. Магадгүй, найз тань доог тохуу 
хийх нь муухай гэдгийг мөн түүний хайр 
хүндлэлийг хүлээсэн найз нь хэзээ ч өөр 
хүний итгэл үнэмшил рүү тийм муухай 
арга замаар дайрч давшлахгүй гэдгийг 
олж харах байх.

Таны үлгэр жишээ бол найзын тань 
хувьд хамгийн сайн зүйл байж болох юм. 
Лихайн зүүдэнд амьдралын модноос хүр-
тэж, агуу хийгээд нүсэр барилга дотор 
байсан хүмүүс хуруугаараа занган тохуур-
хацгаасан ч гэсэн анхаараагүй хүмүүстэй 
адил бай (1 Нифай 8:33). Хэрэв өөрийн 
итгэл үнэмшилд баттай зогсон, доог то-
хуу хийхэд нь нэр төртэй байж, хүндлэл 
үзүүлэн, хошигнон хүлээн авч байхыг найз 
тань хараад, таны адил хийж болох юм 
байна гэдгийг ойлгох болно. Түүний сэтгэл 
зүрхэнд гэрчлэлийн үр байгаа л бол таны 
үзүүлсэн үлгэр жишээ, хуваалцсан гэрчлэл 
түүнд Сүнсийг мэдэрч, урьд нь мэддэг бай-
сан зүйлээ эргэн санахад тусална. ◼

НҮДЭЭ ОЛСОН ХАРИУЛТ

Сүм нь хонжворт сугалаа зэрэг бүх төрлийн мөрийтэй 
тоглоомын эсрэг бодлого баримталдаг (Гарын ав-

лага 2: Сүмийг удирдах нь [2007], 21.1.19- ээс үзнэ үү). Цаг 
хугацаа, мөнгө төгрөгөө түүнд бүү зарцуул гэсэн зөвлөгөөг 
өгөх болсон шалтгаан бол тун энгийн: “Мөрийтэй тоглох 
нь буруу. . . . Энэ нь хүмүүнийг донтуулдаг бөгөөд болом-
жуудаа алдахад хүргэж, айл гэр, амьдралыг сүйрүүлдэг. 
Хөдөлмөрлөхгүйгээр мөнгөтэй болно гэж итгэх нь бүтэшгүй 
юм” (Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө, [товхимол, 
2011], 47). ◼

Хүмүүс Сүмийг 
доог тохуу 

болгодог
доог тохуу 

болгодог
доог тохуу 

 учраас 
найз маань Сүмээс 

холдсон. Би юу 
хийх ёстой вэ?

Сүм мөрийтэй тоглоомын 
талаар ямар бодлого 

баримталдаг вэ?
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Та амьдралдаа шинэ нөхцөл байдалтай тулгарч, аливаа зүйлсийн утга 
учрыг олж мэдсэнээр олон зүйлийг олж авах боломжтой. Энэ нь хэдэн 
сая хэсгээс бүрдсэн тавилгыг хэрхэн угсрах тухай бичгэн зааврыг ой-

шоохгүй өнгөрөөх эсвэл ямар ч хамаагүй сайхан сонсдож байгаа нотон дээр 
дарж, хөгжим тоглох гэсэн үг байна уу хамаагүй бөгөөд алдаа, онооноосоо 
суралцах таны чадавхад хязгаар гэж үгүй юм.

Үүнд ганцхан муу тал байдаг нь ийм аргаар сурах нь тийм ч хялбар зүйл биш.
Ямар нэгэн үнэхээр нарийн түвэгтэй зүйлийн талаар төсөөлөөд үз дээ. Та 

өөрийнхөө байшингийн барилгын ажлыг хариуцсан ба шаардлагатай бүх ма-
териал таны өмнө байвал яах вэ? Та уул овоо мэт материалыг төсөөлж байна 
уу? Банз, хадаас, хоолой, багаж хэрэгслүүд гээд өөртөө болон гэр бүлдээ 
зориулан сайхан байшин барихад хэрэгтэй бүх зүйл байна гэж бод доо.

Тэр барьж байтал учир нь олдоно биз гэж бодох уу? Эсвэл та байгаа материа-
луудыг ашиглан хэрхэн байшин барихыг мэддэг хэн нэгнээс тусламж хүсэх үү?

Бидний амьдралын зам үүнтэй адил. Бид бүгд өөрсдийн амьдралыг барьж 
байгуулах хэрэгтэй. Бурханаас өөр сайн барилгачин гэж байхгүй билээ.

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол дээр үүнийг ийнхүү 
тайлбарласан байдаг: “Өөрсдөө хийж чадахаас чинь хамаагүй их зүйлийг 
Их Эзэн бүтээж өгөх болно. Тэрээр та нарын боломжийг нэмэгдүүлж, алсын 
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харааг чинь тэлж, хүчирхэгжүүлэх болно. Тэр та нарыг 
сорилт бэрхшээлтэй тулгарах үед шаардлагатай тус 
дэмийг өгнө. Та нар Тэнгэр дэх Эцэг болон Түүний Хүү 
Есүс Христийг таньж мэдсэнээр жинхэнэ баяр баясгаланг 
олж, илүү бат бөх гэрчлэлтэй болно” ([2011], 43).

Бид Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байж, 
Түүнийг өөрсдийнхөө төлөвлөгөөнд оролцуулбал, 
өөрсдийн болохыг хүсэж байгаа биш, харин болох 
ёстой хүн болж чадна.

Бурханы тусламжтайгаар өөрсдийн сонгосноос илүү 
сайн замыг олж чадсан цөөн хэдэн хүний тухай доор 
хуваалцлаа.

Хүчирхийлэлд оролцохоо больсон нь
mormonchannel.org дээрх видео бичлэгт Бабба нэр-

тэй залуу хэрхэн түүний амьдрал сүйрэлд орж байсан 
тухай өөрийн түүхийг хуваалцсан юм.1 Тэр хүчирхий-
лэл дунд өссөн бөгөөд аав нь Баббаг дөнгөж 3 настай 
байхад бусдын гарт амиа алдсан байна.

Бабба өсөж том болохдоо үргэлж хардаг байсан тэр 
амьдралаа сонгосон байлаа. Тэр дээрэмчдийн бүлэгт 
нэгдэж, тааралдсан хүн болгонтой зодоон цохион хий-
дэг байв. Дунд сургуульд орохдоо энэ чигээрээ байх юм 
бол удахгүй шоронд орох юм байна гэдгээ тэр мэдэж 
байлаа. Тэгээд ч энэ талаар түүний санаа зовохгүй байв.

Гэтэл Бурхан амьдралд нь оролцож эхэлсэн юм. 
Амьдралынхаа энэ шийдвэр гаргах эгзэгтэй үед Бабба 
өгөөмөр хайр, сайхан сэтгэл гэж юу болохыг харуул-
сан нэгэн хожмын үеийн гэгээнтэн гэр бүлтэй танилц-
сан байна. Тэр өмнө нь хэзээ ч ийм нинжин сэтгэл, 
хайраа түгээсэн хүмүүсийн дэргэд байж үзээгүй байв. 
Тэр тэдэнтэй хамт аль болох олон цаг өнгөрүүлдэг 
болов. Тэд уг гэр бүлээс яагаад хүмүүст ингэж ханд-
даг талаар асуухад Есүс Христэд итгэдэг учраас гэж 
хариулжээ.

Тэр тэдний мэддэг зүйлийнх нь талаар олж мэдэ-
хийг хүссэн байна. Тэр залбирч, судраас судалж эхлэв. 
Удалгүй тэр хэзээ ч өмнө нь мэдэрч байгаагүй тийм зүй-
лийг мэдэрсэн байна. “Бурхан гэж үнэхээр байдаг мөн 
Тэр надад хайртай юм байна!” гэж Бабба хэлэв. Бабба 
Бурханы тусламжтайгаар Есүс Христийг амьдралынхаа 
үндэс суурь болгон, дахин эхнээс нь эхлүүлж, өмнөх 
амьдралаа орхисон байна.

“Миний төрөлх зан чанар маань өөрчлөгдсөн. Одоо 
би өмнө нь байснаасаа огт өөр хүн болсон. Одоо надад 
амьдралын зорилго бий. Надад ирээдүй бий” гэж тэр 
хэлэв. “Надад очих ёстой газар бий.”

Яг одоо Бабба ирээдүйг гэрэл гэгээтэй, итгэл найдвар 
дүүрэн хардаг болсон. “Зөвхөн Есүс Христээр дамжуу-
лан Түүнд итгэх миний итгэл намайг очихыг хүсэж бай-
гаа тэр газарт минь очиход тусална гэдгийг би мэднэ” 
гэж тэр хэлсэн юм.2

Чиглэлээ өөрчилсөн нь
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын болон Тэргүүн 

Зөвлөлийн гишүүн, ерөнхийлөгч асан Хью Б.Браун 

Бид Бурханы зарлигуудад дуулгавартай 
байж, Түүнийг өөрсдийнхөө 

төлөвлөгөөнд оролцуулбал өөрсдийн 
болохыг хүсэж байгаа хүн биш, харин 

болох ёстой хүн нь болж чадна.
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(1883–1975) Бурхан түүний амьдралыг хэрхэн өөрийнх 
нь чадах байснаас хавьгүй илүү болгож өгсөн тухай 
туршлагаа хуваалцсан юм.

Хью Канадын цэргийн албанд алба хашдаг байсан 
бөгөөд генералын албан тушаалд дэвших дараагийн хүн 
нь байв. Тэр тушаал дэвшихийн тулд 10 жилийн турш 
шаргуу хөдөлмөрлөн, найдвар тавин, залбирч байв.

Харин орон тоо гарахад зөвхөн Сүмийн гишүүн байс-
наар нь шалтаглан түүнийг алгасаж, дараагийн хүнийг 
томилсон байна. Тэд энэ нь цорын ганц шалтгаан байс-
ныг түүнд хэлжээ.

Хью маш их уурлаж бухимдсан байна. Тэрээр уг 
туршлагын талаар: “Тэгээд би сэтгэл санаагаар унаж, 
гомдлоор дүүрэн . . . галт тэргэнд сууж буцлаа. . . . 
Майхандаа орж, . . . малгайгаа авч, аяны орон дээрээ 
чулуудлаа. Би нударга зангидан, тэнгэр өөд зангаж, 
‘Намайг яаж байгаа нь энэ вэ, Бурхан минь? Би шалгуурт 
тэнцэхийн тулд чадах бүхнээ хийсэн. Шаардлагыг нь 
хангахын төлөө би бүхнийг хийсэн. Би хийх ёстой бүх 
зүйлийг хийж, хийгээгүй үлдсэн зүйл гэж үгүй. Та намайг 
яаж байгаа нь энэ вэ?’ гэж хэлсэн. Миний уур хорсол 
буцалж байлаа” 3 гэж ярьжээ.

Дараа нь хэдэн жилийн өмнө болж өнгөрсөн явдлыг 
эргэн санав. Тэр нэг удаа улаалзганы бутанд дарагдан, 
арчилгаагүй орхигдсон хуучин ферм худалдаж авсан 
юм. Тайрч, янзлахгүй л бол бутнаас ямар ч жимс гарах-
гүй билээ. Бут зүгээр л дээш, өндөр болж ургахыг хүс-
дэг байв.

Тиймээс Хью бутыг сайн гэгч нь тайрч янзлав. Дараа 
нь тэр мөчир болгоны орой дээр усны дусал байхыг олж 
харсан юм. Тэд яг нулимс аятай харагдаж байлаа. “Би 
эндхийн цэцэрлэгч” гэж тэр улаалзганы бутанд хэлжээ. 
Хью тэр бутыг ямар болгохыг хүсэж байгаагаа мэдэж 
байсан бөгөөд лав л сүүдрийн мод болгох хүсэлгүй байв.

Тушаал дэвшээгүйн улмаас үүдсэн уур хорслоо да-
рах гэж оролдож байхад энэ үйл явдал түүний бодол 
санаанд орж ирсэн байна. “Тэгтэл нэгэн дуу хоолой 
сонсогдож, би түүнийг танилаа. Энэ нь миний өөрийн 
дуу хоолой байв. Нөгөөх дуу хоолой ‘Би эндхийн цэ-
цэрлэгч. Би чамаар юу хийлгэхээ мэдэж байна’ гэв. Уур 
хилэн тэр даруй сэтгэл зүрхээс минь холдож, аяны 
орныхоо дэргэд өвдөг сөгдөн, талархалгүй байсныхаа 
төлөө уучлал гуйлаа. . . .

Эдүгээ бараг 50 жилийн дараа, би [Бурханд] хандан, 
‘Ноён Цэцэрлэгч ээ, намайг өвтгөж чадахаар хайрлаж, 
тайрч зассанд тань баярлалаа’ гэж хэлдэг.” 4

Хью хэзээ ч генерал болоогүй. Их Эзэнд түүнд зо-
риулсан өөр төлөвлөгөө байсан юм. Их Эзэнийг уран 
барилгачаа болгосноор ерөнхийлөгч Брауны амьдрал 
уран барилгын шилдэг бүтээл болсон билээ.

Сууринаас нь эхэлж барих нь
Бурханы бошиглогчоор “тамын хүүгээрээ” дуудуулж 

байвал лав л амьдрал тань зөв зүг рүү явж байгаа гэсэн 
үг биш байх. Харин ийм зүйл Мормоны Номон дээр 
гардаг Зиезром нэртэй хуульчид тохиолдсон байдаг. 
(Aлмa 11:23- ыг үзнэ үү.)

Алма, Амюлек хоёр Зиезром шүүгчийнхээ хувьд 
хүмүүсийг өдөөн хатгаж, мөнгө олдог байсан тэр газар 
номлож байв. Зиезром Алма, Амюлек хоёрыг асуулт 
тавьж унагах гэж оролдоход нь тэд түүнийг зэмлэсэн 
байдаг. Зиезромын бодол санаа тэдэнд Сүнсээр илч-
лэгдсэн байлаа. (Aлмa 11–12- ыг үзнэ үү.)

Тэдний хэлэлцүүлэг үргэлжлэх үеэр Зиезром гайхши-
ран, чимээгүй болдог. Тэр өөрийн зөрчлийг ухамсарлан, 
хийсэн нүгэлдээ болон хүмүүсийг төөрөгдүүлсэндээ 
асар их гэмшдэг. Дараа нь тэр өөрийн учруулсан хо-
хирлыг бага ч гэсэн барагдуулахын тулд “Болгоогтун, 

“Би эндхийн цэцэрлэгч. Би чамаар 
юу хийлгэхээ мэдэж байна.” 
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ЗУУРДЫН БА МӨНХИЙН ЗҮЙЛС
Энэ амьдралд сонгох эрхээ ашиглах 
олон боломж бидэнд олдоно. Энэ 
амьдралд олон нийтийн бүх сүлжээ, 
алдар нэр, найз нөхөд чухал мэт 
байх боловч эцсийн эцэст хамгийн 
чухал нь Бурханы хаант улс байх 
болно. Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Нийл А.Максвэл-
лийн (1926–2004) хэлсэн, надад 
таалагддаг нэгэн үг бий: “Хэрэв та 
Бурханы Хаант улсыг сонгоогүй бол 
үүний оронд юуг ч сонгосон бай, 
эцэстээ энэ нь хэрэггүй юм.” 5

Заримдаа бид энэ амьдралд 
хэт их анхаарал хандуулснаасаа 
болж юу нь хамгийн чухал болохыг 
мартдаг. Хэрэв гивлүүрийг авч хаяж 
чаддаг бол энэ нь бидний хэтийн 
төлөвийг орвонгоор нь эргүүлэх 
байсан. Бид илүү даруу байж, 
хүмүүст биш харин Их Эзэнд илүү 
их ач холбогдол өгөх байсан.

Би зөв шударга байж, Бурханыг 
дагах хүсэлтэй гэдэгтээ итгэдэг. Би 
Түүний хүчирхэг хаант улсад орохын 
тулд мөнхийн ойлголттой болохыг 
хүсдэг. Энэ нь дэлхийн бүх хөрөнгө 
мөнгө, хүч чадлаас илүү чухал зүйл 
юм. Мөнх амьдралтай харьцуулахад 
бид энэ амьдралд нүд ирмэхийн 
адил богинохон хугацаанд амьдрах 
болно. Бидний хүлээн авах алдар 
суу бидэнтэй мөнхөд байх болно.
Изабэлл А., 19 настай, Мексик

би бол гэмтэй, мөн эдгээр хүмүүс Бурханы өмнө толбогүй” (Алма 14:7) 
гэж хэлсэн байдаг.

Гэсэн хэдий ч энэ нь үр дүн өгдөггүй. Хүмүүс Зиезромыг хотоосоо 
хөөн зайлуулсан юм. Өөрийн хийсэн буруу зүйлээс болж мөн Алма, 
Амюлек хоёрын эсрэг номлосон учраас тэднийг үхэлд хүргэсэн гэж бод-
сон эндүүрэл нь Зиезромыг өвдөж, “шатам халуунаар төөнөгдөж” (Алма 
15:3) эхлэхэд хүргэдэг.

Амьдралдаа зориулан барьсан түүний барилга сууринаасаа эхлэн 
нурж эхэлсэн юм. Гэхдээ Зиезромын түүх үүгээр төгсгөл болоогүй.

Алма, Амюлек хоёрын амьд байгааг сонсоод Зиезром зориг гарган, 
тэднээс түүн дээр ирэхийг хүсдэг. Тэднийг ирэхэд Зиезром тэднээс 
түүнийг эдгээж өгөхийг хүсдэг. Зиезром өөрийнхөө итгэлээр дамжуулан 
бүрэн эдгэрдэг. Дараа нь тэр баптисм хүртэж, тэр цагаас хойш номлож 
эхэлсэн байна (Алма 15:11–12- ыг үзнэ үү).

Энэ удаад уран барилгач нь Бурхан байж, Зиезромын шинэ амьдрал 
эхлэв.

Энгийн нэгэн алх, хадааснаас илүү агуу зүйл
Сайхан мэдээ гэвэл, бид энэ амьдралаа ганцаар туулах хэрэггүй юм. 

Бурхан бидний хийх алхам тутамд туслахыг хүсдэг. Бид Түүний туслам-
жийг хүлээн авах үед бидэнд хүрч чадахгүй өндөрлөг гэж үгүй билээ. ◼
ЭШЛЭЛҮҮД
 1. “His Grace” видео бичлэгүүд, mormonchannel.org.
 2. “From Gang Member to ‘Good Man’” (видео бичлэг), mormonchannel.org.
 3. Хью Б.Браун, “The Currant Bush,” Лиахона, 2002 оны 3- р сар, 24; New Era,  

1973 оны 1- р сар, 15.
 4. Хью Б.Браун, “The Currant Bush,” Лиахона, 22, 24; New Era, 14, 15.
 5. Нийл A.Максвэлл, “Response to a Call,” Ensign, 1974 оны 5- р сар, 112.
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Намайг  
Цион гэдэг.
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БИ ЯАЖ ГЭРЧЛЭЛТЭЙ 
БОЛСОН БЭ?
Би найман настай 

байхдаа анх удаа 
сүмд очсон юм. 

Би Мормоны 
Номыг уншин, 
номлогчдыг 
сонсож, залбир-
сан. Сүнс надад 
Сүм үнэн гэдгийг 
хэлж, би баптисм 
хүртэхийг хүссэн 
билээ. Сайн мэдээ 

намайг аз жаргал-
тай болгодог.

нэр төрөө өндөрт 

Би Зүүн Африкт орших Этиоп гэдэг улсад  
амьдардаг. Би хөл бөмбөг тоглож, ном унших  
дуртай. Бас би том болохоороо эмч болохыг  

хүсдэг. Би өдөр бүр сайн мэдээний дагуу  
амьдарч, үүнийг найз нөхөдтэйгөө  
хуваалцсанаар нэр төрөө өндөрт  

өргөж явахыг хүсдэг.

Эми Жэйн Лэвитт
Зохиогч нь АНУ- ын 
Ютад амьдардаг.

өргөн авч явах нь
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НЭР ТӨРӨӨ ӨНДӨРТ ӨРГӨН 
АВЧ ЯВАХ ГЭДЭГ НЬ МИНИЙ 

ХУВЬД ЯМАР УТГА 
УЧИРТАЙ ВЭ?

“Нэр төрөө өндөрт өргөн 
авч явах” гэдэг нь өдөр 
бүр сайн мэдээний дагуу 
амьдрахыг хэлнэ. Тэнгэрлэг 

Эцэг, Есүс Христ хоёр намайг Тэдний 
тухай гэрчилж байгаасай хэмээн 
хүсдэг. Дэлхийн олон улс оронд байх 
миний бүх найз нөхөд сэргээгдсэн 
сайн мэдээг найз нөхөдтэйгөө ху-
ваалцаасай гэж би хүсдэг. 

МЭДДЭГ ЗҮЙЛСЭЭ ХУВААЛЦАХ НЬ
Би сургуулийнхаа найзуудад сэргээгдсэн сайн 
мэдээний талаар ярьж өгдөг. Нэг найз маань 
Сүмийн талаар надаас асуудаг байснаа гэнэт 
асуухаа больсон юм. Би тэр охиноос яагаад 
гэдгийг асуув. Эцэг эх нь дургүй байсан гэж тэр 
хэлсэн. Хэзээ нэгэн цагт түүний эцэг эх бодол 
санаагаа өөрчлөх байх гэж би найдаж явдаг.

МИНИЙ СҮМИЙН ДУУДЛАГА
Миний хамгийн дуртай Сүмийн 
үйл ажиллагаа бол ариун ёсло-
лын цуглаан юм. Би цуглаан дээр 
дуу удирддаг.

Би сайн мэдээний талаар су-
ралцах дуртай. Миний хамгийн 
дуртай судрын түүх бол Давид, 
Голиаф хоёрын тухай түүх юм. 
Харин миний дуртай дуу бол 
“Мормоны Номын түүх.”

ГЭР БҮЛИЙНХЭНДЭЭ ТУСЛАХ НЬ
Манай гэр бүлийнхэн сүм рүү ихэвчлэн цаг гаруй алхаж очдог. 
Бага дүү маань ядарвал ах маань эсвэл би түүнийг үүрч явдаг. Би аяга 
тавгаа угааж, гэр орноо цэвэрлэн, гэр орныхоо ажилд тусалдаг.

НЭР ТӨРӨӨ ХЭРХЭН 
ӨНДӨРТ ӨРГӨН АВЧ 
ЯВАХ ТАЛААР ӨГӨХ 
ЦИОНЫ ЗӨВЛӨГӨӨ

•  Өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй бол. 
Судруудыг уншиж, залбир.

•  Гэрчлэлээ хуваалцаж, найзууддаа 
сайн үлгэр жишээ үзүүл.

•  Ням гараг бүр сүмдээ явж, 
сайн мэдээний жишгийн дагуу 
амьдар.

ӨӨРИЙН ТҮҮХИЙГ  
БИДЭНД ИЛГЭЭ

Та нар нэр төрөө өндөрт өргөн авч явснаар  
хэрхэн Есүсийг дагадаг вэ? Хариулт болон 

зургаа, эцэг эхийнхээ зөвшөөрөлтэй хамт бидэнд 
илгээгээрэй. Та бидэн рүү liahona@ldschurch.org 

гэсэн э- мэйл хаягаар илгээнэ үү.
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Бодит түүхээс сэдэвлэв
Марисса Виддисон,  
Соня Куэналлата

Өдөр 
бүр илүү 

сайн  
унших нь

Жозэф номынхоо хуудсыг 
эргүүлэв. Тэр хөмсгөө 

зангидлаа. Тэр дахиад хоёр 
хуудас унших ёстой байв.

“Чи зүгээр үү?” гэж ээж нь 
асуув.

“Би унших дуртай л даа. 
Гэхдээ би их удаан унших 
юм. Би яаж илүү сайн уншиж 
сурах вэ?” гэж Жозэф асуулаа.

“Надад нэг санаа байна. 
Өдөр бүр Мормоны Номоос 
нэг бүлгийг уншиж бай. Энэ 
нь чамд илүү сайн уншиж 
сурахад чинь тусална” гэж 
ээж нь хэлэв.

Жозэф хичээж эхэллээ. 
Эхлээд уншихад их цаг зар-
цуулдаг байлаа. Тэр урт үгийг 
чанга дуугаар унших хэрэгтэй 
байв. Гэсэн хэдий ч тэр өдөр 
бүр уншсаар байлаа. Удалгүй 
тэр нэгээс илүү бүлгийг унш-
даг болов.

Хоёр долоо хоног өнгөр-
лөө. Жозэфийн номны хав-
чуурга 1 Нифайгаас 2 Нифай 

2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-2016 ОНЫ 1-Р САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САР
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руу шилжив. Дараа нь бүр 
Иаков руу оров!

Нэгэн орой гэр бүлийн 
үдэш дээр Жозэфийн хичээл 
заах ээлж ирлээ.

“Би юу хийхээ мэднэ!” гэж 
Жозэф дотроо бодов. Тэр 
Мормоны Номын түүх но-
мыг хайж оллоо. Тэр нь зураг, 
үгтэй ном байлаа. Тэр хуудас-
нуудыг эргүүлэн, яг таарсан 
түүхийг олов.

Жозэф уг түүхийг гэр бү-
лийнхэндээ уншиж өгчээ. 
Тэр завь гэсэн богино үгийг 
уншив. Бас зарлиг гэсэн урт 
үгийг ч уншлаа. Бошиглогчид 
эдгээр үгийг олон жилийн 
өмнө бичсэн юм. Тэдгээр 
үгийг уншихад хялбар байв.

Түүхээ уншиж дуусахад 
ээжийнх нь нүдэнд нулимс 
цийлэгнэж байлаа.

“Ээжээ, та зүгээр үү?” гэж 
Жозэф асуув.

“Тийм ээ. Би маш их аз 
жаргалтай байна. Чи уншлага 
дээрээ сайн ажиллалаа” гэж 
ээж нь хариулав.

Жозэф нүүр дүүрэн 
инээмсэглэв.

“Би таны хэлснээр өдөр 
бүр номноосоо уншиж бай-
гаа.” Тэр ээждээ өөрийнхөө 
Мормоны Номыг харууллаа. 
Түүний номны хавчуурга 
Алмагийн ном руу орсон байв!

Хэзээ нэгэн цагт Жозэфийн 
номын хавчуурга номын төгс-
гөлд хүрнэ. Тэр үед тэр эх-
нээс нь дахин уншина! ◼
Зохиогчид нь АНУ- ын Ютад амьдардаг.

ЗУРАГ ЧИМЭГЛЭЛИЙГ КАТИ МАКДИЙ

Р САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САРР САР
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Би багадаа энэ 
бүхнийг ийнхүү 

мэдэж авсан юм.

Би хэрхэн ӨӨРИЙН гэсэн 
гэрчлэлтэй болох вэ?

Т Ө Л Ө Ө Л Ө Г Ч И Й Н  Ө Г С Ө Н  Х А Р И У Л Т У У Д
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Арванхоёр  
Төлөөлөгчийн 
Чуулгын
Ахлагч  
Робэрт Д.Хэйлс

Хэрэв 
та зөв зүйл 

хийвэл Ариун Сүнс 
танд туслах  

болно.

Мөн та судруудаас уншиж суралцах 
боломжтой.

Та эцэг эх, багш нарынхаа заасан зүйлс, 
гэрчлэлээс суралцаж болно.

Таныг Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүсийн талаар суралцах үед таны гэрчлэл өснө.

“Бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёрыг мэдэх нь мөнхийн  
амь мөн,” 2014 оны 10- р сарын Ерөнхий чуулган, 90– 92.
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Нэг өдөр би том хүү Вилфордоо 
аравны нэгийн өргөлийн дуг-

туй бэлдэж байхыг харав. Тэр үед 
хүү маань таван настай байсан са-
нагдаж байна. Би Вилфорд ямар ч 
мөнгө олоогүй байж яагаад аравны 
нэг төлөх гэж байгаа юм бол гэж 
бодлоо. Би түүнээс энэ талаар 
асуухад тэр мацгийн өргөл төлж 
байгаагаа хэлэв.

Вилфордод өөрийн гэсэн их 
мөнгө байгаагүй л дээ. Тэгсэн ч 
гэсэн тэр мацгийн өргөл төлж 
байгаадаа баяртай байв.

Түүний нинжин сэтгэлийн угаас 
гарсан энэ үйлдэл нь надад гүн 
сэтгэгдэл төрүүлсэн юм. Би түү-
нээс яагаад ингэх болсон тухай 
асуулаа.

Вилфорд “Надад дутагдаж га-
чигдах зүйл байхгүй. Харин бусад 
хүнд байгаа гэдгийг би мэднэ” гэж 
хариулав. Тэр тус болж байгаадаа 
маш их баяртай байв. 

Энэ энгийн үйл явдал нь хүүх-
дүүд үнэхээр Сүнстэй холбоо-
той байдаг ба тэдэнд төрөлхийн 
Христийнхтэй адил хайр байдаг 

Вилфордын  
мацгийн өргөл
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Далын ахлагч 
Чи Хонг (Сам) Вонг

талаар надад сайхан сургамж өг-
сөн юм. Вилфордод өөрт нь хэ-
рэггүй ч өөр бусад хүнд тус болж 
болох зүйл байв. Тэр золиослол 
хийхэд бэлэн байлаа. 

Мөнгө хуримтлуулах нь сайн 
хэрэг. Гэхдээ миний бяцхан 
хүү өөрийн үлгэр жишээгээр 
надад бас нэгэн сургамжийг 
өгч билээ. Бид Ариун Сүнсний 
шивнээг сонсон, өөрт байгаа 
зүйлийг бусадтай хуваалцсанаа-
раа бусдын амьдралыг адисалж 
чадна. ◼
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Мормоны Ном  
Есүс Христийн 

тухай заадаг

Та Мормоны Номыг уншсанаар олон 
адал явдалтай учирна. Та Лихай, Сара 

хоёрын гэр бүлтэй хамт аглаг буйдаар 
аялан, Нифайн завь хэрхэн барьж байгааг 
харна. Түүнчлэн та Лихай, Нифай, Аби-
надай, Самуел, Мормон гэх мэт олон бо-
шиглогчтой уулзана. Мормоны Номын 
бүх бошиглогч Есүсийн талаар заасан 
байдаг. Тэдний зарим нь бүр Түүнийг 
харсан байдаг. Үнэндээ ийм учраас 
Тэнгэрлэг Эцэг дэлхийн өнцөг булан 
бүрд байх хүмүүст Есүсийн тухай 
олж мэдэхэд нь туслах үүднээс 
энэ онцгой номыг би-
дэнд өгсөн юм. ◼

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГА!
Энэ жил Мормоны Номыг унших төлөвлөгөө гарга. Энэ сарын Мормоны 
Номын баатрын карт болон унших даалгаврыг 74–75- р хуудаснаас олно уу. 

“Chapter 1: How We Got the Book of Mormon” буюу “1- р бүлэг: 
Бид хэрхэн Мормоны Номтой болсон бэ?” видео бичлэгийг  
scripturestories.lds.org. дээрээс үзнэ үү. “Book of Mormon” буюу 
“Мормоны Ном” дээр дар.
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Дараах шүлгийг нэг нэгээрээ ээлжлэн унш. 
Мормоны Номын бошиглогч бүрд таарсан 
судрын дугаарыг бич. Хариултуудаа шалга.

1.  Ифер 12:39, 41
2.  1 Нифай 1:5, 9
3.  1 Нифай 11:26–27
4.  Мозая 16:8– 9
5.  Алма 6:8
6.  Моронай 9:22

Моронай

Лихай

Нифай

Абинадай

Алма

Хариултууд: 1. Моронай; 2. Лихай; 3. Нифай; 4. Абинадай; 5. Алма; 6. Мормон
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ЭНЭ ТАЛААР БИЧ!
Есүс Христ бидэнд ямар их хайртай 
болохоо хэрхэн Мормоны Номон дээр 
харуулсан бэ?

Мормон



Нифай олон хүнд хэцүү бөгөөд аюултай зүйлийг хийсэн. Тэр гэр орноо орхин, хорон санаатай 
хүнээс гуулин ялтсыг авч, гэр бүлийнхэндээ аглаг буйдад амьд үлдэхэд нь тусалсан. Гэхдээ тэр 

Бурханд найдаж, зориг гарган дуулгавартай байж чадсан. Та энэ сард Нифайн үлгэр жишээг дагахын 
тулд юу хийж болох вэ?

Нифай ДУУЛГАВАРТАЙ байсан
М О Р М О Н Ы  Н О М Ы Н  Б А А Т А Р
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□  1 Нифай 3:7- г чээжил.

□  Эцэг эх тань ямар нэгэн зүйлийг 
чамаар хийлгэхийг хүсвэл Нифайтай 
адил дуулгавартай бай!

□  Мормоны Номын 2– 9 дүгээр бүлгийг 
scripturestories.lds.org дээрээс видео 
бичлэгээр үзнэ үү.

□  Би өөртөө . . . даалгавар өгөв.

Ээж бид хоёр Мормоны 
Номыг уншиж эхлэв. Бид 
Нифайн талаар уншиж 
байхдаа, тэр үргэлж дуул-
гавартай байж мөн дуул-
гавартай байсан учраас 
адислагдсан гэдгийг ойлгож 

авсан. Би энэ нь зөв арга зам болохыг мэдэж 
байгаа болохоор Нифайтай адилхан болохыг 
хүсэж байна. Тиймээс ээж маань “Хогоо гар-
гаж хая” гэхэд нь би “За, ээжээ!” гэж хэлдэг.
Хайди М., 10 настай, Өмнөд Солонгос, Ёнгнам

Би дуулгавартай  
байж чадна!

Н И Ф А Й

Энэ даалгаврын картыг хайчлан, 
нугалж, хадгал!

Элли Б., 8 настай, АНУ, Юта
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Лихайн гэр бүлийг аглаг буйдаар аялж явахад нь Их Эзэн 
тэдэнд Лиахона нэртэй ер бусын луужинг өгсөн юм. Тэд 

итгэлтэй байвал Лиахона тэдэнд хаагуур аялахыг, мөн хаанаас 
хоол хүнсээ олж болохыг хэлж өгдөг байлаа. Лиахонагийн 
талаар 76–78- р хуудаснаас унш. Дараагийн дугаараас бас 
нэгэн унших даалгаврыг олж аваарай! ◼
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Та liahona.lds.org хаягаар орж, илүү олон хувийг хэвлэн авч болно.

Б И  М О Р М О Н Ы  Н О М О О С  У Н Ш И Ж  Ч А Д Н А

Лиахона

Энэ сарын судрууд:
Та судрын хэсгийг уншсаныхаа дараа 
Лиахона дээрх ижил дугаарын судрын 
хэсгийг өнгийн харандаагаар буд.
1  1 Нифай 1:1–10
2  1 Нифай 2:1–7, 16–20
3  1 Нифай 3:1– 9
4  1 Нифай 3:22–31, 4:1
5  1 Нифай 4:4–35
6  1 Нифай 8:2, 5–18
7  1 Нифай 8:19–33
8  1 Нифай 16:9–16

1

1

1
2 2

3

6

5

5
5

4 4

7

4

8

6

6
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Аглаг буйдад 
Б А Г А  Н А С Н Ы  Х Ү Ү Х Д Ү Ү Д Э Д  З О Р И У Л А В
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Нифайн аав залбирсан байна. 
Тэнгэрлэг Эцэг тэднийг аюулгүй 
байлгахын тулд гэр бүлээ аван, 
хотыг орхиж явах хэрэгтэй гэж 
түүнд хэлэв. Гэр орноо орхин 
явах нь тэдэнд хэцүү байлаа. 
Гэсэн хэдий ч Нифайн гэр бүл 
дуулгавартай дагав.

Нифай гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт 
Иерусалимд амьдардаг байв. Түүний 
аав Лихай бошиглогч байсан юм. 
Түүний ээжийг Сара гэдэг байлаа. 
Түүний ах нарыг Лемен, Лемүел, 
Сам гэдэг байв.

хийсэн аялал
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Тэнгэрлэг Эцэг Нифайн гэр 
бүлд ер бусын луужин өгсөн 
билээ. Тэр луужинг Лиахона 
гэж нэрлэдэг байв. Нифайн 
гэр бүлийнхэн Тэнгэрлэг 
Эцэгт дуулгавартай байвал 
тэр тэдэнд аглаг буйдаар 
аялах замыг зааж өгдөг 
байлаа. Түүнээс гадна 
луужин нь Нифайд хаанаас 
гэрийнхэндээ хоол хүнс олж 
болохыг зааж өгдөг байв.

Нифайн гэр бүл аглаг буйдад оджээ. Дараа нь Тэнгэрлэг Эцэг Нифайд 
болон түүний ах нарт хот руу буцаж очоод, судруудыг авах хэрэгтэй гэж 
хэлэв. Үүнийг хийхэд хэцүү байлаа. Хэдийгээр ах нар нь дуулгаваргүй 
байсан ч Нифай сайн үлгэр дуурайл нь байж чадсан юм. Тэр Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хүссэн зүйлийг хийнэ гэж хэлжээ.
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Бид зарлигуудад дуулгавартай байж, Тэнгэрлэг Эцэгийг 
дагавал Нифайтай адил болж чадна! ◼
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Б У Д А Х  Х У У Д А С

Би зөвийг сонгож чадна

ЗУ
РА

Г 
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

ЙГ
 А

ПР
ИЛ

 С
ТО

ТТ



80 Л и а х о н а

Би коллежид байхдаа геологийн 
ангийнхны зайлшгүй авах ёстой 

дадлагын ажилд хамрагдсан оюут-
нуудын нэг байлаа. . . .

Бидэнд өгсөн нэгэн даалгавар 
ажлын талбай дээр биднийг олон 
өдөр саатахад хүргэсэн юм. . . . 
Судалгааны хугацаа дуусах дөхөж 
байсан яг тэр үед бид хүчтэй сал-
хинд, дараа нь цасанд өртөв. Гэнэ-
тийн бөгөөд цагаа олоогүй ч энэ нь 
биднийг толгодын орой дээр цасанд 
боогдохгүйн тулд илүү хурдан ажил-
лахад хүргэж билээ. Бид тэр шөнө-
дөө галт тэргэнд амжиж суун, гэртээ 
эргэн очихоор төлөвлөж байсан 
галт тэрэгний буудлаас нэлээн хэдэн 
километр зайтай уулын урт бөгөөд 
огцом уруудах амаар явж байх үед 
салхины хүч улам ширүүсэж эхлэв. 
Бид тэр шөнө нэлээн их ядарч байж 
галт тэрэгний буудал дээр ирэхэд 
салхи шуурсан хэвээр л байлаа. . . .

Бидний хүсэн хүлээж, итгэл найд-
вараа тавьж байсан тэр галт тэрэг нь 

том хотуудыг хооронд нь холбодог 
шөнийн буухиа галт тэрэг байв. . . .

Шөнө дунд нэлээн өнгөрсний да-
раа бөөн цас, салхи эргэлдүүлсээр 
галт тэрэг хүрч ирэх нь тэр. Хамт 
явсан оюутнууд маань галт тэргэнд 
хурдан гэгч сууж байхад би тэдний 
араас яаралгүйхэн алхалж явав. 
Яагаад гэвэл, туслах нь усаа дүүр-
гэж байх хооронд мотороо шалган, 
зарим хэсгийг тосолж, заримыг нь 
чангалж, ерөнхийдөө галт тэргэндээ 
үзлэг хийн, уухилж аахилан завгүй 
гүйж яваа инженер миний анхаар-
лыг татсан байлаа. Хэдийгээр тэр 
хүн завгүй байсан ч би түүнтэй 
хэдэн үг солихоор дөхөж очив. Би 
түүнээс сүйрэл тээгч хүчин хаа сай-
гүй, хараа хяналтгүй тавигдсан, мөн 
салхи улин, бүх талаас аюул занал-
хийлсэн ийм хачин, ер бусын, ши-
рүүхэн шөнө ямар санагдаж байгааг 
нь асуулаа. . . .

Түүний өгсөн хариулт надад хэ-
зээ ч мартагдахааргүй том сургамж 

ШӨНИЙН 
БУУХИА ГАЛТ 
ТЭРЭГНИЙ 
ТУХАЙ 
СУРГААЛТ 
ЗҮЙРЛЭЛ
Би халтартсан царайтай, тосонд 
будагдсан инженерийн хэлсэн 
үгийг сайтар тунгаан бодов.

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

болсон юм. Тэрээр тасалдсан, хоо-
рондоо авцалдаагүй өгүүлбэрээр 
хэлсэн ч гэсэн үнэндээ яг ийм зүй-
лийг надад хэлсэн юм: “Моторын 
урд талын гэрлийг хар даа. Энэ 
гэрлийг 90 гаруй метрийн тусгалтай 
гэдэг байхаа? Тэгэхлээр би тийм 
гэрэлтүүлэгтэйгээр 90 метр замыг 
л туулж гарахыг хичээнэ дээ. Тэр 
хэмжээний газар л надад харагдаж, 
тэр зайд л би замын далан нээлттэй, 
аюул байхгүй гэдгийг мэдэх бо-
ломжтой. . . . Моторын гэрэл үр-
гэлж өмнө маань байна шүү дээ!”

Тэр галт тэрэгнийхээ суудал руу 
авирч гарах үед би зорчигчдын 
эхний галт тэрэг рүү хурдхан гэгч 
орж, гаднах шөнийн догшин салхи 
шуурч байх үед зөөлөн суудалдаа 
шигдэн орж, дулаахан, тухтай бай-
гаадаа баярлаж суунгаа халтартсан 
царайтай, тосонд будагдсан инже-
нерийн хэлсэн үгийг сайтар тунгаан 
бодов. Түүний хэлсэн үг агуу зүй-
лийг бүтээгч, эр зориг, шийдэмгий 
байдлыг өгөгч тэрхүү итгэлээр 
дүүрэн байлаа. . . .

Хэдэн жилийн дараа, ирээдүйд 
биднийг юу хүлээж байгааг, тэр ч 
бүү хэл хэдэн хоног, цагийн дараа 
юу болохыг бид мэдэхгүй байж 
болно. Гэхдээ хэдхэн бээр, магадгүй 
хэдхэн алхмын зайд зам маань чө-
лөөтэй, үүрэг маань тодорхой, чиг 
шугам маань гэрэлтүүлэгтэй байдаг. 
Бурханы сүнсээр гэрэлтүүлэгдсэн 
тэр богинохон зайд дараагийн алх-
маа зоригтой хий! ◼

“Three Parables—The Unwise Bee, the Owl 
Express, and Two Lamps,” үгээс, Лиахона, 
2003 оны 2- р сар, 36–41. ГЭ
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Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын
Ахлагч  
Жэймс Э.Талмэйж 
(1862–1933)



Бид хэрхэн ариун сүмд очдог хүмүүс болох вэ?

“Ариун сүмд очдог хүмүүс байцгаая. Хувийн нөхцөл байдал тань боломж олгож л байвал ариун сүмд тогтмол орж бай. Хүүхдүүд 
тань ариун сүмийг харж болохын тулд ариун сүмийн зургийг гэртээ өлгө. Тэдэнд Их Эзэний өргөөний зорилгуудыг заа. Тэднээр 
бага байхаас нь эхлэн ариун сүмд орж, тэрхүү адислалаас хүртэхүйц зохистой байх төлөвлөгөөг гаргуул.”

ОЙЛГОЛТ

Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэр (1907–1995), “Exceeding Great and Precious Promises,” Ensign, 1994 оны 11- р сар, 8.

САЯХАН ОНЦГОЙЛОН АДИСЛАГДСАН ЮТАГИЙН ОГДЕН АРИУН СҮМ



Энэ дугаарт
ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛАВ

Мөнх бус амьдралын 
талаар илчлэгдсэн бодит үнэнүүд

Бид Их Эзэний Адам, Ева хоёрт мөнх бус амьдралын 
талаар илчилсэн бодит үнэнийг хүлээн зөвшөөрс-
нөөр утга учиртай мөн зорилготой амьдарч чадна.

44- р  
хуудас 

ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД ЗОРИУЛАВ 

2016 оны  
Mючелийн сэдэв
Залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхөн энэ жилийн сэдэв 
болон “Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх” 
(2 Нифай 31:20) гэдэг нь ямар утгатай болох талаар 
тайлбар өгөв.

50- р  
хуудас

ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛАВ

Мормоны Ном  
Есүс Христийн 

тухай заадаг
Та энэ жил Мормоны Номоос уншиж байхдаа, Есүс 
Христийн талаар заах гэсэн нэгдмэл хүсэлтэй олон 
бошиглогчийн тухай олж мэдэх болно.

72- р  
хуудас




