1

Бошиглогчийг дага

Хувиараа болон гэр бүлээрээ илчлэлт хүлээн авах нь

Бошиглогчийг дагахын тулд хийх ёстой
зүйлээ олж илрүүл (С ба Г 9:8). Бошиглогчдын

үгс, судар, гарын авлага, илчлэлт нь тэргүүлэх чиглэл,
зорилгоо олж илрүүлэхэд тань урам зориг өгөх үндсэн
эх үүсвэр байх ёстой.
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Бошиглогчийг дагах үедээ ойлгож
мэдсэн зүйлээ эргэцүүлэн бод (Сургаалт үгс

4:26). Хувиараа болон гэр бүлээрээ жилийн туршид
гарсан ахицаа үнэлж дүгнэн, өөрчлөлт оруулах цаг
гаргаарай. Гаргасан амжилтаа тэмдэглэж, сүнсийг
дагахаар хичээхдээ баяр хөөрийг мэдэр.
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Та бошиглогчийг хэрхэн дагахаа
хамтдаа зөвлөлдөн төлөвлө (2 Нифай 32:3).
Төлөвлөгөө нь энгийн, бодитой, хувийн болон гэр
бүлийн нөхцөл байдалд тохирсон мөн таны тэргүүлэх
чиглэлтэй нийцсэн байх хэрэгтэй.
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Бошиглогчийг дагах төлөвлөгөөнийхөө
дагуу үйлд (С ба Г 58:27). Өдөр бүр илүү эрхэм
дээд, илүү ариун нандин арга замаар амьдрахыг
хичээхдээ өөртөө болон бусдад тэвчээртэй ханд.
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"Та нарын хаана байгаа, гэрээний замын аль хэсэгт байгаа, тэр байтугай чи энэ цаг мөчид тэрхүү зам дээр явж байгаа юу, үгүй
юу гэдгээс үл хамааран, хэрэв та нар Ариун Сүнсний шивнээг хэрхэн сонсоход суралцах хамгийн чухал, сүнслэг ур чадварыг
хөгжүүлэхэд шаардлагатай сүнслэг ажлыг чин сэтгэлээсээ, уйгагүй хийвэл амьдралдаа хэрэгтэй бүхий л удирдамжийг авах болно
гэдгийг би хажууд чинь сууж байгаа хүнд биш, харин та нарт амлаж байна. Асуултын тань хариултыг Их Эзэний арга замаар
Түүний цаг хугацаанд өгөх болно." —Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон

Төгсөшгүй баяр баясал олох талаар бошиглогчоос ирсэн онцлох захиасууд
"Бид бүхний дэлхийнхэнд өгч буй захиас энгийн бөгөөд чин сэтгэлийнх билээ. Бидний захиас бол хөшигний хоёр талд
байгаа Бурханы бүх хүүхдийг Аврагчдаа ирж, ариун сүмийн адислалыг хүлээн аван, үүрдийн аз жаргалыг мэдрэн,
мөнх амьдралыг хүлээн авах эрхтэй болоход урих явдал юм." —Рассэлл М.Нэлсон

Гэр бүл, өсвөр үеийнхнийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд Хүүхэд,
өсвөр үеийнхний хөтөлбөрт оролц. Хүн бүрийг
хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж,
Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу амьдрахдаа ‘сүнстэй хамт
баясахад’ урь.

Сайн мэдээг бусадтай хуваалцахыг гишүүддээ урих замаар
Израилыг хөшигний хоёр талд цуглуулах, (Өдөр
тутмын харилцаандаа болон олон нийтийн сүлжээг ашиглах
г.м) гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийж мөн ариун сүмд шүтэн
бишрэхээр тогтмол уулзалт товло.

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний хөтөлбөрт
оролц

Израилыг цуглуул

Бүх хүнд тохинуул

Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу
амьдар

Бүх хүнд Аврагчийн цэвэр хайраар тохинуул.

Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, Түүнд үйлчилж мөн
хөршүүдээ өөрийн адил хайрлаж мөн үйлчлэх, Есүс Христэд
итгэлтэй байж Түүний төгсөшгүй Цагаатгалын бэлгийг хүлээн
авах, өдөр бүр наманчлах, Ариун Сүнс бидэнтэй хамт байж
болохын тулд ариун ёслолоос тогтмол хүртэх, ‘Ирээд Намайг
дага’ гарын авлагыг үргэлжлүүлэн судлах замаар гэр оронд
төвлөрсөн, Сүмээр дэмжигдсэн сургаалыг судлах арга барилыг
хүчирхэгжүүлэх, Сүмийн нэрийг зөв ашиглах замаар Есүс
Христийн сайн мэдээний дагуу амьдар.

Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл

