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Би хэрхэн тусалж  
болох вэ?
Хайртай хүмүүс маань 
Сүмийг орхих үед,  
30- р хуудас

Сүмд эргэн ирсэн 
хүмүүсээс суралцах нь, 
26- р хуудас

Сүмийн түүхийг ойлгож 
мэдэх нь хэрхэн тусалдаг 
вэ, 12- р хуудас
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Чилийн 
Пунта Аренас хот
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Чили улсын хойд хэсгийн цөлийн хотуудаас авхуулаад төвд 
орших нийслэл Сантьягод хүртэл байрладаг Сүм хүчирхэг 
бөгөөд өмнөдийн Пунта Аренас гадсанд долоон тойрог, 
хоёр салбар бий. Чили улсын тухай болон тэндхийн 
Сүмийн талаарх зарим мэдээ баримтыг харуулав.

26 шинэ гадас  
байгуулагдсан он

50 гадастай дэлхийн 4 дэх 
улс болсон он

Анхны гадас  
байгуулагдсан он

Анхны цуглаан зохион 
байгуулагдсан он

Гэр бүлийн  
түүхийн төв

Хүн амын дотор Сүмийн 
гишүүдийн эзлэх хувь

Ариун сүмүүд: Сантъяго (1983 
онд онцгойлон адислагдсан),  

Консепсион (2018 онд онцгойлон 
адислагдсан), Антофагаста (2019 

онд зарласан)

2653
бээр (4270 км) - Чилийн хам-
гийн хойд хилээс хамгийн 
урд хил хүртэлх зай, зүүнээс 
баруун хүртэлх зай 217 бээр 
(350 км)
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Сүмийн гишүүд

595 526

77 гадас,  
590 цуглаан,  

10 номлол

1956

1972

1988

1994–1996
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Сүмийн талаар 
хууртагдсанаа 
мэдэх үед
Травис Июл

26

Би ижил хүйстэндээ сэтгэл  
татагддаг тул Сүмийн гишүүд 

намайг дахин найрсгаар  
хүлээн авах болов уу?

Боук "Боб" С.Экома Вөрстэж

40

Сүмийн түүх:  
Сүнслэг нөлөө ба 

хүч чадлын эх булаг
Ахлагч Квинтин 

Л.Күк, Кэйт Холбрүк, 
Матт Грөү

12

Бид итгэлээ хамтдаа хэрхэн хүчирхэгжүүлэх вэ
Бид энэ сард Мормоны Номоос суралцахдаа Корихо-

рын талаар мэдэж авна. Тэр Сүмийн олон гишүү-
нийг бошиглогчдод хууртсан гэдэгт ятгаж итгүүлсэн 
бөгөөд хожим нь өөрөө ч гэсэн Сатанд хууртагдаж, 
улмаар бусдыг хуурсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрчээ. 
Өөрсдийгөө Сүмээс тусгаарласан бүхэл бүтэн үндэстэн 
болох зорамчуудын талаар бид мэдэж авах болно. 
Мөн нэгэн цагт Сүмийн эсрэг тэмцэж явсан залуу Алма 
насанд хүрсэн хүүхдүүдээ Их Эзэнээс болон Түүний 
Сүмээс холдуулах сонголтуудыг хийхгүй байхад хүчир-
хэгжүүлэхийг эрэлхийлж байгааг харна.

Бидний заримд Их Эзэний сэргээгдсэн Сүмд ирэхээ 
болихоор шийдсэн гэр бүлийн гишүүд юм уу найз 
нөхөд байгаа. Энэ нь итгэлээ их хүчирхэг гэж боддог 
хүмүүст хэцүү байж болох юм. Бид тусалмаар байгаа ч 
олонх маань хэрхэн туслахаа мэддэггүй.

Сэтгүүлийн нэг дугаарт итгэл хөрөхөд хүргэдэг бүх 
шалтгааны талаар ярилцах эсвэл энэ тохиолдолд яг яаж 
хандах ёстойг тайлбарлах боломжгүй юм. Хүн бүрийн 
итгэлтэй болохын тулд туулсан зам өөр өөр байдаг. 

Гэхдээ бид энэ удаагийн дугаараар дараах зүйлсээр 
тусламж үзүүлэхийг хүссэн билээ.

•  Нэгэн эрийн Сүмдээ эргэн ирж, үүнээсээ юуг сурч 
мэдсэн талаарх туршлага (26- р хуудсыг үзнэ үү).

•  Бүх хүнийг найрсгаар угтан авахын ач холбогдол 
(40- р хуудсыг үзнэ үү).

•  Өөр замыг сонгосон насанд хүрсэн хүүхдүүд-
тэйгээ харилцах харилцаагаа хэрхэн удирдан 
чиглүүлэх талаар эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө 
(30- р хуудсыг үзнэ үү).

•  Сүмийн түүхийн талаарх тус нэмэр болох 
ойлголтууд болон энэ нь хэрхэн итгэлийг маань 
хүчирхэгжүүлэх тухай (20- р хуудсыг үзнэ үү).

Эдгээр нийтлэл танд хувийн нөхцөл байдалдаа 
тохирох тэнгэрлэг удирдамжийг эрэлхийлэхэд эхлэх 
цэг нь болно хэмээн бид найдаж байна.

Хүндэтгэсэн,
Адам С.Олсон
Гүйцэтгэх редактор

Лиахонагаас
Энэ дугаарын агуулга COVID-19-ийн 
дэгдэлтээс өмнө гарсан байсан. Зарим 
хэсэг нь одоо тохирохгүй байж болно. 
Засгийн газрын болон Сүмийн одоогийн 
удирдамжийн дагуу шаардлагатай заавар 
зөвлөмжийг нийцүүлэн авч үзнэ үү.
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5 Дэлхий даяарх уран бүтээлчдэд өгөх урилга

6 Итгэлийн хөрөг 
Игнатиус ба Адэлэйд Байду
Байдугийнхан бичиг үсэг заах хөтөлбөрийн адислалыг гадсандаа болон гэр 
бүлдээ өөрсдийн биеэр харсан.

8 Тохинууллын зарчмууд:  
Сүмийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан тохинуулах нь
Сүмийн үйл ажиллагаа нь бидэнд бусадтай нөхөрлөж, тусалж, тэдэнд тохинуу-
лах боломж олгодог.

12 Сүмийн түүх: Сүнслэг нөлөө ба хүч чадлын эх булаг
Ахлагч Квинтин Л.Күк, Кэйт Холбрүк, Матт Грөү
Сүмийн түүхийг судлах нь сайн мэдээний дагуу илүү бүрэн дүүрэн амьдрах 
гэсэн итгэл, хүслийг маань хэрхэн гүнзгийрүүлэх вэ?

20 Энэтхэгийн анхдагчдыг төсөөлөх нь
Тауналин Рутэрфорд
Сүмийн тулгуур багана байна гэдгийн утга учрыг эдгээр итгэлтэй гэгээнтэн 
үлгэрлэн харуулдаг.

26 Сүмийн талаар хууртагдсанаа мэдэх үед
Травис Июл
Июл ах итгэлийг нь ганхуулж, Сүмийг хэсэг хугацаанд орхин явахад хүргэсэн 
зүйлсийг олж мэдсэнийхээ дараа яг юу түүнд дутагдаж байсныг ухаарчээ.

30 Та хайрлаж, Тэр авардаг
Криста Рожэрс Мортэнсэн
Нэгэн эх насанд хүрсэн хүүхдүүдийнхээ сонголтуудаас үл шалтгаалан тэднийг 
зүгээр л хайрлах хэрэгтэйг ойлгосон.

32 Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой 
Нэгэн гэр бүл тохинуулахын тулд зовлон бэрхшээлээ умартсан; зоригт  
нисгэгч өөрийн итгэл үнэмшлийг хамгаалж, бусдад урам зориг өгсөн;  
нэгэн эх амлалтад найдсан; өршөөл санамсаргүй цаг мөчид ирдэг.

36 Ирээд, Намайг дага: Мормоны Ном 
Долоо хоног тутмын эдгээр нийтлэл энэ сард Мормоны Номоос  
судлах үйл явцыг тань дэмжих болно.

40 Би ижил хүйстэндээ сэтгэл татагддаг тул Сүмийн гишүүд намайг 
дахин найрсгаар хүлээн авах болов уу?
Боук "Боб" С.Экома Вөрстэж
Вөрстэж ах Сүмд эргэн ирэхээр шийдэхдээ, бусад гишүүн түүнийг хүлээн  
авах эсэхэд санаа зовж байв.

Залуучуудад зориулав

44 
Ирээдүй аймшигтай санагдаж 
магадгүй. Гэхдээ Их Эзэний тусламж-
тайгаар бид бүгд ирээдүйд итгэх 
итгэлээр урагшилж чадна. Энэ 
сард мөн ирээдүйд 
бэлтгэх чухал 
арга замуудыг 
сурч мэдсэн зарим 
залуугийн түүхийг 
уншаарай.

Өсвөр үеийнхэнд зориулав

52 
Сайн мэдээ гэр бүлийг чинь 
хэрхэн өөрчилдгийг болон чиний 
ердийн сонголтууд амьдралд 
яагаад чухал 
байдгийг 
мэдэж ав.

Хүүхдүүдэд зориулав

Найз 
Чи яг Алма шиг номлогч байж 
чадна!

Хавтсан дээр
stock.adobe.com болон 

unsplsh.com-оос авсан зураг

Богино өгүүллүүд

Хэсгүүд
Гарчиг

Ирээд, Намайг дага дэмжлэг



 

     

4 Л и а х о н а

7-РСАРДЗӨВХӨНЦАХИМХУВИЛБАРААРГАРАХНИЙТЛЭЛҮҮД

БИДЭНТЭЙХОЛБООБАРИХ
Асуулт, санал хүсэлтээ liahona@ChurchofJesusChrist.
org хаяг руу илгээнэ үү.

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

Цахим Лиахона

ИЛҮҮИХИЙГОЛЖМЭД
Та Gospel Library аппликэйшн болон liahona .Church 
ofJesusChrist .org вэбсайтаас дараах зүйлсийг олж 
болно. Үүнд:

• Энэ дугаарыг ол.
• Зөвхөн цахим хувилбараар гарах агуулгыг унш.
• Өмнөх дугааруудаас хай.
• Өөрийн түүх, санал хүсэлтийг илгээ.
•  Сэтгүүл захиал эсвэл бусдад бэлэг болгон 

захиалж өг.
•  Цахим хэрэгслийн тусламжтайгаар суралцах үйл 

явцаа сайжруул.
• Таалагдсан нийтлэл, видео бичлэгээ хуваалц.
• Нийтлэлүүдийг татаж ав эсвэл хэвлэ.
• Дуртай нийтлэлүүдээ сонс.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona GospelLibraryаппликэйшн

Танд сайн мэдээний талаар асуух 
зүйл байна уу? Хариулт олох 
таван арга зам нь энд байна.
Чакэлл Вордлэй
Биднийг зөвшөөрөх юм бол асуултууд 
хэрхэн итгэлийг хүчирхэгжүүлдгийг 
нэг залуу хуваалцсан юм.

Би Энэтхэгт ариун сүмд ороход 
хэрхэн бэлдэж байна вэ?
Ешвант Косирэдди
Энэтхэгийн нэгэн залуу эрэгтэй ариун 
сүмд анх удаа ороход хэрхэн бэлдэж 
буйгаа хуваалцав.

Зөв шударга хүслийнхээ  
дагуу хүлээн авахад юу  
шаардлагатай вэ?
Марк Дэо Дэла Круз
Филиппинийн нэг залуу ирээдүйн 
төлөвлөгөө нь өөрчлөгдөхөд хэрхэн 
итгэлтэй болсон талаараа хуваалцав.
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“[Их Эзэн] хүмүүний үрсийн 
дунд сайн болох түүнийг л 
хийдэг; мөн тэрээр хүмүүний 
үрсэд тодорхойгоос бусдаар 
юуг ч үл хийнэ; мөн тэрээр 
тэднийг бүгд өөрт нь ирж 
мөн өөрийнх нь сайн сайхныг 
хүртэхийг урьдаг; мөн тэрээр 
хар ба цагаан, боол ба чөлөөт, 
эр болон эм, түүнд ирэх хэнээс 
боловч үл татгалздаг; мөн 
тэрээр үнэн Бурханыг мэд-
дэггүй хүмүүсийг ч санадаг; 
мөн Бурханд бүгд адил, Иудей 
болон Харь аль аль нь буюу.”

—2 Нифай 26:33

ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ  
УРАН БҮТЭЭЛЧДЭД 

ӨГӨХ УРИЛГА

Т аныг Ютагийн Солт Лэйк Сити дэх Сүмийн түү-
хийн музейгээс ивээн тэтгэдэг 12 дахь удаагийн 

олон улсын уран бүтээлийн уралдаанд бүтээлээ 
илгээхэд урьж байна.

Уран бүтээлийн бүхий л арга барил, хэв маяг, 
соёл уламжлалыг хүлээн авна. Сонгогдсон бүтээ-
лүүдийг Сүмийн түүхийн музейд болон онлайнд 
байршуулах болно.

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн чанартай уран 
бүтээлийг дэмжих, Хожмын үеийн гэгээнтэн урла-
гийн бүтээлүүдийн цар хүрээ, нэр төрлийг сурталч-
лан харуулах, Сүмийн түүхийн музейн цуглуулгыг 
арвижуулахын тулд дэлхий даяарх уран бүтээлч-
дийн бүтээлийг энэхүү шүүгчдийн шийдвэрээр 
шалгаруулах уралдаанд хүлээн авдаг юм.

•  Сэдэв: “Бурханд бүгд адил,” 2 Нифай 26:33- аас 
сэдэвлэсэн

•  Илгээх огноо: 2021 оны 2- р сарын 1- ээс 6- р 
сарын 1 хүртэл

•  Нас: Уран бүтээлчид 18 ба түүнээс дээш настай 
байх ёстой

•  Шагнал: Үзэсгэлэнд оролцохоор сонгогдсон 
бүтээлийн уран бүтээлчдэд 2021 оны 10- р сард 
хариуг нь мэдэгдэх болно

•  Үзэсгэлэн болох огноо: 2022 оны 3- р сараас 
10- р сар хүртэл
Уралдааны дэлгэрэнгүй дүрэм, тавигдах 

шаардлага, онлайн бүртгэл 
болон өнгөрсөн уралдаа-
нуудын шилдэг бүтээлүү-
дийг ChurchofJesus 
Christ .org/ artcompetition 
вэбсайтаас үзнэ үү. ◼

Бурханд  
бүгд  

адил
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Игнатиус ба Адэлэйд 
Байду
Ганын Аккра

Игнатиус, Адэлэйд хоёр Сүмийн унших, 
бичих чадварын хөтөлбөр болоод сайн 
мэдээнээс суралцах гэр оронд төвлөрсөн 
үйл явц гадасны гишүүдийг нь болон 
гэр бүлийг нь хэрхэн адисалж байгааг 
гэрчилсэн юм.
КРИСТИНА СМИТ, ЗУРАГЧИН

И Т Г Э Л И Й Н  Х Ө Р Ө Г

Игнатиус:
Би гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 

гишүүний хувьд сайн мэдээний унших, 
бичих хөтөлбөрт оролцсон. Ангид нь 
сууснаар энэ нь зөвхөн уншиж, бичиж чад-
даггүй хүмүүст биш, харин Есүс Христийн 
сургаалыг илүү сайн ойлгохыг хүссэн хүн 
бүрд зориулагдсан болохыг олж мэдсэн.

Ирээд, Намайг дага болон сайн 
мэдээнээс суралцах гэр оронд төвлөрсөн 
үйл явц нь гэр бүлүүдэд судрыг хамтдаа 
уншиж, бие биенээсээ суралцахад мөн 
туслах болно.

Адэлэйд:
Манай гэр бүлийн хувьд, бид бүх 

чадлаараа хичээж, бүгдийг хийдэг. Хүн 
бүр оролцдог. Мормоны Номыг хамтдаа 
унших үед хүүхдүүд маань бие биедээ 
хэрхэн тусалж байгааг харахдаа би их 
баяртай байдаг. Тэд Мормоны Номд дур-
тай. Бид хамтдаа уншиж судлан, гэрчлэлээ 
хуваалцаж, цагийг сайхан өнгөрүүлдэг.

ИЛҮҮ ИХИЙГ ОЛЖ МЭД
Байдугийнхны итгэлийн түүхийн 
талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдэж 
авч мөн өөр зургууд харахыг 
хүсвэл энэ нийтлэлийн цахим 
буюу Gospel Library дээрх 
хувилбарыг ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 7620 дээрээс үзнэ үү.
Гэр орноо итгэл, хайраар 
дүүрэн газар болгох хичээл 
зүтгэл маань хэрхэн бидний 
гэр бүлд удаан үргэлжлэх 
баяр баяслыг авчирдаг талаар 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн 
хэлсэн үгээс сурч аваарай 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
7720.
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СҮМИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААР 
ДАМЖУУЛАН  
ТОХИНУУЛАХ НЬ

Тохинууллын зарчмууд
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Т ойргийн гишүүд, хөрш, найз нөх-
дөдөө тохинуулах нэг арга зам бол 
Сүмийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан 

тохинуулах явдал юм. Тохинуулдаг хүмүү-
сийнхээ хэрэгцээ, сонирхолд нийцүүлэн 
үйл ажиллагаа төлөвлөх эсвэл тэднийг бус-
дад үйлчлэх боломж, үйл ажиллагаанд мөн 
тойрог, гадас, гадас хоорондын үйл ажил-
лагаанд оролцохыг урих нь эв нэгдлийг 
нэмэгдүүлж, гишүүдийг хүчирхэгжүүлэх 
утга учир бүхий, хөгжилтэй арга замаар 
хангадаг.

Түүнчлэн Сүмийн үйл ажиллагаанууд 
тохинуулах олон боломжийг бий бол-
годог. Тухайлбал, бусдыг адисалж, ний-
гэмд эерэг харилцаа үүсгэдэг үйлчлэлийн 
төслүүдэд оролцох боломжийг Сүмийн 
үйл ажиллагаанууд олгодог. Мөн Сүмийн 
үйл ажиллагаанууд Сүмийн идэвх султай 
гишүүд болон өөр бишрэл шүтлэгтэй 
эсвэл ямар нэгэн сүмд явдаггүй найз нөх-
дөдөө хүрч туслах боломжтой болгодог.

Сүмийн үйл ажиллагаануудад олон 
хүнийг хамруулах нь Их Эзэнд тойрог сал-
бар, айл хөрш, орон нутгийнхнаа адислах 
боломжийг өгдөг.

Эерэг харилцаа үүсгэх 
Өвөл болох гэж байлаа. Дэвид Диксон гэр бүлийнхнээ хэрхэн 

дулаан байлгахаа мэдэхгүй байв.
Дэвид эхнэр, хоёр охиныхоо хамт АНУ- ын Аризона мужийн 

хөдөө орон нутгийн улаан хад хавцал, шарилж, мөнх ногоон 
ургамлаар хүрээлэгдсэн өндөрлөг цөл хээр газарт байрладаг 
Фридониа хотод саяхан нүүн иржээ.

Диксоныхны түрээсэлсэн байшингийн дулааны гол эх үүсвэр 
нь модоор галладаг зуух байв. Фридониагийн өвөл их цас мөс-
тэй болдог учраас Дэвид түлэх мод бэлтгэх нь чухал болохыг 
тун удалгүй олж мэджээ.

“Надад түлээний мод, цахилгаан гинжин хөрөө байгаагүй 
бөгөөд хөрөөг хэрхэн ажиллуулахыг ч би мэдэхгүй байв!” гэж 
Дэвид хэлээд, “Би юу хийхээ ч мэдэхгүй байлаа” гэв.

Тойргийн зарим гишүүн Дэвидээс гэр бүлд нь өвлийг өнтэй 
давах хэмжээний түлээ байгаа эсэхийг асуужээ. “Тэдэнд манай-
хыг түлэх модгүй гэдгийг мэдэхэд тийм их хугацаа шаардаг-
даагүй. Ахлагчдын чуулгынхан мод бэлтгэхэд маань туслахыг 
удалгүй санал болгов. Би маш их талархаж, тэдний саналыг 
хүлээн авсан” гэж Дэвид хэлэв.

Дэвид удалгүй энэ түлээний мод бэлтгэх аялал бол тойргийн 
сайтар төлөвлөн, зохион байгуулж, идэвхтэй оролцдог байнгын 
үйл ажиллагаануудын нэг болохыг олж мэджээ. Нэгэн бямба 
гаргийн өглөө, Дэвид ахлагчдын чуулга болон тойргийн бусад 
гишүүнтэй хамт цуваа ачааны тэрэг, чиргүүлүүдтэй уул руу 
явлаа.

“Нэгхэн өдрийн дотор багаж хэрэгсэл болон мэдлэг чад-
варынхаа ачаар тойргийн гишүүд манай гэр бүлд хоёр өвөл 
хэрэглэх хэмжээний түлээний мод бэлтгэж өгсөн юм. Хамгийн 
чухал нь, надад мод бэлтгэх талаар мэдвэл зохих бүх зүйлийг 
маань зааж өгсөн. Би Фридониагаас нүүх үедээ цахилгаан гин-
жин хөрөөг ажиллуулж мэддэг болсон, тойргийн мод бэлтгэх 
үйл ажиллагаанд тоолж ч үл барам олон удаа оролцож, тусалсан 
байж билээ” хэмээн Дэвид ярьжээ.

Тойргийн иймэрхүү үйл ажиллагаанууд Сүмийн гишүүдийн 
дунд төдийгүй мөн тухайн орон нутаг дахь хүн бүртэй харил-
цах эерэг харилцааг бий болгодог.

“Би нэг Сүмийн гишүүн биш эмэгтэйг санаж байна. Тэр 
шинээр нүүж ирсэн ба дулаан байхын тулд бүр гэрийнхээ 
модон хавтанг түлэхээс өөр аргагүй байдалд орсон байсан юм. 
Бид түүний нөхцөл байдлын талаар олж мэдэн, өвлийг өнтэй 
давах хангалттай хэмжээний түлээтэй болоход тусалсан юм. 
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Тэр хэлэх үггүй болтлоо үнэхээр их баярлаж билээ” гэж 
Дэвид ярив.

Фридониа дахь тохинуулах хичээл зүтгэл нь хүн бүрд 
аюулгүй байж, өвлийг өнтэй давахад тусалсан.

Бусдад хүрч ажиллах 
Румынд номлолд үйлчилж байхдаа Мэг Ёост хамтрагчийн-

хаа хамтаар сүмд ирэлгүй удаж байгаа нэгэн гэр бүлийнд 
тогтмол очдог байв. “Станикагийнхан Румыны Сүмийн хам-
гийн анхны гишүүдийн нэг бөгөөд бид тэдэнд хайртай” гэж 
Мэг ярьжээ.

Салбарын үйл ажиллагааг төлөвлөж, зохион байгуулах 
цаг болоход удирдагчид тухайн салбарт “Анхдагчдын үдэш” 
хийхээр шийдэв. Уг үдэш Америкийн Нэгдсэн Улсыг хөндлөн 
гулд туулж Солт Лэйк Валлид ирсэн эрэлхэг анхдагчдаас гад-
на Румыны Сүмийн анхдагчдад хүндэтгэл үзүүлэх боломжтой 
байлаа.

“Энэ нь зарим гишүүний хувьд өөрсдийнхөө хөрвөлтийн 
талаар болон Сүм хэрхэн Румынд хөгжиж байгаа талаар 
гэрчлэлээ хуваалцах сайхан боломж гэж бид бодож байв” 
гээд, Мэг “Тэр даруй бид Станикагийнхныг оролцох ёстой 
гэж үзэн, тэднийг оролцохыг урихад тэд их баярласан!

Үйл ажиллагаа эхлэх цаг болчихоод байхад Станикагийн-
хан ирээгүй байлаа.

Бид тэднийг ирэхгүй байх вий гэж санаа зовниж байв. Яг 
тэр мөчид тэд хаалгаар орж ирсэн юм. Станикагийнхан сайн 
мэдээ болон Сүмийн талаар гайхалтай гэрчлэл хуваалцав. Тэд 
уулзалгүй удсан гишүүдтэй уулзаж ярих боломжтой байсан” 
гэж хэлэв.

Салбарын гишүүд Станикагийнхныг баяртайгаар, найрсаг 
хүлээн авсан. Дараагийн ням гарагт Мэг Станика эгчийг сүмд 
хараад их баярлажээ.

“Хэдэн сарын дараа уг салбарт очиход тэр ирсэн хэвээр 
байсан!” гэж Мэг хэлээд, “Гэрчлэлээ хуваалцаж, оролцож, мөн 
салбарт хэрэгтэй байгаагаа мэдэрсэн нь түүнд үнэхээр тусал-
сан гэж би боддог” гэв.

Сүмийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан 
тохинуулах дөрвөн санаа

•  Хэрэгцээнд нийцсэн үйл ажилла-
гааг төлөвлө. Олон өөр хэрэгцээ 
шаардлагыг хангах сайхан арга бол 
үйл ажиллагаа юм. Үйл ажиллагааг 
хувь хүний эсвэл бүлгийн тодор-
хой хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн 
төлөвлөж болно. Оролцох хүмүүс бие 
биенээ илүү сайн мэдэж авах, сайн 
мэдээний талаар илүү ихийг сурч 
мэдэх, Сүнсийг мэдрэх гэх мэт ямар 
нэгэн хэрэгцээг хангах ёстой.

•  Хүн бүрийг урь. Үйл ажиллагааг 
төлөвлөхдөө уг үйл ажиллагаанд 
оролцсоноос ашиг тус хүртэх хүмүү-
сийг урихад онцгой хүчин чармайлт 
гарга. Шинэ болон идэвх султай 
гишүүд, өсвөр үеийнхэн, ганц бие 
залуус, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, 
бусад шашны хүмүүст анхаарлаа хан-
дуулаарай. Тэднийг урихдаа тэдний 
сайн сайхны төлөө гэсэн хандлагатай 
байж, тэднийг ирээсэй гэж ямар их 
хүсэж байгаагаа илэрхийл.

•  Оролцоог дэмж. Таны урьсан хүмүүс 
уг үйл ажиллагаанд оролцох боломж-
той байвал үйл ажиллагаа тэдэнд илүү 
их ашиг тустай байх болно. Оролцоог 
дэмжих нэг арга зам бол өөрсдийн 
авьяас билэг, ур чадварыг үйл ажил-
лагааны үеэр харуулах боломжийг 
тухайн хүмүүст олгох явдал юм.

•  Хүн бүрийг найрсаг хүлээн ав. 
Найзууд тань үйл ажиллагаанд орол-
цож байвал тэднийг тав тухтай байлга-
хын тулд чадах бүхнээ хий. Түүнчлэн 
танихгүй хүмүүсийг харвал тэдэнд ч 
бас нөхөрсөг, найрсаг ханд! ◼

ИЛҮҮ ИХИЙГ ОЛЖ МЭД
ChurchofJesusChrist.org вэбсайт дээр  
“Бусдыг  ‘ Ирж , туслахад ’  урих нь” видео  
бичлэгийг үзэж, бусдыг өөрсөдтэйгөө хамт 
үйлчлэхэд урих нь ямар хялбар байдгийг  

олж мэдэж болно.
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ЗҮРХ СЭТГЭЛЭЭ НЭЭ
Гишүүд бид Сүмийн үйл 
ажиллагаа, цуглаануудад 
оролцож байхдаа . . . үргэлж 
анхааралтай соргог байж, 
шинэ хүмүүсийг хайдаг байх 
хэрэгтэй. Бид шинэ найз 

нөхдөө . . . халуун дотно хүлээн авахын тулд 
мэндчилэн угтан авах, чин сэтгэлээсээ инээм-
сэглэх, . . . бусад гишүүнтэй танилцуулах зэрэг 
энгийн зүйлсийг үйлдэж болно. . . . Шинэ 
найз нөхдөдөө зүрх сэтгэлээ нээх үед энэ нь 
тохинууллын сүнсээр үйлдэж буй хэрэг юм.”
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Улиссэс Соарэс, 
“Христ дотор нэг болой,” 2018 оны 10- р сарын Ерөнхий 
чуулган, 44.

ТУРШЛАГАА ХУВААЛЦ
Та бусдад эсвэл бусад хүн танд тохинуулж  
байсан туршлагаасаа бидэнд илгээнэ үү.  
Та liahona .ChurchofJesusChrist .org вэбсайт  
руу ороод, “Submit an Article or Feedback” 
дээр дарна уу.

УРЬЖ ТОХИНУУЛ
Тойргийн эсвэл салбарын үйл ажиллагаанууд 
удахгүй болох эсэхийг нягтал. Тохинуулдаг 
хүмүүсийнхээ тухай бодож, тэднийг  
үйл ажиллагаануудад урь.
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2018 оны 9- р сарын 9- нд Иллиной мужийн Науву 
хотод болсон дэлхий даяарх онцгой цугларалтаас 
авсан энэ нийтлэл дээр ахлагч Квинтин Л.Күк Сүмийн 
түүхч Кэйт Холбрүк, Матт Грөү нарын хамт дэлхийн 
өнцөг булан бүрд байгаа залуучуудаас ирсэн Сүмийн 
түүхийн талаарх асуултуудад хариулав.

А хлагч Күк: Сүмийн түүх нь итгэлийн чухал эх 
сурвалж боловч зарим хүн үүнийг буруу ойл-
гож эсвэл үл тоомсорлодог. Зарим хүн эргэлзээ 

төрүүлэхийн тулд болж өнгөрсөн түүхийг зориуд буруу 
ташаа тайлбарладаг.

Сүмийн түүхийн найдвартай мэдээллээс суралцах нь 
бидний зүрх сэтгэлийг өмнөх болон өнөө үеийн гэгээнт-
нүүдтэй холбож өгнө. Итгэлээр урагшилж, Бурханд 
Түүний ажлыг өөрсдөөр нь хийлгэх боломж олгосон та 
бидэн шиг төгс бус хүмүүсийн жишээг бид эндээс олж 
болно. Сүмийн түүхийг судлах нь сайн мэдээний дагуу 
илүү бүрэн дүүрэн амьдрах гэсэн итгэл, хүслийг тань 
гүнзгийрүүлэх болно гэдгийг би амлаж байна.

Ахлагч  
Квинтин Л.Күк
Арван хоёр 
Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч.
Сүмийн түүхч 
Кэйт Холбрүк, 
Матт Грөү нар 
хамт оролцов. Сүмийн 

түүх   
СҮНСЛЭГ НӨЛӨӨ 
БА ХҮЧ ЧАДЛЫН ЭХ 
БУЛАГ
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Урьд нь амьдарч байсан 
гэгээнтнүүдийн талаар 
илүү ихийг мэдэж авснаар 
бид Бурханы охины эсвэл 
хүүгийн хувьд хүлээдэг өөр 
өөрсдийн үүрэг хариуцла-
гыг гүйцэлдүүлэх хүчийг 
хүлээн авах болно.

Сэргээлтийн түүх бол золиос, зоримог шийдэмгий 
байдал, итгэлийн түүх юм. Бид бүгдээрээ Сэргээлтийн 
болон Сүмийн түүхийн хэсэг билээ. Бидний хүн нэг бүр 
энэ амьдралдаа сайн мэдээгээр дэлхийг дүүргэхэд тус-
лах үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Урьд нь амьдарч байсан 
гэгээнтнүүдийн талаар илүү ихийг мэдэж авснаар бид  
Бурханы охины эсвэл хүүгийн хувьд хүлээдэг өөр өөрс-
дийн үүрэг хариуцлагыг гүйцэлдүүлэх хүчийг хүлээн  
авах болно.

Намайг ерөнхий эрх мэдэлтнээр үйлчилж буй 24 жил 
гаруйн турш Ах нар Сүмийн түүх, сургаалын аль алиных 
нь хувьд аль болох нээлттэй байхыг хүссээр ирсэн. Шинэ 
эх сурвалжуудыг, ялангуяа The Joseph Smith Papers, the 
Gospel Topics Essays, Church History Topics, одоо гарч буй 
Гэгээнтнүүд 1 хэмээх олон боть цуврал номыг хичээл 
зүтгэл гарган хэвлэсэн нь хүмүүсийг үнэн агуулгатай 
зүйлсийг судалж, Есүс Христийн сайн мэдээг найдвартай 

газраас олж аван, ойлгоход тус-
лах гайхалтай арга зам билээ.

Гэгээнтнүүд номд өгүүлсэн 
миний хамгийн дуртай түүхүү-
дийн нэг бол Өмнөд Номхон 
далай руу явсан Аддисон Прат-
тын түүх юм. Тэр ойролцоо-
гоор 60 баптисм хүртээсэн. 
Надад өөрийн эхнэр Маритай 
хамт Аддисон Праттын заасан 
Францын Полинезын Остра-
лын арлуудад очих боломж 
тохиосон.

Надад тохиолдсон гайхалтай 
нэг туршлага бол нэгэн залуу 
бүсгүйн “Би долоо дахь үеийн 
Сүмийн гишүүн” гэж хэлэхийг 
сонссон явдал байв. Гэгээнтнүү-
дийг Юта руу явахын өмнөхөн 
Аддисон Пратт түүний өндөр 
өвөгт баптисм хүртээсэн байжээ.

Та нар энэ дэлхийд хаана 
байгаа мөн ямар удам угсаа-
тай гэдгээс үл хамааран бүгд 
чухал төдийгүй Сүмийн түү-
хийн нэгээхэн хэсэг юм. Та нар 
бидэнд маш их хэрэгтэй. Та нар 
хүмүүсийн амьдралыг адислах 
болно.



Иосеф Смит ба  
Мормоны Ном

Намайг өсвөр настай бай-
хад, бид том ахыгаа номлолд 
үйлчлэх боломжгүй гэж бодож 
байв. Учир нь тухайн үед нэг 
тойргоос нэг удаадаа зөвхөн 
нэг залуу эрийг номлолд ява-
хыг зөвшөөрдөг байв. Бусад 
нь бүгд цэрэг татлагад бэлэн 
байх ёстой байсан юм. Гэвч 
манай бишоп, гадасны ерөн-
хийлөгч хоёр өөр нэг хүнийг 
номлолд явуулж болохоо олж 
мэдэв. Тэгээд ахтай маань энэ 
талаар ярилцаж, ах маань гэр-
тээ ирж, аав, ээж хоёрт хэлсэн.

Аав маань гайхалтай эр хүн 
байсан ч Сүмд идэвхгүй бай-
сан. Тэр онцгой шалтгааны 
улмаас зөвшөөрсөнгүй. Тэр 
Сүмд болон номлолд шүүмж-
лэлтэй хандаагүй бөгөөд ах 
маань анагаахын сургуульд 
явахаар өөрийгөө бэлдэж бай-
сан болохоор “Чи анагаахын 
сургуульд явахаар өөрийгөө 
бэлдэж байсан шүү дээ. Чи 
хичээлүүдийг нь авсан. Чи 

Сүм яагаад түүхэндээ байдаг маргаантай зүйлсийн талаар 
илүү нээлттэй байдаггүй вэ?
Кэйт Холбрүк

Намайг дөрвөн настай байхад ээж, эмээ хоёр маань Юта мужийн 
Солт Лэйк Сити дэх Бригам Янгийн хуучин байшин болох Бийхайв 
байшинд ажилладаг байв. Тэд надад Бригам Янг, түүний олон 
эхнэрийн талаар бүгдийг заасан. 10 орчим жилийн дараа, би 
Иосеф Смит олон эхнэртэй байсныг олж мэдсэн. Харин Иосефын 
Мормоны Номыг орчуулахдаа ашигласан үзмэрч чулуунуудын 
талаар насанд хүртлээ мэдээгүй байсан юм. Сүм надаас мэдээл-
лийг нуугаагүй, харин намайг бага байхад тэр түүхэн мэдээллийг 
онцолдоггүй байсан.

Ням гаргийн цуглаан, семинарын ангиуд дээрээ би Сүмийн 
үндсэн ажлын тухайд л суралцсан байлаа. Би наманчилж сурсан. Би 
амьдралаа Есүс Христийн сайн мэдээтэй нийцүүлж сурсан. Би бас 
Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ хэрхэн харилцаа холбоо тогтоох талаар сур-
сан. Эдгээр нь миний амьдралдаа хамгийн ихээр нандигнадаг зүйл 
юм. Зарим хүний хувьд мэдэх ёстой ч мэдээгүй явсан зүйлийнхээ 
тухай олж мэдэх нь ямар хэцүү болохыг би мэднэ. Тиймээс Матт 
бид хоёр хийж буй ажлаа хийдэг. Бүрэн түүхийг хүмүүст танилцуу-

лах шинэ Гэгээнт-
нүүд ном бидэнд 
бэлэн байгаа энэ 
үед хүмүүст ийм 
зүйл дахин тохиол-
дохгүй гэж найдаж 
байна.
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анагаахын сургуульд орох юм бол номлолд явснаас илүү 
олон сайн зүйл хийж чадна” гэж аав маань хэлсэн юм.

Тэр орой миний гайхалтай сайхан итгэлтэй ах над-
тай хамт зэрэгцэн суугаад, надтай яриа өрнүүлэв. Бид 
ярилцаад, аавдаа ямар хариулт өгөхийг дараах гурван 
асуулт тодорхойлох юм байна гэж үзсэн. Нэгдүгээрт, 
Есүс Христ дэлхийн Аврагч байсан уу? Хоёрдугаарт, 
Мормоны Ном Бурханы үг мөн үү? Гуравдугаарт, 
Иосеф Смит бошиглогч байсан уу? Энэ гурван асуул-
тын хариулт миний үлдсэн амьдралынхаа туршид 
хийх бараг бүх шийдвэрт нөлөөлнө гэдгийг би ухаа-
ран ойлгосон юм.

Би Аврагчийг байнга хайрлаж, Мормоны Номыг 
уншдаг байсан ч эдгээрт өгөх хариултууд ямар их ач 
холбогдолтой болохыг ухааран ойлгосноор тэр орой-
доо залбирч, эдгээр асуултын бүрэн төгс, нааштай 
хариултыг Ариун Сүнсээр дамжуулан хүлээн авсан. 
Есүс Христ бол Аврагч, Мормоны Ном бол Бурханы 
үг мөн, Иосеф Смит бошиглогч байсан. Энэ бүх зүйл 
үнэн гэдгийг би гэрчилж байна.

Олон эхнэр авах ёс
Олон эхнэр авах ёсны талаар би гурван зүйлийг 

онцлон хэлье. Нэгдүгээрт, олон эхнэр авах ёсыг 
дагахад олон зүйлээ золиослох хэрэгтэй байсан нь 
тодорхой. Хайр, нэгдмэл байдал байсан ч золиос бас 
байсан. Ийм ёсны дагуу гэрлэсэн эцэг эх хүүхдүүддээ 
золиос гаргах тухай заасан. Ийм гэрлэлтээс төрсөн 
олон хүүхэд Есүс Христийн сайн мэдээг дэлхий даяар 
түгээж, олон хүний амьдралыг адисалсан юм.

Хоёрдугаарт, Вилэт Кимбалл зэрэг зарим хүн юу 
болох гэж байгааг бүрэн ойлгоогүй байхдаа хүртэл 
энэ сургаал Бурханаас ирсэн гэдэг хувийн илчлэлтийг 
хүлээн авсан байсан.2

Сүмийн түүхийн талаарх эх сурвалж найд-
вартай эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?
Матт Грөү

Би сүүлийн есөн жил Сүмийн түүхийн бичээ-
чээр ажилласан. Ерөнхий эрх мэдэлтнүүд 
манай түүхэнд хэрхэн ханддагийг би өөрийн 
нүдээр харсан. Тэдний харилцан яриа нь 
“Бид хэрхэн түүхийг нуух эсвэл өөрчлөх вэ?” 
биш, харин “Бид хэрхэн түүхийг хүртээмжтэй, 
нээлттэй, ойлгомжтой болгох вэ?” гэдэг тухай 
байдаг.

Мэдээллийн эрин үед бид хаанаас ч 
хариултыг олох боломжтой тул асуудал нь 
хариулт олоход биш, харин сайн, муу хариулт 
болон сайн, муу мэдээлэл хоёрыг хооронд 
нь ялган танихад оршиж байгаа юм. Манай 
Сүмийн түүхийн талаар олон хэлэлцүүлэг 
онлайнд тавигдсан байдаг. Тэдгээрийн ихэнх 
нь гэрэл гэгээ өгөхийн оронд хэрүүл маргаан 
өдөөдөг.

Хүмүүсийг зөвхөн шүүмжлэхийг эрэлхийлж 
байдаг мэдээллийн эх сурвалжаас болгоом-
жил. Оронд нь хүмүүсийн бичиж үлдээсэн 
тэмдэглэлүүд дээр үндэслэсэн мэдээллийн 
эх сурвалжаас хайж, тэдэнд алагчлахгүй ханд. 
Өнгөрснөөсөө хайх, хэлсэн үг, болсон үйл 
явдлыг хүрээнээс нь гарган ярьж, ноцтой зүйл 
болгон дөвийлгөх маш амархан.

Түүхчийн хувьд би Британийн зохиол-
чийн өгсөн зөвлөгөөг дагахыг хичээдэг. Тэр 
“Өнгөрсөн цаг үе яг гадаад улс оронтой адил-
хан юм. Тэнд аливаа зүйлийг өөрөөр хийдэг” 
гэж хэлсэн (L. P. Hartley, The Go- Between 
[1953], prologue). Энэ нь бид өнгөрсөн цаг үед 
зочлохдоо “муу жуулчин” байх хэрэггүй гэсэн 
үг юм. Бид хүмүүсийг тэдний орчин нөхцөл, 
соёлын хүрээнд нь ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. 
Бид тэдний алдаа гэж хардаг зүйлдээ хүлээц-
тэй хандах хэрэгтэй. Бид өөрсдийн мэдлэгийн 
цар хүрээний талаар даруу байх хэрэгтэй. Бид 
өнгөрсөнд энэрэнгүй хандах ёстой.
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Гуравдугаарт, олон эхнэртэй 
байх ёсыг дагаж байсан тухайн 
үедээ энэхүү ёс зорилгоо бие-
лүүлсэн гэж Сүмийн удирдах 
зөвлөлийнхөн үздэг. Бид тэдгээр 
гэгээнтэнд хүндэтгэлтэй хандах 
ёстой бөгөөд энэ ёсны зорилго 
биелэгдсэн.

Одоо хариулагдаагүй асуул-
тууд байгаа. Гэхдээ бидэнд төгс 
төлөвлөгөөтэй, биднийг хайрла-
даг Тэнгэрлэг Эцэг байгаа. Түүний 
төлөвлөгөө аз жаргалын төлөвлө-
гөө бөгөөд бидний төлөө бүхнийг 
хийсэн Аврагч бидэнд мөн байгаа 
билээ. Бид Тэдэнд найдаж болно.

Яагаад Иосеф Смитийн Анхны үзэгдлийн тухай түүхүүд хоорон-
доо бага зэрэг зөрүүтэй байдаг вэ?
Матт Грөү

Иосеф Смит Анхны үзэгдлийнхээ талаар дөрвөн өөр түүхийг бичсэн 
буюу бичээчид хэлж буулгуулсан байдаг. Гэхдээ энэ түүхүүд нэг үйл явд-
лын талаар өгүүлдэг ч хоорондоо ялгаатай. Үүнд бид гайхах хэрэггүй. 
Хүний санамж яг адилхан ажилладаггүй тул хэрэв түүхүүд хоорондоо 
бүх талаараа адилхан байсан бол түүхчийн хувьд харин ч би эргэлзэх 
байсан. Бид ийм загварыг өөр түүхэн үйл явдлаас эсвэл судруудаас харж 
болно (Үйлс 9:7; 22:9- ийг үзнэ үү).

Мөн ариун нандин үйл явдлыг хүний хэлээр илэрхийлэн буулгах ямар 
хэцүү болохыг санах хэрэгтэй. Иосеф хэлийг “хавчиг, жижигхэн шорон” 
хэмээн нэрлэсэн байдаг (History of the Church, 1:299). Өөрийнхөө хам-
гийн ариун нандин туршлагын тухай бод. Түүнийгээ үгээр илэрхийлэхэд 
амархан байна уу? Бидэнд хэд хэдэн түүх байгаад бид баярлах ёстой. 
Яагаад гэвэл, тэдгээр нь бидэнд шинэ ойлголт, шинэ хэтийн төлөвийг 
өгдөг юм. Анхны үзэгдлийн талаарх дөрвөн тэмдэглэлийг Gospel Topics 
Essays- ээс уншаарай. Ийнхүү унших нь тэр өдөр болсон зүйлд талархах 
талархлыг тань гүнзгийрүүлэх болно.

Урим ба Туммим Мормоны Номын орчуулгад ямар үүрэг  
гүйцэтгэсэн бэ?
Кэйт Холбрүк

Иосеф Смит Мормоны Номыг Бурханы хүч чадал, бэлгээр орчуулсан. 
Мормоны Номд дурдсан байдаг Урим ба Туммимыг ялтаснуудтай хамт 
булсан. Моронай Иосеф Смитэд алтан ялтаснуудыг өгөхдөө мөн Урим, 
Туммимыг хамт өгсөн. Харин Иосефын орчуулахдаа ашигласан үзмэрч 
чулуунуудыг ялтаснуудтай хамт булаагүй байв. Үүнийг Иосеф өөрөө 
олон жилийн өмнө олсон бөгөөд энэ нь түүнд сүнснээс илчлэлт хүлээн 
авахад тусалдаг байжээ. Тиймээс тэр хоёуланг нь ашигладаг байв.

Эмма Смит түүний бичээчдийн нэг байсан бөгөөд Иосеф орчуулгаа 
үргэлжлүүлэхээр суух болгондоо “За, би хаана байлаа? Хаана орхи-
лоо?” гэж асуудаггүй байсныг сүүлд дурдсан. Тэр яг орхисон газраасаа 
эхэлдэг байжээ. Хэрэв та нар Мормоны Номыг орчуулснаас хойш гур-
ван жил өнгөрсний дараах Иосеф Смитийн өдрийн тэмдэглэл дээрээ 
бичсэн зүйлийг харах юм бол тэнд дарж балласан үгс, дутуу орхисон 
бодол, утга нь олдохгүй өгүүлбэрүүдээр дүүрсэн байгааг харж болно. 
Хэлж бичүүлсэн Мормоны Номын хуудсыг харах юм бол тийм зүйл огт-
хон ч байхгүй, харин бүрэн цогц, уран сайхнаар илэрхийлсэн, баллаж 
сохлоогүй, бүтэн өгүүлбэрүүд байгааг олж харах болно.

Энэ бүгдийг тунгаахад үнэхээр сонирхолтой ч миний хувьд илүү 
сонирхолтой зүйл бол Мормоны Номын агуулга юм. Мормоны Номын 
Хаан Бенжамин шүүмжлэхийн оронд өгөөмөр байхыг, Алма баптисм 
хүртэх гэж юу болохыг, бусад гэгээнтний төлөө юу хийнэ хэмээн 
амладгийг надад заасан. Энэ номд гардаг Мормон, Моронай хоёр 
энэрэл ямар чухал болохыг мөн үүнийг олж авахын тулд юу хийх ёстой 
болохыг надад заасан. Энэ ном миний төлөвшил, ертөнцийг харах 
үзэлд нөлөөлсөн юм.
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Ариун сүм ба гэрээнүүд
Огайогийн Көртландад болж өнгөр-

сөн гайхамшигт үйл явдлуудын нэг бол 
Көртландын ариун сүмийг барьж, онц-
гойлон адисалсан явдал байв. Иосефын 
илчлэлтээр хүлээн авсан онцгойлон 
адислах залбирал Сургаал ба Гэрээний 
109- р хэсэгт байдаг. Тэрхүү залбиралдаа 
Иосеф Их Эзэнээс ариун сүмийг барихад 
зориулсан гэгээнтнүүдийн бүтээл болоод 
золиосыг хүлээж авахыг гуйсан.

Ариун сүмийг адисалснаас долоо 
хоногийн дараа Иосеф Смит, Оливер 
Каудери хоёр өөр нэгэн үзэгдэл үзжээ. 
Энэ нь Христийн амилсны баяр мөн 
Алгасал баярын үеэр тохиосон юм. 
Их Эзэн үзэгдлээр ирж, өргөөг хүлээн 
авчээ. Тэрээр гэгээнтнүүдэд “Өөрсдийн 
хүчин чадлаар энэ өргөөг миний нэрэнд 
барьсан” (Сургаал ба Гэрээ 110:6) тул 
баясах ёстой хэмээн хэлжээ. Тэр үзэгд-
лийн дараа, эрт цагийн гурван бошиг-
логч үзэгдсэн. Тухайлбал: Мосе дэлхийн 
дөрвөн зүгээс Израилыг цуглуулах түл-
хүүрүүдийг сэргээж, Елиас Абрахамын 
сайн мэдээний эрин үеийг даатган, Елиа 
лацдах хүчний түлхүүрүүдийг сэргээсэн 
(Сургаал ба Гэрээ 110:11–16- г үзнэ үү).

Тэдгээр түлхүүрийг сэргээх нь Их 
Эзэний зорилгуудыг биелүүлэхэд нэн 
чухал байсан юм. Бидэнд Мормоны Ном 
төдийгүй бас уг түлхүүрүүд болон ариун 
сүмийн ёслолууд хэрэгтэй байлаа. Тэд-
гээр түлхүүр урьд өмнөхөөс илүү өнөө 
үед чухал болж байна.

Арван хоёр төлөөлөгчийн нэг нь 
бошиглогчоор дуудагдахад түүний зүрх 

сэтгэл ариун сүмийн ёсло-
лууд руу огцом эргэдгийг 
би анзаарсан. Иллинойн 
Науву ариун сүмийг онц-
гойлон адислахад ерөнхий-
лөгч Гордон Б.Хинклитэй 
(1910–2008) хамт байх онц-
гой боломж надад тохио-
сон юм. Энэ ариун сүмийг 
барьсан явдал түүнд ямар 

Сүмийн эхэн үед яагаад олон эхнэр авах ёсыг дагадаг 
байсан бэ?
Кэйт Холбрүк

Мормоны Номд олон эхнэр авах ёсны талаар хэлэхдээ, Их 
Эзэн Өөрийн хүмүүсийг нэг эхнэр эсвэл нэг нөхөртэй байгаа-
сай хэмээн хүсдэг ч ховор тохиолдолд зөв шударга үр удмыг 
өсгөхийн тулд олон эхнэр авах ёсыг дагахыг зарлигладаг 
гэсэн байдаг (Иаков 2:30- ийг үзнэ үү). Иосеф Смитэд ийнхүү 
зарлигласан явдал тэр ховор тохиолдлуудын нэг байв. Иосеф 
олон жил эргэлзсэн ч Бурханы зарлигийг дуулгавартай дагахыг 
хүссэн тул эцэст нь олон эхнэртэй байх ёсыг хэрэгжүүлсэн юм. 
Тэр эхлээд 1830- аад оны дундуур олон эхнэртэй байх ёсыг 
дагах гэж оролдсон ч үнэн хэрэгтээ 1841 оноос эхлэн итгэл-
тэй хамтрагчдадаа олон эхнэртэй байх ёсыг аажим аажмаар, 
албан ёсоор танилцуулж эхэлжээ. Тэд цочирдож, Тэнгэр дэх 
Эцэгтээ хандан, энэ зарчмыг ойлгоход туслаач хэмээн залби-
ран гуйсан бөгөөд тухайн цаг үед энэ нь тэдэнд хэрэгтэй гэсэн 
хувийн сүнслэг гэрчлэлийг хүлээн авчээ.

Олон эхнэртэй байх ёсыг албан ёсоор 50 гаруй жил дагасны 
дараа, хүмүүс үүнийг дагах эсэхээ өөрсдөө сонгох боломжтой 
болсон байлаа. Одоо ч гэсэн эрдэмтэд насанд хүрсэн яг хэдэн 
хожмын үеийн гэгээнтэн олон эхнэртэй байх ёсыг дагаж бай-
сан тоог гаргах гэж оролдсоор л байна. Ямар ч байсан хүмүү-
сийн ихэнх нь дагадаггүй байсныг бид мэднэ. Мөн тэдний 
ихэнх нь Сүмийн үнэнч, тууштай гишүүд байсныг бид мэднэ. 
1890 онд ерөнхийлөгч Вилфорд Вудрафф (1807–1898) тунхаг 
бичиг гаргаснаар олон эхнэртэй байх ёсыг эцэслэсэн билээ. 
Уг тунхаг бичгийг сонсоод, зарим хүний сэтгэл амарсан. Олон 
эхнэртэй байх ёсыг дагах тэдэнд хэцүү байв. Мөн уг тунхаг 
бичгийг сонсоод, зарим хүн сэтгэлээр унасан. Тэд маш олон 
золиос гаргаж, энэ зарчмын талаар гэрчлэлтэй болсон байв.

Сүмийн зарим гишүүн бидний дагаж байсан олон эхнэр авах 
ёс үхлийн дараах амьдралд ямар ач холбогдолтой болохыг 
мэдэхийг хүсдэг. Өргөмжлөгдөн, алдар сууд хүрэхийн тулд 
олон эхнэртэй байх шаардлагагүй гэж Сүмийн удирдагчид 
заадаг. Би нэг эхнэр, нэг нөхөртэй байх нь хууль, харин олон 
эхнэр авах ёс нь онцгой тохиолдол байсанд хувь хүнийхээ 
хувьд баярладаг хэдий ч энэ зарчмыг 
хэрэгжүүлсэн сүнслэг өвөг дээдсийн-
хээ гэрчлэлийг болон шударга ариун 
дуулгавартай байдлыг үгүйсгэдэггүй 
юм. Тэд дуулгавартай байсан бөгөөд 
энэ нь зөв гэсэн гэрчлэлтэй байсан.
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гүн сэтгэгдэл төрүүлснийг мөн 
гэгээнтнүүдэд ариун сүмийг өгөх 
нь түүнд ямар чухал байсныг би 
санаж байна. Ерөнхийлөгч Томас 
С.Монсон (1927–2018) тэрхүү үйл 
хэргийг үргэлжлүүлсэн бөгөөд 
ерөнхийлөгч Хинклитэй адил 
сүнслэг өдөөлтийг тэнгэрээс 
хүлээн авсан. Эцэст нь бид тэрхүү 
сүнслэг удирдамжийг ерөнхий-
лөгч Рассэлл М.Нэлсоноос тод 
томруун харж болно. Бошиглог-
чийн хүрмээ өмсөхдөө тэрээр 
ариун сүмийн ёслолуудын үнэ 
цэнийн талаар өндөр мэдрэмжтэй 
байсан.

Сүмийн ерөнхийлөгч болоод 
өгсөн хамгийн эхний захиасын-
хаа нэгд нь тэрээр хүмүүсийг 
ариун сүмд орж, ёслолуудаа 
хүлээн авч, гэрээний зам дээрээ 
үлдэхэд урамшуулсан юм. Тэгж 
хэлснийхээ яг дараа нь, хэрэв та 
нар ямар нэгэн шалтгааны улмаас 
гэрээний замаасаа гарсан бол зам 
дээрээ эргэн гар гэж хэлсэн.3

Ариун сүмийн ажил хэрхэн эхэн үеийн хожмын үеийн  
гэгээнтнүүдийг адисалсан бэ?
Матт Грөү

Иосеф Смитийг нас барах үед Науву ариун сүмийн хананууд тал 
дундаа хүртэл баригдсан байсан ба гэгээнтнүүд тун удалгүй хөөгдөн 
гарах нь ерөнхийлөгч Бригам Янгад (1801–1877) тодорхой болов. 
Тиймээс тэр Их Эзэнээс “Бид ариун сүмийг барьж дуусангуутаа орхин 
явах хэрэгтэй гэдгээ мэдэж байгаа тул энд үлдэж барьж дуусах хэрэг-
тэй юү, эсвэл бид одоо явах нь зүйтэй юү?” гэж асуужээ. “Үлд” гэсэн 
тодорхой хариулт ирсэн (Brigham Young diary, Jan. 24, 1845, Church 
Archives; Ronald K. Esplin, “Fire in His Bones,” Ensign, Mar. 1993, 46- г 
үзнэ үү). Хишиг хүртэх болон лацдан холбох ёслолууд маш чухал бай-
сан тул гэгээнтнүүд үлдэх хэрэгтэй байсан.

Дараа жилийнх нь турш тэд ариун сүмийг барихад бүхнээ зориу-
лав. Жилийн төгсгөлд, Наувугийн эргэн тойрон дахь гэр орныг нь 
шатааж байсан тул бас ариун сүм ч баригдаж дуусах тийшээ хандсан 
тул гэгээнтнүүд өрнөд рүү явахаар бэлтгэж эхлэв. 1845 оны 12- р сард 
ариун сүмийн зарим хэсэг баригдаж дууссан тул гэгээнтнүүд хэсэгчлэн 
онцгойлон адислан, зохистой хүмүүст хишиг хүртээж, эхнэр нөхрүү-
дийг хооронд нь лацдан холбох боломжтой болсон.

Дараагийн хэдэн сарын турш тэд өрнөд рүү явах агуу аялалдаа бүх 
хүнийг сүнслэг байдлын хувьд бэлтгэхийн тулд өдөр шөнөгүй ажил-
лажээ. Харин миний хувьд би яг тэр хүчээр өөрийн эхнэр, хүүхдүүд, 
эцэг эх, өмнөх болон хараахан төрж амжаагүй байгаа үеийнхэнтэйгээ 
холбогдсон нь гүн гүнзгий, ариун нандин зүйл юм. Сэргээлт л үүнийг 
боломжтой болгосон.

Таны гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлсэн Сэргээлтийн үйл явдлаас 
хуваалцана уу?
Кэйт Холбрүк

Эмма Смит Миссури дэх хавчлагаас зугтаахыг оролдсон түүхийг би 
санаж байна. Миссиссипи мөрөн хүмүүс эд хогшилтойгоо гар тэргээр 
дээгүүр нь явах хэмжээний бүрэн хөлдөөгүй, бас өргөн мөрөн байсан 
тул гатлахад аюултай байжээ. Зургаан настай хүүхэд Эммагийн хор-
мойн нэг талаас, найман настай хүүхэд нөгөө талаас нь зуурч, тэр нэг 
гартаа хоёр настай хүүхэд, харин нөгөө гартаа нялх хүүхэд тэвэрсэн 
байлаа.

Иосефын бичээчдийн нэгнийх нь бэр эгч бүсэлхийгээр ороож 
товчилдог даавуун уутнууд оёсон ба Эмма тэр уутнуудад Иосефын 
олон сарын турш орчуулсан Библийн цор ганц хувийг хийн, хормойн 
доороо нуун авч явжээ. Тэгээд тэр баримт бичиг болон хүүхдүүдтэйгээ, 
хөлдсөн мөрний дээгүүр унахгүйг хичээн, алхам алхмаар урагшилсан.

Итгэлийнхээ төлөө ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй болоход зөвхөн 
урагшилж, алхам алхмаар явж гарсан энэ үйл явдал миний хувьд эр 
зориг, итгэлийн тод томруун жишээ юм.
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“Зоригтой бай”
Та нарын ихэнх нь сорилт бэрхшээлтэй 

тулгарч байгаа. Зарим сорилт бэрхшээл 
сонгох эрх байгаа тул гардаг. Зарим асууд-
лыг дайсан байгаа тул өгдөг. Харин та 
нар мөн бидэнд хайртай Тэнгэр дэх Эцэг 
байдаг бөгөөд Аврагчийн маань хийсэн 
үйлдэл биднийг төсөөлөхийн аргагүй 
байдлаар адисална гэдгийг мэдэх хэрэгтэй.

1838–1839 оны өвөл Миссуригээс Науву 
руу 8000 гэгээнтэн зугтсан гэж зарим түүхч 
үздэг. Тэр үед өвөл байсан. Иосеф тэр үед 
хаана байсан бэ? Тэр Либерти шоронд 
байсан бөгөөд гэгээнтнүүдэд тохиолдож 
байгаа зүйлд маш их гашуудаж, түүнд хаяг-
даж орхигдсон мэт мэдрэмж төрж байв.

Ийм эргэлзээтэй нөхцөл байдалд 
тэрээр хамгийн сайхан судруудын нэг 
болох Сургаал ба Гэрээний 121, 122, 123- р 
хэсгүүдийг хүлээн авчээ. Эдгээр нь чухал 
хэсгүүд тул та нарыг уншина гэдэгт би 
найдаж байна. Гэгээнтнүүд номд энэ үйл 
явдлын тухай товч түүх байдаг.

“Иосеф гэм буруугүй гэгээнтнүүдийн 
өмнөөс гуйлаа. ‘Ай Их Эзэн минь, тэд 
эдгээр буруу зүйлүүдийг мөн хууль бус 
доромжлолуудыг хэчнээн удаан тэвчих 
юм бэ?’ хэмээн түүнийг гуйхад,

Их Эзэн түүнд ‘Хүү минь, сүнсэнд чинь 
амар амгалан байг; Саад тотгор хийгээд 
зовлон зүдгүүр чинь хэсэг хугацаанд 
байх болно; Мөн тэгээд, хэрэв чи үүнийг 
дажгүй давбал, Бурхан чамайг тэнгэрт 
өргөмжлөх болно; чи бүх дайснаа ялах 
болно’ хэмээн хариулжээ.

Их Эзэн түүнийг мартаагүй гэдгээ 
хэлэв. ‘Хэрэв тамын эрүү чиний араас 
амаа томоор ангайлгах аваас, эдгээр бүх 
зүйл чамд туршлага суулгах болно, мөн 
чиний сайн сайхны төлөө байх болно 
гэдгийг чи мэдэгтүн, хүү минь’ хэмээн Их 
Эзэн Иосефт хэлжээ.

Аврагч гэгээнтнүүд Өөрөөс нь илүү 
зовж шаналахгүй гэдгийг Иосефт сануулав. 

Тэрээр тэднийг хайрладаг бас зовлон зүдгүүрийг нь 
эцэслэж чадах байсан ч үүний оронд цагаатгагч золиос-
лолынхоо нэгэн хэсгийн хувьд тэдэнтэй хамт зовж, 
зовлон шаналлыг нь үүрэлцэхийг хүссэн юм. Ийн зовох 
нь Түүнийг нигүүлслээр дүүргэж, сорилт бэрхшээлтэй 
тулгарсан үедээ Өөрт нь хандсан бүх хүнд тусалж, 
цэвэршүүлэх хүчийг өгч байв. Тэр Иосефыг тэвчээртэй 
байхад урьж, түүнийг хэзээ ч орхихгүй хэмээн амлажээ.”

Ахлагч Хибэр Ч.Кимбалл (1801–1868) Миссуригийн 
дээд шүүх шударга хандаж Иосефыг суллана гэдэгт 
итгэлтэй байсан боловч шүүх суллахгүй байхаар 
шийдсэн юм. Хибэрийг Либерти шорон руу буцаж 
очиход гяндан руу оруулаагүй тул Иосефт муу мэдээг 
хашхиран хэлжээ.

Тэгэхэд Иосеф түүнд халуун дулаан, нөхөрсгөөр 
хандаж, “Зоригтой бай” гээд, “Бүх гэгээнтнүүдийг аль 
болох хурдан хол аваач” гэж зааварчилсан байна.4

Үүнээс та нарын авах сургамж бол саад бэрхшээлээ-
сээ үл хамааран зоригтой байх явдал юм. Хэрэв таныг 
зарим зүйл уруу татаж байвал тэдгээрээс холд. Ариун 
Сүнсэнд найд. Либерти шоронд байсан Иосефын 
болон Миссуригээс Науву руу зугтсан гэгээнтнүүдийн 
үлгэр дуурайл хүч чадал болон Их Эзэн Есүс Христэд 
итгэх итгэлийн гайхалтай жишээ юм.

Төлөөлөгчийн хувьд, би Есүс Христийг гэрчилж бай-
на. Би түүний тэнгэрлэг байдлыг баттай гэрчилж байна. 
Тэр бид бүхнийг адислах арга замаар Сүмийг удирдан 
залдаг. Тэр амьд гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. ◼
Онцгой цугларалтыг бүтнээр нь үзэхийг хүсвэл  
devotionals .ChurchofJesusChrist .org вэбсайт руу орно уу.

ЭШЛЭЛ
 1. Эдгээр эх сурвалж history .ChurchofJesusChrist .org вэбсайт дээр 

байгаа.
 2. Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball (1945), 327- г үзнэ үү.
 3. Рассэлл М.Нэлсон, “Хамтдаа үргэлжлүүлцгээе,” Лиахона, 2018 

оны 4- р сар, 7- г үзнэ үү.
 4. Гэгээнтнүүд: Хожмын үеийн Есүс Христийн Сүмийн түүх,  

1- р боть, Үнэний жишиг: 1815–1846 (2018), 389–390;  
saints .ChurchofJesusChrist .org- ийг үзнэ үү.
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Тауналин Рутэрфорд
Бригам Янгийн Их Сургуулийн шашны боловсролын дэд профессор

Энэтхэгийн 
Сүмийн анх-
дагч гишүүд-
тэй уулзсан 
нь анхдагч-
дын талаарх 
төсөөллийг 
маань өөрчил-
сөн юм.

Энэтхэгийн  
анхдагчдыг  
төсөөлөх нь

“Б и анхдагчдын тухай бодох бүр-
дээ,” Хүүхдийн хэсгийн дуун дээр 
гардаг шиг “зоригт эмэгтэй, эрэг-

тэйчүүдийг төсөөлдөг.” 1 Итгэлийн зам 
харгуйг гэрэлтүүлсэн хожмын үеийн 
гэгээнтэн анхдагчдын түүх надад үргэлж 
урам зориг төрүүлсээр ирсэн билээ. 
Залуухан эхийн хувьд, анхдагч эмэгтэй-
чүүдийн түүх хожмын үеийн адислалуу-
дыг маань бодогдуулдаг. Би гар тэргэн 
дээр биш, эмнэлэгт хүүхдээ төрүүлсэн 
шүү дээ!

Анхдагч гэдэг үгийг тодорхойлохдоо 
“бусад хүний дагах замыг бэлдэж эсвэл 
нээхээр өмнө нь явдаг хүн” 2 гэсэн байдаг нь 
Сионыг цуглуулахаар бүхээгт тэрэг болон 
гар тэрэгний замаар явж байгаа хожмын 
үеийн гэгээнтэн анхдагчдыг дүрсэлдэг. 
Гэхдээ энэ нь мөн орчин цагийн анхдагчид 
болон тэдний дэлхий даяар түгээсэн итгэ-
лийн замыг хэлдэг юм.

Манай таван хүүхэд бүгд сургуульд 
явдаг болоход би шашны түүхээр бака-
лаврын дараах зэрэг авахаар сурч эхэлсэн. 

Бангалорт 1993 онд номлол байгуулагдсан ба тэнд удахгүй ариун сүм баригдана.
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Энэтхэгийн  
анхдагчдыг  
төсөөлөх нь Би докторын ажлаараа Энэтхэг дэх Есүс 

Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн 
Сүмийн гишүүдийн талаар судалгаа хийхээр 
шийдсэн ба Энэтхэгт хийсэн судалгаа маань 
анхдагчдын талаарх төсөөллийг маань 
өөрчилсөн.

Сүмийн тулгуур баганууд
Үүнээс олон жилийн өмнө, би их сур-

гуулийн залуухан оюутан байхдаа, 1986 
онд Бригам Янгийн Их сургуулийн Young 
Ambassadors дууны хамтлагийнхантайгаа 
Өмнөд Азиар аялсан юм. Энэ нь амьдра-
лыг минь өөрчилсөн бөгөөд бид Каль-
куттад (одоо Колката гэдэг) Тереза эхтэй 
хамт нэгэн өдрийг өнгөрүүлж байлаа. 
Энэтхэг болон Шри Ланка дахь орчин 
цагийн анхдагч хожмын үеийн гэгээнт-
нүүдтэй уулзах нь үүнтэй ижил баярла-
маар зүйл байв.

Эдгээр гишүүний нэг нь Раж Кумар бай-
сан ба тэрээр 1982 онд БЯИС- ийн Young 
Ambassadors хамтлагийн тоглолтыг үзээд, 
Сүмд нэгдсэн байлаа. Биднийг түүнтэй 

уулзах үед тэр АНУ- ын Калифорни мужийн Фрэзно номлолоос 
дөнгөж эргэж ирээд байв. Тэр номлогчийн нэрийн тэмдгээ зүүсэн 
хэвээр байж, Дели хотдоо сонсохыг хүссэн хүн бүрд үргэлжлүү-
лэн заажээ. Раж тухайн үеийн Энэтхэгийн 600 орчим гишүүний 
нэг байсан боловч надад тэрээр олон зуун сая хүний дунд байгаа 
цор ганц хожмын үеийн гэгээнтэн мэт санагдсан.

Би Раж Кумарын үлгэр жишээнээс урам зориг авч, номлолд үйлч-
лэхээр шийдэв. Раж мөн Энэтхэгийн хамгийн анхны уугуул номлогч-
дыг эх орондоо үйлчлэхэд итгэлийн зам харгуйг нь гэрэлтүүлж өгсөн 
юм. Суварна Катука болон бусад номлогч Чэннайд номлогчийн 
сургалтад суув. Тэдний номлолын ерөнхийлөгч Сингапурт байдаг 
бөгөөд тэдэнд Делид нэмэлт сургалт өгөхийг Ражид үүрэг болгожээ.

Раж Кумарын үлгэр жишээ болон сургалтын ачаар номлолын 
ажил нь хэрхэн өөрчлөгдсөнийг Суварна Катука дурсдаг. Тэд айд-
саа агуу итгэл, зориг зүрхээр сольж чадсан. Суварна тайлбарлахдаа, 
“Тэр үед л миний жинхэнэ хөрвөлт эхэлсэн гэж би боддог. Ариун 
Сүнсийг мэдэрсэн яг тэр мөчид би энд, Энэтхэгт хаант улсыг байгуу-
лахад туслахаар шийдсэн юм” 3 гэжээ.

Суварна Ражамундрид Сүмд нэгдэв. Тэрээр таван ах, нэг охин 
дүүгийнхээ хамт 1984 онд баптисм хүртсэн ба баптисмынхаа өдөр 
пристээр томилогдож, салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хоёр-
дугаар зөвлөхөөр онцгойлон адислагдсан байна. Хэрэв түүнийг 
итгэлтэй хэвээр байвал “Энэтхэг дэх Сүмийн тулгуур багана” болох 
болно гэж түүнд өгсөн адислалд амлажээ.1986 онд, би Раж Кумартай номлолоосоо ирс-

нийх нь дараа танилцсан юм. Тэр номлогчийн 
нэрийн тэмдгээ зүүсэн хэвээр ба сонсохыг хүс-
сэн хүн бүртэй сайн мэдээг хуваалцаж байв.

Ах, дүү Суварна, Сарала Катука нар 1984 онд Сүмд нэгдэж, хожим нь  
номлолд үйлчилсэн юм.
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Суварнагийн охин дүү Сарала мөн ном-
лолд үйлчилсэн. Тэр явахаасаа өмнө, найз 
Сварупад сайн мэдээг танилцуулжээ. Сувар-
на номлолоосоо эргэн ирээд, дүүгийнхээ 
номлолын ажлын ачаар адислагдаж, Свару-
патай гэрлэсэн юм. Ражамундрид байсан тэр 
жижиг салбар одоо гадас болж, Ражамунд-
рийн эргэж ирсэн олон номлогч Энэтхэг 
даяарх Сүмийн удирдагчид болсон.

Би 2014 онд БЯИС- д багшилж байхдаа 
Суварна ба Сварупа Катука хоёрын хүүх-
дүүдтэй уулзаж билээ. Жош Катука саяхан 
Энэтхэгийн Бангалорт номлолд үйлчлээд 
ирсэн бөгөөд түүний дүү Тимна мөн уг 
номлолд үйлчлэх дуудлагаа саяхан хүлээн 
авчээ. Би Тимна, Жош хоёроос Раж Каму-
рыг мэдэх эсэхийг асуухад тэд “Мэднэ, тэр 
манай авга ах!” гэж хариулсан. Раж Кумар 
Саралатай гэрлэжээ.

Намайг Энэтхэгээр аялахад тусалсан өөр 
хэдэн анхдагчтай танилцуулсанд би Катука-
гийнханд талархдаг. Тэдний олон нь анх-
дагчийн зам мөрөө Катукагийн гэр бүлийн 
хайр, үлгэр жишээнээс үүдэлтэй гэж үздэг. 
Нэгэн цагт Суварна, Сварупа хоёрт Канад 

руу цагаачлах боломж байсан ч тэд яваа-
гүй бөгөөд Их Эзэнд Бурханы хаант улсыг 
байгуулахад туслахаар Энэтхэгт үлджээ. Чин 
сэтгэлийн үйлчлэл үнэхээр тэднийг Сүмийн 
тулгуур баганууд болгосон.

Бенгалуру болон Хидерабадын анхдагч 
гишүүд

20- р зууны сүүлийн хагаст Сүм анхдагч 
гишүүдээр дамжин Энэтхэгийн өөр өөр 
хотод байгуулагджээ.4 Их Эзэн хүмүүсийг 
сэргээгдсэн сайн мэдээ рүү хэрхэн удирдан 
чиглүүлдгийг дараах түүхүүд гэрчилнэ.

Бангалорын (одоогийн Бенгалуру) анхны 
гишүүн Майкл Антони 1970 онд Сүмийн нэг 
гишүүнтэй ер бусын байдлаар холбогджээ. 
Ютагийн бишоп Дэлвин Пондын нуруу 
өвдөж, бариач руу очив. Тэгээд бариачийн 
газарт Энэтхэгийн суралцагчдыг ивээн 
тэтгэдэг ашгийн бус байгууллагын тухай 
нийтлэлийг сэтгүүлээс уншсан байна. Энэ 
суралцагчдын нэгд тусалж дэмжих хэрэгтэй 
гэсэн хүчтэй өдөөлтийг тэр мэдэрчээ. Ингээд 
10 жилийн турш үргэлжилсэн захидал харил-
цаа Пондсынхныг Майклтай холбож, түүнд 

Энэтхэг дэх 
Сүмийн олон 
гишүүний чин 
сэтгэлийн үйлч-
лэл үнэхээр 
тэднийг Сүмийн 
тулгуур баганууд 
болгосон.

Ахлагчид: Кандавалли, Шарма, Катука, Ражу. Элси ба Эдвин Дармаражу нарын гэр бүл баптисм хүртсэн 
өдрөөрөө.
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сайн мэдээг хуваалцсанаар төгсөв. Майкл 
1981 онд баптисм хүртэж, 1982 онд Солт 
Лэйк Ситид номлолд үйлчилсэн. Түүний ээж 
хүндээр өвдсөн тул тэр номлолоосоо эрт 
бууж, үлдсэн 3 сардаа Бангалорт үйлчлэн, 
өөрийн хэд хэдэн найзад бас бусад хүнд 
зааснаар, тэд тэндхийн анхны салбарын 
гишүүд болцгоосон юм.5 Одоо Бенгалуруд 
ариун сүм барихаар төлөвлөж байна.

Элси ба Эдвин Дармаражу хоёр Самоад 
Сүмд нэгдсэн бөгөөд ерөнхийлөгч Спэнсэр 
В.Кимбалл тэднийг Хидерабад дахь гэртээ, 
гэр бүлийнхэндээ номлогчоор эргэн очи-
ход дууджээ. 1978 онд Элси, Эдвин хоёрын 
гэр бүлийн 22 хүн баптисм хүртсэн нь 
2012 онд Хидерабадад энэ улсын хамгийн 
анхны гадас зохион байгуулагдах эхлэлийг 
тавив.6

Хидерабад гадасны өнөөгийн гишүүд 
өөрсдийгөө хожмын өдрүүдийн анхдаг-
чид гэж үздэг. Тэдний гадас Анхдагчдын 
өдрийг тэмдэглэн, эхэн үеийн болон өнөө 
үеийн анхдагчдын дурсгалд зориулсан аялал 
зохиож, бүжиглэж, явган аялж, бүр гар тэр-
гэнд суух зэргээр тэмдэглэн өнгөрүүлжээ.

2014 онд Анхдагчдын өдрийг тэмдэглэх-
дээ, сүмийн байрны ард мөсөн хавтангууд 
байрлуулаад, гишүүд гутлаа тайлж, тэр 

мөсөн дээгүүр алхаж, эхэн үеийн анхдагчид мөстсөн гол мөрнийг 
хэрхэн туулсан тухай бодсон байна. Баярынхаа төгсгөлд, Хидерабад 
гадасны гишүүдийг эхэн үеийн анхдагчдын зорилгыг болон “тэд бүг-
дээрээ гэр бүлдээ анхдагчид” гэдгийг санаж явахыг урамшуулжээ.7

Тэд мөн тухайн үед номлолын ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйл-
чилж байсан Жон Сантош Мурала өөрийн нагац эгч Элси болон 
авга ах Эдвин Дармаражу хоёрын хэрхэн Хидерабадад эргэн 
ирж, гэр бүлдээ сайн мэдээг заасан талаар ярихыг сонсжээ. Жон 
бол 1978 онд баптисм хүртсэн 22 анхдагч гишүүний хамгийн бага 
нь байсан.

Намайг Хидерабадад 2014 онд очиход, Жон Mурала түүхээ 
өгүүлж, Сүмийн түүхийн материалыг хичээнгүйлэн цуглуулж байгаа-
гаа хэлсэн. Мөн тэр намайг эхнэр Аннапурнатайгаа танилцуулсан ба 
эхнэр нь урьд нь огт сонсож байгаагүй хамгийн хүчирхэг анхдагч-
дын нэгний түүхийг надад ярьж өгсөн.

Дэлвин Понд (голд) 1981 онд Майкл Антонид 
Сүмийг танилцуулжээ.

Аннапурна, Жон Мурала нар Хидерабадын анхдагч гишүүд бөгөөд гар 
тэрэгний аяллыг дүрслэн харуулахад тусалж байгаа нь энэ юм. Тэд 
Хонконг ариун сүмд лацдан холбуулжээ.
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8 сая гаруй хүн амтай, Энэтхэгийн анхны гадас бүхий Хидерабад хот.
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1991 онд Аннапурнаг 12 настай байхад, 
Хидерабадад түүний ах Муртид хоёр ном-
логч сайн мэдээг заажээ. Аннапурнагийн 
эцэг эх түүнийг номлогчдыг сонсохыг бас 
сүмд явахыг зөвшөөрөөгүй. Харин Мурти 
түүнд Мормоны Номыг болон Сүмээс байн-
га гаргадаг материалуудыг уншаарай хэмээн 
өгсөн байна. Долоон жилийн турш Анна-
пурна сайн мэдээнээс өөрөө судлан, үнэн 
гэсэн хүчтэй гэрчлэлтэй болжээ. Тэр баптисм 
хүртэж, номлолд үйлчилж, ариун сүмд гэрлэ-
хийг хүссэн ч эцэг эх нь зөвшөөрөөгүй аж.

Аннапурна Жон Муралатай танилцах 
үедээ амьдралынхаа нэгэн хэцүү шийдвэ-
рийг гаргажээ. Жон 1978 онд баптисм хүрт-
сэнээсээ хойш хүчирхэг гэрчлэлтэй хэвээр 
байж, ханилан суух Сүмийн гишүүнийг хайж 
байв. Аннапурнаг сайн мэдээний гэрчлэлээ 
хуваалцсан товч уулзалтын дараа Жон ирээ-
дүйн эхнэртэйгээ учирсандаа итгэлтэй бай-
лаа. Аннапурна Жонтой гэрлэвэл баптисм 
хүртэж, хэзээ нэгэн өдөр ариун сүмд лацдан 

холбуулна гэдгээ мэдэж байсан. Харин эцэг 
эх нь түүнийг өөр хүнтэй гэрлүүлэхээр 
төлөвлөж байв.

Аннапурна гэрээсээ явж, Жонтой гэрлэх 
хэцүү шийдвэрийг гаргажээ. Зөвхөн ийм 
аргаар тэр Сүмд нэгдэж болохоо мэдэж 
байв. Эцэг эхээ орхин явахад түүний “зүрх 
үнэхээр шимширч” байсан гэж тэр хэлсэн 
юм. Одоо ч гэсэн тэр “Бүх хүний авралын 
төлөө, . . . өөрийн үр удам, эцэг эх, тэдний 
өвөг дээдсийн төлөө, тэдний ариун сүмийн 
ажлыг хийхийн тулд би тэр алхмыг хийх 
ёстой байсан” 8 гэж хэлдэг.

Түүний эцэг эх одоо тэдний гэрлэлтийг 
хүлээн зөвшөөрсөнд Жон, Аннапурна хоёр 
баяртай байдаг. Энэтхэгийн олон гишүүн 
Сүмийн гишүүн болохын тулд эхэн үеийн 
анхдагчдын адил золиос гаргасан. Гэсэн 
ч эдгээр гэгээнтэн өөрсдийгөө анхдагчид, 
мөн хөшигний хоёр талд байгаа гэр бүлүү-
дийнхээ гагнагч холбоос гэдгээр төсөөлөн 
харж, итгэлтэйгээр урагшилсаар байна. 

2012 онд ерөнхийлөгч Даллин Х.Өүксийн зохион 
байгуулсан, Энэтхэгийн Хидерабад гадасны төв.

Энэтхэгийн 
Сүмийн гишүүд 
өөрсдийгөө 
гэр бүлийнхээ 
анхдагчид учраас 
сайн мэдээний 
дагуу амьдрахаар 
цөхрөлтгүй зүтгэ-
нэ гэж боддог.

Хидерабад гадасны гишүүд Анхдагчдын өдрийг дуулж, бүжиглэж, 
тэр байтугай гар тэргэнд сууж тэмдэглэн өнгөрүүлэв.
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тэнгэрлэг гэртээ эргэж очих замыг бэлдсэн. Жинхэнэ анхдагчид 
Христийг дагаж, биднийг Христ рүү чиглүүлж, энэ гайхамшигт 
ажлыг төдийгүй гайхамшгийг хожмын өдрүүдэд удирддаг билээ. ◼

Сайн мэдээний шинэ хил хязгаарт замыг 
гэрэлтүүлж буй гишүүдээс сонсож мэдсэн 
итгэл, золиос, эр зоригийн олон түүхийг би 
эрхэмлэн нандигнадаг. Анхдагчид гар тэр-
гээ түрэн, мөсөөр бүрхэгдсэн гол мөрнийг 
гаталж байгаа тухай би бодсоор байгаа ч 
одоо Энэтхэгт болон дэлхий даяар байгаа 
орчин цагийн анхдагчдыг би төсөөлж чаддаг 
болсон.

Эцэст нь хэлэхэд, анхдагчдын явсан бүх 
замыг Аврагч Есүс Христийн жишээг дагагч 
хүмүүс гэрэлтүүлсээр байдаг юм. Шинэ 
Гэрээнд Христийг бидний авралын анх-
дагч гэж нэрлэдэг (Еврей 2:10, Шинэчилсэн 
стандарт хувилбар). Есүс Христ бидэнд 
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Энэтхэгийн Бенгалуру ариун сүмийг дүрсэлсэн нь. Энд цуглааны байр, хангамжийн төв болон ариун сүмийн зочдын байр бас 
байх юм.
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Травис Июл

Х эдэн жилийн өмнө би номлолын маань хамт-
рагчид байсан хоёр залуугийн харилцан яриаг 
сошиал медиа дээр харсан юм. Тэднийг би 

хайрлаж, хүндэтгэдэг байлаа.
Тэд Сүм, Сүмийн сургаалын талаарх асуултуудыг 

авч үзэн ярилцсан байв. Удалгүй тэр хоёр хоёулаа 
Сүмийг орхисон нь тодорхой болсон юм. Тэдний 
харилцан яриа намайг цочирдуулж, санаа зово-
ход хүргэсэн ба ярилцсан зарим зүйлийг нь би огт 
сонсож байгаагүй байлаа. Тэр зүйлс үнэний ортой 
эсэхийг би олж мэдэх ёстой гэж бодов. Тэгээд би 
Сүмийн талаар асуудалтай хүмүүсийн маргалдсан 
зүйлсийг судалж эхэлсэн.

Гэвч дараагийн хоёр жилд уншсан зарим зүйл 
Сүмийн бүх зүйлд эргэлзэхэд хүргэсэн. Ийм зүйлтэй 
тулгарсан зарим хүн уйтгар гунигт автан, итгэлээ алд-
сандаа гашууддаг бол миний уур хүрч, Сүмийн талаар 
хууртагдсан мэт санагдсан юм. Би яг юу үнэн байсныг 
эсвэл хэнд итгэхээ сайн мэдэхгүй байлаа.

Сүмд явахад надад хэцүү байсан ба би дуудлагаасаа 
чөлөөлөгдөхийг хүсэв. Эхнэр Шэри болон гэр бүлийн-
хэнтэйгээ харилцах харилцаа маань муудав. Би сүмд 
үргэлжлүүлэн явж байсан ч энэ нь зөвхөн гэр бүлээ авч 
үлдэхийг хичээсэн, нүд хуурсан хэрэг байлаа. Амьдрал 
хэцүү байсан. Би Сүнсийг мэдэрч чадахгүй байсан ба ер 
нь Ариун Сүнсийг мэдэрч байсан эсэхдээ ч эргэлзэв.

Манай том хүүхэд Кэйсоны номлолд явах баяр хөөрт 
мөч ирэхэд би уруу царайлан байж байлаа. Хоёр жилийн 
дараа гэхэд, надад юу тохиолдсоныг гэр бүлийнхний 
маань ихэнх нь мэддэг болов. Тэднийг бүгдээрээ Кэйсон-
той хамт ариун сүм рүү явахад, би яваагүй.

Би энэ бүх үйл явдлын үеэр маш их ганцаардаж байлаа.

Миний эргэн тойрон дахь дэмжлэг
Нэгэн өдөр ах дүүс маань цугларч, надад тохиолдоод 

буй зүйлсийг ярилцахаар болов. Тэдний хэлсэн зүйлийг 
би огт санадаггүй ч ямар ч байсан тэд намайг хайрла-
даг учраас үүнийг хийсэн гэдгийг би мэднэ. Биднийг ЗУ
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Би яагаад Сүмийг орхиж, бас яагаад 
эргэн ирсэн тухай

Сүмийн талаар 
хууртагдсанаа 
мэдэх үед

ярилцах үед надад ямар нэгэн зүйл дутагдаж байгааг 
би ойлгосон юм. Энэ нь өөрчлөгч хүчин зүйл байлаа. 
Кэйсоныг ахлагчид томилох хүн нь би байх байсан. 
Түүнийг ариун сүмд ороход нь харгалзах хөтөч нь 
би байх байсан. Кэйсоныг номлолд явахаас нь өмнө 
эцгийн адислал өгөх хүн нь би байх байсан. Түүний 
амьдралын хамгийн чухал үйл явдлуудад өөр хэн ч 
биш, би байх ёстой байсан. Би өөрөөсөө “Би юу хийж 
байна аа?” гэж асууж байснаа санадаг.

Тун удалгүй сайн найз маань намайг гадасныхаа 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнтэй танилцуулахаар 
болов. Тэр сайхан сэтгэлтэй эр миний түүхийг анхаа-
ралтай сонсоод, намайг үгээ хэлэхээс өмнө юу гэх гэж 
байгааг минь мэдэж байх шиг санагдав. Бид олон цаг 
ярилцсан. Миний түүх, асуулт, олж мэдсэн зүйлс бусад 
хүний түүнтэй хуваалцсан зүйлстэй их адилхан бай-
лаа. Миний санааг зовоосон олон асуултад тохирох 
хариултууд байгааг мөн хэдийгээр би тэдгээр асуул-
тыг чин сэтгэлээсээ асууж байсан ч анхнаасаа хүмүүс 

итгэлийг сүйрүүлэх зорилгоор тэдгээрийг гаргаж ирсэн 
болохыг би ухаарч эхэлсэн юм.

Миний бүх асуулт, асуудал тэр даруй шийдэгдсэн 
үү? Мэдээж үгүй. Гэхдээ асуултууд сайн, гэвч зарим 
асуулт бусдаасаа илүү чухал гэсэн агуу үнэнийг ойлго-
хуйц хэмжээгээр зүрх сэтгэл минь зөөлөрсөн.1 Хариулт 
авч чадаагүй хэдэн асуулт гэр бүлээ болон Бурханы 
өмнөх байр сууриа алдахаас илүү чухал гэж үү? Би 
эхлээд хамгийн чухал асуултуудад анхаарч, Бурханыг 
амьдралынхаа эн тэргүүн байранд буцааж тавьснаар 
зөв зам дээрээ эргэн гарч байгааг маань батлах хариул-
туудыг олж эхэлсэн.

Манай гадасны ерөнхийлөгч, бишоп хоёр надтай 
холбоо барив. Тэд Шэри бид хоёрт хүнд хэцүү үед 
их тусалдаг байсан ба хэзээ ч биднийг орхиогүй юм. 
Тэдний болон хөшигний хоёр талд байгаа гэр бүлийн 
маань тусламж надад маш чухал байсан. Тэнгэрлэг 
Эцэг биднийг мэддэг мөн хайрладаг гэдгийг би мэднэ. 
Тэрээр бидэнд хэрэгтэй хүмүүсийг хэрэгтэй цагт нь ЗУ
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ХАРИУЛАГДААГҮЙ АСУУЛТУУД БА СУРГААЛЫН ТОДОРХОЙ БАЙДАЛ
“Би хүмүүний зарим төгс бус байдлыг, Бурханы бошиглогчид ч байсан тэвчиж чадна. Мөнх бус 
хүмүүнд энэ нь байдаг л зүйл. Би Мормоны Номын эсрэг шинжлэх ухааны ололтыг хүлцэж чадна. 
Цаг хугацаа тэдгээрийг залруулна. Би түүхийн илэрхий гажуудлыг тэвчиж чадна. Тэдгээр нь туй-
лын үнэний хажууд өчүүхэн юм. Харин би Иосеф Смитээр сэргээгдсэн сургаалын үнэнүүд болон 
ёслолуудгүйгээр мөн гэр бүлийг маань адислах Бурханы санвааргүйгээр болон эхнэр, хүүхдүүд 
маань надтай үүрд мөнхөд лацдан холбогдсоныг мэдэхгүйгээр амьдарч чадахгүй. Бидэнд тулгардаг 

сонголт бол нэг талаас хариулагдаагүй хэдэн асуулт, нөгөө талаас сургаалын тодорхой байдал болон Бурханы хүч.
Ахлагч Тэд Р.Каллистэр энэ үгийг хэлэх үедээ Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байв. (Church Educational System devotional for young adults, 
Jan. 12, 2014), broadcasts .ChurchofJesusChrist .org.

амьдралд маань оруулж ирдэг. Бид 
зүгээр л тэдний тусламжийг авах 
хүсэлтэй байх хэрэгтэй.

Хэрэв танд ийм зүйл тохиолдвол 
яах вэ?

Үүнтэй төстэй асуудалтай тул-
гараад буй хүмүүс дэлхий дээр 
байгаа гэж би бодож байна. Танд 
эсвэл таны мэддэг хэн нэгэнд ийм 
асуудал гарч болно.

Аврагч Өөрийн Сүмийг Түүнд 
эргэж очиход бидэнд хэрэгтэй 
ёслолууд болон гэрээгээр хан-
гах эрх мэдэлтэйгээр байгуулсан 
гэдгийг би мэднэ. Сатан ямар ч 
хамаагүй аргаар Их Эзэний Сүмийг 
гутаахаар шаргуу ажиллаж байна. 
Асуулт дэвшүүлж, эргэлзээ төрүү-
лэх амархан. Түүний хавханд хэн ч 
орж болно. Бусдын өгдөг мэдээлэл, 
хариултад найдах нь “судлахаар 
мөн итгэлээр” (Сургаал ба Гэрээ 
88:118; тодотгол нэмэгдсэн) өөрс-
дөө олж мэдэхээс хамаагүй хялбар 
байдаг. Гэвч эцсийн дүнд Бурханы 
шаарддаг зүйл энэ юм.

Хэрэв та Сүмийн талаар эсвэл 
итгэлийнхээ талаар асуулт, эргэл-
зээнээс болж зовж шаналж байвал 
Сүмтэй санал нийлдэггүй юм уу 

Сүмийг орхин явсан хүмүүсийн 
блогийг уншиж, подкастыг сонссо-
ноор үнэнийг олж авахгүй. Гэхдээ 
танд ерөнхий хариултад сэтгэл 
ханамжгүй, бас “цаг нь болохоор 
хариултаа аваарай” гэдэг зөвлөмж 
таалагдахгүй байж магад.

Бид үргэлж бусдын мэдлэг, гэрч-
лэлд найдаж болохгүй, харин бүх 
гэрэл болон үнэний эх булаг болох 
Бурханд хандах ёстой гэдгийг би 
ойлгож авсан (Сургаал ба Гэрээ 
93:26- г үзнэ үү). Бид үүнийг оюун-
даа тунгаан бодох ёстой, тэгээд 
бидний бодож буй зүйл зөв эсэхийг 
Бурханаас асуух ёстой (Сургаал ба 
Гэрээ 9:8- ыг үзнэ үү). Бид Иосефын 
адил өөрсдөө сурч мэдэх ёстой 
(Иосеф Смит—Түүх 1:20- ийг үзнэ 
үү) ба эрэл хайгуул хийхдээ тэв-
чээртэй байх хэрэгтэй (Алма 32:41- 
ийг үзнэ үү). Итгэлээр сурч мэднэ 
гэдэг нь бид үнэний дагуу амьдарч 
байж үнэнийг батална гэсэн үг 
(Иохан 7:17; 1 Тесалоник 5:21- ийг 
үзнэ үү).

Сүмийн эсрэг зүйлсийг судалж 
байхад надад яг жинхэнэ харанхуй 
манан дунд байгаа мэт санагддаг 
байсан (1 Нифай 8:23–24; 12:17- г 
үзнэ үү). Би Бурханы үгээс зуурч, 

Би эхлээд хамгийн чухал 
асуултуудад анхаарч, 

амьдралаа Бурханд эргэн 
даатгаж, зам дээрээ буцаж 
гарч байгааг маань батлах 
хариултуудыг олж эхэлсэн.
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Түүний зүг эхний алхмаа хийхэд л Тэр 
миний зүрх сэтгэлд хүрэхээр Өөрийн 
Сүнсийг илгээх болно.

Найдвар хангалттай гэж үү?
Кэйсоныг номлолдоо явснаас хэдэн 

долоо хоногийн дараа гадасны ерөн-
хийлөгч маань манайд ирлээ. Би ах нар-
тайгаа ярилцсанаас хойших хэдэн долоо 
хоногт юу болсныг түүнд ярьж, шинэ 
ариун сүмийн эрхийн бичиг авмаар бай-
гаагаа хэллээ. Харин тэр надаас эрхийн 
бичгийн асуултуудад зөв хариулж чадах 
эсэхийг асуув. Би ч үнэнээ хэлж, “Ерөн-
хийлөгч өө, би Сүм үнэн гэдгийг мэднэ 
гэж хэлж хараахан чадахгүй нь. Гэхдээ 
тийм байгаасай гэж бүх зүрх сэтгэлээрээ 
найдаж байна. Би тийм найдвартайгаар 
амьдрах болно. Энэ хангалттай юу?” гэж 
асуулаа.

Тэр түр зуур бодолд автаад, Травис, 
наадах чинь үргэлж хангалттай байх 
болно” гэв.

Надад ойлгохыг хүлээж байгаа зүйл 
байгаа ч зарим зүйл их тодорхой болсон. 
Би Тэнгэрлэг Эцэг надад хайртай гэдгийг 
мэднэ. Бид хэсэг хугацаанд төөрч, зовж 
зүдэрч магадгүй. Гэхдээ Христ, Түүний 
Цагаатгал, Цагаатгалын өгдөг найдвараар 
дамжуулан Түүн рүү аваачдаг зам руу эргэн 
орох боломжтой гэдгийг би мэднэ. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Юта мужид амьдардаг.

ЭШЛЭЛ
 1. Lawrence E. Corbridge, “Stand 

Forever” (Brigham Young 
University devotional, 
Jan. 22, 2019), speeches.
byu.edu- г үзнэ үү.

ХАЙРТАЙ ХҮНДЭЭ ТУСЛАХ САНААНУУД
Надтай адил асуудалтай эсвэл эргэлзэж байгаа олон хүн өөрсдийгөө 
Сүмд тохирохгүй, хамаарахгүй гэж бодож байгаа байх. Бид тэр хүмүү-
сийг эсвэл бусдыг үл тоомсорлож болохгүй. Аврагч Өөрийн хүмүүст 
“үргэлжлүүлэн тохинуул” гэж зарлигласан. Учир нь тэд хэзээ Түүнд 
эргэн ирж, эдгээгдэхийг бид мэдэхгүй (3 Нифай 18:22–32- ыг үзнэ үү).

Дараах 5 арга замаар бид эргэлзээнээсээ болж зовж шаналж 
байгаа хүмүүст үргэлжлүүлэн тохинуулж болно. Ингэснээр тэд Сүмд 
эргэж ирэхээр шийдсэн эсэхээсээ үл хамааран халуун дотно байдлыг 
мэдэрнэ.

1. Үргэлжлүүлэн хайрла. Би эргэлзээнээсээ болж шаналж байхдаа 
ганцаардаж байсан. Мэдээж, Тэнгэрлэг Эцэг намайг орхиогүй. 
Гэр бүл маань, Сүмийн удирдагчид ч намайг орхиогүй. Тэднээр 
дамжуулан Түүний хайрыг мэдэрсэн нь Сүмдээ эргэж очиж 
болох юм байна гэдгээ мэдэхэд надад тусалсан.

2. Үргэлжлүүлэн тусал. Бусдыг хайрлах нь тэдний итгэл үнэмшил, 
сүм дээрх оролцоо, эсвэл тэд бидний талаар юу гэж боддогоос 
хамаарах ёсгүй. Есүс биднээс өөрсдийн хүрээллээс гадуурх 
хүмүүст туслахыг хүссэн (Матай 5:46–47- г үзнэ үү).

3. Үргэлжлүүлэн найд. Бид мацаг барьж, залбирч, ажиглаж, 
тэвчээртэй хүлээж, итгэл найдвараа хэзээ ч алдах ёсгүй. “Бур-
хан Өөрийн бүх хүүхдийг аврах замыг бэлтгэсэн билээ” (Хэнри 
Б.Айринг, “Ач зээ нартаа захих үгс,” 2013 оны 10- р сарын Ерөн-
хий чуулган, 77).

4. Тэдний сонгох эрхийг хүндэтгэ. Найдвар тавь. Гэхдээ тэдний 
шийдвэрийг хүндэтгэ. Бид сургаалын талаар тэдэнд итгүүлэх, 
тэдэнтэй маргах шаардлагагүй. Үрэлгэн хүүгийн адилаар, бид-
ний олонход зүрх сэтгэлийг маань зөөлрүүлэх ямар нэгэн үйл 
явдал амьдралд маань хэрэгтэй байдаг.

5. Тэднийг муу гэж үзэлгүй, хүндэтгэлтэй ханд. Шүүсэн, шүүмжил-
сэн, басамжилсан зүйл хэлэхээс зайлсхий. Ухаалаг хүмүүс бид-
нийхээс өөр итгэл үнэмшилтэй байж болно. Тэднээр хүндлүүлье 
гэвэл бид тэднийг адилхан хүндлэх ёстой.

Би Сүм үнэн гэдгийг мэднэ гэж 
хэлж хараахан чадахгүй нь. Гэх-
дээ би тийм байгаасай гэж, мөн 

сургаалын дагуу амьдарна гэж бүх 
зүрх сэтгэлээрээ найдаж байна.
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Криста Рожэрс Мортэнсэн

Н өхөр бид хоёр хүүхдүүдээ сайн 
мэдээнд өсгөсөн. Бид өглөө бүр гэр 
бүлээрээ судар судалж, залбирч, 

долоо хоног бүр гэр бүлийн үдэш хийж, 
сүмдээ явж, оройн хоолоо хамт идэж, гэр 
бүлээрээ амардаг байлаа. Манай хүүхдүүд 
нас барагсдын төлөө баптисм хүртэхээр 
ариун сүмд тогтмол ордог байсан бас семи-
нар дүүргэсэн бөгөөд хоёр нь номлолд 
үйлчилсэн.

Гэвч тэд насанд хүрээд, бидний тэдэнд 
зааснаас өөр зам мөр, үзэл бодлыг судалж 
сонирхож эхлэв. Хүүхдүүд маань нэг нэгээ-
рээ Сүмд явахаа больсоор, таван хүүхдийн 
маань зөвхөн нэг нь Сүмд үлдсэн. Бид ч 
хүүхдүүдийнхээ төлөө их нулимс урсгаж, 
эцэг эхийн үүргээ сайн биелүүлсэн эсэхдээ 
эргэлзэж, юуг өөрөөр хийж болох байсан 
талаар боддог байв.

Бид Их Эзэнээс тэдний зүрх сэтгэлийг 
өөрчилж өгөхийг удаан гуйсны эцэст Их 

Та хайрлаж, Тэр авардаг
Бид хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг өөрчлөгдөөсэй гэж зал-
бираад, хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү боловч (сэтгэл уужруу-
лам) үнэнийг ухаарсан юм.

Эзэн залбиралд маань хариулсан. Гэхдээ 
хариулт нь бидний бодож байснаар биш 
байлаа.

Зүгээр л хүүхдүүдийн маань зүрх сэтгэ-
лийг өөрчлөхийн оронд Тэр бидэнд бид ч 
бас өөрсдийн зүрх сэтгэлийг өөрчилж эхлэх 
хэрэгтэйг ойлгуулсан юм. Эцэг эхчүүд хүүх-
дүүддээ зааж сургах чухал үүрэгтэйг бас 
Есүс Христ бол тэдний Аврагч, Шүүгч гэд-
гийг Тэр бидэнд сануулав.

Би хүүхдүүдээ аврах зорилготойгоор их 
олон цагийг залбирч, судраа уншиж, ариун 
сүм рүү явж өнгөрүүлсэн бөгөөд хэрвээ би 
бүх зөв зүйлийг хийвэл Бурханы туслалцааг 
авна гэж бодсон. Гэхдээ миний үйлдлүүд 
Бурханыг тэдний сонгох эрхийг үл хэрэгсэн, 
хүчээр итгүүлэх ёстой мэт байсан аж.

Нөхөр бид хоёр тэднийг аврахыг маш их 
хүсэж байсан ба бидний аврах арга болох 
зэмлэх, үглэх, сонголтыг нь зөвшөөрөхгүй 
байх зэрэг нь эцсийн эцэст хэрүүл маргаанд 



 2 0 2 0  о н ы  7 - р  с а р  31

хүргэсэн юм. Хүүхдүүдээ эргүүлэн авчрах гэж 
аргаа баран хийж буй зүйлс яг үнэндээ тэд-
нийг холдуулж байгааг бид ойлгов. Тэд бид-
ний шүүмжлэл, урам хугарлыг мэдрэх тусам 
биднээс бүр их зайлсхийдэг байсан.

Залбирал маань өөрчлөгдөж, зүрх сэт-
гэлийг маань өөрчлөхийг гуйдаг боллоо. 
Хүүхдүүдээ өөрчлөхийг хүссэн учир шалт-
гаан маань буруу газраас ирсэн болохыг би 
ойлгож, илүү их хайрлахын төлөө залбир-
даг болсон. Би бас хүүхдүүдийнхээ ариун 
сүмийн гэрлэлт эсвэл ач зээ нарынхаа бап-
тисмын зургийг сошиал медиа дээрээ тавьдаг 
найзуудынх шигээ төгс гэр бүлгүй байгаадаа 
ичиж, санаа зовох мэдрэмжээ ялан дийлэ-
хийн төлөө залбирсан.

Эдгээгдэхийн тулд Аврагчид хандсанаар 
хүүхдүүдээ гэсэн миний зүрх сэтгэл зөөлөр-
сөн. Түүний адилаар хүүхдүүдээ хайрлана 
гэдэг нь зарим өөрчлөлтийг хийнэ гэсэн үг 
болохыг би ухаарсан юм. Түүний хувьд хайр 
бол арга биш, харин Түүний хийсэн бүх 
үйлдлийг жолоодогч хүч байсан. Тэрээр “энэ 
дэлхийн төлөө бус аваас ямар ч зүйлийг эс 
хийх авай; учир нь тэрээр дэлхийг хайрладаг” 
хэмээн хэлсэн (2 Нифай 26:24).

Аврагчийн Өөрийн ажлыг хийх чадварт 
итгэж найдсанаар (2 Нифай 27:20- ийг үзнэ 
үү) би хүүхдүүдээ хайрлахад анхаарч, харин 
аврах ажлыг Их Эзэнд даатгах боломжтой 
болсон билээ. Энэ нь тэдэнд туслахыг орол-
дохоо болино гэсэн үг биш, харин тэднийг 
хайрладаг хайр маань тэдэнтэй харилцах 
харилцааг хөдөлгөгч хүч болж, миний харилц-
даг байсан аргыг өөрчилсөн.

Би тэднийг өөрөөр хардаг болов. Би хүч 
чадал, авьяас билэгт нь төвлөрч, тэднийг ямар 
их хайр татам, өгөөмөр, ухаалаг, сайн хүмүүс 
болохыг ойлгож эхэлсэн.

Нөхөр бид хоёр бага ярьж, их сонсдог бол-
сон. Бид тэдний амьдрал, сонирхлын талаар 
асуудаг болсон. Шүүж шүүмжлэхийн оронд 
сонирхож байгаагаа бид харуулдаг болсон. 
Шүүмжлэх, урам хугарах мэдрэмжээ хайрын 
илэрхийллээр солиход хүүхдүүд маань бид-
ний чин сэтгэлийг мэдэрдэг болов.

Гэр орон маань хайрыг мөн хүлээн зөвшөөрлийг мэдэрдэг 
газар болсон. Тэд биднээс аливааг нуухаа больж, амьдралд нь 
юу болж байгааг шударгаар, нээлттэй хэлдэг болж, бид илүү 
дотноссон.

Бидэнд хийх зүйл их байгаа, гэхдээ одоо хүүхдүүд маань 
манай гэрт ирж, цагийг бидэнтэй хамт өнгөрөөхдөө баяртай 
байдаг болсон. Тэд бидний дэргэд байхдаа айж эмээх зүйл-
гүй байж, бидний хайраар дамжуулан Бурханы тэднийг гэсэн 
хайрыг мэдэрч чадна. Тэд хүүхэд байхдаа сурч мэдсэн зүйлдээ 
энэ амьдралынхаа хугацаанд эргэн ирэх эсэхийг би мэдэхгүй ч 
Аврагчийн мутарт байгаа гэдгийг би мэднэ. ◼
Зохиогч нь АНУ- ын Ютад амьдардаг. 

Надад тус болсон зүйлс

залбирал
зүрх сэтгэлээ өөрчлөг-
дөхийг гуйх

хэтийн төлөв
хүүхдүүдээ өөрөөр 

харах

хайр
зөвхөн яриад зогсохгүй, 
бас сонсох

найдвар
Бурхантай хамтран зүтгэх
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Бид бүхний амьдралд өөдлөх, 
уруудах явдал ээлжлэн байдаг. 

Гэхдээ манай гэр бүлийн хувьд 2013 
он их хүнд жил байсан. Гэр орон, 
автомашиндаа их үнэ өртөг бүхий 
засвар хийх асуудал гэнэт бидэнд 
тохиолдов. Миний нөхөр Раин 
ажилгүй болсон ба отгон хүү маань 
эрүүл мэндийн асуудалтай төрсөн 
учраас нярайн эрчимт эмчилгээний 
тасагт хэдэн долоо хоногийг өнгө-
рүүлэх шаардлагатай болсон юм. Би 
бас төрсний дараах сэтгэл гутра-
лаасаа болж шаналж байв. Эдгээр 
нөхцөл байдал болон бага насны 
дөрвөн хүүхэдтэй эцэг эхийн хувьд 
бид санхүү, сэтгэл санааны хувьд 
хэцүү байдалд орсон.

Раин шинэ ажилд орсон боловч 
урт цагаар ажиллаж, нэг удаадаа 
хэдэн долоо хоногоор хол явдаг 

байв. Таван настай хүү Вэсли 
маань аав нь байнга хол байсны 
улмаас сэтгэл санаа нь тавгүйтэж 
эхлэн, шөнө байнга хар даран зүү-
дэлж сэрдэг байлаа.

Төрөл төрөгсөд маань бидэнд 
чадлаараа тусалж байсан ч би 
ихэнхдээ ядарч туйлдан, ганцаард-
сан хэвээр байв. Тэнгэрлэг Эцэг 
манай гэр бүлийг мэддэг бас хайр-
ладаг гэдгийг би мэдэж байсан ч 
надад бид үнэхээр хэцүүдэж байгаа 
мэт санагдсан юм.

Нэг өдөр Раиныг ажлаар хотын 
гадна ажиллахаар явсан хойгуур 
би хүүхдүүдээ сургуулиас нь аваад 
харьж явахдаа цөхөрч, тусламж 
гуйн залбирлаа. Тэр үдэш манай 
хөрш Кэндра хаалгыг маань тог-
шив. Тэр бидний нөхцөл байдлыг 
мэддэг байсан ба хэр байгааг маань 

лавлан асуулаа. Би түүнд гомдолло-
но гэж огт бодоогүй бөгөөд түүнээс 
тусламж гуйхыг ч хүсээгүй. Яагаад 
гэвэл, түүний нөхөр Брэнт сүүлийн 
4 жилийн туршид хорт хавдартай-
гаа тэмцэж байгаа юм.

Би зүгээр гэдгээ Кэндрад хэлтэл 
тэр дахиад чин сэтгэлээсээ асуув. 
Тэгэхэд нь би түүнд зовлон шаналлаа 
нулимс дуслуулан ярьсан. Вэслигийн 
сэтгэл санааны тавгүйтэл, хар дарсан 
зүүднүүдийн талаар түүнд хэлэхэд 
тэр надаас Вэслид Брэнтээр адислал 
өгүүлмээр байгаа эсэхийг лавлав.

Хэсэг хугацааны дараа Кэндра, 
Брэнт хоёр том хүү Тайсоны хамтаар 
сүм рүү явахдаа өмсдөг шигээ хувцас-
лан хүрч ирэв. Брэнт тамир тэнхээ 
муутай харагдаж байлаа. Тэр манайд 
ирэхийн тулд бараг хамаг хүч чадлаа 
шавхсан нь ойлгомжтой байв. Тэр 
Вэслид, Тайсон надад адислал өгсөн.

Тэр өдөр Кэндра, Брэнт, Тайсон 
нар Христтэй адил хэрхэн тохи-
нуулахын жинхэнэ үлгэр жишээг 
харуулсан юм. Тэд өөрсдийн бэрх-
шээлийг умартан, бидэнд хайр, 
нинжин сэтгэлээ үзүүлсэн. Тэнгэрлэг 
Эцэг залбиралд минь ийм сэтгэл 
хөдөлгөм арга замаар хариулж ади-
салсан юм. Брэнт хоёр долоо хоно-
гийн дараа өөд болсон.

Тэр өдөр манай гэрт Брэнт сан-
ваарыг зөв шударгаар ашиглан, 
Бурханы гэрч болж зогссон (Мозая 
18:9- ийг үзнэ үү). Түүний манай гэр 
бүлд хийсэн тохинуулал дэлхий 
дээрх хамгийн сүүлчийн үйлсийнх 
нь нэг байсан нь миний хувьд ариун 
нандин зүйл билээ. ◼ ЗУ
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Тэр өдөр Кэндра, Брэнт, Тайсон нар Христтэй адил тохинуулах жинхэнэ үлгэр жишээг харуулсан юм.

Тэд зовлон бэрхшээлээ умартсан
Натали Жонс, АНУ- ын Юта муж
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Олон жилийн өмнө би эх 
орондоо үйлчлэхээр Амери-

кийн Нэгдсэн Улсын Нисэх хүчинд 
нэгдэж, Техас мужид сургалтын 
хуаранд очив. Сургалтын хуаранд 
болдог олон зүйлийг би тэсэж, 
даван туулсаар хэдэн долоо хоно-
гийг удаан ч гэсэн өнгөрүүллээ.

Нэгэн өдөр би надтай адил сурч 
байгаа 200 гаруй нисгэгчтэй хамт 
томоохон уулзалтад оролцов. Байн-
га бүдүүлэг зүйл хэлж, хашхичиж 
байдаг жагсаалын дарга уг уулзал-
тын эхэнд “Энэ сургалтыг удирдан 
явуулах арга барилыг маань эсэр-
гүүцэж байгаа хүн байна уу?” гэж 
чангаар асуув.

Жагсаалын даргын асуултад хэн 
ч хариулж зүрхлэхгүй байж байтал 
гэнэт нэг залуу гараа өргөв.

“Нисгэгч, бос! Чи юуг эсэргүүцэж 
байна?” гэж жагсаалын дарга чанга 
асуулаа.

Тэр залуу бидэнд сонсогдо-
хуйц чангаар “Та Аврагчийн маань 
нэрийг дэмий хоосон дурдаж бай-
гааг би эсэргүүцэж байна. Үүнд 
сэтгэл зүрх маань эмзэглэж байгаа 
тул танаас энэ үйлдлээ зогсоохыг 
би гуйж байна” гэж хэлэв.

Бүгд чив чимээгүй байлаа. Жаг-
саалын дарга түүн рүү харж, ямар 
сүмд харьяалагддаг болохыг нь 
лавлав. “Би Есүс Христийн Хожмын 
үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 
гишүүн!” гэж зоригт нисгэгч бахар-
халтай хэллээ.

Жагсаалын дарга түүнд дуугарах 
зориг зүрх гаргасанд нь талархаж, 
уулзалт цааш үргэлжлэв. Энэ үйлдэл 

надад гүн гүнзгий нөлөөлсөн юм. 
Би ядаж тэр нисгэгчтэй адил зориг-
той байхыг үе үе хүсдэг байв.

Сургалтын хуаран, эмнэлгийн 
сургалтын дараа би АНУ- ын Коло-
радо мужид байрлах нисэх хүчинд 

хуваарилагдав. Нэг өдөр надад 
Филиппинд томилогдон ажиллаж 
байсан ахаас минь захидал ирлээ. 
Тэр надаас нэг жилийн өмнө нисэх 
хүчинд нэгдсэн юм. Тэр Сүмийн 
гишүүн болсноо мөн намайг ном-
логчидтой уулзаасай гэж хүсэж бай-
гаагаа бичсэн байлаа. Би тэр даруй 
сургалтын хуаранд байсан зоригт 
нисгэгчийн талаар санав. Эхнэр 
бид хоёр номлогчидтой уулзаж, төд 
удалгүй баптисм хүртсэн.ЗУ
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Хэдэн сарын дараа би эрэг-
тэй дүүгийнх рүүгээ номлогчдыг 
явуулсан бөгөөд тэр ч бас эхнэ-
рийнхээ хамт баптисм хүртэв. 
Миний ах дүү нар болон би одоо 
өнөр гэр бүлтэй болж, ач зээгээ 

үзсэн. Бид бүгд Их Эзэнд, Түүний 
Сүмд хайртай.

Би тэр зоригт нисгэгчийн 
нэрийг мэдэхгүй, бас түүнийг хэзээ 
ч дахин хараагүй боловч итгэдэг 
зүйлийнхээ төлөө бат зогсох түү-
ний эрэлхэг зоригт үүрд талархаж 
явах болно. ◼

Жагсаалын даргын асуултад хэн ч хариулж зүрхлэхгүй байж байтал гэнэт нэг залуу гараа өргөв.

Цэргийн зоригт нисгэгч
Вэйн Л.Бэлл, АНУ- ын Өмнөд Дакота муж
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Би 21 нас хүрэхээсээ гурван сарын өмнө эгч, ээж,  
8 настай зээ дүүгийнхээ хамт баптисм хүртсэн юм. 

Олон жилийн туршид бид зовлон бэрхшээлээ үл хайх-
ран, сайн мэдээнээс чанга зуурсаар байлаа.

Нөхөр бид хоёр гэрлэх үедээ Сүмд идэвхтэй 
байхаар шийдэв. 
Хүүхдүүд маань ч 
мэндэлж, нөхөр бид 
хоёр сайн эцэг эх 
байж, сайн мэдээг 
гэр орондоо заахыг 
хичээсэн.

Нэг өдөр би нэг 
ойтой охиныхоо 
хамт чуулганд орол-
цов. Уг чуулган дээр 
бүсийн дал эцэг 
эхчүүдийн хүүхдүүд-
дээ сайн мэдээг заах 
үүрэг хариуцлагын 
талаар ярьж, нэгэн 
амлалтыг өгсөн нь 
надад гүн сэтгэгдэл 
үлдээсэн билээ. 
Тэрээр “Таныг сайн 
мэдээг заахын тулд 
чадах бүхнээ хийс-
ний дараа танай нэг 
хүүхэд Сүмийг орхин 
явсан ч тэр гэр орондоо сурч мэдсэн зүйлсээ санан 
дурсдаг учраас адислагдсан хэвээр байх болно” гэв.

Зээ дүү нар маань Сүмийг орхисон байсан учраас 
тэр Бүсийн Далын хэлсэн үг надад найдвар төрүүлсэн 
юм. Уг чуулган дээр миний тэвэрч байсан нэг ойтой 
охин маань олон жилийн дараа, 17 нас хүрэх үедээ 
Сүмийг орхин явав. Тэр сайн мэдээний баттай гэрчлэл-
гүй нэгэнтэй учирч, гэрлэсэн бөгөөд тэр цагаас хойш 
сүмд дахин ирээгүй.

Энэ нь надад хүнд байлаа. Бид юуг буруу хийсэн 
болохыг би өөрөөсөө ахин дахин асуусан. Түүний 
аав бид хоёр үргэлж зарлигуудыг сахиж, Сүмд үйлч-
лэхийг хичээдэг байсан. Бид хүүхдүүдээ хайрлаж, 
тэдэнд хамгийн сайн сайхныг хүсдэг. Олон ч удаа 

уйлж, асуусны эцэст 
бид хүүхдүүд өсөж 
том болж, сонгох эрх 
чөлөөгөө ашигладаг 
бөгөөд гэр орондоо 
сурч мэдсэн зүйл-
сэд дандаа итгэнэ гэж 
байхгүй болохыг ойлго-
сон юм.

Харамсалтай нь, 
охины маань гэрлэлт 
бүтэлгүйтсэн бөгөөд 
тэр Сүмд эргэн ирэхийг 
хүсэхгүй л байгаа. Миний 
хийж чадах зүйл бол 
түүнийг гэр орондоо 
сурч мэдсэн зүйлсийнхээ 
ачаар адислагдах болно 
гэдэг амлалтыг санах 
явдал юм.

Би охиныхоо төлөө 
үргэлжлүүлэн залбир-
саар байх болно. Би 
түүнд бүх зүрх сэтгэ-

лээрээ хайртай бөгөөд түүнийг Сүмээс холдсоныг 
харахад надад хэцүү байдаг. Надад алдаа дутагдал 
байгаа ч миний түүнд заасан зүйлс зөв, бас үнэн 
гэдгийг би мэднэ. Тэнгэрлэг Эцэг шударга бөгөөд 
хайраар дүүрэн, мөн бидний залбирлыг сонсдог 
гэдгийг би мэднэ. Намайг хийх ёстой зүйлсээ хийвэл 
Тэрээр Өөрийн зөв гэсэн цаг үед залбиралд маань 
хариулна гэдгийг би зүрх сэтгэлдээ ямар ч эргэлзээ-
гүйгээр мэднэ. ◼ ЗУ
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Манай охин Сүмээс холдсон ч сайн мэдээний талаар сурч мэдсэн  
зүйлсээрээ адислагдана гэдгийг би мэднэ.

Амлалт биелэхийг хүлээх нь
Хуана Морэно Дэ Руиз, Мексикийн Сонора муж
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Намайг охиноо найзынд нь 
хүргэж өгчихөөд явж бай-

тал нөхөр Жонатан маань над 
руу ярив. Түүнийг 11 настай хүү 
Эйдэнтэйгээ хамт гарцаар гарч 
байтал Эйдэнг маань машин 
мөргөчихөж.

Уг машин Жонатаны урдуур 
зүүн эргэхдээ цаана нь дугуй-
тай явж байсан Эйдэнийг олж 
харалгүй, дугуйных нь урд талыг 
мөргөжээ. Хүү маань дугуйтай-
гаа хамт агаарт шидэгдэж, доош 
буухдаа машины хажуу хэсэгт 
толгойгоо цохин унаж, дугуй нь 
түүний дээр буусан аж. Азаар тэр 
хамгаалалтын малгайтай байсан 
байна. Жолоочоос гадна өөр хэд 
хэдэн хүн тусалж, Жонатан түргэн 
тусламж дууджээ.

Үүнийг сонсоод би галзуурахаа 
шахав. Би түргэний тэргийг ирээд 
явахаас өмнө амжиж очин, Эйдэн-
тэйгээ хамт байхаар осол болсон 
уулзвар луу хурдтай давхилаа.

Уг жолоочид уур минь хүрч, 
“Тэр юугаа бодож явдаг байна 
аа?” гэж бодохын сацуу “Тэр 
уусан байсан юм болов уу? Утсаа-
раа ярьж байсан юм болов уу?” 
гэхчлэн дотроо асуусаар явав. 
Миний уур хүрч, маш их санаа 
зовниж байлаа. Эйдэн хэр хүнд 
гэмтсэнийг би мэдэхгүй байв.

Осол болсон газарт хүрч иртэл 
түргэний тэрэг аль хэдийн явсан 
байв. Тэнд цагдаагийн хоёр 
машин болон замын хажууд 

тавьсан машин л байлаа. Уг маши-
ны хажууд зовж шаналсан царай-
тай эмэгтэй зогсож байсан ба би 
түүнээс “Хэн миний хүүг дайрс-
ныг та хараагүй биз?” гэж асуув.

Тэр аяархнаар “Би дайрсан” гэв.
Би хүүг маань дайрсан, анхаа-

рал болгоомжгүй хүн рүү орилж 
хашхирмаар байсан хэрнээ яг тэр 
жолоочтой нүүр тулан уулзахад 
сөрөг бодол маань үгүй болж, 
түүнийг тэвэрч, уйлсан юм. Тэр 
уучлалт гуйж, би ч түүнд бүх зүйл 
сайхан болно гэж хэллээ. Цагдааг 
ирэхээс өмнө, Эйдэн бас яг энэ 
үгсийг түүнд хэлснийг би хожим 
нь олж мэдсэн. Эцэст нь Эйдэн 
хэдэн шарх сорвитой үлдсэн юм.

Тэрхүү чухал мөчид, хайрт Тэн-
гэрлэг Эцэг маань надад үзэн ядах 
биш, уучлах тэнхээг өгч адисал-
санд, бүр Түүнээс гуйгаагүй бай-
хад минь адисалсанд би талархаж 
байна. Тэр биднийг мэддэг бөгөөд 
бидэнд туслахад үргэлж бэлэн 
байдаг гэдгийг би мэднэ. ◼
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Би хүүг маань дайрсан хүн рүү орилж хашхирмаар байсан хэрнээ яг 
тэр жолоочтой нүүр тулан уулзахдаа огт өөр зүйл хийсэн юм.

“Хэн миний хүүг дайрсан бэ?”
Сандра Битти, Канадын Онтарио муж
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Хөр-
вөлтийн 
маань 
бэлгэдэл

Бид баптисм хүртэх-
дээ Христийн нэрийг 
өөрсөд дээрээ авах 
гэрээ байгуулж, ариун 
ёслолоос хүртэх бүрдээ 
тэрхүү гэрээгээ шинэ-
чилдэг. Бид Түүний 
нэрийг өөрсөд дээрээ 
авахдаа юуг дурсан 
санаж мөн үйлдэхээр 
гэрээ байгуулдаг вэ? 
(Мозая 18:8–9; Сургаал 
ба Гэрээ 20:77- г үзнэ үү.)

Нэр ямар ач  
холбогдолтой вэ?

Хүч  
чадлын  
эх булаг

Саяхан ерөнхий-
лөгч Рассэлл М.Нэлсон 
Сүмийг Есүс Хрис-
тийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм 
гэж зөв нэрээр нь нэр-
лэхийг биднээс хүссэн. 
Биднийг тийн үйлдвэл 
Тэрээр гэгээнтнүүдийн 
дээр хүч асгах болно 
гэдгийг тэр амласан 
(“Сүмийн зөв нэр,” 
2018 оны 10- р сарын 
Ерөнхий чуулган, 86- г 
үзнэ үү). Та Сүмийн 
зөв нэрийг илүү түлхүү 
хэрэглэж, бусдад тийн 
үйлдэхэд нь тусла-
хын тулд юу юу хийж 
болох вэ?

ЯРИЛЦЛАГА
Өдөр тутмын санаа бодол, 
үйлдэлдээ Христийн 
нэрийг өөр дээрээ авах 
нь танд Түүний илүү сайн 
шавь болоход хэрхэн урам 
зориг өгдөг вэ?

Христийн 
гэрч

Төлөөлөгчид “бүх 
дэлхийд Христийн 
нэрний тусгай гэр-
чүүд” (Сургаал ба 
Гэрээ 107:23) болж 
үйлчилдэг. Бид ч бас 
Христийн гэрчүүд 
байж чадна. Та хэрхэн 
бошиглогч, төлөө-
лөгчдийн хамт зогсож, 
эргэн тойрныхоо 
хүмүүст Христийн 
нэрийн гэрч байж 
чадах вэ?
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Х өрвөгдсөнийхөө 
дараа, итгэлтэй 
леменчүүд бусад 

леменчүүдээсээ ялгагда-
хын тулд мөн Есүс  
Христэд хөрвөгдсөний-
хөө бэлгэдэл болгож 
шинэ нэртэй болохыг 
хүсжээ. Тэд өөрсдийгөө 
антай- нифай- лихайчууд 
гэж нэрлэсэн (Алма 
23:16–17- г үзнэ үү). Өнөө-
дөр бид Христийн нэрийг 
өөрсөд дээрээ авснаар 
бусдаас ялгардаг.

Алма 23–29
6- Р САРЫН 29- ӨӨС 7- Р САРЫН 5
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К орихор Хрис-
тийг эсэргүүцэгч 
байсан ба “Хрис-

тийн ирэлтийн талаар 
бошиглогчдоор яригдсан 
бошиглолуудын эсрэг” 
номлодог байв (Алма 
30:6). Тэр өөр худал 
хуурмагийг зааж, “олны 
зүрх сэтгэлийг” дагуулан 
удирдсан (Алма 30:18).

Энэ явдал 2000 гаруй 
жилийн өмнө болсон ч 
өнөөдөр олон хүн үүнтэй 
төстэй зүйлсийг номлож 
байна. Бид өнөөгийн хуу-
рамч сургаалуудаас өөрс-
дийгөө хамгаалахын тулд 
юу хийж чадах вэ?

ЯРИЛЦЛАГА
Хэн өнөөдөр 
худал хуурмаг 
зүйлсийг заадаг 
вэ? Тэд ямар 
захиас өгдөг вэ? Бурхан 
бидэнд худал хуурмагийг 
сөрөн зогсож, үнэнийг  
сурч мэдэхэд зориулан 
юу өгсөн бэ?

Бид хуурамч сургаалуудыг  
хэрхэн сөрөн зогсож чадах вэ?Алма 30–31

7- Р САРЫН 6–12

Бид өөрсдийн гэсэн гэрчлэл-
тэй болж чадна

Корихор хүмүүст “Христ байх нь 
үгүй” мөн “цагаатгал боломжгүй” гэж 
зааж сургасан бөгөөд Бурхан байд-
гийг үгүйсгэсэн (Алма 30:12, 17, 28- ыг 
үзнэ үү).

Бид Бурхан, Есүс Христ хоёр амьд 
гэдгийг хэрхэн мэдэх вэ? Тэдний 
талаарх гэрчлэлийг тань хүчирхэг-
жүүлсэн ямар судар болон хувийн 
туршлага байдаг вэ?

Бид илчлэлтэд найдаж  
чадна

Корихор бошиглолын болон 
илчлэлтийн сүнсийг үгүйсгэсэн. Тэр 
хүмүүст “нэг ч хүн ирэх түүний тухай 
юуг ч мэдэж чадахгүй,” “та нар харах-
гүй байгаа тэр зүйлийг мэдэж чадах-
гүй” гэж итгүүлэхийг оролдсон юм 
(Алма 30:13, 15).

Бид бошиглогч, төлөөлөгчид энэ 
цаг үед маань зориулан Бурханы 
үгийг хүлээн авна гэдэгт найддаг. 
Бошиглогчийг дагах нь хуурамч сур-
гаалаас таныг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

Үнэн бол үнэн гэдгийг бид 
санаж чадна

Корихор хүмүүст тэд юу үнэн 
болохыг мэдэх боломжгүй гэж хэл-

сэн (Aлма 30:24- ийг үзнэ үү), 
харин ерөнхийлөгч Рассэлл 

М.Нэлсон “Зарим зүйл 
зүгээр л үнэн байдаг. . . .

. . . Бурханы тогтоо-
сон хуулиудад үнэн 

үндэслэгддэг. . . . 
Бид итгэх эсэхээс 
үл хамааран мөн-

хийн хуулиуд бид-
ний амьдралд байдаг 

бөгөөд үйлчилдэг” хэмээн 
заасан (“The Love and Laws of God” 
[Brigham Young University devotional, 
Sept. 17, 2019], speeches .byu .edu). 
Бид Бурханы үнэнүүдийг яаж олж 
мэдэх вэ? Тэдгээр нь амьдралыг 
маань хэрхэн адисалдаг вэ?



38 Л и а х о н а

Алма яагаад Мосегийн 
болон хүрэл могойн  

түүхийг хуваалцсан бэ?

Та эдгээгдэх үү?
Зүгээр л харах зэрэг ямар нэгэн 

зүйл хийгээд эдгэрэх бол та түүнийг 
хийхгүй гэж үү? Алма энэ асуултыг 
тавьж, биднийг Аврагчид итгэснээр 
Түүн рүү харахад урьсан (Алма 
33:21–22- ыг үзнэ үү).

ЯРИЛЦЛАГА
Израилчууд эдгээгдэхийн 
тулд зөвхөн харах хэрэгтэй 
байсан. Сайн мэдээний 
ямар ямар зарчим “харах” 
мэт амархан санагддаг вэ? 
Сайн мэдээний энгийн зарч-
муудаар амьдрахад маань 
ямар хандлага эсвэл зан 
байдал саад болдог вэ?

Та өдөр бүр тохиолддог 
зүйлсдээ Их Эзэнд найда-
хын тулд та юу хийж 
чадах вэ?
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А лмаг Бурханы үгийг 
үртэй харьцуу-
лан ярьсны дараа 

(Алма 32:28–43- ыг үзнэ үү) 
хүмүүс тэрхүү үрийг хэр-
хэн тарих талаар асуусан. 
Алма Тооллого номын 21- р 
бүлгээс Мосегийн болон 
хүрэл могойн түүхийг 
итгэлээр үйлдэхийн жишээ 
болгон хуваалцжээ (Алма 
33:19–23- ыг үзнэ үү).

Зарим хүн зүрх сэтгэлээ хатууруулсан
Зүгээр л харах хэрэгтэй байтал зарим хүн 

зүрх сэтгэлээ хатууруулж, харахаас татгалзсан 
тул хорт могойд хатгуулсныхаа улмаас нас 
барсан. Тэд яагаад хараагүй вэ? (Алма 33:20- 
ийг үзнэ үү). Энэ нь итгэл болон итгэлгүй 
байдлын талаар бидэнд юу зааж байна вэ?

Христийн бэлгэ тэмдэг
Бэлгэ тэмдэг нь хүн эсвэл эд зүйлийг 

төлөөлдөг буюу зөгнөдөг ямар нэгэн зүйл юм. 
Израилчууд хорт могойд хатгуулахад Мосе 
Христийн бэлгэ тэмдэг болгон хүрэл могойг 
хийж дээш өргөсөн. Есүс Христэд итгэх итгэ-
лээрээ үйлддэг бүх хүн сүнслэгээр эдгэрдгийн 
адил итгэлээр үйлдэж, хүрэл могой руу хар-
сан бүх хүн эдгэрсэн билээ.

Алма 32–35
7- Р САРЫН 13–19
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Наманчлал харууслыг хэрхэн 
баяр баясгалан болгодог вэ?

Бурханаас төрөх нь
Алма гурван өдрийн турш дотроо 

зовж шаналсны эцэст зовлонг нь ним-
гэлсэн нэг зүйлийг боджээ (Алма 
36:19- ийг үзнэ үү). Тэрээр “Бур-
ханаас төрсөн” (Алма 36:23- ыг 
үзнэ үү) гэдгээ гэрчилсэн. 
Ямар бодол түүнийг Бурха-
наас төрөхөд хүргэсэн бэ? 
(18- р шүлгийг үзнэ үү.)

Их харууслын дараах 
баяр баясал

Алма үйлдсэн нүглүүдээсээ 
болж ихэд харууссан бөгөөд 
Есүс Христийг дурсан санаж, 
Түүнд хандан залбирахад харуусал 
нь өршөөлийн амтлаг бөгөөд хурц 
баяслаар солигдсон (Алма 36:20- ийг 

үзнэ үү).

ЯРИЛЦЛАГА
Та Их Эзэнд 
үргэлжлүүлэн най-
даж, Түүний цагаатгагч 
золиосыг дурсан санахын 
тулд юу хийж чадах вэ?

Илүү олон бодгаль агуу 
бөгөөд үүрдийн баяр баяс-
галанг мэдэрч болохын тулд 
та тэднийг хэрхэн наманч-
лалд авчирч болох вэ?

Бурханд найдах нь
Есүс Христийн Цагаатгалыг дурсан 

санаснаар Алма Бурханд найдаж сурч, 
эцсийн өдөр өргөгдөх болно гэдгээ 
мэдэж байсан (Алма 36:3- ыг үзнэ үү). 
Аврагчийн Цагаатгалыг дурсан санаж, 
итгэж найдах нь танд хэрхэн баяр баяс-
лыг авчирсан бэ?
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А лма хөрвөлтийн 
түүхээ хүү Хила-
мандаа хуваалцсан. 

Алма “өөрийн бүх нүг-
лүүд мөн алдсууд[ынхаа]” 
улмаас “мөнхийн зовлонд 
тамлагдаж” (Алма 36:12–
13) байснаа түүнд хэлэв. 
Үйлдсэн нүглийнхээ  
гэм бурууг мэдрэх  
үед та нарт ямар 
санагддаг вэ?

7- Р САРЫН 20–26
Алма 36–38
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Боук "Боб" С.Экома Вөрстэж

Зохиогчийн тайлбар: Намайг халуун дотно хүлээн авч, бүрэн 
идэвхтэй болоход минь тусалж, Христийн зорилго нэгт шавь 
нарын хувьд надтай хамт үйлчилсэнд Сүмийн удирдагчид 
болон гишүүдэд талархлаа илэрхийлэн, түүхээ хуваалцаж 
байна.

2013 оны 7- р сарын 27- ны өдөр миний амьдралын 25 жилийн 
хамтрагч маань Альцгэймерын өвчинтэй олон жил 

тэмцсэний эцэст нас барсан юм. Жэй Элдриж дэлхийд алдартай зүрх 
судасны эмч байв. Бид хоёр хоёулаа залуу байхдаа Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн номлолд үйлчилсэн боловч 
ижил хүйстэндээ сэтгэл татагддагаасаа болж хожим нь Сүмээс хөн-
дийрцгөөсөн юм.

Жэй нас барсан нь гэнэтийн биш байсан ч харамсмаар байсан. 
Би сэтгэл санаагаар унаж, төөрөлдөж, ганцаардаж байв.

Оршуулах үйл ажиллагаанаас харьж явахдаа би Сүнсний нөлөөг 
их хүчтэй мэдэрсэн тул замын хажуу руу гарч зогсох хэрэгтэй 
болов. Бурхан надад хандан ярьж, намайг Өөр лүүгээ эргэж ирэхэд 
дуудаж байгааг би ойлгосон ч эсэргүүцэн, “Намайг зовж байгааг 
харахгүй байна гэж үү?” хэмээн чанга хэллээ. “Яг одоо сүм рүү 
очих нүүр надад алга.”

Эсэргүүцэх тусам Сүнс надад улам ихээр нөлөөлж, Сүмд эргэн 
ирэхэд урьсаар байв.

Би ижил 
хүйстэндээ 
сэтгэл 
татагддаг тул
Сүмийн гишүүд намайг 
дахин найрсгаар 
хүлээн авах болов уу?
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Намайг хүлээн зөвшөөрөх болов уу?
Би сүмд эргэн очих тухайд их санаа зов-

нив. Би ариун ёслолд 25 жил оролцоогүй. 
Тийм байхад намайг хүлээн авах болов уу? 
Тэд намайг хүлээн зөвшөөрөх үү? Бишоп 
юу гэж хэлэх бол? Миний санаа зовж, сэтгэл 
үймрэн, уй гашууд автсан байлаа.

Гэхдээ сайн мэдээний талаарх гэрчлэл 
маань энэ олон жилд огт сулраагүй. Жэй 
бид хоёр Сүмд болон энэрэл, нигүүлсэл, 
өршөөл зэрэг Сүмийн удирдах зарчмуудад 
дуртай байсан. Би Христ миний Аврагч 
бөгөөд Түүний Сүм бол Есүс Христийн 
Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм гэдгийг 
мэддэг байв. 14 настайдаа баптисм хүртэж, 
хөрвөгдсөн цагаасаа л би үүнийг мэддэг 
байсан. Би одоо ч үүнийг үгүйсгэх гээгүй.

Эцэст нь, хангалттай зоригтой болсны-
хоо дараа би ариун ёслолын цуглаан хэдэн 
цагт эхэлдгийг мэдэхээр АНУ- ын Нью- 
Жерси дэх Винвүүд тойрог руу залгав.

Ням гараг ойртох тусам Сүмд явахад саад 
болох олон сорилт бэрхшээлийг дайсан замд 
минь тавьж байсан ч Ариун Сүнс шаргуу 
нөлөөлсөөр байсанд би үнэхээр баярладаг.

Би сүмийн байр луу орохдоо сан-
дарч байсан ба ариун ёслолын цуглааны 
нээлтийн дуу намайг гэртээ эргэн ирсэн 
болохыг баталж байв. “Ирцгээ, ирцгээ 
гэгээнтнүүд ээ” (Сүмийн дуулал болон 
хүүхдийн дуу, х. 2) дуулал Сүнсийг хүчтэй 
мэдрүүлж, нулимс хацрыг минь даган урсаж 
байлаа.  Тэр мөчид Тэнгэрлэг Эцэг намайг 
болон миний мэдэрч байгаа их гунигийг 
мэдэж байгаа гэдгийг би ухаарсан.

Сүмийн албан бус сүлд дуулал болсон 
тэр дуулал ийн миний хувийн сүлд дуулал 
болсон юм.
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Уг дуулалд “Ир” хэмээн намайг урьдаг. 
“Аялах зам тань бартаатай санагдавч, амьд-
рал тань ивээгдэнэ.”

Миний аялах зам хэцүү байсан. Гэхдээ 
амлагдсаны дагуу би ивээгдсэн.

Бишоп Даррэн Бөрд болон бусад цуг-
ларагсад гайхалтай, бас найрсаг байв. Тэд 
намайг Христ доторх ахын хувьд хүлээн 
зөвшөөрсөн.

Христээр дамжуулан Бурхантай эвлэрэх нь
“Ирцгээ, ирцгээ, гэгээнтнүүд ээ” дууллын 

үгс миний хувьд илүү их утга учиртай бол-
сон хэдий ч Тэнгэрлэг Эцэг миний дараа-
гийн алхмуудыг удирдан чиглүүлж байлаа.

Алс тэртээгийн хол
Өрнөдөд бид нар айн дагжин зовохгүй. 
Тайван талбиун нутгийг Бурхан 

бэлдсэн.
Тэнд бид хүрч ивээгдэнэ.

Би баруун зүг рүү нүүж, АНУ- ын Аризо-
на мужийн Фаунтин Хиллс хотод байшин 
худалдаж авсан ба тэнд бишоп Жэрри 
Олсонтой танилцсан юм. Түүнтэй уулзах 
хүсэлт гаргаж, гар барихад, энэ хүн намайг 
Сүмд бүрэн идэвхтэй болоход тусална 
гэсэн мэдрэмжийг би Сүнсээр мэдрэв.

Бишоптой уулзаж, Тэнгэрлэг Эцэгтэй эвлэрэх үйл явцаа эхлүүлс-
ний дараагаар би олон сүнслэг гайхамшгийг гэрчилсэн билээ. 
Бишоп надад өөртэй нь нээлттэй хандаж байгаад талархаж, энэ нь 
түүнд намайг Бурхантай харилцах харилцааныхаа хаана нь бай-
сан болон одоо хаана байгааг ойлгоход тусалж байна гэв. Тэр мөн 
ижил хүйстэндээ сэтгэл татагддаг хүнд анх удаа тохинуулж бай-
гаагаа элэгсгээр хэлээд, хэрэв тэр өөрөө энэ бүх үйл явцад намайг 
гомдоох ямар нэгэн зүйл хэлэх эсвэл хийвэл хүлээцтэй байж, ууч-
лахыг надаас хүссэн.

Би түүний шударга байдалд талархаж байгаагаа илэрхийлээд, 
“Энэ ч гэсэн миний хувьд анхных. Бид хамтдаа суралцах болно” 
гэж хэлсэн юм.

Ийнхүү бидний сайхан аялал, нөхөрлөл эхэлсэн билээ!
Удалгүй би дахин гишүүн болохын тулд хийх ажлын төлөвлөгөө 

гаргав.  Би хайр, залбирлаар дүүрэн зөвлөгөөг талархах зүрх сэтгэ-
лээр хүлээн авч, үйл явцаа эхлүүлсэн юм.

Ариун сүм дэх тайтгарал
Хожим нь, Христэд илүү ойр очих зөвлөгөөг дагаж, шаргуу 

хөдөлмөрлөсний эцэст, би санваар, ариун сүмийн адислалуудаа 
сэргээлгэж, ахлагчдын чуулгад үйлчлэх дуудлагыг хүлээн авав. 
Ариун сүмд би Тэнгэрлэг Эцэгтэй ярилцаж, Тэр надад Өөрийн 
бүх хүүхдийг ямар их хайрладгаа харуулсан. Би тайтгарч, Түүнийг 
баярлуулахыг маш их хүсэх болов.

Хэдэн сарын дараа шинэ бишоп дуудагдсан ба би түүнтэй сайн 
найз болов. Бишоп Ларри Радфорд миний нөхцөл байдлыг мэд-
дэг байсан бөгөөд намайг ахлагчдын чуулгад үйлчилж байгаад 

БҮРЭН ЭРХ БҮХИЙ 
ГИШҮҮД
“Христийн сайн мэдээ-
ний гэрээ, жишиг, сур-
гаалуудыг дагадаг хэн 
нэгэн хүн ижил хүйс-
тэндээ сэтгэл татагддаг 

байсан ч Сүмийн бүрэн идэвхтэй [буюу] 
бүрэн эрх бүхий гишүүн байж, дуудлага 
авч, үг хэлж, ариун сүмд орж бас тэнд 
үйлчлэх ёсгүй гэх шалтгаан үнэндээ огт 
байхгүй. Сүмийн гишүүнчлэлээс ирдэг 
бусад бүх боломж, адислалыг тэд авах 
эрхтэй.”
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд 
Кристоффэрсон, “LGBT People Who Live God’s Laws 
Can Fully Participate in the Church” (видео бичлэг),  
ChurchofJesusChrist .org/topics/gay.
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талархлаа илэрхийлж, чуулгадаа төдийгүй, хамгийн чухал нь Бур-
ханд хайраар, үнэнч байдлаар үйлчилсэн гэж хэлэв. Түүний чин 
сэтгэлийн үгс болон урамшуулал надад Их Эзэн төдийгүй бусад 
гэгээнтэн үйлчлэлд маань талархаж байгааг мэдрэхэд тусалсан.

Би одоо тойргийн бичиг хэргийн ажилтнаар үнэнчээр үйлчилж 
байна.

Хэн гэдгээ ойлгох нь
Ижил хүйстэндээ сэтгэл татагддаг хэрнээ Сүмийн идэвхтэй 

гишүүн байх нь үргэлж амар хялбар байдаггүй. Гэвч би Бурханд 
бүх итгэл найдвараа тавьснаар намайг хүчирхэгжүүлж байгааг нь 
мэдэрдэг. Шүүмжлэгчид намайг өөрийн мөн чанарт үнэнч биш бай-
на эсвэл ЛГБТ+ хүмүүсийг гутааж байна гэж хэлэх нь гарцаагүй.

Тэдний бухимдлыг ойлгож байгаа ч би бүх хариултыг мэдэхгүй. 
Харин зөвхөн өөрийн туршлагыг л ярьж чадна. Тэр туршлагаас би Тэн-
гэрлэг Эцэгийн хүү, Бурханы хүүхэд гэдгээ ойлгож мэдсэн. Ингэж нэр-
лүүлэх нь л надад чухал. Тиймээс би дэлхийн нэр пайзаар өөрийгөө 
тодорхойлохыг зөвшөөрөхгүй байхыг хичээдэг. Тийм нэр пайз миний 
чадавх, мөнхийн өсөлт хөгжлийг хязгаарлана гэдгээс би эмээдэг юм.

Сатан маш ухаантай. Тэр ийм нэр нэршлийг хэрэглэн, бидний 
нийгмийг мөн Сүмийг хагаралдуулдаг.

Тийм үзэл бодолтойгоор хийсэн сонголтууд маань миний ижил 
хүйстэндээ сэтгэл татагдах байдалд биш, харин Христийн ижил 
хүйстэндээ сэтгэл татагддаг үнэнч шавь хэрхэн байх вэ гэдэгт 
үндэслэгдсэн байдаг. Нифайн хэлснээр:

“Ай Их Эзэн, би танд найдсан билээ, мөн би танд үүрд найдах 
болно. Би найдлагаа маханбодийн гарт тавих нь үгүй. . . .”

“. . . гуйсан нэгэнд Бурхан өгөөмрөөр соёрхох болно гэдгийг би 
мэднэ. Тийм ээ, Бурхан минь надад соёрхох болно, хэрэв би бурууг 
гуйхгүй аваас; тиймийн тул би дуу хоолойгоо танд хандан өргөх 
болно; тийм ээ, Бурхан минь, миний зөв шударгын хад, би танд 
хандан залбиран гуйх болно. Болгоогтун, дуу хоолой минь үүрд 
танд хандан дээш одох болно, миний хад, мөн миний үүрдийн 
Бурханд буюу” (2 Нифай 4:34–35).

Бусад гэгээнтний маань хайр
Бүрэн идэвхтэй болох явцдаа би Сүмийн удирдагчид болон 

бусад гэгээнтний, үүнд идэвхтэй, идэвхгүй ЛГБТ+ гишүүдийн ч 
хайраар дүүрэн нөхөрлөлийг мэдэрсэн юм. Би өсөж хөгжих газраа 
олсон. Тэнд би итгэлтэйгээ үргэлж холбож ойлгодог Христийн зан 
чанарууд болох нигүүлсэл, нинжин сэтгэл, ойлгох чадвар, мөн хам-
гийн чухал нь хайрыг олж авсан билээ.

Би тэр зам дээр Аврагчийнхаа хамт зовж зүдрэхдээ ганцаараа 
яваагүй гэдгээ мэдэж байсан тул Түүнд хандсанаар тайтгарал, амар 
амгаланг мэдэрсэн. Хэд хэдэн бишоп дэргэд минь байсан. Чуулгын 

САЙН МЭДЭЭНИЙ МАЙХАН
“Сайн мэдээний майхан нь Их Эзэнийг 
дагах хүсэлтэй хүн бүр багтахуйц том 
юм. Хэн нэгэн нь үүний эсрэг зүйл хэлэх 
эсвэл мэдрэх үед би Боб Вөрстэжийг 
санаж, тэднийг түүнтэй уулзаж, хамт 
үйлчлээсэй гэж боддог. Вөрстэж ах бол 
Есүс Христийн Цагаатгалыг үйл хэргээ 
болгоход юу тохиолдохын амьд жишээ 
юм. Бишопынхоо хувьд хэлэхэд, би өдөр 
бүр энэ даруу эрэгтэйн жишээнээс урам 
зориг авч, сурч мэдэн, урамшуулагддаг.”
Бишоп Ларри Радфорд, Скоттсдэйл Аризона хойд 
гадасны Фаунтин Хиллс тойрог

гишүүд маань, тойргийн эгч нар ч байсан. 
Бүр тойргийн нэг залуу эрэгтэй надаас 
өөрийг нь пристэд томилохыг хүсэж билээ. 
Түүний чин сэтгэлийн урилга надад гүн 
сэтгэгдэл төрүүлсэн. Тэр намайг Бурханы 
санваарыг атгадаг, тэрхүү санваараа бусдад 
үйлчлэхэд ашигладаг эр хүн гэж харсан юм.

Бусад гэгээнтэнд үйлчилж, тэдэнтэй хамт 
бишрэн шүтэх эдгээр боломж надад урам 
зориг өгч, Их Эзэнээс хүлээн авсан олон 
адислалын хамт надад хэрэгтэй байсан тэр 
хайр, ойлгох чадвар, хүлээн зөвшөөрлийг 
мэдрэхэд тусалсан.

Аврагч “Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. 
Би та нар уруу ирнэ” (Иохан 14:18) гэж хэл-
сэн билээ. Энэ үгс үнэн. Тайтгарал хэрэгтэй 
байсан үед маань Тэр над руу ирж, төсөөлж 
чадахаас минь илүү ихээр намайг тайтга-
руулсан юм. ◼
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Би бол төлөвлөгч. Би өдөр бүр юу хүсэн хүлээхээ мэдэхийг хүсдэг 
бөгөөд ингэснээр үүнд бэлтгэлтэй байж чадна. Гэвч асар холын, 
тодорхой бус ирээдүйд би хэрхэн бэлтгэлтэй байх вэ?

Амьдрал их урт. Маш их зүйл намайг хүлээж байгаа! Маш их зүйл 
надад тохиолдох болно! Надад хийх зүйл маш их байна! Заримдаа хэт 
их боломж бололцоо байгаа мэт санагддаг.

Би хань ижилтэй болох, сайн ажилд орох, гадаадад амьдрах, мууртай 
болох, роман бичих, орос хэл сурах гээд олон зүйлийг хүсдэг. . . . Гэхдээ 
би бас хүсэл эрмэлзэл, зорилго, зорилт өөрчлөгддөг гэдгийг мэддэг. Эн 
тэргүүний зүйлс ч өөрчлөгддөг.

Хэзээ ч өөрчлөгдөж болохгүй нэг эн тэргүүний зүйл бол Бурхан болон 
Түүний төлөвлөгөөнд өгсөн амлалт маань юм. Түүний алсын хараа-
тайгаар, бид асуултаар дүүрэн ирээдүйгээ удирдан залж чадна. Учир 
нь Тэр бидэнд хариултаа олоход алхам алхмаар туслах болно. Бид харин 
алхам бүрдээ чадах чинээгээрээ хамгийн сайн сонголтыг хийх хэрэгтэй.

Энэ хэсэгт, залуучууд Тэнгэрлэг Эцэгийн тусламжтайгаар ирээдүйгээ 
хэрхэн төлөвлөх, туйлын тодорхой бус байдалтай тулгарвал хэрхэн итгэл-
тэйгээр урагшлах талаар хувийн туршлагаа хуваалцав.

Ирээдүйн талаар олон асуулт байна гэдэг нь зүгээр л ихээхэн боломж 
бололцоо байна гэсэн үг. Бидэнд бас Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс 
Христ хоёртой адил болох боломж бий.

Энэ нь бидний ирээдүйг гайхамшигтай болгодог юм.

Энэ хэсэгт

46 Тэнгэрлэг Эцэгийн 
намайг боловсролтой 
болоосой хэмээн хүссэн 
учир шалтгаан
Глориа Корнэлио

50 Миний хянаж чадах, 
ирээдүйн ганц зүйл
Лаура Кампанэр

Зөвхөн цахим 
хувилбараар

Зөв шударга хүслийнхээ дагуу 
хүлээн авахад юу шаардлага-
тай вэ?
Марк Дэо Дэла Круз

Хэрхэн, яагаад, хаана, хэзээ 
мөнгөө хадгалах вэ?

Тодорхой бус дэлхий дэх  
тодорхой 5 зүйл
Мэг Иост

Түүхээ хуваалц
Танд хуваалцах туршлага байна уу? Эсвэл та тодорхой нэгэн сэдвээр бичсэн нийтлэл уншмаар 
байна уу? Хэрэв тийм бол бид таныг сонсохыг хүсэж байна! Та өөрийн нийтлэл болон санал, 
сэтгэгдлийг liahona .ChurchofJesusChrist .org руу илгээнэ үү.

Залуучуудад зориулав

Тодорхой бус ирээдүйг итгэлээр харах нь

Мэг Иост

Эдгээр болон өөр бусад нийтлэлийг доорх 
эх сурвалжаас олж авна уу.
• liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  YA Weekly (Gospel Library аппликэйшн 

дээрх “the Young Adults” хэсэгт буй)
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Тэнгэрлэг Эцэгийн  
намайг боловсролтой 
болоосой хэмээн хүссэн 
учир шалтгаан
Глориа Корнэлио

Би бага байхаасаа л Тэнгэрлэг Эцэг минь мөн одоогийн болон ирээдүйн гэр 
бүл маань надаар бахархаасай гэж үргэлж хүсдэг байв. Өөрийгөө болон 
амьдралаа сайжруулж дээшлүүлэхэд хангалттай боловсрол эзэмшихийг би 

хүссэн юм.
Манай Перу улсад сайн боловсрол олж авахад их өндөр үнэтэй бөгөөд зарим 

газарт ямар ч хүрэлцээгүй байдаг. Манай гэр бүлд ч миний боловсролыг дэмжих 
бүх нөөц бололцоо байгаагүй. Гэхдээ эцэг эх минь надад шаргуу хөдөлмөрлөж, 
хичээнгүй байж, Тэнгэрлэг Эцэгээс тусламж гуйвал зөв шударга хүсэл биелдэг гэж 
сургасан юм.  Би шаргуу хөдөлмөрлөхөөр шийдсэн.

Бага болон ахлах сургуульд би сайн сурч, жилээс жилд сайжирсаар байв. 
Ахлах сургуулиа төгсөөд би Перугийн шилдэг их сургуульд орж, тэтгэлэг авав. 
Тэнд сурч байхдаа би хэд хэдэн байгууллагад ажиллаж, олон улсын байгууллагад 
дадлага хийж, олон төрлийн төслүүдийг удирдах боломжтой байлаа.

Дадлага хийж байхдаа би англи хэлээр боловсрол эзэмшвэл илүү сайхан байх 
юм байна гэж бодов. Тэгээд би Айдахо дахь Бригам Янгийн Их Сургууль руу 
шилжихээр шийдлээ. Хэцүү санагдсан ч Тэнгэрлэг Эцэг надад зорилгодоо хүрэхэд 
тусална гэдгийг би мэдэж байсан бөгөөд зүгээр л Түүнд итгэж найдан, өөрийн 
хийх зүйлийг хийх ёстой байв. ГЭ
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Таны зөв 
шударга хүсэл 

эрмэлзэл юу 
болохоос үл 

хамааран Тэн-
гэрлэг Эцэг 

тэдгээрт хүрэх 
арга замыг танд 

өгөх болно.
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Төлөвлөгөө өөрчлөгдлөө

Би Айдахо дахь БЯИС руу явахад бэлэн байсан ч өргөдөл 
гаргах явцад би тийшээ шилжихээсээ өмнө номлолд үйлчлэх 
хэрэгтэй гэсэн хүчтэй өдөөлтийг мэдэрсэн юм. Тэгээд би Тэн-
гэрлэг Эцэгийн тааллыг дагаж, Перугийн Тружиллод үйлчлэхээр 
дуудагдсан. Би гэртээ эргэн ирээд, Перугийн их сургуульдаа 
сурвал боловсролын зэргээ хурдан авах юм шиг санагдсан тул 
буцаж орохыг хүсэв. Гэтэл би номлолд үйлчлээд, нэг жилээс 
урт хугацаагаар сураагүй тул тэтгэлгийг маань цуцалсныг олж 
мэдсэн.

Би маш их сэтгэлээр унаж, цөхрөлд оров. Би юу хийхээ 
мэдэхгүй байлаа. Их сургуулийн зэрэгтэй болох боломжоо 
алдах байсан юм бол яагаад номлолд үйлчлэхээр шийдсэнээ 
ч би ойлгоогүй байв.

Гэвч нэг өдөр би номлолын ерөнхийлөгч маань BYU- Pathway 
Worldwide хөтөлбөрийн тухай ярьж байсныг саналаа. Тэр бид-
нийг гэртээ харихаараа англи хэлээ сайжруулж, энэ боломжийг 
ашиглахад урьсан байв.

BYU- Pathway Worldwide хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлсэн миний аялал

Номлолын ерөнхийлөгч маань BYU- Pathway Worldwide 
хөтөлбөрийн тухай надад хэлж байсан нь тохиолдлын зүйл 
биш гэдгийг би мэдсэн. Би Pathway хөтөлбөрөөр сурч эхлэхдээ 
бүлгийнхэнтэйгээ уулзахын тулд долоо хоног бүр бараг гурван 
цагийг замд өнгөрүүлдэг байв. Би их золиос гаргасан ч боловс-
ролтой болох нь надад, мөн Их Эзэнд чухал гэдгийг мэдэж 
байлаа. Тэдгээр золиос маш олон адислалыг авчирсан.

BYU- Pathway Worldwide бол миний хайж байсан яг тэр 
боломж байв. Энэ нь надад боломжийн зардлаар боловсрол-
той болж, ажил хийж, англи хэл дээр суралцахад тусалсан. Мөн 
би сайн, муу бүх үед намайг зоригтой байж, зорилгодоо хүрэ-
хээр үргэлжлүүлэн хөдөлмөрлөхөд урамшуулдаг сайн найзууд-
тай болсон. Сүнслэг байдлын хувьд илүү хүчтэй болж, илүү сайн 
Есүс Христийн шавь болсон.

Эцэст нь би BYU- Pathway Worldwide хөтөлбөрт суралцан, 
бакалаврын зэрэг авсан хамгийн анхны олон улсын оюутан 
болсон юм. Боловсрол надад гайхалтай боломжуудыг өгсөн. Би 
одоо Сүмийн Өмнөд Америкийн баруун хойд бүсийн халамж 
болон бие даах чадвар хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд мөн 
Перу дахь BYU- Pathway хөтөлбөрийн сайн дурын номлогч. Би 
суралцагч бүрд асар их чадавх байгааг олж харж, намайг сурч 

Би BYU-Pathway 
Worldwide 

хөтөлбөрөөр 
дамжуулан 

бакалаврын зэрэг 
авсан олон улсын 

анхны оюутан 
болсон юм.
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байхад найзууд маань урамшуулдаг байсны адил тэдэнд урагш-
лахад нь урам зориг өгдөг. Энэ аяллын туршид Тэнгэрлэг Эцэг 
миний алхам бүрд тусалсан билээ.

Тэнгэрлэг Эцэг биднийг зорилгодоо  
хүрээсэй хэмээн хүсдэг

Миний аялал боловсролын талаарх гэрчлэлийг маань хүчтэй 
болгосон. Би өдөр бүр чадах чинээгээрээ өсөж хөгжин, сурал-
цаж байхаар төлөвлөж байгаа. Бид энэ дэлхийд өсөж хөгжин, 
соригдож, дуулгавартай байдлаа баталж, Аврагчид найдаж, 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэн очихуйц зохистой болохоор ирсэн. 
Бурханы хувьд “бүх зүйл . . . сүнслэг юм”—боловсрол ч гэсэн 
(Сургаал ба Гэрээ 29:34- ийг үзнэ үү). Энэ дэлхий дээрх бидний 
олж авсан бүх туршлага, мэдлэг биднийг Аврагчтайгаа илүү 
адилхан болоход тусалж, илүү сайн шийдвэр гаргаж, дэлхий 
дээр илүү сайн үйлчлэл хийж, Түүний мутар дахь илүү сайн 
зэмсэг болоход бэлтгэх болно.

Боловсрол нь мэдлэг олох, үнэн болон зөв зүйлийг үйлдэж, 
хамгаалах, Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ биднээс хүсдэг, баяр баяслаар 
дүүрэн амьдралаар амьдрах арга замаар хангадаг.

Тэнгэрлэг Эцэг маань бидний хичээл зүтгэлийг, ялангуяа бид 
өсөж хөгжихийг мөн Түүнд болон Түүний хүүхдүүдэд үйлчлэхийг 
чин сэтгэлээсээ хүсэх үед адисалдаг гэдгийг би мэднэ. Тэрээр 
хүүхдүүддээ удирдамж өгөхдөө “өөрийн зарлигийг гүйцэлдүү-
лэх замыг тэдэнд зэх[дэг]” (1 Нифай 3:7) гэдгийг би мэднэ. Тэр 
биднийг зорилгодоо хүрээсэй хэмээн хүсдэг!

Бид бүгд Их Эзэний бидний амьдралд өгсөн, BYU- Pathway 
эсвэл өөр бусад боловсролын боломжоор дамжуулан боловс-
ролтой болж, өсөж хөгжих боломж бүрийг ашиглах хэрэгтэй. 
Тэр бидэнд хайртай бөгөөд биднийг үргэлж удирдан залдаг. 
Тэр биднийг энэ дэлхий дээр чадах чинээгээрээ бүх зүйлийг 
сурч мэдээсэй хэмээн хүсдэг. Бид баяр хөөртэйгөөр, хичээн-
гүйлэн ажиллаж, Түүний зааварчилгаанд найдах юм бол агуу 
гайхамшгууд бидэнд тохиох болно гэдгийг би мэднэ. Надад 
гайхамшгууд тохиолдсон. ◼

Глориа Корнэлио Перугийн Лима хотод амьдардаг. Тэр 
боломжгүй зүйлийг боломжтой болгож, бусдад үйлчилж, 
амьдралыг нь дээшлүүлж, зааж сургадаг ба чадах чинээгээ-
рээ байнга суралцах, тэр тусмаа бусад соёлыг судлах дуртай.

BYU- Pathway Worldwide хөтөлбөрийн талаар илүү ихийг мэдэхийг 
хүсвэл byupathway .org вэбсайтыг үзнэ үү.

ИЛҮҮ САЙХАН ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ СУРЧ 
БОЛОВСРОХ НЬ

Боловсролтой болох нь ирээдүйдээ илүү итгэлтэй болоход яагаад 
чухал байдаг талаар залуучууд хуваалцав.

“Би Гондураст төрж өссөн бөгөөд манай улс боломжуу-
даар дүүрэн ч амьдралын хэв маягийн хувьд асуудалтай. 
Би өвөг дээдэс маань хойч үеийнхээ амьдралыг илүү 
сайхан болоход туслах боломжуудыг хэрхэн байнга эрж 
хайдаг байсан талаарх түүхүүдийг сонсож өссөн.

Эцэг эхийнхээ гаргасан золиосын ачаар ах бид хоёр 
эзэмшиж болох хамгийн сайн боловсролыг эзэмшсэн. 
Боловсрол зөвхөн их сургуулийн зэргээр хязгаарлагддаггүй 
болохыг би ойлгосон. Боловсрол нь тэнгэртэй холбоотой.

Хэрэв бид бэлтгэвэл айж эмээхгүй. Боловсрол бол Тэн-
гэрлэг Эцэгийн зарлиг бөгөөд Тэр бидэнд зарлигуудыг нь 
дагахын хэрээр бид уг нутагт дэгжих болно гэсэн амлалтыг 
өгсөн (2 Нифай 1:20- ийг үзнэ үү). Боловсрол надад бүтээж, 
өсөж хөгжин, үе удмынхаа хамгийн хүчтэй холбоос боло-
хоор бэлтгэхэд тусалдаг бөгөөд бусдад ч бас ийн үйлдэхэд 
туслах боломжийг надад өгдөг.”
—Сара М.Барлов, Гондурасын Тегусигалпа хот

“Боловсрол надад хүмүүний гэр бүл дэх өөрийн үүрэг, 
байр суурийг таньж мэдэн, сайтар ойлгоход тусалдаг. Энэ 
нь намайг маш их баяр хөөртэй болгодог.”
—Кэриата Курэнэ, Шинэ Зеландын Кантербери хот

“Боловсролын ачаар би ирээдүйн ажил мэргэжлээрээ 
дамжуулан энэ дэлхийд гэрэл нь байж, сайн мэдээг ном-
лож чадна гэж боддог.”
—Клаудио Акуна Томас, Чилийн Антофагаста хот



50 Л и а х о н а

Миний хянаж чадах, 
ирээдүйн ганц зүйл
Лаура Кампанэр

Т олгойд минь эргэлдэх бодлыг тоохгүй байхын аргагүй болж байлаа. Би 28 нас 
хүрсэн ч ганц бие хэвээрээ бөгөөд эх барих, төрөхийн сувилагчаар амжилттай 
ажиллаж байгаа ч ажил мэргэжлийн хувьд яг юу хийхийг хүсэж байгаагаа сайн 
мэдэхгүй байв. Миний амьдралын бүх зүйл нэг л болж өгөхгүй байгаа мэт санаг-
даж байлаа. Би амьдралын сонголтуудад эргэлзэж, яг аль замаар явахаа мэдэхгүй, 

будилж байв.
Нэгэн өдөр сэтгэлээр нэлээн уначихсан байж байтал ойрд уулзаагүй найз маань над руу 

залгав. Тэр надаас ямархуу байгааг минь асуухад би намайг зовоон шаналгаж байгаа тэр 
бүх мэдрэмжээ хэлсэн юм. Тэр сонсоод, “Аан, гэхдээ чи сүнслэг байдлаараа хэр байна?” 
гэж асуулаа.

Би шууд л “Тэр тухайд асуудалгүй ээ. Би амьдралдаа Бурхантай хэзээ ч ийм ойр байж 
үзээгүй” гэж хариулав.

Тэгэхэд тэр “Тэгвэл чи өөр зүйлсэд санаа зовох шаардлагагүй” гэлээ.

Бурханы төгс төлөвлөгөөнд  
итгэлтэй байх 

Тэр ярианаас хойш би хоёр зүйлийг ойлгосон юм. Нэг дэх нь,  
би сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар хүчтэй гэрчлэлтэйдээ 
болон зарлигуудын дагуу амьдарч, тэнгэртэй холбоотойгоо 
мэдрэх боломжтой байгаадаа үнэхээр талархдагаа ухаарсан.

Сүнслэг байдлын хувьд бие даасан байх нь надад маш 
чухал бөгөөд би амьдралдаа тэнгэрээс илчлэлт хэрхэн авах 
талаар суралцсаар байна. Өглөө бүр залбирах, судар судлах 
гэсэн хоёр энгийн зүйл хувийн илчлэлт хүлээн авах чадварт 
маань ихээхэн нөлөөлнө гэдгийг би мэдсэн юм. Би нинжин 
сэтгэлтэй байхыг, Сүнсийг байнгын хамтрагчаа байлгахын 
тулд эрүүл амьдралаар амьдрахыг, зарлигуудыг сахиж, чин 
сэтгэлээсээ наманчлахыг хичээх үедээ тэнгэртээ илүү холбогд-
дог юм шиг санагддаг.
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Хоёр дахь нь, найзынхаа асуултад өгсөн миний 
хариулт тийм ч үнэн байгаагүй. Би сүнслэг байдлаараа 
“асуудалгүй” гэж бодсон ч илүү их итгэлтэй байж, их 
санаа зовохоо больж, хянаж чадахгүй зүйлсийг маань 
Бурхан шийднэ гэдэгт найддаг болох хэрэгтэй байлаа.

Миний амьдралын зарим зүйл хүссэнээр маань 
болохгүй байсан ч би итгэлээр үйлдэж, сонгох эрхээ 
ашиглан сайн сонголтуудыг хийдэг болохоо Бурханд 
харуулах нь чухал гэдгийг мэддэг. Амьдрал миний 
хүссэнээр болохгүй байсан ч би өөр ямар ч нөхцөлд 
боломжгүй арга замуудаар сурч, өсөж хөгжих боломж-
той байдгийг ойлгосон.

Би 29 насандаа өөрийн карьер болон амьдралын-
хаа дараагийн үе шатын талаар эргэлзэнэ гэж хэзээ ч 
төсөөлж байгаагүй. Гэхдээ, энэ бүх тодорхойгүй зүй-
лээс үл хамааран, би Бурханд надад зориулсан төгс 
төлөвлөгөө байгаа гэдэгт бүрэн итгэж байлаа. Тэрээр 
юу болж байгааг, надад юу хэрэгтэйг яг таг мэддэг 
бөгөөд намайг үргэлж анхаарч халамжилна (Матай 
6:28–34- ийг үзнэ үү). Далын ахлагч Л.Тодд Баджийн 
заасны адил, “Ялангуяа бидний амьдралд хүчтэй хар 
салхи, ширүүн давалгаа болж байхад үүнийг ойлгоход 
амаргүй ч Бурхан Өөрийн хязгааргүй сайн сайхнаар 
үргэлж биднийг гэр лүү маань чиглүүлэн үлээдгийг 

мэдээд, бид тайтгарч болно” (“Хувиршгүй бөгөөд бат 
бөх итгэл найдвар,” 2019 оны 10- р сарын Ерөнхий 
чуулган, 53).

Итгэж найдахаа нэмэгдүүлж, 
санаа зовохоо багасгасан

Заримдаа амьдрал үнэхээр хүнд юм шиг санагддаг 
ч яг бодоод үзэхээр санаа зовох хэрэггүй байдаг. Би 
Бурханд арай илүүтэй итгэж найдаж, хянаж чадахгүй 
зүйлсдээ санаа зовохоо багасгах хэрэгтэйгээ бага 
багаар ойлгосон юм. Миний хянаж чадах, ирээдүйн 
ганц зүйл бол Бурханд найдаж, өдөр бүр Түүнд илүү их 
ойртохыг хичээх явдал юм.

Төөрөлдсөн мэт санагдсан ч тодорхойгүй байдалд 
урагш алхахад маань туслах хангалттай гэрэл үргэлж байх 
болно. Би итгэлээ хөгжүүлж, гэрээгээ сахин, Тэнгэрлэг 
Эцэг Эхийн охин гэдэг жинхэнэ мөн чанараа санах тусам 
ахин дахин хичээх, аливаа зүйлс болох ёстой жамаараа 
болох болно гэдэг нь хамгийн чухал юм. ◼

Лаура Кампанэр Францын өмнөд хэсэгт испа-
ни гаралтай гэр бүлд өсжээ. Тэрээр эх бариг-
чаар ажилладаг бөгөөд үргэлж шинэ адал явдал 
эрэлхийлдэг. Тэр хүмүүстэй харилцах дуртай 
мөн өөр өөр соёл уламжлалд их дуртай.

“Ялангуяа бидний амьдралд хүчтэй 
хар салхи үүсэж байхад . . . Бурхан 
Өөрийн хязгааргүй сайн сайхнаар 
үргэлж биднийг гэр лүү маань 
чиглүүлэн үлээдгийг мэдээд, бид 
тайтгарч болно.”
—Далын ахлагч Л.Тодд Бадж
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54 Миний цоо шинэ хэрнээ 
хуучин гэр бүл
Леонардо Консэйсау

56 Өргөн замын оронд  
давчуу бөгөөд нарийн 
замыг сонгосон нь
Ахлагч Такаши Вада

60 Гэр бүлийн үдшийн  
үзүүлэнт хичээл:  
Цаг заваа үр дүнтэй  
ашиглах нь
Наташа Андэрсэн

62 Бидний орон зай

64 Сүүлчийн үг: Гэрчлэл ба 
хөрвөлт
Ахлагч Дэвид А.Бэднар

65 Мормоны Номд гардаг 
хүмүүс: Амюлек ба Алма

Би юу юунаас илүү 
хоол хийх дуртай.  
Нарийн боов, аяган бялуу, бяцхан жигнэмэг, мах, будаатай 
хоол гээд юу л бол юуг хийж чадна! Мөн би хичээл заах 
дуртай. Намайг Залуу эмэгтэйчүүдийн ангид заахыг урих 
бүрд би дуртай байдаг.

Би ӨҮБББТ чуулганд оролцох болсны учир нь нэг асуул-
тад хариулт авмаар байсан юм. Их сургуульд сурах тэтгэлэг 
олдсон боловч би номлолд үйлчлэх ёстой гэж бодож бай-
гаа. Би номлолд явбал тэтгэлгээ алдана. Харин би үлдээд, 
багш болбол ажил хийж, сургуулийнхаа төлбөрийг төлж 
чадна. ӨҮБББТ чуулганы үеэр, нэг эгч патриархын адисла-
лын талаар ярьсан юм. Би патриархын адислалаа авахаар 
одоо бэлтгэж байгаа ба түүнийгээ хүлээн авснаар Тэнгэрлэг 
Эцэг надад зориулан юу төлөвлөснийг илүү сайн мэддэг 
болно гэж найдаж байгаа. Би өсвөр үеийнхэнд зориулсан 
хөтөлбөрүүд, ӨҮБББТ чуулганд дуртай. Яагаад гэвэл, тэдгээр 
нь өсвөр үеийнхнийг хүчирхэгжүүлдэг. Үнэндээ бид бүгдэд 
амар амгалан хэрэгтэй.

Би баптисм хүртсэнээсээ хойш хэсэг хугацааны турш 
сүмд явахаа больж, тэгээд хэсэг зуур дахин яваад, дараа нь 
дахиад явахаа больж үзсэн. Гэтэл тойргийн гишүүд над дээр 
айлчлан ирж, намайг эргэн ирэхэд уриад, Сүм болон гишүүд 
намайг санасан, тэдэнд би хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Би ч 
эргэж очихоор шийдэж, тэр цагаас хойш идэвхтэй хэвээр 
байгаа. Надад Сүм ямар их хэрэгтэй байсныг би ойлгосон. 
Би Тэнгэрлэг Эцэгт хандан залбирч, сэтгэл хангалуун байж, 
Сүнсийг мэдэрч чадна. Миний тухайд ийм л байна даа!

Адриана T. (зүүн захад), 17 настай,  
Бүгд Найрамдах Доминикан Улс
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Леонардо Консэйсау

Номлогчид нэг зураг харуулаад, 
“Чи юу харж байна?” гэж асуув.

“Аз жаргалтай гэр бүлийг” гэж 
би хариулав.

“Бүх гэр бүл аз жаргалтай байдаг уу?”
Би толгой сэгсрээд, “Та нар 

миний гэр бүлийг харсан л байх” гэж 
тайлбарлав.

Би 16 настай байсан бөгөөд Бразилд 
бүх насаараа амьдарч байлаа. Номлог-
чид надад хэдэн долоо хоногийн турш 
зааж байсан ба манай гэрийнхний хэн нь 
ч тэднийг сонсохыг хүсээгүй юм. Тэр үед 
номлогчид манай гэрийнхнийг мар-
галдаж, зодолдож байхыг үе үе харсан. 
Манай гэр бүл, зураг дээрх инээмсэглэж 
буй гэр бүл хоёрт адилхан 
зүйл нэг ч байсангүй.

Ахлагчдын нэг нь “За 
яахав, чиний одоогийн гэр 
бүл ийм биш байж болно. 
Гэхдээ чи ирээдүйн гэр бүлээ 
өөрөөр зохиож чадна” гэж 
хэлэв.

Уг хичээл дуусах үед тэд 
бидний суралцаж буй зүйл-
сийн талаар залбирахыг 
надаас дахин хүссэн. Би хий-
хээр амласан зүйлээ үргэлж 
яг таг хийдэггүй байлаа. 
Номлогчдыг ирэхэд төрдөг 
мэдрэмжид би дуртай байсан 
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бөгөөд надад сайн мэдээ ойлгомжтой 
санагддаг байв. Гэвч би хүлээн авч болох 
хариултаас айдаг байлаа. Хэрэв сайн 
мэдээ үнэн бол би их олон зүйлээ өөрч-
лөх хэрэгтэй болох байв.

Шинэ сонголт
Ахлагчдыг явсны дараа би аз жаргал-

тай гэр бүлийн талаар бодохгүй байж 
чадсангүй. Манайх бүр дөхөж ч очихоор-
гүй байлаа. Би аавгүй. Мөн би ээжтэйгээ 
тийм ч сайхан харилцаатай биш байв. 
Эмээ л бидэнд санаа тавьдаг байсан ба 
бидний хэн нь ч номлогчдын заасан шиг 
тийм гэр бүл байгаагүй юм. Бидний хэн 
нь ч нэг нэгэндээ хайртайгаа илэрхийлж, 

тийм ч их цагийг хамт өнгөрүүлдэггүй 
байв.

Би хэзээ нэгэн өдөр сайн аав болно 
гэж амьдралынхаа туршид өөртөө амла-
саар ирсэн. Надад хэзээ ч байгаагүй 
тийм сайн эцэг болохыг би хүсдэг байв. 
Номлогчдыг надад заах үед би эцэг 
эхийнхээ миний насан дээр байхдаа 
хийж байсан яг тэр зүйлсийг хийж бай-
гаагаа ойлгов. Би орой болтол гадуур 
явж, хүссэнээ хийж, яг л эсэргүү шиг 
амьдарч байлаа. Ямар ч бодож санах 
зүйлгүйгээр, би эцэг эхийнхээ түүхийг 
давтаж байв.

Бурханаас асуух цаг боллоо.
Эцэст нь би залбирч, хүсэн хүлээж 

Миний цоо шинэ  
хэрнээ хуучин гэр бүл
Хэрэв та хүсвэл, сайн мэдээнд өөрчилж чадахгүй зүйл гэж огт байдаггүй.
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байсан дараах хариултыг авсан юм. Сүм 
бол үнэн! Харин одоо сонголтоо хийх 
цаг ирлээ.

Шинэ би
Би баптисм хүртэхийн тулд эмээгээ-

сээ зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байсан ба 
тэр эсэргүүцэж байсан ч би цөхрөлтгүй 
шалсаар байв.

“Эмээ, та аль Леонардог дээр гэж 
бодож байна?” гэж би асуулаа. “Гадуур 
явж, архи ууж, тамхи татдаг, гэртээ орой 
ирдэг нь үү? Эсвэл одоогийн над шиг нь 
үү? Сайн мэдээний ачаар энэ өөрчлөл-
түүд гарсан юм шүү дээ.”

Эцэст нь эмээ зөвшөөрч, би баптисм 
хүртэн, гишүүнээр батлуулав. Тэр мөчөөс 
эхлэн манай гэр бүлд сонирхолтой зүйл 
тохиолдож эхэлсэн бөгөөд би тэр зүй-
лийг хэдэн жилийн дараа л бүрэн ойл-
гож билээ.

Шинэ гэр бүл
Намайг Бразилын өмнөд хэсэг рүү 

номлолд явахаас өмнө эмээ надтай 
хамт гадасны чуулганд оролцов. Дараа 

нь бид гэрийнхэн болон найзуудтайгаа 
бага хэмжээний гэрчлэлийн цуглаан 
хийсэн. Эмээ маань ямар нэгэн зүйл 
хэлэхийг хүссэн нь миний гайхширлыг 
төрүүлэв.

“Леонардо танай сүмд нэгдсэнээс 
хойш манай гэр бүл жинхэнэ гэр бүл 
болж эхэлсэн” гэж тэр хэлээд, манай 
гэр бүлийн илүү ойр дотно болсон арга 
замуудыг нэрлэв. Бид цагийг хамтдаа 
өнгөрүүлдэг болсон. Бид урьд нь хэл-
дэггүй байсан “Би чамд хайртай” гэдэг 
үгийг бие биедээ хэлдэг болсон. Маргал-
даж, зодолдохоо больсон. Бид жинхэнэ 
нөхөрлөлийг хөгжүүлсэн. Бид илүү их 
хоол хүнстэй болж, өөр олон зүйл дээр 
элбэг дэлбэгээр адислагдсан.

Би ч гэсэн эдгээр өөрчлөлтийг анзаар-
сан, гэхдээ энэ нь миний баптисмтай 
холбоотой гэдгийг би ойлгоогүй байсан 
юм.

“Би танай сүмийн гишүүн биш ч 
танай сүмийн найз шүү. Леонардогийн 
сонголтын ачаар гэр бүл маань адислагд-
сан гэдгийг би мэднэ” гэж эмээ маань 
ярив.

Миний цоо шинэ  
хэрнээ хуучин гэр бүл

Шинэ ойлголт
Би бараг л итгэж чадахгүй нь ээ! Гэр 

бүл маань хэрхэн ойр дотно болж бай-
гаа талаар эмээгээ ярих үед би хэдэн 
жилийн өмнө номлогчдын надад харуул-
сан зургийг гэнэт санав. Тэгэхэд би 
ирээдүйн гэр бүлээ л аз жаргалтай гэр 
бүл байх болно гэж бодсон.

Энэ бодол маань буруу байжээ. Одоо-
гийн гэр бүл маань аз жаргалтай байлаа! 
Бид бие биенээ хайрладаг болсон.

Гэр бүлийнхний маань хэн нь ч энэ 
амьдралдаа Сүмд нэгдэхгүй байж магад-
гүй. Тэгэхгүй байсан ч Бурхан биднийг 
олон арга замаар аль хэдийн адисалсан. 
Есүс Христийн сайн мэдээ гэр бүлийн 
маань нөхцөл байдлаас үл хамааран 
бидний гэр бүл хэрхэн сайжирч болохыг 
бидэнд харуулдаг юм. ◼
Зохиогч нь одоо АНУ- ын Ютад амьдардаг.

Сайн мэдээ гэр бүлийн 
маань нөхцөл байдлаас үл 
хамааран бидний гэр бүл 
хэрхэн сайжирч болохыг 

бидэнд харуулдаг юм.



Өргөн замын 
оронд давчуу бөгөөд 
нарийн замыг сонгосон нь

Өмнө байгаа хоёр замын алинаар нь явахаа  
сонгох ганцхан арга зам байгааг би ойлгов.
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Ахлагч  
Такаши Вада

ДалынБи эцэг эхийнхээ хамт Японы Нагано хотод өсөж торни-
сон юм. Манай гэр бүлийн хийдэг бүх зүйлтэй шашин 
холбоотой байв. Аав маань Буддын шашны тахилын 

ширээнд өглөө оройдоо мөргөдөг байлаа. Би буддизмыг 
шашин биш, харин амьдралын маань хэв маяг гэж боддог 
байв. Үлдсэн амьдралынхаа туршид буддист хэвээрээ бай-
сан бол надад илүү амар байх байсан. Гэсэн ч Бурхан надад 
амар хялбар эсвэл нийтлэг арга зам үргэлж хамгийн шилдэг 
нь байдаггүйг олон удаа нотлон харуулсан билээ.

Сурах бичиг үү эсвэл Ариун Ном уу?
Өсвөр насандаа би өөрийнхөө хэн болохыг таньж мэдэх 

гэж их зовж, энэ дэлхий дээр яах гэж байгаагаа болон хэн 
болох ёстойгоо мэдэхийг хүсдэг байв. Намайг 13 орчим 
настай байхад сургуулийн эрхлэгч маань сурагч бүрд англи, 
япон хэл дээр зэрэгцүүлэн хэвлэсэн Шинэ Гэрээг өгөөд, 
“Үүнийг шашны зорилгоор тараагаагүй юм шүү. Их сайн 
орчуулгатай учраас англи хэл сурахдаа ашиглаарай” гэж 
хэлэв. Уг номыг нээтэл ганцаардсан, асуултдаа хариулт 
авах хэрэгтэй байгаа эсвэл хэцүү байдалд байх үедээ унших 
судруудыг жагсаасан байв. Би тэр бүх нөхцөл байдалд байж 
үзсэн!

Би Есүс Христийн талаар уншив. “Эцэж туйлдсан, хүнд 
дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, бүгд Над уруу ир. Би та нарт 
амралтыг өгье” (Maтай 11:28). “Загалмайгаа авч, Намайг 
дага” (Матай 16:24). Би эдгээрийг бүрэн ойлгоогүй ч энэ 
үгс надад утга учиртай мэт санагдсан. Би Есүс Христ гэж 
хэн болох, Тэр Аврагч байна гэдэг нь ямар утгатайг, мөн 
сурах бичиг болох ёстой энэ зүйлээс ийм холбоог зөвхөн 
би мэдэрч байгаа эсэхийг мэдэхийг хүсэв.

Зугтаах уу эсвэл үлдээд сонсох уу?
Хэдэн жилийн дараа би анх удаа номлогчидтай таарав. 

Эцэг эх маань надад Христийн шашинтай залуус энд тэнд-
гүй явж, номлож байгааг анхааруулсан байлаа. Намайг 
гэр лүүгээ алхаж явтал өндөр америк номлогчийн эелдэг 
инээмсэглэл зогсоов. Би юу хийхээ мэдэхгүй байв. Бас 
тэр хүнийг сүмийнхээ тухай ярих вий гэхээс айж байлаа. 
Хэрэв тэр тухай яривал би нөгөө зүг рүү гүйх байсан байх! 
Гэтэл тэр шуудан руу хүрэх замыг асуув. Би ч түүнд зааж 
өгөөд, гэр лүүгээ явлаа.

Би холдон явахдаа ямар нэгэн зүйлийг мэдэрсэн. Би 
номлогчидтой дахиад таарвал, тэдэнтэй ярилцах болно гэж 
бодов.

Тэр явдлаас хойш тун удалгүй, би өөр хоёр номлогч-
той тааралдав. Би Иосеф Смитийн талаар унших хүртлээ 
Бурхан над шиг хөвгүүний залбирлыг сонсож, хариулсанд 
гайхсан хэвээр байсан юм. Байнга залбирах талаар би 
Шинэ Гэрээнээс уншсан. Гэхдээ Бурхан хүнд үзэгдэнэ гэж 
байж болох уу? Энэ нь огт боломжгүй ч юм шиг, бас байж 

болохоор ч юм шиг санагдав. Би зугтаахын 
оронд, тэднээр заалгах цаг тохирсон юм.
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Ижил болох уу эсвэл өөр 
байх уу?

Би Бурханы хүүхэд гэдгээ мэдэ-
хээсээ өмнө хүн бүртэй ижил байхыг 
хүсдэг байсан. Би тэднээс ялгарах 
вий гэдгээс айдаг байлаа. Харин 
Бурханы хүүхэд гэдгээ мэдсэнийхээ 
дараа би ялгарч болно, өөр байж 

болно гэдгээ ухаарсан юм.
Залбираад, Бурханы хүү гэдгээ 

ойлгосон маань надад өөрт төрсөн 
мэдрэмжийг эцэг эхдээ тайлбарлах 
зориг зүрхийг өгсөн боловч тэд сайн 
ойлгоогүй. Тэд намайг баптисм 
хүртэх шийдвэр гаргасан тэрслүү, 
үнэхээр томоогүй хүн гэж бодсон. 

Хүү нь ёс заншлынхаа оронд хачин 
шашныг дагах болсон нь тэдэнд 
ичгүүртэй санагдсан юм. Би хэн 
гэдгээ болон юу хүсэж байгаагаа 
мэдсэн боловч эцэг эхээ хүндэтгэ-
хийг хүсэж, тэд ч бас миний шашныг 
хүндэтгэнэ гэж найдаж байв.

Шалтаг хэлэх үү эсвэл үнэнийг олж мэдэх үү?
Номлогчидтой уулзаад сар болж байтал тэд намайг бап-

тисм хүртэхэд урив. Би тэдний урилгыг хүлээж авмаар бай-
сан ч эцэг эхийнхээ болон эргэн тойрныхныхоо ёс заншлыг 
орхихоос эмээж байлаа. Өмнө байгаа хоёр замын алинаар нь 
явахаа сонгох ганцхан арга зам байгааг би ойлгов. Тэр арга 
зам бол Иосеф Смитийн адил залбирах байв. Би номлогчдын 
надад заасан зүйл үнэн эсэхийг Тэнгэрлэг Эцэгээс Есүс Хрис-
тийн нэрээр асуув.

Энэ нь миний хувьд бүх зүйлийг өөрчилсөн юм. Тэр цагаас 
хойш би сэргээгдсэн сайн мэдээ үнэн гэдгийг мэддэг бол-
сон. Хэн ч надаас тэр мэдлэгийг булааж авч чадахгүй. Би аль 
замаар явахаа ойлгосон ба шийдвэрийг маань юу ч өөрчилж 
чадахааргүй байв.

Бага байхад надад олон асуулт байсан. Би Бурханы хүүхэд, 
Тэр надад хайртай, Түүнд надад зориулсан төлөвлөгөө бий, Тэр 
миний залбирлуудад хариулахыг хүсдэг гэдгийг би мэдсэн. Энэ 
мэдлэг амьдралыг үзэх үзлийг минь бүхэлд нь өөрчилж, би хэн 
гэдгээ, миний хийх зүйл чухал болохыг ойлгосон юм.
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Эцэг эхээ хүндэтгэх үү эсвэл тэдний сэтгэл 
зовнилыг үл хайхрах уу?

Намайг нөхцөл байдлаа номлогч эгч нарт тайлбарлахад 
тэдэнд эцэг эхтэй маань уулзаж, энэ шашны талаар арай 
дээр сэтгэгдэл төрүүлэх санаа төрөв. Эцэг эх маань тэдэн-
тэй ярихыг хүсэхгүй байх гэж эмээж байгаагаа хэлэхэд эгч 
нарын нэг нь хамтдаа мацаг барихыг санал болгосон.

Намайг өглөөний хоолоо идээгүйд ээж маань санаа 
зовж, “Чи яагаад идэхгүй байна?” гэж асуув. Мацаг барьж 
байгаагаа хэлтэл ээж бүр их санаа зовнин,

“Эхлээд чи юу нь ч мэдэгдэхгүй шашинд орсон, одоо 
чи юм идэхгүй байна. Би чамд санаа зовж, сэтгэлээр унаж 
байна! Тэр номлогчидтой би ярина” гэв.

Ээж номлогч эгч нартай утсаар ярьсан ба номлогчид 
манайд оройн хоол идэхээр ямар нэгэн байдлаар уригдсан 
байлаа!

Бид цагийг сайхан өнгөрүүлэв. Номлогчид эцэг эхэд 
маань “Би Бурханы хүүхэд” (Хүүхдийн дууны ном, х. 2- 3) 
дууллыг зааж, бид хамтдаа дуулсан. Энэ нь аавд минь 
таалагдсан. Номлогчидтой оройн хоол идсэний дараа 
эцэг эхийн маань хэн нь ч намайг сүмд явж байгаад санаа 
зовохоо больсон юм. Би сайн мэдээний дагуу амьдарснаар 
тэднийг хүндэтгэж байгаагаа ойлгосон бөгөөд үнэндээ энэ 
нь тэдний надад заасан бүхнийг агуулсан байлаа. Хэрэв би 
тэднийг хангалттай хугацаагаар хайрлаж, тэдэнд хангалт-
тай сайхан хандвал яваандаа тэд ойлгох байх гэж бодсон 
юм. Миний баптисмаас 35 жилийн дараа ээж минь бап-
тисм хүртэж, хэдхэн жилийн өмнө ариун сүмд орсон!

Бурханы хүүхэд гэдгээ мэдсэн минь миний амьдралдаа 
гаргах олон шийдвэрт нөлөөлсөн билээ. Мөн бид Сүнсийг 
дагаж, Тэнгэрлэг Эцэгийн биднээс хийхийг хүссэн зүйлийг, 
хэцүү байсан ч хийх юм бол Тэр биднийг адисална гэдгийг 
би мэднэ. Тэр л үргэлж хамгийн зөв сонголт байх болно. ◼



60 Л и а х о н а

ЗУ
РА

Г 
ЧИ

М
ЭГ

ЛЭ
ЛИ

ЙГ
 Д

ЭВ
ИД

 Х
АБ

БЭ
Н

ЦАГ ЗАВАА 
ҮР ДҮНТЭЙ 
АШИГЛАХ НЬ

Г Э Р  Б Ү Л И Й Н  Ү Д Ш И Й Н  Ү З Ү Ү Л Э Н Т  Х И Ч Э Э Л

БЭЛТГЭЛ: Ашиглах материалаа урьдчилан тааруулж 
хэмжиж авахдаа шилэн саванд эхлээд том чулуунуудыг 
хийнэ. Тэгээд шилийг дүүргэхэд хангалттай хэмжээний элс 
(эсвэл хайрга, будаа юм уу жижиг чулуунууд) дээр нь хий. 
Зай завсрыг бөглөхийн тулд элсээ хийж байхдаа шилээ 
сэгсрэх хэрэгтэй. Одоо чулуу, элсийг гаргаж, энэ хичээлийг 
заахаасаа өмнө тус тусад нь саванд хий.

Т а нар өдөрт хэчнээн өөр төрлийн үйл ажиллагаануу-
дад анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байдаг вэ? Бид 

бүгдэд зарцуулах яг ижил 24 цаг байдаг бөгөөд харин 
тэр цагаа хэрхэн ашиглах нь хамгийн чухал юм.

Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх, ерөнхийлөгч 
Даллин Х.Өүкс “Бидний хийж болох сайн зүйлсийн тоо 
тэдгээрийг хийх цагийн боломжоос хавьгүй их байдаг. 
Иймээс бид зарим онцгой сайн зүйлд тэргүүн зэргийн 

анхаарал тавих шаардлагатай болдог. . . . Илүү 
сайн эсвэл хамгийн сайн сонголтуудыг сонгохын 
тулд зарим сайн сонголтыг алгасах хэрэгтэй” 1 
гэж хэлсэн.

Энэ үйл ажиллагаагаар, бид Их Эзэний ажлыг 
эн тэргүүнд тавьснаар юу тохиолддог болохыг 
харуулна.

1. ЦАГАА БҮРЭН АШИГЛАХ
Цаг заваа зарцуулж болох их олон сайн сай-

хан үйл ажиллагаа байдаг. Өдөр бүр цаг заваа 
зарцуулан хийдэг зарим зүйлээ хуваалцахыг гэр 
бүлээсээ хүс.

Шилэн сав цагийг төлөөлж байгааг тайл-
барлан хэл. Чулуу болон элс нь бидний цагаа 
зарцуулж болох өөр өөр зүйлийг төлөөлдөг. 
Том чулуунууд нь Их Эзэний биднээс эн тэргүүнд 
тавихыг хүссэн зүйлс буюу судраас судлах, үйлч-
лэл, ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн ажил, сүмд 
очих зэргийг, харин элс нь гэрийн даалгавраа 

Их Эзэнийг нэгдүгээрт тавивал бүх зүйл байр 
байрандаа орох болно.

Наташа Андэрсэн
Сүмийн сэтгүүлүүд

□  Шилэн сав

□  Элс, хайрга, будаа эсвэл жижиг чулуунууд

□  Том чулуунууд (гольфын бөмбөгний хэмжээтэй, эсвэл 5 
см- ын диаметртэй)

1

МАТЕРИАЛУУД
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хийх, цагийг найзуудтайгаа хамт өнгөрүүлэх гэх мэт өөр 
сайхан үйл ажиллагаануудыг төлөөлдөг.

2. ЭМХ ЖУРАМГҮЙ БАЙДЛЫГ ЧУХАЛЧЛАХ
Шилэн саванд эхлээд бүх элсийг хийж, дараа нь том 

чулуунуудыг дээр нь тавь. Эхлээд элс хийхээр бүх том 
чулуу багтахгүй байгаа нь бид бусад үйл ажиллагааг Тэн-
гэрлэг Эцэгийн бидэнд хийхийг зарлигласан зүйлсээс илүү 
чухалчлах юм бол хамгийн чухал зүйлсийг хийх цаг бидэнд 
олдохгүйтэй ижил юм.

3. АЧ ХОЛБОГДЛООР НЬ ЭРЭМБЭЛЭХ
Есүс Христ “Энэ дэлхийн зүйлүүдийг бүү эрэлхийл, 

харин та нар юуны түрүүнд Бурханы хаант улсыг байгуу-
лахыг, түүнчлэн түүний зөв шударга ёсыг үндэслэн бий 
болгохыг эрэлхийл” хэмээн зарлигласан (Иосеф Сми-
тийн Орчуулга, Матай 6:38 [Матай 6:33, зүүлт тайлбар 
a]). Бурханы хаант улсыг хамгийн түрүүнд эрэлхийлс-
нээр цаг заваа хэрхэн чухал зүйлд зарцуулж болохыг 
ярилц.

Шилээ султгаад, яг ижил зүйлсийг дотор нь хий. Танай 
дүү нар туслахыг хүсэж байж магадгүй тул тэдэнд шилэн 
саванд эхлээд том чулуунуудыг хийх боломж олго. Тэгээд 
элс нэмэхдээ, энэ нь хэрхэн том чулуунуудын зай завсраар 
орж, бүгд багтаж байгааг ажигла.

Гэр бүлийнхнээсээ ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны 
“Хэрэв та нар Их Эзэнд өөрийнхөө цагаас илүү их хэсгийг 
өгөөмрөөр тогтмол өгвөл Тэр үлдэгдлийг нь үржүүлж өгөх 
болно” 2 гэсэн амлалтын талаар юу гэж бодож байгааг асуу.

ИХ ЭЗЭНИЙГ НЭГДҮГЭЭРТ ТАВИХ 
Бид Бурханы тааллыг эн тэргүүнд эрэлхийлбэл, Тэрээр 

бидэнд бусад шаардлагатай, урам зориг өгдөг зүйлийг 
хийх хангалттай цаг завтай болоход тусалдаг. Тиймээс танд 
гэрийн даалгавраа хийж дуусгах, авьяас чадвараа хөгжүүлэх 
эсвэл нойроо бүрэн авахад хэцүү байгаа бол Их Эзэнээс 
төлөвлөгөөнийх нь дагуу цаг заваа чухал зүйлд зарцуулахын 
тулд юу хийхээ асуу. Их Эзэний ажил болон Түүнтэй харил-
цах харилцаагаа өдөр бүр нэгдүгээрт тавих зорилгыг гэр 
бүлээрээ тавь. ◼

3

2
ЭШЛЭЛҮҮД
 1. Dallin H. Oaks, 

“Good, Better, Best,” 
Liahona, Nov. 2007, 
104, 107.

 2. Рассэлл М.Нэлсон, 
“Жинхэнэ мянган 
жилийнхэн мэт зогс,” 
Лиахона, 2016 оны 
аравдугаар сар, 51.
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БАЙНГА ИРСЭН СҮНСЛЭГ ӨДӨӨЛТ

Б И Д Н И Й  О Р О Н  З А Й

НЭГ ӨДӨР Кенийн шороо тоостой гудамжуудаар 
номлолын ажлаа хийж явахдаа хамтрагч бид хоёр 
нэгэн эмэгтэйтэй ярилцсан юм. Тэр бидний өгсөн 
товхимлыг аваад, биднийг эргэж ирэх хэрэггүй 
гэж хэлэв.

Хэдэн өдрийн дараа уг гудамжинд явж бай-
хад түүнтэй дахин уулзах хэрэгтэй гэсэн сүнслэг 
өдөөлт бидэнд ирэв. Би өөрөөсөө “Тэр бидэнд 
эргэж битгий ирээрэй гэсэн байхад бид яагаад 
эргэж очих хэрэгтэй юм бэ?” гэж асуусан. Гэхдээ 
бид өдөөлтийг дагасан юм.

Биднийг тэднийд очиход тэр гайхсан боловч 
бидэнтэй уулзахдаа баяртай байгаагаа хэлэв. 
Тэгээд бид зааж эхэлсэн ч тун удалгүй хичээл 
маань маргаан болж хувирав. Хамтрагч бид хоёр 
хичээлээ залбирлаар дуусгаад, тэндээс явж, дахиж 
очихгүй байхаар шийдсэн юм. Гэвч маргааш нь 
бидэнд эргэж оч гэсэн сүнслэг өдөөлт дахиад хүч-
тэй мэдрэгдэв. Би эргэж очихыг хүсээгүй бөгөөд 

хамтрагч маань бид Сүнсийг сонсох ёстой гэж 
хэллээ. Би бардам зангаа татаж, эргэж очихоор 
явав. Тэнд очоод, би мэл гайхсан. Тэр эмэгтэй огт 
өөр хүн мэт байв. Түүний дүр төрх өөрчлөгдөж, 
бидний хэлэх зүйлийг сонсохыг хүсэж байлаа. 
Дараагийн уулзалтын үеэр тэр хэзээ баптисм 
хүртэж болохоо биднээс асуув.

Дөрвөн долоо хоногийн дараа тэр баптисм 
хүртэж, Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнт-
нүүдийн Сүмийн гишүүн болсон. Тэр гишүүнээр 
батлуулсныхаа дараа биднийг тэвэрч, эргэн 
ирсэнд маань үүрд талархах болно гэж хэлэв. 
Бид сүнслэг өдөөлтүүдийг үргэлж сонсож, тэд-
гээрийн дагуу үйлдэх ёстойг би ийнхүү ойлгож 
авсан юм. Тэнгэрлэг Эцэг хүүхдүүдээ сайн мэдээг 
хүлээн авахад үнэхээр бэлддэг бөгөөд Ариун 
Сүнсээр дамжуулан тэднийг олоход биднийг 
ашигладаг. ◼
Лиха М., Өмнөд Африкийн Квазулу- Натал муж

БИ СҮНСЛЭГ 
ӨДӨӨЛТҮҮДИЙГ 
ХЭРХЭН ИЛҮҮ 
САЙН ДАГАДАГ 
БОЛОХ ВЭ?
 1. Удирдамж хүсэн 

залбир. Их Эзэн 
Ариун Сүнсээр 
дамжуулан чамайг 
чиглүүлэх болно 
(Алма 37:37- г  
үзнэ үү).

 2. Даруу бай. Даруу 
байдал Сүнсийг 
урьж авчирдаг 
(Моронай 8:26- г 
үзнэ үү).

 3. Бүү эргэлз. Эгэл 
хүн өдөөлтүүдийг 
үл тоож, хайхрахгүй 
байхад чамайг уруу 
татдаг (Мозая 3:19- 
ийг үзнэ үү). Сайхан 
санаа төрөхөд бүү 
эргэлз!

 4. Нэн даруй үйлд. 
Сүнсний өдөөлтөд 
үргэлж нэн даруй 
хариу үзүүлэх 
амлалт өг (Thomas S. 
Monson, “The Spirit 
Giveth Life,” Ensign, 
May 1985, 68–70- ыг 
үзнэ үү).
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БИ ӨСВӨР ҮЕИЙНХНИЙ чуулганд явахдаа баяртай байсан ч тэнд гар 
утас хэрэглэж болохгүй, ганцаараа гадуур явж болохгүй гэх мэт их олон 
дүрэмтэй болохыг олж мэдсэн юм. Насанд хүрсэн хүмүүс байнга биднийг 
хянаж цагдаж байгаа мэт санагдсан. Гэхдээ би цагаа сайхан өнгөрүүлж, 
олон найзтай болж, үйлчлэлийн төсөлд оролцож, сайн мэдээний талаар 
сурч мэдэв.

Өсвөр үеийнхний чуулганы сүүлийн өдөр болсон гэрчлэлийн цуглаан 
дээр нэг удирдагч гадасны өсвөр үеийнхэнд буюу бидэнд их хайртай 
гэдгээ хэлж билээ.

Хэрэв та бидэнд хайртай юм бол бидэнд яагаад ийм олон хориг тавиад 
байгаа юм бэ? гэж би бодов. Яг тэр мөчид, тэр удирдагч миний бодлыг 
уншсан мэт асуултад маань хариулсан юм.

Удирдагчид биднийг зовж зүдрээх гэж биш, харин бидний аюулгүй 
байдлын төлөө дүрэм журам тогтоодог хэмээн түүнийг хэлэхэд би Сүн-
сийг мэдрэв. Тэнгэрлэг Эцэг үүнтэй адил шалтгаанаар бидэнд зарлигуудыг 
өгдгийг би ойлгосон. Зарлигууд биднийг зовоох гэж биш, харин Түүн  
рүү аюулгүй буцаж очиход туслахын тулд өгөгддөг (Сургаал ба Гэрээ  
82:2–9- ийг үзнэ үү).

Ариун Сүнс надад үүнийг үнэн гэдгийг мэдэж, мэдрэхэд тусалсан. ◼
Сээрж П., Францын Иль- дэ- Франц муж

БИ ХЭЗЭЭ СҮМД  
НЭГДЭХ ВЭ?
НАМАЙГ ТАВ ОРЧИМ настай байхад аав маань 
итгэлээ алдаж, Сүмээс гарахаар шийдсэн юм. 
Энэ нь үнэхээр хэцүү байсан. Ялангуяа найман 
нас хүрэх үед их хэцүү байсан. Би баптисм хүртэх 
гээд үнэхээр баярлаж байхад аав үгүй гэсэн юм. 
Тэр намайг том болж, амлалт өгөх хүсэлтэйгээ 
үнэхээр сайн мэддэг болтлоо баптисм хүртэхээ 
азнахыг хүссэн. Тэгээд би найзууд маань баптисм 
хүртэж байгааг хараад өнгөрч билээ.

Хэрэв Сүм үнэн юм бол би яагаад баптисм 
хүртэж болохгүй гэж? хэмээн гайхаж байснаа би 
санадаг. Өсвөр насанд хүрээд, бүх өсвөр үеийнхэн 
ариун сүм рүү явахыг харахад надад бас л их хэцүү 
байдаг байсан бөгөөд би тийшээ явахыг их хүсдэг 
байлаа. Оролцох боломжгүй байсан маань хэцүү 
байсан ч надад тийм боломж олдоно гэдгийг би 
үргэлж мэддэг байв!

2019 оны 5- р сард би 16 настайдаа баптисм 
хүртэв. Сайн мэдээний болон гэрчлэлтэй болохын 
жинхэнэ баяр баяслыг мэдрэх олон туршлагаа 
би эргэн санасан. Энэ нь үнэхээр онцгой явдал 
байсан ба тэр өдөр хүртэл би олон саад тотгорыг 
туулж, бүх зүрх сэтгэлээрээ сайн мэдээ бол үнэн, 
үргэлж үнэн байсан гэдгийг мэдэж авсан юм. ◼
Тринити С., АНУ- ын Колорадо муж

ДҮРЭМ ЖУРАМ БАЙДГИЙН  
УЧИР ШАЛТГААН
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Г эрчлэл, хөрвөлт хоёрын хоорондын уялдаа холбооны тухай чухал сургамжийг Мозая-
гийн хөвгүүдийн номлолын ажлаас тодорхой харж болно.

“Аммон болон түүний ах дүүсийн номлолоор, илчлэлт хийгээд бошиглолын суу 
билгийн, мөн тэднээр дамжуулан гайхамшгуудыг үйлдэх Бурханы хүчийн дагуу үнэний 
мэдлэгт авчрагдсан болгон нь—тийм ээ, . . . Их Эзэн амьдын адил, тэдний номлолд итгэн 
мөн Их Эзэнд хөрвүүлэгдсэн леменчүүд болгон, Их Эзэн амьд нь гарцаагүйн адил хэзээ ч 
итгэл алдраагүй нь гарцаагүй.

Учир нь тэд зөв шударга хүмүүс болсон билээ; тэд Бурханы эсрэг . . . дахин тулалдах-
гүйн тулд тэд эсэргүүцлийн зэр зэвсгээ доош тавьсан билээ.

Эдүгээ, Их Эзэнд хөрвүүлэгдсэн нь тэд юм” (Алма 23:6–8).
Эдгээр шүлэгт хоёр чухал сэдвийг тайлбарлан үзүүлсэн. Тухайлбал: (1) үнэний мэдлэг 

нь гэрчлэл гэж хэлэгдэж бас болно, мөн (2) Их Эзэнд хөрвүүлэгдсэн гэдгийг би Аврагчид 
болон Түүний сайн мэдээнд хөрвүүлэгдэхийг хэлж байна гэж ойлгодог. Иймээс гэрчлэлтэй 
болох, Их Эзэнд хөрвүүлэгдэх хоёрын хоорондын хүчтэй холбоо нь тууштай хийгээд ший-
дэмгий байдлыг бий болгосон бөгөөд сүнслэг хамгаалалтыг өгсөн.

Гэрчлэл бол Ариун Сүнсний хүчээр олж авсан үнэний сүнслэг мэдлэг юм. Хөрвүүлэгд-
сээр байх гэдэг нь бид өөрсдийн хүлээн авсан илчлэгдсэн үнэнийг зөв шударга шалтгаа-
наар мөн зүрх сэтгэлийн хүсэлтэйгээр үргэлж дагана гэсэн үг. Сайн мэдээ үнэн гэдгийг 
мэдэх нь гэрчлэлийн үндсэн чанар мөн. Сайн мэдээнд үргэлж үнэнч байх нь хөрвүүлгийн 
үндсэн чанар юм. Бид сайн мэдээг үнэн гэдгийг мэдэх ёстой бөгөөд сайн мэдээнд үнэнч 
байх ёстой.

“Эсэргүүцлийн зэр зэвсэг” болох хувиа хичээх байдал, бардамнал, дуулгаваргүй байд-
лаа цааш тавих нь дөнгөж итгэж, мэдэж байхаас илүүг шаарддаг билээ. Эсэргүүцлийн зэр 
зэвсгээ хаяхын өмнө бид баттай итгэл, даруу байдал, наманчлал болон хүлцэнгүй байдлыг 
эзэмшсэн байх ёстой. Та бид Их Эзэнд хөрвүүлэгдэхэд бидэнд саад болж байгаа эсэргүүц-
лийн зэр зэвсгээ эзэмшсээр байна уу? Тийм бол бид одоо наманчлах хэрэгтэй.

Үнэний мэдлэгт ирж, Их Эзэнд хөрвүүлэгдэх юм бол бид тууштай, хөдөлшгүй байж мөн 
хэзээ ч төөрөн холдож явахгүй гэдгийг би амлаж байна. ◼
2012 оны 10- р сарын Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгээс авав.

Гэрчлэл  
ба хөрвөлт

Ахлагч Дэвид А.Бэднар
Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын
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Амюлек ба Алма



Амюлек ба Алма
Тэд 

 номлолын 
хүчирхэг 

хамтрагчид байсан ба 
сайн мэдээг олон  

хүнд заасан.

Бурхан тэдэнд 
хүчийг өгсөн 

учраас тэд  
амиа 

алдаагүй  
буюу шоронд 
ороогүй юм.

Тэнгэр элч Амюлект 
бошиглогчийг  
(Алмаг) гэртээ оруул 

гэж хэлсний дараа тэр 
хөрвөгдсөн.

Алма  
Бурханы 

үгэнд итгэх 
итгэлийг 

арчилж ургуулдаг 
үр тарихтай 
адилтгасан.

Тэнгэр элч Алмад 
Бурханы Сүмийг 

устгахаа зогсоо 
гэж хэлсний дараа тэр 

хөрвөгдсөн.

М О Р М О Н Ы  Н О М Д  Г А Р Д А Г  Х Ү М Ү Ү С



ӨСВӨР ҮЕИЙНХЭНД 
ЗОРИУЛАВ

НАМАЙГ СҮМД 
НЭГДЭХ ХҮРТЭЛ 
ГЭР БҮЛ МААНЬ 
АЗ ЖАРГАЛГҮЙ 

БАЙЛАА

54
ҮЗҮҮЛЭНТ ХИЧЭЭЛ

ЧУЛУУНУУД БА  
ЭН ТЭРГҮҮНД  
ТАВИХ ЗҮЙЛС

60

ИРЭЭДҮЙДЭЭ САНАА 
ЗОВНИЖ БАЙНА УУ?

Тодорхой бус нөхцөл байдалд 
залуучууд Бурханд итгэн найдаж, 
ирээдүйдээ бэлдэхийн тулд юу 

хийдэг талаараа хуваалцав.

44

ЭЦЭГ ЭХ

БИДНИЙ БИЕ МАХБОД  
АРИУН СҮМ 

ГЭДГИЙГ ОЙЛГОХОД 
ХҮҮХДҮҮДЭД ТУСАЛ
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Н эгэн удаа би Сүмийн 
эхэн үеийн анхдагчдын 

Солт Лэйк Валли руу явсан 
замуудаар алхан явсан юм. Би 

анхдагчдын явсан замаар явахдаа маш их даруусаж 
билээ. Гэвч тэдний алхсан замаар алхах нь тэдний 
амьдарсантай адил амьдрахаас илүү чухал биш юм.

Анхдагчид шинэ шашин, шинэ нутаг, аливааг үйл-
дэх шинэ арга зам руу итгэлтэйгээр хөл тавьсан. Тэд 
Бурханд итгэж найдсан. Бидэнд ч бас итгэл хэрэгтэй.

Тэд удирдагчдынхаа тэднээс хийхийг хүссэн 

зүйлийг хийсэн. Бид ч бас дуулгавартай байх 
хэрэгтэй.

Тэд Сионыг байгуулахаар авьяас чадвараа ашиг-
лан, хамтдаа хөдөлмөрлөсөн. Бид ч бас нэгдмэл 
байх хэрэгтэй.

Тэд хэнийг ч орхиж яваагүй бөгөөд аян замд асуу-
дал бэрхшээлтэй учирсан хүмүүсийг ч авч явсан. Бид 
ч бас бүгдийг оролцуулдаг байх хэрэгтэй.

Бид анхдагчдыг дагаснаар тэдэнд хүндэтгэл үзүүлж 
чадна. ●
“Following the Pioneers,” Ensign, Nov. 1997, 72–74- өөс тохируулан авав.
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Ерөнхийлөгч  
Даллин Х.Өүкс

Тэргүүн Зөвлөлийн 
нэгдүгээр зөвлөх

Анхдагчдыг 
дагах нь
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Би анхдагч байж чадна
Гэр бүлийнхээ амьдралыг 

дээшлүүлэхэд тусалдаг арга замаар 
амьдардаг хүн бүр анхдагч юм.

Төөрдөг байшин дотуур сүлжин явж, 
замаа ол. Чи эдгээр замаар явж 

өнгөрөн, . . . үедээ анхдагч байж чадна.

Гараа

Бариа

Ямар нэгэн 
шинэ зүйл  

сур.

Сайн 
уламжлалыг 

эхлэхэд  
тусал.

Гэр 
бүлийнхэндээ 
сайн мэдээний  

тухай заа.

Мөнхийн гэр  
бүлээ бий болгох 

зүйлсийг хий.
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Каролина Марин
(Бодит түүхээс сэдэвлэв)

“Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн” (Хүүхдийн дууны 
ном, 73).
“Судрын цаг боллоо!” гэж Лила хэлэв.

Лила өөрийн эмэгтэй дүү Аника, эрэгтэй дүү 
Свэтан хоёрт ном уншиж өгөх дуртай байв. Удахгүй 
Лила баптисм хүртэнэ! Үүнд бэлтгэж, тэр өдөр бүр 
судраа уншихыг хүсдэг байв.

Лила судрын түүхийн номынхоо эхний хуудсыг 
гарган, Аника, Свэтан хоёрыг хажуудаа суулган, зураг 
үзэхэд нь туслав.

“Анхааралтай сонсоорой. Би дараа нь асуу-
на шүү” гэж Лила хэлээд, эхний бүлгийг уншиж 
эхэллээ.

“Бид төрөхөөсөө өмнө тэнгэрт амьдарч байсан. 
Бидэнд бие махбод байгаагүй. Бид сүнснүүд байсан” 
гэж Лила уншив.

Лила, Аника, Свэтан гурав цагаан хувцастай хүмүү-
сийн зургийг харав.

“Эхний асуултдаа бэлэн үү?” гээд, Лила Аникагаас 
“Чи төрөхөөсөө өмнө хаана байсан бэ?” гэхэд

Аника алгаа ташин, “Тэнгэрт!” гэж хариулав.

“Тийм ээ” гэж Лила хэлээд, “Тэгвэл Свэтан хаанаас 
ирсэн бэ?” гэхэд

“Тэр ч бас тэнгэрээс ирсэн” гэж Аника хэллээ. Свэ-
таныг хөхрөөд, гараа ам руугаа хийхэд Лила, Аника 
хоёр инээлдэв. Свэтан бол Аргентины хамгийн хөөр-
хөн нэг настай хүүхэд!

“Манай гэрийнхэн бүгдээрээ тэнгэрээс ирсэн. Есүс 
ч бас. Бидэнд Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ дахин хамт амьд-
рахад туслахаар Тэр ирсэн” гээд, Лила тэр хуудсанд 
байгаа Есүсийн зураг руу заав.

Уншиж дууссаныхаа дараа, Лила тэнгэрт Есүстэй 
хамт амьдрах ямар байдаг тухай бодсоор байлаа. 
Тэр Түүнтэй адил болж, үргэлж зөвийг сонгохыг 
хүссэн.

Маргааш нь сургууль дээр өглөөний хоолоо идэ-
хээр дугаарлан зогсоход Лилагийн гэдэс дуугарав. 
Сэньора Руиз импанадасыг тавган дээр нь тавихад 
түүнд бараг л амтагдаж байлаа. Ямар гоё үнэртэж 
байна аа!

Тэгээд Сэньора Руиз Лилад сүү аягалж өгөхөд Лила 
яана аа гэж бодов. Сүү ердийнхөөсөө илүү бараан З
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Лилагийн сонголт

Лила зөвийг сонгохыг хүсэж байлаа.
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харагдаж байв. Заримдаа сургууль уух юманд кофе 
эсвэл цай нэмчихдэг юм.

“Өнөөдрийн сүүнд кофе эсвэл цай хийсэн үү?” гэж 
Лила асуув.

Сэньора Руиз гараараа дохин, “Жаахан кофе нэм-
сэн. Чамд бараг амтагдахгүй ээ” гэв.

Лила тэр мөчид бодлоо. Тэр хэрхэн Есүстэй адил 
болж, зөвийг сонгохыг хүсдэг байснаа санав. Кофе ууж 
болохгүй гэж бошиглогчид хэлснийг тэр мэдэж байлаа.

“Үгүй ээ, баярлалаа. Би өнөөдөр сүү уухгүй” гэж 
Лила хэлээд, Сэньора Руиз руу инээмсэглэв. Тэгээд 
хоолоо идэхээр суулаа.

Тэр үдэш Лила гал тогооны өрөөнд аавдаа аяга 
таваг угаахад нь тусалж байв. Тэр судрын түүхийг, 
бас сүүний талаар бодож байв.

“Папи?”
“За?” гэж Папи хэллээ.
“Тэнгэрлэг Эцэг яагаад биднийг бие махбодтой 

байгаасай гэж хүссэн юм бол?”
Папи тавгийг усаар зайлангаа бодоод, “Бид Түүн-

тэй адил болохын тулд Тэр бидэнд бие махбод өгсөн. З
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Чиний бие махбод бол сүнсний чинь гэр орон юм. 
Бид бие махбодоо ариун сүм гээд байдгийн учир нь 
энэ” гэлээ.

Лила толгой дохив. Тэр энэ талаарх нэгэн дууг 
Хүүхдийн хэсэгт заримдаа дуулдаг байв. “Тэгээд л 
Тэнгэрлэг Эцэг биднийг өөрсдийнхөө биед анхаарал 
тавьж байхыг хүсдэг юм уу?”

“Яг тийм” гэж Папи хэлэв.
“Өнөөдөр сургууль дээр сүүнд кофе хийсэн бай-

сан. Би уугаагүй л дээ. Би өөрийнхөө ариун сүмд 
анхаарал тавихыг хичээж байгаа” гэж Лила хэллээ.

“Би чамаар бахархдаг шүү” гэж Папи хэлээд, гараа 
арчаад, Лилаг тэвэрлээ.

Лила Папиг чанга тэврэв. Тэр Тэнгэрлэг Эцэгийн 
түүнд өгсөн биед анхаарал тавихдаа баяртай байлаа. ●
Зохиогч нь Аргентины Корриентест амьдардаг.

Энэ түүхэнд гарч буй гэр бүл Аргентинд амь-
дардаг. Тэдний улс орны тухай илүү ихийг мэдэ-
хийг хүсвэл дараагийн өгүүллийг уншаарай.
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Сайн байна уу,  

Аргентинаас  

мэндчилж байна!
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Аргентин нь Өмнөд 

Америкт оршдог улс бөгөөд 

2000 бээрээс (3219 км) илүү 

урт газар нутагтай. Хойд 

хэсэгтээ зуны улиралд их 

халуун. Өмнөд хэсэг нь 

жил тойрон хөлдүү мөсөөр 

бүрхэгдсэн байдаг.

Бидэнтэй 
хамт Арген-

тинаар  
аялна уу!

Сайн уу? 
Биднийг  

Марго, Паоло 
гэдэг.

Аргентинд ягуар, аварга тас шувуу, оцон 

шувуу гээд олон сонирхолтой амьтан 

амьдардаг.

Импанадас бол 

Аргентины 

алдартай хоол 

юм. Энэ нь 

нарийн боовны 

гуриланд ороо-

сон үхрийн мах, 

эрдэнэ шиш юм 

уу жимс байдаг. 

Янзтай!

Аргентинд ковбойчуудыг  

гаучос гэж нэрлэдэг. Тэд үхэр,  

адуу малладаг.
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Та Аргентинаас ирсэн үү? Бидэнд 
захидал бичээрэй! Бид таны 

хариуг хүлээж байна.

Зарим аргентин найзтай 
минь танилцана уу!

Бид судар уншихдаа, Есүс 
Христийн тухай болон Тэр 
биднийг хэрхэн хайрладгийг 
сурч мэддэг. Энэ нь намайг аз 
жаргалтай байхад тусалдаг. 
Тэр надад хайртайг би мэднэ.

Эмма Л., 5 настай,  
Аргентин, Буэнос Айрес хот
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Аргенти-
наар бидэнтэй 

хамт аялсанд баяр-
лалаа! Дараа дахин 

уулзацгаая!

Ушуаиа бол дэлхийн өмнөд туйлтай хамгийн 

ойрхон оршдог хотуудын нэг юм. Тэр хотод  

гурван тойрог бий.

Олон хүн задгай 

захаас хоол хүнсээ 

худалдан авдаг. 

Энэ хүү аавдаа 

сандиа буюу ший-

гуа авч явахад нь 

тусалж байна.

Энэ охин Аргенти-

ны Кордоба ариун 

сүмийг онцгойлон 

адислагдсан өдөр 

тэнд очжээ. Удахгүй 

Аргентин гурван 

ариун сүмтэй болно!

Аргентинд ковбойчуудыг  

гаучос гэж нэрлэдэг. Тэд үхэр,  

адуу малладаг.

Ерөнхийлөгч Нэлсоныг хүүхэд, 
өсвөр үеийнхэнд зориулсан 
зорилгууд бүхий шинэ хөтөл-
бөрийг танилцуулах үед би 
гүйх, сайн найз байх, илүү сайн 
залбирдаг болох гэсэн зорил-
го тавьсан. Энэ хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлбэл Тэнгэрлэг Эцэг 
надад тусална гэдгийг мэднэ 
гэсэн гэрчлэлээ би ариун ёслол 
дээр хэлсэн.

Гонзало Л., 7 настай,  
Аргентины Буэнос Айрес хот
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Талхны  
бяцхан тэрэг
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Гэйл Кинни- Корнэлиус
(Бодит түүхээс сэдэвлэв)

“Та нар бусдадаа үйлчилж байгаа нь 
та нар зөвхөн Бурхандаа үйлчилж 
байгаа гэдгээ мэдэж болохын тулд 
буюу” (Moзая 2:17).

Самми нүдээ нээгээд, эвшээв. Ямар 
нэгэн амттай зүйл үнэртэж байв.

Мммм, Папа талх барьж байна 
даа! гэж Самми бодов.

Папа хагас сайн өдөр бүр гэр 
бүлийнхэндээ зориулж талх барьдаг 
байлаа. Самми түүнийг шарах зуухнаас 
шаржигнасан захтай талхнуудыг гар-
гаж байхыг харах дуртай байсан ба 
Папа үргэлж Саммид хамгийн эхний 
зүсмийг өгдөг байв.

Гэхдээ өнөөдөр хагас сайн өдөр биш 
шүү дээ, Папа яагаад талх барьж 
байгаа юм бол? гэж Самми бодов.

Самми орноосоо босоод, гал тогоо руу 
явж, Папагаас юу болж байгааг асуув.

“Бишоп биднээс юу хийхийг хүссэ-
нийг чи санаж байна уу?” гэж 
Папа асуув.

Самми толгой дохиод, 
“Тэр биднээс хүмүүст тусла-
хыг хүссэн. Тэгээд би Мар-

тин эгчид цүнхээ дээд давхар 
луу гаргахад нь тусалсан. Та 

санаж байна уу?”
“Сайн байна. Би хэрхэн 

туслах талаар залбираад, 

бусдад өгөх талх барихаар шийдсэн 
юм” гэж Папа хэллээ.

Самми шарах зуухны цонхоор 
хараад, талхнуудыг тоолов.

“Нэг . . . хоёр . . . гурав . . . дөрөв. Та 
талхаа хэнд өгөх юм бэ?”

“За, яг үүн дээр л чиний тусламж 
хэрэгтэй байна” гэж Папа хэллээ. “Нэг 
талхыг нь Мартин эгчид, хоёрыг нь 
Миллэрийнхэнд өгнө. Дөрөв дэх тал-
хыг хэнд өгдөг юм билээ?”

Самми энэ тухай бодож үзлээ.
“Ноён Лийд өгвөл ямар вэ?” гэж Сам-

ми асуув. Ноён Лий тэдний байранд 
амьдардаг бөгөөд гадаа бараг гардаг-
гүй, ихэнхдээ цонхоороо хүмүүсийг 
хардаг байв.

“Наадах чинь сайхан санаа байна 
шүү!” гэж Папа хэллээ.

Талхаа барьж дуусаад, Самми Папад 
талхаа савлаж бооход туслав. Тэгээд 
өөрийнхөө тэргийг авчирч, талхнуудыг 
дотор нь хийв.

“Талхны тэрэг явахад бэлэн боллоо” 
гэж Самми хэллээ.

Саммиг тэргээ залж явахад нь Папа 
туслав. Саммигийн зүрх сэтгэлд тэдний 
бусадтай хуваалцах гэж буй талх шиг 
халуун дулаан сайхан мэдрэмж төрж 
байлаа. ●
Зохиогч нь АНУ- ын Вермонт мужид амьдардаг.
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“Хэрхэн хаана эсвээс юуг шүтэн бишрэх нь тэдний 
хэрэг” (Итгэлийн тунхаг 1:11).

Элли болон түүний гэр бүлийнхэн хол байдаг 
үеэлүүд дээрээ очихоор явах гэж байв. Элли 

маш их баяртай байлаа! Тэр үеэлүүдээ харалгүй 
удсан байв.

Аян замд гарахаас өмнө Эллигийн ээж, аав нэг зүй-
лийн талаар ярилцахыг хүсэв.

“Бид гэр бүлээрээ цуглан хоол идэхдээ дандаа зал-
бирдаг. Бас заримдаа Сүмийн талаар ярьдаг, тийм ээ?” 
гэж аав нь асуув.

“Тийм!” гэж Элли хэлэв.
“Тэгэхээр энэ удаагийн аялал арай өөр байх бол-

но. Нагац ах, эгч чинь сүмд явахаа больсон. Хүмүүс 

сүмийн тухай тэдэнд хэлэхэд тэд дургүйцдэг болсон” 
гэж ээж нь хэллээ.

Элли хөмсгөө зангидан, “Яагаад тэр вэ?” гэж асуув.
“Бид бүх учир шалтгааныг нь мэдэхгүй ээ. Гэхдээ 

тэд бидэнд их хайртай учраас бидэнтэй маргалдах 
ч юм уу биднийг гомдоохыг хүсэхгүй байгаа байх. 
Тиймээс тэд биднээс сүмийн талаар ярихгүй байхыг 
хүссэн” гэж аав хэлэв.

Элли толгой дохив.
“Бид тэднийд байхдаа судраа уншиж, залбирч 

болно. Гэхдээ бид өөрсдөө л хийх хэрэгтэй” гэж ээж 
нэмж хэлэв.

“Бид хоол идэх үедээ яах вэ?” гэж Эллигийн эгч 
асуув.
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Өөр  боловч хамтдаа
Бэтани Бартоломэй(Бодит түүхээс сэдэвлэв)
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Ю “Очиж байгаад шийдье! Тэд идэхээсээ өмнө зал-
бирахгүй бол бид зүрх сэтгэлдээ залбирч болно шүү 
дээ” гэж ээж нь хэлэв.

Элли “За. Би тэгж чадна” гэж хариулав.
Маргааш нь Эллигийн гэр бүлийнхэн машиндаа 

суугаад, шөнө болтол явав. Тэгээд үеэлүүдийнхээ 
гэрт ирэхэд нагац ах, эгч нь тэдэнд машинаас ачаагаа 
буулгахад туслав. Дараа нь бүгд унтлаа.

Өглөө болоход өглөөний хоолоо идэхээр гал 
тогоо орохоосоо өмнө Элли залбирав. Тэр гэрийнх-
нээ хараад бага зэрэг сандарлаа. Тэгтэл нагац эгч нь 
нүүрэндээ нөхөрсөг инээмсэглэл тодруулан, түүний 
хажууд суугаад,

“Бид хэд үеэлийн чинь салон руу үдээс хойш очно. 

Чи хамт явмаар байна уу?” гэж Эллигээс 
асуулаа.

“Үсчний салон уу?” гэж Элли асуув.
“Тийм ээ! Чи эгчтэйгээ хоёулаа хүссэнээ-

рээ үсээ засуулж болно.”
Элли ч инээмсэглээд, толгой дохилоо. 

Ямар гоё юм бэ!
Өглөөний хоолны дараа тэд автобусаар 

салон руу явав. Элли үеэлээ ажлаа хийж 
байгааг харахдаа дуртай байлаа. Үс самнаж, 
сүлжиж байхдаа үеэлийнх нь хуруунууд 
маш хурдан хөдөлж байв. Хүн бүрийн үсийг 
засаж дууссаны дараа тэд салоны толины 
өмнө загварын шоу үзүүлж, нэг нэгнийхээ 
шинэ дүр төрхийг хараад инээж хөхрөлдөв.

Дараа өдөр нь ширүүн бороо орж байсан 
тул бүгд гэртээ байж, хөлөгт тоглоом тог-
лохоор шийдлээ. Элли нэг үеэлтэйгээ хамт 
баг болж, хоёр ахынхаа эсрэг тоглов. Тэд 
тоглоомоо тоглон, уралдахдаа бие биенээ 
шоолж байлаа.

Тоглоомын эцсийн цэгт хүрээд, “Бид 
ялчихлаа!” гэж Элли хашхирав. Тэд бие 

биедээ баяр хүргэв. Хожигдсондоо ууртай байсан 
үеэлүүддээ ч баяр хүргэв.

Хэдхэн өдрийн дараа гэртээ харих цаг боллоо. 
Элли гэр бүлийн машиныхаа арын суудалд суух гэж 
байхдаа гэр бүлийнхэн нь баяртай гэж хэлж байгааг 
сонсов.

“Бид та нарыг санана даа!”
“Хурдан эргэж ирээрэй!”
“Бид та нарт их хайртай шүү!”
Машин холдон явах үед Элли инээмсэглэн, гараа-

раа даллав. Тэр цагийг үнэхээр хөгжилтэй өнгөрөө-
сөн юм. Хэдийгээр тэд өөр зүйлсэд итгэдэг боловч аз 
жаргалтай гэр бүл хэвээр байх болно. ●
Зохиогч нь АНУ- ын Жоржиа мужид амьдардаг.
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Мод ургаж, бидэнд амтат жимс өгнө.

Би залбирч, бусдад нинжин 
сэтгэлээр хандсанаар Есүст итгэх 
итгэлээ нэмэгдүүлэхэд тусалдаг.

Мормоны Номд Алма итгэл бол 
үртэй адил гэж хэлсэн байдаг.

МИНИЙ 
ӨСӨЖ БУЙ 

ИТГЭЛ

Эдгээр хуудсыг хайчилж, хооронд нь нааж, 
үдэж эсвэл уяж холбон, ном хий!

1

4 5

Нэр:
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ЗУРАГ ЧИМЭГЛЭЛИЙГ ПАТРИШИА ГЭЙС

Би бошиглогчдын мөн судруудын 
зааж буй зүйлсийг сонссоноор 

итгэлийнхээ үрийг тарьж чадна.

Итгэл минь өсөж, миний амьдралд 
сайхан адислалуудыг авчирна.

Үр ургахад ус, нарны гэрэл хэрэгтэй.

Би итгэлээ өсөн нэмэгдэж, хүчтэй 
болоход тусалсаар байх болно. Тэнгэрлэг 

Эцэг, Есүс Христ хоёр надад хайртай.

2 3

6 7
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Т энгэрлэг Эцэг биднийг бусдад үйлчлээсэй 
хэмээн хүсдэг. Хүүхдийн хэсгийн багш маань 

үйлчлэлийн агуу үлгэр жишээ байсан юм. Биднийг 
Хүүхдийн хэсэгтээ ирэхэд Антониетти эгч дандаа 
шоколадтай бялуу авчирдаг байлаа. Харин би шоко-
ладтай бялуунд дургүй байв! Бусад бүх хүнд бялуу 
таалагддаг байхад би түүнээс огт иддэггүй байлаа.

Нэгэн өдөр тэр надад “Чи жаахныг ч гэсэн амсаад 
үзэхгүй юм уу? Энэ бялууг тусгай жороор хийсэн” гэж 
хэлэв.

Би идээд үзэхээр шийдэв. Юу болсон гээч? Бялуу 
надад таалагдсан!

Олон жилийн дараа ээж маань надад Антониетти 
эгчийн нууц жор юу байсныг хэлсэн юм. “Антониет-
ти эгчид их мөнгө байгаагүй л дээ. Долоо хоног бүр 

тэр Хүүхдийн хэсэгт очих автобусны төлбөрөө төлөх 
эсвэл танай ангийнханд зориулан шоколадтай бялуу 
хийхэд орох зүйлсийг худалдан авах хоёрын аль 
нэгийг сонгох хэрэгтэй байдаг байсан. Тэр үргэлж 
шоколадтай бялуу хийхийг сонгож, автобусанд суу-
хын оронд цаг агаар ямар байгаагаас үл хамааран, 
нэг талдаа гурван километр алхдаг байсан” хэмээн 
ээж минь надад хэлж билээ.

Антониетти эгчийн нууц жор нь бусдын төлөө 
гэсэн түүний хайр байсан юм! ●
“Аминч бус үйлчлэлээс ирэх баяр баясал,” 2018 оны 10- р сарын Ерөнхий 
чуулганы 129- р хуудаснаас тохируулан авав.
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Кристина 
Б.Франко эгч

Хүүхдийн хэсгийн 
ерөнхий ерөнхий-

лөгчийн зөвлөлийн 
хоёрдугаар зөвлөх

Нууц жор
Н А Й З А А С  Н А Й З А Д
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(Алма 37:6- г үзнэ үү.)

Би өчүүхэн мөн энгийн арга  
замуудаар Есүс Христийг дагаж чадна. 
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Люси Стивэнсон
Сүмийн сэтгүүлүүд
(Бодит түүхээс сэдэвлэв)

Эдвин Дармаражу онгоцны 
буудлаас гарч, наранд ээн, 

инээмсэглэн зогсохдоо гудамжинд 
ярайх далдуу моддыг харж, хажуу-
ханд нь байгаа захаас гарах халуун 
ногооны үнэрийг үнэрлэж байлаа. 
Тэр эхнэр Элсигийнхээ хамт Энэтхэгт 
эргэн иржээ! Тэд Самаод амьдарч байгаад, 
одоо гэртээ ирсэн юм.

Эдвин, Элси хоёр энд зүгээр нэг зочилж ирж бай-
гаа юм биш, харин Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн номлогчоор үйлчлэхээр дуу-
дагдсан байлаа. Эдвин бага зэрэг сандарч байсан ч 
Тэнгэрлэг Эцэг тусална гэдгийг мэдэж байв. Тэнгэрлэг 
Эцэг тэдэнд аль хэдийн асар их тусалсан.

Эдвин, Элси хоёр Энэтхэгт төржээ. Эдвин АНУ- д 
сургуульд сурч байхдаа Сүмийн тухай анх сонссон 
аж. Тэр тэнд сүмд нэг л удаа явсан ба бүр Мормоны 
Номыг ч уншсан байна. Гэвч тэр Энэтхэг рүү буцаж, 
Сүмийг мартжээ.

Хэдэн жилийн дараа, Эдвин, Элси хоёрт Самао 
руу нүүх ёстой гэсэн мэдрэмж төрөв. Эдвин 
шавж судлаач бөгөөд Самаогийн арал дээр судал-
гаа хийх ажилд оров. Эдвин, Элси хоёр тэнд 
номлогчидтой танилцсан юм. Эдвин Мормоны 
Номыг дахин уншихдаа ямар нэгэн онцгой зүйлийг 
мэдэрчээ. Элси ч бас Мормоны Номыг уншсан 

байна. Тэд охид, хөвгүүдийнхөө 
хамт баптисм хүртэх сонголтыг 
хийжээ.

Сүмд нэгдсэнийхээ дараа Эдвин 
Энэтхэгт байгаа гэр бүлийнхнээ 

сайн мэдээний талаар сонсоосой гэж 
хамгийн ихээр хүсжээ. Энэтхэгт тэдэнд 

заах номлогчид байхгүй байсан нь асуудал 
байлаа. Эдвин, Элси хоёр Сүмийн удирдах газарт 
захидал бичиж, Энэтхэг рүү номлогчдыг илгээхийг 
хүсэв.

Дараа нь болсон зүйл үнэхээр гэнэтийн явдал 
байв. Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл тэднийг 
Энэтхэгт номлогчоор үйлчлүүлэхээр дууджээ!

Тэгээд одоо тэд энд байна.
Энэтхэгт хамгийн түрүүнд тэд Эдвиний ахынд 

очлоо. Эдвиний ээж, аав, ах дүүс тэнд бас байв. 
Эдвин, Элси хоёр тэдэнд шууд л зааж эхэллээ. Гэр 
бүлийнхэн нь сайн мэдээний талаар сурч мэдэхдээ 
баяртай байв.

Хэдэн долоо хоногийн дараа Эдвин гэр бүлийн-
хээ хамт ахынхаа арын талбай дахь усан сангийн 
дэргэд цугларав. Усан санг цэвэрлэж, будаад, усаар 
дүүргэсэн байлаа. Хүн бүр цагаан хувцас өмсжээ. 
Эмэгтэйчүүд мөрийг нь далдалсан, намирсан сари, 
эрэгтэйчүүд энэтхэг загварын хэлхгэр цамц, өмд өмс-
сөн байв.

Э Р  З О Р И Г И Й Н  Ү Л Г Э Р  Ж И Ш Э Э
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гэнэтийн дуудлага
Номлолын 
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Эдвин аавынхаа хамт усан сан дотор зогсоод, 
“Самуел Дэвид, Есүс Христээр надад эрх мэдэл 
өгөгдсөн учир би Эцэг, мөн Хүү, мөн Ариун Сүнсний 
нэрээр танд баптисм хүртээж байна’ гэж хэлэв.

Эдвин аавдаа баптисм хүртээсэндээ баяртай 
байлаа. Дараа нь ээждээ баптисм хүртээхдээ бүр ч 
илүү баярлажээ. Тэр өдөр Эдвин 18 хүнд баптисм 
хүртээжээ.

Маргааш нь Эдвин, Элси хоёр 6 цаг галт тэргээр 
явж, гэр бүлийнхээ өөр олон гишүүнийд очиж, сайн 
мэдээг заав. Эдвин хамаатныхаа дөрвөн хүнд ойрол-
цоох голд баптисм хүртээв.
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гэнэтийн дуудлага
Эцэст нь Эдвин, Элси хоёр Элсигийн аав, ээжийнд 

очихоор галт тэргээр 16 цаг явсан байна. Элсигийн 
аав өөр сүмийн удирдагч байсан бөгөөд баптисм 
хүртээгүй. Гэхдээ тэр Мормоны Ном бол сайн ном 
гэж боджээ. Тэр Мормоны Номыг Энэтхэгийн нэг хэл 
болох тэлүгү хэлнээ хөрвүүлэхэд туслав.

Эдвин, Элси хоёрыг номлолоо дуусгах үед Энэт-
хэг Сүмийн анхны салбаруудын нэгийг эхлүүлэхэд 
хангалттай тооны шинэ гишүүдтэй болсон байлаа. 
Эдвин, Элси хоёр Самао руу буцахдаа баяртай байв. 
Тэд номлолд явуулсанд нь Тэнгэрлэг Эцэгт талархаж 
байсан. ●

Эдвин, Элси Дарма-
ражу нар 1978 онд 
Энэтхэгт номлолд 
үйлчилжээ. Одоо 
тэнд үзэсгэлэнтэй 
ариун сүм бариг-
даж байгаа!
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Эрхэм хүндэт Эргэлзэгч ээ,
Хэн ч төгс биш учраас хүн бүр наманчлах хэрэгтэй. Наманчлал нь чиний өдөр хэрхэн өнгөрсөн талаар Тэнгэрлэг 

Эцэгтээ хандан залбирч, маргааш хэрхэн илүү сайн байхыг хүсэж байгаагаа хэлэх гэх мэтээр энгийн байж болно. 
Бид ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн үедээ Түүнээс өршөөл гуйвал Тэр биднийг өршөөдөг. Зарим хүн наманчлахыг 
аймшигт зүйл гэж боддог. Харин энэ нь баярт зүйл юм! Наманчлах нь Есүс Христийн бидэнд сурч, өсөж хөгжин, 
өөрчлөгдөж, Түүнтэй илүү адилхан болоход зориулан өгсөн бэлэг билээ. Ерөнхийлөгч Нэлсон бид өдөр бүр 
наманчлах ёстой гэж хэлдэг. Ингэснээр чи амьдралдаа илүү их амар амгалан болон хүчийг хүлээн авах болно.”

Хүндэтгэсэн,
Найз

Ч И  Ю У  Г Э Ж  Б О Д О Ж  Б А Й Н А  В Э ?
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Би өмнө нь үнэхээр хэзээ ч муу зүйл 

хийж байгаагүй. Тэгсэн ч гэсэн би 

наманчлах хэрэгтэй юү? 

—Удине хотын Эргэлзэгч

2. Давсан дээрээ бага зэрэг 
перец цац. Энэ нь бидний 
хийдэг буруу сонголтуудыг 
төлөөлдөг.

3. Тэгээд хуванцар халбага 
аваад, алчууранд үр.

1. Тавган дээр хэсэг давс асга. 
Энэ нь бид нүгэл үйлдэхээ-
сээ өмнө ямар цэвэр ариун 
байсныг төлөөлдөг.

Шаардлагатай зүйлс:
хоолны давс
хар перец
хуванцар халбага
алчуур

Оролдоод үз!
Энэ туршилтад халбага нь перецийг өөртөө наалдуулан авсны адил наманчлал биднийг өдөр тутмын том, 
жижиг буруу сонголтуудаас маань цэвэрлэж, ариун болгож чадна. Есүс Христийн болон Түүний Цагаатга-

лын ачаар бид бүгд наманчлах боломжтой.

4. Давс, перец дээрээ халбагыг удаан 
явуул. Перец халбаганд наалдах болно! 
Энэ нь биднийг наманчлахад уучилж 
өршөөдөгтэй адил.
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Өчүүхэн бөгөөд энгийн эвлүүлдэг тоглоом
Лихайн гэр бүлийг Лиа-
хона удирдан чиглүүлс-
ний адил бидэнд том 
асуудлуудыг шийдвэрлэ-
хэд өчүүхэн зүйлс тусалж 
чадна (Алма 37:6, 38– 
44- ийг үзнэ үү).

З У Г А А Т А Й  А Ж И Л

Чи өчүүхэн бөгөөд энгийн  
ямар арга замаар Есүсийг 
дагаж чадах вэ?

Чи энэ эвлүүлдэг тоглоомд 
дараах хэсгүүд хаана бай-
гааг олж чадах уу?
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Залуу Алма наманчилсан нь

С У Д Р Ы Н  Т Ү Ү Х

Алма бошиглогчийн хүү байв. Түүнийг аавынх нь нэрээр нэрлэсэн  
бөгөөд тэр аавынхаа заасан зүйлд итгээгүй. Тэр хүмүүст Сүм  

үнэн биш гэж хэлсэн.

Хэйли Янси
Сүмийн сэтгүүлүүд
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Нэгэн өдөр Алмад тэнгэр элч үзэгдэв.  
Тэнгэр элч Алмад наманчил гэж хэлжээ.

Гурван өдрийн турш 
Алма нойрсож буй 
мэт байлаа. Тэр муу 
сонголтуудынхаа 
талаар бодов.
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Тэгээд Алма өршөөл гуйн залбирав. Тэр 
өршөөгдсөн! Тэр Есүс Христийн хайрыг 
мэдэрчээ. Алма сэрээд, Есүс хэрхэн түүнийг 
аварсан тухай бусдад заав.
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Би буруу сонголт хийсэн үедээ наманчилж чадна.  
Есүс үргэлж надад туслах болно. ●

Чи энэ түүхийн талаар Мозая 27- оос уншиж болно.
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Б У Д А Х  Х У У Д А С

Алма наманчилж,  
Есүсийг дагасан нь

Чи буруу сонголт хийвэл юу 
хийх хэрэгтэй вэ?
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Эрхэм хүндэт эцэг 
эхчүүд ээ,
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Дотор нь нуусан Лиахонаг 
олоорой!

НАЙЗ СЭТГҮҮЛИЙН ХАВТСАН ДЭЭР
Зураг чимэглэлийг Рэбэкка Сорж Жэнсэн

ХҮҮХДИЙНХЭЭ БҮТЭЭЛИЙГ ЭСВЭЛ ТУРШЛАГЫГ ЛИАХОНА 
СЭТГҮҮЛ РҮҮ ХЭРХЭН ИЛГЭЭХ ВЭ?
Та liahona .ChurchofJesusChrist .org вэбсайт руу ороод, “Submit an Article 

or Feedback” дээр дарна уу. Эсвэл үүнийгээ хүүхдийнхээ нэр, нас, оршин 

суугаа хот болон “Би, [нэрээ бич], Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнт-

нүүдийн Сүмд хүүхдийнхээ илгээж буй зүйлийг Сүмийн сэтгүүл, вэб-

сайтуудад болон хэвлэл мэдээллийн бусад тавцан мөн Сүмийн тайлан, 

хэвлэх материал, дүрс бичлэг, хэвлэл, сургалтын материалууд дээр 

ашиглахыг зөвшөөрч байна” гэсэн зөвшөөрлийн маягтын хамт liahona@ 

ChurchofJesusChrist .org хаягаар бидэнд илгээнэ үү. Бид таныг сонсохыг 

тэсэн ядан хүлээж байна.

Бид заримдаа бусад хүнтэй санал нийлдэггүй. Гэсэн ч бид тэднийг 
хайрласан хэвээр байж чадна. Бид мөн үнэн гэж мэддэг зүйлдээ 
үргэлжлүүлэн итгэж чадна. H10 хуудсан дахь түүхийг хүүхдүүдтэй-
гээ хамт уншаад, дараах асуултуудыг ярилц.

Эллигийн гэр бүл хайраа хэрхэн харуулсан бэ?
Эллигийн гэр бүл итгэлээ хэрхэн хүчтэй хэвээр байлгаж чадсан бэ?
Гэр бүл маань бусадтай санал нийлэхгүй байгаа үед ч бид 

тэдэнд хайраа хэрхэн харуулж болох вэ?
Бид бүгд өөр боловч хүн бүр Бурханы хүүхэд мөн!
Хайраа түгээ,
Найз
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