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Бидний зорилго
Шашны семинар ба институтийн зорилго:
“Бидний зорилго бол өсвөр үеийн-
хэн болон залуучуудад Есүс Христийн 
сургаал ба Цагаатгалыг ойлгон, үүнд 
найдаж, ариун сүмийн адислалуудыг хү-
лээн авахад зохистой байж, өөрсдийгөө 
болон гэр бүлээ, түүнчлэн бусдыг Тэнгэр 
дэх Эцэгтэйгээ хамт байх мөнх амьдралд 
бэлтгэхэд нь туслах явдал мөн.”
Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд бид 
суралцагчдад сайн мэдээний сургаал ба 
зарчмуудыг судрууд дээр хэлэгдсэнээр 
болон бошиглогчдын үгсийг ашиглан 
заадаг. Эдгээр сургаал болон зарчмууд 
нь ойлгуулан, сэнхрүүлэх арга замаар 
заагддаг. Бид суралцагчдад суралцах 
үйл явцдаа өөрсдийнхөө үүргийг бие-
лүүлэхэд нь тусалж, сайн мэдээг бусдад 
заахад тэднийг бэлтгэдэг.
Эдгээр зорилгод хүрэхэд туслахын тулд 
таныг болон таны заадаг суралцагчдыг 
судраас хамтдаа суралцаж байх үедээ 
сайн мэдээг заах ба суралцах дараах 
зарчмуудыг дагахыг урамшуулан дэм-
жиж байна:
• Сүнсээр зааж бас суралц;
• Хайр, хүндэтгэлтэй болон зорилготой 

суралцах орчинг бүрдүүл;
• Судраас өдөр бүр судалж, хичээлийн 

материалыг унш; (Энэхүү гарын ав-
лагын төгсгөлд байгаа хавсралт дээр 
уншсан судраа тэмдэглэх хүснэгтүүд 
байгаа.)

• Судрууд болон бошиглогчдын үгсийн 
хам сэдэв ба агуулгыг ойлго;

• Сайн мэдээний сургаал ба зарчмуу-
дын үнэн болоод чухал ач холбогдлыг 
таньж мэдэн, ойлгож, мэдэрч амьд-
ралдаа хэрэгжүүл;

• Сайн мэдээний сургаал ба зарч-
муудыг тайлбарлан, хуваалцаж мөн 
гэрчил;

• Судрын гол хэсэг болон үндсэн сур-
гаалуудыг чээжил

Энэхүү багшийн гарын авлагыг танд 
эдгээр зорилгодоо амжилттай хүрэхэд 
тань туслахын тулд бэлтгэсэн билээ.

Хичээлийн бэлтгэл
Их Эзэн Түүний сайн мэдээг заадаг 
тэдгээр хүмүүст хандан “Библи хийгээд 
сайн мэдээний бүрэн байдал байгаа 
Мормоны Номон дахь, миний сайн 
мэдээний зарчмуудыг заах ёстой” (C 
ба Г 42:12) хэмээн зарлигласан. Тэрээр 
хожим нь эдгээр үнэн “. . . итгэлийн 
залбирлаар өгөгдөх . . . Сүнсээр чиглүү-
лэгдэх” (C ба Г 42:13–14) адил заагдах 
ёстой гэдгийг зааварчилсан. Та хичээл 
бүрийг бэлдэхдээ, тэдгээрийн агуулж 
буй судар, сургаал болон зарчмуудыг 
ойлгоход тань туслах Сүнсний удирдам-
жийг залбирч эрэлхийл. Үүний нэгэн 
адил суралцагчид тань судруудыг ойл-
гож, Ариун Сүнсээр заагдаж, өөрсдийн 
суралцсан зүйлсийг хэрэгжүүлэх хүсэл-
тэй байхад нь хэрхэн туслахаа төлөвлөх-
дөө Сүнсний өдөөлтүүдийг дага.
Энэ курсын турш таныг хичээлээ бэлтгэх 
болон заахад тань Мормоны Ном таны 
гол эх сурвалж байх болно. Заах гэж буй 
бүлгүүд эсвэл шүлгүүдээ залбирч судал. 
Түүхэн холбоос, хүмүүс, газар нутаг 
ба үйл явдлуудыг оролцуулан судрын 
хэсгийн хам сэдэв ба агуулгыг ойлгохыг 
эрэлхийл. Судрын хэсэг бүрийн хам 
сэдэв ба агуулгыг судалж, танилцсан 
бол тэдгээрт агуулагдах сургаал ба 
зарчмуудыг тодорхойлохоор эрэл-
хийлж, суралцагчдын тань хувьд ойлгож, 
хэрэгжүүлэхэд эдгээр үнэнүүдээс аль нь 
хамгийн чухал болохыг шийд. Юун дээр 
анхаарлаа хандуулах хэрэгтэйгээ та 
нэгэнт олж мэдсэн бол, судрууд дээрх 
ариун нандин үнэнүүдийг суралцагчид 

тань суралцаж, хэрэгжүүлэхэд хамгийн 
сайн тусалж чадах арга барил, заах арга 
ба үйл ажиллагаануудыг тодорхойлж 
чадна.
Энэ үйл явцад туслахын тулд энэ гарын 
авлага бүтээгдсэн билээ. Таны заах 
гэж байгаа судрын хэсэгтэй хичээлийн 
материал холбоотой эсэхийг анхаарал-
тай шалга. Та судрын хэсэгт зориулсан 
зөвлөмжүүдээс заримыг эсвэл бүгдийг 
ашиглахаар сонгож болно. Эсвэл та 
зааж байгаа суралцагчдынхаа хэрэгцээ 
ба нөхцөл байдалд тохируулан санал 
болгосон санаануудыг хэрэглэж болох 
юм. Хичээлийн материалыг хэрхэн 
ашиглах талаар эргэцүүлэн бодох үедээ 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Даллин Х.Өүкс ахын өгсөн дараах зөвлө-
гөөг дагаарай:
“Ерөнхийлөгч Пакэр бид эхлээд сонгож, 
дараа нь хэрэглэдэг хэмээн байнга заа-
даг байсан. Хэрэв бид заах гэж байгаа 
хичээлээ сайтар судалсан бол, үүнийгээ 
заахдаа Сүнсийг дагаж чадна” (“Aхлагч 
Даллин Х.Өүкс дэлгэцээр хийсэн ярилц-
лага” [Шашны институт ба семинарын 
шууд нэвтрүүлэг, 2012 оны 8- р сарын 7], 
6, si. lds. org).
Та заахаар бэлтгэж байхдаа онцгой 
халамж шаардлагатай суралцагчдад ан-
хаарлаа хандуулаарай. Тэдэнд туслах үйл 
ажиллагаануудыг тохируулан ашигла. 
Эцэг эх, удирдагчидтай харилцаатай 
байх нь танд суралцагчдынхаа хэрэгцээг 
мэдэхэд тусалж, мөн тэдний хувьд утга 
учиртай, сургамжтай хичээл заах болом-
жоор хангах болно.

Мормоны Номын семинарын 
багшийн гарын авлагын оршил
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Нифайн нэгдүгээр ном
Энэ номыг яагаад судалдаг вэ?
Суралцагчдын хувьд тэд 1 Нифайг судлах 
ба “итгэлийнх нь учир бүр тэднийг хүчтэй 
болгохоор сонгосон бүгдийн дээр Их 
Эзэний нигүүлсэл байдгийг” (1 Нифай 
1:20) олж мэдэх болно. Тэд мөн Бурхан 
Өөрийн хүүхдүүдийг адислахыг хүсдэгийг 
олж мэдэх болно. Лихай болон түүний 
хүмүүс Бурханы зарлигуудыг дагаснаар 
Түүний нигүүлсэл, адислалуудыг хүртсэн 
билээ. Лихай болон Нифай Бурханаас 
удирдамж хүссэн бөгөөд үүнийгээ зүүд, 
үзэгдэл, Лиахона мөн Ариун Сүнсний 
удирдамжаар хүлээн авдаг байжээ. 
Нифай өөрт нь Бурханы мэргэн ухааныг 
үзүүлсэн дэлхийн түүхийн талаар агуу 
их үзэгдэл үзэж; баптисм, номлол, Есүс 
Христийн цовдлолт, нифайчуудын устгал 
болон хожмын өдрүүдийн тухай бичиг-
лэжээ. Бурхан, Нифай болон түүний ах 
нарт гуулин ялтсуудыг авахад нь тусалжээ. 
Тэгснээр тэд судартай болж чадсан юм. 
Тэрээр мөн Лихай болон түүний хүмүү-
сийг аглаг буйд дахь өлсгөлөн, далай 
тэнгис дэх устгалаас аварч, амлагдсан 
нутаг руу аюулгүй хүргэжээ. Суралцагчид 
энэ номноос Нифай болон Лихайн амьд-
ралын туршлагыг судалснаар тэнгэрийн 
адислалуудыг хэрхэн эрэлхийлж, хүлээн 
авах талаар суралцаж чадна. 

Энэ номыг хэн бичсэн бэ? 
Лихайн хүү Нифай өөрийн хүмүүсийн 
цэдгийг хөтлөх Их Эзэний тушаалыг даган 
энэ номыг бичсэн. Нифай Иерусалимын 
ойролцоо төрсөн юм. Тэр бошиглогч Ие-
ремиагийн тохинуулал, хаан Зедекиагийн 
засаглалын үед амьдарч байжээ. Нифай 
Иерусалимын устгал болон түүний гэр бүл 
Иерусалимыг орхин гарах хэрэгтэй хэмээх 
аавынхаа үгийн талаар өөрийн гэрчлэ-
лийг олж авахыг хүсдэг. Тэрээр Их Эзэний 
зөвлөгөөг эрэлхийлж, дагаснаар Бурханы 
мутарт зэмсэг болдог. Тэр ах нарын хамт 
хоёр удаа Иерусалим руу буцсан бөгөөд 
эхний удаа гуулин ялтсуудыг авах гэж 
харин хоёр дахь удаадаа Ишмэилийн гэр 
бүлийг аглаг буйд дахь Лихайн гэр бүлтэй 
нэгдэхийг ятгахаар явсан юм. Их Эзэний 
тусламжтайгаар Нифай гэр бүлээ болон 
бусад хүмүүсийг амлагдсан нутаг руу далай 
тэнгис дээгүүр авч явахын тулд усан онгоц 
барьжээ. Лихайг нас барсны дараа Их Эзэн 
Нифайг өөрийнх нь хүмүүсийн удирдагч 
байхаар томилов. 

Энэ ном хэнд зориулагдан 
хэрхэн бичигдсэн бэ? 
Нифай энэхүү номыг оюун бодолдоо 
гурван хэсэг хүмүүсийг бодон бичжээ: 
эцгийнхээ үр удам, хожмын өдрүүд дэх Их 
Эзэний гэрээт хүмүүс мөн дэлхий дээрх 
бүх хүнийг болгоожээ (2 Нифай 33:3, 
13). Тэр бүх хүмүүнийг Есүс Христэд ирж, 
аврагдахыг ятгахын тулд үүнийг бичжээ 
(1 Нифай 6:4-ийг үз).

Энэ номыг хэзээ, хаана 
бичсэн бэ?
Нифай 1 Нифайг ойролцоогоор МЭӨ 570 
онд буюу түүний гэр бүл Иерусалимыг ор-
хин гарснаас хойш 30 жилийн дараа бич-
жээ (2 Нифай 5:30-ыг үз). Тэрээр үүнийг 
Нифайн газар нутагт байхдаа бичжээ. 

Энэ номын зарим онцлог  
юу вэ?
1 Нифай нь зүүд, үзэгдэл, шууд илчлэлтээр 
хүлээн авсан зарим тэнгэрлэг илэрхий-
лэлтийг агуулдаг. Бурханыг эрэлхийлдэг 
хүмүүсийг Тэрээр зааварлаж, удирдаж, 
хамгаалдаг болохыг дараах илэрхийлэлт 
харуулдаг: 

• Лихайг залбирах үед галан багана 
тодорч, тэрээр өөрийг нь дагжин чич-
рэхэд хүргэсэн олон зүйлийг харж бас 
сонсжээ. (1 Нифай 1:6–7- г үз).

• Лихай нэгэн үзэгдэл үзсэн бөгөөд үзэг-
дэлдээ Бурханыг харж бас Иерусалимын 
устгал болон түүний оршин суугчдын 
боолчлолын талаар бичсэн бошигло-
лыг нэгэн номноос уншжээ (1 Нифай 
1:8–14-ийг үз).

• Их Эзэн Лихайд гэр бүлээ авч, аглаг 
буйд тийш одохыг зарлиглажээ (1 Ни-
фай 2:1–2-ыг үз).

• Их Эзэн Лихайд түүний хөвгүүд алтан 
ялтсуудыг авахаар Иерусалим руу буцан 
явах ёстой хэмээн зарлиглажээ (1 Ни-
фай 3:2–4-ийг үз).

• Лемен, Лемүел хоёр Нифай, Сам нарыг 
зодож байх үед тэнгэр элч гарч ирдэг 
(1 Нифай 3:29-ийг үз).

• Их Эзэн, Нифай болон түүний ах нарт, 
Ишмэил хийгээд түүний гэр бүлийг авч-
рахаар Иерусалим руу буцахыг зарлиг-
ладаг (1 Нифай7:1–2-ыг үз).

• Лихай, Нифай хоёр амьдралын мод; 
Есүс Христийн төрөлт, номлол, Ца-
гаатгал; амлагдсан нутгийн түүх; сайн 
мэдээний Сэргээлт; чөтгөрийн цэргүүд 
болон Бурханы Хурганы Сүмийн хоорон-
дох зөрчилдөөнийг багтаасан үзэгдэл 
үздэг (1 Нифай 8; 11–14-ийг үз).

• Нифайд амлагдсан нутаг руу өөрийн 
хүмүүсийг авч явах усан онгоцыг хэр-
хэн хийхийг үзүүлдэг (1 Нифай 18:1).

1 Нифайн ном нь амлагдсан нутаг руу 
аялсан хүмүүсийн түүхийг багтаадаг. Мор-
моны Номонд хожим нь амлагдсан нутаг 
руу аялсан хоёр бүлэг хүнийг нэрлэсэн 
байдаг: мюлекчүүд (Омнаи 1:14–17- г үз) 
болон жаредчууд (Ифер 6:4–12-ыг үз).
1 Нифай ном нь мөн хоёр чухал зүйлийг 
харуулан өгүүлдэг: Лебений илд болон 
луужин буюу чиглүүлэгч хэмээх Лиахона 
(1 Нифай 18:12; Алма 37:38-ыг үз). 
Лиахонагаар дамжуулан Их Эзэн Лихайн 
гэр бүлийг аглаг буйдад, далай тэнги-
сийн дундуур удирддаг. Лебений илд нь 
Нифайн иргэншлийн төгсгөл хүртэл үеэс 
үед гардуулагдсан юм. Лиахона болон 
Лебений илд нь хоёулаа алтан ялтсуудтай 
хамт булагдсан бөгөөд эдгээрийг Иосеф 
Смит гурван гэрчийн хамт үзсэн билээ (С 
ба Г 17:1–2-ыг үз).

Тойм
1 Нифай 1–7 Лихай өөрийн гэр бүлийг 
аглаг буйд руу удирддаг. Түүний хүү 
Их Эзэний зарлигийг дагаж, Иеруса-
лим руу буцан, гуулин ялтас авч, Иш-
мэил болон түүний гэр бүлийг аглаг 
буйд руу тэдэнтэй нэгдэхийг ятгахаар 
Иерусалим руу дахин буцдаг. 

1 Нифай 8–15 Лихай, Нифай хоёр 
хоёулаа амьдралын модны үзэгд-
лийг үздэг. Нифай Аврагчийн ном-
лол болон хожмын өдрүүд дэх сайн 
мэдээний Сэргээлт рүү хөтөлсөн 
түүхэн үйл явдлын тухай өөрийн 
үзэгдлийг өгүүлсэн байдаг. 

1 Нифай 16–18 Их Эзэн Лихай болон 
түүний гэр бүлийг амлагдсан нутаг 
руу аглаг буйд, далай тэнгисийн 
дундуур удирдсан байдаг. 

1 Нифай 19–22 Нифай Есүс Христ 
болон Израилийн хуваагдалт ба цуг-
ларалтын талаар бошиглодог. 
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Оршил
Жаред болон Жаредын ах, тэдний гэр бүл, найз 
нөхдийг Бабелын цамхгийг орхисны дараа Их Эзэн 
тэднийг аглаг буйд дундуур удирддаг. Их Эзэн Жа-
редын ахад түүний хүмүүст амлагдсан нутаг тийш 
далайг гатлан аялах найман усан онгоц хийхийг 

зааварлажээ. Жаредын ах болон түүний хүмүүс Их 
Эзэнд итгэлтэй, дуулгавартай байснаар, Их Эзэн 
тэдний аяллыг амжилттай байлгахад шаардлагатай 
удирдамж, зааврыг өгсөн билээ.

144- Р ХИЧЭЭЛ

Ифер 2

Заах зөвлөмж

Ифер 2:1–12
Жаредчууд амлагдсан нутаг тийш аянаа эхэлсэн нь 
Бурханаас бидний хүлээн авдаг дараах удирдамж цаашид Түүнээс удирдамж чиглэл 
хүлээн авахад биднийг хэрхэн бэлтгэж болохыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын 
тулд дараах үйл ажиллагааг хий:
Хичээл эхлэхийн өмнө, заадаг ангидаа үнэт эрдэнэсийг төлөөлүүлсэн ямар нэгэн 
зүйлийг нуу. Тэр зүйлийг олоход тэднийг чиглүүлэх гурав, дөрвөн санаа авах үгсийг 
бэлтгэ. Эхний санаа авах үгийг суралцагчдад өг. Санаа авах үг нь тэднийг дараагийн 
зүйл юу болохыг ойлгоход хөтлөх ямар нэгэн зүйл рүү хөтөлсөөр тэднийг үнэт эрдэ-
нэсийг олоход удирдах болно. Үнэт эрдэнэсийг олсны дараа, тэднээс асуу: 
• Хэрэв та нар эхний санаа авах үгийг хэрэгсээгүй бол юу болох байсан бэ? (Тэд 

хоёр дахь санаа авах үгийг олж чадахгүй байсан.)
Суралцагчдаар Ифер 1:41–42 - ыг чимээгүй уншуулан, жаредчуудыг амлагдсан нутаг 
тийш удирдахад тэдэнд өгсөн Их Эзэний удирдамжуудыг олуул. 
Жаред энэхүү удирдамжинд хэрхэн хариулсныг ойлгоход суралцагчдад туслахын 
тулд нэг суралцагчаар Ифер 2:1–3- ыг чанга уншуул.
• Жаредчууд Их Эзэний анхны удирдамжинд хэрхэн хариулсан бэ?
Нэг суралцагчаас Ифер 2:4–6- г чангаар уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, эхний удирдамжуудыг дагасны дараа жаредчуудын хүлээн 
авсан адислалуудыг олохыг хүс.
• Жаредчууд Их Эзэний эхний удирдамжуудыг дагасны дараа тэдэнд юу тохиолдсон 

бэ? (Их Эзэн Жаредын ахаар дамжуулан нэмэлт удирдамж өгсөн.)
• Бид энэ түүхээс Их Эзэний удирдамжийг хэрхэн хүлээн авах талаар юу сурч болох вэ? 

(Суралцагчид өөр өөр үгээр хариулж болох ч тэдний хариултад дараах зарчим байх 
хэрэгтэй: Бид өөрсдөдөө өгсөн Их Эзэний удирдамжийн дагуу итгэлтэйгээр 
үйлдвэл Түүнээс цаашид удирдамж хүлээн авах болно. Та суралцагчдад судар 
дээрээ Ифер 2:6- гийн дэргэд энэхүү үнэнийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.

Энэ зарчмыг илүү сайн ойлгож, амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь суралцагчдад туслахын 
тулд, Их Эзэнээс дөнгөж сая хүлээн авсан мэдрэмж, сүнсний шивнээний тухай бодо-
хыг тэднээс хүс. Дараа нь бид илчлэлт хэрхэн хүлээн авдаг тухай Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын доорх үгсийг унш: 

“Таны чадавхыг өсгөн нэмэгдүүлэхийн тулд илчлэлт нэг удаад бага 
багаар ирэх болно. Илчлэлтийн хэсэг бүр нь итгэлээр тохиодог бөгөөд 
та бүрэн хариултыг авах хүртлээ олон жижиг хэсгүүдийг хүлээн авах 
болно. Энэхүү загвар нь Эцэгийн хариулах чадварт итгэх итгэлийг 
танаас шаарддаг. Заримдаа энэ нь маш хэцүү байж болох ч, хувь хүний 
өсөлт хөгжилтөнд маш чухлаар нөлөөлдөг” (“Using the Supernal Gift of 

Prayer,” Ensign ба Лиахона, 2007 оны 5- р сар, 9).

Хичээлийг 
сонирхолтой, 
анхаарал татахуйц 
болгох нь
Суралцагчдын сонирх-
лыг татаж, хичээл дэх 
судруудад анхаарлыг нь 
төвлөрүүлэхэд туслах 
үйл ажиллагаануудыг 
төлөвлө. Эдгээр үйл 
ажиллагаанууд боги-
нохон бөгөөд сурал-
цагчдын анхаарлыг 
хичээлийн гол зарчим 
руу хандуулж байвал 
илүү үр дүнтэй байдаг.

Өдөр тутмын  
багшийн гарын ав-
лагыг ашиглах нь
Номын оршил
Номын оршлууд нь Мормоны 
Номон дахь бүх номын талаарх 
тоймоор хангадаг. Тэдгээрийн 
дотор оршлууд нь ном тус бү-
рийг хэн бичсэнийг тайлбар-
лаж, бичээс дэх зохиогчийн 
зорилгуудыг дүрслэн, ном бү-
рийн агуулгын тоймыг өгдөг.

Судрын хэсгийн оршил
Судрын хэсгийн оршлууд нь хи-
чээл бүрийн судрын хэсгийн 
хам сэдэв ба агуулгын товч той-
моор хангадаг.

Бүлэг шүлэг ба хам 
сэдвийн тойм
Судрын хэсгүүд ихэвчлэн сэдэв 
эсвэл үйл явдлууд өөрчлөгдөх 
үед жижиг хэсгүүд болон бүл-
гүүд болон хуваагддаг. Бүлэг 
шүлэг бүрт зориулсан тайлба-
рыг үйл явдлын товч тойм эс-
вэл тухайн шүлгүүдийн бүлэг 
доторх сургаалууд дагалддаг.

Заах тусламж
Заах тусламжууд нь сайн мэ-
дээний сургаалын зарчим, заах 
арга барилуудыг тайлбарладаг. 
Тэдгээр нь багшлах арга бари-
лаа сайжруулах хичээл зүтгэлд 
тань тусалж чадна.

Хичээлийн гол хэсэг
Хичээлийн гол хэсэгт хичээлээ 
судалж, заахад тань зориул-
сан удирдамж багтсан байдаг. 
Энэ нь асуулт, үйл ажиллагаа, 
эшлэл, диаграм болон хүснэг-
түүдийг багтаасан заах санаа-
нуудыг санал болгодог. 

Сургаал ба зарчмууд
Судрын хэсгээс сургаал ба зарч-
мууд аяндаа гарч ирэх үед су-
ралцагчидтайгаа ярилцах үедээ 
тэднийг тодорхойлж, онцлон 
хэлэхэд тань туслах үүднээс 
тэдгээрийг тодруулсан байдаг.

Зураг
Та зааж байхдаа, боломжтой 
бол Сүмийн удирдагчид ба суд-
руудын үйл явдлуудын талаарх 
зургуудыг үзүүлэн материал 
болгон ашиглаж болно. 
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140-  р  хичээл

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Самбар дээр ухуулах гэж бич. Ухуулах гэдэг нь бусдыг тодорхой арга замаар үйлдэ-
хийг хүчтэйгээр уриалан дуудах гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла. Moрмон 7 дээрх 
Мормоны сүүлийн үгс нь сургамжлахын сайн үлгэр жишээ гэдгийг тайлбарла. 
Суралцагчдад цаас өгч, Мормоны Номын өөрсдийн дуртай төгс эзэмших судруудын 
захиас дээр үндэслэн, сургамж бичнэ гэдгийг нь хэл. Цаасныхаа дээд талд суралцаг-
чид: “Хожмын өдрүүдийн өсвөр үеийнхэнд хандан ярих болно” гэж бичүүл. Сурал-
цагч бүрийг дуртай төгс эзэмших судрын захиасыг сонгохыг хүсч, дараа нь өөрсдийн 
сонгосон төгс эзэмших захиас дээр үндэслэн, хожмын үеийн өсвөр үеийнхэнд хандан 
сургамж бичихийг хүс. Тэдний сургамж төгс эзэмших судрын гол үнэн болон яагаад 
эдгээр үнэн өнөөгийн өсвөр үеийнхэнд чухал ач холбогдолтой болохыг хэлсэн мөн 
эдгээр үнэнүүдийн дагуу үйлдэхийг урьсан товч дүгнэлтийг багтаасан байж болно. 
Сургамжууд Moрмон 7:7 эсвэл Moрмон 7:10 дээрх шиг амлалттай байж болно. Хэдэн 
суралцагчаас өөрсдийн сургамжийг ангийнхантайгаа хуваалцахыг урьж болно. Мөн 
эдгээр сургамжуудыг хойшид үзэх төгс эзэмших судрын үйл ажиллагаануудад ашиглах 
эсвэл ангид хадахаар цуглуулан авч болох юм.
Анхааруулга: Энэ үйл ажиллагааг хичээлийн дундуур хэзээ ч хийж болно. Жишээлбэл, 
хичээлийн төгсгөлд эсвэл Moрмон 7- г хэлэлцэн ярилцсаны дараа ашиглаж болно.

Тайлбар болон нөхцөл байдлын 
тухай мэдээлэл
Moрмон 7. Христэд итгэхийг уриалсан 
Мормоны сүүлийн уриалга

Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Жэффри Р.
Холланд Христэд итгэхийг уриалсан Мормоны сүү-
лийн уриалга буюу өөрийн үндэстний бүрэн устгалыг 
харсны дараа хожмын өдрийн хүмүүст хандан бичсэн 
уриалгыг тайлбарласан:

“Мормон ирээдүйн хүмүүст сургамжаа хандуулан 
ялангуяа түүний агуу цэдгийг унших “Израилын ов-
гийн үлдэгдэл” болох тэдгээр хүмүүст хандсан. Өөр 
цаг үе, газарт байх хүмүүс мартагдсан зүйлээ сурал-
цах хэрэгтэй буюу—бүгд ‘Есүс Христэд итгэж, тэр бол 
Бурханы Хүү’ бөгөөд Иерусалимд тэрээр загалмай 

дээр цовдлогдож, ‘Эцэгийн хүчээр . . . амилуулагдаж, 
тэр булшны дээгүүр ялалтыг олж, мөн түүнд үхлийн 
шаналал залгигдсан’ гэдэгт итгэх ёстой.

“‘Мөн тэрбээр нас барагсдын амилуулалтыг . . . [мөн] 
дэлхийн гэтэлгэлийг улируулан тохиолгосон.’ Гэтэл-
гэгдсэн тэдгээр нь Христийн учир ‘эцэсгүй аз жаргал-
тай байдлаар’ баясан цэнгэнэ [Moрмон 7:2, 5–7.] . . .

“‘Христэд итгэхийн’ тулд ялангуяа ийм гашуудалтай 
байдлын эсрэг хэмжигдсэн ч зайлж болмоор үр дагав-
рууд Мормоны сүүлийн уриалга тийм ээ, түүний цо-
рын ганц найдвар байсан. Хожмын өдөр дэлхийд ирэх 
нь түүний нэрийг зүүсэн бүхэл номын гол зорилго 
юм” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 321–22).

Заах нэмэлт санаанууд
Moрмон 7:8–9. Библи ба Мормоны Ном

Мормоны Номыг “энэ” гэсэн шошго зүүж үзүүл. Дараа 
нь Библийг “тэр” гэсэн шошго зүүж үзүүл. Суралцагч-
дыг Moрмон 7:8–9- ийг дор бүрнээ уншиж, Мормон 

“энэ” (Мормоны Ном) ба “тэр” (Библи) хоёрын ха-
маарлын талаар юу хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Мормоны Номыг судлах нь Библи дээрх үнэнүүдийн 
талаарх гэрчлэлийг тань хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн 
бэ? Библийг судлах нь Мормоны Номын тухай гэрч-
лэлийг тань хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн бэ?

Төгс эзэмших судар
Мормоны Номын төгс эзэм-
ших судрын 25 шүлгийг 
хичээлийн хам сэдэвт тод-
руулсан байгаа. Хичээл тус 
бүрд эдгээр шүлгийг заах са-
наанууд багтсан. Төгс эзэм-
ших судруудыг тогтмол 
заахад тань туслах үүднээс 
энэхүү гарын авлагад төгс 
эзэмших судрыг шалгах үйл 
ажиллагаанууд олон орсон 
байгаа. Төгс эзэмших судар 
заах нэмэлт санаануудыг га-
рын авлагын төгсгөлд буй 
хавсралтаас үзэж болно.

Хуудсан дээр 
өгөгдсөн зай
Хуудсан дээр өгөгдсөн зайг 
хичээлээ бэлтгэж байхдаа 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг 
мэдрэх үедээ тэмдэглэл, зар-
чим, тохиолдсон явдлууд эс-
вэл бусад санаагаа бичин 
ашиглаж болно.

Тайлбар ба нөхцөл 
байдлын тухай 
мэдээлэл
Тодорхой ойлголт эсвэл суд-
рын хэсгүүдийн талаарх нэ-
мэлт ойлголт өгөхийн тулд 
нэмэлт эшлэлүүд болон тайл-
баруудыг зарим хичээлийн 
төгсгөлд оруулсан байгаа. 
Заах үедээ асуултуудад ха-
риулах эсвэл нэмэлт ойл-
голт өгөхөөр бэлтгэхдээ энэ 
хэсэгт байгаа мэдээллийг 
ашиглаарай.

Нэмэлт заах 
санаанууд
Нэмэлт заах санаануудыг за-
рим хичээлийн төгсгөлд 
оруулсан байгаа. Эдгээр заах 
санаа нь хичээлийн гол хэсэгт 
тодорхойлогдож эсвэл цохон 
тэмдэглэгдээгүй байж болох 
сургаал ба зарчмуудыг заахад 
зориулсан зөвлөмжүүдийг 
багтаадаг. Тэдгээр нь мөн 
DVD, үзүүлэн таниулах мате-
риалууд гэх мэт аудио, видео 
бичлэгүүдийг ашиглах зөвлө-
гөөнүүд байж болно. 
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Өдөр тутмын 
семинарын хөтөлбөр 
(чөлөө авсан цагаа 
нөхөх болон өглөө эрт 
хичээллэх)
Энэхүү гарын авлага нь өдөр тутмын 
семинарын багш нарт зориулсан өдөр 
бүр заах 160 хичээл, заах тусламж, төгс 
эзэмших судрыг заах эх сурвалж болон 
үндсэн сургаалуудыг багтаасан болно. 

Өдөр бүр заах багшийн 
хичээлүүд
Хичээлийн хэр хэмжээ
Энэ гарын авлагын хичээл бүр нь 
тодорхой нэг санаа, сургаал эсвэл зар-
чим дээр төвлөрөхөөсөө илүү судрын 
хэсгүүд дээр төвлөрдөг. Энэхүү загвар нь 
танд болон суралцагчдад тань судруудыг 
дэс дараатай судалж, судрын хэсгээс 
гарч ирэх сургаал ба зарчмуудын талаар 
хэлэлцэхэд туслах болно. Суралцагчид 
сургаал эсвэл зарчим дээрх хам сэдвийг 
суралцсанаар тухайн үнэний талаарх 
тэдний ойлголт тэлэх болно. Үүнээс 
гадна, суралцагчид сүнсээр өдөөгдсөн 
бичээчийн захиасын бүрэн цар хүрээг 
илүү сайн харж, ойлгох болно. Ийм арга 
замаар судруудыг заах нь суралцагчдад 
хувиараа судраас судлах үедээ мөнхийн 
үнэнүүдийг олж мэдэн, хэрэгжүүлж 
сурахад нь туслах юм.
Хичээл бүрд судрын хэсгийн бүх жижиг 
хэсгийг оруулаагүй. Сүнсээр өдөөгдсөн 
бичээчийн захиас дотор чухал биш эсвэл 
өсвөр үеийнхэнд тийм ч их хэрэгтэй 
биш хэсгүүд байгаа учраас зарим жижиг 
хэсэгт багахан анхаарал хандуулсан. 
Зааж байгаа суралцагчдынхаа хэрэгцээ, 
сонирхолд нийцүүлэн эдгээр материа-
лыг хэрхэн ашиглах нь та нарын үүрэг 
билээ. Хичээлийн материал дээр заа-
варлагдсанаас илүү анхаарлыг тодорхой 
нэг сургаал, зарчим дээр тавих эсвэл тус 
гарын авлагаар гүнзгийрүүлэн судлах 
судрын хэсгүүдэд багахан анхаарал 
хандуулах зэрэг хэлбэрээр та тус гарын 
авлага дээрх хичээлийн санаануудыг 
тохируулан ашиглаж болно. Та нар 
хичээлдээ бэлтгэх мөн заах үедээ ингэж 
тохируулахад туслах Ариун Сүнсний 
удирдамжийг эрэлхийлээрэй.

Сургаал ба зарчмууд
Хичээл бүрийн гол хэсэгт хэд хэдэн гол 
сургаал ба зарчмыг тодруулсныг та олж 
харах болно. Эдгээр сургаал ба зарчим 

нь: (1) судрын хэсгийн гол захиасыг 
тусгасан; (2) суралцагчдын хэрэгцээ ба 
нөхцөл байдалд яг таг нийцсэн; эсвэл 
(3) суралцагчид ба Их Эзэний хоорон-
дын харилцаа холбоог гүнзгийрүүлэхэд 
тусалж чадах гол үнэнүүд байдаг учир 
энэхүү сургалтын материал дээр тодор-
хойлогдсон. Мормоны Ном нь энэхүү 
сургалтын материалд тодорхойлогдсо-
ноос илүү олон үнэнийг заадаг болохыг 
анхаарна уу. Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр 
заахдаа судрууд нь “бүх нөхцөл байдалд 
хүн бүрийн хэрэгцээнд нийцэх үнэнүү-
дийн төгсгөлгүй хэлхээнүүдийг” агуул-
сан байдаг хэмээжээ (“Аз жаргалын агуу 
төлөвлөгөө” [Сургаал ба Гэрээ/Сүмийн 
түүх сэдвээр хийсэн СБС- ийн бага хурал, 
1993 оны 8- р сарын 10], 2, si. lds. org).
Та заах үедээ суралцагчдад судрууд дахь 
сургаал ба зарчмуудыг таньж мэдэх бо-
ломжуудыг байнга олгож бай. Суралцаг-
чид өөрсдийн олж мэдсэн үнэнүүдийг 
илэрхийлэхдээ сургаал ба зарчмуудыг 
гарын авлага дээр тодорхойлсноос өөр 
үгс ашиглан тайлбарлаж болох юм. Тэд 
мөн хичээлийн тоймд багтаагүй үнэ-
нүүдийг хэлж болно. Тэдний хэрэглэсэн 
үгсийг гарын авлагад ашигласнаас өөр 
эсвэл тэд сургалтын хөтөлбөрт дурдаа-
гүй ямар нэг үнэнийг тодорхойлсон 
гэсэн шалтгаанаар тухайн суралцагчийн 
хариултыг буруутгахаас зайлсхий. Гэхдээ 
суралцагчийн хэлсэн зүйл сургаалын 
хувьд буруу байвал хайр ба итгэлээ ха-
руулан, эелдгээр түүний хэлсэн зүйлийг 
зөв болгон засаж хэлэх нь таны үүрэг 
мөн. Энэ нь ангийн бусад суралцагчийн 
хувьд чухал ач холбогдолтой суралцах 
туршлага болж болох юм.

Суралцагчийн үүрэг 
Уг гарын авлага суралцагчийн сургуу-
лийн амралт, нийгэм дэх ажлын хуваарь 
ба судрын агуулгыг дүгнэн харах эсвэл 
төгс эзэмших судар дээр ажиллах хэдэн 
өдрийг үлдээсэн, өдөр тутам хичээллэх 
160 семинарын хичээлийг багтаасан. Та 
энэ курсыг заах хугацаанаасаа хамааран 
хэрэгтэй бол хичээлүүд болон суралцаг-
чийн үүргийг зохицуулж болно. (Гарын 
авлагын төгсгөлд байгаа хавсралтаас 
суралцагчийн үүргийн талаарх удирдам-
жийг үзнэ үү.)

Нэмэлт ажил
Мормоны Номыг гэрээр судлах семи-
нарын суралцагчдын удирдамж –ийг 
өдөр тутмын семинарын хөтөлбөрүүдэд 
суралцагчдыг нэмэлт ажлаар хангах эх 
сурвалж болгон ашиглаж болно. Гэрээр 

судлах суралцагчдад зориулсан судлах 
удирдамж дээрх хичээлүүд нь уг гарын 
авлагад танилцуулсан хичээлүүдтэй 
адил юм. Хичээл их тасалсан сурал-
цагчид өөрсдийн хамрагдаж амжаагүй 
хичээлийн агуулгатай тохирохуйц судлах 
удирдамжин дээрх даалгавруудыг гүй-
цэтгэж болно. Даалгавруудыг институт 
ба семинарын вэбсайтаас хэвлэн авч 
болох учраас нэмэлт ажил хийх шаард-
лагатай суралцагчдад гарын авлагыг 
бүтнээр нь өгөх шаардлагагүй. Мор-
моны Номыг гэрээр судлах семинарын 
суралцагчдын удирдамж –тай холбоотой 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Гэрээр судлах 
семинарын хөтөлбөр” гэсэн гарчигтай 
хэсгээс олж авч болно.

Заах тусламж
Заах тусламж нь энэхүү гарын авлагын 
хуудасны захад байрласан болно. Эд-
гээр заах тусламж нь Мормоны Номыг 
судлах үед сайн мэдээг заах ба сурал-
цах үндсүүдийг та болон таны зааж бай-
гаа суралцагчид хэрхэн хэрэгжүүлэхийг 
тайлбарлан, үлгэрлэн үзүүлэхэд тусал-
даг. Тэдгээр нь мөн олон янзын заах 
арга барил, ур чадвар ба санаануудыг 
хэрхэн үр бүтээлтэй ашиглах зөвлөгөөг 
санал болгодог. Заах тусламжууд дээрх 
зарчмуудыг ойлгосон бол зааж байхдаа 
тэдгээрийг байнга ашиглаж, хэрэгжүү-
лэх арга замуудыг эрж ол.

Төгс эзэмших судар ба үндсэн 
сургаалууд
Мөнхийн үнэнүүдийг эрхэмлэн хайрлаж, 
тэдний судруудаас судлах мөн заахдаа 
итгэлтэй байх байдлыг өсгөх зорилгоор 
шашны институт, семинарын (И ба С) су-
ралцагчдад бүх курсийнхээ турш эзэм-
шихэд нь зориулан нэлээд хэдэн судрын 
хэсгийг сонгосон билээ. Мөн түүнчлэн 
суралцагчдын ойлгох, итгэх мөн семина-
рын дөрвөн жилд болоод үлдсэн амьд-
ралынхаа турш дагаж амьдрах хэрэгтэй 
гол сургаалуудыг тодотгосон үндсэн сур-
гаалын жагсаалтыг багтаасан болно. 
Курс бүрд зориулсан уг гарын авлага нь 
суралцагч судруудаас дэс дараатай су-
далсан үед үндсэн сургаалуудыг тод-
руулах зорилгоор бэлтгэгдсэн юм. Төгс 
эзэмших судрын олон шүлгийг үндсэн 
сургаалын зорилгоор сонгосон билээ. 
Тиймээс та суралцагчдад төгс эзэмших 
судрын хэсгээс заахдаа үндсэн сургаалыг 
мөн заах болно.
Хүн мөнхийн үнэнүүдийг оюун ухаан, 
зүрх сэтгэлдээ нандигнан хайрлах аваас 
Ариун Сүнс эдгээр үнэнийг хэрэгтэй 
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мөчид сануулан, тэдэнд итгэлтэйгээр 
үйлдэх хүч зоригийг өгөх болно (Иохан 
14:26- г үзнэ үү). Ерөнхийлөгч Ховард В.
Хантэр заахдаа:
“Би та нарыг заахдаа судруудаас ашиг-
лаж, суралцагчдыг судруудтай нөхөр-
лөж, тэдгээрийг ашиглаж сурахад нь 
туслахын тулд бүх хүч чадлаа дайчлахыг 
урамшуулан дэмжиж байна. Би өсвөр 
үеийнхнийг судруудад итгэж найддаг 
болгохыг хүсдэг. . . .

“. . . Бид суралцагчдыг судруудын үнэ-
нүүд хийгээд хүч чадалд итгэн найддаг 
байхыг мөн Тэнгэрлэг Эцэг үнэхээр 
судруудаар дамжуулан тэдэнтэй ярьдаг 
гэдэгт болон өөрсдийн асуудал ба 
залбирлуудын хариултыг судруудаас авч 
чадна гэдэгт итгэлтэй байгаасай хэмээн 
хүсдэг. . . .
“. . . Танай ангийн суралцагчдын хэн нь 
ч хичээлээ тарахдаа судруудаа хангалт-
тай сайн мэддэггүйгээсээ болж хэрэгтэй 

судрын хэсгээ олж чадахгүй, ичиж зовон 
эсвэл айж эмээн гардаггүй байгаасай 
хэмээн бид найдаж байна” (“Мөнхийн 
хөрөнгө оруулалт” [СБС- ийн шашны 
багш нарт хандан хэлсэн үг, 1989 оны 
2- р сарын 10], 2, si. lds. org).
Төгс эзэмших судар ба үндсэн сургаалын 
талаарх мэдээллийг гарын авлагын төгс-
гөл дэх хавсралтаас олж үзнэ үү.
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Гэрээр судлах хичээл

нэгтгэсэн мөн Мозаягийн хүү Бенжамин хаант улсаа зөв 
шударгаар захирах хүртэлх нифайчуудын түүхийг хамарсан. 
Хаан Бенжаминд ариун нандин цэдгүүдийг өгсөн. (Oмнаи 1: 
23, 25- ыг үзнэ үү.)

Амьдралынхаа төгсгөл үед хаан Бенжамин, хүү Мозаягаасаа 
ард түмнээ цуглуулахыг хүсдэг. Суралцагчдаас Moзая 1:10–
11- ийг уншаад хаан Бенжамин яагаад хүмүүст хандан ярихыг 
хүссэн болохыг олж мэдэхэд урь. (Тэрээр Мозаяг дараагийн 
хаан хэмээн зарлаж мөн хүмүүст нэр өгөхийг хүссэн.)

Moзая 2–6
Хаан Бенжамин Аврагчийн Цагаатгалын тухай өөрийн 
хүмүүст заадаг.
Хаан Бенжамин өөрийн хүмүүст хандан үг хэлж байгаа 
зургийг үзүүл (62298; Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга 
[2009] 74- р зураг). Moзая 2:12–19- ийг ангийнханд уншиж өг. 
Таныг уншиж байх хооронд хаан Бенжамины зан төлөвийн 
тухай өгүүлбэр гарвал гараа өргөхийг тэднээс хүс. Тэднийг 
гараа өргөхөд уншихаа түр хүлээж, хаан Бенжамины ямар зан 
төлөвийг олж мэдсэн болохыг нь асуу.

Та тэднээс Moзая 2:17- д өгүүлсэн үйлчлэлийн тухай юу сур-
сан болохыг нь асууж болно. (Тэдний хариулт нь бид бусдад 
үйлчлэх үедээ Бурхандаа үйлчилдэг гэсэн зарчмыг 
агуулсан байх ёстой.) Та тэднээс төгс эзэмших судрын 
хэсэг болох Moзая 2:17- г цээжээрээ уншихыг хүсч болно. 
Суралцагчдаас бусдад үйлчилснээр Бурханд үйлчилсэн тухай 
туршлагаасаа хуваалцахыг хүс.

Самбар эсвэл цаасан дээр судрын дараах хэсгийг бич. 
Хариултуудыг хаалтанд бүү бич. Суралцагч бүрд судрын нэг 
хэсгийг нэгтгэн дүгнэхийг даалга. Суралцагчдад хаан Бенжа-
мины номлол нь “хүмүүний үрсэд аврал . . . зөвхөн Төгс Хүчит 
Их Эзэн, Христийн нэрээр ирдэг” гэсэн үгс дээр төвлөрсөн 
болохыг сануул (Moзая 3:17). Судрын хэсэг бүр энэхүү үгсийн 
тухай ямар нэг зүйлийг заадаг.

 1. Moзая 2:20–25, 34. (Бурханд өртэй гэдгээ ухаарах үед 
бид илүү их талархах сэтгэлтэй болдог.)

 2. Moзая 3:7–11, 17–18. (Биднийг нүглээс маань аврахын 
тулд Есүс Христ зовж тарчилсан. Бид нүглээ наманчлан, 
Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх аваас нүглээсээ 
уучлагдах болно.)

 3. Moзая 3:12–16, 19–21. (Бид Ариун Сүнсний таталтад ав-
тагдах үед Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан эгэл 
хүнээ орхиж, гэгээнтэн болж чадна.)

 4. Moзая 4:5–8, 19–21, 26. (Бид Бурханы өмнө өөрсдийгөө 
даруусган, Христийнхтэй адил зан чанаруудыг хөгжүүлэх 
аваас нүглийнхээ ангижралыг хадгалж чадна.)

Суралцагчдад хангалттай цаг өгсний дараа хичээл дээр сур-
сан зүйлсээ тайлагнах боломжийг олго. Үүний дараа хэд хэ-
дэн суралцагчаас зарчмуудаас нэгийг нь сонгон тайлбарлаж, 
үүнийг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж болох талаар асуу.

Нэг суралцагчаас Moзая 4:1–3- ыг чанга уншихыг хүс. Үлдсэн 
суралцагчдыг дагаж уншаад хаан Бенжамины хэлсэн үгэнд 
хүмүүс хэрхэн хариулсныг олохыг хүс. Үүний дараа өөр нэг 
суралцагчаас Moзая 5:1–2, 5–8- ыг чанга уншихыг хүс. Бид Их 
Эзэний нэрийг өөрсөд дээрээ хэрхэн авдаг талаар олж мэдэ-
хийг тэднээс хүс. Суралцагчид бид ариун нандин гэрээ-
нүүдийг хийснээр Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ 
хүлээн авдаг гэдэг зарчмыг ойлгосон эсэхийг магадал. 
Гэрээнүүдийг хийх тухай заах нь хаан Бенжамин хүмүүсээ 
цуглуулах нэг шалтгаан байсан гэдгийг тэдэнд сануул. Тэрээр 
мөн хүү Мозаягаа өөрийн хүмүүсийн дээр хаан байхаар 
томилон адисалдаг (Moзая 6:3- ыг үзнэ үү).

Хичээлийн төгсгөлд тэднээс баптисм хийлгэхдээ Есүс Хрис-
тийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах үед төрсөн сэтгэгдлээсээ 
хуваалцах суралцагч байгаа эсэхийг асуу. Дараах асуултуудын 
тухай тунгаан бодохыг тэднээс хүс:

• Хаан Бенжамины хэлсэн үгт гарсан зарчмуудыг та хэрхэн 
хэрэгжүүлж чадах вэ?

• Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авна гэдэг нь таны 
хувьд ямар утга учиртай вэ?

Та Есүс Христэд итгэн, Түүний Цагаатгалд найдсанаар ирдэг 
баяр баясгалангийн тухай гэрчлэлээ хуваалцаж болно.

Дараагийн хэсэг (Moзая 7–17)
Энэ нь таныг үхэлд хүргэх аюултай байсан ч та Есүс Хрис-
тийн талд зогсож чадах уу? гэж суралцагчдаас асуу. Дараа-
гийн долоо хоногт тэд бошиглогч Абинадайн сургаалаас 
судална гэдгийг хэл. Энэ нь түүнийг үхэлд хүргэх аюултай 
байсан ч Абинадай өөрийн захиасыг нифайчуудад хүргэ-
хийг хүссэн. Тэрхүү захиасыг олж уншихад нь суралцагчдыг 
урамшуулан дэмж. 
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Гэрээр судлах хичээл
Мормоны үгс–Moзая 6 (11- р. хэсэг)

Гэрээр заах багш нарт 
зориулсан бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчид Мормоны үгс ба Moзая 6 (11- р хэсэг)- г судалж 
байхдаа сурсан зарчим ба сургаалын талаарх тоймыг хичээл 
дээр заах шаардлагагүй. Таны заах хичээл эдгээр зарчим 
ба сургаалуудын зөвхөн цөөн хэд дээр нь төвлөрдөг. Та 
суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дагана уу.

Эхний өдөр (Мормоны үгс–Moзая 2)
Сүнсийг дагасан Мормоны туршлагууд болон түүний бич-
вэрүүдийг агуулсан Нифайн бага ялтсуудаас судлах явцдаа 
суралцагчид Их Эзэн бүх зүйлсийг мэддэг гэдгийг сурдаг. 
Хаан Бенжамин нифайчуудад судрууд байхгүй байсан бол 
итгэлгүйдээ доройтох байсан бөгөөд судруудыг хайх нь 
бидэнд зарлигуудыг сахихад тусалдаг гэдгийг заасан. Тэрээр 
өөрийн хүмүүст дараах чухал зарчмуудыг заасан: “Бид бус-
дад үйлчлэхдээ Бурхандаа үйлчилдэг. Бурханд өртэй гэдгээ 
ухаарах үедээ бид бусдад үйлчлэхийг хүсч, илүү их талархах 
сэтгэлтэй болдог. Бид зарлигуудыг дагах аваас сүнслэг 
болон материаллаг байдлаараа адислагддаг”.

2 дахь өдөр (Moзая 3)
Хаан Бенжамин Их Эзэн мөнх бус байдлаар ирэх тухай 
“агуу их баясгалангийн баярт мэдээг” авчирсан тэнгэр 
элчийн хэлсэн үгсийг хэлдэг. Үүнийг Есүс Христ биднийг 
нүглээс аврахын тулд зовж тарчилсан үйл явдал болохоос 
100 гаруй жилийн өмнө зөгнөн хэлсэн болохыг суралцагчид 
мэдэх болно. Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, 
наманчлах аваас нүглээсээ аврагдаж чадна. Бид Ариун Сүн-
сийг дагавал Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан эгэл 
хүнээ орхиж чадна.

Гурав дахь өдөр (Moзая 4)
Хаан Бенжамины захиас хүмүүсийг Их Эзэний Сүнсээр дүүргэ-
жээ. Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, чин сэтгэлээ-
сээ наманчлах юм бол нүглийн уучлалыг хүлээн авах болно 
гэдгийг суралцагчид сурна. Бид Бурханы өмнө өөрсдийгөө 
даруусган, Христийнхтэй адилхан зан чанаруудыг хөгжүүлэх 
аваас бид нүглийнхээ ангижралыг хадгалж чадна хэмээн хаан 
Бенжамин өөрийн хүмүүст заасан.

Дөрөв дэх өдөр (Moзая 5–6)
Суралцагчид хаан Бенжамины хүмүүст ирсэн өөрчлөлтийн 
тухай уншаад бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, 
Ариун Сүнсийг хүлээн авах юм бол зүрх сэтгэлдээ хүчирхэг 
өөрчлөлтийг мэдэрч чадна гэдгийг ойлгоно. Хаан Бенжамины 
хүмүүс Их Эзэний хүслийг биелүүлснээр, Түүний зарлигуудыг 
сахих гэрээнүүдийг хийснээр, ариун нандин гэрээнүүдийг 
хийж сахиснаар бид Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ 
авдаг гэдгийг харуулсан.

Оршил
Энэхүү хичээл нь суралцагчдад хаан Бенжамин нас бара-
хаасаа гурван жилийн өмнө өөрийн хүмүүст хандан заасан 
зүйлсийг ойлгоход нь туслах болно. Хаан Бенжамин өөрийн 
хүмүүст Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, хэрхэн нүглийн-
хээ ангижралыг хадгалах тухай заасан.

Заах зөвлөмж

Мормоны үгс
Нифай, Мормон хоёр Бурханд итгэх итгэлээ илэрхийлдэг
Суралцагчдаас 1 Нифай 9:2–3- ыг уншихыг хүсч, Нифай хоёр 
хэсэг ялтсуудыг бүтээх зарлиг хүлээн авсан гэдгийг тэдэнд 
сануул. Судрын энэ хэсэгт ариун нандин зүйлсийг голчлон 
тэмдэглэж, “эдгээр ялтсууд” гэж бичсэн нь Нифайн бага 
ялтсуудыг хэлж байгааг ойлгоход нь тусал. Нэг суралцагчаас 
1 Нифай 9:4- ийг чанга уншихыг хүс. Суралцагчдаас үүнийг 
унших явцдаа их ялтсуудын зорилгын тухай олохыг хүс (хаа-
дын хаанчлал ба хүмүүсийн дайн тулааны тухай цэдэг).

Мормон их ялтсуудыг эмхтгэж байхдаа бусад цэдгүүдийн 
дундаас бага ялтсуудыг нээж олсон гэдгийг суралцагчдад 
сануул. Тэрээр учрыг нь сайн ойлгоогүй ч Ариун Сүнсээр 
өдөөгдөн, бага ялтсуудыг өөрийн эмхтгэлд оруулдаг (Мор-
моны үгс 1:7- г үзнэ үү).

Ангийнхны нэг хэсгийг 1 Нифай 9:5–6- г уншаад яагаад 
Нифайд бага ялтсуудыг хийх тушаал өгснийг олохыг хүс. 
Үлдсэн суралцагчдыг Мормоны үгс 1:6–7- г уншаад яагаад 
Мормон бага ялтсуудыг эмхтгэлдээ оруулах болсныг олохыг 
хүс. Тэднийг хариулсны дараа Нифай болон Мормоны эдгээр 
судруудын хэсэг нь тэдэнд Их Эзэний тухай юу зааж байгааг 
асуу. (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох хэдий ч тэд Их 
Эзэн бүхнийг мэддэггэсэн ойлголтыг илэрхийлэх ёстой.)

• Нифай, Мормон хоёрын дурдсан ирээдүйн “ухаалаг 
зорилго” гэдэг нь юу вэ? (1828 онд Мормоны Номын гар 
бичмэлийн 116 алдагдсан хуудсыг бага ялтсууд орлох 
болно гэдгийг Их Эзэн мэдэж байсан. Суралцагчдын судлах 
удирдамжийн 6- р хэсгийн эхний өдрийг үзнэ үү.)

• Их Эзэн бүхнийг мэддэг гэдэг ойлголт нь танд ирээдүйд хү-
лээн авах сүнслэг өдөөлтийг дагах итгэлийг хэрхэн өгөх вэ? 

Та энэ сэдэв дээр илүү их цаг гаргах хэрэгтэй гэж мэдэрвэл су-
ралцагчдаас Сүнсний өдөөлтийг дагаж хийсэн зүйлийнхээ уч-
рыг дараа нь ойлгосон туршлагаасаа хуваалцахыг хүсч болно.

Moзая 1
Хаан Бенжамин хүмүүсийг цуглуулахыг хүсдэг
Нифайн бага ялтсууд нь Лихайн тохинууллаас эхлээд хаан 
Мозая тэрээр Нифай болон Зарахемлагийн хүмүүсийг 

Гэрээр судлах 
хичээлүүдийг 
ашиглах нь
Суралцагчийн 
хичээлийн тойм
Уг тойм нь суралцагчийн суд-
лах удирдамжаас сурал-
цагчдын энэ долоо хоногт 
суралцсан хам сэдэв, сургаал 
ба зарчмуудтай танилцахад 
тань туслах болно. 

Хичээлийн оршил
Хичээлийн оршил нь энэ хи-
чээлд судрын аль хэсгийг онц-
лох шаардлагатайг мэдэхэд 
тань туслах болно. 

Хичээлийн гол хэсэг
Хичээлийн гол хэсэг нь та-
ныг судлах мөн заах үед тань 
удирдамжаар хангах болно. 
Энэ нь асуулт, үйл ажиллагаа, 
эшлэл, диаграм болон хүснэг-
түүдийг багтаасан заах санаа-
нуудыг санал болгодог.

Бүлэг шүлэг ба хам 
сэдвийн тойм
Судрын хэсгүүдэд хам сэдэв 
эсвэл агуулга өөрчлөгдөх үед 
шүлгүүд бүлэг болон хуваагд-
даг Бүлэг шүлэг бүрд зориул-
сан тайлбарыг үйл явдлын 
товч тойм эсвэл тухайн шүл-
гүүдийн бүлэг доторх сургаа-
лууд дагалддаг

Сургаал ба зарчмууд
Судрын хэсгээс сургаал ба 
зарчмууд аяндаа гарч ирэх 
үед, суралцагчидтайгаа ярил-
цах үедээ тэднийг тодор-
хойлж, онцлон хэлэхэд тань 
туслах үүднээс тэдгээрийг 
тодруулсан.

Дараагийн хэсгийн 
оршил
Хичээл бүрийн сүүлийн до-
гол мөр дараагийн хэсгийн 
талаар цухас дурддаг. Энэ 
догол мөрийг ирэх долоо 
хоногт судлах судруудыг урьд-
чилан мэдэхэд туслахын тулд 
хичээл бүрийн төгсгөлд су-
ралцагчидтайгаа хуваалц.
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Гэрээр судлах 
семинарын хөтөлбөр
Гэрээр судлах семинарын хөтөлбөр 
суралцагчдад долоо хоногийн турш 
ангид хичээллэхийн оронд гэртээ бие 
даан суралцан, семинарын кредит 
хүлээн авах боломжийг олгодог. Энэ 
хичээлүүдийг Мормоны Номыг гэрээр 
судлах семинарын суралцагчдын удир-
дамж гэсэн тусдаа гарын авлагаас олж 
авч болно. Суралцагчид долоо хоногт 
нэг удаа семинарын багштайгаа уулзан, 
өөрсдийн ажлыг танилцуулж, ангийн 
хичээлд хамрагдана. Суралцагчийн суд-
лах удирдамж ба долоо хоног тутмын 
хичээлүүдийг доор тайлбарласан болно. 

Гэрээр судлах суралцагчдад 
зориулсан судлах удирдамж
Мормоны Номыг гэрээр судлах семина-
рын суралцагчдын удирдамж нь гэрээр 
суралцдаг суралцагчдад Мормоны Но-
мыг долоо хоногийн өдрүүдэд семинарт 
хамрагдан суралцдаг суралцагчидтай 
ижил туршлагыг хүлээн авахад туслахын 
тулд бүтээгдсэн. Иймээс, суралцагчийн 
үүргийн талаарх удирдамж ба сургаал, 
зарчмууд нь энэ гарын авлага дээрх ма-
териалтай адил билээ. Суралцагчийн 
удирдамж нь мөн төгс эзэмших судрын 
зааврыг агуулдаг. Төгс эзэмших судрын 
хэсгүүд нь судар дээр бичигдсэнтэй адил 
хичээлийн хам сэдэвт багтсан. Хичээ-
лийн төгсгөлд нэмэлт үйл ажиллагаа-
нуудыг оруулсан.
Долоо хоног бүр гэрээр судлах семина-
рын суралцагчид суралцагчийн судлах 
удирдамжаас дөрвөн хичээлийг дуусгаж, 
семинарын багшийнхаа долоо хоног 
тутмын нэг хичээлд нь хамрагдана. 
Суралцагчид өөрсдийн судар судлах 
тэмдэглэл дээр судлах удирдамжийн 
нэлээд хэдэн даалгаврыг гүйцэтгэсэн 
байна. Суралцагчид хоёр ширхэг судар 
судлах тэмдэглэлийн дэвтэртэй байх 
ёстой. Тэгснээр тэд нэгийг нь багшдаа 
шалгуулахаар үлдээж, нөгөө дэвтэр 
дээрээ ажлаа үргэлжлүүлж болно. Су-
ралцагчид долоо хоног бүр багштайгаа 

уулзахдаа нэг тэмдэглэлийн дэвтрээ 
гэрээр заах багшдаа өгч, нөгөө дэвтрээ 
буцаан авч, ирэх долоо хоногийнхоо 
хичээлүүдэд ашиглана. (Жишээлбэл: 
Нэг долоо хоногийн турш суралцагч 1- р 
дэвтэр дээрээ даалгавраа хийнэ. Дараа 
нь суралцагч энэ дэвтрээ ангид авчирч, 
багшдаа өгнө. Дараагийн долоо хоно-
гийн турш суралцагч 2- р дэвтэр дээрээ 
даалгавраа хийнэ. Суралцагч багшдаа 
2- р дэвтрээ өгөхөд, багш 1- р дэвтрийг 
түүнд буцааж өгнө. Суралцагч 1- р дэвтэр 
дээрээ дараагийн долоо хоногийнхоо 
даалгавраа хийнэ.) 
Семинарын бүх суралцагчийг өдөр бүр 
судраас суралцаж, сургалтын мате-
риалыг уншихад урамшуулан дэмждэг 
ч гэрээр судлах суралцагчид нэмэлт 
30- 40 минутыг гэрээр судлах дөрвөн 
хичээлийн хэсэг бүр дээр зарцуулж, 
долоо хоног бүр гэрээр судлах хичээлд 
хамрагдах хэрэгтэйг ойлгох ёстой.

Долоо хоног тутмын гэрээр 
заах багшийн хичээлүүд
Мормоны Номыг гэрээр судлах семина-
рын суралцагчдын удирдамж дээрх нэг 
хэсэг нь өдөр тутмын багшийн гарын ав-
лагын таван хичээлтэй дүйцэнэ. Уг гарын 
авлагын таван хичээл тутмын дараа до-
лоо хоног тутмын гэрээр заах багшийн 
нэг хичээл байгаа. Гэрээр судлах хичээ-
лүүд нь суралцагчдад долоо хоногийн 
турш суралцагчийн судлах удирдамж 
дээрх хичээлүүдийг судалж дуусгаснаар 
тэдний суралцсан сургаал ба зарчмуу-
дын талаарх ойлголтыг нэгтгэн дүгнэх, 
гүнзгийрүүлэх, хэрэгжүүлэхэд туслах 
болно. Эдгээр хичээл мөн суралцагчийн 
судлах удирдамж дээр тэмдэглэгдээ-
гүй нэмэлт үнэнүүдийг гаргаж ирж бо-
лох юм. (Хичээлийн хуваариа төлөвлөх 
тусламжийг гарын авлагын төгсгөл дэх 
хавсралтын гэрээр заах багш нарт зо-
риулсан суралцагчийн үүргийн талаарх 
удирдамжаас харж болно.)
Гэрээр судлах сургалтын багшийн 
хувьд та суралцагчдынхаа долоо хоног 
бүр гэртээ юу суралцаж буйг ойлгож 
мэдэх ёстой. Тэгснээр тэдэнтэй уулзах 

үедээ тэдний асуултуудад хариулж, ач 
холбогдолтой ярилцлагыг тэдэнтэй 
хийж чадна. Суралцагчдаас долоо хоног 
тутмын нэг удаагийн хичээлдээ судрууд, 
судар судлах тэмдэглэлийн дэвтэр 
ба суралцагчийн судлах удирдамжаа 
авчрахыг хүс. Тэгснээр хичээлийн үеэр 
тэдгээрийг сөхөн харж болно. Зааж буй 
суралцагчдынхаа хэрэгцээнд тохируу-
лан мөн Ариун Сүнсний нөлөөгөөр 
хичээлүүдийг тохируулан заа. Та нар 
мөн хичээлд бэлтгэх, заах үедээ энэ 
гарын авлага дээрх өдөр тутмын баг-
шийн хичээлүүдийг ашиглаж болно. 
Өдөр тутмын хичээлүүдэд ашиглах, заах 
тусламжууд ба арга барилуудыг судлах 
нь долоо хоног бүр заах хичээлийг тань 
баяжуулах болно. Зааж буй суралцагч-
дынхаа онцгой хэрэгцээ шаардлагад 
нийцүүл. Жишээлбэл: Суралцагчдын хэн 
нэг нь бичиж чадахгүй бол дуу хураагуур 
ашиглах эсвэл өөрийн бодол санааг гэр 
бүлийнхээ хэн нэгэнд юм уу найздаа 
хэлж бичүүлэхийг түүнд зөвшөөрч 
болно.
Долоо хоног тутмын хичээлийн дараа 
суралцагчдын судар судлах тэмдэглэ-
лийн дэвтрийг хураан авч, тэднийг үр-
гэлжлүүлэн судлахад урамшуулан дэмж. 
Тэдэнд дараагийн долоо хоногийн 
даалгавруудаа хийх судар судлах тэм-
дэглэлийн дэвтэр өг. Цаг хугацаа шахуу 
учраас долоо хоног тутмын хичээлүүд 
дээр төгс эзэмших сударт онцгой анхаа-
рал хандуулах шаардлагагүй. Сурал-
цагчийн судар судлах тэмдэглэл дээрх 
даалгаврыг шалгах үедээ тэдний ажлын 
талаар цаг тухайд нь товч тэмдэглэл 
бичих эсвэл дараагийн удаа уулзахдаа 
өөрийн сэтгэгдлийг хэлж бай. Түүнчлэн 
та өөрийн дэмжлэг болоод утга учиртай 
санал зөвлөгөөг хэлэх өөр бусад арга 
замыг эрэлхийлж болох юм. Энэ нь тэд-
ний ажлын талаар санаа тавьж байгааг 
тань мэдэх боломжийг суралцагчдад 
олгох бөгөөд энэ нь тэднийг өөрсдийн 
хариултуудад анхааралтай хандах хөшүү-
рэг болж болно.
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ОРШИЛ

Бусад эх сурвалж
Багш нар хичээлд бэлтгэх, нэмэлт заах 
санаануудыг авахын тулд шашны инсти-
тут ба cеминарын вэбсайт (si. lds. org) руу 
орж болно. Дараах эх сурвалжуудыг өө-
рийн зааварлагч, Сүмийн орон нутгийн 
хангамжийн алба ба Сүмийн онлайн 
дэлгүүр (store. lds. org)- ээр дамжуулан 
авч болно:

Семинарын үзүүлэнгийн эх 
сурвалж болох DVD- нүүд

Сайн мэдээний уран зургийн 
ном

Судар судлах тэмдэглэлийн 
дэвтэр

Семинарын номын хавчуурга 
(он тоолол, төгс эзэмших 
судрын тайлбарын жагсаалт 
ба түлхүүр үгсийг багтаасан)

Төгс эзэмших судрын картууд

Итгэлдээ үнэнч байх нь: Сайн 
мэдээний эшлэлүүд 

Залуучуудын бат бөх байдлын 
төлөө

Он тооллын зурагт хуудаснууд
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1- Р ХИЧЭЭЛ

Суралцагчийн үүрэг

Заах зөвлөмж

Судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр суралцах хувь хүний үүрэг 
Ангийн өмнө гарч ирэхийг нэг суралцагчаас хүс. Та түүнд бие махбодын хувьд илүү 
хүчирхэг болоход нь туслахыг хүсч байгаа гэдгээ тайлбарла. Тэгээд хоёр дахь сурал-
цагчийг гарч ирээд таван удаа гар дээрээ суниахыг хүс.
Түүнийг суниаж дууссаны дараа эхний суралцагчаас дараах асуултыг асуу: 
• Тэр гар дээрээ суниаснаар та хүчтэй болсон уу?
Ангиас доорх асуултуудыг асуу:
• Энэ биеийн хүчний дасгалын жишээ та нарын сайн мэдээнээс суралцах үүрэгтэй 

хэрхэн холбогдож байна вэ? Сайн мэдээнээс суралцах нь хэний үүрэг хариуцлага вэ?
Сургаал ба Гэрээ 88:118- ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
•  Та нарын хувьд “бүр судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр суралцахыг эрэлхийл. . .” гэ-

дэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр суралцах нь хувь 
хүнээс хичээл зүтгэл шаарддаг гэдгийг та хэлж болно.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднар итгэлээр 
суралцах гэдэг нь юу гэсэн үг болох тухай ярьсан юм. Семинарын 
хичээлийн жилийн турш тогтмол санаа авч болохын тулд түүний хэлсэн 
үгийг хаа нэгтээ (магадгүй судраас судлах тэмдэглэлүүд эсвэл хичээлийн 
дэвтрүүд дээр) бичихийг суралцагчдаас хүс.
Итгэлээр суралцах нь идэвхгүй хүлээн авалтыг биш, харин сүнслэг, оюун 

санааны болон бие махбодын хичээл зүтгэлийг шаарддаг. . . .Суралцагч өөртөө мэдлэг 
хүлээн авахын тулд итгэлээ хөгжүүлж мөн үйлдэл хийх хэрэгтэй” (“Seek Learning by 
Faith” [address to CES religious educators, 2006 оны 2 сарын 3], 3, si.lds.org). 

Өдөр бүр судраас бие даан судлах 
Судрыг өдөр бүр бие даан судлах нь судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр суралцахыг эрэл-
хийлэхийн хамгийн чухал хэсэг гэдгийг тайлбарла. 
Хиламан 3:29- 30- ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
• Судруудыг нэр төдий унших болон “Бурханы үгэн дээр тулгуурлах” хоёрын хооронд 

ямар ялгаа байна вэ? 

Оршил
Энэ хичээлийн зорилго нь суралцагчдад сайн мэдээ-
нээс сурах явцдаа өөрсдийн үүргийг биелүүлэхэд 
тусална. Заримдаа суралцагчид өөрсдийн сурах үүрэг 
хариуцлагыг багшаас хамааралтай гэж боддог. Тэр-
гүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг сурал-
цагч, багш хоёр хоёулаа Ариун Сүнсний удирдамжийг 
эрэлхийлэх нь хэр чухал талаар өгүүлсэн юм: 

“Суралцагчдад таван жилийн өмнө тулгарч байсан 
зовлон зүдгүүр, уруу таталтууд одоо бидний харж бай-
гаатай харьцуулахад хамаагүй хөнгөн байсан бөгөөд 
цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам хүнд хэцүү болсоор 
байна. Бидний хийсэн болон хийж байгаа зүйлс хан-
галттай биш гэж би бодож байна. Оюутнуудынхаа зүрх 

сэтгэл хийгээд амьдралд сайн мэдээг оруулахын тулд 
бидэнд илүү их хүч хэрэгтэй. . . .

“Хүчтэй заахын тулд та Сүнсийг өөрийн байнгын 
хамтрагч болгох ёстой, мөн Сүнсийг хамтрагчаа 
болголгүйгээр суралцагчид тань сүнслэг байдлаа 
хадгалж чадахгүй. ” (“The Spirit Must Be Our Constant 
Companion” [address to CES religious educators, 2003 
оны 2 сарын 7], 1, si.lds.org).

Та Ариун Сүнсний хүчээр зааж, суралцагчдадаа мөн 
энэ хүчийг ашиглаж сурахад нь тусалснаар Есүс Хрис-
тийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд чин үнэнээсээ хөрвөг-
дөхөд нь тэдэнд тусалж чадна. Та суралцагчдадаа анги 
дахь үүргээ санахад нь туслахын тулд энэ хичээл дээр 
заагдсан зарчмуудыг тогтмол эргэж харах хэрэгтэй.

Судраас судлах 
тэмдэглэлүүд буюу 
хичээлийн дэвтрүүд
Судраас судлах тэмдэг-
лэлүүд буюу хичээлийн 
дэвтрүүд нь үдээстэй 
тэмдэглэлийн дэвтэр, 
дэвтэр эсвэл хавтаст 
хийсэн хуудсууд байж 
болно. Суралцагчид 
судраас судлах тэм-
дэглэлүүд дээр хичээл 
дээр байхдаа болон бие 
даан судлах үедээ эсвэл 
бусад Сүмийн цуглаанч 
дээр тэмдэглэл хөтөлж, 
сэтгэгдлээ бичиж болно. 
Тэд бодол, мэдрэм-
жүүдээ цаасан дээр 
буулгаж, цэгцэлснээр 
хичээлд оролцохдоо 
бэлтгэлтэй байж, сайн 
мэдээний тухай ойлгол-
тоо нэмэгдүүлж, хувийн 
илчлэлт хүлээн авах 
болно.
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1-  р  хичээл

• Бидний дөнгөж сая уншсан шүлгүүдийн дагуу Бурханы үгэнд тулгуурласнаар ямар 
адислалууд ирэх вэ? 

• Өдөр бүр судраас судалснаар өөр ямар адислалууд ирэх вэ? 
• Та нар судрыг өдөр бүр бие даан судалснаар хэзээ адислалууд хүлээн авсан бэ?
Суралцагчдыг асуултуудад хариулах хооронд судрыг өдөр бүр судраас судлах нь бид-
ний гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлж, Ариун Сүнсийг амьдралд маань урьж, сайн 
мэдээнээс суралцахад бидэнд тусалдаг гэдгийг тэд ойлгож байгаа эсэхийг анзаар.
Судар судлах тэмдэглэлдээ дараах асуултуудын нэгэнд хариулж бичихийг суралцагч-
даас хүс:
• Энэ жил та Мормоны Номоос хэрхэн илүү сайн суралцах вэ? 
• Мормоны Номыг унших нь Есүс Христийн талаарх таны сэтгэгдэлд хэрхэн нөлөөлж 

байна вэ? 
Энэ жил Мормоны Номоос өдөр бүр судлах зорилго тавихыг суралцагчдаас хүс. 
Тэднээс бас семинарын хичээлийн жилийн турш Мормоны Номыг бүхлээр нь унших 
зорилго тавихыг хүс. Та тэдэнд эдгээр зорилгоо судрын тэмдэглэлдээ бичихийг санал 
болгож болно. Зорилгууд нь тэдэнд Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг болон Хувийн хөг-
жил дэвшлийн шаардлагуудыг биелүүлэхэд туслах болно гэдгийг сануул. 

Сүнсээр суралцах нь
Дараах схемийг самбар дээр зур. Схемд үгсийг нь бичилгүй үлдээ. Та тэдгээрийг хи-
чээлийн явцад бичих болно. 

Сургаал ба Гэрээ 50:17- 18- ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
• Энэ шүлгүүдээс үзэхэд Их Эзэн сайн мэдээний багш нараас юу шаарддаг вэ? (Үнэ-

нийг Сүнсний хүчээр заахыг)
Дээр үзүүлсний дагуу Ариун Сүнс болон Багш гэж схемд бич. Зааж байхдаа Ариун 
Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлэх тухай өөрийн санаа бодлыг хуваалц. Та хичээлээ 
бэлдэж, заахдаа Сүнсээр удирдуулахын тулд чин сэтгэлээсээ хичээж чармайсан гэд-
гийг мэдэхэд суралцагчдад тусал. 
Суралцагчдаас Сургаал ба Гэрээ 50–ыг номны хавчуурга хавчуулан орхихыг хүс (учир 
нь удахгүй энэ хэсгээс дахин унших болно). 2 Нифай 33:1- ийг чанга уншихыг нэг 
суралцагчаас хүс.
• Сайн мэдээг зааж байх үед Ариун Сүнс суралцагчдын төлөө юу хийдэг вэ?
Их Эзэний аргаар сайн мэдээнээс суралцахын тулд бид Ариун Сүнсний хүчээр сурах 
үүрэг хариуцлагыг хүлээн авах ёстой гэдгийг тайлбарла. Сургаал ба Гэрээ 50:19- 21- 
ийг дор бүрнээ уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Гурвалжингийн баруун доод буланд бид юу бичих ёстой вэ? (Суралцагч гэж бич.)
• Сүнсээр үнэнийг хүлээн авна гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ?
Та Ариун Сүнсний нөлөөллийг таньж мэдэх тухай зарим зарчмыг зааж болно. Сүнс 
бидэнтэй харьцахдаа ихэвчлэн бидний мэдрэмж хийгээд оюун санаагаар дамжуулан 
чимээгүйхэн ярьдаг гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал (1 Нифай 17:45; С ба Г 
8:2- 3- ыг үз). Ариун Сүнс мөн хайр, баяр баясгалан, амар амгалан, тэвчээр, энэрэл, 
сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, найдварын мэдрэмжийг төрүүлдэг (Галат 5:22- 23; С 
ба Г 11:12- ыг үз).
• Та нар Сүнсээр суралцахад бэлтгэхийн тулд семинар дээр байхдаа юу хийж чадах вэ?
Энэ ярилцлагын үеэр Сүнсээр суралцах хамгийн чухал арга бол бие биетэйгээ гэрч-
лэлээ хуваалцах хүсэлтэй байх явдал гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал. Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын дараах мэдэгдлийг унш.

Өдөр бүр судраас 
судлах
Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын 
ахлагч Даллин Х.Өүкс 
сургахдаа:
“Судрын уншлага нь 
биднийг Их Эзэний 
Сүнстэй нэг хэмнэлд 
оруулна. . . .Судрын 
уншлага нь илэрхийлэлт 
хүлээн авахад бидэнд 
тусалж чадна гэдэгт бид 
итгэдэг учраас судруу-
дыг дахин дахин унш 
хэмээн биднийг урам-
шуулдаг. Үүний учир 
Тэнгэрлэг Эцэг маань 
хувийн амьдралдаа бид 
өнөөдөр юу мэдэж, 
хийх ёстой гэдгийг мэ-
дэж авахыг бидэнд бо-
ломжтой болгож өгсөн. 
Энэ бол xожмын үеийн 
гэгээнтнүүдийн судраас 
өдөр бүр судлахад 
итгэдэг нэг шалтгаан 
юм” (“Scripture Reading 
and Revelation,” Ensign, 
1995 оны 1 сарын 8).

Ариун Сүнс 

Багш Суралцагч
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СурАлцАГчийН үүрэГ

“Суралцагчид үнэнийг хэлснээр [тэдгээр үнэн] нь тэдний зүрх сэтгэлд 
баталгаажиж, тэдний хувийн гэрчлэлүүдийг хүчирхэгжүүлдэг” (“To 
Understand and Live Truth” [address to CES religious educators, 2005 оны 2 
сарын 4], 3, si.lds.org).
Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг болон Хувийн хөгжил дэвшил хөтөлбөрүүд 
бусадтай сайн мэдээний үнэнүүдийг хуваалцах санаануудыг багтаадаг 

гэдгийг суралцагчдад сануул. Тэднийг семинарын ангидаа, чуулга буюу ангийнхаа 
цуглаануудад мөн гэр бүлийнхээ гишүүд болон найзуудтайгаа ярилцаж байхдаа 
өөрсдийн туршлагуудаас хуваалцахад урамшуул. Тэднийг сайн мэдээний үнэнүүдийг 
тайлбарлаж, хуваалцаж, гэрчлэхээр хичээх үед Бурхан тэдний сайн мэдээг бусадтай 
хуваалцах чадварыг нэмэгдүүлдэг гэдгийг онцол. 
Самбар дахь хүснэгтэнд анхаарлаа дахин хандуул. Сургаал ба Гэрээ 50:14, 22- ыг чанга 
уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
• Энэ шүлгүүдэд Ариун Сүнс, багш, оюутнуудын сайн мэдээнээс суралцах талаарх 

үүргүүдийг хэрхэн дүгнэн бичсэн байна вэ? (Та энэ шүлгэн дээр гарсан Сүнс болон 
Тайтгаруулагч хэмээх Ариун Сүнс нь үнэнийг заадаг гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй 
болж болно. Багш Сүнсний хүчээр заахын тулд мөн оюутнууд үүнтэй адил хүчээр 
суралцахын тулд юм.)

• Оюутнууд Сүнсээр суралцаж, багш нь Сүнсээр заавал юу болох вэ? (Та заах гэдэг нь 
өсгөх, хүчирхэгжүүлэх, гэгээрүүлэх буюу сайжруулах гэсэн утгатай гэдгийг тайл-
барлах хэрэгтэй болж болно.)

Инос, Алма хоёр нь Мормоны Номон дахь Сүнсээр суралцдаг хүмүүсийн жишээ юм. 
Суралцагчдыг Инос 1:4- 10 болон Aлма 5:45- 47- г дотроо уншихыг хүс. (Та эдгээр шүл-
гийн эшлэлүүдийг самбар дээр бичиж болно.) Дараа нь асуу:
• Инос (буюу Алма) Сүнсээр суралцахын тулд юу хийсэн бэ?
• Сүнс Иносын (эсвэл Алмагийн) төлөө юу хийсэн бэ?
Ахлагч Бэднарын хэлсэн дараах үгийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
“Ариун Сүнс бол зүй зохистой урилгын дагуу суралцагчийн зүрхэнд орж заадаг багш 
гэдгийг бид ямагт санаж байх ёстой” (“Seek Learning by Faith,” 4).
• Энэ ангийн нэг гишүүний хувьд өдий хүртэл таны сурсан зүйлс хувь хүний үүрэг 

хариуцлагад тань хэрхэн хэрэгжиж болох вэ? (Суралцагчдыг хариулж байх зуур бид 
зүрх сэтгэлээ нээж, Бурханаас итгэлтэйгээр асуувал Ариун Сүнс бидэнд 
сайн мэдээний үнэнүүдийг ойлгоход туслах болно гэдгийг тэд ойлгосон эсэ-
хийг анзаар.)

Суралцагчдад Сүнсээр суралцахад бие биедээ туслах арга замуудыг олоход нь тусла-
хын тулд:
• Ангидаа Сүнсийг урихад туслахын тулд бид юу хийж чадах вэ? (Хариултууд нь нээл-

тийн дуулал дуулах, ангидаа судруудаа авчирч мөн тэдгээрийг өдөр бүр ашиглах, 
асуултуудад хариулах, туршлагуудаасаа хуваалцах хүсэлтэй байх, бие биенийхээ 
төлөө залбирах, Ариун Сүнсний удирдамжийг хүсэх зэрэг байж болно.)

Сөрөг үйлдлүүд ангийн бусад хүүхдэд бас нөлөөлөх болно гэдгийг ойлгоход сурал-
цагчдад туслахын тулд дараах асуултыг тавь:
• Семинарын ангид ямар зан чанар, биеэ авч явах байдлууд Сүнсийг гомдоож болох вэ?
Ариун Сүнсийг өөрсдийн багш байлгахын үнэ цэнийг бодож үзэхийг суралцагчдаас хүс.
• Сүнс багшийн хувьд үүргээ гүйцэтгэж байгааг та нар хэзээ мэдэрсэн бэ?
Хичээлээ дуусгахдаа суралцагчдыг энэ жил Мормоны Номыг семинарын ангидаа 
судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр суралцахад урь. Суралцагчдыг энэ хичээл зүтгэлээ 
үргэлжлүүлэхэд урамшуулахын тулд хичээлийн жилийн турш тэдэнд санаа тавь. 
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1-  р  хичээл

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай 
мэдээлэл
2 Нифай 33:1. Ариун Сүнсэнд зүрх сэтгэлээ нээх нь
2 Нифай 33:1 ярилцлагынхаа нэг хэсэг болгон Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын 
хэлсэн дараах мэдэгдлийг уншихыг төлөвлө. 

“Нифай бидэнд ‘Хүн Ариун Сүнсний хүчээр ярихад 
Ариун Сүнсний хүч [уг захиасыг] хүмүүний үрсийн зүрх 
сэтгэлд хүргэдэг’ (2 Нифай 33:1) хэмээн заасан билээ. 
Сүнсний хүч уг захиасыг зүрх сэтгэл рүү аваачдаг. Гэх-
дээ зүрх сэтгэлд зөөж авчирдаггүй гэдгийг санаарай. 
Багш агуу их сүнслэг хүч хийгээд хичээл зүтгэлтэйгээр 

тайлбарлаж, баталж, ухуулж мөн хийж чадна. Эцсийн 
эцэст, хэдий тийм ч, захиасын агуулга болон Ариун 
Сүнсний гэрч зөвхөн хүлээн авагч зөвшөөрсөн тохиол-
долд зүрхэнд нэвтрэн ордог. 

“Зөв зарчмын дагуу өөрийнхөө сонгох эрхээ ашиглан 
үйлдэж байгаа суралцагч Ариун Сүнсэнд зүрх сэтгэлээ 
нээж, Түүний сургаал, гэрчлэгч хүч болон баталгаажуу-
лагч гэрчийг урьдаг” (“Seek Learning by Faith” [address 
to CES Religious Educators, 2006 оны 2 сарын 3], 1, 3, 
si.lds.org).
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Заах зөвлөмж

Семинарт судрыг яаж судлах ёстой вэ?
Хичээл эхлэхээс өмнө ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн үгсийг самбар дээр бич. 
(Түүний хэлсэн үгсийг 1970 оны 10-р сарын чуулганы илтгэлийн 107- р хуудаснаас олж 
болно.)

Сайн мэдээг заах зорилго нь . . .ангийн гишүүдийн оюун санаанд ‘мэдээлэл цутгах’ 
явдал биш билээ. Харин хувь хүнийг сайн мэдээний зарчмуудаар амьдруулах талаар 
бодож, ямар нэгэн зүйл хийхийг урамшуулах явдал юм” (ерөнхийлөгч Томас С.Монсон).

Уг хэлсэн үгсийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
• Түүний хэлсэн үгнээс харахад, семинарын багшийн хувьд миний зорилго юу байх 

ёстой вэ? Семинарын суралцагчдын хувьд та нарын зорилго юу байх ёстой вэ?
Энэ хичээлээс суралцагчид судрууд дээр заагддаг “сайн мэдээний зарчмуудаар амьд-
рах талаар бодож, ямар нэгэн зүйл хийх” арга замуудыг нээж олох болно гэдгийг хэл.

Судруудын шалтгаан, нөхцөл байдлыг ойлгох
Судраас судлах аргаа сайжруулахын тулд суралцагчдын хийж чадах нэг зүйл бол 
судрууд дахь түүх болон илэрхийлэлтүүдийн шалтгаан, нөхцөл байдлыг ойлгох явдал 
гэдгийг суралцагчдад тайлбарла. Шалтгаан, нөхцөл байдлыг ихэнхдээ агуулга гэдэг.
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дараах зөвлөгөөг уншихыг нэг суралцагчаас хүс.

“Судруудын заадаг хичээлүүдтэй сайн танилц. Эзэний сургаалт үлгэрүүд 
ба бошиглогчдын сэрэмжлүүлгийн шалтгаан, нөхцөл байдал зэргийг та 
бүхэн судлах нь зүйтэй. Тэд танд хандан ярьж байгаа нь үнэн учраас, 
тэдгээрийг хүлээн авч судал” (“Be Your Best Self,” Ensign мөн Лиахона, 
2009 оны 5 сар, 68).
Шалтгаан, нөхцөл байдлыг ойлгох нь судар дахь сургаалуудыг ойлгоход 

тусалдаг гэдгийг онцол. Энэ нь судар дахь түүх, сургаалууд хийгээд зарчмуудыг тодор-
хой болгож, гүн ойлголтыг авчрах мэдээллүүдийг агуулдаг. 
Дараах асуултуудыг самбар дээр бич:

Энэ шүлгүүдэд хэн ярьж байна вэ?
Тэр хэнд зориулан ярьж байна вэ?
Энэ түүхэнд юу гарч байна вэ?

Эдгээр асуулт нь судар дээрх сургаал эсвэл түүхийн агуулгыг ойлгоход туслах болно 
гэдгийг тайлбарла. 
Судрын хэсгүүдийн шалтгаан, нөхцөл байдлын тухай илүү сайн ойлголттой болохын 
тулд юу хийсэн тухайгаа хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Та тэдгээр санааны заримыг 
нь самбар дээр жагсааж бичиж болно.
Суралцагчдад хэцүү, танил бус үгсийн утгыг ойр орчных нь шүлгээс харах, бүлгийн 
эхэнд байдаг бүлгийн тоймыг унших эсвэл тайлбар болон солбицсон эшлэлийг 

Оршил
Энэ хичээл нь судруудын зорилгыг ойлгох ойлголтоо 
гүнзгийрүүлэхэд суралцагчдад тусална. Энэ нь бас 
тэдэнд судраа илүү үр бүтээлтэй судлахад нь туслах 
болно. Үүнд судруудын шалтгаан, нөхцөл байдлыг 
болон сургаал, зарчмуудыг олж тогтоон ойлгох, 
амьдралдаа тэдгээр сургаал, зарчмыг хэрэгжүүлэх 

зэрэг сурах үйл ажиллагаанууд багтана. Суралцагчид 
судраас судлах чадвараа нэмэгдүүлснээр судрыг улам 
бүр хайрлаж, сайн мэдээний ойлголт нь ихсэх болно. 
Энэ хичээл дээр үзсэн материалуудыг жилийн турш 
дахин харах арга замуудыг бод.

2- Р ХИЧЭЭЛ

Судруудыг судлах нь
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2-  р  хичээл

олохын тулд зүүлт тайлбарыг хайх зэргийг дурдаж болно. Хэрэв суралцагчид эдгээ-
рийг дурдахгүй бол энэ арга барилуудыг заавал дурдаарай. 
Судрын агуулгыг ойлгох нэг аргыг загвар болгон үзүүлэхийн тулд 3 Нифай 17:1- 10- ыг 
чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Ангийнхнаас самбарт бичсэн асуултуудад 
хариулт эрэн дотроо дагаж уншихыг хүс. Та тэднийг бас бүлгийн тухай хурдан товч 
мэдээлэл авахын тулд бүлгийн тоймыг харахад урамшуулж болно. 
• 1, 5–6 мөн 9–10- р шүлгүүд дээрх түүхүүдийг хэн ярьж байна вэ? (Мормон)
• Түүхэнд хэн ярьж байна вэ? Захиасыг хэн хүлээн авч байна вэ?
• Энэ түүхэн дэх үйл явдлууд болохоос өмнө юу тохиолдсон бэ? (3 Нифай 8- 16- гийн 

бүлгийн тоймыг үз.) Энэ шалтгааны тухай таны мэдлэг хүмүүс яагаад Аврагчийг 
илүү удаан тэнд байгаасай гэж хүссэнийг ойлгоход хэрхэн тусалж байна вэ? (3 
Нифай 17:5- 6- г үз.) Түүнийг тэнд үлдэнэ гэж хэлсний дараа ямар гайхамшгууд то-
хиолдсон бэ? (3 Нифай 17:7- 10- ыг үз.) 

Сургаал болон зарчмуудыг таньж, ойлгох нь
Суралцагчид судрын түүхийн шалтгаан, нөхцөл байдлыг ойлгосноор үүнд агуулагдаж 
байгаа сургаал, зарчмуудыг илүү сайн таньж, ойлгодог гэдгийг онцол. Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Ж.Скоттын хуваалцсан сайн мэдээний зарч-
муудын дараах тодорхойлолтыг уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
“Зарчмууд нь үнэнд тулгуурлаж, янз бүрийн нөхцөл байдалд хэрэгждэг” (“Acquiring 
Spiritual Knowledge,” Ensign, 1993 оны 11 сар, 86).
Сургаал ба зарчмууд нь бидний амьдралд зүг чигийг зааж өгдөг Есүс Христийн сайн 
мэдээний мөнхийн, хувиршгүй үнэнүүд гэдгийг тайлбарла. Эдгээр нь эртний бошиг-
логчид биднийг судруудын үйл явдал, түүх, сургаалаас суралцахын чухлыг заасан хи-
чээлүүд юм. Судрууд дахь зарим бичигч сургаал болон зарчмуудыг шууд заахын тулд 
“бид ийн үзэж болох” (Хиламан 3:27- 29- ийг үз) гэх хэллэгийг эсвэл тиймийн тул 
(Алма 32:16- г үз) гэх үгсийг ашигладаг гэдгийг онцлон тэмдэглэ. Гэсэн хэдий ч олон 
сургаал ба зарчмыг судрууд дээр үүнтэй адил шууд илэрхийлдэггүй. Харин эдгээр 
үнэн нь судар дээрх тэр хүмүүсийн амьдралаас харагддаг. 
Суралцагчдад ингэж шууд бусаар илэрхийлсэн сургаал, зарчмуудыг танихад туслахын 
тулд тэдэнд өөрсдөөсөө дараах зүйлийг асуухыг санал болго: Энэ түүхэн дэх захиас нь 
чухам юу вэ? Энэ түүхийг бичигч нь биднийг энэ түүхээс юу сураасай хэмээн хүссэн 
бэ? Судрын энэ түүхэнд ямар үнэнийг зааж байна вэ? Та эдгээр асуултыг самбар дээр 
жагсаан бичиж болно.
Суралцагчдад сургаал болон зарчмуудыг олж, таних дадлага хийхэд нь туслахын тулд 
тэднээс 3 Нифай 17:1- 10- ыг дахин үзэхийг хүс. Асуу:
• 3 Нифай 17:2- 3 дээрх Аврагчийн сургаалуудаас Түүний үгсийг ойлгох тухайд бид юу 

сурч чадах вэ?
• 3 Нифай 17:5- 7- гоос бид Аврагчийн тухай ямар үнэнүүдийг сурч болох вэ?
• Хүмүүсийн агуу итгэлийн хариуд Аврагч тэднийг эдгээхийг санал болгосон. 3 Ни-

фай 17:8- 9- өөс та Их Эзэнээс адислал эрж хайх талаар ямар зарчмуудыг харж байна 
вэ? (Их Эзэн Түүнд ойртох гэсэн бидний чин хүсэлд хариулдаг нь суралцагчдын сурч 
болох нэг зарчим юм.)

Хэрэв суралцагчдад сургаал болон зарчмуудыг таньж мэдэх дадлага хийх цаг хангалт-
тай үлдсэн бол тэднээс дуртай судрын түүхээ олохыг хүс. Эдгээр түүхээс сурсан зарч-
муудаа тодорхойлохыг хүс. Дараа нь тэднээс уншсан түүхээ болон сурсан зарчмуудаа 
хуваалцахыг хүс. 

Сургаал болон зарчмуудыг хэрэгжүүлэх нь 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын eрөнхийлөгч Боид К.Пакэр хэлсэн нь:
“Үнэн сургаал нь зан авир, хандлагыг өөрчилдөг. Сайн мэдээний сургаалд суралцах 
нь зан байдлын талаар суралцахаас илүү хурдан зан байдлыг сайжруулдаг. . . . Иймээс 
л бид сайн мэдээний сургаалыг судлахыг онцолдог учиртай юм” (“Little Children,” 
Ensign, 1986 оны 11- р сар, 17).
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СудруудыГ СудлАх Нь

Бид сургаал ба зарчмуудыг ойлгосон үедээ үгсийн тодорхойлолтоос илүү зүйл мэддэг 
болохыг тайлбарла. Бид сургаал, зарчмууд нь бидний амьдралд ямар утга учиртайг 
мэддэг. Бид сургаал болон зарчмуудыг таньж, ойлгосон үедээ тэдгээрийг амьдралдаа 
хэрэгжүүлж чадна. Бид сурсан зарчмынхаа дагуу ямар нэгэн зүйл хийх үед хэрэгжүү-
лэлт биеллээ олдог гэдгийг тайлбарла. Сурсан зарчмуудынхаа дагуу үйлддэг сурал-
цагчид тэдгээр зарчмын үнэнийг батлах Ариун Сүнсийг мэдрэх илүү агуу боломжтой 
болдог (2 Нифай 32:5; Моронай 10:5- ыг үз). Энэ бол судар судалснаар ирдэг мэдлэ-
гийн бодит үнэ цэнэ юм. Суралцагчдад тэд гэртээ, сүм болон семинар дээр мөн Ху-
вийн хөгжил дэвшил, Бурханы өмнө хүлээсэн үүргээ хийж байх үедээ эсвэл өөр ямар 
ч тохиолдолд судраас судлахдаа сайн мэдээний дагуу амьдарч, Бурханд ойртох хичээл 
зүтгэлээ сайжруулах зорилгыг тавих ёстой гэдгийг ойлгоход нь тусал. 
Суралцагчдад судраас сурсан зарчмуудаа ойлгож, хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд 
тэднийг бие даан судраас судлахдаа Ариун Сүнсний тусламжийн төлөө залбирахад 
урамшуул. Тэднийг судалж байх зуур дараахтай адил асуултуудыг өөрсдөдөө тавихад 
урамшуул: Их Эзэн энэ мэдлэгийн тухай намайг юу хийгээсэй гэж хүсэж байна вэ? 
Энэ нь миний амьдралд ямар өөрчлөлт авчрах вэ? Би яг одоо амьдралаа илүү сайж-
руулахын тулд юу хийж эсвэл юу хийхээ болих ёстой вэ? Хэрэв би үүнийг хийвэл 
миний амьдрал хэрхэн сайжрах вэ? (Та бүх асуултыг эсвэл зарим асуултыг самбар дээр 
бичиж болно. Та мөн суралцагчдад эдгээр асуултуудыг судрын тэмдэглэл дээрээ бичи-
хийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр асуултыг ойр ойрхон тавих боломжтой.)
Хичээлийн төгсгөлд суралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг болгон хуваа. Тэднээс өнөө-
дөр 3 Нифай 17:1–10- аас сурсан зарчмуудаа нэг нэгэнтэйгээ хуваалцахыг хүс. Тэднийг 
эдгээр зарчмын талаарх ойлголтоо сайжруулахын тулд юу хийснээ мөн сурч, мэдэр-
сэн зүйлээ хэрэгжүүлэхийн тулд юу хийхээ ярихад урамшуул. Тэднээс эдгээр зарчмыг 
хэрэгжүүлснээр тэдний амьдралд ямар өөрчлөлт гарах тухай ярихыг хүс. 
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2-  р  хичээл

Нэмэлт заах санаанууд
Судраас судлах ур чадвар ба арга барил 
Дараах арга барилууд суралцагчдад бие даан судраас 
судлахад нь туслах болно. Эдгээрийг энэ гарын авла-
гад сануулагч болгон багтаасан байгаа. 

Үгийн тайлбар: Бошиглогчдын ашигладаг зарим үг 
хэллэг бидэнд танил бус байдаг. Судруудын удирдамж, 
судруудын солбицсон эшлэл болон бусад энгийн толь 
бичгүүд бидэнд үгсийн тайлбарыг судалж, ойролцоо 
утгатай үгсийг олоход тусалдаг. Жишээлбэл: 1 Нифай 
10:4–17 дахь Мессиа гэдэг үг. 

Нэрийг өөрчлөх: Судруудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэ-
хийн тулд судрууд дахь нэрсийг өөрийн нэрээр сольж 
унших. Жишээлбэл: 1 Нифай 1:1

Солбицсон эшлэл: Утгыг ойлгож, ойлголтыг нээхийн тулд 
судрын хэсгүүдийг нэг нэгэнтэй нь холбох. Жишээлбэл: 
3 Нифай 12:28- ын хажуу ирмэг дээр Сургаал ба Гэрээ 
42:23- ыг санахын тулд тэмдэглэл бичиж болно. 

Шалтгаан ба үр дүн: Хэрэв- бол мөн иймээс- учир нь гэх 
уялдаа холбоо үгсийг хайх. Жишээлбэл: 2 Нифай 1:9

Түлхүүр үгс: Болгоогтун, иймийн тул, учир нь, гэсэн 
хэдий ч эсвэл мөн тийн харав гэх үгс нь зогсож, чухал 
захиасыг эрэлхийлэх урилга байдаг. Жишээлбэл: Хила-
ман 6:35–36

Судрын жагсаалт: Бошиглогчид анхааруулга, сорилт 
бэрхшээлийн жагсаалтыг байнга хэлдэг. Та иймэрхүү 
жагсаалтуудыг олсон үедээ жишээ бүрийг дугаарлаа-
рай. Жишээлбэл: Алма 26:22

Нөхцөл байдал: Судрын түүхүүд дээр хэн хэнд хандан 
ярьж байгааг, мөн юу ярьж байгааг болон уг үйл явдал 
хэзээ, хаана болж байгааг тодорхойлдог. Жишээлбэл: 
Алма 32:21–43- ын нөхцөл байдлыг Алма 31:1, 6–11 
болон 32:1–6- аас харж болно. 

Ялгаатай байдал: Бошиглогчдын бичиглэл ихэвчлэн 
санал бодол, үйл явдал, хүмүүсийн ялгаатай байдлыг 
харуулдаг. Эдгээр ялгаатай байдал нь сайн мэдээ-
ний зарчмуудыг онцолдог. Шүлэг, бүлэг, ном бүр дэх 
ялгаатай байдлыг олж хар. Жишээлбэл: 2 Нифай 2:27; 
Алма 48:1–17

Төсөөлөх: Дүрсэлж хэлсэн хэллэгүүдийг хайх нь унших 
зуураа оюун санаандаа тухайн үйл явдлыг төсөөлөхөд 
тусалдаг. Тухайн үйл явдалд өөрийгөө байгаа мэтээр 
төсөөл. Жишээлбэл: Инос 1:1–8

Бэлгэ тэмдэг: Лугаа, адил, мэт эсвэл адилтгагдах гэх үгс 
нь бэлгэ тэмдгийг танихад тусалдаг. Тухайн үйл явдал, 
үгсийн шинж чанарыг тодорхойлж, төлөв байдлыг 
тунгаан бодсоноор юуг төлөөлж байгааг ойлго. Зүүлт 
тайлбар болон судруудын удирдамж нь бэлгэ тэмдгийн 
утгыг ойлгоход тусалдаг. Жишээлбэл: Хиламан 8:14–15 
дахь шүлэгт зүүлт тайлбарыг багтаасан байгаа. 

Тунгаан бодох: Тунгаан бодох нь бодох, бясалгах, асуух 
болон сурсан, мэдсэн зүйлээ дүгнэхийг багтаадаг. 
Тунгаан бодох нь ихэвчлэн сайн мэдээний зарчмуудыг 
хэрэгжүүлэхийн тулд юу хийх ёстойг ойлгоход бидэнд 
тусалдаг.
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Заах зөвлөмж

Мормоны Номон дахь авралын төлөвлөгөө
Бид мөнх бус байдлын өмнөх сүнсний дэлхийд байхдаа бидний авралын төлөөх 
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг суралцсан гэдгийг тайлбарла (Мосе 4:1–2; Абрахам 
3:22–28- г үз). Энэ төлөвлөгөөгөөр дамжин бид Түүнтэй адил болж, Түүний оршихуйд 
мөнх амьдрах боломжтой болдог. 
Самбар дээр Авралын төлөвлөгөө нь . . . багтаадаг гэж бич. 
Суралцагчдаас энэ өгүүлбэрийг судрын тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэр дээрээ 
бөглөж бичихийг хүс. 
Суралцагчдад бичих цаг өгсний дараа авралын төлөвлөгөөний дараах тодорхойлол-
тыг хуваалц. Та уг тодорхойлолтыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бичиж эсвэл 
нааж болно. 
Авралын төлөвлөгөө бол “хүн төрөлхтөнд үхэшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг 
авчрахын тулд зохион байгуулагдсан Есүс Христийн сайн мэдээний бүрэн дүүрэн 
байдал” юм. Энэ нь Бүтээлт, Уналт, Цагаатгал, Бурханы өгсөн бүх хууль, ёслол болон 
сургаалыг багтаадаг. Энэ төлөвлөгөө нь бүх хүмүүнд өргөмжлөгдөж, Бурхантай үүрд 
хамт амьдрах боломжийг олгосон” (Guide to the Scriptures, “Plan of Redemption,” 
scriptures.lds.org). 
Суралцагчдаас хэрэв тэдний бичсэн үгс ямар нэгэн замаар энэ тодорхойлолттой 
тохирч байвал гараа өргөхийг хүс. Дараа нь дараах асуултуудыг гараа өргөсөн зарим 
суралцагчаас асуу: 
• Таны тодорхойлолт энэ тодорхойлолттой юугаараа адилхан байна вэ? Та яагаад энэ 

санааг тодорхойлолтондоо багтаасан бэ? 
Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг болгон ажиллуул. Бүлэг бүр дэх нэг суралцагчаас 
Алма 22:12–14- ийг уншиж, нөгөө суралцагчаас 2 Нифай 2:25–28-ыг уншихыг хүс. (Та 
эдгээр судрыг самбар дээр бичиж болно.) Суралцагчдаас өөрсдөд нь өгсөн судрын 
эшлэлээс авралын төлөвлөгөөний хэсгүүдийг олж уншихыг хүс. Суралцагчдыг уншиж 
дууссаны дараа олж мэдсэн зүйлээ бие биетэйгээ хуваалцахыг хүс. 

Оршил
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид 
К.Пакэр семинарын багш нарт бүх хичээлийн жилийн 
эхэнд авралын төлөвлөгөөний тоймыг танилцуулж 
байхыг зөвлөсөн юм: 

“Хэрэв ‘Аз жаргалын төлөвлөгөөг’ хичээлийн жилийн 
эхэнд танилцуулж, тухайн жилийн турш дахин давтах 
юм бол энэ нь танай суралцагчдад агуу үнэ цэнэтэй 
байх болно. . . .

Залуу хүмүүс ‘яагаад?’ гэж гайхширдаг. Тэд бидэнд 
яагаад зарим зүйлийг хийхийг харин зарим зүйлсийг 
хийхгүй байхыг зарлигладаг юм бол хэмээн гайхдаг. Аз 
жаргалын төлөвлөгөөний талаарх өчүүхэн ч гэсэн мэд-
лэг залуу хүмүүст ‘яагаад’ гэдэг бодлыг төрүүлдэг. 

Уг төлөвлөгөөний талаар үндсэн ойлголтыг эсвэл бүр 
өчүүхэн ч гэсэн ойлголтыг өг. Тэдэнд энэ нь бүхэлдээ 
юуны тухай болохыг мэдүүл. Дараа нь тэд ‘яагаад’ гэж 
асуух болно. . . .

Хэрэв та тэдэнд “яагаад” гэдэг бодлыг төрүүлэхийг 
хүсвэл [дараах] загварыг дагаарай: ‘Бурхан тэдэнд 
гэтэлгэлийн төлөвлөгөөг мэдүүлсний дараа тэдэнд 
зарлигуудыг өгсөн юм. ’ [Алма 12:32; налуу бичилт 
нэмэгдсэн.]” (“The Great Plan of Happiness” [CES 
Symposium on the Doctrine and Covenants/Church 
History, 1993 оны 8- р сарын 10], 2–3, si.lds.org).

Ерөнхийлөгч Пакэрийн зөвлөгөөний дагуу уг хичээл 
судрууд дээр заасанчлан авралын төлөвлөгөөний товч 
тоймыг танилцуулдаг. Энэ хичээл нь “хамгийн чухал 
үйл явдал, тулгуур суурь, авралын агуу бөгөөд мөнхийн 
төлөвлөгөөний гол чухал сургаал” (Jeffrey R. Holland, 
“Missionary Work and the Atonement,” Ensign, Mar. 
2001, 8) болох Есүс Христийн Цагаатгалд төвлөрдөг. Су-
ралцагчид авралын төлөвлөгөөг ойлгосноор Тэнгэрлэг 
Эцэг болон Есүс Христэд итгэх тэдний итгэл өсдөг. Тэд 
зарлигуудыг сахиж, авралын ёслолуудыг хүлээн авч, 
гэрээнүүддээ үнэнч байх шийдвэр төгс болдог. 

Товч тойм
Ерөнхийлөгч Пакэр 
багш нарт авралын 
төлөвлөгөөний тухай 
хичээл заахыг зөвлөх-
дөө мөн тэдэнд бие 
даан судраас судлахдаа 
“аз жаргалын төлөв-
лөгөөний товч тоймыг 
бэлтгэх” хувийн үүрэг 
хариуцлагыг өгсөн юм. 
Тэрээр ийн зөвлөсөн 
билээ: “Суралцагчид 
таны хуваалцах үнэнүүд 
дээр барьж босгож 
болох бүдүүвч зургийг 
гарга” (“The Great 
Plan of Happiness” 
[CES Symposium on the 
Doctrine and Covenants/
Church History, 1993 оны 
8- р сарын 10], 3, si.lds.
org). Энэ хичээлийг 
заахаар бэлтгэхдээ 
уг зөвлөмжийг удир-
дамж болгон ашигла. 
Хэдийгээр авралын 
төлөвлөгөөнд бүх үнэн 
багтдаг боловч та бүх 
сайн мэдээний үнэнийг 
заах шаардлагагүй. 

3- Р ХИЧЭЭЛ 

Авралын төлөвлөгөө
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3-  р  хичээл 

Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: 2 Нифай 9:6; 2 Нифай 11:5; Алма 12:25; 
Алма 24:14; Алма 42:8; Алма 42:15. (Та эдгээр судрыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар 
дээр бичиж болно.)
Мормоны Номонд бошиглогчид Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг илэрхийлэхийн тулд 
маш олон нэр томъёо ашиглаж байсныг тайлбарла. Суралцагчдыг 2 Нифай 9:6 дээр 
очихыг урьж, нэг суралцагчаас уг судрыг чанга уншихыг хүс. 
• Энэ шүлэгт Бурханы төлөвлөгөөг ямар үгсээр тодорхойлж байна вэ? (“Агуу их Бүтээг-

чийн нигүүлсэнгүй төлөвлөгөө.” Үүнийг 2 Нифай 9:6-ийн хажууд самбар дээр бич.)
Суралцагчдаас самбарт жагсаасан бусад судрыг уншиж, Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлө-
гөөг тодорхойлсон үгсийг олохыг хүс. Суралцагчийг Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг 
тодорхойлсон үгсийг олсны дараа холбогдох судрын хажууд самбар дээр бичихэд 
урь. Самбар дээрх бүх судрын хажууд холбогдох үгсийг тавьсны дараа дараахтай адил 
харагдана: 

2 Нифай 9:6—Агуу их Бүтээгчийн нигүүлсэнгүй төлөвлөгөө
2 Нифай 11:5—Үхлээс чөлөөлөх агуу хийгээд мөнхийн төлөвлөгөө
Алма 12:25—Гэтэлгэлийн төлөвлөгөө
Алма 24:14—Авралын төлөвлөгөө
Алма 42:8—Аз жаргалын агуу төлөвлөгөө
Алма 42:15—Нигүүлслийн төлөвлөгөө

(Суралцагчдад Мормоны Номон дахь сургаалуудад илүү талархалтай ханддаг болоход 
нь туслахын тулд та “авралын төлөвлөгөө”, “аз жаргалын төлөвлөгөө”, “гэтэлгэлийн 
төлөвлөгөө” нь Мормоны Номонд дахин дахин гардаг боловч Библид гардаггүй гэд-
гийг онцолж болно.)
• Эдгээр нэр томъёо Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний талаар юуг онцолж байна 

вэ? (Суралцагчид Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөө нь Түүний хүүхдүүдэд 
мөнхийн аврал, аз жаргалыг авчрахын тулд зохион байгуулагдсан гэдгийг 
ойлгож байгаа эсэхийг баталгаажуул.)

Бид тэнгэрлэг тусламжгүйгээр Бурханы оршихуйд эргэн очиж, мөнхийн авралыг хү-
лээн авч чадахгүй гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг Мозая 3:17- г дотроо уншиж, авралын 
төлөвлөгөөн дэх гол цөм хэсгийг олоход урь. Тэднийг олсон зүйлээ хуваалцсаны дараа 
нэг суралцагчаар 2 Нифай 2:8-ыг чангаар уншуул. Есүс Христ бол авралын төлөв-
лөгөөний гол цөм хэсэг бөгөөд Түүний Цагаатгал Бурханы бүх хүүхдэд төлөв-
лөгөө хэрэгжих боломжтой болгодог гэдгийг онцол. Бошиглогч Иосеф Смитийн 
дараах үгсийг нэг суралцагчаар уншуул:

“Манай шашны тулгуур зарчим бол Есүс Христ нас барж, оршуулагдаад, 
гурав дахь өдрөө амилж, тэнгэрт дээш одсон тухай бошиглогч, төлөө-
лөгчдийн гэрчлэл юм. Ийнхүү манай шашинд холбогдолтой бусад бүх 
зүйл нь ердөө л эл гэрчлэлийн хавсралтууд юм” (Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph Smith [2007], 49).
Та мөн модны мөчиртэй адилхан ямарваа нэгэн өөрөөсөө илүү чухал 

зүйлтэй холбогдсон биет эсвэл ойлголтыг хавсралт гэж хэлдгийг тайлбарлаж болно. 
Мод нь мөчиргүйгээр амьдарч чадна, гэвч мөчир нь модны үндэс, ишгүйгээр амьдарч 
чадахгүй. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр Есүс Хрис-
тийн Цагаатгал бол “Христийн сургаалын үндэс мөн. Та модны үндэснээс салаалах 
сайн мэдээг сайн мэддэг байж болох ч, хэрвээ зөвхөн мөчрүүдийг мэддэг мөн тэр 
мөчрүүд нь модны үндсэнд залгагдаагүй бол, хэрвээ тэдгээр нь тэрхүү үнэнээс салсан 
бол тэнд ямар нэгэн амьдрал, утга учир, гэтэлгэл гэж байхгүй байх болно” (“The 
Mediator,” Ensign, 1977 оны 5- р сар, 56) хэмээн заасан билээ.
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөө нь бидний авралыг багтаадаг учраас ихэвчлэн авра-
лын төлөвлөгөө гэж нэрлэгддэг гэдгийг тайлбарла. Цагаатгалаар дамжуулан бидний 
авралыг боломжтой болгосон нэгний хувьд Есүс Христийг Аврагч гэж нэрлэдэг. 
Самбар дээр Бид . . . - с аврагдах ёстой гэж бич. 
Нэг суралцагчаас 2 Нифай 9:6–10- ыг, мөн өөр нэг суралцагчаас 3 Нифай 9:21–22-
ыг чанга уншихыг хүс. Бусад суралцагчийг судруудыг дагуулж харан самбар дээрх 
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өгүүлбэрийг бөглөх арга замыг хайж олоход урь. Та мөн тэдэнд олсон зүйлээ судар 
дээрээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно. 
Суралцагчдаас сурсан зүйлээ хуваалцахыг хүсээд, тэдний хариултыг самбар дээр бич. 
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан бүх хүмүүн биеийн үхлээс аврагдана гэд-
гийг тэд ойлгож байгаа эсэхийг баталгаажуул. Цагаатгалаар дамжуулан бид нүглээс 
аврагдах боломжтой бөгөөд бусдаар бол бид Бурханы оршихуйд амьдрах боломжгүй 
гэдгийг тайлбарла. 
Бошиглогч Иаковын дараах үгсийг унш: “Ай Бурханы маань сайн сайхан хэчнээн 
агуу билээ” (2 Нифай 9:10). “Ай Бурханы маань төлөвлөгөө хэчнээн агуу билээ!” 2 
Нифай 9:13). 
• 2 Нифай 9:6–10 дахь Иаковын үгс тэр яагаад ингэж дуу алдсаныг ойлгоход танд 

хэрхэн тусалж байна вэ? 
• 2 Нифай 9:7, 9 дээр гарсанчлан, хэрэв Цагаатгал байхгүй бол юу тохиолдох байсан 

бэ? (Бидний бие махбод үхэж, дахин хэзээ ч амилахгүй байсан бөгөөд бидний сүнс 
чөтгөрийн элчүүд болох байсан.)

Энэ хичээлийн эхэнд хуваалцсан авралын төлөвлөгөөний тодорхойлолтын хамгийн 
сүүлийн өгүүлбэрийг дахин дурд: “Энэ төлөвлөгөө бүх хүмүүнд өргөмжлөгдөж, Бур-
хантай үүрд хамт амьдрах боломжийг олгосон.”
• Авралын төлөвлөгөө бидний өргөмжлөлийг боломжтой болгосон боловч баталгаа-

тай болгоогүй гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал вэ? (Суралцагчдыг энэ асуултанд хариу-
лах зуур бидэнд өөрсдийнхөө төлөө сонгож, үйлдэх чадвар буюу сонгох эрх байгаа 
гэдгийг тэд ойлгож байгаа эсэхийг баталгаажуул. Бидний өргөмжлөл бид Бурханы 
бидэнд бэлтгэсэн адислалуудад хэрхэн хандаж байгаагаас мөн шалтгаалдаг.)

Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: 2 Нифай 2:25–28; 2 Нифай 31:17–20; 
Алма 34:15–16. Суралцагчдаас энэ судруудыг хувиараа судалж, Бурхан Өөрийн авралын 
төлөвлөгөөгөөр дамжуулан бидэнд бэлтгэсэн бүх адислалыг хүлээн авахын тулд бид юу 
хийх ёстойг энэ судруудаас олж, судрын тэмдэглэл дээрээ жагсааж бичихийг хүс. 
Суралцагчдад энэ даалгаврыг гүйцэтгэх хангалттай цаг өгсний дараа тэднийг хариул-
таа бие биетэйгээ хуваалцахад урь. Тэднийг энэ дасгалыг хийх зуур хичээлийн дундуур 
хуваалцсан авралын төлөвлөгөөний тодорхойлолтонд дурдсан “Бурханы өгсөн хууль, 
ёслол, сургаалууд”-ын дуулгавартай байх жишээнүүдийг онцол. (Эдгээр шүлгэн дэх 
жишээнүүдэд наманчилж, итгэлээ хөгжүүлэн, баптисм хүртэж, Ариун Сүнсийг хүлээн 
авах зэрэг орно.) Суралцагчдыг хариулсны дараа дараах асуултуудыг тавь: 
• Бидний үйлдэл Цагаатгалын адислалуудыг хүлээн авах бидний чадварт хэрхэн 

нөлөөлдөг вэ? Суралцагчдыг хариулах зуур бид Есүс Христийн сайн мэдээний 
дагуу амьдарч, Бурханы төлөвлөгөөг дагахыг сонгосноор Аврагчийн Ца-
гаатгалаар дамжин мөнх амьдралыг хүлээн авахад бэлтгэдэг гэдгийг гэрчлэх 
боломжийг эрж хай.)

• Авралын төлөвлөгөөний тухай ойлголт нь зарлигуудыг сахихад бидэнд хэрхэн тус-
лах вэ? 

Нэг суралцагчаас 2 Нифай 2:25- ыг чанга уншихыг хүс. 
• Авралын төлөвлөгөөг дагах нь танд ямар замаар баяр баясгаланг авчирсан бэ? 
Хичээлийн төгсгөлд суралцагчид Мормоны Номыг судалснаар авралын төлөвлөгөө-
тэй холбоотой илүү олон сургаалыг суралцах болно гэдгийг тайлбарла; энэ хичээл 
зөвхөн товч тоймыг л танилцуулсан байгаа болно. Суралцагчдыг суралцах зуураа 
авралын төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгож Бурхан тэдний төлөө юу хийснийг мөн 
тэдэнд нөөцөлсөн Бурханы бүрэн дүүрэн адислалыг хүлээн авахын тулд юу хийх хэрэг-
тэйг олж харахад урамшуул. Энэ хичээл дээр ярилцсан үнэнүүдийн тухай гэрчлэлээ 
хуваалц. 
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4- Р ХИЧЭЭЛ 

4- р хичээл: Нүүр хуудас, 
удиртгал, гэрчүүдийн гэрчлэл

Заах зөвлөмж
Энэ хичээлийг заах зөвлөмж нь энэ хичээлд зарцуулагдах цагаас илүү цаг шаардаж 
магадгүй юм. Танай ангид хичээлийн аль хэсэг илүү чухал болохыг залбиралтайгаар 
шийд. 

Нүүр хуудас
Суралцагчдыг Мормоны Номын нүүр хуудас руу очихыг урь. Энэ хуудас нь “Мор-
моны Ном, Нифайн ялтсуудаас авагдаж Мормоны гараар ялтсууд дээр бичигдсэн 
шастир оршвой” гэсэн үгсээр эхэлдэг. Бошиглогч Иосеф Смит нүүр хуудасны эх 
сурвалжийг тайлбарласан байдаг: 
“Мормоны Номын нүүр хуудас нь ялтсуудын хамгийн сүүлийн хуудасны зүүн гар 
талаас орчуулан үгчилсэн орчуулга юм. Энэ нь орчуулагдсан бичиглэлүүдийг агуулдаг 
бөгөөд орчин үеийн хэллэг, энэ цаг үед амьдарч байсан мөн амьдарч байгаа хэний ч 
найруулга ороогүй гэж хэлсэн юм” (in History of the Church, 1:71).
Суралцагчдыг Мормоны Номын нүүр хуудсыг дотроо уншихад урь. Мормоны Номын 
зорилгыг тодорхойлсон үгсийг олж харахыг тэднээс хүс. (Уг номыг унших хүн бүрд 
Мормоны Номын “үзүүлэх” зүйлс нь үүний зорилго гэдгийг хэлж суралцагчдад санаа 
өгч болно.) Хэдэн суралцагчаас самбарт өөрсдийн санааг бичихэд урь. Тэднийг бичиж 
дууссаны дараа тэднээс хоёр дахь догол мөрийг дахин уншиж, “Израилийн угсааны 
үлдэгдэл” гэдгийн оронд өөрсдийн нэрийг орлуулж уншихыг хүс. 
• Мормоны Номыг унших үед энэ зорилгуудын аль нь таны амьдралд биелсэн байна 

вэ? Эдгээр нь хэрхэн биелсэн бэ?
• Их Эзэнтэй гэрээ хийсэн хүмүүс “үүрд зайлуулагдахгүй” байна гэдгийг мэдэх нь 

танд хэрхэн тусалсан бэ? 
Суралцагчдад заримдаа ганцаардмал, “зайлуулагдсан” мэт санагдах үе тохиолдоно 
гэдгийг хэл. 
• Тэр үед “үүрд зайлуулагдахгүй” гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал вэ? 
• Энэ амлалт хэрхэн Бурханы таныг хайрлах хайрыг харуулж байна вэ? 
Суралцагчдад Мормоны Номын гол чухал зорилгыг ойлгоход нь туслахын тулд нэг 
суралцагчаас ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах үгсийг уншихыг хүс: 

“Нүүр хуудсанд өгүүлснээр Мормоны Номын гол зорилго бол ‘Есүс бол 
Христ, мөнхийн Бурхан бөгөөд бүх үндэстэнд өөрийгөө үзүүлэх болно 
гэдэгт иудейчүүд болон харийнхныг итгүүлэх явдал юм. ’
Үнэнийг үнэнчээр эрэлхийлэгч хүмүүс Мормоны Номын сүнслэг үгсийг 
тунгаан бодсоноор Есүс бол Христ гэдэг гэрчлэлийг олж авч чадна. 
Мормоны Номны бараг хагасаас илүү шүлэгт Их Эзэний тухай гардаг. 

Христийн нэрний зарим хувилбар нь бүр Шинэ Гэрээнээс илүү Мормоны Номын 
шүлгүүдэд илүү их давтагддаг. 

Оршил
Мормоны Номыг заахдаа та тэдэнд Бурханд ойртоход 
нь туслах үнэнүүдийг нээж олоход нь туслах болно. Уг 
номны эхлэлээс Мормоны Номын бичээчид Есүс бол 
Христ гэж гэрчлэхийг зорьсон нь тодорхой харагддаг. 
Мөн энэ нь Бурханы Израилийн угсаатай хийсэн гэрээг 
дурдаж, Бурханы бүх хүүхэд ариун гэрээнүүдийг хийж, 

сахих нь хэчнээн чухлыг нотолдог. Суралцагчид Мор-
моны Номыг залбиралтайгаар судалснаар Есүс Хрис-
тийн сайн мэдээ болон хожмын үе дэх Түүний Сүмийн 
cэргээлтийн талаар илүү агуу гэрчлэлтэй болно. Мөн 
тэд Есүс Христэд болон Түүний Цагаатгалд итгэх илүү 
агуу итгэлийг хөгжүүлж сурах болно. 

Нэрийг өөрчлөх
Суралцагчдыг судрын 
шүлгүүд дээр гарч 
ирсэн нэрсийг өөрсдийн 
нэрээр сольж уншихыг 
урь. Энэ нь судрын 
сургаалыг илүү хувь 
хүнд хандсан болгодог. 
Суралцагчид судрын 
хэсгүүдэд өөрсдийн 
нэрийг орлуулж уншса-
наар тухайн шүлэг дэх 
сургаал эсвэл зарчим 
тэдэнтэй хэрхэн хол-
богдож байгааг илүү 
амархан ойлгодог. 
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4-  р  хичээл: Нүүр хуудАС, удиртГАл, ГэрчүүдийН Гэрчлэл

Түүнийг Мормоны Номонд зуугаас илүү нэрээр дурдсан байдаг. Эдгээр нэр нь Түүний 
бурханлаг мөн чанарыг тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг” (“Come unto Christ,” 
Ensign, 1987 оны 11- р сар, 83).
Мормоны Ном нь Есүс бол Христ гэдгийг гэрчлэгч ном гэдгийг гэрчил. 

Мормоны Номын удиртгал
Самбар дээр нуман хаалга зур (дагалдах зургийг хар) эсвэл мод болон өөр материа-
лаар нуман хаалга хий. 

Мормоны Номын удиртгал дахь Иосеф Смитийн хэлсэн үгийг чанга уншихыг нэг 
суралцагчаас хүс (6- р догол мөрийг хар). Та мөн суралцагчдад түүний хэлсэн үгийг 
судар дээрээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно. 
• Тулгуур чулуу ямар үүрэгтэй вэ? 
Тулгуур чулуу бол нуман хаалганы дээд талын төв дэх гол чулуу гэдгийг тайлбарла. 
Нуман хаалгыг барихдаа хоёр баганыг бэхэлгээ тулгууртайгаар барьдаг. Нуман хаал-
ганы дээд талд анхааралтайгаар нарийн хэмжээстэй зай үлдээдэг бөгөөд тэнд тулгуур 
чулууг байрлуулдаг. Тулгуур чулууг байрлуулсны дараа нуман хаалгыг ямар нэгэн 
тулах зүйлгүйгээр босгох боломжтой болдог. 
• Хэрэв тулгуур чулууг авбал юу тохиолдох вэ? (Хэрэв та биет үзүүлэн ашиглаж бай-

гаа бол тулгуур чулууг ав.)
• Мормоны Ном хэрхэн сэргээгдсэн сайн мэдээний тулгуур чулуу болж байна вэ? 
Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах үгсийг уншихад урь. (Та 
түүний хэлсэн үгсийг тараах материал болгон бэлдэж болох ба ингэснээр суралцаг-
чид үүнийг судартаа хавсаргах боломжтой болно. Эсвэл суралцагчдыг ерөнхийлөгч 
Бэнсоны үгсийг судар дээрээ удиртгал хуудасны эхэнд юмуу төгсгөлд бичихэд урьж 
болно.)
“Мормоны Ном манай шашны тулгуур чулуу болдог гурван арга зам байдаг. Энэ нь 
Христийн талаарх бидний гэрчийн тулгуур чулуу бөгөөд манай сургаалын тулгуур 
чулуу юм. Энэ нь гэрчлэлийн тулгуур чулуу юм” (“The Book of Mormon—Keystone of 
Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 5).
Суралцагчдад Мормоны Ном нь хэрхэн гэрчлэлийн тулгуур чулуу болдгийг ойлго-
ход нь туслахын тулд нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Бэнсоны хэлсэн дараах үгсийг 
уншихад урь: 
“Мормоны Ном бол гэрчлэлийн тулгуур чулуу мөн. Хэрэв тулгуур чулууг авбал нуман 
хаалга нурж унадаг шиг Мормоны Ном үнэн учраас Сүм оршин тогтнож байгаа эс 
бөгөөс Сүм оршин тогтнох боломжгүй юм. Хэрэв Мормоны Ном үнэн бол хүмүүс 
Сэргээлтийг болон Сэргээлтээр ирсэн бүх зүйлийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой” (“The 
Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” 6).
• Мормоны Номын талаарх таны гэрчлэл сайн мэдээний сургаал, зарчмуудын та-

лаарх гэрчлэлд тань хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 
• Мормоны Ном таныг хэрхэн Бурханд илүү ойртуулсан бэ? 
Та мөн Мормоны Номыг бие даан суралцсанаар хэрхэн таны гэрчлэл хүчирхэгжиж, 
Бурханд илүү ойртсон тухай хэлж болно. 
Жүжигчилсэн тоглолтонд оролцох суралцагчдыг урь. Тэднээс Мормоны Номыг Сүмийн 
гишүүн бус хүнд өгч байна гэж төсөөлөхийг хүс. Тэднийг хоёр бүлэг болгон хувааж, 

тулгуур  
чулуу

Дүрд тоглох
Дүрд тоглох нь сурал-
цагчдад сайн мэдээнээс 
ирэх хариултуудыг бо-
дит амьдралын нөхцөл 
байдалд хэрэгжүүлэхэд 
тусалдаг. Хэрэв та 
суралцагчдад бэлтгэх 
хангалттай цаг, мэдээ-
лэл өгвөл энэ нь илүү 
амжилттай, үр дүнтэй 
болох болно. Сурал-
цагчид дүрд тоглохдоо 
зарим алдааг гаргаж 
магадгүй. Тэдний мэд-
рэмж, үзүүлж байгаа 
хандлагад мэдрэмтгий 
хандаж, гаргасан алдааг 
шүүмжлэхгүй байхад 
анхаар. Дүрд тоглож 
дууссаны дараа үзэгч-
дээс, хэрэв тэд өөрсдөө 
дүрд тоглосон бол өөр 
ямар нэгэн санааг гар-
гаж ирэх байсан эсэхийг 
асуу. 
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4-  р  хичээл 

дүрд тоглоход нь бэлтгэ. Эхний бүлгээс Мормоны Номын удиртгал хэсгийн 2 болон 4 
дэх догол мөрийг уншихыг хүс. Хоёр дахь бүлгээс 5 болон 8 дахь догол мөрийг уншихыг 
хүс. Хоёр бүлгээс Мормоны Номын тухай заахад чухал гэж бодож байгаа мэдээллүүдийг 
олохыг хүс. 
Суралцагчдад суралцаж, бэлтгэх цаг өгсний дараа нэг суралцагчийг самбарын өмнө 
гарч ирээд Сүмийн гишүүн бус хүний дүрд тоглоход урь. Мөн хоёр бүлгээс тус бүр нэг 
суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхийг хүс. Тэд номлогчдын дүрд тоглоно гэдгийг 
тайлбарла. Тэд эхний суралцагчид Мормоны Номын тухай заахдаа удиртгал хэсгээс 
олсон мэдээллээ ашиглана. 
Суралцагчдыг дүрд тоглож дууссаны дараа та бусад суралцагчаас хэрэв тэд дүрд тог-
лосон бол гишүүн бус хүнтэй хуваалцах байсан нэмэлт санаануудыг удиртгал хэсгээс 
олсон эсэхийг асуу. 
Та Мормоны Ном нь бөмбөрцгийн баруун хагаст эрт үед амьдарч байсан бүх хүмүү-
ний түүхийг өгүүлэх зорилгогүй гэдгийг онцолж болно. Энэ нь зөвхөн Лихай (ни-
файчууд болон леменчүүд) болон Жаредийн үр удмын тухай бичээс юм. Мормоны 
Номонд гардаг үйл явдлуудын дараа эсвэл өмнө нь мөн тухайн үед бөмбөрцгийн 
баруун хагаст өөр хүмүүс оршин сууж байсан байж магадгүй. 
Суралцагчдыг Моронай 10:3–5- ыг дотроо уншихад урь. 
• Моронайн хэлсэнчлэн бид Мормоны Ном үнэн гэдгийг хэрхэн мэдэж болох вэ? 
Суралцагчдыг Мормоны Номын удиртгал хэсгийн 8 болон 9 дэх догол мөрийг ун-
шихад урь. Хэрэв тэд Моронайн урилгыг хүлээн авбал гэрч олж авах нэмэлт гурван 
үнэнийг олохыг тэднээс хүс. 
Бид Мормоны Номыг уншиж, тунгаан бодож, залбирснаар Ариун Сүнс энэ 
ном нь үнэн бөгөөд Есүс бол Христ, Иосеф Смит бол Бурханы бошиглогч, Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм бол дэлхий дээрх Их Эзэний 
хаант улс гэдгийг гэрчлэх болно гэдгийг суралцагчдад гэрчил. 

Гурван гэрч болон найман гэрчийн гэрчлэл 
Суралцагчдаас тэд хөршийнх нь гэрээс үнэт зүйл авч буй хэн нэгнийг харсан гэж 
төсөөлөхийг хүс. 
• Гэмт хэргийг шийдвэрлэхийн тулд гэрч яагаад хэрэгтэй вэ? 
• Нэгээс илүү гэрч байх нь яагаад чухал вэ?
Суралцагчдыг “Гурван гэрчийн гэрчлэлийг” дотроо уншихад урь. Суралцагчдыг 
өөрсдөд нь илүү үнэ цэнэтэй санагдсан хэсгүүдийг олоход урь. Та мөн тэдэнд тэр хэс-
гүүдээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно. 
• Та ямар хэсгүүдийг тэмдэглэсэн бэ? Тэдгээр нь яагаад танд чухал вэ? (Та мөн Бур-

ханы дуу хоолой Гурван гэрчид ялтсууд нь Бурханы хүч болон бэлгээр орчуулагдсан 
гэдгийг тунхагласныг онцолж болно.)

Нэг суралцагчаас “Найман гэрчийн гэрчлэлийг” чанга уншихыг хүс. Бусад сурал-
цагчаас Гурван гэрчийн болон Найман гэрчийн гэрчлэлийн хоорондох ялгааг олж 
сонсохыг хүс. 
• Та ямар ялгаануудыг олсон бэ? 
Суралцагчдыг Мормоны Номын талаарх мэдрэмж эсвэл гэрчлэлээ бичихэд урь. Тэд 
судрын тэмдэглэл эсвэл судрынхаа аль нэг зайд бичиж болно. Зарим суралцагч Мор-
моны Ном үнэн эсэхийг мэдэж амжаагүй гэж өөрсдийгөө бодож болно. Тэднийг энэ 
жил гэрчлэл олж авахад урамшуул. 

Суралцагчдад 
гэрчлэлтэй болоход 
нь туслах
Суралцагчдад гэрчлэл-
тэй болоход нь туслах 
нэг арга бол тэднийг 
сайн мэдээний талаарх 
мэдрэмжээ ангиас 
гадна бусадтай болон 
гэр бүлийн гишүүдтэй-
гээ хуваалцахад урих 
явдал юм. Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ерөнхийлөгч Боид 
К.Пакэр ийн заасан юм: 
“Ай, би та нарт энэхүү 
зарчмыг зааж өгч чад-
даг ч байсан болоосой. 
Гэрчлэлийг хуваалцса-
наар олж авдаг юм . . .
Өөрийнхөө уншсан 
зүйлээс эсвэл хэн 
нэгний хэлсэн зүйлээс 
гэрчлэлийг олж авна 
гэж байдаг; энэ нь байх 
ёстой эхлэл юм. Харин 
таны гэрчилсэн зүйлийг 
дотоод сэтгэлд тань 
үнэн гэдгийг батлах 
Сүнстэй байна гэдэг 
нь арай өөр зүйл юм” 
(“The Candle of the 
Lord,” Ensign, 1983 оны 
1- р сар, 54–55).
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Заах зөвлөмж

Бошиглогч Иосеф Смитийн гэрчлэл
Хичээл эхлэхийн өмнө Мормоны Номыг хайрцганд хийж, бэлэг шиг боож багла. 
Тэгээд бэлгийг ширээн дээр самбарын өмнө тавьж, суралцагчдад энэ бэлэг бол маш 
үнэ цэнэтэй гэж хэл. 
•  Таны авч байсан хамгийн үнэ цэнэтэй ямар бэлгүүд байдаг вэ? 
• Юу бэлгийг үнэ цэнэтэй болгодог вэ? 
• Та үнэ цэнэтэй бэлгийг хэн нэгэнд бэлэглэж, тухайн хүн бэлгийг баяртайгаар хү-

лээн авах үед танд ямар санагддаг вэ? 
Нэг суралцагчаас бэлгийг нээж, дотор нь байгаа зүйлсийг бусад суралцагчид харуула-
хыг урь. 
• Энэ бэлгийг хэн бидэнд өгсөн бэ? 
• Та энэ бэлгийг яагаад үнэ цэнэтэй гэж бодож байна вэ? 
Моронай, Иосеф Смитэд өрөөнд нь үзэгдэж байгаа зургийг үзүүл (62492; Сайн мэдээ-
ний зургийн ном [2009], дугаар. 91).
• Энэ зурагт ямар үйл явдлыг харуулсан байна вэ? 
• Энэ үйл явдал хэрхэн сайн мэдээний cэргээлтэнд тусалсан бэ? 
Тэд одоо Мормоны Номын үүслийн талаарх бошиглогч Иосеф Смитийн үгсийг ун-
ших болно гэдгийг суралцагчдад тайлбарла. Мормоны Номын эхэнд гардаг бошиг-
логч Иосеф Смитийн гэрчлэлийг Агуу Үнэт Сувд дахь Иосеф Смит—Түүхээс харж 
болно гэж хэл. Суралцагчид дараах үйл ажиллагааг дуусгасны дараа тэднээр Агуу Үнэт 
Сувдаас уншуул. 
Суралцагчдыг хоёр хоёроороо бүлэг болон ажиллахад урь. Бүлэг бүр дэх нэг суралцаг-
чийг Иосеф Смит—Түүх 1:30, 32–35, 42- ыг дотроо уншихад урь. Бүлэг бүр дэх үлдсэн 
нэг суралцагчийг Иосеф Смит—Түүх 1:51–54, 59–60- ыг дотроо уншихад урь. Уншиж 
дууссаныхаа дараа хамтрагчдаа уншсан зүйлээ зааж өгнө гэж тайлбарла. 
Суралцагчдад уншиж, ярилцах хангалттай цаг өгсний дараа дараах асуултыг тавь: 
• Алтан ялтсуудыг гэр рүүгээ авч харихын тулд дөрвөн жил хүлээхэд Иосеф Смитэд юу 

тусалсан гэж та нар бодож байна вэ? (Тэр үед Моронай Иосефт зааж байсан бөгөөд 
тэрээр маш олон замаар өсч хөгжиж байсан юм. Иосеф Смит–Түүх 1:54- ийг үз.)

• Иосеф Смитийн түүхээс та Их Эзэн Мормоны Номыг хожмын өдрүүдэд авчра-
хаар нөөцөлсөн гэдгийг батлах ямар нотолгоог харж байна вэ? 

• Иосеф Смитийн түүхээс та Мормоны Ном Бурханы хүчээр ирсэн гэдгийг батлах 
ямар нотолгоог харж байна вэ? 

Мормоны Номын тухай товч тайлбар
Суралцагчдад Мормоны Ном хэрхэн эмхэтгэгдсэн тухай ойлгоход туслахын тулд 
тэднээс Мормоны Номын эхэнд байдаг “Мормоны Номын тухай товч тайлбарыг” ха-
рахыг хүс. Дөрвөн суралцагчийг 1- ээс 4- р зүйлийг ээлжлэн чангаар уншихад урь. Тэд-
нийг унших зуур бусад суралцагчаас ялтсуудын хэсэг бүр Мормоны Номонд хэрхэн 
чухал болохыг сонсоход урь. Энэ гарын авлагын хавсралт нь “Ялтсууд болон тэдгээр 

Оршил
Энэ хичээл Мормоны Номын ерөнхий тоймыг та-
нилцуулдаг. Суралцагчид Мормоны Номын үүслийн 
талаарх Иосеф Смитийн гэрчлэлээс суралцах болно. 
Мөн тэд уг номыг тэнгэрлэг удирдамжин дор хэрхэн 

эмхэтгэж, хураангуйлснаас суралцах болно. Мор-
моны Номын бичээчид хожмын өдрүүдийг харсан 
бөгөөд бидэнд хамгийн тустай түүх болон сургаалыг 
оруулсан юм. 

Ерөнхий тоймыг 
танилцуулах нь 
Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын Ерөнхий-
лөгч Боид К.Пакэр ийн 
хэлсэн юм: “Хичээ-
лийн жилийн эхэнд 
тухайн жилийн үзэх 
хичээлийг анхааралтай-
гаар бэлтгэж, зохион 
байгуулсан тоймыг 
танилцуулах нь агуу ач 
холбогдолтой. . . .
Хичээлийн бүх хэсгүүд 
хэрхэн хоорондоо 
холбогдож нэгдмэл нэг 
зүйл болдгийг ойл-
говол тэд илүү ихийг 
сурч мэдэхийн хамт 
сурах нь ч илүү амар 
хялбар болно. Урьд-
чилсан бэлтгэл нь үндэс 
суурийг бий болгодог 
бөгөөд үүнд зарцуулах 
цаг болон ажлыг үнэ цэ-
нэтэй болгодог” (“The 
Great Plan of Happiness” 
[CES symposium on the 
Doctrine and Covenants/
Church History, 1993  
оны 8- р сарын 10], 2, 
si.lds.org).

5- Р ХИЧЭЭЛ

Мормоны Номын тойм
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5-  р  хичээл

нь хэвлэгдэж гарсан Мормоны Номтой хэрхэн холбогддог тухай” сэдвийг багтаасан 
байгаа. Энэхүү дүрслэл нь суралцагчдад “Мормоны Номын тухай товч тайлбар” дээр 
тодорхойлсон ялтсуудыг төсөөлөн бодоход тусална. (Хэрэв та шаардлагатай гэж үзвэл 
товч тайлбарын сүүлийн догол мөр болох “МЭ 421 оны үед” хэмээн эхэлсэн хэсгийг 
онцолж болно. Мормоны Номын хэвлэл бүрд үг, үсэг, бичгийн зарим жижиг засва-
руудыг хийсэн гэдгийг тайлбарла.)
Мормон ялтсуудыг хураангуйлж байгаа нь зургийг үзүүл (62520; Сайн мэдээний зур-
гийн ном, дугаар 73). Маш олон хүн бичээсүүдийг бичиглэсэн бөгөөд энэ нь эцэстээ 
Мормоны Ном болсон гэдгийг тайлбарла. Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр 
бич. Суралцагчдаас дотроо уншиж, Мормоны Номын бичигчдэд юуг бичээсдээ баг-
таах тухай тодорхойлоход тусалсан зарим зарчмыг олохыг хүс. Суралцагчдыг олсон 
зүйлээ хуваалцахыг хүс. (Та мөн тэдний хариултыг самбар дээр бичиж болно.)

1 Нифай 1:20
1 Нифай 6:4–6
2 Нифай 4:15
2 Нифай 25:23, 26

2 Нифай 29:11–13
Мормоны Үгс 1:4–8
3 Нифай 16:4
Моронай 1:4 

• Эдгээр удирдамж ба зарчмыг ойлгох нь танд Мормоны Номыг судлахад хэрхэн 
туслах вэ? 

Мормоны Номын бичээчид бидний өдрүүдийг харсан бөгөөд бидэнд хам-
гийн тустай зүйлсийг бичсэн хэмээх гэрчлэлээ хуваалц. Нэг суралцагчаас Мор-
мон 8:35–38-ыг чанга уншихыг хүс. 
• Моронай бидний өдрүүд дэх хүмүүсийн дунд ямар асуудлуудыг харсан бэ? 
• Моронай болон Мормоны Номын бусад бичээч бидэнд тохиолдох асуудлуудыг 

мэдэж байсан гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал вэ? 
Мормоны Номыг хэрхэн судлах талаар ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны хэлсэн дараах 
үгсийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс: 

“Хэрэв тэд бидний өдрүүдийг харж, бидэнд хамгийн үнэ цэнэтэй 
зүйлсийг сонгосон бол энэ нь Мормоны Номыг судлах ёстой шалтгаан 
биш гэж үү? Бид ‘Их Эзэн Мормонд (Моронай эсвэл Алма) эдгээр 
зүйлийг бичиглэхийг яагаад зарлигласан юм бол? Энэ цаг үед болон 
миний насанд надад туслах ямар тусламжийг би эндээс олж, сурч болох 
вэ?’ гэж өөрсдөөсөө үргэлж асуух ёстой” (“The Book of Mormon—

Keystone of Our Religion,” Ensign, 1986 оны 11- р сар, 6).
Суралцагчдад Мормоны Номон дээр гардаг хүмүүс бидэнтэй адил олон зовлон бэрх-
шээлийг туулсан гэдгийг хэл. Хэдийгээр Мормоны Ном нь эрт үеийн бичээс ч гэсэн 
үүнд агуулагддаг сургаал, түүхүүд нь өнөөдөр бидэнд агуу үнэ цэнэтэй байдаг. 
Нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны хэлсэн дараах өгүүлбэрийг ун-
шихыг урь. (Та мөн суралцагч бүрд өгүүлбэрийг хувилж өгч болно.) Суралцагчдаас 
Мормоны Номыг хичээнгүйлэн судалж эхэлсэн хүмүүст ирэх ерөнхийлөгч Эзра Тафт 
Бэнсоны хэлсэн адислалуудыг олж сонсохыг хүс. 
Мормоны Ном бидэнд үнэнийг заадаг боловч ганц хийдэг зүйл нь биш юм. Мормоны 
Ном Христийн талаар гэрчилдэг боловч зөвхөн үүнийг хийдэггүй юм. Үүнд өөр бас 
зарим зүйл бий. Уг номыг хичээнгүйлэн судалж эхлэх үед таны амьдралд урсан ирэх хүч 
мөн үүнд бий. Та уруу таталтыг эсэргүүцэх агуу хүчийг олох болно. Та хууран мэхлэл-
тээс зайлсхийх хүчийг олно. Та нарийн бөгөөд шулуун зам дээр үлдэх хүчийг олно. Суд-
руудыг ‘амьдралын үгс’ (С ба Г 84:85- ыг үз) гэж нэрлэдэг бөгөөд Мормоны Номоос өөр 
хаана ч ийм үнэн байхгүй. Та тэдгээр үгсээс өлсөж цангасан мэт зооглох үед илүү элбэг 
хангалуун амьдралыг олох болно” (“The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” 7).
• Хэзээ та Мормоны Номыг судалснаар адислал хүлээн авсан бэ? 
Мормоны Ном уруу таталтыг эсэргүүцэж, хууран мэхлэлтээс зайлсхийж, 
нарийн бөгөөд шулуун зам дээр үлдэх илүү агуу хүчийг бидэнд өгдөг гэдгийг 
гэрчил. Мормоны Номыг судалснаар эдгээр адислалаас хүлээн авсан туршлагаа хуваалц. 
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултуудыг болон судруудыг самбар дээр жагсаа: 

Бурхан байдаг уу? (Алма 30:37–44-ийг үз.) Би Бурханыг мэдэж болох уу? (Aлмa 
22:18- ыг үз.) Бурхан надад санаа тавьдаг уу? (3 Нифай 13:26–32- ыг үз.) 

Хичээл эхлэхээс 
өмнө
Хэрэв боломжтой бол 
хичээл эхлэхээс өмнө 
анги танхимаа бэлт-
гэх цаг гарга. Хичээл 
эхлэхээс өмнө судрын 
эшлэл, асуулт, бусад 
үйл ажиллагааг самбар 
дээр байрлуул. Энэ нь 
танд цаг хэмнэж, заах 
болон сурах үйл явцад 
саад учруулж болзош-
гүй чимээ шуугиан, 
замбараагүй байдлыг 
багасгахад тусална. 
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МорМоНы НоМыН тойМ

Би хэрхэн уруу таталт, гэм нүглийг эсэргүүцэж чадах вэ? (Хиламан 5:12- ыг үз.)
Амьдралын зорилго юу вэ? (Алма 34:32–34- ийг үз.)
Үхлийн дараа амьдрал байдаг уу? (Алма 40:11–12, 21–23 ыг үз.)
Би хэрхэн амар амгалан, баяр баясгаланг олж, аз жаргалтай байх вэ? (Мозая 2:41; 
4:2–3; Алма 41:10- ыг үз.)
Манай гэр бүл хэрхэн илүү аз жаргалтай, эв нэгдэлтэй байх вэ? (Мозая 4:14–15- ыг үз.)
Би хэрхэн зөв, бурууг ялгаж салгах вэ? (Моронай 7:16–17- г үз.)
Бурхан яагаад гай гамшиг, зовлон бэрхшээл тохиолдохыг зөвшөөрдөг вэ? (2 Нифай 
2:1–2, 11–16, 22–27; Алма 14:9–11; 60:13- ыг үз.)

Дээр дурдсан адислалуудаас гадна Мормоны Ном амьдралын хамгийн гүн гүнз-
гий утга учир бүхий асуултуудад хариулдаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг 
бие даан тэдгээр асуултаас нэг эсвэл хоёрыг сонгож, хариултыг нь тохирох судрын 
эшлэлээс олоход урь. Тэдэнд хариулт олох хэдэн минут өг. Хэрэв шаардлагатай бол та 
анги дундуур явж, тэдэнд тусалж болно. 
• Мормоны Ном таны сонгосон асуултанд хэрхэн хариулж байна вэ? 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрийн хэлсэн дараах 
үгсийг унш. Тэрээр эдгээр үгийг хэлэхдээ амьдралын хамгийн гүн гүнзгий утга учир 
бүхий асуултуудад хариулдаг Мормоны Номын хүчний талаар семинар, институтийн 
багш нарт ярьж байсан юм. 
Хэрэв танай суралцагчид илчлэлтийн талаар сайн мэддэг бол Мормоны Номын 
хариулж чадахгүй ямар ч хувийн эсвэл нийтлэг, улс төр эсвэл ажил мэргэжилтэй хол-
боотой асуултууд гэж байхгүй. Энэ нь үүрдийн сайн мэдээний бүрэн дүүрэн байдлыг 
агуулдаг. Мормоны Номоос бид ямар ч гэр бүл эсвэл хувь хүнд тохиолдож болох эр-
гэлзээ, асуудал бэрхшээлийг шийдвэрлэх үнэний зарчмуудыг олох болно” (“Teach the 
Scriptures” [address to CES religious educators, 1977 оны 10- р сарын 14], 3–4, si.lds.org).
Мормоны Ном нь таны амьдралыг хэрхэн адисалсан тухай хуваалц. Суралцагчдад 
Мормоны Номыг өдөр бүр уншиж, энэ жил доод тал нь нэг удаа Мормоны Номыг 
уншиж дуусгах зорилгыг нь сануул.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын 
тухай мэдээлэл
Мормоны Номын тухай товч тайлбар “МЭ 421 
оны үед”
Мормоны Номын хоёр гар бичмэл байдаг: эх бичмэл 
мөн хэвлэгчийн гар бичмэл. Мормоны Номын 1830 
оны хэвлэлийн багахан хэсгийг эх бичмэлээс авсан 
бол бусад хэсгийг нь хэвлэгчийн гар бичмэл буюу эх 
бичмэлийн хуулбараас авсан байдаг. Иосеф Смит Мор-
моны Номын 1840 оны хэвлэлийг бэлтгэхдээ 1830 оны 
хэвлэл дээр гарсан санамсаргүй алдаануудыг засахын 
тулд эх бичмэлийг ашигласан юм. 1981 оны хувилбарт 
зохиолын эх бичмэлээс нь эш татан 20 хэсэгт эх бичмэ-
лийг нь сэргээсэн билээ. Мормоны Номон дахь аливаа 
алдаа нь хүмүүний гаргасан алдаа бөгөөд Мормоны 
Номыг үндсэн утга, зорилгод нийцүүлж сэргээхийн тулд 
өөрчлөлтүүдийг хийдэг. (Book of Mormon Reference 
Companion, ed. Dennis Largey [2003], 124–25- г үз.)

Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смит хэлсэн нь:

“Мормоны Номын анхны хэвлэлд хэвлэлийн зарим 
алдаа тэрчлэн нэг эсвэл хоёр үгийн алдаа байх нь 

лавтай. Мормоны Номыг хамгийн аюулгүй, аятай 
нөхцөл байдалд хэвлэсэн хүмүүсийн хувьд тэд хамгийн 
сүүлийн засвар, хяналтыг хийснийхээ дараа хэвлэлийн 
болон хэвлэгч машинаас үүдэлтэй алдаануудыг хараад 
сэтгэлээр унасан юм. 

Анхааралтайгаар өөрчлөлтүүдийг хийсэн нь уг номонд 
эх гар бичмэлтэйгээ нийцэхгүй нэг ч өөрчлөлт эсвэл 
нэмэлт байхгүй гэдгийг харуулж байна. Цэг, таслалын 
болон засвар хэрэгтэй хэдэн хэсэгт бага зэргийн засвар 
хийсэн боловч эх бичмэлд ямар нэгэн өөрчлөлт, нэмэлт 
засвар хийгээгүй юм. Тэдгээр өөрчлөлт нь шаардла-
гатай өөрчлөлтүүд байсныг мөн уг номыг улам илүү 
ойлгомжтой болгосныг харуулж байна. Би эхний 
хэвлэл дэх алдаа болон дутуу үгс нь үсэг шивэгч эсвэл 
хэвлэгчийн алдаа байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Эхний 
хяналтын үеэр гарсан алдаануудын ихэнхийг Бошиглогч 
Иосеф Смит өөрөө олж харж, засваруудыг хийсэн юм” 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1954–56], 2:36; налуу бичилт нь эх хувь).
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Гэрээр судлах хичээл 
Судруудыг судлах нь–Мормоны Номын тойм (1-р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Дараах нь суралцагчид 1-р хэсгийн гэрээр судлах дөрвөн 
хичээлийг хийхдээ сурсан үйл явдал, сургаал, зарчмуудын 
товч дүгнэлт юм. Суралцагчид юу сурч байгааг мэдэх нь 
хичээлээ бэлтгэхэд тань туслах болно. Товч дүгнэлт нь 
хичээлийн нэг хэсэг биш бөгөөд суралцагчидтай хуваалцах 
шаардлагагүй. 1-р хэсэгт таны заасан хичээл зөвхөн цөө-
хөн хэдэн сургаал, зарчимд төвлөрдөг учраас та Сүнсний 
нөлөөний дагуу мөн суралцагчдынхаа хэрэгцээг харгалзан 
бусад зарчим, сургаалыг дурдаж болно. 

1 дэх өдөр (Судруудыг судлах нь)
Суралцагчид судруудын нөхцөл байдал, шалтгааныг ойл-
гож, сайн мэдээний үнэнүүдийг хэрхэн суралцаж, таньж 
мэдэх мөн сайн мэдээний сургаал, зарчмуудыг хэрхэн 
амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг мэдэхэд туслах ур чадваруу-
дыг сурсан. 

2 дахь өдөр (Авралын төлөвлөгөө)
Энэ хичээл нь авралын төлөвлөгөөний товч тойм юм. 
Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөө нь Түүний хүүхдүүдэд 
мөнхийн аврал, аз жаргалыг авчрахын тулд зохиогдсон 
хэмээн Мормоны Ном заадаг. Есүс Христ бол авралын 
төлөвлөгөөний гол цөм хэсэг бөгөөд Түүний Цагаатгал 
нь Бурханы бүх хүүхдэд төлөвлөгөө хэрэгжих боломжийг 
олгодог. Бид Бурханы төлөвлөгөөг дагаснаар мөнх амьд-
ралыг хүлээн авахад бэлтгэдэг. 

3 дахь өдөр (Нүүр хуудас, 
удиртгал, гэрчүүдийн гэрчлэл)
Мормоны Номын удиртгал хэсгүүд нь үүний зорилго, 
үнэн, тэнгэрлэг эх сурвалжийг тайлбарлахад тусалдаг. 
Мормоны Ном нь Есүс бол Христ гэдгийг гэрчлэх гэрч гэж 
нүүр хуудас заадаг. Бид Мормоны Номыг уншиж, тунгаан 
бодож, залбирснаар Ариун Сүнс энэ ном үнэн, Есүс бол 
Христ, Иосеф Смит Бурханы бошиглогч байсан, Есүс 
Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм бол дэлхий 
дээрх Их Эзэний хаант улс гэдгийг гэрчилдэг. 

4 дэх өдөр (Мормоны Номын тойм)
Бошиглогч Иосеф Смитийн гэрчлэл нь суралцагчдад Мор-
моны Ном Бурханы хүч болон бэлгээр ирсэн гэдэг гэрчлэ-
лээ хүчирхэгжүүлэхэд тусалдаг. Их Эзэн Мормоны Номыг 
хожмын өдрүүдэд авчрахаар нөөцөлсөн юм. Мормоны 
Номын бичээчид бидний өдрүүдийг харсан бөгөөд бидэнд 
хамгийн тустай зүйлсийг бичиглэсэн. Суралцагчдыг Мор-
моны Номыг судлах зуураа өөрсдөдөө байгаа асуултуудын 
тухай бодож, хариултаа олоход урамшуулсан. 

Оршил
Энэ долоо хоногийн хичээл нь сайн мэдээнээс суралцах 
суралцагчдын үүрэг хариуцлагыг онцолдог. Энэ нь мөн сурал-
цагчдад Есүс Христ болон Түүний Сүмийн тухай гэрчлэлтэй 
болоход нь туслах Мормоны Номын гол үүргийг онцолдог. 
Хичээлээ заахдаа суралцагчдад уг ариун судрын номыг 
хичээнгүйлэн судлахын ач холбогдол болон судалснаар ирэх 
адислалуудыг ойлгоход нь тусал. 

Заах зөвлөмж

Судраас судлах нь
Та эхлээд суралцагчдад дараах асуултуудыг тавьж болно: 

• Мормоны Номыг уншаад гэрчлэл олж авдаг мөн гэрчлэл 
олж авдаггүй хүмүүсийн хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? 
(Зарим нь зөвхөн үгсийг уншдаг; бусад нь итгэлтэйгээр, 
чин хүсэлтэйгээр мөн Ариун Сүнсэнд зүрх сэтгэлээ нээн 
уншдаг.)

• Хэн нэгэн сүнслэг үнэнүүдэд хэрхэн суралцдаг вэ? (Су-
ралцагчдын хариултыг самбар дээр жагсаа. Ахлагч Дэвид 
А.Бэднарын хэлсэн үгсийг уншсаны дараа энэ жагсаалтыг 
дахин хар.)

Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бичихдээ доогуур нь зурсан 
үгсийг орхи: “Бүр судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр суралцахыг 
эрэлхийлэгтүн.”

Суралцагчдыг орхисон зайг бөглөхөд урьснаар тэдний энэ 
долоо хоногт сурсан зүйлсийг дүгнэ. Хэрэв тусламж хэрэгтэй 
бол Сургаал ба Гэрээ 88:118- ыг уншуул. Судлахаар мөн тэрч-
лэн итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэх гэдэг нь юу гэсэн утга-
тайг тэднээс асуу. Үүнийг ярилцах зуураа тэд судлахаар мөн 
тэрчлэн итгэлээр суралцах нь хувийн хичээл зүтгэлийг 
шаардана гэдгийг ойлгож байгаа эсэхийг баталгаажуул. 

Сайн мэдээг суралцахад яагаад хичээл зүтгэл, ажиллагаа 
шаардлагатайг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд 
тэднээр Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид 
А.Бэднарын хэлсэн дараах тайлбарыг уншуул. Суралцагчдыг 
сүнслэгээр суралцахаар хичээл зүтгэл гаргах үед юу тохиолд-
догийг олж сонсоход урь. 

“Зөв зарчмуудын дагуу үйлдэхэд сонгох эрхээ ашиглаж бай-
гаа суралцагчдын зүрх сэтгэл Ариун Сүнсэнд нээгдэж, Түүний 
заавар, гэрчлэгч хүч, баталгаат гэрчийг хүлээн авдаг. Итгэлээр 
суралцах нь идэвхгүй хүлээн авалтыг биш харин сүнслэг, оюун 
санааны болон бие махбодын хичээл зүтгэлийг шаарддаг 
Ensign, 2007 оны 9- р сар, 64).

Суралцагчдаас асуу: Сүнслэгээр суралцахаар хичээл зүтгэл 
гаргадаг хүмүүст юу тохиолдоно гэж ахлагч Бэднар хэлсэн бэ? 

Суралцагчдыг сүнслэгээр онцгой хичээл зүтгэл гаргаж, 
үр дүнд нь Ариун Сүнсний нөхөрлөлийг илүү сайн мэ-
дэрсэн туршлагаа хуваалцахад урь. Та мөн Сайн мэдээг 
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залбиралтайгаар судлах бидний хичээл зүтгэл Ариун 
Сүнсийг сурах үйл явцад урих болно гэдэг гэрчлэлийг 
нэмж болно. 

Суралцагчдаас асуу: Та “судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр су-
ралцахыг эрэлхийлэхийн” тулд энэ жил ямар зүйлсийг хийж 
болох вэ? 

Авралын төлөвлөгөө
Суралцагчдыг 2 дахь өдрийн 1 дэх даалгаврыг хийх үедээ суд-
рын тэмдэглэл дээрээ бичсэн нэрсээ самбар дээр бичихийг 
урьснаар авралын төлөвлөгөөг төлөөлөх нэрсийг нэгтгэн 
дүгнэ. Хэрэв тэдэнд тусламж хэрэгтэй бол тэднээс судлах 
удирдамжаасаа холбогдох хуудсыг олохыг хүс. 

Та дараах асуултыг асууж болно: Эдгээр нэрс авралын тө-
лөвлөгөөний зорилгын талаар юу зааж байна вэ? (Тэнгэрлэг 
Эцэгийн төлөвлөгөө нь Түүний хүүхдүүдэд мөнхийн аврал, аз 
жаргалыг авчрахын тулд зохиогдсон.)

Энэ жил Мормоны Номноос бидний суралцсан үнэнүүд 
Тэнгэрлэг Эцэгийн аз жаргалын төлөвлөгөөтэй хэрхэн 
холбоотойг суралцах олон боломж гарч ирэх болно гэдгийг 
тайлбарла. Та мөн суралцагчдаас энэ жил авралын төлөвлө-
гөөтэй холбоотой зарчмуудыг олж, судар дээрээ тэмдэглэ-
хийг хүсч болно. Тэдний сурч болох зарим зарчмыг хэлж өгөх 
талаар бод. Суралцагчдыг сурсан зарчмаа энэ жилийн турш 
бусадтайгаа хуваалцахад урамшуул. 

Нүүр хуудас, удиртгал, гэрчүүдийн гэрчлэл
Суралцагчдыг Сүмийн гишүүн биш хэн нэгэн хүнд Мормоны 
Ном өгч байгаа дүрд тоглохыг хүс. 

Ангийг хоёр бүлэг болгон хувааж, бүлэг бүрийг хүлээн авсан 
асуултуудаа ярилцан жүжигчилсэн тоглолтонд бэлтгэхэд 
урь. Асуултуудыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бичих 
эсвэл суралцагч бүрд тарааж өгөх нь тустай. Суралцагчдыг 
Мормоны Номын тухай зааж байхдаа хуваалцах ёстой гэсэн 
мэдээллүүдийг хайж олон, тэмдэглэхэд урамшуул. 

1- р бүлгийн асуултууд: 
 1. Мормоны Ном гэж юу вэ? (Удиртгал, 1–3- р догол мө-

рийг үз.)
 2. Мормоны Номын зорилго юу вэ? (Нүүр хуудас 2- р догол 

мөрийг үз.)
 3. Мормоны Номын зааж буй зарчим, сургаалын дагуу амь-

дарснаар ямар адислалууд ирэх вэ? (Удиртгал, 6- р догол 
мөрийг үз.)

2- р бүлгийн асуултууд: 
 1. Мормоны Номын үүсэл юу вэ? (Удиртгал, 4–5- р догол 

мөрийг үз.)
 2. Бид Мормоны Ном үнэн гэдгийг яаж мэдэх вэ? (Удирт-

гал, 8- р догол мөрийг үз.)
 3. Бид Ариун Сүнсний хүчээр өөр юуг мэдэж болох вэ? 

(Удиртгал, сүүлийн догол мөрийг үз.)
Суралцагчдад бэлтгэх цаг өгсний дараа нэг суралцагчаас 
Сүмийн гишүүн биш хүнийг төлөөлөхийг хүс. Бүлэг бүрээс нэг 
суралцагч сайн дураараа гарч ирэн Мормоны Номыг гишүүн 
бус хүнд өгөхийг хүс. Тэднийг эхний суралцагчид Мормоны 
Номын талаар заахдаа бүлэг тус бүрдээ ярилцсан асуултынхаа 
хариултуудыг ашиглахад урь. 

Тэднийг жүжигчилсэн тоглолтоо дуусгасны дараа ангийн 
бусад суралцагчаас хэрэв тэд Мормоны Номыг өгч байгаа хү-
ний дүрд тоглосон бол өөр ямар мэдээллүүдийг нэмж хэлэх 
байсныг нь асуу. Та мөн дараах асуултыг асууж болно: Та энэ 
үйл ажиллагааны үеэр Мормоны Номын тухай юу сурч, юуг 
санаж сэрсэн бэ? 

Суралцагчдыг хариулах зуур Мормоны Ном нь Есүс бол 
Христ гэдгийг гэрчлэх гэрч гэдгийг суралцагчид ойлгож 
байгаа эсэхийг баталгаажуул. Мормоны Ном Есүс Христийн 
талаар хэрхэн гэрчилдэгт анхаарлаа хандуулах нь чухал 
гэдгийг онцол. Мөн Мормоны Номыг судлах нь тэдэнд Есүс 
Христийн сайн мэдээний сургаал болон зарчмыг ойлгож, 
Түүний Сүмийн талаарх гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэхэд тусална 
гэдгийг тайлбарла. 

Мормоны Номын бичээчид бидний өдрүүдийг харсан 
бөгөөд бидэнд хамгийн тустай зүйлсийг бичиглэсэн 
гэдгийг суралцагчдад сануул (Мормон 8:35-ыг үз).

Суралцагчдаас асуу: Та Мормоны Номыг судлах таны арга 
замд нөлөөлөх юуг энэ долоо хоногт сурсан бэ? 

Суралцагчдыг энэ хичээлийн жилийн турш Мормоны Номыг 
унших үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлэхийг төлөвлөснөө 
хуваалцахад урь. Мормоны Номын талаарх мэдрэмж, гэрчлэ-
лээ болон үүнийг судалснаар таны амьдрал хэрхэн өөрчлөгд-
сөн тухай хуваалцаж хичээлээ төгсгө. 

Дараагийн хэсэг (1 Нифай 1–6, 9)
Суралцагчдаас тэд зөв боловч хийхэд хэцүү эсвэл бүр бо-
ломжгүй санагдаж байсан ямар нэгэн зүйлийг мэдэж байсан 
эсэхийг асуу. Ирэх долоо хоногт тэд Нифайд үүнтэй адил 
бэрхшээл тулгарч байсан бөгөөд тэрээр боломжгүй санагдаж 
байсан зүйлийг гүйцэлдүүлэхийн тулд хэрхэн Бурханд найд-
лага тавьсан тухай суралцана гэдгийг тайлбарла. 
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орШил 

Нифайн нэгдүгээр ном
Энэ номыг яагаад судалдаг вэ?
Суралцагчдын хувьд тэд 1 Нифайг судлах 
ба “итгэлийнх нь учир бүр тэднийг хүчтэй 
болгохоор сонгосон бүгдийн дээр Их 
Эзэний нигүүлсэл байдгийг” (1 Нифай 
1:20) олж мэдэх болно. Тэд мөн Бурхан 
Өөрийн хүүхдүүдийг адислахыг хүсдэгийг 
олж мэдэх болно. Лихай болон түүний 
хүмүүс Бурханы зарлигуудыг дагаснаар 
Түүний нигүүлсэл, адислалуудыг хүртсэн 
билээ. Лихай болон Нифай Бурханаас 
удирдамж хүссэн бөгөөд үүнийгээ зүүд, 
үзэгдэл, Лиахона мөн Ариун Сүнсний 
удирдамжаар хүлээн авдаг байжээ. 
Нифай өөрт нь Бурханы мэргэн ухааныг 
үзүүлсэн дэлхийн түүхийн талаар агуу 
их үзэгдэл үзэж; баптисм, номлол, Есүс 
Христийн цовдлолт, нифайчуудын устгал 
болон хожмын өдрүүдийн тухай бичиг-
лэжээ. Бурхан, Нифай болон түүний ах 
нарт гуулин ялтсуудыг авахад нь тусалжээ. 
Тэгснээр тэд судартай болж чадсан юм. 
Тэрээр мөн Лихай болон түүний хүмүү-
сийг аглаг буйд дахь өлсгөлөн, далай 
тэнгис дэх устгалаас аварч, амлагдсан 
нутаг руу аюулгүй хүргэжээ. Суралцагчид 
энэ номноос Нифай болон Лихайн амьд-
ралын туршлагыг судалснаар тэнгэрийн 
адислалуудыг хэрхэн эрэлхийлж, хүлээн 
авах талаар суралцаж чадна. 

Энэ номыг хэн бичсэн бэ? 
Лихайн хүү Нифай өөрийн хүмүүсийн 
цэдгийг хөтлөх Их Эзэний тушаалыг даган 
энэ номыг бичсэн. Нифай Иерусалимын 
ойролцоо төрсөн юм. Тэр бошиглогч Ие-
ремиагийн тохинуулал, хаан Зедекиагийн 
засаглалын үед амьдарч байжээ. Нифай 
Иерусалимын устгал болон түүний гэр бүл 
Иерусалимыг орхин гарах хэрэгтэй хэмээх 
аавынхаа үгийн талаар өөрийн гэрчлэ-
лийг олж авахыг хүсдэг. Тэрээр Их Эзэний 
зөвлөгөөг эрэлхийлж, дагаснаар Бурханы 
мутарт зэмсэг болдог. Тэр ах нарын хамт 
хоёр удаа Иерусалим руу буцсан бөгөөд 
эхний удаа гуулин ялтсуудыг авах гэж 
харин хоёр дахь удаадаа Ишмэилийн гэр 
бүлийг аглаг буйд дахь Лихайн гэр бүлтэй 
нэгдэхийг ятгахаар явсан юм. Их Эзэний 
тусламжтайгаар Нифай гэр бүлээ болон 
бусад хүмүүсийг амлагдсан нутаг руу далай 
тэнгис дээгүүр авч явахын тулд усан онгоц 
барьжээ. Лихайг нас барсны дараа Их Эзэн 
Нифайг өөрийнх нь хүмүүсийн удирдагч 
байхаар томилов. 

Энэ ном хэнд зориулагдан 
хэрхэн бичигдсэн бэ? 
Нифай энэхүү номыг оюун бодолдоо 
гурван хэсэг хүмүүсийг бодон бичжээ: 
эцгийнхээ үр удам, хожмын өдрүүд дэх Их 
Эзэний гэрээт хүмүүс мөн дэлхий дээрх 
бүх хүнийг болгоожээ (2 Нифай 33:3, 
13). Тэр бүх хүмүүнийг Есүс Христэд ирж, 
аврагдахыг ятгахын тулд үүнийг бичжээ 
(1 Нифай 6:4-ийг үз).

Энэ номыг хэзээ, хаана 
бичсэн бэ?
Нифай 1 Нифайг ойролцоогоор МЭӨ 570 
онд буюу түүний гэр бүл Иерусалимыг ор-
хин гарснаас хойш 30 жилийн дараа бич-
жээ (2 Нифай 5:30-ыг үз). Тэрээр үүнийг 
Нифайн газар нутагт байхдаа бичжээ. 

Энэ номын зарим онцлог  
юу вэ?
1 Нифай нь зүүд, үзэгдэл, шууд илчлэлтээр 
хүлээн авсан зарим тэнгэрлэг илэрхий-
лэлтийг агуулдаг. Бурханыг эрэлхийлдэг 
хүмүүсийг Тэрээр зааварлаж, удирдаж, 
хамгаалдаг болохыг дараах илэрхийлэлт 
харуулдаг: 

• Лихайг залбирах үед галан багана 
тодорч, тэрээр өөрийг нь дагжин чич-
рэхэд хүргэсэн олон зүйлийг харж бас 
сонсжээ. (1 Нифай 1:6–7- г үз).

• Лихай нэгэн үзэгдэл үзсэн бөгөөд үзэг-
дэлдээ Бурханыг харж бас Иерусалимын 
устгал болон түүний оршин суугчдын 
боолчлолын талаар бичсэн бошигло-
лыг нэгэн номноос уншжээ (1 Нифай 
1:8–14-ийг үз).

• Их Эзэн Лихайд гэр бүлээ авч, аглаг 
буйд тийш одохыг зарлиглажээ (1 Ни-
фай 2:1–2-ыг үз).

• Их Эзэн Лихайд түүний хөвгүүд алтан 
ялтсуудыг авахаар Иерусалим руу буцан 
явах ёстой хэмээн зарлиглажээ (1 Ни-
фай 3:2–4-ийг үз).

• Лемен, Лемүел хоёр Нифай, Сам нарыг 
зодож байх үед тэнгэр элч гарч ирдэг 
(1 Нифай 3:29-ийг үз).

• Их Эзэн, Нифай болон түүний ах нарт, 
Ишмэил хийгээд түүний гэр бүлийг авч-
рахаар Иерусалим руу буцахыг зарлиг-
ладаг (1 Нифай7:1–2-ыг үз).

• Лихай, Нифай хоёр амьдралын мод; 
Есүс Христийн төрөлт, номлол, Ца-
гаатгал; амлагдсан нутгийн түүх; сайн 
мэдээний Сэргээлт; чөтгөрийн цэргүүд 
болон Бурханы Хурганы Сүмийн хоорон-
дох зөрчилдөөнийг багтаасан үзэгдэл 
үздэг (1 Нифай 8; 11–14-ийг үз).

• Нифайд амлагдсан нутаг руу өөрийн 
хүмүүсийг авч явах усан онгоцыг хэр-
хэн хийхийг үзүүлдэг (1 Нифай 18:1).

1 Нифайн ном нь амлагдсан нутаг руу 
аялсан хүмүүсийн түүхийг багтаадаг. Мор-
моны Номонд хожим нь амлагдсан нутаг 
руу аялсан хоёр бүлэг хүнийг нэрлэсэн 
байдаг: мюлекчүүд (Омнаи 1:14–17- г үз) 
болон жаредчууд (Ифер 6:4–12-ыг үз).
1 Нифай ном нь мөн хоёр чухал зүйлийг 
харуулан өгүүлдэг: Лебений илд болон 
луужин буюу чиглүүлэгч хэмээх Лиахона 
(1 Нифай 18:12; Алма 37:38-ыг үз). 
Лиахонагаар дамжуулан Их Эзэн Лихайн 
гэр бүлийг аглаг буйдад, далай тэнги-
сийн дундуур удирддаг. Лебений илд нь 
Нифайн иргэншлийн төгсгөл хүртэл үеэс 
үед гардуулагдсан юм. Лиахона болон 
Лебений илд нь хоёулаа алтан ялтсуудтай 
хамт булагдсан бөгөөд эдгээрийг Иосеф 
Смит гурван гэрчийн хамт үзсэн билээ (С 
ба Г 17:1–2-ыг үз).

Тойм
1 Нифай 1–7 Лихай өөрийн гэр бүлийг 
аглаг буйд руу удирддаг. Түүний хүү 
Их Эзэний зарлигийг дагаж, Иеруса-
лим руу буцан, гуулин ялтас авч, Иш-
мэил болон түүний гэр бүлийг аглаг 
буйд руу тэдэнтэй нэгдэхийг ятгахаар 
Иерусалим руу дахин буцдаг. 

1 Нифай 8–15 Лихай, Нифай хоёр 
хоёулаа амьдралын модны үзэгд-
лийг үздэг. Нифай Аврагчийн ном-
лол болон хожмын өдрүүд дэх сайн 
мэдээний Сэргээлт рүү хөтөлсөн 
түүхэн үйл явдлын тухай өөрийн 
үзэгдлийг өгүүлсэн байдаг. 

1 Нифай 16–18 Их Эзэн Лихай болон 
түүний гэр бүлийг амлагдсан нутаг 
руу аглаг буйд, далай тэнгисийн 
дундуур удирдсан байдаг. 

1 Нифай 19–22 Нифай Есүс Христ 
болон Израилийн хуваагдалт ба цуг-
ларалтын талаар бошиглодог. 
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6- Р ХИЧЭЭЛ 

1 Нифай 1

Заах зөвлөмж

1 Нифай 1:1–3
Нифай өөрийн бичиглэлийг эхлэв
Суралцагчдаас 1 Нифай 1:1–3- ыг дор бүрнээ уншихыг хүс. Нифай яагаад өөрийн 
бичээсийг бичсэнийг олж мэдэхийг тэднээс хүс. 
• Нифай өөрийн туулсан туршлагыг бичих ямар шалтгаан хэлсэн бэ? 
• Нифай “их зовлон бэрхийг” туулсан хэдий ч яагаад өөрийгөө “Их Эзэний өндөр 

ивээл хишгийг хүртсэн” гэж мэдэрсэн юм бол? 

1 Нифай 1:4–20
Лихай үзэгдэл үзэж, хүмүүст Иерусалим устгагдана гэдгийг анхааруулсан. 
Суралцагчдаас эцэг эх нь тэдэнд аюулын талаар анхааруулж байсан тухай бодохыг хүс. 
• Яагаад та нарын эцэг эх та нарт анхааруулдаг вэ? 
• Ямар арга замуудаар Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн хүүхдүүдэд анхааруулдаг вэ? 
Мормоны Номонд гардаг эхний түүх Иерусалимд маш олон хүн ёс бус болсон үед 
бичигдэж эхэлсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчаас 1 Нифай 1:4-ийг уншихыг хүс. 
Их Эзэн Иерусалимын хүмүүст анхааруулсан арга замуудыг олохыг суралцагчдаас хүс. 
Нифайн эцэг Лихай энэ шүлэг дээр дурдсан “олон бошиглогчидтой” нэгдсэн гэдгийг 
тайлбарла. Тэр хүмүүст, тэднийг наманчлах ёстой гэдгийг анхааруулсан . Сурал-
цагчдад Лихайн анхааруулга, сургаалыг олж мэдэхэд нь туслахын тулд тэднийг хоёр 
хоёроор нь бүлэг болгож, 1 Нифайг 1:5–13-ыг уншуул. Тэднээр Лихай үзэгдэлд юу 
харсныг олуул. Тэднээс судар дээр тэмдэглэл хийх эсвэл цаасан дээр жагсааж бичихийг 
хүсэж болно. Дараах асуултуудыг ярилцах хэдэн минутыг бүлэг бүрд өг. (Та дараах 
асуултуудыг самбар дээр бичиж болно.)
• Танай хот сүйрэх гэж байгааг та үзэгдэлд харсан бол ямар санагдах байсан бэ? 
Суралцагчдаас 1 Нифай 1:15-ыг гүйлгэж хараад Лихай үзэгдэл үзсэнийхээ дараа юу 
мэдэрснийг олж мэдэхийг хүс. 
• Лихай үзсэн зүйлүүдийнхээ талаар ямар сэтгэгдэлтэй байсан бэ? 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 1:14–15-ыг чангаар уншихад урь. Лихай яагаад баярла-
сан шалтгааныг олохыг ангийнхнаас хүс. ( Хэдийгээр Лихай Иерусалим устгагдахыг 
мэдсэн ч, тэр бас Бурханд итгэсэн тэдгээр хүмүүс устгагдахгүй гэдгийг харсан гэдгийг 
та тайлбарлаж болно.)
• Та хэзээ бүр зовлон бэрхшээлтэй үедээ ч Бурханыг магтан алдаршуулж байсан бэ? 
• Хүнд хэцүү цаг үеүдэд Их Эзэний “сайн сайхан мөн нигүүлслийг” санаж чадсанаар 

ямар адислал ирдэг вэ? 

Оршил
Мормоны Ном бошиглогчийн үүргээ итгэлтэйгээр 
биелүүлж байгаа Лихайн түүхээр эхэлдэг. Лихай 
“хүмүүст хандан тэднийг нүглээ наманчлах ёстойг” 
(1 Нифай 1:4) бошиглож байсан олон бошиглогчийн 
нэг байлаа. Түүнийг Иерусалимын устгал болон Мес-
сиагаар дамжин ирэх гэтэлгэлийн талаар гэрчилж, 
бошиглох үед олон хүн түүнийг шоолж, доромж-
лон, алахыг хүссэн. Гэсэн хэдий ч Лихай Их Эзэний 

нигүүлсэл болон чөлөөлөлтийн хүчинд баясаж бай-
лаа. Суралцагчид Лихайн номлолын талаар суралц-
санаар өнөөдрийн бошиглогчдын үүрэг хариуцлагыг 
илүү сайн ойлгох болно. Тэд өөрсдийн амьдрал дахь 
Бурханы нигүүлсэл болон үр нөлөөний баталгааг олж 
харснаар Бурхан болон тэдний хоорондох харилцаа 
улам гүнзгийрэх болно. 

Өдөр бүр судраас 
суралцах нь 
Та суралцагчдыг өдөр 
бүр Мормоны Номоос 
судлахыг урамшуулс-
наар тэдэнд сурах 
үйл явцдаа өөрсдийн 
үүргийг биелүүлэхэд нь 
тусалж чадна. Жилийн 
турш тэдэнд өдөр бүр 
судраас суралцах явд-
лыг зуршил болгоход 
нь туслах арга замыг 
залбиралтайгаар бодож 
ол. Та Мормоны Номыг 
өдөр бүр уншсанаар ир-
дэг адислалын талаарх 
өөрийн гэрчлэлийг 
хуваалцаж болно. 
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6-  р  хичээл 

Нэг суралцагчаас дараах өгүүлбэрийг чангаар уншихыг хүс: 
“Эртний бошиглогчдын адил өнөөгийн бошиглогчид Есүс Христийн талаар гэрчилж, 
Түүний сайн мэдээг зааж байна. Тэд Бурханы хүслийг болон зөв зан төлөвийг таниулж 
байна. Тэд нүглийг шүүмжилж, үүний үр дагаврын талаар анхааруулан итгэлтэйгээр, 
тодорхой ярьж байна. Тэд бидний тусын тулд ирээдүйн талаар бошиглох сүнслэг илч-
лэлтийг хүлээн авдаг” (True to the Faith: A Gospel Reference [2004], 129).
Лихай нь бошиглогчид нүглийн эсрэг анхааруулж, Есүс Христээр дамжин 
ирэх авралын тухай заадаг хэмээх үнэний бодит жишээ болохыг онцол. (Та 
энэхүү үнэнийг самбар дээр бичиж болно.) 
Суралцагчдаас 1 Нифай 1:19–20-ыг уншихыг хүс. 
• Лихай юу заасан бэ? 
• Хүмүүс Лихайн заасан зүйлсийг хэрхэн хүлээж авсан бэ? 
• Өнөө үед яагаад зарим хүн Их Эзэний бошиглогчдын захиасыг эсэргүүцдэг вэ? 
• Та бошиглогчийн зөвлөгөөг дагаснаараа хэзээ адислагдаж, хамгаалагдсан бэ? 

1 Нифай 1:20
Нифай Их Эзэний нигүүлслийн талаар гэрчилдэг 
1 Нифай 1:20- ийн хоёр дахь өгүүлбэр дээр Нифай өөрийнх нь үгсийг уншдаг хүмүүст 
захиасаа хэлэхээр яриагаа таслан онцолсныг тэмдэглэ. Суралцагчдаас 1 Нифай 1:20-
ыг бие даан уншиж, Нифай биднийг уншаасай гэж хүссэн захиасыг олохыг хүс. Хэрэв 
шаардлагатай бол тэдний анхаарлыг Нифай захиасаа танилцуулахад ашигласан хэсэгт 
төвлөрүүл (“. . . би, Нифай та нарт үзүүлэх болно”). 
• Эдгээр түлхүүр хэллэгт анхааралтай хандах нь Мормоны Номыг бие даан судлахад 

тань хэрхэн туслах вэ? 
• Нифай бидэнд юу үзүүлэхийг хүссэн бэ? 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 1:20-ыг чангаар уншихыг хүс. Өөр нэг суралцагчаас Мо-
ронай 10:3-ыг уншихыг хүс. Суралцагчдаас хоёр шүлгийг унших явцдаа адил төстэй 
санааг олж уншихыг хүс. 
• Нифай, Моронай хоёр Мормоны Номын уншигчдаас ямар адил төстэй санааг олж 

харахыг хүссэн бэ? 
Суралцагчдад дараах зарчмыг олоход нь тусал: Их Эзэний нигүүлсэл Түүнд итгэ-
дэг хэн бүхэнд нээлттэй байдаг. (Та зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)
Суралцагчдад Их Эзэний нигүүлсэл нь юу болохыг мөн өөрсдийн амьдралд тэрхүү 
нигүүлслийг хэрхэн олж мэдэхэд нь туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Дэвид А.Бэднарын үгсийг хуваалц. 

“Их Эзэний нигүүлсэл нь нэн хувийн шинжтэй, хүн нэг бүрд зориулсан 
адислал, хүч чадал, хамгаалалт, баталгаа, удирдамж, хайр өршөөл, 
тайтгарал, дэмжлэг болон Түүгээр дамжин ирдэг сүнслэг бэлгүүд юм. . . .
. . . Их Эзэний нигүүлсэл нь аз завшаанаар, тохиолдлоор ирдэг зүйл биш 
юм. Итгэлтэй, дуулгавартай байдал нь бидэнд тэдгээр чухал бэлгийг хү-
лээн авах боломжийг олгодог төдийгүй Их Эзэний товлосон цаг хугацаа 

тэдгээрийг танихад бидэнд тусалдаг. 
Бид Их Эзэний нигүүлслийн хүчийг дорд үзэж, дутуу үнэлж болохгүй” (“Их Эзэний 
нигүүлсэл”, Ensign мөн Лиахона, 2005 оны 5- р сар, 99–100).
• Ахлагч Бэднар “Их Эзэний нигүүлсэл” гэдэг түлхүүр хэллэгийг хэрхэн тайлбарласан 

байна вэ? 
• Их Эзэний нигүүлсэл таны амьдралд эсвэл таны таньдаг хэн нэгний амьдралд ирсэн 

ямар жишээ байгаа вэ? 
Суралцагчдад асуултанд хариулах цаг гаргаж өгсний дараа хэрхэн Их Эзэний нигүүлс-
лийг өөрсдийн амьдралд илүү сайн таньж мэдэх талаар бодохыг хүс. Их Эзэний тэдэнд 
үзүүлсэн нигүүлсэлд илүү анхааралтай хандахыг хүс. Мөн та тэднээс нигүүлслийн 
талаар өөрсдийн олж авсан туршлагыг хувийн тэмдэглэлдээ бичихийг хүсч болно. 
Ойрын үед Их Эзэн тэдэнд нигүүлсэл үзүүлсэн нэг юм уу хоёр арга замыг хувийн 
тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ бичих цаг гаргаж өг. 

Түлхүүр 
хэллэгүүдийг ол 
Суралцагчдад өдөр 
бүрийн судрын уншла-
гынхаа үеэр илүү сайн 
туршлагыг олж авахад 
нь туслах нэг арга бол 
тэдэнд түлхүүр хэллэ-
гүүдийг олохыг заах 
явдал юм. Мормоны 
Номыг бичсэн бошиг-
логчид өөрсдийн заасан 
зарчмуудыг тоймлож, 
хүргэхдээ ихэвчлэн “би, 
та нарт үзүүлэх болно”, 
“бид харав”, “би та 
нарт хэлнэ” гэх мэт-
чилэн судрын түлхүүр 
хэллэгүүдийг ашигладаг 
байжээ. Суралцагчдыг 
иймэрхүү хэллэгүүд бү-
хий хичээлд анхаарлаа 
хандуулахыг дэмж. 



23

1 НифАй 1

Эцэст нь Их Эзэний нигүүлслийн талаарх Нифайн гэрчлэл буюу 1 Нифай 1:20-ыг 
дахин давт. Их Эзэний хүн бүрд зориулсан адислал, хайр халамжийн талаар гэрчлэлээ 
хуваалц. Мөн суралцагчдыг өөрсдийн амьдралаас болон Мормоны Номоос Их Эзэний 
үзүүлсэн нигүүлслийн жишээг олж харахад урь. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
1 Нифай 1:2. “Египетчүүдийн хэл”
Нифай өөрийн бичиглэлийг “египетчүүдийн хэлээр” 
(1 Нифай 1:2) бичсэн гэж хэлжээ. Ойролцоогоор 470 
жилийн дараа Хаан Бенжамин өөрийн хөвгүүдэд 
“египетчүүдийн хэлийг” (Мозая 1:1–4) заасан бай-
даг. “Шинэчлэгдсэн Египет” хэмээх үг Мормон 9:32 
дээр байдаг. Моронайн цаг үед буюу Лихай, Нифай 
хоёрын амьдарч байсан цагаас 1000 жилийн дараа 
хүмүүс Лихай, Нифайн ашиглаж байсан египет, еврей 
хэлийг шинэчилсэн гэж Моронай бичжээ. 

1 Нифай 1:4. “Олон бошиглогч”
Нифай “олон бошиглогч” Иерусалим дахь хүмүүсийн 
дунд ирсэн гэж хэлжээ. Бид бүгд Иеремиа, Обадиа, 
Нахум, Хабаккук, Зефаниа нар Иудагийн хаанчлалын 

үед гэрчилж байсан бошиглогчид гэдгийг мэднэ. 
Иеремиа 35:15 нь хүмүүст анхааруулахаар Их Эзэний 
илгээсэн олон бошиглогчийн талаар адилхан бичээ-
сийг агуулдаг (2 Шастирын дэд 36:15–16- г мөн үз).

Иеремиа нь Лихай, Нифайн цаг үе дэх үнэхээр агуу 
бошиглогч байсан бөгөөд түүний талаар 1 Нифай 
5:13 болон 7:14 дээр гардаг. Тэрээр Иерусалимд 
үлдэж, хүмүүсийг үргэлжлүүлэн наманчлалд дуудаж 
байсан бошиглогчид болох Лихай, Иеремиа нартай 
адилгүй нь иудейчүүдэд МЭӨ 626- аас МЭӨ 586 он 
хүртэл номлосон юм (Bible Dictionary, “Jeremiah”- г 
үз). Лихайг Иерусалимыг орхисны дараа Иеремиа шо-
ронд хоригджээ. Тэрээр шоронд байхдаа гашуудлын 
ном бичжээ. Мөн тэрээр Иерусалимын устгал хийгээд 
хүмүүсийн наманчлаагүйд гашуудан уйлж байсан юм. 
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Нэмэлт заах санаа
1 Нифай 1:2–3, 20. Өөрсдийн амьдрал дахь 
нигүүлслийг бичиглэх нь 
• Өөрийн туршлагыг хувийн тэмдэглэлдээ бичих нь 

яагаад чухал вэ? 

Нифай өөрийн амьдрал дахь Бурханы нигүүлслийн 
талаар гэрчилсэн билээ. Тэрээр Есүс Христэд итгэлтэй 
хүн бүр энэхүү адислалыг хүртэх болно хэмээн заасан 
юм. Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг 
гэр бүлд нь Бурханы үзүүлсэн сайн сайхныг бичиж 
тэмдэглэх сүнслэг өдөөлтийг хүлээн авснаа ярьжээ. 

“Би Сүмээс нэлээн орой гэртээ ирээд байлаа. Тэр 
үед нар жаргасан байв. Намайг гэрийнхээ хаалга руу 
алхаж явах үед ойролцоо амьдардаг хадам аав маань 
намайг гайхшируулсан юм. Тэр мөрөн дээрээ бөөн 
гуурсан хоолой ачсан байсан ба ажлын хувцастайгаа 
маш хурдан алхалж харагдана. Тэр манай гэрийн ой-
ролцоох голоос манай байшин руу ус татах системийг 
барьж байгааг би мэдэж байв.

Тэр инээмсэглэн аяархан яриад, харанхуйд ажилдаа 
гарахаар яаран явсан юм. Би түүнийг бидний төлөө 
юу хийж байгааг бодон хэд алхаад хаалганы хажууд 
ирэнгүүт оюун бодолд маань минийх бус нэгэн дуу 
хоолой ‘Би энэ туршлагыг зөвхөн чиний төлөө өгөө-
гүй шүү. Одоо бичээд ав’ гэж хэллээ. 

Би гэртээ ороод унтаж чадсангүй. Хэдийгээр би маш 
их ядарч байсан ч цаас аваад нөгөөх үгсийг бичлээ. 
Бичих зуураа оюун бодолдоо сонссон тэдгээр үгийн 
утгыг ойлгосон юм. Би гэр бүлийг маань адисалж 
буй Бурханы мутрыг хэрхэн олж харснаа хүүхдүүддээ 

ирээдүйн нэгэн өдөр уншуулахаар энэ бүхнийг бичиж 
үлдээх ёстой байжээ. . . .

Би хэдэн жилийн туршид өдөр бүр цөөн мөр нэмж 
бичдэг байлаа. Би хэчнээн их ядарсан ч маргааш нь 
хэчнээн эрт босож ажилдаа явах байсан ч нэг ч өд-
рийг алгасаагүй билээ. Би бичиж эхлэх бүрээ дараах 
асуултуудыг тунгаан боддог: ‘Би өнөөдөр биднийг, 
мөн үр хүүхэд, гэр бүлийг маань адисалж буй Бур-
ханы мутрыг харсан уу?’ Ингэж бодох үед ямар нэгэн 
зүйл тохиолддог. Би өдрийн туршид үүний тухай 
тунгаан боддог бөгөөд ингэснээр завгүй өдрүүддээ 
ухаарч амжаагүй Бурханы мутрыг, Тэр бидний хүн нэг 
бүрийн төлөө юу хийснийг ойлгодог” (“O Remember, 
Remember,” Ensign мөн Лиахона, 2007 оны 11- р сар, 
66–67).

1 Нифай 1:4–20. Лихай, Иосеф Смит хоёрын 
ижил төстэй талууд
Суралцагчдаас 1 Нифай 1:4–20-ыг уншиж, Лихайн 
амьдралд тохиолдсон чухал үйл явдлуудыг олохыг 
хүс. Дараа нь Иосеф Смит—Түүх 1:1–35-ыг уншиж, 
бошиглогч Иосеф Смитийн амьдралд тохиолдсон 
чухал үйл явдлуудыг олохыг хүс. Суралцагчдаас Лихай 
болон Иосеф Смитийн амьдралд байгаа ижил төстэй 
зүйлсийг олохыг хүс. (Хариултууд нь тэр хоёр хоёулаа 
чин сэтгэлийн залбирлаар Бурханыг эрэлхийлсэн, 
Эцэг мөн Хүүг харсан, өөрсдийн харсан зүйлүүдийг 
бусдад хэлсэн, маш олон хүн тэднийг эсэргүүцсэн, 
амьдралд нь аюул занал учруулж байсан, тэд шинэ 
газар руу нүүх хэрэгтэй болсон, дэлхийн баялаг болон 
магтаалаас илүүтэйгээр Бурханыг алдаршуулсан зэрэг 
нь байж болно.)
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7- Р ХИЧЭЭЛ 

1 Нифай 2

Заах зөвлөмж

1 Нифай 2:1–7
Бурхан Лихайд аглаг буйд руу замд гарахыг зарлигладаг
Эцэг эх нь тэдэнд маргааш гэр орноо болон эд хөрөнгөө орхиж явах хэрэгтэй боллоо 
гэж хэлж байна хэмээн төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүс. Тэд аглаг буйд руу алхаж, 
зөвхөн амьд үлдэхэд шаардлагатай зүйлсийг авч явна. 
• Танд ямар санагдах вэ? 
• Хэрэв аглаг буйд руу явах зарлиг Их Эзэнээс ирснийг мэдвэл таны хандлага хэрхэн 

өөрчлөгдөх вэ? 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 2:1–6- г чанга уншихыг хүс. Лихай яагаад гэр бүлээ аглаг 
буйд руу удирдсан шалтгааныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. 
• Лихай Их Эзэнээс ямар зарлиг хүлээн авсан бэ? (1 Нифай 2:2- ыг үз.)
• Юу авч явах бас юуг орхих талаар Лихайн гаргасан шийдвэрээс та юу сурч болох вэ? 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 2:7- г чанга уншихыг хүс. 
• Лихай гэр орон, эд хогшлоо орхиж явсныхаа дараа Их Эзэнд талархал өргөсөн юм. 

Бид энэ туршлагаас юу сурч болох вэ?
• Лихай юунд талархалтай байсан бэ? 
Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Бид итгэлтэй, дуулгавартай байгаа үед Их 
Эзэн хэцүү бэрх цаг үед бидэнд туслах болно.
• Та хэзээ Их Эзэн танд хүнд хэцүү цаг үед тусалж байгааг мэдэрсэн бэ? (Энэхүү 

асуултанд хариулахдаа Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлэхийг тэднээс хүс. Хэтэрхий 
хувийн шинжтэй хариултууд хэлэх хэрэггүйг ойлгоход нь тэдэнд тусал.)

1 Нифай 2:8–15
Лемен, Лемүел хоёр эцгийнхээ эсрэг бувтналдав 
Их Эзэнээс ирсэн зарлиг эсвэл Сүмийн удирдагч, эцэг эхээсээ ирсэн хүсэлтэнд ил тод 
эсвэл дотроо гомдоллож, бувтналдаж байсан эсэхийг өөрөөсөө асуухыг суралцагчдаас 
хүс. Өөрсдөд нь тохиолдсон туршлагуудын талаар бодож үзэх цаг өг. 
• Бидэнд ямар нэгэн удирдамж, чиглүүлэг өгөх үед бид яагаад гомдоллодог вэ? 
Гол мөн хөндий гэж самбар дээр бич. Нэг суралцагчийг 1 Нифай 2:8–10-ыг чанга 
уншихыг хүс. 
• Лихай ямар замаар голтой адилхан байхыг Леменээс хүссэн бэ? Лихай ямар замаар 

хөндийтэй адилхан байхыг Лемүелээс хүссэн бэ? (Та мөн суралцагчдаас хариултуу-
даа самбар дээр Гол мөн Хөндий хэмээх хоёр үгийн хажууд бичихийг хүсч болно.)

• Лихай Лемен, Лемүел хоёрт юу заахыг хичээж байсан бэ? 
Суралцагчдаас 1 Нифай 2:11–14-ийг дор дороо уншихыг хүс. 
• Лемен, Лемүел хоёрын эцгийнхээ эсрэг бувтналдсан шалтгаан нь юу вэ? 

Оршил
1 Нифай 2 дээр гардаг түүх Их Эзэнээс ирсэн зар-
лигуудад хандах хоёр өөр байр суурийг харуулдаг. 
Лихай өөрийн гэр бүлийг аглаг буйд руу удирдах 
Их Эзэний зарлигийг дуулгавартай дагадаг. Энэхүү 

зарлигийн хүнд хүчрийн улмаас Лемен, Лемүел хоёр 
эсэргүүцдэг. Харин Нифай өөртөө гэрч хүлээн авахыг 
эрэлхийлдэг. 
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• 1 Нифай 2:11 дээрх зөрүүд араншин хэмээх үг нь бардамнал эсвэл зөрүүд занг хэлдэг. 
Бардамнал яагаад хүмүүсийг бувтнахад хүргэдэг вэ? 

• Яагаад хүмүүс заримдаа Их Эзэний үйл хэргүүдийг ойлгохгүй үедээ бувтнахад хүр-
дэг гэж та бодож байна вэ? 

Сатан биднийг бувтналдахыг хүсдэг нэг шалтгаан нь гомдол, бувтнал нь бидэнд бо-
шиглогч, бусад сүнслэг удирдагчийн болон эцэг эхийнхээ үгийг дагахад садаа болдог 
учраас гэдгийг тайлбарла. Ярилцлагынхаа хэсэг болгож Далын ахлагч Х.Росс Ворк-
маны үгээс хуваалцаж болно. 
“Бувтналдах нь гурван алхмаас бүрддэг бөгөөд алхам бүр биднийг дуулгаваргүй бай-
дал руу улам ойртуулдаг.” Эхлээд хүмүүс эргэлзэж эхэлдэг. Тэд эхлээд “өөрсдийн оюун 
бодолд” эргэлзэж эхэлдэг бөгөөд дараа нь “бусдын оюун бодолд эргэлзээ төрүүлдэг”. 
Хоёрдугаарт, бувтналддаг хүмүүс “өөрсдийгөө зөвтгөж, хийх ёстой үүргээсээ өөрс-
дийгөө чөлөөлөх шалтаг олж эхэлдэг. . . . Иймээс тэд дуулгаваргүй байх шалтаг [олж] 
эхэлдэг.” Тэдний шалтаг тэднийг гуравдахь алхам руу хөтөлдөг: “Тэд Аврагчийн зар-
лигуудыг дагахдаа залхуу хойрго болдог. . . .
Би та бүхнийг та нарт хамгийн түвэгтэй санагддаг, амьд бошиглогчдын зарлигуудад 
анхаарлаа хандуулахад урьж байна. Та тэрхүү зарлиг нь танд хамаатай эсэхэд эргэлз-
дэг үү? Тэрхүү зарлигт дуулгаваргүй байх шалтгийг та амархан олдог уу? Танд тэрхүү 
зарлигийн талаар анхааруулсан хүмүүс тээртэй санагддаг уу? Та уг зарлигийг дагахдаа 
залхуу хойрго уу? Дайсны мэхлэлтээс болгоомжил. Бувтнахаас сэрэмжил” (“Beware of 
Murmuring,” Ensign, 2001 оны 11- р сар, 85–86).
Суралцагчдыг судрын тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэртээ дараах асуултуудад хариу-
лахад урь. 
• Хэрэв та өөрийгөө Их Эзэний бошиглогчид болон зарлигуудад бувтнаж байгаагаа 

мэдвэл юу хийх вэ? 

1 Нифай 2:16–19
Нифай Их Эзэнээс ойлголтыг эрэлхийлдэг 
Суралцагчдаас 1 Нифай 2:16, 19-ийг дотроо уншиж, тунгаан бодохыг хүс. 
• Нифай аавынхаа захиасыг хэрхэн хүлээж авсан бэ? 
• Та хэзээ Бурханыг дуудаж, зүрх сэтгэл тань зөөлөрснийг мэдэрсэн бэ? 
Суралцагчдад Их Эзэн тэдний зүрх сэтгэлийг зөөллөсөн туршлагуудынхаа талаар 
хуваалцах боломж олго (тэднээс хэт хувийн туршлагуудаа хуваалцахгүй байхыг хүс). 
Мөн та Их Эзэн таны зүрх сэтгэлийг зөөллөсөн тухай хуваалцаж болно. Суралцагчдад 
бид Бурханыг дуудах үед Тэрээр Түүний үгсэд итгэж болохын тулд бидний 
зүрх сэтгэлийг зөөллөж чадна гэдгийг батал. 
1 Нифай 2:19-ийг чангаар унш. Суралцагчдаас “хичээнгүйлэн”, “зүрх сэтгэлийн 
номхон байдалд” гэх үгсийг өөрсдийн үгээр тайлбарлахыг хүс. Нифайн адилаар Их 
Эзэнийг эрэлхийлэхийг урамшуулан дэмж. 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 2:17–18-ыг чангаар уншихыг хүс. 
• Нифай, Сам, Лемен, Лемүел нарын өөр өөр хандлагаас бид ямар зарчмуудыг сурч 

болох вэ? 
• Нифайн үг Самын итгэлийг хүчирхэгжүүлсэн шиг гэр бүлийн гишүүн эсвэл найзын 

тань үг таны итгэлийг хэзээ хүчирхэгжүүлсэн бэ? 

1 Нифай 2:20–24
Зарлигуудыг дагадаг хүмүүс дэгжих болно. 
Суралцагчдаас 1 Нифай 2:20–21-ийг уншихыг хүс. Тэднийг “миний зарлигийг дага-
хын хэрээр та нар дэгжих болно” хэмээх амлалтыг олж, тэмдэглэхэд урь. Тэд Мормоны 
Номыг судалснаар энэхүү амлалт биелэгдсэн олон жишээг унших болно гэдгийг 
тайлбарла. 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс. Р.Макконкигийн хэлсэн үгийг 
хуваалц. 

Сүнсний нөлөөг 
урьдаг асуултууд
Тэргүүн Зөвлөлийн 
Ерөнхийлөгч Хэнри 
Б.Айринг сүнслэг 
нөлөөг урьдаг за-
рим асуултын талаар 
заасан. Тэрээр багш 
нарт “суралцагчдаас 
мэдэрсэн мэдрэмжүү-
дээ эргэн санах” тухай 
асуухыг зөвлөсөн юм. 
Зөвхөн мэдээлэл авах 
асуултаас илүүтэйгээр 
тэдэнд өнгөрсөн турш-
лагуудаа эргэн санахад 
нөлөөлөх зүйлийг асуух 
нь тэднийг Сүнсээр 
суралцахад бэлтгэдэг. 
Ерөнхийлөгч Айринг 
ийн хэлжээ: “Хэн нэг-
нийг асуултанд хариул 
хэмээн нэр цохохоосоо 
өмнө хэсэг зуур ухаал-
гаар хүлээ. Асуултанд 
хариулдаггүй суралцаг-
чид хүртэл сүнслэг турш-
лагуудынхаа талаар 
тунгаан бодох болно. 
Энэ нь Ариун Сүнсийг 
урьдаг” (“The Lord Will 
Multiply the Harvest” 
[address to CES religious 
educators, 1998 оны 2- р 
сарын 6], 6, si.lds.org).
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1 НифАй 2

“Дуулгавартай байдал бол тэнгэр дэх анхны хууль юм. Мөнх болох Түүний хуулийн 
дагуу амьдардаг хүмүүст бүх хөгжил дэвшил, төгс төгөлдөржилт, аврал, бурханлаг 
байдал болон бүх зөв, үнэн, шударга, сайн сайхан зүйлс ирдэг. Бурханы зарлигуудыг 
дагахаас илүү чухал зүйл мөнх оршихуйд байхгүй билээ” (The Promised Messiah: The 
First Coming of Christ [1978], 126).
Бурхан дуулгавартай, итгэлтэй хүмүүсийг адисалдаг хэмээх гэрчлэлээ хуваалц. 
Нифайн адил суралцагчид Их Эзэнээс удирдамж хүлээн авах итгэлээ хөгжүүлж чадна. 
Тэднийг бүр илүү дуулгавартай байж, Ариун Сүнснээс ирсэн удирдамжийг илүү сайн 
дагахын төлөө тэмцэхэд урамшуулан дэмж. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
1 Нифай 2:2–6. Лихайн гэр бүлийн аялсан байж 
болох зам
Лихай гэр бүлээ Иерусалимаас 290 километр зайд 
орших Акабагийн булангийн ойролцоох Улаан тэн-
гис рүү удирдсан байж магадгүй. Энэ нь бэлтгэлгүй 
аялагчдыг дээрэмддэгээрээ алдартай аагим халуун, 
эзгүй талаар аялна гэсэн үг юм. Тэд Улаан тэнгист оч-
соныхоо дараа голын хөндийд ирж, суурьших хүртлээ 
дахиад гурван өдөр аялжээ. Иерусалимаас голын хөн-
дий хүртэл 14 өдөр аялсан байж магадгүй. Та тэднийг 
Нифайг ах нартайгаа Иерусалим руу буцсан тухай 
унших үед энэ хол зайн талаар суралцагчдад сануулж 
хэлж болно. 

1 Нифай 2:7. Их Эзэнд талархал өргөх нь 
Лихайн Их Эзэний удирдамж, хамгаалалтанд өргөсөн 
талархал 1 Нифай 2:7 дээр гардаг: “Тэрээр тахилын 
чулуун ширээ босгон, Их Эзэнд өргөл үйлдэн, бас Их 
Эзэн Бурхандаа талархлаа мэдүүлсэн авай.” Энэ бол 
Мормоны Номонд гардаг Христийн дагалдагчдын 
Бурханд талархал илэрхийлэхийн тулд тахил өргөж, 
өргөл хайлсан анхны жишээ юм (1 Нифай 7:22; Мозая 
2:3–4-ийг үз). Тэнгэрлэг Эцэгт талархал илэрхийлж, 
дуулгавартай байдлаа үзүүлэх нь Түүний тааллыг 
эрэлхийлдэг Бурханы бүх хүүхдэд чухал юм (С ба Г 
59:21-ийг үз). 

хойд зүг
Газрын Дундад 

Тэнгис Галилын тэнгис

Сөнөсөн тэнгис

Персийн  
булан

Энэтхэгийн 
далай

Иерусалим

Арабын цөл

Улаан тэнгис

Өгөөмөр (?)

“Улаан тэнгисийн хөвөөнд 
ойр орших хязгаар нутагт” 
(1 Нифай 2:5)

“Зүүн урд, урд 
зүгийг баримжаалан” 
(1 Нифай 16:13)

“Улаан тэнгисийн эрэг 
дагуу” (1 Нифай 16:14)

“Бид тэр 
цагаас хойш 
барагцаалвал 
дорнодыг 
чиглэн аялсан 
бөлгөө” (1 Ни-
фай 17:1)

Ишмэил “Нахом 
хэмээх нутагт” 
(1 Нифай 16:34) 
нас барав. 
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Нэмэлт заах санаа
1 Нифай 2:1–3, 16–19. Зөөлөн зүрх сэтгэл ба 
илчлэлт 
1 Нифай 1 дээр Лихай “сүнсний” (1 Нифай 1:7) 
улмаас хүлээн авсан илчлэлтийг Нифай дүрсэлдэг 
гэдгийг суралцагчдад сануул. Энэ үзэгдэлд Лихай 
бошиглолуудыг агуулсан номноос уншдаг ба “Сүн-
сээр дүүргэгдсэн” (1 Нифай 1:12) юм. 1 Нифай 2 
дээр Нифай эцгийнхээ зүүд нойрондоо хүлээн авсан 
анхааруулгын талаар өгүүлснээр илчлэлт үргэлжилдэг 
(1 Нифай 2:1–3-ыг үз). Тэр мөн илчлэлт хүлээн авах 
болон Их Эзэний дуу хоолойг дагах талаар өөрийн 
туршлагыг хуваалцдаг. 

Хоёр биет зүйл үзүүл. Нэг нь зөөлөн, ус нэвтэрдэг 
(хувцасны тасархай эсвэл бие угаагч) мөн нөгөөх нь 
хатуу биет (чулуу) байж болно. Дараа нь нэг суралцаг-
чаас 1 Нифай 2:16–19-ийг чангаар уншихыг хүс. 

• Ямар байдлаар Лихай, Нифай, Сам нарын зүрх 
эдгээр зөөлөн биет шиг зөөлөн байсан бэ? 

• Ямар байдлаар Лемен, Лемүел нарын зүрх энэ 
хатуу биет шиг хатуу байсан бэ? 

• Бидний зүрх сэтгэлийн сүнслэг байдал илчлэлт 
хүлээн авах бидний чадварт хэрхэн нөлөөлдөг вэ? 

Суралцагчдад бид Түүнийг хичээнгүйлэн эрэлхийлснээр 
Их Эзэн бидэнд мэдлэгийг илчилдэг гэдгийг ойлгоход 
нь тусал. Ярилцлагынхаа хэсэг болгож та суралцагч-
дыг хоёр хувааж, тэднээр Библийн толь бичиг дээрх 
“Илчлэлт” хэмээх хэсгийг уншуулж болно. Дараах 
асуултуудыг ярилцахыг тэднээс хүс: 

• Бид Их Эзэнээс илчлэлт хүлээн авахын тулд өөрс-
дийгөө хэрхэн бэлтгэх вэ? 



29

8- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 3–4

Заах зөвлөмж

1 Нифай 3:1–9, 19–20
Лихайн хөвгүүд алтан ялтсуудыг авахаар Иерусалим руу буцав 
Хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр дараах өгүүлбэрүүдийг бич. Их Эзэн биднээс хэцүү 
зүйлийг хийхийг хүсэх үедээ бидэнд тусалдаг гэдэгт тэд хэрхэн итгэлтэй байдгийг 
хамгийн сайн дүрслэх өгүүлбэрийг сонгохыг суралцагчдаас асуу. 
Та Их Эзэнээс ирсэн зарлиг, хэцүү зүйлсийг биелүүлэхийг хичээх үед Тэр 

 а. зарлигуудыг өөрчилж, чамд хялбар болгож өгдөг. 
 б. хэдийгээр энэ нь хэцүү хэвээрээ байх хэдий ч чамд зарлигийг гүйцэлдэх арга замыг 

хангаж тусалдаг. 
 в. таны өмнөөс бүх ажлыг хийж өгдөг. 
 г. ямар ч тусламжгүйгээр өөрөө бүгдийг хийхийг шаарддаг. 

Хэдэн суралцагчаас сонгосон хариултаа хэлж, яагаад сонгосон шалтгаанаа хуваалца-
хыг хүс. 
Түүний зарлигуудыг дагахыг хичээдэг хүмүүсийг Их Эзэн олон арга замаар адисалдаг 
гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг 1 Нифай 3–4 дээр гардаг Нифайн түүхийг судлахын 
сацуу дээрх зарчмын жишээг олохыг хүс. Мөн суралцагчдаас Нифай болон түүний ах 
нар хүнд бэрхшээлд хэрхэн өөр өөр хандсаныг тэмдэглэхийг хүс. 
Хэсэг суралцагчаас 1 Нифай 3:1–9- ийг хэсэгчлэн ээлжлэн уншихыг хүс. Бусад сурал-
цагчаас Нифай эцгийнхээ хүссэн зүйлийг дуулгавартай дагахад бэлэн байсан шалтгаа-
ныг олж сонсохыг хүс. 
Лемен, Лемүел хоёр гуулин ялтсуудыг авахаар Иерусалим руу буцахдаа “тэднээс [Ли-
хайн] шаардсан [зарлигийг] хүнд бэрх гэцгээв” (1 Нифай 3:5). Та суралцагчдад Лемен, 
Лемүел хоёр уг зарлигийг хэцүү гэж бодсон зарим шалтгааныг ойлгоход нь туслахын 
тулд тэд аль хэдийн Иерусалимаас хол газар явсан байсан гэдгийг сануулж болно. 
• Та яагаад Нифай эцгийнхээ асуусан зүйлийг бувтналгүй дагахад бэлэн байсан гэж 

бодож байна вэ? 
Суралцагчдыг 1 Нифай 3:7- д гарсан Нифайн гэрчилсэн зарчмыг “хэрэв- бол” өгүүл-
бэрт оруулахыг урь. Жишээлбэл суралцагчид, хэрэв бид Их Эзэний зарлигийг гүй-
цэлдүүлэхийг хичээх юм бол Тэр бидэнд гүйцэлдүүлэх замыг бэлтгэж өгнө 
(1 Нифай 3:7 бол төгс эзэмших судар) гэдгийг онцол. Суралцагчид хичээлийн жилийн 
турш 25 төгс эзэмших судар дээр ажиллана гэдгийг тайлбарла (нэмэлт мэдээлэл 
авахыг хүсвэл энэ гарын авлагын хавсралтыг үз). 25 төгс эзэмших судрыг семинарын 
номын хавчуурганы ар талд жагсаасан байгаа. Та суралцагчдаас төгс эзэмших судруу-
даа өөр өөр янзаар тэмдэглэхийг хүсч болно. Ингэснээр тэд судруудыг амархан олох 
болно. 
• Их Эзэн танд хэзээ аль нэг зарлигийг биелүүлэх “замыг бэлтгэж өгсөн” бэ?
Суралцагчдыг 1 Нифай 3:3, 19–20-ыг уншихад урь. Бусад суралцагчаас яагаад гуу-
лин ялтсууд Лихайн гэр бүлд болон тэдний үр удамд тийм их үнэ цэнэтэй байсныг 

Оршил
Их Эзэн Лихайд хөвгүүдээ Иерусалим руу алтан 
ялтсуудыг Лебенээс авахаар явуулахыг зарлигладаг. 
Лемен, Лемүел хоёр уг зарлигийг хэрхэн биелүүлэ-
хээ мэдээгүй бөгөөд харин Нифай Их Эзэн өөрийн 
зарлигийг гүйцүүлдэх замыг бэлтгэнэ гэдэгт итгэлтэй 

байлаа. Хэд дахин бэрхшээлтэй учирсны дараа Ни-
фай Их Эзэний түүнээс хүссэн зүйлийг итгэлтэйгээр 
үргэлжлүүлэн хийсэн юм. Эцэст нь тэр Ариун Сүнсээр 
удирдуулан, ялтсуудыг амжилттай авч чадсан билээ. 

1 Нифай 3:7 нь 
төгс эзэмших судрын 
хэсэг юм. Суралцагчдад 
уг төгс эзэмших судрын 
эшлэлийг эзэмшихэд нь 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөлд байгаа 
төгс эзэмших судрын 
заах аргыг хар. 
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тодорхойлсон судрын хэсгийг олж сонсохыг хүс. (Та мөн тэдэнд судрын хэсгийг 
тодруулж тэмдэглэгээ хийхийг зөвлөж болно.) Суралцагчдыг олж сонссон зүйлээ 
хуваалцсаны дараа гуулин ялтсууд нь Хуучин Гэрээнийхтэй адилхан олон бичээс, 
мэдээллийг агуулсан эртний судар байсан гэдгийг тайлбарла. 
• Та яагаад гуулин ялтсуудын агуулга нь Нифай болон түүний ах нарыг Иерусалим 

руу буцаж явахад хүргэх хангалттай чухал байсан гэж бодож байна вэ? 
• Өнөөдөр судруудад агуулагддаг зүйлсээс юу нь танд үнэ цэнэтэй вэ? Энэ нь танд 

яагаад чухал вэ? 

1 Нифай 3:10–31
Лебен Лихайн эд хөрөнгийг хулгайлж, Нифай болон түүний ах нарыг алахыг 
оролдов. 
Суралцагчдын тал хэсгээс Нифай болон түүний ах нарын гуулин ялтсуудыг авах эхний 
оролдлогын талаар судлахыг хүс (1 Нифай 3:10–18-ыг үз). Үлдсэн суралцагчдаас хоёр-
дахь оролдлогын талаар судлахыг хүс (1 Нифай 3:21–31-ийг үз). Суралцагч бүрийг бие 
даан ажиллаж, дараах асуултуудад хариулахыг хүс. Мөн та тэднээс судрын тэмдэглэл 
эсвэл хичээлийн дэвтэртээ асуултуудад хариулахыг хүсч болно. Асуултуудыг самбар 
дээр бич эсвэл тэдгээрийг суралцагч бүрд өгөх тараах материал болгон бэлтгэ. 

 1. Хэн явсан бэ? 
 2. Тэд юу хийсэн бэ? 
 3. Оролдлого нь бүтэлгүйтсэний дараа тэд ямар хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ? 
 4. Эхний оролдлогыг судалж буй суралцагчдад: Нифай болон түүний ах нар гуу-

лин ялтсуудыг авахдаа бүтэлгүйтсэнийхээ дараа “ихэд харамсав” (1 Нифай 3:14). 
Нифай энэхүү бүтэлгүйтэлд ах нараасаа өөрөөр хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ? 
(1 Нифай 3:15–16- г үз.)
Хоёрдахь оролдлогыг судалж буй суралцагчдад: Лемен, Лемүел хоёр хоёрдахь 
оролдлого нь бүтэлгүйтсэний дараа Нифайд маш их уурласан. Тэд түүнийг зодож, 
түүнийг хатуу үгээр зэмлэсэн. Бүр тэнгэр элч гарч ирэн, Их Эзэн Лебенийг тэд-
ний гарт оруулна гэж амласан ч тэд мөн л бувтналдаж, амжилтанд хүрэх чадвар-
таа эргэлзсэн. Лемен, Лемүел хоёрын уур тэнгэр элчийн амлалтанд итгэх тэдний 
чадварт хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Хэрхэн уур, зөрчилдөөн, бувтналдаан, үл итгэх 
байдал нь бидэнд Бурханы захиасыг ойлгоход саад болдог вэ? (1 Нифай 3:28–31; 
3 Нифай 11:29-ийг үз.)

 5. Та уншсан судруудаасаа юу сурч мэдсэн бэ? 
Суралцагчдад асуултанд хариулах хангалттай цаг өгсний дараа цөөхөн хэдэн сурал-
цагчаас хариултаа хэлэхийг хүс. 

1 Нифай 4:1–38
Нифай гуулин ялтсуудыг авав
Суралцагчдаас Лемен, Лемүел хоёрын 1 Нифай 3:31 дээр асуусан асуултуудыг олохыг хүс. 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 4:1–3-ыг чангаар уншихад урь. Ах нарынхаа асуултанд 
хариулсан Нифайн хариултыг олж сонсохыг хүс. 
• Мосегийн түүх Лемен, Лемүел хоёрын асуулттай хэрхэн холбогдож байна вэ? 
Хэрэв асуултанд хариулахад тэдэнд тусламж хэрэгтэй бол Мосегоос Израилийн хүүх-
дүүдийг Египетээс гаргаж авчрахыг хүсэх үед тэр үүнтэй адил бэрхшээлтэй тулгарсан 
гэдгийг тайлбарла. Мосе олон удаа оролдсон хэдий ч Израилийн хүүхдүүдийг боолч-
лолоос чөлөөлөхийг Фараон хаанд ятгаж чадаагүй. Гэсэн хэдий ч Мосе Их Эзэний 
зарлигласан зүйлийг хийхдээ тууштай байж, Их Эзэн түүнд Израилийн хүүхдүүдийг 
боолчлолоос чөлөөлөх замыг бэлтгэж өгсөн. Нифай Мосегийн жишээг гэр бүлийнхээ 
нөхцөл байдалтай адилтгасан. Тэрээр Бурхан тэдэнд замыг бэлтгэнэ гэсэн итгэлтэй 
байсан. 
• Нифайн ах нартаа өгсөн хариултаас та ямар зарчмыг сурсан бэ? 
Хэдийгээр суралцагчдын хариултууд бага зэрэг өөр байж болох ч ерөнхийдөө тэдний 
санаа нь хэрэв бид Их Эзэний шаардсан зүйлийг итгэлтэйгээр, тууштай хийх 
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юм бол хүнд нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан Тэр өөрийн зарлигласан зүйлийг 
гүйцэлдүүлэх замыг бэлтгэж өгнө. (Та энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)
Хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бичсэн өгүүлбэрүүдийг унш. 
• Та нар Нифайн туршлагыг сурлаа. Аль өгүүлбэр таны сурсан зарчмыг хамгийн сайн 

тоймлож байна вэ? 
Суралцагчдыг Нифайн бусад түүхийг судлахдаа Нифайн хичээнгүй байдал энэхүү 
зарчмыг хэрхэн баталж байгааг олохыг хүс. 
Нэг суралцагчаар 1 Нифай 4:4–6- г чанга уншуул. Та суралцагчдад 1 Нифай 4:6- г судар 
дээрээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно. 
Их Эзэн бидэнд хэрхэн, хэзээ хийх эсвэл яагаад хийх ёстойг илчлэхгүйгээр биднээс 
ямар нэг зүйл хийлгэхийг хүсч болно гэдгийг ойлгоход нь тэдэнд тусал. Нифай зөвхөн 
Ариун Сүнсэнд өөрийг нь удирдахыг зөвшөөрсний дараа, итгэлтэйгээр урагшлах 
шийдвэрийг гаргасны дараа л Их Эзэн түүнд хэзээ, хэрхэн туслахыг мөн яагаад тусла-
хыг ойлгосон. 
Бид Их Эзэний удирдамжийг дагахаасаа өмнө ихэвчлэн “эхлэлээс төгсгөлийг” өөрөөр 
хэлбэл төгсгөлийг харахыг хүсдэг гэдгийг ерөнхийлөгч Харолд Б.Лий ажигласан гэж 
суралцагчдад хэл. Тэр ийн зөвлөжээ: 
“Та хонгилын үзүүрт буй гэрэл рүү алхаж, сурах ёстой. Магадгүй харанхуй руу хэдхэн 
алхам хийх хэрэгтэй [мэдэгдэхгүй]. Дараа нь тэрхүү гэрэл ил гарч ирэн, таны өмнө 
байхыг та харна (Lucile C. Tate, Боид K.Пакер: A Watchman on the Tower [1995], 137–38).
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 4:7- г чанга уншихыг хүс. 
• 1 Нифай 4:7 дээр гардаг “Гэсэн хэдий ч би урагшлан явж” гэдэг судрын хэсэг нь 

яагаад чухал вэ?
• Нифайн туршлага бидний “явж бас хийх” бэлэн байдал болон Их Эзэнээр удирдуу-

лах бидний чадвар хоёрын уялдаа холбооны талаар юу зааж байна вэ? 
1 Нифай 4:8–18-ыг ээлжлэн уншихыг хэсэг суралцагчаас хүс. 
• Лебенийг хөнөөх Их Эзэний зарлигийг дагах ямар шалтгааныг Сүнс Нифайд хэл-

сэн бэ? 
Ялтсуудыг амжилттайгаар авсан Нифайн үлдсэн түүхийг дүгнэж (1 Нифай 4:19–38- г 
үз) эсвэл тэрхүү хэсгийг сайн мэддэг суралцагчаас дүгнэхийг хүс. Гуулин ялтсуудыг 
авах хамгийн сүүлчийн оролдлого дээр гарсан зарчмыг олохыг хүс. Тэднийг санаа 
бодлоо хэлсний дараа хэдийгээр бид юу болохыг мэдэхгүй байгаа ч гэсэн Бур-
ханд итгэж, Түүний хүссэн зүйлийг хийхийг эрэлхийлэх үед Тэр биднийг 
Ариун Сүнсний удирдамжаар удирдах болно хэмээх гэрчлэлээ үлдээ. 
Энэхүү зарчмын талаарх тэдний гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд тэднийг Бурхан 
хэзээ, хэрхэн туслахыг мэдэхгүй ч гэсэн итгэлтэйгээр дагасан туршлагаа хуваалцахыг урь. 
Тэднээс яг одоогоор тэдний амьдралд байгаа Их Эзэний шаардсан хүнд хэцүү мэт са-
нагдаж байгаа шаардлагын талаар бодохыг хүс. Их Эзэний зарлигласан зүйлийг “явж 
бас биелүүлэх” бэлэн байдлаа Их Эзэнд харуулахын тулд юу хийхээ судрын дэвтэртээ 
бичихийг хүс. Тэднийг бичиж дууссаны дараа бид итгэлээ үзүүлснээр Их Эзэн зарлиг-
ласан зүйлээ гүйцэлдүүлэхэд бидэнд тусална гэдэгт итгэлтэй байгаагаа хэл. 

Төгс эзэмших судар—1 Нифай 3:7
Самбар дээр дуулгавартай байдал, итгэл, найдвар гэж бич. Асуулт:
• Та 1 Нифай 3- аас Нифайн дуулгавартай байдал, итгэл, найдварын ямар нотолгоо-

нуудыг харж байна вэ? 
• Дуулгавартай байдал, итгэл, найдвар нь номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан хэн нэгэнд 

хэрхэн туслах вэ? 
Суралцагч бүрийг нэг номлогч руу захиа бичиж, 1 Нифай 3:7- г хэрхэн үйлдлээрээ 
харуулж байгааг асуухад урь. Суралцагчдаас хариу захидлаа хуваалцахыг хүс. 
Тэмдэглэл: Төгс эзэмших судрын хэсгийг агуулсан хичээл бүрийн төгсгөлд та сурал-
цагчдад судрыг эзэмшихэд туслах нэмэлт үйл ажиллагаануудыг бодож олох хэрэгтэй. 
Та тэдгээр үйл ажиллагааг ямар ч цагт ашиглаж болно (нэмэлт мэдээллийг авахын 
тулд Gospel Teaching and Learning гарын авлагын хавсралтыг үз). Өнөөдрийн хичээ-
лийн цаг, нөхцөл байдлаас шалтгаалан та хангалттай цаг байгаа үед энэ үйл ажилла-
гааг өөр хичээл дээр явуулж болно. 

Ангидаа судруудыг 
унших нь 
Ангидаа судруудыг 
унших нь судалж буй 
судраа илүү сайн ойлго-
ход нь тэдэнд тусалдаг. 
Мөн тэдэнд бие даан 
судар унших чадвартаа 
илүү итгэлтэй болоход 
тусалдаг. Гэсэн хэдий ч 
багш хэрэв суралцагч 
дургүй байгаа бол 
түүнийг чанга уншихыг 
хүчилж эвгүй байдалд 
оруулж болохгүй. Анги-
даа судруудыг хамтдаа 
унших арга замуудаас: 
 1. Суралцагчид ээл-

жилж, чанга унших 
 2. Багшийг чанга 

уншиж байх хооронд 
суралцагчид өөрс-
дийн судрыг гүйлгэн 
харах 

 3. Судрын хэсэг дээр 
нэлээн хэдэн хүн 
ярьж байвал хүн нэг 
бүрийг төлөөлөн 
уншихыг хэсэг сурал-
цагчаас хүсэх 

 4. Жижиг бүлэг эсвэл 
хоёр хоёроороо 
болж судруудыг нэг 
нэгэндээ уншиж өгө-
хийг суралцагчдаас 
хүсэх
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9- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 5

Заах зөвлөмж

1 Нифай 5:1–9
Лихайн хөвгүүд аглаг буйд дахь гэр бүлдээ аюулгүй буцаж ирэв 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 5:1–3-ыг чанга уншихыг хүс. Сариа яагаад гомдоллож эхэл-
сэн шалтгааныг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс. 
• Сариа юу гэж гомдоллосон бэ? (Хариултууд нь Лихай зөнч хүн байсан, тэр тэднийг 

өвлөж ирсэн нутгаас нь дагуулан гаргасан бөгөөд хөвгүүд нь үгүй болж, тэд аглаг 
буйдад үрэгдэж ч болох шийдвэрийг гаргасан байж болно.)

Суралцагчаас өөрсдөд нь тохиолдсон нөхцөл байдлын талаар бүрэн мэдээгүй хэрнээ 
гомдоллож байсан үеэ бодохыг хүс. 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 5:4–6- г чанга уншихыг хүс. Суралцагчдаас Лихай Сариа-
гийн гомдолд хэрхэн хандсан тухай анхааралтай сонсохыг хүс. 
• Лихай Сариагийн гомдолд хэрхэн хандсан тухай юу нь таныг гайхшируулж байна 

вэ? (Та Лихай айдас, эргэлзээний оронд Их Эзэнд итгэлтэй байж, гэрчлэлээр 
хариулсан гэдгийг онцолж болно. Тэр уур уцаартай эсвэл тэвчээр алдсан байдлаар 
хандаагүй.)

• Лихайн Сариад өгсөн хариултаас бид юу сурч болох вэ? 
Нэг суралцагчаар 1 Нифай 5:7–9-ийг чангаар уншуул. 
• Сариа энэ туршлагаас юу сурсан бэ? 

1 Нифай 5:10–22
Лихай гуулин ялтсуудыг эрэлхийлсэн
Суралцагчдаас олж авч эсвэл хадгалахын тулд амьдралаа золиослоход бэлэн байгаа 
ямар нэгэн зүйл тэдэнд байгаа эсэхийг асуу. 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 3–4-ийг дүгнэж, гуулин ялтсуудыг авахын тулд Лихайн гэр 
бүлийн хийсэн золиослолуудыг хэлэхийг хүс. (Нифай болон түүний ах нар өөрсдийн 
амьдрал, баялгийг золиосолж, хол газар аялсан.)
• Та иймэрхүү золиослол яагаад чухал гэж бодож байна вэ? 
Лихайн гэр бүл золиослол хийсний дараа Их Эзэнд талархал өргөж, Лихай үтэр түргэн 
ялтсуудын агуулгыг уншиж эхэлсэн гэдгийг тайлбарла. Хэсэг суралцагчаас 1 Нифай 
5:11–16- г ээлжлэн чанга уншихыг хүс. Лихай гуулин ялтсуудаас юу олж мэдсэн тухай 
олж сонсохыг ангийнхнаас хүс. Тэдний хариултыг самбар дээр жагсааж бичиж болно.
Суралцагчдаас 1 Нифай 5:10-ыг дор дороо уншихыг хүс. Лихай судруудыг судалсныг 
тодорхойлж буй үгсийг эрж олохыг хүс. (Тэр “тэдгээрийг судалсан.”) Суралцагчдыг 
хоёр хоёроороо хуваагдаж, дараах асуултанд хариулахыг хүс. 
• Судруудыг судлах болон зөвхөн унших хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? (Та сурал-

цагчдаас судруудыг судалж байсан туршлагаа хуваалцахыг хүсч болно.)

Оршил
Лихайн эхнэр Сариа хөвгүүдээ Иерусалимаас ирэхийг 
хүлээж байхдаа тэднийг гуулин ялтсуудыг авах гэж 
байгаад эрсэдсэн байх хэмээн ихэд айсан байдаг. Тэд-
нийг гуулин ялтсуудын хамт аюулгүй буцаж ирэх үед 
тэрээр Бурхан тэдний гэр бүлийг удирдаж, хамгаалж 
байгаа гэдэг илүү хүчирхэг гэрчлэлтэй болжээ. Лихай 

гуулин ялтсуудыг эрэлхийлж, тэдгээрийг түүний гэр 
бүлд агуу үнэ цэнэтэй болохыг олж мэджээ. Тэрээр 
тэднийг унших зуураа Ариун Сүнсээр дүүргэгдэж, тэ-
дэнд буй судрууд түүний үр удамд хадгалагдан үлдэнэ 
хэмээн бошигложээ. 
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1 НифАй 5

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсоны дараах үгсийг унш: 
“Би ‘судлах’ гэдэг үгийг хэлэх үед уншихаас илүү зүйлийг хэлж байна гэсэн үг. Судруу-
дын ерөнхий захиасыг ойлгохын тулд тодорхой хугацаанд үүнээс унших нь сайн хэрэг.
Гэхдээ та тухайн цагт хэр их зүйл уншихаа бодохоос илүү, судруудад ямар цаг хугацаа 
зарцуулж байгаа вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. Би та нарыг цөөхөн хэдэн шүлэг уншаад, 
түүнийгээ тунгаан бодож, дахин уншиж, утгыг нь бодох зуураа ойлгохын төлөө зал-
бирч, оюун бодолдоо асуун, сүнслэг нөлөөллийг хүлээж авч, хүлээн авсан нөлөөлөл, 
илчлэлтээ бичиж тэмдэглэж байгаагаар төсөөлдөг. Хэрэв ингэж чадвал та нар тэд-
гээрийг санаж, илүү сайн суралцаж чадна. Ийм аргаар суралцахдаа та хагас цагт маш 
олон бүлэг, шүлэг унших шаардлагагүй. Харин Бурханы үгст зориулан зүрх сэтгэлдээ 
зай гаргаж өгснөөр Тэр тантай ярих болно. Энэ нь хэрхэн мэдрэгддэг талаар хэлсэн 
Алмагийн тодорхойлолтыг сана: ‘Энэ нь бодгалийг минь тэлж эхлэв; тийм ээ, энэ нь 
ойлголтыг минь гэгээрүүлж эхлэв, тийм ээ энэ нь надад амтат байх болж эхлэв’ [Алма 
32:28]” (“When Thou Art Converted,” Ensign мөн Лиахона, 2004 оны 5- р сар, 11–12).
Суралцагчдад тэд хэрхэн судар судалдаг тухайгаа бодох цаг гаргаж өг. Тэднээс судрын 
тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэр дээрээ судар судалдаг үр бүтээлтэй арга замуудын-
хаа талаар бичихийг хүс. Дараа нь тэднээс хэрхэн судраас илүү сайн суралцах талаар 
бодохыг хүс. Тэднээс хувиараа илүү сайн судар судлах нэг арга замыг сонгохыг хүс. 
Тэднийг сонгосон арга замаа зорилго болгож, судрын тэмдэглэл дээрээ бичихийг хүс. 
Та мөн суралцагчдад зорилгыг нь сануулж, зорилгоо биелүүлэхэд нь туслах хэн нэгэн-
тэй (жишээлбэл, тантай эсвэл эцэг эх, өөр нэг суралцагчтай ) зорилгоо хуваалцахыг 
зөвлөж болно. 
Их Эзэн Лихайг судруудыг судалсных нь төлөө адисалсан гэдгийг тайлбарла. Сурал-
цагчдад тэдгээр адислалыг олж мэдэхэд туслахын тулд 1 Нифай 5:16–20-ийг дор дороо 
уншихад урь. 
• Гуулин ялтсуудыг судлах нь Лихайд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 
Лихай судруудыг судалсан үедээ Ариун Сүнсээр дүүргэгдэж, “үр удмынхаа тухай” илч-
лэлт хүлээн авдаг байсан гэдгийг онцол. Суралцагчдад бид судруудыг судалснаар 
Ариун Сүнсээр дүүргэгдэж, илчлэлт хүлээн авч чадна. Бид Лихайн адилаар 
судруудыг судлахад цаг, хүч чадлаа золиосолсноор Бурханы зарлигуудыг сахих хүч 
тэнхээг хүлээн авч чадна. 
• Та судруудыг судалснаар ямар замаар адислагдаж байсан бэ? 
• Та судруудыг судлах зуураа хэзээ Ариун Сүнсийг мэдэрч байсан бэ? 
Судруудыг судлахаас ирдэг адислалын талаар гэрчилсэн Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Робэрт Д.Хэйлсийн дараах үгсийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс. 

“Бид Бурхантай ярихыг хүссэн үедээ залбирдаг. Мөн Түүнийг бидэнд 
хандан ярихыг хүссэн үедээ бид судруудыг судалдаг; учир нь Түүний үгс 
бошиглогчдоор дамжин бидэнд ирдэг. Бид Ариун Сүнсний өдөөлтийг 
анхааран сонссон үед Тэрбээр бидэнд заах болно.
“Хэрэв та өөрт тань хандан ярьсан Түүний дуу хоолойг сүүлийн үед сон-
соогүй бол судруудыг шинэ мэлмий, сонороор дахин судал. Тэдгээр нь 

бидний сүнслэг туслагч юм” (“Holy Scriptures: The Power of God unto Our Salvation,” 
Ensign мөн Лиахона 2006 оны 11- р сарын 26–27).
1 Нифай 5:21–22-ыг чангаар уншиж, суралцагчдаас өөрсдийн судрыг гүйлгэн харахыг 
хүс. Та уншихдаа дараах үгсийг онцлоорой: “Аглаг буйдад зорчихдоо, бид эдгээрийг 
өөрсөдтэйгөө авч явах нь Их Эзэний мэргэн ухаан буй заа.”
• Өөрсдийн амьдралын аянд судруудыг авч явах нь яагаад мэргэн ухаан болдог вэ? 
• Бид ямар замаар судруудыг өөрсөдтэйгөө авч явж болох вэ? 
Лихай болон түүний гэр бүл агуу золиослолын эцэст гуулин ялтсуудыг авсан гэдгийг 
онцол. Судруудгүйгээр Лихай болон түүний гэр бүл аян замдаа амжилттай явахгүй 
байсан. Суралцагчдыг мөнх бус аялалдаа судруудыг өөрсөдтэйгөө хамт авч явахад 
урамшуул. 
Тэднийг бие даан судраас суралцах талаар бодоход урь. Өөрийнх нь үе тэнгийнхэнд 
урам зориг, гэрчлэл өгөх үүднээс судрыг тогтмол судалдаг нэгэн суралцагчийг урих 
талаар бод. Суралцагчдыг өдөр тутам цаг гаргаж судар судлахаа зуршил болгоход урь. 
Тэмдэглэл: Энэ хичээлээр өмнөх хичээлийн төгс эзэмших судрын үйл ажиллагааг 
явуулж болно. 
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
1 Нифай 5:10–22. Судруудын үнэ цэнэ
Судруудыг судалснаар хэрхэн удирдамж хүлээн авах 
тухай заахдаа Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Робэрт Д.Хэйлсийн Лихайн гуулин ялтсуудыг 
судалсан түүхийн талаарх үгсийг хуваалц. 

“Нифай болон түүний ах нарыг [Иерусалимаас гуулин 
ялтсуудтай хамт] буцаж ирэх үед эцэг Лихай баярлан 
бахархсан билээ. Тэрээр ариун судруудыг ‘эхлэлээс’ 
нь судалж эхэлсэн бөгөөд ‘тэдгээр нь хүсүүштэй боло-
хыг олж мэдэв; бүр [Лихай болон түүний хүүхдүүдэд] 
Их Эзэний зарлигуудыг сахиулан өвлүүлэхүйц агуу 
эрхэм чухал’ болохыг олж мэдэв. 

Үнэндээ гуулин ялтсууд нь Лихайн эцэг өвгөдийн цэ-
дэг байсан бөгөөд тэдний хэл, удмын бичиг, хамгийн 
чухал нь Бурханы ариун бошиглогчдын заасан сайн 
мэдээг агуулсан байлаа. Лихай судруудыг судалсан 
шиг, бид бүгд судруудыг судалснаар юу олж мэддэ-
гийг сурсан юм: 

• Бид хэн болох 

• Бид хэн болж чадах 

• Бидний болон бидний үр удмын тухай бошиглол 

• Мөнх амьдралыг өвлөн авахын тулд бидний дагах 
ёстой зарлиг, хууль, ёслол, гэрээнүүд 

• Бид эцсээ хүртэл тэвчиж, эргээд Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
нэр төртэйгөөр буцахын тулд хэрхэн амьдрах тухай 

Эдгээр үнэн нь үнэхээр чухал бөгөөд Тэнгэрлэг 
Эцэг Лихай болон Нифайд үзэгдлээр Бурханы үгийг 

төмөр бариулаар дүрсэлсэн билээ. Эцэг, хүү хоёулаа 
энэхүү хүчирхэг, бат бөх, бүрэн найдвартай удир-
дамжаас зууран барих нь Аврагчид хүрэх нарийн 
бөгөөд шулуун зам дээр үлдэх цорын ганц арга зам 
гэдгийг сурчээ” (“Holy Scriptures: The Power of God 
unto Our Salvation,” Ensign мөн Лиахона, 2006 оны 
11- р сар, 25).

1 Нифай 5:18–19. Гуулин ялтсууд
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р. 
Макконки Лихайн гэр бүл алтан ялтсуудыг авсан нь 
хэчнээн чухал байсан талаар гэрчилжээ. 

“Нифайчуудын хувьд алтан ялтсуудын үнэ цэнэ мөн-
гөөр хэмжигдэшгүй байсан юм. Тэдгээрийг ашиг-
ласнаар тэд хэл (1 Ниф. 3:19), соёл иргэншлийнхээ 
ихэнхийг, мөн төрөлх шашны мэдлэгээ хадгалан 
үлдэж чадсан билээ. (1 Ниф. 22:30.) Харин эсрэгээр 
Лихайн гэр бүл Иерусалимыг орхисноос хойш 11 жи-
лийн дараа Иерусалимыг орхин гарсан мюлекчүүдэд 
гуулин ялтсуудтай адил бичээс байгаагүй учир удал-
гүй урвалтанд орж, үл итгэж, хэл, иргэншил, шашнаа 
алдсан юм. (Омнай 14–18.)

“Гуулин ялтсууд бошиглогчдоос бошиглогчдод, үеэс 
үед нифайчуудаар гардуулагдаж, хадгалагдан ирсэн 
билээ. (Мозая 1:16; 28:20; 3 Ни. 1:2.) Ирээдүйд Их Эзэн 
тэр ялтсуудыг өмнөх гэрэлт дүрээр нь бидэнд харуу-
лах бөгөөд судар дээр тэдний тухай “тэдгээр нь үндэс-
тэн, ястан, хэлтэн, мөн хүмүүс болгонд очих” болно 
гэж хэлсэн байдаг. (Алма 37:3–5; 1 Ни. 5:18–19.)” 
(Mormon Doctrine, 2 дахь хэвлэл [1966], 853).

Нэмэлт заах санаа
1 Нифай 5:21. Судруудыг судал
Ангиараа “As I Search the Holy Scriptures” дууллыг 
дуул эсвэл үгийг нь унш (Hymns, no. 277). Судруудыг 
судалснаас ирэх адислалуудыг тодорхойлж буй дуул-
лын хэсгийг олж сонсохыг суралцагчдаас хүс. Сурал-
цагчдаас тэдэнд таалагдсан хэсгүүдийг олж, яагаад 
таалагдсанаа хуваалцахыг хүс. 

Та Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Марион 
Ж.Ромнигийн дараах үгсийг уншиж болно. 

“Хэрэв манай эцэг эхчүүд гэр орондоо өөрсдөө 
болон хүүхдүүдтэйгээ хамт Мормоны Номыг тогт-
мол, залбирч унших юм бол энэхүү агуу номын сүнс 

бидний гэр оронд болон тэнд амьдардаг бүх хүний 
зүрх сэтгэлд нэвтрэн орох болно. Хүндэтгэлийн сүнс 
өсч, харилцан хүндэтгэл, бие биенээ дээдлэн хүнд-
лэх нь нэмэгдэх болно. Зөрчил сөргөлдөөний сүнс 
арилах болно. Эцэг эхчүүд агуу хайр, мэргэн ухаанаар 
хүүхдүүддээ зөвлөгөө өгөх болно. Хүүхдүүд энэхүү 
зөвлөгөөнд илүү дуулгавартай, нээлттэй болно. Зөвт 
байдал өсөн нэмэгдэнэ. Итгэл, найдвар, энэрэл, Хрис-
тийн цэвэр хайр бидний гэр орон, амьдралд цэцэглэж, 
бидэнд амар амгалан, баяр баясгалан, аз жаргал авч-
рах болно” (in Conference Report, 1960 оны 4- р сар, 
112–13; Эзра Тафт Бэнсонгоос эш татав, “Cleansing the 
Inner Vessel,” Ensign, 1986 оны 5- р сар, 6).
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1 Нифай 6 ба 9

Заах зөвлөмж

1 Нифай 6
Нифай бүх хүмүүнийг Есүс Христэд ирэхэд урихын тулд бичиглэдэг 
Өнөөдрийн залуусын сайн мэддэг зарим ном эсвэл киног үзүүл. Тэдгээр ном эсвэл ки-
ног зохиосон хүмүүсийн зорилго нь юу байсан гэж бодож байгааг нь асуу. Мормоны 
Номыг үзүүл. 1 Нифай 6 дээр Нифай өөрийн бичиглэлийн зорилгыг тайлбарласан 
байдаг ба түүний тайлбар Мормоны Номын нэг хэсэг болсон юм. 
Суралцагчдаас 1 Нифай 6:3–6- г уншиж, Нифайн өөрийн бичээсийг хадгалан үлдээх 
зорилгыг тодорхойлсон үг болон хэсгийг олохыг хүс. (Та мөн суралцагчдаас дараах 
үгсийг олж тэмдэглэхийг хүсч болно.)
• Нифай “дэлхийд таалагдах зүйлүүдийг” бус харин “Бурханы таалалд нийцэх” зүйл-

сийг бичих нь яагаад чухал байсан бэ? 
• Та Нифайн зорилгыг өөрийн үгээр юу гэж тайлбарлах вэ? (“Абрахамын Бурхан, 

Исаакийн Бурхан, Иаковын Бурхан” гэдэг нь Есүс Христийг хэлж байгааг тайлбар-
лах хэрэгтэй. Та мөн суралцагчдыг Есүс Христ гэдэг үгийг 1 Нифай 6:4-ийн хажууд 
судар дээрээ бичихэд урьж болно. Та мөн Иехова гэдэг нь Есүс Христийг хэлж бай-
гааг тайлбарлаж болно. [1 Нифай 19:10; 2 Нифай 11:4, 6–7- г үз; мөн Bible Dictionary, 
“Christ,” “Christ, Names of.”- г үз].)

Мормоны Ном бол Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ гэдэгт талархалтай байхад нь су-
ралцагчдад туслахын тулд тэднийг индексийг олж, Есүс Христ гэж эхэлсэн бүх үгсийг 
олж харахад урь. Аврагчийн номлолын талаар Мормоны Номын заадаг хэдэн арга 
замыг тодорхойлохыг тэднээс хүс. 
Нэг суралцагчаас дараах үнэнийг самбар дээр бичихэд урь: Мормоны Номын нэг 
зорилго бол бүх хүмүүнийг Христэд ирэхийг урих явдал юм.
• Мормоны Номыг бичиглэх Нифайн зорилгыг ойлгох нь энэ жил Мормоны Номыг 

судлах таны арга барилд хэрхэн нөлөөлөх вэ? 
Мормоны Ном танд Тэнгэрлэг Эцэг болон Аврагчид илүү ойртоход хэрхэн тусалса-
ныг хуваалц. Суралцагчдыг Мормоны Ном тэдний амьдралд хэрхэн нөлөөлж, тэднийг 
хэрхэн Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христэд ойртуулсныг хуваалцахад урь. Тэднийг 
Мормоны Номын талаарх сэтгэгдлээ болон Есүс Христийн талаарх гэрчлэлээ ойрын 
хугацаанд гэр бүлийн гишүүн эсвэл найзтайгаа хуваалцахад урь. 

1 Нифай 9
Нифай хоёр цэдгээс бүрдсэн ялтсуудыг бичиглэв
Ангид нэг түүхийн ном үзүүлж, энэ ном нь хэр их хугацааг хамарч байгааг хэл. Дараа 
нь ангид мөн адил хугацааг хамарсан хувь хүний түүх, өдрийн тэмдэглэлийг үзүүл. 
(Хэрэв тохиромжтой бол өдрийн тэмдэглэл болон хувь хүний түүхээс сүнслэг туршла-
гыг уншиж өг.)

Оршил
Нифай “миний бүхий л зорилго бол Абрахамын Бур-
хан, мөн Исаакийн Бурхан, мөн Иаковын Бурханд ирж, 
аврагд хэмээн хүмүүнд ятгах нь болой” (1 Нифай 6:4) 
хэмээн тунхагласан юм. Тэрээр Нифайн бага ялтас, их 
ялтас хэмээх хоёр ялтсаас бүрдсэн бичээсийг хөтөлсөн 
юм. Их Эзэн түүнд бага ялтас дээр Лихайн цэдгийг 

хураангуйлахыг зарлигласан (2 Нифай 5:28–31-ийг үз). 
Хожим нь Мормон бага ялтсыг өөрийн цэдэгтэй хамт 
Мормоны Номонд багтаах сүнслэг өдөөлтийг хүлээн 
авсан билээ ( Мормоны Үгс 1:6–7- г үз). Нифай болон 
Мормон хоёулаа яагаад гэдгийг нь мэдэхгүй байсан ч 
Их Эзэний удирдамжийг дагасан юм. 

Ангиас гадна 
тайлбарлаж, 
хуваалцаж, гэрчил 
Суралцагчид өөрсдийн 
гэрчлэлийг ангиас гадна 
хуваалцсанаар хичээл 
дээр сурсан тэдний 
үнэний талаарх ойлголт 
улам гүнзгийрэх болно. 
Тэднийг гэр бүлийн 
гишүүд болон найз нө-
хөдтэйгөө ярилцахдаа 
сайн мэдээний зарчмуу-
дын талаарх гэрчлэлээ 
хуваалцаж, заах болом-
жийг олж харахад урь. 
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• Түүхийг бичсэн байдлаараа дээрх хоёр бичвэр хоорондоо ямар ялгаатай байна вэ?
• Нэг нь нөгөөгөөсөө илүү чухал байна уу? Яаж? (Хоёулаа өөр зорилготой ч адилхан 

үнэ цэнэтэй.)
• Эдгээр нь Мормоны Номтой хэрхэн адилтгагдаж байна вэ? 
1 Нифай 9:1–5- д Нифай хоёр цэдгээс бүрдсэн ялтсууд дээр бичиглэсэн талаараа хэлс-
нийг тайлбарла.
Эхний ялтас буюу Нифайн их ялтас дээр тэрээр “өөрийн хүмүүсийн бүрэн түүхийг” 
(1 Нифай 9:2) бичиглэсэн юм. Энэхүү түүхэнд “хаадын засаглал, [түүний] хүмүүсийн 
дайнууд болон тэмцлийн шастир” (1 Нифай 9:4) агуулагдсан билээ. Энэ нь Нифайн 
бичиглэсэн анхны цэдэг байсан ч Мормоны Номонд ороогүй юм. 
Нифайн бага ялтас хэмээх хоёр дахь ялтас дээр Нифай “өөрийн хүмүүсийн тохинуул-
лын шастирыг” (1 Нифай 9:3) бичиглэсэн болой. Та тохинуулал гэдэг үг нь шашны 
сургаал болон үйл ажиллагааг хэлж байгааг тайлбарлаж болно. Бага ялтсан дээрх 
Нифайн бичээс 1 Нифай болон 2 Нифай дээр гардаг. 
Суралцагчдад 1 Нифай 9-ийг унших зуураа бага болон их ялтсын хоорондох ялгааг 
олоход нь туслахын тулд самбар дээр дараах үгсийг бич: “энэ ялтсууд” = бага ялтас 
мөн “нөгөө ялтсууд” = их ялтас. (Та мөн эдгээр үгсийг тохирох шүлгүүдийн хажууд 
судар дээрээ бичихийг зөвлөж болно.) 1 Нифай 9 дээр “энэ ялтсууд” гэдэг нь үргэлж 
бага ялтсыг төлөөлж байгаа юм. “Нөгөө ялтсууд” гэдэг нь их ялтсыг төлөөлдөг. 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 9:3, 5–6- г чанга уншихыг хүс. 
• Их ялтсууд дээр нэмж бага ялтсуудыг хийх ямар шалтгаанууд байгаа гэж Нифай 

хэлсэн бэ? Эдгээр тайлбар нь Их Эзэнд итгэх Нифайн итгэлийг хэрхэн харуулж 
байна вэ? 

Ойролцоогоор 1000 жилийн дараа бошиглогч Мормон өөрийн хүмүүсийн бичиглэ-
сэн бүх цэдгийг хураангуйлсан гэдгийг тайлбарла. Түүний хураангуйлал нь Мормоны 
Ном болсон юм. Тэрээр энэхүү хураангуйллыг хийхдээ Нифайн бага ялтсуудыг олж, 
тэдгээрийг өөрийн бичээст оруулсан юм. 
Нэг суралцагчаас Мормоны Үгс 1:3–7- г чанга уншихыг хүс. Мормон эдгээр үгсийг ни-
файчууд, леменчүүдийн хоорондох сүүлчийн тулааны цаг үе болох МЭ 385 оны үед бич-
сэн гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас эдгээр шүлгийг унших зуураа Мормон өөрийн 
хураангуйлалд Нифайн бага ялтсыг багтаах болсон шалтгааныг олж мэдэхийг хүс. 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Марвин Ж.Аштоны хэлсэн дараах үгсийг 
унш: 

“Заримдаа биднээс дуулгавартай байхыг хүсэх үед бид Их Эзэн зарлигла-
сан гэдгийг мэддэг боловч яагаад гэдгийг мэддэггүй. . . . Нифай мэргэн 
зорилгыг бүрэн дүүрэн ойлгоогүй ч заавруудыг дуулгавартай дагасан 
юм. Түүний дуулгавартай байдал дэлхий дээрх бүх хүн төрөлхтөнд 
адислал авчирсан билээ” (“Who Will Forfeit the Harvest?” Ensign, 1978 
оны 11- р сар, 51).

Бид Нифай болон Мормоны үлгэр жишээнээс бид хэдийгээр шалтгааныг нь бү-
рэн дүүрэн ойлгохгүй байгаа ч Бурханы зарлигуудыг болон Сүнсний өдөөл-
түүдийг дуулгавартай дагах ёстой гэдгийг сурдаг гэдгийг онцол. 
• Шалтгааныг нь бүрэн дүүрэн ойлгохгүй байгаа ч Их Эзэний зарлигууд болон Сүнс-

ний өдөөлтүүдийг дагах нь яагаад чухал вэ? 
• Хэзээ та шалтгааныг нь бүрэн дүүрэн ойлгохгүй байсан ч Их Эзэнд эсвэл тодорхой 

Сүнсний нөлөөнд дуулгавартай байсан бэ? 
• Хэрхэн бид Бурханы удирдамжид дуулгавартай байх илүү агуу итгэл, зоригийг хөг-

жүүлэх вэ? 
Бид Бурханы зарлигууд болон Ариун Сүнсний өдөөлтүүдийг дуулгавартай дагаснаар 
тэдгээрийн ард байгаа зорилгын талаарх бидний ойлголт өсч, Их Эзэн бидний дуул-
гавартай байдлыг адислах болно. 
Нэг суралцагчаас дараах тайлбарыг чанга уншихыг хүс. (Та дараах тайлбарын хуулба-
рыг суралцагчдад өгч болох ба тэгснээр тэд тайлбарыг санаж, дагах ба дараа нь харах 
үүднээс судартаа хавчуулж болно.)
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1 НифАй 6 БА 9

Нифайд хоёр хэсэг ялтас хадгалах нь Их Эзэний “мэргэн зорилго” (1 Нифай 9:5; 
Мормоны Үгс 1:7) байсан нь Иосеф Смит Мормоны Номыг орчуулах үед тодорхой 
болсон юм. Мормоны бичиглэсэн Нифайн их ялтсуудын хураангуйллыг Иосеф ор-
чуулсан юм. Иосефт орчуулахад нь тусалж байсан Мартин Харрис орчуулгыг эхнэртээ 
болон гэрийнхэндээ үзүүлэхийг хүссэн билээ. Бошиглогч тухайн цаг үед орчуулагдаад 
байсан 116 хуудсыг түр авч явахыг Мартинд дурамжхан зөвшөөрсөн юм. Хэн нэгэн 
116 хуудсыг Мартинаас хулгайлж, эцэст нь ялтсууд болон Туммим, мөн орчуулах бэлэг 
Иосеф Смитээс түр авагджээ (С ба Г 3:14-ийг үз). 
Иосеф Смитийг тодорхой хугацаанд наманчилсны дараа (С ба Г 3:10-ыг үз) Их Эзэн 
түүнд алдагдсан хэсгийг дахин орчуулах ёсгүйг зарлиглажээ ( С ба Г 10:30-ийг үз). 
Харин оронд нь алдагдсан хуудсуудтай адил цаг үеийн бичээс болох Нифайн бага 
ялтсуудыг орчуулахыг зарлиглажээ (С ба Г 10:41-ийг үз). Тэрээр Иосефт 116 хуудсыг 
хулгайлсан хүмүүс орчуулгыг өөрчилж, Бурханы ажлыг устгахаар төлөвлөж байгааг 
хэлжээ (С ба Г 10:10–19-ийг үз). Их Эзэн эдгээр үйл явдлыг хэдэн зуун жилийн өмнө 
урьдчилж харсан ба Сатаны төлөвлөгөөг устгахын тулд хоёр дахь бичээсээр хангажээ. 
(Сүмийн Түүх, 1:20–23; С ба Г 10:38–46- г үз.)
Суралцагчдыг 1 Нифай 9:6- г дор дороо уншихад урь. Тэднээс энэ шүлгэн дээр Нифайн 
заасан сургаалыг олж мэдэхийг хүс. Нэг суралцагчаас дараах зарчмыг самбар дээр би-
чихийг хүс: Бурхан бүх зүйлийг мэддэг бөгөөд Өөрийн бүх ажлыг гүйцэлдүүлэх 
арга замыг бэлтгэдэг.
• “Их Эзэн бүх зүйлийг эхлэлээс мэддэг” гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал вэ? (1 Нифай 

9:6; мөн 2 Нифай 9:20-ийг үз; Мормоны Үгс 1:7.)
• Энэхүү сургаал таны амьдралын хэв маягт хэрхэн нөлөөлж болох вэ? (Суралцагчдыг 

асуултанд хариулсны дараа та энэ сургаал Бурханд итгэх таны итгэл, найдварыг 
хэрхэн өсгөсөн тухай гэрчлэлээ хуваалцаж болох юм.)

• Таныг хүнд хэцүү цаг үетэй тулгарахад энэ сургаал хэрхэн туслах вэ? (Хариултууд 
нь: бид сорилт, бэрхшээлийн үр дүнг мэдэхгүй ч Бурхан мэддэг гэдэг мэдлэгээс бид 
тайтгарлыг олж чадна, мөн Ариун Сүнсээр дамжуулан Тэр бидэнд хүч чадал, тайтга-
рал болон амьдралын хүнд хэцүү асуудлуудыг давах удирдамжийг өгдөг байж болно.)

Бурхан бүх зүйлийг мэддэг төдийгүй Өөрийн хүүхэд нэг бүрд юу нь хамгийн сайн бо-
лохыг мэддэг гэдэгт итгэж явдгаа илэрхийл. Тэд эхэндээ бүрэн дүүрэн ойлгох боломж-
гүй олон зарлиг, илчлэлтийг Бурханаас хүлээж авна гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад 
тусал. Их Эзэний зарлиг тушаалд хандах тэдний дуулгавартай байдал болон Ариун 
Сүнсний өдөөлт тэдний болон бусдын амьдралыг адисална. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
1 Нифай 6:4. “Абрахамын Бурхан, мөн 
Исаакийн Бурхан, мөн Иаковын Бурхан”
Сударт Абрахамын Бурхан, Исаакийн Бурхан, Иако-
вын Бурхан гэдэг нь Есүс Христийг хэлж байгаа хэмээн 
ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон хэлжээ: “Бид Есүс энэ 
дэлхийд төрөхөөсөө өмнө хэн байсныг санах ёстой. 
Тэр бүх зүйлийн Бүтээгч, агуу Иехова, алагдсан Хурга 
байсан бөгөөд дэлхийн бүтээлтээс өмнө Абрахамын 
Бурхан, Исаакийн Бурхан, Иаковын Бурхан байсан 
юм. Тэр Израилийн Ариун Нэгэн байсан мөн байгаа 
билээ” (“Five Marks of the Divinity of Jesus Christ,” 
Ensign, 2001 оны 12- р сар, 10).

1 Нифай 9:6. Бурхан бүх зүйлийг эхлэлээс  
нь мэддэг
Бурхан бүх зүйлийг мэддэг гэдэгт бид итгэлтэй байж 
болно. “Бүх зүйлийн мэдлэггүйгээр Бурхан өөрийн 
бүтээлийн өчүүхэн хэсгийг ч аврах боломжгүй байсан. 
Энэ л тэрээр эхлэлээс төгсгөл хүртэл бүгдийг мэддэг 
шалтгаан нь юм. Энэ нь түүнд энэхүү ойлголтыг мөнх 
амьдралыг хүртэгсэд болох өөрийн бүтээлүүдэд өгөх 
боломжтой болгосон юм. Хэрэв Бурхан бүх зүйлийг 
мэддэг гэдэг мэдлэг хүмүүний оюун ухаанд байгаагүй 
бол тэд түүнд итгэх итгэлийг хөгжүүлэх боломжгүй 
байсан билээ” (Lectures on Faith [1985], 51–52).
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Гэрээр судлах хичээл
1 Нифай 1–6; 9 (2- р хичээл)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
 Та суралцагчдын 1 Нифай 1–6; 9 (2- р хичээл)-ийг судлах 
үедээ сурсан дараах сургаал, зарчмуудын хураангуйг заах 
шаардлагагүй. Та зөвхөн эдгээр сургаал, зарчмын цөөхөн 
хэдийг л зааж болно. Суралцагчдын хэрэгцээг таньж мэдэхдээ 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага. 

1 дэх өдөр (1 Нифай 1)
Суралцагчид хүмүүст бошиглож, наманчлахыг анхааруулж 
байгаа Лихайн талаар судлахдаа бошиглогчид нүглийн эсрэг 
анхааруулдаг бөгөөд Есүс Христээр дамжин ирэх авралыг 
заадаг гэдгийг сурсан байгаа. Мөн тэд Их Эзэний нигүүлсэл 
Түүнд итгэдэг хэн бүхэнд нээлттэй байдаг гэдгийг сурсан. 

2 дахь өдөр (1 Нифай 2)
Лихай Иерусалимыг орхих Их Эзэний зарлигийг дагасан. 
Биднийг итгэлтэй, дуулгавартай байгаа үед Их Эзэн хүнд 
хэцүү үед бидэнд тусалдаг хэмээх зарчмыг тэрээр өөрийн 
биеэр харуулсан юм. Нифай дуулгавартай байдлын сүнсийг 
харуулж, бид Бурханыг дуудах үед Тэрээр Түүний үгсэд итгэж 
болохын тулд бидний зүрх сэтгэлийг зөөлөн болгоно гэдгийг 
өөртөө мэдэж авсан билээ. Бурхан дуулгавартай, итгэлтэй 
хүмүүсийг адисалдаг гэдгийг суралцагчид сурсан. 

3 дахь өдөр (1 Нифай 3–4)
Лихай Нифай болон түүний ах нарт Иерусалим руу буцаж, 
гуулин ялтсуудыг авах Бурханы зарлигийн талаар хэлэхэд 
Нифай хэрэв бид Их Эзэний зарлигласан зүйлийг хийвэл Тэр 
гүйцэлдүүлэх арга замыг бэлтгэж өгдөг гэдгийг гэрчилсэн 
билээ. Нифай болон түүний ах нарт Их Эзэний зарлигласан 
зүйлийг гүйцэлдүүлэхэд хэцүү санагдаж байлаа. Иерусалим 
руу буцах Нифайн итгэл, хүсэл бид хэдийгээр үр дүнг нь 
мэдэхгүй ч Бурханд итгэлтэй байж, Түүний хүссэн зүйлийг 
хийхийг хичээвэл Тэр биднийг Ариун Сүнсээр удирдана гэд-
гийг ойлгоход нь суралцагчдад тусалсан юм. 

4 дэх өдөр (1 Нифай 5–6; 9)
Суралцагчид гуулин ялтсуудыг судлах Лихайн туршлагаас да-
раах зарчмыг сурсан: Бид судруудыг судлах үед Ариун Сүнсээр 
дүүрч, илчлэлт хүлээн авдаг. Мөн тэд Нифайн өөрийн цэдгийг 
бичиглэх зорилгоос Мормоны Номын зорилго бол бүх хүмүү-
нийг Есүс Христэд ирэхийг ятгах явдал гэдгийг сурсан. 

Оршил
Энэ долоо хоногийн хичээл суралцагчдад Лихайн гэр бүлийн 
болон тэдний итгэлийн үйлдлийн жишээнээс сурсан зүй-
лээ дүгнэж, ярилцах боломжийг олгодог. Та энэ хичээлийг 
заахдаа Нифай Их Эзэний зарлигт итгэлтэй, дуулгавартай 
байсан төдийгүй “эцгийн[хээ] ярьсан бүх үгс[ийн]” (1 Нифай 
2:16) үнэнийг мэдэхийг хичээнгүйлэн эрэлхийлсэн гэдгийг 
онцол. Суралцагчид Нифайн дуулгавартай байдлын жишээг 
дагаснаар сайн мэдээний талаар өөрсдийн гэрчлэлийг олж 
авч чадна.

Та заахдаа Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри 
Р.Холландын хэлсэн зөвлөгөөг дага. 

“Бид агуу сургаалыг Сүмд болон гэртээ, индэр дээрээс болон 
цуглаан, анги танхимд дахин дахин зааж, өндөр үнэлж байх 
хэрэгтэй. Сүнсээр заадаг хичээл Сүмд алдагдсан арга барил 
болох ёсгүй бөгөөд үүнийг хоцрогдсон уламжлал болгохгүйн 
төлөө бид хичээх ёстой. . . .

. . . Бид заах туршлагаа гэр орон, Сүм дээр өсгөх болтугай. 
Зааж, зөвлөх хичээл зүтгэлээ дээшлүүлэх болтугай” (“A 
Teacher Come from God,” Ensign, 1998 оны 5- р сар, 25, 27).

Заах зөвлөмж

1 Нифай 1
Их Эзэн итгэлтэй хүмүүст Өөрийн нигүүлслийг өгдөг 
Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Их Эзэний нигүүлсэл 
Түүнд итгэдэг хэн бүхэнд нээлттэй байдаг. Суралцагчдыг 
1 Нифай 1-ийг уншиж, дээрх найдварын талаар зааж буй 
шүлгийг олоход урь ( 20- р шүлэг).

1 Нифай 1–6; 9- ийг судлахдаа сурсан зүйлээ эргэн санаж, дүг-
нэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу: 

• Энэ долоо хоног таны сурсан бүлгүүдэд Их Эзэн Өөрийн 
нигүүлслийг Лихай болон түүний гэр бүлд хэрхэн өгч бай-
гаа талаар сурсан зүйлээ хуваалцана уу? 

• Лихай болон түүний гэр бүл дуулгавартай байдал, итгэлийн 
ямар жишээнүүдийг харуулсан бэ? 

• Хэзээ Их Эзэн танд эсвэл таны таньдаг хэн нэгэнд Өөрийн 
нигүүлслийг үзүүлж байгааг та харсан бэ? 

Та мөн таныг итгэлтэйгээр үйлдэх үед танд болон таны гэр 
бүлд Их Эзэний илгээсэн нигүүлслийн талаар хэлж эсвэл Сү-
мийн материалаас сурсан зүйлээ хуваалцаж болно. Суралцагч-
дыг Мормоны Номыг жилийн турш судлахдаа Их Эзэн итгэлтэй 
хүмүүст нигүүлслээ хайрласан жишээг олж мэдэхэд урь. 
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ГЭРЭЭР СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 2
Их Эзэн Түүний үгсэд итгэж болохын тулд бидний зүрх сэтгэ-
лийг зөөлөн болгоно.
Лихайг өөрийн гэр бүлийн хамт Иерусалимыг орхих зарлиг 
хүлээн авсны дараа түүний хүү Нифай эцгийнхээ илчлэлтийг 
үнэн эсэхийг мэдэж, ойлгохын тулд хичээл зүтгэл гаргасан 
байдаг. Нэг суралцагчийг 1 Нифай 2:16, 19-ийг чангаар 
уншихад урь. 

Суралцагчдаас асуу: Хэдийгээр Нифай бувтнаагүй ч 1 Нифай 
2:16 дээр түүнд Иерусалимыг орхиход юу хэцүү санагдсан гэж 
гарч байна вэ? (Нифай ойлголтын төлөө залбирч, Их Эзэн 
түүний зүрхийг зөөлөн болгосон тухай бичсэн байдаг. Ие-
русалимыг орхих зарлиг түүнд хэцүү байсан бөгөөд Их Эзэн 
түүнд зарлигийг хүлээн зөвшөөрөхөд тусалсан юм.)

Асуу: Хэдийгээр Лихай болон түүний гэр бүл Их Эзэнд дуул-
гавартай байсан ч тэдний амьдрал хэцүү байсан ямар жишээг 
та олж мэдсэн бэ? (1 Нифай 2:4, 11- ийг үз.)

Суралцагчдаас Нифайн хүсэл эрмэлзлийн талаар болон 
тэрээр эцгийнхээ хүлээн авсан Их Эзэний зарлигийг хүлээн 
зөвшөөрөхөд тусалсан ямар үйлдэл хийсэн тухай санал сэт-
гэгдлээ хуваалцахыг хүс. 

Суралцагчдыг 2 дахь өдрийн 4- р даалгаврын талаар судрын 
тэмдэглэл дээрээ бичсэнээ хуваалцахад урь: Нифайн адил 
Тэнгэрлэг Эцэгийг дуудсанаар Сүнс зүрх сэтгэлийг тань зөөл-
лөсөн эсвэл Их Эзэний хэлсэн ямар нэгэн зүйлийн талаар 
гэрчлэлтэй болсон туршлагаа хуваалц. 

Бид Бурханыг дуудах үед Тэрээр Түүний үгсэд итгэж 
болохын тулд бидний зүрх сэтгэлийг зөөллөнө гэдгийг 
гэрчил. 

Суралцагчдаас тэд Нифайн адилаар гэрчлэлээ хүчирхэг-
жүүлж, хувийн баталгаа хүлээн авахын тулд юу хийж чадах 
талаараа бодохыг хүс. Хэрэв тэд хүсвэл санал бодлоо хуваал-
цах боломжийг олго. Тэднийг санал бодол, сэтгэгдлээ үйлдэл 
болгоход урамшуул. 

1 Нифай 3–4
Бид Түүний зарлигуудыг итгэлтэйгээр дагаснаар Их Эзэн 
замыг бэлтгэж өгнө. 
Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь томил. Дараах судрын эшлэ-
лийг самбар дээр бич: 1 Нифай 3:6–7 мөн 1 Нифай 4:6–13. 
Суралцагчдыг судрын эшлэлүүдийг уншиж, хоёр хоёроороо 
дараах асуултын талаар ярилцахад урь. 

• Нифайн хэлсэн “Гэсэн хэдий ч би урагшлан явж” хэмээх 
өгүүлбэр яагаад чухал гэж бодож байна вэ? (1 Нифай 4:7).

• Нифайн итгэл гуулин ялтсуудыг авахад түүнд хэрхэн тусал-
сан бэ? 

Суралцагчдыг хоорондоо ярилцсаны дараа Их Эзэн Нифай 
болон түүний ах нарын адил бидэнд яагаад, хэзээ, хэрхэн 
хийх хэрэгтэйг илчлэхгүйгээр биднээс ямар нэгэн зүйл хий-
хийг хүсч болно гэдгийг тайлбарла. Нифай Сүнсэнд өөрийг 
нь удирдах боломж олгосны дараа мөн итгэлтэйгээр урагш-
лах шийдвэрийг гаргасны дараа л яагаад, хэзээ мөн Их Эзэн 
хэрхэн туслахыг олж мэдсэн. Бид бүр үр дүнг нь мэдэхгүй 
байсан ч гэсэн Бурханд итгэлтэй байж, Түүний хүссэн 
зүйлийг хийхийг хичээх юм бол Тэр биднийг Ариун 
Сүнсний нөлөөгөөр удирдах болно гэсэн өөрийн гэрч-
лэлийг хуваалц.

Хэрэв цаг байвал та суралцагчдаас тэдэнд асуулт байгаа эсэ-
хийг мөн тэд 4 дэх өдрийн 1 Нифай 5–6; 9- ийн талаар санал 
сэтгэгдлээ хуваалцахыг хүсч байгаа эсэхийг асуу. Жишээлбэл, 
та суралцагчдыг судруудыг судалж, Их Эзэний Сүнсийг мэ-
дэрсэн туршлагаа хуваалцах ёстой 4- р даалгаврын хариултаа 
хуваалцахад урьж болно. 

Нэг суралцагчаас 1 Нифай 3:7 төгс эзэмших судрыг чангаар 
уншихыг (эсвэл чээжээр хэлэхийг) хүсч, хичээлээ төгсгө. Да-
раа нь дараах асуултуудыг асуу:

• Их Эзэний зарлигуудад дуулгавартай байх талаар 1 Нифай 
3:7 ямар зарчмыг зааж байна вэ? (Суралцагчид хэрэв бид 
Их Эзэний зарлигласан зүйлийг хийхийг хичээвэл Тэ-
рээр бидэнд гүйцэлдүүлэх замыг бэлтгэж өгнө хэмээх 
зарчмыг гаргаж ирэх ёстой.

• 1 Нифай 1–6 болон 9-ийг уншсанаар, Лихай болон Ни-
файн Бурханы зарлигуудад хандах дуулгавартай байдлын 
үр дүн нь юу байсан бэ?

• Их Эзэн хэзээ танд зарлигуудыг дагахад туслахын тулд 
замыг бэлтгэж өгсөн бэ? 

Суралцагчдыг Бурханд дуулгавартай байдлаа илүү сайн 
батлах нэг арга замын талаар бодоход урь. Та мөн Их Эзэний 
зарлигуудад дуулгавартай байхыг хичээснээр таны амьдралд 
ирсэн адислалуудын талаар гэрчилж, хичээлээ төгсгөж болно. 

Дараагийн хичээл (1 Нифай 7–14)
Дараагийн хичээлд суралцагчид Лихай болон Нифайн үзэгд-
лийн талаар суралцана. Лихай болон Нифайн амьдралын 
модны талаарх үзэгдэл өнөөдөр бидний амьдралд мөн л 
хамаатай билээ. Нифайн өөрийн үзэгдлийн талаар бичсэн 
бичээст Есүс Христийн төрөлт, номлол болон Цагаатгал; 
харийнхан Америк тивийг нээж, байгуулсан тухай; Библээс 
олон чухал үнэн алдагдаж, Мормоны Номонд тэдгээр үнэн 
сэргээгдсэн тухай гардаг. Нифайн өөрийн үзэгдлийн талаар 
бичсэн бичээс нь сайн мэдээний сэргээлтээр төгсдөг. 
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Заах зөвлөмж

1 Нифай 7:1–5
Их Эзэн Нифайд Иерусалим руу буцаж, Ишмэил болон түүний гэрийнхнийг 
авчрахыг зарлигладаг 
Гэрлэсэн хос болон тэдний хүүхдүүдийн зургийг үзүүл. (Та мөн өөрийнхөө гэр бүлийн 
зургийг ашиглаж болно.)
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 7:1–2 -ыг чанга уншихыг хүс. 
• Их Эзэн Лихайн хөвгүүдэд юу хийхийг зарлигласан бэ? Бид энэ зарлигаас ямар 

үнэнийг сурч болох вэ? (Суралцагчид Их Эзэн бидэнд гэрлэж, Түүнд хүүхдүүд 
өсгөж өгөхийг зарлигласан гэдгийг ойлгож байгаа эсэхийг баталгаажуул.)

Нифай болон түүний ах нар Иерусалим руу буцах замдаа хэдэн өдөр аглаг буйдад 
хүнд хэцүү аялал хийсэн гэдгийг суралцагчдад сануул. 
• Яагаад гэрлэлт болон гэр бүл нь чухал учраас Нифай ах нарынхаа хамт Иерусалим 

руу Ишмэилийн гэрийнхнийг авчрахаар буцахад хүрсэн бэ? 
Дараа нь та суралцагч бүрд “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”- ийг өгч болох ба 
эсвэл тэднээс судрын тэмдэглэл дээрхээ харахыг хүсч болно. 
Нэг суралцагчаас “Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг”- аас дараах өгүүлбэрийг 
чангаар уншихыг хүс. Хожмын үеийн бошиглогчид гэр бүлийн ач холбогдлын талаар 
юу гэж тунхагласныг олж сонсохыг хүс. 
“Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл ба Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Зөвлөлийнхөн бид эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэр-
лэлтийг Бурхан заяасан бөгөөд гэр бүл нь Түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяаны 
төлөөх Бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдгийг чин сэтгэлээсээ тунхаглаж байна” 
(“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” Ensign, 2010 оны 11- р сар, 129).
Хэдэн суралцагчаас энэ өгүүлбэрээс юу сурч авснаа хуваалцахыг хүс. Гэр бүл нь 
бидний мөнхийн хувь заяаны төлөөх Бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдгийг тэд 
ойлгож байгаа эсэхийг баталгаажуул. Энэ нь Их Эзэн Нифай болон түүний ах нарыг 
Ишмэилийн гэрийнхнийг авчрахыг зарлигласан шалтгаан байсан гэдгийг онцол. 
Мөн гэрлэлтийн хамгийн чухал шалтгаануудын нэг нь дэлхийд хүүхдүүдийг авчрах 
гэдгийг тайлбарла. 
• “Их Эзэний төлөө” үр хүүхдүүдийг өсгөнө гэдэг нь ямар утгатай гэж та бодож 

байна вэ? (1 Нифай 7:1).
Суралцагчдыг асуултанд хариулсны дараа таныг гэр бүлийн тунхгаас дараах өгүүлбэ-
рийг унших үед нэмэлт санааг олж сонсоход урь. Хэрэв тэдэнд өөрсдийн гэсэн тунхаг 
байгаа бол та тэдэнд чухал санагдсан үг, өгүүлбэрээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно. 
“Өөрийн хүүхдүүддээ, өсөн нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж газар дэлхийг дүүргэ хэмээсэн 
Бурханы зарлиг нь хүчин төгөлдөр байгааг бид тунхаглаж байна. . . .
Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ хайраар болон зөв шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлж бие 
бялдар болон оюун санааных нь хэрэгцээг хангаж, бие биенээ хайрлан, үйлчилж, 

Оршил
1 Нифай 7 нь Бурханд хандах Нифайн чин үнэнч байд-
лын жишээг харуулдаг. Нифай Их Эзэний түүнд болон 
түүний ах нарт Ишмэилд очиж, түүний гэр бүлийг 
аглаг буйдад тэдэнтэй нэгдэх, тэгснээр тэд гэрлэж, 
хүүхдүүдтэй болох зарлигийг дуулгавартай дагасан 

юм. Бүр Лемен, Лемүел хоёр түүний эсрэг босч, 
түүнийг алахыг оролдсон ч Нифай итгэлтэй хэвээрээ 
үлдэж, тэдэнд мөн итгэлтэй болоход нь туслахыг 
хичээж байлаа. 

Гэр бүлийн тунхгийг 
ашиглах нь 
Халамжийн Нийгэмлэ-
гийн ерөнхий ерөнхий-
лөгч Жюли Б.Бэк эгч гэр 
бүлийн ач холбогдлын 
талаар зааж, хичээлдээ 
гэр бүлийн тунхгийг 
ашиглахыг семинар, 
институтийн багш нарт 
уриалсан юм. 
“Сүмд хамгийн чухал 
санаа тавих асуудал бол 
суралцагчдад эхлээд гэр 
бүлийн зарчмуудыг, да-
раа нь гэр бүлтэй болох 
тухай зарчмуудыг зааж, 
тэднийг гэр бүлтэй 
болсны дараа гэр бүлд 
нь зааж, эцэст нь тэрхүү 
гэр бүлийг ёслолууд бо-
лон гэрээнүүдэд бэлтгэх 
явдал юм. . . .
Та нар тэдэнд заахдаа 
Гэр бүлийн тунхгийн 
үндсэн мэдэгдэл, үг 
хэллэгийг хичээлдээ 
оруулан зангидаж өгч 
болно. Тунхаг нь жишиг 
бүтээл биш (“Teaching 
the Doctrine of the 
family”[Шашны семинар 
институтийн шууд нэвт-
рүүлэг, 2009 он 8 сарын 
4], 5, si. lds. org).

11- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 7
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1 НифАй 7

Бурханы зарлигуудыг дагаж, хаана ч амьдарсан хуулиа хүндэтгэн сахидаг иргэд байхыг 
зааж сургах нандин үүрэгтэй юм. Эхнэр, нөхөр—эцэг эхчүүд үүргээ хэрхэн биелүүлснээ-
рээ Бурханы өмнө хариуцлага хүлээнэ” (“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” 129).
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 7:3–5-ыг чангаар уншихыг хүс. 
• 1 Нифай 7:3–5 дээр гарсан түүх хэрхэн 1 Нифай 3:7 дээр гарсан үнэний жишээ 

болж байна вэ? (Их Эзэн Нифай болон түүний ах нарт гэрлэж, үр хүүхэдтэй болох 
зарлигийг гүйцэлдүүлэхэд нь тусалж, замыг бэлтгэж өгсөн гэдгийг ойлгоход нь 
суралцагчдад тусал.)

• Залуус гэрлэж, сайн мэдээнд “үр удмаа өсгөхийн” тулд хэрхэн бэлтгэж болох вэ? 

1 Нифай 7:6–15
Нифай Лемен, Лемүелийн эсэргүүцэл, тэмцэлтэй нүүр тулахдаа тэднийг 
амлагдсан нутаг руу удирдах Их Эзэний хүчийг гэрчилдэг. 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 7:6–7- г чангаар уншихыг хүс. 
• Яагаад Лемен, Лемүел болон Ишмэилийн зарим хүүхдүүд аглаг буйд дахь аяндаа 

эсэргүүцэж, тэмцсэн бэ? 
Суралцагчдаас Лемен, Лемүел болон эсэргүүцэж, тэмцэж байсан Ишмэилийн зарим 
хүүхдийг амлагдсан нутаг руу аянаа үргэлжлүүлэхэд ятгахын тулд юу гэж хэлэх байс-
ныг бодоход урь. Дараа нь суралцагчдаас 1 Нифай 7:8–12 - ыг дотроо уншиж, Лемен, 
Лемүелээс Нифайн асуусан асуултыг олж мэдэхийг хүс. 
• Тэрээр асуухдаа ямар үнэнүүдийг хэлсэн бэ? (Тэр ах нартаа Их Эзэнээс аль хэдийн 

хүлээн авсан адислалуудыг нь болон итгэлийнх нь дагуу тэднийг адислах Их Эзэний 
чадварын талаар сануулдаг.)

• Эдгээр үнэнийг санах нь яагаад чухал вэ? 
Суралцагчдаас 1 Нифай 7:13–15- ыг уншиж, хэрэв Лемен, Лемүел, Ишмэилийн эсэргүү-
цэж, тэмцэж байсан хүүхдүүд Иерусалим руу буцсан бол юу болох байсныг олохыг хүс. 

1 Нифай 7:16–22
Нифай Их Эзэнээр чөлөөлөгдөв
Нифайг Иерусалимд буй тэдгээр хүмүүс дээр ирэх устгалын талаар Лемен, Лемүелд 
сануулсны дараа тэд түүнд уурлажээ. 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 7:16- г чанга уншихыг хүс. Суралцагчдаас Нифайн оронд 
өөрсдийгөө тавьж, төсөөлөхийг хүс. 
• Хэрэв та Нифайн оронд байсан бол танд ямар санагдах байсан бэ? Чи юу хийх бай-

сан бэ?” 
Нифай тусламж эрэн залбирснаар асуудлаас гарсныг онцол. Нэг суралцагчаас Ни-
файн залбирлыг 1 Нифай 7:17–18-аас чанга уншихыг хүс. 
• Нифай юуны төлөө залбирсан бэ? Түүний залбирлын юу нь чухал байсан бэ? 
Суралцагчдыг хариултаа хуваалцах зуур “Нифай итгэлийн[хээ] улмаас” чөлөөлөг-
дөхийг хүссэн гэдгийг тэд ойлгож байгаа эсэхийг баталгаажуул. Тэрээр ах нарынхаа 
гараас чөлөөлөгдөхийг хүсэхдээ мөн Бурханаас өөрийг нь хүчирхэгжүүлж өгөхийг 
хүссэн бөгөөд тэгснээр тэрээр асуудлууддаа санаа тавьж чадах байсан гэдгийг онцол. 
Итгэлтэйгээр залбирна гэдэг нь бид Их Эзэнд итгэлтэй байж, үйлдэх хүсэлтэйгээр 
залбирна гэсэн үг юм. Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Дэвид А.Бэднарын хэлсэн дараах үгсийг уншиж өгөхийг хүс: 

“Аврагчийн хүч чадал өгөгч хүчийг мэдэж, ойлгон, түүнд найдвар тавьж 
байсан жишээ үзүүлэхүйц хүн бол Нифай юм. 17- р шүлгэн дэх Нифайн 
залбирлыг онцол: “Ай Их Эзэн танд итгэх миний итгэлийн улмаас та 
намайг ах нарын минь гараас зайлуулаач, тийм ээ, намайг хүлсэн энэ 
хүлээсийг тасар татах хүчийг өгөөч надад” (онцлон тэмдэглэлт 
нэмэгдсэн).

. . . Нифай нөхцөл байдлаа өөрчилж өгөөч гэж залбираагүй нь миний сонирхлыг бүр 
ч их татдаг. Тэр харин оронд нь нөхцөл байдлаа өөрчлөх хүч чадлын төлөө залбирчээ. 
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Тэр Аврагчийн Цагаатгалын хүч чадал өгөгч хүчийг мэдэж, ойлгож, мэдэрсэн учраас 
энэ маягаар залбирсан юм” (“In the Strength of the Lord” [Brigham Young University 
devotional address, 2001 оны 10- р сарын 23], 4, speeches.byu.edu).
Бурхан бидний итгэлийн дагуу бидний залбиралд хариулдаг гэдгийг гэрчил. 
Энэ нөхцөлд Бурхан Нифайн залбиралд шууд хариулсан гэдгийг онцол. Гэсэн хэдий ч 
залбиралд үргэлж шууд хариулт ирдэггүй. Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн цаг хугацаанд, Өө-
рийн арга замаар, Өөрийн хүслийн дагуу залбиралд хариулдаг. Суралцагчдаас дараах 
асуултыг асуун, залбирлын хүчийн талаар гэрчлэлээ хуваалцах боломж олго: 
• Та хэзээ итгэлтэйгээр залбирч, шууд эсвэл хэсэг хугацааны дараа Их Эзэнээс тус-

ламж, хүч чадал хүлээж авч байсан бэ? (Та энэхүү зарчмын талаарх өөрийн туршла-
гыг хуваалцаж болно.)

Нифай хүлээснээс чөлөөлөгдсөний дараа ах нар нь түүн рүү дахин дайрсан гэдгийг 
хэл. Нэг суралцагчэд 1 Нифай 7:19–20-ийг чанга уншихад урь. 
• Хэн Лемен, Лемүел хоёрыг Нифайг алах оролдлогоо болихыг ятгасан бэ? 
Ихэвчлэн бусад хүмүүсийн итгэлтэй үйлдлийн дагуу бидний залбирал хариулагдаж, 
хэрэгцээ маань хангагддагэд онцол. Суралцагчид 1 Нифай 7- гийн үлдсэн шүлгүүдийг 
судлах үед Нифайн ах нар түүнийг алахыг оролдсон ч Тэр ах нартаа хэрхэн хандсаныг 
олж мэдэхийг урь. Тэднээс дараах асуултын талаар дотроо бодохыг хүс: 
• Хэн нэгэн таныг гэмтээхийг оролдох үед та тэдэнд хэрхэн хандсан бэ? 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 7:21-ийг чангаар уншихыг хүс. Та мөн тэдэнд Нифайн 
хэлсэн өршөөлийн үгсийг тэмдэглэхийг зөвлөж болно. 
• Даруй уучлах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Хэрэв суралцагчид сайн мэдэхгүй байвал 

даруй гэдэг нь шударгаар, хурдан уучлах гэсэн үг гэдгийг тайлбарла.)
• Нифай ах нарыгаа юу хийхийг ухуулсан бэ? Энэ зөвлөгөө яагаад чухал байсан бэ? 
Өршөөл эрэлхийлж, бусдыг уучлах нь эв нэгдэл, амар амгаланг авчирдаг гэд-
гийг гэрчил. Суралцагчдыг гэр бүлд нь тохиолдсон өршөөл шаардсан нөхцөл байдлын 
тухай бодоход урь. 
• Өршөөл нь ялангуяа гэр оронд яагаад чухал байдаг вэ? 
• Та гэр бүлийн гишүүнээ уучилсан эсвэл гэр бүлийн гишүүн тань таныг уучилсан 

цаг үеийг бод. Энэ нь та нарын хоорондох харилцаа болон гэр бүл дэх сүнсэнд хэр-
хэн нөлөөлсөн бэ? 

Их Эзэн Нифай болон түүний ах нараас гэрлэж, гэр бүлтэй болохыг шаардсан бөгөөд 
өнөөдөр ч гэсэн шаардсаар байна гэдгийг сануулж, хичээлээ төгсгө. Мөн Их Эзэн 
Түүнд итгэх бидний итгэлийн дагуу бидний залбиралд хариулж, асуудал бэрхшээлийг 
даван туулах хүч өгдөг гэдгийг гэрчил. Тэднийг өөрсдийн гэр бүлд туслахын тулд 
өнөөдрийн хичээлийн аль нэг зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлж болох талаар бодоход урь. 

Төгс эзэмших судрын тойм
Тэмдэглэл: Төгс эзэмших судрын тоймыг энэ гарын авлагаас харж болно. Тэдгээр нь 
төгс эзэмших судрын шүлгүүдийг тогтмол эргэн шалгаж байхад суралцагчдад тусла-
хын тулд таны ашиглаж болох олон арга замыг багтаадаг. 
Энэ хичээлд дараах төгс эзэмших судрыг дүгнэх үйл ажиллагааг хийх хангалттай цаг 
гарч болно. Та уг үйл ажиллагааг хичээлийн эхэнд эсвэл хичээлийн дундах завсарла-
гаанд мөн хичээлийн төгсгөлд хийж болно. Хичээлд хангалттай цаг зарцуулахын тулд уг 
үйл ажиллагааг товчхон хийгээрэй. Бусад дүгнэх үйл ажиллагааг хавсралтаас харна уу.
Суралцагчид төгс эзэмших судрыг амархан олж, тэдгээрийн утга, агуулга, хэрэг-
жүүлэлтийг ойлгодог болсон үед илүү итгэлтэйгээр судраас бие даан судалж, сайн 
мэдээний зарчмуудыг хэрэгжүүлж, судруудаас заах итгэлтэй болох болно. Ерөнхий-
лөгч Ховард В.Хантэрийн хэлсэн дараах үгсийг унш: “Бид танай ангид судруудыг сайн 
мэддэггүй, хайж байгаа судраа олж чаддаггүй учраас хэрэгтэй тусламжаа авч чадаа-
гүйдээ айж, эргэлзэн, санаа зовнисоор ангиас гардаг нэг ч суралцагч байхгүй гэдэгт 
итгэлтэй байна” 
Суралцагчдад төгс эзэмших судруудын байрлалыг сайн мэддэг болоход туслахын тулд 
тэднийг төгс эзэмших судартай номын хавчуурга авч, эхний таван судрыг судраасаа 
олж, уншихад урь. Та мөн суралцагчдыг төгс эзэмших судруудыг өөр өөр өнгөөр тэм-
дэглэхийг урамшуулж болно. Тэгснээр тэд судруудыг амархан олох боломжтой болно. 
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1 Нифай 8:1–18
Лихай үзэгдэлд амьдралын модны жимснээс хүртэж, өөрийн гэр бүлийг мөн 
адил хүртэхэд урьдаг 
Суралцагчдаас Тэнгэрлэг Эцэгийн хайрыг мэдэрсэн үеэ санахад урь. Тэднээс тэдний 
хийдэг сонголтууд Бурханд ойр байхад болон Түүний хайрыг мэдрэх тэдний чадварт 
хэрхэн нөлөөлдөг талаар бодохыг хүс. Тэдэнд бодох цаг өгсний дараа Тэнгэрлэг Эцэг 
хүн нэг бүрд хайртай гэж гэрчил. Суралцагчид 1 Нифай 8- ыг судлах зуур хэрэв тэд 
Бурханд илүү ойртож, Түүний хайрыг илүү их мэдрэхийг хүсвэл юу хийж, юу хийх-
гүй байх ёстойг олж уншихыг тэднээс хүс. Суралцагчдад энэ хичээлд бэлтгэхэд нь 
туслахын тулд та дараах дууг хичээлийн эхэнд дуулахыг урьж болно “Төмөр бариул” 
[Hymns, дугаар. 274]).
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 8:2- ыг чангаар уншихыг хүс. Суралцагчдаас Лихайд хөв-
гүүд нь Иерусалимаас гуулин ялтсуудыг авч ирсний дараахан юу тохиолдсоныг асуу. 
Хэсэг суралцагчаас 1 Нифай 8:5–12-ыг ээлжлэн чангаар уншихыг хүс. 
• Лихайн үзэгдлийн гол зүйлс нь юу байсан бэ? (Амьдралын мод болон түүний үр жимс)
• Лихай жимсийг тодорхойлохдоо ямар үгс ашигласан бэ? (1 Нифай 8:10–11-ийг  

үз; мөн та Нифай модыг хэрхэн дүрсэлснийг харуулахын тулд суралцагчдаас 
1 Нифай11:8–9 -ийг уншихыг хүсч болно.)

Их Эзэн бидэнд мөнхийн үнэнүүдийг ойлгоход туслахын тулд бидний сайн мэддэг 
зүйлсийг тэмдэг болгон ашигладаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдад Лихайн зүүдэн 
дэх мод, жимс юуг төлөөлж байгааг ойлгоход нь туслахын тулд нэг суралцагчаас 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл А.Максвеллийн хэлсэн дараах үгийг 
уншихыг хүс. Суралцагчдаас анхааралтай сонсож, мод болон жимс юуг төлөөлж бай-
гааг олохыг хүс. 

“Амьдралын мод бол . . . Бурханы хайр (1 Нифай 11:25- ыг үз). Бурханы 
хүүхдүүдээ хайрлах хайр Есүсийг бидний Аврагч болгон илгээсэн Түүний 
бэлгээс хамгийн тод харагддаг: ‘Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул 
цорын ганц Хүүгээ өгсөн’ (Иохан 3:16). Бурханы хайраас хүртэнэ гэдэг нь 
Есүсийн Цагаатгал болон үүний авчирдаг чөлөөлөлт, баяр баясгалангаас 
хүртэнэ гэсэн үг юм” (“Lessons from Laman and Lemuel,” Ensign, 1999 

оны 11- р сар, 8).
• Ахлагч Максвеллийн хэлснээр амьдралын мод нь Бурханы хайрыг төлөөлдөг. Бур-

ханы хайрыг ямар бэлгээс харж болох вэ? (Суралцагчдад Есүс Христийн Цагаатгал 
бол Бурханы хүүхдүүдээ хайрлах хайрын хамгийн агуу илэрхийлэл гэдгийг ойлгоход 
нь тусал. Лихайн үзэгдэлд гарсан хүмүүс амьдралын модны жимснээс хүртэж байна 
гэдэг нь тэд Цагаатгалын адислалаас хүртэж байна гэсэн үг.)

• Чөлөөлөлт гэдэг нь эрх чөлөө гэсэн үг юм. Есүс Христийн Цагаатгал хэрхэн бид-
нийг боолчлолоос чөлөөлж, баяр баясгаланг авчирдаг вэ? 

Оршил
1 Нифай 8- д Лихай амьдралын модны тухай үзэгдэл 
харснаа өгүүлсэн байдаг. Лихай үзэгдэлд Бурханы 
хайрыг болон Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин 
ирэх адислалуудыг дүрслэх модны жимснээс хүрт-
сэн юм. Мөн Лихай өөр өөр төрлийн хэсэг бүлэг 
хүнийг харсан байдаг. Зарим нь төөрч, модонд хүрч 

чаддаггүй. Зарим нь модны жимснээс хүртсэнийхээ 
дараа ичиж, хориглогдсон замаар орж, төөрдөг. Бу-
сад нь төмөр бариулаас тууштай зууран барьж, жимс-
нээс хүртэн, үнэнч, итгэлтэй хэвээр үлддэг. Зарим нь 
бүр амьдралын модонд хүргэх замыг сонгодоггүй. 

12- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 8
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Суралцагчдад 1 Нифай 8:10–12 дээр гарсан зарчмуудын нэгийг олоход нь туслахын 
тулд тэднээс 1 Нифай 8:11- ээс Лихайн хийсэн зүйлийг тодорхойлж буй үгсийг олохыг 
хүс (“Би урагшлан түүний жимснээс хүртэв”). Дараа нь тэднээс 1 Нифай 8:12 (“энэ нь 
миний сэтгэлийг үлэмж агуу баяраар дүүргэв”) дээрх түүний үйлдлийн үр дүнг олж 
уншихыг хүс. Мөн та суралцагчдад 1 Нифай 8:10 дээр Лихай модны жимсийг “хэн 
нэгнийг жаргалтай болгох дур булаам” гэж тодорхойлсон гэдгийг онцол. (Та мөн 
суралцагчдад судрын энэ хэсгийг судар дээрээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно.)
• Лихай жимснээс хүртсэнийхээ дараа юу мэдэрсэн бэ? 
• Бид хэрхэн Цагаатгалаас “хүртэж” болох вэ? (наманчлалын үйл явцаар дамжуулан)
• Цагаатгалаас хүртэх нь яагаад бидний сэтгэлийг “үлэмж агуу баяраар” дүүргэдэг вэ? 
Есүс Христэд ирж, Цагаатгалаас хүртэх нь аз жаргал, баяр баясгаланг авчирдаг 
гэдгийг гэрчил. (Мөн та энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)
• Хэзээ Аврагчийн Цагаатгал таны амьдралд аз жаргал, баяр баясгаланг авчирсан бэ? 

(Суралцагчдад хэт хувийн шинжтэй туршлагаа хуваалцах шаардлагагүйг сануул.)

1 Нифай 8:19–35
Лихай үзэгдлээр өөр өөр төрлийн хэсэг бүлэг хүнийг хардаг төдийгүй тэд 
амьдралын модонд амжилттай хүрч эсвэл замдаа бүдэрч байгааг хардаг 
Лихайн зүүд зургийг үзүүлж (62620; Сайн мэдээний зургийн ном [2009], дугаар. 69), су-
ралцагчдын ярилцсан тэмдгүүдийг онцол: мод болон жимс. Энэ үзэгдэлд Их Эзэн мөн 
Лихайд хэрхэн Есүс Христэд ирж, Түүний Цагаатгалаас хүртэх тухай заахын тулд бусад 
тэмдгийг ашигласан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас тэд зурган дээрээс өөр ямар 
тэмдгүүдийг харж байгааг асуу. (Хариултууд нь гол, төмөр бариул, харанхуй манан, 
агуу хийгээд нүсэр барилга байж болно.)
Суралцагчдад Их Эзэн Нифайд адилхан үзэгдэл үзүүлсэн гэдгийг сануул. Нифай 
хожим нь үзэгдлийн олон тэмдэг, дүрсийн утгыг тайлбарласан байдаг (1 Нифай 11, 12 
мөн 15-ыг үз).
Дараах хүснэгтийг тараах материал болгон ашигла эсвэл хичээл эхлэхээс өмнө самбар 
дээр тавь. (Баруун гар талын багана дээр судрын эшлэлээс бусад зүйл бичиж болох-
гүй бөгөөд хоосон орхи. ) Суралцагчдыг тэдэнд өгсөн солбицсон эшлэлийг ашиглан 
Лихайн үзэгдлийн хэсэг бүрийн тайлбарыг олоход урь. Эхний тэмдэг болох цагаан 
жимстэй модны тайлбарыг ангиараа хамтарч ол. Суралцагчдыг хэдэн минут нэг 
нэгээрээ үлдсэн дөрвөн тэмдгийн утгыг олоход урь. (Та тэдэнд олсон тайлбараа 1 Ни-
фай 8- ын тохирох шүлгүүдийн хажууд бичихийг зөвлөж болно.)

лихайн үзэгдлийн тэмдгүүд Нифайн хуваалцсан тайлбар

1 Нифай 8:10–12—цагаан жимстэй мод 1 Нифай 11:21–25 (Бурханы хайр; Есүс хрис-
тийн цагаатгалын адислалууд)

1 Нифай 8:13—уст гол 1 Нифай 12:16; 15:26–29 (буртаглагдсан; та-
мын ёроол)

1 Нифай 8:19—төмөр бариул 1 Нифай 11:25 (Бурханы үг)

1 Нифай 8:23—харанхуй манан 1 Нифай 12:17 (чөтгөрийн уруу таталт)

1 Нифай 8:26—Агуу хийгээд нүсэр барилга 1 Нифай 11:35–36; 12:18 (дэлхийн хоосон тө-
сөөлөл болон бардамнал)

Суралцагчдыг өөрсдийн олсон тайлбарыг хуваалцахад урь. Тэдэнд 1 Нифай 8- ын ач 
холбогдлыг өөрсдийн амьдралд харахад туслахын тулд тэднээс Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч Боид К.Пакэрийн хэлсэн дараах үгийг уншихыг хүс. Лихайн 
үзэгдлийг судлах нь тэдэнд яагаад чухал болохыг мөн үүний шалтгааныг олж сонсохыг 
тэднээс хүс: 
“Та нар магадгүй Лихайн зүүд эсвэл үзэгдэл надад тийм ч хамаатай биш гэж бодож 
магадгүй. Гэхдээ энэ нь танд хамаатай. Та тэнд байгаа; бид бүгдээрээ тэнд байгаа. . . .

Судар дээр 
тэмдэглэж, 
тэмдэглэл хөтлөх нь 
Суралцагчдад солбиц-
сон эшлэл, тэмдгүүдийн 
тайлбар, бусад мэдээл-
лийг судрын ирмэг дээ-
рээ тэмдэглэх нь тустай 
байж болно. Мөн сол-
бицсон эшлэлийг тодот-
гож тэмдэглэн, тайлбар 
бичих боломжтой. Энэ 
нь ирээдүйд судруудыг 
ойлгож, судруудаас 
заахад тэдэнд туслах 
сануулагч болох болно. 
Эдгээр тэмдэглэгээ нь 
тэмдэглэлийн дэвтэр эс-
вэл өөр нэг цаасан дээр 
бичсэнээс илүү тустай, 
санахад хялбар байж 
болно. Гэсэн хэдий ч та 
суралцагчдын сонгох эр-
хийг хүндэтгэх хэрэгтэй 
ба тэднээс судар дээрээ 
бичихийг шаардаж 
болохгүй. Харин сурал-
цагчдад хамгийн тохи-
ромжтой арга замыг 
сонгох боломж олгож, 
зөвлөгөө өгч болно. 
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1 НифАй 8

Лихайн зүүд эсвэл үзэгдэл . . . хожмын үеийн гэгээнтнүүдэд амьдралын шалгууруудыг 
ойлгоход нь туслах бүх зүйлийг агуулсан байдаг” (“Finding Ourselves in Lehi’s Dream,” 
Ensign, 2010 оны 8- р сар, 22).
Суралцагчдыг үзэгдлийн үлдсэн хэсгийг судлах зуураа өөрсдийг нь төлөөлж буй 
хүмүүсийг үзэгдлээс олоход урь. Тэд өөрсдийгөө үзэгдлийн аль ч хүнээр харсан байсан 
гэсэн тэдэнд Цагаатгалын адислалуудыг хүртэх сонголт хийх чадвар, хүч чадал байгаа 
гэдгийг баталж хэл. 
Суралцагчдыг хоёр бүлэгт хуваа. Бүлэг бүрд тэд 1 Нифай 8:21–33- ыг унших үед өөр 
өөр зүйлийг олж сонсоно гэдгийг тайлбарла. 
1- р бүлгээс дараах асуултын хариултыг олохыг хүс. (Хичээл эхлэхээс өмнө эдгээр 
асуултыг самбар дээр бич эсвэл тараах материал болго.)
• Лихайн үзэгдэл дэх хүмүүс ямар асуудлуудтай нүүр тулсан бэ? 
• Эдгээр асуудал юуг төлөөлж байна вэ? 
• Өнөөдөр эдгээр асуудал ямар байдлаар илэрч байна вэ?
• Та эдгээр шүлгээс ямар зарчмуудыг сурсан бэ? 
2- р бүлгээс дараах асуултын хариултыг олохыг хүс. (Хичээл эхлэхээс өмнө эдгээр 
асуултыг самбар дээр бич эсвэл тараах материал болго.)
• Модонд хүрч, жимснээс хүртэхэд хүмүүст юу тусалсан бэ? 
• Төмөр бариул ямар байдлаар Бурханы үгтэй адилтгагдаж байна вэ? 
• Бурханы үг бидэнд хэрхэн мөнх амьдралд хүргэх зам дээрх саад бэрхшээлийг туула-

хад тусалдаг вэ? 
• Эдгээр шүлгээс та ямар зарчмуудыг сурч байна вэ? 
Суралцагчдаас 1 Нифай 8:21–33-ыг ээлжлэн чангаар уншихад урь. Дараа нь 1- р бүл-
гээс авсан асуултынхаа хариултыг хуваалцахыг хүс. Мөн тэднээс тэдгээр шүлгээс сур-
сан зарчмаа хуваалцахыг хүс. Суралцагчид бардамнал, дэлхийн зүйлд шунах, уруу 
таталтанд бууж өгөх зэрэг нь бидэнд Цагаатгалын адислалыг хүртэхэд саад 
болдог гэдгийг ойлгож байгаа эсэхийг баталгаажуул. Суралцагчдыг эдгээр асуудал 
бидний сүнслэг өсөлтөнд хэрхэн саад болж болохыг бодоход урь. 
2- р бүлгээс өөрсдийн авсан асуултын хариултыг хуваалцахыг хүс. Тэд өөрсдийн бодол 
санааг хуваалцсаны дараа тэднийг 1 Нифай 8:21–33-аас сурсан зарчмаа хуваалцахыг 
урь. Тэдний сурсан зарчмууд дараах зарчмуудыг багтааж болно: 
Хэрэв бид Бурханы үгээс зууран баривал энэ нь бидэнд уруу таталт болон 
дэлхийн нөлөөг ялж гарахад туслах болно.
Бурханы үгээс зууран барих нь бидэнд Их Эзэнд илүү ойртож, Цагаатгалын 
адислалуудыг хүртэхэд тусалдаг.
• 1 Нифай 8:24 болон 30 дээрх ямар үгс төмөр бариулаас барьж, модонд хүрэхийн 

тулд хүмүүсийг гаргаж буй хичээл зүтгэлийг тодорхойлж байна вэ?
• “Урагшлан” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 
• Бурханы үгээс тууштай зууран барих гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? ( Та мөн 1 Нифай 

8:30 дээрх тууштай гэдэг үг нь чанга, цуцашгүй барих гэсэн үг гэдгийг тайлбар-
лаж болно.)

• Бид яагаад өдөр бүр судар судлах хэрэгтэй вэ? 
Энэ асуултын талаар ярилцсаны дараа та энэ үзэгдэлд Лемен, Лемүел зэрэг зарим хүн 
жимснээс хүртээгүй гэдгийг онцолж болно (1 Нифай 8:22–23, 35–38-ыг үз). Энэ нь тэд 
наманчлал болон Есүс Христийн Цагаатгалыг үгүйсгэснийг төлөөлдөг. Зарим хүн бүр 
жимснээс хүртсэнийхээ дараа унасан байдаг (1 Нифай 8:25, 28-ыг үз). Энэ нь бидэнд 
бид Цагаатгалын адислалаас хүртсэнийхээ дараа тууштай, итгэлтэй, хичээнгүй байж, 
нүглээ наманчилж, гэрээнүүдээ сахихын төлөө тэмцэх хэрэгтэй гэдгийг сануулж 
байна. Суралцагчдад жимснээс хүртэж, модны хажууд үлдсэн хүмүүсийн жишээг дага-
хад урамшуул (1 Нифай 8:33-ыг үз).
Суралцагчдад Лихайн үзэгдэл дэх зарчмууд тэдний амьдралыг адисалсныг ойлгоход 
туслахын тулд тэднийг дараах асуултуудын аль нэгэнд хариулж, хариултаа хичээлийн 
дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээр бичихэд урь. 
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12-  р  хичээл

• Хэзээ Бурханы үг танд уруу таталт, бардамнал, дэлхийн үзэл бодлыг даван туулахад 
тусалж, таныг удирдсан бэ? 

• Хэзээ та Түүний үгсийг сонсож, уншсанаараа Бурханы хайрыг мэдэрсэн бэ? 
Хэдэн суралцагчаас хариултаа хуваалцахыг хүс. 
Суралцагчдыг 1 Нифай 8-ыг судлах зуураа сурч, мэдэрсэн зүйлээ үйлдэл болгохыг 
дэмж. Тэд бодит зорилго тавьж, өдөр бүр судраас суралцах явдлыг зуршил болгох аж-
лыг эхлэх эсвэл үргэлжлүүлж болно. Судрыг тогтмол судалснаар таны амьдралд ирсэн 
адислалуудын тухай суралцагчидтай хуваалц. 

Өдөр бүр судраас 
суралцахыг 
дэмжих нь 
Бие даан судраас сурал-
цах зуршлыг бий болго-
хоос илүү суралцагчдад 
тусалдаг, илүү удаан 
үр нөлөөтэй зүйл гэж 
бараг байхгүй билээ. 
Суралцагчдыг өдөр бүр 
судар судлах цаг тов-
лож байхад урамшуул. 
Мөн суралцагчдад бие 
даан судраас суралцах 
цагаараа сурсан зүйлээ 
анги дээр хуваалцах 
боломж олго. 
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13- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 10–11

Заах зөвлөмж

1 Нифай 10:1–16
Лихай Мессиагийн талаар бошиглов
Лихай амьдралын модны үзэгдлийнхээ тухай хэлсний дараа өөр бусад зүйлийн та-
лаар бошиглосон гэдгийг суралцагчдад хэлж, 1 Нифай 10:1–16- г товч дүгнэ. Түүний 
бошиглолууд Есүс Христ хэзээ дэлхийд ирэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг (1 Нифай 
10:4-ийг үз), Иохан Баптистаар хүртээлгэсэн Түүний баптисм (1 Нифай 10:7–102-ыг 
үз), Түүний Цагаатгал, амилалт (1 Нифай 10:11-ийг үз) болон Израилийн тараагдалт, 
цугларалтыг (1 Нифай 10:12–14-ийг үз) багтаасан байдаг. 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 10:4–6- г чангаар уншихад урь. (Та мөн Мессиа гэдэг нь 
“‘тослогдсон’ гэсэн утгатай эртний еврей болон арамей хэлнээс гаралтай үг юм. 
Шинэ Гэрээнд Есүсийг Христ гэж нэрлэдэг. Христ гэдэг нь Мессиа - тай адил утгатай 
грек үг юм. Энэ нь бошиглогч, прист, xаан буюу иудейчүүдийн маш ихээр хүсэн хү-
лээж байсан Аврагч гэсэн утгатай юм” [Судруудын удирдамж, “Мессиа”, scriptures.lds.
org; мөн Bible Dictionary, “Messiah”- г үз]).
• Лихайн бошиглолд Аврагч хэзээ ирнэ гэсэн бэ? (1 Нифай 10:4-ийг үз.)
• Хэрэв хүн төрөлхтөн Аврагчид найдахгүй бол тэдэнд юу тохиолдох бол? (1 Нифай 

10:6- г үз.)

1 Нифай 10:17–22; 11:1–6
Нифай эцгийнхээ заасан үнэнийг харж, сонсож, мэдэхийг хүсдэг. 
Суралцагчдаас дараах жишээний талаар бодохыг хүс: Гурван залуу эрэгтэй нэг Сү-
мийн цуглаанд оролцжээ. Гэртээ ирснийхээ дараа тэдний нэг нь уйтгартай, цаг үрсэн 
цуглаан боллоо гэж бодсон байна. Нөгөөдөх нь цуглаан эгэл жирийн сайхан боллоо 
гэж боджээ. Гурав дахь нь Ариун Сүнсээр өргөгдөж, өөрийн амьдралд сүнслэг нөлөө, 
удирдамжийг хүлээн авч, бүр цуглаан дээр заасан зүйлсээс илүүг сурчээ. 
• Гурван залуу эрэгтэй нэг цуглаанд оролцсон боловч хэрхэн өөр өөр мэдрэмж, сэт-

гэгдэлтэй байна вэ? 
Энэ жишээ нь эцгийнхээ бошиглол, үзэгдлийг сонсоод өөр өөр сэтгэгдэлтэй байсан 
Лемен, Лемүел, Нифайн туршлагатай адилхан юм. Лемен, Лемүел хоёр эцгийнхээ үг-
сийг ойлгоогүй бөгөөд сонссон зүйлдээ эргэлзжээ (1 Нифай 15:2-ыг үз). Харин Нифай 
ойлголтын төлөө Их Эзэнд ханджээ. Тэрээр илчлэлтийг эрэлхийлж, хүлээн авахын 
гайхамшигт жишээг үзүүлсэн юм. 
Суралцагчид Нифайн туршлагын талаар суралцсанаар тэдэнд илчлэлт эрэлхийлж, хү-
лээн авахад нь туслах зарчмуудыг олж мэднэ гэдгийг хэл. Лихайн адилаар илчлэлтийг 
хүлээн авахад өөрт нь тусалсан юуг Нифай хийснийг олохыг суралцагчдаас хүс. 
Ангийг гурван бүлэг болгон хуваа. Бүлэг бүрд дараах хүснэгтэн дэх 3 бүлэг асуултын 
нэгийг нь даалга. (Та хичээл эхлэхээс өмнө хүснэгтийг самбар дээр бичиж болно.) 
Суралцагчдыг 1 Нифай 10:17 болон 11:1–6- г дотроо уншиж, оноогдсон асуултынхаа 
хариуг бэлтгэхэд урь. 

Оршил
Нифай өөрийн эцэг Лихайн үзэгдлийн талаар сонсоод 
эцгийнхээ харж бас сонссон зүйлийг өөрөө харж, 
сонсож, мэдэхийг хүсдэг (1 Нифай 10:17- г үз). Тэрээр 
эцгийнхээ заасан зүйлийг тунгаан бодох зуураа “Их 
Эзэний Сүнсэнд автагдан алс одож” (1 Нифай 11:1), 
өөрөө үзэгдэл хүлээн авсан байдаг. Энэ үзэгдлийн 

талаар 1 Нифай 11–14- т өгүүлсэн юм. Бид 1 Нифай 11- 
ээс амьдралын мод, төмөр бариул, агуу хийгээд нүсэр 
барилга болон Аврагчийн төрөлт, баптисм, номлол, 
цовдлолтын талаар уншдаг. Нифай эдгээр зүйлийн та-
лаар гэрчилж, Бурханы Өөрийн хүүхдүүдийг хайрлах 
хайрыг ухаарсан байдаг. 

Нууцаар 
хуваалцах нь 
Та мөн суралцагчдыг 
өдөр бүр судраас су-
ралцах цагаараа сурсан 
зүйлээ бичиж, хуваалца-
хад урьж болно. Тэдний 
хариултуудыг цуглуулж, 
цөөхөн хэдийг уншиж 
өг. Бусад суралцаг-
чийн гэрчлэлийг сонсох 
нь суралцагчдад бие 
даан судар судлахад 
нь тусалж, урамшуул-
даг. Зарим суралцагч 
онгирч, бардамнахыг 
хүсдэггүй эсвэл бусад 
суралцагч тэдний гэрч-
лэлийг шүүж, шоолох 
вий гэдгээс айдаг 
учраас гэрчлэл, сүнслэг 
туршлагаа хуваалцахаас 
эмээдэг. Нэрээ бичил-
гүй, бичгээр хуваалцах 
нь эдгээр суралцагчид 
сүнслэг туршлагаа 
санаа зовох зүйлгүй-
гээр хуваалцах боломж 
олгодог. 
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13-  р  хичээл

хүсэл Нифай юуг харж, сонсож, мэдэхийг хүссэн бэ? 
Бидний хүсэл бидний илчлэлт хүлээн авах чадварт хэрхэн нөлөөлөх вэ? 
Би их эзэнээс юуг мэдэхийг хүсч байна вэ? 

итгэл Нифай илчлэлтийг эрэлхийлэхдээ ямар итгэлийг үзүүлсэн бэ? 
эдгээр итгэл илчлэлт хүлээн авах бидний чадварт хэрхэн нөлөөлөх вэ? 
Би Есүс христэд итгэх итгэлээ болон түүний талаарх гэрчлэлээ хэрхэн өс-
гөх вэ? 

тунгаан бодох Нифайг тунгаан бодох зуур юу тохиолдсон бэ? 
тунгаан бодох нь яагаад илчлэлт рүү хөтөлдөг вэ? 
Би бошиглогчдын үгсийг илүү хичээнгүйгээр тунгаан бодохын тулд юу 
хийж болох вэ? 

Бүлэг бүрээс хэдэн суралцагчийг урьж, оноогдсон эхний хоёр асуултандаа хариулахыг 
урь. (Та мөн суралцагчдаас гурав дахь асуултанд хариулахыг урьж болно. Гэхдээ хэтэр-
хий хувийн шинжтэй хариултуудыг хэлэхгүй байхыг анхааруулах хэрэгтэй.)
Суралцагчдыг 1 Нифай 10:19- г чангаар уншихыг урь. 
• Хэн Бурханы нууцыг мэдэж чадах вэ? 
• Ямар хүчээр Бурханы нууцууд илчлэгддэг вэ? 
• Бид Ариун Сүнсний хүчээр илчлэлт хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой вэ? 
• Хичээнгүйлэн эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ? 
• Нифай эцгийнхээ заасан зүйлсийг харж, сонсож, мэдэхийг хичээнгүйлэн эрэлхийл-

сэн гэдгээ батлах юуг хийсэн бэ? 
Дараах үгсийг самбар дээр бич:
Бурхан . . . үнэнийг илчилдэг
Суралцагчдаас самбар дээрх өгүүлбэрийг бүрэн болгож, Нифайн туршлагаас сурсан 
зүйлээ дүгнэхийг хүс. Суралцагчид өөр өөр үгийг хэлж болох ч тэдний хариулт Бур-
хан Өөрийг нь хичээнгүйлэн эрэлхийсэн хүн бүрд үнэнийг илчилдэг болохыг 
харуулах ёстой. (Та мөн энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)
Суралцагчдаас Бурханыг хичээнгүйлэн эрэлхийлснээр Түүний Сүнсийг мэдэрч, илч-
лэлт хүлээн авсан туршлагаа хуваалцахыг урь. (Илчлэлт нь шийдвэр гаргахдаа удир-
дамж хүлээн авах, ойлголтоо дээшлүүлэх, тайтгарал хүлээн авах, ямар нэгэн зүйл үнэн 
гэсэн баталгааг хүлээн авах болно гэдгийг сануулах хэрэгтэй.) Суралцагчдыг бусад 
суралцагчид туршлагаа хуваалцахыг урь. Та мөн Их Эзэнийг хичээнгүйлэн эрэлхийлэ-
хийн тулд хичээснээр хүлээн авсан гэрчлэлээ хуваалцаж болно. 

1 Нифай 11:7–36
Нифай Бурханы хүлцлийн талаар гэрчлэв
Нифай үзэгдлийнхээ үеэр үргэлжлүүлэн тунгаан бодож, бурханлаг удирдамжийг эрэл-
хийлсэн гэдгийг тайлбарла. Нифай өөрийнхөө болон эцгийнхээ харсан мөнөөх модны 
учир утгыг ойлгохыг хүсэх үед тэнгэр элч түүнд үзэгдсэн юм. Тэнгэр элч “Эцгийнхээ 
харсан тэр мод ямар утгатайг мэдэв үү” гэж асуусан юм. (1 Нифай 11:21). Хэсэг сурал-
цагчаас 1 Нифай 11:18–23- г ээлжлэн чангаар уншуулснаар модны утгыг дүгнэ. 
• Нифай модны талаар ямар утгатай гэж хэлсэн бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа 

та Нифай бяцхан Есүсийг тэврэн зогсч буй Мариаг харсан бөгөөд тэнгэр элч 
бяцхан хүүг “Мөнхийн Эцэгийн Хүү” хэмээн таниулсан гэдгийг онцолж болно. 
Дараа нь тэнгэр элч Нифайгаас мод Есүс Христийг төлөөлж байгааг мэдэхэд нь 
туслахын тулд модны утга нь юу болохыг асуудаг. Нифай энэ нь “Бурханы хайрыг” 
төлөөлж байгаа гэж хариулахдаа Бурханы хайрыг Түүний Хүүгийн бэлгээр дүрслэн 
хэлдэг. Бид Есүс Христийн Цагаатгалын адислалуудыг хүртсэнээр Бурханы хайраас 
хүртдэг.)

• Нифай болон тэнгэр элч Бурханы хайрыг хэрхэн дүрсэлсэн бэ? 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 11:16- г уншихыг хүс. (Хүлцэл гэдэг үг нь нэр хүнд, сүр 
жавхлангаас өөрийн хүслээр татгалзах гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла. Та мөн сурал-
цагчдыг уг тайлбарыг судар дээрээ 1 Нифай 11:16- н хажууд бичихэд урьж болно.)
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1 НифАй 10 –11

Суралцагчдыг 1 Нифай 11:17- г чанга уншсанаар Нифайн тэнгэр элчид хариулсан 
хариултыг олохыг урь. 
• Нифай юуг мэдэж байсан бэ? 
• Нифай юуг мэдээгүй вэ? 
Нифайг хариулсны дараа тэнгэр элч түүнд Бурханы хайрыг илүү сайн ойлгоход нь 
туслахын тулд Бурханы хүлцлийн зарим жишээг үзүүлсэн юм. Суралцагчдад “Бур-
ханы хүлцэл” нь Бурхан Эцэг болон Есүс Христийг хоёуланг нь төлөөлдөг гэдгийг 
тайлбарла. 
Бурхан, бидний Тэнгэрлэг Эцэгийн хүлцлийн талаар тайлбарласан Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн үгийг хуваалц. 
“Бурханы хүлцэл нь өргөмжлөгдсөн Бие болох Тэрбээр мөнхийн суудлаасаа мөнх бус 
Хүүгийн Эцэг болохоор бууж ирсэн гэдэг үнэн дээр тулгуурладаг” (The Mortal Messiah 
[1979], 1:314).
Суралцагчдад “Бурханы хүлцэл” нь хэрхэн Есүс Христийг мөн дурдаж байгааг ойлго-
ход нь туслахын тулд Есүс мэндэлсэн нь зургийг үзүүл (62116; Сайн мэдээний зургийн 
ном [2009], дугаар 30). Нэг суралцагчаас 1 Нифай 11:13–21 -ийг чангаар уншихад 
урь. Өөр нэг суралцагчаас эдгээр шүлгүүд энэ зурагтай хэрхэн холбогдож байгааг 
асуу. Далын ахлагч асан Гералд Н.Ландын дараах үгсийг нэг суралцагчаар уншуул. 
Суралцагчдаас Аврагч бидний төлөөх Өөрийн хайрыг гэрчилсэн арга замуудыг олж 
сонсохыг урь. 
“Бурхан Тэргүүтний гишүүн, Эцэгийн Ууган Хүү, Бүтээгч, Хуучин Гэрээний Иехова 
болох Есүс Өөрийн тэнгэрлэг, ариун сэнтийг орхиж, энэ бүх алдар суу, сүр хүчнээс 
татгалзаж, бяцхан хүүгийн биенд орсон бөгөөд Өөрийн дэлхийн эцэг, эхээс бүрэн 
хамааралтай болж, тэдний гарт даатгагдсан юм. Тэр дэлхийн хамгийн тансаг орд 
харшид төрж, үнэт эрдэнэсээр даруулах бус харин энгийн нэг малын тэвшинд төрөх 
ёстой байлаа. Тэнгэр элч Нифайд “Бурханы хүлцэлийг болгоогтун!” хэмээн хэлсэнд 
гайхах юун.” (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], 16).
• Аврагчийн төрөлт биднийг хайрладаг Түүний хайрыг хэрхэн харуулж байна вэ? 
Мөнх бус амьдралаар амьдрах Аврагчийн бэлэн байдал Түүний хайрыг харуулж бай-
гаа нь тодорхой гэдгийг баталгаажуул. 
Есүс Иайрын охиныг амилуулсан нь (62231; Сайн мэдээний зургийн ном, дугаар 41) 
мөн Христ Бетзада цөөрөмд өвчтөнийг эдгээсэн нь (Сайн мэдээний зургийн ном, 
дугаар 42) зургийг үзүүл. Нэг суралцагчийг 1 Нифай 11:28 болон 31-ийг чангаар ун-
шихыг урь. Суралцагчдыг зураг хэрхэн эдгээр шүлгүүдийг илэрхийлж байгааг олохыг 
урь. 
• Аврагч хэнд номлож, хэнийг эдгээж байгааг Нифай харсан бэ? 
• Аврагчийн үйлдэл Түүний хайрыг хэрхэн харуулж байна вэ? 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 11:32–33- г чангаар уншихыг урь. Суралцагчдаас Авраг-
чийн хайрын агуу жишээг олж сонсохыг хүс. 
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцсаны дараа Цовдлолт зургийг үзүүл (62505; 
Сайн мэдээний зургийн ном, дугаар 57).
Есүс Христийн хүлцэл Бурханы бидний төлөөх хайрыг нотолдог гэдгийг 
гэрчил. Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн оршихуй руу гэртээ эргэж очиж болохын тулд Аврагч 
мөнх бус амьдралаар амьдарч, өвчтэй болон зовлонтой хүмүүст номлож, тэднийг 
эдгээж, бидний нүглийн төлөө нас барахыг хүлцсэн юм. 
• Аврагчийн хүлцэл, хайрын тухай мэдэх нь Түүний талаарх таны сэтгэгдэлд хэрхэн 

нөлөөлж байна вэ? 
Суралцагчдыг Бурханы хайр хэрхэн тэдэнд “хамгийн ихээр хүслийг татагч”, “хамгийн 
их баясгалант” байдгийг хуваалцахыг урьж дараа нь хичээлээ төгсгө (1 Нифай 11:22–
23- ыг үз). Бид Нифайн жишээг дагаж, Бурханыг хичээнгүйлэн эрэлхийлснээр Түүний 
хайрыг мэдэрч, Христийн Цагаатгалаар боломжтой болсон адислалуудыг хүртсэнээр 
ирэх баяр баясгаланг мэдэрнэ гэдгийг гэрчил. 
Суралцагчдыг илчлэлт эрэлхийлэхдээ Нифайн жишээг дагахыг урь. Семинарын ан-
гийн суралцагчдын хувьд тэдний үүргийг болон өдөр тутам судрыг итгэл, зүтгэлтэй-
гээр уншиж, ангидаа идэвхтэй хамрагдах нь Сүнсээр сурах тэдний чадварт нөлөөлнө 
гэдгийг сануул. 
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Заах зөвлөмж

1 Нифай 12
Нифай, нифай болон лемен үндэстний ирээдүйг харжээ 
Энэ бүлэг нь Нифайн үзэгдлийн үргэлжлэл гэдгийг тайлбарласнаар 1 Нифай 12- г 
дүгнэ. Энэ бүлэгт тэнгэр элч Нифайд амьдралын модны үзэгдлийн тэмдгүүд хэрхэн 
түүний үр удамтай холбогдохыг үзүүлжээ. Тэрээр түүний зарим үр удам Цагаатгалын 
бүх адислалыг хүртэхийг харжээ. Гэсэн хэдий ч Нифай түүний үр удам эцэстээ ах 
нарынх нь үр удмаар (леменчүүд) устгагдахыг харсан байна. Суралцагчдыг 1 Нифай 
12:16–19- г чанга уншихад урь. Нифайчууд устгагдсан шалтгааныг олж мэдэхийг хүс 
(1 Нифай 12:19- г үз). Тэд Есүс Христэд итгэлтэй байснаар бардамнал, уруу таталтыг 
ялж чадна гэдгийг суралцагчдад сануул. 

1 Нифай 13:1–9
Нифай агуу хийгээд жигшүүрт сүмийг харав 
Суралцагчдаас хэрэв тэд ямар нэгэн спортоор хичээллэдэг эсэхийг гар өргүүлэн асуу. 
Цөөхөн хэдэн суралцагчаас ямар спортоор хичээллэдгийг нь асуу. Спортын хувьд 
багууд ихэвчлэн эсрэг багийн тоглогчдынхоо өмнөх тоглолт, стратегийг судалснаар 
тоглолтондоо бэлтгэдэг гэдгийг тайлбарла. 
• Багуудад тэмцээнд орохоосоо өмнө эсрэг багийнхаа стратегийг судлах нь яагаад 

чухал байдаг вэ? 
Нифай үзэгдэлд хожмын өдрүүдэд Есүс Христийн Сүмийн эсрэг тэмцэх хүмүүсийн 
хүсэл, стратегийг харсан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг энэ бүлгийг судлахдаа 
тэдний стратегийг олж мэдэхэд урамшуул. Ингэснээр тэд тэдгээрийг таньж, тэдний 
мэхлэлтэнд орохгүй. 
Хэдэн суралцагчийг 1 Нифай 13:1–4, 6- г ээлжлэн чангаар уншихыг урь. Суралцагч-
даас Нифайн харсан хожмын үеийн харийнхны дунд үүсэх бүлэглэлийг олохыг хүс. 
Суралцагчдад дараах шүлгүүдийн утгыг ойлгоход нь туслахын тулд Арванхоёр Тө-
лөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах тайлбарыг хуваалц. 
Суралцагчдаас анхааралтай сонсож, агуу хийгээд жигшүүрт сүмийн тодорхойлолтыг 
олохыг хүс. 
“Чөтгөрийн сүм, агуу хийгээд жигшүүрт сүм хэмээх тодорхойлолт нь хүмүүнийг Бур-
ханаас болон түүний хууль, улмаар Бурханы хаант улс дахь авралаас холдуулахын тулд 
зохион байгуулагдсан улс төр, гүн ухаан, боловсрол, эдийн засаг, нийгэм, нийгэмлэг, 

Оршил
Нифай Аврагчийн номлол болон Цагаатгалыг үзэг-
дэлд үзсэний дараахан зөв шударга дөрвөн үе улирч 
одсоны дараа түүний үр удам бардам болж, чөтгө-
рийн уруу таталтанд бууж өгөн устгагдахыг харжээ. 
Тэрээр мөн агуу хийгээд жигшүүрт сүм дэх Сатаныг 
дагасан хүмүүсийн алдсыг харсан байдаг. Тэр тэд-
гээр хүмүүс Библээс олон тодорхой болоод эрхэм 
үнэт үнэнийг устгаснаар, үлэмж агуу олонд бүдрэх 
шалтгаан болж байгааг хардаг. Эдгээр гунигт үйл 
явдлын хажуугаар Нифайн үзэгдэл түүнд агуу найд-
варын шалтгааныг өгсөн юм. Тэрээр Бурхан хожмын 
өдрүүд дэх сайн мэдээний Сэргээлтийн замыг бэлтгэж 

байгааг харжээ. Тэрээр мөн дэлхийд алдагдсан олон 
тодорхой бөгөөд эрхэм үнэт үнэнийг сэргээхийн тулд 
түүний хүмүүсийн цэдэг (Мормоны Ном) хожмын 
өдрүүдэд урагш авчрагдаж байгааг гэрчилжээ. 

Тэмдэглэл: Танд энэ хичээлийн бүх материалыг заах 
хангалттай цаг байхгүй байж болно. Хичээлээ бэлтгэх-
дээ энэ хичээлийн аль хэсэг нь танай суралцагчдад хам-
гийн чухал бөгөөд тохиромжтой болохыг олохын тулд 
Ариун Сүнсний удирдамжийг эрэлхийл. Та хамгийн 
чухал сургаал, зарчмуудыг үр дүнтэйгээр заахын тулд 
энэ хичээлийн зарим хэсгийг товчлох хэрэгтэй болно. 

Дүгнэх
Та судрын хэсэг бүрийг 
адилхан дэлгэрэнгүй 
заах цаггүй байж болно. 
Энэ тохиолдолд та 
судрын аль нэг хэсгийн 
илүү чухал агуулга, сур-
гаал, зарчмыг заах цаг 
гаргахын тулд судрын 
өөр нэг хэсгийн түүх, 
сургаалыг товчилж, 
дүгнэх шаардлагатай 
болж болно. Судруу-
дын зарим хэсгийг 
заахгүй орхихын оронд 
товчилж, тоймлох нь 
суралцагчдад тухайн 
судрын хэсгийн түүх бо-
лон захиасыг илүү сайн 
ойлгоход тусалдаг. 

14- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 12–13
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1 НифАй 12–13

иргэншил, шашны бүх нийгэмлэг, байгууллагыг хэлж байгаа юм” (Mormon Doctrine,2 
дахь хэвлэл [1966], 137–38).
“Агуу хийгээд жигшүүрт сүм” хэмээх өгүүлбэр нь тодорхой нэг шүтлэг эсвэл сүмийг 
илэрхийлээгүйг анхаарна уу. Энэ нь хүмүүсийг Бурхан болон Түүний хуулиас холдуу-
лахын тулд зохион байгуулагдсан аливаа байгууллагыг хэлж байгаа хэрэг юм. 
Та мөн суралцагчдыг дараах өгүүлбэрийг 1 Нифай 13:6-ийн хажууд судар дээрээ би-
чихийг урамшуулж болно: Хүмүүнийг Бурхан болон Түүний хуулиас холдуулахын тулд 
зохион байгуулагдсан бүх байгууллага
• Сатан биднийг Бурхан болон Түүний хуулиудаас холдуулахаар өөрийн хүчнүүдийг 

зохион байгуулдаг гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал вэ? 
Нифай агуу хийгээд жигшүүрт сүмийг тодорхойлсон гэдгийг тайлбарла. Нэг сурал-
цагчийг 1 Нифай 13:5–9- г чангаар уншихыг урь. 
• Агуу хийгээд жигшүүрт сүмийн хүсэл нь юу вэ? (1 Нифай 13:7–8- г үз.)
• 1 Нифай 13:5, 9 дээр гардагчлан агуу хийгээд жигшүүрт сүм юу хийхийг эрэл-

хийлдэг вэ? Яагаад? (Та дараах үнэнийг самбар дээр бичиж болно: Сатан болон 
түүний дагалдагчид Бурханы гэгээнтнүүдийг устгаж, тэднийг боолчлолд 
авчрахыг хүсдэг.)

• Сатан болон түүний дагалдагчдын хүсэл, төлөвлөгөөг мэдэх нь тэдний эсрэг тулал-
дахад бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 

Тэд энэ бүлгээс Бурханыг эрэлхийлдэг хүмүүсийг устгахыг оролдох агуу хийгээд жиг-
шүүрт сүмийн нэг арга замыг олж мэдэх болно гэдгийг суралцагчдад хэл. 

1 Нифай 13:10–19
Нифай сайн мэдээ сэргээгдэх чөлөөт газар нутгийн зохион байгуулалт дахь 
Бурханы мутрыг харав 
Их Эзэн хүмүүсийг сүнсээр унагахыг хүсдэг агуу хийгээд жигшүүрт сүмийн оролдло-
гыг үл хайхран Түүний ажил урагшлах болно гэдгийг баталсан болохыг гэрчил. Тэрээр 
Өөрийн сайн мэдээний cэргээлтийн замыг бэлтгэснээр үүнийг хийсэн юм. 
Дор дурдсан өгүүлбэрүүд Нифайн үзэгдэлд харсан чухал үйл явдлуудыг дүгнэсэн бай-
гаа. Суралцагчдыг 1 Нифай 13:10–19-ийг уншиж, доор дурдсан судрын эшлэлүүдийг 
тохирох үйл явдалтай нь тохируулахад урь. (Та хичээл эхлэхээс өмнө эдгээр судрын 
эшлэл, өгүүлбэрүүдийг самбар дээр тавьж болно. Эсвэл та судрын эшлэл, өгүүлбэрүү-
дийг багтаасан тараах материал бэлтгэж болно. Доор судрын эшлэлүүдийг тохирох 
өгүүлбэртэй нь тааруулсан байгаа. Энэ үйл ажиллагааг амжилттай болгохын тулд та 
судрын эшлэл, өгүүлбэрүүдийг самбар дээр тавих эсвэл тараах материал болгохоосоо 
өмнө байрлалыг нь сольж, замбараагүй болгох хэрэгтэй.)

1 Нифай 13:12 Кристофер Колумб Америк руу аялсан нь
1 Нифай 13:13 Шашны эрх чөлөөг хайн Америкт ирсэн хүмүүс 
1 Нифай 13:14 Америкийн уугуул иргэд өөрсдийн нутгаас хөөгдөв 
1 Нифай 13:15 Харийнхан Америк тивд дэгжив
1 Нифай 13:16–19 Хэдийгээр тоогоор цөөн байсан ч Америкийн хувьсгалт арми 
ялалт байгуулав 

Суралцагчдыг хариултаа хуваалцах зуур та судрын эшлэл бүрийн хажууд судар дээрээ 
түлхүүр үгс ба судрын хэсгийг бичихийг урамшуулж болно. Жишээлбэл, тэд 1 Нифай 
13:12- ын хажууд Колумб гэж бичиж болно. 
• 1 Нифай 13:12 дээр гарсанчлан Колумб яагаад Америк руу аялсан бэ? 
• 1 Нифай 13:13 дээр гарсанчлан хүмүүс яагаад Америк руу цагаачилсан бэ? 
• 1 Нифай 13:15–19 дээр гарсанчлан яагаад Харийнхан дэгжиж, “бусад бүх үндэст-

нээс” чөлөөлөгдсөн бэ?
Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смитийн хэлсэн дараах үгсийг уншихыг урь: 
“Хожмын өдрүүдэд Бурханы хаант улс дэлхий дээр байгуулагдах боломжтой болохын 
тулд Бүхнийг Чадагч өөрийн бүх хүч чадлыг эзэмшигч мутрынхаа хүчээр энэхүү Агуу 
Америк үндэстнийг өсгөсөн юм. Хэрэв Их Эзэн энэхүү гайхамшигтай үндэстний 
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суурийг тавих замыг бэлтгээгүй бол түүний агуу хаант улсын суурь (дэлхийн хатуу 
чанга хууль, хаант төрийн засаглалын сохор шүтлэг дор) тавигдах боломжгүй байх 
байсан. Их Эзэн үүнийг хийсэн юм” (Gospel Doctrine, 5 дахь хэвлэл. [1939], 409).
Тэрээр Өөрийн Сүмийг сэргээж болох шашны эрх чөлөөтэй орныг зохион байгуулс-
наар Сэргээлтийн замыг бэлтгэсэн гэдгийг гэрчил. Их Эзэн Түүний сайн мэдээ бүх 
үндэстэнд нэвтрэх замыг бэлтгэсэн, бэлтгэх болно гэдгийг гэрчил. 
Хэрэв та энэ хичээлийг Америкийн Нэгдсэн Улсаас өөр оронд зааж байгаа бол дараах 
асуултыг асуу: 
• Их Эзэн манай оронд сэргээгдсэн сайн мэдээг хүргэх замыг хэрхэн бэлтгэсэн бэ? 

1 Нифай 13:20–42
Нифай Библи, Мормоны Ном бүхий ирээдүйн харийнхныг болон хожмын 
өдрүүдийн судруудыг харжээ 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 13:20–24- г уншихыг урь. Дараа нь түүнээс Нифайн харсан 
эртний Америкийн оршин суугчдын “дунд тараагдсан” нэгэн зүйлийг олохыг хүс. 
Библийг барьж, энэ нь Нифайн үзэгдэлд үзсэн ном гэдгийг тайлбарла. Та мөн сурал-
цагчдыг Библи гэдэг үгийг 1 Нифай 13:20- н хажууд бичихэд урьж болно. 
Тэнгэр элч Нифайд Библи бол “агуу их үнэт зүйл” (1 Нифай 13:23) гэж хэлсэн гэдгийг 
тайлбарла. Библи дэх илчлэлтүүд эхэндээ “Их Эзэний сайн мэдээний бүрэн байдлыг 
агуулж байв” (1 Нифай 13:24). Нэг суралцагчийг 1 Нифай 13:26–27- г чангаар унши-
хыг урь. 
• Агуу хийгээд жигшүүрт сүм Библээс ямар зүйлийг хассан бэ? Яагаад эдгээр зүйл 

хасагдсан бэ? 
Өөр нэг суралцагчийг 1 Нифай 13:29- г чангаар уншихыг урь. 
• Библээс тодорхой болоод хамгийн эрхэм үнэт зүйлс, Их Эзэний гэрээнүүд хасагд-

саны үр дүнд юу болсон бэ? 
Хэдэн суралцагчийг 1 Нифай 13:34–36, 39- г ээлжлэн чангаар уншихыг хүс. Суралцагч-
даас Их Эзэн хүмүүст агуу хийгээд жигшүүрт сүмийн оролдлогыг ялахад нь туслахын 
тулд юу хийснийг олохыг хүс. 
• 1 Нифай 13:34- т гарсанчлан Их Эзэн Өөрийн нигүүлслийн улмаас юуг авчрах вэ?
• 1 Нифай 13:35–36 дээр гарсанчлан Харийнханд ирэхийн тулд юу “далдлагдах” вэ? 

(Та суралцагчдад 1 Нифай 13:35-ын хажууд “эдгээр зүйл” гэдэг нь Мормоны Ном 
гэдгийг бичихийг зөвлөж болно.)

• 1 Нифай 13:39 дээр гарсанчлан Их Эзэн Мормоны Номоос гадна юуг хожмын 
өдрүүдэд авчрах вэ? Их Эзэн Сэргээлтийн нэг хэсэг болгож ямар “бусад ном"-ыг 
авчирсан бэ? (Сургаал ба Гэрээ, Агуу Үнэт Сувд, Библийн Иосеф Смитийн орчуул-
гаас авсан түүврүүд)

Нэг суралцагчийг 1 Нифай 13:40–41-ийг уншихыг урь. Тэднээс Сэргээлтийн судруу-
дын бүх хүмүүнд мэдүүлэх зүйлсийн тодорхойлолтыг олохыг хүс. Суралцагчдыг олсон 
зүйлээ хуваалцсаны дараа Библийг барьж, үүний үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалц. 
Мормоны Номыг барьж, дараа нь үүнийг Библээр сольж барь. Мормоны Ном болон 
хожмын өдрүүд дэх судрууд нь бидэнд Есүс Христ бол Бурханы Хүү гэдгийг 
мөн хэрхэн Түүнд ирэхийг мэдэхэд туслах тодорхой хийгээд эрхэм үнэт үнэ-
нүүдийг сэргээсэн гэж гэрчил. 
Суралцагчдаас Их Эзэний иудейчүүдийн цэдэг (Библи) болон Нифайн үр удмын 
цэдэгтэй (Мормоны Ном) холбоотой хийх зүйлийг тодорхойлсон хэсгийг 1 Нифай 
13:41 -ээс олохыг хүс. Эдгээр цэдгүүд нь бидэнд хэрхэн Аврагчид ирэхийг тодорхой 
ойлгоход туслахын тулд “нэгдмэл байдлаар бүтээгдэж” (1 Нифай 13:41), “хамтран 
нэгдэх” (2 Нифай 3:12) болно. 
Суралцагчдад тэрхүү тодорхой хийгээд эрхэм үнэт үнэнүүдийн сэргээлт нь тэдний 
амьдралд хэрхэн нөлөөлснийг ойлгоход нь туслахын тулд тэднээс дараах асуултыг 
тунгаан бодохыг хүс. 
• Мормоны Ном хэрхэн Есүс Христийн талаарх таны гэрчлэлд нөлөөлж, Түүнд ирэхэд 

тусалсан бэ? 
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1 НифАй 12–13

Суралцагчдад тунгаан бодох цаг өгсний дараа хэдэн суралцагчаас хариултаа хуваал-
цахыг хүс. Та мөн Мормоны Номын талаарх өөрийн гэрчлэлийг болон энэ нь Есүс 
Христийн талаарх таны гэрчлэлийг хэрхэн хүчирхэгжүүлж, Түүнд ирэхэд танд хэрхэн 
тусалсныг хуваалцаж болно. Хичээлийн төгсгөлд та суралцагчдыг Мормоны Номыг 
жилийн турш анхааралтай судалж, Есүс Христийн талаарх тэдний гэрчлэлийг хүчирхэг-
жүүлж, тэдэнд Түүнд хэрхэн ирэхийг заах сургаал, түүхүүдийг хайж олоход урамшуул. 
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Заах зөвлөмж

1 Нифай 14:1–7
Нифай ирээдүй үеийнхэн Их Эзэнийг дуулгавартай дагаж эсвэл дагахгүй 
байснаар ирэх үр дүнг харжээ 
Суралцагчдыг 1 Нифай 14 дээр очихыг урь. Өнөөдөр тэд Нифайн үзэгдлийн талаар 
үргэлжлүүлэн судална гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас дараах өгүүлбэрүүдийг хэр-
хэн бөглөхөө тунгаан бодохыг хүс: 

Хэрэв би Их Эзэнийг дагавал . . .
Хэрэв би Их Эзэнийг дагахаас татгалзвал . . .

Суралцагчдыг хариултаа хуваалцсаны дараа хэрэв гэдэг үг сонголтыг тодорхойлж 
байгааг онцол. Бидний сонголтоос хамаарч өөр өөр үр дүн ирдэг. Нифай ирээдүй 
үеийнхнийг харж, хэрэв тэд зөв шударга байвал адислагдаж, хэрэв ёс бусыг сонго-
вол зүхэгдэнэ гэдгийг хэлсэн болохыг тайлбарла. Суралцагчдыг хичээлийн турш Их 
Эзэнд дуулгавартай байхыг сонгох нь хэрхэн адислалуудыг авчирдаг талаар тунгаан 
бодоход урь. 
Дараах зургийг самбар дээр зур.

Нэг суралцагчаар 1 Нифай 14:1–2- г чангаар уншуул. Суралцагчдаас (1) Харийнханы 
хийж болох Нифайн харуулсан сонголт болон (2) хэрэв харийнхан тэр сонголтыг хий-
вэл тэдэнд ирэх Нифайн харсан адислалуудыг олохыг хүс. Суралцагчдыг олсон зүйлээ 
хуваалцсаны дараа самбар дээрх хоосон зайг бөглө. Бөглөсний дараа дараах байдалтай 
харагдана. 

хэрэв  тэд Бурханы хур-
гыг анхааран сонсож, зүрх сэтгэ-
лээ хатууруулахгүй 

аваас  тэд . . .
израилийн овгийн дунд тоологдож, 
үүрд адислагдсан хүмүүс болж, 
боолчлолд орохгүй

Та мөн судар дээрх “тээглэх чулуу” (1 Нифай 14:1) гэдэг үг ихэвчлэн Их Эзэнийг 
дагахад хүмүүст садаа болж буй асуудлуудыг хэлдэг гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй болж 
магадгүй. “Израилын угсааныхны дунд тоологдох болно” (1 Нифай 14:2) гэдэг нь Их 
Эзэний гэрээт хүмүүсийн дунд тоологдох болно гэсэн үг юм. 
• Их Эзэний гэрээт хүмүүсийн дунд байх нь яагаад чухал вэ? (Абрахамын гэрээний 

адислалыг хүртэхийн тулд [С ба Г 132:30–31]- г үз.)
• “Бурханы Хургыг сонсох” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? 
• Самбар дээр бичсэн дуулгавартай хүмүүсийн шагналаас танд хамгийн чухал нь аль 

нь вэ? Яагаад?
• Та хэзээ Их Эзэнийг анхааран сонсож, өөрийн амьдралд Түүний адислалуудыг хар-

сан бэ? (Суралцагчдад хэт хувийн шинжтэй туршлагаа хуваалцахгүй байхыг сануул.)

Оршил
1 Нифай 14 Нифайн үзэгдлийн түүхийг төгсгөдөг. 
Үзэгдлийн энэхүү хэсэгт Нифай наманчилж, Их 
Эзэнийг анхааралтай сонсдог хүмүүст амлагдсан 
адислалууд болон Их Эзэний эсрэг зүрх сэтгэлээ 
хатууруулдаг ёс бус хүмүүст ирэх зүхлүүдийн талаар 

хэлсэн байдаг. Нифай мөн Их Эзэн зөв шударга амь-
дарч, гэрээнүүдээ сахидаг хүмүүсийг хамгаалж, тус-
лахыг мөн чөтгөрийн агуу хийгээд жигшүүрт Сүмийг 
устгахыг харжээ. 

Үзүүлэнт хичээл
Та ямар нэгэн санааг 
хэлэхийн тулд үзүүлэн 
ашиглахад ихэнх сурал-
цагсад илүү сайн ойл-
гож, удаан мартдаг. Уг 
заах санаанд харуулсан 
энгийн бүдүүвч зургийг 
самбар дээр амархан 
зурж болно. Иймэрхүү 
зургууд нь судруудын 
гол санаанд анхаарлаа 
төвлөрүүхэд суралцагч-
дад тусалдаг. 

хэрэв  аваас 

15- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 14 
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1 НифАй 14 

Самбарын өөр нэг хэсэгт дараах зургийг зур: 

Нэг суралцагчаас 1 Нифай 14:5–7- г чангаар уншихыг урь. Суралцагчдаас (1) на-
манчилдаг хүмүүст ирдэг адислалууд болон (2) зүрх сэтгэлээ хатууруулдаг хүмүүст 
ирдэг үр дүнг олохыг хүс. Өмнөх дасгалын адил бүдүүвч зургийг бөглө. (Хэрэв хүмүүс 
наманчлах аваас энэ нь “тэдэнд сайн болох” [1 Нифай 14:5] ба тэд “энх амгалан болон 
мөнх амьдралыг” [1 Нифай 14:7] авах болно. Хэрэв хүмүүс зүрх сэтгэлээ хатууруулах 
юм бол тэд “эрсдэх ёстой” [1 Нифай 14:5] ба “доош боолчлолд” болон “устгалд” авч-
рагдах болно [1 Нифай 14:7].)
Суралцагчдыг хариулах үед та 1 Нифай 14:7 дээр гарсан “агуу хийгээд гайхамшигт 
үйл” нь санваар, сайн мэдээ болон хожмын үеийн Их Эзэний Сүмийн сэргээлтийг 
хэлж байгаа гэдгийг тайлбарлаж болно. 
• Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм таны хувьд хэрхэн “агуу хий-

гээд гайхамшигт үйл” вэ? Энэ нь хэрхэн танд амар амгаланг авчирдаг вэ? Энэ нь 
хэрхэн танд мөнх амьдралд найдах найдварыг авчирдаг вэ? 

Суралцагчдад самбар дээрх аль замаар тэд замнаж байгаагаа тунгаан бодох цаг өг. 
Их Эзэнд дуулгавартай байж, нүглээ наманчлах нь агуу адислал руу хөтөлдөг 
гэдгийг гэрчил. Та Их Эзэн болон Түүний Сүмийн эсрэг зүрх сэтгэлээ хатууруулах нь 
сүнслэг боолчлол, устгал руу хөтөлдөг гэдгийг гэрчилж болно. 

1 Нифай 14:8–17
Нифай Бурханы Хурганы Сүм болон агуу хийгээд жигшүүрт сүмийн 
хоорондох дайныг үздэг 
Суралцагчдыг дайнд байлдахаар томилогдсон гэж төсөөлөн бодохыг урь. 
• Та дайнд бэлтгэхийн тулд юу хийх вэ? 
Тэнгэр элч Нифайд хожмын өдрүүдэд болох агуу дайны тухай заасан гэдгийг 
тайлбарла. 
Суралцагчдаас гурван хүнийг 1 Нифай 14:9–11- г ээлжлэн чангаар уншихыг урь. Бусад 
суралцагчаас дайнд оролцож буй хоёр бүлгийг олохыг хүс. (Та мөн суралцагчдад агуу 
хийгээд жигшүүрт сүм нь хүмүүсийг Бурхан болон Түүний хуулиас холдуулж буй хувь 
хүн эсвэл бүлэглэлийг хэлж байгаа гэдгийг сануулж болно.)
• “Агуу хийгээд жигшүүрт сүмийг” тодорхойлоход ямар үг, хэллэг ашиглаж байна 

вэ? 
• Нифайн үзэгдлийн дагуу хожмын өдрүүдэд “агуу хийгээд жигшүүрт сүм” хаана 

олдох вэ? 
Өөр гурван суралцагчийг 1 Нифай 14:12–14- г ээлжлэн чангаар уншихыг урь. Сурал-
цагчдаас бид яагаад ирээдүйд итгэл найдвартай байх ёстой шалтгааныг олохыг хүс. 
• 1 Нифай 14:12- т гарсанчлан аль сүм нь илүү их хүнтэй байх вэ? 
• Яагаад Хурганы Сүм агуу хийгээд жигшүүрт сүмээс бага хүнтэй байх вэ? 
• 1 Нифай 14:13 -т гарсанчлан агуу хийгээд жигшүүрт сүм ямар зорилгын төлөө 

олноороо хамтдаа цугларсан бэ? 
Бид Нифайн хэлсэн хожмын өдрүүд дэх чөтгөрийн эсрэг сүнслэг дайнд орж байгаа 
гэдгийг гэрчил. Бид Хурганы Сүмийн гишүүдийн хувьд тоогоороо цөөн бөгөөд чөтгө-
рийн цэргүүдийг ялахад тусламж хэрэгтэй. 
• Та 1 Нифай 14:14- өөс танд итгэл найдвар өгсөн юуг уншиж байна вэ?
Эдгээр судруудад өгсөн амлалтууд ялангуяа Их Эзэнтэй гэрээ хийж, гэрээгээ сахидаг 
хүмүүст хамаатай гэдгийг онцол. Тэд Их Эзэнтэй баптисмын гэрээнд орсон гэдгийг 
суралцагчдад сануул. Суралцагчдын анхаарлыг 1 Нифай 14:14- ийн “зөв шударга бай-
дал хийгээд Бурханы хүчээр зэвсэглэсэн байв” хэмээх хэсэг рүү төвлөрүүл. 

Наманчлах
хэрэв 

Зүрх сэтгэлээ хатууруулах
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15-  р  хичээл

• “Зөв шударга байдал хийгээд Бурханы хүчээр зэвсэглэсэн байв” гэх хэсэг нь юу 
гэсэн утгатай вэ? 

• Ямар замаар “зөв шударга байдал хийгээд Бурханы хүчээр зэвсэглэх” нь бидний 
чөтгөрийн эсрэг дайн дахь зэвсэг, бэхлэлттэй адил вэ? 

• Хэзээ та “зөв шударга байдал хийгээд Бурханы хүчээр зэвсэглэсэн” байгаагаа мэд-
сэн бэ? Танд ямар санагдсан бэ? 

Тэд хэрхэн 1 Нифай 14:1–14- т гарсан захиасыг дүгнэж болохыг суралцагчдаас асуу. 
Хэрэв бид зөв шударга амьдарч, гэрээнүүдээ сахих аваас Бурханы хүч би-
дэнд чөтгөрийг давж ялахад туслах болно гэдгийг тэд ойлгож байгаа эсэхийг 
баталгаажуул. 
Суралцагчдыг өөрсдийн амьдралыг дүгнэн бодож, илүү сайн зөв шударга байдлаар 
зэвсэглэхийн тулд юу хийж болох талаар бодоход урь. Тэднийг хүлээн авсан сүнсний 
өдөөлт бүрийнхээ дагуу үйлдэхийг урамшуул. Тэд итгэлтэй хэвээрээ үлдсэнээр ариун 
нандин ариун сүмүүдэд орж, Их Эзэнтэй нэмэлт гэрээнүүдийг хийх боломжтой болно 
гэдгийг баталж хэл. Тэнд тэдний хийх амлалт, гэрээнүүд тэдний амьдралд агуу хүч, 
хамгаалалтыг авчрах болно. 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 14:3–4- г чангаар уншихад урь. Өөр нэг суралцагчийг 
1 Нифай 14:15–17- г чангаар уншихад урь. 
• Агуу хийгээд жигшүүрт Сүмд юу тохиолдох вэ? 
• Хурганы Сүм (Бурханы хаант улс) болон чөтгөрийн цэргүүдийн хоорондох дайны 

эцсийн үр дүн нь юу байх вэ? 
• Энэхүү зөрчилдөөний үр дүнг мэдэх нь танд хэрхэн туслах вэ? 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрийн хэлсэн дараах 
үгсийг унш: 
“(Сүмийн гишүүд) бид дэлхий дээрх хэдэн зуун сая хүнтэй харьцуулахад маш цөөхөн 
юм. Гэсэн хэдий ч бид хэн байх ёстойгоороо байж, юу мэдэх ёстойгоо мэддэг бөгөөд 
урагш явж, сайн мэдээг номлох ёстой. 

Мормоны Ном нь бид хэзээ ч тоогоороо ялахгүй болохыг мөн бидэнд 
санваарын хүч байх болно гэдгийг харуулдаг [1 Нифай 14:14- г үз]. . . .
Бид цаг хугацаандаа бүх хүн төрөлхтөнд нөлөөлөх болно. Бид хэн болох 
мөн яагаад ийм байгаа нь мэдэгдэх болно. Энэ нь эргэлзээтэй санагдаж 
магадгүй; энэ нь маш хэцүү; гэсэн ч бидний Сатаныг ялах ялалт нь зөв-
хөн боломжтой төдийгүй мөн болох ёстой зүйл юм” (“The Power of the 

Priesthood,” Ensign мөн Лиахона, 2010 оны 5- р сар, 7).
Бурханы хаант улс эцсийн өдөр ялах болно гэдгийг суралцагчдад баталж хэл. Тэд 
Бурханд болон Түүний хүч чөтгөрийг ялна гэдэгт итгэж болно гэдгийг итгэлтэйгээр 
хэл. Бусдад сайнаар нөлөөлөх хүч байхад нь тэднийг урамшуул. 

1 Нифай 14:18–27
Нифай илчлэгч Иоханыг харжээ 
Дараах асуултуудыг самбар дээр бич:

Нифай Аврагчийн арванхоёр төлөөлөгчийн хэнийг үзэгдэлд харсан бэ? 
Энэ төлөөлөгч юуны тухай бичих вэ? 
Яагаад Нифай үзэгдлийнхээ бусад хэсгийг бичихгүй байх зарлигийг хүлээн авсан бэ? 

Суралцагчдыг 1 Нифай 14:18–27- г дотроо уншихад урь. Дараа нь самбар дээрх асуул-
туудын хариултыг товч ярилц. 
Эдгээр шүлгүүд нь Иоханы бичээсүүд Илчлэлт номонд байхыг хэлжээ. Илчлэлт 
номны хамгийн чухал сэдэв нь Бурхан чөтгөрийн цэргүүдийг ялна гэсэн санаа юм. 
Иоханы адил Нифай дэлхийн төгсгөлийг үзэгдэлд харсан боловч үүний тухай бичих-
гүй байхаар зарлигдуулжээ. Учир нь үүнийг бичиглэх нь Иоханы үүрэг ажээ. Хэрэв 
цаг гарвал та хичээлийн төгсгөлд хэрхэн Мормоны Ном, Библи хоёр бие биенийхээ 
“үнэнийг тогтоож”, “нэгдмэл” (1 Нифай 13:40–41) байхын тулд хамтдаа ажиллаж 
байгаа талаар товч ярилцлага өрнүүлж болно.
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Гэрээр судлах хичээл
1 Нифай 7–14 (3- р хичээл)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын 1 Нифай 7–14 (3- р хичээл)- г суралцах зуур 
сурсан сургаал болон зарчмуудын дараах тоймыг та заах 
шаардлагагүй. Та зөвхөн эдгээр сургаал, зарчмын цөөхөн 
хэдийг л зааж болно. Суралцагчдын хэрэгцээг таньж мэдэхдээ 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага. 

1 дэх өдөр (1 Нифай 7)
Суралцагчид Лихайн хөвгүүд Ишмэилийн гэр бүлийг амлагдсан 
нутаг руу авчрахын тулд Иерусалим руу хэрхэн буцаж явсныг 
судлах үедээ Их Эзэн бидэнд гэрлэж, Түүнд хүүхдүүд өсгөж 
өгөхийг зарлигласан бөгөөд Бурхан бидний итгэлийн дагуу 
залбиралд хариулдаг гэдгийг сурсан юм. 

2 дахь өдөр (1 Нифай 8)
Суралцагчид Лихайн амьдралын модны үзэгдлийг судалцгаа-
сан. Тэд Есүс Христэд ирж, Түүний Цагаатгалаас хүртэх нь аз 
жаргал, баяр баясгаланг авчирдаг гэдгийг сурсан. Тэд зүүдэн 
дэх өөр өөр төрлийн бүлэг хүмүүсийн тухай болон тэд хэрхэн 
амьдралын модонд ирж, жимснээс хүртэж эсвэл бүтэлгүйтэж 
байгааг уншихдаа дараах зарчмыг мөн сурсан: Бардамнал, 
дэлхийн зүйлд шунах, уруу таталтанд бууж өгөх нь бидэнд 
Цагаатгалын адислалаас хүртэхэд саад болдог тухай сурсан. 
Хэрэв бид Бурханы үгнээс зууран баривал уруу таталт болон 
дэлхийн нөлөөг ялж чадна. Бурханы үгээс тууштай зууран 
барих нь бидэнд Их Эзэнд илүү ойртож, Цагаатгалын адисла-
луудыг хүртэхэд тусалдаг. 

3 дахь өдөр (1 Нифай 10–11)
Нифай эцгийнхээ харсан зүйлийг өөрөө “харж бас сонсож, 
түүнчлэн мэдэхийг” (1 Nephi 10:17) хүсэх үед юу тохиолдсоныг 
тэд сурсан. Нифайн жишээгээр дамжуулан тэд Бурхан Түүнийг 
хичээнгүйлэн эрэлхийлдэг хүмүүст үнэнийг илчилдэг гэдгийг 
сурсан. Нифай, Өөрийн Хүүгийн бэлгээр биднийг хайрлах 
хайраа харуулсан Бурханы хайрын тухай үзэгдлийг хүлээн 
авсан. Суралцагчид энэ нь тэдэнд ямар утга учиртай болохыг 
бичиж авах боломжтой байсан. 

4 дэх өдөр (1 Нифай 12–14)
Нифай мөн үзэгдэлдээ Их Эзэн Сэргээлтийн замыг хэрхэн 
бэлтгэж байгааг харсан. Тэр Библээс тодорхой болоод 
эрхэм үнэт үнэнүүд алдагдах боловч бидэнд Есүс Христ 
бол Бурханы Хүү гэдгийг мэдэж, Түүнд ирэхэд туслахын 
тулд Мормоны Ном болон хожмын үеийн судрууд тэдгээр 
тодорхой болоод эрхэм үнэт үнэнүүдийг сэргээх болно 
гэдгийг сурчээ. Нифай мөн эцсийн өдрүүдийг харжээ. Бид 
зөв шударга амьдарч, ариун нандин гэрээнүүдийг сахиснаар 
Бурханы хүч бидэнд чөтгөрийг ялахад туслах болно гэдэг 
зарчмыг суралцагчид тунгаан бодсон. 

Оршил
Энэ долоо хоногийн хичээлийн гол сэдэв нь 1 Нифай 8 дахь 
Лихайн үзэгдэл юм. Та энэ хичээлийг заахдаа Есүс Христийн 
Цагаатгалын бидний амьдралд авчрах баяр баясгалан болон 
бид Бурханы үгээр амьдарснаар хэрхэн Цагаатгалын адисла-
лыг хүртэхийг онцол. Суралцагчид хичээлийн туршид судрууд, 
суралцагчдын суралцах удирдамж, судрын тэмдэглэлийг 
ашиглах болно. 

Заах зөвлөмж

1 Нифай 7
Их Эзэн Лихайн хөвгүүдэд Ишмэилийн гэр бүлийг авчрахаар 
Иерусалим руу буцахыг зарлигладаг. 
Гэрлэсэн хосын хүүхдүүдтэйгээ хамт авахуулсан зургийг үзүүл. 
Танай гэр бүлийн зураг эсвэл зураг авчрахыг урьсан суралцаг-
чийн гэр бүлийн зураг байж болно. 

Суралцагчдаас асуу: Яагаад гэр бүл бидний авралын төлөөх 
Бурханы төлөвлөгөөнд чухал вэ? 

Суралцагчдаас 1 Нифай 7:1–5- ыг дүгнэж, тоймлохыг хүс. Эд-
гээр шүлгээс ямар зарчмуудыг сурсныг нь асуу. (Суралцагчид 
өөр өөр зарчмуудыг хуваалцаж магадгүй. Их Эзэн биднийг 
гэрлэж, Түүнд хүүхдүүд өсгөж өгөхийг зарлигласан юм 
хэмээх зарчмыг суралцагчдын гарын авлага дээр онцолсон 
байдаг.)

1 дэх өдрийн хичээлээр суралцагчид өнөөдрийн залуус 
гэрлэж, “Их Эзэнд” үр хүүхдүүд өсгөж өгөхөд бэлтгэх 3 арга 
замыг зөвлөхийг эцэг эх, Сүмийн удирдагч, багш нараасаа 
асуух үүргийг авсан. Цөөхөн хэдэн суралцагчаас сурсан зүйлээ 
хуваалцахыг хүс. 

1 Нифай 8
Лихай амьдралын модны үзэгдэл үзэв 
Нифай болон түүний ах нар Ишмэилийн гэрийнхнийг аглаг 
буйдад авчирсны дараа Лихай нэгэн зүүд зүүдэлсэн гэдгийг 
суралцагчдад сануул. Нэг суралцагч 1 Нифай 8:10–13- ыг 
чанга унших зуур өөр нэг суралцагчаас шүлгэн дээр гарч буй 
зүйлсийг самбар дээр эсвэл цаасан дээр зурахыг хүс. Хэрэв 
та танай ангид илүү тохиромжтой гэж бодож байвал Лихайн 
үзэгдэл зургийг үзүүлж (62620; Сайн мэдээний уран зургийн 
ном [2009], дугаар 69), суралцагчдаас шүлгэнд дүрсэлсэн хэд 
хэдэн зүйлсийг тодорхойлохыг хүсч болно. 

Суралцагчдаас асуу: Лихайн тодорхойлолт хэрхэн модны 
жимсийг танд хүсүүштэй санагдуулж байна вэ? 

Тэдэнд модны жимс нь “Бурханы бэлгүүдээс хамгийн агуу нь” 
(1 Нифай 15:36) буюу Есүс Христийн Цагаатгалын адислалуу-
дыг дүрсэлж байгаа гэдгийг сануул. Хэрэв та нэг суралцагчаар 
зураг зуруулсан бол зурган дээр жимс юуг төлөөлж байгааг 
тэмдэглэж болно. 
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Гэрээр СудлАх хичээл

Суралцагчдаас асуу: Бид Цагаатгалын адислалуудыг хүлээн 
авах талаар 1 Нифай 8:10–13-аас юу сурч болох вэ? (Сурал-
цагчид сурсан зүйлээ өөр өөр үгээр илэрхийлж болох ба ха-
рин дараах зарчмыг илэрхийлж байгаа эсэхийг анхаар: Есүс 
Христэд ирж, Түүний Цагаатгалаас хүртэх нь аз жаргал, 
баяр баясгаланг авчирдаг. Та энэ зарчмыг самбар дээр 
бичиж болно.)

2 дахь өдрийн хичээлээр суралцагчдаас “Хэзээ Аврагчийн 
Цагаатгал таны амьдралд баяр баясгалан, аз жаргал авчирсан 
бэ?” гэж асуусан байгаа. Суралцагчдыг судрын тэмдэглэлээ 
нээж, хариултаа дотроо уншихад урь. 

Суралцагчдад нэг нэгэнтэйгээ чухал үнэнүүдийг болон гэрчлэ-
лээ хуваалцахад нь туслахын тулд хэдэн суралцагчийг бичсэн 
зүйлээ уншиж эсвэл ярихад урамшуул. Мөн та Цагаатгал таны 
амьдралд аз жаргал, баяр баясгалан авчирсан туршлагаа 
хуваалцаж болно. 

Лихайн үзэгдэл Цагаатгал агуу баяр баясгаланг авчирдаг гэж 
заадаг төдийгүй Цагаатгалын адислалыг хүртэхийн тулд бид 
юу хийх хэрэгтэйг харуулдаг. Суралцагчдыг 1 Нифай 8:19–
26- г уншиж, Лихайн үзэгдлийн бусад тэмдгийг зурахыг урь 
эсвэл Лихайн үзэгдэл зураг дээрх бусад тэмдгийг олохыг урь. 
Тэднийг зурж эсвэл тэмдгүүдийг олж байх зуур тэмдгүүд юуг 
илэрхийлж байгааг асуу. (Хэрэв тэдэнд тусламж хэрэгтэй бол 
тэднийг өөрсдийн бөглөсөн суралцагчдын суралцах удирдам-
жин дахь хүснэгтийг ашиглахыг урь.)

Нэг суралцагчийг 1 Нифай 8:30- г чангаар уншихыг урь. Дараа 
нь дараах асуултуудыг асуу:

• Төмөр бариул буюу Бурханы үг Лихайн үзэгдэлд ямар 
үүрэгтэй байсан бэ? 

• Та нар 1 Нифай 8- г судлахдаа Бурханы үгийн ач холбогд-
лын талаар юу сурсан бэ? 

• 1 Нифай 8:30 дахь аль хэсгүүд Цагаатгалын адислалуудыг 
хүлээн авахын тулд бид юу хийх хэрэгтэйг харуулж байна вэ? 

• “Бариулаас үргэлж тууштайгаар зуурсаар урагш зүтгэх” 
гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 

Самбар дээр суралцагчдын суралцах удирдамжаас тэдний 
сурсан хоёр өөр сайн мэдээний зарчмыг бич: Хэрэв бид 
Бурханы үгээс тууштай зууран баривал уруу таталт, 
дэлхийн нөлөөг ялах болно. Бурханы үгээс тууштай 
зууран барих нь бидэнд Их Эзэнд илүү ойртож, Цагаат-
галын адислалыг хүртэхэд тусалдаг.

Суралцагчдаас тэд номлогчид бөгөөд Бурханы үгийг судалж, 
үүний зарчмуудын дагуу амьдрахын чухлын талаар гэрчлэх 
боломж олдсон гэж төсөөлөн бодоход чиглүүл. Тэднээс өөр 
өөрсдийн туршлага дээрээ үндэслэн юу гэж хэлэх байсныг 
асуу. Танд Аврагчид илүү ойртоход тусалсан судруудын хүч 
болон бошиглогчдын үгсийн талаарх мэдрэмжээ хуваалцахаа 
битгий мартаарай. 

1 Нифай 10:14 
Нифай итгэлтэй, хичээнгүй байдлынхаа үр дүнд эцгийнхээ 
заасан зүйлс болоод өөр бусад олон зүйлийн талаар хувийн 
илчлэлт хүлээж авдаг. 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 10:17, 19- г чангаар уншихыг 
урь. Суралцагчдаас Их Эзэний удирдамжийг хичээнгүйлэн 
эрэлхийлэх үед ирдэг адислалуудыг тодорхойлоход урь. Нэг 
эсвэл хоёр суралцагчаас “хичээнгүйлэн эрэлхийлэх” гэдэг нь 
юу гэсэн утгатайг хуваалцахыг асуу. (3 дахь өдрийн хичээлээр 
тэднээс үүний утгыг суралцагчдын суралцах удирдамжин 
дээрээ бичихийг хүссэн.)

Нифай Их Эзэнийг хичээнгүйлэн эрэлхийлсэн учраас хувийн 
илчлэлт хүлээн авсан гэдгийг хэлснээр 1 Нифай 11–14- г 
тоймло. Тэрээр Есүс Христийн Цагаатгал болон номлол 
(1 Нифай 11), бардамнал, ёс бус байдлаасаа болж устгагдах 
өөрийн хүмүүс (1 Нифай 12), амлагдсан нутаг дахь эртний 
харийнхан болон тодорхой хийгээд эрхэм үнэт үнэнүүдийн 
сэргээлт (1 Нифай 13), эцсийн өдөр агуу хийгээд жигшүүрт 
сүмийн эсрэг тэмцэх зөв шударга хүмүүсийг (1 Нифай 14) 
харжээ. 

Тэмдэглэл: Дараах үйл ажиллагааг бэлтгэхийн тулд та энэ 
гарын авлага дахь холбогдох хичээлүүд болон энэ хичээлийн 
4 дэх өдрийн суралцагчдын суралцах удирдамжийн материа-
луудыг үзэж болно. 

Суралцагчдаас 1 Нифай 11–14- өөс нэг бүлэг сонгож, дараах 
зүйлийг хийхийг хүс. (Та тэднээс үүнийг самбар эсвэл цаасан 
дээр хийхийг хүсч болно.)

• Сонгосон бүлгийнхээ тоймыг бич. 
• Уг бүлэгт заасан нэг зарчмыг бич. (Тэд суралцах удирдам-

жийн тодруулсан зарчмыг ашиглаж эсвэл өөрсдөө нэг 
зарчим олж болно.)

• Уг зарчим өнөөдөр тантай хэрхэн холбогдож байгааг бич. 

Тэдэнд бэлтгэх хангалттай цаг өгсний дараа тэднийг бичсэн 
зүйлээ хуваалцахыг урь. Нэг эсвэл хоёр суралцагчаас энэ до-
лоо хоногт 1 Нифай 7–14- г судлахдаа сурсан зарчмуудынхаа 
талаарх гэрчлэлээ хуваалцахыг хүс. 

Ангиа тараахаасаа өмнө тэдний судрын тэмдэглэлийг цуг-
луулж, даалгаврыг эргэн шалгахаа битгий мартаарай. 

Дараагийн хичээл (1 Нифай 15–19)
Дараагийн хичээлд суралцагчид Лихай болон түүний хүмүү-
сийн аглаг буйдад аялж, амлагдсан нутагт завиар хүрэх зам-
даа туулсан зовлон бэрхшээлийн талаар илүү их суралцана. 
Нэг өглөө сэрээд “уран чамин хийцтэй бөмбөрцгийг” буюу 
Лиахонаг олохдоо тэдний мэдэрсэн гайхал бахдлыг төсөөлөн 
бод. Лиахона хэрхэн ажиллаж, бас тэднийг хэрхэн удир-
даж байсан бэ? Яагаад Нифай усан онгоцон дээр байхдаа 
ах нарыгаа зэмлэсэн бэ? Нифай амлагдсан нутгийг хэрхэн 
дүрсэлсэн бэ? 
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Заах зөвлөмж

1 Нифай 15:1–11
Нифайн ах нар Лихайн үзэгдлийг ойлгож чадахгүй байгаадаа гомдоллодог. 
Суралцагчдаас үр дүн нь бидэнд ирэхээс өмнө биднээс хичээл зүтгэл шаарддаг зарим 
үйл ажиллагааг жагсааж үзэхийг асуу. Тэдний хариултыг самбар дээр жагсаан бичиж 
болно. (Хариултууд нь хичээл, цэцэрлэгжүүлэлт, хөгжмийн зэмсгээр тоглох, спор-
тоор хичээллэх, биеийн тамирын дасгал хийх байж болно. Суралцагчдаас өөрсдөд нь 
тохиолдсон жишээг хуваалцахыг хүс.) 
• Та өөрийнхөө гаргасан хичээл зүтгэл болон үүнээс ирсэн үр дүнгийн хооронд ямар 

уялдаа холбоог харж байна вэ? 
Суралцагчдыг хариулсны дараа тэднийг энэ хичээлээр 1 Нифай 15- г судлахдаа үүнтэй 
адил уялдаа холбоог олохыг урь. 
Суралцагчдад 1 Нифай 15 нь эцэг Лихайтай адил үзэгдлийг хүлээн авсныхаа дараа эц-
гийнхээ майхан руу буцаж байгаа Нифайн түүхээр эхэлдэг гэдгийг хэл. Нэг суралцаг-
чаас 1 Нифай 15:1–2, 7- г чангаар уншихыг хүс. Нифайг эцгийнхээ майхан руу буцах 
замд түүнд юу тохиолдсоныг суралцагчдаас асуу. 
• Нифай эцгийнхээ майханд очоод юу харсан бэ? 
• Нифайн ах нар юун тухай маргалдаж байсан бэ? Яагаад?
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 15:3- г чангаар уншихыг урь. Яагаад Нифайн ах нар Ли-
хайн заасан зүйлсийг ойлгохгүй байсан шалтгааныг суралцагчдаас асуу. 
• 1 Нифай 15:3- т гарсанчлан Нифайн ах нарт Лихайн заасан зүйлсийг ойлгоход 

яагаад хэцүү байсан бэ? 
• Нифай сүнслэг үнэнүүдээс суралцахын тулд юу хийсэн бэ? (Суралцагчдад уг 

асуултанд хариулахад нь туслахын тулд та тэднийг 1 Нифай 10:17- г уншихыг урьж 
болно.)

Нэг суралцагчийг 1 Нифай 15:8- г чангаар уншихыг урь. 
• Нифай асуултынхаа хариуд тэнгэрлэг үзэгдлийг хүлээн авснаас харахад (1 Нифай 

11–14- г үз) Их Эзэнээс асуусан эсэхийг ах нараасаа асуух нь түүний хувьд яагаад 
энгийн үзэгдэл байсан бэ? 

Нэг суралцагчийг 1 Нифай 15:9- г чангаар уншихыг урь. Дараа нь өөр нэг суралцаг-
чаас Нифайн ах нарын хариултыг самбар дээр бичихийг хүс: 

Бид тэгсэнгүй; учир нь Их Эзэн тийм ямар ч зүйлийг бидэнд мэдүүлсэн нь үгүй. 
Самбар дээр бичсэн “бид тэгсэнгүй” гэдэг үгийн доогуур зур. 
• Нифайн ах нар юуг хийгээгүй вэ? 
(Их Эзэнээс эрээгүй, залбираагүй эсвэл Их Эзэнээс асуугаагүй) гэж өгүүлбэрт нэмж 
бичсэнээр өгүүлбэрийг доорхтой адил уншиж болно:

Бид Их Эзэнээс асуугаагүй; учир нь Их Эзэн тийм ямар ч зүйлийг бидэнд мэдүүлсэн 
нь үгүй. 

Оршил
Нифай эцгийнхтэйгээ адил үзэгдлийг хүлээн авсны 
дараа эцгийнхээ майхан руу эргэж ирэв. Тэнд түүний 
ах нар Лихайн заасан зүйлсийн талаар маргалдаж 
байгааг анзаарчээ. Нифай ах нарыгаа зүрх сэтгэ-
лээ хатууруулсанд нь зэмлэж, өөрсдөдөө хэрхэн 
илчлэлт хүлээн авахыг сануулжээ. Тэрээр чидуны 

модны унаган мөчрийн талаарх Лихайн зарим заасан 
зүйлсийг болон Лихайн амьдралын модны үзэгдлийн 
утгыг тайлбарлажээ. 1 Нифай 15 нь Нифайн үнэнийг 
эрэлхийлэх хичээнгүй байдал болон түүний ах нарын 
хичээнгүй бус байдлыг харьцуулсан байдаг (1 Нифай 
15:9–11- г үз). 

Мэдээлэл цуглуулах 
асуултууд
Мэдээлэл цуглуулах 
асуултууд нь суралцагч-
дад судруудын түүхийг 
дэлгэрэнгүй судалж, 
судрын аль нэг хэсгийн 
талаарх үндсэн ойлгол-
тыг олж авахад тусал-
даг. Иймэрхүү асуултууд 
нь ихэвчлэн хэн, юу, 
хэзээ, хэрхэн, хаана 
мөн яагаад гэдэг үгсийг 
ашигладаг. Мэдээлэл 
цуглуулах асуултууд нь 
суралцагчдаас судрууд 
дахь мэдээллийг олж 
авахыг шаарддаг учраас 
шүлгүүдийг уншуулахаас 
өмнө эдгээр асуултыг 
асуух нь тустай байдаг. 
Энэ нь суралцагчдын 
анхаарлыг судрын хэсэг 
дэх хариултуудыг олж 
мэдэхэд төвлөрүүлдэг. 

16- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 15 
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(Өөрөөр хэлбэл, “Их Эзэн бидэнтэй яриагүй учраас бид асуугаагүй”.)
• Яагаад Лемен, Лемүел хоёрын бодол буруу вэ? 
Суралцагчид Нифайн ах нарын бодол буруу байсныг ойлгож байгаа эсэхийг батал-
гаажуул. Тэднийг самбар дээрх өгүүлбэрийг дахин шинэчилж, бичихийг урь. Тэгснээр 
тухайн өгүүлбэр яагаад Нифайн ах нар Лихайн заасан зүйлийг ойлгоход Их Эзэний 
тусламжийг хүлээн аваагүйг тодорхой болгоно. Хариултууд нь “Бид Их Эзэнээс эрээ-
гүй учраас Тэр тийм ямар ч зүйлийг бидэнд мэдүүлсэн нь үгүй” мөн “Бид Их Эзэнээс 
асуугаагүй учраас Тэр тийм ямар ч зүйлийг бидэнд мэдүүлээгүй” байж болно. 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 15:10–11- г чангаар уншихыг хүс. Нифайн хэрхэн Бурха-
наас хариултыг авахыг мэдэхэд нь туслахын тулд ах нартаа заасан үнэнүүдийг олохыг 
суралцагчдаас хүс. 
• Нифай ах нартаа эцгийнхээ үгсийг ойлгож, Бурханаас хариулт хүлээн авахад нь 

туслахын тулд ямар зөвлөгөөг өгсөн бэ? (Нифай ах нартаа зүрх сэтгэлээ хатууруу-
лахгүй байж, итгэлтэйгээр асууж, хариулт хүлээн авна гэдэгтээ итгэж, зарлигуудыг 
хичээнгүйлэн дагахыг зөвлөдөг. Нифай эдгээр зарчмыг дагасны үр дүнд илчлэлт 
хүлээн авсан учраас эдгээрийн үнэ цэнийг мэдэж байсан гэдгийг ойлгоход нь су-
ралцагчдад тусал.)

Суралцагчдад эдгээр шүлгээс зарчмуудыг олоход нь туслахын тулд самбар дээр дараах 
үгсийг бич: 

Хэрэв . . . бол . . .
• Бид 1 Нифай 15:10–11- ээс уншсан зүйл дээрээ тулгуурлан энэ өгүүлбэрийг хэрхэн 

бөглөх вэ? 
Суралцагчид өөр өөр үгсийг ашиглаж болох ч тэдний хариулт дараах ойлголтыг 
харуулах ёстой. Хэрэв бид Их Эзэнээс итгэлтэйгээр асууж, Түүний зарлигуудыг 
дагах юм бол Түүнээс илчлэлт, удирдамж хүлээн авахад бэлтгэгдэх болно. (Та 
энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич эсвэл тараах материал 
болго: 

 1. Та хэн нэгэнд Их Эзэнээс удирдамж хүлээн авч, сүнслэг үнэнүүдийг ойлгоход нь 
туслахын тулд уг зарчмыг хэрхэн тайлбарлах вэ? 

 2. Таны хувийн хичээл зүтгэл Их Эзэний удирдамжийг хүлээн авч, сайн мэдээг ойл-
гох чадварт тань хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 

Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг болго. Нэг суралцагчаас нь эхний асуултыг, 
нөгөө суралцагчаас нь хоёрдахь асуултыг тунгаан бодохыг хүс. Тэднээс хариултаа 
бие биетэйгээ хуваалцахыг хүс. Суралцагчдад ярилцах хангалттай цаг өгсний дараа 
хэдэн суралцагчаас санал бодлоо ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүс. Сүнслэг удирдамж 
хүлээн авах бидний хичээл зүтгэл, хүсэл бидний гэрчлэлд нөлөөлж, Их Эзэнд ойртоход 
туслах болно гэдгийг онцол. 

1 Нифай 15:12–20
Нифай Израилийн тараагдалт, цугларалтыг тайлбарлажээ 
1 Нифай 15:12–20- г товч дүгнэ. Ах нарынхаа маргааныг шийдвэрлэхийн тулд Ни-
фай “чидуны модны унаган мөчрүүд” болон харийнханы тухай Лихайн бошиглолын 
утгыг тэдэнд заадаг (1 Нифай 10:12–14; 15:7- г үз). Тэрээр чидуны мод Израилийн 
угсааг төлөөлснийг тайлбарласан юм. Лихайн гэр бүл Иерусалимыг орхиж, Израи-
лийн угсааны үлдэгдлээс тусгаарлагдсан учраас энэ нь чидуны модноос хугарч унасан 
мөчиртэй адилхан юм (1 Нифай 15:12- г үз). Тэрээр мөн олон жилийн дараа хожмын 
өдрүүдэд Лихайн үр удам “итгэлгүйдээ доройтсон байх болно” (1 Нифай 15:13) мөн 
сайн мэдээний бүрэн байдал харийнханд очих болно гэж тайлбарлажээ. Харийнхан 
Лихайн үр удамд сайн мэдээг авчирч, тэднийг Гэтэлгэгчийнх нь мэдлэгт болон эц-
гүүдийнх нь гэрээний адислалуудад сэргээх болно. Энэ нь тэдний мөчрүүдийг эргээд 
чидуны модонд нь залгахтай адил байх болно (1 Нифай 15:13–17- г үз). Энэ сэргээлт нь 
зөвхөн Лихайн үр удамд бус Израилийн бүх угсаанд ирэх болно (1 Нифай 15:18–20- г 
үз; мөн 1 Нифай 10:12–14- г үз).
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1 НифАй 15 

Их Эзэн Өөрийн амлалтыг биелүүлж, Өөрийн хүүхдүүдтэй хийсэн гэрээгээ санадаг 
гэдгийг гэрчил. Тэрээр бүх хүмүүсийг сайн мэдээний адислалуудыг хүртээсэй гэж 
хүсдэг. 

1 Нифай 15:21–36
Нифай Лихайн үзэгдлийн талаарх ах нарынхаа асуултанд хариулав 
1 Нифай 15- ын үлдсэн хэсгээс бид Лихайн үзэгдлийн талаарх ах нарынхаа асуултанд 
Нифай хэрхэн хариулсныг унших болно гэдгийг тайлбарла. Нифай өөрийнхөө үзэгд-
лээс сурсан зүйлээ тэдэнд заахад ашигладаг. 
Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич эсвэл тараах ма-
териал болго. Суралцагчдыг өгүүлбэр бүрд бичих ёстой нэг үг эсвэл үгсийг таахыг урь. 

 1. “. . .- нд   бид уруу таталтыг эсэргүүцэх хүчийг олж авч чадна.”
 2. “   . . .- нд гэгээнтнүүдийг хүчирхэгжүүлж, тэднийг Сүнсээр зэвсэглэх хүч 

байдаг.”
 3. “Түүний . . . бол Түүний бидэнд өгсөн хамгийн үнэ цэнэтэй бэлгүүдийн нэг.”

Хэдэн суралцагчийг хариултаа хуваалцсаны дараа нэг суралцагчаас 1 Нифай 15:23–
24- г чангаар уншихыг хүс. Суралцагчдыг ерөнхийлөгч Бэнсоны өгүүлбэрийг бөглөх 
үг эсвэл үгсийг эдгээр шүлгээс хайж олохыг урь. Шүлгүүдийг уншсаны дараа сурал-
цагчдаас өгүүлбэр бүрийг бөглөх үг эсвэл үгсийг дахин таахыг хүс. Ангийнхантай 
хамт зөв өгүүлбэрийг шалга. (Хариултууд: 1—Бурханы үг; 2—Бурханы үг; 3—үг. [“The 
Power of the Word,” Ensign, 1986 оны 5- р сар, 80, 82- г үз.])
Суралцагчдаас 1 Нифай 15:24–25- г олохыг хүс. Ангийг хоёр бүлэг болгон хувааж, эх-
ний бүлгээс Бурханы үгийг дагаснаар ирдэг адислалуудыг эдгээр шүлгээс олохыг хүс. 
Нөгөө бүлгээс эдгээр адислалыг авахын тулд бид хэрхэн Бурханы үгийг дагах ёстой 
зөвлөгөөг олохыг хүс. Бүлэг бүрээс хариултаа хуваалцахыг хүс. 
• Бид Бурханы үгийг “анхааран сонсож”, “зууран барьж”, “анхаарал тавих”- ын тулд 

юу хийх хэрэгтэй вэ? (Хариултууд нь өдөр бүр судар суралцах, Сүнслэг Сүмийн 
удирдагчдын зөвлөгөөг сонсож, дагах болон залбирлаар дамжуулан хувийн илчлэл-
тийг эрэлхийлж, дагах байж болно.)

Эдгээр шүлгийн судруудыг судалж, уншсанаар ирдэг адислалуудын талаар зааж бай-
гаа зарчмыг өөрсдийн үгээр тодорхойлохыг суралцагчдаас хүс. Хариулт нь Бурханы 
үгийг өдөр бүр судалж, дагах нь биднийг Сатаны уруу таталтын эсрэг хү-
чирхэгжүүлдэг байж болно. Суралцагчдад уг зарчмын талаар гэрчлэлээ хуваалцах 
боломж олгохын тулд дараах асуултыг асуу: 
• Хэзээ өдөр бүр судраас суралцах нь таныг уруу таталтын эсрэг хүчирхэгжүүлж бай-

сан бэ? (Суралцагчдад тэд хэт хувийн шинжтэй хариултууд хэлэхгүй байхыг сануул.)
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Робэрт Д.Хэйлсийн дараах эшлэлийг ун-
шиж өг: 
“Тэнгэрлэг Эцэг Лихай, Нифай хоёрт хоёуланд нь Бурханы үгийг төмөр бариулаар 
дүрсэлсэн үзэгдлийг тод томруунаар харуулсан гэдэг нь үнэхээр чухал үнэн юм. Эцэг, 
хүү хоёр хоёулаа уг хүчирхэг, гуйвшгүй, итгэл дүүрэн удирдамжаас зууран барих нь 
Аврагчид хүргэх нарийн бөгөөд шулуун зам дээр үлдэх цорын ганц зам гэдгийг ойлго-
сон” (“Holy Scriptures: The Power of God unto Our Salvation,” Ensign мөн Лиахона, 2006 
оны 11- р сар, 25).
Лихайн үзэгдэлд гардаг төмөр бариулаас тууштай зууран барьсан хүмүүс чөтгөрийн 
уруу таталтыг төлөөлөх харанхуйлах манан дундуур аюулгүй удирдагдсан гэдгийг 
суралцагчдад сануул (1 Нифай 12:17- г үз).
1 Нифай 15:26–29- г товч дүгнэ. Нифайн ах нар түүнээс эцгийнхээ үзэгдэлд харсан 
голын утгыг тайлбарлаж өгөхийг хүссэн гэдгийг хэл. Тэр энэ нь Түүний хүмүүсийг 
Бурханаас салгах ёс бусчуудад зориулагдсан тамын ёроол гэж тайлбарласан юм. 
• Нифай уст голын тухай эцгийнхээ анзаараагүй юуг анзаарсан бэ? (Гол нь буртаг-

лагдсан байсан.)
1 Нифай 15:33–36- д Нифай Бурханы шударга ёсны талаар болон яагаад ёс бус хүмүүс 
зөв шударга хүмүүсээс тусгаарлагдахыг заадаг гэдгийг тайлбарла. Хэдэн суралцагчийг 
1 Нифай 15:33–36- г ээлжлэн чангаар уншихыг урь. 
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• Яагаад ёс бусчууд зөв шударга хүмүүсээс тусгаарлагдах вэ? 
• Ямар ч цэвэр бус хүмүүс Бурханы хаант улсад орж чадахгүй гэдгийг мэдэх нь Лемен, 

Лемүелд хэрхэн тусалсан бэ? 
Суралцагчдыг дараах асуултуудыг дотроо тунгаан бодсоноор 1 Нифай 15- аас сурсан 
зарчмуудаа дүгнэхэд урь. 
• Лихай, Нифай хоёрын үзэгдэл Бурхан Лемен, Лемүел хоёрт санаа тавьж байгааг 

хэрхэн харуулж байна вэ? Тэдгээр нь Бурхан танд санаа тавьдгийг хэрхэн харуулж 
байна вэ? 

• Та энэ бүлгийг судлахдаа сурсан зарчмуудаа хэрэгжүүлэхийн тулд юу хийж болох 
вэ? (Та мөн суралцагчдыг хариултуудаа судрын тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэр 
дээрээ бичихэд урьж болно.)

Энэ хичээлийг 1 Нифай 15:25- г ангид дахин уншиж өгсний дараа төгсгө. Бид Бурханы 
үгийг анхааран сонсож, Түүний зарлигуудыг дагасан үед ирдэг адислалуудын талаар 
гэрчлэлээ хуваалц. Бидний төлөөх Бурханы агуу хайрын талаар болон Тэрээр бидний 
зөв шударга хичээл зүтгэлийг адисална гэдгийг батал. 
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Заах зөвлөмж

1 Нифай 16:1−6
Нифай ах нарынхаа бувтналдах үгсэд хариу хэлэв 
Суралцагчдаас хэн нэгнээр буруу зүйл хийснийхээ төлөө зэмлүүлж байсан тухайгаа 
мөн зэмлэлд хэрхэн хандсан тухайгаа хуваалцахыг хүс. Дараа нь нэг суралцагчаас 
1 Нифай 16:1- г чангаар уншихад урь. Суралцагчийг уншихаас өмнө ангиас Нифайн 
заасан зүйлд Лемен, Лемүел хоёр хэрхэн хариулсан тухай олж сонсоход урь. Нифай 
ёс бусчууд зөв шударга хүмүүсээс тусгаарлагдаж, Бурханы оршихуйгаас хөөгдөнө гэж 
заасныг суралцагчдад сануул (1 Нифай 15:33–36- г үз).
Суралцагчдаас 1 Нифай 16:2- г дотроо уншихыг хүс. Үнэнээр амьдардаггүй хүмүүс 
үнэний тухай сонсоод хэрхэн хүлээн авсан тухай Нифайн дүрсэлсэн хэсгийг тэмдэглэ-
хийг тэдэнд зөвлөж болно. 
• “Гэмтнүүдэд үнэн хатуу санагдах бөлгөө” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? “Энэ нь 

тэдний зүрхийг зүсэх” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 
• Үнэн хатуу санагдах үед бид ямар хариу үйлдэл үзүүлэх бол? 
Суралцагчдыг 1 Нифай 16:3–4- г дотроо уншихад урь. Та суралцагчдад 3 дахь шүлгийн 
хэрэв, бол гэдэг үгсийг тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Тэднээс “хэцүү зүйл[д]” хэрхэн 
хандах талаар ах нартаа өгсөн Нифайн зөвлөгөөг олж сонсохыг хүс. Нифай ах нартаа 
юу заасныг өөрийн үгээр тайлбарлахыг нэг суралцагчаас хүс. 
• 1 Нифай 16:5- д гарсанчлан Нифайн ах нар түүний зөвлөгөөнд хэрхэн хандсан бэ? 
• Үнэн “[бидний] зүрхийг зүсэх” үед бид хэрхэн хариулах талаар ямар зөвлөгөөг 

1 Нифай 16:5 өгч байна вэ? 

1 Нифай 16:7−33
Их Эзэн Лихайн гэр бүлийг Лиахонагаар удирдав 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 16:9–10- г чангаар уншихад урь. Лиахона зургийг үзүүл 
(62041; Сайн мэдээний зургийн ном [2009], дугаар 68). Зураачийн Лиахонагийн талаар 
хэлсэн тайлбарыг онцол. 
• Та энэ бэлэг Лихай болон түүний гэр бүлд ямар замаар тусалж байсан гэж бодож 

байна вэ? 
Хэдэн суралцагчийг 1 Нифай 16:16–19- г ээлжлэн чангаар уншихад урь. 
• Лиахона Лихайн гэр бүлд хэрхэн тусалж байсан бэ? 
• Лихайн гэр бүл Лиахонаг хүлээн авсны дараа тэдний аялал хэцүү байсан уу эсвэл 

амархан байсан уу? Нифай таныг хариулахад туслахын тулд 1 Нифай 16:17–19- д юу 
хэлсэн бэ? 

• Яагаад Лихай, Нифай зэрэг зөв шударга хүмүүс заримдаа хүнд хэцүү зүйлстэй 
тулгарах хэрэгтэй болдог вэ? (Та бидэнд байдаг олон саад бэрхшээл бидний буруу 

Оршил
Нифайн үгс тэдний зүрхийг хөндсөний дараа Лемен, 
Лемүел хоёр өөрсдийгөө Бурханы өмнө даруус-
гасан юм. Лихайн гэр бүл аглаг буйд руу аяллаа 
үргэлжлүүлсэн бөгөөд Их Эзэн тэднийг Лиахонагаар 
адисалж, үүний тусламжтайгаар тэднийг аяллынх нь 
явцад удирдсан юм. Тэд аялах зуураа хоол хүнс олох 

хамгийн шилдэг хэрэгсэл болох Нифайн нум сумыг 
алдах зэрэг олон бэрхшээлийг туулсан ажээ. Гэр бү-
лийн ихэнх гишүүд бүр Лихай хүртэл Их Эзэний эсрэг 
бувтнажээ. Нифай ах нарыгаа гомдоллосонд зэмлэж, 
шинэ нум сум хийж, хаашаа анд явах ёстойгоо эцгээ-
сээ асуусан билээ. 

17- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 16
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17-  р  хичээл

сонголтын үр дүнд ирээгүй байдаг гэдгийг мөн энэ нь мөнх бус аяллын нэг хэсэг 
бөгөөд өсч, суралцах боломж гэдгийг тайлбарлаж болно.) 

Ангийг хоёр бүлэг болгон хувааж, нэг бүлгээс 1 Нифай 16:20–22- г чимээгүй судалж, 
Лихайн гэр бүлийн зарим гишүүн Нифайн нум сум хугарах үед энэ саад бэрхшээлд 
хэрхэн хариулсныг олохыг хүс. Нөгөө хэсгээс 1 Нифай 16:23–25, 30–32- г судалж, Ни-
фай саад бэрхшээлд хэрхэн хариулсныг болон түүний үлгэр жишээ гэр бүлд нь хэрхэн 
тусалсныг олохыг хүс. Бүлэг бүр хариултаа хэлсний дараа дараах асуултыг асуу: 
• Бид адилхан саад бэрхшээлд хариулсан хоёр өөр хариу үйлдлийг харьцуулснаар юу 

сурч болох вэ? 
• Хэдийгээр Лихай бувтнаж байсан ч эцгийнхээ зөвлөгөөг авах нь Нифайд яагаад чухал 

байсан бэ? Бид үүнээс амьдралдаа хэрэгжүүлэх ямар зарчмыг сурч болох вэ? (Та 
Нифай Лихайн зөвлөгөөг авахаар явснаараа түүнийг хүндэтгэдгээ харуулж, түүнийг 
Их Эзэн рүү эргэх тухай санахад тусалсан гэдгийг тайлбарлаж болно. Тэдний төгс бус 
байдлаас үл шалтгаалан эцэг эх, санваарын удирдагчдынхаа зөвлөгөөг авахыг эрэл-
хийлэх нь тэднийг хүндэтгэж, Их Эзэнд итгэлтэй байх нэг арга зам юм. 

• Гэр бүлдээ тулгарсан бэрхшээлд үзүүлсэн Нифайн хариу үйлдлээс бид ямар зарч-
муудыг сурч болох вэ? (Суралцагчдыг хариултаа хуваалцах зуур хэрэв бид чадах 
бүхнээ хийж, Их Эзэний удирдамжийг эрэлхийлэх юм бол Тэр бидэнд хүнд 
хэцүү үед туслах болно гэдгийг онцол.)

Нэг суралцагчаас 1 Нифай 16:26–29- г чанга уншихыг хүс. Суралцагчдыг Их Эзэн 
Лихайн гэр бүлийг удирдахын тулд Лиахонаг хэрхэн ашигласан тухай дэлгэрэнгүй мэ-
дээллийг эрж олоход урь. Их Эзэний удирдамжийн талаар эдгээр шүлгийн зааж буй 
сургаалыг ойлгож, амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд дараах 
асуултуудыг асуу: 
• Их Эзэний удирдамжийг зүгээр нэг дагах мөн итгэлтэйгээр, хичээнгүйлэн дагах 

хоёрын хооронд ямар ялгаа байна вэ? 
Суралцагчдыг 1 Нифай 16:29, Алма 37:6–7, Алма 37:38–41- г дотроо уншиж, энэ гурван 
судрын эшлэлд дурдсан адил зарчмыг олоход урь. 
• Энэ гурван сударт ямар зарчмыг заасан байна вэ? ( Их Эзэн өчүүхэн арга замаар 

агуу их зүйлийг авчирдаг гэдгийг суралцагчид ойлгосон эсэхийг баталгаажуул. 
Та энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)

• Эдгээр шүлэгт гарсанчлан Их Эзэн бидэнд удирдамж өгөхийн тулд ямар “өчүүхэн 
арга замаар” хангадаг вэ?

Дараах асуултуудыг самбар дээр бичиж, асуулт бүрд дутсан үг байгаа эсэхийг тодор-
хойл. (Та үүнийг хичээл эхлэхээс өмнө хийж болно.)

 1.  Лиахонатай адил ямар хоёр эсвэл гурван ижил төстэй арга зам байдаг вэ ?
 2. Биднийг . . .- ээс ирэх чухал захиасуудыг үл тоомсорлоход хүргэх ямар зүйлс байж 

болох вэ? 
 3. Хэзээ та . . .- ний удирдамжийг дагаснаар адислагдаж байсан бэ? 

Суралцагчдыг гурван бүлэг болгож хуваагаад, бүлэг бүрд удирдагч томил. Удирдагч 
бүрд дараах даалгавруудын нэгийг өг. Тэдний бүлэг уг даалгавраас Их Эзэн биднийг 
удирдахдаа ашигладаг “өчүүхэн арга замыг” суралцах болно. (Хэрэв танай анги олон 
суралцагчтай бол бүлэг бүр дэх суралцагчдын тоог багасгахын тулд гурваас илүү бү-
лэгт тэднийг хувааж болно. Ингэсэн тохиолдолд та нэг эсвэл нэгээс илүү бүлэгт адил 
даалгавар өгөх шаардлагатай болно.)

1- р бүлэг: Патриархын адислал
1- р бүлэгт ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах үгсийг уншиж өг: 
“Их Эзэн Лихайд Лиахонаг удирдамж болгон өгсөн шиг өнөөдөр бидний амьдралд 
удирдамж өгч, бидний аюулгүй байдлын төлөө аюултай зүйлсийг зайлуулж, амлагдсан 
нутаг руу бус харин тэнгэрлэг гэр рүү маань аюулгүй зам гаргаж өгөхийн тулд ховор, 
үнэ цэнэтэй бэлгийг бидэнд өгч байна. Энэ бэлэг бол таны патриархын адислал юм. . . .
“. . . Таны адислалыг цэвэрхэн нугалж, цааш хийж хадгалахад зориулаагүй. Мөн 
жаазанд хийж эсвэл нийтэд зарлахад зориулаагүй. Харин үүнийг уншиж, нандигнаж, 
мөн дагахад зориулсан юм. Таны патриархын адислал хамгийн хүнд хэцүү цаг мөчид 
тань туслах болно. Энэ нь таныг амьдралын аюул дундуур хөтлөх болно. . . . Таны 
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патриархын адислал нь таны замыг гаргаж, замаар тань удирдах хувийн Лиахона юм” 
(“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, 1986 оны 11- р сар, 65–66).
1- р асуултын хоосон зайг бөглөж, асуултыг патриархын адислалын тухай асуулт 
болго. Бүлгээрээ тэдгээр асуултыг ярилц. Бүлгээсээ нэг хүнийг томилж, бүлгийнхээ 
сурсан зүйлийг бусадтай хуваалцахыг хүс. Мөн бүлгээсээ хэдэн хүнийг 3- р асуултын 
талаарх туршлагаа хуваалцахад урь. 

2- р бүлэг: Судрууд болон хожмын үеийн бошиглогчдын үгс 
Бүлэгт Далын ахлагч В.Ролф Керрийн дараах үгсийг уншиж өг: 
“Христийн үг хүн нэг бүрд зам заадаг хувийн Лиахона байж болно. Уг зам амархан 
байхын тулд хойрго бус байцгаая. Христийн үг нь ариун судрууд дээр бичигдэж, амьд 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн амнаас урагш гардаг учраас үүнийг итгэлтэйгээр 
бодол, зүрх сэтгэлдээ суулгацгаая. Христийн үг бидний хийх ёстой бүх зүйлийг заадаг 
сүнслэг Лиахона учраас Христийн үгэн дээр итгэлтэйгээр, хичээнгүйлэн найрлац-
гаая” (“The Words of Christ—Our Spiritual Liahona,” Ensign мөн Лиахона, 2004 оны 5- р 
сар, 37).
2- р асуултын хоосон зайг бөглөж, асуултыг судрууд болон амьд бошиглогчдын үгсийн 
тухай асуулт болго. Бүлгээрээ тэдгээр асуултыг ярилц. Бүлгээсээ нэг хүнийг томилж, 
бүлгийнхээ сурсан зүйлийг бусадтай хуваалцахад урь. Мөн бүлгээсээ хэдэн хүнийг 3- р 
асуултын талаарх туршлагаа хуваалцахад урь.

3- р бүлэг: Ариун Сүнс
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэлсэн дараах үгсийг 
бүлэгт уншиж өг: 
“Бид өөрсдийн зан авир, үйлдлийг зөв шударга болгохыг хичээснээр Ариун Сүнс 
Лихай болон түүний гэр бүлд үйлчилж байсан Лиахона шиг бидэнд өнөөдөр үйлчлэх 
болно. Лиахонаг Лихайн төлөө ажиллуулж байсан хүчин зүйлс нь Ариун Сүнсийг 
бидний амьдралд урих хүчин зүйл болох болно. Лиахонаг ажиллахгүй байхад хүргэж 
байсан хүчин зүйлс өнөөдөр биднийг Ариун Сүнснээс холдуулах хүчин зүйл болох 
болно” (“That We May Always Have His Spirit to Be with Us,” Ensign ба Лиахона, 2006 
оны 5- р сар, 30).
3- р асуултын хоосон зайг бөглөж, асуултыг Ариун Сүнсний тухай асуулт болго. Бүл-
гээрээ асуултуудыг ярилц. Бүлгээсээ нэг хүнийг томилж, бүлгийнхээ сурсан зүйлийг 
бусадтай хуваалцахыг хүс. Мөн бүлгээсээ хэдэн хүнийг 3- р асуултын талаарх туршла-
гаа хуваалцахад урь.
Багшид зориулсан тэмдэглэл: Зургаа эсвэл найман минутын дараа бүлэг бүрээс бүл-
гээрээ юу сурснаа хуваалцахыг хүс. Та мөн Их Эзэн тэднийг өчүүхэн арга замуудаар 
удирдаж байсан туршлагаа судрын тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэр дээрээ бичихийг 
урьж болно. Өчүүхэн арга замаар дамжуулан Их Эзэнээс удирдамж хүлээн авч байсан 
туршлагаа хуваалц. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
1 Нифай 16:10. Хувийн Лиахона 
Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл бидний дотоод сэт-
гэлийг Лиахонатай адилтгасан юм: 

“Та нарын дотор Лиахонатай адил луужин байгаа 
гэдгийг та бүхэн ухаарах ёстой. Энэ нь хүүхэд бүрд 
өгөгдсөн. Хэрэв аав ээж нь түүнд сайн заасан бол тэр 
найман нас хүрэхдээ сайныг муугаас ялгадаг бол-
дог. Хэрэв тэр өөрийнхөө дотор байгаа Лиахонаг 

үл тоомсорловол тэр түүнд шивнэхээ болино. Хэрэв 
хүн бүр тэднийг зөв удирддаг ямар нэгэн зүйл тэдэнд 
байгааг санаж, өөрсдийн Лиахона буюу дотоод сэт-
гэлийнхээ удирдамжийг сонсох юм бол завь маань 
залуураа алдаж буруу зам руу оролгүй үлдэж, зовлон 
бэрхшээл биднийг тойрон, завь маань сүйтэж гэм-
тэхгүй, гэр бүл маань хэрэгцээт зүйлсийнхээ төлөө 
шаналан уйлахгүй байх болно” (“Our Own Liahona,” 
Ensign, 1976 оны 11- р сар, 79).



66

Заах зөвлөмж

1 Нифай 17:1−51
Лихайн гэр бүл Нифайн усан онгоц барихаар зарлигдуулсан газар болох 
Өгөөмөр нутаг руу аялав 
Дараах зургийг самбар дээр зур. 

Суралцагчдаас тэд өөрсдийнхөө амьдралыг амархан эсвэл хэцүү гэж бодож байгаа 
эсэхийг мөн яагаад гэдгийг асуу. (Та мөн суралцагчдыг хариултаа хажуудаа сууж бай-
гаа суралцагчид хэлэхийг урамшуулж болно. Эсвэл хэдэн хүүхдийг ангийнхантайгаа 
санаа сэтгэгдлээ хуваалцахыг урьж болно. Тэд хэт хувийн шинжтэй хариултууд хэлэх 
шаардлагагүйг сануул.)
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 17:1, 4, 6- г чангаар уншихад урь. Түүнийг уншиж байх 
зуур суралцагчдаас Нифай гэр бүлийн хамт аглаг буйдад аялсан тэр цаг үе хэцүү эсвэл 
амархан байсан эсэхийг тодорхойлсон үгсийг олоход урь. 
• Нифай аглаг буйд дахь цаг үеэ амархан гэсэн үү эсвэл хэцүү гэсэн үү? Ямар үг энэ нь 

хэцүү байсныг харуулж байна вэ? 
Нифай болон түүний гэр бүл энэ цаг үед мөн маш ихээр адислагдсан гэдгийг тайл-
барла. Нифай болон түүний гэр бүл аяллынхаа үеэр адислагдсан хэдэн арга замыг 
олохын тулд 1 Нифай 17:2, 5, 12−13- г унш. Хэдэн суралцагчаас олсон зүйлээ хуваалца-
хыг хүс. 
Нифай тэрхүү хүнд хэцүү цаг үед түүний гэр бүл яагаад адислагдсаныг тайлбарла-
сан зарчмыг заасан гэдгийг суралцагчдад хэл. Суралцагчдыг 1 Нифай 17:3- г дотроо 
уншиж, хэрэв гэдэг үгээр эхэлсэн зарчмыг олоход урь. Судруудад заримдаа зарчмууд 
нь “хэрэв- бол” гэсэн хэлбэрт байдгийг товч тайлбарла. Хэрэв гэдэг үг үйлдлийг то-
дорхойлдог бөгөөд бол гэдэг үг үйлдлийнхээ үр дүнд эдлэх (эерэг эсвэл сөрөг) үр дүнг 
тодорхойлдог. 
Хэдийгээр 1 Нифай 17:3- т бол гэдэг үг гардаггүй ч энэ нь үйлдлийг мөн үйлдлээс ирэх 
зарим адислалыг тодорхойлдог. Суралцагчдаас олсон зарчмаа “хэрэв- бол” хэлбэрт 
оруулж хэлэхийг хүс. Тэд дараах өгүүлбэртэй төстэй өгүүлбэрийг хэлэх ёстой: Хэрэв 
бид зарлигуудыг дагах юм бол Их Эзэн биднийг хүчирхэгжүүлж, зарлигласан 
зүйлээ гүйцэлдүүлэх арга замыг бидэнд өгнө. (Та энэ зарчмыг самбар дээр бичиж 
болно.) Суралцагчдыг Нифайн туршлагыг судалж, өөрсдийнхөө амьдралд тусган бо-
дохдоо уг зарчмын жишээг олоход урь. 
Дараах асуултыг бичсэн тараах материалыг тараа (эсвэл хичээл эхлэхээс өмнө 
самбар дээр бич): 

 1. Их Эзэнд Нифайд юу хийхийг зарлигласан бэ? (1 Нифай 17:7−8) Нифай хэрхэн 
хариулсан бэ? (1 Нифай 17:9−11, 15−16) Түүний ах хэрхэн хариулсан бэ? (1 Нифай 
17:17−21)

Оршил
Лихайн гэр бүл аглаг буйдад найман жил аялсны 
дараа эрэг хавийн Өгөөмөр хэмээх нутагт ирсэн юм. 
Тэднийг Өгөөмөр нутагт өөрсдийгөө үндэслэн бай-
гуулсны дараа Их Эзэн Нифайд усан онгоц барихыг 
зарлиглажээ. Ах нар нь түүнийг юу хийх гэж байгааг 
мэдээд шоолж, гомдоллон туслахаас татгалзсан 

байна. Нифай ах нартаа Их Эзэн тэдэнтэй Сүнсний 
намуухан, зөөлөн дуу хоолойгоор дамжуулан ярихыг 
оролдсон ч тэдний алдас Түүний үгийг сонсоход 
тэдэнд саад болсныг заасан юм. Тэр ах нарыгаа ёс бу-
сынх нь улмаас зэмлэж, тэднийг наманчлахыг ятгасан 
байдаг. 

Амархан хэцүү

Суралцагчдад 
сургаал болон 
зарчмуудыг хэрхэн 
таньж мэдэхийг 
сурахад нь тусал. 
Та суралцагчдад судрууд 
дээрх зарчим, сургаа-
луудыг хэрхэн таньж 
мэдэхийг сурахад нь ту-
салснаар тэд судруудыг 
илүү үр дүнтэйгээр бие 
даан судлах боломжтой 
болно. Суралцагчдад 
ихэнх тохиолдолд зар-
чим эсвэл сургаалыг то-
дорхойлдог “Мөн тийн 
бид харав”, “Тиймийн 
тул”, “Иймийн тул”, 
“Болгоогтун” эсвэл “хэ-
рэв . . . , бол . . . ” зэрэг 
үгсийг эрж олохыг заа. 

18- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 17
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1 НифАй 17

 2. Их Эзэн Мосед зарлигласан зүйлээ гүйцэлдүүлэхэд хэрхэн тусалсан бэ? (1 Нифай 
17:23−29)

 3. Нифайн ах нар хэрхэн Израилийн хүүхдүүдтэй адилхан байсан бэ? (1 Нифай 
17:30, 42)

 4. Тэдэнд хэцүү байж болох юуг Их Эзэн зарлигласан бэ? 
 5. Би хэрхэн Нифай болон Мосе шиг хариулж сурах вэ? Би хэрхэн Нифайн ах нарын 

болон Израилийн хүүхдүүдийн алдааг давтахгүй байх вэ? 
Эдгээр асуулт нь тэдэнд 1 Нифай 17:3- т Нифай хэрхэн Өгөөмөр нутагт ирснийхээ да-
раа зарчмуудын дагуу үргэлжлүүлэн амьдарсныг харахад тусална гэдгийг тайлбарлаж, 
асуултуудыг асуу. Эдгээр асуулт нь мөн тэдэнд зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд 
тусална. Нэг суралцагчаас 1 Нифай 17:7−8- г чангаар уншихыг хүс. Нифай ямар зарли-
гийг хүлээн авсныг ангийн бусад суралцагчаас асуу. Суралцагчдаас тараах материал 
дээрээ эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ 1- р асуултанд хариулж бичихийг хүс. 
• Энэ зарлиг нь Нифайд яагаад хүнд хэцүү байж болох вэ? 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 17:9−11-ийг уншиж, өөр нэг суралцагчийг 1 Нифай 
17:15–16- г чангаар уншихад урь. Тэднийг уншихаас өмнө суралцагчдаас Нифай усан 
онгоц барих зарлигт хэрхэн хариулсныг сонсохыг хүс. 
• Нифайн хариултын юу нь та нарт гүнзгий сэтгэгдэл төрүүлэв? 
Суралцагчдаас тараах материал дээрээ эсвэл судрын тэмдэглэлдээ 1- р асуултын доор 
Нифайн хариултыг товч дүгнэж бичихийг хүс. 
Хэдэн суралцагчаас 1 Нифай 17:17−21- г ээлжлэн чангаар уншихыг хүс. Суралцагчдаас 
Лемен, Лемүелийн зан байдлыг илчилсэн үг, хэсгийг олохыг хүс. Суралцагчдаас усан 
онгоц барих зарлигт хэрхэн Лемен, Лемүел хоёр хариулсныг товч дүгнэж бичихийг 
хүс. Нэг эсвэл хоёр суралцагчаас товч дүгнэлтээ хуваалцахыг хүс. 
Нифай ах нарынхаа гомдолд хариулахдаа Их Эзэн Мосед Израилийн хүүхдүүдийг 
боолчлолоос чөлөөлөх хүнд хэцүү даалгаврыг гүйцэтгэхэд нь хэрхэн тусалсныг тэдэнд 
сануулсан гэдгийг тайлбарла. Нифай мөн зүрх сэтгэлээ хатууруулсан ах нарыгаа Из-
раилийн хүүхдүүдтэй адилтгасан байдаг. Суралцагчдыг судрын эшлэлүүдийг судалж, 
2 болон 3- р асуултанд хариулахыг урь. Суралцагчдынхаа хэрэгцээнд тулгуурлан та 
тэднийг асуултанд бие дааж эсвэл өөр нэг суралцагчтай хамт хариулахад урьж болно. 
Суралцагчдыг 2, 3- р асуултанд хариулсны дараа дараах асуултыг асуу: 
• Их Эзэн зарлигласан зүйлээ гүйцэлдүүлэхэд Мосед хэрхэн тусалсан бэ? 
• Мосегийн үлгэр жишээ Нифайд хэрхэн тусалсан гэж та бодож байна? 
• Нифайн ах нар ямар замаар Израилийн хүүхдүүдтэй адилхан байна вэ? 
Их Эзэн бидэнд хүнд хэцүү үүрэг даалгавар, зарлиг өгөх үед бид Нифай шиг байхыг 
эсвэл Лемен, Лемүел шиг байхыг сонгож болно. Хэдийгээр Бурхан бидэнд усан онгоц 
барьж, улаан тэнгисийг дундуур нь хуваах зарлиг өгөөгүй ч бидэнд зарим хүмүүст 
хэцүү санагддаг зарлигуудыг өгч, биелүүлэхийг хүссэн гэдгийг тайлбарла. Жишээлбэл, 
тэр бидэнд ариун журамтай бодол санааг өвөрлөж, Хүндэтгэлийн өдрийг хүндэтгэл-
тэйгээр сахихыг зарлигласан. Тэрээр биднээс Сүмийн дуудлагуудаа биелүүлж (жи-
шээлбэл, чуулга эсвэл ангийн ерөнхийлөгч), бусдад үйлчлэхийг хүсэн хүлээдэг. Тэрээр 
мөн биднээс хүнд хэцүү цаг үедээ ч гэсэн гэрээнүүдээ сахиж, Сүмд идэвхтэй байхыг 
хүсэн хүлээдэг. Суралцагчдад 4, 5- р асуултанд хариулж бичих цаг өг. Суралцагчдыг 
Их Эзэн тэдэнд хүнд хэцүү санагдсан ямар нэгэн зарлиг өгч байсан тухай бичиж, 4- р 
асуултанд хариулж бичихэд урь. 
Суралцагчдад бичих хангалттай цаг өгсний дараа 1 Нифай 17:50- иас Нифайн итгэ-
лийн талаарх хэлсэн үгсийг чангаар унш. Дараа нь суралцагчдаас 1 Нифай 17:51- г 
дотроо уншиж, энэ нь тэдний амьдралтай хэрхэн холбогдож байгааг асуу. Тэднийг 
надад гэдэг үгийн ард өөрсдийн нэрийг тавьж, усан онгоц барих гэдгийн оронд тэдэнд 
хэцүү санагдсан үүрэг, зарлигийг бичихэд урь. Суралцагчдаас 1 Нифай 17:51- г хийсэн 
өөрчлөлтийнхөө хамт чангаар уншихад урь. Унших дургүй байгаа суралцагчдаар 
уншуулах шаардлагагүй. Самбар дээр бичсан зарчмыг дахин дурд. 
• Их Эзэн түүнд ямар ч зарлигийг гүйцэлдүүлэхэд тусална гэсэн итгэлийг өгсөн уг 

зарчмын талаарх ямар туршлагыг Нифай олж авсан байсан бэ? 

Заахдаа 
суралцагчдынхаа 
хэрэгцээг анхаар
Суралцагчдад үүргээ 
амжилттай биелүүлэхэд 
нь туслахын тулд заах 
арга барилаа тэдэнд 
тохируулж, өөрчлөх 
нь ухаалаг хэрэг юм. 
Жишээлбэл, хэрэв 
суралцагчид ядарсан ха-
рагдаж байвал тэднийг 
суралцах үйл ажилла-
гаанд оролцуулахын 
тулд бусад суралцаг-
чидтай хамт ажилла-
хыг хүсч болно. Хэрэв 
суралцагчид сэргэлэн 
цовоо харагдаж байвал 
тэдэнд үүргээ биелүү-
лэхэд нь туслахын тулд 
бие дааж суралцахыг 
хүсч болно. 
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18-  р  хичээл

• Танд Бурхан Өөрийнхөө хүссэн бүх зарлигийг гүйцэлдүүлэхэд тусална гэсэн итгэ-
лийг өгсөн ямар туршлага байна вэ? 

Бид зарлигуудыг сахиснаар Их Эзэн биднийг хүчирхэгжүүлж, Өөрийн зарлигласан 
зүйлийг гүйцэлдүүлэх арга замаар биднийг хангана гэдгийг гэрчил. 

1 Нифай 17:45−55
Нифай Лемен, Лемүел хоёрыг ёс бусынх нь учир зэмлэв 
Нифай дуулгаваргүй ах нараа номхотгосон нь зургийг үзүүл (62044; Сайн мэдээний 
зургийн ном [2009], дугаар 70). Суралцагчдыг зурган дээр юу болж байгааг товч, дүг-
нэхэд урь. Хэрэв суралцагчид хариулж чадахгүй бол тэднийг 1 Нифай 17:48, 53–54- өөс 
хариултаа олоход урь. 
• 1 Нифай 17:53-т гарсанчлан яагаад Их Эзэн Нифайн ах нарыг цочирдуулсан бэ? 

Та суралцагчдын анхаарлыг хуудас 53-т хандуулж, сэгсэрсэн гэдэг үг нь “сэгсрэх, 
чичиргэх”гэсэн утгатай болохыг ойлгоход нь тусалж болох юм)

Лемен, Лемүелд өгсөн цочроо нь Их Эзэний тэдэнтэй харьцаж байсан зөвхөн нэг 
арга зам гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг 1 Нифай 17:45- г уншиж, Их Эзэн Лемен, 
Лемүелтэй харьцаж байсан хэдэн арга замыг олоход урь. 
• Их Эзэн Лемен, Лемүелтэй харьцаж байсан хэдэн арга замыг хэлнэ үү? Эдгээрийн 

аль нь Их Эзэний бидэнтэй тогтмол харилцахыг эрэлхийлдэг арга зам бэ? 
Та мөн суралцагчдад 1 Нифай 17:45- ын дараах өгүүлбэрийг тэмдэглэхийг зөвлөж болно: 
“Тэрээр намуухан зөөлөн дуугаар та нарт ярьсан.” Суралцагчдаас Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрийн хэлсэн дараах үгсийг уншихыг хүс: 
“Ариун Сүнс сонсогдохоос илүүтэй мэдрэгдэх дуу хоолойгоор ярьдаг. Үүнийг ‘намуухан 
аниргүй дуу хоолой’ гэдэг [С ба Г 85:6]. Бид хэдийгээр Сүнсний шивнээг ‘сонсох’ гэж 
ярьдаг ч ихэвчлэн хэн нэгэн сүнсний өдөөлтийг ‘Надад мэдрэмж төрсөн’ гэж хэлж 
тодорхойлдог” (“Personal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise,” Ensign, 1994 
оны 11- р сар, 60).
Та мөн суралцагчдыг дараах үнэнийг 1 Нифай 17:45- ын хажууд судар дээрээ бичихэд 
урьж болно: Ариун Сүнс бидэнд сонсогдохоос илүүтэй мэдрэгдэх намуухан, 
зөөлөн дуу хоолойгоор ярьдаг. (Энэ зарчмыг онцлохын тулд та суралцагчдаар Сур-
гаал ба Гэрээ 8:2–3- г уншуулж болно.)
• Хэзээ та Ариун Сүнсний намуухан, зөөлөн дуу хоолойг мэдэрсэн бэ? 
• Та Ариун Сүнсний намуухан, зөөлөн дуу хоолойг мэдэрч, танихад тусалдаг юуг 

хийдэг вэ? 
Суралцагчдыг хариулсны дараа 1 Нифай 17:45- ын дараах өгүүлбэрийг тэмдэглэхэд 
урьж болно: “Гэвч та нар мэдрэхээс өнгөрсөн, иймээс та нар түүний үгсийг мэдэрч 
чадсангүй.” Суралцагчдаас 1 Нифай 17:45- ын эхний өгүүлбэрийг уншиж, яагаад Ле-
мен, Лемүел хоёр “мэдрэхээс өнгөрснийг” олохыг хүс. Тэднийг олсон зүйлээ хуваалца-
хад урь. 
• Яагаад Лемен, Лемүел хоёрын “алдсыг үйлдэхдээ шаламгай” байдал тэднийг “мэд-

рэхээс өнгөрөхөд” хүргэсэн бэ? 
• Бидний нүгэл Ариун Сүнсийг мэдрэх бидний чадварт хэрхэн нөлөөлдөг вэ? 
Суралцагчдыг хариулсны дараа Тэргүүн Зөвлөлийн гишүүнээр үйлчилж байсан ерөн-
хийлөгч Жэймс Э.Фаустын дараах үгсийг хуваалц: 
“Өнөөдрийн цаг үед үүрэн телефоныг харилцаанд их ашигладаг болжээ. Гэсэн хэдий ч 
заримдаа утасны сүлжээ ордоггүй газар бидэнд байдаг. Энэ нь ихэвчлэн утасны хэрэг-
лэгч хонгил, гүн хавцалд байгаа үед эсвэл өөр ямар нэгэн саад илэрсэн үед тохиолддог. 
Энэ нь бурханлаг харилцаатай адил юм. . . . Бид ихэвчлэн өөрсдийгөө сүнслэг сүл-
жээгүй газар эсвэл нөхцөлд авчирдаг бөгөөд энэ нь бидэнд бурханлаг мессежийг 
хүлээн авахад саад болдог. Эдгээр сүнслэг сүлжээгүй газрууд буюу нөхцөлд уур уцаар, 
порнографи, зөрчил, амин хувиа хичээсэн байдал болон Сүнсийг гомдоодог бусад зан 
байдал ордог” (“Та зөв захиасыг олж авч чадсан уу?” Ensign мөн Лиахона, 2004 оны 
5- р сар, 67).
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1 НифАй 17

Эцэст нь суралцагчдыг ойрын үед Их Эзэн тэдэнтэй харилцахын тулд илгээсэн мессеж 
буюу захидлын тухай бодоход урь. Тэднийг иймэрхүү харилцааг хүлээн авахад саад 
болж байгаа “сүнслэг сүлжээгүй газар” тэдэнд байгаа эсэхийг тунгаан бодоход урам-
шуул. (Та мөн суралцагчдыг энэ тухай судрын тэмдэглэл дээрээ бичихийг хүсч болно.) 
Ариун Сүнс бидэнд сонсогдохоос илүүтэй мэдрэгдэх намуухан, зөөлөн дуу хоолойгоор 
ярьдаг гэдгийг гэрчил. Мөн бид эдгээр тайван, намуун өдөөлтүүдийг хүлээн авах 
зохистой байхыг хичээснээр энэ харилцааг олж авч чадна гэдгийг гэрчил. 
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Заах зөвлөмж

1 Нифай 18:1–8
Лихайн гэр бүл амлагдсан нутаг руу аялахдаа бэлтгэв 
Самбар дээр Их Эзэний хүч болон миний хичээл зүтгэл гэж бич. Суралцагчдаас тэ-
дэнд тулгарч байгаа асуудлын талаар бодохыг хүс. Тэднийг (Их Эзэний хүч эсвэл миний 
хичээл зүтгэл) аль нь асуудлыг шийдэхэд илүү үр дүнтэйг нь сонгохыг урьж, яагаад 
гэдгийг нь асуу. Товч ярилцлагын дараа суралцагчдыг Нифайн үлгэр жишээ тэдэнд 
тулгарсан асуудлуудыг давахад тусалсан арга замуудыг 1 Нифай 18- аас олоход урь. 
Лихай болон түүний хүмүүс амлагдсан нутагт ирсэн нь зургийг үзүүл (62045; Сайн 
мэдээний зургийн ном [2009], дугаар 71).
Суралцагчдыг 1 Нифай 18:1–8- г дотроо уншихыг урь. Тэднээс (1) Нифай болон түү-
ний гэр бүл амлагдсан нутаг руу хийх аяндаа бэлтгэхийн тулд юу хийснийг мөн (2) Их 
Эзэн тэдэнд туслахын тулд юу хийснийг олохыг хүс. 
• Нифайд “цагаас цагт” илчлэлт хүлээн авах нь яагаад чухал байсан бэ? 
• 1 Нифай 18:2–3- т гарсанчлан Нифайн үйлдэл болоод түүний Их Эзэнээс хүлээн 

авсан тусламж хоёрын хооронд ямар уялдаа холбоог та харж байна вэ? 
• Хэрхэн Их Эзэний удирдамж болон Нифайн хичээл зүтгэл хоёр хоёулаа усан онгоц 

барьж, амлагдсан нутагт хүрэхэд чухал байсан бэ? 
Суралцагчдаас Нифайн жишээнээс сурч болох хэдэн зарчмыг олохыг хүс. Суралцагч-
дыг өөрсдийн суралцсан үнэнүүдийг тодорхойлсны дараа дараах зарчмыг самбар 
дээр бич: Их Эзэний зарлигласан зүйлийг гүйцэлдүүлэхийн тулд бид Түүний 
тусламжийг эрэлхийлж, өөрсдөө хичээл зүтгэл гаргах ёстой.
• Хэзээ та Их Эзэнээс удирдамж хүлээн авч мөн Түүний зарлигуудыг дагахын тулд 

хичээл зүтгэл гаргах шаардлагатай болж байсан бэ? 
Суралцагчдыг бие биенийхээ хариултыг судрын тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэр 
дээрээ бичихэд урь. 
Бид бүгдэд Бурханы зарлигуудыг дагаж, Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхи-
молд гардаг сайн мэдээний жишгүүдийг дагахын тулд Түүний тусламж хэрэгтэй гэд-
гийг онцол. (Та хичээл эхлэхээс өмнө Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлыг 
ангид авчирч болно.) Суралцагчдыг дуулгавартай дагахад Бурханы тусламж зайлшгүй 
хэрэгтэй байдаг зарлиг эсвэл сайн мэдээний жишгүүдийг тодорхойлохыг урь. Тэдэнд 
(1) ямар нэгэн зарлигийг дуулгавартай дагахын тулд Их Эзэний тусламжийг эрэлхий-
лэхдээ юу хийж болох мөн (2) хувиасаа ямар хичээл зүтгэл гаргах ёстой талаар судрын 
тэмдэглэл дээрээ бичих цаг өг. 

Оршил
Их Эзэний удирдамжийг дагаснаар Нифай бусдын 
хамт усан онгоц барьж, амлагдсан нутаг руу урагш-
лав. Аяллынхаа үеэр Лемен, Лемүел, Ишмэилийн 
хөвгүүд болон тэдний эхнэрүүд Их Эзэний эсрэг 
тэмцэв. Нифай тэднийг зэмлэхэд Лемен, Лемүел хоёр 
бөх олсоор түүнийг хүлжээ. Үүний үр дүнд Лиахона 

ажиллахаа больж, тэд аль зүгт усан онгоцоо залуурда-
хаа мэдэх боломжгүй болсон байна. Агуу хүчит салхи 
усан онгоцон дээрх хүн бүрийн амьдралыг заналхий-
лэх үед тэд наманчилж, Нифайг чөлөөлжээ. Нифай 
шуургыг намдаахыг гуйн залбирч, Их Эзэн тэдний 
аяллыг амлагдсан нутаг руу эргүүлэн удирджээ. 

19- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 18
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1 НифАй 18

1 Нифай 18:9–25
Лемен, Лемүел хоёр амлагдсан нутагт хүрэх аянд саад учруулсан 
эсэргүүцлийг удирдав
Дараах асуултыг асуу: 
• Бидэнд саад бэрхшээл тулгардаг зарим шалтгааныг хэлнэ үү? 
Ярилцлагын дараа нэг суралцагчийг Далын ахлагч Л.Витни Клэйтоны дараах үгсийг 
уншихыг урь. Ангиас ахлагч Клэйтоны бидэнд тулгардаг саад бэрхшээлийн талаар 
хэлсэн гурван шалтгааныг сонсохыг хүс: 
“Ерөнхийдөө бидний ачаа дарамт гурван эх сурвалжаас үүдэлтэй. [1] Зарим ачаа да-
рамт нь бидний амьдарч буй дэлхий дэх байгалийн үзэгдэл, нөхцөл байдлаас үүдэлтэй 
байдаг. Өвчин зовлон, бие махбодын согог, хар салхи, газар хөдлөлт нь биднээс шалт-
гаалахгүйгээр цагаас цагт тохиолддог. . . .
[2] Бусад ачаа дарамт нь бусдын зохисгүй зан авираас үүдэн бидэнд ирдэг. Хүчирхий-
лэл, донтолт нь гэр бүлийн гэм зэмгүй гишүүдийг зовлонд унагаж, гэр орны уур амьс-
галыг эвддэг. Нүгэл, буруу зан байдал, хавчлага дарамт болон гэм зэмгүй хүмүүсийг 
амьдралынх нь туршид хохироосон гэмт хэргүүд. . . .
[3] Бидний гаргасан алдаа, дутагдал бидэнд олон асуудал, бэрхшээлийг авчирдаг 
бөгөөд хүнд хэцүү ачаа дарамтыг бидний нуруунд үүрүүлдэг. Бидний өөрсөд дээрээ 
авчирдаг хамгийн хүнд ачаа дарамт бол гэм нүглийн ачаа дарамт юм” (“That Your 
Burdens May Be Light,” Ensign мөн Лиахона, 2009 оны 11- р сар, 12–13).
Самбар дээр (1) дэлхийн нөхцөл байдал, (2) бусдын буруу зан авир (3) бидний гаргадаг 
алдаа, дутагдал гэж бич.
Лихайн гэр бүл далай дахь аяндаа гарсны дараа Лемен, Лемүел, Ишмэилийн хөвгүүд 
мөн тэдний эхнэрүүд усан онгоцон дээрх хүн бүрд зовлон авчирсан буруу сонголтуу-
дыг хийсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 1 Нифай 18:9- г чангаар уншихыг 
урь. Суралцагчдыг хэн нэгэн буруу сонголт хийж байгаа жишээг сонсох үедээ гараа 
өргөхөд урь. 
• Лемен, Лемүел, Ишмэилийн хөвгүүд мөн тэдний эхнэрүүд ямар буруу сонголт хий-

сэн бэ? Энэ сонголт яагаад буруу байсан бэ? 
Суралцагчдад бүжиглэж, хөгжим сонсож, хөгжилтэй байх нь буруу биш бөгөөд энэ 
шүлэг Лемен, Лемүел болон бусад хүмүүс эдгээрийг “ихэд балмад” (1 Нифай 18:9) яв-
далд хийснийг харуулж байна гэдгийг ойлгоход нь тусал. Балмад гэдэг үг нь бүдүүлэг, 
хатуу ширүүн байдлыг хэлж байгааг тайлбарла. Дайсан бүжиг, дуу хөгжим, бидний 
ярианы өнгө аясыг оюун бодол, зүрх сэтгэлийг маань булингартуулж, Ариун Сүнсний 
нөхөрлөлийг алдагдуулахад ашигладаг. 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 18:10- г чангаар уншихад урь. 
• 1 Нифай 18:10- т гарсанчлан Нифай хэрэв эсэргүүцэл үзүүлж байгаа хүмүүс наманч-

лахгүй бол юу тохиолдоно гэж айсан бэ? 
• Нифай тэдэнд туслахын тулд юу хийсэн бэ? (Суралцагчдад буурь суурьтайгаар гэдэг 

нь чухалчилж ярих гэсэн үг гэдгийг мэдэх нь тустай байж болно.)
Суралцагчдыг хэрэв гэр бүлийн гишүүд нь эсвэл Сүмийн удирдагч тэднийг сонсдог 
хөгжим, бүжиглэдэг бүжиг, ярьдаг яриагаа өөрчлөхийг хүсвэл тэд хэрхэн хүлээж авах 
тухай бодоход урь. Суралцагчдаас тэдний зөвлөгөөг сонсож, өөрчлөлт хийх эсэхээ 
тунгаан бодохыг хүс. 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 18:11- г чангаар уншихад урь. 
• 1 Нифай 18:10–11- т гарсанчлан Лемен, Лемүел хоёр Нифайн зөвлөгөөнд хэрхэн 

хандсан бэ? 
• Яагаад Их Эзэн Лемен, Лемүел хоёрт Нифайг хүлэхийг зөвшөөрсөн бэ? 
Хэдэн суралцагчийг 1 Нифай 18:12–14, 17–19- г чангаар ээлжлэн уншихад урь. Су-
ралцагчдаас Лемен, Лемүел хоёрын зан авирын үр дүнг харуулсан үгсийг олохыг хүс. 
Суралцагчдаас энэ түүхээс сурч болох сайн мэдээний зарчмуудыг тодорхойлохыг 
хүс. Тэдний хариулт нүгэл нь бидэнд мөн заримдаа бусад хүнд зовлон авчир-
даг байж болно. Суралцагчдад уг зарчмыг хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд та дараах 
асуултыг асууж болно: 
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• Хэдхэн хүний эсэргүүцэл хэрхэн бүгдэд нөлөөлсөн бэ? 
• Ухаалаг бус, дуулгаваргүй сонголт хэрхэн илчлэлт хүлээн авах бидний чадварт нө-

лөөлдөг вэ? 
Ярилцлагын үеэр Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Боид К.Пакэрийн дараах 
үгсийг уншиж өг: 
“Бид Сүмд сүсэг бишрэлтэй болон сүсэг бишрэлгүй зан байдлыг хардаг. Эдгээр зан 
байдлын олон нь магтууштай боловч бид үнэндээ аажмаар сүмээс холдсоор байна. 
Бидэнд энэ талаар нухацтай бодох шалтгаан бий.
Дэлхий улам их чимээтэй болсоор байна. Хувцаслалт, цэвэр ариун байдал, зан авир 
улам дордож, замбараагүй болсоор байна. Бүдүүлэг үг хэллэгтэй чанга дуу хөгжим 
энд тэндгүй цацагдаж байна. Эдгээр олон зүйл нь улам олон залуучуудын сонирхлыг 
татаж, тэдэнд нөлөөлж байна. . . .
Энэ нь илүү чанга, илүү сэтгэл татам, зөрчилдөөнтэй мөн хяналтгүй, хүндэтгэлгүй, 
ёс журамгүй болж байгаа нь тохиолдлын хэрэг биш бөгөөд хор хөнөөл, гэм буруутай 
зүйл юм. 
“Цэргийн дайралт хийхээр завдаж буй захирагчийн анхны тушаал нь эсрэг талынхаа 
холбоо барих сувгийг таслах явдал байдаг.
Бишрэл хүндэтгэлгүй байдал нь, оюун санааны болон сүнсний хоёулангийнх нь 
илчлэлт авах нандин эмзэг сувгуудыг хааснаар, эсрэг талын зорилгыг хангадаг” 
(“Reverence Invites Revelation,” Ensign, 1991 оны 11 сар, хууд.22).
• Хэрэв та дуулгаваргүй, зөрүүд болсон бол энэ нь таны гэр бүлд хэрхэн нөлөөлөх вэ? 

Энэ нь таны найзуудад хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ нь танай анги эсвэл чуулгад хэрхэн 
нөлөөлөх вэ? 

Самбар дээр бичсэн зовлон бэрхшээлийн гурван эх сурвалжийг хар. Энэ бүлгийн 
үлдсэн хэсэг бидний эсвэл бусдын сонголтоос болсон эсэхээс хамаарахгүй зовлон 
бэрхшээлд хэрхэн хандахад мэдэхэд бидэнд тусалдаг. Суралцагчдыг 1 Нифай 18:15–16, 
20–23- ыг дор дороо уншихад урь. Тэднийг эдгээр бүх нөхцөл байдалд хамаатай үнэ-
нийг олоход урь. Тэднийг сурсан зүйлээ өөрийнхөө үгээр тайлбарлахад урь. Тэдний 
хариултууд дараах зарчмуудыг багтааж болно: 

Бид Бурхан руу харж, зовлон бэрхшээлтэй үедээ итгэлтэй үлдэж чадна.
Залбирал зовлон бэрхшээлтэй үедээ амар амгаланг олоход бидэнд 
тусална.

Суралцагчдыг бодол санаагаа хуваалцсаны дараа Нифайн зовлон бэрхшээлтэй үедээ 
үзүүлсэн зөв шударга үлгэр жишээг онцол. Нэг суралцагчийг ахлагч Л.Витни Клэй-
тоны гэрчлэлийг уншихад урь. Ангиас зовлон бэрхшээлтэй үедээ хийхийг зөвлөсөн 
ахлагч Клэйтоны зөвлөгөөг тодорхойлохыг хүс: 
“Бидэнд ирж буй ачаа дарамт, байгалийн нөхцөл байдал, бусдын буруу зан авир 
эсвэл бидний алдаа, дутагдлаас болсон эсэхээс хамааралгүй бид бүгд хайраар дүүрэн 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүд бөгөөд Тэрээр бидний өсөлт, хөгжилтийн төлөөх Өөрийн 
мөнхийн төлөвлөгөөний хэсэг болгон биднийг энэ дэлхий рүү илгээсэн юм. Бидний 
хувийн онцгой туршлагууд бидэнд Түүн рүү эргэж очихын тулд бэлтгэгдэхэд тусалдаг. 
. . . Бид ачаа дарамтыг ‘дажгүй’ [С ба Г 121:7–8- ыг үз] давахын тулд хийж чадах бүхнээ 
хийх ёстой. . . .
Бид Бурханы зарлигуудыг дагаж, гэрээгээ сахих юм бол Тэрээр бидэнд ачаа дарамтаа 
үүрэхэд маань туслах блно. Тэр биднийг хүчирхэгжүүлдэг. Биднийг наманчлах үед 
Тэрээр биднийг уучилж, дотоод сэтгэлийн амар амгалан, баяр баясгалангаар адислах 
болно” (“That Your Burdens May Be Light,” 13–14).
Суралцагчдыг энэ хичээлээс сурсан нэг үнэнээ тунгаан бодоход урь. 
• Хэзээ та энэ үнэнийг өөрийнхөө амьдралд эсвэл хэн нэгний амьдралд харсан бэ? 
Та бид итгэлтэй байж, наманчилж, Түүн рүү эргэж очих юм бол Бурхан бидэнд зовлон 
бэрхшээлтэй үед маань туслах болно гэдэг өөрийн гэрчлэлийг нэмж болно. 
Эцэст нь Нифай болон түүний гэр бүл туулсан зовлон бэрхшээлээсээ үл хамааран ам-
лагдсан нутагт ирсэн гэдгийг суралцагчдад сануул. Бид Их Эзэний удирдамжийг эрэл-
хийлж, хүлээн авсан удирдамжаа дагахын тулд хичээнгүйлэн хөдөлмөрлөх юм бол Их 
Эзэн туршлага олгохоор биднийг дэлхий рүү илгээсэн аяллыг амжилттай дуусгах болно. 
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Заах зөвлөмж

1 Нифай 19:1–19
Нифай хүмүүст өөрсдийн Гэтэлгэгчийг санахад нь туслахын тулд Есүс 
Христийн тухай бошиглолуудыг бичиглэв 
Мормоны Номыг барь. Нифай хоёр цэдгээс бүрдсэн ялтсуудыг бичиглэхээр зарлиг-
дуулсныг тайлбарлаж,1 Нифай 19:1–4- г дүгнэ. Тэдгээр ялтас нь ариун нандин (шашны 
талаарх) түүх мөн түүний хүмүүсийн шашны бус түүхийг агуулдаг. Нэг суралцагчийг 
1 Нифай 19:3, 5–6- г чангаар уншихад урь. Нифай “эрхэм нандин” зүйлсийн талаар юу 
хэлснийг суралцагчдаас асуу. 
• Эрхэм нандин зүйлсийн талаарх бичиглэлийг хөтлөх нь ямар шалтгаантай гэж 

Нифай хэлсэн бэ? 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 19:7- г чангаар уншихад урь. Түүнийг уншихаас өмнө энэ 
шүлэг дэх “Израилын Бурхан” гэдэг нь Есүс Христ гэдгийг тайлбарла. Мөн уг шүлэгт 
үл ойшоох буюу “юу ч биш” гэсэн утгатай үг байдаг. Хэн нэгнийг үл ойшоох гэдэг нь 
тухайн хүнийг ямар ч үнэ цэнэгүй мэт үзэх гэсэн үг. 
• Нифай зөвхөн эрхэм нандин зүйлсийг бичнэ гэдгээ хэлснийхээ дараа эхлээд юуны 

тухай бичсэн бэ? 
• 1 Нифай 19:7- д гарсанчлан хүмүүс хэрхэн Аврагчийг хөл доороо дэвсэлж, “үл ой-

шоосон” бэ? 
• Их Эзэнийг зөвлөгөөг сонсохоос татгалзах нь Түүнийг үл ойшоож, хөл доороо дэвс-

лэхтэй хэрхэн адил байна вэ? 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 19:8–10- г чангаар уншихыг хүс. Хүмүүс ямар замаар Авраг-
чийг мөнх бус үйлчлэлийнх нь үед гологдсон зүйл мэт үзсэнийг олохыг ангиас хүс. (Та 
суралцагчдад олсон судрын хэсэг эсвэл үгээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно.)
• Ямар замаар хүмүүс Аврагчийг мөнх бус үйлчлэлийнх нь үеэр гологдсон зүйл мэт 

үзсэн бэ? 
• Эдгээр шүлгэн дэх ямар үйлдэл Аврагч биднийг “гологдсон зүйл” мэт үзээгүйг 

харуулж байна вэ? (Суралцагчид Аврагч “хүмүүний үрсийн зүг хандах өөрийн 
өгөөмөр хайр мөн өөрийн хүлцэнгүй тэсвэрлэлийн учир” зовж шаналсан гэдгийг 
ойлгох ёстой.)

• Эдгээр шүлгийг тунгаан бодсоноор Аврагчийн талаар танд ямар мэдрэмж төрж 
байна вэ? 

Нэг суралцагчийг 1 Нифай 19:13−14- г уншихыг урьж, бусад суралцагчаас бошиглогч 
Зинос Аврагчийг цовдолсон хүмүүс (болон тэдний үр удам) “бүх хүмүүсээр цээрлүү-
лэгдэх” ямар шалтгаануудыг хэлснийг олж сонсохыг хүс. 
• Аврагчийг цовдолсон хүмүүс (болон тэдний үр удам) “бүх хүмүүсээр цээрлүүлэгдэх” 

ямар шалтгаануудыг Зинос хэлсэн бэ? 

Оршил
Энэ бүлэгт зарим хүн Израилийн Бурхан Есүс Хрис-
тийг үнэлж, хүндэтгэхгүй байх тухай Нифай тайл-
барласан. Харин тэд Есүс Христийг үл ойшоож, хөл 
доороо дэвслэн Түүний зөвлөх дууг эс анхаарна хэ-
мээн хэлжээ. Нифай мөн тэд Их Эзэн рүү зүрх сэтгэлээ 
эргүүлэх хүртлээ Аврагчийг ташуурдаж, цовдолсныхоо 
төлөө үр удмаараа зовж, тараагдах болно гэдгийг уг-
тан хэлсэн эртний бошиглогчдын сургаалыг айлджээ. 

Тэд зүрх сэтгэлээ эргүүлэх тэр үед Их Эзэн “тэдний 
эцэг өвгөдтэй хийсэн гэрээнүүдээ санах болно” (1 Ни-
фай 19:15- г үз). Нифай өөрийн хүмүүсийг Их Эзэнийг 
санаж, Түүнд итгэлтэй байхыг ухуулахын тулд тэдгээр 
зүйлсийг бичсэн гэдгээ хэлсэн юм. Тэрээр мөн Их 
Эзэнд итгэлтэй болохын тулд өөрсдийгөө судруудтай-
гаа адилтгахыг заасан билээ. 

20- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 19
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Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Тэд зүрх сэтгэлээ өөр зүгт хандуулсан.
• Их Эзэнээс өөр зүгт зүрх сэтгэлээ хандуулна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 
Суралцагчдыг хариулсны дараа та ангиас хэдэн суралцагчийг сонгож, энэхүү өгүүлбэр 
өнөөдөр бидэнтэй хэрхэн холбогдож байгааг хэлүүлэхийг хүсч байгаагаа хэл. Хэдэн 
суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхийг урь. Их Эзэнээс өөр зүгт зүрх сэтгэлээ хан-
дуулсан хүнийг тодорхойлж болох үйлдлийг бичихийг тэдний хүн нэг бүрээс хүс. Дараа 
нь тэднээс хэн нэгний зүрх сэтгэлийг Их Эзэнээс өөр зүгт хандуулснаар ирэх үр дүнг 
хэлэхийг хүс. (Жишээлбэл, суралцагчид судар судлахаа болих гэж бичээд уг үйлдлээс 
ирэх нэг үр дүн нь илчлэлт хүлээн авах чадварыг бууруулах гэж тайлбарлаж болно.)
Суралцагчдыг жишээгээ хуваалцсаны дараа бид яагаад Их Эзэнээс өөр зүгт зүрх 
сэтгэлээ хандуулснаас үл хамааран Түүн рүү эргэх сонголтыг хийж чадна гэж сурал-
цагчдад хэл. Нэг суралцагчийг 1 Нифай 19:14−17- г дотроо уншиж, Их Эзэн рүү зүрх 
сэтгэлээ эргүүлсэн хүмүүст ирэх Түүний адислалуудыг олоход урь. 
• Хэзээ Их Эзэн Израилийг тараасан бэ? (Тэд Түүнээс зүрх сэтгэлээ эргүүлэх үед )
• Их Эзэн хэзээ Израилыг цуглуулах вэ? (Тэд Түүн рүү зүрх сэтгэлээ эргүүлэх үед)
• Зүрх сэтгэлээ Түүний эсрэг өөр зүгт дахин хандуулахгүй хүмүүсийн төлөө юу хийнэ 

гэж Их Эзэн хэлсэн бэ? 
• Их Эзэн тэдгээр хүмүүсийг болон тэдний эцгүүдтэй хийсэн гэрээгээ санах болно 

гэж юу гэсэн үг вэ? 
Суралцагчдад Их Эзэн тэдгээр хүмүүсийг мартаагүй гэдгийг ойлгоход нь тусал. 
Тэрээр тэдэнд сайн мэдээний бүх адислалыг өгөх боломжгүй арга замаар тэд амь-
дарч байсан юм. Тэдний үр удам Түүн рүү зүрх сэтгэлээ эргүүлснээр Их Эзэн тэднийг 
санаж, Өөрийн сүмд цуглуулж, тэдэнд сайн мэдээний бүх адислалыг өгнө гэж амласан 
билээ. 
• Та 15–17- р шүлэгт гарсан адислалууд бидэнд ямар утга учиртай гэж бодож байна 

вэ? (Бид Их Эзэн рүү зүрх сэтгэлээ эргүүлснээр Тэр Түүнтэй хийсэн бидний 
гэрээг хүндэтгэх болно гэдэг нь энэ ярилцлагаас гарч ирэх ёстой нэг санаа юм.)

Суралцагчдаас дараах асуултуудыг тунгаан бодож, хариултаа судрын тэмдэглэл эсвэл 
хичээлийн дэвтэр дээрээ бичихийг хүс. (Та асуултуудыг самбар дээр бичиж болно.)
• Та болон танай гэр бүл Их Эзэн рүү зүрх сэтгэлээ эргүүлснийг харуулах ямар үйлд-

лүүд байна вэ? 
• Иймэрхүү үйлдлүүд хэзээ танд болон танай гэр бүлд Их Эзэний адислалуудыг хүлээн 

авахад тусалсан бэ? 
Хэдэн суралцагчийг хариултаа бусад суралцагчтай хуваалцахад урь. Тэдэнд хэтэрхий 
хувийн шинжтэй туршлагаа хуваалцах хэрэггүйг сануул. 
Нифай өөрийнхөө цэдгийг биднийг оролцуулан Израилийн овгийн бүх гишүүдэд 
зориулсан гэдгийг товч тайлбарла. Нэг суралцагчийг 1 Нифай 19:18−19- г уншихад 
урьж, бусад суралцагчаас Нифай биднийг юу хийхийг ятгасныг асуу. Бид Их Эзэнийг 
санаж, Түүн рүү зүрх сэтгэлээ эргүүлснээр Тэр бидэнд сайн мэдээнийхээ адислалуудыг 
өгнө гэж гэрчил. 

1 Нифай 19:20–24
Нифай өөрийн хүмүүст заахын тулд яагаад эртний судар  
ашигласнаа тайлбарлав
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн дараах үгсийг хуваалц, Сүмийн 
Боловсролын Системийн шашны багш нарт хандан ярьсан үгээс авав: 
“Би Мормоны Номыг унших дараах амлалтыг өгмөөр байна: Энэ захиасыг Их Эзэн 
та нарт тусгайлан зориулсныг ойлгох юм бол та нар үүнд татагдах болно. Нифай, 
Мормон, Моронай нар ч үүнийг мэдэж байсан ба тэдгээр бүх хүн танд энэхүү захиа-
сыг зориулан бичсэн юм. Уг ном танай суралцагчдын төлөө бичигдсэн гэдэгт таныг 
итгэж байгаа гэж найдаж байна. Тэнд тэдэнд хэрхэн өөрчлөгдөхийг хэлэх энгийн, шу-
луун шударгаар хэлсэн захиасууд байдаг. Энэ л номны утга учир юм. Энэ бол Их Эзэн 
Есүс Христ, Цагаатгал болон энэ нь хэрхэн тэдний амьдралд хэрэгждэг тухай гэрчлэл 
юм. Та энэ жил уг номыг судалснаар Цагаатгалын хүчнээс ирэх өөрчлөлтийг мэдрэх 
болно” (“The Book of Mormon Will Change Your Life,” Ensign, 2004 оны 2- р сар, 11).
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• Мормоны Номыг судлахдаа Нифай, Мормон, Моронай нарын танд зориулсан за-
хиасуудыг уг номонд багтаасан гэдгийг мэдэх нь хэрхэн туслах вэ? 

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах үгсийг хуваалц:
“Мормоны Ном бидний төлөө бичигдсэн. Бурхан уг номын зохиолч юм. Энэ нь 
унасан хүмүүсийн бичээс бөгөөд бидний адислалуудын төлөө сүнслэгээр өдөөгдсөн 
хүмүүсээр бичигдсэн юм. Тэдгээр хүмүүст энэ ном хэзээ ч байгаагүй ба энэ нь зөвхөн 
бидэнд зориулагдан бичигдсэн. Өөрийнх нь нэрээр уг ном нэрлэгдсэн эртний бошиг-
логч Мормон зуун зууны цэдгийг эмхэтгэсэн билээ. Эхлэлээс төгсгөл хүртэл бүгдийг 
мэддэг Бурхан өнөөдөр бидэнд хэрэг болох захиасуудыг өөрийн эмхэтгэлд багтаахыг 
түүнд зарлигласан юм” (“The Book of Mormon Is the Word of God,” Ensign, 1988 оны 
1- р сар, 3).
Хэрэв тэд өнөө үеийг харж, бидэнд агуу үнэ цэнэтэй зүйлсийг сонгосон юм бол бид 
Мормоны Номыг судлах ёсгүй гэж үү? ‘Их Эзэн юуны учир үүнийг цэдэгтээ оруула-
хаар Мормонд (эсвэл Моронайд, Алмад) сүнслэгээр нөлөөлсөн юм бол? Энэ эрин үед 
амьдрахад надад туслах зүйлээс би ямар сургамж авч болох вэ?’ гэж бид өөрсдөөсөө 
байнга асуух ёстой. (“The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign, 1986 
оны 11- р сар, 6).
Ангиас 1 Нифай 19:22−23- ыг дотроо уншиж, Нифай ах нартаа судруудаас тэдэнд 
зориулсан захиасыг олоход нь хэрхэн тусалсныг олоход урь. 
• Нифай судруудыг өөртэйгөө болон өөрийн хүмүүстэй жишиж үзсэнээр ямар үр дүн 

гарна гэж хүсч хүлээж байсан бэ? 
• Ашиг тус гэдэг үг нь ямар утгатай вэ? (Ашиг тус, давуу тал, үнэтэй хувь нэмэр.)
Дараах хүснэгтийг тараах материал болгож бэлд эсвэл самбар дээр бичиж, суралцагч-
дыг судрын тэмдэглэл дээрээ хуулж бичихийг урь. 

Судруудыг өөрсөдтэйгөө жиших нь Судрын үнэнүүдийг хэрэгжүүлэх нь 

Судрын хэсэгт ямар 
нөхцөл байдлыг дүр-
сэлсэн байна вэ? 

энэ нь өнөөдрийн 
миний амьдрал дахь 
эсвэл дэлхий дээрх 
нөхцөл байдалтай 
хэрхэн холбогдож 
байна вэ? 

Судрын хэсэг ямар 
үнэн эсвэл захиасыг 
зааж байна вэ? 

Би энэ үнэн эсвэл 
захиасыг хэрхэн 
өөрийн амьдралд хэ-
рэгжүүлэх вэ? 

Жиших гэдэг нь харьцуулах гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарлаж, хүснэгтээ танилцуул. 
Судруудыг өөрсөдтэйгөө жиших гэдэг нь судруудад гарсан нөхцөл байдлыг өөрсдийн 
амьдрал дахь эсвэл эргэн тойрон дахь нөхцөл байдалтай харьцуулна гэсэн үг юм. 
Судруудад гарсан нөхцөл байдал болон бидний амьдрал дахь нөхцөл байдлын ижил 
төстэй талуудыг олж харах нь биднийг судрын үнэнүүдийг олж, амьдралдаа хэрэг-
жүүлэхэд бэлтгэдэг. Судруудад гарч буй хүмүүст хамаатай үнэнүүд нь тэдэнтэй адил 
нөхцөлд байгаа үед бидэнд мөн хамаатай байдаг. 
Суралцагчдад судруудыг өөрсөдтэйгөө жиших нь хэрхэн хэрэгжүүлэлт рүү хөтөлдгийг 
ойлгоход нь туслахын тулд таныг тэдэнтэй хамт Мормоны Номын хамгийн эхний 
төгс эзэмших судар 1 Нифай 3:7- г дүгнэж байх зуур хүснэгтээ бөглөхийг тэднээс хүс. 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 3:7- г чангаар уншихыг урь. 
• Нифай эдгээр үгсийг хэлэхдээ ямар нөхцөл байдалд байсан бэ? (Түүний аав, бошиг-

логч Лихай түүнээс гуулин ялтсуудыг авахын тулд Иерусалим руу буцахыг хүссэн 
байдаг. Түүний ах нар, энэ нь хэцүү зүйл гэж гомдоллов.)

• Нифайн нөхцөл байдал та нарын амьдрал дахь нөхцөл байдалтай хэрхэн холбогдож 
байна вэ? Хэзээ Их Эзэн танаас хэцүү зүйл хийхийг хүссэн бэ? 

• Ямар үнэн Нифайд нөхцөл байдлыг даван гарахад нь тусалсан бэ? (Нифай Их Эзэн 
Өөрийн хүүхдүүдэд зарлиг өгөх болгондоо тухайн зарлигийг гүйцэлдүүлэх арга 
замыг бэлтгэдэг гэдгийг мэдэж байсан юм.)

Судруудыг 
өөрсөдтэйгөө 
жиших нь 
Сайн мэдээний багшийн 
нэг чухал зорилго бол 
суралцагчдад судруудыг 
өөрсөдтэйгөө жишиж 
сурахад нь туслах явдал 
юм. Багш нар хүснэг-
тэнд мөн хичээлд үзүүл-
сэн асуултуудтай төстэй 
асуултуудыг асууснаар 
тэдэнд судруудыг өөр-
сөдтэйгөө жишихэд ту-
салж чадна. Та хичээлээ 
заахдаа суралцагчдад 
судруудыг өөрсөдтэй-
гөө жишиж сурахад нь 
туслах боломжуудыг 
эрж хай. 
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20-  р  хичээл

• Та энэхүү үнэнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн тулд юу хийж болох вэ? 
Хэдэн суралцагчаас тэд 1 Нифай 3:7- г хэрхэн өөрсөдтэйгөө жишиж үзсэн болон 
үүнийг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэхээ хуваалцахыг хүс. (Суралцагчдад тэд хэт ху-
вийн шинжтэй туршлагаа хуваалцах шаардлагагүйг сануул.)
Хичээлийн төгсгөлд Мормоны Номыг дахин барь. Суралцагчдад Нифай Аврагчийн 
талаарх өөрийн бичээсийг ариун нандин, түүнд болон бусад хүмүүст агуу үнэ цэнэтэй 
гэж үзсэн гэдгийг сануул. Суралцагчдаас судруудыг судалж, Их Эзэн болон Түүний бо-
шиглогчид бидний төлөө сударт багтаасан захиасуудыг олоход урь. Бид судруудыг 
өөрсөдтэйгөө жишиж үзсэнээр тэдгээрийг судалж, агуу ашиг тус олж чадна 
гэдгийг гэрчил. 
Суралцагчдыг судруудыг бие даан судалж, өөрсөдтэйгөө жишиж болох судрын хэс-
гүүдийг олоход урь. Тэд зарим шүлэгт өөрсдийн нэрийг тавьж, Их Эзэн эсвэл Түүний 
бошиглогчид тэдэнд хандан ярьж байгаа мэтээр уншиж болно. Жишээлбэл, тэд 
2 Нифай 31:20- ийг ингэж уншиж болно: “Иймийн тул, та нар [нэрээ оруул] Христэд 
тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой.” 
Та мөн суралцагчдад хоосон хүснэгт өгч, гэртээ хийхийг хүсч болно. Тэднийг дараа-
гийн хичээлд ирэхдээ судруудыг өөрсөдтэйгөө хэрхэн жишсэн мөн энэ нь тэдэнд 
хэрхэн үр нөлөөтэй болох талаар хуваалцахад урь. 
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Гэрээр судлах хичээл 
1 Нифай 15–19 (4- р хичээл)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Та суралцагчдын 1 Нифай 1–6; 9 (4- р хичээл)- г судлах үедээ 
сурсан дараах сургаал, зарчмуудын хураангуйг заах шаард-
лагагүй. Та зөвхөн эдгээр сургаал, зарчмын цөөхөн хэсгийг л 
зааж болно. Суралцагчдын хэрэгцээг таньж мэдэхдээ Ариун 
Сүнсний өдөөлтийг дага. 

1 дэх өдөр (1 Нифай 15)
Нифай болон түүний ах нар Лихайн бошиглолд өөр өөрөөр 
хандав. Суралцагчид Нифайн үйлдлийг сурснаар хэрэв бид Их 
Эзэнээс итгэлтэйгээр асууж, Түүний зарлигуудыг дуулгавартай 
дагах юм бол Түүнээс илчлэлт, удирдамж хүлээн авахад бэлт-
гэгдэх болно гэдгийг олж мэдсэн байгаа. Нифай төмөр ба-
риулын утгыг тайлбарлаж, Бурханы үгийг өдөр тутам судалж, 
дагах нь Сатаны уруу таталтын эсрэг биднийг хүчирхэгжүүлдэг 
гэдгийг харуулсан юм. 

2 дахь өдөр (1 Нифай 16)
Нифайн заасан зүйлд хандсан Лемен, Лемүел хоёрын 
хандлагаас суралцагчид “Гэмтнүүдэд үнэн нь хатуу санагдах” 
(1 Нифай 16:2) болно гэдгийг сурсан юм. Нифай нум сумаа 
хугалах үедээ хэрэв бид хийж чадах бүхнээ хийж, Их Эзэний 
удирдамжийг эрэлхийлэх юм бол Тэрээр бидэнд хүнд хэцүү 
үед маань туслах болно гэдгийг харуулсан. Лиахона Лихайн 
гэр бүлийг хэрхэн удирдсаныг судалснаар суралцагчид “өчүү-
хэн арга замаар Их Эзэн агуу үйл хэргүүдийг тохиох болгож 
чадах” (1 Нифай 16:29) болно гэдгийг сурсан. 

3 дахь өдөр (1 Нифай 17)
Нифай гэр бүлийнхээ аглаг буйд дахь суурьшлыг болон Өгөө-
мөр нутагт амжилттай ирсэн тухай өгүүлэв. Тэрээр усан онгоц 
барихаар зарлигдуулсныхаа дараа хэрэв бид зарлигуудыг 
сахих юм бол Их Эзэн биднийг хүчирхэгжүүлж, зарлигласан 
зүйлээ гүйцэлдүүлэх арга замыг өгнө гэдгийг харуулсан юм. 
Их Эзэн Нифайн ах нарыг хэд хэдэн арга замаар наманчлалд 
дуудсан юм. Суралцагчид Ариун Сүнс бидэнд сонсогдохоос 
илүүтэй мэдрэгдэх намуухан, зөөлөн дуу хоолойгоор ярьдаг 
гэдгийг сурсан байх болно. Тэд өөрсдөд нь намуухан, зөөлөн 
дуу хоолойг танихад саад болдог нөхцөл байдал, газруудыг 
жагсаасан байх болно. 

4 дэх өдөр (1 Нифай 18–19)
Усан онгоц барьсан Нифайн жишээ суралцагчдад бид Их 
Эзэний зарлигийг гүйцэлдүүлэхийн тулд Түүний тусламжийг 
эрэлхийлж улмаар өөрсдөө хичээл зүтгэл гаргах ёстойг 
харуулсан. Лихайн гэр бүлийн амлагдсан нутаг руу хийсэн ая-
лалыг судлах нь нүгэл бидэнд болон заримдаа бусад хүмүүст 
зовлон авчирдаг болохыг заасан. Ах нараараа хавчигдаж га-
дуурхагдахдаа үзүүлсэн Нифайн жишээ бид Бурхан руу харж, 
зовлон бэрхшээлтэй үедээ итгэлтэй хэвээрээ үлдэж чадна 
гэдгийг мөн залбирал бидэнд амар амгаланг олоход тусалдаг 
гэдгийг харуулсан. 

Оршил
Энэ долоо хоног суралцагчид Лихайн гэр бүл аглаг буйдад 
аялж, амлагдсан нутаг руу аянаа хөөх үед тохиолдсон чухал 
үйл явдлуудыг сурсан. Энэ хичээл суралцагчдад эдгээр үйл 
явдлуудыг дүгнэж, сурсан зарчмынхаа талаар ярьж, гэрчлэ-
лээ хуваалцахад тусална. Нифай хүнд хэцүү нөхцөл байдалд 
хэрхэн итгэлтэй хэвээрээ үлдсэнийг мэдэхэд нь суралцагчдад 
тусал. Тэднийг түүний хэцүү хүнд үедээ Их Эзэнд итгэж, дуул-
гавартай байсан жишээг дагахыг урамшуул. 

Заах зөвлөмж

1 Нифай 15–18
Нифай зовлон бэрхшээлтэй үедээ Их Эзэнд итгэж, дуулгавар-
тай байдлын жишээ болсон юм 
Хэрэв дараах зургууд байгаа бол ангид үзүүл: 

• Лиахона (62041; Сайн мэдээний зургийн ном [2009], ду-
гаар 68)

• Нифай дуулгаваргүй ах нараа номхотгосон нь (62044; Сайн 
мэдээний зургийн ном, дугаар 70)

• Лихай болон түүний хүмүүс амлагдсан нутагт ирсэн нь зур-
гийг үзүүл (62045; Сайн мэдээний зургийн ном, дугаар 71)

Суралцагчдад энэ долоо хоногт судалсан зүйлсээ дахин 
дүгнэж, ерөнхий мэдээлэл авахад нь туслахын тулд зургуудыг 
замбараагүй байрлалд оруулан өгч, тэднээс цаг тооллын 
дараалалд оруулахыг хүс. Тэднийг өөрсдийгөө сонины ре-
дактор болсноор төсөөлж зураг бүрд хоёроос зургаан үгтэй 
гарчиг тавих хэрэгтэй боллоо гэж бодоход урь. Зөв дараалалд 
тавьсан зургуудыг харуулж, суралцагчдаас гарчгуудаа хэлэхийг 
хүс. Та тэдэнд зарим санааг өгөхийн тулд 1 Нифай 15–18- р 
бүлгүүдийн товч дүгнэлтийг чангаар уншиж өгч болно. 
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Гэрээр СудлАх хичээл 

Суралцагчдыг 1 Нифай 15- ыг ярилцахад нь бэлтгэхийн тулд 
тэднээс үр дүнг хүртэхийн тулд хичээл зүтгэл гаргах ёстой 
ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцож байсан тухайгаа 
хэлэхийг хүс. Эдгээрт хичээл, хөгжмийн зэмсэг тоглох эсвэл 
спортоор хичээллэх зэрэг нь байж болно. 

1 Нифай 15:2–3, 7–11- ийг самбар дээр бичиж, суралцагчдад 
эдгээр шүлгийг унших цаг өг. Тэднээс яагаад Нифайн ах нар 
Лихайн үзэгдлийн талаар Нифайтай адил ойлголт хүлээж 
аваагүйг асуу. 

Тэднийг хариулсны дараа тэдэнд Их Эзэнээс удирдамж, 
урам зориг хүлээн авахын тулд эхлээд бид өөрсдийн 
талаас зөв шударга амьдарч, хичээл зүтгэл гаргаж, ит-
гэлтэй байх ёстой гэдгийг мэдэхэд нь тусал. Та энэ зарчмыг 
самбар дээр бичиж болно. 

Суралцагчдыг дараах асуултыг тунгаан бодож, хариулахыг хүс: 
Энэ зарчим үнэн гэдгийг мэдэхэд тусалсан ямар туршлага 
танд байдаг вэ? 

Самбар дээр бат бөх, гуйвшгүй гэж бич. Хүчтэй, зориг-
той байх гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг суралцагчдаас асуу. 
Тэднийг хариулсны дараа самбар дээр бич: Хүнд, дарамттай 
нөхцөл байдалд бат бөх, гуйвшгүй байх.

Суралцагчдад бат бөх, гуйвшгүй гэдэг үг Нифайтай хэрхэн 
холбогдож байгааг ойлгоход нь туслахын тулд дараах бүлгүү-
дийн аль нэгийг суралцагч бүрд өг: 1 Нифай 16, 17 эсвэл 18. 
Хэрэв танай анги олон суралцагчтай бол тэднийг баг болгон 
хувааж, багаараа хамтдаа суралцахыг зохицуулах хэрэгтэй. 

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич. Суралцагчдыг асуултуу-
дад хариулахын тулд авсан судрын бүлгээ болон холбогдох 
гарын авлагыг ашиглахад урамшуул. 

• Таны судалсан бүлэгт Нифайн хувьд ямар шалгуурууд то-
хиолдсон бэ? 

• Нифай энэ нөхцөл байдалд хэрхэн итгэлтэй байсан бэ? 
Аль шүлэг эсвэл судрын хэсэг Нифайн итгэл бат бөх, гуйвш-
гүй байсныг харуулж байна вэ? 

• Ямар сайн мэдээний зарчмууд тухайн бүлэгт гарсан бэ? 
Эдгээр зарчимтай холбоотой таны итгэлийг өсгөсөн ямар 
туршлага танд байна вэ? 

Суралцагчдад энэ дасгалыг гүйцэтгэх хангалттай цаг өг. Дараа 
нь бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг хариултаа хуваалцахыг хүс. 

(Хэрэв танай ангид хангалттай суралцагч байгаа бол бүлэг 
бүрийн асуулт бүрд өөр өөр суралцагчийг хариулахыг хүсэж 
болно.)

Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Рассэлл М.Нэлсоны дараах үгсийг чангаар уншихыг хүс: 

“Бидэнд яагаад ийм бат бөх итгэл хэрэгтэй байдаг вэ? Учир 
нь хүнд хэцүү өдрүүд хаяанд ирээд байна. Ирээдүйн өдруудэд 
бидэнд хожмын үеийн гэгээнтэн байх нь тийм амархан байх-
гүй. Бид бүгд соригдох болно. . . . Хавчлага, дарамт нь таныг 
чимээгүйхнээр сул дорой байдал руу хөтлөх болно эсвэл 
таныг өдөр тутмын амьдралдаа илүү үлгэр жишээ, зоригтой 
байхад урамшуулах болно. 

Та амьдралын асуудлуудыг хэрхэн давж байгаа нь таны ит-
гэлийн өсөлтийн нэг хэсэг юм. Та тэнгэрлэг хувь заяа болон 
хязгааргүй үнэ цэнэтэй өв танд байгаа гэдгийг санах үед хүч 
чадал ирдэг” (“Face the Future with Faith,” Ensign мөн Лиа-
хона, 2011 оны 5- р сар, 35–36).

Суралцагчдыг тэд хэрхэн амьдралын шалгуурууд болон 
хувийн сорилтуудыг Нифайн адил даван туулах талаар бодол 
санаагаа хуваалцахад урь. 

1 Нифай 19
Нифай Түүнийг санан дурсахыг бидэнд ятгахын тулд Есүс 
Христийн тухай бошиглолыг бичсэн юм 
Хэрэв цаг байвал суралцагчдаас 4 дэх мөн 5 дахь өдрийн 
хичээлээр судрын тэмдэглэл дээрээ бичсэн зүйлээ дахин эр-
гэж харахыг хүс. Тэднээс Аврагчийг хайрлах хайрынхаа тухай 
бичсэн зүйлээ хуваалцах хүсэлтэй байгаа эсэхийг асуу. Дараа 
нь Аврагчийн талаарх мэдрэмжээ хуваалц. 

Нифай Аврагчийг хайрлаж, зовлонт үедээ Түүнийг дурсан 
санасан юм. Бид Аврагчийг хайрлаж, санаснаар Тэр бидэнд 
зовлонт үед маань тусалж, дэмжих болно гэдгийг гэрчил. 

Дараагийн хичээл (1 Нифай 20–2 Нифай 3)
Дараагийн хичээлд суралцагчид нас барахаасаа өмнө гэр 
бүлдээ хандаж хэлсэн Нифайн эцсийн үгсийг судлах болно. 
Мөн тэд Есүс Христээс өмнөх бүр эртний өдрүүд болон бо-
шиглогч Иосеф Смитийн тухай бошиглолыг унших болно. 
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Заах зөвлөмж

1 Нифай 20
Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийг зэмлэж, тэднийг Түүнд эргэж ирэхийг урьсан юм 
Исаиа Христийн төрөлтийн тухай цэдэглэсэн нь (62339; Сайн мэдээний зургийн ном 
[2009], дугаар 22). Энэ зураг Христийн төрөлтийн тухай цэдэглэж буй бошиглогч 
Исаиаг харуулж байгааг тайлбарла. Тэднээс хэд нь Исаиагийн тухай сонсож байсныг 
асуу. 
Бошиглогч Исаиа Иерусалимд амьдарч байсан ба Лихай болон түүний гэр бүл ам-
лагдсан нутаг руу аянаа хөөхөөс хэсэгхэн хугацааны өмнө МЭӨ 740 оноос МЭӨ 701 он 
хүртэл хүмүүст бошиглож байсан гэдгийг тайлбарла. Нифай Исаиагийн үгсэд баясаж, 
гэр бүлдээ Исаиагийн бошиглолоос заав (1 Нифай 19:23; 2 Нифай 25:5- г үз). Исаиа-
гийн бошиглол яруу найргийн хэлбэртэй, бэлгэ тэмдгээр дүүрэн болохоор зарим хүнд 
түүний сургаалыг ойлгоход хэцүү санагддаг. Гэсэн хэдий ч бид түүний үгсийг судалж, 
ойлгохыг хичээснээр адислалуудыг хүлээн авч чадна. 
Нифай гэр бүлийнхэндээ заахдаа гуулин ялтсуудад багтсан Исаиагийн үгсээс уншиж 
өгсөн гэдгийг тайлбарла. Тэр “тэднийг Их Эзэн өөрсдийн Гэтэлгэгчид итгэхийг илүү 
бүрэн дүүрнээр ятгаж болно хэмээн” (1 Нифай 19:23; мөн 24- р шүлгийг үз) үүнийг 
хийсэн ажээ.
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 20:1–2- г чангаар уншихад урь. Түүнийг уншихаас өмнө энэ 
судрын хэсэгт Исаиа гэрээнүүдээ сахихгүй байгаа баптисм хүртсэн хүмүүст хандан 
ярьдаг. Та дараах мэдээллийг холбосноор “Израилийн угсаа” гэдэг үгийн утгыг тайл-
барлаж болно: Хуучин Гэрээ нь Исаакийн болон Абрахамын ач хүү Иаковын түүхийг 
багтаадаг. Их Эзэн Иаковт Израилийн нэрийг өгсөн юм (Эхлэл 32:28). “Израилийн 
угсаа” нэр томъёо нь Иаковын үр удам болон Их Эзэний гэрээт хүмүүсийг хэлдэг 
(Bible Dictionary, “Israel,” and “Israel, Kingdom of”- г үз).
Суралцагчдыг 1 Нифай 20:3–4, 8- г дотроо уншихыг урь. Тэднээс Израилийн угсаа Их 
Эзэнд үнэнч байгаагүйг харуулсан үгс, өгүүлбэрийг олохыг хүс. Суралцагчдаас олсон 
зүйлээ хуваалцахад урь. 
Тахийлгахад хэцүү төмрийг харуул. Суралцагчдаас хэн нэгний хүзүү “төмөр шөрмөс” 
(1 Нифай 20:4) шиг байна гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг асуу. Шөрмөс гэдэг нь булчин 
шөрмөсийг хэлж байгааг тайлбарла. Төмрийг амархан тахийлгаж болдоггүйтэй адил-
хан бардам хүн даруу байдалд доош толгойгоо бөхийлгөхгүй. “Төмөр шөрмөс” гэдэг 
үг нь Израилийн угсааны олон хүн бардамналаар дүүрснийг харуулдаг. 
Нэг суралцагчаас 1 Нифай 20:22- г чангаар уншихыг урь. 
• Та яагаад ёс бус хүмүүст амар амгалан байдаггүй гэж бодож байна вэ? 
Нифай Исаиагийн бошиглолоос ах нартаа хуваалцахдаа тэднийг “тэдгээр үгсийг өөр-
сөдтэйгөө адилтган” (1 Нифай 19:24) үзэхийг ятгасан гэдгийг суралцагчдад сануул. 
• Нифайн гэр бүлийн зарим гишүүн Исаиагийн наманчлалд дуудсан хүмүүстэй хэр-

хэн адилхан байна вэ? 

Оршил
Нифай гэр бүлдээ заахдаа тэдэнд гуулин ялтсуудаас 
уншиж өгч, Израилийн тараагдалт, цугларалтын 
талаарх Исаиагийн бошиглолыг онцлов. Дараа нь 
тэрээр эдгээр бошиглолын талаарх ах нарынхаа 
асуултанд хариулав. Тэрээр эдгээр бошиглол нь тэд-
ний гэр бүлд шууд хамааралтай болохыг тайлбарлав. 

Нифай Исаиагийн үгсийг давтаж, хэдийгээр тэд гэрээ-
нүүдийнхээ дагуу амьдраагүй ч гэсэн Их Эзэн Өөрийн 
гэрээт хүмүүсийг цуглуулж, тэднийг хайрладаг бөгөөд 
наманчилж, Өөрт нь эргэж ирэхийг урьсан гэдгийг 
гэрчилсэн юм. 

21- Р ХИЧЭЭЛ

1 Нифай 20–22
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Нэг суралцагчаас 1 Нифай 20:14, 16, 20- г чангаар уншихыг урь. 
• Их Эзэн Өөрийн гэрээт хүмүүсийг юу хэлж, хийгээсэй гэж хүссэн бэ? (Та мөн Вави-

лоныг мөн халдейчуудыг орхино гэдэг нь дэлхийн зүйлсийг ардаа орхиж, Их Эзэнд 
ирэх гэсэн үг гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй болж магадгүй.)

Суралцагчдаас өөрсдийн харсан Их Эзэнд ирж, дэлхийн зүйлсийг орхиж байгаа хүмүү-
сээс жишээ хуваалцахыг урь. Суралцагчдаас 1 Нифай 20:18- ыг олж, Их Эзэн Өөрт нь 
ирж, зарлигуудыг нь сахиж байгаа хүмүүст ямар адислалууд өгөхийг эрж олоход урь. 
• Амар амгалан хэрхэн гол мөрөнтэй адил байж болох вэ? Зөв шударга байдал хэрхэн 

далайн давалгаатай адил байж болох вэ? 
Хэдэн суралцагчийг 1 Нифай 20- иос сурсан үнэнүүдээ дүгнэж хэлэхэд урьж болно. 
Хэдийгээр тэд өөр өөр үгсийг ашиглаж болох ч тэд Их Эзэн дуулгаваргүй хүмүү-
сийг наманчилж, Өөрт нь эргэж ирэхийг урьдаг гэдгийг ойлгосон эсэхийг нь 
баталгаажуул. 
Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн дараах 
үгсийг уншихад урь: Суралцагчдыг энэ нь хэрхэн 1 Нифай 20- той холбогдож байгааг 
тунгаан бодоход урь. 
“Сатан . . . биднийг уучлагдахаас өнгөрсөн гэж бодуулахыг хүсдэг (Илчлэлт 12:10- г үз). 
Биднийг нүгэл үйлдсэн л бол, замаа өөрчлөхөд нэгэнт оройтож, өнгөрсөн борооны 
хойноос цув нөмрөхтэй адил “буцах гарцгүй” болсон мэт бодохыг Сатан хүсдэг. 
Есүс Христийн Цагаатгал бол нүглийн лайг залруулж, даван туулахад нь хүүхдүүддээ 
соёрхсон Бурханы бэлэг юм. Бурхан Өөрийн бүх хүүхдэд хайртай бөгөөд биднийг 
хайрлаж, найдвар тавихаа хэзээ ч зогсоохгүй. . . .
Христ биднийг аврахаар ирсэн билээ. Хэрэв бид буруу замаар орох юм бол нүгэл нь 
эргэх гарцгүй цэг биш юм гэдэг итгэлийг Есүс Христийн Цагаатгал бидэнд өгч чадна. 
Хэрэв бид өөрсдийнхөө авралын төлөөх Бурханы төлөвлөгөөг дагах юм бол аюулгүй-
гээр эргэж очих нь бүрэн боломжтой юм. 
Аюулгүй эргэж очих зам үргэлж байдаг” (“Point of Safe Return,” Ensign мөн Лиахона, 
2007 оны 5- р сар, 99, 101).
• Ерөнхийлөгч Угдорфын захиас хэрхэн Исаиагийн захиастай адилхан байна вэ? 
Их Эзэн дуулгаваргүй хүмүүсийг наманчилж, Өөрт нь эргэж ирэхэд урьдаг 
гэж гэрчил. Их Эзэн хүн нэг бүрийг хайрладаг бөгөөд биднийг Өөрт нь ирэхийг 
үргэлж урьдаг гэдгийг батал. Суралцагчдаас Их Эзэн Өөрт нь илүү бүрэн дүүрэн ирж 
болохын тулд тэднийг ардаа юуг орхи гэж урих байсан талаар тунгаан бодохыг хүс. 

1 Нифай 21:1–17
Есүс Христ Өөрийн гэрээт хүмүүсийг мартахгүй гэж Исаиа бошигложээ 
Суралцагчдын анхаарлыг бүлгийн товч тайлбарын эхний хоёр өгүүлбэрт хандуулс-
наар 1 Нифай 21:1–13- г товч дүгнэ: “Мессиа харийнханд гэрэл байж, хоригдлуудыг 
чөлөөлөх болно” мөн “Израилынхан эцсийн өдрүүдэд хүчтэйгээр цуглуулагдах болно”. 
1–13- р шүлэгт Их Эзэний үгс Өөрийн хүмүүсийг хайрлах хайраа бүр Өөрөөс нь хол-
дож, Өөрийг нь мартсан хүмүүсийг хүртэл хайрлах хайраа харуулсныг тайлбарла. 
Самбар дээр Их Эзэн биднийг хайрладаг бөгөөд хэзээ ч мартахгүй гэж бич. Нэг 
суралцагчийг 1 Нифай 21:14- г чангаар уншихыг урь. 
• Яагаад хүмүүс заримдаа Их Эзэн тэднийг мартсан гэж боддог вэ? 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 21:15–16- г чангаар уншихыг урь. Дараа нь дараах асуул-
туудаас хэдийг эсвэл бүгдийг нь асуу: 
• Исаиа Аврагчийг хөхүүл хүүхдийн эхтэй харьцуулан юу заасан бэ? 
• Сийлсэн гэдэг үг юуг илэрхийлж байна вэ? (Та бид ямар нэгэн зүйлийг мөнхөд, удаан 

хугацаанд байлгахын тулд чулуу эсвэл төмөр дээр сийлдэг гэдгийг онцолж болно.)
• “[Аврагчийн] алган дээр” сийлэгдэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 
• Ямар туршлага танд Их Эзэн таныг мартаагүй гэдгийг мэдэхэд тусалсан бэ? 
Суралцагчид эдгээр асуултын тухай тунгаан бодож, нэг нэгнийхээ хариултыг сонс-
соноор Аврагчийн тухай гэрчлэх Ариун Сүнсийг мэдрэх болно. Аврагчийн хай-
рын тухай гэрчлэлээ хуваалц. Нифай биднийг Гэтэлгэгчид итгэхийг ятгаж, бидэнд 

Суралцагчдад 
бодох цаг өг 
Асуулт асуух бүрдээ 
суралцагчдад хариултаа 
бодох цаг өг. Үр дүнтэй 
асуултууд нь ихэвчлэн 
бодол, эргэцүүлэл рүү 
хөтөлдөг бөгөөд сурал-
цагчдад хариултаа суд-
руудаас олох эсвэл утга 
учиртай хариулт хэлэх 
цаг хэрэгтэй. Хэдийгээр 
зарим суралцагчийн 
хариулт нь төгс биш 
байж болох ч тэд сайн 
мэдээний үнэнүүдийн 
талаар тунгаан бодож, 
санал бодлоо хуваалц-
санаар чухал хичээлүү-
дийг сурах болно. 
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1 НифАй 20 –22

найдвартай байхад туслахын тулд Исаиагийн бошиглолуудыг хуваалцсан гэдгийг 
суралцагчдад сануул. 

1 Нифай 21:18–26; 22:1–22
Нифай Израилийн тараагдалт, цугларалтын тухай Исаиагийн  
бошиглолыг тайлбарлав 
Хэдэн биет зүйлсийг (аяга гэх мэт) хамтад нь ширээ эсвэл сандал дээр тавь. Су-
ралцагчдад эдгээр биет зүйлс хэсэг бүлэг хүмүүсийг төлөөлж байгааг хэл. Нифай, 
Израиль Аврагчийн эсрэг зүрх сэтгэлээ хатууруулсан учраас бүх үндэстний дунд 
тараагдана гэж заасан гэдгийг тайлбарла (1 Нифай 22:1–5- г үз). Ярих зуураа биет 
зүйлсийг ангийн өөр өөр хэсэгт байрлуул. Энэ нь Нифайд чухал сэдэв байсан гэдгийг 
тайлбарла. Түүний гэр бүл тараагдалтын нэг хэсэг байсан юм. Тэд Иерусалимд амь-
дарч байсан хүмүүсийн ёс бус байдлаас болж төрсөн нутаг болох Иерусалимаас гарч 
явсан юм. 
Суралцагчдыг 1 Нифай 21:22–23 болон 22:6–8- г дотроо уншихыг урь. Тэднийг унши-
хаас өмнө 1 Нифай 21 нь Израилийн цугларалтын талаарх Исаиагийн бошиглолыг 
багтаадаг бөгөөд 1 Нифай 22 нь Исаиагийн бошиглолын талаар Нифайн заасан зүйл-
сийг багтаадаг гэдгийг тайлбарла. 
• 1 Нифай 22:7–8- д дурдсан “гайхамшигт ажил” нь юу вэ? (Сайн мэдээний сэргээлт)
• Сайн мэдээг хуваалцах нь хэрхэн бусдыг өөрсдийн гар эсвэл мөрөн дээр зөөхтэй 

адилхан байдаг вэ? 
Суралцагчдад Израилийн тараагдалт, цугларалтыг ойлгоход туслахын тулд та Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн дараах үгсийг уншиж өгч 
болно. 
“Израиль яагаад тараагдсан бэ? Хариулт нь тодорхой; хариулт нь энгийн; үүний 
талаар ямар ч эргэлзээ байхгүй. Манай израиль хүмүүсийн өвөг дээдэс сайн мэдээг 
эсэргүүцэж, санваарыг бузарлаж, сүмээс татгалзсан учраас тараагдаж, хаант улсаас 
тусгаарлагдсан юм. . . .
Тэгээд Израилийн цугларалтанд юу багтаж байна вэ? Израилийн цугларалт нь Их 
Эзэн эртний сонгосон хүмүүсдээ өгсөн бүх зүйлд нь итгэж, хүлээн зөвшөөрч, эдгээ-
рийн дагуу амьдарснаар хэрэгжих болно. Энэ нь сайн мэдээнд итгэж, Сүмд нэгдэж, 
хаант улсад ирснээр хэрэгждэг. . . . Энэ нь мөн томилсон газарт эсвэл сүсэг бишрэ-
лийн газарт хамтдаа цугласнаар хэрэгждэг” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515).
1 Нифай 22:9–12- г унш. Сударт гардагчлан Их Эзэн “мутраа харуулах” гэдэг нь Их 
Эзэн хүчээ харуулах гэсэн үг гэдгийг тайлбарла. 
• 1 Нифай 22:11- д Нифай Их Эзэн эцсийн өдрүүдэд хүчээ харуулахын тулд юу хийнэ 

гэж хэлсэн бэ? 
• Хүмүүсийг Сүмд цуглуулах нь тэднийг боолчлол, харанхуйгаас хэрхэн гаргадаг вэ? 
Суралцагчдаас ангид тарааж тавьсан биет зүйлсийг нэг дор цуглуулахыг хүс. Цуг-
ларалт нь сүнслэгээр бас бие махбодоороо цугларна гэдгийг тайлбарла. Бид сайн 
мэдээг бусадтай хуваалцсанаар тэд баптисм хүртэж, Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн 
авч Их Эзэний Сүмд сүнслэгээр цуглардаг. Сүмийн эхэн үед шинэ хөрвөгчдөөс бие 
махбодоороо нэг газарт цугларахыг хүсдэг байжээ (жишээлбэл, Огайогийн Көртланд, 
Иллинойгийн Науву болон Ютагийн Солт Лейк). Өнөөдөр хөрвөгчдийг байгаа газар 
бүрдээ Сүм барьж, орон нутгийнхаа салбар, тойрог, гадаст цугларахыг урамшуулдаг. 
• 1 Нифай 22:25- д гарсанчлан Их Эзэнээр цуглуулагдсан хүмүүст ямар адислалууд 

ирдэг вэ? “Нэг сүрэг” байх болно гэж юу гэсэн үг вэ? (Та жалга гэдэг нь сүрэг хонь 
хоргодохын тулд цуглардаг газар гэдгийг тайлбарлаж болно.) “Бэлчээрийг олох” 
гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 

Өнөөдөр Бурхан Сүмийн бүх гишүүдээс “дэлхийн дөрвөн зүгээс хүүхдүүдээ” (1 Ни-
фай 22:25) цуглуулахад туслахыг хүсдэг. Их Эзэн хожмын өдрүүдэд сайн мэдээг 
сэргээж, Израилийг цуглуулахыг амласан гэж гэрчил. 
• Тэдгээр цугларсан хүмүүс (хөрвөгчид) өөрсдийг нь цуглуулсан хүмүүсийн (тэдэнтэй 

сайн мэдээг хуваалцсан) талаар юу гэж боддог тухай таны бодол? 
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• Та Есүс Христийн сайн мэдээг бусадтай хуваалцахын тулд юу хийж чадах вэ? 
Нифай гэр бүлийн гишүүддээ Есүс Христэд итгэх илүү агуу итгэл, найдвартай болоход 
нь туслахын тулд Исаиаг эш татсан гэдгийг суралцагчдад сануул. Исаиагийн бошигло-
лууд болон Нифайн гэрчлэл бидэнд мөн адил арга замаар тусалдаг. Есүс Христ биднийг 
мартахгүй бөгөөд биднийг цуглуулахыг идэвхтэйгээр эрэлхийлдэг гэдгийг гэрчил. 

1 Нифайн тойм 
Суралцагчдаас энэ жил одоогийн байдлаар семинараас болон хувийн судлах цагаа-
раа юу сурснаа эргэн санахыг урьснаар 1 Нифайг дүгнэх цаг гарга. Та мөн тэднийг 
1 Нифайн бүлгийн оршлыг эргэн харахыг урамшуулж болно. Тэднээс өөрсдийг нь 
урамшуулсан эсвэл Есүс Христэд итгэх тэдний итгэлийг хүчирхэгжүүлсэн ямар нэгэн 
зүйлийг 1 Нифай номноос хуваалцахад бэлтгэхийг хүс. Хангалттай хугацааны дараа 
хэдэн суралцагчаас бодол санаа, мэдрэмжээ хуваалцахыг хүс. 1 Нифайд гарсан сургаа-
лууд таны амьдралыг хэрхэн адисалсан тухай өөрийн нэг туршлагыг хуваалц. 

Гэрчлэлээ хуваалцах 
Та сайн мэдээний 
үнэнээс гадна хичээл 
бүрд заасан тодорхой 
сургаалуудынхаа талаар 
гэрчлэлээ хуваалцах хэ-
рэгтэй. Та гэрчлэлээ ху-
ваалцахдаа Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ахлагч Жэффри 
Р.Холландын дараах 
зөвлөгөөг сана: “Зүрх 
сэтгэлийнхээ угаас 
гэрчлэлээ хуваалц. Энэ 
бол таны тэдэнд хэлэх 
хамгийн чухал зүйл. . . . 
Хэрэв бид заасан зүйл-
сийнхээ үнэний талаар 
гэрчлэлээ хуваалцвал 
Бурхан бидний зүрх 
сэтгэлд болон сурал-
цагчдын зүрх сэтгэлд 
Есүс Христийн сайн мэ-
дээний захиасыг батлах 
болно” (“Teaching and 
Learning in the Church,” 
Ensign, 2007 оны 6- р 
сар, 104–5).
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ОРШИЛ 

Нифайн хоёрдугаар ном 
Бид яагаад энэ номыг 
судалдаг вэ?
Нифайн хоёрдугаар ном нь Адам,Ева 
хоёрын Уналт, Есүс Христийн Цагаатгал, 
сонгох эрх зэрэг сайн мэдээний үндсэн 
сургаалуудыг ойлгоход суралцагчдад туслах 
болно. Түүнээс гадна энэ ном нь Аврагчийн 
онцгой гэрчүүд асан Нифай, Иаков, Исаиа 
нарын бошиглолуудаар дүүрэн юм. Тэд 
хожмын үед тохиох сайн мэдээний Сэр-
гээлт, Бурханы гэрээт хүмүүсийн цугларалт, 
Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлт,  Мормоны 
Ном ирэх болон Мянган жилийн тухай 
бошиглож байлаа. Нифайн хоёрдугаар ном 
нь бас Христийн сургаалын тухай Нифайн 
тайлбарыг агуулдаг бөгөөд Аврагчийн 
тухай Нифайн гэрчлэлээр төгсдөг. 

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Лихайн хүү Нифай энэ номыг бичсэн. 
Нифай бол бошиглогч, Нифайн хүмүүс ле-
менчүүдээс тусгаарлагдсаны дараа тэдний 
анхны агуу удирдагч байлаа.  Тэрбээр Их 
Эзэний гэтэлгэгч хүчийг ашигладаг байсныг 
(2 Нифай 4:15–35; 33:6- г үзнэ үү) мөн өө-
рийн хүмүүст авралыг авчрахыг бүх сэтгэл 
зүрхээрээ хүсдэг байсныг түүний бичээсүүд 
гэрчилдэг (2 Нифай 33:3–4 - ийг үзнэ үү). 
Тэрээр энэ зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд 
Есүс Христэд итгэхийг өөрийн хүмүүст 
зааж, ариун сүм байгуулсан юм.

Энэ номыг юуны учир хэнд 
зориулж бичсэн бэ?
Нифай гурван өөр уншигчид зориулж энэ 
номыг бичсэн ажээ. Үүнд: эцгийнхээ үр 
удмын болон эцсийн өдрүүд дэх Их Эзэний 
гэрээт хүмүүст улмаар дэлхийн бүх хүнд 
зориулжээ (2 Нифай 33:3, 13- ыг үзнэ үү). 
Нифайн хоёрдугаар номыг Нифайн жижиг 
ялтсууд дээр бичсэн бөгөөд эдгээр ялтсыг 
Нифай болон түүний үр удмынхны “үйлч-
лэл ба бошиглолуудын” (1 Нифай 19:3–5) 
цэдэг болгох зорилгыг Их Эзэн тавьсан 
ажээ. Нифай эдгээр ялтас дээр “өөрийн 
дотоод сэтгэлийн зүйлсийг мөн гуулин 
ялтсууд дээр сийлэгдсэн судруудаас олныг 
нь” цэдэглэжээ. Тэрээр “хүүхдүүдийнхээ 
эрдэм хийгээд тусын тулд” (2 Нифай 4:15) 
бичсэнээ тайлбарласан байна. “Мөн 

бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд 
ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж 
болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, 
бид Христэд баясч, бид Христийн талаар 
номлож, бид Христийн тухай бошиглож, 
мөн бид бошиглолуудынхоо дагуу бичдэг 
болой” (2 Нифай 25:26) хэмээн тэр 
мэдэгджээ. Тэрээр “[өөрийн] үгсийг нь ан-
хааран сонсож, Христэд итгэхэд” (2 Нифай 
33:10 ) бүхий л хүмүүсийг урьснаар цэдгээ 
дүүргэсэн байна.

Энэ ном хэзээ, хаана 
бичигдсэн бэ?
Нифайн хоёрдугаар ном болсон энэхүү 
цэдгийг Нифай ойролцоогоор МЭӨ 570 
оны үед тэрээр гэр бүлийнхээ хамт Иеру-
салимыг орхин явснаас хойш 30 жилийн 
дараа бичиж эхэлжээ. Тэрээр энэ номыг 
Нифайн нутагт байхдаа бичсэн байна 
(2 Нифай 5:8, 28–34- ийг үзнэ үү).

Энэ номын онцлог юу вэ?
Нифайн хоёрдугаар номын зохиогч нь 
Нифай хэдий ч, энэ ном янз бүрийн эх 
сурвалжаас үүдэлтэй сургаалуудын эмхэт-
гэл юм.  Дараах жагсаалтаас харвал энэ 
номын олон бүлэгт бусад бошиглогчийн 
эшлэлүүд оржээ. Лихай, Иаков, Исаиа 
нар Есүс Христийг харсан бөгөөд Түүний 
гэрчүүд байсан учраас Нифай уншигчдыг 
Есүс Христэд итгэхийг ятгахын тулд дээрх 
бошиглогчдын зарим сургаалыг энэ но-
монд оруулсан ажээ. Лихай, Иаков хоёр 
өөрсдийн номлолд бусад бошиглогчийн 
сургаалуудаас бас эш татжээ.

• Лихайн сургаалууд 2 Нифай 1- 4- т цэдэг-
лэгдсэн байна. 2 Нифай 3:6 - д Лихай 
Египетийн Иосефын үгсээс эш татжээ.

• Нифайн сургаалууд  2 Нифай 4–5, 2 Ни-
фай 11–33- т цэдэглэгджээ. 2 Нифай 
12–24, 2 Нифай 27- д Нифай Исаиагаас 
маш олон удаа эш татсан байдаг.

• Иаковын сургаалууд 2 Нифай 6–10- т 
цэдэглэгджээ. 2 Нифай 6: 6–7 болон 
2 Нифай 7–8- д Иаков Исаиагийн сургаа-
луудаас эш татсан байна.

Нифайн хоёрдугаар номонд бас Лихайн 
нас баралтын тухай  (2 Нифай 4:12) мөн 

Лихайн үр удам— лэмэнчүүд ба нифай-
чууд хэмээх хоёр хэсэг болон хуваагдсан 
талаар дурдсан байдаг (2 Нифай 5) - ыг 
үзнэ үү).

Тойм
2 Нифай 1–4- т Лихай нас барахаасаа 
өмнөхөн үр удмынхандаа зөвлөгөө 
өгч адисалжээ.

2 Нифай 4–8 - д Нифай Их Эзэнийг ал-
даршуулан магтжээ. Тэрээр өөрийн 
дагалдагчдыг, тэдний Нифай хэмээн 
нэрийдсэн нутаг тийш удирдав. 
Тэрээр Израилийн тараагдалт ба 
цугларалтын тухай Иаковын сургаа-
луудыг цэдэглэв. 

2 Нифай 9–10- т Иаков Есүс Христийн 
Цагаатгалын тухай заажээ. Тэрбээр 
бас иудейчүүд Есүс Христийг эсэр-
гүүцэх тухай, ирээдүйд иудейчүүд 
болон харийнхан амлагдсан нутагт 
цугларах тухай бошигложээ.

2 Нифай 11–24-т Нифай Есүс Христийг 
гэрчилснийхээ төлөө баяр талархлаа 
илэрхийлжээ. Тэрээр Израилийн 
тараагдалт ба цугларалт, бардам-
нагсад хийгээд ёс бусчууд Хоёр дахь 
ирэлтийн өмнө даруусгагдах тухай, 
Мессиагийн төрөлт, үүрэг зорилго 
болон мянган жил үргэлжлэх түүний 
хаанчлалын тухай Исаиагийн бошиг-
лолуудаас эш татжээ.  

2 Нифай 25–27- д Нифай Аврагчийн 
Цовдлолт, Амилалт болон нифайчууд 
дээр хүрч очсон тухай, иудейчүүдийн 
тараагдалт ба цугларалт, нифайчуу-
дын устгал, Урвалт, Мормоны Ном 
ирэх хийгээд Амилуулалтын тухай 
бошигложээ. 

2 Нифай 28–30- д Нифай эцсийн өд-
рүүдийн ёс бус явдлаас сэрэмжлүүлж, 
Мормоны Ном ирээдүйд ямар үүрэг 
гүйцэтгэхийг тайлбарлан, хүмүүс 
гэрээнд цугларах тухай бошигложээ.

2 Нифай 31–33- т Христийг дагаж, 
Түүний үгс дээр найрлан, эцсийн 
өдөр хүртэл тэвчихийг Нифай бидэнд 
ухуулжээ. Тэрээр Христийн үгсийг 
бичсэнээ гэрчилсэн байна. 
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22- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 1
Оршил
2 Нифай 1  дэх үнэнүүдийг амьсгалаа хураахын 
өмнөхөн хайр энэрлээр дүүрэн нэгэн эцэг бөгөөд 
удирдагч хүн ярьжээ. Лихай Бурханы зарлигуудыг 
дагахыг өөрийн хөвгүүд болон Ишмейлийн хөвгүүд 

мөн Зорамаас гуйжээ. Хэрэв тэд Бурханы зарлигуудыг 
дагавал уг нутагт хөгжин дэвжих болно гэдгийг тэр 
тэдэнд амлажээ. Тэр бас Нифайг бошиглогчийнх нь 
хувьд дагахыг тэдэнд ухуулав.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 1:1- 23
Лихай өөрийн хүмүүст зөв шударга амьдрахыг ухуулсан нь
Гэр бүлийн гишүүдээ гэнэт орхин явах шаардлагатай болсон бөгөөд тэдэнтэй хэзээ ч 
дахин уулзахгүй байж магадгүй хэмээн төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүс.
• Хэрэв та гэр орноо орхин явах боллоо гэвэл гэр бүлдээ сүүлчийн захиас болгож юу 

гэж хэлэх вэ? Яагаад? 
Хэдэн суралцагчийн яриаг сонссоны дараа 2 Нифайн бүлэг 1–4 нь аавынх нь гэр бүл-
дээ өгсөн сүүлчийн зөвлөгөөг цэдэглэсэн Нифайн цэдэг юм гэдгийг тайлбарла. Энэ 
хичээл Лихайгаас өөрийн болон Ишмейлийн хөвгүүд, тэрчлэн Зорамтай хуваалцсан 
зөвлөгөөг агуулдаг 2 Нифай 1 дээр анхаарал төвлөрүүлдэг. 
• Эцэг эхийн эсвэл бошиглогчийн сүүлчийн зөвлөгөө яагаад онцгой чухал байдаг вэ? 
2 Нифай 1:1–5- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Лихайн гэр бүлийн төлөө “Их 
Эзэн агуу зүйлс хийснийг” олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.
• Эдгээр агуу зүйл Их Эзэний нигүүлслийг хэрхэн харуулсан бэ?
• Өөрийн болон гэр бүлийн тань төлөө Их Эзэний хийсэн нэгэн агуу зүйлийг жишээ 

болгон нэрлэнэ үү?
• Танд болон таны гэр бүлд хандсан Бурханы нигүүлслийн тухай бодоход та нарт 

ямар сэтгэгдэл төрдөг вэ? 
Самбарын нэг талд Үйлдлүүд гэж бич. Нөгөө талд ньҮр дагаврууд гэж бич. Ангийг 
хоёр бүлэг болгон хуваарил. Эхний бүлгээс 2 Нифай 1:6–9–г, хоёр дахь бүлгээс 
2 Нифай 1:10–12- ыг уншихыг хүс. Лихайн үр удмынхандаа захиж хэлсэн үйлдлүүдийг 
олохыг хоёр бүлгээс хүс. Мөн эдгээр үйлдлийн үр дагавруудыг эрж олохыг тэднээс 
хүс. Жишээ нь, Хэрэв хүмүүс Их Эзэний зарлигуудын дагуу Түүнд үйлчилбэл, эх ну-
таг нь тэдэнд эрх чөлөөний нутаг байх болно гэж Лихай хэлжээ (2 Нифай 1:7- г үзнэ 
үү). Хариултаа хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Тэдний хариултыг самбар дээр нэг 
суралцагчаар бичүүл. 
• Та самбар дээрх хариултуудыг уншаад, гэр бүлдээ өгсөн Лихайн захиасыг хэрхэн 

нэгтгэн дүгнэх вэ? (Суралцагчид өөр өөр үгээр хариулж болно. Гэвч дараах захиас 
тод томруун гарсан байх ёстойг анхаар: Бид зарлигуудыг сахивал Их Эзэн 
биднийг адислах болно. Харин бид Түүний зарлигуудыг эс сахивал Тэрбээр 
адислалуудаа буцаан авах болно.

• 2 Нифай 1:9- д “энэ нутаг” гэдэг нийлмэл үг нь Америк тивийг хэлж байгаа юм. Их 
Эзэн “энэ нутагт” амьдрах дуулгавартай хүмүүст ямар амлалт өгсөн бэ?

Лихай Их Эзэний зарлигуудыг сахихад нь хөвгүүдээ урамшуулан дэмжихийн тулд 
хэрэглэсэн зүйрлэлийн утгыг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд сэрүүлэгтэй цаг, 
гинж, тоосонд дарагдсан ямар нэг юмыг тэдэнд үзүүл (уг юман дээр биш, харин тоо-
сон дээр анхаарал төвлөрүүлэх ёстойг анхаар). 

Суралцагчид дээр 
анхаарал төвлөрүүл
Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч 
Ричард Г.Скотт хэлэхдээ 
заасан зүйлийг ойл-
гоход суралцагчдад 
туслах нь хичээлийн 
төлөвлөгөөн дэх бүх 
материалыг бүгдийг нь 
заахаас илүү чухал юм 
гэж тайлбарлажээ. Зааж 
байгаа зүйлээ сурал-
цагчдад ойлгуулахын 
тулд чадах бүхнээ хий. 
. . .Хэрэв суралцагчид 
үндсэн зарчмыг сайн 
ойлгож, эзэмшсэн бол 
хамгийн чухал зорилго 
биелэгдэх нь тэр” (“To 
Understand and Live 
Truth” [Сүмийн Боловс-
ролын Системд хамраг-
дагсдад хандаж хэлсэн 
үг, 2005 оны 2- р сарын 
4], 2–3, si. lds. org).



85

2 НИфай 1

2 Нифай 1:13–14- ийг чимээгүй уншихдаа дээрх гурван зүйлтэй холбоотой үгс, 
нийлмэл үгсийг олоход суралцагчдыг урь. Тэднийг уншсаны дараа гурван зүйл тус 
бүрийг өргөж харуулан, олсон үгс буюу нийлмэл үгсээ хуваалцахыг суралцагчдаас 
хүс. (Хариултууд нь “сэрэх,” “тамын нойр,” “гинжээ сэгсрэн зайлуулах,” “хүлэгдсэн 
гинж,” “газар шорооноос бос” гэсэн нийлмэл үгс байж болно.) “Гүн нойронд” байх, 
“аймшигт гинжээр” хүлэгдсэн буюу “газар шорооноос босох” хэрэгтэй байх нь юу 
гэсэн утгатайг суралцагчдаас асуу. 
• Лихай эдгээр үг, нийлмэл үгийг ашигласнаар хөвгүүддээ юу хий гэж ухуулсан бэ? 

(Наманчлах болон амьдралын замналаа өөрчлөхийг)
• Хэрэв хөвгүүд нь “гинжээ сэгсрэн зайлуулаагүй” бол Лихайн сэрэмжлүүлэг хэрхэн 

төгсөх байсан бэ? (2 Нифай 1:13- ыг үзнэ үү.) 
2 Нифай 1:14–18- ийг дор бүрнээ уншихыг суралцагчдаас хүс. Лихай энэ зөвлөгөөг 
хүүхдүүдийнхээ сайн сайхны төлөө нинжин сэтгэл, энэрэл хайраар дүүргэгдэн, ихэд 
санаа тавьж өгснийг тайлбарла. Лихай яагаад гэр бүлийн гишүүдээсээ Их Эзэний 
зарлигуудыг сахихыг хүсдэг байсан шалтгааныг эрж олохыг суралцагчдаас хүс. 
• Лихай яагаад үр удмынхаа төлөө үлэмж санаа тавьдаг байсан бэ? (Тэрээр гэрийн-

хэн нь үйлдлийнхээ үр дагаврын улмаас зовохвий гэж санаа зовон, өөрийнхөө адил 
Бурханы хайрыг мэдрээсэй гэж хүсдэг байлаа.)

2 Нифай 1:15- ыг суралцагчдаар дахин чимээгүй уншуул.
• Лихай зөв шударга зангийнхаа ачаар ямар ямар адислал хүлээн авсан бэ?
• Та нар Бурханы хайрын мутарт тэврүүлснээ хэзээ мэдэрсэн бэ?
Ангид буй хүмүүсийг хос хосоор нь болго. 2 Нифай 1:19–22- ийг хос бүрийн нэг  
суралцагчаар судлуулж, Лихайн хөвгүүдийг наманчлахад сүнслэгээр өдөөн урам-
шуулсан амлалтуудыг олохыг хүс. Хос бүрийн нөгөө нэг суралцагчийг Лихайн  
өгсөн зөвлөгөөг хөвгүүд нь дагаагүйгээс гарах  үр дагаврын талаарх шүлгүүдийг  
эрж олохыг хүс. (Та энэ даалгаврыг самбар дээр бичиж болох юм. ) Суралцагчдад 
энэхүү даалгаврыг хийлгэхийн тулд гурваас дөрвөн минут өгсний дараа олсон зүйл-
сийг бие биентэй нь хуваалцуул. Тэднийг ярилцаж байх үед та ангийн дундуур явж, 
тэдний ярилцлагыг удирдан тусалж болно.
2 Нифай 1:23 дахь хөвгүүддээ хандсан Лихайн уриалгыг суралцагчдад чанга уншиж өг. 
Энэ шүлэгт тэмдэглэгээ хийхэд нь суралцагчдыг дэмжих хэрэгтэй. Лихайн өгүүлсэн 
адислалуудыг хүлээж авахад “сэрэх,” “гинжээ сэгсрэн хаях” буюу “газар шорооноос 
босох” нь тэдэнд хэрэгтэй байгаа нэг зүйлийг судар судлах тэмдэглэлийн дэвтэр эсвэл 
хичээлийн дэвтэртээ бичихийг нь та бас тэдэнд урамшуулан дэмжиж болно. 
• “Зөв шударгын хуягийг өмсөх нь” танд ямар ач холбогдолтой вэ? (С ба Г 27:15–18 

- ыг мөн үзнэ үү.)

2 Нифай 1:24–32
Нифайн бошиглолын удирдлагыг дагахыг Лихай хөвгүүддээ ухуулжээ.
Их Эзэн гэр бүлд нь хүч чадал, сүнслэг нөлөөний эх сурвалж болдог тухай Лихай  
заасныг тайлбарла. Энэхүү эх сурвалжийг 2 Нифай 1:24- өөс олохыг суралцагчдаас  
хүс. (Энэхүү эх сурвалж нь Лихайг нас барсны дараа тэдний бошиглогчоор үйлчлэх 
ёстой Нифай байв.)
2 Нифай 1:25–28- ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Нифайг дагах хэрэгтэй 
хэмээн Лихай хүмүүст захисан шалтгааныг олохыг ангийн гишүүдээс хүс.
• Лихай Нифайгаар удирдуулах тухай хүмүүст хэлэхдээ түүний ямар чанаруудыг 

онцолж байсан бэ? Та яагаад ийм чанаруудтай удирдагч хүнд итгэх ёстой вэ?
• Сүмийн удирдагчид ийм чанаруудаар үлгэр дуурайл үзүүлэхийг та хэзээ харсан бэ?
2 Нифай 1:30–32- ыг чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Зорамд өгсөн Лихайн ам-
лалтуудыг олохыг тэднээс хүс.
• Та ямар ямар амлалт олов?
• Эдгээр амлалт бошиглогчийг дагах талаар бидэнд болон манай гэр бүлүүдэд хэрхэн 

хамаатай вэ? 

Судрууд дахь 
зүйрлэлүүд
Зүйрлэл гэдэг нь хоо-
рондоо шууд холбоо-
гүй юмс, үйлдлүүдийг 
дүрслэхдээ тэдгээрийг 
хооронд нь зүйрлүүлэн 
хэлсэн үг буюу нийл-
мэл үг юм.   Жишээ нь, 
Лихай хөвгүүдээ “газар 
шорооноос бос” 
(2 Нифай 1:14) гэсэн 
нь тэд шороо тоосонд 
дарагдчихсан байсан 
гэсэн үг биш юм. Их 
Эзэн болон Түүний 
бошиглогчид, сайн 
мэдээний зарчмуудыг 
ойлгоход бидэнд тус-
лахын тулд сургаалдаа 
зүйрлэлүүдийг олонтоо 
ашигласан байдаг. 
Эдгээр зүйрлэл хүчтэй 
сануулагч болж чадна. 
Та нар зүйрлэлүүдийн 
талаар ярилцахдаа 
тухайн үгсийг илэрхийл-
сэн сүнсний утган дээр 
анхаарлаа төвлөрүүлэ-
хэд суралцагчдад тусал.
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Энэ ярилцлагын дараа суралцагчид, биднийг удирдуулахаар Бурханаас дуудсан  Сү-
мийн удирдагчдыг дагаснаар бид сүнслэг байдлын хувьд хөгжин дэвжиж, 
аюулгүй байдал, амар амгалангаар адислагдах болно гэдгийг ойлгосон байх 
ёстойг анхаар. Энэ зарчмыг хөгжүүлэхийн тулд Сүмийн удирдагчдыг дагаснаар 
бидэнд ирдэг адислалуудын тухай гэрчлэлээ хуваалц. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл 
2 Нифай1:22. “Мөнхийн устгал”
2 Нифай1:22- т Лихай “сүнс болон биеийн мөнхийн 
устгалын” тухай өгүүлжээ. Ерөнхийлөгч Жозеф 
Фийлдинг Смитийн хэлсэн дараах үг Лихайн үгсийг 
тайлбарлахад тань тусалж болно:

“Устгал гэдэг нь бүрмөсөн сөнөнө гэсэн үг биш юм. 
Сүнсийг хэн ч устгаж чадахгүй гэдгийг Их Эзэний илч-
лэлтүүд бидэнд заадаг билээ.

“Энэ дэлхийд төрсөн хүн бүр амилуулагдан, үхэшгүй 
болж, үүрд мөнхөд орших болно. Ингэхлээр устгал гэ-
дэг бол оршин байхаа бүрмөсөн болино гэсэн үг биш 
юм. Бодгалиудын устгал гэдэг нь тэд Түүний дэргэдээс 
түүнчлэн гэрэл ба үнэнээс тусгаарлагдаж, өргөмжлөг-
дөх онцгой боломжоо алдана гэсэн үг, энэ бол устгал 
хэмээн Их Эзэн хэлжээ”    (Doctrines of Salvation, Брүс 
Р.Макконки, 3-р боть [1954–56], 2:227–28).

2 Нифай 1:28. “Хэрэв та нар Нифайн хэлснийг 
сонсох аваас та нар эрсдэхгүй болой”
“Нифайн хэлснийг сонсох” (2 Нифай 1:28- ыг үзнэ 
үү) хүмүүс адислагдах болно хэмээн Лихай амлажээ. 
Өнөө үед амьд бошиглогчдын зөвлөгөөг дагадаг 
хүмүүст Их Эзэний өгсөн амлалтуудын тухай уншихын 
тулд Сургаал ба Гэрээ 21:5–6- г үзнэ үү.

Ерөнхийлөгч Вилфорд Вүдрафф “Бид бүгд Их Эзэний 
үйлчлэгчдээс бидэнд зориулсан тэрхүү замаар замнах 
хэрэгтэй гэдэгт би итгэдэг. Хэрэв бид ингэх юм бол 
энэ дэлхийд амар амгалан амьдарч, ирэх дэлхийд аз 
жаргал, өргөмжлөлийг олох болно гэдгийг би мэднэ. 
. . . Хэрэв бид итгэлтэй байвал тэд биднийг амьд-
ралын туршид удирдах болно. Түүнчлэн бид тэдний 
зааварт итгэлтэй байхын хэрээр тэднээр дамжин 
ирсэн Ариун Сүнсний заавруудын ачаар үргэлж аюул-
гүй байж, шагналаа баттай хүлээн авах болно” гэж 
хэлжээ (Teachings of Presidents of the Church: Wilford 
Woodruff [2004], 199).
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Оршил
2 Нифай 2 нь нас барахаасаа өмнө Лихайн өгсөн сур-
гаалуудын үргэлжлэл юм. Лихай хүү Иаковтаа шууд 
хандан, Их Эзэн бидэнд тохиолдсон зовлон зүдгүүрийг 
адислал болгон хувиргах чадвартай юм хэмээн гэр-
чилжээ. Тэрээр бүх хөвгүүндээ хандан, Адамын Уналт 
яагаад зайлшгүй шаардлагатай байсан болон энэ нь 

хүн төрөлхтөнд хэрхэн нөлөөлсөн тэрчлэн Есүс Хрис-
тийн Цагаатгалын хэрхэн шаардлагатай байгаа тухай 
заасан юм. (Лихай бас сонгох эрхийн тухай сургаалыг 
тэдэнд заажээ. Энэ сургаалыг дараагийн хичээлээр 
үзэх болно.)

23- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 2 (1-р хэсэг)

Заах зөвлөмж

2 Нифай 2:1–4
Лихай бэрхшээл сорилтууд болон адислалуудын тухай Иаковт ярьсан нь
2 Нифай 2 нь өнөө үед суралцагчдын амьдралд ямар хамаатайг ойлгоход нь тэдэнд 
туслахын тулд хүнд бэрхшээл зовлон тохиолдсон, таньдаг хэн нэгнийхээ тухай бодохыг 
тэднээс хүс. Тэр хүнд урам хайрлаж, дэмжлэг үзүүлэх талаар бодоход тэднийг урь. Энэ 
талаарх бодол санаагаа ангийнхантайгаа хуваалцахад бэлтгэхийг тэднээс хүс. 
2 Нифай 2 нь хүндрэл тохиолдсон нэг хүүдээ Лихайн ярьсан цэдгийг агуулдгийг 
тайлбарла. 2 Нифай 2:1–ийг чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Лихай аль хүүдээ 
(Иаков) сургамж өгснийг болон хүүгийнх нь асуудалд юу нөлөөлснийг (ах нарынх нь 
бүдүүлэг байдал) олохыг тэднээс хүс. 2 Нифай 2:2–3- ыг чимээгүй уншихад суралцагч-
дыг урь. Их Эзэн Иаковын төлөө юу хийснийг дүрсэлсэн үгс болон өгүүлбэрүүдийг 
судартаа тэмдэглэхийг та суралцагчдад зөвлөж болно.
Олсон өгүүлбэрүүдээ хуваалцахыг тэднээс хүс. Их Эзэн бидэнд тохиолдсон зовлон 
зүдгүүрийг адислал болгон хувиргаж чадна гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тус-
лахын тулд дараах асуултуудыг асуу.
• “Зовлон бэрхшээлийг чинь адислал болгон хувиргах” гэсэн нийлмэл үг танд хэрхэн 

хамаатай вэ? (Ариулан адислах гэдэг үг ямар нэг зүйлийг ариун болгох гэсэн утга-
тай. Харин энэ тохиолдолд “адислал болгон хувиргах” гэсэн утгатайг тайлбарлах 
хэрэгтэй.) 

• Та өөртөө тохиолдсон зовлон бэрхшээлийг Их Эзэн адислал болгон хувиргасныг 
харсан уу?

2 Нифай 2: 2:5–25
Лихай хөвгүүддээ Уналт болон Есүс Христийн Цагаатгалын тухай заасан нь
Лихай Иаков болон бусад хөвгүүндээ Адам Ева хоёрын Уналтын тухай заасныг тайл-
барла. “Уналт” гэдэг үг бол Едений цэцэрлэгт хориглогдсон жимсийг идсэний улмаас 
Адам, Ева хоёрт болон тэдний үр удамд бий болсон нөхцөлийг заадаг гэдгийг та 
тайлбарлах хэрэгтэй байж болно. 
• Их Эзэн Едений цэцэрлэгт Адам, Ева хоёрт ямар сонголт хийх боломж олгосон 

бэ? (Тэр тэдэнд хориглогдсон жимсийг идэх буюу идэхгүй байх сонголт хийхийг 
зөвшөөрсөн.)

• 2 Нифай 2:15-д өгүүлснээр Их Эзэн яагаад тэдэнд энэ сонголтыг өгсөн бэ?  
(“Өөрийн мөнхийн зорилгуудыг хүмүүний зорилгод гүйцэлдүүлэхийн тулд.”  
Та энэ нийлмэл үгийг судартаа тэмдэглэгээ хийхэд нь суралцагчдыг урамшуулан 
дэмжиж болно:

• Бидэнд зориулсан Бурханы мөнхийн зорилгууд гэж юу вэ? (Мөнх амьдралд хүрч, 
Түүнтэй адилхан болох боломжийг бидэнд олгох. Та энэ тухай тэмдэглэлийг судрууд 

Дээрх судрууд 
тэдэнд хамаатай 
болохыг ойлгоход нь 
суралцагчдад тусал.
Суралцахад бэлтгэхэд 
нь тэдэнд туслах хам-
гийн үр ашигтай арга 
замуудын нэг нь сурал-
цагчдын амьдралтай 
холбоотой бөгөөд таны 
заах судрууд дахь ямар 
нэг асуулт буюу нөхцөл 
байдлын талаар тун-
гаан бодохыг тэднээс 
хүсэх явдал юм.   Энэ нь 
судруудыг зорилготой 
судлахад суралцагчдад 
тусална.
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дээрээ “мөнхийн зорилгууд” гэсэн нийлмэл үгийн дэргэд тэмдэглэхэд нь суралцагч-
дыг дэмжиж болно. Та бас тэднээр Мосе 1:39- ийг уншуулж болно.)

Дараах хүснэгтийг самбар дээр байрлуулахдаа доод талын хоёр хайрцгийг хоосон 
орхи. (Энэ хүснэгтийг судрын тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ хуулж авахыг 
суралцагчдад зөвлөх хэрэгтэй.)

Уналт байгаагүй бол Уналтын ачаар

Бүх юмс бүтээгдсэн тэр байдлаараа үлдэх 
байсан (2 Нифай 2:22- ыг үзнэ үү).
адам, Ева хоёр үр хүүхэдгүй байх байсан 
(2 Нифай 2:23- ыг үзнэ үү).
адам, Ева хоёр баяр баясгалан, гай зовлон, 
сайн ба мууг ялгаж мэддэггүй гэнэн цайлган 
байдалдаа үлдэх байсан (2 Нифай 2:23- ыг 
үзнэ үү).

адам, Ева хоёрыг дэлхийд ирж, газар хагалж 
амьдруулахын тулд цэцэрлэгээс хөөсөн (2 Ни-
фай 2:19- ийг үзнэ үү).
адам, Ева хоёр бүх дэлхийн гэр бүл болсон 
үр хүүхдүүдийг төрүүлсэн (2 Нифай 2:20- ийг 
үзнэ үү). 
адам, Ева хоёр болон тэдний үр удмынхан 
мөнх бус амьдралаар амьдарч, гай зовлон, 
баяр баясгалан, сайныг болон нүглийг үйл-
дэх боломжтой болсон (2 Нифай 2:23, 25).
Бид биеийн болон сүнсний үхлийн эрхшээлд 
байдаг (2 Нифай 9:6; хиламан 14:16- г үзнэ үү).

Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч, ангийнхандаа бичээч болж үйлчлэхийг 
хүс. 2 Нифай 2:19–25-ыг чимээгүй судлахдаа (1) хэрэв Адам, Ева хоёр хориглогдсон 
жимсийг идээгүй буюу унаагүй бол ямар үр дагаврууд гарч болох байсныг (2) Унал-
таас ямар үр дагаврууд гарсныг мэдэхийг хүс. Суралцагчдын хариултуудыг самбарт 
бичихийг бичээчээс хүс. Дээр дурдсан өгүүлбэрүүд ( хожуу нэмэгдэх биеийн болон 
сүнсний үхлийн тухай мэдээллээс бусад нь) хариултууд байж болно.
“Уналт байгаагүй бол” гарчгийн доорх өөрсдийн хариултуудыг нэгтгэн дүгнэхэд 
суралцагчдыг урь. 
• Едений Цэцэрлэг дэх нөхцөл нь Адам, Ева хоёрт Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөв-

лөгөөнд өсч хөгжихөд хэрхэн саад болж байсан бэ? (2 Нифай 2:22–23- ыг үзнэ үү.) 
“Уналтын ачаар” гарчгийн доорх жагсаалтыг нэгтгэн дүгнэхийг суралцагчдаас хүс. Бид 
Адам, Ева хоёрын үр удам учраас Уналтын дараа тэдэнд ирсэн тэр нөхцөлүүдийн эрх-
шээлд байдгийг суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар (2 Нифай 2:21- ийг үзнэ үү).
• “Газар хагалж” гэдэг нэр томьёо нь Адам, Ева хоёр Едений Цэцэрлэгээс хөөгдөж, 

хоолоо олж идэхийн тулд хөдөлмөрлөх ёстой болсныг хэлж байгаа юм. Ажил хөдөл-
мөр Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөнд өсч хөгжихөд бидэнд хэрхэн тусалдаг гэж та 
боддог вэ?

• Үр хүүхэдтэй болсон нь Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ илүү адилхан болоход Адам, Ева хоёрт 
хэрхэн тусалсан бэ? Ямар байдлаар гэр бүлүүд Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөнд 
чухал байдаг вэ?

• Баяр баясгалан, гай зовлон аль алийг нь биеэр үзэх боломж Тэнгэрлэг Эцэгийн 
төлөвлөгөөнд өсч хөгжихөд бидэнд хэрхэн тусалж болох вэ?

Эдгээр асуултыг ярилцсаны дараа Адам, Ева хоёрын Уналт нь Тэнгэрлэг Эцэгийн аз 
жаргалын төлвлөгөөний салшгүй хэсэг байсныг онцлон тэмдэглэ.
2 Нифай 2:25 бол төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг хэл. Судрын энэ хэсэгт тэм-
дэглэгээ хийхэд нь та суралцагчдыг дэмжиж болно. Энэ шүлэг богинохон учраас та 
суралцагчдад үүнийг чээжлэхэд нь тусалж болно. 
Уналт бидэнд өсөлт хөгжлийн замыг нээсэн ч бас өвчин эмгэг, зовлон зүдгүүр, гэм 
нүгэл, үхэл хагацлыг дэлхийд авчирсныг тайлбарла. Энэхүү үнэний тухай ойлголтоо 
гүнзгийрүүлэхэд суралцагчдад туслахын тулд 2 Нифай 9:6- г чанга уншихыг нэг сурал-
цагчаас хүс. Дараа нь Хиламан 14:15–17- г чанга уншихыг өөр нэг суралцагчаас хүс. 
Эдгээр шүлэгт дүрсэлсэн Уналтын үр дагавруудыг эрж олохыг суралцагчдаас хүс.
• Эдгээр шүлэг Уналтын тухай юу зааж байна вэ? (Уналт нь бие махбодын буюу 

биеийн үхэл, сүнсний үхэл буюу Бурханы оршихуйгаас тусгаарлагдах нөхцөлийг 
авчирсан билээ. Самбар дээрх “Уналтын ачаар” гарчгийн доор Бид биеийн болон 
сүнсний эрхшээлд байдаг гэж бич.

 2 Нифай 2:25 
Төгс эзэмших судрын 
энэ хэсгийг ойлгоход  
суралцагчдад туслахын 
тулд хичээлийн төгсгөл 
дэх төгс эзэмших судрыг 
заах санааг ашигла. 
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2 НИфай 2 (1-Р  хэсэг)

Самбар дээр жагсаасан Уналтын үр дагавруудыг суралцагчид биеэрээ хэрхэн мэ-
дэрдэг тухай эргэцүүлэн бодоход тэдэнд туслахын тулд дараах асуултуудыг дотроо 
тунгаан бодоход тэднийг урь. (Асуултуудыг аажуухан уншиж, суралцагчдад бодох цаг 
гаргаж өгөхийн тулд асуултуудын хооронд зогсолт хий)
• Энэ амьдрал дахь гай зовлонгийн шалтгаан нь юу вэ? 
• Үхэл яагаад авралын төлөвлөгөөний чухал хэсэг байдаг вэ? 
• Сорилт бэрхшээл, гай зовлон яагаад бидэнд сурч боловсрох болон өсч хөгжихөд 

тусалж болох вэ?
Бид Уналтын үр дагавруудыг ойлгосноор Есүс Христийн Цагаатгал яагаад бидэнд 
хэрэгтэйг ойлгох болно гэдгийг тайлбарла. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоний хэлсэн 
дараах үгсийг унш:

“Хүн өлсөх хүртлээ юм идье гэж боддоггүй шиг, өөрт нь Христ яагаад 
хэрэгтэйг мэдэх хүртлээ Христийн авралыг хүсдэггүй.
“Уналтын сургаал болон бүх хүн төрөлхтөнд үзүүлсэн үүний нөлөөг 
ойлгож, хүлээн авах хүртлээ хэн ч өөрт нь Христ яагаад хэрэгтэйг зо-
хих ёсоор ойлгож мэддэггүй. Энэхүү амин чухал сургаалыг Мормоны 
Номоос өөр нэг ч ном ийнхүү сайн тайлбарлаагүй юм” (“The Book of 

Mormon and the Doctrine and Covenants,” Ensign, 1987 оны 5- р сар, 85).
Эдгээр асуултыг тунгаан бодох хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа Аврагчийн 
зургийг суралцагчдад үзүүл. Цагаатгалаар дамжуулан Есүс Христ биднийг Унал-
тын үр дагавруудаас болон гэм нүглээс гэтэлгэдэг тухай гэрчлэлээ хуваалц.
2 Нифай 2:5–10, 21, Aлма 7:11–13- аас ээлжлэн чанга уншихыг хэдэн суралцагчаас хүс. 
Аврагч биднийг Уналтын үр дагаврууд болон гэм нүглээс гэтэлгэхийн тулд юу хийс-
нийг харуулсан өгүүлбэрүүдийг олохыг суралцагчдаас хүс. (Та шүлэг 9- тэй холбогдуу-
лан, “өмгөөлөх” гэдэг үгийг тайлбарлах хэрэгтэй байж мэднэ. Энэ үг өөр хүн буюу 
өөр хүмүүсийн өмнөөс гуйх гэсэн утгатай юм. ) Олсон өгүүлбэрүүдээ нэгтгэн дүгнэхэд 
суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Аврагч Цагаатгалаар дамжуулан биднийг биеийн үхлээс гэтэлгэх болно гэдгийг 

эдгээр шүлэгт ямар өгүүлбэрүүд буюу нийлмэл үгс харуулж байна вэ? 
• Ямар өгүүлбэрүүд буюу нийлмэл үгс Аврагч биднийг сүнсний үхлээс (Бурханы 

оршихуйгаас тусгаарлагдах) гэтэлгэх болно гэдгийг харуулж байна вэ?
• Ямар өгүүлбэрүүд буюу нийлмэл үгс Аврагч биднийг гэм нүглээс гэтэлгэж чадна 

гэдгийг харуулж байна вэ?
• Ямар үг, өгүүлбэрүүд Аврагчийг бидэнд өвчин зовлон зэрэг хүнд сорилтын үед 

бидэнд тусалж чадна гэдгийг харуулж байна вэ?
2 Нифай 2:7–9, 21- д өгүүлснээр бид Цагаатгалаар дамжин ирэх бүх адислалыг хүлээн 
авахын тулд юу хийх ёстой вэ? (Та шүлэг 7- той холбогдуулан “харууссан зүрх, гэмш-
сэн сэтгэлтэй хүн” гэдэг бол даруухан бөгөөд Бурханы хүслийг дагахад бэлэн байдаг 
хүн гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй байж мэднэ. Ийм хүн нүглийнхээ төлөө гүнзгийгээр 
зовон шаналж, наманчлах чинхүү хүсэлтэй байдаг.) 
Эдгээр асуултыг ярилцсаны дараа, даалгасан асуултуудыг чимээгүй уншихдаа тэдэнд 
онцгой хамаатай үг, өгүүлбэрүүдийг олуул. Хос хосоороо болж, сонгож авсан өгүүлбэ-
рүүдээ бие биетэйгээ хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Эдгээр нийлмэл үг яагаад тэдэнд 
хамаатай болохыг хуваалцахад тэднийг урь.
Уналт яагаад Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөний амин чухал хэсэг байдгийг 
ангийнхандаа товчхон тайлбарлаж өгөхийг нэг юм уу хоёр суралцагчаас хүс. Дараа 
нь Есүс Христийн Цагаатгал биднийг Уналтаас хэрхэн гэтэлгэдэг тухай санаа бодлоо 
хуваалцахыг тэднээс хүс.

Төгс эзэмших судар—2 Нифай 2:25
Анхааруулга: Сайн мэдээг заахад 2 Нифай 2:25- ыг ашиглахад нь суралцагчдад тусла-
хын тулд дараах үйл ажиллагааг хийхийг бод. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв, хичээлийн 
материалын хэмжээнээс шалтгаалан та энэ үйл ажиллагааг илүү их цагтай байх өөр 
үед ашиглаж болно. 
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23-  Р  хИчээЛ

2 Нифай 2:25- ыг ашиглан Уналтын сургаалын тухай хичээл бэлтгэхэд суралцагчдыг 
урь. Тэд энэ хичээл гэр бүлийн үдэш юм уу эсвэл өөр ямар нэг үйл ажиллагаан дээр 
зааж болно. Хичээл заасныхаа дараа энэ туршлагынхаа тухай бэлтгэж ярихыг хэдэн су-
ралцагчаас хүс. Цаг гарвал заах хичээлдээ хичээлийн үеэр бэлтгэхийг тэдэнд зөвшөөр.
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Оршил
2 Нифай 2- ын талаарх өмнөх хичээл Адам, Ева 
хоёрын Уналт болон Есүс Христийн Цагаатгал дээр 
анхаарал төвлөрүүлсэн билээ. Энэ хичээл сонгох 
эрхийн тухай Лихайн сургаалууд, түүний дотор бид 
Есүс Христээр дамжуулан эрх чөлөө, мөнх амьдра-
лыг сонгоход чөлөөтэй байдаг үнэн дээр анхаарал 
төвлөрүүлэх болно.

Энэ хичээлээр суралцагчид бие биедээ заах боломж-
той байх болно. Хичээл эхлэхээс өмнө энэ хичээ-
лийн заавруудыг агуулсан тараах материалуудыг 
бэлтгэсэн бай. Суралцагчдад заахаар бэлтгэх үед  
та тэдэнд туслахын тулд заавар болгоныг сайн мэ-
дэж байх хэрэгтэй. 

ХИЧЭЭЛ 24

 2 Нифай 2 (2-р хэсэг)

Заах зөвлөмж

2 Нифай 2:11–18, 25–30
Лихай сонгох эрх болон бидний сонголтын үр дагавруудын тухай заажээ 
Өмнөх хичээлээр 2 Нифай 2 дахь Адам, Ева хоёрын Уналт болон Есүс Христийн Ца-
гаатгалын адислалуудын тухай Лихайн сургаалуудыг судалсныг суралцагчдад товчхон 
сануул. Адам, Ева хоёрын сонголт дэлхийд ирэх боломжийг бидэнд олгосон юм (2 
Нифай 2:25- ыг үзнэ үү). Дэлхийд бид уй гашуу, өвчин зовлон, үхэл хагацлын эрхшээлд 
байдаг билээ. Цагаатгалаар дамжуулан, Есүс Христ биднийг Уналтаас аварч, нүглээс 
гэтэлгэхийг санал болгосон юм ( 2 Нифай 2:26- г үзнэ үү). Бид Цагаатгалын ачаар эрх 
чөлөө, мөнх амьдралыг эсвэл боолчлол ба үхлийг сонгох эрх чөлөөтэй юм (2 Нифай 
2:27- г үзнэ үү).
Суралцагчид 2 Нифай 2- ыг үргэлжлүүлэн судалснаар Лихай хөвгүүддээ тайлбарласан 
сонгох эрхийн зарчмуудыг бие биедээ заах боломжтой болно гэдгийг тайлбарла. Су-
ралцагчдыг хоёр бүлэг болгон хуваарил. Суралцагчдад заахаар бэлтгэхэд нь туслахын 
тулд дараах заавруудаас нэгийг нь бүлэг бүрд өг. Хэрэв анги дөрвөөс цөөн суралцагч-
тай бол суралцагч бүрд нэг заавар өгч үлдсэн зааврууд дахь материалыг өөрөө заа.
Заавар бүрд таван даалгавар байгаа. Бүлэг бүрийн бүх хүн даалгавар авсан байхад ан-
хаарч бүх суралцагчийг хичээлд оролцуулахад урамшуулан дэмж. Таваас илүү хүнтэй 
бүлгүүдэд суралцагчид даалгаврыг хуваан хийж болно. Таваас цөөн хүнтэй бүлгүүдэд 
зарим суралцагч нэгээс илүү даалгавар хийх хэрэгтэй байж болно. Бүлэг бүр бэлтгэхэд 
гурав орчим минут, заахад тав орчим минут зарцуулна гэдгийг суралцагчдад мэдэгд.

Бүлэг 1: Бурхан биднийг үйлдэл хийж (ажиллаж, амьдрахын) байхаар  
бүтээсэн юм
A Ангийнханд нэг чулууг өргөж харуул. 2 Нифай 2:14- ийг чанга уншихыг нэг сурал-

цагчаас хүс. Түүнийг уншихаас өмнө газар, тэнгэрт Бурханы бүтээсэн хоёр төрлийн 
зүйлийн тухай Лихайн дүрслэлийг олохыг суралцагчдаас хүс. (Үйлдэх зүйлсийг мөн 
үйлдүүлэх зүйлсийг.”) Асуулт: Энэ шүлэг бидэнтэй болон чулуутай хэрхэн хамаатай 
вэ? (Бид үйлдэхийн тулд харин чулуу нь [хад] түүгээр үйлдүүлэхийн тулд бүтээгдсэн 
юм. Чулуу нь бусад олон бүтээлийн адил өөрөө үйлдэж чадахгүй.)

 Б. 2 Нифай 2:16- гийн эхний өгүүлбэрийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Суралцагч-
даас асуу: Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөнд бид өөрсдийнхөө төлөө сон-
голт хийх нь яагаад чухал гэж та боддог вэ? Суралцагчдыг хариулсны дараа асуу: 
Заримдаа бид ямар нэг зүйлийг өөрсдөө санаачлан хийхийн оронд хэрхэн бусдаар 
хийлгүүлэхийг хүлээн суудаг вэ? 

В. С ба Г 58:26–28 гэж самбар дээр бич. Судрын энэ хэсгийг гаргахыг суралцагчдаас 
хүс. Энэ хэсгийг хамтдаа чангаар уншихад тэднийг урь.

 Г. Асуулт: Бид өөрсдийнхөө төлөө сонголт хийх талаар Сургаал ба Гэрээ 58:26–28 - аас 
юу сурч болох вэ? Бид туйлын зөв шударга байдлыг бий болгоход ямар арга замаар 

2 Нифай 2:27 
бол төгс эзэмших 
судрын хэсэг юм. 
Суралцагчдад төгс 
эзэмших судрын энэ 
хэсгийг судлахад 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөл дэх төгс 
эзэмших судрыг заах 
санааг үзнэ үү.
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санаа тавьж болох вэ? Туйлын зөв шударга байдлыг бий болгоход та хүч чармайлт 
гаргаснаа хэзээ харсан бэ? (Нэг юм уу хоёр суралцагч хариулсны дараа та бас 
туршлагаа хуваалцаж болно.)

 Д. Өөрсдийнхөө төлөө сонголт хийх болон нийгэмд илүү зөв шударга ёсыг тогтоохыг 
эрэлхийлэхийн ач холбогдлын тухай гэрчлэлээ хуваалц.

Бүлэг 2: Сайн нөлөө ба уруу таталт
A. 2 Нифай 2:16- гийн хоёр дахь өгүүлбэрийг уншихад нэг суралцагчийг урь. Асуулт: 

Нөлөө гэж юу гэсэн утгатай үг вэ? (Ямар нэг зүйлд урих, ятгах, шохоорхлыг татах)
 Б. Асуулт: Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд сайныг үйлдэхэд ямар замаар нөлөөлдөг вэ? (Сурал-

цагчид Ариун Сүнсний өдөөлт, зарлигуудыг дагаснаас ирдэг амлагдсан адислалууд, 
мөн хожмын үеийн бошиглогчдын амласан адислалуудыг дурдаж болно.)

В. 2 Нифай 2:17–18- ыг чанга уншиж өгөхдөө суралцагчдыг судар дээрээ дагаж ха-
рахыг анхааруул. Уншиж дууссаны дараа чөтгөр бид бүгдээс юуг хүсэн хүлээдэг 
талаар олохыг тэднээс хүс. (Тэр биднийг аз жаргалгүй, зовлонт байхыг хүсдэг.)

 Г. Асуулт: Бурханаас ямар нөлөө, чөтгөрөөс ямар уруу таталт ирдгийг та хэрхэн 
мэдэж болох вэ? Та ярилцлагынхаа хэсэг болгон Moронай 7:16–17- г уншихыг хүсч 
болно.) Ангийнхныг хариулсны дараа энэ асуултыг асуу: Хүмүүсийг гай зовлон руу 
хөтөлдөг ёс бус зүйлийг үйлдэхэд уруу татдаг зүйлсийн жишээнүүдийг нэрлэнэ үү? 

 Д. Бурханы нөлөө нинжин сэтгэл, аз жаргал руу хөтөлдөг бол чөтгөрийн уруу таталт 
ёс бус явдал, гай зовлон руу хөтөлдөг тухай гэрчлэлээ хуваалц. Та гэрчлэлийнхээ 
хэсэг болгон, энэ нь үнэн болохыг хэрхэн мэдсэн тухай туршлагаа хуваалцаж болно. 

Бүлэг 3: Бид сонголтынхоо төлөө хариуцлага хүлээдэг
A. Дараах үгсийг ангийнханд уншиж өг:

“Та нар сонголт хийж үйлдэхдээ чөлөөтэй боловч үйлдлийнхээ үр дагаврыг сонгох-
доо чөлөөтэй байдаггүй. Үр дагавар нь тэр дороо ирдэггүй ч, дараа нь заавал ирэх 
болно” (Итгэлдээ үнэнч байх нь: Сайн мэдээний эшлэл [2004], 12).
Асуулт: Тэр дороо биш ч, дараа нь илэрдэг үр дагаврын жишээнүүдийг нэрлэнэ үү? 
(Байж болох хариултуудын нэг нь тамхи татахаас үүдэлтэй хавдар өвчин юм.)

 Б. 2 Нифай 2:26–27- г чимээгүй уншихдаа бидний одоо хийдэг сонголтуудын ирээдүйн 
үр дагаврыг дүрсэлсэн үгс, нийлмэл үгсийг олоход суралцагчдыг урь. Олж мэдсэн 
зүйлийнхээ тухай ярихыг суралцагчдаас хүс. (“агуу хийгээд эцсийн өдрийн хуулийн 
шийтгэл,” “эрх чөлөө,” “мөнх амьдрал,” “боолчлол,” “үхэл,” “зовлонт байх” гэдэг 
үгс тэдний хариултанд орж болно.) Суралцагчдын хариултыг самбар дээр бич. 

В. Асуулт: Бид энэ амьдрал дахь сонголтуудынхаа үр дагаврыг ойлгох нь яагаад чухал 
гэж та боддог вэ? Суралцагчдыг хариулсны дараа энэ асуултыг асуу: Үйлдлийнхээ 
үр дагавруудыг мэдэх нь зөв сонголт хийхэд бидэнд хэрхэн түлхэц өгч болох вэ?

 Г. 2 Нифай 2:27- д Лихай бид “эрх чөлөөг сонгох эрхтэй” гэж хэлснийг онцлон тэм-
дэглэ. Асуулт: Сонголт хийх эрхээ эдлэхэд бидэнд зөв сонголт хэрхэн тусалдгийг 
таны туршлага хэрхэн харуулж байна вэ? Үүнийхээ жишээнээс нэрлэж болох уу? 
(Та өөрийнхөө туршлагыг хуваалцах бэлтгэлтэй бай.)

 Д. Бид сонголтынхоо төлөө Бурханы өмнө хариуцлага хүлээдэг бөгөөд бидний сон-
голтуудыг үр дагавар үргэлж дагалддаг тухай гэрчлэлээ хуваалц. 

Бүлэг 4: Сайныг сонгох нь
A. 2 Нифай 2:28- ыг нэг суралцагчаар чанга уншуул. Лихай хөвгүүддээ байлгахыг хүс-

сэн дөрвөн зүйлийг олохыг суралцагчдаас хүс. Шүлгийг уншсаны дараа олж мэдсэн 
зүйлээ хуваалцахад суралцагчдыг урь.

 Б. Асуулт: Бид зөв шийдвэр гаргахад өөртөө туслуулахын тулд агуу Зууч, Есүс Христэд 
ямар замаар итгэл найдвар тавьж болох вэ? 

В. 2 Нифай 2:29- ийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Асуулт: Бидний сонголтууд 
биднийг боолчлолд аваачих хүчийг чөтгөрт хэрхэн олгож болох вэ? Энэ ярилцла-
гын хэсэг болгон, Сатаны уруу таталтуудаас олонх нь “махан биеийн хүсэл” буюу 
бидний бие махбодын дур таашаалыг ашиглахад чиглэдгийг онцлон тэмдэглэ. Хү-
мүүс эдгээр уруу таталтад автагдсан үед хортой бодисуудад донтох буюу зохисгүй 
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зан авиртай болж мэднэ. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл 
М.Нэлсоний дараах үгсийг унш:
“Шалихгүй юм шиг санагдсан зүйлийг эхлээд туршиж үзсэнээр, энэ нь хор хөнөөл-
тэй, байнгын хэвшил болж мэднэ. Туршиж үзсэн зүйл нь зуршил болдог. Зурш-
лаас хамааралтай байдал бий болдог. Хамааралтай байдлаас донтолт бий болно. 
Донтолт нь хүнийг алгуураар эрхшээлдээ оруулдаг. Муу зуршлын боолчлогч дөнгө 
эхлээд мэдрэгдэхгүй шахам өчүүхэн байснаа яагаад ч эвдэж чадахааргүй бөх бол-
дог. . . . Донтолт хожим нь сонгох эрх чөлөөг боомилдог” (“Addiction or Freedom,” 
Ensign, 1988 оны 11- р сар, 6–7).
Хор хөнөөлтэй муу зуршил болон донтолтоос хол хөндий байхад хөтөлдөг зөв шу-
дарга байдлын тухай гэрчлэлээ хуваалц.

 Г. 2 Нифай 2:30- ийг суралцагчдад уншиж өг. Тэднийг судар дээр дагаж харахдаа: “Би 
сайн хэсгийг сонгож авсан” гэсэн үгс дээр тэдний анхаарлыг төвлөрүүл. Асуулт: 
Энэ үг Лихайн тухай юу зааж байна вэ?

 Д. Дараах асуултуудыг тунгаан бодоход суралцагчдыг урь: Лихайн адилаар “сайныг 
сонгосон” ямар хүнийг та нар таньдаг вэ? Та ямар замаар энэ хүний үлгэр жи-
шээг дагахыг хүсдэг вэ? Суралцагчдад тунгаан бодох цаг гаргаж өгсний дараа нэг 
юм уу хоёр хүнээс бодол санаагаа хуваалцахыг хүс. Дараа нь та өөрийнхөө бодол 
санааг хуваалц.

Багшид анхааруулах нь: Дүгнэлт хийхийн тулд, тэдний сонголтууд эрх чөлөө, мөнх 
амьдрал руу хөтөлж байна уу эсвэл боолчлол, сүнсний үхэл, гай зовлон руу хөтөлдөг 
үү гэдгийг тунгаан бодоход суралцагчдыг урь. Тэдний нэгэнт хийсэн аливаа буруу 
сонголтыг Есүс Христэд итгэх итгэл, наманчлалаар дамжуулан залруулж болно гэдэг 
итгэлийг суралцагчдад төрүүл. Аврагч болон Түүний Цагаатгалын тухай, аз жаргал, 
мөнх амьдрал өөд хөтлөх зөв сонголтууд хийх хүч чармайлтад биднийг хүчирхэгжүү-
лэх Түүний чадварын тухай гэрчил. 

Төгс эзэмших судар 2 Нифай 2:27
 2 Нифай 2:27- г чээжлэхэд суралцагчдад туслахын тулд үг бүрийн эхний үсгийг  
дараах байдлаар самбар дээр бич: И т х н б м д ч б; м х ш б б з т ө б. М т б х а и  
З д э ч б м а с э ч х м б д б б ү с э; у н т б х ө а з б б э б. (Судрын энэ хэсгийг түргэн 
олохын тулд ямар нэг ялгарах байдлаар үүнд тэмдэглэгээ хийхэд та суралцагчдыг 
урамшуулан дэмжиж бас болно.)
2 Нифай 2:27- гийн үгсийн эхний үсгүүдээр үг бүтээлгэн суралцагчдаар гүйцээж 
хийлгэ (шаардлагатай бол судрыг нь ашиглуулж болно). Дараа нь хэдэн үсгийг 
арилгаад судрыг дахин бүтнээр нь хэлүүл. Бүх үсгийг арилгаж дуусаад ангийн гишүүд 
шүлгийг бүхэлд нь чээжлэх хүртэл энэ дасгалыг үргэлжлүүл. Үйл ажиллагааны хэсэг 
болгон Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын дараах үгийг 
хуваалцаж болно (“The Power of Scripture,” Ensign ,Лиахона, Nov. 2011 оны 11- р сар, 6).
Анхааруулга: Та энэ үйл ажиллагааг энэ хичээлийн дундуур аль ч үед ашиглаж болно. 
Хэрэв энэ хичээл дээр цаг гарахгүй бол өөр хичээл дээр ашиглаж болно.

 Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл 
2 Нифай 2:29. “Маханбодын таалал мөн түүнд 
байх хилэнц”
Энэ шүлэг бидний бие махбод хилэнцэт гэж байгаа 
юм биш. Харин бидний унасан байдлыг дүрслэн 
өгүүлж байгаа юм. Итгэлдээ үнэнч байх нь товхимолд: 
“Бид энэхүү унасан байдал дор дотоод сэтгэлдээ 
зөрчилтэй байдаг” хэмээн тайлбарласан байдаг. 

Бид Бурханы сүнсэн хүүхдүүд бөгөөд ‘бурханлаг мөн 
чанарыг хуваалцагч' (2 Петр 1:4) байх чадавх бүхий 
хүмүүс юм. Гэвч, ‘Бид [Бурханы] өмнө зохисгүй билээ; 
уналтын улмаас бидний төрөлхийн чанар үргэл-
жид  хилэнцэт байхаар болсон’ (Ифер 3:2) юм. Бид 
шударга бус хүсэл сонирхлоо даван туулахын тулд 
байнга мэрийн хичээх хэрэгтэй  (Итгэлдээ үнэнч байх 
нь: Сайн мэдээний эшлэл [2004], 57).
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Оршил
2 Нифай 3 нь хүү Иосефтоо хандаж хэлсэн Лихайн 
захиас үгсийг агуулдаг. Лихай Бошиглогч Иосеф 
Смитийн үүрэг, Мормоны Ном ирэх тухай болон 

сайн мэдээний cэргээлтийн талаар Египетийн Иосе-
фын бошиглолыг дурджээ.

ХИЧЭЭЛ 25

2 Нифай 3

Заах зөвлөмж

2 Нифай 3:1- 25
Лихай бошиглогч Иосеф Смитийн тухай Египетийн Иосефын  
бошиглолыг дурджээ
Хичээлээс өмнө дараах схемийг самбар дээр зур.

2 Нифай 3 дахь сургаалуудыг ойлгоход суралцагчдыг бэлтгэхийн тулд энэ бүлэгт 
эхний нэр нь адилхан дөрвөн хүний тухай гэрч байгаа гэдгийг тэдэнд хэл. Доорх 
судрын эшлэлүүдийг гүйлгэн харж, самбар дээрх хүн бүрийн дүрс нь хэнийг төлөөлж 
байгааг мэдэхэд суралцагчдыг урь. Суралцагчдыг хариуг олсон үед тэднээр уг нэрийг 
самбар дээр бичүүл. (Эхний хүн нь Лихайн хүү Иосеф юм. Хоёр дахь нь Есүс Христийг 
төрөхөөс өмнө ойролцоогоор 1,700 жилийн өмнө Египетэд худалдагдсан бошиглогч 
Иосеф юм. Гурав дахь нь бошиглогч Иосеф Смит. Дөрөв дэх нь Бага Иосеф Смит.)
Бошиглогч Иосеф Смитийн зургийг үзүүл (62161; Gospel Art Book [2009], no. 87). 2 
Нифай 3- ын ихээхэн хэсэг нь бошиглогч Иосеф Смитийн тухай Египетийн Иосефын 
бошиглол дээр анхаарал төвлөрүүлдгийг суралцагчдад хэл.
2 Нифай 3:6–8- ыг ээлжлэн уншихад гурван суралцагчийг урь. Иосеф Смит болон 
түүний гүйцэтгэх ажлыг дүрслэхийн тулд Египетийн Иосефын хэлсэн үгс болон 
өгүүлбэрүүдийг олохыг ангийнхнаас хүс. (Египетийн Иосеф “миний хэвлийн үрс” 
гэдэг нийлмэл үгийг өөрийн үр удмынхны талаар хэлэхэд хэрэглэж байсныг та 
тайлбарлах хэрэгтэй.) Самбар дээрх Иосеф Смитийг төлөөлж буй дүрсийн доод  
талд суралцагчдын олсон үгс болон нийлмэл үгсийг жагсаан бич. Тэд “миний хэв-
лийн үрсээс сонгогдох үзмэрч,” “өндрөөр үнэлэгдэх болно,” “гэрээнүүдийн мэдлэгт 
тэднийг авчирна,” “би түүнийг өөрийн мэлмийд агуу болгоно” гэх мэт өгүүлбэрүү-
дийг олсон байх ёстой.
• 2 Нифай 3:6–8- ыг судалснаар та нар бошиглогч Иосеф Смитийн тухай юу мэдэв? 

Их Эзэн сайн мэдээний cэргээлтэд Өөртөө туслуулахын тулд бошиглогч 
Иосеф Смитийг тодруулсныг ойлгоход суралцагчдад тусал.)

2 Нифай 3:11–15- ийг чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Бурхан бошиглогч Иосеф 
Смитээр дамжуулан ямар нэг ажлыг гүйцэлдүүлэх тухай өгүүлсэн өөр өгүүлбэрүүдийг 
олохыг тэднээс хүс. Эдгээр шүлгийг судлах хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа олж 
мэдсэн зүйлийг нь тэднээс асуу. Тэдний хариултуудыг бошиглогч Иосеф Смитийг 
төлөөлсөн самбар дээрх дүрсийн доор бич. (Хариултууд нь “миний үгийг авчрах,”  

1 2 3 4

2 Нифай 3:3 2 Нифай 3:4 2 Нифай 3:14 2 Нифай 3:15
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2 НИфай 3

“сул доройгоос чадалтай болгогдоно,” “түүнийг устгахыг эрэлхийлэх тэд устгагдах 
болно,” “эцгийнхээ нэрээр. . .дуудагдах болно” гэсэн өгүүлбэрүүд байж болно.)
Сайн мэдээний Сэргээлтэд бошиглогч Иосеф Смитийн гүйцэтгэсэн үүргийг гүнзгий-
рүүлэн ойлгож, тунгаан бодоход суралцагчдад туслахын тулд 2 Нифай 3:11- ийг чанга 
уншихдаа, “миний үгийг авчрах хүч” гэсэн нийлмэл үгэнд онцгой анхаарал хандуул. 
• Иосеф Смитийн авчирсан Бурханы үгийн ямар жишээнүүд байдаг вэ? (Хариултуу-

дад Мормоны Ном, Сургаал ба Гэрээ, Агуу Үнэт Сувд, Иосеф Смитийн орчуулга 
болон  бошиглогчийн Өөрийнх нь номлолууд орно.)

Энэ ярилцлагын явцад Египетийн Иосеф бошиглогч Иосеф Смит Мормоны  
Номыг авчрах болно хэмээн бошиглосныг онцлон тэмдэглэхэд анхаар. 2 Нифай 3:12 
нь хоёр номын тухай дурдсан байдгийг та тайлбарлах хэрэгтэй байж мэднэ. Египе-
тийн Иосефын үр удмынхны бичсэн ном нь Мормоны Ном, Иудейн үр удмынхны 
бичсэн ном нь Библи юм. Энэ тайлбарыг судартаа тэмдэглэн бичихийг та сурал-
цагчдад зөвлөх хэрэгтэй.
Мормоны Ном, Библи хоёр “хамтран нэгдсэнээр” дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэхийг 
дүрсэлсэн өгүүлбэрүүдийг 2 Нифай 3:12- ыг судалж, олоход суралцагчдыг урь. (Жишээ 
нь, суралцагчид “хуурамч сургаалуудыг бүрмөсөн үгүйсгэх,” “маргаан тэмцлийг нам-
жаах,” “амар амгаланг тогтоох” гэсэн нийлмэл үгсийг олж болно.)
Мормоны Ном амьдралд нь хэрхэн нөлөөлснийг тунгаан бодоход суралцагчдад тусла-
хын тулд дараах асуултыг асуу:
• Мормоны Номын хүчийг та амьдралдаа хэдийд мэдэрсэн бэ? Эсвэл энэ ном найз 

нөхөд, гэр бүлийн гишүүдийн тань амьдралд хэрхэн нөлөөлснийг хэзээ харсан бэ? 
2 Нифай 3:15- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. “Миний хүмүүсийг авралд 
авчрах” гэдэг нийлмэл үгсэд онцгой анхаарал хандуулахыг суралцагчдаас хүс.
• Мормоны Ном хүмүүсийг авралд авчрахад ямар замаар тусалдаг вэ?

• Мормоны Ном таны амьдралд ямар өөрчлөлт гаргасан бэ?
Бошиглогч Иосеф Смитийн урьдчилан томилогдсон үүрэг зорилгыг ойлгож, талар-
халтай байхад нь суралцагчдад туслахын тулд ерөнхийлөгч Бригам Янгийн хэлсэн 
үгсийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс:

“Дэлхийн суурь тавигдахаас бүр өмнө Иосеф Смит энэ дэлхийн сүүл-
чийн эрин үед Бурханы үгийг хүмүүст хүргэн, Бурханы Хүүгийн санваа-
рын түлхүүрүүд болон хүч чадлын бүрэн байдлыг хүлээн авах тэр нэгэн 
хүн болох ёстой нь үүрд мөнхийн зөвлөгөөнөөр хуульчлан тогтоогдсон 
юм. Их Эзэн мэлмийгээ түүн дээр, эцэг дээр нь бас өвөг эцэг дээр болон 
бүр цааш нь . . . Адам хүртэлх тэдний өвөг дээдэс дээр тогтоон харж бай-

сан юм. Тэрбээр энэ гэр бүлийг, энэ удмынхныг тэрчлэн энэ хүнийг төрүүлсэн удам 
угсааных нь олон үеийг дээрээс харж байжээ.  Тэрээр энэхүү эцсийн үед тэргүүлэхээр 
үүрд мөнхөд урьдчилан томилогдсон юм (Discourses of Brigham Young, эмхэтгэсэн 
Жон A.Видцөү [1954], 108).
Египетийн Иосеф, Иосеф Смитийг Мосетой зүйрлэснийг тайлбарлаж, 2 Нифай 
3:16–24- ийг нэгтгэн дүгнэ. 2 Нифай 3:24- өөс бошиглогч Иосеф Смитийг дүрсэлсэн 
үг, өгүүлбэрүүдийг суралцагчдаар олуул. Олсон үг, өгүүлбэрүүдээ хуваалцах үед нь 
тэдний хариултуудыг самбар дээрх жагсаалтан дээр нэм.
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах үгсийг унш. Бошиглогч Иосеф 
Смитээр дамжин илчлэгдсэн үнэнүүдийг сонсохыг суралцагчдаас хүс.
“Бусад бүх сүмээс биднийг ялгаатай болгодог бөгөөд залуу бошиглогчид [Иосеф 
Смит) илчлэлт болон ирсэн олон сургаал, практик үйл хэргүүдээс хэдхэнийг нь  
нэрлэхийг надад зөвшөөрнө үү. Эдгээр нь . . .
“Бурханы тухай мэдлэг. . . .
Мормоны Ном, . . .
“. . . сэргээгдсэн санваар, . . .
“. . . гэр бүлийн мөнх амьдралын төлөвлөгөө, . . .
бага насны хүүхэд гэм нүгэлгүй байдаг болон . . .
нас барагсдын авралын тухай агуу сургаал, . . .
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хүмүүний мөнхийн чанар, . . .
“. . . орчин үеийн илчлэлтийн зарчим юм. . . .
“. . . 38 гаруйхан жил амьдарсан богинохон хугацаанд нь түүгээр дамжин зүйрлэшгүй 
их мэдлэг, үй олон бэлэг, сургаал ирсэн билээ” (“The Great Things Which God Has 
Revealed,” Ensign, Лиахона, 2005 оны 5- р сар, 80–83).
Ерөнхийлөгч Хинклигийн жагсаалтыг самбар дээрх жагсаалтан дээр нэмэхийг нэг 
суралцагчаас хүс.
Сургаал ба Гэрээ 135:3- ыг нэг суралцагчаар чанга уншуул. Хожим нь Сүмийн гурав 
дахь ерөнхийлөгч болсон Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жон Тэйлор бо-
шиглогч Иосеф Смитийг егүүтгэгдсэний дараахан эдгээр үгсийг бичсэн ажээ. Самбар 
дээрх жагсаалтан дээр нэмж болох үгсийг энэ шүлгээс олохыг суралцагчдаас хүс. 
Тэдний хариултыг жагсаалтан дээр нэм.
Самбар дээрх жагсаалтыг нэгтгэн дүгнэх цагийг суралцагчдад гаргаж өг. Бо-
шиглогч Иосеф Смитийн тухай сурч мэдсэн зүйлийнхээ талаар тунгаан бодоход 
тэднийг урь. Дараах асуултуудаас нэгэнд нь судар судлах тэмдэглэлдээ буюу хи-
чээлийнхээ дэвтэрт хариулах замаар бошиглогчийн тухай мэдсэн, мэдэрсэн зүйлээ 
тунгаан бодоход тэднийг урь: 
• Бошиглогч Иосеф Смитийн тухай гэрчлэлийг тань улам хүчтэй болгосон юуг та 

нар өнөөдөр мэдсэн буюу мэдэрсэн бэ?
• Таны хувьд “агуу үнэ цэнэтэй” (2 Нифай 3:7 ) юуг Иосеф Смит хийж, зааж мөн сэр-

гээсэн бэ?
Суралцагчдыг хосууд болгон хуваарил. Бошиглогч Иосеф Смитийн тухай гэрчлэлээ 
бие биентэйгээ хуваалцахад тэднийг дэмж. Хэрэв цаг гарвал зарим суралцагчаас 
гэрчлэлээ ангийнхантайгаа хуваалцахад дэмж. Бурхан Иосеф Смитийг Сэргээлтийг 
тохиолгон авчрахын тулд тодруулсан тухай өөрийн гэрчлэлийг хуваалц. Бошиглогч 
Иосеф Смит болон Мормоны Номын тухай гэрчлэлээ бусадтай, ялангуяа найз нө-
хөд, гэр бүлийн гишүүдтэйгээ хуваалцах арга замуудыг залбирч, эрж хайхад сурал-
цагчдыг урь. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл 
2 Нифай 3:12  Мормоны Ном, Библи хоёр 
хэрхэн “хамтран нэгдэх” вэ?
Хаан Жеймсийн Библийн ХҮГ Сүмийн хэвлэл сэ-
дэвчилсэн удирдамж ( Topical Guide) болон зүүвэр 
тайлбаруудынхаа хамт гарсны дараахан Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр  
“Шинэ Гэрээ, Хуучин Гэрээ, Мормоны Ном гурав. . .  
нь, хэрэв та аль нэгийг нь судалбал энэ нь таныг нөгөө 
рүү нь хөтлөн аваачихаар хоорондоо нягт холбоо-
той юм. Эдгээрийн аль нэгнээс таны сурч мэдсэн 
зүйл нөгөөгөөр нь баяжигдах болно.    Чухамдаа энэ 
гурван ном бидний гарт нэг юм” гэж тайлбарлажээ 
(“Scriptures,” Ensign, 1982 оны 11- р сар, 53).

2 Нифай 3:18. Энэ шүлэгт ярьж буй хүн нь хэн бэ?
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс 
Р.Макконки 2 Нифай 3:18- д өгүүлэгдэж байгаа хүмүү-
сийн адил төстэйг тайлбарлажээ. Хаалтад байгаа үгс 
нь ахлагч Макконкигийн оруулга юм. “Их Эзэний эд-
гээр үгсийг ажиглагтун: ‘Мөн би, болгоогтун, би түүнд  
[Mормонд]  хэвлийн чинь үр удамд [нифайчуудад] 
чиний хэвлийн удмын [леменчүүдийн];  бичиглэлийг 
бичих эрхийг өгөх болно, мөн чиний хэвлийн удмын 
яригч нэгэн [Иосеф Смит] үүнийг тунхаглах болно.’ 
Энд, Мормоны Номыг Мормон бичсэн ч, түүний бич-
сэн зүйлс нь нифайчуудын бошиглогчдын бичээсээс 
авагдсан бөгөөд эдгээр бичээсийг нэг ном болгон эм-
хэтгэснийг Иосеф Смит орчуулж, уг номыг леменчүү-
дэд хүргэсэн  тухай өгүүлж байна”  гэж тэрээр хэлжээ 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 426).

Төрсөн сэтгэгдлийн 
тухай асуултууд
Тэргүүн Зөвлөлийн 
ерөнхийлөгч Хэнри 
Б.Айринг “өөртөө ямар 
сэтгэгдэл төрснийг 
шинжихэд хүмүүсийг 
урьсан” асуултууд тавьж 
байхыг багш нарт зөв-
лөсөн юм. Тэрээр “Бид 
асуулт асуусныхаа дараа 
хэн нэгнийг хариулна уу 
гэж дуудахаасаа өмнө 
түр хүлээх нь ухаалаг 
арга юм.   Ярихгүй бай-
гаа хүн ч гэсэн сүнслэг 
туршлагынхаа тухай 
бодож байж болох юм. 
Ийнхүү бодол нь Ариун 
Сүнсийг урих болно” 
гэж хэлжээ (“The 
Lord Will Multiply the 
Harvest” [Сүмийн Бо-
ловсролын Системийн 
ажилтнуудад хандаж 
хэлсэн үг, 1998 оны 2- р 
сарын 6], 6, si.lds.org).   
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Гэрээр судлах хичээл
1 Нифай 20–2 Нифай 3 (Хэсэг 5)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
1 Нифай 20- оос 2 Нифай 3 хүртэлх суралцагчдын гэрээр 
судалсан сургаалууд болон зарчмуудын тоймыг (хэсэг 5) та 
хичээлийнхээ хэсэг болгон заах шаардлагагүй.  Хэсэг 5- ыг 
заахын тулд эдгээр сургаал, зарчмаас та цөөн хэд дээр анхаа-
рал төвлөрүүлэх шаардлагатай. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг 
тодорхойлохдоо Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.  

Эхний өдөр 1 Нифай 20–22
Нифай, Исаиагийн бошиглолуудаас ах нартаа хэрхэн эш 
татан сургасан байдлаас, Их Эзэн наманчлах болон Түүнд 
эргэж ирэх талаар дуулгаваргүй байдаг хүмүүсийг Өөр-
төө урьдгийг суралцагчид мэдсэн билээ. Энэ нь Их Эзэн 
бидэнд хайртай бөгөөд биднийг хэзээ ч мартахгүй гэдгийг 
харуулдаг. Израиль хэдийгээр дуулгаваргүй байдлынхаа 
улмаас тараагдсан ч Их Эзэн хожмын өдрүүдэд сайн мэдээг 
сэргээж, Израилийг цуглуулахаар амласныг суралцагчид 
мэдсэн билээ.

Хоёр дахь өдөр 2 Нифай 1
Лихай нас эцэслэхээсээ өмнө гэр бүлдээ захиас болгон өгсөн 
сүүлчийн сургаалуудыг суралцагчид судалсан. Биднийг Их 
Эзэний зарлигуудыг сахивал Тэрээр биднийг адисалдаг харин 
бид Түүний зарлигуудыг сахихгүй бол адислалуудаа татан 
авдгийг Лихай онцлон тэмдэглэжээ. Лихай удахгүй хорвоог 
орхих болсноо мэдээд гэр бүлээ Нифайг дага хэмээн ухуул-
жээ. Биднийг удирдахаар Бурханы томилсон хүмүүсийг бид 
дагаснаар бид сүнслэг сайн сайхан байдал болон аюулгүй 
байдлаар хэрхэн адислагдсаныг суралцагчид харсан билээ.  

Гурав дахь өдөр ( 2 Нифай 2 )
Лихай хүү Иаковтаа хоёр үндсэн суурь үнэнийг: (1) Адам, Ева 
хоёрын Уналт бол Тэнгэрлэг Эцэгийн аз жаргалын төлөвлө-
гөөний амин чухал хэсэг мөн, (2) Цагаатгалаар дамжуулан 
Есүс Христ биднийг Адам Ева хоёрын Уналтын үр дагав-
руудаас гэтэлгэж, биднийг гэм нүглээс гэтэлгэсэн болохыг 
тайлбарласан байна. Уналт болон Цагаатгалын ачаар бид 
эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг эсвэл боолчлол ба үхлийг 
сонгох эрх чөлөөтэйг Лихай тайлбарласан билээ (2 Нифай 
2:27- г үзнэ үү).

Дөрөв дэх өдөр ( 2 Нифай 3 )
Лихай хүү Иосефтоо гуулин ялтсууд дээрх Египетийн Иосе-
фын тухай бошиглолыг ярьжээ. Их Эзэн Сайн мэдээний 
cэргээлтэд туслуулахын тулд бошиглогч Иосеф Смитийг 
тодруулах болно гэдгийг энэхүү бошиглол угтан хэлсэн юм. 
Бошиглогч Иосеф Смитийн хувь нэмэр тэдэнд хэрхэн асар их 
үнэ цэнэтэй болохыг судрын тэмдэглэлдээ бичихийг сурал-
цагчдаас хүс.  

Оршил
Энэ хичээлийн зорилго нь Бурханы мөнхийн зорилгуудыг 
ойлгоход нь суралцагчдад туслах явдал мөн. Хэрэв үр удам 
нь Уналт, Есүс Христийн Цагаатгал, сонгох эрх, дуулгавар-
тай байдал зэрэг үндсэн сургаалуудыг ойлгож, тэдгээрт 
итгэх юм бол, баяр баясал, эрх чөлөө, мөнх амьдрал өөд 
хөтлөх сонголтууд хийх болно гэдгийг Лихай мэдэж байжээ 
(2 Нифай 2:25, 27- г үзнэ үү). Суралцагчид эцсийн эцэст 
Лихай шиг [Бурханы] хайрын мутраар мөнхөд хүрээлүү-
лэхийн”(2 Нифай 1:15) төлөө мөнх амьдралыг сонгоход 
тэднийг урамшуулан дэмж.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 1- 2
Лихай нас эцэслэхээсээ өмнө хүүхдүүддээ Бурханы 
зарлигуудыг сахидаг байхыг ухуулж, авралын төлөвлөгөөний 
суурь сургаалуудыг тэдэнд заасан юм
2 Нифай 3:25- ын сүүлчийн өгүүлбэрийг (“Наснаас хальж буй 
эцгийнхээ үгсийг сана”) суралцагчдаар уншуулж хичээлээ 
эхэл.  Гэр бүлийнхээ хэн нэгийг нас барна гэдгийг мэдсэн 
үед та нар түүний өгөх зөвлөгөөнд хэрхэн хандах вэ? гэдгийг 
суралцагчдаас асуу. 

Дараах үйл ажиллагаа гэр бүлдээ Лихайн захиас болгож онц-
лон хэлсэн үнэнүүдийг илүү сайн ойлгоход нь суралцагчдад 
тусалж болно.    Энэ нь бас эдгээр үнэн өөрсдийнх нь төлөөх 
Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөг дагахад тэдэнд 
хэрхэн тусалж болохыг бие биетэйгээ хуваалцах боломжийг 
тэдэнд олгох болно. 

 1. Дараах судрын хэсгүүдийг тус бүр нэг суралцагчид эсвэл 
хоёр суралцагчийн дунд даалган өг: 2 Нифай 1:16–20; 
2 Нифай 2:6–10; 2 Нифай 2:19–20, 22–25; 2 Нифай 
2:11–13, 27–29. (Хэрэв та дөрвөөс цөөн суралцагчтай 
бол ярилцахын тулд цөөхөн судрын хэсгийг сонгож, нэг 
суралцагчид нэгээс илүү хэсгийг даалгах замаар энэ үйл 
ажиллагааг өөрчилж болно. )

 2. Судрын эдгээр хэсгийг судалсны дараа дараах асуултуудад 
тэднээр судрын тэмдэглэлд нь хариулуул. (Асуултуудыг 
самбар дээр бичиж болно.)

 а. Лихай ямар тулгуур үнэнүүдийг заасан бэ? 
 б. Яагаад эдгээр үнэн бидний үүрд мөнхийн сайн сайхан 

байдалд чухал вэ? 
 3. Даалгавраа тунгаан бодох хангалттай цагийг суралцагчдад 

гаргаж өгсний дараа олж мэдсэн зүйлийнхээ тухай ярихад 
суралцагч бүрийг эсвэл хос бүрийг урь. Олж мэдсэн зүйлээ 
болон энэ нь яагаад тэдэнд чухал болохыг аль болох олон 
суралцагчаар хуваалцуулахыг бод.

Үйл ажиллагааны эцэст дараах үнэнийг самбар дээр бич:  
Адам, Ева хоёрын yналт нь Тэнгэрлэг Эцэгийн аз жар-
галын төлөвлөгөөний амин чухал хэсэг мөн.
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гэРээР сУдЛах хИчээЛ

Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смитийн дараах үгсийг хуваалц:

“Адам зөвхөн өөрийнхөө хийх ёстойг хийсэн. Тэрбээр хориг-
лосон жимсийг нэг сайн шалтгааны учир идсэн бөгөөд энэ нь 
та нарыг, намайг түүнчлэн хүн болгонд энэ дэлхийд ирэх үүд 
хаалгыг нээж өгсөн юм. . . .

“. . . Хэрэв Адам ингээгүй бол, би ч, та нар ч энд байхгүй бай-
сан; бид өдий хүртэл сүнснүүд хэвээр тэнгэрт хүлээсээр байх 
байсан” (Чуулган дээр хэлсэн үг, 1967 оны 10- р сар, 121–22). 

Дараах асуултуудыг асуу:

• 2 Нифай 2:21–24- т Лихай Уналтын ямар үр дагавруудыг 
дүрсэлсэн бэ?

• Тэнгэрлэг Эцэгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний дагуу өсч хөг-
жих боломжийг эдгээр үр дагавар бидэнд хэрхэн олгосон бэ?

Дараах үнэнийг самбар дээр нэмж бич:  Есүс Христ Цагаат-
галаар дамжуулан биднийг Уналтын үр дагавруудаас 
болон гэм нүглээс гэтэлгэдэг. 

Энэхүү үнэний тухай гүнзгий ойлголттой болоход нь сурал-
цагчдад туслахын тулд  Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Жозеф Б.Вөртлиний дараах үгийг нэг суралцагчаар 
чанга уншуул:

“Цэвэр хайрын үйлдэл болох Есүс Христийн Цагаатгал Унал-
тын үр дагавруудыг даван туулж, Бурханы дэргэд эргэж очих 
замыг хүн төрөлхтөнд өгсөн юм. Аврагч Цагаатгалын хэсэг 
болгон биеийн үхлийг ялж, Амилуулалтаар дамжин үхэшгүй 
байдлыг олох арга замаар Бурханы бүх хүүхдийг мөн үүгээр 
хангасан билээ. Тэрбээр бас сүнсний үхлийг ялж, Бурханы 
олон бэлгээс хамгийн агуу нь болох мөнх амьдралд хүрэх бо-
ломжоор биднийг хангасан юм. Мөнх амьдрал бол Бурханы 
амьдардаг тэр амьдрал юм (“Christians in Belief and Action,” 
Ensign, 1996 оны 11- р сар, 71).

Суралцагчдаас асуу: Цагаатгалын зарим адислалыг нэрлэнэ үү?

Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөн дэх сонгох эрхийн ач хол-
богдлыг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл А.Максвэллын хэлсэн 
дараах үгийг унш.

“Сонголтуудгүйгээр, сонгох эрх чөлөөгүйгээр, сөрөг талгүй-
гээр бодит оршихуй гэж үгүй юм. . . . Хэрэв бид ёс суртахууны 
сонгох эрхээ ухаалгаар ашиглахгүй бол сүнслэг байдлын 
хувьд өсч хөгжиж ч чадахгүй, жинхэнэ ёсоор аз жаргалтай 

байж ч чадахгүй гэдэг нь үнэн юм”  (One More Strain of Praise 
[1999], 80).

Дараах зарчмыг самбар дээр бич:  Бид эрх чөлөө ба мөнх 
амьдралыг эсвэл боолчлол ба үхлийг сонгох чөлөөт 
эрхтэй байдаг

Суралцагчдаар тэдний судрын тэмдэглэл дэх 3 дахь өдрийн 
даалгавар 4- ийг гаргуул.  2 Нифай 2:26–29- өөс сонгох 
эрхийн тухай юу сурч мэдсэнээ тайлбарлах хэдэн хүнийг 
тэднээс урь.

Бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн дараах үгсийг чанга унш:

“Бид авралыг олохын тулд зөвхөн зарим зүйлийг хийх 
төдийгүй, харин Бурханы зарлиг болгосон бүхнийг хийх 
ёстой” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 
[2007], 161).

Дуулгавартай байдлын ач холбогдлыг ойлгоход суралцагчдад 
туслахын тулд та дараах асуултуудыг асууж болно:

• Лихай нас эцэслэхийнхээ өмнө гэр бүлдээ өгсөн сүүлчийн 
захиасдаа яагаад дуулгавартай байдалд онцгой ач холбог-
дол өгсөн гэж та нар боддог вэ? 

•  Бид зарлигуудыг сахивал Их Эзэн биднийг адислах 
болно. Харин бид Түүний зарлигуудыг эс сахивал Тэр-
бээр адислалуудаа буцаан авах болно гэдгийг мэдэхэд 
ямар туршлага танд тусалсан бэ? (Энэ үнэнийг самбар дээрх 
жагсаалтан дээр нэм.)

Энэ хичээлийн дүгнэлт болгон Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын хэлсэн дараах үгийг унш:

“Дуулгавартай байдал бол сүнсний хүчтэй эм мөн. Энэ нь 
аливаа өвчин зовлон, асуудал бэрхшээлийг бараг бүрэн эд-
гээдэг” (“Balm of Gilead,” Ensign, 1987 оны 11- р сар, 18).

Суралцагчдыг Бурхан хайрладаг тухай, Уналтын үр дагав-
руудыг даван туулж, мөнх амьдралд хүрэхэд Бурхан тэдэнд 
туслах хүсэлтэй байдаг тухай гэрчлэлээ хуваалц.

Дараагийн хэсэг (2 Нифай 4–10)
Лихайг нас эцэслэсний дараа Лемен, Лемүел хоёр Нифайг 
алахыг дахин санаархаж эхлэв. Нифайн амь насыг аврах та-
лаар Их Эзэн ямар сэрэмжлүүлэг өгсөн бэ? Хэрэв Цагаатгал 
байгаагүй бол бидний сүнс бие махбод ямар байдалтай байх 
байсан бэ? Суралцагчид энэ асуултын хариултуудыг 2 Нифай 
9:7–9-өөс олох болно.
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Оршил
Лихайг нас барсны дараа Нифай  тэдэнд сануулсан 
“Их Эзэний зэмлэлийн улмаас” (2 Нифай 4:13–14- ийг 
үзнэ үү) Лемен, Лемүел хоёр түүнд уурлах болжээ. 
Нифай ах нарынхаа зан авир, үйлдлүүд болон мөн 
өөрийн сул тал болон нүглийн улмаас бодол санаагаа 

яруу найргийн уран хэллэгээр илэрхийлжээ. Тэрбээр 
судруудад дуртайгаа болон Их Эзэнээс хүлээн авсан 
олон адислал хийгээд хүч чадлын төлөө талархлаа 
илэрхийлсэн ажээ (2 Нифай 4:15–35- ыг үзнэ үү).

ХИЧЭЭЛ 26

2 Нифай 4

Заах зөвлөмж

2 Нифай 4:1- 11
Лихай гэр бүлдээ зөвлөгөө өгч, адисалсан нь
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултыг самбар дээр бичсэн бай:

Хэрэв та итгэлтэй өвөө, эмээ байгаад хүүхдүүд тань сайн мэдээний жишгүүдээр 
амьдрахгүй байвал ач зээ нартаа ямар зөвлөгөө өгөх вэ?

Самбар дээрх асуултад хариулахад суралцагчдыг урьснаар хичээлээ эхэл. Суралцагч-
дыг хариулсны дараа асуу:
• Аав, ээж, өвөө, эмээ нар хүүхдүүд, ач зээ нартаа зааж, зөвлөгөө өгөх талаар ямар 

хариуцлага хүлээдэг вэ? 
Та энэ ярилцлагын хэсэг болгон дараах үгсийг өөрөө унших эсвэл нэг суралцагчийг 
уншиж өгөхийг хүс: 
Эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдээ хайр, зөв шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлж, бие  
бялдар болон оюун санааных нь хэрэгцээг ханган, бие биеэ хайрлан, үйлчилж,  
Бурханы зарлигуудыг даган, хаана ч амьдарсан хуулиа хүндэтгэн сахидаг иргэд байхыг 
зааж сургах ариун үүрэгтэй юм. Эхнэр нөхөр, эцэг эхчүүд үүргээ хэрхэн биелүүлснээ-
рээ Бурханы өмнө хариуцлага хүлээнэ. . . . Шаардлагатай үед өнөр  
гэр бүлүүдийг дэмжин туслах ёстой “ (“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” 
Ensign, 2010 оны 11- р сар, 129).
Лихай нас эцэслэхээсээ өмнө үр удамдаа зарлигуудыг сахих зөвлөгөө өгснийг тайл-
барлаж, 2 Нифай 4- ийг заа. 2 Нифай 4:3- 11- ийг уншихдаа Лихайн зааж, зөвлөгөө өгч 
байсан хүмүүсийг олж тогтооход суралцагчдыг урь.
• Лихай хэнд заасан бэ? ( 2 Нифай 4:3, 8,10- 11- ийг үзнэ үү.)
• Лемен, Лемүел хоёрын хүүхдүүдэд Лихай ямар амлалт өгсөн бэ? (2 Нифай 4:7,  

9- ийг үзнэ үү.) 
• Их Эзэн эцэг эхчүүдэд ямар үүрэг хариуцлага оногдуулсан талаар та 2 Нифай  

4:5 дээр үндэслэн юу гэж хэлэх вэ? (Суралцагчид энэ асуултад өөр өөр үг ашиглан 
хариулж болно. Гэвч  хүүхдүүддээ сайн мэдээг заах үүрэг хариуцлагыг Бурхан 
эцэг эхчүүдэд оногдуулсныг тэд ойлгосон байх ёстойг анхаар.

• Та нар ямар үнэнийг аав, ээж, өвөө, эмээ нараасаа мэдсэн бэ?
Сайн мэдээгээр амьдарч, зөв шударга эцэг эхчүүд болохоор бэлтгэхдээ өнөр гэр 
бүлтэйгээ нягт холбоотой байхад нь суралцагчдыг урамшуулан дэмж. Та “Be a Strong 
Link” (Өнөр гэр бүлтэйгээ нягт харилцаатай бай) үзүүлэнг үзүүлж болно (http://lds.
org/liahona/2003/09/poster?lang=eng- ийг үзнэ үү).

Самбар ашиглах нь
Эргэцүүлэн бодохыг 
шаардсан эшлэл буюу 
самбар дээр бичсэн 
асуулт нь хичээлийг 
сонирхож, анхаарлаа 
төвлөрүүлэхэд сурал-
цагчдад тусалж чадна. 
Бас судруудын эшлэл, 
хүснэгт, диаграмм 
зэрэг хичээлийн мате-
риалуудыг гарын дор 
бэлэн байлгах нь ашиг 
тустай байж болно. 
Та эдгээр материалыг 
ашиглахад шаардагдах 
цагийг тооцож, хи-
чээлийн өмнө самбар 
дээр байрлуулж болно. 
Энэ нь хичээлийн 
цагийг хэмнэж, сурал-
цагчдын анхаарлыг 
сарниулахаас зайлсхий-
хэд туслах болно. 
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хИчээЛ 26

2 Нифай 4:12- 35
Нифай өөрийн сул талыг хүлээн зөвшөөрч, Их Эзэнд итгэх итгэлээ 
илэрхийлжээ
Mиний сүнс. . . баясна  гэж самбар дээр бич.
Энэ өгүүлбэрийг судрын тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ бичиж аван, өгүүлбэ-
рийг гүйцээхдээ сэтгэлийг нь баясгадаг зүйлсийг жагсаан бичихийг суралцагчдаас хүс.
Нифай энэ өгүүлбэрийг хэрхэн дуусгасныг мэдэхийн тулд 2 Нифай 4:15- 16- г уншихыг 
нэг суралцагчаас хүс. 
• Бидний сэтгэл судруудад баясдаг байхын тулд бид юу хийж болох вэ?
• Их Эзэний зүйлсэд баясах гэдэг нь таны хувьд юу гэсэн үг вэ?
• Зүрх сэтгэл нь үзсэн, сонссон зүйлсийг тунгаан бодсон хэмээн Нифай хэлжээ. Энэ 

нь таны хувьд юу гэсэн үг вэ? 
Нифай амьдралдаа агуу баяр баясал үзсэнийг онцлон тэмдэглэ. Гэвч тэр бас сорилт 
бэрхшээлүүдтэй тулгарсан юм. Нифай амьдралынхаа энэ үед тулгарсан зарим бэрх-
шээл сорилтыг харахын тулд 2 Нифай 4:12–13- ыг суралцагчдаар уншуул. (Лихайг нас 
барсны дараа Лемен, Лемүел хоёр болон Ишмэйлийн хөвгүүд уурлаж эхлэв.)
Нифайд учирсан хүнд сорилтуудын олон нь хоёр ахынх нь үйлдэл, зан авираас үүдэл-
тэй байв. Гэвч Нифай өөрийнхөө сул талын улмаас зовон шаналж байлаа. . . . улмаас 
зүрх минь харуусна гэж самбар дээр бич.
2 Нифай 4:17–18- ыг уншиж, Нифайн харууссан шалтгааныг олоход суралцагчдыг урь.
Эдгээр шүлгийг унших цаг суралцагчдад гаргаж өгсний дараа олж мэдсэн зүйлийг 
нь тэднээс асуу. Тэдний анхаарлыг эдгээр шүлгүүд дэх золгүй, маханбод, хүрээлэгд-
сэн гэдэг үгсэд хандуул. Золгүй гэдэг нь аз жаргалгүй буюу олиггүй гэсэн утгатайг 
тайлбарла. Судруудад маханбод гэдэг үг, бид унасан байдалд амьдардгаас үүдэлтэй ба 
бидний сул дорой байдлыг олонтоо заадаг.  Хүрээлэгдсэн гэдэг үг бүслэгдсэн буюу тал 
талаас нь шахалт үзүүлэх гэсэн утгатай. 
• Биднийг хүрээлж болох сорилт бэрхшээлүүдийн жишээг нэрлэнэ үү. (Хариултууд нь 

гэр оронд тохиолддог бэрхшээл сорилт, үе тэнгийнхний шахалт, хүнд хэцүү гэрийн 
даалгавар, уруу таталтууд байж болно.)

2 Нифай 4:19- ийг нэг суралцагчаар уншуул. “Гэсэн хэдий ч, би хэнд итгэснээ мэдэж 
байна” гэсэн өгүүлбэрт онцгой анхаарал хандуулахад та суралцагчдыг урамшуулан 
дэмжиж болно. 2 Нифай 4:19- д Нифайн үгс гунигаас найдварт шилжсэнийг онцлон 
тэмдэглэ.
• “Би хэнд итгэснээ мэдэж байна” гэсэн Нифайн үгс юу гэсэн утгатай гэж та боддог вэ? 
• Их Эзэн болон Түүний нинжин сэтгэлийг санах нь урам хугарсан үед бидэнд хэрхэн 

тусалж болох вэ?
2 Нифай 4:20–25- ыг чанга унш. Судар дээрээ дагаж харахыг суралцагчдаас хүс. Бур-
хан Өөрт нь итгэдэг хүмүүсийг дэмждэгийг харуулсан үгс болон өгүүлбэрүүдийг 
олоход тэднийг урь.
• 2 Нифай 4:20–25 дахь ямар үг, өгүүлбэрүүд таны хувьд чухал ач холбогдолтой вэ? 

Яагаад? 
• Их Эзэн хүнд үед өөрт чинь тусалсан буюу дэмжлэг үзүүлсэн үеийн тухай бод. Тэр 

танд хэрхэн тусалсан бэ? Энэ туршлага өөрт чинь хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
Мөн ийм туршлагуудынхаа талаар бодож, судрын тэмдэглэлдээ бичиж авахад цаг гар-
гаж өгөх нь суралцагчдад ашиг тустай байж болно. Түүнчлэн Бурхан өөрийг тань дэмж-
сэн тохиолдлын тухай та өөрөө ярьж өгөх нь суралцагчдад ашиг тустай байж болно. 
Нифай Их Эзэний өөрийнх нь төлөө өнгөрсөн хугацаанд хийсэн зүйлсийг санаж, 
тэдгээрт талархалтай байснаар Нифайг чадварлаг улам сайн хүн болоход нь түүнд 
итгэл найдвар, урам дэм өгснийг ойлгоход суралцагчдад тусал. 2 Нифай 4:26–30- ийг 
чимээгүй уншиж, Нифайн туршлага зөв шударга болох хүсэлд нь хэрхэн нөлөөлснийг 
олоход суралцагчдыг урь. Олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хэдэн суралцагчаас хүс.
2 Нифай 4:30–35- аас ээлжээр уншихыг хэдэн суралцагчаас хүс. Нифай Их Эзэнд хэр-
хэн тууштай итгэлтэй байсан хийгээд түүний хүссэн адислалуудыг олохыг ангиас хүс. 

Судруудыг чанга 
унших нь
Судрын хэсгүүдийг 
суралцагчдадаа үе үе 
чанга уншиж өгч бай. 
Энэ нь сударт таны 
дуртайг сонсож, мэдрэх 
боломжийг тэдэнд ол-
гож, судруудыг өөрсдөө 
унших хүсэл эрмэлзлийг 
нь өдөөх болно.  Энэ нь 
бас онцгой чухал үзэл 
баримтлал, чухал үнэ-
нийг эсвэл тэдгээрийг 
амьдралд хэрэгжүүлэх 
санааг тэдэнд төрүүлж 
болно.  Суралцагчид 
бас судруудаас бие 
биедээ чанга уншиж 
өгөх нь хувиараа судар 
судлахад ашиг тустай 
байх болно.  
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2 НИфай 4

• Бидний хувийн залбиралд тусалж болох энэ залбирлаас бид юу сурч болох вэ? 
(Суралцагчид энэ асуултад өөр өөр үг ашиглан хариулж болно. Гэвч хүүхдүүддээ 
сайн мэдээг заах үүрэг хариуцлагыг Бурхан эцэг эхчүүдэд оногдуулсныг тэд 
ойлгосон байх ёстойг анхаар.

Залбирал нь нүгэлтэй эсвэл урам хугарсан үед даван туулахад тусалсан тохиолдлын 
тухай бодоход суралцагчдыг урь.  Хуваалцсан туршлагаа судрын тэмдэглэлдээ тэмдэг-
лэж авахыг та тэдэнд зөвлөж болно.
Тэдний хүслийг тусган харуулсан 2 Нифай 4 дэх хэсгийг суралцагчдаар харуул. Хан-
галттай цаг гаргаж өгсний дараа залбирал сүнслэг байдлын өсөлт хөгжилтөд хэрхэн 
тусалдаг тухай Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэлсэн 
дараах үгийг унш:
“Бидний зан төлөв болон бусадтай харилцах харилцаанд эсвэл бидний сүнслэг байд-
лын өсөлт хөгжилтийн талаар Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ өглөөний залбирлаар зөвлөж 
асуух зүйлс байж болно.  Бид хүлээн авсан адислалуудынхаа талаар талархал илэр-
хийлсний дараа ойлголт, удирдамж чиглэл хүсч, зөвхөн өөрсдийнхөө хүч чадлаар 
хийж чадахгүй зүйлдээ тусламж гуйдаг билээ.  Жишээ нь бид дараах асуудлуудаар 
залбирч болно:
“• Хамгийн ойр дотны хүмүүстээ хахир хатуу үг хэлсэн буюу тэдэнтэй зохисгүй байд-
лаар харьцсан тохиолдлынхоо талаар эргэцүүлэн бод.  
“• Бид ингэж болохгүй гэдгийг сайн мэддэг атлаа мэддэгийнхээ дагуу үргэлж үйлддэг-
гүйг хүлээн зөвшөөр.
“• Төрөлх мөн чанараа чин сэтгэлээсээ орхих хүсэлгүй байдаг байдлынхаа болон сул 
талынхаа төлөө харамсан гэмшдэг бай.
“• Амьдралын загвараа Аврагчийн амьдралын хэв маягтай бүрэн нийцүүлэхэд шийд-
вэр төгс бай. 
“• Илүү их хүч чадал өгөгдөж, улам төгөлдөржихийн төлөө залбирч гуй” (“Pray 
Always,” Ensign ба Лиахона, 2008 оны 11- р сар, 41).
Хичээлийн эхэнд самбар дээр бичсэн (“Mиний сүнс. . . баясна” “. . .улмаас зүрх минь 
харуусна”) өгүүлбэрүүдийг дахин дурдаж хичээлээ төгсгө.   Хүнд нөхцөл байдал тул-
гарсан үед бид Их Эзэний тусламжийг эрж хайвал аз жаргал, амар амгаланг мэдэрч 
болно гэдэгт итгэлтэй байдгаа илэрхийл.

Төгс эзэмших судрын тойм
Анхааруулга: Энэ хичээлийн үргэлжлэх хугацаанд дараах төгс эзэмших судрыг нэгт-
гэн дүгнэх үйл ажиллагаа багтсан байх хэрэгтэй.  Та энэхүү үйл ажиллагааг хичээ-
лийн эхэнд эсвэл хичээлийн тодорхой хэсгүүдийн хооронд эсвэл хичээлийн эцэст 
явуулж болно.  Хичээлийн цагаас их хороолгүй энэ үйл ажиллагааг явуулахад анхаар.  
Бусад үйл ажиллагааг энэ гарын авлагын эцэс дэх хавсралтаас үз.
Тааврууд нь сурч мэдсэн зүйлээ санах болон ойлгосон зүйлээ тоймлон дүгнэхэд сурал-
цагчдад тусалж болно. Төгс эзэмших судрын ганц хоёр хэсгийг сонгон авч тэдгээрийг 
уншиж, судрууд дээрээ тэмдэглэхэд суралцагчдыг урь. Эдгээр хэсэг болон тэдний аль 
хэдийн сурсан төгс эзэмших судрын бусад хэсгүүдээр тэдэнд үгийн таавар өгч ажил-
луул. Хэсэг бүрийн хувьд семинарын номын хавчуургаас түлхүүр үг буюу өгүүлбэрийг 
унш.  Дараа нь судруудаасаа зөв хэсгийг олохыг суралцагчдаас хүс.
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хИчээЛ 26

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
2 Нифай 4:16- - 35 Нүгэл ба сул талаа даван 
туулах нь
Нифай нүгэл болон сул талаа даван туулахын тулд 
Их Эзэнд хандан чин сэтгэлээсээ тусламж хүссэн 
гуйлтыг судалснаар бид мөн ийнхүү тусламж хүсч 
Их Эзэнд хандаж чадна. Нифайн үгс хожмын үеийн 
бошиглогчдын үгсэд давтагддаг билээ.

Бошиглогч Иосеф Смит сургасан нь:

“Хүн төгөлдөржилтөд хэдий чинээ ойртох тусам үзэл 
бодол ба хүсэл сонирхол нь илүү тодорхой, илүү хүч-
тэй болж, амьдралд нь тохиолдсон нүгэл  
хилэнцийг ялж, нүгэл үйлдэх ямар ч хүсэлгүй болдог” 
(Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит 
[2007], 210–11).

Наманчилсан үед бидний хүлээн авдаг адислалуу-
дын тухай Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Ричард Г.Скотт 

“Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү хоёр яагаад бидэнд 
наманчлахыг зарлиг болгосон юм бол? Тэд бидэнд 
хайртай учраас л тэр.Тэд бид бүгдийг мөнхийн хуу-
лиудыг зөрчих болно гэдгийг мэддэг. Хуулийг бага 
буюу их хэмжээгээр зөрчих нь ялгаагүй, энэ амьдралд 
дахь баяр баяслын амлалт хийгээд Тэнгэр дэх Эцэгтээ 

эргэж очих онцгой боломжийг хадгалахын тулд шу-
дарга ёс нь зөрчигдсөн хууль бүрийг засч залруулахыг 
шаарддаг. Хэрэв ийнхүү залруулагдахгүй бол шүүл-
тийн өдөр шударга ёс нь биднийг Бурханы дэргэдээс 
Сатаны эрхшээл рүү хөөхийг шаардах болно. [2 Ни-
фай 9:8–10; 2 Нифай 2:5- ыг үзнэ үү].

Ийм шийтгэлээс зайлсхийх боломжийг бидэнд Их 
Эзэн болон Түүний гэтэлгэгч золиослол олгосон юм. 
Энэ нь Есүс Христэд итгэх итгэл, Түүний зарлигуудад 
дуулгавартай байх болон зөв шударга байдалд эцсээ 
хүртэл тэвчих явдлаар дамжин хэрэгжих болно.  

Та илүү агуу амар амгалан, илүү баяр баяслыг эдлэ-
хийн тулд наманчлалын гэтэлгэгч хүчийг бүрэн ашиг-
ладаг уу? Сэтгэл санаа хямарч, горьдлого тасарсан 
мэт санагддаг бол наманчлах хэрэгцээ байгаагийн 
дохио мөн. Бас амьдралд тань сүнсний удирдамж ду-
тагдвал хуулиудыг зөрчихөд хүргэдэг. Бүрэн наманч-
лал амьдралыг тань зохих голдрилд нь оруулна. Энэ 
нь гэм нүглээс ирдэг сэтгэл эмзэглэм сүнсний аливаа 
ээдрээтэй асуудлуудыг шийдэх болно. Гэвч энэ амьд-
ралд энэ нь ноцтой гэм нүглүүдийн үр дагаврыг эд-
гээж чадахгүй.       Их Эзэний тогтоосон шударга ёсны 
хэм хэмжээнд нийцүүлэн, ухаалгаар амьдрагтун” гэж 
гэрчилжээ (“The Path to Peace and Joy,” Ensign, 2000 
оны 11- р сар, 25).
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Оршил
Нифай болон түүнийг дагалдагчид Их Эзэний сэ-
рэмжлүүлгийг анхааран, Лемен, Лемүел хоёр болон 
Ишмэйлийн хөвгүүдээс тусгаарлажээ. Тэд зөв шударга 

байдалд, аз жаргалтай амьдарч байсан бол Лемен, 
Лемүел хоёрыг дагагсад өөрсдийгөө Их Эзэнээс тус-
гаарласан юм. 

Заах зөвлөмж

2 Нифай 5:1–8
Их Эзэн Нифайн дагалдагчдыг Лемен, Лемүел хоёрын дагагсдаас 
тусгаарласан ажээ
Өөрсдөд нь тулгарсан хүнд асуудлууд болон тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэсэн тухайгаа 
тунгаан бодоход суралцагчдыг урь. Нифай тулгарсан сорилт бэрхшээлүүдэд хэрхэн 
хариулсныг судлахдаа өөрсдөдөө тохиолддог бэрхшээл сорилтуудыг тунгаан бодоход 
суралцагчдыг дэмж. Лихайг нас барсны дараа Нифай гэр бүлийнхээ сүнслэг байдлын 
удирдагч болсныг тэдэнд сануул. Нифайд ямар сорилт тулгарч байсныг харахын тулд 
2 Нифай 5:1–4- ийг уншихыг суралцагчдаас хүс 
•  2 Нифай 5:1- д өгүүлснээр Нифай өөртөө тулгарсан сорилт бэрхшээлийн шийдлийг 

олоход туслах юуг хийсэн бэ?
• Нифайг тусламж гуйж залбирсны дараа Лемен, Лемүел хоёр юу хийхээр завдаж 

байсан бэ?
Суралцагчид хариултынхаа тухай ярих үед, бидний хариулт үргэлж тэр дороо эсвэл 
бидний хүсэн хүлээсэн байдлаар хариулагддаггүйг та онцлон хэлж болно.   
 2 Нифай 5:5–8- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Бусад суралцагчаас судрыг 
дагаж харахын зэрэгцээ Их Эзэн, Нифай болон түүний дагалдагчдад туслахын тулд юу 
хийсэн талаар олохыг хүс.  
 2 Нифай 5:1–8- аас сурч мэдсэн зүйлээ хураангуйлан дүгнэхийг суралцагчдаас хүс. 
Таны онцлон тэмдэглэх нэг үнэн бол залбирлаар дамжуулан Өөрийг нь эрэл-
хийлдэг хүмүүсийг Их Эзэн удирддаг гэсэн үнэн юм. Эдгээр шүлэгтэй холбог-
дуулан дараах асуултуудыг асуу:
• Бидний залбирал тэр дороо эсвэл бидний хүсэн хүлээсэн байдлаар хариулагдаагүй 

үед итгэлтэй хэвээр байх нь яагаад чухал вэ?
• Их Эзэн ямар замаар бидэнд сэрэмжлүүлэг өгдөг вэ?
Суралцагчдаас энэ асуултад хариулах явцад Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөн-
хийлөгч Боид К.Пакэрын хэлсэн дараах үгсийг уншихыг даалга:
“Бид эхлээд сэрэмжлүүлгийг анхаарсан бол буруу замаар орохгүй” (Кеннет Жонсон, 
“Yielding to the Enticings of the Holy Spirit,” Ensign, 2002 оны 11- р сар, 90- д эш татжээ).
• Бид сорилт бэрхшээлтэй тулгарсан үед ямар замаар Нифайн үлгэр жишээг дагаж 

болох вэ?
2 Нифай 5:1- 8- ын тухай ярилцлагын хэсэг болгон нифайчууд леменчүүдээс салан тус-
гаарлагдсан нь Лемен, Лемүел хоёр Нифайг үзэн яддаг байсны үр дүн болохыг онцлон 
хэл. Энэхүү салан тусгаарлалт олон зууны туршид үргэлжилсэн бөгөөд Лемен, Лемүел 
хоёрын үр удмынхан Нифайн үр удмынхныг үзэн яддаг байхыг үр хүүхдэдээ заадаг 
байлаа (Moзая 10:12–17- г үзнэ үү).

Суралцагчдыг нэрээр 
нь дуудаж бай
Та аль нэг суралцагчийг 
унших буюу ярилцлагад 
оролцохыг хүсэхдээ 
түүнийг нэрээр нь дуу-
даж бай. Энэ нь хайр ба 
хүндэтгэл бүхий сурах 
орчныг бий болгоход 
туслах болно. 

ХИЧЭЭЛ 27

2 Нифай 5
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хИчээЛ 27

2 Нифай 5:9–18, 26–27
Нифайчууд аз жаргалтай хүмүүсийн ёсоор амьдарч байв
2 Нифай 5:27- г хамтдаа чанга уншихад суралцагчдыг удирд. Энэ шүлэгт судартаа 
тэмдэглэгээ хийхийг та суралцагчдад зөвлөж болно. Аз жаргал гэдэг үгийг самбар 
дээр бич. 
• “Аз жаргалтай хүмүүсийн ёсоор” амьдрах гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та боддог вэ? 
Далын ахлагч Марлин К.Жэнсэний хэлсэн дараах үгсийг чанга уншихыг нэг сурал-

цагчаас хүс.
“Өөрчлөгддөггүй тодорхой зарчмууд болон үнэнүүд бидний амьдралд 
аз жаргал авчирдаг. Би арвин их адислагдсаны сацуу аз жаргалтай байх 
олон шалтгаан надад байлаа. Гэсэн ч би заримдаа эргэлзэж, аз жаргал, 
баяр баясгалангийн тухай зарим хүний боддогтой адилаар боддоггүй 
байлаа.    

“Энэ шалтгааны улмаас Мормоны Номын нэгэн хэсэг хэдэн жилийн өмнө миний 
анхаарлыг онцгой татсан юм. . . . Нифай сайн мэдээний үнэнүүд дээр суурилсан 
нийгмийг байгуулсан билээ. Тэрбээр энэ нийгмийн тухай, ‘Мөнхүү улиран тохиох 
дор бид аз жаргалтай хүмүүсийн ёсоор амьдарч байлаа’ (2 Нифай 5:27) хэмээн 
хэлжээ. Энэ хэсэг надад гүнзгий сэтгэгдэл төрүүлсэн юм. . . . Жинхэнэ аз жаргалтай 
нийгэм, аз жаргалтай амьдралын бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь юу байж болох вэ гэдгийг 
би . . . бодоод Нифайн судруудаас хариуг эрж эхэлсэн билээ. Би . . . та бүхнийг мөн 
ийнхүү өөрийнхөө судалгааг хийхэд урьж байна. Энэ нь насан туршийн үнэ цэнэтэй 
туршлага болж чадна. . . .
“. . . Христээс өмнө 560 жил аз жаргалтай амьдрах боломжийг Нифай болон түү-
ний хүмүүст олгосон тэрхүү өдөр тутмын амьдралын загвар болон бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд өнөөдөр ч гэсэн хүчин төгөлдөр хэвээр байна” (“Living after the Manner of 
Happiness,” Ensign, 2002 оны 12- р сар, 56, 61).
Ахлагч Жэнсэний урилгыг хүлээн авахад суралцагчдыг урамшуулан дэмж. 2 Нифай 
5:6, 10–18, 26–27- г чимээгүй уншихдаа, “жинхэнэ аз жаргалтай нийгэм, аз жаргалтай 
амьдралын бүрэлдэхүүн хэсгүүд”- ийг олохыг тэднээс хүс. Нифайн аз жаргалд чухал 
хувь нэмэр оруулсан зарчмуудад судартаа тэмдэглэгээ хийхийг та зөвлөж болно. Хэдэн 
минутын дараа, олж мэдсэн зүйлээ самбар дээр бичихийг цөөн суралцагчаас хүс. (Ни-
фай болон түүнийг дагалдагчид гэр бүлийнхээ хамт явсан [шүлэг 6- г үзнэ үү];  тэд Их 
Эзэнийг дуулгавартай дагасан [шүлэг 10- ыг үзнэ үү]; амьдрал ахуйгаа авч явахын тулд 
шаргуу ажилладаг байсан [шүлэг 11, 15–17- г үзнэ үү]; судруудыг авч явсан [шүлэг 12- 
ыг үзнэ үү]; ариун сүм барьсан [шүлэг 16- г үзнэ үү]; зөв шударга удирдагчдаа дагадаг 
байсан нь [шүлэг 18, 26- г үзнэ үү] хариултууд нь байж болно.)
Самбар дээрх зарчмуудаас нэг, хоёрыг сонгож, эдгээр зарчим тэдэнд “аз жаргалтай 
хүмүүсийн ёсоор амьдрахад нь” хэрхэн тусалсныг хуваалцахад суралцагчдыг урь.
Суралцагчид юунд онцгой анхаарал хандуулбал зохих ёстойг харгалзан та дараах 
эсвэл үүнтэй ижил төстэй асуултууд тавин шалгаж болно:  
• 2 Нифай 5:10–11, 16- д өгүүлснээр, хүмүүс Их Эзэний зарлигуудыг сахисны ачаар 

ямар ямар адислал авсан бэ? Их Эзэн тантай хамт байдгийг та хэзээ мэдэрсэн бэ? 
Таны амьдралд үзүүлсэн Их Эзэний нөлөө таныг аз жаргалтай байхад хэрхэн хувь 
нэмрээ оруулсан бэ? 

• Ариун сүм бидэнд “аз жаргалтай хүмүүсийн ёсоор амьдрахад” хэрхэн тусалж болох 
вэ?” Ариун сүм танд эсвэл таны таньдаг хэн нэгэнд хэрхэн агуу аз жаргал авчирсан 
бэ?

• Шаргуу ажил хөдөлмөр ямар арга замаар аз жаргалд хувь нэмрээ оруулдаг вэ?
Аз жаргалтай байдлаа хэрхэн дээшлүүлэх талаар сурч мэдсэн зүйлээ нэгтгэн дүгнэхэд 
суралцагчдыг урь.  Суралцагчид өөр өөр зарчмыг хуваалцаж болох ч, Есүс Христийн 
сайн мэдээ бидний амьдралын хэв маяг болсон цагт бид улам аз жаргалтай 
амьдрах болно гэдгийг тэд ойлгосон байх ёстойг анхаар. Та энэ зарчмыг самбар 
дээр бичиж болно.
Амьдралаа шалгаж, “аз жаргалтай хүмүүсийн ёсоор” илүү бүрэн дүүрэн амьдрахын 
тулд юу хийх хэрэгтэй байгаагаа тодорхойлоход суралцагчдыг урь. Энэ тухайгаа 

Бодол санаагаа 
хуваалцах нь
Өсвөр үеийнхэн сайн 
мэдээний зарчмуудын 
тухай бодол санаагаа 
илэрхийлснээр ойл-
голтоо гүнзгийрүүлж, 
гэрчлэлээ бэхжүүлэн, 
Ариун Сүнсийг урьдаг. 
Та энэхүү загварыг хи-
чээл дээр хэвшүүлэхийн 
тулд сайн мэдээний 
зарчмуудыг өөрийнхөө 
үгээр тайлбарлахад 
тэднийг дэмжиж бай.  
Эдгээр туршлагынхаа 
ачаар сурч мэдсэн 
зүйлтэйгээ холбоо-
той бөгөөд чухал гэж 
үзсэн зүйлсээ гэрчилж, 
хуваалцахад суралцагч-
дыг мөн урьж болно. 
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2 НИфай 5

судрын тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ бичихэд нь суралцагчдыг дэмж. 
Таны амьдралд аз жаргал авчирсан зарчим болон практик үйл ажиллагааны тухай 
гэрчлэлээ хуваалц.

2 Нифай 5:19– 25
Леменчүүд дуулгаваргүй байдлынхаа улмаас зүхэгдсэн юм
2 Нифай 5:19- 24- ийг чимээгүй уншихдаа леменчүүд болон нифайчуудын амьдралын 
хэв маягийн хоорондох ялгааг олоход суралцагчдыг урь. 
• 2 Нифай 5:20- д өгүүлснээр, леменчүүдийн дуулгаваргүй байдлын үр дагаврууд нь 

юу байсан бэ?
Энэ бүлэгт дурдагдсан тэрхүү зүхэл нь Бурханы оршихуйгаас тусгаарлагдсан явдал 
болохыг суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар.  Тэдний арьсны өнгө өөрчлөгдсөн 
нь зөвхөн энэхүү зүхлийн тэмдэг байлаа. Энэ санааг тодруулахын тулд ерөнхийлөгч 
Жозеф Фийлдинг Смитийн хэлсэн дараах үгсийг нэг суралцагчаар уншуул:

“Леменчүүдийг нифайчуудаас ялгаатай болгож, эдгээр хүмүүсийг 
хоорондоо холилдохгүй байлгахын тулд леменчүүдийн арьсны өнгийг 
бараан болгосон ажээ. Бараан арьс нь зүхлийн тэмдэг байлаа. Энэхүү 
зүхлээр Их Эзэний Сүнсийг тэднээс авсан юм. . . .
“Сүмд ирсэн хүмүүсийн хувьд бараан арьс нь цаашид зүхлийн тэмдэг 
байхаа больсон юм. Эдгээр хөрвөгчөөс олон нь баяр баяслыг олж, Их 

Эзэний Сүнстэй болсон билээ” (Answers to Gospel Questions, эмхэтгэсэн Жозеф Фийл-
динг Смит Бага, 5 боть [1957–66], 3:122–23).
• Леменчүүд яагаад Их Эзэнээс тусгаарлагдсаныг ойлгоход 2 Нифай 5:21 та нарт 

хэрхэн тусалж болох вэ?   (Цахиур гэдэг бол маш хатуу чулуу гэдгийг та тайлбарлаж 
болно. Леменчүүд “цахиур чулуу лугаа адил болсон” гэсэн хэллэгээр Нифай, лемен-
чүүдийн зүрх сэтгэл чулуу шиг хатуу болсныг онцлон тэмдэглэжээ.)

• Сайн мэдээг эсэргүүцсэн леменчүүдтэй гэрлэсэн нифайчуудын талаар Их Эзэн ямар 
сэрэмжлүүлэг өгсөн бэ? (2 Нифай 5:23- ыг үзнэ үү.)

• Их Эзэний үгийг анхааралтай сонсож, дагадаггүй хүмүүстэй болзож, гэрлэхээс 
зайлсхийх нь яагаад чухал вэ? Таны болзож уулзан эцэстээ гэрлэх хүн сайн мэдээ-
гээр амьдрах хүч чармайлтад тань хэрхэн нөлөөлнө гэж та боддог вэ? (“Ёс сурта-
хууны өндөр жишгүүдтэй бөгөөд тэдэнтэй хамт байхад өөрийн тань жишгүүдийг 
сахиж чаддаг зөвхөн тийм л хүмүүстэй болзож бай” [Залуучуудын бат бөх байдлын 
төлөө (товхимол, 2011), 4] гэсэн Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөгөөг дагах нь ашиг тус-
тайг суралцагчдад сануул.)

• Бид 2 Нифай 5:20–24- өөс ямар зарчмуудыг сурч мэдэв? (Суралцагчид зарчмуудыг 
хуваалцах үед  хүмүүс Их Эзэний эсрэг зүрх сэтгэлээ хатууруулсан үед тэд 
өөрсдийгөө Түүнээс тусгаарладаг болохыг ойлгосон байх ёстойг анхаар.

2 Нифай 5 нь нифайчууд, леменчүүдийн хоорондох маш их ялгааг харуулдаг гэдгийг 
онцлон тэмдэглэ. Бид ямар үлгэр жишээг дагавал зохихоо сонгож чадна. Суралцагчид 
“аз жаргалтай хүмүүсийн ёсоор” илүү бүрэн дүүрэн амьдрахын тулд юу хийхээр шийд-
сэнээ санахад тэднийг урамшуулан дэмж. Тэд нифайчуудын үлгэр жишээг дагаснаар аз 
жаргалтай байх болно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийл.
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хИчээЛ 27

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
2 Нифай 5:16  “Би, Нифай, ариун сүм босгов” 
Ариун сүмд орох нь хэрхэн аз жаргал руу хөтөлдгийг 
Далын ахлагч Марлин К.Жэнсэн:

"'Мөн би, Нифай, ариун сүм босгов’ (2 Нифай 5:16) 
хэмээн Нифай бичжээ.” Нифайн ариун сүм зарим 
талаараа өнөөгийн ариун сүмүүдээс ялгаатай байсан 
байж болох ч үндсэн зорилго нь адил байсан юм. 
Өөрөөр хэлбэл, хүүхдүүддээ зориулсан тэдний аз 
жаргалын төлөөх Бурханы төлөвлөгөөг тэдэнд зааж, 
танилцуулах болон энэхүү аз жаргалыг баталгаатай 
болгоход амин чухал ёслолууд болон гэрээнүүдээр 
хангах явдал байлаа. 

“Би энэ сайхан дэлхий дээр хагас зуу гаруй жил амь-
дарсныхаа дараа, миний таньдаг хамгийн сүнслэг, 

хамгийн аз жаргалтай хүмүүс бол ариун сүмд байнга 
явдаг тэдгээр хүмүүс гэдгийг итгэлтэй хэлж чадна.  
Үүнд нөлөөлдөг нэг сайн шалтгаан бий. Бидэнд 
зориулсан Бурханы хөтөлбөр Түүний замаар амьд-
рах агуу ойлголт, шийдвэр төгс байдлыг ариун сүмд 
бидэнд сануулж, дахин хэлж өгөн, бүрэн цар хүрээ-
гээрээ ариун сүмд хэрэгждэг билээ. . . .

“Бид Христэд ирэх эрэл хайгуулдаа хэр зэрэг ам-
жилттай байгаагийн нэгэн сайн шалгуур нь ариун 
сүмийн болон тэндэх туршлагынхаа талаарх бидний 
бодол санаа юм.    Ариун сүм нь аз жаргал, баяр 
баясгалан гэдэг үгтэй ойролцоо утгатай.  Ариун 
сүмийг Нифай болон түүний хүмүүст зориулж барь-
жээ” гэж тайлбарлажээ (“Living after the Manner of 
Happiness,” Ensign, 2002 оны 12- р сар, 60).
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Оршил
Нифай өөрийн хүмүүсийн үйлчлэлийн тухай цэдэгт 
дүү Иаковынхаа хоёр өдрийн номлолыг оруулжээ. 
Энэ номлол 2 Нифай 6- 10- т байдаг бөгөөд энэ нь 
энэ тухай гурван хичээлийн эхнийх нь юм. Иаков 

номлолынхоо эхэнд Израилийн тараагдалт ба 
цугларалтын тухай, “Их Эзэн хүүхдүүдтэйгээ хийсэн 
гэрээнүүдээ гүйцэлдүүлэх болно” гэдгийг харуулсан 
Исаиагийн бошиглолуудыг  (2 Нифай 6:12 ) уншжээ.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 6
Их Эзэн гэрээт хүмүүсээ санах болно гэдгийг Иаков гэрчилсэн нь
Амьдралтай нь холбоотой Иаковын сургаалуудыг ойлгоход суралцагчдад туслахын 
тулд хэрэв аль нэг найз нь эсвэл гэр бүлийн гишүүн нь тэдний хэлсэн зүйлд итгэхээс 
татгалзан, найрсаг бусаар харьцаж, цаашид тэдэнтэй харилцаатай байхаас залхсанаа 
зан байдал, үйлдлээрээ харуулбал тэдэнд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ тунгаан бодо-
хыг тэднээс хүс.   
Дараах асуултыг дотроо тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс:
• Та Их Эзэний талаар хэзээ нэгэн цагт иймэрхүү зан авир, үйлдэл үзүүлж байсан уу?
2 Нифай 6–8- д Их Эзэн  Өөрөөс нь нүүр буруулж эргэсэн хүмүүст хэрхэн хариу үйлдэл 
үзүүлдгийг бид олж хардаг болохыг тайлбарла. Нифай эдгээр бүлэгт дүү Иаковынхаа 
нэг номлолын хэсгийг цэдэглэжээ.   Иаковын номлолын үлдсэн хэсэг нь 2 Нифай 9- 
10- т цэдэглэгдсэн байдаг. Эдгээр бүлгийг дараагийн хоёр хичээлээр үзэх болно. 
2 Нифай 6:3–4 , 9:1, 3- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Иаков яагаад энэ 
номлолыг өгөх болсон шалтгааныг олохыг ангийн гишүүдээс хүс. 
Нэг суралцагчаас бичиж өгөхөд урь. Иаковын номлолын зорилго гэсэн гарчгийг  
самбар дээр бичихийг түүнээс хүс. Уншсан шүлгүүдээсээ сурч мэдсэн зүйлсээ ху-
ваалцахыг суралцагчдаас хүс. Тэдний хариултыг самбар дээр гарчгийн дор бичээ-
чээр бичүүл. Иаков өөрийн хүмүүст [тэдний] сүнслэг сайн сайхан байдлын төлөө 
заадаг байсныг ойлгоход суралцагчдад тусал (Нифай 6:3). Тэрээр “Бурханыхаа нэ-
рийг алдаршуулах” (2 Нифай 6:4), “Их Эзэний гэрээнүүдийн талаар мэдэх ( 2 Нифай 
9:1 ) болон “тэргүүнээ ямагт дээр өргөж, баясахад” (2 Нифай 9:3 ) тэдэнд туслахыг 
хүсч байлаа. Эдгээр зорилго суралцагчдын жагсаалтад орсон байх ёстойг анхаар. 
Иаковын номлолыг судлах үедээ эдгээр зорилгыг биелүүлэхэд туслах сургаалуудыг 
олохыг  суралцагчдад зөвлөмж болго.
Самбар дээрх цаг хугацааны дарааллыг хувилж олшруул.  (Та үүнийг хичээл эхлэхээс 
өмнө хувилсан байж болно.)  2 Нифай 6:4- ийг уншихад нэг суралцагчийг урь. Иаков 
өөрийнх нь үед оршиж байсан болон ирээдүйд орших нөхцөл байдлын (“байж байгаа 
болон ирээдүйд ирэх зүйлүүдийн тухай ”) тухай ярих болно гэж хэлснээр номлолоо 
эхэлснийг тайлбарла. 

Цаг хугацааны он дарааллын дугаар 1 рүү заа.
• 2 Нифай 6:8- д Иерусалим дахь иудейчүүд Их Эзэнээс нүүр буруулан эргэсэн учир 

тэдэнд юу тохиолдох болно гэж Иаков хэлсэн бэ? (Зарим нь алагдах болно, зарим 
нь боолчлолд аваачигдах болно. Лихай, Иеремиа болон бусад бошиглогч ирээдүйд 

ХИЧЭЭЛ 28

2 Нифай 6- 8

МэӨ 600 он МэӨ 500 он МэӨ 400 он МэӨ 300 он МэӨ 200 он МэӨ 100 он Мэ Мэ 100 он

1 2 3
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болох зүйлүүдийн тухай бошиглосныг та суралцагчдад сануулж болно. МЭӨ 587 
оны орчимд вавилончууд Иерусалимыг эзэлж, олон иудейг Вавилонд боолчлохоор 
аваачсанаар тэдний бошиглолууд биелэгдсэн юм. Энэ болон бусад оныг Судруудын 
удирдамж дахь “Он тооллын бичиг”- ээс үзнэ үү.)

Дугаар 2 руу заа.
• 2 Нифай 6:9- ийн эхний өгүүлбэрт өгүүлснээр Вавилонд боолчлолд аваачигдсан 

иудейчүүдийн үр удамд эцэстээ юу тохиолдох вэ? (Тэд Иерусалимд эргэж ирэх 
болно. МЭ 537 оны орчимд Кореш хаан иудейчүүдийг эх орондоо эргэж очихыг 
зөвшөөрснөөр энэ бошиглол биелэгджээ.)

Дугаар 3 руу зааж, Аврагч иудейчүүдийн дунд мөнх бус амьдралаар амьдрах болно 
гэдгийг Иаков бошиглосныг тайлбарла.
• 2 Нифай 6:9–10- т зарим иудей Аврагч болон Түүний мөнх бус үйлчлэлд ямар хариу 

үйлдэл үзүүлэх болон түүнд хэрхэн хандахыг ямар үгс дүрсэлсэн байна вэ? (“түүнийг 
цээрлүүлэн,” “цовдлох болно,”  Түүний эсрэг “зүрх сэтгэлээ хатууруулж, зөрүүдлэх” 
гэсэн нийлмэл үгс хариултууд байж болно.)

• 2 Нифай 6:10- 11- д өгүүлснээр Мессиаг эсэргүүцсэн иудейчүүдэд юу тохиолдох вэ? 
(Тэд махбодоороо зовж, тараагдан, цохигдож, үзэн ядагдах болно.)

2 Нифай 6:6- 7, 11- 12, 14, 17- г чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс. Иаков шү-
лэг 6- 7- д сайн мэдээний Сэргээлт болон Израилийн угсааны цугларалтын тухай 
Исаиагийн бошиглолыг уншсаныг та тайлбарлаж болно. Их Эзэний гэрээт хүмүүс 
болох Израилийн угсааныхан Түүнийг эсэргүүцлээ ч гэсэн Их Эзэн тэдэнд хэрхэн 
ханддагийг дүрсэлсэн нийлмэл үгсийг олохыг суралцагчдаас хүс. Олсон өгүүлбэрүү-
дээ хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Дараах асуултуудыг асууж, эдгээр нийлмэл үгийн 
утгыг ойлгоход тэдэнд тусал: 
• 2 Нифай 6:7- д Их Эзэнийг “хүлээх” гэсэн үг ямар утгатай гэж бодож байна вэ?
• “Их Эзэн [Израильд] нигүүлсэнгүй хандах болно” (2 Нифай 6:11) гэдгийг Иаков 

амлажээ. Та нар Их Эзэний нигүүлслийг зарим өгүүлбэрээс хэрхэн мэдэж болох вэ?  
• Их Эзэн Израилийг “буцааж авах” (2 Нифай 6:14 ) болно хэмээн Иаков бас амла-

жээ. Аврагч хэн нэгнийг буцааж авна гэсэн нь юу гэсэн утгатай гэж та боддог вэ? 
• Их Эзэний 2 Нифай 6:11- 12, 14- т өгүүлснээр бид Их Эзэний нигүүлслийг хүлээж 

авахын тулд юу хийх ёстой вэ?
Суралцагчид  бодол санаагаа хуваалцсанаар Их Эзэн Өөртөө эргэж ирсэн хүмүүст 
нигүүлсэнгүй ханддагийг тэд ойлгосон байх ёстойг анхаар. 
Иаков 2 Нифай 6- д Их Эзэн гэрээт хүмүүс ихэд ёс бус байсны дараа ч гэсэн тэдэнд 
нигүүлсэнгүй хандах болно гэдгийг Иаков өгүүлжээ.  Хэрэв Их Эзэн эдгээр хүнд 
нигүүлсэнгүй ханддаг бол бид Түүнд ирж, Түүнтэй байгуулсан гэрээнүүдээ сахивал бид 
бүгдэд гарцаагүй нигүүлсэнгүй хандах болно.   Их Эзэн тэдэнд нигүүлсэнгүй ханддаг 
арга замуудын тухай тунгаан бодоход суралцагчдыг урь. Дараах өгүүлбэрийг судрын 
тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ бичиж авахыг тэднээс хүс: Их Эзэн . . . учраас 
нигүүлсэнгүйг би мэднэ. . . . Дараа нь гүйцээж бичсэн өгүүлбэрүүдийнхээ талаар бодол 
санаагаа хуваалцахад тэднийг урь. Бичих хангалттай цаг тэдэнд гаргаж өгсний дараа 
та бичсэн зүйлээ хуваалцахад цөөн суралцагчийг урьж болно.

2 Нифай 7- 8
Өөрийн гэрээт хүмүүсийг гэтэлгэх Аврагчийн чадварын тухай Исаиагийн 
бошиглолыг Иаков хуваалцсан нь
2 Нифай 7, 8- д Иаков Исаиагийн судруудаас нэг бошиглол уншсаныг тайлбарла. Гэм 
нүглийнхээ уршгаар тараагдаж, боолчлолд аваачигдсан Израил угсааны гишүүдэд 
хандаж хэлсэн Их Эзэний үг 7- р бүлэгт агуулагддаг. 2 Нифай 7:1- ийг уншихыг нэг 
суралцагчаас хүс. Их Эзэний асуусан асуултуудыг судартаа тэмдэглэхэд  
та суралцагчдыг урьж болно.
Шүлэг 1 дэх асуултуудыг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд “чамайг холдуулах,” 
“чиний эхийн гэрлэлт цуцлагдсан баримт,” “чамайг худалдсан” гэсэн үгс нь гэрээг 
зөрчсөн гэдэг санааг илэрхийлж байгааг тайлбарла.   Их Эзэний асуултууд дараах 

Бичих нь хуваалцах 
үйл ажиллагааг 
сайжруулдаг
Суралцагчдыг ангитай 
бодол санаагаа хуваал-
цахаас өмнө асуултад 
хариулахыг хүссэн үедээ 
тэдэнд бодол санаагаа 
цэгцлэх болон Ариун 
Сүнснээс удирдамж 
хүлээн авах цагийг 
гаргаж өг.  Суралцагчид 
бодол санаагаа болон 
хуваалцах зүйлээ эхлээд 
бичвэл эдгээр зүйл илүү 
үр өгөөжтэй болохоос 
гадна тэд бодол са-
наагаа хуваалцах илүү 
сонирхолтой байдаг. 
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2 НИфай 6-  8

байдлаар тавигддагийг ойлгоход суралцагчдад тусал: “Би чамайг холдуулсан гэж үү?  
Би чамтай хийсэн гэрээгээ хойш тавьсан гэж үү?”
• Эдгээр асуултад хэрхэн хариулж болох вэ? (Эдгээр асуултад хариулт байхгүй. Их 

Эзэн биднээс хэзээ ч нүүр буруулж эргэхгүй эсвэл бидэнтэй хийсэн гэрээнүүдээ 
хэзээ ч мартахгүй.)

• 2 Нифай 7:1- ийн төгсгөлд өгүүлснээр эдгээр хүн яагаад Их Эзэнээс тусгаарлагдаж 
боолчлолд орсон бэ? (Тэд нүгэл үйлдэж, Их Эзэнээс нүүр буруулан эргэсэн учраас) 

2 Нифай 7:2- т Тэрээр бидэнд туслахыг хүсдэг бөгөөд тийнхүү туслах хүч Их Эзэнд байд-
гийг онцлон тэмдэглэ. Асуултыг олж, доогуур нь зурахад суралцагчдыг урь. (“Гар минь 
өчүүхэн ч гэсэн богинодсон нь үгүй буюу, эсвээс надад чөлөөлөх хүч үгүй гэж үү?” )
Энэ асуултыг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд уг асуултыг тэд өөрийнхөө үгээр 
хэрхэн өөрчлөн асууж болохыг хүс. (Хэрэв тэд “миний гар богинодох” гэсэн үгийг 
ойлгоход хүндрэл тохиолдвол туслахыг хүссэн суралцагч байвал гараа өргөхийг хүс. 
Дараа нь эхний суралцагчаас гараа “богиносгохыг” хүсэхдээ туслах буюу гараа татах 
гэсэн санааг дүрслэн харуулахыг  хүс. Суралцагчид Их Эзэний асуултыг: “Би та нарыг 
гэтэлгэгдэхэд туслахаас татгалзах  гэж үү?” Та нарыг аврах хүч надад бий гэдэгт та нар 
итгэдэг үү?” гэхчилэн асуултыг өөрчлөн асууж болно.
Энэ асуултад хариулахад суралцагчдад туслахын тулд 2 Нифай 7, 8- ын үлдсэн хэсэгт 
Аврагч Өөрийн гэрээт хүмүүсийг аврах хүсэлтэй байдаг бөгөөд ийнхүү аврах хүч 
Түүнд байдгийн нэлээд олон жишээ байгааг тэдэнд хэл.    
Аврагч Өөрийн гэрээт хүмүүсийг аврах хүсэлтэй байдаг бөгөөд тийнхүү аврах 
хүч Түүнд байдгийг нээн олоход суралцагчдад туслахын тулд 2 Нифай 8- ыг дараах 
байдлаар судрын зургаан  хэсэг болгон хувааж суралцагчдад хуваарилж өг: шүлэг 1–3, 
4–6, 7–8, 10–11, 12–13,  14–16. (Хэрэв таны заадаг анги 12 буюу түүнээс дээш суралцагч-
тай бол ангийг хос хосоор буюу цөөн хүнтэй жижиг бүлгүүд болгон хуваарил. Хэрэв 
12- оос цөөн хүнтэй бол бүлгүүдэд нэгээс илүү судрын хэсгийг даалга.) Судрын хэсэг 
буюу хэсгүүдээс Их Эзэн Өөрийн гэрээт хүмүүсийг гэтэлгэх хүсэлтэй байдаг бөгөөд 
тийнхүү гэтэлгэх хүч Түүнд байдгийг харуулсан нэг өгүүлбэрийг олохыг бүлэг бүрээс 
хүс.  Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа өөрсдийн сонгосон өгүүлбэрийг ангийнхан-
даа уншиж өгөхөд бүлэг бүрийг урь. Судрын энэ хэсгээс юу сурч мэдсэнээ хуваалцахыг 
тэднээс хүс. Ангийнхаа гишүүдийн хуваалцсан өгүүлбэрүүдийг судартаа тэмдэглэхийг 
суралцагчдаас хүсч болно.
Хичээлийн энэ хэсгийн дүгнэлтийг хийхийн тулд самбар дээр жагсаан бичсэн Иако-
вын зорилгуудын жагсаалтыг хар. Их Эзэнтэй хийсэн гэрээнүүдийнхээ тухай мөн 
эдгээр гэрээг сахиснаас ирдэг адислалуудын тухай эргэцүүлэн бодоход суралцагчдыг 
урь. Их Эзэн бидэнд болон бидэнтэй хийсэн гэрээнүүддээ чин үнэнч байдаг тухай 
гэрчлэлээ хуваалцахдаа бид гэрээнүүддээ үнэнч итгэлтэй байснаар нигүүлсэл болоод 
гэтэлгэлийг хүлээн авч чадна гэдгийг гэрчил.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл 
2 Нифай 6:2  Лихай, Нифай, Иаков нар ямар 
санваартай байсан бэ?
Иаков өөрийнхөө тухай “Бурханаар дуудагдаж, мөн 
түүний ариун жаягийн дагуу томилогдсон” ба тэрээр 
“өөрийн ах болох Нифайгаар адислагдсан” гэж 
хэлсэн байдаг (2 Нифай 6:2 ). Тэрээр Мелкизедек 
санваарыг ийнхүү “ариун журам” хэмээн нэрлэжээ.   
Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смитийн бичсэнээр 
“нифайчууд Лихайн өдрүүдээс эхлээд Аврагч маань 
тэдний дунд хүрч ирэх хүртэл Мелкизедек санваа-
рын хүчээр үйлчилж байжээ” (Answers to Gospel 
Questions, эмхэтгэсэн Бага Жозеф Фийлдинг Смит, 5 
-р боть, [1957–66], 1:124).

2 Нифай 8. Хожмын үеийн цугларалт
2 Нифай 8- д эш татсан Исаиагийн бошиглол Израи-
лийн хожмын үеийн цугларалтын тухай өгүүлдэг. 

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс 
Р.Макконки энэхүү цугларалтын сүнслэг мөн чанарын 
тухай ийн заажээ: 

“Израилийн цугларалтад юу юу ордог вэ? Израилийн 
цугларалт нь Их Эзэн эрт үеийн сонгогдсон хүмүүс-
тээ санал болгосон бүх зүйлийг хүлээн авч, тэдгээрт 
итгэн, тэдгээр зүйлд нийцүүлэн амьдрах явдал мөн. 
Энэ нь бас Их Эзэн Есүс Христэд итгэх, наманчлах, 
баптисм хүртэн, Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авах, 
Бурханы зарлигуудыг сахих явдал мөн. Энэ бол сайн 
мэдээнд итгэн, хаант улсад орох явдал мөн.  Энэ нь 
мөн ариун санваар хүлээн авч, ариун газруудад тэнгэ-
рийн хүчээр хишиг хүртээгдэн, селестиел гэрлэлтээр 
дамжуулан Абрахам, Исаак, Иаков нарт амлагдсан 
бүх адислалыг авах явдал мөн. (A New Witness for the 
Articles of Faith [1985], 515).
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Оршил
Иаков нифайчуудад хийсэн номлолдоо Их Эзэн 
Өөрийн гэрээт хүмүүсийг гэтэлгэх тухай  Исаиагийн 
зарим бошиглолыг эш татсанаар эхэлжээ. Иако-
вын номлолын энэ хэсэг 2 Нифай 6–8- д байдаг (энэ 
гарын авлагын 28- р хичээлийг үзнэ үү). Энэхүү хоёр 
өдрийн номлолын үргэлжлэл 2 Нифай 9- 10- т байдаг. 
Иаков Исаиагаас эш татсаны дараа Есүс Христийн 

Цагаатгалын тухай биднийг Уналтын үр дагавруудаас 
болон бидний өөрсдийн нүглийн үр дагавруудаас ан-
гижруулах Аврагчийн хүчний тухай гэрчлэлээ хуваалц. 
Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смит 2 Нифай 9-өөс 
“Хүн бүр авралыг эрэхдээ үүнийг унших ёстой” хэмээн 
хэлжээ (Answers to Gospel Questions, эмхэтгэсэн Бага 
Жозеф Фийлдинг Смит, 5 -р боть [1957–66], 4:57).

ХИЧЭЭЛ 29

2 Нифай 9:1–26

Заах зөвлөмж

2 Нифай 9:1–9
Иаков Уналтын үр дагавруудыг тайлбарласан нь
Хичээл эхлэхээс өмнө аймшигт мангас гэж самбарын голд бич. 
2 Нифай 9 нь өмнөх хичээлээр суралцагчдын судалж эхэлсэн номлолын үргэлжлэлийг 
агуулдгийг тайлбарласнаар хичээлээ эхэл. 2 Нифай 6–8-р хэсэг дэх энэ номлолын 
эхний хэсэгт Иаков Аврагчийн нигүүлсэл болон гэрээт хүмүүсээ төөрөгдөл болон 
тараагдсан байдлаас чөлөөлөх хүчний тухай заахын тулд Исаиагаас эш татсаныг 
суралцагчдад сануул. Иаков номлолоо үргэлжлүүлэхдээ Аврагч биднийг унасан болон 
нүгэлт байдлаас хэрхэн гэтэлгэхийг заажээ. 
Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх өгүүлбэрт хандуул.
• Аймшигт мангасын тухай бодоход та нарын санаанд юу ордог вэ?
Суралцагчид энэ асуултад хариулахдаа бүтээлтийн тухай дүрслэн бодож болно. Хэрэв 
тэд ингэх юм бол бодитой оршдог зарим зүйл төсөөлөн боддог зүйлээс илүү аймшиг-
тай бөгөөд урт удаан хугацаанд үргэлжлэх хор уршигтай байж болдгийг тайлбарла. Бид 
бүгдэд тулгарах нөхцөл байдал хийгээд үүнээс үүдэлтэй мөнхийн хор уршгийг дүрслэн 
харуулахын тулд Иаков “аймшигт мангас” гэсэн үгийг ашигласныг суралцагчдад хэл. 
2 Нифай 9:10- ыг чимээгүй уншиж, Иаковын дүрсэлсэн хоёр төрлийн мангасыг олохыг 
суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцах үед хариултуудыг дор 
харуулснаар самбар дээр нэм:

Үхэл, там гэсэн нэр томьёонуудыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд энэ хоёр 
нэр томьёо хоёул тусгаарлах гэсэн утгатайг тайлбарла. Иаков номлолдоо үхэл гэдэг 
үгийг ашиглахдаа “биеийн үхэл” гэдэг нь бие махбод сүнснээс салах явдал гэж хэлжээ. 
Тэрбээр там гэдэг үгийг хүн Бурханы дэргэдээс тусгаарлагдахыг заасан “сүнсний үхэл” 
хэмээн тэмдэглэжээ. Энэхүү тусгаарлалтыг судруудад “сүнсний үхэл” хэмээн олонтоо 
нэрлэсэн байдаг.
2 Нифай 9:6- г чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Биеийн болон сүнсний үхлийн 
шалтгааныг олохыг суралцагчдаас хүс.
• Ямар үйл явдал бид бүгдэд биеийн болон сүнсний үхлийг авчирсан бэ? (Уналтын 

үр дүнд бүх хүн Бурханы дэргэдээс таслагдаж, эцэстээ биеийн үхлийг амсах болно 
гэдгийг та тайлбарлаж болно. )

аймшигт мангас

үхэл там
“биеийн үхэл” “сүнсний үхэл”
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Иаков 2 Нифай 9:7–9- д, хэрэв Цагаатгал байгаагүй бол бидэнд юу тохиолдох байс-
ныг болон Уналтын үр дагаврууд үүрд хэвээр үлдэх байсан тухай заасан юм. Эдгээр 
шүлгийг судлахад суралцагчдыг бэлтгэхийн тулд та шүлэг 7 дахь “хүмүүн дээр ирсэн 
анхны шүүлт” гэсэн нэр томьёо нь Адам, Ева хоёрын уналтыг хэлж байгааг та тайл-
барлаж болно. Тэрээр “ялзрал” гэдэг нэр томьёог нэгэн цагт үхэх бидний бие махбод 
гэсэн санааг илэрхийлэхэд хэрэглэжээ. Тэр “ялзардаггүй” гэсэн нэр томьёог үүрд мөнх 
хэвээрээ байх бидний амилуулагдсан бие гэдгийг илэрхийлэхэд ашиглажээ. 
2 Нифай 9:7- 9- ийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Хэрэв биеийн болон сүнсний 
үхэл үүрд хэвээр үлдсэн бол бидний бие махбод болон сүнсэнд юу тохиолдохыг дүр-
сэлсэн өгүүлбэрүүдийг олоход ангийн гишүүдийг урь.
• Хэрэв Цагаатгал байгаагүй бол бидний бие махбодод юу тохиолдох байсан бэ? 
• Хэрэв Цагаатгал байгаагүй бол бидний сүнсэнд юу тохиолдох байсан бэ?
Есүс Христийн Цагаатгал байгаагүй бол бидний хувь тавилан яаж эргэх байсанд 
онцгой анхаарал хандуулахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд 
Кристоффэрсоны дараах үгийг чангаар уншихыг нэг суралцагчаас хүс. 

“Хэрэв бид Бурханаас бүрмөсөн тусгаарлагдаж, бидний үхэл хэвээр үлд-
сэн бол ёс суртахууны сонгох эрх ямар ч ач холбогдолгүй байх байсан. 
Тийм ээ, бид сонголт хийхдээ чөлөөтэй байх байсан, гэвч үүний үр дүн 
нь юу байх байсан бэ?  Эцсийн үр дүн нь гэвэл бидний үйлдлүүдээс үл 
хамааран, амилуулагдах болоод тэнгэрт очих ямар ч найдваргүйгээр 
бид үхэх байсан. Бид сайныг эсвэл мууг сонголоо ч ялгаагүй, ‘чөтгөрийн 

элчүүд’ болсноор бүх зүйл төгсөх байсан. 2 Нифай 9:9.]” (“Moral Agency,” Ensign, 2009 
оны 6- р сар, 50).

2 Нифай 9:10–26
Аврагч Цагаатгалаар дамжуулан биднийг Уналтын үр дагавруудаас чөлөөлж, 
бидэнд нүглийн уучлалыг санал болгодгийг Иаков заасан юм.
2 Нифай 9:10- ыг дахин уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Энэ шүлэгт өгүүлснээр Бурхан бидэнд зориулж юу бэлтгэсэн бэ?
Энэ номлол дахь Иаковын гол захиас бол Бурхан бидэнд “үхэл болон тамын сав-
раас. . .зугтах замыг “ бэлдэж өгсөн болохыг онцлон хэл. Биеийн болон сүнсний үхлээс 
ийнхүү зайлах нь Есүс Христийн цагаатгагч золиослолын ачаар баталгаатай болсон юм.
Ангийг хоёр бүлэг болгон хуваа. 2 Нифай 9:5, 19- 21- ийг чимээгүй уншиж, бидний 
төлөө хийсэн Аврагчийн золиослолыг олоход нэг дэх бүлгийг урь. 2 Нифай 9:11- 12, 15, 
22- ыг чимээгүй уншихдаа Есүс Христ биднийг биеийн үхлээс аврах тухай дүрсэлсэн 
өгүүлбэрүүдийг олоход хоёр дахь бүлгийг урь. (Дээрх судрын эшлэлүүдийг самбарт 
бичих нь ашиг тустай байж болно. )
Суралцагчдад унших цаг гарсан үед дараах асуултуудыг нэг дэх бүлгээс асуу:
• Аврагч биднийг биеийн болон сүнсний үхлээс чөлөөлөхийн тулд яагаад зовлон 

шаналал амсахад бэлэн байсан бэ? Та өөртөө чухал учир холбогдолтой ямар дүрс-
лэлүүдийг олов?

• Есүс Христ бүх хүний өвчин зовлонг өөр дээрээ үүрснийг Иаков онцлон тэмдэг-
лэжээ. Энэ нь таны хувьд юу гэсэн утгатай вэ? Энэ мэдлэг Аврагчийн тухай таны 
санаа бодолд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? (Аврагчийн золиослолын цар хүрээг тунгаан 
бодоход суралцагчдад туслахын тулд та ярилцлагыг түр зогсоож, дэлхий дээр амь-
дарч байсан, амьдарч байгаа болон ирээдүйд амьдрах бүх хүний өвчин зовлонг 
өөртөө үүрснийг онцлон тэмдэглэж болно. Аврагчийн золиослолын мөн чанарыг 
тунгаан бодоход суралцагчдад туслахын тулд Аврагч тэдний өвчин зовлонг өөр 
дээрээ үүрсний сануулагч болгон судрын захад 2 Нифай 9:21- ийн дэргэд нэрээ 
бичихэд тэднийг урь.

Хоёр дахь бүлгээс дараах асуултуудыг асуу:
• Есүс Христ биднийг биеийн үхлээс аврах тухай өгүүлсэн ямар өгүүлбэрүүдийг олов? 
• 2 Нифай 9:22- т өгүүлснээр хэн амилуулагдаж, Бурханы дэргэд буцаан аваачигдах вэ?
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2 НИфай 9:1–26

Самбар дээрх “аймшигтай мангас” гэсэн нийлмэл үгсэд суралцагчдын анхаарлыг да-
хин хандуул. Бид “мангасаас” хэрхэн аврагдаж болох тухай Иаков юу заасныг өөрийн-
хөө үгээр тайлбарлахад суралцагчдыг урь. Есүс Христ Цагаатгалаар дамжуулан 
Уналтын үр дүнд бий болсон биеийн болон сүнсний үхлээс бүх хүн төрөлхт-
нийг чөлөөлснийг суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар. Энэхүү үнэнийг 
самбар дээр бичихэд нэг суралцагчийг урь.
Есүс Христ Уналтын улмаас бий болсон биеийн болон сүнсний үхлээс бүх хүн тө-
рөлхтнийг чөлөөлөхийн хамт бидний нүглээс үүдэлтэй сүнсний үхлээс биднийг аварч 
чадна гэдгийг суралцагчдад сануул.
Бурханы өмнө нүгэлтэйгээ очих хүмүүс ямархуу байдалтай байхыг Иаков дүрсэлснийг 
тайлбарла. 2 Нифай 9:15- 16, 27- г уншиж, дээрх дүрслэлүүдийг олоход суралцагчдыг урь.
• Нүгэлтэйгээ Бурханы өмнө очих хүмүүсийн байдлыг Иаков хэрхэн дүрсэлсэн бэ?
Бурханы өмнө цэвэр ариун бишээр очих хүмүүс ямархуу байдалтай байхыг Иаков бас 
дүрсэлснийг тайлбарла. 2 Нифай 9:14, 18- ыг нэг суралцагч унших үед дээрх дүрслэлүү-
дийг олоход суралцагчдыг урь. 
• Бурханы өмнө цэвэр ариун бишээр очих хүмүүс ямархуу байдалтай байхыг Иаков 

хэрхэн дүрсэлсэн бэ?
Уналтаас чөлөөлсөн нь бүх хүн төрөлхтөнд бэлэг болсон бол бидний нүглийн үр 
дагаврууд нь ихэвчлэн бидний хүсэл бодол, үйлдлүүдээс хамааралтай байдгийг онцлон 
тэмдэглэ. Бид . . . үед Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин нүглийнхээ үр дагавруудыг 
даван туулж чадна гэсэн гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич.
2 Нифай 9:21, 23–24- ийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Самбар дээрх өгүүлбэ-
рийг гүйцээн хэлэх өгүүлбэрүүдийг бодож олохыг ангийн гишүүдээс хүс.
• Эдгээр шүлэгт өгүүлснээр та нар энэ өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж болох вэ? (Дээрх 

өгүүлбэрийг дараах байдлаар гүйцээж болно: Бид Есүс Христэд итгэн, наман-
чилж, баптисм хүртэн, эцсээ хүртэл тэвчвэл Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан нүглийнхээ үр дагавруудыг даван туулж чадна. Тэднийг хариул-
таа хуваалцах үед самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээн бич.)

Дараах үйл ажиллагаануудын нэгийг сонгож хийснээр хичээлээ төгсгө. Энэ хоёр үйл 
ажиллагаа нь хоёул Аврагчийн Цагаатгал тэдэнд хэрхэн ач тусаа өгснийг тунгаан 
бодоход нь суралцагчдад туслах зорилготой юм. 
 1. 2 Нифай 9:1–22- ыг гүйлгэн уншиж, Ай гэсэн үгээр эхэлсэн шүлгүүдийг олохыг 

суралцагчдаас хүс. Энэ шүлгүүдийн эхний өгүүлбэрүүдийг чанга уншихад сурал-
цагчдыг урь.
Аврагчид болон тэдний төлөө хийсэн Түүний золиослолд хувийн талархал илэр-
хийлсэн дээрх өгүүлбэртэй адил утгатай өгүүлбэрүүдийг судрын тэмдэглэлдээ буюу 
хичээлийн дэвтэртээ бичихэд суралцагчдыг урь. Ай гэсэн үгээр эхэлсэн болон 
анхаарлын тэмдгээр төгссөн өгүүлбэр бүр дэх Иаковын загварыг дагахыг тэднээс 
хүс.  Тохиромжтой гэж үзвэл тэдний бичсэн өгүүлбэрүүдийг хуваалцахыг цөөхөн 
суралцагчаас хүс. Нэн хувийн шинжтэй бодол санаа, туршлагаа хуваалцах шаард-
лагагүй гэдгийг суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар.

 2. “Би гайхширна” (Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу, х. 193) буюу Есүс Христийн 
Цагаатгалын тухай аль нэг дууллыг дуулах буюу үгийг нь ангийн гишүүдээр уншуул. 
Аврагч болон Түүний цагаатгагч золиослолын тухай тэдний бодол санааг тусгасан 
бадгуудыг дууллаас сонгож авахад суралцагчдыг урь. Сонгож авсан бадгуудын тухай 
ангийнхандаа ярьж, яагаад тэр бадгууд таалагддаг тухайгаа тайлбарлах боломжийг 
суралцагчдад олго.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
2 Нифай 9:7. Цагаатгал байгаагүй бол Уналтын 
үр дагаврууд ямар байх байсан бэ?
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд 
Кристоффэрсон Есүс Христийн Цагаатгал байгаа-
гүй бол бидний хувь тавилан яаж эргэх байсныг ийн 
тайлбарлажээ:

“Үхэл биднийг устгаж, бидний сонгох эрхийг утга 
учиргүй болгодог. Христийн гэтэлгэлгүйгээр, эсвээс 
Түүний ач ивээлгүйгээр бидний нүгэл хилэнц бо-
лон буруу сонголтууд биднийг үүрд мөнхөд унасан 

байдалд үлдээх байсан юм.   Хэрэв бид алдаа  
дутагдлаасаа бүрэн эдгэрэхгүйгээр, цэвэр ариун  
биш хэвээрээ байвал Бурханы дэргэд дахин хэзээ  
ч амьдарч чадахгүй.

“. . . Нүгэл хилэнц, алдаа дутагдал бидэнд үүрд 
үлдэхгүйн тулд тэдгээрийн үр дагавруудыг ялж чадах 
Аврагч, Зуучлагч бидэнд хэрэгтэй. Бид зөвхөн нүгэл 
үйлдэхгүй байсан тохиолдолд л Христийн Цагаатга-
лын ачаар буруу сонголтуудаас ангижирч,  хуулийн 
дор зөвтгөгдөх болно” (“Moral Agency,” Ensign, 2009 
оны 6- р сар, 50).
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Оршил
Есүс Христ Уналтын үр дагавруудаас бүх хүн тө-
рөлхтнийг чөлөөлж, нүглийн уучлалыг бидэнд санал 
болгосон тухай гэрчилсний дараа Иаков номлолоо 
өндөрлөжээ.  Тэрээр Их Эзэнээс тусгаарлагдаж болох 
зан авир болоод үйлдлүүдээс сэрэмжлүүлж, харин 
Христэд ирж, аврагдах боломжийг хүмүүст олгодог 
зан төлөв хийгээд үйлдлүүдийн тухай гэрчилсэн ажээ. 
Израилийн угсаа хэдийгээр тараагдсан ч,  тэднийг на-
манчлан Өөр рүү нь эргэж ирэх үед  Их Эзэн тэдэнтэй 

хийсэн гэрээгээ санан, цуглуулах болно гэдгийг Иаков 
маргааш нь дахин нотолсон юм. Иаков Есүс Хрис-
тийн цовдлолтын тухай бошигложээ. Тэр бас түүний 
хүмүүст амлагдсан нутаг нь бүх үндэстнүүдээс бат бөх 
хамгаалагдсан, хаадын хаанчлалгүй, эрх чөлөөний 
нутаг байх болно хэмээн бошиглосон юм.  Иаков 
өөрийн хүмүүсийг Бурханы хүсэлтэй өөрсдийгөө 
эвлэрүүлэхийг мөн тэд зөвхөн Бурханы ач ивээлээр 
аврагдаж болно гэдгийг санах ёстойг тэдэнд ухуулжээ. 

Заах зөвлөмж

2 Нифай 9:27–54
Иаков Христэд ирэхэд бүхнийг урьж, биднийг Их Эзэнээс тусгаарлахад 
хүргэх зан авир болон үйлдлүүдээс сэрэмжлүүлсэн юм 
Яагаад надад тусламж хэрэгтэй вэ? Би юу хийх ёстой вэ? гэсэн өгүүлбэрүүдийг самбар 
дээр бич. Нэг хүн маш хүндээр өвчилжээ гэж суралцагчдаар төсөөлөн бодуул.
• Энэ хүн бусдаас тусламж эрэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал вэ?  
• Уг тусламжийг хүлээн авахын тулд тэр хүн юу хийх ёстойг ойлгох нь яагаад чухал вэ?  
• Тухайн хүн бусдын тусламж хэрэгтэйг ойлгосон ч тусламжийг хүлээн авахын тулд 

юу хийх ёстойгоо ойлгоогүй бол үр дүн нь юу болох вэ?
Өмнөх хичээлээр тэд Уналтын болон бидний нүглийн үр дагавруудыг судалж, би-
дэнд Аврагч яагаад хэрэгтэйг мэдсэн гэдгийг суралцагчдад сануул. Тэрбээр бидэнд 
тусалж, биднийг гэм нүглээс чөлөөлөхийг хүсдгийг гэрчил. Цагаатгалын бүх адисла-
лыг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстойгоо мэдэж байна уу гэдгээ эргэцүүлэн бодохыг 
суралцагчдаас хүс.
Иаков өөрийнхөө хүмүүст “мөнх амьдралын замыг” (2 Нифай 10:23) сонгоход нь тус-
лахыг хүсч байсныг тайлбарла. Хэрэв тэд “Их Эзэнд ирэх” ( 2 Нифай 9:41) аваас мөнх 
амьдралтай болно гэдгийг ойлгоход тэрээр тэдэнд тусалсан юм. 2 Нифай 9:41- ийг 
чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Бидний дагах ёстой “замын” тухай Иаковын 
дүрслэлийг олохыг ангиас хүс.
• Их Эзэнд ирэх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Амьдралаа замтай зүйрлүүлэн төсөөлөн 

бодоход суралцагчдыг урамшуулан дэмж. Амьдралын зам нь тэднийг хааш нь удир-
даж байгааг тэднээр чимээгүй тунгаан бодуул. Өдөр тутмын сонголт нь тэднийг 
Аврагчид улам ойртуулдаг уу?) 

• Иаков тэр “замыг” дүрслэхийн тулд ямар үгс ашигласан байна вэ?  Нaрийн бөгөөд 
шулуун гэдэг үгс амьдралдаа бидний дагах ёстой замын тухай юу зааж байна вэ?

Иаков нарийн бөгөөд шулуун зам гэдэг хэллэгээр хаалгыг дүрсэлснийг хэл. Тэрээр 
Аврагчийг уг хаалганы сахиултай зүйрлэн дүрсэлжээ. Бид зөвхөн Есүс Христ болон 
Түүнийг Цагаатгалаар дамжуулан нүглээсээ уучлагдаж, мөнх амьдралтай болж чадна 
гэсэн гэрчлэлээ хуваалц. Бидний хийдэг юм бүхэн түүний дотор бидний хүлээн авдаг 
ёслол, хэлдэг залбирал, хуваалцдаг гэрчлэл, бидний амьдралын хэв маяг- энэ бүхэн Есүс 
Христийн нэрээр хийгддэг байх ёстой.
• Аврагч “тэнд нэгээхэн зарцыг тэнд үл ажиллуулдаг” нь яагаад таны хувьд чухал вэ? 

(Их Эзэн Өөрийнх нь өмнөөс хүмүүсийн шүүгч болж үйлдэх бишоп, гадасны ерөн-
хийлөгч зэрэг үйлчлэгчдийг дууддагийг та онцлон тэмдэглэж болно. Гэвч Аврагч 

Сүнсээр заа 
Сайн мэдээний багш 
та хичээлдээ бэлтгэж 
заахдаа Ариун Сүнсний 
удирдамжийг эрэл-
хийлэх ёстой. “Сүнс 
итгэлийн залбирлаар 
та нарт өгөгдөх болно; 
мөн хэрэв та нар Сүн-
сийг эс хүлээн авбаас та 
нар зааж чадахгүй” (C 
ба Г 42:14).

ХИЧЭЭЛ 30

2 Нифай 9:27–54 , 2 Нифай 10
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бидний эцсийн Шүүгч байж, бидэнд амьдралдаа дагаж байсан замын дагуу эцсийн 
дүнг бидэнд тавих болно.   

• Их Эзэн “мэхлэгдэх боломжгүйг” мэдэх нь Түүнд ирэх бидний хүч чармайлтанд 
хэрхэн нөлөөлж болох вэ? 

2 Нифай 9 дэх сануулагчууд нь бидний зан төлөв болон үйлдлүүд Аврагчид ирэх бид-
ний чадварт хэрхэн нөлөөлдөг тухай Иаковын сургаалуудыг ойлгоход бидэнд тусалд-
гийг тайлбарла. Зарим зан авир, үйлдэл Христэд ирэхэд бидэнд тусалдаг бол зарим нь 
Түүнд ирэхэд бидэнд саад болдог.
Судрын эшлэлүүд дэх зан авир болон үйлдлүүдийг олоход суралцагчдад туслахын тулд 
самбарын голд босоо шугам зур. Шугамны нэг талд Биднийг Христээс холдуулдаг 
зүйлс гэж бич.Доод талд нь:

1. 2 Нифай 9:27–33
2. 2 Нифай 9:34–39 гэж бич.

Шугамны нөгөө талд Христэд ирэх нь гэж бич. Доод талд нь:
3. 2 Нифай 9:23, 39, 42, 45–46
4. 2 Нифай 9:49- 52 гэж бич.

Суралцагч бүрд 1- 4 хүртэлх дугаарын шүлгүүдийг даалгавар болгон өг. Даалга-
сан дугаарууд дахь шүлгүүдийг чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. 1, 2 дугаарын 
шүлгүүдийг даалгасан суралцагчдаас биднийг Аврагчаас холдуулдаг зан авир болон 
үйлдлүүдийг олохыг хүс. 3, 4 дугаарын шүлгүүдийг даалгасан суралцагчдаас Авраг-
чид ирж, Түүний Цагаатгалын адислалуудыг авахад бидэнд тусалдаг зан авир болон 
үйлдлүүдийг олохыг хүс. Олж мэдсэн зүйлээ судартаа тэмдэглэхэд нь суралцагчдыг 
урамшуулан дэмж.
Хэдэн минутын дараа 1, 2 дугаарын шүлгүүдээр даалгавар авсан суралцагчдаас сайн 
дураараа ангийн өмнө гарч биднийг Аврагчаас холдуулдаг зан авир болон үйлдлүү-
дийг самбарт жагсаан бичих суралцагчдыг урь. Дараах асуултуудаас заримыг нь эсвэл 
бүгдийг нь асууж, Иаковын сэрэмжлүүлгийн тухай ярилц:
• Иаков хоёул ашигтай зүйл болох эрдэм мэдлэг болон мөнгөний тухай дурджээ.   

Эрдэм мэдлэг ба мөнгийг сонгох нь Их Эзэнд ирэхэд бидэнд хэрхэн саад учруулж 
болох вэ? (2 Нифай 9:28–29 нь төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг хэл. Судрын энэ 
хэсэгт тэмдэглэгээ хийхэд та суралцагчдыг урамшуулан дэмжиж болно.)

• Сүнслэг байдлын хувьд дүлий буюу харалган гэсэн нь юу гэсэн утгатай гэж та бод-
дог вэ? (2 Нифай 9:31–32- ыг үз.) 

• “Зүрх сэтгэл нь хөндөгдөөгүй” (2 Нифай 9:33) гэдэг нийлмэл үг Бурханд зүрх сэтгэ-
лээ нээгээгүй эсвэл Түүнтэй гэрээнд орох хүсэлгүй хүмүүсийг хэлж байгаа юм. Ийм 
байдал Цагаатгалын бүрэн адислалыг хүлээн авахад бидэнд хэрхэн саад болдог вэ?

• Өнөөдөр хиймэл шүтээний ямар хэлбэрүүд байдаг вэ? (2 Нифай 9:37- г үзнэ үү.) 
3, 4 дугаарын шүлгүүдийг даалгасан суралцагчдыг ангийн өмнө гаргаж Аврагчид ирж, 
Цагаатгалын бүрэн адислалыг авахад бидэнд туслах зан авир болон үйлдлүүдийг сам-
барт жагсаахыг тэднээс урь. Олж мэдсэн зүйлдээ дүн шинжилгээ хийхэд суралцагчдад 
туслахын тулд дараах асуултуудаас заримыг нь эсвэл бүгдийг нь асуу:
• 2 Нифай 9:23- т Иаков наманчилж, баптисм хүртэх тухай Их Эзэний зарлигийг 

бидэнд сануулж байна. Ариун ёслолоор дамжуулан баптисмын гэрээгээ шинэчлэх 
нь Их Эзэнд ирж, Түүний Цагаатгалын адислалуудыг хүлээн авахад бидэнд хэрхэн 
тусалдаг вэ?

• “Сүнсээ бодох” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та боддог вэ? (2 Нифай 9:39). Ямар 
үйл ажиллагаанууд бидэнд сүнсээ бодоход тусалж чадах вэ? 

• “Нүглүүдээсээ салах” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (2 Нифай 9:45).
• Иаков идэх, уух болон “шимт болгонд баяс” гэдэг үг хэллэгээр ямар санааг илэр-

хийлсэн гэж та боддог вэ? (2 Нифай 9:50–51- ийг үз.) Эдгээр шүлэг сүнсний тэжээ-
лийн тухай өгүүлж байгааг та тайлбарлаж болно.)

Бид Их Эзэнд ирж, Түүний хүслийн дагуу амьдарснаар Цагаатгалын бүрэн 
адислалыг авах болно гэдгийг гэрчил. Энэ зарчмыг суралцагчдаар бичүүлсэн 
хүснэгтийн дээд талд самбар дээр бич.

Бичих даалгаврыг 
самбар дээр өгөх нь
Олон шүлэг унших 
даалгаврыг суралцагч-
дад өгсөн үед судрын 
эшлэлүүдийг самбар 
дээр бичих нь тустай 
байж болно. Энэ нь 
ямар даалгавар өгснийг 
санахад нь суралцагч-
дад туслахын сацуу 
даалгаврынхаа талаар 
будилахаас тэднийг 
сэрэмжлүүлнэ. 

2 Нифай 
9:28–29 бол төгс 
эзэмших судрын хэсэг 
юм. Судрын энэ хэсгийг 
төгс эзэмшихэд 
суралцагчдад туслахын 
тулд энэ хичээлийн эцэс 
дэх санааг ашигла.
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2 НИфай 9:27– 54 , 2  НИфай 10

Энэ зарчмыг амьдралдаа үзсэн нотолгооны тухай тунгаан бодоход суралцагчдыг 
урамшуулан дэмж. Самбар дээрх хоёр дахь жагсаалтанд буй зан чанарууд болон үйлд-
лүүдийн аль нэгээр нь буюу хэд хэдээр нь дамжуулан Аврагчид хэрхэн улам ойр дотно 
болсон тухайгаа судрын тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ бичихэд тэднийг урь.  
Бичсэн зүйлээ хуваалцахад цөөн суралцагчийг урь (гэвч нэн хувийн шинжтэй туршла-
гаа хуваалцах албагүй гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал).

2 Нифай 10
Иаков өөрийн хүмүүсийг Их Эзэнд ирж, баяртай байхад урамшуулан  
дэмжсэн нь
Хүч чармайлт юм уу золиослол шингэсэн онцгой тийм бэлгийг хэн нэгнээс авч 
байсан эсэхийг  суралцагчдаас асуу. Энэ тухай туршлагаа хуваалцахад нэг юм уу 
хоёр суралцагчийг урь.
• Ийм бэлгийн төлөө бид талархлаа хэрхэн илэрхийлж болох вэ?
• Бид Аврагчийн Цагаатгалын бэлгийн төлөө талархлаа хэрхэн илэрхийлж болох вэ?
Иаков Есүс Христийн Цагаатгалын тухай заасныхаа маргааш нь Их Эзэн нүглийн үр 
дагавруудаас чөлөөлдөг тухай дахин гэрчилжээ. Тэр өөрийн хүмүүст тэд Цагаатгалын 
бэлгэнд хэрхэн хариулбал зохих тухай заасан байна.  
Хэдийгээр Израилийн угсаа нүглийнхээ улмаас тараагдсан ч, Их Эзэн тэдэнтэй 
хийсэн гэрээнүүдээ санаж, тэднийг наманчилсан үед Өөртөө эргэж ирэхэд нь цуглуу-
лах болно гэдгийг Иаков дахин давтан сануулсныг тайлбарлаж, 2 Нифай 10:1- 19- ийг 
нэгтгэн дүгнэ. 2 Нифай 10:3  бол Аврагчийг Христ хэмээн нэрлэсэн Мормоны Номон 
дахь анхны шүлэг юм гэдгийг та тайлбарлаж болно.
2 Нифай 10:20, 23- 25- ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Цагаатгалын бэлгэнд 
хариулахын тулд Иаков биднийг юу хий хэмээн ухуулсныг олохыг суралцагчдаас 
хүс. Энэ шүлгүүдээс олсон зүйлээ судартаа тэмдэглэж авахыг та суралцагчдад зөвлөж 
болно. Олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад тэднийг урь.
Дараах асуулт бүхий тараах материалыг бэлтгэсэн бай (эсвэл асуултуудыг хичээл 
эхлэхээс өмнө самбар дээр бичсэн бай). Нэг асуултыг сонгож аван хамтрагчтайгаа уг 
асуултын талаар санал бодлоо хуваалцахад суралцагчдыг урь.
• Бид Аврагчийн тухай судалсан зүйлүүдээсээ юуг нь үргэлж санаж байх ёстой вэ?  
• Наманчлал нь яагаад бидний төлөө Их Эзэний хийсэн зүйлд талархлаа харуулах 

чухал арга зам байдаг вэ? 
• Аврагчийн талаар итгэл найдварыг мэдрэхэд тань тусалсан чухам юуг чи мэдэж 

авсан бэ? 
2 Нифай 10:24 дэх эвлэрүүл гэдэг үг нь хүмүүс буюу юмсыг бие биетэй нь эв нийцтэй, 
эв найртай байлгах гэсэн утгатайг тайлбарласнаар хичээлээ төгсгө. Жишээ нь, хоёр 
найз хоорондоо санал зөрөлдөж маргасны дараа эвлэрэх хэрэгтэй. 
• Өөрийгөө Бурханы таалалтай эвлэрүүлнэ гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар 

бодож байна?
2 Нифай 9- 10- ыг судалж, ярилцах явцад сурч мэдсэн зүйлээ тунгаан бодоход сурал-
цагчдыг урь. Цагаатгалын адислалуудыг бүрэн хүлээн авахын тулд Өөрийгөө Бурханы 
таалалтай эвлэрүүлэх шаардлагатай ямар зүйл байгааг мэдэхэд тэднийг урь. Жишээ 
нь, суралцагч нь аль нэг тодорхой зөвлөгөөнд илүү анхаарал тавих буюу (2 Нифай 
9:29- ийг үз) ямар нэг тодорхой нүгэл үйлдэхээ болих (2 Нифай 9:45- ыг үз), эсвэл 
Аврагчийг өдөр бүр санаж байх арга замыг бодож олох хэрэгтэй байж болно (2 Ни-
фай 10:20- ийг үзнэ үү). [Өөрсдийгөө] Бурханы таалалтай эвлэрүүлэх шаардлагатай 
юуг ч болов хийхэд суралцагчдыг урамшуулан дэмж ( 2 Нифай 10:24). Ингэснээр ирэх 
адислалуудын тухай гэрчил.

Төгс эзэмших судар 2 Нифай 9:28- 29
Анхааруулга: Дараах үйл ажиллагаа нь 2 Нифай 9:28- 29- ийг төгс эзэмшихэд сурал-
цагчдад туслах зорилготой юм. Энэ хичээл их материалтай учраас та уг үйл ажилла-
гааг цагийн боломж илүү сайтай өөр өдөр ашиглаж болно.
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2 Нифай 9:28- 29- ийг хамтдаа чанга уншихад суралцагчдыг удирд. 
• Эрдэм мэдлэгт шамдан суралцахад ямар нүх бидэнд урхи болж болох вэ? Бид эрдэм 

мэдлэгийг эрэлхийлэхийн хамт эдгээр урхинаас хэрхэн зайлсхийж болох вэ?
• Эрдэм мэдлэгийг эрэлхийлэхийн хамт “Бурханы зөвлөгөөг анхааран сонсоход би-

дэнд юу тусалж болох вэ?
Одоо семинартаа сайн явж, семинараа төгссөний дараа институтэд явахаар төлөвлө-
хөд суралцагчдыг урамшуулан дэмж.



119

Гэрээр судлах хичээл
2 Нифай 4- 10 (Хэсэг 6)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм 
2 Нифай 4- 10 (багц хичээл 6)- ыг судлах явцад суралцагч-
дын эзэмшсэн дараах сургаалууд болон зарчмуудын товч 
хураангуйг та хичээлийнхээ хэсэг болгон заахаар төлөвлөх 
шаардлагагүй. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмуудын 
зөвхөн хэдхэн дээр нь төвлөрөх хэрэгтэй. Суралцагчдынхаа 
хэрэгцээг тодорхойлохдоо Ариун Сүнсний өдөөлтүүдийг дага.

Эхний өдөр 2 Нифай 4–5
Суралцагчид (2 Нифай 4- ийг судлахдаа, Бурхан Өөрт нь 
итгэдэг хүмүүсийг дэмждэг гэсэн зарчим дээр анхаарал 
төвлөрүүлсэн бөгөөд ( 2 Нифай 4:12–35- ыг үзнэ үү) Бурханд 
итгэх итгэлээ өсгөн нэмэгдүүлэх нэг арга замын тухай судрын 
тэмдэглэлдээ бичсэн билээ. 2 Нифай 5- д тэд дараах үнэнүү-
дийн жишээг харсан: Бурханы илчлэлтүүдийг дуулгавартай 
дагаснаар аюулгүй байдал хангагддаг (2 Нифай 5:1–8- ыг 
үз). Есүс Христийн сайн мэдээ бидний амьдралын хэв маяг 
болсон үед бидний аз жаргал өсөн нэмэгдэх болно (2 Нифай 
5:9- 18, 26- 27). Суралцагчид амьдралдаа дүгнэлт хийж, “аз 
жаргалтай хүмүүсийн ёсоор” илүү бүрэн дүүрэн амьдрахын 
тулд ямар нэгэн зүйл хийхээр шийдсэн. 

Хоёр дахь өдөр 2 Нифай 6- 8
Суралцагчид энэ хичээлээр Их Эзэн Өөрт нь эргэж ирсэн 
хүмүүст нигүүлсэнгүй ханддагийг мэдсэн билээ (2 Нифай 6). 
Их Эзэн тэдэнд хэрхэн нигүүлсэнгүй ханддагийг тэд тунгаан 
бодсон. Аврагч Өөрийн гэрээт хүмүүсийг гэтэлгэх хүсэлтэй 
байдаг бөгөөд үүнийг гүйцэтгэх хүч Түүнд байдгийг тэд бас 
мэдсэн билээ (2 Нифай 7- 8- ыг үз).

Гурав дахь өдөр ( 2 Нифай 9)
Суралцагчид 2 Нифай 9- ийг судлахдаа Цагаатгал байгаагүй 
бол бидэнд юу тохиолдох байсныг мэдсэн. Тэд бас дараах үнэ-
нүүдийг мэдсэн: Есүс Христийн Цагаатгал бүх хүн төрөлхтнийг 
Уналтын үр дүнд бий болсон биеийн болон сүнсний үхлээс 
чөлөөлсөн юм (2 Нифай 9:1). Хэрэв бид Есүс Христэд итгэлтэй 
байж, наманчлан, баптисм хүртэж, эцсийг хүртэл тэвчвэл Есүс 
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан өөрсдийн нүглийн үр дагав-
руудыг даван туулж чадна (2 Нифай 9:14–27- г үзнэ үү). Тэдний 
төлөө Аврагчийн хийсэн золиослолын тухай бодол санаагаа 
илэрхийлсэн нэг догол мөрийг суралцагчид бичсэн.

Дөрөв дэх өдөр (2 Нифай 9- 10)
Суралцагчид 2 Нифай 9 дэх сануулагчийг болон 2 Нифай 10- 
ыг судалснаар ямар сонголтууд тэднийг Их Эзэнээс тусгаар-
ладгийг мөн ямар сонголтууд Түүнд улам ойртоход тусалдгийг 
тунгаан бодсон билээ. Бид Их Эзэнд ирэхээр сонгож, Түүний 
хүслийн дагуу амьдарснаар Цагаатгалын бүрэн адислалуудыг 
хүлээн авах болно гэдгийг тэд мэдсэн.

Оршил
Энэ долоо хоногт суралцагчдын судалсан олон чухал үнэн 
дотроос Есүс Христийн Цагаатгалын ач холбогдлыг онцлон 
тэмдэглэ. Цагаатгалыг илүү сайн ойлгож, түүнд итгэл найдва-
раа тавихад нь тэдэнд илүү сайн туслах удирдамжийн төлөө 
залбир. Заах үедээ Аврагчийн Цагаатгалын адислалуудыг 
хүлээн авахын тулд юу хийх хэрэгтэй байгааг тунгаан бодоход 
суралцагчдыг урамшуулан дэмж.

Анхааруулга: Хичээлдээ залбирч бэлтгэх үедээ суралцагч-
дынхаа хэрэгцээг түүний дотор итгэлээ бэхжүүлэхийн төлөө 
тэмцэж байгаа суралцагчдын хэрэгцээг онцгойлон анхаар. Та 
суралцагчдынхаа төлөө болон судрууд дахь сургаал, зарчмуу-
дыг тэдэнд хэрхэн хамгийн үр ашигтай заах удирдамжийг хүсч 
залбирвал суралцагчдынхаа хэрэгцээг хэрхэн шийдвэрлэхийг 
мэдэхэд тань Ариун Сүнс таныг удирдах болно. 

Заах зөвлөмж

2 Нифай 4- 5
Нифай Их Эзэнд итгэх итгэлээ илэрхийлэв; Их Эзэн 
нифайчуудыг леменчүүдээс тусгаарлав; нифайчууд аз 
жаргалтай хүмүүсийн ёсоор амьдарч байв 
Дараах хүснэгтэн дэх мэдээллийг самбар дээр бич. Эсвэл 
үүнийг тараах материал болгон бэлтгэсэн бай. 

2 Нифай 4 2 Нифай 5

 1. Бүлгийн тоймыг уншиж, 
бүлгийг өөрийнхөө үгээр 
нэгтгэн дүгнэхэд бэлтгэ.

 2. 2 Нифай 4:19- ийг уншиж, 
“би хэнд итгэснээ мэдэж 
байна” гэсэн нь юу гэсэн 
утгатай гэж боддогоо 
тайлбарла.

 3. эхний өдөр судрын тэм-
дэглэлдээ бичсэн зүйлээ 
даалгавар 4- ийн хамт 
уншиж, Их эзэнд итгэх 
итгэлээ нэмэгдүүлэхийг 
хүссэн нэг арга замаа 
хуваалцахад бэлтгэ.

 1. Бүлгийн тоймыг уншиж, 
бүлгийг өөрийнхөө үгээр 
нэгтгэн дүгнэхэд бэлтгэ.

 2. 2 Нифай 5:27- г уншиж, 
“аз жаргалтай хүмүү-
сийн ёсоор” амьдрах 
гэдэг нь юу гэсэн утгатайг 
тайлбарла.

 3. эхний өдөр судрын 
тэмдэглэлдээ бичсэн 
зүйлийг даалгавар 6- гийн 
хамт унш. Нифайчуудын 
үйлдэл буюу зан төлөвийн 
чанаруудаас нэгийг болон 
энэ үйлдэл буюу зан тө-
лөвийн чанарыг эзэмших 
нь таны аз жаргалд хэрхэн 
нөлөөлснийг хуваалцахад 
бэлтгэ.

Ангийг тэнцүү тоотой хоёр бүлэгт хуваа. Эхний бүлгээр 2 
Нифай 4- ийн материалыг, нөгөө бүлгээр 2 Нифай 5 дахь 
материалыг заахад тус тус бэлтгүүл.
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2 Нифай 4- ийг судлах даалгавар авсан суралцагч бүрийг 
2 Нифай 5- ыг судлах даалгавар авсан суралцагчтай хос 
болгон зохион байгуул. Даалгавраа хийхэд зориулж бэлтгэсэн 
материалаа хос суралцагч бүр харилцан бие биедээ хуваал-
цахад урь. 

2 Нифай 6- 8
Иаков Израилийн тараагдалт ба цугларалтын тухай 
бошиглож, Аврагч гэрээт хүмүүстээ чин үнэнч байдаг тухай 
Исаиагийн бошиглолуудаас эш татжээ
2 Нифай 6- 9 бол өөрийн хүмүүст Иаковын номлосон эхний 
өдрийн номлол юм гэдгийг суралцагчдад сануул. Хоёр дахь 
өдөр түүний хийсэн номлол 2 Нифай 10- т үргэлжилдэг. 
Иаков 2 Нифай 6 - д иудейчүүд Их Эзэнийг эсэргүүцсэний ул-
маас тараагдах болно гэдгийг бошигложээ. 2 Нифай 7:1- 2- ыг 
суралцагчдаар уншуулж, эдгээр шүлэгт юун тухай өгүүлснийг 
ярихад тэднийг урь.

2 Нифай 9.
Аврагчийн Цагаатгал биднийг Уналтын болон нүглийн үр 
дагавруудаас хэрхэн чөлөөлдгийг Иаков заасан нь
Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах үгсийг хуваалц:

“Хүн өлсөх хүртлээ юм идье гэж боддоггүй шиг, өөрт нь 
Христ яагаад хэрэгтэйг мэдэх хүртлээ Христийн авралыг 
хүсдэггүй.

“Уналтын сургаал болон бүх хүн төрөлхтөнд үзүүлсэн түүний 
үр дагаврыг ойлгож, хүлээн авах хүртлээ Христ өөрт нь яагаад 
хэрэгтэйг хэн ч зохих ёсоор ойлгодоггүй. Мормоны Номоос 
өөр дэлхий дэх ямар ч ном энэхүү амин чухал сургаалыг 
тайлбарлаж чадахгүй” (“The Book of Mormon and the Doctrine 
and Covenants,” Ensign, 1987 оны 5- р сар, 85).

“Бидэнд яагаад Аврагч хэрэгтэй юм бэ?” гэж нэг найз нь 
асуужээ гэж суралцагчдаар төсөөлөн бодуул. 2 Нифай 9- өөс 
сурч мэдсэн зүйл дээрээ үндэслэн энэ асуултанд хариулахаар 
бэлтгэхэд ангийнхныг урь. Дээрх асуултанд хариулахын тулд 
2 Нифай 9:7- 10, 19- 22- ыг тэднээр нэгтгэн дүгнүүл. Асуултын 
хариугаа хуваалцахыг суралцагчдаас хүс.

Есүс Христ Уналтын үр дагавруудаас биднийг хэрхэн аварч 
чадахыг илүү сайн ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд 2 
Нифай 9:10- 27- гийн хичээлийн материал болон суралцагчийн 
гарын авлагын 6-р хэсгийн 3 дахь өдрийн хичээл дэх ерөнхий-
лөгч Жозеф Фийлдинг Смитийн хэрэглэсэн адилтгалыг унш. 
Ерөнхийлөгч Смитийн дүрсэлсэн зүйлийг самбар дээр эсвэл 
хуудас цаасан дээр зурахад нэг суралцагчийг урь. Хэрэв та сам-
бар дээр эсвэл хуудас цаасан дээр зурахад нэг суралцагчийг 
урьсан бол зургийг тайлбарлахыг өөр нэг суралцагчаас хүс.

Хийсэн сонголтуудынхаа улмаас гүнзгий нүхэнд унаж, Бур-
ханаас тусгаарлагдсан бол ямар санагдах байсан тухайгаа 
эргэцүүлэн бодоход суралцагчдыг урь. Хэрэв Есүс Христийн 
Цагаатгал болоогүй бол наманчлах боломж байхгүй, итгэл 
найдвар байх боломжгүй, хэн ч нүглийн үр дагавруудаас 
зайлсхийж чадахгүй байсныг тайлбарла. 

2 Нифай 9:21- 23- ыг нэг суралцагчаар уншуулж, үүнийг 
өөрийнхөө үгээр тайлбарлахыг хэдэн суралцагчаас хүс. Тэд 
үүнийг өөр өөрөөр тайлбарлаж болох ч, дараах үнэн тодор-
хой байх ёстойг анхаар: Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар 

дамжуулан өөрсдийн нүглийн үр дагавруудыг ялж 
чадна.

Бид нэг багт байгаа учраас гэрчлэл, мэдрэмжүүдээ хуваалцах 
нь бидний агуу боломжуудын нэг гэдгийг тайлбарла. Есүс 
Христийн тухай болон түүний Цагаатгалын талаар өөрсдийн 
гэрчлэл, мэдрэмжээс хуваалцахад суралцагчдыг урь. Хэрэв тэ-
дэнд хуваалцах нь хэцүү байвал, өөрсдийн 3 дахь өдрийн суд-
рын тэмдэглэл, даалгавар 4-т бичсэн зүйлээсээ уншиж болно. 
Та өөрийн гэрчлэлийг тэдний гэрчлэл дээр нэмж болно.

Хэн нэг нь аймшигтай хүнд өвчнөөр өвчилжээ гэдгийг сурал-
цагчдаар төсөөлөн бодуул. Тэгээд дараах асуултуудыг ярилц:

• Тэр хүн тусламж хүлээн авахыг эрэлхийлэхийг ойлгох нь 
түүнд яагаад чухал вэ?

• Уг тусламжийг хүлээн авахын тулд тэр хүн юу хийх ёстойг 
ойлгох нь яагаад чухал вэ?

• Тухайн хүн өөртөө бусдын тусламж хэрэгтэйг ойлгосон ч тус-
ламжийг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстойгоо ойлгоогүй бол 
үр дүн нь юу болох вэ?

Тэд Цагаатгалын адислалуудыг хүлээн авахын тулд юу хийх 
ёстойгоо мэдэх үү хэмээн суралцагчдаас асуу. Тэд 2 Нифай 
9:23, 42- 52- ыг судалж, Христэд ирж, Түүний цагаатгагч 
золиослолын хүчийг амьдралдаа урихад бидэнд туслах 
нэлээд хэдэн үйлдэл ба зан төлөвийн чанаруудыг тогтоосныг 
суралцагчдад сануул. Судрын тэмдэглэлдээ тэмдэглэж, жаг-
саан бичсэн судруудыг болон биднийг Аврагч руу хөтөлдөг 
зүйлсийг (4 дэх өдөр, даалгавар 1) тэднээр нэгтгэн дүгнүүл. 
Тэднийг Аврагчид улам ойртуулсан нэг буюу хоёр үйлдэл 
болон зан төлөвийн чанаруудаас хуваалцахад суралцагчдыг 
урь. Дээрх шүлгүүдэд заасан дараах зарчмууд нь Цагаатгалын 
бүрэн адислалуудыг хүлээн авахад бидэнд туслах болно гэсэн 
өөрийн гэрчлэлийг хуваалц.

2 Нифай 10
Иаков өөрийн хүмүүсийг Их Эзэнд ирж, баяр баясгаланг 
эдлэхэд урамшуулан дэмжсэн нь
2 Нифай 10:23- 24- ийг суралцагчидтай хамт унш. 3 дахь 
өдрийн хичээл, даалгавар 6- гаар тэднийг өөрийгөө Бурханы 
хүсэлтэй эвлэрүүлэх ямар нэг зүйлийг хийхээр шийдэхэд 
урьсныг суралцагчдад сануул. Энэхүү урилгыг насан туршдаа 
дагахад тэднийг урамшуулан дэмж.

Энэ долоо хоногт судалсан бүлгүүдээсээ ойлгосон нэмэлт 
үзэл бодлуудыг хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Цаг гарвал “Би 
гайхширна” (Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу, х.22) дууллыг 
эсвэл Есүс Христийн Цагаатгалын тухай өөр дууллыг дуулах 
буюу үгийг нь уншуулж, энэ долоо хоногийн хичээлээ төгсгө. 
Аврагчид ирэхийн ач холбогдол болон Цагаатгалын адислалуу-
дын үнэн бодит мөн чанарын тухай гэрчлэлээ хуваалц. 

Дараагийн хэсэг (2 Нифай 11- 25)
Суралцагчид энэ долоо хоногт 2 Нифай 11- 25- ыг судалснаар 
Исаиагийн зарим үгсийн тухай мөн тэрээр манай өнөө үеийг 
харсан болон харсан зүйл дээрээ үндэслэн биднийг хэрхэн 
сэрэмжлүүлсэн тухай мэдэх болно. Түүний зарим сэрэмжлүү-
лэг манай өнөө үеийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, бидний 
хувцас, амьдралын хэв маяг, зан авиртай холбоотой юм. 
2 Нифай 11- 25- ыг уншиж, тэндээс ойлгохгүй бүх үгээ түүж 
бичихэд суралцагчдыг дэмж.
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Оршил
2 Нифай 11- д Нифай Исаиагийн үгсийг таашаадаг 
болохоо илэрхийлжээ. “Би Түүнийг харсан шиг Гэтэл-
гэгчийг” ( 2 Нифай 11:2) Иаков, Исаиа хоёр харсан 
юм хэмээн тэр бас гэрчилжээ. 2 Нифай 16 - д Исаиа 
“Их Эзэн. . . сэнтийдээ залран суухыг" хараад  хэр-
хэн нүглээсээ цэвэршиж, эш үзүүлэгчээр дуудагдсан 
тухай шастир байдаг   (2 Нифай 16:1, 5–8- ыг үзнэ үү). 
Нифай, Иаков хоёр Исаиагийн судруудыг өөрсөдтэй-
гөө адилтгахын  чухлыг заасан бол (1 Нифай 19:23; 

2 Нифай 6:5; 11:2- ыг үзнэ үү) Их Эзэн “Исаиагийн үгс 
агуу юм” (3 Нифай 23:1) хэмээн мэдэгджээ.  
2 Нифай 11 Исаиагийн бошиглолуудаас өөрийн 
цэдэгт оруулсан тухай Нифайн тайлбарыг агуулдаг 
бөгөөд энэ тайлбар нь 2 Нифай 12–24 дэх Исаиагийн 
үгсийн оршил юм.   2 Нифай 25  нь Исаиагийн үгсийг 
хэрхэн ойлговол зохих тухай Нифайн зөвлөгөөг 
агуулан, эдгээр бүлгийн дүгнэлт болдог (энэ гарын 
авлагын 35- р хичээлийг үзнэ үү).

Заах зөвлөмж

2 Нифай 11
Аврал Есүс Христээр дамжин ирнэ гэдгийг гэрчлэхдээ баяртай байдгаа 
Нифай илэрхийлсэн нь
Сүүлчийн хичээл дээр болсон зүйлийн тухай тус бүр нэг өгүүлбэрийг чимээгүй 
бичихэд гурван суралцагчийг урь. Тэд бичсэн өгүүлбэрээ хооронд нь харьцуулах 
буюу ярилцаж болохгүй.  Нэгээс илүү гэрчлэгч байхын давуу талыг харуулахын тулд 
гурван суралцагчаар бичсэн өгүүлбэрийг нь чанга уншуул. Эхний суралцагчийг 
өгүүлбэрээ уншсаны дараа, энэ нь тэдний сүүлчийн хичээл дээр болсон үйл явдлыг 
бүрэн төлөөлж чадах уу? гэдгийг ангийнхнаас асуу.  Дараа нь хоёр дахь суралцагчийг 
өгүүлбэрээ уншихад энэ нь тэдний сүүлчийн хичээл дээр болсон үйл явдлыг бүрэн 
төлөөлж чадах уу? гэдгийг асуу. Гурав дахь суралцагчийг өгүүлбэрээ уншсаны дараа 
мөн энэ асуултыг асуу. 
• Олон гэрчтэй байхын давуу тал юу вэ?
Их Эзэн бошиглогчдыг дэлхийд Өөрийг нь гэрчлэх гэрчүүд болгон дууддагийг тайл-
барла. Бошиглогчид Есүс Христийн тухай гэрчлэхийг сонсох нь ямар ач холбогдол-
тойг тунгаан бодоход суралцагчдыг урь. 
Дараах өгүүлбэрүүдийг самбар дээр бич: Бид Есүс Христийн тухай бошиглогчдын 
гэрчлэлийг судалснаар Есүс Христэд итгэх итгэлээ бэхжүүлж, Түүнээс баяр 
баясгаланг олж болно.
2 Нифай 11:2- 3-ыг уншихад нэг суралцагчийг урь.
• Эдгээр шүлэгт өгүүлснээр Нифай, Исаиа, Иаков нар Есүс Христийн онцгой гэрчүүд 

байх боломжтой байхын тулд юу мэдэрсэн бэ?
• Есүс Христийн тухай олон бошиглогч гэрчлэх нь яагаад чухал гэж та боддог вэ? 

(Moзая 13:33–35- ыг үзнэ үү.)
 2 Нифай 11:4- 6 - ийн шүлэг бүрийн эхний хэсгийг гүйлгэн уншихдаа шүлэг бүрд Ни-
файн давтсан  өгүүлбэрийг олоход суралцагчдыг урь.
• Ямар нэг зүйлд “баясах” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (баясах гэдэг үг ямар нэг 

зүйлд зөвхөн дуртай буюу сонирхолтой байхаас илүү гүнзгий,  баяр баясгалан, 
сэтгэл ханамжийн мэдрэмж юм гэдгийг та тайлбарлаж болно.)

2 Нифай 11:4- 7- г суралцагчдаар чимээгүй уншуулж, Нифайн баяссан зүйлсийг олуул. 
Ангийнхныг хос хосоор нь болгон хуваа. Тэдэнд хамгийн их сэтгэгдэл төрүүлсэн 
өгүүлбэрүүдийг олж, яагаад гэдгийг хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Есүс Христийн 
тухай чухам юу тэднийг баярлуулдгийг хуваалцахад суралцагчдыг урь.
2 Нифай 11:8- ыг чанга уншиж, Нифай яагаад Исаиагийн бичээсүүдийг цэдэгтээ 
оруулсныг суралцагчдаар олуул.

Исаиагийн 
бичээсүүдийг 
ойлгох нь
Мормоны Номон 
дахь Исаиагийн үгсийг 
ойлгох нь  багш нарт ч, 
суралцагчдад ч хүнд-
рэлтэй байж болно. Ар-
ванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ерөнхийлөгч 
Боид К.Пакэр, Мор-
моны Номыг судлахад 
энэ бүлгүүд бидэнд саад 
тотгор учруулж болно 
хэмээн хүлээн зөвшөөр-
сөн юм. Гэвч тэрээр 
“Энэ номыг зогсолтгүй 
унш! Бүр өчүүхэн бага 
зүйлийг ойлголоо ч 
гэсэн. . .ойлгоход хэцүү 
бүлгүүдийг нэн анхаа-
ралтай уншиж, урагш 
ахь.   Эдгээр бүлгээс 
ойлголт мэдлэг авахын 
тулд та бүхэн дахин 
дахин уншиж судалбал 
урагш ахиж чадна” 
(“The Things of My 
Soul,” Ensign, 1986 оны 
5- р сар, 61).

31- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 11 ба 16
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31-  Р  хИчээЛ

• Нифай өөрийнх нь хүмүүс болон Мормоны Номын ирээдүйн уншигчид Исаиагийн 
үгсийг уншихад тэдэнд юу тохиолдох болно гэж бодсон бэ?

Нифай өөрийн цэдэгт Исаиагийн судруудыг яагаад оруулсны зарим жишээг дараах 
жагсаалтанд харуулжээ:
 1. Нифай, Иаков хоёр Аврагчийг харсны адилаар Исаиа бас Түүнийг харсан юм (2 

Нифай 11:2- 3- ыг үз; мөн 2 Нифай 16:11- 5-ыг үз). Эдгээр шүлэгт тэрээр Аврагчийг 
харсан үзэгдлийнхээ тухай Исаиагийн дүрслэлийг оруулжээ). 

 2. Нифай Христийг гэрчлэхдээ баясдаг байсан бол Исаиа бас Христийг гэрчлэхдээ 
баясдаг байжээ (2 Нифай 11:4, 6- г үз; мөн 2 Нифай 17:14 болон 19:6–7, Аврагчийн 
тухай Исаиагийн бошиглолын хоёр жишээг үз).

 3. Нифай Их Эзэний гэрээнүүдэд баясдаг байв (2 Нифай 11:5- ыг үзнэ үү). Исаиагийн бо-
шиглолууд Их Эзэний гэрээнүүдтэй холбоотой юм. Жишээ нь, тэрээр хожмын үеийн 
ариун сүмийн ажлын тухай бошигложээ (2 Нифай 12:1–3- ыг үзнэ үү).

Суралцагчид энэ болон дараагийн гурван хичээлээр 2 Нифай 12- 24 дэх Исаиагийн 
үгсийг судалж, ярилцах болно гэдгийг тайлбарла. Аврагчийн тухай гэрчлэлийг нь 
бэхжүүлж, Түүнээс баясал олоход туслах үнэнүүдийг эдгээр бүлгээс эрж олоход сурал-
цагчдыг дэмж. Эдгээр бүлэг дэх дуртай шүлгүүдээ гэр бүлийн гишүүд, найз нартайгаа 
хуваалцахад суралцагчдыг урь.

2 Нифай 16
Исаиа бошиглогчоор үйлчлэхээр дуудагдсан нь
2 Нифай 16 нь Исаиа бошиглогчийн дуудлага хүлээн авсан үзэгдлийн тухай Исаиа-
гийн шастирыг агуулдаг учир энэ бүлгийг дараа нь судлах болно гэдгийг тайлбарла. 
Энэ бүлгийг ойлгоход суралцагчдыг бэлтгэхийн тулд Исаиагийн судрууд бэлгэд-
лийн хэлийг ашигласан байдгийг тайлбарла. Эдгээр судрууд бэлгэдэл, загвар болон 
зүйрлэлүүдээр баялаг юм. Суралцагчдын өмнө нь уншсан шүлгүүдийн нэгэнд Нифай 
“Хүмүүнд энэ дэлхийн эхлэлээс Бурханаас өгөгдөх тэдгээр бүх зүйл [Есүс Христийг] 
бэлгэдэх ажгуу” (2 Нифай 11:4) хэмээн мэдэгдсэн байдаг. Бэлгэдлүүд болон загваруу-
дыг ашиглах нь Их Эзэний аврах үүрэг зорилгын тухай бидэнд судруудын заадаг нэг 
арга зам мөн. 
Дараах үгс болон нийлмэл үгсийг самбар дээр бич: дүүргэх, зургаан далавчтай серафи-
мууд (тэнгэр элчүүд), утаа, ноцож буй цог.
Эдгээр үгийг сонсох буюу утгыг нь бодоход тэдний санаанд юу орж ирж байгааг 
суралцагчдаас асуу. Товчхон ярилцсаны дараа Исаиа эдгээр үгсийг Бурханы бошиг-
логчоор дуудагдсан тухай шастиртаа ашигласныг тайлбарла. Исаиагийн илэрхийлсэн 
утгыг ойлгоход суралцагчдад туслахыг хичээ. Бэлгэдлийн үг хэллэгийн утгыг хэт на-
рийвчлан ярилцахгүй байхыг анхаар. Үүний оронд Исаиагийн захиас тэдний амьд-
ралтай хэрхэн хамаатайг ойлгоход нь суралцагчдад тусал.) 
2 Нифай 16:1-ийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс. (Хэрэв суралцагчдад Хаан Жейм-
сийн Библийн хувилбар байдаг бол, Исаиа 6- г гаргуулж, энэ хичээлээр үзэх судрын 
хэсгүүдийг зүүвэр тайлбарын хамт судлах нь судрын эдгээр хэсгийн тухай тэдний 
ойлголтыг өргөжүүлэх болно.    
Энэ шүлэг дэх дүүргэсэн гэдэг үг нөмрөг буюу хэвнэгийн хормой гэсэн утгатайг 
тайлбарла.
2 Нифай 16:2- 3-ыг уншихад нэг суралцагчийг урь. “Серафим” гэдэг нь Бурханы 
дэргэд амьдардаг тэнгэр элчүүд гэдгийг тайлбарла (Судруудын удирдамж, “Тэнгэр 
элчүүд”- ийг үзнэ үү, х.196).
• Зургаан далавчтай серафимууд юуг төлөөлсөн байж болох вэ? (Хариуг олохын тулд 

Сургаал ба Гэрээ 77:4- ийг уншихыг суралцагчдад зөвлөж болно. Далавчны дүрслэл 
бол хөдөлгөөн болон үйлдлийн хүчний бэлгэдэл юм.)

• Ямар үг серафимуудын зан төрх Их Эзэнийхтэй адил төстэйг харуулж байна вэ? 
• Та Бурханыхтай адил зан төрхийг хэзээ мэдэрсэн бэ?  
2 Нифай 16:4 болон Илчлэлт 15:8- ыг нэг суралцагчаар чанга уншуул. “Утаагаар дүүр-
сэн” гэсэн үгийн утгыг эрж хайхыг ангийнхнаас асуу. (Утаа нь Их Эзэний оршихуй, 
хүч болон алдар сууг төлөөлж байгааг ойлгоход нь та суралцагчдад туслах хэрэгтэй 
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2 НИфай 11 Ба 16

байж болно.) Илчлэлт 15:8- ыг 2 Нифай 16:4- ийн дэргэд судрын хуудасны захад тэм-
дэглэж авахыг суралцагчдад зөвлөмж болго.
2 Нифай 16:5- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Исаиа Их Эзэний оршихуйд 
сэтгэл санаа нь ямархуу байсныг дүрсэлсэн өгүүлбэрүүдийг эрж олохыг суралцагчдаас 
хүс. (Хэрэв Библийн Хаан Жеймсийн хувилбарын ХҮГ- ийн хэвлэл байдаг бол Исаиа 
6:5, зүүвэр тайлбар a, б- г суралцагчдаар харуул.)
• Исаиа “Би сүйрсэн. Яагаад гэвэл би бузар уруултай хүн” гэж хэлсэн нь юу гэсэн ут-

гатай гэж та боддог вэ? Исаиа 6:5- д, сүйрсэн гэдэг үг нь еврей хэлний “тусгаарлагд-
сан” гэдэг үгнээс орчуулагдсан бөгөөд бузар уруул гэдэг үг нь Исаиагийн өөрийнх 
нь болон түүний хүмүүсийн нүглийг хэлж байгаа юм.  Исаиа Их Эзэний дэргэд 
байхаар зохистой биш гэдгээ мэдэрснээ илэрхийлжээ.) 

Исаиа яагаад зохисгүйгээ мэдэрснийг эргэцүүлэн бодох хугацааг суралцагчдад гаргаж 
өг. Нэлээд хэдэн бошиглогч дуудлагаа авахдаа өөрийгөө дуудлагад тэнцэхгүй гэж 
бодож байсныг тайлбарла. Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл Тэргүүн Зөвлөлийн 
ерөнхийлөгч Бага Ж.Рүбэн Кларктай утсаар ярьж, өөрийг нь Арванхоёрын Чуулгад 
дуудсаныг мэдэгдсэн тухай ийн дүрсэлжээ:
“‘ Кларк aх минь ээ! Би биш байлгүй? Та андуурч байх шиг байна, тийм үү? Ямар 
нэг эндүүрэл бололтой. Би таныг андуурлаа гэж бодох юм.’ Би шаланд сандалтайгаа 
хадагдчих мэт болж билээ. . . .
“ ‘Кларк aх минь ээ! гэж надад хандсан нь нэг л боломжгүй юм шиг санагдаад байв. 
(Эдвард Л.Кимбалл, Бага Андрю Э.Кимбалл, Spencer W. Kimball: Twelfth President of The 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints [1977], 189).
Исаиа өөрийгөө Их Эзэний дэргэд байхад “сүйрсэн,” “бузар” хүн гэж боддог байсан 
ч зөв шударга хүн байсныг ойлгоход суралцагчдад тусал.  Өөрийгөө Бурханы өмнө 
зогсохоор зохистой гэж боддог хүн бидний дунд бий юү?  
Дараах үнэнийг самбар дээр бич: Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин 
зохисгүй байдлаасаа цэвэршиж чадна.
Хэрэв боломжтой бол жижигхэн нүүрс, шатсан модны жижигхэн өөдсийг суралцагч-
дад үзүүл.   Модны өөдсийг дөнгөж саяхан гал дотроос гаргаж ирсэн бол ямархуу 
харагдах байсныг тэднээс асуу.
• Шатаж байгаа нүүрсэнд гараа хүргэвэл юу болох вэ?
2 Нифай 16:6- 7- г чанга унш. Шатаж байгаа нүүрсний тухай өгүүлсэн Исаиагийн 
туршлагыг унших явцдаа олохыг суралцагчдаас хүс. (Хэрэв Библийн Хаан Жеймсийн 
хувилбарын ХҮГ- ийн хэвлэл байдаг бол Исаиа 6:6 зүүвэр тайлбар a, болон Исаиа 6:7, 
зүүвэр тайлбар a , б- г суралцагчдаар харуул.)
• 2 Нифай 16:7- д өгүүлснээр, тэнгэр элч Исаиагийн уруулд шатаж буй нүүрсийг 

хүргэсэн нь бэлгэдлийн ямар утгатай вэ? (Шатаж буй нүүрс нь цэвэршүүлэлтийн 
бэлгэдэл гэдгийг та тайлбарлах хэрэгтэй байж болно. Исаиагийн үзэгдэлд тэнгэр 
элч түүний уруулд шатаж буй нүүрс хүргэсэн нь Их Эзэн Исаиагийн зохисгүй байд-
лыг цэвэршүүлж, нүглийг нь уучилсны бэлгэдэл юм.

Есүс Христийн Цагаатгалын ариусгагч хүчийг мэдэрсэн тохиолдлынхоо тухай тунгаан 
бодох хэдэн минут суралцагчдад гаргаж өг.
Нифай 16:8- 13- ыг чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Исаиа хүмүүсийн дунд хэрхэн 
үйлчилж байсан тухай Их Эзэний хэлсэн зүйлийг хураангуйлан дүгнэхэд нэг сурал-
цагчийг урь.  (Эсэргүүцэгч израильчуудад түүний хийх номлолыг ихээхэн хэмжээгээр 
үл тоомсорлож магадгүй ч “газрыг үгүйрч хоосрох хүртэл” номлох ёстой гэдгийг Их 
Эзэн Исаиад зөвлөснийг та тайлбарлах хэрэгтэй байж мэднэ. Өөрөөр хэлбэл, “газар 
дэлхий оршсоор байхад эсвээс үүний гадаргуу дээр аврагдаж болох ганцхан боловч 
хүн байхад” [Moронай 7:36] Их Эзэн Өөрийн үйлчлэгчдээр дамжуулан авралын үүрэг 
зорилгоо нигүүлсэнгүйгээр үргэлжлүүлсээр байх болно.)
Исаиа Их Эзэн Есүс Христ болон Түүний сайн мэдээний хүчирхэг гэрчлэгч болсныг 
тайлбарла. Аврагч үнэн бодитой бөгөөд биднийг нүглээс уучилж чадна мөн бид 
бас Цагаатгалын хүчийг амьдралдаа мэдэрснээр Аврагчийн гэрчүүд байж чадна 
гэдгийг гэрчил. 
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
2 Нифай 16:2– 3 Тэнгэр элчүүд далавчтай юу?
“Бурханы тэнгэр элчид хэзээ ч далавч байгаагүй” (Иo-
сеф Смит, History of the Church, 3:392). Тэгвэл Исаиа 
яагаад тэнгэр элчүүдийг далавчтай мэтээр дүрсэл-
сэн юм бол? Энэ дүрслэл бол бэлгэдлийн шинжтэйг 

ахлагч Брүс Р.Макконки тайлбарлахдаа: “Эдгээр 
ариун хүмүүн биес түүнд далавчтай юм шиг харагдсан 
нь тэдний ‘хүч, хөдөлгөөн, үйлдэл зэргийн' бэлгэдэл 
юм” гэжээ. Мөн бусад хүн ч үзэгдлүүдэд ийм байд-
лаар харсан ажээ. (С ба Г 77:4)” (Mormon Doctrine, 2 
дахь хэвлэл [1966], 703).
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Оршил
Исаиа өөрийн үеийн хүмүүсийн ёс бус байдлыг зэм-
лэн буруушаасан юм. Эцсийн өдрийн хүмүүсээс олон 
нь мөн ийм ёс бус байгаа билээ. Тэрээр муу зүйлийг 
сайн гэх, сайн зүйлийг муу гэж нэрлэхээс сэрэмж-
лүүлсэн юм. Тэрбээр бас эцсийн өдрүүд дэх сайн 

мэдээний cэргээлт, түүний дотор ариун сүмүүдийн 
болон дэлхийн нүглүүдээс бохирдолгүй ариун бай-
хын ач холбогдлыг онцгойлон авч үзсэн юм. Исаиа-
гийн тухай нэмэлт мэдээллийг энэ гарын авлагын 
21- р хичээлээс үзнэ үү.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 12- 15
Исаиа ёс бус Израилийг зөв шударга Израилиас ялган тусгаарласан нь
Өнөөдрийн хичээлийн агуулгыг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд өмнөх хичээ-
лээр Исаиа бошиглогчоор дуудагдсан тухай үзсэнийг тэдэнд сануулснаар хичээлээ 
эхэл. Өнөөдөр тэд Исаиагийн зааж байсан хүмүүсийн тухай үзэх болно.
Исаиа өөрийн үе дэх Их Эзэний гэрээт хүмүүсийн ажил үйлсийг дүрслэхдээ манай 
өнөө үеийн зарим хүмүүсийг дүрсэлснийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүкс тайлбарласан нь: “Исаиагийн ном үй 
олон бошиглолыг агуулдаг бөгөөд тэдгээрээс олон нь биелэгджээ. . . . Эдгээр бошиг-
лолоос олон нь олон салаа утгатай бөгөөд тэдгээр бошиглолын утгыг тайлж ойлгоход 
туслахын тулд бид Ариун Сүнснээс илчлэлт эрэлхийлэхийн ач холбогдлыг онцгойлон 
авч үзэв (“Scripture Reading and Revelation,” Ensign, 1995 оны 1- р сар, 8).
Хичээлээс өмнө дараах хүснэгтийг хувилж, самбар дээр байрлуулах буюу тараах мате-
риал болгон бэлтгэ. Багана бүрд бичих зайг суралцагчдад зориулан үлдээ.

2 Нифай 12:5- 12, 17- 19; 13:8- 9 2 Нифай 13:16- 26

энэ хүмүүсийн нүглүүд 
ямар зан авир, практик 
үйл ажиллагаанаас 
харагдаж байна вэ? 

гэм нүглийнх нь үр 
дагавар болсон ямар 
зүйл энэ хүмүүст 
тохиолдох вэ?

Энэ хүснэгт нь гэрээнүүдээ зөрчиж амьдардаг байсан хүмүүсийн үйлдлүүдийн үр 
дагаврыг ойлгоход ангид тусалж чадна гэдгийг тайлбарла.
Ангийг тэнцүү тоотой хоёр бүлэг болгон хуваарил. Суралцагчдын нэг хагасаас 2 Нифай 
12:5–12, 17–19; 13:8–9- ийг; нөгөө хагасаас 2 Нифай 13:16- 26–г судлахыг хүс. Даалгасан 
шүлгүүдээ уншиж, хоёр асуултын хариултыг хүснэгтийн зүүн баганаас олоход сурал-
цагчдыг урь. Хэрэв хүснэгтийг самбар дээр байрлуулсан бол бүлэг бүрээс нэг сурал-
цагчийг хариултаа холбогдох багананд бичихэд урь. Хэрэв хүснэгтийг тараах материал 
болгон өгсөн бол хариултыг нь суралцагчдаар тараах материал дээр нь тэмдэглүүл.
Даруу бус байдлаар гаж буруу хувцаслах, түүний үед болон ирээдүйд дэлхийн хүсэл 
таашаалтай эмэгтэйчүүдийн үйлдлүүдийн үр дагавруудыг Исаиа угтан харсныг хоёр 
дахь бүлэгт тайлбарла. 2 Нифай 13:16- 26 нь түүний харсан зүйлсийг дүрсэлдэг. Исаиа 
хэдийгээр “Сионы охид” гэсэн онцгой нэр томьёог хэрэглэсэн ч түүний энэ үг бас 
эрэгтэйчүүдэд хамаатай юм. (Нифай 14:1 дэх бошиглол нь олон эхнэр авах ёсны тухай 

Суралцагчдын 
анхаарлыг 
төвлөрүүлэх нь
Дараах зөвлөмжүүд нь 
хичээлийн үеэр сурал-
цагчдын анхаарлыг төв-
лөрүүлэхэд тань тусалж 
чадна: (1) Тухайн хичээл 
тэдний амьдралд хэр-
хэн хэрэглэгдэхийг олж 
харахад нь суралцагч-
дад тусал.  (2) Зааж 
байгаа үедээ дууныхаа 
өндөр нам, өнгө аясыг 
өөрчилж бай. (3) Сурал-
цагчидтай харцаараа 
холбоо тогтоо. (4) Хэ-
рэв боломжтой бол 
зааж байгаа үедээ  
анги дотуур явж бай.

32- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 12- 15
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биш юм гэдгийг та тайлбарлаж болно. Энэ нь 2 Нифай 13:25- 26 - д өгүүлсэн дайнд амь 
үрэгдэн, олон эмэгтэйг бэлэвсрүүлсэн эрэгтэйчүүдийн тухай юм.
Хүснэгт дэх асуултуудад хариулах хангалттай цагийг суралцагчдад гаргаж өгсний 
дараа асуу:
• Эдгээр хүн ямар ямар нүгэл үйлдсэн бэ? (Бардамнал, хиймэл шүтээн, дэлхийн зүйлс 

дээр зүрх сэтгэлээ тавих, дэмий хоосон үг зэрэг нь хариулт байж болно.) Эдгээр 
хүн дээрх нүглүүдэд гэм буруутай байсныг ямар шүлгүүд харуулж байна вэ? Эдгээр 
нүглийн үр дагаврууд юу вэ?

• Исаиа “хиймэл шүтээнүүдээр дүүрсэн” нутгийн тухай өгүүлжээ (2 Нифай 12:8). 
Өнөө үед хиймэл шүтээний ямар хэлбэрүүд байдаг вэ?

Энэ ярилцлагын хэсэг болгон ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын дараах зөвлөгөөг унш:
“Өнөө үеийн хиймэл шүтээнүүд буюу хуурамч бурхад нь хувцас хунар, гэр орон, бизнес, 
төрөл бүрийн машин, зугаалгын усан онгоц болон бурханлаг байдлын замаас гажуу-
дуулдаг бусад үй олон эд баялаг юм. . . . Олон залуу эр эхлээд номлолд үйлчлэх ёстой 
атлаа сургуульд сурахаар шийддэг. Сургуулиар дамжин ирдэг диплом, эд баялаг хийгээд 
амьдралын баталгаа нь номлолыг хоёрдугаар зэрэгт тавихад хүргэж байна.  . . . Олон 
хүн анд явах, загасчлах, амралт, зугаа цэнгэл, долоо хоногийн амралтын өдрүүдээр аялал 
зугаалгаар явахыг эрхэмлэн шүтдэг. Бусад нь спорт тоглоом, бейсбол, хөл бөмбөг, бухын 
тулалдаан, эсвэл гольф тоглох хиймэл шүтээнтэй байдаг. . . . Хүмүүсийн өөр нэг шүтээн 
бол эрх мэдэл, нэр хүнд юм (The Miracle of Forgiveness [1969], 40–41).
• Хувцаслалтаараа өөрсдийн бардамнал болон дэлхийн хүсэл таашаалаа харуулах хү-

мүүсийн тухай Исаиа бошиглосон юм. Бид дэлхийн харьцаа хандлага, зан чанараас 
хэрхэн сэрэмжлэн хамгаалж болох вэ? 

Самбар дээр халаг гэдэг үгийг бич. Халаг гэдэг нь харамсал, гашуудлыг илэрхийлсэн 
утгатай гэдгийг тайлбарла. Эртний бошиглогчид энэ үгийг заримдаа нүглийн үг 
дагавруудыг заахад хэрэглэдэг байжээ. (Суралцагчид энэ үгийг 2 Нифай 9:27- 38- д 
давтагдан хэрэглэгдсэнийг харснаа санаж болно.) 2 Нифай 15:18- 23- ыг өөрөө чанга 
уншиж өгөх үеэр анхааралтай сонсоход суралцагчдыг урь. Халаг гэдэг үгийг болон 
харамсал, уй гашуу авчирдаг үйлдлүүд болон зан чанаруудыг дүрсэлсэн өгүүлбэр, 
нийлмэл үгсийг тэмдэглэхэд та суралцагчдыг урамшуулан дэмжиж болно. Халаг гэдэг 
үгийн тодорхойлолтыг дээрх шүлгүүдийн хажууд судрын хуудасны захад бичихийг 
тэдэнд зөвлөмж болго.
• 2 Нифай 15:20 танд ямар хамаатай вэ?
• Хүмүүс өнөө үед ямар байдлаар “муу зүйлийг сайн, сайн зүйлийг муу” хэмээн нэр-

лэхийг та харсан бэ?
Одоо гэрээнүүдээ сахидаг хүмүүсийн тухай унших болно гэдгийг суралцагчдад хэл.  
2 Нифай 14:2- 4–ийг уншихад нэг суралцагчийг урь. Энэ хүмүүсийг Исаиа хэрхэн дүр-
сэлснийг эрж олоход ангийн үлдсэн хэсгийг урь.
• Энэ бүлэг хүмүүс бидний судалсан бусад бүлгээс ялгаатайг ямар үг, өгүүлбэрүүд 

харуулж байна вэ? (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр бичиж болно.)
2 Нифай 14:5- 6- г чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүсэхдээ сүнсний хамгаалалтаар 
хангах болно хэмээн Исаиагийн дурдсан гурван газрыг олохыг тэднээс хүс. Суралцаг-
чид оршин байх нутаг (гэр орон ба байшин), чуулганууд (салбар, тойрог, гадаснуудын 
цугларах газар), асар (ариун сүм) гэдэг үгсийг олж, ойлгосон байхад анхаар. “Өдөр нь 
үүл манан болон утаа, шөнө нь дүрэлзэх галын гэрэл” гэдэг нь  Мосе болон түүний 
хүмүүс цөлд Их Эзэнээс хүлээн авсан хамгаалалт болон удирдамжийг хэлж байгааг 
тайлбарла. (Eгипетээс Гарсан нь 13:21–22- ыг үзнэ үү). Эдгээр үг бид Их Эзэнээс хам-
гаалалт ба удирдамж хүлээн авч болно гэдгийг бидэнд сануулж байна. Исаиа ариун 
сүмийг халуунаас хамгаалах хоргодох газар, шуурга борооноос халхлах “халхавчтай” 
адилтган зүйрлэснийг хэл.  
• Та гэртээ болон сүм дээр Их Эзэний хамгаалалт буюу удирдамжийг хэзээ мэдэрдэг вэ? 
• Та ариун сүмд хэзээ сүнсний хамгаалалт ба тусламжийг мэдэрсэн бэ?
• Шүлэг 5 –6- д дүрсэлсэн оршин байх нутаг, сүм, ариун сүмүүдэд ямар хүмүүс амь-

дарч, шүтэн бишрэх вэ?
• Бид гэр орон, салбар болон тойргоо дэлхийн нөлөөнөөс хамгаалах газар болгохын 

тулд юу хийж болох вэ?
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2 НИфай 12-  15

Гэрээнүүдээ сахих нь бидэнд сүнсний хамгаалалтыг авчирдаг бол гэрээнүү-
дээ зөрчих нь биднийг Их Эзэний хамгаалалтгүй болгодгийг тайлбарласнаар 
12–15- р хэсгийг хураангуйлан дүгнэ. 2 Нифай 14:5- 6- д дүрсэлсэн адил орчин нөх-
цөлийг амьдралдаа бий болгож чадна гэдгийг суралцагчдад итгүүл.

2 Нифай 12:1- 5; 15:26
Исаиа эцсийн өдрүүдэд байгуулагдах ариун сүмүүд болон Их Эзэний  
Сүмийн тухай бошигложээ.
Уул ба ариун сүмийн дараах диаграммыг самбар дээр зур: 
• Уул, ариун сүм хоёрын хооронд ямар адил төстэй тал байдаг вэ? (Уул, ариун сүм 

хоёр хоёул сүрлэг сайхан бөгөөд тэнгэр өөд харахад бидэнд сүнслэгээр нөлөөлдөг 
гэдэг нь хариулт байж болно.)

2 Нифай 12:2- 5- ыг чимээгүй уншихад суралцагчдыг урихдаа Бурхан эцсийн өдрүүдэд юу 
байгуулахыг амласан болон энэ хүмүүсийн амьдралыг хэрхэн адислахыг тэднээр олуул.
• “Их Эзэний уул” гэдэг нэр томьёо юуг зааж байна вэ? (Энэ нь Солт Лэйкийн 

ариун сүмийг хэлж байгаа ч бас Их Эзэний эцсийн өдрүүдэд барьсан бусад ариун 
сүмд хамаатай юм.)

• Эцсийн өдрүүдэд “Их Эзэний өргөөнөөс” ямар ямар адислал ирэх вэ? (Суралцагч-
дын олж мэдэх нэг зарчим бол Бурхан бидэнд Өөрийн замуудыг зааж, Түүний 
замаар замнахад бидэнд туслахын тулд ариун сүмүүдийг байгуулсан юм 
гэсэн зарчим юм [2 Нифай 12:3- ыг үзнэ үү].)

• Их Эзэний замаар алхахад ариун сүм бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ?
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн ариун сүмийн ач холбогдлын тухай ярьсан дараах 
үгийг унш:
“Эдгээр хосгүй өвөрмөц, гайхамшигтай барилгууд болон тэнд гүйцэтгэгддэг ёслолууд 
нь бидний шүтлэг бишрэлийн охь манлай юм. Эдгээр ёслол бидний сүсэг бишрэлийн 
хамгийн яруу тод илрэл мөн. Миний бие газар бүр дэх өөрийн хүмүүст ариун сүмийн 
зөвшөөрлийн бичиг эзэмшихээр зохистой амьдарснаар ийм эрхийн бичгийг үнэт 
хөрөнгө лүгээ адил үзэн, Их Эзэний өргөөнд орж, ариун сүмүүдэд Сүнсийг мэдрэн, 
адислалуудыг нь хүртэхийн төлөө агуу хүч чармайлт тавьдаг байхыг чадлынхаа хэрээр 
ухуулж, уриалан дуудаж байна” (“Of Missions, Temples, and Stewardship,” Ensign, 1995 
оны 11- р сар, 53).
• 2 Нифай 12–15- д дүрсэлсэн ёс бус байдлын үр дагавруудаас зайлсхийхэд ариун сү-

мүүд бидэнд хэрхэн тусалж болох вэ? (Ариун сүмийн гэрээнүүд хийж, сахих нь бид-
нийг болон бидний гэр бүлийг ёс бус байдлаас хамгаалж чадна гэсэн санаа хариулт 
байж болно.) Ариун сүмд тогтмол орж байх нь Аврагч болон Түүний цагаатгагч 
золиослол болон бидний хийсэн гэрээнүүдийг бидэнд сануулдаг. Бид ариун сүмийн 
эрхийн бичигтэй байхаар зохистой амьдарсан үед мөнх амьдралын найдвар бидэнд 
байх болно. Энэхүү найдвар нь биднийг зөв шударга амьдрахад хөхиүлэн дэмждэг.)  

• Ариун сүм танд хэрхэн сүнслэг нөлөө үзүүлж, адисалсан бэ?
2 Нифай 15:26-г нэг суралцагчаар чанга уншуул. Их Эзэн эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийг 
цуглуулахын тулд “өргөх” болно гэсэн өгүүлбэр, нийлмэл үгийг олохыг ангиас хүс.  
Далбаа гэдэг үг уралдааны барианы цэгт юм уу хүмүүсийг цугларах газарт ялангуяа 
тулалдаанд уриалан дуудахад ашигладаг туг буюу дарцаг гэдгийг тайлбарла. 
• Исаиагийн бошиглосон “үндэстнүүдийн далбаа” юу вэ?
Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смитийн дараах үгсийг унш:
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“Энэ далбаа бол эцсийн үед байгуулагдаж, хэзээ ч дахин устгагдахгүй эсвэл бусдад 
өгөгдөхгүй Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм юм. Энэ Сүм бай-
гуулагдсан нь Аврагч загалмайг өргөж, мөнхийн хязгааргүй Цагаатгалыг үйлдсэнээс 
хойш дэлхий дээрх хамгийн агуу үйл явдлын илрэл мөн. Энэ бол хүн төрөлхтний хувьд 
тэр үеэс хойших тохиосон юунаас  ч илүү чухал үйл явдал мөн” (Doctrines of Salvation, 
3 бoть, [1954–56], 3:254–55).
• Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм ямар замаар “үндэстнүүдийн 

далбаа” байдаг вэ?
• Сүмийн гишүүн болсны ачаар таны амьдралд ямар ямар адислал ирсэн бэ?
• Сүмийн гишүүн болсноос хойш хүлээн авсан бүх адислалынхаа тухай, мөн сурч мэд-

сэн үнэнүүдийнхээ тухай бод. “Үндэстнүүдийн далбаанд” цуглахад нь тэдэнд тусалж 
болох ямар үнэнүүдийг та бусадтай хуваалцсан бэ? Тэдгээр үнэнээс нэгийнх нь тухай 
ярина уу?   

Их Эзэн бидэнд эцсийн өдрүүдэд амжилт бүтээлтэй амьдрахад агуу ихээр тусалсныг 
гэрчил. Тэрбээр Өөрт нь ирэхээр сонгосон хүмүүсийг адисалж, ариусгах болно. Бид 
Түүнтэй гэрээнүүд хийж, эдгээр гэрээндээ хүндэтгэлтэй хандсан үед Түүний замаар 
алхахад Тэр бидэнд туслах болно.  
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Оршил
2 Нифай 17- 20- д Исаиа Иудейн хаан болон түүний 
хүмүүсийг дэлхийн холбоонуудад биш харин Их 
Эзэнд итгэхийг хэрхэн ятгасан тухай шастирыг Нифай 
цэдэглэсэн ажээ. Исаиа загвар болон дүрслэлүүдийг 

ашиглан, өөрийнхөө үеийн тухай, Есүс Христийн 
төрөлт болон Их Эзэний Хоёр дахь ирэлтээр ёс бус 
хүмүүс устгагдах тухай бошиглож байв.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 17- 18; 19:1–7
Иудейн хаант улсын ард түмэн өөрсдийн итгэлийг Есүс Христэд тавьсангүй
Есүс Христийн олон нэрээс өөрсдийн мэдэхийг жагсаан бичихийг суралцагчдаас 
асууж, хичээлээ эхэл. Хариултыг самбарт бич. 2 Нифай 17:14-ийг уншихад тэднийг 
урь. Иммануел гэдэг нэрийг  самбар дээрх жагсаалтан дээр нэмж бич. Хэрэв энэ нэр 
жагсаалтад байгаа бол түүнийг дугуйл. Maтай 1:23- аас эсвэл судруудын удирдамжаас 
энэ нэрийн утгыг олоход суралцагчдыг урь.
•  Иммануел гэдэг нэр ямар утгатай вэ? (“Бурхан бидэнтэй хамт.”)
Иммануелын тухай Исаиагийн бошиглолын төгс утгыг Maтай 1:18–25- аас олж үзэж 
болно. Судрын энэ хэсгийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь.
• Иммануелын тухай Исаиагийн бошиглол хэрхэн биелэгдсэн бэ?
• Их Эзэн таны амьдралд Иммануел буюу “Бурхан бидэнтэй хамт” гэдэг нь үнэн 

бодитойг та хэзээ харсан бэ?
2 Нифай 19:6- 7 бол Аврагчийн тухай нийтийн хамгийн сайн мэдэх бошиглолуудын 
нэг юм.  Судрын энэ хэсгийг чанга унш. Судрын энэ хэсэгт Есүс Христийн нэлээд 
хэдэн нэр байдгийг онцлон тэмдэглэ. (Хэрэв эдгээр нэрээс аль нэг нь самбар дээрх 
жагсаалтад байхгүй бол жагсаалтан дээр нэм.  )
• Эдгээр нэрээс аль нь таны бодлоор Аврагчийг хамгийн сайн дүрсэлж байна вэ? 

Яагаад? 
Хичээлийн үлдсэн хэсгийг заахаасаа өмнө 2 Нифай 17- 18- ын түүхэн үндсийн тухай 
суралцагчдад товч мэдээлэл өг. Эдгээр сударт Иудей, Израиль, Сири гэсэн гурван 
жижиг үндэстэн болон тэдний хаадын тухай бас энэ гурван үндэстнийг байлдан 
дагуулахыг санаархаж байсан Ассирийн эзэнт гүрний тухай олонтоо гардгийг тайл-
барла. Хэрэв суралцагчдад Библийн ХҮГ- ний хэвлэл байдаг бол газрын зураг 1,3, 5- ыг 
тэднээр гаргуулж, эдгээр бүлэгт дурдсан газар зүйн бүсүүдийг үзүүлэх нь ашиг тустай 
байж болно. Та бас дараах хүснэгтийг үзүүлж, эдгээр бүлгийн агуулгыг ойлгоход нь 
суралцагчдад тусалж болно (Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [1982], 140- 
өөс хялбаршуулан авав). Хүснэгтийг хичээлийн бүх явцад ашиглах хэрэгтэй.

Орон Иудей сири Израиль

Нийслэл хот Иерусалим дамаск самари

Нутаг дэвсгэр ба 
үндсэн овог

Иуда арам Ефраим

Удирдагч давидын удмын ахаз 
(хаан) 

Резин (хаан) Пека (хаан), Ремалиа-
гийн хүү 

33- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 17- 20



130

33-  Р  хИчээЛ

Самбар дээр холбоонд нэгдэх гэж бич. 
• Холбоонд нэгдэх гэж юу вэ? (Хариултууд нь холбоо, холбоонд нэгдэх, цэргийн эвсэл, 

улс хоорондын гэрээ байж болно.)
• Нэг улс үндэстэн ямар шалтгаанаар бусад үндэстэнтэй эвсэл холбоо байгуулахыг 

хүсдэг вэ? 
Иудейн хаант улсад бошиглогч Исаиагийн үйлчилж байсан үед Израиль, Сирийн 
хаад Иудейн хаан Ахазыг хүчирхэг Ассирийн эзэнт гүрний эсрэг өөрсөдтэйгөө 
холбоонд нэгдүүлэхийг хүсдэг байжээ: Ахаз хааныг татгалзахаар Израиль, Сири 
хоёр хүчээр цэргийн эвсэл байгуулж, өөр хүнийг Иудейн захирагч болгохын тулд 
Иудейг довтолжээ (2 Нифай 17:1, 6- г үзнэ үү). 2 Нифай 17–18 нь Израиль, Сири, 
Ассирийн заналхийллээс Иудейг хэрхэн хамгаалах арга замыг сүвэгчилж байсан 
Ахаз хаанд Исаиагийн өгсөн зөвлөгөөг агуулдаг.
2 Нифай 17:1- 2-ыг уншихад нэг суралцагчийг урь.
• Ахазын “зүрх сэтгэл хөдөлсөн, мөн түүний хүмүүсийн зүрх сэтгэл ургаа мод салхинд 

хөдлөх лүгээ адил хөдөлсөн” гэсэн нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна? 
(Ахаз болон түүний хүмүүс Израиль, Сири хоёр тэднийг довтолсны дараа юу болох 
тухайд зүрх нь үхэж, итгэл алдарч байжээ.)

Ахаз Израиль, Сири хоёроос айж байсан учир хаант улсаа хамгаалахын тулд Асси-
ритай холбоо байгуулахыг санаархаж байв (2 Хаадын Дэд 16:7- г үзнэ үү). Хэрэв Ахаз 
улс төрийн холбоонд нэгдэхийн оронд Их Эзэнд итгэх юм бол Их эзэн Иудейн хаант 
улсыг хамгаалах болно гэдгийг Исаиа түүнд ярьжээ.
2 Нифай 17:3- 7- г чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. (Хэрэв суралцагчдад Хаан 
Жеймсийн Библийн ХҮГ- ийн хэвлэл байдаг бол Исаиа 7:4, зүүлт тайлбар a- г уншихыг 
суралцагчдаас хүс. Хэрэв байдаггүй бол  уугин буй модны хожуулууд гэдэг нь тос нь 
шатаж дууссан дэнлүүг хэлж байгааг тайлбарла. Их Эзэн “Довтлохоос айн сандрах 
хэрэггүй. Тэр хоёр хаанд багахан гал үлдсэн” хэмээн Их Эзэн онцлон хэлсэн ажээ. Из-
раиль, Сири хоёр хүчээ шавхаж дууссан байв. Ассири удалгүй тэднийг бут цохихоор 
тэд Иудейд цаашид заналхийлж чадахгүй.) 
 Нифай 17:9, 17-25- аас хэдэн суралцагчаар ээлжээр чанга уншуул. Иудейн ард түмэн 
Их Эзэнд итгэхийн оронд улс төрийн холбоонд нэгдэхэд найдвал тэдэнд юу тохиолдох 
болно хэмээн Их Эзэн илчилснийг унших явцдаа олохыг ангиас хүс.
• Эдгээр шүлэгт өгүүлснээр хэрэв Ахаз Их Эзэнд итгэхгүй бол юу тохиолдох байсан 

бэ? (Иудей устгагдах болно.)
2 Нифай 17:10- 12- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. (Исаиа Ахазыг тэмдэг 
хайхад чиглүүлснээр, асуудлынхаа талаар Их Эзэнээс зөвлөгөө эрэлхийлэхийг шаргуу-
гаар хүссэнийг та тайлбарлах хэрэгтэй байж болно. Ахазыг татгалзахад түүнд Бурханы 
тусламж хэрэггүй харин тэр өөрийн ухаанд найддаг болохыг түүнд хэлсэн ажээ. 
Нифай 17:13- 14-ийг уншихад нэг суралцагчийг урь. 2 Нифай 17:14 дэх Иммануел 
гэдэг үгийг дахин ажиглахыг суралцагчдаас хүс.
• Улс оронд нь тохиолдсон хямралын үед Бурхантай хамт байхыг хүсэх нь Ахазад 

яагаад чухал байсан бэ?
• Бид өөрийн мэргэн ухаанд биш харин Их Эзэнд найдах нь яагаад чухал вэ? 
2 Нифай 18:5- 8- ыг суралцагчдад чанга уншиж өг. Шүлэг 6- г уншихдаа Шило гэж 
заримдаа Есүс Христийг хэлдгийг тайлбарла. Шүлэг 8- ыг уншихдаа “хүзүүгээр татах” 
гэсэн үг Иудейн тэргүүн буюу нийслэл хот байсан Иерусалимыг хэлж байгааг тайл-
барла. Ассиричууд Иерусалимын хэрмийг буюу өөрөөр хэлбэл хотын хүзүүнд тулж 
ирэх болно хэмээн Исаиа бошигложээ. Ассирийн 185000 цэрэг Иерусалимыг дайран 
эзлэхээр ирж, хотын хэрэмний дэргэд зоссоноор энэ бошиглол биелэгдсэн ажээ. Их 
Эзэн довтолж байгаа их цэргийг устгахын тулд нэгэн тэнгэр элчийг илгээж, Өөрийн 
хүмүүсийг хамгаалжээ. (Хаадын Дэд 19:32–35- ыг үзнэ үү.)
 2 Нифай 18:9- 10- ыг чимээгүй уншихдаа Иудейн эсрэг тулалдахаар хамтран ажиллаж 
байсан хүмүүст Их Эзэний өгсөн сэрэмжлүүлгийг олоход суралцагчдыг урь.
• Иудейн эсрэг тулалдсан хүмүүст ямар үр дагавар ирэх болно гэсэн бэ?
• 2 Нифай 18:10- т өгүүлснээр эдгээр үндэстэн яагаад устгагдах болсон бэ?
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2 НИфай 17-  20

Ахаз хаан Израиль, Сири хоёрын заналхийллээс айж, Ассиртай цэргийн эвсэлд нэгдэ-
хээр бодож байсныг суралцагчдад сануул. 2 Нифай 18:11–13- ыг дор бүрнээ чимээгүй 
уншихад суралцагчдыг урь.
• Хэрэв Иудей Ассиртай холбоо байгуулбал (нэгдвэл) юу болно хэмээн Их Эзэн 

хэлсэн бэ?
• Хэнд итгэл найдвараа тавь хэмээн Исаиа хүмүүст сануулж байсан бэ?
Эдгээр бүлгийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд дараах 
асуултуудыг асуу:
• Бид Их Эзэнд бус, харин дэлхийн зүйлсийн хүч  нөлөөнд найдахын аюул нь юу вэ? 

(Айдас дээр тулгуурлаж шийдвэр гаргахад тэднийг уруу татаж болох нөхцөл байд-
лын талаар бодоход суралцагчдыг урамшуулан дэмж.)

• Чи эхлээд бусад эх сурвалжид хандахаар уруу татагдсан үедээ Бурханд хандахаар 
хэзээ зориглон шийдсэн бэ? Бурхан чамд хэрхэн тусалсан бэ? Энэ туршлагаас чи 
юу сурсан бэ? 

Бид Бурханд итгэсэн үед хүндрэл бэрхшээл айдас хүйдэс тохиолдоход Тэрээр би-
дэнтэй хамт байх болно гэдгийг гэрчил. (Та энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)

2 Нифай 19:8 ; 20:1–22
Хоёр дахь ирэлтээр ёс бусчууд хэрхэн устгагдахыг Исаиа дүрсэлсэн нь 
Ахаз Исаиагийн зөвлөгөөнөөс татгалзаж, Ассиритай цэрэг улс төрийн холбоо байгуу-
лахаар сонгосныг тайлбарлаж, 2 Нифай 19- 20- ийн түүхэн үндсийг хураангуйлан дүгнэ 
(2 Хаадын Дэд 16:7–20- ийг үзнэ үү). Иудей хараат улс болж, Сири, Израилийн занал-
хийллээс өөрийгөө хамгаалахын тулд Ассирт алба гувчуур төлдөг болжээ. Исаиагийн 
бошиглосончлон, Ассири эцэстээ эдгээр жижиг хаант улсыг буюу Дамаскийг (Сири) 
МЭӨ 732 онд, Самарийг (Израиль) МЭӨ 722 онд эзэлж, МЭӨ 701 он гэхэд Иерусалимаас 
бусад бүх Иудейг эрхэндээ оруулав.
Ассири Сири, Израиль хоёрыг эзэлж, Иудейн нийслэлийг бүсэлснээр Ахаз Иудейн 
хаан байхаа болив. Зөв шударга хаан Хезекиа хаан ширээнд суулаа. Хезекиа Их Эзэнд 
итгэл найдвараа тавьсан учраас Их Эзэн Ассирийн армийн бүслэлтээс Иерусалим хо-
тыг хамгаалсан юм. Их Эзэний тэнгэр элч шөнөөр Ассирийн цэргийн хуаранг газрын 
хөрснөөс арчжээ. Өглөө нь Ассирийн армийн 185000 цэрэг үхсэн байжээ (2 Хаадын 
Дэд 19:34–35; 2 Шастирын Дэд 32:21; Исаиа 37:36- г үзнэ үү).
2 Нифай 19- 20 дахь Исаиагийн бошиглолууд Ассирийн гараар Израиль Иудей  
хоёрт ирэх шийтгэлүүд дээр анхаарал төвлөрүүлдэг. Исаиа тэдэн дээр устгал ба 
боолчлол удахгүй ирнэ гэдгийг Израильд сэрэмжлүүлж, хожим нь Иудейг гаднаас 
довтлох болно гэдгийг угтан хэлсэн ажээ.  2 Нифай 17–18 дахь Мессиагийн тухай 
бошиглолууд 2 Нифай 19–20- д цааш үргэлжилжээ. Иммануелын тухай бошиглол  
2 Нифай 19- д цааш өсөн нэмэгдэж, Исаиа шинэ гэрэл ба шинэ удирдагчийг амлаж, 
Хезекиагийн талаар түүхийн үүднээс, Мессиагийн тухай бошиглогчийн хувьд зөг-
нөн хэлжээ. Энэ бол хоёр талт бошиглолын биелэлтийн жишээ мөн. Энэ нь бас  
нэг үйл явдал ирээдүйн өөр нэг үйл явдлын тухай бошиглол болдгийн жишээ юм.  
2 Нифай 20 дахь Ассири устгагдах тухай Исаиагийн бошиглол бол Хоёр дахь ирэл-
тээр тохиох ёс бусчуудын устгалын хэв маяг юм.  
Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: 2 Нифай 19:12, 17, 21; 20:4. Эдгээр 
шүлэгт давтагдаж байгаа өгүүлбэрүүдийг суралцагчдаар олуул. Дараах өгүүлбэрийг 
самбар дээр бич: (“Энэ бүгд байсан ч түүний хилэн зайлуулагдаагүй, харин ч гар нь 
далайсан хэвээр байна." Эдгээр шүлэг бол Их Эзэнийг эсэргүүцэж наманчлахаас тат-
галзсан хүмүүст ирэх нүглийн үр дагаврын тухай юм гэдгийг тайлбарла. Эдгээр шүлэг 
нүглээсээ салахыг хүсдэггүй хүмүүсийн талаарх Их Эзэний дургүйцлийг харуулдаг.
Судрын бусад хэсэгт эдгээртэй төстэй үгс наманчилдаг хүмүүст Их Эзэн нигүүлсэнгүй 
ханддагийг илэрхийлэхэд ашиглагдсан байдаг. Тэрбээр шударга ёсны Бурхан бөгөөд 
Түүнд ирэх хүмүүст хэмжээлшгүй нигүүлслээр ханддаг билээ.  2 Нифай 28:32- ыг чанга 
уншихад нэг суралцагчийг урь. Дараа нь Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг унш:
“Өөрийгөө шоовдорлогдсон буюу итгэл найдваргүй болсон гэж боддог эсвэл ноцтой 
олон нүглийг удаан хугацаанд үйлдсээр байгаа эсвэл амьдралын ээдрээ бартаатай 

Товч дүгнэлт
Зарим үед та тухайн өд-
рийн хичээлээр судла-
хаар төлөвлөсөн судрын 
хэсгийг бүгдийг нь зааж 
заах боломжгүй байж 
болно.  Үүнд бүү зов. 
Судрын томоохон хэсэг 
нь нэлээд хэдэн бүлгийг 
хамарч байгаа тохиол-
долд та үйл явдал, түү-
хүүд болон зарим үед 
сургаалыг хураангуйлан 
дүгнэж болно.  Бүлгийн 
тойм, хичээлийн гарын 
авлагын материал, 
таны судлах болон заах 
санаанууд хураангуйлан 
дүгнэх бэлтгэлд тань 
тусалж болно.
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33-  Р  хИчээЛ

замд өөрийгөө гарцгүй болсон, итгэл найдвар тасарсан гэж боддог та нарын дун-
дах бүх хүмүүст хандан энэ чуулган, ‘[Mиний] гар сунгаастай хэвээр байна’ [Исаиа 
5:259:17, 21 - ийг үзнэ үү] гэсэн олон дахин давтагддаг захиасыг чангаар давтан хэлж 
байна. ‘[Тэд бүр намайг үгүйсгэх хэдий ч] би мутраа өдөр бүр тэдэнд сунгах болно. Хэ-
рэв тэд наманчилж надад ирэх аваас, . . . би тэдэнд нигүүлсэнгүй хандах болно. Учир 
нь миний мутар бүх өдрийн туршид сунгаастай байх болно’ [2 Нифай 28:32] хэмээн 
Түмний Бурхан Их Эзэн айлддаг. Түүний нигүүлсэл үүрд өөрчлөгдөшгүй бөгөөд Түү-
ний мутар сунгаастай хэвээр байна. Христийн хайр цэвэр бөгөөд энэрэл хэзээ ч үл цө-
хөрнө, бусад бүх хүч алга болох ч өрөвч нигүүлсэнгүй сэтгэл үүрд оршино [Moронай 
7:46–47]” (“Prophets in the Land Again,” Ensign, 2006 оны 11- р сар, 106–7- г үзнэ үү).
Эдгээр шүлгээс мэдсэн нэг үнэнийг өөрийнхөө үгээр тайлбарлахад суралцагчдыг урь. 
(Есүс Христ бол шүүлтийн хийгээд нигүүлслийн Бурхан гэдгийг суралцаг-
чид ойлгосон байх ёстойг анхаар. Тэрбээр Түүний зарлигуудыг сахидаг хүмүүст 
нигүүлсэнгүй ханддаг.
• Та энэ зарчмыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж болох вэ?
Эцсийн өдрүүдэд Их Эзэний хүмүүс Түүнд эргэж ирэн, аюулгүй байдал болоод амар 
амгалангийн төлөө бурханлаг бус хэлхээ холбоонуудад найдахаа болино гэдгийг 
Исаиа угтан харсан юм.  Хэрэв суралцагчдад Хаан Жеймсийн Библийн ХҮГ хэвлэл 
байдаг бол Исаиа 10:20  болон зүүлт тайлбар с- г уншихад тэднийг урьж, түших гэдэг 
үгийн утгыг тайлбарла. Энэхүү хам сэдэвт түших гэдэг үг түшиж тулах, найдах эсвэл 
ямар зүйл  буюу хэн нэгэнд итгэж найдах гэсэн утгатайг та тайлбарлаж болно.  Бид 
Их Эзэнд найдсан үед Хоёр дахь ирэлтийн үеэр дэлхийн хүмүүс дээр ирэх шүүлтээс 
айх хэрэггүй гэдэг итгэлийг суралцагчдад төрүүл.
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Оршил
Мормоны Номон дахь Исаиагийн бошиглолуудаас 
олон нь эцсийн өдрүүдийн тухай юм. Тэрбээр сайн 
мэдээний Сэргээлт ба бошиглогч Иосеф Смитийн 
тухай, Хоёрдахь ирэлт болон ёс бусчуудын устга-
лын тухай бошиглосон юм. Тэрбээр Их Эзэн эцсийн 
өдрүүдэд Өөрийн хүмүүсийг цуглуулахын тулд 

“үндэстнүүдэд зориулж далбаа босгох” (2 Нифай 
21:11- 12- ыг үзнэ үү) болно гэдгийг угтан харжээ. Их 
Эзэн Сатаныг ялж, амар амгалан ба баяр баясгалан-
гийн үе Мянган жилийг эхлүүлэх болно гэдгийг Исаиа 
бас бошиглосон юм.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 21:1- 5, 10- 12 
Исаиа эцсийн өдрүүд дэх Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлтийг угтан 
харсан юм
Моронай Иосеф Смитийн өрөөнд хүрч ирсэн тухай зургийг үзүүл (62492; Gospel Art 
Book [2009], no. 91). Моронай Иосеф Смит дээр анх хүрч ирэхдээ “Исаиагийн арван-
нэгдүгээр бүлгийг эш татан, энэ нь гүйцэлдэхийн даваан дээр буй хэмээн хэлснийг” 
(Иосеф Смит—Түүх 1:40) тайлбарла. Исаиа 11 дэх бошиглол бас 2 Нифай 21- д байдаг.
 2 Нифай 21:1- ийг чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. “Иессийн гол ишнээс 
ургасан салаа” гэсэн үгэнд тэдний анхаарлыг хандуул. Дараа нь  2 Нифай 21:10- ыг 
чимээгүй уншихад тэднийг урь. Тэдний анхаарлыг “Иессийн үндэс” гэдэг үгэнд хан-
дуул. Эдгээр нийлмэл үгэнд судартаа тэмдэглэгээ хийхийг та суралцагчдад зөвлөж 
болно. Эдгээр нийлмэл үгийн талаар бошиглогч Иосеф Смит илчлэлт хүлээн авсныг 
тайлбарла. Сургаал ба Гэрээ 113:1–6- г гаргахад суралцагчдыг урь. Судрын энэ хэс-
гийг чанга унш. Уншихаасаа өмнө судар дээрээ дагаж харан, эдгээр нийлмэл үгийн 
утгыг ойлгохыг суралцагчдаас хүс. Эдгээр нийлмэл үгийн утгыг дор харуулснаар 
самбар дээр бичиж болно. Эдгээр нийлмэл үгийн утгыг судар дээрээ тэмдэглэхэд  
та суралцагчдыг урамшуулан дэмжиж болно.

Иессийн иш- - Есүс Христ
Иессийн салаа— “их хүч олгогдсон” Христийн үйлчлэгч
Иессийн үндэс—эцсийн өдрүүдэд санваар болон “хаант улсын түлхүүрүүдийг” эзэмших 
хувь хүмүүс

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг 
уншихыг нэг суралцагчаас хүс. “Иессийн иш,” “үндсийг” танихын тулд анхааралтай 
сонсохыг ангийнхнаас хүс.
“Энд дурдсан бошиглогч бол Иосеф Смит юм, түүнд санваар олгогдож, тэрээр хаант 
улсын түлхүүрүүдийг хүлээн авч, манай эрин үед Их Эзэний хүмүүсийг цуглуулах дал-
бааг өргөсөн шүү дээ гэж хэлбэл буруу гэж үү? Тэр бас ‘Иессийн болон Ефраимын үр 
удам, их хүч олгогдсон Иосефын үр удам, Христийн мутар дахь үйлчлэгч биш гэж үү?” 
(The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man [1982], 339–40).
2 Нифай 2:10, 12 - ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Иосеф Смит, сайн мэдээ 
болон Их Эзэний Сүмийн сэргээлттэй холбоотой үгс болон өгүүлбэрүүдийг олохыг 
ангиас хүс. Суралцагчдыг уншихаас өмнө далбаа гэдэг үг уралдааны барианы цэг 
эсвэл хүмүүсийн цугларах газарт дохио болгон босгодог туг буюу дарцаг гэдгийг та 
тэдэнд сануулж болно. 
• Иосеф Смитийн ажил Иессийн үндсийн тухай бошиглолыг хэрхэн гүйцэлдүүлсэн бэ?
• Бид өнөөдөр ямар арга замаар Сүмийн гишүүдийг цуглуулдаг вэ? Бид бусдад цугла-

рах газраа мэдэхэд нь туслахын тулд далбааг ямар арга замаар өргөдөг вэ?

Гэрчлэлээ 
хуваалцах нь 
Гэрчлэл бол итгэлийн 
энгийн, шууд тунхаглал 
юм. Та хичээл бүрийг 
заахаар бэлтгэхдээ 
ярилцаж байгаа үнэнүү-
дийн тухай хэдийд гэр-
чилж болохыг мэдэхийн 
тулд Сүнснээс туслалцаа 
гуйн залбирч бай.  Та 
зөвхөн хичээлийн 
төгсгөлд биш харин 
хичээлийн явц дундуур 
хэд хэдэн удаа гэрчлэ-
лээ хэлэхээр сүнсээр 
өдөөгдөж болно. 

ХИЧЭЭЛ 34

2 Нифай 21- 24
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хИчээЛ 34

Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан Өөрийн сайн мэдээг сэргээсэн 
бөгөөд эдүгээ эцсийн өдрүүдэд Өөрийн хүмүүсийг цуглуулж байгааг гэрчил.

 2 Нифай 21:6- 9; 22
Исаиа Мянган жилийг дүрсэлсэн нь
Өөр сүмийн гишүүн нэг найз чинь Мянган жилийн тухай юунд нь итгэдэг вэ? гэж 
тэднээс асуужээ хэмээн төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүс. Нифай 21:6- 9, 22:1–6- г 
тэднээр чимээгүй судлуулахдаа дээрх ярианд хуваалцаж болох үнэнийг олуул. Санаа 
бодлоо судрын тэмдэглэл буюу хичээлийн дэвтэртээ бичихэд тэднийг урь. Олж мэд-
сэн зүйлийнхээ тухай ярилцахад тэдэнд туслахын тулд дараах асуултуудаас заримыг  
нь эсвэл бүгдийг нь асуу:
• 2 Нифай 21:6- 8 дахь дүрслэлүүд Мянган жилийн үе дэх дэлхий дээрх нөхцөл байд-

лын тухай юу өгүүлж байна вэ?
• 2 Нифай 21:9- д өгүүлснээр Мянган жилийн үед дэлхий яагаад амар амгалангийн 

нутаг болох вэ? Мянган жилийн үед дэлхий Их Эзэний тухай мэдлэгээр 
дүүрэх учраас амар амгалангийн газар байх болно гэдгийг ойлгоход су-
ралцагчдад тусал.

• Их Эзэний тухай мэдлэг өнөө үед илүү амар амгалан амьдрахад бидэнд хэрхэн ту-
салж болох вэ?

• 2 Нифай 22:1–6- д Исаиа Мянган жилийн үе дэх хүмүүсийн шүтлэг бишрэлийн сүнс 
ямар байхыг дүрсэлжээ. Өнөөдөр бид ийм байдлыг хэрхэн хөгжүүлж чадах вэ?

• Мянган жилийн нөхцөл байдлаас та нар ямар зүйлийг өнөөдөр амьдралдаа нэвт-
рүүлж болох вэ? (Дээр дурдсан адислалуудыг хүлээн авахын тулд юу хийж болохыг 
тунгаан бодоход суралцагчдыг урамшуулан дэмж.)

2 Нифай 23- 24
Ёс бус хүмүүс мөхөх бөгөөд Их Эзэн Өөрийн хүмүүст нигүүлсэнгүй хандах 
болно гэдгийг Исаиа заажээ
2 Нифай 23- т Исаиа Вавилоны устгалыг дүрсэлж, үүнийг Аврагчийн Хоёр дахь ирэл-
тээр ёс бусчууд хэрхэн устгагдахтай зүйрлүүлснийг тайлбарла. Судруудын удирдам-
жаас “Вавилон” гэсэн тайлбарыг уншихад суралцагчдыг урь. Зарим судрын хэсгүүдэд 
Вавилон гэдэг үг ерөнхийдөө дэлхийн ёс бус байдлыг заадаг. Вавилон дахь ёс бусчууд 
дээр эцсийн өдрүүдэд нэлэнхүй устгал ирэх болно гэдгийг Исаиа бошиглосон юм. 
Эцсийн өдрүүдэд ёс бусчууд дээр ирэх тэдний үйлдлүүдийн үр дагаврыг олоход нь 
суралцагчдад туслахын тулд 2 Нифай 23:1, 5-9, 11, 15, 16, 22- ыг тэднээр уншуул.
Исаиа Люсифер буюу Сатаны уналтыг дүрсэлсэн нь ёс бусчууд хэрхэн сүйрэхийн өөр 
нэг дүрслэл юм гэдгийг тайлбарла. 2 Нифай 24:12- 16-г уншихад нэг суралцагчийг урь.
• Эдгээр шүлэгт ямар үгс Сатаны бардам занг харуулж байна вэ?
• Хэрэв бид Сатаныг ямар болохыг харж чаддагсан бол бидэнд ямар санагдаж боло-

хыг 2 Нифай 24:16 хэрхэн дүрсэлсэн байна вэ?
Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоний хэлсэн дараах үгсийг нэг суралцагчаар уншуул:
Мөнх бус амьдралын өмнөх зөвлөгөөн дээр ‘өглөөний хүү’ Люсифер бардамналын 
улмаас унасан юм.  (2 Нифай 24:12–15; мөн С ба Г 76:25–27; Moсе 4:3- ыг үзнэ үү.) . . . 
Дэлхийн өмнө болсон зөвлөгөөн дээр Люсифер өөрийн төлөвлөгөөг Эцэгийн төлөв-
лөгөөнд сөргүүлэн тавьсан бол Есүс Христ уг төлөвлөгөөг хамгаалсан билээ  (Moсе 
4:1–3- ыг үзнэ үү.) (2 Нифай 24:13- ыг үзнэ үү.) Товчхон өгүүлбэл түүний бардамнагч 
хүсэл бол Бурханыг хаан ширээнээс нь буулгах явдал байв. (C ба Г 29:36; 76:28- ыг үзнэ 
үү.)” (“Beware  
of Pride,” Ensign, 1989 оны 5- р сар, 4–5).
2 Нифай 23:22- ын төгсгөл дэх: “Би өөрийн хүмүүст нигүүлсэнгүй байна. Харин ёс 
бусыг үйлдэгчид мөхөх болно” гэсэн Их Эзэний үгсэд суралцагчдын анхаарлыг хан-
дуул.  Энэ тунхаглалыг судартаа тэмдэглэхэд та суралцагчдыг урамшуулан дэмжиж 
болно. (Энэ шүлгийн сүүлчийн өгүүлбэр нь Библийн Хаан Жеймсийн хувилбар дахь 
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2 НИфай 21-  24

Исаиагийн номон дахь холбогдох шүлэгт байдаггүйг анхаар. Энэ нь Библид байдаггүй 
зарим мэдээлэл гуулин ялтсуудад агуулагддагийг харуулж байна.) 
• Их Эзэний хүмүүсийн дунд байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та боддог вэ?
2 Нифай 24:1- 7, 24- 27- гийн нэгээс хоёр шүлгийг ээлжээр чанга уншихыг хэдэн 
суралцагчаас хүс. Өөрийн хүмүүст өгсөн Их Эзэний амлалтуудыг олоход ангийг урь. 
Олж мэдсэн зүйлээ бие биетэйгээ хуваалцахад тэднийг урамшуулан дэмж. Тэдний 
олж мэдсэн зүйлсийг нэг суралцагчаар самбар дээр бичүүлж болно. 
• Бусдын ёс бус явдлаас болж зовж буй хүмүүстэй хуваалцах ямар захиасууд эдгээр 

шүлэгт байна вэ?
• Та эдгээр шүлэгт аз жаргал, итгэл найдварын ямар нотолгоог харж байна вэ?
Их Эзэн Өөрийн хүмүүст нигүүлсэнгүй байх болно, харин ёс бусчууд мөхөх 
болно гэдгийг суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар.  2 Нифай 21- 24 дэх 
Исаиагийн бошиглолууд дуулгавартай хүмүүс цэцэглэн хөгжиж, дуулгаваргүй хүмүүс 
мөхөх болно гэсэн Мормоны Номын гол захиасуудын нэгийг тусган харуулсныг ойл-
гоход нь суралцагчдад тусал. Бид Мянган жилийг хүсэн хүлээхийн сацуу өнөөдөр зөв 
шударга амьдарч цэцэглэн хөгжиж чадна гэдгийг гэрчил.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл 
 2 Нифай 21: 1 “Мөн нэгэн мөчир түүний 
үндэснээс ургах болно”
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс 
Р.Макконки 2 Нифай 21:1- д дурдсан мөчрийг ийн 
тайлбарлажээ:

“Харагтун би Давидад зөв шударга Мөчир ургуулах 
өдрүүд ирж байна гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна. Тэрээр 
хаан мэт захирч, мэргэн ухаанаар үйлдэх болно . . .’  
(Иеремиа 23:3–6). Мянган жилийн үед дэлхий дээр 
өөрийн биеэр хаанчлах тэрхүү Хаан бол Давидын 

удмынхнаас ургах Мөчир байх болно гэдгийг дээрх 
шүлэг өгүүлж байна. Тэрхүү Хаан нь Их Эзэн Иехова, 
бидний нэрлэдгээр Христ учраас дэлхий дээр мэргэн 
ухаан хийгээд шударга ёсоор үйлдэн хаанчлах болно. 
Давидын Мөчир бол Христ гэдэг нь туйлын тодорхой 
юм. Түүнийг бас Давид хэмээн нэрлэдэг бөгөөд тэр 
бол эртний өвөг дээдсийнхээ хаан  
сэнтий дээр үүрд мөнхөд залрах шинэ Давид буюу 
Мөнхийн Давид юм [ Иеремиа 30:8– 9- ийг үзнэ үү]”  
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ 
[1978], 193- ыг үзнэ үү).

Нэмэлт заах санаа
2 Нифай 21:9. “Их Эзэний тухай мэдлэг дэлхийг 
дүүргэх болно”
2 Нифай 21:9-ийг нэг суралцагчаар чанга уншуул. 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин 
Х.Өүксийн дараах үгийг хуваалц:

“Өнөө үед бид дэлхий болон үүний хүмүүсийн тухай 
мэдлэгийг ашиглан, амьдарч байна. Гэвч дэлхийн 
хүмүүс Бурхан болон өөрийн хүүхдүүдийн талаарх 
түүний харьцангуй өргөн цар хүрээ төлөвлөгөөний 
тухай мэдэхгүй байна. Энэ тухайд дэлхийд юу амин 

чухал хэрэгтэй байна вэ? гэвэл илүү их мэдлэг, цоо 
шинэ технологи бус харин илүү зөв шударга байдал 
ба илчлэлт хэрэгтэй байна. ‘Дэлхий Их Эзэний тухай 
мэдлэгээр дүүрэх болно’ гэж Исаиагийн бошиглосон 
үеийг би тэсч ядан хүлээж байна. (Исаиа 11:9; 2  
Нифай 21:9.)” (“Alternate Voices,” Ensign, 1989  
оны 5- р сар, 30).
• Ахлагч Өүксийн бодлоор дэлхийд юу хэрэгтэй 

байна вэ?
• Исаиагийн бошиглолыг биелэгдэхэд туслахын тулд 

бид юу хийж болох вэ?
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Оршил
Нифай Исаиагийн бошиглолууд хэчнээн чухал боло-
хыг онцлон тэмдэглэж, бошиглолын сүнстэй хэн бо-
ловч Исаиагийн үгсийг ойлгож, өндрөөр үнэлж чадна 
гэдгийг тайлбарлажээ. Тэрбээр өөрийн бичээсийн 
зорилгыг: “Христэд итгэж, Бурхантай нийцсэн байхыг 

хүүхдүүддээ мөн түүнчлэн ах дүүстээ ятгах” (2 Нифай 
25:23) явдал хэмээн хуваалцжээ. Тэрбээр Есүс Хрис-
тэд итгэх болон “өөрсдийн бүхий л хүч чадал, оюун 
ухаан, бүх бие сэтгэлээрээ түүнийг бишрэн шүтэхэд” 
(2 Нифай 25:29) бүх хүнийг урьсан юм.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 25:1- 8
Бидэнд бошиглолын сүнс байгаа цагт бид Исаиагийн үгсийг ойлгож чадна 
гэдгийг Нифай заажээ
Түлхүүргүйгээр онгойдоггүй зүүдэг цоожийг үзүүл (эсвэл цоож, түлхүүр хоёрын зур-
гийг самбарт зур). Хүмүүс үнэт зүйлсээ найдвартай хадгалахын тулд цоожилдгийг хэл. 
Тэд зөвхөн түлхүүрээ найдвартай хадгалах хэрэгтэй эсвэл түлхүүрээ хувилж, итгэлтэй 
найз буюу гэр бүлийнхээ аль нэг гишүүнд өгч болно.

Исаиагийн бошиглолууд “агуу чухал зүйл” (2 Нифай 25:8) гэдгийг Нифай мэдэж 
байсныг тайлбарла. Гэвч тэр тэдгээрийг нууцлаагүй юм. Харин тэр Исаиагийн үг-
сийн утгыг тайлахыг хүссэн хүмүүст түлхүүрийнх нь тухай заасан юм. 2 Нифай 25:4- 
ийн эхний өгүүлбэрийг уншихад нэг суралцагчийг урь. Исаиагийн үгсийг ойлгох 
түлхүүрийг эрж олохыг ангиас хүс. 
• Та нар ямар түлхүүр олов? (“Бошиглолын сүнс.”)
“Бошиглолын сүнстэй” байх гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгоход нь суралцагчдад 
туслахын тулд дараах үгсийг Судруудын удирдамжаас унш:
“Бошиглол нь илчлэлтээр дамжуулан Ариун Сүнснээс хүлээн авдаг сүнслэгээр нөлөө-
лөгдсөн үгс болон бичээсүүдээс бүрддэг. Есүсийн тухай гэрчлэл бол бошиглолын сүнс 
мөн (Илчлэлт 19:10). Бошиглол нь өнгөрсөн, одоо, ирээдүйг хамарч болно.  Хүн бо-
шиглохдоо өөрийнх нь сайн сайхны төлөө эсвэл бусдын сайн сайхны төлөө Бурханаас 
түүнд мэдүүлэхийг хүссэн зүйлийг тэрээр ярих буюу бичдэг.  Хувь хүмүүс амьдралын-
хаа талаар бошиглол буюу илчлэлт хүлээн авч болно” (Судруудын удирдамж, “Бошиг-
лол, х. 36, “Prophesy,” scriptures.lds.org”) .
Хэрэв тэд (1) Ариун Сүнсний удирдамжийг хүсвэл, (2) Есүс Христийн тухай гэрч-
лэлтэй байж, Түүний тухай мэдэхийг хүсдэг бол Исаиагийн үгсийг ойлгох болно 
гэдгийг харахад суралцагчдад тусал. Тэд Исаиагийн үгсэд ийм байдлаар хандаж, Ав-
рагчийн тухай гэрчилсэн түүний бошиглолын арга замыг үргэлж эрж хайх юм бол 
Бурхан тэднийг өөрсдийнхөө болон бусдын сайн сайхны төлөө сурч мэдэхийг хүсэн 
хүлээдгийг суралцагчид ойлгох болно.  
Исаиагийн үгсийг ойлгоход бидэнд туслах өөр санаануудыг Нифай хуваалцсан юм 
гэдгийг хэл. 2 Нифай 25:1- ийг чимээгүй уншихдаа Нифайн олон хүнд яагаад Исаиа-
гийн бошиглолуудыг ойлгоход хэцүү байсныг суралцагчдаас олохыг хүс.

35- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 25
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2 НИфай 25

• Та нар юу олж мэдэв? (Тэд “иудейчүүдийн дундах бошиглолын арга ухааныг” 
мэддэггүй байжээ.)

• Исаиагийн үгсээс харвал, эртний иудейчүүдийн бошиглол ямар шинж чанартай 
байсан бэ? Исаиа болон бусад бошиглогч бэлгэдэл болон яруу найргийн хэлийг 
ашигладаг байжээ гэсэн дүгнэлт хариу байж болно.

• Исаиагийн үгсийг унших нь бошиглолын энэ хэв маягийг ойлгоход яагаад тустай вэ? 
2 Нифай 25:5- 6- д өөр нэг ашиг тустай санаа байдгийг тайлбарла. Эдгээр шүлгийг 
чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Исаиагийн үгсийг ойлгоход түүнд тусалсан 
Нифайн туршлагыг эрж олохыг ангиас хүс.
• Нифай Иерусалимд амьдардаг байсан нь яагаад түүнд тусалсан гэж та боддог вэ? 

Исаиагийн үгсээс харвал, Нифай “иудейчүүдийн зүйлсийг харсан” болон Иеруса-
лимын “эргэн тойрны нутгийнх нь талаар мэддэг” байсан нь түүнд яагаад давуу тал 
олгосон гэж та бодож байна? 

• Бид эдгээр зүйлийн талаар мэддэг болохын тулд юу хийж болох вэ? (Бид эртний 
Израилийн соёл, түүх, газарзүйг судалж болно.)

2 Нифай 25:7–8- ыг суралцагчдад уншиж өг. Унших явцдаа бид Исаиагийн бошигло-
лууд биелэгдэж байгааг харж байгаа учраас тэдгээр нь маш чухал юм гэдгийг онцлон 
тэмдэглэ. Энэхүү үнэнийг дүрслэхийн тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Сүүлийн хэд хоногт бид аль хэдийн биелэгдсэн ямар бошиглолыг судалсан бэ? 

(Суралцагчид Солт Лэйкийн ариун сүм [2 Нифай 12:2–3- ыг үзнэ үү],  Есүс Хрис-
тийн төрөлт [2 Нифай 19:6] болон Иосеф Смитийн тухай бошиглолуудыг санаж 
болно [2 Нифай 21:1, 10-ыг үзнэ үү].) Эдгээр бошиглол аль хэдийн биелэгдсэнийг 
харах нь ямар байдлаар танд илүү хамаатай болох вэ?

Хичээлийн энэ хэсгийг дүгнэхийн тулд суралцагчид бошиглолын сүнсийг эрэлхийл-
бэл Исаиагийн үгсийг илүү сайн ойлгох болно гэдэгт итгэдгээ илэрхийл. Тэд эртний 
иудейчүүдийн бошиглолын хэв маяг, соёл, түүх, газарзүйг судалснаар ойлголтоо гүнз-
гийрүүлж чадна гэдгийг хэл.

2 Нифай 25:9- 19
Нифай иудейчүүдийн тараагдалт ба цугларалтын тухай бошиглож байв
Нифай иудейчүүдийн тухай мөн Иерусалим болон эргэн тойрных нь нутаг дахь 
тэдний гэр орон, амьдрал ахуйн тухай бошиглож байсныг ярьж, 2 Нифай 25:9- 19- ийг 
нэгтгэн дүгнэ. Иерусалимыг эвдэн сүйтгэсний дараа Вавилонд боолчлолд аваачигд-
сан иудейчүүд “өвийн нутагтаа” (2 Нифай 25:9- 11- ийг үзнэ үү) эргэж ирэх болно. 
Есүс Христ, Мессиа тэдний дунд амьдрах боловч тэднээс олон нь Түүнийг эсэргүүцэж, 
улмаар цовдлох болно (2 Нифай 25:12- 13- ыг үзнэ үү). Аврагч насаа юүлж, амилсныхаа 
дараа Иерусалим дахин устгагдаж, иудейчүүд бусад үндэстний дунд тараагдан, гай 
зовлон амсах болно (2 Нифай 25:14- 15- ыг үзнэ үү). Тэд эцэстээ Есүс Христ болон Түү-
ний Цагаатгалд итгэх болно, Их Эзэн тэднийг “төөрөлдсөн болон унасан байдлаас” (2 
Нифай 25:16- 19- ийг үз) нь сэргээх болно хэмээн тэрбээр зөгнөн хэлсэн юм.

2 Нифай 25:20- 30
Нифай Есүс Христийн тухай гэрчилсэн нь
Хожмын үеийн гэгээнтнүүд Есүс Христэд итгэдэггүй хэмээн хэлсэн хэн нэгэнд 
юу гэж хариулах талаар эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс. Бусад хүнийг Есүс 
Христэд итгэх тэдний итгэлийн талаар эргэлзсэн үед юу гэж хариулсан тухайгаа 
товч ярихыг нэг юм уу хоёр суралцагчаас хүсч болно. Нифай 25:20- 30- ийг сурал-
цагчид уншиж, ярилцах үед дээрх нөхцөлд хуваалцаж болох хэсгүүдийг эрж олоход 
тэднийг урь.
2 Нифай 25:28- 29- өөс “зөв замыг” олохыг суралцагчдаас хүс. “Зөв зам нь Христэд 
итгэх, мөн түүнийг эс үгүйсгэх” гэдгийг олсны дараа Есүс Христэд итгэх нь яагаад 
зөв зам байдаг вэ? гэж самбар дээр бич. Тэгээд 2 Нифай 25:20, 23–26- г судлахдаа Есүс 
Христэд итгэх нь яагаад зөв зам байдгийн шалтгааныг эрж олохыг суралцагчдаас хүс. 
Өөрсдийн хариултыг таны бичсэн гарчгийн дор самбар дээр бичихэд тэднийг урь. 
Дараах санаанууд хариулт байж болно:
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35-  Р  хИчээЛ

Аврал зөвхөн Есүс Христээр дамжиж ирнэ.
Бид өөрөөсөө шалтгаалах бүхнийг хийсний эцэст Христийн ачаар, Түүний 
ивээлээр аврагдаж чадна.
Бид Аврагчийн Цагаатгалаар дамжуулан, нүглийнхээ уучлалыг хүлээн авна.
2 Нифай 25:23, 2 Нифай 10:24 - ийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Эдгээр шүлэг 
дэх эвлэрэх гэдэг үг хүмүүс буюу юмс хоорондоо нийцсэн буюу зохицолтой, эвлэрсэн 
байх гэсэн утгатайг тайлбарла. 
• Энэ хоёр шүлэгт бошиглогчид биднийг өөрийгөө Бурхантай эвлэрүүлэхэд урам-

шуулан дэмждэг. Энэ нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна?
Дээрх хоёр шүлэгт бас ач ивээл гэдэг үг байгааг тайлбарла. Ач ивээл бол Тэнгэрлэг 
Эцэг Өөрийн Хүү Есүс Христээр дамжуулан өгдөг бэлэг юм. Судруудад хэрэглэгддэг 
ач ивээл гэдэг үг үндсэндээ Есүс Христийн нигүүлсэл, хайраар дамжуулан хүмүүст 
санал болгодог боломж олгогч хүч ба сүнсний эдгээлт юм. 
• 2 Нифай 10:24, 25:23 нь ач ивээл ба бидний хүч чармайлтын хоорондох уялдаа хол-

бооны тухай юу зааж байна вэ?
Сурч мэдсэн зүйлээ ашиглан судрын тэмдэглэл буюу хичээлийн дэвтэртээ дараах 
асуултад бичгээр хариулахад суралцагчдыг урь. Асуултыг самбар дээр бичиж болно.
• Ач ивээлээр аврагдана гэдэг нь таны хувьд юу гэсэн утгатай вэ?
Хууль түүний хүмүүсийн хувьд үхмэл болсон тухай 2 Нифай 25:24–25 дахь Нифайн 
нотолгоог ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд тэрээр Мосегийн хуулийг хэлснийг 
тайлбарла. Уг хуулийг үүний ёслолууд ба зан үйлүүд, бэлгэдлүүд хийгээд зарлигууд 
түүний дотор мал, амьтнаар тахил өргөх ёслолын хамт Нифайн үед хэрэглэсээр 
байжээ. Уг хууль Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин гүйцэлдсэнийг Нифай болон 
бусад хүмүүс мэдэж байжээ. Цагаатгалын дараа Мосегийн хуулийг цаашид мөрдөх 
нь Аврагчийн шавь нарт шаардлагагүй болсон билээ. Гэвч тэр үед итгэлтэй нифай-
чууд энэ хууль нэгэн цагт солигдоно гэдгийг мэдэж байсан ч, Мосегийн хуулийг 
дагасан хэвээр байлаа. 
Мосегийн хууль түүнд болон бусад хүмүүст үхмэл болсон гэж Нифай хэлсэн нь уг 
хууль тэднийг аварч чадахгүй гэдгийг сануулсан хэрэг юм.  Тэд дуулгавартай байхыг 
хүсдэг учраас мөн сайхь хууль тэдэнд авралыг авчрах Есүс Христ рүү тэднийг заадаг 
учраас уг хуулийг сахисаар байсан ажээ. 
• Бид яагаад зарлигуудыг сахих талаар 2 Нифай 25:23–26- гаас юу сурч болох вэ?
• Та “Христийн тухай ярьж,” “Христэд баясахын тулд” юу хийх ёстой вэ? (2 Нифай 

25:26). Та Христэд итгэхэд нь бусдад туслахын тулд юу хийх вэ?
Хожмын үеийн гэгээнтнүүд Есүс Христэд итгэдэггүй гэсэн хэн нэгний үгсэд хариула-
хад туслах, эндээс олсон судрын хэсгээ хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Яагаад судрын 
эдгээр хэсэг тэдэнд таалагдсаныг асуу.
Өнөөдөр ярилцсан үнэнүүдийн тухай гэрчлэлээ хэл. Та бас эдгээр үнэний тухай гэрч-
лэлээ хуваалцах боломжийг суралцагчдад олгож болно.

Төгс эзэмших судар—2 Нифай 25:23, 26
Анхааруулга: Энэ хичээлийн төгсгөлийн хэсэгт дараах заах санааг ашиглахыг бод. 
Хэрэв энэ заах санааг энэ хичээл дээр ашиглах цаг байхгүй бол та үүнийг өөр хичээл 
дээр дүгнэлт болгон ашиглаж болно. 
2 Нифай 25:26- г чээжлэхэд суралцагчдад туслахын тулд төгс эзэмших судрын энэ хэсэг 
дэх шүлгүүдийн нэгийг самбар дээр бич:

Ярих
Баясах
Номлох
Бошиглох
Бичих
Манай хүүхдүүд . . .

2 Нифай 25:23, 
26 нь төгс эзэмших 
судрын хэсэг юм. Энэ 
хэсгийг судрынхаа 
хуудасны захад тэмдэг-
лэхэд суралцагчдыг 
урамшуулан дэмжих 
хэрэгтэй. Судрын энэ 
хэсгийг төгс эзэмшихэд 
суралцагчдад туслахын 
тулд хичээлийн төгсгөл 
дэх заах санааг үз. 

Гэрчлэлээ 
хуваалцдаг байхад 
суралцагчдыг 
дэмжих нь
Суралцагчид сайн 
мэдээний үнэнүүдийг 
бие биедээ гэрчлэ-
хийг сонссоноор сайн 
мэдээний зарчмуудын 
тухай ойлголт мэдлэгээ 
гүнзгийрүүлж, эдгээр 
зарчмыг амьдралдаа хэ-
рэгжүүлэх хүслээ нэмэг-
дүүлж чадна. “Та хэрхэн 
гэрчлэлтэй болсон бэ?” 
“. . . гэдгийг та анх яаж 
мэдсэн бэ . . .” “. . .тухай 
та хэрхэн тайлбарлах 
буюу гэрчлэх вэ? гэсэн 
үгсээр эхэлсэн асуултуу-
дыг асууснаар та хичээл 
дээр гэрчлэлээ хуваал-
цахад нь суралцагчдыг 
урамшуулан дэмжиж 
болно. Аль нэг үнэний 
тухай нэг суралцагч 
гэрчлэлээ хэлсний дараа 
та, “Энэ үнэний тухай 
өөр хэн гэрчлэлээ хэлэх 
вэ?” гэж асууж болно.   
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2 НИфай 25

Ямар сурвалжийг . . .
 . . .уучлагдахын тулд

Самбар дээрх түлхүүр үгсийг ашиглан 2 Нифай 25:26- г гүйцэд эш татахад суралцагч-
дыг урь. Шүлгийг хэдэн удаа давтсаны дараа үүнийг бүрнээр нь чээжээр хэлэхийг хүсч 
байгаа хүн байна уу? гэж асуу. Тэгээд бусад суралцагчийг самбар руу харалгүйгээр энэ 
шүлгийг хамтдаа чээжээр хэлэхэд урь. Эцэг эх, удирдагч, багш нар биднийг Аврагчид 
найдвар тавихыг ухуулан ярьж байгаа үед анхааралтай сонсох нь маш чухал болохыг 
зөвлөснөөр та хичээлээ дуусгаж болно.  
Суралцагч бүрд цаас өг. Ирээдүйн хүүхдүүддээ амьдралаа Есүс Христэд төвлөрүү-
лэхийг дэмжсэн захидал бичихэд суралцагчдыг урь. Суралцагчид бичсэн захидлаа 
судрынхаа завсарт хийж ирээдүйдээ зориулан хадгалж болно. 
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Гэрээр судлах хичээл
2 Нифай 11–25 (Хэсэг 7)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчид 2 Нифай 11–25 (хэсэг 7)- г судлах үеэр сурч 
мэдсэн дараах сургаал, зарчмуудын тоймыг та хичээлийн-
хээ хэсэг болгон заах шаардлагагүй. Таны заах хичээл 
эдгээр сургаал, зарчмын хэдхэн дээр нь төвлөрөх болно. 
Суралцагчдынхаа хэрэгцээг тодорхойлохдоо Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (2 Нифай 11–16)
Исаиа эртний Израилийн бардамнал, тэдний ёс бус явдал, 
түүнчлэн тэднийг хүлээж буй шүүлтийг дүрслэн өгүүлсэн юм. 
Тэрээр бас эцсийн өдрүүдэд баригдах нэг ариун сүмийн тухай 
бошиглож, Бурхан бидэнд Өөрийн замуудыг зааж, Түүний 
замаар алхахад бидэнд туслахын тулд ариун сүмүүдийг 
байгуулах болно гэдгийг заажээ.  Исаиа Их Эзэнийг харж, 
нүглээсээ ариуссан билээ. Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан зохисгүй байдлаасаа ариусан цэвэршиж чадна 
гэдгийг суралцагчид Исаиагийн туршлагаас мэдсэн билээ.

2 дахь өдөр 2 (2 Нифай 17–20)
Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрт итгээгүйнх нь төлөө Исаиа, 
Иудейн хаант улсыг шүүмжилсэн юм. Хэрэв бид Бурханд итгэх 
юм бол хүндрэл бэрхшээл, айдас хүйдсийн үед ч Тэрээр би-
дэнтэй хамт байх болно гэдгийг суралцагчид ойлгож мэдсэн. 
Хоёр дахь ирэлтийн үеэр ёс бусчууд хэрхэн устгагдахыг Исаиа 
дүрсэлж, Есүс Христ бол шүүлтийн хийгээд нигүүлслийн Бур-
хан бөгөөд наманчилж, Түүний зарлигуудыг сахидаг хүмүүст 
Тэрбээр нигүүлсэнгүй хандах болно гэдгийг заасан билээ.

3 дахь өдөр (2 Нифай 21–24)
Энэ хичээлээр суралцагчид Есүс Христ зөв шударга байдлаар 
шүүх бөгөөд эцэстээ Их Эзэн эцсийн өдрүүдэд Өөрийн хүмүү-
сийг цуглуулахын тулд бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан 
Өөрийн Сүмийг сэргээх болно гэдгийг суралцаж мэдсэн 
билээ. Мянган жилийн үед амар амгалан болон Их Эзэний 
тухай мэдлэг дэлхийг дүүргэх болно гэсэн Исаиагийн бо-
шиглолд Нифай бас баярладаг байжээ. Энэхүү үнэний тухай 
болон энэ цаг үед хэрхэн илүү сайн бэлтгэгдэх талаар тунгаан 
бодоход суралцагчдыг урамшуулан дэмжсэн билээ. 

4 дэх өдөр (2 Нифай 25)
Нифай Исаиагийн бичээсүүдийн гол захиасыг хураангуйлан, 
хүмүүний үрсийн дундах Бурханы ажлын талаарх энгийн үнэ-
нүүдийг, тухайлбал: Есүс Христ бол ‘тэнгэрийн дор түүгээр 
хүмүүн аврагдаж чадах’ (2 Нифай 25:20) цорын ганц нэр 
мөн, Есүс Христ бол бид нүглийнхээ уучлалыг түүнээс олж 
чадах цорын ганц эх сурвалж мөн гэсэн үнэнүүдийг нэгтгэн 
дүгнэсэн юм. Хэрэв бид “чадах бүхнээ хийвэл,” Есүс Христ 
биднийг бурханлаг хүч болон хүч чадал болох ач ивээлээр 
адисална гэдгийг хүн бүр мэдээсэй хэмээн Нифай хүсч 
байлаа (2 Нифай 25:23 - ыг үзнэ үү).

Оршил
Энэ долоо хоногт суралцагчид Нифай өөрийн бичээсүүдэд 
оруулсан Исаиагаас сонгож авсан бүлгүүдийг судалсан билээ. 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр 
Исаиагийн эдгээр бүлгийн тухай: “Энэ номыг зогсолтгүй унш! 
Хуучин Гэрээний бошиглолын энэхүү ойлгоход хэцүү бүл-
гүүдээс маш бага зүйлийг ойлгож байгаа ч гэсэн зогсолтгүй 
урагш ахин унш. Эдгээр бүлгээс ойлголт мэдлэг авахын тулд 
та бүхэн дахин дахин уншиж судалбал урагш ахиж чадна" 
гэжээ (“The Things of My Soul,” Ensign, 1986 оны 5- р сар, 61).

Та суралцагчидтайгаа энэ долоо хоногт уулзахдаа Исаиа-
гийн үгсийг шаргуу тэвчээртэй судлахад тэдэнд урам дэм өг. 
Бурханы ач буянд “зүрх сэтгэл нь хөөрч, баясахад” (2 Нифай 
11:8) Исаиагийн бичээсүүд тэдэнд хэрхэн тусалсныг хуваалца-
хад та тэднийг урьж болно.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 11–25
Нифай Есүс Христийн тухай Исаиагийн бошиглолуудаас  
эш татсан нь
Томруулдаг шилийг үзүүлэх буюу зургийг нь самбарт зур. 
2 Нифай 25:13- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. 
Нифай юуг “томруулдаг” байсныг эрж олохыг ангиас хүс. 
Нифай  2 Нифай 11–25- д Исаиагийн үгсийг цэдэглэсэн нэг 
шалтгаан нь  Нифайн үгсийг унших хүмүүсийн амьдралд Есүс 
Христийн нэр, түүний үйлчлэл болон Цагаатгалын ач холбогд-
лыг томруулан харуулах явдал байлаа.

2 Нифай 11:4–8- ыг нэг суралцагчаар чанга уншуул. Исаиа-
гийн үгсийг эш татсан Нифайн зорилгын тухай өгүүлсэн 
үгсийг судрын энэ эшлэлээс олохыг ангиас хүс. 

Гэрээр судлах үедээ “Христ” гэдэг нэрийг 2 Нифай 25:20–
30- д гарах бүрд тэмдэглэхийг суралцагчдаас хүссэн билээ. 
2 Нифай 25:28–29- ийг гаргаж, эдгээр шүлэгт давтагдсан 
хэллэгийг олоход тэднийг урь. (“Христэд итгэх зөв зам бол 
түүнийг үгүйсгэхгүй байх явдал мөн.”)

Есүс Христэд итгэж, Түүнийг дагах нь амьдралын зөв зам 
гэдгийг амьдралд тань ямар туршлага та нарт заасан бэ? 
гэж суралцагчдаас асуу.

2 Нифай 11–25- аас суралцагчдын судалсан үнэн ба сургаал, 
зарчмууд дараах хүснэгтэд агуулагдаж байгаа. Дараах есөн 
үнэнийг самбар дээр бичих буюу суралцагч бүрд тараах 
материал болгон өгөхөөр бэлтгэ. Жагсаалтыг уншиж, эдгээр 
шүлэгт эш татагдсан үнэн ба сургаал, зарчмуудыг олоход 
суралцагчдыг урь.

Исаиагийн сургаалуудыг өнөө үетэй холбогдуулан ойлгох нь
 1. Бурхан бидэнд Өөрийн замуудыг зааж, Түүний замаар зам-

нахад бидэнд туслахын тулд ариун сүмүүдийг байгуулсан 
юм (2 Нифай 12:2–3- ыг үзнэ үү).
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 2. Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан зохисгүй байд-
лаасаа ариусан цэвэршиж чадна. (2 Нифай 16:5–7- г үзнэ үү).

 3. Биднийг Бурханд итгэсэн үед хүндрэл бэрхшээл, айдас 
хүйдсийн үед Тэрээр бидэнтэй хамт байх болно (2 Нифай 
17:4, 7, 14).

 4. Есүс Христ бол шүүлтийн ба нигүүлслийн Бурхан. Тэрбээр 
Түүний зарлигуудыг сахидаг хүмүүст нигүүлсэнгүй ханддаг 
(2 Нифай 19:12, 17, 21; 20:4- ийг үзнэ үү).

 5. Их Эзэн бошиглогч Иосеф Смитээр дамжуулан Өөрийн сайн 
мэдээг сэргээсэн бөгөөд эдүгээ эцсийн өдрүүдэд Өөрийн 
хүмүүсийг цуглуулж байна (2 Нифай 21:10, 12- ыг үзнэ үү).

 6. Мянган жилийн үед дэлхий Их Эзэний тухай мэдлэгээр дүү-
рэх учраас амар амгалангийн газар байх болно (2 Нифай 
21:6–9 - ийг үзнэ үү).

 7. Их Эзэн Өөрийн хүмүүст нигүүлсэнгүй байх болно, харин 
ёс бусчууд мөхөх болно (2 Нифай 23:22- ыг үзнэ үү).

Нифайн сургаалууд
 8. Бид өөрөөсөө шалтгаалах бүхнийг хийсний эцэст Христийн 

ачаар, Түүний ивээлээр аврагдаж чадна (2 Нифай 25:23- ыг 
үзнэ үү).

 9. Бид Аврагчийн Цагаатгалаар дамжуулан, нүглийнхээ уучла-
лыг хүлээн авна (2 Нифай 25:26- г үзнэ үү).

Хангалттай цаг гаргаж өгсний эцэст дараах асуултуудыг асуу:

• Исаиа, Нифай хоёрын эдгээр сургаалаас та нар ямар 
сэдвийг олж харав? (Байж болох сэдвүүд: Тэнгэрлэг Эцэг 
хүүхдүүддээ аврал болоод амар амгаланг бэлэглэхийн 
тулд Өөрийн Хүү Есүс Христийг илгээсэн. Бид ямар ч 
нөхцөлд Бурханд итгэж болно. Ариун сүм бидэнд  
Бурханы тухай заадаг.)

• Эдгээр есөн үнэнээс алийг нь та нар хамгийн чухал гэж үзэж 
байна? Яагаад? 

Дээрх жагсаалтаас суралцагч бүрд нэг сургаал буюу зарчмыг 
даалгаж, дараах даалгавруудыг тэднээр хийлгэ: 

 1. Уг сургаал буюу зарчим агуулагддаг судрын хэсгийг унш.
 2. Энэ асуултад хариул: Их Эзэнд “баясахад” танд энэ сургаал 

буюу зарчим өөрт тань хэрхэн тусалж болох вэ? (2 Нифай 
11:4–6- г үзнэ үү.)

 3. Энэ сургаал буюу зарчмын тухай мэдлэг танд итгэл найд-
вар, хүч чадал авчрах нөхцөл байдлын тухай бодно уу.

Бодол санаагаа хуваалцахад суралцагчдыг урь. Ийнхүү бодол 
санаагаа хуваалцсаны дараа та “Энд заагдсан зүйлсийн 

талаар гэрчлэлээ буюу бодол санаагаа хуваалцах хүн байна 
уу?” гэж асууж болно. Тэдэнд бодол санаа, гэрчлэлээ хуваал-
цах боломж олгох нь дээрх үнэнүүдийг тэдний болон бусдын 
зүрх сэтгэлд батлах болно. Хичээлд идэвхтэй оролцсонд нь 
суралцагчдад талархал илэрхийл.

2 Нифай 25:13- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Түү-
нийг унших үед судар дээрээ дагаж харан, Нифай Их Эзэний 
нэрийг өндөрт өргөхдөө баярласны шалтгааныг олохыг 
ангиас хүс. Олж мэдсэн зүйлээ ярихыг суралцагчдаас хүс.

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны хэлсэн дараах гэрчлэлийг 
уншихад нэг суралцагчийг урь.

“Бидний хэн нь ч Гетсеманид өөрсдийнхөө төлөө Христийн 
хийсэн зүйлийн ач холбогдлыг бүрэн ойлгож чадахгүй ч, 
бидний төлөө хийсэн Түүний цагаатгагч золиослолын төлөө 
миний бие өдөр бүр баярлан талархаж явдаг билээ. 

“Тэрбээр эцсийн мөчид шантран буцаж болох байсан. Гэвч 
тэгээгүй юм. Тэрбээр бүх зүйлийг аврахын тулд бүхнээс доо-
гуур байж насаа юүлсэн билээ. Тэрбээр ингэснээрээ бидэнд 
энэхүү мөнх бус оршихуйгаас цааш үргэлжлэх амьдралыг өгч, 
биднийг Адамын Уналтаас эргүүлэн татсан юм. 

Би Түүнд сэтгэл зүрхнийхээ гүнээс баярлан талархаж явдаг. 
Тэрбээр бидэнд хэрхэн амьдарвал зохихыг заасан юм. Тэр-
бээр бидэнд бас хэрхэн үхэхийг заасан юм. Тэрбээр бидний 
авралыг баталгаатай болгосон билээ” (“At Parting,” Ensign, 
2011 оны 5- р сар, 114).

Асуулт: 2 Нифай 25:13 дахь Нифайн үгс, ерөнхийлөгч Мон-
соны үгс хоорондоо юугаараа адил төстэй байна вэ?

Хичээл хожмын үеийн залуу гэгээнтнүүд Их Эзэний нэрийг 
ямар замаар өндөрт өргөж чадахыг суралцагчдаас асууж, 
өнөөдрийн хичээлийг дуусга. Суралцагчдыг хариулсны 
дараа Их Эзэний нэрийг өдөр бүр өндөрт өргөж явахад 
тэдэнд урам дэм өг.

Дараагийн хэсэг (2 Нифай 26–31)
Дараагийн хэсгээр суралцагчид хожмын өдрүүдийн тухай 
Нифайн зарим бошиглолыг судлах болно. Хуурамч сүмүүд 
болон нууц хуйвалдаанууд газар авахыг Нифай харжээ. Тэр 
бас Их Эзэн “гайхамшигт ажил болон гайхамшгийг” (2 Ни-
фай 27:26) үйлдэх болно гэдгийг мөн олон хүн өөрсдөд нь 
Библи байгаа учраас Мормоны Номыг эсэргүүцэх болно гэд-
гийг харсан ажээ. Түүнээс гадна Нифай Христийн сургаалыг 
тайлбарласан юм.
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Оршил
Амилсан Есүс Христ өөрийнх нь үр удмынхан дээр 
нэгэн өдөр айлчилж ирэх бөгөөд энэхүү туршлагын 
дараа тэд гурван үеийнхээ турш зөв шударга амьд-
рах болно хэмээн Нифай бошиглосон ажээ.  Гэвч 
түүний үр удмынхан дөрөв дэх үедээ зарим хүн зөв 
шударга байхаа больж, Мессиаг эсэргүүцэн, эцэстээ 

устгагдах болно гэдгийг Нифай мэдээд гашууджээ. 
Нифай өнгөрсөн үед амьдарч байсан хүмүүсийг 
бардамнал, нууц хуйвалдаанууд болон санваарыг 
урвуулан ашиглахаас сэрэмжлүүлсэн ажээ. Их Эзэн 
бүх хүнийг хайрладаг бөгөөд тэднийг Өөртөө ирэ-
хэд урьдаг хэмээн заадаг байв.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 26:1–13
Түүний хүмүүс Есүс Христийг эсэргүүцсэний балгаар устгагдах болно гэдгийг 
Нифай бошиглов.
Бурханы шүүлт гэж самбар дээр бич.
• Энэ үгсийг харсан юм уу сонссон үед танд ямар бодол төрдөг вэ?
Эдгээр үгийг харсан үед олон хүнд эвгүй бодол төрдөг ч Бурханы шүүлт олон хүнд 
адислал авчрах болно гэдгийг тайлбарла. 2 Нифай 26- гаас бид ёс бусчууд болон зөв 
шударга хүмүүст шударга ёсны үр дагавар болон тохиох зүйлсийн тухай уншдаг. 
Нифай 2 Нифай 26- гийн гол захиасын хам сэдвийг бий болгохын тулд, Есүс Хрис-
тийн төрөлт, үхэл, aмилалтыг олон тэмдэг дагалдах болно хэмээн хэлснийг тайлбарла. 
Аврагчийг насаа юүлсний дараахан олон хүн бошиглогчдыг болон Есүс Христ тэдний 
дунд амьдарч байсан Түүний зөв шударга хүмүүсийг хөөсний улмаас мөхөх болно гэд-
гийг тэрээр бошиглосон юм. Бүр амилсан Аврагч тэдэн дээр айлчлан ирсний дараа ч 
түүний хойч үеийнхнээс олон нь гэрлийг биш, хар бараан үйлсийг сонгосны” балгаар 
устгагдах болно гэдгийг тэр бас бошиглосон ажээ. (2 Нифай 26:1–11- ийг үзнэ үү.) 
2 Нифай 26:7- г чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Хүмүүсийн устгалыг хараад 
Нифай ямар хариу үйлдэл үзүүлснийг олохыг ангиас хүс. Олж мэдсэн зүйлээ хуваал-
цахад суралцагчдыг урь. Нифай уг шүлгийн төгсгөлд: “Таны замууд шударга” хэмээн 
тунхагласныг судрын зах дээрээ тэмдэглэхийг суралцагчдад зөвлөж болно. 
• “Таны замууд шударга” гэдэг үгс танд ямар хамаатай вэ? (Шударга хүн бусад хүнд 

үргэлж шударга ханддагийг та тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.)
Бурханы шударга ёс нь ёс бусчууд үйлдлийнхээ учир шийтгэгдэхийг харин зөв 
шударга хүмүүс ажил үйлсийнхээ төлөө шагнагдахыг шаарддагийг тайлбарлаж, уг 
асуудлыг ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Энэ тайлбарын хэсэг болгон Сургаал ба 
Гэрээ 130:20–21- ийг уншихад суралцагчдыг урь. 2 Нифай 26:8–9, 13- ыг суралцагч-
даар уншуулахдаа Нифай өөрийнх нь зөв шударга хойч үеийнхэнд ирэх болно хэмээн 
хэлсэн адислалуудыг олуул.
• Шүлэг 8, 13- т ямар үгс зөв шударга хүмүүсийн үйлдлүүдийг дүрсэлж байна вэ?
• Шүлэг 13- т дурдсан адислалуудыг та хэзээ гэрчилсэн бэ?? Их Эзэн Өөрийгөө би-

дэнд ямар өөр замуудаар илэрхийлдэг вэ? 
Дараах зарчмыг самбарт бич: Биднийг Есүс Христэд итгэх итгэлээ ашиглавал 
Тэрбээр Ариун Сүнсний хүчээр Өөрийгөө бидэнд илэрхийлдэг.
• Энэхүү үнэнийг мэдэх нь Есүс Христэд итгэх итгэлийг тань хэрхэн нэмэгдүүлж 

болох вэ?

36- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 26
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2 НИфай 26

2 Нифай 26:14–33
Нифай эцсийн өдрүүдийн тухай бошиглож, бүх хүнийг Христэд ирэхэд  
урьсан нь
Олон хүн бардам бөгөөд итгэл бишрэлгүй болсон үед Мормоны Ном ирэх болно гэд-
гийг Нифай бошиглосныг тайлбарлан, 2 Нифай 26:14–19- ийг хураангуйлан дүгнэ. 
Ямар нэг зүйлд бүдэрсэн үеийнхээ тухай санахыг суралцагчдаас хүс (эсвэл харанхуйд 
бүдэрч болох ямар нэг саад тээгийг тэднээр төсөөлөн бодуулж болно). 2 Нифай 26:20–
21- ийг чимээгүй уншихдаа, эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийн бүдэрч болох тээг саадуудыг 
уг шүлгүүдээс олоход тэднийг урь.
• 2 Нифай 26:20–21- д өгүүлснээр харийнхныг бүдрүүлж болох ямар саадыг Нифай 

харсан бэ?
• Хүмүүсийг бүдрэхэд хөтлөхийн тулд Сатаны ашигладаг тээг саадын зарим жишээг 

нэрлэнэ үү.
Сатан биднийг Бурханаас холдуулах “тээглэх чулууг” бидний зам дээр байрлуулдгаас 
гадна биднийг хүлэх гэж санаархдагийг тайлбарла. Утас өргөж харуулаад 2 Нифай 
26:22- ыг гүйлгэн уншихдаа, Нифай утастай адилхан ямар зүйлийн тухай бичсэнийг 
олоход суралцагчдыг урь. Ангийн өмнө гарч ирэхэд нэг суралцагчийг урь. Тэр сурал-
цагчийн хоёр бугуйг дан утсаар чанга хүл. Утсыг таслахыг түүнээс хүс. Энэ үйлдлийг 
давтахдаа одоо түүний хоёр бугуйг утсаар нэлээд хэд давхарлан хүл. Ангийнхны өмнө 
гарсан суралцагч утсыг тасалж чадахгүй болтол үүнийг үргэлжлүүлэн хийхдээ гараа 
гэмтээхгүйн тулд болгоомжтой байхыг түүнээс хүс. (Хэрэв танд утас байхгүй бол, энэ-
хүү үйлдлийг төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүсч болно.) 2 Нифай 26:22- ыг судлах-
даа энэ шүлэг уг үйлдлийг хэрхэн дүрсэлснийг олохыг суралцагчдаас хүс.
• 2 Нифай 26:22- т, “тэрээр тэднийг хүлэх хүртэл” гэсэн үгсээс юу нь чухал байна вэ? 

Сатан хэрхэн ажилладаг тухай энэ шүлэг юу зааж байна вэ?
• Сатан хүмүүсийг “бөх олсоор” хэрхэн хүлж, хөтөлж байхыг та харсан уу? (Олс бол 

маалингыг хийхэд ашигладаг материал юм.)
• Эдгээр нүглээс (олсон хүлээснүүд) аль нь таны насны хүмүүст хамгийн аюултай 

гэж та боддог вэ? 
Сатан биднийг хүлж, зөв шударга замаас холдуулахын тулд биднээр харанхуйн аж-
луудыг хийлгэхээр уруу татдагийг суралцагчдад сануул. 2 Нифай 26- гийн сүүлчийн 
шүлгүүд Сатаны зам, Бурханы зам хоёр хоорондоо эсрэг тэсрэг болохыг харуулсныг 
тайлбарла. 2 Нифай 26:23–24- ийг чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Эдгээр шүлэгт өгүүлснээр Их Эзэн хэрхэн ажилладаг вэ? Их Эзэний хийдэг юм 

бүхний зорилго юу вэ? (Их Эзэний хийдэг бүх зүйл дэлхийн ашиг тусын 
төлөө юм гэдгийг заадаг 2 Нифай 26:24- ийн хэсгийг тэмдэглэхийг суралцагчдад 
зөвлөмж болгож болно.)

Санаагаар унасан буюу Их Эзэнээс холдсоноо мэдэрсэн үеийнхээ тухай түр зуур 
тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс. Их Эзэний хайрын тухай Нифайн захиас тэдний 
амьдралд хэрэгжсэнийг мэдрэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд 2 Нифай 26:24–28, 
33- ыг судлахад тэднийг урь. Бүх, ямар ч , нэг нь ч гэсэн үгсийг тэмдэглэхийг сурал-
цагчдад зөвлөж болно (шүлэг 33 дахь хэнээс ч болов гэдэг үг энд орохгүй). Эдгээр үгийг 
агуулсан өгүүлбэрүүдийг дахин уншихад зориулж хэдэн минут суралцагчдад гаргаж өг.
Эдгээр шүлгээс ойлгож мэдсэн зүйлээ ангийн өөр нэг гишүүнтэй товчхон ярилцахыг 
суралцагч бүрээс хүс. Суралцагчид санал бодлоо бие биентэйгээ хуваалцсаны дараа 
ярилцлагынхаа гол санааг нийт ангийнхантайгаа хуваалцахыг цөөхөн суралцаг-
чаас хүс. Энэ ярилцлагын гол сэдэв нь Их Эзэн бүх хүнийг хайрладаг бөгөөд бүх 
хүнийг Түүнд ирж, Түүний авралыг хүртэхэд урьдаг гэсэн санаа байх ёстой 
Та энэ өгүүлбэрийг самбар дээр бичиж болно. Та бас дараах асуултуудын хариултыг 
судрын тэмдэглэлдээ буюу хичээлийн дэвтэртээ бичихэд суралцагчдыг урьж болно.
• Та Их Эзэний ач буяныг амьдралдаа хэзээ мэдэрсэн бэ?
• Их Эзэн бүх хүнийг хайрладаг бөгөөд бүх хүнийг Түүнд ирэхэд урьдгийг мэдэх нь 

танд хэрхэн тусалж болох вэ?
Дүгнэлт хийхийн тулд 2 Нифай 26:25, 33- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг 
урь. Түүнийг уншиж эхлэхээс өмнө тэдэнд урам дэм өгч буй үг, өгүүлбэрүүдийг 

Суралцагчдыг 
үйлдэл хийхэд  
урих нь 
Заагдсан зарчмуудын 
дагуу үйлдэл хийхэд 
урих нь үр дүнтэй 
сургалтын хэлбэр мөн. 
Хэрэв сайн мэдээний 
аль нэг зарчмын тухай 
мэдлэгийг үйлдэл хийж 
эзэмшээгүй бол сурсан 
зүйл нь бүрэн биш 
байдаг.  Үйлдэл хийх 
урилга нь багшаас ирж 
болно. Харин илүү их 
хүчтэй урилга Ариун 
Сүнснээс ирдэг.
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36-  Р  хИчээЛ

тэмдэглэхийг суралцагчдад зөвлө. Эдгээр шүлгүүд дэх нэмэлт санааг олж харахад 
суралцагчдад туслахын тулд Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын 
хэлсэн дараах үгсийг унш: 

“Бид Бурханы бүх хүүхдийг, түүний дотор хувцаслалт, нүүр царай, хэл 
яриагаараа эсвэл юмсыг хийдэг байдлаараа өөр өөр хүмүүст талархал-
тай хандаж, тэднийг урьдаг мөн хайрладаг гэдэгтээ би итгэлтэй байдаг. 
Бусад хүнд өөрийгөө дорд үзэх үзэлд хүргэх нь сайн зүйл биш юм. Эргэн 
тойрныхоо хүмүүсийг дэмжиж, тэдэнд урам хайрлацгаая. Тусламжийн 
гараа тэдэнд сунгацгаая. Сүм дэх ах, эгч нар маань удаан хугацаанд 

төөрсний эцэст байх ёстой газраа олсон гэдэгт бат итгэлтэй байхын тулд тэдэнд хүн-
лэг, энэрэнгүй өрөвч сэтгэлээр хандацгаая. . . .
“Өөрсдийнхөө төлөө хүсдэг бүхнийг бусдын төлөө чин сэтгэлээсээ хүсдэг байх нь 
цорын ганц зөв бөгөөд жам ёсны зүйл юм. 
Бид хувийн амьдралдаа эсвэл дэлхийд нүгэл хилэнцийг хүлцэн тэвчих буюу үл тоом-
сорлохыг би санал болгож байгаа юм биш. Гэсэн хэдий ч, бид заримдаа туйлшран, 
нүглийг нүгэл үйлдэгчтэй хольж хутган, өрөвч нигүүлсэнгүй сэтгэлийг умартан, 
хэтэрхий түргэн зэмлэн буруутгадаг. . . .
. . . Бусдын төлөө өрөвч нигүүлсэнгүй сэтгэл гарган, зүрх сэтгэлээ тэдэнд хандуулж, 
тусламжийн гараа сунгацгаая. Учир нь хүн бүр өөрийн бартаат замаар алхан ураг-
шилдаг билээ” (“You Are My Hands,” Ensign, 2010 оны 5- р сар, 68–69).
• Бид 2 Нифай 26:33- ыг болон ерөнхийлөгч Угдорфын энэ сургаалыг амьдралдаа 

ямар арга замаар хэрэгжүүлж болох вэ?
Тусламж хэрэгтэй бусад хүнд хүрч, Их Эзэний хайрыг мэдрэхэд тэдэнд туслахын 
тулд юу хийж болохыг авч үзэхэд суралцагчдыг урь.

Нэмэлт заах санаа
2 Нифай 26:29–31. Нифай санваарыг урвуулан 
ашиглах нүглээс сэрэмжлүүлсэн нь
Дараах нэрсийг самбар дээр бич:  Шерем, Нехор, Ко-
рихор. Эдгээр хүний талаар юу мэддэгийг нь сурал-
цагчдаас асуу. Хэрэв суралцагчдад хариулах нь хэцүү 
байвал энэ хүмүүс бусдыг Есүс Христэд итгэх итгэлээс 
нь хөндийрүүлэх гэж хичээж байсныг тайлбарла. Тэд 
санваарыг урвуулан ашигласан гэм нүгэлд буруутай 
байлаа.

Нифай өөрийн хүмүүсийг болон эцсийн өдрүүдэд 
амьдарч байгаа биднийг, санваарыг урвуулан ашиг-
лах нүглээс сэрэмжлүүлсэн юм. 2 Нифай 26:29–31- ийг 
чимээгүй уншихад нэг суралцагчийг урь. Санваарыг 
урвуулан ашиглах талаар өгсөн тодорхойлолтыг сон-
сохыг ангийнхнаас хүс.
• Хүмүүс санваарыг ямар зорилгоор урвуулан ашиг-

ладаг вэ? 

Санваарыг урвуулан ашиглах нь Сүмд тохиолдож 
болзошгүйг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
М.Рассэлл Баллард анхааруулжээ. Түүний зөвлөгөөг 
уншихыг нэг суралцагчаас хүс:

Сүмийн сургаалуудыг хувийн ашиг сонирхлын зорил-
гоор тунхагладаг,  Сүмийн тулгуур сургаалуудад харш 

үзэл санаа агуулсан хурал симпозиум, ном сэтгүүлийг 
ивээн тэтгэх замаар өөрсдийн хуурамч сайн мэдээг 
дэлгэрүүлж, дагалдагчдынхаа анхаарлыг татахыг 
санаархагч, хуурамч бошиглогчид, хуурамч багш нар 
болох эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд аль алинаас болгоом-
жилцгооё. Бурханы үнэн бошиглогчдыг эсэргүүцэн үг 
хэлж, хэвлэлд нийтлүүлэх, төөрөгдүүлж урхидсан хү-
мүүсийнхээ мөнхийн сайн сайхан байдлыг үл хайхран 
тэднийг өөрсдийн итгэл бишрэл, нөлөөний хүрээнд 
оруулахыг идэвхтэй эрэлхийлдэг хүмүүсээс болгоомж-
логтун. Мормоны Номон дахь Нехор, Корихор нарын 
адил тэд бусдыг хууран мэхэлж, өөрсдийн хуурамч 
үзэл баримтлалд элсүүлэхийг хүсдэг.  Тэд ‘дэлхий-
гээс эд баялаг, нэр алдрыг олохын тулд өөрсдийгөө 
дэлхийн гэрэл болгодог харин Сионы сайн сайхан 
байдлыг эрэлхийлдэггүй’ (2 Нифай 26:29)” (“Beware 
of False Prophets and False Teachers,” Ensign, 1999 оны 
11- р сар, 63).

• Сүмийн гишүүд санваарыг урвуулан ашиглахад 
хэрхэн урхидуулж болох вэ?

• 2 Нифай 26:30- д өгүүлснээр, санваарыг урвуулан 
ашиглахаас юу сэргийлж чадах вэ? (Бид бүх хүнд 
энэрэнгүй хандсанаар санваарыг урвуулан ашиг-
лах нүглээс зайлсхийж чадна гэдгийг ойлгоход 
суралцагчдад тусал.)
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Оршил
Нифай Исаиагийн үгсэд олон удаа хандан Их Эзэн 
эцсийн өдрүүд “гайхамшигт ажил болон гайхамш-
гийг үйлдэх болно” хэмээн бошигложээ. Энэхүү агуу 
ажил нь Есүс Христийн сайн мэдээний cэргээлт бай-
лаа. Нифайн нэн чухал нэг бошиглол бол Мормоны 
Ном ирэх тухай байлаа. Гэрчүүд Мормоны Номыг 
харж, үүний үнэнийг гэрчлэх болно хэмээн Нифай 

угтан хэлсэн юм. Тэр бас Мормоны Ном эцсийн 
өдрүүдэд Их Эзэний ажилд нэн чухал үүрэг гүйцэтгэх 
бөгөөд энэ ном дэлхийд гайхамшигтай бэлэг болно 
хэмээн бошигложээ. (Анхааруулга: 2 Нифай 27 нь 
Исаиа 29-тэй маш ойролцоо юм. Библийн ХҮГ хэв-
лэлд Исаиа 29- ийн зүүлт тайлбарт энэ хоёр бүлгийг 
судлах ашигтай санаа байдаг.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 27:1–5
Эцсийн өдрүүдэд дэлхий ёс бус явдлаар дүүрэх болно хэмээн Нифай 
бошиглосон юм.
Дараах зүйлүүдийг үзүүл: үнэр дарагчийн сав, шүдний оо, савангийн гэр. Эдгээр зүйл 
тус бүрдээ аль нэг асуудлыг шийдэх зориулалттайг тайлбарла. Эдгээр зүйл тус бүр 
ямар асуудлыг шийдэх зориулттай болохыг суралцагчдаас асуу. (Та бас өөр асуудлуу-
дыг шийдэх зориулалт бүхий өөр юмсыг сонгон авч болно.)
 2 Нифай 27 дахь Нифайн бошиглолууд өнөө үеийн асуудлуудын тухай өгүүлдгийг 
тайлбарла. Хүмүүс алдсуудынхаа улмаас сүнслэг байдлын хувьд бүдэрч, сүнсний харал-
ган байдлаасаа зовж, бошиглогчдыг эсэргүүцэх болно гэдгийг тэр заасан юм. Бурхан 
эдгээр асуудлыг шийдэхийн тулд юу хийхийг Нифай бас бошигложээ. 
 2 Нифай 27:1–5- ыг ээлжээр чанга уншихад хэдэн суралцагчийг урь. Эцсийн өдрүүд 
дэх зарим асуудлыг дүрсэлсэн үг, өгүүлбэр уншсан судрын хэсгийг олохыг ангийнхнаас 
хүс. Олсон үг, өгүүлбэрүүдээ хуваалцахыг хэдэн суралцагчаас хүс. Эдгээр өгүүлбэрт дүн 
шинжилгээ хийхэд суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултуудыг асууж болно:  
• “Жигшүүрт хэргүүдэд согтуурах болно” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та бодож 

байна? 
• 2 Нифай 27:3- т, эцсийн өдрүүд дэх зарим хүний хоол идэж байна хэмээн зүүдэлсэн 

ч сэрсэн хойноо гэдэс нь хоосон байгааг мэдэрсэн өлсгөлөн хүнтэй эсвэл ууж байна 
гэж зүүдэлсэн ч сэрсэн хойноо цангасан хэвээр байгаа хүнтэй адилтган зүйрлэжээ. 
Бид энэ туршлагаас юу сурч болох вэ? (Зүүдэндээ идэж, уух нь өлсгөлөн буюу цан-
гааг тайлдаггүй , юуг ч шийддэггүй, сэрсний дараа өлсгөлөн буюу цангаа нь хэвээр 
байдаг.) Үүн лүгээ адил, “Сионы Уулын эсрэг тулалддаг” хүмүүсийн хүсэл биелэг-
дэхгүй тэд, өөдтэй зүйл юуг ч хийж чадахгүй юм.  

• “Та нар нүдээ аньсан байна” гэсэн өгүүлбэр юу гэсэн утгатай гэж та нар боддог вэ?
 2 Нифай 27:1–5 дахь сайн мэдээний үнэнүүдийг олоход суралцагчдад туслахын тулд 
эдгээр шүлгээс сурч мэдсэн зүйлээ хураангуйлан дүгнэхэд тэднийг урь. Тэдний ха-
риултыг самбар дээр бич. Эцсийн өдрүүдэд олон хүн алдсаар дүүрч, бошиглогч-
дыг эсэргүүцэх болно гэдгийг суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар.
• Энэ бошиглолыг болон түүний биелэлтийг мэдэх нь яагаад чухал гэж та боддог вэ?

2 Нифай 27:6–23
Нифай Мормоны Ном ирэх тухай бошиглосон нь
2 Нифай 27:6–7- г чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийн 
сүнслэг байдлын асуудлуудыг шийдэхэд туслахын тулд Их Эзэний хангах нэг зүйлийг 
эрж олохыг тэднээс хүс.

Дүн шинжилгээ 
хийхэд хөтлөх 
асуултууд
Та дүн шинжилгээ хийх 
асуултуудыг ашиглан 
судалж байгаа шүлгүү-
дийнхээ утгыг тунгаан 
бодоход суралцагчдыг 
урамшуулан дэмжиж 
болно. Суралцагчид 
даалгасан шүлгүү-
дийг уншсаны дараа 
та ихэвчлэн эдгээр 
асуултыг тавих хэрэгтэй.  
Дүн шинжилгээ хийх 
асуултууд нь ихэвчлэн 
“Та яагаад ингэж бодож 
байна?” “Та юу гэж 
боддог вэ?” гэсэн өгүүл-
бэрээр эхэлдэг. Жишээ 
нь, “Энэ (үг буюу нийл-
мэл үг) юу гэсэн утгатай 
гэж та бодож байна?” 
хэмээн асууж болно.

37- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 2:27
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• Их Эзэн юугаар хангах вэ?
• Тэр номын агуулга юу байх вэ?
• Эдгээр шүлэг ямар номын тухай өгүүлж байна гэж та бодож байна? (Энэ асуултад 

хариулахад суралцагчдад туслахын тулд та 2 Нифай 27:6-ийн зүүлт тайлбар б- д 
жагсаасан судрын эшлэлүүдийг харахыг тэдэнд зөвлөж болно. Та бас “үүрд нойрс-
сон тэдний” гэсэн үгс нь Мормоны Номыг бүрдүүлсэн цэдгүүдийг хөтөлж байсан 
тэдгээр нас барсан бошиглогчийг хэлж байгааг тайлбарлаж болно.)

Мормоны Номыг өргөж харуул. Их Эзэн энэ номыг эцсийн өдрүүд дэх асуудлуу-
дыг залруулахад туслах болон харанхуйлсан дэлхийд гэрэл өгөхийн тулд гаргаж 
ирснийг тайлбарла. Их Эзэн Мормоны Ном ирэх тухай нарийн тодорхой зүйлсийг 
эртний бошиглогчдод илчилсэн юм. Нифай эдгээр нарийн тодорхой зүйлийг 2 Ни-
фай 27- д цэдэглэжээ. Мөн үүнтэй төстэй бошиглол Исаиа 29- д байдгийг тайлбарла. 
(Зарим хүн Мормоны Номыг Библид яагаад дурддаггүй юм гэж асуун, энэ номонд 
эргэлздэгийг та тайлбарлаж болно. Исаиа 29 дэх бошиглол Мормоны Номыг Библи 
гэрчилдэг гэдгийг харуулдаг болохыг хэл.  
2 Нифай 27:12–14- ийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Энэ номыг харахыг ямар 
хүмүүст зөвшөөрөх болно хэмээн Нифай хэлснийг олохыг ангийнхнаас хүс.
• Мормоны Номыг “Бурханы хүчээр” харахыг тэдэнд зөвшөөрсөн гурван гэрч хэн хэн 

байсан бэ? (Oливер Каудери, Давид Витмер, Мартин Харрис нар. Мормоны Ном, 
“Гурван гэрчийн гэрчлэл”- ийг үзнэ үү.)

Бас өөр “хэдэн” хүнд уг номыг харах боломж олгосон тухай Нифай дурдсаныг онц-
лон тэмдэглэ.
• Эдгээр гэрч хэн хэн байсан гэж та нар боддог вэ? (Та Мормоны Номын өөр найман 

гэрчийн тухай суралцагчдад сануулах хэрэгтэй байж болно. Мормоны Ном, “Най-
ман гэрчийн гэрчлэл”- ийг үзнэ үү.)

2 Нифай 27:14- т Их Эзэн “Үгийг байвал зохих тооны гэрчүүдийн амаар нотлуулах 
болно” гэж дурдсаныг хэл. 
• Эдгээр гэрч Бурханы үгийг нотлох болно гэж Нифай яагаад хэлсэн гэж та бодож 

байна? (Мормоны Номоор дамжуулан Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн 
авсан хүмүүс энэ номыг бусадтай хуваалцаж, үүний үнэнийг гэрчлэх болно.) 

• Эдгээр гэрч хэн хэн байж болох вэ?
• Суралцагчид өөрсдөө бас Мормоны Ном үнэнийг гэрчлэгчид байж чадна гэж бо-

доход нь тэдэнд туслахын тулд та тэднийг нэрээ 2 Нифай 27:14- ийн дэргэд судрын 
хуудасны захад  бичихийг тэднээс урьж болно. Сүмийн гишүүн бүр, түүний дотор 
та нар Мормоны Ном үнэнийг нотлоход хэрхэн тусалж болох вэ?

• Та Мормоны Ном үнэн тухай гэрчлэлээ хэзээ хуваалцсан бэ?
Өмнөх нэг хичээл дээр та Мормоны Номын тухай гэрчлэлээ өөр хэн нэгэнтэй хуваал-
цахад суралцагчдыг урамшуулан дэмжсэн билээ. Хэрэв та тэгсэн бол хэдэн суралцаг-
чаас энэ даалгаврыг биелүүлэхийн тулд юу хийснийг нь асуу. Мормоны Номын тухай 
гэрчлэлээ бусадтай, түүний дотор өөр сүмийн гишүүдтэй  хуваалцах боломжуудыг 
эрж хайдаг байхад суралцагчдад урам дэм өг. 
Дараах хүснэгтийг самбар дээр байрлуул. (Цаг хэмнэхийн тулд хүснэгтийг хичээл 
эхлэхээс өмнө самбар дээр байрлуулах хэрэгтэй.)

Тухайн хүн юу 
хийж болох тухай 
Нифайн бошиглол

Уг хүний нэр Бошиглолын 
биелэлт
Иосеф смит—Түүх 
1: 63–65

Нэг дэх хүн 
(“боловсролгүй”)
2 Нифай 27:9, 15, 19

хоёр дахь хүн (“нөгөө 
хүн”)
2 Нифай 27:15, 17

Өгсөн даалгавраа 
шалгаж бай.
Өгсөн урилга, даалгав-
раа танилцуулж байхыг 
суралцагчдаас үе үе 
хүсч бай. Энэ нь сайн 
туршлагаа хуваалцах 
боломжийг сурал-
цагчдад олгох бөгөөд 
даалгавар, урилгуудад 
хариуцлагатай хан-
дах хүсэл эрмэлзлийг 
тэдэнд төрүүлэх болно.  
Энэ нь бас урилга, даал-
гавруудыг биелүүлэх 
явцад суралцагчдад гарч 
байгаа сайн зүйлсийг 
гярхай ажиглах болом-
жийг танд олгоно.
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Тухайн хүн юу 
хийж болох тухай 
Нифайн бошиглол

Уг хүний нэр Бошиглолын 
биелэлт
Иосеф смит—Түүх 
1: 63–65

гурав дахь хүн (“бо-
ловсролтой хүн”) 
2 Нифай 27:15–18

Суралцагчдыг хос хосоор нь хуваарил. Хос бүр Мормоны Ном ирэх тухай бошигло-
лыг болон уг бошиглолын биелэлтийг судлах болно гэдгийг тайлбарла. Хүснэгтийг 
суралцагчдаар судрын тэмдэглэлд нь эсвэл хичээлийн дэвтэрт нь хуулж, өгсөн судруу-
дын эшлэлийг ашиглан хариултыг нь бичүүл.  (Иосеф Смит—Түүх 1:63–65 дахь үсгүүд, 
үсэгнүүд гэх үгс Мормоны Номны орчуулагдсан алтан ялтсууд дээрх бичээсүүдийг 
хэлж байгааг та тайлбарлаж болно.) Суралцагчдыг хариулж дуусахаар нь хариултаа 
ангийнхантай хуваалцахад тэднийг урь.
• 2 Нифай 27:15 болон Иосеф Смит—Түүх 1:64- т өгүүлснээр Мартин Харрис номын 

үгсийг түүнд аваачиж үзүүлсэн хүн хэн байсан бэ? (Чарльз Антон.)
• Иосеф Смит шиг албан ёсны боловсролгүй хүн Чарльз Антон шиг эрдэмтнээс  Мор-

моны Номыг орчуулахад ямар замаар илүү тохиромжтой байж болох вэ? 
2 Нифай 27:20–21- ийг суралцагчдаар чимээгүй уншуулахдаа шүлэг бүрд давтагдаж 
байгаа өгүүлбэрийг олуул. (“Би өөрийн ажлыг хийж чадна.”)
• “Би өөрийн ажлыг хийж чадна” гэсэн өгүүлбэр танд ямар хамаатай вэ?
• Сайн мэдээний cэргээлт болон Мормоны Ном ирсэн нь Бурхан Өөрийн ажлыг хийх 

чадвартай гэдгийг хэрхэн баталж байна вэ? 
• Эдгээр шүлэг ямар зарчим зааж байна вэ? (Суралцагчдыг бодол санаагаа хуваалцах 

үед Мормоны Ном ирсэн нь Бурхан Өөрийн ажлыг хожмын өдрүүдэд гүй-
цэлдүүлэх нэг арга зам мөн гэдгийг онцлон тэмдэглэ.

• Энэ бошиглолын биелэлт Мормоны Ном болон Их Эзэний Сүмийн сэргээлтэд энэ 
номын гүйцэтгэсэн үүргийн тухай таны гэрчлэлийг хэрхэн бэхжүүлсэн бэ?

2 Нифай 27:24–35
Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ болон Мормоны Номын сайн 
нөлөөний тухай Нифай бошиглосон юм
 2 Нифай 27:24–26- г суралцагчдад чанга уншиж өг. Энэ үед тэднийг судар дээр нь 
дагуулан харуул. 
• Та эдгээр үгийг өмнө нь сонсож байсан уу? Хэрэв сонсож байсан бол, хаана? (Хэ-

рэв суралцагчдад хариулах нь хүндрэлтэй байвал Их Эзэн Ойн ариун цоорхойд 
мөн эдгээртэй адил төстэй үгсийг ашигласныг тайлбарла; Иосеф Смит—Түүх 
1:19- ийг үзнэ үү.)

Хичээлийн эхэнд үзүүлсэн юмсын нэгийг өргөн харуулж, энэ зүйлийг аль нэг асуудлыг 
шийдэхийн тулд зохион бүтээснийг суралцагчдад сануул.
• 2 Нифай 27:25- д өгүүлснээр хожмын өдрүүдийн хүмүүсийн дунд ямар асуудлууд байх 

болно гэж Их Эзэн хэлсэн бэ? (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр бичиж болно.)
2 Нифай 27:5- д дурдсан хожмын өдрүүдэд хүмүүсийн сүнслэг байдалд тохиолдох бусад 
асуудлын тухай суралцагчдад сануул. (Та алдас, сүнсний харалган байдал , бошиглогчдыг 
эсэргүүцэх гэдэг үгсийг нэмж бичиж болно.)
• Мормоны Ном ба Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлт эдгээр асуудлыг шийдэхэд 

хэрхэн туслах вэ?
2 Нифай 27:29–30, 34–35- ыг чимээгүй уншихдаа сэргээгдсэн сайн мэдээ болон 
Мормоны Ном хожмын үеийн хүмүүсийг ямар арга замаар адисалж болно гэж Их 
Эзэн хэлснийг олохыг суралцагчдаас хүс. Эдгээр адислалыг самбар дээр жагсаан 
бичихэд нэг суралцагчийг урь.
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• 2 Нифай 27:29- д өгүүлснээр, “хараагүй нэг нь тодорхой бус байдлаас ч, мөн ха-
ранхуйгаас ч харахад” Мормоны Ном туслах болно. Энэ нь юу гэсэн утгатай гэж 
та нар бодож байна?

Мормоны Ном ба Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ нь эдгээрийг хү-
лээн авсан хүмүүст баяр баясгалан, ойлголт мэдлэгийг авчрах болно гэдгийг 
ойлгоход суралцагчдад тусал. Өөртөө тохиолдсон асуудал бэрхшээлийн шийдлийг 
Мормоны Номоос олдог байхад, мөн энэ номын тухай гэрчлэлээ бусадтай хуваалцдаг 
байхад суралцагчдыг урамшуулан дэмж.  
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Оршил
Хожмын өдрүүдэд тохиолдох зарим бэрхшээлтэй 
нөхцөл байдал, түүний дотор тэр үед бий болох олон 
сүмийн буруу сургаал болон бардамналын тухай 
Нифай бошиглосон юм. Тэрээр буруу сургаалууд, 

дэлхийн зан авирыг хэрхэн танихыг зааж, Сатан бид-
нийг зөв шударга байдлаас хөндийрүүлж болзошгүй 
арга замуудыг сэрэмжлүүлэн анхааруулсан юм.

38- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 28

Заах зөвлөмж

2 Нифай 28:1–19 
Нифай манай өнөө үеийн хуурамч сүмүүд болон буруу үзэл баримтлалуудыг 
дүрсэлсэн нь 
Улс орондоо хэрэглэгддэг олон нийтээрээ мэдэх сэрэмжлүүлгийн тэмдгүүдийг самбар 
дээр зур. Жишээ нь, замын хөдөлгөөний анхааруулах тэмдэг эсвэл ямар нэг хорт бо-
дисоос сэрэмжлүүлсэн тэмдгийг зурж болно. 
• Эдгээр тэмдгийн зорилго юу вэ?

Мормоны Ном биднийг сүнслэг байдлын хувьд хор уршигтай нөлөө-
нүүдээс сэрэмжлэхэд тусалж чадахыг тайлбарла. Мормоны Номын нэг 
зорилго бол Сатан болон Христийн бусад дайсан хожмын өдрүүдэд 
хэрхэн ажиллахыг илчлэх явдал мөн гэж ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон 
тайлбарлажээ. Ерөнхийлөгч Бэнсоний хэлсэн дараах үгийг уншихад 
нэг суралцагчийг урь.

“Мормоны Ном, Христийн дайснуудыг илчилсэн юм. Энэ ном буруу сургаалуудыг 
илчлэн шүүмжилсэн юм. . . . Мормоны Ном, Христийн даруухан дагалдагчдыг өнөө 
үеийн чөтгөрийн хилэнцэт санаа бодол, бусармаг төлөвлөгөө болон сургаалуудын 
эсрэг итгэлээр нь бэхжүүлж байна. Мормоны Номонд харуулсан урвалтын шинж 
байдал өнөө үеийнхтэй адил байна” (“The Book of Mormon Is the Word of God,” 
Ensign, 1988 оны 1- р сар, 3).
• Мормоны Ном Христийн дайснуудыг хэрхэн илчилдэг вэ? (Бусдыг Христэд итгэх ит-

гэлээс нь холдуулахыг хичээдэг хүмүүсийн тухай шастируудыг эл ном агуулдаг.) Энэ 
ном тэдний алдаа мадаг, хуурамч үзэл санаануудыг олж харахад бидэнд тусалдаг.)

• Мормоны Ном биднийг дайсны эсрэг хэрхэн хүчирхэгжүүлдэг вэ?
Мормоны Ном чөтгөрийн буруу үзэл баримтлалуудыг илчилж, түүний хи-
лэнцэт төлөвлөгөөний эсрэг биднийг хүчирхэгжүүлдгийг гэрчил. Үүний жи-
шээг суралцагчид 2 Нифай 28- аас харж болно гэдгийг тайлбарла. Энэ бүлэгт хожмын 
өдрүүдийн тухай Нифайн бошиглолуудын нэг нь агуулагддаг. Энэ бошиглолд Нифай 
өнөө үед өргөжин тэлэх буруу сургаалуудаас биднийг сэрэмжлүүлсэн юм.
2 Нифай 28:3–9- ийг уншихдаа буруу сургаалуудын талаарх Нифайн сэрэмжлүүлгүү-
дийг олоход суралцагчдыг урь. 2 Нифай 28:7–9 бол төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг 
хэл. Энэ судрыг амархан олохын тулд ямар нэг ялгарах байдлаар тэмдэглэгээ хийхийг 
та суралцагчдад зөвлөж болно. Судрын энэ хэсгийг судлах хангалттай цаг гаргаж 
өгсний дараа хэдэн суралцагчийг самбарт гарч ирэхийг урь. Судрын энэ хэсэг дэх 
буруу сургаал буюу үзэл баримтлалуудаас хүн бүр нэгийг бас уг шүлэг хаана байдгийг 
бичихийг тэднээс хүс. Дараа нь мөн энэ хэсэгт ажигласан өөр буруу сургаал буюу 
үзэл баримтлал байгаа эсэхийг бусад суралцагчаас асуу. Хэрэв байгаа бол тэдгээрийг 
самбар дээрх жагсаалтан дээр нэмэхэд тэднийг урь.
Эдгээр буруу сургаал, үзэл баримтлалаас заримынх нь тухай ярилцахад суралцагчдад 
туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:

2 Нифай 28:7–9 
бол төгс эзэмших 
судрын хэсэг юм. 
Судрын энэ хэсгийг төгс 
эзэмшихэд суралцагч-
дад туслахын тулд 
хичээлийн төгсгөл дэх 
заах санааг ашигла.  
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• Эдгээр буруу үзэл баримтлалын өнөө үеийн ямар жишээ байна вэ? (Тэд энэ асуул-
тад хариулахдаа аль нэг тодорхой сүмийн нэрийг хэлэх ёсгүй гэдгийг анхаар.)

• Энэхүү буруу үзэл баримтлал Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг дагахад хүмүүст хэр-
хэн саад учруулдаг вэ?

2 Нифай 28:12–14- ийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Бардамнал хийгээд 
хуурамч сургаалуудын балгаар олон сүм мөн хүмүүст эцсийн өдрүүдэд юу тохиолдох 
талаар анхааруулсан Нифайн сэрэмжлүүлгийг олоход ангийнхныг урь.
• Бардамнал ба хуурамч сургаалууд ямар замаар хүмүүст нөлөөлдөг вэ?
• “Христийн даруухан дагалдагчид” яагаад бардамнал ба ёс бус явдалд хөтлөгдөн 

буруу замаар ордоггүй вэ?   Бид “хүмүүний дүрмүүдээр” мэхлэгдэхээс хэрхэн зайлс-
хийж болох вэ? (“Хүмүүний дүрмүүд” гэдэг холбоо үг Их Эзэний сургаалд харш 
хүмүүсийн сургаалуудыг хэлж байгааг та тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.)

2 Нифай 28:15–16, 19- ийг чимээгүй уншихдаа хуурамч сургаалын үр дагавруудыг 
олоход суралцагчдыг урь.
• Бардамнал ба хуурамч сургаалуудын үр дагаврыг дүрсэлсэн ямар үг, холбоо үгсийг 

та нар энэ шүлгүүдээс олов?

2 Нифай 28:20–32
Сатан биднийг мэхлэхийг хичээх болно гэдгийг Нифай сэрэмжлүүлсэн нь
Дараах түүхийг суралцагчидтай хуваалц:
Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр нэг удаа Африкт томилолтоор явж байхдаа ангийн отог 
дээр зэрлэг амьтдыг харахаар очжээ. Гүехэн устай хонхорт дөхөж ирсэн зэрлэг амьтад 
ямар нэг юмнаас айгаад ус руу очихгүй байхыг тэр харсан гэнэ. Амьтад яагаад ус руу 
ойртохгүй байгааг тэрээр хөтчөөс асуухад матраас айгаад ус руу ойртож чадахгүй 
байгаа юм гэж хөтөч хариулжээ. Ерөнхийлөгч Пакэр энэ талаар дурссан нь:
“Хөтчийг тоглож байгаа юм болов уу гэж бодоод би түүнээс ‘Яагаад тэр амьтад ус уухгүй 
байгаа юм бол?’ гэж дахин асуув. Хөтөч дахиад л: ‘Матраас айгаад тэр’ гэж хариулав. . . .
“Намайг түүнд итгэхгүй байгааг хөтөч мэдээд надад нэг зүйл үзүүлэхээр шийдэв бо-
лолтой. Бид машинаа асааж, өөр газар очин, шавартай хонхрыг дээрээс нь харж болох 
далан дээр гарч зогслоо.  ‘Харав уу?’ ‘Одоо та өөрөө хар л даа’ гэж хөтөч хэллээ.

“Шавар, жаахан тогтоол ус, түүнээс нэлээд хол айн түгшсэн янзтай 
зогсох зэрлэг амьтдаас өөр юу ч харагдсангүй. Сайн ажиглатал юу ха-
рагдсан гээч!—Нэгэн аварга том матар шаварт шигдэн, цангасан зэрлэг 
амьтан сэжиггүйгээр ус уух гэж ирэхийг хүлээн хэвтэж байх нь тэр! 
“Тэгээд би гэдэг хүн хөтчийн үгэнд тэр дороо итгэж билээ! Үгийг нь 
сонсоход намайг бэлэн байгааг хөтөч ажиглаад надад өгөх сургамжаа 

үргэлжлүүлэв.  ‘Матар зөвхөн гол мөрнүүдэд төдийгүй, цэцэрлэгт хүрээлэн даяар бай-
даг.’ Энэ хавьд матаргүй ус ерөөсөө байхгүй. Та үүнд итгэж болно.’ . . .
“Африкт очсон өөр нэг аяллын үеэр би энэ тухай өөр нэг цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
ангийн зохион байгуулагчтай ярилцаж билээ. . . .
“Тэгэхэд тэр, эмгэнэлт явдал болсон нэг газрыг надад үзүүлсэн юм. Нэг залуу англи  
хүн зочид буудалд улирлын чанартай ажил хийж байсан гэнэ. Тэрээр олон удаа, байнга 
өөрт нь анхааруулж байсныг эс хайхран, теннисний гутлын түрий дарахааргүй гүехэн 
усыг гаталж, цаадах явган хашаан дотор нэг юм үзэхээр хоёрхон ч алхаагүй байтал   
“өмнөөс нь матар гарч ирэхэд бид түүнийг аврахын тулд юу ч хийж чадаагүй юм’ гэж 
ангийн отгийн зохион байгуулагч хэлж билээ” (“Spiritual Crocodiles,” Ensign, 1976 оны 
5- р сар, 30–31).
• Юунаас болж энэ залуу  матрын идэш болоход хүрэв? Тэр энэхүү эмгэнэлт  

явдлаас хэрхэн зайлсхийж чадах байсан бэ? (Өөрт нь өгсөн сэрэмжлүүлгийг  
анхаарч дагасан бол.)

Ерөнхийлөгч Пакэрын хэлсэн дараах зөвлөгөөг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь:
“Танаас илүү туршлагатай, ахмад хүмүүс, эцэг эх, багш нарын тань амьдралдаа биеэр 
үзсэн зүйлс ирээдүйд тохиолдох аюулаас таныг хамгаалж чадна.   Тийм ч том биш ма-
тар чамайг хормын төдийд хэдэн хэсэг болгон тасчаад идчихэж чадна. Харин сүнсний 

Түүхүүдийг 
ашиглах нь
Түүх нь бусдын турш-
лагыг сонирхон сонсох 
замаар сурч мэдэх, 
суралцах үйл явцад 
идэвхтэй оролцоход 
суралцагчдад тусалж 
болно. Түүхүүд нь 
бас сайн мэдээний 
зарчмууд хүмүүсийн 
амьдралд хэрхэн 
хэрэгждэгийг олж 
харахад суралцагчдад 
тусалж чадна.
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матрууд бүр ч илүү аюултай, илүү зальтай, Африкийн газрын ивээл өнгөөр хамгаа-
лагдсан матраас ч илүү ажиглагдахааргүй байдаг. 
“Сүнсний эдгээр матар оюун санаа, сэтгэл зүрхийг тань зэрэмдэглэн сүйрүүлж чадна. 
Сүнсний матрууд таны болон хайртай хүмүүсийн аз жаргал, сайн сайхан байдлыг үгүй 
хийж чадна. Дэлхий даяар хаа сайгүй байгаа сүнслэг байдлын ийм аюулаас хүмүүсийг 
тэдгээр аюул тулгарахаас нь өмнө сэрэмжлүүлэх ёстой” (“Spiritual Crocodiles,” 31).
• Ерөнхийлөгч Пакэрын ярьсан түүхэн дэх матрууд Сатаны уруу таталт, арга техник-

тэй ямар байдлаараа төстэй вэ? Сүнслэг байдалд учирч аюулаас зайлсхийхэд туслах 
ямар сэрэмжлүүлгийг бид хүлээн авдаг вэ? 

2 Нифай 28:19- ийг чанга унших үед суралцагчдыг судрыг нь дагуулан харуул. Са-
тан . . . биднийг өөрийн эрхшээлд оруулж авахыг хүсдэг гэж самбар дээр бич.
Нифай бошиглолоо цааш нь үргэлжлүүлэхдээ хожмын өдрүүдэд бидний эсрэг 
ашиглах Сатаны арга тактикийн тухай өгүүлжээ. Суралцагчдыг хос хосоор болгон 
хуваарил. 2 Нифай 28:20–29- ийг уншихдаа самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээх арга 
замыг олоход хос бүрийг урь.
Хэдэн минутын дараа самбар дээрх өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээснээ тайлбарлахад 
хосуудыг урь. Сатан биднийг эрхшээлдээ оруулахын тулд биднийг уурлуу-
лахаар өдөөн хатгах, хуурмагаар түр зуур тайвшруулах, зусардах зэрэг олон 
арга тактикийг ашигладгийг суралцагчид энэ ярилцлагын хэсэг болгон ойлгосон 
байх ёстойг анхаар.
• Сатан “[хүмүүсийг] сайн зүйлсийн эсрэг уурлуулан өдөөн хатгахыг” хичээдэг  

ямар жишээнүүд байна вэ? Уурлах явдал нь хүмүүст сайн, мууг ялган танихад 
яагаад саад болдог вэ? 

• Сайжруулах шаардлагатай байгаад санаа тавихгүй мөртлөө “Сионд бүх юм зүгээр” 
гэж бодох нь хүмүүст яагаад аюултай гэж та боддог вэ? Сатан яагаад ийм хүмүүсийг 
“болгоомжтойгоор там руу” удирдаж чаддаг гэж та боддог вэ?

• Хүнийг зусардах гэсэн нь юу гэсэн утгатай вэ? (Худлаа магтах.) Зусардалт нь зарим 
хүнийг яагаад Их Эзэнээс холдуулдаг гэж та боддог вэ?

• Сатан яагаад өөрийгөө байдаггүй гэдэгт хүмүүсийг итгүүлэхийг хичээдэг вэ?
• Уурлахгүй байхын тулд бидний хийж чадах зарим зүйл юу вэ? Бүх юм сайн байгаа 

гэсэн хуурмаг санаа бодлоос бид хэрхэн зайлсхийж чадах вэ? Бид зусардалтаас хэр-
хэн сэрэмжилж болох вэ?

Хичээлийн дүгнэлтийг хийхийн тулд 2 Нифай 28- ын төгсгөлийн хэсэг нь сүүлчийн 
сэрэмжлүүлэг болон Их Эзэний удирдамжийг агуулдгийг суралцагчдад мэдээл. 2 Ни-
фай 28:30–32- ыг чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.
• Их Эзэн бидний сонгох эрхийг болон Түүнээс суралцах хүчин чармайлтад хүн-

дэтгэлтэй ханддаг. 2 Нифай 28:30- д өгүүлснээр, Тэр бидэнд “шат шатаар, дүрэм 
дүрмээр” заадаг. Энэ нь танд ямар хамаатай вэ? Энэ шүлэгт өгүүлснээр “Бидэнд 
хангалттай зүйл бий” гэж хэлдэг хүмүүст юу тохиолдох вэ? 

• 2 Нифай 28:32- т Их Эзэн Өөрийг нь үгүйсгэдэг хүмүүст хандан ярьжээ. Энэ  
шүлэгт Тэрээр “Би мутраа өдөр бүр тэдэнд сунгах болно” гэж хэлсэн нь ямар 
учиртай гэж та боддог вэ? ( Энэ шүлэгт Их Эзэн Өөрийн нигүүлслийн тухай,  
биднийг Түүний хүслийг дагахаар хичээсэн үед, хэдийгээр бид өнгөрсөн үед 
Түүнийг эсэргүүцдэг байсан ч, бидэнд өдөр бүр туслах хүсэлтэй байдаг тухайгаа 
ярьжээ. Наманчилж, Их Эзэнд ирдэг бүх хүнд Тэрээр нигүүлсэнгүй байх 
болно гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал.

Дараах мэдээллийг самбар дээр бич: Би өнөөдөр сурсан зүйлийнхээ ачаар, . . . болно . 
Энэ өгүүлбэрийг судрын тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ гүйцээн бичихэд 
болон 2 Нифай 28 дахь Нифайн бошиглолыг судалсны үр дүнд юу хийх тухайгаа би-
чихэд суралцагчдыг урь. Бичсэн зүйлээ ангийнхантайгаа хуваалцахад хэдэн суралцаг-
чийг урьж болно. Гэвч, нэн хувийн шинжтэй буюу нууц бодол санаа болон туршлагаа 
хуваалцах хэрэггүйг тэд ойлгосон байх ёстойг анхаар. 
Бид Их Эзэний удирдамж хийгээд Түүнээс бидэнд өгдөг хүч чадлаа ашиглан уруу 
таталтыг даван туулж чадна гэдгийг гэрчил. Бид бүр нүгэл үйлдлээ ч гэсэн хэрэв 
чин сэтгэлээсээ наманчлах юм бол Их Эзэн бидэнд нигүүлсэнгүй хандах болно.
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Төгс эзэмших судар—2 Нифай 28:7–9
Хүн болгон л ингэдэг шүү дээ гэж хэлэх юм уу за яахав, дараа нь наманчилж болно 
хэмээн хүмүүс зарим үед хэлснээрээ нүглээ хаацайлах буюу зөвтгөдгийг тайлбарла. 
Ангийг жижиг бүлгүүдэд хуваа. 2 Нифай 28:7–9- ийг уншихдаа эдгээр хуурамч үзэл 
баримтлалд холбогдох үг, өгүүлбэрүүдийг олоход бүлгүүдийг урь. Дараах асуул-
туудыг бүлгээрээ ярилцахад суралцагчдыг урь (асуултуудыг хичээл эхлэхээс өмнө 
самбар дээр бичсэн байж болно):
• “Жижиг нүгэл” үйлдэхийн аюул юу вэ?
• Бурхан бидний жижиг эсвэл дахин давтагддаггүй нүглүүдийг зөвтгөх үү? (Нэмэлт 

ойлголт авахын тулд Сургаал ба Гэрээ 1:31- ийг уншихыг суралцагчдаас хүс.)
• “Хэн нэгнийгээ хэлсэн үгээр нь далимдуулан ашиглаж болох уу”? Бид заримдаа 

хэрхэн “хөршүүддээ нүх малтдаг вэ?”
Өнөөдөр хүмүүс залуучуудыг эдгээр мунхаг сургаалыг дагахад хэрхэн ятгаж болох 
тухай эдгээр шүлгийн хэллэгийг өөрчлөн дахин бичихэд бүлэг бүрийг урь. 
Сургууль, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, эсвэл найз нараасаа хуурамч үзэл баримтлалыг 
сонссон үед сүнслэг байдлаа хамгаалсан тохиолдлынхоо тухай бодохыг суралцагчдаас 
хүс. Эдгээр туршлагынхаа талаар судрын тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ би-
чихэд тэднийг урь. Бичсэн зүйлээ хуваалцахыг хэдэн суралцагчаас хүсч болно.
Анхааруулга: Та энэ санааг хичээлийн үеэр төгс эзэмших судрыг танилцуулах үед 
эсвэл хичээлийн төгсгөлд ашиглаж болно.
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Оршил
Нифай хожмын үед сайн мэдээ сэргээгдэх тухай 
бошиглосон юм. Их Эзэн энэхүү Сэргээлтийг “гай-
хамшигт ажил” (2 Нифай 29:1) байх болно хэмээн 
хэлжээ. Бурхан хүүхдүүдээ санадаг болохыг, олон 
хүн Мормоны Номыг эсэргүүцэх хэдий ч харин үүнд 

итгэсэн хүмүүс Сүмд цугларах болно гэдгийг Нифай 
гэрчилсэн билээ. Түүнээс гадна, Бурханы Хүүд итгэж, 
наманчилдаг хүмүүс бол Бурханы гэрээт хүмүүс мөн 
гэж тэр заасан юм.

39- Р ХИЧЭЭЛ:

2 Нифай 29–30

Заах зөвлөмж

2 Нифай 29
Олон хүн эцсийн өдрүүдэд Мормоны Номыг эсэргүүцэх болно хэмээн 
Нифай бошигложээ
Сургууль дээр нэг найз нь “Яагаад мормончуудад өөр Библи байдаг юм бэ?” гэж 
асуусан хэмээн төсөөлөн бодоход суралцагчдыг урь. Ийм асуултыг тэднээс асуусан 
тохиолдол байгаа бол гараа өргөхийг та суралцагчдаас хүсч болно. Хэрэв байгаа  
бол уг асуултад хэрхэн хариулсан тухайгаа хуваалцахад цөөн суралцагчийг урь.  
Хожмын өдрүүд дэх сайн мэдээний сэргээлтэд Мормоны Ном ямар үүрэг гүйцэтгэх 
тухай Нифай Их Эзэний үгийг цэдэглэснээр энэ асуултад хариулсныг тайлбарла. 
Их Эзэн сайн мэдээний сэргээлтийг “гайхамшигт ажил” гэж нэрлэсэн юм. 2 Нифай 
29:1–2- ыг чимээгүй уншихдаа эцсийн өдрүүдэд Их Эзэний үгс ямар үүрэг гүйцэтгэ-
хийг олоход суралцагчдыг урь. (Их Эзэний үгс Нифайн үр удмынхныг “зорьж,” мөн 
“дэлхийн өнцөг булан бүрд исгэрэх болно.” ) “”Сүмийн гишүүд бид, ялангуяа номлог-
чид Мормоны Номыг дэлхийн өнцөг булан бүрд ‘исгэрэгчид’ байх ёстой  
гэж ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон мэдэгджээ (“The Book of Mormon Is the Word  
of God,” Ensign, 1975 оны 5- р сар, 65).
2 Нифай 29:2 дахь далбаа гэдэг үг хүмүүсийг цуглуулж, нэгтгэхэд ашигладаг зүйлийг 
зааж байгааг тайлбарла. Далбааг ихэвчлэн туг гэж нэрлэдэг. (32- р хичээл дэх далбаа 
гэдэг үгийн тайлбарыг унш.)
• 2 Нифай 29:2- т өгүүлснээр Их Эзэний хүмүүсийг цуглуулахын тулд “дэлхийн өнцөг 

булан бүрд” очих “далбаа” юу вэ? (Мормоны Ном бол Нифайн үрс буюу түүний үр 
удмынхны үгс юм.)

• 2 Нифай 29:1–2- т өгүүлснээр, Мормоны Ном зэрэг нэмэлт судраар хангах Их Эзэний 
зорилго юу вэ? (Их Эзэн хүмүүсийг Өөрийн гэрээнд цуглуулахын тулд хоёр 
дахь гэрчлэгч болох судруудаар хангадгийг ойлгоход суралцагчдад тусал.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгсийг 
самбар дээр бич (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 4- өөс авав):

“Мормоны Ном бол дэлхий дээрх Өөрийн хүүхдүүдтэй хийсэн гэрээний тухай болон 
тэднийг хайрлах Түүний хайрын тухай Бурханы эрхмээс эрхэм үг мөн.   Ахлагч  
Жэффри Р.Холланд

2 Нифай 29 дэх Харийнхан гэдэг үг бол Израилийн удмынхны биш хүмүүсийг хэлж 
байна. Иудейчүүд гэдэг үг Израилийн удмынхны хүмүүс түүний дотор Лихайн гэр 
бүл болон түүний үр удмынхныг хэлдэг. 2 Нифай 29:3–6- г суралцагчдаар чимээгүй 
уншуулахдаа нэмэлт сударт харийнхан ямар байдалтай хандахыг олуул. 
• Зарим хүн нэмэлт сударт хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх вэ?
• Ийм байдлаар хариу үйлдэл үзүүлэх хүмүүсийн талаар Их Эзэн юу гэж хэлсэн бэ?
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39-  Р  хИчээЛ:

Мормоны Номонд хүмүүс хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхийг Нифай бошиглолдоо 
дүрсэлснийг тайлбарла. Хүмүүс өөрсдөд нь Библи байгаа учраас өнөөдөр Мормоны 
Номын тухайд эргэлзэх нь олонтоо тохиолддог. 
2 Нифай 29:7–11- ийг хосоор унших даалгаврыг суралцагчдад өг. Библи дээр нэмж 
судар өгсөн Их Эзэний зорилгыг олоход тэднийг урь. Хэдэн минутын дараа олж мэд-
сэн зүйлээ хуваалцахыг тэднээс хүс. Байж болох хариултууд нь (1) Их Эзэн бүх хүнийг 
санаж, Өөрийн үгийг бүх үндэстэнд илгээдэг (шүлэг 7- г үзнэ үү); (2) Их Эзэн яг адил 
захиасыг бүх үндэстэнд хандан өгдөг бөгөөд Мормоны Ном бол Библи дэх үнэнүүдийн 
хоёр дахь гэрчлэгч юм (шүлэг 8- ыг үзнэ үү); (3) Их Эзэн ямагт хувиршгүй нэгэн бө-
гөөд Тэр тааллынхаа дагуу ярьдаг (шүлэг 9- ийг үзнэ үү);  (4) Бурханы ажил дуусахгүй 
бөгөөд Тэр Өөрийн ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд цаашид ярьсаар байх болно (шүлэг 
9- ийг үзнэ үү); (5) Библи Их Эзэний бүх үгийг агуулдаг эсвээс дахиад Өөрийн үгсийг 
бичүүлэх шаардлага Их Эзэнд байхгүй гэж хүмүүс үздэг байх ёсгүй (шүлэг 10- ыг үзнэ 
үү); (6) Их Эзэн бүх үндэстний хүмүүст Өөрийн үгсийг цэдэглэхийг зарлиг болгосон 
юм (мөн шүлэг 11- ийг үзнэ үү). Хичээлийн энэ хэсгээс сурч мэдсэн зүйлээ нэгтгэн 
дүгнэж, амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултуудыг 
бүгдийг нь эсвэл заримыг нь асуу:
• Мормоны Ном нэмэлт судар мөн эсэх тухай эргэлзээг арилгахад 2 Нифай 29- ийг 

хэрхэн ашиглаж болох вэ?  
• Эдгээр шүлэг Мормоны Номонд талархах талархлыг тань хэрхэн дээшлүүлсэн бэ? 
Суралцагчдыг дахин бүлгүүд болгон хуваарил. “Мормончуудад яагаад өөр Библи бай-
даг юм бэ?” гэсэн асуултад хариулах дадлага хийхийг тэднээс хүс. Нэг нь энэ асуултыг 
асуухад, нөгөө нь хариулах дадлага хийхийг суралцагчдаас хүс. Дараа нь жүжигчилсэн 
тоглолт зохион байгуулж, ярилцлагыг давтан хий. Энэ үйл ажиллагааны эцэст, эдгээр 
зарчмын тухай ярилцлагаас ашиг тусыг олж болох таньдаг хүмүүсийнхээ тухай бодож, 
тэдэнтэй хэрхэн ярилцах тухай удирдамжийг Ариун Сүнснээс хүсэхэд суралцагчдыг 
урамшуулан дэмжиж болно. 
Та хичээлийн энэ хэсэгт дүгнэлт хийхдээ Их Эзэн бүх хүнийг санадаг бөгөөд Өө-
рийн үгсийг тэдэнд илгээх болно гэдгийг суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар.

2 Нифай 30:1–8
Эцсийн өдрүүдэд Мормоны Номын гүйцэтгэх үүргийн тухай Нифай 
бошиглосон нь
Бурхан Израилийн угсааг санах болно гэдгийг заасныхаа дараа Нифай өөрийн хү-
мүүст тэд өөрсдийгөө Харийнхнаас илүү зөв шударга гэж бодохгүй байхыг сануулжээ. 
Тэр бас тэдэнд бүх хүн Бурханы гэрээт хүмүүс болж чадна гэдгийг сануулжээ.  2 Ни-
фай 30:2- ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүсэхдээ Бурханы гэрээт хүмүүс болохын 
тулд бидний хийх ёстой хоёр зүйлийг олоход ангийг урь. Олж мэдсэн зүйлээ хуваал-
цахад суралцагчдыг урь. Бид наманчилж, Есүс Христэд итгэснээр Бурханы гэрээт 
хүмүүсийн хэсэг болдог  гэдгийг тэд ойлгосон байх ёстойг анхаар.
2 Нифай 30:3- т Их Эзэн эцсийн өдрүүдэд Өөрийн хүмүүсийг гэрээнд цуглуулах нэг 
арга замыг Нифай дүрсэлснийг тайлбарла. 2 Нифай 30:3- ыг чимээгүй унших үед 
энэхүү үйл явцыг олоход суралцагчдыг урь. (Их Эзэн Мормоны Номыг илгээнэ. Олон 
хүн энэ номонд итгэж, бусадтай хуваалцана.) Мормоны Номын үгсийг “манай үр 
удмын үлдэгдэлд” буюу Лихайн үр удмынханд хүргэх болно гэдгийг Нифай онцгойлон 
тэмдэглэснийг та хэлж болно. 
2 Нифай 30:4–8- ыг чимээгүй уншихдаа хүмүүс Мормоны Номыг хүлээж авснаараа хэр-
хэн адислагдахыг харуулсан өгүүлбэрүүдийг олоход суралцагчдыг урамшуулан дэмж.  
• Лихайн үр удмынхан өвөг дээдсийнхээ тухай мэдсэнээрээ ямар замаар адислагдах вэ?
• Бүх хүнд Мормоны Ном нөлөөлөх тухай эдгээр шүлэг юу зааж байна вэ?
Мормоны Ном Есүс Христийг мэдэж, Түүний сайн мэдээгээр амьдрахад бүх 
хүнд тусалж чадна гэдгийг суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар. Энэ 
өгүүлбэрийг та самбар дээр бичиж болно.
• Мормоны Номоор дамжуулан Есүс Христийг мэдэхэд бусад хүнд туслахын тулд бид 

юу хийж болох вэ?

Суралцагчдын 
дадлага
Сайн мэдээний үнэ-
нүүдийг тайлбарлах 
дадлага хийхийг сурал-
цагчдаас хүссэнээр та 
тэдэнд эдгээр үнэнийг 
өөрсдөө гүнзгий ойлго-
хоос гадна сайн мэдээг 
бусдад заахаар бэлтгэх 
боломжийг олгох 
болно. (Энэ заах аргыг 
ашиглахдаа тэнцвэртэй 
байдлыг хадгалахыг са-
нагтун. Багш нар үүрэгт 
ажлаа сулруулж, хичээл 
заах үүргийг суралцаг-
чид гүйцэтгэх ёсгүй.)



155

2 НИфай 29 – 30

• Аврагчийн тухай мэдэхэд тань Мормоны Ном хэрхэн тусалсан бэ?
Мормоны Номыг бусадтай хуваалцсан туршлагынхаа тухай ярихад суралцагчдыг 
урь. Мормоны Номыг бусадтай хуваалцах боломжийн төлөө залбирахад суралцагч-
дад урам дэм өг. 

2 Нифай 30:9–18
Мянган жилийн үед дэлхий ямар байдалтай байхыг Нифай бошиглосон нь 
Мянган жил гэдэг бол Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтээс хойш үргэлжлэх 1000 жилийн 
хугацаа байх болно хэмээн Нифай бас бошиглосныг тайлбарла.
Их Эзэний Хоёр дахь ирэлт болон ёс бусчууд устгагдах тухай тайлбарлаж, 2 Нифай 
30:9–10- ыг хураангуйлан дүгнэ. 2 Нифай 30:12–18- ыг чимээгүй уншихдаа Мянган 
жилийн үед амьдрал ямар байхыг дүрсэлсэн өгүүлбэрүүдийг олохыг суралцагчдаас 
хүс. Мянган жилийн үе дэх нөхцөл байдлын тухай олж мэдсэн зүйлээ ашиглан сонины 
өгүүлэл бичих боллоо гэдгийг дүрслэн бодоход суралцагчдыг урь. Өгүүллийн гарчиг 
буюу нэрийг бичиж, үүнийг бие биентэйгээ хуваалцахыг тэднээс хүс.
• 2 Нифайд судалсан мянган жилийн нөхцөл байдлуудаас та нар алийг нь хамгийн 

ихээр хүсэн хүлээдэг вэ? Яагаад? 
2 Нифай 30:18 дахь: “Сатан хүмүүний үрсийн зүрхийг давах хүчийг удаан хугацааны 
турш эзэмшихгүй байх болно” гэсэн өгүүлбэрт суралцагчдын анхаарлыг хандуул. 
Суралцагчид энэ өгүүлбэрийг судартаа тэмдэглэхийг та зөвлөж болно.
• Эцсийн эцэст зөв шударга хүмүүс ёс бусчуудыг ялах болно гэдгийг мэдэх нь 

яагаад чухал вэ? 
Суралцагчдыг хариулсны дараа Мянган жилийн үед хүмүүсийн зүрх сэтгэ-
лийг эзэмших хүч Сатанд байхгүй болох бөгөөд зөв шударга ёс амар амгалан 
ноёрхох болно гэдгийг гэрчил. Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жорж К.Канноны 
хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Мянган жилийн үед Сатан 
хүчгүй болох шалтгаануудыг анхааралтай сонсохыг ангийнхнаас хүс. 
“Бид Сатан хүлэгдэх тухай ярьдаг. Сатан Бурханы хүчээр хүлэгдэх болно. Гэвч тэр бас 
Бурханы хүмүүс түүнийг сонсохгүй, түүгээр удирдуулахгүй байхаар хатуу шийдсэнээр 
хүлэгдэх болно.  Түүгээр удирдуулах хүсэлтэй эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд байгаа цагт 
Их Эзэн түүнийг хүлж, дэлхий дээрээс түүний хүчийг зайлуулахгүй. Энэ нь авралын 
төлөвлөгөөний эсрэг юм. Хүмүүсээс сонгох эрхийг нь салгах нь бидний Бурханы 
зорилгын эсрэг зүйл юм. Хүмүүс маш зөв шударга байсан учраас Сатан тэдний дунд 
хүчгүй байсан тийм үе энэ тивд байсан юм. Энэ тухай шастир бидэнд байдаг. Бараг 
дөрвөн үеийнхэн зөв шударга байдалд амьдралаа өнгөрүүлсэн юм. Тэд цэвэр ариун 
амьдарч, нүгэл хилэнцгүй нас барж байлаа. Энэ бол тэд Сатанаар удирдуулахаас 
татгалзсаны ач юм. Тэр үед дэлхийн бусад хэсэгт Сатан хүчгүй байсан тухай баримт 
цэдэглэгдээгүй ажээ. Бидэнд байгаа түүхийн бүх баримтаар бол Сатан өөрийг нь сон-
сох хүсэлтэй хүмүүст нөлөөлж, тэднийг эрхшээлдээ оруулах хүчтэй байжээ. Гэвч энэ 
нутагт тэрээр хүчгүй байсан нь чухамдаа хүлэгдсэн ажээ. Мянган жилд мөн ийм байх 
болно гэдэгт би итгэдэг. Миний ярьсан цэдэгт дүрслэгдсэн тэрхүү аз жаргалын нөхцөл 
байдлыг хүсэн хүлээх учир шалтгаан надад бий. Сатан бүрэн хүлэгдэхээс өмнө ёс бус-
чууд устгагдахыг би хүсэн хүлээдэг билээ (Conference Report, 1897 оны 10- р сар, 65).
• Мянган жилийн үед Сатан хэрхэн хүлэгдэх вэ?
Сатан тэдэнд нөлөөлөх хүчгүй байхын тулд зөв шударга амьдрахад суралцагчдад 
урам дэм өг.
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Нэмэлт заах санаа
2 Нифай 29:12–14. Ямар ямар адислалын тухай 
нэмэлт судруудад өгүүлсэн байдаг вэ?
2 Нифай 29:12–14- ийг чимээгүй уншихдаа, дэлхий 
даяар бичигдсэн байхыг зарлиг болгосон Бурханы 
үгсэд юу тохиолдохыг судрын уг хэсгээс олж мэдэ-
хийг суралцагчдаас хүс.

• Дэлхийн янз бүрийн хүмүүс өөр өөрсдийн цэдэгтэй 
байх нь ямар ашиг тустай гэж гэж та боддог вэ? 

Есүс Христийг гэрчлэхийн тулд өөр цэдгүүд ирэх 
болно хэмээн Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Нийл А.Максвэлл заажээ. 

“Ирээдүйд ирэх үнэт эрдэнэсийн дотор алга бол-
сон номууд байгаа. Эдүгээ байгаа судруудад тийм 

хорь гаруй номын тухай дурдсан байдаг. Хамгийн 
гайхалтай бөгөөд хамгийн их хэмжээтэй нь Израи-
лийн алдагдсан овгуудын цэдэг байх биз ээ (2 Нифай 
29:13- ыг үзнэ үү). Христийн хоёр дахь гэрчлэгч болох 
үнэ цэнэтэй Мормоны Номоос гадна Христийн гурав 
дахь гэрчлэгч айсуй явааг ч бид мэдэхгүй шүү дээ! 
Энэхүү гурав дахь цэдэг үнэнийг гэрчлэгч гурвалыг 
бүрдүүлэх болно. Тэгвэл, Төгс Хоньчин ийн тунхаг-
ласан лугаа адил, ‘Миний үг нэг болон цуглуулагдах 
болно’ (ш.14). Хүмүүний түүхэн дэх Христийн бүх эрин 
үеүдийг нэгтгэн гагнасан ‘нэг сүрэг мөн нэг хоньчин’ 
(1 Нифай 22:25) байх болно (С ба Г 128:18- ыг үзнэ үү)” 
(“God Will Yet Reveal,” Ensign, 1986 оны 11- р сар, 52).
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Оршил
Есүс Христийг төрөхөөс олон жилийн өмнө Нифай 
Аврагчийн баптисмын тухай илчлэлт хүлээн авчээ. 
Есүс Христ Нифай энэ илчлэлтийн талаар өөрийн 
хүмүүст ярьж, “Христийн сургаал” хэмээн өөрийн 

нэрлэсэн сургаалыг заахдаа, бид мөнх амьдралтай 
болохын тулд Есүс Христэд итгэх итгэлтэй байж, нүг-
лээ наманчлан, баптисм хүртэж, Ариун Сүнсний бэлэг 
хүлээн авч, эцсийг хүртэл тэвчих ёстой гэжээ.   

40- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 31

Энэ хичээлийг заах зөвлөмж

2 Нифай 31: 1–13
Бид баптисм хүртсэнээрээ Аврагчийн үлгэр жишээг дагах ёстойг Нифай 
заасан нь 
Дараах асуултуудыг асууж, хичээлээ эхэл: 
• Та нар баптисмынхаа талаар юуг санадаг вэ? Баптисм хүртэх үед санаа сэтгэл чинь 

ямар байсан бэ?
Суралцагчид баптисм хүртэхдээ Есүс Христийн сайн мэдээний хэсэг аль хэдийн бол-
сон загварыг баримталж байсныг тайлбарла. Нифай энэ загварыг хэрэглэхийн тулд 
нэг тодорхой үг ашиглажээ. 2 Нифай 31:2, 2 Нифай 31:21- д байдаг уг холбоо үгийг 
олоход суралцагчдыг урь. “Христийн сургаал” гэсэн уг холбоо үгийг суралцагчид 
олсны дараа, тэднээс асуу: 
• 2 Нифай 31:2, 21 дэх ямар үг,  холбоо үгс “Христийн сургаал”- ын ач холбогдлын 

тухай өгүүлж байна вэ? (“[Христийн сургаалын] талаар миний ярих ёстой зүйлс,” 
“өөр тийм зам,” “цорын ганц үнэн сургаал” гэсэн үгс хариулт байж болно.)

Есүст баптисм хүртээж байгаа Иохан Баптистын зургийг үзүүл (62133; Gospel Art Book 
[2009], no. 35). 2 Нифай 31:5–9- ийг чимээгүй судлахдаа Есүс Христ яагаад баптисм 
хүртсэн тухай өгүүлсэн нийлмэл үгсийг олоход суралцагчдыг урь. (Тэд эдгээр холбоо 
үгийг тэмдэглэж авахыг суралцагчдад зөвлөж болно.) Хэдэн минутын дараа олсон 
холбоо үгсээ уншихыг суралцагчдаас хүс.
• “Бүх зөв шударгыг гүйцэлдүүлэх” гэж юу гэсэн утгатай гэж та боддог вэ? (Суралцагч-

дыг хариулсны дараа энэ нь зарлигуудыг сахих гэсэн утгатайг та тайлбарлаж болно.) 
Ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смит “бүх зөв шударгыг гүйцэлдүүлэх” гэдэг нь “хуулийг 
биелүүлэх” гэсэн утгатай юм гэж хэлжээ [Conference Report, 1912 оны 4- р сар, 9].)

2 Нифай 31:10–12- ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
• Эдгээр шүлэг баптисмын ач холбогдлыг хэрхэн тайлбарласан байна вэ? (Баптисм 

бол Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авахад шаардагддаг Тэнгэрлэг Эцэгийн зарлиг 
бөгөөд баптисм нь бас Есүс Христийг дагах бидний хүч чармайлтад зайлшгүй 
чухал юм хэмээн Нифай заажээ.)

2 Нифай 31:5–12- оос сурч мэдсэн сургаал, зарчмуудыг хураангуйлан дүгнэхийг 
суралцагчдаас хүс. Тэд бодол санаагаа хуваалцах үедээ дараах зарчмуудыг ойлгосон 
байх ёстойг анхаар:
Есүс Христ бидний даган дуурайх ёстой дуулгавартай байдлын төгс үлгэр 
жишээг үзүүлсэн юм.
Бид Есүс Христийн үлгэр жишээг дагаж, баптисм хүртэн, Ариун Сүнсийг 
хүлээж авах ёстой.
Есүс Христ нүгэлгүй байсан ч, бүх зөв шударга ёсыг гүйцэлдүүлэхийн тулд 
баптисм хүртсэн юм. 
2 Нифай 31:13- ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. “Бүх зүрх сэтгэлээрээ,” 
“Бурханы өмнө хоёр нүүр гарган, мэхлэхийг үл үйлдэн,” “үнэн санаатайгаар”  



158

40-  Р  хИчээЛ

гэсэн үгсэд суралцагчдын анхаарлыг хандуул. Эдгээр үгэнд тэмдэглэгээ хийхийг 
тэдэнд зөвлөж болно. 
• Эдгээр холбоо үг та нарт ямар хамаатай вэ? (Энэ гурван холбоо үг бүгдээрээ Ав-

рагчид итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, нүглээ наманчилж, Аврагчийн үлгэр жишээг дагах 
хүч чармайлтандаа бид чин сэтгэлээсээ хандах хэрэгтэйг онцлон тэмдэглэж байгааг 
суралцагчдад хэлж өгч болно.)

Янз бүрийн нөхцөлд Аврагчийн үлгэр жишээг хэрхэн дагах тухай ойлголтоо гүнзгий-
рүүлэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултуудтай адил асуултуудыг асуу:
• Эдгээр холбоо үг судруудыг өдөр бүр судлах, Сүмийн цуглаануудад оролцох зэрэг 

үйл ажиллагаануудтай хэрхэн хамаатай байж болох вэ?
• “Залбирал хэлэх,” “зүрх сэтгэлийн бүрэн зорилготойгоор” залбирах хоёр ямар 

ялгаатай вэ?
• Ариун ёслолын талхыг идэх, “чин хүсэлтэйгээр” ариун ёслолын талхнаас хүртэх 

хоёр ямар ялгаатай вэ?
• Та өөрийнхөө хийсэн ямар нэг зүйлийн талаар харамсаж байна гэж хэлэх, “зүрх 

сэтгэлийн бүрэн зорилготойгоор” наманчлах хоёр ямар ялгаатай вэ?

2 Нифай 31: 14–21
Бид баптисмын дараа Ариун Сүнсийг хүлээн авч, Аврагчийн үлгэр жишээг 
дагахаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй хэмээн Нифай заасан билээ
Нифай зам руу очих үүд хаалгыг нээх тухай өгүүлснийг тайлбарла.  2 Нифай 31:17–18- 
ыг чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Уг суралцагч уншиж дуусахад дараах зурагтай 
төстэй зургийг самбар дээр зур.

• 2 Нифай 31:17- д өгүүлснээр хаалга гэж юу вэ? (Наманчлал ба баптисм гэж хаал-
ганы доор бич.) Наманчлал, баптисм хоёр хаалгатай хэрхэн адилхан бэ?

• 2 Нифай 31:18- д өгүүлснээр хаалга юу руу хөтөлдөг вэ? Мөнх амьдрал руу хөтлөх 
замын төгсгөлд Мөнх амьдрал гэж бич. “Мөнх амьдрал” гэдэг үг селестиел хаант улс 
дахь өргөмжлөлийг хэлж байгааг тайлбарлаж болно.

• Бид баптисмын дараа Ариун Сүнсний бэлэг хүлээн авах хэрэгтэй гэж Нифай заажээ 
(2 Нифай 31:13–14- ийг үзнэ үү). 2 Нифай 31:17–18- д өгүүлснээр Ариун Сүнс бидний 
төлөө юу хийдэг вэ? (Ариун Сүнс Эцэг, Хүү хоёрын тухай гэрчилж, нүглийн 
уучлалыг авчирдаг гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал.)

• Ариун Сүнсээр дамжуулан Эцэг, Хүү хоёрын тухай гэрчлэл хүлээн авах нь бидэнд 
яагаад нэн чухал байдаг вэ? 

Нүглээсээ уучлагдахад Ариун Сүнс ямар үүрэгтэйг ойлгоход суралцагчдад туслахын 
тулд та “галын ба Ариун Сүнсний баптисм” гэсэн холбоо үгийг тайлбарлах хэрэгтэй 
байж мэднэ (2 Нифай 31:13–14; мөн шүлэг 17- г үзнэ үү). Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын дараах үгийг уншихад нэг суралцагчийг урь. Га-
лаар болон Ариун Сүнсээр баптисм хүртэх гэдэг нь юу гэсэн утгатайг сонсож ойлго-
хыг ангийнхнаас хүс.
“Баптисмын хаалга нь давчуу бөгөөд нарийн зам руу хөтөлдөг. . . .
“Бид Ариун Сүнсний ариусгагч хүчээр дамжуулан унасан байдлаа өөрчлөхийн төлөө 
амьдрах ёстойг бидэнд зарлиг болгосны хамт мөн ингэж заадаг билээ. Ариун Сүнсээр 

Зургууд
Самбар дээрх зургууд 
хийсвэр санааг ойл-
гоход туслах болно. 
Самбар дээр зурахдаа 
энгийн зураг нарийн 
түвэгтэй зурагнаас илүү 
ойлгомжтой байдгийг 
анхаар.  Суралцагчдыг 
ангид ирэхээс өмнө 
зураг зурах дадлагыг 
хэдэн удаа хийх нь 
нэмэртэй байж болно. 
Хэрэв та самбар дээр 
зураг зурахдаа тааруу-
хан бол сайн зурдаг 
суралцагчийг гуйн 
зуруулж болно.
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галын баптисм хүртэх нь ‘[биднийг] дэлхийн шинж байдлаас сүнслэг амьдралд 
хөрвүүлдэг гэж ерөнхийлөгч Марион Ж. Ромни сургажээ. Энэ нь хүнийг ариусган, 
эдгээж, цэвэршүүлдэг. . . . Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл, наманчлал болон усаар 
баптисм хүртэх нь Ариун Сүнсээр хийх галын баптисмын урьдчилсан нөхцөл мөн. Ха-
рин [галын баптисм нь] оргил цэг юм. [Энэхүү галын баптисмыг] хүлээн авахын тулд 
тэр хүний өмсгөл Есүс Христийн цагаатгагч цусанд угаагдах ёстой’ (Learning for the 
Eternities, эмхэтгэсэн Жорж Ж.Ромни [1977], 133; мөн 3 Нифай 27:19–20- ийг үзнэ үү).
“Ийнхүү бид дахин төрж, Түүний Сүнсийг үргэлж өөртэйгөө хамт байлгахыг хичээх 
аваас Ариун Сүнс бидний сэтгэл зүрхийг гал мэт ариусган цэвэршүүлэх болно (2 Ни-
фай 31:13–14, 17- г үзнэ үү). Ингэснээр бид Бурханы өмнө толбогүй зогсож чадна” 
(“Clean Hands and a Pure Heart,” Ensign, Лиахона, 2007 оны 11- р сар, 81).
• “Галын баптисм” бидний төлөө юу хийдэг гэж ахлагч Бэднар, ерөнхийлөгч Ромни 

нар хэлсэн бэ?
• Бид Ариун Сүнсний бэлгээр дамжуулан ямар адислал хүлээн авч чадах вэ?
• Та “Түүний Сүнсийг үргэлж өөртэйгөө хамт байлгахыг” хэрхэн хичээдэг вэ?
• Ариун Сүнс амьдралд тань нөлөөлөхийг та хэзээ мэдэрсэн бэ?
2 Нифай 31:18- д давчуу гэдэг үг нарийхан, хавчиг, явахад зай муутай гэсэн утгатайг 
тайлбарла.  Нифай энэ үгийг бид баптисм хүртсэнийхээ дараа мөнх амьдралтай боло-
хын тулд түүгээр замнах ёстой замыг дүрслэхэд ашиглажээ.  Дараах асуултыг чимээ-
гүй тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс.
• Бид баптисмын дараа мөнх амьдрал өөд хөтөлдөг зам дээр байхын тулд юу хийх 

хэрэгтэй вэ?
Энэ асуултыг тунгаан бодох үедээ 2 Нифай 31:15–16, 19–21- ээс хариултыг нь олоход 
тэднийг урь. Бид мөнх амьдралтай болохын тулд юу хийх ёстойг тайлбарласан үг, хол-
боо үгсийг тэмдэглэхийг та тэдэнд зөвлөж болно. Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа 
тэмдэглэсэн зүйлсээ хуваалцахад суралцагчдыг урь. Тэдний хариултыг самбар дээр бич. 
Самбар дээр бичсэн зүйл дараах байдалтай харагдах ёстой:

Хэрэв бид Христийн сургаалаар амьдрах юм бол, мөнх амьдралтай болно гэд-
гийг суралцагчид ойлгосон байх ёстойг анхаар.
Хичээлээ дүгнэн, төгсгөхийн тулд 2 Нифай 31:20- ийг чанга уншихыг нэг суралцагчаас 
хүс. 2 Нифай 31:19–20 бол төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг хэл. Судрын энэ хэсгийг 
амархан олохын тулд харагдах газарт тэмдэглэж авахыг та суралцагчдад зөвлөж болно: 
Дараах асуултуудын нэгийг судрын тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ хариула-
хад тэднийг урь.
• Энэ хичээлээр судалсан зүйлсээс мөнх амьдралтай болох найдварыг танд юу өгч 

байна вэ?  
• Баптисмын үед хийсэн гэрээ таны амьдралд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 

Төгс эзэмших судар—2 Нифай 31:19–20
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын хэлсэн дараах үгсийг 
хуваалц:
“Судруудыг чээжилснээс агуу хүч ирж болно. Нэг судрыг чээжилбэл нэг шинэ найз-
тай боллоо гэсэн үг. Судар нь хэрэгцээтэй үед бидэнд тусалж, сүнслэгээр нөлөөлөн, 
тайтгаруулж чадах шинэ найзтай адил бөгөөд амьдралдаа өөрчлөлт гаргах хүсэл 

Наманчлал  
ба баптисм

Мөнх 
амьдрал

аврагчийн үлгэр жишээг дагахаа үргэлжлүүлж, 
христэд тууштай итгэн урагш давшин, үргэлж 
итгэл найдвартай байж, Бурханыг болон бүх 
хүнийг хайрлан, христийн үгс дээр найрлан, 

эцсээ хүртэл тэвчих

2 Нифай 
31:19–20 бол төгс 
эзэмших судрын хэсэг 
юм. Төгс эзэмших 
судрын энэ хэсгийг 
ойлгоход  суралцагчдад 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөл дэх төгс 
эзэмших судрыг заах 
санааг ашигла.
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эрмэлзлийн эх сурвалж болж чадна” (“The Power of Scripture,” Ensign, Лиахона, 2011 
оны 11- р сар, 6).
Үзүүлэн дээр (эсвэл цаасан дээр) Би 2 Нифай 31:19–20-ийг чээжилсэн гэж бич. Үзүү-
лэнг суралцагчдад сайн харагдах газарт байрлуул. Судрын энэ хэсгийг өөрсдөө болон 
гэр бүлийн гишүүдтэйгээ чээжлэх даалгаврыг суралцагчдад өг. Судрын хэсгийг ойрын 
өдрүүдэд чээжлэхээр гарын үсгээ үзүүлэн дээр зурахад тэднийг урь. Хэрэв суралцаг-
чид судрын хэсгийг гэр бүлийн гишүүдтэйгээ чээжлэх бол тэдний нэрийг бас үзүүлэн 
дээр бичиж болно. Энэ даалгаврыг суралцагч бүр амжилттай биелүүлж болохын тулд 
тэдний чадвар, нөхцөл байдалд тохируулан өөрчилж болно. 
2 Нифай 31:19–20 мэтийн итгэл найдварын үгс агуулсан судруудыг чээжлэх нь хэч-
нээн чухал болох тухай гэрчлэлээ хуваалц.
Анхааруулга: Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв, агуулга том учраас та энэ үйл ажиллагааг 
цагийн боломж илүү сайтай өөр өдөр хэрэглэж болно.
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Гэрээр судлах хичээл
2 Нифай 26–31 (Хэсэг 8)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Гэрээр судлах өдөр тутмын хичээлийн тойм
2 Нифай 26–31- ийг дуусталх суралцагчдын гэрээр судалсан 
сургаалууд болон зарчмуудын дараах тоймыг (хэсэг 8) та хи-
чээлийнхээ хэсэг болгон заах шаардлагагүй. Таны заах хичээл 
эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн хэдхэн дээр нь анхаарал 
төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг тодорхой-
лохдоо Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

Эхний өдөр (2 Нифай 26–27)
Суралцагчид эцсийн өдрүүдийн талаарх Нифайн бошигло-
луудыг судалсан. Их Эзэний хийдэг юм бүхэн дэлхийн ашиг 
тусын тулд бөгөөд Их Эзэн бүх хүнийг хайрладаг бөгөөд бүх 
хүнийг Түүнд ирж, Түүний авралаас хүртэхэд урьдаг болохыг 
тэд судалсан билээ.  Мормоны Ном ирсэн нь Бурхан Өөрийн 
ажлыг хожмын өдрүүдэд гүйцэлдүүлэх нэг арга зам мөн гэсэн 
үнэнийг суралцагчид бас мэдэж авсан билээ. Түүнээс гадна 
Мормоны Ном болон сэргээгдсэн сайн мэдээ нь эдгээрийг 
хүлээн авч судалсан хүмүүст баяр баясгалан, ойлголт мэдлэ-
гийг авчрах болно гэдгийг тэд мэдсэн.

2 дахь өдөр (2 Нифай 28)
Суралцагчид эцсийн өдрүүдэд бий болох хуурамч сургаа-
луудын тухай  Нифайн сэрэмжлүүлгүүдийг судлахын хамт 
Мормоны Ном чөтгөрийн хуурамч үзэл баримтлалыг илчилж, 
түүний хилэнцэт төлөвлөгөөний эсрэг биднийг хүчирхэгжүүл-
дэг болохыг ойлгосон билээ. Түүнээс гадна, Сатан биднийг 
эрхшээлдээ оруулахын тулд биднийг уурлуулахаар өдөөн 
хатгах, хуурмагаар түр зуур тайвшруулах, зусардах зэрэг олон 
арга тактикийг ашигладгийг тэд мэдсэн.

3 дахь өдөр (2 Нифай 29- 30)
Их Эзэн хүмүүсийг Өөрийн гэрээнд цуглуулахын тулд судруу-
даар хангасныг болон Мормоны Ном Есүс Христийг мэдэж, 
Түүний сайн мэдээгээр амьдрахад бүх хүнд тусалж чадна 
гэдгийг суралцагчид дээрх хичээлүүдээс ойлгож мэдсэн би-
лээ. Эцсийн өдрүүдэд олон хүн Мормоны Номыг эсэргүүцэх 
болно гэдгийг Их Эзэн Нифайд үзүүлсэн юм. Мянган жилийн 
үед хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг эзэмших хүч Сатанд үгүй болох 
учраас дэлхийд зөв шударга ёс, амар амгалан ноёрхох бөгөөд 
тэдний болон тэр үеийн нийгмийн амьдрал одоогийнхоос 
ялгаатай болох тухай суралцагчид эргэцүүлэн бодсон юм.

Оршил
Энэ хичээл Тэнгэрлэг Эцэгийн хийдэг бүх зүйл дэлхийн ашиг 
тусын төлөө бөгөөд Өөрийн хүүхдүүдийг хайрлах Түүний хай-
раар өдөөгддөг. Энэ хичээл бас өнөө үе дэх Сатаны хуурамч 
сургаалуудыг Мормоны Ном хэрхэн илчилдэг болон Хрис-
тийн сургаалыг дагадаг хүмүүст мөнх амьдрал хэрхэн ирэх 
тухай асуудлыг авч үздэг. 

Заах зөвлөмж
Судалсан судруудаас ойлгож мэдсэн зүйлсийнхээ талаар 
хичээл эхлэхээс өмнө ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүсч 
байгаа хүн байна уу гэдгийг суралцагчдаас асуу. Судалсан 
зүйлийнхээ талаар асуухад нь суралцагчдыг үргэлж урам-
шуулан дэмжиж бай.   Судруудыг болон даалгавраа уншиж, 
тунгаан бодох үед төрсөн сүнслэг санаа бодлоо тэмдэглэж 
байхыг тэдэнд зөвлө. Энэ нь илчлэлтийн сүнсийг тэдний 
амьдралд урих болно.

Самбар дээр эсвэл цаасан дээр дараах асуултын хариултуу-
дыг жагсаан бичихэд туслахыг суралцагчдаас хүс: Дэлхий дээр 
амьдрах хугацаа нь дуусч байгаа бөгөөд үр удамдаа болон 
дэлхийнхэнд захидал бичиж үлдээх боллоо гэвэл та захиастаа 
ямар сэдвийг сонгон оруулах вэ? 

Нифай амьдралынх нь төгсгөл ойртсон үед ямар сэдвүү-
дээр захиас үгээ үлдээснийг мэдэхийн тулд эхлээд 2 Нифай 
26–31- ийг, дараа нь судрын тэмдэглэлээ гүйлгэн уншихад 
суралцагчдыг урь. Тэдний олж мэдсэн зүйлийг самбар дээр 
бичсэн хариултуудтай нь харьцуул. Нифайн сүүлчийн зөвлө-
гөө эцсийн өдрүүдэд амьдарч байгаа бидэнд зориулагдсан 
бөгөөд үнэнийг танин мэдэх, Сатаны бүдрүүлэх тээгүүдээс 
зайлсхийх болон Есүс Христийн сургаалыг дагахад бидэнд 
туслах түлхүүр ойлголтуудыг агуулдаг билээ.

4 дэх өдөр (2 Нифай 31)
Христийн сургаал болон Аврагчийн үлгэр жишээний тухай 
дараах үнэнүүдэд онцгой ач холбогдол өгсөн билээ: Есүс 
Христ Эцэгийн бүх зарлигийг дуулгавартай дагаснаар бүх зөв 
шударга ёсыг гүйцэлдүүлсэн юм. Иймээс бид Есүс Христийн 
дуулгавартай байдлын үлгэр жишээг дагаж, баптисм хүртэж, 
Ариун Сүнсийг хүлээн авах ёстой. Ариун Сүнс Эцэг, Хүү хоёрын 
тухай гэрчилж, нүглийн уучлалыг авчирдаг. Хэрэв бид Христийн 
сургаалуудын дагуу амьдарвал, мөнх амьдралтай болно.
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2 Нифай 26
Нифай өөрийн хүмүүсийн устгалын тухай бошиглосныхоо 
дараа эцсийн өдрүүдийн тухай бошиглож, бүх хүнийг 
Христэд ирэхэд урьжээ.
2 Нифай 26:29–31- ийг уншихдаа Нифай биднийг сэрэмж-
лүүлсэн Сатаны арга тактикуудын нэгийг олоход суралцагчдыг 
урь. Олж мэдсэн зүйлээ хэдэн суралцагч хариулсны эцэст 
дараах асуултуудыг асуу: 

• 2 Нифай 26:29- т өгүүлснээр, санваарыг урвуулан ашиглаг-
чид гэж хэн бэ?

• Зарим хүнд санваарыг урвуулан ашиглахад юу хүчтэй түлхэц 
болдог вэ?

• Юу биднийг Сүмд хөдөлмөрлөхөд өдөөдөг байхыг Их Эзэн 
хүсдэг вэ? Энэ талаар сайн үлгэр дуурайл үзүүлэгч ямар хүнийг 
та таних вэ?

2 Нифай 26:23–28, 33- ыг болон эхний өдрийн даалгавар 
3- ыг нэгтгэн дүгнэ. Асуулт: Их Эзэнийг Өөрийнх нь хөдөлмөрт 
юу түлхэц өгдөг вэ?

Хэдэн суралцагчийг хариулсны дараа ангийг дараах асуултуу-
дад хариулахад урь:

• 2 Нифай 26:23–28, 33- т  Их Эзэн бүх хүнийг хайрладаг 
бөгөөд бүх хүнийг Түүнд ирж, Түүний авралыг хүртэ-
хэд урьдаг болон Их Эзэний хийдэг бүх зүйл дэлхийн 
ашиг тусын төлөө юм гэдгийг ямар өгүүлбэрүүд зааж 
байна вэ? 

• Шунал буюу бусдаас сайшаал магтаал хүлээх хүслээр биш 
харин бусдыг хайрлах хайраар өдөөгдөж сурах нь бидэнд 
яагаад чухал вэ?

• Бид хэрхэн илүү энэрэнгүй, хайраар дүүрэн, Сүмийн үүрэгт 
ажилдаа Христтэй адил байж чадна гэж та боддог вэ?

2 Нифай 28
Нифай Сатаны заль мэхээс сэрэмжлүүлсэн нь
2 Нифай 28- д Нифай чөтгөрийн заадаг хуурамч сургаалуу-
дыг цаашид илчилсэн байна. 2 Нифай 28:3–9- д дүрсэлсэн 
“хуурамч, хоосон, мунхаг сургаалуудыг” хураангуйлан дүг-
нэж, дараах асуултуудыг суралцагчдаас асуу. Тэд өнгөрсөн 
долоо хоногт судрын тэмдэглэлдээ бичсэн хариултуудыг 
ашиглаж болно.

• “Өөр нэгнийг хэлсэн үгийнх нь дагуу далимдуул” гэсэн нь 
юу гэсэн утгатай вэ? (2 Нифай 28:8). (Бусдын хэлсэн үгийг 
шоолох, мушгин гуйвуулах буюу хэтрүүлэх нь үүний жишээ 
байж болно.)

• Өнөөдөр хүмүүс ямар байдлаар хөршүүддээ “нүх малтдаг 
вэ?"(2 Нифай 28:8).

• Их Эзэнээс нүглээ нуух буюу ажил үйлсээ харанхуйд байлга-
хыг хичээх нь ямар аюултай вэ? (2 Нифай 28:9- ийг үзнэ үү.)

• 2 Нифай 28:3–9 дэх ямар хуурамч сургаал өнөө үед залуучуу-
дад хамгийн их хор уршигтай гэж та бодож байна? Яагаад энэ 
нь хор уршиг ихтэй гэж та боддог вэ? Залуучууд энэ хуурамч 
сургаалаар хэрхэн уруу татагдаж болох вэ? (2 дахь өдрийн 
даалгавар 1- ийг үз.)

2 Нифай 28:20–23 болон 2 дахь өдрийн хичээлээс сүнсний 
матрын тухай ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын түүхийг нэгтгэн 
дүгнэ: Өнөө үед залуучуудыг сэрэмжлүүлэх хэрэгтэй сүнс-
ний аюулуудыг дүрслэн, судрын тэмдэглэлдээ суралцагчдын 
зурсан сэрэмжлүүлэх тэмдгүүдийг (2 дахь өдрийн даалгавар 
5) хуваалцахад суралцагчдыг урь.

Асуулт: Нифай цэдгээ дуусгах үед бичиж болох байсан зүй-
лээс яагаад Сатаны заль мэх болон арга тактикуудын тухай 
бичсэн гэж та боддог вэ? ( Бид Мормоны Номыг анхааралтай 
судалснаар Сатаны арга тактикуудыг эсэргүүцэн зогсоход 
тусламж болон хүч чадал хүлээн авдгийг та гэрчилж болно.)

2 Нифай 31
Аврагч бидэнд хэрхэн төгс үлгэр үзүүлдэг тухай Нифай 
заасан нь
Хаалга руу хөтлөх замын хялбархан зургийг зур. 2 Нифай 
31:17–18- ыг уншихдаа Есүс Христэд хүрч очих цорын ганц зам 
байдгийг Нифай онцлон тэмдэглэхийн тулд зам ба хаалганы 
дүрслэлийг хэрхэн ашигласныг олоход суралцагчдыг урь. 
Тэгээд дараах асуултуудыг асуу:

• Эдгээр шүлэгт өгүүлснээр хаалга, зам хоёр юуг төлөөлж 
байна вэ? (Хаалга нь наманчлал, баптисм, Ариун Сүнс 
хүлээн авахыг төлөөлдөг.)

• 2 Нифай 31- ийг хувиараа судалснаас үзэхэд, Ариун Сүнс хү-
лээн авахыг яагаад “галын баптисм” гэдэг вэ? (2 Нифай 31:13; 
мөн шүлэг 17- г үзнэ үү.)

2 Нифай 31:19–21- ийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. 
“Хаалгаар” орсны дараа биднээс юу шаардагддагийг олохыг 
суралцагчдаас хүс. Суралцагчид олж мэдсэн зүйлээ хариулсны 
эцэст дараах асуултуудыг асуу:

• Нифай “Энэ бол Христийн сургаал” гэж бичсэн нь юу гэсэн 
утгатай гэж та боддог вэ? (2 Нифай 31:21).

• Өнөөдрийн судалсан зүйлээсээ харахад, давчуу бөгөөд нарийн 
зам дээр өсч хөгжихийн тулд Тэнгэрлэг Эцэг танаас юу хийхийг 
хүсдэг гэж та боддог вэ? (Энэ асуултад хариулахын тулд зо-
рилго тавихад нь та суралцагчдыг урамшуулан дэмжиж болно.)

Дараагийн хэсэг (2 Нифай 32–Иaков 4)
Та юу идэх дуртай вэ? Суралцагчид дараагийн хэсэгт “Хрис-
тийн үгс дээр найрлах” (2 Нифай 32:3) гэдэг нь юу гэсэн 
утгатай болохыг мэдэх болно. Эд баялгийг эрхэмлэн шүтдэг 
эсвэл ариун явдлын хуулийг зөрчдөг хүмүүсийн муу нөлөөнд 
орж байгаа хүмүүсийг бошиглогч хэрхэн залруулах ёстой вэ? 
Иаков эдгээр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэснийг ажигла.
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Оршил
“Мөнх амьдралд хүргэдэг давчуу бөгөөд нарийн” 
(2 Нифай 31:18) замын тухай заасныхаа дараа Ни-
фай, өөрийнх нь хүмүүс энэ замаар орсны дараа юу 
хийх ёстой талаараа эргэлзэж байсныг мэдсэн ажээ. 
Тэр тэднийг “Христийн үгс дээр найрлаж,” “үргэлж 

залбирахад” (2 Нифай 32:3, 9) урамшуулан дэмжих 
замаар тэдний асуултуудад хариулжээ. Хэрэв тэд 
эдгээр зүйлийг хийвэл Ариун Сүнс тэдэнд юу хийхийг 
мэдэхэд нь тусална хэмээн итгэл төрүүлсэн юм.

41- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 32

Заах зөвлөмж

2 Нифай 32:1–7
Есүс Христийн үгсээр болон Ариун Сүнсний өдөөлтүүдээр дамжуулан 
бурханлаг удирдамж эрж хайхыг Нифай бидэнд зөвлөсөн юм
Нэг газраас нөгөө газарт хүрэх замыг хэн нэгэнд зааж өгсөн тохиолдлынхоо тухай бо-
доход суралцагчдыг урь. Ийнхүү хүнд зам зааж өгөх нь яагаад нэг бодлын амар, нөгөө 
бодлын хэцүү байдгийг тэднээс асуу. 
Тэд өмнөх хичээлээр өөрийн хүмүүст өгсөн Нифайн удирдамжуудыг судалсныг су-
ралцагчдад таниул. Тэр удирдамжуудыг хуваалцсаны дагуу “Энэ бол зам нь”(2 Нифай 
31:21) гэж хэлсэн байдаг. Сурсан зүйлээ нэгтгэн дүгнэхэд суралцагчдад туслахын тулд 
дараах асуултуудыг асуу:
• Хэрэв бид Нифайн удирдамжийг дагавал энэ нь биднийг хааш нь удирдах вэ? (Мөнх 

амьдрал өөд; 2 Нифай 31:20- ийг үзнэ үү.)
• 2 Нифай 31:17–18- д өгүүлснээр, бид мөнх амьдралд хүргэдэг замаар ороод юу хийж 

эхлэх ёстой вэ?
2 Нифай 32 бол 2 Нифай 31 дэх Нифайн сургаалуудын үргэлжлэл юм гэдгийг 
тайлбарла. 2 Нифай 32:1- ээс Нифайн хүмүүс өөрсдөд нь түүний заасан зүйлсийн 
талаар ямар асуулт асуусныг олохыг суралцагчдаас хүс. Энэ асуултыг өөрийнхөө 
үгээр илэрхийлэхэд хэдэн суралцагчийг урь. (Хүмүүс мөнх амьдралд хүргэдэг зам 
дээр гарсныхаа дараа юу хийх ёстойгоо мэдэхгүй байх явдал гардгийг суралцагчид 
ойлгосон байх ёстойг анхаар.)
2 Нифай 32:2–3- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Хүмүүсийн асуултад 
Нифай хэрхэн хариулсныг олохыг ангийнхнаас хүс. 2 Нифай 32:3 бол төгс эзэмших 
судрын хэсэг гэдгийг хэл. Судрын энэ хэсгийг амархан олохын тулд тэмдэглэгээ 
хийхэд суралцагчдыг дэмж.  
• 2 Нифай 32:3 дахь ямар үгс бид Христийн үгс дээр хэрхэн найрлах ёстойг дүрсэлж 

байна вэ? Найрлах нь идэж уухаас ямар ялгаатай вэ?
• Христийн үгс дээр найрлах гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар боддог вэ?
• Бид Христийн үгс дээр найрласны үр дүн нь юу байх болно гэж Нифай хэлсэн бэ?
• Бид Есүс Христийн үгсийг хаанаас олж болох вэ? (Судрууд, өнөө үеийн бошиглогч-

дын үгс, Ариун Сүнсний удирдамж зэрэг хариулт байж болно.)
Биднийг Христийн үгс дээр найрлахад бидний хийх ёстой бүх зүйлийг 
Христийн үгс бидэнд хэлж өгөх болно гэдгийг суралцагчад ойлгосон байх ёс-
тойг анхаар.
Тэд Есүс Христийн үгс дээр хэрхэн сайн найрлах талаар бодоход нь суралцагчдад 
туслахын тулд тухай бүр зогсолт хийн дараах жагсаалтыг унш. Жагсаалтыг судрын 
тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ бичиж авахыг суралцагчдаас хүс.
 1. Хувиараа судар судлах
 2. Ариун ёслолын цуглаанд оролцох

2 Нифай 32:3 
нь төгс эзэмших судрын 
хэсэг юм. Төгс эзэмших 
судрын энэ хэсгийг 
ойлгоход  суралцагчдад 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөл дэх төгс 
эзэмших судрыг заах 
санааг ашигла.
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41-  Р  хИчээЛ

 3. Ерөнхий чуулганд суух
 4. Гэр бүлээрээ судар судлах
 5. Семинарт явах 
 6. Гэр бүлийн үдэш хийх 
 7. Аароны санваарын чуулгын цуглаан эсвэл Залуу эмэгтэйчүүдийн анги 
 8. Хувиараа залбирах
Дээрх хэлбэр тус бүрээр Есүс Христийн үгсийг хэрхэн эрж хайх талаар эргэцүүлэн 
бодоход суралцагчдыг урь. Дээрх хэлбэр тус бүрээр найрлах, хөнгөн зууш идэх, өлсөх 
гэдэг үгсийг тэднээр бичүүл. Жишээ нь, суралцагч хувиараа судар судлахдаа найр-
лаж, харин Ерөнхий чуулган дээр зөвхөн хөнгөн зууш идэж болно. Ариун ёслол 
дээр анхааралгүй байдаг суралцагч “ариун ёслолд оролцох” гэдэг үгсийн дэргэд 
өлсөх гэдэг үгийг бичиж болно.
“Хөнгөн зууш идэх” буюу “өлсөх” үйл ажиллагаануудын аль нэгийг сонгохыг су-
ралцагчдаас хүсээд, дараа нь “Христийн үгс дээр найрлахад” туслах зорилго тавихад 
тэднийг урь. (Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг эсвэл Хувийн хөгжил дэвшлийн зорилгуу-
дынхаа талаар эргэцүүлэн бодоход та суралцагчдыг урамшуулан дэмжиж болно.)
Ариун Сүнснээс хувиараа удирдамж эрэлхийлэх үүргээ улам сайн ойлгоход нь су-
ралцагчдад туслахын тулд 2 Нифай 32:4–7- г тэднээр чимээгүй уншуул. Тэгээд дараах 
асуултуудыг дэргэдэх суралцагчтайгаа ярилцахыг тэднээс хүс. (Та эдгээр асуултыг хи-
чээл эхлэхээс өмнө тараах материал дээр эсвэл самбар дээр бичсэн байхыг хүсч болно.)
• Шүлэг 4 дэх “асуух,” “тогших” гэсэн үгс ямар утгатай гэж та бодож байна? Асуудаг-

гүй эсвээс тогшдоггүй хүмүүст ямар үр дагаврууд ирнэ гэж Нифай хэлсэн бэ?
• Ариун Сүнсийг хүлээн авснаар бидэнд ямар адислал ирж болно гэж Нифай  

амласан бэ?
• Нифай яагаад өөрийн хүмүүсийн улмаас гашуудсан бэ?
Суралцагчид Есүс Христийн үгс дээр найрлавал мөнх амьдралд хүргэх замыг дагахад 
Ариун Сүнс тэдэнд туслах болно гэдэгт итгэлтэй байдгаа илэрхийл. 

2 Нифай 32:8–9
Нифай бидэнд үргэлж залбирахыг зөвлөсөн юм
Дараа нь Нифай, Есүс Христийн үгсийг хүлээж авахын тулд бидний хийж чадах нэг 
зүйл дээр анхаарал төвлөрүүлснийг тайлбарла. 2 Нифай 32:8- ыг чимээгүй унших-
даа биднийг юу хийх ёстой гэж Нифай хэлснийг олоход суралцагчдыг урь. Тэднийг 
хариултаа олсны дараа, залбирлын ач холбогдлыг тунгаан бодоход тэдэнд туслахын 
тулд дараах асуултуудыг асуу: 
• Ариун Сүнс яагаад биднээс залбирахыг хүсдэг гэж та боддог вэ?
• Сатан яагаад биднийг залбирахгүй байгаасай гэж хүсдэг вэ? Сатан ямар замаар 

залбирахгүй байхыг хүмүүст итгүүлэх гэж оролддог вэ?
2 Нифай 32:9- ийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. 2 Нифай 32:8–9 бол төгс эзэм-
ших судрын хэсэг гэдгийг хэл. Судрын энэ хэсгийг амархан олохын тулд ямар нэг ял-
гарах байдлаар үүнд тэмдэглэгээ хийхэд та суралцагчдыг урамшуулан дэмжиж болно.
• Бид хэр олон удаа залбирах ёстой вэ? “Үргэлж залбирах” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэлсэн дараах үгийг 
унш. (Хэрэв боломжтой бол ахлагч Бэднарын хэлсэн үгсийг чанга уншиж, түүн дээр 
анхаарал төвлөрүүлэхийн тулд энэ эшлэлийг олшруулж, суралцагчдад тараа. Хэрэв 
та эшлэлийг олшруулбал үүнийг хичээл дээр товчхон ярилцахыг анхаар. Энэ хэсгийг 
мөн эшлэлд оруул.) Хэрхэн “үргэлж залбирах” тухай ахлагч Бэднарын өгсөн зөвлөгөөг 
анхааралтай сонсоход суралцагчдыг урь.

“Бидэнд өглөөний залбирлаараа Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ зөвлөх зан төлө-
вийн, бусадтай харилцах харилцааны гэхчилэн сүнслэг байдлын ямар нэг 
асуудал байж болно. . . .
Бид залбирлаа өдрийн турш зүрх сэтгэлдээ хадгалж,  удирдамж, чиглэл 
хүлээн авахад бэлэн байх ёстой. . . .

2 Нифай 
32:8–9 бол төгс 
эзэмших судрын хэсэг 
юм. Төгс эзэмших 
судрын энэ хэсгийг 
ойлгоход  суралцагчдад 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөл дэх төгс 
эзэмших судрыг заах 
санааг ашигла.
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2 НИфай 32

Хэн нэгэнтэй хэг ёг хийж яримаар, уурлаж уцаарламаар ч санагдах үе аль нэг өдөр 
бидэнд тохиолдож болно. Гагцхүү тэр үед бид биеэ барьж, хэлээ хазан, эдгээр уруу 
таталтад автагдахгүй байх ёстой. Бид тэнгэрлэг тусламж хийгээд хүч чадлыг ялган 
таньж, залбирлынхаа хариуг даруухнаар мэдэрдэг. Ийм нам гүмхэн нөхцөлд бид 
талархлын залбирлаа өргөдөг (“Pray Always,” Ensign ба Лиахона, 2008 оны 11- р сар, 
41–42). 
Энэ зөвлөгөөг тунгаан бодоход суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултыг тэднээс асуу:
• Ахлагч Бэднарын энэ зөвлөгөөг өнөөдөр юм уу ойрын өдрүүдэд дагасан тухайгаа 

санаж чадах уу? ( Энэ асуултад чанга хариулалгүй дотроо тунгаан бодохыг та сурал-
цагчдаас хүсч болно.)

Ахлагч Бэднарын зөвлөгөөг цааш нь унш:
“Өдөр дуусахад бид Тэнгэрлэг Эцэгтээ эргэн тайлагнахын тулд дахин өвдөг сөгдөн 
залбирах хэрэгтэй. Бид тухайн өдрийн үйл явдлуудыг нэгтгэн дүгнэж, өөрсдийн хү-
лээн авсан адислалууд болон тусламжийн төлөө зүрх сэтгэлийн талархлаа Түүнд өргө-
дөг. Бид наманчилж, Их Эзэний Сүнсний тусламжтайгаар маргааш хэрхэн илүү сайн 
байх арга замуудыг бодож олдог. Тийнхүү бид үдшийн залбирлаа өглөөний залбир-
лынхаа үргэлжлэл болгон хийдэг. Бидний үдшийн залбирал нь бас маргааш өглөөний 
үр өгөөжтэй залбирлын бэлтгэл юм.
“Өглөөний болон үдшийн залбирал түүнчлэн энэ хоёр залбирлын хоорондох бүх 
залбирал нь хоорондоо холбоогүй, тусгаар үйл явдлууд биш харин тэдгээр нь өглөө 
ба үдэш, долоо хоногууд ба сарууд, тэр ч бүү хэл олон жилийн турш хоорондоо нягт 
холбоотой байдаг.   Энэ бол ‘үргэлж залбир’ гэсэн судрын зөвлөгөөг бид хэрхэн бие-
лүүлж болохын нэг хэсэг юм (Лук 21:36;3 Нифай 18:15, 18; С ба Г 31:12). Иймэрхүү үр 
өгөөжтэй залбирлууд нь итгэлтэй хүүхдүүддээ зориулж Бурханы бэлтгэсэн хамгийн 
дээд адислалуудыг олж авах зэмсэг юм” (“Pray Always,” 42).
 2 Нифай 32:9- ийн сүүлчийн хэсгийг ойлгоход суралцагчдад туслахын тулд ариулах 
гэдэг үг нь “адислах, ариун болгох,  эсвэл зөв болгох” гэсэн утгатайг тайлбарла (Guide 
to the Scriptures, “Consecrate, Law of Consecration,” scriptures.lds.org).
• Бид “ямар ч зүйлийг Их Эзэнд гүйцэтгэхдээ” яагаад залбирах ёстой вэ?
• Бид өөрийнхөө бодгалийн сайн сайхны төлөө хийж байгаа зүйлийг Их Эзэн 

ариулна гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та боддог вэ? 
• Ахлагч Бэднарын зөвлөгөө улам ариун амьдралаар амьдрахад бидэнд хэрхэн тусалж 

чадах вэ?
Бид үргэлж залбирдаг байвал Их Эзэн бидний бодгалийн төлөө биднээр 
хийлгэх бүх зүйлд чадварлаг байлгах болно гэдгийг гэрчил.
Энэ хичээлээр суралцагчдын ярилцсан зүйлийг хураангуйлан дүгнэхийн тулд Далын 

ахлагч Спэнсэр Ж.Кондийн хэлсэн дараах үгийг хуваалц.  
“Номлолд явах, ирээдүйн ажил мэргэжлээ шийдэх болон гэрлэж, гал 
голомтоо бадраах зэрэг асуудлуудаар шийдвэр гаргах шаардлага танд 
тулгарч болно.   Та судар уншиж, удирдамж хүсч залбирсан үедээ залбир-
лынхаа хариуг хуудас цаасан дээр хэвлэсэн үгсээр хүлээн авна гэж найдах 
хэрэггүй ч, тод томруун санаа бодол, тэрчлэн Ариун Сүнс ‘та нарын 

хийвэл зохих бүх зүйлийг та нарт үзүүлэх болно’ гэсэн амлалтыг санагдуулам сүнсний 
өдөөлтийг мэдрэх болно.  2 Нифай 32:5]” (“Becoming a Great Benefit to Our Fellow 
Beings,” Ensign, 2002 оны 5- р сар, 45).

Төгс эзэмших судар—2 Нифай 32:3
Тэд хоол идэх бүрдээ 2 Нифай 32:3- ыг чээжээр хэлбэл шүлгийг бүрэн чээжлэхэд хэч-
нээн хугацаа шаардлагатайг тооцож үзэхийг суралцагчдаас хүс. “Христийн үгс дээр 
найрла” гэсэн энэ судрыг хэдэн өдрийн турш хоол идэх бүрдээ чээжээр хэлэх даалгав-
рыг тэдэнд өг. Шүлгийг чээжилсний дараа үүнийг чээжлэхэд хэчнээн удаагийн хоол 
шаардлагатай байсныг хэлэхийг тэднээс хүс.

Төгс эзэмших судар —2 Нифай 32:8–9
Хэлсэн залбирлаа өдрийн турш, эсвэл долоо хоногийн турш зүрх сэтгэлдээ хадгалж 
явахыг суралцагчдаас хүс. Энэ туршлагаа хуваалцахад тэднийг урь. Дараагийн 24 
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цагийн турш “үргэлж залбирах” арга замын талаар бодоход ангийг урь. Энэ даалгав-
рыг хэрхэн биелүүлснээ дараагийн хичээлийн эхэнд суралцагчдаар тайлагнаж хэлүүл. 
Анхааруулга: Хэрэв энэ хичээлийн заах санаануудыг ашиглах цаг байхгүй бол та эд-
гээрийг дараагийн хичээлүүдийн дүгнэлт болгон ашигла.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
2 Нифай 32:2 Тэнгэр элчүүдийн хэлээр ярина 
гэсэн нь юу гэсэн утгатай вэ?
“Тэнгэр элчүүдийн хэлээр ярина” гэдэг нь юу гэсэн 
утгатайг зарим хүн ойлгохгүй байж мэднэ. “Хэрэв та 

Ариун Сүнсний хүчээр ярьж байвал, тэнгэр элчүүдийн 
хэлээр ярьж байгаа нь тэр” гэж ерөнхийлөгч Боид 
К.Пакэр сургажээ (“The Gift of the Holy Ghost: What 
Every Member Should Know,” Ensign, 2006 оны 8- р 
сар, 50).
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Түүний бичсэн үгс Есүс Христийн тухай гэрчилж, сайныг 
үйлдэн, эцсийг хүртэл тэвчихэд хүмүүсийг ятгадаг гэд-
гийг тунхагласнаар Нифай цэдгээ өндөрлөжээ. Тэрбээр 
хэдийгээр “сул доройдоо” бичсэн ч, түүний үгс “агуу чу-
хал зүйл” бөгөөд түүний үгсийг уншсан хүмүүст тэдгээр 

нь “хүчтэй байх болно” гэдгийг хэлжээ. (2 Нифай 
33:3–4- ийг үзнэ үү). Түүний бичээсүүд бол “Христийн 
үгс бөгөөд” хүмүүс эдгээр үгсэд хэрхэн хандсанаараа 
Бурханы өмнө хариуцлага хүлээх болно гэдгийг тэр-
бээр гэрчилжээ (2 Нифай 33:10–15- ыг үзнэ үү).

42- Р ХИЧЭЭЛ

2 Нифай 33

Заах зөвлөмж

2 Нифай 33:1–2
Бидний зүрх сэтгэлд үнэнийг хүргэдэг Ариун Сүнсний хүчний тухай Нифай 
заасан нь
Дараах зургийг самбар дээр зур:

• Хүний зүрх сэтгэл рүү хандаж байгаа захиас хүний зүрх сэтгэлд хүрсэн захиас хоо-
рондоо ямар ялгаатай вэ?

2 Нифай 33:1- ийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь. Тэгээд дараах асуултыг чимээ-
гүй тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс.
• Ариун Сүнс үнэнийг бидний зүрх сэтгэл рүү хандуулах биш, харин бидний зүрх 

сэтгэлд хүргэх нь яагаад чухал гэж та боддог вэ?
Суралцагчид энэ асуултыг тунгаан бодох үеэр Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэлсэн дараах үгийг чанга унш. Ахлагч Бэднар энэ үгэндээ 
2 Нифай 33:1- ийн тухай ярьсныг тайлбарла.

Сүнсний хүч захиасыг зүрх сэтгэл рүү хандуулах  биш харин зүрх 
сэтгэлд хэрхэн хүргэдгийг ажиглагтун. Багш сүнсний агуу хүч хийгээд 
үр нөлөөтэйгөөр тайлбарлаж, үзүүлэн, итгүүлж, гэрчлэн, үйлдэж чадна. 
Гэвч хүлээн авагч нь эдгээрийг зүрх сэтгэлдээ нэвтрэн орох боломж 
олгосон үед л зөвхөн захиасын агуулга хийгээд Ариун Сүнсний гэрчлэл 
хүний зүрх сэтгэлд хүрдэг”  (“Seek Learning by Faith” [address to CES 

religious educators, 2006 оны 2- р сарын 3], 1, si.lds.org).
Далын ахлагч Жэралд Н.Лундын дараах үгийг чанга уншихад нэг суралцагчийг урь.
“Яагаад зүрх сэтгэл рүү гэж? Хувь хүний сонгох эрх маш ариун учраас Тэнгэрлэг Эцэг 
хязгааргүй их хүчтэй ч гэсэн хүмүүний зүрх сэтгэлийг ямар нэг зүйлд хэзээ ч албад-
даггүй, албадах ч үгүй. . . . Бурхан бидэнд зүрх сэтгэлийнхээ харуул манаач буюу хаал-
ганы сахиул байхыг зөвшөөрдөг. Бид өөрийн чөлөөт хүслээр Сүнсэнд зүрх сэтгэлээ 
нээж өгдөг” (“Opening Our Hearts,” Ensign, Лиахона, 2008 оны 5- р сар, 33).
• Аль нэг захиас хүний зүрх сэтгэлд хүрсэн эсэхийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
• Сайн мэдээний захиас зүрх сэтгэлд тань нэвтрэн орсныг та хэзээ мэдэрсэн бэ? Энэ 

нь тэр үед зүрх сэтгэлийн тань тухай танд юу өгүүлсэн бэ?
2 Нифай 33:2- ыг чимээгүй уншихдаа, хүмүүс зүрх сэтгэлээ хатууруулсан үед  Ариун 
Сүнсэнд хэрхэн хандаж байсныг олохыг суралцагчдаас хүс. “Хоосон зүйлүүд” гэдэг нь 

зүрх  
сэтгэл рүү

зүрх  
сэтгэлд
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“юу ч биш” гэсэн утгатайг та тайлбарлаж болно. “[Бичигдсэн үгсийг] хоосон зүйлүүд 
мэт үнэлдэг” гэсэн нь тэдгээрийг үнэ цэнэгүй зүйл гэж бодох гэсэн утгатай юм.
• Хатуу зүрх сэтгэлтэй хүмүүс ямар зан авир, харьцаатай байдаг вэ?
• Таны бодлоор 2 Нифай 33:2- ын захиас юу вэ? (Бид Ариун Сүнсний удирдамжинд 

нэг бол зүрх сэтгэлээ нээж өгөхөөр эсвэл хаахаар сонгодог гэж суралцагчид ха-
риулж болно.) Бид зүрх сэтгэлээ нээж өгсөн үед Ариун Сүнсний захиасууд 
бидний зүрх сэтгэлд нэвтрэн ордгийг тэд ойлгосон байх ёстойг анхаар.

Хичээлийг цааш үргэлжлүүлэхээс өмнө зүрх сэтгэлийнхээ байдлыг дотроо шинжин 
тэд үнэний тухай захиасуудыг зүрх сэтгэлдээ нэвтрэн орох боломжийг олгодог уу 
гэдгийг бодож үзэх цагийг суралцагчдад гаргаж өг.     

2 Нифай 33:3–15
Түүний цэдгийн зорилго болон түүний найдвар бол уншигчид нь Христэд 
итгэдэг болох явдал мөн хэмээн Нифай тайлбарлажээ
Дараах өгүүлбэрүүдийг самбар дээр бич:

2 Нифай 33:3—Би ... төлөө үргэлж залбирдаг.
2 Нифай 33:4—Би . . . мэднэ.
2 Нифай 33:6—Би ... алдаршуулна.
2 Нифай 33:7—Надад . . . бий.

2 Нифай 33:3–7- г чимээгүй уншихдаа өөрийнх нь үгсийг унших хүмүүсийн төлөөх 
Нифайн найдварыг олоход суралцагчдыг урь. Хэдэн суралцагчийг самбарт гарч ирэн, 
өөрийнхөө үгийг бас Нифайн үгсийг ашиглан өгүүлбэрүүдийг гүйцээхэд урь. (Самбар 
дээрх өгүүлбэрүүдээс зарим нь нэгээс илүү хариутай байж болно.)
• Бид Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалын тухай хувийн гэрчлэлээ хэрхэн бэх-

жүүлж болох вэ? 
2 Нифай 33:10–14- өөс таван суралцагчаар ээлжээр чанга уншуул. Тэднийг унших 
явцад судраасаа дагаж харан, Нифайн салах ёс гүйцэтгэж хэлсэн үгнээс өөрсдөд нь 
хамаатай өгүүлбэрүүдийг олохыг  ангийнхнаас хүс. Эдгээр өгүүлбэрт тэмдэглэгээ 
хийхийг та суралцагчдад зөвлөж болно.
• Ямар ямар өгүүлбэр нь танд хамаатай байна вэ? Яагаад? 
• Хэрэв хүмүүс Христэд итгэвэл Мормоны Номын талаар ямар бодолтой байх вэ? 

(2 Нифай 33:10- ыг үзнэ үү.)
• Түүнийг үгсийг эсэргүүцэх хүмүүст юу тохиолдох болно хэмээн Нифай сэрэмжлүүл-

сэн бэ? (Суралцагчдыг энэ асуултад хариулах явцад хэрэв тэд Нифай болон бусад 
бошиглогчийн үгсэд итгэж, тэднийг дагасан бол Их Эзэний дэргэд очсон үедээ 
сэтгэл санаа нь ямар байх тухай бодохыг тэдэнд зөвлөж болно.)

2 Нифай 33:15- ыг чимээгүй уншиж, Нифайн сүүлчийн үгсийг тунгаан бодохыг 
суралцагчдаас хүс. Дараа нь Нифай 1- 2- ыг эргэн харж, нэгтгэн дүгнэхдээ  Нифайн 
дуулгавартай байдлын жишээнүүдийг олоход суралцагчдад хэдэн минут гаргаж  
өг. Хэдэн минутын дараа, олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Ие-
русалимыг орхин явсан, гуулин ялтсуудыг авахын тулд Иерусалимд эргэж ирсэн, 
Ишмэйлийн гэр бүлийг өөрсөдтэйгөө нэгдэхийг хүсэхээр Иерусалимд буцаж ир-
сэн, Лиахонагийн удирдамжийг дагасан, усан онгоц барьсан, амлагдсан нутаг руу 
аялсан, лемен, лемүелчүүдээс салан тусгаарласан, өөрийн хүмүүсийг зөв шударга 
байдлаар удирдсан зэрэг нь хариулт байж болно.  Суралцагчдын гаргасан жишээг 
самбар дээр жагсаан бичиж болно.
Дараах дутуу өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Би . . . ёстой
Энэ өгүүлбэрийг судрын тэмдэглэлдээ эсвэл хичээлийн дэвтэртээ гүйцээн бичи-
хэд суралцагчдыг урь. Тэд дуулгавартай байхаар сонгоно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа 
илэрхийл. Нифайн үгс Есүс Христэд итгэх суралцагчдын итгэлийг бэхжүүлж, сайныг 
үйлдэх чадварыг нь дээшлүүлэх болно гэсэн бодлоо хуваалц.   
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2 НИфай 33

2 Нифайн тойм
2 Нифайг хураангуйлан дүгнэхэд суралцагчдад туслахын тулд цаг гаргаж өг. Энэ 
номоос семинараар болон хувиараа судар судалж юу сурч мэдсэн тухайгаа тунгаан 
бодохыг тэднээс хүс. Хэрэгтэй гэж үзвэл, агуулгыг нь санахын тулд 2 Нифайг гүйлгэн 
уншихад тэднийг дэмж. Сайныг үйлдэх болон Есүс Христэд итгэх итгэлтэй байхад нь 
тэдэнд сүнслэгээр нөлөөлсөн ямар нэг зүйлийг  2 Нифайгаас хуваалцахаар бэлтгэхийг 
тэднээс хүс (2 Нифай 33:4 - ийг үзнэ үү). Хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа бодол 
санаагаа хуваалцахад хэдэн суралцагчийг урь.
Мормоны Номыг унших нь бидний үүрэг хариуцлага болох тухай мөн энэхүү үүргээ 
биелүүлсэн үед бидний амьдралд ирдэг адислалуудын тухай дараах үгсийг хуваалц: 
Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смит  хэлсэн нь: “. . . Энэ Сүмийн аль ч гишүүн 
Мормоны Номыг олон дахин уншиж, тал бүрээс нь тунгаан бодож, энэ ном бол үнэ-
хээр Бүхнийг Чадагчийн Сүнсний нөлөөгөөр бичигдсэн цэдэг бөгөөд үүний түүх нь 
үнэн гэдгийг гэрчлэх хүртлээ хэзээ ч санаа нь амардаггүй юм шиг надад санагддаг” 
(Conference Report, 1961 оны 10- р сар, 18).
Хэрэв Сүмийн гишүүд Мормоны Номыг уншвал [тэдний] амьдралд бас гэр оронд 
нь Их Эзэний Сүнс өмнөхөөсөө илүү ихээр ирж, Түүний зарлигуудад дуулгавартай 
амьдрах шийдвэр төгс байдал нь нэмэгдэн, тэд Бурханы Хүүгийн үнэн бодит байдлын 
тухай илүү бат бөх гэрчлэлтэй болно” хэмээн  ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли сургасан 
юм (“A Testimony Vibrant and True,” Ensign, 2005 оны 8- р сар, 6).
Хичээлээ дүгнэхийн тулд, энэ бүлэг дэх Нифайн үгс амьдралд тань хэрхэн биелэгд-
сэн тухай хувийн гэрчлэлээ хуваалцаж болно.

Үнэнүүдийн 
тухай ярилцахад 
суралцагчдыг 
урамшуулан 
дэмжих нь
Бодол санаагаа хуваал-
цах, сайн мэдээний 
зарчмуудыг тайлбарлах 
болон аль нэг үнэний 
тухай гэрчлэх байнгын 
боломжуудаас сурал-
цагчид ашиг тусыг 
олдог. “Суралцагчид 
үнэний тухай ярилцса-
наар сүнслэг байдлын 
хувьд хат сууж, хувийн 
гэрчлэлээ бэхжүүлдэг” 
гэж Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын ахлагч 
Ричард Г.Скотт хэлжээ 
(“To Understand and 
Live Truth” [address to 
CES religious educators, 
Feb. 4, 2005], 3, si.lds.
org). Бодол санаа 
болон гэрчлэлээ ху-
ваалцах боломжийг 
суралцагчдад олгох нь 
чухал ч, хэзээ ч тэднийг 
албадаж болохгүй. 
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иаковын ном
Яагаад энэ номыг судалдаг вэ?
Иаковын номыг судалснаар Есүс Христэд 
итгэх итгэл нь гуйвшгүй нэгэн хүний чухал 
сургамжуудыг бид суралцах болно. Иаков 
Аврагчийг удаа дараа гэрчилсэн ба өөрийн 
хүмүүсийг мөн түүний үгсийг унших хүмүү-
сийг наманчлалд урьсан юм. Тэр Их Эзэний 
дуудлагуудыг хичээнгүйлэн бүрэн бие-
лүүлэхийн чухал ач холбогдлыг зааж мөн 
биечлэн үзүүлжээ. Тэрээр өөрийн хүмүүст 
бардамнал, баялаг болоод ёс суртахуун-
гүй явдлаас зайлсхийхийг анхааруулсан. 
Иаков мөн Бурханы бүх хүүхдэд авралыг 
авчрах Аврагчийн цөхрөлтгүй хүч чар-
майлтыг дүрсэлсэн Зиносын чидун модны 
ёгтлолоос эш татан, тайлбарласан билээ. 
Христийг эсэргүүцэгч Шеримтэй нүүр тулан 
маргахдаа Иаков бидний итгэлд эргэлзэн, 
шүүмжилдэг хүмүүст зөв шударгаар хэрхэн 
хариулахыг үзүүлсэн юм. 

Хэн энэ номыг бичсэн бэ?
Сариа, Лихай нарын тав дахь хүү Иаков энэ 
номыг бичсэн. Амлагдсан газар луу хийсэн 
түүний гэр бүлийн аяны үеэр аглаг зэлүүд 
нутагт тэр төрсөн ажээ. Хүүхэд ахуй үедээ 
Иаков “ах нарынхаа балмадын учир их ха-
рамсал мөн зовлон үзсэн билээ” (2 Нифай 
2:1). Гэсэн хэдий ч Лихай Иаковт, Бурхан 
“зовлонгуудыг чинь чиний өсөлт хөгжлийн 
тул ариулан адисалж” мөн тэрээр өөрийн 
өдрүүдийг “өөрийн Бурханд үйлчлэхэд” 
зориулах (2 Нифай 2:2–3) болно гэдгийг 
түүнд амласан байдаг. Идэр залуу насандаа 
Иаков Аврагчийн алдар сууг үзсэн (2 Нифай 
2:3–4- г үз). Нифай Иаковыг, нифайчуу-
дын прист болоод багш байхаар томилон 
адисалж (2 Нифай 5:26- г үз), сүүлд нь 
Нифайн жижиг ялтсыг итгэн гардуулсан 
юм (Иаков 1:1–4- г үз). Итгэлтэй санваартны 
удирдагч, багшийн хувьд Иаков (Иаков 
1:7- г үз) Христэд итгэхийг өөрийн хүмүүст 
ухуулахын тулд шаргуу хөдөлмөрлөсөн. 
Тэр Аврагчийн талаар илчлэлтийг хүлээн 
авч, тэнгэр элчүүдийн тохинууллыг үзэж, Их 
Эзэний дуу хоолойг сонссон (Иаков 7:5- г 

үз) мөн өөрийн Гэтэлгэгчийг харсан билээ. 
(2 Нифай 11:2–3- г үз). Нас барахынх нь 
өмнө итгэл хүлээн ялтсуудыг гардаж авсан 
Иносын эцэг нь Иаков байсан юм.

Энэ ном хэнд зориулагдан 
бичигдсэн бэ? Яагаад?
Нифай Иаковт нандин сургаал, илчлэлт, 
бошиглолуудыг “Христийн тулд, мөн 
өөрсдийн хүмүүсийн тусын тулд” (Иаков 
1:4) цэдэглэхийг зааварласан. Иаков энэ 
зааварт дуулгавартай байж, “хамгийн 
үнэт хэмээн өөрийн эргэцүүлсэн” (Иаков 
1:2) бичээсүүдийг хадгалан үлдээжээ. Тэр 
бичихдээ: “Бидний хайрт ах дүү нар болон 
хүүхдүүд маань тэдгээрийг талархсан 
сэтгэлээр хүлээн авна хэмээн найдаж, 
эдгээр үгсийг ялтсууд дээр сийлэхээр 
бид хичээнгүйлэн хөдөлмөрлөж буй 
бөлгөө. Учир нь бид Христийг мэдсэн, 
мөн түүнийг ирэхээс олон зуун жилийн 
өмнө түүний сүр жавхланг хүлээн авах 
найдлага бидэнд байсныг тэд мэдэж 
болно хэмээн бид эдгээр зүйлийг энэ 
зорилтын учир бичиглэсэн болой” (Иаков 
4:3–4). Иаков бичээсүүдийнхээ гол сэдэвт 
“Яагаад Христийн цагаатгалыг ярихгүй 
мөн түүний . . . төгс мэдлэгт хүрэхгүй байх 
билээ?” хэмээн анхааруулан, тайлбарла-
сан (Иаков 4:12). 

Энэ нь хэзээ, хаана  
бичигдсэн бэ? 
Иаковын ном ойролцоогоор МЭӨ 544 
оноос буюу Нифай Иаковт жижиг ялтсуу-
дыг итгэн өгсөн үеэс эхэлдэг бөгөөд энэ 
нь өөрийн хүү Иност ялтсуудыг гардуулан 
өгч, Иаковын нас барах үе хүртэл үргэлж-
лэн дуусдаг. Иаков энэ цэдгийг Нифайн 
газар дээр амьдарч байхдаа бичсэн.

Энэ ном юугаараа онцгой вэ?
Иаковын ном Нифайг нас нөгчсөний да-
раах нифайчуудын засаглалтай холбоотой 
мэдээллийг өгдөг. Иаков болон түүний ах 

Иосеф нифайчуудын сүнслэг удирдагчид 
байх тэр үед Нифай хүмүүсийн амжилттай 
сайн хаан, жолоодогч болох нэгэн хүнийг 
адислан томилсон. Энэ номны бас нэг 
онцлог зүйл нь эрх мэдэл олгогдоогүй 
байхад олон эхнэртэй байхыг зөвшөөрсөн 
явдлыг буруутгасан Иаковын зэмлэл юм. 
Мормоны Номонд энэ талаар зөвхөн 
Иаков 2- т эш татсан байдаг. Иаковын ном 
мөн Мормоны Номон дахь хамгийн урт 
бүлгийг багтаасан байдаг бөгөөд энэ нь 
чидун модны тухай Зиносын ёгтлолыг 
оруулсан Иаков 5 юм. Мөн түүнчлэн, 
Иаковын номонд, Мормоны Номны бо-
шиглогчоос нифайчуудад эцэст нь тэднийг 
устгалд хүргэх бардамналаас зайлсхийхийг 
анх удаа шууд анхааруулсныг тэмдэглэсэн 
байдаг. (Иаков 2:12–22; Moронай 8:27- г 
үз). Энд мөн нифайчуудын дунд анхны 
Христийн эсрэг үзэлтнүүд бий болсон 
тухай цэдэглэсэн юм..

Тойм
Иаков 1 Иаков нандин цэдгийг хад-
галах Нифайн зарлигт дуулгавартай 
байв. Нифай нас нөгчив. Иаков, 
Иосеф нар Бурханы үгийг хүмүүст 
зааж, тэдний дунд номлов.

Иаков 2–3 Ариун сүмд ярихдаа Иаков 
нифайчуудыг бардамнал, баяжих 
хүсэл ба ёс суртахуунгүй байхаас 
зайлсхийхийг анхааруулдаг.

Иаков 4–6 Иаков Христийг гэрчилж, 
Зиносын чидун модны сургаалт 
ёгтлолоос эш татдаг. Тэр өөрийн 
хүмүүсийг наманчилж, Их Эзэний 
нигүүлслийг хүлээн авч, шүүлтэнд 
бэлтгэхийг урамшуулан дэмждэг.

Иаков 7 Их Эзэний тусламжтай-
гаар Иаков, Христийг эсэргүүцэгч 
Шеримийг мухардалд оруулдаг. Тэр 
нифайчууд болон леменчүүдийн хоо-
рондох зөрчилдөөний талаар дурдаж, 
жижиг ялтсыг Иност дамжуулан өгдөг.
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иаков 1–иаков 2:11
Оршил
Нифайг нас барсны дараа нифайчууд нэгэн шинэ 
хааны хаанчлал дор “ёсон бус дадлуудад өөрсдийгөө 
өөгшүүлж эхэлсэн” (Иаков 1:15). Иаков болон түүний 
ах Иосеф нарыг Нифай, пристүүд мөн хүмүүсийн 
багш байхаар томилсон байсан ба тэд хүмүүсийг 

наманчлалд дуудан, Христэд итгүүлэхээр хичээнгүй-
лэн хөдөлмөрлөж байв. Нандин сургаалууд, илч-
лэлтүүд болон бошиглолуудыг жижиг ялтсан дээр 
цэдэглэ хэмээх Нифайн тушаалыг Иаков дуулгавар-
тайгаар биелүүлсэн. 

Заах зөвлөмж

Иаков 1:1–8
Иаков бусдыг Есүс Христэд ирэхэд туслах нандин үнэнүүд болон ажлуудыг 
цэдэглэж байв
Суралцагчдаас санваарын удирдагчдын албаны бусад нэрийг тоочихыг хүс. (Хариул-
тууд нь бошиглогч, төлөөлөгч, ерөнхий эрх мэдэлтэн, гадасны ерөнхийлөгч, бишоп 
ба чуулгын ерөнхийлөгчид байж болно.) Санваарын үйлчлэлээр дамжуулан тэдний 
амьдралыг адисалсан санваарын удирдагчдын зарим арга замаас товчхон хуваалцахыг 
цөөн суралцагчаас хүс.
Нифай өөрийн бага дүү Иаков болон Иосефыг хүмүүсийн прист ба багш байхаар то-
милсон гэдгийг тайлбарла (2 Нифай 5:26; Иаков 1:18- г үз). Нифай нас нөгчихийнхөө 
өмнө өөрсдийн хүмүүсийн цэдгийг агуулсан ялтсыг Иаковт даатган өгсөн. 
Суралцагчдыг Иаков 1:1–4 -ийг дор бүрээ чимээгүйхэн уншихыг хүс. Тэднээс Нифай 
Иаковт ялтсууд дээр юу бичихийг мөн яагаад тэдгээрийг бичихийг тушаасныг олж 
мэдэхийг хүс. (Та нар суралцагчдаас Нифайн Иаковт өгсөн зааварчилгааг тэмдэглэ-
хийг санал болгож болох юм.) Унших хангалттай хугацаа өгсний дараа хэдэн сурал-
цагчаас юу олсноо бусадтайгаа хуваалцахыг хүс.
Хэрэв суралцагчид үүнийг нэрлэхгүй байвал Иаков 1:4- ийн сүүлийн хэсэг дэх“өөрс-
дийн хүмүүсийн тусын тулд” гэсэн хэллэгийг тодруулан хэл.
• “Өөрсдийн хүмүүсийн тусын тулд” гэсэн хэллэг юу гэсэн утгатай вэ? (Тэдний 

тусын тулд)
Нэгэн суралцагчаар Иаков 1:5–6- г чангаар уншуул. Ангийн гишүүдээс Их Эзэн 
Иаков, Иосеф нарт өөрсдийн хүмүүст заахад нь туслах ямар илчлэлт өгснийг тод-
руулахыг хүс. (Магадгүй та нар “агуу зовнил” гэдэг нь хүмүүсийн төлөөх тэдний гүн 
сэтгэл зовнил гэдгийг тайлбарлаж болох юм.)
• Их Эзэн Иаков, Иосеф нарт юуг илчилсэн бэ? (Тэр тэдэнд ирээдүйд нифайчуудад 

юу тохиохыг үзүүлж, Тэр Христийн ирэлтийн талаар тодорхой зүйлсийг илчилсэн.)
• Эдгээр зүйлийг мэдсэнээр өөрсдийн хүмүүст заахад нь Иаков, Иосеф нарт хэрхэн 

тусалсан бэ?
Үнэмшүүлэх гэдэг үгийг самбар дээр бич. Суралцагчдыг Иаков 1:7–8 -ыг дор бүрнээ 
чимээгүй уншингаа, Иаков, Иосеф нар хүмүүсээс юу хийхийг хүссэнийг эрж ол. (Та 
нар суралцагчдаас олсон зүйлээ тэмдэглэхийг хүсч болох юм.) Хэдэн суралцагчийг 
өөрсдийн олсон зүйлийг самбар дээр бичихэд урь.
Самбар дээрх жагсаалтаас илүү сайн ойлгохыг хүсч байгаа нэг юм уу хоёр хэллэ-
гийг сонгохыг хүс. Тэдгээр хэллэгийг үзүүлсний дараа бусад суралцагчаас нь тэдгээ-
рийг тайлбарлахад туслахыг хүсч болно. Энэ хэлэлцүүлэгт дараах тодорхойлолтууд 
тустай байж болно:
“Түүний амралтад орох”—Их Эзэний амралтад орох гэдэг нь энэ амьдралдаа амар  
амгалан баяр баясгаланг эдэлж, ирэх амьдралд “[Бурханы] алдар суугийн бүрэн байд-
лыг” (C ба Г 84:24) хүлээн авна гэсэн үг юм.

Хүндхэн үгс ба 
хэллэгүүдийн 
утгыг гаргах
Та нар суралцагчдад 
судруудын хүндхэн 
үгс ба хэллэгүүдийг 
ойлгоход тусласнаар, 
амьдралдаа тэдгээрийг 
илүү сайн хэрэгжүүлэхэд 
нь тэдэнд туслах болно. 
Хүндхэн үгс ба хэллэ-
гүүдийн утгыг гаргахаар 
оролдох үедээ толь 
бичиг ашиглах эсвэл хаа 
нэгтээ судар дээр гарах 
даруйд нь уг үг, хэллэ-
гийг судлах нь тустай.
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“[Христийн] үхлийг тунгааж”—тунгаах гэдгийн нэг тодорхойлолт нь ажих эсвэл 
анхааралтайгаар ажиглан судлах гэсэн утгатай. Иаков үүнийг бичихдээ хүмүүсийг 
“Христэд итгэж, түүний үхлийг тунгаах”- ыг ухуулахыг хүссэн бөгөөд тэр тэднийг Есүс 
Христийн Цагаатгалыг анхааралтайгаар судалж, үүний чухал ач холбогдлыг ухаарч, 
үүний талаар хувийн гэрчлэлтэй болгохыг хүссэн байж болно. 
“Өөрийн загалмайг үүрч”—энэ хэллэг нь бурханлаг бус, дэлхийн шунал тачаалаас 
бид өөрсдийн хүслээр татгалзан, Их эзэний зарлигуудыг дагахыг онцлон хэлжээ.  
(Иосеф Смитийн орчуулга, Maтай 16:26 [ Maтай 16:24, зүүвэр тайлбар d]; Лук 9:23; 
2 Нифай 9:18). Энэ нь мөн бид Аврагчийг даган эцсээ хүртэл тэвчиж, золиослол 
хийхэд бэлэн байхыг хэлнэ.
“Дэлхийн шившиг гутамшгийг тэсвэрлэх” – энэ хэллэг Есүс Христийн шавь нарт 
байнга тохиож байдаг дэлхийн дарамт, доромжлол, эсэргүүцлийг үл хайхран зарли-
гуудыг сахих гэсэн үг.
Суралцагчдаас Иаков 1:1–8 дээрээс санваарын удирдагчдын үүрэг хариуцлагуудын 
талаар юу сурснаа нэгтгэн дүгнэхийг хүс. Суралцагчид бодол санаагаа хуваалцах үед 
санваарын удирдагчид нь биднийг Христэд авчрахад туслахын тулд хичээн-
гүйлэн хөдөлмөрлөдөг болохыг онцлон хэл. (Энэ зарчмыг самбар дээр бичиж 
болно.)
• Санваарын удирдагчид маань биднийг Христэд авчрахын тулд хэрхэн хөдөлмөр-

лөдөг вэ?
Суралцагчдад судрын тэмдэглэлдээ Иаков 1:7–8 дээрээс өөрсдийн суралцсан нэг юм 
уу хоёр хэсгийн дагуу бошиглогчид эсвэл бусад санваарын удирдагчдын өөрсдөд нь 
тусалсан арга замуудын талаар тэмдэглэл хийх хугацааг өг. Хэдэн суралцагчаас бичсэн 
зүйлээсээ хуваалцахад урь. (Тэдэнд хэт хувийн эсвэл өөрийн нууц аливаа зүйлийг 
хуваалцах албагүйг сануулаарай.)

Иаков 1:9–2:11
Иаков хүмүүст тэдний ёс бус явдлыг сануулдаг
Суралцагчдыг хичээлийн үлдсэн цагт дараах асуултын талаар тунгаан бодохыг хүс:
• Яагаад Сүмийн удирдагчид нүглээс зайлсхийхийг сануулдаг вэ?
Иаков өөрийн ах Нифайг нас нөгчсөний дараа, хүмүүс зарим нүглийг өөгшүүлж 
эхэлснийг цэдэглэсэн. Суралцагчдаас Иаков 1:15–16- г чимээгүйхэн уншихыг хүс. 
Иаковын сэтгэл зовнисон гурван зүйлийг тодруулахыг тэднээс хүс. (Суралцагчид 
хариултыг ярилцах үед та самбарт ёс суртахуунгүй, дэлхийн бусармаг зүйлс ба бар-
дамнал гэсэн үгсийг бичиж болно.)
Суралцагчдаар Иаков 1:17–19- ийг дор бүрнээ уншуулж, өөрсдийн хүмүүст туслахын 
тулд Иаков, Иосеф нар юу хийснийг олуул. Олж мэдсэнээ хэлэхийг тэднээс хүс. Хэдэн 
суралцагчийг самбарт өөрсдийн санаануудыг бичихэд урь.
• “Их Эзэнээс үүрэг даалгавар” авах гэдэг нь ямар утгатай гэж бодож байна вэ? 

Иаков 1:17 (Их Эзэн биднийг юу хийгээсэй гэснийг мэдэж авах)
Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын 
мэдэгдлийг чангаар уншихыг хүс. Сүмийн удирдагчид Ерөнхий чуулган дээр заахаар 
бэлтгэх үедээ өөрсдийн үүрэг даалгаврыг Их Эзэнээс хэрхэн эрэлхийлдэг арга замуу-
дыг олж сонсохыг суралцагчдаас хүс.

“Магадгүй та нар [Ерөнхий чуулган дээр] үг хэлэгч эрэгтэй буюу 
эмэгтэйд ховор тохиолдлоос бусад үед сэдвийг нь даалган өгдөггүй 
гэдгийг мэдэх (хэрэв мэдэхгүй бол мэдэх хэрэгтэй) биз ээ. Үг хэлэгч  
бүр мацаг барьж, залбирч, судалж мөн эрэлхийлэн, өөрийнх нь хэлэх  
үг энэ Ерөнхий чуулганд, яг энэ цаг үед хувийн хүсэл юм уу өөрийнх  
нь сонголт биш, харин Их Эзэний хэлэхийг хүссэн тэр сэдэв гэдэгт 

итгэлтэй байхын тулд хянан олон дахин бичдэг. . . . Их Эзэн тэдний бодол санаа, 
илэрхийллийг удирдаасай хэмээн хүн бүр сэтгэл зовниж, мөн уйлж, Түүний удир-
дамжийг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлдэг” (“An Ensign to the Nations,” Ensign  
or Лиахона, 2011 оны 5- р сар, 111).
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• Өөрсдийн үүрэг даалгаврыг Их Эзэнээс эрэлхийлэхийн тулд Ерөнхий чуулганд үг 
хэлэгчид юу хийдэг вэ?

• Сүмийн удирдагчид, Их Эзэн биднийг мэдээсэй гэж хүсч байгаа зүйлийг бидэнд 
заахаар эрэлхийлдгийг ойлгох нь яагаад чухал вэ? Энэ талаар бодох нь тэдний 
үгийг сонсох үед бидэнд хэрхэн нөлөөлж болох вэ? 

• Иаков 1:19 дээр хэлсэнчлэн Иаков, Иосеф нар ямар үүрэг хариуцлагатай байсан бэ? 
(Суралцагчдын хариултыг сонсохдоо санваарын удирдагчид Бурханы үгийг 
зааж, нүглээс зайлсхийхийг анхааруулан сэрэмжлүүлэх бурханлаг үүрэг ха-
риуцлагыг авдаг болохыг ойлгосон эсэхэд анхаарлаа хандуул. Та энэ үнэнийг 
самбар дээр бичиж болно.)

• Биднийг нүгэлт байдал ба муу зан төрхөөс зайлсхийхийг анхааруулж байдаг эх эцэг, 
Сүмийн удирдагчидтай байх нь яагаад адислал болдог вэ?

• Тэд хэрхэн заах ёстойг Иаков ямар үгс ашиглан тайлбарласан бэ? Хэрэв тэд өөрс-
дийн үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэхгүй бол ямар үр дагавар гарах вэ?

Суралцагчдаас хэрэв тэд Иаковын адил хүмүүсийг ёс суртахуунгүй, дэлхийн бусармаг 
үйлс болон бардамналаа наманчлахыг уриалан дуудах удирдагч байсан бол яах байсан 
талаар бодохыг хүс. Суралцагчдыг хос болгон хуваа. Бие биендээ Иаков 2:1–3, 6–7, 
10–11- г уншиж өгөхийг хүс. Хүмүүсийг наманчлалд дуудах түүний үүргийн талаарх 
Иаковын мэдрэмжүүдийг тодорхойлсон хэллэгүүдийг тодруулахыг тэднээс хүс. Хэсэг 
хугацааны дараа хэдэн суралцагчаас өөрсдийн олсон зүйлсийг бусадтайгаа хуваалца-
хыг урь.
• Өөрийн хүмүүсийг наманчлалд дуудсан Иаковын мэдрэмжүүдийн талаар эдгээр 

хэллэг юуг тодотгож байна вэ? (Хэдийгээр энэ нь Иаковт оногдсон хүндхэн үүрэг 
хариуцлага байсан ч тэр хүмүүсийн төлөө санаа зовж мөн Бурханы зарлигуудад 
дуулгавартай байхыг хүссэн тул үүнийг хэрэгжүүлсэн гэдгийг суралцагчид ойлго-
сон эсэхийг баталгаажуул.)

Хичээлээ дуусгахдаа суралцагчдаар (1) тэдэнд ойрын үед Сүмийн удирдагчид юу заасан 
болоод тэд үүнийг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг эсвэл (2) тэд өнөөдөр сурсан 
зүйлсээ өөрсдийн дуудлагуудад, ангид болон амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг 
судрын тэмдэглэл дээр нь бичүүл. (Эдгээр зааварчилгааг самбар дээр бичиж болно.) 
Суралцагчдыг санваарын удирдагчдынхаа зөвлөмжийг дагахыг урамшуулан дэмж. Энэ 
хичээлд заагдсан зарчмуудын талаарх гэрчлэлээ хуваалцан хичээлийг өндөрлө.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл 
Иаков 1:19 “Бид өөрсдийн албыг Их Эзэнд 
эрхэмлэн биелүүлсэн”
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон дуудлагаа эрхэмлэн 
биелүүлэх гэдгийг тайлбарлахдаа:

“Дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэх  гэдэг нь юу гэсэн үг 
вэ? Энэ нь дуудлагынхаа нэр хүнд, чухал ач холбогд-
лыг өсгөн нэмэгдүүлж, түүнийг бүх хүмүүний өмнө 
хүндэтгэлтэй мөн шударга байлган, хүчирхэгжүүлэн 
бэхжүүлж, дуудлагаар тань дамжуулан тэнгэрийн 
нөлөө бусад хүнд харагдахуйц болно гэсэн үг юм. 

“Тэгвэл хэн нэгэн дуудлагаа хэрхэн эрхэмлэн бие-
лүүлэх вэ? Үүнд хамаатай үйлчлэлийг хийснээр л 
хялбархан хийж болно. Ахлагчийн хувьд ямар үүрэг 
хариуцлага хүлээдгийг суралцаж, дараа нь тэдгээ-
рийг хийснээр ахлагч байхаар томилогдсон дуудла-
гаа эрхэмлэн биелүүлдэг. Ахлагч ч бай эсвэл дикон, 
багш, прист, бишоп ч бай санваарын алба хашигч хүн 
бүрд энэ нь хамаатай” (“The Sacred Call of Service,” 
Ensign эсвэл Лиахона, 2005 оны 5- р сар, 54).

Иаков 1:19; 2:2. “Хүмүүний нүглийг толгой 
дээрээ хүлээх нь”
Сүмд удирдлагын үүрэг хүлээсэн хүмүүс ухаалаг бо-
долтой байх хариуцлагыг үүрдэг. Удирдагчид удир-
дахаар дуудагдсан хүмүүст Бурханы үгийг заахдаа 
хайнга хандах аваас тэд зарим талаар хүмүүсийн 
нүглийн төлөө хариуцлагатай болдог гэдгийг Иаков 
заасан. Санваарын ах нарт хандан үг хэлэх үедээ 
ерөнхийлөгч Жон Тэйлор, Иаковын тайлбарласан 
үүрэг хариуцлагыг улам боловсронгуй болгосон:

“Хэрэв та нар дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхгүй бол, 
энэ үүргийг биелүүлснээр та нарын аврах байсан тэд-
гээр хүмүүсийн төлөө Бурханы өмнө та нар хариуц-
лага хүлээх болно” (Teachings of Presidents of the 
Church: John Taylor [2001], 164).

Сүүлд нь Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хюж Б.Браун 
ерөнхийлөгч Тэйлорын мэдэгдэлд тайлбар хийхдээ:

“Энэ нь хүч сорьсон мэдэгдэл. Хэрэв би нүглийн 
эсвэл алдаа дутагдлын шалтгаанаар цаашид авах 
байсан зүйлсээ алдах юм бол би өөрөө мөн ми-
ний ойрын хүмүүс ч мөн эргэлзээгүй надтай хамт 
шаналан зовох ёстой болно. Гэхдээ хэрэв би бишоп, 
гадасны ерөнхийлөгч, номлолын ерөнхийлөгч эсвэл 
Сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүдийн нэгийн хувьд 
даалгавраа эс гүйцэлдүүлбэл—хэрэв бидний хэн 
нэгэн нь бидний удирдлаган дор, бидний эрх мэд-
лийн хүрээнд байгаа хүмүүсийг аврахад туслах, заах, 
удирдах мөн зааварлах ажилдаа амжилтгүй байвал 
Их Эзэн биднээс үүрэг хариуцлагыг татан авах болно. 
Энэ нь бидний уналтын үр дүн юм.

Иаков 2:8 “Бурханы үг шархыг эдгээнэ”
Шинэ мэдээлэл нь сайн мэдээг суралцагчдад үл ойл-
гогдом эсвэл түвэгтэй бол интернэтийн ерөнхий хайлт 
руу эсвэл Мормоны эсрэг материал руу оруулахын 
оронд бүхнийг мэдэгч Бурханаас хариултыг эрэлхий-
лэх нь тэдэнд дээр. Хариултыг эрэлхийлэн Бурхандаа 
шууд хандах нь Түүнд итгэх бидний итгэлийг харуулж, 
Ариун Сүнсээр дамжуулан хариултуудыг хүлээн 
авах боломж олгоно. Бид мөн хүндхэн асуултуудын 
хариуг өгч мөн шархыг эдгээх судрууд, хожмын үеийн 
бошиглогчид ба төлөөлөгчдийн үгс рүү хандах ёстой. 
Дараах судрууд бэрхшээлтэй асуулт болоод сэтгэл 
зовнилууд тулгарах үед хаашаа хандах, юу хийх ёс-
тойг минь бидэнд заадаг:

Иаков 2:8—“Бурханы үг шархыг эдгээнэ.”

Иаков 1:5–6—“Хэрэв та нарын хэн нэгэн нь мэргэн 
ухаанаар дутвал. . . Бурханаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөг-
дөх болно. Харин тэр . . . итгэлээрээ гуйг.”

Moронай 10:5—“Мөн Ариун Сүнсний хүчээр та нар 
бүх зүйлийн үнэнийг мэдэж болно.”
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иаков 2:12–35

Заах зөвлөмж

Иаков 2:12–21
Иаков тэдний бардамналын төлөө өөрийн хүмүүсийг зэмлэсэн.
Дараах зүйлийг самбар дээр бич: мөнгө, оюун ухаан, найз нөхөд, авьяас, сайн мэдээ-
ний мэдлэг. Суралцагчдыг эдгээрээс өгсөн Их Эзэний адислалуудын талаар бодоход 
урь. Тэднийг Иаков 2- оос суралцангаа эдгээр адислалын талаар юу мэдэрч байгаагаа 
төсөөлөн бодохыг урамшуулан дэмж.
Нэг суралцагчаар Иаков 2:12–13- ыг чангаар уншуул. Ангийнхныг уншиж байгаа шүл-
гийг даган харж, нифайчуудын ихэнх нь юуг эрэлхийлж байсныг олж мэдэхэд урь.
Суралцагчдыг хариулсны дараа Иаков өөрийн хүмүүст “хангагч ариун мутраар” дам-
жуулан баялаг олж авсан болохыг нь хэлдгийг онцлон тэмдэглэ. Та нар хангагч гэсэн 
үг Бурханыг хэлж байгааг тайлбарлаж болно.
• Бүх адислал Тэнгэрлэг Эцэгээс ирдэг болохыг бид санаж байх нь яагаад чухал вэ?
• Иаков 2:13 дээр өгүүлсэнчлэн яагаад ийм олон нифайчууд бардамналд автсан бэ?
Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын дараах мэ-
дэгдлийг чангаар уншихыг хүс. Ангийнхнаас бардамналд автана гэдэг ямар утгатай 
болохын гол учгийг олж сонсохыг хүс:

“Бардамналын бодит шинж нь харьцуулах нүгэл юм. Учир нь энэ 
ихэнхдээ ‘Хар даа, би ямар гайхамшигтай юм бэ. Би ямар агуу зүйлс 
хийв ээ’ гэж эхлээд эцэстээ байнга ‘Тэгэхээр би чамаас хамаагүй  
дээр’ гэж боддог. . . .
“. . . Энэ нь “Бурхандаа баярлалаа, би танаас илүү онцгой нэгэн” гэж 
бодох нүгэл юм. Үүний мөн чанар нь бахдах эсвэл атаархах хүсэл юм. 

Энэ нь өөрийгөө өргөмжлөх нүгэл мөн” (“Pride and the Priesthood,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2010 оны 11- р сар, 56).
Суралцагчдыг дор бүрнээ ямар нэгэн байдлаар өөрсдийгөө хэн нэгнээс илүү гэж 
бодож байсан эсэхийнхээ талаар тунгаан бодохыг урамшуулан дэмж.
Нэг суралцагчаар Иаков 2:14–16- г чангаар уншуул. Ангийнхнаас бардамналын үр 
дагаврыг үзүүлсэн хэллэгүүдийг олохыг хүс. Тэднийг олсон зүйлээ тайлагнахыг хүс.
• Яагаад бардамнал “бидний бодгалийг устгах” хүчтэй байдаг вэ? (Иаков 2:16)
Суралцагчдыг Иаков 2:17–21–ийг дор бүрнээ чимээгүйхэн уншихыг хүс. Тэднээс 
бидэнд бардамнал болон хөрөнгө мөнгөнд шунасан зохисгүй зан төлөвийг хэрхэн 
даван гарахыг заасан хэллэгүүдийг эрж олохыг хүс. Олсон хэллэгүүдээ тэмдэглэхийг 
санал болгож болно. Эдгээр шүлгийг судалсныхаа дараа олсон нэг хэллэгийг сонгохыг 
тэднээс хүс. Хэдэн суралцагчид сонгосон хэллэгүүд нь хэрхэн бардамнал эсвэл хөрөнгө 
мөнгөнд шунасан зан төлөвийг даван гарахад тусалж буйг тайлбарлах боломж олго. 
(Энэ үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон суралцагчдаас дараах судруудыг уншихыг са-
нал болгож болно:  Хаадын дээд 3:11–13; Maрк 10:17–27, тайлбар зүүлт 27a дээрх Жозеф 
Смитийн орчуулгыг оролцуулан; 2 Нифай 26:31; Aлмa 39:14; C ба Г 6:7.)
• Бурханы хаант улсыг эрэлхийлнэ гэдэг нь ямар утгатай вэ? Христэд найдварыг олж 

авна гэдэг юу гэсэн үг вэ?

Оршил
Санваарын удирдагчийн хувьд өөрийн үүрэг хариуц-
лагын дагуу Иаков өөрийн хүмүүсийг бардамнал 
ба бэлгийн ёс бус харьцааны нүглүүдээс сэргийлэн, 

тэднийг наманчлалд дуудсан. Тэр өргөн дэлгэрсэн 
хоёр нүглийн аюул болоод үр дагавруудын талаар 
заасан.
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• Бурханы хаант улсыг эрэлхийлэх, Христэд найдварыг олж авах нь бидний хөрөнгө 
болоод материаллаг зүйлсийг хүсэмжлэх зан төлөвт хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Суралцагчдаас Иаков 2:12–21- ийн гол санааг өнөөдөр хичээлд ирээгүй хэн нэгэн су-
ралцагчийн төлөө хэрхэн дүгнэж болохыг төсөөлөхийг хүс. Хоёр юм уу гурван сурал-
цагчид юу гэж хэлэх байсныг нь хуваалцах боломжийг олго. Суралцагчид олон янзын 
үнэн зарчмуудыг мэдэгдэж болно. Бид бусад бүх сонирхлоосоо илүүтэй Бурханы 
хаант улсыг эрэлхийлэх ёстойг тэд ойлгосон эсэхийг баталгаажуул. Өөрсдийн 
судрын тэмдэглэл дээр эсвэл хичээлийн дэвтэртээ Их Эзэний тэдэнд Бурханы хаант 
улсыг байгуулж, бусдын амьдралыг адислахад зориулан өгсөн адислалууд болон бо-
ломжуудыг ашиглах нэг арга замыг бичих цаг хугацааг өг.

Иаков 2:22–35
Иаков ариун явдлын хуулийг гуйвуулан завхруулсан хүмүүсийг зэмлэдэг
Самбар дээр ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах мэдэгдлийг бич:
“Энэ үеийнхний нүгэлт тахал бол . . .”
Ерөнхийлөгч Бэнсон энэ өгүүлбэрийг хэрхэн төгсгөсөн талаар бодохыг суралцагчдаас 
хүс. Тэгээд дараах мэдэгдлийг унш:
“Энэ үеийнхний нүгэлт тахал бол ёс суртахуунгүй бэлгийн харилцаа юм. Энэ нь 
аливаа бүхнээс илүүтэйгээр Израилийн ахлагчдад асар их уруу таталт, асар их зөрчил 
мөн асар их хүндрэлүүдийн эх үүсвэр нь байх болно хэмээн бошиглогч Иосеф Смит 
хэлсэн (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 277).
Суралцагчдыг Иаков 2:22–23, 28–г дор бүрнээ Иаковын ёс суртахуунгүй бэлгийн ха-
рилцааны ноцтой байдлыг дүрслэхэд ашигласан үгс ба хэллэгүүдийг тодруулангаа, чи-
мээгүйхэн уншихыг хүс. (Магадгүй та нар завхайрагсад гэдэг үг бэлгийн харилцааны 
нүгэлтэй хамаатай гэдгийг тайлбарлаж болох юм.) Суралцагчдаас өөрсдийн олсон үгс 
ба хэллэгүүдийг хуваалцахыг хүс.
Суралцагчдад ариун явдлын хуулийг ойлгоход нь туслахын тулд Залуучуудын бат 
бөх байдлын төлөө товхимлоос дараах мэдэгдлийг унш. Тэдний зайлсхийх ёстой 
үйлдлүүдийг сонсохыг хүс.
“Бэлгийн харилцааны талаарх Их Эзэний жишиг тодорхой бөгөөд хувирдаггүй. 
Гэрлэлтээс өмнө ямар ч бэлгийн харилцаанд бүү ор, гэрлэлтийн дараа ч эхнэр 
нөхөртөө чин үнэнч бай. . . .
“Бэлгийн харилцааны нүгэлд хөтлөх аливаа зүйлийг бүү хий. Бусдыг хүндэтгэн харь-
цаж, хэзээ ч битгий тачаангуй хүслийнхээ бай болго. Тачаангуй үнсэлцэх, өөр хүний 
дээр гарч хэвтэх эсвэл өөр хүний нууцлаг, нандин газруудад хувцастай болон хувцас-
гүйгээр хүрэх зэрэг зүйлсийг хийж болохгүй. Бэлгийн харилцааны мэдрэмжүүдийг 
өдөөх зүйлсийг бүү хий. Эдгээр сэтгэл хөдлөлийг өөртөө бүү өдөө” (Залуучуудын бат 
бөх байдлын төлөө [pamphlet, 2001], 27).
Иаков 2:23–24- т хэлсэнчлэн Иаковын өдрүүдэд өөрсдийн бэлгийн харилцааны нүгэлт 
байдлыг зөвтгөх гэсэн зарим хүнийг нэрлэ.
• Өнөөдөр хүмүүс хэрхэн заримдаа ёс суртахуунгүй бэлгийн харилцааг зөвтгөхийг 

эрэлхийлж байна вэ?
• Бэлгийн харилцааны уруу таталтуудаас зайлсхийж, даван туулахын тулд залуучууд 

юу хийж болох вэ? (Хариултууд хүчтэй байхын төлөө залбирах, сайн найз нөхөдтэй 
байх, эрүүл сайн сайхан үзвэр зугаа цэнгэлийг сонгох мөн уруу таталт байж болох 
нөхцөл байдал, газруудаас зайлсхийх зэрэг байж болно.)

Нифайчуудын дунд байсан нүглүүдийн нэг нь зөвшөөрөгдөөгүй олон эхнэртэй байх 
нүгэл гэдгийг хэл. Суралцагчдыг Иаков 2:27–30–г дор бүрнээ чимээгүйхэн унши-
хыг хүс. Тэднийг уншихын өмнө магадгүй татвар эм гэсэн үгийн утгыг тухайн 
эртэй албан ёсоор гэрлэсэн боловч эхнэрээс доод зэрэглэлийн эмэгтэй гэдгийг 
тайлбарлах хэрэгтэй байх.
• Иаков 2:27 дээр бичсэнчлэн нэгээс илүү эхнэртэй байхтай холбоотой “Их Эзэний 

үг” юу байсан бэ? (Эхлэлээс эхлэн эрэгтэй хүн нэг эмэгтэйтэй гэрлэсэн байх ёстой 
хэмээн Их Эзэн зарлигласан нь тодорхой болохыг нотол. Мөн C ба Г 49:15–16- г үз.)

Зөвшөөрөгдөөгүй олон эхнэртэй байх нь завхайрлын жишээ буюу бэлгийн харил-
цааны нүгэл гэдгийг тайлбарла. Бурханы мэлмийд бэлгийн харилцааны нүглүүд нь 
маш ноцтой нүгэлд тооцогддог.

Ариун явдлын хуулийн 
талаар заах нь
Ариун явдлын хуулийн 
талаар заахдаа өөрийн 
заавар зөвлөмжинд 
хүндэтгэлтэй, өөдрөг 
мөн тодорхой бай. 
Хичээлийн материалыг 
ягштал мөрдөж, Ариун 
Сүнсний удирдамжийг 
дагах аваас та нар ариун 
явдлын хуулийг сахих 
хэрэгцээг суралцагчдад 
ойлгоход нь туслах бо-
ломжтой байх болно.
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• Иаков 2:30 дээр бичсэнчлэн Их Эзэний хүмүүст хэзээ олон эхнэртэй байхыг зөв-
шөөрөх вэ? (Их Эзэн үүнийг зарлиглах үед)

Дэлхийн түүхийн тодорхой нэг цаг үед Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийг олон эхнэртэй 
байхаар зарлигласан гэдгийг онцлон тэмдэглэ. Жишээлбэл, Хуучин Гэрээний Абра-
хам ба Сариа нарын үед олон эхнэртэй байсан (Эхлэл 16:1–3; C ба Г 132:34–35, 37- г 
үз) мөн тэдний ач хүү Иаков (C ба Г 132:37), Иосеф Смитээс эхлэн Сүм сэргээгдсэний 
дараахан эхэн үед ийм байсан (C ба Г 132:32–33, 53- г үз).
Ёс суртахуунгүй бэлгийн харилцаа гэр бүлүүдийг хөнөөх нөлөөтэй гэдгийг тодотго-
хын тулд Иаков 2:31–35- г чангаар унш. Суралцагчдаас дор бүрнээ уншиж, ёс сурта-
хуунгүй байдлын үр дагавруудыг олохыг хүс. Хэдийгээр Иаков зөвхөн эрчүүдэд хандан 
хэлж байгаа ч ариун явдлын хууль нь эмэгтэйчүүдэд мөн чухал ач холбогдолтой 
гэдгийг онцлон хэл.
• Иаковын сургаалын дагуу гэр бүлийн гишүүн ариун явдлын хуулийг зөрчихөд гэр 

бүлд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Ариун явдлын хуулийг зөрчих нь яагаад ийм ноцтой нүгэл 
гэдгийг тайлбарлахад энэ нь хэрхэн тусалж байна вэ?

• Тэдний үйлдэл хэнийг ч гэмтээхгүй тул ариун явдлын хуулийг зөрчиж болно гэж 
зарим залуу хүн учирладаг. Хэн нэгэн хүний ёс суртахуунгүй байдал бусдад хэрхэн 
нөлөөлж болох вэ?

Бэлгийн харилцааны нүглийн үр дагавруудын талаарх хэлэлцүүлгийн төгсгөлд 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын дараах мэдэгдлийг 
уншингаа цэгнэн бодоорой. Суралцагчдыг ёс суртахуунгүй бэлгийн харилцааны  
үр дагавруудыг сонсоход урь.

“Гэрлэлтийн мөнхийн амлалтуудаас гадуурх иймэрхүү ойртон  
дотносох үйлдлүүд нь Түүний зорилгыг сүйтгэдэг тул Их Эзэн үүнийг 
цээрлэдэг. Гэрлэлтийн нандин гэрээн дэх ийм харилцаан нь зөвхөн 
Түүний төлөвлөгөөний дагуу л байдаг. Аливаа бусад арга зам нь Түүний 
тааллын эсрэг зүйл юм. Тэдгээр нь ноцтой сэтгэл санааны болоод 
сүнслэг гэмтлийн шалтаг нь болдог. Хэдийгээр одоо болж байгаа 

зүйлийг үйлдэгч нь ойлгохгүй байсан ч дараа нь тэд ойлгох болно. Ёс суртахуунгүй 
бэлгийн харилцаа Ариун Сүнсний хамаг өөдрөг, гэгээлэг мөн хүчирхэг байдлын 
нөлөөнд саад болдог. Энэ нь бие болон сэтгэл санаанд асар ихээр нөлөөлдөг. Бараг-
дашгүй дур хүсэл зөрчил гаргагчийг улам ноцтой нүгэл рүү хөтөлдөг. Амин хувиа 
хичээсэн байдал, харгислал, үр хөндөлт, бэлгийн дарангуйлал ба хүчирхийлэл зэрэг 
түрэмгий үйлдлүүдийг бий болгодог. Иймэрхүү өдөөлт ижил хүйстэн болох үйлдлүү-
дэд хөтөлдөг ба тэд бүгд хилэнцэт мөн үнэхээр буруу юм” (“Making the Right Choices,” 
Ensign, 1994 оны 11- р сар, 38).
Суралцагчдаас Иаков 2:28 –ын эхэн хэсгийг дахин уншиж, Их Эзэн үүн дээр юунд 
баясаж буйг тодруул. (Олсон зүйлээ тэмдэглэхийг тэднээс хүсч болно. Суралцагчид 
Их Эзэн ариун явдалд баясдаг- ийг ойлгосон эсэхийг тодотго.)
• Өнөөдрийн хэлэлцсэн зүйл дээр үндэслэн, Их Эзэн яагаад ариун явдалд баясдаг гэж 

бодож байна вэ? 
Гэр бүлийн зураг үзүүлэнгээ энэ талаар тунгаан бод. Их Эзэний өгсөн ариун явдлын 
хуулийн дагуу амьдарснаар танд болон гэр бүлд тань ирсэн адислалуудаас гэрчил. Хүү-
хэдтэй болох хүч нь Түүний тогтоосон хүрээнд ашиглах үед энэ нь Тэнгэрлэг Эцэгийн 
гайхамшигтай бэлэг гэдгийг онцлон хэл. Суралцагчдыг Их Эзэн “[өөрсдийн] ариун 
явдалд баясдаг” (Иаков 2:28) байхын тулд ариухан, цэвэр байхыг урамшуулан дэмж.
Суралцагчдад ариун явдлын хуулийн дагуу амьдарч байгаа талаар гэрчлэлээ хуваалца-
хад нь туслах зорилгоор та нар дараах асуултуудыг асууж болно:
• Ариун явдлын хууль нь үеэ өнгөрөөсөн, шаардлагагүй хууль гэж үзэж байгаа хэн 

нэгэнд та юу гэж хэлэх вэ? (Суралцагчид энэ асуултанд хариулахдаа зөвхөн энэ 
хуулинд дуулгаваргүй байсны аюулыг тоочоод зогсохгүй ариун явдлын хуулийг 
сахиснаар ирсэн адислалуудаасаа гэрчлэхийг сануулж болно.)

Ёс суртахууны хувьд цэвэр байж чадна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа тэдэнд хэл. Хэрэв тэд 
ариун явдлын хуулийн эсрэг нүгэл үйлдсэн бол тэдэнд Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан наманчилж, цэвэр ариун болоход туслах өөрсдийн бишоп эсвэл салбарын 
ерөнхийлөгчөөс тусламж эрэлхийлэх ёстой.
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иаков 3:4 

Заах зөвлөмж

Иаков 3 
Иаков зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун тэдгээрийг тайвшруулан, зөвлөж бусдыг 
наманчлахыг ятгадаг
Суралцагчдыг дараах нөхцлүүдэд тэд хүмүүст ямар зөвлөмж өгөх байсан талаар 
бодохыг хүс:
 1. Нэгэн залуу эмэгтэй зөв шударга амьдрахыг хичээсэн ч эцэг нь архинд донтсон тул 

зовж байна.
 2. Нэгэн залуу эрэгтэй сайн мэдээний дагуу амьдрахын тулд чадах бүхнээ хийсэн ч 

эцэг эх нь салсан тул шаналж байна.
 3. Залуу эмэгтэй гэр бүлийнхнийгээ хайрлахыг шаргуу хичээсэн ч эгч нарынх нь амиа 

хичээсэн байдал, бусдыг хайхардаггүй үйлдлүүд түүнийг мухардуулна.
Суралцагчдаас Иаков 3:1–г дор бүрнээ чимээгүйхэн уншихыг хүс. Иаков энэ бүлэгт 
хамгийн түрүүнд хэнд хандсаныг тодруулахыг тэднээс хүс.
Иаков бардамнал, бэлгийн харилцааны нүгэлд автсан хүмүүст шууд хандан ярьж 
байгаа гэдгийг тайлбарла. Тэгээд тэр өөрийн анхаарлыг бусдын ёс бус явдлын учир 
зовж шаналж байгаа зөв шударга хүмүүст хандуулсан. Суралцагчдаас Иаков 3:1–2-ыг 
дор бүрнээ чимээгүйхэн уншихыг хүс. Тэднээс Иаковын зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун 
хүмүүсээс хүссэн дөрвөн зүйлийг олохыг хүс.
• Зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүсээс Иаковын хүссэн дөрвөн зүйл нь юу вэ? (“Бурханд 

шийдэмгий оюунаар хандаж, мөн түүнд үлэмж итгэлтэйгээр залбирагтун, . . . 
тэргүүнээ өргөгтүн, мөн Бурханы таалалт үгийг хүлээн авагтун, түүний хайран 
дээр найрлагтун.”) Итгэлтэй хэвээр үлдэх зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүст Иаков юу 
амласан бэ? (Зовлон шаналлаас нь тайвшруулах, дайснуудаас хамгаалах)

• Бурханы үгийг хүлээн авахын тулд бид юу хийх хэрэгтэй гэж бодож байна вэ?
Зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүсийг Бурхан зовлон шаналалд нь тайтгаруулах болно 
гэсэн Иаковын амлалтуудтай холбоотой асуудлыг суралцагчид ойлгосон 
эсэхийг шалга. Та нар тайтгаруулах гэсэн үг нь уй гашуутай эсвэл зовлон зүд-
гүүртэй хэн нэгнийг тайтгаруулах гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарлах шаардлагатай 
байж болно. Суралцагчдад энэ үнэнийг тунгаан бодож, хэрэгжүүлэхэд туслах дараах 
асуултыг асуу:
• Их Эзэн та нарыг хэрхэн тайтгаруулсан бэ?
• Зовлон зүдгүүртэй үедээ итгэлтэйгээр залбирах нь хэрхэн тусалсан бэ?
• Түүний хайрыг мэдрэхэд Бурханы үг хэрхэн тусалсан бэ?
Иаков зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүстэй ярьсныхаа дараа зүрх сэтгэлдээ цэвэр  
бус хүмүүст хандан ярьсан гэдгийг тайлбарла.

Оршил
Иаков 3-аас бид Иаков өөрийн хүмүүст илгээсэн төгсгө-
лийн номлолыг уншдаг. Иаков амар амгалан болоод 
амлалтын үгсийг зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүст санал 
болгосон. Тэр мөн тэд наманчлахгүй бол үр дагавар 
нь юу болохыг анхааруулан, өөрийн хүмүүсийн дундах 
бардамнал ба цэвэр ариун бус байдлыг буруушаан 
зэмлэсэн. Иаков 4 нь түүний цэдгийг хэзээ нэгэн өдөр 

унших хүмүүст зориулан сүнслэгээр өдөөгдөн бичсэн 
Иаковын үгсийг багтаадаг. Тэр Есүс Христийн Ца-
гаатгалыг гэрчилж, өөрийн уншигчдыг Цагаатгалаар 
дамжуулан өөрсдийгөө Бурхан Эцэгтээ нийцүүлэхийг 
ухуулсан. Тэрээр, Есүс Христ болон Түүний сайн мэдээ-
ний шударга үнэнийг эсэргүүцэх иудейчүүдийн талаар 
сэрэмжлүүлгийн дуу хоолойгоор ярьсан.
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иАков 3: 4 

Нэг суралцагчаас Иаков 3:3–4-ийг чангаар уншихыг хүс. Ангийнхнаас Иаков юу хий-
хийг ятгасныг тодруулахыг хүс.
• Хэрэв Иаковын хүмүүс наманчлахгүй бол юу тохиолдох вэ?
Тухайн үед леменчүүд зарим нифайчуудаас илүү зөв шударга байсныг Иаков мэдэгд-
сэн болохыг онцлон хэл. Суралцагчдаас Иаков 3:5–7- г дор бүрнээ чимээгүй уншиж, 
леменчүүд зарим нифайчуудаас илүү зөв шударга байсан арга замуудыг олохыг хүс.
• Леменчүүд зарим нифайчуудаас юугаараа илүү зөв шударга байсан бэ?
• Та нар Иаков 3:7- гоос гэр бүлийн харилцааны талаар ямар зарчмуудыг суралц-

сан бэ? (Эхнэр нөхрүүд бие биенээ хайрлах, эцэг эхчүүд өөрсдийн хүүхдүү-
дийг хайрлах)

• Гэр бүлийн гишүүд бие биенээ хайрлахгүй, гэр бүлийн үүрэг хариуцлагаа бүрэн 
гүйцэлдүүлэхгүй байснаас үүдэн гарах зарим үр дагавар юу вэ?

Суралцагчдаас Иаков 3:10- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншиж, ялангуяа нифайчуудын 
эцгүүдэд өгсөн Иаковын сануулгыг олохыг хүс.
• Нифайчуудын эцгүүдэд Иаков ямар сэрэмжлүүлэг өгсөн бэ?
• Гэр бүлийн гишүүд бие биедээ сайн үлгэр жишээ байх нь яагаад чухал ач холбог-

долтой гэж бодож байна вэ?
Суралцагчдад Иаков 3:11–12–ыг чангаар уншиж өг. Та нар шүлэг 11 дээрх “бодга-
лийнхаа чадварыг сэргээ” гэсэн хэллэгийг сүнслэгээр сэрэх хэрэгцээтэй холбоотой 
гэдгийг тайлбарлаж болно. Иаков 3:12 дээрх “хууль бусаар эр эм бололцох хийгээд 
тачаал” гэсэн хэллэг бэлгийн харилцааны нүглүүдэд хамаатай. Эдгээр шүлгийг 
уншингаа бэлгийн харилцааны “аймшигт хор уршгийг” цохон тэмдэглэ. Нэмэлт 
болгон суралцагчдад Иаковын зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүст өгсөн амлалтуудыг 
сануул (Иаков 3:1–2- ыг үз). Суралцагчдад эдгээр адислалыг хүлээн авах хамгийн 
сайн арга нь зүрх сэтгэлдээ байнга цэвэр байх явдал гэдгийг ойлгоход нь тусал. Гэвч 
бэлгийн харилцааны нүгэл үйлдсэн хүмүүс наманчилж, Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан цэвэр болох мөн зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүст амласан адислалуудыг 
хүлээн авахад нь туслах өөрсдийн бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгчөөс тусламж 
эрэлхийлж болно.

Иаков 4 
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан Бурхантай нийцэж болно гэдгийг 
Иаков гэрчилдэг
Хичээл эхлэхийн өмнө Есүс Христийн жижигхэн зургийг самбарын голд байрлуул. 
Зургийг тойруулан Аврагч болон Түүний сайн мэдээнээс хүмүүсийг холдуулж бо-
лох зүйлсийг бич. Жишээ нь, та нар боловсрол, спорт, найз нөхөд зэрэг зарим сайн 
зүйлийг оруулж болох ч тэдгээрийг амьдралын гол зүйлээ болгох шаардлагагүй. Та 
нар мөн бидний сүнсийг гэмтээж, Аврагчаас холдуулах завхай зайдан явдлыг үзүүлсэн 
кино, хор хөнөөлтэй дуу хөгжим ба мансууруулах бодис зэрэг бусад зүйлийг бичиж 
болно.
Суралцагчдаас Иаков 4:14- г нээхийг хүс. Энэ шүлэгт “зорилгоос алсуур хайснаас” 
гэсэн хэллэгийг оруулсныг тайлбарла. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл 
А.Максвелл энэ шүлэгт “зорилго гэдэг нь Христ” гэж заасан (“Jesus of Nazareth, Savior 
and King,” Ensign, 2007 оны 12- р сар, 45). Суралцагчдаас энэ мэдэгдлийг судар дээрээ 
Иаков 4:14- ын хажууд бичихийг урамшуулан дэмжиж болно.
Энэ тайлбарыг хуваалцсаны дараа нэг суралцагчаас Иаков 4:14–15- г чангаар  
уншихыг хүс.
• Зорилгоос алсуур хайх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж бодож байна вэ? (Аврагч ба 

Түүний сайн мэдээнээс бусад аливаа нэг зүйлд амьдралаа төвлөрүүлэх)
• Иаковын хэлсэнчлэн Есүс Христийг хүлээн авахад иудейчүүдэд ямар зан төлөв ба 

үйлдлүүд саад болсон бэ?
Иаков зарим иудейн нүглүүдийг энд онцлон хэлсэн ч Иаков 4:14–15 –ын  
хэсгүүд бидэнд хамаатай бөгөөд бидэнд зориулсан сануулга юм. Суралцагчдад  
энэ хүсэлтийг харахад нь туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
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хичээл 45

• Яагаад заримдаа хүмүүс “тодорхой байдлын үгс”- ийг хэрэгсэлгүй харин түүний 
оронд өөрсдийн ойлгодоггүй зүйлсийг эрэлхийлдэг вэ? Сайн мэдээний энгийн 
үнэнүүдийг анзааралгүй өнгөрөөхийн аюул нь юу вэ?

• Аврагч ба Түүний сайн мэдээнээс хөндийрүүлэх ямар бусад жишээг бид самбар 
дээр нэмж бичиж болох вэ? (Самбар дээр бичсэн зүйлс дээрээ суралцагчдын ха-
риултуудыг нэм.)

Самбар дээр бичсэн үгсийг арилгаж, дараах асуултыг бич: Зорилгоосоо алсуур хайлгүй 
Есүс Христ дээр төвлөрсөн хэвээр үлдэхийн тулд бид юу хийж болох вэ?
Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: Иаков 4:4–5; Иаков 4:6–7; Иаков 4:8–9; 
Иаков 4:10; Иаков 4:11–13. Иаков 4 дээр биднийг Есүс Христ дээр төвлөрсөн байхад 
туслах зарчмуудыг Иаков бидэнтэй хуваалцсан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг 
хоёр хоёроор нь болгож, самбар дээр бичсэн судрын захиас дээрх зарчмуудыг оло-
хыг даалга. (Ангид байгаа суралцагчдын тооноос хамааран захиас бүрийг хэд хэдэн 
хос суралцагч бүрд даалгах хэрэгтэй байж болно. Эсвэл нэг хос суралцагчаас нэгээс 
илүү захиасыг уншихыг хүсч болно.)
Хэсэг хугацааны дараа тэднийг хариултаа хэлэхэд урь. Хариулт өгөх үед нь тэднийг 
шүлгүүдээс сурсан зүйлийнхээ талаар илүү гүнзгий тунгаан бодоход тусал. Энэ 
хэлэлцүүлгийг явуулахад тань туслах дараах асуултууд нь өгөгдсөн шүлгүүдийн дагуу 
зохион байгуулагдсан болно:
• Иаков 4:4–5. Есүс Христ дээр төвлөрөхөд тань бошиглогчдын гэрчлэлүүд хэрхэн 

тусалсан бэ? Аврагчийн тухай бусдын гэрчлэл хэрхэн таныг хүчирхэгжүүлсэн бэ? 
Түүний хүмүүсийн Мосегийн хуулинд дуулгавартай байсан нь “[тэдний] бодгалийг” 
Их Эзэн рүү чиглүүлэхэд дөхөм байсныг Иаков хэлсэн. Санваарын ёслолуудыг 
хүлээн авах ба зарлигуудыг сахих бидний хичээл зүтгэл ямар арга замаар бодгалийг 
маань Их Эзэн рүү чиглүүлдэг вэ?

• Иаков 4:6–7. Бошиглогчдод өгөгдсөн илчлэлтүүд хэрхэн бидэнд Есүс Христэд  
итгэх итгэл ба найдварыг олж авахад тусалдаг вэ? Хувийн илчлэлт эсвэл та нарын 
хүлээн авсан сүнслэг гэрчлэлүүд хэрхэн итгэлийг тань хүчирхэгжүүлсэн бэ? Зөв-
хөн Их Эзэний ач ивээлээр бид Түүний ажлыг хийж чадна гэдгийг санах нь яагаад 
чухал гэж бодож байна вэ?

• Иаков 4:8–9. Яагаад Их Эзэний ажлууд “агуу хийгээд гайхамшигтай” гэдгийг 
ойлгох нь чухал гэж бодож байна вэ? Дэлхийн Бүтээгчийн хувьд Аврагчийн ажил 
Түүний тухай та нарын гэрчлэлд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Та нарын хувьд “Бурханы 
илчлэлтүүдийг бүү басамжил” гэдэг юу гэсэн утгатай вэ? Түүний өгсөн илчлэлтүү-
дийг үнэлэн хүндэтгэдэг болохоо бид Их Эзэнд хэрхэн харуулж чадах вэ?

• Иаков 4:10. Хувь хүн “Их Эзэнд зөвлөхөөр бус, харин Түүний мутраас зөвлөмж ава-
хаар эрэлхийлэх” ямар жишээнүүд байна вэ?

• Иаков 4:11–13. 35- р хичээл дээр дурдсанчлан нийцэх гэдэг нь зохицолд хүрэх гэсэн 
үг. Цагаатгал бидэнд Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ нийцтэй байхад маань хэрхэн тусалдаг 
вэ? Иаков бидэнд “Яагаад Христийн . . . цагаатгалын талаар ярихгүй гэж?” хэ-
мээн асууж, Цагаатгалын тухай заахын чухлыг сануулсан. Бид бусадтай гэрчлэлээ 
хуваалцахдаа, сайн мэдээг заах бусад боломж гарах үед хэрхэн энэ зарчмыг мөрдөх 
вэ? Өөрсдийн гэрчлэлийг хуваалцахдаа яагаад хүмүүст ойлгомжтой байхаар хийх нь 
чухал вэ? Сүнс ямар арга замаар үүнийг гүйцэлдүүлэхэд маань тусалдаг вэ?

 Энэ хэлэлцүүлгийн үр дүн болгон дараах үнэнийг тодорхой ойлгомжтой болго: Бид 
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан өөрсдийгөө найдвараар дүүргэж, 
Бурхантай нийцүүлж чадна.
Аврагч ба Түүний Цагаатгалын төлөөх өөрийн талархал болон мэдрэмжийг хуваалц. 
Есүс Христ дээр амьдралаа төвлөрүүлэх нь бидний“зорилго” гэдгийг гэрчил. Хичээлээ 
дуусгахдаа суралцагчдаас дараагийн өдрүүдэд Аврагч дээр төвлөрсөн байхын тулд 
тэд юу хийж болох талаар тунгаан бодохыг хүс. Судрын тэмдэглэл дээрээ өөрсдийн 
төлөвлөгөөг бичихийг зөвлөж болно. Хэдэн суралцагчийг урьж, юу хийхээр төлөвлөж 
байгаагаа ангийнхандаа хэлэхийг хүс.
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иАков 3: 4 

Төгс эзэмших судар давтах
Давталт нь суралцагчдад төгс эзэмших судрын захиасуудын байрлалыг тогтооход 
тусалдаг. Давталтыг дэмжих нэг арга бол төгс эзэмших судрын карт ашиглах явдал 
юм (хэсгийн дугаар 10459; мөн PDF болгон si. lds. org дээрээс харах боломжтой). 
Хэрэв та нарт карт байхгүй бол суралцагчдад карт бүрийн хажуу дээр захиасын 
түлхүүр үгс мөн нөгөө талд нь эшлэл бичсэн өөрсдийн хийсэн карттай болоход нь 
тусал. Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь хос болгон хуваа. Бие биенээ карт дээрх зүй-
лээс шалган асуух хэдэн минутыг тэдэнд өг. Жишээ нь, нэг суралцагч түлхүүр үгийг 
уншихад нөгөөдөх нь судрын эшлэлийг таах жишээтэй. Карт ашиглан ойр ойрхон 
өөрсдийгөө болон бие биенээ шалгахыг хүс.
Тэмдэглэл: Хичээлийн цагт энэ төгс эзэмших судар давтах үйл ажиллагааг хийх цаг 
гаргаарай. Та хичээлийн эхэнд, хичээлийн хэсгүүдийн хоорондох завсарлага болгон 
эсвэл хичээлийн төгсгөлд үйл ажиллагааг удирдан явуулж болно. Хичээлийн цагаас 
хороолгүй товч үйл ажиллагаа явуулаарай. Бусад давтах үйл ажиллагааг энэ гарын 
авлагын хавсралтаас үзнэ үү.
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Гэрээр судлах хичээл
2 Нифай 32–Иаков 4 (Бүлэг 9)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчид 2 Нифай 32–Иаков 4 (9) –ийг судлахдаа суралц-
сан дараах сургаал ба зарчмуудын тойм нь хичээлийн хэсэг 
болон заахад зориулагдаагүй болно. Та нарын зааж байгаа 
хичээл эдгээр сургаал ба зарчмуудын зөвхөн цөөн хэд дээр 
нь төвлөрдөг. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг эргэцүүлэн бодож, 
Ариун Сүнсний удирдамжийг дага.

Нэг дэх өдөр (2 Нифай 32)
Суралцагчид 2 Нифай 32- оос бид Христийн үгс дээр найрлах 
үед Христийн үгс бидэнд хийх ёстой бүх зүйлсийг маань хэлэх 
болно гэдгийг суралцсан. Тэд мөн бид байнга залбирах аваас 
бодгалийнхаа сайн сайхны төлөө Их Эзэний биднээс хүсч 
байгаа бүхнийг хийх боломжтой болно гэдгийг сурсан. Энэ 
хичээл суралцагчдыг 24 цагийн турш байнга залбирч байхад 
урьсан.

Хоёр дахь өдөр (2 Нифай 33)
Энэ хичээлийн Нифайн сүүлийн гэрчлэлээс суралцагчид 
Ариун Сүнсний нөлөөнд зүрх сэтгэлээ нээх эсвэл нээхгүй бай-
хыг бид өөрсдөө сонгодог гэдэгт суралцсан. Мөн тэд 1 Нифай 
бa 2 Нифайг тоймлон үзэхдээ, сайн зүйлс хийхийг эсвэл Хрис-
тэд итгэх итгэлийг нь өдөөсөн судрын захиасыг сонгон авсан.

Гурав дахь өдөр (Иаков 1–2)
Иаков 1–2- ыг судлах хичээл дээр суралцагчид санваарын 
удирдагчид биднийг Христэд ирэхэд маань туслахаар хичээн-
гүйлэн хөдөлмөрлөдөг ба нүглээс зайлсхийхийг анхааруулан, 
Бурханы үгийг заах тэнгэрлэг хариуцлага тэдэнд өгөгдсөн 
байдагт суралцсан. Суралцагчид өөрийн хүмүүст өгсөн Иако-
вын номлолоос, өөрсдийн бүх л сонирхлоос илүүтэй Бурханы 
хаант улсыг бид эрэлхийлэх ёстойг суралцсан. Тэд судрын 
тэмдэглэлүүддээ Бурханы хаант улсыг байгуулах мөн бусдын 
амьдралыг адислахад зориулан тэдэнд өгсөн Их Эзэний 
адислалууд ба боломжуудыг ашиглах нэг арга замын тухай 
бичсэн. Мөн тэд эрэгтэй, эмэгтэй бүх хүмүүсийг ариун явдал-
тай байхад Их Эзэн баярлан баясдаг тухай үнэнд анхаарлаа 
хандуулсан. Ариун явдлын хуулийн дагуу амьдарсан гэр 
бүлүүд хэрхэн адислагдаж, Их Эзэний тааллыг хүртдэг талаар 
бясалган бодохыг тэднээс хүссэн.

Дөрөв дэх өдөр (Иаков 3–4)
Суралцагчид Иаковын номлолыг үргэлжлүүлэн судалснаар 
зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүсийг зовлон зүдгүүрийнх нь үед 
Бурхан тайвшруулах болно гэдгийг мэдэж авсан. Хичээлийн 
гол төвлөрсөн сургаал бол: Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан бид итгэл найдвараар дүүрч, өөрсдийгөө Бурхан-
тай нийцүүлж чадна. Суралцагчид Есүс Христ болон Түүний 
Цагаатгалыг гэрчлэхийг хүсч байгаа өөрсдийн хувийн учир 
шалтгаануудаа тэмдэглэсэн.

Оршил
Энэ хичээл нь суралцагчдад Есүс Христийн үүрэг зорилгын 
талаар Нифайн гэрчилснийг ойлгоход тусална. Иаковын үгс 
нь суралцагчдад бардамналыг даван туулахад, мөн Бурханаас 
өгсөн адислалууд нь Түүний хаант улсыг байгуулахад тэдэнд 
хэрхэн тусалсан талаар хуваалцах боломжтой байх болно. 
Тэд Иаков 2 дээрээс суралцсан зарчим ба сургаалуудыг хэрэг-
лэх болон Их Эзэний ариун явдлын хуулинд дуулгавартай бай-
хын чухал ач холбогдлын талаар хэлэлцэх боломжтой байх 
болно. Тэд Есүс Христ ба Цагаатгалын талаар ярих боломжуу-
дыг эрж хайх арга замуудын талаар ярилцана.

Заах зөвлөмж

2 Нифай 32–33
Нифай бидэнд Есүс Христийн үгсээр дамжуулан бурханлаг 
удирдамж эрэлхийлэхийг зөвлөдөг
Энэ хичээлийг дараах асуултуудаар эхлүүл:

• Чиний дуртай спорт юм уу үйл ажиллагаа чинь юу вэ?
• Энэ спорт юм уу үйл ажиллагааг хийхийн тулд ямар ур 

чадварыг байнга хөгжүүлэх хэрэгтэй вэ?
• Хэрэв хэн нэгэн эдгээр гол ур чадварыг хөгжүүлэхгүй орхи-

вол юу болох вэ?

Ангийнханд Тэнгэрлэг Эцэгээс бидэнд удирдамж өгөх Ариун 
Сүнсийг урих үндсэн үйлдлүүд байдаг гэдгийг хэл. Дараах жаг-
саалтыг самбар дээр бич эсвэл тараах хуудас болгон бэлтгэ.

Залбирал Ариун Сүнснээс 
удирдамж хүлээн 
авах

Судар судлах 

2 Нифай 32:8–9 2 Нифай 32:5; 
33:1–2

2 Нифай 32:3; 
33:4

Суралцагч бүрээс хүснэгтэн дэх үйлдлүүдээс нэгийг сон-
гож, судрын захиасыг уншихыг хүс. Ангийг хоёр хоёроор нь 
эсвэл жижиг бүлгүүд болгон хуваа. Суралцагчдаас залбирах, 
Ариун Сүнсний удирдамж авах, судар унших зэрэг нь тэдэнд 
Бурханаас удирдамж хүлээн авахад хэрхэн тусалсан талаар 
ээлжлэн хуваалцахыг хүс.

Суралцагчдаас ахлагч Дэвид А.Бэднарын байнга залбирч 
байх заавар тэдэнд хэрхэн тусалсан талаар хэлэхийг хүсч 
болох юм. Мөн тэд байнга залбирах талаар суралцсан даал-
гавраа 24 цагийн турш хийснээр тэдний залбирал хэрхэн өсч 
хөгжсөнийг асууж болно. (Эдгээр нь эхний өдрийн даалга-
вар юм.)
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Гэрээр СудлАх хичээл

Иаков 1–2
Иаков өөрийн хүмүүсийн хөрөнгө мөнгөний шунал, бардам-
нал мөн ёс суртахуунгүй бэлгийн харилцааг шүүмжилдэг.
Дараах өгүүлбэрүүдийг самбар дээр бич: Зарим хүн бусдаа-
саа илүү . . . байдаг болохоор тэд бусдаас илүү чухал хүмүүс 
гэсэн бодолтой болж уруу татагдаж болзошгүй.

Суралцагчдаас энэ мэдэгдлийг дуусгах олон янзын үгсийг 
санал болгохыг хүс. Хариулт нь мөнгө, баялаг, хөгжмийн 
авьяас, хөнгөн атлетикийн ур чадвар, авьяас, сурлага, 
боловсрол, өсөх боломжууд, мөн сайн мэдээний мэдлэг 
ба материаллаг зүйлс байж болно. Тэдний санал болгосон 
олон янзын үгтэй хамт энэ мэдэгдэл үнэн эсэхийг дор бүрнээ 
тунгаан бодохыг хүс.

Өөрийн хүмүүсийг гэсэн Иаковын хайр ба Их Эзэний зарлигуу-
дад дуулгавартай байсны учир тэр өөрийн хүмүүст тэдний сул 
дорой байдал ба нүглүүдийг нь анхааруулан сэрэмжлүүлсэн 
гэдгийг суралцагчдад сануул. Суралцагчдаас Иаков 2:12–13–г 
уншиж, самбар дээрх мэдэгдлийг Иаковын номлолын үеийн 
зарим нифайчуудыг дүрсэлж байгаагаар бөглөхийг хүс.

Суралцагчдаас Иаков 2:17–21–г уншиж, бардамналыг даван 
туулахад туслах зөвлөмж үгсийг олохыг хүс. (Тэд эдгээр зөв-
лөмж үгсийг хувийн сургалтын дэвтэр дээрээ бичиж болно.) 
Өөрсдийн тодруулсан зөвлөмжийн үгсээс хуваалцаж, энэ 
зөвлөмж бардамналыг давахад хэрхэн тусалж болохыг 
тайлбарлахыг хүс.

Эдгээр шүлэг дараах үнэнийг зааж байгааг тайлбарла: Бид 
бусад бүх сонирхлоосоо дээгүүр Бурханы хаант улсыг 
эрэлхийлэх ёстой.  Их Эзэний тэдэнд өгсөн адислалууд бо-
лон боломжуудыг Бурханы хаант улсыг байгуулах мөн бусдыг 
адислахад хэрэглэж болох нэг арга замыг хуваалцахад хэд 
хэдэн суралцагчийг урь.

Суралцагчдыг бэлгийн цэвэр ариун харилцааны тухай сургаа-
лыг давтахад бэлтгэж, хэн нэгэн тэднээс яагаад ариун явдлын 
хуулийн дагуу амьдрахад итгэдгийг нь асуусан гэж төсөөлө-
хийг хүс. Суралцагчдаас энэ асуултанд хариулахад нь туслах 
Иаков 2:28–35- г уншихыг хүс. Хувийн сургалтаараа дараах 
үнэнд суралцсаныг тэдэнд сануулах нь тустай байж болох 
юм: Их Эзэн ариун явдалд баясдаг. Tэд мөн эдгээр шүлэгт 
өгүүлсэнчлэн ёс суртахуунгүй бэлгийн харилцааны үр дагав-
руудын талаар суралцсан. Суралцагчдаас Иаков 2:28–35 дээр 
үндэслэн хэрхэн тайлбарлаж, энэ асуултанд хэрхэн хариула-
хаа хуваалцахыг хүс.

Иаков 2:27-ийн дагуу нэгээс илүү эхнэртэй байх гэсэн “Их 
Эзэний үг” ямар утгатайг асуу. (Их Эзэн эрэгтэй хүн зөвхөн 
ганц эхнэртэй гэрлэх ёстой гэж зарлигласан нь тодорхой 
болохыг бататга.)

Дэлхийн түүхэнд Их Эзэн Өөрийн хүмүүст олон эхнэртэй бай-
хыг зарлиглаж байсан тодорхой цаг үеүдийг цохон тэмдэглэ. 
Жишээлбэл, Хуучин Гэрээний Абрахам ба Сариа нарын үед 
олон эхнэртэй байсан (Эхлэл 16:1–3; C ба Г 132:34–35, 37- г 
үз), түүний хүү Исаак ба ач хүү Иаков (C ба Г 132:37- г үз), мөн 

Сүм сэргээгдсэн эхэн үед бошиглогч Иосеф Смитээс эхлэн 
энэ ёс байсан (C ба Г 132:32–33, 53- г үз). Гэвч 1890 онд 
Бурхан Өөрийн бошиглогч Вилфорд Вудраффт олон эхнэртэй 
байх ёсыг халахыг зарлигласан (C ба Г, Албан тунхаг 1- г үз).

Ариун явдалтай, цэвэр байх сонголтыг хийснээр Их Эзэ-
нийг болон бусдыг хэрхэн баярлуулж болох талаар тунгаан 
бодох хугацааг суралцагчдад өг. Ариун явдлын хуулийг 
сахиснаар тэд болон тэдний гэр бүлүүд—одоо ба ирээдүйд 
хэрхэн адислагдаж болохыг тайлбарлахыг хүс. Ариун явдлын 
хуулийг сахих нь хэрхэн та нарыг болон танай гэр бүлийг 
адисалсан талаар тайлбарла.

Иаков 3–4
Иаков өөрийн хүмүүсийг наманчилж, тэд Бурханы оршихуйд 
буцаж очих найдварыг олж авахыг урамшуулан дэмждэг
Есүс Христийн жижиг зургийг самбарын голд, сурталчилгааны 
материал эсвэл цаасан дээр байрлуул. Зургийн эргэн той-
ронд Аврагч ба Түүний сайн мэдээнээс хүмүүсийг холдуулж 
болох зүйлсийг төлөөлөх хэдэн үгсийг бич. Суралцагчдаас 
Иаков 4:14- г нээхийг хүс. Энэ шүлэг “зорилгоос алсуур хайх” 
гэсэн хэллэгийг багтаасан болохыг тайлбарла. Энэ шүлэгт 
“зорилго” гэдэг нь юуг хэлж буйг асуу. (Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч Нийл A.Максвелл “зорилго нь Христ” 
гэж заасан [“Jesus of Nazareth, Savior and King,” Ensign, 2007 
оны 12- р сар, 45].) Энэ тайлбарыг хуваалцсаны дараа нэг 
суралцагчаас Иаков 4:14–15- г чангаар уншихыг хүс.

Зорилгоос алсуур хайх гэдэг юу гэсэн утгатай вэ? гэж асуу. 
(Өөрсдийн амьдралыг Аврагч ба Түүний сайн мэдээнээс 
бусад ямар нэгэн зүйлд төвлөрүүлэх)

Суралцагчдыг Иаков 4:4–12–г уншиж, Иаков яагаад Есүс 
Христэд итгэсэн, тэр яагаад бусад хүмүүс Цагаатгалыг мэдэх 
нь чухал гэж бодсон хэдэн шалтгааныг тодруулахыг хүс. Энэ 
хэлэлцүүлгийн үр дүн болох дараах үнэнийг тодруул: Есүс 
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан бид найдварыг 
олж, өөрсдийгөө Бурхантай нийцэхээр байлгаж чадна.

Аврагч ба Түүний Цагаатгалын төлөө талархлаа хуваалц. Есүс 
Христийг амьдралынхаа төв болгох нь “зорилго” мөн гэдгийг 
гэрчил. Энэ хичээлийг дуусгахдаа суралцагчдаас дараагийн 
хэдэн өдрийн турш Аврагч дээр төвлөрөхийн тулд юу хийж 
болох талаар тунгаан бодохыг хүс.

Дараагийн хэсэг (Иаков 5–аас Омнай хүртэл)
Суралцагчдаас: Христийг эсэргүүцэгч гэж юу гэсэн үг вэ? 
гэдгийг асуу. Та нар Христийг эсэргүүцэгч хүмүүст хэрхэн 
хариулах вэ? Дараагийн хэсэг дэх судруудыг уншихдаа Хрис-
тийг эсэргүүцэгч Шеримтэй нүүр тулан маргалдах үед Иаков 
юу хэлж мөн хийснийг анзаар. Мөн Бурханыг хамаг зүрх 
сэтгэлээрээ эрэлхийлж, өдөржин шөнөжин залбирсны учир 
Иносын хүлээн авсан адислалуудыг ол. Нифайчууд яагаад 
анхны өв нутгаа орхин, мюлекитуудтэй нийлсэн шалтгаануу-
дыг хар.
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иаков 5:1–51

Заах зөвлөмж

Иаков 5:1–14
Иаков Израилийн овгийг таримал чидун модтой зүйрлэсэн Зиносоос эш 
татдаг
Энэ хичээлийн эхэнд тэдний нүглүүдийг уучлах Их Эзэний таалалд эргэлзсэн залуу-
сын тухай дараах жишээнүүдийг уншаарай:
• Нэгэн залуу санваартан нүгэлгүй байх зуршлыг өөртөө хөгжүүлж байжээ. Тэр бусад 

хүмүүс уучлагдана гэдэгт итгэдэг ч Их Эзэн түүний наманчлалыг хүлээн авна гэдэгт 
эргэлздэг байв.

• Нэгэн залуу эмэгтэй зарлигийг зөрчсөн байв. Тэр алдаа гаргаснаа ойлгож, өөрий-
гөө буруутган зовж, Их Эзэн түүнд хайртай хэвээр байгаа эсэхэд эргэлзжээ.

Дараах асуултуудын хариуг тунгаан бодож, чангаар хэлэхийг хүс:
• Та нарын нүглийг Их Эзэн уучилсан эсэхийг мэдэхийг хүсч байсан уу?
 Иудейчүүд Есүс Христийг хүлээн авахгүй байх болно гэдгийг Иаков бошиглосон 
гэдгийг тайлбарла. (Иаков 4:15- г үз). Тэр мөн Түүнийг хүлээн авахгүй байсан ч 
Өөрийн хүмүүсийн авралын төлөө Есүс Христ үргэлжлүүлэн ажилласаар байх болно 
гэдгийг заасан юм. (Иаков 4:17–18- г үз). Энэ үнэнийг үзүүлэхийн тулд Иаков бо-
шиглогч Зиносын чидун модны ёгтлолоос эш татсан. Ёгтлолд үнэнийг заахын тулд 
зан төлөв, эд юмс болон үйлдлүүдийг бэлгэ тэмдгүүдээр илэрхийлдэг. Суралцагчид 
энэ ёгтлолоос судлах үедээ тэд Түүнээс холдсон хүмүүст туслах Есүс Христийн таал-
лын тухай чухал хичээлээс суралцах болно.
Суралцагчдаас Иаков 5:1–2- ыг чангаар уншиж, Зинос хэний талаар ярьж байсныг 
ангийнхнаар олуул. Хуучин Гэрээний бошиглогч Иаков Их Эзэнтэй гэрээнд орох үед 
түүний нэрийг Израиль гэж сольсныг тайлбарлах шаардлагатай байж болно. “Израи-
лийн овог” гэсэн хэллэг Иаковын үр удам болоод баптисм хүртэж, Их Эзэнтэй гэрээ 
хийсэн бүх хүнд хамаатай.
• Энэ ангид хэн Израилийн овгийнх вэ? (Сүмийн баптисм хүртсэн бүх гишүүн Из-

раилийн овогт багтана гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй. Тэд Иаков 5 дээрх ёгтлолын 
нэгэн хэсэг мөн.)

Нэг суралцагчаар Иаков 5:3- г чангаар уншуул. Ангийнхнаас энэ ёгтлолд Израилийн 
овгийг Зинос юугаар төлөөлүүлснийг асуу. Суралцагчид олсон зүйлээ хариулах үед 
чидун мод Зиносын амьдарч байсан эртний Израильд маш их үнэтэй байсан гэдгийг 
тайлбарла. Чидуныг хүнсэнд хэрэглэдэг байсан ба оливын тосыг хоол хүнс, эм болон 
дэнлүүний гэрэлд ашигладаг байсан. Чидуны мод сайн үр жимс гаргахын тулд маш 
сайн арчилгаа, хөдөлмөр шаарддаг. Энэ ёгтлолд усан үзмийн талбайд байгаа таримал 
чидун мод нь дэлхийг төлөөлж байгааг хэл.
• Иаков 5:3- т хэлсэнчлэн таримал чидун модонд юу тохиолдож эхэлсэн бэ? Модны 

ялзрал юуг бэлгэдэж байна вэ? (Энэ асуултанд хариулахын тулд суралцагчдыг зүүлт 
тайлбар 3г ашиглахыг урамшуулан дэмж)

• Урвалт гэж юу вэ? (Их Эзэн ба Түүний сайн мэдээнээс холдох)

Оршил
Өөрийн хүмүүст заахдаа Иаков таримал болон 
зэрлэг чидун модны тухай бошиглогч Зиносын ёгт-
лолоос эш татан, гуулин ялтаст оруулсан. Иаков энэ 
ёгтлолыг Түүнээс холдон явсан ч бай Өөрийн гэрээт 

бүх хүнд Их Эзэн авралыг авчрахыг эрэлхийлэх 
болно гэдгийг заахад ашигласан. Иаков 5 нэлээд урт 
тул энэ нь хоёр хичээл болон хуваагддаг.
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Суралцагчдыг Иаков 5:4–6–г дор бүрнээ чимээгүйхэн уншихыг хүс. Тэднээс хэн 
талбайн эзэн мөн түүний тайрах, малтах, арчлах үйлдлүүд юуг төлөөлж байгаа талаар 
бодохыг хүс. Дараа нь эдгээр бэлгэдлийн төлөөлж байгаа зүйлийнх нь талаар юу гэж 
бодож байгааг тайлбарлуул. (Талбайн эзэн Есүс Христийг төлөөлж байгааг ойлгоход 
нь тусалж болно. Тайрч, малтан ухаж, арчилж байгаа нь Түүний Цагаатгалын адисла-
луудыг хүлээн авахад бидэнд туслах Их Эзэн мөн хүмүүсийг наманчлалд ирэхийг заан, 
дуудах бошиглогчдын хүч чармайлтыг төлөөлж байгаа.)
Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын 
дараах мэдэгдлийг уншихыг хүс:
“Иаковын өгүүлсэн энэ ёгтлол нь эхлэлээс Христийн тухай байхаар зориулагдсан 
юм. . . . Усан үзмийн талбайн Их Эзэн, түүний ажилчид өдий хүртэл хүчирхэгжүү-
лэх, тайрах, цэвэршүүлэхийг хичээн хөдөлмөрлөдөг, тэгэхгүй бол Израилийг тараах 
мөн цуглуулах нэгэн түүхэн үе мөчид өөрсдийн модыг үр өгөөжтэй байлгасны үр 
дүн, тэдний хүчин чармайлт, хөдөлмөр, Цагаатгалын гүн гүнзгий утга учир далдлаг-
дан, арчигдах болно (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 165).
Энэ ёгтлол тэднийг гэсэн Их Эзэний анхаарал халамжийг хэрхэн үзүүлж буйг олж 
харахад нь тусалж, тэд чидун модны төлөөллүүдийн оронд өөрсдийн нэрсийг тавьж 
болно гэдгийг заа. Үүнийг та нар Иаков 5:7- гоос дараах жишээг өгөн үзүүлж болно: 
“Би энэ модыг [таны нэр] алдах ёстой болсон нь намайг гонсойлгож байна.” Өөрс-
дийн нэрийг Иаков 5 дээрх утга учиртай, зохистой газруудад оруулснаар биднийг 
гэсэн Их Эзэний анхаарал халамжийг бид илүүтэй мэдэж авч чадна.
Дараах жагсаалтыг үзүүл. Энэ нь Зиносын ёгтлолын бэлгэдлүүдийн утгыг үзүүлсэн 
гэдгийг тайлбарла. (Үүнийг та тараах материал болгон эсвэл суралцагчдаас судрын 
тэмдэглэлдээ бичиж авахыг хүсч болно.)

Иаков 5: Таримал ба зэрлэг чидун модны ёгтлол

Бэлгэдэл Боломжит утга

таримал чидун мод израилийн овог нь Бурханы гэрээт хүмүүс

усан үзмийн талбай дэлхий

Ялзрал Нүгэл ба урвалт

их эзэн ба усан үзмийн талбайн эзэн Есүс христ 

тайрах, малтах, арчлах түүний цагаатгалын адислалуудыг хүлээн авахад 
хүмүүст туслах их эзэний хүчин чармайлт

усан үзмийн талбайн эзний үйлчлэгч их эзэний бошиглогчид

Салбар Бүлэг хүн

Зэрлэг чидун мод харийнхан—их эзэнтэй гэрээнд ороогүй хүмүүс. 
Сүүлд ёгтлолд жинхэнэ чидун мод зэрлэг болон 
хувирдаг. энэ нь урвалтанд орсон израилийн 
овгийнхныг төлөөлнө.

Мөчир залгаж суулгах, тарих их эзэний гэрээт хүмүүсийн тараагдалт ба цугла-
ралт. Нэмэлт болгон, зэрлэг мөчрүүдийг таримал 
чидун модтой залган суулгах нь их эзэний гэрээт 
хүмүүс болсон хөрвөгчдийг төлөөлнө.

Мөчрүүдийг шатаах Нүгэлтнүүдийн дээрх Бурханы шүүлт

Жимс хүмүүсийн амьдрал ба ажил

Нэг суралцагчаас Иаков 5:7, 9–10- г чангаар уншихыг хүс. Ангийнхнаар усан үзмийн 
талбайн эзэн таримал чидун модыг хадгалахын тулд юу хийснийг олуул. Олсон зүйл-
сийг нь хэлүүл. (Мөчир залган суулгах нь нэг модны мөчрийг нөгөө модны мөчирт 
холбох гэдгийг тайлбарлах шаардлагатай байх.  Энэ шүлгүүдэд мөчир залган суулгах нь 
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xарийнхныг баптисм ба хөрвөлтөөр дамжуулан Түүний гэрээт хүмүүс болоход туслах 
Их Эзэний хүчин чармайлтыг төлөөлж байна. Зарим мөчрийг шатаах нь Израилийн 
овгийн хамгийн нүгэлт гишүүдийн дээрх Их Эзэний шүүлтийг төлөөлж байна.)
Нэг суралцагчаар Иаков 5:11- г чангаар уншуул. Ангийнхнаас таримал чидун модны 
үндэсний төлөөх эзний анхаарал халамжийн баталгааг олохыг хүс. Олсон зүйлсээ 
хуваалцахыг хүс.
 Суралцагчдад Иаков 5:6-д таримал чидун мод залуу, сайхан мөчрүүдийг гаргаж 
эхэлснийг тунхагласан болохыг сануул. Нэг суралцагчаар Иаков 5:8, 13–14- г чанга ун-
шуул. Ангийнхнаас эзэн эдгээр мөчрийг яасан болохыг тодруулахыг хүс. Мөн Лихайн 
гэр бүлийн аян хэрхэн Иаков 5:8, 13–14 дээрх эзний үйлдлүүдийн үлгэр жишээ болж 
байгаа талаар эргэцүүлэн бодохыг тэднээс хүс.

Иаков 5:15–40
Усан үзмийн талбайн эзэн ба түүний үйлчлэгч усан үзмийн талбайгаас сайн 
үр жимс гаргахаар хөдөлмөрлөдөг
Хүүхдүүдийг хоёр бүлэг болгон хуваа. Эхний бүлгийг Иаков 5:15–28, хоёр дахь бүлгийг 
Иаков 5:29–40-ийг судлахыг хүс. Суралцагчдаас судлангаа дараах зүйлийг хийхийг хүс 
(эдгээр зааврыг самбар дээр бичиж болно):
 1. Усан үзмийн талбайд юу болсныг болон энэ нь юуг төлөөлж байгааг товч дүгнэ.
 2. Таримал (эсвэл зэрлэг) чидун мод ба түүний мөчрүүдийг хадгалж үлдэх усан үзмийн 

талбайн эзний хүчин чармайлтыг харуулсан хэллэгүүдийг тодруул.
Суралцагчдад өөрсдийн даалгасан шүлгүүдийг судлах хангалттай хугацаа өгсний 
дараа усан үзмийн талбайд юу тохиосон болоод юуг төлөөлж буйг тайлбарлахыг  
хүс. Иаков 5:15–28–г судалсан суралцагчдаас эхэл. Доод талд товч дүгнэлт ба тайлба-
рын жишээ байна.
Иаков 5:15–28. Болсон үйл явдал: Залгасан бүх мөчир сайн үр жимс өгсөн. Гэхдээ усан 
үзмийн талбайн сайн хэсэгт суулгасан ч гэсэн нэг мөчир таримал болоод зэрлэг үр 
жимс аль алийг нь гаргасан байсан. Энэ нь юуг төлөөлж болох вэ: Усан үзмийн тал-
байн ихэнх сайн буюу таримал үр жимс нь Христ ба Түүний төлөөлөгчдийн цаг үеийн 
турш дахь дэлхий дээрх зөв шударга байдлыг төлөөлж байна. Зарим сайн ба зарим 
зэрлэг үр жимс өгсөн мөчир Лихайн зөв шударга ба нүгэлт үр удмыг төлөөлж байна.
Иаков 5:29–40. Болсон үйл явдал: Усан үзмийн талбайн бүх үр жимс ялзарч гэмтсэн. 
Энэ нь юуг төлөөлж байна вэ? Үр жимсний ялзрал Есүс Христийн сайн мэдээний 
бүрэн байдал ба Христийн төлөөлөгчдийн дэлхий дээрх номлол дэлхийгээс алдагд-
сан Их урвалтыг төлөөлж байна.
Хоёр бүлэг эдгээр дүгнэлтийг хуваалцсаны дараа дараах асуултуудыг асуу:
• Ямар хэллэгүүд таримал чидун мод ба түүний мөчрүүдийг хадгалах эзний хүчин 

чармайлтыг үзүүлж байна вэ? Энэ нь Өөрийн гэрээт хүмүүсийн төлөөх Их Эзэний 
сэтгэлийн талаар юу үзүүлж байна вэ? 

• Бид энэ ёгтлолын талаар хэлэлцсэн болохоор та нар усан үзмийн талбайн эзэн Есүс 
Христийн талаар юу сурч мэдсэн бэ? (Эдгээр шүлэгт заагдсан олон үнэн дотроос 
суралцагчид Их Эзэн бидэнд хайртай бөгөөд бидний авралын төлөө шаргуу 
хөдөлмөрлөдөг гэдгийг ойлгох ёстой.)

• Энэ ёгтлол хичээлийн эхэн дэх тэдний нүглийг уучлах Их Эзэний тааллын талаар 
эргэлзэж байсан хоёр залуугийн жишээнүүдтэй хэрхэн холбогдож байна вэ?

Иаков 5:41–51
Өөрийн усан үзмийн талбай дээр эзэн харамсан шаналдаг
Хэдэн суралцагчийг Иаков 5:41–42, 46–50- аас ээлжлэн чангаар уншихыг урь. (Та нар 
Иаков 5:48 дээрх “талбайн модод өмхөрч” гэсэн хэллэгийг бардамналд хамааруулж 
болно гэдгийг онцлон хэлж болох юм.) Ангийнхнаас эзний хайр ба түүний талбайн-
хаа төлөөх анхаарал халамж болоод модод сайн үр жимс гаргахгүй байгаад түүний 
харамсан шаналж байгааг үзүүлсэн хэллэгүүдийг олохыг хүс. Суралцагчдаас эдгээр 
шүлгийн ялангуяа тэдэнд утга учиртай санагдсан хэллэгээс хуваалцаж, яагаад энэ 
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нь чухал ач холбогдолтой санагдсанаа тайлбарлахыг хүс. Суралцагчдыг хуваалцсаны 
дараа, дараах асуултуудыг асуу:
• Өөрийн талбайн төлөөх эзний халамж нь Их Эзэний биднийг гэсэн хайрыг хэрхэн 

төлөөлж байна вэ?
• Судруудад эсвэл өөрийн тань амьдралд тэд хэдийгээр Түүнээс нүүрээ буруулсан ч 

Их Эзэн хүмүүсийг үргэлжлүүлэн хайрласаар байдаг Түүний хайр ба халамжийг 
үзүүлсэн ямар жишээ байдаг вэ?

Төгсгөлд нь суралцагчдад тэдний үр жимс түүний хийсэн бүхнээс үл хамааран өмхөр-
сөн байдгийн учир эзэн бүх модыг цавчин хаядаг болохыг сануул (Иаков 5:49- ийг үз).
• Эзэн өөрийн талбайг орхино гэж бодож байна уу? Яагаад тийм эсвэл яагаад үгүй 

гэж?
Суралцагчдыг өөрсдийн хариултыг хуваалцсаны дараа Иаков 5:51- ийг унш. Их Эзэн 
бидэнд хайртай бөгөөд биднийг Түүнд ирж, сайн ажлуудыг авчрахад маань туслахын 
тулд агуу нигүүлсэл үзүүлж, тэвчээртэйгээр шаргуу хөдөлмөрлөдөг гэдгийг гэрчил. 
Дараагийн хичээлээр өөрийн талбайг хадгалах эзний сүүлийн хүчин чармайлтын 
талаар хэлэлцэх болно гэдгийг хэл.
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Оршил
Өмнөх хичээл дээр суралцагчид таримал ба зэрлэг 
чидун модны тухай Зиносын ёгтлолоос суралцаж эхэл-
сэн. Энэ хичээлд талбайн эзэн өөрийн үйлчлэгчдийн 
хамт моднуудад сайн үр жимс гаргахад туслахын тулд 

сүүлчийн удаа хөдөлмөрлөж байгаа тухай ёгтлолын 
төгсгөлийн хэсгийг үзэх болно. Тэд мөн Иаков 6- г су-
далж, Иаков ёгтлолд тайлбар хийж, өөрийн хүмүүсийг 
наманчлалд ирэхийг сануулдаг.

ХИЧЭЭЛ 47

иаков 5:52–77; иаков 6

Заах зөвлөмж

Иаков 5:52–60
Таримал ба зэрлэг чидун модны тухай ёгтлолд талбайн эзэн моднуудыг 
хадгалан, тэдэнд сайн үр жимс гаргахад нь тусалдаг
Хичээлийн өмнө самбар дээр чидун модны зургийг зур.

Суралцагчдад өмнөх хичээлд тэд Иаков 5 дээрээс таримал ба зэрлэг чидун модны 
тухай Зиносын ёгтлолоос суралцсаныг сануул. Энэ хичээлийн төгсгөлд талбайн бүх 
мод зэрлэг үр жимс гаргаж эхэлдэг (Иаков 5:30–42- г үз). Энэ нь Их урвалтыг 
төлөөлдөг.
Өмнөх хичээлийг давтахдаа хүүхдүүдийг хоёр хоёроор нь хуваа. Хос бүр дараах мэдэг-
дэлд өгөх хариултын талаар хэлэлц (самбар дээр тэдгээр мэдэгдлийг бичиж болно):
 1. Талбайн эзэн . . . төлөөлдөг
 2. Өөрийн модыг хамгаалах талбайн эзний хүч чармайлт . . . төлөөлдөг
 3. Талбайн эзний үгс ба үйлдлээс Есүс Христийн тухай миний суралцсан нэг зүйл бол . . .
 4. Талбайн бүх мод ба үр жимс өмхөрч ялзрахад эзэн . . . шийдсэн.
Хос хосоор эдгээр мэдэгдлүүдийг хэлэлцсэний дараа тэдний товч хариултыг нийтээр 
дүгнэн хэлэлц. Эхний хоёр мэдэгдэлд тэд хариулт өгөх үед талбайн эзэн Есүс Хрис-
тийг, өөрийн моддыг хамгаалах түүний хичээл зүтгэл ба Түүнд эргэн ирэхэд Өөрийн 
хүмүүст туслах Аврагчийн хүчин чармайлтыг төлөөлж буйг суралцагчид тодорхой 
ойлгосон эсэхийг шалга. Тэд гурав дахь мэдэгдлийг дуусгах үед суралцагчид олон 
чухал сургаалыг хуваалцаж болно. Суралцагчдыг дөрөв дэх мэдэгдэлд хариулахдаа 
Иаков 5:51 дээр эзэн талбайг “бага зэрэг хүлээе” хэмээн хэлтрүүлэхээр шийдэж юу 
гэж хэлснийг ол. 
Өнөөдрийн хичээлд сайн мэдээний сэргээлтийг оролцуулан хожмын өдрүүдийг тө-
лөөлсөн ёгтлолын төгсгөлийн хэсгийг үзнэ гэдгийг тайлбарла. 
Талбайн эзэн талбайг хадгалахын тулд аль болох олон мөчир залган суулгасныг 
онцлон хэл. Хэдэн суралцагчаас Иаков 5:52–58- г чангаар уншихыг хүс. Ангийнхныг 
мөчрүүд ба үндсийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд эзэн юу хийснийг олохыг хүс. (Сурал-
цагчдаас талбайн эзэн шинэ модны мөчрүүдийг тэдний жинхэнэ модны мөчрүүдтэй 
буюу Израилийн овгийг төлөөлж байгаа модтой залгасан гэдгийг суралцагчид олж 
харахад нь тусал. Дараа нь модны залгасан мөчрүүдийг бусад модны мөчрүүдтэй зал-
гасан. Тэр мөн хамгийн ихээр ялзарч муудсан мөчрүүдийг тасдан галд хаясан. Та нар 
үүнийг тайлбарлахын тулд модыг самбар дээр зурж болно. Жишээлбэл, нэг модноос 
нэг мөчир авч, бас нэг өөр шинэ мөчрийг зур.

Суралцагчдыг 
хосоороо ажиллахыг 
даалга
Суралцагчид хосоор 
ажиллахдаа “хаант 
улсын сургаалыг та нар 
бие биендээ заах” (C 
ба Г 88:77) боломжтой 
болно. Зарим суралцагч 
нэг нэгнээсээ тус дэм 
авч эсвэл анхаарлаа 
сарниулж болох тул 
хэнийг хэнтэй ажиллуу-
лах шийдвэр гаргахдаа 
ухаалаг бай.
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Нэг суралцагчаас Иаков 5:59- ийг чангаар уншихыг хүс. Яагаад талбайн Эзэн модны 
үндэснүүдэд найдаж эдгээр үйлдлийг хийснийг олж сонсохыг тэднээс хүс.
• Моддын үндэст юу тохионо гэж эзэн найдсан бэ? (Тэр тэднийг “хүчтэй болгохыг” 

хүссэн.)
Энэ цаг үед муу үр жимс өгч байсан бүх мод уналтын үеийн дэлхийг төлөөлж байгаа 
гэдгийг суралцагчдад сануул. Үндэснүүд хүчтэй болсноор талбайн нийт мөчир “сайн 
болж хилэнцтийг даван туулах болно” (Иаков 5:59).
Эдгээр шүлэг сайн мэдээний гэрээнүүд Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд нүг-
лийг даван туулж, зөв шударгыг авчрахад тусалдаг болохыг заадаг талаар сурал-
цагчид ойлгосон эсэхийг шалга.
• Сайн мэдээний гэрээнүүд ямар арга замаар биднийг хүчирхэгжүүлдэг вэ? Таны 

гэрээнүүд амьдралд тань хэрхэн нөлөөлсөн бэ? (Энэ зарчмын тухай бодол санаа, 
гэрчлэлээ хуваалцаж болно.)

Иаков 5:61–77
Талбайн эзэн талбайдаа өөрийн үйлчлэгчидтэй хамт хөдөлмөрлөдөг
Суралцагчдыг Иаков 5:61–62–ыг дор бүрнээ чимээгүйхэн уншиж, талбайн эзэн өө-
рийн үйлчлэгчдэд юу хийхийг зааварласан болон яагаад тэр үүнийг хийхийг тэднээс 
хүссэнийг олохыг хүс.
• Ёгтлолын эхэн дэх үйлчлэгч Их Эзэний бошиглогчдыг төлөөлдөг. Иаков 5:61 

дээрх олон янзын үйлчлэгчдээр хэнийг төлөөлүүлсэн бэ? (Суралцагчдад эдгээр 
үйлчлэгч, бошиглогч, төлөөлөгч, ерөнхий ба орон нутгийн Сүмийн удирдагч, 
бүрэн цагийн номлогчид, гэрийн болон айлчлагч багш нар ба Их Эзэний ажилд 
оролцож байгаа хэн нэгэн буюу Сүмийн бүх гишүүнийг төлөөлж болно гэдгийг 
ойлгоход нь тусал.)

• Иаков 5:61–62 дээрх бид, бидний болон бидэнд гэсэн үгсийн онцлог нь юу вэ? (Их Эзэн 
бидэнтэй хамт хөдөлмөрлөдөг. Бид Түүний ажлыг ганцаархнаа хийхээр орхигддоггүй.)

• Иаков 5:62 дээр өгүүлсэнчлэн ажиллахаар дуудагдсан үйлчлэгчдийн цаг хугацааны 
онцлог нь юу вэ? (Энэ бол Эзэн талбайн моддыг тайрах “хожмын үе” байсан юм. 
Бошиглогчид энэ “хожмын үе”- ийг “цаг хугацааны бүрэн байдлын үе” гэж нэрлэ-
сэн. Жишээ нь, Ефес 1:10 ба C ба Г 128:20- г үз.)

Суралцагчид ёгтлолын энэ хэсэг тэдэнтэй хэрхэн холбогдож буйг 
ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчаар Далын ахлагч Дийн Л.Ларсены 
дараах мэдэгдлийг уншуул:
“[Одоо] бол Их Эзэн ба түүний үйлчлэгчид үнэний захиасыг дэлхийн бүх 
хүнд болоод өөрсдийн үнэн байдлыг алдсан эртний Израилийн үр удамд 
хүргэх төгсгөлийн агуу хичээл зүтгэлийн үе юм. . . .

“Та нар энэ агуу ажлын төлөөх суурь тавигдах үед дэлхийд ирсэн. Сайн мэдээ хожмын 
үеийн төлөө сэргээгдсэн. Сүм бараг дэлхийн өнцөг булан бүрд байгуулагдаад байна. 
Хууль тогтоогдох эцсийн эмгэнэлт мөч ирээд байна. Та нар гол тоглогчид байх болно. 
Та нар талбайн сүүлийн ажилчдын дунд байна. . . . Та нарыг энд үйлчлэхээр сонгосон 
юм” (“A Royal Generation,” Ensign, 1983 оны 5- р сар, 33).
• Ажлын төгсгөлийн үед Их Эзэнтэй хамт үйлчлэхээр дуудагдсан гэдгээ мэдэх нь та 

нарт ямар санагдаж байна вэ?
• Түүний ажилд оролцсоноор Их Эзэнтэй хамт ажиллаж байгаагаа хэрхэн мэдэрсэн бэ?
• Их Эзэнд үйлчилж, бусдыг “сайн үр жимс” авчрахад туслах ямар боломжууд байна 

вэ? (Суралцагчдын Сүмийн дуудлага, үүрэг даалгаврууд; гэр бүл, найз нөхөд ба 
бусдыг Аврагчтай ойр байхад туслах үүрэг хариуцлага; Их Эзэнд үйлчлэхийн тулд 
бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх боломж)

Самбар дээр Иаков 5:70–75 гэж бич. Эдгээр шүлэг нь Их Эзэний Өөрийн үйлчлэг-
чидтэйгээ бий болгосон харилцааны талаар заадаг гэдгийг тайлбарла. Тэд мөн Их 
Эзэн ба Түүний үйлчлэгчдийн хамтын хөдөлмөрөөр үүнийг гүйцэлдүүлэх боломж-
той гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас эдгээр шүлгийг дор бүрнээ чимээгүйхэн 
уншиж, тэдний хувьд Их Эзэн ба Түүний үйлчлэгчдийн харьцааг хамгийн сайн то-
дорхойлсон шүлгийг сонгохыг хүс. Суралцагчдад унших хангалттай хугацаа өгсний 
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дараа тэднээс сонгосон шүлэгтээ яагаад дуртай гэдгээ, мөн Их Эзэнд үйлчлэх үед 
энэ нь тэдэнд хэрхэн тусалж болохыг хэлэхийг урь.
Суралцагчдыг энэ үйл ажиллагаанд оролцох үед тэд Түүний ажлыг гүйцэлдүүлэ-
хээр Түүнтэй хамт ажиллахад Их Эзэн бидэнд баяр баясгалан амласныг ойл-
госон эсэхийг бататга. Суралцагчдын Иаков 5:70–75- ын талаарх ойлголтыг улам 
гүнзгийрүүлэхийн тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Талбайн эзэн түүнтэй ажилласан хүмүүст юу амласан бэ? (Иаков 5:71, 75- г үз.) Их 

Эзэний ажилд хэзээ баяр баяслыг мэдэрсэн бэ?
• Үйлчлэгчид “өөрсдийн бодол санаа” ба “бүх хүч чадлаараа” ажиллах нь яагаад чухал 

гэж та нар бодож байна вэ? (Иаков 5:72, 74- г үз.) Их Эзэнд үйлчлэх үедээ эдгээр 
хэллэгээс ямар сургамж авсан бэ?

Хичээлийн энэ хэсгийг суралцагчдаас дараах асуултын хариултыг судрын тэмдэглэл эс-
вэл хичээлийн дэвтэр дээрээ бичихийг хүсэн, дуусга (үүнийг самбар дээр бичиж болно):
• Их Эзэнд үйлчлэх өөрийн боломжуудын талаар бодож, Иаков 5 дээр хэлэлцсэн үнэ-

нүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?
Суралцагчдад энэ талаар бичих хангалттай хугацаа өгсний дараа нэг юм уу хоёр су-
ралцагчаас өөрсдийн хариултыг ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүс.

Иаков 6
Иаков Их Эзэний нигүүлсэл, шүүлтийн талаар зааж, өөрийн хүмүүсийг 
наманчлалд урьдаг.
Энэ нь таримал ба зэрлэг чидуны модны ёгтлолын чухал үнэний талаарх Иаковын 
дүгнэлтийг багтаасан гэдгийг тайлбарлан, Иаков 6- г товч танилцуул.
Нэг суралцагчаас Иаков 6:4–6- г уншихыг урь. Ангийн тал хэсгийг Их Эзэний тухай 
суралцахын тулд Иаков өөрийн хүмүүсээс юу хүссэнийг олохыг хүс. (Бурхан Өөрийн 
хүмүүсийг санадаг бөгөөд Тэрээр “[тэдэнд] үнэнчээр байж”, Түүний “нигүүлслийн му-
тар [тэдний] зүг сунгагдсан.” Энэ захиас дээрх үнэнч байх гэдэг үгийн утга ямар нэгэн 
зүйл эсвэл хэн нэгэнд ойр дотно байх гэсэн утгатай.) Ангийн нөгөө хагасаас энэ мэд-
лэгийн үр дүнд өөрийн хүмүүсийг юу хийхийг Иаков урамшуулан дэмжсэнийг олохыг 
хүс. (Өөрсдийн зүрх сэтгэлийг хатууруулахгүй байх, Их Эзэнд “зүрх сэтгэлийн дүүрэн 
зорилготойгоор” ирж, “Бурхан [тэдэнд] үнэнчийн адил үнэнч байх.”) Суралцагчдыг 
ангийнхантайгаа олсон зүйлээ хуваалцсаны дараа дараах асуултуудыг асуу:
• Иаков Их Эзэнийг хэрхэн дүрсэлсэн бэ? Их Эзэний “нигүүлслийн мутар та нарын 

зүг сунгагдсан” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
• Тэр та нарт үнэнч байдгийг үзүүлсэн чидун модны ёгтлолоос Их Эзэний тухай юу 

суралцсан бэ? Та нар Их Эзэнд үнэнч гэдгээ хэрхэн харуулж чадах вэ?
Бид “Бурханы сайн үгээр тэжээгдсэний” дараа бид хилэнцэт үр жимсийг гаргах ёсгүй 
гэдгийг тайлбарлангаа, Иаков 6:7–10- г товч дүгнэн хэлэлц. Бид бошиглогчдын үгсийг 
дагах хэрэгтэй. Хэрэв бид наманчлахгүй бол Их Эзэний шүүлтийн өдөр нүглүүдийнхээ 
төлөө хариуцлага хүлээх болно гэдгийг Иаков бидэнд анхааруулсан. Суралцагчдаас 
Иаков 6:11–13- г дор бүрнээ чимээгүй уншиж, Иаковын сүүлийн зөвлөмжийг олохыг 
хүс. Тэднийг олсон зүйлээ хуваалцсаны дараа дараах асуултыг асуу:
• Наманчлахыг сонгож, Их Эзэний өмнө зогсон, Түүгээр шүүгдэхэд өнөөдөр бэлтгэх 

нь яагаад ухаалаг зүйл вэ?
Бид наманчилж, Их Эзэний нигүүлслийг хүлээн авахын тулд өнөөдөр бэлтгэх 
нь ухаалаг зүйл гэдгийг бататга.
Наманчлал нь зөвхөн ирэх шүүлтэнд биднийг бэлтгээд зогсохгүй мөн одоо Их Эзэнд 
үйлчлэх боломжийг олгодог гэдгийг онцлон хэлж хичээлийг дуусга. Суралцагчдад Их 
Эзэн тэднийг Түүнтэй хамт үйлчилж, Түүнтэй хамт баяр баяслыг олж, Түүний зарли-
гуудад дуулгавартай байснаар тэд зохистой байж, наманчилж, Түүний нигүүлслийг 
хүлээн авахыг хүсдэг гэдгийг гэрчил.
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Нэмэлт заах санаа
Иаков 5. Видео танилцуулга
Хичээл 47- г заахдаа та нар Мормоны Номын DVD 
Танилцуулга 1–19 дээрх “Чидун модны ёгтлол” видео 

бичлэгийн төгсгөлийн хэсгийг үзүүлж болно. Та нар 
ахлагч Дийн Л.Ларсены мэдэгдлийн дараа хичээлийн 
хоёр дахь хэсэгт энэ хэсгийг үзүүлж болох юм. 
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иаков 7

Заах зөвлөмж

Иаков 7:1–14
Иаков Христийг эсэргүүцэгч Шеримтэй нүүр тулах үедээ Их Эзэнд  
найддаг
Хичээлийн өмнө самбар дээр Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Робэрт 
Д.Хэйлсийн дараах мэдэгдлийг бич ( “Christian Courage: The Price of Discipleship,”- 
аас эш татав, Ensign эсвэл Лиaхона, 2008 оны 11- р сар, 72):

“Бидний итгэл соригдож эсвэл буруушаагдах нь мөнх бус амьдралын агуу сорилтын нэг 
юм.” (Ахлагч Д.Хэйлс).

Суралцагчдаас хэн нэгэн тэдний итгэлийг буруушааж, соригдож байсан эсэхийг асуу. 
Хэдэн суралцагчаас ийм зүйл тохиолдоход тэд юу мэдэрснээ хуваалцахыг хүс. Та нар 
мөн амьдралд тохиолдсон туршлагаасаа товч хуваалцаж болно.
Иаков 7-д Христийг эсэргүүцэгч Шеримтэй тулсан Иаковын туршлагыг өгүүлсэн 
гэдгийг тайлбарла. (Христийг эсэргүүцэгч гэдэг нь “үнэн сайн мэдээний авралын 
төлөвлөгөөг хуурамчаар дуурайдаг, түүнчлэн Христтэй ил буюу далд сөргөлддөг ямар 
нэгэн юм буюу хүн [Судруудын удирдамж, “Христийг эсэргүүцэгч”].) Шерим түүний 
итгэлийг сорьж, Иаковыг буулгахыг эрэлхийлсэн. 
Суралцагчдыг Иаков 7:1–5–г дор бүрнээ чимээгүйхэн уншихыг хүс. Тэднээс, (1) Ше-
рим юу хийхийг оролдсоныг мөн (2) өөрийн зорилгыг гүйцээхийн тулд тэр хэрхэн 
ажилласныг тодруулахыг хүс. Уншиж дууссаных нь дараа тэднээс Шеримын талаар 
юу сурч мэдсэнээ ярихыг хүс. Ярилцлага өрнүүлэхийн тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Шерим хүмүүст ямар нөлөөтэй байсан бэ?
• Бусад хүмүүс та нарын итгэлийг сорьж, буруушаасан үед тохиолдсон юуг та нарт 

Иаков 7:1–5 сануулж байна вэ? (Энэ асуудлыг хэлэлцэх үедээ суралцагчдад бидний 
итгэлийг сорьсон, буруушаасан хүн бүр Шеримтэй ижил хандлага гаргахгүй гэд-
гийг ойлгоход нь туслах хэрэгтэй байж болно. Зарим хүн Шеримын адил итгэлийг 
устгах санааг эрэлхийлдэг ч бусад нь сониуч эсвэл бидний итгэлийн талаар мэдээ-
лэл байхгүй учраас асуудаг.)

• Яагаад заримдаа Шеримтэй адил хүмүүсийн эсрэг өөрсдийн итгэлийг хамгаалах нь 
хүндрэлтэй байдаг вэ?

Дараах судрын эшлэл ба мэдэгдлүүдийг самбар дээр бич. (Цаг хэмнэхийн тулд хичээл 
эхлэхээс өмнө үүнийг самбарт бичсэн байж болно. Мөн та нар тэднийг тараах мате-
риал болгон бэлтгэж болно.)

1. Иаков 7:5 а. Судрууд ба бошиглогчдын үгсийг гэрчилсэн.
2. Иаков 7:8 б. Бурханы мутарт үр дүнг нь үлдээсэн.
3. Иаков 7:10–11 в. Ариун Сүнсний удирдамж ба хүчинд найдсан.

Суралцагчдыг 
туршлагаасаа 
хуваалцахад урь
Суралцагчид сүнс-
лэг туршлагуудыг 
хуваалцах үед ангид 
Их Эзэний Сүнсийг 
урьдаг. Суралцагчид үе 
тэнгийнхнийхээ турш-
лага ба гэрчлэлүүдийг 
сонссоноор тэдний 
гэрчлэл хүчирхэгжин, 
амьдралдаа сайн 
мэдээний зарчмуудыг 
хэрэгжүүлэх шинэ арга 
замуудад суралцдаг. 
Ихэвчлэн нэгээс гурван 
суралцагчийн туршла-
гаас хуваалцах нь зо-
химжтой байдаг. Өдөр 
бүр ижил суралцагчийг 
дуудан хуваалцуулахаас 
зайлсхий. Хүн бүрийг 
оролцуулахыг хичээ.

Оршил
Иаков Их Эзэнд найдаж, Христийг эсэргүүцэгч Ше-
римтэй хийсэн маргаанд түүний гуйвшгүй гэрчлэл 
хуурамч санаануудыг даван гарсан юм. Тэр ялангуяа 
Есүс Христэд итгэх итгэлийг нь хүчирхэгжүүлсэн 
өнгөрсөн туршлагуудаасаа хүч чадлыг олсон. Тэр мөн 
Ариун Сүнсний удирдамж, судруудын мэдлэг, бо-
шиглогчдын үгс болоод Есүс Христийн тухай өөрийн 

гэрчлэлд найдлага тавьсан. Иаковын үгсийг бататгах 
тэмдэг үзүүлэхийг Шерим шаардах үед тэр Бурханаар 
цохигдсон. Тэд леменчүүдийн эсрэг бэхлэлт босгос-
ноор нифайчууд хэрхэн Их Эзэнд итгэсэн болохыг 
дүрсэлж, Иаков өөрийн цэдгийг төгсгөсөн. Иаков 
нас барахынхаа өмнө өөрийн хүү Иност итгэн жижиг 
ялтсуудыг шилжүүлсэн.
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иАков 7

4. Иаков 7:12 г. Өнгөрсөн туршлагуудаа санаснаар Түүний итгэл 
хүчирхэгжсэн. 

5. Иаков 7:13–14 д. Тэр Ариун Сүнсээр дамжуулан хүлээн авсан гэрчлэлээ 
хуваалцсан.

Энэ жагсаалт дээрх шүлгүүд нь Шерим түүний итгэлийг сориход өгсөн Иаковын 
хариултуудыг үзүүлсэн гэдгийг тайлбарла. Баруун талын мэдэгдлүүд нь Иаковын 
хариултууд боловч шүлгийн хариултад тааруулахын тулд тэдгээрийг дарааллын 
дагуу байрлуулаагүй байгаа. Хэдэн суралцагчийг Иаков 7:5–14- ийг ээлжлэн чангаар 
уншихад урь. Унших үедээ самбар дээр жагсаасан захиас бүр дээр хэсэг саатахыг хүс. 
Суралцагчдаас захиас бүрийг мэдэгдэлтэй нь тааруулахыг хүс. Нэг суралцагчийг 
самбарын өмнө урьж, судрын эшлэлтэй тохирч байгаа мэдэгдлийн доогуур зуруулж 
болно. (Хариулт: 1- г; 2- в; 3- a; 4- д; 5- б.)
Тохируулах үйл ажиллагааг хийсний дараа дараах асуултыг асуу:
• Бидний уншсан шүлгүүд ямар зарчмуудыг зааж байна вэ?
Хэрэв хэн ч хариулт өгөхгүй бол, суралцагчид Их Эзэнд найдсан үед бид итгэлийг 
маань сорьсон зүйлсийг даван туулж чадна гэдгийг ойлгосон эсэхийг батал-
гаажуул. (Энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)
Шеримд өгсөн Иаковын хариултууд бидний итгэлийг сорьж, буруушаасан хүмүүст 
хариулахдаа дагах үлгэр жишээ болно гэдгийг тайлбарла.
Доор жагсаасан шалгах асуултууд нь суралцагчдад Иаков Их Эзэнд найдахын тулд 
юу хийсэн тухай илүү гүн бодоход туслах зорилготой. Эдгээр асуултад хариулах нь 
суралцагчдад бусад хүн тэдний итгэлийг сорьж, буруушаах үед тэдэнд туслах ижил 
үйлдлүүдийг гэрчлэн, үзүүлэх боломжтой юм. Мөн цаашид тэдний итгэлийг сорих 
үед хэрхэн тохиромжтойгоор хариулахыг сурахад нь туслах болно. Ангид ашиглаж 
амжихааргүй олон асуулт байгаа тул зөвхөн хэдхэн асуултыг сонгон авч, хэлэлцүү-
лэгтээ ашигла. Үүнийг хийх үедээ Ариун Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлж, хи-
чээлийн эхэнд суралцагчдын хуваалцсан туршлагуудын талаар ой ухаандаа цэгнэн 
бод. Мөн суралцагчид цаашид Иаковын ямар үйлдлүүдийн талаар хэлэлцэхийг хүсч 
байгааг асуу.
• Өнгөрсөн үед түүний итгэлийг гуйвшгүй болгосон юу Иаковт тохиолдсон бэ?  

(Иaков 7:5- г үз.)
• Итгэлийг тань хүчирхэгжүүлсэн зарим туршлагаасаа хуваалцана уу? (Хариултыг 

асуухын өмнө энэ асуултын талаар бодох хугацааг суралцагчдад өг. Хэт хувийн 
чанартай туршлагыг хуваалцах шаардлагагүй гэдгийг тэдэнд анхааруул.) Эдгээр 
туршлагыг санаснаар хэн нэгэн итгэлийг тань сорьж, буруушаах үед та нарт хэр-
хэн тусалж болох вэ? 

• Та нарын итгэлийг сорин, буруушаасан үед хариулт өгөхөд тань Ариун Сүнс хэрхэн 
тусалсан бэ? (Иaков 7:8- г үз.)

• Судрууд болон хожмын үеийн бошиглогчдын үгсээс өдөр бүр судлах зуршил нь итгэ-
лийг тань бусад хүмүүс сорин, буруушаах үед хэрхэн тусалсан бэ? (Иаков 7:10–11- г үз.)

• Итгэлийг тань сорин, буруушаасан хэн нэгэнтэй хэзээ гэрчлэлээ хуваалцсан бэ? 
(Иaков 7:12- г үз.) Үр дүн нь ямар байсан бэ?

• Шерим тэмдгийг шаардах үед өөрийн гэрчлэлийн үнэнийг өөрөө батлахыг эрэл-
хийлэхийн оронд Иаков Их Эзэний мутарт орхисон нь яагаад ухаалаг зүйл байсан 
бэ? (Иaков 7:14- г үз.) Итгэлийг тань сорьдог хүмүүст гэрчлэлийнхээ үнэнийг 
батлах шаардлагагүй гэдгийг мэдэх нь хэрхэн та нарт тустай байсан бэ?

Иаков 7:15–27
Шерим газарт унасны дараа нүглүүдээ наманчилж, үнэнийг гэрчлэн, дараа 
нь олон нифайчуудыг Их Эзэний зүг эргэхэд уриалсаар нас бардаг.
Ахлагч Робэрт Д.Хэйлсийн дараах мэдэгдлийг унш:
“Он жилүүдийн туршид итгэлд маань сорилтууд ирэх нь шинэ зүйл биш бөгөөд 
тэдгээр нь тийм ч амархан замхран алга болчихдоггүй гэдгийг бид мэдэж авсан билээ. 
Гэвч Христийн үнэн шавь нар нь эсэргүүцлийн дотроос боломжийг олж хардаг. . . .

Хөгжүүлэх 
асуултуудыг асуу
Хөгжүүлэх асуултуудыг 
асуух нь суралцагчдад 
сурсан мэдсэн болон 
тэдний ойлголтыг 
гүнзгийрүүлсэн зүйлсээ 
илэрхийлэх, сайн мэ-
дээний үнэнүүд хэрхэн 
тэдний амьдралтай хол-
боотой талаар бодох 
боломжийг олгодог. 
Хөгжүүлэх асуултуудыг 
яаран түргэн хэлэлцэ-
хээс зайлсхий. Ер нь бол 
цөөн хэдэн асуултыг 
асууж, суралцагчдад ну-
хацтай хариултыг өгөх 
нь илүү дээр.
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хичээл 48

“. . . Аз болоход Их Эзэн буруутгагчдын зүрх сэтгэлийг болоод бид хэрхэн тэдэнд илүү 
үр дүнтэй хариулахыг мэддэг. Үнэнч шавь нарын хувьд Сүнсний удирдамжийг эрэл-
хийлснээр, тулаан бүрд зохистой сүнслэг өдөөлтийг хүлээн авдаг. Тулаан бүрд, үнэн 
шавь нар Их Эзэний Сүнсийг урих арга замаар хариулдаг” (“Christian Courage: The Price 
of Discipleship,” 72–73;).
• “Эсэргүүцлийн дотроос боломжийг олж хардаг” гэсэн нь юу гэсэн утгатай вэ? (Су-

ралцагчдыг энэ асуултанд хариулах зуур тэдэнд итгэлийг маань сорьсон зүйлсэд Их 
Эзэний Сүнсийг урих арга замаар хариулах нь сайн гэдгийг ойлгоход тусал.)

Тэднийг хос хосоор нь хуваа. Хос бүрийг Иаков 7:15–23- г уншиж, Иаковын Шеримтэй 
хийсэн маргаанд ямар нэгэн сайн үр дүн байгаа эсэхийг олохыг хүс. Тэднийг уншиж 
дууссаны дараа хэдэн суралцагчийг урьж, олсон зүйлээ тайлбарлахыг хүс. Эдгээр шүл-
гийг дүгнэхэд нь туслах дараах асуултыг ашигла:
• Шеримтэй хийсэн түүний маргаан бусдад туслах болно гэж Иаковын найдаж 

байсан ямар баталгааг та нар харж байна вэ? (Иaков 7:22- г үз.) Шерим нүглээ 
наманчлан, нас барсныг харсан олон нифайчуудын төлөө Иаковын залбирсныг 
суралцагчдад ойлгоход нь тусал.)

• Иаков 7:23- т хэлсэнчлэн Иаковын Шеримтэй хийсэн маргаан эцсийн дүндээ олон 
түмэнд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

• Иаковын Шеримтэй хийсэн маргааны үр дүнгээс бид ямар үнэнүүдийг суралцаж 
болох вэ? (Энэ асуултанд олон янзын хариулт байж болно. Зарим нь доорх зарчмуу-
дыг хэлж болох юм.)

Бүх бошиглогч Есүс Христийг гэрчилдэг.

Итгэлийг маань сорьж, буруушаасан зүйлд Сүнсийг урих арга замаар 
хариулах үедээ бид бусдыг Их Эзэний зүг эргэхэд нь тусалдаг.

Бошиглогчид бидэнд Сатаны заль мэхийг таньж, даван туулахад 
тусалдаг.

Бурханыг эсэргүүцэгчид, үнэний эсрэг идэвхтэйгээр сөрөн номлолыг 
хийгчид Их Эзэний хатуу шийтгэлтэй тулгарах болно.

Судруудыг судлах нь хууртагдахаас зайлсхийхэд бидэнд туслах болно.
Суралцагчдыг дээр дурдсан зарчмуудыг тодруулах зуур тэднээс зарчмуудыг амьдрал-
даа хэрэгжүүлэхэд нь туслан хөгжүүлэх асуултуудыг асуу.
• Энэ зарчмын дагуу амьдрах нь та нарт хэрхэн тусалсан бэ?
• Энэ зарчмыг мэдэх нь бусдад туслах үед хэрхэн тустай байх вэ?
• Энэ зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжийг та нар хэрхэн эрэлхийлэх вэ? 
Суралцагчдаас дараах асуултын хариултыг судрын тэмдэглэл дээрээ бичихийг хүс:
• Хэн нэгэн итгэлийг тань сорих үед бэлтгэлтэй байхын тулд хийж эхлэх (эсвэл үр-

гэлжлүүлэн хийх) нэг зүйл тань юу вэ?
Их Эзэнд итгэл найдвараа тавих Иаковын үлгэр жишээг дагаснаар итгэлийг тань 
сорих саад бэрхшээлүүдийг амжилттайгаар даван туулсан тухай өөрийн гэрчлэлийг 
хуваалц.

Иаковын дүгнэлт
Суралцагчдад Иаковын номыг дүгнэн давтах цаг гарга. Энэ номноос семинар ба өөрс-
дийн хувийн судар судлах цагт аль алинд нь юу суралцсан талаараа бодохыг тэднээс 
хүс. Шаардлагатай бол эргэн санахын тулд Иаковын долоон бүлгийг гүйлгэн уншихыг 
хүс. Иаковын тухай эсвэл та нарыг сүнслэгээр өдөөсөн түүний бичээсүүдийн талаар 
ямар нэгэн зүйл хуваалцахаар бэлтгэхийг хүс. Иаков Өгөөмөр нутгийн (Улаан тэн-
гисийн ойролцоох) эзгүй талд мэндэлсэн бөгөөд Нифайн нутагт нас нөгчсөн гэдгийг 
тэдэнд сануулж болно. Түүнийг мөн Лихай адисалсан (2 Нифай 2:1–4- ийг үз) ба тэр 
Аврагчийг харсан (2 Нифай 11:3- ыг үз). Түүний ах Нифай жижиг ялтсууд дээр өөрийн 
зарим номлолыг оруулсан (2 Нифай 6–10- ыг үз). Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэдэн 
суралцагчаас өөрсдийн бодол санаа, мэдрэмжийг хуваалцахыг урь. Өөрийн гэрчлэлийг 
хуваалцахдаа хэрхэн Иаковын үлгэр жишээ ба сургаалууд амьдралыг тань адисалсан 
талаар тунгаан бод.
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Яагаад энэ номыг судалдаг вэ?
Иносын ном нь Есүс Христийн Цагаатгалын 
хүч хүмүүсийг нүглээс ариусган цэвэрлэж, 
тэднийг эдгээдэг болохыг үзүүлдэг. Тэрээр 
нүглүүдийнхээ ангижралыг хүлээн авахын 
өмнө Инос Бурханы өмнө өөртэйгөө тэм-
цэлддэг. Дараа нь тэр нифайчууд болон 
леменчүүдийн сүнслэг байдлын төлөө 
залбирсан. Мөн тэр үлдсэн амьдралаа 
тэдний авралын төлөө зориулсан. Иносын 
номыг судлахдаа тэд залбирал, наманчлал 
ба илчлэлтийн тухай чухал хичээлүүдийг 
олж мэдэх болно. Тэд мөн хувь хүмүүс 
Цагаатгалын адислалуудыг хүлээн авч, 
адислалуудаа бусадтай хуваалцахыг хүсэх 
болно гэдэгт суралцана.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Иаковын хүү бөгөөд Лихай, Сариа нарын 
ач хүү Инос энэ номыг бичсэн. Түүний 
эцэг түүнд “Их Эзэний халамж хийгээд 
зөвлөгөөнд” (Инос 1:1) заасныг Инос 
цэдэглэсэн. Амьдралынхаа төгсгөлийн 
мөчид өөрийн бүх өдрүүдийн турш “Христ 
дэх тэрхүү үнэнийг” (Инос 1:26) тунхагла-
сан болохоо Инос бичсэн. Нас барахынхаа 
өмнө Инос Нифайн жижиг ялтсуудыг 
өөрийн хүү Жеромд дамжуулан өгсөн (Же-
ром 1:1- г үз). Өөрийн Гэтэлгэгчийн өмнө 
зогсох өдөрт баясаж буйгаа хэлээд Инос 
өөрийн цэдгийг төгсгөдөг. Тэрээр “Тэгээд 
түүний царайг тааламжтайгаар харж, мөн 
Тэрээр надад: Надад ирэгтүн, адислагдсан 
болой чи, миний Эцэгийн харшуудад чамд 
зориулан бэлтгэгдсэн байр буй гэж хэлэх 
болно” (Инос 1:27) хэмээн тунхагласан.

Энэ ном хэнд зориулан, 
яагаад бичигдсэн бэ?
Инос өөрийн эцгээс жижиг ялтсуудыг 
хүлээн авахдаа нандин бичээсүүд, илчлэлт 
ба бошиглолыг (Иаков 1:1–4; 7:27- г үз) 
багтаасан зөвхөн хамгийн үнэт гэж бодсон 
зүйлээ сийлбэрлэх болно гэж тэр амласан. 
Түүний хүмүүс болох нифайчууд яваандаа 
устгагдах болно гэдгийг Инос мэдэж бай-
сан. Тэр Их Эзэндээ хандан нифайчуудын 
цэдэг “энэ нь хэзээ нэгэн ирээдүйн өдөр 
леменчүүдэд, тэд авралд авчрагдаж боло-
хын тулд” (Инос 1:13) хадгалагдан үлдэх 
болоосой хэмээн залбирсан.

Энэ нь хэзээ, хаана  
бичигдсэн бэ?
Инос өөрийн цэдгийг Лихай Иерасу-
лимыг орхин гарснаас хойш 179 жил 
өнгөрснийг (Инос 1:25- г үз) тунхаглан 
төгсгөдөг. Энэ ялтсуудыг МЭӨ 544 (Иаков 
өөрийн цэдгийг дуусгах үед) ба МЭӨ 421 
оны хооронд Инос Лихайн нутаг дээр 
амьдарч байхдаа бичсэн.

Энэ номны онцлог нь юу вэ?
Иносын ном нь хувь хүмүүс хэрхэн Есүс 
Христийн Цагаатгалын адислалуудыг хүлээн 
авах болон эдгээр адислалыг бусадтай 
хэрхэн хуваалцахыг үзүүлж, арга замыг 
нь танилцуулдаг. Нэгдүгээрт, Инос Есүс 
Христийн сайн мэдээг заалгасан байсан 
(Инос 1:1, 3- г үз). Дараа нь тэр Аврагч 
өөрт нь хэрэгтэйг ойлгож, уучлалын төлөө 
залбирсан (Инос 1:2–4- г үз). Тэгээд өөрийн 
нүглүүдийн ангижралыг хүлээн авсны дараа 
тэр бусдын авралын төлөө залбирч, шаргуу 

хөдөлмөрлөсөн (Инос 1:5–27- г үз). Энэхүү 
арга зам нь Мормоны Номонд байнга 
гардаг. Жишээ нь: Алма (Moзая 17:1–2; 
18:1–2- г үз), залуу Алма ба Мозаягийн хөв-
гүүд (Moзая 27–28- г үз), Лемонай ба түүний 
хүмүүс (Aлмa 18–19- г үз).
Нэмэлт болгон, Иносын ном нь Лемен бо-
лон Лемүелийн үр удмын урвалтын нөхцөл 
байдлыг анх удаа нарийн тодорхойлсон 
(Инос 1:20- г үз). Мөн хэдийгээр Нифай-
чуудын олонх нь “Их Эзэнээс эмээх айдаст 
байлгахын тулд” үргэлжлүүлэн ямар нэгэн 
үйлдэл хийх хэрэгтэй “зөрүүд хүмүүс” 
байсан ч нифайчуудын дунд “үлэмж олон 
бошиглогчид” (Инос 1:22–23) байсныг 
дурдсан байдаг.

Тойм
Инос 1:1–8 Инос өөрийн нүглүүдийн 
ангижралын төлөө залбирч, Есүс 
Христэд итгэх итгэлийнхээ учир ууч-
лал хүлээн авдаг.

Инос 1:9–18 Инос нифайчууд болон 
леменчүүдийн төлөө залбирч, Их 
Эзэнээс нифайчуудын цэдгийг хад-
галж үлдээхийг гуйдаг.

Инос 1:19–24 Инос леменчүүдийн 
ёс бус явдал болоод нифайчуудын 
зөрүүд шинжийг дүрслэн бичсэн. Тэр 
болон бусад бошиглогч өөрсдийн 
авралын төлөө ажилласаар байсан.

Инос 1:25–27 Инос өөрийн Гэтэлгэг-
чээр дамжуулан хүлээн авсан мөнх 
амьдралын баталгааг бичиж, өөрийн 
цэдгийг өндөрлөсөн.

орШил 

иносын ном 
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Заах зөвлөмж

Инос 1:1–8
Эцгийнхээ үгсийг эргэцүүлэн бодсоныхоо дараа Инос залбирч, өөрийн 
нүглүүдийн ангижралыг хүлээн авдаг
Самбар дээр бодгаль минь өлссөн гэж бич. Суралцагчдыг өлсөж байсан үеэ бодохыг хүс.
• Өлсгөлөн байхдаа мэдэрдэг зүйлийг тодорхойлох ямар үгс байдаг вэ? (Суралцагчид 

хоосон, өвчтэй, сул дорой эсвэл цадталаа идэхийг хүсэх зэргээр тодорхойлж болно.)
• “Бодгаль минь өлссөн” гэсэн хэллэгийг тухайн хүн ямар утгаар хэлсэн бэ? (Сүнслэг 

хоосрол, өвдөлт эсвэл сул дорой байдал эсвэл сүнслэгээр цадахыг хүсэх хүсэл зэрэг 
мэдрэмжүүд)

Тэдний бодгаль өлсөж байсан үеийн талаар бодохыг урь. Өнөөдөр тэд бодгаль нь өлс-
сөн нэгэн хүний тухай суралцана гэдгийг тайлбарла. Иносын залбирал хийж байгаа 
зургийг үзүүл (62604; Сайн мэдээний зургийн цомог [2009], дугаар 72).
• Зурган дээрх хүний талаар та нар юу мэдэх вэ? (Хэрэв суралцагчид итгэлгүй 

байвал энэ нь Лихай ба Сариагийн ач хүү, Иаковын хүү Иносын зураг гэдгийг 
хэл. Түүний эцэг нас барахынхаа өмнө түүнд жижиг ялтсуудыг итгэн гардуулсан 
[Иаков 7:27- г үз].)

Нэг суралцагчаас Инос 1:1, 3- г чангаар уншихыг хүс. Ангийнхнаас Иаков Иност хэрхэн 
нөлөөлснийг олохыг хүс. Хэдэн суралцагчаас олсон зүйлээ ангийнхандаа хэлэхийг урь.
Дараах жагсаалтыг самбар дээр үзүүл. (Цаг хэмнэхийн тулд хичээл эхлэхээс өмнө 
самбар дээр тавьсан бай.) Энэ нь суралцагчид бүлгээрээ Инос 1:2–8- г судлах үедээ 
Иносын туршлагаас ялгаатай нарийн зүйлүүдэд анхаарлаа хандуулахад туслах зорил-
гоор хийгдсэн болно.

иносын хүссэн зүйл иносын хийсэн зүйл иносын хийсэн зүйлийн  
үр дүн

инос 1:2 
инос 1:3 

инос 1:2 
инос 1:4 
инос 1:8 

инос 1:5 
инос 1:6 
инос 1:8 

Инос эцгийнхээ сургамжийн талаар бодох үед түүнийг тодорхой зүйл хийж, хариуд нь 
түүний амьдралд тодорхой үр дүн бий болгохоор удирдан хөтөлсөн сүнслэг мэдрэмж 
авсан гэдгийг тайлбарла. 
Ангийг гурван бүлэг болгон хуваа. Инос 1:2–8- г чангаар унш. Уншингаа, эхний бүл-
гээс Иносын хүслийг тодорхойлсон хэллэгийг ол. Хоёр дахь бүлгээс Иносын хийсэн 
зүйлийг олуул. Гурав дахь бүлгээс Иносын хүсэл ба үйлдлүүдийн үр дүнг олохыг хүс. 
(Жагсаалт дээр бичигдсэн шүлгүүд бүлэг бүрийн даалгаврын мэдээллийг багтаасан 
байгаа гэдгийг хэл.)
Та нар Инос 1:2–8- г уншиж дууссаны дараа эхний бүлгээс Иносын хүсэлтэй холбоотой 
хэллэгүүдийг хэлэхийг хүс. Эдгээр хэллэгийг дурдсаных нь дараа самбар дээр тэднийг 
бичихэд урь. Эдгээр хэллэгийг судар дээрээ тэмдэглэхийг урамшуулан дэмжиж болно. 

 Урт судрын хэсгийн 
нарийн утгыг олох нь
Зарим суралцагчийн 
хувьд урт судрын хэсгээс 
олон янзын нарийн 
учгийг олоход түвэгтэй 
санагдаж магадгүй. 
Эдгээр суралцагчид 
туслахын тулд ангийг 
хэдэн бүлэг болгон 
хуваа. Бүлэг бүрийг урт 
хэсэг дэх өөр өөр утгыг 
олохыг даалга. Энэ нь 
тэд унших үедээ гол 
санаан дээр анхаарлаа 
төвлөрүүлэхэд нь туслах 
болно. Мөн энэ нь суд-
раас олж мэдсэн чухал 
нарийн учгуудыг бие 
биендээ заах болом-
жийг олгодог.

Оршил
Эцгийнхээ үгсийг эргэцүүлэн бодсоныхоо дараа Инос 
залбирч, өөрийн нүглүүдийн ангижралыг хүлээн 
авсан. Дараа нь тэр нифайчууд болон леменчүүдийн 

сүнслэг байдлын төлөө залбирч, өөрийн амьдралыг 
тэдний авралын төлөө зориулсан.
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Суралцагчид “нүглийнхээ ангижрал”, “мөнх амьдрал” ба “гэгээнтнүүдийн баясал” 
гэсэн хэллэгүүдийг дурдаж болно.
Эхний баганыг бөглөж дууссаны дараа Инос 1:4- ийн эхний хэсгийг гүйлгэн уншихыг 
хүс. Түүний эцгийн “мөнх амьдрал, бас гэгээнтнүүдийн баясал зүрх сэтгэлд нь гүнзгий 
шингэсэн” (Инос 1:3) үгсийг сонсоод Инос юу мэдэрснийг тэднээр тодруул. Сурал-
цагчид “бодгаль минь өлссөн” гэсэн хэллэгийг хэлэх ёстой. (Эдгээр хэллэгийг судрын 
тэмдэглэлдээ бичихийг дэмжиж болно.)
• Мөнх амьдрал ба гэгээнтнүүдийн баясалтай холбоотой бошиглогчдын сургаалууд 

хэн нэгний бодгалийн өлсгөлөнд хэрхэн нөлөөлж болох вэ? (Тухайн хүн Их Эзэн-
тэй хамт зохистой байхыг мөн сайн мэдээний дагуу амьдарснаар ирэх аз жаргалыг 
хүсэхэд нь тусалж болно.)

Инос мөн нүглүүдийнхээ ангижралыг хүссэн гэдгийг хэл. “Бодгаль минь өлссөн” гэсэн 
хэллэг нүглийн үр дүн болох сүнслэг хоосролын мэдрэмжийг үзүүлж байгаа гэдгийг 
тайлбарла. Энэ нь мөн тухайн хүний Их Эзэнтэй ойр байж, Түүнээс суралцахыг хүссэн 
эрмэлзлийг үзүүлдэг.
• Яагаад нүгэл нь биднийг сүнслэгээр хоосон байх мэдрэмжийн шалтгаан болдог вэ? 

(Нүгэл биднийг Ариун Сүнснээс холдуулж, Их Эзэнээс холдсон мэт болгодог.)
Суралцагчдад Иносын туршлагуудыг өөртэйгөө холбоход нь тусал. Иносын тодор-
хойлсон сүнслэг өлсгөлөнтэй ижил мэдрэмжийг мэдэрч байсан эсэхийг дор бүрнээ 
тунгаан бодоход урь. 
Өөрийн сүнслэг өлсгөлөнг тайлахын тулд Инос юу хийсэн болохыг олоход нь тусал. 
Хоёр дахь бүлгийн суралцагчдыг олсон зүйлээ бусдадаа хэлж, самбар дээр бичихийг 
урь. Хариултанд дараах үгсийг багтаасан байх ёстой: “Бурханы өмнө . . . тэмцэлдсэн,” 
“хүчит залбирлаар . . . гуйсан,” ба “Христэд итгэлтэйн тул”
• “Бурханы өмнө . . . тэмцэлдсэн” гэсэн хэллэг нүглийн ангижралыг хүлээн авах гэсэн 

тухайн хүний хүч чармайлтыг хэрхэн тодорхойлж байна вэ? (Инос Бурхантай тэм-
цэлдээгүй харин Бурханы өмнө залбиралд унасан гэдгийг онцлон хэл. Энэ тэмцэл 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ чин сэтгэлийн хүсэл, амьдралдаа шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг 
хийж наманчлах түүний эрмэлзлийг үзүүлэх Иносын хүч чармайлтыг тодорхойл-
дог.) Яагаад тэмцэл нь бидний наманчлах хүч чармайлтыг тодорхойлох сайн үг 
болдог вэ?

• Инос 1:4 дээр өөрийн нүглүүдийн ангижралыг хараад Инос чин сэтгэлээсээ байсан 
гэдгийг батлах юуг та нар харж байна вэ? (Суралцагчдад гуйлт гэдэг нь даруухнаар, 
чин хүсэлтэйгээр асуух гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.)

• Бид Их Эзэний уучлалыг эрэлхийлж байгаагаа ямар арга замаар хэрхэн үзүүлэх вэ? 
(Бидний залбирал Иносын адил урт удаан байх шаардлагагүй ч чин сэтгэлийн байх 
ёстойг онцлон хэл.)

Иносын хийсэн зүйлийн үр дүнг олоход нь туслахын тулд суралцагчдыг гурван бүлэгт 
хуваан, өөрсдийн олсон зүйлийг хэлж, самбар дээр хариултаа бичихэд урь. Хариултанд 
дараах зүйлс байх ёстой: “нүглүүд чинь өршөөгдсөн”, “миний гэм зайлуулагдсан” бо-
лон “итгэл чинь чамайг эдгээлээ.” (Эдгээгдсэн байна гэдэг нь нүглээс цэвэршигдсэн 
буюу эдгэрсэн гэсэн үг гэдгийг тайлбарлаж болно.)
• Инос 1:7–8- д өгүүлсэнчлэн чухам юу Иносыг өршөөгдсөн, эдгэрсэн байх болом-

жийг олгосон бэ? (Түүний Есүс Христэд итгэх итгэл)
• Нүглүүдийнхээ ангижралыг хүлээн авах үйл явцын тухай Иносоос бид ямар сур-

гамжийг сурч болох вэ? (Бусад үнэнийг суралцагчид нэрлэж болох ч тэд бид Есүс 
Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр өөрсдийн нүглээс өршөөгдөн, эдгэрч 
болно гэдгийг ойлгосон эсэхийг бататга.) Эдгээр адислалыг хүлээн авахын тулд 
яагаад Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх шаардлагатай вэ? (Есүс Христ бидний 
нүглийг цагаатгасан. Зөвхөн Түүний Цагаатгалаар дамжуулан бид эдгэрч чадна.)

• Инос 1:5–6 дээр өгүүлсэнчлэн Инос өршөөгдсөн гэдгээ хэрхэн мэдсэн бэ? (Инос 1:5 
дээр дурдагдсан дуу хоолой Иносын оюун санаанаас ирсэн дуу хоолой байсан [Инос 
1:10- г үз] гэдгийг хэл.)

• Өөрийн нүглүүдээс ангижирсан гэдгээ та нар хэрхэн мэдэх вэ?
Дээрх сүүлийн асуултын хэлэлцүүлэг болгон Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр 
Ф.Угдорфын дараах мэдэгдлийг унш:
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“Бид нэгэнт үнэнээр наманчилсан бол Христ бидний нүглийн алдааны ачааг авч хаях 
болно. Бид өршөөгдөж, эдгэрсэн гэдгээ өөрсдөө мэдэж болно. Ариун Сүнс үүнийг 
бидэнд батлах болно. Тэр бол Ариусгагч. Өршөөлийн тухай гэрчлэлээс өөр агуу зүйл 
гэж үгүй” (”Point of Safe Return,” Ensign эсвэл Лиахонa, 2007 оны 5- р сар, 101).
• Биднийг жинхэнээсээ наманчилсны дараа Христ бидний нүглүүдийн ачааг хөнгөл-

дөг гэдгийг мэдэх нь яагаад тустай вэ?
Дараах асуултуудыг чимээгүй эргэцүүлэн бодохыг оюутнуудаас хүс:
• Их Эзэн таныг нүглүүдээс тань уучилсныг хэзээ мэдэрсэн бэ?
• Есүс Христийн Цагаатгалд итгэх итгэлээ хэрхэн хөгжүүлдэг вэ?
• Та өршөөгдсөн гэдгээ хэрхэн мэдсэн бэ?
• Саявтархан та нар Их Эзэний уучлалыг мэдэрсэн үү?
Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, нүглүүдээ үнэнээсээ наманчлах юм бол 
өршөөгдөх болно гэдгийг гэрчил. Аврагч бидний алдааг урсган арилгаж, бид бүрэн 
эдгэрч чадна.

Инос 1:9–27
Инос нифайчууд ба леменчүүдийн сүнслэг байдлын төлөө залбирч, тэдний 
авралын төлөө хичээнгүй ажилладаг
Дагалдах диаграммыг самбар дээр зур. Инос өөрийнхөө төлөө залбирсны дараа тэр 
залбиралдаа бусдын сайн сайхны төлөө гуйлтыг оруулсан. Суралцагчдыг хоёр хоёроор 
нь хамтран ажиллахаар даалга. Хос бүрээс ээлжлэн Инос 1:9–14- г чангаар уншихыг 
урь. Инос ямар хоёр бүлэг хүмүүсийн төлөө, тус бүрд нь юуны төлөө залбирсан боло-
хыг олж тогтоохыг хүс. Суралцагчдыг суралцсан зүйлээ тайлагнах үед Нифайчууд ба 
Леменчүүд гэсэн үгсийг диаграм дээрх асуултын тэмдэгтэй газруудад нэм.

• Инос 1:14 дээр өгүүлсэнчлэн леменчүүд нифайчуудыг яах зорилготой байсан бэ?
• Леменчүүдийн төлөөх түүний залбирлаас Иносын тухай бид юуг сурч болох вэ?
Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын дараах үгсийг унш: Суралцагчдаас энэ нь Иносын 
туршлагатай хэрхэн холбогдож буйг олж сонсохыг хүс:
Ямар ч үед бид Цагаатгалын адислалуудыг өөрсөд дээрээ амсдаг, тусалж чадахгүй 
байлаа гэхэд бид бусдыг халамжлах талаар санаа тавьдаг. . . .
“Хувь хүний хөрвүүлгийн нэг чухал үзүүлэлт бол сайн мэдээг бусадтай хуваалцах хүсэл 
юм” (The Teachings of Howard W. Hunter, Clyde J. Williams [1997] хэвлэл, 248–49).
• Энэ мэдэгдэл Иносын туршлагатай хэрхэн холбогдож байна вэ? (Бид Есүс Хрис-

тийн Цагаатгалын адислалуудыг мэдрэх үед бид бусдыг аврал хүлээн авахад 
нь туслахыг эрэлхийлдэг болохыг Инос үзүүлсэн. Энэ зарчмыг судрын тэмдэг-
лэл дээрээ бичихийг урамшуулан дэмжиж болно.)

Суралцагчдаас Инос 1:12, 15–20- г дор бүрнээ уншиж, залбирал, итгэл ба хичээнгүй 
байдлын хоорондох харьцааны талаар Инос юу үзүүлснийг олохыг хүс.
• Итгэлээр залбирах гэсэн үг ямар утгатай вэ?
• Инос 1:12, 19–20 дээр өгүүлсэнчлэн залбирахдаа мөн залбирсныхаа дараа Инос 

хичээнгүй байдлыг үзүүлэхээр юу хийсэн бэ?
• Иносын жишээнээс залбирлын тухай бид юу сурч болох вэ? (Суралцагчид Их Эзэн 

бидний итгэл ба хичээнгүй байдлын дагуу бидний залбиралд хариулдаг 
гэдгийг ойлгох ёстой.)

өөрөө

?
?
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Суралцагчид Иносын жишээг дагах арга замын талаар бодоход нь туслахын тулд да-
раах мэдэгдлийг самбар дээр бичих юм уу тараах материал болгон тэдэнд өг. Сурал-
цагчдаас нэг мэдэгдлийг сонгож, судрын тэмдэглэл дээрээ хариултыг бичихийг хүс.
 1. Иносын адил би нүглүүдийнхээ ангижралыг хүлээн авахыг хүсч байна. Би энэ хүсэлдээ 

чин сэтгэлээсээ . . . байгаагаа Их Эзэнд үзүүлэх болно.
 2. Иносын адил би өөрийн гэр бүлийн гишүүд ба найз нөхдөө Христэд ирэхэд нь туслах хү-

сэлтэй байна. Миний туслахыг хүсч байгаа хүн бол . . . Би энэ хүнд туслахын тулд . . . 
эрэлхийлэх болно.

 3. Инос түүний дайсан байсан леменчүүдийн төлөө залбирсан. Иносын адил би надад 
сайнгүй ханддаг хүмүүст Их Эзэний хайрыг үзүүлэхийг хүсч байна. Үүнийг хийх миний 
нэг арга зам бол . . .

Суралцагчдыг бичиж дууссаны дараа нэг суралцагчаас Инос 1:26–27- г уншихыг хүс.  
Хүч чармайлтынхаа учир баяслыг олсон Иносын гэрчлэлийг олохыг ангийнхнаас хүс. 
Тэд олсон зүйлээ тайлагнах үед судрын тэмдэглэлдээ бичсэн зүйлсээ гүйцээн бичихэд 
нь урамшуулан дэмж. Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр уучлал ба баяслыг 
олж, бусдыг Христэд авчрахад туслах хүсэл маань улам нэмэгдэх болно гэдгийг гэрчил. 
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орШил 
Жеромын ном
Энэ номыг яагаад судлах 
хэрэгтэй вэ?
Суралцагчид Жеромын номыг судалснаар 
Бурхан тушаалуудыг нь дагадаг хүмүүсийг 
адисална гэсэн амлалтаа биелүүлдэг 
болохыг мэдэж авна. Мөн тэд нифай-
чуудын хаан, бошиглогч, багш нар болон 
Жеромын үеийн санваартнууд хүмүүсийг 
наманчилж, сүйрлээс зайлсхийхэд нь 
тусалж байсан тухай сурах болно.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Энэ номыг Иносын хүү Жером бичсэн. Же-
ром өөрийн эцэг болон өвөө Иаков, элэнц 
эцэг Лихайн нэгэн  адил бошиглол болон 
илчлэлтийн сүнстэй байв (Жером 1:2- ыг 
үзнэ үү). Тэрээр цэдгүүдээ бичиж дуусаад 
ялтсуудыг хүү Омнаид гардуулан өгчээ.

Энэ номыг хэнд зориулж, 
юуны учир бичсэн бэ?
Жером энэ номыг “эцэг Иносынхоо 
зарлигийн дагуу [тэдний] удмын бичиг хад-
галагдаж болохын тулд” бичсэн (Жером 
1:1). Тэрээр эдгээр ялтас нь “[түүний] ах 
дүүс леменчүүдийн тусын тулд бичигдсэн” 
хэмээн хэлжээ (Жером 1:2; Инос 1:13–18- 
ыг үзнэ үү). Жером “авралын төлөвлөгөөг 
илчилсэн” эцгийнхээ цэдгийг хангалттай 
хэмээн үзсэн учраас өөрийн бошиглол ба 

илчлэлтүүдийг цэдэглээгүй юм (Жером 
1:2). Харин тэрбээр өөрийн тохинууллын 
үед байсан нифайчуудын удирдагчдын 
хөдөлмөрийн тухай өгүүлсэн байдаг. Энэ 
удирдагчид нь “Их Эзэнд итгэх итгэлдээ 
хүчирхэг хүмүүс байв” (Жером 1:7). Тэд 
хүмүүсийг наманчилж мөн тушаалуудыг 
дагахыг сануулдаг байсан (Жером 1:3–5, 
10–12- ыг үзнэ үү). Хүмүүс зөв шударга 
удирдагчдаа дагахаар сонгох үед дэгжиж 
мөн леменчүүдээс өөрсдийгөө хамгаа-
лах боломжтой болж байгааг Жером 
ажиглажээ. “Бидний эцэг өвгөдөд тэрээр 
ярьж, өгүүлсэн нь: Миний зарлигуудыг 
дагахын хэрээр та нар уг нутагт дэгжих 
болно хэмээсэн Их Эзэний үг нотлогдсон 
билээ” гэж Жером гэрчилсэн (Жером 1:9; 
1 Нифай 2:19–20- ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана 
бичсэн бэ?
Жеромын ном нь ойролцоогоор МЭӨ 420- 
оос МЭӨ 361 оны хоорондох 59 жилийн 
түүхийг багтаасан байдаг (Инос 1:25; Же-
ром 1:13- ыг үзнэ үү). Уг ном нь Нифайн 
нутагт бичигдсэн.

Энэ номын онцлог талууд  
юу вэ?
Жеромын ном нь Мормоны Номон дахь 
хамгийн богино ном юм. Энэ номонд 

нифайчуудын соёл иргэншлийн тухай 
“үлэмж өнөр өтгөн болж, мөн газрын 
гадаргуугаар нэг тархав” хэмээн бичсэн 
байдаг (Жером 1:8). Тэд мөн газрын бая-
лаг ихтэй болж, барилга барин; төмөр, 
мод, хөдөлгүүр, багаж хэрэгсэл болон 
зэвсэг зэргийг чадварлаг хийдэг болжээ 
(Жером 1:8- ыг үзнэ үү).

Тойм
Жером 1:1–2 Жером ялтсуудыг 
хүлээн авч, үүнийг бичих зорилгоо 
тайлбарладаг.

Жером 1:3–12 Нифайчууд Их Эзэний 
тушаалуудыг дагахад Тэрбээр тэд-
нийг адисалж, дэгжүүлэх болно гэсэн 
амлалтаа биелүүлж байгаа тухай Же-
ром тэмдэглэсэн. Жером хүмүүсийг 
нүглээс аврах Аврагчийн хүч чадлын 
тухай гэрчилж, Түүний мөнх бус 
амьдралын тохинууллаас нь ч өмнө 
“түүнийг аль хэдийн байсан . . . юм 
шиг түүнд итгэхэд” нь хүмүүст тусалж 
байв (Жером 1:11).

Жером 1:13–15 Жером Нифайн том 
ялтсуудад хадгалагдсан нифайчууд 
болон леменчүүдийн хоорондын 
дайн тулааны талаарх цэдгийг дурд-
сан байдаг. Тэрээр бага ялтсуудыг 
хүү Омнаинхаа гарт шилжүүлэн өгөв.
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орШил 
омнаин ном
Энэ номыг яагаад судлах 
хэрэгтэй вэ?
Суралцагчид Омнаин номыг судалснаар 
Их Эзэн зөв шударга нифайчуудыг хам-
гаалж, тэднийг Зарахемла руу хөтөлснийг 
мэдэж авна (Oмнаи 1:7, 12–13- ыг үзнэ 
үү). Тэд мөн Мюлекийн үр удам (Зарахем-
лагийн хүмүүс) ба Их Эзэнээр амлагдсан 
нутагт аваачигдсан жаредчуудын тухай 
мэдэх болно.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Омнаин номыг Омнаи, Амарон, Чемиш, 
Абинадом ба Амаликай гэсэн таван хүн 
бичсэн. Омнаи бол Жеромын хүү бөгөөд 
Лихай, Сариа нарын жичинцэр байв. 
Тэрээр өөрийгөө “хилэнцэт нэгэн . . . Их 
Эзэний зарлигуудыг зохих ёсоор дага-
сан нь үгүй” хэмээн дүрсэлсэн байдаг 
(Oмнаи 1:2). Амарон (Омнаин хүү), Чемиш 
(Амароны ах), Абинадом (Чемишийн хүү) 
нар бүгдээрээ бага зэрэг бичвэрүүдийг 
үлдээжээ. Абинадомын хүү Амаликай 
нь Омнаин номын ихэнх хэсгийг бичсэн 
бөгөөд Нифайн бага ялтсууд дээр бичсэн 
сүүлчийн хүн нь бөгөөд тэрээр ялтсуудыг 
Бенжамин хаанд дамжуулан өгсөн.

Энэ номыг хэнд зориулж, 
юуны учир бичсэн бэ?
Омнаи “өөрийн эцэг, Жеромоор . . . 
[тэр] удмынхаа зарим нэгэн бичгийг хад-
галж үлдээхийн тулд үргэлжлүүлэн бичих 
ёстой хэмээн зарлигдуулсан” хэмээн 

хэлсэн (Oмнаи 1:1). Энэ нь Омнаи хойч 
үеийнхэндээ зориулан энэ номыг бичсэн 
болохыг харуулж байна. Омнаин номын 
дараагийн гурван бичигч нь бичвэрээ то-
дорхой нэг уншигчдад зориулаагүй буюу 
бичсэн зорилгынхоо тухай дурдаагүй 
байдаг. Гэхдээ Амаликайн “Христэд ирж, 
мөн түүний авралыг хүртэгтүн” (Oмнай 
1:26) хэмээх урилга нь тэрээр өөрийнх нь 
үгсийг унших хүмүүсийн авралын төлөө 
санаа тавьж байсныг харуулсан. 

Энэ ном хэзээ, хаана 
бичигдсэн бэ?
Омнаин номын зохиогчид уг номыг МЭӨ 
361- ээс МЭӨ 130 оны үед бичсэн. Эхний 
дөрвөн зохиогч нь өөрсдийн цэдгийг Ни-
файн нутагт байхдаа бичжээ. Амаликай 
цэдгээ Зарахемлагийн нутагт бичсэн.

Энэ номын онцлог талууд  
юу вэ?
Омнаин ном бол Нифайн бага ялтсуудын 
сүүлчийн ном юм. Омнаин ном нь бага 
ялтсууд дахь бусад номоос хамгийн урт 
он цагийг хамарсан. Мормоны Номын 
4 Нифай ба Ифер гэсэн хоёр ном л Ом-
наин номоос илүү урт он цагийг хамран 
бичигдсэн байдаг.
Омнаин номонд Бенжамин хааны эцэг, 
Мозая хааны өвөө, анхны Мозая хааны 
хаанчлалын тухай өгүүлсэн байдаг. Мозая 
хаан зөв шударга нифайчуудыг удир-
дан, Нифайн нутгаас гаргаж, тэднийг 

Зарахемлагийн хүмүүстэй нэгтгэсэн (Oм-
наи 1:12–23- ыг үзнэ үү). Омнаин номонд 
Лихай болон түүний гэр бүлийнхэн Иеру-
салимаас гарч явснаас хойш олон жилийн 
дараа Их Эзэн Зарахемлагийн хүмүүсийг 
(Мюлекийн хүмүүс гэж бас нэрлэдэг) Ие-
русалимаас амлагдсан нутаг руу аваачсан 
тухай гардаг (Oмнаи 1:15- ыг үзнэ үү).
Омнаин Ном нь жаредчуудын тухай дурд-
даг Мормоны Номон дахь анхны ном юм. 
Энэ номонд мөн Зарахемлагаас Нифай 
руу буцсан зарим нифайчуудын тухай 
Moзая 7–24- т гардаг үйл явдлыг зөгнөн 
бичсэн байдаг. Эцэст нь Омнаин номонд 
хаан Бенжаминыг танилцуулж, Амаликай 
ямар учраас түүнд итгэж, ариун нандин 
цэдгүүдийг дамжуулсан тухай тайлбарла-
даг (Oмнаи 1:25- ыг үзнэ үү).

Тойм
Oмнаи 1:1–3 Омнаи нь нифайчуудын 
болон леменчүүдийн хооронд бол-
сон дайн тулаан ба амар тайван цаг 
үеийн тухай бичсэн.

Oмнаи 1:4–11 Амарон, Чемиш, 
Абинадом нар Нифайн бага ялтсууд 
дээр бичсэн. Тэр цаг үед нифайчууд 
урвалтын байдалд байлаа.

Oмнай 1:12–30 Хаан Бенжамин 
ба Мозая хааны хаанчлалын үед 
тохиолдсон чухал үйл явдлуудыг 
Aмаликай тэмдэглэсэн. Тэрээр бүх 
хүнийг Христ рүү ирэхэд урьдаг.

Бага ялтсууд дахь номуудын  
барагцаалсан он

1 Нифай
2 Нифай

иаков
инос

Жером
омнаи

0 50 100 150 200 250
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Оршил
Жером ба Омнаин номууд нь Нифайн бага ялтсуудын 
төгсгөлийн бичвэрүүдийг агуулдаг. Жером ялтсуудыг 
эцэг Иносоос авч, нифайчуудын 60 гаруй жилийн 
зовлон зүдгүүр ба адислалын талаар тэмдэглэн үл-
дээжээ. Тэгээд тэр уг ялтсуудыг өөрийн хүү Омнаид 
шилжүүлэн өгсөн. Омнаин ном нь Нифайн таван өөр 

цэдэг хөтлөгчийн бичсэн 230 орчим жилийн түүхийг 
агуулдаг. Омнаин номын сүүлчийн зохиогч Амаликай 
өөрийн цэдгийг “Христэд ирж, . . . өөрийн бүхэл бод-
галийг түүнд өргөл болгон өгөгтүн” хэмээх уриалгаар 
төгсгөсөн байдаг (Oмнаи 1:26).

50- Р ХИЧЭЭЛ 

Жером ба омнаи

Заах зөвлөмж

Жером 1:1–15
 Их Эзэний тушаалуудыг дагахын хэрээр нифайчууд хэрхэн дэгжиж байсан 
тухай Жером өөрийн номд өгүүлсэн.
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн дараах үгсийг уншина уу. 
Үүнийг унших үедээ боломжтой бол ерөнхийлөгч Угдорфын зургийг тавь.
“Би байлдааны онгоцны нисгэгчийн сургалтад бэлтгэж байсан үеэ санаж байна. Бид 
цэргийн бэлтгэл, сургалтын ихэнх цагийг биеийн тамирын дасгал хийж өнгөрөөдөг 
байлаа. Эцэс төгсгөлгүй гүйх нь нисгэгч болоход яагаад тийм их чухал байдгийг би 
одоо ч сайн мэдэхгүй л байна. Гэсэн ч, бид гүйгээд л, дахин дахин гүйгээд л байдаг 
байсан.
“Би гүйж байх үедээ нэг зүйлийг анзаарч билээ. Ойр ойрхон тамхи татаж, архи пиво 
уудаг, сайн мэдээнд ялангуяа Мэргэн ухааны үгэнд харш бүх зүйлийг хийдэг хүмүүс 
миний хажуугаар өнгөрөн, түрүүлж гүйдэг байлаа.
 “Юу болж байна аа! Би гүйгээд ядрахгүй байх ёстой биш бил үү?” гэж боддог байснаа 
санаж байна. Гэтэл би ядардаг байлаа мөн Мэргэн ухааны үгийг огтхон ч дагадаггүй 
хүмүүс надаас түрүүлдэг байсныг яана. Энэ нь тэр үед миний сэтгэлийг түгшээсэн гэд-
гийг би хүлээн зөвшөөрч байна. Тэр амлалт үнэн үү, үгүй юү гэж би өөрөөсөө нэг удаа 
асууж билээ.” (“Тэвчээрт үргэлжлүүл,” Ensign эсвэл Лиахона 2010 оны 5- р сар, 67).
Их Эзэний тушаалуудыг сахивал Тэрээр биднийг адислах болно гэсэн амлалтаа 
биелүүлнэ гэдэгт суралцагчид ерөнхийлөгч Угдорфын адил эргэлзэж байсан үе 
байсан эсэхийг асуу.
Самбар дээр нотлох гэсэн үгийг бичээд тэднээс энэ үгийн утгыг (ямар нэг үнэн 
зүйлийг батлах буюу нотлох) тайлбарлахыг хүс. Иносын хүү Жером эцэг өвгөддөө 
өгөгдсөн амлалтын тухай бичихдээ нотолсон гэдэг үгийг ашигласан байдаг. Сурал-
цагчдаас Жером 1:9- ийг чимээгүй уншиж, Их Эзэний нотолсон амлалтыг олоход 
урь. (Та тэднээс судар дээрээ уг амлалтыг тэмдэглэхийг хүсч болно.) Суралцагчид 
“Миний зарлигуудыг дагахын хэрээр та нар уг нутагт дэгжих болно” гэсэн хэсгийг 
олсон эсэхийг магадал.
Самбарт доорх судрын эшлэл ба асуултуудыг бич. (Хичээлийн цагаа хэмнэхийн тулд 
та эдгээрийг хичээлийн өмнө самбарт бичиж болно.) 

Жером 1:4–5, 8 Нифайчууд дуулгавартай байж, адислагдсан ямар жишээнүүд байна вэ? 

Жером 1:7, 
10–12

удирдагчид ба бошиглогчид нифайчуудыг дуулгавартай байж, дэгжихэд 
нь хэрхэн тусалж байсан бэ?

Oмнаи 1:5–7 Бурханы амлалт өөр ямар арга замаар нотлогдсон бэ?

Сүмийн удирдагчдын 
зургийг тавь
Сүмийн удирдагчдын 
үгсээс заах үед тэдний 
зургийг тавьснаар Их 
Эзэний дуудсан бошиг-
логч, үзмэрч, илчлэгч-
дийг таньдаг болоход нь 
суралцагчдад тусална. 
Энэ нь түүнчлэн тэдний 
үгсийг сонирхох хүслийг 
нэмэгдүүлдэг. Та хэрвээ 
Ерөнхий чуулган дээр 
хэлсэн үгсийг ашиглах 
гэж байгаа бол LDS. 
org дээр байгаа аудио 
болон видео бичлэгийг 
ашиглаж болно. 
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ЖЕроМ БА оМНАи

Суралцагчдыг гурван бүлэг болгон хуваарил. Самбар дээр бичсэн эшлэлүүдээс  
бүлэг бүрийн нэг хүнд нэг эшлэл өг. Тэднийг эшлэлүүдээ дор бүрдээ уншиж, өгөгд-
сөн асуултуудад бэлтгэхийг хүс. Суралцагчдыг уншсан зүйлийнхээ товч агуулгыг 
ярьж, өгөгдсөн асуултад хариулахад нь зориулж, нэгээс хоёр минутын хугацаа өг. 
Эдгээр судрыг судалж, ярилцаад сурсан зүйлээ ангийнхандаа товчхон ярьж өгөхийг 
нэг, хоёр суралцагчаас хүс. Суралцагчдыг хариулж байх үед бид Бурханы тушаа-
луудыг сахих үед дэгжих болно гэдэг зарчмыг тэднийг ойлгосон эсэхийг магадал.
• Нифайчуудын түүхээс сурсан зүйлс дээрээ тулгуурлан Бурхан өөрийнх нь зарлигуу-

дыг дагадаг хүмүүсийг адисалдаг ямар арга замууд байдаг вэ?
Энэ зарчмыг баталгаажуулахын тулд ангийнханд Мэргэн ухааны үгэнд өгөгдсөн Их 
Эзэний амлалтанд эргэлзэж байсан ерөнхийлөгч Угдорфын түүхийг сануул. Дараа нь 
түүхийн үлдсэн хэсгийг уншиж өг.
“Хариулт нь тэр даруйд ирээгүй. Гэхдээ яваандаа би Бурханы амлалтууд үргэлж 
хурдан бидний хүсэн хүлээсэн замаар ирдэггүйг, тэдгээр нь Түүний цагт, Түүний арга 
замаар ирдэг болохыг ухаарсан юм. Бурханы аливаа хуулийг дуулгавартай дагаснаар 
тэр даруй ирдэг сүнсний адислал дээр Мэргэн ухааны үгсийг дагадаг хүмүүст ирдэг 
материаллаг адислалыг би олон жил тодорхой, бодитойгоор харсан байх юм. Эргэн 
санахад, Их Эзэний амлалтууд тэр даруйд ирэхгүй байж болох ч нэгэн цагт заавал 
ирдгийг би баттай мэднэ” (“Тэвчээрээр үргэлжлүүл,”67). 
Суралцагчдаас дараах асуултуудын талаар тунгаан бодохыг хүс.
• Их Эзэний тушаалуудыг сахисны тань төлөө Тэрээр та нарыг хэзээ адисалж эсвэл 

хөгжүүлсэн бэ? Туршлагаасаа хараад та Их Эзэний тухай мөн Түүний амлалтуудын 
талаар ямар гэрчлэл хуваалцаж чадах вэ?

Oмнаи 1:1–30
Цэдэг хөтлөгчид нифайчуудын түүхийг өгүүлсэн
Омнаин номыг Жеромын үе удмынхан бичсэн бөгөөд энэ нь 
230 орчим жилийн түүхийг агуулдаг гэдгийг товчхон танилцуул. 
Жеромын дараа бага ялтсуудыг хэн хэн хадгалж байсныг Омнаин 
номоос олохыг суралцагчдаас хүс. Тэдэнд нэрсийг хурдан олоход нь 
тусалж, судрын дараах эшлэлүүдийг өг: Oмнаи 1:1, 4, 8, 10, 12, 25.
Омнаин номонд Мормоны Номонд гардаг хүмүүсийн түүхийн 
хэд хэдэн чухал үйл явдлыг дүрсэлдэг болохыг тайлбарла. Энд 
Зарахемлагийн хүмүүс (мөн Мюлекийн үр удам гэж нэрлэдэг), 
Кориантумр (сүүлчийн жаред хүн) ба Зарахемла руу шилжиж, 
мюлекчүүдтэй нэгдсэн нифайчуудын тухай товчхон өгүүлсэн бай-
даг. Та суралцагчдаас нифайчууд ба мюлекчуудын нэгдсэн талаар 
Мормоны Номын хавчуургаас олж харахыг хүсч болно. Тэднээс 
мөн номын хавчуурганаас “Жаредчууд” гэсэн гарчгийн доороос 
Кориантумр гэсэн нэрийг олохыг хүс.
Самбар дээр энэ хуудсан дээр байгаа газрын зургийг (сумнуудыг нь 
зурахгүй) зур. Суралцагчдыг энэ газрын зургийг судрын тэмдэглэл 
эсвэл хичээлийн дэвтэр дээрээ зурахыг нь дэмж.
Нифайн үед нифайчууд леменчүүдээс тусгаарлагдаж, Нифайн нутаг 
хэмээн нэрлэсэн нутагт суурьшсан гэдгийг суралцагчдад сануул. 
Газрын зураг дээр анхны өвийн нутгаас Нифайн нутаг хүртэл сум 
зур. Суралцагчдыг Oмнаи 1:12–13- ыг дор бүрнээ уншиж, нифайчууд 
хэрхэн Зарахемлагийн нутагт ирж, амьдарсан тухай олохыг хүс. Су-
ралцагчид олж мэдсэн зүйлсээ ярих үедээ Нифайн нутгаас Зарахем-
лагийн нутаг руу сум зур. Oмнаи 1:12–13- т Их Эзэн зөв шударга 
хүмүүсийг удирддаг болохыг зааж байгааг онцлон хэл.
Нэг суралцагчаас Oмнаи 1:14–19- ийг чанга уншихыг хүс. Ни-
файчууд болон Зарахемлагийн нутагт тэдний уулзсан хүмүүсийн 
хоорондын төстэй болон ялгаатай зүйлсийг олохыг тэднээс хүс.  
Хэд хэдэн суралцагчаас сурсан зүйлсээ хуваалцахыг хүс.

Сургаал, зарчмууд 
дээр төвлөр
Зааж буй судрын тань 
түүх ба газар зүйн 
байдал чухал ч хичээл 
нь суралцагчдыг сайн 
мэдээний сургаал, 
зарчмуудыг таньж 
мэдэн, ойлгож мөн 
хэрэгжүүлэхэд тусалдаг 
байхад төвлөрөх ёстой. 
Омнаин заасан сургаа-
лыг заахдаа түүх болон 
газар зүйн онцлогийг 
заахад дэндүү их цаг 
зарцуулах ёсгүй.

Нифайчуудын нүүдлийн тойм

эзгүйрлийн нутаг

Зарахемлагийн нутаг

Нифайн 
газар нутаг

Анхны өвийн нутаг

өрнөдийн 
тэнгис
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50-  р  хичээл 

Жаредчуудын амьд үлдсэн сүүлчийн хоёр хүний нэг болох Кориантумртай (нөгөө 
нэг амьд үлдсэн хүн нь бошиглогч Ифер) тааралдсан Зарахемлагийн хүмүүсийн тухай 
тайлбарлаж Oмнаи 1:20–22- ыг товчлон дүгнэ. Газрын зураг дээр Сүйрэлийн нутгийг 
зааж, энэ бол жаред хүмүүс устгагдсаны дараа тэдний “яснууд нутгийн умардад таран 
хэвтсэн” нутаг гэдгийг онцлон хэл (Oмнаи 1:22). Ифер номыг судлах үедээ жаредчуу-
дын тухай сурах болно гэдгийг суралцагчдад хэл. Та суралцагчдыг судар дээрээ Oмнаи 
1:20–22- ын хажууд жаредчууд хэмээн бичихийг хүсч болно.
Зарахемлагаас Нифайн нутаг руу, тэгээд буцаад Зарахемла руу сум зур. Зарахемлагаас 
Нифайн нутаг руу дахиад нэг сум зур. Суралцагчдаас энэ хоёр сум юу илэрхийлж 
байгааг асуу. Тэдэнд тусламж хэрэгтэй бол хоёр хэсэг хүмүүс Зарахемлагаас Нифайн 
нутаг руу буцахыг оролдож байсан гэдгийг тайлбарлаж, Oмнаи 1:27–30- ийг товчлон 
дүгнэ. Эхний хэсэг хүмүүсийн оролдлого нь амжилтгүй болж, тэд Зарахемла руу буц-
сан байдаг. Амаликай цэдгийнхээ төгсгөлд хоёр дахь хэсэг хүмүүст юу тохиолдсоныг 
мэдэхгүй гэдгээ дурдсан байдаг. Мозаягийн номыг судлахдаа тэрхүү хэсэг хүмүүсийн 
(Зенифийн хүмүүсийн) тухай судлах болно гэдгийг суралцагчдад хэл. Та тэднийг судар 
дээрээ Oмнаи 1:29–30- ийн ард Зенифийн хүмүүс хэмээн бичихийг хүс.
Мормоны Номонд эртний Америк тивд амьдарч байсан бүх хүний тухай бичээгүй 
гэдгийг тайлбарла. Жаредчууд, мюлекчүүд болон Лихайн хүмүүсээс гадна өөр бүлэг 
хүмүүс ч Америк тивд ирж байсан байж болох юм.
Амаликай цэдгийнхээ төгсгөлд түүний үгсийг унших хүмүүст зориулан чухал уриалга 
бичсэн байдгийг тайлбарла. Oмнаи 1:25–26- д бичсэн Амаликайн уриалгыг дор бүр-
нээ уншиж, түүний гурвантаа давтсан санааг олохыг суралцагчдаас хүс. (Та тэднээс 
олсон хэсгээ судар дээрээ тэмдэглэхийг хүсч болно.)
• Христэд ирэх гэдэг нь таны хувьд юу гэсэн үг вэ?
Христэд ирэхийг урьсан Амаликайн уриалгад тэрээр бидэнд тодорхой зүйлсийг хий-
хийг зөвлөсөн байдаг. Дараах зүйлсийг самбар дээр бич:

Христэд ирж мөн . . .
Суралцагчдаар Oмнаи 1:25–26- г дахин уншуул. Эдгээр шүлгийн үгсийг ашиглан, сам-
бар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээн бичихийг хэд хэдэн суралцагчаас хүс.
• Oмнаи 1:26- р шүлгийн дагуу бид эдгээр зүйлийг хийвэл хэрхэн адислагдах вэ? (Хэ-

рэв бид Христэд ирж, эцсээ хүртэл тэвчвэл аврагдах болно гэдгийг ойлго-
ход нь суралцагчдад тусал. Та энэ зарчмыг самбарт бичиж бас болно.)

Нэг суралцагчаас самбарт бичсэн өгүүлбэрүүдээс нэгийг нь сонгохыг хүс. Тэднийг энэ 
арга замаар бид хэрхэн Христэд ирж болох тухай ариун ёслолын цуглаан дээр хэлэх үг 
бэлдэн, судар судлах тэмдэглэлдээ бичихийг хүс. Хэлэх үгэндээ дараах зүйлсийг багтаах 
хэрэгтэй гэдгийг зөвлө: (1) Oмнаи 1:25–26- г уншиж, сонгосон өгүүлбэрээ өөрийн үгээр 
тайлбарлах, (2) уг өгүүлбэрийг нь тодруулж, утга санааг нь нэмэх нэмэлт судруудыг ун-
ших, (3) үүнтэй ижил төстэй өөрсдийн ба бусдын түүхээс эсвэл (4) бодол санаа, мэдрэмж 
ба гэрчлэлээ хуваалцах. (Та эдгээр зөвлөгөөгөө самбарт бичих юм уу, тараах материа-
лаар өгч эсвэл тэдэнд чанга уншиж өгөн, судраас судлах дэвтэр дээр нь бичүүлж болно.)
Суралцагчдад хэлэх үгээ бэлдэх зургаагаас долоон минутын хугацаа өг. Хэд хэдэн су-
ралцагчийг ангийнхаа өмнө үг хэлэхэд урь. (Хэрэв үүнийг хийх хангалттай цаг байх-
гүй бол дараагийн хичээлийн сүнслэг хэсэг дээр зарим суралцагчаас үг хэлэхийг хүсч 
болно. Та мөн тэднийг гэр бүлийн үдшээрээ эсвэл гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө ярилцах-
даа энэ тухайгаа ярихыг нь дэмжиж болно.) Төгсгөлд нь хэрэв бид Христэд ирж, эцсээ 
хүртэл тэвчих аваас аврагдах болно гэсэн гэрчлэлээ хуваалц.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Суралцагчдад цөөн хэдэн төгс эзэмших судрын хэсгийг танилцуул. Үүнийг хийхдээ 
хэд хэдэн эшлэлийг самбар дээр бичээд тэднээс эдгээр судрын хэсгийг судраасаа олж 
уншихыг хүс. Та мөн суралцагчдыг эдгээр эшлэлийг дараа нь олоход хялбар болгохын 
тулд ялгаж тэмдэглэхэд нь дэмжиж болно. Суралцагчдыг судрын эшлэлүүд ба түлхүүр 
үгсийг санахад нь туслахын тулд энэхүү гарын авлагын хавсралт дахь“Дадлага” гэсэн 
үйл ажиллагааг ашиглаж болно. 
Тэмдэглэл: Та энэ үйл ажиллагааг дараа нь чөлөөт цаг ихтэй өдрөө хийж болно.
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Иаков 5–Oмнаи (10- р хичээл)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм 
Иаков 5–Oмнаи (10- р хичээл)- г судалж байхдаа сурсан зарч-
мууд ба сургаалын дараах тоймыг хичээл дээр заах шаард-
лагагүй. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн 
цөөн хэд дээр төвлөрсөн. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж 
тогтоохдоо Ариун Сүнсний өдөөлтийг дагаарай.

1 дэх өдөр (Иаков 5–6)
Иаков 5- д өгүүлсэн чидуны моддын ёгтлолыг судлахдаа 
суралцагчид Их Эзэн бидэнд хайртай ба бидний авралын 
төлөө шаргуу хөдөлмөрлөдөг гэсэн зарчмыг сурна. Сурал-
цагчид Их Эзэний хайрын тухай Иаков 5- аас сурсан зүйлээ 
тэмдэглэнэ. Иаков 6- аас бид нүглээ наманчлан, Их Эзэний 
өршөөлийг хүлээн авч, шүүлтэд яг одооноос бэлтгэх нь 
ухаалаг хэрэг гэдгийг сурна.

Хоёр дахь өдөр (Иаков 7)
Иаковын номыг судалж байхдаа суралцагчид Христийг  
үгүйсгэгч Шерим гэдэг хүний тухай унших болно. Бид 
Их Эзэнд найдах аваас итгэлд маань саад болох аливаа 
зүйлсийг даван туулж чадна гэдгийг сурах болно. Иако-
вын жишээнээс бид илчлэлт ба сүнсний үнэн туршлагууд 
дээр тулгуурласан гэрчлэлтэй бол бидний итгэл буурахгүй 
гэдгийг сурна. Бид өөрсдийн итгэлийн тухай асуулт эсвэл 
шүүмжлэлд Сүнсийг урих арга замаар хариулах юм бол 
бусдыг Их Эзэн рүү ирэхэд тусалж чаддаг гэсэн зарчмыг су-
ралцагчид бас харж чадах юм. Суралцагчид Иаков 7:15−23- 
аас олж нээсэн зарчмаа хэрхэн хэрэгжүүлэхээ бичнэ.

Гурав дахь өдөр (Инос)
Иносын жишээнээс суралцагчид бид Есүс Христэд итгэх итгэ-
лээ хөгжүүлэх аваас бидний нүгэл уучлагдаж, бид цэвэр болж 
чадна гэдгийг сурна. Тэд мөн бид Есүс Христийн Цагаатгалын 
адислалыг мэдрэх үедээ бусдад авралыг хүлээн авахад нь тус-
лахыг хүсэх болно гэдгийг сурна. Суралцагчид эдгээр зарчмыг 
амьдралдаа хэрэгжүүлэх нэг арга замын тухай бичнэ.

Дөрөв дэх өдөр (Жером ба Омнаи)
Жером ба Омнаиг судалснаар суралцагчид дараах үнэ-
нийг ойлгоно: Бид Бурханы тушаалуудыг сахивал дэвжих 
болно. Жером, Омнаи нар тушаалуудыг нь дагахад Их Эзэн 
тэднийг хэрхэн адисалсан тухай тэмдэглэн бичсэн байдаг. 
Суралцагчид мөн Зарахемла нутаг руу нүүсэн нифайчуудын 
тухай товчхон үзэж, Зарахемла хүмүүс ба жаредчуудын тухай 
мөн Нифайн нутаг руу буцсан хэсэг бүлэг нифайчуудын 
(Зенифийн хүмүүс) тухай унших болно. Суралцагчид дараах 
зарчмыг сурна: Хэрэв бид Христэд ирж, эцсээ хүртэл тэвчвэл 
аврагдана. Хичээлийн төгсгөлд суралцагчид биднийг Христэд 
ирэхийг уриалсан Амаликайн аргуудын нэгийг нь ашиглан, 
нэгээс хоёр минутын хэлэх үг бэлдэж бичнэ.

Оршил
Энэ хичээлээр суралцагчид Иаков 5- д өгүүлсэн Их Эзэний 
хайрын тухай тунгаан бодох боломжтой болно. Хэрэв танд 
хангалттай цаг байвал Иаков 5- д бичсэн Их Эзэний үйлчлэгч 
болох тэдний үүргийн тухай зааж болно. Бусад хүмүүс итгэлийг 
нь шүүмжилж, асууж шалгаах үед суралцагчид хариулахад нь 
туслах үнэнүүдийг Иаков 7 - оос олж ярилцана. Тэдэнд Иносын 
номоос сурч ойлгосон зүйлсээ амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж 
байгаагаа ангийнхандаа ярих боломжийг олго. Мөн суралцаг-
чид Христэд ирэхийг урьсан Омнаин урилгад хэрхэн анхаарал-
тай хандах талаар өөрсдийн бэлдсэн үгийг хуваалцаж болно. 
Хэрэв та тэднээр үг хэлүүлэхийг хүсвэл тэдэнд урьдчилан хэлж, 
ангийнхантайгаа хуваалцахаар бэлтгэхэд урьж болно.

Заах зөвлөмж

Иаков 5–6
Бидний авралын төлөө Их Эзэний хийдэг шаргуу хөдөлмөрийг 
харуулахын тулд Иаков чидуны моддын ёгтлолыг эш татсан
Чидуны моддын ёгтлолд мөчрүүд нь талбайгаар нэг тараан 
хаягдсан байсныг суралцагчдад сануул. Энэ нь дэлхий даяар 
тархсан Бурханы гэрээт хүмүүс—Израилийн гэрийн бүх ги-
шүүдийг төлөөлсөн юм. Яваандаа талбайн бүх мод өмхөрсөн 
(Иаков 5:46- г үзнэ үү). Энэ нь Их урвалтын үеийг төлөөлж 
байна гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг Иаков 5:61–62- ыг дор бүрээ уншиж, Их Эзэн 
Өөрийн үйлчлэгчдэд (Өөрийн бошиглогчдод) моднуудыг 
дахин сайн үр жимстэй болоход нь туслахын тулд ямар заавар 
өгсөн тухай олохыг хүс. Дараа нь дараах асуултуудыг асуу:

• Эдгээр “үйлчлэгчид” гэдэг нь хэнийг хэлж байна вэ? (Сү-
мийн удирдагч, номлогчид ба бүх гишүүн.)

• Эдгээр үйлчлэгчийг дуудсан цаг үе нь яагаад онцгой бай-
сан бэ?

Эдгээр хүчин чармайлт нь Израилийг цуглуулахыг төлөөлж 
байгаа гэдгийг цухас дурд. Тэд ч гэсэн Их Эзэний талбайд 
хөдөлмөрлөхөөр дуудагдсан үйлчлэгч гэдгээ ойлгоход нь 
туслахын тулд Далын ахлагч Дийн Л.Ларсэны хэлсэн дараах 
үгсийг уншиж өг. “Талбай дахь сүүлчийн ажилчид” гэж хэн 
болохыг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.

“[Одоо] үе бол Их Эзэн ба түүний үйлчлэгчид үнэний захиасыг 
дэлхийн бүх хүнд мөн эртний Израилийн үр удмынханд хүргэ-
хийн тулд агуу хүчин чармайлт гаргах цаг юм. . . .

“Энэхүү агуу үйлсийн үндэс суурь нь тавигдсан дэлхийд та нар 
ирсэн. Сайн мэдээ сүүлчийн удаа сэргээгдсэн байна. Дэлхийн 
бараг өнцөг булан бүрд Сүм байгуулагдсан. Сүүлчийн агуу 
үзэгдэл тавигдахад тайз бэлэн болсон байна. Та нар бол 
хамгийн гол дүр нь юм. Та нар бол талбай дахь сүүлчийн 
ажилчид мөн. . . . Энэ үйлчлэлийн төлөө та нар сонгогдсон 
юм” (“A Royal Generation,” Ensign, 1983 оны 5- р сар, 33).
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Дараах асуултуудыг асуу:

• Ахлагч Ларсэн талбайд дуудагдсан үйлчлэгчид буюу “сүүл-
чийн ажилчид” гэж хэнийг хэлсэн бэ?

• Их Эзэнд үйлчилж, бусдыг “сайн үр жимс” авчрахад туслах 
ямар боломжууд та нарт байдаг вэ?

Ангиараа хамтдаа Иаков 5:71- ийг чанга унш. Их Эзэн Өөртэй 
нь хамт хөдөлмөрлөсөн хүмүүст юу амласан болохыг олж 
мэдэхийг суралцагчдаас хүс. Тэднээс Их Эзэнд үйлчлээд, 
адислагдсан туршлагаасаа хуваалцахыг хүс.

Иаков 7
Иаков Шеримтэй тулгарахдаа мөн нифайчуудыг Их Эзэн рүү 
эргүүлэхдээ Их Эзэнд найдвараа тавьдаг
Тэмдэглэл: Иаков 7- оос бид Иаков Христийг үгүйсгэгч Шерим 
гэгчээс Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрхэн хамгаалж байгаа 
талаар суралцана. Хэдийгээр энэ хичээл нь Иаков, Шерим 
хоёрын түүх дээр төвлөрөөгүй ч та суралцагчдыг уг түүхийг 
мөн Иаковын жишээнээс сурсан үнэнээ нэгтгэн дүгнэхийг хүсч 
болно. Ялангуяа гэрчлэл маань илчлэлт ба жинхэнэ сүнс-
лэг туршлагууд дээр тулгуурлавал бидний итгэл хэзээ ч 
ганхахгүй гэсэн үнэнийг та онцлон тэмдэглэж болно.

Инос
Инос нүглээс уучлагдсаныхаа дараа бусдын төлөө мөн 
тэдний авралын төлөө залбирдаг

Энэхүү графикийг самбарт эсвэл цаасан дээр зур. Сурал-
цагчдаас энэ зураг нь Иносын түүхтэй хэрхэн холбогдож 
байгааг асуу.

Суралцагчдыг гурван бүлэг болгон хуваарил. (Танай анги цөө-
хөн суралцагчтай бол нэг бүлэгт нэг хүүхэд байж болно.) 1- р 
бүлгээс Инос 1:4–6- г уншиж, Иносын залбирлаас сурч болох 
үнэний талаар тайлбарлахад бэлдэхийг хүс. 2- р бүлгээс Инос 
1:9–10- ыг уншиж, уг хоёр шүлэгт гарч буй Иносын залбирлын 
тухай тайлбарлахыг хүс. 3- р бүлгээс Инос 1:11–14- ийг уншиж, 
уг гурван шүлэгт гарч буй Иносын залбирлын тухай тайл-
барлахыг хүс. Дараа нь бүлэг бүрээс нэг гишүүн гарч ирж, 
бэлдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Суралцагчдаас судар судлах 
тэмдэглэлийнхээ 3 дахь өдрийн 9- р даалгаврыг товчлон 
дүгнэхийг хүс. Мөн цөөн хэдэн суралцагчаас Иносын номноос 
сурсан үнэнүүдээ амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж болох 
талаар хуваалцахыг хүс.

Жером ба Омнаи
Цэдэг хөтлөгчид нифайчуудын зовлон зүдгүүр ба 
адислалуудын талаар бичсэн
Бөмбөрцгийн баруун хязгаарт нүүдэллэн очсон олон бүлэг 
хүний тухай суралцагчид тань асуувал та суралцагчийн гарын 
авлагад байгаа Oмнаи 1:1−30- ийн тухай материал болон 
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Антони В.Айвинсийн хэлсэн 
үгээс тэдэнтэй ярилцаж болно.

Христэд ирэх талаарх бэлдсэн үгээ хянахыг суралцагчдаас 
хүс (4 дэх өдрийн 4- р даалгавар ). Хэрэв цаг байвал та цөөн 
хэдэн суралцагчаас бэлдсэн үгээ хэлэхийг хүсч болно. Хэрэв 
та суралцагчдаас үг хэлэхийг урьдчилан хүссэн бол хичээлийн 
цагаасаа тэдэнд ярих цаг үлдээх хэрэгтэй.

Суралцагчдыг оролцоход нь талархахаа бүү мартаарай. 
Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христийн хайрын тухай мөн бид 
цэвэр зүрх сэтгэлтэйгээр Христэд ирвэл Түүний хаант улсад 
аврагдах болно гэдгийг баталж, гэрчлэлээ хуваалц.

Дараагийн хичээл (Мормоны үгс–Moзая 6)
Дараагийн хичээлд суралцагчид хаан Бенжамин дээр Бурханы 
тэнгэр элчүүд ирж, өөрийн хүмүүст юу хэлэхийг нь зааж буй 
тухай унших болно (Moзая 3). Хаан Бенжамин эдгээр үгсийг 
зүрх сэтгэлдээ хүчит өөрчлөлтийг мэдэрсэн өөрийн хүмүүст 
дамжуулсан билээ.

өөрөө

?
?
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орШил 
Мормоны үгс ном
Энэ номыг яагаад судлах 
хэрэгтэй вэ?
Мормоны үгсийг судалснаар суралцаг-
чид “Их Эзэн ирэх бүх зүйлийг мэддэг” 
(Мормоны үгс 1:7) ба Тэрээр зорилгуудаа 
гүйцэлдүүлэхийн тулд Өөрийн үйлчлэгч-
дийг удирддаг гэдэг итгэлээ өсгөж чадна. 
Энэ номыг түүхийн хувьд авч үзвэл Нифайн 
бага ялтсууд (1 Нифай–Oмнаи) ба Нифайн 
том ялтсуудын хураангуйлсан бичвэрийн 
(Moзая–4 Нифай) хоорондын гүүр нь бол-
дог. Энэ нь Мормоны Номыг эмхэтгэхдээ 
Мормон аль аль цэдгүүдийг хураангуйлсан 
болохыг илүү сайн ойлгоход нь суралцагч-
дад тусалж чадна. Энэ нь түүнчлэн хаан 
Бенжамины итгэл ба амжилт ололтын 
тухай танилцуулдаг.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Энэ номыг Мормон бичсэн. Тэр бол бо-
шиглогч, цэдэг хөтлөгч, Мормоны Номын 
хураангуйлан эмхэтгэгч байсан. Тэрээр 
зөв шударга эцэг, нифайчуудын цэргийн 
жанжин байсан. Бошиглогч Моронай бол 
түүний хүү юм.

Энэ номыг хэнд зориулж, 
юуны учир бичсэн бэ?
Мормоны өөрийнх нь болон түүний хүү 
Моронайн бичсэн зүйлс нь ирээдүй үеийн-
хэнд зориулж “тэдний тусын төлөө байж 
болохын тулд” бичигдсэн юм (Мормоны 
үгс 1:2). Тэрээр ялангуяа леменчүүдийн 
төлөө үүнийгээ бичсэн юм. Тэрээр тэдний 
тухай хэлэхдээ: “Бурханд хандсан залби-
рал минь миний ах дүүсийн талаар, тэд да-
хин нэгэнтээ Бурханы, тийм ээ, Христийн 
гэтэлгэлийн мэдлэгт орж болохын тулд 
буюу; тэд дахин нэгэнтээ бахдам сайхан 
хүмүүс байж болохын тулд буюу” гэжээ 
(Мормоны үгс 1:8).

Энэ ном хаана, хэзээ 
бичигдсэн бэ?
Мормон энэ номоо “өөрийн хүмүүс, 
нифайчуудын бараг л бүх устгалыг 

гэрчилсэн” хойноо буюу МЭӨ 385 оны үед 
бичсэн (Мормоны үгс 1:1). Мормон энэ 
номыг хаана бичсэнээ цэдэгтээ дурдаагүй.

Энэ номын онцлог талууд  
юу вэ?
Энэхүү богинохон ном нь Мормоны 
Номын эхэн дэх цаг тооллын дарааллыг 
тасалдуулдаг. Амаликай Омнаин номыг 
бичиж дууссаны дараа буюу 500 гаруй 
жил өнгөрсний дараа Мормон энэ номыг 
бичсэн юм. Энэ номонд Мормон өөрийн 
хүмүүсийн цэдгүүдийг хураангуйлан, 
түүвэрлэсэн тухайгаа товчхон тайлбарла-
сан байдаг. Их Эзэн Нифайд “онцгой” ба 
“мэргэн” зорилгын тулд хоёр хэсэг ялтсыг 
бүтээхийг зарлигласныг мэдэх нь Мормоны 
тайлбарыг ойлгоход тусална (1 Нифай 9:3, 
5- ыг үзнэ үү). Их ялтсууд хэмээн нэрлэгддэг 
нэг хэсэг ялтсууд нь нифайчуудын эгэл 
амьдралын түүхийг агуулдаг. Харин нөгөө 
нэг хэсэг ялтсуудыг бага ялтсууд гэдэг бө-
гөөд энэ нь нифайчуудын номлол, илчлэлт, 
бошиглолуудын тухай бичсэн ариун нандин 
цэдгүүдийг агуулдаг (1 Нифай 9:2–4; 
 Иаков 1:3–4- ийг үзнэ үү).
Их ялтсуудын нэг хэсгийг хураангуйлсны-
хаа дараа Мормон Нифайн бага ялтсуудыг 
олж нээжээ (Мормоны үгс 1:3- ыг үзнэ үү). 
Их Эзэний Сүнсээр удирдуулсан Мормон 
бага ялтсуудыг их ялтсуудын хураангуйлсан 
бичвэртэй нийлүүлсэн. Тэрээр үүнийг Их 
Эзэний хүслээр “мэргэн зорилгын учир” 
хийсэн (Мормоны үгс 1:4–7- г үзнэ үү).
Олон жилийн дараа энэхүү илчлэлтийн нэг 
шалтгаан нь тодорхой болсон юм. Иосеф 
Смит Мормоны Номыг хөрвүүлэхдээ Мор-
моны хураангуйлсан Нифайн их ялтсуудаас 
эхэлсэн билээ. Бошиглогчийн бичээч бай-
сан Мартин Харрис энэ орчуулгын 116 хуу-
дас бичвэрийг алдсан юм. Их Эзэн Иосеф 
Смитэд ёс бус хүмүүс тэдгээр хуудсыг авч, 
үгийг нь өөрчилсөн гэдгийг илчилжээ (С ба 
Г 10:8–10- ыг үзнэ үү). Хэрэв Иосеф тэдгээр 
хуудсыг дахин орчуулсан бол ёс бус хүмүүс 
түүнийг бошиглогч биш гэцгээх байсан. 
Учир нь Иосеф тэр номыг дахин яг ижил 
орчуулж чадахгүй байх байсан (С ба Г 

10:11–19- ийг үзнэ үү). Их Эзэн Иосефт тэр 
хэсгийг дахин бүү орчуул, харин их ялтсуу-
дыг хураангуйлж, Мормоны оруулсан Ни-
файн бага ялтсуудыг орчуул хэмээн хэлсэн 
(С ба Г 10:30–45- ыг үзнэ үү). Тийм учраас 
Мормоны үгс бидэнд Их Эзэн хэрхэн ёс 
бус хүмүүсийн төлөвлөгөөг нураах замыг 
бэлтгэдгийг болон уг бичээс нь алдагд-
сан гар бичмэлтэй нэг цаг үеийн түүхийг 
агуулаад зогсохгүй, “[Их Эзэний] сайн мэ-
дээнд агуу санаануудыг өгч” чадна гэдгийг 
харахад тусалдаг (С ба Г 10:45). Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.
Холланд заахдаа: “Хэзээ нэгэн цагт хэн 
нэг нь Мормоны Номын эх бичвэрийн 
алдагдсан 116 хуудсыг олбол мэдээж сай-
хан байх болно. Гэвч эдгээр хуудсанд юу 
ч бичсэн байлаа гэсэн Мормоны Номын 
бага ялтсуудад бичсэн захиасуудаас илүү 
чухал байна гэж үгүй юм” гэжээ (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], 35–36).
Мормон ард түмнийхээ ариун нандин 
бичвэрүүдийн цуглуулгын тухай бодлоо 
хуваалцсанаас гадна хаан Бенжамины 
үйлчлэлийн тухай цухас тэмдэглэсэн 
байдаг (Мормоны үгс 1:10–18- ыг үзнэ үү). 
Энэхүү тэмдэглэл нь Нифайн бага ялтсуу-
дыг Мормоны их ялтсуудын хураангуйлсан 
бичвэртэй холбоход тусалдаг. Бага ялтсуу-
дын сүүлчийн ном болох Омнаин номонд 
хаан Бенжамины тухай дурдсан байдаг 
(Oмнаи 1:23–25- ыг үзнэ үү). Их ялтсуудын 
Мормоны хураангуйлсан бичвэрийн эхний 
ном болох Мозаягийн ном нь эхлэхдээ 
хаан Бенжамины хаанчлал ба тохинууллын 
тухай өгүүлдэг (Moзая 1:1, 9- ийг үзнэ үү).

Тойм
Мормоны үгс 1:1–9 Мормон Нифайн 
бага ялтсуудыг олж, тэдгээрийг их 
ялтсуудын хураангуйлсан бичвэртээ 
нэгтгэжээ.

Мормоны үгс 1:10–18 Мормон хаан 
Бенжамины хаанчлалыг нэгтгэн 
дүгнэсэн байдаг. 
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орШил 
Мозаягийн ном
Энэ номыг яагаад судлах 
хэрэгтэй вэ?
Суралцагчид Мозаягийн номыг судалснаар 
Есүс Христийн номлолын тухай агуу гэрч-
лэлүүдийг унших болно. Их Эзэн нүглийн 
гинжнээс буюу бие махбодын хүлээснээс 
нь сулласан хүмүүсийн талаар тэд мөн 
судлах болно. Суралцагчид хаан Бенжамин, 
Абинадай болон Алма зэрэг зөв шударга 
хүмүүсийн хичээл зүтгэл бусдад ямар агуу 
адислалууд авчирдаг болохыг ойлгоно. Тэд 
мөн Зениф ба түүний хүү Ноа хаан зэрэг 
хүмүүсийн буруу сонголтууд өөрсдөд нь 
болон тэдний ард түмэнд ямар сөрөг үр 
дагавруудыг авчирч байгааг харах болно.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Мормон Мозаягийн номыг бичихдээ хэд 
хэдэн зохиогчийн цэдгүүдийг нийлүүлэн 
хураангуйлсан. Энэ номыг хаан Бенжа-
мины хүү Мозаягийн нэрээр нэрлэжээ. 
Мозая бол бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч 
бөгөөд МЭӨ 124- өөс МЭӨ 91 оны хооронд 
Зарахемлагийн хаан байсан юм. Түүнд 
Зарахемлагийн хаан байсан өвөөгийнх 
нь нэр буюу Мозая гэдэг нэрийг өгчээ 
(Oмнаи 1:12–13, 19- ийг үзнэ үү).
Мормон хэд хэдэн цэдгийг нийлүүлэн, 
Мозаягийн номыг эмхэтгэжээ. Тэрээр За-
рахемлагийн нутагт амьдардаг нифайчуу-
дын түүхийг агуулсан Нифайн их ялтсууд 
дахь Мозаягийн хадгалсан бичвэрээс эш 
татан, хураангуйлсан (Moзая 1–7; 25–29- 
ийг үзнэ үү). Тэр мөн Зарахемлаг орхин 
гараад дараа нь буцаж ирсэн Зенифийн 
хүмүүсийн тухай өгүүлсэн Зенифийн цэд-
гүүдийг ашигласан (Moзая 7–22- ыг үзнэ 
үү). Түүнчлэн Мормон Абинадайн үгсийг 
агуулсан ба өөрийн ард түмний цэдгийг 
хадгалсан Алмагийн бичвэрийн хураан-
гуйлсан хэсгээс эш татсан (Moзая 17:4; 
18; 23–24- ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулж, 
юуны учир бичсэн бэ?
Мормон Мозаягийн номыг тодорхой нэг 
хүмүүст зориулаагүй бөгөөд энэ номыг 
бичсэн шалтгаанаа дурдаагүй. Хэдий тийм 
ч Мозаягийн ном Есүс Христийг гэрчлэх, 

Их Эзэний гэрээнүүдийг хүмүүст мэдүүлэх 
гэсэн Мормоны Номын зорилгод маш чу-
хал хувь нэмэр оруулдаг (Мормоны Номын 
гарчгийг үзнэ үү). Мозаягийн ном нь Есүс 
Христийн номлолын талаарх хоёр чухал 
яриаг агуулсан: Хаан Бенжамины хэлсэн үг 
Moзая 2–5 ба Абинадайн хэлсэн үг Moзая 
12–16. Мозаягийн номонд Их Эзэнтэй 
гэрээ хийж, үүнийг сахихын чухал болохыг 
нэг бус удаа сануулсан (Moзая 5:5–9; 
18:5–10; 21:31–32; 24:13–15; 25:16–18; 
26:20- ийг үзнэ үү).

Энэ ном хэзээ, хаана 
бичигдсэн бэ?
Мозаягийн номыг бичихэд ашигласан эх 
цэдгүүдийг МЭӨ 200- аас МЭӨ 91 оны үед 
бичсэн байх магадлалтай бөгөөд Мормон 
эдгээр цэдгийг МЭ 345- аас МЭ 385 оны 
хооронд хураангуйлсан. Мормон энэ но-
мыг хаана, хэзээ эмхэтгэснээ бичээгүй.

Энэ номын онцлог талууд  
юу вэ?
Мозая бол Мормоны Ном дахь Нифайн 
их ялтсуудын хураангуйлсан эхний ном 
юм. Энэ нь үзмэрчийн чадварын ту-
хай заасан зүйлсийг агуулдаг (Moзая 
8:13–18; 28:10–17- г үзнэ үү). Мозаягийн 
номонд Зарахемла нутаг дахь нифай-
чуудын—салангид бүлгүүдийн; Нифайн 
нутагт Зениф, Ноа болон Лимхай нараар 
захируулсан хүмүүсийн; Нифайн нутгаас 
Алматай хамт оргосон хүмүүсийн түүх 
болон аяллуудыг маш өвөрмөц аргаар 
өгүүлсэн байдаг. Эдгээр бүлгийн тухай 
илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл Moзая 7–24 
болон энэхүү гарын авлагын ард байгаа 
хавсралтыг үзнэ үү.
Мозаягийн номонд Лимхай болон Алма-
гаар удирдуулсан хүмүүс Зарахемла дахь 
нифайчуудтай нэгдэн цугларсан тухай 
гардаг (Moзая 25:1–13- ыг үзнэ үү). Энэ 
номонд бас Зарахемлагийн нутаг даяарх 
Есүс Христийн Сүмийн тохинууллын та-
лаар өгүүлдэг ( Moзая 25:14–24; 26- г үзнэ 
үү). Мозаягийн номын төгсгөлийн бүлэгт 
шүүгчдийн засаглалыг танилцуулдаг (Mo-
зая 29- ийг үзнэ үү).

Тойм
Moзая 1–5 Хаан Бенжамин хүү Мозая-
гаа өөрийн залгамжлагчаар сонгож, 
засаглалынхаа цэдгүүдийг түүнд 
өгөв. Бенжамин Есүс Христийн тухай 
зааж, өөрийн ард түмнийг Бурхантай 
гэрээнд ороход урив.

Moзая 6–8 Мозаягийн засаглал 
эхлэв. Аммон өөр 15 хүний хамт Ни-
файн нутагт зенифчүүдийн үр удмыг 
хайв. Аммон Зенифийн ач хүү Лим-
хай хаантай уулзаж, хүмүүс хэрхэн 
боолчлолд орсон тухай сонсов.

Moзая 9–17 Зенифчүүдийн түүхийг 
өгүүлэв. Зенифийг нас барсны дараа 
түүний хүү Ноа ёсон бусаар захи-
рав. Абинадай Есүс Христийн тухай 
гэрчилж, Хаан Ноа болон түүний 
хүмүүст наманчлахыг ухуулсан. Аби-
надай галд шатаагдан хөнөөгдөв.

Moзая 18–20 Хаан Ноагийн сан-
ваартан Алма наманчлав. Тэр сайн 
мэдээг зааж, дагалдагчдынхаа хам-
таар аглаг буйдад зугтав. Нифайн 
нутаг дахь нифайчууд руу леменчүүд 
дайрч тэднийг боолчлов. Ноаг түү-
ний хүмүүс алж, хүү Лимхай нь хаан 
ширээнд суув.

Moзая 21–22 Лимхай болон түүний 
ард түмэн наманчлав. Их Эзэн  
тэднийг боолчлолоос чөлөөлж, 
Аммон тэднийг Зарахемла руу 
удирдан авч явав.

Moзая 23–24 Алма дагалдагчидтай-
гаа Хилам хотыг байгуулав. Тэд 
леменчүүдийн боолчлолд орж, хаан 
Ноагийн прист байсан Амюлон 
болон түүний ах дүүсээр мөрдөгдөн 
хавчигдав. Их Эзэн Алма болон 
түүний хүмүүсийг чөлөөлж, тэднийг 
Зарахемла руу удирдан чиглүүлэв.

Moзая 25–29 Мозаягийн удирдлага 
дор нифайчууд нэгдэн цугларч, 
Алма сүмийг тохинуулав. Алмагийн 
хүү Алма (ихэвчлэн залуу Алма гэж 
дуудагддаг) болон Мозаягийн хөвгүүд 
хөрвөгдөв. Мозая нас барахынхаа 
өмнө шүүгчдийн засаглалыг эхлүүлэв.
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Оршил
Мормоны үгс хэмээх энэ ном нь Нифайн бага ялтсууд 
ба Мормоны хураангуйлсан Нифайн их ялтсуудын 
хоорондын гүүр нь болдог. Есүс Христийн төрөлтөөс 
бараг 400 гаруй жилийн хойно бичигдсэн энэхүү 
номонд Мормон Бурханаас удирдамж эрэлхийлж, энэ 
цэдэгт юу оруулах тухай Ариун Сүнсээр удирдуулсан 
хэмээн тайлбарласан. Тэрээр мөн Хаан Бенжамины 

тухай дурдаж, яагаад хаан Бенжамин ард түмнийхээ 
дунд тийм агуу нөлөөтэй байсан тухай үнэтэй санаа-
нуудыг өгсөн. Moзая 1- д хаан Бенжамин хөвгүүддээ 
заасан зүйлсийг багтаадаг. Бурханыг санахад мөн 
Түүний тушаалуудыг сахихад судрууд бидэнд тусалдаг 
хэмээн тэрээр заасан.

51- Р ХИЧЭЭЛ 

Мормоны үгс–Moзая 1

Заах зөвлөмж

Мормоны үгс 1:1–11
Бурхан олон цэдгийг мэргэн зорилгын төлөө хадгалсан гэдгийг  
Мормон гэрчилсэн
Ямар нэг зүйлийг хийхээр Сүнсээр өдөөгдөж байсан тухайгаа эргэн санахыг су-
ралцагчдаас хүс. Тэднээс эдгээр туршлагынхаа тухай судар судлах тэмдэглэл эсвэл 
хичээлийн дэвтэртээ бичихийг хүсч болно. Тэдэнд туршлагуудаа санахад нь туслахын 
тулд та эхлээд өөрийнхөө туршлагыг хуваалцаж болно. Дараа нь хичээлийн дундуур 
та хэдэн суралцагчаас туршлагаасаа хуваалцахыг хүсэх болно гэдгээ хэл.
Сүнсний өдөөлтийг дагах ёстой шалтгааныг сайн ойлгоогүй боловч дагасан нэг хү-
ний жишээнээс өнөөдөр суралцах болно гэдгийг тэдэнд тайлбарла.
Мормоны үгсээс Мормоны Ном бичсэн өдрийг баримжаагаар (хуудасны доод талд 
эсвэл бүлгийн тоймд байгаа) олуул. Энэ өдрийг Омнаи ба Мозаягийн номуудын өд-
рүүдтэй харьцуулахыг тэднээс хүс.
• Энэ өдрүүдээс та нар Мормоны үгсийн тухай юу мэдэж сурч болох вэ?
Ялтсуудыг эмхэтгэж буй Мормоны зургийг тавь (62520; Сайн мэдээний уран зургийн 
цуглуулга [2009], 73- р зураг). Нэг суралцагчаас Мормоны үгсийн 1:1–2- ыг чанга ун-
шихыг хүс. Мормон Мормоны үгс хэмээх энэ номыг Мормоны Номын ихэнх үйл явдал 
болоод дууссаны дараа бичсэн гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Мормоны үгс 
бидэнд Мормоны Ном бол олон цэдгийн нийлбэр гэдгийг ойлгоход тусалдаг болохыг 
тайлбарла. Энэ нь түүнчлэн уг үйл явцыг илчлэлтээр удирдуулсан гэдгийг харуулдаг.
Нифайн бага ялтсууд болох Мормоны үгс ба Нифайн их ялтсуудын Мормоны хураан-
гуй нь Мормоны Номонд хэрхэн хамтдаа оршдогийг ойлгуулахын тулд энэхүү гарын 
авлагын хавсралт дахь “Ялтсууд болон хэвлэгдсэн Мормоны номтой харилцах харилцаа” 
хүснэгтийг үзүүлж болно. Та мөн дараах зүйлийг хичээл эхлэхээс өмнө бэлдэж болно.
Хоёр ном, нэг цаас авчир. Нэг ном нь нөгөөгөөсөө хоёр дахин зузаан байх ёстой. 
Нимгэн номын ард нь Нифайн бага ялтсууд гэсэн бичигтэй цаас наа. Харин зузаан 
номын ард нь Нифайн их ялтсуудын Мормоны хураангуй гэсэн цаас наа. Нэг цаасан 
дээрээ Мормоны үгс гэж бич.
Нифайн их ялтсуудын Мормоны хураангуй гэсэн бичигтэй номоо дээш өргө. Нифайн 
их ялтсуудын цэдгүүд нь Мормоны Номын хамгийн гол эх сурвалж байсан гэдгийг 
тайлбарла. Энэ цэдгийн Мормоны хураангуйгаас Иосеф Смит Мозая, Алма, Хиламан, 
3 Нифай ба 4 Нифайн номуудыг хөрвүүлсэн.
Суралцагчдыг Мормоны үгс 1:3- ыг дор бүрнээ уншихыг хүс. Нифайн их ялтсуудын 
нэг хэсгийг нь эмхэтгэснийхээ дараа Мормон юу олж нээснийг олж уншихыг су-
ралцагчдаас хүс. Суралцагчид юун тухай уншсанаа хэлсний дараа “эдгээр ялтсууд” 
гэдэг нь Нифайн бага ялтсуудыг хэлсэн болохыг ойлгоход нь тусал. Нифайн бага 
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51-  р  хичээл 

ялтсуудыг төлөөлсөн номоо өргө. Энэхүү цэдгээс Иосеф Смит 1 Нифайгаас Ом-
наин ном хүртэл хөрвүүлсэн гэдгийг хэл.
Нифайн бага ялтсуудын тухай Мормон юу гэж бодож байсан тухай Мормоны үгс 
1:4–6- г суралцагчдаар уншуул.
• Нифайн бага ялтсуудын юу нь Мормонд сайхан санагдаж байсан бэ?
• Нифайн бага ялтсуудаар Мормон юу хийсэн бэ?
Мормон Нифайн бага ялтсуудыг Нифайн их ялтсуудын хураангуйтай нийлүүлсэн 
гэдгийг харуулахын тулд нимгэн номыг зузаан номын дээр тавь.
Нэг суралцагчаар Мормоны үгсийн 1:7- г чанга уншуул. Мормон Нифайн бага ялт-
суудыг Нифайн их ялтсуудын өөрийн хураангуйтай нийлүүлсэн шалтгааныг олохыг 
суралцагчдаас хүс.
• Мормон бага ялтсуудыг их ялтсуудын өөрийн хураангуйтай яагаад нийлүүлсэн 

бэ? (Тэр Сүнсний өдөөлтийг дагасан.) Тэр эдгээрийг нийлүүлэх хэрэгтэй гэдгээ 
ойлгож байсан уу?

Бага ялтсууд чухал байж болох зарим шалтгааныг Мормон ойлгож байсан гэдгийг 
харахад нь суралцагчдад тусал. Бага ялтсуудын сүнслэг үнэ цэнийг Мормон ойлгож, 
тэдгээрт бичигдсэн Есүс Христийн ирэлтийн тухай бошиглолуудыг үнэлж байлаа 
(Мормоны үгс 1:4–6- г үзнэ үү). Гэсэн хэдий ч түүхийн ижил цаг үед бичигдсэн их 
ялтсуудад тэдгээрийг нийлүүлэх нь ямар хэрэгтэй болохыг тэр сайн мэдээгүй байсан. 
(Мормоны ойлгоогүй байсан нэг шалтгааны тухай энэхүү гарын авлагын Мормоны 
үгсийн танилцуулгаас үзнэ үү.)
Мормоны үгс 1:7- г уншаад Их Эзэний тухай Мормоны заасан сургаалыг олж мэдэхийг 
хүс. Их Эзэн бүх зүйлсийг мэддэг бөгөөд Тэрээр биднээр дамжуулан ажиллаж, 
Өөрийн хүслийг биелүүлж чаддаг гэдгийг суралцагчид ойлгосон эсэхийг лавла.
• Эдгээр сургаал нь Мормоныг хүлээн авсан сүнслэг өдөөлтөө дагахад нь хэрхэн 

тусалсан бэ?
• Та нарыг Сүнснээс өдөөлтийг хүлээн авахад эдгээр үнэн хэрхэн тусалж чадах вэ?
Хичээлийн эхэнд бодож байсан эсвэл бичсэн туршлагынхаа тухай эргэн санахыг 
суралцагчдаас хүс. Хэдэн суралцагчийг урьж, хүлээн авсан өдөөлтийнхөө тухай, үүнд 
хэрхэн хариулж, ямар үр дүнд хүрсэн тухайгаа хуваалцахыг хүс. (Хэт хувийн чанартай 
туршлагыг хуваалцах шаардлагагүй гэдгийг тэдэнд анхааруул.) Суралцагчид туршла-
гаасаа хуваалцах үед та тэднээс дараах зүйлсийг асууж болно:
• Хүлээн авсан сүнслэг өдөөлтөө дагасны дараа юу тохиолдохыг чи өмнө нь мэдэж 

байсан уу?
• Чиний сүнслэг өдөөлтөө дагах итгэл болон шийдвэрт юу нөлөөлсөн бэ?
Их ялтсуудын Мормоны хураангуйг төлөөлсөн номон дээрээ Нифайн бага ялтсуудыг 
төлөөлсөн номыг тавиад өргө. Дараа нь Мормоны үгсийг төлөөлсөн цаасыг бас өргө.
• Мормоны үгсийг эдгээр бусад цэдгийн хаана нь байрлуулах вэ?
Суралцагчдыг хариулж байх хооронд Мормоны үгсийг төлөөлсөн цаасаа хоёр номын 
завсар хий. Мормоны үгс нь Нифайн бага ялтсууд болон Мормоны хураангуйлсан 
Нифайн их ялтсуудын хооронд гүүр болдог гэдгийг тайлбарла.
Нэг суралцагчийг Мормоны үгс 1:8- ыг чанга уншихад урь. Нифайн бага ялтсуудыг их 
ялтсуудын хураангуйтай нийлүүлэх хэрэгтэй гэсэн сүнслэг өдөөлтийг дагахдаа Мор-
мон юунд найдаж байсныг олохыг ангийнхнаас хүс.
Мормон бага ялтсуудыг нийлүүлэх сүнслэг өдөөлтийг дагасан учраас л бид энэ жил 
Мормоны Номоос (1 Нифай–Oмнаи) эдгээр бичвэрийг судлах боломжтой байгаа 
гэдгийг онцолж хэл.
• Мормон Ариун Сүнсний өдөөлтийг дуулгавартай дагаснаар та нарын амьдралыг 

хэрхэн адисалсан бэ?
• 1 Нифайгаас Омнаиг дуустал заасан бүх зүйлсээс юунд нь та хамгийн талархалтай 

байгаа вэ? Та яагаад тэдгээр заасан зүйлд талархалтай байгаа вэ?
• Сүнслэг өдөөлтүүдийг дагах Мормоны хүслийн тухай эргэцүүлэн бод. Сүнслэг 

өдөөлтүүдийг дагах хүсэл маань бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ хүсэл 
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МорМоНы үГС–MOЗАЯ 1

маань бусдын амьдралыг хэрхэн адислах вэ? (Бид Ариун Сүнсний өдөөлтийг дагах 
үед Их Эзэн биднээр дамжуулан бусдыг адисалж чаддаг гэдгийг тайлбарла.)

Бид Ариун Сүнсний өдөөлтүүдэд итгэлтэй хандах аваас Их Эзэн “тааллынхаа дагуу 
[бидэнд] оршин” ажиллах болно (Мормоны үгс 1:7).

Мормоны үгс 1:12–18
Хаан Бенжамин амар амгаланг тогтоов
Самбар дээр зөрчилдөөнөөс амар амгаланд хүрэх гэж бич. Мормоны үгс 1:12–18 дээр 
хаан Бенжамины засаглалын тухай бичсэн гэдгийг тайлбарла. Энэхүү зөв шударга 
хүн нь бошиглогч байсан ба ард түмний хаанаар үйлчилж байхдаа олон бэрхшээл-
тэй тулгарч байсан. Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь хувааж, тэднээс хамтрагчтайгаа 
Мормоны үгс 1:12–18- ыг уншихыг хүс. Амар амгаланг тогтоохын тулд хаан Бенжамин 
болон бусад бошиглогч юу хийснийг ол.
Суралцагчдыг уншиж дууссаны дараа хаан Бенжамин болон түүний хүмүүс зөрчил-
дөөнөөс амар амгаланг олох хүртлээ юу юу хийсэн талаар судар судлах тэмдэглэлдээ 
бичихийг тэднээс хүс. Цөөн хэдэн суралцагчаас дэвтэртээ бичсэн зүйлээ самбар дээр 
бичихийг хүс. Суралцагчдын дүгнэлт нь дараах үгстэй ижил төстэй байж болох юм:
Бид сүнслэгээр өдөөгдсөн бошиглогчдын удирдамжийг дагаснаар амар амга-
ланг тогтоож чадна.
Бид Их Эзэний хүчээр бэрхшээлүүдийг даван туулж чаддаг.
Амар амгаланг тогтоохын тулд бид бүх чадлаараа хөдөлмөрлөхөөр дуудагдсан.
Суралцагчдын анхаарлыг Мормоны үгс 1:17- д хандуул. Үүнд Мормон хэлэхдээ Бен-
жамин хаан болон “ариун хүмүүс олон байлаа . . . мөн тэд Бурханы үгийг хүчтэйгээр 
мөн эрх мэдэлтэйгээр ярьдаг байв” гэжээ. Суралцагчид дараагийн хичээлүүд дээр 
хаан Бенжамины хүч чадал болон эрх мэдлээр заасан номлолын тухай суралцах болно 
гэдгийг тайлбарла.

Moзая 1:1–18
Хаан Бенжамин хөвгүүддээ судруудын чухлыг заадаг
Хэрэв тэд судруудын талаар юу ч мэддэггүй байсан бол ямар байхыг төсөөлөн 
бодохыг хүс.
• Судруудын талаар юу ч мэддэггүй байсан бол амьдрал тань ямар байх байсан бэ?
• Шударга үнэн зүйлгүйгээр амьдрахад танд хамгийн хэцүү нь юу байх байсан бол?
Мозаягийн номыг товчхон танилцуул. Энэ номын эхэнд хаан Бенжамин өөрийн 
хөвгүүдийг судруудаас үргэлжлүүлэн сургахыг хүсч байсан тухай өгүүлдэг гэдгийг хэл 
(Moзая 1:2- ыг үзнэ үү). Хаан Бенжамин хөвгүүддээ зааж байхдаа тэд судруудыг хүлээн 
аваагүй байсан бол тэдний амьдрал өөр байх байсныг тайлбарласан байдаг.
Хэдэн суралцагчаар Moзая 1:3–8- ыг ээлж дараалан уншуул. Судруудтай байсан учраас 
нифайчууд хэрхэн адислагдсан тухай ойлгож уншихыг хүс. Сурч мэдсэн зүйлээ тай-
лагнахыг суралцагчдаас хүс.
• Хаан Бенжамин хөвгүүдэд нь судрууд тус болно гэдэгт яагаад итгэж байсан бэ? 
• Хаан Бенжамин судруудыг судлах ба Бурханы тушаалуудыг сахих хоёрын хоорондын 

харилцааг үзүүлэх юу хийсэн бэ? (Суралцагчид өөр өөрөөр хариулж болох ч тэд 
дараах үнэнийг тодорхойлсон байх ёстой: Судруудыг судлах нь биднийг тушаа-
луудыг мэдэж мөн дагахад тусалдаг. Та тэднээс энэ үнэнийг судар дээрээ Moзая 
1:3–8- ын ард тэмдэглэхийг хүсч болно.)

• Судраас судлах нь тушаалуудыг дагахад тань хэрхэн тусалж байсан бэ?
Судрууд үнэн бөгөөд эдгээр нь биднийг тушаалуудыг дагахад тусалдаг гэдэг гэрчлэ-
лээ хуваалц.
Дараах асуултуудыг самбар дээр бич. (Та эдгээрийг хичээл эхлэхээс өмнө бичиж болно.)

Хүү Мозаягийнхаа тухай ямар төлөвлөгөөг хаан Бенжамин зарласан бэ?
Хаан Бенжамин хүмүүсийг ялгах “нэр”- ийн тухай юу хэлсэн бэ?
Нифайчууд леменчүүдээр яагаад устгагдаагүй вэ?

Суралцагчдыг 
өөрсдийн үгээр бичих 
боломж олго.
Суралцагчид судруу-
даас уншсан сургаал ба 
зарчмуудаа илэрхийлэх 
үед тэдний хэрэглэх үгс 
нь энэхүү гарын авлагын 
үгсээс өөр байсан ч тэд-
ний хариултыг буруу-
шааж болохгүй. Гэхдээ 
суралцагчийн хариулт 
нь сургаалын хувьд 
буруу байвал та тэднийг 
эелдгээр засах үүрэгтэй. 
Энэ нь сурах үйл явцыг 
хайр ба итгэлийн уур 
амьсгал бүрдсэн орчинд 
явуулахад тусалдаг.
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Хаан Бенжамин Мозаягаас ямар зүйлийг харж хандахыг хүссэн бэ?
Суралцагчдад нэг минут өгч, тэд эдгээр асуултаас хэдийг нь Moзая 1:10–18- аас олж 
чадахыг хар.
Суралцагчид асуултуудад товчхон хариулсны дараа та дараагийн хэдэн хичээлээр хаан 
Бенжамин өөрийн хүмүүст “зөрчилд байхаас бусдаар хэзээ ч арилгагдахгүй нэрийг” 
өгсөн ёслолын талаар судална гэдгийг тэдэнд хэл (Moзая 1:12).
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Оршил
Амьдралынхаа төгсгөлд хаан Бенжамин ард түмэн-
дээ зориулан сүүлчийн удаагаа номлол хийхийг 
хүсчээ. Moзая 2–5- р бүлэгт бичигдсэн түүний номлол  
нь энэ хичээл болон дараагийн 53–55- р хичээлийн 
сэдэв байх болно. Тэрээр номлолынхоо эхэнд 

өөрийн хүмүүст тохинуулсан тохинууллынхаа тухай 
мөн бусдад үйлчилснээр бид Бурхандаа үйлчилж 
байгаа хэрэг юм гэдгийг онцлон хэлсэн. Мөн тэр 
Бурханы тушаалуудыг дагадаг хүмүүс аз жаргалтай 
байдаг тухай гэрчилсэн.

52- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 2

Заах зөвлөмж 
Тэмдэглэл: Та хаан Бенжамины хэлсэн үгийн тоймыг энэ хичээлийн эхэнд хэлэхээр 
шийдсэн бол дараах товч агуулга танд тустай байж болох юм. 
Амьдралынхаа төгсгөлд хаан Бенжамин Зарахемла дахь ариун сүмийн ойролцоо 
хаант улсынхаа хүмүүст хандан үг хэлсэн. Тэрээр ард түмэндээ өөрийн үйлчлэл болоод 
Бурханд итгэх сүсэг бишрэлийнхээ тухай тайлагнаж, хүү Мозаягаа шинэ хаанаар зар-
ласан. Moзая 2–5- д гарах энэхүү сүүлчийн үгэндээ хаан Бенжамин хэд хэдэн зүйлийг 
онцлон ярьсан. Үүнд: бусдад үйлчлэх нь чухал болох, Тэнгэрлэг Эцэгтээ бид мөнхийн 
өртэй байдаг, Есүс Христийн тохинуулал ба Цагаатгал, эгэл хүний зан чанараас салах 
шаардлага, авралынхаа төлөө Бурханд итгэх, ядууст туслах, нүглээс уучлагдах мөн ит-
гэл болон үргэлж сайн зүйлсийг хийж, Христийн охид хөвгүүд болох зэрэг юм. Moзая 
3- т хаан Бенжамины тэнгэр элчээс хүлээн авсан захиасын тухай бичсэн байдаг.

Moзая 2:1–9
Гэр бүлүүд хаан Бенжамины үгсийг сонсохоор бэлдэж, цугларав
Дараах асуултуудыг самбарын дээд хэсэгт бич: Хэн? Хаана? Юу? Яагаад?
Самбарт бичсэн асуултуудын хариуг Moзая 2:1–6- аас дор бүрнээ хайж олохыг сурал-
цагчдаас хүс. Тэднийг уншсаны дараа хэд хэдэн суралцагчаас самбарт асуулт бүрд аль 
болох олон хариулт олж бичихийг хүс. (Хүмүүс Мосегийн хуулийн дагуу золиослол 
өргөж, хаан Бенжамины үгсийг хүлээн авахад бэлтгэсэн гэдгийг та тайлбарлах хэрэг-
тэй байж магадгүй. Хүмүүс Бурханд талархаж, өөрсдийгөө Түүнд зориулж байгаагаа 
эдгээр золиослолыг хийж харуулсан.)
Суралцагчдыг Moзая 2:9- ийг дор бүрнээ уншиж, түүний үгсийг сонсоод хүмүүс юу 
хийхийг хаан Бенжамин хүссэн болохыг олж мэдэхийг хүс.
• Та нарын олж үзсэн үгс, өгүүлбэрээс харахад хаан Бенжамин өөрийн захиасын 

тухай юу мэдэрч байсан гэж та нар бодож байна вэ?
• Moзая 2:9- ийн сүүлийн хэсгийг уншаад хүмүүс сонороо мөн зүрх сэтгэлээ түүний 

захиаст нээх аваас юу тохиолдоно гэж хаан Бенжамин итгэж байсан бэ?
• Заахаар дуудагдсан хүмүүст сонороо мөн зүрх сэтгэлээ нээнэ гэдэг нь юу гэсэн 

утгатай вэ?
Түүний (хаан Бенжамин) захиасыг судалж, хожмын үеийн бошиглогчдын үгсийг 
сонсохдоо хаан Бенжамины урилгыг санахад нь дэмж.

Moзая 2:10–28
Хаан Бенжамин Бурханд мөн бие биедээ үйлчлэхийн чухал хийгээд бид 
Бурханд мөнхийн өртэй гэдгийг заасан
Ард түмэндээ хандан үг хэлж буй хаан Бенжамины зургийг үзүүл (62298; Сайн мэ-
дээний зургийн цуглуулга [2009], 74- р зураг). Хаан Бенжамин хүү Мозаягаа өөрийн 
оронд хаан болгож мөн тэдэнд “Их Эзэн Бурхан Иерусалим нутгаас гарган авчирсан 

Урт яриаг тоймлох
Энэ хичээлийн га-
рын авлага нь Moзая 
2–5 шиг бошиглолын 
урт яриануудад илүү 
анхаарал хандуулсан. 
Эдгээр урт яриаг нэгээс 
илүү хичээл дээр заадаг. 
Эдгээр яриаг товчхон 
тоймлох нь тустай байж 
болох юм. Өнөөдрийн 
хичээлийн хувьд хаан 
Бенжамины номлол 
мөн хүмүүсийн мэдэр-
сэн “зүрх сэтгэлийн 
хүчирхэг өөрчлөлтийг” 
(Moзая 5:2- ыг үзнэ үү) 
сайн ойлгоход тоймлох 
нь тустай байж болно.
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бүх хүмүүсийн дээгүүр онцлогдож болохын тулд нэр” өгсөн (Moзая 1:9–12- ыг үзнэ үү) 
гэдгийг суралцагчдад сануул.
Moзая 2:10–15- ыг чанга унш. Хаан Бенжамин өөрийн байр суурь, нэр хүндийн төлөө 
биш харин хүмүүст үйлчлэх талаар санаа тавьдаг байсныг үзүүлсэн өгүүлбэрүүдийг 
олохыг суралцагчдаас хүс. Ийм өгүүлбэр сонсох бүрдээ гараа өргөхийг тэднээс хүс. 
Тэднийг гараа өргөхөд нь уншихаа зогсож, тэд юу олж сонссон, энэ нь хаан Бенжа-
мины тухай юуг илэрхийлж байна гэдгийг асуу.
Энэ ярилцлагын үеэр ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрийн хэлсэн дараах үгсийг хуваалц:
“Байр суурийн талаар дэндүү их санаа бүү тавь. . . . Хүмүүсийн талархлыг хүлээх чухал 
ч бид талархал дээр бус зөв шударга байдалд; байр сууринд биш, үйлчлэлд анхаарлаа 
хандуулах ёстой (“To the Women of the Church,” Ensign, 1992 оны 11- р сар, 96).
Суралцагчдыг Moзая 2:16–17- г дор бүрнээ уншиж, хаан Бенжамин өөрийн хүмүүст юу 
сургахыг хүсч байсныг олохыг хүс. Бид нэг нэгэндээ үйлчилснээр Бурхандаа үйл-
чилдэг гэдгийг ойлгоход нь тусал. Самбарт дээрх өгүүлбэрийг бич. Moзая 2:17 нь 
төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг онцлон хэл. Та мөн суралцагчдыг энэ эшлэлүүдийг 
дараа нь олоход хялбар болгохын тулд ялгаж тэмдэглэхэд нь дэмжиж болно.
Тэднээс бусдад үйлчилж байсан тохиолдлоо санахыг хүс.
• Та нар бусдад үйлчилж байхдаа Бурханд хэрхэн үйлчилдэг вэ?
• Бусад хүмүүс үйлчлэлээр дамжуулан таны амьдралыг хэрхэн адисалж байсан бэ? Тэд 

танд үйлчилж байхдаа Бурханд хэрхэн үйлчилсэн бэ?
Хэд хэдэн суралцагчаар Moзая 2:18–24, 34- ийг ээлж дараалан уншуул.
• Хаан Бенжамин яагаад өөрийгөө болон өөрийн хүмүүсийг “ашиггүй зарц нар” 

хэмээн зүйрлэсэн бэ? (Та тэдэнд хүмүүс өгснөөсөө илүүг авч байж, ашиг гаргадаг 
гэдгийг тайлбарлаж болно. Тэнгэрлэг Эцэгтээ бид бол ашиггүй зарц нар юм. Учир 
нь Түүний бидэнд өгдөг адислалууд нь бидний Түүнд өгдөг үйлчлэлээс хамаагүй 
илүү байдаг билээ.)

• Та өөрийгөө Бурханд өртэй гэдгээ мэдэрсэн ямар адислалуудыг хүлээн авч байсан бэ?
• Өөрсдийгөө Бурханд “мөнхийн өртэй” гэдгээ ухаарах нь яагаад чухал вэ? (Хариул-

тууд нь: Бид Бурханд өртэй гэдгээ ухаарах үед бид илүү талархах сэтгэлтэй болж, 
тушаалуудыг дагахыг хүсч мөн бусдад үйлчлэхийг хүсдэг гэх мэт байж болно.)

Moзая 2:34- т байгаа өгөх гэдэг үг нь өргөх эсвэл төлөх гэсэн утгатай болохыг тайл-
барла. Бид хэрхэн “байгаа бүхнээ [Тэнгэрлэг Эцэгтээ] өгч” болох талаар тунгаан бо-
дохыг тэднээс хүс. Бид Бурханы тушаалуудыг сахиж, чин сэтгэлээсээ үйлчлэхийг хүсэх 
аваас Тэр биднийг адисалдаг гэдгийг гэрчил.

Moзая 2:29–41
Хаан Бенжамин өөрийн хүмүүст Бурханд дуулгавартай байхыг уриалдаг
Самбар дээр БОЛГООМЖИЛ гэж бич. Ийм үгтэй анхааруулах тэмдэг харж байсан 
талаараа хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Ийм анхааруулах тэмдэг нь биднийг хам-
гаалж, амь насыг маань ч авардаг гэдгийг онцлон хэл.
Суралцагчдыг Moзая 2:32–33, 36–38- ыг дор бүрнээ уншиж, хаан Бенжамин өөрийн 
хүмүүст юунаас болгоомжил гэж хэлснийг олуул. Moзая 2:33 дээр гардаг халаг гэдэг 
үг нь харуусал ба гасланг илэрхийлж буйг тайлбарла.
• Хаан Бенжамин өөрийн хүмүүст ямар анхааруулгыг өгсөн бэ?
• Бид буруу сүнсийг дагаж эхэлснээ хэрхэн мэдэх вэ? Үүнийгээ эрт мэдэх нь яагаад 

чухал вэ?
• Moзая 2:38- д өгүүлснээр нүглээсээ уучлагдахгүй нас барсан хүмүүст юу тохиолддог вэ?
Та Moзая 2:36- г заахдаа хувь хүний зан чанар нь Их Эзэний Сүнснээс холдуулах чадал-
тай гэдгийг онцлон хэлж болно. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.
Бэднар Сүнсийг үргээж байгаагаа таньж мэдэхийн чухлыг онцлон ийн хэлсэн:
“Бид . . . Их Эзэний Сүнснээс холдуулах зүйлсийг таньж мэдэхийг чармайх ёстой. 
Ингэснээр [бид] адислагдан дэгжиж мөн хадгалагдан үлдэх мэргэн ухааны зам дээр 
удирдагдах болно. (Moзая 2:36). . . .

Moзая 2:17  
бол төгс эзэмших 
судрын хэсэг юм. 
Суралцагчдад энэ 
шүлгийг төгс эзэмшихэд 
нь туслахын тулд энэхүү 
хичээлийн төгсгөлд 
байгаа заах аргыг 
уншихыг санал болго.
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“. . . Хэрэв бид Ариун Сүнснээс холдуулах ямар нэг зүйлийг бодож, харж эсвэл хийж 
байгаа бол тэр зүйлээ үйлдэхээ даруй зогсоох хэрэгтэй. Ариун Сүнснээс холдуу-
лах зугаа цэнгээний үйл ажиллагаа бидэнд тохирох зүйл биш юм. Сүнс нь соёлгүй, 
бүдүүлэг, даруу бус зүйлстэй хамт оршдоггүй учраас энэ нь бидэнд ч бас тохирохгүй. 
Бид оролцох ёсгүй үйл ажиллагаануудад оролцсоноор Их Эзэний Сүнснээс холддог 
тул тиймэрхүү төрлийн үйл ажиллагаанууд нь бидэнд зохимжгүй юм” (“That We May 
Always Have His Spirit to Be with Us,” Ensign эсвэл Лиахона, 2006 оны 5- р сар, 30).
• Биднийг Ариун Сүнснээс юу холдуулдаг гэж ахлагч Бэднар хэлсэн бэ?
• Бид Ариун Сүнснээс холдож байгаагаа хэрхэн мэдэж чадах вэ?
Самбар дээр САНАГТУН болон ЭРГЭЦҮҮЛЭН БОД гэсэн үгсийг БОЛГООМЖИЛ 
гэсний ард бич.
Нэг суралцагчаас Moзая 2:40–41- ийг чанга уншихыг хүс. Хаан Бенжамин өөрийн хү-
мүүсээс юуг тунгаан бодож мөн санаж байхыг хүссэн гэдгийг олж мэдэхийг ангийнх-
наас хүс. Суралцагчдыг хариулж байх үед та хаан Бенжамины заасан үнэнийг самбар 
дээр бичиж болно: Бид тушаалуудыг дагавал материаллаг болон сүнслэг байд-
лаараа адислагдах болно.
• Та Их Эзэний тушаалуудыг сахиснаараа аз жаргалыг мэдэрч байсан уу? Та тийм аз 

жаргалыг мэдэрч байсан хэн нэгнийг харж байсан уу?
Суралцагчдын өнөөдрийн ярилцсан зүйлсийг үнэн гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг 
“Хувийн хөгжил дэвшил” (залуу эмэгтэйчүүд) ба “Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг” 
(залуу эрэгтэйчүүд) дэх сайжрахыг эрэлхийлэхэд хэцүү зүйлс дээрээ илүү дуулгавартай 
болж чадах тодорхой зорилгуудыг тавихад нь дэмж.

Төгс эзэмших судар—Moзая 2:17
Суралцагчдыг Moзая 2:17, Maтай 22:36–40, Maтай 25:40- ийг уншихыг хүс. Moзая 2:17- 
ийн сургаал ба утгыг сайн ойлгоход Матайн шүлгүүд тусалдаг. Та суралцагчдыг Ma-
тай 22:36–40- ийг Moзая 2:17- ийн ард, Maтай 25:40- ийг Maтай 22:36–40- ийн ард мөн 
Moзая 2:17- г Maтай 25:40- ийн ард бичиж, судрын хэлхээ хийхэд нь дэмжиж болно.
Бусдад үйлчилснээр Бурханд үйлчилж байгаа гэдгээ мэдэрсэн тухайгаа хуваалцахыг 
цөөн хэдэн суралцагчаас хүс.
Семинарын дараагийн хичээлээс өмнө хэн нэгэнд үйлчлэхийг суралцагчдаас хүс. Энэ 
туршлагаасаа хуваалцахаар бэлдэж ирэхийг санал болго (Хэт хувийн чанартай турш-
лагыг хуваалцах шаардлагагүй гэдгийг тэдэнд анхааруул).
Дараагийн хичээл дээр Moзая 2:17- г чээжилж ирэхийг тэднээс хүсч болно.
Бид бусдад чин сэтгэлээсээ үйлчилснээр Их Эзэндээ үйлчилдэг гэдгийг гэрчил.
Тэмдэглэл: Энэ хичээлийн цагаас шалтгаалан та энэ үйл ажиллагааг өөр өдөр тур-
шиж үзүүлж болно. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Moзая 2:33, 38–39. “Үүрдийн шийтгэл,” 
“унтаршгүй гал” ба “төгсөшгүй үргэлжлэх 
тарчлал”

Бурханыг эсэргүүцэхийн үр дагаврын тухай анхааруу-
лахдаа хаан Бенжамин “үүрдийн шийтгэл” (Moзая 

2:33), “унтаршгүй гал” (Moзая 2:38) ба “төгсөшгүй 
үргэлжлэх тарчлал” (Moзая 2:39) гэх мэт үгсийг хэрэг-
лэсэн байдаг. Эдгээр хэллэгийн утгыг сайн ойлгохын 
тулд Сургаал ба Гэрээ 19:6–12- ыг үзнэ үү.
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Moзая 3 
Оршил
Ард түмэндээ хандсан үгээ үргэлжлүүлэхдээ хаан 
Бенжамин Есүс Христийн тохинууллын талаар тэнгэр 
элчийн хэлсэн үгсийг дамжуулсан. Нүгэл үйлдэгсэд нь 
Есүс Христэд итгэх итгэл ба наманчлалаар дамжуулан 
авралыг хүлээн авч чадна гэдгийг хаан Бенжамин 

гэрчилсэн. Мөн тэр Ариун Сүнсний таталтанд автагд-
даг хүн Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан, “эгэл 
хүмүүнээ орхиж, хүүхэд шиг хүлцэнгүй” болдог гэж 
заасан (Moзая 3:19).

Заах зөвлөмж
Тэмдэглэл: Та өмнөх хичээл дээр тэднээс Moзая 2:17- г чээжилж, хэрэгжүүлэхийг 
хүссэн бол тэдэнд туршлагаасаа хуваалцах боломжийг энэ хичээл дээр гаргаж өгнө. 
Үүнийг хийхэд дэндүү их цаг зарцуулахгүй байхад анхаар. Moзая 3- ын сургаал ба 
зарчмуудыг ярилцах хангалттай цаг үлдээ.

Moзая 3:1–10
Хаан Бенжамин Есүс Христийн Цагаатгалын тухай тэнгэр элчийн хэлсэн 
үгийг дамжуулдаг
Хоосон шилэн аяга ба устай сав гаргаж тавь. Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч 
ирэхийг урин, хэн нэгэнд амтлуулахын тулд уснаас хийж өгөхийг хүс. Дараа нь ханат-
лаа ус уухыг хүссэн хүнд ус хийж өгөхийг хүс. Суралцагчдыг дараах асуултын талаар 
тунгаан бодохыг хүс:
• Хэрэв энэ ус нь баяр баясгаланг төлөөлж байсан бол та нар үүнээс хэр зэрэг их 

уухыг хүсэх байсан бэ?
Moзая 3- т заасан зүйлс нь баяр баясгалангаар дүүрэн байж болохоо хэрхэн мэдэхэд 
тусална гэдгийг тайлбарла.
Нэг суралцагчаас Moзая 3:2–5- ыг чанга уншихыг хүс. Moзая 3- т өгүүлсэн хаан Бенжа-
мины захиасын эх сурвалж нь юу болохыг олж мэдэхийг тэднээс хүс.
Mозая 3 нь тэнгэр элчийн “агуу их баясгалангийн баярт мэдээг” агуулсан гэдгийг 
онцлон хэл (Moзая 3:3). Хэдэн суралцагчаар Moзая 3:5–10- ыг ээлж дараалан чанга 
уншуул. Есүс Христийн номлолыг илүү их талархах сэтгэлээр хүлээн авахад туслах үгс 
эсвэл өгүүлбэрүүдийг олохыг суралцагчдаас хүс. Та тэднээс эдгээр үгс ба өгүүлбэрүү-
дийг тэмдэглэж авахыг хүсч болно. Уншсан үгс ба өгүүлбэрүүдээ бусадтайгаа хуваал-
цахыг цөөн хэдэн суралцагчаас хүс.
• Аврагчийн номлолын тухай ойлгоход тань Moзая 3:7 хэрхэн тусалсан бэ?
• Тэнгэр элчүүд энэ захиас нь яагаад агуу их баяр баясгаланг авчирна гэж хэлсэн гэж 

та нар бодож байна вэ?
Суралцагчдыг Moзая 3:5–10- ын товч агуулгыг судар судлах тэмдэглэл эсвэл хичээлийн 
дэвтэртээ нэг өгүүлбэрт багтаан бичихийг хүс. Тэднийг бичиж дууссаны дараа цөөн 
хэдэн суралцагчийг бичсэн зүйлийнхээ тухай хуваалцахыг хүс. Тэдний бичсэн товчлол 
нь тэнгэр элчийн заасан бид нүглээсээ аврагдаж болохын тулд Есүс Христ зовж 
тарчилсан юм гэдэг зарчмыг агуулсан байх ёстой. 
Та тэдний хэрхэн хариулсныг дараах асуултыг асууснаар мэдэж болно:
• Та нарын төлөө Аврагчийн хийсэн зүйлсийн талаар бодоход танд ямар санагддаг вэ?
Аврагчийн тарчлалыг гүн гүнзгий ойлгоход нь тэдэнд туслахын тулд Арванхоёр Тө-
лөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэймс И.Тэйлмэжийн дараах үгсийг хуваалц:
“Цэцэрлэг дэх Христийн тарчлалыг хүч чадал болон учир шалтгааны аль ч талаас нь 
эгэл хүний хязгаарлагдмал оюун ухаанаар ойлгох аргагүй юм. . . . Дэлхий дээр хэзээ 
нэгэн цагт амьдарч байсан өөр хэн ч давж гарахааргүй тийм ачаан дор тэр зовон 

Суралцагчдыг 
мэдрэмж ба гэрчлэлээ 
хуваалцахад хүргэх 
асуултуудыг асуу.
Суралцагчдад мэдрэмж 
ба гэрчлэлээ хуваал-
цахад бэлдэхэд нь 
туслахын тулд ярилцсан 
сургаал буюу зарчимтай 
холбоотой туршла-
гуудаа эргэн санахад 
хүргэх асуултуудыг асуу. 
Та тэднээс “Чи үүнийг 
( . . . ) яаж мэдэж авсан 
бэ?” эсвэл “Чи хэзээ 
тийнхүү ( . . . ) мэдэрсэн 
бэ?” гэх мэтээр асууж 
болно. Дараа нь тэднээс 
мэдэрсэн зүйлээ болон 
туршлагаасаа хуваал-
цахыг хүс. Тэд ингэж 
хуваалцсанаар Ариун 
Сүнсэнд үнэнийг гэрчлэх 
боломжийг олгох 
болно.
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тарчилж байсан юм. Энэ нь түүний сүв бүрээс цус шүүрэхэд хүргэсэн бие махбодын 
өвдөлт бас оюун ухааны шаналал төдий байсангүй харин гагцхүү Бурхан л тэсэн гарч 
чадах сүнсний шаналал байлаа. . . . Шаналлын тэрхүү мөчид Христ ‘энэ дэлхийн хун 
тайж’ Сатантай тулгарч, түүний учруулж болох аймшгийг даван туулсан юм. . . . 
Аврагч Адамаас эхлээд дэлхийн төгсгөл хүртэл бүх хүн төрөлхтний нүглийн зовлонг 
Өөртөө хүлээн авсан нь зарим талаар энгийн хүмүүс ойлгох аргагүй байдаг. (Jesus the 
Christ, 3дахь хэвлэл. [1916], 613).

Moзая 3:11–27
Бид эгэл хүмүүнээ орхиж мөн Их Эзэн Христийн Цагаатгалаар гэгээнтэн 
болж чадна гэдгийг хаан Бенжамин гэрчилсэн
Хаан Бенжамин тэнгэр элчийн дүрсэлсэн өөр өөр хүмүүсийн тухай мөн Есүс Хрис-
тийн Цагаатгал нь тэр бүх хүнд хэрхэн үйлчилдэг болох талаар хуваалцсаныг сурал-
цагчдад ярь. Дараах асуултуудыг самбар дээр бич. Суралцагчдыг Moзая 3:11–13, 16- г 
дор бүрнээ уншиж, дараах асуултуудад хариулахыг хүс.

Цагаатгал хэрхэн үйлчилдэг вэ?
Сайн мэдээний талаар сонсолгүй нас барсан хүмүүст Цагаатгал хэрхэн үйлчлэх вэ?
Бурханыг эсэргүүцэж, зориудаар нүгэл хийсэн хүмүүст Цагаатгал хэрхэн үйлчлэх вэ?
Хариуцлагын насанд хүрэлгүй нас барсан хүүхдүүдэд Цагаатгал хэрхэн үйлчлэх вэ?

Тэдэнд тунгаан бодох цаг олго. Дараа нь тэднээс эдгээр асуултад хариулахыг хүс. 
(Эхний асуултад хариулахад нь туслахын тулд та тэднээс Сургаал ба Гэрээ 137:7–10- 
ыг уншихыг хүсч болно. Гуравдахь асуултад хариулахад нь туслахын тулд та тэднээс 
Moронай 8:8, 17 ба Сургаал ба Гэрээ 29:46–47- г уншихыг хүсч болно.)
Тэнгэрлэг Эцэгийн хүүхдүүдэд Цагаатгал хэрхэн үйлчилдэг тухай Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгсийг унш:
“Бид . . . ‘түүний цус . . . өөрсдийн талаарх Бурханы тааллыг мэдэлгүйгээр нас барсан 
тэд, өөрөөр хэлбэл үл мэдэн нүгэл үйлдсэн тэдний нүглүүдийг цагаатгах болно’ хэмээн 
уншдаг (Moзая 3:11). Үүнтэй мөн ижил ‘Христийн цус [бяцхан хүүхдүүдийн] нүглүүдийг 
цагаатгасан бөлгөө’ (Moзая 3:16). Амилалт ба цэвэр болох Цагаатгалын хүчний эдгээр 
сургаал нь Бурхан зөвхөн сонгосон цөөн хүнээ аварна гэсэн үзлийг няцаадаг юм. Түүний 
ач ивээл бүх хүнд өгөгдсөн. Мормоны Номын эдгээр сургаал нь бүх хүнийг хайрладаг 
Бурханы хайр ба бүх хүнд зориулсан Түүний Цагаатгалын тухай бидний ойлголтыг нэм-
дэг” (“All Men Everywhere,” Ensign эсвэл Лиахона 2006 оны 5- р сар, 77).
• Бидэнд Цагаатгал хэрхэн үйлчилдэг талаар Moзая 3:12- оос бид ямар зарчмыг сур-

даг вэ? (Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, наманчилснаар нүглээ-
сээ аврагдах болно.)

• Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, наманчлаагүй хүмүүст юу тохиолдоно гэж 
энэ хэсэгт бичсэн бэ?

Moзая 3:19 бол төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг онцлон хэл. Та мөн суралцагчдыг 
энэ эшлэлүүдийг дараа нь олоход хялбар болгохын тулд ялгаж тэмдэглэхэд нь дэмжиж 
болно. Moзая 3:19 дээр тэнгэр элчийн хэлсэн “эгэл хүн” гэснийг онцол. Энэ үгийг 
ойлгохын тулд судруудын удирдамжаас дараах тайлбарыг унш.
Эгэл хүн бол “Ариун Сүнсний удирдамжаар биш, харин маханбодын хүсэл эрмэлзэл 
хийгээд дур таашаал, мэдрэмжээр нөлөөлөгдөхөөр сонгодог хүн. Ийм хүн биеийн 
зүйлсийг ойлгох ч сүнсний зүйлүүдийг ойлгож чадахгүй. Бүх хүн Адам, Ева хоёрын 
уналтын улмаас шунаг сэтгэлтэй буюу мөнх бус болсон байна. Хүн болгон Есүс Хрис-
тийн Цагаатгалаар дамжин, эгэл хүн байхаа больж, дахин төрөх ёстой” (Судруудын 
удирдамж, “Эгэл хүн,” scriptures.lds.org).
Дараах асуултуудыг самбар дээр бич. Moзая 3:19- ийг дор бүрнээ уншиж, асуултуудын 
хариултыг олохыг хүс.

Тэнгэр элч эгэл хүний Бурхантай харьцах харьцааг хэрхэн дүрсэлсэн байна вэ?
Бид эгэл хүний шинжээ хэрхэн орхиж болно гэж энэ хэсэгт бичсэн бэ?

Хүмүүн нь Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан “эгэл хүнээ” орхихоос ч илүү их 
зүйлийг хийж чадна гэдгийг онцлон хэл. Тэрээр “ариун хүмүүс болж чадна.” Биднийг 
нүглээс аврахаас гадна Аврагч биднийг өөрсдийнхөө хүчээр хийхээс илүү сайн хүмүүс 

Moзая 3:19  
бол төгс эзэмших 
судрын хэсэг мөн. 
Суралцагчдад энэ 
шүлгийг төгс эзэмшихэд 
нь туслахын тулд энэхүү 
хичээлийн төгсгөлд 
байгаа заах аргыг 
уншихыг санал болго.
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болгон өөрчилдөг. Тэрээр биднийг Түүнтэй илүү адилхан болоход тусалдаг. Энэхүү 
сургаалыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэлсэн дараах үгсийг унш:
“Их Эзэний уул өөд авирч, Түүний ариун газарт зогсоход цэвэр гартай, ариун зүрхтэй 
байх шаардлагатай [Дуулал 24:3–4- ийг үзнэ үү].

“Аврагчийн Цагаатгалаар дамжуулан эгэл хүний чанараа гээж, нүглээ 
даван туулж мөн муу ёрын сүнсний нөлөөнөөс зайлсхийхэд бидний гар 
цэвэр болдог. Бид сайн зүйлс хийж, илүү сайн хүмүүс болохын тулд Түүний 
хүчийг хүлээн авах үед бидний зүрх сэтгэл ариусдаг. Бидний зохистой 
хүсэл ба сайн ажил үйлс бүхэн маань цэвэр гар, ариун зүрх сэтгэлийг өгч 
чаддаггүй. Харин Есүс Христийн Цагаатгал нь биднийг нүглээсээ уучлаг-

дахад туслах ариусган аврах хүч ба дан ганц өөрсдийн хүчээрээ хүрч чадахааргүй сайн 
хүн болоход минь туслах ариусан хүчирхэгжих хүчийг хоёуланг нь өгдөг. Цагаатгалын 
хэмжээлшгүй хүч нь нүгэлтэн ч бай, гэгээнтэн ч бай бидний хүн нэг бүрд үйлчилдэг 
(“Clean Hands and a Pure Heart,” Ensign эсвэл Лиахона 2007 оны 11- р сар, 82).
Суралцагчдыг Moзая 3:19- өөс сурсан зүйлээ дүгнэхэд нь тусалж дараах асуултыг асуу:
• Та нар Moзая 3:19- өөс сайн мэдээний ямар ямар үнэнүүдийг сурсан бэ?
Суралцагчид уг шүлгээс дараах сургаалуудыг дурдаж болох юм:
Эгэл хүн бол Бурханы дайсан.
Бид Ариун Сүнсний таталтад автагдан, эгэл хүнээ орхидог.
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан бид эгэл хүмүүнээ орхиж, гэгээнтэн 
болж чадна.
Суралцагчдаас дараах асуултуудын нэгэнд хариулж, судар судлах тэмдэглэлдээ 
бичихийг хүс. (Та эдгээр асуултыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бичих юм уу, 
асуултуудыг бичсэн тараах материал бэлдэх эсвэл асуултуудыг удаанаар уншиж өгч, 
тэднийг судар судлах тэмдэглэлдээ бичих боломжийг олгож болно.)
• Та “Ариун Сүнсний таталтад” бүрэн орохын тулд юу хийж болох вэ? Та үүнийг илүү 

сайн хийхийн тулд ирэх долоо хоногт юу хийх вэ?
• Moзая 3:19- д таны хөгжүүлэх ёстой хүүхдийн ямар ямар шинж чанаруудыг бич-

сэн байна вэ? Тэдгээр шинж чанарыг хөгжүүлэхийн тулд та ирэх долоо хоногт юу 
хийх вэ?

Аврагчийн Цагаатгалд илүү их талархалтай байхад нь туслахын тулд Moзая 3:23–26- г 
тэдэнд уншиж өг. 26- р шүлэгт бичсэн “Бурханы хилэнгийн аяга” гэдэг үгс нь зориу-
даар нүгэл үйлдээд, наманчилдаггүй хүмүүсийн хожмын зовлон шаналлын тухай юм 
гэдгийг тэдэнд тайлбарла. Дараа нь Сургаал ба Гэрээ 19:16–19- ийг уншихыг тэднээс 
хүс. Суралцагчдаас 18- р шүлгээс аяга гэдэг үгийг сонсохыг хүс.
• Биднийг “Бурханы хилэнгийн аяганаас” уулгахгүйн тулд Есүс Христ юу хийсэн бэ? 

(Тэрээр Өөрөө тэрхүү аяганаас хүртэж, бидний нүглийн шийтгэлийг Өөртөө авсан 
юм. Хэрэв бид чин сэтгэлээсээ наманчилбал тэрхүү шийтгэлийг амсахгүй.)

Хичээл дээр ярилцсан үнэнүүдийн тухай гэрчлэлээ хуваалцаж, энэхүү хичээлээ төгсгө.

Төгс эзэмших судар—Moзая 3:19
Суралцагчдыг Moзая 3:19- ийг чээжлэхэд нь туслахын тулд тэднийг хоёр хоёроор 
нь бүлэг болго. Тэднээс Moзая 3:19- ийг хамтрагчтайгаа хоёулаа нэг нэг үгээр нь 
ээлж дараалан чанга уншихыг хүс. Энэхүү дасгалыг хэд хэдэн удаа давтан хийхийг 
тэднээс хүс. Хэрэв та хүсвэл тэднийг нэг үгээр биш, хоёроос гурван үгээр ээлж 
дараалан уншуулж болно.
Энэхүү дасгалыг давтан хийх нь тэдэнд шүлгийн агуулгыг ойлгож, санахад нь хялбар 
байх болно. Мозая 3:19- ийг бүрэн чээжлэхийг тэдэнд уриал.
Тэмдэглэл: Энэ хичээлийн цагаас шалтгаалан та энэ үйл ажиллагааг өөрийн туршла-
гаас үзүүлж болно. 
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Moзая 4
Оршил
Хаан Бенжамины заасан зүйлүүдэд сэтгэл нь хөдөл-
сөн хүмүүс наманчилж мөн нүглээсээ уучлагдсан. Тэд 
“баяр хөөрөөр дүүрч” мөн “ухамсрын амар амга-
ланг” хүлээн авчээ (Moзая 4:3). Хаан Бенжамин тэ-
дэнд үргэлжлүүлэн зааж, “нүглүүдийнхээ ангижралыг 

үргэлж хадгалах”- ын тулд юу хийх ёстойгоо ойлгоход 
нь тусалсан” (Moзая 4:12). Үүнийг заахдаа тэрээр, ав-
рагдахын тулд Бурханд найдсан гуйлгачинтай тэднийг 
зүйрлэсэн. Тэрээр мөн тэдэнд бодол санаа, үг яриа 
болон үйл хөдлөлөө хянахыг анхааруулсан.

Заах зөвлөмж

Moзая 4:1–8
Хаан Бенжамины хүмүүс нүглээсээ уучлагдаж, аз жаргал, амар  
амгалангаар дүүргэгдсэн
Дараах асуултын талаар тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс:
• Бид нүглээсээ уучлагдсанаа хэрхэн мэдэх вэ?
Ерөнхийлөгч Харолд Б.Лийгийн дараах үгсийг унш:

“Та хэн ч байсан мөн хаана ч байсан гэсэн нүглээсээ уучлагдахын тулд 
чадах бүхнээ хийж, өөрчлөгдөн мөн төлөөсөө төлсөн бол, хэрэв энэ нь 
таны сүмийн байр сууринд нөлөөлж мөн та зохих эрх мэдэлтэнтэй 
уулзсанаар Их Эзэн таныг хүлээн зөвшөөрсөн эсэх баттай хариултыг та 
авах болно. Та зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс эрэлхийлбэл Их Эзэн таны 
наманчлалыг хүлээн авсан гэдэг шинж тэмдгийн амар амгалан мэдрэм-

жийг мэдрэх болно (“Stand Ye in Holy Places,” Ensign 1973 оны 7- р сар, 122).
Нүглээсээ хэрхэн уучлагдах тухай хэлсэн тэнгэр элчийн үгсийг хаан Бенжамин 
хуваалцсан гэдгийг суралцагчдад сануул. Эгэл хүн бол Бурханы дайсан бөгөөд нүглээ 
наманчлахгүй нас барсан хүмүүст юу тохиолдох талаар тэнгэр элчийн хэлсэн үгсийг 
та тэдэнд сануулах хэрэгтэй (Moзая 3:19, 23–27- г үзнэ үү).
Суралцагчдаас Moзая 4:1–2- ыг дор бүрнээ уншиж, хаан Бенжамины хүмүүс тэнгэр 
элчийн хэлсэн үгэнд хэрхэн хандсан тухай олохыг хүс. Уншсан өгүүлбэрүүдээ бу-
садтайгаа хуваалцахыг цөөн хэдэн суралцагчаас хүс. Суралцагчид “зуурдын байдал” 
гэдэг үгийг ойлгохгүй байвал зуурдын гэдэг нь сүнслэг гэдэг үгний эсрэг үг гэдгийг 
тайлбарлаж өг. Энэ нь Их Эзэнд ойртуулах сүнслэг хүслээс илүү бие махбодын хүслээ 
илүүд тавихыг хэлсэн үг юм. Та тэднээр Aлма 41:11- ийг уншуулаад, дараа нь тэднээс 
“зуурдын байдал” гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг өөрсдийнхөө үгээр тайлбарлахыг хүс. 
Суралцагчдыг “газрын тоосноос ч өчүүхэн” гэдэг үгсийг ойлгоход нь туслахын тулд 
тэднээс Хиламан 12:4–8- ыг уншихыг хүс. Их Эзэний зөвлөгөөг дагахаас татгалзсан хү-
мүүсийг газрын тоосноос өчүүхэн хэмээн дүрсэлсэн байж болох юм гэдгийг өөрсдийн 
үгээр тайлбарлахыг тэднээс хүс. Гэхдээ Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн хүүхдүүдийг газрын 
тоосноос өчүүхэн гэж үздэггүй гэдгийг тэд ойлгосон байх ёстой.
Хүмүүс өөрсдийн нүглийг олж хараад наманчилж мөн Есүс Христ болон Түүний 
Цагаатгалд итгэх итгэлээ илэрхийлдэг гэдгийг онцлон хэл. Суралцагчдыг Moзая 
4:3- ыг чанга уншихыг хүс. Тэдний таньж мэдэх хүмүүс нүглээсээ хэрхэн уучлагдсан 
талаар анхааралтай ажиглахыг хүс.
• Moзая 4:3- т Их Эзэнээс уучлалыг хүлээн авсан хүмүүс юу мэдэрдэг гэж бичсэн 

байна вэ?
• Хүмүүс “Есүс Христэд итгэх үлэмж итгэлийнхээ” учраас нүглээсээ уучлагдсан. Тэд 

итгэлийнхээ улмаас юу хийсэн бэ? (Moзая 4:1–2- ыг үзнэ үү.)
• Moзая 4:1–3- аас бид нүглээсээ уучлагдах талаар юу сурч болохыг өөрийнхөө үгээр 

хэлнэ үү. (Өгч болох хариулт: Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, чин 
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сэтгэлээсээ залбирах аваас нүглээсээ уучлагдах болно. Та тэднээс Moзая 4:1–3 
дээр энэхүү зарчмыг илэрхийлсэн гол түлхүүр үгийг тэмдэглэхийг хүсч болно.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл Л.Андэрсэний нүглээсээ уучлагдахын 
тулд бид юу хийх ёстойг тоймлон хэлсэн дараах үгсийг уншиж өг.

“Бид чин сэтгэлээсээ наманчилж, гомдоосон нэгнээсээ уучлал гуйн, 
тушаалуудыг дагаж, нүглүүдээсээ ангижирсан үед уучлалыг хүлээн 
авдаг. Тэр үед бидний харуусал гэмшлийн сэтгэл тайтгарч, “бидний 
зүрх сэтгэлээс гэм зайлан”, (Aлма 24:10) “ухамсрын амар амгаланг” 
мэдрэх болно (Moзая 4:3).
Чин сэтгэлээсээ наманчилсан боловч сэтгэл нь тайвшрахгүй байгаа 

хүмүүс зарлигуудыг үргэлжлүүлэн дагах хэрэгтэй. Их Эзэний тогтоосон цагт танд 
амар амгалан ирэх болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Эдгээлт нь цаг хугацааг 
шаарддаг” (“Наманчил . . . Би та нарыг эдгээж болохыг тулд,” Ensign эсвэл Лиахона, 
2009 оны 11- р сар, 46).
Судар судлах тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэртээ наманчлалын талаар ойлгосон 
зүйлсээ бичихийг суралцагчдаас хүс Moзая 4:1–3. Нүглийн уучлалыг хүлээн авахыг 
эрэлхийлэх үедээ Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрхэн хөгжүүлж болох тухай мөн 
бичихийг тэднээс хүс.
Хаан Бенжамин хүмүүс наманчилж байгааг хараад тэд Их Эзэнээс хамааралтай гэд-
гийг нь тэдэнд сануулдаг. Хэдэн суралцагчаас Moзая 4:4–8- ыг ээлж дараалан чанга 
уншихыг хүс. Хаан Бенжамин өөрийн хүмүүсийг нүглээсээ уучлагдсаны дараа юу 
хийхийг хүссэн талаар олж уншихыг ангийнхнаас хүс.
• Эдгээр хэсэгт өгүүлснээр “аврагдаж болох ямар нөхцөлүүд” байдаг вэ”?
Суралцагчид энэ асуултад хариулсны дараа Moзая 4:4–8- ыг дор бүрнээ уншиж, авра-
лыг хүлээн авсан хүмүүсийг тодорхойлон дүрсэлсэн өгүүлбэрийг олохыг хүс. Та тэднээс 
эдгээр өгүүлбэрийг тэмдэглэж авахыг хүсч болно. Дараах асуултуудыг асууж болно:
• “[Их Эзэний] зарлигуудыг дагахдаа тууштай” байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
• Хүмүүс “Их Эзэнд найдлага тавьсан” гэдгээ ямар үйлдлээр харуулдаг вэ?
• Та нар “Бурханы сайн сайхан” ба Түүний “зүйрлэшгүй хүчийг” ямар арга замаар 

харж байсан бэ?
Наманчлал ба дуулгавартай байдал нь биднээс маш их хүчин чармайлтыг шаарддаг 
гэдгийг онцлон хэл. Есүс Христийн Цагаатгалгүй бол бид хэчнээн их хүчин чармайлт 
гаргаад ч нүглээсээ уучлагдаж, авралын бэлгийг авч чадахгүй.

Moзая 4:9–30
Хаан Бенжамин нүглийн ангижралаа хэрхэн хадгалахыг заадаг
Нүглийн ангижралаа хадгалах гэж самбар дээр бич. Хүмүүс нүглийн уучлалыг хүлээн 
авсны дараа хаан Бенжамин тэдэнд хэрхэн нүглээсээ уучлагдсан хэвээр цэвэр ариун 
байх тухай заадаг.
• Үүнийг мэдэх нь бидэнд яагаад чухал вэ?
Суралцагчдаас Moзая 4:9–11- ийг дор бүрнээ уншиж, нүглийн ангижралаа хадгалахын 
тулд бид юу хийх ёстойг олж уншихыг хүс. Суралцагчдад унших хангалттай хугацаа 
өгч, дараа нь цөөн хэдийг нь олж мэдсэн зүйлээ бусадтайгаа хуваалцахад урь. Тэдний 
хариултыг самбар дээр бичиж болно. Хариултууд нь: Бид Бурханы агуу ихийг санах 
хэрэгтэй, өөрсдийгөө даруусгаж, өдөр бүр залбирах мөн итгэх сүсэг бишрэлд гуйвш-
гүйгээр зогсох зэрэг байж болно.
Суралцагчдаас дараах асуултуудыг асууж уншсан зүйлээ батжуулахад нь тусал:
• Хаан Бенжамин бид “Бурханд итгэх” ёстой гэж заасан (Moзая 4:9). Тэр Бурханы 

хайрыг амтлах мөн “Бурханы агуу их” гэдгийг үргэлж санах хэрэгтэй гэж хэлсэн 
(Moзая 4:11). Бурхан амьд, хүчтэй бас танд хайртай гэдгийг мэдэж авахад тань 
ямар зүйлс нөлөөлсөн бэ?

• Бурханы хүч, сайн сайхан ба Түүний хайрыг санах нь Түүнийг дагах хүсэлтэй байхад 
хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Moзая 4:12- ыг тэдэнд уншиж өг. Moзая 4:5–11- д заасан зүйлсийг хийсэн хүмүүст ир-
сэн адислалыг энэхүү шүлгээс олохыг тэднээс хүс. 
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MOЗАЯ 4

Moзая 4:13–16- д нүглийнхээ ангижралыг хадгалсан хүмүүсийн тухай хаан Бенжамины 
хэлсэн үгсийг агуулсан гэдгийг тайлбарла. Ангийг гурван бүлэг болгон хуваарил. Нэг дэх 
бүлгээс Moзая 4:13, хоёр дахь бүлгээс Moзая 4:14–15, гурав дахь бүлгээс Moзая 4:16- г ун-
шихыг хүс. Бүлэг бүр тус тусынхаа хэсгийг уншиж, хаан Бенжамины дүрсэлсэн нүглийн-
хээ ангижралыг хадгалахыг эрэлхийлж байгаа хүмүүсийн зан чанарын тухай олохыг хүс.
Тэдэнд хангалттай цаг өгсний дараа уншсан зүйлийнх нь талаар хуваалцуул. Дараа нь 
тэднийг хэрэв бид Бурханы өмнө өөрсдийгөө даруусган, Христийнхтэй адил 
зан чанартай болохыг хичээх юм бол бид нүглийнхээ ангижралыг хадгалж 
чадна гэдгийг онцлон хэл. Дараах асуултуудыг асуун, сурсан зүйлсээ амьдралдаа 
хэрэгжүүлэхэд нь суралцагчдад тусал:
• Энэ зан чанар нь яагаад нүглийнхээ ангижралыг хадгалахад тустай гэж чи бодож 

байна вэ?
• Энэ зан чанарын жишээг чи харж байсан уу?
Хаан Бенжамин нь суралцагчдад Их Эзэнээс хүлээн авсан адислалууддаа талархалтай 
байж, Moзая 4:13–16- аас сурсан зан чанаруудаа хөгжүүлэхэд нь урамшуулах хүчтэй зүйр-
лэлийг ашигласан байдаг. Суралцагчдаас Moзая 4:16–23- ыг дор бүрнээ уншихыг хүс.
• Хаан Бенжаминий хэлснээр бид бүхэн хэрхэн гуйлгачин байдаг вэ?
• Энэхүү ойлголт нь бусдыг илүү сайн ойлгоход маань хэрхэн туслах вэ?
• Гуйлгачдад юм өгөх боломжгүй эсвэл өчүүхэн зүйл л өгөх боломжтой хүмүүст хан-

дан, хаан Бенжамин Moзая 4:24–26- д ямар зөвлөгөөг өгсөн бэ?
• Сүмд өнөөдөр Moзая 4:26- д өгсөн зөвлөгөөг дагахад бидний өгдөг мацгийн өргөл 

хэрхэн тусалдаг вэ? Өсвөр үеийнхэн мацгийн өргөлд хэрхэн оролцож болох вэ? 
(Хариултуудад: тэд мацаг барьж болно, бага ч гэсэн мацгийн өргөл өгч болно мөн 
дэлхийн өнцөг булан бүрийн Аароны санваартнууд тойрог буюу салбарынхаа мац-
гийн өргөлийг цуглуулдаг.)

Бидний хийх ёстой сайн зүйлүүдийг бүгдийг нь хийхэд заримдаа бэрхшээлтэй тулгар-
даг гэдгийг онцлон хэл. Суралцагчдаар Moзая 4:27- г чанга уншуул.
• Та нарын бодлоор бүх зүйлийг “мэргэн ухаанд мөн эмх цэгцэнд” хийнэ гэдэг нь юу 

гэсэн үг вэ?
• Энэхүү зөвлөгөө нь та нарт хэрхэн туслах вэ?
Moзая 4:29–30- ийг чанга унших нэг суралцагчийг урь. Moзая 4:30 бол төгс эзэмших 
судар гэдгийг онцлон хэл. Та мөн суралцагчдыг энэ эшлэлүүдийг дараа нь олоход хял-
бар болгохын тулд ялгаж тэмдэглэхэд нь дэмжиж болно.
• Бидний бодол санаа, үг хэл ба үйл хөдлөл хоорондоо ямар холбоотой вэ? Бид өөрс-

дийгөө хянахын тулд юу хийх ёстой вэ? Бид нэг нэгэндээ хэрхэн тусалж чадах вэ?
Суралцагчдад Moзая 4:9–30 дээр бичсэн зарчмууд тэдэнд нүглийнхээ ангижралыг 
хадгалахад нь хэрхэн туслах тухай судар судлах тэмдэглэлдээ бичих хэдэн минут олго. 
Тэднийг хайрлах Их Эзэний хайрын тухай мөн Их Эзэн тэднийг нүглээ наманчлан, 
нүглийнхээ ангижралыг хадгалахыг хүсдэг талаар гэрчлэлээ хуваалц.

Төгс эзэмших судар—Moзая 4:30
Moзая 4:30 дээр бичсэн бодол санаа, хэл яриа, үйл хөдлөлийн хоорондын харилцааг 
ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны хэлсэн 
дараах үгсийг унш:
“Цэвэр бодол санаатай бай. Цэвэр ариун бодол санаатай хүн бохир үйл хөдлөл хий-
дэггүй. Та Бурханы өмнө үйлдлийнхээ төлөө бас өөрийн бодол санааг хэрхэн хянаж 
байгаагаараа хариуцлага хүлээдэг. Тэгэхээр таны үйлдэл ба бодол санаа тань сүм дээр 
олны өмнө ил гарахад ичихээргүй байхаар амьдар. Та бодлоо тарьж, үйлсээ хураадаг, 
та үйлдлээ тарьж, хэвшлээ хураадаг, та хэвшлээ тарьж, зан араншингаа хураадаг. 
Таны зан араншин таны мөнх амьдралын хувь заяаг шийддэг гэсэн хуучны зүйр үг 
одоо ч үнэн хэвээр байна. “Учир нь тэр дотроо боддогтойгоо адил юм”(Чуулганы 
тайлан, 1964 оны 10- р сар, 60; Сургаалт үгс 23:7).
Гэрэл, харанхуй хоёр нэг газар зэрэг оршиж чадахгүй гэдгийг тайлбарла. Гэрэл 
харанхуйг үлдэн хөөдөг. Жишээлбэл: зохистой дуу хөгжим, урам зориг өгөх дүрс, 
эрүүл зөв үйл ажиллагаанууд болон цэвэр бодол санаа, хэл яриа нь бидний амьд-
ралд Сүнсийг урьж, бидний оюун санаанаас зохисгүй бодол санааг зайлуулж чаддаг. 

Moзая 4:30  
бол төгс эзэмших  
судар. Суралцагчдад энэ 
шүлгийг төгс эзэмшихэд 
нь туслахын тулд энэхүү 
хичээлийн төгсгөлд 
байгаа заах аргыг 
уншихыг санал болго.

Сэтгэгдлээ бичих 
Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын 
ахлагч Ричард Ж.Скотт 
суралцагчдыг сэтгэгдлээ 
бичиж байхыг дэмжин, 
“Харсан зүйлсээсээ 
ялангуяа Ариун Сүнсний 
нөлөөгөөр мэдэрсэн 
зүйлсээсээ суралцах 
чадвараа хөгжүүл. . . . 
Сүнснээс сурсан зүйлсээ 
нандигнан, дэвтэртээ 
бичиж бай. Нандин сэт-
гэгдлүүдээ бичих үедээ 
та нар илүү ихийг сурах 
болно” гэж хэлсэн (“To 
Acquire Knowledge and 
the Strength to Use It 
Wisely,” Ensign, 2002 оны 
6- р сар, 32).
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Суралцагчдад өөрсдийн амьдралыг гэрлээр дүүргэж, харанхуйтай тэмцэж болно 
гэдгийг ойлгоход нь тусал.
• Бид бодол санаа, хэл яриа, үйл хөдлөлөө хэрхэн цэвэр байлгаж чадах вэ?
Өөрсдийн амьдралыг гэрлээр дүүргэх тодорхой төлөвлөгөөнүүдийг гаргахад нь тэднийг 
дэмж. Та тэднээс судар судлах тэмдэглэлдээ өөрсдийн төлөвлөгөөг бичихийг хүсч болно.
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Оршил
Moзая 5- д Мозая 2- оос эхэлдэг, хаан Бенжамины 
өөрийн хүмүүст хандан хэлсэн үгсийн төгсгөл оршдог. 
Хаан Бенжамины үгэнд итгэсэн хүмүүс зүрх сэтгэ-
лийн хүчирхэг өөрчлөлтийг мэдэрсэн. Тэд Бурхантай 

гэрээнд орж, өөрсдөдөө Есүс Христийн нэрийг хүлээн 
авсан юм. Moзая 6- д өгүүлснээр, хаан Бенжамин 
хаант улсаа хүү Мозаядаа шилжүүлсэн бөгөөд Мозая 
эцгийнхээ жишээг даган, улс орноо удирдсан билээ.

55- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 5–6

Заах зөвлөмж

Moзая 5:1–4
Сүнсээр дамжуулан мэдэрсэн зүрх сэтгэлийнхээ хүчирхэг өөрчлөлтийг хаан 
Бенжамины хүмүүс дүрсэлдэг
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич:

Та нар сүнслэг байдлаараа өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэж хэзээ нэгэн цагт мэдэрч байсан уу?
Та нар сүнслэг байдлаараа өөрчлөгдөхийн тулд юу хийсэн бэ?
Та нар өөрчлөлтийг мэдэрсэн бол тэрхүү өөрчлөлтөө өнөөдрийг хүртэл хадгалж 
байна уу?

Суралцагчдаас судар судлах тэмдэглэл буюу хичээлийн дэвтэртээ энэ асуултуудад 
хариулж бичихийг хүс. Тэгээд Арванхоёрын чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэл-
сэн дараах үгсийг унш:
“Есүс Христийн сайн мэдээний жинхэнэ мөн чанар нь “Ариун Мессиагийн сайн 
үйл мөн нигүүлсэл мөн ач ивээл” дээр найдах бидний найдвараар дамжин мөн зан 
чанарыг маань мөнхөд өөрчлөх боломжтой болгодог (2 Нифай 2:8). Бид Эзэнийг да-
гахаар сонгохдоо өөрчлөгдөн, сүнслэгээр дахин төрөхөөр сонгодог” (“Ye Must Be Born 
Again,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 5- р сар, 20).
Та суралцагчдаа Moзая 5:2- ын ард эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ: “Бид Эзэнийг 
дагахаар сонгохдоо өөрчлөгдөхөөр сонгодог” гэж бичихийг санал болгож болно (Ахлагч 
Дэвид А.Бэднар).
• Бид Есүс Христийг дагахаар сонгохдоо ямар арга замаар өөрчлөгдөхөөр сонгодог вэ?
Суралцагчдад Moзая 2–4- ийг нэгтгэн дүгнэх хэдэн минут өг. Та тэдэнд бүлгийн той-
мыг уншихыг санал болгож болно. Эдгээр бүлгийн агуулгын талаар юу санаж байгааг 
нь тэднээс асуу. Тэднээс Moзая 5:1- ийг дор бүрнээ уншихыг хүс.
• Хаан Бенжамин өөрсдийн хүмүүсээс юу мэдэхийг хүссэн бэ?
Суралцагчдаас Moзая 5:2–5- ыг дор бүрнээ уншин, хаан Бенжамины асуултад хүмүүс 
хэрхэн хариулсныг олохыг хүс. Тэднийг уншиж эхлэхээс өмнө 2- р хэсэг дэх хүсэл гэдэг 
үг нь хүмүүний хүсэл тэмүүлэл ба зан чанарыг төлөөлсөн үг гэдгийг тайлбарла. Тэднийг 
уншиж дууссаны дараа шүлгүүдийг дүгнэхэд нь туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу.
• Хүмүүс хүслийнхээ тухай юу гэж хэлсэн бэ?
• Тэдний хүсэл өөрчлөгдөхөд юу нөлөөлсөн бэ? (Тэд Есүс Христ болон Цагаатгалын 

тухай хаан Бенжамины заасан зүйлд итгэсэн бөгөөд Сүнс тэдний зүрх сэтгэлийг 
өөрчилсөн юм.)

Зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт нь зан араншингийн өөрчлөлтөөс илүү чухал гэдгийг онц-
лон хэл. Бид зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг мэдэрсэн үедээ Аврагчийн Цагаатгалын 
хүч чадлаар өөрчлөгдсөн шинэ хүмүүс болдог. Суралцагчдад энэхүү үнэнийг ойлго-
ход нь туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын 
хэлсэн дараах үгийг унш:
“Есүс Христийн сайн мэдээ нь сэргийлэх, даван туулах, нүглээсээ уучлагдах мөн бидний 
амьдрал дахь муу нөлөөнүүдээс хавьгүй илүү их зүйлийг хамардаг бөгөөд энэ нь сайн 
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үйлс хийх, сайн хүн байх бас улам сайн хүн болохыг зайлшгүй шаарддаг. . . . Энэхүү 
хүчирхэг өөрчлөлт нь зүгээр нэг хичээж зүтгээд эсвэл хувийн сахилга батаа илүү хөг-
жүүлснээр ирдэггүй. Энэ өөрчлөлт нь бид хүсэл, зорилго болон Их Эзэн Есүс Христийн 
Цагаатгалаар боломжтой болсон шинж чанараа үндсээр нь өөрчилсний үр дүнд ирдэг. 
Нүгэл болон нүгэл хийх хүсэл хоёуланг нь даван туулах нь бидний сүнслэг зорилго юм. 
(“Clean Hands and a Pure Heart,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 11- р сар, 81–82).
• Бид жинхэнэ ёсоор өөрчлөгдөхөд Есүс Христийн Цагаатгал яагаад хэрэгтэй гэж та 

нар бодож байна вэ?
Суралцагчдын анхаарлыг “Төгс Хүчит Их Эзэний Сүнсний учир”Moзая 5:2гэсэн үгс 
рүү хандуул. Та төгс хүчит гэдэг үг нь бүрэн дүүрэн хүч чадалтай гэсэн үг гэдгийг 
тайлбарлаж өгч болно.
• Бид өөрсдийн амьдралд хүчирхэг өөрчлөлтийг хэрхэн мэдэрч болох талаар Moзая 

5:2–4- өөс та нар юу сурсан бэ?
Суралцагчдыг энэхүү асуултын талаар ярилцаж байхад нь бид Есүс Христэд итгэх 
итгэлээ хөгжүүлж, Ариун Сүнсийг хүлээн авснаар зүрх сэтгэлийн хүчирхэг 
өөрчлөлтийг мэдэрч чадах болно гэдгийг ойлгосон эсэхийг нь магадал.
Зүрх сэтгэлийн хүчирхэг өөрчлөлтийг мэдэрнэ гэдэг нь зөвхөн нэг удаа тохиолддог 
бус харин амьдралын туршид явагддаг үйл явц гэдгийг тайлбарла. Ерөнхийлөгч Эзра 
Тафт Бэнсоны дараах үгсийг хуваалц:
“Христийнхтэй адил болох нь насан туршийн зорилго бөгөөд энэ нь удаан бөгөөд 
бараг боломжгүй юм шиг санагдах өсөлт хөгжилт ба өөрчлөлтийг авчирдаг. . . .
 Жинхэнэ наманчлал нь зан чанарын өөрчлөлтөөс гадна зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг 
шаарддаг. . . . Наманчлал нь ихэнхдээ маш их сэтгэл хөдөлгөсөн, эрс шийдэмгий өөрч-
лөлтөөр бус харин бурханлаг байдал руу алхам алхмаар, тууштай, байнга хичээснээр 
явагддаг” (“A Mighty Change of Heart,” Ensign, 1989 оны 10- р сар, 5).
Энэхүү зарчмыг хэрэгжүүлэн, зүрх сэтгэлдээ хүчирхэг өөрчлөлтийг мэдрэх үйл явцаа 
дүгнэхэд нь туслахын тулд тэднээс дараах асуултуудад хариулан, судар судлах тэмдэг-
лэлдээ бичихийг хүс. (Та эдгээр асуултыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бичих юм 
уу, асуултуудыг бичсэн тараах материал бэлдэж эсвэл асуултуудыг тэдэнд удаанаар 
уншиж өгч, тэднийг судар судлах тэмдэглэлдээ бичих боломжийг олгож болох юм.)
• Аврагчийг дагаснаар таны хүсэл эрмэлзэл хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?
• Та энэ өөрчлөлтийг мэдрэхэд Их Эзэний тусламжийг үргэлжлүүлэн авахын тулд 

юу хийх ёстой вэ?
Нэг юм уу, хоёр суралцагчаас эдгээр асуултад хариулахыг хүс. Хэт хувийн чанартай 
туршлагыг хуваалцах шаардлагагүй гэдгийг тэдэнд анхааруул.

Moзая 5:5–15
Хаан Бенжамины хүмүүс Бурхантай гэрээнд орж, шинэ нэрийг хүлээн авдаг
Нэг суралцагчаас Moзая 5:5- ыг чанга уншихыг хүс. Зүрх сэтгэл нь өөрчлөгдсөн учраас 
хаан Бенжамины хүмүүс юу хийхийг хүссэн бэ? гэдгийг олж уншихыг тэднээс хүс.
• Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан хүмүүсийн зан чанар өөрчлөгдсөн учраас 

тэд юу хийх хүсэлтэй болсон бэ?
Суралцагчдад гэрээний тухай ойлголтоо өсгөхөд нь туслахын тулд энэ сэдвийг өөрс-
дөө судлах хэдэн минутын хугацаа өг. Та тэдэнд энэ сэдвийг Судруудын удирдамж, 
Итгэлдээ үнэнч байх нь эсвэл Мормоны Ном, гурамсан судрын сэдвүүдийн цагаан 
толгойн үсгийн дарааллаар байрлуулсан жагсаалтаас судлахыг санал болгож болно. 
Тэдэнд хангалттай хугацаа өгсний дараа тэднийг хоёр хоёроор нь хуваарилж, гэрээ-
нүүдийг бие биедээ өөрсдийн үгээр тайлбарлахыг хүс.
• Moзая 5:5- ын үгс нь хүмүүсийн Бурхантай гэрээ хийж, үүнийгээ сахих чин сэт-

гэлийн хүслийг харуулж байна. (Хариултууд нь: “бид үлдсэн бүх өдрүүддээ,” “бүх 
зүйлд,” мөн “түүний тааллыг гүйцэлдүүлэх” гэх мэт байж болно.)

• Moзая 5:5- ын ямар үгс нь та нарт ариун ёслолоос хүртэх болгондоо шинэчилдэг 
амлалтуудын тухай сануулж байна вэ?

Суралцагчдаар 
тайлбарлуул
Зарим үед суралцагч-
дад гэрээ ба зарч-
муудыг нэг нэгэндээ 
тайлбарлах боломжийг 
олго. Үүнийг хийснээр 
та суралцагчдад итгэл 
болон Есүс Христийн 
сайн мэдээг ойлгох 
ойлголтоо өсгөхөд 
нь туслах болно. Мөн 
тэдэнд сайн мэдээний 
үнэнүүдийг бусадтай 
хэрхэн хуваалцахыг су-
рахад нь туслах болно.
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MOЗАЯ 5 – 6

• Бид зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг үргэлжлүүлэн мэдрэхэд гэрээнүүдийг хийж, сахих 
нь хэрхэн туслах вэ?

Суралцагчдаас Moзая 1:11- ийг дор бүрнээ уншихыг хүс. Хаан Бенжамины хүмүүсийг 
цуглуулсан нэг шалтгааныг олж, уншихыг тэднээс хүс. (Тэдэнд нэр өгөхийн тулд.) 
Moзая 5:7–15- д хаан Бенжамин өөрийн хүмүүст өгөхөөр амласан нэрийн тухай 
тайлбарласан байдгийг хэлж өг. Суралцагчдад Moзая 5:7–14- ийг гүйлгэн уншиж, нэр 
ба дуудагдсан гэдэг хоёр үгийг олохыг хүс. Та тэдэнд энэ үгсийг олох бүрдээ тэмдэглэ-
хийг хүсч болно.
Цөөн хэдэн суралцагчаас эцэг эх нь яагаад тэдэнд тэр нэрийг өгснийг нь асуу. Жи-
шээлбэл: Та тэднээс эцэг эх нь яагаад тийм нэр өгөхөөр шийдсэнийг эсвэл тэдний 
нэр нь ямар утга учиртай болохыг асууж болно. Дараа нь ангийнхнаас асуу:
• Нэрийн ач холбогдол юу вэ? (Самбар дээр суралцагчдын өгсөн хариултуудыг нэгт-

гэн бич. Хариултууд нь: нэрээр маань бидний хэн болохыг мэддэг, энэ нь биднийг 
таних, бусдаас ялгах арга юм. Нэр нь гэр бүлтэй холбоотой байдаг учраас үүнийг 
сайнаар авч явж, хайрлах хэрэгтэй гэх мэт байж болно.)

Нэг суралцагчаас Moзая 5:7–8- ыг чанга уншихыг хүс. Хаан Бенжамины ард түмэндээ 
өгсөн нэрийг олохыг ангийнхнаас хүс. Тэднээс мөн нэрийн чухал болохыг илэрхийл-
сэн өгүүлбэр ба үгсийг олохыг хүс. Та тэднийг эдгээр үгс ба өгүүлбэрийг тэмдэглэхэд 
нь дэмжиж болно.
• Хаан Бенжамин хүмүүстээ ямар нэр өгсөн бэ?
• Та нар ямар үгс ба өгүүлбэрийг анзаарсан бэ? Энэ үгс ба өгүүлбэрүүд нь та нарт 

Христийн нэрийн тухай юу зааж байна вэ?
• Бид хэзээ Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авдаг вэ? (Суралцагчид бид ариун 

нандин гэрээнүүдийг хийж, сахиснаар Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ 
авдаг гэдгийг ойлгосон эсэхийг магадал.)

Суралцагчид эдгээр шүлгийг ярилцах үед бид “Христийн хүүхдүүд” (Moзая 5:7) болж 
чадна гэсэн сургаалыг ойлгоход нь та тэдэнд туслах хэрэгтэй байж болно. Эцэг хүн  
үр хүүхдэдээ амьдрал өгдөг гэдгийг та онцлон хэлж болно. Бид бол Тэнгэрлэг Эцэгийн 
сүнсэн хүүхдүүд юм. Бид мөн энэ дэлхий дээр бие махбодтой болж амьдрах болом-
жийг өгсөн эцэг эхийн хүүхдүүд юм. Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смит “Есүс Христ 
өөрийн хийсэн Цагаатгалаар дамжуулан мөнх амьдралыг бидэнд санал болгодог” уч-
раас “бидний Эцэг болдог” юм хэмээн Moзая 5:7- ын тухай заадаг. Ерөнхийлөгч Смит 
тайлбарлахдаа: “Бид Түүнд дуулгавартай байх гэрээнүүдээрээ дамжуулан Есүс Хрис-
тийн охид мөн хөвгүүд болдог” гэжээ (Doctrines of Salvation, comp. Брүс Р.Mкконки,  
3 боть. [1954–56], 1:29).
Нэрийн ач холбогдлыг тодорхойлсон самбар дээрх үгсэд суралцагчдын анхаарлыг 
хандуул.
• Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авахын ач холбогдлыг ойлгоход маань энэ үгс 

хэрхэн туслах вэ?
Суралцагчдаас Moзая 5:9–13- ыг дор бүрнээ уншаад Есүс Христийн нэрийг өөрсөд 
дээрээ авах тухай хаан Бенжамины хэлсэн зөвлөгөөг олохыг хүс. Эдгээр шүлгийг 
уншихдаа хаан Бенжамин яг өөрт нь хандан ярьж байгаа мэтээр төсөөлөн уншихыг 
тэднээс хүс. Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь хуваарилан, уншсан зүйлсийнхээ дагуу да-
раах асуултуудад хариулахыг хүс. (Та эдгээр асуултыг самбар дээр бичиж эсвэл тараах 
материал болгон өгч болно.
• Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авахын ач холбогдлыг тунгаан бод. Христийн 

нэрийг зүрх сэтгэлдээ бичнэ гэж юу гэсэн үг вэ? Христийн нэрийг зүрх сэтгэлдээ 
бичсэн хүмүүст ямар адислалууд ирдэг вэ?

• Христийн нэрийг хүндэтгэлтэйгээр авч явдаг хүмүүсийн тухай бод. Христийн нэ-
рийг хайрлан, хүндэлдэг болохоо энэ хүмүүс хэрхэн үзүүлдэг вэ?

Нэг суралцагчаас Moзая 5:15- ыг чанга уншихыг хүс. Гэрээнүүдээ сахидаг хүмүүсийг 
тодорхойлдог үйлдлүүдийг олж уншихыг хүс.
• Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ хэрхэн авч яваагаа дүгнэх ямар асуултуудыг бид 

өөрсдөөсөө асууж болох вэ?
Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авах гэдэг нь юу гэсэн үг болох талаар сэтгэгдлээ 
хуваалц. Энэ нь таны амьдралд чухал болох талаар гэрчил.
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55-  р  хичээл 

Moзая 6:1–7
Мозаягийн хаанчлал эхэлдэг
Суралцагчдаас Moзая 6:1–3- ыг дор бүрнээ уншин, хаан Бенжамин цугларсан олон 
түмнийг тараахаасаа өмнө юу хийснийг олохыг хүс.
• Гэрээнд орсон бүх хүний нэрсийг тэмдэглэх нь яагаад чухал байсан гэж  

та нар бодож байна вэ? Хаан Бенжамин яагаад хүмүүсийн дунд санваартнуудыг 
томилсон бэ?

Хаан Бенжамин хүмүүст хандан ярьж дууссаныхаа дараа хүү Мозаядаа хаант улсын 
талаарх бүх үүрэг хариуцлагыг өгснийг тайлбарла. Хаан Бенжамин үүнээс хойш 
гурван жил амьдраад нас барав. Нэг суралцагчаас Moзая 6:6–7- г чанга уншихыг хүс. 
Суралцагчдаас Мозая эцгийнхээ жишээг дагаж, зүрх сэтгэлдээ хүчирхэг өөрчлөлтийг 
мэдрэхэд нь өөрийн хүмүүст тусалдаг талаарх үгс ба өгүүлбэрүүдийг олохыг хүс. 
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Мормоны үгс–Moзая 6 (11- р. хэсэг)

Гэрээр заах багш нарт 
зориулсан ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчид Мормоны үгс ба Moзая 6 (11- р хэсэг)- г судалж 
байхдаа сурсан зарчим ба сургаалын талаарх тоймыг хичээл 
дээр заах шаардлагагүй. Таны заах хичээл эдгээр зарчим 
ба сургаалуудын зөвхөн цөөн хэд дээр нь төвлөрдөг. Та 
суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дагана уу.

Эхний өдөр (Мормоны үгс–Moзая 2)
Сүнсийг дагасан Мормоны туршлагууд болон түүний бич-
вэрүүдийг агуулсан Нифайн бага ялтсуудаас судлах явцдаа 
суралцагчид Их Эзэн бүх зүйлсийг мэддэг гэдгийг сурдаг. 
Хаан Бенжамин нифайчуудад судрууд байхгүй байсан бол 
итгэлгүйдээ доройтох байсан бөгөөд судруудыг хайх нь 
бидэнд зарлигуудыг сахихад тусалдаг гэдгийг заасан. Тэрээр 
өөрийн хүмүүст дараах чухал зарчмуудыг заасан: “Бид бус-
дад үйлчлэхдээ Бурхандаа үйлчилдэг. Бурханд өртэй гэдгээ 
ухаарах үедээ бид бусдад үйлчлэхийг хүсч, илүү их талархах 
сэтгэлтэй болдог. Бид зарлигуудыг дагах аваас сүнслэг 
болон материаллаг байдлаараа адислагддаг”.

2 дахь өдөр (Moзая 3)
Хаан Бенжамин Их Эзэн мөнх бус байдлаар ирэх тухай 
“агуу их баясгалангийн баярт мэдээг” авчирсан тэнгэр 
элчийн хэлсэн үгсийг хэлдэг. Үүнийг Есүс Христ биднийг 
нүглээс аврахын тулд зовж тарчилсан үйл явдал болохоос 
100 гаруй жилийн өмнө зөгнөн хэлсэн болохыг суралцагчид 
мэдэх болно. Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, 
наманчлах аваас нүглээсээ аврагдаж чадна. Бид Ариун Сүн-
сийг дагавал Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан эгэл 
хүнээ орхиж чадна.

Гурав дахь өдөр (Moзая 4)
Хаан Бенжамины захиас хүмүүсийг Их Эзэний Сүнсээр дүүргэ-
жээ. Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, чин сэтгэлээ-
сээ наманчлах юм бол нүглийн уучлалыг хүлээн авах болно 
гэдгийг суралцагчид сурна. Бид Бурханы өмнө өөрсдийгөө 
даруусган, Христийнхтэй адилхан зан чанаруудыг хөгжүүлэх 
аваас бид нүглийнхээ ангижралыг хадгалж чадна хэмээн хаан 
Бенжамин өөрийн хүмүүст заасан.

Дөрөв дэх өдөр (Moзая 5–6)
Суралцагчид хаан Бенжамины хүмүүст ирсэн өөрчлөлтийн 
тухай уншаад бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, 
Ариун Сүнсийг хүлээн авах юм бол зүрх сэтгэлдээ хүчирхэг 
өөрчлөлтийг мэдэрч чадна гэдгийг ойлгоно. Хаан Бенжамины 
хүмүүс Их Эзэний хүслийг биелүүлснээр, Түүний зарлигуудыг 
сахих гэрээнүүдийг хийснээр, ариун нандин гэрээнүүдийг 
хийж сахиснаар бид Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ 
авдаг гэдгийг харуулсан.

Оршил
Энэхүү хичээл нь суралцагчдад хаан Бенжамин нас бара-
хаасаа гурван жилийн өмнө өөрийн хүмүүст хандан заасан 
зүйлсийг ойлгоход нь туслах болно. Хаан Бенжамин өөрийн 
хүмүүст Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, хэрхэн нүглийн-
хээ ангижралыг хадгалах тухай заасан.

Заах зөвлөмж

Мормоны үгс
Нифай, Мормон хоёр Бурханд итгэх итгэлээ илэрхийлдэг
Суралцагчдаас 1 Нифай 9:2–3- ыг уншихыг хүсч, Нифай хоёр 
хэсэг ялтсуудыг бүтээх зарлиг хүлээн авсан гэдгийг тэдэнд 
сануул. Судрын энэ хэсэгт ариун нандин зүйлсийг голчлон 
тэмдэглэж, “эдгээр ялтсууд” гэж бичсэн нь Нифайн бага 
ялтсуудыг хэлж байгааг ойлгоход нь тусал. Нэг суралцагчаас 
1 Нифай 9:4- ийг чанга уншихыг хүс. Суралцагчдаас үүнийг 
унших явцдаа их ялтсуудын зорилгын тухай олохыг хүс (хаа-
дын хаанчлал ба хүмүүсийн дайн тулааны тухай цэдэг).

Мормон их ялтсуудыг эмхэтгэж байхдаа бусад цэдгүүдийн 
дундаас бага ялтсуудыг нээж олсон гэдгийг суралцагчдад 
сануул. Тэрээр учрыг нь сайн ойлгоогүй ч Ариун Сүнсээр 
өдөөгдөн, бага ялтсуудыг өөрийн эмхэтгэлд оруулдаг (Мор-
моны үгс 1:7- г үзнэ үү).

Ангийнхны нэг хэсгийг 1 Нифай 9:5–6- г уншаад яагаад Ни-
файд бага ялтсуудыг хийх тушаал өгснийг олохыг хүс. Үлдсэн 
суралцагчдыг Мормоны үгс 1:6–7- г уншаад яагаад Мормон 
бага ялтсуудыг эмхэтгэлдээ оруулах болсныг олохыг хүс. Тэд-
нийг хариулсны дараа Нифай болон Мормоны энэ судруудын 
хэсэг нь тэдэнд Их Эзэний тухай юу зааж байгааг асуу. (Сурал-
цагчид өөр үгс хэрэглэж болох хэдий ч тэд Их Эзэн бүхнийг 
мэддэг гэсэн ойлголтыг илэрхийлэх ёстой.)

• Нифай, Мормон хоёрын дурдсан ирээдүйн “ухаалаг 
зорилго” гэдэг нь юу вэ? (1828 онд Мормоны Номын гар 
бичмэлийн 116 алдагдсан хуудсыг бага ялтсууд орлох 
болно гэдгийг Их Эзэн мэдэж байсан. Суралцагчдын судлах 
удирдамжийн 6- р хэсгийн эхний өдрийг үзнэ үү.)

• Их Эзэн бүхнийг мэддэг гэдэг ойлголт нь танд ирээдүйд хү-
лээн авах сүнслэг өдөөлтийг дагах итгэлийг хэрхэн өгөх вэ? 

Та энэ сэдэв дээр илүү их цаг гаргах хэрэгтэй гэж мэдэрвэл су-
ралцагчдаас Сүнсний өдөөлтийг дагаж хийсэн зүйлийнхээ уч-
рыг дараа нь ойлгосон туршлагаасаа хуваалцахыг хүсч болно.

Moзая 1
Хаан Бенжамин хүмүүсийг цуглуулахыг хүсдэг
Нифайн бага ялтсууд нь Лихайн тохинууллаас эхлээд хаан 
Мозая тэрээр Нифай болон Зарахемлагийн хүмүүсийг 
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нэгтгэсэн мөн Мозаягийн хүү Бенжамин хаант улсаа зөв 
шударгаар захирах хүртэлх нифайчуудын түүхийг хамарсан. 
Хаан Бенжаминд ариун нандин цэдгүүдийг өгсөн. (Oмнаи 1: 
23, 25- ыг үзнэ үү.)

Амьдралынхаа төгсгөл үед хаан Бенжамин, хүү Мозаягаасаа 
ард түмнээ цуглуулахыг хүсдэг. Суралцагчдаас Moзая 1:10–
11- ийг уншаад хаан Бенжамин яагаад хүмүүст хандан ярихыг 
хүссэн болохыг олж мэдэхэд урь. (Тэрээр Мозаяг дараагийн 
хаан хэмээн зарлаж мөн хүмүүст нэр өгөхийг хүссэн.)

Moзая 2–6
Хаан Бенжамин Аврагчийн Цагаатгалын тухай өөрийн 
хүмүүст заадаг
Хаан Бенжамин өөрийн хүмүүст хандан үг хэлж байгаа 
зургийг үзүүл (62298; Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга 
[2009] 74- р зураг). Moзая 2:12–19- ийг ангийнханд уншиж өг. 
Таныг уншиж байх хооронд хаан Бенжамины зан төлөвийн 
тухай өгүүлбэр гарвал гараа өргөхийг тэднээс хүс. Тэднийг 
гараа өргөхөд уншихаа түр хүлээж, хаан Бенжамины ямар зан 
төлөвийг олж мэдсэн болохыг нь асуу.

Та тэднээс Moзая 2:17- д өгүүлсэн үйлчлэлийн тухай юу сур-
сан болохыг нь асууж болно. (Тэдний хариулт нь бид бусдад 
үйлчлэх үедээ Бурхандаа үйлчилдэг гэсэн зарчмыг 
агуулсан байх ёстой.) Та тэднээс төгс эзэмших судрын хэсэг 
болох Moзая 2:17- г чээжээр уншихыг хүсч болно. Суралцагч-
даас бусдад үйлчилснээр Бурханд үйлчилсэн тухай туршлагаа-
саа хуваалцахыг хүс.

Самбар эсвэл цаасан дээр судрын дараах хэсгийг бич. 
Хариултуудыг хаалтанд бүү бич. Суралцагч бүрд судрын нэг 
хэсгийг нэгтгэн дүгнэхийг даалга. Суралцагчдад хаан Бенжа-
мины номлол нь “хүмүүний үрсэд аврал . . . зөвхөн Төгс Хүчит 
Их Эзэн, Христийн нэрээр ирдэг” гэсэн үгс дээр төвлөрсөн 
болохыг сануул (Moзая 3:17). Судрын хэсэг бүр энэхүү үгсийн 
тухай ямар нэг зүйлийг заадаг.

 1. Moзая 2:20–25, 34. (Бурханд өртэй гэдгээ ухаарах үед 
бид илүү их талархах сэтгэлтэй болдог.)

 2. Moзая 3:7–11, 17–18. (Биднийг нүглээс маань аврахын 
тулд Есүс Христ зовж тарчилсан. Бид нүглээ наманчлан, 
Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх аваас нүглээсээ 
уучлагдах болно.)

 3. Moзая 3:12–16, 19–21. (Бид Ариун Сүнсний таталтад ав-
тагдах үед Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан эгэл 
хүнээ орхиж, гэгээнтэн болж чадна.)

 4. Moзая 4:5–8, 19–21, 26. (Бид Бурханы өмнө өөрсдийгөө 
даруусган, Христийнхтэй адил зан чанаруудыг хөгжүүлэх 
аваас нүглийнхээ ангижралыг хадгалж чадна.)

Суралцагчдад хангалттай цаг өгсний дараа хичээл дээр сур-
сан зүйлсээ тайлагнах боломжийг олго. Үүний дараа хэд хэ-
дэн суралцагчаас зарчмуудаас нэгийг нь сонгон тайлбарлаж, 
үүнийг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж болох талаар асуу.

Нэг суралцагчаас Moзая 4:1–3- ыг чанга уншихыг хүс. Үлдсэн 
суралцагчдыг дагаж уншаад хаан Бенжамины хэлсэн үгэнд 
хүмүүс хэрхэн хариулсныг олохыг хүс. Үүний дараа өөр нэг 
суралцагчаас Moзая 5:1–2, 5–8- ыг чанга уншихыг хүс. Бид Их 
Эзэний нэрийг өөрсөд дээрээ хэрхэн авдаг талаар олж мэдэ-
хийг тэднээс хүс. Суралцагчид бид ариун нандин гэрээ-
нүүдийг хийснээр Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ 
хүлээн авдаг гэдэг зарчмыг ойлгосон эсэхийг магадал. 
Гэрээнүүдийг хийх тухай заах нь хаан Бенжамин хүмүүсээ 
цуглуулах нэг шалтгаан байсан гэдгийг тэдэнд сануул. Тэрээр 
мөн хүү Мозаягаа өөрийн хүмүүсийн дээр хаан байхаар 
томилон адисалдаг (Moзая 6:3- ыг үзнэ үү).

Хичээлийн төгсгөлд тэднээс баптисм хүртэхдээ Есүс Христийн 
нэрийг өөрсөд дээрээ авах үед төрсөн сэтгэгдлээсээ хуваал-
цах суралцагч байгаа эсэхийг асуу. Дараах асуултуудын тухай 
тунгаан бодохыг тэднээс хүс:

• Хаан Бенжамины хэлсэн үгэнд гарсан зарчмуудыг та хэрхэн 
хэрэгжүүлж чадах вэ?

• Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авна гэдэг нь таны 
хувьд ямар утга учиртай вэ?

Та Есүс Христэд итгэн, Түүний Цагаатгалд найдсанаар ирдэг 
баяр баясгалангийн тухай гэрчлэлээ хуваалцаж болно.

Дараагийн хэсэг (Moзая 7–17)
Энэ нь таныг үхэлд хүргэх аюултай байсан ч та Есүс Хрис-
тийн талд зогсож чадах уу? гэж суралцагчдаас асуу. Дараа-
гийн долоо хоногт тэд бошиглогч Абинадайн сургаалаас 
судална гэдгийг хэл. Энэ нь түүнийг үхэлд хүргэх аюултай 
байсан ч Абинадай өөрийн захиасыг нифайчуудад хүргэ-
хийг хүссэн. Тэрхүү захиасыг олж уншихад нь суралцагчдыг 
урамшуулан дэмж. 
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Оршил
Хаан Бенжамины хүү Мозаяг хаан ширээнд суухаас 
ойролцоогоор 80 жилийн өмнө Зарахемлагаас Зениф 
гэгч хүнээр удирдуулсан бүлэг нифайчууд өөрсдийн 
“өвийн нутаг” хэмээн үздэг Нифайн нутагт амьдра-
хаар гардаг (Oмнаи 1:27–30- ийг үзнэ үү). Хаан Мозая 
хэсэг хүмүүсийг Аммоноор удирдуулан, Нифайн 
нутаг руу Зенифийн бүлэг хүмүүсийн хувь заяа хэрхэн 
эргэсэн болохыг мэдүүлэхээр илгээв. Аммон болон 

түүнтэй хамт явсан хүмүүс Зенифийн үр удмынхан 
леменчүүдийн боолчлолд орсон болохыг олж мэдэв. 
Зенифийн ач хүү Лимхай тэдний хаан болсон байлаа. 
Аммон ирсэн нь Лимхайн хүмүүст итгэл найдварыг 
төрүүлжээ. Лимхай Аммоноос өөрийн хүмүүсийн 
олсон 24 алтан ялтсыг орчуулж чадах эсэхийг асуу-
жээ. Аммон түүнд Зарахемлагийн хаан Мозая үзмэрч 
учраас ялтсуудыг орчуулж чадна хэмээн хэлжээ.

56- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 7–8 

Moзая 7–24- т өгүүлсэн аяллуудын тойм

Заах зөвлөмж

Moзая 7
Аммон Лихай- Нифайн нутагт ирж, хаан Лимхайн хүмүүс боолчлолд орсон 
болохыг олж мэдэв
Самбар дээр гашуудах: харамсах буюу гунигтай байх гэж бич.
• Хүмүүсийн гашууддаг ямар ямар шалтгаан байдаг вэ?
Нэг суралцагчаас Moзая 7:24- ийг чанга уншин, бусад нь түүнийг дагаж уншихыг хүс. 
“Бүгд алдсын учир болой” гэдэг үгсийг онцлон хэл. Энэ үгс нь буруу сонголтууд хийс-
нээсээ болж, ийм нөхцөл байдалд орсон бүлэг хүмүүсийн тухай юм. “Алдсын учир” 
ирсэн нөхцөл байдалдаа гашуудаж байсан эсэхээ санахыг суралцагчдаас хүс. Өнөөдөр 
тэд Moзая 7–8- ыг судалж, хаан Лимхай болон түүний хүмүүсийн харууслын шалт-
гаануудыг авч үзнэ. Лимхай ард түмнээ гуниг зовлонгоос нь ангижруулахын тулд юу 
хийхийг хүссэн болохыг олж уншихыг хүс.
Нэг суралцагчаас Moзая 7:1- ийг чанга уншихыг хүс.  
Энэ хэсэгт гарч байгаа хоёр газрыг тодорхойлохыг 
суралцагчдаас хүс. Энэ хичээлд хавсаргасан эхний гра-
фикийг самбар дээр зураад суралцагчдыг судар судлах 
тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэртээ зурахыг хүс. Та энэ 
графикийг хичээлдээ ашиглаж байхдаа үйл явдлууд нь 
Америк тивд болсон гэдгээс өөр Мормоны Номын га-
зар зүйн байршлуудын талаар албан ёсны тайлбар Сүмд 
байхгүй гэдгийг тайлбарла.
Тэмдэглэл: Мозаягийн номноос судлах явцдаа тэд 
зурсан график дээрээ нэмж зурах болно. Самбар дээрх 
графикийг дуурайж зурахдаа эдгээр жижиг хэсгийг 
нэмж зурах хангалттай зай үлдээхийг тэдэнд сануул. 
Тэднийг графикаа зурж эхлэхээсээ өмнө хангалттай 
зай үлдээхийг сануул. (Бүрэн гүйцэд зурсан графикийг 
энэхүү гарын авлагын ар талд хавсаргасан байгаа.)
Лихайн хүмүүс амлагдсан нутагт ирээд Нифайн нутгийг 
(заримдаа Лихай- Нифайн нутаг буюу анхны өвийн 
нутаг хэмээн нэрлэдэг) үндэслэсэн гэдгийг тайлбарла. 
Лихайг нас бараад удаагүй байхад Их Эзэн Нифайд 
өөрийг нь даган хамт явах хүмүүсийг аваад цөл рүү зугт 
хэмээн тушаадаг. Нифайн хүмүүс Нифайн нутагт үргэлжлүүлэн амьдарсаар байсан ч 
Лемен, Лемүел хоёрыг дагасан хүмүүсээс тусгаарлагдсан байв. Олон жилийн дараа Их 
Эзэн хэсэг нифайчуудад Нифайн нутгаас дүрвэн гарахыг тушаадаг. Энэ бүлэг хүмүүс 
яваандаа Нифайн нутгийн хойд хэсэг болох Зарахемлад суурьшсан юм.

Зарахемлагийн 
нутаг

Нифайн нутаг 
(Лихай- Нифайн)
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56-  р  хичээл 

Үүнээс хойш хэд хэдэн үе удам өнгөрсний дараа Зениф гэгч хүн хэсэг нифайчуудыг 
удирдан “өөрсдийн өвийн нутгаа эзэмшихээр” Нифайн нутаг руу аялдаг (Oмнаи 
1:27–30- ийг үзнэ үү). Зениф тэр бүс нутгийг эзлэхээр хэсэг хүмүүстэй хамт яваад бү-
тэлгүйтсэн ажээ (Moзая 9:1–2- ыг үзнэ үү). Суралцагчдыг Зарахемлагаас Нифайн нутаг 
руу сум зурж, “Зенифийн удирдсан бүлэг нифайчууд” гэж нэрлэхийг хүс. Энэ бүлэг 
хүмүүс Мозаяг хаан болохоос 80 орчим жилийн өмнө Зарахемлагаас гарсан байна.

Суралцагчдыг Moзая 7:1- ийг дахин анхааралтай уншаад 
Мозая юу мэдэхийг хүсч байсныг олж мэдэхэд урь. Тэд-
нийг хариулсны дараа тэднээс Moзая 7:2–3- ыг уншаад 
Мозая асуултынхаа хариултыг авахын тулд юу хийсэн 
болохыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаар Аммоны 
удирдсан эрж хайх бүлгийн хүмүүсийн аяллыг төлөөлсөн 
нэг сумыг Зарахемлагаас Нифайн нутаг руу зуруул.
Зенифийн ач хүү Лимхайн захирдаг, Зенифийн үр удмын 
хүмүүс амьдардаг хотыг Аммон олсон тухай тайлбар-
лаж, Moзая 7:4–11- ийг нэгтгэн дүгнэ. Лимхай Аммоны 
бүлэг хүмүүсийг хотын хэрэмний гадна харсан. Тэднийг 
Ноагийн пристүүд хэмээн бодож, баривчлуулж, шо-
ронд хорьжээ. (Moзая 21:23- ыг үзнэ үү). Лимхай хоёр 
хоногийн дараа тэднийг байцаав. Суралцагчдаас Moзая 
7:12–15- ыг дор бүрнээ уншаад Лимхай Аммоныг хэн 
болох, хаанаас ирснийг мэдээд хэрхэн баярлаж байгаа 
тухай олж мэдэхийг хүс.
• Лимхай яагаад Аммоныг Зарахемлагийн нутгаас ир-
сэн гэдгийг мэдээд ихэд баярласан бэ?
Самбар дээр бичсэн гашуудах гэдэг үгийг дахин харуул. 
Хаан Лимхай хүмүүсээ цуглуулан, тэдэнд Аммоныг та-

нилцуулж мөн гуниг зовлон, харууслынхаа шалтгаануудыг ярьж, чөлөөлөгдөхийн тулд 
хаашаа хандах ёстойгоо мэдэхэд нь тусалж, Moзая 7:16–19- ийг нэгтгэн дүгнэ.
Самбар дээр гашуудах гэдэг үгийн дор шалтгаанууд гэсэн үгийг бич. Хэд хэдэн сурал-
цагчаас Мозая 7:20–28- ыг ээлж дараалан чанга уншихыг хүс. Суралцагчдаас Лимхайн 
тодорхойлсноор хүмүүсийнхээ зовлон зүдгүүр, харуусал харамслын шалтгаанууд гэж 
үзсэн үйлдлүүдийг олохыг хүс. (Moзая 7:26- д дурдсан бошиглогч бол Лимхайн эцэг 
Ноагийн хаанчлалын үед шатаагдан алуулсан Абинадай гэдгийг суралцагчдад сануул.) 
Шүлгүүдийг уншиж дууссаны дараа цөөн хэдэн суралцагчаас самбарын урд гарч шалт-
гаанууд гэсэн үгийн дор өөрсдийнхөө олсон шалтгаануудыг жагсаан бичихэд урь.
• Хүмүүсийн харууслын гол шалтгаан нь юу байсан бэ? (Алдас эсвэл нүгэл)
Суралцагчдаас Moзая 7:29–32- ыг дор бүрнээ уншихыг хүс. Хүмүүсийн нүгэл ба 
харуусал хоёрын хоорондын холбоог Лимхай ойлгосон тухай өгүүлсэн өгүүлбэрийг 
олж мэдэхийг тэднээс хүс. (Та тэдэнд хаягдал гэдэг үг нь үр тариаг ишнээс нь салгасан 
үлдэгдлийг хэлж байгаа гэдгийг тайлбарлаж болно. Moзая 7:30- д “хаягдлыг хурааж 
авах болно” гэсэн нь ямар ч хэрэггүй зүйл авна гэсэн үг юм.) Цөөн хэдэн суралцагчаас 
сонгосон өгүүлбэрүүдээ уншихыг хүс.
• Нүглийнхээ үр дагавруудыг ойлгох нь яагаад бидэнд хэрэгтэй вэ?
Нэг суралцагчаас Moзая 7:33- ыг чанга уншихыг хүс. Лимхай өөрийн хүмүүст юу хий-
хийг уриалсныг нь асуу.
• Бид Лимхай болон түүний хүмүүсийн туршлагаас үйлдсэн нүглээ ухамсарлаж, үүн-

дээ харамсах талаар ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Энэ бүлгээс үнэнүүдийг олж 
нээснээр тэдэнд үйлдсэн нүглээ ухаарч, үүндээ харамсах нь биднийг Их Эзэн 
рүү хандахад чиглүүлдэг гэдгийг ойлгоход нь тусал. Та энэ зарчмыг самбар 
дээр бичиж болно.)

Энэхүү зарчмыг сайн ойлгоход нь туслахын тулд тэдний хайрладаг хэн нэг хүн нүгэл 
үйлдээд, үүндээ харамсан, Их Эзэнд хандан наманчлахыг хүсч байгаа ч үүнийг хэрхэн 
хийхээ мэдэхгүй байвал яах вэ гэдгийг төсөөлөн бодохыг тэднээс хүс. Moзая 7:33- т 
бичсэн, өөрийн хүмүүст өгсөн Лимхайн зөвлөгөө нь нүглийнхээ харууслыг даван туу-
лах гол аргуудыг агуулсан гэдгийг гэрчил. Суралцагчдаас Moзая 7:33- ыг дор бүрнээ 

Moзая 7–24- т өгүүлсэн аяллуудын тойм

Зарахемлагийн 
нутаг

Нифайн нутаг 
(Лихай- Нифайн)

Аммоны 
удирдсан эрэл 

хайгуулын бүлэг 

Зенифийн 
удирдсан бүлэг 

нифайчууд
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MOЗАЯ 7– 8 

Зарахемлагийн 
нутаг

Нифайн нутаг 
(Лихай- Нифайн)

уншаад “Их Эзэнд хандахад” туслах өгүүлбэрийг олохыг хүс. (Та тэднээс эдгээр өгүүл-
бэрийг тэмдэглэж авахыг хүсч болох юм.)
Тэдэнд үүнийг хийх хангалттай цаг өгсний дараа цөөн хэдэн суралцагчаас сонгосон 
өгүүлбэрээ хуваалцахыг хүс. Хүн бүрээс сонгосон өгүүлбэрээ (1) өөрийн үгээр эсвэл 
(2) уг сонгосон зарчмыг нь хэрэгжүүлэхээр хичээж буй хэн нэгний үйлдэл ба зан тө-
лөвийн тухай жишээ дурдан тайлбарлахыг хүс.
Тэдэнд болон хайртай хүмүүст нь харуусал төрүүлдэг, наманчлаагүй гэм нүгэл тэдэнд 
бий эсэх талаар тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс. Судар судлах тэмдэглэлдээ дараах 
асуултад хариулж бичихийг тэднээс хүс:
• Moзая 7:33- ыг та амьдралдаа өнөөдөр хэрхэн хэрэгжүүлж чадах вэ?
Бид Их Эзэнд бүх зүрх сэтгэл, оюун бодлоороо хандах аваас Тэрээр биднийг үйлдсэн 
нүглээс нь ирэх гашуудлаас чөлөөлөх болно гэдэг гэрчлэлээ хуваалц.

Moзая 3:8 
Аммон 24 алтан ялтсын тухай мэдээд үүнийг орчуулж чадах үзмэрчийн 
тухай Лимхайд хэлдэг
Самбарын өмнө хоёр суралцагчийг гарч ирэхийг хүс. Нэг суралцагчийн нүдийг 
боогоод хэдэн цаас, ном зэрэг зүйлсийг өрөөний эсрэг талд аюулгүй газар байрлуул. 
Хоёр дахь суралцагчаар нүдээ боолгосон нөгөөдөө зааварчлан, газарт байгаа зүйлсэд 
хүрэлгүйгээр өрөөний нөгөө хэсэгт очиход нь туслуул. Дараа нь хоёр дахь суралцаг-
чийн нүдийг боо. Газарт тавьсан зүйлүүдээ өөрчлөн тавьж, эхний суралцагчаар зүг 
чиг заалгуул. Энэ удаа нүдээ боосон суралцагч эхний суралцагчийн зааврыг дагахгүй. 
(Хичээл эхлэхээс өмнө түүнд өгсөн зааврыг нь дагах хэрэггүй гэж урьдчилан хэлнэ.)
• Бидний харж чадахгүй байгаа зүйлсийг харж чадах нэгнийг сонсох нь ямар ач  

холбогдолтой вэ?
Аммоныг ирэхээс өмнө Лимхай Зарахемлагаас тусламж 
авахын тулд хэсэг хүмүүсийг илгээсэн байсан гэдгийг 
тайлбарлан, Moзая 8:5–12- ыг нэгтгэн дүгнэ. Эдгээр хү-
мүүс аглаг буйдад олон өдөр төөрч, Зарахемлаг олж ча-
даагүй. Харин устгагдсан соёл иргэншлийн үлдэгдлийг 
олжээ. Тэд тэр нутгаас 24 алтан ялтсыг олсон. (Лимхайн 
хүмүүсийн олсон уг соёл иргэншлийн үлдэгдэл нь жа-
редчуудынх байсан гэдгийг тайлбарлаж өг. Уг 24 алтан 
ялтсаас авсан жаредчуудын цэдэг нь Мормоны Номын 
Иферийн номонд байдаг.) Энэ хуудсан дахь тайлбар 
зурагт үзүүлсний дагуу уг аяллыг самбар дээр зурсан 
график дээрээ нэмж зур. Суралцагчдаар бас өөрсдийнх 
нь график дээр нэмж зуруул. Хаан Лимхай уг 24 алтан 
ялтсан дээр сийлэгдсэн бичвэрийг ойлгохыг хүсч бай-
сан гэдгийг тайлбарла. Тэр Аммоноос үүнийг орчуулж 
чадах хүнийг таних уу гэж асуусан.
Нэг суралцагчаар Moзая 8:13–15- д бичсэн Аммоны 
хариултыг уншуул. Иймэрхүү цэдгүүдийг орчуулах хүч 
чадалтай хүнийг Аммон юу гэж нэрлэсэн болохыг олж 
уншихыг ангийнхнаас хүс. Суралцагчдаас Moзая 8:16–19- 
ийг дор бүрнээ уншаад, үзмэрчийн авьяас чадварын 
тухай өөр юу гэж бичсэнийг олохыг хүс. Хэд хэдэн сурал-
цагчаас олсон зүйлийнхээ талаар хуваалцахыг хүс.
Дараах үгсийг самбар дээр бич: Их Эзэн хүн төрөлхтний тусын тулд бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгчдийг өгдөг.
• Өнөөдөр энэ дэлхий дээр хэдэн үзмэрч байгаа вэ? (Тэргүүн Зөвлөл ба Арванхоёр 

Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүд нийлээд 15 үзмэрч байдаг.)
• Бошиглогч, үзмэрч ба илчлэгчид бидэнд мэдүүлсэн ямар ямар зүйл байдаг вэ? 

(Хэрэв суралцагчид хариулж чадахгүй байвал та тэднээс үзмэрч бидэнд гэрлэлт, 
гэр бүл, боловсрол, үзвэр үйлчилгээ эсвэл бэлгийн амьдралын цэвэр ариун байдал 
зэргийн талаар юу заасныг асуу.)

Moзая 7–24- т өгүүлсэн аяллуудын тойм

Умард нутаг дахь 
жаредчуудын балгас

Аммоны 
удирдсан эрэл 

хайгуулын бүлэг

Зенифийн 
удирдсан бүлэг 

нифайчууд

24 алтан ялтас 
(иферийн ном)

Зарахемлаг 
олох оролдлого



232

56-  р  хичээл 

• Өнөө үеийн бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид таны амьдралыг хэрхэн  
адисалсан бэ?

Та тэдэнд таны амьдралыг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид хэрхэн адисалсан тухай 
гэрчлэлээ хуваалцаж болно. Саяхан болж өнгөрсөн Ерөнхий чуулган дээр Тэргүүн 
Зөвлөл эсвэл Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын гишүүдийн хэлсэн үгсийг тунгаан 
бодож, зөвлөгөөг нь дагахад урь.
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Оршил
Хаан Бенжамины хаанчлалын үед Зениф хэсэг ни-
файчуудыг удирдан Зарахемлагаас Нифайн нутаг руу 
нүүж, леменчүүдийн дунд суурьшдаг. Moзая 9–22- т энэ 
хүмүүсийн түүхийг агуулсан байдаг. Леменчүүдийн 
хаан Зенифийн хүмүүсийг өөрсөдтэйгөө амьдрахыг 

зөвшөөрдөг боловч түүний нууц төлөвлөгөө нь тэднийг 
боолчлох байв. Леменчүүдийн хиймэл шүтээн болон 
нифайчуудыг үзэн ядах үзэл нь эцэстээ дайнд хүргэв. 
Зенифийн хүмүүс Их Эзэнд найдаж мөн леменчүүдийг 
нутгаасаа хөөн гаргав.

57- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 9–10

Заах зөвлөмж

Moзая 9:1–13
Зениф хэсэг нифайчуудыг Нифайн нутаг руу буцахад нь удирдав
Суралцагчдаас ямар нэгэн зүйлийг маш ихээр хүсч байсан тухайгаа бодохыг хүс.  
Цөөн хэдэн суралцагчаас өөрсдийн туршлагаас хуваалцахыг хүсч болно. Өнөөдрийн 
хичээлээр тэд үр дүн нь ямар байхыг тооцож үзэлгүйгээр нэг зүйлийг маш ихээр хүс-
сэн нэгэн эрийн тухай үзнэ гэдгийг хэл.
Өмнөх хичээл дээр зурсан графикаа гарган харахыг тэднээс хүс. Аммон гэгч хүн 
бүлэг хүмүүсийг удирдан Зарахемлагаас гарч, Лимхай болон түүний ард түмнийг 
Нифайн нутгаас олдог тухай тэдэнд сануул. (Та тэдэнд Мормоны Номонд Аммон 
гэдэг нэртэй хоёр хүний тухай өгүүлдгийг тайлбарла. Тэдний нэгийг нь өнөөдөр  
тэд судлах болно. Нөгөө нэг Аммон нь леменчүүдийн дунд агуу номлогч болсон  
Мозаягийн хүү юм. Суралцагчид түүний тухай Moзая 27- оос эхлэн унших болно.)  
Суралцагчдаар Moзая 7–8- ыг нээлгэж, хуудасны доод талд эсвэл бүлгийн тоймд бай-
гаа огноог харахыг хүс (МЭӨ121 оны үе). Уг оныг Moзая 9 дээрх онтой харьцуулахыг  
хүс (МЭӨ 200 оны орчим буюу 80 орчим жилийн өмнө). Онууд яагаад гэнэт өөрч-
лөгдсөн шалтгааныг мэдэх хүн байна уу? гэж асуу.
Moзая 8 ба Moзая 9- д хаан Лимхайн ач хүү Зенифийн түүхийг өгүүлсэн 80 жилийн 
тухай бичсэн байдаг. Moзая 9- ийн эхэнд байгаа Зенифийн бичвэрийн удиртгал хэс-
гийг чанга унших нэг суралцагчийг урь. Дараа нь Moзая 9:1–2- ыг чанга унших өөр 
нэг суралцагчийг урь.
Тэднээр Зарахемлагаас Нифайн нутаг руу явсан эхний 
бүлгийг төлөөлсөн нэг сум график дээр нь зуруул. Зе-
ниф энэ бүлэгт байсан гэдгийг онцлон хэл. Энэ хуудсан 
дахь графикт дүрсэлснээр уг сум нь Зарахемла руу буц-
сан байх ёстой. Учир нь уг бүлэг Зарахемла руу буцсан 
юм. Сумын тайлбар нь “Нифайн нутгийг буцаан авахыг 
эрэлхийлсэн нифайчууд” гэсэн байх ёстой. (Энэхүү га-
рын авлагын төгсгөлд байгаа хавсралтаас бүрэн гүйцэд 
графикийг үзнэ үү.) 
Moзая 9:3–4- ийг нэг суралцагчаар уншуул. Бусад сурал-
цагчийг нь дагаж уншаад, (1) Зениф юу авахыг маш ихээр 
хүссэн (2) тэр юуг санахдаа удаан байсныг олохыг хүс.
• Дэндүү их хүснэ гэдэг юу гэсэн үг вэ? (Ямар нэг зүйл 

рүү улайран зүтгэх)
• Их Эзэнийг санахдаа удаан гэдэг нь таны бодлоор юу 

гэсэн үг вэ?
Зениф нэг зүйлийг маш их хүсч, Их Эзэнийг санахдаа 
удаан байсан учраас алдсан юм гэдгийг тайлбарла. 
Moзая 9:5–7, 10- ыг суралцагчдаар уншуулаад, түүний 
гаргасан алдааг олохыг хүс.

Зүүвэр тайлбар 
ба бүлгийн тоймд 
өгүүлсэн онууд
Хуудас бүрийн доод 
талд (эсвэл бүлгийн 
тоймд) бичсэн онууд нь 
эдгээр хуудаст өгүүлсэн 
үйл явдлуудын түүхийн 
нөхцөл байдлыг ойл-
гоход тусалдаг гэдгийг 
суралцагчдад хэл. 
Суралцагчид энэ онуу-
дыг мэддэг болсноор 
Мормоны Номын үйл 
явдлууд хэрхэн нэг нэг-
тэйгээ болон түүхийн 
бусад үйл явдалтай 
холбогддог болохыг 
ойлгоно.

Moзая 7–24- т өгүүлсэн аяллуудын тойм

Зарахемлагийн 
нутаг

 Умард нутаг дахь 
жаредчуудын балгас 

Нифайн нутаг 
(Лихай- Нифайн)

Нифайн нутгийг 
буцаан авахыг 
эрэлхийлсэн 
нифайчууд

Аммоны 
удирдсан эрэл 

хайгуулын бүлэг

Зенифийн 
удирдсан бү-

лэг нифайчууд
Зарахемлаг 

олох оролдлого

24 алтан ялтас 
(иферийн ном)
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57-  р  хичээл 

• Зениф Нифайн нутгийг авахыг дэндүү их хүсч байсан учраас юуг анзааралгүй 
өнгөрсөн бэ?

• Аливаа нэг шийдвэр гаргахдаа хэт их хүсэх нь яагаад аюултай вэ?
• Их Эзэнтэй зөвлөлгүй шийдвэр гаргах нь яагаад осолтой вэ?
12 жилийн дараа Зенифийн хүмүүс маш их өсч, дэгжсэн тул леменчүүдийн хаан тэд-
нийг боолчилж чадахгүй болов хэмээн санаа зовон “[Зенифийн] хүмүүстэй маргаж 
тэмцэлдүүлэхийн тулд хүмүүсээ өдөөн хатгаж эхэлсэн” гэдгийг хэлж, Moзая 9:11–13- 
ыг тоймло (Мозая 9:13).

Moзая 9:14–10:22
Леменчүүд Зенифийн хүмүүсийг боолчлохыг оролдов
Самбар дээр дараах үгсийг бич: хичээл, уруу таталтууд, найз нар, удирдлага, ажил 
дээрээ асуудалтай байх, гэр бүлийнхэнтэйгээ үл ойлголцох, спорт. (Суралцагчдын 
сонирхол ба хэрэгцээнээс шалтгаалан та өөр үгсийг нэмж бичиж болно.)
Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гаргаж зогсоогоод, гараа өргөхийг хүс. Ном, чу-
луу гэх мэтийн жижиг зүйлсийг түүний гарт бариулаад дээш өргөхийг түүнээс хүс. 
Энэ зүйл нь самбар дээр бичсэн сорилтуудыг төлөөлж байгааг тайлбарла. Ангийнх-
наас дараах асуултыг асуу:
• Эдгээр бичсэн зүйлээс алийг нь даван туулахын тулд та нарт илүү их хүч, дэмжлэг 

хэрэгтэй вэ?
Нөгөө суралцагчийн гарт дахиад нэг юм уу хоёр зүйлсийг нэмж бариул. Ангийнхнаас 
дараах асуултыг асуу:
• Та нар дэндүү их ачаа үүрч байгаа мэт санагдаж, өөрт тулгарсан сорилтуудаа дава-

хын тулд илүү их хүч, чадвартай болохыг хэзээ нэгэн цагт хүсч байсан уу?
Хоёр суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхийг урьж, тэднээр нөгөө суралцагчийн 
хоёр тохойноос нь дэмжин өргөхийг хүс. Өнөөдрийн хичээлийн үлдсэн хэсэгт тэд 
илүү их хүч чадалтай болох шаардлагатай болсон бүлэг хүмүүсийн тухай үзнэ гэд-
гийг хэл. Суралцагчдад энэ хичээлийн явцад өөрсдөдөө хүч чадал хүлээн авах арга 
замуудын тухай олж мэдэхийг санал болго. (Самбарын өмнө гарсан суралцагчдыг 
суудалдаа суухыг хүс.)
Moзая 9 ба 10- т леменчүүд Зенифийн хүмүүсийн эсрэг тулалдахаар 2 удаа ирсэн ту-
хай тэмдэглэсэн байдаг. Дараах хүснэгтийг самбар дээр зур. Гэхдээ хашилтад бай-
гаа хариултуудыг бичих хэрэггүй. Тэд хүснэгтэд байгаа судрын хэсгүүдийг олоод, 
хүснэгтийн дээр байгаа асуултуудад хариулт олох хэрэгтэй гэдгийг хэл. Ангийн тал 
хүүхдүүдийг эхний эгнээнд байгаа судруудаас Зениф болон түүний хүмүүстэй хол-
боотой хариултуудыг олохыг хүс. Нөгөө хэсэг хүүхдүүдээр хоёр дахь эгнээнд байгаа 
леменчүүдтэй холбогдох асуултуудад хариулах судрын хэсгийг олохыг хүс. Тэднийг 
олсны дараа хэсэг бүрээс нэг нэг суралцагчийг ангийн урд гарган, хариултуудыг  
нь самбар дээр бичүүл.

Хүмүүс бэлтгэхийн 
тулд юу хийсэн бэ?

Тэд Их Эзэнд итгэл-
тэй байхын тулд юу 
хийсэн бэ?

Үр дүн нь ямар  
байсан бэ?

Зениф ба түү-
ний хүмүүс

Moзая 9:14–16; 10:1–2, 
7, 9–10
(тэд зэвсэглэн, тулал-
дахаар явсан)

Moзая 9:17; 10:19
(тэд залбирч мөн их 
эзэн өвөг дээдсийг нь 
чөлөөлснийг санав)

Moзая 9:18; 10:20
(их эзэн тэднийг 
хүчирхэгжүүлэн, тэд 
леменчүүдийг газар 
нутгаасаа зайлуулав)

леменчүүд Moзая 10:6–8
(тэд зэвсэглэн, тулал-
дахаар явав)

Moзая 10:11
(тэд өөрсдийн хүчинд 
найдсан учраас ам-
жилт олоогүй)

Moзая 10:19–20
(леменчүүд асар  
олноороо хөнөөгдөж,  
уг нутгаас гарав)

Суралцагчдыг хүснэгтийг бөглөж дууссаны дараа тэднээс асуу:



235

MOЗАЯ 9 –10

• Тэдний хоорондын тулаанаас та нар Зенифийн хүмүүс болон леменчүүдээс ямар 
ижил төстэй зүйл, ямар ялгааг харж байна вэ?

• Бид энэ зүйрлэлээс ямар сургамж авч болох вэ?
Самбар дээр дараах зарчмыг бич: Бид Түүнд итгэж мөн чадах бүхнээ хийх аваас 
Их Эзэн биднийг хүчирхэгжүүлэх болно.
Самбар дээр бичсэн сорилтуудад тэдний анхаарлыг хандуулан, хичээлийн сэдвийг сануул.
• Эдгээр сорилт тулгарахад энэхүү зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлж болох вэ?
Суралцагчид хүчирхэг болохыг эрэлхийлэхдээ Их Эзэнд итгэхийн тулд юу хийх ёстой-
гоо тунгаан бодоход нь туслахаар дараах жишээнүүдийг ашигла.
 1. Та удахгүй болох чухал шалгалтаа сайн өгөхийн тулд хүч чадалтай болохыг хүсч байгаа.
 2. Та нэг буруу зуршилтай бөгөөд дан ганц өөрийнхөө хүчээр үүнээсээ салж чадахгүй 

гэж боддог.
 3. Гэр бүлд тань асуудал тулгарсан бөгөөд та үүнээс үүдсэн сэтгэлийн хүчтэй хөдлөлөө 

хэн нэгний тусламжгүйгээр даван туулж чадахгүй гэж бодож байна.
Суралцагчдаас Moзая 9:18- ын эхний гурван мөрийг нэгтгэн дүгнэхийг хүс. (Та тэдэнд 
эдгээр мөрийг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.)
• Эдгээр мөрөнд бичсэн үнэнийг та нар хэзээ мэдэрч байсан бэ?
Бид чадах бүхнээ хийж мөн Их Эзэнд найдах аваас Тэрбээр биднийг хүчирхэгжүүлэх 
хүсэлтэй байдаг гэдгийг илэрхийлсэн туршлагаасаа та хуваалцаж болно.
Зениф болон түүний хүмүүс тулалдахаар хоёр дахь удаагаа явахад Зениф өөрийн 
хүмүүст леменчүүд яагаад нифайчуудыг үзэн яддаг болохыг тайлбарласан. Самбар 
дээр хилэгнэх ба гоморхох гэсэн хоёр үгийг бичээд, эдгээрийг тайлбарлахыг тэд-
нээс хүс. (Хилэгнэх гэдэг нь маш их уурлахыг, гоморхох гэдэг нь шударга бус эсвэл 
ёс бус зүйлд гомдохыг хэлнэ)
Гоморхон, уурлаж, уучлахгүй байх нь олон үе удмынханд нөлөөлдөг гэдгийг 
ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Тэднийг хоёр хоёроор нь бүлэг болгож, Moзая 10:12–
18- ыг хамтад нь уншуул. Лемен ба Лемүелийн үр сад Нифайн үр садыг үргэлжлүүлэн 
үзэн ядсаар байсан шалтгааныг нь олохыг тэднээс хүс.
Хамтрагчдыг хэсгүүдээ хамтдаа уншсаны дараа тэднийг дараах асуултуудын дагуу 
харилцан ярилцуул. (Суралцагчдыг уншиж байх хооронд асуултуудыг самбар дээр бич 
эсвэл хамтрагч бүрд асуултуудыг бичсэн тараах материалыг өг.)
• Леменчүүд нифайчуудыг яагаад тэгж ихээр үзэн ядаж байсан бэ?
• Бид ууртай мөн уучлахыг хүсэхгүй байснаар хэнийг гомдоодог вэ?
• Хувь хүний уур хорсол нь түүний гэр бүлийнхэнд одоо болон ирээдүйд хэрхэн нө-

лөөлөх вэ?
Далын ахлагч Доналд Л.Холлстромын хэлсэн дараах үгсийг унш. Бид хэн нэгэнд гом-
дож эсвэл уурлавал юу хийх ёстой вэ гэдгээ ойлгон, сонсохыг тэднээс хүс.
“Хэрэв та нар хэн нэгэн (гэр бүлийн гишүүн, найз, сүмийн гишүүн, сүмийн удир-
дагч, хамт ажиллагч); эсвэл ямар нэгэн зүйл (хайртай хэн нэгнээ алдах, эрүүл мэн-
дийн асуудлууд, санхүүгийн хүндрэл, хүчирхийлэл, донтолт) )— гай зовлон авчирсан 
мэт санагдвал асуудлыг дор нь өөрт байгаа хамаг хүч тэнхээгээрээ шийд. . . . Мөн 
цаг алдалгүй Их Эзэнд ханд. Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүл. Түүний ачаанаас чинь 
үүрэлцэхийг, ач ивээл нь ачааг чинь хөнгөлөхийг Түүнд зөвшөөр. . . . Дэлхийн нөх-
цөл байдал өөрийг тань сүнслэг байдлын хувьд хэзээ ч бүү эрэмдэг зэрэмдэг болгог” 
(“Их Эзэндээ ханд,” Ensign, Лиахона 2010 оны 5- р сар, 88).
Дараах асуулт бүрийг тунгаан бодохыг тэднээс хүс. (Та тэднийг өөрсдийн хариултуу-
даа судар судлах тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэртээ бичихэд нь дэмж.)
• Та хэн нэгэнд уурлаж эсвэл гомдож явдаг уу?
• Уучлах хүчийг олохын тулд та хэнд хандах ёстой вэ? Ирээдүйд хэн нэгэнд уурлаж, 

гомдохгүй байхын тулд та юу хийж чадах вэ?
Хэн нэгнийг уучилж байсан тухайгаа эргэн санахыг тэднээс хүс. Хэн нэгнийг уу-
чилж, гомдол ба уур хорслоо мартахад ямар сэтгэгдэл төрсөн тухайгаа хуваалцахыг 
цөөн хэдэн суралцагчаас хүс. Бусдыг уучлахын тулд Их Эзэнээс тусламж эрэлхийлсэн 
тухай гэрчлэлээ хуваалц.
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Оршил
Хаан Ноагийн бардамнал ба самуун амьдрал нь түү-
ний олон хүнийг ёс бус зүйл рүү уруу татсан бөгөөд 
Их Эзэн Ноа болон түүний хүмүүст анхааруулахын 
тулд бошиглогч Абинадайг илгээсэн. Абинадай 

тэдэнд хэрэв тэд наманчлахгүй бол боолчлолд оруу-
лагдах болно хэмээн анхааруулсан. Хүмүүс түүний 
анхааруулгыг үл ойшоон, хаан Ноа Абинадайг шо-
ронд хорихыг тушаасан.

58- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 11–12:17

Заах зөвлөмж

Moзая 11:1–19
Хаан Ноа өөрийн хүмүүсийг ёс бус зүйлд уруу татав
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултуудыг самбарт бич:

Эцэг эх тань зарим найз нөхдийг чинь та нарт буруугаар нөлөөлж байна гэвэл та 
нар яах вэ?
Сүмийн удирдагч таны оролцох дуртай үйл ажиллагаанууд та нарыг сүнслэгээр өсөхөд 
саад болж байна гэвэл яах вэ?
Та нарын сонирхон таашаадаг үзвэрийн эсрэг бошиглогч үг хэлбэл та нар юу хийх вэ?

Энэ асуултуудын тухай тунгаан бодохыг тэднээс хүс. Дараа нь асуу:
• Энэ нөхцөл байдлууд нь яагаад тийм амар биш байна вэ?
• Иймэрхүү нөхцөл байдалд та эцэг эх эсвэл удирдагчийнхаа зөвлөгөөг дагахын 

тулд юу хийх вэ?
• Зөв шударга хүмүүс яагаад амьдралаа өөрчлөх амар бус зөвлөгөөг дагах хүсэлтэй 

байдаг вэ?
Энэ хичээл дээр тэд бошиглогчийн зөвлөгөөг дагах хүсэлгүй байсан хүмүүсийн тухай 
судлах болно гэдгийг тайлбарла.
 Суралцагчдад Зениф бүлэг хүмүүсийг удирдан, Нифайн нутаг руу явсан бөгөөд тэнд 
тэд леменчүүдэд боолчлогдсон гэдгийг сануул. Зениф нэг зүйлийг хэт их хүссэнээс 
болж, леменчүүдэд хууртагдсан боловч тэр бол сайн хүн байсан бөгөөд Их Эзэнд най-
дахыг өөрийн хүмүүст заасан юм. Нас барахаасаа өмнө Зениф өөрийн хүү Ноаг хаан 
ширээнд өргөмжилсөн. (Мозая 9–10- ыг үзнэ үү.)
Ноа бол ёс бус хүн байсан гэдгийг тайлбарла. Түүнийг ямархуу ёс бус байсныг харуу-
лахын тулд ангийнхныг хоёр бүлэг болгон хуваа. Нэг дэх бүлгийг Moзая 11:1–2, 5–7- г, 
хоёр дахь бүлгийг Moзая 11:14–19- ийг уншихыг хүс. Хаан Ноагийн ёс бус байдал 
хүмүүст хэрхэн нөлөөлсөн тухай олж уншихыг тэднээс хүс. Эдгээр шүлгийг дүгнэхэд 
нь туслан, дараах асуултуудыг асуу:
• Хүмүүс яагаад Ноагийн ёс бус байдлыг дэмжих хүсэлтэй байсан бэ?
• “Хоосон мөн зусар үгс” яагаад хүмүүсийг хууртагдахад хүргэсэн бэ? (Суралцагчид 

энэ талаар ярилцаж байх хооронд та зусар гэдэг нь хуурамч магтаал бөгөөд ихэвч-
лэн хүнийг хууран ашиглах зорилгоор ашиглагддаг гэдгийг тайлбарлаж өгч болно.)

• Ноагийн хүмүүсийн цэдгээс бид хоосон мөн зусар үгсэд хэрхэн хариулах талаар 
юу сурч болох вэ? (Бид бусдын хоосон мөн зусар үгэнд итгэснээр өөрсдийгөө 
мэхлэгдэхэд хүргэдэг.)

• Бидний эргэн тойрны хүмүүс зүй бусаар амьдарвал бид юу хийж чадах вэ?

Хичээлийг 
суралцагчдын 
хэрэгцээнд 
тохируулан заа.
Танд олгогдсон цагт 
зааж амжихааргүй 
их судрын үнэнүүд 
хичээлд орсон бай-
даг. Та судрууд болон 
хичээлийн хөтөлбөрөөс 
судалж байхдаа хичээл 
дээрээ ямар сургаал ба 
зарчмыг заах ёстойгоо 
мэдэхийн тулд Ариун 
Сүнсний удирдамжийг 
эрэлхийлэх ёстой. 
Ариун Сүнс танд хичээл 
бүрээ суралцагчдынхаа 
хэрэгцээнд нийцүүлэн 
заахад туслах болно.
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MOЗАЯ 11–12:17

Moзая 11:20–12:17
Абинадай хүмүүст хэрэв тэд наманчлахгүй бол боолчлолд орох болно  
хэмээн анхааруулдаг
Moзая 11:20- ийг чанга унших нэг суралцагчийг урь.
• Их Эзэн Ноагийн хүмүүст туслахаар юу хийсэн бэ? (Тэр тэднээр наманчлуулахын 

тулд бошиглогчийг илгээсэн.)
Самбар дээр дараах зарчмыг бич: Бурхан биднээр наманчлуулахын тулд мөн 
зовлонд оруулахгүйн тулд бошиглогчийг илгээдэг. Бурхан хүмүүст анхааруулахын 
тулд Абинадайг хоёр удаа илгээсэн гэдгийг тайлбарла.
Дараах хүснэгтийг самбар дээр зур. Судрын эшлэл бүрийн доор тойм бичихэд зориу-
лан, хангалттай зай үлдээ.

Абинадайн захиас Хүмүүсийн хүлээн авсан байдал

эхний анхааруулга Moзая 11:20–25 Moзая 11:26–29

хоёрдахь анхааруулга Moзая 12:1–8 Moзая 12:9–17

Абинадайн захиасыг ойлгоход нь туслахын тулд суралцагчдын нэг хэсгийг Абинадайн 
эхний анхааруулгыг агуулсан Moзая 11:20–25- ыг уншиж, нөгөө хэсгийг нь түүний 
хоёр дахь анхааруулгыг агуулсан Moзая 12:1–8- ыг уншихыг хүс. Бүлэг бүрээс сурал-
цагчдыг урьж гарган, тоймлон ярихыг хүс. Тэднийг ярьж байх хооронд самбар дээр 
нэг суралцагчаар тохирох эшлэлийн дор тэдний ярьсан зүйлийг тоймлон бичүүл.
• Абинадайн хоёр анхааруулга юугаараа ялгаатай байна вэ?
Суралцагчдад эдгээрийн ялгааг харахад нь туслахын тулд дахин давтан бичсэн “тэд на-
манчлахгүй аваас”, “энэ хүмүүс наманчлахгүй аваас” гэсэн үгсэд болон Moзая 11:20–25 
руу тэдний анхаарлыг хандуул. Та тэднийг эдгээр үгсийг тэмдэглэхэд нь дэмжиж болно. 
Тэгээд эдгээр үгс ба Moзая 12:1–8 дахь үгсийн хоорондын ялгааг олоход нь тэднийг 
дэмж. Та тэднийг ялангуяа болно ба тэгнэ гэдэг үгсэд анхаарлаа хандуулахыг хүс. (Эхний 
анхааруулгын дараа хүмүүс наманчилсан бол ийм үр дагаврыг амсахгүй байсан гэдгийг 
ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Абинадайн хоёр дахь анхааруулга дээр хүмүүс наманч-
лахаас татгалзсан тул уршиг нь илүү хатуу ширүүн байсан.)
• Эдгээрийн ялгаа нь бошиглогчийн анхааруулгыг сонсохгүй байхын уршгийн та-

лаар юу зааж байна вэ? 
• Нүглээсээ татгалзахгүй мөн нүглээ наманчлахгүй байхын хор уршиг нь юу вэ?
Суралцагчдад Абинадайн захиаст хүмүүс хэрхэн хариулсан тухай ойлгоход нь туслахын 
тулд тэдний нэг хэсгээр нь Moзая 11:26–29- ийг уншуул. Нөгөө хэсэг суралцагчаар Mo-
зая 12:9–17- г уншуул. Бүлэг бүрийн суралцагчдаар Абинадайн захиасыг хүмүүс хэрхэн 
хүлээн авсан тухай нэгтгэн дүгнүүлж, нэг суралцагчаар хүснэгтэд бичүүл.
• Хүмүүс яагаад Абинадайд уурлаж байсан бэ? Хэн түүнд туслахыг хичээсэн бэ? Хүмүүс 

яагаад өөрсдийг нь зовлон руу удирдан чиглүүлж байгаа Ноаг өмөөрч байсан бэ?
• Moзая 11:29 дээр бид “хүмүүсийн нүд харалган болсон байв” хэмээн уншдаг. Энэ 

хүмүүс үнэнд хэрхэн харалган болсон бэ?
Суралцагчид эдгээр асуултын тухай ярилцаж байх үед та тэдэнд дараах зарчмыг ойл-
гоход нь тусал: Нүгэл биднийг бошиглогчийн үгсийн үнэнийг ялган харахад 
харалган болгодог. Хүмүүс харалган болсон учраас Ноаг тэдний найз, харин Аби-
надайг тэдний дайсан хэмээн бодсон. Энэ нь харин эсрэгээрээ байсан юм. Дараах 
асуултуудын талаар эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс:

Суралцагчдыг 
самбарт бичүүл.
Тэднийг самбар дээр 
бичиж байхад та 
бусад суралцагчидтай 
ярилцлагаа үргэлжлүүл. 
Энэ нь суралцагчдын 
анхаарлыг самбар руу 
хандуулж, оролцоог нь 
нэмэгдүүлж болно. Су-
ралцагчдад хүмүүсийн 
хариултуудыг бүгдийг 
нь бичихгүй—харин гол 
түлхүүр үгсийг нь бичи-
хийг нь сануул. Хичээлд 
оролцох оролцоог 
нь өсгөхийн тулд та 
тэднийг ээлж дараалан 
самбар дээр бичүүл.
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• Хэн нэгэн таны алдааг залруулахад түүний зөв гэдгийг мэдсээр байж, та уурлаж 
эсвэл гомдож байсан уу?

• Гэр бүлийн гишүүн, Сүмийн орон нутгийн удирдагчид ба бошиглогчид танд Бур-
ханы үгийг хэрхэн дагах тухай зөвлөгөө өгвөл та тэрхүү зөвлөгөөг хүлээн авахын 
тулд юу хийх ёстой вэ?

Олон хүн биднийг Бурханы үгийн дагуу амьдрахад урамшуулан дэмждэг гэдгийг 
онцлон хэл. Бидэнд өөрчлөгдөж эсвэл наманчлахыг зөвлөх хүмүүст хэрхэн зөв зохис-
той хандах талаар тунгаан бодоход нь туслахын тулд хичээл эхлэхээс өмнө самбар 
дээр бичиж бэлтгэсэн гурван асуулт руу тэдний анхаарлыг хандуул. Суралцагчдыг 
судар судлах тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэртээ эдгээр асуултын нэгэнд нь хариулан 
бичихийг хүс. Тэдэнд үүнийг бичих хангалттай цаг өгсний дараа цөөн хэдэн суралцаг-
чаас эцэг эх эсвэл удирдагчийнхаа үгийг дагаад, адислагдсан тухайгаа хуваалцахыг хүс. 
Тэднийг эцэг эх, сүмийн орон нутгийн удирдагч ба бошиглогчдын зөвлөгөөг дагахыг 
эрэлхийлэхэд нь урамшуулан дэмж.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Суралцагчид судрын хэсгийн тухай асуултуудыг өөрсдөө зохиосноор судрын хэсгийг 
ойлгох ойлголт нь нэмэгддэг. Суралцагчдыг ангиараа эсвэл жижиг бүлгүүд болж, 
тухайн төгс эзэмших судрын нууцыг тайлах түлхүүр гаргахын тулд хамтран ажилла-
хыг урь. (Та тэдэнд зориулан судрын хэсгүүдийг урьдчилан сонгож болно.) Дараа нь 
өөрсдийн зохиосон түлхүүрийг уншихыг тэднээс хүс. Хэрэв та төгс эзэмших судрын 
хэсгийг зөв таах юм бол оноогоор шагнуулах болно. Хэрэв та зөв тааж чадахгүй бол 
суралцагчид оноо авах болно.
Тэмдэглэл: Энэ үйл ажиллагааг хийх хангалттай цаг байхгүй бол өөр өдөр хийж 
болно. Дүгнэлт хийх өөр үйл ажиллагаануудыг энэхүү гарын авлагын ар талд бай-
гаа хавсралтаас үзнэ үү.
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Оршил
Хаан Ноа болон түүний санваартнууд Абинадайг бай-
цааж байхад бошиглогч тэднийг зарлигуудыг зааж, 
сахиагүй учраас зэмлэсэн байна. Хаан Ноа өөрийн 
санваартнуудад Абинадайг алахыг тушаасан боловч 

Бурхан түүнийг хамгаалж, үргэлжлүүлэн заах хүчийг 
өгчээ. Абинадай Исаиагаас эш татан Есүс Христ ба 
Түүний Цагаатгалын талаар гэрчилсэн.

59- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 12:18–14:12

Заах зөвлөмж

Moзая 12:18–13:26
Абинадай хаан Ноа болон түүний санваартнуудыг зарлигуудыг зааж мөн 
сахихыг эсэргүүцсэнийх нь төлөө зэмлэсэн
Хичээлээ эхлэхийн тулд дараах үгсийг самбар дээр бич:

Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу амьдарна гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг БИ МЭДНЭ.
БИ Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу АМЬДАРДАГ.

Эдгээр өгүүлбэр тэднийг хэрхэн илэрхийлж байгааг 1- 10 гэсэн оноогоор дор бүрнээ 
дүгнэхийг хүс (10 оноо нь хамгийн сайн гэсэн үнэлгээ юм).
• Энэ хоёр өгүүлбэрийн дагуу өөрсдийгөө үнэнээр нь дүгнэх нь яагаад чухал вэ?
Суралцагчдыг Абинадайн үгсийн талаар ярилцаж байх үед сайн мэдээг мэддэг 
байх нь яагаад чухал болохыг тэдэнд тайлбарла. Абинадай хаан Ноа болон түүний 
санваартнуудын эсрэг зөгнөн ярьсан тул тэд түүнийг шоронд хорьсон тухай өмнөх 
хичээл дээр үзсэн гэдгийг сануул (Moзая 12:1–17- г үзнэ үү). Дараа нь Абинадай хаан 
Ноа болон түүний санваартнуудын өмнө авчрагдсан гэдгийг тайлбарлан, Moзая 
12:18–24- ийг нэгтгэн дүгнэ. Санваартнууд түүнийг байцааж, төөрөгдүүлэн буруу 
зүйл хэлүүлж, хэлсэн үгийг нь мушгихыг оролдсон. Тэдний нэг нь түүнээс судрын 
нэг хэсгийг тайлбарлахыг шаарджээ.
Moзая 12:25–30- ийг дор бүрнээ уншаад, Абинадай яагаад Ноа болон түүний санваарт-
нуудыг зэмлэсэн болохыг олж мэдэхийг тэднээс хүс. Суралцагчид олж мэдсэн зүйлээ 
тайлагнасны дараа тэднээс дараах асуултуудыг асуу:
• Ноа болон түүний санваартнууд Их Эзэний замуудыг гажуудуулсан хэмээн Аби-

надай хэлсэн (Moзая 12:26- г үзнэ үү). Өөрөөр хэлбэл тэд ариун нандин зүйлсийг 
бузарлан, амьдралын зөв замаас хазайсан юм. Ноа болон түүний санваартнууд ямар 
аргаар Их Эзэний замуудыг гажуудуулсан бэ?

Энэ асуултад хариулахад нь туслахын тулд санваартнууд аврал Мосегийн хуулиар ирдэг 
хэмээн тунхагласан гэдгийг онцлон хэл (Moзая 12:32- ыг үзнэ үү). Тэд тэгж тунхагласан 
хэдий ч Мосегийн хуулийн нэг хэсэг болох Арван зарлигийг сахидаггүй мөн хүмүүст 
үүнийг сахихыг заадаггүй байсан (Moзая 11:1–15; 12:27–29, 37; 13:25–26- г үзнэ үү).
Самбар дээрх тодорхойлолтод тэдний анхаарлыг хандуул.
• Уг тодорхойлолт бүр дээр 1- 10 хүртэлх оноогоор Ноа болон түүний санваартнуу-

дыг хэрхэн дүгнэж болох вэ?
Moзая 12:31–33- ыг чанга унших нэг суралцагчийг урь. Ноа болон түүний санваарт-
нуудад Абинадайн заасан зарчмыг олохыг хүс. (Тэрээр хэрэв бид Бурханы зарли-
гуудыг сахих юм бол аврагдах болно хэмээн заасан.)
Далын ахлагч Ф. Мелвин Хэммондын хэлсэн дараах жишээг хуваалц. Суралцагчид 
зарлигуудыг мэддэг мөн эдгээрийг сахидаг байхын чухлыг ойлгон, сонсохыг дэмж.
“Олон жилийн өмнө эргэж ирсэн нэгэн номлогч ариун ёслолын цуглаан дээр  
судруудаас судалсны дүнд сайн мэдээг үнэн гэж мэддэг ба өөрийн амийг Их Эзэн  
ба Түүний Сүмийн төлөө өгөхөд бэлэн байна хэмээн зоригтойгоор мэдэгдсэн билээ. 
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Хоёрхон долоо хоногийн дараа тэрээр бишопынхоо өмнө хэсэгхэн хугацаанд сул 
дорой байдлаасаа болоод өөрийн ариун журмыг алдсан хэмээн ичиж зовон, айж 
балмагдан өгүүлсэн байна. Тэрээр түр зуурын сэтгэлийн хөдөлгөөндөө автаад Ав-
рагчийн төлөө тунхаглаж байсан зүйлээ мартсан ажээ. Хэдийгээр тэр Бурханы үгээс 
судалдаг боловч сурсан зүйлээ өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлэн, Христийн адил 
даруу төлөв амьдраагүй байна.
“Нэгэн сайхан охин Залуу эмэгтэйчүүдийн батламжаа авахын тулд бүх шалгуурыг 
нь даван туулсан. Тэмдэглэлийн дэвтрээ маш сайн хөтлөх нь түүний хувийн зорилго 
байв. Тэрээр тэмдэглэлийн дэвтэртээ зөвхөн зохистой залуу эрэгтэйчүүдтэй болзон, 
өөрийг нь ариун сүм рүү хөтлөх тэрхүү онцгой нэгнийг олох болно хэмээн үргэлж 
бичдэг байлаа. Тэр арван найман нас хүрээд өөрийн зорилгыг умартан, сүмийн ги-
шүүн бус залуутай гэрлэхээр гэрээсээ зугтжээ. Түүнийг бүхнээс илүү хайрладаг— эцэг 
эх, багш, найз нар нь түүний төлөө маш их шаналсан байна. Тэр хуулийн шаардлага 
болон амьдрал дээр жинхэнэ шавь байхын хоорондын холбоог сайн ойлгоогүй байна” 
(“Eliminating the Void between Information and Application,” СБС- ийн сургалтын шууд 
дамжуулах нэвтрүүлэг, 2003 оны 8- р сар, 17, si. lds. org).
• Авралыг хүлээн авахын тулд зарлигуудыг зөвхөн мэддэг байх нь яагаад хангалт-

тай бус вэ?
Хаан Ноагийн өмнө зогсож буй Абинадайн зургийг харуул (62042; Сайн мэдээний 
уран зургийн цуглуулга [2009], 75- р зураг). Зургийг тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс. 
(Хаан Ноа Абинадайг хөнөөхийг тушаасан. Их Эзэн Абинадайг хамгаалж байна.) 
Түүхийг сайн ойлгоход нь туслахын тулд гурван суралцагчийг сонгон авч, жүжигчил-
сэн тоглолт хийлгэ. Нэг суралцагч нь өгүүлэгч болно. Хоёр дахь суралцагч нь хаан 
Ноагийн үгийг уншина. Гурав дахь суралцагч нь Абинадайн үгсийг уншина. Өгүүлэгч 
ба Ноагийн үгсийг унших хоёр суралцагчаар Moзая 13:1–2- ыг дүр дүрээр нь уншуул. 
Дараа нь Абинадайн дүрд тоглож буй суралцагчаар Moзая 13:3–4- ийг уншуулан, 
хариулуул. Тэгээд өгүүлэгч Moзая 13:5–6- г уншина. Эцэст нь Абинадайн дүрд тоглож 
буй суралцагч Moзая 13:7–11- ийг уншина.
Суралцагчдын анхаарлыг Moзая 13:11- д хандуул.
• Зүрх сэтгэлдээ зарлигуудыг бичнэ гэдэг нь таны хувьд юу гэсэн утгатай вэ? (Зар-

лигуудыг зүрх сэтгэлдээ бичнэ гэдэг нь бид сайн мэдээг мэдэж мөн үүний дагуу 
амьдарна гэсэн үг юм гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал.)

Абинадай хаан ба түүний санваартнуудын мэддэг, тэдний ёс бусыг илчилсэн судрын 
хэсгээс уншсан учраас Ноа Абинадайг хөнөөхийг эрэлхийлсэн гэдгийг онцлон хэл. 
Суралцагчдаас Moзая 12:34–36- г дор бүрнээ уншаад Абинадайн Ноа болон түүний 
санваартнуудад уншсан судартай төстэй байгаа эсэхийг үзэхийг хүс. Абинадай Арван 
зарлигийг уншиж эхэлсэн болохыг ойлгоход нь тусал.
Самбар дээр хоёр том чулуун хавтан зур. Арван зарлигийн нэг зарлигийг уг хоёр хав-
тангийн нэг дээр нь бичих суралцагчийг урь. Суралцагчаас шохойгоо Арван зарли-
гийн нэгийг бичих дараагийн суралцагчид дамжуулан өг гэж хэлнэ үү. Суралцагчид 
өөрсдийн санаж байгаа бүх зарлигийг бичиж дуустал үргэлжлүүлэн хий. Өөрсдийн 
хариултуудыг Moзая 12:34–36 ба 13:12–24- тэй тулган шалгахыг тэднээс хүс. Та тэднээс 
Арван зарлигийг бичсэн эдгээр шүлэг ба Египетээс гарсан нь 20:3–17- г (төгс эзэмших 
судрын хэсэг) судартаа тэмдэглэн авахыг хүсч болно.

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн дараах үгсийг унш:
“Арван зарлиг нь чулуун хавтан дээр Иеховагийн хуруугаар Израилийн хүүхдүүд  
болон тэдний бүх үр садын аз жаргал, аюулгүй байдлын төлөө бичигдсэн юм”  
(“Our Solemn Responsibilities,” Ensign, 1991 оны 11- р сар, 51).

Дүрд нь тоглож унших
Судруудыг дүрд нь 
тоглож унших нь су-
ралцагчдад судруудад 
өгүүлсэн үйл явдал ба 
хүмүүсийг төсөөлөн 
харахад тусалдаг. Су-
ралцагчдыг судруудаа 
сонирхолтой, хөгжил-
тэйгөөр гэхдээ мөн 
сүнслэг үйл явдлуудын 
ариун нандин байдлыг 
алдагдуулахгүйгээр 
дүрд нь тоглож унши-
хыг дэмж.
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MOЗАЯ 12:18 –14:12

Суралцагчдаас Арван зарлигийг уншиж, эдгээрийг сахихын тулд гаргадаг хүч чар-
майлтынхаа талаар тунгаан бодохыг хүс.

Moзая 13:27–14:12
Абинадай Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан авах авралын  
тухай заасан
Дараах зүйлсийг самбар дээр бич (та үүнийг хичээл эхлэхээс өмнө бичиж болно). 
Хоосон зайнд юу бичиж болохыг суралцагчдаас асуу.

“Бид хэчнээн дуулгавартай, хичээл зүтгэлтэй байсан ч . . . гүйгээр үхлээс мөн өөрс-
дийн нүглээс аврагдаж чадахгүй . . .”

Ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгсийг унш:
“Бид хэчнээн дуулгавартай, хичээл зүтгэлтэй байсан ч Есүс Христийн Цагаатгалын 
ивээлгүйгээр үхлээс мөн өөрсдийн нүглээс аврагдаж чадахгүй. Мормоны Номонд 
үүнийг тодорхой тайлбарласан байдаг. Мормоны Номонд “аврал зөвхөн хуулиар 
ирэх нь үгүй” хэмээн заадаг (Moзая 13:28). Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн зарлигуудыг са-
хиснаар аврал ирдэггүй юм. . . . Бурханд бүх зүрх сэтгэл, хүч чадал, оюун ухаанаараа 
үйлчилж, Түүнд дуулгавартай байдаг тэдгээр нь ч “ашиггүй зарц” нар байх болно 
(Moзая 2:21). Хүмүүн нь өөрөө өөрийгөө аварч чадахгүй (“Another Testament of  
Jesus Christ,” Ensign, 1994 оны 3- р сар, 67).
Үүнийг уншиж дуусахдаа Есүс Христийн Цагаатгалын ивээл гэж самбар дээр бич. 
Дараа нь цөөн хэдэн суралцагчаар Moзая 13:28, 32–35- ыг ээлж дараалан уншуул. 
Тэднээс ахлагч Өүксийн хэлсэн үгтэй төстэй үг ба өгүүлбэрүүдийг олохыг хүс. Хэд 
хэдэн суралцагчаас өөрсдийн олсон үг ба өгүүлбэрээ хуваалцахыг хүс. (Хариултууд 
нь “Цагаатгал,” “Бурханы гэтэлгэл,” “Мессиагийн ирэлт,” ба “Бурхан өөрөө хүмүү-
ний үрсийн дунд доош ирэх [болно].”)
Moзая 13:28 ба 32 дээр өгүүлсэн “хуулийн” тухай үгс нь золиослол, баяр найр ба бусад 
гүйцэтгэлүүдтэй холбоотой хатуу чанга зарлигуудыг агуулсан Мосегийн хуулиас эш 
татсан гэдгийг тайлбарла. Энэхүү хууль нь израильчуудад Бурханыг санаж мөн Есүс 
Христийн Цагаатгалд итгэж найддаг байхад нь туслахын тулд өгөгдсөн юм. Цаг хуга-
цааны явцад израильчууд Есүс Христийн Аврагчийн үүргийг ойлгохоо больж, Мосе-
гийн хуулийг дуулгавартай сахиснаар л аврагдаж болно хэмээн ташаа боддог болсон.
• Абинадай Есүс Христийн Цагаатгалгүйгээр хэн ч аврагдаж чадахгүй хэмээн 

гэрчилсэн (Moзая 13:28, 32- ыг үзнэ үү). Энэхүү үнэнийг ойлгох нь яагаад чухал вэ?
Абинадай Ноа болон түүний санваартнуудад Есүс Христийн тухай Исаиагийн бо-
шиглолоос эш татан ярьсан. Суралцагчдаас Moзая 14:3–12- ыг дор бүрнээ уншихыг 
хүс. Аврагч тэднийг аврахын тулд юу хийснийг дүрсэлсэн үг ба өгүүлбэрийг олохыг 
суралцагчдаас хүс.
Суралцагчдад энэ хэсгүүдийг судлах хэдэн минут өгсний дараа уншсан зүйлийнхээ 
тухай хуваалцахыг тэднээс хүс. Та тэдний хариултыг самбарт бичиж болно. Тэдний 
төлөө Аврагчийн үүрсэн уй гашуу, шаналлыг мөн тэдний нүглийн өмнөөс зовсон Түү-
ний зовлон зүдгүүрийн тухай бодоход нь суралцагчдад туслахын тулд дараах үгсийг 
уншиж өг. Дараах өгүүлбэрийг хэрхэн дуусгахыг дор бүрнээ бодохыг хүс:
Есүс Христ миний . . . зовлонг үүрсэн.
Есүс Христ миний . . . зөрчлүүдийн төлөө гэмтэн, шархадсан юм.
“Түүний шархны судлаар бид анагаагдана” (Moзая 14:5) гэсэн үг нь юу гэсэн утгатай 
болохыг суралцагчдаас асуу. Шархны судал гэдэг үг нь Аврагчийг ташуурдахад Түүний 
бие дээр үлдсэн шархыг төлөөлж байгаа гэдгийг та тайлбарлаж өгч болно (Иохан 19:1- 
ийг үзнэ үү). Энэ үг нь ерөнхийдөө Түүний зовлон шаналлыг илэрхийлж байгаа юм.
Энэ талаар суралцагчид сэтгэгдлээ хуваалцсаны дараа Аврагчийн зовлон шаналал ба 
зарлигуудыг сахих бидний хичээл зүтгэлээр дамжуулан бид энэ амьдралд амар амга-
лан ба уучлалыг, ирэх амьдралдаа авралыг хүлээн авах болно (С ба Г 59:23; Итгэлийн 
Тунхаг 1:3- ыг үзнэ үү). Зарлигуудыг сахиснаараа Аврагчид талархаж, Түүнийг хайрла-
даг болохоо харуулахыг суралцагчдаас хүс.



242

Оршил
Абинадай хаан Ноа болон түүний санваартнуудад 
үргэлжлүүлэн номлохдоо Гэтэлгэгчийнх нь хувьд Есүс 
Христийн үүргийн тухай гэрчилсэн. Ноагийн санваарт-
нуудын нэг болох Алма Абинадайн үгсэд итгэсэн. 
Хаан Ноа Алмаг өөрийн шүүхээс хөөж, зарц нартаа 
түүнийг хөнөөхийг тушаасан боловч Алма зугтаан, 
Абинадайгаас сонссон зүйлсээ бичиж тэмдэглэсэн. 

Абинадай Их Эзэний хуваалц гэж түүнд илгээсэн за-
хиасыг хүргэсний дараа хаан Ноа болон санваартнууд 
нь түүнийг хэлсэн үгээсээ буцахгүй бол хөнөөхөөр за-
налхийлжээ. Гэрчлэлээсээ татгалзаагүй учраас тэрээр 
“шатаагдаж үхэхийн зовлон амсан”, “өөрийн үгсийн 
үнэнийг амиараа лацдан баталжээ” (Moзая 17:20).

60- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 15–17

Заах зөвлөмж

Moзая 15–16
Абинадай Есүс Христийн Гэтэлгэгчийн үүргийн тухай заадаг
Суралцагчдад гэтэлгэх, гэтэлгэнэ, гэтэлгэсэн ба гэтэлгэл гэдэг үгсийгMoзая 15–16- 
аас олох хоёр минутын хугацаа өг. Та тэдэнд энэ үгсийг тэмдэглэхийг санал болгож 
болно. Судрын хэсэгт нэг үгийг хэд хэдэн удаа бичсэн байвал энэ нь зохиогчийн 
захиаст маш чухал үүрэгтэйг илтгэж байгаа хэрэг юм гэдгийг тайлбарла. Өнөөд-
рийн хичээл дээр Абинадайн захиасыг судлахдаа гэтэлгэлийн тухай анхаарахад нь 
суралцагчдыг дэмж.
Суралцагчдад Есүс Христийн Гэтэлгэгчийн үүргийг ойлгоход нь туслахын тулд сам-
бар дээр дараах графикийг зур:

“Гэмт хэрэгтэн” гэдэг үгийг заан, тэд гэмт хэрэг хийсэн гэж төсөөлөхийг тэднээс хүс. 
Тэд их хэмжээний торгууль төлөх болсон ч үүнийг өөрсдөө хууль ёсны, зөв шударга 
аргаар төлөхгүй байх ямар ч арга зам байхгүй. Ийм хэрэгт орооцолдсон бол тэд яах 
вэ? хэмээн тэднээс асуу. Тэдэнд гэр бүлийн гишүүн эсвэл найз нь тэр торгуулийг нь 
төлж өгөхийг санал болгосон хэмээн төсөөлөхийг тэднээс хүс.
• Та тэр хүнд хэрхэн хандах вэ?
Гэр бүлийн гишүүн эсвэл найз нь тэрхүү торгуулийг төлснөөр тэд шийтгэлээс гэтэл-
гэгдэх болно гэдгийг тэдэнд тайлбарла. Гэтэлгэх гэдэг үг нь өрнөөс гаргах эсвэл тө-
лөөсийг нь төлөөд чөлөөлөх гэсэн утгатай. Та тэдэнд Moзая 15 дээр бичсэн гэтэлгэх 
гэдэг үгийн ард эдгээр тодорхойлтыг бичихийг санал болгож болно.
Гэмт хэрэгтэн гэдэг үгийн ард Бид гэж бич. Шийтгэл гэдэг үгийн дор Шударга ёс гэж 
бич. Бид нүгэл үйлдэн, Бурханы үгийг зөрчсөн тул наманчлах ёстой гэдгийг тайлбарла. 
Өөрөөр хэлбэл бид шударга ёсны шаардлагыг биелүүлэх ёстой. Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын хэлсэн дараах үгсийг унш: Бурханы хуулиудыг 
зөрчсөнөөр ямар үр дагаврууд ирдэг талаарх дараах үгсийг сонсохыг суралцагчдаас хүс:
“Шударга ёс . . . нь бүх зөрчигдсөн хуулиудыг биелүүлэхийг шаарддаг. Та Бурханы хуу-
лиудыг сахиснаар адислагддаг боловч энэ нь таны зөрчсөн хуулийн үр дагаврыг цай-
руулахгүй. Зөрчсөн хуулиудынхаа асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол энэ нь таны амьдралыг 

Гэмт хэрэгтэн

торгууль

Шийтгэл
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MOЗАЯ 15 –17

золгүй болгон, таныг Бурхан руу буцахад саад болох болно (“The Atonement Can 
Secure Your Peace and Happiness,” Ensign эсвэл Лиахона, 2006 оны 11- р сар, 42).
• Ахлагч Скоттын хэлснээр, Бурханы хуулиудыг зөрчсөн хүн ямар үр дагавруудыг 

амсдаг вэ?
Суралцагчид Бурханы хуулиудыг зөрчсөнөөр ирэх үр дагавруудыг нэрлэх үед самбар 
дээрээс Торгууль гэдэг үгийг арилга. Оронд нь Гаслан зовлон ба Бурханы оршихуйгаас 
таслагдах гэдэг үгсийг самбарт бич. Суралцагчдаас Moзая 15:1, 8–9- ийг дор бүрнээ 
уншихыг хүс. Тэдгээр хэсгүүдэд байгаа зарим сургаалыг ойлгоход нь туслахын тулд  
та тэднээс дараах асуултуудыг асуу:
• Өмгөөлөн зуучлах гэдэг үг нь хоёр юм уу бүлэг хүмүүсийн хооронд орж, тэднийг 

ойлголцоход—өөрөөр хэлбэл нэг нэгэнтэйгээ зохицоход туслах гэсэн үг юм. Есүс 
Христ ирж, бидний төлөө “өмгөөлөл” хийсэн гэдэг нь та нарын хувьд юу гэсэн утга 
илэрхийлж байна вэ?

• Хооронд гэдэг үг нь дунд гэсэн утгатай. Аврагч “[бид] болон шударга ёсны хооронд” 
зогсдог гэдэг нь та нарын бодлоор юу гэсэн утгатай вэ? “Шударга ёсны шаардла-
гыг” хангах гэдэг нь та нарын бодлоор юу гэсэн утгатай вэ?

Шударга ёс нь биднийг нүглүүдийнхээ төлөө шийтгэгдэхийг шаарддаг гэдгийг ойл-
гоход нь суралцагчдад тусал. Аврагч шударга ёсны шаардлагуудыг арилгаагүй; Тэрээр 
шударга ёсны шаардлагыг хангахын тулд бид болон шударга ёсны хооронд зогсдог. 
Тэрээр биднийг шийтгэлээс чөлөөлөх гэтэлгэлийн үнийг төлсөн. Самбар дээр Авраг-
чийн зургийг гэмт хэрэгтэн ба шийтгэл гэсэн үгсийн дунд байрлуул (Их Эзэн Есүс 
Христ [64001] гэх мэт зураг).

Суралцагчдаас Moзая 15:5–7 - г дор бүрнээ уншаад Есүс Христ тэднийг гэтэлгэхийн тулд 
шударга ёсны шаардлагууд болон тэдний хооронд зогссон тухай тунгаан бодохыг хүс.
Дараах үгсийг самбар дээр бич:

Гэтэлгэгдэхээр сонгосон хүмүүс Гэтэлгэгдэхээс татгалзсан хүмүүс

Moзая 15:11–12 Moзая 16:2–5, 12

Суралцагчдыг 2 бүлэг болгон хуваарил. Нэг бүлгээс Moзая 15:11–12- ийг уншаад гэтэл-
гэгдэхийг сонгосон хүмүүсийн тухай олохыг хүс. Нөгөө бүлгээс Moзая 16:2–5, 12- ыг 
уншаад гэтэлгэгдэхээс татгалзсан хүмүүсийн тухай олохыг хүс. Тэдэнд хангалттай 
хугацаа өгсний дараа эхний бүлгийн суралцагчдаас юу олж мэдсэн тухайг нь асуу.
• Moзая 15:11–12- оос харахад хэн өөрсдийн нүглээс гэтэлгэгдэх вэ? (Суралцагчид 

бошиглогчдын үгсийг сонсон, Түүний гэтэлгэх хүч чадалд итгэж, нүглээ-
сээ наманчилдаг хүмүүсийн төлөө Есүс Христ шударга ёсны шаардлагыг 
нь хангаж өгдөг гэдгийг ойлгосон эсэхийг магадал.)

Есүс Христийн төлсөн төлбөр нь наманчилж, зарлигуудыг сахин мөн Их Эзэнтэй 
хийсэн гэрээгээ сахихыг хичээн, гэтэлгэгдэхэд тэнцэхүйц зохистой байхыг сонгодог 
хүмүүст өгөгддөг хувийн бэлэг юм.
Цагаатгалын хувийн шинж чанарыг онцлохын тулд суралцагчдыг Мозая 15:10- ыг 
чанга уншихад урь. Дараа нь суралцагчдын анхаарлыг “тэрээр өөрийн үрсийг харах 
болно” гэсэн үг рүү хандуул. Та тэдэнд эдгээр үгийг судар дээрээ тэмдэглэхийг хүсч 
болно. Үрсийг гэдэг нь хүүхдүүд гэсэн үгийг илэрхийлж байгааг тайлбарла.
• Бид хэзээ “Христийн хүүхдүүд” болох талаар суралцсан бэ? (Суралцагчдад Moзая 

5- д байдаг хаан Бенжамины үгсийг сануул. 55- р хичээлийг мөн үзнэ үү.)

Гэмт хэрэгтэн
Бид

Шийтгэл
Шударга ёс

Зовлон гаслан
Бурханы оршихуйгаас 

таслагдах
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60-  р  хичээл 

Moзая 15:10 дээрх “өөрийн үрсийг” гэдэг үгийн оронд өөрийн нэрийг тавьж бичи-
хийг та тэдэнд санал болгож болно. Энэ нь тэдний хувьд юу гэсэн утгатай болохыг 
тунгаан бодохыг хүс.
• Энэхүү захиас нь Цагаатгалын тухай таны ойлголтод хэрхэн нөлөөлөх вэ?
Moзая 16:2–5, 12- ыг уншсан суралцагчдаас гэтэлгэгдэхээс татгалзсан хүмүүсийн тухай 
юу олж мэдсэнийг асуу. Гэтэлгэгдэхээс татгалзах нь ямар аюултай болохыг онцлон 
тэмдэглэхийн тулд суралцагчдаас Moзая 16:5- ыг дор бүрнээ уншихыг хүс.
• Гэмт хэрэгтэн нүглээ үргэлжлүүлэн, наманчлахаас татгалзах юм бол самбар дээрх 

график ямар болох вэ? гэж суралцагчдаас асуу. (Суралцагчдыг хариулах үед Есүс 
Христийн зургийг графикаас ав. Тиймэрхүү хүмүүсийн хувьд гэтэлгэл байхгүй бай-
сан бол маш хэцүү байх байсан гэдгийг та онцлон хэл.)

Суралцагчдаас Сургаал ба Гэрээ 19:16–17- г уншаад наманчлахаас мөн Аврагчийн 
гэтэлгэлийг хүлээн авахаас татгалздаг хүмүүст юу тохиолдохыг олж мэдэхийг хүс. Та 
тэднийг судар дээрээ Moзая 16:5- ын ард С ба Г 19:16–17 гэж бичихийг дэмжиж болно.
Самбар дээр Аврагчийн зургийг өмнөх байрлалд нь буцаан тавь.
• Өнөөдөр та өөрийн Гэтэлгэгчийн тухай ямар үнэнүүдийг сурсан бэ?
Суралцагчид энэ асуултад хариулсны дараа Аврагч биднийг нүглийн шийтгэлээс 
гэтэлгэхийг санал болгодог гэдгийг заахаас гадна Аврагч биднийг үхлээс гэтэлгэдэг 
хэмээн Абинадай заасан гэдгийг тайлбарла. Цөөн хэдэн суралцагчаас Moзая 16:6–11- 
ийг ээлж дараалан чанга уншихыг хүс. Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар бүх хүн 
амилах болно гэдэг гэрчлэлээ хуваалц. Та зөв шударга хүмүүс аз жаргалтайгаар 
амилуулагдах болно гэдгийг онцлон хэлж болно.
Суралцагчдаас Аврагчийн тухай өөрийн сэтгэгдэл мөн Түүний санал болгосон гэтэл-
гэлийг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстойгоо судар судлах тэмдэглэл эсвэл хичээлийн 
дэвтэртээ бичихийг хүс.

Moзая 17
Алма Абинадайд итгэснээр хөөгддөг; Абинадай шатаагдсан 
Суралцагчдаас асуу:
• Та нар хэн нэгнийг өөрийнх нь хувьд хэчнээн хэцүү байсан ч зөв шударга зүйлийн 

төлөө зогсож байдгийг хэзээ нэгэн цагт харсан уу? Юу тохиолдсон юм бол?
Хаан Ноагийн өмнө зогсож буй Абинадайн зургийг үзүүл (62042; Сайн мэдээний уран 
зургийн цуглуулга [2009], 75- р зураг). Абинадай өөрийн захиасыг өгч дуусахад Алма 
хэмээх санваартан Абинадай үнэн зүйлийг ярьсан бөгөөд түүнийг суллах хэрэгтэй 
хэмээн хааныг ятгахыг оролддог гэж тайлбарлан Moзая 17:1–6- г тоймлон дүгнэ. Хаан 
Алмаг хөөж, түүнийг алж болохын тулд зарц нараа илгээв. Алма нуугдан, Абинадайн 
үгсийг бичив. Гурав хоногийн дараа хаан санваартнуудтайгаа зөвлөсний дараа Аби-
надайд үхэх ял оноов.
Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг болгон хуваарил. Хамтрагчидтайгаа судрын да-
раах хэсгүүдийг уншихыг тэднээс хүс: Абинадайн сонголтуудын тухай Moзая 17:7–10, 
хаан Ноагийн сонголтуудын тухай Moзая 17:11–12. Тэднээс Абинадайн сонголтуудыг 
хаан Ноагийн сонголтуудтай харьцуулахыг хүс. Дараах асуултуудын талаар ярилцахыг 
тэднээс мөн хүс. (Та эдгээр асуултыг самбар дээр бичиж болно.)
• Абинадайн хэлсэн үгс яагаад хаан Ноад тэгж туссан бэ? (Moзая 17:11- ийг үзнэ 

үү.) Хаан Ноагийн санваартнууд өөрт нь хэрхэн нөлөөлсөн бэ? (Moзая 17:12–13- 
ыг үзнэ үү.)

• Абинадайн жишээнээс бид юу сурч болох вэ? (Бид ямар ч нөхцөл байдалд  
орсон Бурханд үнэнч байж чадна гэж суралцагчид хариулж болох юм.)

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах үгийг боломжтой бол хувилан 
тарааж өг.
“Зөв шударгын төлөө зоригтой зогс. Бид төвийг сахидаг цаг үед амьдарч байна. . . . Би-
дэнд өдөр тутам тулгардаг нөхцөл байдлуудын аль нь зөвийг бид мэддэг. . . . Бид өөрс-
дийнхөө итгэлийг дагах хүч чадлаа хөгжүүлэн өсгөх ёстой” (“Building Your Tabernacle,” 
Ensign, 1992 оны 11- р сар, 52).
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MOЗАЯ 15 –17

Та тэднээс судрууд дээрээ Moзая 17:9–12- ын ард Нөхцөл байдал ямар ч байсан би 
Бурханд үнэнч хэвээр байх болно хэмээн бичихийг хүсч болно. Moзая 17:19 дээр 
байдаг “Ай Бурхан минь, бодгалийг минь хүлээн аваач” хэмээх Абинадайн сүүлчийн 
үгсэд суралцагчдын анхаарлыг хандуул. Дараа нь Moзая 17:20- ийг чанга унших нэг 
суралцагчийг урь.
• Абинадайн сүүлчийн үгсийн юу нь та нарт гайхалтай санагдаж байна вэ?
Дараах асуултад хариулан, судар судлах тэмдэглэлдээ бичихийг тэднээс хүс:
• Ямар ч нөхцөл байдалд Бурханд үнэнч байхын тулд та нар юу хийх вэ?
Тэдэнд хангалттай хугацаа өгсний дараа хэд хэдэн суралцагчаас бичсэн зүйлийнхээ 
тухай хуваалцахад урь. Сайн мэдээ тэдний хувьд ямар утга учиртай болохыг мөн 
хэцүү цаг үед Их Эзэнд үнэнч байсан туршлагаасаа хуваалцах хүсэлтэй суралцагч 
байгаа эсэхийг асуу. Төгсгөлд нь гэрчлэлээ хуваалц.
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Гэрээр заах багшид зориулсан  
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм 
Moзая 7–17 (12- р хичээл)- г судалж байхдаа сурсан зарчим 
ба дараах сургаалын тоймыг хичээл дээр заах шаардлагагүй. 
Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд 
дээр төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг дагана уу.

Эхний өдөр (Moзая 7–8)
Суралцагчид Moзая 7–8- ыг судалж байхдаа ёс бус байдал ба 
боолчлолын хоорондын холбоон дээр анхаарлаа хандуулсан. 
Тэд мөн хаан Лимхайн үгсээс ёс бус байдлаа ухаарч, үүндээ 
харамсах нь биднийг Их Эзэний рүү эргүүлдэг гэдгийг мэдэж 
авсан. Аммон Лимхайд Их Эзэн хүн төрөлхтөнд бошиглогч, 
үзмэрч, илчлэгчдийг илгээдэг гэдгийг итгүүлсэн.

2 дахь өдөр (Moзая 9–10)
Суралцагчид Зенифийн хүмүүс гэгддэг хэсэг нифайчууд, 
леменчүүдийн дунд хэрхэн суурьшсан тухай судалсан. 
Зенифийн хүмүүс дайсагнагч леменчүүдийн эсрэг байлдаж 
байхдаа дараах үнэнийг онцлон авч үзсэн: Бид чадах бүхнээ 
хийн, Түүнд найдах аваас Их Эзэн биднийг хүчирхэгжүүлэх 
болно.

3 дахь өдөр (Moзая 11–14)
Хаан Ноа өөрийн хүмүүсийг ёс бус байдал ба хилэнцэт 
үйлдэлд уруу татав. Бурхан биднийг наманчилж, гаслант 
байдлаас зайлсхийн, авралыг хүлээн авахад туслуулахын тулд 
бошиглогчдыг илгээдэг гэдгийг суралцагчид ойлгосон. Сурал-
цагчид Абинадайн заасан зүйлсээс бид Бурханы зарлигуудыг 
дагавал аврагдах болно гэдгийг сурсан. Тэд мөн Есүс Хрис-
тийн Цагаатгал бол авралын эх сурвалж гэдгийг сурсан.

4 дэх өдөр (Moзая 15–17)
Шатаалгахаасаа өмнө Абинадай Есүс Христийн Цагаатгал нь 
Аврагчид итгэн, нүглээ наманчилж, зарлигуудыг дагадаг хүн 
бүрийн төлөө шударга ёсны шаардлагуудыг хангадаг гэдгийг 
зоригтойгоор тунхагласан. Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар 
хүн бүр амилах болно гэж Абинадай заасан. Эдгээр сургаа-
лыг судалснаар суралцагчид Аврагчид найдан, ямар ч нөхцөл 
байдалд орсон байлаа ч Бурханд үнэнч байх нь хэчнээн чухал 
болох тухай тунгаан бодсон билээ.

Оршил
Moзая 7–17- д янз бүрийн хувь хүмүүс ба бүлгүүдийн хийсэн 
аялал болон түүхүүдийг бичсэн байдаг. Бүлэг нифайчуудыг 
удирдан леменчүүдийн дунд суурьших Зенифийн шийдвэр нь 
хоёр ард түмэнд хоёуланд нь нөлөөлсөн. Жишээлбэл: Зени-
фийн хүмүүс болон тэдний үр сад зовлон бэрхшээл, урвалт, 
боолчлол, сүнсээр дахин төрөлт ба чөлөөлөлтийг үзэж туул-
сан. Хичээлийн эхний хэсэгт суралцагчдад энэ долоо хоногт 
судалсан хүмүүсийн нэрс, байршил ба үйл явдлуудыг эргэн 
харах боломж гарна. Хичээлийн хоёр дахь хэсэг нь суралцаг-
чид—Есүс Христ ба Түүний Цагаатгалын тухай бошиглогч Аби-
надайн захиасын гол санааг ойлгоход тусална. Энэ захиасыг 
өгөхийн тулд Абинадай амиа ч хайрлаагүй юм.

Заах зөвлөмж

Moзая 7–17 
Түүхэн нөхцөл байдал ба сургаалын тойм
Энэ хичээлийн үйл явдлуудыг тайлбарлахад тань туслах  
12- р хичээлийн эхний өдрийн “Moзая 7–24- ийн тойм” хэ-
сэгтэй танилцана уу. Moзая 7:1–2- ыг унших нэг суралцагчийг 
урьж, үлдсэн суралцагчдаар энд дурдах хоёр газар нутгийн 
нэрийг олуул. Нифайчуудын олон бүлэг яагаад нэг нутгаас 
нөгөө рүү аялахыг хүсч байсан бэ? гэж тэднээс асуу.

Уг хоёр нутгийн нэрийг самбарын хоёр талд бич (эсвэл цаа-
сан дээр):

Зарахемлагийн нутаг Нифайн нутаг (Лихай- Нифайн)

Үйл явдлуудыг нэгтгэн дүгнэхэд танд дараах асуултууд тусалж 
болно: Та нарын ярилцсан хувь хүмүүсийн нэрсийг самбар 
дээр бич. Суралцагчдын хэлсэн үгнээс шалтгаалаад та дараах 
бүх асуултыг эсвэл заримыг нь ашиглаж болно:

• Зениф яагаад Зарахемлагийн нутгийг орхихыг хүссэн бэ? 
(Moзая 9:1, 3- ыг үзнэ үү.)

• Зениф, Ноа, Лимхай нар хоорондоо ямар холбоотой вэ? 
(Мозая 7:9- ийг үзнэ үү.) 

• Ноа ямархуу хаан байсан бэ? (Moзая 11:1–5, 11- ийг үзнэ үү.)
• Ноа болон түүний хүмүүсийг ёс бус байдал ба жигшүүрт 

үйлдлүүдээс нь эргүүлэхийн тулд Бурхан юу хийсэн бэ? 
(Тэрээр тэднийг наманчлуулахын тулд бошиглогч Абина-
дайг илгээсэн.)

Гэрээр судлах хичээл
Moзая 7–17 (12- р хичээл)
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Гэрээр СудлАх хичээл

• Та нар Алмагийн талаар юу хэлж чадах вэ? (Хариултууд нь 
тэр бол хаан Ноагийн санваартан байсан, тэр Абинадайн 
үгсэд итгэж, тэдгээрийг бичсэн мөн тэр алуулахгүйн тулд 
зугтаасан гэх мэт байж болно.)

• Мосе ба Исаиа нар Абинадайгаас маш олон жилийн өмнө 
дэлхийн нөгөө өнцөгт амьдарч байсан ч эдгээр бүлэгт 
яагаад чухал байна вэ?

• Лимхай яагаад өөрийн 43 хүнийг аглаг буйд руу илгээсэн 
бэ? (Лимхай болон түүний хүмүүс леменчүүдийн боолчлолд 
байсан учраас Зарахемлагийн хүмүүсээс тусламж эрэлхийл-
сэн.) Тэд Зарахемла нутгийг олохын оронд өөр юу олсон 
бэ? (Тэд балгас мөн бичвэртэй 24 алтан ялтсыг олсон.)

• Аммон болон бусад 15 эр юу хийсэн бэ? (Зенифийн 
хүмүүст юу тохиолдсоныг олж мэдүүлэхээр Мозая тэднийг 
илгээсэн. Тэд Зенифийн хүмүүсийн үр сад боолчлолд 
орсон байхыг олж мэдсэн. Зенифийн ач хүү Лимхай тэдний 
хаан болсон байв.)

• Хэн Зарахемлагийн хаан, бошиглогч, үзмэрч ба илчлэгчээр 
үйлчилж байсан бэ? (Moзая). Мозая үзмэрч байсан нь Лим-
хайд яагаад тийм чухал байсан бэ? (Лимхай Мозаяг 24 алтан 
ялтас дээрх бичвэрүүдийг орчуулж чадна гэдгийг мэдсэн.)

Зенифийн хүмүүс Зарахемлаг орхисон ба Аммоны хүмүүс 
Нифайн нутагт ирсэн энэ хоёр үйл явдлын хооронд 80 орчим 
жил өнгөрсөн байсныг онцлон хэл.

Үүнийг хэлсний дараа тэд энэ долоо хоногт өөр нэг хүний ту-
хай үзсэн бөгөөд түүний нэр самбар дээр байхгүй байгааг хэл.

Суралцагчдаас Moзая 16:6–8- ыг уншаад уг хүний нэрийг 
олохыг хүс. Мормоны Номын энэхүү хэсэгт олон түүхэн үйл 
явдлыг бичсэн байдаг ч Есүс Христээр дамжин ирэх авралын 
тухай сургаалыг мөн агуулсан гэдгийг суралцагчдад хэл.

Есүс Христээр дамжин ирэх авралын чухал болохыг онцло-
хын тулд дараах хүснэгтийг самбар дээр зур эсвэл хувилаад 
тараах материал болгон өг. Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь 
бүлэг болгоод хүснэгт дэх судрын эшлэлүүдийг уншуулж, 
хооронд нь ярилцуул. Өгөгдсөн зарим асуулт хувийн чанартай 
тул суралцагчид нэг нэгэндээ хэлэх эсэхээ өөрсдөө шийднэ. 
Хариултуудаа мөн судар судлах тэмдэглэлдээ бичиж эсвэл 
энэ талаар тунгаан бодож болно.

Судрын энэхүү үйл ажиллагаа ба энэ долоо хоногийн хичээ-
лүүдийн талаар тунгаан бодоход нь туслахын тулд тэдэнд 
дараах асуултыг тавь: Энэ долоо хоногт судалсан сургаалууд 
ба зарчмууд нь та нарыг нүглээсээ уучлагдахаар хичээхэд 
хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

Суралцагчдад Есүс Христийн тухай гэрчлэх боломжийг олго.

Та Moзая 16:13–15- ыг уншаад бидэнд Аврагч ямар хэрэгтэй 
болох тухай гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ төгсгөж болно. 
Хичээлээ төгсгөх өөр нэг арга бол: Есүс Христийн Цагаат-
гал бол авралын эх сурвалж бөгөөд нүглээ наманчилсан 
хүн бүрийн төлөө Есүс Христ шударга ёсны шаардлагыг 
хангаж өгдөг хэмээн энэ долоо хоногт судалсан хоёр сур-
гаал буюу зарчмуудыг онцлон хэлнэ.

Дараагийн хичээл (Moзая 18–25)
Moзая 18–25- д хоёр бүлгийнхэн хэрхэн дайсныхаа боолч-
лолоос зугтаан, Зарахемлад эсэн мэнд эргэн ирсэн тухай 
өгүүлдэг. Бурхан хоёр бүлгийг зугтахад хэрхэн удирдсан 
тухай та нар судлах болно. Нэг бүлэг нь харуулуудыг согтоох 
Гидеоны төлөвлөгөөг дагадаг бол нөгөө бүлэг нь леменчүү-
дийг унтаж байх хооронд Алмаг даган оргодог. Хэн лемен-
чүүдийг унтуулсан бэ?

Судар Юу хайх ёстой вэ? хэрэгжүүлэхтэй хамааралтай асуултууд

Moзая 7:33 Бид сүнслэг ба бие махбодын боолчлолоос хэрхэн 
чөлөөлөгдсөн бэ?

лимхайн онцлон тэмдэглэсэн гурван зүйлийн алинд 
нь та илүү хүчирхэгжих шаардлагатай байна вэ?

Moзая 13:11 Ноа болон түүний хүмүүсээс олон нь Есүс христийн 
үүргийг яагаад ойлгоогүй вэ?

Зарлигууд та нарын зүрх сэтгэлд бичигдсэн нь 
амьдрал дээр хэрхэн илэрдэг вэ? та нар зөв шударга 
байдлыг ямар арга замаар сурч мөн зааж болох вэ?

Moзая 14:3–7 Аврагчийн зовлон шаналал ба гадуурхагдан, үл 
тоомсорлогдсон тухай чухал үгс ба өгүүлбэрүүд

өнөөдөр хүмүүс ямар аргаар Аврагчийг үл 
тоомсорлон, эсэргүүцэж байна вэ? хүмүүс түүнээс 
хэрхэн нүүрээ буруулдаг вэ? хүн эсрэгээр нь хэрхэн 
үйлдэх вэ?

Moзая 
15:6–9, 11

Есүс христ юуг "тасчиж," юуг “олсон” бэ? Аврагчийн 
золиослолын ачаар бид юу олсон бэ?

их эзэн таны өмнөөс хамгийн сүүлд хэзээ зуучилсан 
бэ? тэр шударга ёсны шаардлага болон та хоёрын 
дундуур хэрхэн орсон бэ?
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Оршил
Абинадайг нас барсны дараа Алма Абинадайн 
үгсийг хүмүүст нууцаар заав. Түүний үгсэд итгэсэн 
хүмүүс илүү ихийг мэдэхээр Мормоны Усанд цуг-
ларсан. Алма “наманчлал, гэтэлгэл, мөн Их Эзэнд 
итгэх итгэлийн” захиасыг номлосон (Moзая 18:7). 

Түүний заасан зүйлийг хүлээн авч, нүглээ наманчил-
сан хүмүүс баптисмын гэрээнд орсон байна. Хүмүүс 
энэ гэрээнд итгэлтэй байж, бие биедээ сүнслэг болон 
материаллаг байдлаар тусалж байв.

61- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 18

Заах зөвлөмж

Moзая 18:1–16
Алма зааж мөн хүмүүст баптисм хүртээсэн
Хаан Ноагийн өмнө зогсож буй Абинадайн зургийг үзүүл (62042; Сайн мэдээний уран 
зургийн цуглуулга [2009] 75- р зураг). Тэдний ард байгаа санваартнуудыг зурган дээр 

заа. Moзая 18 дээр хаан Ноагийн санваартан байсан 
Алмагийн түүхийг өгүүлсэн гэдгийг тайлбарла.
Moзая 18:1, 3–6- г чанга унших нэг суралцагчийг урьж 
гарга. Абинадайн гэрчлэлийг сонссоны дараа Алма 
юу хийсэн тухай олж мэдэхийг тэднээс хүс. Тэднийг 
хариулсны дараа Moзая 7–24 дээр өгүүлсэн аяллуудын 
тоймыг харуулсан графикийг үзүүл. Зохих газар нь 
Мормоны Усыг зурахад тусал. (Энэхүү гарын авлагын 
төгсгөлд байгаа хавсралтаас бүрэн графикийг үзнэ үү.) 
Алма хүмүүсийг баптисмд бэлтгэхийн тулд заасан 
гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас баптисмынхаа тухай 
бодохыг хүс. Баптисмын тухай бодоход нь туслахын 
тулд та дараах асуултуудтай төстэй асуултуудыг тэднээс 
асууж болно:
• Та баптисмынхаа тухай юу санаж байна вэ?
• Эцэг эх, багш болон удирдагчид тань та нарыг бап-
тисмд хэрхэн бэлдсэн бэ?
• Баптисм хүртэж байсан үедээ сайн ойлгоогүй ямар 
зүйлийг та одоо ойлгосон бэ?
Алмагийн заасан зүйлс мөн Мормоны Усанд хүмүүст 
баптисм хүртээсэн түүх нь бидэнд баптисмын гэрээг 

илүү гүнзгий ойлгоход тусалдаг гэдгийг тайлбарла.
Суралцагчдаас Moзая 18:2, 7- г дор бүрнээ уншаад Алма хүмүүсийг баптисмд бэлтгэж 
байхдаа юу заасан тухай олохыг хүс.
• Эдгээр шүлгээс харахад Алма ямар сургаал ба зарчмуудыг илүү онцлон тэмдэглэ-

сэн байна вэ?
• Эдгээр үнэнийг ойлгох нь хүмүүсийг баптисмд бэлтгэхэд хэрхэн тусалж чадах вэ?
Суралцагчид баптисмынхаа гэрээг сахихын тулд юу хийхээ ойлгоход мөн үүнийг 
хийснээр хүлээн авах адислалуудад талархалтай байхад нь туслахын тулд та самбар 
дээр дараах хүснэгтийг хуулж зур. Хүснэгтийн доод хэсэгт байгаа өгүүлбэр эсвэл суд-
рын эшлэлүүдийг бичих хэрэггүй.

Moзая 7–24- т өгүүлсэн аяллуудын тойм

Зарахемлагийн 
нутаг

Умард нутаг дахь 
жаредчуудын балгас

Мормоны Ус
Нифайн нутаг 

(Лихай- Нифайн)

Нифайн нутгийг 
буцаан авахыг 
эрэлхийлсэн 
нифайчууд

Аммоны 
удирдсан эрэл 

хайгуулын бүлэг 

Зенифийн 
удирдсан бүлэг 

нифайчууд
Зарахемлаг 

олох оролдлого

24 алтан ялтас 
(иферийн ном)
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MOЗАЯ 18

Би . . . хүсэлтэй байна. Бурханы амласнаар ....

Нэгнийхээ ачааг хөнгөлөхийн тулд нэгэндээ 
туслах (Moзая 18:8- ыг үзнэ үү)
Гашуудах тэдний хамт гашуудах (Moзая 18:9- 
ийг үзнэ үү)
тайтгарал хэрэгтэй нэгнээ тайтгаруулах 
(Moзая 18:9- ийг үзнэ үү)
Ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж 
болох хаана ч гэсэн Бурханы гэрчлэгч байх 
(Moзая 18:9- ийг үзнэ үү)
Бурханд үйлчлэн, түүний зарлигуудыг дагах 
(Moзая 18:10- ыг үзнэ үү)

Би Бурханаар гэтэлгэгдэх болно (Moзая 18:9- 
ийг үзнэ үү).
Би анхны амилуулалтаар нэг нь байх болно 
(Moзая 18:9- ийг үзнэ үү).
Би мөнх амьдралыг хүлээн авах болно (Mo-
зая 18:9- ийг үзнэ үү).
тэр өөрийн Сүнсийг над дээр юүлэх болно 
(Moзая 18:10- ыг үзнэ үү).

Алма хүмүүсийг баптисм хүртэхэд урихаасаа өмнө тэдэнд Их Эзэнтэй гэрээ хийж, 
үүнийг дагахад бэлэн гэдгээ харуулах зан төлөв ба үйлдлүүдийн тухай ярьсан. (Та 
тэдэнд гэрээ бол Бурхан хүн хоёрын хоорондын зөвшилцөл бөгөөд харин уг зөвшил-
цөлд Бурхан, хүн хоёрын “хийдэг зүйлс нь адилгүй гэдгийг сануулж болно. Бурхан 
гэрээний нөхцөлүүдийг өгч харин хүн түүний хүссэн зүйлсийг хийхийг зөвшөөрдөг. 
Хүмүүний дуулгавартай байдлын төлөө Бурхан зарим нэг адислалыг амладаг” [Guide 
to the Scriptures, “Covenant,” scriptures.lds.org]. Баптисм хүртэх шаардлагуудын хож-
мын үеийн тайлбарыг Сургаал ба Гэрээ 20:37- оос үзнэ үү.)
Суралцагчдыг хоёр бүлэг болгон хуваарил. Эхний бүлгээс Moзая 18:8–11- ийг уншаад 
бид баптисм хүртэхдээ юу хийх хүсэлтэй байх тухай Алмагийн заасан зүйлсийг олохыг 
хүс. Хоёр дахь бүлгээс мөн ижил бүлгүүдийг уншаад бид гэрээнүүдээ дагавал Их Эзэн 
хэрхэн адисална хэмээн амладаг болохыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдад эдгээр 
бүлгийг унших хангалттай цаг өгсний дараа цөөн хэдэн суралцагчаас самбарын өмнө 
гарч, олж мэдсэн зүйлсээ тохирох буланд нь бичихийг хүс.
Суралцагчдад баптисмынхаа гэрээнд талархалтай байхад нь туслахын тулд дараах 
асуултуудыг асуу:
• Эхний баганад бичсэн үйлдэл ба зан төлөвүүд нь таны хувьд юу гэсэн утгатай вэ?
• Яагаад хоёр дахь баганад байгаа амлалт таны хувьд чухал вэ?
Суралцагчдаас Moзая 18:12–16- г дор бүрнээ уншаад, Алма болон түүний хүмүүс Их 
Эзэнд үйлчлэхээр гэрээ хийгээд адислагдсан арга замуудын тухай олохыг хүс. Олж 
мэдсэн зүйлийнхээ тухай мэдээлэхийг суралцагчдаас хүс. Алма Хиламд баптисм 
хүртээхээр бэлтгэж байхдаа Их Эзэний Сүнсээр дүүрсэн. Түүнд баптисм хүртээсний 
дараа Алма Хилам хоёр хоёул Сүнсээр дүүрсэн явдал нь Их Эзэн Өөрийн Сүнсийг 
хүмүүсийн дээр юүлэх болно гэсэн амлалтаа аль хэдийн биелүүлж эхэлснийг ха-
руулж байгаа гэдгийг та онцлон хэлж болно.
Бид баптисмын гэрээг хийн, сахиснаар Их Эзэний Сүнс ба мөнх амьдралын 
амлалтыг хүлээн авдаг гэсэн гэрчлэлээ хуваалц.

Moзая 18:17–30
Алма хүмүүсийн дунд Есүс Христийн Сүмийг байгуулав
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн хэлсэн дараах үгсийг унш:
Баптисм хүртсэн өдрөөс эхлээд өсөлт хөгжилтийн амжилтад хүрэх хүртлээ бид Бур-
ханд амлалт өгч, Бурхан ч бидэнд амлалт өгдөг. Тэрээр бидэнд өгсөн амлалтаа Өөрийн 
эрх мэдэл бүхий үйлчлэгчдээр дамжуулан сахидаг. Харин бид Түүнтэй гэрээ хийн, 
сахих эсэх нь бидний амьдралын маш чухал шалгуур болдог (“Witnesses for God,” 
Ensign, 1996 оны 11- р сар, 30).
Самбар дээрх хүснэгтэд суралцагчдын анхаарлыг хандуул. Алмагийн хүмүүс хэрхэн 
баптисмынхаа гэрээний дагуу амьдарч, адислагдаж байсан тухай одоо судлах болно 
гэдгийг тэдэнд тайлбарла. Суралцагчдыг хоёр бүлэгт хуваа. Эхний бүлгээс Moзая 
18:17–23 харин дараагийн бүлгээс Moзая 18:24–30- ийг судлахыг хүс. Тэднийг ун-
ших хооронд та тэднээс баптисмын гэрээгээ сахин амьдрах ёстойг заасан Алмагийн 
аргуудаас олохыг хүс. Бүлэг бүрээс суралцагчдыг урьж, нөгөө бүлгээс сонгогдсон 
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61-  р  хичээл 

хамтрагчаасаа юу олж мэдсэн тухайгаа илтгэхийг хүс. Эсвэл бүлэг бүрээс нэг сурал-
цагч гарган, юу сурч мэдсэнээ ангийнхандаа хуваалцахыг хүс.
• Таны баптисмын гэрээ таны амьдралд өдөр тутам хэрхэн нөлөөлдөг вэ? (Сурал-

цагчдыг энэ асуултад хариулахдаа тэдний хийсэн баптисмын гэрээ ямар байсан 
болон гэр бүлийн гишүүдтэйгээ хэрхэн хандах, ямар үзвэр үйлчилгээ сонгох эсвэл 
тэд үе тэнгийнхэнтэйгээ хэрхэн харилцах зэргийн тухай ярихыг урь.)

Суралцагчдаас Moзая 18:17, 22, 29- ийг гүйлгэн уншаад, хүмүүс гэрээгээ дагаснаар 
хэрхэн адислагдсан тухай олохыг хүс. Самбар дээрх баптисмын гэрээний хүснэгтийн 
доор эдгээр адислалыг жагсаан бич. (Та тэдэнд [Moзая 18:22] дээрх “Бурханы хүүх-
дүүд” гэдэг үг нь бид Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан мөнх амьдралын өв зал-
гамжлагчид болж байгааг илэрхийлсэн гэдгийг сануул [Moзая 5:6–8, 15- ыг үзнэ үү].)
 Баптисмынхаа гэрээг сахисан хүмүүст агуу адислалууд ирдэг гэдгийг суралцагч-
дад ойлгуулахын тулд тэдний анхаарлыг самбар дээрх хүснэгт рүү хандуулж, тэднээс асуу:
• Та нарын найз нөхөд, гэр бүлийн буюу тойргийн гишүүд гэрээгээ сахиснаар адис-

лагдаж байгааг та нар харж байсан уу?
• Баптисмынхаа гэрээг сахисны төлөө та нарыг Их Эзэн хэрхэн адисалсан бэ?
Гэрээгээ сахиснаар та хэрхэн адислагдсан тухай гэрчлэлээ хуваалц.

Moзая 18:31–35
Сүмд харъяалагддаг хүмүүс хаан Ноагийн хавчлагаас оргон зугтсан
Нэгэн өдөр Алма ба түүний хүмүүс Их Эзэний үгийг сонсохоор цугларахдаа хаан 
Ноагийн зарц нарт баригддаг талаар Moзая 18:31–33- ыг тоймлон дүгнэ. Тэгээд хаан 
тэднийг устгахаар их цэргээ илгээдэг.
Moзая 18:34- ийг чанга унших нэг суралцагчийг урь. Зүүвэр тайлбар a нь Moзая 
23:1- ийг уншихыг зааж байгааг хэл. (Та тэднээс энэхүү зүүвэр тайлбарыг тэмдэг-
лэж авахыг хүс.) Moзая 18:34 дээр гарсан түүх Moзая 23:1 дээр үргэлжилж байгааг 
тайлбарла. 19–22- р бүлэгт Лимхайн хүмүүсийн түүх гардаг. Moзая 23:1–2- ыг Чанга 
унших нэг суралцагчийг урь.
• Алмагийн хүмүүст аюул нүүрлэхэд Алма хэрхэн сэрэмжлүүлсэн бэ?
Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Зөв шударга хүмүүст аюул нүүрлэхэд Их Эзэн 
тэднийг сэрэмжлүүлдэг. (Энэ зарчмыг Moзая 18:34- ийн ард бичихийг та тэднээс 
хүсч болно.) Энэхүү үнэнийг дүрслэн харуулахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ахлагч Нийл Л.Андэрсэны дараах түүхийг унш:
“Нэг найз минь Холбооны Мөрдөх Товчоонд мөрдөгчөөр ажиллаж байхдаа АНУ руу 
хууль бус мансууруулах бодис зөөдөг, зохион байгуулалттай бүлгүүдийг мөрддөг байжээ.
Нэг удаа найз маань хамтрагчтайгаа мансууруулах бодис зардаг хүний байранд оч-
жээ. Миний найз юу тохиолдсон талаар өөрөө ийн өгүүлсэн билээ:
“Бид өнөөх хүний хаалгыг нь тогшлоо. Сэжигтэн үүдээ нээгээд, биднийг харангуутаа 
цаад талд байгаа зүйлсээ халхлахыг оролдов. Гэсэн ч бид түүний ширээн дээр кокаин 
байгааг харж амжсан юм.
Ширээний цаана сууж байсан хүүхэн, залуу хоёр ширээн дээрх кокаиныг бушуухан 
хамав. Тэд эд мөрийн баримтыг алга болгохоос сэргийлэхийн тулд би үүдэнд зогссон 
сэжигтэнг түлхэв. Түүнийг цааш түлхэх зуур бидний харц тулгарсан юм. Хачирхалтай 
нь тэр ер уурлаж эсвэл айсан шинжгүй байв. Тэр над руу хараад инээмсэглэж байлаа.
Түүний харц бас гэмгүй инээмсэглэл нь түүнийг ямар ч гэм хоргүй хүн мэт надад 
санагдуулсан тул би түүнийг орхин ширээ рүү очив. Сэжигтэн миний ар талд бай-
лаа. Тэр даруй надад “хуурамч инээмсэглэлийн цаадах чөтгөрөөс болгоомжил” гэсэн 
бодол маш хүчтэйгээр төрөв.
Би сэжигтэн рүү түргэхэн эргэн харлаа. Тэрээр гараа өмднийхөө халаасанд шургуул-
сан байв. Би түүний гарыг бушуухан халааснаас нь сугалж гаргав. Тэгэхэд л би түү-
ний халаасанд хагас автомат гар буу галлахад бэлэн байгааг харсан юм. Би түүнийг 
зэвсгийг хураасан.” . . .
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“. . . Ариун Сүнс найзад маань бие махбодын аюул нүүрлэж буйг сэрэмжлүүлсэн; 
Ариун Сүнс та нарт сүнслэг байдлын аюулаас сэрэмжлүүлэх болно” (“Beware of the 
Evil behind the Smiling Eyes,” Ensign эсвэлЛиахона 2005 оны 5- р сар, 46–47).
Их Эзэн зөв шударга хүмүүстээ ирэх аюулыг сэрэмжлүүлдэг харин аюултай нөхцөл 
байдал тулгарах бүрд бид Ариун Сүнсний сэрэмжлүүлгийг мэдрэхгүй байсан ч бид 
өөрсдийгөө зөв шударга бус гэж бодох ёсгүй.
• Их Эзэн та нарыг бие махбодын эсвэл сүнслэг байдлын аюулаас сэрэмжүүлсэн гэд-

гийг та нар хэзээ мэдэрсэн бэ? (Суралцагчдыг туршлагаасаа хуваалцсаны дараа та 
өөрийн туршлагаас хуваалцаж болно.)
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Оршил
Алма болон түүний хүмүүс хаан Ноагийн цэргүүдээс 
зугтаасны дараа хаан Ноа болон түүний хүмүүс шу-
дарга бус байдлаасаа болж, зовж шаналан, Абина-
дайн бошиглосноор—тэд леменчүүдийн боолчлолд 
орон, хаан Ноа галд шатаагдан үхэв. Ноагийн үхлийн 
дараа түүний хүү Лимхай хаан болов. Ноагийн хуучин 
санваартнууд леменчүүдийн хэсэг охидыг хулгайлан 

авахад леменчүүд Лимхайн хүмүүсийг буруутган, 
тэдэн рүү дайрахаар бэлтгэдэг. Лимхайн хүмүүс тэ-
дэнтэй зоригтойгоор тулалдан, леменчүүдийн хааныг 
олзолдог. Лимхай леменчүүдийн хааныг тайвшруул-
сан учраас тэрээр өөрийн хүмүүсийг нутаг руугаа 
буцахыг ятгав.

62- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 19–20

Заах зөвлөмж

Moзая 19–20
Лихай- Нифайн нутаг дахь нифайчууд Абинадайн бошиглол биелэхийг үзэв.
Тэдний урьдчилан харж чадаагүй аюулын талаар хэн нэг нь тэдэнд сэрэмжлүүлж 
байсан тухай эргэн санахыг суралцагчдаас хүс. Тэрхүү сэрэмжлүүлгийг нь дагаснаар 
хэрхэн адислагдсан тухайгаа ярихыг тэднээс хүс. Сэрэмжлүүлгийн зорилгын талаар 
ярилцахад нь тэдэнд туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Сэрэмжлүүлгийн зорилго нь юу вэ? Осолтой байж болох зүйлсийн талаар та нарт 

хэн сэрэмжлүүлдэг вэ?
• Өөрийн Сүмийн төлөө сүнслэг сэрэмжлүүлгийг Бурхан хэнд илчилдэг вэ?
Их Эзэн нифайчуудад тэдний нүглийн үр дагаврыг сэрэмжлүүлэхээр Абинадайг илгээ-
сэн гэдгийг тэдэнд сануул. Лихай- Нифайн нутаг дахь нифайчуудад өгсөн Абинадайн 
бошиглолыг тоймлон дүгнэхэд суралцагчдад туслахын тулд самбар дээр дараах хүснэг-
тийг зур. Суралцагчдад судрын эшлэлүүдийг бичих хангалттай зай үлдээ.

хаан Ноагийн хүмүүсийн тухай бошиглол 
(Moзая 12:1–2; 17:17)

Бошиглолын биелэлт (Moзая 19:10, 14–15; 
20:20; 21:2–4)

хаан Ноагийн тухай бошиглол  
(Moзая 12:3; 17:18)

Бошиглолын биелэлт (Moзая 19:18–20)

Moзая 12:1–2- ыг чанга унших нэг суралцагчийг урь. Хаан Ноагийн хүмүүс наманч-
лаагүй учраас юу тохиолдох болно гэж Абинадай бошиглосон бэ? гэж суралцагч-
даас асуу. Нэг суралцагчаар эдгээр үр дагаврыг самбар дээрх хүснэгтийн зүүн дээд 
өнцөгт бичүүл. Өөр нэг суралцагчаар Moзая 12:3- ыг чанга уншуул. Хаан Ноагийн 
тухай Абинадай юу бошиглосныг олохыг тэднээс хүс. Нэг суралцагчаар хүснэгт 
дээр энэхүү үр дагаврыг бичүүл.
Бошиглогчдоор дамжуулан хүлээн авдаг сүнслэг сэрэмжлүүлгийн чухал болохыг 
ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд Далын ахлагч Дэвид Р.Стоуны ярьсан 
дараах түүхийг хуваалц:
“Жил гаруйн өмнө, Доминикан улсын Санто Доминго хотод нэгэн ням гаргийн сайхан 
өглөө бид сэрсэн юм. Карибын тэнгист нар мандан, тэнгэр цэв цэлмэг байлаа. Салхи 
модны навчсыг хөдөлгөхтэй үгүйтэй салхилж, дулаахан, амар амгалан, тайван байв. Гэвч 
далайд бидний харж чадахгүй тэртээд үхлийн сүйтгэгч хар шуурга бидэн рүү гарцаагүй 
ирж байлаа. Хар салхи хянах төвөөс Жорж хар салхины талаар цаг алдалгүй интернэтээр 
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мэдээлж байлаа. Тайван, намуухан тэр өглөө би хар салхи хянах төвийн хиймэл дагуу-
лаар Санто Домингогийн яг төв хэсэг рүү айсуй шуурга ирэх зам руу харж билээ.
48 цагийн дотор шуурга арал руу ирж, . . . ширүүнээр замдаа тааралдсан бүхнийг 
нураан, сүйрэл ба үхлийг үлдээсээр одов. . . .
Энэхүү шуурганаас үүдсэн хохирол, сүйрэл, үхэл маш их байсан бөгөөд хүмүүсийн 
сүнслэг байдалд ч маш их хохирол учирсан байв. Ийм хар шуурганууд нь бие махбо-
дын хохирлоос илүү их хохирлыг учруулдаг. Учир нь эдгээр нь бидний зүрх сэтгэлийг 
сүйрүүлж, бидний мөнхийн хэтийн төлөв ба амлалтаас биднийг сатааруулдаг. . . .
Гэхдээ биднийг хамгаалж, сэрэмжлүүлэн, сүнслэг уналт, сүйрэл ба бүр үхлээс 
сэргийлэхэд тусалдаг сүнслэг байдлын хар шуурганы хамгаалагчид бидэнд байдаг. 
Бидний цамхгийн харуул бол бошиглогч, төлөөлөгчид юм. Тэд тэнгэр дэх бидний 
сүнслэг байдлын нүд бөгөөд эдгээр шуурга хаашаа чиглэж байгааг илчлэлт, алсын 
хараа, билэг ухаанаараа мэддэг. Бидэнд Их Эзэний зарлигуудыг зориудаар зөр-
чихийн аюултай үр дагавруудыг сануулахаар тэд өөрсдийн дуу хоолойг өргөсөөр 
байна. Тэдний сэрэмжлүүлгийг зориудаар тоохгүй байх нь гай зовлон, устгал авчир-
даг. Тэднийг дагах Их Эзэний сонгогдсон үйлчлэгчдийг энх тайван, сүнслэг адисла-
луудаар элбэг дэлбэг нутаг руу дагахаар сонгохтой ижил юм (“Spiritual Hurricanes,” 
Ensign, 1999 оны 11- р сар, 31–32).
• Хаан Ноагийн хүмүүсийн дунд Абинадайн гүйцэтгэсэн үүрэгтэй энэ түүх хэрхэн 

холбогдож байна вэ?
Дараах үйл ажиллагаа нь тэдэнд Moзая 19–20- ийн түүхийг ойлгон мөн эдгээр бүлэг 
дэх Абинадайн бошиглолын биелэлтийг харахад туслах болно гэдгийг тэдэнд хэл. Энэ 
үйл ажиллагааг хийж дууссаны дараа суралцагчид самбар дээрх хүснэгтийн баруун 
талын зайг нөхөж дуусгах хэрэгтэй.
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах 11 зүйлийг самбар дээр бич эсвэл суралцагч бүрд зориу-
лан тараах материал болгон бэлд. Moзая 19–20- ийг гүйлгэн уншихыг суралцагчдаас 
хүс. Тэднээс уншиж байхдаа үйл явдлуудын дэс дарааллыг нь жагсаалтан дээр бичи-
хийг хүс. Бүлгийн тойм дээр тустай мэдээлэл байдаг гэдгийг та тэдэнд сануул.

  Гидеон хаан Ноаг хөнөөхийг эрэлхийлдэг.
  Нифайчуудын эмэгтэйчүүд ба хүүхдүүд нь леменчүүдээс өөрсдийг нь битгий 

алаач хэмээн гуйдаг.
  Хаан Ноа галд шатан үхэв.
  Леменчүүдийн арми Шеломын хил дээр ирэв.
  Ноагийн санваартнууд леменчүүдийн 24 охиныг хулгайлав.
  Леменчүүдийн хаан Лимхайн хүмүүсийн амийг гэтэлгэхийг цэргүүдээсээ гуйв.
  Ноа болон түүний зарим эрчүүд өөрсдийн эхнэр, хүүхдийг орхин леменчүүдээс 

зугтан одов.
  Лимхай леменчүүдийн хааныг алахгүй байх тушаалыг өөрийн хүмүүст өгөв.
  Нифайчууд болон леменчүүдийн хооронд хоёр жилийн турш энх амгалан оршив.
  Ард түмэн нь леменчүүдэд өөрсдийн эд баялгийн талыг өгнө хэмээн Лимхай 

амлав.
  Нифайчууд леменчүүдийн эсрэг тэмцэн мөн леменчүүдийн хааныг барьж авав.

Суралцагчдад энэ үйл ажиллагааг хийх 5- 10 минутын хугацаа олго. Жагсаалтаа дараа 
нь Moзая 19–20- ийг тоймлон дүгнэхэд ашигла. (Дээрх үйл явдлуудын зөв дэс дараалал 
нь жагсаалтын оройгоос эхлэн дараах байдлаар байна: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.)
Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх хүснэгт рүү хандуул. Суралцагчдыг хоёр бүлэг 
болгон хуваа. Эхний бүлгээс Moзая 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4- ийг уншаад, хаан Ноа-
гийн хүмүүсийн тухай хэлсэн Абинадайн бошиглол хэрхэн биелсэн тухай олохыг хүс. 
Хоёр дахь бүлгээс Moзая 19:18–20- ыг уншаад хаан Ноагийн тухай хэлсэн Абинадайн 
бошиглол хэрхэн биелсэн тухай олохыг хүс. Бүлэг бүрээс нэг нэг суралцагч гарган, 
Абинадайн бошиглол хэрхэн биелсэн тухай тоймлон ярихыг хүс. Тэдний хэлсэн той-
мыг хүснэгтэд бичих өөр нэг суралцагчийг урь.
Moзая 20:21- ийг дор бүрнээ уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Хүмүүс зовлон зүдгүүрт орсон шалтгааныг Гидеон юу гэж хэлсэн бэ? 
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62-  р  хичээл 

Гидеон хүмүүсийг юу ойлгоосой хэмээн хүссэн тухай өөрсдийн үгээр тайлбарлахыг 
суралцагчдаас хүс. Тэд өөр өөр үгээр тайлбарлаж болох ч Их Эзэний зарцын үгсийг 
эсэргүүцэх нь зовлон зүдгүүр, харууслыг авчирдаг гэсэн зарчмыг ойлгосон 
байх ёстой. (Та энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)
Хожмын үед ч Их Эзэн Түүний дуу хоолойг сонсохгүй байгаа хүмүүст ижил төстэй сэ-
рэмжлүүлгийг өгсөөр байгаа гэдгийг суралцагчдад хэл. Сургаал ба Гэрээ 133:70–72- ыг 
чанга унших нэг суралцагчийг урь. Энэ зарчмыг судар дээрээ Moзая 20:21- ийн хажуу 
талд бичихийг та тэдэнд санал болгож болно.
• Зовлон зүдгүүр ба харууслаас зайлсхийхэд туслах юуг бошиглогч ба төлөөлөгчид 

бидэнд заадаг вэ? Амар тайван, аз жаргалтай байж, Бурханы оршихуйд буцахад 
маань туслах юуг тэд бидэнд заадаг вэ? (Та тэдэнд сүүлийн үеийн Ерөнхий чуулганы 
сэтгүүл үзүүлж, бошиглогчдын хэлсэн үгсийн гарчгуудаас уншиж өгч болно.)

Сүмийн удирдагчдын зөвлөгөөг дагаснаар хэрхэн адислагдсан тухайгаа ярихыг 
тэднээс хүс.
Бошиглогчдын үгсийг сонсох нь амар амгаланг авчирдаг бөгөөд биднийг Бурханы 
оршихуйд очиход тусалдаг гэдгийг ойлгоход нь тэдэнд туслахын тулд Арванхоёр Тө-
лөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Робэрт Д.Хэйлсийн дараах үгсээс хуваалц:

“Сүнслэг байдлаараа аюулгүй байхын тул амьд бошиглогчдынхоо тодхон 
дуу хоолойг сонсох нь чухал юм. Бид түүний дуу хоолойг сонсон, зөвлө-
гөөг нь дагах аваас Христийн хүслийн дагуу амьдарч мөн эцсээ хүртэл 
тэвчин, хэзээ нэгэн өдөр гэр бүлийнхэнтэйгээ Тэнгэрлэг Эцэг ба Аврагч 
Есүс Христийн оршихуйд эргэн очих болно (“Hear the Prophet’s Voice and 
Obey,” Ensign, 1995 оны 5- р сар, 17).

Их Эзэний үйлчлэгчийн зөвлөгөөг дагаснаар ирэх сүнслэг аюулгүй байдал ба амар 
амгалангийн тухай гэрчлэлээ хуваалцан хичээлээ өндөрлө.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Хэрэв цаг хангалттай байвал энэ хичээлийн жил заасан төгс эзэмших судруудаа 
сануулж, судрын хэсэг бүрд гардаг түлхүүр үгсийг санахад нь тусал.
Суралцагчдад энэ хичээлийн жил үзсэн төгс эзэмших судрын хэсгүүдээ эргэн  
харах цөөн хэдэн минутын хугацаа олго. Нэг суралцагчийг судраа аван, самбарын 
өмнө гарч ирэхийг урь. Түүнээс бусдадаа харуулалгүйгээр нэг төгс эзэмших судрын 
хэсгийг гаргахыг хүс. (Төгс эзэмших судрын жагсаалт байвал ашиглаж болно.) Төгс 
эзэмших судрын хэсгээс нэг үгийг нь самбар дээр бичүүл. (Түүнээс ба эсвэл болон  
гэх мэт энгийн үгс биш харин түлхүүр үгийг олж бичихийг хүс.) Бусад суралцагчаас 
судраасаа ийм үгтэй төгс эзэмших судрын хэсгийг олохыг хүс. Суралцагчид самбар 
дээр бичсэн нэг үгийг ашиглан уг төгс эзэмших судрын хэсгийг олж чадахгүй бол 
дахиад нэг өөр үгийг нэмж бичүүл. Суралцагчид уг хэсгийг олох хүртэл үг нэмж 
бичиж болно. Суралцагчдаар уг хэсгийг нээлгэн, хамтдаа чанга уншихыг хүс. Дараа 
нь өөр нэг суралцагчийг урьж гарган өөр нэг төгс эзэмших судрын хэсэг дээр уг  
үйл ажиллагааг давтан явуул.
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Оршил
Леменчүүдийн боолчлолоос өөрсдийгөө чөлөөлө-
хөөр гурван удаа оролдож, бүтэлгүйтсэний эцэст Лим-
хайн хүмүүс Их Эзэнд хандав. Үүний дараа Аммон 
ахан дүүсийнхээ хамт Лихай- Нифайн нутагт ирэв. Их 

Эзэнд үйлчлэх гэрээ хийсний дараа Лимхайн хүмүүс 
леменчүүдийн боолчлолоос оргон, Аммон тэднийг 
Зарахемла руу удирдан авч явав.

63- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 21–22

Заах зөвлөмж

Moзая 21:1–22
Лимхайн хүмүүс леменчүүдийн эсрэг гурван удаа босч, гурван удаа 
дийлдсэний дараа тэд өөрсдийгөө Их Эзэний өмнө даруусган, дэгжиж эхлэв
Боолчлол, чөлөөлөлт гэсэн үгсийг самбар дээр бич. 
• Эдгээр үгсийн тухай бодоход та нарт юу төсөөлөгдөж байна вэ?
• Эдгээр үгс нь ямар сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй холбоотой гэж та нар бодож байна вэ?
• Эдгээр үгс нь авралын төлөвлөгөөтэй хэрхэн холбогдох вэ?
Moзая 21–24 дээр леменчүүдэд боолчлогдож байгаад Их Эзэнээр чөлөөлөгдсөн  
хоёр бүлэг хүмүүсийн тухай өгүүлдэг болохыг тайлбарла. Moзая 21–22- оос бид ёс 
бус үйлдлээсээ болж, боолчлогдсон Лимхай ба түүний хүмүүсийн тухай уншдаг. Тэд-
ний нүглийн учир тэдний бие махбодын болон сүнслэг байдлын боолчлол нь ижил 
байв. Хоёр дахь бүлэг хүмүүсийн тухай өгүүлсэн Moзая 23–24- ийг дараагийн хичээл 
дээр үзэх болно. Энд баптисм хүртсэнийхээ дараа боолчлолд орж, зовж зүдэрсэн 
Алмагийн хүмүүсийн тухай өгүүлдэг. Энэ хоёр түүх хоёулаа биднийг нүгэл ба зов-
лон зүдгүүрээс чөлөөлөх Их Эзэний хүч чадлын тухай чухал үнэнүүдийг заадаг юм. 
Moзая 21–22- оос боолчлол ба чөлөөлөлтийн тухай судлах явцад нь тэднийг нүглээс 
чөлөөлөх Их Эзэний хүч чадлын тухай тунгаан бодоход нь дэмж.
Moзая 21:2–6- г дор бүрнээ уншихыг суралцагчдаас хүс. Лимхай болон түүний 
хүмүүст юу тохиолдож мөн тэд юу мэдэрч байсан тухай илэрхийлсэн үгс ба өгүүлбэ-
рийг олохыг тэднээс хүс. Лимхайн хүмүүсийн туулсан бэрхшээлийг онцлон тэмдэг-
лэхийн тулд та тэднээс Moзая 21:5 дээр байгаа “тэд өөрсдийгөө чөлөөлж чадах зам 
үгүй байв” гэсэн үгсийг тэмдэглэхийг хүс.
• Хүмүүс өөрсдийгөө даруусгаагүй мөн Их Эзэн рүү хандаагүй байгааг Moзая 21:6- д 

хэрхэн өгүүлсэн байна вэ?
• Ёс бус байдлаас ангижрахын тулд Лимхайн хүмүүс ямар шийдэлд хүрсэн бэ?
Лимхайн хүмүүс леменчүүдийн боолчлолоос чөлөөлөгдөхийн тулд гурван удаа дайт-
сан боловч удаа бүр ялагдан, агуу их хохирол амссан гэдгийг хэлэн, Moзая 21:7–12- ыг 
тоймлон дүгнэ.
• Гурван удаагийн бүтэлгүй оролдлогынхоо дараа Лимхайн хүмүүс юу мэдэрсэн 

байж болох вэ?
Хүмүүс юу хийсэн тухай мэдэхийн тулд цөөн хэдэн суралцагчаас Moзая 21:13–16- г 
чанга уншихыг урь. Дараах асуултуудын заримыг нь эсвэл бүгдийг нь асуу:
• Гурван удаа ялагдсаныхаа дараа хүмүүс хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?
• Moзая 21:15- аас харахад Их Эзэн тэдний залбирлыг сонсохдоо яагаад удаан байсан бэ?
• Moзая 11:23–25 дээр чөлөөлөгдөхийг хүссэн залбирлаа Их Эзэнд сонсгохын тулд 

хүмүүсийг юу хий хэмээн Абинадай хэлсэн бэ?
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• Тэд боолчлолоос тэр даруй чөлөөлөгдөөгүй ч тэднийг наманчилж эхлэнгүүт Их 
Эзэн тэднийг хэрхэн адисалсан бэ? (Тэднийг хариулах үед Moзая 21:16 дээрх “бага 
багаар дэгжиж” гэдэг үгсийг судар дээр нь тэмдэглүүл.)

• Энэ түүх нь хүмүүс өөрсдийгөө даруусган, наманчилж мөн Түүнээс тусламж хүсэх 
үед Их Эзэн юуг хийх тухай зааж байна вэ?

Лимхайн хүмүүс леменчүүдэд боолчлогдож байсан үлдсэн хугацаанд нь Их Эзэн 
тэднийг өлсгөхгүйн тулд дэгжүүлсэн гэдгийг хэлж Moзая 21:16–22- ыг тоймло. Тэр үед 
“леменчүүд болон Лимхайн хүмүүсийн дунд дахин зөрчил гарсангүй” (Moзая 21:22).
Лимхайн хүмүүсийн түүхээс сурсан зарчмаа хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Тэд өөр 
өөр зарчим сурсан байж болох ч “бид өөрсдийгөө даруусган, Их Эзэнээс тус-
ламж эрэн, нүглээ наманчлах аваас Тэр бидний залбирлыг сонсон, Өөрийн 
тогтоосон цагт бидний нүглийн ачааг хөнгөлөх болно” гэдэг зарчмыг ойл-
госон байх ёстой.(Та энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно. Та мөн энэ зарчмыг 
судар дээрээ Moзая 21:15–16- гийн хажууд эсвэл судар судлах тэмдэглэл юм уу хичээ-
лийн дэвтэртээ бичихийг тэдэнд санал болгож болно.)
• Их Эзэн бидний нүглийн ачааг хөнгөлөхийг хүлээх нь ямар ач холбогдолтой гэж та 

нар бодож байна вэ?
Суралцагчдад сурсан зарчмаа амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд дараах 
асуултын талаар тунгаан бодож мөн хариултаа судар судлах тэмдэглэлдээ бичих хэдэн 
минутыг олго. (Та асуултаа самбар дээр бичиж болно.)
• Их Эзэний та нарыг нүглээс чөлөөлөх хүчийг эрэлхийлэх юуг та нар хийж байна вэ?
• Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлэх үедээ та нар хэрхэн “бага багаар дэгжсэн” бэ?

Moзая 21:23–22:16
Лимхай, Аммон, Гидеон нар хүмүүсийг боолчлолоос оргуулахын тулд 
хамтдаа чармайж мөн Зарахемла руу буцдаг
Тэмдэглэл: Та суралцагчдад Moзая 7, 8- д Аммон болон түүний ах дүүс хаан Лимхай 
ба түүний хүмүүсийг олсон тухай гардаг гэдгийг сануул. Дараагийн 14 бүлэг буюу 
Moзая 9–22 нь Аммон Лимхайн хүмүүсийг олохоос 80 орчим жилийн өмнөөс эхэл-
сэн түүхийг агуулсан. Энэхүү түүхийн төгсгөлд өмнөх бүлгүүдэд өгүүлсэн зарим үйл 
явдлыг давтсан байдаг. Тийм учраас Moзая 21:23–30- ийн ихэнх агуулга нь Moзая 7–8 
болон Moзая 18- д гардаг. Суралцагчдад Moзая 21:23–30 дээр өгүүлсэн үйл явдлуудыг 
санахад нь туслахын тулд энэхүү гарын авлагын төгсгөл дэх хавсралтад байгаа Moзая 
7–24- ийн түүхүүдийн товч дүгнэлтийг харах хэрэгтэй.
Лимхайн хүмүүс Их Эзэний наманчлах уриалгыг эсэргүүцсэн учраас ёс бус байдалд 
орсон гэдгээ ухаарсан гэдгийг суралцагчдад сануул (Moзая 12:1–2; 20:21- ийг үзнэ үү). 
Лимхайн хүмүүс өөрсдийн нүглийг ухаарснаар наманчлал ба хөрвөлтийн үйл явцаа 
эхэлсэн. Наманчлалын дараах тодорхойлолтыг хуваалц:
“Таныг энэ амьдрал болон мөнх амьдралын туршид аз жаргалтай байхад [наманчлал] 
зайлшгүй шаардлагатай. Наманчлал нь буруу зүйл хийснээ ухаарахаас илүү зүй-
лийг шаарддаг. Энэ нь оюун ухаан, зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт юм. . . . Нүглийг орхиж, 
уучлалын төлөө Бурхан руу эргэх нь наманчлал юм. Энэ нь Бурханыг хайрлах хайр ба 
Түүний зарлигуудыг дагах чин сэтгэлийн хүслээр өдөөгддөг” (True to the Faith: A Gospel 
Reference [2004], 132).
Moзая 21:32–35- ыг дор бүрнээ уншихыг суралцагчдаас хүс. Лимхайн хүмүүс наманч-
лан мөн Их Эзэн рүү зүрх сэтгэлээ хандуулсан тухай өгүүлсэн үгс ба өгүүлбэрүүдийг 
олохыг тэднээс хүс. Та тэднээс эдгээр үгс ба өгүүлбэрүүдийг тэмдэглэж авахыг хүсч 
болно. Олсон хэсгийнхээ тухай хуваалцахыг хэдэн суралцагчаас хүс. (Лимхай ба 
түүний хүмүүсийн олон нь Бурханд үйлчлэн мөн баптисм хүртэж, Бурханд бүх зүрх 
сэтгэлээрээ үйлчлэх хүсэлтэй байж, Түүний зарлигуудыг дагах гэрээнд орсон гэдгийг 
тэд хариултдаа багтаах ёстой.)
Лимхайн хүмүүс Түүний гэрээ болон зарлигуудыг хүндлэн сахиснаар Их Эзэн тэднийг 
боолчлолоос чөлөөлөхөд тусалсан болохыг ойлгоход нь суралцагчдад тусал. Хичээл 
эхлэхээс өмнө дараах асуултууд ба судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич:
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Аммон ах дүүстэйгээ ирснээр Лимхайн хүмүүсийн зал-
бирлын хариу хэрхэн хариулагдсан бэ? (Moзая 7:14–15, 
18–20; 21:14–15, 22–24- ийг үзнэ үү.)
Тэд Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлэн залбирахаас 
гадна, Лимхайн хүмүүс чөлөөлөгдөхийн тулд Гидеоны 
удирдлагаар юу хийсэн бэ? (Moзая 21:36; 22:1–10- ыг 
үзнэ үү.)
Лимхайн хүмүүс аюулгүй оргоход Их Эзэн тусалсан 
тухай эдгээр шүлэгт хэрхэн өгүүлсэн байна вэ? (Moзая 
22:11–16; 25:15–16- г үзнэ үү.)

Суралцагчдыг гурван бүлэгт хуваа. Самбар дээрх 
асуултуудын холбогдох судрын хэсгийг судлан, нэг 
нэг асуултад хариулахад бэлтгэхийг тэднээс хүс. Хэдэн 
минутын дараа бүлэг бүрээс нэг нэг суралцагчийг гарч 
ирэн бэлдсэн хариултаа хэлэхийг хүс. Moзая 7–24 дээр 
өгүүлсэн аяллуудын тоймыг дүрсэлсэн график дээр нь 
“Лимхайн хүмүүсийн орголт”- ыг нэмж зуруулбал сайн. 
(Энэхүү гарын авлагын төгсгөлд байгаа хавсралтаас 
бүрэн графикийг үзнэ үү.) Та суралцагчдад Лимхайн 
хүмүүст юу тохиолдсон болохыг Мормоны Номын 
хавчуургаас олж харахыг санал болгож болно (Moзая 
22:13–14- ийг үзнэ үү).
24 алтан ялтас (Иферийн ном)
Бидэнд Лимхайн хүмүүсийн адилаар бие махбодоороо боолчлолоос чөлөөлөгдөх 
шаардлагагүй ч бид бүгдээрээ нүглээсээ чөлөөлөгдөх хэрэгтэй байдаг.
• Moзая 21–22- оос та нар биднийг нүглээс ангижруулах Их Эзэний хүч чадлын 

тухай юу сурсан бэ?
Биднийг нүглээс чөлөөлж чадах Их Эзэний хүч чадлын тухай гэрчлэлээ хуваалц. Бид 
өөрсдийгөө даруусган, Их Эзэнийг дуудан мөн нүглээ наманчлах аваас Тэр бидний 
залбирлыг сонсон, Өөрийн тогтоосон цагт бидний нүглийн ачааг хөнгөлөх болно 
гэдгийг онцлон хэл.

Moзая 7–24- т өгүүлсэн аяллууд

Зарахемлагийн 
нутаг

Умард нутаг дахь 
жаредчуудын балгас

Мормоны Ус
Нифайн нутаг 

(Лихай- Нифайн)

Нифайн нутгийг 
буцаан авахыг 
эрэлхийлсэн 
нифайчууд

Аммоны 
удирдсан эрж 

хайх бүлэг 

Зенифийн 
удирдсан бүлэг 

нифайчууд

лимхайн 
хүмүүсийн 

орголт
Зарахемлаг 

олох оролдлого

24 алтан ялтас 
(иферийн ном)
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Moзая 21:15, 29–30. Нүгэл үйлдсэнээр ирэх 
зовлон шаналал нь зорилгыг агуулсан байдаг. 

Бид хаан Лимхайн хүмүүсийн адил нүгэл үйлдчихээд, 
наманчлахгүй аваас өөрсөд дээрээ—сүнслэг байдлын 
мөн заримдаа бие махбодын шаналалыг авчирдаг. 
Далын ахлагч Кэнт Ф.Ричардс бидний сүнслэг байд-
лын эдгэрэлт ба өсөлтөд нүглээс ирэх зовлон шаналал 
яагаад чухал байж болох тухай ийн тайлбарласан:

“Зовлон шаналал нь эдгэрэлтийн үйл явцыг хянахад ту-
салдаг. Энэ нь бидэнд тэвчээртэй байхад сургадаг. . . .

“Ахлагч Орсон Ф.Витни бичихдээ: “Бидний туулсан 
зовлон шаналал, бэрхшээл бүр үр дүнгүй өнгөрдөг 
зүйл биш юм. Энэ нь биднийг тэвчээртэй, итгэлтэй, хүч 
чадалтай, даруу төлөв болон өсч хөгжихөд тусалдаг. 
. . . Зовлон шаналал ба шаргуу хөдөлмөрөөр дамжуу-
лан бид энэ дэлхий дээр өсөж хөгждөг юм” гэжээ.

“Үүнтэй ижил төстэй зүйлийг Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс 
хэлсэн байдаг: 

“Зовиур та нарыг бодож тунгаахад хүргэдэг даруу 
зан руу хөтөлдөг. Би өөрөө үүнийг даван туулсандаа 
баяртай байдаг юм. . . .

Бие махбодын зовиур болон эдгэрэх . . . наманчлахад 
сүнсний зовиур эдгэрэхтэй нэн ойролцоо болохыг би 
олж мэдсэн” (“Цагаатгал бүх өвчнийг эдгээдэг,” Ensign 
эсвэл Лиахона 2011 оны 5- р сар, 15).

Moзая 21:15–16. Зовлон шаналалтай үед та 
нарын зан ааш ямар байдаг вэ?

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард  
Ж.Скотт зовлон шаналалтай үедээ бид ямар зан 
аашаас зайлсхийж, ямар болохыг хичээх хэрэгтэй 
тухай ийн заасан:

“Та нүглээсээ чөлөөлөгдөхийн тулд даруухнаар, Есүс 
Христэд итгэлтэйгээр эрэлхийлэх аваас Их Эзэн танд 
тэнгэрлэг хүчтэй тайвшралыг өгөх болно.

Намайг хэн ч ойлгохгүй байна, би үүний учрыг олж 
чадахгүй байна эсвэл хэрэгтэй тусламжаа авч чадахгүй 
байна гэх мэтээр хэзээ ч бүү ярь. Эдгээр үгс нь таныг 
өөртөө бууж өгөхөд хүргэх болно. Та өөртөө итгэж 
найдан, хичээл зүтгэл гаргахгүй юм бол танд хэн ч 
тусалж чадахгүй. Таны хувийн өсөлт хөгжилт үүнийг 
шаарддаг. Таагүй байдал, өвчин зовлон, бэрхшээл, 
гашуудалгүйгээр амьдрахыг бүү хичээ. Учир нь эдгээ-
рийг хайрт Эцэг маань бидний хувийн өсөлт хөгжилт 
ба ойлголтыг хөгжүүлэхэд ашигладаг юм. Есүс Христэд 
итгэлтэй байх аваас танд туслах болно гэдгийг судруу-
дад дахин дахин баталсан байдаг. . . . Христэд итгэл-
тэй байна гэдэг нь Түүнд болон Түүний сургаалуудад 
итгэлтэй байна гэсэн үг юм. Итгэл нь найдвар руу 
хөтөлдөг ба найдвар нь Түүний анхаарал, хайр ба бид-
нийг эдгээх, зовлонг маань хөнгөлөх Түүний хүчийг 
мэдрэхэд, Христийн цэвэр хайр буюу энэрлээр ирдэг 
юм” (“To Be Healed,” Ensign 1994 оны 5- р сар, 8).
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Оршил
Алма болон түүний хүмүүс хаан Ноагийн цэргүүдээс 
зугтаасныхаа дараа зөв шударга хотыг үүсгэн байгуул-
сан юм. Хэдийгээр тэд сайн мэдээнд хөрвөсөн ч гэлээ, 
зовлон зүдгүүр ба бэрхшээлүүдийг амссаар байлаа. 
Леменчүүд тэднийг боолчилсон. Алма болон түүний 

хүмүүс итгэлтэй мөн тэвчээртэй байсан тул Их Эзэн 
тэдний зовлонг хөнгөлж, эцэст нь тэднийг боолчло-
лоос чөлөөлсөн билээ. (Moзая 23–24 нь Moзая 19–22- 
той цаг хугацааны хувьд ойролцоо гэдгийг тэдэнд хэл.)

64- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 23–24

Заах зөвлөмж

Moзая 23:1–20
Алма болон түүний хүмүүс хаан Ноагийн цэргүүдээс зугтан, зөв шударга 
хотыг үүсгэн байгуулахад Их Эзэн тусалсан
Алма Мормоны Усанд баптисм хүртээж буй зургийг тэдэнд үзүүл (62332; Сайн мэдээ-
ний уран зургийн цуглуулга [2009], 76- р зураг). Зурган дээр хүмүүст баптисм хүртээж 
буй хүний тухай юу мэдэхийг нь суралцагчдаас асуу. (Хэрэв тэд сайн хариулж чадах-
гүй бол Алма болон түүний хүмүүс Мормоны Усны ойролцоо байгаа тухай Moзая 
18- ын бүлгийн тоймыг уншихыг санал болго.)
Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг болго. Тэднээс Moзая 23:1–5, 19- ийг ээлж 
дараалан уншихыг хүс. Алма болон түүний хүмүүсийг наманчилж, зөв шудар-
гаар амьдрахыг сонгох үед Их Эзэн тэднийг хэрхэн адисалсан тухай олж уншихыг 
суралцагчдаас хүс. (Та тэднээс судрын эдгээр хэсгийг 
тэмдэглэхийг хүсч болно.) Тэднээс уншсан зүйлийнхээ 
тухай тайлагнахыг хүс.
Moзая 7–24 дээр өгүүлсэн аяллуудын тоймыг дүрсэлсэн 
графикаа харахыг тэднээс хүс. Графикийн тохирох хэ-
сэгт Хиламын нутгийг зурахад нь тэдэнд тусал. Тэднээр 
мөн Мормоны Уснаас Хиламын нутаг руу сум зуруулж, 
уг сумаа “Алма ба түүний хүмүүс замд гарсан нь” хэмээн 
нэрлэ. (Энэхүү гарын авлагын төгсгөлд байгаа хавсрал-
таас бүрэн графикийг үзнэ үү.) 
Moзая 23:6–14 дээр Алмаг хаан болгох гэсэн хүмүүсийн 
хүсэлтийг тэрээр хүлээн аваагүй тухай гардаг гэдгийг 
товчхон тайлбарла. Moзая 23:9–10, 12- ыг чанга унших 
нэг суралцагчийг урь. Хаан Ноа өөрт нь болон түүний 
хүмүүст хэрхэн нөлөөлсөн тухай Алмагийн тайлбарыг 
олж уншихыг тэднээс хүс. Уншсан зүйлийнхээ тухай 
тайлагнахыг суралцагчдаас хүс.
• “Урхинд орсон” ба “алдсын хүлгээр хүлэгдсэн” гэдэг 

үгс нь нүглийн үр дагаврын тухай юу зааж байна вэ?
• Хийсэн нүглийнхээ үр дагавруудыг ухаарах нь яагаад 

бидэнд тустай вэ?
• Наманчилсныхаа дараа “зовлонт” наманчлалыг санах 

нь яагаад чухал вэ?
Moзая 23:13- ыг чанга унших нэг суралцагчийг урь. “Та нар чөлөөлөгдсөн энэ эрх 
чөлөөндөө бат зогс” гэсэн Алмагийн зөвлөгөөнд анхаарлаа хандуул. 
• Энэ зөвлөгөө нь наманчлалын үйл явцтай хэрхэн холбогдох вэ? (Их Эзэн биднийг 

нүглээс чөлөөлөн, бид уучлалтын эрх чөлөөг мэдэрсэн бол энэхүү эрх чөлөөгөө 
хэвээр хадгалахын тулд зөв шударга сонголтуудыг хийх ёстой.)

Moзая 7–24- т өгүүлсэн аяллуудын тойм

Умард нутаг дахь 
жаредчуудын балгас

Хиламын нутаг

Мормоны Ус

Аммоны 
удирдсан эрэл 

хайгуулын бүлэг 

Зенифийн 
удирдсан бүлэг 

нифайчууд

лимхайн 
хүмүүс  

оргосон нь

24 алтан ялтас 
(иферийн ном)

Алма ба 
түүний 

хүмүүс замд 
гарсан нь

Зарахемлаг 
олох оролдлого

Зарахемлагийн 
нутаг

Нифайн нутаг 
(Лихай- Нифайн)

Нифайн нутгийг 
буцаан авахыг 
эрэлхийлсэн 
нифайчууд
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64-  р  хичээл 

Moзая 23:14–18- ыг дор бүрнээ уншаад өөрсдийн эрх чөлөөг хадгалах тухай Алма 
хүмүүстээ юу заасан тухай олохыг хүс. Цөөн хэдэн суралцагчаас уншсан зүйлийнхээ 
талаар тайлагнахыг хүс.
Moзая 23:19–20- ийг чанга унших нэг суралцагчийг урь. Зөв шударгаар амьдра-
хыг сонгосон хүмүүсийг Их Эзэн адисалсан тухай өгүүлбэрийг олохыг тэднээс хүс 
(“үлэмж дэгжиж”).
• Алма болон түүний хүмүүсийн туршлагаас сурсан зүйлээ та нар хэрхэн тоймлох 

вэ? (Суралцагчид бид зөв шударгаар амьдрахыг сонгох үед Их Эзэн биднийг 
адисалж мөн нүглийн хүлээснээс чөлөөлдөг гэсэн хариултыг өгөх ёстой.)

• Энэ зарчим та нарын эсвэл та нарын найз, гэр бүлийн гишүүний тань амьдралд 
биеллээ олохыг та нар харж байсан уу? (Хэт хувийн чанартай туршлагыг хуваалцах 
шаардлагагүй гэдгийг тэдэнд анхааруул.)

Moзая 23:21–29
Леменчүүдийн арми ба Ноагийн ёс бус санваартнууд Алма болон түүний 
хүмүүсийг боолчлолд оруулсан нь
Зөв шударга хүмүүст ч бэрхшээл тулгардаг гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусла-
хын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын хэлсэн дараах 
үгсийг уншиж, өөрсдийн амьдралд нь үүнтэй төстэй зүйл тохиолдож байсан тэр үеэ 
бодохыг суралцагчдаас хүс:

“Бид хэдий зохистой, зөв шударга, [Бурханы] зарлигуудад дуулгавар-
тай амьдарсан ч . . . сорилт шаардлагатай байдаг. Бүх юм хэвийн, болж 
бүтэж байгаа мэт санагдаж эхлэнгүүт бидэнд өч төчнөөн сорилт нэг 
зэрэг ирэх нь олонтоо тохиолддог” (“Trust in the Lord,” Ensign 1995  
оны 11- р сар, 16).
Moзая 23:21–22- ыг уншаад яагаад Их Эзэн зөв шударга хүмүүст  

сорилт, бэрхшээлүүдийг өгдөг тухай олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. Тэднийг  
уншсан зүйлийнхээ тухай ярьсны дараа Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд  
маань бидэнд туслахын тулд Их Эзэн бидний тэвчээрийг сорьдог гэдгийг 
ойлгоход нь тусал.
Судар судлах тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэр дээрээ дараах асуултуудыг бичихийг 
тэднээс хүс. Moзая 23- ын үлдсэн хэсгийг судлах үедээ эдгээр асуултуудын тухай тун-
гаан бодохыг тэднээс хүс. Тэд хариултуудаа шууд бичихгүй харин хичээлийн төгсгөл 
үед таныг бич гэхэд бичих ёстой.
• Та одоо ямар бэрхшээл сорилттой тулгарч байгаа вэ?
• Бэрхшээл сорилттой тулгарсан үедээ та Бурханд итгэх итгэлээ хэрхэн ашиглаж 

болох вэ?
Moзая 23:23–29- ийг уншихыг суралцагчдаас хүс. Алма болон түүний хүмүүс хэрхэн 
соригдож мөн тэд Бурханд итгэх итгэлээ хэрхэн үзүүлсэн тухай олж уншихыг су-
ралцагчдаас хүс.
• Сорилт бэрхшээлтэй тулгарсан үедээ бошиглогчдын зөвлөгөөг дагаж мөн залбирах 

нь бидэнд яаж тусалдаг вэ? (Эдгээр нь биднийг итгэл ба тэвчээрээ нэмэгдүүлэхэд 
тусалж чадна. Эдгээр нь мөн биднийг хүч чадал, хувийн илчлэлт, амар амгаланг 
хүлээн авч, сорилт бэрхшээлээ даван туулах итгэлтэй байхад тусалдаг.)

Moзая 23:30–24:25
Алма болон түүний хүмүүс дарамт хавчлаганд орж зовдог боловч Их Эзэн 
зовлонг нь хөнгөлж, тэднийг гайхамшигтайгаар чөлөөлдөг
Леменчүүд болон леменчүүдийн хаантай Амюлон ямар харилцаатай байсныг ойлго-
ход нь суралцагчдад туслахын тулд Moзая 23:30–39 ба 24:1–7- г нэгтгэн дүгнэ. Амюлон 
бол хаан Ноагийн ёс бус санваартнуудын удирдагч (Абинадайг дэмжсэнийх нь төлөө 
Алмаг хөөн зайлуулсан) байсан гэдгийг тайлбарла. Амюлон болон бусад бусармаг 
санваартнууд өөрсдийн лемен эхнэрүүдийнхээ хамтаар леменчүүдтэй нэгдсэн юм. 
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MOЗАЯ 23–24

Амюлон леменчүүдийн хааны тааллыг олж, Хилам нутаг дахь нифайчууд түүний до-
тор Алмагийн хүмүүсийг удирдахаар томилогдсон ажээ.
Нэг суралцагчийг гарч ирэхийг уриад, түүнд хоосон үүргэвч үүрүүл. (Тэр судраа 
ашиглах хэрэгтэй болно.) Өдөржин хоосон үүргэвч үүрэх амархан уу гэж суралцагч-
даас асуу. Moзая 24:8–11- ийг чанга унших нэг суралцагчийг урь. Уг суралцагчийг 
уншиж байх хооронд Алма болон түүний хүмүүст тулгарсан бэрхшээл бүрийн тоогоор 
чулуу мэтийн ямар нэг хүнд зүйлийг нөгөө суралцагчийн хоосон үүргэвчинд хий. 
Суралцагчийг уншиж дууссаны дараа өдөржин хүнд үүргэвч үүрч явах нь амархан 
байх болов уу гэж асуу. (Түүнийг суу гэж хэлтэл уг суралцагч хүнд үүргэвчээ үүрээд, 
самбарын өмнө зогсч байх ёстой.) Суралцагчдаас дараах асуултыг асуу:
• Бидний амьдралд тэдгээр чулуу буюу хүнд зүйлс нь юуг төлөөлж байна вэ?
• Ийм ачаа дарамт нь бидэнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? 
Moзая 24:10–12- ыг чанга унших нэг суралцагчийг урь. Алмагийн хүмүүс өөрсдийн 
зовлон зүдгүүрийг давах тусламжийг авахын тулд юу хийсэн талаар олохыг ангийнх-
наас хүс. Уншсан зүйлийнхээ тухай хуваалцахыг тэднээс хүс.
• Хүнд хэцүү цагт залбирал бидэнд хэрхэн тусалж чадах вэ?
• Бурхан “[бидний] зүрх сэтгэл дэх бодлуудыг” мэддэг гэдгийг мэддэг байх нь яагаад 

бидэнд тайвшралыг өгдөг вэ?
Алмагийн хүмүүс тусламж хүсэн үргэлжлүүлэн залбирсаар байсан учир тэдэнд юу 
тохиолдсон тухай Moзая 24:13–15- аас уншихыг тэднээс хүс.
• Их Эзэн Алмагийн хүмүүст юу амласан бэ? (Суралцагчдыг хариулж байх хооронд 

та—Их Эзэн бидний зовлон зүдгүүрийг хөнгөлдөг болохыг үзүүлэхийн тулд нэг 
эсвэл хоёр суралцагчаар хүнд үүргэвч үүрсэн суралцагчийн үүргэвчийг доороос нь 
өргүүлэн туслуул.) Уг амлалт нь Мормоны Усанд хийсэн тэдний гэрээтэй хэрхэн 
холбогдох вэ? (Мозая 18: 8–10- ыг үзнэ үү.) 

• Их Эзэн биднийг зовлон зүдгүүр, сорилт бэрхшээлүүдээс тэр даруй ангижруулдаг-
гүй гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал вэ?

• Алма болон түүний хүмүүс өөрсдийн зовлон зүдгүүрт хэрхэн хандсан байдлаас бид 
юу сурч болох вэ?

• Их Эзэн танд сорилт бэрхшээл эсвэл зовлон зүдгүүрээ давах хүч өгснийг та хэзээ 
мэдэрч байсан бэ?

Moзая 24:16–17, 21- ийг дор бүрнээ уншихыг суралцагчдаас хүс. Хүмүүс зовлон зүдгүүр-
тээ хэрхэн хандсан мөн Их Эзэн тэдэнд яаж тусалсан тухай өгүүлсэн үгс ба өгүүлбэ-
рийг олж уншихыг тэднээс хүс. Нэг юм уу хоёр суралцагчаас хүмүүсийн үйлдэл ба Их 
Эзэний үйлдлийн хоорондын холбоог өөрсдийн үгээр тайлбарлахыг хүс. Самбар дээр 
дараах зарчмыг бич: Бид Их Эзэний хүслийг тэвчээртэй дагах аваас Тэрээр бидэнд 
хүч чадал өгч мөн Өөрийн тогтоосон цагт биднийг 
зовлон зүдгүүрээс маань чөлөөлөх болно.
Самбарын өмнө зогсож байгаа суралцагчаас үүргэв-
чээ буулгахыг хүс. Хүнд ачаагүй байх нь ямар санагдаж 
байгааг түүнээс асуу. Уг суралцагчаас Moзая 24:21–22- ыг 
уншихыг хүс. Эдгээр хэсэгт өгүүлсэн хүмүүстэй тэр су-
ралцагч юугаараа төстэй байгааг та түүнээс асууж болно.
Их Эзэн леменчүүдийг гүн нойронд автуулсан учраас 
Алма болон түүний хүмүүс зугтаах боломжтой болсон 
Moзая 24:18–25- ыг товчхон дүгнэ. Их Эзэн Алма болон 
түүний хүмүүсийг Зарахемла руу чиглүүлсэн бөгөөд 
тэнд тэднийг хаан Мозая баяртайгаар хүлээн авчээ. 
Алма болон түүний хүмүүс “Их Эзэн Бурханаас нь өөр 
хэн ч тэднийг чөлөөлж чадахгүй байсан” гэдгийг мэдэж 
байсан тул “Бурханд талархлаа уудлан илэрхийлэв” 
(Moзая 24:21; мөн Moзая 25:16).
Moзая 7–24 дээр өгүүлсэн аяллуудыг дүрсэлсэн график 
дээр нь Хиламын нутгаас Зарахемлагийн нутаг руу чиг-
лэсэн нэг сум зуруул. Энэ сумаа “Алмагийн хүмүүсийн 
орголт” хэмээн нэрлүүл.

Суралцагчдын 
оролцоо
Суралцагчдыг самбарын 
өмнө гарган, үйл ажил-
лагаанд оролцуулах нь 
тэднийг хичээлд идэвх-
тэй оролцоход тусалдаг. 
Та тэднийг самбарын 
өмнө гарган, үйл ажил-
лагаанд оролцуулахдаа 
тэднээс судраа авч гарч 
ирэхийг хүсэх хэрэгтэй. 
Ингэснээр тэд судраа-
саа уншин, бусадтайгаа 
санал бодлоо хуваалцах 
боломжтой байх болно. 

Moзая 7–24- т өгүүлсэн аяллуудын тойм

Умард нутаг дахь 
жаредчуудын балгас

Хиламын нутаг

Мормоны Ус

Аммоны 
удирдсан эрэл 

хайгуулын бүлэг

Зенифийн 
удирдсан бүлэг 

нифайчууд

лимхайн 
хүмүүсийн 

орголт

24 алтан ялтас 
(иферийн ном)

Алма 
болон түүний 
хүмүүс замд 

гарсан нь

Алмагийн 
хүмүүсийн 

орголт

Зарахемлаг 
олох оролдлого

Нифайн нутгийг 
буцаан авахыг 
эрэлхийлсэн 
нифайчууд

Зарахемлагийн 
нутаг

Нифайн нутаг 
(Лихай- Нифайн)
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64-  р  хичээл 

Хичээлийн эхэнд бичсэн судрын тэмдэглэл дэх хоёр асуултад хариулахыг хичээлийн 
төгсгөлд хүс. Зовлон бэрхшээлээ мөн тэдгээрийг даван туулахад Бурхан тэдэнд туслах 
болно гэсэн итгэлээ хэрхэн хөгжүүлж болох тухай тунгаан бодохыг тэднээс хүс. Хэрэв 
бид Их Эзэний хүслийг тэвчээртэйгээр гүйцэлдүүлэх юм бол Тэрээр биднийг хүчир-
хэгжүүлж мөн Өөрийн тогтоосон цагт биднийг зовлон зүдгүүрээс маань чөлөөлөх 
болно гэсэн өөрийн гэрчлэлийг хуваалц. Та тэднээс Их Эзэн тэднийг зовлон зүдгүүрээ 
даван туулахад хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн тухай туршлагаасаа хуваалцахыг хүсч болно.
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Оршил
Moзая 25- д Зенифийн хүмүүсийн цэдгийн төгсгөл 
хэсэг оршдог (Moзая 7–24- ийг үзнэ үү). Лимхайн хү-
мүүс болон Алмаг дагаж явсан хүмүүс Зарахемла руу 
эсэн мэнд буцаж, хаан Мозаягийн удирдлагад нэгдэв. 

Эдгээр бүлгийг ирсний дараа Лимхай болон түүний 
хүмүүс баптисм хүртэцгээв. Хаан Мозая Алмад сүм 
байгуулах мөн нифайчуудын дунд Бурханы сүмийн 
үйл ажиллагааг явуулах эрх мэдлийг олгов.

65- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 25

Заах зөвлөмж

Moзая 25:1–13
Зарахемлад цугларсан хүмүүс нэгдэж мөн Нифайн хүүхдүүд хэмээн 
дуудагдах болов
Их Эзэн хүмүүст удирдамж, хүч чадал өгч, хамгаалж эсвэл чөлөөлж тусалсан тухай 
уншсан буюу сонссон түүхээсээ санахыг суралцагчдаас хүс. Тэд судруудад өгүүлсэн 
үйл явдал ба Сүмийн түүхээс эсвэл гэр бүл, найз нөхдийнхөө амьдралд тохиолдсон 
туршлагаас бодож болно гэдгийг тэдэнд зөвлө. Жишээ болгон тойргийнхоо үйл 
ажиллагааны үеэр бүлгээсээ түрүүлэн, толгод уруудан ганцаараа алхсан охины ярь-
сан дараах түүхийг хуваалц.
“Анхааруулсан дуу хоолой надад “Буц” хэмээн намуухан боловч баттай хэлсэн юм. Би 
үүнийг бараг ойшоогоогүй, гэвч энэ дуу хоолой дахин ирсэн. Энэ удаа би дуу хоо-
лойг дагаж, бүлэг рүүгээ буцсан. Бид доош алхахдаа маш том хоёр хар бух ууртайгаар 
хурдан наашилж байгааг харлаа. Том бух нь бидэн рүү хараад, туурайгаараа газар 
сэндийлж эхлэв. . . . Манай санваарын удирдагчид тэднийг сатааруулж байх зуур бид 
хашаа руу авирч амжсан юм.
Буудалласан газартаа ирэх үедээ би хэрэв Сүнсний анхааруулах үгсийг сонсоогүй 
бол маш хүнд гэмтэж эсвэл бүр үхэж ч болох байснаа ухаарсан билээ. Тэнгэрлэг 
Эцэг маань надад анхаарал халамж тавьж, намайг аюулаас сэргийлдэг гэдгийг би 
мэдэж авсан. Их Эзэний тэрхүү анхааруулгад би гүнээ талархдаг. Энэ үйл явдал 
миний гэрчлэлийг өсгөж, би Их Эзэнийг илүү их хайрладаг болсон” (“Turn Back,” 
New Era, 2010 оны 11- р сар, 47).
Нэг эсвэл хоёр суралцагчийг Бурханы хүч чадал ба сайн сайхныг илэрхийлсэн гэж 
бодож байгаа хэн нэгэнд тохиолдсон түүхээс хуваалцахад урь. Суралцагчдаас доорх 
асуултыг асуу:
• Энэ нь та нарт бусдын амьдралд тохиолдсон Бурханы сайхан сэтгэл болон хүч чад-

лын жишээг сонсоход хэрхэн тусалдаг вэ?
Лимхай болон Алмагийн хүмүүс боолчлолоос оргоод Зарахемлад амьдардаг хүмүүс-
тэй нэгдсэний дараа хаан Мозая бүх хүнд тэдний цэдгийг уншиж өгсөн гэдгийг 
тайлбарлан, Moзая 25:1–6- г товчхон дүгнэ. Суралцагчдаар Moзая 25:7- г дор бүр-
нээ уншиж, Зенифийн хүмүүстэй Бурханы хийсэн тохиролцооны тухай цэдгүүдийг 
уншин, хүмүүс яасан бэ гэдгийг олуул.  Уншиж олсон зүйлийнхээ талаар хуваалцах 
суралцагчийг урь.
Дараах хүснэгтийг самбар дээр зур. Moзая 25:8–11- ээс бид хүмүүс Зениф ба Алмагийн 
хүмүүсийн цэдгүүдийг уншаад хэрхэн хүлээн авсан тухай илүү ихийг мэдэж авах болно 
гэдгийг тайлбарла. Үүний талаар хүмүүсийн сонссон болон мэдэрсэн зүйлийн тухай 
судрын эшлэлүүдийг олохыг суралцагчдаас хүс. Эхний эшлэлийн хариултыг жишээ 
болгон хашилтад хийсэн байгаа.
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65-  р  хичээл 

Хүмүүсийн сонссон зүйл Хүмүүсийн мэдэрсэн зүйл

Moзая 25:8 (тэд лимхайн хүмүүс боолч-
лолоос хэрхэн чөлөөлөгдсөн 
тухай сонссон)

(энэ нь тэдэнд асар их баяр 
хөөрийг авчирсан)

Moзая 25:9

Moзая 25:10

Moзая 25:11

Суралцагчдад судрын эшлэлээс суралцах хангалттай хугацаа өгсний дараа цөөн хэдэн 
суралцагчийг олсон хариултаа самбар дээр бичихэд урь. Moзая 25:8–11- ийг уншаад 
уг судраас амьдралдаа юуг нь хэрэгжүүлэх хүсэлтэй байгаагаа хэлэхийг суралцагч-
даас хүс. Тэднийг хариулсны дараа хүмүүсийн Бурхантай хийсэн тохиролцооны 
талаар суралцахдаа бид Бурханы сайхан сэтгэлд талархалтай байж, баяр хөө-
рийг мэдэрч чадна гэдгийг ойлгоход нь тэдэнд туслаарай. (Эдгээрийг судалс-
наар суралцагчид нүглээс ирэх гуниг, зовлонгийн талаар мөн мэдэж авна.)
• Бусдыг суралцах явцдаа Бурханы сайхан сэтгэлийг мэдрэхэд нь туслахын тулд бид 

ямар материалуудыг ашиглах ёстой вэ? (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр бич. 
Тэд судар, ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгс, сүмийн сэтгүүл, сүмийн удирдагчид 
болон бусад хүмүүсийн намтар, гэр бүлийн түүхүүд гэж хариулж болох юм.)

Самбар дээр жагсаан бичсэн материалуудаас Бурхан хүмүүст сайхан сэтггэлээр ханд-
сан тухай сурч байсан үеэ бодоход суралцагчдыг урь.
• Эдгээр материалаас Бурхан хүмүүст сайхан сэтгэлээр ханддаг тухай суралцсан нь та 

нарт ямар эерэг үр нөлөө үзүүлсэн бэ?
• Бурхан сайхан сэтгэлээр хүмүүстэй тохиролцсон талаар байнга суралцдаг хүнд ямар 

үр дүн гарах вэ?
Самбар дээр бичсэн зүйлсээс нэгийг нь сонгоод тэдгээрээс Бурханы сайхан сэтгэлийн 
тухай сүнслэг түүхүүдийг олоход нь тэднийг дэмж.

Moзая 25:14–24
Алма Нифайн газар нутаг даяар Бурханы сүмийг байгуулдаг
Нифайчуудын дундах Сүмийн зохион байгуулалт ба тэдний заадаг зүйлсийг судлахад 
нь суралцагчдыг бэлтгэхийн тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Өөрийн харьяалагддаг тойрог, салбараас өөр тойрог, салбарт та нар очиж байсан 

уу? Та нарын өөрийн харьяалагддаг тойрог, салбартай та нарын зочилсон тойрог, 
салбарын юу нь ижил төстэй байсан бэ?

• Сүмийн тойрог, салбар бүрд Сүмийн зохион байгуулалт ба заадаг зүйлс нь ижил 
байдгийг харах нь яагаад тустай вэ?

Мозая ард түмэндээ хандан уншиж мөн үг хэлснийхээ дараа Алмаг тэдэнд заахыг урь-
сан гэдгийг хэлж Moзая 25:14–17- г товчлон дүгнээрэй. Дараа нь Лимхай хаан болон 
түүний хүмүүс баптисм хүртэхийг хүссэн. Алма тэдэнд баптисм хүртээж мөн уг нутаг 
даяар сүмийг байгуулж эхэлсэн.
Moзая 25:18–22- ыг цөөн хэдэн суралцагчаар ээлж дараалан чанга уншуул. Алмагийн 
үед нифайчуудын дунд Сүм хэрхэн зохион байгуулагдан, удирдагдаж байсан тухай 
ойлгож сонсохыг тэднээс хүс. Сүм нь бүх гишүүддээ үнэнийг хүлээн авахад нь 
тусалдаг гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Нифайчуудын сүм манай өнөө үеийн сүмтэй юугаараа адил вэ? (Moзая 25:21 дээр 

дурдсан “өөр өөр хэсэг” гэдэг нь манай тойрог ба салбаруудтай адил юм. Салбарын 
ерөнхийлөгч, бишоп ба гадасны ерөнхийлөгчид Алмагийн үеийн сүмийг удирддаг 
байсан санваартан ба багш нартай ижил.)

• Moзая 25:15–16, 22- т бичсэнээс харахад Мозаягийн үеийн сүмийн багш, санваарт-
нууд ямар үнэний тухай онцлон заадаг байсан бэ? (Их Эзэн хожмын өдрүүдэд ч 
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үүнтэй ижил төстэй зааварчилгааг эцэг эх, сүмийн удирдагчид болон номлогчдод 
өгдөг гэдгийг та онцлон тэмдэглэж болно. [ С ба Г 15:6; 19:31; 68:25- ыг үзнэ үү.])

• Бурханд итгэлтэй байх ба наманчлалын тухай үргэлж заах нь яагаад чухал байдаг вэ?
Суралцагчдаас Moзая 25:23–24- ийг уншаад Бурханы Сүмд нэгдэн орсон хүмүүсийн 
хүлээн авсан адислалын тухай өгүүлсэн хэсгүүдийг олохыг хүс.
• Бурханы Сүмд нэгдэн орж, баптисм хүртсэн хүмүүс хэрхэн адислагдсан бэ?
• Сүмийн гишүүний хувьд та нарыг Их Эзэн ямар арга замуудаар адисалсан бэ?
Самбар дээр дараах зарчмыг бич: Бид өөрсөд дээрээ Есүс Христийн нэрийг  
хүлээн авч, үүний дагуу амьдрах аваас Их Эзэн Өөрийн Сүнсийг бидний  
дээрээс юүлэх болно.
Тэд гэрээнүүдээ сахиж мөн Сүнсийг хүлээн авдаг байх аваас Сүмийн гишүүний адис-
лалуудыг илүү ихээр хүлээн авахад тусалдаг гэдгийг гэрчлээрэй.

Амлагдсан 
адислалуудыг гэрчил
Ням гаргийн ангийн 
ерөнхий ерөнхийлөгч 
Рассэлл Т.Осгудорп 
үр дүнтэй заах энгийн 
аргууд нь: “(1) үндсэн 
гол сургаалуудыг заах, 
(2) сургаалыг үйлдэл 
болгоход урих, (3) ам-
лагдсан адислалуудыг 
гэрчлэх явдал юм” 
хэмээн заасан (“Заах 
нь хүмүүсийг аврахад 
тусалдаг” Ensign эсвэл 
Лиахона 2009 оны 11- р 
сар, 15). Та судрууд 
дахь амлалтууд ба хож-
мын үеийн бошиглогч-
дын үгсийг гэрчлэх үед 
суралцагчид эдгээрийг 
амьдралдаа хэрэгжүү-
лэх урам зоригийг илүү 
ихээр хүлээн авдаг.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Moзая 25:17–22. Нифайчууд дахь санваарын 
эрх мэдэл

Мормоны Номонд нифайчууд ба леменчүүдийн сан-
ваар атгадаг бошиглогчид ба бусад ах нарын тухай 
дэлгэрэнгүй бичээгүй байдаг. Хэдий тийм боловч 
ёслолууд ба сүмийг удирддаг байсан ёс жаягаас нь 
харахад тэд Мелкизедек санваар атгадаг байсан 
хангалттай нотолгоо байдаг. Ерөнхийлөгч Жозеф 
Фийлдинг Смит заахдаа “[Нифайчуудын] атгаж 

мөн ашиглаж байсан санваар бол Бурханы Хүүгийн 
жаягийн дагуух ариун жаягийн санваар мөн байсан 
[Aлма 13:1–20- ийг үзнэ үү]. Энэхүү дээд санваараар 
сайн мэдээний бүх ёслолыг гүйцэтгэж болдог” гэжээ  
(Doctrines of Salvation, Брүс Р.Макконки, 3 дугаар 
боть. [1954–56], 3:87).

Мормоны Номд бичигдсэн санваарын эрх мэдлийн 
тухай нэмэлт мэдээллийг номын Тайлбар ба нөхцөл 
байдлын тухай мэдээлэл Moзая 18- аас үзээрэй.
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Гэрээр заах багшид зориулсан  
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм 
Moзая 18–25 (13- р хичээл) дээр суралцагчдын сурсан сургаа-
лууд ба зарчмуудын дараах тойм нь таны хичээлийн нэг хэсэг 
биш юм. Таны заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн 
цөөн хэд дээр төвлөрсөн. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж 
тогтоохдоо Ариун Сүнсний өдөөлтийг дагана уу.

Эхний өдөр (Moзая 18)
Абинадайн үхлийн дараа Алма наманчилж мөн Мормоны 
Усны дэргэд хүмүүст Есүс Христийн сайн мэдээг заадаг. Энэ 
туршлагыг судалснаар суралцагчид бид баптисмын гэрээгээ 
сахиж, Их Эзэний Сүнсийг мөн мөнх амьдралын амлалтыг 
хүлээн авдаг бөгөөд баптисмын гэрээгээ сахисан хүмүүст агуу 
адислалууд ирдэг гэдгийг ойлгодог. 

2 дахь өдөр (Moзая 19–20)
Ноа хаан хүмүүсийнхээ хамтаар Абинадайн заасан зүйлсийг 
эсэргүүцэж мөн Алма болон түүний дагалдагчдыг устгахаар 
эрэлхийлсний дараа леменчүүд тэдэн рүү дайрсан. Ноа 
өөрийн хүмүүст алуулж, түүний хүү Лимхай хаан болов. 
Лимхайн хүмүүс леменчүүдийн боол болж байгаа хэсгийг 
уншаад суралцагчид Их Эзэний үйлчлэгчийн үгсийг эсэргүү-
цэх нь зовлон, шаналал авчирдаг гэдгийг сурна. Та тэднийг 
Их Эзэний үйлчлэгчийн зөвлөгөөг дагаад амар амгалан 
ба сүнслэг аюулгүй байдлыг мэдэрсэн туршлагынхаа тухай 
бодоход урамшуулан дэмж.

3 дахь өдөр (Moзая 21–24)
Суралцагчид Алма болон түүний хүмүүс зөв шударга байсан ч 
леменчүүдийн боолчлолд орсон тухай уншсан. Тэд өөрс-
дийн судар судлах тэмдэглэлдээ Лимхай болон Алмагийн 
хүмүүсийн боолчлолд орсон ба боолчлолоос чөлөөлөгдсөн 
байдлыг харьцуулсан хүснэгтийг хийсэн. Лимхайн хүмүүсийн 
цэдэг нь бид гэрээнүүд хийж, үүнийгээ сахих хүсэлтэй байвал 
Их Эзэн биднийг чөлөөлөх замыг бэлддэг гэсэн санааг зааж 
байна. Алмагийн бүлэг хүмүүсийн цэдгээс суралцагчид бид 
Их Эзэний хүслийг тэвчээртэйгээр дагавал Тэрээр Өөрийн 
тогтоосон цагт биднийг зовлон бэрхшээлээс маань чөлөөлж, 
хүчирхэгжүүлэх болно гэдгийг сурдаг.

4 дэх өдөр (Moзая 25)
Лимхай болон Алмагийн хүмүүс Зарахемлад Хаан Мозаягийн 
удирдлаган дор эргэн нэгдсэний дараа тэдний цэдгүүдийг бүх 
ард түмэнд уншиж өгсөн. Бурхан хүмүүстэй хэрхэн харьцаж 
байсан тухай цэдгүүдийг судалснаар бид Бурханы сайхан 
сэтгэлийн төлөө баяр хөөртэй мөн талархалтай байх болно 
гэдгийг суралцагчид сурдаг. Суралцагчид Нифайн үеийн 
сүмийн гишүүд өнөө үеийн сүмийн гишүүдтэй юугаараа ижил 
төстэй байгаа тухай бодсоноор хэрэв бид өөрсөд дээрээ Есүс 
Христийн нэрийг хүлээн авч, үүний дагуу амьдарвал Их Эзэн 
биднийг Өөрийн Сүнсээр адисалдаг гэдгийг сурдаг. Өөрсөд 
дээрээ Есүс Христийн нэрийг авах хүсэлтэй байх нь тэдний 
амьдралыг хэрхэн өөрчилдөг болохыг суралцагчид бичнэ.

Оршил
Алма болон Лимхайн хүмүүсийн түүхийг харьцуулан жиш-
сэнээр суралцагчид бидэнд тулгардаг сорилт бэрхшээлийн 
тухай үнэтэй ойлголтыг мөн хэрхэн Есүс Христэд итгэх 
итгэлээрээ дамжуулан бид аливаа зовлон бэрхшээлээс 
чөлөөлөгдөж болох тухай сурдаг. Хэрэв тэд ариун нандин 
гэрээнүүдийг хийж мөн сахин, Их Эзэнд итгэж найдан, 
даруухнаар Түүнээс тусламж хүсэх аваас Тэрээр тэднийг 
хүчирхэгжүүлж бас Өөрийн тогтоосон цагт, Өөрийн арга 
замаар тэднийг зовлон бэрхшээлээс нь чөлөөлөх болно 
гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал.

Заах зөвлөмж

Moзая 18
Алма Ноагийн хүмүүст сайн мэдээг тунхаглаж, тэднээс олон 
нь нүглээ наманчилж, баптисм хүртэхийг хүсэв
Суралцагчдаас өөрсдийнх нь баптисмын талаар асуу. Тэд-
нийг санаж явдаг сайхан дурсамжаасаа хуваалцахыг урь. 
Дараа нь боломжтой бол Алма Мормоны усанд баптисм 
хүртээж байгаа зургийг үзүүлээд (62332; Сайн мэдээний 
уран зургийн цуглуулга [2009], 76- р зураг) тэднээс Moзая 
18:8–11- т өгүүлсэн үйл явдлыг эргэн санахыг хүс. Сурал-
цагчдаас баптисмын зорилго ба баптисм хүртэхдээ хийдэг 
гэрээний тухай юу ойлгосон талаар асуу.

Суралцагчид Moзая 18 дээрх үйл явдлыг ярилцсаны дараа 
эхний өдрийн хичээлд үзсэн, судар судлах тэмдэглэл дээрх 
1- р даалгаврын Moзая 18:8–11 дээр тайлбарласан баптис-
мын гэрээний тухай Алмагийн заасан зүйлсийн графикийг 
олж гаргахыг тэднээс хүс. Нэг суралцагчаас өөрийн зурсан 
графикийг самбар дээр зурах эсвэл бусдадаа үзүүлэхийг урь. 
Мөн бусад суралцагчаас “Би амлаж байна,” “Бурхан амла-
даг” гэсэн багана доор нэмж оруулах зүйлс байна уу гэдгийг 
асуу. Үүний дараа дараах зарчмыг самбар дээр эсвэл цаасан 
дээр бич: Бид баптисмын гэрээгээ хийж мөн сахиснаар 
Их Эзэний Сүнс ба мөнх амьдралын амлалтыг хүлээн 
авдаг. Та тэдэнд энэ зарчмыг судар дээрээ Moзая 18:8–11- 
ийн хажууд бичихийг санал болгож болно.

Асуу: Баптисмын гэрээний тухай ойлголт тань таныг энэ 
гэрээг сахихад хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Moзая 19–24
Лимхайн хүмүүс болон Алмагийн дагалдагчид 
леменчүүдийн боолчлолоос чөлөөлөгдсөн
3 дахь өдрийн хичээл дэх суралцагчийн суралцах заавраас 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын 
хэлсэн эхний үгийг уншихыг тэднээс хүс. Бидэнд ямар хоёр 
төрлийн бэрхшээл тулгардаг гэж ахлагч Скотт хэлснийг сурал-
цагчдаас асуу. (Tэд эдгээр мөрүүдийн доогуур зурж тэмдэглэх 
ёстой.) Самбар дээр Зөрчил үйлдсэнээс болж ирдэг сорил-
тууд ба Соригдсоноор ирдэг сайжралт гэж бич.

Гэрээр судлах хичээл
Moзая 18–25 (13- р хичээл)
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Гэрээр СудлАх хичээл

Эдгээрийн хариултуудыг судар судлах тэмдэглэлийнхээ 3 
дахь өдрийн хичээлийн 1- р даалгавраас харахыг хүс. Тэгээд 
Лимхайн хүмүүс гэж бичээд доод талд нь “Зөрчил үйлдсэнээс 
болж ирдэг сорилтууд” (Moзая 19:10, 25–28; 20:20–21- ийг 
үзнэ үү) ба Aлмагийн хүмүүс гэж бичээд доод талд нь “Со-
ригдсоноор ирдэг сайжралт”гэж бич (Moзая 23:18–21- ийг 
үзнэ үү). Өнөө үед хүмүүст эдгээр сорилт бэрхшээлээс тулгарч 
болох жишээнээс жагсаан бичихэд суралцагчдыг урь.

Дараах зарчмуудыг суралцагчидтайгаа дүгнэн ярилцан, сам-
бар дээр бич.

Тэднийг хоёр хоёроороо Moзая 21:13–16 - г уншихад урь. 
Хэрэв бид өөрсдийгөө даруусган, Их Эзэнд хандаж мөн 
нүглээ наманчилбал Бурхан бидний залбирлыг сонсож, 
Өөрийн тогтоосон цагт бидний нүглийн ачаа дарамтыг 
хөнгөлөх болно гэдгийг заасан үгс ба судрын хэсгийг 
олохыг тэднээс хүс. Самбар дээр бичсэн сорилт бэрх-
шээлийн нэгийг нь туулж байгаа хэн нэгэн хүн энэ зарчмыг 
хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг тэднээс асуу.

Суралцагчдыг Moзая 21:31–32, 35- ыг уншаад бид Бурханд 
үйлчлэхээр гэрээ байгуулж мөн Түүний тушаалуудыг дагавал 
Их Эзэн биднийг чөлөөлөх арга замаар хангах болно гэдэг 
зарчмыг харуулахын тулд Moзая 22 дээр өгүүлсэн Лимхайн 
хүмүүсийн орголтын тухай товчхон дүгнэ. Та тэдэнд энэ-
хүү зарчмыг судар дээрээ Moзая 21:31–35- ын хажууд бичиж 
тэмдэглэхийг дэмжиж болно.

Алмагийн хүмүүсийн тухай судалж байхдаа сурсан зарчмаа 
дүгнэхийн тулд та тэднээс Алмагийн хүмүүс хэрхэн леменчүү-
дийн боолчлолд орсон тухай товчхон дүгнэхийг хүс (Moзая 
23:25–24:11- ийг үзнэ үү). Цөөн хэдэн суралцагчаар Moзая 
24:12–17- г ээлж дараалан уншуул. Тэднээс хэрэв бид Их 
Эзэний хүслийг тэвчээртэйгээр дагавал Тэрээр биднийг 
хүчирхэгжүүлж, Өөрийн тогтоосон цагт зовлон бэрх-
шээлээс маань чөлөөлөх болно гэдгийг илэрхийлсэн 
үгс ба судрын хэсгийг онцлон заахыг хүс. Та тэднийг 
эдгээр хэсгүүдэд байгаа чухал үгс ба судрын хэсгийг олж 
тэмдэглэхэд нь дэмж.

Дараах жишээнүүдийг самбар дээр зур эсвэл тараах мате-
риал болгон бэлд. Жишээ бүр дээр хүмүүст туслахын тулд 
Лимхай ба Алмагийн хүмүүсийн тухай судалж байхдаа сурсан 
үнэнүүдээсээ хэрхэн ашиглаж болох талаар тайлбарлахыг 
суралцагчдаас хүс.

 1. Нэг найз маань наманчлах хэрэгтэй гэдгээ ойлгосон бо-
ловч өөрийгөө зохисгүй хэмээн бодож мөн уруу таталт 
ба гэм нүгэлтэй мэдрэмжээ хэзээ нэгэн цагт даван туулж 
чадах эсэхтээ эргэлзэж байна. Та нар найздаа наманч-
лахад нь тусалж, урам зориг ба итгэл найдвар өгөхийн 
тулд Лимхайн хүмүүсийн түүхийг хэрхэн ашиглаж болох 
вэ? (Та тэднийг найз нартайгаа Moзая 21- ийн зарим нэг 
шүлгийг хуваалцахад нь дэмжиж болно. Тэдний сонго-
сон шүлгүүд найзад нь яагаад тусална гэж бодож байгаа 
тухайгаа хуваалцахыг тэднээс хүс.)

 2. Найз нь хүмүүстэй нийтэч мөн сайн мэдээний жишгүү-
дийн дагуу амьдрахаар хичээдэг. Зарим хүмүүс тэдгээр 
хүмүүсийг өөрсдөд нь “дэндүү ахадсан” гэж бодоод 
тийм хүмүүстэй харьцахыг хүсдэггүй. Та нар найзыгаа 
Их Эзэнд найдаж мөн хэцүү зовлон бэрхшээлийн үед хүч 
чадал ба тайвшралыг олоход нь Алмагийн хүмүүсийн 
түүхийг ашиглан, хэрхэн тусалж чадах вэ? (Та тэднийг 
Moзая 24- ийн зарим шүлгээс найз нартайгаа хуваал-
цахад нь урамшуулан дэмжиж болно. Тэдний сонгосон 
шүлгүүд найз нарт нь яагаад тусална гэж тэд бодож 
байгааг хуваалцахад урь.)

Тэд болон тэдний таних хэн нэгэн Их Эзэний чөлөөлөх хүчийг 
гэрчилсэн тухайгаа хуваалцахад суралцагчдыг урь. (Ангид 
ярихад тохиромжтой бус, урьд өмнө нь хийсэн зөрчлийнхөө 
талаар ярихгүй байхад анхаар.) Суралцагчдыг гэрээнүүдээ 
сахиж, Их Эзэний тусламжийг дуудаж мөн өөрсдийн туулж 
буй аливаа зовлон бэрхшээлээс чөлөөлөх Түүний хүчинд 
итгэж найдахад нь дэмж. Бидний зөрчлөөс болж эсвэл зүгээр 
биднийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд сорихоор илгээсэн сорилт 
бэрхшээлүүдээс чөлөөлөх Их Эзэний хүч чадлын тухай гэрчлэ-
лээ хуваалцан, хичээлээ өндөрлө.

Дараагийн хэсэг (Moзая 26–Aлма 4)
Ирэх долоо хоногт тэд залуу Алма сүмийг устгахыг нь зогсоо-
хын тулд илгээгдсэн тэнгэр элчийн тухай судлах болно. Тэд 
энэхүү үйл явдлын дараа Алмад юу тохиолдсон тухай мөн 
судар дахь сүнслэг дахин төрөлтийн хамгийн чухал түүхийн 
заримаас унших болно. Хаан Мозаяг нас барсны дараа Алма 
нифайчуудын удирдагчаар сонгогдсон. Амлисай бол түүнийг 
авч хаяхаар оролдсон муу санаат хүн юм. Энэ үед Алма Их 
Эзэний чөлөөлөх хүч чадлыг урихаар юу хийсэн тухай олоход 
нь суралцагчдыг дэмж.
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Оршил
Хаан Бенжаминыг сүүлийн үгээ хэлж байх үед 
бяцхан хүүхдүүд байсан хүмүүс нь Мозаяг хаанчилж 
байх үед Сүмийн заасан зүйлүүдэд итгэхгүй мөн Их 
Эзэнийг тоомсорлодоггүй болсон. Эдгээр итгэлгүй 
өсвөр үеийнхэн сүмийн бусад гишүүдийг ноцтой гэм 
нүгэл хийхэд нөлөөлж байв. Эдгээр нүгэл үйлдэгч-
дийн олныг нь сүмийн удирдагч Алмагийн өмнө 
авчирсан. Эхэндээ Алма тэдэнд яаж хандахаа сайн 

мэддэггүй байсан ч эцэст нь тэдгээр дуулгаваргүй 
гишүүдийг хэрхэн шүүх ёстойгоо Их Эзэнээс асуусан 
юм. Сүмийн гишүүд өөрсдийн хийсэн нүгэлд ха-
риуцлага хүлээх үйл явцыг Их Эзэн Алмад илчилсэн. 
Алма түүнчлэн Бурханы нигүүлсэл ба Тэрээр на-
манчилсан хүмүүсийг уучлахад бэлэн байдаг тухай 
сурдаг. Алма Их Эзэний зөвлөгөөг дагаж, сүмд эмх 
цэгцийг авчирдаг.

66- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 26

Заах зөвлөмж

Moзая 26:1–6
Өсвөр үеийнхнээс олон нь сайн мэдээнд итгэдэггүй бөгөөд тэд бусдыг нүгэл 
үйлдэхэд хөтөлдөг
Хичээлээ эхлэхээс өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич:

Та гэрчлэлээ өнөөдөр ямар байна гэж дүрслэх вэ?
Та гэрчлэлээ ямар арга замаар өсгөхийг хүсч байна вэ?

Суралцагчдыг эдгээр асуултад судар судлах тэмдэглэл эсвэл хичээлийн дэвтэртээ 
хариулан бичихийг хүс. Тэдэнд хангалттай цаг өгсний дараа Moзая 26 дээр өөрсдийн 
гэрчлэлийг өсгөх хэрэгтэй зүйлсийг хийгээгүй хүмүүсийн тухай өгүүлдэг гэдгийг 
тайлбарла. Иймээс Бурханд итгэх тэдний итгэл хэзээ ч өсч хөгжөөгүй бөгөөд тэд 
сүмийн олон гишүүнийг нүгэл ба алдаа руу удирдсан юм. Энэхүү үйл явдлыг судалж 
байхдаа энэ нь гэрчлэлээ өсгөн хүчирхэгжүүлэх талаар юу зааж байгаа тухай тун-
гаан бодохыг суралцагчдад сануул.
Нэг суралцагчийг Moзая 26:1–3- ыг чанга уншихад урь. Тэгээд ангийнхнаас асуу:
• Өсвөр үеийнхнээс олонх нь ямар сонголт хийсэн бэ? (Тэд эцэг эхийнхээ уламжлалд 

итгэхийг сонгоогүй.)
• Итгэлгүй байх нь “Бурханы үгсийг ойлгох” чадварыг яагаад бууруулдаг гэж та нар 

бодож байна вэ? (Moзая 26:3).
Итгэх нь (эсвэл бүр итгэх хүсэлтэй байхад л) биднийг гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэх 
үйлдэл рүү чиглүүлдэг юм. Харин хүмүүс итгэхгүй байхаар сонгох үедээ бат бөх гэрч-
лэлтэй болоход нь туслах зүйлсийг хийхгүй байхаар сонгодог. Суралцагчдыг Moзая 
26:3–4, 6- г дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Итгэхгүй байсан учраас өсвөр үеийнхэн 
юуг хийхгүй байхаар сонгосон тухай олж уншихыг ангийн хэсэг суралцагчаас хүс. 
Бусад суралцагчаас энэхүү итгэлгүй байдлын үр дүнгийн талаар олж уншихыг хүс.
• Өсвөр үеийнхэн итгэлгүй байсан учраас юуг хийхээс татгалзсан бэ?
• Тэдний итгэлгүй байдлын үр дүнд юу болсон бэ?
Суралцагчид энэ асуултуудын талаар ярилцсаны дараа дараах зүйлийг самбар дээр 
бич: Гэрчлэлтэй болж, гэрчлэлээ хадгалахын тулд бид . . . хийх хэрэгтэй

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихыг 
нэг суралцагчаас хүс. Самбар дээр бичсэн өгүүлбэрийг гүйцээхийн тулд 
анхааралтай сонсохыг суралцагчдаас хүс.
“Гэрчлэл нь итгэлийн залбирлаар, судрууд дахь Бурханы үгээр цангах 
явдлаар түүнчлэн бидний хүлээн авсан үнэнд дуулгавартай байх үйлд-
лээр тэжээгдэн тэтгэгдэж байх ёстой. Залбирлыг үл тоомсорлох нь 

Өсвөр үеийнхэнд 
заах нь
Тэргүүн Зөвлөлийн 
ерөнхийлөгч Бага 
Ж. Рюбэн Кларк 
заахдаа:
“Сүмийн өсвөр үеийн-
хэн сүнслэг зүйлсээр өл-
сөж цангаж байна. Тэд 
сайн мэдээг шулуухан, 
ямар ч нэмэлт хачир-
гүйгээр сурахад үнэхээр 
бэлэн байна. . . .
“. . . Та шашны үнэнүү-
дийг дэлхийн ямар ч 
зүйлсээр нууж хаах 
хэрэггүй; та эдгээр 
үнэнийг [тэдэнд] шу-
луухан нээлттэй зааж 
болно” (The Charted 
Course of the Church in 
Education,. хэв. [товхи-
мол 1994] 3, 9).
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аюултай юм. Судруудыг судлах болон уншихдаа хайхрамжгүй хандах нь гэрчлэлд аюул 
учруулна. Эдгээр нь бидний гэрчлэлийн чухал тэжээл юм. . . .
“Бурханы үгэн дээр найрлан, чин сэтгэлээсээ залбирч, Их Эзэний зарлигуудад 
дуулгавартай байснаар та нарын гэрчлэл байнга өсөж хөгжин бэхжих ёстой” (“Амьд 
гэрчлэл,” Ensign эсвэл Лиахона 2011 оны 5- р сар, 140).
• Юу хийвэл биднийг гэрчлэлээ хөгжүүлэхэд тусална гэж ерөнхийлөгч Айринг хэлсэн 

бэ? (Суралцагчид үүнд хариулах үед тэдний хариултыг самбар дээрх өгүүлбэрт 
оруулан бич: Гэрчлэлээ хөгжүүлж, тордохын тулд бид Бурханы үгэн дээр 
найрлаж, итгэлтэйгээр залбирч мөн Их Эзэний тушаалуудыг дагах ёстой.)

• Эдгээр үйлдэл нь таны гэрчлэлд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
Суралцагчдыг Moзая 26:5–6- г дор бүрнээ чимээгүй уншаад шашин шүтлэггүй өсвөр 
үеийнхэн Сүмийн зарим гишүүнд хэрхэн нөлөөлдөг тухай олж мэдэхэд урь.
• Дараах хэлсэн үгийн тухай тунгаан бод: “Тиймийн тул сүмд байж нүгэл үйлдсэн тэд 

сүмээр зэмлэгдэх ёстой нь зайлшгүй болов” (Moзая 26:6). Энэ нь юу гэсэн утгатай 
гэж та нар бодож байна? (Нүгэл үйлдсэн Сүмийн гишүүдийг шүүж мөн хариуцлага 
хүлээлгэх шаардлагатай байсан.)

Moзая 26:7–14
Алма нүгэл үйлдсэн хүмүүсийг хэрхэн шүүх тухай Их Эзэнээс удирдамж хүсдэг
Ноцтой гэм нүгэл үйлдсэн ба наманчлахгүй байгаа гишүүдтэй тойргийн бишоп 
байх нь ямар байдаг бол? гэдгийг төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүс. Энэ тохиол-
долд яах байсан тухай чимээгүй дор бүрнээ бодохыг тэднээс хүс. Тэд гишүүдийг 
хийсэн гэм нүглийнхээ төлөө хариуцлага хүлээхэд мөн тэдэнд наманчлахад нь туслах 
өөрсдийн үүргийг хэрхэн биелүүлж болох вэ? Сүмийн удирдагч байсан Алмад үүн-
тэй ижил төстэй зүйлс тохиолдсон билээ.
Гэм нүгэл үйлдсэн хүмүүсийг Алмагийн өмнө авчирсан гэдгийг тайлбарлаж, Moзая 
26:7–12- ыг товчхон дүгнэ. Сүмд үүнтэй ижил зүйл урьд нь тохиолдож байгаагүй тул 
Алма юу хийхээ сайн мэдэхгүй байлаа. Тэрээр нүгэл үйлдэгсдийг шүүлгэхээр хаан 
Мозая руу илгээхээр шийдсэн. Харин хаан Мозая нүгэл үйлдсэн Сүмийн гишүүдийг 
Бурханаас өгөгдсөн шүүх эрх мэдэл бүхий Алма руу буцаан явуулсан.
Суралцагчдыг Moзая 26:13–14- ийг чанга уншихад урь. Алма нүгэл үйлдсэн хүмүү-
сийг шүүх өөрийн үүрэг хариуцлагын тухай юу гэж бодож байсныг олж мэдэхийг 
суралцагчдаас хүс.
• Нүгэл үйлдэгсдийг шүүх өөрийн үүрэг хариуцлагынхаа талаар сэтгэл зовниж байх-

даа Алма юу хийсэн бэ?   
• Бишоп ба салбарын ерөнхийлөгчид нүгэл үйлдсэн хүмүүст туслахдаа Их Эзэний 

удирдамжийг эрэлхийлж, хүлээн авдаг гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал вэ?

Moзая 26:15–32
Их Эзэн Алмад Сүмийн гишүүдийг хийсэн нүгэлд нь хэрхэн хариуцлага 
хүлээлгэж мөн наманчлах нөхцөлүүдийг илчилсэн 
Moзая 26:15–32- ын агуулгыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд энэ хэсгүүд нь 
нүгэл үйлдэгчдэд хэрхэн хандах тухай Алмагийн асуултад өгсөн Их Эзэний хариултыг 
агуулсан гэдгийг онцлон хэл. Суралцагчдыг Их Эзэний өгсөн хариултыг судлахдаа 
бишоп, салбарын ерөнхийлөгч (мөн Мелкизедек санваартан, гадас, дүүрэг, номлолын 
ерөнхийлөгчид) зэрэг санваарын шүүгчийн үүргийг ойлгоход нь туслах зарчмууд 
ба сургаалуудыг олж уншихыг дэмж. Мөн тэднийг уучлал эрэлхийлэх тухай сургаал, 
зарчмуудыг олж уншихыг хүс.
Суралцагчдыг Moзая 26:17–28- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншаад Их Эзэн миний эсвэл 
Би гэдэг үгсийг хэрэглэсэн тохиолдол бүрийг анхааран үзэхэд урь. Та тэдэнд эдгээр 
үгсийг гарч ирэх бүр тэмдэглэхийг санал болгож болно. Дараа нь суралцагчдаас асуу:
• Moзая 26:17–28 дээр гарах Би мөн миний гэдэг үгс нь наманчлах үйл явцын талаарх 

Их Эзэний байр суурийг хэрхэн илэрхийлж байна вэ? (Та тэднийг өөрсдийнх нь 
хариултыг дэмжих хэсэг эсвэл хэллэгүүдээс хуваалцахад урьж болно.)
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• Наманчлах явцад Их Эзэний үйлчлэгчдийн оролцох үүргийн талаар ямар үнэ-
нүүдийг бид Moзая 26:20–21- ээс мэдэж болох вэ? (Санваарын удирдагчид Их 
Эзэнийг төлөөлдөг бөгөөд биднийг ноцтой гэм нүгэл хийсэн үед бишоп, 
салбарын ерөнхийлөгчид бидэнд нүглээ наманчлан, уучлалыг хүлээн ава-
хад тусалдаг гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал.)

• Нүгэл ба уруу таталтад автагдсан хүмүүст бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгч хэр-
хэн тусалж болох вэ?

Уучлал хүлээн авахыг эрэлхийлж байгаа хүмүүс наманчлахын тулд хийх ёстой зүй-
лийн талаар Их Эзэн Алмад заасан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь 
болгоод Moзая 26:29–32- оос Их Эзэн биднийг нүглээ наманчлахын тулд юу хийхийг 
шаарддаг болохыг ойлгоход туслах зарчмуудыг олж мэдэхийг хүс.
Тэдэнд энэ хэсгүүдийг унших хугацаа өгсний дараа хэдэн суралцагчийг олж нээсэн 
зарчмуудаа өөрсдийн үгээр самбар дээр бичихэд урь. Тэд дараах байдлаар хариулж 
болно:
Нүгэл хийснээ хүлээх нь уучлал руу хөтлөх болно.
Чин сэтгэлээсээ наманчилдаг хүмүүсийг Их Эзэн уучлах болно.
Бид Их Эзэний уучлалыг хүлээн авахын тулд бусдыг уучлах ёстой.
Энэ зарчмуудыг илүү сайн ойлгоход нь тэдэнд туслахын тулд дараах асуултуудаас 
заримыг нь эсвэл бүгдийг нь асуу:
• Moзая 26:29 дээр “тэр чиний мөн миний өмнө нүглүүдээ тоочиж” гэсэн үг нь 

ямар утгатай вэ? (Та тэдэнд энэ хэсэгт чиний гэсэн үг нь Алмаг хэлж байгааг 
онцлон хэлж болно.)

• Хэн нэгэн нь ноцтой гэм нүгэл үйлдвэл тэр хүн яагаад Их Эзэнд мөн Сүмийн зохих 
удирдагчдад хандан, нүглээ наманчлах ёстой гэж та нар бодож байна вэ? (Ариун 
явдлын хуулийг зөрчих гэх мэтийн ноцтой гэм нүгэл нь тухайн хүний Сүмийн 
гишүүнчлэлд хор учруулдаг. Тийм учраас ийм нүгэл хийсэн хүн Их Эзэн болон Сүм 
дэх Түүний төлөөлөгч хоёуланд нь нүглээ наманчлах ёстой. Бишоп болон салба-
рын ерөнхийлөгч нь хийсэн нүгэлдээ уучлал авахыг эрэлхийлж буй хүмүүст туслах 
санваарын түлхүүрүүдийг атгадаг. Зөвхөн Их Эзэн нүглүүдийг уучилж чадах хэдий ч 
санваарын удирдагчид нь хүмүүст тэрхүү уучлалыг хүлээн авахад нь дэмжин туслах 
үүрэгтэй байдаг. Тэд нүглийн наманчлалын нууцыг хадгалан мөн нүглээ наманчлах 
үйл явцын туршид хүмүүст тусалдаг.)

• “Зүрх сэтгэлийнхээ угаас” наманчилна гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар боддог 
вэ? (Moзая 26:29).

• Их Эзэн яагаад биднээс бусдыг уучлаасай хэмээн хүсдэг гэж та нар боддог вэ? 
Нүглээ наманчлах ба бусдыг уучлах хоёр хоорондоо ямар холбоотой вэ? (3 Нифай 
13:14–15; С ба Г 64:8–11- ийг үзнэ үү.)

• Эдгээр хэсгийн ямар хэллэгүүд нүглээ наманчлах хүсэлтэй ч уучлагдана гэдэгтээ 
итгэхгүй байгаа хүмүүст урам зориг эсвэл тайтгарал өгч чадах вэ?

Moзая 26:33–39
Алма нүгэл үйлдэгсдийг шүүж, Сүмд дэг журам тогтоон, Их Эзэний 
зөвлөгөөг дагадаг
Moзая 26:33–37 дээр Алма Их Эзэний зааврыг даган, нүгэл үйлдсэн Сүмийн ги-
шүүдийг шүүж, мөн Сүмд дэг журам тогтоосон тухай өгүүлсэн болохыг тайлбарла. 
Moзая 26:34–37- г дор бүрнээ чимээгүй уншин, Их Эзэний зөвлөгөөг дагахаар Алма-
гийн гаргасан хүчин чармайлтын үр дүнгийн талаар олж мэдэхэд урь. Бид наманч-
лан, зөв шударга амьдарснаар зүрх сэтгэлдээ амар амгаланг олж, сүнсээр хөгжин 
дэгжих болно гэсэн өөрийн гэрчлэлийг хуваалцаарай.
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Оршил
Залуу Алма ба хаан Мозаягийн хөвгүүд өөрсдийн 
эцгүүд болон Их Эзэний эсрэг босч, Бурханы сүмийг 
устгахаар эрэлхийлэв. Зөв шударга хүмүүсийн залбир-
лын хариуд тэдэн дээр тэнгэр элч ирж, нүглээ наманч-
лахад дуудсанаар тэдний оролдлого зогссон. Энэхүү 

гайхамшигт үйл явдлын үр дүнд тэд Есүс Христийн 
Цагаатгалаар дамжуулан дахин төрж мөн Зарахемла-
гийн нутаг даяар аялан, сайн мэдээг номлож, өөрс-
дийн учруулсан саад бэрхшээлийг зассан.

67- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 27

Заах зөвлөмж

Moзая 27:1–22
Тэнгэр элч Залуу Алма ба Мозаягийн хөвгүүдийг наманчлалд дууддаг
Moзая 27:1–7- г нэгтгэн дүгнэхдээ Зарахемлад олон үл итгэгч сүмд явдаг хүмүүсийг 
хавчин гадуурхаж эхэлсэн гэдгийг хэлж, энэхүү хичээлийн нөхцөл байдлыг тайлбарла. 
Хаан Мозая иймэрхүү үйлдлийг хориглосон тунхгийг хэвлэн гаргасны дараа ихэнх 
хүн үүнийг дагаж, амар амгалан дахин тогтов. Хэдий тийм боловч зарим хүн сүмийг 
устгахаар хичээсээр байлаа. Алмагийн хүү Алма, хаан Мозаягийн хүү Аммон, Аарон, 
Омнер ба Химнай тав бол тэдгээр хүмүүсийн нэг хэсэг байлаа. Алмагийн хүү Алмаг 
Залуу Алма гэж нэрлэдэг байв.
Нэг суралцагчийг Moзая 27:8–10- ыг чанга уншихад урь. Суралцагчдаас Залуу Алма 
ба Мозаягийн хөвгүүдийг дүрсэлсэн үгс ба хэсгийг олохыг хүс.
• Алма болон Мозаягийн хөвгүүдийн тухай дүрсэлсэн ямар хэсэг нь та нарт хамгийн 

сонирхолтой санагдаж байна вэ? Яагаад? (Тэднийг хариулах үед тэдний хариултыг 
самбар дээр жагсаан бич. Самбар дээр хоёр дахь жагсаалтыг дараа бичих зай үлдээ.)

Дараах асуултуудыг дор бүрнээ тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс:
• Хэрэв та нар энэ үед Зарахемлад амьдарч байсан бол Алма болон Мозаягийн хөв-

гүүдийн үйлдэлд хэрхэн хариулах байсан бэ?
Залуу Алмагийн хөрвөлтийн зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга 
[2009], 77- р зураг). Энэхүү зураг дээр дүрсэлсэн үйл явдлыг Moзая 27:11–13- аас дор 
бүрнээ суралцагчдаас чимээгүй уншихад урь. Нэг суралцагчийг Moзая 27:14-  ийг 
чанга уншихад урь. Тэнгэр элч Алма болон Мозаягийн хөвгүүд дээр ирсэн шалтгаа-
ныг олохыг тэднээс хүс.
• Зовж шаналж байгаа нэгэндээ хэрхэн тусалж болох тухай энэ хэсэг юуг бидэнд 

зааж байна вэ? (Бусдын төлөө итгэлтэйгээр залбирах аваас Их Эзэн бидэнд 
хариулдаг гэдгийг суралцагчид ойлгосон эсэхийг магадлаарай. Та энэ зарч-
мыг самбар дээр бичиж мөн суралцагчдыг судрууд дээрээ Moзая 27:14- ийн хажууд 
бичихийг санал болгож болно. Мөн энэхүү шүлгийн утга дүйх эшлэл Иаков 5:16- г 
нэмж бичихийг санал болго. Их Эзэн сүнслэгээр зовж шаналсан хүмүүсийн төлөөх 
бидний залбирлаас гадна бүх төрлийн хэрэгцээ ба сорилттой тулгарсан хүмүүсийн 
төлөөх бидний залбиралд мөн хариулдаг гэдгийг онцлон хэл.)

• Хэн нэгэн хүний залбирлын ачаар та нарын амьдрал өөрчлөгдөж байсан уу?
• Та нарын залбирал хэн нэгэн хүний амьдралыг өөрчилсөн гэдгийг та нар мэдэрч 

байсан уу?
Суралцагчдын бусдын төлөө үргэлжлүүлэн залбирч байхыг дэмж. Залуу Алма ба 
Мозаягийн хөвгүүдэд тохиолдсон явдал нь Их Эзэн бусдын төлөө залбирсан бидний 
залбиралд хариулдаг гэдгийн илрэл хэмээн гэрчил. Тэр бидний залбирсан хүмүүсийн 
сонгох чөлөөт эрхийг нь хаахгүй харин Тэрээр бидний залбирлыг сонсож, Өөрийн 
тогтоосон цагт, Өөрийн арга замаар хариулах болно.

Сүнсээр заах нь
Их Эзэн биднийг “үнэ-
нийг заахаар урагш 
илгээгдсэн, бүр Тайтга-
руулагч болох Сүнсээр 
[Түүний] сайн мэдээг 
номлох” ёстой хэмээн 
хэлсэн (С ба Г 50:14). Та 
хичээлээ зааж байхдаа 
суралцагчдынхаа хэ-
рэгцээнд тохируулахын 
тулд Сүнсний удирдам-
жийг эрэлхийлээрэй.
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Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч Moзая 27:15–16- г чанга уншихад урь. Энэ нь 
Алма болон Мозаягийн хөвгүүдэд хэлсэн тэнгэр элчийн үгс гэдгийг тайлбарла. Тэнгэр 
элч “газрыг доргиход хүргэсэн аянгын дуу лугаа адил дуу хоолойгоор” ярьсан гэдгийг 
онцлон хэл (Moзая 27:11).
• Тэнгэр элчийн хэлсэн ба хийсэн зүйлсээс юу нь та нарт гайхалтай санагдаж байна 

вэ? Яагаад энэ нь та нарт гайхалтай санагдаж байна вэ?
Тэнгэр элчийг захиасаа хэлсний дараа Алма амаа ч нээж чадахгүй, гараа ч хөдөлгөж 
чадахгүй болж , хүмүүсээр өргөгдөн эцгийнхээ өмнө хүргэгдсэн гэдгийг тайлбарлан, 
Moзая 27:19–22- ыг нэгтгэн дүгнэ (Moзая 27:19- ийг үзнэ үү). Алмагийн эцэг юу болсныг 
дуулаад “баясав, учир нь энэ бол Бурханы хүч байсныг тэрээр мэдэж байлаа” (Moзая 
27:20). “Тэрээр хүүд нь, Их Эзэн юу хийснийг тэд гэрчилж болно хэмээн” олон хүмүү-
нийг цуглуулав (Moзая 27:21). Тэрээр мөн санваартнуудыг цуглуулж, тэд Алмаг хүч 
чадал олж, ярьж болохын тулд залбирч, мацаг барьсан (Moзая27:22- ыг үзнэ үү).

Moзая 27:23–31
Залуу Алма нүглээ наманчилж мөн дахин төрсөн
Алма ба Мозаягийн хөвгүүдийн тухай дүрслэн, самбар дээр бичсэн жагсаалт руугаа 
дахин оч. Уг жагсаалтыг Өмнө нь гэж нэрлэ. Самбарын нөгөө талд Дараа нь гэж бич. 
Суралцагчдыг Moзая 27:23–24, 28–29- ийг уншаад Алма хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай 
дүрсэлсэн үгс ба хэсгийг олохыг урь. Цөөн хэдэн суралцагчдаар эдгээр үгс ба хэсгийг 
самбар дээр бичүүл.
• Moзая 27:24 ба 28 дээр өгүүлсний дагуу Алма энэ өөрчлөлтөд хүргэх юуг хийсэн бэ? 

Их Эзэн юу хийсэн бэ? Бид өөрчлөгдөн мөн Аврагчийг дагахаар эрэлхийлэхдээ юу 
хийх ёстойгоо ойлгох нь яагаад чухал байдаг вэ? Их Эзэн бидний төлөө юу хийхийг 
ойлгох нь яагаад чухал вэ?

• Өөрийгөө уучлагдах боломжгүй хэмээн боддог хүмүүст Алмад тохиолдсон зүйлийг 
судлах нь хэрхэн тусалж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Moзая 27:25–26- г чанга уншихад урь. Их Эзэний Алмад заасан сур-
гаалыг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. (Суралцагчид өөр өөрөөр тайлбарлаж болох 
ч тэд бидний хүн нэг бүр Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан дахин төрөх 
ёстой гэдгийг ойлгосон байх ёстойг анхаараарай. Та энэ үнэнийг самбар дээр 
бичиж болно.)
Дахин төрнө гэдэг нь хилэнцийг үйлдэх хүсэлгүй харин Бурханы зүйлсийг эрэлхийлэх 
хүсэлтэй болж, Их Эзэний Сүнсээр зүрх сэтгэлдээ хүчтэй өөрчлөлтийг хийнэ гэсэн үг 
гэдгийг тэдэнд тайлбарла (Moзая 5:2- ыг үзнэ үү).
Та тэдэнд зүрх сэтгэлийн хүчтэй өөрчлөлт Алма болон Мозаягийн хөвгүүдэд тэр 
даруй ирсэн боловч энэ нь бидэнд Цагаатгалаар дамжин, илүү удаан хугацаанд ирдэг 
гэдгийг тайлбарлаж болно. Энэ нь нэг тохиолдлоор биш харин урт хугацааны үйл 
явцаар ирдэг. Энэхүү сургаалыг ойлгоход нь тэдэнд туслахын тулд нэг суралцагчаар 
ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны хэлсэн дараах үгийг уншуул.
“Бид Бурхантай илүү адил болохыг эрэлхийлэхдээ сэтгэлээр унаж, итгэл найдвараа 
алдахгүйн тулд болгоомжтой байх ёстой. Христийнхтэй адил болох нь насан тур-
шийн зорилго бөгөөд өсөлт хөгжил, өөрчлөлт нь удаан явагдаж, бараг боломжгүй 
юм шиг санагддаг. Судруудад амьдрал нь маш хурдан тэр чигээрээ өөрчлөгдсөн хү-
мүүсийн тухай гайхалтай түүхүүд байдаг. Жишээлбэл: Залуу Алма, Дамаск орох замд 
Паул, шөнөжин залбирсан Инос, Лемонай хаан. Нүгэлд автсан байсан хүмүүсийн 
өөрчлөлтийн тухай эдгээр гайхамшигт жишээ нь Цагаатгал бүр найдваргүй хүмүүст 
ч хүрдэг гэдгийг харуулдаг.
“Гэвч бид эдгээр гайхамшигт жишээг ярилцахдаа анхааралтай байх ёстой. Эдгээр нь 
үнэн бодит, маш хүчтэй жишээ мөн боловч маш ховор тохиолддог юм. Паул бол-
гоны, Инос болгоны, Лемонай хаан болгоны хувьд наманчлалын энэхүү үйл явц нь 
удаан, анзаарагдамгүй явагддаг олон зуу, мянган хүн байдаг. Тэд бурханлаг амьдра-
лыг цогцлуулж байгаагаа бараг анзааралгүйгээр өдөр өдрөөр Их Эзэн рүү ойртсоор 
байдаг. Тэд сайн сайхан, үйлчлэлээр дүүрэн болон амлалтын чимээгүйхэн амьдралаар 
амьдарцгаадаг билээ (“A Mighty Change of Heart” Ensign 1989 оны 10- р сар, 5).

Бошиглолын үгсийг 
хуваалцах нь
Хэрэв эшлэл нь урт 
байвал үүнийг тараах 
материал болгон та-
нилцуулах эсвэл самбар 
дээр бичиж танилцуулах 
нь тустай байж болно. 
Үгүй бол суралцагчид 
өөр зүйлсэд анхаарал 
нь сарних эсвэл тэдэнд 
ойлгоход хэцүү байж 
болох юм.
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MOЗАЯ 27

Суралцагчид энэ хэлсэн үгнээс сурсан зүйлээ хуваалцсаны дараа дараах асуултуу-
даас нэгийг судар судлах тэмдэглэлдээ хариулан бичих цөөн минутыг өг. (Та эдгээр 
асуултыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бичих юм уу, асуултуудыг бичсэн тараах 
материал бэлдэж эсвэл асуултуудыг тэдэнд удаанаар уншиж өгч, тэднийг судар судлах 
тэмдэглэл дээрээ бичих боломжийг олгож болох юм.)
• Та нүглээ наманчилж мөн Аврагчийг дагахын тулд чадах бүхнээ хийснээр Цагаатга-

лаар дамжуулан хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?
• Та Цагаатгалаар дамжуулан өөрчлөгдөж, Их Эзэн рүү ирэхийн тулд ямар зүйлийг 

хийж чадах вэ?
Цөөн хэдэн суралцагчийг бичсэн зүйлсээ хуваалцахыг мөн нүглээ наманчлан,  
Есүс Христ ба Түүний Цагаатгалд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр ирэх өөрчлөлтийн 
тухай ярихыг урь. (Хэт хувийн чанартай туршлагыг хуваалцах шаардлагагүй 
гэдгийг тэдэнд анхааруул. Тэд өнгөрсөн үед хийж байсан нүглүүдийнхээ талаар 
ярихгүй байх ёстойг анхаар.)

Moзая 27:32–37 
Залуу Алма ба Мозаягийн хөвгүүд нутаг даяараа аялж, өөрсдийн хийсэн  
муу зүйлийг залруулан, Сүмийг хүчирхэгжүүлэхийг хичээж байлаа
Жинхэнэ наманчлал гэдэг нь зөвхөн буруу зүйлийг хийхээ зогсоох шийдвэр биш 
харин зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт юм гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Moзая 
27:32–37- г чанга уншихыг урь. Ангийнхнаас Алма болон Мозаягийн хөвгүүд хийж 
байсан буруу зүйлээ зогсоохоос гадна юу хийсэн болохыг асуу.
• Алма болон Мозаягийн хөвгүүд үнэхээр өөрчлөгдсөн гэдгийг харуулах ямар жи-

шээг та нар харж байна вэ?
• Бид тэдний жишээнээс юу сурч болох вэ?
Суралцагчид дараах маягаар хариулж болно:
Их Эзэн ба Түүний сургаалын эсрэг тэмцсэн хүмүүс ч уучлагдах боломжтой.
Үнэн сэтгэлээсээ наманчлахын тулд тухайн хүн өөрийн хийсэн буруу зүйлийг 
залруулахын тулд боломжтой бүхнээ хийх ёстой. (Та тэдэнд бид заримдаа нөхөн 
төлөлт гэдэг үгийг хийсэн буруу зүйлээ залруулах мөн ухаалаг бус сонголтуудаа засах 
гэдэг утгаар хэрэглэдэг гэдгийг тайлбарлаж болно.)
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан, бид зөв шударга болж чадна.
Алма ба Мозаягийн хөвгүүдэд тохиолдсон явдал нь биднийг өөрчлөх Есүс Христийн 
Цагаатгалын хүчийн жишээ гэдгийг гэрчлэн, хичээлээ өндөрлө. Эдгээр залуу эрэг-
тэйн адилаар, Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж мөн Түүнийг дагахыг эрэлхийлдэг бүх 
хүнийг Аврагч уучлахыг хүсдэг гэдгийг гэрчил.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Moзая 27:25. Дахин төрөх нь

Дахин төрөх үйл явцын тухай Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднар ийн тайлбарла-
сан байдаг:

“Бид Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэн, нүглээ на-
манчилж мөн санваарын эрх мэдлээр нүглүүдийн 
ангижралын тулд усанд умбуулалтаар хийх баптисмыг 
хүртсэнээр дахин төрөх үйл явцыг эхэлдэг. 

“. . . Бид баптисмын уснаас гарч ирсний дараа бидний 
бодгаль Аврагчийн сайн мэдээний үнэн ба гэрэлд үр-
гэлжлүүлэн умбан, ариусгагдах шаардлагатай байдаг. 
Христийн сургаалд хайнга хандаж, Түүний сэргээгдсэн 
Сүмд дутуу дулимаг оролцох нь бидэнд шинэ амьд-
ралаар алхах сүнслэг өөрчлөлтөд хүргэж чадахгүй. 
Харин гэрээнүүд болон амлалтдаа үнэнч байж, бодга-
лиа тэр чигээр нь Бурханд зориулах нь бид мөнхийн 
адислалуудыг хүлээн авах эсэхийг шийддэг. . . .

Аврагчийн сайн мэдээнд бүрэн дүүрэн умбан ариусах 
нь дахин төрөх үйл явцын зайлшгүй чухал алхмууд юм 
(“Ye Must Be Born Again” Ensign эсвэл Лиахона 2007 
оны 5- р сар, 21).

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Мак-
конки мөн тайлбарлахдаа:

“Бид шударга бус байдлаа гээж, Сүнсний зүйлсийн 
дагуу амьдарснаар дахин төрдөг юм. Гэвч энэ нь 
тэр дороо, гэнэт болдоггүй. Энэ . . . бол үйл явц юм. 
Сударт бичсэн зарим нэг маш онцгой гайхамшгуудаас 
бусад тохиолдолд дахин төрөх нь удаан хугацаанд 
хийгддэг. Одоогийн байдлаар Сүмийн ихэнх гишүү-
ний хувьд бид шат шатаар дахин төрж байна. Бид 
гэрлээ, мэдлэгээ мөн зарлигуудыг дагах зөв шударга 
хүслээ нэмэгдүүлэн, дахин төрдөг. . . .

Сүмийн гишүүдийн хувьд хэрэв бид мөнх амьдрал руу 
хөтлөх замаа тодорхойлбол; хэрэв бид сүнслэгээр 
дахин төрөх үйл явцаа эхлэн мөн зөв замаар явбал; 
хэрэв бид бодгалиа ариусгах замаа тодорхойлон 
мөн бага багаар тэрхүү зам руу эргэвэл; хэрэв бид 
төгс төгөлдөр болох замаа тодорхойлон мөн алхам 
алхмаар, шат шатаар дэлхийн зүйлсийг даван туулж 
өөрсдийн бодгалиа төгөлдөржүүлэх аваас бид мөнх 
амьдралыг гарцаагүй, ямар ч асуултгүйгээр хүлээн 
авах нь баттай юм. Хэдийгээр бидний өмнө сүнслэг 
дахин төрөлт, төгс төгөлдөржилт түүнчлэн бүрэн 
ариусгал байгаа хэдий ч хэрэв бид замаа тодорхойлж, 
түүнийгээ өөрсдийн бүх хүчээр амьдралдаа дагаж чад-
вал энэ амьдралын дараа ч гэсэн бид яг л тэр замаа-
раа үргэлжлүүлэн явах болно (“Jesus Christ and Him 
Crucified” Бригам Янгийн Их Сургууль 1976 хэлсэн үгс, 
1976 оны 9- р сарын 5, 5–6, speeches. byu. edu).
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Оршил
Мозаягийн хөвгүүд хөрвөгдсөнийхөө дараа леменчүү-
дэд сайн мэдээг номлохыг маш ихээр хүссэн. Мозая 
Их Эзэнээс асуун, хөвгүүд нь амжилттай байж, хамгаа-
луулах болно гэдэг баталгааг хүлээн авсныхаа дараа 
тэднийг явахыг зөвшөөрсөн юм. Энэ үед Мозая өөрт 
нь хадгалуулсан ариун нандин ялтсууд дээр ажиллаж 

байлаа. Тэрээр жаредчуудын ялтсуудыг орчуулаад 
дараа нь бүх ялтсыг Залуу Алмад өгдөг. Түүний хөв-
гүүд хаан болохоос татгалзсан учир тэрээр уг нутагт 
засаглах шинэ загвар болох шүүгчдийн системийг 
үүсгэн байгуулдаг.

68- Р ХИЧЭЭЛ 

Moзая 28–29

Заах зөвлөмж

Moзая 28:1–9
Мозаягийн хөвгүүд леменчүүдэд номлохыг хүсдэг
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах үгсийг самбар дээр бич:
 1. Би бусдыг мөнхөд аз жаргалтай байгаасай гэж чин сэтгэлээсээ хүсдэг. 
 2. Би бусдад туслахын тулд золиослол хийх хүсэлтэй байдаг.
 3. Би сайн мэдээг бусадтай хуваалцахыг хүсдэг.
Хичээлээ эхлэхдээ суралцагчдыг самбар дээрх өгүүлбэрүүдийг уншаад өөрсдөдөө дор 
бүрдээ дүгнэлт хийхийг хүс. Тэднийг 1- 10 хүртэл оноогоор өөрсдийгөө дүгнэхийг урь. 
1 гэсэн оноо нь тэднийг сайнаар харуулахгүй байгааг харин 10 гэсэн оноо нь тэднийг 
сайнаар дүрсэлж байгаа гэсэн үг.
Суралцагчдаас Moзая 27:8–10- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь.
• Энэ үед Алма ба Мозаягийн хөвгүүд өөрсдийгөө ямар оноогоор дүгнэх байсан бэ?
Нэг суралцагчаас Moзая 28:1–4- ийг чанга уншихыг хүс.
• Мозаягийн хөвгүүд хөрвөгдсөнийхөө дараа өөрсдөдөө ямар оноо өгөх байсан бэ? 

Moзая 28:1–4- ийн аль хэсэгт тэд хэр их өөрчлөгдсөн тухай дүрсэлсэн байна вэ?
• Мозаягийн хөвгүүдийн хүсэл яагаад өөрчлөгдсөн бэ? (Тэд Есүс Христэд итгэх итгэ-

лээ хөгжүүлж, бүх гэм нүглээ наманчилж мөн хөрвөгдсөн; Moзая 27:34–36- г үзнэ үү. 
Их Эзэний Сүнс тэдэнд хэрхэн нөлөөлсөн тухай Moзая 28:4- өөс уншихыг та тэдэнд 
санал болгож болно.)

• Түүхийн тухайн үеийн леменчүүдийн талаар сурч мэдсэн зүйлээсээ харахад номлог-
чид өөрсдөө ямар бэрхшээлүүдтэй тулгарч болох вэ?

• Moзая 28:2- т өгүүлсний дагуу Мозаягийн хөвгүүд номлол нь леменчүүдийн амьдра-
лыг өөрчилж чадна гэсэн ямар өөрчлөлтөд итгэсэн бэ?

• Мозаягийн хөвгүүдийн хөрвөлт нь сайн мэдээг хуваалцах тэдний хүсэлд хэрхэн 
нөлөөлсөн бэ? Бид энэ туршлагаас ямар зарчим сурч болох вэ? (Самбар дээр дараах 
зарчмыг бичиж, суралцагчдын хариултыг нэгтгэн дүгнэ: Бидний хувийн хөрвөлт 
сайн байх тусам сайн мэдээг хуваалцах бидний хүсэл нэмэгддэг.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн 
дараах үгийг уншихыг суралцагчдаас хүс. Та түүний хэлсэн энэ үгийг 
суралцагчид судар дээрээ Moзая 28:1–4- ийн дэргэд бичихэд нь дэмжиж 
болно.
“Сайн мэдээг хуваалцах хүсэл нь бидний хувийн хөрвөлтийн хэр хэмжээг 
харуулдаг үзүүлэлт юм” (“Sharing the Gospel,” Ensign, 2001 оны 11- р сар, 7).

Суралцагчдаас Их Эзэнтэй илүү ойртох тусмаа тэд хэрхэн сайн мэдээг бусадтай ху-
ваалцах илүү их хүсэлтэй болсон талаараа тунгаан бодоход урь.
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• Сайн мэдээг бусадтай хуваалцах хүслийг амьдралд тань тохиолдсон ямар туршла-
гууд өдөөсөн бэ?

Суралцагчдаас тэдний таньдаг Сүмийн гишүүн залуу эрэгтэй номлолд үйлчлэхийг 
нэг их хүсдэггүй хэмээн төсөөлөн бодохыг хүс.
• Энэ залуу эрэгтэй сайн мэдээг хуваалцах илүү их хүсэлтэй болохын тулд юу хийж 

болох вэ? (Суралцагчдыг санал бодлоо хуваалцах үед та тэднээс Есүс Христийн сайн 
мэдээнд илүү сайн хөрвөхөд өөрт нь юу нөлөөлсөн мөн тэрхүү нөлөөлсөн хүчин 
зүйлийн талаар номлолд үйлчлэхийг нэг их хүсдэггүй нөгөө залуу эрэгтэйд хэрхэн 
санал болгох талаар бодоход урь. Гүнзгий сайн хөрвөлт нь сайн мэдээг бусадтай 
хуваалцах илүү их хүсэлтэй болгодог гэдгийг ойлгоход нь тэдэнд тусал.

Та сайн мэдээг бусадтай хуваалцах хүсэлтэй болсноо тэдэнтэй хуваалцаж болно. 
Ингэхдээ бид Их Эзэн рүү ойртож, Түүний Сүнсийг мэдрэх үед сайн мэдээг бусадтай 
хуваалцах илүү их хүсэлтэй болдог гэдгийг та гэрчилж болно.
Суралцагчдаас Moзая 28:5–8- ыг уншаад Мозая яагаад ийм аюултай номлолд хөвгүү-
дээ явахыг зөвшөөрсөн болохыг олж мэдэхийг хүс.
• Мозаягийн залбирлын хариуд Их Эзэн Мозаягийн хөвгүүдэд ямар адислалууд амла-

сан бэ?

Moзая 28:10–20
Мозая жаредчуудын ялтсуудыг орчуулж мөн гуулин ялтсуудыг  
Алмад шилжүүлсэн
Самбар дээр дараах зүйлсийг зур:

Титмийн зургийг зааж, суралцагчдаар Moзая 28:10- ыг уншуул. Хөвгүүд нь номлолд 
явсны дараа хаанд тулгарсан асуудлын талаар олж уншихыг тэднээс хүс. (Түүнд хаан 
ширээг нь залгамжлах хүн хэрэгтэй байв.)
Мозая өндөр настай болж, хаан Лимхай эцэгт нь, харин эцэг нь өөрт нь хадгалуула-
хаар өгсөн ариун нандин бичвэрүүдэд анхаарлаа хандуулж байсан гэдгийг тайлбар-
лаж, Moзая 28:11–19- ийг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр үзмэрч байсан тул Зарахемла нутгийг 
олуулахаар хаан Лимхайн илгээсэн бүлэг хүмүүсийн олсон жаредчуудын ялтсуудыг 
орчуулсан (Moзая 8:7–9- ийг үзнэ үү). Самбар дээр зурсан алтан ялтсуудад суралцагч-
дын анхаарлыг хандуул.
Мозая хаант улсдаа удирдагчийг томилохоос гадна уг ялтсуудыг хадгалах хүнийг сонгох 
хэрэгтэй байлаа. Суралцагчдаас Moзая 28:20- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг хүс.
• Ариун ялтсуудыг хэн хүлээн авсан бэ?
• Энэ ялтсуудыг хадгалуулахаар Алмаг сонгосон нь яагаад сайн сонголт байсан бэ?

Moзая 29
Хүмүүс Мозаягийн зөвлөгөөг даган, төр засагтаа шүүгчдийн системийг  
бий болгов 
Хаан эсвэл хатан болохыг хүсч байгаа суралцагчдыг гараа өргөхийг хүс. Гараа өргө-
сөн суралцагчдаас нэгийг нь титэм зурсан самбарын өмнө гарч ирэхийг хүс (эсвэл 
цаасан дээр зурсан титмийг түүний толгой дээр тавь). Хаан эсвэл хатан болоход 
ямар ашигтай болох талаар яриул.
Нэг суралцагчаас Moзая 29:1–3- ыг чанга уншихыг хүс.
• Хүмүүс хэнийг хаанаа болгохыг хүссэн бэ?

Амьдрал дээрх 
нөхцөл байдлууд
Сайн мэдээний зарч-
муудыг амьдрал дээрх 
нөхцөл байдлуудтай 
холбох нь суралцагчдад 
зарчмуудыг шинжилж 
дүгнэн, амьдралд нь 
хэчнээн чухал болохыг 
ойлгоход нь тусалдаг. 
Суралцагчдыг иймэрхүү 
жишээнд аль зэрэг чин 
сэтгэлээсээ хандана, 
сурах үйл явц нь төдий 
чинээ үр дүнтэй байх 
болно гэдгийг та тэдэнд 
сануулж болно.



277

MOЗАЯ 28 –29

• Леменчүүдэд номлохын тулд Мозаягийн хөвгүүд юунаас татгалзсан бэ?
• Өнөө үед залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд номлолд үйлчлэхийн тулд ямар боломжуудаа 

золиосолж эсвэл хойшлуулж байгаа вэ?
Шинэ хаан сонгосноор хагарал бутрал, магадгүй бүр дайн тулаан ч гарч болзошгүй 
хэмээн хаан Мозая санаа зовж байсан гэдгийг тайлбарлан, Moзая 29:4–10- ыг нэгтгэн 
дүгнэ. Тэр мөн хэрэв шударга бус хаан эрх мэдлийг авбал гарч ирж болзошгүй асуудлуу-
дын талаар дурдсан. Суралцагчдаар Moзая 29:16–18- ыг уншуулж, тэдгээр асуудлыг олуул.
Хаан Мозая нифайчуудыг цаашид хаанаар удирдуулахгүй байхыг санал болгосон. 
Харин хааны оронд ард түмнээс сонгосон шүүгчдээр удирдуулах шүүгчдийн засагла-
лыг санал болгосон.
Суралцагчдаас Moзая 29:11, 25- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншаад шүүгчид нь хүмүүсийг 
хэрхэн шүүх ёстой байсан талаар хайхыг хүс. (“Бурханы зарлигуудын дагуу” мөн “эцэг 
өвгөдөөр маань бидэнд өгөгдсөн хуулиудын дагуу.”)
Самбар дээр Moзая 29:26–27, 30, 33–34, 37–38- ыг бич. Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь 
бүлэг болго. Эдгээр шүлгээс хаан Мозаягийн санал болгосон засгийн газарт хүмүү-
сийн хүлээх үүрэг хариуцлагын талаар олж мэдэхийг хүс. Дараа нь хамтрагч бүрээр 
дараах асуултуудын талаар ярилцуул. (Та асуултуудыг самбар дээр бичиж эсвэл тараах 
материал болгон өгч болно.)
• Хүмүүсийн саналын дагуу шийдвэр гаргах нь ямар ашиг тустай гэж хаан Мозая хэл-

сэн бэ? (Тэрээр хүмүүс “зөв зүйлийн эсрэгийг” хүсэх нь нийтлэг биш байдаг хэмээн 
хэлсэн. Тэрээр мөн бүх иргэд нь засаг төрийнхөө ачааг үүрэлцэж, “ижил эрхтэй” 
байх хэрэгтэй гэдэг талаар ярьсан.”)

• Хүмүүс алдсыг сонговол ямар үр дагаварт хүрэх вэ? (Бурханы шүүлт тэдэнд ирж, 
тэд устгагдах болно.)

• Moзая 29:34 дээр “хүн бүр өөрийн хувийг үүрч болохын тулд” хэмээн бичсэн нь юу 
гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ? Энэ хэсэг нь иргэд орон нутгийнхаа болон 
үндэснийхээ засаг төрд оролцох үүрэг хариуцлагын талаар юуг илэрхийлж байна вэ?

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл А.Максвеллийн хэлсэн дараах үгийг 
унш:
“Соёлын доройтолд удирдагчид ба дагалдагчид хоёулаа хариуцлага хүлээдэг. . . . Муу 
удирдагчийг шүүмжлэх амархан ч дагалдагчдыг шүүмжлэхгүй орхих нь бас буруу юм” 
(“Repent of [Our] Selfishness” Ensign, 1999 оны 5- р сар, 24).
• Удирдагчид болон дагалдагчид хийсэн үйлдэлдээ хариуцлага хүлээдэг байх нь 

яагаад чухал вэ?
• Та нар зөв шударга хууль болон удирдагчдаа дэмжихийн тулд юу хийж чадах вэ? 

(Та тэдэнд Итгэлийн Тунхаг 1:12- ыг уншихыг санал болгож болно.)
Хэдийгээр бүх улс оронд өөрсдийн удирдагчдыг сонгох эрх байдаггүй ч тэд хаана ч 
амьдардаг байлаа гэсэн Их Эзэнд найддаг хүмүүст Тэрээр үргэлж туслах болно гэдгийг 
хэл.
Нэг суралцагчийг Moзая 29:41–43- ыг чанга уншихад урь.
• Ард түмэн хэнийг анхны тэргүүн ерөнхий шүүгчээр сонгосон бэ? Тэр зөв шударга 

удирдагчийн жишгээр амьдарсан уу? Түүний удирдлагын үр дүн нь ямар байсан бэ?
Суралцагчдаас Moзая 29- өөс сурсан зүйлээ өөрийн үгээр хуваалцахыг хүс. Тэд дараах 
үнэнүүдийг олж болох юм:
Шударга бус удирдагч нь маргаан ба нүглийг авчирдаг.
Олон хүн буруу зүйлийг сонгох нь тун ховор тохиолддог.
Хэрэв хүмүүс ёс бусыг сонговол Бурханы шүүлт тэдний дээр ирэх болно.
Хүн бүр зөв шударга хууль болон зөв шударга удирдагчдаа дэмжих үүрэгтэй.
Өнөөдрийн хичээл дээр заасан зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусга.

Мозаягийн номын дүгнэлт
Суралцагчдад Мозаягийн номыг тоймлон дүгнэх цаг гарга. Тэднээс энэхүү номыг семи-
нар дээр болон бие даан судлах явцдаа юу сурсныг асуу. Шаардлагатай бол тэднийг но-
моо гүйлгэн харж, эргэн санахад нь тусал. Тэдэнд эргэн санах хангалттай хугацаа олгосны 
дараа хэд хэдэн суралцагчаас энэ номын юу нь хамгийн гайхалтай санагдсаныг асуу.
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орШил 

Алмагийн ном
Энэ номыг яагаад судалдаг вэ?
Суралцагчид Алмагийн номыг судалснаар 
Есүс Христийн тухай мөн Авралын төлөв-
лөгөөн дэх Түүний Цагаатгал болон Ами-
лалт яагаад шаардлагатай болсныг мэдэх 
болно. Тэд мөн санваарыг урвуулан ашиг-
лах, хуурамч сургаал, нүгэл, үзэн ядалт 
ба урвалтыг ялан дийлж, хувь хүмүүсийг 
зүрх сэтгэлийн агуу өөрчлөлтийг мэдрэхэд 
удирдах Бурханы үгийн хүчний талаар сурч 
мэдэх болно. Суралцагчид Алма, Амюлек 
болон Мозаягийн хөвгүүдийн номлогчийн 
хичээл зүтгэл, түүнчлэн Антай- нифай- 
лихайн хүмүүсийн (Аммоны хүмүүс) хөр-
вөлт, итгэлийн тухай уншсанаар гэгээрч, 
сүнслэгээр нөлөөлөгдөнө. Тэд нифайчууд 
болон леменчүүдийн хоорондох дайн 
тулааны талаар нарийвчлан бичсэн бүл-
гүүдийг судлахдаа өөрсдийнх нь амьдарч 
буй ороо бусгаа үед тэднийг удирдах, мөн 
дайсныхаа эсрэг хийх хувийн тулалдаандаа 
ялахад нь тэдэнд туслах зарчмуудыг мэдэж, 
тэдгээрт суралцаж чадна. 

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Мормон Алмагийн номыг бүтээхийн тулд 
Нифайн их ялтсуудаас бичээсүүдийг түү-
вэрлэн эмхэтгэж, товчилсон юм. Уг номыг 
залуу Алма хэмээн ихэвчлэн нэрлэгддэг 
байсан Алмагийн хүү Алмагийн нэрээр 
нэрлэжээ. Хаан Мозая нифайчуудын 
дунд шүүгчдийн засаглалыг бий болгоход 
Залуу Алма анхны ерөнхий шүүгч болж, 
эцгийнхээ үүргийг өвлөн Сүмийн дээрх 
дээд санваартан болсон ажээ. (Мозая 
29:42- ыг үзнэ үү). Тэрбээр удалгүй ерөн-
хий шүүгчийнхээ суудлаас бууж “өөрийгөө 
тэр чигээр нь . . . дээд санваарт” зориулан 
Нифайн бүх нутаг даяар “хүмүүст Бурханы 
үгийг . . . хүргэж эхлэв” (Алма 4:20; 5:1). 
Мормон Алмагийн номыг бичихийн тулд 
Алмагийн үйлчлэлийн тухай тэмдэглэ-
лүүдийг (Алма 1–44- ийг үзнэ үү) мөн 
Алмагийн хөвгүүд болох Хиламан (Алма 
45–62- ыг үзнэ үү), Шиблон (Алма 63- ыг 
үзнэ үү) нарын бичээсүүдийг ашиглажээ. 

Энэ ном хэнд зориулагдан, 
яагаад бичигдсэн бэ? 
Мормон Алмагийн номыг тодорхой сон-
согчдод зориулсан эсвэл үүнийг бичих бол-
сон шалтгаанаа дурдаагүй. Гэвч, уг номон 
дахь Есүс Христийн гэтэлгэгч үүргийн тухай 
олон заалт нь “Есүс бол Христ, Мөнхийн 
Бурхан” хэмээн гэрчлэх Мормоны Номын 
гол зорилгод хувь нэмрээ оруулсан юм 
(Мормоны Номын эхний хуудас; мөн Алма 
5; 7; 13; 32–34; 36; 39–42- ыг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана  
бичсэн бэ?
Алмагийн номонд эх сурвалж болгон  
ашигласан эх бичээсүүд нь МЭӨ 91  
оноос МЭӨ 52 оны хооронд бичигдсэн  
ч, Мормон тэдгээрийг ойролцоогоор МЭ 
345 оноос МЭ 385 оны хооронд товчлон 
эмхэтгэсэн байна. Мормон өөрөө хаана 
байснаа мөн хэзээ энэ номыг хураангуйлс-
наа тэмдэглэж үлдээгээгүй. 

Энэ номын онцлог талууд  
юу вэ?
Хэдийгээр Алмагийн ном нь Мормоны 
Номон дахь хамгийн урт ном боловч ой-
ролцоогоор МЭӨ 91 оноос МЭӨ 52 оны 
хоорондох ердөө 39- хөн жилийг багтаасан 
байдаг. Номонд леменчүүдийн дундах 
номлолын ажлын анхны амжилттай  

тохиолдлуудын тухай өгүүлсэн байдаг. Үүнд 
бас леменчүүдийн хөрвөгчид гэрээгээ са-
хихдаа ямар их итгэлтэй байсныг тодотгож 
өгсөн (Алма 23:6–7; 24- ийг үзнэ үү). Нэмж 
хэлэхэд, Алмагийн ном Мелкизедекийн 
урьдчилсан томилолт болон үйлчлэл (Алма 
13- ыг үзнэ үү); Бурханы үгийн хүч (Алма 
31- ийг үзнэ үү); Есүс Христэд итгэх итгэлээ 
хэрхэн хөгжүүлэх вэ (Алма 32–34- ийг 
үзнэ үү); ариун явдлын хуулийг зөрчихийн 
ноцтой хор уршиг (Алма 39- ийг үзнэ үү); 
үхлийн дараах бидний сүнсний байдал 
(Алма 40- ийг үзнэ үү); амилуулалт болон 
сэргээлтийн сургаалууд (Алма 40–41- ийг 
үзнэ үү); Тэнгэрлэг Эцэгийн гэтэлгэлийн 
төлөвлөгөөн дэх шударга ёс ба нигүүлс-
лийн үүргүүд (Алма 42- ыг үзнэ үү) зэрэг 
сургаалуудыг багтаасан ажээ. Энэ ном мөн 
өөрийгөө хамгаалах болон дайныг ямар 
үед зөвтгөх тухай Их Эзэний зааварчилгааг 
агуулдаг (Алма 43:45–47- г үзнэ үү).

Тойм
Алма 1–3 Нихор нифайчуудын дунд 
санваараар мэргэшихийг танилцуулсан 
нь Алма зөв шударга нифайчуудыг, 
леменчүүдийн их цэрэгтэй нэгдсэн Ам-
лисай болон түүний дагалдагчдын эсрэг 
өөрсдийгөө хамгаалахад нь удирдав. 
Хаан болж, Сүмийг устгах гэж байсан 
Амлисайн санаархлыг таслан зог-
соосны дараа нифайчууд леменчүүдийн 
өөр нэг их цэргийг ялав. 

Алма 4–16 Алма тэргүүн ерөнхий 
шүүгчээс огцров. Тэрээр Бурханы үгийг 
тунхагласнаар бардамнал, башир арга 
болон бүх тэмцлийг намжааж болохын 
тулд Нифайн нутаг даяар аялан явжээ. 
Амюлек Алматай нэгдэж, тэд Есүс 
Христийн Цагаатгал, амилалт болон Их 
Эзэнд итгэж, наманчлахыг зарлиглав. 
Зиезром хөрвөж, баптисм хүртэв.

Алма 17–28 Мозаягийн хөвгүүд бусад хү-
мүүстэй хамт Нифайн нутаг дахь лемен-
чүүдийн дунд Бурханы үгийг тунхаглав. 
Хүмүүс мянга мянгаараа Их Эзэнд хөр-
вөв. Хөрвөгчид дайны зэр зэвсгээ хаяж, 
нифайчуудын дунд суурьшихаар явав. 
Нифайчууд ба леменчүүдийн хоорондох 
их дайнд олон хүн алагдав.

Алма 29–42 Алма бодгалиудыг наманч-
лалд авчрахыг хүсэв. Тэрбээр Христийг 
эсэргүүцэгч Корихорыг шившиглэв. 
Алма нифайчуудаас урвагчдын бүлэг 
болох зорамчуудад зааж байхдаа 
Бурханы үгийг итгэлээр тэжээгдэж 

байх ёстой үртэй харьцуулав. Амюлек 
Цагаатгалын тухай гэрчилж, зорам-
чуудад наманчлахын тулд итгэлээ 
хэрхэн ашиглахыг заав. Алма өөрийн 
хөвгүүд Хиламан, Шиблон, Кориантон 
гуравт тус бүрд нь хувьчлан зөвлөгөө 
өгч, гэрчлэлээ хэлэв. Алма өөрийн 
хүмүүсийн цэдгүүдийг хүү Хиламандаа 
итгэмжлэн хүлээлгэж өгөв. Тэрээр мөнх 
бус амьдралын дараах сүнсний дэлхий, 
амилуулалт болон Бурханы төлөвлө-
гөөн дэх шударга ёс болон нигүүлслийн 
үүргүүдийг заав. 

Алма 43–45 Нифайчуудаас тэрслэгч-
дээр уур хилэнд өдөөгдсөн леменчүүд 
нифайчуудын эсрэг дайтахаар ирэв. 
Моронай Зерахемнагийн их цэргийг 
ялсан тулалдаанд нифайчуудыг удир-
дав. Алма Хиламантай ярилцаж, түү-
нийг адислаад, нифайчуудын сүйрлийг 
бошиглож, тэр газраас гарч явав. 

Алма 46–63 Моронай, Лихай, Хиламан 
болон Пахоран нар Амаликая, Аммо-
рон хоёрын захирсан леменчүүдийн 
их цэргийн эсрэг ялалт байгуулахад 
нифайчуудыг удирдав. Моронай Па-
хоран хоёр мөн хааны хүмүүс хэмээн 
нэрлэгдэх болсон нифайчуудын ур-
вагчдын эсэргүүцлийг номхотгов. Шиб-
лон нифайчуудын цэдгүүдийг хүлээн 
авч, хожим нь тэдгээрийг Хиламаны 
хүү Хиламанд өгчээ. Моронайхагийн 
их цэрэг өөр нэгэн тулалдаанд лемен-
чүүдийг ялав.

278



279

69- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 1–2
Оршил
Алмаг тэргүүн, ерөнхий шүүгч болсны дараахан 
Нихор гэгч нэгэн хүн өөрийгөө хүмүүсийн дундах 
номлогч болгов. Тэрээр Сүм болон сүм дэх сургаа-
луудын эсрэг ярьж, олныг өөртөө итгүүлж, мөн өөрт 
нь мөнгө өгөхийг ятгав. Нихор Сүмийн итгэлтэй 
гишүүн байсан Гидеоныг алснаар Алмагийн өмнө 
авчрагджээ. Нихор санваараар мэргэших нь энэ 
хүмүүсийн дунд албаар тулгагдваас энэ нь түүний 
бүрэн устгалын шалтгаан болж Алма түүнд үхэх 
ял оноов. Сүм өргөжин хөгжиж, хичээнгүй бөгөөд 

даруу санваартнуудаар удирдагдсан ч санваараар 
мэргэших явдал үргэлжилсээр байв. Нихорын жая-
гийг дагагч, зальжин эр Амлисай олон хүнээс дэмж-
лэг хүлээж, нифайчуудын хаан болохоор оролдсон ч 
бүтэлгүйтэв. Тэр болон түүний дагалдагчид бослого 
гаргаж, нифайчуудын эсрэг тулалдаж, эцэстээ өөрс-
дийн хүчийг леменчүүдийн их цэрэгтэй нэгтгэв.  Их 
Эзэнээр хүчирхэгжсэн нифайчууд олон хүнээ алдсан 
ч, их цэргүүдийн дайралтыг няцааж чадсан. 

Заах зөвлөмж

Aлмa 1
Санваараар мэргэших явдал болон мөрдлөг хавчлага гаарсан ч, олон хүн 
итгэлдээ үнэнч байсан 
Алдартай гэдэг үгийг самбар дээр бич. 
• Алдар хүндийг эрэлхийлэхэд ямар аюулууд учирдаг вэ? Хүмүүсийг зөвхөн алдартай 

учраас дагах нь ямар аюулд хүргэж болох вэ?
Нихор гэгч хүн Зарахемлад зарим хүмүүсийн дунд нэр алдартай болсныг тайлбарла. 
Суралцагчдыг Алма 1:2–6- г дотроо чимээгүй уншихдаа Нихор юу заасан болон хү-
мүүс үүнд нь хэрхэн хандсаныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдыг олж мэдсэнээ хэлсний 
дараа доорх асуултуудыг асуухыг бод.
• Алма 1:4- т Нихорын заасан зүйл яагаад аюултай вэ? (Хэрэв суралцагчдад энэ асуул-

тад хариулахад хэцүү байвал Нихор, тэдний юу хийдгээс үл хамааран “бүх хүмүүн 
мөнх амьдралтай байна” гэж заасныг онцлон тэмдэглэ. Түүний энэ сургаал наманч-
лал, ёслолууд болон Бурханы зарлигуудыг сахих ёстойг үл ойшоодог. Мөн Алма 
15:15- ыг үзнэ үү.)

• Энэ сургаалд итгэсэн хүнд ямар үр дагаврууд ирж болох вэ?
• Нихорын амжилт түүнд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? (Алма 1:6- г үзнэ үү.)
Нэг өдөр Нихор дагалдагчдадаа номлохоор явж байх үедээ Лимхайн хүмүүсийг да-
рангуйллаас чөлөөлөхөд тусалсан, тухайн үедээ сүмд багшаар үйлчилдэг Гидеонтой 
тааралдсаныг тайлбарлаж Алма 1:7–15- ыг товчлон ярь. Нихор “мөн сүмийн хүмүү-
сийг тэрбээр зайцуулан удирдаж болохын тулд [Гидеонтой] хурцаар маргалдаж 
эхлэв; гэвч тэр [Гидеон] Бурханы үгсээр түүнийг зэмлэн түүнийг эсэргүүцэв.” (Алма 
1:7). Нихор уурлан хилэгнэж, илдээ сугалан Гидеоныг алав. Сүмийн хүмүүс Нихорыг 
баривчлан үйлдсэн гэмт хэргүүдийнх нь дагуу шүүхээр тэргүүн дээд шүүгч байсан 
Алма дээр аваачив. Алма Нихорт үхэх ял оноосон бөгөөд Нихор “ичгүүрт үхлийг 
үзэв” (Алма 1:15). Та ичгүүртэй гэдэг нь гутамшигтай, шившигтэй эсвэл зохисгүй 
гэсэн үг болохыг тайлбарлаж болно. 
Нихор хүмүүсийн дунд анх удаа танилцуулагдсаныг дүрслэхэд Алмагийн ашигласан 
үгсийг Алма 1:12- ын эхний хэдэн мөрнөөс хайж олоход суралцагчдыг урь. Сурал-
цагчдыг зүүвэр тайлбар 12 а- г харахад урь. Тэдний анхаарлыг хамгийн эхэнд байгаа 
2 Нифай 26:29- д хандуул. Тэднийг энэ шүлгийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. 
• Санваараар мэргэших гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Өөрийнхөө үгээр тайлбарла. Хүмүү-

сийн хувьд “өөрсдийгөө хорвоогийн гэрэл болгодог” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж 
та бодож байна вэ? Энэ нь яагаад аюултай вэ?

Сүмийн гарын 
авлагуудыг ашиглах 
ба хичээлүүдээ 
зохицуулах нь 
Сүмийн сургаалуудыг 
цэврээр нь хадгалахын 
тулд Сүмийн гарын 
авлагуудыг нягт нямбай, 
хянан боловсруулсан 
юм. Судруудыг цэдэглэ-
сэн бошиглогчдын санаа 
зорилгод үнэнч хэвээр 
байхад тань туслах 
энэхүү гарын авлагын 
энэ хичээлийг заах 
зөвлөмжүүд хэсгийг 
анхааралтай авч үзнэ 
үү. Гэсэн хэдий ч, та 
суралцагчдынхаа хэрэг-
цээ, нөхцөл байдалд 
тохируулан хичээлүүдээ 
өөрчилж болно. 
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• Нихорын номлол хэрхэн санваараар мэрэгшихийн жишээ болсон бэ?
• Алмагийн хэлснээр, хэрэв санваараар мэргэших  нь хүмүүсийн дунд албаар тулгагд-

вал юу тохиолдож болох вэ?
• Бусад хүмүүст өөрийг нь магтаж байхын тулд тэдэнд заах нь яагаад таатай байдаг 

гэж та боддог вэ?
Нэг суралцагчийг Алма 1:16- г чанга уншихад урь. Бүр Нихорыг үхсэний дараа ч сан-
ваараар мэргэших нь хэрхэн мөн яагаад үргэлжилсээр байсныг тогтоохыг ангийнх-
наас хүс. Суралцагчдыг сурч мэдсэнээ хуваалцсаны дараа тэднээс асуу:
• Алма 1:16- д өгүүлснээр санваараар мэргэшдэг хүмүүсийн зорилго юу вэ? (Тэд 

“баялаг болоод алдрын төлөө” —өөрөөр хэлбэл, мөнгө болон алдар нэр олж  
авахын тулд санваараар мэргэшдэг.)

Санваараар мэргэших болон үүний үр дагавар нь нифайчуудад олон жилийн турш 
хор хохирол учруулсныг тайлбарла (Алма 2; 15:15; 24:28- ыг үзнэ үү). Өнөөдөр бид Сүм 
дотор, мөн Сүмээс гадуур санваараар мэргэшихээс болгоомжлох хэрэгтэй гэдгийг ан-
хааруул. Бид санваараар мэргэшдэг хүмүүст хууртагдах ёсгүй. Бид сайн мэдээг заах хүч 
чармайлтдаа санваараар мэргэших хандлага ба үйлдлүүдэд сонор сэрэмжтэй байх ёстой. 
• Сайн мэдээг заах ямар боломжууд танд байна вэ? (Суралцагчдад сайн мэдээг заах 

олон боломж байгааг олж мэдэхэд нь тусал. Тэд семинар болон өөрсдийн чуулга, 
ангиудын хичээл, үйл ажиллагаанд оролцох үедээ бие биедээ заадаг. Тэд гэр бү-
лийнхээ үдшээр гэр бүлдээ зааж чадна. Залуу эрэгтэйчүүд гэрийн багшаар үйлчил-
дэг. Залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг ариун ёслолын цуглаан дээр үг хэлэхэд урьж 
болно. Тэд одооноос сайн мэдээг бусадтай хуваалцах, бүрэн цагийн номлогчоор 
үйлчлэхээр өөрсдийгөө бэлтгэж болно.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэлсэн дараах үгийг 
уншихыг нэг суралцагчаас хүс. 

“Зааварлагчийн хувьд та эсвэл би өгч байгаа захиасдаа, ашиглаж байгаа 
арга барилдаа, эсвэл хувийнхаа—зан авирт мэдсээр байж, зориудаар 
өөртөө анхаарал—татах зүйл хийж байвал энэ нь Ариун Сүнсний заах 
нөлөөллийг нь хаадаг санваараар мэргэшихийн нэг хэлбэр юм” (“Seek 
Learning by Faith,” Ensign, 2007 оны 9- р сар, 66–67).
Хэрэв бид сайн мэдээг заах хүч чармайлтдаа мэдсээр байж, өөртөө бус-

дын анхаарал татах ямар нэг зүйл хийвэл энэ нь Ариун Сүнсний заах нөлөөллийг нь 
хаадаг гэдгийг онцлон хэл.
Хүмүүс зааж байхдаа гаргаж болох дараах сэтгэл хөдлөлүүдийн жагсаалтыг унш. 
Доорх сэдлүүдээс аль нь санваараар мэргэшихийн жишээ байж болохыг мөн яагаад 
гэдгийг ярилцахад суралцагчдыг урь.
Бусдыг Аврагч руу удирдах 
Тэд өөрсдийгөө хэчнээн хөгжилтэй болохыг харуулах гэж хичээх
Бусдад Сүнс мэдрэхэд нь туслах
Өөрийгөө ухаалаг хэмээн харуулахыг хичээх
Бусдад сайн мэдээний үнэнүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь туслах
Нэг суралцагчийг Алма 1:26–27- г чанга уншихад урь. Бурханы санваартнууд Нихо-
роос өөрөөр үйлддэг арга замуудыг тодорхойлохыг ангийнхнаас хүс.
• Нифай үндэстний санваартнуудын жишээ биднийг санваараар мэргэшихээс зайлс-

хийхэд хэрхэн тусалж чадах вэ?
• Эдгээр санваартан өөрсдийн Бурханд тууштай үнэнчээ хэрхэн харуулсан бэ?
Санваараар мэргэших нь нифайчуудын дунд зөрчилдөөн, мөрдлөг хавчлагыг өдөөж 
байсныг тайлбарла. Суралцагчдыг Алма 1:19–33- ыг судлахад бэлтгэхэд нь тусалж 
дараах асуултуудыг асуу:
• Та Бурханы зарлигуудыг сахидаг хүмүүсийг бусад хүмүүс шоолж, элэглэн, эсвэл 

хавчин гадуурхаж байсныг хэзээ харсан бэ?
• Та зарлигуудыг сахиснаасаа болж хэзээ нэгэн цагт шоолуулж, элэглүүлж, эсвэл  

гадуурхагдаж байсан уу? Хэрэв тийм бол танд ямар санагдаж байсан бэ?
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АлМА 1–2

Суралцагчдыг Сүмийн гишүүд хавчин гадуурхаж байсан жишээнүүдийг олохын тулд 
Алма 1:19–20- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Суралцагчид олж мэдсэнээ хэлс-
ний дараа доорх асуултуудыг самбар дээр бичээд суралцагчдыг асуултуудыг дэвтэртээ, 
эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ хуулан бичихэд урь. Тэдэнд судрын хэсгийг чимээгүй 
уншаад асуултуудад өөрсдөө хариулах хэсэг хугацаа өг. 

Алма 1:21–24- т өгүүлснээр зарим гишүүн хавчлагад хэрхэн хандсан бэ? Тэдний үйлд-
лүүдийн үр дагаврууд юу байсан бэ?
Алма 1:25–31- д өгүүлснээр Сүмийн бусад гишүүн хавчигдаж байсан ч хэрхэн амьдарч 
байсан бэ? Тэд ямар адислалуудыг хүлээн авсан бэ?

Суралцагчдад энэ хэсгүүдийг судлах хангалттай хугацаа өгсний дараа судрын энэ 
хэсгүүдээс юу сурсныг нь тэднээс асуу. Суралцагчид дараах зарчмуудаас заримыг нь 
эсвэл бүгдийг нь тодорхойлж болно:
Хэдийгээр бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүс дуулгаваргүй байлаа ч, бид 
зарлигуудыг дагахдаа гуйвшгүй, тууштай байж чадна.
Бид сайн мэдээний дагуу амьдарвал хавчигдан гадуурхагдлаа ч гэсэн амьд-
ралдаа амар амгаланг мэдэрч чадна.
• Эдгээр зарчим үнэн гэдгийг та хэзээ ойлгосон бэ?

Aлмa 2
Амлисай бусадтай нийлж эсэргүүцсэн бөгөөд эцэстээ нифайчуудтай 
байлдахаар леменчүүдтэй нэгддэг
Нихорын үхлээс хойш дөрвөн жилийн дараа нифайчууд ард түмний дэмжлэгийг  
олж чадсан өөр нэгэн ёс бус хүнтэй учирсан. Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг 
болго. Бүлэг бүрийн нэг суралцагчаар Алма 2:1–7- ийг, нөгөө хэсгээр нь Алма 2:8–18- 
ыг уншуул. Суралцагчдыг өөрсдөд нь даалгасан шүлгүүд дээрээ үндэслэн зөв шударга 
хүмүүс ёс бус явдлын эсрэг тэмцэхийн тулд юу хийснийг дүрсэлсэн сонины өгүүлэлд 
нэр өгөхийг зааварчил. Дөрөв, таван минутын дараа суралцагчдыг хамтарч буй хүн-
тэйгээ өгүүллийн нэрүүдээ хуваалцахад урь. Та цөөн суралцагчаас өгүүллийн нэрээ 
ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүсч болно. 
Суралцагчид судалсан шүлгүүдээ ойлгосон эсэхийг шалгахын тулд дараах асуултуу-
дыг асуу.
• Амлисай юу хийхийг хүссэн бэ?
• Алма 2:18- д өгүүлснээр нифайчууд Амлисайн хаан болох гэсэн оролдлогыг яагаад 

зогсоож чадсан бэ? (“Нифайчуудын гарыг Их Эзэн хүчирхэгжүүлсэн.” Та суралцагч-
даа дээрх өгүүлбэрийг судар дээрээ тэмдэглэхийг дэмжиж болно.)

Өсвөр үеийнхэнд өнөөдөр учирч байгаа ёс бус явдлын жишээнүүдийг жагсаан бичи-
хийг суралцагчдаас хүс. Тэд уруу таталтуудыг дурдаж, мөн бусдын ёс бус явдлаас болж, 
өөрсдөд нь учирч байгаа бэрхшээлүүдийг дурдаж болох юм. Алма 2- ыг үргэлжлүүлэн 
судлахдаа өөрсдөд нь тулгарч буй уруу таталт болон сорилтуудыг даван туулах үедээ 
Их Эзэний тусламжийг хүлээн авч болох арга замуудыг тунгаан бодоход тэднийг урь. 
Нифайчуудын дайчид олон мянган амлисайчуудыг ялсан ч үлдсэн амлисайчуудыг ле-
менчүүдийн их цэрэгтэй нэгдэхийг хараад ихэд гайхан цочирдсон гэдгийг тайлбарла 
(Алма 2:19–25- ыг үзнэ үү). Нифайчуудын их цэрэг Зарахемла хотод хүрч очихоос өмнө 
нэгдсэн их цэрэг тэдэн рүү дайрчээ. Суралцагчдыг Алма 2:27- оос леменчүүд болон 
амлисайчуудын нэгдсэн их цэргийн хэмжээг үзүүлсэн үг хэллэгийг олохыг хүс.
Суралцагчдыг хэдэн хором хүлээн, хэрэв тэд Нифайн их цэргийн хэсэг байсан  
бол тэднийг юу бодож, мөн ямар мэдрэмжтэй байх байснаа төсөөлөн бодоход урь. 
Нэг суралцагчаас Алма 2:28–31, 36- г чанга уншихыг хүсээд, ангийнхнаас тулалдаан 
хэрхэн дууссаныг хайж олохыг хүс. Суралцагчид юу сурч мэдсэнээ хуваалцсаны 
дараа шүлгүүд дэх хүчирхэгжүүлэх, хүчирхэгжсэн гэсэн үгсийг тэмдэглэхийг санал 
болгож болно. 
• Алма 2:28- д өгүүлснээр Их Эзэн яагаад нифайчуудыг хүчирхэгжүүлсэн бэ? (Су-

ралцагчид энэ асуултад янз бүрээр хариулж болно. Дараах зарчмыг тогтооход нь 
тэдэнд тусал: Бид Бурханаас ёс бус явдлын эсрэг зогсоход туслахыг гуйвал 
Тэрээр биднийг хүчирхэгжүүлэх болно.)
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• Ёс бус нөлөөг бидний амьдралаас бүрмөсөн авч хаяснаас илүү ёс бус явдлын эсрэг 
тэмцэхэд Бурханаас хүчийг хүлээн авах нь яагаад чухал гэж та боддог вэ? 

• Та ёс бус явдлын эсрэг тэмцэхдээ Алмагийн жишээг хэрхэн дагаж болох вэ?
Дараах асуултуудын нэгэнд хариулж бичихэд суралцагчдыг урь: 
• Таныг ёс бус явдалтай тулгарахад Их Эзэн өөрийг тань хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн бэ?
• Одоо таны хувьд ёс бус явдлын эсрэг тэмцэж болох нэг арга зам юу вэ?
Суралцагчид хэсэг хугацаанд бичсэний дараа тэднээс цөөн хэдийг нь хариултуудаа 
хуваалцахад урь. Мөн та хариултуудаа хуваалцаж болно. Их Эзэний тусламжийн тө-
лөө залбиран, өөрсдийн хүч чармайлтад Бурханаар хүчирхэгжүүлэгдэхээр зохистой 
байсан нифайчуудын жишээг дагахад суралцагчдыг урамшуулан дэмж. Биднийг ёс 
бус явдлын эсрэг тэмцэхэд Бурхан хүчирхэгжүүлэх болно хэмээн гэрчилж хичээлээ 
дуусга.
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Оршил
Амлисайчууд леменчүүдийн их цэрэгтэй нэгдсэнийхээ 
дараа духан дээрээ улаан тэмдэг тавьж, өөрсдий-
гөө нифайчуудаас ялгарах болгосон. Амлисайчууд 
болон леменчүүд нифайчуудын эсрэг тулалдахад 
“мянга мянган мөн хэдэн арван мянган бодгаль” 
алагдсан ажээ (Алма 3:26- г үзнэ үү). Энэ тулалдааны 
дараа олон нифайчууд өөрсдийгөө даруусгаж, “тэд 
үүргийнхээ санамжид сэрээгдсэн болой” (Алма 4:3). 

Ойролцоогоор 3500 хүн баптисм хүртэж, Сүмд нэгдэв. 
Гэвч дараа жил нь Сүмийн олон гишүүн бардам болж, 
бусдыг хавчиж эхэлсэн. Алма энэхүү ёс бус явдалд 
санаа нь зовон, ерөнхий шүүгчийнхээ үүргээс татгал-
заж, Сүмийн дээд үйлчлэлийг үргэлжлүүлжээ. Тэрбээр 
энэхүү эрх мэдлийнхээ хүрээнд орон нутгаар явж, 
шударга гэрчлэлээ хуваалцан, хүмүүсийг наманчлалд 
дуудахаар төлөвлөжээ. 

70- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 3–4

Заах зөвлөмж

Алма 3:1–19
Нифайчууд амлисайчууд болон леменчүүдтэй тулалдсан нь
Ангийг жижиг бүлгүүд болгон хуваарил. Бүлэг бүрд дараах үгсийг бичсэн хуудас 
цаас өг: хувцас, үсний засалт, ээмэг болон гоёлын үнэт зүйлс, шивээс. Хүмүүс эдгээр 
зүйлсээр санаатай болон санамсаргүйгээр ямар захиасыг бусдад дамжуулж болох 
тухай ярилцахыг бүлгүүдээс хүс. 
Амлисайчууд нифайчуудаас тусгаарлаж, леменчүүдийн их цэрэгтэй нэгдсэн гэдгийг 
суралцагчдад сануул (Алма 2- ыг үзнэ үү). Алма 3:4- ийг уншаад амлисайчууд гадаад 
төрхөө хэрхэн өөрчилснийг олж тогтооход суралцагчдыг урь. 
• Амлисайчууд хэнээс “онцгойрон ялгарахыг” хүссэн бэ?
• Өнөөдөр зарим хүн зөв шударга хүмүүсээс гадаад байдлаараа хэрхэн онцгойрон 

ялгардаг вэ? (Суралцагчдыг хариулж байх үед зарим хүн санаатайгаар зөв шударга 
хүмүүсээс өөрсдийгөө тусгаарлахын тулд гадаад төрхөө өөрчлөх эсвэл Сүмийн 
жишгүүдийг эсэргүүцдэг гэдгийг тэдэнд сануулахад анхаар. Зарим хүн өөрсдийн-
хөө талаар бусдад захиас дамжуулж байгаагаа ч анзааралгүй дэлхийн хандлагуудыг 
дагадаг. 

Амлисайчууд өөрсдийгөө нифайчуудаас тусгаарлахын тулд духан дээрээ тэмдэг тавьс-
наар мөн леменчүүдийн зүхлийг өөрсөд дээр авснаа үзүүлсэн. Цөөн суралцагчаас Алма 
3:14–19- ийг ээлж дараалан чанга уншихад урь. Энэ зарчмуудыг илүү сайн ойлгоход нь 
тэдэнд туслахын тулд дараах асуултуудаас заримыг нь эсвэл бүгдийг нь асуу:
• Алма 3:18 дахь ямар үг хэллэг амлисайчуудын Бурханд хандсан үйлдэл болон хандла-

гыг дүрсэлсэн бэ? (“Бурханы эсрэг илэрхий эсэргүүцэл гарсан”)
• Амлисайчууд “өөрсдийнхөө дээр” зүхлийг хэрхэн авчирсан бэ? (Алма 3:19).
• Бид энэ шүлгүүдээс ямар үнэнүүдийг сурч болох вэ? (Бурханы эсрэг нээлттэйгээр 

эсэргүүцэгч тэдгээр хүн өөрсөд дээрээ сөрөг үр дагавруудыг авчирдаг мөн 
хэрэв бид Бурханаас тусгаарлагдвал энэ нь бид өөрсдийгөө Түүнээс тусгаар-
ласан гэсэн үг юм зэрэг нь хариултууд байж болно.)

Зөв шударга арга замаар өөрсдийгөө тусгаарлахын ач холбогдлыг ойлгоход нь сурал-
цагчдад туслахын тулд дараах асуултыг асуу:
• Бид Есүс Христийн шавь гэдгээ хувцаслалт болон гадаад төрхөөрөө харуулж болох 

ямар арга замууд байдаг вэ? (Хэрэв суралцагчдад энэ асуултад хариулах нь хэцүү 
байвал Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө [2011] товхимол, хуудас 6–8 дахь “Хув-
цаслалт болон гадаад төрх” тайлбарыг тэднээр уншуулж болно. Бидний доторх 
сайн мэдээний гэрчлэл бидний хувцаслалт болон гадаад төрхөнд нөлөөлөх ёстой 
гэдгийг онцлон хэл.



284

70-  р  хичээл 

Суралцагчдыг хувцаслалт болон гадаад төрхийнхөө талаар хийх сонголт зэрэг өдөр 
тутмынхаа сонголтуудад Их Эзэнийг дагадаг гэдгээ харуулахад урамшуулан дэмж. 
Бид хувцаслалт болон гадаад төрхөөрөө өөрсдийгөө Есүс Христийн шавь хэ-
мээн хэлж чадна гэдгийг онцлон тэмдэглэ. 

Алма 3:20–27
Нифайчууд, мөн амлисайчууд ба леменчүүдийн хооронд болсон тулалдаанд 
олон мянган бодгаль мөнхийн оронд илгээгдсэн нь
Нифайчууд леменчүүдийг ухраасан ч хоёр талын аль алинаас нь олон мянган хүн 
алагдсан тухай өгүүлсэн Алма 3:20–25- ыг товчлон ярь. Нэг суралцагчийг Алма 
3:26–27- г чанга уншихад урь. Биднийг ойлгох хэрэгтэй хэмээн Мормоны хүссэн сур-
гамжийг анхааралтай сонсохыг суралцагчаас хүс. 
• Эдгээр шүлэгт өгүүлснээр Их Эзэнийг дагадаг хүмүүст ямар шагнал ирдэг вэ?
• Их Эзэнийг дагадаггүй хүмүүст ямар үр дагавар ирдэг вэ?
Та товч дүгнэлт болгон дараах зарчмыг самбар дээр бичихийг хүсч болно: Бид хэнийг 
дагахыг сонгосноосоо шалтгаалан аз жаргал эсвэл гуниг зовлонг хүлээн авдаг.
Их Эзэнийг дагахыг сонгосноос ирэх адислалуудын тухай бодоход суралцагчдыг урь.
• Та Их Эзэнийг дагахаар сонгосноороо Түүнээс ямар адислалуудыг хүлээн авсан бэ?

Алма 4:1–14
Сүм дэх өсөлтийн дараа Сүмийн гишүүд бардам болж, бие биетэйгээ 
маргалдах болсон.
Самбар дээр даруу, бардам гэсэн хоёр үгийг бич.
• Даруу байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Даруу байх гэдэг нь бид дуулгавартай бөгөөд 

Их Эзэнээс хамааралтай байдгаа талархалтайгаар ухаарч ойлгох, Түүний дэмжлэг 
ямагт хэрэгтэй байдгийг хүлээн зөвшөөрөх гэсэн үг юм.)

Цөөн суралцагчийг ээлж дараалан Алма 4:1–5- ыг чанга уншихад урь. Нифайчууд 
даруу болсныг харуулсан нотолгоог олохыг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг олж 
мэдсэн зүйлээ тайлбарлах үед даруу болохын тулд ямар нэгэн эмгэнэлт зүйлийг тэсч 
гарах хэрэгтэй байдаггүй харин бид даруу байхыг сонгож болно гэдгийг онцлох нь 
тустай байж болно.
Алма 4:6- д нифайчуудын талаар дүрслэн өгүүлсэн нь Алма 4:3–5 дээрхээс маш их өөр 
байгааг онцлон хэл. Самбар дээр бичсэн бардам гэдэг үгийг заа. 
• Бардам байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Бардам гэдэг нь даруу байдлын эсрэг утгатай 

юм. Бардам хүмүүс өөрсдийгөө бусдын болон Бурханы эсрэг тавьдаг. Тэд өөрсдий-
гөө эргэн тойрныхоо хүмүүсээс дээгүүр тавьж, Бурханы хүслийг биш харин өөрийн-
хөө хүслийг дагадаг.)

Нэг хэсгийг Алма 4:6–8- ыг, нөгөө хэсгийг Алма 4:9–12- ыг дор бүрнээ чимээгүй унши-
хад урь. Хэсэг бүрээс зарим нифайчуудын бардамналын үйлдлүүд болон эдгээр нь 
бусдад хэрхэн нөлөөлснийг олж тогтоохыг хүс. Хангалттай хугацаа өгсний дараа хоёр 
хэсгээр юу олж мэдсэнийг нь хуваалцуул.
• Бусдад хандах бидний хандлагад бардамнал хэрхэн нөлөөлдөг тухай энэ шүлгүүд юу 

зааж байна вэ?
• Алма 4:10- аас та ямар сэрэмжлүүлгийг харж байна вэ? (Хэрэв бид шударга бус 

үлгэр жишээ үзүүлбэл бидний үйлдэл сайн мэдээ хүлээн авахад нь бусдад 
саад болно гэдгийг суралцагчид ойлгосон эсэхийг анхаар.

Нэг суралцагчийг Алма 4:13–14- ийг чанга уншихад урь. Хэдийгээр зарим нифай-
чууд бардам байсан ч бусад нь хэрхэн даруу байж чадсан жишээнүүдийг олохыг 
суралцагчдаас хүс.
• Энэ шүлгүүд бусадтай харилцах бидний харилцаа, хандлагад даруу зан хэрхэн нө-

лөөлдөг тухай юу зааж байна вэ?
Даруу эсвэл бардам байх талаар гаргадаг бидний шийдвэрүүд бидэнд 
болон бусдад хэрхэн нөлөөлдгийг онцлон тэмдэглэ. Цаг гарвал суралцагчдыг 
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эдгээр үгсийн үнэнийг харуулсан жишээнүүдээс дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэм-
дэглэлдээ бичихэд урь. 

Алма 4:15–20
Алма хүмүүсийг наманчлалд дуудахад цаг заваа зориулахын тулд ерөнхий 
шүүгчийн суудлаа шилжүүлэн өгсөн 
Суралцагчдыг өөрсдийгөө Алмагийн оронд тавин төсөөлөн бодоход урь. Тэд ерөн-
хий шүүгчид бөгөөд олон хүн бардам болж, даруу хэвээр үлдсэн бусдыгаа гадуурхаж 
байна. 
• Хүмүүсийг өөрчлөгдөхөд туслахын тулд та юу хийж болох вэ?
Нэг суралцагчийг Алма 4:15–19- ийг чанга уншихад урь. Алма юу хийхээр сонгосныг 
олохыг суралцагчдаас хүс.
• Алма юу хийхээр шийдсэн бэ? (Тэр хүмүүст заахад цаг заваа зориулахын тулд ерөн-

хий шүүгчийн албан тушаалаа шилжүүлэн өгөхөөр шийдсэн.)
• Алма “Шударга гэрчлэлийг үзүүлэх” (Алма 4:19) гэсэн хэллэгээр юуг санал бол-

гож байна вэ?
• Та хүмүүс “шударга гэрчлэлээ” хуваалцахыг хэзээ сонссон бэ? Эдгээр туршлага танд 

хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
• Алма 4:19 дэх Алмагийн жишээнээс та ямар үнэнүүдийг сурч болох вэ?
Суралцагчид энэ асуултад дараах байдлаар хариулж болно: 
Сүнсний үүрэг хариуцлагуудаа биелүүлэх нь биднээс золиослол шаардаж болно.
Шударга гэрчлэлээ хуваалцах нь Бурханд ойртоход бусдад тусална.
 Алма 5–16- г хувийнхаа суралцах цаг дээр уншиж мөн дараагийн хичээл дээр энэ 
бүлгүүдийг ярилцахдаа Алмагийн шударга гэрчлэлүүдийг хайж олоход суралцагчдыг 
урамшуулан дэмж. Тэднийг Алмагийн гэрчлэл хүмүүст ямар нөлөө үзүүлсэнд анхаар-
лаа хандуулахад урамшуулан дэмж. 

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт 
Суралцагчдад цөөн тооны шинээр төгс эзэмших судрын хэсгийг танилцуулах буюу 
тэдний мэдэх цөөн шүлгийг нэгтгэн дүгнэ. Судрын хэсэг дэх зарчмуудыг олж мэдэхэд 
нь туслах асуултуудыг бэлтгэ. Энэ зарчмуудын аль нэгээр илүү сайн амьдрахын тулд 
юу хийх тухайгаа дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичихэд тэднийг урь. Тэ-
дэнд зорилгоо биелүүлэх тодорхой цаг өгөөд, уг зорилгыг биелүүлсний дараа хэрхэн 
биелүүлсэн тухай тайлан бичихийг ангийн аль нэг гишүүнд эсвэл нийт суралцагчдад 
танилцуулахыг тэднээс хүс. 
Тайлбар: Хэрэв танд энэ үйл ажиллагааг энэ хичээлийн хэсэг болгон ашиглах цаг 
байхгүй бол, үүнийг өөр өдөр ашигла. Нэгтгэн дүгнэх бусад давтах үйл ажиллагааг 
энэ гарын авлагын төгсгөл дэх хавсралтаас үзнэ үү. 

Суралцагчдыг 
үргэлжлүүлэн нээж 
олоход урь. 
Судраас ямар нэгэн 
зүйл хайж олохыг су-
ралцагчдад даалгаснаар 
хичээлээ дуусга. Ийм 
саналууд нь тэднийг 
хувийнхаа суралцах цаг 
дээр илүү анхаарахад 
тусалж, нэг бүлэг нөгөө 
бүлэгтэй эсвэл хэд хэдэн 
бүлэгтэй хэрхэн холбог-
дож байгааг ойлгоход 
тусална. 
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Алма 3:6–17. Тэмдэг ба зүхэл

Суралцагчид Алма 3- ыг судлах явцдаа леменчүүд 
дээрх тэмдэг ба зүхлийн тухай асуултуудыг асууж 
болох юм.  Та тэмдэг ба зүхэл хоорондоо ялгаатайг 
тайлбарлаж болно. Леменчүүд дээр тавьсан тэмдэг 
нь бараан арьс юм (Алма 3:6- г үзнэ үү). Энэ тэмдгийн 
зорилго нь леменчүүдийг нифайчуудаас ялгах болон 
тусгаарлах явдал байлаа (Алма 3:8- ыг үзнэ үү). Зүхэл 
нь илүү ноцтой бөгөөд үүгээр тэд “Их Эзэний дэргэ-
дээс тусгаарлагдсан” 2 Нифай 5:20) юм. Леменчүүд 
болон амлисайчууд Бурханы эсрэг боссон учир өөрс-
дийн дээр энэ зүхлийг авчирсан юм (2 Нифай 5:20; 
Алма 3:18–19- ийг үзнэ үү). Хэдийгээр бараан арьс нь 
энэ тохиолдолд леменчүүд дээр тавьсан зүхлийн тэм-
дэг боловч Их Эзэн “мөн тэрээр хар ба цагаан, боол 
ба чөлөөт, эр болон эм, түүнд ирэх хэнээс боловч 
үл татгалздаг; . . .мөн Бурханд бүгд адил” (2 Нифай 

26:33) хэмээн Мормоны Ном заадаг. Есүс Христийн 
сайн мэдээ бүх хүнд зориулагдсан юм. Сүм арьсны 
үзлээр ялгаварлан гадуурхахыг тухайлбал сүмийн до-
торх болон гаднах хувь хүмүүсээс ямар ч үед, түүний 
дотор өнгөрсөн үед гаргасан арьсны үзлээр ялга-
варлан гадуурхах аливаа илрэлийг эрс буруушаадаг. 
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли ийн тунхагласан билээ:

“Арьсны өнгө нь өөр хүмүүсийн талаар гутаан до-
ромжилсон үг хэлсэн хэн ч, өөрийгөө Христийн үнэн 
дагалдагч хэмээн бодох ёсгүй. Тэр өөрийгөө Сүмийн 
сургаалтай санал нэг байна ч гэж хэлэх хэрэггүй. . . .

“Бид бүгдээрээ Өөрийн бүх хүүхдийг хайрладаг Тэнгэр 
дэх Эцэгийн хөвгүүд, охид гэдгээ хүлээн зөвшөөрц-
гөөе” (“The Need for Greater Kindness,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2006 оны 5- р сар, 58). Энэ сэдвээр нэмэлт 
тусламж хэрэгтэй бол 27- р хичээлийг үзнэ үү.
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Мозая 26–Алма 4 (14- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчид Мозая 26–Алма 4- ийг (14- р хэсэг) судлахдаа 
сурч мэдсэн сургаалууд болон зарчмуудын дараах хураангуйг 
энэ хичээлийн хэсэг болгон заахаар зориулаагүй болно. Таны 
заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн дээр нь 
төвлөрөх ёстой. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг тодорхойлохдоо 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага. 

Нэг дэх өдөр (Мозая 26)
Сайн мэдээний гэрчлэлээ хөгжүүлээгүй нифайчуудын нэг 
үеийнхнийг судалснаар суралцагчид гэрчлэлээ хөгжүүлж, 
өсгөн нэмэгдүүлэхийн тулд Бурханы үгэн дээр найрлаж, ит-
гэлтэйгээр залбиран, Их Эзэний зарлигуудыг сахих хэрэгтэй 
гэдгийг олж мэдсэн. Бусдад нүглээ наманчлахад нь туслах 
гэсэн Алмагийн хүч чармайлтуудаас суралцагчид Их Эзэн 
чин сэтгэлээсээ нүглээ наманчилсан хүмүүсийг уучлах  
болно гэдгийг мэдсэн. 

2 дахь өдөр (Мозая 27)
Суралцагчид Залуу Алма болон Мозаягийн хөвгүүдийн хөр-
вөлтийг судалснаар сайн мэдээний дараах гурван үнэнийг 
ойлгосон: Их Эзэн бусдын төлөө хийсэн бидний итгэлийн 
залбиралд хариулдаг ч, тэдний сонгох эрхийг зөвшөөрсөн 
хэвээр байдаг; бидний хүн нэг бүр Есүс Христийн Цагаат-
галаар дамжин дахин төрөх ёстой. Тэгээд хүн учруулсан 
хохирлоо засахын тулд боломжтой бүх зүйлийг хийж, чин 
сэтгэлээсээ наманчлах ёстой. Суралцагчид судар судлах 
тэмдэглэлдээ Цагаатгалаар дамжуулан хэрхэн өөрчлөгдсө-
нөө тэмдэглэж авсан.

3 дахь өдөр (Мозая 28–29)
Суралцагчид Мозаягийн хөвгүүдээс леменчүүдэд сайн мэдээг 
тунхаглах хүслийн тухай судалснаар бидний хөрвөлт гүнз-
гийрэх тусам сайн мэдээг хуваалцах бидний хүсэл өсдөгийг 
сурсан. Тэд бас сайн мэдээг хуваалцах тэдний хүсэлд тусалсан 
туршлагуудынхаа тухай бичсэн билээ. Суралцагчид засаглал 
дахь нифайчуудын өөрчлөлтийн тухай уншсанаар иргэд зөв 
шударга хуулиуд болон удирдагчыг дэмжих үүрэгтэйг мэдсэн. 

4 дэх өдөр (Алма 1–4)
Суралцагчид даруу төлөв нифайчуудын үлгэр жишээг судалс-
наар бид сайн мэдээний дагуу амьдарвал хавчигдсан ч гэсэн 
амьдралдаа амар амгалан байж чадна гэдгийг сурсан. Тэд 
амлисайчуудын бослогын тухай уншин, тэд хэнийг дагахаа 
сонгосноос хамааран аз жаргал эсвэл гуниг зовлонг хүлээн 
авдгийг олж мэдсэн. Алма бол Их Эзэнийг дагахыг сонгосон 
хүний жишээ юм. Бардам нифайчуудыг наманчлалд дуу-
дахаар эргэлтгүй шийдсэн түүний хүч чармайлт Их Эзэний 
үйлчлэгчид гэрчлэлээ харуулж, нүгэлтнүүдийг наманчлалд 
дууддагийг мэдэхэд суралцагчдад тусалсан юм. 

Оршил
Энэ хичээл суралцагчдад наманчлалын зарчмыг давтаж, Залуу 
Алма болон Мозаягийн хөвгүүд шиг—Есүс Христийн Цагаатга-
лаар дамжуулан өөрчлөгдөх шаардлагатай байдгийг тунгаан 
бодох боломжийг олгосон билээ. Энэхүү өөрчлөлтийг амьд-
ралдаа эрэлхийлэхэд нь суралцагчдад хамгийн сайнаар хэрхэн 
тусалж чадахыг мэдэж болох удирдамжийн төлөө залбир. 

Заах зөвлөмж

Moзая 26
Алма ноцтой гэм нүгэл үйлдсэн хүмүүсийг хэрхэн шүүх тухай 
сүнслэг удирдамж хүлээн авсан нь 
Хичээлээ эхлэхдээ нэг суралцагчийг Мозая 26- гийн эхэн дэх 
бүлгийн агуулгыг уншихад урь. Дараах нөхцөл байдлуудыг 
ангидаа уншиж өг. Суралцагчдаас тухайн нөхцөл бүрд хүнд 
туслахын тулд тэд юу хийж болох тухай бодохыг хүс.

 1. Нэгэн залуу эмэгтэй ноцтой нүгэл үйлдсэн ч бишоптойгоо 
ярихаас эмээгээд байгаа. 

 2. Нэгэн залуу эрэгтэй наманчлахыг хүсч байгаа ч яаж гэдгээ 
мэдэхгүй байлаа.

 3. Нэгэн залуу эмэгтэй өмнө үйлдсэн нүглээ давтаад байгаа 
учраас Их Эзэн түүнийг дахин уучлахгүй гэж санаа нь зов-
нидог ажээ. 

 4. Нэгэн залуу эрэгтэй нүглээ наманчлахаар шийдсэн ч өө-
рийгөө гомдоосон нэгнийг уучлахаас татгалздаг. 

Дараах судрын эшлэлийг самбар дээр бич: Мозая 26:21–23, 
29–31. Эдгээр шүлэгт ноцтой гэм нүгэл үйлдсэн хүмүүсийн 
талаар Их Эзэнээс Алмад өгсөн илчлэлтүүдийг бичсэн гэдгийг 
суралцагчдад тайлбарла. Шүлгүүдийг уншин, өмнөх жагсаалт 
дээр дүрслэгдсэн хувь хүмүүсийн нэгэнд тусалж болох доод 
тал нь нэг зарчим олж тогтооход суралцагчдыг урь. Хэдэн 
суралцагчаас хариултаа ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүс. Та 
мөн Мозая 26 дээрх наманчлалын тухай зарчим дээр үндэслэ-
сэн хариулт болон гэрчлэлээ хуваалцаж болно. 

Тэд өөрсдөө наманчлахыг хичээснээр Мозая 26- гаас сурсан 
зарчмуудынхаа нэгийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн гэдгийг нь 
суралцагчдад сануул. Тэднийг төлөвлөгөөнүүдээ нэг бүрчлэн 
дагахад нь урамшуулан дэмж. 

Мозая 27–28
Залуу Алма болон Мозаягийн хөвгүүд нүглээ наманчилснаар 
дахин төрсөн нь 
Зүрх сэтгэлдээ хүчит өөрчлөлтийг мэдэрсэн хэн нэгний жи-
шээг суралцагчдад өгөхийн тулд тэдний заримаас нь Далын 
ахлагч Кэйт К.Хилбигийн хуваалцсан дараах туршлагыг ээлж 
дараалан чанга уншихад суралцагчдыг урь. 

“[Зүүн Европт үйлчилж байсан залуу ахлагч] түүний хамт-
рагч хоёр дунд эргэм насны Иван гэдэг нэртэй хүнийг олж, 
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түүнд заажээ. . . . Элэгдэж муудсан хувцас, ширэлдсэн сахал, 
аливаад эргэлзсэн байдлаас нь сонирхогчийгоо их л хэцүү 
амьдралтай юм байна гэж бодож болохоор байв. Амьдрал 
түүний хувьд хатуу хахир, өршөөлгүй байсан гэнэ. 

“Өмнө нь шашны ямар ч боловсрол эзэмшээгүй Иванд даван 
туулах шаардлагатай зүйл их байлаа. Сэргээгдсэн сайн мэ-
дээтэй үл нийцэх зуршлуудаа орхих хэрэгтэй болжээ. Шинэ 
зарчмуудыг хүлээн авч, амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй бо-
лов. Иван сурахыг хүсч байсан бөгөөд баптисм хүртэх болон 
гишүүнээр батлагдахын тулд өөрийгөө хичээнгүйлэн бэлтгэж 
байлаа. Хувцас нь элэгдэж ноорсон, сахал нь ширэлдсэн 
хэвээр байсан ч тэр анхныхаа алхмыг хийсэн юм. Иваныг бап-
тисм хүртсэний дараахан номлогч нь өөр газар руу шилжжээ. 
Тэр дахиад Ивантай уулзаж магадгүй гэж найдаж байв. 

“Зургаан сарын дараа номлолын ерөнхийлөгч нь залуу ном-
логчийг өмнөх салбарт нь буцаан томилсон байна. Гайхсан 
ч буцаж очихыг маш ихээр яарч байсан ахлагч шинэ хамт-
рагчтайгаа салбарт ирсэн анхныхаа ням гаргийн өглөө ариун 
ёслолын цуглаанд эрт иржээ. . . .

“Ахлагч цугласан цөөн хүмүүсийн бараг бүгдийг нь таньж 
байв. Гэвч, тэр хамтрагчтайгаа зургаан сарын өмнө зааж, 
баптисм хүртээсэн нөгөөх хүнээ эдгээр танил царайнуудын 
дундаас олж харсангүй. Тэр үед ахлагчийн урам хугарч, уйт-
гар гунигийн мэдрэмж төрөв. . . .

“Ахлагчийн мэдэрсэн айдас, сэтгэлийн эмзэглэл номлог-
чийг тэврэхээр нэгэн танихгүй эр яаран ойртож ирсэн үед 
замхран алга болжээ. Сахлаа цэвэрхэн хуссан, итгэлтэйгээр 
инээмсэглэх тэр хүний нүүрнээс нинжин сэтгэлийн мэдрэмж 
гэрэлтэн, тодхон харагдаж байлаа. Цагаан цамц өмсөж, 
зангиагаа нямбай зангидсан тэр хүн Хүндэтгэлийн өдрийн 
өглөө цугласан цөөхөн хүнд зориулан ариун ёслол бэлтгэхээр 
иржээ. Тэр хүнийг ярьж эхлэхэд л ахлагч түүнийг танилаа. Энэ 
бол тэдний зааж, баптисм хүртээсэн хуучин Иван биш, шинэ 
Иван байлаа! Ахлагч найзад нь итгэл, наманчлал, уучлалын 
гайхамшиг биеллээ олсныг харав. Тэрбээр Цагаатгалын үнэн 
бодит байдлыг олж харжээ.  

“. . . [Иван] баптисм хүртсэнээр цааш үргэлжилдэг хөрвөл-
тийн үйл явцад урагш ахисаар ‘зүрх сэтгэлийн хангалттай 
өөрчлөлтийг’ (Алма 5:26) мэдэрсэн ажээ” (“Experiencing a 
Change of Heart,” Ensign, 2008 оны 6- р сар, 29–31). 

Асуулт: Иван хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харуулсан ямар нотол-
гоо энэ түүхэнд байна вэ? (Иваны гадаад төрх өөрчлөгдсөн нь 
дотроо улам илүү гүнзгий өөрчлөлт гарсныг харуулж байгаа 
нь тодорхой байна.)

Мозая 27- д Цагаатгалаар дамжуулан өөрчлөлт гарсан өөр 
нэгэн туршлага байгааг суралцагчдад сануул. Нэг суралцаг-
чаас ангийн өмнө гарч зогсоод Мозая 27- г товчлон ярихад 
урь. Хэрэв боломжтой бол суралцагч мөн Залуу Алмагийн 
хөрвөлт гэдэг зургийг үзүүлж болно (Сайн мэдээний Уран 
зургийн цуглуулга [2009], дугаар 77). Өөр нэг суралцагчаас 
Мозая 27:24–26- г уншихыг хүс. Тэгээд суралцагчдаас хэн 
Цагаатгалаар дамжуулан эсвэл “Бурханаар төрөх”- өөр өөрч-
лөгдөх ёстойг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчид хариулахдаа 

дараах үнэний тухай ойлголтоо илэрхийлнэ: Бидний хүн тус 
бүр Есүс Христийн Цагаатгалаар дахин төрөх ёстой.

Асуулт: Хэн нэгэн Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан 
илүү сайн болж өөрчлөгдсөнийг та хэрхэн харсан бэ?

 Дээрх түүхэнд номлогч Ивантай уулзсаныхаа дараа өөрөөсөө 
асуусан дараах асуултуудыг тунгаан бодоход суралцагчдыг 
урь: “ ‘Би өнгөрсөн зургаан сард “зүрх сэтгэлийн хэр зэрэг 
их өөрчлөлтийг” мэдэрсэн бэ?’ . . . ‘Би “дахин төрсөн” үү?’” 
(Kэйт K.Хилбиг, “Experiencing a Change of Heart”- аас эш 
татав 31).

 Мозая 27:24, 28- ыг уншихдаа Алмад өөрчлөлтийг авчирсан 
юуг Алма хийж, мөн юуг Их Эзэн хийснийг хайж олоход 
суралцагчдыг урь. Хувь хүн, Их Эзэн хоёр зүрх сэтгэлийн хүчит 
өөрчлөлтөд хоёулаа оролцох ёстой гэдэгт тэднийг яагаад 
итгэдгийг тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс.

Зүрх сэтгэл нь өөрчлөгдөхөөс өмнөх болон дараах Алма-
гийн ялгааг харуулсан үг хэллэгтэй хүснэгтийг бөглөснийг 
нь суралцагчдад сануул (2 дахь өдрийн хичээл дээр). 2 дахь 
өдрийн 2- р даалгавар дээр суралцагчид судар судлах тэм-
дэглэлдээ “Дараа” гэсэн баганаас амьдралынх нь турш тэд-
нийг дүрслэн харуулахыг найдсан нэг үг хэллэгийг сонгож 
аваад яагаад гэдгийг тайлбарласан билээ. Бичсэн зүйлээ 
хуваалцахад зарим суралцагчийг урь. Зүрх сэтгэлийн хүчит 
өөрчлөлт нь Есүс Христийн Цагаатгалаар бидэнд боломж-
той болсныг гэрчил. 

Тэд Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан хэрхэн өөрч-
лөгдсөнөө эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс. Хэрэв 
тэд хүсвэл бодол санаагаа хуваалцахад тэднийг урь. Та бас 
Цагаатгалын ачаар хэрхэн өөрчлөгдсөнөө хуваалцаж болно. 

Суралцагчдыг Их Эзэнд илүү их ойртож, Цагаатгал амьдралд 
нь өөрчлөлт гаргаж болохын тулд зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг 
мэдрэхийн төлөө хичээн зүтгэхэд урамшуулан дэмж.

Дараах хүснэгтийг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр зурах 
юм уу суралцагч бүрд хувилж бэлтгэ. 

Moзая 27:32–37 Мозая 28:1–4

Алма болон Мозаягийн хөв-
гүүд хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?
та энэ шүлгүүдээс ямар 
зарчмыг мэдсэн бэ?
хохирлыг нөхөн төлөх нь 
яагаад наманчлалын чухал 
хэсэг гэж та боддог вэ?

Мозаягийн хөвгүүд хэрхэн 
өөрчлөгдсөн бэ?
та энэ шүлгүүдээс ямар 
зарчмыг мэдсэн бэ?
та амьдралдаа тохиолд-
сон ямар туршлагаас сайн 
мэдээг бусадтай хуваалцах 
хүсэлтэй болсон бэ?

Суралцагчдын нэг хэсгээс хүснэгтийн эхний баганын асуултуу-
дад хариулахыг, нөгөө хэсгээс хоёр дахь баганын асуултуудад 
хариулахыг хүс. Суралцагч бүрийг бие даалган ажиллуул. 
Хэсэг бүрээс цөөн суралцагчийг хариултуудаа хэлэхэд урь. 

Суралцагчдыг нүглийнхээ улмаас хэн нэгэнд учруулсан хохир-
лыг нөхөн төлөхийг болон бусадтай сайн мэдээг хуваалцах 
хүслээ хэрхэн нэмэгдүүлж болох тухай эргэцүүлэн бодоход урь. 
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Гэрээр СудлАх хичээл

Мозая 29 –Алма 4
Хавчигдаж байхдаа ч шударга хэвээр үлдсэн нифайчуудыг 
Бурхан адисалсан нь 
Алмагийн номын эхний бүлгүүд зөв шударга нифайчуудын 
зовлон бэрхшээл болон хавчлагын үеийг дүрсэлснийг сурал-
цагчдад сануул. Алма 1:25, 27- г дор бүрнээ чимээгүй унши-
хад суралцагчдыг урь. Эдгээр нифайчууд хавчигдаж байхдаа 
юу хийснийг олж мэдэхийг тэднээс хүс.

Их Эзэн зөв шударга нифайчуудыг ёс бусчуудаас илүү их 
хөгжүүлж дэвжүүлэхийн тулд адисалсан гэдгийг онцлон 
хэл (Алма 1:29–32- ыг үзнэ үү). Амьдралд нь бэрхшээл 

тохиолдоход эдгээр итгэлтэй нифайчуудын жишээг дагахыг 
хичээдэг байхыг суралцагчдаас хүс. 

Дараагийн хэсэг (Алма 5–10)
Та дахин төрснөө хэрхэн мэдэж болох вэ? Дахин төрөх 
гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Суралцагчид Алма 5–10- ыг 
судлах үедээ хэрэв тэд дахин төрсөн бөгөөд зүрх сэтгэлдээ 
хүчит өөрчлөлт гарсныг мэдэрсэн эсэхдээ дүгнэлт өгөхийн 
тулд өөрсдөөсөө асууж болох зарим асуултыг олох болно. 
Түүнээс гадна, тэд Цагаатгалын цар хүрээ, хүчний тухай илүү 
сайн ойлгох болно. 
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Оршил
Сүмд дотоодын маргаан, ёс бус байдал заналхийлж 
байхад (Алма 4:9–11- ийг үзнэ үү), Сүмийг хүчирхэг-
жүүлэхэд Алма хүч чармайлтаа төвлөрүүлэхийн тулд 
шүүгчийнхээ суудлыг орхижээ. Тэр “тэдний эсрэг 
шударга гэрчлэлийг үзүүлснээр” (Алма 4:19) Нифайн 
хүмүүсийг итгэлд нь эргүүлэх номлолоо эхэлсэн. 

Алма Зарахемлагийн хүмүүст Их Эзэн тэдний өвөг 
дээдсийг бие махбодын болон сүнсний боолчлолоос 
чөлөөлснийг сануулснаар номлолоо эхэлжээ. Тэр 
тэднийг Бурханы үгэнд итгэж, зүрх сэтгэлийнхээ сүнс-
лэг байдалд дүгнэлт өгснөөр эцсийн шүүлтийн өдөрт 
бэлтгэхийг урамшуулан дэмжсэн юм. 

71- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 5:1–36

Заах зөвлөмж

Алма 5:1–14
Алма эцгийнхээ болон түүнийг дагасан хүмүүсийн хөрвөлтийн тухай 
өгүүлсэн нь
Өөрчлөлт гэдэг үгийг самбар дээр бич. Хүмүүс гадаад төрх болон зан чанараа 
өөрчилж болох арга замуудын тухай жишээнүүдийг хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. 
Хүмүүст тохиолдсон энэ өөрчлөлтүүдийн зарим нь юу руу хөтөлж, мөн юу авчирч 
болохыг тайлбарлахад тэднийг урь. 
Нифайчуудын дунд газар авч эхэлсэн ёс бус явдлын талаар Алма санаа зовж байсныг 
суралцагчдад сануул. Хэрэв тэд өөрчлөгдөхгүй бол хийсэн гэрээнүүдийнхээ амлагдсан 
адислалуудыг алдах болно гэдгийг тэр мэдэж байсан. Тэр шүүгчийн суудлаа орхиод 
өөрийгөө хүмүүст үйлчлэх, тэднийг наманчлалд дуудахад зориулсан. Тэр Зарахемла-
гийн хүмүүст зааснаар эхэлсэн билээ. 
Хэдэн суралцагчийг Алма 5:3–6- г ээлж дараалан чанга уншихад урь. Алма хүмүүст 
заахдаа онцгой ач холбогдол өгсөн үйл явдлуудыг хайж олохын тулд хамтдаа унши-
хыг суралцагчдаас хүс.
• Алмагийн эцэг болон түүнийг дагасан хүмүүсийн боолчлол, чөлөөлөлт ба хөрвөл-

тийн цэдгийг сонсох нь Алмагийн хүмүүст хэрхэн тусалж болох байсан бэ?
• Алма 5:7- г хар. Энэ шүлэгт өгүүлснээр Алмагийн эцэг болон түүний хүмүүсийн 

амьдралд ямар өөрчлөлт гарсан бэ?
Самбар дээр зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт гэж харагдахын тулд өөрчлөлт гэдэг үгийг зүрх 
сэтгэлийн гэдэг үгийн ард нэмж бич.
• “Зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та боддог вэ? (Суралцагч-

дад энэ асуултад хариулахад нь туслахын тулд та тэдэнд Далын ахлагч Жэралд Н.
Лунд судар дээрх зүрх сэтгэл гэдэг үг ихэнхдээ “жинхэнэ, дотоод хүн” гэсэн санааг 
илэрхийлдэг гэж заасныг хэлж болно [“Understanding Scriptural Symbols,” Ensign, 
1986 оны 10- р сар, 25].)

• Зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт болон хичээлийн эхэнд бидний ярилцсан өөрчлөлтийн 
хооронд ямар ялгаа байна вэ?

Алма 5:7–9, 14 дээр Алма зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт ямар байхыг дүрслэн харуулсан 
олон янзын үг хэллэг ашигласныг тайлбарла. Зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт бол . . . адил-
хан юм гэж уншихаар самбар дээр хэллэгийг нэмж бич.
Алма 5:7–9, 14- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа Алма зүрх сэтгэлийн өөрчлөл-
тийг юутай адилтган дүрсэлснийг хайж олохыг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг олж 
мэдсэн зүйлээ бусадтайгаа хуваалцахад урь. Суралцагчдын хэлсэн өгүүлбэрүүдийг 
самбар дээр нэмж бич. (Таны жагсаалт дараах байдалтай байж болно: Зүрх сэтгэлийн 
өөрчлөлт гэдэг нь . . . гүн нойрноос сэрэх; гэрлээр гэрэлтүүлэгдэж, гинжнээс суллагдах; 
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АлМА 5:1– 36

бодгаль тань баясалд тэлэн; гэтэлгэгч хайрыг магтан дуулах; та Бурханаас төрж; Их 
Эзэний дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээж авахтай адил юм.)
• Самбар дээр жагсаасан дүрслэлүүдтэй зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт хэр зэрэг адилхан 

байна вэ? 
• Зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт хүний үйлдлүүдэд хэрхэн илэрдэг вэ? Заримдаа хүний дүр 

төрхөнд зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт нь хэр зэрэг мэдэгддэг вэ? (Та суралцагчдаас “[Их 
Эзэний] дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээн авсан” гэж боддог хэн нэгний гадаад 
төрх байдал, зан төлөвийг дүрслэхийг хүсэж болно.)

Нэг суралцагчаас Алма 5:10- ыг чанга уншихыг хүсээд ангийг Алмагийн хүмүүсээс 
асуусан гурван асуултыг олоход урь. (Та суралцагчдад эдгээр асуултыг тэмдэглэхийг 
санал болгож болно.) Энэ асуултуудыг унших нь суралцагчдыг дараагийн шүлгүүдээс 
Алма болон түүний хүмүүсийг зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдрэхэд хүргэсэн 
хүчин зүйлүүдийг хайж олоход нь тусална. 
Нэг суралцагчийг Алма 5:11–13- ыг чанга уншихыг уриад Алмагийн эцэг болон түү-
ний дагалдагчдын зүрх сэтгэлд юу хүчит өөрчлөлт авчирсныг хайж олохыг суралцагч-
даас хүс. (Бурханы үгэнд итгэх тэдний итгэл нь өргөн утгаараа Бурханд Өөрт нь итгэх 
тэдний итгэл юм. Та бас Алма 5:5, 7- д дурдсан Бурханы үгийн нөлөөг онцлон тэмдэг-
лэхийг хүсэж болно.)
• Та Бурханы үгэнд итгэх болон зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг мэдрэх хоёрын хооронд 

ямар холбоог харж байна вэ? (Суралцагчдад дараах зарчмыг тодорхойлоход нь 
тусал: Бид Бурханы үгэнд итгэж, Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр 
зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдэрч чадна. Абинадай болон Алмагийн 
тунхагласан Бурханы үг нь Есүс Христээр дамжин ирсэн гэтэлгэл дээр төвлөрдөг 
болохыг онцлон хэл [Мозая 16:4–9; 18:1–2- ыг үзнэ үү].)

Хэн нэгэн зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдэрсэн гэдгийг илэрхийлэх өөр нэг 
арга нь тэднийг дахин төрсөн гэж хэлэх юм гэдгийг тайлбарла.  “Бурханаас төрөх” 
эсвэл “дахин төрөх” гэдэг нь Есүс Христийг хүлээн авч, Түүний шавийн хувиар шинэ 
амьдралаа эхлэхэд тухайн хүний мэдэрч байгаа өөрчлөлтийг хэлж байгааг ойлгоход 
нь суралцагчдад тусал. Зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдрэх эсвэл дахин төрөх 
нь ихэнх тохиолдолд аажмаар явагддаг үйл явц гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад 
туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д. Тодд Кристоффэрсоны 
хэлсэн дараах үгсийг унш:
“Энэхүү хүчит өөрчлөлт яагаад надад илүү хурдан гарахгүй байгаа юм бол? гэж 
өөрөөсөө асууж болно. . . . Бидний ихэнхэд өөрчлөлт алгуураар, цаг хугацаа улиран 
өнгөрөх явцад гардаг. Дахин төрөх нь . . . үйл явдал гэхээс илүү үйл явц юм. Энэ үйл 
явцад оролцох нь мөнх бус байдлын гол зорилго юм” (“Дахин төрөх,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2008 оны 5- р сар, 78).
• Та Бурханы үгийн дагуу амьдрахыг хичээн чармайхдаа зүрх сэтгэлдээ өөрчлөлт 

гарсныг хэзээ мэдэрсэн бэ?
• Зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийн үр дүнд ирдэг мэдрэмжүүд ба үйлдлүүдийг та хэрхэн 

дүрслэх вэ?
• Та семинарын энэ жилд Мормоны Номыг судалснаар зүрх сэтгэл тань хэрхэн өөрч-

лөгдсөн бэ?
Суралцагчдад дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ Бурханы үгийн дагуу амьдра-
хыг илүү чухалчлахын тулд өөрсдийн хийж болох нэг буюу хоёр зүйлийн тухай бичих 
хэдэн минут гаргаж өг. 

Алма 5:15–36
Алма тэнгэрийн хаант улсад ороход зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг шаарддаг 
хэмээн заасан нь 
Суралцагч бүрд дараах хүснэгттэй тараах материалыг өг эсвэл тэд уг хүснэгтийг 
хуулж авч болохын тулд самбар дээр тавьж үзүүл. 
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71-  р  хичээл 

Сүнслэг зүрхний бичлэг

Aлмa 5:15 Aлмa 
5:16

Aлмa 5:19 Алма 
5:26

Aлма 5:27 Aлмa 
5:28

үргэлж

Бараг үргэлж

ихэвчлэн

Заримдаа

хааяа нэг 

Зүрхний бичлэг нь бидний зүрхний үйл ажиллагааг үнэлж, шалгахын тулд эмч нарын 
зарим үед ашигладаг хүснэгт гэдгийг тайлбарла. Энэ нь хүмүүст эмчилгээ хэрэгтэй 
байгаа асуудал болон нөхцөлүүдийг олж тогтооход тусалдаг. 
Алма Бурханы үг түүний эцгийг болон бусдыг зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг 
мэдрэхэд хөтөлсөн тухай заасныхаа дараа хүмүүсээс зүрхнийхээ байдалд дүгнэлт 
өгөхөд нь туслах асуултуудыг асуусан гэдгийг суралцагчдад тайлбарла. Алма 5:14- ийг 
чимээгүй уншихдаа Алма хүмүүсээс асуусан гурван асуултыг олоход суралцагчдыг урь. 
(Та асуултуудыг тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож болно.)
Алма зүрхнийхээ нөхцөл байдлыг бодож үзэхэд нь өөрийн хүмүүст туслах хэдэн 
асуултыг асуусан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг хэдэн минутын турш сүнслэг 
зүрхний бичлэгийн дээр жагсаасан судрын хэсгүүдийг судалж, эргэцүүлэн бодоход 
урь. Тэднийг судрын хэсэг бүрийн асуултуудын дагуу хэр зэрэг хариулж байгааг 
хамгийн сайн дүрсэлсэн хүснэгтийн дөрвөлжин дээр тэмдэг тавихыг дэмж. (Зарим 
шүлэгт нэгээс илүү асуулт байгааг анхааруул.) Энэ үйл ажиллагаа хувийн шинжтэй 
учраас суралцагчдаас хариултаа ангийнхантайгаа хуваалцахыг хүсэх хэрэггүй. 
Суралцагчдыг зүрхний бичлэгээ дуусахад тэднийг Алма 5:29–31- ийг дор бүрнээ 
чимээгүй уншихдаа Алма хүмүүсээ зүрх сэтгэлээ дүгнэхэд нь туслахаар асуусан цөөн 
асуултуудыг хайж олоход урь. (Та суралцагчдад асуултуудыг өөрсдөдөө зориулан бага 
зэрэг өөрчлөхийг санал болгож болно: “Би атаархдаг уу?” “Би бусдыг шоолдог уу?” 
“Би бусдыг хавчдаг уу?”)
Цөөн суралцагчийг Алма 5:17–18, 20–25- ыг ээлж дараалан чанга уншихад урь. Су-
ралцагчдаас шүүлтийн өдөрт бэлтгэхийн тулд бидний зүрх сэтгэл өөрчлөгдөх ёстой 
шалтгаануудыг олохыг хүс. Суралцагчдад зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг мэдэрс-
нээр бид өөрсдийгөө тэнгэрийн хаант улсад байр хүлээн авахад бэлтгэдгийг 
ойлгоход нь туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Та Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсохдоо ямар байдалд байхыг хүсч байгааг дүрслэ-

хэд Алма ямар үгс болон хэллэг ашигласан байна вэ? (Суралцагчдыг энэ асуултад 
хариулах үед та тэдний анхаарлыг Алма 5:16, 19- д хандуулж болно.)

• Зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг мэдрэх нь таныг тэнгэрийн хаант улсад байр хүлээн 
авахад бэлтгэхэд тань одоо хэрхэн туслах вэ?

Дараах асуултуудыг самбар дээр бич. (Та өгүүлбэрүүдийг хичээл эхлэхээс өмнө сам-
бар дээр бичиж болно.)

Их Эзэн биднийг юу хийхэд урьдаг вэ?
Энэ урилгыг хүлээн авах буюу татгалзах нь ямар үр дагавруудтай байж болох вэ?
Эдгээр шүлэг Их Эзэний тухай юу заадаг вэ?

Нэг суралцагчаас ангийн бусад хүүхдүүд самбарт бичсэн асуултуудын хариултуудыг 
олж байх хооронд Алма 5:33–36- г чанга уншихыг хүс. Суралцагчдыг олсон хариул-
туудаа хуваалцахад урь.
Суралцагчдад бичих хэдэн минут өгснөөр хичээлээ дуусга. Алма 5:1–36- аас нэг 
шүлэг эсвэл нэг өгүүлбэрийг сонгохыг тэднээс хүс. Сонгосон шүлэг эсвэл өгүүлбэр 
нь тэдэнд ямар хамаатай болохыг, Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан зүрх 

Суралцагчдад тунгаан 
бодох хугацаа өг. 
Суралцагчдад хичээ-
лийн цаг дээр тун-
гаан бодох хугацаа 
өгч байгаа нь тэдэнд 
Сүнсээр суралцахад нь 
туслах нэг арга юм.  Энэ 
хугацаанд тэдэнд саад 
болох нэмэлт асуултуу-
дыг асуух, заавар өгч 
сануулах, эсвэл ярихаас 
зайлсхий. 
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АлМА 5:1– 36

сэтгэлийн өөрчлөлтийг эрэлхийлэхдээ үүнд санал болгосон зүйлийг тэд хэрхэн хийж 
чадах тухай бичихийг тэднээс хүс. Хэрэв бид зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг мэдэрч, 
зөв шударга ажил үйлсээ үргэлжлүүлсээр байвал бид Бурханы хаант улсад ороход 
бэлтгэгдэнэ гэдгийг гэрчил. 
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Оршил
Алма Зарахемлад номлолоо үргэлжлүүлэхдээ түүний 
хэлсэн үгийг дагах буюу эсэргүүцэх шийдвэр нь ноцтой 
үр дагаврыг авчрах болно гэдгийг өөрийн хүмүүст сэ-
рэмжлүүлэв. Алма мөн Есүс Христийг тэднийг араас нь 
дуудаж, тэднийг эргээд сүрэгтээ авчрахыг хүсдэг сайн 

хоньчинтой зүйрлэсэн. Тэрээр хүмүүсийг тэнгэрийн 
хаант улсыг өвлөн авч чадахын тулд нүглээ наманчилж, 
дэлхийн цэвэр бус зүйлсээс зайлсхийхийг урамшуулан 
дэмжсэн билээ. 

72- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 5:37–62 

Заах зөвлөмж

Aлмa 5:37–42, 53–62 
Алма ёс бусчуудыг сэрэмжлүүлж, хүн бүхнийг Сайн Хоньчны дуу хоолойг 
сонсоход урьдаг
“Есүс төөрсөн хургыг тэврэн яваа нь” зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн 
цуглуулга [2009], дугаар 64).
• Аврагч ямар байдлаар Сайн Хоньчин байдаг вэ?
Цөөн суралцагчийг хариулсны дараа ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах  
үгсийг унш: 
“Есүсийн үед Палестины хоньчин хонио хамгаалдгаараа нэрд гарсан байжээ. Ор-
чин үеийн хоньчдоос ялгаатай нь хоньчин ямагт сүргийнхээ өмнө явдаг байлаа. Тэр 
тэднийг удирддаг. Хоньчин хонь бүрээ мэддэг бөгөөд хонь болгондоо нэр өгдөг байв. 
Хоньд нь түүний дууг мэдэж, түүнд итгэдэг бөгөөд гадны хүнийг дагадаггүй байв. Тий-
мээс, дуудахад, хонь түүн дээр очдог байлаа (Иохан 10:14, 16- г үзнэ үү). . . .
“Есүс өөрийн өдрүүдэд энэхүү энгийн зүйрлэлийг Өөрийгөө Сайн Хоньчин, Жинхэнэ 
Хоньчин гэдгийг тунхаглахад ашиглажээ. Тэрбээр ах, эгч, дүү нартаа хайртай байсан 
учраас тэдний төлөө өөрийн амийг сайн дураараа, өөрийн хүслээр өгсөн юм” (“A Call 
to the Priesthood: ‘Feed My Sheep,’” Ensign, 1983 оны 5- р сар, 43; мөн Жон Р.Лазатэр, 
“Shepherds of Israel,” Ensign, 1988 оны 5- р сар, 74–75- ыг үзнэ үү). 
Алма “хоньчингүй хоньд мэт” болсон Зарахемлагийн хүмүүст тунхаглахаар явсныг 
тайлбарласнаар Алма 5- ын хам сэдвийг санахад нь суралцагчдад тусал (Алма 5:37). 
Зарахемлагийн хүмүүст учраад байсан бэрхшээлүүд мөн Алма тэднийг юу хийхийг 
урамшуулан дэмжсэн тухай санахыг суралцагчдаас хүс. Та Алма 5:14–20 зэрэг өмнөх 
хичээлийн зарим гол шүлгийг товч нэгтгэн дүгнэж, шүлгүүдийн нөхцөл байдлыг 
санахад нь суралцагчдад тусалж болно. Зарахемлагийн хүмүүс ёс бус байдлаасаа 
болоод аймшигтай нөхцөл байдалд байсныг суралцагчид ойлгосон эсэхийг анхаар 
(Алма 7:3- ыг үзнэ үү).
Хоёр, гурван суралцагчийг Алма 5:37- 42- ыг ээлж дараалан чанга уншихад урь. Хэн 
нэгнийг Аврагчийн хонь мөн эсэхийг хэлж болох арга замуудыг олохыг суралцагчаас 
хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцсаны эцэст дараах асуултуудыг асуу.
• Хонинд хоньчин хэрэгтэйн адил хүмүүст удирдагч хэрхэн хэрэгтэй вэ?
• Алма 5:37–38- д өгүүлснээр Сайн Хоньчин хонио хайрлаж халамжилдгаа хэрхэн 

харуулдаг вэ? (Тэр Өөрийн нэрээр хониныхоо араас байнга дууддаг.)
• Алма 5:41- д өгүүлснээр бид Сайн Хоньчны дууг сонсож байгаа эсэхээ хэрхэн хэлж 

чадах вэ?
• Тухайн хүн Сайн Хоньчныг дагаж байгааг харуулсан ямар ажлууд байдаг вэ?
Суралцагчдыг хариулсны дараа нэг суралцагчаас Есүс Христийг дагах амлалт хийсэн 
эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг дүрсэлсэн ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах үгсийг 
уншихыг хүс. (Та суралцагч бүрд энэ үгсийн хуулбарыг бэлтгэн өгч болно.)
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AлМA 5:37– 62 

“Та Христийг дагахаар сонгохдоо бас өөрөө өөрчлөгдөхөөр сонгодог. . . .
“Христийн төлөө өөрчлөгдсөн эрэгтэй [болон эмэгтэй хүмүүс] Христээр 
удирдуулдаг. . . .
“Тэдний хүсэл Түүний хүсэлд шингэдэг. (Иохан 5:30- ыг үзнэ үү.) 
“Тэд Их Эзэнд тааламжтай зүйлсийг үйлддэг. (Иохан 8:29- ийг үзнэ үү.) 
“Тэд зөвхөн Их Эзэний төлөө үхээд зогсохгүй, харин бүр ч илүү чухал зүйл бол тэд 
Түүний төлөө амьдрахыг хүсдэг.
“Тэдний гэрт ороход ханан дээрх зураг, тавиур дээрх ном, тэнд сонсогдох хөгжим, 
тэдний үг яриа, үйлдэл бүр нь тэд бол Христэд итгэгч гэдгийг харуулдаг.
“Тэд бүх цаг мөч, бүх зүйлс, бүх газарт Бурханы гэрч болон зогсох ёстой. (Мозая 18:9- 
ийг үзнэ үү.) 
“Тэд бодол санаа бүрдээ Христ рүү харснаар тэдний оюун санаанд Тэрээр оршдог. (С 
ба Г 6:36- г үзнэ үү.) 
“Тэд хайраа үүрд Христ дээр байрлуулснаар тэдний зүрх сэтгэлд Тэрээр оршдог. 
(Aлмa 37:36- г үзнэ үү.)
“Бараг долоо хоног бүр тэд ариун ёслолоос хүртсэнээр өөрсдөдөө Түүний Хүүгийн 
нэрийг авч, үргэлж түүнийг санаж, мөн өөрсдөд нь өгсөн Түүний зарлигуудыг дагахад 
бэлэн гэдгээ Мөнхийн Эцэгтээ шинээр гэрчилдэг (Моронай 4:3- ыг үзнэ үү).” (“Born 
of God,” Ensign, 1985 оны 11- р сар, 5, 6–7). 
Алма 5:53–56- г дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа хэн нэгэнд Аврагчийн дуу хоолойг 
сонсохыг нь хүндрэлтэй болгож байгаа зан авир, үйлдлийг эрж олоход суралцагчдыг 
урь. Цөөн минутын дараа хэдэн суралцагчийг олж мэдсэн зүйлсээ самбар дээр бичи-
хэд урь. Тэд самбарын зайг боломжийнхоо хэрээр бүрэн ашиглах замаар хариултыг нь 
бичүүл. Аврагчийн дуу хоолойг анхааралтай сонсохыг нь хүндрэлтэй болгодог тэдний 
эргэн тойрон дахь аливаа зүйлс болон үйлдлүүдийг нэмж хэлэхийг тэднээс хүс. (Сурал-
цагчдын хариултууд нь Бурханы сургаалыг хойш тавих [үл ойшоох], бардамнал, хувиа 
хичээх, зүрх сэтгэлээ баялаг болон дэлхийн зүйлс дээр тавих, өөрсдийгөө бусдаас илүү 
гэж бодох, зөв шударга хүмүүсийг хавчих, эсвэл ядуу болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсээс 
нүүр буруулах явдал байж болно. Та суралцагчдын анхаарлыг Зарахемлагийн хүмүүс 
нүгэлт зан авир болон хандлагаасаа салж чадахгүй зууралдсаар байсныг онцлон тэмдэг-
лэхдээ Алмагийн дахин давтан хэрэглэсэн шаргуу тэмцэх гэдэг үгэнд хандуулж болно.)
Суралцагчдын хариултуудын зарим хэсгийг арилган, самбарын голд бичих зай гарга. 
Уг зайнд Сайн Хоньчны дуу хоолойг дагах гэж бич.
Нэг суралцагчийг Алма 5:57- г чанга уншихад урь. Бид хилэнцэт нөлөөнд хэрхэн 
хариулах ёстойг заасан өгүүлбэрүүдийг олохыг суралцагчдаас хүс (“Ёс бусыг үйлдэгч-
дийн дундаас гарч ирцгээ”, “та нар тусдаа байгтун”, мөн “тэдний цэвэр бус зүйлүүдэд 
бүү хүрэгтүн.”) Та суралцагчдад энэ өгүүлбэрүүдийг судрынхаа хажууд тэмдэглэхийг 
санал болгож болно. Эдгээр өгүүлбэр нь бидний сүнслэг байдалд муугаар нөлөөлөх 
аливаа зүйлсээс бид зайлсхийх ёстойг онцлон тэмдэглэж байгааг суралцагчдад анхаа-
руул. Суралцагчид анхаарлыг нь сарниулах зүйлс, муу нөлөөнөөс хэрхэн зайлсхийж, 
Сайн Хоньчны дуу хоолойг дагах талаар ярилцахад нь тэдэнд туслахын тулд дараах 
асуултууд эсвэл эдгээртэй адил асуултуудыг асуу: 
• Хожмын үеийн гэгээнтэн өсвөр үеийнхэн ёс бус зүйлсээс хол байхын тулд юу хийж 

болох вэ? (Суралцагчдын хариултыг бататгахын тулд та суралцагчдын хэн нэгнээс 
өөрийн олж харсан сайн үлгэр жишээг хуваалцахаар төлөвлөж болно. Та мөн сурал-
цагчдыг бие биенээсээ олж харсан сайн жишээнүүдээс хуваалцахад урьж болно.)

• Алма 5:56–57- д өгүүлснээр, ёс бус явдлаасаа салж чадахгүй зууралдсаар байхын 
үр дагаврууд юу вэ? Хэрэв бид ёс бус явдлаасаа салж чадахгүй зууралдсаар 
байвал бид Сайн Хоньчны дуу хоолойг сонсож чадахгүй, мөн зөв шударга 
хүмүүсийн дунд тоологдохгүй.

Хэрэв цаг гарвал дараах асуултыг эргэцүүлэн бодох цөөн минутыг суралцагчдад 
гаргаж өг. Та тэднээс асуултын хариултаа дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ 
бичихийг хүсч болно. 
• Түүнд ирэгтүн гэсэн урилгыг нь илүү сайн хүлээж авахын тулд Их Эзэн та на-

раар юу хийлгэхийг хүсэх бол? (Хариултууд нь тэдний сайжруулах хэрэгтэй эсвэл 
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72-  р  хичээл 

тэдний хийхээ болих ёстой ямар нэгэн зүйл байж болно гэдгийг та суралцагчдад 
хэлж болно.)

Алма 5:58–62- ыг чимээгүй уншихдаа Их Эзэн болон Түүний хүмүүстэй хамт цугларах 
хүмүүст амласан адислалуудыг хайж олоход суралцагчдыг урь. (Та суралцагчдад эдгээр 
адислалыг судрынхаа хажууд тэмдэглэхийг санал болгож болно.)
• Их Эзэний дуу хоолойг анхааран сонсдог хүмүүст өгсөн Түүний амлалтуудыг та 

хэрхэн хураангуйлан дүгнэх вэ? (Хэдийгээр суралцагчид өөр зарчмыг санал болго-
сон ч хэрэв бид [Сайн Хоньчин] болох Их Эзэний дуу хоолойг дагавал бид 
Түүний хаант улсад цугларна гэдгийг ойлгосон байх ёстойг анхаар . Та энэ 
зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)

• Та Сайн Хоньчны дуу хоолойг сонсоход туслах ямар дадал хэвшлүүдийг өөртөө 
хөгжүүлсэн бэ?

• Самбар дээр жагсаасан муу нөлөөнүүдэд автахгүй байхад эдгээр дадал хэвшил танд 
хэрхэн тусалсан бэ? 

Бид Аврагчийн дуу хоолойг сонссоноороо Их Эзэний хаант улсад цугларах зөв шу-
дарга хүмүүсийн дунд байх болно гэдгийг гэрчил.

Алма 5:43–52
Алма наманчлалыг номлох үүргээ биелүүлсэн нь
Бие махбодын таван мэдрэх эрхтний нэрийг жагсаан бичихийг суралцагчдаас хүс 
(харах, сонсох, хүртэх, үнэрлэх ба амтлах). Таван мэдрэхүйгээ ашиглах боломжийг 
суралцагчдад олгодог зарим зүйлийг авчрахыг бодоорой. 
• Мэдрэхүй тус бүрийн талаар таны сурч мэдсэн зүйлс юу вэ?
• Эдгээр таван мэдрэхүйг ашиглалгүйгээр ямар нэгэн зүйлийг мэдэх эсвэл сурах 

арга зам байдаг уу? 
Алма 5:44–48- ыг ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Алма юу мэд-
дэг болон үүнийгээ хэрхэн мэддэг талаар юу хэлснийг хайж олохыг суралцагчдаас хүс.
• Алма 5:48- д өгүүлснээр Алма юу мэдсэн бэ?
• Алма гэрчлэлийнхээ эх сурвалжийг юу байсан гэж хэлсэн бэ?
• Алма энэхүү гэрчлэлийг Ариун Сүнснээс хүлээн авахын тулд юу хийсэн бэ?
• Залбирал болон мацаг барих нь сайн мэдээний гэрчлэлтэй болох эсвэл уг гэрчлэ-

лийг хүчирхэгжүүлэхэд бидэнд хэрхэн тусалж чадах вэ?
•  Та залбирал ба мацаг барилтын үр дүнд гэрчлэл тань хүчтэй болсныг хэзээ  

мэдэрсэн бэ?
Бид Ариун Сүнсээр дамжуулан Есүс Христ бол хүн төрөлхтний Гэтэлгэгч 
гэдгийг өөрсдөө мэдэж чадна гэдгийг гэрчил. Есүс Христ бол хүн төрөлхт-
ний Гэтэлгэгч гэсэн хувийн гэрчлэлийг эрэлхийлж, үүнийг хүлээн авахын чухлыг 
онцлон тэмдэглээд, Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М. Рассэлл Баллардын 
дараах үгсийг унш:

“Сайн мэдээ үнэн болох тухай, ялангуяа Их Эзэн Есүс Христийн тэнгэр-
лэг амьдрал ба үүрэг зорилгын тухай хувь хүний гэрчлэл бидний мөнх 
амьдралд туйлын чухал юм. . . . Өөрөөр хэлбэл, мөнх амьдрал Тэнгэр дэх 
Эцэг болон Түүний Ариун Хүүгийн тухай бидний хүн бүрийн хувийн 
мэдлэгээр нотлогддог. Тэдний тухай зүгээр л мэдэх нь хангалттай бус 
юм. Бидний гэрчлэлийг улам бат бөх болгодог хувийн сүнслэг туршлага 

бидэнд байх ёстой. Эдгээр туршлага нь өлсгөлөн хүн хоол хайж байгаатай адил нэг 
зүйлд санаа төвлөрсөн, хүчтэй арга замаар тэдгээрийг эрж хайснаас ирдэг” (“Feasting 
at the Lord’s Table,” Ensign, 1996 оны 5- р сар, 80). 
Суралцагчдад дараах асуултын хариултыг бичих хугацаа олго. Есүс Христийн тухай 
гэрчлэлтэй болох буюу энэхүү гэрчлэлээ улам хүчтэй болгохын тулд тэд юу хийхээр 
төлөвлөж байгаагаа бичихэд суралцагчдыг урамшуулан дэмж. Хэдийгээр үүнд “олон 
өдөр”- ийг (Алма 5:46) зориулах хэрэгтэй ч тэднийг зорилгуудаа биелүүлэхэд нь 
урамшуулан дэмж.

Сургаалыг 
амьдралдаа 
хэрэгжүүлэхэд 
урамшуулан дэмж 
Ерөнхийлөгч Томас С.
Монсон хэлэхдээ “[сайн 
мэдээг заах] зорилго 
нь хувь хүмүүсийг энэ 
тухай бодож, үүнийг 
мэдэрч, мөн тэгээд 
сайн мэдээний зарчмын 
дагуу амьдрахын тулд 
ямар нэгэн зүйл хийхэд 
сүнслэгээр нөлөөлө-
хөд оршино” гэжээ 
(Conference Report, 
1970 оны 10- р сар, 107). 
Суралцагчдад сайн 
мэдээний зарчмуудыг 
заахдаа тэднийг биеэ 
авч явах байдлаа сайж-
руулж, Есүс Христэд 
итгэх итгэлээ хүчирхэг-
жүүлэх арга замуудыг 
сонгож, Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дагахад урь.
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AлМA 5:37– 62 

• Ариун Сүнс танд Есүс Христ бол дэлхийн Гэтэлгэгч гэдгийг гэрчилснийг та хэзээ 
мэдэрсэн бэ?

Алма 5:49–52- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа Алма хүмүүст, тэд тэнгэрийн хаант 
улсыг өвлөн авахын тулд юу хийх ёстой гэж хэлснийг хайж олоход суралцагчдыг урь. 
• Бурханы хаант улсад ороход наманчлал яагаад чухал вэ?
Бурханы хаант улсад орохоор бэлтгэх тухай Алмагийн сургаалыг амьдралд хэрэг-
жүүлэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгсийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс. 
“Хэрэв Түүний ирэх өдөр маргааш байсан бол яах байсан бэ? Хэрэв бид Их Эзэнтэй—
цаг нь болоогүй үхлээр эсвэл Түүний гэнэтийн ирэлтээр—маргааш уулзана гэдгээ 
мэдсэн бол та өнөөдөр юу хийх вэ? Бид ямар гэм буруугаа хүлээх байсан бэ? Бид ямар 
зүйлсийг хийхээ болих байсан бэ? Бид ямар тайлан тавих байсан бол? Бид ямар ууч-
лалыг үзүүлэх байсан бол? Бид ямар гэрчлэл хуваалцах байсан бол?
“Хэрэв бид эдгээр зүйлийг хийх ёстой юм бол яагаад одоо хийж болохгүй гэж? 
Амар амгаланг хүлээн авах боломжтой үедээ яагаад түүнийг эрж хайгаагүй билээ?” 
(“Preparation for the Second Coming,” Ensign эсвэлЛиахона, 2004 оны 5- р сар, 9). 
Аврагчтай уулзаж, Түүний хаант улсад орохоор бэлтгэхийн тулд амьдралдаа хийх хэ-
рэгтэй өөрчлөлтүүдийн талаар тунгаан бодох хугацааг суралцагчдад олгож, хичээлээ 
дуусга. Хожим нь уншаад хүлээн авсан өдөөлтөөрөө дамжуулан дагахаа санахын тулд 
бодол санаа, мэдрэмжүүдээ бичихэд тэднийг урь.
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Оршил
Алма Зарахемла дахь Сүмийг эмх цэгцэнд оруулс-
ныхаа дараа Гидеон хот руу явжээ. Тэрээр тэндхийн 
хүмүүсийг Зарахемлагийн хүмүүсээс илүү итгэлтэйг 
олж мэдсэн. Тиймээс түүний захиас Зарахемлад 
өгсөн захиасаас нь өөр байлаа. Тэрээр хүмүүсийг Их 
Эзэнд найдахаа үргэлжлүүлж, Түүний Цагаатгалыг 

амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг урамшуулан дэмжжээ. 
Аврагч Өөр дээрээ үхэл болон бидний нүглүүдийг 
авсан, Өөр дээрээ бидний өвдөлт, зовлон зүдгүүр, 
өвчнүүд болон сул талуудыг авсан бөгөөд бидэнд хэр-
хэн туслахаа Тэрээр мэддэг гэдгийг Алма гэрчилсэн. 

73- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 6–7

Заах зөвлөмж

Алма 6
Алма Зарахемла дахь Сүмийг эмх цэгцэнд оруулсныхаа дараа Гидеон хот 
руу явсан нь
Хичээл эхлэхээс өмнө нэг суралцагчийг сүмд явах хүч чармайлтынхаа төлөө адис-
лагдсанаа мэдэрсэн арга замуудын талаар товч хуваалцахаар бэлтгэхэд урь. Хичээлээ 
эхлэхэд энэ суралцагчаас ангийн өмнө гарч, бэлтгэсэн захиасаа хуваалцахыг хүс. Та ч 
бас сүмд явснаараа хэрхэн адислагдсан тухайгаа хуваалцаж болно. 
Алма 6- г Алма болон санваарын бусад удирдагч Зарахемла дахь Сүмийг хэрхэн хүчир-
хэгжүүлснийг заадаг хэмээн тайлбарлаж танилцуул.
Нэг суралцагчаас Алма 6:4–6- г чанга уншихад урь. Зарахемла дахь Сүмийн гишүүд 
Бурханыг мэдэхгүй хүмүүст юу хийснийг хайж олохын тулд хамтдаа уншихыг сурал-
цагчдаас хүс. Суралцагчдыг сурсан зүйлээ хуваалцахад урь.
Дараах үнэнийг самбар дээр бич: Сүм бүх хүний сайн сайхны төлөө байгуулагд-
сан юм. Энэхүү үнэн тэдний амьдралд хэрхэн нөлөөлж болох талаар бодоход нь 
суралцагчдад туслахын тулд асуу:
• Сүм өнөөдөр Бурханыг мэддэггүй хүмүүсийг хэрхэн адисалж чадна гэж та боддог вэ?
Суралцагчдыг Бурханы тухай илүү сайн мэдэх хэрэгтэй байгаа хэн нэгний тухай бодо-
ход урь. Энэ хүн нь манай Сүмийн гишүүн эсвэл өөр сүмийн гишүүн байж болно. Бид 
Сүмийн гишүүд учраас олон адислал хүлээж авдгийг гэрчлээд, суралцагчдыг адисла-
луудаа гэрчилж, бусадтай хуваалцахыг урихад урамшуулан дэмж.

Aлмa 7:1–13 
Алма Есүс Христийн ирэлтийн тухай бошиглосон нь 
Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг болго. Бүлэг бүрээс дараах асуултын хариул-
тыг ярилцахыг хүс:
• Таны сэтгэлийг ирээдүйн ямар үйл явдлууд онцгой хөдөлгөдөг вэ?
Суралцагчдад энэ асуултын хариултыг ярилцах тодорхой хугацаа өгсний дараа цөөн 
суралцагчаас хариултаа бусадтайгаа хуваалцахыг хүс. Тэгээд Алма Зарахемла дахь 
Сүмийг эмх цэгцэнд оруулсныхаа дараа Гидеон хот руу явсныг тайлбарла. Тэрээр тэнд 
байсан хүмүүст ирээдүйд болох олон зүйлийг болон “тэд бүгдээс илүү чухал” (Алма 
7:7) нэгэн зүйл буйг ярьжээ. Тэрээр ирээдүйд болох энэ үйл явдлын учир ирэх адисла-
луудын төлөө бэлтгэхэд нь хүмүүст туслах зарчмуудыг заасан.
Нэг суралцагчийг Алма 7:3–6- г чанга уншихад урь. Алма Гидеоны хүмүүсийн талаар 
ямар найдлагатай байсныг хайж олохыг суралцагчдаас хүс. Тэгээд өөр нэг суралцаг-
чаас Алма 7:18–19- ийг чанга уншихыг хүс. Алма Гидеоны хүмүүсийн талаар сүнслэг 
өдөөлтөөр юу сурч мэдсэнийг дүрслэн хэлэхийг суралцагчдаас хүс. 

Судруудаас заа
Сайн мэдээний зарим 
багш хичээлд бэлтгэхдээ 
судрын бус эх сурвал-
жуудыг ашигладаг. Энэ-
хүү гарын авлага болон 
зарим нэмэлт материал 
танд тустай байх ч 
Мормоны Номоос шууд 
заахад анхаарлаа төв-
лөрүүл. Энэ нь судрууд 
үнэн болон тэдгээрийг 
судлахын үнэ цэнийг 
суралцагчдад тань гэрч-
лэх боломжийг Ариун 
Сүнсэнд олгох болно. 
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АлМА 6 –7

Алма 7:7, 9–10- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа хүмүүс мэдэх нь хамгийн чухал 
хэмээн Алмагийн мэдэрсэн үйл явдлыг хайж олоход суралцагчдыг урь. 
• Алмад өгүүлснээр, ирэх аливаа бүгдээс “илүү чухал [байсан] нэгэн зүйл” нь юу 

байсан бэ? Аврагчийн ирэлт нь яагаад бүх цаг үеийн хамгийн чухал үйл явдал гэж 
та бодож байна вэ?

• Алма яагаад аль хэдийн итгээд, хүчтэй гэрчлэлтэй болсон хүмүүст наманчлах ёстой 
гэж хэлсэн гэж та бодож байна вэ?

Алма дараа нь Есүс Христийн ирэлт нь яагаад хүн төрөлхтний түүхэн дэх хамгийн 
чухал үйл явдал болох тухай заасныг тайлбарла. Алма 7:11–13- ыг ээлж дараалан чанга 
уншихад цөөн суралцагчийг урь. Үлдсэн суралцагчдыг унших хэсгийг дагаж харан, 
Аврагч бидний төлөө Өөр дээрээ юу авсныг мэдэхэд урь. (Та халамжлах нь тайтгарал 
өгөх, хэн нэгэнд туслахаар явах гэсэн үг гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй байж магад.) 
Алма 7:11–13 нь төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг хэл. Та суралцагчдад энэ судрын 
хэсгийг амархан олж болохын тулд тодруулж судар дээрээ тэмдэглэгээ хийхийг санал 
болгож болно. 
Суралцагчдын хариултуудыг гарчиг бичдэгийн адилаар самбарын дээд хэсэгт жагсаан 
бич. Хариултуудад өвчин эмгэг, зовлон зүдгүүр, уруу таталт, үхэл, сул дорой байдал 
(сул талууд эсвэл чадваргүй байх) болон гэм нүгэл орж болно.
Та суралцагчдад Алма 7:11 дээрх “бүх төрлийн” гэсэн хэллэгийг тэмдэглэхийг санал 
болгож болно. Самбар дээр бичсэн нөхцөл байдал тус бүрд жишээ хэлэхийг тэднээс 
хүс. Суралцагчдыг жишээ хэлэхэд тэдгээрийг холбогдох гарчгуудын дор бич. (Жи-
шээлбэл, хорт хавдар гэдэг үгийг өвчин эмгэг гэдэг гарчгийн доор хөгжлийн бэрхшээ-
лийг сул дорой байдлын доор бичиж болно.) 
Нэг суралцагчаас Далын ахлагч Брүс С.Хафэны хэлсэн дараах үгсийг уншихыг хүс.
“Цагаатгал зөвхөн нүгэлтнүүдэд зориулагдаагүй” (“Beauty for Ashes: The Atonement of 
Jesus Christ,” Ensign, 1990 оны 4- р сар, 7). Та энэ үгсийг самбар дээр бичээд, сурал-
цагчдыг судар дээрээ Алма 7:11–13- ын хажууд бичихийг хүсэж болно. 
• Алма 7:11–13- т уншсан зүйл дээрээ үндэслэн, ахлагч Хафэн “Цагаатгал зөвхөн нү-

гэлтнүүдэд зориулагдаагүй” гэж хэлсэн нь юу гэсэн утгатай гэж та бодож байна вэ?
Дараах үнэнийг самбар дээр бич: Есүс Христ биднийг нүгэл, үхлээс авраад, мөнх 
бус байдлын сорилтуудыг ялахад бидэнд туслахын тулд зовж шаналсан юм.
Аврагчийн Цагаатгалд хэрхэн найдахаа ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгсийг унш. 

“Та тамхи, мансууруулах бодис— мөрийтэй тоглоом эсвэл орчин цагийн 
сүйрүүлэгч тахал болсон порнографт донтох нүгэл хилэнцтэй тэмцэж 
байна уу? . . . Та өөрийгөө эрэгтэй хүн үү, эмэгтэй хүн үү гэдэг тал дээр, 
эсвэл өөрийгөө хүндлэх нь чухам юу болох тухайд эргэлздэг үү? Танд—
эсвэл хайртай хэн нэгэнд тань—өвчин зовлон, сэтгэл санааны дарамт 
эсвэл үхэл тулгараад байна уу? Эдгээр асуудлаа шийдэхийн тулд танд 

ямар ч алхмуудыг хийх хэрэгтэй байлаа гэхэд эхлээд Есүс Христийн сайн мэдээнд ир. 
Тэнгэрийн амлалтуудад итгэ. . . . 
“Бурханы нигүүлсэнгүй мөн чанарт найдах нь Христийн заасан сайн мэдээний гол 
цөм нь юм. Аврагчийн Цагаатгал бидний мөрөн дээрээс гэм нүглийн ачаа дарамтыг 
төдийгүй бас урам хугаралт, гуниг харуусал, өвчин эмгэг, цөхрөл гутралын ачаа да-
рамтыг авсныг би гэрчилж байна. [Aлмa 17:11–12- ыг үзнэ үү.] Энэхүү тусламжид най-
дах нь өөрсдийгөө нүглээс хол хөндий байлгаж, авралынхаа төлөө ажиллах шалтгаан 
болоод эрч хүчийг бидэнд бүр эхлэлээс өгч, бидэнд тусалсаар ирсэн юм” (“Broken 
Things to Mend,” Ensign эсвэл Лиахона, 2006 оны 5- р сар, 70–71) 
• Алма 7:11–13- ыг ойлгох нь сорилтуудтай тулгарах үед бидэнд хэрхэн тусалж чадах вэ?
Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан тусламж ба хүч чадлыг хүлээн авч болох 
зарим арга замыг дүрслэхийн тулд дараах нөхцөлүүдийг унш. Нөхцөл бүрийг унш-
саны дараа Есүс Христ Өөрийн Цагаатгалаар дамжуулан ийм сорилттой учирсан хүнд 
хэрхэн тусалж болох тухай тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс. 
 1. Залуу эмэгтэй автомашины осолд орсноос зүүн хөл нь мэдээгүй болжээ. 

Алма 7:11–13 
нь төгс эзэмших судрын 
хэсэг. Суралцагчдад энэ 
судрын хэсгийг төгс 
эзэмшихэд нь туслахын 
тулд хичээлийн төгсгөл 
дэх заах санааг үзнэ үү.
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 2. Залуу эрэгтэй өөрийн хийсэн зарим буруу сонголтоосоо ичиж байна. Тэр сэтгэлээр 
унаж, өөрийгөө хэрэггүй хүн гэж бодож байна.

 3. Залуу эрэгтэйн эцэг саяхан нас барж, тэр ээжтэйгээ шинэ хотод нүүж иржээ. Түүнд 
гунигтай байгаагаас гадна ганцаардаж, бүх зүйл хэрхэн дахин зөв болохыг олж 
харахгүй байв.

Цагаатгалын хүч болон энэхүү хүч хэрхэн тусалж болох тухай гэрчлэлээ хуваалц. 
Тэгээд суралцагчдад дараах асуултуудын нэгэнд хариулан дэвтэртээ эсвэл судар судлах 
тэмдэглэлдээ бичих хэдэн минутын хугацаа өг. (Та хичээл эхлэхээс өмнө эдгээр асуул-
тыг самбар дээр бичих буюу асуултууд бичсэн тараах материалуудыг бэлтгэх, эсвэл 
суралцагчид өөрсдөө бичихийн тулд удаан уншиж өгөхийг хүсч болно.)
• Цагаатгал хэзээ танд болон таны мэдэх хэн нэгэнд Алма 7:11–13- т дурдагдсан арга 

замуудын аль нэгээр нь тусалсан бэ?
• Та сорилтуудтай тулгарах үедээ Цагаатгалд найдаж болохын тулд юу хийх вэ?
Цөөн суралцагчаас бичсэн зүйлээ бусадтай хуваалцахыг хүс. (Тэдэнд хэт хувийн эсвэл 
өөрсдийнхөө аливаа нууц зүйлийг хуваалцах шаардлагагүйг сануул.)

Алма 7:14–27
Алма Бурханы хаант улсад хүрэх замаа үргэлжлүүлэхэд хүмүүсийг 
урамшуулан дэмжсэн нь 
Суралцагчдад Алма Гидеон дахь хүмүүсийн сүнсний нөхцөлийг хэрхэн дүрсэлснийг 
сануулахын тулд нэг суралцагчийг Алма 7:19- ийг чанга уншихад урь. Хүмүүс “Бур-
ханы хаант улс тийш удирдах зам дээр” байсныг онцлон хэл. Алма тэднийг зам дээрээ 
үлдэхэд нь туслахыг хүссэн гэдгийг тайлбарла. 
Бид сайн мэдээний зарчмуудаар амьдарснаар Бурханы хаант улс руу хөтлөх 
замыг дагадаг гэдгийг харахад нь суралцагчдад туслахын тулд самбар дээр зам зур. 
Замын эхэнд Мөнх бус байдал гэж бич.Замын төгсгөлд Бурханы хаант улс гэж бич. Су-
ралцагчдыг хоёр хэсэг болго. Нэг хэсгээс Алма 7:14–16- г, нөгөө хэсгээс Алма 7:22–24- 
ийг судлахыг хүс. Бид Бурханы хаант улс руу хөтлөх замыг дагахын тулд юу хийх 
хэрэгтэй болон өөрсдөө ямар хүмүүс болох хэрэгтэйг хайж олохыг хэсгүүдээс хүс. 
Суралцагчдад унших хангалттай хугацаа өгсний дараа тэднээс хэдийг нь самбарын 
өмнө гарч ирэхэд урь. Тэднээс Бурханы хаант улс руу хөтөлдөг өөрсдийн олж мэдсэн 
үйлдлүүд болон зан чанаруудыг замын дагуу бичихийг хүс. Та суралцагчдаас замын 
дагуу бичигдсэн зарим үйлдэл болон зан чанарууд тэдний хувьд юу гэсэн үг болохыг 
асууж болно. Та бас тэд энэ замыг амьдралдаа хэрхэн дагаж болох талаар бодохыг тэд-
нээс хүсэж болно. Бид итгэлээр амьдарвал “Бурханы хаант улс тийш удирдах зам дээр 
байдаг” (Алма 7:19) гэдгийг гэрчил. 

Төгс эзэмших судар—Алма 7:11–13
Алма 7:11–13 нь их урт төгс эзэмших судрын хэсэг учир энэ нь суралцагчдад чээжлэ-
хэд хэцүү байж болно. Гэвч Алмагийн үг хэл Цагаатгалын хүч болон түүний өргөн цар 
хүрээг амьдралынхаа туршид санахад нь суралцагчдад тусалж чадах онцгой үгсийг 
агуулдаг. Тэдэнд эдгээр түлхүүр үгсийг чээжлэхэд нь туслахын тулд Алма 7:11–13- ын 
шүлгүүдийг тэдний өмнө самбар дээр бичээд дараах түлхүүр үгсийг гарч ирэх бүрд 
зай үлдээ: өвчин эмгэг, зовлон зүдгүүр, уруу таталтууд, үхэл, сул дорой талууд, гэм 
нүгэл, зөрчил. (Жишээлбэл: Та Алма 7:11- ийг бичиж байгаа бол: “Мөн тэрээр бүх 
төрлийн . . . мөн . . . мөн . . . тэвчих болно” гэж эхэлнэ. )
Алма 7:11–13- ыг ангиараа чанга унших үед орхигдсон үгсийг суралцагчдаар нөхүүл. 
Та үүнийг хэдэн удаа хийсний дараа суралцагчдаас, хэрэв тэд тусдаа хуудас цаас 
гаргаж тэдний төлөө Аврагч Өөр дээрээ үүрсэн зүйлсийг илэрхийлсэн үгсийг бичиж 
чадах эсэхийг асуу. Суралцагчдыг сорилттой тулгарах үедээ “чөлөөлөлтийн хүчинд” 
илүү их итгэлтэй байж чадахын тулд Есүс Христ тэдний төлөө хийсэн зүйлсийг ямагт 
санаж байхад урь.
Тайлбар: Та дараагийнхаа хичээлийн эхний хэдэн минутыг суралцагчид Аврагчийн 
хязгааргүй Цагаатгалын талаарх түлхүүр үгсийг санаж байгаа эсэхийг мэдэхэд зо-
риулж болно.
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Оршил
Алмагийн захиасыг Зарахемла, Гидеон болон Мелек 
дэх олон хүн хүлээн авсны дараа Аммонайхагийн 
хүмүүс түүнийг эсэргүүцэж, хотоосоо хөөн гаргасан 
ажээ. Алма энэ хүмүүсийн ёс бусад гашуудан байхад 
түүн дээр болон Мозаягийн хөвгүүд дээр өмнө нь ир-
сэн мөнөөх тэнгэр элч дахин ирэв. Тэнгэр элч Алма-
гийн итгэлтэй байдлыг сайшаасан бөгөөд Аммонайха 

руу эргэн очихыг түүнд тушаажээ. Алма Их Эзэний 
зарлигуудыг итгэлтэйгээр дагасан бөгөөд Их Эзэн 
Амюлекийг түүний үйлчлэлд туслуулахаар дуудсан. 
Алма Амюлек хоёр Аммонайхагийн хүмүүст итгэл-
тэйгээр зааж эхэлсэн бөгөөд Их Эзэний ажлыг хийх 
Ариун Сүнс болон хүчээр дүүргэгдсэн байлаа. 

74- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлма 8

Заах зөвлөмж

Алма 8:1–6
Мелек дэх олон хүн Алмагийн захиасыг хүлээн авч, баптисм хүртсэн нь 
Хэрэв тэдэнд Сүмийн төлөө номлолд үйлчилсэн хамаатан садан эсвэл найз байвал га-
раа өргөхийг суралцагчдаас хүс. Захиасыг нь хүмүүс хүлээн авсан үед энэ нь номлогч-
дод ямар санагддаг тухай садан төрлийнхөө эсвэл найзуудынхаа ярьсан туршлагын 
тухай хуваалцахыг хоёр, гурван суралцагчаас хүс. (Та бас суралцагчдыг сайн мэдээг 
хуваалцах хүч чармайлтыг нь хэн нэгэн уриалгахан хүлээн авсан үеийнхээ тухай яри-
хыг урих талаар бодож болно. Та бас өөрийнхөө туршлагаас хуваалцаж болно.)
Суралцагчдыг Алма 8:1–5- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Алма сайн мэдээг 
номлосон гурван хотыг тэднээр олуул. Тэр гурван хотын нэрийг самбар дээр бичүүл. 
(Зарахемла, Гидеон, Мелек.)
• Эдгээр гурван хот дахь Алмагийн номлолын үр дүн юу байсан бэ? (Та суралцагчдад 

энэ асуултад хариулахад нь туслахын тулд Алма 6–8-р бүлгийн товч тоймд анхаар-
лаа хандуулахыг санал болгож болно.)

Эдгээр хотын хүмүүс Алмагийн захиасыг хүлээн авсан ч түүний номлолын үйлчлэл 
бэрхшээл сорилтгүй байгаагүйг онцлон тэмдэглэ. 

Алма 8:7–32
Алмаг Аммонайхад хүмүүс эсэргүүцсэний дараа Их Эзэн түүнийг буцаж 
явахыг тушаасан
 Бүрэн цагийн номлолд үйлчилсэн хамаатан садан эсвэл найз нь сайн мэдээний захиа-
сыг эсэргүүцсэн хүмүүстэй тааралдсан эсэхийг суралцагчдаас асуу. Цөөн суралцагчийг 
тэдний хамаатан садан эсвэл найз нараас нь ийм тохиолдлуудад хэрхэн хариулсан 
тухай ярихад урихыг бод. 
Алма 8:7–14- ийг ээлж дараалан чанга уншихыг цөөн суралцагчаас хүс. Алма Аммо-
найхагийн хүмүүст сайн мэдээг заахаар хичээсэн үед түүнд ямар мэдрэмж төрсөн 
байж болох тухай бодоход ангийг урамшуулан дэмж. Суралцагчдыг шүлгүүдийг 
унших үеэр түр зогсоон дараах асуултуудын хариултыг ав:
• Энэ шүлгүүд нь Алмагийн зан төлөвийн тухай бидэнд юу хэлж байна вэ? (Алма 

8:8–10- ыг үзнэ үү.)
• Алмад хүмүүсийн хандсан тэрхүү хандлагад та хэрхэн хариулах байсан бэ? (Алма 

8:11–13- ыг үзнэ үү.)
• Ийм нөхцөл байдалд Алмагийн хариу үйлдэл таныхтай хэр зэрэг адилхан эсвэл 

хэр зэрэг өөр байна вэ? (Алма 8:14- ийг үзнэ үү. Аароны хотод Их Эзэний ажлыг 
үргэлжлүүлэх Алмагийн шийдвэр нь Их Эзэнд итгэх түүний итгэлийг болон тэр 
бууж өгөөгүйг харуулж байна гэдгийг та ярьж болно.)
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Аммонайхагийн хүмүүсийн төлөөх Алмагийн залбирлууд чин сэтгэлийнх байсан ч 
(Алма 8:10- ыг үзнэ үү) түүний гуйлт тэр даруй хариулагдаагүй гэдгийг хэл. (Аммо-
найхагийн зарим хүмүүс хожим нь нүглээ наманчилжээ. Алма 14:1- ийг үзнэ үү.)
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.Нэлсоны хэлсэн дараах үгсийг 
унш:

“Зарим тохиолдолд бидний хамгийн эрч хүчтэй, чин сэтгэлийн залби-
рал хариулагдахгүй өнгөрдгийг би ажигласан. Бид “Яагаад?” хэмээн 
гайхдаг. Би энэхүү мэдрэмжийг мэднэ! Би тийм агшны айдас ба нулим-
сыг мэднэ. Гэвч бидний залбирлыг хэзээ ч хайхрахгүй орхихгүй гэдгийг 
би мэднэ. Бидний итгэл хэзээ ч талархалгүй үлдэхгүй. Бүхнээс цэцэн 
мэргэн Тэнгэрлэг Эцэгийн хэтийн төлөв биднийхээс хамаагүй өргөн 

цар хүрээтэйг би мэднэ. Бид мөнх бус байдлынхаа асуудлууд болон зовлонг мэддэг 
бол Тэрбээр бидний мөнх байдлын өсөлт ба чадавхыг мэддэг” (“Jesus Christ—the 
Master Healer,” Ensign эсвэл Лиахона, 2005 оны 11- р сар, 86).
• Бидний зөв шударга залбирлууд нь тэр даруй эсвэл бидний найдаж, хүлээсэн  

арга замаар хариулагдахгүй байсан ч бид итгэлтэй байхад туслах юуг ахлагч 
Нэлсон заасан бэ?

Нэг суралцагчийг Алма 8:14–17- г чанга уншихад урь. Тэнгэр элчийн үгс дэх тайт-
гаруулагч захиасууд болон Алмагийн хувьд дагах нь хэцүү байж болох тушаалуудыг 
эрж олоод хамтдаа уншихыг суралцагчаас хүс.
• Алма 8:15 дахь тэнгэр элчийн үгс Алмаг хэрхэн тайтгаруулсан байж болох вэ? Тэн-

гэр элчийн үгс таныг хэрхэн тайтгаруулж болох вэ?
• Энэ нөхцөлд дуулгавартай байх нь Алмад яагаад хэцүү байсан байж болох вэ?
Алма 8:18- ыг уншин, Аммонайха хот руу эргэн оч гэсэн Их Эзэний тушаалд Алма 
хэрхэн хариулсныг дүрсэлсэн үгсийг суралцагчдаар олуул. (Та суралцагчдад хурдан 
гэдэг үгийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.) 
• Тэрээр Аммонайха руу хурдан эргэсэн гэсэн баримтаас бид Алмагийн тухай юу 

мэдэж болох вэ?
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн дараах үгсийг унш. Их Эзэнийг 
хурдан дагах нь бидэнд ямар ашиг тустайг сонсохыг суралцагчдаас хүс:

“Бид одоо Бурханыг дуулгавартай дагах хангалттай итгэлтэй байгаа ч 
итгэлээ байнга бэхжүүлж, үргэлж шинэчилж байх хэрэгтэй. Бид эдүгээ 
дуулгавартай дагахдаа илүү хурдан байж, мөн эцсээ хүртэл тэвчихдээ 
илүү тууштай байхаар шийдсэнээр үүнийг хийж чадна. Өглөө эрт босч 
суран, үүнийгээ хэвшил болгох нь сүнслэг байдлын бэлтгэлд туйлын 
чухал юм. . . .

“. . . Хайрт Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хайрт Хүү хоёр бидний өмнө тавигдсан амьдралын 
шалгуурыг давахад Өөрсдийн чадах бүхнээр бидэнд тусалсан билээ. Гэвч бид дуул-
гавартай дагахаар шийдэж, үүнийгээ хэрэгжүүлэх ёстой. Бид дуулгавартай байдлын 
шалгууруудыг давах итгэлийг цагаас цагт мөн өдөр тутмынхаа сонголтуудаар дам-
жуулан хөгжүүлдэг. Бид өөрсдөөсөө Бурханы хүссэн юуг боловч хурдан хийх болно 
гэдгээ одоо шийдэж чадна. Мөн бид ирэх нь тодорхой агуу шалгууруудын дундуур 
биднийг авч гарах тэрхүү итгэлийг хөгжүүлэх дуулгавартай байдлын жижиг шалгуу-
руудад тууштай байхаар шийдэж чадна” (“Spiritual Preparedness: Start Early and Be 
Steady,” Ensign, 2005 оны 11- р сар, 38, 40). 
• Ерөнхийлөгч Айрингийн хэлснээр Их Эзэнийг шуурхай бөгөөд дуулгавартай дага-

хыг сонгосноор бидний итгэлд юу тохиолдох вэ?
• Хурдан шуурхай, дуулгавартай байснаар Их Эзэнд итгэх итгэл тань хүчтэй болсныг 

та хэзээ мэдэрсэн бэ?
Дараах нөхцөл бүрд түргэн шуурхай, дуулгавартай байх нь тэднийг хэрхэн адисалж 
болохыг суралцагчдаас асуу:
 1. Залуу эмэгтэйг сургуульдаа явах гэж байхад ээж нь илүү энгийн цамц өмсөхийг 

түүнээс хүсэв.
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AлМА 8

 2. Бишоптойгоо хийсэн ярилцлагын үеэр шинэ пристэд Бурханы өмнө хүлээсэн үүр-
гийн шагналаа авах даалгавар өгөв.

 3. Хоёр номлогч өдөр тутмынхаа ажлыг төлөвлөх үеэрээ ээж нь Сүмийн гишүүн биш 
идэвх султай гэр бүлд айлчлахаар сүнсээр өдөөгджээ. 

Их Эзэн Алмаг түргэн шуурхай, дуулгавартай байсных нь төлөө адисалсныг тайл-
барла. Гурван суралцагчийг самбарын өмнө гарч Алма 8:19–26 дахь Алма, Амюлек 
хоёр уулзсан тухай хэсгээр жүжигчилсэн тоглолт хийхэд урь. Нэг суралцагчаар Ал-
магийн үгийг, хоёр дахь суралцагчаар Амюлекийн үгийг, гурав дахь суралцагчаар 
түүхийн хүүрнэл хэсгийг уншуул. Суралцагчдыг хэсгүүдээ Алма, Амюлек хоёрын 
мэдэрсэн байх ёстой гэж бодож байгаа сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлэн унши-
хыг дэмж.
Жүжигчилсэн тоглолтын эцэст дараах асуултуудыг асуу:
• Их Эзэн Алмаг дуулгавартай байсных нь төлөө хэрхэн адисалсан бэ?
• Алма, Амюлек хоёр уулзсан туршлага Их Эзэн Алмагийн залбирлуудыг хэрхэн сон-

сож мөн хариулсныг харуулж байна вэ? (Алма 8:10- ыг үзнэ үү.)
• Бид Алмагийн туршлагаас ямар зарчмуудыг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид янз бү-

рийн зарчмуудыг санал болгож болно. Нэг боломжит хариулт нь Бид Их Эзэний 
үгэнд түргэн шуурхай хариулахад Тэрбээр Түүний зарлигуудыг дуулгавар-
тай дагахад бидэнд тусалдаг.)

Суралцагчдыг Алма 8:27–32- ыг дор бүрнээ чимээгүй унших үедээ хэрэв бид итгэл-
тэй, хичээнгүй байвал Их Эзэн бидэнд Түүний зарлигуудыг дагахад тусалдаг талаарх 
нэмэлт нотолгоонуудыг эрж хайхад урь. 
• Алма, Амюлек хоёр гараад хүмүүст зааж эхлэхдээ ямар сорилтуудтай тулгарсан бэ? 

(Алма 8:28–29- ийг үзнэ үү.) Хүмүүс илүү ёс бус болсон учир Их Эзэн Алма, Амюлек 
хоёрт тэднийг наманчлалд дуудахыг зарлигласан.)

• Их Эзэн Алма, Амюлек хоёрт хэрхэн тусалсан бэ? (Алма 42:30–31- ийг үзнэ үү.) Тэд 
Ариун Сүнсээр дүүргэгдэж, өөрсдийг нь хамгаалах бурханлаг хүчийг хүлээн авсан. 
Та суралцагчдыг эдгээр адислалын тодорхойлолтыг судар дээрээ тэмдэглэхийг 
санал болгож болно.)

• Таныг итгэлтэй, хичээнгүй байсан үед Их Эзэн өөрт тань тусалсныг та хэзээ мэ-
дэрсэн бэ? 

Ерөнхийлөгч Ховард В.Хантэрын дараах үгсийг дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэг-
лэлдээ бичихэд суралцагчдыг урь.
“Их Эзэн юу юунаас илүүтэйгээр түүний зөвлөгөөг гуйвшгүй, шийдэмгийгээр, дуул-
гавартай дагах нэгнийг үнэхээр хайрладаг” (“Commitment to God,” Ensign, 1982 оны 
11- р сар, 58). 
Тэгээд тэдэнд дараах асуултад хариулж бичих хэдэн минутын хугацаа өг:
• Та нар Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ зөвлөгөөг түргэн шуурхай, дуулгавартай дагаж мөн 

Түүнд итгэлтэйгээр, хичээнгүйлэн үйлчилдгээ Түүнд харуулахын тулд өнөөдөр хийж 
болох зарим зүйл нь юу байж болох вэ?

Их Эзэний зөвлөгөөг итгэлтэйгээр дагасан үед бидний хүлээн авдаг адислалуудын 
тухай гэрчил. Та бас суралцагчдад энэхүү үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалцах боломж 
олгож болно. 

Жүжигчилсэн уншлага
Суралцагчид судар 
дээрх түүхүүдийг 
жүжигчлэн тоглосноор 
сайн мэдээний зарчмуу-
дын талаар илүү сайн 
ойлголттой болж чадна. 
Судар дээр дүрсэл-
сэн үйл явдлыг ариун 
нандин байдлыг нь 
алдагдуулалгүйгээр уг 
туршлагыг сонирхолтой, 
хөгжилтэй болгоход 
суралцагчдыг урамшуу-
лан дэмж.



304

74-  р  хичээл 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Aлмa 8:10. “Хүчит залбирал”

“Хүчит залбирал” гэдэг үг Бурхантай хийсэн хүчирхэг, 
итгэлээр дүүрэн харилцааг үзүүлдэг. Арванхоёр Тө-
лөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жозеф Б.Вөртлин бидний 
залбирлуудын хүчийг дүгнэж, мөн сайжруулахыг эрэл-
хийлж болох арга замуудыг санал болгосон. 

“Өнөөдөр би та нараас залбирлуудын тань үр өгөө-
жийн тухай бодож үзэхийг хүсч болох уу? Та нар 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ хэр зэрэг ойр байна гэж мэдэрч 
байна вэ? Та нар залбирлууд тань хариулагдсан  
гэж бодож байна уу? Та нар залбирахдаа зарцуул-
даг хугацаа махбодыг тань баяжуулж, сэтгэл санааг 
тань өргөдөг гэж боддог уу? Залбирлаа сайжруулах 
шаардлага байгаа юу?

“Бидний залбирал хүчээр дутагддаг олон шалтгаан 
бий. Заримдаа залбирал нь хэвшин тогтсон зүйл мэт 
болсон байдаг. Бид нэгэн ижил үгсийг адил арга 
замуудаар байн байн давтаад, бүр тэдгээр үгсийг 

харилцаа гэхээс илүүгээр улиг болсон уншлага мэ-
тээр давтвал бидний залбирал хоосон зүйл болдог. 
Энэ нь Аврагчийн дүрсэлсэн “хоосон давталт” юм 
(Матай 6:7). Ийм залбирлууд нь Түүний хэлснээр 
сонсогдох нь үгүй. . . .

“Таны залбирлууд хоорондоо адилхан сонсогдож, 
мөн ийм байдлаар мэдрэгддэг үү? Та залбирлаа 
машинаас гаргаж ирж байгаа юм шиг бодохгүй шууд 
хэлж үзсэн үү? Танд заримдаа залбирч байх үед чинь 
уйтгартай юм шиг санагддаг уу?

“Хэрэв залбирал тань танаас нэг их бодож тунгаахыг 
шаардахгүй байгаа бол энэ нь Тэнгэрлэг Эцэгийн 
анхаарлыг тэр хэмжээгээр татахгүй байна гэсэн үг 
юм. Хэрэв та хэвшил болсон нэг л загвараар залбир-
даг болсноо мэдвэл түр азна, тэгээд сайн бод. Өөрөө 
үнэхээр талархалтай байгаа зүйлсээ хэсэг хугацаанд 
тунгаан бодоорой” (“Improving Our Prayers,” [Бригам 
Янгийн Их Сургуулийн онцгой цугларалт дээр хэлсэн 
үг, 2003 оны 1- р сарын 21], 2, speeches. byu. edu). 
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Оршил
Алма, Амюлек хоёр Сатан “хүмүүсийн зүрх сэтгэлд 
агуу суурь эзэлсэн байснаас” Аммонайхагийн хүмүүст 
номлохдоо маш бага амжилтыг олсон (Алма 8:9- ийг 
үзнэ үү). Тэдний олон нь сайн мэдээний эсрэг зүрх 
сэтгэлээ хатууруулж, Алма, Амюлек хоёрын на-
манчлах урилгыг эсэргүүцсэн. Хэдий тэгсэн ч, Алма 
Амюлек хоёр үнэнийг заалгаж мөн Бурханы хүчийг 

мэдэрсэн учир Их Эзэн тэднийг үнэний тухай заал-
гаагүй леменчүүдээс илүү зөв шударга хэмээн хүлээн 
авсныг гэрчилснээр тэднийг наманчлалд итгэлтэйгээр 
дуудсан. Алма Амюлек хоёр хэрэв Аммонайхагийн 
хүмүүс наманчлахгүй бол сүйрэлтэй учрах болно гэд-
гийг заасан. Тэд мөн гэтэлгэл нь зөвхөн Есүс Христээр 
дамжин боломжтой болсныг хүмүүст заасан ажээ. 

75- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 9–10 

Заах зөвлөмж

Aлмa 9
Алма Аммонайхагийн хүмүүсийг наманчилж, Есүс Христийн ирэлтэд 
бэлтгэхийг сэрэмжлүүлсэн нь
Дараах зохиомжийг үзүүл: Хоёр сурагчийг сургууль дээрээ ирэхэд багш нь гэнэтийн 
шалгалт авах болсноо хэлэв. Эхний сурагч хичээлдээ өдөр бүр ирдэг байж, харин хоёр 
дахь сурагч өвчтэй байсан учраас сургуульдаа хоёр долоо хоног яваагүй гэнэ. 
• Аль сурагчийг шалгалтаа сайн өгнө гэж та бодож байна?
Суралцагчдыг Алма 9:1–7- г гүйлгэж хараад Аммонайхагийн хүмүүс сайн мэдээг болон 
Бурханы хүчийг хэр зэрэг сайн ойлгосныг харуулсан үгс болон өгүүлбэрүүдийг хайж 
олоход урь. Тэднээс юу сурч мэдсэнээ хуваалцахыг хүс.
Алма 9:8–13- ыг ээлж дараалан чанга уншихыг суралцагчдаас хүс. Энэ хүмүүс сайн 
мэдээг заалгасан эсвэл Бурханы хүчийн тухай мэдлэгтэй эсэхийг харуулсан үгс, өгүүл-
бэрүүдийг олохыг суралцагчдаас хүс. (Хариултуудад “та нар мартсан” мөн “та нар 
санахгүй байна уу”гэсэн өгүүлбэрүүдийг оруулах ёстой).
• Аммонайхагийн хүмүүс сайн мэдээг эсвэл Бурханы хүчний талаар өмнө нь сурч мөн 

заалгаж байсан уу?
• Сайн мэдээг заалгасан хүмүүс сурсан зүйлээ мартдаг, эсвэл заалгасан зүйлээ ойлго-

доггүй ямар шалтгаанууд байдаг вэ?
Суралцагчдыг Алма 8:9, 11; 9:5, 30 болон 12:10–11- ийг гүйлгэж хараад, Аммонайха-
гийн хүмүүс яагаад сурсан зүйлсээ мартдаг эсвэл заалгасан зүйлээ ойлгоогүйг дүрсэл-
сэн үгс болон өгүүлбэрүүдийг хайж олоход урь. (“Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Сатан агуу 
суурь эзэлсэн байв”; “зүрх сэтгэлээ хатууруулж”; “тэд зүрх сэтгэл [нь] хатуу мөн зө-
рүүд хүмүүс байв”; “тэдний зүрх сэтгэл Бурханы үгийн эсрэг дэндүү хатуурсан байв.”)
Дараах хүснэгтийг самбар дээр зураад, суралцагчдаас үүнийг дэвтэртээ эсвэл судар 
судлах тэмдэглэлдээ хуулж авахыг хүс. (Бичихэд хангалттай зай үлдээхэд анхаар.)

хүмүүсийн сүнслэг байдал их эзэн хүмүүсээс юу хүсэн 
хүлээж байсан болон их эзэн 
хүмүүст юу амласан тухай

леменчүүд (Алма 
9:14–17)

Аммонайхагийн хүмүүс 
(Алма 9:18–24)
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75-  р  хичээл 

Суралцагчдыг бүлэг болго. Бүлэг бүрийг өгсөн судрын эшлэлүүдийг ашиглан, хүснэг-
тийг бөглөхөд урь. Тэднийг хүснэгтээ дуусгасны дараа сурсан зүйлээ товчхон дүгнэж, 
суралцагчдаар хүснэгтийн дор нэг өгүүлбэр бичүүл. Хэдэн суралцагчаас бичсэнээ 
хуваалцахыг хүс. Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг 
тусгасан байна: Их Эзэн сайн мэдээний мэдлэг ба адислалуудыг хүлээн авсан 
хүмүүсээс илүү их дуулгавартай байдлыг хүсэн хүлээдэг. Суралцагчдад энэ зарч-
мыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Их Эзэн яагаад Аммонайхагийн хүмүүст илүү найдлага тавьсан гэж та бодож байна?
• Их Эзэн сайн мэдээний мэдлэг, адислалуудыг хүлээн авсан хүмүүст илүү найдлага 

тавих нь яагаад шударга байдаг вэ?
Алма 9:20 дээрх “Их Эзэний маш ихээр таалсан хүмүүс” гэсэн хэллэгийг онцлон тэм-
дэглэ. (Та энэ хэллэгийг тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож болно.)
• Өнөөдөр Сүмийн гишүүд ямар байдлаар “Их Эзэний маш ихээр таалсан хүмүүс” 

байдаг вэ?
• Алма 9:19–23- т өгүүлсний дагуу Их Эзэний гэрээт хүмүүс байсны учир нифай-

чуудын (Аммонайхагийн хүмүүсийг оролцуулан) хүлээж авсан ямар бэлэг болон 
адислалууд байна вэ?

• Их Эзэний Сүмийн гишүүний хувьд таны хүлээж авсан ямар бэлэг болон адислалууд 
байдаг вэ?

• Түүнээс хүлээн авсан бэлэг болон адислалуудын улмаас Их Эзэн биднээс хүсэн хү-
лээдэг зарим зүйл нь юу вэ?

Суралцагчдын нэг хэсэгт Алма 9:24–27- г бие даан судлахыг, нөгөө хэсэгт Алма 
9:28–30- ийг хувиараа судлахыг даалга. Суралцагчдаас өөрсдөд нь даалгасан судрын 
хэсгийг өөрийн үгээр товч хуваалцахад бэлтгэхийг хүс. Тэднийг товчлолоо бэлтгэхэд 
удирдамж болох дараах асуултуудыг самбар дээр бич:

Та эдгээр шүлгүүдэд Их Эзэн сайн мэдээний илүү их мэдлэгтэй хүмүүсээс илүү дуул-
гавартай байхыг хүсэн хүлээдэг гэсэн ямар нотолгоог харж байна вэ?
Тэд ямар адислалуудыг тэд хүлээн авах болно хэмээн Алма хүмүүст хэлсэн бэ?
Эдгээр адислалыг хүлээн авахын тулд хүмүүсийг юу хийх хэрэгтэй гэж Алма хэлсэн 
бэ?

Суралцагчдад унших хангалттай хугацаа өгсний дараа нэг хэсгээс нь нэг суралцагчийг 
даалгасан судрын хэсгийг хураангуйлан дүгнүүлэхээр нэрийг нь дуудаж асуу. Тэгээд 
суралцагчдаас асуу:
• Бид хүлээн авсан гэрэл ба мэдлэгтээ үнэнч хэвээр үлдэх ямар арга замууд байна вэ? 

(Суралцагчид судраас судлах, адислалуудынхаа төлөө Бурханд талархал илэрхийлэх, 
гэрчлэлээ тогтмол хуваалцах, долоо хоног бүр Сүмийн цуглаанд оролцох, тэмдэглэ-
лээ бичих гэх зэргийг санал болгож болно.)

Алма 10:1–12
Амюлек Их Эзэний дуудлагад анхаарал тавьж мөн Алмагийн бурханлаг 
дуудлагыг баталдаг 
Алмаг хүмүүст хандаж үг хэлсний дараа тэд уурлаж, түүнийг шоронд хаяхыг хүссэнийг 
тайлбарла. Амюлек хүмүүст зоригтойгоор үг хэлж, өөрийн гэрчлэлийг Алмагийнх 
дээр нэмж хэлсэн. (Алма 9:31–34- ийг үзнэ үү.) Амюлек Нифайн үр удам байсан гэд-
гийг тайлбарлаж, Алма 10:1–4- ийг хураангуйлан дүгнэ. Тэрээр их хэмжээний баялаг 
хуримтлуулсан ажилсаг хүн байсан юм. Тэр бас олон түмний дунд нэрд гарсан хүн 
байсан бөгөөд гэр бүлийнхээ олон гишүүн, садан төрлүүд болон найзуудынхаа дунд 
“нэр хүндээр багагүй” нэгэн байлаа (Алма 10:4- ийг үзнэ үү). Гэвч тэр заалгасан сайн 
мэдээний үнэнүүдээр амьдраагүй юм.
• Олон түмний дунд нэрд гарсан Амюлект Алмаг дагах нь яагаад тустай байж болно 

гэж та бодож байна вэ? 
Суралцагчдаас өнөө өглөө хэрхэн сэрснийг нь асуу. (Жишээ нь: тэд цагийн сэрүүл-
гийн дуунаар сэрсэн үү, эсвэл гэр бүлийн өөр нэгэн гишүүн тэднийг сэрээсэн үү?) 
Хэрэв танд сэрүүлэгтэй цаг эсвэл сэрүүлэгтэй цагны зураг байгаа бол үүнийгээ 

Суралцагчдыг товчлол 
хийж бичихэд урь
Та суралцагчдаас 
хэсэг шүлгийг товчлон 
дүгнэхийг хүссэнээр 
тэднийг судруудыг илүү 
анхааралтай шимтэн 
судлахад урих болно. 
Хэрэв та нэг сурал-
цагчийг товч дүгнэлт 
хийхдээ чухал хэсгүү-
дийг орхисныг мэдвэл 
та бусад суралцагчаас 
тэдэнд нэмж хэлэх чухал 
хэсгүүд байгаа эсэхийг 
асууж болно.
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AлМA 9 –10 

үзүүлж болно.) Тэдний хэд нь орноосоо босохын тулд нэгээс илүү “дуудуулсныг” 
суралцагчдаас асуу. 
Нэг суралцагчийг Алма 10:5–6- г чанга уншихад урь. Их Эзэнээс ирсэн сүнсний “сэ-
рээх дуудлагуудад” Амюлекийн хариултуудыг хайж олохыг суралцагчдаас хүс.
• Амюлек “би сонсохоос татгалзсан” бөгөөд “би мэдэхийг хүссэнгүй” гэдэг нь ямар 

утгатай гэж та нар бодож байна вэ?
• Их Эзэн биднийг ямар арга замуудаар дууддаг вэ? (Байж болох хариултуудад Ариун 

Сүнсний өдөөлтүүд, эцэг эхчүүд болон Сүмийн удирдагчдын заавар зөвлөгөө, Сү-
мийн дуудлага зэрэг нь орно.)

Алма 10:7–10- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа өөрийн хүмүүст хандаж Амюлекийн 
хэлсэн эхний гэрчлэлийн гол санаануудыг хайж олоход суралцагчдыг урь.
• Амюлект тохиолдсон явдал түүнийг Аммонайхагийн хүмүүст Алмагийн өгсөн за-

хиасын хоёр дахь гэрч байхад хэрхэн бэлтгэсэн бэ?
• Амюлекийн дуулгавартай дагах шийдвэр түүний амьдралд ямар өөрчлөлт гаргасан 

гэж та нар бодож байна вэ?
Нэг суралцагчаас Алма 10:11–12- ыг чанга уншихыг хүсээд, Амюлек Их Эзэний дууд-
лагад анхаарал тавихаар шийдсэн нь бусдад нөлөөлсөн арга замуудыг эрж олохыг 
суралцагчаас хүс. Тэднийг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. 
Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Бид Их Эзэний дуудлагыг анхааралтай сон-
сож, дуулгавартай дагахад бидэнд болон бусдад адислалууд ирдэг (Та сурал-
цагчдад энэ зарчмыг судартаа Алма 10:11–12- ын дэргэд бичихийг санал болгож 
болно). Суралцагчдад энэ зарчмын үнэн болон чухлыг мэдрэхэд нь туслахын тулд 
дараах асуултуудыг асуу:
• Та Их Эзэнээс ирсэн дуудлагыг дуулгавартай дагасан учраас адислагдсанаа хэзээ 

мэдэрсэн бэ?
• Та эсвэл өөр хэн нэгэн Их Эзэний дуудлагад хариулсан учраас бусдад адислалууд 

ирснийг хэрхэн харсан бэ?
• Энэ туршлагууд нь Их Эзэний дуудлагыг анхааралтай сонсож, дуулгавартай дагах 

өөрийн тань хүсэлд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Алма 10:13–32
Амюлек өөрийг нь эсэргүүцсэн хүмүүст хариулж мөн хүмүүсийг 
наманчлахад уриалсан нь
Дараах асуултуудыг самбар дээр бич:

 1. Ууртай бөгөөд биеэ өмөөрдөг болох
 2. Зөвлөгөөний ач холбогдолд эргэлзэх
 3. Зөвлөгөө өгсөн хүнийг шүүмжлэх
 4. Зөвлөгөөг сөрж, үгээр маргалдах
 5. Даруухнаар сонсож, дуулгавартай дагах

Хэрэв эцэг эх эсвэл Сүмийн нэг удирдагч тэдний бурууг залруулах юм уу тэдний 
хийж байгаа зарим зүйлийг өөрчлөхийг тэднээс хүсвэл тэд хэрхэн хариулж болохыг 
самбар дээрх өгүүлбэрүүдээс аль нь хамгийн сайн харуулж байгааг дотроо бодохыг 
суралцагчдаас хүс. 
• Ийм арга замуудаар алдааг залруулах үед хүмүүсийн хариулж болох ямар шалтгаа-

нууд байна вэ?
Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: Алма 9:2–3; Алма 9:4–5; Алма 10:13, 
16–17; Алма 10:24, 28–30
Суралцагчдыг самбар дээрх судрын хэсгүүдээс нэгийг нь сонгож, бие даан судлахад 
урь. Алма, Амюлек хоёрын захиасанд Аммонайхагийн хүмүүсийн хариулсныг уг 
судрын хэсэг хэрхэн дүрсэлснийг хайж олохыг тэднээс хүс. Мөн хүмүүсийн хариултуу-
дыг самбар дээрх өгүүлбэртэй таарч байгаагаар тэднээр сонгуул. Хангалттай хугацаа 
өгсний дараа суралцагчдаас судалсан судрын хэсэгтэй нь хамгийн сайн тохирч буй 
самбар дээрх таван хариултыг тайлбарлахыг хүс.
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75-  р  хичээл 

• Самбар дээрх эхний дөрвөн хариулт сүнслэг байдлын хувьд яагаад аюултай вэ?
Алма 10:19–23- ыг ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Гэм нүглийн 
үр дагаврууд болон зөв шударга хүмүүсийг зайлуулах тухай Амюлекийн юу заасныг 
хайж олоход тэднийг урамшуулан дэмж. 
Суралцагчдад гэм нүглээ наманчлахгүй байхын хор уршигтай үр дагавруудын  
талаар эргэцүүлэн бодоход нь туслахын тулд ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн 
дараах үгсийг унш:

“Нүгэл хилэнц хаа сайгүй маш их байна. Уруу таталт, хор уршигтай 
нөлөө бидний эргэн тойронд хаа сайгүй байна. Харамсалтай нь, бид 
эдгээр сүйрүүлэгч хүчинд заримыгаа алддаг. Бид алдагдсан хүн бүрийн 
төлөө харамсдаг. Бид тэдэнд тусалж, тэднийг аврахаар очдог  
ч, тэд бидний хүсэлтийг ихэнхдээ ойшоодоггүй. Тэдний дагаж байгаа 
зам бол эмгэнэл юм. Энэ зам доош сүйрэл рүү хөтөлдөг” (“My 

Testimony,” Ensign, 2000 оны 5- р сар, 69). 
• Бурханы зарлигуудыг дуулгавартай дагаагүй хүмүүс эсвэл хэсэг бүлэг хүнд ирэх хор 

уршигтай зарим үр дагавар нь юу байдаг вэ?
Хэрэв хугацаа байвал суралцагчдыг дараах асуултад хариулж бичихэд урь:
• Өнөөдрийн хичээл дээр сурч мэдсэн үнэнүүд таныг хэрхэн адислах вэ?
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Гэрээр судлах хичээл
Алма 5–10 (15- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
 Алма 5–10- ыг (15- р хэсэг) судлах үед суралцагчдын сурч 
мэдсэн сургаал болон зарчмуудын дараах хураангуйг энэ 
хичээлийн хэсэг болгон заахаар зориулаагүй болно. Таны 
заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр 
төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг дагана уу.

Нэг дэх өдөр (Алма 5:1–36)
Суралцагчид Зарахемлагийн хүмүүст Алмагийн өгсөн 
номлолыг судлахдаа бид Бурханы үгэнд итгэж, Есүс Христэд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр зүрх сэтгэлдээ хүчит өөрчлөлтийг 
мэдэрч чадна гэдгийг мэдсэн. Суралцагчид Алмагийн асуул-
туудад хариулснаар бид зүрх сэтгэлдээ хүчит өөрчлөлтийг 
мэдэрснээр тэнгэрийн хаант улсад өөрсдөдөө газар орон 
хүлээн авахад бэлтгэдгийг мөн сурсан. 

2 дахь өдөр (Алма 5:37–62)
Суралцагчид Алма 5- ын хоёр дахь хагасыг судалснаар дараах 
зарчмуудыг сурсан: Хэрэв бид Их Эзэн (Сайн Хоньчин)- ий дуу 
хоолойг сонсвол Түүний хаант улсад цуглуулагдах болно. Бид 
Ариун Сүнсээр дамжуулан Есүс Христ бол хүн төрөлхтний 
Гэтэлгэгч гэдгийг өөрсдөө мэдэж чадна. 

3 дахь өдөр (Алма 6–7)
Суралцагчид Алма 6- г судалснаар нифайчуудын үед мөн 
манай өнөө үед Сүм нь бүх хүний сайн сайхны төлөө зохион 
байгуулагдсаныг мэдсэн. Суралцагчид Гидеон дахь хүмүүст 
Алмагийн заасан номлолоос Есүс Христ биднийг гэм нүгэл 
ба үхлээс аврах мөн мөнх бус байдлын сорилтуудыг тэвчихэд 
туслахын тулд зовсон гэдгийг сурсан. Тэд мөн бид сайн 
мэдээний зарчмуудаар амьдарснаар Бурханы хаант улс руу 
хөтлөх замыг дагадаг гэдгийг сурсан.

4 дэх өдөр (Алма 8–10)
Аммонайхагийн хүмүүс Алмаг эсэргүүцсэний дараа тэрээр 
тэдэн дээр эргэж очих хүсэлтэй байсныг судалснаар бид Их 
Эзэний үгэнд хурдан хариулбал Тэрээр бидэнд зарлигуудыг 
дуулгавартай дагахад тусалдгийг суралцагчид мэдсэн. Алма 
хүмүүсийг наманчлалд дуудаж, Аврагчийн ирэлтэд бэлтгэх 
хэрэгтэй байгааг тэдэнд заасан. Амюлек тэнгэр элчтэй уулз-
сан туршлагаас бид Их Эзэний дуудлагыг сонсож, дуулгавар-
тай дагавал бидэнд болон бусдад адислалууд ирдэг гэдгийг 
суралцагчид ойлгосон.

Оршил
Энэ хичээл дээр суралцагчдад зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт рүү 
хөтлөх зарчмууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд нь туслахыг 
эрэлхийл. Тэдэнд Бурханы үгэнд найдаж, Аврагчийн тухай 
гэрчлэлээ өсгөхөд нь туслах арга замуудыг хай.

Заах зөвлөмж

Алма 5:1–36
Алма тэнгэрийн хаант улсад ороход зүрх сэтгэлийн хүчит 
өөрчлөлт шаардагддаг гэдгийг заасан
Өөрчлөлт гэдэг үгийг самбар эсвэл цаасан дээр бич. Су-
ралцагчдаас гадаад төрх, зан төлөв, харьцаа хандлага зэрэг 
хүмүүсийн өөрчлөгдөж болох зан чанарын жишээнүүдийг 
хуваалцахыг хүс. Хүмүүсийг чухам юу энэ өөрчлөлтүүдийг 
хийхэд хүргэж болохыг тайлбарлахад тэднийг урь.

Суралцагчдыг Алма 5:14- ийг уншаад, Алма Зарахемлагийн 
хүмүүсээс бодож үзэхийг хүссэн гурван асуултыг олж мэдэ-
хийг хүс. Цөөн суралцагчийг “хүчит өөрчлөлтийг зүрх сэтгэ-
лээрээ” гэдэг нь юу гэсэн утгатайг дүрслэн хэлэхэд урь. 

Суралцагчдыг Алма 5:3–7- г уншаад, Зарахемлагийн хүмүүст 
зүрх сэтгэлээ өөрчлөхөд бэлтгэхэд тусалсан Алмагийн хэлсэн 
зүйлийг олоход урь. 

Алма Зарахемлагийн хүмүүст эцгийнхээ болон бусдын 
хөрвөлтийн тухай, мөн тэдний боолчлолоос чөлөөлөгдсөн 
талаар ярьсан. Асуулт: Эдгээр тохиолдлын тухай сурах нь 
хүмүүсийг зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг мэдрэхэд хэрхэн 
бэлтгэнэ гэж та бодож байна вэ? (Та суралцагчдад энэ 
асуултын хариултыг суралцагчийн судлах удирдамж дахь 1 
дэх өдрийн хичээл дээр бичсэнийг сануулж болно.)

Суралцагчаас зүрх сэтгэлийг нь өөрчлөлтөд удирдсан 
туршлагаа хуваалцахыг хүсч байгаа эсэхийг асуу. Та өөрийн 
туршлагаас хуваалцаж болно. Та мөн суралцагчдад ахлагч 
Д.Тодд Кристоффэрсоны хэлсэн үгсийг (суралцагчийн судлах 
удирдамж дахь эхний өдрийн хичээл дээр) сануулж болно. 
Ихэнх хүнд зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт нь сайн мэдээг судалж, 
үүнд өсч хөгжих үед аажмаар хийгддэг гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчийн судлах удирдамж дахь эхний өдрийн хичээл 
дээр үзсэн хүснэгт “Алма 5 дахь Сүнслэг зүрхний бичлэг”- 
ийг эргэж харахыг суралцагчдаас хүс. Тэднийг Алма 5 дээрх 
хүснэгтэд бичигдсэн зарим судрыг дахин уншихад урь. Түүний 
дараа доорх асуултуудыг асуу:



310

Гэрээр СудлАх хичээл

• Алмагийн асуултуудын аль нь танд илүү хамаатай байна вэ?
• Эдгээр асуулт зүрх сэтгэлдээ өөрчлөлт гарсныг мэдрэхэд 

хүнд хэрхэн тусалдаг вэ?

Аврагч бүх хүнийг мөнх амьдралыг хүлээж авахын тулд Түүн 
дээр ирж, зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг мэдрээсэй хэмээн 
маш ихээр хүсдэгийг суралцагчдад тайлбарла. Aлма 5:33–
36- г чанга уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Асуу:

• Их Эзэн биднийг юу хийхэд урьж байна вэ?
• Түүний урилгыг хүлээн авсны шагнал юу байх вэ?

Aлма 5:43–52
Алма хэрхэн гэрчлэлтэй болсноо хэлж, наманчлалын тухай 
заасан нь
Зарахемлагийн хүмүүсийг зүрх сэтгэлээ өөрчлөхөд урамшуу-
лан дэмжихийн тулд Алма гэрчлэлээ ярьж, мөн үүнийг хэрхэн 
хүлээн авснаа тайлбарласан гэдгийг хэл. Бид түүний зөв-
лөгөөнөөс гэрчлэлээ хэрхэн олж авч, улам хүчтэй болгохыг 
сурдаг. Суралцагчдыг Aлма 5:45–48- ыг дор бүрнээ чимээгүй 
уншихад урь. Тэднийг Алма юу мэддэг гэж хэлснийг олж мэ-
дэхийг хүс. Мөн Алмагийн “Би эдгээрийн гарцаагүйг хэрхэн 
мэднэ гэж та нар бодож байна вэ?” асуултын хариултуудыг 
олж мэдэхийг тэднээс хүс.

Суралцагчдаас сурсан зүйлээ хуваалцаад, хариултаа самбар 
дээр бичихийг хүс. Мөн дараах зарчмыг бич: Бид Есүс Христ 
бол хүн төрөлхтний Гэтэлгэгч гэдгийг Ариун Сүнсээр 
дамжуулан өөрсдөө мэдэж чадна.

Суралцагчдад хэзээ нэгэн өдөр тэдний гэрчлэлүүд хэн нэг-
нээр эсвэл ямар нэгэн зүйлээр соригдох болно гэдгийг ойл-
гоход нь тусал. Энэ нь аль хэдийн тохиолдсон ч байж болно. 
Алмагийн зөвлөгөө нь биднийг гэрчлэлийнхээ сорилтоос үл 
хамааран бат бэх, хүчтэй зогсох арга замыг санал болгодог. 
Гэрчлэлд тань сорилт учирч мөн үүнийгээ давж гарсан эсвэл 
таны мэддэг хэн нэгэн ийм сорилттой учирсан үеийн тухай 
ярихыг бодож үзнэ үү. Та бас Ерөнхий чуулган дээр хэлсэн 
үг эсвэл Сүмийн сэтгүүлийн нийтлэлээс туршлага хуваалцаж 
болно. Нэг суралцагчийг иймэрхүү туршлагаасаа хуваалцахад 
урьж болно.

Алма хүмүүст наманчлалын тухай заахаар цааш явсныг тайл-
барла. Та нэг суралцагчаар Алма 5:50 болон суралцагчийн 
судлах удирдамж дээрх 2 дахь өдрийн хичээлийн 15- р хэсэг 
дээр дурдагдсан ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн үгсийг 
уншуулж болно. Бид Их Эзэнтэй уулзахаар бэлтгэж байна 
гэсэн бодлоор яагаад өдөр бүр амьдрах ёстой талаар бодол 
санаагаа хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. 

Aлмa 7–10 
Алма Гидеон болон Аммонайхад заасан нь
Дараах нөхцөлүүдийг танилцуулаад суралцагчдаас Алмагийн 
Гидеоны хүмүүст өгсөн сургаалуудыг дахин ярилцах үедээ энэ 
талаар бодохыг хүс:

 1. Нэгэн залуу эмэгтэй Цагаатгал түүнд нүглээсээ ангижрахад 
тусалж чадна гэдгийг ойлгосон ч маш хүнд өвчтэй гэдэг нь 
оношлогдсон учраас Цагаатгал үүнд нь тусална гэж бодох-
гүй байгаа.

 2. Нэгэн залуу эрэгтэй эцэг эх нь салсанд маш их шаналж 
байгаа ч Аврагчийн тусламжийг эрэлхийлэхгүй байгаа.

 3. Нэгэн залуу эмэгтэй уураа хянаж сурах гэж зовж байгаа. 
Тэрээр үүнд нь Цагаатгал хэрхэн тусалж чадах талаар 
бодоогүй.

Суралцагчдыг Алма 7:11–13- ыг уншаад Аврагч бидний тусын 
тулд Өөр дээрээ “авах” хүсэлтэй байгаа нөхцөлүүдийг 
нэгтгэн дүгнэхэд урь. Цөөн суралцагчийг энэ шүлгүүд нь 
Есүс Христийн Цагаатгалын тухай юу зааж байгааг товчхон 
дүгнэж ярихад урь. Суралцагчдыг мөн мөнх бус байдалд 
бидний зовж зүдэрдэг (суралцагчийн судлах удирдамжийн 3 
дах өдрийн хичээл дээрх) нөхцөлүүдээс заримыг нь үзүүлсэн 
хүснэгтийг эргэж харахад урамшуулан дэмж. 

Амьдралын зовлон зүдгүүр, уй гашуу нь Цагаатгалын хүчээр 
биднээс авагдана гэдгийг суралцагчдад тайлбарла. Сурал-
цагчид дараах зарчмыг ойлгосон эсэхийг анхаар: Есүс Христ 
биднийг нүгэл, үхэл хоёроос аварч, мөнх бус байдлын 
сорилтуудаар дамжуулан бидэнд туслахын тулд зовон 
шаналсан юм.

Өмнө танилцуулсан гурван нөхцөл дэх залуу эмэгтэй болон 
эрэгтэйд суралцагчид юу хэлэхийг хүсч байгаагаа хуваалцахад 
тэднийг урь. Асуулт: Цагаатгалын тухай Алмагийн сургаалууд 
эдгээр нөхцөлд хэрхэн холбогдох вэ?

Суралцагчдад тэдний судалж, тайлбар бичсэн (суралцагчийн 
судлах удирдамжийн 4 дэх өдрийн хичээл дээрх) Алма Ам-
монайхад байсан талаарх гурван зураг, судрын эшлэлүүдийг 
сануул. Та цөөн суралцагчаас Алма тэнгэр элчтэй уулзсан 
тухай бичсэн өөрсдийн тайлбарыг хуваалцахыг хүсч болно. 
Суралцагчдаас энэ туршлага нь дараах зарчимтай хэрхэн 
холбогдож байгаа талаарх сэтгэгдлээ хуваалцахыг хүс: Бид 
Их Эзэний үгэнд хурдан хариулбал Тэрээр зарлигуудыг 
дуулгавартай дагахад бидэнд тусалдаг.

Дараагийн хэсэг (Алма 11–16)
Суралцагчдаас дараагийн долоо хоногийн даалгаврыг судла-
хад бэлтгэхээр дараах асуултуудын тухай бодохыг хүс: Хэрэв 
та гэм зэмгүй хүмүүс Есүс Христ болон Түүний сайн мэдээнд 
итгэх итгэлээсээ болоод алуулахыг харахаар албадуулагдвал 
танд ямар санагдах вэ? Алма, Амюлек хоёр үүнийг харсан 
нь тэдэнд ямар санагдсан гэж та бодож байна вэ? Тэд ийм 
зүйл тохиолдож байхад бие биедээ юу гэж хэлсэн бэ? Тэд 
юу хийсэн бэ?
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Оршил
Алма, Амюлек хоёрыг Аммонайхагийн хүмүүст заа-
хаа үргэлжлүүлэх үед Зиезром гэгч хуульч хэрэв Амю-
лек Бурхан оршдог гэдгийг үгүйсгэвэл түүнд мөнгө 
өгнө хэмээн амлажээ. Зиезром бас Амюлекийн 
үгийг гуйвуулж, Есүс Христийн тухай сургаалуудыг 
нь үнэмшилгүй болгохыг хичээсэн. Амюлек өөрийг 
нь барихаар оролдож байгаа Зиезромын эсрэг биеэ 

хамгаалах үедээ нүглээс аврах аврал нь зөвхөн Есүс 
Христээр дамжин ирнэ гэдгийг гэрчилсэн. Амюлек 
бас бүх хүн төрөлхтөн амилж, шүүлтийн өдөр “Хүү 
Христ, мөн Эцэг Бурхан, мөн Ариун Сүнсний тавцан-
гийн өмнө . . . яллагдахаар” (Aлма 11:44) авчрагдах 
болно хэмээн гэрчилсэн.

76- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 11

Заах зөвлөмж

Алма 11:1–25
Амюлек Бурханы оршихуйг үгүйсгэ гэсэн Зиезромын уруу таталтыг 
эсэргүүцсэн нь
Суралцагчдаас хэзээ ч зарахааргүй тийм их үнэ цэнэтэй, өөрсдөд нь байдаг ямар 
нэгэн зүйлийн талаар бодохыг хүс. Цөөн суралцагчаас бодож олсон зүйлээ, мөн 
тэдгээр нь тэдэнд яагаад тийм их үнэ цэнэтэй байдгийг хэлэхэд урь.
Алма 11 нь Аммонайхагийн хүмүүст Алма, Амюлек хоёрын заасан түүхийг үр-
гэлжлүүлдэг гэдгийг тайлбарла. Амюлект өөрт нь маш их үнэ цэнэтэй ямар нэгэн 
зүйлийг мөнгөөр солихыг санал болгосон Зиезром гэгч хуульчтай тэр нүүр тулан 
тэмцсэн тухайгаа заажээ. 
Суралцагчдыг Алма 11:21–22- ыг Зиезром Амюлект хэдий хэмжээний мөнгийг  
ямар шалтгааны учир санал болгосныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаар сурсан  
зүйлийг нь хуваалцуул.
Алма 11:4–19 дээрх Мормоны тайлбарласан нифайчуудын мөнгөний тогтолцоо Зиез-
ромын хээл хахуулийн хэмжээг ойлгоход бидэнд тусалдаг гэдгийг онцлон хэл. Онтай 
бол маш их үнэтэй мөнгөн зоос гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал (Aлмa 11:6, 
11–13- ыг үзнэ үү). Нэг онтай нь ойролцоогоор нэг шүүгчийн долоо хоногийн цалин-
тай тэнцдэгээс (Aлмa 11:3, 11–13- ыг үзнэ үү) үзэхэд зургаан онтай нь нэг шүүгчийн 
зургаан долоо хоногийн цалинтай тэнцдэг гэсэн үг юм. 
• Зиезромын санал яагаад зарим хүнийг уруу татсан байж болох вэ?
Нэг суралцагчаас Алма 11:23–25- ыг чанга уншихыг хүс.
• Амюлекийн хариулт түүний тухай юуг харуулсан бэ?
• Алма 11:25- д өгүүлснээр хэрэв Амюлек саналыг нь хүлээн авсан бол Зиезром юу 

хийх төлөвлөгөөтэй байсан бэ? Хүмүүс Сатаны уруу таталтад автагдахад түүний 
хийдэг зүйлтэй энэ нь юугаараа адилхан байна вэ?

Суралцагчдад Амюлек Зиезромын саналыг хэрхэн эсэргүүцэж чадсаныг олж тогтоо-
ход нь туслахын тулд дараах дутуу өгүүлбэрийг самбарт бич: Би Их Эзэний Сүнсний 
эсрэг юуг ч . . .
Нэг суралцагчаас Алма 11:22- ыг чанга уншихыг хүс. Амюлек энэ мэдэгдлээ дуусгахын 
тулд ашигласан үгсийг олохыг суралцагчаас хүс.
• Бид уруу таталтын эсрэг зогсохдоо Ариун Сүнсэнд найдахад туслах өөр ямар үгсийг 

цэгийн оронд бичиж болох вэ? (“Хийх,” “бодох,” эсвэл “харж байх.”)
Уруу таталтыг хэрхэн ялж чадахаа санахад нь туслах Алма 11:22 дээр үндэслэсэн 
зарчмыг хэлэхийг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдын хариултууд өөр өөр байж болох ч, 
хариултууд дараах зарчим дээр үндэслэсэн байх ёстой: Бид Ариун Сүнсэнд найд-
вал уруу таталтыг ялж чадна. (Та суралцагчдад энэ зарчмыг судар дээрээ Aлмa 
11:22- ын дэргэд бичихийг санал болгож болно.)

Ариун Сүнсийг урь 
Суралцагчдыг хамтдаа 
судраас судалж байхдаа 
Ариун Сүнсний нөлөөг 
урихад урамшуулан 
дэмж. Чин сэтгэлийн 
залбирал, судруудаас 
заах, гэрчлэлээ ху-
ваалцах, Бурхан болон 
бусдад хайраа илэрхий-
лэх, сүнслэг туршла-
гаасаа хуваалцах зэрэг 
нь Сүнсийг урих зарим 
үйлдэл юм. Та зарим-
даа хичээлийн дундуур 
суралцагчдад Ариун 
Сүнсний нөлөөг танихад 
нь туслахаар өдөөгдөж 
болно.
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76-  р  хичээл 

• Ариун Сүнсний өдөөлтийг мэдрэх нь уруу таталтыг ялахад бидэнд хэрхэн тусална 
гэж та бодож байна вэ?

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын дараах зөвлөгөөг унш:
“Хэрэв та орох ёсгүй зүйл рүү гулсан орж байгаа бол, эсвэл хэрэв та 
өөрийг тань буруу зам руу татан оруулж байгаа хүмүүстэй түншилдэг 
бол та өөрийнхөө бие даасан байдал, сонгох эрхийг эргэн харж шинээр 
тодорхойлох цаг болжээ гэсэн үг. Сүнсний дуу хоолойг сонс, тэгвэл та 
буруу замаар удирдагдахгүй.
“. . . Би Их Эзэний үйлчлэгчийн хувьд, хэрэв та нар Ариун Сүнсний 

өдөөлтүүдийг анхааран сонсвол дайсны дайралтуудаас сэргийлэгдэж, бат найдвартай 
хамгаалагдах болно гэдгийг та нарт амлаж байна” (“Counsel to Youth,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2011 оны 11- р сар, 18).
Суралцагчдад Ариун Сүнсний өдөөлтийн чухлыг ойлгож, мэдрэхэд туслахын тулд 
дараах асуултуудыг асуу:
• Өсвөр үеийнхэн гэрчлэлийнхээ эсрэг уруу татагдаж болох ямар нөхцөлүүд  

байж болох вэ?
• Ариун Сүнсэнд найдахын тулд та юу хийдэг вэ? Тэр нь танд хэрхэн тусалдаг вэ?
• Ариун Сүнс танд уруу таталтыг даван туулахад хэзээ тусалсан бэ?
Суралцагчдыг итгэлдээ буулт хийн, уруу татагдаж болох дараагийн тохиолдолд 
Амюлекийн жишээг санаснаар сурсан зүйлээ хэрэгжүүлэхэд нь урамшуулан дэмж. 
Тэд Ариун Сүнсний нөхөрлөлд зохистойгоор амьдарвал үнэний төлөө зогсож, уруу 
таталтыг давах илүү агуу итгэлийг мэдэрч чадна гэдгийг гэрчил.

Алма 11:26–40
Амюлек Бурханы Хүүгийн тухай гэрчилж, түүний үгийг үнэмшилгүй болгох 
гэсэн Зиезромын оролдлогыг няцаасан.
Суралцагчдаас хэн нэгэн нь тэдний итгэлийг маргаан эсвэл заль мэхээр эргэлзээ 
төрүүлж, эсэргүүцэхийг оролдсон эсэхийг асуу. Нэг эсвэл хоёр суралцагчийг турш-
лагаасаа хуваалцахад урь.
Зиезром Амюлекийг Бурханы оршдог гэдгийг үгүйсгэхийг ятгаж чадаагүй учраас 
аргаа өөрчлөн Есүс Христэд итгэх Амюлекийн итгэл рүү дайрч эхэлснийг тайлбарла.
Алма 11:26–35- ыг ээлж дараалан чанга уншихыг цөөн суралцагчаас хүс. Зиезром 
Амюлекийн үгсийг мушгин гуйвуулахыг оролдсон аргыг олохыг суралцагчдаас хүс. 
Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Дараа нь нэг суралцагчийг Алма 
11:36–37- г чанга уншихад урь. Зиезромын заасан хуурамч сургаалыг Амюлек хэр-
хэн залруулсныг ажиглахыг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг зүүвэр тайлбар 34 а- г 
харахад урь. (Та суралцагчдад зүүвэр тайлбар 34 а- г судар дээрээ тэмдэглэхийг санал 
болгож болно.) Нэг суралцагчаас Хиламан 5:10–11- ийг чанга уншихыг хүс. 
• Бид гэм нүглээ орхиогүй бол аврагдах нь яагаад боломжгүй вэ? Бид гэм нүгэлтэйгээ 

аврагдах, гэм нүглээсээ аврагдахын хоорондох ялгаа юу вэ?
Нэг суралцагчийг Алма 11:40- ийг чанга уншихад урь. Энэ шүлэгт гэм нүглээсээ ав-
рагдахын тулд бидний дагах ёстой нэгэн зарчим байгааг тайлбарла. Дараах зарчмыг 
самбар дээр бич: Бид Есүс Христэд итгэвэл гэм нүглээсээ гэтэлгэгдэж чадна.
• Есүс Христэд итгэнэ гэдэг нь таны хувьд юу гэсэн утгатай вэ?
• Бид гэм нүглээсээ аврагдахын тулд яагаад Есүс Христэд итгэх хэрэгтэй вэ?
Суралцагчдад Есүс Христэд итгэх итгэл нь наманчлалаар дамжин хэрхэн гэтэлгэл рүү 
хөтөлдгийг ойлгоход нь туслахын тулд Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.
Угдорфын хэлсэн дараах үгсийг унш. 

“Наманчлах боломжтой байхын тулд бидэнд Христэд итгэх хүчтэй  
итгэл хэрэгтэй. Бидний итгэлд “[Бурханы] зан чанар, төгс байдал, шинж 
чанарын талаар зөв ойлголтууд” байх ёстой (Lectures on Faith [1985], 38). 
Хэрэв бид Бурхан бүх зүйлийг мэддэг, хайраар дүүрэн, нигүүлсэнгүй 
гэдэгт итгэдэг бол өөрсдийн авралын төлөө бүх итгэлээ Түүнд аливаа 
эргэлзээгүйгээр тавьж чадна. Христэд итгэх итгэл нь Бурханы хүсэлтэй 

Сурч мэдсэн 
зүйлсээ амьдралд 
хэрэгжүүлэхэд 
суралцагчдыг 
урамшуулан 
дэмжих нь
Хэрэв сайн мэдээний 
зарчмаас суралцсан 
боловч амьдралдаа 
хэрэгжүүлэхгүй бол 
гүйцэд суралцаагүй 
байна гэсэн үг. Хүн 
үнэнийг зүрх сэтгэл, 
оюун санаандаа хүлээн 
авсны дараа уг үнэний 
дагуу үйлдсэнээр сурсан 
зүйлээ амьдралд хэрэг-
жүүлдэг. Суралцагчдыг 
сурч мэдсэн сайн мэдээ-
ний үнэнүүдээ амьд-
ралд хэрэгжүүлэх үед 
хүлээн авсан сүнсний 
өдөөлтүүдээр үйлдэхэд 
урамшуулан дэмж. 
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АлМА 11

үл нийцэх бидний бодол санаа, итгэл, зан төлөвийг өөрчлөх болно” (“Point of Safe 
Return,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 5- р сар, 100). 
Суралцагчдыг бүлэг болго. Бүлэг бүрээс хэрэв хэн нэгэн залуу хүн тэднээс дараах 
асуултуудтай адилхан асуулт асуусан бол хэрхэн хариулах байснаа тайлбарлахыг хүс. 
(Та асуултуудыг самбар дээр бичиж болно.)
• Би наманчилж, нүглээсээ аврагдахын тулд яагаад Есүс Христэд итгэх хэрэгтэй вэ?
• Есүс Христэд итгэлтэй байх нь нүглээ наманчлахад тань хэрхэн тусалсан бэ?
Бид Есүс Христэд итгэх итгэлтэй байснаар наманчилж, нүглээсээ аврагдан, мөнх 
амьдралыг хүлээн авч чадна гэдгийг гэрчил.

Алма 11:41–46
Амюлек бүх хүн төрөлхтний амилуулалт болон шүүлтийн тухай заасан нь
Бид эцсийн эцэст амилж, шүүгдэх болно гэдгийг мэдэх нь яагаад чухал болохыг бодо-
ход нь суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултыг асуу:
• Хэрэв тэд үхлийн дараа амьдрал байхгүй гэдэгт итгэдэг байсан бол хэрхэн өөрөөр 

амьдрах байсан бэ?
Амилалт, шүүлт гэсэн үгсийг самбар дээр бич. Суралцагчдыг Алма 11:41–45- ыг дор бүр-
нээ чимээгүй уншихдаа амилалт болон шүүлтийн тухай чадахынхаа хэрээр их мэдээлэл 
олоход урь. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцаж байх үед тэдний хариултуудыг 
самбар дээр бич. Самбар дээрх өгүүлбэрүүдээс нэг нь дэлхий дээр амьдарсан бүх хүн 
эцсийн эцэст амилуулагдах болно гэсэн үнэнийг харуулсан эсэхийг нягтал. Алма 11:45 
дээрх амилуулалтын талаарх энгийн тодорхойлолтыг онцлон хэл: “Тэд дахин нэгээхэн ч 
үхэж чадахгүй болно . . .; тэдний сүнснүүд биестэйгээ хэзээ ч салгагдахгүйгээр нэгдэнэ.”  
(Та суралцагчдыг энэ үгсийг тэмдэглэхэд урамшуулан дэмжиж болно.) Суралцагчдыг 
сурсан зүйлээ хуваалцсаны дараа та тэдэнд дараах үнэнийг судрынхаа хуудасны дээд 
талд бичихийг санал болгож болно: Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин бүх хүн 
амилуулагдаж, ажил үйлсээрээ шүүгдэх болно.
• Самбар дээр бичсэн үнэнүүдийн аль нь таныг Бурхантай уулзахаар бэлтгэхэд урам-

шуулан дэмжиж байна вэ?
• Амилуулалтын тухай үнэнүүд нь зөв шударга хүмүүст яагаад амар амгалан ба найд-

варыг авчирдаг вэ?
Суралцагчдыг Алма 11:46- г дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа Амюлекийн сургаалууд 
Зиезромд хэрхэн нөлөөлснийг олж мэдэхэд урь.
• Хэн нэгэн яагаад Амюлекийн заасан сургаалд ийм маягаар хүрч болно гэж та 

бодож байна вэ?
• Алма 11:41–45 дээрх сургаалуудын аль нь Зиезромыг салгалахад хүргэсэн гэж та 

бодож байна вэ? Яагаад? 
Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар бүх хүн амилуулагдаж, “үйлүүдийнхээ дагуу 
шүүгдэхээр” (Алма 11:44) Бурханы өмнө зогсох болно гэдгийг гэрчил. Суралцагчдад 
өнөөдөр юу сурсан мөн энэ нь тэдэнд хэрхэн хамаатайг эргэцүүлэн бодох хугацаа өг. 
Тэгээд тэднийг дараах асуултуудын хариултыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлд нь 
бичүүл. (Та асуултуудыг самбар дээр бичиж болно.)
• Та амилуулагдаж, шүүгдэх болно гэж бодсон үед санаа сэтгэл тань ямар байдаг вэ?
• Та Бурханы өмнө зогсохоор бэлтгэхийн тулд юу хийх ёстой вэ?
• Амилуулагдаж, шүүгдэх болно гэсэн таны итгэл өдөр бүр амьдрахаар сонгосон арга 

замд тань хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
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76-  р  хичээл 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Алма 11:38–39. Есүс Христ хэрхэн Мөнхийн Эцэг 
байдаг вэ?

Хэрэв суралцагчдад Есүс Христ хэрхэн Бурханы Хүү, 
Мөнхийн Эцэг хоёр хоёулаа байж чадахыг ойлгоход 

нь туслах хэрэгтэй бол та 60- р хичээл дээрх Мозая 
15:1–9- ийн нэмэлт заах санаануудыг зааж эсвэл 
давтаж болно.
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Оршил
Амюлекийн үгс Зиезромыг “өөрийн зөрчлийг 
ухамсарласнаас түүний салгалж эхэлсний” (Aлма 
12:1) дараа Алма босоод Амюлекийн юу заасныг 
улам дэлгэрүүлэн тайлбарласан. Алма Аммонайха-
гийн хүмүүст зүрх сэтгэлийнхээ хатууг болон бусад 

гэм нүглээ наманчлахад туслах үнэнүүд дээр илүү 
анхаарал хандуулжээ. Тэрээр Сатаны овжин урхи, ёс 
бусчуудын унах шүүлт, наманчилсан хүмүүсийн гэм 
нүглийг уучлах боломжтой болгодог гэтэлгэлийн 
төлөвлөгөөг онцлон тэмдэглэжээ. 

77- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 12

Заах зөвлөмж

Алма 12:1–7
Алма Зиезромын төлөвлөгөө—болон дайсны төлөвлөгөөг— 
Аммонайхагийн хүмүүст тайлбарласан нь
Олс эсвэл уяагаар хөвөрдөг зангилаа эсвэл урхийг доорх зургийн дагуу зангид. Урхи 
хэрхэн ажилладгийг ширээн дээрх нэг ширхэг чихэр, хоол хүнсний зүйлийн өмнө гог-
цоог барьснаар үзүүл. Нэг суралцагчийг урхиар дамжин хоолонд хүрэхийг хүс. Түүнийг 
ингэхэд нь урхиа чангал. (Суралцагчийг өвтгөхгүй байхад анхаар.)

Нэг суралцагчийг Зиезром Амюлекийг үгэн дээр нь будлиулж барихыг хэрхэн 
оролдсон тухай ангийнхаа хүүхдүүдтэй дүгнэж ярилцахад урь (Алма 11:21–25- ыг 
үзнэ үү). Амюлекийг Зиезромын санааг ойлгуулж түүнд хариулсны дараа Алма ч 
мөн босч зогсоод Зиезром болон тэнд сонсож байсан хүмүүст хандаж хэлсэн (Aлма 
12:1–2- ыг үзнэ үү). Алма 12:3–6- г дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа Зиезромын арга 
ухааныг дүрслэн Алмагийн ашигласан үгс болон өгүүлбэрүүдийг суралцагчдаар 
олуул. (Та суралцагчдад эдгээр үг, өгүүлбэрийг тэмдэглэхийг урамшуулан  
дэмжиж болно.) Тэднээр олж мэдсэн зүйлээсээ хуваалцахад урь.
• Зиезром хэний төлөвлөгөөг дагасан бэ?
• Алма юуг чөтгөрийн санаархлууд гэж хэлсэн бэ?
• Алмад юу энэ төлөвлөгөөг нэвт харах боломжтой болгосон бэ?
Суралцагчдыг Алма 12:3- аас дайсныхаа заль мэхийг хэрхэн илрүүлж чадах тухай сур-
сан зүйлээ хураангуйлан дүгнэсэн зарчмуудыг хэлэхэд урь. Суралцагчид өөр үгс хэрэг-
лэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг тусгасан байна: Ариун Сүнс дайсны заль 
мэхийг таньж мэдэхэд бидэнд тусалж чадна. Та суралцагчдад өмнөх хичээл дээр 
бид Ариун Сүнсэнд итгэл найдвараа тавьснаар уруу таталтыг давж гарахыг сурсан 
гэдгийг сануулж болно. Бид уруу таталт болон заль мэхийг давж гарахын тулд эхлээд 
үүнийг болон бидэнд учруулж болох хор хөнөөлийг нь таньж мэдэх ёстой. Тэгээд бид 
үүнээс зайлсхийхийн тулд чадах бүхнээ хийх ёстой. 
• Ариун Сүнс хэзээ танд уруу таталтыг мэдэж, зайлсхийхэд тусалсан бэ? (Суралцагч-

дыг хариулсны дараа та мөн өөрийн туршлагаас хуваалцаж болно.)
Суралцагчид дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ дайсныхаа урхийг мэдэж, 
зайлсхийхийн тулд Ариун Сүнсний өдөөлтийг мэдрэхээ хэрхэн нэмэгдүүлж болох 
тухай бичих хэдэн минутын хугацаа өг. 
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77-  р  хичээл 

Алма 12:8–18
Алма бүх хүн төрөлхтний эцсийн шүүлтийн тухай заасан нь
Суралцагчдаас ямар мэргэжилтэй болохыг сонирхдогийг нь асуу. Тэднээс цөөн 
суралцагчийг сонирхдог мэргэжлийнхээ тухай хуваалцахад урь. Тэднээс тухайн 
мэргэжлээрээ амжилт олоход шаардагдах мэдлэг, чадварыг хуримтлуулахад ойрол-
цоогоор хэр зэрэг их мөнгийг коллеж, их сургууль, эсвэл худалдааны сургуулийн 
төлбөрт төлөхийг асуу. Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Дэвид А.Бэднарын хэлсэн дараах үгийг уншихад урь. Сүнслэг мэдлэгийг хүлээн 
авахын тулд бид төлөх ёстой гэж ахлагч Бэднарын хэлсэн “сургалтын төлбөрийг” 
сонсохыг суралцагчдаас хүс.

“Сүнслэг ойлголт нь . . . [бидэнд] зүгээр өгчихөж болдог зүйл биш. 
Судласнаар мөн итгэлээр суралцах нь шаргуу хичээнгүй байдлын  
төлөөс нь ‘хувиараа’ тиймэрхүү мэдлэгийг эзэмшсэнээр төлөгдөх болно. 
Ийм л замаар оюун ухаанд ойлгогдох зүйл зүрх сэтгэлд мэдрэгдэх болно” 
(“Цөхрөлтгүй сэргэг бай,” Ensign эсвэл Лиахона, 2010 оны 5- р сар, 47). 
Нэг суралцагчийг Алма 12:7–8- ыг чанга уншихад урь. Зиезром сүнслэг 

мэдлэгийг хүлээн авахад хэрэгтэй сүнслэг “сургалтын төлбөрийг” төлж эхэлсэн но-
толгоонуудыг олохыг хичээн, чимээгүй дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс. Суралцагч-
дыг эдгээр шүлэгт Зиезромын зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж эхэлснийг харуулсан юуг харж 
байгаагаа тайлбарлахад урь. 
Зиезром Алмагаас амилуулалтын тухай асуусан гэдгийг онцлон хэл. Алма энэ асуул-
тад тэр даруй хариулахын оронд түүнд сүнслэг мэдлэг хуримтлуулах тухай заажээ. Нэг 
суралцагчийг Алма 12:9–11- ийг чанга уншихад урь. Сүнслэг мэдлэг олж авах тухай Алма 
Зиезромд юу заасныг олохыг суралцагчдаас хүс. “Бурханы нууцууд нь сайн мэдээнд 
дуулгавартай байдаг хүмүүст . . . зөвхөн илчлэлтээр мэдэгддэг сүнслэг үнэнүүд юм” гэд-
гийг тайлбарла (Судрын Удирдамж, “Mysteries of God,” scriptures.lds.org). (Та энэ үгсийг 
самбар дээр бичихийг хүсч болно. Та бас үүнийг судар дээрээ Алма 12:9- ийн дэргэд 
бичихийг суралцагчдад санал болгож болно.)
Суралцагчдаас Алма 12:9 дээр бид сүнслэг үнэнийг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой 
хэмээн заасныг өөрсдийн үгээр илэрхийлэхийг хүс. Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж 
болох ч тэдний хариултад Бид Түүний үгст хэр зэрэг анхаарал, хүч чармайлт 
гаргаж байгаагийн хэрээр Их Эзэн бидэнд сүнсний үнэнүүдийг илчилдэг 
гэсэн зарчим орсон байх ёстой. (Та суралцагчдад энэ зарчмыг судар дээрээ Aлмa 
12:9- ийн дэргэд бичихийг санал болгож болно.)
• Бидний зүрх сэтгэлийн нөхцөл байдал болон сүнслэг үнэнүүдийг хүлээн авах чадвар 

хоёрын хооронд ямар уялдаа холбоо байдаг вэ?
Алма 12:10–11 дээр үнэний эсрэг зүрх сэтгэлээ хатууруулаагүй болон хатууруулсан 
хүмүүсийн эсрэг тэсрэг үр дагавруудыг онцлон хэл.
• Эдгээр үр дагаврыг мэдэх нь илүү их сүнслэг мэдлэгийг эрэлхийлэх таны хүсэлд 

хэрхэн нөлөөлөх вэ?
Алма биднийг хэрхэн сүнслэг үнэнүүдийг олж авдгийг заасныхаа дараа Зиезромын 
өмнө нь асуусан асуултад хариулсан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас Алма 12:8 дахь 
Зиезромын асуултыг өөрийн үгээр дахин хэлэхийг хүс. Тэднийг Алма 12:12–15- ыг дор 
бүрнээ чимээгүй уншихдаа Алма Зиезромд амилуулалт болон шүүлтийн тухай юу заас-
ныг олоход урь. Суралцагчдыг уншиж байх үед, самбар дээр дараах дутуу өгүүлбэрийг 
бич: Бид . . . , . . . , мөн . . . ийнхээ төлөө Бурханы өмнө хариуцлага хүлээнэ
Суралцагчдыг уншиж дуусахад тэднээс самбар дээрх өгүүлбэрийг нөхөж дуусгахыг хүс: 
Бид бодол санаа, үг, мөн үйлдлийнхээ төлөө Бурханы өмнө хариуцлага хүлээнэ.
• Энэхүү үнэн Зиезромд хэрхэн нөлөөлсөн гэж та бодож байна вэ? (Хариултыг оло-

хын тулд Алма 14:6 болон 15:3- ыг суралцагчдаар уншуул.) Энэхүү үнэн яагаад Зиез-
ромд ийм их хүчтэй нөлөө үзүүлсэн гэж та нар бодож байна вэ? (Та Зиезром зөвхөн 
өөрийнхөө төлөө санаа зовоогүй гэдгийг онцлон хэлж болно. Тэрээр өөрийнхөө 
буруу замд хөтөлсөн хүмүүсийн төлөө санаа зовж байсан.)

• Хэрэв тэд наманчлахгүй бол тэднийг буруутгаж болох ямар бодол санаа, үгс, 
үйлдлүүдтэй хүмүүс тэмцдэг вэ?  (Суралцагчдыг тэдний сонгосон үзвэр үйл-
чилгээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд тэдний бодол, үгс, мөн үйлдлүүдэд хэрхэн 
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АлМА 12

нөлөөлдгийг эргэцүүлэн бодож ярилцахад туслахын тулд та Залуучуудын бат бөх 
байдлын төлөө товхимол дахь үзвэр үйлчилгээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн 
тухай зөвлөгөөг үзэж болно.)

• Хэрэв та нар самбар дээр бичсэн үнэнийг санавал энэ нь та нарын өдөр тутмын 
сонголтод ямар өөрчлөлтийг хийх вэ?

Алма 12:14 дэх Мозая 4:30- ийн харьцуулах эшлэл 14 а, зүүвэр тайлбарт суралцагчдын 
анхаарлыг хандуулаад, нэг суралцагчийг Мозая 4:30- ийг чанга уншихад урь. (Та сурал-
цагчдад энэ харьцуулах эшлэлийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.) Хэрэв хангалттай 
цаг байвал Ариун Сүнсний өдөөлтийг мэдрэх мэдрэмжээ хэрхэн өсгөн нэмэгдүүлэх 
тухай бичсэн зүйлээ эргэн харахыг суралцагчдаас хүс. Бурханы өмнө хүлээсэн хувийн 
хариуцлагаа ойлгох нь уруу таталтыг мэдэж, үүнээс зайлсхийх хүсэлд нь хэрхэн нөлөө-
лөх тухай цөөн бодол санаагаа нэмэхийг тэднээс хүс.

Алма 12:19–37
Гэтэлгэлийн төлөвлөгөө нь Уналтын үр дагавруудыг даван туулахад бидэнд 
хэрхэн тусалдгийг Алма тайлбарласан нь
Суралцагчдад тахилын ширээний өмнө өвдөг сөгдөж буй Адам, Ева хоёрын зургийг 
үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009], дугаар 4). Аммонайхагийн дээд 
удирдагчдын нэг болох Антионах хэмээх эр амилуулалтын тухай Алма, Амюлек хоё-
рын заасан зүйлсийн талаар асуусан гэдгийг тайлбарла. Тэрээр Алма дээр хүн төрөлх-
төн үхэшгүй болох нь хэрхэн боломжтойг асуухаар ирсэн. (Алма 12:20–21- ийг үзнэ 
үү.)
Бид хэрхэн Уналтаас гэтэлгэгдэж чадахыг Сүмийн гишүүн бус хүнд тайлбарлахдаа 
хэрхэн өөртөө итгэлтэй байх ёстойг суралцагчдаас асуу. Тэднийг энэхүү үнэнийг 
өөр хэн нэгэнд заахад бэлэн байхад туслахын тулд доорх хүснэгт дэх судруудыг су-
далж, сурч мэдсэн зүйлийг нь холбогдох баганад бичүүл. (Та энэ хүснэгтийг хичээл 
эхлэхээс өмнө самбар дээр хуулбарлан зурж болно. Суралцагчдыг үүнийг дэвтэртээ 
эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ хуулж бичихэд урь.)

уналтын үр дагаврууд 
(Алма 12:22, 24)

Бурхан биднийг гэтэлгэ-
хийн тулд юу хийсэн бэ 
(Алма 12:24–25, 28–33)

Бид гэтэлгэгдэхийн тулд 
өөрсдөө юу хийх ёстой вэ 
(Алма 12:24, 30, 34, 37)

Суралцагчид хүснэгтийг дуусгахад тэдний заримд нь таны тусламж хэрэгтэй болно. 
(Судрыг ойлгоход суралцагчдад туслах нэг арга нь зүүвэр тайлбаруудыг тэдэнд зааж 
өгөх явдал юм. Жишээлбэл, судрын эшлэлд өгөгдсөн зүүвэр тайлбар 22с нь сурал-
цагчдыг бүх хүн төрөлхтөн төөрөлдсөн мөн унасан гэдгийг ойлгоход тусалж болно.) 
Суралцагчдыг хүснэгтийг бөглөж дууссаны эцэст дараах асуултуудыг асуу. (Та энэ 
асуултуудыг суралцагчид хүснэгтийг бөглөж байхдаа хариултуудыг нь бодож бай-
хаар хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бичиж болно.)
• Есүс Христийн Цагаатгал бидэнд Уналтын үр дагавруудыг даван туулахыг хэрхэн 

боломжтой болгодог вэ? (Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар бид бүгд амилуулал-
таар дамжуулан бие махбодын үхлийг ялах болно. Мөн бид Аврагчийн Цагаатгал 
болон наманчлалаараа дамжуулан “төөрөлдсөн мөн унасан” байдлаасаа Бурхан 
руу эргэж чадна.) 

• Алма 12:24- т өгүүлснээр, Алма амьдралын зорилгыг юу гэж заасан бэ? (Тэрээр энэ 
амьдрал бол Бурхантай уулзахаар бэлтгэх цаг гэж хэлсэн. Та суралцагчдад Алма 
12:24 дээрх үнэнийг заасан өгүүлбэрүүдийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

Суралцагчдад сурсан зүйлээ хэрэгжүүлэхэд туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Амьдралын зорилгыг мэдэх нь та нарыг удирдахад хэрхэн тусалсан бэ?
• Тэнгэрлэг Эцэг ба Есүс Христэд итгэх итгэл тань Тэдэнтэй уулзахад бэлтгэхэд танд 

хэрхэн тусалсан бэ?
Өнөө үе бол Бурхантай уулзахаар бэлтгэх цаг гэдгийг гэрчилж, хичээлээ дуусга. 

Суралцагч нэг 
бүрд тусал
Суралцагчдыг даалгава-
раа хийж байх үед анги 
дотуур чимээ гаргалгүй 
явж даалгавраа хийхэд 
нь эсвэл даалгавар дээр 
анхаарлаа төвлөрүүлэ-
хэд тэдэнд тусал. Ингэх 
нь суралцагчидтай нэг 
бүрчлэн харьцаагаа хөг-
жүүлж, тэдний хэрэгцээг 
илүү сайн ойлгох бо-
ломжийг танд олгоно. 
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77-  р  хичээл 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Алма 12:24. “Сорилтын нөхцөл”

Энэ судрын эхнээс аваад дуустал, зөвхөн Алмагийн но-
монд “сорилтын нөхцөл” эсвэл “сорилтын цаг” гэсэн 
нэр томьёо байдаг (Aлма 12:24; 42:4, 10, 13- ыг үзнэ үү). 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Л. Том Пэрри 
энэхүү сорилтын цагийг ингэж тодорхойлжээ:

“Дэлхийн амьдралын гол зорилго нь дэлхийгээс өмнө 
оршин байсан бидний сүнснүүдийг мөнх бус байдлын 
агуу боломжуудын цаг хугацаанд бие махбодтой 
болгох явдал мөн. Энэ хоёрын нэгдэл нь зөвхөн сүнс 

бие махбод хоёр нэгдсэнээр бий болдог өсч хөгжих, 
боловсрох боломжуудыг бидэнд олгодог. Бид бие 
махбодтой болсноор өөрсдийн оршихуйн сорилтын 
нөхцөл хэмээн томьёологдсон тодорхой хэмжээний 
зовлон зүдгүүрийг туулдаг. Энэ үе бол бид өөрсдийн 
мөнхийн боломжуудад зохистой эсэхээ батлахаар 
суралцаж, соригдох цаг юм. Энэ бүхэн бол бидний 
Тэнгэрлэг Эцэгээс хүүхдүүддээ зориулсан бурханлаг 
төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм” (“Proclaim My Gospel 
from Land to Land,” Ensign, 1989 оны 5- р сар, 14). 
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Оршил
Алма Аммонайхагийн дуулгаваргүй хүмүүст эхэлж 
заахад тэд түүнтэй маргаж, түүнээс “Та хэн билээ?” 
гэж түүний эрх мэдэлд эргэлзэн асуудаг байв (Aлма 
9:1–6- г үзнэ үү). Тэд санваарыг урвуулан ашиглаж 
хувьдаа баялаг хуримтлуулах зорилготой Нихорын 
жаягийг хүлээн авснаар уналтын байдалд орсон юм 
(Aлма 1:2–15; 15:15; 16:11- ийг үзнэ үү). Алма Нихо-
рын сургаалыг эсэргүүцэж, тэдэнд “Бурханы ариун 
жаягийн дээд санваарт томилогдсон” тухайгаа болон 

наманчилж, Их Эзэний амралтад ороход нь бусдад 
туслах зорилгын хамт заасан (Aлмa 13:6- г үзнэ үү). 
Тэрээр итгэл болон наманчлалыг тунхаглаж, амар 
амгалан амьдрахад нь өөрийн хүмүүст тусалсан 
Мелкизедекийн жишээг эш татжээ. Алма бас мөнх бус 
байдлын өмнөх оршихуй болон урьдчилсан томи-
лолтын тухай заасан юм. Тэрээр хүмүүсийг Их Эзэний 
амралтад орохоор бэлтгэхийн тулд түүний үгсийг 
сонсохыг урьснаар номлолоо дуусгасан ажээ.

78- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 13 

Заах зөвлөмж

Алма 13:1–12
Алма Аммонайхагийн хүмүүст дээд санваартнуудын дуудлагын тухай  
заасан нь
Алма 13-т Сүмд агуу ашиг тус болсон бүлэг хүмүүсийн тухай Алмагийн сургаал байд-
гийг тайлбарла. Үнэндээ, Сүмийн бүх гишүүн энэ хүмүүсийн үйлчлэлээр дамжуулан 
адислагдсан билээ.
Суралцагчдад тэд энэ бүлгийн нэг хэсэг болох хүмүүсийг таньдаг гэдгийг хэл. Тэ-
гээд суралцагчдаас Алма 13:1- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа энэ хүмүүс нь хэн 
болохыг тодорхойлохыг хүс. Тэд энэ шүлгийг амжиж унших цагтай байсны дараа 
тэднийг Алма 13:10, 14 болон Сургаал ба Гэрээ 107:1–3- ыг уншихыг санал болго. 
Та тэдэнд эдгээр судрын эшлэлийг Алма 13:1- ийн дэргэд судрын хуудасны захад 
бичихийг санал болгож болно.
Алма Мелкизедек санваар болох Бурханы Хүүгийн жаягийн дагуух санваартнуудын 
тухай ярьсныг онцлон хэл. Өөрөөр хэлбэл, тэр Мелкизедек санваар дахь дээд санваа-
рын албан тушаалыг атгадаг эрчүүдийг хэлсэн. Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.
“Мосегийн хуулийг дагахдаа итгэлтэй бөгөөд үнэнч байсан нифайчууд Мелкизедек 
санваартай байснаас үзэхэд тэдэнд мөн сайн мэдээний бүрэн байдал байсан ажээ. . . . 
Мелкизедек санваарын тухай зарим чухал мэдээлэл Алма 13- т байдаг” (The Promised 
Messiah [1978], 421). 
• Та Мелкизедек санваараар дамжуулан амьдралдаа ямар адислалууд хүлээн авсан бэ? 

(Суралцагчид Ариун Сүнсний бэлэг, патриархын болон санваарын бусад адислал, 
Ерөнхий эрх мэдэлтний удирдлага, бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгч зэрэг орон 
нутгийн удирдагчдын удирдлага болон ариун сүмд хийсэн эцэг эхийнхээ гэрээ-
нүүдээр дамжуулан хүлээн авсан адислалуудыг дурдаж болно.  Тэд бас Мелкизедек 
санваарын удирдагчдын удирдлаган дор Аароны санваарын эрх мэдлээр гүйцэтгэ-
дэг баптисм ба ариун ёслолыг дурдаж болно.)

Дараах асуултуудыг самбар дээр бичих буюу тарааж өгөх материалд оруул. Сурал-
цагчдад Алма 13:2–10- ыг уншин, асуултуудын хариултыг олох цаг гаргаж өг. 

Мелкизедек санваартан анх хэзээ дуудагдаж, бэлтгэгдсэн бэ? (Алма 13:3–5- ыг үзнэ үү.)
Бүх Мелкизедек санваартан ямар үүрэг хүлээдэг вэ? (Алма 13:6- г үзнэ үү.)
Алма 13:7- гийн ямар өгүүлбэрүүд Мелкизедек санваарыг дүрсэлж байна вэ?
Мелкизедек санваарт томилогдохын тулд эрэгтэйчүүд ямар шаардлагуудыг хангадаг 
вэ? (Алма 13:10- ыг үзнэ үү.)

Хичээлийн 
материалыг 
биш харин 
суралцагчдад заа
Таны эн тэргүүний  
анхаарах зүйл бол су-
ралцагчдад сайн мэдээ-
ний үнэнийг ойлгуулж, 
тэдгээр үнэнүүдийг 
амьдралд хэрэгжүүлэ-
хэд нь тэдэнд туслах яв-
дал юм. Хичээлийн бүх 
материалыг судлахын 
тулд хичээлдээ хайнга 
хандах аливаа уруу 
таталтаас зайлсхий.  
Та хичээлийн материа-
лыг зааж байгаа биш 
харин суралцагчдад 
зааж байгаагаа сана. 
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Суралцагчдад асуултуудад хариулт олох цаг гаргаж өгсний дараа хариултаа хэлэхийг 
тэднээс хүс. Та тэдний хариултыг самбар дээр жагсаан бичихийг хүсч болно.
Суралцагчдад уншсан зүйлээ ойлгож, ярилцахад туслахын тулд дараах асуултуудыг 
асууж болно:
• Санваартнуудын үйлчлэл нь гэтэлгэлийн төлөө Есүс Христэд найдвар тавихыг 

мэдэхэд бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? (Aлмa 13:2, 8, 16- г үзнэ үү.) Тэд өөрсдийн  
үлгэр жишээ, сургаал, гүйцэтгэдэг ёслолуудаар дамжуулан биднийг Аврагч руу 
хандуулдаг.) 

• Алма дээд санваартнууд нь “дэлхийн үүслээс дуудагдсан мөн бэлтгэгдсэн” гэж хэлс-
нээрээ юуг илэрхийлсэн бэ? (Алма 13:3). (Тэрээр зарим эрэгтэй санваарын тодор-
хой албыг хүлээн авахдаа урьдчилан томилогдсон байдгийг хэлсэн.)

Суралцагчдад урьдчилсан томилолт болон энэ нь тэдний амьдралд хэрхэн хэрэгжиж 
байгааг ойлгоход нь туслахын тулд дараах үгсийг уншихыг тэднээс хүсч болно.
“Дэлхийн оршин суугчдад үйлчлэхээр дуудагдсан хүн бүр энэ дэлхий бий болохоос 
өмнө тэнгэрийн Их Зөвлөгөөн дээр шийдэгдсэн тэрхүү зорилгыг хэрэгжүүлэхийн 
төлөө томилогдсон юм. Миний бие тэрхүү Их Зөвлөгөөн дээр одоогийнхоо энэ ал-
бан тушаалд томилогдсон гэж боддог” (Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф 
Смит [2007], 511).).
Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл “Дэлхийн үүслээс өмнө итгэлтэй эмэгтэйчүүдэд то-
дорхой хэдэн даалгавар өгч, итгэлтэй эрэгтэйчүүдийг санваарын тодорхой үүргүүдэд 
урьдчилан томилсон юм. Бид эдүгээ нарийн ширийн зүйлийг нь санадаггүй ч энэ нь 
тэр үед бидний зөвшөөрсөн зүйлийн агуу бодит үнэнийг өөрчлөхгүй” хэмээн хэлжээ 
(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 215–16). 
• Алма 13:3 бидэнд урьдчилан томилогдсон үүргүүдээ биелүүлэх хэрэгтэй байгаа 

талаар юу заадаг вэ?
• Эрэгтэй хүн санваарын албанд томилогдоход уг томилолт түүний хувьд ямар утга 

учиртай байх ёстой вэ? (Алма 13:8- ыг үзнэ үү. Энэ асуултад залуу эрэгтэйчүүдийн 
адил залуу эмэгтэйчүүд ч хариулж болно гэдгийг хэл. Залуу эмэгтэйчүүдийн ха-
риултыг сонсох нь залуу эрэгтэйчүүдэд хэрэгтэй байж болно.)

Суралцагчдыг Алма 13:11–12- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа Есүс Христийн Ца-
гаатгалаар дамжуулан Мелкизедекийн санваартнууд өөрчлөгдсөн хэмээн Алмагийн 
дурдсан арга замуудыг олж мэдэхийг тэднээс хүс.
• Хүний “өмсгөлүүд Хурганы цусаар угаагдан цагаан [болсон]” гэсэн нь юу гэсэн үг вэ?
• Та яагаад Мелкизедек санваартнууд Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан 

өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэж бодож байна вэ? Бид ямар байдлаар тэдний үлгэр жишээг 
дагаж болох вэ?

Алма энэ үнэнүүдийг Аммонайхагийн хүмүүст заасныг суралцагчдад сануул. Энэ 
хүмүүсийн олон нь “Нихорын адил бодолтой байсан” (Aлма 14:18; 15:15) гэдэг нь 
тэд Нихорын сургаалыг хүлээн авсан гэсэн үг юм. Нихор нь Алмагийн нэрлэснээр 
“санваараар мэргэших” гэгддэг хуурамч жаягийг бий болгосон хүн юм (Aлма 
1:12–15- ыг үзнэ үү). 
• Итгэлтэй Мелкизедек санваартнууд Нихорын сургаалыг дагагчдаас ямар ялгаатай 

вэ? (Та суралцагчдыг Алма 1:2–6- г давтсанаар Нихорын санваараар мэргэшигчид 
болон Мелкизедек санваартнуудын хоорондох ялгааг олоход урьж болно.)

• Аммонайхагийн хүмүүс урьд нь Мелкизедек санваарын тухай заалгаж, мөн Мел-
кизедек санваараар дамжуулан адислал хүртсэн (Aлмa 9:21; 13:1- ийг үзнэ үү). Та 
нар Аммонайхагийн хүмүүст Мелкизедек санваарын тухай урьд нь сурсан зүйлээ 
сануулах нь яагаад чухал байсан гэж бодож байна вэ?

• Та энэ хичээлээс өмнө санваарын тухай юу мэддэг байсан бэ? (Суралцагчид хэд 
хэдэн үнэнийг санал болгож болох ч тэдний хариулт нь санваарын ёслолууд бо-
лон санваарын үйлчлэл нь бидэнд гэтэлгэлийн төлөө Есүс Христэд хэрхэн 
найдвар тавихыг мэдэхэд тусалдаг гэдгийг багтаах ёстой.)

Та мөн суралцагчдад өөрсдийн олсон энэ зарчим болон бусад зарчмыг дэвтэртээ эсвэл 
судар судлах тэмдэглэлдээ бичихийг санал болгож болно. Хэрэв цаг гарвал эдгээр 
зарчим нь тэдний санваарын хүч болон адислалуудыг харахад хэрхэн нөлөөлж болох 
тухай бичихийг тэднээс хүс. 
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AлМA 13 

Алма 13:13–20
Алма өөрийн хүмүүсийн дунд амар амгаланг тогтоосон дээд санваартан 
Мелкизедекийн тухай заасан нь 
Самбар дээр дараах үгс болон өгүүлбэрүүдийг бич: дээд санваартан, хаад, хүчит 
итгэлийг хөгжүүлэх, наманчлалыг тунхаглах, амар амгаланг тогтоох, энх амгалан-
гийн хунтайж, эцгийнхээ удирдлага дор захирсан. Үг буюу өгүүлбэр бүрийн дараа хэсэг 
азнан, суралцагчдыг судраа харалгүйгээр Алма энэ үгс болон өгүүлбэрүүдээр хэнийг 
дүрсэлснийг тэднээр таалга. (Тэр Мелкизедекийг дүрсэлсэн.) Хэрэв суралцагчид таныг 
бүх үгс болон өгүүлбэрүүдийг самбар дээр бичсэний дараа ч таахгүй байвал тэднээр 
Алма 13:14- ийг уншуул.
Хэрэв зарим суралцагч Алма Есүс Христийн тухай ярьж байна гэж таавал зөв шударга 
дээд санваартны тодорхойлолт нь яагаад Аврагчийг тэдэнд сануулж байгааг асуу. Тэ-
дэнд “Эцэгийн Төрсөн Ганц болох Хүүгийн жаягийн дагуу” Мелкизедек санваартнууд 
болдгийг ойлгоход нь тусал (Aлма 13:9; мөн С ба Г 107:2–4- ийг үзнэ үү). Мелкизедек 
санваартнууд үйлчлэл болон сургаалдаа Есүс Христийн үлгэр жишээг дагахаар хичээх 
ёстойг онцлон хэл. Мөн суралцагчдад Мелкизедек санваарын эрх мэдлээр гүйцэтгэгд-
сэн ёслолууд нь Аврагчид ойртоход бидэнд тусалдгийг сануул.
Нэг суралцагчаас Алма 13:14–19- ийг чанга уншихыг хүс. Аммонайхагийн ёс бус хү-
мүүс Мелкизедекийн тухай сурснаар ямар ашиг тусыг олж болох тухай бодоход сурал-
цагчдыг урамшуулан дэмж. 
• Алма 13:17 дээр ямар үгс Мелкизедекийн хүмүүсийг дүрсэлж байна вэ? Энэ хүмүүс 

Аммонайхагийн хүмүүстэй юугаараа төстэй байсан бэ? (Aлма 8:9; 9:8- ыг үзнэ үү.) 
• Мелкизедек өөрийн хүмүүсийн удирдагчийн хувьд юу хийсэн бэ? Түүний удирд-

лага хүмүүст нь хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Энэхүү нөлөө нь Нихорын сургаалыг дагасан 
Аммонайха дахь хүмүүсийн нөлөөнөөс ямар ялгаатай байсан бэ? (Aлма 8:17; 10:27, 
32- ыг үзнэ үү.) 

Суралцагчдыг Алма 13:16–18- ыг товчлон дүгнэн, эдгээр шүлэгт заасан санваарын 
удирдагчдын үүргийн тухай үнэнүүдийг илэрхийлэхэд урь. Суралцагчдыг дүгнэлтээ 
санал болгох үед биднийг Есүс Христэд найдвар тавьж, наманчлан, амар амгалан 
амьдрахад санваарын удирдагчид тусалдгийг тэд илэрхийлсэн эсэхийг магадал.  
(Та суралцагчдыг санал дүгнэлтээ Алма 13:16–18- ын дэргэд бичихэд урамшуулан 
дэмжиж болно). Халамжийн Нийгэмлэг болон Залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагчид 
зэрэг Сүмийн бусад удирдагч энэхүү ажлын чухал оролцогчид гэдгийг онцлон хэл. Тэд 
санваарын удирдагчидтай хамт үйлчилснээр хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийг Христэд 
ирэхэд нь удирдахад тусалж чадна. 
• Та Сүмийн удирдагчдын үйлчлэлээр хэрхэн адислагдсан бэ?

Алма 13:21–31
Алма хүмүүсийг Их Эзэний дуу хоолойг сонсож, Түүний амралтад орохыг 
урьсан нь 
Суралцагчдыг Aлмa 13:12, 13, 16, 29 дээр давтагдсан санааг олоход урь. Тэд амралт 
болон “Их Эзэний амралт” гэдэг хэллэгийг олох ёстой. Та энэ санааг шүлэг бүрд нь 
тэмдэглэхэд суралцагчдыг урамшуулан дэмжиж болно. Энэ амьдрал болон үхлийн 
дараа Их Эзэний амралтад орох нь юу гэсэн утгатайг ойлгоход суралцагчдад туслахын 
тулд дараах үгсийг унш: 
“Эртний бошиглогчид ‘Бурханыхаа амралтад орсон’ [Aлмa 12:34; С ба Г 84:23–24] 
гэж хэлсэн нь юу гэсэн утгатай вэ? Миний бодлоор энэ нь Бурханыг хайрлах хайр ба 
Түүний тухай мэдлэгтэй болж, түүний зорилго, төлөвлөгөөнд итгэн, ямар нэгэн өөр 
зүйлийг шохоорхохгүй байж, бидний зөв гэдэгт итгэлтэй болохыг хэлнэ” (Joseph F.
Smith, Teachings of Presidents of the Church: Joseph F.Smith [1998], 56). 
“Жинхэнэ гэгээнтнүүд энэ амьдралд Их Эзэний амралтад ордог бөгөөд тэд үнэнийг 
дагаснаар энэхүү адислалаа Их Эзэнтэй хамт тэнгэрт амартлаа үргэлжлүүлэх болно. 
. . . Их Эзэний амралтад үүрд мөнх байна гэдэг нь мөнх амьдралыг өвлөж, Их Эзэний 
алдар суугийн бүрэн байдлыг авна гэсэн үг юм” (Брүс Р.Макконки, Mormon Doctrine,  
2 дахь хэвлэл. [1966], 633). 
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Алма Аммонайхагийн хүмүүсийг гэм нүглээ наманчилж, Христийн ирэлтэд бэлтгэ-
хийг уриалсныг тайлбарла (Aлмa 13:21–26- г үзнэ үү). Дараа нь тэр Их Эзэний амрал-
тад орохын тулд дагах ёстой зарчмуудыг хуваалцсан. 
Алма 13:27- г дор бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Алма 13:27 дээрх ямар үгс Алмаг энэ хүмүүсийн тухай мөн өөрийн захиасын тухай 

хэрхэн мэдэрч байсныг үзүүлсэн бэ?
Алма 13:27–29- ийг ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Хүмүү-
сийг дагаасай хэмээн Алмагийн найдсан зарчмуудыг олохыг суралцагчдаас хүс. 
Тэгээд суралцагчдаас олсон зарчмуудаа жагсаахыг хүс. Жишээлбэл: Бид наманч-
лах урилгад даруухан хариулснаар Сүнс биднийг Их Эзэний амралт руу 
удирддаг гэж тэд хэлж болно.
Суралцагчдыг Алма 13:27–29 дэх зөвлөгөөг хэрхэн дагах талаарх зорилгуудаа бичихэд 
урь. Бид Алмагийн заасан зарчмуудыг дагаснаар энэ амьдралд болон ирэх амьдралд 
Их Эзэний амралтад орж чадна гэдгийг гэрчил.
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Оршил
Аммонайхагийн зарим хүмүүс Алма, Амюлек хоёрын 
номлохыг сонссоны дараа итгэж, наманчилсан ажээ. 
Ихэнх хүмүүс уурлаж, Алма, Амюлек болон тэдний 
үгэнд итгэсэн хүмүүсийг устгахыг эрэлхийлсэн. Алма, 
Амюлек хоёр баривчлагдаж, шүүх хурлаар таслан 
шүүгдэж, эцэстээ шоронд оров. Аммонайха дахь 

ёс бус хүмүүс итгэсэн эрэгтэйчүүдийг хөөж гарган, 
Алма, Амюлек хоёрыг албадан харуулж байгаад 
тэдний эхнэр, хүүхдүүдийг мөн судруудыг нь шатаав. 
Олон хоногийн дараа Их Эзэн Алма, Амюлек хоёрыг 
шоронгоос гаргаж, Аммонайхагийн ёс бус удирдагч-
дыг устгасан.

79- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлма 14

Заах зөвлөмж

Алма 14:1–13
Алма, Амюлек хоёр шоронд орж, итгэсэн аммонайхачууд хөөгдөн, галд 
шатаагдав
Суралцагчдыг урьд өмнө нь учирч байсан эсвэл одоо учирч байгаа сорилт бэрхшээ-
лүүдийнхээ тухай бодоход урь. Тэгээд нэг суралцагчийг дараах хэлсэн үгийг чанга 
уншихад урь.
“Саад тотгор нь янз бүрийн эх сурвалжаас улбаатай байдаг. Магадгүй та дуулгавар-
гүй байдал болоод бардам зангийнхаа үр дагаврын улмаас хүнд сорилтуудтай тулгарч 
болно. Зөв шударга амьдрал нь эдгээр хүнд сорилтыг зайлуулж чадна. Бусад сорилт нь 
амьдралд байх ёстой бөгөөд заримдаа тэдгээр нь таныг зөв шударгаар амьдарч байхад 
ч ирж болно. Жишээ нь: Хайртай хүмүүс тань өвчин зовлонтой эсвэл тодорхой бус 
байдал эсвэл нас барсан үед танд хүнд сорилтууд тулгардаг. Саад тотгор нь заримдаа 
бусдын буруу сонголт, өр өвтгөм үгс болон үйлдлүүдээс үүдэлтэй байдаг. 
“Эдүгээ болон мөнх оршихуй дахь таны аз жаргал, амжилт ололт аль аль нь амьдра-
лын хүнд сорилтуудад та хэрхэн хандахаас ихээхэн хамаарна” (Итгэлдээ үнэнч байх 
нь: Судрын эшлэлүүд [2004], 8–9). 
Өнөөдрийн хичээл дээр суралцагчид маш хүнд сорилттой учирсан хүмүүсийн тухай 
түүхийг ярилцах болно гэдгийг тайлбарла. Эдгээр сорилтын ихэнх нь бусад хүмүү-
сийн буруу үйлдлээр бий болсон байлаа. Суралцагчдыг энэ хичээл дээр ярилцах 
үнэнүүд тэдэнд ямар сорилтууд учирснаас үл хамааран өөрсдөд нь хэрхэн хамаатай 
болохыг бодож үзэхэд урамшуулан дэмж. 
Дараах хүмүүсийн нэрс болон үгсийг самбар дээр бич:

Хэдэн суралцагчийг Алма 14:1–10- ыг ээлж дараалан чанга уншихад урь. Самбар 
дээр бичсэн хүмүүсийн биеэр туулсан зовлонгуудын жишээг олохын тулд дагаж 
уншихыг тэднээс хүс.
• Энэ хүмүүс юунаас болж зовж шаналсан бэ? (Суралцагчдын хариултыг самбар дээр 

жагсаан бич.)
Амюлек эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийн зовж шаналж байгааг хараад тэднийг аврахын 
тулд санваарын хүчээ ашиглахыг хүссэн гэдгийг онцлон хэл. Нэг суралцагчийг Алма 
14:11- ийг чанга уншихад урин, Амюлекийн хүсэлтэд Алма юу гэж хариулсныг олж 
мэдэхийг тэднээс хүс. 
• Их Эзэн эдгээр эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг шатаагдахыг яагаад зөвшөөрсөн бэ? (Та 

энэ шүлгэн дээрх “тэрээр зөвшөөрөх болно” хэллэг нь “тэр зөвшөөрсөн” гэсэн утга-
тайг тайлбарлаж болно. Үхэл нь тэднийг алсан хүмүүсийн эсрэг гэрч болохын тулд 
энэ хүмүүс зовохыг Их Эзэн зөвшөөрсөн юм. Мөн Алма 60:13- ыг үзнэ үү).

Алма, Амюлек хоёр Зиезром Эрэгтэй хөрвөгчид Эмэгтэй хөрвөгчид ба хүүхдүүд
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79-  р  хичээл 

• Алмагийн хэлснээр эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд Их Эзэнд итгэснээрээ хэрхэн адислагдсан 
бэ?

Та энэ тодорхой нөхцөлд хүмүүсийг зовж шаналахыг зөвшөөрсөн нь Их Эзэний хүсэл 
байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэж болно. Хэдий тийм ч, энэ нь үргэлж тийм байдаг-
гүй. Их Эзэн тэдэнд хайртай бөгөөд тэднийг амьдралдаа аз жаргалтай, амар амгалан 
байгаасай хэмээн хүсдэгийг суралцагчдад батал. Хэрэв тэд ямар нэг байдлаар гомдсон 
эсвэл тэдэнтэй зүй бусаар харьцсан бол тэд асуудлаа шийдэхийн тулд эцэг эх болон 
Сүмийн удирдагчаас тусламж эрэх ёстой.
• Их Эзэн бидний зовж шаналахыг зөвшөөрч болох өөр ямар шалтгаанууд байдаг вэ? 

(Хариултуудад: Тэрээр биднийг буруу шийдвэрийнхээ үр дагаврыг ойлгох, тэвчээ-
рээ хөгжүүлэх, зовж байгаа бусдын юу мэдэрч байгааг ойлгодог байх мөн Түүнд 
найдлагаа тавих хэрэгтэй байгааг ойлгохыг хүсдэг зэрэг санаанууд байж болно.)

Самбар дээр дараах үнэнийг бич: Биднийг Их Эзэнд итгэхэд Тэр биднийг зов-
лон зүдгүүрийн үед хүчирхэгжүүлдэг. Тэгээд нэг суралцагчаас Алма 14:12–13- ыг 
чанга уншихыг хүс. 
• Алмагийн үгс Их Эзэнд итгэх түүний итгэлийг хэрхэн харуулсан бэ? 
Та нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын хэл-
сэн дараах үгсийг уншихыг хүсч болно:

“Алма, Амюлек хоёрын үлгэр жишээ нь гэгээрүүлэгч шинжтэй юм.  
Тэд Аммонайхагийн хүмүүсийн дунд сайныг үйлдэхээр хичээж явахдаа 
баривчлагдсан. Амюлек өөрийг нь Их Эзэнд илүү итгэлтэй байхад 
хөтөлсөн илүү сайн боловсорсон хамтрагч болох Алмад итгэсэн.  
Галд шатаагдаж байгаа эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг харахаар албадуулсан 
Амюлек ‘магадгүй тэд түүнчлэн биднийг ч шатаах болно’ хэмээн хэлжээ. 

Алма түүнд ‘Энэ нь Их Эзэний тааллын дагуу байг’—гэдэг нь маш чухал зарчим. ‘Гэвч 
. . . бидний ажил дуусаагүй байна; тиймийн тул тэд биднийг шатаахгүй’ [Aлмa 14:12–
13; онцлол нэмэгдсэн] гэж хариулсан” (“To Be Healed,” Ensign, 1994 оны 5- р сар, 8). 
“Энэ амьдрал бол онцгой итгэл—Есүс Христэд итгэх итгэлийн туршлага юм. . . . Ит-
гэх гэдэг нь эхлэлээс эцсийг нь мэдэлгүйгээр дуулгавартай дагах хүслийг хэлнэ (Сур-
гаалт Үгс 3:5–7- г үзнэ үү). Үр жимсийг нь үзэхийн тулд Их Эзэнд тавих таны итгэл 
найдвар, хувийн мэдрэмж болон туршлага дээр тулгуурласан өөртөө итгэх итгэлээс 
тань илүү хүчтэй, илүү удаан үргэлжилдэг байх ёстой” (“Trust in the Lord,” Ensign, 
1995 оны 11- р сар, 17). 
Алма 14:14–29 дээр суралцагчид Их Эзэнд итгэж найдсан Алма, Амюлек хоёрын илүү 
олон жишээг харах болно гэдгийг тайлбарла. Тэд мөн Түүний ажлыг хийхийн тулд Их 
Эзэн тэднийг хэрхэн хүчирхэгжүүлснийг харах болно. 

Алма 14:14–29
Бурхан Алма, Амюлек хоёрыг шоронгоос гаргаж, Аммонайхагийн ёс бус 
олон удирдагчийг устгасан билээ
Суралцагчдыг 2 хэсэг болго. Нэг хэсгээр нь Алма 14:14–19- ийг, нөгөө хэсгээр нь Алма 
14:20–25- ыг судлуул. Хоёр хэсгээс Аммонайхагийн ёс бус удирдагчдын гарт Алма, 
Амюлек хоёр юуны улмаас зовж шаналсныг олохыг хүс. Суралцагчдад унших хангалт-
тай хугацаа өгсний дараа олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг тэднээс хүс. Тэдний хариул-
тыг “Алма ба Амюлек” гэдэг гарчгийн дор жагсаан бич.
• Эдгээр сорилтын аль нь таны хувьд хамгийн хэцүү нь вэ? Яагаад? 
• Та хэзээ хүмүүсийг зөв шударга байхыг хичээсэн хэдий ч сорилт бэрхшээлүүдийн 

улмаас зовж зүдэрч байхыг харсан бэ?
Алма 14:25–29- ийг ээлж дараалан чанга уншихад суралцагчдыг урь. Их Эзэн Алма, 
Амюлек хоёрыг шоронгоос чөлөөлөхийн тулд юу хийснийг олж мэдэхийг хичээн да-
гаж уншихыг тэднээс хүс. Эдгээр зарчмыг илүү сайн ойлгоход нь тэдэнд туслахын тулд 
дараах асуултуудаас заримыг нь эсвэл бүгдийг нь асуу:
• Алма, Амюлек хоёр яагаад Их Эзэнээс хүч чадлыг хүлээн авч чадсан бэ? (Aлмa 

14:26, 28- ыг үзнэ үү.)
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AлМА 14

• Алма, Амюлек хоёрын шоронд байсан туршлагаас бид ямар зарчмуудыг мэдэж 
болох вэ? (Суралцагчдын хариултууд янз бүр байж болох ч хэрэв бид Их Эзэнд 
хандан итгэлтэйгээр залбирах юм бол Тэр биднийг зовж байхад хүчирхэг-
жүүлж, Өөрийн арга зам, Өөрийн цагт чөлөөлөх болно гэсэн үнэнийг тэд 
хариултдаа оруулсан байх хэрэгтэй. Та суралцагчдад Алма 14:26, 28 дээрх энэ 
зарчмуудыг тодотгосон өгүүлбэрүүдийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.) 

• Хүмүүс хүнд хэцүү цаг үе тулгарахад Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж болох 
зарим арга зам юу вэ?

Суралцагчдыг Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, Түүнийг даруухан хүлээснээр 
тэдний амьдралд ирсэн хүчийг гэрчилсэн туршлагаасаа хуваалцахад урь. Тэд хувийн 
туршлагаас эсвэл өөрсдийн таньдаг хүмүүсийн амьдралд тохиолдсон туршлагаас 
хуваалцаж болно. Та мөн өөрийн туршлагаас эсвэл таньдаг хэн нэгнийхээ амьдралын 
туршлагыг хуваалцаж болно. 
Их Эзэн Өөрийн арга замаар Өөрийн цагт биднийг хүчирхэгжүүлж, зовлон зүдгүү-
рээс биднийг чөлөөлөх хүч өгдөг тухай гэрчилж, хичээлээ дуусга. Бид Их Эзэний 
хүсэлд итгэсэн үед Тэрээр хэцүү бэрхийг даван туулах бидний хүч чадлыг нэмэгдүүлнэ 
гэдгийг суралцагчдад итгүүл. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Алма 14:7–11. “Их Эзэн тэднийг өөртөө . . . 
хүлээн авах болно”

Хэдийгээр бид зөв шударгачуудын үхэлд харамс-
даг ч сүнсний дэлхийд авах тэдний шагналыг (Aлмa 
40:12- ыг үзнэ үү) мөн тэдний селестиел хаант улс 
дахь өргөмжлөлийн талаар (С ба Г 76:50–70- ыг үзнэ 
үү) мэддэгтээ баяртай байдаг. Их Эзэн “надад нас 
нөгчсөн тэд үхлийг үл амсана, учир нь энэ нь тэдэнд 
тааламжтай байх болно” (C ба Г 42:46) хэмээн хэлсэн 
юм. Ерөнхийлөгч Жозеф Ф.Смит ийн тайлбарлажээ:

“Найз нөхөд, хамаатан садныхаа үхэлд уйлахаар би 
тийм сул дорой хүн гэдэг нь үнэн. Би бусад хүмүүст 
тохиолдсон гай зовлонг хараад нулимс урсган уйлж 
мэднэ. Хүмүүний үрсийн төлөө бодгаль минь өрөвч 
нигүүлсэнгүй сэтгэлээр дүүрэн байдаг билээ. Тэд-
нийг уйлбал би тэдэнтэй хамт уйлж чадна. Тэднийг 
баярлавал би бас баярлаж чадна. Гэвч үхэл дэлхийд 
ирдэг учраас уй гашуу болох учир шалтгаан надад 
байхгүй. . . . Үхлээс ирэх аливаа айдас хожмын үеийн 

гэгээнтнүүдэд байдаггүй. Тэд бие махбодын үхлээс 
айдаггүй, учир нь үхэл тэдэн дээр Адамын зөрчлөөс 
болж ирдэг бол Есүс Христийн зөв шударга байдлаар 
амь тэдэнд ирдгийг тэд мэднэ. Тиймээс тэд үхэвч эр-
гээд амьдарна. Тэд энэхүү мэдлэгтэй байснаар үхэлд ч 
баяр баяслыг олно. Учир нь тэд дахин босч, шарилаас 
гаран, эргэн уулзах болно гэдгээ мэддэг” (Conference 
Report, 1899 оны 10- р сар, 70).

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.
Макконки 

“Заримдаа Их Эзэний хүмүүс хөөгдөж туугдан, 
гадуурхагдан хавчигддаг. Заримдаа Тэрээр итгэлтэй 
гэгээнтнүүд нь мөнх амьдралд зохистой байж боло-
хын тулд тэднийг бүх зүйлээр нотолж, үхэх хүртлээ 
Түүний гэрээнүүдийг дагах эсэхийг харахын тулд 
тэдний бие махбод, сүнс аль алинаар нь зориуд саад 
бэрхшээл учруулж хүлээдэг.  Хэрэв энэ нь бидний 
хэн нэгнийх нь хувь тавилан байх аваас, ийм байг” 
гэж заасан (“The Dead Who Die in the Lord,” Ensign, 
1976 оны 11- р сар, 108). 

Хувийн туршлагууд
Суралцагчид бие бие-
нийхээ хувийн туршла-
гуудыг сонсох нь тэдэнд 
хэрэгтэй болно. Тэднийг 
туршлагаа Ариун 
Сүнсний нөлөөг урихын 
тулд мөн Аврагчийг 
дагахад Ариун Сүнс 
тэднийг удирдахын тулд 
хуваалцахад урам-
шуулан дэмж. Тэднийг 
таагүй байдалд оруулах 
буюу ичихэд хүргэж 
болох хэт хувийн эсвэл 
өөрсдийнхөө аливаа 
нууц зүйлийг хуваалцах 
шаардлагагүйг сануул.
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Оршил
Их Эзэн Алма, Амюлек хоёрыг шоронгоос чөлөөлс-
ний дараа тэд Сайдом хотын хүмүүст номлохоор 
явжээ. Тэд тэнд Аммонайхагийн нутгаас хөөгдсөн 
итгэгчдийг гэм нүглээсээ болж биеийн болон сүнсний 
зовлон эдэлж байсан Зиезромын хамт олов. Зиезро-
мыг Есүс Христэд итгэх итгэлээ тунхаглах үед Алма 
түүнийг эдгээж, түүнд баптисм хүртээв. Алма Сайдомд 
Сүмийг зохион байгуулаад Амюлектай хамт Зара-
хемла руу буцав. Леменчүүд Алмагийн бошиглолыг 

гүйцэлдүүлэн нэг өдрийн дотор Аммонайхагийн 
хотыг устгав. Түүнээс гадна, леменчүүд эргэн тойрны 
нутгуудаас нэлээд олон нифайчуудыг олзолсон ажээ. 
Алмагийн бошиглосон зааврыг дагахыг сонгосноор 
Нифайчуудын их цэрэг шоронгийн хоригдлуудаа 
эргүүлэн авч, леменчүүдийг нутгаасаа хөөн гаргажээ. 
Алма, Амюлек хоёр болон бусад олон гишүүн амар 
амгалангийн үед нифайчуудын газар нутаг даяар 
Сүмийг хүчирхэгжүүлэв.

80- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 15–16

Заах зөвлөмж

Aлмa 15 
Алма Зиезромыг эдгээж, Сайдомд Сүмийг байгуулан, Амюлектай хамт 
Зарахемлад эргэж ирэв
Суралцагчдад Алма 11–14 дээр гардаг гол хүмүүс болон үйл явдлуудыг санахад нь 
туслахын тулд дараах үгсийг самбар дээр бич:

Зиезром
Онтай
Гал
Алма
Амюлек
Аммонайха

Суралцагчдад нэг минут өгөөд, самбар дээрх бүх нэр болон үгнүүдийг ашиглан, Алма 
11–14 дээрх үйл явдлуудыг товчлон дүгнүүл. (Та тэдэнд бүлгийн тоймуудыг тусламж 
болгон ашиглахыг санал болгож болно.) Цөөн суралцагчийг хариулсны дараа Зиез-
ром гэдэг үгнээс бусдыг бүгдийг нь арилга.
Алма, Амюлек хоёр Аммонайхаг орхисноос хойш Сайдомд ирж, Аммонайхагаас 
хөөгдсөн итгэгчдийг Зиезромын хамт олсныг тайлбарла. Суралцагчдыг Алма 15:3–5- 
ыг Зиезромын нөхцөл байдлыг дүрсэлсэн үгс болон өгүүлбэрүүдийг олохыг хичээн 
дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Суралцагчдыг олсон зүйлээ хуваалцах үеэр тэдний 
хариултуудыг самбар дээр Зиезромын нэрийн дор бич.
• Зиезромын гэм буруу түүнийг яагаад сүнс, бие хоёулангаар нь зовоосон гэж та 

бодож байна вэ? Ийм нөхцөлд байгаа хүмүүс нөхцөл байдлаа өөрчлөхийн тулд  
юу хийх хэрэгтэй вэ?

• Зиезром хэний тусламжийг эрэлхийлсэн бэ? (Aлмa 15:4- ийг үзнэ үү.) Тэр яагаад 
Алма, Амюлек хоёрын хойноос хүн явуулсан гэж та бодож байна вэ? (Тэр тэдэнд 
итгэсэн болон тэд тэднийг Бурханы эрчүүд бөгөөд санваарын эрх мэдэлтэйг мэдэж 
байсан нь хариултууд байж болно.)

Алма 15:6–10- ыг чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Зиезромыг Есүс Христ болон 
Түүний Цагаатгалд итгэх итгэлээ бодитой болгоход туслахын тулд Алмагийн хэлсэн 
үгсийг олохыг суралцагчдаас хүс.
• Зиезром эдгээгдэхээсээ өмнө яагаад Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалд итгэх 

итгэлээ хөгжүүлэх хэрэгтэй байсан гэж та бодож байна вэ? 
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AлМA 15 –16

Зиезромд юу тохиолдсоныг олж мэдэхийн тулд Алма 15:11–12- ыг дор бүрнээ чимээ-
гүй уншихад суралцагчдаас хүс. Суралцагчдад унших хангалттай хугацаа өгсний дараа 
самбар дээрх Зиезромын нэрний доорх бүх үг, өгүүлбэрийг арилга. 
• Зиезром наманчилж, Их Эзэний энэрлийг хүлээн авсны баталгаа болох юуг та харж 

байна вэ? (Тэр Есүс Христэд итгэх итгэлээр эдгээгдэж, баптисм хүртэн, сайн мэдээг 
номлож эхэлсэн.)

Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ дамжуулан 
эдгээгдэн, хүчирхэгжиж чадна.
Алма санваарын удирдагчийн хувьд өөртөө анхаарал тавиагүй гэдгийг хэл. Зиезромтой 
хийсэн энэхүү ярилцлагын зорилго нь Зиезромыг Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, 
Цагаатгалаар дамжуулан энэрлийг хүлээн авахад туслах явдал байлаа. Бидэнд Цагаатга-
лын адислалуудыг хүлээн авахад туслах санваарын удирдагчдын нэг арга замыг харуула-
хын тулд Далын ахлагч Жэй Э.Жэнсэний хуваалцсан дараах туршлагыг унш: 
“Би бишопоор үйлчилж байхдаа ноцтой гэм буруу үйлдсэн сүмийн гишүүдийн амьд-
ралд Цагаатгалын адислалууд хэрхэн ирснийг харсан. . . .
“Нэг залуу манай тойргийн нэг залуу эмэгтэйтэй болздог байлаа. Тэд дур хүсэлдээ 
бууж өгөн, биеэ барих чадвараа бүрмөсөн алдсан ажээ. Тэр залуу зөвлөгөө, тусламж 
хүсч, над дээр ирлээ. Тэр гэм буруугаа хүлээсэн болон надад төрсөн Сүнсний мэд-
рэмж түүнчлэн бусад зүйл дээр үндэслэн, би түүнийг хэсэг хугацаанд ариун ёслолоос 
хүртэхийг зөвшөөрсөнгүй. Түүнийг зохих ёсоор наманчилж байгаад хяналт тавихын 
тулд бид хоёр тогтмол уулзаж ярилцдаг байсан бөгөөд тодорхой хугацааны дараа би 
түүнийг ариун ёслолоос дахин хүртэхийг зөвшөөрсөн. 
“Би ариун ёслолын цуглаанд индэр дээр сууж байхдаа ариун ёслолыг зохистойгоор 
хүртэж байгаа түүнийг харлаа. Би амлагдсан уучлал, амар амгалан, аз жаргал үр дүнд 
нь ирдэг Цагаатгалын эдгээгч хүч түүний бодгалийг дулаацуулж, ачааг нь өргөснөөр 
энэрэл, хайр, хамгаалалтын гар түүнийг тэврэхийг гэрчилсэн билээ” (“Аюулгүйн гар,” 
Ensign эсвэл Лиахона, 2008 оны 11- р сар, 58). 
Бишоп болон санваарын бусад удирдагч бидэнд хэрэгтэй ач ивээл болон хүчийг Есүс 
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан хүлээн авахад бидэнд тусалж чадна.
Суралцагчдад Сүмийн удирдагчид бүлэг хүмүүс болон хувь хүмүүст үйлчлэхийг хара-
хад нь туслахын тулд тэднээр Алма 15:13–18- ыг судлуул. Тэднийг бүлгээрээ ажиллахад 
урь. Бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг Алмагийн номлолын ачаар Сайдомын хүмүүс 
хэрхэн адислагдсан арга замуудыг олж мэдэхийн тулд Алма 15:13–15, 17- г судлахад 
урь. Бүлэг бүрээс өөр нэг суралцагчийг Алмагийн номлолын ачаар Амюлек хэрхэн 
адислагдсан арга замуудыг олж мэдэхийн тулд Алма 15:16, 18- ыг судлахад урь. Тэдэнд 
хангалттай цаг гаргаж өгсний дараа олж мэдсэн зүйлээ бусадтайгаа хуваалцахад урь. 
Бүлэг бүрийг өнөөдөр Сүмийн удирдагчдад, мөн туслах бүлгүүдэд болон хувь хүмүүст 
тусалж чадах гурваас таван арга замыг бодож олоход урь. Суралцагчдыг санваарын 
чуулгууд болон Залуу эмэгтэйчүүдийн ангиудын удирдагчийн үүргийнхээ тухай бодоход 
урамшуулан дэмж. Бүлэг бүрээс өөрсдийн санаануудаас нэгийг бусадтайгаа хуваалцахыг 
хүс. 

Алма 16:1–12
Леменчүүд аммонайхачуудыг устгасан ч Алмагийн зөвлөгөөг дагасан 
нифайчуудыг ялж чадаагүй 
Гайхсан эсвэл гэнэт айснаа мэдэрсэн үеийнхээ тухай бодохыг суралцагчдаас хүс. Нэг 
буюу хоёр суралцагчаас туршлагаасаа хуваалцахыг хүсч болно. Аммонайха дахь ни-
файчууд хэрхэн гайхаж, мөн зарим нь яагаад айсныг олж мэдэхийн тулд Алма 16:1–3- 
ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс. Олж мэдсэн зүйлээ бусадтайгаа 
хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. (Хэрэв шаардлагатай бол, леменчүүд Аммонайха хот 
руу гэнэт дайрч, нифайчууд их цэрэг босгоод тэдний эсрэг очихоос өмнө оршин 
суугчдыг нь устгасныг олж мэдэхэд тусал.)
Нэг суралцагчийг Алма 16:4- ийг чанга уншихад урин, зөв шударга нифайчууд хаа-
наас заавар эрэлхийлснийг олж мэдэхийг тэднээс хүс. Ангийн бусад гишүүн хүлээн 
авсан тусламжийнхаа үр дүнг хайж олох үед Алма 16:7–8- ыг чанга уншихыг өөр нэг 
суралцагчаас хүс. 



328

80-  р  хичээл 

• Алмагийн бошиглолын удирдамж нифайчуудад хэрхэн тусалсан бэ?
• Бид энэ түүхээс ямар зарчмыг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид олон янзын зарчмуу-

дыг олж тогтоож болно. Тэд Их Эзэний бошиглогчдоос заавар зөвлөгөөг эрж 
хайн, тэдгээрийг дагах юм бол Их Эзэн биднийг хүчирхэгжүүлж, хамгаалах 
болно гэдгийг ойлгосон байхыг анхаар.  Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

• Өсвөр үеийнхэн бошиглолын удирдамжийг дагаснаар хэрхэн адислагддаг вэ? (Су-
ралцагчдад энэ асуултанд хариулахад туслахын тулд Залуучуудын бат бөх байдлын 
төлөө товхимол дахь хоёроос гурван хэсгийг тэднээр уншуулна уу. Тэднийг өөрийн 
сонгосон хэсэг бүрийн дагуу энэ асуултад хариулахад урь.)

Бошиглолын удирдамж тэднийг хүнд нөхцөлд зөв сонголт хийхэд тусалсан туршла-
гуудаа бодохыг суралцагчдаас хүс. Өөрсдийн туршлагаас ангитайгаа хуваалцахад 
цөөн суралцагчийг урь. (Тэдэнд хэт хувийн эсвэл өөрсдийнхөө аливаа нууц зүй-
лийг хуваалцах шаардлагагүйг сануул.) Та өөрийнхөө туршлагаас хуваалцаж болно. 
Бошиглогчдын үгс ямагт биелдэг гэсэн үнэнийг батжуулах үүднээс та Алма 16:9–11 
дээр Алмагийн Аммонайхагийн хүмүүсийн тухай бошиглол биелснийг онцлон 
хэлж болно (Aлмa 9:12- ыг үзнэ үү).

Алма 16:13–21
Алма, Амюлек болон бусад хүмүүс нифайчуудын дунд Сүмийг байгуулсан нь
Суралцагчид Алма 16- г судалж дууссаны дараа самбар дээр бичсэн хоёр зарчмын 
талаар жишээ олоход тэднийг урамшуулан дэмж. Алма 16:13–15- ыг Алма Амюлек 
хоёр “мөн түүнчлэн уг ажилд сонгогдсон” (Алма 16:15) бусад хүмүүсийн тусламж-
тайгаар Бурханы үгийг бүх нутаг даяар номлохоо үргэлжлүүлснийг тайлбарлаж, 
хичээлээ нэгтгэн дүгнэ. Эдгээр хүч чармайлтынхаа үр дүнг олохын тулд Алма 
16:16–21- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс. Хангалттай цаг 
гаргаж өгсний дараа олж мэдсэн зүйлийнхээ тухай бусадтайгаа хуваалцахыг сурал-
цагчдаас хүс. Тэднээс эдгээр жишээ нь самбар дээр бичсэн хоёр зарчмын нэгийг 
эсвэл хоёуланг нь хэрхэн харуулж байгааг асуу. 
Суралцагчдыг энэ зарчмуудын нэгийг дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ 
хуулж бичихэд урамшуулан дэмжиж, хичээлээ дуусга. Тэднийг энэ зарчмын талаар 
өнөөдөр сурсан зүйлийнхээ тухай товч дүгнэлт бичихэд урь. Тэднээс бас сурсан зүй-
лээ хэрхэн хэрэгжүүлэхийг төлөвлөж байгаагаа бичихийг хүс.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Энэ хичээл нь уг цуврал хичээлийн дундах хэсэг нь юм. Суралцагчдад төгс эзэмших 
судрын мэдлэгээ бэхжүүлэхэд туслахын тулд ангид таны заасан төгс эзэмших судрыг 
хэр зэрэг сайн эзэмшсэнийг шалгах зорилгоор тэднийг таавар буюу тестээр шал-
гахыг бод. Та семинарын ангид зориулсан номын хавчуурга дээрх түлхүүр үгсийг 
өгснөөр суралцагчдыг судрын эшлэлийг зөв бичүүлэх эсвэл энгийн аман болон бич-
гийн таавар бэлтгэх эсвэл суралцагчдын чээжилсэн судрын зарим хэсгийг давтаж 
болно. Та суралцагчид бэлтгэж болохын тулд тестээр эсвэл таавраар шалгах болно 
гэдгийг тэдэнд урьдчилан хэлж болно.
Тайлбар: Хэрэв та энэ үйл ажиллагааг энэ хичээлийн нэг хэсэг болгон ашиглах цаг 
байхгүй бол өөр өдөр ашиглаж болно. Бусад давтах үйл ажиллагааг энэ гарын авлагын 
төгсгөл дэх хавсралтаас үзнэ үү. 
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AлМA 15 –16

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Алма 15:3–5. Сүнслэг байдлын шаналлаас 
үүдэлтэй бие махбодын зовлон 

Зиезромыг наманчилж байхад түүний гэм нүглүүд 
“түүний оюуныг мултрах аргагүй, үлэмж их шанал-
гаатай болтол тарчилгасан болой” (Aлмa 15:3). Ар-
ванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.
Пакэр сүнслэг байдлын шаналлаас үүдэлтэй бие 
махбодын зовлон бодитой тухай ийн өгүүлжээ:

“Би өрхийн эмчээсээ бие махбодын ганц өвчнийг 
эдгээхийн тулд бүх цагийнхаа хэчнээн хувийг зо-
риулдгийг нэг удаа асуусан. Тэр эмч их том хувийн 
эмнэлэгтэй. Тэгээд нэлээд бодсоноо ‘20 хувиас илүү-
гүй байх.  Би үлдсэн бүх цагаа өвчтөнүүдийн бие 
махбодод үүсэж бий болоогүй атлаа биеийн эрүүл 
мэндэд нь муугаар нөлөөлж болох асуудлууд дээр 
ажилладаг гэж боддог’ хэмээн эмч хариулж билээ.

“‘Бие махбодын эдгээр өвчин ердөө өөр төрлийн зов-
лонгийн шинж тэмдэг болон илэрдэг’ гэж эмч эцэст нь 
хэлсэн юм.

“Сүүлчийн эрин зуунд нийтийн мэдэх гол өвчнүүдийг 
эмчилж чаддаг эсвээс хяналтандаа байлгаж чад-
даг болоод байна. Зарим их дэлгэрсэн өвчнүүдийн 
ихэнхэд нь бид ямар нэг зүйл хийж чаддаг болсон шиг 
санагдана. 

“Бидний бие махбодтой адил тийм бодитой биш 
атлаа бидний дотор яах аргагүй оршдог өөр нэг 
зүйл байдаг. Бидний дотор оршдог энэхүү мате-
риаллаг бус хэсгийг оюун ухаан, сэтгэл санаа, оюун 
билэг, зан авир болон бусад олон зүйлээр дүрсэлсэн 
байдаг. Харин сүнслэг байдал хэмээн маш ховор 
тохиолдолд дүрсэлсэн байдаг. 

“Гэвч хүнд сүнс байдаг бөгөөд үүнийг үл тоомсор-
лох нь бодит үнэнийг үл тоомсорлосон хэрэг болно. 
Сүнсний өвчин гэж бас байдаг бөгөөд сүнсний өвчин 
нь бүр их илүү зовлонд хүргэж болно.

“Хүний бие, сүнс хоёр хоорондоо холбоотой юм” 
(“The Balm of Gilead,” Ensign, 1977 оны 11- р сар, 59). 



330

Гэрээр судлах хичээл
Алма 11–16 (16- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
 Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчид Алма 11–16 (16- р хэсэг)- г судлахдаа сурч мэдсэн 
сургаал болон зарчмуудын дараах хураангуйг энэ хичээлийн 
хэсэг болгон заахад зориулаагүй болно. Таны заах хичээл 
эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та 
суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дагана уу.

Нэг дэх өдөр (Алма 11)
Амюлек Зиезромтой маргалдсан жишээгээр дамжуулан 
суралцагчид бид Ариун Сүнсэнд найдсанаар уруу таталтыг 
давж чадна гэдгийг сурсан. Амюлек Зиезромд болон Аммо-
найхагийн хүмүүст заахдаа Аврагчийн үүргийн талаарх дараах 
сургаалыг онцлон тэмдэглэсэн: Есүс Христэд итгэх жинхэнэ 
итгэл нь гэм нүглээс гэтэлгэгдэх үйл явцын эхлэл юм. Бүх хү-
мүүс Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан амилуулагдаж, 
үйлс үйлдлээрээ шүүгдэх болно.

2 дахь өдөр (Алма 12)
Алма Амюлекийн адилаар Зиезромд болон Аммонайхагийн 
хүмүүст заасан. Тэр чөтгөрийн санааг тайлбарлаад Зиезром 
чөтгөрийн хүчинд байсныг хэлсэн. Алма, Амюлек хоёр 
дайсныхаа уруу таталтыг мэдэхэд Ариун Сүнс бидэнд тусалж 
чадна гэдгийг жишээгээр харуулсан. Биднийг Их Эзэний 
үгсэд анхаарал тавьж, хичээнгүй хандсан тэр хэмжээгээр Тэ-
рээр сүнсний үнэнүүдийг бидэнд илчилдэг гэдгийг ойлгоход 
нь Алма хүмүүст тусалж байв. Тэр мөн бид үг хэл, үйлс үйл-
дэл, бодол санаагаараа Бурханы өмнө үүрэг хүлээх болно 
гэдгийг тайлбарлаж, Эцсийн шүүлтийн тухай заажээ. Тэрээр 
мөнх бус амьдрал бол бидний хувьд Бурхантай уулзахаар 
бэлтгэх цаг гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн.

3 дахь өдөр (Алма 13)
Бурхан Зиезром болон хүмүүст дэлхийн үүслээс өмнө сан-
ваартнуудыг томилсон гэдгийг Алма сануулсан. Агуу итгэлийг 
хөгжүүлж, зөв шударга үйлсийг сонгосон эрэгтэйчүүд бусдыг 
Бурханд авчрахын тулд Мелкизедек санваарыг хүлээн авдаг. 
Суралцагчид Мелкизедек болон түүний хүмүүсийн тухай 
судлаад энэхүү үнэнийг тусгаж авдаг: Биднийг наманчлах 
урилгад даруухнаар хариулахад Ариун Сүнс биднийг Их 
Эзэний амралт руу хөтөлдөг. 

4 дэх өдөр (Алма 14–16)
Суралцагчид гэм зэмгүй эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүд ёс бус 
хүмүүсийн гарт үхсэн тухай уншсан. Тэд Их Эзэн шүүлтээ 
шударга байлгахын тулд зөв шударга хүмүүсийг ёс бусчуу-
дын гарт зовохыг зөвшөөрдгийг заадаг бошиглолын үгсийг 
эргэцүүлэн бодсон. Суралцагчид Алма, Амюлек хоёрын 
амьдралаас бид Их Эзэнд итгэвэл Тэрээр биднийг зовлон 
бэрхшээлийн үед хүчирхэгжүүлдгийг ажиглаж мэдсэн. Хэрэв 
бид итгэлтэйгээр Их Эзэнд хандан залбирвал Тэрээр биднийг 
зовж байхад хүчирхэгжүүлж, Өөрийн арга зам болоод Өө-
рийн цагт биднийг чөлөөлөх болно. 

Оршил
Алма, Амюлек хоёр Аммонайхагийн хүмүүст зааж эхлэхдээ 
эсэргүүцэлтэй тулгарсан. Тэднийг нэлээд хэдэн мөнхийн 
үнэний тухай тайлбарласны дараа олон хүн “наманчилж, 
мөн судруудыг судалж эхлэв” (Aлмa 14:1). Алма 11–16 дахь 
түүхүүд нь үнэний тухай гэрчлэлийнхээ төлөө хүмүүсийн хий-
хийг хүссэн золиослолуудыг харуулдаг. Энэ бүлгүүд нь бас ёс 
бусчууд “зөв шударгыг үйлдэгчдийг зайлуулах” аваас Их Эзэн 
тэднийг “өлсгөлөнгөөр, мөн тахлаар, мөн илдээр” цохино 
гэсэн баталгаагаар хангадаг (Aлма 10:23). Алма, Амюлек хоёр 
Аммонайхагийн хүмүүст хэрэв тэд наманчлахгүй бол Бурханы 
шүүлт тэдэн дээр ирнэ гэдгийг сэрэмжлүүлсэн. Аммонайха-
гийн хүмүүс наманчлах дуудлагаас татгалзсан учир хожим нь 
тэднийг леменчүүдийн их цэрэг устгасан юм.

Энэ хичээл Алма 14–15 дээр төвлөрөх болно. Түүнээс гадна, 
та энэ долоо хоногт төлөвлөсөн бусад бүлгээс үнэнүүдийг 
заах буюу нэгтгэн дүгнэж болно.

Заах зөвлөмж

Aлмa 14–15 
Зовж зүдэрч байхдаа Өөрт нь итгэсэн хүмүүсийг Бурхан 
адисалдаг 
Бусдын буруу сонголтоос болж гэм зэмгүй хүмүүс зовж зүдэрч 
байгаа өнөөгийн тохиолдлуудаас жишээ дурдан, өнөөдрийн 
хичээлээ эхлэхэд анхаар. Эсвэл сайн мэдээний тухай гэрчлэ-
лээсээ болоод хавчигдаж байгаа зөв шударга хүмүүсийн жи-
шээнүүдийг хуваалцахыг та суралцагчдаас хүсч болно. Цөөн 
жишээг ярилцсаны дараа, хэдэн суралцагчийг Алма 14:7–11 
болон Алма 60:13- ыг чанга уншихад урь.

Асуулт: Зөв шударга хүмүүс заримдаа ёс бусчуудын гарт 
зовох нь зөвшөөрөгддөг талаар эдгээр шүлгүүдэд өгөгдсөн 
шалтгаанууд нь юу вэ? (Алма 14- ийг судлахдаа суралцагчдын 
ойлгосон нэг үнэн нь Их Эзэн шүүлтээ шударга байлгахын 
тулд зөв шударга хүмүүсийг ёс бусчуудын гарт зовохыг 
зөвшөөрдөг гэсэн үнэн юм.)

Бурханы шударга ёс ба нигүүлсэл нь үхлийн дараа ч гэм 
нүгэлтэй хүмүүст хариуцлага хүлээлгэж, зөв шударга хүмүүст 
нигүүлсэл үзүүлдэг гэдгийг тайлбарла. Тэгээд Тэргүүн Зөвлө-
лийн ерөнхийлөгч Жэймс И.Фаустын дараах үгсийг хуваалц:

“Бүх зүйл үхлээр дуусдаг бол энэ бүх зовлон зүдгүүр нь 
шударга бус байж болох ч энэ нь тийм биш юм. Амьдрал бол 
нэг үзэгдэлтэй жүжиг биш. Үүнд гурван үзэгдэл бий. Бидэнд 
мөнх бус байдлын өмнөх оршихуй хэмээх өнгөрсөн үзэгдэл 
бий, бид одоо мөнх бус байдал хэмээх тавигдаж байгаа үзэг-
дэлтэй мөн бидэнд Бурхан дээр эргэж очих ирээдүйн үзэгдэл 
бий. . . . Бид шалгагдаж, соригдохоор мөнх бус амьдрал руу 
илгээгдсэн билээ [Aбрахам 3:25- ыг үзнэ үү]. . . .

Паулын хэлснээр “Бидний өнгөрсөн болон өнөө үеийн 
зовлон зүдгүүрийг үүрд мөнхөд ‘бидэнд илчлэгдэх тэрхүү 
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алдартай зүйрлүүлшгүй’ юм [Ром 8:18]. ‘Учир нь их гай зов-
лонгийн дараа адислалууд ирдэг болой. Иймийн тул их алдар 
суугийн титэм өмсөх тэрхүү өдөр ирнэ’[С ба Г 58:4]. Тиймээс 
зовлон бэрхшээл нь селестиел хаант улсад ороход тусалдаг 
гэдэг ойлголтын үүднээс ашигтай зүйл юм. . . . 

“Энэ нь бидэнд юу тохиолдож байгаа нь бус харин бид 
өөрсдөдөө тохиолддог зүйлд хэрхэн ханддаг нь чухал юм” 
(“Where Do I Make My Stand?” Ensign эсвэл Лиахона, 2004 
оны 11- р сар, 19–20). 

Зовлон зүдгүүр нь бидэнд итгэлээ хүчирхэгжүүлж, өргөмж-
лөлийг хүлээн авахад тусалдгийг тайлбарла. Бид сорилт 
бэрхшээлийн үед итгэлтэй хэвээр үлдэх нь Бурхан болон 
Түүний төлөвлөгөөнд бүрэн итгэж байгааг харуулдаг бөгөөд 
ийм байдлаар бидний итгэл хүчирхэгжиж, бид эцсийг хүр-
тэл тэвчих чадвартай болдог. 

Дараах асуултуудыг асуу:

• Мөнх бус байдлын өмнөх болон дараах амьдралыг 
багтаан авралын төлөвлөгөөний тухай гэрчлэлтэй байх 
нь мөнх бус амьдралд бидэнд тохиолддог зовлонгуудыг 
хэрхэн хөнгөлдөг вэ?

• Та энэ долоо хоногт Алма 14–15 - аас сурч мэдсэн зүйлсээ 
бодож үзвэл зөв шударга хүмүүс зовлон бэрхшээл үзсэн 
үедээ ямар арга замуудаар адислагддаг вэ?

• Бид зовлон бэрхшээлийнхээ үед Бурханд итгэдгээ хэрхэн 
харуулж чадах вэ?

 Алма 14:26 дахь Алмагийн асуултуудыг Иосеф Смит Сургаал 
ба Гэрээ 121:3 - т асуусан асуултуудтай суралцагчдаар харь-
цууулалт хийлгэ. Дахин асуух: Алма 14:26- д өгүүлснээр Алма, 
Амюлек хоёр зовлон бэрхшээлээ хэрхэн даван туулсан бэ?

Бошиглогч Иосеф Смит Миссурид шоронд байхдаа Сургаал  
ба Гэрээ 121:3- т цэдэглэгдсэн асуултуудыг асуусныг тайлбарла. 
Иосеф Смит Алма, Амюлек хоёроос ялгаатай нь шоронгоос 
тэр даруй суллагдаагүй юм. Түүний залбиралд өгсөн Бурханы 
хариултаас бид юу сурч болох вэ? (С ба Г 121:7–9; 122:4–9- 
ийг үзнэ үү.) Дараах үнэн нь суралцагчдын энэ долоо хоногийн 
хувиараа судлах цаг дээр онцлон тэмдэглэгдсэн: Хэрэв бид 
итгэлтэйгээр Их Эзэнд хандан залбирвал Тэрээр биднийг 
зовлон дунд хүчирхэгжүүлж, Өөрийн арга зам болоод 
Өөрийн цагт биднийг чөлөөлөх болно.

Дараах асуултуудыг асуу:

• Таныг соригдож байхад Их Эзэн хэрхэн тусалсан бэ?
• Таныг Түүний хүсэлд захирагдаж, Түүний цагийг хүлээн 

зөвшөөрөхөд юу тусалсан бэ?

Зиезром, Амюлек хоёр хоёулаа зовон шаналж байх үедээ 
Бурханд итгэсэн бөгөөд Түүний хүсэл болон Түүний цагийн 
дагуу шагналаа хүртсэнийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал.

Нэг хэсэг суралцагчдыг Алма 15:5–12- ыг уншин, Их Эзэнд 
хандах Зиезромын итгэлийн өсөлтийг харуулсан мэдээл-
лийг хэрхэн хайж олохыг зааварчил. Нөгөө хэсгийг Алма 
15:16, 18- ыг судлан, Амюлек Их Эзэний үйлчлэлд юу золио-
солсон тухай мэдээллийг эрж олох зааврыг тэдэнд өг. 

Суралцагчдыг Их Эзэнд итгэж, тэдэнд тохиолдох бэрхшээл, 
зовлонд Түүний хүсэл болон цагийг хүлээн зөвшөөрөхөд урам-
шуулан дэмж. Бурхан Өөрийн хүч нөлөөг олон янзын гайхам-
шигтай болон хувийн арга замуудаар үзүүлдгийг тэдэнд батал.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Энэ хичээл нь Мормоны Номын семинарын сургалтын 
төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь юм. Суралцагчдад төгс эзэмших 
судрын мэдлэгээ бэхжүүлэхэд туслахын тулд судалсан 13 
судрынхаа хэсгийг хэр зэрэг сайн мэддэгийг нь шалгахаар 
тэдэнд таавар эсвэл тест өгөхөд анхаар. Та номын хавчуурга 
дээрх түлхүүр үгсийг өгснөөр суралцагчдаар судрын зөв эш-
лэлийг бичүүлэх буюу энгийн аман болон бичгийн тааврыг 
бэлтгэх эсвэл суралцагчдын чээжилсэн судрын зарим хэсгийг 
давтаж болно. Энэ хичээлийн үргэлжлэх хугацаа нь сорилго 
(тест) юм уу таавраар шалгах боломж олгож болох юм, 
эсвэл та суралцагчид урьдчилан бэлтгэхийн тулд сорилттой 
гэдгийг зарлаж болно.

Дараагийн хэсэг Алма 17–24
Мозаягийн хөвгүүд ёс бус, харгис хүмүүст номлохоор явжээ. 
Эхлээд тэд олон зовлон зүдгүүрийг туулдаг ч сайн мэдээг 
леменчүүдэд номлосноор гайхамшгууд тохиолддог. Аммон 
Бурхан болон хаанд үнэнч байсан нь хэрхэн маш олон зөв 
шударга үйлсийг авчирсныг ажигла.
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Оршил
Мозаягийн хөвгүүд леменчүүдэд сайн мэдээг номлох 
бэлтгэл болгож мацаг барьж, залбиран Их Эзэний 
зааврыг эрэлхийлсэн. Их Эзэн тэднийг тайтгаруулж, 
“олон бодгалийн авралын төлөө” (Aлмa 17:11) Өө-
рийн мутар дахь зэмсэг болгохоор амлажээ. Үүнээс 
арай өмнөхөн Тэрээр тэдний эцгээр дамжуулан “хөв-
гүүдийг чинь леменчүүдийн гараас чөлөөлөх болно” 

(Moзая 28:7) хэмээн тэдэнд амласан. Тэд Их Эзэний 
амлалтуудаар хүчирхэгжиж, нэгэн өдөр эргээд уулзах 
болно гэдэгтээ итгэсээр сайн мэдээг өөр өөр газруу-
дад хуваалцахаар салцгаасан. Аммон тэдний хаанд 
үйлчилснээр хүмүүст заахаар бэлтгэж, Ишмэилийн 
нутаг руу явжээ. 

81- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 17

Заах зөвлөмж

Aлмa 17:1–16 
Мозаягийн хөвгүүд Бурханы үгийг мэдэж, хүчтэйгээр заахын тулд судраас 
судалж, залбиран, мацаг барьдаг байв 
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах бүрэн бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич: “[Номлолд] 
үйлчлэхээр дуудагдахдаа бэлтгэж болох цорын ганц, хамгийн чухал зүйл бол . . .” (Та 
хичээлийн төгсгөл хэсэгт хандуулж болно.)
Суралцагчдаас хамаатан садан эсвэл найз нөхөдтэйгээ номлолд итгэлтэйгээр үйлчилсний 
дараа гэртээ ирэхэд нь тааралдсан эсэхийг нь асуу. Цөөн суралцагчийг эдгээр номлогч 
эргэж ирэхдээ өөртөө төлөвшүүлсэн Христийнхтэй адил зан чанарыг дүрслэхэд урь.
• Номлолынх нь дараа та тэднээс ямар сайн өөрчлөлтүүдийг олж харсан бэ? Юу 

эдгээр өөрчлөлтийг бий болгосон гэж та бодож байна?
Мозаягийн хөвгүүд 14 жилийн турш Нифайн нутагт сайн мэдээг номлоод Зарахемла-
гийн нутагт эргэж ирэхдээ Алматай дахин нэгдсэнийг тайлбарла. Хэрэв суралцагчдад 
Алма болон Мозаягийн хөвгүүдийн тухай товч давтах хэрэгтэй бол асуу:
• Алма болон Мозаягийн хөвгүүд хоорондоо ямар харилцаатай байсан бэ? (Хэрэв 

суралцагчдад энэ асуултад хариулахад тусламж хэрэгтэй бол тэднийг Мозая 27- 
гийн бүлгийн тоймыг уншихыг тэднээс хүс. 

Алмаг Зарахемлагийн нутаг болон бусад газруудаар нифайчуудын дунд наманч-
лалыг номлож, Сүмийг байгуулж явахад Мозаягийн хөвгүүд Нифайн нутаг дахь 
леменчүүдэд сайн мэдээг номлож байсныг тайлбарла. (Та энэ тайлбарын нэг хэсэг 
болгон Мормоны Номын хавчуургыг ашиглаж болно.) Мозаягийн хөвгүүдийн нэрс 
нь Аммон, Аарон, Омнер болон Химнай байв (Moзая 27:34). Алма 17–26 тэдний 
номлолын зарим туршлагын тухай өгүүлдэг.
Нэг суралцагчийг Алма 17:1–2- ыг чанга уншихад урь.
• Алма найз нартайгаа дахин уулзахдаа ямар сэтгэгдэлтэй байсан бэ? Тэр яагаад ийм 

бодол санаатай байсан гэж та бодож байна?
Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх хичээл эхлэхээс өмнө бичсэн бүрэн бус 
өгүүлбэрт хандуул. Суралцагчдыг уг өгүүлбэрийг гүйцээх арга замуудыг санал бол-
гоход урь. Тэгээд тэдэнтэй Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднар 
“[Номлолд] үйлчлэхээр дуудагдахдаа бэлтгэж болох цорын ганц, хамгийн чухал зүйл 
бол номлолд явахаасаа хамаагүй өмнө номлогч болох явдал юм” хэмээсэн мэдэгдлийг 
хэрхэн төгсгөснийг хуваалц: (“Becoming a Missionary,” Ensign эсвэл Лиахона, 2005 оны 
11- р сар, 45). Самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээ. 
Хэрхэн номлогч болохоо мэдэх нэг арга бол судар дээрх итгэлтэй номлогчдын үйлч-
лэлийн тухай сурах явдал гэдгийг онцлон хэл. Мозаягийн хөвгүүд хүмүүсийг үнэний 
тухай мэдлэгт авчрахад амжилттай байсан шалтгаануудыг олж мэдэхийг хичээн 
Алма 17:2–4- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.

Хам сэдвийн давталт
Хам сэдэв дэх мэдээл-
лүүдийг давтсанаар 
судар дахь үйл явдал 
болон сургаалуудын ту-
хай суралцагчдын ойл-
голт илүү сайжирна. Та 
суралцагчдад ийм ма-
териалуудыг давтахад 
нь туслахдаа хэрэгтэй 
мэдээллээ олоход нь 
тэдэнд туслах тодорхой 
санаануудыг өг.
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AлМA 17

• Мозаягийн хөвгүүд амжилттай номлогчид болоход нь тэдэнд туслах юуг хийсэн 
бэ? (Хариултууд нь “судраас хичээнгүйлэн сурсан,” залбирсан, мацаг барьсан 
зэрэг байж болно.)

• Тэд өөрсдийн сурах, мацаг барих мөн залбирах хүч чармайлтуудынхаа ачаар ямар 
адислалуудыг хүлээн авсан бэ? Суралцагчдыг энэ асуултад хариулах үед дараах зарч-
мыг тогтооход тэдэнд тусал: Бид судруудаас суралцаж, залбирч, мацаг барьс-
наар Ариун Сүнсийг хүлээн авч, хүчтэйгээр зааж чадна.

Бид номлогч болохын тулд юу хийж болохыг онцлон, ахлагч Бэднарын хэлсэн дараах 
үгсийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс. 

“Та нар Бурханд үйлчлэх хүслээ нэмэгдүүлж чадна (C ба Г 4:3- ыг үзнэ үү) 
мөн та нар номлогчийн боддог шиг бодож, номлогчийн уншдаг зүйлийг 
уншиж, номлогч шиг залбирч, номлогчийн мэдэрдэг зүйлийг мэдэрч 
чадна. Та Ариун Сүнсний нөлөөг холдуулах дэлхийн зүйлсээс зайлсхийж 
чадна мөн та сүнсний өдөөлтүүдийг мэдэрч, тэдгээрт хариулснаар 
өөртөө итгэх итгэлийг хөгжүүлж чадна. Та шат шатаар, дүрэм дүрмээр, 

энд бяцхан мөн тэнд бяцханыг хийснээр аажмаар өөрийнхөө найддаг шиг, мөн 
Аврагчийн хүсэн хүлээдэг шиг тийм номлогч болж чадна. . . .
“Миний энд өгүүлж байгаа бэлтгэл номлолд үйлчлэх цагаа дөхүүлж байгаад 19 юм уу 
20 эсвэл 21 насанд хүрсэн хойноо эхэлдэггүй. . . . Та номлолын ажилд насан туршдаа 
бэлтгэдэг. . . . Бид үргэлж номлогчид байдаг” (“Becoming a Missionary,” 46).
 Ахлагч Бэднарын заасан болон Алма 17:2–4 дээрх зарчмуудыг амьдралд хэрэгжүүлэхэд 
нь суралцагчдад туслахын тулд номлолын үйлчлэлд дуудагдахаасаа өмнө номлогч боло-
хын тулд тэд юу хийх тухай дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичихийг тэднээс хүс.
Суралцагчдыг Мозаягийн хөвгүүд болон тэдний хамтрагчид юуны төлөө залбирсныг 
олж мэдэхийг хичээн, Алма 17:9- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Суралцагчдыг 
олж мэдсэн зүйлээ хуваалцсаны дараа Алма 17:10–12- оос тэдний залбирлуудад өгсөн 
Их Эзэний хариултыг олохын тулд уншихыг тэднээс хүс. 
• Тэд залбирлууддаа Их Эзэний хариултыг хүлээн аваад яагаад зүрх сэтгэл нь “зори-

гийг олсон” гэж та бодож байна вэ?
• Алма 17:11 нь эдгээр номлогчийг Их Эзэний Өөрийн мутар дахь зэмсэг болгоно 

гэсэн амлалтыг агуулдаг. Энэ нь таны хувьд юу гэсэн утгатай вэ? Бид ямар арга 
замуудаар Их Эзэний мутар дахь зэмсэг байж чадах вэ?

• Их Эзэн эдгээр номлогчид “сайн үлгэр жишээг . . . үзүүлэхийг” (Aлмa 17:11) 
зааварчилсан. Та яагаад сайн үлгэр жишээг үзүүлэх нь тэдний номлолын ажлын 
чухал хэсэг гэж бодож байна? (Суралцагчдыг хариултуудаа хуваалцах үеэр тэдэнд 
дараах зарчмыг олж тогтооход нь тусал: Бид сайн жишээ үзүүлбэл Их Эзэн 
биднийг Өөрийн мутар дахь зэмсэг болгож чадна. Та энэ үнэнийг самбар 
дээр бичихийг хүсч болно.)

• Сайн үлгэр жишээг харснаар сайн мэдээний тухай хүмүүсийн сурч болох зарим 
зүйл юу вэ?

• Бусдын сайн үлгэр жишээ танд хэзээ тусалсан бэ?
Сайн үлгэр жишээг харуулахын чухал болохыг гэрчлээд суралцагчдыг эргэн тойр-
ныхоо хүмүүст сайн үлгэр жишээ үзүүлэхэд урамшуулан дэмж. Хэрэв та суралцагчид 
сайн үлгэр жишээг үзүүлсэн тодорхой цаг, тохиолдлыг санаж байгаа бол та тэдний 
тэрхүү үлгэр жишээг дурдаж болно. Гэвч чин үнэнээсээ биш юм шиг санагдах ерөн-
хий эсвэл тодорхой бус магтаалыг бүү хуваалц.
Суралцагчдыг тэр үед леменчүүдэд заахад тулгарч байсан хүндрэлүүдийг бодон Алма 
17:13–16- г дор бүрнээ чимээгүй уншихыг хүс.
• Мозаягийн хөвгүүд зовж зүдэрсэн ч яагаад леменчүүдийн дунд явах хүсэлтэй байсан 

бэ? (Aлмa 17:16- г үзнэ үү; мөн Moзая 28:1–3- ыг үз.) 

Aлмa 17:17–39 
Аммон Лемонай хааны зарц болж, хааны сүргийг хамгаалсан нь
Алма 17:18–20- ийг энэ номлогчдыг уг нутгийн өөр өөр хэсгүүдэд сайн мэдээг ном-
лохоор явахаас өмнө Аммон тэдэнд зааж, тэднийг адисалсныг тайлбарлаж, хичээлээ 
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81-  р  хичээл 

дүгнэ. Тэгээд тэр Ишмэил хэмээх нутаг руу явсан. Түүнийг уг нутагт очиход барив-
чилж, хааны өмнө аваачсан. Алма 17:21–25- ыг ээлж дараалан чанга уншихыг хоёр 
суралцагчаас хүс.
• Аммон хаанд “Би таны зарц байх болно” хэмээн хэлэх нь яагаад чухал байсан гэж 

та бодож байна вэ? (Aлмa 17:25). 
• Үйлчлэл нь сайн мэдээг хуваалцах боломж руу хөтлөхийг та хэзээ харсан бэ?
Алма 17:26–27- г Аммоныг хааны сүргийг хариулж байхад хэсэг леменчүүд сүргийг нь 
тараасныг тайлбарлаж, хичээлээ товч дүгнэ. 
Суралцагчдыг гурав гурваар нь хэсэг болгон хуваа. Дараах судрын эшлэлүүдийг 
самбар дээр бич: Алма 17:28–32; Алма 17:33–35; Алма 17:36–39. Хэсэг бүр дэх сурал-
цагчдаас эдгээр судрын хэсгүүдийг хоорондоо хувааж авахыг хүс. Дараах асуултуудад 
хариулт олохын тулд даалгасан судрын хэсгүүдийг суралцагчдаар чимээгүй уншуул. 
(Та асуултуудыг самбар дээр бичихийг хүсч болно.)
• Уг түүхийн таны авсан хэсэгт ямар үйл явдал болсон бэ?
• Энэ нь сайн мэдээг хүлээн авахаар бэлтгэхэд нь хүмүүст хэрхэн тусалсан бэ?
• Аммон ямар зан чанаруудыг харуулсан бэ?
Хэсгүүдэд хариултаа ярилцах хугацаа өг. Дараа нь асуу:
• Бид энэ түүхээс юу сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр хариултыг хуваалцаж 

болно. Жишээлбэл: Тэд үйлчлэлээр дамжуулан бид бусдыг сайн мэдээг хүлээн 
авахад бэлтгэхэд тусалж чадна эсвэл бид Их Эзэний үйлчлэлд байхдаа зо-
ригтой бөгөөд урамтай байж чадна гэж хэлж болно. Та суралцагчдыг эдгээр 
зарчмыг судрууд дээрээ бичихэд урамшуулан дэмжиж болно.)

Суралцагчдыг сайн мэдээгээр амьдрахдаа сайн үлгэр жишээг харуулахын тулд юу 
хийж болох тухай дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичихэд урь. Залуу эмэгтэй-
чүүдийн хувьд энэ зорилго нь “Сайн үйлс” нэрийн дор Хувийн хөгжил дэвшил дэх эр-
хэмлэх чанарын нэмэлт туршлагыг биелүүлэхэд нь тусална. Санваартнуудын хувьд энэ 
зорилго нь Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг гарын авлагын “Санваарын үүргүүд” болон 
“Христэд ирэхэд бүхнийг урь” гэсэн гарчгийн дор жагсаагдсан үүргүүддээ суралцаж, 
эдгээрийг биелүүлэхэд нь тусална.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Aлмa 17. Залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн бүрэн 
цагийн номлолын үйлчлэл

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон залуу эрэгтэй, эмэгтэй-
чүүдэд бүрэн цагийн номлолын үйлчлэлийн үүргийн 
талаар дараах зөвлөгөөг өгсөн юм:

“Аароны санваартай залуу эрэгтэйчүүд та нар, мөн 
ахлагч болохуйц залуу эрэгтэйчүүд та нарт: Би та 
нарт бошиглогчдын заасаар байгаа зүйл болох—
зохистой, боломжтой залуу эрэгтэй бүр номлолд 
үйлчлэхээр бэлтгэх ёстой гэдгийг дахин хэлье. Ном-
лолын үйлчлэл нь бидэнд үй олон адислалыг үргэлж 
өгч байдаг Их Эзэн биднийг биелүүлээсэй гэж хүсэн 
хүлээдэг санваарын үүрэг, хариуцлага юм. Залуу 

эрэгтэйчүүд минь, би та нарыг номлолд үйлчлэхээр 
бэлтгэхэд уриалж байна. Их Эзэнийг төлөөлөхүйцээр 
өөрсдийгөө цэвэр ариун, зохистой байлга. Эрүүл 
мэнд болон бат бөх байдлаа сахь. Судраас судал. 
Семинар, институтийн анги байдаг бол түүнд хам-
рагд. Миний сайн мэдээг номло номлогчийн гарын 
авлагаас суралцаж, мэдлэг ол.

“Залуу эгч та нарт хандан хэлэхэд: Залуу эрэгтэйчүү-
дийн адил бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх санваарын 
үүрэг хариуцлага та нарт байхгүй ч та нар бүрэн 
цагийн номлолд үйлчлэн агуу хувь нэмэр оруулдаг 
бөгөөд та нарын үйлчлэлийг дуртай хүлээн авна” 
(“Бид дахин уулзлаа,” Ensign эсвэл Лиахона, 2010 
оны 11- р сар, 3–4). 
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Оршил
Аммоны хааны сүргийг хамгаалахдаа харуулсан хү-
чийг Лемонай хаан гайхан бахдав. Тэрээр Аммоныг 
бүр Агуу Сүнстэй гэдэгт итгэхэд хүрсэн ажээ. Аммон 
Ариун Сүнсний хүчээр хааны бодлыг мэдсэн, тиймээс 

Аммон түүнд сайн мэдээг зааж эхлэв. Лемонай 
хаан Аммоны заасан зүйлд итгэж, Аврагч хэрэгтэйг 
ойлгон, Их Эзэнд хандан ач ивээлийн төлөө залбирч, 
Сүнсийг хүчтэй мэдрэв.

82- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 18

Заах зөвлөмж

Алма 18:1–11
Лемонай хаан Аммоны итгэлтэй байдлаар бахархав
Алма 17- гийн төгсгөл дэх түүхийг товчхон давтах нь суралцагчдад Алма 18- ын 
агуулгыг ойлгоход туслах болно. Энэ нь мөн Алма 18 дахь захиасыг ойлгоход тэдэнд 
тусална. Алма 17- г давтахын тулд суралцагчдаас дараах өгүүлбэрүүд зөв үү, буруу юу 
гэдгийг асуу. Та тэднийг хариултуудаа бичихийг хүсч болно.
 1. Лемонай хаан Аммоныг ихэд таалсан учир тэрээр охидынхоо нэгийг Аммоны эхнэр 

болгох санал тавьсан. (Зөв. Aлмa 17:24- ийг үзнэ үү.)
 2. Аммон хааны зарц болох хүсэлтэйгээ хэлсэн. (Зөв. Алма 17:25- ыг үзнэ үү.)
 3. Хэсэг леменчүүд хааны сүргийг тараахад Аммон амиа алдахаас айсан. (Буруу. Aлмa 

17:28–30- ийг үзнэ үү.)
 4. Аммон агуу хүчээр леменчүүдтэй тулалдаж, түүний эсрэг шийдмээ өргөсөн хүмүү-

сийн гарыг тас цавчсан. (Зөв. Aлмa 17:37–38- ыг үзнэ үү.)
Энэ дасгалыг хийсний дараа суралцагчид зөв хариултыг мэдэж байгаа эсэхэд анхаар.
Суралцагчдаас тэд айсан эсвэл өөрийгөө голж чамласан, даалгавар буюу үүрэг нь бие-
лүүлэхийн аргагүй хүнд байна хэмээн бодож байсан эсэхийг асуу. Өнөөдрийн хичээл 
дээр тэд ийм нөхцөл байдалд тэдэнд туслах зарчмуудыг сурна гэдгийг хэл. 
Суралцагчдыг бүлэг болгон хуваарил. Нэг бүлэгт нь Алма 18:1–4- ийг, мөн нөгөө бүлэгт 
нь Алма 18:8–11- ийг уншихийг даалга. Тэднийг унших үед Аммоны итгэлтэй байдал нь 
Лемонай болон түүний хүмүүст заах замыг түүнд хэрхэн бэлтгэснийг тэднээр бодуул. 
Тэдэнд унших хангалттай хугацаа өгсний дараа дараах асуултуудыг асуу:
• Аммон ямар хүн болох талаар хаан болон түүний зарц нарт ямар бодол санаа 

байсан бэ?
• Алма 18:2, 4- т өгүүлснээр Аммоны ирсэн зорилгын талаар Лемонайн бодол юу 

байсан бэ? (Түүний хүмүүсийг аллага үйлдсэнийх нь төлөө шийтгэх, мөн Лемонайг 
зарц нараа дахин алахаас сэргийлэх)

• Алма 18:10- т өгүүлснээр сүргийг хамгаалахдаа Аммоны харуулсан хүчнээс гадна 
өөр юу Лемонайн бахархлыг төрүүлсэн бэ? (Та суралцагчдыг итгэлтэй байдал 
болон итгэлтэй гэсэн үгсийг тэмдэглэхийг урамшуулан дэмжиж болно.)

Дараах бүрэн бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Бид итгэлтэйгээр бусдад үйлчилснээр . . .
Суралцагчдыг Алма 18- ыг үргэлжлүүлэн уншиж, энэ өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж 
болохыг асуу. 

Алма 18:12–43
Аммоныг авралын төлөвлөгөөг заахад Лемонай өөрт нь Аврагч  
хэрэгтэйг мэддэг
Аммоны сургаалуудын хүч болон Лемонай хааны мэдэрч эхэлж байгаа агуу өөрч-
лөлтийг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд Алма 18:12–35 дахь үйл явдлын 
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баатруудын үгийг тус бүр нэг суралцагчаар уншуул. Дөрвөн суралцагчийг сонгоод 
хүн бүрд нэг дүрийн хэлсэн үгсийг уншихаар даалга. Нэгийг нь өгүүлэгч байхаар 
сонгож, нөгөө гурвыг нь Аммон, Лемонай хаан болон хааны зарц нарын нэгнийх 
нь хэлсэн үгсийг уншуул. Дүрүүдийн үгсийг нэг өдрийн өмнө эсвэл хичээл эхлэхээс 
өмнө урьдчилан хуваарилж, бэлтгэхэд нь суралцагчдад туслахад анхаар. 
Дөрвөн суралцагчаар Алма 18:12–15- ын хуваарьт үгсийг уншуул. Аммоны үйлчлэл 
Лемонайд хэрхэн нөлөөлснийг олохыг хичээн судар дээрээ дагаж уншихыг суралцагч-
даас хүс. Шүлэг 15- ыг уншсаны дараа дүрүүдийн үгсийг уншигчдыг түр зогсоон, сурч 
мэдсэн зүйлээ бусадтайгаа хуваалцахыг хүс.
• Та Лемонайг Аммоны өмнө дуугүй байсан гэж бодож байна уу? (Хэрэв шаардлага-

тай бол Лемонай өөрийн үйлдсэн олон аллагаас айж, мөн Аммон Агуу Сүнс байгаад 
түүнийг шийтгэхээр ирсэн хэмээн санаа зовсныг санахад нь суралцагчдад тусал.)

Оролцогчдыг Алма 18:16–21- ийн дүрүүдийн үгсийг уншихад урьснаар үйл ажиллагааг 
цааш үргэлжлүүл. Бурханы хүч Аммонд байсан гэсэн нотолгоог олоход суралцагчдыг 
урамшуулан дэмж.
• Энэ нөхцөлд Бурханы Сүнс Аммонд хэрхэн тусалсан бэ?
• Лемонай Аммоноос юу мэдэхийг хүссэн бэ?
• Түүхийн энэ хэсэгт Лемонай Аммоны тухай юу мэдэж байсан бэ? (Тэрээр Аммо-

ныг ер бусын хүч чадалтай ажилладаг болон хүмүүсийн бодлыг уншдаг байсан 
гэдгийг мэдсэн.)

Суралцагчдыг самбар дээр бичсэн бүрэн бус өгүүлбэрт хандуул: Бид бусдад итгэл-
тэйгээр үйлчилснээр . . .
• Та Алма 17–18- аас өнөөдөр сурсан зүйл дээрээ тулгуурлан энэ өгүүлбэрийг хэрхэн 

гүйцээх вэ? (Суралцагчид өөр өөр байдлаар хариулж болно. Тэдний хариултуудыг 
нэгтгэн дүгнэн, самбар дээрх өгүүлбэрийг дараах байдлаар гүйцээ: Бид бусдад 
итгэлтэйгээр үйлчилснээр, тэдэнд сайн мэдээний үнэнүүдийг хүлээн ава-
хад нь тусалж чадна.)

Оролцогчдыг Алма 18:22–32 дахь хувааарьт үгсээ уншихад урь. Лемонайд Аммоны 
заасан тодорхой үнэнүүдийг олохыг хичээн дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс. Та 
суралцагчдад эдгээр үнэнийг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал болгож болно. Тэгээд 
тэднээс олж мэдсэн үнэнүүдийнхээ тухай бусадтайгаа хуваалцахад урь. Хариултыг 
самбар дээр бич. 
Оролцогчдыг Алма 18:33–35 дахь хуваарьт үгсээ уншихад урь. Аммон Лемонай 
хааны бодлыг мэдсэн болон түүний сүргийг хамгаалсан чадвараа хэрхэн тайлбар-
ласныг олохыг суралцагчдаас хүс. Оролцогчдыг уншиж дууссаны дараа хичээлийг 
заахад тусалсан тэдэнд талархлаа илэрхийл. Суралцагчдаас сурч мэдсэн зүйлийнхээ 
тухай бусадтайгаа хуваалцахад урь. Бурхан Аммоныг Лемонай болон түүний хүмүүст 
үйлчлэх чадвараар хэрхэн адисласныг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд да-
раах асуултыг асуу:
• Аммон өөрийн чадвараас давж гарсан ямар зүйлийг хийх боломжтой байсан бэ?
Аммон Лемонай хаанд үйлчилснээрээ Тэнгэрлэг Эцэг Есүс Христ хоёрт үйлчилснийг 
онцлон тэмдэглэ. Дараах бүрэн биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Бид Тэнгэрлэг Эцэг 
болон Есүс Христэд итгэлтэйгээр үйлчилснээр . . .
• Та Аммоны үлгэр жишээнээс сурсан зүйл дээрээ тулгуурлан энэ өгүүлбэрийг хэр-

хэн гүйцээх вэ? (Суралцагчид өөр байдлаар хариулж болно. Тэдний хариултуудыг 
нэгтгэн дүгнэн, самбар дээрх өгүүлбэрийг дараах байдлаар гүйцээ: Бид Тэнгэрлэг 
Эцэг болон Есүс Христэд итгэлтэйгээр үйлчилснээр Тэдний ажлыг хийх 
бидний чадвар өснө.

• Айсан эсвэл өөрийгөө голж чамласан, эсвэл даалгавар буюу үүрэг нь биелүүлэхийн 
аргагүй хүнд гэж бодсон хүн энэ зарчмыг хэрхэн ашиглаж болох вэ?

• Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёр Өөрсдийн ажлыг хийлгэхдээ танд тусалсныг та 
хэзээ мэдэрсэн бэ? (Та Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёр Өөрсдийн үйлчлэлд таны 
чадварыг хэрхэн сайжруулсан тухай ярьж болно. Эсвэл өөр хэн нэгний амьдралын 
жишээнээс хуваалцаж болно.)

Суралцагчдад энэ зарчмыг хэрэглэхэд нь туслахын тулд дараах асуултуудыг самбар дээр 
бич: Суралцагчдаас эдгээр асуултын нэгэнд өөрсдийн хариултыг бичихийг хүс. 

Суралцагчдыг 
дүрүүдийн үгсийг 
уншихад урьдчилан 
бэлтгүүл
Үйл явдлын баатруудын 
үгсийг уншигчид оноос-
ныг жүжигчлэн тоглох-
гүй. Гэвч тэд хуваарьт 
үгсийнхээ утгыг яруу 
тод гарган уншихаар 
бэлтгэх ёстой. Тэд 
дүрүүдээ ойлгож, мөн 
үгээ давтах хангалттай 
цагтай байхад анхаар. 
Та тэднийг түүхтэй та-
нилцаж, хуваарьт үгсээ 
унших дадлага хийлгэ-
хийн тулд даалгаврыг 
урьдчилан өгч болно.
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Энэ зарчим таны одоогийн болон ирээдүйн үүрэг хариуцлагад хэрхэн туслах вэ?
Их Эзэн Өөрийн ажлыг хийх чадварыг тань сайжруулсныг мэдрэхийн тулд та хэрхэн 
илүү их итгэлтэй байж чадах вэ?

Алма 18:36–39 дээрх Лемонайд Аммоны заасан арга барил нь өнөөдөр үйлчилж 
байгаа номлогчдын ашигладаг загвар гэдгийг тайлбарла. Тэрээр Бүтээлт, Адам Ева 
хоёрын Уналт, Есүс Христийн Цагаатгалыг багтаан, гэтэлгэлийн төлөвлөгөөг заасан. 
Суралцагчдаас дараах асуултуудыг эргэцүүлэн бодохыг хүс:
• Бид Есүс Христийн Цагаатгалын тухай, Бүтээлт болон Уналтын тухай заах нь 

яагаад чухал гэж та боддог вэ?
Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Рассэлл М.Нэлсоны хэл-
сэн дараах үгийг уншихад урь.
“Бид Христийн Цагаатгалыг ойлгохоосоо өмнө . . . Адамын Уналтыг эхлээд  
ойлгох ёстой. Дараа нь бид Адамын Уналтыг ойлгохоосоо өмнө, Бүтээлтийг  
ойлгох ёстой. Авралын төлөвлөгөөний эдгээр гурван чухал бүрэлдэхүүн хэсэг  
хоорондоо нягт холбоотой. . . .
“. . . Цагаатгалаар боломжтой болсон мөнх амьдрал нь Бүтээлтийн агуу зорилго 
юм” (“The Atonement,” Ensign, 1996 оны 11- р сар, 33, 35). 
Хэрэв эдгээр гурван сургаалыг самбар дээр бичээгүй байгаа бол үйл явдлын дү-
рүүдийн үгсийг унших үед бичсэн жагсаалтдаа нэмж бич. Нэг суралцагчийг Алма 
18:36–39- ийг чанга уншихад урь. Лемонайд заасан Аммоны сургаал дахь Бүтээлт, 
Уналт, Цагаатгалын хэсгүүдийг олж мэдэхийг хичээн дагаж уншихыг суралцагчдаас 
хүс. Тэднийг олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь.
• Бүтээлт, Уналт ба Цагаатгалын сургаалуудыг судлах нь Лемонайд Аврагч хэрэгтэйг 

ойлгоход нь хэрхэн тусалсан бэ?
Суралцагчдаас Лемонайд Аммоны заасан зүйлсийн хариу болгон юуны төлөө зал-
бирсныг олж мэдэхийг хичээн Алма 18:40–43- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг хүс. 
Та суралцагчдыг Лемонайн гуйлтыг тэмдэглэхэд урамшуулан дэмжиж болно.
• Лемонай өөрийгөө болон хүмүүсээ ойлгодог байсныг түүний залбирал хэрхэн ха-

руулж байна вэ? (Тэд нүгэл үйлдсэн бөгөөд тэдэнд уучлал хэрэгтэйг тэр ойлгосон.)
• Бидэнд Аврагч хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон үед бидэнд юу тохиолдох талаар Лемо-

найгаас юу сурч болох вэ? (Суралцагчдыг энэ асуултад хариулах үед тэдэнд дараах 
зарчмыг тогтооход нь тусал: Бидэнд Аврагч хэрэгтэйг ойлгосон үед бид нүг-
лээ наманчлах хүсэлтэй болно. (Та суралцагчдад энэ зарчмыг судар дээрээ Aлмa 
18:40–41- ийн дэргэд бичихийг санал болгож болно.) Бидний наманчлалын хувийн 
туршлага өөр өөр байдаг ч бид бүгд Лемонай хааны үлгэр жишээг дагаж, Бурханы 
ач ивээлийн төлөө чин сэтгэлээсээ залбирч болно гэдгийг хэл.)

Суралцагчдыг дараах асуултын хариултыг бичихэд урь.
• Танд Аврагч хэрэгтэйг сануулахад туслах юуг та хийж болох вэ?
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Алма 18:36–39. Авралын төлөвлөгөөг заах нь

Аммон Лемонайд “дэлхийн . . . бүтээлтээс эхэлж,” 
цааш нь “хүмүүний уналтын талаар” заасан (Aлмa 
18:36). Эцэст нь, тэрээр “[хаан болон түүний зарц 
нарт] гэтэлгэлийн төлөвлөгөөг тайлбарлаж,” ялан-
гуяа “Христийн ирэлтийн талаар . . . мэдүүлэв” (Aлмa 
18:39). Үүн лүгээ адил, Аарон Лемонайн эцэгт эдгээр 
сургаалыг заасан (Aлмa 22:12–14- ийг үзнэ үү). 

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.
Макконки эдгээр үндсэн сургаалууд болох—Бүтээлт, 
Уналт, мөн Цагаатгалыг “мөнх оршихуйн гурван 
багана” бөгөөд “үүрд мөнхөд тохиосон хамгийн агуу 
үйл явдал” хэмээн нэрлэжээ. Тэр ийн тайлбарлажээ:

“Хэрэв бид тэдгээрийн тухай ойлголттой болж чадвал 
юмсын бүхий л мөнхийн тогтолцоо байраа олж, бид 
өөрсдийн авралын төлөө ажиллах болно. . . .

“. . . Эдгээр гурван зүйл нь бүх юмсын оршин тогт-
нох үндэс суурь болдог. Эдгээрийн аль нэгэнгүйгээр 
бүх юмс зорилго болон утгаа алдах бөгөөд Бурханы 
төлөвлөгөө, төслүүд талаар өнгөрөх болно” (“The 
Three Pillars of Eternity” [Бригам Янгийн Их Сургуу-
лийн онцгой цугларалт дээр хэлсэн үг, 1981 оны 2- р 
сарын 17], 1, speeches. byu. edu). 

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.
Нэлсон төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсэг бүр чухал 
болохыг ийн тайлбарлажээ:

“Авралын төлөвлөгөө нь Бүтээлтийг шаардсан бөгөөд 
энэ нь Уналт, Цагаатгал хоёрыг хоёуланг нь шаарддаг. 
Эдгээр гурав зүйл авралын төлөвлөгөөний үндсэн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд юм. Диваажин гаргийн бүтээлт 
нь Бурханаас ирсэн. Мөнх бус байдал болон үхэл нь 
Адамын Уналтаас болж дэлхийд ирсэн юм. Үхэшгүй 
байдал болон мөнх амьдралын боломж Есүс Хрис-
тийн Цагаатгалаар өгөгдсөн билээ. Бүтээлт, Уналт 
болон Цагаатгал нь Бүтээлтийн бодит ажил эхлэхээс 
хамаагүй өмнө төлөвлөгдсөн юм” (“The Creation,” 
Ensign, 2000 оны 5- р сар, 84). 

Адил сургаалуудыг заахынхаа хамт Аммон, Аарон 
хоёр энэ сургаалуудыг заахдаа мөн л адил заах аргыг 
ашигласан ажээ. Тэд сонсогч нь хялбархан ойлгож 
чадах энгийн аргаар заадаг байв (Aлма 18:24–30; 
22:7–11- ийг үзнэ үү). Тэд судраас заадаг байлаа (Aлмa 
18:36–39; 22:12–14- ийг үзнэ үү). Тэдний сургаалууд 
бусдыг залбирахад хөтөлсөн (Aлмa 18:40–41; 22:15–
18- ыг үзнэ үү). 
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Оршил
Лемонай хаан өөрийн эхнэр болон бусад олон 
хүнийг хөрвөлтөд хөтөлсөн зүрх сэтгэлийн өөрчлөл-
тийг мэдэрсэн. Аммон, Лемонай хаан хоёр шоронд 
хоригдсон Аммоны ах дүүсийг чөлөөлөхөөр Миддо-
най руу явжээ. Тэд замдаа бүх нутгийн захирагч хаан 
Лемонайн эцэгтэй уулзав. Тэр хаан Лемонай Аммон 

хоёрын үгсэд түүнчлэн Аммоны хүч чадал болон 
Лемонайг хайрлах түүний хайрыг бахдан бишрэв. Түү-
ний зүрх зөөлөрч, тэрээр Аммоны ах дүүс шоронгоос 
суллагдах болно гэсэн баталгааг өгөв. Тэрээр өөрийн 
хүү болон Аммоноос сонссон үгсийн тухай илүү ихийг 
мэдэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэв.

83- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 19–20

Заах зөвлөмж

Aлмa 19
Лемонай хаан болон түүний хүмүүсээс олон нь наманчилж, баптисм хүртэв 
Суралцагчдаас асуу:
• Та нарыг тогтоол усанд нэг чулуу хаяхад юу болох вэ?
Суралцагчдыг ус руу чулуу шидэхэд үүсэх долгионыг дүрслэхийн тулд дараах диаграм-
мыг үгсийг нь орхин самбар дээр зур.

Дараах дутуу өгүүлбэрийг самбар дээр бич:
Бид гэрчлэлээ хуваалцаж, зөв шударга үлгэр жишээ үзүүлснээр, . . .чадна.

Суралцагчдыг энэ өгүүлбэрийг хичээлийн турш санаж, үүнийг хэрхэн гүйцээхийг 
бодоход урь.
• Хүмүүний үйлдэл ус руу шидсэн чулуутай хэрхэн адил байж чадах вэ? (Чулууны 

шидэлтээс үүссэн долгион шиг бидний үйлдлээр бусад хүмүүс нөлөөлөгддөг гэдгийг 
ойлгоход нь суралцагчдад тусал.)

Диаграммын эхний тойрогт Аммон гэж бич.
• Аммон эхлээд хэнд заасан бэ? (Хэрэв суралцагчдад энэ асуултад хариулахад тусламж 

хэрэгтэй бол та тэдэнд Алма 18- р бүлгийн тоймыг харахыг санал болгож болно. 
Диаграммын хоёр дахь тойрогт Лемонай хаан гэж бич. 

Алма 18:40–43 болон 19:1–5- ыг Лемонай хаан Аммоныг сонссоноороо өөрийн нүгэл-
тэй байдал болон өөрт нь Аврагч хэрэгтэйг ойлгосон гэдгийг тайлбарлаж, хичээлийн 
энэ хэсгийг дүгнэ. Тэр Их Эзэнд хандан ач ивээлийн төлөө залбираад газарт унасан. 
Зарц нар нь түүнийг үхсэн гэж бодоод эхнэрт нь аваачиж өгөн, оронд нь хэвтүүлсэн. 
Хоёр өдөр мөн хоёр шөнийн дараа зарц нар нь түүний биеийг авч хадан булшинд 
оршуулах гэж байхад хатан нь Аммонтой ярих хүсэлтэйгээ хэлэв. Тэрээр Лемонайг 
үхсэн гэж бодоогүй тул Аммоныг түүн рүү очихыг хүссэн.
Лемонайн мэдрэмжийг илүү сайн дүрсэлсэн өгүүлбэрийг олохыг хичээн Алма 19:6- г 
дор бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс. Цөөн суралцагчийг олсон өгүүлбэ-
рийг нь уншуулахаар урь. Тэднээс яагаад тэдгээр өгүүлбэрийг сонгосныг нь асуу.
Диаграммын дараагийн тойрогт хатан гэж бич. Энэ явдал хатанд хэрхэн нөлөөлс-
нийг харахын тулд Алма 19:7–11- ийг суралцагчдаар судлуул.
• Бид энэ шүлгүүдээс хатны тухай юу мэдэж болох вэ? (Хариултууд нь тэр нөхөртөө 

хайртай, Аммонд итгэсэн, мөн тэр агуу итгэлтэй зэрэг байж болно.)

Аммон
лемонай 

хаан
хатан

лемонайн 
зарц нар

эбиш
бусад олон 
лемен хүн
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83-  р  хичээл 

Нэг суралцагчаас Алма 19:12–14- ийг чанга уншихыг хүс. Бусад суралцагчийг Лемо-
най итгэлээ хэрхэн илэрхийлсэнд онцгой анхаарал хандуулан, дагаж уншихад урь.
• Өмнөх хоёр өдрийн турш Лемонай ямар үнэнүүдийг мэдсэн бэ?
• Лемонай, хатан, Аммон гурав “сүнсээр давамгайлагдаж” түүнчлэн “баясалдаа 

дийлдэн байв.” Та хэзээ Сүнсний нөлөөг ийм их хүчтэй мэдэрсэн бэ? Та хэзээ  
агуу баяслыг мэдэрсэн бэ?

Диаграммын дараагийн тойрогт Лемонайн зарц нар гэж бич. Нэг суралцагчийг Алма 
19:15–16- г чанга уншихад урь. Эдгээр зарц Бурхан руу эргэсэн жишээнүүдийг олохыг 
суралцагчдаас хүс.
• Ямар үгс болон өгүүлбэрүүд зарц нарыг Бурхан руу эргэснийг харуулж байна вэ?
Дараагийн тойрогт Эбиш гэж бич. Нэг суралцагчийг Алма 19:17- г чанга уншихад 
урь. Эдгээр үйл явдал Эбишт хэрхэн нөлөөлснийг олоход суралцагчдыг урь.
• Эбиш юу хийсэн бэ? Түүний үйлүүдээс болж юу тохиолдоно хэмээн тэр бодсон бэ?
Суралцагчдад Алма 19:18–28- ыг нэгтгэн дүгнэх боломжийг олго. Тэдэнд энэ хэс-
гүүдийг дор бүрнээ чимээгүй унших хугацаа өг. Тэгээд хэн нэгнийг саналаараа уг 
түүхийг өөрийнхөө үгээр тайлбарлаж ярихыг хүс. Түүнд туслах боломжийг бусад 
суралцагчид олго. Шаардлагатай бол тэднийг дараах мэдээллийг яриандаа оруула-
хад нь тусал: Хүмүүс Эбишээс мэдээг сонссоны дараа хааны ордны гадаа цугларсан. 
Тэд Аммон, хаан, хатан, мөн зарц нарыг ухаангүй унасныг харсны дараа тэдний 
дунд агуу маргаан үүссэн. Нэгэн хүн Аммоныг алахыг оролдоод үхсэн мэт газарт 
унасан. Зарим нь Аммоныг Агуу Сүнс гэсэн бол харин зарим нь түүнийг мангас 
гэж байлаа. Эбиш ард олныг энд цуглуулснаас болж зөрчил сөргөлдөөн гарсныг 
хараад ихэд харамсав.
Хэрэв тэд Эбишийн оронд байсан бол юу хийх байсныг суралцагчдаар бодуул. Тэгээд 
нэг суралцагчийг Алма 19:29- ийг чанга уншихыг хүс.
• Эбишийн үйлдлүүд түүний гэрчлэлийн хүчийг хэрхэн харуулсан бэ? Хатан гэрчлэл 

хүлээн авснаа хэрхэн харуулсан бэ?
Алма 19:30–36- г чанга унш. Аммоны гэрчлэл болон үлгэр жишээ бусдад хэр зэрэг 
нөлөөлснийг бодон дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс.
Диаграммын сүүлчийн тойрогт бусад олон лемен хүн гэж бич. 
Хичээлийн эхэнд самбар дээр бичсэн өгүүлбэрийг гүйцээхийг суралцагчдаас хүс. Тэд-
ний илэрхийлж болох нэг зарчим нь бид гэрчлэлээ хуваалцаж, мөн зөв шударга 
үлгэр жишээг үзүүлснээр, Их Эзэн рүү эргэхэд нь бусдад тусалж чадна.
• Хэн нэгний үлгэр жишээ эсвэл гэрчлэл танд хэзээ сайнаар нөлөөлсөн бэ? 
Суралцагчдыг тэдний гэрчлэл болон үлгэр жишээ нь гэр бүл, найз нөхөд, олон нийтэд 
хэрхэн нөлөөлөхийг эргэцүүлэн бодоход урь. Тэднийг дараах асуултын хариултыг 
дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичихийг хүс.
• Та өөрийнхөө эргэн тойрон дахь хүмүүст сайнаар нөлөөлөх юуг өнөөдөр хийж 

чадах вэ?
Суралцагчдыг ус руу шидсэн чулууны үүсгэсэн долгио шиг гэрчлэл болон зөв шударга 
үлгэр жишээгээрээ бусдад нөлөөлөхийг урамшуулан дэмж. Дараагийн хичээл (85- р 
хичээл) дээр гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэх болон бусдад зөв шударга үлгэр жишээ үзүүлэх 
талаар хийсэн зүйлийнхээ тухай ярилцах болно гэдгийг суралцагчдад хэл.

Aлмa 20
Лемонай хааны эцэг сайн мэдээний тухай мэдэхийг хүсч, зүрх сэтгэлийн 
өөрчлөлтийг мэдэрч эхэлсэн
Суралцагчдыг тэдэнтэй тааруухан эсвэл шударга бус харьцсаныг мэдэрсэн үеийн 
тухай бодоход урь.
Аммон, Лемонай хоёр өөрсдөд нь тааруухан хандсан нөхцөлтэй тулгарсныг тайл-
барла. Тэдэнд хандсан байдалд тэдний үзүүлсэн хариу үйлдлээс бид чухал сургамж 
авч болно гэдгийг онцлон хэл.
Суралцагчдад Алма 20 дээрх түүхийг анхааралтай уншихад нь туслахын тулд Алма 
20:1–7- г дараах байдлаар дүгнэ: Лемонай Аммоныг бүх нутгийн дээрх хаан- -  өөрийн 
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АлМА 19 –20

эцэгтэй танилцуулахаар авч явахыг хүсчээ. Их Эзэн Аммонд Лемонайн эцэг түүнийг 
алах гэж оролдох учир түүнийг явах ёсгүйг илчлэв. Их Эзэн мөн Аммоны дүү Аарон, 
хоёр хамтрагчийнхаа хамт Миддонай нутгийн шоронд байгааг илчилсэн. Аммон ах 
дүүсээ чөлөөлөхийг хүссэн. Аммоныг эдгээр зүйлсийг илчлэлтээр мэдсэнийг сонсоод 
Лемонай Аммонд ах дүүсээ чөлөөлөхөд туслахаар явдаг.
Дараах хүснэгтийг самбар дээр зурах эсвэл суралцагч бүрд зориулан тараах материал 
дээр хуулж зур. 

1. Алма 20:8–13 хэрэв та Аммоны оронд байгаад хэн нэг нь таныг худалч, дээрэмчин  
гэж буруутгавал танд ямар санагдах вэ?

2. Алма 20:14–16 лемонайн эцэгтээ хэлсэн хариултаас бид ямар сургамж авч болох вэ?

3. Алма 20:17–25 лемонайн эцэг, Аммон өөрийг нь алж чадахыг хараад Аммонд юу санал 
болгосон бэ? оронд нь Аммон юу хүссэн бэ?

4. Алма 20:26–27 лемонайг хайрлах Аммоны хайр лемонайн эцэгт хэрхэн нөлөөлсөн 
бэ? Аммон, лемонай нарын хэлсэн үгс ямар байдлаар лемонайн эцэгт 
нөлөөлсөн бэ?

Суралцагчдыг хоёр хоёроороо ажиллахыг хүс. Ингэж ажиллахдаа тэднээр 1–2 дэх 
эгнээн дэх шүлгүүдийг уншуулж, дагалдах асуултуудад хариулж, ярилцуул. Тэднийг 
хариултаа бусадтайгаа хуваалцахад бэлтгэхийг урамшуулан дэмж. 
Суралцагчдыг 1–2 дахь эгнээний хэсгүүдийг ярилцсаны дараа тэдний заримаас нь 
сурч мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Дараа нь асуу:
• Бид энэ хэсгүүдээс ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Суралцагчид хэд хэдэн хариулт 

хуваалцаж болох ч тэдэнд дараах зарчмыг олж тогтооход тусал: Бид хэдийгээр 
бусад хүн биднийг буруу зүйл хийхийг ятгахыг оролдсон ч үг яриа, үлгэр 
жишээгээрээ гэрчлэлээ хэлж чадна. Та суралцагчдад энэ зарчмыг судар дээрээ 
Aлмa 20:15- ын дэргэд бичихийг санал болгож болно.)

Тэднийг 3–4 дэх эгнээний шүлгүүдийг судлаад дагалдах асуултуудад хариулан 
ярилцахад урь. Тэднийг олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь. 
Дараа нь асуу:
• Бид энэ хэсгүүдээс ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Суралцагчид янз бүрийн 

зарчмуудыг хуваалцаж болох ч дараах зарчим тэдний хариултад байх ёстойг анхаар: 
Бид хайраа харуулж, үнэнийг заахдаа бусдад зүрх сэтгэлээ зөөлрүүлж, сайн 
мэдээг хүлээн авахад нь тусалж чадна. (Та суралцагчдад энэ зарчмыг судар дээ-
рээ Aлмa 20:26–27- гийн дэргэд бичихийг санал болгож болно.)

Суралцагчдыг Алма 20-оос олсон зарчмуудын нэгээс үнэнийг харуулсан туршлага 
хуваалцахад урь. Та мөн өөрийнхөө туршлагаас хуваалцахыг хүсч болно.
Суралцагчдыг энэхүү хоёр зарчмыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар Сүнсний 
удирдамжийг эрэлхийлэхэд урамшуулан дэмжсэнээр хичээлээ дуусга.
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Оршил
Аммоны дүү Аарон амалекайчуудад заасан ч тэд Есүс 
Христийн Цагаатгалын тухай түүний захиасыг эсэр-
гүүцсэн. Тэгээд тэр эцэст нь зарим хамтрагчидтайгаа 
шоронд орж байсан Миддонайн нутагт номлосон. 
Тэд саад бэрхшээлийнхээ үед итгэлтэй хэвээр үлдсэн 
бөгөөд Аммон, хаан Лемонай нар тэднийг сулласны 

дараа сайн мэдээг хуваалцах номлолоо үргэлж-
лүүлжээ. Лемонайн эцэг Аммоны үлгэр жишээгээр 
бэлтгэгдсэний дараа тэр Аароноос хэрхэн “Бурханаар 
төрж” болохыг мэдсэн (Aлмa 22:15). Лемонайн эцэг 
гэм нүглээ наманчилснаар Бурханыг мэддэг болж, 
эцэстээ мөнх амьдралыг хүлээн авна гэдгийг мэдсэн.

84- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 21–22

Заах зөвлөмж

Aлмa 21
Аарон болон түүний ах дүүс зовлон зүдгүүр болон шоронд хоригдохыг  
эс хайхран сайн мэдээг номлосон нь
Тэд бүх чадлаараа зарлигуудыг сахисан ч сорилттой учирч, урам нь хугарахыг мэ-
дэрсэн эсэхийг суралцагчдаас асуу. Хүмүүс ийм байдлыг мэдэрч болох зарим нөхцөл 
байдлыг дурдахад тэднийг урь.
Аммоныг Лемонай хаан болон түүний хүмүүст заахад амжилттай байхад Аарон болон 
түүний хамтрагчид нутгийн өөр нэг хэсэгт маш их саад бэрхшээлтэй тулгарч байсныг 
тайлбарла. Аарон болон түүний хамтрагчдын үлгэр жишээг судлах үед тэдэнд тулгар-
сан сорилтууд болон урам хугаралтыг мэдрэхэд туслах сургамжуудыг олоход сурал-
цагчдыг урамшуулан дэмж.
Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: Aлмa 21:1–4; Aлмa 21:5- 8; Aлмa 
21:9–11; Aлмa 21:12–15; болон Aлмa 20:29–30. Ангийг таван хэсэг болгон хуваарил. 
Хэсэг бүрд самбар дээр бичсэн судруудын нэгийг даалга. Даалгасан судрын хэсгийн 
товч хураангуйг бэлтгэж, Аарон болон түүний хамтрагчдын туулсан зовлон бэрх-
шээлүүдийг дүрслэн хэлэхийг суралцагчдаас хүс. Хэдэн минутын дараа хэсэг бүрийг 
олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь.
• Аарон болон түүний ах дүүс эдгээр зовлон зүдгүүрийг хэрхэн тэвчсэн бэ? (Aлмa 

20:29; 21:9, 12, 15- ыг үзнэ үү.) 
• Ааронд учирсан зүдгүүрүүдийн нэг нь түүнийг заах үед амалекайчууд эсэргүүцэл 

үзүүлсэн явдал юм ( Aлмa 21:5–10- ыг үзнэ үү). Хэрэв хэн нэг нь бидэнтэй шашны 
сэдвээр маргах юм уу бидний итгэлийг сорихыг хүсвэл бид юу хийж болох вэ?

Суралцагчдад энэ хичээлийн эхэнд тавьсан асуултыг сануул. Аарон болон түүний ах 
дүүс Их Эзэн тэднийг удирдсаны дагуу шаргуу ажилласан ч сорилт бэрхшээлүүдтэй 
тулгарсаар байлаа. Аарон болон түүний хамтрагчдад тохиолдсон зүйл суралцагчдад 
тохиолдвол ямар санагдахыг дотроо бодохыг тэднээс хүс. Тэд сайн мэдээний төлөө 
гэрээсээ хол зовж зүдэрч, шоронд хоригдсоны дараа юу хийхийг хүсэх байсан бол? 
Та тэднээс тэд гэртээ харихыг хүсэх байсан уу гэдгийг асууж болно.
Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Хэрэв бид зовлон бэрхшээлийг итгэлээр даван 
туулбал Их Эзэн бидэнд Өөрийн ажлыг хийхэд тусална. Нэг суралцагчийг Алма 
21:16–17- г чанга уншихад урь. Үлдсэн хэсгийг Их Эзэн Аарон болон түүний ах дүүст 
Өөрийн ажлыг хийхэд хэрхэн тусалсныг олж тогтоохыг хичээн, дагаж уншихыг хүс. 
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь.
Суралцагчдад самбар дээр бичсэн зарчмыг хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд Их Эзэнд 
одоо тэднээр хийлгэх ямар ажил байгаа болон энэ ажлыг гүйцэтгэхийг хичээснээр 
тэднийг ямар сорилтуудтай учирч болохыг асуу. (Та номлогчийн ажил дээр нэмээд 
Сүмийн цуглаанд оролцож, дуудлага болон бусад ажил үүргээ биелүүлэн, бусдад үйл-
чилж, гэрчлэлээ бэхжүүлэн, Христтэй илүү адилхан болсноор суралцагчид Бурханы 
ажилд оролцож чадна гэдгийг онцлон тэмдэглэ.)

Сургаал болон 
зарчмуудыг 
хэрэгжүүлэхэд нь 
суралцагчдад тусал
Хувийн нөхцөл 
байдлынхаа дагуу 
хичээл дээр сургаал 
болон зарчмуудыг олж 
тогтоон, тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэхэд нь сурал-
цагчдад хэрхэн тусла-
хаа залбирч шийд.
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AлМA 21–22

Суралцагчдыг самбар дээр бичсэн зарчмыг үнэн гэдгийг хэрхэн мэдсэнээ хуваалцахад 
урь. Бид зовлон бэрхшээлийг итгэлээр даван туулбал Их Эзэн бидэнд Өөрийн ажлыг 
хийхэд хэрхэн тусалдаг тухай гэрчлэлээ та хуваалцахыг хүсч болно. Их Эзэний ажлыг 
хийхэд ирээдүйд тулгарч болох ямар сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулах шаардлага-
тай болно гэж боддогоо жишээ гарган тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс.
Алма 21:18–23- ыг Аарон болон түүний ах дүүсийг шоронгоос чөлөөлөхөд тусалсны 
дараа Аммон Лемонай хоёр Ишмэилийн нутагтаа эргэн ирээд сайн мэдээг ном-
лохоо үргэлжлүүлснийг тайлбарласнаар хичээлээ дүгнэ. Лемонай өөрийн хүмүүст 
шашны эрх чөлөөг олгосон.

Aлмa 22
Итгэлтэй болж, Бурханаар дахин төрсөн Лемонайн эцэгт Аарон сайн 
мэдээг заасан нь
Дараах асуултуудыг самбар дээр бич:

Та яагаад мөнх амьдралтай болохыг хүсдэг вэ?
Та мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд юугаа өгөхөд бэлэн байна вэ?

“Мөнх амьдрал буюу өргөмжлөл гэдэг нь бид Бурхантай хамт гэр бүлээрээ амьдрах бо-
лон тэрхүү селестиел хаант улсын хамгийн дээд түвшинд амьдрах амьдралыг өвлөн авна 
гэсэн үг юм” (C ба Г 131:1–4- ийг үзнэ үү). . . . Энэхүү бэлгийг Есүс Христийн Цагаатга-
лаар боломжтой болгосон юм” (Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын эшлэлүүд [2004], 52). 
Та яагаад мөнх амьдралтай болохыг хүсдэгээ суралцагчдад товчхон ярь. Ингэхдээ, та гэр 
бүлийнхээ гэрэл зургийг бас Аврагчийн зургийг үзүүлэхийг хүсч болно. Тэгээд Алма 22- 
ыг хамтдаа судлахдаа самбар дээрх асуултуудыг эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс.
Нэг суралцагчийг Алма 22:1- ийг чанга уншихад урь.
• Та өмнөх хичээлээс Лемонайн эцгийн тухай юу санаж байна вэ? (Та нэг суралцаг-

чийг Алма 20- ийг товчхон ярихыг хүсч болно.)
• Алма 20:27- д өгүүлснээр Лемонайн эцэг Аммоноос юу хийхийг хүссэн бэ? (Түүнд заах.)
Алма 22:2–3- ыг хураангуйлан дүгнэж, Лемонайн эцэг Аммонтой уулзаж, түүгээр 
заалгахыг хүссэн ч түүний оронд Аароныг ирэхэд тэрээр сурах хүсэлтэй хэвээр 
байсныг тайлбарла. 
Нэг суралцагчийг Алма 22:5–6- г чанга уншихад урь. Лемонай хааны эцэг юу мэдэ-
хийг хүссэнийг олж мэдэхийг хичээн, дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс. Тэднээс олж 
мэдсэн зүйлийнхээ талаар хуваалцахыг хүс.
Суралцагчдыг жижиг хэсгүүдэд хуваарил. Хэсгүүдийг хамтдаа Алма 22:7–14- ийг 
уншин, Лемонайн эцэгт Аароны заасан сургаалуудыг жагсаан бичихэд урь. (Жи-
шээлбэл, тэд Бүтээлт, Уналт болон Цагаатгалын тухай түүний заасныг хэлж болно.) 
Хэсгүүдийг жагсаалтаа гаргасны дараа нэг суралцагчийг хэсгийнхээ бичсэн сургаа-
луудын жагсаалтыг бусадтайгаа хуваалцахыг хүс. Та суралцагчаас жагсаалтаа самбар 
дээр бичихийг хүсч болно. Тэгээд бусад суралцагчдыг хэсгийнхээ жагсаасан бусад 
сургаалыг бичихэд урь.
• Эдгээр сургаал Алма 22:6 дахь хааны асуултад хэрхэн хариулдаг вэ? 
Суралцагчдыг Лемонай хааны эцэг баясал болон мөнх амьдралыг хүлээн авахын тулд 
юугаа өгөхийг хүссэнийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 22:15- ыг дор бүрнээ чимээгүй 
уншихад урь.
• Хаан юугаа өгөхөд бэлэн байсныг бодох үед танд ямар бодол төрж байна вэ?
Хаан өөрийнхөө бүх эд хөрөнгийг өгөх хүсэлтэй байсан бол Аарон түүний хийх 
хэрэгтэй илүү агуу золиослолын тухай түүнд заасныг онцлон хэл. Нэг суралцагчийг 
Алма 22:16- г чанга уншихад урь. Хааныг юу хийх хэрэгтэй хэмээн Аароны хэлснийг 
сонсохыг суралцагчдаас хүс.
• Аарон хааныг юу хийх хэрэгтэй гэж хэлсэн бэ? (Гэм нүглээ наманчлан, Бурханд 

итгэлтэйгээр залбирах)
Нэг суралцагчийг Алма 22:17–18- г чанга уншихад урь. Аароны зааварчилгаанд хааны 
өгсөн хариултуудыг олохыг хичээн, дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Хаан мөнх амьдралыг хүлээн авах хүслээ хэрхэн харуулсан бэ?
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• Бүх нүглээ “орхино” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та бодож байна вэ? Бид яагаад 
гэм нүглүүдийнхээ заримыг бус харин бүгдийг нь наманчлах ёстой гэж та боддог 
вэ? (Хүн бүх нүглээ наманчилтал тодорхой хугацаа хэрэгтэй гэдгийг ойлгоход нь 
суралцагчдад тусал.)

• Бид Лемонай хааны эцгээс мөнх амьдралд бэлтгэх тухай юу сурч болох вэ? (Су-
ралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг тусгасан байна: 
Бид мөнх амьдралд бэлтгэхийн тулд бүх нүглээ орхих хүсэлтэй байх ёстой. 
Та суралцагчдад Алма 22:18 дээрх “би таныг мэдэхийн тулд . . . бүх нүглүүдээ орхих 
болно” гэсэн өгүүлбэрийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн дараах үгсийг чанга 
уншихыг нэг суралцагчаас хүс.

“Есүс Христийн сайн мэдээ биднийг өөрчлөгдөхөд урьдаг. ‘Наманчлах’ 
гэдэг нь хамгийн их тохиолддог захиас ба наманчлах нь Бурханы 
зарлигуудад харш —хувийн, гэр бүлийн, үндэстний болон улс орны-
хоо— бүхий л ёс заншлуудыг орхино гэсэн үг юм. Сайн мэдээний 
зорилго нь ердийн бүтээлүүдийг селестиел иргэд болон хувиргадаг  
ба энэ нь өөрчлөлтийг шаарддаг” (“Repentance and Change,” Ensign 

эсвэл Лиахона, 2003 оны 11- р сар, 37). 
Зарим хүн өөрсдийгөө үнэхээр наманчилж , өөрчлөгдөж чадах эсэхэд эргэлздэгийг 
онцлон хэл. Зарим нь Их Эзэн тэднийг уучлах эсэхэд эргэлздэг. Иймэрхүү эргэлзээ 
өөрсдөд нь байж болох суралцагчдад туслахын тулд Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 
ерөнхийлөгч Элайн С.Далтон эгчийн хэлсэн дараах үгсийг унш:
“Таны амьдралд өөрчлөх хэрэгтэй ямар нэгэн зүйл байна уу? Та нар үүнийг хийж 
чадна! Аврагчийн хэмжээлшгүй Цагаатгагч золиослолын ачаар та нар наманчилж 
чадна. Тэр та нарт болон надад өөрчлөгдөх, дахин цэвэр ариун болох мөн Түүнтэй 
адил болох боломжтой болгосон юм. Хэрэв бид ингэж чадвал бидний гэм нүглүүд 
болон алдааг Тэрбээр дахин санахгүй хэмээн амладаг” (“Босч мөн урагш гэрэлтүүл!” 
Ensign эсвэл Лиахона, 2012 оны 5- р сар, 124). 
Бид итгэлээ хөгжүүлж, нүглээ наманчилснаар биднийг мөнх амьдралд бэлтгэхэд тус-
лах санваарын ёслол болон гэрээнүүдийг хүлээн авахад тэнцэхээр болно. 
Суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ дараах асуултын хариултыг 
бичихэд урь. (Та энэ асуултыг самбар дээр бичих буюу суралцагчид үүнийг бичиж 
амжихаар удаан уншиж өгч болно.)
• Та мөнх амьдралыг хүлээн авахад шаардагдах зүйлсийн талаар сурч мэдсэн зүйл 

дээрээ үндэслэн Их Эзэнд илүү ойртохын тулд Тэрээр танаас өнөөдөр юу хийхийг 
хүсэх болно гэж боддог вэ? 

Суралцагчдад эргэцүүлэн бодож, бичих хангалттай хугацаа гаргаж өгсний дараа асуу:
• Та хааныг Их Эзэнд хөрвүүлэгдсэн ямар нотолгоог харж байна вэ? (Суралцагчдад 

хаан өөрийн хүүг алахыг хүсч байснаасаа эхлээд Бурханаар дахин төрөхийн тулд бүх 
хаант улс болоод гэм нүглээ орхиход бэлэн болтлоо өөрчлөгдсөн гэдгийг сануул.)

Хаан Сүнсээр хүчтэй нөлөөлөгдсөний дараа түүний зарц нар хатан руу гүйн ирж, 
болсон бүх явдлыг хэлсэн талаар тайлбарлан, Алма 22:19–21- ийг хураангуйлан дүгнэ. 
Хатан уурлаж, Аарон болон түүний ах дүүсийг алахыг зарц нартаа тушаасан. Нифай-
чуудын номлогчдын хүчээс айсан зарц нар нь татгалзсан. Хатан өөрөө айж байсан 
ч нифайчуудыг алуулахаар хатуу шийдсэн байлаа. Тэр зарц нараа явж, Аарон болон 
түүний хамтрагчдыг алах хүмүүсийг авчрахыг тушаасан.
Суралцагчдыг Аарон болон хааны хатан, бусад хүмүүс мөн хөрвөгдөж, баяслыг мэдэрч 
болохын тулд тэдний хийсэн үйлдлүүдийг олохыг хичээн Алма 22:22–26- г дор бүрнээ 
чимээгүй уншихад урь. Наманчлал болон Есүс Христийн Цагаатгалаар өөрчлөгдөж 
болох адислалын тухай гэрчлэлээ хуваалцсанаар хичээлээ дуусга. 

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Залуу хүмүүс сайн мэдээний үнэнүүдийг заахын тулд судруудаа хэрхэн ашиглаж 
болохыг сурч чадна. Суралцагчдыг бүлэг болгон хуваарилаад, бүлэг бүрийг таны 
даалгаж өгөх үндсэн сургаалыг заах нэгээс хоёр минутын танилцуулга бэлтгэхэд  
урь. Сургаалаа заахдаа доод тал нь төгс эзэмших судрын нэг хэсгийг ашиглахыг  
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AлМA 21–22

хүс. Мөн заахдаа тайлбар, жишээ, туршлага болон гэрчлэлээ ашиглахыг тэднээс  
хүс. Хэсэг бүр дэх суралцагчид танилцуулга бэлтгэхэд оролцох ёстой. Бэлтгэлд  
хангалттай хугацаа өгсний дараа хоёр, гурван хос суралцагчийг бусдадаа заахад  
урь. Удахгүй болох онцгой цугларалт дээр эсвэл арай богино хичээлийн дундуур 
танилцуулгаа хийхийг бусад хосоос хүсэхэд анхаар.
Тайлбар: Хэрэв танд энэ үйл ажиллагааг энэ хичээлийн нэг хэсэг болгох цаг байхгүй 
бол та үүнийг өөр өдөр ашиглаж болно. Давтах бусад үйл ажиллагааг гарын авлагын 
төгсгөл дэх хавсралтаас үзнэ үү.
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Оршил
Леменчүүдийн хаан хөрвөлтийнхөө дараа өөрийн 
хүмүүсийн дунд шашны эрх чөлөөг тунхагласан. Энэ 
тунхаг Аарон болон түүний ах дүүст сайн мэдээг 
номлож, леменчүүдийн хотуудад сүмүүд байгуулахыг 
боломжтой болгосон ажээ. Олон мянган лемен хүн 
хөрвөөд, хэзээ ч урваагүй юм. Хөрвөсөн леменчүүд зэр 
зэвсгээ хаях гэрээ хийж, хөрвүүлэгдээгүй леменчүүдээс 
ялгарахын тулд өөрсдийгөө Антай- нифай- лихайчууд 
хэмээн нэрлэв. Хөрвүүлэгдээгүй леменчүүд тэдэн рүү 

дайрахад Антай- нифай- лихайн зарим хүн гэрээгээ 
сахихын тулд амиа золиосолсон.

Тайлбар: 83- р хичээл дээр та суралцагчдыг тэдний 
гэрчлэл болон зөв шударга үлгэр дуурайл нь ус руу 
шидсэн чулуу лугаа адил бусдад нөлөөлөхөд урам-
шуулан дэмжиж болно. Хэрэв та тэгсэн бол гэрчлэлээ 
бэхжүүлж, бусдад зөв шударга үлгэр жишээ үзүүлэх 
талаар хийсэн зүйлийнхээ тухай ярихыг суралцагчдаас 
хүссэнээр хичээлээ эхэлж болно.

85- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 23–24

Заах зөвлөмж

Aлмa 23
Олон мянган лемен хүн Их Эзэнд хөрвөсөн байлаа
Самбар дээр хоёр хүний зураг зур (энгийн савхан дүрсүүд байж болно). Тэгээд Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын дараах үгсийг унш. Ахлагч Скот-
тын хэлсэн хоёр төрлийн хүмүүсийн тодорхойлолтуудыг сонсохыг суралцагчдаас хүс.

“Зарим хүмүүс амьдралынхаа туршид зөв зүйлсийг хэрхэн тогтмол 
хийдгийг бид бүгд хардаг. Тэд аз жаргалтай, амьдралын тухайд бүр ч 
урам зоригтой юм шиг санагддаг. Тэд хэцүү сонголтууд хийх болоход 
хорхой хүргэм хоёрдогч сонголт байсан ч ямагт зөвийг нь сонгоод байх 
шиг санагддаг. Бид тэднийг ч бас уруу татагддаг гэдгийг мэддэг ч тэд 
үүнээс ангид юм шиг санагддаг. Үүн лүгээ адил бид бусдыг шийдвэр 

гаргахдаа хэрхэн зоримог биш байдгийг ажигласан. Тэд хүчтэй сүнслэг орчинд юмсыг 
илүү сайн хийхээр, амьдралынхаа чиг хандлагыг өөрчилж, тэднийг уруу татдаг буруу 
зуршлаа орхихоор шийддэг. Тэд өөрчлөгдөх шийдвэртээ чин сэтгэлээсээ ханддаг ч 
хаяхаар шийдсэн зүйлсээ тун удалгүй дахин хийж эхэлдэг. 
“Эдгээр хоёр бүлэг хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт гаргадаг зүйл нь юу вэ? Та зөв 
сонголтуудыг хэрхэн тогтмол хийж чадах вэ?” (“Full Conversion Brings Happiness,” 
Ensign, 2002 оны 5- р сар, 24). 
Ахлагч Скоттын сургамж дээр үндэслэн самбар дээрх дүрсийг суралцагчид юу гэж 
нэрлэхийг асуу. Самбар дээрх нэг дүрсийг Итгэлтэй харин нөгөөг нь Тууштай бус 
хэмээн гарчигла. Ахлагч Скоттын асуусан асуултад суралцагчид хэрхэн хариулах 
байсныг нь тэднээс асуу.
• Эдгээр хоёр бүлэг хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт гаргадаг зүйл нь юу вэ?
• Та зөв сонголтуудыг хэрхэн тогтмол хийж чадах вэ?
Ангийг Алма 23–24- ийг судалж байх үед суралцагчдыг Сүмийн олон гишүүнийг амьд-
ралынхаа туршид үнэнч, итгэлтэй үлдэхэд юу өдөөдгийг бодоход урамшуулан дэмж.
Леменчүүдийн хаан хөрвүүлэгдсэнийхээ дараа Аарон болон түүний ах дүүс Бурханы 
үгийг нутгийн аль ч хэсэгт саадгүй номлох ёстой мөн тэдэнд гар хүрэх ёсгүй гэсэн 
тунхгийг өөрийн бүх ард түмний дунд тараасныг тайлбарласнаар Алма 23:1–5- ыг ху-
раангуйлан дүгнэ. Энэ тунхаг нь номлогчдыг леменчүүдийн дунд сүмүүд байгуулахыг 
боломжтой болгосон ажээ. Үр дүнд нь олон мянган лемен хүн хөрвөсөн юм.
Нэг суралцагчийг Алма 23:6- г чанга уншихад урь. Леменчүүдийн хөрвөлтийг авчра-
хад тусалсан хоёр зүйлийг олохыг хичээн, дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс. Сурал-
цагчдыг олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь.

Урилгаа эргэн шалга
Багш нар өмнөх хичээл 
дээр өгсөн урилга 
болон даалгавраа эргэн 
шалгавал суралцагчид 
тэнгэрлэг зарчмууд дээр 
үйлдэж, тэдгээрийг ан-
гиас гадуур амьдралдаа 
хэрэгжүүлэхийн чухлыг 
ойлгож, мэдрэх болно.



347

AлМA 23–24

• Аммон болон түүний ах дүүс леменчүүдэд “илчлэлт болон бошиглолын суу билгийн 
. . .дагуу” заах нь яагаад чухал байсан гэж та бодож байна вэ?

• “Гайхамшгуудыг үйлдэх Бурханы хүчний” дагуу леменчүүдэд хийгдсэн гэсэн нь юу 
гэсэн утгатай гэж та бодож байна?

• Бурханы хүч таныг хөрвөхөд тусалсан гэдгийг та хэзээ мэдэрсэн бэ? Бурханы хүч 
өөр хэн нэгнийг хөрвөхөд туслахаар ажилласныг та хэзээ харсан бэ?

Суралцагчдыг Аммон болон түүний ах дүүсийн номлолд итгэсэн леменчүүдийг 
дүрсэлсэн өгүүлбэрүүдийг олохыг хичээн Алма 23:6- г дахин уншихад урь. (Лемен-
чүүд сүмд эсвэл тэдэнд заасан номлогчдод биш харин “Их Эзэнд хөрвүүлэгдсэн” юм 
гэдгийг суралцагчид ойлгосон эсэхийг анхаар. Мөн тэр хүмүүс “хэзээ ч итгэл алдраа-
гүйг” тэд харсан эсэхийг анхаар. Самбар дээр Их Эзэнд хөрвүүлэгдсэн болон Хэзээ ч 
итгэл алдраагүй гэсэн үгсийг Итгэлтэй гэсэн гарчгийн доор бич.) 
• Бид хүнд нөхцөл байдал буюу зовлон бэрхшээлтэй тулгарахдаа бусад хүнд буюу өөр 

үзэл баримтлалд бус харин Их Эзэнд хөрвөсөн байх нь яагаад чухал вэ?
Суралцагчдыг леменчүүдийн хөрвөлтийн баталгааг өгсөн үгс болон өгүүлбэрүүдийг 
олохыг хичээн Алма 23:7, 16–18- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Суралцагчдаас 
олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахыг хүс. Та эдгээр үг болон өгүүл-
бэрийг Итгэлтэй гэсэн гарчгийн доор жагсаан бичиж болно. Энэ хэсгүүдийг цаашид 
судлахад туслахын тулд та дараах асуултуудыг асууж болно:
• Шинэ нэр авах гэсэн хүмүүсийн хүсэл тэдний өөрчлөгдсөнийг хэрхэн харуулж 

байна вэ?
• Өнөөдөр хөрвөж байгаа хүмүүс бусдаас хэрхэн “ялгарч” байна вэ?
• Алма 23:18- д өгүүлснээр хөрвөсөн леменчүүд ажилсаг болж нифайчуудтай нөхөрсөг 

харьцдаг болж эхлэв. Нүглээ наманчилж, амьдралаа өөрчлөхийг хичээж байгаа хүн 
хөрвөгдсөн бусад хүнтэй холбоотой байх нь түүнд хэрхэн тустай байх вэ?

Дараах гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Хөрвөлт гэдэг нь . . .
Суралцагчдыг самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж, Алма 23- аас сурч мэдсэн зүйлээ 
товчхон дүгнэхэд урь. Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах 
үнэнийг тусгасан байна: Хөрвөлт гэдэг нь Бурханы хүчээр өөрчлөгдөж, шинэ 
хүн болно гэсэн үг юм. Самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээ.
Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх Итгэлтэй ба Тууштай бус гэдэг үгсэд хан-
дуул. Тэднийг аль томьёолол нь тэдний хөрвөлтийн түвшинг хамгийн сайн дүрсэлс-
нийг бодоход урамшуулан дэмж.

Aлмa 24
Антай- нифай- лихайн хүмүүс зэвсгээ хэзээ ч дахин авахгүй гэсэн гэрээнд 
орсон нь
Суралцагчдыг тодорхой нэг алдаанаас эсвэл нүглээс зайлсхийнэ гэж шийдсэн ч сүүлд 
тэр алдаа эсвэл гэм нүглээ давтсан эсэх талаар дотроо бодоход урь. Хэрэв тэдэнд ийм 
туршлага байгаа бол уг туршлагыг сайжруулахаа үргэлжлүүлэн хичээх ёстойг тайл-
барла. Тэд Алма 24- ийг судалснаар өөртөө туслах үнэнүүдийг сурах болно. 
Өмнө нь нифайчууд байсан амалекайчууд болон амюлончууд олон лемен хүнийг 
хаан болон Антай- нифай- лихайн бусад хүмүүсийн эсрэг уурлуулан өдөөн тур-
хирсныг тайлбарлан, Алма 24:1–5- ыг хураангуйлан дүгнэ. Леменчүүд уур хилэндээ 
Антай- нифай- лихайн хүмүүс рүү дайрахаар бэлтгэжээ. Ийм асуудалтай үед Антай- 
нифай- лихайн хүмүүсийн хаан нас нөгчжээ. Хаант улс түүний хөвгүүдийн нэгэнд 
өгөгдөв. Аммон шинэ хаан, Лемонай болон бусад хүмүүстэй хамтран зөвлөлдөөд, 
леменчүүдээс өөрсдийгөө хэрхэн хамгаалахыг шийдэхээр цуглав.
Антай- нифай- лихайн хүмүүс юуг хийхгүй байхыг хатуу шийдсэнийг олж мэдэхийг 
хичээн, Алма 24:6- г дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Суралцагчдыг 
олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар хуваалцсны дараа хэдэн суралцагчийг Алма 24:7–10, 
12–14- ийг ээлж дараалан чанга уншихыг хүс. Антай- нифай- лихайн хүмүүсийн хаан 
Бурхан тэднийг адисласныг хүлээн зөвшөөрсөн арга замуудыг сонсохоор суралцагч-
дыг даган уншуул.
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85-  р  хичээл 

• Алма 24:9- д өгүүлснээр Антай- нифай- лихайн хүмүүсийн өмнө нь үйлддэг байсан 
нүглүүдийн нэг юу вэ?

• Алма 24:13- т өгүүлснээр тэд яагаад байлдахаас татгалзсан бэ?
Суралцагчдыг хоёр хэсэг болгон хуваарил. Эхний хэсгийг Антай- нифай- лихайн 
хүмүүсийн наманчлах хүч чармайлтуудыг харуулсан өгүүлбэрүүдийг олохыг хичээн, 
Алма 24:11, 15- ыг уншихад урь. Хоёр дахь хэсгийг Антай- нифай- лихайн хүмүүс цэвэр 
ариун хэвээр үлдэхийн тулд юу хийснийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 24:16–19- ийг 
уншихад урь. Суралцагчдад хангалттай цаг олгосны дараа тэднийг олж мэдсэн зүй-
лийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь. Та нэмэлт санаануудыг гаргуулахын тулд 
дараах асуултуудыг ашиглаж болно:
• “Бидний хийж чадах бүхэн нь . . . наманчлах” хэмээн хаан хэлсэн нь юу гэсэн ут-

гатай гэж та бодож байна вэ? Алма 26:11). (Энэ өгүүлбэр нь Антай- нифай- лихайн 
хүмүүсийн нүглүүдээ наманчлах гэсэн агуу хүч чармайлтууд болон шийдвэр төгс 
байдлыг дүрсэлжээ.)

• Гэрчлэл гэдэг үг Алма 24:15–16, 18- д гурван удаа давтагддаг. Зэр зэвсгээ газарт 
булах нь хэрхэн гэрчлэл болж үйлчилж байна вэ? (Энэ нь тэд үнэхээр гэм нүглүүдээ 
орхисныг бусад хүнд болон Бурханд харуулж байна.)

Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбаллын хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.
“Нүглээ орхиж байгаа хүн өмнөхөөсөө илүү дээр нөхцөлийг хүсч 
чадахгүй. . . . Тэр гэм нүглээ орхиод зогсохгүй нөхцөл байдлын орчны 
нүглийг өөрчилсөн гэдэгтээ тууштай итгэсэн байх ёстой. Тэрээр нүгэл 
үйлдэгддэг газрууд болон нөхцөл байдлаас үргэлж зайлсхийж байх ёстой. 
Учир нь эдгээр нь нүглийг дахин үйлдэхэд хүнийг өдөөн түлхдэг. Тэр гэм 
нүглийг хамт үйлдсэн хүмүүсээ бүрмөсөн орхих ёстой. Тэр нүгэлд 

оролцсон хүмүүсийг үзэн ядах хэрэггүй ч тэднээс болон нүгэлтэй холбоотой бүхнээс 
зайлсхийх ёстой” (The Miracle of Forgiveness [1969], 171–72). 
• Антай- нифай- лихайн хүмүүс өмнөх гэм нүглүүдийг нь тэдэнд эргүүлэн авчирч 

болох нөхцөл байдал ба хүмүүсээс зайлсхийхийн тулд юу хийсэн бэ?
Та суралцагчдад тэдний санааг зовоож байгаа гэм нүглээ наманчилж, хаяхын тулд 
өөрчлөх хэрэгтэй байгаа амьдрал дахь аливаа нөхцөл байдлаа тунгаан бодох хуга-
цаа өгч болно.
Дараах бүрэн бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Хэрэв бид . . . , Бурхан . . .
Суралцагчдыг самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж болох аргуудыг олж мэдэхийг хи-
чээн, Алма 24:10–18- ыг хураангуйлан дүгнэхийг хүс. (Та суралцагчдад өгүүлбэрийг 
дараах байдлаар гүйцээж, судар дээрээ тэмдэглэхийг санал болгож болно: Хэрэв 
бид наманчлахын тулд бүхнийг хийвэл Бурхан бидний гэм бурууг авч, цэ-
вэр ариун үлдэхэд тусалдаг.
Суралцагчдын анхаарлыг Алма 24:17- д дахин хандуул.
• Их Эзэнд хөрвөхийн тулд хүмүүсийн орхих буюу булшлах ёстой эсэргүүцлийн 

зэвсгүүдийн (Aлмa 23:7- г үзнэ үү) зарим жишээ юу вэ? ( Их Эзэнд хөрвөхийн тулд 
хүмүүсийн хаях ёстой нүгэлт хандлага болон үйлдлүүдэд эсэргүүцлийн зэвсгүүд 
багтдагийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын 
хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“Нүглээ наманчлахын тулд ‘Би өөрчлөгдөх болно, энэ бол баттай 
зүйл’— гэж хэлэхэд танд цаг хугацаа шаардагдах болно. Шийдэх ёстой 
асуудлууд, нөхөн барагдуулах ёстой хохирол байдаг нь мэдээж юм. 
Наманчлалаа байнгын үйл явц болгон амьдралынхаа үлдсэн хугацааг 
сайхан бүр илүү сайхнаар өнгөрүүлж болно” (“For Times of Trouble,” New 
Era, 1980 оны 10- р сар, 11–12). 

Залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд дараах нүглүүдийг давтахаас зайлсхийхийн тулд юу хийх 
ёстойг тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс: Мэргэн ухааны үгийг зөрчих, порнограф үзэх, 
ах, эгч дүүстэйгээ зохисгүй харьцах. 
Суралцагчдыг Антай- нифай- лихайн хүмүүс зэвсгээ газарт булсны дараа леменчүү-
дийн их цэрэг тэднийг дайрахаар ирж явааг мэдээд тэдний санаа сэтгэл ямар байсныг 
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төсөөлөн бодоход урь. Суралцагчдыг Алма 24:20–22- ыг дор бүрнээ уншихдаа энэ 
нөхцөл байдлыг бодож үзэхийг хүс.
Дараах үнэнийг самбар дээр бич: Бид гэрээгээ сахиснаар бусад хүмүүст хөрвөхөд 
нь тусалж чадна. Цөөн суралцагчдыг Алма 24:23–27- г ээлж дараалан чанга уншихад 
урь. Самбар дээр бичсэн зарчмыг заах үг болон өгүүлбэрийг олохыг хичээн, дагаж 
уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Энэ түүх гэрээнүүдээ сахих таны хүсэлд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
• Бид Их Эзэнтэй хийсэн гэрээнүүдээ сахих хүсэл болон чадвараа нэмэгдүүлэхийн 

тулд юу хийж болох вэ?
Суралцагчдыг самбар дээрх зарчимтай холбоотой туршлагаасаа хуваалцахад урь. Энэ 
хичээл дээр заагдсан зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцсанаар хичээлээ дуусга.
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Алма 17–24 (17- р хэсэг) 

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
 Алма 17–24- ийг (17- р хэсэг) судлах явцад суралцагчдын сурч 
мэдсэн сургаал болон зарчмуудын дараах товч хураангуйг энэ 
хичээлийн хэсэг болгон заахад зориулаагүй болно. Таны заах 
хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төв-
лөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо Ариун 
Сүнсний өдөөлтийг дагана уу.

Нэг өдөр (Алма 17–18)
Аммон болон түүний ах дүүс леменчүүдэд заасан жишээнээс 
суралцагчид судар судлан, залбирч, мацаг барьснаар бид 
Ариун Сүнсийг хүлээн авч, бусдад хүчтэйгээр зааж чадахыг 
сурсан гэдгийг тайлбарла. Лемонай хаанд өгсөн Аммоны 
үйлчлэл нь мөн бид сайн үлгэр жишээ үзүүлснээр Их Эзэн 
биднийг Өөрийн мутар дахь зэмсэг болгоно гэсэн номлог-
чийн үйлчлэлийн нэгэн чухал талыг заасан юм. Суралцагчид 
Лемонайд үзүүлсэн Аммоны үйлчлэл леменчүүдийн удирдагч 
болон бусдыг сайн мэдээг хүлээн авахад нь бэлтгэснийг ойл-
госон билээ. Лемонай хааны хөрвүүлэлт бидэнд Аврагчийн 
хэрэгцээ байгааг ойлгосноор бид нүглээ наманчлах хүсэлтэй 
болно гэдгийг заасан.

2 дахь өдөр (Алма 19–20)
Суралцагчид Аммоны гэрчлэл болон зөв шударга үлгэр 
жишээ нь Лемонайн эцгийг Их Эзэн рүү эргүүлэхэд тусалсан 
гэдгийг мэдсэн. Тэд бас бидний хайрын үйлдлүүд бусдыг 
зүрх сэтгэлээ зөөлрүүлж, үнэнийг мэдэхээр эрэлхийлэхэд 
хөтөлдгийг сурсан.

3 дахь өдөр (Алма 21–22)
Аароны номлогчийн ажлын түүх нь хэрэв бид зовлон зүдгүү-
рийнхээ үед итгэлтэй хэвээр байвал Их Эзэн Түүний ажлыг 
хийхэд бидэнд туслах болно гэдгийг ойлгоход суралцагч-
дад тусалсан. Аарон Лемонай хааны эцэгт тэр зөвхөн Есүс 
Христийн ач гавьяагаар дамжуулж авралыг хүлээн авч чадна 
гэдгийг ойлгоход нь тусалсан. Хааны адилаар, бид сүнслэг 
байдлын хувьд өөрчлөгдөж, Бурханаар төрөхийн тулд бүх 
гэм нүглээ орхих хүсэлтэй байх ёстой. 

4 дэх өдөр (Алма 23–24)
Сайн мэдээг хүлээн авсан олон мянган леменчүүд хөрвөлт 
нь Бурханы хүчээр шинэ хүн болох сүнслэг байдлын өөрч-
лөлт юм гэдгийг харуулсан. Антай- нифай- лихайчууд болсон 
леменчүүдийн жишээгээр хэрэв бид нүглээ наманчилж 
чадахын тулд бүхнийг хийвэл Бурхан бидний бурууг авч, 
цэвэр ариун хэвээр үлдэхэд тусалдгийг суралцагчид мэдсэн. 
Леменчүүдийн хөрвөлт нь бид итгэлтэй байвал бусдыг хөр-
вөгдөгдөхөд тусалж чаддаг гэдгийг харуулсан. 

Оршил
Мозая хааны дөрвөн хөвгүүн леменчүүдийн дунд сайн мэ-
дээг номлохын тулд гэртээ байх боломж болон тав тухтай 
байдлаас татгалзахыг сонгосон билээ. Энэ дөрвөн номлог-
чийн түүх нь Есүс Христийн сайн мэдээг бусдад үр ашигтай-
гаар заахад хэрхэн бэлтгэхийг суралцагчдад харуулдаг.

Заах зөвлөмж

Aлмa 17–22
Аммон болон түүний ах дүүс леменчүүдийн хоёр хаанд 
заасан нь
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах гүйцэд бус өгүүлбэрийг сам-
бар дээр эсвэл хуудас цаасан дээр бич: “[Номлолд] үйлчлэх 
дуудлагадаа бэлтгэж болох цорын ганц бөгөөд хамгийн 
чухал зүйл бол . . .”

Цөөн суралцагчийг гэр бүлийн гишүүн эсвэл найзаа бүрэн 
цагийн номлолд итгэлтэйгээр үйлчлээд эргэж ирэхийг харах 
нь ямар байсныг хуваалцахад урь. Тэгээд суралцагчдаас асуу: 
Тэр хүн номлолынхоо дараа хэрхэн өөрчлөгдсөн байсан бэ? 
Өөрчлөлт юунаас болсон гэж чи бодож байна?

Суралцагчдаас самбар дээрх өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж 
болохыг асуу. Суралцагчдыг хариулсны дараа Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэлсэн үгийг 
хэрхэн дуусгасныг хуваалц: “[Номлолд] үйлчлэх дуудлагадаа 
бэлтгэж болох цорын ганц бөгөөд хамгийн чухал зүйл бол 
номлолд явахаасаа бүр өмнө номлогч болох явдал юм” 
(“Becoming a Missionary,” Ensign эсвэл Лиахона, 2005 оны 
11- р сар, 45).

Асуулт: Залуу эрэгтэйчүүд болон залуу эмэгтэйчүүд ямар 
замаар ахлагч Бэднарын зөвлөгөөг дагаж бүрэн цагийн ном-
лолд дуудагдахаасаа өмнө номлогч болж чадах вэ?

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дараах үгсийг хуваалц:

“Номлолын үйлчлэл нь санваарын үүрэг бөгөөд бидэнд 
хэмжээлшгүй ихийг өгсөн Их Эзэний өмнө хүлээсэн бидний 
хариуцлага билээ. Залуу эрэгтэйчүүд ээ, би та нарыг номлолд 
үйлчлэхээр бэлтгэхэд уриалж байна. Их Эзэнийг төлөөлө-
хүйцээр өөрсдийгөө цэвэр ариун, зохистой байлга. Эрүүл 
мэнд болон бат бөх байдлаа сахь. Судраас суралц. Семинар, 
институтэд яв. Миний сайн мэдээг номло номлогчийн гарын 
авлагаас суралцаж, авлагыг мэддэг бол. 

“Залуу эгч нарт хандан хэлэхэд: Залуу эрэгтэйчүүдийн ади-
лаар бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх санваарын үүрэг хариуц-
лага та нарт байхгүй ч та нар бүрэн цагийн номлолд үйлчлэн, 
агуу хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд бид та нарыг үйлчлэлийг 
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дуртай хүлээн авна” (“Бид дахин уулзлаа,” Ensign эсвэл Лиа-
хона, 2010 оны 11- р сар, 3- 4). 

Самбар дээр дараах бүрэн бус өгүүлбэрийг бич: Их Эзэн 
биднийг Ариун Сүнс болон Түүний үгийг заах хүчээр адис-
лах учраас бид . . .

Суралцагчдыг дөрвөн хэсэгт хуваарил. Хэсэг бүрд дараах суд-
рын хэсгүүдээс нэгийг даалга: Aлмa 17:1–4; Aлмa 17:9–13; 
Aлмa 17:19–25; 18:1–9; Aлмa 17:26–30. (Хэрэв та цөөн 
суралцагчтай бол энэ үйл ажиллагааг тохируулан өөрчил.)

Мозаягийн хөвгүүд сайн мэдээг заахдаа Сүнс болон хүчээр 
адислагдахаар юу хийснийг олж мэдэхийг хичээн, даалгасан 
судрын хэсгийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг 
урь. Суралцагчдыг дууссаны дараа та тэднээс олж мэдсэн зүй-
лээ хуваалцаж, самбар дээрх өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээхийг 
асуух болно гэдгээ тайлбарла.

Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэсэг бүрээс нэг хүнийг Мо-
заягийн хөвгүүдийн юу хийсэн болон хэсгийн гишүүд самбар 
дээрх зарчмыг хэрхэн гүйцээхийг тайлбарлахад урь. Сурал-
цагчдын хариултууд нь: судар судлах, мацаг барьж залбирах, 
тэвчээртэй байх, сайн үлгэр жишээ үзүүлэх, Их Эзэнд найдах, 
бусдад үнэн сэтгэлээсээ үйлчлэх, бусдыг өөрийн ах, эгч шиг 
хайрлах зэрэг нь байж болно. Суралцагчдыг хариултаа ху-
ваалцах үед хариултуудыг самбар дээр жагсаан бич. Сурал-
цагчдыг үйлдэл эсвэл зан чанар бүр нь сайн мэдээг илүү үр 
өгөөжтэй хуваалцахад хувь хүмүүст хэрхэн тусална гэж бодож 
байгаагаа тайлбарлахыг хүс.

Суралцагчдын хэн нэг нь бүрэн цагийн номлогчдоор заал-
гасныхаа дараа сайн мэдээнд хөрвөсөн бол та тэднээс сайн 
мэдээнээс суралцах үед ямар санагдаж байснаа хуваалца-
хыг хүсч болно.

Хааны сүргийг Аммон хамгаалсны дараа Лемонай хаан 
Аммоны хүч чадал болон хааны тушаалуудыг биелүүлэхдээ 
дуулгавартай бөгөөд итгэлтэй байсанд гайхан биширснийг 
суралцагчдад сануул (Aлмa 18:8–10- ыг үзнэ үү). Лемонай Ам-
моныг өөртэй нь хуваалцахаар авчирсан захиасыг сонсоход 
бэлтгэгдсэн байсан. Алма 18:24–29- ийг ээлж дараалан чанга 
уншихад суралцагчдыг урь. Суралцагчдаас Аммон Лемонайг 
үнэн сургаалыг ойлгоход бэлтгэхийн тулд Бурханы тухай Ле-
монайн ойлголт дээр хэрхэн тулгуурласныг олохыг хүс.

Суралцагчдаас дараах асуултуудыг асуу:

• Та өөр сүмд явдаг найзтайгаа Бурханы талаар ярилцвал 
Аммон шиг хоёулангийнхаа итгэлийг хэрхэн ашиглах вэ? 
Энэхүү хүч чармайлт найзад чинь хэрхэн тусалж болох вэ?

• Сайн мэдээг найз нартайгаа хуваалцах боломжуудыг нээ-
хийн тулд сайн мэдээний өөр ямар сэдвүүдийг та тэдэнтэй 
ярилцаж болох вэ? 

Лемонай хаан Есүс Христийн сайн мэдээний тухай сонсоод 
дуртай хүлээн авдаг болсон шиг эцэг нь ч мөн тийм байсныг 
суралцагчдад сануул. Алма 18:39–41 дээрх Есүс Христийн 
тухай сурч мэдсэн Лемонайн хариултыг чанга уншихыг нэг 
суралцагчаас хүс. Өөр нэг суралцагчаас Алма 22:14–18 дахь 
Лемонайн эцгийн хариултыг чанга уншихыг хүс. Эдгээр эрэг-
тэйн хариулт дахь адил төстэй зүйлийг олохыг хичээн судар 
дээрээ дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс.

Асуулт: Хоёр эрэгтэй Есүс Христийн тухай мэдээд хоёулаа юу 
хийхийг хүссэн бэ?

Лемонай болон түүний эцэг номлогчдын сургаалын дагуу Сүн-
сээр өдөөгдсөнийг тайлбарла. Үүний үр дүнд тэд сайн мэдээ-
ний адислалуудыг хүсч, гэм нүглээ орхиж наманчлах хүсэлтэй 
болсон. Суралцагчдад энэ долоо хоногт сурсан үнэнийг нь 
сануул: Бид сүнслэгээр өөрчлөгдөж мөн Бурханаар төрө-
хийн тулд бүх гэм нүглээ орхих хүсэлтэй байх ёстой.

Нэг суралцагчийг өөрсдийн суралцах удирдамж дахь ахлагч 
Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь: 
“Есүс Христийн сайн мэдээ биднийг өөрчлөгдөхийг уриалдаг. 
‘Наманчил’ гэдэг нь хамгийн их тохиолддог захиас бөгөөд 
наманчлах гэдэг нь Бурханы зарлигуудад харш—хувийн, 
гэр бүлийн, үндэстэн ястны болон улс орны бүх ёс заншлыг 
орхино гэсэн үг. Сайн мэдээний зорилго нь ердийн бүтээ-
лүүдийг селестиел иргэд болгон хувиргадаг бөгөөд энэ нь 
өөрчлөлтийг шаарддаг” (“Repentance and Change,” Ensign ба 
Лиахона, 2003 оны 11- р сар, 37). 

Суралцагчдыг өөрсдийн амьдралын тухай бодоод Лемонай 
болон түүний эцэг шиг хаях хэрэгтэй ямар нэгэн гэм нүгэл 
тэдэнд байгаа эсэхийг бодоход урь. Бид гэм нүглээ орхих 
хүсэлтэй байвал Их Эзэн бидэнд өөрчлөгдөж, өсч хөгжихөд 
тусалдаг гэсэн урамшуулал болон гэрчлэлээ хуваалцсанаар 
хичээлээ дуусга. 

Дараагийн хэсэг (Алма 25–32)
Суралцагчдаас Христийг эсэргүүцэгч хэн нэгэнд та юу гэж хэлэх 
вэ? гэсэн асуултыг бодохыг хүс. Дараагийн хэсэгт суралцагчид 
Алма Христийг эсэргүүцэгч Корихорын асуултууд болон до-
ромжлолыг хэрхэн зохицуулсныг мэдэх болно. Түүнээс гадна, 
тэд Алма болон бусад хүмүүсийг Их Эзэний замыг гажуудуулж 
байгаа урвасан зорамчуудад заахаар хэрхэн ажилласан тухай 
уншихдаа итгэлийн талаар илүү ихийг сурна. 
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Оршил
Леменчүүд Аммонайха хотыг сүйтгэснийхээ дараа ни-
файчуудтай хэд хэдэн удаа байлдсан ч ухран зугтжээ. 
Маш их хохирол амссаныхаа дараа леменчүүдийн 
олон нь байлдааныхаа зэвсгийг хаяад наманчилж, 
Антай- нифай- лихайн хүмүүстэй нэгдсэн. Мозаягийн 

хөвгүүд болон тэдний хамтрагчид леменчүүдийн дунд 
хийсэн 14 жилийн номлолоо дуусгахад Аммон Их 
Эзэнийг магтаж, леменчүүдэд сайн мэдээг авчрахад 
Бурханы мутар дахь зэмсэг байхаар адислагдсандаа 
талархал илэрхийлэв. 

86- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 25–26

Заах зөвлөмж

Алма 25:1–12
Абинадай, Алма нарын бошиглолууд биелсэн нь
Хичээлийн өмнө дараах хүснэгтийг самбар дээр хуулан бич:

Бошиглол Бошиглолын биелэлт

Aлма 9:12. Алма Аммонайхагийн хүмүүст  
юу бошиглосон бэ?

 Aлмa 25:1–2 (мөн Aлмa 16:2–3, 9–11- ийг 
үзнэ үү)

Мозая 17:14–19. Абинадай Ноа хааны үр 
удам болон түүний санваартнуудад юу 
тохиолдоно хэмээн бошиглосон бэ?

Алма 25:4–9

Найдлага гэдэг үгийг самбар дээр бич. Бидний итгэл найдвараа ихэвчлэн тавьдаг 
зарим хүнийг нэрлэхийг суралцагчдаас хүс. (Их Эзэн, бошиглогчид, эцэг эхчүүд, багш 
нар ба дасгалжуулагчид зэрэг нь хариултууд байж болно.) Суралцагчдаас асуу:
• Хүн итгэл найдвараа зарим хүнд тавих нь бусдад итгэж найдахаас яагаад илүү хял-

бар байдаг вэ?
• Танд өнөөдөр энэ дэлхий дээр байгаа бүх хүний хэнд найдлагаа тавих нь илүү хял-

бар байна вэ?
 Алма 25 Их Эзэний бошиглогчдодоо хэлсэн үгс ямагт гүйцэлддэгийн баталгааг 
агуулдгийг суралцагчдад хэл. Суралцагчид Мормоны Номын бошиглогчдын хоёр 
бошиглолыг болон тэдгээрийн биелэлтийг судлахад самбар дээрх хүснэгтийг ашиг-
лах болно гэдгийг тайлбарла. Хүснэгтийг дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ 
хуулж авахыг суралцагчдаас хүс. Эхний багананд өгөгдсөн судрын эшлэлүүдийг 
ашиглан, асуултуудын хариултыг тэднээр бичүүл. Хоёр дахь багананд бошиглолуу-
дын биелэлтийн тухай тэднээр бичүүл. Цөөн суралцагчийг олж мэдсэн зүйлийнхээ 
талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь.
Нэг суралцагчийг Алма 25:11–12- ыг чанга уншихад урь. Үлдсэн хэсгийг Абинадайн 
үгсийн дагуу тохиолдсон хэмээн Мормоны хэлсэн зүйлийг олж мэдэхийг хичээн, да-
гаж уншихыг хүс. Та суралцагчдад шүлэг 12 дээрх “эдгээр үг нотлогдсон билээ” гэсэн 
өгүүлбэрийг тэмдэглэхийг санал болгож болно. 
• “Эдгээр үг нотлогдсон билээ” гэсэн өгүүлбэр юу гэсэн утгатай вэ?
Та суралцагчдад С ба Г 1:38- ыг Алма 25:12- ын дэргэд судар дээрээ тэмдэглэхийг 
санал болгож болно. Нэг суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ 1:38- ыг чанга уншихад урь. 
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АлМА 25 –26

Суралцагчдыг "эдгээр үгс батлагдсан” гэдэг өгүүлбэртэй адил утгатай өгүүлбэр оло-
хыг хичээн, дагаад уншихыг хүс. (“Бүгд биелэгдэх болно.”)
• Бид Aлмa 25:1–12- оос бошиглогчдоор хийгдсэн бошиглолууд ба амлалтуудын та-

лаар юу сурч болох вэ? (Самбар дээр дараах үнэнийг бич: Бошиглогчдын сүнслэ-
гээр нөлөөлөгдсөн бүх үг биелэгдэх болно.) 

Хүснэгт дээрх жишээнүүд нь зөв шударга бус хүмүүст өгсөн анхааруулга ямагт биелд-
гийг харуулж байгааг онцлон хэл. Бошиглогчид мөн Их Эзэн рүү эргэх хүмүүст өгөгд-
сөн амлалтуудыг хуваалцдаг. Эдгээр амлалт бас биелэгдэх болно. Суралцагчдад энэ 
зарчим амьдралд хэрхэн биелэгддэгийг харахад нь туслахын тулд Залуучуудын бат бөх 
байдлын төлөө товхимол дахь Тэргүүн Зөвлөлийн дараах үгсийг унш. Суралцагчдыг энэ 
товхимол дахь жишгүүдийг сахидаг хүмүүст өгсөн амлалтуудыг сонсохыг хүс.
“Энэ товхимол дахь жишгүүд одоо болон ирээдүйд чухал сонголтуудыг хийхэд тань 
та нарт туслах болно. Та нар хийсэн гэрээ болон эдгээр жишгийг дагаснаар Ариун 
Сүнсний нөхөрлөлөөр адислагдаж, итгэл болон гэрчлэл тань өсөн хүчирхэгжиж, 
асар их аз жаргалаар баясах болно гэдгийг бид амлаж байна (Залуучуудын бат бөх 
байдлын төлөө [товхимол, 2011], ii).
• Тэргүүн Зөвлөл юу амласан бэ?
• Та эдгээр амлалт биелэгдсэнийг хэзээ харсан бэ?

Алма 25:13–17
Олон лемен хүн наманчилж, Антай- нифай- лихайн хүмүүстэй нэгдсэн нь
Нэг суралцагчийг Aлмa 25:13–14- ийг чанга уншихыг хүс. Олон лемен хүн нифай-
чуудыг ялж чадахгүйгээ мэдсэний дараа юу хийснийг олж мэдэхийг хичээн дагаад 
уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Леменчүүдийн үйлдлүүдийн талаар юу нь та нарт онцгой сэтгэгдэл төрүүлсэн бэ?
Суралцагчдыг Мозаягийн хөвгүүдийн леменчүүдийн дунд гаргасан амжилтын тухай 
сэтгэгдлүүдийг Алма 25:17- гоос дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь.
• Мозаягийн хөвгүүдийн амжилт нь Их Эзэний үгс батлагдсаны жишээ хэрхэн  

болсон бэ? (Хэрэв суралцагчдад энэ асуултад хариулахад нь тусламж хэрэгтэй  
бол тэднийг Мозая 28:5–7 болон Алма 17:11- ийг уншихыг хүс.) 

Aлмa 26
Аммон өөрт нь, ах дүүст нь болон леменчүүдэд хандсан Их Эзэний 
нигүүлсэлд баясдаг
Зарим багаж хэрэгслийг үзүүл (алх, бахь, эрэг чангалагч, харандаа эсвэл үзэг, бийр, 
хайч, компьютер, хөгжмийн зэмсэг гэх мэт). Багаж хэрэгсэл бол зэмсгийн өөр нэгэн 
утга гэдгийг тайлбарла. 
• Чадварлаг дархан эсвэл уран бүтээлч хүн зөв багаж хэрэгсэл зэмсгийг ашиглан 

хийж чадах зарим зүйл юу вэ?
• Та нарын бодлоор Их Эзэний мутар дахь зэмсэг байх нь хүний хувьд юу гэсэн үг вэ?
Алма 26:1–5, 12- ыг ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Аммон бо-
лон түүнтэй хамт байсан номлогчид Бурханы мутар дахь зэмсэг болсон арга замуудыг 
тогтоохыг суралцагчаас хүс.
• Их Эзэн Аммон болон түүний цөөн номлогчоор дамжуулан юу хийсэн бэ?
• Та нар Алма 26:12- ыг хэрхэн өөр байдлаар хэлж болох вэ? Аммоны энэ шүлгэн дэх 

үгс Их Эзэний мутар дахь зэмсэг байхтай хэрхэн холбоотой вэ?
Суралцагчдыг Aлмa 26:11, 13, 16- г дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа баясал ба бахархах 
гэсэн үгсийг тааралдах бүрд нь олоход урь. Та суралцагчдад эдгээр үгийг судар дээрээ 
тэмдэглэхийг санал болгож болно. Нэг суралцагчийг Алма 26:13–16- г чанга уншихад 
уриад, Аммон баясах болсон шалтгаанаа юу гэж хэлснийг олохыг суралцагчдаас хүс. 
• Аммон юунд баяссан бэ?
• Бид эдгээр шүлгээс ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Суралцагчид олон өөр зарч-

мыг нэрлэж болно. Дараах зарчим тэдний хэлсэн санаануудын дүгнэлт  
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86-  р  хичээл 

байж болно: Бид Их Эзэн болон Түүний хүүхдүүдэд итгэлтэйгээр үйлчилс-
нээр баяслыг мэдэрдэг. Та энэ зарчмыг самбар дээр бичихийг хүсч болно.)

• Бид Их Эзэний үйлчлэлд байхдаа яагаад баяр баясал мэдэрдэг гэж та боддог вэ?
Дараах судрын эшлэлүүд болон асуултуудыг самбар дээр бич. (Тэдгээрийг хичээлийн 
өмнө бичихийг бод.) Суралцагчдыг хоёр хоёроор бүлэг болго. Бүлэг бүр судрын хэс-
гээс нэгийг сонгож аваад, уншиж, холбогдох асуултын хариултыг ярилц. 

Aлмa 26:17–20. Аммон болон түүний ах дүүс хөрвөхөөсөө өмнө ямар хүмүүс байсан бэ?
Алма 26:23–25. Аммон болон түүний ах дүүст нифайчуудын хэлснээр леменчүүд хөр-
вөхөөсөө өмнө ямар хүмүүс байсан бэ?

Цөөн суралцагчид эдгээр асуултын хариултыг тайлбарлах цаг гаргаж өг. Сурал-
цагчдыг Алма 26:23–29- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншаад, Аммон болон түүний ах 
дүүсийг Их Эзэн ба леменчүүдэд үйлчилж байхад тулгарсан саад бэрхшээлүүдийг 
олоход урь.
• Эдгээр саад бэрхшээлээс ямартай нь өнөөдөр номлогчид тулгарч байгаа гэж та 

бодож байна вэ?
• Алма 26:17, 30- д өгүүлснээр Аммон болон түүнтэй хамт байсан номлогчдыг үйлч-

лэхээ үргэлжлүүлэхэд юу өдөөсөн бэ? (Их Эзэнээс ирэх тайтгарал болон амлалтууд, 
мөн “зарим нэг бодгалийг аврах хэрэгсэл байж болох” хүсэл.)

Суралцагчдыг Алма 26:31–34- өөс Мозаягийн хөвгүүдийн ажлын зарим үр дүнг олохыг 
хичээн дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Тэдэнд унших хангалттай хугацаа өгсний 
дараа суралцсан зүйлсийнхээ талаар хуваалц.
Нэг суралцагчийг Алма 26:35–37- г чанга уншихад урь. Бурханы сайн сайханд баясах 
шалтгаанаа эргэцүүлэн бодож, дагаад уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Эдгээр шүлгээс та ямар захиасыг харж байна вэ?
Энэ шүлгүүд дээрх олон захиасын нэг нь Их Эзэн наманчилсан бөгөөд түүний 
үгэнд итгэсэн бүгдэд нигүүлсэнгүй ханддаг гэдгийг онцлон хэл. Суралцагчдад 
энэ зарчим үнэн бөгөөд туйлын чухал болохыг мэдрэхэд нь туслахын тулд Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын дараах үгсийг унш:

“Эмгэнэлт алдаа хийсэн хүмүүсээс олон захиа ирдэг. ‘Би ер нь уучлагдаж 
чадах болов уу?’ хэмээн тэд асуудаг. 
“Хариулт нь, Тийм ээ, та чадна!
“Сайн мэдээ бидэнд гэм буруугийн зовлон шаналлаас гарах арга зам нь 
наманчлал гэдгийг заадаг. Сайн мэдээний бүрэн байдлыг мэдсэнийхээ 
дараа мөхөл рүүгээ одсон цөөн хүмүүсийг эс тооцвол ямар ч муу зуршил, 

донтолт, эсэргүүцэл, гэм буруу ба гомдол бүрэн дүүрэн уучлалын амлалтаас гадна үл-
дэнэ гэж байхгүй (“The Brilliant Morning of Forgiveness,” Ensign, 1995 оны 11- р сар, 19). 
Цагаатгалын хүч нь том эсвэл жижиг аливаа нүглийн уучлал нь Есүс Христэд итгэж, 
нүглээ наманчилсан хүн болгонд боломжтой гэдгийг гэрчил. Мөн бид Их Эзэний 
мутар дахь зэмсэг болж үйлчлэхэд бидний амьдралд ирдэг баяр баясгаланг гэрчил.
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Оршил
Леменчүүд нифайчууд руу хийсэн дайралт нь амжилт-
гүй болоход тэд уур хилэнгээ Антай- нифай- лихайн 
хүмүүст гаргасан ажээ. Антай- нифай- лихайн хүмүүс 
бусдын цусыг дахиж хэзээ ч урсгахгүй хэмээн хийсэн 
гэрээнээсээ болоод өөрсдийгөө хамгаалахаар зэвсэг 
барихаас татгалзав. Аммон Антай- нифай- лихайн 
хүмүүсийг Зарахемла руу удирдаж, тэнд тэд нифай-
чуудаас хамгаалалтыг олж, Аммоны хүмүүс хэмээн 

нэрлэгдэх болжээ. Нифайчууд Аммоны хүмүүсийг ле-
менчүүдээс хамгаалснаар олон мянган нифайчууд ба 
леменчүүд тулалдаанд амиа алдсан ажээ. Нифайчууд 
хайрт хүмүүсээ алдсандаа ихэд гашуудан шаналавч, 
тэдний олон нь Их Эзэний зөв шударга хүмүүс “Бур-
ханы баруун гар талд оршихоор, хэзээ ч төгсөхгүй аз 
жаргалын байдалд босгогдсон” (Aлмa 28:12) байх 
амлалтад найдлага ба баяслыг олсон юм. 

87- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 27–29

Заах зөвлөмж

Aлма 27
Аммон Антай- нифай- лихайн хүмүүсийг нифайчуудын дунд аюулгүй 
байлгахаар удирдсан нь
 Хэрэв тэдэнд амлалт өгчихөөд дараа нь тэр амлалтаа зөрчсөн хэн нэгэн байгаа бол 
гараа өргөхийг суралцагчдаас хүс. Дараа нь, тэдэнд амлалт өгөөд түүнийгээ биелүүл-
сэн хэн нэгэн байгаа бол гараа өргөхийг тэднээс хүс. 
• Амлалтуудаа биелүүлдэг хүмүүст та хэрхэн ханддаг вэ? Яагаад? 
• Их Эзэнд өгсөн амлалтуудаа биелүүлдэг хүмүүсийн талаар Тэр ямар сэтгэгдэлтэй 

байдаг гэж та боддог вэ?
Леменчүүд нифайчуудыг устгах гэсэн оролдлого нь бүтэлгүйтсэний дараа тэд Аммон  
ба түүний ах дүүсийн үйлчлэлээр дамжуулан хөрвөгдсөн леменчүүд болох Антай- 
нифай- лихайн хүмүүс рүү дайрсан талаар тайлбарлаж, Алма 27- г танилцуул. Антай- 
нифай- лихайн хүмүүс Их Эзэнтэй хийсэн дахиж хэзээ ч “хүмүүний цусыг урсгахаар зэр 
зэвсэг . . . хэрэглэхгүй” гэсэн гэрээгээ сахихын тулд юу хийснийг санахыг суралцагчдаас 
хүс (Алма 24:18). (Тэд дайны зэр зэвсгээ газарт булсан.) Антай- нифай- лихайн хүмүүс 
амлалтаа биелүүлэхэд хэрхэн тууштай байсныг олж мэдэхийн тулд нэг суралцагчийг 
Алма 27:2–3- ыг чанга уншихад урь. (Та суралцагчдад Алма 24:18–19- ийг уншин, энэ 
эшлэлийг Алма 27:3- ын дэргэд судрынхаа зах дээр бичихийг санал болгож болно.)
• Хэрэв та Антай- нифай- лихайн хүмүүсийн нэг байсан бол та гэрээгээ сахиад  

өөрийгөө болон хайртай нэгнээ хамгаалахын тулд дайтахаар явахгүй байх нь  
хэр зэрэг хэцүү байх вэ?

Суралцагчдыг Антай- нифай- лихайн хүмүүсийг хамгаалж мөн гэрээгээ сахихад нь 
туслахын тулд Аммон юу хийснийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 27:4–10- ыг дор бүрнээ 
чимээгүй уншихад урь. Энэ судрын хэсгийг товчлон ярихыг нэг суралцагчаас хүс.
Алма 27:11–12- ыг чанга уншихад нэг суралцагчийг уриад Их Эзэнээс Аммоны хү-
лээн авсан зааврыг олохыг түүнээс хүс. Антай- нифай- лихайн хүмүүс Аммоныг даган 
Зарахемла руу явсныг тайлбарла (Алма 27:13–15). (Та мөн Алма 27:16–19- ийг Алма 
17:1–4 дээр өгүүлснээр Аммон болон Мозаягийн бусад хөвгүүд Алматай эргэн нэгд-
сэн нөхцөлд байсныг онцлон тэмдэглэснээр хураангуйлан дүгнэхийг хүсч болно.) 
Нифайчуудын ерөнхий шүүгч өөрийн хүмүүсээс тэд Антай- нифай- лихайн хүмүүсийг 
өөрсдийн дунд амьдрахыг зөвшөөрөөч хэмээн хүссэнийг тайлбарла. Ерөнхий шүүг-
чийн тунхагт нифайчууд юу гэж хариулсныг олж мэдэхийн тулд Алма 27:22–24- ийг 
дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.
• Нифайчууд Антай- нифай- лихайн хүмүүст хэрхэн тусална гэж хэлсэн бэ? 
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• Та яагаад нифайчууд урьдын дайснаа хамгаалахыг хүссэн гэж бодож байна вэ?
Нифайчууд Антай- нифай- лихайн хүмүүсийг юу гэж дуудаж эхэлснийг олж мэдэхийн 
тулд Алма 27:26- г дор бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс. 
Алма 27:27–30- ыг ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Аммоны хү-
мүүс юугаараа нэрд гарсныг олж мэдэхийг хичээн дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс. 
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь.
• Аммоны хүмүүсийн юу нь та нарын сэтгэлийг хөдөлгөсөн бэ? Яагаад? 
• Алма 27:27–30 бидэнд Их Эзэнд хөрвөх болон гэрээнүүдээ сахих нь хоорондоо 

ямар холбоотой болох тухай юу заасан бэ? (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч 
хариултууд нь дараах үнэнийг тусгасан байна: Бид Их Эзэнд бүрэн хөрвөсөн үед 
Түүнтэй хийсэн гэрээнүүдээ сахидаг. Та энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.)

• Таны амьдралд хэн энэ зарчмын үлгэр жишээ байсан бэ?

Aлмa 28
Нифайчууд леменчүүдийг агуу тулалдаанд ялсан нь
Хэдийгээр олон нифайчууд итгэлтэй байсан ч тэд хүнд сорилт бэрхшээлүүдтэй тул-
гарсаар байсныг онцлон хэл.
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон залуудаа өөрт нь тохиолдсон дараах туршлагыг ху-
ваалцсаныг тайлбарла. Залуу Томас Монсон найз Артур Паттоныгаа Дэлхийн II дайнд 
нас барсныг дуулаад Сүмийн гишүүн биш Артурын ээжийг эргэхээр очжээ. Тэрээр 
хожим нь дурсан ярихдаа:
“Хатагтай Паттоны амьдрал гэрэл гэгээгүй болсон байлаа. Тэр түнэр харанхуйд, гүнз-
гий гутрал цөхрөлд тэмтчин амьдарч байв.
“Би мэддэг замаараа Паттоны гэр рүү алхаж явахдаа энгийн нэг хөвгүүний амнаас 
тайтгарлын ямар үгс гарч болохыг бодон, зүрх сэтгэлдээ залбирч байлаа.
“Хаалга онгойж хатагтай Паттон намайг хүү шигээ тэвэрч авав. Хагацал зовлондоо 
шаналсан эх, хал үзэж хашир суугаагүй хөвгүүн хоёр өвдөг сөгдөн залбирснаар тэдний 
гэрийг бяцхан цуглааны байр болгосон юм. 
“Бид хоёрыг өвдөг дээрээсээ босоход хатагтай Паттон миний өөдөөс эгцлэн шир-
тэж: ‘Томми, би сүмд явдаггүй, харин чи явдаг шүү дээ. Артур дахин амьдрах болов 
уу? Чи надад хэлээч!’” (“Mrs. Patton—the Story Continues,” Ensign эсвэлЛиахона, 
2007 оны 11- р сар, 22). 
• Та хатагтай Паттоны асуултад хэрхэн хариулах байсан бэ?
Ерөнхийлөгч Монсоны дараах хариултыг унш:
“Би түүнд чадахынхаа хэрээр Артур үнэхээр дахин амьдрах болно гэдгийг гэрчилсэн” 
(“Mrs. Patton—the Story Continues,” 22).
• Авралын төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг нь хайртай нэгэн нь нас барсан хүмүүсийн 

бодол санааг хэрхэн өөрчилдөг вэ?
Алма 28:1–3- ыг ээлж дараалан чанга уншихыг цөөн суралцагчаас хүс. Аммоны хү-
мүүст гэрээнүүдээ сахихад нь туслахын тулд нифайчуудын төлсөн төлөөсийг олохыг 
суралцагчдаас хүс. Алма 28:4–6- г дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа ийм их үхэл нифай-
чуудад хэрхэн нөлөөлснийг олоход суралцагчдыг урь. Зарим хүн хайртай нэгнээ нас 
барахад найдвар мэдэрч байхад зарим нь айдас мэдэрдэг шалтгааныг мэдэхийн тулд 
Алма 28:11–12- ыг судлахыг суралцагчдаас хүс.
• Зарим хүн хайртай хүнээ нас барахад яагаад айдас мэдэрдэг вэ?
• Зарим хүн хайртай нэгнээ нас барахад яагаад найдвар мэдэрдэг вэ? (Суралцагчид 

өөр үгс хэрэглэж болох ч бид Есүс Христэд итгэх итгэл, Их Эзэнд амласан ам-
лалттай байснаар үхлийн үед ч найдвар ба баяр хөөртэй байж чадна гэдгийг 
илэрхийлэх ёстой.)

Дараах гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Мөн тийн . . .бид харлаа.
Алма 28- аас сурч мэдсэн зүйл дээрээ үндэслэн, энэ өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээхийг 
суралцагчдаас асуу. 
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Суралцагчдыг хариулсны дараа нэг суралцагчийг Алма 28:13–14- ийг чанга уншихад 
урь. Эдгээр шүлэгт заагдсан зарчмуудтай өөрсдийн хариултыг харьцуулж үзэхийг 
суралцагчдаас хүс. (Та суралцагчдад “мөн тийн бид харлаа” гэсэн өгүүлбэрийг энэ 
шүлгүүдэд тааралдах болгонд нь тэмдэглэхийг санал болгож болно. Мормон энэ 
өгүүлбэрийг Мормоны Номын түүхүүдээс бидний сурч болох чухал сургамжуудыг 
танилцуулахдаа хэрэглэснийг тайлбарла.)
• Алма 27–28- аас Мормоны “мөн тийн бид харлаа” гэсэн үгсийг дэмжих юуг та 

нар уншсан бэ?
• Хэн нэгэн нь Есүс Христэд итгэх итгэлийнхээ учир өөрийн эсвэл хайртай нэгний-

хээ үхэлтэй найдвар дүүрэн учирч байсныг та хэзээ харсан бэ?
• Хэн нэгэнд өөрийн болон хайртай нэгнийхээ үхэлтэй учрах үед найдвартай бай-

хад нь туслахын тулд амилуулалтыг та хэрхэн тайлбарлах байсан бэ?

Aлмa 29
Алма Бурханд бодгалиудыг авчирсандаа бахархав
 Алма 29 нь Бурханы мутар дахь зэмсэг байх Алмагийн хүслийн илэрхийлэлтийг 
агуулдаг гэдгийг суралцагчдад хэл. Нэг суралцагчийг Алма 29:1–3- ыг чанга уншихад 
урь. Хэрэв “[түүний] зүрхний хүсэл” гүйцэлдсэн бол Алма юу хийх байсныг сурал-
цагчдаар олуул. (Тэр “хүн болгонд наманчлалыг [тунхаглах]” байсан.)
• Алма 29:2- т өгүүлснээр Алма яагаад үүнийг хүссэн бэ?
Их Эзэн зөв шударга хүсэлтэй хүмүүст юу өгдөгийг олуулахын тулд Алма 29:4–5- ыг 
суралцагчдаар чимээгүй уншуул. (Хэрэв суралцагчдад энэ асуултад хариулахад тус-
ламж хэрэгтэй бол та “тэрээр тэдний хүслийн дагуу хүмүүнд зөвшөөрдгийг мэднэ 
би” гэсэн өгүүлбэрийг онцлон хэлж болно. Хэрэв бид зөв шударга зүйлс хүсвэл 
Их Эзэн тэдгээр хүслийн дагуу биднийг адисалдаг гэдгийг тайлбарла. Хэрэв 
бидний бүх зөв шударга хүсэл энэ дэлхийд биелэхгүй бол тэдгээр нь үүрд мөнхөд 
биелэгдэнэ гэдгийг онцлон хэл.) 
Алма Христэд ирэхэд нь бусдад туслахдаа хүлээн авсан адислалыг нь олохын тулд 
Алма 29:10, 14, 16- г бие даан судлахыг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн 
зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь.
• Алма Христэд ирэхэд нь бусдад туслах тухай мэдэрснээ дүрслэхдээ ямар үгс хэрэг-

лэсэн бэ? (Та суралцагчдад эдгээр шүлэг дэх баясал гэсэн үгийг хэрэглэгдэх бүрд нь 
тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

• Бусдыг наманчилж, Есүс Христэд ирэхэд нь тусалсан Алмагийн туршлагаас бид 
ямар зарчмыг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч хариултууд 
нь дараах үнэнийг тусгасан байна: Бид бусдад нүглээ наманчилж, Есүс Хрис-
тэд ирэхэд нь тусалснаар баяр баясгаланг мэдрэх болно.)

• Та Христэд ирэхэд нь бусдад тусалснаас ирдэг баяр баясгаланг хэзээ мэдэрсэн бэ?
Есүс Христэд ирэхэд нь бусдад туслах боломжуудыг олоход суралцагчдыг урамшуулан 
дэмж. Өөрт тохиолдсон номлогчийн баяр баясгалантай туршлагаасаа хуваалцахыг бод.

Судруудад заагдсан 
зарчмуудыг 
олж мэдэхэд нь 
суралцагчдад тусал.
Зарим тохиолдолд, 
сударт заагдсан сайн 
мэдээний зарчмууд 
“мөн тийн бид харлаа” 
гэсэн өгүүлбэрээр эхэл-
дэг. Жишээ нь: Алма 
28:13–14 - т Мормон 
“мөн тийн бид харлаа” 
гэдгийг Аммон ба 
Антай- нифай- лихайн 
хүмүүсийн туршлагаас 
бидний сурч болох 
зарчмуудад анхаарал 
хандуулахын тулд 
ашиглажээ. Тэд судар 
судалж, тунгаан бодох 
үедээ “Эдгээр шүлэг 
надад юу зааж байна 
вэ?” хэмээн өөрсдөөсөө 
асууснаар зарчмуудыг 
өөрсдөө олж чадна гэд-
гийг суралцагчдад заа.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Aлмa 28:11–12. Үхэл тохиолдоход амар 
амгаланг олох нь

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.
Нэлсон энэ амьдрал дахь бидний үйлдлүүд үхэл учрахад 
хэрхэн амар амгаланг авчирдаг тухай ийн өгүүлжээ:

“Ах эгч нар аа, бид үхэхийн тулд амьдарч мөн өөр 
нэгэн ертөнцөд амьдрахын тулд үхдэг. Хэрэв бид 
сайн бэлтгэгдсэн бол үхэл бидэнд айдсыг авчрахгүй. 
Мөнхийн хэтийн төлөвийн үүднээс, үхэл нь Бур-
хантай уулзахаар бэлтгэгдээгүй хүмүүсийн хувьд л 
цагаасаа эрт байдаг.

“Одоо бол бэлтгэх цаг мөн. Тэгээд үхэл ирэхэд  
бид Тэнгэрлэг Эцэгээс итгэлтэй хүүхдүүддээ бэлтгэ-
сэн селестиел алдар суу өөд урагшилж чадна. Хайр-
тай хүмүүсээ харуусалд үлдээж байгаа ч . . . үхлийн 
хатгуур Христэд тууштайгаар итгэх итгэл, найдварын 
төгс гэрэл, Бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах 
хайр болон бүгдэд үйлчлэх хүслээр намддаг” (“Now 
Is the Time to Prepare,” Ensign эсвэл Лиахона, 2005 
оны 5- р сар, 18). 

Далын ахлагч Вилфорд В.Андэрсэн зарим нөхөд нь 
эцгийнхээ үхэлд хэрхэн хандсан тухай 

“Саяхан дотны нэг найз маань хорт хавдраас болж  
өөд болсон. Тэр өөрөө ч гэр бүлийнхэн нь ч агуу итгэл-
тэй хүмүүс байв. Энэ хэцүү цаг үед тэд ямар их итгэл-
тэйг харах нь сүнслэг нөлөө үзүүлдэг байлаа. Тэднийг 
өргөж, бат бөх суурьтай болгосон итгэл болон дотоод 
сэтгэлийн амар амгалан байдлаар тэд ямагт дүүрэн 
байдаг. Тэдний зөвшөөрөлтэйгөөр, аавыгаа өөд боло-
хоос хэдхэн долоо хоногийн өмнө бичсэн гэр бүлийнх 
нь нэг гишүүний захидлаас уншихыг хүсэж байна:

“‘Сүүлийн хэдэн өдөр бүр хэцүү байлаа. . . . Урьд 
шөнө бид аавынхаа орыг тойрон зогсож байтал Их 
Эзэний Сүнс мэдрэгдэж, биднийг үнэхээр тайвш-
руулсан билээ. Бидний  сэтгэл тайван байна. . . . Энэ 
бол бид бүгдийн хувьд өмнө нь хэзээ ч тохиолдож 
байгаагүй тийм их хүнд зүйл байлаа.Гэвч бид гэр 
бүлээрээ дахин хамтдаа амьдрах болно гэж Тэн-
гэр дэх Эцэг маань амласныг мэддэг учраас сэтгэл 
тайван байна. Аавд минь хийж болох өөр ямар ч 
эмчилгээ байхгүйг эмч мэдэгдэхэд аав бидэн рүү төгс 
итгэлтэйгээр харж, “Авралын төлөвлөгөөг эсэргүүц-
сэн хүн энэ өрөөнд байна уу?” гэж зоригтойгоор 
асууж билээ. Бид . . . энэ төлөвлөгөөнд төгс итгэхийг 
заасан аав, ээж хоёрынхоо төлөө талархаж байна” 
гэж өгүүлжээ (“Гэтэлгэгчийн маань хад,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2010 оны 5- р сар, 17–18). 
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Оршил
Нифайчууд, леменчүүдийн хоорондох агуу тулалдааны 
дараа бүх нутагт амар амгалан тогтжээ. Ойролцоо-
гоор хоёр жилийн дараа Корихор гэдэг хүн Бурхан 
байдаггүй, Христ гэж үгүй, мөн нүгэл гэдэг зүйл байх-
гүй хэмээн номлож эхлэв. Тэр Сүмийн удирдагчдыг 
мунхаг уламжлалаа заадаг хэмээн буруутгаж, тэдэнтэй 
маргажээ. Түүний хуурамч сургаал олон хүнийг ноцтой 
нүгэл үйлдэхэд хүргэв. Есүс Христийн тухай гэрчил-
сэн бүх зүйл Эрхэм дээд Бүтээгч байдгийг гэрчилдэг 

гэдгийг заасан Алмагийн өмнө Корихор аваачигдсан 
ажээ. Эцэстээ Корихор Бурханы хүчээр цохигдон хэл-
гүй болон үнэнд итгэжээ. Хэдийгээр тэр дахин ярьдаг 
болгохыг Алмагаас хүссэн ч хэрэв тэр ярьдаг болж 
чадвал хуурамч сургаалаа үргэлжлүүлэн заана хэмээн 
Алма түүний хүсэлтийг няцаасан. Корихор үлдсэн 
амьдралынхаа турш зорамчууд хэмээн нэрлэгдэх бол-
сон нифайчуудын урвагчдын бүлгээр бүр дэвслэгдэн 
үхэх хүртлээ хоол хүнс гуйж явсан ажээ.

88- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 30

Заах зөвлөмж

Алма 30:1–18
Христийг эсэргүүцэгч Корихор Христийн сургаалаар тохуурхав
Хичээл эхлэхээс өмнө ундааны лаазны ёроолд нүх гаргаад дотор нь байгаа зүйлийг 
гоожуулж гарга. Лаазыг хоосон гэдгийг мэдэгдэлгүй суралцагчдад үзүүл. Хэн үүнийг 
хүсч байгаа болон үүнд хэдийг төлөх бодолтойг нь асуу. Нэг суралцагчийг ангийн 
өмнө гарч ирэн, лаазыг шалгаад, дотор нь юу байгааг хэлүүл. (Ундааны савны оронд 
суралцагчдын дуртай ямар нэг зүйлийг буюу хоосон хайрцаг, уут, эсвэл боолтыг та 
ашиглаж болно.)
• Хуурамч сургаал энэ ундааны лаазтай яагаад адилхан бэ? (Тэдгээр нь ихэвчлэн гад-

нах байдлаараа анхаарал татахаар байдаг ч дотроо хоосон байдаг.)
Өнөөдрийн хичээл дээр суралцагчид Корихор гэдэг хүний тухай мэдэх болно гэдгийг 
тайлбарла. Тэднийг Алма 30- ийг судлах үедээ Корихорын сургаал түүнийг болон бус-
дыг сүнслэг байдлын хувьд хоосон болгодгийг бодоход урамшуулан дэмж.
Леменчүүдийн эсрэг хийсэн дайны дараа Аммоны хүмүүс (Антай- нифай- лихайн хү-
мүүс) болон нифайчууд амар амгалангийн үед орсныг суралцагчдад хэл. Тэгтэл Кори-
хор тэр амар амгаланг бусниулсан ажээ. Энэ хүнийг дүрсэлсэн үгсийг олж мэдэхийг 
хичээн, Алма 30:6, 12- ыг уншихыг суралцагчдаас хүс. (Тэр үг нь Христийг эсэргүү-
цэгч. Энэ үгийн нэг утга нь “үнэн сайн мэдээний авралын төлөвлөгөөг хуурамчаар 
дуурайж, мөн Христийг ил, далд эсэргүүцдэг ямар нэг зүйл” юм гэдгийг тайлбарла” 
[Guide to the Scriptures, “Antichrist,” scriptures.lds.org].) 
Дараах дасгалыг тараах материалаар өгөх буюу хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр 
бич. Хэрэв та үүнийг самбар дээр бичсэн бол суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судар судлах 
тэмдэглэлдээ хуулж авахыг хүс. Энэ нь Сатан өөрт нь үйлчилдэг хүмүүсийг хуурамч 
сургаал ашиглан, нүгэл үйлдүүлэхээр уруу татдагийг харахад тэдэнд тусална.

Христийг эсэргүүцэгч Корихорын хуурамч сургаал

хуурамч сургаал Захиас

1. Алма 30:13–14 а. та ямар нэг зүйлийг хараад энэ нь үнэн гэдгийг мэдэж 
чадахгүй. тиймээс та нар христ байх болно гэдгийг мэдэж 
чадахгүй.

2. Алма 30:15 б. Нүгэл гэдэг зүйл ерөөсөө байхгүй. Ямар нэг зүйл зөв эсвэл 
буруу гэдгийг ялгах бүх нийтийн жишиг гэж байхгүй.
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хуурамч сургаал Захиас

3. Алма 30:16 в. хүмүүс зөвхөн өөрсдийн хүчин чармайлтаар хөгжин дэвж-
дэг. цагаатгал гэх мэтийн зүйл нь байхгүй.

4. Алма 30:17 (“хүн бүр . . . 
аж төрдөг” гэж эхлээд)

г. ирээдүйд болох зүйлсийн талаар мэдэх боломжгүй 
учраас та нар христэд итгэх ёсгүй, эсвээс бошиглогчид 
байдаг хэмээн хэлдэг хүмүүсийн үгийг дагах ёсгүй.

5. Алма 30:17 (“хүмүүний 
хийсэн юу боловч . . .”  
гэж эхлээд) 

д. Нүглүүдийн уучлал гэдэг бол хуурмаг уламжлалуудаас 
ирсэн тэнэг санаа юм.

6. Алма 30:18 е. үхлийн дараа амьдрал гэж байхгүй, тиймээс энэ амьдра-
лын дараах шүүлтийн талаар санаа зовох хэрэггүй.

Суралцагчдыг бүлэг болгон хуваарил. Тэднээс Алма 30:12–18- ыг хамтдаа уншихыг 
хүс. Тэдэнд дасгалын зүүн талд байгаа Корихорын хуурамч сургаалуудыг баруун талд 
байгаа сургаалуудын захиасуудтай тохируулах заавар өг. (Хариултууд: 1–г, 2–a, 3–д, 
4–в, 5–б, 6–е.)
Корихорын сургаалуудыг судалснаас сурч мэдсэн зүйлээ хэрэгжүүлэхэд нь суралцагч-
дад туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу: 
• Корихорын сургаалуудтай адил ямар сургаалуудтай та учирч байсан бэ?
• Алма 30:18- д өгүүлснээр Корихорын сургаал хүмүүсийг юу хийхэд хөтөлсөн бэ?
• Эдгээр сургаал яагаад хүмүүсийг уруу татагдахад хөтөлсөн гэж та  

бодож байна вэ?
• Бид энэ шүлгүүдээс хуурамч сургаалын аюулын талаар юу сурч болох вэ? (Сурал-

цагчдад дараах зарчмыг тодорхойлоход нь тусал: Сатан биднийг нүгэл үйлдүү-
лэхээр уруу татахын тулд хуурамч сургаалуудыг ашигладаг.)

Өөрсдийгөө дараах нөхцөлд байгаагаар төсөөлөхийг суралцагчдаас хүс:
Нэгэн найз чинь чамайг видео тоглоом тоглоход урьж байна. Чи найзынхаа гэрт 
ирээд уг тоглоом нь хүчирхийллийг сурталчилсан бөгөөд зохистой бус хувцасласан 
дүрүүдтэй болохыг олж мэдэв. Чамайг тоглоомыг тоглохоос түдгэлзэхэд найз чинь 
яагаад үүнийг тоглохыг хүсэхгүй байгаагаа тайлбарлахыг өөрөөс чинь хүсчээ. 
• Чи юу гэж хэлэх байсан бэ? (Суралцагчид уг тоглоом нь тэдний итгэлийн жишгүү-

дийг зөрчихөд хүргэдгийг тайлбарлаж болно.)
• Хэрэв найз чинь чиний итгэл эрх чөлөөг чинь боогдуулж байна хэмээн шүүмжил-

бэл чи юу гэж хариулж болох вэ?

Алма 30:19–60
Корихор Алмагаас тэмдэг үзүүлэхийг шаардаад Бурханы хүчээр хэлгүй 
болгогдов
Алма 30:19–30- ийг Корихор нифайчуудын гурван өөр хотод хуурамч сургаалаа зааж 
байсныг тайлбарлан дүгнэ. Эцэстээ тэр бүх нутгийн ерөнхий шүүгч бөгөөд сүмийн 
удирдагч Алмагийн өмнө авчрагдсан. Та Корихорын голлох маргаануудын нэг нь сү-
мийн удирдагчид хүмүүсийг боолчлолд байлгадаг ба—тэдний шашин хүмүүсийг эрх 
чөлөөгүй болгодог гэсэн санааг онцлон тэмдэглэхийг хүсч болно. Түүнчлэн тэрээр 
сүмийн удирдагчдыг хүмүүсийн хөдөлмөрөөс хувьдаа баялаг олж авахыг эрэлхийл-
сэн гэж буруутгасан. 
Алма болон бусад сүмийн удирдагчдын эсрэг Корихорын хийсэн зэмлэлүүдийг олж 
мэдэхийг хичээн, Алма 30:31- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс.
Алма Корихорт хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийн тулд Алма 30:32–35- ыг уншихад 
суралцагчдыг урь.
• Та сүмийн удирдагчдын амьдралаас Алмагийн хариулт үнэн гэдгийг хэрхэн мэдсэн бэ?
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Ангийн өмнө гарч ирэхийг хоёр суралцагчаас хүс. Тэднээс нэг нь Алмагийн үгийг, 
нөгөө нь Корихорын үгийг Алма 30:37–45- аас чанга уншихыг хүс. Ангийн үлдсэн хэс-
гийг Бурхан оршдогийн баталгаа болгон Алмагийн харуулсан зүйлийг олоход урь.
• Бурхан оршдогийн ямар баталгаануудыг Алма өгсөн бэ? (Та суралцагчдыг хариу-

лахад тэдний хариултыг самбар дээр бичиж болно.) Та суралцагчдыг хариултуудаа 
судартаа тэмдэглэхэд урамшуулан дэмжиж болно. Ярилцлагын нэг хэсэг болгон 
бүх зүйлс Бурханыг гэрчилдэг гэдгийг онцлон тэмдэглэ. 

• Алмагийн өгсөн баталгаануудаас аль нь таны хувьд онцгой хүчтэй вэ? Яагаад? 
Суралцагчдад бичихэд зориулж хэдхэн минутын хугацаа өг. “Бурхан байдгийг ха-
руулдаг” (Aлмa 30:44) өөрсдийн харсан баталгаануудыг бичихийг тэднээс хүс. Хэдэн 
суралцагчийг жагсаалтаа бусадтайгаа хуваалцахад урь. 
• Эдгээр баталгаа танд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Эдгээр нь ямар арга замаар таны итгэл 

болон гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлдэг вэ?
Корихор өөрт нь өгсөн тэмдгүүдийг хүлээн авахгүй, Бурхан оршдог гэсэн тэмдэг 
үзүүлэхийг Алмагаас шаардсан гэдгийг тайлбарлаж, Алма 30:46–50- ийг хураангуйлан 
дүгнэ. Хариуд нь Корихор Бурханы хүчээр хэлгүй болгогдсон. Бурханы хүчинд итгэсэн 
Корихор Бурхан Эцэг, Есүс Христ хоёрын эсрэг номлох болсон шалтгаанаа бичсэн. 
Нэг суралцагчийг Алма 30:51–53 дахь Корихорын тайлбарыг чанга уншихад урь.
• Корихор “эгэл оюунд таалагдах” зүйлсийг заасан хэмээн хэлсэн нь юу гэсэн утга-

тай гэж та бодож байна вэ? (Корихорын сургаал нь зөв шударга сүнслэг хүсэлтэй 
хүмүүсээс илүүгээр махан биеийн зөв шударга бус хүсэлтэй хүмүүст таалагдсаныг 
тайлбарлах хэрэгтэй болно.)

Корихор өөрөөс нь зүхэл нь авагдахын тулд залбирахыг Алмагаас хүссэн гэдгийг 
тайлбарлаж, Алма 30:54–59- ийг хураангуйлан дүгнэ. Хэрэв Корихор ярих чадвараа 
эргүүлж авбал хүмүүст хуурамч сургаалыг дахин заах болно гээд Алма татгалзсан. 
Корихор зайлуулагдан, нэг айлаас нөгөөд хэсүүчилж, хоол гуйн явах болжээ. Эцэстээ 
тэр нифайчуудаас тусгаарлагдсан зорамчууд руу очиж, дэвслүүлэн үхжээ. 
Мормоны заасан зарчмуудыг олохыг хичээн Алма 30:60- ыг дор бүрнээ чимээгүй 
уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Мормон энэ шүлэгт ямар зарчмыг заасан бэ?
 “Чөтгөр эцсийн өдөр өөрийн хүүхдүүдийг [өөрийн дагагчдыг] эс дэмждэ-
гийг” суралцагчид ойлгосон эсэхийг анхаар.
• Энэ нь Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрын биднийг халамжилдаг аргаас юугаараа 

ялгаатай вэ? (Суралцагчдыг энэ асуултыг ярилцах үеэр та тэдэнд Алма 36:3- ыг 
уншиж өгөхийг хүсч болно.)

Та суралцагчдынхаа хамт энэ хичээл дээр ярилцсан үнэнүүдийг гэрчил. 
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Алма 30:52. “Би Бурхан байдгийг ямагт мэддэг 
байсан”

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Робэрт Д.
Хэйлс биднийг сайн мэдээний үнэний талаар хүлээн 
авсан тэмдгүүдээ таньж мэдэхийн ач холбогдлыг 
ийн заажээ:

“Хэрэв бид Ариун Сүнсний намуухан нөлөөнд автаг-
дахгүй бол Мормоны Номон дахь Христийг эсэр-
гүүцэгч Корихорын адил аюулд өртөхөд бэлэн байх 
болно. Корихор зөвхөн Бурханд итгэхгүйгээр барах-
гүй бас Бурхан болон Христ гэж үгүй хэмээн хуурам-
чаар зааснаар Аврагч, Цагаатгал болон бошиглолын 
сүнсээр доог тохуу хийсэн юм. 

“Корихор Бурханыг эсэргүүцэн, өөрийнхөө замаар 
чимээгүй явахдаа сэтгэл нь ханаагүй юм. Тэр итгэгч-
дийг дооглож, бошиглогч Алмаг Бурханы хүч болон 
Бурхан оршдог гэсэн тэмдгийг үзүүлэн, өөрийгөө 
үнэмшүүлэхийг шаардсан. Алмагийн хариулт тэр үед 
байсан шигээ өнөөдөр ч ач холбогдлоо алдаагүй 
байна: ‘Танд хангалттай тэмдгүүд байсан; та Бурханаа 
сорих гэж үү? Танд эдгээр бүх ах дүүсийн чинь, мөн 
түүнчлэн бүх ариун бошиглогчдын гэрчлэл байхад, 

надад тэмдэг үзүүл хэмээн хэлэх гэж үү? Судрууд таны 
өмнө дэлгээстэй байна, тийм ээ, “бүх зүйл Бурхан 
байдгийг харуулдаг; тийм ээ, бүр газар дэлхий, мөн 
үүний гадаргуу дээрх бүх зүйл, тийм ээ, мөн үүний 
хөдөлгөөн, тийм ээ, мөн түүнчлэн өөрсдийн байнгын 
замаар хөдлөх тэр бүх гарагууд Эрхэм дээд Бүтээгч 
байдгийг гэрчилдэг юм.” [Алма 30:44.]

“Эцсийн эцэст Корихор тэмдгийг хүлээн авсан. Тэр 
хэлгүй болсон. ‘Мөн Корихор гараа сунгаж мөн би-
чиж, өгүүлсэн нь: . . . мөн би Бурханы хүчээс өөр юу 
ч үүнийг миний дээр авчирч чадахгүйг мэднэ; тийм 
ээ, мөн би Бурхан байдгийг ямагт мэддэг байсан.’ 
[Алма 30:52.]

“Ах эгч нар аа, Бурхан амьд гэдгийг та нар бодга-
лийнхаа гүнд аль хэдийнээс мэддэг билээ. Та нар 
Түүний тухай бүхнийг мэдэхгүй, мөн Түүний бүх арга 
замуудыг ойлгохгүй байж болно. Гэвч итгэлийн гэрэл 
та нар дотор Бурханы Сүнс болон та нарын хамт 
төрсөн Христийн гэрлээр сэрээгдэж, эрчимжихийг 
хүлээж байдаг” (“Бурхан Мөнхийн Эцэг, Түүний Хүү 
Есүс Христийг мэдэхийг эрэлхийлэх нь,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2009 оны 11- р сар, 31–32). 
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Оршил
Алма зорамчууд хэмээх нифайчуудаас урвасан 
бүлэг хүмүүс сайн мэдээний үнэнээс гуйвж, хуурамч 
дадал зуршилд унасныг олж мэдсэн. Ёс бус явдлын 
эдгээр мэдээнд сэтгэл нь гонсойсон Алма зорамчуу-
дад Бурханы үгийг заахаар номлогчдын хэсгийг авч 
явдаг. Алма хамтрагчидтайгаа зорамчуудын урвасан 

шүтлэг, материализм болон бардамналыг ажигла-
сан. Алма Их Эзэн өөрийг нь болон хамтрагчдыг нь 
энэ сорилттой учрахад тайвшруулж өгөхийг, зорам-
чуудыг Их Эзэнд эргүүлэн авчрахад амжилт олохыг 
чухалчлан залбирсан.

89- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 31

Заах зөвлөмж

Алма 31:1–7
Алма ба түүний хамтрагчид урвасан зорамчуудад Бурханы үгийг номлохоор 
Зарахемлаг орхин явсан
Хэрэв найз нь эсвэл гэр бүлийн аль нэг гишүүн нь сайн мэдээний амьдралаас гажиж 
эхэлбэл суралцагчдыг юу хийхээ бодохыг хүс.
• Энэ хүнд сүмдээ эргэж ирэхэд нь туслахын тулд та юу хийж болох вэ? Та зарлигуу-

дыг сахих энэ хүний хүслийг хэрхэн сэргээж чадах вэ? Та найз эсвэл гэр бүлийн аль 
нэг гишүүнтэй ажиллахдаа хэнд хандан, тусламж хүсэх вэ? 

Алма болон бусад хэдэн хүмүүс сайн мэдээнээс нүүр буруулсан бүлэг хүмүүст туслахыг 
хэрхэн хичээж байсан нь өнөөдрийн хичээлийн гол сэдэв мөн гэдгийг суралцагчдад 
хэл. Нэг суралцагчийг Алма 31:1–4- ийг чанга уншихад урь. Алма болон бусдад байсан 
зорамчуудын асуудлуудыг олохыг суралцагчдаас хүс.
• Зорамчуудын алдсын тухай сонсох нь Алмад ямар санагдсан бэ?
• Нифайчууд яагаад зорамчуудын төлөө айж эхэлсэн бэ?
Зорамчуудын төлөө санаа зовсон асуудлуудыг шийдэхэд нь Алмад зөвлөх боломж олдлоо 
гэж төсөөлөхийг суралцагчдаас хүс. Юу хийхээр түүнд санал болгохыг суралцагчдаас 
асуу. Нэг суралцагчийг Алма 31:5- ыг чанга уншихад урь. Зорамчуудад туслах хамгийн 
үр өгөөжтэй арга юу болохыг Алма хэрхэн мэдсэнийг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.
• Алма зорамчуудад туслахын тулд юу хийхээр шийдсэн бэ?
• Хүмүүсийг өөрчлөхөд туслах хүчин чармайлтад Бурханы үг яагаад албадах эсвэл өөр 

бусад аргаас илүү хүчтэй байдаг гэж та боддог вэ?
Бид Алма 31:5 дээр үндэслэн, бидний амьдрал дахь Бурханы үгийн хүчийн тухай юу 
сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг 
тусгасан байна: Бид Бурханы үгийг судалснаар энэ нь биднийг зөв зүйлсийг 
хийхэд хөтлөх болно. Та энэ үнэнийг самбар дээр бичихийг хүсч болно.)
Зөв зүйлийг хийхэд бидэнд тусалдаг Бурханы үгийн хүчийг илүү сайн ойлгоход нь 
суралцагчдад туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.
Пакэрын хэлсэн дараах үгийг хуваалц: (Та энэ үгийг самбар дээр бичих эсвэл тараах 
материал болгон бэлтгэхийг хүсч болно.)

“Үнэн сургаал ойлгомжтой байх юм бол хүмүүсийн зан төлөв, харьцаа 
хандлагыг өөрчилж чадна.
“Сайн мэдээний сургаалуудыг судлах нь зан төлөвийг судлах замаар 
үүнийг сайжруулахаас илүү түргэнээр зан төлөвийг сайжруулна.” . . . 
Ийм учраас бид сайн мэдээний сургаалыг судлахад онцгой анхаарал 
хандуулдаг” (“Little Children,” Ensign, 1986 оны 11- р сар, 17).

Суралцагчид эсвэл тэдний таньдаг хэн нэгэн судрууд болон Сүмийн удирдагчдын сур-
гаалын үр дүнд зөв зүйл хийхийг маш их хүссэн туршлагын талаар ярихад тэднийг урь. 
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Алмагийн Бурханы үгийн хүчинд итгэх итгэлийн үр дүнд тэр бусад долоон хүний хамт 
зорамчуудад номлохоор явсныг суралцагчдад ярьж, Алма 31:6–7- г хураангуйлан дүгнэ. 

Алма 31:8–23
Зорамчууд хуурамч маягаар залбирч, бишрэн шүтдэг байв
Алма болон түүний хамтрагчид зорамчуудын дунд очоод хүмүүс Бурханыг гайхалтай 
сонин байдлаар шүтэж байгааг ажигласныг суралцагчдад хэл. 
Зорамчуудын шүтлэг бишрэлийг дүрсэлсэн үгс болон өгүүлбэрүүдийг олохыг хичээн, 
Алма 31:8–11- ийг дор бүрнээ дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. 10а 
зүүвэр тайлбар дахь “сүмийн үйлүүдийг” гэсэн хэллэг нь ёслолуудад хамаатайн адил 
“Бурханд хандан өдөр бүрийн залбирал болоод гуйлтанд” бас хамаатай юм гэдгийг хэл.  
• Шүлэг 10- т өгүүлснээр зорамчуудыг уруу таталтад илүү өртөмтгий болгосон юуг 

тэд хийж байсан бэ?
• Зорамчууд “Бурханд хандан өдөр бүрийн залбирал болоод гуйлтаа үргэлжлүүлэ-

хэд” хойрго байснаас бид юу сурч болох вэ? (Суралцагчдын хариулт олон янз байж 
болох ч тэд залбирах, зарлигуудыг сахих бидний өдөр тутмын хүч чармайлт 
уруу таталтаас биднийг хамгаалдгийг хэлэх ёстой. Та энэ зарчмыг самбар дээр 
бичихийг хүсч болно.) Та суралцагчдад үүнийг Aлмa 31:9–11- ийн дэргэд судартаа 
тэмдэглэхийг санал болгож болно.) 

• Өдөр бүрийн залбирал бидэнд уруу таталтыг эсэргүүцэхэд тусалдгийг та хэзээ 
харсан бэ?

Энэ асуултын талаарх суралцагчдын ярилцлагын хэсэг болгон Далын ахлагч Рулон Г.
Кравэны хэлсэн дараах үгсийг унш: 
“Сүүлийн жилүүдэд ах нар надаас нүглээ наманчилдаг сүмийн гишүүдтэй уулзаж, 
ариун сүмийн адислалуудыг нь сэргээхийн тулд ярилцлага хийхийг хааяа хүсдэг 
байв. Нүглээ наманчилсан гайхамшигтай хүмүүсийн адислалуудыг сэргээх нь сүнс-
лэг байдлын хувьд үргэлж сэтгэл догдлуулсан туршлага байдаг. Би тэдний заримаас 
нь ‘Таныг Сүмийн гишүүнчлэлээ түр хугацаагаар алдахад хүргэсэн юу амьдралд тань 
тохиолдсон юм бэ?’ гэж асуудаг байлаа. Тэд нүд дүүрэн нулимстайгаар: ‘Би сайн 
мэдээний үндсэн зарчмууд болох залбирал, сүмдээ тогтмол явах, сүмд үйлчлэх, сайн 
мэдээнээс үргэлж суралцах зарчмуудыг дагаагүй. Би тэгээд уруу татагдаж, Ариун 
Сүнсний удирдамжийг алдсан’” гэж хариулдаг байсан (“Temptation,” Ensign, 1996 
оны 5- р сар, 76). 
Нэг суралцагчийг Алма 31:12–14- ийг чанга уншихад урь. Өөр нэг суралцагчийг Алма 
31:15–18- ыг чанга уншихад урь. Хоёр дахь суралцагчийг уншихаас өмнө хэрэв хэн нэгэн 
ийм маягаар залбирч байгааг сонсвол тэд хэрхэн хариулахаа бодохыг суралцагчаас хүс.
• Хэн нэгэн иймэрхүү байдлаар залбирдаг бол та нарын санааг юу зовоох вэ?
• Зорамчууд залбиралдаа ямар хуурамч сургаалуудыг хэлдэг байсан бэ? 
• Зорамчуудын бусдад ханддаг хандлага ямар байсан бэ? (Та суралцагчдын анхаарлыг 

зорамчуудын залбиралд гарч байгаа бид болон биднийг гэсэн үгсийг гарах болгонд 
хандуулахыг хүсч болно.) 

Нэг суралцагчийг Алма 31:19–23- ыг чанга уншихад урь. Ангийг зорамчуудын шүтэн 
бишрэх загварт байгаа өөр асуудлуудыг олохыг хичээн, дагаж уншихыг хүс. Сурал-
цагчдаас олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар хуваалцахыг хүс.
• Зорамчууд шүтлэг бишрэлээ илүү хүндэтгэлтэй, Их Эзэнд тааламжтай байлгахын 

тулд ямар өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой гэж та бодож байна вэ?
Бид Бурханд хайр, хүндэтгэл, чин сэтгэлээ зориулснаар Түүнийг шүтдэг гэдгийг тайл-
барла. (Та шүтлэг бишрэлийн эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгийг самбар дээр бичиж болно.) 
Бид зөвхөн залбирал, мацаг барилт, мөн Сүмд явахдаа төдийгүй өөрийн харьцаа ханд-
лага, үйлдлүүдээрээ өдөр бүр бишрэлтэй байх ёстой. Суралцагчдыг өөрсдийн шүтлэг 
бишрэлд байр суурь эзэлдэг зүйл болон шүтэн биширдэг зүйлдээ хэрхэн чин сэтгэлээ-
сээ ханддагтаа үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд урамшуулан дэмж.
Бид Бурханыг зохих ёсоор шүтэн бишрэх олон арга замыг олж тогтоохыг суралцагч-
даас хүс. Тэдэнд санаануудаа хуваалцах хангалттай хугацаа өг. Та тэдний санаануудыг 
самбар дээр бичихийг нэг суралцагчаас хүсч болно.



365

AлМA 31

• Бид шүтэн бишрэхдээ биеэ хэрхэн авч явах ёстой вэ? Бид биеэ авч явах энэхүү ханд-
лагаа хэрхэн өдөр бүр хадгалж чадах вэ?

Бидний биеэ авч явах байдал, харьцаа хандлага бидний шүтлэг бишрэлд хэрхэн 
нөлөөлдгийг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“Шүтлэг бишрэл ихэнхдээ үйлдлээр илэрдэг. Харин жинхэнэ шүтлэг 
бишрэл нь үргэлж оюун санааны онцгой чанар байдаг.
“Шүтлэг бишрэл нь бишрэх, дээдлэн хүндлэх гүнзгий мэдрэмжийг тө-
рүүлдэг. Шүтлэг бишрэл нь хайр болон бидний сэтгэл санааг Бурханд 
улам ойртуулж, дээдлэн шүтэх хүндэтгэлийн цогц юм” (Pure in Heart 
[1988], 125). 

Суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ өөрсдийн одоогийн хувийн 
шүтлэг бишрэлийн загвар болон дараах төрлүүд дэх бишрэлийн хандлагаа товч дүгнэн 
бичихэд урь: өдөр тутмын хувийн залбирал, өдөр тутмын хувиараа судраас суралцах, 
зарлигуудад дуулгавартай байх, долоо хоног бүр сүмдээ ирж, ариун ёслолоос хүртэх. 
Суралцагчдаас өдөр тутмын хувийн шүтлэгээ сайжруулах зорилго тавихыг хүс.

Алма 31:24–38
Алма зорамчуудыг Их Эзэнд эргүүлж авчрахын төлөө хүч болон амжилтыг 
гуйн залбирсан нь
Суралцагчдыг урвалтын улмаас зорамчуудад бий болсон харьцаа хандлага, зан авирын 
шинжүүдийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 31:24–25- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад 
урь. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахыг хүс.
Алма зорамчуудын ёс бус явдлыг хараад залбирсныг тайлбарла. Суралцагчдаас хоёр 
хоёроороо бүлэг болон хуваагдахыг хүс. Бүлгүүдээр Алма 31:26–35- ыг судлуулан, да-
раах асуултуудыг ярилцуул. (Та асуултуудыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бичих 
эсвэл тараах материал болгон бэлтгэж болно.)
• Зорамчуудын залбирал юун дээр төвлөрч байсан бэ? (Тэд залбирлаа өөрсөд дээр 

төвлөрүүлдэг байсан.)
• Алмагийн залбирал юун дээр төвлөрдөг байсан бэ? (Тэр бусдад туслахад анхаарлаа 

төвлөрүүлдэг байлаа. Тэр өөрийнхөө болон хамтрагчдынхаа төлөө залбирахдаа ч 
гэсэн зорамчуудад үйлчлэх хүч чадлыг гуйдаг байв.)

• Алмагийн залбирлын юуг нь та хувийн залбиралдаа оруулахыг хүсч байна вэ?
Дараах дутуу өгүүлбэрийг самбар дээр бич:

Хэрэв бид залбираад итгэлээрээ үйлдвэл . . .
Алма зорамчуудтай тулж ажиллахад тусламж гуйсны дараа хамтрагчидтайгаа хамт 
“өөрсдийгөө хичээсэн бодолгүйгээр” (Aлмa 31:37) үйлчилж эхэлснийг тайлбарла. 
Алма ба түүний хамтрагчид санваарын адислалуудыг хүлээн авч, сайн мэдээг номлос-
ноор тэдэнд ирсэн адислалуудыг олохыг хичээн Алма 31:36–38- ыг дор бүрнээ чимээ-
гүй уншихыг суралцагчдаас хүс. (Та Алма 31:36 дахь “тэд бүгдийн дээр гараа хавсрав” 
гэсэн өгүүлбэр нь гар тавилтыг хэлж байгааг тайлбарлахыг хүсч болно. Зүүвэр тайл-
бар 36 б.- г үзнэ үү).
• Алма болон түүний хамтрагчдын залбирал болон үйлдлүүдийн ачаар тэдэнд ямар 

адислалууд ирсэн бэ?
Алма болон түүний хамтрагчдын жишээнээс сурч мэдсэн зүйл дээрээ үндэслэн та нар 
энэ өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж болох вэ? (Суралцагчид хэд хэдэн өөр зөв хариултыг 
өгч болно. Самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж, тэдний хариултуудыг нэгтгэн дүгнэ: 
Хэрэв бид залбирч, итгэлтэйгээр үйлдвэл Их Эзэн биднийг хүнд сорилт бэрх-
шээлүүдээр дамжуулан хүчирхэгжүүлэх болно.)
Алмаг залбирсны дараа тэрээр хамтрагчдынхаа хамт ажиллахаар явж, Түүнд үйлчилс-
нээрээ Их Эзэнд итгэх итгэлээ харуулсныг тайлбарла. Итгэлээр залбирах Алмагийн 
үлгэр жишээг дагахад суралцагчдыг урь.

Сурч мэдсэн зүйлээ 
хэрэгжүүлэх зорилго 
тавихад суралцагчдыг 
урамшуулан дэмж. 
Ерөнхийлөгч Томас С.
Монсон суралцагчдыг 
ангид сурсан зүйлийн-
хээ дагуу үйлдэхийн 
ач холбогдлын тухай 
зааж ийн хэлсэн: “Сайн 
мэдээг заах зорилго нь 
. . . ангийн гишүүдийн 
оюун ухаанд ‘мэдээлэл 
цутгах’ явдал биш. . . . 
Харин хүмүүсийг сайн 
мэдээний зарчмуудаар 
амьдрах тухай бодож, 
хүсч, үйлдэхэд нөлөөлөх 
нь гол зорилго мөн. . . . 
“Би сонсоод мартдаг;
“Би хараад санадаг;
“Би юмыг хийгээд 
сурдаг” (in Conference 
Report, 1970 оны 10- р 
сар, 107–8).
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Оршил
Алма болон түүний хамтрагчид зорамчуудын сүсэг 
бишрэлийн хэлбэр урвалтын шинжтэйг гэрчилсний 
дараа Бурханы үгийг тэдэнд номлож эхэлсэн. Тэд 
ядуу болон синагогоосоо хөөгдсөн хүмүүсийн дунд 

зарим амжилтыг олжээ. Алма Бурханы үгийг үртэй 
харьцуулснаар Бурханы үгийг хэрхэн хүлээн авч мөн 
итгэлээ хөгжүүлэхийг хүмүүст заав.

90- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 32

Заах зөвлөмж

Aлмa 32:1–16 
Даруусгагдсан зорамчууд Бурханы үгийг сонсоход бэлтгэгдсэнийг харуулсан
Та өөрийгөө Есүс Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг яаж мэдэх вэ? хэмээн суралцагч-
даас асуусан тэдний нэг найз хэмээн төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүс. Гэрчлэл 
хүлээн авахад тань туслах юуг тэд хэлэхийг нь асуу.
Суралцагчдыг бодол санаагаа хуваалцсаны дараа самбар дээр Гэрчлэлийг хэрхэн 
хүлээн авч, бэхжүүлэх вэ? гэж бич. Та хичээлийн үед гэрчлэлийг хэрхэн хүлээн авч, 
бэхжүүлэх талаар суралцагчдын олж мэдсэн зарчмууд болон санаануудыг жагсаан 
бичнэ гэдгээ тэдэнд хэл.
Алма болон түүний ах дүүс нифайчуудаас урвасан бүлэг болох зорамчуудын хуурамч 
сүсэг бишрэлийг ажигласныг суралцагчдад сануул. Тэрбээр хүмүүсийн ёс бус явдалд 
харамссан учраас тайтгарлын төлөө мөн тэдэнд заах хүч чадлын төлөө залбирчээ. 
(Aлмa 31- ийг үзнэ үү.)
Нэг суралцагчийг Алма 32:1–3- ыг чанга уншихад урь. Зорамчуудын ямар бүлэг ном-
логчдын захиасыг сонирхож байгаагаа харуулсныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. 
Тэднийг олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь.
• Алма 32:3- т өгүүлснээр энэ хүмүүс юугаар ядуу байсан бэ? (“Тэд дэлхийн зүйлүүдээр 

ядуу байв; мөн түүнчлэн тэд зүрх сэтгэлдээ ч ядуу байв.”)
• “Зүрх сэтгэлдээ ядуу” байх нь юу гэсэн утгатай гэж та бодож байна вэ?
Суралцагчдыг энэ асуултад хариулахад нь туслахын тулд хэд хэдийг нь Алма 32:4–12- 
ыг ээлж дараалан чанга уншихад урь. (Суралцагчид зүрх сэтгэлдээ ядуу байна гэдэг 
нь даруу, наманчилдаг, мөн Бурханы үгийг сонсоход бэлэн байх явдал гэдгийг хэлж 
болно.)
• Алма 32:5 дахь асуултууд зорамчууд зүрх сэтгэлдээ ядуу байсныг хэрхэн харуулсан бэ?
• Ядуурал зорамчуудын энэ бүлэг хүмүүсийг адислал руу хэрхэн хөтөлсөн бэ?
• Эдгээр шүлэг гэрчлэл хүлээн авах болон бэхжүүлэх талаар юу заасан бэ? (Сурал-

цагчдыг өөр өөр зарчмуудыг хуваалцах үед тэдгээрийг нь самбар дээрх гарчгийн 
доор бич. Тэд дараах зарчмыг хэлэх ёстойг анхаар: Даруу байдал нь Бурханы 
үгийг хүлээн авахад биднийг бэлтгэдэг.)

• Даруу байдал нь гэрчлэлийг хүлээн авч, бэхжүүлэх үйл явцад яагаад чухал вэ?
Цөөн суралцагчийг Алма 32:13–16- г ээлж дараалан чанга уншихад урь. Хүмүүс даруу 
төлөв болдог хоёр өөр арга замыг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. (Хүмүүс даруу 
байхаар өөрөө сонгох буюу даруу байхаар албадуулж болно.)
• Бид энэ шүлгүүдээс даруу байдлын талаар юу сурсан бэ? (Суралцагчдад дараах 

зарчмыг тогтооход нь тусал: бид даруу байхаар албадуулахаас сонголтоороо 
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AлМA 32

даруу байх нь илүү адислагдана.) Даруу байхыг сонгох нь яагаад илүү дээр 
гэж та бодож байна вэ?

• “Үгийн учир” өөрсдийгөө даруусгах гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та боддог вэ? 
(Aлмa 32:14). Үүнийг бид сүмд болон семинар дээр эсвэл гэр бүлээрээ судар унши-
хад хэрхэн ашиглаж болох вэ?

Aлмa 32:17–43
Алма зорамчуудад итгэлээ хэрхэн хөгжүүлэхийг заасан
Алма гэрчлэл хүлээн авах тухай олон хүнд байдаг хуурамч санааг олж тогтоосныг 
тайлбарла. Ангийг энэ хуурамч санааг олох үеэр нэг суралцагчийг Алма 32:17–18- ыг 
чанга уншихад урь. 
• Гэрчлэл хүлээн авах тухайд ямар хуурамч санаа ихэнх хүнд байдаг вэ?
• Итгэхээсээ өмнө тэмдэг шаардах нь яагаад буруу вэ? (Та суралцагчдад Иаков 7:13–

16 дахь Шерим болон Алма 30:43–52 дээрх Нихорын түүхийг сануулах хэрэгтэй 
байж болно. Тэмдэг нь итгэлийн үр дүн болохоос итгэхээсээ өмнө шаардах ёстой 
зүйл биш гэдэгт онцгой анхаарал хандуулахын тулд та Сургаал ба Гэрээ 63:9- ийг 
тэднээр уншуул.

Алма итгэл гэж юу болохыг хүмүүст заасныг тайлбарла. Суралцагчдыг Алмагийн итгэ-
лийн тодорхойлолтыг олж мэдэхийн тулд Алма 32:21- ийг дор бүрнээ чимээгүй унши-
хад урь. Энэ шүлэг бол төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг хэл. Та суралцагчдад дараа 
үүнийг олоход амархан болгохын тулд онцлог аргаар тэмдэглэхийг санал болгож болно.
Суралцагчдыг хэрхэн гэрчлэл хүлээн авч, гэрчлэлээ бэхжүүлэх зөвлөгөөг олж мэ-
дэхийн тулд Алма 32:22- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг хүс. Тэднийг олж мэдсэн 
зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь.
Самбар дээрх жагсаалтад Бурханы нигүүлслийг сана ба Бурханы үгэнд итгэ гэсэн 
санаануудыг нэм.
• Эдгээр үйлдэл итгэлээ хөгжүүлэхэд яагаад чухал вэ?
Бурханы үгэнд хэрхэн итгэхийг ойлгуулахад зорамчуудад туслахын тулд Алма нэгэн 
туршилт хийхийг санал болгосныг тайлбарла.
• Хүмүүс яагаад шинжлэх ухааны туршилтуудыг хийдэг вэ? (Аль нэг онол буюу санаа 

нь үнэн эсэхийг мэдэхийн тулд)
Суралцагчдаас шинжлэх ухааны хичээл эсвэл өөр байдалд хийсэн туршилтуудаа 
дүрслэн хэлэхийг хүс. Туршилт нь таамаглал төдий зүйл бус харин судлаачийн зүгээс 
үйлдэл шаарддагийг харахад нь тэдэнд тусал. Гэрчлэл хүлээн авах болон хүчирхэгжүү-
лэх үйл явц нь үйлдлийг шаарддаг
Нэг суралцагчаар Алма 32:27- г чанга уншуул. Зорамчуудаас хийж үзүүлэхийг Алма-
гийн урьсан туршилтыг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. Самбар дээрх жагсаалтад 
Үгсийг турших гэсэн санааг нэмж бич. 
• Алма “[түүний] үгсийг турш” гэж хэлэхдээ юу гэсэн санааг илэрхийлэхийг хүссэн 

гэж та нар бодож байна вэ? 
• Алма “сэрж мөн чадвараа сэргээх” гэж хэлэхдээ ямар санааг илэрхийлэхийг хүссэн 

гэж та нар бодож байна? (Та чадвар гэсэн үг нь бидний бодох, үйлдэх, мөн юмсыг 
биелүүлэх чадварыг харуулж байгааг тайлбарлаж болно. Алма хүмүүсийг түүний 
үгээр үйлдэхэд урьсан. Самбар дээрх жагсаалтад сэрж мөн чадвараа сэргээх гэсэн 
санааг нэмэхийг хүсч болно.) 

• “Итгэлийн жижиг хэсгийг ч гэсэн бодит болгох” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та 
нар бодож байна вэ?

Амьдралдаа энэ туршилтыг хэрхэн хийж эхлэхийг олж мэдэхэд нь суралцагчдад тусла-
хын тулд тэднийг Алма 32:28- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь.
• Алма Бурханы үгийг юутай харьцуулсан бэ? (Үртэй)
• Бурханы үг байдаг зарим эх сурвалж юу вэ? (Хариултууд нь судар, хожмын үеийн 

бошиглогчдын сургаал, Ариун Сүнснээс ирэх хувийн илчлэлт зэрэг байж болно.)
• Алма биднийг энэ “үр”- ээр юу хийх ёстой гэж хэлсэн бэ?

Алма 32:21  
бол төгс эзэмших судар 
юм. Суралцагчдад энэ 
судрын хэсгийг төгс 
эзэмшихэд нь туслахын 
тулд тэдний анхаарлыг 
хичээлийн төгсгөл дэх 
заах санаанд хандуул.
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90-  р  хичээл 

Суралцагчдын хариултыг самбар дээр жагсаан бич. Та тэднийг үгсийг турших гэж 
түрүүнд бичсэн үгийнхээ доор бичихийг хүсч болно. Жагсаалт нь дараах хэсгүүдийг 
багтааж болно:

 1. Зүрх сэтгэлд тань үг эсвэл (үр) суулгагдаж болохын тулд зай тавьж өг.
 2. Итгэлгүй байдлаараа үгийг бүү зайлуул.
 3. Та нар үг чээжинд тань өсөхийг мэдэрнэ.

Суралцагчдад туршилтын талаар уншсан зүйлээ ойлгоход нь туслахын тулд дараах 
асуултуудыг асуу:
• Бурханы үг нь бид зүрх сэтгэлдээ ургуулж болох үртэй хэрхэн адилхан бэ? (Ха-

риулт нь үр ургадаг, энэ нь биднийг хүчирхэгжүүлж чадна, бид үрийг арчлах 
хэрэгтэй зэрэг санаанууд байж болно.)

Суралцагчид Бурханы үгийг үртэй харьцуулан ярилцах үеэр тэднийг Алма 33:22–23- 
ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Суралцагчдыг уншихаас өмнө “энэ үг” гэсэн 
Алмагийн тайлбарыг олохыг тэднээс хүс. Энэ гэдэг нь Есүс Христ болон Түүний Ца-
гаатгалыг хэлж байгааг ойлгоход нь тэдэнд тусал.
• Зүрх сэтгэлд тань үг суулгагдахын тулд “зай тавьж өг” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж 

та бодож байна? (Алма 32:28- ыг үзнэ үү. Хариулт нь бид зүрх сэтгэлээ нээх хэрэгтэй, 
бид амьдралдаа судраас суралцах зайтай байх хэрэгтэй зэрэг санаанууд байж болно.)

• Бурханы үг та нарын чээжинд “өсөх” гэсэн нь юу гэсэн утгатай гэж та бодож байна 
вэ? Хэрэв Бурханы үг та нарын чээжинд өсвөл та нарын гэрчлэл болон итгэлд юу 
тохиолдох вэ?

• Бурханы үг хэзээ бодгалийг тань тэлж, ойлголтыг тань гэгээрүүлсэн бэ? 
Цөөн суралцагчаас Алма 32:29–34- ийг ээлж дараалан уншихыг хүс. Бурханы үгийн 
тухай бидний юу мэддэгийг дүрсэлсэн үгс болон өгүүлбэрүүдийг олж мэдэхийг хи-
чээн, дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс. Тэгээд олсон үгс болон өгүүлбэрүүдээ уншиж, 
яагаад тэдгээрийг сонгосноо тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс. Самбар дээрх зурганд 
тэдний анхаарлыг хандуулан, асуу:
• Энэ туршилтыг хийсний дараа бидний итгэл яагаад төгс бус хэвээр байх вэ? Бид 

сайн мэдээний бат бөх гэрчлэлийг хүлээн авахын тулд өөр юу юу хийх хэрэгтэй гэж 
та бодож байна?

• Модны ургалтыг дэмжиж туслах үйл явц гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэх үйл явцтай хэр-
хэн адилхан бэ?

Алма 32:35–40- ийг ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Туршилтыг 
хэрхэн гүйцэтгэж болох тухай Алмагийн өгсөн зөвлөмжийг олохыг суралцагчдаас хүс.
• Алма 32:37–40- д өгүүлснээр Бурханы үгэнд итгэх бидний итгэл үргэлж өссөөр 

байхын тулд бид юу хийх ёстой вэ? (Самбар дээрх жагсаалтад Үгийг арчил гэсэн 
санааг нэмж бич.)

• Бид үгийг арчлахын тулд юу хийж болох вэ? (Хариулт нь бид судраа өдөр бүр судлах, 
суралцахдаа зааварчилгааны төлөө залбирах, судар болон хожмын үеийн бошиг-
логчдын сургаал бидний амьдралд хэрэгжих арга замыг хайх болон сурч мэдсэн 
зүйлээ хуваалцах зэрэг санаанууд байж болно.)

• Бид модыг хайхрахгүй буюу арчлахгүй бол юу тохиолдох вэ? Бид зүрх сэтгэлдээ 
суулгасан Бурханы үгийг хайхрахгүй бол юу тохиолдох вэ?

Суралцагчдыг дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ Алма 32- оос хэрхэн гэрч-
лэл хүлээн авч, гэрчлэлээ хэрхэн бэхжүүлэх талаар сурсан зүйлээ тэмдэглэхийг хүс. 
Та тэдэнд эдгээр дүгнэлтийг Алма 32:37–43- ын дэргэд судар дээрээ бичихийг санал 
болгож болно.
Бичсэн зүйлээ хуваалцахыг суралцагчдаас хүс. Тэднийг бичсэн зүйлээ хуваалцах үеэр 
хэрэв бид өөрсдийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы үгийг тууштай арчилбал Есүс 
Христ болон Түүний сайн мэдээний тухай бидний итгэл мөн гэрчлэл өснө 
гэдгийг тэд хэлэх ёстойг анхаар.
Суралцагчдыг мод болон жимсний тухай Алмагийн тодорхойлолтыг олж мэдэхийг 
хичээн, Алма 32:41–43- ыг уншихыг хүс. 
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• Мормоны Номын өөр хаана “амтат бүхнээс дээд амтат” жимстэй модыг дүрсэлсэн 
байдаг вэ? (Та суралцагчдад 1 Нифай 8:11–12 болон 1 Нифай 11:9–24 дээр гардаг 
амьдралын модны тодорхойлолтыг сануулж болно.)

• Амьдралын модны тухай Лихай, Нифай хоёрын үзэгдэлд мод болон жимс нь юуг 
төлөөлдөг вэ? (Мод нь Аврагч болон Түүний Цагаатгалыг илэрхийлдэг учраас 
Бурханы хайрыг төлөөлдөг харин жимс нь Цагаатгалаар бидэнд ирдэг адислалуудыг 
төлөөлдөг. Энэхүү авлагын 12- р хичээлийг үзнэ үү.)

• Лихай, Нифай хоёрын үзэгдэлд хүмүүс уг мод руу хэрхэн ирдэг вэ? (Бурханы үгийг 
төлөөлсөн төмөр бариулыг дагаснаар.) Энэ нь Алма Бурханы үгийг үртэй харьцуул-
сантай хэрхэн адилхан байна вэ?

Цөөн суралцагчийг Алма 32 дээр дүрсэлсэн туршлагыг хэрхэн дагаснаа хуваалцахад 
урь. Тэднээс энэ туршлага амьдралд нь хэрхэн нөлөөлснийг асуу. Бурханы үгийн хү-
чийг мэдэрсэн өөрийнхөө туршлагаас хуваалцахыг бод.

Төгс эзэмших судар—Алма 32:21
Дараах нөхцөлүүдэд байгаа хүмүүс итгэлээ хэрхэн хөгжүүлж байгааг мөн тэд итгэлээ 
хэрхэн хөгжүүлэхгүй байгааг тодорхойлохын тулд Алма 32:21- ийг ашиглахыг сурал-
цагчдаас хүс.
 1. Нэг залуу эмэгтэй Мормоны Номд итгэхээсээ өмнө энэ ном үнэн гэдэг бодит ба-

талгааг хүсч байна.
 2. Нэг залуу эрэгтэй зохистой бүх залуу эрэгтэйчүүдийг бүрэн цагийн номлолд үйлч-

лэх ёстой гэдгийг сонсчээ. Хэдийгээр гэр бүл нь ядуу ч тэр үйлчлэх болон үйлчлэх 
бэлтгэлээ хангахаар хатуу шийдсэн байна.

 3. Нэг залуу эмэгтэй Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан гэм нүглээсээ ариусан, 
цэвэр болохыг хүсч байна. Тэр эмэгтэй бүрэн наманчлахын тулд зарим алдаагаа хү-
лээн, бишопдоо илчлэх хэрэгтэйгээ мэддэг. Тэрээр бишоптой уулзах цагаа товложээ. 

Тайлбар: Та энэ санааг төгс эзэмших судрын хэсгийг танилцуулах үеэрээ эсвэл хичээ-
лийн төгсгөлд ашиглаж болно.



370

Гэрээр судлах хичээл
Алма 25–32 (18- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
 Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Алма 25–32 (18- р хэсэг)- ыг судлах үеэр суралцагчдын сурч 
мэдсэн сургаал болон зарчмуудын дараах хураангуйг энэ 
хичээлийн хэсэг болгон заахаар зориулаагүй болно. Таны 
заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр 
төвлөрнө. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг дагана уу.

Нэг дэх өдөр (Алма 25–29)
Суралцагчид Аммон болон түүний ах дүүс сайн мэдээг ном-
лохдоо мэдэрсэн амжилтдаа баярласан тухай судлах дараах 
зарчмуудыг мэдсэн: Бид өөрсдийгөө даруусгавал Их Эзэн 
биднийг хүчирхэгжүүлж, биднийг Өөрийн мутар дахь зэмсэг 
болгоно; бид Их Эзэн болон Түүний хүүхдүүдэд итгэлтэйгээр 
үйлчилснээр баяр баясгаланг мэдэрдэг. Леменчүүд сайн 
мэдээнд хөрвөж, зэвсэг агсахаас татгалзсан түүхээс сурал-
цагчид дараах зарчмыг мэдсэн билээ: Бид Их Эзэнд бүрэн 
дүүрэн хөрвөсөн үедээ Түүнтэй хийсэн гэрээнүүдээ сахидаг. 
Бид бусдад наманчилж, Есүс Христэд ирэхэд нь тусалснаар 
баяр баясгаланг мэдрэх болно гэдгийг суралцагчид Алма-
гийн үлгэр жишээнээс сурч мэдсэн.

Хоёр дахь өдөр (Алма 30)
Суралцагчид Христийг эсэргүүцэгч Корихорын тухай уншсанаа-
раа Сатан биднийг нүгэл үйлдүүлэхээр уруу татахын тулд хуу-
рамч сургаал ашигладгийг мэдсэн. Алма бүх зүйл Эрхэм дээд 
Бүтээгч болох Бурхан байдгийг гэрчилдэг хэмээн тунхаглас-
наар Корихорын сургаалд хариулсан. Суралцагчдыг Корихорыг 
хүмүүс дэвсэлж алсан тухай уншсаны дараа Мормоны бичсэн 
дараах зарчмыг ойлгосон: “чөтгөр эцсийн өдөр өөрийн хүүх-
дийг [өөрийн дагагчдыг] эс дэмждэг” (Aлма 30:60). 

Гурав дахь өдөр (Алма 31)
Суралцагчид зорамчуудыг урвалтаас эргүүлэн авчрах Алма-
гийн бодлын тухай уншсанаар дараах зарчмуудыг ойлгосон: 
Бид Бурханы үгийг судалбал энэ нь биднийг зөв зүйлийг 
хийхэд хөтөлдөг. Өдөр тутам залбирах, зарлигуудыг сахих 
хүч чармайлт нь биднийг уруу таталтаас хамгаалдаг. Бид ит-
гэлээр залбирч, энэхүү итгэлээрээ үйлдвэл сорилт бэрхшээл 
тохиолдсон үед бурханлаг тусламж хүлээн авна.

Дөрөв дэх өдөр (Алма 32)
Алма зорамчуудын ядуусын дунд номлохдоо амжилт олсон 
тухай суралцагчид уншин, даруу зан Бурханы үгийг хүлээн 
авахад биднийг бэлтгэдэг гэдгийг мэдсэн. Алма итгэлээ 
хөгжүүлэхийг үр суулгаж, арчлахтай зүйрлэсэн. Хэрэв бид 
өөрсдийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы үгийг итгэлээр хичээнгүй-
лэн арчилбал Есүс Христ болон Түүний сайн мэдээний тухай 
бидний итгэл, гэрчлэл өснө гэдгийг суралцагчид ойлгосон.

Оршил
Энэ хичээлийг Бурханы мутар дахь зэмсэг болоход нь сурал-
цагчдад туслах үйл ажиллагаагаар эхэл. Гэхдээ, хичээлийн 
ихэнх хэсэг нь Алма 30–32- д харуулсан хуурамч санаануудад 
итгэж үйлдсэнээс ирэх үр дагавруудыг Бурханы үгэнд итгэж 
үйлдэхтэй харьцуулахад анхаарал төвлөрүүлнэ. 

Заах зөвлөмж

Алма 25–29
Олон лемен хүнийг сайн мэдээнд хөрвөхөд Аммон болон 
Мозаягийн хөвгүүд Их Эзэнийг алдаршуулав 
Алма 26- д цэдэглэгдсэнээр, Аммон болон түүний ах дүүс 
Их Эзэний ажилд олсон амжилтандаа баярласан. Суралцагч-
даар Алма 26:1–4, 11–13- ыг уншуулан, Аммон болон түүний 
ах дүүс юуг, хэрхэн биелүүлснийг олуул. Суралцагчдад энэ 
шүлгүүд нь дараах зарчмыг заасныг сануул: Бид өөрсдийгөө 
даруусгавал Их Эзэн биднийг хүчирхэгжүүлж, биднийг 
Өөрийн мутар дахь зэмсэг болгоно.

Aлмa 30
Корихор Христийн сургаалаар тохуурхав
Суралцагчдад ургамлын нэг үрийг үзүүл. Өөрийн дуртай 
ургамлын үрээс бий болдог зүйлийн жишээнүүдийг жагсаан 
бичихийг тэднээс хүс. Суралцагчдын дурдсан зарим ургамал, 
жимс, хүнсний ногооны эсрэг тэсрэг байдал болгон үр нь 
гашуун эсвэл бүр хортой жимс ургуулдаг, бусад сайн ургам-
луудыг хөнөөдөг ургамал ч байж болно гэдгийг сануул.

Санаа, итгэл гэдэг үгсийг самбар дээр бичээд, асуу: Санаа, 
итгэл хоёр нь үртэй хэрхэн адилхан байж болох вэ? 

Суралцагчдыг Алма 30–32- ыг өнөөдөр ангид судалж, ярилцах 
үеэр дараах хуурамч санаануудын үр дагаврыг Бурханы үгийг 
дагахын үр дагавруудтай харьцуулна гэдгийг тайлбарла.

Корихор ямар хүн байсныг тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс. 
Тэднийг Алма 30:12–18, 23- ыг уншин, Корихорын заасан 
хуурамч санаануудыг олж мэдэхэд урь. Тэдэнд унших цаг гар-
гаж өгсний дараа, тэднийг хэн нэгний шашны итгэлд онцгой 
аюултай байж болно гэж бодож байгаа Корихорын хоёр буюу 
гурван хуурамч санааг самбар дээр эсвэл хуудас цаасан дээр 
бичихэд урь. Дараа нь дараах асуултуудыг асуу:

• Эдгээр санаа ямар үйлдлүүдэд хүргэж болох вэ? (Сурал-
цагчдыг хариулах үед, үйлдэл рүү хөтөлдөг аливаа санаа 
нь ургамал болон ургаж байгаа үртэй адил юм гэдгийг 
хэл.)

• Алма 30:18- д өгүүлснээр Корихорын сургаал хүмүүсийг 
юу хийхэд хүргэсэн бэ? (Суралцагчдыг хариулах үед, Сатан 
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биднийг нүгэл үйлдүүлэхээр уруу татахын тулд хуу-
рамч сургаалуудыг ашигладаг гэдгийг онцлон тэмдэглэ.)

Нэг суралцагчийг Корихорт юу тохиолдсоныг товчхон 
ярихад урь. (Суралцагчдад тусламж хэрэгтэй бол тэднийг 
Aлмa 30- р бүлгийн тоймыг ашиглах буюу Aлмa 30:52–53, 
59–60- ыг уншихад урь.) 

Aлмa 31
Алма зорамчуудын урвалтыг залруулах номлолыг удирдсан нь
Суралцагчдад зорамчууд хуурамч санаануудад итгэсний 
улмаас хуурамч, урвалтын дадал зуршлуудад унасан гэд-
гийг сануул. Бид Алма 31:5- аас хэрэв бид Бурханы үгийг 
судалбал энэ нь биднийг зөв зүйлс хийхэд хөтөлдөг 
гэдгийг мэддэг.

Алма 32
Алма зорамчуудын ядууст итгэлээ хэрхэн хөгжүүлэхийг 
заасан нь
Зорамчуудын ихэнх нь Бурханы үгийг хүлээн авахаас татгалз-
сан ч Алма ядуусын дунд амжилт олсныг суралцагчдад сануул. 
Тэр тэдэнд итгэлээ хэрхэн хөгжүүлэхийг заасан. Суралцагч-
даар төгс эзэмших судрын хэсэг Алма 32:21- ийг нэгтгэн, 
дүгнэлт хийлгэ. Тэднээс энэ шүлгүүд итгэлийн талаар юу зааж 
байгааг тайлбарлахыг хүс.

Алма итгэлийг хөгжүүлэх үйл явцын тухай заахдаа үр ашиглас-
ныг суралцагчдад сануул. Дараа нь дараах асуултуудыг асуу:

• Алма 32:28 дахь ямар өгүүлбэр үрийг эсвэл энэ тохиол-
долд Бурханы үгийг сайн гэдгийг заасан бэ?

• Бид Бурханы үгийг зүрх сэтгэлдээ ургах боломжийг олговол 
энэ нь бидэнд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

Алма зорамчуудад үгийг турших буюу үүнд итгэж мөн үүн 
дээр үйлдсэнээр зүрх сэтгэлдээ тарихыг уриалсныг суралцагч-
дад хэл. Алма хүмүүст зүрх сэтгэлдээ ямар “үгийг” суулгахыг 
онцгойлон хүссэнийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 33:22–23- 
ыг уншихад тэднийг урь. Та суралцагчдыг эдгээр шүлгийг 
Алма 32:28- ын дэргэд харьцуулах заалт болгон бичихэд 
урамшуулан дэмжихийг хүсч болно.

Бурханы үгэнд итгэж, үүн дээр үйлдсэнээр бидэнд ирэх шаг-
налуудыг олж мэдэхийн тулд Алма 32:28–29, 31, 37, 41–43- 
ыг суралцагчдаар уншуул. Суралцагчдыг хариулах үед дараах 
зарчим тодорхой байхад анхаар: Хэрэв бид өөрсдийн зүрх 
сэтгэл дэх Бурханы үгэнд итгэх итгэлээ хичээнгүйлэн 
арчилбал Есүс Христ болон түүний сайн мэдээнд бид-
ний итгэх итгэл ба гэрчлэл өснө.

Алма 32- т Алмагийн дүрсэлж хэлсэн туршилтыг дагаснаар 
амьдралдаа ирэх үр дүнгийн талаар суралцагчдыг судрын 
тэмдэглэлийнхээ—4- р хичээлийн даалгаврын 4- т өгөгдсөн 
хариултаа хуваалцахад урьж, хичээлээ дуусга. 

Дараагийн хэсэг (Алма 33–38)
Наманчлалаа хойшлуулахын аюул юу вэ? Амюлек энэ асуул-
тад хариулж, сэрэмжлүүлэг өгсөн. Мөн Алма амьдралынх нь 
төгсгөл ойртох үед хөвгүүдийнхээ хоёрт нь зөвлөгөө өгсөн 
билээ. Тэрээр Бурханы эсрэг тэмцэгчээс Бурханы төлөө 
тэмцэгч болж өөрчлөгдсөн хөрвөлтийнхөө тухай мөн гэм 
буруугаас болон гэм нүглийнхээ шаналлаас чөлөөлөгдөхдөө 
ямар мэдрэмжтэй байсан тухай тодорхой өгүүлжээ.
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Оршил
Хэсэг зорамчууд Их Эзэний үгийг зүрх сэтгэлдээ 
суулгаж, итгэлээ хөгжүүлэх тухай Алмагийн зөвлө-
гөөг хэрхэн дагахыг мэдэхийг хүссэн. Алма суд-
руудыг ашиглан, хүмүүст бишрэн шүтэх, залбирах, 
бидний Аврагчийн ачаар Бурханаас хүлээн авч болох 
нигүүлслийн тухай заасан. Тэрээр хүмүүсийг Есүс 
Христэд найдвар тавьж, Түүний Цагаатгалын хүчинд 
итгэхийг урамшуулан дэмжсэн. 

Тайлбар: 94- р хичээл нь гурван суралцагчид заах  
боломж олгодог. Та гурван суралцагчийг сонгоод, 
тэд бэлтгэж болохын тулд 94- р хичээлийн тодорхой 
хэсгийг даалгавар болгон өгч болно. Тэдэнд хи-
чээлийн материалыг залбирч судлахыг мөн сурал-
цагчдынхаа хэрэгцээнд хичээлийг тохируулахын 
тулд Ариун Сүнсний удирдамжийг эрэлхийлэхийг 
урамшуулан дэмж.

91- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 33

Заах зөвлөмж

Aлмa 33
Алма зорамчуудад Есүс Христэд итгэхийг заасан нь
Самбар дээр дасгал гэж бич. 
• Ямар нэгэн зүйл дээр дасгал хийсний үр дүн нь юу вэ? (Суралцагчдыг энэ асуул-

тад хариулах үед та нэг суралцагчийг гар дээрээ суниаж, дасгал хэрхэн хийх, эсвэл 
дороо гүйснээр хөлийн дасгал хэрхэн хийхийг үзүүлж болно.)

Суралцагчид зорамчуудын ойлгохыг хүсч байгаа дасгалыг олж мэдэхээр Алма 33:1- ийг 
дор бүрд нь чимээгүй уншуул. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцсаны дараа 
дараах асуултыг самбар дээр бич: Бид итгэлээ хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Суралцагчдыг Алма 
33- ыг судалж, ярилцах үеэр энэ асуултын хамгийн багадаа гурван хариултыг олоход урь.
Алма зорамчуудын асуултад итгэлээ хэрхэн хөгжүүлэх тухай хариулснаар тэдний сүсэг 
бишрэлийн хуурамч санааг залруулсныг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Алма 33:2- ыг 
чанга уншихад урь. Бурханыг шүтэн бишрэх тухай зорамчуудын хуурамч санааг олж 
мэдэхийг суралцагчдаас хүс.
• Эдгээр зорамчууд өөрсдийгөө яагаад Бурханыг шүтэн бишрэх боломжгүй гэж бод-

сон бэ? (Учир нь тэднийг синагогууддаа орохыг нь зөвшөөрдөггүй байв.)
Суралцагчдыг Алма 31 дэх зорамчуудын сүсэг бишрэлийн хэлбэрийн тухай сурч мэд-
сэн зүйлээ дүгнэхийг хүс. (Алма 31:22–23- ыг үзнэ үү). Зорамчууд долоо хоногт нэг удаа 
яг адилхан залбирлыг синагогууддаа хэлээд долоо хоногийн үлдсэн бүх өдөрт Бурханы 
тухай дахин огт ярьдаггүй байжээ.)
• Сүмд явах нь яагаад бидний итгэлийн чухал хэсэг байдаг вэ? Сүмийн цуглаанд 

долоо хоног бүр ирэхээс гадна Бурханаа шүтэн бишрэх өөр ямар аргууд байдаг вэ?
Алма Бурханыг шүтэн бишрэх тухай зорамчуудын хуурамч санаануудыг залруулахын 
тулд Зинос хэмээх бошиглогчийн сургаалаас эш татсаныг тайлбарла. Суралцагчдыг 
Алма 33:3- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихдаа бишрэх гэдэг үгээр сольж болохоор Алма-
гийн ашигласан үгийг олохыг хүс. (Тэр үг бол залбирал юм.)
Зинос залбиралдаа хэлсэн нөхцөл бүрийг олж тогтоохыг хичээн, Алма 33:4–10- ыг дор 
бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.
• Зинос хаана, хэзээ залбирсан бэ?
• Алма Зиносын үгсийг эш татсанаар сүсэг бишрэлийн тухай юу заасан бэ? (Дараах 

үнэнийг тогтооход нь суралцагчдад тусал: Бид залбирлаар дамжуулан Бурханыг 
үргэлж шүтэн биширч чадна.)

Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээрх асуултад хандуул: Бид итгэлээ хэрхэн хөгжүү-
лэх вэ? Асуултын дор Ямагт залбир гэж бич.
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AлМA 33

• Залбирал нь ямар байдлаар Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрт итгэх итгэлийг хөг-
жүүлж болдог вэ?

• Та Зиносын дурдсан шиг нөхцөлд хэзээ залбирсан бэ? Таны залбирал хэрхэн ха-
риулагдсан бэ? (Хэт хувийн чанартай туршлагыг хуваалцах шаардлагагүй гэдгийг 
тэдэнд анхааруул.) 

Суралцагчдыг Алма 33:4–5, 8–9- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншин дүгнэхэд урь. Тэднээс 
Бурханы нигүүлслийг дурдсан (“Та нигүүлсэнгүй билээ,” “та надад нигүүлсэнгүй 
байж” гэх зэрэг) өгүүлбэрүүдийг олохыг хүс.
Есүс Христийн Цагаатгал, Тэнгэрлэг Эцэгийн нигүүлсэл хоёр хоорондоо ямар холбоо-
тойг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг Алма 33:11–16- г чанга 
уншихад урь. Эдгээр шүлэгт дөрвөн удаа гарч байгаа хэллэгийг олохыг хичээн, дагаж 
уншихыг суралцагчдаас хүс. (Энэ бол “таны Хүүгийн учир” гэсэн хэллэг юм. Та сурал-
цагчдыг энэ өгүүлбэрийг тэмдэглэхэд урамшуулан дэмжиж болно.)
• Зинос “учир нь та өөрийн Хүүгийн учир шүүлтүүдээ надаас зайлуулан буцаасан 

ажгуу” хэмээн хэлсэн нь юу гэсэн утгатай гэж та бодож байна вэ? (Дараах үнэнийг 
тогтооход суралцагчдад тусал: Бид Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар Тэнгэр-
лэг Эцэгээс ач ивээл болон нүглийнхээ уучлалыг хүлээн авдаг. Та суралцагч-
дыг энэ үнэнийг Алма 33:11–16- гийн дэргэд судартаа бичихэд урьж болно.)

 Бид Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан ач ивээлийг хүлээн авах боломжтой 
гэдгийг илүү сайн ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд ерөнхийлөгч Гордон Б.
Хинклигийн дараах түүхийг хуваалцахыг бод:

“Багш нь, ‘Өглөөний мэнд, хөвгүүд ээ, бид одооноос сургуулийг 
удирдах болно’ гэж хэлэхэд тэд байдгаараа хашгиралдаж, доог тохуу 
хийж байлаа. ‘Одоо, би сайн сургуулийг хүсч байна, гэхдээ, хэрэв та 
нар надад туслахгүй бол хэрхэн яаж сургуультай болохыг мэдэхгүй 
байгаа гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Цөөн дүрэмтэй болцгооё. Та  
нар хэлээрэй, би дүрмүүдээ самбар дээр бичье.’

“Нэг нь ‘Хулгай хийхгүй’ гэж хашгирав. Өөр нэг нь ‘Цаг барьдаг байя’ гэж хашгирлаа. 
Эцэст нь самбар дээр арван дүрэм бичигдэв.
“‘За одоо ‘Хуулинд шийтгэлийг заахгүй бол сайн хууль болж чадахгүй’ гэж багш хэ-
лээд, энэ дүрмүүдийг зөрчсөн хүнийг бид яах ёстой вэ?’ гэж асуув.
“‘Түүнийг хүрэм өмсөөгүй байхад нь нуруун дээр нь арван удаа цохь’ гэж сурагчид 
хариуллаа.
“‘Энэ ч арай хэтэрнэ ээ, хөвгүүд ээ. Та нар үүнийг тэсвэрлэж чадна гэдэгтээ итгэлтэй 
байна уу? Өөр нэг нь, ‘Би тоолно шүү’ гэхэд багш ‘За яахав, бид ингэхээр тогтлоо’ гэв. 
Анги, зэрэгцээд!’
“Нэг хоёр өдрийн дараа ‘Бүдүүн Тоом’ үдийн хоол нь алга болсныг мэдэв. Хулгайч нь 
ихэд өлссөн— арав орчим насны нэгэн давжаахан биетэй хөвгүүн байв. ‘Бид хул-
гайчийг оллоо. Одоо та нарын гаргасан дүрмээр түүнийг нуруун дээр нь арван удаа 
ташуурдаж шийтгэх ёстой. Жим, гараад ир!’ гэж багш хэлэв.
“Давжаа биетэй хөвгүүн чичирсээр зузаан хүрмээ хүзүүгээ хүртэл товчилчихсон, са-
жилсаар гарч ирээд ‘Багш аа, та намайг хэчнээн чанга ташуурдсан ч хамаагүй харин 
хүрмийг минь битгий тайлаач’ гэж гуйв. [Тайлбар:Та энэ түүхэн дэх ташуурдах гэдэг 
үг нь хүнийг цохих гэсэн үг гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй.]
“‘Хүрмээ тайл’ гэж багш хэлэв. ‘Чи дүрэм гаргахад тусалсан шүү дээ!’
“ ‘Өө, багш аа, намайг битгий ингээч!’ Түүнийг хүрэмнийхээ товчийг тайлж эхлэхэд 
багш юу харсан гээч? Тэр хөвгүүн цамцгүй байсан бөгөөд яс нь хэрзийсэн туранхай 
бие ил гарч ирэв.
“‘Би энэ хүүхдийг яаж ташуурдах юм бэ?’ хэмээн багш бодов. ‘Гэвч би ямар нэг зүй-
лийг заавал хийх ёстой, үгүй бол энэ сургууль дэг журамгүй болно.’ Ангид ялаа ниссэн 
ч сонсогдохооргүй нам гүм болов.
“‘Жим, чи яагаад цамц өмсөөгүй байдаг билээ?’
“ ‘Аав нас барсан. Ээж минь юу ч үгүй ядуу. Би ганцхан цамцтай. Ээж өнөөдөр  
миний цамцыг угаасан, тиймээс би даарахгүйн тулд ахынхаа хүрмийг өмссөн юм’  
гэж тэр хариуллаа. 

Давтагдсан үгс болон 
хэллэгийг тогтоох нь
Бошиглогчид ихэвчлэн 
давталтаар дамжуулан, 
үнэнүүдийг онцлон 
тэмдэглэдэг. Дав-
тагдсан үгс, хэллэг, 
санаануудыг олж 
мэдэхэд зохиогч ямар 
үнэнийг зааж байгаа 
болон үүнийг ойлгох нь 
яагаад чухал болохыг 
суралцагчдаас асуу.
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91-  р  хичээл 

“Багш гартаа саваагаа барин эргэлзэн зогсоно. Тэгтэл ‘Бүдүүн Тоом’ огло үсрэн 
босч ирээд ‘Багш аа, хэрэв та дургүйцэхгүй бол Жимийн оронд намайг ташуурдаж 
болно’ гэж хэлэв.
“‘Маш сайн байна, тэгвэл хэн нэгэн нь өөр хүний оронд ташуурдуулж болох дүрэм 
гаргая.’ Бүгд зөвшөөрч байна уу?’
“Тоом хүрмээ тайлаад гарч ирэв, харин таван удаа цохисны дараа саваа хугарав! Багш 
гараараа толгойгоо барин бөхийгөөд ‘Би энэ аймшигт даалгаврыг яаж дуусгадаг юм 
билээ?’ Тэгтэл ангийнхан мэгшин уйлж байхыг тэр сонсов. Тэгээд юу харсан гээч? 
Жижиг Жим Тоом дээр очоод хүзүүгээр нь хоёр гараараа тэвэрчихсэн байв. ‘Тоом, 
үдийн хоолыг чинь хулгайлсныг минь өршөөгөөрэй, би маш их өлссөн. Тоом оо, 
миний орноос ташуурдуулсны чинь төлөө би чамайг үхэн үхтлээ хайрлах болно! Тийм 
ээ, би чамайг үхэн үхтлээ хайрлана!’” [Нэр нь үл мэдэгдэх зохиолч.]
Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли энэ түүхийг эш татсаныхаа дараа “Энгийн энэ 
түүхэн дэх нэгэн чухал хэллэг бол Есүс Христ бол миний Гэтэлгэгч, тэрээр та нарын 
төлөө болон ‘миний төлөө ташуурдуулсан юм’ гэж хэлжээ (“The Wondrous and True 
Story  
of Christmas,” Ensign, 2000 оны 12- р сар, 4). 
• Энэ түүх Аврагчийн Цагаатгалын тухай Алмагийн сургаалтай ямар холбоотой вэ? 

(Хэрэгтэй бол, Тоом “Жимийн оронд ташуурдуулахыг” хүссэн нь Цагаатгалыг төлөөлж 
байгааг тайлбарла. Аврагч бидний нүглийн төлөөх шийтгэлийг өөр дээрээ авснаар 
хэрэв бид нүглээ наманчилбал тэрхүү шийтгэлийг биеэр үзэх шаардлагагүй болно.)

Алма Зиносын үгсээс эш татсаныхаа дараа өөр нэгэн бошиглогч Зинокийн үгсийг 
эш татсаныг тайлбарла. Алма 33:15–16- г суралцагчдад чанга уншиж өг. Өөрсдийнх 
нь төлөө Түүний Хүүгийн хийсэн зүйлсийг ойлгохоос татгалздаг хүмүүсийг Тэнгэрлэг 
Эцэг таалдаггүй гэдгийг онцлон тэмдэглэ.
Суралцагчдыг энэ сургаалуудыг хуваалцахдаа Алмагийн ашигласан эх сурвалжийг 
олж мэдэхийг хичээн, Алма 33:12–14- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг хүс.
• Алма яагаад Зинос, Зинок нарын үгсийг мэддэг байсан бэ? (Учир нь тэр үгс сударт 

байсан юм. Та 12 болон 14- р шүлгүүд дэх Алмагийн үгс зорамчууд бас энэ судруу-
дыг унших боломжтой байсан тухай өгүүлснийг онцлон тэмдэглэхийг хүсч болно. 
Судрууд Есүс Христийг гэрчилдэг гэдгийг онцлон тэмдэглэ.)

Самбар дээрх асуултын доор Судруудыг судалж, тэдгээрт итгэ гэж бич.
Алма, Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд нь зорамчуудад туслахын тулд судрын 
өөр нэгэн түүхийг ашигласныг онцлон тэмдэглэ. Мосе ба гуулин могойн зургийг 
үзүүл (62202; Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009], дугаар 16). Энэ түүхийг 
Мосег аглаг буйдад израильчуудыг удирдаж байхад олон хүн түүнийг болон Их 
Эзэнийг эсэргүүцэж эхэлснийг тайлбарласнаар дүгнэ. Их Эзэн энэхүү дуулгаваргүй 
байдлын хариуд хүмүүсийг хатгуулахаар хортой могойнуудыг илгээсэн. Хүмүүс Мосе 
дээр ирж, тусламж хүсчээ. Мосе залбираад таягныхаа үзүүрт могойг өргөж, хүмүүст 
харуулах заавар хүлээн авсан ажээ. Тэр уг зааврыг дуулгавартай дагаж, гуулин могойг 
хийсэн ажээ. (Тооллого 21:4–9- ийг үзнэ үү.) Нэг суралцагчаар Алма 33:19–20- ийг 
чанга уншуул. Гуулин могой руу харсан болон түүн рүү хараагүй хүмүүст юу тохиолд-
соныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.
• Алма 33:20- д өгүүлснээр яагаад тийм олон хүн могойг харахгүй байхаар шийдсэн бэ?
Хэрэв тэд ийм нөхцөлд байсан бол могойг харах байсан эсэхийг эргэцүүлэн бодохыг 
суралцагчдаас хүс.
Цовдлолтын зургийг үзүүл (62505; Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009], 
дугаар 57). Таяган дээрх гуулин могой нь “хэв шинж” (Aлмa 33:19) байсныг тайлбарла. 
Өөрөөр хэлбэл, энэ нь ирээдүйд болох зүйлийн бэлгэдэл байлаа. Энэ нь загалмай 
дээрх Есүс Христийг төлөөлсөн ажээ (Иохан 3:14- ийг үзнэ үү). 
Алма энэ түүхийг зорамчуудтай хэрхэн адилтгасныг олж мэдэхийг хичээн, Алма 
33:21–23- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг олж 
мэдсэн зүйлийнхээ талаар хуваалцсаны дараа самбар дээрх асуултад дахин анхаарлаа 
хандуулахыг хүс: Бид итгэлээ хэрхэн хөгжүүлэх вэ?
• Биднийг сүнслэг байдлаараа эдгээгдэхийн тулд юу хийх ёстой талаар израильчуу-

дын түүх болон гуулин могой юу зааж болох вэ?
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AлМA 33

• Алма 33:22–23 энэ асуултад хэрхэн хариулсан бэ? (Суралцагчид дараах үнэнийг 
таньж мэдсэн байх ёстой: Бид Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалд итгэхийг 
сонгосноор итгэлээ хөгжүүлж чадна.)

Самбар дээрх асуултын доор Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалд итгэх нь гэж бич. 
• Аврагчийн Цагаатгалд итгэдэг хүмүүсийн үйлдлээс эсвэл зан чанараас нь та нар 

юуг олж мэддэг вэ?
Есүс Христэд итгэх нь бидний хийх сонголт гэдгийг онцлон тэмдэглэхийн тулд су-
ралцагчдын анхаарлыг Алма 33:23 дээрх өгүүлбэрт хандуул: “Мөн хэрэв та нар хүсвэл 
бүр энэ бүгдийг та нар хийж чадах нь тэр бөлгөө.” Та суралцагчдыг энэ өгүүлбэрийг 
тэмдэглэхэд урамшуулан дэмжиж болно.
Дараах үгсийг самбар дээр бичээд суралцагчдыг судартаа бичихэд урамшуулан дэмж. 
(Энэ мэдэгдэл “Inquire of the Lord”- д байгаа [СБС- ийн шашны сургагчдад хандаж 
хэлсэн үг, 2001 оны 2- р сарын 2], 1, si. lds. org.) 

“Хүн төрөлхтний бүх үеийнхний хүүхэд бүр итгэх, үл итгэх хоёрын аль нэгийг сонгодог. 
Итгэл бол өв биш. Энэ нь сонголт юм” (Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг).

Дараах асуултуудын нэгэнд дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэл дээрээ хариулахыг 
суралцагчдаас хүс. (Та асуултуудыг самбар дээр бичиж, асуултуудыг бичсэн тараах ма-
териалуудыг бэлтгэж болно, эсвэл суралцагчид өөрсдөө бичихийн тулд тэдэнд удаан 
уншиж өгөхийг хүсч болно.)
• Аврагчид итгэх таны сонголт өдөр тутмын амьдралд тань хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
• Хувиараа судар судлах нь Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрт итгэх итгэлийг тань 

хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн бэ?
• Хувиараа өдөр бүр залбирах нь Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрт итгэх итгэлийг 

тань хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн бэ?
• Та нарыг итгэлээ илүү их хөгжүүлэхийн тулд Тэнгэрлэг Эцэг юу хийгээсэй гэж 

хүсдэг вэ?
Хариултуудаа хуваалцахыг цөөн суралцагчаас хүс. Аврагчид итгэхээр сонгохын 
чухал болохыг гэрчил. 
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Оршил
Алма зорамчуудад Бурханы Хүүд итгэхийг заасны 
дараа Амюлек хоёр дахь гэрч болон Есүс Христийн 
тухай гэрчлэлээ тунхаглажээ. Алмагийн хамтрагч 
Амюлек Есүс Христийн Цагаатгал бүх хүн төрөлхтний 
авралд зайлшгүй бөгөөд хувь хүмүүс наманчилж, 
итгэлээ хөгжүүлснээр Цагаатгалын бүх адислалыг хү-
лээн авч чадна гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн. Олон зо-
рам хүн Амюлекийн наманчлах урилгад анхаарлаа 

хандуулсан. Нүглээ наманчилсан зорамчуудыг ёс бус 
удирдагчид нь нутгаасаа хөөхөд нифайчууд болон 
Аммоны хүмүүс тэдэнд хоол хүнс, хувцас хунар мөн 
өв болгон эзэмших нутгийг өгчээ. Үүний улмаас 
леменчүүд болон нүглээ наманчлаагүй зорамчууд 
нифайчуудын болон Аммоны хүмүүсийн эсрэг дайнд 
бэлтгэж эхэлсэн.

92- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 34–35

Заах зөвлөмж

Алма 34:1–14
Амюлек зорамчуудад Есүс Христийн Цагаатгалын тухай заасан нь
Хичээлийн өмнө дараах үгсийг самбар дээр бич. Өгүүлбэр бүр нь зөв эсвэл буруу 
болохыг дэвтэртээ эсвэл хуудас цаасан дээр бичихийг суралцагчдаас хүс.

 1. Есүс Христ хүн төрөлхтний нүглийг цагаатгахдаа зөвхөн зөв шударга хүмүүсийн 
төлөө зовон шаналсан.

 2. Бүх хүн аврагдахын тулд Цагаатгал хэрэгтэй.
 3. Аливаа хүн өөр нэгний нүглийн төлөө цагаатгах буюу төлөөсийг нь төлж болно.

Суралцагчдад хариултаа бичих хугацаа гаргаж өгсний дараа Алма хэдэн зорам хүнд 
Бурханы үгийг хэрхэн хүлээж авах болон Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрхэн хөгжүү-
лэхийг заасныг сануул (Aлмa 32–33- ыг үзнэ үү). Амюлек Аврагчийн тухай гэрчлэ-
лээ хуваалцан, Алмаг дагасан гэдгийг тайлбарласнаар Алма 34:1–7- г хураангуйлан 
дүгнэ. Самбар дээрх өгүүлбэр бүр нь зөв буюу буруу болохыг тодорхойлон, Алма 
34:8–9, 11- ийг дор бүрнээ чимээгүй судлахыг суралцагчдаас хүс. Тэгээд өгүүбэрүү-
дийг ангиараа ярилцаж нэгтгэн дүгнэ. Зөв хариултууд нь:
 1. Буруу—“Тэр дэлхийн нүглүүдийг цагаатгах болно” (Aлмa 34:8). 
 2. Зөв—“Цагаатгал хийгдэх ёстой, эс бөгөөс бүх хүн төрөлхтөн гарцаагүй мөхөх ёс-

той” (Aлмa 34:9). 
 3. Буруу—“Эдүгээ өөр нэгний нүглийг цагаатган өөрийн цусыг золиосолж чадах ямар 

ч хүн үгүй” (Aлмa 34:11). 
Суралцагчдыг 3- р өгүүлбэрийн хариултыг ярилцсаны дараа дараах асуултыг асуу:
• Та нар яагаад зөвхөн Есүс Христийг дэлхийн гэм нүглийн төлөө цагаатгаж чадна 

гэж боддог вэ?
Энэ асуултад хариулахад суралцагчдад туслахын тулд тэднийг Алма 34:10, 14- ийг чи-
мээгүй уншихад урь. Дараа нь Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.
Нэлсоны хэлсэн дараах үгсийг унш:

“Түүний Цагаатгал нь хязгааргүй бөгөөд төгсгөлгүй юм. Энэ нь бас бүх 
хүн төрөлхтөн хэзээ ч үл төгсөх үхлээс аврагдах учраас хязгааргүй юм. 
Энэ нь Түүний хэмжээлшгүй зовлон шаналлын улмаас хязгааргүй юм. 
. . . Энэ нь бүхний төлөө нэг удаа хийгдсэн цар хүрээгээрээ хязгааргүй 
юм. Цагаатгалын нигүүлсэл нь тоо томшгүй олон хүнд хүрээд зогсохгүй 
мөн Түүний бүтээсэн хязгааргүй олон тоотой дэлхийд хүрдэг. Энэ нь 

хүмүүний аливаа хэмжүүрээс эсвэл мөнх бус хүмүүний ойлголтоос давсан хязгааргүй 
зүйл байлаа.

Сүнсээр зааж, Есүс 
Христийн тухай гэрчил
Суралцагчид Ариун 
Сүнсээр заагдаж болох 
уур амьсгалыг бүрдүү-
лэхийн төлөө чадах 
бүхнээ хий. Ийм уур 
амьсгалыг бий болгох 
хамгийн үр өгөөж-
тэй аргуудын нэг нь 
Аврагчийн тухай жишээ 
болон ярилцлагуудад 
онцгой ач холбогдол 
өгөх, Түүний тухай гэрч-
лэлээ ойр ойрхон хэлж 
байх мөн Аврагчийн ту-
хай гэрчлэлээ хуваалцах 
боломжийг суралцагч-
дад олгох явдал мөн.
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AлМA 34 – 35

“Есүс мөнх бус эх, үхэшгүй мөнх Эцэг хоёроос төрсөн учраас ийм хязгааргүй Цагаат-
галыг хийж чадах цорын ганц нь юм. Энэхүү онцгой залгамжлах эрхийнхээ учир Есүс 
хязгааргүй Хүмүүн байсан юм” (“The Atonement,” Ensign, 1996 оны 11- р сар, 35). 
“Мөнхийн хуулийн дагуу цагаатгал нь үхлийг үл үзэх үхэшгүй хүмүүний хувийн 
золиослолыг шаарддаг. Гэсэн ч Тэрбээр үхээд Өөрийн бие махбодыг эргүүлэн авах 
ёстой байлаа. Аврагч үүнийг гүйцэлдүүлж чадах цорын ганц нь байсан юм. Тэрбээр 
эхээсээ үхэх хүчийг өвлөн авсан бол Эцэгээсээ үхлийг ялах хүчийг хүлээн авсан юм” 
(“Constancy amid Change,” Ensign, 1993 оны 11- р сар, 34). 
• Амюлекийн сургаал болон ахлагч Нэлсоны хэлсэн дээрх үгс Есүс Христ яагаад дэлхийн 

нүглийг цагаатгаж чадах цорын ганц нь байсныг ойлгоход бидэнд хэрхэн туслах вэ?
• Алма 34- өөс Есүс Христийн Цагаатгалын тухай өнөөдрийг хүртэл сурсан зүйлээ та 

нар хэрхэн дүгнэх вэ? (Суралцагчид бусад үнэнийг санал болгож болно, гэхдээ тэд-
нийг Есүс Христийн хязгааргүй, мөнхийн Цагаатгал нь авралыг бүх хүмүүнд 
боломжтой болгосныг ойлгосон байхад анхаар.

Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын төлөвлөгөөнд Цагаатгал зайлшгүй шаардлагатай 
байсанд цаашид үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд суралцагчдад туслахын тулд дараах үйл 
ажиллагааг ашиглахыг бод. Та энэ үйл ажиллагааг заадаг суралцагчдынхаа хэрэг-
цээ, сонирхолд тохируулан өөрчилж болно.
Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич:  . . .гүй амьдралыг төсөөлөн бод.
Залуу хүмүүсийн ихэд эрхэмлэдэг ямар нэг зүйлийг (гар утас гэх мэт) гартаа бариад 
дараах асуултыг асуу:
• Та нар амьдралаа энэ зүйлгүйгээр хэрхэн төсөөлж байна вэ?
Дараа нь, лонх эсвэл шилэн аягатай усыг өргөн харуул (эсвэл амьдралыг тэтгэхэд 
чухал ямар нэгэн зүйлийг).
• Ус байхгүй бол амьдрал ямар байх бол?
Суралцагчдыг усны хэрэгцээний талаар ярилцсаны дараа самбар дээрх өгүүл-
бэрийг дараах байдлаар: Есүс Христийн Цагаатгал байгаагүй бол амьдрал ямар 
байхыг төсөөлөн бод.
• Есүс Христийн Цагаатгал байгаагүй бол амьдрал хэр өөр байх байсан бэ? (Энэ 

асуултад хариулахыг хүсэхээсээ өмнө суралцагчдад бодох хугацаа өг. Хэрэв хангалт-
тай цаг байвал та тэднийг энэ асуултын хариултыг бичихийг хүсч болно.)

Алма 34:15–41
Амюлек зорамчуудад итгэлээ наманчлалаар хэрхэн хөгжүүлэхийг заасан нь
Хэдийгээр Есүс Христ бүх хүмүүний төлөө Цагаатгалыг гүйцэтгэсэн ч бид үүний 
бүх адислалыг зүгээр сууж байгаад аяндаа хүлээн авахгүй гэдгийг онцлон тэмдэглэ. 
Цагаатгалын ачаар боломжтой болсон бүх адислалыг хүлээн авахын тулд бид юу 
хийх хэрэгтэйг Амюлек заасан. Суралцагчдыг Алма 34:15–17- г дор бүрнээ чимээ-
гүй уншаад Амюлекийн дөрвөн удаа хэлсэн хэллэгийг олоход урь. (“Наманчлалд 
итгэлтэй байх.”)
• Бид Цагаатгалын бүх адислалыг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой талаар Алма 

34:15–17- гоос юу сурч болох вэ? (Суралцагчид Цагаатгалын бүх адислалыг 
хүлээн авахын тулд бид итгэлээ наманчлалаар хөгжүүлэх ёстойг ойлгосон 
эсэхийг анхаар.)

• Наманчлалд хүргэх итгэлийг хөгжүүлэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бо-
дож байна вэ?

Наманчлалд хүргэх итгэлийг хөгжүүлэх нь юу гэсэн утгатай болохыг ойлгоход нь су-
ралцагчдад туслахын тулд Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн 
дараах үгсийг унш:
“Бид наманчлах чадвартай байхын тулд Христэд итгэх бат бөх итгэлтэй байх ёстой. 
. . . Христэд итгэх итгэл нь Бурханы хүсэлтэй үл нийцэх бидний бодол санаа, итгэл 
бишрэл, зан төлөвийг өөрчлөх болно. . . . Наманчлах гэдэг нь оюун санаа, зүрх сэтгэ-
лийн өөрчлөлт,—буруу зүйлсийг хийхээ больж, зөв зүйлсийг хийдэг болно гэсэн үг 
юм” (“Point of Safe Return,” Ensign ба Лиахона, 2007 оны 5- сар, 100). 
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92-  р  хичээл 

• Наманчлах нь зөвхөн буруу зүйлийг хийхээ болихыг төдийгүй, үргэлж зөв зүйл 
хийдэг байхыг биднээс шаарддаг гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал вэ?

• Алма 34:16- д өгүүлснээр наманчлалд хүргэх итгэлээ хөгжүүлэхийн үр өгөөж нь юу вэ?
• Хэрэв бид наманчлалд хүргэх итгэлийг хөгжүүлэхгүй бол бидэнд юу тохиолдох вэ? 

(“Шударга ёсны шаардлагын бүх л хуульд харьяалагдаж” гэдэг нь гэм нүглийнхээ 
үр дагавруудад зовон шаналж, мөнх амьдралын адислалуудаа алдах явдал гэдгийг та 
тайлбарлаж болно.)

• Алма 34:17- д өгүүлснээр наманчлалд хүргэх итгэлийг хөгжүүлэхийн тулд бидний 
хийж чадах нэг зүйл юу вэ?

Суралцагчдыг Алма 34:17–28- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Амюлек зорам-
чуудад хэзээ залбирах, юуны төлөө залбирах зэргийг оролцуулан залбирлын тухай юу 
заасныг олж мэдэхийг тэднээс хүс. 
• Амюлек та нарын амьдралд хамаатай залбирлын талаар юу заасан бэ? Залбирал 

яагаад наманчлалд хүргэх итгэлийг хөгжүүлэхийн нэг чухал хэсэг гэж та нар бодож 
байна вэ?

• Амюлек хэрэв бид өөрсдийн эргэн тойрон дахь хүмүүст туслахгүй бол бидний зал-
бирал юу ч биш байх буюу ямар ч ашиг тусгүй юм гэж хэлжээ (Aлмa 34:28- ыг үзнэ 
үү). Та нар яагаад үүнийг үнэн гэж бодож байна?

Суралцагчдад наманчлалд хүргэх итгэлийг хөгжүүлэх нэмэлт арга замуудыг бодоход 
туслахын тулд тэднээс дараах жишээнүүдэд хариулахыг хүс:
 1. Нэгэн залуу эрэгтэй зохисгүй үг хэллэг хэрэглэх зуршилтай байжээ. Тэр энэ зурш-

лаа орхихын тулд наманчлалд хүргэх итгэлийг хөгжүүлэх ямар аргуудыг харуулж 
чадах вэ? (Хариулт нь тусламж гуйн залбирах, гэр бүлийн гишүүд болон найз 
нөхдөөсөө тусламж хүсэх мөн Сүнсийг урьсан үйл ажиллагаануудад оролцох зэрэг 
санаанууд байж болно.)

 2. Нэг залуу эмэгтэй, залуу эрэгтэй хоёр зохистой бус харьцаатай болжээ. Тэд энэ 
харилцаагаа даруй зогсоо гэсэн Ариун Сүнсний өдөөлтийг мэдэрчээ. Энэхүү өдөөл-
тийг дагах нь наманчлалд хүргэх итгэлийг хөгжүүлэхтэй хэрхэн холбоотой байж 
болох вэ? Тэд бүрэн наманчлах зам дээр байгаагаа баттай болгохын тулд өөр ямар 
алхмуудыг хийх ёстой вэ? (Хариулт нь бишоп буюу салбарын ерөнхийлөгчөөсөө 
зөвлөгөө хүсэх, хүч чадал ба уучлалын төлөө залбирах зэрэг нь байж болно.)

• Хойшлуулна гэдэг нь ямар утгатай вэ? Хүмүүс ямар нэгэн зүйл хийхээ хойшлуулдаг 
ямар шалтгаанууд байдаг вэ?

Амюлек зорамчуудыг хийхээ бүү хойшлуулаарай хэмээн анхааруулсан зүйлийг олж 
мэдэхийг хичээн, Алма 34:33- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. 
Алма 34:32–35- ыг ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Суралцагчдыг 
унших үед нүглээ наманчлахыг хойшлуулахын үр дагавруудыг олж мэдэхийг тэднээс 
хүс. Суралцагчдыг сурч мэдсэнээ хуваалцах үеэр дараах үнэнийг самбар дээр бич: Энэ 
амьдрал бол Бурхантай уулзахад бэлтгэхэд зориулан бидэнд өгсөн цаг юм.
• Та нар энэ үнэнийг хэн нэгэнд хэрхэн тайлбарлах вэ?
• Зарим зарлигуудыг мэдсээр байж сахиагүй атлаа сүүлд нь наманчилна гэж бодож 

байгаа нэг найз танд байдаг хэмээн төсөөлөн бод. Алма 34:32–35- аас сурч мэдсэн 
зүйл дээрээ үндэслэн та нар энэ найздаа юу заах вэ? 

Амюлек зөвхөн наманчлахаа хойшлуулахын үр дагавруудыг сэрэмжлүүлээд зог-
соогүй бас наманчлахаар одоо сонгосноос ирдэг адислалуудын тухай заасныг 
тайлбарла. Суралцагчдыг Алма 34:30–31- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншаад энэ 
адислалыг олж мэдэхэд урь.
• Алма 34:31- д одоо наманчилж байгаа хүмүүст ямар баталгаа өгөгдөж байна вэ? 

(“Тэр даруй гэтэлгэлийн агуу төлөвлөгөө та нарт авчрагдах болно.”)
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын хэлсэн дараах 
үгсийг унш:
“Цагаатгалын хүч та нарын дотор ажиллаж эхлэхээс өмнө бүхнийг мэдэх нь хэрэг-
тэй биш юм. Христэд итгэлтэй бай, тэгвэл гуйсан өдрөөс тань энэ нь ажиллаж эхлэх 
болно!” (“Washed Clean,” Ensign, 1997 оны 5- р сар, 10).
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AлМA 34 – 35

• Энэ баталгааг ойлгох нь бидэнд хэрхэн туслах вэ? Цагаатгалд найдсан үед чинь 
энэ нь таны дотор ажиллаж эхэлснийг та ямар байдлаар мэдэрсэн бэ?

Ерөнхийлөгч Харольд Б.Лийгийн хэлсэн дараах үгсийг унш: Ерөнхийлөгч Лий “хам-
гийн чухал зарлиг” гэж юуг нэрлэснийг сонсохыг суралцагчдаас хүс.
“Хэрэв та алдаа гаргасан бол өнөөдрийг амьдралынхаа өөрчлөлтийг эхлэх өдөр болго. 
Та хийсэн буруу зүйлээ бүрмөсөн орхи. Бурханы бүх зарлигуудаас хамгийн чухал нэг 
зарлиг нь өнөө үед сахих хамгийн хэцүү байгаа нэг зарлиг юм. Хэрэв энэ нь шударга 
бус явдал бол, хэрэв энэ нь ариун бус явдал бол, хэрэв энэ нь үнэнийг хэлэхгүй худал 
гэрчилсэн бол өнөөдөр таны хувьд энэхүү сул талаа даван туулахын төлөө ажиллаж 
эхлэх өдөр мөн. . . . Энэхүү сул талаа даруй залруулаад тэгээд өөрийн тань хувьд сахи-
хад хамгийн хэцүү байгаа дараагийн алхмыг эхэл” (Teachings of Presidents of the Church: 
Harold B.Lee [2000], 30).
• Ерөнхийлөгч Лийгийн хэлснээр хамгийн чухал зарлиг юу вэ? Яагаад? 
Дараах гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Өгүүлбэрийг дэвтэр эсвэл судар 
судлах тэмдэглэлдээ гүйцээж бичихийг суралцагчдаас хүс.

Өнөөдөр, миний хувьд хамгийн чухал зарлиг бол . . .
Би одооноос . . . наманчлахад хүргэх итгэлээ хөгжүүлэх болно.

Aлмa 35
Наманчилсан зорамчууд зөв шударга хүмүүсийн дунд амьдрахаар явсан нь
Олон зорам хүн гэм нүглээ наманчилсныг тайлбарлаж, Алма 35- ыг товчлон дүгнэ. 
Тэднийг ёс бус удирдагчид болон санваартнууд нь нутгаасаа хөөсөн учир тэд Аммоны 
хүмүүстэй хамт Жершоны нутагт амьдрахаар явжээ. Аммоны хүмүүс тэдэнд газар өгч, 
нифайчууд тэднийг хамгаалахаар цэргээ илгээсэн.
Бид наманчлалд хүргэх итгэлээ хөгжүүлж эхэлмэгцээ Аврагчийн Цагаатгалын адис-
лалуудыг хүлээн авч чадна гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг наманчлалыг эрэлхийлж 
байгаа хүмүүст эелдэг байж, дэмжсэнээр Аммоны хүмүүс болон нифайчуудын жишээг 
дагахыг урамшуулан дэмж.
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Оршил
Алма зорамчуудад хийсэн номлолынхоо дараа хөв-
гүүн бүрдээ ганцаарчлан зөвлөгөө өгчээ. Хүү Хила-
мандаа өгсөн түүний зөвлөгөө Aлмa 36 болон 37- д 
байдаг. Бурхан Өөрт нь найдвараа тавьсан хүмүүсийг 
чөлөөлдгийг Алма Хиламанд гэрчилсэн. Энэхүү 
үнэнийг харуулахын тулд Алма олон жилийн өмнө 
өөрт нь тохиолдсон Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжуулан хэрхэн гэм нүглийнхээ зовлонгоос чөлөө-
лөгдсөнөө дүрслэн ярьжээ. Тэр мөн бусдыг Христэд 
авчрах болон тэдэнд наманчилсных нь төлөө баяр 

баясгаланг мэдрүүлэх гэсэн өөрийн хүч чармайлтын-
хаа тухай өгүүлжээ. 

Тайлбар: 94- р хичээл гурван суралцагчийг заах бо-
ломжоор хангадаг. Хэрэв та тэднийг сонгож амжаа-
гүй байгаа бол одоо гурван суралцагчийг сонгоод 
бэлтгэлийг нь хангуулахын тулд 94- р хичээлийн 
тодорхой хэсгүүдийн хуулбарыг тэдэнд өг. Тэд хичээ-
лийн материалыг залбирч, Ариун Сүнсний удирдам-
жийг эрэлхийлэн судалснаар хичээлийг ангийнхаа 
хэрэгцээнд тохируулан хэрхэн өөрчлөхийг мэдэхэд 
нь урамшуулан дэмж. 

93- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 36 

Заах зөвлөмж

Алма 36:1–5
Алма Хиламанд Бурханы чөлөөлөх хүчний тухай заасан нь
Эцэг эхийнх нь гэрчлэл эсвэл тодорхой сургаалууд тэдэнд нөлөөлсөн үр ашигтай 
арга замуудын тухай бодохыг суралцагчдаас хүс. Нэг юм уу хоёр суралцагчийг 
бодол санаагаа бусадтайгаа хуваалцахад урь.
Алмагийн номын 36, 42- р бүлгүүд хөвгүүддээ өгсөн Алмагийн зөвлөгөөг агуулдгийг 
тайлбарла. Бүлэг 36–37 Хиламанд хандсан үг, бүлэг 38 нь Шиблонд хандсан үг, бүлэг 
39–42 нь Кориантонд өгсөн зөвлөгөө юм.
Суралцагчдыг Алма 36:1–5 дахь эцгийнхээ гэрчлэлийг сонсож байгаа Хиламаны 
оронд өөрсдийгөө тавин төсөөлөн бодоход урамшуулан дэмж. Суралцагчдыг Алма-
гийн гэрчлэлийн юу нь тэдний сэтгэлийг хөдөлгөснийг олж мэдэхийг хичээн, шүл-
гүүдийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь.
• Эдгээр шүлэгт юу таны сэтгэлийг хөдөлгөсөн бэ? Яагаад? 

Алма 36:6–22
Алма эсэргүүцлээ дүрслээд уучлалыг хэрхэн хүлээн авснаа тайлбарласан нь 
Бурханд итгэдэг хүмүүсийг чөлөөлөх Түүний хүчний гэрчлэл болгон Алма гэм нүг-
лийн зовиураас чөлөөлөгдсөн туршлагаа хуваалцсаныг тайлбарла. Суралцагчдаас 
Алма 36:6–9- ийг гүйлгэж уншаад Алма болон Мозаягийн хөвгүүд Сүмийг устгахыг 
эрэлхийлэхэд тэдэнд юу тохиолдсоныг нэгтгэн дүгнэхийг хүс. 
Нэг суралцагчийг Алма 36:10- ыг чанга уншихад урь. Алма нүгэлдээ хэр удаан зовс-
ныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. Алма 36:11–17- гоос бид Алмагийн хөрвөлтийн 
бусад түүхээс түүний гурван өдөр, гурван шөнийн турш мэдэрсэн өвчин зовиурын 
тухай илүү их тодорхой түүхийг уншдаг гэдгийг тайлбарла (Moзая 27 болон Aлмa 
38- ыг үзнэ үү). Бүлэг болон ажиллахыг суралцагчдад даалга. Бүлгүүдийг айдас ба 
зовиурыг илэрхийлсэн Алмагийн үгсийг олохын тулд Алма 36:11–17- г судлахад урь. 
Та суралцагчдад олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг санал болгож болно. Олж мэд-
сэн үгс болон өгүүлбэрүүдийг нь суралцагчдаар яриул. (Та тэдгээрийг самбар дээр 
бичихийг хүсч болно.) Та суралцагчдын ярих үгс болон хэллэгийн утгыг гүнзгий 
ойлгоход нь тэдэнд туслахын тулд дараах асуултуудыг асууж болно.
• Та эдгээр үгс (эсвэл хэллэг) ямар утгатай гэж бодож байна? Юу Алмаг ийм байд-

лаар мэдрэхэд хүргэсэн бэ?

Суралцагчдыг 
даалгавраа хийхдээ 
удирдамж эрэлхийлэн 
залбирахыг нь 
урамшуулан дэмж 
Та суралцагчдад хичээ-
лийн аль нэг хэсгийг 
заах зэрэг даалгав-
рыг өгөхдөө тэднийг 
даалгавраа хийхдээ 
удирдамж эрэлхийлэн 
залбирахад урамшуулан 
дэмж. Таны урамшуулал 
тэднийг Сүнсээр дам-
жуулан тайлбар хүлээн 
авахын тулд өөртөө 
итгэх итгэлийг нь нэ-
мэгдүүлэх болно (С ба Г 
6:14–15- ыг үзнэ үү). 
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АлМА 36 

Тамлагдсан, тарчлагдсан, зовлон гэдэг үгсийг илүү сайн ойлгоход нь суралцагчдад 
туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын 
хэлсэн дараах үгсийг унш:
“Тамлагдсан гэдэг үг нь ‘тарчлаан зовоосон’ гэсэн утгатай. Эрт цагт тамлан зовоох 
тавцан нь шийтгүүлэгчийг хэвтүүлээд шагай, бугуйнаас нь, дөрвөн тийш нь тэлж чан-
галан татаж хадахад хүнийг тэсэхийн аргагүй өвтгөдөг хэрэгсэл байжээ.
“Борной нь хурц үзүүртэй том хадааснууд доош нь харуулан бэхэлсэн төхөөрөмж юм. 
Борнойг газраар чирэхэд хурц үзүүртэй хадааснууд газрын хөрсөнд шигдэн хөрсийг 
сийрүүлдэг . Гэм нүгэл үйлдсэн хүмүүсийн сэтгэл санаа ‘тарчлан зовдгийг’ судруудад 
газрын хөрсийг борнойдохтой олонтоо зүйрлүүлсэн байдаг. 
“Зовлон гэдэг нь ‘тарчлаан зовоох’ гэсэн утгатай, өр өвтгөм зовлон шаналлын нэг 
хэлбэр бөгөөд гэм буруугүй хүмүүс хүртэл өөрийгөө буруутай гэж үзсэн үед ийнхүү 
зовон шаналж болно” (“The Touch of the Master’s Hand,” Ensign, 2001 оны 5- сар, 23). 
• Алмагийн туршлага нүглийн үр дагавруудын тухай юу зааж байна вэ? (Суралцагч-

дад дараах үнэнийг тогтооход нь тусал: Нүгэл нь сэтгэл санааны зүрх шимшрэм 
өвдөлт, зовлон шаналал, харуусалд хүргэдэг.)

• Алма нүгэл үйлдсэн даруйдаа үүний төлөө сэтгэл санааны өвдөлт, харууслыг мэдэр-
сэн шинж байна уу? Бид гэм нүглийн үр дагаврыг тэр даруй мэдрэхгүй байж болно 
гэдгийг ойлгох нь яагаад чухал гэж та боддог вэ? 

Нүглийнхээ улмаас сэтгэл санааны өвдөлт, харамслыг мэдэрсэн туршлагынхаа та-
лаар эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс. Дараа нь ерөнхийлөгч Пакэрын хэлсэн 
дараах үгсийг унш:
“Бидний хүн нэг бүр наад тал нь л, алдаанаасаа эхтэй сэтгэл санааны өвдөлтийг мэ-
дэрдэг шүү дээ. . . .
“Хэрэв танд гэм нүгэл, цөхрөл, бүтэлгүйтэл болон ичгүүрийн улмаас санаа сэтгэл 
чинь хямран, дарамттай байсан бол үүнийг чинь эдгээж болно” (“The Touch of the 
Master’s Hand,” 22).
Алма гэм нүглийнхээ улмаас сэтгэл санааны хүчтэй өвдөлт, харууслыг мэдэрч бай-
сан ч энэхүү өвдөлтөө хэрхэн эдгээх ёстойг санасныг онцлон хэл.
• Алма 36:17- д өгүүлснээр тэр юу санасан бэ?
Нэг суралцагчаар Алма 36:18- ыг чанга уншуул. Алма эцгийнхээ сургаалын дагуу 
үйлдэхийн тулд хийсэн зүйлийг олж мэдэхэд суралцагчдыг урь. Суралцагчдад эдгээр 
шүлгүүдийг илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Жэффри Р.Холландын дараах үгсийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс:

“Эцгийнх нь сургаал Алмагийн сэтгэлийг хөдөлгөсөн ч түүний санасан 
бошиглол нь ‘дэлхийн нүглүүдийг цагаатгахаар, Бурханы Хүү, Есүс Христ 
гэгч нэгний ирэлтийн’ тухай байсан нь онцгой чухал байлаа. (Aлмa 
36:17.) Энэ бол хүн бүрийн сонсох ёстой нэр болоод захиас юм. . . . 
Бидний хэлдэг аливаа залбирал, бидний бусад ямар ч хэрэгцээ тэр бүгд 
нь: ‘Ай Есүс, Бурханы Хүү та,. . . намайг нигүүлсээч’ гэсэн гуйлтад ямар 

нэг байдлаар тусгалаа олсон байдаг. Тэрбээр энэхүү нигүүлслийг хангахаар бэлтгэгд-
сэн юм. Тэрбээр энэхүү нигүүлслийг өөрийн амиар төлж бидэнд өгсөн юм” (However 
Long and Hard the Road [1985], 85).
• Бид Есүс Христийн тухай зөвхөн мэдээд зогсохгүй мөн Түүний Цагаатгалын адисла-

луудыг хүсэх нь бидэнд яагаад чухал гэж та боддог вэ?
Суралцагчид Есүс Христийн Цагаатгалын адислалуудыг, түүний дотор уучлалын адис-
лалыг хүлээн авахын тулд залбирсан эсэхээ дотроо бодоход урамшуулан дэмж. 
Алма нигүүлслийн төлөө залбирсныхаа дараа Алмагийн сэтгэл санаа хэрхэн өөрч-
лөгдсөнийг дүрсэлсэн үгс болон өгүүлбэрүүдийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 36:19–22- 
ыг дор бүрнээ чимээгүй уншиж судлахад суралцагчдыг урь.
• Алмагийн сэтгэл санаа хэрхэн өөрчлөгдсөнийг дүрсэлсэн ямар үгс эсвэл өгүүлбэ-

рүүдийг та нар олж мэдсэн бэ?
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93-  р  хичээл 

Суралцагчдын олсон үгс болон өгүүлбэр бүрийн талаар дараах асуултыг асуу:
• Тэр өгүүлбэр (эсвэл үгс) Аврагчийн Цагаатгалын хүчний тухай та нарт юу зааж 

байна вэ? (Суралцагчдыг хариулахад Алмагийн сэтгэл санааны өвдөлт арилаад 
зогсоогүй тэр бас баяр баясгалангаар дүүрснийг харахад нь тэдэнд тусал.)

Дараах гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Хэрэв бид Есүс Христ болон Түүний 
Цагаатгалд итгэх итгэлээ хөгжүүлбэл, Тэр . . .
• Бид Алмагийн туршлагаас Их Эзэний биднийг чин сэтгэлээсээ наманчлахад бидэнд 

зориулан хийдэг зүйлийнх нь тухай юу мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр зарч-
муудыг хуваалцаж болно, гэвч тэд хэрэв бид Есүс Христ болон Түүний Цагаат-
галд итгэх итгэлээ хөгжүүлбэл Тэр биднийг гэм нүглийн төлөөх өвчнөөс 
чөлөөлж, баяр баясгалангаар дүүргэнэ гэж хэлэх хэрэгтэйг анхаар. Та самбар 
дээрх өгүүлбэрийг гүйцээхийг хүсч болно.)

• Бид гэм нүглийнхээ улмаас мэдэрч буй сэтгэл санааны өвдөлт, харууслаасаа чөлөө-
лөгдөхийн төлөө Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхийн тулд юу хийж болох вэ?

Дараах нөхцөлийг чанга уншаад энэ нөхцөлд хэрхэн хариулахаа тунгаан бодохыг 
суралцагчдаас хүс:
Мормоны Номыг уншиж байгаа найз тань Алма 36:19 дахь Алмагийн үгсийн тухай 
эргэлзэж байгаагаа хэлжээ. Найз тань танаас “Хэрэв би гэм нүглээ санаад тийнхүү 
нүгэл үйлдсэндээ харамсаж байвал би уучлагдаагүй гэсэн үг үү?” гэж асуужээ.
Алмагийн туршлага энэхүү нөхцөлтэй хэрхэн холбоотойг тайлбарлахыг суралцагчдаас 
хүс. Суралцагчдыг хариулсны дараа Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх, ерөнхий-
лөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн дараах үгсийг унш:

“Бид гэм нүглээ санасаар байвал уг нүгэл уучлагдаагүй байгаа хэрэг гэж 
Сатан бидэнд итгүүлэхийг хичээх болно. Сатан худалч. Тэр биднийг 
харалган болгож, наманчлал ба уучлалын замаас холдуулан гаргахыг 
хичээдэг. Бид гэм нүглээ санахгүй байх хэрэгтэй гэж Бурхан амлаагүй. 
Гэм нүглээ санах нь биднийг алдаагаа давтахаас зайлсхийхэд тусална. 
Гэвч хэрэв бид үнэнч, итгэлтэй хэвэээр байвал бидний гэм нүглийн 

дурсамж цаг хугацаа өнгөрөх тусам алгуураар бүдгэрнэ. Энэ нь шаардлагатай эдгэ-
рэлт болон ариусах үйл явцын хэсэг байх болно. Алма нигүүлслийн төлөө Есүст 
хандан залбирсны дараа гэм нүглээ санасан ч уучлагдсанаа мэдсэн учраас гэм нүг-
лийнх нь дурсамж санааг нь зовоож, тарчлаахгүй болсон (Aлмa 36:17–19- ийг үзнэ үү).
“Нүглийн дурсамжуудыг эргүүлэн авчрах аливаа зүйлсээс зайлсхийх нь бидний үүрэг 
юм. Бид үргэлж ‘харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэй’ (3 Нифай 12:19) байх юм бол, 
Бурхан ‘[бидний нүглийг] дахин санахгүй’ гэдэгт итгэлтэй байх болно” (“Point of Safe 
Return,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 5- р сар, 101).
• Та ерөнхийлөгч Угдорфын хэлсэн үгс дээр үндэслэн “нүглүүдийнхээ санамжид цаашид 

тарчлагдахгүй болов” гэсэн нь юу гэсэн утгатайг хэрхэн тайлбарлах вэ? (Алма 36:19). 
Хэрэв бид Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалд итгэх итгэлээ хөгжүүлбэл Тэр биднийг 
гэм нүглийнхээ төлөөх сэтгэл санааны өвдөлтөөс чөлөөлж, баяр баясгалангаар дүүргэнэ 
гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг Алмагийн туршлагаас сурсан зүйлсээ амьдралдаа хэрхэн 
хэрэгжүүлэх талаар бодоход урамшуулан дэмж. Цаг гарвал “Where Can I Turn for Peace?” 
(Амар амгалангийн төлөө би хаашаа эргэх вэ?) дууллыг ангиараа дуул. (Hymns, no. 129). 

Алма 36:23–30
Алма бусдыг наманчлалд авчрахын тулд яагаад зогсолтгүй хөдөлмөрлөдгөө 
тайлбарласан нь
Алма яагаад бусдыг наманчлалд авчрахаар хөдөлмөрлөснийг ойлгоход нь суралцагчдад 
туслахын тулд дараах үйл ажиллагааг ашиглахыг бод. (Хэрэв ангийнхандаа ямар нэг 
амттан өгөх боломжгүй бол та оронд нь дараах үйл ажиллагааг дүрслэн үзүүлж болно.)
(Нэг жигнэмэг эсвэл чихэр) зэрэг амттанг үзүүлээд ангийнхнаас хэн нь иймэрхүү амт-
танг идэх дуртайг асуу. Нэг хазаад энэ нь ямар амттай болохыг хэл. Жигнэмэг буюу 
чихэр нь маш сайхан амттай учраас та үүнийг бүх ангийнхантай хуваалцах хүсэлтэй 
байгаагаа хэл. Илүү олон чихэр буюу амттанг үзүүлээд үүнийг идэхийг хүсч байгаа 
хүн байна уу гэж асуу. Идэхийг хүссэн хүн бүртэй амттанаа хуваалц.
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АлМА 36 

Нэг суралцагчийг Алма 36:23–24- ийг чанга уншихад урь. Чихэр буюу амттан идсэн 
нь Алмагийн хөрвөлтийн дараах туршлагатай хэрхэн холбоотойг олохын тулд дагаж 
уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Алмагийн үйлдэл чихэр буюу амттанг амтархан идсэнтэй хэрхэн адилхан байна вэ? 

Алма бусад хүмүүсээс юуг амталж үзэхийг хүссэн бэ?
Нэг суралцагчийг Алма 36:25–26- г чанга уншихад урь. Сайн мэдээг заах Алмагийн хүч 
чармайлт өөрт нь болон бусдад хэрхэн нөлөөлснийг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.
• Алмагийн сургаал өөрт нь болон бусдад хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
• Бид энэ шүлгүүдээс ямар зарчмыг сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж бо-

лох ч, бид бусдыг Христэд авчрахыг эрэлхийлснээр агуу баяр баяслыг хүлээн 
авах болно гэсэн санааг тэд илэрхийлэх хэрэгтэйг анхаар.)

Их Эзэн Өөрт нь итгэлээ тавьдаг хүмүүсийг чөлөөлдгийг Алма Хиламанд дахин гэр-
чилснийг тайлбарлаж, Алма 36:27–30- ийг товчлон дүгнэ. Есүс Христэд итгэх итгэлээ 
хөгжүүлж, бусдыг мөнхүү итгэлээ хөгжүүлэхэд нь урамшуулан дэмжсэнээр бидний 
мэдэрч болох баяр баясгалангийн талаар гэрчил. Суралцагчдад Алма 36- гаас сурч 
мэдсэн зүйлээ амьдралд хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд тэднийг доорх үйл ажилла-
гаануудаас нэгийг хийхэд урь. (Та эдгээр үйл ажиллагааг самбар дээр бичихийг хүсч 
болно.)
 1. Та Аврагч өөрийг тань гэм нүглээс чөлөөлж, баяр баясгалангаар дүүргэснийг мэ-

дэрсэн эсэхээ бод. Та эдгээр адислалыг авахын тулд юу хийхээ судар судлах тэмдэг-
лэлдээ тайлбарла.

 2. Аврагчийн тухай өөрийн тань гэрчлэлээс ашиг тус олж болох (найз, төрсөн ах эгч, 
эсвэл тойргийн гишүүн зэрэг) хэн нэгний тухай бод. Энэ хүнд Есүс Христ биднийг 
гэм нүглийн төлөөх сэтгэл санааны өвдөлтөөс хэрхэн чөлөөлж, баяр баясгалангаар 
дүүргэж чадах тухай өөрийн гэрчлэлийг оруулсан захидал бич. 
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Оршил
Алма хүү Хиламандаа өгсөн зөвлөгөөгөө үргэлж-
лүүлээд, түүнд ариун нандин цэдгүүдийг итгэмжлэн 
хүлээлгэсэн. Тэр Хиламанд, судрууд нь аль хэдийн 
олон мянган лемен хүнийг Их Эзэнд авчрах хэрэгсэл 
байсан гэдгийг сануулаад, Их Эзэнд ирээдүйн цэдгүү-
дийн талаар агуу зорилгууд байгаа гэдгийг бошигло-
сон. Алма хүүдээ хүмүүст юу заах тухай зааварчилжээ. 
Тэрээр Христийн үгсийг Лиахонатай харьцуулснаар 

Түүний үгсийн төлөө удирдамж эрэлхийлэхийн чухлыг 
Хиламанд онцлон захижээ. 

Тайлбар: Энэ хичээл гурван суралцагчийг хичээл заах 
боломжоор хангана. Эдгээр суралцагчид заахад бэлт-
гэхэд нь туслахын тулд суралцагч бүрд заах хэсгийнх 
нь хуулбарыг нэгээс хоёр хоногийн өмнө өгөөрэй. 
Эсвэл та энэ хэсгүүдийг өөрөө зааж болно.

94- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 37

Заах зөвлөмж

Aлмa 37
Алма Хиламанд бичээсүүдийг итгэмжлэн өгөөд түүний зарлигуудыг сахихыг 
зөвлөж мөн түүнд Лиахона итгэлийн дагуу ажилладгийг сануулсан
Дараах схем зургийг самбар дээр зур.

 Амьдралд нь чухал нөлөө үзүүлсэн өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсийг самбар дээр жаг-
саан бичихийг суралцагчдаас хүс. Та тэднээс хариултаа тайлбарлахыг хүсч болно.
Алма хүү Хиламандаа ариун нандин цэдгүүдийг дараагийн хадгалагч болж бэлтгэхэд 
нь туслахын тулд өгсөн зөвлөгөө Алма 37- д байдгийг тайлбарла. Алма түүнд өчүү-
хэн бөгөөд энгийн зүйлс Их Эзэний ажилд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг тухай заасан. Нэг 
суралцагчийг Алма 37:6–7- г чанга уншихад урь.
Бид “өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсийн” үнэ цэнийн тухай энэ шүлгүүдээс юу сурч 
болох вэ? (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч Их Эзэн мөнхийн зорилгуудаа 
хэрэгжүүлэхийн тулд өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсээр ажилладаг гэсэн үнэ-
нийг хэлэх ёстой.)
 Хүмүүсийн амьдралд чухал нөлөө үзүүлдэг өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсийн жи-
шээг (ариун нандин цэдгүүд буюу судруудаас) олж мэдэхийг хичээн, Алма 37:1–5- ыг 
дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ 
хуваалцсаны дараа самбар дээр Судрууд гэдэг үгийг Өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлс 
гэсэн хэллэгийн доор бич.
Мормоны Номын хүмүүст судрууд нөлөөлсөн арга замуудыг Алма 37:8–10- аас сурал-
цагчдаар судлуул. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцах үеэр та тэдний хариул-
тыг ЧУХАЛ НӨЛӨӨ гэсний доор бичиж болно. 
• Судрууд ямар арга замуудаар та нарын амьдралд нөлөөлсөн бэ?
Их Эзэн Мормоны Номыг авчирснаар Өөрийн хүчийг үзүүлэх болно хэмээн Алма 
Хиламанд заасныг тайлбарлаж, Алма 37:11–32- ыг нэгтгэн дүгнэ. Тэрээр Хиламанд Их 
Эзэний зарлигуудыг дагаж мөн цэдгүүдийг найдвартай хадгалах үүрэг өгсөн. Тэр мөн 
Хиламаныг хүмүүст заахдаа цэдгүүдийг ашиглахыг мөн жаредчуудыг сүйрэлд хүргэсэн 
ёс бус явдлын бүх нарийн учрыг илрүүлэхээс зайлсхийхийг зааварчилсан. 
Алма Хиламанд цэдгүүдийг хариуцуулан өгөхдөө заасан зарчмуудыг олж мэдэхийг 
хичээн, Алма 37:13–16- г дор бүрнээ чимээгүй судлахад суралцагчдыг урь. (Суралцаг-
чид янз бүрийн зарчмуудыг хуваалцаж болох ч хэрэв бид Бурханы зарлигуудыг 
дагавал Тэр бидэнд үүргээ биелүүлэхэд туслах болно гэсэн зарчим тэдний 

өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлс чухАл Нөлөө
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хариултад байх ёстойг анхаар. Энэ зарчим өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлс чухал 
нөлөө үзүүлж болох тухай санаатай ямар холбоотойг та асууж болно.)
Энэ хичээлийн үлдсэн хэсгийг гурван суралцагч заахаар төлөвлөсөн болно. Хэрэв 
анги олон суралцагчтай бол заах суралцагчдыг тэднийг ангийн гурван өөр хэсэгт 
суухыг урих хэрэгтэй. Суралцагчдыг гурван бүлэг болгон хуваарил. Бүлэг бүрийг 
судрууд, дэвтэр, судар судлах тэмдэглэл, үзэг харандаагаа аваад заах суралцагчдын 
аль нэгэн дээр очиход урь. Заах суралцагчид хичээлээ дууссаны дараа бүлгүүд солиг-
дон заах өөр суралцагч дээр очно. Хэрэв анги цөөхөн суралцагчтай бол заах сурал-
цагчид ээлж дараалан нийт ангид зааж болно. Аль ч тохиолдолд суралцагчид долоон 
минутад багтаан хичээлээ зааж, ярилцлагыг хөтлөн явуулах ёстой.

1 дэх заах суралцагч—Алма 37:33–34
Амьдралд нь өөрчлөлт авчирсан ямар нэг зүйлийг заасан сүмийн орон нутгийн удир-
дагч эсвэл ерөнхий эрх мэдэлтний тухай бодохыг суралцагчдаас хүс. Цөөн суралцаг-
чийг энэ удирдагч юу заасан болон заасан зүйл нь тэдний амьдралд хэрхэн нөлөөлсөн 
тухай хуваалцахад урь. Та өөрийн амьдралын жишээнээс хуваалцаж болно.
Алма 37:33–34- ийг ээлж дараалан чанга уншихад хоёр суралцагчийг урь. Хүмүүст юу 
заа хэмээн Алма Хиламанд зөвлөснийг олж мэдэхийг хичээн, дагаж уншихыг үлдсэн 
суралцагчдаас хүс. Тэднийг унших үеэр “тэдэнд заа,” “тэдэнд номло” гэсэн өгүүлбэ-
рүүдийг тэмдэглэхийг та тэдэнд санал болгож болно. Самбар эсвэл хуудас цаасан дээр 
Сүмийн удирдагчдын сургаал гэж бич. Суралцагчдыг шүлгүүдээ уншиж дуусахад олж 
мэдсэн зүйлийнхээ тухай ярихыг тэднээс хүс. Тэдний хариултыг Сүмийн удирдагчдын 
сургаал гарчгийн доор бич. Дараах асуултуудыг асуу:
• Эдгээр сургаал нь өнөөдөр бидэнд хэрхэн илүү ашиг тустай байж болох вэ? Яагаад? 
Сүмийн удирдагчдын заасан сургаалуудыг дагаснаар ирдэг адислалуудыг харахын 
тулд Алма 37:34- ийн сүүлчийн өгүүлбэрийг харахыг суралцагчдаас хүс. Дараах зарч-
мыг самбар дээр бич: Бид Сүмийн удирдагчдын сургаалыг дагаснаар бодгальдаа 
амралтыг олж чадна. Тэднээс “бодгальдаа амралтыг олно” гэдэг нь юу гэсэн утга-
тай гэж бодож байгааг нь асуу. (Хариулт нь нүглийн үр дагавруудаас чөлөөтэй болох, 
Сүнснээс амар амгаланг хүлээн авч мөн бэрхшээл сорилтуудыг даван туулах хүчээр 
адислагдах зэрэг санаанууд байж болно.)
Энэ зарчим таны амьдралд хэрхэн хэрэгжсэн тухай гэрчлэлээ хуваалц. Хэрэв цаг гар-
вал бусдыг энэ зарчмын тухай гэрчлэлээ хуваалцахад урь.

2 дахь заах суралцагч—Aлмa 37:35–37
Мод тарьж байгаа хүмүүс модыг жижигхэн байхад нь гадсанд холбож уяад модыг том 
болоход тулгуурыг нь авдаг нь энгийн зүйл юм гэдгийг бусад суралцагчдад тайлбарла. 
Тэднээс яагаад ингэдэг гэж бодож байгааг нь асуу. Тэгээд ерөнхийлөгч Гордон Б.
Хинклигийн хашаандаа тарьсан модны тухай дараах түүхийг унш:

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли гэрлэснийхээ дараахан гэрийнхээ  
ойр нэгэн зулзган мод тарьжээ. Он жилүүд өнгөрсөөр, тэр тарьсан 
модондоо багахан анхаарал тавьжээ. Нэг өдөр тэрээр мод нь хэлбэр 
муутай баруун тийшээ хазайсан байхыг харжээ. Тэр модыг эгц болго-
хыг хичээн түлхсэн ч модны их бие нь дэндүү том болсон байв. Тэгээд 
татлага модоор тэгшхэн болгохыг хичээсэн ч мод огт эгц болсонгүй. 

Эцэст нь тэр хөрөө аваад баруун талынх нь хүнд том мөчрийг хөрөөдөж автал 
муухай ором үлджээ. Тэр хожим нь нөгөөх модны тухай ийн ярьжээ:
“Намайг тэр модыг тарьснаас хойш хагас зуун жил өнгөрсөн байлаа. . . . Дараахан нь 
би модыг дахин харав. Мод маш том болжээ. Үүний хэлбэр нь ч сайн байлаа. Энэ мод 
манай гэрийн нэг үнэт зүйл юм. Гэвч модыг залуу байхад нь тэгшлэх гэж оролдоод 
түүнийг гэмтээсэн миний арга хэчнээн муйхар байж вэ?
“Модыг эхлээд тарих үед л ганцхан гадас үүнийг салхинд бөхийхөөс нь хамгаалж чадах 
байсан ажээ. Уг нь ганцхан гадас зоочиход ч ядаж цөхөөд байх юу байхав дээ. Гэвч би 
тэгээгүй байж. Тиймээс тэр мод салхины уруу чигт бөхийсөн байлаа” (“Bring Up  
a Child in the Way He Should Go,” Ensign, 1993 оны 11- р сар, 59). 
Алма 37:35 дахь Хиламанд өгсөн Алмагийн зөвлөгөөг суралцагчдаар уншуул. Уг шү-
лэг ерөнхийлөгч Хинклигийн тарьсан модны тухай туршлагатай ямар холбоотойг 
бодохыг тэднээс хүс.

Алма 37:35  
бол төгс эзэмших 
судрын хэсэг юм. Та 
суралцагчдад өнөөд-
рийн хичээлийн төгсгөл 
дэх даалгаврыг биелүү-
лэхийг хүссэнээр энэ 
хэсгийг төгс эзэмшихэд 
нь тэдэнд тусалж чадна.
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Суралцагчдыг Алма 37:35- ыг өөрийн үгээр товчлон ярихад урь. (Тэдний хариултад 
Бурханы зарлигуудыг бага залуугаасаа дагаж сур) гэсэн зарчим байх ёстой. 
Тэднийг мөн дараах асуултуудын хариултыг бичихэд урь. (Та асуултуудыг сам-
бар дээр бичих буюу суралцагчдаар бичүүлэхийн тулд удаан уншиж өгөхийг хүсч 
болно.)
• Бага залуугаасаа Бурханы зарлигуудыг сахиж сурах нь хүний амьдралд ямар өөрч-

лөлт гаргана гэж та боддог вэ?
• Та бага залуугаасаа Бурханы зарлигуудыг сахиж сурсны ачаар насан туршдаа адис-

лагдсан хүмүүсийг мэдэх үү? Тэднийг хэрхэн адислагдсан талаар бич.
Цөөн суралцагчийг бичсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахад урь. Тэгээд нэг 
суралцагчийг Алма 37:36–37- г чанга уншихад урь. Үлдсэн суралцагчдыг бага залуу-
гаасаа зарлигуудыг сахихад нь тэдэнд туслах онцгой зөвлөгөөг олохыг хичээн дагаж 
уншихыг хүс.
• Энэ зөвлөгөөг өдөр бүр дагах нь зарлигуудыг сахихад танд хэрхэн туслах вэ?
• Та ямар арга замаар бодол санаа, үг яриа, үйлдэл болон хайр энэрэлдээ Их Эзэнийг 

нэгдүгээрт тавихаар хичээж болох вэ? (Суралцагчдыг өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэ-
хийг бодоход урамшуулан дэмж.)

Их Эзэнтэй зөвлөх нь зарлигуудыг сахихад тань хэрхэн тусалсан тухай сэтгэгдлээ хуваалц. 
Хийдэг юм бүхэндээ Их Эзэнтэй зөвлөдөг байхад бусад суралцагчийг урамшуулан дэмж.

3 дахь заах суралцагч—Алма 37:38–45
Лиахонагийн зургийг үзүүл (62041; Сайн мэдээний Уран зургийн цуглуулга [2009], 
дугаар 68). Лихайн гэр бүлийг амлагдсан нутаг руу аялахад нь туслахдаа Их Эзэ-
ний ашигласан луужинг бусад суралцагчдад сануул. Бид Алма 37:38- аас уг луужинг 
Лиахона гэж нэрлэдгийг мэддэг. Их Эзэн хүүхдүүдээ хэрхэн удирддаг тухай чухал 
зарчмыг Алма Хиламанд заахын тулд Лиахонагийн тухай ярьсныг тайлбарла.
Та бусад суралцагчаас цөөн асуулт асуугаад тэднийг ээлж дараалан цөөн шүлгийг 
чанга унших үеэр бусад нь хариулт олох хэрэгтэй гэдгийг тайлбарла. Тэднийг холбог-
дох судрын хэсгийг уншсаны дараа асуулт бүрд хариулуул.
• Лиахона хэрхэн ажилласан бэ? ( Aлмa 37:38–40- ийг үзнэ үү.) 
• Ямар үед Лиахона ажиллахаа больсон бэ? (Алма 32:41–43- ыг үзнэ үү.)
• Бид Лиахонаг хэрхэн Бурханы үгтэй адилтгаж болох вэ? (Алма 37:43–45- ыг үзнэ үү.)
Та энэ шүлгүүд дэх далд утга болон хэв шинж гэсэн үгс нь “хүн, үйл явдал эсвэл ёслол 
нь илүү чухал өөр хүн, үйл явдал эсвэл ёслолын араас дагалдах гэсэн санааг илэрхийлж 
байгааг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно. . . . Жинхэнэ хэв шинж нь адил төстэй зүй-
лийн ажиглагдахуйц талууд, бурханлаг томилолтын нотолгоо, ирээдүйн үйл явдлуу-
дын бошиглол байх болно” (Joseph Fielding McConkie, Gospel Symbolism [1985], 274). 
Лиахонагийн зүг чигийг дагах, дагахгүй байх сонголт нь Бурханы үгээр ирдэг удир-
дамжид хариулдаг бидний сонголттой адил юм.
• Бид Христийн үгсийг хаанаас уншиж болох вэ? (Хариулт нь судрууд, хожмын үеийн 

бошиглогчдын үгс, патриархын адислал, Сүнсний өдөөлт зэрэг байж болно.)
Өөрийн суралцагчдыг Алма 37:38–45 дахь ялангуяа 44–45 дугаар шүлгүүд дэх Алма-
гийн үгсийг хураангуйлан дүгнэхэд урь. Энэ ярилцлага нь дараах үнэнийг агуулсан 
байх ёстой: Хэрэв бид Есүс Христийн үгийг дагавал энэ нь мөнх амьдралыг 
хүлээн авахад биднийг удирдах болно.
Христийн үгс танд сүнслэгээр хэрхэн нөлөөлсөн болон мөнх амьдралын зүг өсөж 
хөгжихөд тань хэрхэн тусалсныг хуваалц. Та суралцагчдад патриархын адислалаа 
авах эсвэл хэрэв аль хэдийн авсан бол үүнийг тогтмол залбирч уншиж байхыг санал 
болгож болно.

Багшид анхааруулах нь: Суралцагчдыг хичээлийн хэсгүүдээ зааж дууссаны дараа 
тэдэнд талархаад цаг гарвал цөөн суралцагчийг өнөөдөр сурсан зарчмуудынхаа 
нэгийг гэрчлэхэд урь. Та мөн эдгээр зарчмын талаар гэрчлэлээ хуваалцахыг хүсч 
болно. Таныг Aлма 37:46–47- г чанга унших үед суралцагчдыг дагаж уншихыг урьс-
наар хичээлээ дуусга. 



387

AлМA 37

Төгс эзэмших судар—Алма 37:35
Тайлбар: Гэртээ хийх дараах үйл ажиллагаа нь суралцагчдыг дараагийн хичээлд бэлт-
гэх болно (Алма 38). Ангид суралцагчдад даалгаврыг тайлбарлах мөн тэдэнд дараа-
гийн уулзалт дээр тэдний туршлагыг эргэн шалгах төлөвлөгөөтэй байгаагаа мэдэгдэх 
цаг гаргахаар төлөвлө.
Алма 37:35 нь төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг хэл. Та суралцагчдыг тэд үүнийг 
амархан олж чадахын тулд онцгой арга замаар тэмдэглэхийг санал болгож болно. 
Тэднийг энэ судрын хэсгийг өнөө орой гэртээ чээжлээд эцэг эх эсвэл өөр итгэлтэй 
насанд хүрсэн хүнд чээжилснээ хэлэхэд урь. (Эсвэл тэд шүлгийг насанд хүрсэн хүн-
тэй хамт уншиж болно.) Тэднийг насанд хүрсэн хүнээс дараах асуултуудыг асуухад 
урамшуулан дэмж. (Та суралцагчдыг эдгээр асуултыг гэртээ хийх даалгавар болгон 
хуудас цаасан дээр бичиж авахыг хүсч болно.)
Бурханы зарлигуудыг дуулгавартай дагасан нь танд хэрхэн тусалсан бэ?
Намайг өсвөр насандаа илүү ухаалаг байхад туслах ямар нэгэн зөвлөгөө танд байна уу?
Та тэднээс туршлагаа дараагийн хичээл дээр ярихыг хүсэх болно гэдгээ мэдэгд.
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Оршил
Шиблон эцэг Алматайгаа зорамчуудын дунд номлог-
чоор үйлчлэв ( Aлмa 31:7- г үзнэ үү). Алма энэ номло-
лын дараа хэдийгээр хавчигдаж байсан ч туйлбартай 
бөгөөд итгэлтэйгээ харуулсанд Шиблонд баярласнаа 

илэрхийлсэн. Алма бас Аврагчийн чөлөөлөх хүчний 
тухай Шиблонд гэрчилж, Шиблон сайн мэдээг заах хүч 
чармайлтаа үргэлжлүүлэхэд нь зөвлөгөө өгчээ.

95- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 38

Заах зөвлөмж

Алма 38:1–3
Алма Шиблоны итгэлтэй байдалд баярласнаа илэрхийлсэн нь
Хэрэв та суралцагчдыг өмнөх хичээлийн төгсгөл дэх гэртээ хийх үйл ажиллагааг 
хийхийг урьсан бол тэдэнд эцэг эхээсээ эсвэл итгэж найддаг өөр хэн нэгэн насанд 
хүрэгчээс асуухыг хүссэн хоёр асуултыг сануул. 
• Бурханы зарлигуудад дуулгавартай байх нь танд хэрхэн тусалсан бэ?
• Та надад өсвөр насандаа илүү ухаалаг байхад туслах ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
Суралцагчдыг үйл ажиллагаанаас олсон туршлагаа бусадтайгаа хуваалцахыгхүс. 
Суралцагчдыг хуваалцсаны дараа, дараах асуултыг асуу:
• Энэ туршлага Их Эзэний зарлигуудыг сахих таны хүсэлд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
Алма 38- д хүү Шиблондоо өгсөн Алмагийн зөвлөгөө байдгийг тайлбарла. Нэг 
суралцагчийг Алма 38:1–3- ыг чанга уншихад урь. Суралцагчдыг Алма Шиблоны 
талаар ямар мэдрэмжтэй байсан мөн яагаад гэдгийг дүрсэлсэн өгүүлбэрүүдийг олж 
мэдэхийг хичээн дагаж уншихыг хүс. Олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа 
хуваалцахыг суралцагчдаас хүс.
• Бид Aлмa 38:2–3- аас зөв шударга хүүхдүүд эцэг эхдээ үзүүлж болох нөлөөний тухай 

юу мэдэж болох вэ? (Суралцагчдын хариултууд янз бүр байж болно. Өсвөр насны-
хан зарлигуудыг сахихдаа тууштай, итгэлтэй байвал эцэг эхдээ агуу баяр 
баясгаланг авчирна гэсэн үнэнийг тэд хэлэх хэрэгтэйг анхаар.

• Таны гаргасан сайн шийдвэр эсвэл сайн мэдээний дагуу амьдрах таны хүч чармайл-
тын ачаар эцэг, эх тань хэзээ баяр баясгаланг мэдэрсэн бэ?

• Зарлигуудыг сахих таны хүч чармайлт эцэг, эхтэйгээ харилцах харилцаанд тань 
хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Гэр бүл дэх хүүхдүүдийн зөв шударга сонголтууд танай гэр бүлд хэрхэн нөлөөлсөн 
тухай жишээг хуваалцахыг та хүсч болно.

Aлмa 38:4–9
Алма Аврагчийн чөлөөлөх хүчийг гэрчилсэн нь
Алма Шиблонд тэд хоёулаа Аврагчийн чөлөөлөх хүчийг мэдэрснийг сануулсныг 
тайлбарла. Дараах хүснэгтийг самбар дээр зур эсвэл тараах материал болгон бэлдээд 
суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ хуулж авахыг хүс. 

Шиблон (Алма 38:4–5) Алма (Алма 38:6–8)

тэр юунаас чөлөөлөгдсөн бэ?

тэр яагаад чөлөөлөлтийн 
адислалыг хүлээн авсан бэ?

Даалгавар өгснийхөө 
дараа эргэн шалга
Та сайн мэдээний 
зарчмуудыг хэрэг-
жүүлэх талаар сурал-
цагчдад өгсөн өмнөх 
урилгаа шалгахдаа 
тэдэнд сайн мэдээний 
дагуу амьдарснаар 
ирэх адислалуудаа 
гэрчлэх боломжийг 
олго. Суралцагчид сайн 
мэдээний үнэнүүдийг 
амьдралд хэрэгжүүлэх-
дээ олсон туршлагаа 
хуваалцсанаар гэрч-
лэлээ хүчирхэгжүүлж 
мөн бусдад гэрчлэлээ 
бэхжүүлэхэд нь тусална. 
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АлМА 38

Шиблон (Алма 38:4–5) Алма (Алма 38:6–8)

Бид энэ туршлагаас юу сурч 
болох вэ?

Хүснэгтийг ангиараа бөглөх буюу суралцагчдад хоёр хоёроороо хамтдаа бөглөхийг 
даалга. Суралцагчдыг асуултуудад хариулахдаа хүснэгтэд жагсаасан судрын хэсгүүдэд 
хандуул. Тэднийг Их Эзэн Шиблон ( Aлмa 38:2–3- ыг үзнэ үү) Aлмa (Moзая 27; Aлмa 
36- г үзнэ үү) хоёрыг чөлөөлсөн тухай өмнө нь мэддэг байсан зүйлүүдээ нэгтгэхийг 
урамшуулан дэмж. Суралцагчдыг хүснэгтээ бөглөсний дараа сурсан зарчмуудаа ярил-
цахад нь тэдэнд туслах дараах асуултуудыг асуу:
• Бид Шиблоны туршлагаас юу сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр зарчмуу-

дыг тогтоож болно. Тэд дараах үнэнийг тогтоох ёстойг анхаар: Хэрэв бид бүх 
зүйлсийг тэвчээртэйгээр, Бурханд итгэх итгэлтэйгээр туулбал Тэрээр 
биднийг сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүрүүдээс чөлөөлж, эцсийн өдөр 
биднийг өргөх болно.

• Бид Алмагийн туршлагаас юу сурч болох вэ? (Суралцагчдын хариулт өөр өөр байж 
болох ч бид гэм нүглийнхээ уучлалыг авч, бодгальдаа амар амгаланг олохын 
тулд Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, Түүний нигүүлслийг эрэлхий-
лэх ёстой гэсэн зарчмыг хэлэх ёстойг анхаар.)

Нэг суралцагчийг Алма 38:9- ийг чанга уншихад урь. Алма хүүгээсээ Аврагчийн талаар 
мэдээсэй хэмээн хүссэн зүйлийг олж мэдэхийг хичээн, дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Есүс Христ бол “[бидний] аврагдаж чадах . . . цорын ганц зам эсвээс арга мөн” гэд-

гийг мэдэх нь бидэнд яагаад чухал вэ?
• Та ямар арга замаар Аврагчийн хүчээр чөлөөлөгдсөнөө мэдэрсэн бэ? (Та су-

ралцагчдад энэ асуултыг хариулахыг хүсэхээсээ өмнө эргэцүүлэн бодох хугацаа 
өгөхийг хүсч болно.) Та тэрхүү чөлөөлөлтийг эрэлхийлэн юу хийсэн бэ?

Суралцагчдад өөрсдийнхөө хувийн сорилт бэрхшээлүүддээ Их Эзэний тусламжийг 
хэрхэн эрэлхийлж болох тухай эргэцүүлэн бодох хугацааг өг.

Алма 38:10–15
Алма сайн мэдээг заах, зөв шударга зан төлөвийг хөгжүүлэхийг Шиблонд 
үргэлжлүүлэн зөвлөсөн
Алма Шиблоныг сайн мэдээг үргэлжлүүлэн зааж, бусдад үйлчлэхэд нь түүнд туслах зан 
чанаруудыг хөгжүүлэхийг урамшуулан дэмжсэн. Шиблонд өгсөн Алмагийн зөвлөгөө 
нь үйлчлэх, заах, бусдад сайнаар нөлөөлөх хүсэлтэй хүмүүст хамаатай юм. Суралцагч-
дыг ялангуяа тэдэнд ашиг тустай зөвлөгөөг олж мэдэхийг хичээн, Алма 38:10–15- ыг 
дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Та суралцагчдад олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг 
санал болгож болно.
Хичээлийн төгсгөлд судлах удирдамжийн нэг хувийг суралцагчдад өг. Тэд зааварчил-
гааг ашигласнаар зөв шударга зан төлөвийг хөгжүүлэх бидний хүч чармайлт 
биднийг заах болон бусдад үйлчлэхэд хэрхэн бэлтгэдгийг харж чадна гэдгийг 
тайлбарла. Тэднийг удирдамжийн зүүн баганан дахь Алмагийн зөвлөгөөний нэг хэс-
гийг сонгоод баруун баганан дахь холбогдох үйл ажиллагааг хийхэд урь. (Хэрэв та энэ 
судлах удирдамжийн хуулбарыг хийж чадахгүй бол ангийг ярилцлагад удирдах болон 
судлах удирдамж дахь мэдээллийг ашиглан, үйл ажиллагааг тохируулан өөрчил.)
Судлах удирдамж дахь суралцах үйл ажиллагаануудын нэгийг хийх хангалттай цагийг 
суралцагчдад олгосны дараа тэдний цөөн хэдээс нь үйл ажиллагаанаас юу сурсан, 
үүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр хэрхэн төлөвлөж байгаа талаар хуваалцахыг хүс. 
Хэрэв та суралцагчдад судлах удирдамжийн хувийг өгсөн бол үүнийг гэр рүүгээ авч 
яван, Шиблонд өгсөн Алмагийн зөвлөгөөг илүү сайн судлахыг урамшуулан дэмж.
Алма 38:10–12- ыг судлах удирдамж
Доор жагсаасан Алмагийн зөвлөгөөний өөр өөр хэсгүүдийг шалгаад өөрөө энэ зөв-
лөгөөний дагуу улам төгөлдөржихийг хүсч байгаа нэг зөвлөгөөг сонго. Энэ зөвлөгөөг 
амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд тань туслах, үүнд тохирох сурах нэг үйл ажиллагааг хий. 

Сурах үйл 
ажиллагаануудыг 
тохируулан өөрчил
Энэ гарын авлагад та-
нилцуулсан заах аргууд 
нь зөвлөмжүүд юм. Энэ 
зөвлөмжүүдийг өөрийн 
нөхцөл байдал, сурал-
цагч бүрийн болон бү-
хэл ангийн хэрэгцээнд 
тохируулан ухаалгаар 
өөрчил. Ариун Сүнсний 
удирдамжийг залбирч 
эрэлхийл.
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95-  р  хичээл 

Алмагийн зөвлөгөө Сурах үйл ажиллагаанууд

“Бүх зүйлд хичээнгүй 
мөн өөрийгөө захи-
рах чадвартай бай” 
(Aлмa 38:10). 

хичээл зүтгэл нь байнгын, нягт нямбай, ухамсартай хүч чармайлт 
юм. Биеэ барих чадвар гэдэг нь “бүх зүйлд хичээнгүй, өөрийгөө 
захирах чадвартай бай” гэсэн үг юм (кент д.ватсон, “Бүх зүйлд 
тэвчээртэй хандах нь,” Ensign эсвэл Лиахона, 2009 оны 11- р сар,43). 
Судар судлах тэмдэглэлдээ сайн мэдээг зааж, бусдад үйлчлэхэд дээрх 
хоёр чанар яагаад хэрэгтэй байдаг талаар бич. Мөн та амьдралдаа 
илүү хичээнгүй, өөрийгөө захирах чадвартай байх шаардлагатай 
зүйлүүд мөн эдгээрийг сайжруулах нь илүү үр өгөөжтэй заах, бусдад 
үйлчлэхэд өөрт тань хэрхэн тусалж болохыг бич.

“Бардамналд хөө-
рөхгүйгээ мэд; . . . 
сагсуурахгүй байхаа 
мэд” (Aлма 38:11). 

Бардамналын нэг тал нь Бурханд биш харин өөртөө илүү их итгэж 
найдах явдал юм. Бардамналын бас нэг нотолгоо хүн өөрийгөө 
бусдаас илүү хүчтэй, илүү чухал гэж боддог явдал мөн. Сүмийн 
гишүүн дуудлагадаа бардам байвал түүнд юу тохиолдохыг судар 
судлах тэмдэглэлдээ бич. Арванхоёр төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч 
робэрт д.хэйлс “үнэнч шавь нар сагсуурал, бардамналаар бус 
харин өөртөө итгэх даруухан итгэлээр ярьдаг” гэж заажээ (“христэд 
итгэгчийн зориг: Шавь байхын үнэ цэнэ,” Ensign эсвэл Лиахона, 
2008 оны 11- р сар, 82). Сайн мэдээг “өөртөө итгэх даруухан итгэ-
лээр” заадаг, өөрийн таних хэн нэгний тухай бод. энэ хүний тухай, 
бас түүний сургаал өөрт тань хэрхэн нөлөөлсөн тухай судар судлах 
тэмдэглэлдээ бич. Мөн бардамналаас зайлсхийхийг эрэлхийлэх  
нэг юм уу хоёр аргын тухай бич.

“Зоригийг хэрэглэ, 
гэвч бүү дээрэлх” 
(Алма 38:12).

Бурханы үйлчлэгч хэрхэн зоригийг харуулж болохыг ойлгохын 
тулд төлөөлөгч Паулын үгийг филиппой 1:14 (Шинэ Гэрээн дэх) 
- өөс унш. тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс и.фауст бид 
дээрэлхүү байхаас хэрхэн зайлсхийхийг ийн заажээ: “Бид [номлог-
чийн ажилд] . . . чанга дуугаар, тулгасан, хайхрамжгүй байдлаар 
хандаж болохгүй гэдэгт би итгэдэг” (Жэймс П.Белл, In the Strength 
of the Lord: The Life and Teachings of James E. Faust [1999], 373). хүн 
дээрэлхэлгүйгээр хэрхэн зоригтой байж чадах тухай судар судлах 
тэмдэглэлдээ бич. дээрэлхэлгүйгээр зоригтой байх тухай зөвлөгөөг 
амьдралд хэрэгжүүлэх тодорхой арга замуудын тухай бич. Мөн энэ 
зөвлөгөө та нарыг заах болон бусдад үйлчлэхэд амжилт олоход 
тань хэрхэн туслах тухай бич.

“Бүх хүслээ ха-
заарла” (Алма 38:12).

хазаарла гэдэг нь хориглох, удирдах, хянах гэсэн утгатай. хүсэл гэдэг 
нь сэтгэлийн хүчтэй хөдөлгөөн юм. дараах асуултуудыг эргэцүүлэн 
бодоод хариултыг нь судар судлах тэмдэглэлдээ бич: хүслээ хазаар-
лах нь бидэнд яагаад чухал гэж та боддог вэ? хүслээ хазаарлах нь 
хайраар дүүргэгдэхэд тань хэрхэн туслах вэ? та Алмагийн зөвлөгөөг 
даган, хүслээ хазаарлахын тулд юу хийх вэ?

“Залхаг байдлаас 
татгалз” (Алма 
38:12).

Гурамсан судрын цагаан толгойн үсгийн дарааллаарх сэдвүүдийн 
жагсаалтад “Залхуу, залхуу хойрго байдал” тайлбарт жагсаасан 
судрын хэсгүүдийг нэгтгэн дүгнэ. Залхуу байх гэсэн нь юу гэсэн 
утгатай болон залхуу байхын эсрэг тал нь юу болох тухай зөвлөгөөг 
эрж хай. Жагсаалтан дахь хоёр шүлгийг сонгож аваад судал. Судар 
судлах тэмдэглэлдээ сонгож авсан шүлгүүдээсээ юу сурсан тухайгаа 
бич. Залхаг байдлаас татгалзах зөвлөгөө нь таныг үр өгөөжтэй зааж, 
бусдад үйлчлэхэд тань хэрхэн туслах тухай бич. эцэст нь, та залхаг 
байдлаас татгалзах тодорхой аргуудаа бич.
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Гэрээр судлах хичээл
Aлмa 33–38 (19- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Алма 33–38 (19- р хэсэг)- ыг судлах үедээ суралцагчдын сурсан 
сургаал болон зарчмуудын дараах хураангуйг энэ хичээлийн 
хэсэг болон заахаар зориулаагүй болно. Таны заах хичээл 
эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та 
суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дагана уу.

Нэг дэх өдөр (Алма 33–35)
Бид залбирлаараа дамжуулан байнга шүтэн биширч чадна 
гэдгийг Алма зорамчуудад заасан. Дараа нь Алма Есүс Хрис-
тийн Цагаатгалын ачаар бид Тэнгэрлэг Эцэгийн нигүүлслийг, 
түүний дотор нүглийнхээ уучлалыг хүлээн авч чадна гэдгийг 
заажээ. Амюлек зорамчуудад Есүс Христийн хязгааргүй, 
мөнхийн Цагаатгал нь бүх хүн төрөлхтний авралыг хангадгийг 
заасан. Бид Цагаатгалын адислалуудыг бүрэн хүлээн авахын 
тулд наманчлалын талаарх итгэлээ хөгжүүлэх ёстой гэдгийг 
суралцагчид мэдсэн. 

Хоёр дахь өдөр (Алма 36)
Алмагийн хөрвөлтийн түүхээс суралцагчид нүгэл нь үлэмж 
их зовлон шаналал, харуусалд хөтөлдгийг сурсан. Түүнээс 
гадна хэрэв бид Есүс Христийн Цагаатгалд итгэх итгэлээ 
хөгжүүлбэл Тэрээр биднийг гэм нүглийн шаналлаас чөлөөлж, 
баяр баясгалангаар дүүргэнэ гэдгийг сурсан. Бид Алмагийн 
адил бусдыг Христэд авчрахыг эрэлхийлснээр агуу баясгаланг 
хүлээн авч чадна. 

Гурав дахь өдөр (Алма 37)
Алма хүү Хиламандаа ариун нандин цэдгүүдийг хөтөлж, хам-
гаалах үүргийг итгэмжлэн хүлээлгэн даатгасан. Суралцагчид 
Алмагийн үгсийг судалснаар Их Эзэн мөнхийн зорилгуудаа 
биелүүлэхийн тулд Тэрээр өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсээр 
ажилладгийг сурсан. Тэд мөн хэрэв бид Их Эзэний зарли-
гуудыг дуулгавартай дагавал өсөн дэвжих болно гэдгийг 
сурсан. Бид Бурханы зарлигуудыг бага наснаасаа сахиж сурах 
ёстойг, хэрэв бид Есүс Христийн үгсэд анхаарал хандуулбал 
тэд биднийг мөнх амьдралыг хүлээн авахад удирдах болно 
гэдгийг заасан. 

Дөрөв дэх өдөр (Алма 38)
Шиблонд өгсөн Алмагийн зөвлөгөөг судалснаар тэд бага 
наснаасаа зарлигуудыг дагахдаа тууштай, итгэлтэй байвал 
эцэг, эхдээ агуу баяр баясгаланг авчирна гэдгийг суралцагчид 
сурсан. Хувь хүмүүс бүх зүйлийг тэвчээртэйгээр, Түүнд итгэлээ 
тавин, даван туулах юм бол Бурхан тэднийг бэрхшээл, зовлон 
зүдгүүрүүдээс чөлөөлнө гэдгийг Алма хүүдээ гэрчилсэн. Бид 
гэм нүглийнхээ уучлалыг мөн бодгальдаа амар амгаланг 
хүлээн авахын тулд нигүүлслийн төлөө Их Эзэнд залбирах ёс-
тойг Алма мөн гэрчилжээ. Эцэст нь, зөв шударга зан чанарыг 
хөгжүүлэх нь биднийг бусдад зааж, үйлчлэхэд бэлтгэдгийг 
суралцагчид мэдсэн. 

Оршил
Амюлек зорамчуудад Цагаатгал “хязгааргүй, мөнхийн” юм 
гэдгийг заасан (Aлмa 34:10). Суралцагчид энэхүү үнэнийг до-
лоо хоног тутмын суралцах үйл ажиллагаагаар сурсан бөгөөд 
энэ хичээл нь Есүс Христийн Цагаатгалыг ойлгож, эрхэмлэн 
дээдлэх боломжийг тэдэнд олгодог. 

Заах зөвлөмж

Aлмa 33–35
Алма, Амюлек хоёр зорамчуудад Есүс Христийн Цагаатгалын 
тухай заасан
Асуулт: Яагаад зөвхөн Есүс Христ дэлхийн гэм нүглийг цагаат-
гаж чадах вэ?

Суралцагчдад долоо хоног тутмын даалгавруудын хэсэг бол-
гон Алма 34:10–14- ийг уншаад хязгааргүй , мөнхийн гэсэн 
үгсийг агуулсан өгүүлбэрүүдийг тэмдэглэх ёстойг сануул. Нэг 
суралцагчаас шүлгүүдийг чанга уншихыг хүсээд дараа нь олж 
мэдсэн өгүүлбэрүүдээ хуваалцахыг тэднээс хүс. 

Есүс Христийн Цагаатгал төгс бөгөөд үүрд мөнхийн юм 
гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд нэг сурал-
цагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.
Нэлсоны хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.

“Түүний Цагаатгал нь төгсгөлгүй бөгөөд хязгааргүй юм. Энэ нь 
бас бүх хүн төрөлхтөн хэзээ ч үл төгсөх үхлээс аврагдах учраас 
хязгааргүй юм. Энэ нь Түүний юутай ч зүйрлэшгүй хүчтэй 
зовлон шаналлын улмаас хязгааргүй юм. . . . Энэ нь бүх хүний 
төлөө—нэг удаа хийгдсэн цар хүрээгээрээ хязгааргүй юм. 
Цагаатгалын нигүүлсэл нь хязгааргүй тооны хүмүүст төдийгүй 
мөн Түүний бүтээсэн хязгааргүй олон тоотой дэлхийд хүрдэг. 
Энэ нь хүмүүний аливаа хэмжүүрээс эсвэл мөнх бус хүмүүний 
ойлголтоос давсан хязгааргүй зүйл байлаа.

“Есүс мөнх бус эх, үхэшгүй мөнх Эцэг хоёроос төрсөн учраас 
ийм хязгааргүй Цагаатгалыг хийж чадах цорын ганц нь 
байлаа. Энэхүү ер бусын залгамжлах эрхийнхээ улмаас Есүс 
хязгааргүй Хүмүүн байсан юм” (“The Atonement,” Ensign, 
1996 оны 11- сар, 35). 

Асуулт: Амюлекийн сургаал болон ахлагч Нэлсоны хэлсэн 
үгс Есүс Христ яагаад дэлхийн нүглийг цагаатгаж чадах цо-
рын ганц нь байсныг ойлгоход бидэнд хэрхэн туслах вэ?

Алма 34- өөс Есүс Христийн Цагаатгалын талаар өнөөдрийг 
хүртэл юу сурч мэдсэнийг нь суралцагчдаар дүгнүүл. Энэ 
хэсгээс бидний мэдэж болох нэг чухал зарчим бол Есүс 
Христийн хязгааргүй, мөнхийн Цагаатгал нь бүх хүн 
төрөлхтний авралыг боломжтой болгодог явдал мөн 
гэдгийг тайлбарла. 

Дараах өгүүлбэрийг самбар эсвэл хуудас цаасан дээр 
бич:  . . . - гүй амьдралыг төсөөлөн бод.
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Залуу хүмүүсийн ихэд дурладаг ямар нэг зүйлийг (гар утас 
гэх мэт) дээш өргөж харуул. Асуулт: Энэ зүйлгүйгээр амьд-
рал ямар байх вэ?

Дараа нь, лонх эсвэл шилэн аягатай ус өргөж харуул (эсвэл 
амьдралыг тэтгэхэд чухал өөр ямар нэг зүйлийг). Асуулт: 
Усгүй бол амьдрал ямар байх вэ?

Суралцагчдыг эдгээр асуултад хариулсны дараа, самбар дээрх 
өгүүлбэрийг гүйцээ: Амьдралыг Есүс Христийн Цагаатгалгүй-
гээр төсөөлөн бод.

Дараах асуултуудыг асуу:

• Хэрэв хүмүүс Есүс Христийг мэддэггүй эсвэл Бурхан байдаг 
гэдэгт итгэдэггүй бол тэд амьдралыг яаж харна хэмээн та 
төсөөлөн бодож байна вэ?

• Таны хувьд Есүс Христийн Цагаатгалгүйгээр амьдрал хэр 
зэрэг өөр байна гэж боддог вэ? (Суралцагчдыг хариулахыг 
хүсэхээсээ өмнө энэ асуултыг эргэцүүлэн бодох хугацаа өг.)

Зорамчуудыг амьдралдаа Цагаатгалын адислалуудыг авчра-
хын тулд наманчлах хэрэгтэй гэдгийг Амюлек тэдэнд заасныг 
тайлбарла (Aлмa 34:15–17- г үзнэ үү). Тэд гэм нүглээ хүлээ-
хээс эмээснээс эсвэл өөрчлөгдөгдөхдөө хангалттай хүчтэй 
биш байна хэмээн айснаас наманчлалаа хойшлуулж байсан 
эсэхийг суралцагчдаас асуу. Тэгээд асуу: Наманчлалаа хойш-
луулах нь яагаад аюултай вэ?

 Бид яагаад наманчлалаа хойшлуулж болохгүй талаар Амюле-
кийн заасан зүйлийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 34:30–35- 
ыг ээлж дараалан чанга уншихад суралцагчдыг урь. Дараах 
асуултуудыг асууж, шүлгүүдийг ярилц:

• Алма 34:32- ыг хар. Бид яагаад өнөөдөр наманчлах ёстой 
вэ? (Суралцагчдыг хариулах үед тэдэнд энэ зарчмыг ойл-
гоход нь тусал: Энэ амьдрал бол хүмүүн Бурхантай 
уулзахаар бэлтгэх үе мөн.)

• Алма 34:33- ыг хар. Энэ амьдралын зорилго юу вэ? На-
манчлалаа хойш тавьсан хүмүүст юу тохиолдох вэ?

• Алма 34:31- ийг хар. Одоо наманчилсан хүмүүст ямар 
амлалт өгөгдсөн бэ? 

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэ-
рын хэлсэн дараах үгсийг унш:

“Цагаатгалын хүч та нарын төлөө ажиллаж эхлэхээс өмнө 
бүхнийг мэдэх хэрэггүй. Христэд итгэлтэй бай, тэгвэл хүссэн 
өдрөөс тань энэ нь ажиллаж эхлэх болно!” (“Washed Clean,” 
Ensign, 1997 оны 5- р сар, 10). 

Асуулт: Ерөнхийлөгч Пакэрын хэлсэн эдгээр үгс танд юу зааж 
байна вэ? Энэ нь танд ямар учраас тустай вэ?

Алма 36 
Алма хүү Хиламандаа зөвлөсөн нь
Суралцагчид тань Алма 36- д бичигдсэн, хүү Хиламандаа өгсөн 
Алмагийн зөвлөгөөг судалж, Алма нүглээ чин сэтгэлээсээ 
наманчлаад мэдэрсэн баяр баясгалангийн тухай мэдсэн бай-
гаа. Суралцагчдаас Алма 36:19–22- ыг уншаад энэ шүлгүүд нь 
Цагаатгалын хүчний тухай юу заасныг судар судлах тэмдэглэл 
дээрээ бичихийг хүс (Хоёр дахь өдөр, даалгавар 3). Цөөн 
суралцагчийг бичсэн зүйлээ хуваалцахад урь. Есүс Христийн 
Цагаатгал болон наманчлалаас ирэх баяр баясгалангийн тухай 
өөрийн гэрчлэлийг хуваалцсанаар хичээлээ дуусга. 

Дараагийн хэсэг (Алма 39–44)
Бэлгийн харьцааны ноцтой нүгэл үйлдсэн хүү эсвэл охи-
ноо хайраар дүүрэн бөгөөд санаа нь зовсон эцэг эсвэл эх 
нь хэрхэн залруулж зөв замд оруулж болох тухай бодохыг 
суралцагчдаас хүс. Алма ийм нөхцөлтэй тулгараад номлолд 
үйлчилж байхдаа нүгэл үйлдсэн хүү Кориантондоо чухал 
үнэнүүдийг заасан билээ.
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Оршил
Үйлчлэлээ орхиод бэлгийн харьцааны нүгэл үйлдсэн, 
замаа алдсан хүү Кориантоноо Алма зэмлэжээ. Алма 
Кориантонд хийсэн үйлдлийнх нь ноцтой байдлыг 
анхааруулаад түүнийг ийм ноцтой нүгэл үйлдсэнд нь 

гутарч байгаагаа илэрхийлсэн. Алма хүүдээ нүдээ-
рээ нүглийн хойноос шунахаа орхиж, наманчлахыг 
тушаав. (Кориантонд бусад сэдвээр Алмагийн өгсөн 
зөвлөгөө 40–42- р бүлгүүдэд үргэлжилдэг.)

96- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 39

Заах зөвлөмж

Алма 39:1–8
Алма хүү Кориантондоо бэлгийн харьцааны нүглийн ноцтой байдлыг 
тайлбарласан нь
Дараах асуултыг самбар дээр бич: Зарим нүгэл нь яагаад бусдаасаа илүү ноцтой байдаг вэ?
Суралцагчдыг энэ асуултын хариултуудыг чимээгүй бодож үзэхэд урь. Алма 39- д 
цэдэглэгдсэн Алмагийн зөвлөгөө зарим гэм нүглийн ноцтой байдлыг ойлгоход тусалж 
чадна гэдгийг суралцагчдад зөвлө.
Суралцагчдыг 39- р бүлгийн гарчгийн дээрх тайлбарыг уншихад урь. Тэднийг энэ бүлэгт 
хэн ярьж байгааг бас тэр хэнд хандан ярьж байгааг мэдэхийг хүс (Алма хүү Кориантон-
доо хандан ярьж байна). Кориантон ах Шиблон, Алма хоёртой хамт сайн мэдээг номло-
хоор зорамчуудын дунд очсон ч ноцтой нүгэл үйлдсэнийг тайлбарла. Кориантон ямар 
буруу зүйл хийснийг ойлгох нь энэ бүлэг болон дараагийн гурван бүлэгт түүнд өгсөн 
Алмагийн зөвлөгөөг илүү сайн ойлгоход нь тусална гэдгийг онцлон хэл. 
Нэг суралцагчийг Алма 39:1–5- ыг чанга уншихад урь. Кориантон ямар буруу зүйл 
хийснийг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. (Та 3- р шүлэгт байгаа янхан гэдэг үг нь 
ёс суртахуунгүй буюу садар самууныг үйлдэгч эмэгтэй гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй 
байж болно.) 
• Кориантон ямар буруу зүйл хийсэн бэ? Түүний үйлдсэн нүглүүдээс аль нь хамгийн 

ноцтой байсан бэ? (Бэлгийн харьцааны ёс суртахуунгүй явдал)
• Кориантон өөрийн хүч чадал, мэргэн ухаанаар зорамчуудын дунд бардамнан саг-

суурч байлаа (Aлмa 39:2- ыг үзнэ үү). Бардам зан ямар байдлаар бэлгийн харьцааны 
ёс суртахуунгүй байдал зэрэг ноцтой нүглүүдэд хөтөлдөг вэ? Хүмүүсийг бэлгийн 
харьцааны нүгэл үйлдэхэд хүргэдэг бардам зангийн орчин үеийн зарим жишээ юу 
вэ? (Суралцагчдыг эдгээр асуултыг ярилцах үед хүмүүс бардамнаж сагсуурсан үедээ 
хүч чадлаа, түүний дотор уруу таталтыг эсэргүүцэх чадвараа хэтрүүлэн үнэлдгийг 
онцлон хэл. Үүний орчин үеийн зарим жишээ гэвэл зохих наснаас эрт болзох, нэг 
хүнтэй хэтэрхий олон удаа болзох явдал юм.)

Суралцагчдыг бэлгийн харьцааны нүглийн ноцтой байдлыг Алма хэрхэн тайлбарлас-
ныг олж мэдэхийг хичээн, Алма 39:5- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг хүс. (Жиг-
шүүрт хэрэг гэдэг үг нь гэм нүгэлтэй, хилэнцэт эсвэл муу муухай ямар нэг зүйлийн 
тухай өгүүлж байгааг хэлэх нь тустай байж болно.) 
• Их Эзэн бэлгийн харьцааны нүглийн талаар ямар бодолтой байдаг вэ? (Суралцагч-

дыг хариулах үед тэдэнд бэлгийн харьцааны нүгэл нь Их Эзэний мэлмийд 
жигшүүрт хэрэг гэсэн үнэнийг олж мэдэхэд нь тэдэнд тусал)

• Завхайрал ба садар самуун нь ноцтой байдлаараа яагаад хүн амины хэргийн дараа 
ордог гэж та боддог вэ?

Бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдлын талаарх Их Эзэний жишиг болон амлалтуу-
дыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тов-
химол дахь “Бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдал” хэсгийн эхний хоёр догол мөрийг 
дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Тэднийг унших үед дараах асуултын 
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хариултыг олохыг хүс. (Та энэ асуултыг самбар дээр бичиж болно. Олсон хариултаа 
товхимол дээр тэмдэглэхийг та тэдэнд санал болгож болно.)
• Бэлгийн харьцааны хувьд цэвэр ариун байдлаа хэвээр хадгалахын ашиг тус юу вэ?
Уншаад, олж мэдсэн хариултуудаа ярилцах цагийг суралцагчдад гаргаж өгсний дараа, 
тэднийг “Бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдал”- ын үлдсэн хэсгийг дараах асуултад 
хариулт олж мэдэхийг хичээн, дор бүрнээ чимээгүй уншихыг хүс.
• Их Эзэний бидэнд тогтоож өгсөн бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдлыг сахих 

ямар жишгүүд байдаг вэ?
Тэдний уншсан зүйлээс нь ямар захиасыг Их Эзэн тэдэнд мэдүүлэхийг хүсэх болно 
гэдгийг мэдэрснээ эргэцүүлэн бодоход суралцагчдыг урь. Бэлгийн харьцааны нүглийн 
ноцтой байдлын тухай мөн бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдлаас ирдэг адисла-
луудын тухай гэрчил.
Алма эмзэг асуудлын талаар хүүтэйгээ зөвлөлдсөнөөр эцгийн үүргээ биелүүлснийг 
онцлон тэмдэглэ. Бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдлын талаарх эцэг, эхийн эсвэл 
Сүмийн удирдагчдын өгсөн зөвлөгөөнд суралцагчид хэрхэн хариулж болох талаар 
бодохыг тэднээс хүс. Бэлгийн харьцааны нүглийн ноцтой байдлын тухай Кориантонд 
заасан Алмагийн зорилгыг олж мэдэхийн тулд Алма 39:7–8- ыг дор бүрнээ чимээгүй 
уншихад тэднийг урь.
• Нүглийнх нь ноцтой байдлыг Кориантонд заах ямар шалтгаан Алмад байсан бэ? 

(Бурханы өмнө гэм нүгэлгүй байхын тулд наманчлахад нь Кориантонд туслах)
• Хэн нэг нь биднийг наманчлахыг урих үед бид хэрхэн хариулах ёстой вэ?
Эцэг, эхчүүд Алмагийн нэгэн адил хүүхдүүдээ нүглээ наманчлахыг яагаад урьдгийг 
ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч 
Д. Тодд Кристоффэрсоны хэлсэн дараах үгсийг унш: 

“Наманчлахыг урих нь хайрын илрэл юм. . . . Хэрэв бид бусдыг өөрчлөг-
дөхөд урих эсвэл өөрсдөөсөө наманчлахыг шаардахгүй байх аваас нэг 
нэгнийхээ мөн өөрөө өөрийнхөө өмнө хүлээсэн үндсэн үүргээ биелүүлж 
чадахгүй болно. Гэм нүглийг зөвшөөрсөн эцэг, эх, өөгшүүлсэн найз, 
эмээсэн Сүмийн удирдагч үнэндээ өөрсдийнхөө тусалж чадах хүмүүсийн 
сайн сайхан, аз жаргалын төлөө санаа тавихын оронд өөрсдийнхөө 

төлөө илүүтэй санаа тавьдаг. Тийм ээ, хэн нэгнийг наманчлалд дуудах нь тэсэшгүй 
эсвэл гутаан доромжилсон бүр эсэргүүцэн өсөрхсөн мэт байж болох ч Сүнсээр 
удирдагдсан үед жинхэнэ үнэнч шударга халамж юм” (“Наманчлалын бурханлаг 
бэлэг,” Ensign эсвэл Лиахона, 2011 оны 11- р сар, 45). 

Aлмa 39:9–19
Алма Кориантоныг наманчлахад урамшуулан дэмжсэн нь
Хүүдээ өгсөн хэрхэн наманчлах болон Их Эзэн рүү эргэх тухай Алмагийн зөвлөгөөг 
танилцуулахын тулд самбар дээр дараах гүйцэд биш өгүүлбэрийг бич: Наманч-
лалд . . . багтдаг
Алма 39:9–13- ыг чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Шүлэг бүрийн хооронд түр 
зогсоод суралцагчдаас дараах асуултуудыг асуу:

Aлмa 39:9
• “Нүглүүдээ орхих” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Нүгэл үйлдэхээ болих)
• “Нүдээрээ шунасныхаа араас дахин бүү яв,” “эдгээр бүх зүйлийг өөртөө хоригло” 

гэсэн өгүүлбэрүүд нь нүглээ орхихтой ямар хамаатай вэ? (Өнөө үед “нүдээрээ 
шунах” гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар порнографыг харуулсан дүрс болон үзвэр үйл-
чилгээг хэлж байгааг тайлбарлах нь тустай байж болно. Порнографын аюулыг онц-
лон тэмдэглэхийн тулд Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлын 12- р хуудас 
дахь энэ сэдвээр өгсөн зөвлөгөөг уншихыг суралцагчдаас хүс. Та мөн “өөртөө хоригло” 
гэсэн хэллэг нь хянуур байдал эсвэл өөрийгөө хянах гэсэн утгатайг тайлбарла; зүү-
вэр тайлбар 9б- г үзнэ үү.)

• Хожмын үеийн залуу гэгээнтнүүд бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдлын хувьд 
хянуур байж, нүдээрээ шунасныхаа араас явахаас зайлсхийх ямар аргууд байдаг 
вэ? (Суралцагчдад энэ асуултыг илүү тодорхой ярилцахад нь туслахын тулд та 

Алма 39:9  
нь төгс эзэмших судрын 
хэсэг юм. Суралцагчдад 
энэ хэсгийг төгс 
эзэмшихэд нь туслахын 
тулд хичээлийн төгсгөл 
дэх заах санаануудыг 
ашигла. 
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суралцагчдынхаа соёл, ёс заншилтай холбоотой зарим нөхцөлийг дүрслэхийг 
хүсч болно. Жишээ нь, та дараах өгүүлбэрийг эсвэл үүнтэй адил төстэй өгүүлбэ-
рийг хэлж болно: Хожмын үеийн гэгээнтэн залуу эмэгтэй “өөртөө хориглохоор” 
шийдсэн ч таалагддаг нэг залуу нь түүнийг зохисгүй үдэшлэгт урьжээ. Тэр хэрхэн 
хариулах ёстой вэ?)

Алма 39:9 нь төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг онцлон хэл. Суралцагчид хожим 
нь судрын энэ хэсгийг амархан олохын тулд үүнийг судартаа тэмдэглэхийг санал 
болгож болно.

Aлмa 39:10
• Эцэг эх, Сүмийн удирдагчид, төрсөн ах дүү эсвэл найдаж болох найз нөхдөөсөө 

сүнсний тэжээл эрэлхийлэх нь ямар арга замаар бидэнд наманчлахад туслах вэ?

Aлмa 39:11
• “Өөрийгөө . . . удирдуулахыг бүү тэвч” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Тэвч гэдэг нь 

зөвшөөр гэсэн утгатайг та тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.) 
• Өнөөдөр хүмүүсийг удирдаж байгаа нь та нарт харагддаг зарим “хоосон буюу мун-

хаг” зүйлс юу байдаг вэ?

Aлмa 39:12
• Алдсуудаасаа түдгэлзэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Нүглээс зайлсхийх)

Aлмa 39:13
Наманчлал гэдэг нь “зүрх сэтгэлээ Бурханы хүсэлд хандуулах” гэсэн утгатайг тайл-
барла (Судруудын удирдамж, “Наманчлал”- ыг үзнэ үү). Судруудад “Их Эзэнд хандах” 
гэдэг хэллэг нь ихэнхдээ наманчлалыг илэрхийлдэг.
• “Өөрийн бүх оюун, хүч мөн чадлаараа Их Эзэнд хандах” гэдэг нь юу гэсэн утгатай 

гэж та бодож байна вэ?
Зорамчуудад үйлчлэх үедээ Кориантоны биеэ авч явах байдал зарим хүнийг Алмагийн 
үгэнд итгэхгүй байхад хүргэснийг суралцагчдад сануул (Алма 39:11- ийг үзнэ үү).
• Бидний нүгэл бусдад нөлөөлсөн бол бид наманчлалын хэсэг болгон юу хийх ёстой 

вэ? (Гомдоосон хүмүүстээ буруугаа хүлээж, тэдэнд учруулсан хохирлыг барагдуула-
хыг хичээх)

Дараах үнэнийг самбар дээр бич: Гэм нүглээ хүлээн зөвшөөрч, орхин бүх оюун 
ухаан, хүч чадлаараа Их Эзэн рүү эргэх нь наманчлал юм. Та суралцагчдад энэ 
үгсийг Алма 39:13- ын дэргэд судар дээрээ тэмдэглэхийг санал болгож болно. Зүрх 
сэтгэл, хүсэл бодлоо Их Эзэн рүү илүү бүрэн эргүүлэхийн тулд Тэрээр суралцагч-
даас юу хийлгэхийг хүсдэг гэж боддог талаараа дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэг-
лэлдээ бичихэд тэднийг урь.
Наманчлалын үйл явц дахь Аврагчийн үүргийг онцлон тэмдэглэхийн тулд нэг сурал-
цагчаас Алма 39:15–16, 19- ийг чанга уншихыг хүс. Эдгээр шүлэгт гурван удаа давтагд-
сан хэллэгийг олохыг суралцагчдаас хүс. (Уг хэллэг нь “баярт мэдээ” бөгөөд энэ нь 
“сайн мэдээ” гэсэн утгатайг та тайлбарлахыг хүсч болно.)
• Алма ямар “баярт мэдээ”- г хүүдээ заасан бэ? (Суралцагчдын хариултуудад Есүс 

Христ дэлхийн нүглүүдийг өөр дээрээ авахаар ирсэн гэсэн үнэн байх ёстой. 
Та үүнийг самбар дээр бичихийг хүсч болно.)

• Есүс Христийн ирэлт яагаад Кориантонд сайн мэдээ болсон бэ? (Суралцагчдыг энэ 
асуултад хариулах үед та тэдэнд Кориантон хожим нүглүүдээ наманчлаад эргээд 
номлогч болсныг хэлэхийг хүсч болно [Алма 49:30- ийг үзнэ үү].)

Есүс Христийн Цагаатгалын захиас нь танд эсвэл таны таньдаг хүмүүст хэрхэн “баярт 
мэдээ” болж байгааг ангийнхантай хуваалцахыг бод. Алма 39- өөс ангийнхны ярилц-
сан зарчмуудын талаарх өөрийн гэрчлэлийг нэмж хэл. Суралцагчдыг хичээлийн үеэр 
хүлээн авсан цэвэр ариун байдлаа хадгалах болон наманчлалаар дамжуулан Их Эзэн 
рүү эргэх сүнсний өдөөлтүүдийг дагахад урамшуулан дэмж. 
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Төгс эзэмших судар—Алма 39:9
Суралцагчдыг дөрөв эсвэл таван бүлэг болгон хуваарил. Бүлэг бүрд зургаан талт шоо, 
харандаа өг. (Хэрэв шоо олох боломжгүй бол нэгээс зургаа хүртэл тооны аль нэгийг 
бичсэн жижиг цаасуудыг дугтуйнд эсвэл саванд хийж үйл ажиллагааг өөрчилж болно.) 
Суралцагч бүрд бас хуудас цагаан цаас хэрэгтэй. Бүлэг бүр хоорондоо ойрхон, ширээ 
тойрч суух эсвэл зогсох хэрэгтэй. Тэднийг Алма 39:9- ийг нээхэд урь.
Үйл ажиллагааны зорилго нь бүлгүүдээс аль нэг нь Алма 39:9- ийг түрүүлж бүтнээр 
нь бичих явдал гэдгийг тайлбарла. Гэвч, бүлэгт ганцхан харандаа байгаа учраас нэг 
ээлжинд бүлгээс зөвхөн нэг хүн бичих боломжтой. Тухайн хүн шоон дээр нэгийг буул-
гасан бол харандааг ашиглах эрхтэй болно. 
Бүлгийн гишүүн бүрээр шоог ээлж дараалан хаяул (эсвэл нэг цаас сугалаад буцааж 
хийж болно). Тухайн хүн шоогоор нэгийг буулгавал (эсвэл сугалбал), харандааг аваад 
бичиж эхлэх бөгөөд бичихдээ үг бүрийг чанга хэлнэ. Энэ үед бүлгийн бусад гишүүн 
харандааг ашиглах боломжтой болохын тулд шоог ээлж дараалан хаяна. Бүлгээс өөр 
нэг суралцагч нэгийг буулгавал өмнөх бичигчээс харандааг авч шүлгийг цаасан дээр 
бичнэ. Өмнөх бичигч шоог хаяхын тулд бүлгийн бусад гишүүнтэй нэгдэнэ. Сурал-
цагчид харандаа авах эрхийг олж, өөрсдийн шүлгийн хэсгийг цаасан дээр бичсэн бол 
шүлгээс нэмж бичихээсээ өмнө бичсэн хэсгээ чанга унших ёстой. (Ийм давталт нь 
шүлгийг чээжлэхэд суралцагчдад тусална.) Үйл ажиллагаа нь бүлэг бүрээс нэг сурал-
цагч Алма 39:9- ийг бүхэлд нь бичсэнээр дуусна.
Үйл ажиллагааны дараа уг шүлгийг нийтээрээ чанга давтан хэлэхийг суралцагчдаас хүс.
Тайлбар: Та энэ хичээлийн сэдэв, үргэлжлэх хугацааг харгалзан, нэмэлт цагтай өөр 
өдөр энэ үйл ажиллагааг ашиглаж болно.
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Оршил
Алма хүү Кориантондоо нүглийн үр дагаврын тухай 
сэрэмжлүүлэхдээ үхлийн дараах амьдралын тухай  
мөн заажээ. Тэр Есүс Христийн Цагааатгалаар дамжуу-
лан бүх хүн төрөлхтөн амилуулагдах болно гэдгийг 
тайлбарласан. Тэрээр сүнсний дэлхийн тухай мөн нас 
барсан хүмүүс амилуулалт хүртэл диваажин, сүнсний 
шорон хоёрын алинд хүлээх нь мөнх бус амьдрал дахь 
сонголтуудаас нь шалтгаална гэдгийг заасан.

Тайлбар: Энэ хичээл дээр суралцагчид бие биендээ 
заах боломжтой байх болно. Хичээл эхлэхээс өмнө, 
хамтрагчдад зориулсан нэмэлт зааварчилгааг агуул-
сан тараах материалуудыг бэлтгэ. Хичээл заахаар 
бэлтгэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд зааварчил-
гааны хэсэг бүрийг мэддэг бол.

97- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 40

Заах зөвлөмж

Aлмa 40
Алма Кориантонд сүнсний дэлхий болон амилуулалтын тухай заасан нь
Дараах асуултуудыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бич:

 1. Юу бидэнд нас барсны дараа амьдрах боломжийг олгодог вэ? Хэн амилуулагдах вэ?
 2. Бид нас барсныхаа дараа хаашаа явах вэ? Тэнд ямар байх вэ?
 3. Амилуулалт гэж юу вэ? Бидний амилуулагдсан бие мөнх бус амьдрал дахь биеэс 

ямар ялгаатай байх вэ? Бид амилуулагдсаныхаа дараа юу хийх вэ?
Суралцагчдыг номлогчид бөгөөд самбар дээрх асуултуудад хариулт эрж байгаа хэн 
нэгэнтэй уулзах цаг тохирсон гэж төсөөлөн бодоход тэднийг урь. Алма 40 нь хүү Ко-
риантондоо заасан Алмагийн сургаалын үргэлжлэл бөгөөд эдгээр асуултын хариултыг 
агуулдгийг тайлбарла.
Суралцагчдыг Алма 40:1- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Суралцагчдаас Алма 
яагаад хүүтэйгээ амилуулалтын талаар ярилцах болсныг олж мэдэхийг хүс.
• Алма яагаад амилуулалтын тухай Кориантонд заасан бэ?
• Та Кориантоны сонголтуудыг эргэн сана. Тэр яагаад амилуулалтын тухай санаа нь 

зовсон байж болох вэ?
Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг болго. Бүлэг бүрд 1, 2, эсвэл 3 гэсэн тоонуудыг 
өг. Бүлэг бүрийг даалгасан тоонд нь тохирох самбар дээрх асуултуудад хариулан 
товчхон хичээл заахаар бэлтгэхдээ номлогч хамтрагчид шиг ажиллахад урь. Бэлт-
гэхэд нь тэдэнд туслахын тулд тэдний тоонд холбогдох зааварчилгааны хуулбарыг 
тэдэнд өг (доорхийг үзнэ үү). Суралцагчдыг ажиллаж байх үед та тэднийг сонсож, 
хэрэгтэй бол туслахын тулд анги дотор алхан явж болно.

1- р хамтрагчид—Алма 40:1–5
Асуултууд: Юу бидэнд нас барсны дараа амьдрах боломжийг олгодог вэ? Хэн амилуу-
лагдах вэ?
Эдгээр асуултад хариулахдаа Алма 40:1–5- ыг ашиглахаар бэлтгэ. Та нар бэлтгэх үедээ 
хамтрагч бүр хичээлийн аль хэсгийг заахыг шийд. Дараах зүйлсийг хийхэд бэлэн бай:
Заах хэсгийнхээ нөхцөл байдлын тухай зарим мэдээллийг өг. (Та нар судруудаас заах-
даа хэн, хэнд хандан ярьж байгаа болон суралцагчдад уг хэсгийг ойлгоход нь туслах 
бүх нөхцөл байдлыг тайлбарла.)
Асуултуудад хариулах шүлгүүдийг унш. Энэ шүлгүүд дэх үнэнүүд нь асуултуудад 
хариулахад хэрхэн туслахыг тайлбарла. Та ийнхүү тайлбарлахдаа Есүс Христийн 
ачаар бүх хүн төрөлхтөн амилуулагдана гэдгийг хүн бүр ойлгосон байх ёстойг 
анхаар. Та зааж байгаа хүүхдүүддээ энэ үнэнийг Алма 40:1–5- ын дэргэд судар дээрээ 
бичихийг санал болгож болно. 

Суралцагчдад 
хосоор нь эсвэл 
бүлгээр нь тусал
Суралцагчдыг хосоороо 
эсвэл бүлгээрээ ажил-
лаж байх үед өрөөн 
дотуур алхаж, тэдний 
ярилцлагыг сонсохыг 
бод. Энэ нь даалгав-
раа дуусгахад тэдэнд 
хэдий хэр хугацаа 
хэрэгтэйг мэдэхэд тань 
тусална. Энэ нь мөн 
таны дараагийн хичээл 
дээрээ суралцагчдын 
хуваалцах санаануудыг 
сонсох боломжийг танд 
олгоно. Таныг сурал-
цагчдын ярилцлагыг 
сонсож, тэдний хүч 
чармайлт, санаачлагыг 
магтахад тэд өөртөө 
илүү итгэлтэй, тайван 
болдгийг анхаар.
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Амилуулалтын амлалт өөрт чинь яагаад чухал болохыг хуваалц. Та заадаг хүүхдүүдээ-
сээ тэднийг амилуулалтын амлалтад талархдаг шалтгааныг асууж болно. 
Заасан үнэнүүдээ гэрчил.

2- р хамтрагчид —Алма 40:6–14
Асуултууд: Бид нас барсныхаа дараа хаашаа явах вэ? Тэнд ямар байх вэ?
Эдгээр асуултад хариулахдаа Алма 40:6–7, 11–14- ийг ашиглахаар бэлтгэ. Та нар бэлт-
гэх үедээ хамтрагч бүр хичээлийн аль хэсгийг заахыг шийд. Дараах зүйлсийг хийхэд 
бэлэн бай:
Заах хэсгийнхээ нөхцөл байдлын тухай зарим мэдээллийг өг. (Та нар судруудаас 
заахдаа хэн, хэнд хандан ярьж байгаа суралцагчдад уг хэсгийг ойлгоход нь туслах 
бүх нөхцөл байдлыг тайлбарла.)
Асуултуудад хариулах шүлгүүдийг унш. Энэ шүлгүүд дээрх үнэнүүд нь асуултуудад 
хариулахад хэрхэн туслахыг тайлбарла. (Алма “гадаад харанхуй” гэдэг хэллэгийг 
ашиглахдаа Сатан болон зүхэгдсэн хүмүүсийн эцсийн байдлыг хэлээгүй гэдгийг 
онцлон тэмдэглэх нь тустай байж болно. Тэрээр тэдний үхэх болон амилуулагдах ца-
гийн хоорондох ёс бусчуудын байдлыг хэлсэн юм. Өнөөдөр бид энэ байдлыг ихэвч-
лэн сүнсний шорон гэж нэрлэдэг.) Суралцагчид эдгээр шүлгийг уншсанаар үхэл ба 
амилуулалтын хооронд зөв шударга сүнснүүд диваажинд, ёс бус сүнснүүд 
сүнсний шоронд байх болно гэдгийг хүн бүр ойлгосон байхад анхаар. Та зааж 
байгаа хүүхдүүддээ энэ үнэнийг Алма 40:11–14- ийн дэргэд судар дээрээ бичихийг 
санал болгож болно. 
Энэхүү үнэний тухай таны ойлголт энэ амьдралд хийсэн сонголтуудад тань хэрхэн нө-
лөөлсөн тухай хуваалц. Та зааж байгаа хүүхдүүдээсээ үхлийн дараах амьдралын тухай 
ойлголт нь тэдэнд хэрхэн тусалсныг асууж болно.
Заасан үнэнүүдээ гэрчил. 

3- р хамтрагчид —Алма 40:21–26
Асуултууд: Амилуулалт гэж юу вэ? Бидний амилуулагдсан бие мөнх бус амьдралын  
үе дэх биеэс ямар ялгаатай байх вэ? Бид амилуулагдсаныхаа дараа юу хийх вэ?
Эдгээр асуултад хариулахдаа Алма 40:21–26- г ашиглахаар бэлтгэ. Та нар бэлтгэх үедээ 
хамтрагч бүр хичээлийн аль хэсгийг заахыг шийд. Дараах зүйлсийг хийхэд бэлэн бай:
Заах хэсгийнхээ нөхцөл байдлын тухай зарим мэдээллийг өг. (Та нар судруудаас заах-
даа хэн, хэнд хандан ярьж байгаа болон суралцагчдад уг хэсгийг ойлгоход нь туслах 
бүх нөхцөл байдлыг тайлбарла.)
Асуултуудад хариулах шүлгүүдийг унш. Энэ шүлгүүд дэх үнэнүүд нь асуултуудад хариу-
лахад хэрхэн тусалж байгааг тайлбарла. (Та нар заахаар бэлтгэхдээ сүнс гэдэг үг  
нь энэ шүлгүүдэд хүмүүний сүнсийг хэлж байгааг ойлгох нь тустай байж болно.) Ами-
луулалт гэдэг нь сүнс болон бие бүх талаар, зохих төгс хэлбэртээ сэргээгдэхээр 
эргэн нэгдэх болно гэдгийг хэлж байгааг хүн бүр ойлгосон байх ёстойг анхаар. 
Та нар зааж байгаа хүүхдүүддээ энэ үнэнийг Алма 40:21–23- ын дэргэд судар дээрээ 
бичихийг санал болгож болно.
Бие болон сүнс тань нэг өдөр өөрсдийн зохих мөн төгс хэлбэртээ сэргээгдэхийг 
мэдэхдээ та нар талархалтай байдаг шалтгаанаа хуваалц. Та нар мөн нэгэн цагт Бур-
ханы өмнө зогсоод, шүүгдэх болно гэдэг мэдлэг тань та нарын сонголтуудад хэрхэн 
нөлөөлснийг дүрсэлж болно. Зааж буй хүмүүсээс амилуулалт ба эцсийн шүүлтийн 
сургаалын тухай сэтгэгдлээ хуваалцахыг хүс. 
Заасан үнэнүүдээ гэрчил. 
Суралцагчид эдгээр асуултад хариулахад бэлтгэсний дараа номлогчийн жүжигчил-
сэн тоглолтоор бие биедээ заахын тулд тэднийг жижиг бүлгүүд болгон хуваарил. 
Бүлэг бүр нь гурван хамтрагчаас бүрдэх бөгөөд өөр өөр асуултуудад хариулахаар 
бэлтгэсэн байх ёстой. (Хэрэв анги цөөн хүнтэй бол бүлэг бүрээр ангийнханд бүгдэд 
нь заалга.) Суралцагчдыг жүжигчилсэн тоглолтын үеэр заах болон бусдаас сурал-
цахдаа энгийн, чөлөөтэй байхад урамшуулан дэмж. Хэрэв суралцагчид зааж байгаа 
хичээл болон асуултуудад чин сэтгэлээсээ хандвал Ариун Сүнс тэднийг болон тэ-
дэнд зааж байгаа хүмүүст нөлөөлж, урамшуулан дэмжих болно гэдгийг анхааруул. 
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AлМA 40

Тэднийг бие биедээ хэрхэн зааж байгааг сонсоод өөрт төрсөн сэтгэгдэл болон 
мэдрэмжийг хуваалц.
Суралцагчид бүлгүүд болж бие биедээ заасны эцэст, дараах асуултуудын заримыг  
нь суралцагчдаас асуу:
• Та нар даалгасан асуултуудад хариулахаар бэлтгэхдээ юу сурсан бэ? Та нар бусад 

хамтрагчдаар заалгах үедээ юу сурсан бэ?
• Кориантон ариун явдлын хуулийг сахих талаар асуудалтай байсныг мэдсэнээр 

үхлийн дараах амьдралын мөн чанарыг ойлгох нь цаашдын уруу таталтуудыг 
эсэргүүцэхэд түүнд хэрхэн тусалсан байж болно гэж та нар бодож байна вэ?

• Бидний ярилцсан үнэнүүд өнөөдөр та нарт яагаад хамаатай вэ?
Суралцагчдыг зөв шударга хүмүүсийн эцсийн байдал, ёс бусчуудын эцсийн байдал 
хоёрын хоорондох ялгааг олж мэдэхийг хичээн, Алма 40:25–26- г дор бүрнээ чимээ-
гүй уншихад урь. Тэднийг олж мэдсэн зүйлээ ярилцсаны дараа судрын энэ хэсэг  
нь сайн мэдээгээр амьдрахад шийдвэр төгс байхад тэдэнд хэрхэн нөлөөлснийг 
хуваалцахыг хүс. Та мөн энэ асуултад өөрөө юу гэж хариулахаа хуваалцахыг хүсч 
болно. Есүс Христ амилуулалтын адислалуудыг боломжтой болгоход ямар үүрэг 
гүйцэтгэснийг гэрчил.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Суралцагчид судрын энэ хэсгийн тухай өөрсдийн асуултуудыг зохиовол тухайн суд-
рын хэсгийн талаарх тэдний ойлголт нэмэгдэнэ. Суралцагчдыг анги эсвэл жижиг 
бүлгүүд болон хамт ажиллаж, төгс эзэмших судрын аль нэг хэсгийг чээжээр бичи-
хэд урь. (Та суралцагчдаар судлуулж, давтуулахыг хүссэн судрын хэсгүүдийг сонгож 
болно.) Суралцагчид дараа нь өөрсдийн хариултыг танд уншиж өгөх болно. Хэрэв 
та төгс эзэмших судрыг зөв таавал оноогоор шагнуулна. Хэрэв та зөв тааж чадахгүй 
бол анги оноогоор шагнуулна.
Тайлбар: Энэ хичээлийн хэсэг төгс эзэмших судрын үйл ажиллагааг боломжтой 
болгож болно. Гэвч, суралцагчид энэ хичээлд бэлтгэж, оролцохын тулд хангалттай 
цагтай байхыг анхаарч, цаг гарвал та энэ үйл ажиллагааг хичээлийн төгсгөлд ашиг-
лаж болно. Хэрэв энэ үйл ажиллагааг энэ хичээлийн хэсэг болгон явуулах цаг байхгүй 
бол та үүнийг өөр өдөр ашиглаж болно. Давтах болон дүгнэх бусад үйл ажиллагааны 
талаар энэ гарын авлагын төгсгөл дэх хавсралтыг үзнэ үү.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Aлма 40:11. “Өөрсдөд нь амьдралыг өгсөн 
Бурханд, гэртээ аваачигддаг”

Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смит Алма 40:11 дэх 
үгс нь бид нас барсныхаа дараа тэр дороо Бурханы 
дэргэд аваачигддаг тухай заадаггүй гэдгийг ийн 
тайлбарлажээ:

“[Алма 40:11–14] дэх Алмагийн эдгээр үгс миний 
ойлгосноор бүх сүнс амар амгалангийн газар 
эсвэл шийтгэлийн газрын аль нэгийг хүлээн авахаа 
мэдэхийн тулд мөн өөрийнхөө ялыг сонсохын тулд, 
Бурханы дэргэд очихын тулд эргэн явдаг гэсэн бод-
лыг төрүүлэх зорилготой биш юм. ‘Бурхандаа буцах 
ажгуу’ [Номлогчийн үгс 12:7- той харьцуул] гэдэг 
нь энгийнээр өгүүлбэл, тэдний мөнх бус оршихуйд 
төгсгөл ирж, ажил үйлс нь зөв шударга эсвэл зөв  
шударга бусаас хамааран, хуваарилагдах ёстой 
газраа хүлээж авахаар сүнсний дэлхийд буцаж очин, 
тэндээ тэд амилуулалтыг хүлээх болно. ‘Бурхан руу 
эргэж очих’ гэдэг нь бидний сайн мэдэх бусад олон 
нөхцөл байдалтай адил юм. Жишээ  
нь: Нэг хүн гадаад орнуудын номлолын талбарт 
заасан хугацаанд үйлчилжээ гэж бодьё. Тэр хүн ном-
лолоосоо чөлөөлөгдөж, Нэгдсэн Улсад эргэж ирээд 
‘Гэртээ эргэж ирэх нь үнэхээр гайхамшигтай сайхан 
байна’ гэж хэлнэ. Гэвч түүний гэр Юта эсвэл Айдахо-
гийн хаа нэгтээ, эсвэл Өрнөд нутгийн хаа нэгтээ өөр 
газар байж болно” (Answers to Gospel Questions, 
Бага Жозеф Фийлдинг Смит, 5- р ботьтой харьцуул. 
[1957–66], 2:85).

Aлма 40:11–14. Сүнсний дэлхий хаана байдаг вэ?

Ерөнхийлөгч Бригам Янг ингэж заасан ажээ:

Сүнсний дэлхий хаана байдаг вэ? Сүнсний дэлхий ер-
дөө бидний дэргэд байдаг. . . . Тэдгээр нь [нас барсан 
хүмүүсийн сүнс] зохион байгуулагдсан дэлхийн хил 
хязгаараас гадагшаа явдаг уу? Үгүй ээ, тэгдэггүй. Нас 
барагсдын сүнс энэ дэлхий дээр байдаг” (Discourses 
of Brigham Young, эмхэтгэсэн Жон А.Видцөү, [1954], 
376). 

Aлма 40:11–14. Сүнсний дэлхий дэх сүнснүүдэд 
юу тохиолддог вэ?

“Бие махбод үхэхэд сүнс хэвээр үлдэж амьдардаг. 
“Мөнхүү тэгээд зөв шударга тэдний сүнс тэд өөрийн 
бүх бэрхшээлүүд мөн санаа зоволт болон харамс-
лаасаа амрах диваажин гэж нэрлэгдсэн аз жаргалын 
байдал, амар амгалангийн болоод энхийн байдалд 
хүлээн авагдах болно. (Aлма 40:12). ‘Үнэний тухай 
мэдлэггүйгээр, эсвээс бошиглогчдыг эсэргүүцсэний 
улмаас зөрчилд, нүглүүддээ нас нөгчсөн тэдэнд’ 
зориулан бэлтгэсэн газрыг сүнсний шорон гэдэг (C ба 
Г 138:32). Шоронд байгаа сүнснүүдэд ‘Бурханд итгэх 
итгэл, нүглээ наманчлах, нүглүүдийн уучлалын төлөө 
төлөөлөн хийх баптисм, гар тавилтаар Ариун Сүнс-
ний бэлэг хүртээхийг, . . . тэдний хувьд мэдэх шаард-
лагатай сайн мэдээний бусад бүх зарчмыг [заадаг 
байлаа]’ (C ба Г 138:33–34). Хэрэв тэд сайн мэдээний 
зарчмуудыг хүлээн авч, гэм нүглүүдээ наманчилж мөн 
өөрсдийн төлөө ариун сүмд гүйцэтгэгдэх ёслолуудыг 
хүлээн авбал диваажинд хүлээн авагдана” (Итгэлдээ 
үнэнч байх нь: Судрын эшлэлүүд [2004], 46–47). 
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Оршил
Алма хүү Кориантондоо цааш нь зөвлөхдөө зөвхөн 
бие махбодын амилуулалтаар зогсохгүй, бидний 
мөнхийн байдал нь мөнх бус амьдралдаа бидний 
хийсэн үйлдлүүд болон хүслээс хамаардаг сүнслэг 

байдлын сэргээлт мөн гэдгийг заажээ. Ёс бус байдал 
хэзээ ч аз жаргал руу хөтөлдөггүйг Алма онцлон 
тэмдэглэсэн билээ.

98- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 41 

Заах зөвлөмж

Aлмa 41 
Алма Кориантонд сэргээлтийн төлөвлөгөөний тухай заасан нь
Хэрэв тэд дараах үгсэд итгэдэг бол эдгээр нь хүний үйлдлүүдэд хэрхэн нөлөөлж бо-
лохыг тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс (Өгүүлбэр бүрийн ард түр зогсолт хийж, 
суралцагчдаар хариултыг хэлүүл):
Үхлийн дараа амьдрал байхгүй.
Бид нас барсныхаа дараа дэлхий дээр хийсэн ажлаасаа үл хамааран төгс болгогдоно.
Бид эцсийн шүүлтэд сайн үйлсийнхээ төлөө шагнагдаж, муу үйлсийнхээ улмаас 
шийтгүүлнэ.
• Биднийг нас барсны дараа бидэнд юу тохиолдох тухай зөв ойлголттой байх нь 

яагаад чухал вэ?
Суралцагчдад Алма 40- өөс тэд Кориантонд заасан сүнсний дэлхий, амилуулалт, 
шүүлтийн тухай Алмагийн сургаалын тухай мэдсэн гэдгийг сануул. Бид Алма 41- ээс 
амилуулалтын тухай зарим хүний заасан зүйлсэд Кориантон эргэлзсэнийг мэдсэн 
гэдгийг тайлбарла. Алма 41:1 дэх “төөрөн одсон” гэсэн хэллэгийг онцлон хэлээд юу 
зарим хүмүүсийг төөрөлдүүлж байгааг олж мэдэхийг хичээн, энэ шүлгийг уншихад 
суралцагчдыг урь. 
• Зарим хүмүүс яагаад төөрөлддөг вэ? (Судруудыг гуйвуулах нь утгыг мушгин гажуу-

дуулах, өөрчлөх гэсэн утгатайг та тайлбарлаж болно.)
• Алма Кориантонд юуны талаар тайлбарлах болно гэж хэлсэн бэ?
Суралцагчид тухайн үгийг сэргээлт гэж мэдсэний дараа та үүнийг самбар дээр бичиж 
болно. Сэргээлт гэдэг нь эргүүлж авчрах эсвэл өмнөх байдалд нь буцаан авчрах гэсэн 
утгатайг тайлбарла.
Алма Кориантоны “сэргээлтийн төлөвлөгөө” хэмээн түүний нэрлэсэн зүйл нь биеийн 
болон сүнсний утгатайг ойлгохыг хүссэнийг тайлбарла (Aлмa 41:2). Бидний үхлийн да-
раа биет байдлаар болон сүнслэгээр сэргээгдэх зүйлсийг эрж олохын тулд Алма 41:2–5- 
ыг дор бүрнээ чимээгүй судлахад суралцагчдыг урь. Та суралцагчдад олж мэдсэн зүйлээ 
тэмдэглэхийг санал болгож болно. Суралцагчдыг уншихаас өмнө шаардагддаг гэдэг үг 
шаардах эсвэл хэрэгтэй байх гэсэн үг гэдгийг тайлбарлах нь тустай байх болно.
• Алма 41:2- т дурдсан сэргээлтийн төлөвлөгөөнд биеийн тухай юу гэж хэлсэн байдаг 

вэ? (Амилуулалтаар сүнс нь биедээ, бие нь бүх эрхтэнтэйгээ сэргээгдэх болно.)
• Алма 41:3–5- д дүрсэлснээр сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу сүнс хэрхэн сэргээгдэх 

вэ? (Суралцагчдыг хариулах үед дараах үнэнийг самбар дээр бич: Бид мөнх бус 
амьдрал дахь ажил үйлс ба хүслийнхээ дагуу аз жаргал эсвэл зовлонгийн аль 
нэгэнд сэргээгдэнэ.

Суралцагчид эдгээр шүлгийг Хүүхдийн хэсгийн хичээлээр зааж байна гэж төсөөлөн 
бодоход тэднийг урь.
• Та нар сүнсний сэргээлтийн сургаалыг хүүхдэд ойлгомжтойгоор хэрхэн тайлбарлах вэ?
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98-  р  хичээл 

Кориантон ариун явдлын хуулийг зөрчиж, үйлчлэлийн ажлаа орхисныг суралцагчдад 
сануул (Aлмa 39:2–4- ийг үзнэ үү). 
• Сүнсний сэргээлтийн сургаалыг зөв ойлгох нь Кориантонд зөв сонголт хийхэд 

хэрхэн тусалж болох байсан бэ? Энэ сургаалыг ойлгох нь бидний ажил үйлс болон 
хүсэл бодолд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Энэ сургаал үнэн гэдгийг гэрчлээд бидний хүн нэг бүрийг ажил үйлс, хүсэл бодлын 
дагуу сайн сайхан амьдралд эсвэл зовлонт байдалд сэргээх Бурханы шударга ёсны 
тухай өөрийн санаа бодлыг хуваалц.
Дараах асуултыг самбар дээр бич: Хэрэв би нүгэл үйлдсэн бол яах ёстой вэ?
• Хэрэв бид нүгэл үйлдсэн бол сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу юу хүлээж авах вэ?
• Бид буруу зүйл хийсэн бол бидэнд сайн сайхан амьдрал, аз жаргалд сэргээгдэх ямар 

нэг арга зам бий юү?
Нэг суралцагчийг Алма 41:6–9- ийг чанга уншихад урь. Бид нүгэл үйлдсэн ч сайн 
сайхан амьдрал, аз жаргалтай байхын тулд юу хийж болохыг дээрх шүлгээс олж мэдэ-
хийг суралцагчдаас хүс. (Бид нүглээ наманчилж, бүх амьдралынхаа турш зөв шударга 
байдлыг хүсэх ёстой.)
• Алма 41:6–7- гийн ямар үгс болон өгүүлбэрүүд бид амилуулалтаар хүлээн авах 

зүйлийнхээ төлөө ямар үүрэг хүлээх ёстой тухай өгүүлж байна вэ? Бид ямар 
байдлаар өөрсдийнхөө шүүгчид байдаг вэ? (Мөнх бус амьдрал дахь бидний  
сонголтууд биднийг Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсох үедээ ямар төрлийн  
шүүлтээр шүүгдэхийг тодорхойлдог.)

Зарим хүн өөрсдийн үйлсэд хувийн хариуцлага хүлээхгүйгээр Бурхантай хамт орши-
хоор эргэж очиж чадна гэж боддогийг хэл. Тэд ихэнхдээ өөрсдийнх нь нүгэлт сонгол-
тууд хөгжилтэй байдаг гэж хэлдэг. Нүгэлд орооцолдсон хүмүүс заримдаа аз жаргалтай 
байгаа юм шиг харагдаж болно. 
Суралцагчдыг босч зогсоод Алма 41:10- ыг нийтээрээ,  чанга уншихад урь. Алма 41:10 
бол төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг хэл. Судрын энэ хэсэг хаана байдгийг дараа 
нь түргэн олохын тулд судартаа өвөрмөц аргаар тэмдэглэхийг та суралцагчдад санал 
болгож болно. (Энэ нь төгс эзэмших судрын хэсэг учраас та үүнийг тэднээр нэг бус 
удаа давтуулах хэрэгтэй байж болно. Та судрын энэ хэсгийг чээжээр хэлэх хүн байна 
уу? гэж суралцагчдаас асууж болно.) Тэднийг дуусахад суралцагчдыг суухыг хүс. Сам-
бар дээр “Ёс бус явдал хэзээ ч аз жаргал байгаагүй” гэж бич.
• “Ёс бус явдал хэзээ ч аз жаргал байгаагүй” нь яагаад үнэн бэ?
• Сатан биднээр зарлигуудыг зөрчүүлсэн мөртлөө үүнийгээ аз жаргалтай байгаа 

мэтээр бидэнд итгүүлдгийн жишээ юу вэ? 
Дэлхийн таашаалуудаас зайлсхийх болон Их Эзэний санал болгодог аз жаргалыг 
эрхэмлэх нь ямар ялгаатайг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд Далын ахлагч 
Глэнн Л.Пэйсийн хэлсэн дараах үгсийг унш:
“Их Эзэн үргэлж хориглосоор ирсэн бөгөөд нийгэм олон жилийн турш сайшаан 
дэмждэггүй байсан үйл ажиллагаануудыг эдүгээ нийгэм хүртэл хүлээн зөвшөөрч,  
хөхиүлэн дэмждэг болоод байна. Мэдээллийн хэрэгсэл эдгээр үйл ажиллагааг дур 
булаам зүйл мэтээр харагдуулж, өөгшүүлэн дэвэргэж байна. . . .
“. . . Телестиел зугаа цэнгэлийг селестиел аз жаргал ба баяр баясгалантай бүү ан-
дуур. Өөрийгөө захирах чадваргүйгээ эрх чөлөөтэй бүү хольж хутга. Зохих хяз-
гаарлалтгүй, зоргоороо эрх чөлөө нь биднийг дур таашаалынхаа боол болгодог. 
Даруухан, дорд амьдралдаа бүү гоморх. . . .
“. . . Та нарын сахих ёстой зарлигуудыг хөгжилтэй байхад тань саад болдог ч сэт-
гэлийн хөдөлгөөнгүй Бурхан биш, харин энэ дэлхий дээр болон үүнээс хойшид ч 
биднийг аз жаргалтай байлгахыг хүсдэг бидний хайрт Тэнгэрлэг Эцэг өгсөн билээ 
(“They’re Not Really Happy,” Ensign, 1987 оны 11- р сар, 39–40). 
Дараах хэлсэн үгийг самбар дээр бич: Та суралцагчдад үүнийг Алма 41:10- ын дэргэд 
судартаа бичихийг санал болгож болно. (Энэ үг “To ‘the Rising Generation’”- нд бий, 
New Era, 1986 оны 6- р сар, 5.) 

“Та нар буруу юм хийчихээд үүнийгээ зөв гэж мэдэрч чадахгүй. Энэ бол боломжгүй 
зүйл!” (Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон).

Нийтээр чанга унш
Нийтээр чанга уншса-
наар тухайн судрын 
хэсэгт онцгой анхаарал 
хандуулахаас гадна 
ангийн эв нэгдлийг 
бэхжүүлнэ. Энэ нь мөн 
хичээлийг заахад олон 
янзын арга барилыг 
хэрэглэх нэг хэлбэр 
юм. Та хичээлийн явцыг 
өөрчлөх нь суралцагч-
дад хэрэгтэй гэж үзвэл 
нийтээр чанга унших 
аргыг хэрэглэ. Хамт 
унших үедээ зарим 
үгсийг зориуд онцгой-
лон дуудахад тэднийг 
урамшуулан дэмж.

Алма 41:10  
нь төгс эзэмших судрын 
хэсэг юм. Энэ судрын 
хэсгийг төгс эзэмшихэд 
нь суралцагчдад 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөл дэх заах 
санааг ашигла.
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AлМA 41 

Алма 41:11 нь буруу сонголтуудыг хийснээр яагаад жинхэнэ ёсоор аз жаргалтай 
байх боломжгүйг тайлбарладгийг суралцагчдад хэл. Дараах хүснэгтийг самбар дээр 
хуулбарлан зур (та үүнийг хичээл эхлэхээс өмнө хийж болно) эсвэл суралцагч бүрд 
тараах материал болгон бэлтгэ. Суралцагчдыг бүлэг болгоод Алма 41:11- ийн хэллэг 
бүрийг утгатай нь тохируулахыг тэдэнд зааварла. Тэднийг мөн холбогдох асуултуудыг 
ярилцахад урь.

“төрөлхийн чанар”- т байхыг  
дүрсэлсэн Алма 41:11 дэх хэллэг

утга

 1. "төрөлхийн чанарт”  а. Гэм нүглүүдээрээ хязгаарлагдаж  
мөн дарамтлуулах

 2. “Шаналлын гүн мөн алдсын хүлээ-
сэнд байна”

 б. Адислалууд болон Бурханы удир-
дамжаар дутагдах, Ариун Сүнсний 
нөхөрлөлийг алдах

 3. “дэлхийд Бурхангүй”  в. Биеийнхээ хүслээр удирдагдах

Бид энэ шүлэгт “Бурханы шинж чанар” нь “аз жаргалын шинж чанар” болохыг хардаг.  
энэ нь гэм нүгэл яагаад аз жаргалын эсрэг тал болох талаар та нарт юу хэлж байна вэ?
хүмүүс өөрсдийгөө аз жаргалгүй гэж боддогийн зарим тодорхой жишээ юу вэ?

(Хариултууд: 1- в, 2- а, 3- б)
“Төрөлхийн мөн чанараасаа” салж чадахгүй байх нь сэргээлтийн сургаалтай хэрхэн 
хамаатай болохыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд нэг суралцагчийг Алма 
41:12- ыг чанга уншихад урь. Шүлгийг уншсаны дараа Алмагийн асуултад хариула-
хыг суралцагчдаас хүс. Дараа нь Алма өөрийнхөө асуултад юу гэж хариулсныг Алма 
41:13- аас суралцагчдаар уншуул. (Сэргээлтийн төлөвлөгөөний хэсэг болон бидэнд 
юу эргэж ирэх болно хэмээн Алмагийн хэлсэн зүйлийг тэмдэглэхийг та суралцагч-
дад санал болгож болно.)
Их Эзэний зарлигуудад харшлах зүйлийг хийхээр сонгосон атлаа зөв шударга байдалд 
сэргээгдэхийг хүсдэг нэг найз тэдэнд байдаг хэмээн төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас 
хүс. Алма 41:12–13- ыг ашиглан, хамтрагчийн хувиар тэр найздаа сэргээлтийн сургаа-
лыг тайлбарлахад суралцагчдыг урь. (Суралцагчид өөрсдийн үгсийг эсвэл самбар дээр 
бичсэн үгсийг ашиглаж болно: Бид мөнх бус амьдрал дахь ажил үйлс, хүсэл бодлынхоо 
дагуу аз жаргал ба зовлонгийн аль нэгэнд сэргээгдэнэ.”)
Суралцагчдад мохоо өнцөгтэй модон сум (бумеранг)- ын зургийг үзүүлэх буюу сам-
бар дээр зургийг нь зур.
Шидэхэд тойрог замаар буцаж ирдэг модон сум (бумеранг)- ыг зөв шидэхэд яадгийг 
суралцагчдаас асуу. (Ийм сум шидэгдсэн газартаа буцаж ирдэг.) Буцдаг шидүүрээр 
үнэнүүдийг төлөөлүүлсэн байх арга замуудыг дээрх шүлгүүдээс олохын тулд Алма 
41:14–15- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг тэднээс хүс. (Та суралцагчдад эдгээр 
шүлгүүдийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.) Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ 
бусадтайгаа хуваалцахад урь.
• Та нар бусдаас болон Их Эзэнээс энэ амьдралдаа болон ирэх амьдралд хүлээн авахыг 

найддаг ямар зүйлс байдаг вэ? (Хариултууд нь нинжин сэтгэл, нигүүлсэл, хайр байж 
болно. Суралцагчдын хариултыг самбар дээр бичихийг бод.)

• Та хэзээ бусдад ач буян, нигүүлсэл, нинжин сэтгэл үзүүлээд дараа нь адислал авсан бэ?
Энэ амьдралд болон ирэх амьдралд суралцагчдад сэргээгдэх болно хэмээн найддаг 
зүйлдээ нөлөөлөх арга замуудаар үйлдэж, харьцаа хандлагаа хөгжүүлэх зорилго та-
вихад тэднийг урамшуулан дэмж. Зөв шударга үйлдлүүдээр бидэнд ирдэг аз жарга-
лын тухай гэрчил.

Төгс эзэмших судар—Алма 41:10
Тайлбар: Та энэ хичээлийн сэдэв, үргэлжлэх хугацааг харгалзан, нэмэлт цагтай өөр 
өдөр энэ үйл ажиллагааг ашиглаж болно.

Суралцагчдыг сургаал 
болон зарчмуудыг 
тайлбарлахад урь
Суралцагчдад сурч  
мэдсэн сургаал, 
зарчмуудыг бусдад 
тайлбарлах боломж 
олго. Тэд сайн мэдээ-
нүүдийг тайлбарлахаар 
бэлтгэснээрээ судрын 
хэсгүүдийг илүү гүнзгий 
эргэцүүлэн бодож, 
бодол санаагаа эмхэлж 
сурна.  Тэд эдгээр үнэ-
нийг бусдад тайлбар-
ласнаар Ариун Сүнс 
тэдний зааж байгаа 
үнэнүүдийн тухай ойл-
голт болон гэрчлэлийг 
гүнзгийрүүлдэг.
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Дараах гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич: . . . нь аз жаргал.
Алма 41:10- т заагдсан сургаалын эсрэг утгатай өгүүлбэрийг хэлэхэд суралцагчдыг урь. 
(Байж болох нэг хариулт нь “Зөв шударга байдал нь аз жаргал юм.”) Тэгээд суралцагч-
дыг хоосон зайг бөглөж болох зөв шударга үйлдлүүдийг жагсаан бичихэд урь. (Жи-
шээлбэл, “Бусдад үйлчлэх нь аз жаргал юм.”) Эдгээр зөв шударга үйлдлийн аль аль нь 
аз жаргал руу хөтөлдгийг гэрчлэхийг суралцагчдаас хүс. Цөөн суралцагчийг туршлага 
болон гэрчлэлээ хуваалцсаны дараа ангийг халаасанд багтах хэмжээтэй карт болон 
хуудас цаасан дээр тэдний аз жаргалыг нэмэгдүүлсэн нэг буюу хоёр зөв шударга үйлд-
лийн тухай бичихэд урь. Бичсэн зүйлээ өөртөө сануулж байхын тулд мөн ирээдүйд зөв 
шударга байх хүч чармайлтуудын талаар тайлагнахын тулд цаасаа биедээ авч явахад 
нь тэднийг урамшуулан дэмж.
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Оршил
Алма хүү Кориантондоо Тэнгэрлэг Эцэг нүгэл үйлдсэн 
хүмүүсийг нигүүлсэл хүртэх арга замуудаар хангас-
ныг тайлбарласнаар зөвлөгөөгөө төгсгөжээ. Тэр 
Бурханы шударга ёс нь нүгэлтнийг Бурханы дэргэдээс 

тусгаарлагдахыг шаарддаг гэдгийг заасан. Тэгээд тэр 
Есүс Христ “шударга ёсны шаардлагыг хангахаар” 
(Aлмa 42:15) нүгэл үйлдсэн бүгдийн төлөө зовж, на-
манчлагчдад нигүүлслээр хандсаныг гэрчилсэн ажээ. 

99- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлма 42

Заах зөвлөмж

Aлма 42:1–14
Алма Кориантонд Бурханы шударга ёсны тухай заасан нь
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах хуудсан дээр харуулсны адилаар энгийн жинлүүр зур. 
(Хичээлийн үеэр бич гэж хэлэх хүртэл зурган дээр юуг ч бүү бич. Та энэ зургийг 
дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ хуулж авахад нь суралцагчдыг урамшуу-
лан дэмжиж болно. )
Жинлүүрийн дээд талд дараах үгсийг бич: Би эцсийн шүүлт шударга байгаасай гэж хүсч 
байна.
Хэрэв тэд самбар дээрх үгстэй санал нийлж байвал гараа өргөхөд суралцагчдыг урь. 
• Та нар яагаад эцсийн шүүлт шударга байгаасай гэж хүсдэг вэ?
• Шударга гэдэг нь ямар утгатай вэ? 
Шударга байх гэсэн нь юу хүлээн авах ёстойгоо мэдэх гэсэн утгатайг хэл. Шударга 
байдал гэдэг хэллэг бол шударга ёс гэсэн судрын нэр томьёо юм. Шударга ёс гэдэг 
үгийг жинлүүрийн доод талд самбар дээр бич.
 Шударга ёсны үзэл баримтлалыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд Арван-
хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах тайлбарыг 
уншихыг нэг суралцагчаас хүс.
“Шударга ёс нь олон утгатай юм. Нэг утга нь алагчлалгүй байх буюу тэнцвэртэй 
байдлыг хангах. Шударга ёсны хамгийн түгээмэл бэлгэдэл нь жинлүүр юм. Тиймээс, 
хүмүүний хууль зөрчигдвөл шударга ёс ихэвчлэн ноогдох шийтгэлийг, [жинлүүрийн] 
тэнцвэртэй байдлыг хадгалах шийтгэлийг шаарддаг. . . . 
“Бурханы хуулиуд нь үүн лүгээ адил шударга ёсонд ханддаг. Хүн юу хүртэх ёстой 
тухай шударга ёсны үзэл бодол нь тэрээр ажил үйлсийнхээ дагуу шүүгдэх болно 
хэмээн бүх судрын өгүүлдэг зүйлийн үндсэн угтвар нөхцөл юм” (“Sins, Crimes, and 
Atonement” [СБС- ийн шашны боловсролын сургагчдад хандаж хэлсэн үгнээс, 1992 
оны 2- р сарын 7], 1, si. lds. org). 
Алмагийн хүү Кориантон эцсийн шүүлт шударга байх эсэхэд санаа зовж байсныг тайл-
барла. Кориантон эцсийн шүүлт шударга байх уу эсвэл шударга бус байх уу гэж бодсо-
ныг ангийнхныг хайж байх үеэр нэг суралцагчийг Алма 42:1- ийг чанга уншихад урь.
• Кориантон юуг шударга бус гэж бодож байсан бэ? (Нүгэлтнүүд зовлонгийн байдалд 

байхыг эсвэл зовлонт байдалд шилжүүлэгдэхийг)
• Кориантон яагаад нүгэлтнүүд шийтгэгдэх нь шударга бус гэдэгт итгэхийг хүсч бай-

сан бэ? (Кориантон олон нүгэлтэй зовж байсныг суралцагчдад сануулах хэрэгтэй 
бол, Алма 39:2–3- ыг тэднээр уншуул.)

• Хэрэв шударга ёс нь юу хүлээн авах ёстойгоо авч, нүглүүдийнхээ төлөө шийтгэгдэнэ 
гэсэн үг юм бол энэ нь бас бидэнд хэрхэн ярвигтай байж болох вэ? (Бид бүгд нүгэл 
үйлддэг бөгөөд шударга ёсны шаардлагуудаас хараат байдаг.)

Алма Кориантонд тулгарсан асуудлыг хэлсэн гэдгийг тайлбарлаж, Алма 42:2–11- ийг 
дүгнэ. Адамын уналт нь бүх хүн төрөлхтөнд биеийн болон сүнсний үхлийг үзэж, унасан 
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байдалд авчирсныг тэрээр заажээ (Aлмa 42:9- ийг үзнэ үү). Тэр мөн бүх хүн төрөлхтөн 
энэхүү унасан байдлаасаа гарах аргагүйгээр зовлонт байдалтай болж, Бурханы дэргэ-
дээс үүрд тусгаарлагдана хэмээн тайлбарласан ажээ (Aлмa 42:11- ийг үзнэ үү). 
Нэг суралцагчийг Алма 42:12- ыг чанга уншихад урь. Уналт болон түүний үр 
дагаврууд, тэдгээрийн дотор бид Бурханы дэргэдээс тусгаарлагдсан нь Адам Бур-
ханы зарлигуудад дуулгаваргүй байснаас болж ирсэн юм гэдгийг энэ шүлэг онцлон 
тэмдэглэснийг тайлбарла. Бид Бурханы зарлигуудыг дагахгүй бол мөн нүгэл үйлдвэл 
сүнслэг байдлаараа өөрсдийгөө Бурханаас холдуулж, шударга ёсны шаардлагуу-
дыг аргагүйн эрхэнд биелүүлэхэд хүрдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал. (Та нэг 
суралцагчийг Итгэлийн Тунхаг 1:2- ыг чанга уншихад урьж болно.) Суралцагчдыг 
дуулгаваргүй байсны төлөө шударга ёсны шаарддаг үр дагавруудыг олж мэдэхийг 
хичээн, Алма 42:14- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг хүс.
• Бурханы дэргэдээс “тусгаарлагдах” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Бурханаас тус-

гаарлагдаж, Түүний дэргэд оршихоор эргэн очих боломжгүй байх явдал. Бид нүгэл 
үйлдвэл өөрсдийгөө Бурхан Тэргүүтэний нэг гишүүн болох Ариун Сүнсний нөхөр-
лөлөөс холдуулна гэдгийг та хэлж болно.)

Самбар дээр Дуулгаваргүй байдал эсвэл нүгэл, Бурханы дэргэдээс тусгаарлагдах гэсэн 
үгсийг доор үзүүлсний дагуу хүснэгтэд бич.

Та Алма 42:1–14- өөс сурч мэдсэн зүйлээсээ хувь хүн дуулгаваргүй байвал шударга 
ёсны хуулийн шаарддаг зүйлийг хэрхэн нэг өгүүлбэрт багтаан хэлж болох вэ? (Да-
раах үнэнийг жинлүүрийн доод талд самбарт бич: Бидний дуулгаваргүй байдлаас 
болж шударга ёсны хууль биднийг Бурханы дэргэдээс тусгаарлахыг шаард-
даг. Та суралцагчдад энэ үнэнийг Алма 42:1–14- ийн дэргэд судар дээрээ бичихийг 
санал болгож болно.
Суралцагчдыг гэм нүглийн өөр нэгэн үр дагаврыг олж мэдэхийг хичээн, Алма 42:18- 
ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь.
• Ухамсрын гэмшилтэй байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Суралцагчдыг нүгэл үйлдсэнээсээ болоод харамсал, уй гашууг амсаж Ариун Сүнс 
тэдэнд байхгүй болсон үеэ эргэцүүлэн бодоход урь. Суралцагчдын хийсэн буруу зүйл 
бүхэн тэрхүү мэдрэмжийг нь улам нэмэгдүүлнэ гэдгийг төсөөлөн бодохыг тэднээс хүс. 
Дараа нь тэрхүү мэдрэмжтэйгээ үүрд үлдвэл тэдэнд ямар байхыг төсөөлөн бодохыг хүс.
Нигүүлсэл хэрэгтэй байгааг ойлгож, мэдрэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд та да-
раах асуултыг асууж болно:
• Алма 42:1–14- өөс сурч мэдсэн зүйл дээрээ үндэслээд та нар Эцсийн шүүлтийг гагц-

хүү шударга ёсон дээр тулгуурлахыг хүсч байна уу? 

Алма 42:15–31
Алма Кориантонд нигүүлслийн төлөвлөгөөний тухай заасан нь
Шударга ёсны шаардлага хангагдах ёстой гэдгийг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын 
тулд самбар дээрх жинлүүрийн шийтгэлийн тал руу заа. Та шударга ёсны шаардлагуу-
дыг арилгах гэж байгаа юм шиг баллуурыг өргөн харуул. Асуулт:
• Шударга ёсны шаардлагуудыг арилгах юм уу зайлуулах ямар нэг арга бий юү? 

(Үгүй. Бурханы хууль зөрчигдвөл, шударга ёс шийтгэлийг шаардана. Ямар ч то-
хиолдолд шударга ёсны шаардлагууд хангагдах ёстой.)

Шударга ёсны шаардлагуудын үр дагаврыг арилгах нь шударга бус гэдгийг ойлгоход 
суралцагчдад тусал. Нэг суралцагчийг Алма 42:25- ыг чанга уншихад урь.

дуулгаваргүй 
байдал ба нүгэл

Бурханы дэргэдээс 
тусгаарлагдах

Шударга ёс
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• Алмагийн хэлснээр хэрэв нүглийн үр дагавар арилж, авагдаж, шударга ёс хангагдах-
гүй үлдвэл юу болох вэ? 

Хариултыг олоход нь суралцагчдад туслахын тулд судрын эшлэлүүдийг өгөхөөсөө 
өмнө дараах асуултыг эргэцүүлэн бодохыг тэднээс хүс:
• Хэрэв шударга ёсны шаардлагууд арилгагдаж чадахгүй бол нүгэл үйлдсэн хүмүүс 

(бидний хүн нэг бүр) хэрхэн ухамсрын амар амгаланг олж, Бурханы дэргэд буцаж 
очих вэ? (Суралцагчдад эргэцүүлэн бодох хугацаа өгсний дараа нэг суралцагчийг 
Алма 42:15- ыг чанга уншихад урь. “Шударга ёсны шаардлагыг хангахаар” гэдэг хэл-
лэг нь шударга ёсны шаардсан төлөөсийг төлөх эсвэл шийтгэлийг нь хүлээх гэсэн 
утгатайг тайлбарлах нь ашиг тустай байж болно. )

• Алма 42:15- д өгүүлснээр бидэнд нигүүлслийг үзүүлэх нь хэрхэн боломжтой байх вэ?
Суралцагчдын хариулт дээр тулгуурлан, самбар дээрх “Бурханы дэргэдээс тусгаар-
лагдсан” гэдэг өгүүлбэрийг арилгаад Есүс Христийн Цагаатгал, Нигүүлсэл гэж бич. 
Жинлүүрийн доод талд дараах үнэнийг бич: Есүс Христийн Цагаатгал бидэнд 
нигүүлслийг харуулахын тулд шударга ёсны шаардлагыг хангадаг.

• Аврагч та нарт нигүүлсэл үзүүлэхийн тулд та нарын төлөө зовох хүсэлтэй байсныг 
мэдэх нь та нарын хувьд юу гэсэн үг вэ?

 Алма 42:22–24- ийг уншиж, бидэнд нигүүлсэл үзүүлэхийн тулд биднээс юу шаардагд-
дагийг олж мэдэхэд суралцагчдыг урь. 
• Нигүүлслийг хүлээн авч, шударга ёсны шаардлагуудаас бүрэн зайлсхийхийн тулд 

биднээс юу шаардагддаг вэ? (Суралцагчид наманчлал нь нигүүлслийг хүлээн авах 
хэлбэр гэдгийг тогтоохын тулд дараах зарчмыг жинлүүрийн доод талд самбар дээр 
бич: Хэрэв бид наманчилбал Аврагчийн Цагаатгалаар дамжуулан нигүүл-
сэл хүлээн авна. Та мөн тэдэнд энэ үнэнийг Алма 42:22–24- ийн ойролцоо бичи-
хийг санал болгож болно.)

• “Үнэнээр гэмшигч” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (Чин 
сэтгэлээсээ наманчлах)

• Аврагч бидний өмнөөс бидний нүглүүдийн шийтгэлийг хүлээснийг ойлгох нь та 
нарт яагаад чухал вэ?

Есүс Христ бидний Зуучлагч гэдгийг тайлбарла. Зуучлагч нь хоёр талын хооронд 
зуучилж, зөрчилдөөнийг шийдэхэд тусалдаг хүн юм. Нэг суралцагчаас Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакэрын хэлсэн дараах үгсийг чанга 
уншихыг хүс: Нүгэлтэнд нигүүлсэл үзүүлэхэд яагаад гуравдагч хүн хэрэгтэй байдаг 
шалтгаануудыг сонсоход суралцагчдыг урь:
Иймээс бидний өрийг өөр дээрээ авч төлөх хүсэлтэй хэн нэгэн байхгүй бол мөнхийн 
хуулиар нигүүлслийг хангаж чадахгүй.
“Хэрэв зуучлагч олдохгүй бол, хэрэв бидэнд анд найз байхгүй бол, шударга ёсны шаард-
лага яах ч аргагүй бидэн дээр буух болно. Өчүүхэн ч байна уу, ноцтой ч байна уу ялгаа-
гүй гэм нүгэл бүрд зориулсан шийтгэл бидний дээр хамгийн хүндээр буух болно. 
Харин: Үнэн, алдар суут үнэн нь ийм Зуучлагч байдгийг тунхагладаг гэдгийг мэдэгтүн. . . .
“Түүгээр дамжин шударга ёсны мөнхийн хуулийг зөрчихгүйгээр бидний хүн нэг бүрд 
нигүүлсэл бүрэн хангагдаж чадна. . . .
Нигүүлсэл бидэнд аяндаа ирэхгүй. Нигүүлсэл нь Түүнтэй хийсэн гэрээгээр дамжин хэ-
рэгждэг. Энэ нь Түүний нөхцөлүүдээр, Түүний өгөөмөр сэтгэлийн нөхцөлүүдээр байх 
болно” (“The Mediator,” Ensign, 1977 оны 5- р сар, 55–56). 

Энэ асуултыг 
эргэцүүлэн бодоход 
суралцагчдыг урь
Хариулахаасаа өмнө 
бодохыг шаарддаг 
асуултуудыг сурал-
цагчдаас асуух нь уг 
асуултын хариултыг 
мэдэх тэдний хүслийг 
бадрааж, ойлголт 
мэдлэгийн төлөө суд-
руудыг шимтэн судалж, 
хувийнхаа туршлагыг 
илүү гүнзгий эргэцүү-
лэн бодоход хүргэдэг. 
Хариултыг олохын тулд 
судруудад хандахаас 
өмнө уг асуултын тухай 
бодох цагийг суралцагч-
дад гаргаж өг.

дуулгаваргүй 
байдал ба нүгэл

Есүс христийн цагаатгал
Нигүүлсэл

Шударга ёс
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99-  р  хичээл 

Алма Кориантоноос юу хүссэнийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 42:29–31- ийг дор 
бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс. (Олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг та 
суралцагчдад санал болгож болно.)
• Шударга ёс, нигүүлсэл болон Их Эзэний зовлон шаналал “зүрх сэтгэлд чинь бүрэн 

дүүрнээр нөлөөлөхийг” зөвшөөр гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ? 
Шударга ёс болон нигүүлслийн үзэл баримтлалыг бусдад хэрхэн заахыг харуулсан хи-
чээлийн товч төлөвлөгөө бичихэд суралцагчдыг урь. Тэднийг өнөөдөр сурсан зүйлсээ 
гэр бүлдээ заахад урамшуулан дэмж.
Бурханы шударга ёс үнэхээр шударга эсэх талаарх Кориантоны эргэлзээг суралцагч-
дад сануул. Эцсийн шүүлт нь шударга байх бөгөөд бид Бурханы шударга ёс болон 
нигүүлслийн дагуу хүлээн авах ёстой зүйлээ гарцаагүй авах болно гэдгийг гэрчлэхийг 
та хүсч болно. Та мөн Кориантон нүглүүдээ наманчилж, Сүмийн өсөлтөд эерэг нөлөө 
үзүүлснийг онцлон хэлэхийг хүсч болно (Алма 49:30- ыг үзнэ үү). Наманчлалынхаа үйл 
явцыг хэрхэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэйг эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс.
Аврагч бидний гэм нүглийг цагаатгаж, бидний өмнөөс шударга ёсны шаардлагуудыг 
хангах Түүний хүсэлд талархал илэрхийлж, гэрчлэлээ хуваалцахад цөөн суралцагчийг 
урь. Аврагчийн цагаатгагч золиослолоор боломжтой болсон нигүүлсэл ба гэтэлгэ-
лийн тухай гэрчлэлээ хуваалц.
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Оршил
Алма болон түүний хөвгүүд сайн мэдээг номлохоо 
үргэлжлүүлж байх үед зорамчууд нифайчууд руу 
довтлохын тулд леменчүүдийн их цэрэгтэй нэгдэв. Ах-
мад Моронай өөрсдийгөө леменчүүдийн их цэргээс 
хамгаалахаар нифайчуудыг удирдахдаа итгэл болон 
мэргэн ухааныг харуулсан билээ. Хэдийгээр тэд 

тоогоор цөөн байсан ч, нифайн цэргүүдийн бэлтгэл 
болон Есүс Христэд итгэх итгэл нь тулалдаанд тэдэнд 
давуу байдлыг хангаж өгсөн ажээ. Леменчүүд ялагдал 
хүлээснийхээ дараа энхийн гэрээ байгуулж, түр хуга-
цаагаар тэдний нутгаас гарч явсан.

100- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 43–44

Заах зөвлөмж

Aлмa 43
Ахмад Моронайн бэлтгэл болон байлдааны бодлого нь леменчүүдийн их 
цэргийн төлөвлөгөөг тасалдуулахад тусалсан нь 
Суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ ирээдүйн төлөвлөгөө, тавьж 
байгаа зорилго, хүсэл тэмүүллээ бичихэд урь. Тэднийг бичих үед номлолд үйлчлэх, 
ариун сүмд лацдан холболт хийлгэх, гэр бүлээ төвхнүүлэн өсгөх зэрэг сүнслэг зо-
рилго, хүсэл тэмүүллийн тухай бодохыг сануул. Хичээл эхлэхээс өмнө, та өөрийнхөө 
ирээдүйн зорилго, хүсэл тэмүүллийн тухай жагсаалт хийхийг хүсч болно. Та сурал-
цагчдад бичихэд нь туслах жишээ болгон өөрийн зарим төлөвлөгөө, хүсэл эрмэлзлэ-
лээсээ хуваалцаж болно.
Суралцагчдыг жагсаалтаа хийсний дараа Сатан тэдгээрийг биелэгдэхийг нь хүсэхгүй 
байх гэж бодож байгаа зорилго, хүсэл эрмэлзлэлээ тодорхойлоход урь. Цөөн суралцаг-
чийг ийнхүү тодорхойлсон зорилгуудаа хуваалцахад урь. Сатан яагаад тэдний зорилгуу-
дыг биелэгдэхийг хүсэхгүй байхыг тайлбарлахыг тэднээс хүс. Та мөн тэд яагаад эдгээр 
зорилгыг биелүүлэх тухайд ийм хүчтэй мэдрэмжтэй байгааг тэднээс асууж болно. Алма 
43–44- ийг судлах нь биднийг зөв шударга зорилгуудаа дайсны сүйрүүлэгч хүч чармайл-
тыг үл харгалзан хэрхэн биелүүлэхийг харахад тусалдаг.
Зорамчуудыг Сүмд эргүүлэн авчрах гэсэн Алмагийн хүч чармайлтыг тэднээс олон нь 
үл тоомсорлон, леменчүүдтэй нэгдэж, нифайчууд руу довтлохоор бэлтгэснийг тайл-
барлаж, Алма 43:1–4- ийг хураангуйлан дүгнэ. Тэд ч мөн зорамчуудтай адил нэгэнтээ 
нифайчууд байсан ч үнэнээс нүүр буруулсан амалекайчуудтай нэгдсэн ажээ.
Нэг суралцагчийг Алма 43:5–8- ыг чанга уншихад урь. Леменчүүдийн удирдагч Зе-
рахемнагийн төлөвлөгөө эсвэл “санаануудыг” олж мэдэхийг хичээн, дагаад уншихыг 
суралцагчдаас хүс.
Бид Мормоны Номон дахь биет тулалдаануудын тухай түүхийг судалдаг ч эдгээрийг 
бидэнд тулгарч байгаа сүнсний тулалдаануудтай адилтгаж болно гэдгийг тайлбарла.
• Нифайчуудын эсрэг Зерахемнагийн төлөвлөгөө бидний эсрэг Сатаны төлөвлөгөө-

тэй хэр адилхан байна вэ?
Нэг суралцагчийг Алма 43:9–12- ыг чанга уншихад урь. Нифайчуудын төлөвлөгөөг 
олж тогтоохыг суралцагчдаас хүс.
• Нифайчуудын төлөвлөгөө юу байсан бэ?
Суралцагчдыг Алма 43:16–19- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Тэднийг нифай-
чуудын ерөнхий ахмад Моронай газар нутаг болон гэр бүлүүдээ хамгаалахын тулд 
хүмүүсээ бэлтгэхээр юу хийснийг олж мэдэхэд урь.
• Леменчүүдийн дайралтад бэлтгэхийн тулд нифайчууд ямар онцгой зүйлсийг 

хийсэн бэ?
Нэг суралцагчийг Алма 43:20–22- ыг чанга уншихад уриад нифайчуудын бэлтгэлтэй 
байдалд леменчүүд хэрхэн хандсаныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. 
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100-  р  хичээл 

• Леменчүүд хэдийгээр нифайчуудаас тоогоор илүү байсан ч яагаад тэдэн рүү дай-
раагүй вэ?

• Бид энэ үйл явдлаас Сатаны төлөвлөгөөнөөс өөрсдийгөө хамгаалах талаар юу 
сурсан бэ?

Моронай дайснаа дараагийн удаа хэрхэн дайрахаар төлөвлөж байгааг мэдээгүй 
үедээ хийсэн зүйлийг олж мэдэхийн тулд Алма 43:23–24- ийг дор бүрнээ чимээгүй 
уншихад суралцагчдыг урь.
• Моронай яагаад туршуулуудаа Алматай яриулахаар илгээсэн бэ?
• Моронайн жишээ бидэнд сүнслэг байдлаараа дайсныхаа эсрэг хэрхэн бэлтгэгдсэн 

байх талаар юу зааж байна вэ? (Дараах зарчмыг тогтооход нь суралцагчдад тусал: 
Хэрэв бид бошиглогчийн зөвлөгөөг эрэлхийлж, дагавал өөрсдийгөө дайс-
наас илүү сайн хамгаалж чадна.)

Алма 43:25–43- ыг Моронай бошиглогчоос хүлээн авсан мэдлэг дээрээ үйлдсэнийг 
өгүүлснээр товчлон дүгнэ. Тэр их цэргээ хоёр хэсэг болгон хуваасан. Нэлээд тооны цэ-
рэг Жершон хотод Аммоны хүмүүсийг хамгаалахаар үлдсэн. Үлдсэн цэрэг нь Мантайн 
нутаг руу хээрийн аянаар хөдөлжээ. Моронай леменчүүд хаана байгааг тандуулахаар 
туршуулуудаа илгээж, зарим цэргээ леменчүүдийн явж болох замын дагуу нуувчинд 
байрлуужээ. Леменчүүдийг ирэхэд нифайчуудын байлдагчид тэднийг бүслэв. Лемен-
чүүд бүслэгдсэнээ хараад онцгой ширүүн тулалдав. Олон нифай хүн алагдсан ч лемен-
чүүдийн дундаас бүр илүү олон нь алагдсан байв.
Хэдэн суралцагчийг Алма 43:43–54- ийг ээлж дараалан чанга уншихад урь. Лемен-
чүүдийн хүсэл зорилго болон хүч чадлынх нь эх сурвалж юу байсныг мөн нифай-
чуудын хүсэл зорилго болон хүч чадлынх нь эх сурвалж хоорондоо ямар ялгаатай 
байсныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.
• Леменчүүдийн тулалдах болсон шалтгааны тухай та нар юу ажигласан бэ? Нифай-

чуудын тулалдах болсон шалтгааны тухай та нар юу ажигласан бэ? Нифайчуудын 
хүч чадлын эх сурвалж леменчүүдийн хүч чадлын эх сурвалжаас хэр зэрэг ялгаатай 
байсан бэ? (Хэрэгтэй бол леменчүүд үзэн ядалт ба уур хилэнгээсээ болж дайтсан 
бол нифайчуудад илүү дээр учир шалтгаан байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэ [Алма 
43:45–47- г үзнэ үү]. Тэд тусламж гуйж, Их Эзэнд хандан залбирсан бөгөөд Тэрээр 
тэднийг хүчирхэгжүүлсэн ажээ [Алма 43:49–50- ийг үзнэ үү].)

• Бид Моронай болон түүний их цэргийн жишээнээс дайсныхаа эсрэг тэмцэхэд би-
дэнд туслах юуг сурсан бэ?

Суралцагчдыг энэ асуултын хариултаа бичихэд урь. Дараа нь тэднээс сурсан зүйлээ 
хуваалцахыг хүс. Тэд дараах зарчмуудаас заримыг нь дурдаж болно:
Бид Их Эзэнд хандан зөв шударга төлөвлөгөө болон хүслээ хэрэгжүүлэхэд тус-
ламж гуйн, залбирвал Тэрбээр тэдгээрийг биелүүлэхэд бидэнд туслах болно.
Бид үнэнийг эсэргүүцэгчдээс илүү сайн учир шалтгаанаар сүнслэгээр 
нөлөөлөгддөг.
Их Эзэн биднийг гэр бүл, эрх чөлөө, шүтлэг бишрэлийнхээ төлөө тэмцэх үүр-
гээ биелүүлэхэд бидэнд тусална.
Суралцагчдыг зөв шударга зорилгоо биелүүлэхэд Их Эзэний тусламжийг мэдэрсэн 
үеийнхээ тухай хуваалцахыг урь. Өөрийнхөө туршлагаас хуваалцахыг бодолц. Би-
дэнд зөв шударга төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхэд туслах Их Эзэний чадварын тухай 
гэрчил. Залбирлынхаа үргэлжлэл болгон зөв шударга зорилго тавьж ажиллахад 
суралцагчдыг урь.

Aлмa 44
Ахмад Моронай леменчүүдэд энхийн гэрээ байгуулахыг тушаав.
Чанга унших хүсэлтэй нэгэн залуу эрэгтэй суралцагчийг судраа аван, самбарын өмнө 
гарч ирэхийг урь. Ахмад Моронай леменчүүдийн айсныг хараад эрчүүддээ тулалдахыг 
зогсоохыг тушаасныг суралцагчдад сануул (Алма 43:54- ийг үзнэ үү). Уг залуу эрэгтэй-
гээр Алма 44:1–6- гаас Моронай үгсийг уншуул. Нифайчуудын ялалтын тухай Моро-
найн тайлбарыг сонсохыг суралцагчдаас хүс.
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• Моронай тулалдаан дахь нифайчуудын хүч чадлын эх сурвалжийн тухай юуг ойл-
гохыг Зерахемнагаас хүссэн бэ? Тэр леменчүүдэд юуг санал болгосон бэ? (Хэрэв 
тэднийг зэр зэвсгээ өгөөд энхийн гэрээнд орвол нифайчууд тэдэнд дахин хөнөөл 
учруулахгүй гэж тэр хэлсэн.)

• Алма 44:4–6- гаас бид сүнсний тулалдаанд бидэнд тусалж чадах ямар үнэнүүдийг 
мэдэж болох вэ? (Суралцагчид энэ хичээл дээр заагдсан нэлээд хэдэн зарчмыг 
хуваалцаж болно. Дараах үнэн тэдний хариултад байх ёстойг анхаар: Их Эзэн 
биднийг Түүнд итгэх бидний итгэлийн дагуу хүчирхэгжүүлж, хамгаалах 
болно. Та суралцагчдад энэ үнэнийг заасан шүлгүүдийг судар дээрээ тэмдэглэ-
хийг санал болгож болно.)

Нэг суралцагчийг Сүмийн өсвөр үеийнхэнд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөн-
хийлөгч Боид К.Пакэрын өгсөн зөвлөмжийг чанга уншихад урь. Та суралцагч бүрд нэг 
зөвлөмж өгөхийг хүсч болно.

“Өсвөр үеийнхэн өнөөдөр дайсны нутагт, ёс суртахууны жишиг унаж 
байгаа үед аж төрж, өсч хөгжиж байна. Би Их Эзэний үйлчлэгчийн 
хувьд, хэрэв та нар Ариун Сүнсний өдөөлтүүдийг анхааран сонсвол 
дайсны дайралтуудаас сэргийлэгдэж, бат найдвартай хамгаалагдах болно 
гэдгийг та нарт амлаж байна.
“Даруухнаар хувцасла, бишрэлтэйгээр ярь, сайн сайхан хөгжим сонс. 

Бүхий л ёс суртахуунгүй байдал болон хувийн чанарыг бууруулах дадал зуршлаас 
зайлсхий. Амьдралаа хянаж мөн итгэлтэй байж, өөрийгөө захир. Учир нь бид та нарт 
итгэж найддаг бөгөөд та нар ил тодоор адислагдах болно. Хайрт Тэнгэрлэг Эцэгийн-
хээ мэлмийнээс та нар хэзээ ч холдож чадахгүй” (“Залуучуудад зөвлөх нь,” Ensign 
эсвэл Лиахона, 2011 оны 11- р сар, 18). 
• Ерөнхийлөгч Пакэрын хэлсэн үгнээс юу та нарт онцгой сэтгэгдэл төрүүлсэн бэ? 

Яагаад? 
Зерахемна болон түүний хүмүүс нифайчуудыг Бурхан хүчирхэгжүүлсэн гэдэгт итгэх-
гүй байгаагаа мэдэгдсэнийг тайлбарлаж, Алма 44:7–10- ыг хураангуйлан дүгнэ. Тэр ле-
менчүүдэд зэвсгээ хаяхыг санал болгосон ч энхийн гэрээнд орохоос татгалзсан. Алма 
44:1–6- г уншсан суралцагчийг Алма 44:11- ээс Зерахемнад өгсөн Моронайн хариултыг 
чанга уншихад урь. Суралцагчдаас асуу:
• Леменчүүд энхийн гэрээнд орох нь Моронайд яагаад чухал байсан гэж та нар бо-

дож байна вэ?
Олон лемен хүн энхийн гэрээ хийсэн ч Зерахемна эрчүүдийнхээ үлдсэнийг Моронайн 
их цэргийн эсрэг тулалдахыг тушаасныг тайлбарлаж, Алма 44:12–20- ийг товчлон 
дүгнэ. Нифайчууд тэднийг алж эхлэхэд Зерахемна өөрсдийг нь нөмөрч буй устгалыг 
хараад энхийн гэрээнд орохоор амласан. 
Их Эзэнд итгэлтэй хүмүүсийн амьдрал дахь Түүний хамгаалагч мутрын тухай гэрчил. 
Зөв шударга зорилго болон ийм хүслийнхээ төлөө эрэлхэгээр тулалдаж мөн “түүнд . . . 
үнэнч байсан цагт . . . биднийг дэмжиж, мөн хамгаалан мөн хадгалан үлдээнэ” (Aлмa 
44:4) гэсэн Бурханы амлалтад найдахад суралцагчдыг урамшуулан дэмж. 
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100-  р  хичээл 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Алма 43:3. Бидний тулалдаж байгаа дайн мөнх 
бус байдлын өмнөх амьдралд эхэлсэн юм

Ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинкли дэлхийн үүслээс өмнө 
бидний оролцсон дайны үнэн бодит байдлын тухай 

“Дэлхий бүтээгдэхээс өмнө эхэлсэн [нэгэн] дайн 
байдаг бөгөөд одоог хүртэл удаан хугацааны турш 
үргэлжилсээр байгаа билээ. . . .

“Тэр дайн бол . . . үнэн, алдаа хоёрын хоорондох, 
сонголт болон албадлагын хоорондох, Христийн 
дагалдагчид ба Түүнийг эсэргүүцэгчдийн хоорондох 
дайн юм. Түүний дайснууд энэхүү дайнд байдаг бүх 
заль мэхээ ашиглаж байна. . . .

“. . . Энэ дайн эхлэлд байсан шигээ явагдаж байна. 
. . .Энэ дайнд унагчид өнгөрсөн үед унасан хүмүүс-
тэй адил үнэ цэнэтэй юм. Энэ бол байнгын тулал-
даан юм. . . .

“Дайн үргэлжилж байна. . . . Энэ дайн бидний амьд-
ралд, өдөр болж орой болоход, бидний гэр оронд, 
ажил дээр мөн сургуулийн холбоо, нийгэмлэгүүдэд 

болж байдаг. Энэ дайн хайр ба хүндэтгэл, чин үнэнч 
байдал, дуулгавартай байдал ба цэвэр ариун байд-
лын тухай асуудлуудаар болдог. Бид бүгд энэ дайнд 
оролцдог. . . . Бид ялж байгаа бөгөөд ирээдүй хэзээ ч 
ийм гэрэл гэгээтэй харагдаж байсангүй” гэж хэлжээ 
(“The War We Are Winning,” Ensign, 1986 оны 11- р 
сар, 42, 44–45). 

Алма 43:9, 45. Гэр бүлээ хамгаалж, хүчирхэгжүүл

Халамжийн Нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн Виржиниа Ю.Жэнсэн эгч Гэр бүлийн тунх-
гийн “гэр бүлээ сарниулбал эрт эдүгээгийн бошиглогч-
дын зөгнөн хэлснээр хувь хүн, нийгэм, улс үндэстнүүдэд 
гай гамшиг авчрах болно гэдгийг бид сануулж байна” 
гэсэн сэрэмжлүүлгийг бидэнд дахин анхааруулсан 
билээ (“Гэр Бүл: Дэлхий дахинаа өргөх тунхаг,” Ensign 
эсвэл Лиахона, 2010 оны 11- р сар, 129). Жэнсэн эгч “Ах, 
эгч нар аа, бид яг энэ хоромд дээр өгүүлсэн бодит үнэ-
ний дунд байна. Гэр бүлээ хамгаалж, хүчирхэгжүүлэх 
нь бид бүгдийн үүрэг юм” гэж хэлжээ (“Come, Listen to 
a Prophet’s Voice,” Ensign, 1998 оны 11- р сар, 13–14). 
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Алма 39–44 (20- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
 Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчид Алма 39–44 (20- р хэсэг)- ийг судлахдаа сурсан 
сургаалууд болон зарчмуудын дараах хураангуйг энэ хичээ-
лийн хэсэг болгон заахаар зориулаагүй болно. Таны заах хи-
чээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. 
Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дагана уу.

Нэг дэх өдөр (Алма 39)
Замаасаа гажсан хүү Кориантондоо Алмагийн хэлсэн үгсийг 
суралцагчид судалснаар тэд бэлгийн харьцааны нүглийг Их 
Эзэний мэлмийд жигшүүрт хэрэг гэдгийг мэдсэн. Наманч-
лал нь гэм нүглээ хүлээн зөвшөөрөх, орхих, бүх оюун ухаан, 
хүч чадлаараа Их Эзэн рүү эргэхийг багтаадаг хэмээн Алма 
хүүдээ заасан ажээ. Есүс Христ дэлхийн нүглийг өөр дээрээ 
авахаар ирснийг Алма гэрчилснийг суралцагчид уншсан.

Хоёр дахь өдөр (Алма 40–41)
Кориантон амилуулалт болон Эцсийн шүүлтийн талаар эргэл-
зэж байлаа. Эдгээр асуудлын талаарх Алмагийн хариултаас 
суралцагчид амилуулалтын талаар мөнх бус байдал дахь 
ажил үйлс, хүсэл бодлынхоо дагуу аз жаргалд эсвэл зовлонд 
сэргээгдэх болно гэсэн үнэнийг багтаан олон сургаалын тухай 
сурч мэдсэн. Алма мөн “ёс бус явдал хэзээ ч аз жаргал бай-
гаагүй” гэдгийг онцлон тэмдэглэжээ (Aлмa 41:10). 

Гурав дахь өдөр (Алма 42)
Дуулгаваргүй байдал нь хувь хүмүүсийг Бурханы дэргэдээс 
тусгаарладгийг ойлгоход нь Алма Кориантонд тусалсан. 
Хариуд нь суралцагчид гэтэлгэлийн төлөвлөгөө нь хувь хү-
мүүст унасан байдлаа хэрхэн даван туулах боломж олгодгийг 
мэдсэн. Алмагийн сургаалууд Есүс Христийн зовлон бидэнд 
нигүүлсэл үзүүлэхийн тулд шударга ёсны шаардлагыг хангасан 
гэдгийг баталсан.

Дөрөв дэх өдөр (Алма 43–44)
Суралцагчид леменчүүд болон нифайчуудын хоорондох 
дайны тухай мэдсэн. Алма 43–44- өөс тэдний сурч мэдсэн 
нэг сургамж бол хэрэв бид бошиглогчийн зөвлөгөөг эрэл-
хийлж дагавал бид дайснаасаа өөрсдийгөө хамгаалах илүү 
чадвартай байна. Түүнээс гадна, бид Их Эзэнд хандан, зөв 
шударга төлөвлөгөө, хүсэл эрмэлзлийнхээ талаар залбира-
хад, Тэрээр тэдгээрийг биелүүлэхэд бидэнд туслах болно 
гэдгийг суралцагчид олж мэдсэн.

Оршил
Алма 39–42- т бичсэнээр, Алма хүү Кориантондоо бэлгийн 
харьцааны нүглийн ноцтой байдал, амилуулалт болон Эцсийн 
шүүлттэй холбоотой сургаалууд, шударга ёс болон нигүүлс-
лийн хуулийн мөнхийн үр дагавруудыг ойлгоход нь тусалсан. 
Энэ хичээл нь суралцагчдыг эдгээр сургаалыг бие биедээ заах 
болон тайлбарлах боломжоор хангана. 

Заах зөвлөмж
Хичээл эхлэхээс өмнө энэ хичээлийн заавруудыг агуулсан та-
раах материалыг бэлтгэ. Та заавартай танилцсанаар суралцагч-
дад бие биедээ заах хүч чармайлтдаа амжилт гаргахад тусална.

Aлмa 39–41
Наманчлал аз жаргал авчирдгийг Алма заасан нь
Суралцагчдыг тэдний энэ долоо хоногийн хичээлд болон 
чээжлэхэд урамшуулан дэмжсэн төгс эзэмших судрын хэсэг 
болох Алма 39:9- ийг чээжээр хэлэхэд урьснаар хичээлээ 
эхэл. Алма яагаад хүү Кориантондоо наманчилж, нүглээ 
орхихыг энэ шүлэгт зөвлөснийг ангид сануулах хүн байна  
уу гэж асуу.

Алма 40–41 дэх Алма мөн Кориантонд хандан нас барагс-
дын амилуулалт болон Эцсийн шүүлтийн тухай эргэлзсэн 
талаар хэлснийг суралцагчдад сануул. Сурч мэдсэн зүйлээ 
тайлбарлаж, Алма 39–41 дэх үнэнүүдийн тухай сэтгэгдэл 
болон гэрчлэлээ хуваалцахад суралцагчдад туслахын тулд 
хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултууд болон судруудын 
эшлэлийг самбар дээр бич:

 1. Ариун явдлын хуулийг сахих нь яагаад чухал вэ? (Алма 
39:1–9- ийг үзнэ үү.)

 2. Амилуулалт гэж юу вэ? Мөнх бус биес болон ами-
луулагдсан биесийн хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? 
Амилуулалтын дараа бидэнд юу тохиолдох вэ? (Aлмa 
40:21–26- г үзнэ үү.)

 3. Би эцсийн шүүлтээр хэрхэн шүүгдэх вэ? (Алма 41:1–7- г 
үзнэ үү.)

 4. Зарлигуудыг зөрчсөн хүн аз жаргалтай байгаа юм шиг 
санагддаг. Энэ үнэн үү? (Алма 41:10–15- ыг үзнэ үү).

Суралцагчдыг өөрсдийгөө номлогчид бөгөөд эдгээр асуултын 
хариултыг эрж байгаа хүнтэй уулзах цаг товлосон гэж төсөөлөн 
бодохыг хүс. Тэдэнд бэлтгэх хугацаа гаргаж өгөх бөгөөд дараа 
нь тэд Алма 39–41- ээс сурсан зүйлээ ашиглан эдгээр асуултын 
заримд хариулах боломжтой байх болно.
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Хэрэв ангийн суралцагчдын тоо ийм боломж олгож байгаа 
бол суралцагчдыг номлолын хамтрагчид болгон хуваарил. 
Хамтрагч бүрд самбар дээрх асуултуудаас нэгийг даалгаж 
өг. (Хэрэв танай анги цөөн хүнтэй бол та асуултуудыг сурал-
цагч бүрд даалгаж болно.) Хамтрагч бүрд доорх зааварчил-
гааны нэгийг өгөөд сонирхогчийнхоо асуултад хариулахын 
тулд даалгасан асуултын төгсгөл дэх шүлгүүдийг ашиглахыг 
тэднээс хүс. Шүлгүүдийг давтаж, сонирхогчдоо заах товчхон 
хичээл бэлтгэх хугацааг суралцагчдад гаргаж өг. Хамтрагч-
дыг зааврын аль хэсгийг, хэн нь заахыг шийдэхэд дэмж.

Суралцагчдыг бэлтгэх үед тэднийг сонсож, хэрэгтэй үед нь 
туслахын тулд дундуур нь явж болно. Хэрэв хэрэгтэй бол 
асуултын дагуу хариулахад нь суралцагчдад туслах сургаалуу-
дыг Алма 39–41- ээс олоход тэдэнд тусал. Дараах сургаалуу-
дыг удирдамж болгон ашигла:

Бэлгийн харьцааны нүгэл нь Их Эзэний мэлмийд жиг-
шүүрт хэрэг юм (Алма 39:1–9- ийг үзнэ үү).

 Амилуулалт нь сүнс болон бие эргэн нэгдэж, бүх зүйл 
өөрийн зохих төгс хэлбэрт сэргээгдэх явдал юм (Алма 
40:21–26- г үзнэ үү.)

 Бид мөнх бус байдал дахь ажил үйлс, хүсэл эрмэлз-
лийнхээ дагуу аз жаргал эсвэл зовлонгийн аль нэгэнд 
сэргээгдэх болно (Алма 41:1–7- г үзнэ үү).

Ёс бус явдал хэзээ ч аз жаргал байгаагүй (Aлмa 41:10–
15- ыг үзнэ үү).

Зааварчилгаа 
Заах үедээ дараах зүйлсийг хийхэд бэлэн бай:
 1. Шүлгүүдийн талаарх нөхцөл байдлын мэдээллийг өг  

(хэн, хэнд хандан ярьж байгаа мөн яагаад гэдгийг тайл-
барлах зэрэг).

 2. Даалгасан асуултад хариулахад тань туслах, өгөгдсөн суд-
рын хэсгүүдийг унш.

 3. Судалсан шүлгүүдээсээ даалгасан асуулттай холбоотой 
сургаал эсвэл зарчмыг бич. 

 4. Та нарын бичсэн сургаал эсвэл зарчим та нарт даалгасан 
асуултад хариулахад хэрхэн тусалдгийг тайлбарла. Та нар 
зааж байгаа хүүхдүүддээ энэ сургаал эсвэл зарчмыг судар-
таа бичихийг санал болгож болно.

 5. Энэ сургаал эсвэл зарчим нь яагаад та нарт чухал болохыг 
хуваалцаад заасан зүйлсийнхээ үнэнийг гэрчил.

Суралцагчдыг даалгасан асуултууддаа хариулахад бэлэн 
болсны дараа тэднийг бие биедээ заахын тулд жижиг бүл-
гүүд болгон хуваарил. (Хэрэв анги цөөн суралцагчтай бол 
хамтрагчдаар нийт суралцагчдад заалгуул.) Суралцагчид бие 
биедээ зааж дууссаны дараа тэднээс дараах асуултуудыг асуу:

• Кориантоны нүглүүдийг авч үзэхдээ эдгээр сургаалыг 
ойлгох нь түүнд яагаад хэрэгтэй байсан гэж та нар бодож 
байна вэ?

• Амьдралдаа харилцаа холбоотой байдаг хүмүүст энэ үнэ-
нүүдийг тайлбарлах нь яагаад чухал вэ?

• Та нар энэ үнэнүүдийг ойлгож, үүний дагуу амьдрах  
нь яагаад чухал вэ?

Aлма 42
Алма Кориантонд шударга ёс болон нигүүлслийн тухай 
заасан нь
Самбар дээр энгийн жинлүүрийг зур. Нэг суралцагчийг 
үзүүлэн таниулах материал болон Алма 42 дахь Кориантонд 
өгсөн Алмагийн зааварчилгаанаас сурсан зүйлээ ашиглан, 
шударга ёс ба нигүүлслийн тухай ойлголтыг заахад урь. 
Суралцагчдыг судартаа Алма 42- ыг гаргаад өөрсдийн тэм-
дэглэсэн эсвэл доогуур нь зурсан шударга ёс ба нигүүлслийн 
талаарх хэллэгийг харахад урь.

Нигүүлсэл ямар нөхцөлд боломжтой байдгийг ойлгоход 
суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:

• Нигүүлсэл бидэнд боломжтой байхын тулд Есүс Христ  
юу хийх хэрэгтэй байсан бэ?

• Бид нигүүлслийг хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой вэ?

Суралцагчдыг Есүс Христийн Цагаатгалд талархалтай байдаг 
шалтгааны талаар хуваалцахад урь.

Алма 43–44
Бошиглогчдын зөвлөгөөг анхааран сонсох нь биднийг 
дайснаас хамгаалдаг
Хэрэв цаг гарвал суралцагчдыг судар судлах тэмдэглэлдээ 
сүнсний тулалдаан дахь тэмцлийнхээ тухай (Дөрөв дэх өдөр, 
3- 4- р даалгавар) бичсэн зүйлээ хуваалцаж Алма 43–44- өөс 
сурсан зүйлээ давтахыг хүсч болно. Биднийг наманчилж, 
Есүс Христэд ирсэн үед Есүс Христ болон Түүний хүч бид-
нийг хамгаалахын тулд нигүүлслээ үзүүлдгийг гэрчил. 

Дараагийн хэсэг (Алма 45–63)
Нифайчууд дайсныхаа эсрэг тулалдахад яагаад тийм их ам-
жилттай байсан бэ? Тэд Их Эзэний хүчээр хэрхэн тулалдсан 
бэ? Хариултыг ахмад Моронай, Хиламан ба түүний залуу 
дайчдын жишээнүүдийг судалснаар олж мэдэж болно.
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Оршил
Алма хүү Хиламандаа сүүлийнхээ зааварчилгааг өгс-
ний дараа Нифайн хүмүүсийг орхиж явснаас хойш да-
хин сураг нь сонсогдсонгүй. Нифайчуудын хүнд бэрх 
үеийн туршид Хиламан нөлөө бүхий сүнсний удир-
дагч, харин Ахмад Моронай цэргийн захирагч болсон 
юм. Нифайчуудаас урвагчдын бүлгийн удирдагч 

Амаликая нифайчуудын дээр эрх мэдэлтэй болох 
зальт санаагаа хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ахмад Моронай 
нифайчуудад эрх чөлөө, шүтэн бишрэх эрхээ хадгалж 
үлдэхэд нь туслахын тулд дайсны довтолгооны эсрэг 
өөрсдийгөө бэхжүүлэхэд тусалсан ажээ.

101- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлмa 45–48

Заах зөвлөмж

Aлмa 45
Хиламан Алмагийн үгсэд итгэж үйлчлэлээ эхэлсэн нь
Суралцагчдыг эцэг эх эсвэл санваарын удирдагчтай хийсэн ярилцлагынхаа тухай 
бодоход урь.
• Эцэг эхчүүд ба санваарын удирдагчид ярилцлага хийхдээ ихэвчлэн юу асуудаг вэ?
Товчхон ярилцсаны дараа, Алма хүү Хиламандаа ариун нандин цэдгүүдийг хариуцуу-
лан өгөөд уг нутгаас гарч явахаасаа өмнөхөн (Aлмa 45:18–19- ийг үзнэ үү) Хилама-
наас хэдэн асуулт асуусныг тайлбарла. Суралцагчдыг Алмагийн асуусан асуултууд 
болон Хиламаны өгсөн хариултыг олж мэдэхийг хичээн, Алма 45:2–8- ыг дор бүрнээ 
чимээгүй уншихад урь.
• Алма, Хиламан хоёрыг энэ ярилцлагыг хийж байхад нифайчууд леменчүүдтэй байл-

даж байв. Хиламаны итгэл түүнд дайны туршид мөн үйлчлэлийнх нь туршид хэрхэн 
тусалсан гэж та бодож байна вэ?

• Та Есүс Христэд итгэх итгэлээсээ, бошиглогчдын үгсээс мөн зарлигуудыг сахих 
амлалтаасаа хүч чадлыг хэзээ хүлээн авсан бэ?

Нифайн ард түмэн сүйрч болзошгүй тухай Алма бошиглосныхоо дараа уг нутгаас 
гарч яваад дахиж хэзээ ч сураг нь сонсогдоогүйг суралцагчдад хэлж, Алма 45:9–19- 
ийг дүгнэ. Тэр явахаасаа өмнө сүүлчийнхээ бошиглолыг өгсөн. Нэг суралцагчийг 
Алма 45:16- г чанга уншихад урь.
• Бид энэ бошиглолоос ямар үнэнүүдийг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид хэд хэдэн 

зарчмыг хэлж болох ч Их Эзэн нүглийг хамгийн бага хэмжээгээр ч хүлээн 
зөвшөөрч чаддаггүй гэдгийг тэд ойлгосон эсэхийг анхаар.)

Хиламан уг нутаг даяар Сүмийг удирдах санваартнуудыг болон багш нарыг томилс-
ноор үйлчлэлээ эхэлснийг тайлбарла. Хүмүүс Сүмийн удирдагчдад хэрхэн хариулсныг 
олж мэдэхийг хичээн, Алма 45:23–24- ийг судлахад суралцагчдыг урь.
• Хүмүүс Сүмийнхээ удирдагчдад хэрхэн хариулж байсан бэ? Зарим хүн яагаад Сү-

мийн удирдагчдыг сонсохоос татгалзсан бэ?

Алма 46
Ахмад Моронай зөв шударга хүмүүсийг эрх болон сүсэг бишрэлээ 
хамгаалахын тулд цуглуулдаг байв
Сүмийн удирдагчдыг анхааран сонсоогүй хүмүүс Амаликая гэгч хүнээр удирдуул-
даг байсныг тайлбарлаж, Алма 46:1–3- ыг дүгнэ. Амаликая болон түүнийг дагагчдын 
хүссэн зүйлсийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 46:4–5- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг 
суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ тайлбарлахад урь.
 Өөрийн дагалдагчдад Амаликаягийн үзүүлсэн нөлөөний үр дагавруудыг олж мэдэ-
хийг хичээн, Алма 46:6–7- г дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.
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101-  р  хичээл 

• Амаликаягийн нөлөөний үр дагавар болж юу тохиолдсон бэ?
Амаликаягийн үйлдлүүдээс биднийг ямар сургамж авахыг Мормон хүссэнийг оло-
хыг хичээн, Алма 46:8–10- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Та энэ 
сургамжуудад “бид ийн харлаа,” “бид харлаа” гэсэн өгүүлбэрүүд нэлээд хэдэн удаа 
давтагдсаныг хэл. (Та эдгээр сургамжийг судар дээрээ тэмдэглэхийг суралцагчдад 
санал болгож болно.) Суралцагчид дараах сургамжуудыг олж болно:
Олон хүн Их Эзэнийг түргэн мартаж, алдас үйлддэг.
Ёс бус ганцхан хүн их хэмжээний ёс бус явдлыг бий болгож чадна.
Амаликаяг Ахмад Моронайтай харьцуулахын тулд Алма 46:11–18, Алма 48:11–13, 17- г 
дор бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс. Моронайн хүссэн зүйлийг эрж 
олоход хэсэг суралцагчдаас хүс. Нэг хэсгийг Моронай юутай адил байсныг дүрсэлсэн 
үгс болон өгүүлбэрүүдийг олохыг урь. ( Моронайн зөв шударга, Амаликаягийн ёс бус 
учир үндэслэлийн хоорондын ялгааг олж харахад нь суралцагчдад тусал. Моронай эрх 
чөлөө болон зөв шударга байдлын шалтгааныг дэмжиж байхад Амаликая эрх мэдлийн 
төлөө улайран тэмцэж, нифайчуудыг боолчлолд авчрахыг эрэлхийлж байлаа.
• Та уншсан зүйл дээрээ үндэслэн Ахмад Моронайг хэрхэн дүрслэх вэ? Бид эдгээр 

шүлгээс ямар зарчмуудыг мэдэж болох вэ? (Зөв шударга ганцхан эрэгтэй хүн зөв 
шударга олон зүйлийг авчирч чадна гэсэн үнэний хамт хэд хэдэн өөр зарчмуу-
дыг суралцагчид хэлж болно.)

• Алма 46:11–18- д өгүүлснээр Моронай юуны төлөө залбирсан бэ? (Нифайчуудад чө-
лөөт байдал болон эрх чөлөөний адислалууд хэвээр байхын төлөө, “Христийнхний 
хөдөлгөөн” Бурханы тааллыг олохын төлөө)

Моронай “Христийнхний хөдөлгөөний” тухай залбирсан. Алма 46:12- т өгүүлснээр, 
Христийнхэн хамгаалж, өндөрт өргөж явах ёстой ямар гурван туйлын зорилго байх 
ёстой гэж Моронай бодсон бэ? (Гэр бүл, сүсэг бишрэл, эрх чөлөөгөө хамгаа-
лах нь бидний үүрэг мөн гэдгийг ойлгоход суралцагчдад тусал. Мөн Алма 
43:45–48- ыг үзнэ үү.)
• Өнөөдөр гэр бүлүүдэд, Христийнхэнд, мөн эрх чөлөөнд ямар сорилтууд тулгарч 

байна вэ? Гэр бүл, сүсэг бишрэл, эрх чөлөөгөө хамгаалж болох тохиромжтой ямар 
арга замууд бидэнд байдаг вэ?

 Моронай өөрийн хүмүүсээс юу хийхийг хүссэнийг олохыг хичээн Алма 46:18–22- ыг 
дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. (Та суралцагчдад энэ шүлгүүд дэх 
гэрээ гэдэг үгийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.) 
• Хүмүүс юу хийхээр гэрээ хийсэн бэ? (Өөрсдийн эрх болон сүсэг бишрэлээ хэвээр 

хадгалах, Их Эзэнийг орхихгүй байх, Бурханы зарлигуудыг зөрчихгүй байх, Хрис-
тийн нэрийг өөрсөд дээрээ авахаас ичихгүй байх)

• Алма 46:22- т өгүүлснээр хүмүүс хийсэн гэрээнийхээ бэлгэдэл болгон юу хийсэн бэ? 
(Тэд өмсгөлүүдээ Моронайн хөлд хаясан.)

Даавууны тасархай өргөж харуулаад түүнийг хоёр хувааж ур. Хүмүүс өмсгөлүүдээ урж 
тасдсанаар хийсэн гэрээндээ тууштай үнэнч байгаагаа харуулж байгааг та тайлбарла-
хыг хүсч болно.
• Алма 46:21–22- т өгүүлснээр хэрэв хүмүүс гэрээгээ зөрчвөл тэдэнд юу тохиолдох 

болно хэмээн тэд хэлсэн бэ?
• Энэ нь Бурхантай хийсэн бидний гэрээнүүдийн нухацтай шинж чанарыг ойлгоход 

танд хэрхэн тусалдаг вэ?
Моронай болон түүний хүмүүс тэднийг устгахыг хүссэн дайснуудтай учирсныг сурал-
цагчдад сануул.
• Алма 46:18- д өгүүлснээр юу түүний хүмүүст устгал авчирч болно гэж Моронай 

хэлсэн бэ?
Дараах дутуу өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Хэрэв бид гэрээгээ сахивал, Бурхан . . .
Суралцагчдыг Алма 46:18–22- оос сурч мэдсэн зүйл дээрээ үндэслэн дээрх өгүүлбэрийг 
хэрхэн гүйцээж болох тухай хуваалцахад урь. Мөн энэ өгүүлбэр үнэн гэдгийг хэрхэн 
мэдсэн тухайгаа жишээ гаргахыг тэднээс хүс. Тэдний хариулт өөр өөр байж болно. 
Самбар дээрх өгүүлбэрийг дараах байдлаар гүйцээж, хариултуудыг нэгтгэн дүгнэ: 
Хэрэв бид зарлигуудыг сахивал Бурхан биднийг адислах болно. Алмагийн үлдсэн 
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бүлгүүдээс суралцагчдын сурч мэдэх энэ зарчмыг дэмжих баталгааг олоход тэднийг 
урамшуулан дэмж. Та Их Эзэн таныг гэрээнүүддээ хүндэтгэлтэй хандахад тань адисал-
сан үеийн тухай ярихыг хүсч болно.
Алма 46:29–41- ийг нэгтгэн дүгнэ. Амаликая болон түүнийг дагалдагчид тоогоор цөөн 
байгаагаа мэдээд леменчүүдтэй нэгдэхийг эрэлхийлэн, Нифайн нутаг тийш явсан. 
Моронайн их цэрэг амаликаячуудын ихэнхийг Нифайн нутагт хүрэхээс өмнө барьж 
авчээ. Амаликаячуудын дагалдагчдын олон нь эрх чөлөөг дэмжихээр гэрээнд орсон 
байлаа. Гэрээнд ороогүй цөөн нь үхлийг үзсэн. Амаликая болон түүний цөөн тооны 
эрчүүд зугтаж, леменчүүдтэй нэгджээ.

Aлмa 47
Амаликая заль мэхээр леменчүүдийн хаан болсон ажээ
Суралцагчдыг хэрэв тэд өрсөлдөөнтэй тоглоом эсвэл уралдаанд оролцож байгаа 
бөгөөд тэдний гарт өрсөлдөгч тал нь тэмцээнд түрүүлэхийн тулд хийх гэж байгаа 
зүйлсийн жагсаалтыг агуулсан ном байвал юу мэдэрч болохыг нь асуу. Суралцагчид 
Алма 47- г өөрсөдтэйгөө адилтгаснаар биднийг ялагдуулахыг оролддог Сатаны арга 
мэхийн талаар зарим чухал сургамжийг мэдэх болно гэдгийг тэдэнд хэл.
Амаликая нифайчуудын дээр эрх мэдэлтэй болох зорилгоосоо няцаагүй гэдгийг 
суралцагчдад хэлж, Алма 47:1–6- г дүгнэ. Тэрээр бусармаг зальт төлөвлөгөө боловсруу-
лан, леменчүүдийн хааныг суудлаас нь унагаж, яваандаа леменчүүдийг нифайчуудын 
эсрэг тулалдаанд удирдахаар өөрөө тэдний хаан болжээ. Амаликаяг леменчүүдтэй 
нэгдсэн үед түүнд леменчүүдийн их цэргийн нэг хэсгийг захирах эрхийг өгсөн хааны 
ивээлд тэрээр оржээ. Хаан Амаликая болон түүний их цэргийг Лихонти гэгч хүнээр 
удирдуулсан леменчүүдийн их цэргийн дуулгаваргүй хэсгийн араас мөрдөхийг ту-
шаасан. Амаликая Лихонтийн их цэргийг нифайчуудын эсрэг хүчээр зэвсэг бариулах 
тушаалтай байсан ч Амаликая өөр төлөвлөгөөтэй байв. 
Суралцагчдыг тэд Лихонти шиг, харин Амаликая яг Сатан шиг байсан гэж бодон 
Алма 47:7–19- г судлахад урь. Лихонти өөрийн их цэргийг хамгаалахаар хаашаа явсан, 
Амаликая Лихонтигоор юу хийлгэхийг оролдсоныг олж мэдэхийг хичээн, Алма 
47:7–10- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Лихонти тулалдаанд бэлтгэхдээ өөрийн их цэргийг хаана цуглуулсан бэ? Хэрэв 

цэрэг нь дайснаасаа илүү өндөр газар байвал энэ нь ямар ашигтай вэ?
• Амаликая Лихонтиг юу хийхийг хүссэн бэ? Сатан биднийг өндөр газраас доош нь 

буулгахын тулд ашигладаг зарим ямар арга байдаг вэ? (Байж болох хариултуудад 
биднийг жишгээ бууруулах болон сүнслэг байдлаараа аюулгүй байж чадахгүй газ-
руудад очуулахаар уруу татах зэрэг нь орно.)

Алма 47:11–19- ийг ээлж дараалан чанга уншихад хэдэн суралцагчийг урь. Амали-
каягийн арга ухаан биднийг устгахын тулд Сатаны хэрэглэдэг арга мэхтэй хэрхэн 
адилхан байгааг харахын тулд дагаж уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Амаликаягийн арга мэх биднийг устгах гэсэн Сатаны арга мэхтэй ямар байдлаар 

адилхан байна вэ? (Байж болох хариултуудад Сатан хууран мэхлэхдээ уйгагүй шар-
гуу, хуурамч, зальтай, хатуу хахир зэрэг нь багтана.)

• Сатан биднийг “бага багаар” хордуулахыг хичээдэг зарим аргуудын жишээ юу вэ?
Амаликая леменчүүдийн хаан болтлоо хууран мэхэлж, хүний амь хөнөөсөөр байсныг 
тайлбарлаж, Алма 47:20–36- г нэгтгэн дүгнэ. Амаликаягийн санаархал болон арга 
мэх бидэн рүү чиглэсэн Сатаны санаархал, арга мэхтэй ихэд адилхан гэдгийг онцлон 
тэмдэглэ. Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Сатан биднийг устгахыг эрэлхийлдэг 
бөгөөд биднийг жишгээ бага багаар бууруулуулахын тулд уруу татдаг.

Aлмa 48
Ахмад Моронай нифайчуудыг бэлтгэлтэй бөгөөд итгэлтэй байхад 
урамшуулан дэмжсэн нь
 Амаликаяаг леменчүүдийн дунд эрх мэдлийг эрэлхийлж байхад Моронай юу хийж 
байсныг олж мэдэхийг хичээн, Алма 48:7–10- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад 
суралцагчдыг урь.
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• Амаликая леменчүүдийн дунд эрх мэдлийг эрэлхийлж байхад Моронай юу хийж 
байсан бэ?

• Моронай ирээдүйн довтолгоонуудаас хамгаалахын тулд өөрийн хүмүүс болон 
хотуудыг хүчирхэгжүүлэхийн тулд юу хийсэн бэ? Моронай ямар онцгой газруудад 
илүү их анхаарал тавьсан бэ?

Өөрсдийн амьдрал дахь сул талуудаа мөн эдгээрийг хүчирхэгжүүлэхийн тулд тэд юу 
хийж болох тухай эргэцүүлэн бодох хугацааг суралцагчдад олго. Бодол санаагаа бичи-
хийг тэднээс хүс.
• Алма 48:10- т өгүүлснээр Моронай яагаад өөрийн хүмүүсийг дайсны довтолгооноос 

хамгаалахын төлөө шаргуу ажилласан бэ? (Моронай нифайчуудад шүтэн бишрэх 
эрх чөлөөтэй байхад нь туслахыг хүссэнийг онцлон хэл.)

• Орчин цагийн Сүмийн удирдагчид бидний сүнслэг байдлын сул талыг бэхжүүлэхэд 
туслахын тулд тэдний заадаг зүйлсийн зарим жишээ юу вэ?

• Сүмийн удирдагчид биднийг сүнслэг байдлын хувьд хүчирхэгжүүлэхийн тулд яагаад 
маш шаргуу ажилладаг вэ?

 Бид Их Эзэний үйлчлэгчдийн зөвлөгөөг дагаснаар уруу таталтыг эсэргүүцэх 
хүчтэй болно гэдгийг суралцагчдад батал.
Гэрээнүүдээ сахихын үнэ цэнэ болон Сатаны эсрэг өөрсдийгөө бэхжүүлэхийн ач 
холбогдлын тухай зарчмуудыг Алмагийн үлдсэн бүлгүүдээс анхааралтай ажиглахад 
суралцагчдыг урамшуулан дэмж.
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Оршил
Моронайн батлан хамгаалах бэлтгэл нь нифайчуу-
дыг дайснаас нь хамгаалахад чухал байв. Нифайчууд 
өөрсдийнх нь хүмүүсийн дунд эсэргүүцэл, ёс бус яв-
дал газар авч тэднийг сулруулах хүртэл леменчүүдээс 
өөрсдийгөө амжилттай хамгаалж байв. Мориантон 

ба хааныг хүсэгч хүмүүс ард түмнийг хагаралдуу-
лахыг хичээж, зөрчил сөргөлдөөн үүсгэв. Моронай 
хагарал ба зөрчилдөөнийг арилгаж, амар амгаланг 
тогтоохыг хичээв.

102- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 49–51

Заах зөвлөмж

Алма 49; 50:1–24
Нифайчууд бэхлэлт барьж, хөгжиж дэвжин, эрх чөлөөгөө хамгаалсан нь
Дараах зохиомжийг ангидаа уншиж өгөөд холбогдох асуултуудыг асуу (эсвэл зохиомж 
болон асуултуудыг өөрөө зохио): 
Залуу эрэгтэй ядарсан ч унтахыг хүссэнгүй, интернэт дээр хайлт хийж эхлэв. Тэрээр 
порнограф зурагтай сайтууд руу орохоор уруу татагдаж эхэлжээ.
• Энэ залуу эрэгтэй энэ уруу таталтаас зайлсхийхийн тулд ямар бэлтгэл хийж болох вэ?
• Ирээдүйд иймэрхүү уруу таталтаас зайлсхийхийн тулд тэр юу хийж болох вэ?
Суралцагчид Алма 49–51- ийг судалснаар леменчүүдээс хамгаалахын тулд ахмад Мо-
ронайн хийсэн бэлтгэлийг өнөөдөр Сатанаас хамгаалахын тулд бидний хийх ёстой 
бэлтгэлтэй хэрхэн харьцуулж болохыг харж чадна гэдгийг тэдэнд тайлбарла.
Амаликая леменчүүдийн их цэргийг тулалдахаар явахыг ухуулж байх үед ахмад Моро-
най нифайчуудын хотуудыг бэхэлж байсныг тайлбарла. Суралцагчдыг Алма 49:1, 6–7- г 
дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Ахмад Моронайн леменчүүдтэй тулалдахад хийсэн 
бэлтгэл нь Сатаны эсрэг бидний бэлтгэх хэрэгцээтэй хэрхэн адилтгаж болохыг тэднээс 
асуу. Нифайчууд леменчүүдийн ирээдүйд хийх дайралтуудад хэрхэн бэлтгэснийг олж 
мэдэхийг хичээн, Алма 49:2–4; 50:1–6- г дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.
• Хэрэв та лемен цэрэг байсан бол эдгээр бэхлэлтийг анх удаа хараад танд ямар бодол 

төрөх байсан бэ?
Алма 49:8–12- ыг ээлж дараалан чанга уншихыг цөөн суралцагчаас хүс. Леменчүүд 
нифайчуудын бэлтгэлтэй байдалд хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг хичээн дагаж 
уншихыг суралцагчдаас хүс.
• Леменчүүд Аммонайхаг бэхлэгдсэнийг хараад юу хийсэн бэ? (Тэд ухарсан.)
Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс И.Фаустын хэлсэн дараах 
үгсийг чанга уншихыг хүс:
“Сатан бидний аюултай агуу дайсан бөгөөд биднийг сүйрүүлэхийн тулд өдөр шөнө-
гүй ажилладаг. Гэвч “бид Сатаны хүчнээс айж балмагдах хэрэггүй. Хэрэв бид өөрсдөө 
боломж олгохгүй бол биднийг дийлэх хүч түүнд байхгүй. Тэр үнэхээр хулчгар бөгөөд 
хэрэв бид бат зогсвол тэр ухрах болно” (“Be Not Afraid,” Ensign, 2002 оны 10- р сар, 4). 
Алма 49:18–20, 23- ыг ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Су-
ралцагчдыг дагаж уншаад нифайчуудын тулалдаанд бэлтгэсэн байдлыг бид хэрхэн 
Сатаны эсрэг өөрсдийнхөө хийх сүнсний тулалдаанд бэлтгэх загвар болгон ашиглаж 
болох талаар бодож үзэхийг хүс. 
• Ахмад Моронай нифайчуудыг леменчүүдээс хамгаалахаар хөдөлмөрлөв. Манай 

удирдагчид биднийг дайснаас батлан хамгаалахын тулд хэрхэн ажилладаг вэ?
• Бид Сатаны уруу таталтын эсрэг сүнсний өндөр хэрэм босгохын тулд юу хийж 

болох вэ? (Хариултуудад өдөр тутмын, үр өгөөжтэй залбирал, өдөр бүр судруудыг 
судлах, Сүмдээ тогтмол явах, бусдад үйлчлэх, мацаг барих зэрэг нь орж болно.)

Зохиомжуудыг 
суралцагчдын 
хэрэгцээнд тохируулан 
өөрчлөх нь
Та ангийнхаа суралцагч-
дын соёл, ёс заншил, 
хувийн онцлогуудыг 
бас тэдэнд тулгардаг 
уруу таталтуудыг ч сайн 
ойлгох боломжтой. Су-
ралцагчдын өөрсдийнх 
нь нөхцөл байдалтай 
адил төстэй нөхцөлийн 
талаар эргэцүүлэн  
бодох боломжийг тэ-
дэнд олгох зохиомжийг 
сонго. Энэ нь суралцагч-
дыг хэрэгцээнийх нь 
дагуу өдөөх боломжийг 
Сүнсэнд олгоно. Хэрэв 
та Тэнгэрлэг Эцэгийн 
удирдамжийг эрэлхийл-
бэл Тэрбээр зохиомжуу-
дыг суралцагчдын тань 
амьдралд илүү ойр  
дөт болгон өөрчлөхөд 
тань тусална. 
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Суралцагчдыг дараах асуултуудад хариулан, дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэл-
дээ бичихэд урихыг бодолц. (Та эдгээр асуултыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр 
бичиж болно.)
• Та нар сүнсний хамгаалалтын хэрмээ хүчирхэгжүүлэх өдөр тутмын хүч чармайлтаа 

хэрхэн дүрслэх вэ?
• Та өөрийгөө сүнслэгээр хөгжүүлэхээр хийж байгаа нэг зүйл эсвэл хийхгүй байгаа 

нэг зүйлээ сонго. Та өөрийгөө хилэнцийн эсрэг хүчирхэгжүүлэх үйл ажиллагаануу-
дын үр нөлөөг сайжруулахын тулд юу хийж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Алма 49:28–30- ийг чанга уншихад урь. Моронайгаас гадна хэн 
нифайчуудыг леменчүүдээс хамгаалахын төлөө хөдөлмөрлөснийг олж мэдэхийг 
суралцагчдаас хүс. Хиламан болон түүний ах дүүс нифайчуудыг зөв шударга байхад 
тусалснаар Их Эзэний адислалуудыг болон хамгаалалтыг хүлээн авахад нь тусалс-
ныг онцлон тэмдэглэ.
Суралцагчдад Алма 50:10–12- ыг судлах хугацаа өг. Тэгээд тэднээр ангийнхаа хүүхэдтэй 
дараах зохиомжуудыг ярилцуул. (Хэрэв боломжтой бол хичээл эхлэхээс өмнө зохиом-
жуудыг тараах материал болгон бэлтгэ. Хэрэв ингэх боломжгүй бол зохиомжуудыг 
нэг бүрчлэн ярилцах хангалттай цаг гаргаж өгөн нэг нэгээр нь унш.)
 1. Моронай “леменчүүдийн . . . бүх бэхлэлтийг тусгаарласан.” Залуу эмэгтэй най-

зуудтайгаа үдийн хоолон дээр хамт байх үедээ хов живээс өөрийгөө хэрхэн “тус-
гаарлаж” болох вэ?

 2. Моронай нифайчууд болон леменчүүдийн хоорондох шугам буюу хилийг бэхэлсэн. 
Залуу эрэгтэй, залуу эмэгтэй хоёр ариун явдлын хуулийг сахих болон ёс суртахуун-
гүй байдал руу орох хоёрын хоорондох шугамыг хэрхэн бэхэлж болох вэ?

 3. Моронайн их цэрэг өөрийн хүмүүсийг дайснаа хамгаалах бэхлэлтүүдийг барьсан. 
Нэг залуу эрэгтэй мэдээллийн хэрэгсэл дээр (интернэт болон мессеж) дэндүү их цаг 
зарцуулж байгаагаа мэджээ. Энэ нь гэр бүлдээ тавих түүний халамжийг сулруулж, 
гэр бүл дэх үүрэг хариуцлагаа үл ойшооход хүргэж байх шиг санагдсан гэнэ. Тэр гэр 
бүлтэйгээ харилцаагаа хамгаалж, бэхжүүлэхийн тулд юу хийж болох вэ?

Ахмад Моронайн үйлдлүүдээс бид дайсны дайралтаас өөрсдийгөө хэрхэн хамгаалж 
болох тухай сурсан зүйлээ нэгтгэн дүгнэхэд цөөн суралцагчийг урь. Хэрэв бид 
өөрсдийгөө бэлтгэвэл дайсны дайралтуудыг (уруу таталтууд) эсэргүүцэж 
чадна гэдгийг суралцагчид ойлгосон эсэхийг анхаар. Та энэ зарчмыг самбар 
дээр бичихийг хүсч болно.
Нэг суралцагчийг Алма 50:1- ийг чанга уншихад урь. Суралцагчдаас асуу:
• Энд дурдсан ахмад Моронайн бэлтгэлийн амжилтуудаас өөр ямар нэмэлт санаа-

нуудыг энэ шүлгээс сурч болох вэ? (Моронай бэлтгэл хийхээ “зогссонгүй”; тэр 
хэдийгээр яаралтай арга хэмжээ авах аюул мэдэгдээгүй ч хориглолтуудыг бэхлэ-
хээ үргэлжлүүлсэн.)

Сүнслэг байдлын байнгын хамгаалалтын хэрэгцээг үнэлэхэд суралцагчдад туслахын 
тулд Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн хэлсэн дараах үгсийг унш:

“Бидний эргэн тойрон дахь хүчнүүд эрчимтэйгээр өсөн нэмэгдэх тусам 
өмнө нь хангалттай юм шиг санагддаг байсан сүнсний хүч хангалтгүй 
болно. Бидний өмнө нь боломжтой гэж боддог байсан сүнсний хүч 
чадлын аливаа өсөлт бидэнд илүү агуу өсөлтийг боломжтой болгодог. 
Сүнсний хүч чадлын хэрэгцээ болон үүнийг олж авах боломж нь аюул 
тохиолдсон үед бидний дутуу үнэлдэг тэр хэмжээгээр өсөх болно” 

(“Always,” Ensign, 1999 оны 10- р сар, 9). 
Дараах дутуу өгүүлбэрийг самбар дээр бич:

Би . . . - ээр уруу таталтыг эсэргүүцэн зогсоход бэлтгэгдэнэ. 
Би . . . үед бат бэх зогсох болно.

Суралцагчдыг энэ өгүүлбэрүүдийг дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ гүйцээн 
бичихэд урь. Суралцагчдыг бичиж дууссаны дараа ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны 
дараах үгсийг унш: (Та суралцагчдад энэ өгүүлбэрийг Алма 50:10–12- ын дэргэд судар 
дээрээ бичихийг санал болгож болно.)
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АлМА 49 – 51

“Алдаагаа залруулж, наманчилснаас бэлтгэлтэй байж сэрэмжлэх нь илүү дээр” ( he 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 285). 
• Энэ мэдэгдэл үнэн гэж та нар бодож байна уу? Та нар энэ мэдэгдлийн заадаг зарч-

мын жишээг хэзээ харсан бэ?
Нифайчуудын бэлтгэл цөөн жилүүдийн агуу хөгжил дэвшил, амар амгаланд хүргэс-
нийг тайлбарла. Амаликая ялагдсандаа хорсож, Бурханыг хараасан бол нифайчууд 
“Их Эзэн Бурхандаа, . . . талархал илэрхийлсэн” (Алма 49:28)- ийг онцлон хэл.
Дайн болж байгаа бүсэд амьдарч байгаа нэг найзтай хэмээн төсөөлөн бодохыг сурал-
цагчдаас хүс. Тэр өөрийн эргэн тойрон дахь эх захгүй байдлаас амар амгалан ба аз жар-
галыг олох нь боломжгүй гэж боддог ажээ. Дараах судрын эшлэлийг самбар дээр бич: 
Алма 50:18–23. Суралцагчдыг энэ судрын хэсгийг уншаад найздаа хэлж болох хариул-
тыг олоход урь. Найздаа хэлэх үгсээ хуваалцахыг цөөн суралцагчаас хүс. Тэдний хариул-
туудад байх ёстой нэг үнэн нь Бурханд итгэлтэй байх нь үймээн самууны үед ч аз 
жаргалыг авчирдаг гэсэн зарчим юм. (Та энэ зарчмыг самбар дээр бичихийг хүсч 
болно.) Энэхүү үнэнийг зөвхөн дайнд төдийгүй мөн санхүүгийн хямрал, ажилгүйдэл, 
хайртай нэгний үхэл, гэр бүлийн гишүүдтэй сайнгүй харьцаатай байх, түүнчлэн байга-
лийн гамшиг зэрэг хувь хүнд тохиолдох сорилт бэрхшээлүүдийн үед хэрэглэж болохыг 
ойлгоход нь суралцагчдад тусал. 
• Алма 50:18–23- т өгүүлснээр, нифайчууд яагаад аз жаргалтай үед амьдарч байсан бэ?
• Их Эзэн таныг дуулгавартай байж, уруу таталтын эсрэг өөрийгөө бэхжүүлсний 

төлөө Өөрийн хүч болон адислалуудыг үзүүлснийг та хэзээ мэдэрсэн бэ?
• Их Эзэн таныг болон таны мэдэх хэн нэгнийг хүнд бэрх үед нь хөгжил цэцэглэлт, 

амар амгалан, аз жаргалаар хэзээ адисалсан бэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа та 
өөрийн амьдралын жишээнээс хуваалцахыг бод.)

Алма 50:25–40; 51
Нифайчуудын хамгаалалт суларсан үед Моронай өөрийн хүмүүсийн дундах 
эсэргүүцэгчидтэй тулгарсан
(Тайлбар: Энэ хичээлийн үргэлжлэх хугацаанаас хамааран, та үлдсэн материалыг 
товчлон дүгнэх хэрэгтэй болж мэднэ. Хэрэв та ингэвэл Алма 50:25–40 нь Мориан-
тоны эсэргүүцэл болон үхэл, Пахоран ерөнхий шүүгчээр томилогдсон тухай түүхийг 
агуулдгийг тайлбарла. Алма 51 нь нифайчуудыг захирах хааныг тохоон томилох тухай 
хуулийг өөрчлөхийг хичээсэн хааныг хүсэгч хүмүүс хэмээн нэрлэгддэг бүлгийн тухай 
өгүүлдэг. Тэд энэхүү оролдлогодоо амжилт олсонгүй. Хааныг хүсэгч хүмүүс бүтэл-
гүйтсэн уурандаа Амаликая болон леменчүүдыг нифайчуудын эсрэг дайтахаар ирэхэд 
зэвсгээ барин тулалдахаас татгалзжээ. Хуулийн дагуу Моронай тэднийг нэг бол зэвс-
гээ аван тулалдахыг үгүй бол тэднийг шийтгэх болно хэмээн шаардсан ажээ. Амали-
каягийн их цэрэг нифайн олон хотыг эзэлж, олон нифайн амийг хөнөөжээ. Амаликая 
Өгөөмөр нутгийг эзлэхийг оролдохдоо Тианком болон түүний их цэрэгтэй тулгарсан. 
Тианком Амаликаяг алж, леменчүүдийн их цэргийн давшилтыг зогсоож чаджээ.)
Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Бид эв нэгдэлтэй байвал ялагдахгүй харин хага-
ралдаж хуваагдвал ялагдах болно.
Суралцагчдыг нифайчуудын дунд хагарал гарсан шалтгааныг дүрсэлсэн шүлэг бүр дэх 
үгийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 50:25–26- г дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь.
• Хүмүүсийн дундах хагарлын шалтгаан юу болсон бэ?
Мориантон болон түүний хүмүүс нифайчуудыг орхин, умард нутаг тийш зугтсаныг 
тайлбарласнаар Алма 50- ийн үлдсэн хэсгийг дүгнэ. Энэхүү хагарал нь нифайчуудыг 
эрх чөлөөгөө алдахад хүргэх бий вий хэмээн Моронай айж эмээсэн байв. Тэр Тиан-
ком гэгч эрээр удирдуулсан их цэргийг Мориантоны хүмүүсийн явахыг болиулахаар 
илгээв. Тианкомын их цэрэг Мориантоны хүмүүсийг зорьсон газраа хүрэхээс сэргий-
лээд Мориантоныг алжээ. Түүний хүмүүсийн үлдсэн нь “энхийг сахих гэрээ хий[сэн]” 
(Aлмa 50:36). Мориантоны эсэргүүцлийн дараахан улс төрийн аюултай хагарал 
Нифайн хүмүүсийн дунд газар авч эхлэв. Зарим нифайчууд Пахораныг шүүлтийн 
суудлаас түлхэн унагааж, өөрсдийн хааныг тавихыг хүссэн ажээ. Үлдсэн хүмүүс нь 
шүүгчийн засаглалын тогтолцоог хэвээр нь үлдээхийг хүсч байв.
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102-  р  хичээл 

Суралцагчдыг энэхүү хоёр сөргөлдөгч бүлгийн нэрийг олохын тулд Алма 51:5–6- г 
судлахад урь (хааныг хүсэгч хүмүүс, чөлөөт байдлыг хүсэгч хүмүүс). Хааныг хүсэгч 
хүмүүсийн учир шалтгааныг Алма 51:8- аас олж мэдэхийн тулд нэг минутын хуга-
цаа суралцагчдад өг.
Дараах үнэнийг самбар дээр бич: Хагарал, зөрчилдөөн бидний амар амгаланг 
үгүй хийдэг.
• Алма 50 болон 51 дэх хагарал, зөрчлийн тухай түүхүүдэд энэ зарчим хэрхэн хараг-

даж байна вэ?
• Та зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхийн тулд гэр бүлдээ, найз нөхдийнхөө дунд түүнчлэн 

хамт олны дотор юу хийж болох вэ?
• Эв нэгдлээс ирдэг адислалууд нь гэр бүл, чуулга эсвэл ангийг хүчирхэгжүүлэхийг 

та хэзээ харсан бэ?
Онцлон тэмдэглэх хэрэгтэй гэж үзсэн үнэнүүдийн тухай гэрчил. Дараагийн хэдэн хичээл 
суралцагчдад зарчмуудыг олж тогтоох мөн нифайчууд болон леменчүүдийн хоорондох 
дайнаас сургамж авах илүү олон боломжийг олгох болно гэдгийг сануул.
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Оршил
Леменчүүдтэй хийсэн дайны энэ үед нифайчууд 
өөрсдийн дундах зөрчилдөөнөөсөө болж олон хотоо 
алдсан ажээ. Моронай, Тианком, Лихай нар Мюлек 
хотыг эзлэн авч леменчүүдийн их цэргийг ялжээ. 
Моронай леменчүүдийн удирдагч Аммороны шорон-
гийн хоригдлуудыг солилцох саналаас татгалзаад, 
цус урсгалгүйгээр нифай үндэстэн хоригдлуудыг 
чөлөөлөх төлөвлөгөө боловсруулжээ. Моронай бат 

бэх зогсож, Амморон болон түүний дагалдагчдын ёс 
бус явдалд буулт хийгээгүй.

Тайлбар: Энэ хичээл нь Моронай, Тианком, Лихай 
нарын амьдрал дахь үйл явдлууд дээр төвлөрдөг. 
Дараагийн хичээл дээр суралцагчид Алма 53:16–23- т 
дурдагдсан Хиламаны 2000 залуу дайчны тухай илүү 
ихийг мэдэх болно.

103- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 52–55

Заах зөвлөмж

Алма 52–53
Моронай, Тианком, Лихай нар леменчүүдийг ялахад хамтран ажилласан нь
Хичээлээс өмнө дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич:

“Өсвөр үеийнхэн өнөөдөр дайсны нутагт өсч байна” (Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр).
Хичээлийн эхэнд энэ өгүүлбэрийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Дараа нь асуу:
• Хэн дайсан бэ? Сатан
• Та нарыг хүрээлэн буй дэлхийгээс Сатаны нөлөөний ямар нотолгоог та нар харж 

байна вэ? (Суралцагчид зохисгүй үг яриа ба хувцаслалт, шударга бус болон ёс сур-
тахуунгүй зан авир, хэвлэл мэдээлэл болон харилцаа холбооны технологоос маш 
ихээр ирдэг уруу таталтууд зэргийг дурдаж болно.)

Суралцагчдыг Алма 52–55- д дүрсэлсэн үйл явдлууд болон нөхцөлүүдтэй тулгардаг 
сорилтуудаа харьцуулж болох арга замуудын тухай бодоход урамшуулан дэмж. Тэ-
гээд ерөнхийлөгч Пакэрын хэлсэн үгсийн үргэлжлэлийг унш:
“Өсвөр үеийнхэн өнөөдөр дайсны нутагт, ёс суртахууны жишиг унан доройтож 
байгаа нөхцөлд өсч байна. Хэрэв та нар Ариун Сүнсний ирэх өдөөлтийг сонсож 
дагах юм бол дайсны довтолгоонуудаас хамгаалагдаж, хуяглагдах болно гэдгийг би 
Их Эзэний үйлчлэгчийн хувьд амлаж байна” (“Залуучуудад зөвлөх нь,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2011 оны 11- р сар, 18). 
Суралцагчид хилэнцийг эсэргүүцэх чадвартай байхын тулд Ариун Сүнсний удирдам-
жийг эрэлхийлэхэд нь тэднийг урамшуулан дэмж. 
Моронай хааныг хүсэгч хүмүүсийн эсэргүүцлийг дарах үед леменчүүд нифайчуудын 
бэхэлсэн олон хотыг эзэлснийг суралцагчдад сануул (Алма 51:26- г үзнэ үү). Сурал-
цагчдыг энэ үе дэх нифайчуудын байдлыг хэрхэн дүрсэлснийг олж мэдэхийг хичээн, 
Алма 52:14- ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Тэгээд нэг суралцагчаас Алма 53:9- 
ийг чанга уншихыг хүс. Нифайчуудын нөхцөл байдал яагаад аймшигтай байсныг олж 
мэдэхийг суралцагчдаас хүс.
• Хүмүүсийн өөрсдийгөө сүнслэг байдлын хувьд аюултай нөхцөлд оруулдаг зарим 

арга зам юу вэ?
Дараах судрын эшлэлийг самбар дээр бич: Алма 52:5–10, 16–19. Суралцагчдад эд-
гээр шүлгийн нөхцөл байдал, түүхийг ойлгоход нь туслахын тулд хоёр суралцагчаас 
Алма 52 ба 53- р бүлгийн тоймыг чанга уншихыг хүс. Тэгээд самбар дээр бичсэн 
шүлгүүдийг судалж, нүгэл хилэнцээс зайлсхийхэд нь суралцагчдад туслах зарчмуудыг 
олоход тэднийг урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа, асуу:
• Бид энэ шүлгүүдээс ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Эдгээр зарчимд суралцаг-

чид дараах үнэнийг тогтоож болно: Хэрэв бид дайсны цайзнаас зайлсхийвэл 

Далд утгатай 
зарчмуудыг 
олж тогтооход 
суралцагчдад тусал
Судруудыг бичсэн 
хүмүүс олон зарчмыг 
шууд утгаар нь хэлээгүй 
байдаг. Үүний оронд 
аль нэг зарчмыг түүхэн 
өгүүлэмж эсвэл тодор-
хой үйл явдал болон 
сургаалт зүйрлэлийн 
хэлбэрээр өгүүлсэн 
байдаг. Үүнийг судрын 
бүх ном, бүлэг, шүлгэнд 
харуулсан байж болно. 
Далд утгаар хэлсэн 
зарчмууд нь ихэвчлэн 
судар дахь хувь хүмүү-
сийн болон бүлгийн 
үйлдэл, зан төлөвт 
үнэлэлт өгч, тэдгээр 
үйлдэл, зан төлөвийн үр 
дагавруудыг тодорхойл-
сон байдаг. 
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103-  р  хичээл 

уруу таталтаас зайлсхийж, түүнийг эсэргүүцэх илүү их  
чадвартай болно.)

Мэдээллийн технологийг (интернэт зэрэг) ашиглан, суралцагчдын амьдралыг аюултай 
нөхцөл байдал руу удирдаж болно гэж бодож байгаа газар, олон нийтийн арга хэмжээ 
буюу үйл явдлууд эсвэл ийм нөхцөл байдлын тухай тунгаан бодоход тэднийг урь.
Леменчүүдийн эсрэг Тианком хэрхэн тэмцсэнийг дүрслэхдээ ялах, бэхлэх, хамгаалах, 
цээрлүүлэх, хүчирхэгжүүлэх зэрэг үгсийг Мормон ашигласныг тайлбарла. Сүнслэг 
байдлаараа илүү аюулгүй байхын тулд амьдралаасаа гаргаж хаях буюу “цээрлүүлэх” 
хэрэгтэй байгаа зүйлсийн тухай эргэцүүлэн бодохыг суралцагчдаас хүс. 
Нэг суралцагчийг Алма 52:19- ийг чанга уншихад урь. Суралцагчдаас асуу:
• Нифайн удирдагчид тулалдаанд орохоосоо өмнө юу хийсэн бэ? (Тэд дайны тухай 

зөвлөгөөн хийсэн.)
• Гэр бүлийн зөвлөл эсвэл Сүмийн зөвлөл нь ямар байдлаар “дайны зөвлөгөөнтэй” 

адил вэ? Иймэрхүү зөвлөгөөн биднийг дайсны эсрэг тулалдахад хэрхэн хүчирхэг-
жүүлж болох вэ?

Дайны зөвлөгөөний дараа ахмад Моронай болон түүний их цэрэг леменчүүдийг 
бэхлэлтүүдээс нь гаргаснаар Мюлек хотыг эргүүлэн авсныг тайлбарлаж, Алма 52:20–
40, Алма 53- ыг дүгнэ. Нифайчууд олон лемен үндэстэн хоригдлуудыг аваад Өгөөмөр 
хотод бэхлэлт хийх ажилд дайчилсан ажээ. Гэвч, нифайчуудын дундах урвагчдын 
улмаас бусад бүс нутагт леменчүүд амжилт олж байлаа.

Алма 54–55
Моронай хоригдлуудаа солилцох Аммороны нөхцөлүүдийг үл зөвшөөрч, 
нифай үндэстэн хоригдлуудыг чөлөөлөх заль мэхийг ашиглажээ
Алма 54 нь (леменчүүдийн хаан) Амморон болон ахмад Моронайн бие биедээ ил-
гээсэн захидлуудын тэмдэглэл юм. Үүнээс өмнө, леменчүүд, нифайчуудын аль аль нь 
дайны олон хоригдлыг олзолсон байлаа. Энэ бүлэгт Аммороны хүсэлтэд Моронай 
хэрхэн хариулсан болон леменчүүд болон нифайчуудын хоригдлуудаа солилцсон 
тухай цэдэглэжээ.
Алма 54:9–12 нь Амморонд хэлсэн ахмад Моронайн үгсийг агуулдгийг тайлбарла. 
Нэг суралцагчийг шүлгүүдийг чанга уншихад урь. Тэгээд өөр нэг суралцагчаас Алма 
54:18–20 дахь ахмад Моронайд өгсөн Аммороны хариултыг уншихыг хүс.
• Хоригдлуудыг солилцох гэсэн ахмад Моронайн учир шалтгаан Аммороныхоос 

хэрхэн өөр байсан бэ? (Амморон нифайчуудыг устгахыг хүсч байсан учраас зөвхөн 
дайнд оролцсон эрчүүддээ санаа зовж байхад Моронай тэдний гэр бүлүүдэд санаа 
нь зовж байсныг та онцлон хэлж болно.)

• Алма 54:18–20 дахь Аммороны мэдэгдлүүд Сатаны бидний эсрэг хийдэг дайны учир 
шалтгааныг хэрхэн тусган харуулж байна вэ?

Нэг суралцагчийг Алма 55:1–2ыг чанга уншихад урь. Аммороны шаардлагад өгсөн 
Моронайн хариултыг олохыг суралцагчдаас хүс.
• Моронай яагаад Аммороны санал болгосон зүйлсийг хийх дургүй байсан бэ? 

(Тэрээр Амморон худлаа хэлж байгааг мэдсэн бөгөөд Амморонд байгаагаас илүү 
хүчийг түүнд өгөхийг хүсээгүй.)

• Бид Амморонд өгсөн Моронайн хариултаас юу сурч болох вэ? (Суралцагчид нэлээд 
хэдэн үнэнийг хэлж болох ч бид зөв зүйлийн төлөө бат зогсвол хилэнцэт 
нөлөөнүүдийг өөрсдийн дээр хүчтэй болохоос сэрэмжилж чадна гэдгийг 
ойлгосон байхад анхаар.)

Эдгээр шүлгийн талаар ярилцахад Иосеф Смитийн хэлсэн дараах үгс та нарт ту-
салж болно:
“Хэрэв бид сэтгэл зүрхээрээ зөвшөөрч, боломж олгохгүй бол Сатан биднийг уруу 
татаж чадахгүй” (Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 213). 
“Хэрэв бид чөтгөрт боломж олгохгүй л бол биднийг уруу татах хүч түүнд байхгүй” 
(Сүмийн ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит, 214).
Дараах судрын эшлэлийг самбар дээр бич: Алма 55:15–24, 28–31.
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АлМА 52– 55

Алма 55- д Ахмад Моронай нифай хоригдлуудыг Гид хотоос овсгоо самбаагаар 
(дайны үед дайснуудаа хуурах, залилах аргаар) чөлөөлснийг бид мэдсэн гэдгийг тайл-
барла. Алма 55:3–14- д Моронай Лемен гэдэг нифай цэргийг ашиглан, нифайчуудын 
хоригдлуудыг харгалзаж байсан лемен үндэстэн цэргүүдийг согтоосныг бид мэдсэн 
билээ. Ахмад Моронай Гид хотод бүслэгдсэн леменчүүдэд юу хийснийг олж мэдэхийн 
тулд самбар дээр бичсэн шүлгүүдийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг 
урь. Судруудыг судлах үедээ зарчмуудыг эрж олохыг суралцагчдад сануул. Хангалттай 
хугацаа өгсний дараа олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар хуваалцахыг тэднээс хүс. Мөн 
доорх асуултыг асууж болно:
• Моронайн тухай эдгээр шүлэг та нарт юу зааж байна вэ?
Дараах үгсийг самбар дээр бичээд суралцагчдыг хоосон зайг бөглөхөд урь:

Бид . . . баясдаггүй; харин бид . . . баясдаг.
• Моронайн цус урсгахад баясдаггүй үлгэр жишээг бид хэрхэн хэрэгжүүлж болох вэ? 

Жишээлбэл, бид уншдаг, үздэг зүйлдээ эсвэл тоглодог тоглоомдоо Моронайн үлгэр 
жишээг хэрхэн хэрэгжүүлж болох вэ?

Суралцагчдыг дараах асуултыг тунгаан бодоход урь:
• Мормон та нарыг дайсны эсрэг тулалдаанд итгэлтэй байхад тань туслах юуг өнөөд-

рийн хичээлээс сурахыг хүссэн гэж та нар бодож байна вэ?
Сатаны нутаг руу орохоос зайлсхийж, түүний дайралтын эсрэг бат зогсоход сурал-
цагчид юу хийх тухай дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичих хугацааг тэдэнд 
өгөхийг бодолц.
Өнөөдөр ангид ярилцсан үнэнүүдийн талаар гэрчлэн, хичээлээ дуусга.

Нэмэлт заах санаа
Алма 53:20–21. Бурханы өмнө зөв шударгаар 
алхах нь

Нэг суралцагчийг Алма 53:20–21- ийг чанга уншихад урь.

• Бурханы өмнө зөв шударгаар алхах гэдэг нь юу 
гэсэн утгатай вэ?

Суралцагчид хэрхэн залуу дайчидтай адил “тэд итгэж 
даалгасан ямар ч зүйлд цаг ямагт үнэнч эрс [байж]” 
болохыг эргэцүүлэн бодохыг тэднээс хүс. Ерөнхийлөгч 
Жорж Альбэрт Смитийн өвөг эцэг Жорж А.Смитийн 
ухаалаг зөвлөгөөг хуваалцсан дараах мэдэгдлийг унш: 

“Өвөг эцэг минь гэр бүлдээ ингэж хэлдэг байж би-
лээ, ‘Их Эзэний нутгийг чөтгөрийн нутгаас заагласан 
хилийн шугам байдаг. Хэрэв чи хилийн шугамны Их 
Эзэний талд байвал түүний нөлөөн дор байж бурууг 
үйлдэх хүсэлгүй байна. Харин чи тэрхүү зааглах 
шугамнаас гуравхан сантимерт чөтгөрийн тал руу 
орвол уруу татагчийн эрхшээлд орох бөгөөд хэрэв 
тэр амжилт олбол чи зохистойгоор бодож, учир 
шалтгааныг нь олж чадахгүй, учир нь чи Их Эзэний 
Сүнсийг алдсан байдаг.’

“Би заримдаа ямар нэг зүйлийг хийхээр уруу та-
тагдсан үед ‘Би зааглах шугамны аль талд байна вэ?’ 
гэж өөрөөсөө асуудаг. Хэрэв би аюулгүй тал болох 
Их Эзэний талд байхаар шийдсэн бол цаг тутам зөв 
зүйлсийг хийх болно. Тиймээс уруу таталт ирэх үед 
залбирч, асуудлаа тунгаан бодвол Их Эзэний нөлөө 
чамд ухаалгаар шийдвэр гаргахад чинь тусална. Зааг-
лах шугамны зөвхөн Их Эзэний тал л бидэнд аюулгүй 
юм” (“A Faith Founded upon Truth,” Deseret News, 
1944 оны 6- р сарын 17, Church section, 9).

Самбарын доод хэсгийн голд босоо шугам зур. Сам-
барын нэг талыг Их Эзэний нутаг, самбарын нөгөө 
талыг Чөтгөрийн нутаг гэж гарчигла. Тэгээд дараах 
асуултуудыг суралцагчдаас асуу:

• Хоёр нутгийг зааглаж байгаа шугамны аль талд 
нь хамгийн аюулгүй вэ? (Их Эзэний талд, зааглах 
шугамнаас аль болох хол)

• Их Эзэний талд амьдрахаар хичээж байгаа ч зааг-
лах шугаманд ойрхон байвал ямар аюул нүүрлэж 
болох вэ?

• Шугамнаас хол байхад та нарт юу тусалдаг вэ?
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Оршил
Хиламан, Ахмад Моронай хоёр нутгийн өөр өөр хэ-
сэгт леменчүүдтэй тулалдав. Хиламан Моронайд ле-
менчүүдтэй өөрийн их цэргийн хийсэн тулалдааныг 
дүрсэлж мөн их цэрэгт нь нэгдсэн 2060 залуу дайч-
дын итгэлд их найдвар тавьж байгаагаа илэрхийлсэн 

захиа явуулжээ. Хиламан бас их цэрэг нь тулалдаанд 
ялахын төлөө юу хийж байгаа болон зовлон бэрх-
шээлийнхээ үед хэрхэн найдвар болон хүчийг хүлээн 
авч байгаагаа дүрсэлсэн ажээ.

104- Р ХИЧЭЭЛ 

Aлма 56–58

Заах зөвлөмж

Aлмa 56
Антипус болон Хиламаны их цэрэг леменчүүдийн хамгийн хүчтэй их 
цэргийн бүлгийг ялсан нь
Суралцагчид аль нэг сорилт бэрхшээлийг даван туулахад өөрийг нь хүчирхэг-
жүүлсэн захиа эсвэл захиасыг хүлээн авсан эсэхийг тэднээс асуу. Алма 56–58 Ахмад 
Моронайд дайны хүнд бэрх үед Хиламаны бичсэн илгээлт буюу захидлыг агуулдаг 
гэдгийг тайлбарла. Ахмад Моронай уг захианд хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийн 
тулд Алма 59:1–2- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Суралцагчид 
захиаг судлах үедээ Ахмад Моронай өөрийн хүнд нөхцөлийг эс хайхран баярласан 
шалтгааныг олж мэдэхэд тэднийг урамшуулан дэмж.
Хиламан Антай- нифай- лихайн хүмүүсийн буюу Аммоны хүмүүсийн 2000 хөвгүүнээс 
бүрдсэн жижиг цэргийн бүлгийг захирсныг тайлбарлаж, Алма 56:2–17- г нэгтгэн 
дүгнэ. Энэ цэргүүдийг ихэвчлэн 2000 залуу дайчин гэдэг. (Залуу гэдэг нь насаар залуу 
гэсэн утгыг илэрхийлж байгааг та тайлбарлаж болно.) Энэ залуу эрэгтэйчүүдийн эцэг 
эх дахиад хэзээ ч зэвсэг барихгүй хэмээн гэрээнд орсон ажээ. Мөн ийм гэрээнд ороо-
гүй залуу эрэгтэйчүүд эцэг эхээ мөн леменчүүдийн их цэрэг заналхийлж байсан бусад 
нифайчуудыг сайн дураараа хамгаалсан юм.
Хиламан 2000 залуу дайчныг Иуда хотоос Антипусын удирдсан Нифайн их цэрэгт тус-
луулахаар удирдсаныг тайлбарла. Леменчүүд нифай үндэстний хэд хэдэн хотыг эзлэн 
авч, Антипусын цэрэгт ихээхэн хохирол учруулжээ. Хиламан болон түүний цэргүүдэд 
туслахаар ирсэнд Антипус ихэд баярлав. 
Их цэрэгт эдгээр залуу эрийн авчирсан сүнсний хүч чадлыг дүрсэлсэн үгс болон 
өгүүлбэрүүдийг олж мэдэхийг хичээн, Алма 53:17–21- ийг дор бүрнээ чимээгүй унши-
хад суралцагчдыг урь. Тэднийг унших үеэр дараах жишиг зургийг самбар дээр хуулан 
зур. Хэдэн суралцагчийг самбарт гараад олж мэдсэн үгс болон өгүүлбэрүүдээ “Тулал-
дааны өмнө” гэсэн гарчгийн дор бичихэд урь.

• Хиламан 2000 залуу дайчныг “үнэн мөн чанд байдлын эрс байв” хэмээн дүрс-
лэхдээ юу гэж хэлэх гэсэн гэж та нар бодож байна вэ? (Та чанд байдал гэдэг үг 
нь дотроо бодолтой байх, тайван байх болон өөрийгөө хянах чадвартай гэсэн 
утгатайг тайлбарлахыг хүсч болно.)

• Самбар дээр бичсэн шинж чанарууд нь биднийг сүнсний тулалдаануудад болон 
бэрхшээл сорилттой тулгарахад хэрхэн туслах вэ?

тулалдааны өмнө тулалдааны үед 

Залуу дайчин/хожмын үеийн гэгээнтэн залуу
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AлМА 56 – 58

Алма 56:29–43 дахь залуу дайчдын анхны тулалдааны эхлэлийг товчхон нэгтгэн 
дүгнэ. Антипус леменчүүдийн хамгийн хүчирхэг их цэргийг Антипара хотын гадна 
гарч ирүүлэн хуурахын тулд Хиламан болон түүний 2000 дайчныг ашиглажээ. Ле-
менчүүдийн их цэргийн ихэнх нь Хиламаны их цэргийг мөрдөн хөөхөөр Антипараг 
орхисноор Антипусын их цэрэгт тэднийг араас нь довтлох боломж олгосон ажээ. 
Антипусын их цэрэг леменчүүдийн их цэргийг гүйцэн ирж, төлөвлөсөн ёсоороо 
араас нь дайрчээ. Леменчүүдийн их цэрэг Хиламаны цэргийг мөрдөн хөөхөө боли-
ход Хиламан леменчүүдийн их цэргийг түүний дайчдыг урхиндаа оруулахыг хичээж 
байна уу эсвэл Антипусын их цэрэг леменчүүдтэй тэдний араас тулалдаанд орсон 
эсэхийг Хиламан хэлж чадсангүй. Хиламан болон түүний залуу дайчид цаашаа зуг-
тах уу эсвэл леменчүүд рүү дайрах уу гэдгээ шийдэх хэрэгтэй болсон.
Суралцагчдыг Алма 56:44–48- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Залуу эрчүүд хэр-
хэн итгэлээр үйлдсэний нотолгоог харуулсан үгс болон өгүүлбэрүүдийг олж мэдэхийг 
тэднээс хүс. Олж мэдсэн зүйлээ самбар дээрх “Тулалдааны үед” гэсэн гарчгийн доор 
бичихэд цөөн суралцагчийг урь.
• Эдгээр залуу эрэгтэй юунд эргэлзээгүй вэ? (Бурхан тэднийг чөлөөлнө гэдэгт)
• Бурхан тэднийг чөлөөлнө гэдэгт тэд яагаад эргэлзээгүй вэ?
• Тулалдаанаас өмнө төлөвшүүлсэн зан төлөвийн шинж чанарууд нь тэдэнд тулал-

дааны үед хэрхэн тусалсан бэ?
Дараах үнэнийг самбар дээр бич: Бид итгэлээр үйлдвэл Бурханаас хүч чадлыг хү-
лээн авч чадна. Суралцагчдыг Алма 56- г судлахдаа энэхүү үнэний нотолгоог олоход урь.
Хиламаны их цэрэг Антипусын их цэргийг хүнд байдалд байхад нь хүрч очсоныг 
тайлбарлаж, Алма 56:49–53- ыг хураангуйлан дүгнэ. Антипус болон түүний цэргийн 
бусад олон удирдагч алагдсанаас туйлдаж ядран, эргэлзсэн нифайчууд ялагдахад 
ойрхон байлаа.
Нэг суралцагчийг Алма 56:54–56- г чанга уншихад урь. Бурхан Хиламаны байлдагч-
дыг итгэлийнх нь учир хэрхэн адисалсныг олж мэдэхийг хичээн дагаж уншихыг 
суралцагчдаас хүс.
• Самбар дээр бичсэн сүнслэг зан чанарууд нь Алма 56:56- д бичигдсэн үйл явдлуудад 

хэрхэн хувь нэмрээ оруулсан гэж та нар бодож байна вэ?
• Та эсвэл таны мэддэг хэн нэгэн хүнд нөхцөлд итгэлээр үйлдээд Бурханаас хүчийг 

хэзээ авсан бэ?

Aлмa 57
Хиламан болон түүний залуу дайчид Кууманай хотыг эргүүлэн аваад 
тулалдаанаас гарз хохиролгүй гарчээ
Алма 57 нь Ахмад Моронайд бичсэн Хиламаны захидлын үргэлжлэл гэдгийг тайлбарла. 
Энэ нь нифайчууд леменчүүдээс хоёр хотоо эргүүлэн авч байгаа түүхээр эхэлдэг. Энэ 
үед Хиламан их цэрэгтээ нэмэлт хүч болгон 6000 эрийг, Аммоны хүмүүсийн 60 хөвгүү-
ний хамт хүлээн авчээ. Леменчүүд ч мөн адил нэмэгдэл хүч хүлээн авч, эзэлсэн хотуудын 
бэхлэлтийг үргэлжлүүлэн барьсан ажээ.
Леменчүүд нэгэн тулалдаанд нифайчуудыг ялах шахсаныг онцлон хэл (Алма 57:18- ыг 
үзнэ үү). Нифайчууд тулалдаанд давамгайлсан шалтгаануудыг олохыг хичээн Алма 
57:19–22- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.
• Нифайчууд яагаад леменчүүдийг давамгайлж чадсан бэ?
• Хиламан түүний дайчид “зарлигийн үг бүрийг яг таг гүйцэтгэхдээ дуулгавартай мөн 

шаргуу байв” (Алма 57:21) гэж хэлжээ. Энэ нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож 
байна? Энэхүү дуулгавартай байдал хэрхэн тэдний итгэлийн илрэл болж байна вэ?

Суралцагчдын эдгээр хариултад нэмэлт болгон Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Рассэлл М.Нэлсоны дараах үгсийг унш:

“Ямар зарлигуудыг сахих, ямар зарлигуудыг сахихгүй байхыг сонгож 
болно гэж хэлэх хүмүүстэй тааралдах болно гэдгийг [хүүхдүүддээ] 
анхааруул. Үүнийг би зоогийн газарт хоолоо сонгохтой адилаар дуулга-
вартай байдалд хандаж байгаа хэрэг гэж боддог. Зарлигуудыг сонгон 
сахих нь явуургүй бөгөөд зөвхөн зовлон руу хөтөлнө. Хүн Бурхантай 
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104-  р  хичээл 

уулзахаар бэлтгэхийн тулд Түүний бүх зарлигийг сахих ёстой. Түүний зарлигуудыг 
сахихад итгэл хэрэгтэй харин зарлигуудыг сахиснаар тэрхүү итгэл бэхэждэг" (“Ирээ-
дүйг итгэлээр угт,” Ensign эсвэл Лиахона, 2011 оны 5- р сар, 34). 
Нэг суралцагчийг Алма 57:23–27- г чанга уншихад урь. Их Эзэн Хиламаны залуу дайчдыг 
хэрхэн хамгаалсан болон яагаад тэднийг хамгаалсныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. 
Олж мэдсэн зүйлээ ярилцахад нь тэдэнд туслахын тулд дараах шалгах асуултуудыг асуу:
• Хиламан дайчдынхаа тухай “тэдний оюун нь өөрчлөгдөшгүй” гэж хэлсэн. Энэ нь юу 

гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна? Бид бэрхшээл сорилттой тулгарахдаа яагаад 
оюунаа өөрчлөгдөшгүй байлгах хэрэгтэй вэ?

• Хиламаны дайчид “Бурханд найдлагаа үргэлж тавьдаг”- аа хэрхэн харуулсан бэ?
Зарим тохиолдолд залуу дайчид зовж зүдэрч мөн Нифайн их цэргээс зарим нь алагд-
сан лугаа адил зөв шударга хүмүүс зовж зүдэрдэг эсвэл үхдэгийг тайлбарлах нь тустай 
байж болно. Гэвч Бурхан Өөрийг нь хүндэлдэг хүмүүсийг ямагт хүндэлдэг бөгөөд 
хорвоог орхисон зөв шударга хүмүүс адислагдах болно.
• Дайсантай хийсэн залуу дайчдын тулалдаан болон Сатантай бидний хийж байгаа 

сүнсний тулалдааны хооронд ямар адил шинжүүдийг та харж байна вэ?
Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М. Рассэлл Баллардын 
хэлсэн дараах үгийг чанга уншихад урь.
“Өнөөдөр бид нифайчууд болон леменчүүдийн хооронд болсон дайнаас . . . олон та-
лаараа илүү амь өрссөн тулалдаан хийж байна. Бидний дайсан зальтай, нөөц боломж 
ихтэй. Бид бүх худал хуурмагийн эцэг, мөн сайн, зөв бөгөөд ариун бүхний дайсан 
Люсиферын эсрэг тулалдаж байна. . . .
“. . . Би шууд утгаараа хүмүүний бодгалийн төлөө тулалдаж байна. Бидний дайсан 
өршөөлгүй хатуу бөгөөд эцэж цуцахыг мэддэггүй. Тэр сэтгэл түгшим хурдаар мөн-
хийн хоригдлуудыг авч байна. Мөн тэр бидний эсрэг дайралтаа сааруулах ямар ч 
шинж алга.
“Бид хэдийгээр Сүмийн олон гишүүдэд үнэн болоод зөв зүйлийн төлөөх тулалдаанд 
олон агуу үйлс бүтээснийх нь төлөө ихэд талархалтай байдаг ч энэ нь хангалттай 
биш гэдгийг үнэнээр нь хэлье. Бидэнд илүү их тусламж хэрэгтэй байна. . . . Бидэнд 
та нар хэрэгтэй. Хиламаны 2000 залуу дайчин лугаа адил, . . . та нар ч мөн Түүний 
хаант улсыг байгуулж, хамгаалах хүчээр хишиг хүртээгдсэн билээ. Бид та нарыг  
яг тэдний хийсэнтэй адил ариун нандин гэрээнүүдийг хийхийг хүсч байна. Бид  
та нарыг яг тэдэн шиг дуулгавартай бөгөөд итгэл бишрэлдээ нягт нямбай байхыг 
хүсч байна” (“The Greatest Generation of Missionaries,” Ensign эсвэл Лиахона, 2002 
оны 11- р сар, 46–47). 
Дараах гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Хэрэв бид Их Эзэнд итгэлтэй байж, 
Түүнийг хоёргүй сэтгэлээр дагавал, . . .
• Та Хиламаны дайчдын тухай уншсан зүйл дээрээ үндэслэн энэ өгүүлбэрийг хэрхэн 

гүйцээх вэ? (Суралцагчдын санал болгосноор самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээ. 
Жишээлбэл, та дараах үнэнийг бичиж болно: Хэрэв бид Их Эзэнд итгээд Түүнийг 
хоёргүй сэтгэлээр дуулгавартай дагавал Тэр биднийг сүнсний тулалдаанд 
дэмжинэ.

Эсвэл тэдний мэддэг хэн нэгэн сургууль, гэр бүл, олон нийтийн газарт хэдийгээр хэ-
цүү байсан ч хоёргүй сэтгэлээр дуулгавартай дагасан үеийнхээ тухай бодохыг сурал-
цагчдаас хүс. Цөөн суралцагчийг туршлагаасаа хуваалцахад урь. Их Эзэн энэ нөхцөлд 
тэдэнд хэрхэн тусалсныг тэднээс асуу.
Тэд Бурханы зарлигийг “яг таг” (Aлмa 57:21) дагаж, “Бурханд найдлагаа үргэлж тавь-
даг” (Aлмa 57:27) байхын тулд юу хийх тухайгаа дэвтэртээ эсвэл судар судлах тэмдэг-
лэлдээ бичих хугацааг суралцагчдад өг. 

Aлмa 58
Нифай үндэстэн цэргүүд Бурхан тэднийг дайснаас нь хамгаалах болно 
гэдэгт итгэдэг байв
Алма 58 нь Моронайд бичсэн Хиламаны захидлын төгсгөлийг агуулдгийг тайлбарла. 
Хиламан Нифайн их цэргийг өөрсдөд нь тулгарсаар байсан нөхцөл байдлыг улам 
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AлМА 56 – 58

ярвигтай болгосон хүнд хэцүү байдалд орсон тухай ярьжээ. Цөөн суралцагчаас Алма 
58:2, 6–9- ийг ээлж дараалан чанга уншихыг хүсээд суралцагчдыг эдгээр хүнд нөхцөл 
байдлыг тодорхойлоход урь (хоол хүнсний дутагдал, нэмэгдэл хүч дутагдаж байсан 
болон дайснууд нь тэднийг устгах болно гэсэн айдас).
Суралцагчдыг дараах асуултуудын хариултыг олохыг хичээн, Алма 58:10–12- ыг дор 
бүрнээ чимээгүй уншихад урь. (Хичээл эхлэхээс өмнө асуултуудыг самбар дээр бич. 
Судрын хэсгийг суралцагчид уншихаас өмнө асуултуудыг тэдэнд уншиж өгөөд тэд-
нийг уншсаны дараа асуултуудыг нэгтгэн дүгнэ. Энэ нь Хиламаны их цэргийг тэрхүү 
хүнд нөхцөлд хэрхэн хариулсныг анхаарахад нь суралцагчдад тусална.)

Нифайчууд хүнд нөхцөлтэй тулгараад юу хийсэн бэ?
Их Эзэн тэдний чин сэтгэлийн гуйлт болон залбиралд хэрхэн хариулсан бэ?
Их Эзэнд итгэх итгэл нь Хиламан болон түүний их цэрэгт хэрхэн тусалсан бэ?

Суралцагчдыг Алма 58:10–12- оос сурсан үнэнээ дүгнэхэд урь. (Суралцагчид өөр үгс 
хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг тусгасан байна: Хэрэв бид хүнд 
үед Бурханд хандвал бидний итгэл хүчирхэгжиж, бидэнд найдвар төрүү-
лэх бурханлаг баталгааг хүлээн авах болно.)
• Их Эзэн таныг хүнд сорилт бэрхшээлийг даван туулахад тань амар амгалан, итгэ-

лээр хэзээ адисалсан бэ?
Алма 58- ын үлдсэн хэсэгт Нифайн их цэрэг леменчүүдэд эзлэгдсэн хотуудаа эргүүлэн 
авах гэсэн амжилттай оролдлогуудын тухай өгүүлснийг тайлбарла (Алма 58:31- ийг 
үзнэ үү). Нэг суралцагчийг Алма 58:39–40- ийг чанга уншихад урь.
• Хиламаны залуу дайчид “олон шарх” олсон ч Бурханд итгэх итгэлээ хэрхэн харуул-

сан бэ?
• Та амьдралд сорилт бэрхшээлтэй тулгарахдаа Хиламаны хөвгүүдийн жишээг дагас-

наар хэрхэн ашиг тусыг олдог вэ?
Энэ хичээл дээр заасан зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцан, хичээлээ дуусга.
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Оршил
Ахмад Моронай леменчүүдэд эзлэгдсэн Нифайн 
зарим хотыг эргүүлэн авсан амжилтад нь Хиламанд 
баярлав. Гэвч тэрээр Нифайха хотыг леменчүүдэд 
эзлэгдсэнийг сонсоод засгийн газар нэмэгдэл хүч 
явуулахад хайхрамжгүй хандаж байгаад уурлажээ. 
Ерөнхий шүүгч Пахоранд бичсэн захиандаа тэр зовж 
зүдэрч байгаа зөв шударга хүмүүсийн төлөө гашуу-
даад эрх чөлөөний хөдөлгөөнийг дэмжээгүйнх нь 
төлөө Пахораныг буруушаажээ. Пахоран нифай 

үндэстэн хааныг хүсэгч хүмүүсийн эсэргүүцлээс болж 
Моронайд мэдэгдэлгүйгээр Гидеоны нутаг руу зугтаа-
жээ. Пахоран Моронайн зэмлэлтэд гомдсонгүй, харин 
Моронайн эрх чөлөөний төлөөх хайранд баярлаж 
байв. Их Эзэн нифайчуудыг хүчирхэгжүүлж, Моронай, 
Пахоран болон тэдний хүмүүс хамтдаа хааныг хүсэгч 
хүмүүс болон леменчүүдийг ялсан ажээ. Олон жилийн 
дайны дараа нифайчуудад амар амгалан дахин ирсэн 
бөгөөд Хиламан Сүмийг дахин байгуулжээ.

105- Р ХИЧЭЭЛ 

Алма 59–63

Заах зөвлөмж

Aлмa 59
Нифайчууд нэг бэхлэлтээ алдсан бөгөөд Ахмад Моронай өөрийн хүмүүсийн 
ёс бусад гашуудсан
Хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах үгсийг бич 
(The Teachings of Ezra Taft Benson- оос [1988], 285): 

“Алдаагаа залруулж, наманчилснаас бэлтгэлтэй байж сэрэмжлэх нь илүү дээр” 
(Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон).

Та энэ үгсийг Aлмa 49–51 дэх хичээлийн нэг хэсэг болгон эш татсан билээ. Хэрэв та 
тэгсэн бол, өгүүлбэрийг самбар дээр бичихдээ зарим үгийн оронд хоосон зай орхихыг 
бодолц. Хоосон зайг бөглөхийг суралцагчдаас хүс.
Бэлтгэл нь урам хугаралт эсвэл харамслаас сэргийлсэн амьдралынхаа аль нэг үе эсвэл 
өөрийн тань мэдэх хэн нэгний амьдрал дахь үеийн талаар хуваалцахад суралцагчдыг урь.
Тэд сүүлчийн хичээлүүд дээр нифайчууд болон леменчүүдийн хоорондох байлдааны 
тухай бүлгүүдийг судалсныг суралцагчдад сануул. Самбар дээрх үгс нь эдгээр шүлэгт 
дүрсэлсэн нөхцөлүүдтэй хэрхэн холбогдож байгааг бодон, Алма 59:5–11- ийг дор бүр-
нээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.
• Нифайха хотыг эзлэн авахыг леменчүүдэд юу боломжтой болгосон бэ? (Нифайха 

хотын хүмүүсийн ёс бус байдал)
• Та нар энэ шүлгүүдээс самбар дээр бичсэн үгстэй холбоотой юуг олсон бэ?
Хэрэв суралцагчид Алма 59:9 дэх дараах үгсийг дурдаагүй бол үүнийг тэдэнд 
онцлон хэлж өг: “леменчүүдээс үүнийг дахин авах гэснээс уг хотыг тэдний гарт 
орохоос хамгаалах нь илүү амархан.” Та суралцагчдад эдгээр үгсийг судар дээрээ 
тэмдэглэхийг санал болгож болно. Суралцагчдад энэ үнэнийг амьдралдаа хэрхэн 
хэрэгжүүлэх тухай бодоход нь туслахын тулд тэднээс энэ түүхэн дэх хотуудыг өөр-
сөдтэйгөө мөн тэдэнд учирч буй сүнсний тулалдаантай харьцуулахыг хүс. Дараах 
асуултуудаас нэг буюу хэд хэдийг асуу:
• Энэ үнэн бидэнд хэрхэн хамаатай байж болох вэ? (Итгэлтэй хэвээр үлдэх нь 

төөрч яваад эргэж ирэхээс хамаагүй амар бөгөөд илүү сайн юм гэдгийг хара-
хад нь суралцагчдад тусал.)

• Сүмд итгэлтэй хэвээр үлдэх нь хэсэг хугацаанд идэвхгүй байгаад Сүмдээ эргэж ирэ-
хээс яагаад хамаагүй амар байдаг вэ?

• Гэрчлэлээ хадгалж үлдэх нь яагаад төөрч яваад гэрчлэлээ дахин олохоос илүү амар 
байдаг вэ?

Олон бүлгийг 
хамарсан хичээлүүд
Нэг хичээлээр судруудын 
хэд хэдэн бүлгийг зааж 
байгаа тохиолдолд та 
бүлэг бүрд адил хэм-
жээний ач холбогдол 
өгөх хэрэггүй. Та судрын 
хэсэг бүрийг товчлон 
дүгнээд суралцагчдад 
тань онцгой их хамаатай 
хэсгүүдийг ярилцахад 
илүү цаг гарга.
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АлМА 59 – 63

Суралцагчдыг дайсан болон түүний дагалдагчид тэднийг хэрхэн дайрч давшилдаг 
арга замуудын тухай эргэцүүлэн бодоход урь. Тэднийг дэвтэртээ эсвэл судар судлах 
тэмдэглэлдээ сүнсний тулалдаанд бэлтгэхийн тулд юу хийх талаараа бичихэд урам-
шуулан дэмж. 

Алма 60–62
Моронай хайр болон хүндэтгэлээр хариулсан Пахораныг хилсээр зэмлэсэн нь
Алма 59:13- ыг чанга унш. Моронай засгийн газрыг ард түмнийхээ эрх чөлөөний асуу-
далд хайхрамжгүй байна, санаа зовохгүй байна гэж бодоод уурласныг суралцагчид ойл-
госон эсэхийг анхаар. Тэрээр уурандаа Зарахемла дахь ерөнхий шүүгч Пахоранд захидал 
бичжээ. Алма 60:6–11- ийг ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. 
• Ахмад Моронай Пахораныг юунд буруутгасан бэ?
• Та Моронайн зэмлэлд сэтгэлийн ямар хөдөлгөөнийг мэдэрсэн бэ?
Дараах судрын эшлэлийг самбар дээр бич: Алма 60:17–20, 23–24. Суралцагчдыг 
эдгээр шүлгийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад урь. Хэрэв тэд Пахораны оронд байсан 
бол ямар санагдах байсныг төсөөлөн бодоход урамшуулан дэмж.
• Ахмад Моронайн зэмлэл ямар байдлаар Пахораныг гомдоож болох байсан бэ?
Алма 60:33–36- г ээлж дараалан чанга уншихад цөөн суралцагчийг урь. Хэрэв Пахо-
ран хүсэлтэд нь нааштайгаар хариулахгүй бол Ахмад Моронай юу хийхээр бэлтгэж 
байсныг дагаж унших үедээ олохыг суралцагчдаас хүс. Олж мэдсэн зүйлээ хуваалцах 
боломжийг суралцагчдад олгосны дараа эдгээр шүлгээс Моронай ямар шалтгаа-
нуудын учир хүсэлт тавих болсон, мөн энэхүү шалтгаануудыг харуулж байгаа  
үгс буюу өгүүлбэрүүийг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.
Моронай яагаад нэмэгдэл хүч хүлээж аваагүйг олж тогтоохын тулд Алма 61:1–5- ыг 
дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.
• Пахоран ямар мэдээллийг Моронайтай хуваалцсан бэ?
• Хүмүүс ямар нэгэн зүйлд хилсээр зэмлүүлсэн үедээ ямар байдлаар хариулдаг вэ?
• Таныг ямар нэг зүйлд хилсээр зэмлэж байсан уу? Та зэмлэл болон хилсээр зэмлэг-

чийн тухайд ямар сэтгэгдэлтэй байх вэ?
Пахораны зан чанарын агууг илэрхийлсэн ямар нэг зүйлсийг олохыг хичээн Алма 
61:9–10, 15–18- ыг дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь. Хангалттай хуга-
цаа өгсний дараа олж мэдсэн зүйлийг нь хуваалцуулахаар цөөн суралцагчийг урь.
• Моронайн зэмлэлд Пахоран хэрхэн хариулж байгаагаас та нар юу сурч болох вэ? 

(Суралцагчдад дараах зарчмыг тогтооход нь тусал: Бид бусдын үгс ба үйлдлүү-
дэд гомдохгүй байхаар сонгож чадна. Суралцагчдын тогтоосон бусад үнэнд 
бид бусдын тухай эелдэг бус шүүлт хийхээс зайлсхийх ёстой, бид бусадтай 
шударга байдлаар нэгдвэл нүгэл хилэнцийн эсрэг тулалдаандаа хүчтэй 
байна гэх зэрэг санаанууд орж болно. Та энэ үнэнүүдийг самбар дээр бичихийг 
хүсч болно.)

• Бид гомдохгүй байхыг хэрхэн сонгож болох вэ?
Хүмүүс тэдний тухай эелдэг бус эсвэл үнэн биш зүйл ярихад гомдоогүй туршлагаасаа 
хуваалцах хүсэлтэй хүн байна уу гэдгийг суралцагчдаас асуухыг бодолц. Та мөн өө-
рийн туршлагаас ярьж болно. Бусдыг бидний эсрэг үгс болон үйлдлүүдийнх нь төлөө 
уучлахын чухлыг гэрчил. Суралцагчдыг Пахораны үлгэр жишээг дагахыг урамшуулан 
дэмж.
Нэг суралцагчийг Алма 62:1- ийг чанга уншихад урь. Моронай Пахораны хариултыг 
хүлээж аваад ямар сэтгэгдэлтэй байсныг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс.
Хэдийгээр Ахмад Моронай Пахораныг хилсээр зэмлэсэн нь буруу байсан ч тэрээр 
бидэнд амьдралдаа хэрэгжүүлж болох үнэн зарчмуудыг заасныг тайлбарла. Нэг 
суралцагчийг Алма 60:23- ыг чанга уншихад урь. Савны “дотоод хэсэг нь” цэвэршиг-
дэх тухай Моронайн үгс наманчлал хэрэгтэй ямар ч хүнд хамаатай гэдгийг онцлон 
хэл. Сав гэдэг нь аяга, хувин зэрэг сав болохыг тайлбарла. Аяганы дотор болон гадна 
талд шороо юм уу эсвэл шавар түрх (боломжтой бол нэвт харагддаг сав ол). Тэд ийм 
аяганаас уух уу гэдгийг суралцагчдаас асуу. Аяганы зөвхөн гадна талыг цэвэрлээд, ийм 
аяганаас уувал сэтгэл хангалуун байх уу гэдгийг суралцагчдаас асуу.
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105-  р  хичээл 

• Хэрэв бид өөрсдийгөө сав гэж бодвол савны дотоод хэсэг буюу дотор талыг цэвэр-
лэх нь юу гэсэн утгатай вэ?

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах үгсийг унш:
“Бид савны дотор талыг цэвэрлэхдээ (Aлмa 60:23- ыг үзнэ үү) эхлээд өөрсдийгөө, 
тэгээд гэр бүлээ, эцэст нь Сүмийг цэвэрлэх ёстой” (“Cleansing the Inner Vessel,” 
Ensign, 1986 оны 5- р сар, 4).
• Бид дотор талаа (хүмүүсийн харж үл чадах) гадна талтайгаа (хүмүүсийн харж чадах) 

адил цэвэр байлгах нь яагаад чухал вэ?
• Бид Их Эзэний хаант улсад бүрэн дүүрэн үр өгөөжтэй байхаасаа өмнө, амьдралын-

хаа савны дотор талыг цэвэрлэх нь яагаад чухал вэ?
Ахмад Моронай өөрийн их цэргийн нэг хэсгийг Пахоранд Зарахемла дахь хааныг хү-
сэгч хүмүүсийг унагахад туслуулахаар авчирсныг тайлбарлаж, Алма 62:1–38- ыг дүгнэ. 
Тэгээд Моронай, Пахоран хоёр нэгдсэн их цэрэгтэйгээ бас Нифайн бусад хүчний хамт 
леменчүүдэд алдсан үлдсэн хотуудаа эргүүлэн авчээ. Тэд леменчүүдийг нутгаасаа хөөн 
гаргаад ард түмнийхээ дунд амар амгаланг тогтоожээ.
• Дайны үеийн дараа хувь хүмүүс болон гэр бүлүүд ямар сорилт бэрхшээлүүдтэй 

тулгарч болох вэ?
Нифайчууд дайны зовлон зүдгүүрт хэрхэн нэрвэгдсэнийг харахын тулд Алма 62:39–41- 
ийг дор бүрнээ чимээгүй уншихад суралцагчдыг урь.
• Алма 62:40–41- т та нар ямар зарчмуудыг тогтоож болох вэ?
Суралцагчид энэ асуултын талаар ярилцахдаа дараах хариултуудтай адил төстэй 
хариулт өгч болно: 
Бидний зөв шударга залбирлууд нийгэм, хамт олонд сайн нөлөө үзүүлж болно.
Бэрхшээл тохиолдсон үед бусад нь зүрхээ хатууруулдаг бол зарим хүн өөрий-
гөө Бурханы өмнө даруусгадаг.
• Зарим хүн сорилт бэрхшээлтэй тулгарахаараа Их Эзэнд яагаад илүү ойр болдог гэж 

та боддог вэ? Зарим хүн сорилт бэрхшээлтэй учрахаараа Их Эзэнээс яагаад холддог 
гэж та нар боддог вэ? (Зовлон бэрхшээлийн үед бидний сонголтууд Их Эзэнд илүү 
ойртох эсэхийг тодорхойлдгийг ойлгоход нь суралцагчдад тусал.)

• Та нарыг Мормоны Номоос дайны тухай бүлгүүдийг уншихад тэдгээр нь дайн да-
жин, сөргөлдөөний үед Есүс Христийн шавь байх талаар та нарт юу заасан бэ?

Aлмa 63
Олон нифай хүн умард нутаг руу дүрвэсэн нь 
Олон нифай хүн умард нутаг тийш газраар болон далайгаар дүрвэснийг тайлбарлан, 
энэ бүлэг дэх Мормоны үгсийг нэгтгэн дүгнэ. Шиблон ариун нандин цэдгүүдийг Хи-
ламанд шилжүүлэн өгөв. Ахмад Моронай нас эцэслэж, түүний хүү Моронайха лемен-
чүүдийн өөр нэгэн дайралтыг ухраасан их цэргийг удирдсан ажээ.
Та энэ хичээлийг сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүртэй учраад зүрх сэтгэлээ зөөлрүүлж, 
Бурханд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэхийг сонгосон хэн нэгний тухай ярьснаар дуусгахыг 
хүсч болно. Хувийн туршлагаасаа хуваалцах талаар бодолц.

Алмаг нэгтгэн дүгнэх нь 
Цаг гаргаад Алмагийн номыг нэгтгэн дүгнэхэд суралцагчдад тусал. Энэ номоос семи-
нараар болон хувиараа судар судлах үедээ сурсан зүйлийнхээ тухай бодохыг тэднээс 
хүс. Хэрэв хэрэгтэй бол тэдэнд санахад нь туслахын тулд Алма дахь зарим бүлгийн 
агуулгыг хураангуйлан дүгнэхэд суралцагчдыг урь. Хангалттай хугацаа өгсний дараа, 
хэдэн суралцагчийг номон дахь ямар нэгэн зүйл тэдний сэтгэлийг хөдөлгөсөн тухай 
бодол санаагаа хуваалцахад урь.
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Гэрээр судлах хичээл
Алма 45–63 (Хэсэг 21)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
 Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчид Алма 45–63- ыг (21- р хэсэг) судлах үед сурсан 
сургаалууд ба зарчмуудын дараах хураангуйг энэ хичээлийн 
хэсэг болгон заахаар зориулаагүй болно. Таны заах хичээл 
эдгээр сургаал, зарчмыг зөвхөн цөөн хэд дээр төвлөрнө. Та 
суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж тогтоохдоо Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дагана уу.

Нэг дэх өдөр (Алма 45–49)
Алма хүү Хиламандаа Их Эзэн нүглийг хамгийн бага 
хэмжээгээр ч гэсэн хүлээн зөвшөөрдөггүйг тайлбарла-
жээ. Суралцагчид нифайчуудын тулалдаануудыг өөрсдийн 
тулалдаантай харьцуулснаар дараах үнэнүүдийг сурсан. Бид 
Ахмад Моронай шиг зарлигуудыг сахихдаа зоригтой байвал 
Бурхан биднийг хүчирхэгжүүлж, адислах болно. Сатан 
биднийг устгахыг эрэлхийлдэг бөгөөд биднийг бага багаар 
жишгүүдээ бууруулахад уруу татдаг.

Хоёр дахь өдөр (Алма 50–52; 54–55)
Нифайчууд амаликайчуудыг явсны дараа тодорхой хугацаанд 
хөгжин цэцэглэсэн ч Моронай ирээдүйн довтолгоонуудад өө-
рийн хүмүүсийг бэлтгэх ажлаа үргэлжлүүлсэн. Үймээн самууны 
үе дэх хагарал, зөрчил сөргөлдөөн бидний амар амгаланг бус-
ниулж мэдэх ч хэрэв бид Бурханд итгэлтэй байвал аз жаргал-
тай амьдардгийг ойлгоход хүнд нөхцөлд байсан нифайчуудын 
үлгэр жишээ суралцагчдад тусалсан юм. Суралцагчид мөн зөв 
үйл хэргийн төлөө бат зогсвол муу нөлөө өөрсдийнх нь дээр 
хүчтэй болохоос сэрэмжилж чадахыг мэдсэн билээ.

Гурав дахь өдөр (Алма 53; 56–58)
Дайны хамгийн хүнд хэцүү үед Хиламан Аммоны хүмүүс бо-
лох залуу эрчүүдээс бүрдсэн их цэргийг удирджээ. Хэрэв бид 
итгэлээр үйлдвэл Бурханаас хүч чадлыг хүлээн авч чадна гэд-
гийг эдгээр залуу дайчин харуулсан юм. Хэрэв бид Их Эзэнд 
итгэн Түүнийг яг таг дуулгавартай дагавал Тэрээр биднийг 
тэмцэл тулалдаанд маань дэмжинэ гэдгийг суралцагчид энэ 
баатарлаг дайчдын үлгэр жишээнээс мэдсэн билээ. Нифайн 
их цэрэг болон залуу дайчид олон шарх олсон ч хэцүү бэрхийг 
тэвчиж даван туулснаараа хэрэв бид хэцүү цагт Бурханд ханд-
вал Тэрээр бидний итгэлийг хүчирхэгжүүлж, бидэнд найдвар 
төрүүлэх тэнгэрлэг баталгааг өгч чадна гэдгийг харуулсан юм. 

Дөрөв дэх өдөр (Алма 59–63)
Нифайчууд дотоод дахь хагарал зөрчилдөөнийхөө уршгаар 
хэд хэдэн хотоо алдсан бөгөөд энэ нь итгэлтэй хэвээр үлдэх 
нь төөрч яваад эргэж итгэлдээ ирэхээс хамаагүй амар бөгөөд 
илүү сайн болохыг суралцагчдад харуулсан юм. Моронай 
ерөнхий шүүгч Пахораныг үүргээ умартлаа хэмээн яаран зэм-
лэснээс мөн Пахораны хариултаас бусдын үгс болон үйлдэлд 
гомдохгүй байхыг сонгож чадна гэдгийг суралцагчид мэдсэн 
билээ. Түүнээс гадна, бид бусадтай зөв шударга байх зарчим 
дээр нэгдвэл Моронай, Пахоран хоёрын үзүүлсэн үлгэр жи-
шээ шиг чөтгөрийн эсрэг тулалдаанд илүү хүчтэй байх болно 
гэдгийг суралцагчид сурч мэдсэн юм.

Оршил
Энэ хичээл Алмагийн номын 19 бүлгийг хамардаг учраас  
та түүхэн нөхцөл байдал болон долоо хоногийн турш 
суралцагчдын ойлгосон бүх сургаал, зарчмыг заах буюу 
онцгойлон авч үзэх боломжгүй. Дараах заах зөвлөмжүүд 
нь нифайчуудын тулалдааныг судалснаар сурсан үнэнүүдээ 
өөрсдийнхөө амьдрал дахь тулалдаанд хэрэгжүүлэх бо-
ломжийг суралцагчдад олгоно. Та энэ хичээл дээр ярилцах 
судруудыг залбирч судалснаар суралцагчид хичээлийн тур-
шид анхаарах ёстой үнэнүүдэд онцгой ач холбогдол өгөхөөр 
сүнслэгээр өдөөгдөх болно.

Заах зөвлөмж

Алма 45–63
Нифайчууд Бурханд итгэж, сүнслэг нөлөө бүхий удирдагчдыг 
дагаснаар леменчүүдийг ялж чадсан юм
Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны дараах үгсийг хичээл эхлэ-
хээс өмнө самбар дээр бич: “Бид Мормоны Номоос Хрис-
тийн шавь нар дайны үед хэрхэн амьдарч байсныг мэддэг” 
(“The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign, 
1986 оны 11- р сар, 7).

 Амьдардаг улсынхаа оролцсон дайнуудыг нэрлэхийг сурал-
цагчдаас хүс. Тэгээд дайны үед хүмүүст учирч болох бэрхшээл, 
сорилтуудыг нэрлэхийг тэднээс хүс.

Асуулт: Дайны үед Есүс Христийн шавь байх нь яагаад хэцүү 
байж болох вэ?

Алма 45–63- т цэдэглэгдсэний дагуу сүүлчийн долоо хоногт 
судалсан дайнуудынхаа тухай бодоход суралцагчдыг урь. Та 
тэднийг Алма 45–63- ын бүлгийн тоймыг гүйлгэн уншихад 
урамшуулан дэмжиж болно. Дайны үед нифайчуудад тулгарч 
байсан зарим сорилт бэрхшээлийг нэрлэхэд тэднийг урь.

Хэдийгээр бид жинхэнэ дайнд оролцож яваагүй ч сүнс-
ний дайнд бүгд оролцдогийг суралцагчдад сануул. Бидний 
одоогийн оролцож байгаа сүнсний дайныг дүрсэлсэн Тэргүүн 
Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх, ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрин-
гийн хэлсэн дараах үгийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Та 
суралцагч бүрд хэлсэн үгийн нэг хувийг өгөхийг хүсч болно.

“Энэхүү эцсийн өдрүүдэд Их Эзэний армид нэгдсэн та 
бүхэнд зориг, өөртөө итгэх итгэл хэрэгтэй байна. Энэ нь энх 
амгалангийн үе биш юм. Өмнөх амьдралд Сатан Тэнгэрлэг 
Эцэгийн төлөвлөгөөний эсрэг өөрийн хүчинг тохинуулсан 
тэр үеэс л ийм байсан юм. Тэр зөрчилдөөнд яг юу болсныг 
бид мэдэхгүй. Гэвч үүний үр дүнг нь бид мэднэ. Сатан болон 
түүний дагалдагчид дэлхий рүү хөөгдсөн билээ. Адам, Ева 
хоёрыг бүтээгдсэнээс хойш уг зөрчилдөөн үргэлжилсээр 
ирсэн юм. Бүр ширүүсэхийг ч бид харсан. Судруудад дайн нь 
улам ширүүсэн, Их Эзэний хүмүүсийн сүнслэг хохирол ихсэх 
болно гэж заажээ” (“Санваартны эв нэгдэл” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2009 оны 5- р сар, 73).
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Гэрээр СудлАх хичээл

Суралцагчдын анхаарлыг самбар дээр бичсэн ерөнхийлөгч 
Бэнсоны үгсэд хандуул. Бид жинхэнэ дайны тухай эсвэл 
сүнсний дайны тухай ярьж байгаагаас үл хамааран, эдгээр 
үг үнэн гэдгийг тэдэнд хэл. Мормоны Номын үеийн олон 
дайны үед амьдарч байсан шавь нарын амьдралыг судлах 
нь бидний хийж байгаа сүнсний дайнд зан төлөвийн чухал 
чанаруудыг хөгжүүлэхэд тусалж чадна гэдгийг тайлбарла. 

Дараах нэрс болон судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бичих 
буюу эдгээр эшлэлээр тараах материал бэлтгэ. Эдгээр хувь 
хүмүүс болон бүлгүүдээс нэгийг нь судлахаар сонгохыг сурал-
цагчдаас хүс. Наад зах нь нэг суралцагчаар нэг хүн буюу нэг 
бүлгийг судлуулахыг хичээ.

 1. Moронай—Aлмa 46:11–21; 48:7–17
 2. Хиламан—Aлмa 48:19–20; 56:2–9; 58:4–12, 32–37
 3. 2060 залуу дайчин—Алма 53:16–22; 56:47–56; 

57:19–27
 4. Пахоран—Aлмa 50:39–40; 51:1–7; 61:1–21 

Сонгож авсан хувь хүн буюу бүлгийнхээ тухай аль болох олон 
судрыг судлахад зориулж суралцагчдад хэдэн минутын хуга-
цаа өг. Дараах санаануудыг ангид заахад бэлтгэхийг тэднээс 
хүс (та санаануудыг самбар дээр бич эсвэл тараах материал 
болгон бэлтгэхийг хүсч болно):

• Аврагчийн жинхэнэ шавь байсныг харуулсан энэ хүний эсвэл 
бүлгийн амьдралд тохиолдсон үйл явдал

• Леменчүүдтэй хийсэн дайны туршид зоригтой хэвээр үлдэ-
хэд нь тусалсан хүний эсвэл бүлгийн нэг ба түүнээс дээш 
олон шинж чанар

• Өнөө үеийн сүнсний тулалдаанд биднийг хүчирхэгжүүлж 
чадах энэ хүн эсвэл бүлгээс сурч мэдсэн сайн мэдээний 
нэг зарчим

Аль болох олон суралцагчийг сурч мэдсэн зүйлээ бусадтайгаа 
хуваалцахад урь. Сурсан сайн мэдээний зарчмуудаа самбар 
дээр бичихийг та суралцагчдаас хүсч болно.

 Алма 45–63- ыг судлахдаа сурч мэдсэн зүйлээ хэрэгжүүлэхэд 
нь суралцагчдад туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:

• Леменчүүдтэй хийсэн дайны үед амьдарч байсан хүмүүсээс 
олж харсан Есүс Христийн шавийн зан чанаруудын тухай 
бод. Та энэ шинж чанаруудаас алийг нь амьдралдаа хөг-
жүүлэхийг хүсч байна вэ? Яагаад? 

• Бидэнд өнөөдөр тулгарч буй сүнсний тулалдаанууд юу вэ? 
Аврагчийн эдгээр шавь нарын үлгэр жишээ сүнсний дайнд 
биднийг итгэлтэй бөгөөд зоригтой байхад хэрхэн тусалж 
болох вэ?

Та Алма 45–63- аас дуртай судрын хэсгүүдийнхээ нэгийг 
хуваалцахыг хүсч болно. Эдгээр бүлгээс сурсан зарчмууд нь 
эцсийн өдрүүд дэх сүнсний дайнуудад биднийг Есүс Христийн 
үнэнч шавь байхад тусална гэдгийг гэрчил.

Дараагийн хэсэг (Хиламан 1–9)
Хиламаны 1- р бүлэгт гурван ерөнхий шүүгчийн үхлийн тухай 
өгүүлдгийг суралцагчдад хэл. Тэд дараах асуултуудын хариул-
тыг олох болно гэдгийг хэл: Шүүгчид хэрхэн үхсэн бэ? Нифай, 
Лихай хоёрыг шоронд байхад ямар гайхамшиг тохиосон бэ? 
Тэд хэний дуу хоолойг сонссон бэ? Бошиглогч Нифай бошиг-
лолын хүчээр хүний амь хөнөөх асуудлыг шийдэж чадсаныг 
суралцагчдад хэл.
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орШил 

хиламаны ном 
Энэ номыг яагаад  
судалдаг вэ?
Суралцагчид Хиламаны номыг судлахдаа 
Хиламан болон түүний хөвгүүд болох 
Нифай ба Лихай мөн Их Эзэнээ зоригтой-
гоор дагаж, Түүнийг гэрчилсэн лемен хүн 
Самуел зэрэг агуу хүмүүсийн үлгэр жишээ 
ба сургаалуудаас суралцах болно. Бурханы 
хүслийг гүйцэлдүүлж байгаа Өөрийн 
үйлчлэгчдэд Тэрээр хүч өгдөг болохыг мөн 
зөв шударга хүмүүсийн хичээл зүтгэл олон 
мянган хүнийг адисалдаг гэдгийг эдгээр 
гурван эрийн номлол харуулдаг. Сурал-
цагчид бардамнал, сул дорой байдлын 
сүйтгэгч нөлөө болон нууц хуйвалдаануу-
дын талаар суралцах болно.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Мормон Хиламаны номыг бүтээхийн  
тулд Нифайн том ялтсуудаас цэдгүүдийг 
эмхэтгэн хураангуйлжээ. Номыг Хила-
маны хүү, Залуу Алмагийн ач хүү Хила-
маны нэрээр нэрлэсэн. Хиламан өөрийн 
авга ах Шиблоноос цэдгүүдийг хүлээн 
авч, нифайчуудын ерөнхий шүүгчээр 
шударга үнэнийг баримтлан үйлчил-
сэн юм. Тэрээр өөрийн хөвгүүд болох 
Нифай, Лихай хоёрт зарлигуудыг сахин, 
өөрсдийн Гэтэлгэгчийг санаж, Түүнийг 
амьдралынхаа үндэс сууриа болгохыг 
заасан (Хиламан 5:9–14- ийг үзнэ үү). 
Эдгээр сургаалаар нөлөөлөгдөн сэнхэрч, 
хүмүүсийн нүгэлт байдлын талаар ухаарч 
мэдэрсэн Нифай, Лихай хоёр нифайчууд 
болон леменчүүдэд наманчлалын тухай 
номлодог. Үүнийг хийхийн тулд Нифай 
ерөнхий шүүгчийнхээ суудлаас татгалздаг. 
Олон мянган лемен хүн хөрвөгдсөнийхөө 
дараа Самуел хэмээх лемен бошиглогч 
наманчлалыг номлохоор өдөөгдөж, ни-
файчуудын дунд бошиглож эхэлсэн. Хи-
ламаны ном нь Хиламаны (Хиламан 1–3) 
болон Нифайн (Хиламан 4–16) хаанчлал 
болон номлолын үеэр хадгалагдсан 
цэдгүүдээс бичигдсэн. Нифайн цэдгүүд 
нь лемен үндэстэн Самуелын бошиглол 
болоод сургаалуудыг багтаасан байдаг.

Энэ ном хэнд зориулагдан, 
яагаад бичигдсэн бэ? 
Мормон түүний цэдгийг хүлээн авах хож-
мын үеийн хүмүүст зориулан, Хиламаны 
номыг бичсэн юм. Нифайн том ялтсуудаас 
авсан түүний бусад хураангуйллын адил 
Хиламаны ном Есүс Христийн бурханлаг 
байдал болоод гэтэлгэлийн номлолыг 
гэрчилдэг (Хиламан 3:27–30; 5:9–12; 
8:13–23; 14:1–29; 16:4–5- ыг үзнэ үү).

Энэ ном хэзээ,  
хаана бичигдсэн бэ?
Цэдгүүдийн эх хувийг Хиламаны  
номын эх сурвалж болгон ашигласан бө-
гөөд МЭӨ 52 оноос МЭӨ 1 оны хооронд 
бичигдсэн бөгөөд Moрмон цэдгүүдийг 
ойролцоогоор МЭ 345- аас МЭ 385 оны 
хооронд хураангуйлан бичсэн байх 
магадлалтай. Мормон энэ номыг хэзээ, 
хаана эмхэтгэснээ бичээгүй.

Энэ ном юугаараа онцгой вэ?
Хиламаны ном нь нифайчуудын зөв шу-
дарга болон нүгэлт байдал нь түүхэндээ 
хэзээ ч байгаагүйгээр тогтворгүй, түргэн 
өөрчлөгдөж байсныг дүрслэн харуулдаг. 
Ном олон янзын сөргөлдөөн, дайн дажин, 
аллага ба нууц хуйвалдаануудын талаар 
өгүүлдэг. Номонд мөн харанхуйн ажил 
үйлс нь эцэстээ нифайчуудыг устгалд хүр-
гэсэн Гадиантоны дээрэмчдийн үйл

 ажиллагааг танилцуулан тайлбарладаг 
(Хиламан 2:13–14). Леменчүүдийн “ихэнх 
хэсэг нь” хөрвөгдөж, “тэдний зөв шударга 
нь нифайчуудынхаас ч илүү болсон” 
(Хиламан 6:1) үеийг тодорхой бичсэнээ-
рээ Хиламаны ном онцгой юм. Нэмэлт 
болгон энэ нь Нифай ерөнхий шүүгчийг 
алсан алуурчныг илрүүлж, шүүгчийн 
ахын нүглийн наманчлалыг бошиглосон 
(Хиламан 8–9- ийг үзнэ үү) ба Нифай Их 
Эзэнээс лацдан холболтын хүчийг хүлээн 
авч, дараа нь өлсгөлөн, тарчиг байдал 
эхлэх мөн төгсөхийг мэдэх хүчийг Өөрийн 
бошиглогчдод өгдөг Бурханы хүчийг 
харуулдаг (Хиламан 10–11- ийг үзнэ үү). 
Нэн ялангуяа Самуелын үгсийг хадгалан 
үлдсэн энэ ном зөвхөн нифайчууд руу 
илгээгдсэн Лемен бошиглогчийн номло-
лын цэдгийг багтаасан байдаг (Хиламан 
13–15- ыг үзнэ үү). Энэ номлолдоо Самуел 
Есүс Христийн төрөлт ба үхлийн тэмдгүү-
дийг бошиглосон.

Тойм
Хиламан 1–3 Хоёр ерөнхий шүүгч Пахо-
ран ба Пекүменай нар алагдсан. Ко-
риантумрын удирдсан леменчүүдийн 
довтолгоонд Моронайха няцаагддаг. 
Шинэхэн томилогдсон ерөнхий шүүгч 
Хиламаныг хороохыг хичээж байх 
үедээ Кишкуменд алагддаг. Хэдийгээр 
Гадиантон болон түүний дээрэмчид 
нууц хуйвалдаануудыг тарааж байсан ч 
хэдэн арван мянган хүн сүмд баптисм 
хүртдэг. Хиламаныг алагдсаны дараа 
Нифай ерөнхий шүүгч болдог.

Хиламан 4–6 Нифайн тэрслэгч арми 
ба леменчүүд Зарахемлаг оруулан, 
нифайчуудын өмнөд нутгийг эзэлдэг. 
Өөрсдийн нүглийн учир нифайчууд 
сул дорой болдог. Нифай шүүгчийн 
суудлыг Сизромд шилжүүлдэг. Нифай 
болон Лихай өөрсдийн эцэг Хиламаны 
үгсийг санаж, өөрсдийгөө сайн мэдээ 
номлоход зориулдаг. Олон тэрслэгч 
наманчилж, нифайчууд руу эргэн 
ирдэг. Их Эзэн Нифай, Лихай хоёрыг 
шоронд гайхамшигтайгаар хам-
гаалсны дараа леменчүүдийн ихэнх нь 
хөрвөгдөн, булаан эзэлсэн нутгуудаа 
нифайчуудад буцаан өгдөг. Хөг-
жин цэцэглэлтийн үеэр Гадиантоны 
дээрэмчид үржин нэмэгддэг. Нифай-
чуудын олонх нь нүгэлт байдалдаа 
нэгдэн, Нифайн засаглалыг завхралд 
оруулдаг.

Хиламан 7–12 Нифай өөрийн цэцэрлэ-
гийн цамхаг дээр залбирч, хүмүүсийг 
наманчлалд ирэхийг сануулан сэрэмж-
лүүлдэг. Христийг бошиглосон олон 
гэрчлэлийг тэрээр эш татдаг. Тэр мөн 
ерөнхий шүүгч Зиезром өөрийн ах 
Кеантумаар алагдах болно гэдгийг 
илчилдэг. Нифай лацдан холбол-
тын хүчийг хүлээн авч, наманчлалыг 
үргэлжлүүлэн номлодог. Тэрээр Их 
Эзэнээс нифайчуудын дайныг өлсгө-
лөнгөөр солихыг гуйдаг. Хүмүүсийг 
наманчилсны дараа түүний залбир-
лууд өлсгөлөнгийн төгсгөлийг зарлан, 
бороо авчирдаг. Богино хугацааны 
хөгжил дэвшил болоод амар амгалан-
гийн дараа хүмүүсийн дунд маргаан 
сөргөлдөөн, нүгэлт байдал түгж 
эхэлсэн. Мормон хүмүүсийн тогтвор-
гүй, мунхаг байдлыг хараад харамсан 
гашууддаг.

Хиламан 13–16 Лемен хүн Самуел 
нифайчуудад наманчлахыг сануулан, 
тэдний ирээдүйн устгалын талаар 
бошиглож, Есүс Христийн төрөлт ба 
үхлийн тэмдгүүдийг урьдчилан хэлдэг. 
Түүний үгэнд итгэгчид баптисм хүрт-
сэн. Гэвч хүмүүсийн ихэнх нь Самуелыг 
хүлээн авалгүй, өгөгдсөн тэмдгүүд 
болон гайхамшгуудыг үгүйсгэдэг.
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хиламан 1–2
Оршил
Пахораныг нас барсны дараа нифайчуудын дунд хэн 
ерөнхий шүүгч болох ёстой талаар маргаан сөргөл-
дөөнүүд улам ихэсдэг. Хүмүүс Түүний хүү Пахораныг 
дуудан томилсон байв. Гэвч шинэ ерөнхий шүүгчийг 
нууц хуйвалдааны хэсгийнхний илгээсэн Кишкумен 

алсан байв. Леменчүүд энэ зөрчил ба маргааныг 
ашиглан, нийслэл хот болох Зарахемлаг эзэлдэг. 
Нифайчууд Зарахемлаг эргүүлэн авч, Кишкумен шинэ 
ерөнхий шүүгч Хиламаныг (Хиламаны хүү) алахыг 
оролдох үедээ өөрөө алагддаг. 

Заах зөвлөмж

Хиламан 1
Хэрүүл маргаан нифайчуудыг бутарган хувааж, леменчүүдэд Зарахемлаг 
эзлэх боломж олгодог
Хичээл эхлэхийн өмнө самбар дээр дараах зүйлсийг бич:

Хиламан 1:1–4. Нифайн хүмүүсийн дундах зөрчилдөөн, хуваагдмал байдал нь юунд 
хүргэсэн бэ?
Хиламан 1:5–8. Хэн ерөнхий шүүгч байхаар томилогдсон болон түүний хоёр ах ямар 
хариу үйлдэл хийсэн бэ?

Суралцагчдаас асуудлыг хэлэлцэх мөн зөрчилдөх хоёрын ялгааг асуун хичээлээ эхэл. 
Хэрэв суралцагчдад эдгээр ялгааг ойлгох тусламж хэрэгтэй бол тэднээс дараах нөхцөл 
байдлын талаар тунгаан бодож, аль нь зөрчилдөөний жишээ болсныг асуу. (Тэд хоёр 
ба гурав дахь нөхцөл байдлыг хэлэх ёстой.)
 1. Нөхөрсөг ухуулга ба бодит баримтаар өөрийн байр суурийг тайлбарлах 
 2. Та нарын үзэл бодлоос өөр үзэлтэй хүмүүст хүндэтгэлгүй байдлыг үзүүлэх
 3. Маргаанд ялах нь өөр хэн нэгний сайн сайхнаас илүү чухал гэж үзэх
Суралцагчдыг Хиламан 1- ийг судлан, зөрчилдөөний аюулыг олж тогтооход урь. 
Тэднийг дор бүрдээ тэдний амьдралд зөрчилдөөн гардаг эсэхийг тунгаан бодохыг 
урамшуулан дэмж.
Суралцагчдаас самбар дээр бичсэн судрын эшлэлүүдийг дотроо уншин, асуултуудад 
хариулах хариултуудыг олж мэдэхийг хүс. Тэднээс олж мэдсэн зүйлээ мэдээлэхэд урь.
Самбар дээр зам зурж, түүн дээрээ зөрчилдөөн гэсэн үгийг бич.

Зөрчилдөөн нь яг зам харгуйн адил бусад нүгэл болон сөрөг үр дүн рүү хөтөлдөг. 
Нэг суралцагчийг Хиламан 1:9- ийг чангаар уншихад урь.
Ангийнхнаас нифайчуудын дунд ямар зөрчилдөөн эцэстээ аллагад хөтөлснийг тод-
руулахыг хүс. (Аллага.) Самбар дээрх замын хаа нэгтээ аллага гэж бич.
Суралцагчдыг Хиламан 1:10–12- ыг дотроо уншиж, Кишкумен ба түүнийг илгээсэн 
хүмүүс өөрсдийн аллагыг юугаар далдалсныг олж тогтоохыг хүс.
• Кишкумен болон түүнийг дагалдагчид өөрсдийн үйлдлүүдийг нууц байлгахыг 

яагаад хүссэн бэ?
• Өөрсдийн зөв шударга бус үйлдлүүдийг нууц байлгахыг хичээдэг орчин үеийн 

хүмүүсийн ямар жишээнүүд байдаг вэ? (Хариултуудад эцэг, эх эсвэл бишоп эсвэл 
салбарын ерөнхийлөгчтэйгөө ярилцлага хийхдээ худлаа хэлэх байж болно.)

зөрчилдөөн
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• Хэн нэгний нүглүүдийг далдлахад туслах нь яагаад ухаалаг биш байх вэ?
Нэг суралцагчаас Хиламан 1:18–21- ийг чангаар уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ни-
файчуудын зөрчилдөөний бусад үр дагаврыг олж тогтоохыг ангийнхнаас хүс. Сурал-
цагчдаас олж мэдсэн зүйлээ тоочиж, самбар дээрх замын хаа нэгтээ хариултуудаа 
бичихийг хүс. Та нар мөн тэднийг өөрсдийн харсан зөрчилдөөний бусад үр дагаврыг 
бичихийг санал болгож болно.
Леменчүүд Зарахемлаг эзэлж, олон хүн алагдсан дайн тулаанд Нифайн армиуд ялагд-
саныг тайлбарлан, Хиламан 1:22–30- ийг товч дүгнэн ярилц.
Суралцагчдаас Хиламан 1- ийг судлан, зөрчилдөөнтэй холбоотой мэдсэн зарчмыг дүг-
нэн гаргахыг хүс. Суралцагчид тодруулж болох нэг зарчим нь зөрчилдөөн биднийг 
дайсны нөлөөнд хялбар өртөхүйц эмзэг болгодог гэдгийг хэлж болно. Та нар 
үүнийг самбар дээр бичиж болно.
Энэ зарчмыг суралцагчид илүү сайн ойлгож, амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь туслахын 
тулд дараах асуултуудыг асууж болно:
• Хэрэв нэгэн залуу эмэгтэй найз нөхдийнхөө талаар эцэг эхтэйгээ маргалдах юм бол 

амьдралынхаа бусад зүйлд эцэг эхийнхээ зөвлөмжийг сонсох түүний зан төлөвт энэ 
нь хэрхэн нөлөөлөх вэ?

• Ахан дүүс зөрчилдөөнтэй байх юм бол энэ зан байдал удаан хугацааны нөхөрлөлд 
нь хэрхэн нөлөөлөх вэ? Нийт гэр бүлийнхэнд нь энэ хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

• Тойрог эсвэл салбар дахь зөрчилдөөн нь Сүмийн гишүүдийг Сатаны дайралтуудад 
хэрхэн уруу татагдахад хүргэдэг вэ?

• Хэрэв нэг залуу эрэгтэй санваарын чуулга дахь хэн нэгэнд уурлах юм бол түүний 
мэдрэмж сүм дээрх түүний үйлдэлд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ нь түүний Сүмдээ 
идэвхтэй байх явцад нь хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

• Биднийг уруу таталттай тулгарах үед зөрчилдөөнтэй байдал биднийг хэрхэн сул 
дорой болгодог вэ?

Суралцагчдаас зөрчилдөөн биднийг сул дорой болгож, дайсны хорон санааг эсэргүү-
цэх чадваргүй болгодог бусад нөхцөл байдлыг нэрлэхийг хүс. 
Суралцагчдад зөрчилдөөнтэй байдлыг эсэргүүцэж болох өөрсдийн амьдрал дахь орон 
зайн талаар бодох хугацаа өг. Тэднийг зөрчилдөөнтэй байдлаас зайлсхийх онцгой нэг 
үйлдлийг тодруулахыг хүс.

Хиламан 2
Хиламан ерөнхий шүүгч болж, түүний үйлчлэгчид Кишкумений аллагаас 
түүнийг сэрэмжлүүлэн зайлуулдаг
• Зохисгүй үйлдлээ нуухын оронд засах нь яагаад илүү дээр вэ?
• Зарим нь өөрийн хийсэн ямар нэгэн зүйлийг нуухыг яагаад хүсдэг байж болох вэ?
Суралцагчдыг Хиламан 2:3–4 ба C ба Г 58:43- ыг дотроо уншихыг хүс.
• Эдгээр шүлгэн дээр хэлсэнчлэн, Их Эзэн биднээс нүгэлтэй байдалд хэрхэн хандаа-

сай хэмээн хүсдэг болон Гадиантоны дээрэмчид нүгэлтэй байдалд хэрхэн хандсан 
арга замын хоорондох ялгаа нь юу вэ?

Хиламан 2 дээр бид дараагийн ерөнхий шүүгч Хиламаныг хороохыг завдсан Кишку-
мений талаар уншдаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас тэд сурвалжлагчид бөгөөд 
ерөнхий шүүгчийн аллагын талаар сурвалжлах даалгавар авсан хэмээн төсөөлөхийг 
хүс. Тэднийг Хиламан 2:2–9- ийг хамтрагчтайгаа хамт уншин, юу тохиолдсон талаар 
товч өгүүлэл бичихийг хүс. Хэдэн суралцагчаас ангийнхандаа бичсэн өгүүллээ ун-
шиж өгөхийг хүс.
Суралцагчдаас Хиламан 2:10–11- ийг дотроо уншиж, Гадиантоны дээрэмчдийн эсрэг 
хийсэн Хиламаны үйлдлийг олж мэдэхийг хүс. Нэг суралцагчаас эдгээр шүлэгт юу 
гарч буйг товчхон ярихыг хүс.
Гадиантоны бүлэг нь нууц хуйвалдааны нэгэн жишээ гэдгийг тайлбарла. Нэг сурал-
цагчаас Хиламан 2:12–14- ийг чангаар уншихыг хүс. Ангийнхнаас нифайчууд дээрх 
нууц хуйвалдааны нөлөөг олж тогтоохыг хүс.
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• Эдгээр шүлгүүдээс бид нууц хуйвалдааны аюулын талаар юу сурч болох вэ? (Тэд-
нийг хариултаа өгөх хооронд дараах үнэн нь ойлгомжтой эсэхийг баталгаажуул: 
Нууц хуйвалдаан нь нийгмийг устгалд хүргэж болно. Нифайчуудыг бараг 
устгалд хүргэсэн нууц хуйвалдаанууд жаредчуудыг ч устгалд хөтөлсөн талаар тэд 
Еферийн номоос уншиж болно гэдгийг тайлбарла Èфер 8:20–21.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М. Рассэлл Баллардын өгсөн дараах мэдэгд-
лийг унш. Суралцагчдаас өнөөгийн нууц хуйвалдааны жишээг олж сонсохыг хүс:

“Гэмт хэрэг үйлддэг нууц хуйвалдаан нь хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдэд 
төдийгүй соёл иргэншилд бүхэлд нь ноцтой аюул учруулдгийг Мормоны 
Номонд заасан байдаг. Өнөө үеийн нууц хуйвалдаануудад бүлэглэсэн 
гэмт этгээдүүд, мансууруулах бодисын наймаа эрхлэгчид, зохион 
байгуулалттай гэмт хэргийн гэр бүлүүд орно. . . .
“Хэрэв бид анхааралтай байхгүй бол өнөө үеийн нууц хуйвалдаанууд 
хүчээ авч, нөлөө нь Мормоны Номын үеийнх шиг түргэн өсөх болно. . . .

“. . . [Чөтгөр] ‘үеэс үед хүмүүний үрсийн зүрх сэтгэлийг эзэмдэхийн тулд’ нууц хуй-
валдаануудыг ашигладаг. [Хиламан 6:30.] Түүний зорилго нь хувь хүн, гэр бүл, нийгэм 
болоод үндэстнүүдийг устгах явдал юм. [2 Нифай 2:6–9- ийг үзнэ үү.] Ангилан үзэх юм 
бол, Мормоны Номын цаг үед тэрээр их амжилттай байсан. Мөн тэрээр өнөөдөр маш 
их амжилтад хүрч байна. Тиймээс бидний хувьд нийгмээ аюулгүй байлгахад туслахын 
тулд үнэн ба зөв зүйлийн төлөө баттай зогсох нь маш их чухал юм” (“Standing for Truth 
and Right,” Ensign, 1997 оны 11- р сар, 38).
Суралцагчдаас ахлагч Баллардын өгсөн сургаалыг хэрэгжүүлэх арга замуудын талаар 
тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ аливаа хэлбэ-
рийн нууц хуйвалдаанаас зайлсхийхийн тулд мөн тэд “үнэн ба зөв зүйлийн төлөө 
баттай байх”- ын тулд хийх зүйлийнхээ талаар бичихэд урь.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Хиламан 1:1–21. Зөрчилдөөн нь сүйтгэх хүчтэй
Хиламаны номонд нифайчуудын дунд агуу ёс бус 
явдал байсан үеийн талаар өгүүлдэг. Гадиантоны дээ-
рэмчид өсөн нэмэгдэж, хүмүүс ёс бус явдал, сүйрэл, 
наманчлалын тойрогт эргэлдэн зөвхөн ёс бус байдал-
даа буцсаар байв. Эдгээр бэрхшээлийн олонх нь Хи-
ламаны нэгдүгээр бүлэгт өгүүлсэнчлэн зөрчилдөөнөөс 
эхлэлтэй. Зарим хүн зөрчилдөөнийг шалихгүй жижиг 
нүгэл гэж боддог. Гэвч хожмын үеийн бошиглогчдын 
дараах хоёр мэдэгдэл энэ нүглийн ноцтой байдлыг 
онцлон хэлсэн:

Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс И.Фауст “Зөр-
чилдөөнтэй газар та гэм буруутай байна уу, үгүй юу 
хамаагүй Их Эзэний Сүнс холдон одох болно” (“What I 
Want My Son to Know before He Leaves on His Mission,” 
Ensign, 1996 оны 5- р сар, 41) хэмээн анхааруулсан.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жозеф 
Б.Вөртлин: “Гажуудлын нүгэл, шударга бус байдал, 
тэмцэлдээн, зөрчилдөөн ба энэ дэлхийн бусад хи-
лэнцэт зүйлс нь ямар нэгэн байдлаар энд байх ёсгүй. 
Тэдгээр нь Сатан болоод түүнийг даган баясагчдын 

хатуу хэрцгий хүчин чармайлтын баталгаа юм. Мэх-
лэх, үймүүлэн түйвээх, төөрөгдүүлэх боломжтой хэ-
рэгсэл бүрийг тэр ашигладаг” (“Deep Roots,” Ensign, 
1994 оны 11- р сар, 76).

Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг 
маргааны сүйрүүлэгч нөлөөнөөс эрс ялгаатай Их 
Эзэний Сүнсийг авчрагч нэгдмэл байдал, амар  
амгалангийн талаар 

“Хүмүүс Сүнстэй байгаа үед бид эв нэгдлийг олж 
болно. Сүнс бидний зүрх сэтгэлд үнэнийг гэрчилж, уг 
гэрчлэлийг хуваалцагч хүмүүсийг нэгтгэдэг. Бурханы 
Сүнс хэзээ ч зөрчилдөөнийг үүсгэдэггүй (3 Нифай 
11:29- ийг үзнэ үү). Энэ нь маргалдах гэж байгаа хү-
мүүсийн хооронд хэзээ ч зөрчилдөөнийг бий болго-
доггүй (Жозеф Ф.Смит, Gospel Doctrine, 13- р хэвлэл. 
[1963], 131). Энэ нь хувийн амар амгалан, бусадтай 
нэгдмэл байх  байдлыг авчирдаг. Энэ нь бодгалиудыг 
нэгтгэдэг. Нэгдмэл гэр бүл, нэгдмэл сүм ба амар ам-
галанд орших дэлхий нь бодгалиудын нэгдмэл байд-
лаас шалтгаална” хэмээн онцлон тэмдэглэсэн (“That 
We May Be One,” Ensign, 1998 оны 5- р сар, 67).

Сургаал ба 
зарчмуудыг олж 
тогтоох нь
Суралцагчид асуултад 
хариулангаа эсвэл суд-
рын хэсгээс олж суралц-
санаа товч дүгнэхдээ 
сургаал ба зарчмуудыг 
дурддаг. Заримдаа тэд 
гол үнэнийг дурдаж 
байгаагаа анзаардаггүй 
тул үүнийг самбар дээр 
эсвэл дэвтэр, судраас 
судлах тэмдэглэл дээр 
нь бичүүлбэл тустай 
байж болно.
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Оршил
Мормоны Номын түүхийн энэ цаг үеийн турш нифай-
чууд амар амгаланд баясан цэнгэж байсан ч зөрчил 
маргаан байсан. Амар амгалангийн үед олон арван 
мянган нифай хүн сүмд нэгдсэн. Агуу хөгжил дэгж-
лийн энэ үеийн дараа бардамнал хүмүүсийн зүрх 

сэтгэлд орж эхэлсэн. Гэвч сүмийн даруу номхон ги-
шүүд бардам хүмүүсийн дарамт хавчлагыг үл хайхран, 
өөрсдийн итгэлд өсч хөгжсөн. Олон нифайчуудын 
дунд гэм нүгэл байсан учир тэд леменчүүдэд өөрс-
дийн өмнөдийн бүх газар нутгийг алдсан.

107- Р ХИЧЭЭЛ

хиламан 3–4

Заах зөвлөмж

Хиламан 3
Гэм нүгэл, мөрдлөг хавчлагын үед сүмийг хөгжин дэвжиж байх үед 
нифайчуудын олон нь хойд зүг рүү нүүсэн
Самбар дээр дараах үгсийг бич (үүнийг хичээл эхлэхийн өмнө хийж болно):

. . . (танай улсын нэр)- д байгаа хүмүүс

. . . (танай хотын нэр)- ын хүмүүс
Манай тойрог эсвэл салбарын хүмүүс
Манай гэр бүлийнхэн
Би өөрөө

Суралцагчдаас самбар дээр бичсэн хүмүүсийн хэнийг нь тэд хянаж чадахыг асуу. Да-
раа нь тэднээс бусдын үйлдлийн улмаас сэтгэл гонсойсон тохиолдол байсан бол гараа 
өргөхийг хүс. Хэрэв саяхан бусдын буруу үйлдлийн улмаас тэд сэтгэл гонсойсон бол 
гараа өргөөстэй хэвээр байхыг хүс. Хиламан 3- ыг судлах үедээ тэдний эргэн тойронд 
байгаа хүмүүс сайн мэдээний дагуу амьдрахгүй байгаа бол тэд юу хийж болох талаарх 
ойлголт авч болно гэдгийг тайлбарла. 
Нэг суралцагчаас Хиламан 3:1–2- ыг чангаар уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, “зөрчилдөөн байсангүй” гэсэн хэллэгийн тохиолдлуудыг 
хайхыг хүс. Суралцагчдаас Хиламан 3:3, 19- ийг дотроо уншиж, нифайчуудын дунд 
юмс хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодотгосон үгс эсвэл хэллэгийг олж тогтоохыг хүс.
• Та нар нифайчуудыг зөрчилдөөнгүй үеэс асар их нэгэн зөрчилдөөнд яагаад ийм 

түргэн орсон гэж бодож байна вэ?
Энэ зөрчилдөөний үеэр олон нифайчууд хойд зүг рүү нүүсэн гэдгийг тайлбарлан, 
Хиламан 3:3–16- г товч дүгнэн хэлэлц.
Нэг суралцагчаас Хиламан 3:20- ийг чангаар уншихыг хүс. Ангийнхнаас энэ зөрчил-
дөөний үед Хиламаныг хэрхэн дүрсэлснийг олж тогтоохыг хүс.
• Энэ зөрчилдөөний үеийн Хиламаны үлгэр жишээнээс та нарт юу нь гайхалтай са-

нагдсан бэ? (Суралцагчдыг хариултаа хэлэх хооронд та Хиламан 3:20 дээрх дагахыг 
хичээв гэсэн үгийг тэмдэглэхийг тэднээс хүсч болно.)

Суралцагчдаас Хиламан 3:22–26 - г дотроо уншиж, нифайчуудын дунд нөхцөл байдал 
хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодруулахыг хүс.
• Сүмийн удирдагчид гайхан бахдах ямар шалтаг байсан бэ?
• Эдгээр шүлгээс бид Сүм хүмүүст байнга нөлөөлж болох талаар юу сурч болох вэ?
Суралцагчдад Мормон, Мормоны Номын цэдгийг бэлтгэх үедээ тэр заримдаа уншиг-
чид тодорхой зүйлээс суралцах хичээлүүдийг заасан гэдгийг сануул. Хиламан 3 дээрх 
тохиолдолд тэр “бид ийн үзэж болох ажгуу”, “бид тийн харлаа” ба “бид харж болно” 
гэсэн хэллэгүүдийг ашигласан. Суралцагчдыг Хиламан 3:27–30- ийг дотроо уншиж, 

“Бид ийн үзэж 
болох ажгуу” гэсэн 
хэллэгүүдийг ол
Мормоны Номыг 
бэлтгэх үедээ бошиг-
логч Мормон заримдаа 
“бид ийн үзэж болох 
ажгуу” гэх мэт хэллэгүү-
дийг ашиглан, заахыг 
хүссэн үнэнүүдээ онцлон 
тэмдэглэсэн. Хиламан 3 
дээрх эдгээр хэллэгийг 
тодотгон, Мормоны 
Номын бусад хэсэг 
дээрх Мормоны бидэнд 
зориулсан хичээлүүдийг 
олоход суралцагчдыг 
бэлтгэж болно.
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107-  р  хичээл

Мормон бидэнд ямар хичээл заахыг хүссэнийг олж мэдэхийг хүс. Тэднийг олж мэдсэн 
зүйлээ мэдээлсний дараа дараах асуултыг асуу:
• Бурханы үгийн талаар биднийг юу мэдээсэй гэж Мормон хүссэн бэ?
Суралцагчдад тэдний судруудыг судлах үйлс Хиламан 3:29 дээр амласан шиг адисла-
луудыг олж авах боломжтой болгосон талаар тунгаан бодох хугацаа өг. Хэдэн сурал-
цагчаас өөрсдийнх нь туршлагаас хуваалцахыг хүсч болно.
Хиламан 3- ын бусад хэсэг агуу хөгжил дэгжлийн дараа нифайчуудын дунд бардам-
нал хэрхэн тархсаныг өгүүлдэг. Сүмийн даруу номхон олон гишүүн зүрх сэтгэлдээ 
бардам болсон Сүмийн бусад гишүүдийн мөрдлөг хавчлагыг туулдаг. Дараах нөхцөл 
байдлуудыг чангаар унш. Суралцагчдаас тэд үүнтэй төстэй нөхцөл байдлуудыг хэзээ 
харж мэдэрснийг асуу. 
 1. Нэгэн залуу эмэгтэй тойргийнхоо өөр нэгэн охиныг шоолж тохуурхдаг.
 2. Нэг залуу эрэгтэй чуулгынхаа нэг гишүүнийг ангид асуултуудад хариулахыг эсвэл 

санваарын үүргүүдийг сайн дураар хийхийг дэндүү их хичээж байгааг нь гоочлон 
дооглодог аж.

 3. Тойргийн хэсэг залуу эрэгтэй өөр нэгэн залуу эрэгтэйг өөрсдийн ярианд оролцуу-
лахгүй, сүмээс гадуурх үйл ажиллагаанаас гадуурхан хасдаг.

 4. Бүлэг залуу эмэгтэйчүүд өөр нэгэн залуу эмэгтэйн өмссөн хувцасны талаар гом-
доох үг хэлжээ.

Нэг суралцагчаас Хиламан 3:33–34- ийг чангаар уншихыг хүс. Ангийнхнаас нифай-
чуудын нөхцөл байдал ба дээр дурдсан нөхцөл байдлын хоорондох ижил төстэй 
зүйлсийг олж тогтоохыг хүс. Суралцагчдад хариулах хугацаа өгсний дараа дараах 
асуултуудыг асуу:
• Яагаад Сүмийн гишүүд бусад Сүмийн гишүүдийн хавчлагад орохыг нифайчуудын 

дундах “агуу хилэнц” гэж үзсэн бэ?
• Бид Сүмийн бусад гишүүнтэй муухай харьцах эсвэл эелдэг бус байх үед сайн мэ-

дээний ямар зарчмуудыг гуйвуулдаг вэ? Бид хэрхэн гэгээнтэн найзуудаа хайрлах 
хайраа хүчирхэгжүүлж чадах вэ?

Суралцагчдаас Хиламан 3:35- ыг дотроо уншиж, нифайчуудын даруу номхон байдал нь 
мөрдлөг хавчлагад хэрхэн хандахад хүргэснийг олж тогтоохыг хүс.
• Хавчлагад орсон хүмүүсийн итгэл нь өссөн үү, буурсан уу эсвэл хэвээр байсан уу?
• Хавчлагад орсон хүмүүс өөрсдийн итгэлийг өсгөхийн тулд ямар үйлдэл хийсэн бэ? 

(Тэд мацаг барьж, байнга залбиран, даруу номхон байхыг эрэлхийлж, өөрсдийн зүрх 
сэтгэлийг Бурханд өгсөн.)

• Даруу нифайчууд итгэлээ өсгөхөөс гадна өөр ямар үйлдлүүд хийхэд хүрсэн бэ? 
(Баяр баясгалан, тайтгарал ба өөрсдийн зүрх сэтгэлийг цэвэр ариун байлгах)

Дараах зүйлсийг самбар дээр бич: Бид . . .  үед Есүс Христэд итгэх бидний итгэл 
мөрдлөг хавчлага, зовлон зүдгүүрийг үл харгалзан өсөн нэмэгдэх болно. Суралцагчдыг 
Хиламан 3:33–35 дээрээс суралцсан зүйл дээрээ үндэслэн, энэ мэдэгдлийг нөхөж гүй-
цээхийг хүс. Та хэсэг суралцагчаас мэдэгдлийг хэрхэн нөхөж гүйцээснийг хуваалцахыг 
хүсч болно. Суралцагчдын хариултууд ялгаатай байж болох ч тэд дараах үнэнийг 
ойлгосон эсэхийг баталгаажуул: Бид зөв зохистой амьдрахыг эрэлхийлэх үед Есүс 
Христэд итгэх итгэл маань мөрдлөг хавчлага, зовлон зүдгүүрийг харгалзахгүй 
өсөн нэмэгдэх болно. Суралцагчдын эдгээр шүлэг дэх сургаалуудын ойлголтыг гүнз-
гийрүүлэхийн тулд дараах асуултуудыг асууж болно:
• Хавчлага эсвэл зовлон зүдгүүрийн үед залбирах болон мацаг барих нь та нарт хэр-

хэн тусалсан бэ?
• Зүрх сэтгэлээ Бурханд өгсөн байх гэдэг ямар утгатай вэ?
• Хавчлага эсвэл зовлон зүдгүүрийн үед итгэлээ өсгөхийн тулд яагаад зүрх сэтгэлээ 

Бурханд өгсөн байх шаардлагатай вэ?
Суралцагчдаас хэзээ нэгэн цагт хавчлагад зөв зохистой хариулснаар тэдний итгэл 
өсөн нэмэгдэхийг мэдэрч байсан эсэхийг асуу. Цөөн хэдэн суралцагчаас туршлагаасаа 
хуваалцахад урь. Мөн хувийн туршлагаасаа хуваалцаж болно.
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хилАМАН 3– 4

Суралцагчдыг Хиламан 4- ийг судлахад бэлтгэн, тэднийг Хиламан 3:36- г дотроо унши-
хад урь. Тэднээс нифайчуудын гол тунхгийг олж тогтоохыг хүс. (Христийн даруухан 
дагагчдын үлгэр жишээг үл харгалзан нифайчуудын бардамнал өссөөр байсан.)

Хиламан 4
Гэм нүглийнх нь улмаас Их Эзэний Сүнс нифайчуудаас холдон явсан ба 
леменчүүд нифайчуудын өмнөд бүх нутгийг эзэлдэг
Хиламан 4:4–8 дээр леменчүүд ба урвагч нифайчуудын эсрэг хийсэн нифайчуудын 
дайны тухай өгүүлдэг болохыг тайлбарла. Нэг суралцагчаас эдгээр шүлгийг чангаар 
уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнхаас шүлгийг дагуулан харж, энэ дайны үеэр 
нифайчуудын ямар газар нутгууд эзлэгдсэнийг тогтоохыг хүс.
Дараах заавруудыг самбар дээр бич. (Хичээл эхлэхийн өмнө самбарт бичиж болно.) 
Суралцагчдаас дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичихийг хүс.

Нифайчуудын зан төлөв ба үйлдлүүдийг илэрхийлэх гурван үг хэллэгийг бич. 
Эдгээр үйлдлийн улмаас юу тохиосныг илчлэх гурван үг хэллэгийг бич.

Суралцагчдаас хоёр хоёроороо хамтдаа ажиллахыг хүс. Хоёр хоёроороо Хиламан 
4:11–13, 23–26- г уншин, самбар дээрх заавруудын дагуу гол үг хэллэгүүдийг олж бичи-
хийг хүс.
Хэсэг хамтрагчдаас өөрсдийнхөө хариултыг хэлэхийг хүс. Суралцагчдыг бичсэн зүй-
лээ хуваалцах үед судрууд дээрээ дараах хэллэгүүдийг тодотгохыг хүсч болно: “тэд 
өөрсдийнхөө хүчинд орхигдов” (Хиламан 4:13), “тэд сул дорой болсон” (Хиламан 
4:24) бa “тэд тийн сул дорой болсон байв” (Хиламан 4:26).
Суралцагчдаас Хиламан 4- өөс ямар зарчмуудыг тодруулж болохыг асуу. Тэдэнд дараах 
зарчмыг олж тогтооход нь тусал: Бардамнал болон гэм нүгэл нь Их Эзэний Сүнс-
нээс биднийг салгаж, өөрсдийн хүчинд маань үлдээдэг. Та энэ зарчмыг самбар 
дээр бичиж болно. Та мөн суралцагчдад судар дээрээ Хиламан 4:23–24- ийн хажууд 
үүнийг бичихийг санал болгож болно. 
Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчийг самбарын өмнө 
гарч ирэхэд урь. Суралцагчдаас леменчүүдийн эсрэг дайнд ганцаараа тэмцэж байсан 
бол жагсаалтаас алийг нь сонгох байсныг төсөөлөн бодохыг хүс. Нэг суралцагчаас 
хэмжээгээрээ асар их ялгаатай армийн эсрэг тэр ямар өөрчлөлт хийх байсныг нь асуу. 
Мөн өөр нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч, эхний суралцагчийн дэргэд зогсоход 
урь. Эхний суралцагчаас, хэрэв хоёр дахь суралцагчаас тусламж авбал түүнд дайсны 
хүчийг ялах боломжийг нь нэмэгдүүлэх байсан эсэхийг асуу. (Хоёр дахь суралцагчийг 
нэмэх нь хэмжээгээрээ асар их ялгаатай армийн эсрэг ялалт байгуулахад үндсэндээ 
өөрчлөлт гарахгүй.) Дараа нь самбар дээр Их Эзэн гэж бич. Эхний суралцагчаас 
дараах асуултыг асуу:
• Их Эзэн чиний талд байсан бол дайнд ялах нь боломжтой гэж бодож байна уу?
Суралцагчдаас энэ үйл ажиллагаа Хиламан 4- өөс сурсан зарчимтай нь холбоотой 
эсэхийг асуу. Дараах асуултыг асуу:
• Нифайчуудын туршлагаар өөрсдийн хүчинд үлдэнэ гэдэг нь дайнд ялагдаж, газар 

нутгаа алдана гэсэн үг. Хэрэв Ариун Сүнс бидэнтэй хамт байхгүй бол бид ямар 
“дайнуудад” ялагдаж болох вэ?

Суралцагчдыг амьдралдаа Ариун Сүнсний нөхөрлөлийг байнга байлгахын тулд хийж 
болох нэг зүйлийн талаар тунгаан бодоход урьж, түүнийг хийхийг тэднээс хүс. Амьд-
ралд тань байгаа Сүнсний чухал ач холбогдлын талаарх гэрчлэлээ хуваалц.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Хиламан 3:33–34, 36; 4:12. Сүмд бардамналын 
нөлөөлөх нөлөө
Бардамнал Их Эзэний сүмийн нэг хэсэг байгаагүй 
ч агуу ихээр баяжин дэгжсэний учир сүмийн зарим 
гишүүдийн зүрх сэтгэлд энэ нь орж эхэлснийг Мормон 
онцлон тэмдэглэсэн (Хиламан 3:33, 36- г үзнэ үү).

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон заахдаа:

“Бардамнал өнгөрсөн үед бидэнд ямар үнэтэй бай-
сан, одоо бидний амьдралд, гэр бүлүүдэд мөн сүмд 
маань ямар үнэтэй байгаа талаар бод.

“Хэрэв нүглээ ухааран хүлээж, орхих тэр болом-
жоос биднийг холдуулсан бардамнал байгаагүй бол 
олон хүний амьдрал өөр байх байсан, олон гэрлэлт 
амжилттай үлдэж, олон гэр орон бэхжин хүчирхэгжих 

байсан тэр наманчлалын талаар бодоод үз дээ. (С ба 
Г 58:43- ыг үзнэ үү.) 

“Гомдсоноосоо эсвэл бардамналаасаа болоод өр-
шөөгдөх мөн түүнчлэн Их Эзэний ширээн дээрх тансаг 
зоогноос хүртэх боломжгүй болсон сүмийн идэвхгүй 
олон гишүүний талаар бод.

“Тэдний бардамнал зүрх сэтгэлийг нь Бурханаас хол-
дуулаагүйсэн бол номлолд үйлчилж болох байсан 
хэдэн арван мянган залуу хүн мөн гэр бүлийн хосуу-
дын талаар бод доо. (Aлмa 10:6; Хиламан 3:34–35- ыг 
үзнэ үү.)

“Цаг завыг маань үрдэг олон төрлийн бардам зүйлсийг 
эрэхийн оронд илүү чухал ач холбогдолтой энэ бур-
ханлаг үйлчлэлд цагаа зориулах юм бол ариун сүмийн 
ажил өсөн нэмэгдэх болно гэдгийг бод” гэжээ (“Бар-
дамналаас зайлсхий,” Ensign, 1989 оны 5- р сар, 6).
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Оршил
Нифайчууд зөв шударгаас илүүтэй гэм нүглийг сон-
гон, тэдний ихэнх нь гэм нүглээ үргэлжлүүлэн үйлд-
сээр байв. Нифай, Лихай хоёр өөрсдийгөө Бурханы 
үгийг номлоход зориулдаг. Тэдний эцэг Хиламан тэ-
дэнд Гэтэлгэгчээ санаж, Түүнийг амьдралынхаа суурь 

болгохыг заасан. Нифайчуудад заасны дараа Нифай, 
Лихай хоёр өөрсдийг нь шоронд суулгасан лемен-
чүүдэд номлосон. Их Эзэн тэдэнд гайхамшигтайгаар 
айлчилж, леменчүүдийн олонх нь наманчилж, сайн 
мэдээнд хөрвөгддөг.

108- Р ХИЧЭЭЛ

хиламан 5

Заах зөвлөмж

Хиламан 5:1–13
Хиламан хөвгүүддээ Бурханы зарлигуудыг сахиж, сайн мэдээг номлон, Есүс 
Христийн гэтэлгэгч хүчийг санаж байхыг зөвлөдөг.
Хичээл эхлэхийн өмнө үзүүлэн хийх зургаан цаас бэлтгэ. Эхний цаасан дээр нэрээ 
бич. Бусад тав дээр дараах үг хэллэгүүдийг бичих ёстой: Эцэг эх, Есүс Христийн Ца-
гаатгал, бошиглогчид, наманчлал авралд хүргэдэг бa зарлигуудыг сахь.
Суралцагч бүрд жижиг цааснуудыг өг. Үгс бичсэн зургаан цаасыг үзүүлэх болно 
гэдгийг товч тайлбарла. Дараа нь тэд тэдгээр үгсээс санаж байгаагаа бичих болно. 
Суралцагчдад нэг цаасыг үзүүл.
Суралцагчдаас тогтоосон үгсээ бичихийг хүс. Дараа нь зургаан цаасан үзүүлэнгээ 
дахин үзүүл. Асуулт:
• Эдгээр үг хэллэгийг чээжлэхэд хэр амархан эсвэл хэцүү байсныг асуу.
• Цаасан үзүүлэн дээр бичсэн зүйлийг сануулахын тулд урьдчилан тэдгээрийн талаар 

та нарт ярьсан байх нь ямар ялгаатай гэж бодож байна вэ?
Нэг суралцагчаас Спэнсэр В.Кимбаллын өгсөн дараах мэдэгдлийг уншихыг хүс. Ан-
гийнхныг бидний хүлээн авсан сайн мэдээний сургаалуудыг санах нь ямар чухал ач 
холбогдолтой болох талаар тэр юу гэж хэлснийг сонсоход урь:

“Чухал гэсэн үгээ толь бичгээс харъя гэвэл ямар үг байж болох вэ? Энэ 
нь санах гэдэг үг байж болно. Та нар гэрээ хийсэн хүмүүс болохоор юуг 
хэрхэн хийхээ мэднэ. Бид үүнийгээ санах нь л чухал.” (“Circles of 
Exaltation” [СБС- ийн шашны зохицуулагчдад хандан хэлсэн үг, 1968 оны 
6- р сарын 28], 5, si. lds. org).
Тодорхой үнэнүүдийг санаж, тэдгээрийн дагуу үйлдэж байсан учраас 

хэдэн мянган хүний амьдралд өөрчлөлт хийж чадсан хоёр хүний тухай өнөөдөр үзнэ 
гэдгийг ангид тайлбарла. Хичээлийн туршид Их Эзэн суралцагчдаас юуг санаасай гэж 
хүсч байсан талаар тунгаан бодоход нь урамшуул.
Хиламан 5:1–4- ийг дүгнэн ярилц. Хүмүүсийн гэм нүглийн учир Нифай ерөнхий шүүг-
чээр дахин сонгогдсон. Тиймээс Нифай болон түүний ах Лихай өөрсдийгөө Бурханы 
үгийг номлоход зориулдаг.
Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: (Хаалтан доторх үгсийг бүү оруул.)

Хиламан 5:5–7 (Зарлигуудыг сахь, өвөг дээдсийнхээ зөв шударга үлгэр жишээг сана.)
Хиламан 5:9–11 (Христийн Цагаатгалыг сана, бид нүглүүддээ аврагдах боломжгүй, ха-
рин наманчлал болон Цагаатгалын хүчээр дамжуулан гэм нүглээсээ аврагдаж чадна.)
Хиламан 5:12 (Есүс Христ бидний үндэс суурь байх ёстой гэдгийг сана.)

Суралцагчдыг самбар дээр жагсаан бичсэн шүлгүүдийг хуулан авч, санах гэсэн 
үгийг олоход урь. Энэ үг гарах бүрд тодотгон зурахыг тэднээс хүсч болно. Дараа 
нь суралцагчдад эдгээр захиасыг дотроо уншин, Хиламан хөвгүүдээсээ юу санахыг 
хүссэнийг олж мэдэх хугацаа өг. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ танилцуулахад 

Ариун Сүнсээр заа 
Заахад бэлтгэхдээ тан-
тай болон суралцагчид-
тай Ариун Сүнсийг хамт 
байхыг гуйн залбир.
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урь. Олж мэдсэн хариултуудаа самбар дээрх судрын эшлэлүүдийн хажууд бичихийг 
та тэднээс хүсч болно.
Суралцагчдад шүлгүүдийг дүгнэн, ойлгоход нь туслахын тулд дараах асуултуудыг 
асуу: 
• Бусдын зөв шударга үлгэр жишээнүүдийг санах нь “сайн зүйлсийг үйлдэх”- ийг 

сонгоход тань хэрхэн тусалдаг вэ?
• Та нар Есүс Христийн Цагаатгалыг дурсан санахын тулд юу хийдэг вэ?
Самбар дээр дараах мэдэгдлийг бич: Хэрэв . . . , Сатан биднийг эзэгнэх хүчгүй байх болно.
Нэг суралцагчаас Хиламан 5:12- ыг чангаар уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийн-
хаас шүлгийг дагуулан харж, самбар дээрх мэдэгдлийг гүйцээхийг хүс. Суралцагчид 
янз бүрийн үгсийг хэлж болох тул тэд хэрэв бид өөрсдийн суурийг Есүс Христ 
дээр барих юм бол Сатан биднийг эзэгнэх хүчгүй байх болно гэдгийг илэр-
хийлсэн эсэхийг баталгаажуул. Та суралцагчдаас Хиламан 5:12 дээр энэ зарчмыг 
илэрхийлсэн хэллэгүүдийг тодотгон тэмдэглэхийг хүсч болно. Хиламан 5:12 нь төгс 
эзэмших судар гэдгийг онцлон тэмдэглэ. Суралцагчид үүнийг хялбар эрж олох бо-
ломжтой байхын тулд энэ захиасыг тодотгон тэмдэглэхийг тэднээс хүсч болно.
Суралцагчдыг энэ шүлэгт заасан зарчмыг ойлгоход нь туслахын тулд (тайрдас эсвэл 
ном зэрэг) зүйлээр жижиг цамхаг эсвэл байшин барьж, дараах асуултуудыг асуу:
• Барилга байгууламж барихад яагаад бат бөх суурь чухал вэ? 
• Есүс Христ дээр сууриа барина гэдэг юу гэсэн утгатай вэ?
• Өөрсдийн суурийг “Гэтэлгэгчийн хадан” дээр барьсан хүмүүст ямар амлалт өгсөн 

бэ?
• Бид Есүс Христийн хадан дээр сууриа барихын тулд юу хийж чадах вэ? (Та сурал-

цагчдаас Хиламан 5:6–11 дээр заасан үнэнүүд бидэнд хэрхэн Есүс Христ дээр сууриа 
барих арга замуудын жишээ болж байгааг асууж болно.)

Аврагчийг сууриа болгох нь Сатаны дайралтыг зайлуулахгүй ч тэднийг даван гарах 
хүчийг бидэнд өгдөг гэдгийг онцлон хэл.
• Та нар Есүс Христ дээр сууриа барьснаар хэзээ уруу таталтыг сөрөн зогсож эсвэл 

зовлон зүдгүүрийг даван туулж чадсан бэ?
Есүс Христийн хадан дээр суурь тань баригдсан тул хүч чадлыг хүлээн авсан тухай 
гэрчлэлээ хуваалц. Өөрсдийн суурийг Гэтэлгэгчийнхээ хадан дээр барихын тулд тэд 
илүү хичээнгүйгээр чармайх нэг арга замын тухай дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэг-
лэлдээ бичих хугацааг суралцагчдад өг.

Хиламан 5:14–52
Нифай, Лихай хоёрыг шоронд байхад нь Их Эзэн хамгаалж, олон лемен хүн 
хөрвөгддөг
Нифай, Лихай хоёр нифайчууд ба леменчүүдийн дунд агуу хүчтэйгээр сайн мэдээг 
номлосон гэдгийг тайлбарлан, Хиламан 5:14–19- ийг дүгнэн хэлэлц. Үүний үр дүнд 
олон Нифайн удмынхан итгэлдээ эргэн ирсэн. Зарахемла болон түүний эргэн тойронд 
8000 лемен хүн баптисм хүртсэн.
Самбар дээр дараах хүснэгтийг зур. Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг болгон 
хуваарилж, хос бүрээс хүснэгтийг цаасан дээр хуулан бичихийг хүс. Хосоор хамтдаа 
ажиллах үедээ хүснэгтэд жагсаасан захиасуудыг уншиж, дараа нь захиас бүрийг дүр-
сэлсэн энгийн зураг зурах эсвэл товч дүгнэлт бичихийг хүс. (Суралцагчдыг хүснэгт-
тэй ажиллаж байх хооронд тэднийг судрын эшлэл бүрийн дор өөрсдийн зураг эсвэл 
дүгнэлтийг бичих хангалттай зай үлдээхэд урамшуулан дэмж.)

хиламан 5:20–21 хиламан 5:22–25 хиламан 5:26–28

хиламан 5:29–34 хиламан 5:35–41 хиламан 5:42–44

Хиламан 5:12 
нь төгс эзэмших судрын 
захиас юм. Суралцагчид 
энэ захиасыг төгс 
эзэмшихэд нь туслахын 
тулд хичээлийн төгсгөлд 
байдаг заах санааг 
оруулан сануул.
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хилАМАН 5

Хангалттай хугацааны дараа суралцагчдыг өөр нэгэн хос суралцагчид зурсан зургуудаа 
үзүүлэх эсвэл товч дүгнэлтээ хуваалцахад урь. Суралцагчдад шүлгүүдийн талаарх тэдний 
ойлголтыг гүнзгийрүүлэхэд туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Леменчүүдийг сүүдэрлэх харанхуйн дунд байхад ирсэн дуу хоолой тэднийг юу хий 

хэмээн шаардсан бэ? (Хиламан 5:29, 32- ыг үзнэ үү.)
• Хиламан 5:30 дээр дуу хоолойг хэрхэн дүрсэлсэн бэ?
• Та нар хэзээ “төгс зөөлөн, тайван дуу хоолой”- г мэдэрсэн буюу сонссон бэ?
• Аминадаб ах нартаа харанхуйн үүл сүүдэрлэхийг болиулахын тулд юу хийх хэрэг-

тэй гэж заасан бэ? (Хиламан 5:41- ийг үзнэ үү.)
• Леменчүүд Аминадабын зөвлөмжид дуулгавартай байж, Христэд итгэх итгэлээ хөг-

жүүлэх үед юу тохиосон бэ? (Хиламан 5:43–44- ийг үзнэ үү.)
Суралцагчдыг Хиламан 5:44–47- г дотроо уншиж, наманчлалын үр дүнг дүрсэлсэн 
үгсийг олж мэдэхийг хүс.
• Энэ шүлгүүдээс наманчлалын талаар та нар юу сурсан бэ? (Суралцагчдад дараах 

үнэнийг тогтооход тусал: Биднийг Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, 
нүглээ наманчлах үед Ариун Сүнс зүрх сэтгэлийг маань амар амгалан, баяр 
баяслаар дүүргэх болно.)

Леменчүүд ба Нифайн эсэргүүцэгчид энэ гайхамшгийг мэдэж, урагш явж хүмүүст 
номлож, “леменчүүдийн ихэнх хэсэг” сайн мэдээнд хөрвөгдсөнийг тайлбарлан, Хила-
ман 5:48–52- ыг товч дүгнэ.
Суралцагчдыг одоо амьдралдаа амар амгалан, баяр баясгаланг мэдэрч байгаа эсэх 
талаараа эргэцүүлэн бодоход урамшуулан дэмж. Хэрэв тэд тийм биш бол Есүс Христ 
дээр сууриа тавьж, тэдний эргэн тойронд буй харанхуйн үүлсийг алга болгохын тулд 
юу хийж болохыг тунгаан бодохыг тэднээс хүс.

Төгс эзэмших судар—Хиламан 5:12
Суралцагчдыг Хиламан 5:12- ыг уншихад урь. Энэ шүлгийг чээжлэхэд туслахын тулд 
тэдэнд цаас өг. Зөвхөн зураг ба өгсөн ганц үсгүүдийг ашиглан цаасан дээр шүлэг 
бичүүл. Дүрсэлж болох үгсийг (хад, суурь, салхи, мөндөр ба шуурга зэрэг) ашиглан, 
энгийн зураг зурахыг тэднээс хүс. Дүрсэлж болохгүй үгсийг (одоо бa миний зэрэг) 
үгийн эхний үсгийг бичүүл. Зөвхөн зурсан ба бичсэн зураг, үсгийг ашиглан шүлгийг 
чээжээр уншихыг тэднээс хүс. Та мөн тэдэнтэй цаасаа сольж, ангийн хүүхдийн зурсан, 
бичсэнийг ашиглан шүлгийг чээжээр хэлэхэд урьж болно. Суралцагчдыг энэ захиасыг 
чээжилж болохын тулд тэднийг өөрсдийн цаасыг гэртээ аваачин, байнга харж болох 
газраа байрлуулахыг урамшуулан дэмж.
Анхааруулга: Хичээлийн цагт багтахгүй бол энэ үйл ажиллагааг өөр өдөр хийж болно.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Хиламан 5:12. Бид дайсны “хүчтэй салхийг” 
хэрхэн сөрөн зогсож чадах вэ?
Дайсан өөрийн хүчийг бидний эсрэг дураар нь тавих 
үед бид Есүс Христийн сайн мэдээнээс зууран барих хэ-
рэгтэй хэмээн ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл заасан.

“Бид мөн дайсны түрэмгий эзэрхэг, сүйтгэгч хүчтэй 
тулгардаг. Нүглийн дарамт, өшөө хонзон, ёс сурта-
хуунгүй байдал, доройтол, харгислал, овжин заль, 
нууц явуулга ба шударга бус байдал бид бүгдийг 
заналхийлдэг. Хэрэв бид анхааралтай байхгүй бол тэд 
агуу хүч ба хурдтайгаар ирж, биднийг устгах болно.

“Гэхдээ бидэнд сэрэмжлүүлэг ирдэг. Бид мөнх 
амьдралынхаа төлөө сэрэмжтэй соргог байж, сонсож 
мөн хилэнцтээс зугтах хэрэгтэй. Тусламжгүй бол бид 

хилэнцтийг сөрөн зогсож чадахгүй. Биднийг арчигдан 
алга болохоос хамгаалах өндөр газарт гарах эсвэл 
тууштай зууран барих хэрэгтэй. Бид аюулгүйгээр 
зууран барих хэрэгтэй тэр зүйл бол Есүс Христийн 
сайн мэдээ юм. Энэ нь хууран залилах тэр хилэнц-
тийн хүчнээс хамгаалах бидний хамгаалалт мөн. 
Мормоны Номын нэгэн сүнслэг бошиглогч өөрийн 
хүмүүст зөвлөхдөө: ‘. . .санагтун, Бурханы Хүү, Христ 
болох, бидний Гэтэлгэгчийн хадан дээр та нар сууриа 
тавих ёстойг санагтун; иймээс чөтгөр хүчит салхиа, 
тийм ээ, хуй салхин дахь дайралтаа илгээхэд, тийм ээ, 
түүний бүхий л мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр 
нүдэхэд, энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээд төгсгөл-
гүй халаглалын ангал тийш доош чирж дийлэх хүчгүй 
байх болно’ гэжээ (Хиламан 5:12)” (“Hold Fast to the 
Iron Rod,” Ensign, 1978 оны 11- р сар, 6).
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Хиламан 6
Нифайчууд гэм нүгэлдээ улам гүн орж, Гадиантоны дээрэмчдийг дэмжиж 
байхад леменчүүд зөв шударга болж, Гадиантоны дээрэмчдийн эсрэг тэмцдэг
Дараах диаграмыг самбарын голд зур:

та нарын амьдрал дахь Ариун Сүнсний нөлөө

Амьдралд нь ямар зан төлөв болон үйлдлүүдийн үр дүнд Ариун Сүнсний нөлөө өсөн 
нэмэгдэж байсныг болон мөн Ариун Сүнсний нөлөөг бууруулж байсан зүйлс нь юу 
байсныг олж тогтоон энэ талаар тунгаан бодоход суралцагчдыг урь.
Их Эзэн Өөрийн Сүнсийг нифайчуудаас татан авч, леменчүүд дээр асгаж эхэлснийг 
Мормон цэдэглэсэн гэдгийг тайлбарла (Хиламан 6:35–36- г үзнэ үү). Суралцагчдад 
нифайчууд “тэд тийн зөрчлийнхөө учир сул дорой болсон” (Хиламан 4:26) гэдгийг 
сануул. “Их Эзэний Сүнс тэднийг цаашид хамгаалахаа больсныг ухаарч” (Хиламан 
4:24), тэд “устгалдаа боловсорч гүйцээд байв” (Хиламан 5:2).
Нэг суралцагчийг Хиламан 6:2- ыг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, нифайчуудыг “үүрдийн устгалд ” (Хиламан 6:40) хөтөл-
сөн үйлдэл ба зан төлөвүүдийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ 
хариулахыг, мөн нэг суралцагчаар тэдний хариултыг самбарын буланд бичүүлж, доод 
эсвэл сумын дэргэд доош харсан сум зурахыг хүс. (Та хэнэггүй гэдэг нь нүглээ наман-
чилдаггүй, гэмшил харуусалгүй гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла.)
Суралцагчдад өнгөрсөн хугацаанд Нифай, Лихай нар номлохоор хичээнгүйлэн зүт-
гэж байсан учраас Зарахемлагийн хэдэн мянган лемен хүн баптисм хүртэж, Нифайн 
нутгийн ихэнх леменчүүд сайн мэдээнд хөрвөгдсөн гэдгийг сануул (Хиламан 5:19–20, 
50–51- ийг үзнэ үү). Нэг суралцагчийг Хиламан 6:1, 3–5- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь 
хамтдаа ангийнхаас шүлгийг дагуулан харж, леменчүүдийн Сүнсний нөлөө ихэссэнээр 
баяр баясгаланд хөтөлсөн үйлдэл ба зан төлөвүүдийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас 
олж мэдсэн зүйлээ тайлагнахыг хүсээд нэг суралцагчаар хариултуудыг самбарын дээд 
хэсэгт бичүүлж, дээр нь юм уу хажууд нь дээш заасан сум зурахыг хүс. 
• Итгэл дэх чанд байдал хийгээд гуйвшгүй чанар гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Хила-

ман 6:1- ийг үзнэ үү.)
• Леменчүүдийн хөрвөлтөд сүмийн хүмүүс хэрхэн хариулсан бэ? (Бид гэм нүглүүдээр 

хүрээлүүлж байдаг ч сайн мэдээг хуваалцаж, гэгээнтнүүдтэй ойр нөхөрлөн найзлах 
нь бидэнд агуу баяр баясгаланг авчирч чадна гэдгийг онцлон тэмдэглэ.)

Ойролцоогоор гурван жилийн турш нифайчууд болон леменчүүдэд агуу баясал мөн 
амар амгалан байсныг тайлбарлан, Хиламан 6:7–14- ийг дүгнэн хэлэлц. Тэдний дунд 

Оршил
Нифай, Лихай хоёрын номлолын хичээл зүтгэлээр 
леменчүүд зөв шударга байдалдаа өсч дэвжсэн.  
Гэвч нифайчууд гэм нүгэлтэй болж, Гадиантоны дээ-
рэмчдийг дэмжиж эхэлсэн ба Их Эзэний Сүнс тэднээс 
холдон зайлсан байв. Хэрэв нифайчууд гэм нүгэлдээ 

үргэлжлүүлэн амьдрах юм бол тэд мөхөлд хүрнэ 
гэдгийг Нифай бошиглосон. Тэр мөн леменчүүдийн 
зөв шударга байдлын төлөө Их Эзэн тэдэнд ни-
гүүлсэнгүй хандаж, тэднийг хадгалан үлдээх болно 
гэдгийг бошиглосон.

109- Р ХИЧЭЭЛ

хиламан 6–7
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үйлдвэрлэл, худалдаа өсөн нэмэгдэх тусам Нифайн болон Лемен ард түмэн хоёул 
дэгжин хөгжсөн. Дараа нь шүүгчдийн засаглалын жаранзургаадугаар онд хоёр дээд 
шүүгч алагдсан. Нэг суралцагчаас Хиламан 6:16–17- г чангаар уншихыг хүс. Цааш 
нь хамтдаа ангийнхаас шүлгийг дагуулан харж, нифайчуудаас Сүнс холдон зайлах 
шалтгаан болсон илүү олон зан төлөв ба үйлдлүүдийг олж тогтоохыг хүс. Суралцаг-
чид олж мэдсэн зүйлээ тайлагнах хооронд нэг суралцагчаас хариултуудыг самбарын 
доод хэсэгт бичиж, доор нь эсвэл хажууд нь доош заасан сум зурахыг хүс.
Суралцагчидтай дараах баримтуудыг хуваалц:
Зүрх нь бидний бие махбодын амьд явахад чухал үүрэгтэй. Энэ нь бие махбодоор 
цус шахсанаар биеийн бүх эд эс хүчилтөрөгч ба бусад шим тэжээлийг авдаг. Насанд 
хүрсэн хүний дундаж хэмжээний зүрх өдөрт 7570 литр цусыг шахдаг. Зүрх минутад 70 
удаа буюу өдөр бүр 100000 удаа цохилдог.
• Та нар бие махбодынхоо эрхтэн болох зүрхний нэн чухал шинжийг мэдсэнээр 

үүнийг эрүүл байлгахын тулд юу хийхийг хүсч байна вэ?
Дараах судрын эшлэлүүдийг самбар дээр бич: Хиламан 6:17, 21, 26, 28–31. Энэ шү-
лэг дээрх эшлэл бүр зүрх эсвэл зүрх сэтгэл гэсэн үгийг ашигласан болохыг онцлон 
тэмдэглэ. Суралцагчдад эдгээр шүлгийг судалж, дараах асуултуудад хариулахаар 
тунгаан бодох хугацаа өг. (Цаг хожихын тулд хичээлийн өмнө эдгээр асуултыг сам-
бар дээр бичих эсвэл тэднийг тараах материал болгон бэлтгэ.)

Сатан яагаад Бурханы хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлийг ийм ихээр сонирхдог гэж бодож 
байна вэ? 
Сатан тэдний зүрх сэтгэлд нөлөөлөх боломжтой болгосон юуг нифайчууд хийсэн бэ? 
(Хиламан 6:17- г үзнэ үү.)
Зүрх сэтгэл нь Сатаны нөлөө буюу хяналтад орсон хүнд юу тохиолддог вэ? (Хиламан 
6:21, 28, 30–31- ийг үзнэ үү.)

Хэдэн суралцагчийг асуултад хариулахад урь. Дараа нь нэг суралцагчаас Арванхоёрын 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид K.Пакэрын хэлсэн мэдэгдлийг уншихыг хүс. 
Ангийнхныг анхааралтай сонсож, бидний зүрх сэтгэлийг уруу таталтуудын нөлөөнд 
оруулах гэсэн Сатаны арга замуудыг тодруулахыг хүс.

“Хуурамч илчлэлт, хилэнцтийн өдөөн турхиралт болох уруу таталтууд 
байдаг! Амьдралын маань турш дайсан аливаа арга замаар биднийг 
замаас маань төөрүүлэхийг оролдсоор байх болно. . . .
“Хэрэв та нар хэзээ нэгэн цагт таныг тайван бус байлгах ямар нэгэн зүйл 
болон оюун санаандаа буруу мөн зөв шударгын зарчимтай харшилна гэд-
гийг мэддэг зүйлсийг хийхээр өдөөгдөх үедээ үүнд бүү авт!” (“Personal 

Revelation: The Gift, the Test, and the Promise,” Ensign, 1994 оны 11- р сар, 61.)
Самбарын доод хэсэг дэх жагсаалтад сонсох нь, уруу таталтад орох нь гэсэн үгсийг 
нэм. Хэдэн суралцагчийг ээлжлэн Хиламан 6:20–21, 37–38- ыг чангаар уншихыг хүс. 
Цааш нь хамтдаа ангийнхаас шүлгийг дагуулан харж, Гадиантоны дээрэмчдийн 
нөлөөнд леменчүүд болон нифайчуудын хийсэн ялгаатай үйлдлүүдийг олж тогтоо-
хыг хүс.
Суралцагчдад Мормон нифайчууд болон леменчүүдэд юу тохиосныг цэдэглэснийхээ 
дараа тэдний туршлагаас суралцах хичээлүүдийг цохон тэмдэглэсэн гэдгийг хэл. Сам-
бар дээрх дараах мэдэгдлүүдийг гүйцээн бич:

 . . . учир нифайчуудыг Сүнс орхин одсон.
 . . . учир Их Эзэн леменчүүдийн дээр Өөрийн Сүнсийг цутгасан.

Суралцагчдаас Хиламан 6:34–36- г уншиж, самбар дээрх мэдэгдлийг гүйцээн бичихэд 
туслах мэдээллийг олж мэдэхийг хүс.
• Эдгээр шүлгээс уншсан зүйл дээрээ үндэслэн самбар дээрх мэдэгдлийг хэрхэн 

гүйцээх вэ? (Суралцагчдын хариултуудыг ашиглан, самбар дээрх мэдэгдлүүдийг 
гүйцээн бич.)

• Энэ шүлгүүд Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгахын тулд биднийг юу хийх хэрэг-
тэй гэж зааж байна вэ? (Суралцагчид олон хариулт хэлж болох ч бид Их Эзэнд 
итгэх итгэлтэй байж, Түүний үгсэд дуулгавартай байх аваас Тэрээр Өө-
рийн Сүнсийг бидэн дээр цутгах болно гэдгийг тэднийг хэлсэн эсэхийг 
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баталгаажуул. Суралцагчид мөн бид зүрх сэтгэлээ Сатаны нөлөөнд автуула-
хуйц байлгавал Их Эзэний Сүнс биднээс холдон явна гэдгийг хэлэх ёстой.)

Самбарын дээд болон доод хэсэгт сумаар заасан жагсаалтад суралцагчдын анхаарлыг 
хандуул. Самбарын дээд хэсэгт Их Эзэний үгсэд итгэж, дуулгавартай байх хүсэлтэй 
байхыг төлөөлж буйг, самбарын доод хэсэгт гэм нүгэл ба зүрх сэтгэлээ хатууруулсан 
үйлдэл, зан төлөвүүдийг төлөөлж буйг онцлон тэмдэглэ.
• Та нар амьдралдаа Ариун Сүнсний нөлөөг идэвхтэйгээр урьж, Сатаны нөлөөг зүрх 

сэтгэлээсээ хол байлгахын тулд юу хийдэг вэ?
• Самбарын дээд хэсэг дэх үйлдлүүдийн нэг нь та нарын амьдралд Ариун Сүнсийг 

урихад хэрхэн тусалсан бэ? (Мөн суралцагчдаас самбарын доод хэсэгт жагсаасан 
үйлдлүүдийн аль нэгийг эсвэл аль нэг зан төлөвийг өөртөө байлгаснаар Сүнсний 
нөлөөг хэрхэн багасгасан талаараа тунгаан бодоход урь. )

Суралцагчдаас дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ Их Эзэний Сүнсийг амьдрал-
даа урих нэг зүйлийг хийх талаар бичихийг хүс. Өөрсдийн зорилгод хүрэхийн төлөө 
чармайхыг урамшуулан дэмж.

Хиламан 7
Нифай гэм нүгэлтэй нифайчуудад номлож, тэднийг наманчлахыг тушаадаг
Судруудыг ашиглан дараах асуултуудын хариултыг аль болох түргэн олохыг хүс. Ха-
риултыг олж мэдсэн даруйдаа босож зогсохыг даалга. Хариултыг эхэлж олсон нэгнийг 
самбарт дуудаж гарга. Дараа нь суралцагчдаас дараагийн асуултыг уншихын өмнө 
суудалдаа суухыг хүс.
• Хиламан 7:1- ийн дагуу умардын нутгаас буцаж ирсэн бошиглогчийн нэрийг хэн 

гэдэг вэ?
• Умард нутгийн хүмүүст Нифай юу заасныг Хиламан 7:2 дээр ямар хэллэг дүрсэлдэг 

вэ? 
• Хиламан 7:3 дээр өгүүлсэнчлэн Нифай яагаад умард нутгийг орхисон бэ?
• Хиламан 7:4 дээр хэлсэнчлэн, Нифайг Зарахемлад буцаж ирэхэд шүүгчийн суудлыг 

хэн эзэлж байсан бэ?
Нэг суралцагчаар Хиламан 7:5- ыг чангаар уншуулж, ангийнхныг Гадиантоны дээрэм-
чид хүмүүсийг хэрхэн удирдаж байсныг олж тодруулахыг хүс.
Нифай өөрийн хүмүүсийн байдлыг хараад “түүний зүрх нь цээжин дотроо харамс-
лаар тэлэв” (Хиламан 7:6) гэдгийг тайлбарлан, Хиламан 7:6–12- ыг товч дүгнэн хэлэлц. 
Тэр залбирахаар мөн хүмүүсийн алдсын төлөө харуусан, цэцэрлэгийнхээ цамхаг дээр 
гарсан. Хүмүүс түүнийг залбиран харуусч байгааг хараад түүнийг яагаад ийм их уй 
гашуутай байгааг мэдэхээр цугларсан. Тэр тэдэнд заах тэр боломжийг ашиглан заасан.
Суралцагчдыг Хиламан 7:15–16- г дотроо уншихад урь.
• Нифай яагаад хүмүүст “гайхах их хэрэгцээ” буй гэж хэлсэн бэ?
• Сатан юуг эрэлхийлсэн бэ?
Суралцагчдыг завсарлага авч, Нифайн ашигласан дүрслэлийн талаар бодохыг хүс. 
Сатан хүмүүсийн зүрх сэтгэлд нөлөөг олох боломжтой болсныхоо дараа тэдний бодга-
лийг доош мөнхийн гай зовлонд унагахыг эрэлхийлдэг. 
• Нифай хүмүүст Сатаны санаархлын талаар яагаад анхааруулсан бэ? Тэднийг юунаас 

зайлсхийхийг Нифай хүссэн бэ?
Хэдэн суралцагчаас Хиламан 7:17–22, 26–28- ыг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийн 
хагасыг нифайчуудын нүглүүдийг олж тогтоохыг, нөгөө хагасыг хүмүүсийг наманч-
лахгүй бол Нифай анхааруулсан ямар үр дагаврууд ирэхийг олж тогтоохыг хүс.
Ангийн эхний хагас олж мэдсэн зүйлээ тайлагнаж байх хооронд самбарын доод хэсэгт 
жагсаасан зүйлтэй ижил төстэй зүйлс байгааг онцлон хэл. Ангийн нөгөө хагасыг тай-
лагнах үед дараах асуултыг асуу:
• Хиламан 7:22 дээр наманчлахаас татгалзсан хүмүүст Их Эзэний өгөхөө больдог зүй-

лийг ямар үг хэллэг илэрхийлж байна вэ? (Энэ хэллэгийг судар дээрээ тэмдэглэхийг 
санал болгож болно.)
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• Хиламан 7:28 дээр хэлсэнчлэн наманчлахаас татгалзсан хүмүүс ямар үр дүнд хүрэх 
вэ? (Тэд мөхөлд хүрэх болно. Нифайчуудын хувьд наманчлахаас татгалзсан учир тэд 
биеийн болон сүнслэг байдлаараа мөхөлд хүрсэн гэдгийг тайлбарлаж болох юм.)

Самбар дээр дараах үнэнийг бич: Хэрэв бид нүглээ наманчлахаас татгалзах аваас 
Их Эзэний хамгаалалт болон мөнх амьдралын адислалуудыг алдах болно.
Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход нь туслахын тулд тэднийг дараах нөхцөлүү-
дэд байгаа хүмүүст ямар үр дагаврууд ирэхийг тайлбарлахад урь: (1) Порнографын 
донтолтод автагдсан залуу эрэгтэй; (2) Залуу эмэгтэйн хамгийн дээд хүсэл нь эцэг 
эхийнхээ зааж байсан зүйлийг хайхралгүй баян чинээлэг, нэр хүндтэй болох; (3) Хэ-
дийгээр тэр судруудыг судалж, залбирах тухай бошиглогчдын сургаалуудыг сонссон 
ч түүнийг хийхийг хүсээгүй. 
Суралцагчдыг тэдэнд наманчлах шаардлагатай зүйл байгаа эсэхээ эргэцүүлэн бодоход 
урь. Тэд Их Эзэний хүч ба хамгаалалттай байнга байж болохын тулд наманчлахыг 
урамшуулан дэмж. 
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Оршил
Нифай хүмүүст наманчлах хэрэгтэй эсвээс тэд 
устгагдах болно гэдгийг тунхагласны дараа хуйвалд-
сан шүүгчид олон хүнийг түүний эсрэг турхирсан. 
Зарим хүн түүнийг зоригтой хамгаалсан. Нифай 
гэрчлэлийг нь эсэргүүцсэн хүмүүс бол түүний өмнө 
байсан Есүс Христийг гэрчилсэн бүх хүний болон бүх 

бошиглогчийн гэрчлэлийг үгүйсгэсэн хэрэг болохыг 
заасан. Нифай бошиглогч гэдгээ гэрчилж, ерөнхий 
шүүгч алагдсан болохыг илчилсэн. Нифайн үгс бат-
лагдахад зарим хүн түүнийг бошиглогч хэмээн хүлээн 
зөвшөөрсөн.

110- Р ХИЧЭЭЛ

хиламан 8–9

Заах зөвлөмж

Хиламан 8:1–10
Хуйвалдсан шүүгчид Нифайн эсрэг хүмүүсийг турхирахыг эрмэлздэг
• Та нарыг бошиглогчдын үгсэд итгэхгүй байхыг ятгадаг ямар нөлөөлөл байдаг вэ?
Суралцагчид энэ асуултын талаар хэлэлцэж байх хооронд нэг суралцагчаас тэдний ха-
риултыг самбар дээр бичихийг хүс. Суралцагчдыг өнөөдрийн Хиламан 8 дээрээс унш-
сан зүйлтэй ижил нөлөө бүхий зүйлстэй тулгарахад юу хийх ёстойг хайж мэдэхэд урь.
Нифай наманчлалын тухай захиасыг хүмүүст зоригтой хүргэж байсан гэдгийг 
суралцагчдад сануул (Хиламан 7- г үзнэ үү). Хэдэн суралцагчийг ээлжлэн Хиламан 
8:1–6- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, 
Нифайн сургаалд шүүгчид хэрхэн хандсаныг олж тогтоохыг хүс. Та зарим шүүгч 
Гадиантоны нууц бүлгийн гишүүд байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэж болно.
• Шүүгчдийн хүмүүст хүргэсэн захиас юу байсан бэ? (Тэд хүмүүсийг Нифайн эсрэг 

хилэгнүүлэхийг хичээж байсан.)
• Хиламан 8:4 дээр хэлсэнчлэн шүүгчид Нифайг яагаад яллаж чадаагүй вэ?
Суралцагчдаас хэрэв хэн нэгэн хүн тэдэнд бошиглогчдын үгсийг үл тоомсорлохыг 
ятгах юм бол тэд юу хийх талаар бодохыг хүс.
Суралцагчдад зарим нь шүүгчдийн санааг эсэргүүцэн ярьж байсан гэдгийг мэдэгд. 
Нэг суралцагчаас Хиламан 8:7–9- ийг чангаар уншихыг хүс. Олны дундах зарим хүмүү-
сийн адил хэдийгээр энэ нь түгээмэл зүйл биш ч бид бошиглогчийг дэмжсэн 
өөрсдийн дуу хоолойг өргөж болно гэдгийг онцлон тэмдэглэ.
• Амьд бошиглогчийн сургаалууд олонд танигдаагүй байсан ч түүнийг дэмжсэн са-

налаа илэрхийлж байсан үе амьдралд чинь бий юу? Энэ нь та нарын амьдралд ямар 
өөрчлөлт авчирсан бэ? Энэ нь бусдад хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Суралцагчдаас Хиламан 8:10- ыг дотроо уншин, энэ хүмүүсийн үгс өөрчлөлтийг хэр-
хэн авчирсныг олж мэд.
• Зарим хүн бошиглогчийг дэмжихэд энэ нь ямар өөрчлөлтийг бий болгосон бэ? 

Үүнийг өнөөдөр хийх нь бидэнд яагаад чухал вэ?
Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч M. Рассэлл Баллардын 
хэлсэн дараах мэдэгдлийг чангаар уншихыг хүс:

“Бид Эдманд Буркийн өгсөн мэдэгдлийг санах хэрэгтэй: ‘Чөтгөрийг 
агуу ялалтад хүргэх хамгийн чухал ганц зүйл нь сайн хүмүүсийг юу ч 
хийлгэхгүй байх юм.’ [Жон Бартлетт дахь тодотгол, нэгд., Familiar 
Quotations, 15 дахь хэвлэл. (1980), ix.] Бид сэтгэл зовнисон бусад иргэ-
дийн дуу хоолойтой нэгдэн, одоогийн байдлыг эсэргүүцэн, өөрсдийн 
дуу хоолойг дэлхий дахинаа өргөх хэрэгтэй. Бид ичгүүр сонжуургүй 

хэвлэлийг ивээн тэтгэгчдэд энэ бүхэн чинь хангалттай гэж хэлэх хэрэгтэй. Бид эерэг 
ба өөдрөг хөтөлбөр болон бүтээлүүдийг дэмжих шаардлагатай. Бидний сэтгэлийн 
зовнилыг ойлгодог хөршүүд ба найз нөхөдтэйгөө нэгдэн, бид эдгээр хариуцлага 
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хүлээгчдэд тодорхой захиасыг илгээж болно” (“Let Our Voices Be Heard,” Ensign 
эсвэл Лиахонa, 2003 оны 11- р сар, 18).
• Бошиглогчдын үгсийн эсрэг зүйлс хийхийг ятгадаг нөлөөллүүдийг бид хэрхэн 

эсэргүүцэж чадах вэ?
• Чөтгөрийн нөлөөнүүдийн эсрэг үйлдлийг хийж, бошиглогчдын үгсийг дэмжих 

зохистой ямар арга замууд байдаг вэ?
Суралцагчдаас тэд эсвэл тэдний мэддэг хэн нэгэн хүн ийм нөлөөллүүдийн эсрэг зогс-
сон үеийн талаар хуваалцахад урь.

Хиламан 8:11–24
Хиламан бүх бошиглогч Есүс Христийг гэрчилдгийг заадаг
Нэг суралцагчийг Хиламан 8:13- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, хүмүүс Нифайг үгүйсгэх үед тэр юу гэж хэлснийг тодруулахыг 
хүс. Суралцагчдад Мосе ба гуулин могой зургийг үзүүл (62202; Сайн мэдээний зургийн 
ном [2009], 16- р зураг). Тэднийг Хиламан 8:14–15- ыг уншиж, Мосе Аврагчийн талаар 
юу гэж заасныг тодотгохыг хүс.
• Хүн ер нь ямар арга замаар “Бурханы Хүүг итгэлтэйгээр харж” болох вэ?
• Хиламан 8:15 дээр хэлсэнчлэн “гэмшсэн сэтгэлтэй” байна гэдэг даруу номхон, 

наманчлалтай мөн Их Эзэний тааллыг хүлээн авдаг байна гэсэн үг. Аврагчийг 
эрэлхийлэхэд маань энэ зан төлөв яагаад чухал вэ?

• Аврагчийн сургаалыг мэдэж авах нь хилэнцтийг эсэргүүцэхэд бидэнд хэрхэн ту-
салдаг вэ?

Суралцагчдыг Хиламан 8:15 дээр зааж буй сургаалыг өөрийн үгээр дахин хэлэхэд урь. 
Жишээлбэл, тэд хэрэв бид Есүс Христ дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, Түүнд итгэх 
итгэлээ хөгжүүлбэл, мөнх амьдралыг хүлээн авах болно гэж хэлж болох юм.
Нэг суралцагчаас Хиламан 8:16- г чангаар уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, бусдыг Хиламан 8:15 дээр заасан захиасыг олж мэдэхэд урь. 
Суралцагчийн Хиламан 8:17–22- ыг хурдан уншаад, Христийг гэрчилсэн бусад бошиг-
логчдын нэрсийг хайхыг хүс. Суралцагчдыг Есүс Христийн тухай өөрсдийн уншсан 
буюу эртний болон хожмын үеийн бошиглогчдоос сонссон олон гэрчлэлийн талаар 
тунгаан бодоход урь.
Олон хүн Нифай болон түүний захиасыг үгүйсгэснийг тайлбарла. Суралцагчдыг Хи-
ламан 8:24–26- г уншиж, бошиглогчдын гэрчлэлүүдийг үгүйсгэсний учир нифайчуудад 
тулгарсан үр дагавруудыг олж тогтооход урь.
• Үнэнийг байнга үгүйсгэж, Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс яагаад ийм ноцтой үр да-

гавруудтай тулгардаг гэж та бодож байна вэ? 
• Бошиглогчийн захиас Их Эзэн рүү эргэхэд тань хэзээ тусалсан бэ?
Суралцагчдыг Аврагч руугаа эргэхийн тулд хэрхэн илүү хичээж чармайж болох 
талаар тунгаан бодоход урь. Тэднийг дараагийн долоо хоногт сайжруулж болох  
нэг арга зам дээр төвлөрөхөд урамшуулан дэмж.

Хиламан 8:25–9:41
Ерөнхий шүүгч алагдахыг Нифай илчилдэг
Хиламан 8:25–28- ыг товч дүгнэн, тэр хүмүүс нүгэлтэй байсан ба Нифай Бурханы 
үгийг ярьж, ерөнхий шүүгч алагдсаныг илчилсэн болохыг нотлон тайлбарла. Су-
ралцагчдыг хоёр хоёроор нь бүлэг болгон хуваарил. Хос бүрээс мөрдөгчид хэмээн 
өөрсдийгөө төсөөлөн, ерөнхий шүүгч хэнд алагдсаныг олж тогтоохыг хүс. Дараах 
асуултуудыг самбар дээр бичих эсвэл хос бүрд хүрэлцэхүйц тараах материал хий.

Мөрдөлтийн нэг дэх өдөр:
 1. Таван хүн Нифайн заргыг мөрдөх үедээ юу олсон бэ? Тэд яагаад газарт унасан бэ? 

(Хиламан 9:1–5- ыг үзнэ үү.)
 2. Хүмүүс алуурчдыг хэн гэж сэжиглэж байсан бэ? (Хиламан 9:7–9- ийг үзнэ үү.)

Мөрдөлтийн хоёр дахь өдөр:

Суралцагчдад 
тунгаан бодох 
хугацаа өг
Урьдчилан төлөвлөсөн 
бодлыг өдөөх асуул-
туудыг болгоомжтой 
асуу. Зарим асуулт 
суралцагчдыг хариулт 
өгөхийн өмнө тунгаан 
бодохыг шаардаж 
болно. Ийм тохиол-
долд та “Хариултынхаа 
талаар бодож тунгаана 
уу. Дараа нь би хариулт 
авах болно” гэж хэл.
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хилАМАН 8 – 9

 3. Хэн чөлөөлөгдсөн бэ? (Хиламан 9:10–13, 18- ыг үзнэ үү.)
 4. Хэн яллагдсан бэ? (Хиламан 9:16–17, 19- ийг үзнэ үү.)
 5. Нифай ямар нэмэлт мэдээллийг хуваалцсан бэ? (Хиламан 9:25–36- г үзнэ үү.)
 6. Хэн алуурчин байсан бэ? (Хиламан 9:37–38- ыг үзнэ үү.)

Хос бүрийг 1 ба 2- р асуултад хариулахад урь. Хариулах хангалттай хугацааг өгсний 
дараа тэднээс дараах асуултыг асуу:
• Таван эр ерөнхий шүүгчийг алагдсаныг олж мэдээд юунд итгэсэн бэ? Тэд юунаас 

айсан бэ? (Хиламан 9:5- ыг үзнэ үү.)
Өөрсдийн мөрдөлтийг дуусгахын тулд хамтрагч бүрийг үлдсэн асуултад хариулахад 
урь. Дараа нь асуу:
• Нифайн хэлсэнчлэн Сийнтум буруугаа хүлээснийхээ дараа юу гэж хэлэх байсан 

бэ? (Хиламан 9:36- г үзнэ үү.)
• Хиламан 9:39–41 дээр хэлсэнчлэн зарим хүн Нифайд яагаад итгэсэн бэ?
Суралцагчдыг Хиламан 9- ээс бошиглогчдын үгсийн талаар суралцсан зүйлээ товч 
дүгнэхэд урь. Суралцагчид олон янзын бодол санааг хуваалцаж болох ч тэд дараах 
зарчмыг тодруулсан эсэхэд анхаар: Бошиглогчдын үгс биелэх болно. Энэ үнэнийг 
батлахын тулд та суралцагчдаар Сургаал ба Гэрээ 1:37–38- ыг уншуул.
• Өнөөдөр дэлхий дээр үнэн бошиглогчид байдаг гэсэн та нарын гэрчлэлийг ямар 

туршлагууд хүчирхэгжүүлсэн бэ?
Төгсгөлд нь бошиглогчдын үгс биелэх болно хэмээх өөрийн гэрчлэлийг хуваалц.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Хиламан 8:14–15. “Гуулин могой”
Нифай Мосег “могой” өргөсөн гэж хэлэхдээ тэр Из-
раилийн хүүхдүүд “галт могой”- д хатгуулан зовж ша-
налж байсан цаг үеийг хэлсэн (Тооллого 21:6–9- ийг 
үзнэ үү; хүрлэн гэсэн үг хүрэл гэсэн утгатай гэдгийг 
тэмдэглэ). Тэд Бурханы болон Түүний бошиглогчийн 
талаар хилэнцтийг ярьсан тул израильчууд зовлон 
шаналалд унасан (Тооллого 21:5- ыг үзнэ үү). Хүрэл 
могой руу харсан хүн бүр эдгэрч, харахгүй байхыг 
сонгосон хүмүүс мөхөлд унасан (Тооллого 21:9; 1  
Нифай 17:41- ийг үзнэ үү).

Энэ израильчуудын адил Нифайн өдрүүдийн үед 
олон хүн Бурхан ба Түүний бошиглогчийн эсрэг 
ярьсан. Нифай хүрэл могойг онцлон үзсэн нь тэр 
өөрийн хүмүүст “Бурханы Хүүг итгэлтэйгээр харж” 
мөн амьдрах ёстойг сануулсан ба (Есүс Христ Өөрөө 
хүрэл могойг Түүний ирээдүйн цовдлолтын бэлгэ 
тэмдэг болгосон. Хиламан 8:15; мөн Иохан 3:14–15- 
ыг үзнэ үү). Дараа нь Нифай хүмүүст бүх бошиглогч 
Христийг гэрчилснийг сануулсан (Хиламан 8:16–23- 
ыг үзнэ үү).

Нэмэлт заах санаа
Хиламан 7–9. Видео танилцуулга
Хичээлд мөрдөлт хийх үйл ажиллагааг ашиглахын 
оронд Хиламан 7–9 ба Хиламан 10- р бүлгийн эхний 

таван шүлгийг дүрсэлсэн “Бардамналын мөчлөг” 
нэртэй видео бичлэгийг үзүүлж болно. Үүнийг Мор-
моны Номын DVD танилцуулга 1–19 (54011) ба LDS. org 
дээрээс авч болно.
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Хиламан 1–9 (22- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчид Хиламан 1–9 (22- р хэсэг)- ийг судлан, суралцсан 
сургаал ба зарчмуудын дараах тойм нь таны хичээлийн заавал 
заах ёстой хэсэг биш болно. Таны зааж байгаа хичээл эдгээр 
сургаал ба зарчмуудын зөвхөн цөөхөн хэд дээр төвлөрдөг. 
Суралцагчдын хэрэгцээ юу болох талаар эргэцүүлэхдээ Ариун 
Сүнсний өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (Хиламан 1–2)
Суралцагчид нифайчуудын дундах улс төрийн зөрчилдөөн, 
аллагуудын талаар болон леменчүүд Зарахемла хотыг  
эзэлсэн тухай суралцах үедээ зөрчилдөөн нь хуваан сарниу-
лагч бөгөөд биднийг дайсны нөлөөнд өртөмтгий болгодог 
гэдгийг мэдэж авсан. Тэд мөн нууц хуйвалдаанууд нийгмийг 
сүйрэлд хүргэдэг гэдгийг мэдсэн.

2 дахь өдөр (Хиламан 3–4)
Аврагчийг дагадаг, номхон даруу нифайчууд маш их мөрд-
лөг хавчлагыг хэрхэн тэвчин туулсан талаар суралцсанаар 
бид дарамт хавчлага, зовлон зүдгүүрийг хайхралгүй, даруух-
наар Бурхандаа хандан, зүрх сэтгэлээ Түүнд тавих аваас Есүс 
Христэд итгэх итгэл маань өсч нэмэгдэнэ гэдгийг мэдэж 
авсан. Суралцагчид нифайчуудын бардамнал өсөх тусам 
леменчүүдэд Нифайн нутгийн хагасыг олж авах боломжийг 
олгосон гэдгийг мэдэж авснаар бардамнал ба гэм нүгэл 
биднийг Их Эзэний Сүнснээс холдуулж, өөрсдийнх нь хүчинд 
орхидог гэдгийг сурсан юм.

3 дахь өдөр (Хиламан 5)
Суралцагчид өөрийн хөвгүүд болох Нифай, Лихай хоёрт 
өгсөн Хиламаны зөвлөмжөөс суралцан, хэрэв бид Есүс 
Христ дээр сууриа барих юм бол Сатан бидний дээр хүчийг 
олж чадахгүй гэдгийг мэдсэн. Бурханы хүчээр дамжуулан 
өөрсдийн итгэл болон Нифай, Лихай нарын номлолын 
хүчин чармайлтаар олон лемен хүн наманчилсан. Биднийг 
Есүс Христэд итгэлээ хөгжүүлж, нүглээ наманчлах үед Ариун 
Сүнс зүрх сэтгэлийг маань амар амгалан, баяр баясгалан-
гаар дүүргэдэг гэдгийг суралцагчид сурсан.

Оршил
Зөрчилдөөн, гэм нүгэл өсөн нэмэгдэх зуур Нифай хөвгүүддээ 
тэдний итгэлийн суурь Есүс Христ дээр байх ёстойг заасан. 
Наманчлал болон Их Эзэний бошиглогчдын үгсийг сонсох 
тухай Нифайн сургаалууд нь хүмүүсийн аз жаргалд нэн чухал 
зүйл болсон билээ.

Заах зөвлөмж

Хиламан 1–5
Зөрчилдөөн, гэм нүглүүдийн учир нифайчууд зовж шаналж 
байсан; олон лемен хүн Нифай, Лихай хоёрын номлосон 
сайн мэдээнд хөрвөгдсөн
Суралцагчдаас яагаад бусад нь нурж унаж байхад зарим 
барилга байгууламж урт удаан хугацаа өнгөрсөн ч байсаар 
байдгийг асуу. Дараа нь дараах асуултыг асуу: Барилга бай-
гууламж яагаад бат бөх суурьтай байх нь чухал вэ?

Нэг суралцагчаас Хиламан 5:12- ыг чангаар уншихыг хүс. 
Энэ нь төгс эзэмших судар учир хэсэг суралцагчаас чээжээр 
хэлэхэд урь. Тэд үүнийг бүрэн чээжлээгүй байсан ч тэдний хи-
чээхийг урамшуулан дэмж. Дараа нь дараах асуултуудыг асуу:

4 дэх өдөр (Хиламан 6–9)
Бид Их Эзэний үгсэд итгэж, дуулгавартай байх аваас Тэрээр 
Өөрийн Сүнсийг бидний дээр цутгадгийг суралцагчид мэдэж 
авсан. Нифай гэм нүгэлтэй нифайчуудад тэдний гэм нүглийн 
үр дагавруудыг анхааруулсан ба хэрэв бид нүглээ наманчла-
хаас татгалзах юм бол бид Их Эзэний хамгаалалт ба мөнх 
амьдралын адислалуудыг алдах болно гэдгийг онцлон хэлсэн 
юм. Нифайн үгсийг сонссоны дараа зарим хүн түүний төлөө 
зогссон. Хэрэв бид хилэнцтийн эсрэг зогсох аваас түүний 
амжилтыг саатуулж чадна гэдгийг суралцагчид мэдсэн болно. 
Нифай хүмүүст олон бошиглогч Аврагчийг гэрчилснийг 
сануулсан ба бид Есүс Христ дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, 
Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх аваас мөнх амьдралыг хүлээн 
авах болно гэдгийг заасан. Хиламан 7–9 дээр цэдэглэгдсэн 
Нифайн сургаалуудаас суралцагчид бошиглогчдын үгс бие-
лэгддэгийг мэдэж авсан.
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• Хэрэв бид амьдралаа Есүс Христийн суурин дээр тавих юм 
бол энэ шүлэгт юу амлагдсан бэ? (Суралцагчдын хариултад 
хэрэв бид өөрсдийн суурийг Есүс Христ дээр барих 
аваас Сатан бидний дээр хүчгүй байх болно гэсэн 
санаа орсон байх ёстой.)

• Та нар өөрсдийнхөө амьдралыг Есүс Христийн суурин дээр 
барихын тулд юу хийсэн бэ?

Суралцагчдыг Аврагчийн тухай тэдний гэрчлэл уруу татал-
туудыг сөрөн зогсох эсвэл зовлон зүдгүүрийг даван туулахад 
нь хэрхэн тусалсан талаар хуваалцахад урь. Амьдралаа Есүс 
Христийн суурин дээр барьсан учраас сүнслэг хүчийг хүлээн 
авсан тухай гэрчлэлээ хуваалц. Өөрсдийнхөө амьдралыг 
Христийн хадан дээр илүү сайн барих нэг буюу түүнээс олон 
арга замын талаар бодоход урамшуулан дэмж. 

Хиламан 6–7
Нифайчууд илүү их гэм нүгэлтэй болсон үед леменчүүд 
илүү зөв шударга болсон; Нифай гэм нүгэлтэй нифайчуудад 
номлож, тэдэнд наманчлахыг зарлигладаг
Суралцагчдад леменчүүд наманчилж, сайн мэдээнд хүч-
тэйгээр өсч хөгжиж байхад нифайчууд гэм нүгэлд амьдарч 
байсан ба тэднээс Ариун Сүнс холдон зайлсныг сануул. Су-
ралцагчдаас сонголтуудынх нь учир Сүнс тэднээс холдсоныг 
мэдэрсэн мөчийнхээ талаар бодохыг хүс.

Нифай өөрийн хүмүүсийн байдлыг хараад “зүрх нь цээжин 
дотроо харамслаар тэлэв” гэснийг тайлбарла (Хиламан 7:6). 
Тэр өөрийн цэцэрлэгийн цамхаг дээр гарч, хүмүүсийн гэм 
нүгэлд харамсан залбирсан. Олон түмэн Нифайг тойрон 
цугларахад тэрээр боломжийг ашиглан тэдэнд заадаг.

Нэг суралцагчийг цамхаг дээрх Нифайг төлөөлөн самба-
рын өмнө гарахад урь. Түүнийг Хиламан 7:15–22, 26–28- ыг 
чангаар унших үед ангийнхнаас шүлгүүдийг даган гүйлгэн 
харахыг хүс. Шүлгийг уншихын өмнө ангийнхныг хоёр хэсэг 
болгон хуваарил. Нэг хэсгийг нифайчуудын нүглүүдийн 
талаар Нифай юу заасан, нөгөө хэсгийг хэрэв нифайчууд на-
манчлахгүй бол ямар үр дагаврууд ирэхийг Нифай гэрчилсэн 
болохыг олж тодруулахыг хүс. Дараа нь суралцагчдаас олж 
мэдсэн зүйлээ мэдээлэхийг хүс.

Суралцагчдын хариултыг сонссоны дараа үүнээс суралцаж 
болох зарчмуудыг мэдэгдэхийг тэднээс хүс. Суралцагчид 
олон зарчмыг хуваалцаж болох ч тэд хэрэв бид нүглээ 
наманчлахаас татгалзах юм бол Их Эзэний хамгаалалт 
ба мөнх амьдралын адислалуудаа алдах болно гэдгийг 
илэрхийлэх ёстой.

Суралцагчдад энэ зарчмыг ойлгоход нь туслахын тулд тэд-
нийг дараах нөхцөл байдлууд дахь хүмүүс ямар үр дагаварт 
хүрэхийг тайлбарла: (1) Нэгэн залуу эрэгтэй порнографын 
донтолтод автсанаа наманчлахаас татгалзсан. (2) Нэгэн 
залуу эмэгтэйн хамгийн дээд хүсэл нь эцэг эхийнхээ үгээс 
зөрж олонд нэртэй, алдар цуутай хүн болохыг хүсэх явдал 
юм. (3) Нэгэн залуу эрэгтэй судруудаас суралцаж, залбирч, 
бошиглогчдын удирдамжийг сонссон ч түүнийг үйлдэхээс 
татгалзжээ.

Суралцагчид Их Эзэний хүчийг амьдралдаа улам бүрэн 
бүтнээр нь байлгаж болохын тулд ямар нэгэн наманчлах 
шаардлагатай зүйл байгаа эсэхийн талаар нухацтай бодохыг 
тэднээс хүс.

Хиламан 8
Бүх бошиглогч Есүс Христийг гэрчилдэг болохыг  
Нифай заадаг
Самбар дээр хүлээн авах бa үгүйсгэх гэсэн үгсийг бич. 
Суралцагчдаас энэ хоёр үгийн ялгааг тайлбарлахыг хүс. Нэг 
суралцагчийг Хиламан 8:13- ыг уншихад урьж, хүмүүс юуг 
үгүйсгэсэн гэж Нифай хэлснийг олж мэдэхийг ангийнхнаас 
хүс. Олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг тэднээс хүсч болно.

Мосе ба гуулин могой зургийг үзүүл (62202; Сайн мэдээний 
зургийн ном [2009], дугаар 16). Тэднийг Хиламан 8:14–15- 
ыг уншиж, Мосе Аврагчийн талаар юу заасныг олуул. Олж 
мэдсэн зүйлээ танилцуулахыг тэднээс хүс. Дараа нь дараах 
асуултыг асуу:

• Аврагчид итгэх итгэлээ хөгжүүлэх ямар арга замууд  
байдаг вэ?

• “Гэмшсэн сэтгэлтэй” байх гэдэг юу гэсэн утгатай вэ? 
(Даруу номхон, наманчлалтай, Их Эзэний тааллыг хүлээн 
авдаг.) Аврагчийг эрэлхийлэхэд маань энэ зан төлөв 
яагаад чухал вэ?

• Аврагчийн Цагаатгалын талаар мэдэх нь хилэнцтийг эсэр-
гүүцэх мөн нүглээ наманчлахад маань хэрхэн туслах вэ?

Суралцагчдаас энэ шүлгүүдээс суралцаж болох зарчмыг 
хэлэхийг хүс. Суралцагчид янз бүрийн үгсийг ашиглаж болох ч 
хэрэв бид Есүс Христ дээр төвлөрч, Түүнд итгэх итгэлээ 
хөгжүүлэх аваас мөнх амьдралыг хүлээн авах болно 
гэдгийг илэрхийлэх ёстой.

Нэг суралцагчаас Хиламан 8:16- г чангаар уншихад урьж, 
ангийнхныг Аврагчийн номлолын талаар өөр хэн заасныг 
олж тодруулахыг хүс. Суралцагчдаар Хиламан 8:17–22 дээ-
рээс Есүс Христийг гэрчилсэн бусад бошиглогчийн нэрсийг 
олуул. Суралцагчдыг эртний болоод өнөөгийн бошиглогчид 
Аврагчийн номлол ба Цагаатгалын золиослолыг хэрхэн 
гэрчилсэн талаар бодоход урь.

Суралцагчдыг Аврагчийн Цагаатгал тэдний амьдралд ямар 
утга учиртай болох талаарх гэрчлэлээ хуваалцахад урь. Мөн 
гэрчлэлээ хуваалц.

Дараагийн хэсэг (Хиламан 10–16)
Суралцагчдаас Их Эзэнээс хүссэн тэдний аливаа зүйлийг Тэ-
рээр биелүүлнэ гэж амласан хэмээн төсөөлөхийг хүс. Нифай 
маш их итгэлтэй байсан тул Их Эзэн энэ амлалтыг түүнтэй 
хийж, түүнд лацдан холбох хүчийг өгсөн. Суралцагчдыг Хила-
ман 10–11- ийг энэ долоо хоногт судалж, Нифай Их Эзэний 
өгсөн хүчийг өөрийн хүмүүст туслахад ашигласан арга замуу-
дыг олохыг урамшуулан дэмж. Мөн тэднийг Хиламан 13–16 
дээрх Лемен хүн Самуелын бошиглолоос Есүс Христийн 
төрөлтийн хэчнээн бэлгэ тэмдэг байгааг олж тогтоохыг хүс.
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Оршил
Алуурчны талаарх Нифайн илчлэлт батлагдах үед 
ерөнхий шүүгчийг хэн алсныг тогтоох ажиллагаа 
дууссан. Нифай өөрт нь тулгасан хуурмаг ялуудаар 
яллагдахаас зугтаан, гэр рүүгээ алхсан. Тэрээр 
хүмүүсийн гэм нүглийн учир сэтгэл гонсойн явахдаа 
Их Эзэний түүнд үзүүлсэн зүйлсийн талаар бодсон. Яг 

энэ эргэцүүлэл, уйтгар гунигийн мөчид тэр Их Эзэний 
дуу хоолойг сонссон билээ. Их Эзэн түүнийг лацдан 
холбох хүчээр адисалж, хүмүүст наманчлалыг үргэлж-
лүүлэн номлохыг  зарлигласан. Нифай тэр даруй Их 
Эзэний зарлигт дуулгавартай захирагдсан.

111- Р ХИЧЭЭЛ

хиламан 10

Заах зөвлөмж

Хиламан 10:1–11
Нифай лацдан холбох хүчийг хүлээн авдаг
Суралцагчдад Хиламан 8–9 дээр цэдэглэсэн ерөнхий шүүгчийн аллагын тухай Ни-
файн илчлэлтийг сануул. Суралцагчдаас ерөнхий шүүгчийг алсан хүнийг дөнгөж 
илчилсэн Нифайн оронд өөрсдийгөө тавьж төсөөлөхийг хүс. 
• Чамд ямар санагдах вэ? Хүмүүс хэрхэн хандахыг төсөөлж байна уу?
• Хүмүүст чи юу хэлэхийг хүсч байна вэ?
• Хүмүүс таныг үл тоомсорлон, ганцааранг тань орхивол ямар байх вэ?
Ерөнхий шүүгчийг хэн алсан нь тодорхой болсны дараа Нифай гэр рүүгээ буцсан. 
Нэг суралцагчаас Хиламан 10:1–3- ыг чангаар уншихыг хүсч, ангийнхнаар Нифай 
гэр рүүгээ явж байхдаа юу хийснийг олуул. Суралцагчдаас эдгээр шүлэгт эргэцүү-
лэх гэсэн үг гарч ирэх бүрд тодруулан тэмдэглэхийг хүс.
• Нифай яагаад “гутарсан” бэ?
• Нифайг эргэцүүлэн бодож байхад юу тохиолдсон бэ? (Их Эзэний дуу хоолой түүн 

дээр ирсэн.) Эргэцүүлэх, илчлэлт хүлээн авах хоёрын хооронд ямар холбоо байна вэ?
Суралцагчдыг хариулах хооронд тэдэнд дараах зарчмыг тогтооход тусал: Их Эзэний 
зүйлсийг эргэцүүлэн бодох нь илчлэлт хүлээн авахад бэлтгэдэг. Та энэ зарчмыг 
самбар дээр бичиж болно.
Их Эзэний зүйлсийг эргэцүүлэн бодсоны үр дүнд илчлэлт хүлээн авсан хүмүүсийн тухай 
судар эсвэл Сүмийн түүхийн талаар бодохыг суралцагчдаас хүс. (Жишээлбэл, эцгийнхээ 
харсан зүйлсийг харахыг хүсч, “[өөрийн] зүрх сэтгэлд эргэцүүлэн бодсоны” [1 Нифай 
10:17; 11:1- ийг үзнэ үү] дараа илчлэлт хүлээн авсан Лихайн хүү Нифай; Иаков 1:5 дээр 
бичсэн зүйлийн талаар “дахин дахин тунгаан бодсоны” [Иосеф Смит—Түүх 1:11–17] 
дараа Анхны үзэгдэл харсан Иосеф Смит; мөн Их Эзэний үгсийн талаар тунгаан бодож, 
эргэцүүлсний дараа үхлийн гэтэлгэлийн талаар илчлэлт хүлээн авсан Жозеф Ф.Смит, [C 
ба Г 138:1–6, 11]- ийг үзнэ үү.)
• Тунгаан бодох нь хувийн илчлэлт хүлээн авахад тань хэзээ тусалсан бэ? (Та хувийн 

илчлэлт хүлээн авах нь судруудад гардаг зарим нэг жишээн дээрх шиг сэтгэл хө-
дөлгөм үйл явдал дандаа байх албагүй гэдгийг дурдаж болно. Илчлэх байдал нь бид 
өмнө нь ойлгоход хүндрэлтэй байсан ямар нэгэн зүйлийн талаар гэнэт ойлгох гэх 
мэт ихэвчлэн санаандгүйгээр гэгээрэх мөч байдаг.)

• Ямар цаг үеүдэд эсвэл нөхцөлд Их Эзэний зүйлсийн талаар тунгаан бодоход ялан-
гуяа талархах сэтгэгдэл төрдөг вэ? (Ийм цаг үеүдийн жишээнд ариун ёслолын үеэр 
мөн дараа нь, хувийн залбирал ба судраас суралцсаны дараа, Ерөнхий чуулган үзэж 
эсвэл сонссоны дараа, мацаг барих үед, ариун сүмд үйлчлэхэд, хүндэтгэлийн өдөр Их 
Эзэнд хүндэтгэл үзүүлэх үед зэрэг орж болно.)

Суралцагчдыг тогтмол тунгаан бодох тодорхой цаг гаргахад урамшуулан дэмж. Тэд 
тунгаан бодох үедээ хүлээн авсан сэтгэгдлээ бичихийг зөвлө.

Ангийн орчин тойрон
Хайр, хүндэтгэл,  
бишрэл мөн амар 
амгалан байдал нь сайн 
мэдээнээс суралца-
хад дэмжих хамгийн 
шилдэг орчин мөн. Энэ 
нь зорилготой байхыг 
дэмждэг дэг журмын га-
зар юм. Ахлагч Боид К.
Пакэр заахдаа: “Сүнслэг 
өдөөлт нь амар амгалан 
орчинд илүү хурдан 
ирдэг бөгөөд бишрэл 
хүндэтгэлтэй байдал нь 
илчлэлтийг урьдаг юм” 
гэжээ (“Reverence Invites 
Revelation,” Ensign, 1991 
оны 11- р сар, 21–22).
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хилАМАН 10

Нифайн туршлагаас үргэлжлүүлэн суралцахын өмнө суралцагчдыг бэлтгэж, тэдний 
хөршүүд хэсэг хугацаагаар явах гэж байгаа тул орон гэр, эд юмсыг нь харах хүн хэрэг-
тэй болсон хэмээн төсөөлөхийг хүс.
• Хөрш тань ямар хүнээр өөрсдийн орон гэрийг сахиулахыг хүснэ гэж бодож байна вэ?
• Ийм үүрэг хариуцлага болон итгэл дааж чадахаар хүн гэдгээ түүнд хэрхэн харуулж 

болох вэ?
Суралцагчдаас Хиламан 10:4–5- ыг дотроо уншиж, Их Эзэн яагаад Нифайд итгэн, агуу 
адислал болон үүрэг хариуцлага оногдуулсныг олж мэдэхийг хүс. (Та нар цуцашгүй 
гэдэг үг уйгагүй эсвэл ядрахаа мэдэхгүй гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй 
байх.) Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ танилцуулахад урь.
• Цуцашгүй үйлчлэл нь Их Эзэн бидэнд адислал болон үүрэг хариуцлагаар итгэдгийг 

хэрхэн үзүүлж байна вэ?
• Хүмүүсээс айж эмээлгүй үйлдсэн Нифайн дараах үлгэр жишээ Их Эзэний хаант улс 

дахь үүрэг хариуцлагадаа бэлтгэхэд маань бидэнд хэрхэн туслах вэ?
• “Чи . . . амьдралаа эрэлхийлсэнгүй” гэсэн хэллэг юу гэсэн утгатай вэ?
Дараах зүйлсийг самбар дээр бич : Бидний үед Их Эзэн адислал ба үүрэг өгснөөрөө би-
дэнд итгэдэг. . . . Суралцагчдаас тэднийг Хиламан 10:4–5 дээр Нифайн тухай суралц-
сан зүйл дээрээ үндэслэн, энэ мэдэгдлийг хэрхэн нөхөж гүйцээхийг асуу. Суралцагчид 
дараах байдлаар мэдэгдлийг бөглөж болно: Их Эзэн биднийг Түүний хүслийг 
өөрсдийнхөөсөө өмнө тавих үед адислал болон үүрэг хариуцлагаа бидэнд ит-
гэн өгдөг. Та суралцагчдад энэ үнэнийг өөрсдийн дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэг-
лэлдээ бичихийг санал болгож болно.
Суралцагчдыг дараах асуултуудын талаар тунгаан бодож, хариултаа тэдний аль нэг 
дээр бичихийг хүс:
• Их Эзэнд Түүний хүслийг өөрийнхөөсөө илүү чухалд үзэж байгаагаа үзүүлж та хам-

гийн сүүлд юу хийсэн бэ?
• Амьдралын тань ямар хэсэгт Их Эзэний хүслийг илүү сайн эрэлхийлэх хэрэгтэй 

байна вэ?
Биднийг Их Эзэний хүсэл болон Түүний зарлигуудыг эрэлхийлэх үед Тэрээр бидэнд 
хамгийн агуу адислалуудаа итгэмжлэхийг хүсдэг гэдгийг гэрчил.
Суралцагчдыг Хиламан 10:5–7- г дотроо уншиж, Их Эзэний Нифайд өгсөн адислал 
ба үүрэг хариуцлагыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг уншиж байх хооронд дараах 
зүйлсийг самбар дээр бич:

5- р шүлэг
6- р шүлэг
7- р шүлэг

Хэдэн суралцагчийг самбарт гарч ирэхэд урьж, Нифайд өгсөн Их Эзэний адислалуу-
дыг дараах шүлгүүдээс олж хариулахыг хүс.
Их Эзэний Нифайд өгсөн адислалуудын нэг нь лацдан холбох хүч байсан гэдгийг онц-
лон тэмдэглэ. Дараа нь дараах үнэнийг самбар дээр бич: Лацдан холбох хүч дэлхий 
дээр ч тэнгэрт ч холбодог мөн салгадаг. Та суралцагчдад энэ үнэнийг өөрсдийн 
судар дээр Хиламан 10:7- гийн хажууд бичихийг санал болгож болно.
Суралцагчдаас тэднийг Хиламанаас гадна лацдан холбох хүч өгөгдсөн өөр хүмүүсийг 
мэдэх эсэхийг асуу. Суралцагчдыг хариулсны дараа та тэднээс Хиламан 10:7- г дараах 
судруудтай харьцуулахыг хүс: Хаадын дээд 17:1 (Елиа); Maтай 16:15–19 (Петр); Сургаал 
ба Гэрээ 132:46 (Иосеф Смит)
Үүнтэй ижил хүчний түлхүүрийг өнөөдрийн Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнт-
нүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч мөн атгадаг гэдгийг тайлбарла. Сүмийн ерөнхийлөгчид 
Нифайн нэг адил эцэж цуцалтгүй үйлчилснээр Их Эзэн тэдэнд агуу адислал болон үүрэг 
хариуцлагуудыг итгэмжилж болно гэдгийг харуулсан. Бид ихэвчлэн лацдан холбох хү-
чийг ариун сүмийн ёслолуудаар дамжуулан гэр бүлүүдийг холбохтой холбон ойлгодог.
Суралцагчдад лацдан холбох хүчийг илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд нэг сурал-
цагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.Нэлсоны хэлсэн дараах 
мэдэгдлийг уншихыг хүс:
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111-  р  хичээл

“Ариун сүм, ёслол, гэрээ, хувийн хишиг болон лацдан холболтууд 
тодорхой бошиглогдсоны дагуу сэргээгдсэн юм. Ариун сүмийн ёсло-
лууд Их Эзэнтэй дахин эвлэрэх явдлыг хангаж, гэр бүлүүдийг үүрд 
мөнхөд лацдан холбодог. Ариун сүмд хийгдсэн нандин гэрээнүүдэд 
дуулгавартай байх нь биднийг мөнх амьдрал буюу Бурханы хүмүүнд 
өгсөн хамгийн агуу бэлгийг авахад бэлтгэдэг” (“Ариун сүмийн ёсло-

луудад бэлтгэ,” Ensign, 2010 оны 10- р сар, 42).
• Та гэр бүлүүдийг ямар арга замуудаар мөнхөд нэгдмэл байж чадна гэсэн мэдлэгээр 

адислагдсан бэ? 
• Та нар лацдан холбох хүчийн адислалуудыг ирээдүйд хэрхэн эрэлхийлэх вэ? (Ха-

риултууд нь ариун сүмийн гэрлэлтэд бэлтгэх, тэдэнд нас барсан өвөг дээдэстэйгээ 
лацдан холбогдох боломж олгох, ариун сүм ба гэр бүлийн түүхийн ажлуудыг хийх 
зэрэг байж болно.)

Лацдан холболтын адислалууд болон ариун сүмд холболтын ёслолуудыг хүлээн ава-
хын чухал ач холбогдлын талаарх өөрийн гэрчлэлийг хуваалц.

Хиламан 10:12–19
Хүмүүст наманчлалыг номлох Их Эзэний зарлигт Нифай  
дуулгавартай байдаг
Суралцагчдаас хийхийг хүссэн ямар нэгэн зүйлээ хийлгүй хойшлуулж байсан удаа 
тэдэнд бий эсэхийг асуу. (Жишээлбэл, гэрийн ажил эсвэл сургууль, ажил дээр өгсөн 
даалгавар гэх мэт орж болно.)
• Бид тэдний биднээс хийхийг хүссэн зүйлийг хийлгүй үлдээхдээ бусдад юу гэж тайл-

барладаг вэ?
Нэг суралцагчаас Хиламан 10:11–12- ыг чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, хүмүүст наманчлалыг номло хэмээн зарлигласан Их 
Эзэний зарлигт Нифай хэрхэн хариулсныг олж мэдэхийг хүс.
• Бид Их Эзэний зөвлөмж ба зарлигуудад тэр даруй хариулснаараа Түүнд юуг  

харуулдаг вэ? 
Нэг суралцагчаас Хиламан 10:13–14- ийг чанга уншихад урь. Дараа нь өөр суралцаг-
чаас Хиламан 10:15–17- г чанга уншихыг хүс.
• Энэ шүлгүүд дэх Нифайн үлгэр жишээ бидэнд юу зааж байна вэ?
• Их Эзэн Нифайд хэрхэн тусалсан бэ?
Нифайн итгэлтэй байдлын учир Их Эзэн түүнийг хамгаалж, түүнийг агуу хүчээр ади-
салсан гэдгийг олж харахад нь суралцагчдад тусал. Их Эзэн Нифайг сонгон Өөрийн 
номлолыг гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн юм. 
• Та нар Их Эзэнд үйлчлэх шийдвэрээ хэрхэн харуулж чадах вэ?
Суралцагчдыг Их Эзэний хүслийг өөрсдийнхөөсөө өмнө тавьж, тэр даруй биелүүлэх 
дуулгавартай байх арга замуудыг эрэлхийлэхэд урамшуулан дэмж. Их Эзэнд дуулга-
вартай байснаар ирэх адислалуудыг гэрчил.

Төгс эзэмших судрын тойм
Энэ хичээлийн үргэлжлэх хугацаа дараах төгс эзэмших судрыг тоймлон үзэх үйл 
ажиллагааг явуулах боломжийг олгож болох юм.
Суралцагч бүрийг дор бүрдээ дараах төгс эзэмших судруудыг уншихаар даалга: 1 Ни-
фай 3:7; 2 Нифай 2:27; 2 Нифай 31:19–20; Moзая 2:17. Суралцагчдаас тэдэнд даалгасан 
судрыг уншиж, энэ нь Хиламан 10 дээр цэдэглэсэнчлэн Нифайд болон түүний ном-
лолд хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар тунгаан бодохыг хүс. Хангалттай хугацаа өгсний 
дараа хэдэн суралцагчаас хариулт ав.
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Заах зөвлөмж

Хиламан 11
Нифайчууд зөв шударга байдлаас гэм нүгэлтэй байдалд шилждэг
Самбар дээр дараах диаграмыг зур. Энэ диаграмыг ихэвчлэн бардамналын тойрог 
гэж нэрлэдэг болохыг тайлбарла.

Суралцагчдаас тойргийн дөрвөн үндсэн зүйлд ямар тодорхойлолт өгөх талаар тун-
гаан бодохыг хүс. Боломжтой асуултуудын талаар чөлөөтэй хэлэлц. Хэсэг хугацаанд 
хэлэлцсэний дараа диаграмын дөрөв дэх тодорхойлолтын дэргэд Даруу төлөв байдал 
ба наманчлал гэж бич. Дараах судрын үйл ажиллагаа Мормоны Номон дахь хүмүүс 
энэ тойргийн дагуу хэрхэн явсныг үзүүлсэн гэдгийг тайлбарла. Энэ тойрог нь ихэвч-
лэн томоохон нийгмийн дунд тод харагддаг ч мөн гэр бүлүүд болон хувь хүмүүсийн 
амьдралд ч илэрдэг гэдгийг онцлон тэмдэглэ.
Суралцагчдад Нифайг хүмүүст ерөнхий шүүгчийн үхлийн талаар хэлсний дараа ч 
“тэд зүрх сэтгэлээ хатууруулж мөн Их Эзэний үгсийг анхааран сонссонгүй” (Хиламан 
10:13) гэдгийг сануул. Шүүгчийн засаглалын 71- р оны төгсгөлд хүмүүс “өөр хоорон-
доо хуваагдаж мөн нэг нэгнээ илдээр хөнөөж эхлэв” (Хиламан 10:18).
• Энэ үед нифайчууд бардамналын тойргийн хаана нь байсан гэж та нар бодож 

байна вэ?
Хичээл эхлэхийн өмнө дараах хүснэгтийг самбар дээр бич. Гурав ба дөрөв дэх багана 
дахь тодруулсан асуултуудыг оруулах шаардлагагүй. Боломжтой бол хүснэгтийг хуулж, 
суралцагч бүрд тараах материал болгон өг. Боломжгүй бол тэднээс дэвтэр эсвэл судар 
судлах тэмдэглэлдээ хуулан авахыг хүс.
Эхний мөрийг ангиараа хамт ажиллан хүснэгтийг хэрхэн нөхөж гүйцээхийг дүрс-
лэн үзүүл. Нэг суралцагчаас Хиламан 11:1–2- ыг чангаар уншихыг хүс. Ангийнхныг 
энэ шүлгүүдэд дүрслэгдсэнчлэн хүмүүсийн нөхцөл байдлуудын талаар товч дүгнэлт 
өгөхийг хүс. Хүснэгтэд хариултыг бөглөн бич. Дараа нь суралцагчдаас хүмүүс тойр-
гийн аль хэсэгт буюу хэсгүүдэд байсныг тодруулахыг хүс. Хариултыг хүснэгтэд бичиж 
бөглө.
Суралцагчдыг хүснэгт бөглөх аргаа ойлгох үед тэдэнд өөрсдөө бие даан хийх хугацаа 
гарга. Тэднээс бие даан, хоёр хоёроороо эсвэл жижиг бүлгүүд болон эсвэл ангиараа 
хамтдаа ажиллахыг хүсч болно.

 1. Зөв шударга байдал 
ба хөгжил дэвшил

 2. Бардамнал ба 
гэм нүгэл

 3. Зовлон шаналал 
ба устгал

 4.   
 

Судрын үйл 
ажиллагаануудыг 
хийх заавар 
Суралцагчдыг суд-
рын үйл ажиллагааг 
хийлгэхээр бэлтгэх-
дээ үйл ажиллагааны 
хүнд, хөнгөний түвшин 
болон суралцагчдын-
хаа ойлгох чадварыг 
харгалз. Зарим нөхцөлд 
суралцагчид бие даан 
даалгавар биелүүлэх 
үед юу хийх хэрэгтэйгээ 
харж болохын тулд та 
өөрөө үйл ажиллагааны 
хэсгийг дүрслэн үзүүлж 
болно.

Оршил
Хиламаны номын 11 ба 12- р бүлгүүд хүмүүс хэрхэн 
зөв шударга байдлаас гэм нүгэлтэй болсон тухай 
нифайчуудын 14 жилийн түүх юм. Энэ түүх хүмүүс  

Их Эзэнээ ямар түргэн мартдагийг мөн тэд наман-
чилж, Түүнд эргэн ирэхэд нь Тэрээр туслахын тулд 
зэмлэдэг гэдгийг үзүүлдэг.

112- Р ХИЧЭЭЛ

хиламан 11–12
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112-  р  хичээл

Шүүгчдийн 
засаглалын 
он жилүүд

хиламан 
11 дээрх 
шүлгүүд

хүмүүсийн нөхцөл байдлын 
тодорхойлолт

тойргийн үе 
шат(ууд)

72–73 1–2 Зөрчилдөөн болон дайн ихэсч, дээрэмч-
дийн нууц бүлэглэл устгалд хүргэсэн.

2, 3

73–75 3–6 Их Эзэнд хандсан Нифайн хүслийн учир 
дайны оронд өлсгөлөн нөмөрч, олон мян-
ган хүн өлсгөлөнгөөр үхэж эхэлдэг.

2, 3

75 7–11 Хүмүүс Их Эзэнээ санаж, өөрсдийгөө 
даруусган, өөрсдийн дундах Гадиантоны 
бүлгийг зайлуулж эхэлдэг.

3, 4

76 17–20 Хүмүүс баярлан баясаж, Бурханаа ал-
даршуулдаг. Тэд зөв шударга болж, дахин 
хөгжин дэвшиж эхэлдэг.

4, 1

77–79 21–23 Хөгжил дэвшил, амар амгалан сэргээгд-
дэг. Зөрчилдөөн багасаж, тэд илчлэлтүүд 
ба сайн мэдээний сургаалын дагуу тэдгээ-
рийг шийдвэрлэдэг.

1

80 24–26 Хүмүүс дахин бардам, ууртай мөн гэм 
нүгэлтэй болдог. Дээрэмчдийн гэм нүгэлт 
бүлэг, аллагууд болон нууц төлөвлөгөө-
ний хамт хүмүүсийн дунд дахин хөгждөг.

2, 3

80–81 27–35 Дээрэмчид эвдрэл, сүйрлийн шалтгаан нь 
болж, нифайчууд болон леменчүүдийн 
арми гэм нүгэлт бүлгийг устгах чадвар-
гүй болдог. Дээрэмчид олон хүнийг алж, 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг оролцуулан, 
зарим хүнийг авч, боолчлолд оруулан, 
аглаг буйд руу явдаг. Зовлон зүдгүүрүүд 
хүмүүсийг Их Эзэнээ санахад хүргэдэг.

3, 4

Суралцагчдад хүснэгтийг бөглөх хангалттай хугацаа өгсний дараа тэднээс үйл ажил-
лагаанаас юу суралцсанаа тайлагнахыг хүс. Дараа нь дараах асуултуудыг асуу:
• Хиламан 11:4 дээр өгүүлсэнчлэн Нифай яагаад өлсгөлөн илгээхийг хүсэн залбир-

сан бэ? (Тэрээр өлсгөлөн нь хүмүүсийг Их Эзэнээ санаж, наманчлалд хөтөлнө  
гэж найдсан.)

• Хүмүүс тойргийн “зовлон шаналал ба устгал” хэсгээс зайлсхийхийн тулд юу  
хийж чадах вэ?

Суралцагчид энэ асуултад олон янзын сайн хариулт өгч болно. Тэд дараах зарчмыг 
тодотгосон эсэхэд анхаар: Бид даруу төлөв байдал ба наманчлалаар дамжуулан 
бардамнал ба устгалаас зайлсхийж чадна. Нифайчууд тойргийн хоёр ба гурав 
дахь хэсгийг алгасаж болох байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэ. Тэд байнга зөв шу-
дарга, даруу төлөв байж, нүгэл үйлдэх бүрдээ наманчлалаа хойшлуулахгүй амьдарч 
болох байсан. Хэрэв тэд ингэж амьдарсан бол зарим саад бэрхшээлийг үзэх байсан 
ч тэдний гэм нүглүүдийн үр дүн болон ирсэн аймшигтай зовлон зүдгүүр, устгалаар 
төгсөхгүй байж болох байсан.
Нэг суралцагчаас Хиламан 11:36–37- г чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, богино хугацаанд бий болсон өөрчлөлтүүдийг олж сонсохыг хүс.
• Их Эзэнээ санасны дараа нифайчууд “алдаст дахин хүчирхэг болж эхлэхэд” хэр хуга-

цаа болсон бэ? (Дөрвөн жил)
• Бардамналын тойргийн аль үе шат нь Хиламан 11 дээр тодорхойлогдсон байна вэ?
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хилАМАН 11–12

Суралцагчдаас энэ тойргийн зарим хэсэг өөрсдийн эсвэл мэддэг хүмүүсийн тань 
амьдралд тохиосон онцгой цаг мөчүүдийг тодорхойлон, түүнийхээ талаар бодохыг 
хүс. Тэднийг тойргийн хоёр ба гурав дахь хэсгээс хэрхэн зайлсхийх тухай эргэцүүлэн 
бодоход урь. Тэднийг эргэцүүлэн бодох үедээ хүлээн авсан онцгой санаануудыг бичиж 
авахад урамшуулан дэмж.

Хиламан 12
Их Эзэн хүмүүсийг цээрлүүлсэн шалтгааныг Мормон тайлбарладаг
Дараах зүйлийг самбар дээр бич: “Мөн тийн бид . . .” Мормон энэ хэллэгийг өөрийн 
цэдэглэсэн зүйлээс суралцах шаардлагатай сургамжуудыг үзүүлэхийн тулд ашигласан 
гэдгийг тайлбарла.
• Хиламан 11 дээр үндэслэн энэ мэдэгдлийг та нар хэрхэн гүйцээх вэ?
Нэг суралцагчаас Хиламан 12:1- ийг чанга уншихыг, ангийнхнаас Мормоны мэдэгд-
лийг төгсгөсөн арга замыг олохыг хүс.
• “Хүмүүний үрс ямар хуурамч мөн түүнчлэн зүрх сэтгэл нь тогтворгүй” гэсэн хэллэг 

ямар утгатай вэ?
• Их Эзэнд үнэнч хэвээр, зүрх сэтгэлээ тогтвортой байлгахад юу туслах вэ?
Суралцагчдаас Хиламан 12:2–3- ыг дотроо уншиж, нифайчуудын энэ түүхээс Мор-
мон биднийг бусад ямар сургамжийг сураасай гэж хүссэнийг олж мэд. Суралцагчдад 
Мормон ихэвчлэн судрууд дээрх цэдгүүдээс бидний суралцаж болох үнэнүүдийг “бид 
харж болох бөлгөө” (2- р шүлэг ) ба “бид ийн харлаа” (3- р шүлэг) гэсэн хэллэгүүдийг 
ашиглан хуваалцсан гэдгийг сануул.
• Мормон биднийг ямар сургамжуудыг мэдэж аваасай гэж хүссэнийг өөрийн үгээр 

хэлнэ үү. Суралцагчид дараах хариултуудыг өгч болно: Хэрэв бид сэрэмжгүй байх 
юм бол эд баялаг маань биднийг Их Эзэнээ мартахад хүргэдэг; тэдэнд сануу-
лахын тулд Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийг шийтгэдэг.)

• Баян чинээлэг хүмүүс яагаад заримдаа Их Эзэнээ мартдаг вэ?
•  Тэд яагаад өмнө нь шийтгүүлж байж Их Эзэнээ санах хэрэгтэй байдаг гэж та нар 

бодож байна вэ? (Магадгүй та шийтгүүлэх гэсэн үг нь зарим төрлийн зэмлэл эсвэл 
зовлон зүдгүүрээр дамжуулан хэн нэгнийг засах гэсэн утгатайг тайлбарлах хэрэгтэй 
байх)

Суралцагчдаас дараах асуултын талаар эргэцүүлэн бодохыг хүс:
• Өнөөдөр Их Эзэн биднийг ямар арга замуудаар шийтгэж болох вэ?
Суралцагчдыг энэ асуултад хариулахад нь тусалж, Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Д. Тодд Кристоффэрсоны өгсөн мэдэгдлийг унш:
“Бурханлаг шийтгэл дор хаяж гурван зорилготой байдаг: (1) наманчлалд ятгахын 
тулд, (2) өөрсдийгөө шинэчлэн, цэвэршүүлэхийн тулд,  (3) Бурханаа илүү сайн мэддэг 
зам руу амьдралын замналаа хандуулахын тулд” (“Би хайрладаг хүмүүсээ зэмлэдэг, 
сахилга жуулдаг юм (As Many as I Love, I Rebuke and Chasten,)” Ensign эсвэл Лиахонa, 
2011 оны 5- р сар, 98).
• Их Эзэний зэмлэл хэрхэн Түүний хайрын баталгаа болдог вэ?
Нэг суралцагчаас Хиламан 12:4–6- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхаас 
шүлгийг дагуулан харж, Бурханыг санахад нь хүндрэл учруулж байсан хүмүүсийн зан 
төлөвийг олохыг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлсээ танилцуулахад урь.
 Их Эзэнийг өөрсдийнхөө чиглүүлэгч байлгахаас татгалзсан тэр хүмүүсийг Мормон 
“газрын тоосноос ч өчүүхэн” (Хиламан 12:7) хэмээн тодорхойлсныг тайлбарла. Нэг 
суралцагчаас Хиламан 12:7–8- ыг чанга уншихыг хүс.
• Ийм хүмүүсийг яагаад “газрын тоосноос ч өчүүхэн” гэж тодорхойлсон бэ? (Сурал-

цагчдад Тэнгэрлэг Эцэгт хүмүүс газрын тоосноос ч бага үнэ цэнэтэй гэж Мормон 
заах санаагүй байсныг ойлгоход тусал. Харин түүний оронд газрын тоос шороо нь 
Бурханы зарлигуудад байнга дуулгавартай байдаг, харин хүмүүс тийм биш гэдэгт 
анхаарлыг нь хандуулахыг хүссэн.)

Эдгээр шүлэгт Мормон бидэнд Их Эзэний агуу хүчийг сануулан, Их Эзэн биет 
зүйлсэд хөдлөх эсвэл өөрчлөгдөх зарлигийг өгч чадах бөгөөд Тэрээр мөн нүгэлтнийг 
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Өөрийн оршихуйгаас тусгаарлах болно гэдгийг дурдан, Хиламан 12:9–22- ыг товч 
дүгнэ. Суралцагчдыг Хиламан 12:23–26 дээрээс бид газрын тоосноос илүү агуу үнэ 
цэнэтэй болохыг үзүүлсэн баталгааг олж мэдэхэд урь. Тэдэнд чухал ач холбогдолтой 
үгс ба хэллэгүүдийг тодотгон тэмдэглэхийг санал болгож болно.
• Бид наманчилж, Их Эзэний дуу хоолойг сонсох юм бол бидэнд ямар бэлэг ирэх бо-

ломжтой вэ?
• Энэ нь Бурханд бидний үнэ цэнэтэйн баталгаа хэрхэн болох вэ?
Дараах төгсгөөгүй мэдэгдлүүдийг самбар дээр бич. Суралцагчдыг эдгээр мэдэгдлийг 
дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бөглөн бичиж, өнөөдрийн хичээлээ дуусгахад 
урь.

Иймд Хиламан 11–12 дээр . . . гэдгийг би харлаа. 
Тэгэхээр би . . . болно

Бид Их Эзэнээ санаж, Түүний дуу хоолойг сонсож мөн наманчлах үед даруу төлөв 
байдал ба Түүнд итгэх итгэлээ өсгөдөг гэдгийг гэрчил. Хариуд нь Тэрээр биднийг 
өршөөн адислах, эцэст нь биднийг мөнх амьдралаар шагнах Өөрийн амлалтыг 
биелүүлдэг.
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хиламан 13
Оршил
Аврагчийн төрөлтөөс хэдэн жилийн өмнө Их Эзэн 
Самуел нэртэй Лемен бошиглогчийг нифайчуудад 
наманчлалыг тунхаглуулахаар илгээсэн. Тэр Зара-
хемла дахь нифайчуудад Есүс Христийн Цагаатгалаар 
дамжин ирэх гэтэлгэлийн сайн мэдээг тунхагласан 

юм. Тэрээр мөн тэдэнд бошиглогчдыг үгүйсгэснийг 
нь болон шударга бус явдал дотроос аз жаргалыг 
эрэлхийлсэн тэдний зан авирын талаар ил тод хэлсэн 
юм. Хэрэв тэд наманчлахгүй бол тэдний дээр устгал 
ирэхийг тэр анхааруулсан.

Заах зөвлөмж

Хиламан 13
Самуел нифайчуудад хэрэв тэд наманчлахгүй бол тэдний дээр устгал 
ирэхийг анхааруулдаг
Хичээлийн өмнө энэ хичээлийн төгсгөлд хэрэглэх тараах материалыг бэлтгэ. Та тараах 
материалыг гурван хэсэг болгон хувааж, бүлэг бүрийн даалгаврыг цаасан дээр бичиж 
өгч болно. Мөн хичээлийн өмнө Хиламан 13- ын дараах бүдүүвчийг самбар дээр бич.

Хиламан 13:1–4. Их Эзэн Лемен үндэстэн Самуелыг нифайчуудад номлохоор дуудсан.
Хиламан 13:5–23. Нифайчууд наманчлахгүй бол тэдний дээр устгал ирэх болно гэдгийг 
Самуел тэдэнд анхааруулсан.
Хиламан 13:24–39. Самуел хүмүүст бошиглогчдыг үгүйсгэсэн болон наманчлахаас 
татгалзсаны үр дагавруудыг анхааруулсан.

"Лемен үндэстэн Самуел хэрмэн дээр" зургийг үзүүлэн хичээлээ эхлүүл (62370; Сайн 
мэдээний зургийн цомог [2009], 81- р хуудас). Суралцагчдаас нифайчууд яагаад Самуе-
лыг алахыг эрэлхийлснийг мэдэж байгаа эсэхийг асуу. Суралцагчдыг хариулсны дараа 
Хиламан 13–16 дээр лемен бошиглогч Самуелын тухай цэдэг байдгийг тайлбарла. Энэ 
цэдэг нь Мормоны Номон дээр нифайчуудыг наманчлалд дуудсан зөвхөн ганцхан лемен 
бошиглогчийн тухай гардгаараа онцгой юм. Энэ үеэр леменчүүд нифайчуудаас илүү 
зөв шударга байсан. Самбар дээрх бүдүүвч дээрээс Хиламан 13- ын товч тоймыг өг.
Ангийг гурван бүлэг болгон хуваарил. (Боломжтой бол бүлэг бүр ижил тооны су-
ралцагчидтай байх ёстой.) Суралцагч бүрд бүлгийнх нь даалгаврыг өг (хичээлийн 
төгсгөлд байгаа). Суралцагчдад Хиламан 13- аас бие даан суралцаж, дараа нь суралц-
сан зүйлээ нэг нэгэндээ заах ёстойг хэл. Суралцагч бүрээс авсан судрын хэсгийнхээ 
захиасын зарчмыг гаргаж, дагалдах асуултуудад хариулт бэлтгэхийг хүс. Суралцагчдад 
асуултуудаа бичих боломжийг олго. (Энэ үйл ажиллагаа нь бүх суралцагчийг хам-
руулах боломж олгох бөгөөд суралцагчид бие биетэйгээ мэдрэмж, бодол санаа болон 
гэрчлэлүүдээ эмээх зүйлгүй, тайван хуваалцах орчинг бүрдүүлнэ.)
Суралцагчдад бие даан суралцах хангалттай хугацаа өгсний дараа тэдэнд гурван 
бүлэг тус бүрд ажиллахыг даалга. Боломжтой бол, бүлэг бүрд нэг суралцагч Хиламан 
13:1–7, 11- ийг, нөгөө нь Хиламан 13:17–23- ыг мөн нэг нь Хиламан 13:24–33- ыг судал-
сан байхаар хуваарилах хэрэгтэй. Хүн бүрд бүлгийнхээ нөхөдтэй хариултаа хуваалцах 
хангалттай цаг гарга. Жижиг бүлгийн хэлэлцүүлгийн үеэр ангийн дундуур тойрон 
явж, суралцагчдын хариултуудыг сонсон зөвлө. Зохистой гэж үзвэл өөрийн бодол 
санааг сонссон хэлэлцүүлэг дээр нэмж хэл.
Суралцагчид бие биедээ зааж дууссаны дараа хэдэн суралцагчийг урьж, үйл ажил-
лагааны үеэр бусдаасаа суралцсан үнэнийг эсвэл бодол санаагаа ангийнхантайгаа 
хуваалцахыг хүс.
Нифайчууд 400 жилийн дотор устгагдана гэдгийг (Хиламан 13:9–10- ыг үзнэ үү) мөн 
тэдний дунд зөв шударга хүмүүс оршиж байсан тул тэд өдий хүртэл устгагдаагүй 
цорын ганц шалтгаан нь байсан (Хиламан 13:13–14- ийг үзнэ үү) гэдгийг тайлбарлан, 

Суралцагчдад нэг 
нэгнээсээ сурсан 
зүйлээ хуваалцах 
боломж олго 
Ариун Сүнсний хүчээр 
дамжуулан суралцагч-
дын үгс ба илэрхийлэл 
бусдынхаа зүрх сэтгэл 
ба оюун бодолд чухал 
нөлөөг өгч чадна. 
Тэднээс нэг нэгнээсээ 
суралцсан үнэнүүдийг 
илэрхийлэхийг хүсэхдээ 
хайр хүндэтгэл ба нэгд-
мэл орчинг бий болго-
ход нь тэдэнд тусал.
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Хиламан 13:9–14- ийг товч дүгнэн ярь. Их Эзэн Самуелыг нифайчууд руу илгээсэн ба 
тэр нифайчуудыг наманчилж, Их Эзэндээ эргэн очиход урьж, Их Эзэн түүний зүрх 
сэтгэлд юу хэлснийг ярьсан (Хиламан 13:11- ийг үзнэ үү) гэдгийг гэрчил.
Нэг суралцагчийг Хиламан 13:27–28- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, нифайчууд хуурамч бошиглогчдод хэрхэн хариулсныг 
олуул.
• Самуелын хэлсэнчлэн нифайчууд худал хуурмаг зүйлс заасан хүмүүст хэрхэн хариул-

сан бэ? Яагаад зарим нь номлолыг хүлээн авч байхад бусад нь үгүйсгэсэн бэ?
• Хиламан 13:27 дээр бидний уншсан мэдэгдэл ба зан төлөв нь бидний өнөөгийн 

өдрүүдэд хэрхэн илэрдэг вэ?
Нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны хэлсэн дараах мэдэгдлийг  
уншихыг хүс:
“Бидний мэдэх ёстой зүйлсийг хэлсэн амьд бошиглогчийн үгсэд бид хэрхэн хандаж 
байгаа нь, эсвэл сонсохгүй байна уу гэдэг нь бидний итгэлийн сорилт юм” (“Fourteen 
Fundamentals in Following the Prophet” [БЯИС- ийн онцгой цуглаан дээр хэлсэн үг, 
1980 оны 2- р сарын 26], 3–4, speeches. byu. edu).
• Өнөөдөр зарим хүний хувьд бошиглогчдын ямар зөвлөмж дагахад хэцүү байдаг вэ?
• Та нарын дагахаар сонгосон бошиглолын ямар зөвлөмжийн жишээ байна вэ? Энэ 

зөвлөмжийг дагаснаар та нар хэрхэн адислагдсан бэ?
Суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ амьд бошиглогчийн зөвлөм-
жийг дагах чадвараа өсгөх нэг арга замын талаар бичихэд урь.
Суралцагчдад бичих хангалттай хугацаа өгсний дараа нэг суралцагчаас Хиламан 
13:33–37- г чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, 
нифайчууд наманчлахгүй байснаараа эцэстээ юу болох, өөрсдийнхөө талаар тэд юу 
гэж хэлснийг олохыг хүс. Дараа нь өөр нэг суралцагчаас Хиламан 13:38- ыг чанга 
уншихыг хүс. Нифайчуудын ирээдүй үеийнхний талаар Самуелын тунхагласан харам-
салтай үнэнийг цааш нь олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.
• Нифайчуудын ирээдүй үеийнхний талаар Самуел харамсмаар ямар үнэнийг тун-

хагласан бэ?
• Самуел “сорилтын чинь өдрүүд өнгөрсөн” гэж хэлсэн нь юу гэсэн утгатай вэ? (Ни-

файчуудын ирээдүй үеийнхэнд наманчлал дэндүү оройтсон байх болно. Учир нь тэд 
наманчлаагүй тул нүгэл нь тэднийг устгал руу хөтлөх болно.)

• “Алдсыг үйлдэж аз жаргалыг” эрэлхийлэх нь яагаад буруу вэ? (Суралцагчдад 
жинхэнэ аз жаргал зөвхөн Бурханы зарлигуудыг сахиснаар ирнэ гэдгийг 
ойлгоход тусал.)

• Хүмүүс алдсыг үйлдээд аз жаргалыг эрэлхийлдэг ямар арга замууд байдаг вэ?
Суралцагчдад Ариун Сүнсний нөлөөг сонсолгүй зүрх сэтгэлээ хатууртал эсэргүүцэж, 
гэм нүгэлд шаламгай байсан хувь хүмүүсийн тухай Мормоны Номон дээрх бусад 
баримтыг сануул. (Жишээлбэл, “мэдрэхээс өнгөрсөн” [1 Нифай 17:45] ба Бурханыг 
сонсохоос татгалзсан Лемен, Лемүел болон бошиглогч Абинадайн анхааруулгыг үл 
хайхран наманчлахаас татгалзсан Ноа хаан ба түүний хүмүүс.) Нифайчууд наманч-
лахаас татгалзсан учир өөрсдийнхөө ирээдүй үеийнхнийг устгалд аваачсан гэдгийг 
Самуел онцлон тэмдэглэсэн.
Суралцагчдад хувь хүн бүрд, наманчлалыг сонгосон бүх хүнд найдвар бий гэдгийг 
ойлгоход нь тусал. Наманчлалаар дамжуулан бид Их Эзэний уучлалыг хүлээн авч, зүрх 
сэтгэлээ хатууруулахаас сэргийлж чадна. Суралцагчдад бид наманчлалаар дамжуулан 
өөрсдийн замналыг засч чадна гэдгийг ойлгуулахын тулд Тэргүүн Зөвлөлийн ерөн-
хийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын дараах мэдэгдлийг унш:
“Нисэх онгоцны ахмад болох сургалтынхаа явцад би онгоцыг хэрхэн нисгэж, холын 
зайг хэрхэн туулдгийг мэдэх шаардлагатай байлаа. Хязгааргүй их далай, өргөн уудам 
цөлийн дээгүүр тив алгасан хийдэг нислэгийг зорьсон газарт нь эсэн мэнд  гүйцэт-
гэхийн тулд ихэд анхааралтайгаар нягт нямбай төлөвлөх хэрэгтэй байдаг. Буулгүй 
нисдэг ийм нислэгүүд 14 хүртэл цаг үргэлжилж, 9000 бээр (14000 км) замыг туулдаг. 
“Ийм урт нислэгийн үед аюулгүй эргэж ирэх цэг гэж нэрлэгддэг чухал шийдвэр гаргах 
цэг байдаг. Нисэх онгоц энэ цэгт хүрчихээд буцах замдаа орж, ниссэн буудалдаа эргэж 
ирэхэд хангалттай түлштэй байх ёстой. Аюулгүйгээр эргэх цэгийг өнгөрөөсний дараа 
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ахмад энэ үйлдлийг дахин хийхгүй болж, зүгээр л цаашаа ниснэ гэсэн үг. Энэ цэгийг 
эргэлтгүй цэг гэж олонтоо нэрлэдэг нь ийм учиртай юм.
“. . . Бид нүгэл үйлдсэн л бол, замаа өөрчлөхөд нэгэнт оройтож, өнгөрсөн борооны хой-
ноос цув нөмрөхтэй адил “буцах гарцгүй” болсон гэж бодоосой хэмээн Сатан хүсдэг. . . .
“. . . Бидний найдварыг алдагдуулж, түүнтэй адил золгүй болгож, уучлал ирэхээс 
өнгөрсөн гэдгийг итгүүлэхийн тулд Сатан тэр бүү хэл Бурханы шүүлтийг тодотгон 
нигүүсэл гэж үгүй хэмээн судруудаас үгсийг гуйвуулж ч болно. . . .
“Христ биднийг аврахаар ирсэн билээ. Хэрэв бид буруу замаар орох юм бол, нүгэл бол 
эргэх гарцгүй цэг биш гэдэг итгэлийг Есүс Христийн Цагаатгал бидэнд өгч чадна. Хэ-
рэв бид Бурханы авралын төлөвлөгөөг дагах юм бол аюулгүй буцаж очих боломжтой” 
(“Point of Safe Return,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 5- р сар, 99).
• Ерөнхийлөгч Угдорфын сургамж нүгэл үйлдсэн хэн нэгэнд хэрхэн найдвар төрүүлж 

болох вэ?
Суралцагчдыг ярилцсан үнэнүүдийнхээ талаар эргэцүүлэн бодоход урамшуулан 
дэмж. Тэднийг Ариун Сүнснээс хүлээн авсан аливаа мэдрэмжийг дагахыг урамшуу-
лан дэмж. Их Эзэний наманчлах урилгад анхаарлаа хандуулсан хүмүүст аз жаргал 
ирэх болно гэдгийг гэрчил.
Анхааруулга: Хичээлд өмнө нь тайлбарласан гурван бүлэгт зориулсан дараах тараах 
материалыг бэлтгэ.

1- р бүлэг—Хиламан 13:1–7, 11
Бошиглогчид өөрсдийнх нь зүрх сэтгэлд илчилсэн Бурханы захиасуудыг ярьдаг.
 1. Аль шүлгүүд энэ үнэний тухай заадаг вэ?
 2. Самуелын зүрх сэтгэлд Бурхан ямар захиасыг илчилсэн бэ?
 3. Самуелын хувьд яагаад энэ захиасыг хүргэхэд хүнд хэцүү байсан байж болох вэ?
 4. Нифайчуудад түүний захиас ямар нөлөө үзүүлнэ гэж Самуел найдсан бэ?
 5. Та нарын эцэг эх эсвэл Сүмийн удирдагч танд зориулан захиас өгөхөөр өдөөгдсө-

нийг хэзээ мэдэрсэн бэ? Энэ нь та нарт хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
 6. Эдгээр шүлгээс ямар нэмэлт үнэнүүдийг олсон бэ?

2- р бүлэг—Хиламан 13:17–23
Их Эзэнээ санахаа болих үед бид бардамнал ба алдаст эмзэг өртөмтгий болдог.
 1. Ямар шүлгүүд энэ үнэнийг заадаг вэ?
 2. Нифайчууд алдаст шаргуу байх юм бол тэдний дээр ямар зүхэл ирнэ гэж Самуел 

хэлсэн бэ?
 3. Нифайчуудын баяжих хүсэл нь тэднийг өөр ямар нүглүүд рүү хөтөлсөн бэ? 
 4. Өсвөр үеийнхний зүрх сэтгэлийг бардамнал ба нүгэлд хөтлөх ямар зүйлс байдаг вэ?
 5. “Та нарыг адисалсан зүйлүүдэд Их Эзэн Бурханаа санах” нь яагаад чухал вэ? (Хи-

ламан 13:22)
 6. Эдгээр шүлгээс ямар нэмэлт үнэнүүдийг олж болох вэ?

3- р бүлэг—Хиламан 13:24–33
Хэрэв бид Их Эзэний бошиглогчдын үгсийг үгүйсгэх юм бол уй гашуу, харамслыг үзэх болно.
 1. Энэ үнэнийг аль шүлэгт заадаг вэ?
 2. Самуелын хэлсэнчлэн, нифайчууд жинхэнэ бошиглогчдыг яагаад үгүйсгэсэн бэ?
 3. Самуелын өгүүлсэнчлэн, зарим хүн худал хуурмаг бошиглогчдыг яагаад хүлээн 

авдаг вэ?
 4. Амьд бошиглогч, төлөөлөгчдийн тодорхой ямар сургаалууд байдаг вэ?
 5. Амьд бошиглогч, төлөөлөгчид зарим ямар “мунхаг мөн харалган удирдагчдаар 

дагуулагдах”- аас (Хиламан 13:29) зайлсхийхийг бидэнд анхааруулсан бэ?
 6. Эдгээр шүлгээс нэмэлт ямар үнэнүүдийг олж болох вэ?



466

114- Р ХИЧЭЭЛ

хиламан 14
Оршил
Лемен үндэстэн Самуел Зарахемла дахь нифайчуу-
дад номлолоо үргэлжлүүлэн, Есүс Христийн төрөлт 
ба үхлийг илэрхийлэх тэмдгүүдийг зарладаг. Тэр 
эдгээр тэмдгийг хүмүүс Есүс Христэд итгэж, өөрсдийн 
нүглийг наманчлахаар ятгагдаасай хэмээн бошиг-
лосон гэдгээ тайлбарладаг. Тэрээр Есүс Христийн 

Цагаатгалаар дамжуулан бүх хүн төрөлхтөн Бурханы 
оршихуйд эргэн аваачигдах болно гэдгийг заасан. 
Хүмүүсийг наманчлалд дуудсанаар, наманчилсан 
тэдгээр нь өөрсдийн нүглүүдээс уучлагдаж харин на-
манчлахаа мартсан тэдгээр нь Бурханы оршихуйгаас 
дахин тусгаарлагдана гэдгийг тэрээр амласан. 

Заах зөвлөмж

Хиламан 14:1–13
Самуел Аврагчийн төрөлттэй холбоотой тэмдгүүдийг бошиглодог
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах гурван сумыг самбар дээр зур. Хичээлийн явцад сумыг 
тойруулан үг хэллэгүүдийг оруулах болно.

Суралцагчдаас Хиламан 13 буюу өмнөх хичээл дээр юуны тухай ярилцсанаа хэлэхийг 
хүс. Хэрэв сануулах шаардлагатай бол тэдэнд Самуел нэртэй бошиглогчийн талаар 
суралцсаныг сануул. Тэр ямар хүн байсан, хаашаа явсан, юу заасан мөн түүний заасан 
хүмүүсийн сүнслэг байдлын талаар, түүний тухай санаж байгаа зүйлээ хуваалцахыг 
тэднээс хүс. Суралцагчдаас Самуелын захиаст хүмүүс хэрхэн хандсаныг хэлэхийг хүс. 
Хиламан 14 нь Самуелын сургаалуудын үргэлжлэлийг багтаасан гэдгийг тайлбарла. 
Самуел ирээдүйд болох, зарим нь Зарахемлагаас хэдэн мянган бээрийн холд тохиох үйл 
явдлуудын талаар бошиглосон гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас Хиламан 14:1–2- ыг ун-
шин, Самуелын бошиглосон нэг үйл явдлыг (Есүс Христийн төрөлт) тодорхойлохыг хүс.
Суралцагчдаас Хиламан 14:3–6- г дотроо уншиж, Аврагчийн төрөлтийн цаг үед ни-
файчуудын харж болох тэмдгүүдийг олж мэдэхийг хүс. Энэ тэмдгүүдийг судар дээрээ 
тэмдэглэхийг санал болгож болно. Та мөн суралцагчдын анхаарлыг Самуелын бошиг-
лолуудын биелэлтийг нотлох шүлгүүдийн зүүлт тайлбар руу чиглүүлж болно.
• Аврагчийн төрөлт та нарын хувьд ямар утга учиртай вэ?
Хиламан 14:8–9- ийг чанга унш. Мөнх амьдралыг олж авахын тулд Аврагчид итгэх нь 
чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэ. Самбар дээрх сүүлчийн сумны дэргэд Мөнх амьдрал 
гэж бич. “Мөнх амьдрал” нь “мөнхийн амьдрал” гэсэн үг гэдгийг тайлбарла. Энэ нь 
Бурханыхтай адил амьдралаар амьдарч, Түүний оршихуйд гэр бүлийнхэнтэйгээ үүрд 
амьдарна гэсэн үг. Самуел Зарахемла дахь нифайчуудад мөнх амьдралыг хүлээн ава-
хын тулд хийх шаардлагатай зүйлийг заасан.
Суралцагчдаас Хиламан 14:11–13- ыг дотроо уншиж, Самуел хүмүүсийг юу мэдэж 
хийгээсэй гэж хүссэнийг олж мэдэхийг хүс. Самуел хүмүүст мэдүүлж мөн хийлгэхийг 
хүссэн зүйлсийг тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож болно.
Самбарын зүүн талын эхний сумны дэргэд Мэдлэг гэж бич. Дараа нь суралцагчдаас 
Самуел хүмүүсийг юу мэдээсэй гэж хүссэнийг олж мэдсэн эсэхийг асуу. Суралцагчдаас 
тэдгээр зүйлсийг Мэдлэг гэсэн үгний дэргэд самбар дээр жагсаан бичихийг хүс. (Хариул-
тад Самуел хүмүүсийг, нүгэл хийсэн хүмүүст зориулсан Бурханы шүүлт, наманчлалын 
нөхцөл байдлууд, Есүс Христийн ирэлт ба Түүний ирэлттэй холбоотой тэмдгүүдийн 
талаар мэдээсэй гэж хүссэн нь багтсан байх ёстой.)
• Энэ мэдлэг хүмүүсийг юу хийхэд хөтөлнө гэж Самуел найдсан бэ? (Есүс Христэд 

итгэж, өөрсдийн нүглүүдийг наманчлах)

Гэрчлэлээ хуваалцах 
Гэрчлэл нь энгийн 
бөгөөд үнэний шууд 
тунхаглал юм. Есүс 
Христ ба Түүний сэр-
гээгдсэн сайн мэдээний 
тухай гэрчлэлээ байнга 
хуваалц. Энэ нь сурал-
цагчдын суралцах, ойл-
гох мөн сайн мэдээний 
дагуу амьдрах хичээл 
зүтгэлийг хүчирхэг-
жүүлж, Ариун Сүнсний 
нөлөөг урих болно.

Бичигч болон 
яригчийн санаа 
зорилгыг эрж хай
Эртний бошиглогчид 
судруудыг бэлтгэхдээ 
өнөөдрийн бидний 
хэрэгцээтэй холбоотой 
захиасуудыг багтаахаар 
сүнслэгээр өдөөгддөг 
байжээ. Мормоны 
Номын бичигч эсвэл 
яригчийн зорилгыг тод-
руулахыг эрэлхийлэхдээ 
эх бичигт тодорхой 
байгаа зүйлээс хэт 
халихаас болгоомжлоо-
рой. Бошиглогчдын гол 
зорилго нь байнга Есүс 
Христийг гэрчлэх бай-
сан гэдгийг ой тойндоо 
хадгална уу.
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Суралцагчдаас Хиламан 14:13 дээрх зарчмыг бичихийг хүс. Дараа нь хэдэн сурал-
цагчаас бичсэн зүйлээ чанга уншихад урь. (Нэг боломжийн хариулт нь Есүс Хрис-
тэд итгэх итгэл нь наманчлал бөгөөд нүглүүдээсээ ангижрахад хөтөлдөг 
гэсэн байж болно.)
Суралцагчдад “түүний сайн үйлс” гэсэн хэллэгийн утгыг ойлгоход тусалж, сайн үйлс 
нь хэн нэгний хийсэн зүйлсийн шагнал хүртэхүйц мөн чанар буюу үйлдлүүд гэдгийг 
тайлбарла. Бид нүглүүдийнхээ ангижралыг хүлээн авахын тулд зохистой байж, чин 
сэтгэлээсээ наманчлах, баптисм хүртэн батлуулах болон зарлигуудыг сахих зэрэг 
тодорхой зүйлсийг хийх хэрэгтэй. Гэвч бид өөрсдийн бус, Аврагчийн сайн үйлсийн 
учир уучлалын бэлгийг хүлээн авдаг. Суралцагчдад “Учир нь ач ивээлээр л бид ав-
рагдана гэдгийг мэднэ, бидний хийж чадах бүхний дараа буюу” гэсэн төгс эзэмших 
судар 2 Нифай 25:23- ын үйл явдлыг сануулж болно. Мөн суралцагчдад Aлмa 22:14 бa 
Aлмa 24:10–11- ийг уншихыг санал болгож болно.
Самбар дээрх дараах диаграмыг гүйцээ:

Мэдлэг христэд итгэх Наманчлал Мөнх амьдрал

• Аврагчийн тухай мэдлэгийг олж авснаар Түүнд итгэх та нарын итгэл хэрхэн өссөн бэ?
• Аврагчид итгэх итгэл тань та нарыг наманчлал болон Түүнтэй илүү адил байхыг 

хичээхэд хэрхэн хөтөлсөн бэ?
Зөвхөн Есүс Христийн сайн үйлээр дамжуулан бид нүглүүдийн ангижрал болон мөнх 
амьдралыг хүлээн авч чадна гэдгийг гэрчил.

Хиламан 14:14–31
Самуел Аврагчийн үхэлтэй холбоотой тэмдгүүдийг бошиглодог
Нэг суралцагчаас Хиламан 14:14- ийг чанга уншихад урь. Дараа нь суралцагчдаас Хи-
ламан 14:20–27- г дотроо уншиж, Есүс Христийн төрөлтийн үед нифайчуудад харагд-
сан тэмдгүүдийг олуул. Эдгээр тэмдгийг тэмдэглэхийг санал болгож болно. Тэдэнд 
унших хангалттай хугацаа өгсний дараа тэднийг олж мэдсэн зүйлээ тайлбарлахад урь. 
Тэдэнд энэ тэмдгүүдийн бүрэн биелэлтийг 3 Нифай (Хиламан 14:20, зүүлт тайлбар a- г 
үзнэ үү) дээр цэдэглэсэн байгаа гэдгийг хэл.
Нэг суралцагчаас Хиламан 14:28–29- ийг чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхаас шүлгийг дагуулан харж, Их Эзэний тэмдгүүд болон гайхамшгийг тохиолго-
дог шалтгааныг олж мэдэхийг тэднээс хүс. Цөөн хэдэн суралцагчаас өөрсдийн үгээр 
эдгээр шалтгааныг илэрхийлэхийг хүс. (Суралцагчид олон янзын үгс ашиглаж болох ч 
дараах үнэнийг тодотгосон эсэхэд анхаарлаа хандуул: Хүмүүсийг Өөрт нь итгэхэд 
туслахын тулд Их Эзэн тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг өгдөг.)
• Энэ үнэн бидэнд Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтийн өмнө үзэгдэх тэмдгүүдийн талаар 

юу зааж байна вэ?
Суралцагчдыг тэмдгүүд эсвэл Их Эзэнд итгэхэд туслах Түүний өгсөн баталгаануудын 
талаар бодохыг хүс. Суралцагчдыг өөрсдийн туршлагаас хуваалцахыг урамшуулан 
дэмжиж болно (гэхдээ хэт хувийн эсвэл нууцлаг зүйлсээ хуваалцах шаардлагагүй гэд-
гийг тэдэнд сануул.) Их Эзэн хожмын өдрүүдийн хүмүүсийг Түүнд итгэхийг ятгахын 
тулд тэмдгүүд болон Самуелын адил бошиглогчдыг илгээдэг гэдгийг гэрчил.
Анхааруулга: Олон судрын захиас бидэнд тэмдгүүдийг эрэлхийлэхгүй байхыг ан-
хааруулдаг учраас суралцагчдад тэмдгүүдийн талаарх энэ хэлэлцүүлэг зарим нэг 
байдлаар ойлгоход түвэгтэй санагдаж магадгүй. Тэдэнд Бурханы тэмдгүүдийг таних, 
хувийн шалтгаанаар тэмдгүүдийг эрэлхийлэх хоёр ялгаатай гэдгийг ойлгоход нь тусал 
(Иаков 7:9–14; Aлмa 30:43–50; С ба Г 46:9; 63:7–11- ийг үзнэ үү). Тэмдгүүдийг эрэлхий-
лэхгүй байхыг бошиглогчид заахдаа ямар нэгэн тэмдгийг үзүүлэхгүй бол итгэхээс тат-
галздаг хүмүүст зориулан хэлсэн болохоос Их Эзэний тааллын дагуу гайхамшгуудыг 
эрэлхийлэн итгэлээ өсгөдөг хүмүүст хамаагүй юм. 
Аврагчийн үхэлтэй холбоотой тэмдгүүдийг нифайчууд харах байсан талаар мэдэх 
нь сайн бөгөөд Есүс Христийн үхэл ба амилуулалтын утга учрын талаар Самуелын 
сургаалуудыг ойлгоход илүү чухал ач холбогдолтой гэдгийг тайлбарла. Самбар дээр 
дугаарласан тайлбаруудыг орхин, дараах диаграмыг зур. Хиламан 14:15–19- ийн 



468

114-  р  хичээл

талаар хэлэлцэж байхдаа боломжтой үед нь эдгээр тайлбарыг нэм. (Суралцагчдыг энэ 
диаграмыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ зурахад урьж болно.)

“Сүнсний үхэл” гэсэн хэллэг нь Бурханы оршихуйгаас салангид байхтай холбоотой 
гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчаас Хиламан 14:15–16- г чанга уншихыг хүс.
• Хиламан 14:16 дээр хэлсэн эхний сүнслэг үхэл гэж юу вэ? (Адам ба Евагийн уналтын 

улмаас бид Бурханы оршихуйгаас тусгаарлагдсан гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй байх)
Нэг суралцагчаас Хиламан 14:17- г чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, тэднээс хэрхэн эхний сүнслэг үхлийг даван туулж болохыг 
эргэцүүлэн бодохыг хүс. Самбар дээр дараах үнэнийг бич: Есүс Христ бүх хүн тө-
рөлхтнийг Уналтаас гэтэлгэж, Бурханы оршихуйд буцаж очихоор болгосон. 
Бүх хүн төрөлхтөн Бурханы оршихуйд шүүгдэхээр буцаж очих болно гэдгийг тайл-
барла (2 Нифай 2:10- ыг үзнэ үү).
Нэг суралцагчаас Хиламан 14:18–19- ийг чанга уншихыг хүс.
• Хиламан 14:18–19 дээр хэлсэн хоёр дахь сүнслэг үхэл гэж юу вэ? (Наманчлахгүй 

тэдгээр хүмүүс Эцэгийн оршихуйгаас дахин тусгаарлагдах болно гэдгийг тайл-
барлах хэрэгтэй байх)

• Самуелын хэлсэнчлэн, бид хоёр дахь сүнслэг үхлээс зайлсхийхийн тулд юу хийх 
хэрэгтэй вэ? (Суралцагчдыг Хиламан 14:13 ба Moрмон 7:7–8- ыг уншихад урь. Есүс 
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан наманчилсан хүмүүс Бурханы орши-
хуйд мөнхөд амьдрах болно гэдгийг онцлон тэмдэглэ.)

Аврагчийн Цагаатгалын адислалуудыг эрэлхийлэх чөлөөт сонголтын чухал ач хол-
богдлыг онцлон тодруулахын тулд суралцагчдаас Хиламан 14:30–31- ийг дор бүрдээ 
уншихыг хүс. Чөлөөт сонголтын талаарх үгс ба хэллэгүүдийг олж мэдэхийг тэднээс 
хүс. Тэднийг олж мэдсэн үг хэллэгээ хуваалцахад урь. Тэдний өдөр бүр хийдэг сон-
голтууд ямар их чухал ач холбогдолтойг ойлгоход туслахын тулд эдгээр үг ба хэллэг 
хэрхэн тусалж буйг тайлбарлахыг хүс.

Бурханы 
оршихуй

дэлхий

үхэл ба 
сүнсний 
ертөнц

 1. Адам ба Евагийн 
уналт эхний сүнслэг 
үхлийг авчирсан (хи-
ламан 14:16- г үзнэ үү).

 2. Амилуулалт бүх хүн 
төрөлхтнийг Бурханы орши-
хуйд шүүгдэхээр дахин ирэх 
болгосон (2 Нифай 2:10; 
хиламан 14:17- г үзнэ үү).

 3. өөрсдийн нүглүү-
дийг наманчилж, 
өршөөлийг хүлээн 
авсан хүмүүс 
Бурханы оршихуйд 
мөнхөд амьдрах 
болно (хиламан 
14:13; Moрмон 
7:7–8- ыг үзнэ үү).

 4. Наманчлахгүй хүмүүс 
нь Бурханы оршихуйгаас 
тусгаарлагдаж, хоёр дахь 
сүнсний үхэлд зовон ша-
налах болно (хиламан 
14:18- ыг үзнэ үү).
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Хиламан 14:18–19. Наманчлалын  
бурханлаг бэлэг
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д. Тодд 
Кристоффэрсон наманчлалаар дамжин ирдэг баяр 
баясгаланг гэрчлэхдээ:

Би Их Эзэний үхэл ба амилалт “наманчлах хэн боловч 
тэр нь тас цавчигдаж мөн галд хаягдахгүй” (Хиламан 
14:18) байх гайхамшигт боломжийг авчирсан гэдгийг 

талархалтайгаар батлан, гэрчилж байна. Наманчла-
лын бурханлаг бэлэг нь энэ болон ирэх амьдралын 
аз жаргалын түлхүүр мөн. Аврагчийн үгсээр, туйлын 
төлөв даруу болоод хайраар би бүгдийг ‘Гэмшицгээ! 
Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна’ (Maтай 4:17) хэ-
мээн урьж байна. Энэ урилгыг хүлээн авснаар та нар 
одоо болон ирээдүйн аль алинд нь баяр баясгаланг 
олох болно” гэжээ (“Наманчлалын бурханлаг бэлэг 
(The Divine Gift of Repentance,)” Ensign эсвэл Лиа-
хонa, 2011 оны 11- р сар, 41).
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Оршил
Лемен үндэстэн Самуел нифайчуудад наманчлахгүй 
бол устгагдах болно гэдгийг анхааруулсан. Их Эзэн 
нифайчуудаас илүү зөв шударга болсон леменчүүдийн 
өдрүүдийг уртасгана гэдгийг тэр тунхагласан. Зарим 

нифайчууд Самуелын номлолд итгэж, тэдэнд Нифай 
баптисм хүртээсэн байв. Самуелд итгээгүй тэдгээр 
нь түүнийг алахыг оролдсон. Гэвч Самуел Бурханы 
хүчээр хамгаалагдаж, төрсөн нутагтаа буцаж очдог.

115- Р ХИЧЭЭЛ

хиламан 15–16

Заах зөвлөмж

Хиламан 15
Самуел нифайчуудад анхааруулж, леменчүүд хэрхэн амлалтын хүмүүс 
болохыг тайлбарладаг
Дараах тайлбарыг чанга унш:
Есүс Христийн сургаалуудыг чухалчлан үздэггүй, Сүмийн гишүүн бус эцэг эхийн гэрт 
нэгэн залуу эр өсөн хүмүүжжээ. Тэд түүнд архи уухыг нь зөвшөөрч, үүнийгээ тэр кол-
лежид орсон хойноо ч үргэлжлүүлэн хэрэглэжээ. Дараа нь тэр хожмын үеийн гэгээн-
тэн номлогчидтой уулзав. Номлогчидтой уулзсанаас хойш хэсэг хугацааны дараа тэр 
архинаас гарахаар бат шийджээ. Хэсэг өдрийн дараа тэр хуучны хэдэн андтайгаа хамт 
байв. Тэд түүнд архи уухыг санал болгожээ.
Бас нэг өөр залуу эрэгтэй хожмын үеийн гэгээнтэн гэр бүлд өсч хүмүүжсэн байв. 
Түүний эцэг, эх гэр бүлийн үдэш хийж, гэр бүлээрээ судраас суралцдаг байлаа. Тэрээр 
өдөр бүр судраас суралцаж, залбирдаг байв. Тэрээр Хүүхдийн хэсэгт явж, Аароны сан-
ваарын чуулгад үйлчлэн, семинарын ангиа төгсөж, Их Эзэний зарлигууд болон арга 
замуудын талаар мэдлэг олж авсан. Коллежид явж байхдаа тэр шинэ найз нөхөдтэй 
болов. Нэгэн орой нэг найз нь түүнд архи уух санал тавьжээ.
• Согтууруулах ундаа уух саналыг хүлээн авах нь эхний эсвэл хоёр дахь залуу эрэгтэйн 

алинд нь илүү ноцтой буруу үйлдэл болох вэ? Яагаад тийм эсвэл яагаад үгүй гэж?
Дараах хэллэгийг самбар дээр бич:

Нифайчуудын сүнслэг нөхцөл байдал—Хиламан 15:1–3, 17
Леменчүүдийн сүнслэг нөхцөл байдал—Хиламан 15:4–6

Суралцагчдыг самбар дээр жагсаасан судрын захиасуудыг дор бүрдээ уншихад урь. 
(Тэднийг уншихаас өмнө, Хиламан 15:5 дээрх хянамгай гэсэн үгэнд тэдний анхаар-
лыг хандуулж болно. Ямар нэгэн зүйлийг хянамгай хийнэ гэдэг маш их анхааралтай 
үйлдэнэ гэсэн үг.) Суралцагчдаас нэгийг нь нифайчуудын, бусдыг нь леменчүүдийн 
сүнслэг нөхцөл байдлыг хоёр өгүүлбэрээр дүгнэн бичихийг хүс. Суралцагчдад даал-
гавраа дуусгах хангалттай хугацаа өгсний дараа асуу:
• Хичээлийн эхэнд хэлэлцсэн хоёр залуугийн хэн нь энэ шүлгүүдэд тодорхойлсон 

нифайчуудтай адил байна вэ? Аль нь леменчүүдтэй адил байна вэ?
• Хэдийгээр леменчүүд удаан хугацааны турш гэм нүгэлтэй байсан ч яагаад тэд ийм 

их адислал хүлээн авах боломжтой байсан бэ?
• Яагаад нифайчууд устгагдах аюулд хүрсэн бэ?
• Их Эзэний зэмлэл нь хэрхэн Түүний хайрын тэмдэг болдог вэ? (Шийтгэл гэдэг нь 

хэн нэгэн ямар нэгэн хэлбэрийн зэмлэлээр дамжуулан алдааг засах гэсэн утгатай 
гэдгийг тайлбарлаж болох юм.)

Дараах хэллэгийг самбар дээр бич:
Хүмүүс үнэнийг мэдэж, судруудад итгэхэд тэд . . . авчрах . . . ба . . . болдог.

Суралцагчдыг самбар дээрх хэллэгийг хэрхэн бөглөхийг Хиламан 15:7 дотроос уншин 
олж мэдэхийг хүс. Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэдэн суралцагчаас мэдэгдлийг 
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хилАМАН 15 –16

хэрхэн бөглөхийг нь асуу. (Жишээлбэл, суралцагчид дараах зарчмыг хэлж болно: 
Хүмүүс үнэнийг мэдэж, судруудад итгэхэд тэдэнд зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт 
авчрах итгэл ба наманчлал бий болдог.)
Нэг суралцагчаас Хиламан 15:8- ыг чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг мэдэрсэн леменчүүдийг Самуел 
хэрхэн дүрслэн илэрхийлснийг олуул. (Тэд “итгэлдээ чанд гуйвшгүй” байсан.)
Суралцагчдад судруудаас суралцаж байх үедээ Их Эзэнд итгэх итгэл нь агуу ихээр өс-
сөн тухайгаа эргэцүүлэн бодох хугацаа өг. Мөн энэ нь тэднийг чанд гуйвшгүй итгэлд 
хөтөлсөн эсэхийг асуу. Нэг, хоёр суралцагчаас судраас суралцах нь Есүс Христэд итгэх 
тэдний итгэлийг хэрхэн өсгөсөн болохыг тайлбарлахыг хүс.
Суралцагчдын анхаарлыг Хиламан 15:9–17 дээр төвлөрүүл. Эдгээр шүлэгт та нар гэдэг 
нь нифайчуудад, тэд ба тэдэнд гэдэг нь леменчүүдэд хандаж хэлсэн үг гэдгийг тайл-
барла. Анги руу хандан, шаардлагатай үедээ түр зогсож, хэрэгтэй үед тайлбар эсвэл 
асуултуудын хариултыг тайлбарлан хэлж, шүлгүүдийг чанга унш. Дараа нь суралцагч-
дад шүлгүүдийг дахин харж, эдгээр шүлэгт заасан үнэнийг илэрхийлэх нэг өгүүлбэр 
бичих хугацаа өг.
Хэдэн суралцагчийг бичсэн зүйлээ уншихад урь. Бусад үнэн дотор суралцагчид магад-
гүй үүнтэй ижил ямар нэгэн зүйлийг бичиж болно: Хэрэв хүмүүс сайн мэдээний 
бүрэн байдлыг хүлээн авсны дараа итгэлгүй байх юм бол хамгийн агуу зэм-
лэлийг хүлээн авах болно. Та нар суралцагчдадаа судрынхаа Хиламан 15:9–17- ийн 
дэргэд энэ үнэнийг бичихийг санал болгож болно.
Суралцагчдыг энэ үнэний талаар хэлэлцэх хооронд сайн мэдээг ойлгож, түүний дагуу 
амьдарснаар агуу адислалууд ирдэг гэдгийг тэдэнд онцлон хэл. Самуелын сургаалууд 
Сүмийн шинэ гишүүнийг ч нүгэл үйлдэхийг зөвтгөхгүй. Сайн мэдээний талаар сурал-
цахыг эсэргүүцсэн мөн түүнд хариуцлагагүй хандсан хоёуланд нь ижил хамаатай гэсэн 
үг юм. Сайн мэдээний мэдлэг олж авсан тэр нь илүү их хариуцлага хүлээх нь үнэн 
бөгөөд хэрэв бид ямар нэгэн буруу зүйл хийвэл энэ нь биднийг зөв зүйлийг илүү их 
хүч чармайлтаар хийхэд хүргэдэг. Тэгээд бид Бурханы хүслийг дагаж, бусдад сайн үйлс 
хийхэд нь тусалснаар Тэрээр биднийг аливаа өөр арга замаар хүлээн авах боломжгүй 
амар амгалан, аз жаргалаар адисалдаг.

Хиламан 16
Самуелд итгэсэн тэдгээр нь наманчилж, баптисм хүртэж байхад бусад нь 
зүрх сэтгэлээ хатууруулсан
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн одоогийн ерөнхийлөгчийн 
зургийг үзүүл. Суралцагчдаас хүмүүс (Сүмийн гишүүн болон гишүүн бус) бошиг-
логчдын захиасуудад олон янзын арга замуудаар хариулдаг байдлыг тодорхойлон 
хэлэхийг хүс. 
Ангийн нэг хэсгийг Хиламан 16:1–5- ыг дотроо уншиж, Самуелын захиаст итгэсэн 
хүмүүсийн үйлдлүүдийг олохыг хүс. Ангийн нөгөө хэсгийг Хиламан 16:2–3, 6–7- г 
дотроо уншиж, Самуелын захиаст итгээгүй хүмүүсийн үйлдлүүдийг олж мэдэхийг хүс. 
(Самбар дээр унших эдгээр судруудыг бичиж болно.) Хэдэн суралцагчийг сурч мэдсэн 
зүйлээ хуваалцахад урь.
• Бошиглогчид ба тэдний захиасуудад хүмүүс яагаад ийм ялгаатай арга замуудаар 

хариулдаг вэ?
• Зарим хүн яагаад бошиглогчдыг Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимол 

дээрх үгс зэргээр зөвлөмж өгч байхад уурладаг вэ?
Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны хэлсэн дараах үгсийг нэг суралцагчаар уншуул:

“Бошиглогчийг дэлхийн нүглүүдийг илчлэн хэлэх үед дэлхийнхэн өөрс-
дийн нүглүүдийг наманчлахын оронд бошиглогчийн амыг хамхихыг хүсдэг 
эсвэл бошиглогчийг байдаггүй мэт үйлддэг. Нэр алдартай байх нь хэзээ ч 
үнэний шалгуур байгаагүй. Олон бошиглогч алагдаж эсвэл хөөгдсөн. Их 
Эзэний Хоёр дахь ирэлт ойртож байгаагийн хэрээр дэлхийн хүмүүс илүү 
их гэм нүгэлтэй болж, бошиглогчийг мэдэхгүй байх тохиолдол олонтоо 
гарч байгааг бид харж болно” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 133).
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• Бусад хүмүүс зөвлөмжийг үгүйсгэсээр байсан ч зарим нь бошиглогчийн зөвлөм-
жийг дагасан ямар жишээ байдаг вэ?

Судруудаа хаахыг тэднээс хүс. Нэг суралцагчаас судраа нээж, Хиламан 16:13–14- ийг 
уншихыг хүсч, бусад суралцагчийг сонсоход урь. Үл итгэгчид эдгээр тэмдэг ба үзэг-
дэлд хэрхэн хандсаныг ангийнхнаас асуу.
Суралцагчид судруудаа нээж, таныг Хиламан 16:15–16- г унших үед шүлгийг дагуулан 
харахыг тэднээс хүс. Дараа нь Зарахемлад байсан тэмдгүүд өгөгдсөн хүмүүстэй өөрс-
дийгөө ярьж байна хэмээн төсөөлөхийг хүс. Итгэгч эсвэл үл итгэгчээс асуух байсан 
асуултуудынхаа талаар бодохыг тэднээс хүс. Асуултуудынхаа талаар бодох хангалт-
тай хугацаа өгсний дараа цөөн суралцагчаас ангийнхантайгаа өөрсдийн асуултыг 
хуваалцахыг хүс.
Суралцагчдыг хариултаа хэлэлгүй дор бүрдээ дараах асуултуудын талаар эргэцүүлэн 
бодоход урь:
• Хэрэв та нар тэнд байж, тэмдэг болон гайхамшгуудын гэрч болсон бол хэрхэн хан-

дах байсан бэ?
Суралцагчдыг эргэцүүлэн бодох хооронд дараах асуултыг асуу:
• Хиламан 16:16 дээр өгүүлсэнчлэн зарим хүн яагаад тэнгэрээс ирсэн тэмдгүүдийг 

оролцуулан бошиглогчдын бошиглолын биелэлтийг үгүйсгэдэг вэ?
Суралцагчдад Хиламан 16:17–21- ийг дотроо унших хэдэн минутыг гаргаж, шударга 
бус хүмүүс Самуелын бошиглолуудад үл итгэх болсон нэмэлт шалтгуудыг олуул. Хэдэн 
суралцагчаас тэд ямар шалтгуудыг энэ шүлгүүдээс олж тогтоосноо хэлэхийг хүс.
• Бошиглогчдын эсрэг тэдгээр шалтаг эсвэл нотолгооны аль нь өнөөгийн өдрүүдэд 

хамгийн нийтлэг байдаг вэ?
Нэг суралцагчийг Хиламан 16:22–23- ыг чангаар уншихад урьж, ангийнхныг олон хүн 
Самуелын анхааруулгыг үл тоомсорлосоор байх үед юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг 
хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ тайлагнахыг хүс.
• Хэрэв бид Их Эзэний хожмын үеийн бошиглогчдыг үгүйсгэх юм бол бидэнд юу 

тохиох вэ?
Суралцагчдыг хариулах хооронд дараах зарчмыг онцлон хэл: Бид Их Эзэний гэр-
чийг үгүйсгэх аваас Сатанд зүрх сэтгэлээ эзэмдүүлэх болно. (Энэ мэдэгдлийг 
самбар дээр бичиж болно.)
Өнөөдрийн хичээлээ дуусгахдаа нэг суралцагчийг урьж, Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхий-
лөгч Хэнри Б.Айрингийн өгсөн дараах мэдэгдлийг уншуул. Хожмын үеийн бошиг-
логчдоор дамжин ирдэг Бурханы зөвлөмжийг эсэргүүцэх үедээ бид чухамдаа юуг 
сонгодог болохыг олж сонсохыг ангийн үлдсэн хэсгээс хүс:
“Үнэн хэрэгтээ Бурханаас ирдэг зөвлөмжийг үгүйсгэх үедээ бид гаднын нөлөөллөөс 
хамгаалалтгүй үлдэхийг л сонгож байгаа юм. Бид өөр нэгэн нөлөөг сонгодог. Тэн-
гэрлэг Эцэгийн маань бүрэн зорилго нь Өөрийн Хайрт Хүүгийн адил бидэнд мөнх 
амьдралыг өгч, Өөрт байгаа бүхнийг бидэнд өгөх, гэр бүлүүдийг гэртээ хайрын му-
тартаа дахин авчрахыг хүсдэг байхад төгс хайрлагч, бүхнээс хүчит, бүхнийг мэдэгч 
Түүний хамгаалалтыг бид үгүйсгэдэг. Түүний зөвлөмжийг үгүйсгэснээр бид бүх л 
зорилго нь биднийг золгүй болгож, үүний шалтаг нь өшөө хонзон болсон өөр нэгэн 
хүчний нөлөөг сонгодог. Бидэнд Бурханы бэлэг болох ёс суртахууны чөлөөт сонголт 
бий. Нөлөөллөөс чөлөөт байх эрхийг сонгохоосоо илүү биднийг хэзээ ч тавихааргүй 
тийм хүчинд бид өөрсдийгөө аваачих сонголт хийдэг” (“(Finding Safety in Counsel,)” 
Ensign, 1997 оны 5- р сар, 25).
• Ерөнхийлөгч Айрингийн хэлсэнчлэн, хэрэв бид Бурхан ба Түүний бошиглогчдыг 

үгүйсгэх юм бол үнэндээ юуг сонгодог вэ?
Суралцагчдыг тэд аливаа арга замаар бошиглогчид ба төлөөлөгчдөөр дамжуулан 
Бурханы өгсөн зөвлөмжийн эсрэг зүрх сэтгэлээ хатууруулсан эсэхээ дотроо тунгаан 
бодоход урь. Тэднийг сайн мэдээний дагуу амьдарч, Их Эзэний бошиглогчдоос ир-
дэг Түүний зөвлөмжийг анхааран үзэж, тэдгээрт чанд гуйвшгүй байхад урамшуулан 
дэмж. Энэ хичээлээр ярилцсан үнэнүүдийг гэрчил.
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хилАМАН 15 –16

Хиламаныг тоймлон үзнэ үү
Суралцагчдад Хиламаны номыг тоймлон үзэхэд нь туслах цаг гарга. Тэднээс семи-
нар, өөрсдийн хувийн судар судлах цагаар энэ номоос суралцсан зүйлийнхээ талаар 
бодохыг хүс. Тэдэнд санахад нь туслах Хиламаны зарим бүлгийн дүгнэлтийг товчхон 
тоймлон үзэхэд урь. Хэдэн суралцагчаас Хиламанаас тэдэнд сүнслэг урам өгсөн эсвэл 
Есүс Христэд итгэх агуу итгэлтэй болоход нь тусалсан ямар нэгэн зүйлийг хуваалца-
хыг хүс. Хангалттай хугацаа өгсний дараа хэдэн суралцагчаас бодол санаа ба мэдрэм-
жээсээ хуваалцахыг хүс.
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Гэрээр судлах хичээл
Хиламан 10–16 (23- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Тэд Хиламан 10–16 (23- р хэсэг)- г судлах үед суралцсан сур-
гаал ба зарчмуудын дараах тойм хичээлийн тань хэсэг болон 
заагдах албагүй. Зааж байгаа хичээл тань эдгээр сургаал, 
зарчмын зөвхөн цөөхөн хэд дээр төвлөрдөг. Суралцагчдын 
хэрэгцээний талаар тунгаан бодохдоо Ариун Сүнсний өдөөл-
тийг дага.

1 дэх өдөр (Хиламан 10)
Хиламан 10 Нифайн сүнслэг хүчний талаар илүү их суралцах 
боломжийг суралцагчдад өгнө. Суралцагчид түүний жишээ-
нээс Их Эзэний зүйлсийг тунгаан бодох нь биднийг илчлэлт 
хүлээн авахад бэлтгэдэг гэдгийг сурсан. Биднийг Их Эзэний 
хүслийг хувийн хүслийнхээ өмнө тавих үед Тэрээр бидэнд 
адислал болон үүрэг хариуцлагыг итгэн өгдөг гэдэгт тэд 
суралцсан. Нифай Их Эзэний тааллыг өөрийн хүслийн өмнө 
тавих үед Их Эзэн түүнд лацдан холбох хүчийг өгсөн.

2 дахь өдөр (Хиламан 11–12)
Суралцагчид нифайчуудын 14 жилийн түүхийг судлахдаа тэд 
төлөв даруу байдал ба наманчлалаар дамжуулан бардамнал 
ба устгалаас зайлсхийж чадна гэдэгт суралцсан. Хэрэв бид 
анхаарал болгоомжгүй байх юм бол нөхцөл байдал маань 
биднийг Их Эзэнээ мартахад хүргэнэ. Хүмүүст туслахын тулд 
энэ алдаанаас зайлсхийж, Их Эзэнийг санахад тэднийг өдөөн, 
Тэрээр Өөрийн хүмүүсийг зэмлэдгийг Нифай заасан.

3 дахь өдөр (Хиламан 13–14)
Бошиглогчид Бурхан тэдний зүрх сэтгэлд илчилсэн захиасуу-
дыг ярьдаг гэдгийг леменчүүдийн бошиглогч Самуел бидэнд 
харуулсан. Суралцагчид түүний бошиглолын сэрэмжлүүлгүү-
дийг судлахдаа хэрэв бид Их Эзэний бошиглогчдыг үгүйсгэх 
юм бол харамсал, харууслыг амсах болно гэдэгт суралцсан. 
Самуел хүмүүсийг Есүс Христэд итгэхийг ухуулан, Их Эзэн 
хүмүүсийг Түүнд итгэхэд нь туслахын тулд тэмдгүүд ба гай-
хамшгуудыг өгдгийг гэрчилсэн.

4 дэх өдөр (Хиламан 15–16)
Их Эзэн нифайчуудыг элбэг дэлбэгээр адисалсан бөгөөд 
хэрэв тэд наманчлахгүй бол тэдэнд тулгарах Бурханы шүүл-
түүдийг Самуел тэдэнд ойлгуулахыг хичээсэн. Үүнээс сурал-
цагчид хэрэв хүмүүс сайн мэдээний бүрэн байдлыг хүлээн 
авсныхаа дараа итгэлгүй болох юм бол тэд агуу зэмлэлийг 
хүлээн авах болно гэдгийг мэдэж авсан билээ. Суралцагчид 
нифайчуудын Самуелд хандсан хандлагаас бид Их Эзэний 
гэрчийг үгүйсгэх аваас Сатанд зүрх сэтгэлээ эзэмдүүлэх 
болно гэдгийг мэдэж авсан.

Оршил
Хиламан 10–16 дээр наманчлалыг тунхаглах нь бошиглогч-
дын үүрэг зорилго гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн. Энэ долоо 
хоногийн турш суралцагчид бошиглогч Нифай, Лемен болон 
Самуелын үнэнч шударга байдлын талаар суралцах бо-
ломжтой байв. Тэд хоёул сүнслэг тунхаглалуудыг хүлээн авч, 
зөрүүд нифайчуудын дунд номлох эрх мэдэлтэй байсан юм. 
Хүмүүсийн зүрх сэтгэл хатуурсан байсан ч тэд хоёул наманч-
лалыг тунхагласан. Аз жаргалыг алдас үйлдсэнээр биш, Есүс 
Христийн тунхагласан зарчмуудын дагуу амьдарснаар олно 
гэдгийг тэд заасан.

Заах зөвлөмж

Хиламан 10–16
Хиламан, Самуел нар итгэлтэйгээр хүмүүст номлодог
Суралцагчдаас тэд Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхи-
молд заасан жишгүүдийг дэмжсэнээрээ найз нөхдийнхөө дунд 
нэр хүндгүй болох нөхцөл байдалд орж байсан эсэхийг асуу. 
Хэдэн суралцагчийг урин, туршлагаасаа хуваалцаж, мэдэрч 
мөн суралцсан зүйлийнхээ талаар хэлэхийг хүс.

Суралцагчдад Хиламан 10–16 нь бүр хүмүүст нэр хүндээ 
алдсан ч Их Эзэний жишгүүдийн төлөө баттай зогссоор 
байсан хоёр хүний үлгэр жишээний талаар өгүүлдгийг хэл. 
Суралцагчдыг ижил төстэй нөхцөл байдлуудад орох үед  
нь өөрсдөд нь тусалж болох Нифай ба лемен үндэстэн 
Самуелын үлгэр жишээнээс суралцсан зүйлсийнхээ талаар 
тунгаан бодоход урь.

Самбар дээр эсвэл цаасан дээр дараах бүдүүвчийг зур:

Нифай ба лемен үндэстэн Самуел нарын хоорондох ижил 
төстэй байдлууд

Нифай (хиламан 
10:1–5, 12, 15–16)

Самуел (хиламан 
13:1–6; 16:1–2)

Суралцагчдаас бүдүүвчинд жагсаасан шүлгүүдийг хайж, 
Нифай ба Самуелын хоорондох төстэй байдлуудыг олж 
мэдэхийг хүс. Хэдэн суралцагчийг бүдүүвчийн хоосон зайнд 
эдгээр ижил төстэй зүйлсийг жагсаан бичихэд урь. Жагсаал-
тад дараах зүйлсийг оруулж болно: хүмүүс эсэргүүцсэн; Их 
Эзэний дуу хоолойг сонссон; Их Эзэний удирдамжийг тэр 
даруйдаа дагасан; тэдний зүрх сэтгэлд хандсан Их Эзэний 
үгсийг ярьсан; нифайчуудад хэрэв тэд наманчлахгүй бол 
устгагдана гэдгийг анхааруулсан; тэд Түүний захиасыг хүргэж 
болохын тулд Бурханы хүчээр хамгаалагдсан.
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Гэрээр СудлАх хичээл

Суралцагчдын олж мэдсэн ижил төстэй зүйлсийг жагсаан 
бичсэний дараа нэг суралцагчаас Хиламан 10:4- ийг чанга 
уншихыг хүс. Дараа нь асуу:

• Нифайн шантаршгүй байдлын зарим шалтгаан нь юу 
байсан бэ?

• Самуел өөрийн шантаршгүй байдлаа хэрхэн үзүүлсэн бэ? 
Бид ийм цуцашгүй байдлыг хэрхэн төлөвшүүлэх вэ?

Нэг суралцагчаас ангийнхандаа энэ цуцашгүй байдлыг хэр-
хэн төлөвшүүлэх талаар бидэнд заасан Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл А.Максвэллийн өгсөн дараах 
мэдэгдлийг уншихыг хүс:

“Хэрэв бид Есүс болон Түүний ажил дээр төвлөрөх юм бол 
бидний баяр баясгалан ба хатуужил хоёул өсөн нэмэгдэх 
болно. . . . Нифай хувиа хичээн, ‘өөрийн хүслийг’ эрэлхийлээ-
гүй харин түүний оронд Бурханы хүслийг эрэлхийлсэн. Энэ нь 
түүнийг шантаршгүй хичээл зүтгэлтэй болгож, цуцашгүй эрч 
хүчээр хангасан. Нифай аль чиглэлд явахаа, тийм ээ, Бурханы 
зүгт гэдгээ мэдэж байсан” (If Thou Endure It Well [1996], 116).

Асуулт:

• Ахлагч Максвэллийн хэлсэнчлэн бид цуцашгүй, хичээнгүй 
үйлчлэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй вэ?

• Хиламан 10:4 дээр ямар үг хэллэг Нифайн “Бурханы зүг 
харсан” эсвэл өөрөөр хэлбэл Бурханы хүссэнийг хийхээр 
төвлөрсөн байсныг үзүүлж байна вэ?

• Хиламан 13:3–5 дээр ямар үг хэллэг Самуел Бурханы хүс-
лийг өөрийнхөөсөө дээр тавьсныг үзүүлж байна вэ?

• Бид Нифай ба Самуелын туршлагаас ямар үнэнийг сурал-
цаж болох вэ? (Нэг боломжийн хариулт суралцагчдын энэ 
долоо хоногт хувиараа суралцсан үнэнд тусгагдаж болох 
юм: Бид Их Эзэний хүслийг өөрийнхөө хүслийн өмнө 
тавихад Тэрээр бидэнд итгэн, адислал ба үүрэг ха-
риуцлагаа өгдөг.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн 
ярьсан Бурханы хүслийг өөрийнхөө хүслийн өмнө тавьсан 12 
настай охины тухай дараах түүхийг унш: 

“Бид Их Эзэний хүсэл ба Их Эзэний цаг хугацаанд бүрэн 
итгэлгүйгээр Их Эзэнд итгэх жинхэнэ итгэлийг олж чадахгүй. 
Бид ийм итгэлтэй болж, Их Эзэнд бүрэн найдсан цагт өөрс-
дийнхөө амьдралд жинхэнэ хамгаалалтыг олдог. . . .

“Би ийм итгэл ба найдварыг олсон нэгэн охины тухай уншсан. 
Олон сарын турш түүний ээж нь хүнд өвчтэй байлаа. Эцэст 
нь, итгэлтэй эцэг нь эхнэрийнхээ дэргэд хүүхдүүдээ цуглуулан 
дуудаж, тэдэнд ээж нь нас барж байгаа тул салах ёс гүйцэтгэ-
хийг хэлжээ. Арванхоёр настай охин нь эсэргүүцэн:

“ ‘Аав аа, би ээжийгээ үхүүлэхийг хүсэхгүй байна. Би түүнтэй 
хамт эмнэлэгт зургаан сарын турш байсан; нэг бус удаа та 
түүнд адислал өгч, түүний өвдөлт арилан, тайвшран унтдаг 
байсан шүү дээ. Би таныг ээжийн толгой дээр гараа тавин, 
түүнийг эдгээгээсэй гэж хүсч байна.’

“Аав нь буюу ахлагч Хибэр Ж.Грант зүрх сэтгэлдээ ээжийнх 
нь цаг ирсэн гэдгийг мэдэрснээ хүүхдүүддээ хэлсэн байв. 
Хүүхдүүдээ явсных нь дараа тэрээр эхнэрийнхээ орны өмнө 
өвдөг сөхрөн суужээ. Хожим нь тэр өөрийн залбирлыг 
эргэн санахдаа: ‘Би Их Эзэнд, Түүний мутарт амьдрал, үхэл 

байдгийг хүлээн зөвшөөрснөө хэлсэн. . . . Гэвч би эхнэрээ 
таалал төгсөх үед болон үүгээр бага хүүхдүүдийнхээ итгэлд 
нөлөөлөх хүч чадлаар дутсан гэж бодож байгаагаа Их Эзэнд 
хэлсэн.’ Тэрээр охиндоо ‘ээж нь үхэх хэрэгтэй нь Их Эзэний 
бодол санаа болон таалал байсан гэдэг мэдлэгийг’ өгөөч 
хэмээн Түүнээс гуйсан аж.

“Нэг цагийн дотор ээж нь нас барав. Ахлагч Грант хүүхдүүдээ 
ээжийнх нь өрөөнд эргэн дуудаж, тэдэнд хэлэхэд түүний зур-
гаан настай хүү [Хибэр гэж нэрлэдэг] чарлан уйлж эхэлжээ. 
Арванхоёр настай эгч нь түүнийг энгэртээ тэврээд: ‘Битгий 
уйл, Хибэр; энэ өрөөнөөс гарсны дараа Их Эзэний дуу 
хоолой надад, ээж тань үхэх нь Их Эзэний таалал биелэгдэх 
ёстойнх гэж хэлсэн’ гэж хэлжээ (Брайнт С.Хинкли, Хибэр Ж.
Грант: Агуу удирдагчийн амьдрал дахь онцгой үйл явдлууд 
(Highlights in the Life of a Great Leader,) Солт Лэйк хот: Deseret 
Book Co., 1951, 243–44- р хуудсууд).

“Бид энэ охин шиг ийм итгэл, найдварыг үзүүлэх юм бол 
амьдралд маань тохиох чухал үйл явдал бүрд хүчтэй хэвээр 
үлдэх болно” (“Их Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл (Faith in the 
Lord Jesus Christ,)” Ensign, 1994 оны 5- р сар, 100).

Асуулт:

• Ерөнхийлөгч Хибэр Ж.Грант болон түүний гэр бүлийн-
хэнд Их Эзэний хүслийг өөрсдийнхөө өмнө тавихад  
юу тусалсан бэ?

• Бурханд итгэж, Түүний хүслийг өөрийнхөө хүслийн түрүүнд 
тавих шаардлагатай үе та нарт тохиолдож байсан уу? (Хэ-
дэн суралцагчийг урьж, туршлагыг нь ангийнхантайгаа ху-
ваалцахад урих талаар бодоорой. Тэдэнд хэт хувийн эсвэл 
нууцлаг зүйлээ хуваалцах хэрэггүй гэдгийг сануулаарай.)

Бид Бурханд найдаж, Түүний тааллыг өөрийнхөө хүслийн 
өмнө тавих үед хүнд хэцүү цаг мөчүүдийн турш Тэрээр бид-
нийг дэмжин түших болно гэдгийг суралцагчдад ойлгуул.

Нифайн номлолын чухал хэсэг нь хүмүүст Бурханаа санаж, 
өөрсдийн нүглүүдийг наманчлахад нь тусалсан явдал гэдгийг 
тайлбарла. Гэвч тэд өөрсдийн зүрх сэтгэлийг хатууруулсаар 
байсан бөгөөд түүнийгээ засч залруулахыг хүсээгүй.

Ангийнхныг хоёр бүлэг болгон хуваарил. Нэг бүлгээс Хила-
ман 10:15–18; 11:3–10- ыг, нөгөө бүлгээс Хиламан 11:30–37; 
12:1–3- ыг уншихыг хүс. (Эдгээр эшлэлийг самбар дээр бич.) 
Бүлэг бүрээс Их Эзэн Өөрийн хүмүүсийг зэмлэсэн шалтгааны 
талаар хэлэлцэхэд бэлтгэхийг хүс. Суралцагчид янз бүрийн 
өөр шалтгаан дурдаж болох ч тэд Их Эзэнийг санаж бай-
хыг ятгахын тулд Тэрээр Өөрийн хүмүүсийг зэмлэдэг 
гэдгийг хэлсэн эсэхийг баталгаажуул.

• Их Эзэн хүмүүсийн анхаарлыг татахын тулд ямар маягаар 
зэмлэсэн бэ?

• Хиламан 12:3 дээр өгүүлсэнчлэн олон хүн Их Эзэн өөрс-
дийг нь зэмлэхгүй бол Түүнийг санахгүй байсан. Яагаад 
ийм байгаа гэж бодож байна вэ?

Нэг суралцагчаас Хиламан 15:3- ыг чанга уншихыг хүс.

• Их Эзэний зэмлэл хэрхэн хайрынх нь илрэл болдог вэ?

Суралцагчдаас энэ долоо хоногийн 2 дахь өдрийн 5 дахь 
даалгаврынхаа хариултыг хуваалцахыг хүс. Та даруу 
төлөв байдал мөн наманчлалаар дамжуулан бид 
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бардамнал болон устгалаас зайлсхийж чадах ба хэрэв 
бид анхаарал болгоомжгүй байх юм бол нөхцөл 
байдал маань биднийг Их Эзэнээ мартахад хүргэдэг 
гэдгийг давтаж болно.

Дараагийн хэсэг (3 Нифай 1–11)
Суралцагчдын дараагийн даалгаварт тэд Гадиантоны бүл-
гийн эсрэг агуу дайнд тулалдахаар цугларсан бүхэл нифай 

үндэстний цугларалтын талаар унших болно. Нифайчууд 
гэм нүгэлт дээрэмчдийг хэрхэн ялах боломжтой байсан 
бэ? Суралцагчид мөн Иерусалимд Есүс Христийг үхэх үеэр 
Америкт асар хүчтэй сүйрэл ирсэн талаар унших болно. 
Харанхуй нөмөрсөн үед хүмүүс Есүс Христийн дуу хоолойг 
сонсдог. Дараа нь амилсан Аврагч тэдэнд биечлэн номло-
хоор ирдэг. Суралцагчдаас хэрэв тэд тэнд байсан бол юу 
мэдрэх байсныг асуу.
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Нифайн гуравдугаар ном
Энэ номыг яагаад судалдаг вэ?
Суралцагчид 3 Нифайг судалж байхдаа 
нифайчуудын дунд өнгөрүүлсэн Авраг-
чийн гурав хоногийн тохинууллын үгс 
болон үйлүүдийг сурах болно. Ерөнхий-
лөгч Эзра Тафт Бэнсон заахдаа: “3 Нифай 
нь бүх судрын хамгийн сэтгэл хөдөлгөсөн 
мөн хүчирхэг хэсгүүдийн заримыг агуул-
даг. Энэ нь Есүс Христ, Түүний бошиглог-
чид болон авралын сургаалуудын тухай 
гэрчилдэг” хэмээн хэлжээ. (“The Savior’s 
Visit to America,” Ensign, 1987 оны 5- р 
сар, 6). Суралцагчид Есүс Христийг хү-
мүүсийн “хүн нэг бүрд” өрөвдөх сэтгэлээ 
хэрхэн үзүүлснийг хараад хүн тус бүрийн 
төлөөх Түүний зовнилыг илүү хүндэтгэж 
чадна (3 Нифай 11:15; 17:21- ийг үзнэ 
үү). Тэд Аврагчтай уулзахаар бэлдсэн 
хүмүүсийн зөв шударга жишээнээс чухал 
хичээлүүдийг сурч чадна. Тэд мөн Аврагч-
тай уулзахаар бэлтгээгүй хүмүүсийн зөв 
шударга бус жишээнээс суралцаж чадна.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ?
Мормон 3 Нифай номыг Нифайн том 
ялтсууд дээрх бичээсүүдийг хураангуйлс-
наар бүтээсэн. Ном болон үйл хэрэг нь 
Аврагчийг хүмүүстээ үзэгдэхээс өмнө, 
тэр үед болон дараа нь амьдарч байсан 
(Нифайгийн хүү болох) Нифайн нэрээр 
нэрлэгдсэн. Есүс Христийн айлчлалын 
өмнөх агуу ёс бус цаг хугацааны турш 
Нифай “хүчтэйгээр мөн агуу эрх мэдэл-
тэйгээр” тохинуулсан (3 Нифай 7:17). Есүс 
Христийн үгс болон үйлүүд нь 3 Нифайн 
үндэс болдог бөгөөд Нифайн хичээл зүт-
гэл Түүний тохинуулалд удиртгал болдог 
байна. Нифайн бичээсүүдийг хураангуйлж 
байхдаа Мормон өөрийн тайлбар болон 
гэрчлэлийг мөн багтаасан (3 Нифай 
5:8–26; 26:6–12; 29–30- ийг үзнэ үү).

Энэ номыг хэнд зориулж, 
юуны учир бичсэн бэ?
Мормон 3 Нифай дахь бичээсүүдийг хоёр 
бүлэгт хуваах санаатай байжээ. Эхлээд, 
тэрээр тэдгээрийг Лихайн үр удамд 
зориулан бичсэн хэмээн тайлбарласан 
(3 Нифай 26:8- ыг үзнэ үү). Хоёрдугаарт, 
Мормон хожмын өдрүүд дэх Харийнханд 
хандсан бөгөөд тэд Түүн дээр ирж, Түүний 
гэрээт хүмүүсийн хэсэг болох Их Эзэний 
сануулгыг бичиглэсэн (3 Нифай 30- ийг 
үзнэ үү). 3 Нифайн ном нь энэ урилгыг 
Есүс Христийн хүчтэй гэрчлэл болон 
гэрээнүүдийн ач холбогдол дээр цохон 
тэмдэглэснийг онцолдог.

Энэ номыг хэзээ, хаана  
бичсэн бэ?
3 Нифай номонд эх сурвалж болгон ашиг-
ласан эх бичээсүүд нь МЭӨ 1 оноос МЭ 35 
оны хооронд бичигдсэн болно. Мормон 
тэдгээрийг МЭ 345 оноос МЭ 385 оны 
хооронд хураангуйлан эмхэтгэсэн байна. 
Мормон хаана байснаа мөн хэзээ энэ 
номыг хураангуйлснаа цэдэглээгүй.

Энэ номын зарим нэг 
өвөрмөц онцлог нь юу вэ?
3 Нифай Есүс Христийн төрөлт, үхэл 
болон aмилалтын талаарх бошиглолуудын 
биелэлтийг баримтжуулсан (3 Нифай 1; 

8; 11- ийг үзнэ үү). Аврагчийн нифай-
чуудад үзэгдсэн тухай бичээс нь Ахлагч 
 Жэффри Р.Холландын хэлсэнчлэн 
“голлох санаа, агуу мөчүүд мөн Мормоны 
Номын бүхэл бүтэн түүх” юм (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon (Христ ба Шинэ 
гэрээ: Мормоны Номын Мессиа захиас) 
[1997], 250). 3 Нифайн гучин бүлгийн 
хорь нь Аврагчийн хүмүүст шууд заасан 
сургаалуудыг багтаадаг (3 Нифай 9–28- ыг 
үзнэ үү).

Тойм
3 Нифай 1–5 Нифай эцгээсээ бичээсүү-
дийг хүлээн авдаг. Христийн төрөлтийн 
тэмдгүүд өгөгдөж, итгэгчдийг сүйтгэх 
төлөвлөгөө нурж, олон хүн хөрвөгдсөн. 
Нифайчууд болон леменчүүд Гадиан-
тоны дээрэмчдийн эсрэг тэмцэхээр 
нэгддэг. Тэд гэм нүглүүдээ наманчилж, 
эцэстээ Лаконеус болон Гидгиддо-
найгийн удирдлага дор дээрэмчдийг 
ялсан. Мормон Христийн шавь болон 
бичээсийг хөтлөгчийн хувьд үүргүүдээ 
тайлбарласан.

3 Нифай 6–7 Нифайчуудын дундах 
хөгжил цэцэглэлт нь бардамнал, ёс бус 
байдал болон нууц бүлэглэлүүд рүү 
хөтөлдөг. Засгийн газар нуран унаж, 
хүмүүс омгуудад хуваагдсан. Нифай 
агуу хүчтэйгээр тохинуулсан.

3 Нифай 8–10 Газар хөдлөлт, сүйрэл бо-
лон харанхуй Аврагчийн цовдлолт хий-
гээд үхлийг зөгнөсөн. Хүмүүс сүйрэлд 
амиа алдсан тэдгээр үхэгсдийн төлөө 
гашууддаг. Есүс Христийн дуу хоолой 
амьд үлдэгсдийг наманчилж мөн Түүнд 
ирэхэд урьдаг.

3 Нифай 11–18 Есүс Христ ариун сүм 
дээр цугласан олонд үзэгдээд, хүн бү-
рийг Түүний гар, хөлөн дээрх сорвийг 
тэмтэрч үзэхэд урьсан. Тэрээр арван-
хоёр шавиа томилоод, тэдэнд ёслолуу-
дыг гүйцэтгэх болон сүмд үйлчлэх эрх 
мэдлийг өгсөн. Аврагч сургаалаа зааж, 
зөв шударгын хуулийг урагш авчирч 
мөн Мосегийн хуулийг биелүүлснээ 
тайлбарласан. Тэрээр хүмүүсийн 

өвчнүүдийг эдгээж, тэдний төлөө 
залбирч мөн хүүхдүүдийг нь адисалдаг. 
Ариун ёслолыг зохион байгуулж мөн 
нэмэлт сургаалуудыг өгөөд, Тэрээр 
тэдний дундаас одсон.

3 Нифай 19–26 Арванхоёр шавь нь 
хүмүүст тохинуулж, Ариун Сүнс тэдэн 
дээр асгаран буув. Есүс Христ хоёр дахь 
удаагаа үзэгдээд Түүнд итгэсэн бүгдийн 
төлөө залбирдаг. Тэрээр ариун ёслолыг 
гүйцэтгэж, Израильтай хийсэн гэрээгээ 
Эцэг хэрхэн биелүүлэхийг заадаг. Ав-
рагч хүмүүст Исаиа болон бошиглогч-
дын үгсийг судлахыг тушаадаг бөгөөд 
Тэрээр Нифайд лемен үндэстэн Самуе-
лын зарласан бошиглолын биелэлтийг 
цэдэглэхийг зааварчилдаг. Тэрээр 
Малахид өгсөн Эцэгийн үгсийг хэлээд 
“бүх зүйлийг . . . бүр эхлэлээс тэрбээр 
алдар суундаа ирэх тэр цагийг хүртэл 
буюу” гэж тайлбарладаг (3 Нифай 
26:3). Тэгээд Тэр дээшлэн одсон.

3 Нифай 27–28 Есүс Христ арванхоёр 
шавь дээрээ хүрч ирээд, Сүмийг Түүний 
нэрээр нэрлэхийг зааварчилжээ. Тэр 
сайн мэдээг урагш авчраад, шавь 
нараа Өөрийн адил болоход чиглүүл-
дэг. Есүс Христ арванхоёр шавийнхаа 
хүслийг биелүүлдэг.

3 Нифай 29–30 Мормоны Номын урагш 
гарч ирсэн нь Бурхан хожмын өдрүү-
дэд Израилийг цуглуулж эхлэхийн 
тэмдэг болохийг Мормон тайлбарла-
сан. Их Эзэн Харийнхныг наманчилж 
мөн Түүний гэрээт хүмүүсийн нэг хэсэг 
болохыг сануулсан.
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Лемен үндэстэн Самуелын Аврагчийн төрөлтийн тухай 
бошиглолын биелэлт тохиох цаг ойртох тусам итгэгчид 
Самуелын хэлсэн ирэх тэмдгүүдийг ширтсээр байсан. 
Үл итгэгчид тухайн өдөр бошиглол биелэхгүй бол 
итгэгчдийг ална хэмээн сүрдүүлэв. Нифайн хүү бөгөөд 
Хиламаны ач хүү Нифай итгэгчдийн өмнөөс Их Эзэнээс 
гуйв. Нифайн залбирлын хариу болгон Их Эзэний дуу 

хоолой түүн дээр ирж, тэмдэг тэр шөнө үзэгдэх болно 
гэж тунхаглажээ. Наран жаргахад харанхуй болсонгүй, 
мөн шинэ од бий болов. Хүмүүсийн итгэлийг сүйрүүлэх 
гэсэн Сатаны оролдлогууд үргэлжилж байсан ч хүмүү-
сийн ихэнх нь Их Эзэнд хөрвөгдсөн. Гэвч хоёр жилийн 
дараа Гадиантоны дээрэмчид нифайчууд болон лемен-
чүүдийн олныг ёсон бус руу хөтөлсөн.

116- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 1

Заах зөвлөмж

3 Нифай 1:1–26
Есүс Христийн төрөлтийн тухай бошиглолууд биелж, олон нифай хүн хөрвөгдсөн
Суралцагчдыг сайн мэдээний төлөө амиа золиосолсон хүмүүсийн тухай бодоход 
урь. (Тэдний зарим нь Есүс Христ, Абинадай, зарим Антай- Нифай- Лихай нар, 
Иосеф болон Хайрум Смит нар юм.) Суралцагчдаас хүмүүс яагаад ийм золиослолыг 
хийх хүсэлтэй байдаг гэж бодож байгаагаа тайлбарлахыг хүс. Суралцагчдад хэрэв 
тэд сайн мэдээний төлөө амиа өгөх үе тэднээс шаардагдсан нөхцөлд байвал тэд 
хэрхэн хариулах байсан гэдгээ тунгаан бодох хугацаа өг. Лемен үндэстэн Самуел 
Зарахемлад номлосноос таван жилийн дараа итгэлтэй нифайчуудын бүлэг энэ 
боломжтой тулгарсан.
Суралцагчдад Хиламаны хүү Нифай нандин бичээсүүдийг өөрийн хүү Нифайд өгөөд 
уг нутгаас гарч явсан гэдгийг хэлснээр 3 Нифай 1:1–3- ыг нэгтгэн дүгнэ. Түүнийг хаа-
шаа явсныг хэн ч мэдсэнгүй.
Хэд хэдэн суралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 1:4–9- ийг чангаар уншихад урь. Цааш 
нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, итгэлтэй нифайчуудад тулгарсан 
сорилтыг олж мэдэхийг хүс.
• Итгэгчдэд ямар сорилт тулгарсан бэ?
• Зарим хүнд энэ нөхцөл байдалд итгэлтэй хэвээр үлдэхэд нь яагаад бэрхшээл гарч 

болох вэ?
• Ийм нөхцөл байдалд итгэлтэй хэвээр үлдэх хэн хэн байсныг та нар мэдэх вэ? Та нар 

яагаад энэ хүмүүсийг итгэлтэй хэвээр үлдэнэ гэж бодож байна вэ?
Суралцагчдыг энэ эгзэгтэй цаг үед Нифайн юу хийснийг олж мэдэхийн тулд 3 Нифай 
1:10–12- ыг чимээгүй уншихад урь. 
• Энэ нөхцөлд Нифайн үзүүлсэн хариу үйлдлийн юу нь та нарын сэтгэлийг хөдөлгө-

сөн бэ? Яагаад?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 1:13–14- ийг чангаар уншихад уриад ангийнхнаас Нифайн 
залбиралд өгсөн Их Эзэний хариултыг онцгойлон анхаарахыг хүс. 
• Их Эзэн юуг “дэлхийд үзүүлнэ” хэмээн хэлсэн бэ? (Суралцагчдын хариултууд Их 

Эзэн бошиглогчдоороо хэлүүлсэн бүх үгээ гүйцэлдүүлнэ гэснийг тусгасан 
байх хэрэгтэй.)

• Их Эзэн дэлхийд ирж, “Эцэгийн мөн Хүүгийн . . . аль алиных нь тааллыг үйлдэхээр” 
хэмээн ярихдаа Тэрээр Цагаатгалаа хэлж байжээ. Энэ захиас биднийг “урамтай 
байхад” хэрхэн туслах вэ?

Суралцагчдыг 3 Нифай 1:4, 14–15, 19–21- ийг уншин, Их Эзэн бошиглогчдын хэлсэн 
үгсийг биелүүлдгийг онцолсон үг хэллэгийг олж мэдэхэд урь. 
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3 НифАй 1

• Тэмдэг ирэхэд хэрэв та нар итгэгчдийн дунд байсан бол та нарт ямар сэтгэгдэл 
төрнө гэж бодож байна вэ?

• Их Эзэн бошиглогчдын үгсийг биелүүлэх болно гэдгийг мэдэх нь та нарыг хэн нэгэн 
жишгийг тань доромжилж эсвэл итгэлийн тань төлөө хавчих үед хэрхэн туслах вэ?

Хоёр, гурван суралцагчийг ээлжээр 3 Нифай 1:16–18- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь 
хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, нүгэлтнүүд бошиглогдсон байсан тэмд-
гүүдийг хараад ямар хариу үйлдэл үзүүлж байсныг олж мэдэхийг хүс.
• Тэмдэг өгөгдсөний дараа ёс бусчууд юу мэдэж авсан бэ?
• Нүгэл болон итгэлгүй байдал нь яагаад айдас руу хөтөлдөг вэ?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 1:22–23- ыг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Сатан хүмүүсийг Их Эзэний төрөлтийн тэмдгүү-
дэд үл итгэхийг ятгахаар юу хийснийг олж мэдэхийг хүс.
• Сатан юу хийсэн бэ? (Тэр хүмүүсийн дунд худал хуурмагийг илгээсэн.) Өнөөдөр 

Сатаны урагш илгээж байгаа худал хуурмагуудын зарим нь юу вэ?
• Сатаны худал хуурмагт өгч байгаа хүмүүсийн хариултуудаас бид ямар үнэнийг сурч 

чадах вэ? (Cуралцагчдад дараах зарчмыг тодорхойлоход нь тусал: Бид Сатаны худал 
хуурмагтай нүүр тулахдаа Есүс Христэд итгэж мөн хөрвөгдөхийг сонгож 
чадна. Та энэ зарчмыг самбар дээр бичихийг хүсч болно.)

Cуралцагчдад энэ зарчмын үнэн хийгээд ач холбогдлыг мэдрэхэд туслахын тулд Тэр-
гүүлэх бишопын зөвлөлийн бишоп Ричард С.Эдглигийн дараах мэдэгдлийг хуваалц. 
Cуралцагчдад энэ мэдэгдлийн сударт нь таарсан хэмжээний хуулбарыг өгөхөөр товло.
“Бидэнд өнөөдөр дэлхий дээр учирч буй зөрчилдөөн болон сорилтуудын учир—би 
амар амгалангийн мөн хамгаалалтын сонголт ба бүгдэд тохиромжтой сонголт болох 
цорын ганц сонголтыг санал болгохыг хүсч байна. Тэр сонголт бол итгэл. . . . Эргэл-
зээнээс илүү итгэлийг сонго, айдсаас илүү итгэлийг сонго, үл мэдэгдэх хийгээд хараа-
гүй зүйлүүдээсээ илүү итгэлийг сонго мөн уруу дорой үзлээс илүү итгэлийг сонго. . . .
“Шалтаг, шалтгаан, эсвэл хувийн оюун санаа нь нандин заалтууд болон сургаалтай 
зөрчилдөөд ирвэл, эсвээс зөрчилдөөнтэй захиас нь итгэл рүү тань дайрсан ч итгэлгүй 
байдлаараа үрийг зүрхнээсээ зайлуулахгүй байхыг . . . coнго [Aлмa 32:28- ыг үзнэ үү]. 
Итгэлийн тань сорилтын дарааг хүртэл бид гэрчийг авахгүй гэдгийг санаарай (Ифер 
12:6- г үзнэ үү)” (“Итгэл—Сонголт нь та нарынх юм,” Ensign эсвэл Лиахона, 2010 оны 
11- р сар, 31, 32–33).
• Бид эргэлзээ, айдас болон уруу дорой үзлээс илүү итгэлийг сонгохын тулд юу 

хийж чадах вэ? (Хариултууд нь бид залбирч, Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлж, 
судруудаас суралцан, зарлигуудыг сахиж, сүмийн цуглаануудад оролцон мөн бус-
дад үйлчлэхийг сонгож чадна гэх зэрэг орж болно.)

Суралцагчдыг 3 Нифай 1:24–25- ыг дотроо чимээгүй уншин, итгэгчдийн заримд нь 
тулгарсан нэмэлт сорилтуудыг тогтооход урь. 
• Зарим хүн Мосегийн хуулийн талаар юуг батлахыг хичээсэн бэ?
• Тэдгээр хүмүүсийн буруу гэдгээ мэдээд хийсэн хариуны юу нь та нарын сэтгэлийг 

хөдөлгөсөн бэ?
Дараах асуултыг самбар дээр бич: Cатан намайг эргэлзүүлэхийг хичээвэл би хэрхэн 
Есүс Христ болон Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэлтэй хэвээр үлдэх вэ? Cурал-
цагчдыг энэ асуултыг дэвтэр юмуу судар судлах тэмдэглэлдээ хуулж бичихийг хүс. 
Тэдэнд хариугаа бичих цөөн хэдэн минутыг өг.

3 Нифай 1:27–30
Нифайчуудын урвагчид болон леменчүүдийн өсвөр үеийнхэн Гадиантоны 
дээрэмчидтэй нэгддэг
Хоёр суралцагчийг ангийн өмнө гарч ирэхэд урь. Нэг суралцагчаас нүдээ аниад өрөө-
сөн хөл дээрээ зогсохыг хүс. Энэ суралцагч үнэнийг мэддэг ч Тэнгэрлэг Эцэг болон 
Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлдэггүй мөн сайн мэдээгээр амьдрахдаа хичээл 
зүтгэл гаргадаггүй нэгнийг төлөөлсөн гэдгийг тайлбарла. 
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116-  р  хичээл 

Энэ үзүүлбэр дээр хоёр дахь суралцагч хэн нэгнийг үнэнээс гажуудуулах нөлөөллүү-
дийг төлөөлдөг гэдгийг тайлбарла. Хоёр дахь суралцагчийг нэгдүгээр суралцагчийг 
тэнцвэрээ алдаж эсвэл тогтвороо алдтал гарыг нь зөөлнөөр түлхэхийг хүс. Хүмүүн нь 
сайн мэдээгээр амьдрахыг хичээхгүй бол тэрээр Сатаны худал хуурмаг хийгээд уруу 
таталтуудад автах талтай гэдгийг онцол.
• Тогтвортой үлдэхийн тулд эхний суралцагч юу хийх ёстой вэ? (Уг суралцагч нүдээ 

нээгээд, хоёр хөл дээрээ зогсох ёстой.)
Эхний суралцагчийг нүдээ нээгээд хоёр хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай аван зогсохыг 
зааварла. Энэ суралцагч одоо “сүсэг бишрэлдээ . . . чанд гуйвшгүй” (Хиламан 15:8) 
хэн нэгнийг төлөөлж байгааг тайлбарла. Тэгээд хоёр дахь суралцагчаас эхний сурал-
цагчийн гарыг дахин зөөлхнөөр түлхэхийг хүс. Хэрэв хүн сайн мэдээнээс суралцахыг 
эрмэлзэж, Бурханы зарлигуудыг сахивал тэрээр эсэргүүцэл ирж байсан ч тогтвортой 
байж чадна гэдгийг онцол.
Хоёр суралцагчийг суудалд нь эргэн суулга. Есүс Христийн төрөлтийн тэмдэг үзэгдсэ-
нээс хойш хэдэн жилийн дараагаас Сатан хүмүүсийг сайн мэдээний үнэнд эргэлзүүлэ-
хийг оролдохоо үргэлжлүүлсэн.
Цөөн суралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 27–29- ийг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамт-
даа ангийнхаас шүлгийг дагуулан харж, леменчүүдийн өсвөр үеийнхэнд үзүүлсэн зөв 
шударга бус хүмүүсийн нөлөөг олж мэдэхийг хүс.
• Лемен үндэстний өсвөр үеийнхний заримд юу тохиолдсон бэ? (Тэд “зорамчууд 

болох зарим хүмүүсээр . . . зайлуулан удирдагдсан” мөн Гадиантоны дээрэмчидтэй 
нэгдсэн.)

• 3 Нифай 1:29- ийн дагуу леменчүүдийн өсвөр үеийнхний зарим нь яагаад зорам-
чуудын “худал хуурмаг” болон “зусар үгсэд” итгэсэн бэ? (Хэрэв суралцагчид өсвөр 
үеийнхэн “биеэ даах болсон” гэсэн Мормоны мэдэгдлийг дурдахгүй бол, үүнийг 
тэдэнд онцол.)

• “Биеэ даах болсон” гэсэн үг нь юу гэсэн утгатай гэж бодож байна вэ?
Суралцагчдыг энэ асуултын талаар ярилцаж байхад Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүн Катлийн Х.Хьюс уг үгийн талаар юу хэлснийг унш.
“Энэ нь надад тэд эхлээд өөрсөд рүүгээ хараад, бошиглогчдын зайлсхийхийг анхааруул-
сан хүслүүдээ хангаж эхэлдэг гэсэн үг мэт. Тэд Сатаны өгөөш болон уруу таталтад бууж 
өгсөн” (“Их Эзэнд өсөн хөгжих (Grow Up unto the Lord,)” Ensign, 2010 оны 2- р сар, 18).
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 1:30- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, бусдад "өсвөр үеийнхэн" (өсөж буй үеийнхэн) хэрхэн 
нөлөө үзүүлж байгааг олж мэдэхийг хүс.
• Өсвөр үеийнхэн өөрсдийнхөө хүрээлэн буй тэдгээрийн итгэлд ямар нөлөө  

үзүүлсэн бэ?
Суралцагчдад туслахын тулд энэ түүхийг өнөөгийн нөхцөл байдалд оруулаад дараах 
асуултуудыг асуу:
• Өнөөдөр өсвөр үеийнхнийг зөв шударга бус бүлгүүдтэй холбогдохыг уруу татдаг 

зарим нэг ямар “худал хуурмаг” болон “зусар үгс” байна вэ?
• Өсвөр үеийнхэн бусдын итгэлд сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг та нар хэзээ харж бай-

сан бэ?
Суралцагчдаас 3 Нифай 1:29–30- ийг уншин, юу сурснаа товчлон өгүүлэхийн тулд нэг 
зарчмыг хэлэхийг хүс. Тэд хариулахдаа өөр үгс хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах 
үнэнийг тусгах ёстой: Xэрэв бид уруу татагдвал бидний жишээ бусдын итгэл 
болон зөв шударга байдалд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Та суралцагчдаа энэ үнэнийг 
судар дээрээ тэмдэглэхэд урамшуулж болно.
Хэдийгээр 3 Нифай 1:30- д өсвөр үеийнхэн бусдын итгэлд сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг 
дурдсан ч тэд эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст зөв шударга нөлөө үзүүлж чадна гэдгийг 
онцол. Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирээд ангийн бичээч болон жүжиглэхэд 
урь. Бичээчийг суралцагчдын дараах асуултын хариултуудыг бичихийг хүс:
• Та нарт гэр бүл, тойрог буюу салбар болон олон нийтийн итгэлд эерэг нөлөө үзүү-

лэх ямар арга замууд байна вэ?
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3 НифАй 1

Суралцагчдыг самбар дээрээс нэн даруй үйлдэх нэг, хоёр санааг сонгоход урамшуул. 
Тэднийг зөв шударга үлгэр жишээнүүдийнхээ хүчээр бусдын итгэлийг хүчирхэгжүүлж 
чадна гэдгийг тэдэнд батал. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
3 Нифай 1:29–30. “Өсвөр үеийнхний ёс  
бус байдал”

Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг 
замаа алдсан нэгэн хүний гэр бүлдээ үзүүлэх нөлөөг 
тайлбарласан: 

“Сүмийн залуу хүмүүс . . . ирээдүйг гартаа атгаж 
байна. Сүм мөхлийн ирмэгээс ямагт нэг үе хол 

байдаг. Хэрэв бүх үе алдагдвал хэдийгээр энэ нь 
тохиолдохгүй ч бид Сүмийг алдана. Гэвч бүр цор ганц 
хүн Есүс Христийн сайн мэдээг алдвал Их Эзэн л зари-
мыг нь авчрахаар тэдэнд хүрэхгүй л бол тэд үр удмын-
хаа хэдэн үеийн үүд хаалгыг хаадаг юм (“We Must 
Raise Our Sights” [address to CES religious educators, 
2001 оны 8- р сар, 14], 1, si. lds. org).
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Оршил
Хүмүүс Есүс Христийн төрөлтийн тэмдгүүдийг харс-
ныхаа дараа тэмдгүүдэд гайхах нь багасч эхэлсэн 
бөгөөд тэдний зүрх сэтгэл хатуурсан. Олон хүн ирж 
буй тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг эсэргүүцэж, ёс 
бус байдал илүү өссөн. Үүний үр дүнд Гадиантоны 
дээрэмчид нифайчууд болон леменчүүд тэдний эсрэг 
зэвсэг барин тэмцэх хүртэл ихэд хүчирхэгжсэн. Хөр-
вөгдсөн леменчүүд нифайчуудтай нэгдэж, нифайчууд 

гэгдэх болсон. Нифайчуудын ерөнхий шүүгч Лаконеус 
хүмүүсээ наманчилж мөн тулаанд бэлтгэхийг уриал-
сан. Наманчлал, Их Эзэнд итгэх итгэл болон шаргуу 
бэлтгэлүүдийнхээ ачаар нифайчууд Гадиантоны дээ-
рэмчдийн дээр ялалт байгуулсан. Чөлөөлөгдсөнийхөө 
дараа хүмүүс хамгаалагдаж үлдсэн нь Бурханы хүч 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн.

117- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 2–5

Заах зөвлөмж

3 Нифай 2
Хөрвөгдсөн леменчүүд Гадиантоны дээрэмчдийн эсрэг өөрсдийгөө 
хамгаалахаар нифайчуудтай нэгдсэн
Суралцагчдыг хэдэн хором өөрсдөдөө учирсан сүнслэг тохиолдлуудаасаа дэвтэртээ 
эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ жагсаан бичихэд урь. Тэдэнд сүнслэг туршлагууд нь 
утга учиртай байхаар сүртэй юмуу ер бусын байх албагүйг сануул. Тэдэнд Тэнгэрлэг 
Эцэгийн хайр эсвэл Ариун Сүнсний нөлөөллийг мэдэрсэн цаг үеэ эргэцүүлэн бодохыг 
санал болго. Жишээлбэл, тэд залбирлынхаа хариуг болон санваарын адислалуудаа хү-
лээн авсан эсвэл бусдад үйлчилж байсан үеийнхээ тухай бичиж болно. Тэднийг бичиж 
дууссаны дараа тэднээс эдгээр сүнслэг туршлагаа өнөөдөр мөн 10, 20 жилийн дараа 
санаж байх нь яагаад чухал гэж бодож байгааг асуу.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 2:1–3- ыг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, хүмүүс Аврагчийн төрөлттэй холбоотой тэмдгүүдийг 
мартаж эхлэхэд юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг тэднээс хүс.
• Энэ түүх бидэнд сүнслэг туршлагуудаа мартахын аюулын талаар ямар үнэнүүдийг 

зааж байна вэ?
Суралцагчид уг үнэнүүдийг тогтоож байхад дараах зарчмыг онцол: Xэрэв бид өмнөх 
сүнслэг туршлагуудаа мартвал Сатаны уруу таталт хийгээд хууран мэхлэлтэд 
илүү автамтгай болно. Tа энэ зарчмыг самбар дээр бичихийг хүсч болно. Та мөн 
суралцагчдыг жагсаалтаа сүнслэг туршлагуудын доор бичихэд урамшуулж болно.
• Та нар сүнслэг туршлагуудаа мартах нь биднийг яагаад Сатаны өмнө сул дорой 

болгодог гэж бодож байна вэ?
• Бид өөрсдөдөө байгаа сүнслэг туршлагуудаа мартахгүй байхын тулд юу хийж чадах 

вэ? (Хариултууд нь тохиромжтой бол бусадтай туршлагуудаа хуваалцах, хувийн 
тэмдэглэлдээ бичих эсвэл туршлагуудаа Бурханд хүлээх үүрэг болгох юм уу Хувийн 
хөгжил дэвшилдээ бичиж тэмдэглэх зэрэг байж болно.)

Нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн өдрийн 
тэмдэглэлдээ бичсэн сүнслэг туршлагууд түүнд хэрхэн тусалсныг тайлбарласан дараах 
мэдэгдлийг уншихад урь. Ангийнхнаас иймэрхүү бичээсийг хадгалснаар ирэх адисла-
луудыг сонсохыг хүс.

“Би олон жилийн турш өдөр бүр цөөн хэдэн мөрийг бичиж байсан 
билээ. Би маш их ядарч эсвэл дараагийн өдрөө хэчнээн эрт эхлэх ёстой 
байсан ч хамаагүй хэзээ ч өдөр алгасч байгаагүй. Мөн бичихээсээ өмнө 
энэ асуултыг эргэцүүлэн боддог: ‘Би өнөөдөр Бурханы гар бидэнд, 
хүүхдүүдэд маань эсвэл гэр бүлийнхэнд маань хүрснийг харсан уу?’ 
Намайг үргэлжлүүлж бичиж байх үед зарим нэгэн зүйл тохиолдож 
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3 НифАй 2– 5

эхэлсэн. Би өдрүүдийг эргэн дурсаж байхдаа Бурхан [гэр бүлийн гишүүдийн маань] 
нэгэнд юу хийснийг, тухайн завгүй байх мөчдөө анзаарч ойлгоогүй тэр баталгааг олж 
хардаг. Энэ нь байнга тохиолдож байсан бөгөөд тэр тохиолдлыг би санахыг хичээс-
нээрээ Бурханд Тэрээр юу хийснээ үзүүлэхийг нь зөвшөөрсөн байлаа.
“Хүндэтгэлээс илүү зүйл зүрхэнд минь өсөж эхэлсэн юм. Гэрчлэл өссөн. Би Тэнгэрлэг 
Эцэг залбирлуудыг маань сонсож мөн хариулдагт илүү итгэлтэй болсон. Би Аврагч 
Есүс Христийн Цагаатгалын ачаар ирдэг зөөлрүүлэлт болон цэвэршүүлэлтэд илүү 
хүндэтгэлтэй болсон. Мөн би Ариун Сүнс бидэнд бүх зүйлсийг—бүр тохиолдож бай-
хад нь анзаараагүй юм уу анхаарал хандуулаагүй зүйлсийг сануулдагт илүү итгэлтэй 
болсон (“O Remember, Remember,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 11- р сар, 67).
Суралцагчдыг сүнслэг тохиолдлуудаасаа тэмдэглэлийн дэвтэртээ бичих буюу бусад 
аргаар санах нь Сатан тэднийг уруу татаж эсвэл хуурах гэсэн оролдлогоос үл хамаа-
ран итгэлтэй хэвээр үлдэхэд хэрхэн тусалсныг хуваалцахад урь.
Хүмүүс ёс бус байдлаа үргэлжлүүлснээс болж Гадиантоны дээрэмчдийн тоо өсч хү-
чирхэгжсэн гэдгийг тайлбарласнаар 3 Нифай 2:4–19- ийг товчлон өгүүл. Гадиантоны 
дээрэмчид улам түрэмгий болж, хөрвүүлэгдсэн леменчүүд тэдний эсрэг тэмцэхээр 
нифайчуудтай хүч нэгдсэн. Хэдийгээр нифайчууд (одоо нифайчууд хэмээн нэрлэгдэх 
болсон хөрвүүлэгдсэн леменчүүдийн хамт) Гадиантоны дээрэмчдийг нутгаасаа хөөн 
гаргахад зарим нэгэн амжилт олсон ч Есүс Христийн төрөлтийн тэмдгүүдээс хойш 15 
жилийн дараа нөхцөл байдал хэцүү хэвээр байв. 

3 Нифай 3:1–10
Гадиантоны дээрэмчдийн удирдагч нифайчуудыг бууж өгөхийг шаарддаг
3 Нифай 3:1–10 дээр дайсан маань заримдаа бусдаар дамжуулан бидний итгэлийг сул-
руулж, биднийг замаа алдахад удирдахыг хичээдгийн жишээг бид хардаг гэдгийг тайл-
барла. Гадиантоны дээрэмчдийн удирдагч Гидианхай нифайчуудын ерөнхий шүүгч 
Лаконеуст захиа бичиж, түүнийг Гадиантоны дээрэмчдэд бууж өгөхийг ятгасан.
Самбар дээр Гидианхай Лаконеусыг уруу татдаг гэж бич. Ангийнхны нэг хэсгээс 
3 Нифай 3:2–5- ыг, нөгөө хэсгээс 3 Нифай 3:6–10- ыг дор бүрдээ чимээгүй уншихыг 
хүс. Суралцагчдыг уншиж байх үед тэднээр Гидианхай Лаконеусын итгэлийг ган-
хуулж мөн түүнийг замаас нь гаргахыг хичээхдээ ашигласан бодлогуудыг үзүүлсэн 
үгс буюу өгүүлбэрүүдийг олуул. Суралцагчдыг уншиж дууссаны дараа тэднийг олсноо 
тайлагнахыг хүс. Нэг суралцагчийг тэдний хариултуудыг самбар дээр бичихэд урь.
Суралцагчдын 3 Нифай 3:2–10 дээрээс олж мэдсэн арга ухааныг товчлон өгүүлэхийн 
тулд дараах үнэнийг суралцагчдын жагсаалтын дор бич: Cатан болон түүний дагал-
дагчид хүмүүсийг замаа алдахад удирдахаар ихэнхдээ зусар, хуурамч амлалт 
болон айдсыг ашигладаг.  Суралцагчдыг самбар дээр бичсэн Гидианхайн бодлогуу-
дын нэгийг сонгож аваад Сатан болон түүний дагалдагчид өнөөгийн өсвөр үеийнхэнд 
адилхан аргыг хэрхэн ашигладгийг тайлбарлахад урь. Суралцагчдад эдгээр харьцуулал-
тын заримыг нээж олоход туслахын тулд та дараах асуултуудыг асууж болно:
• Дайсан өнөөдөр өсвөр үеийнхэнд бялдуучлалыг (чин сэтгэлийн бус буюу хэтрүүлсэн 

магтаал) хэрхэн ашиглаж болох зарим ямар жишээ байна вэ? Дайсны хэрэглэж болох 
зарим хуурамч амлалт юмуу хоосон сүрдүүлэг нь юу вэ? Эдгээр муу аргыг өсвөр 
үеийнхэн маань хэрхэн эсэргүүцэж чадна гэж та нар бодож байна вэ?

3 Нифай 3:11–5:7
Лаконеусын хүмүүс өөрсдийгөө хамгаалахаар бэлдэж, Гадиантоны 
дээрэмчдийг ялдаг 
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 3:11–12- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхаас шүлгийг дагуулан харж, Гидианхайн сүрдүүлсэн захианд Лаконеус хэрхэн 
хариулсныг унших явцдаа олж мэдэхийг хүс.
• Лаконеусын Гидианхайд хариулсан хариултаас бид ямар үнэнүүдийг сурч чадах 

вэ? (Суралцагчдын тогтоож болох нэг үнэн бол зөв шударга эрэгтэйчүүд болон 
эмэгтэйчүүд хилэнцтээс айх хэрэггүй мөн айдастаа бууж өгөх ёсгүй юм.)
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117-  р  хичээл 

Ангийнхныг дөрвөн бүлэгт хуваарил. Бүлэг бүрд том хуудас цаас өг. Бүлгүүдийг цаасаа 
хоёр багананд хуваагаад, нэг дэх баганын дээр Лаконеусын бэлтгэл харин нөгөө дээр 
Oрчин үеийн жишилт гэж бичүүл. Дараах судрын хэсгүүдийг самбарт бичээд, бүлэг 
бүрд нэгийг даалга: 3 Нифай 3:12–15; 3 Нифай 3:16–21; 3 Нифай 3:22–26; 3 Нифай 
4:1–4. Суралцагчдыг Лаконеус хүмүүсээ Гадиантоны дээрэмчдийн дайралтын эсрэг 
сүнслэгээр болон бие махбодоор нь бэлтгэсэн арга замуудыг олж мэдэхийг хичээн, 
уншихад урь. Бүлэг бүрээс нэг суралцагчаар Лаконеусын бэлтгэл гарчгийн доор 
хүмүүс бэлтгэхээр юу хийснийг бичүүл. (Tайлбар: Cуралцагчдыг эдгээр судрыг сурч 
байхад тэднийг Гадиантоны дээрэмчдийн удирдагч Гидианхай болон нифайчуудын 
дундах агуу бошиглогч, ерөнхий ахлагчдын ерөнхий Гидгиддонайг хооронд нь ялгаж 
байгаа эсэхийг магадал.)
Суралцагчдад Лаконеусын бэлтгэл гэсэн гарчгийн доорх жагсаалтаа дуусгах хан-
галттай хугацаа өгсний дараа тэднийг Oрчин үеийн жишилт гэсэн гарчгийн 
доор хожмын өдрүүдэд биднийг хийхийг зөвлөсөн сүнслэг болон бие махбодын 
хувьд бэлтгэх бэлтгэлүүдээ жагсаахад урь. Суралцагчдад энэ даалгаврыг гүйцээх 
хангалттай хугацаа өгч, бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг тухайн бүлэг юу сурсныг 
ангийнхантайгаа хуваалцахад урь. Суралцагчдад сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрхэн 
хэрэгжүүлэхээ тодорхойлоход нь туслахын тулд тэдний танилцуулгын турш эсвэл 
төгсгөлд нь дараахтай адил асуултуудыг асуу:
• Бид дайсныхаа дайралтын эсрэг гэр орноо хэрхэн хамгаалах вэ?
• Яагаад зуурдын бэлтгэл болох боловсролтой байх болон гэр бүлийн нөөц зэрэг нь 

хожмын өдрүүдэд чухал вэ?
• Гэр бүлээрээ болон тойрог юм уу салбараараа цугларах нь бидэнд хэрхэн хамгаа-

лалт болдог вэ?
• Залбирал нь та нарыг сүнслэг хүчтэй болоход хэзээ тусалсан бэ?
• Наманчлал нь биднийг ирээдүйн төлөө хэрхэн бэлтгэх вэ?
• Биднийг амьд бошиглогч болон төлөөлөгчдийг дагахын хэрээр ямар адислалууд 

ирэх вэ?
• Бид илэрхийлэлтийн сүнсийг амьдралдаа хэрхэн урьж чадах вэ?
Цөөн суралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 4:7–12- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхаас шүлгийг дагуулан харж, хүмүүс сүнслэг болон материаллаг бэлтгэлтэй 
байснаар адислагдсан арга замуудыг олж мэдэхийг хүс.
• Энэ түүхээс ямар үнэнүүдийг та нар сурсан бэ? (Суралцагчдыг хариултуудаа 

хуваалцаж байхад дараах зарчмыг онцол: Бид өөрсдийгөө сүнслэг болон мате-
риаллаг байдлын хувьд бэлтгэвэл Их Эзэн биднийг сорилтуудаа давахад 
хүчирхэгжүүлдэг.)

Лаконеус ба түүний хүмүүс Гадиантоны дээрэмчдийг ялж, тэдний удирдагчийг дүү-
жилсэн тухай тайлбарласнаар 3 Нифай 4:13–29- ийг товчлон өгүүл. 3 Нифай 4:30–33- 
ыг чанга унш. Суралцагчдаас шүлгийг дагуулан харж, хүмүүс энэ ялалтад хэрхэн 
хариулсныг олж мэдэхийг хүс.
• Их Эзэн хүмүүсийг дайснуудаас нь чөлөөлсний дараа тэд хэрхэн хариулсан бэ?
• Гадиантоны дээрэмчдээс тэднийг чөлөөлсөн шалтгаан нь юу байсан хэмээн хүмүүс 

ухаарсан бэ? (Тэдний наманчлал ба төлөв байдал мөн Бурханы сайн сайхан. Та бид 
нүглээ наманчилж, өөрсдийгөө даруусгахын хэрээр Бурхан биднийг сорил-
туудын маань үед дэмжиж мөн чөлөөлдөг гэдгийг онцолж болно.)

Бурханд найдсанаар Тэрээр таныг сорилтоо тэвчиж, даван туулахад тусалсан турш-
лагаасаа хуваалцана уу хэмээн тэднээс хүсч болно. Та мөн нэг, хоёр суралцагчийг 
иймэрхүү туршлагаасаа хуваалцахад урьж болно.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 5:1–4- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, нифайчууд Гадиантоны дээрэмчдийн эсрэг хийсэн 
тулаандаа хүлээн авсан тусламж, адислалуудын үр дүнд юу хийснийг олж мэдэхийг 
хүс. Суралцагчдыг мэдсэн зүйлээ хуваалцаж байх үед хүмүүсийн хариулсан аргуудын 
нэг нь бусдад сайн мэдээг номлох байсан гэдгийг цохон тэмдэглэ. 
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3 НифАй 2– 5

3 Нифай 5:8–26
Хүмүүсийн дунд амар амгалан сэргэв; Мормон бичээсүүдийн хураангуйллаа 
тайлбарлав
Суралцагчдад 3 Нифай 5- ын үлдсэн хэсэг нь Мормоны энэ бичээсийг хураангуйлсан 
шалтгаанаа тайлбарласан тайлбарыг агуулдаг гэдгийг хэл. Суралцагчдыг 3 Нифай 
5:12–15- ыг чимээгүй уншихдаа Мормон Нифайн хүмүүсийн бичээсүүдийн цэдгийг 
бичиглэх хариуцлагынхаа тухай юу хэлснийг олж мэдэхэд урь. 
• Та нар Есүс Христийн шавь нарын хувьд бидний үүрэг хариуцлагыг дүрсэлсэн  

ямар үнэнийг энэ шүлгүүдээс сурсан бэ? (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох  
ч хариултууд нь дараах үнэнийг тодорхойлсон байна: Eсүс Христийн шавь нарын 
хувьд бид бусдад мөнх амьдралд хүрэх замыг нь заах хариуцлагатай. Tа энэ 
үнэнийг самбар дээр бичихийг хүсч болно.)

Их Эзэний бидэнд өгсөн адислалуудын төлөө Түүнд талархдагаа үзүүлэх хамгийн 
чухал аргуудын нэг бол бусдыг Түүн рүү ирж мөн адислалуудыг хүлээн авахад нь 
туслах явдал юм гэдгийг онцол. Суралцагчдаас Есүс Христийн шавийн хувьд тэд 
бусдад мөнх амьдралд хүрэх арга замыг зааж болох хэдэн аргыг санал болгохыг хүс. 
Суралцагчдыг сайн мэдээг хуваалцах эдгээр санаанаас нэг, хоёрыг сонгоод, сон-
госон санаануудаа хэрэгжүүлэхдээ Их Эзэний тусламжийг эрэлхийлэн залбирахад 
урамшуул.
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Оршил
Нифайчууд Гадиантоны дээрэмчдээс гайхамшигтай-
гаар чөлөөлөгдсөнийхөө дараа гурван жилийн турш 
амар амгалан байсан. Гэвч хүмүүсийн дунд бардам-
нал, анги давхаргын ялгаа болон хавчлагууд өссөн. 
Зарим нь Их Эзэнд итгэлтэй хэвээр үлдсэн ч олон хүн 

нууц бүлэглэлд орсон байна. Нууц бүлэглэлүүдийн 
улмаас ерөнхий шүүгч алагдаж, Нифайн засгийн 
газар устгагдав. Хүмүүс овгуудад хуваагдаж, өөрсдийн 
удирдагчдыг томилов. Нифай хүмүүст агуу хүч болон 
эрх мэдэлтэйгээр тохинуулав.

118- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 6–7

Заах зөвлөмж

3 Нифай 6:1–18
Хөгжил цэцэглэлтийн үеийн дараа нифайчууд бардам болж, сүм нурсан
Ангид хичээл орохоос өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич. Суралцагчдыг 
тэдгээрт хариулаад, хариултуудаа тайлбарлахыг хүс.

Хэн нэгэн . . . байх нь боломжтой юу?
Баян болоод даруу төлөв?
Ядуу болоод бардам?
Боловсролтой болоод даруу төлөв?
Боловсролгүй болоод бардам?

Суралцагчдыг 3 Нифай 6- г судалж байхдаа эдгээр асуултын тухай үргэлжлүүлэн бо-
доход урамшуул. Нифайчууд болон леменчүүд Гадиантоны дээрэмчдийг ялсны дараа 
нутагтаа амар амгаланг тогтоож мөн хөгжиж эхэлснийг тайлбарласнаар 3 Нифай 
6:1–9- ийг товчлон өгүүл. Гэвч богино хугацааны дараа тэдний амар амгалан болон 
хөгжилд заналхийлсэн. 
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 6:5, 10–12- ыг чанга уншихад уриад, ангийг хүмүүсийн 
амар амгалан, хөгжилд юу заналхийлж эхэлснийг олж мэдэхийг хүс. 
• Хүмүүсийн амар амгалан, хөгжилд заналхийлэхээр юу тохиолдож эхэлсэн бэ?
• Та нар сургууль, олон нийтийн дунд эсвэл улс орондоо баялгууд эсвэл мэдлэгийг 

хуримтлуулах нь адил төстэй асуудалд хүргэж байсныг харсан уу? Хэрэв тийм бол 
ямар байдлаар?

Самбарын голоор хоёр багана байхаар босоо шугам тат. Нэг баганын дээр Бардам 
нөгөө баганын дээр Даруу байдал гэж бич. Суралцагчдыг 3 Нифай 6:13–14- ийг 
уншин, баялгууд болон суралцахад хүмүүсийн хэрхэн хандсан хандлага нь тэднийг 
хувааж эхэлснийг харуулах үгс, өгүүлбэрийг олж мэдэхэд урь. (Та зэмлэл буюу хараал 
зүхэл гэдэг нь ууртайгаар шүүмжлэх эсвэл хэн нэгнийг дээрэлхэн ярих гэсэн утгатайг 
тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.) Суралцагчдыг уншиж дуусахад тэднийг олж мэдсэн 
үгс, өгүүлбэрээ самбар дээр тохирох багананд нь бичихэд урь.
• Та нар 3 Нифай 6:13 дээр бардам хүмүүсээр хавчигдаж байсан зарим нь өөрсдөө 

бардам хариулж байсан ямар тохиолдлыг харж байна вэ?
• Та нар яагаад “уцаарыг уцаараар” (шүүмжлэлийг шүүмжлэлээр) хариулах нь бардам 

байдлыг үзүүлж байна гэж боддог вэ?
• Хөрвөгдсөн леменчүүд энэ цаг үед хэрхэн хариулсны юу нь та нарын сэтгэлийг 

хөдөлгөсөн бэ?
• Бид 3 Нифай 6:13–14- өөс ямар зарчмуудыг сурч чадах вэ? (Суралцагчдын хариул-

тууд өөр байж болох ч тэд дараах зарчмыг тодорхойлсон байна: Бид нөхцөл байд-
лаасаа үл хамааран даруу бөгөөд итгэлтэй байхыг сонгож чадна.)

Суралцагчдыг самбар дээрх даруу төлөв хариултуудыг жагсаасан багана руу харуул. 
Дараах асуултуудыг асуу:
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3 НифАй 6 –7

• Аливаа нөхцөлд өөрсдийгөө даруу мөн итгэлтэй үлдэхэд туслахын тулд ямар арга 
хэмжээ авах хэрэгтэй вэ? (Суралцагчдын хариултуудыг самбар дээр ”Даруу байдал” 
гэсэн багананд жагсаан бич.)

• Та нарт нөхцөл байдлаасаа үл хамааран даруу болон итгэлтэй байхыг сонгохын 
сайн жишээ гэж санагддаг нэг хүний тухай бод. Энэ хүн хэрхэн даруу байдлын 
жишээ болж байна вэ?

Ихэнх нифайчууд бардам байдлаа наманчлаагүйгээс тэдний нөхцөл байдал муудсан 
гэдгийг тайлбарла. Цөөн суралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 6:15–18- ыг чангаар унши-
хад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, хүмүүсийн бардамнал 
Сатаныг тэдэнд нөлөөлөхийг хэрхэн зөвшөөрч байгааг олж мэдэхийг хүс.
• Эдгээр шүлэг нь бардамнал ба биднийг уруу татах Сатаны хүчний хоорондох харь-

цааны тухай юу заадаг вэ? (Суралцагчдыг хариулах үед дараах үнэнийг тодорхойло-
ход нь тэдэнд тусал: Бид бардам байхдаа Сатанд өөрсдийгөө уруу татах болон 
илүү нүгэл үйлдэхэд удирдах хүчийг өгдөг. Та тэднийг энэ зарчмыг судар 
дээрээ эсвэл дэвтэр юмуу судар судлах тэмдэглэлдээ бичихэд урамшуулж болно.)

• 3 Нифай 6:15–18- ын дагуу энэ хүмүүсийн бардамналаас болж амсаж байгаа зүрх 
сэтгэлийн ёс бус өөрчлөлтийг ямар үгс болон хэлц үгсээр дүрсэлж байна вэ? (Тэд-
нийг “хааш чиглүүлэхийг хүссэн тэр зүгт чиглүүлэх, мөн тэднээс [Сатаны] хүссэн 
юуг боловч алдсыг үйлдэх байдалд хүмүүс . . . орхигдсон байв.” Тэд “аймшигт ёс бус 
байдалд байв” мөн “Бурханы эсрэг санаатайгаар эсэргүүц[эж байгаа]” ажээ.)

• Та нар Сатан бидэнд нөлөөлж чадах хэмжээнд бардамнал нь яагаад нөлөөлдөг гэж 
бодож байна вэ?

Суралцагчдын өгсөн хариултууд дээр нэмэлт болгон нэг суралцагчийг 
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн хэлсэн дараах 
үгийг уншихад урь. Суралцагчдаас ерөнхийлөгч Айринг бардамналын 
аюулуудын нэгийг юу гэж сэрэмжлүүлснийг сонсохыг хүс.
“Бардамнал бидний дотор Сүнсний зөөлөн дуу хоолойг сонсоход хэцүү 
болгодог чимээг үүсгэдэг. Тэгээд удалгүй, нэрэлхүү зангаас болж бид 

үүнийг бүр сонсохоо болино. Бид маш хурдан энэ нь бидэнд хэрэггүй гэж боддог” 
(“Prayer,” Ensign, 2001 оны 11- р сар, 16).
• Сүнсний дуу хоолойг огт сонсохоо болих нь яагаад ийм аюултай вэ? (Суралцагч-

дад бид Ариун Сүнсний шивнээг үл тоовол чөтгөрийн уруу таталтад орохдоо илүү 
хялбар болдгийг ойлгоход нь тусал.)

Суралцагчдыг самбар дээрх даруу байдлын хариултуудын жагсаалт руу дахин хандуул. 
Тэднийг өөрсдөд нь хамгийн сайн тусална гэж бодож байгаа нэг хариуг сонгоход урь. 
Тэдэнд энэ саналыг сургууль болон гэртээ хэрхэн тэр даруй хэрэгжүүлж эхэлж чадах 
талаар бичих цөөн хэдэн минут өг.

3 Нифай 6:19–7:14
Нууц бүлэглэлүүд Нифайн засгийн газрыг устгаж, хүмүүс овгуудад хуваагддаг
Дараах цаг тооллын шугамыг самбар дээр хуулан зур: 

Ангийг дөрвөн бүлэгт хуваарилаад бүлэг бүрд самбар дээрх судрын хэсгүүдийн нэгийг 
даалга. Суралцагчдаас даалгасан судрын хэсгээс нифайчуудын дунд тохиосон чухал 
үйл явдлуудыг олж мэдэхийг хичээн, чимээгүй уншихыг хүс. Суралцагчдад хангалт-
тай хугацаа өгсний дараа бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг цагийн тооллын хэсэгтэй 
нь хамаатайгаар дааж авсан судрын хэсэг дэх гол үйл явдлуудыг бичихэд урь (тухайн 
бүлгийн бусад суралцагч тусалж болно). Тэднийг дуусахад үйл явдлуудын жагсаалт нь 
нууц бүлэглэлүүд Нифайн засгийн газрыг унахад хүргэж, хүмүүсийг овгуудад хэрхэн 
тараасныг үзүүлдэг гэдгийг тайлбарла. 
Цөөн суралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 6:27–30- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамт-
даа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, нууц бүлэглэлийг үндэслэгч болон үүний 

3 Нифай 6:19–24 3 Нифай 6:25–30 3 Нифай 7:1–8 3 Нифай 7:9–14
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118-  р  хичээл 

зорилгыг тодорхойлохыг хүс. Суралцагчдаас нууц бүлэглэлийн үндэслэгчийг (чөтгөр) 
тодорхойлсон үед нь асуу:
• Нууц бүлэглэлийн зорилгыг аль үг болон өгүүлбэр дүрсэлсэн бэ? (Хариултууд нь “бүх 

зөв шударгын эсрэг нэгдэх,” Их Эзэний хүмүүсийг “устгах,” “улс орныхоо хууль мөн 
эрхийг үл ойшоох,” мөн “уг нутаг цаашид эрх чөлөөт бус” байх зэрэг байж болно.)

• Бошиглогчдыг алсан хүмүүс шийтгэлээс хэрхэн зугтаасан бэ? (Мөн нууц бүлэглэлийн 
гишүүд болох тэдний найз нөхөд болон гэр бүл тэдний үйл хэргийг нууц байлгаж мөн 
үйлүүдийнхээ үр дагавруудаас зайлсхийхэд нь тэдэнд туслахаар нэгдсэн.)

• Та нар үйлүүдийнхээ үр дагавраас зайлсхийх хүсэлтэй зарим нэг найз байгааг 
төсөөл. Оронд нь та нар тэдэнд сайн мэдээ болон жишгүүдийнх нь дагуу амьдрахад 
хэрхэн тусалж чадах вэ?

Цөөн суралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 7:1–8- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, нифайчуудын дундах эдгээр нууц бүлэглэлийн 
нөлөөний талаар олж мэдэхийг хүс. Чөтгөр зөв шударгыг устгаж, алдсыг ихэс-
гэхийг чармайсныхаа төлөө хүмүүсийг нууц бүлэглэлүүдэд оруулахаар уруу 
татдаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдад нууц бүлэглэлүүдийн арга, шалтгууд нь 
ихэнхдээ нарийн, барихад амаргүй байдгийг ойлгоход нь тусал. Тэднийг ямар нэг 
байдлаар нууц бүлэглэлтэй адил бүлгүүд болон хувь хүмүүстэй харьцахаас зайлсхий-
хэд урамшуулан дэмж.

3 Нифай 7:15–26
Цөөн хүн итгэлтэй байсан цаг үед Нифай тохинуулахаа үргэлжлүүлж, зарим 
нь хөрвөгдсөн. 
• Та нар засгийн газар нь унасны дараах нифайчуудын дунд амьдарч байгаагаар 

төсөөлбөл өөрсдийгөө ямар сэтгэгдэлтэй байна гэж бодож байна вэ? Яагаад?
• Та нар удирдуулж, чиглүүлэгдэхийн тулд хаашаа хандана гэж бодож байна вэ?
Цөөн суралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 7:15–20- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь 
хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, эдгээр нөхцөл байдалд Нифайг дага-
хыг хүсэх байсан гэж үзэх шалтгаануудыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг нэг, хоёр 
шүлэг бүрийн дараа түр зогсоож, тэд яагаад Нифайг дагахаар урамшуулагдсан байж 
болох талаар тайлбарлахыг хүс.
• Энэ удаад Нифайн хүмүүст өгсөн захиас юу байсан бэ? (3 Нифай 7:16- г үзнэ үү.)
• Өнөөдрийн Сүмийн удирдагчид Нифайтай юугаараа адилхан бэ?
• Та нар хэзээ Сүмийн удирдагч “хүчтэйгээр мөн агуу эрх мэдэлтэйгээр тохинуулс-

ныг” харж байсан бэ? (3 Нифай 7:17).
Суралцагчдыг 3 Нифай 7:21–26- г чимээгүй уншин, хөрвөгдсөн тэдгээр нь Нифайг 
дагаж, гэм нүглээ наманчилснаар хэрхэн адислагдсаныг олж тогтоохыг хүс. Хэд хэдэн 
суралцагчийг юу мэдсэнээ тайлбарлахад урь.
• Наманчилж мөн Нифайг дагасан хүмүүсийн жишээнээс бид ямар зарчмууд сурч 

чадах вэ?
Хэдий суралцагчид янз бүрийн үнэнүүдийг хуваалцаж болох ч дараах зарчмыг то-
дорхойлох ёстой: Бид наманчилж, Их Эзэний үйлчлэгчдийг дагавал Ариун 
Сүнсний нөлөөг хүлээн авна.
• Ариун Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлгахын тулд наманчлал нь яагаад чухал вэ?
• Их Эзэний үйлчлэгчдийг дагах нь яагаад биднийг Ариун Сүнсний удирдамжийг 

илүү хүлээн авамтгай болоход тусалдаг гэж та нар бодож байна вэ?
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3 НифАй 6 –7

Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс И.Фаустын хэлсэн дараах үгийг унш:
“Миний дүгнэлтээр сүнслэг удирдамжийн ихээхэн хэсэг нь бүгд . . . 
бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид байхаар дэмжигдсэн—Сүмийн ерөнхий-
лөгч, Тэргүүн Зөвлөл мөн Арванхоёрын чуулгатай зохицолтой байхаас 
шалтгаална. Хэрэв бид Сүмийн ерөнхийлөгч болон бусад бошиглогч, 
үзмэрч мөн илчлэгчтэй нийцтэй бус бол Их Эзэний Сүнстэй бүрэн 
нийцэлтэй байна гэдгийг хэрхэн хүлээхээ мэдэхгүй байна гэсэн үг” 

(“Called and Chosen,” Ensign эсвэл Лиахона, 2005 оны 11- р сар, 53).
• Та нар Их Эзэний үйлчлэгчдэд дуулгавартай байхыг сонгосноор Ариун Сүнсний 

нөлөөг хэзээ мэдэрсэн бэ?
Суралцагчдыг өнөөдөр сурсан үнэнүүдээ амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр юу хийж болох 
тухай хүлээн авсан сэтгэгдлүүдээ бичихэд урамшуул. Хэдийгээр нифайчуудын дунд 
байсан шиг зарим нь Их Эзэний зарлигуудын эсрэг амьдрахыг сонгосон ч бид даруух-
наар Бурхан болон Түүний сонгосон үйлчлэгчдийг дагахаар сонгож болно.
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Оршил
Аврагчийн төрөлтийн тэмдгийг харснаас хойш гучин 
гурван жил өнгөрч, нифайчууд лемен үндэстэн Самеу-
лын Аврагчийн үхлийн талаар бошиглосон тэмдгүү-
дийг харж эхэлсэн. Хэдийгээр олон тэмдэг өгөгдсөн 
ч эргэлзээ болон сөргөлдөөнүүд хүмүүсийн дунд бий 
болсон. Дараа жил нь Самеулын бошиглол биелсэн. 
Өргөн цар хүрээтэй сүйрлийн шалтгаан болсон их 

шуурга, газар хөдлөлтүүд мөн бусад гамшгийн дараа 
уг нутгийг гурван өдөр харанхуй бүрхэв. Сүйрлээс амьд 
гарсан хүмүүс харанхуйд Есүс Христийн дуу хоолойг 
сонссон. Тэрээр тэднийг наманчилж, Түүн рүү ирэхэд 
урьсан. Харанхуй сарнисны дараа хүмүүсийн гашуудал 
Есүс Христийн баясал болон магтаал руу эргэсэн.

119- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 8–10

Заах зөвлөмж

3 Нифай 8:1–18
Асар их сүйрлээр лемен үндэстэн Самуелын бошиглол биелж, Есүс Христийн 
үхлийн дохио болдог
Хичээлээ дараах асуултаар эхэл:
• Аврагчийн Хоёр дахь ирэлт ойр байгааг үзүүлсэн ямар нэг тэмдэг аль хэдийн 

улиран тохиосон гэдгийг мэдэж байна уу? (Tа сайн мэдээний сэргээлт, бошиглогч 
Елиагийн ирэлт, сайн мэдээ дэлхий даяар тунхаглагдаж байгаа гэх зэрэг олон бо-
шиглол биелсэн буюу биелж байгаа гэдгийг онцлохыг хүсч болно.)

• Та нарт ямар нэгэн зүйлийг Аврагчийн Хоёр дахь ирэлт ойртож байгаагийн тодор-
хой тэмдэг байна гэж мэдвэл ямар сэтгэгдэл төрөх вэ?

Бид Есүс Христийг нифайчуудад айлчлахын өмнөхтэй адил цаг үед амьдарч байгаа 
гэдгийг тайлбарла. Нифайчууд лемен үндэстэн Самуелын бошиглосон Есүс Христийн 
үхэл болон амилалтын дохио болсон тэмдгүүдийг харж байсан шиг бид ч Аврагчийн 
Хоёр дахь ирэлтийн тэмдгийг хүлээн харах хэрэгтэй.
Суралцагчдыг 3 Нифай 8:3–4- ийг чимээгүй уншаад тэмдгүүдийн тухай зарим нифай-
чуудын ялгаатай мэдрэмжүүдийг тодорхойлохыг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүй-
лээ тайлагнахыг хүс. (Хэдийгээр хүмүүс тэмдгүүдийг “маш ихээр идэвхийлэн” харж 
байсан ч тэдний дунд “агуу эргэлзээ хийгээд сөргөлдөөнүүд” байсаар байсан.)
• 3 Нифай 8:3–4- т дүрслэн хэлсэн нөхцөл байдал өнөөгийн дэлхийн нөхцөл байдал-

тай ямар байдлаараа адилхан бэ?
• Бидний эргэн тойрныхноос олонх нь эргэлзэж байсан ч бид Есүс Христэд итгэх 

итгэлээ хэрхэн хүчирхэгжүүлж чадах вэ?
Суралцагчдаас хүчтэй шуурга, газар хөдлөлт эсвэл бусад гамшигтай учирч байсан эсэ-
хийг нь асуу. Суралцагчдыг хариулж байхад тэднийг энэ тохиолдлынхоо турш болон 
дараа нь ямар сэтгэгдэлтэй байснаа хуваалцахад урь. 
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 8:5–7- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, Есүс Христийг төрснөөс хойш 34 жилийн дараа тохиолд-
сон зүйлийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас 3 Нифай 8:8–18- ыг чимээгүй уншин, 
хотуудын оршин суугчдад тохиолдсон зүйлийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаар юу 
олж мэдсэнийг нь тайлагнуул. Суралцагчдад Лемен үндэстэн Самуел эдгээр зүйлсийг 
бошиглосон гэдгийг сануул (Хиламан 14:20–27). Бошиглогчдын үгс бүгд биелэгдэх 
болно мөн Бурхан ёс бусчуудыг үйлийнх нь учир хариуцлага хүлээлгэх болно 
гэдгийг онцлон хэл.
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3 НифАй 8 –10

3 Нифай 6:19–25
Уг нутгийг гурван өдрийн турш харанхуй нөмөрдөг
Хар салхи болон газар хөдлөлтийн дараа бүх нутгийг гурван өдрийн турш харанхуй 
нөмөрсөн гэдгийг тайлбарла. Өрөөн дэх гэрлийг түр зуур унтраа. Тэгээд суралцагч-
даас агуй эсвэл цонхгүй өрөө гэх мэт огт гэрэлгүй харанхуй газар тэднийг байж 
үзсэн эсэхийг асуу.
• Тийм газарт байхад та нарт ямар мэдрэмж төрсөн бэ?
Газар нутгийг гурван өдрийн турш бүрхсэн харанхуй нь гэрэл унтраах юмуу цонхгүй 
газар руу орох үеийн харанхуйгаас ялгаатай байсан гэдгийг онцол. Суралцагчдыг 
3 Нифай 8:19–23- ийг чимээгүй уншин, нифайчуудын мэдэрсэн харанхуйг дүрсэлсэн 
үгсийг олж мэдэхийг хүс. (Хариултууд нь “өтгөн харанхуй,” “харанхуйн утаа,” “харан-
хуйн манан” болон “гэрэл огт байхгүй” байж болно.)
Суралцагчдыг 3 Нифай 8:23–25- ыг чимээгүй уншаад сүйрлээс амьд гарсан нифай-
чуудад үзүүлсэн харанхуйн нөлөөг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаар юу олж мэдсэ-
нийг нь тайлагнуул.

3 Нифай 9:1–14
Харанхуйд, Есүс Христ сүйрлээс амьд гарсан тэдгээр хүмүүсийг наманчилж, 
Түүн рүү ирэхэд урьдаг
Дараах асуултуудыг самбар дээр бич. Суралцагчдыг 3 Нифай 9:1–12- ыг чимээгүй 
уншин, дараах асуултуудын хариултуудыг олж мэдэхийг хүс.

Энэ сүйрэл яагаад болсон бэ?
Сатан энэ сүйрэлд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ?
Энэ нь Сатаны тухай болон тэрээр өөрийгөө дагагч хүмүүст хэрхэн ханддаг тухай 
юу заасан бэ?

Ангийнханд 3 Нифай 9:13–14- ийг чангаар уншиж өг. Цааш нь хамтдаа суралцагчдаас 
шүлгийг дагуулан харж, сүйрлээс хэлтрүүлэгдсэн хүмүүст өгсөн Аврагчийн урилгыг 
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаас Аврагчийн дуу хоолойг хав харанхуйд сонсож байгаа 
нифайчуудыг төсөөлөхийг хүс. Тэд устгагдсан хүмүүсээс “илүү зөв шударга байснаас, 
[тэд] хэлтрүүлэгдсэн” ч наманчилж мөн өөрчлөгдөх хэрэгтэй хэвээр байсан (3 Нифай 
9:13; 10:12- ыг үзнэ үү).
• Аврагчаас ирсэн энэхүү урилгыг нифайчууд сонсоод ямар мэдрэмжтэй байсан 

гэж та нар бодож байна вэ? Яагаад?
Нэг суралцагчийг Далын ахлагч С. Скотт Грөүгийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь:
“Есүс Христ бол бидний бодгалийн Агуу Эдгээгч мөн. . . .
“Биднийг нүгэл үйлдэхэд Сатан “та нар өнгөрсөн хүмүүс” гэж хэлдэг бол Гэтэлгэгч 
маань ямар ч буруу зүйл хийсэн бай бидэнд гэтэлгэлийг санал болгодог (“Цагаатга-
лын гайхамшиг,” Ensign эсвэл Лиахона, 2011 оны 5- р сар, 109).
3 Нифай 9:13 дээрх—Түүнд ирж мөн эдгээгд—гэсэн Аврагчийн урилга нь бидний 
хүн нэг бүрд өгөгдсөнийг батал. Аврагчийн биднийг эдгээхийн тулд Өөрт нь ирж,  
нүглүүдээ наманчилж мөн хөрвөгд гэсэн урилгыг бид хүлээн авах ёстой.  
Суралцагчдаас өөрсдийнх нь амьдралд Аврагчийн эдгээх хэрэгтэй ямар талууд  
байгааг бодохыг хүс. Тэгээд тэднийг дараах асуултын хариултыг дэвтэр юм уу  
судар судлах тэмдэглэлдээ бичихэд урь: 
• Аврагчийн эдгээлтийг амьдралдаа хүлээн авахын тулд та нар юу хийх  

хэрэгтэй вэ?

3 Нифай 9:15–22
Аврагч Өөрийн золиослолоор дамжуулан Мосегийн хууль гүйцэлдсэнийг 
тунхагласан
3 Нифай 9:19- ийг чангаар унш. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, 
Есүс Христ Тэрээр нифайчуудаас хүлээн авахгүй хэмээн хэлсэн зүйлийг олж мэдэхийг 
хүс. Суралцагчдад нифайчууд энэ цаг үед Мосегийн хуулийн дагуу амьдардаг байсныг 

Хувийн чанартай 
асуултууд
Хувийн чанартай асуул-
тууд нь суралцагчдыг 
сайн мэдээний үнэнүү-
дийг хэрэгжүүлэхэд 
тусална. Хэдий тийм ч 
эдгээр асуулт хувийн ча-
нартай учраас суралцаг-
чид чанга хариулахгүй 
байж болно. Суралцагч-
дыг хувийн чанартай 
асуултуудаа бичгээр 
хариулахад урьснаар 
тэднийг илүү нээлттэй, 
зүрх сэтгэлээсээ, хувь 
хувьдаа хариулах бо-
ломжийг олгоно. Гэсэн 
ч та тэдэнд өнгөрсөн 
гэм нүгэл, алдаанууд 
зэрэг хувийн зүйлсээсээ 
бичихгүй байхыг сануу-
лах ёстой.
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119-  р  хичээл 

сануулах шаардлагатай байж болно. Мосегийн хуулийн хэсэг болгон Их Эзэн хүмүүс-
тээ Цагаатгалаараа дамжуулан Аврагчийн өргөх золиослолын бэлгэдэл ба дүрслэл 
болгон амьтнаар өргөл өргөхийг тушаасан. 
Суралцагчдыг 3 Нифай 9:20- ийг чимээгүй уншаад Аврагч нифайчуудад одоо юуг 
золиослол болгон өргө хэмээн хэлснийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдаар юу олж 
мэдсэнийг нь тайлагнуул.
• “Харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлийн” золиослолоор өргөл өргө гэдэг нь юу гэсэн 

утгатай вэ?
• Аврагч Өөрт нь харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэй ирсэн хүмүүст ямар адислалуу-

дыг амладаг вэ?
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д. Тодд Кристоффэрсон “харууссан зүрх”, 
“гэмшсэн сэтгэл” гэсэн үгийн талаар бодох нэг аргыг заасан тухай тайлбарла. Су-
ралцагчдад эдгээр хэлц үгсийг ойлгоход нь туслахын тулд ахлагч Кристоффэрсоны 
ашигласан үгсийг сонсохыг хүсэн, дараах мэдэгдлийг унш.

“Та нар Их Эзэнд харууссан эсвэл наманчилсан зүрхтэй болон гэмшсэн 
эсвэл дуулгавартай сэтгэлийн бэлэг барьж болно. Үнэндээ, энэ нь та хэн 
болох мөн хэн болж байгаагаа үзүүлсэн—өөрөө өгч байгаа бэлэг юм.
“Та нарт болон та нарын амьдралд бохир юм уу зохисгүй зүйл байна 
уу? Та нар хэзээ үүнээсээ сална, тэр нь Аврагчид барих бэлэг юм. Амьд-
ралд тань дутагдаад байгаа сайн хэвшил юм уу шинж чанар байна уу? 

Та нар үүнийг хүлээн аваад зан чанарынхаа нэг хэсэг болгох үедээ Их Эзэнд бэлэг 
барьж байдаг (“Чи нэгэн цагт дахин эргэж (When Thou Art Converted),” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2004 оны 5- р сар, 12).
• Ахлагч Кристоффэрсон “харууссан зүрх” гэсэн үгийг ойлгоход бидэнд туслах ямар 

үг ашигласан бэ? (Наманчлагч.) Наманчилсан зүрхтэй байна гэдэг нь юу гэсэн 
утгатай үг гэж та нар бодож байна вэ?

• Ахлагч Кристоффэрсон “гэмшсэн сэтгэл” гэсэн үгийг ойлгоход бидэнд туслах ямар 
үг ашигласан бэ? (Дуулгавартай байдал.) Та дуулгавартай сүнстэй хэн нэгнийг хэр-
хэн дүрслэх вэ?

Суралцагчдыг 3 Нифай 9:21–22- ыг чимээгүй уншаад биднийг Аврагч дээр хэрхэн 
ирж болохыг тодорхойлсон Түүний тодорхойлолтыг олж мэдэхийг хүс. Тэднээр юу 
олж мэдсэнийг нь тайлагнуул. Жаахан хүүхдийн зургийг өргөж харуул, энэ нь гэр 
бүлийнхнээсээ байж болно.
• Та нар бяцхан хүүхдийг Аврагч руу ирж байна гэдгийг хэрхэн төсөөлж байна вэ? 

Энэ нь биднийг Аврагч дээр хэрхэн ирэх ёстойг ойлгоход та нарт хэрхэн туслах вэ?
Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич:

Хэрэв бид Христэд харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэйгээр ирвэл Тэр биднийг . . . 
Суралцагчдаас самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээж бичих аргыг тодорхойлохын тулд 
3 Нифай 9:13–15, 19–22- ыг дүгнэн харахыг хүс. Тэднийг олж мэдсэнээ тайлагнахад урь. 
(Хариултууд нь Тэр биднийг эдгээж (3 Нифай 9:13- ыг үзнэ үү), бидэнд мөнх амьдралыг 
өгч (3 Нифай 9:14- ийг үзнэ үү) мөн биднийг хүлээн авна (3 Нифай 9:22- ыг үзнэ үү) гэх 
зэрэг байж болно. Суралцагчдыг хариулсны дараа самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээ: 
Xэрэв бид Христэд харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэйгээр ирвэл Тэр биднийг 
хүлээн авч, биднийг эдгээж мөн бидэнд мөнх амьдралыг өгөх болно.

3 Нифай 10
Их Эзэн тахиа дэгдээхийнүүдээ цуглуулдгийн адилаар Өөрийн  
хүмүүсийг цуглуулдаг 
Хүмүүс Аврагчийн дуу хоолойг сонссоныхоо дараа гайхширалд автан, олон цаг чи-
мээгүй байсан гэдгийг тайлбарласнаар 3 Нифай 10:1–3- ыг товчлон өгүүл. Тэгээд Тэр 
хүмүүст хандан дахин ярив.
Цөөн суралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 10:4–6- г чанга уншихад урь. Энэ шүлгүүдэд 
Аврагч гэрээт хүмүүс нь болох Израилийн угсааныхны тухай ярьсан гэдгийг онцол.
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3 НифАй 8 –10

• Аврагч ямар байдлаар дэгдээхийгээ аюулаас хамгаалдаг тахиатай адил байна  
вэ? Аврагч яагаад Израилийн бүх угсааг цуглуулж мөн хамгаалаагүй вэ? (Тэд 
Түүнд ирэхгүй байв.)

• Аврагч наманчилж мөн Түүнд эргэж ирсэн хүмүүст юу амласан бэ? (Тэр тэднийг 
тахиа дэгдээхийнүүдээ цуглуулж байгаа шиг цуглуулна.)

Суралцагчдыг дараах асуултын хариултыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ 
бичихэд урь. (Tа энэ асуултыг самбар дээр бичих эсвэл суралцагчид бичиж авч бо-
лохоор удаан уншиж болно.)
• Та нар хэзээ Аврагчийн халамж болон хамгаалалт хүлээн авах урилгыг мэдэрч бай-

сан бэ?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 10:9–11- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Аврагчийг хүмүүст хандан ярьсны дараа то-
хиолдсон зүйлийг олж мэдэхийг хүс. Tа, Аврагч Өөрт нь харууссан зүрх, гэмшсэн 
сэтгэлтэйгээр ирсэн бүх хүнд нигүүлсэнгүй байх болно гэсэн гэрчлэлээр хичээлээ 
дуусгаж болно. Та мөн дараагийн хичээл дээр суралцагчид хүмүүс рүү очих Авраг-
чийн айлчлал болон тэдний хүн тус бүрд Түүний хэрхэн тохинуулсныг ярилцана 
гэдгийг тайлбарлаж болно. 
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Оршил
Аврагчийн үхлийг бэлгэдсэн сүйрэл болон гурав 
хоногийн харанхуйн дараа ойролцоогоор 2500 
нифай үндэстэн эрэгтэй, эмэгтэй хүн мөн хүүхдүүд 
Өгөөмөр нутаг дахь ариун сүмийн эргэн тойронд 
цугласан (3 Нифай 17:25- ыг үзнэ үү). Тэд өөр хоо-
рондоо ярилцаж байхдаа тэр үед үзэгдсэн Өөрийн 

Хүү Есүс Христийг таниулсан Тэнгэрлэг Эцэгийн дуу 
хоолойг сонссон юм. Есүс Христ хүмүүсийг өөрсдийн 
биеэр дэлхийн гэм нүглийн төлөө Өөрийгөө алагд-
сан гэдгийг гэрчлэхэд урьсан. Тэд нэг нэгээрээ Түүнд 
хүрч, Түүний хавирган дээрх сорви болон Түүний гар, 
хөл дээрх хадаасны ормыг тэмтэрсэн.

120- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 11:1–17

Заах зөвлөмж

3 Нифай 11:1–17
Хүүгийнхээ үзэгдлийг зарлаж буй Эцэгийн дуу хоолойг нифайчууд сонсдог
Суралцагчдыг ангид орж ирэхэд ариун хөгжим юм уу Ерөнхий чуулганаас дуулдах тө-
дий аяархан тоглуул. Нээлтийн залбирал болон онцгой хэсгийн цаг болоход хөгжмөө 
зогсоо. Залбирал хэлсний дараа суралцагчдаас бичлэгийг сонссон эсэхийг асуу. (Хэрэв 
танд энэ үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах эх сурвалж байхгүй бол нэг суралцагчийг 
бусдыгаа өрөөнд орж ирэхэд зөөлөн дуу хоолойгоор 3 Нифай 11- ийг уншуул. Хэрэв та 
энэ сонголтыг хийх бол ихэнхдээ эрт ирдэг суралцагчид нэг өдрийн өмнө энэ даалгав-
рыг өгөх нь хамгийн сайн байх болно.)
• Хүн зөөлөн дуу хоолойг сонсож, ойлгохын тулд юу хийх ёстой вэ?
• Та нарыг ангид орж ирэхэд сонсдож байсан дууны (Ерөнхий чуулганы яриа эсвэл 

судрын хэсгийн) захиас нь юу байв?
• Бүгдийг ангид орж ирж байхад уг үгсийг сонсоод, ойлгох нь амар байсан уу эсвэл 

хэцүү байв уу? Яагаад?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 11:1–3- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийн-
хаас шүлгийг дагуулан харж, нифайчуудад ойлгоход хэцүү зүйл юу байсныг олж 
мэдэхийг хүс.
• 3 Нифай 11:3- т дуу хоолойг хэрхэн дүрсэлсэн бэ? (Та суралцагчдад дуу хоолойг 

тодорхойлсон тодорхойлолтыг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.)
• Дуу хоолой нь үүнийг сонссон хүмүүст ямар нөлөө үзүүлсэн бэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 11:4–7- г чимээгүй уншаад нифайчууд гурав дахь удаагаа дуу 
хоолойг сонсоод үүнийг ойлгохын тулд юуг өөрөөр хийснийг хайж олохыг хүс. 
• Нифайчууд гурав дахь удаагаа дуу хоолойг сонсоод юуг өөрөөр хийсэн бэ?
• 3 Нифай 11:7- г уншсанаас харахад хүмүүс хэний дуу хоолойг сонссон бэ? (Өөрийн 

Хүү Есүс Христийг танилцуулсан Тэнгэрлэг Эцэгийн дуу хоолойг тэд сонссон.)
Суралцагчдыг Хиламан 5:30- ыг уншиж байхдаа Их Эзэний дуу хоолойн өөр дүрслэ-
лийг хайж олуулахыг бодоорой.
• Нифайчуудын сонссон дуу хоолой Ариун Сүнснээс хүлээн авдаг өдөөлтүүдтэй хэр 

төстэй вэ? (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг тус-
гасан байна: Aриун Сүнс ихэнхдээ бидний мэдрэмжээр дамжуулан ярьдаг.)

• Их Эзэнээс Ариун Сүнсээр дамжуулан бидний хүлээн авдаг илэрхийлэлтүүдэд ан-
хаарал тавих нь яагаад чухал вэ?

Суралцагчдыг оюун санаа болон зүрх сэтгэлд нь Ариун Сүнсний нөлөөлөл мэдрэгдсэн 
туршлагаасаа хуваалцахад урь. Тэднээс ямар мэдрэмжтэй байснаа дүрслэхийг хүс. Та 
мөн өөрийнхөө туршлагаас хуваалцаж болно.

Хичээлийн хурдасга
Хичээл бүрийг хурдас-
гаснаар хамгийн чухал 
хэсгүүд дээр хангалттай 
цаг зарцуулж чадна. Жи-
шээлбэл: Энэ хичээлийн 
төгсгөлд суралцагчид 
Есүс Христийн тухай 
гэрчлэлээ хуваалцах 
боломжтой байх болно. 
Хэдийгээр хичээлийн 
бусад хэсэг чухал ч 
гэрчлэлээ хуваалцах 
хангалттай хугацаа 
үлдээхээ мартуузай. 
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3 НифАй 11:1–17

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Боид К.Пакэрын Их 
Эзэний дуу хоолойг Ариун Сүнсээр дамжуулан сонсож ойлгохын тулд бидэнд юу 
хийх хэрэгтэй талаар хэлсэн дараах үгийг уншихад урь:

“Сүнс хашгирснаараа бидний анхаарлыг татдаггүй. Энэ нь бидний гарыг 
хэзээ ч барьдаггүй. Сүнс шивнэдэг. Энэ нь маш зөөлнөөр энхрийлдэг, 
үнэндээ хэрэв бид өөр зүйл анзаарч байвал үүнийг бүр мэдрэх ч үгүй.
“Сүнс заримдаа бидний анхаарлаа төвлөрүүлэхүйц хүчээр мөн хан-
галттай олон удаа шахалт үзүүлдэг. Гэхдээ туршлагаасаа харахад ихэнх 
тохиолдолд хэрэв бид энэ зөөлөн мэдрэмжид анхаарал хандуулахгүй 

бол, хэрэв бид эдгээр мэдрэмжийг сонсохгүй бол Сүнс биднээс холдоод биднийг 
өөрсдийн маань арга маяг мөн илэрхийлэлтээр эрэлхийлж, сонсох хүртэл хүлээх 
болно” (“How Does the Spirit Speak to Us? (Сүнс бидэнтэй хэрхэн ярьдаг вэ?)” New 
Era, 2010 оны 2- р сар, 3).
• 3 Нифай 11:1–7 болон ерөнхийлөгч Пакэрын хэлсэн үгээс бид ямар зарчим сурч 

болох вэ? (Суралцагчдын хариултууд ялгаатай байж болох ч тэд дараах үнэнийг тус-
гасан байхад анхаар: Бид Ариун Сүнсээр дамжуулан Их Эзэний дуу хоолойг 
хэрхэн сонсохыг сурч авснаар Түүний бидэнд өгч байгаа харилцаа холбоог 
ойлгож чадна.)

• Ариун Сүнсний шивнээнүүдийг сонсож мөн ойлгоход оюун санаа болон зүрх сэтгэ-
лээ бэлтгэхэд та нарт юу туслах вэ? 

3 Нифай 11:8–17
Есүс Христ нифайчуудад үзэгдээд тэднийг нэг нэгээрээ Түүний гар, хөл, мөн 
хавирган дээрх сорвины ормыг тэмтэрч үзэхэд урьдаг
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 11:8–10- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, нифайчуудын дунд тухайн цаг үед амьдарч байсан бол 
ямар байх байсныг төсөөлөн бодохыг хүс. Есүсийн Америк тивд сургаал зааж байгаа 
зургийг үзүүлээд (62380; Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга [2009], 82), асуу:
• Аврагчийг нифайчуудын дунд айлчлахад тэдний дунд та нар байсан бол та нарт 

ямар бодол, сэтгэгдэл төрөх байсан гэж бодож байна вэ?
Суралцагчдад Аврагчийг үзэгдэхээс өмнөхөн нифайчуудад тохиолдсон харанхуй 
болон сүйрлийн тухай сануул. Тэгээд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн Аврагчийн нифайчуудад үзэгдсэний 
ач холбогдлын тухай дараах үгийг уншихад урь:

“Тэрхүү үзэгдэл болон тунхаг нь Мормоны Номын бүхий л түүхэн дэх 
хамгийн сүрлэг мөч болох гол санааг илэрхийлдэг. Энэ бол өнгөрсөн 
зургаан зуун жилийн турш Нифай үндэстэн бошиглогч бүрийн мөн үүн 
дээр тэдний израйль болон жаред үндэстэн болох өвөг дээдсээр нь олон 
мянган жилийн тэртээгээс мэдээлж мөн урамшуулагдаж байсан илрэл 
болоод тунхаг юм.

“Бүгд түүний талаар ярьж, түүний тухай дуулж, түүнийг мөрөөдөж, түүний дүр 
төрхийн төлөө залбирч байсан ч—тэрээр энд үнэхээр байсан юм. Өдрүүдийн өдөр! 
Шөнийн харанхуй бүрийг өглөөний гэрэлд хувиргасан тэр Бурхан иржээ” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon (Христ ба Шинэ гэрээ: 
Мормоны Номын Мессиа захиас) [1997], 250–51).
Ангийнхандаа хичээлийн дараагийн хэсэг нь тэдэнд Аврагчийн айлчлалыг өөрсдийн-
хөөрөө эргэцүүлэн бодох боломжийг өгөх зорилготой гэдгийг тайлбарла. Хичээл эхлэ-
хээс өмнө дараах зааварчилгаа болон асуултуудыг хүүхэд бүрд тараах материал болгон 
бэлд (эсвэл самбар юм уу үзүүлэн дээр бич). Суралцагчдад 3 Нифай 11:11–17- г унших 
мөн тараах материал дахь заавруудыг дагах хангалттай цаг өг. Тэднийг энэ шүлгүүдийг 
судлах үед утга санааг нь анхааралтай уншин, эргэцүүлэн бодоход урамшуул.
 1. 3 Нифай 11:11–12- ыг чимээгүй унш. Есүс Христ Өөрийн тухай болон мөнх бус 

оршихуй дахь тохинуулалдаа Түүний юу хийснийг хүмүүсээс мэдэхийг хүсч байсныг 
хайж ол. Дараах асуултуудыг эргэцүүлэн бод: 
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120-  р  хичээл 

• Аврагчийн 3 Нифай 11:11- д хийсэн мэдэгдлүүдийн аль нь та нарт хамгийн их 
утга учиртай байна вэ? Яагаад?

• Аврагч “мөн би Эцэгийн надад өгсөн гашуун аяганаас ууж” гэж хэлэхдээ юу хэлэх 
гэсэн бэ? Есүс Христ ямагт Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэлд дуулгавартай байдгийг 
мэдэх нь яагаад чухал вэ? 

 2. 3 Нифай 11:13–15- ыг уншаад дараах асуултуудыг эргэцүүлэн бод:
• Аврагч нифайчуудыг юу хийхэд урьсан бэ? Энэ үйл явдлын үр дүнд Тэрээр тэд-

нийг юу мэдээсэй хэмээн хүссэн бэ?
• Хүмүүс Аврагч руу “бүгд очих хүртлээ нэг нэгээрээ” очсон (3 Нифай 11:15). 

Цугласан хүмүүс ойролцоогоор 2500 байсан гэж үзвэл (3 Нифай 17:25- ыг үзнэ 
үү), энэ нь Аврагчийг бидний хүн тус бүрд ямар сэтгэлээр ханддаг талаар та 
нарт юу зааж байна вэ?

 3. Дараах асуултуудыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ хариул:
• Их Эзэн яагаад хүмүүсийг “нэг нэгээрээ” ирж, Түүнийг харж мөн тэмтрэхийг 

хүссэн гэж та нар бодож байна вэ?
• Та нарын нүглүүдийн төлөө Аврагч гэтэлгэл хийж байхдаа авсан сорвинуудыг 

тэмтрэх боломжтой байх нь та нарт хэрхэн нөлөөлнө гэж бодож байна вэ?
 4. Дараах үнэнийг судрынхаа 3 Нифай 11:11–15- ын дэргэд бич. Eсүс Христ Өөрий-

гөө миний Аврагч гэсэн хувийн гэрчлэл хүлээн авахад урьдаг. Дараах асуул-
туудыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ хариул:
• Ямар туршлагууд та нарыг Есүс Христ бол Аврагч гэсэн хувийн гэрчлэлтэй  

болоход хөтөлсөн бэ?
• Аврагч та нарыг Түүний тухай гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлэхдээ юу хийгээсэй гэж 

хүсч байгаа гэж боддог вэ?
• Аврагч та нарыг мэддэг мөн хүн тус бүрийг тань адисалдаг гэдгийг хэзээ  

мэдэрсэн бэ?
Суралцагчдад энэ үйл ажиллагааг гүйцэтгэх хангалттай цаг өгсний дараа нэг су-
ралцагчийг 3 Нифай 11:16–17- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, хүмүүс Аврагчийг ийнхүү мэдрэх боломжой байсныхаа дараа 
тэднийг юу хийснийг хайж олохыг хүс. Хосанна гэдэг үг нь “одоо аварна уу” буюу 
“биднийг аварна уу” гэсэн утгатай бөгөөд судруудын турш магтаалын хашгираан 
болон залбиралд хэрэглэгддэг гэдгийг тайлбарлаж болно (Bible Dictionary, “Hosanna”; 
Судруудын удирдамж, “Хосанна,” scriptures.lds.org- ыг үзнэ үү).
• Аврагчтай өнгөрүүлсэн энэ туршлагынхаа дараа хүмүүс яагаад “хосанна” гэж хаш-

гирсан гэж бодож байна вэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 11:15- ыг илүү сайн ажиглахад урь. Хүмүүс Аврагчийн сорвийг 
харж мөн мэдэрснийхээ дараа юу хийснийг олж тогтоохыг тэднээс хүс. (Хүмүүс энэ нь 
Есүс Христ байсан гэдгийг гэрчилж мөн цэдэг хөтөлсөн.)
• Бид Аврагч амьд гэдгийг мэдэхийн тулд харж мөн тэмтрэх хэрэгтэй юу? (Moронай 

10:5- ыг үзнэ үү.) Бид Есүс Христийг хэрхэн “гэрчилж” чадах вэ?
• Бид 3 Нифай 11:15- ыг өөрсөдтэйгөө хэрхэн адилтгаж болох вэ? Бид бүгд Есүс Хрис-

тийн тухай гэрчлэл хүлээн авсныхаа дараа юу хийх ёстой вэ? (Бид Есүс Христийн 
тухай гэрчлэл хүлээн авснаар Түүний тухай гэрчлэх хариуцлагатай болдог.)

Суралцагчдыг Есүс Христийн тухай гэрчлэлээ бусадтай хуваалцсан мөчийнхөө тухай 
хэлэхэд урьснаар хичээлээ дуусга. Цаг гарвал, Аврагчийн тухай гэрчлэл болоод ма-
гадгүй гэрчлэлтэй болохын тулд юу хийснээ товчхон хуваалцах хүсэлтэй бүгдийг урь. 
Хэрэв цаг гарвал, та мөн өнөөдөр 3 Нифай 11- ийг судалж байхдаа юу бичсэн эсвэл юу 
мэдэрснээ хуваалцахыг тэднээс хүсч болно.
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3 НифАй 11:1–17

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
3 Нифай 11:3. “Намуухан дуу хоолой”

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч 
Боид К.Пакэр Ариун Сүнсний дуу хоолой бидний оюун 
санаа, зүрхэнд хэрхэн ажилладгийг тайлбарласан:

“Сүнсний дуу хоолой дуу чимээ болж ирэхээсээ илүү 
мэдрэмжээр ирдэг. Миний сурсан шиг та нар сон-
согдохоосоо илүүтэйгээр мэдрэгддэг дуу хоолойг 
‘сонсож’ сурна . . . 

“Хэрэв та боломж олговол Ариун Сүнсний бэлэг 
таныг удирдаж, хамгаалан, тэр ч байтугай буруу үйлд-
лийг тань залруулах болно. Оюун ухаанд чинь орж 
ирж байгаа бодол, зүрх сэтгэлийн тань мэдрэмж бол 
сүнсний дуу хоолой юм. . . .

“Та нараас алдаа гаргалгүй энэ амьдралыг туулахыг 
хүлээгээгүй, харин та нар эхлээд Сүнсний өдөөлтөөр 
сэрэмжлүүлэг хүлээн авахгүйгээр том алдаануудыг 
гаргахгүй юм” (“Залуучуудад зөвлөх нь,” Ensign эсвэл 
Лиахонa, 2011 оны 11- р сар, 17–18).
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Оршил
Энэ хичээл дээрх 3 Нифай 1–7- д зориулсан үйл ажиллагаа нь 
суралцагчдыг Есүс Христийн сайн мэдээнд хөрвүүлэгдсэн байх 
нь юу гэсэн үг болохыг илүү сайн ойлгоход тусалдаг сургаал 
болон зарчмуудын заримыг чухалчилдаг. 3 Нифай 8–10- т зо-
риулсан заах үйл ажиллагаанууд нь суралцагчдыг 3 Нифай 11- 
ээс Аврагч Лихайн үр удам дээр айлчилсан талаар судалж 
байхдаа Түүний тухай гэрчлэлүүдээ тунгаахад бэлтгэнэ.

Заах зөвлөмж

3 Нифай 1–7
Тэмдгүүд болон гайхамшгууд Есүс Христийн төрөлтийг 
зарлаж, хүмүүс засгийн газрыг унатал зөв шударга байдал 
болон ёс бус байдлын хооронд эргэлдэв 
Дараахтай адил шугамыг самбар дээр зур:

Асуу: Энэ өнгөрсөн долоо хоногт сурсан зүйл дээрээ 
тулгуурлан энэ шугам 3 Нифай 1–7 дээрх нифайчуудыг хэрхэн 
төлөөлж байна вэ? (Та суралцагчдад нифайчууд МЭ 1 оноос 
МЭ 33 он хүртэл зөв шударга байдал болон ёс бусын хооронд 
хэрхэн хэлбэлзэж байсныг сануулахын тулд 3 Нифай 1–7- р 
бүлгийн гарчгийг эргэн харахад урьж болно.)

3 Нифай 1–7 бидэнд Есүс Христ болон Түүний сайн мэдээнд 
чин үнэнээр хөрвөгдөх тухай юу зааж чадахыг бодоход тусла-
хын тулд нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч 
Марион Ж.Ромнигийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь.  

Гэрээр судлах хичээл 
3 Нифай 1–11:17 (24- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын (24- р хэсэг) 3 Нифай 1–11:17- г судалж байх-
даа сурсан сургаал ба зарчмуудын дараах товчлол нь хичээ-
лийн хэсэг болгон заагдахаар ороогүй юм. Таны заах хичээл 
эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр нь төвлөрнө. 
Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож байхдаа Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (3 Нифай 1)
Суралцагчид лемен үндэстэн Самуелын Есүс Христийн 
төрөлтийн талаарх бошиглолууд биелсэн тухай судалж 
байхдаа Их Эзэн бошиглогчдодоо ярихыг даалгасан бүх үгсээ 
биелүүлэх болно гэдгийг сурсан.  Бүр үл итгэгчид тэднийг 
сүйрүүлэхээр төлөвлөөд байхад хүртэл итгэлтэй байсан 
тэдгээр хүмүүсийн жишээнээс бид Сатаны худал хуурмагтай 
учирсан ч Есүс Христэд итгэж, итгэлтэй хэвээр үлдэхийг 
сонгож чадна гэдгийг сурсан. Лемен үндэсний зарим өсвөр 
насныхны эсэргүүцлээс суралцагчдад хэрэв бид уруу таталтад 
бууж өгвөл бидний жишээ бусдын итгэл болон зөв шударга 
байдалд сөргөөр нөлөөлнө гэдгийг үзүүлсэн.

2 дахь өдөр (3 Нифай 2–5) 
Суралцагчид хүмүүсийн зөв шударга байдал багасч байгаа 
талаар судалж байхдаа хэрэв бид өмнөх сүнслэг туршлагуу-
даа мартвал Сатаны уруу таталт болон хууралтад автахдаа 
илүү хялбар болно гэдгийг ажигласан. Тэд Гидианхайн  
Лаконеуст бичсэн хуурамч захиаг шинжилж байхдаа Сатан  
ба түүний дагалдагчид хүмүүсийн замыг алдуулахаар бял-
дуучлал, хуурамч амлалтууд, мөн аюул заналыг хэрхэн ашиг-
ладгийг мэдэж авсан. Суралцагчид Гадиантоны дээрэмчдийн 
эсрэг өөрсдийгөө амжилттайгаар хамгаалсан нифайчууд 
болон леменчүүдээс бид өөрсдийгөө сүнслэгээр болон бие 
махбодоороо бэлдвэл Их Эзэн биднийг сорилтуудаа даван 
туулахад хүчирхэгжүүлэх болно гэдгийг сурсан. Суралцагчид 
нифайчууд чөлөөлөгдсөнийхөө төлөө Их Эзэнийг магтан 
дуулсан тухай уншаад биднийг хүнд хэцүү байдлаас маань 
чөлөөлсөн Бурханы сайн сайхан болон нигүүлслийг хүлээн 
зөвшөөрөх нь биднийг даруу хэвээр үлдэхэд тусалдгийг 
мэдсэн. Нифайчуудын сайн мэдээг номлох гэсэн зүтгэл, 
Мормоны үүрэг хариуцлагаа тунхагласан нь Есүс Христийн 
шавь нарын хувьд бид бусдад мөнх амьдралд хүрэх  
аргыг заах үүрэгтэй гэдгийг үзүүлдэг.

3 дахь өдөр (3 Нифай 6–10) 
Суралцагчид нифайчууд болон леменчүүд дахин хэрхэн ёс 
бус руу унаж байгааг уншаад бид бардам байвал Сатанд 
биднийг уруу татах мөн гэм нүгэл үйлдэхэд удирдах илүү 
их хүч өгдгийг мэдэж авсан. Гэвч зарим хүний итгэлтэй 
байсан жишээ бидэнд нөхцөл байдлаасаа үл хамааран бид 
даруу болон итгэлтэй байхыг сонгож чадна гэдгийг үзүүлдэг. 
Нифай үндэстний засгийн газар унахад Нифайг дагагч 
хүмүүс хэрэв бид наманчилж мөн Их Эзэний үйлчлэгчдийг 
дагавал амьдралдаа Ариун Сүнсний нөлөөнд баясна гэдгийг 

үзүүлсэн. Аймшигт сүйрлийн дараагаар нутаг даяарх бүх 
хүн харанхуйд хэрэв бид Түүн дээр харууссан зүрх, гэмш-
сэн сэтгэлтэйгээр ирвэл Тэр биднийг анагааж, мөн бидэнд 
мөнх амьдралыг өгөхөөр тунхаглаж буй Есүс Христийн дуу 
хоолойг сонсжээ.

4 дэх өдөр (3 Нифай 11:1–17) 
Суралцагчид Эцэгийн Есүс Христийг зарласныг судалж байх-
даа Ариун Сүнс ихэвчлэн бидний мэдрэмжээр дамжуулан 
ярьдгийг мэдэж авсан. Тэд мөн бид Ариун Сүнсээр дамжуулан 
Их Эзэний дуу хоолойг хэрхэн сонсож болохыг мэдсэнээр 
Түүний бидэнтэй хийж байгаа харилцаа холбоог ойлгож 
чадна гэдгийг ойлгосон. Нифайчуудын дунд номлолоо эхэлж 
байгаа Аврагчийн түүхээс суралцагчид Есүс Христ биднийг Тэр 
бол бидний Аврагч гэсэн хувийн гэрчлэлтэй болоход урьдаг 
бөгөөд бид тэрхүү гэрчлэлийг хүлээн авсныхаа дараа Түүний 
тухай мэдээг хуваалцах үүрэгтэй болдгийг мэдсэн.
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Гэрээр СудлАх хичээл 

(Хэрэв боломжтой бол суралцагч бүрд хувь өгөөд, тэднээс хөр-
вөгдсөн хүнийг хамгийн сайнаар дүрсэлсэн гэж мэдэрч байгаа 
үг болон өгүүлбэрийн доогуур зурахыг хүс.)

“Хөрвөлт нь сүнслэг болоод ёс суртахууны өөрчлөлт юм. 
Хөрвөгдсөн байхад зөвхөн Есүс болон түүний сургаалыг оюун 
санаандаа хүлээн зөвшөөрөөд зогсохгүй мөн түүнд болон 
түүний сургаалд итгэх урам бүхий итгэлийг багтаадаг. . . . 
Үнэхээр бүрэн хөрвөгдсөн нэгэнд Есүс Христийн сайн мэдээ-
ний эсрэг зүйлс хийх хүсэл нь бөхдөг. Харин үүнийг орлон 
үл өөрчлөгдөх мөн шийдэмгий байдлаар түүний зарлигуу-
дыг сахих Бурханы хайр ирэх болно (in Conference Report, 
Guatemala Area Conference 1977, 8).

Асуу: Ямар үг болон өгүүлбэр нь хөрвөгдсөн хүнийг хамгийн 
сайнаар дүрсэлсэн гэж та нар бодож байна вэ?

Дараах хүснэгтийг самбар дээр зур эсвэл суралцагчдад тараах 
материал болгон бэлд.

хөрвөлт рүү 
хөтөлдөг итгэл  
ба үйлдлүүд

хөрвөлт рүү 
хөтөлдөг итгэл  
ба үйлдлүүд

3 Нифай 1:15–23, 
27–30

3 Нифай 2:1–3; 
3:1–10

3 Нифай 4:7–12, 
30–33

3 Нифай 6:13–18; 
7:1–5

3 Нифай 7:15–22

Хүснэгтээс судрын хэсгүүдийн нэгийг суралцагч бүрд даалга. 
Ангийн гишүүдэд хөрвөлт рүү хөтөлдөг эсвэл сулруулдаг 
итгэл болон үйлдлүүдийн талаарх оноогдсон судрын хэсгээ 
судлах хугацаа өг. Суралцагчдын олж мэдэж болох олонх зар-
чим нь энэ хичээлийн эхэнд 1–3 дахь өдөрт зориулсан өдөр 
бүр гэрээр судлах хичээлийн тоймоос олдоно. Суралцагчдыг 
олж мэдсэнээ тайлагнаж байх хооронд тэдний хариултуудыг 
самбарт бичих юм уу тэднийг тараах материал дээрээ бичиж 
авахад урамшуул. Суралцагчдыг өөрсдийн тогтоосон нэг, 
хоёр үнэнүүдийн талаарх дараах асуултуудыг асууснаар олж 
мэдсэн зарчмуудаа амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь тусал.

• Та нар болон та нарын мэдэх хэн нэгэн хэрхэн тэр үнэний 
дагуу амьдарч эсвэл тэр зарчмыг мэдсэн бэ? 

• Та нар олж мэдсэн үнэн дээрээ тулгуурлан, хэн нэгэнд илүү 
хөрвөгдөж мөн сүнслэг байдлаараа тогтвортой болоход 
туслах ямар зөвлөгөөг өгөх вэ?

3 Нифай 8–11:17
Агуу сүйрэл хийгээд харанхуй нь Есүс Христийн үхлийг 
сануулдаг; Амилуулалтынхаа дараа Тэр Лихайн үр удмууд 
дээр айлчилдаг
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 8 дээрх үйл явдлыг товчлон хэлээд 
өнгөрсөн долоо хоногийн турш энэ бүлгийг судлахад төрсөн 
мэдрэмж юм уу сэтгэгдлээсээ ангийнхантайгаа хуваалцахад 
урь. Нэг суралцагчаас 3 Нифай 8:20–23- ыг уншихыг хүс. 
Ангийнхнаасаа энэ шүлгүүд дээр дүрсэлсэн тэмдэг нь яагаад 
Есүс Христийн үхлийг тодорхойлох тэмдэг байх нь тохиромж-
той байгааг тайлбарлахад урь. Нифайчуудын мэдэрсэн харан-
хуйг онцлохын тулд та дараах үйл ажиллагааг ашиглаж болно:

Суралцагч бүрд гар чийдэн өгөөд өрөөний бүх гэрлийг 
унтраа. (Хэрэв танд хангалттай гар чийдэн байхгүй бол 
суралцагчид дундаа хэрэглэж болно.) Суралцагчдыг гар чий-
дэнгээ асаахыг хүсээд тэдний цөөн хэдийг ээлжлэн 3 Нифай 
9:13–20- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, Есүс Христийн үхлийн дараах харан-
хуйг мэдэрснээр Түүний тухай хүмүүсийн мэдсэн үнэнүүдийг 
хайж олохыг хүс. Гэрлийг эргээд асахад суралцагчдын олж 
тогтоосон үнэнүүдийг самбарт товчлон бич. Дараах зарч-
мыг цохон тэмдэглэ: Eсүс Христ бол энэ дэлхийн гэрэл 
бөгөөд амьдрал юм. Хэрэв бид Есүс Христэд харууссан 
зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэйгээр ирвэл Тэр биднийг хүлээн 
авч, биднийг анагааж, мөн бидэнд мөнх амьдралыг 
өгөх болно.

Сүйрлээс амьд гарсан хүмүүс Өгөөмөр нутаг дахь ариун 
сүмд цугларсан гэдгийг тайлбарласнаар 3 Нифай 11:1–7- г 
товчлон өгүүл. 

Есүс Америк тивд сургаалыг заасан нь (62380; Сайн мэдээний 
уран зургийн цуглуулга, 82- р зураг) эсвэл Есүс нифайчуудыг 
анагаасан нь зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран зургийн 
цуглуулга, 83- р зураг). Та тэдэнд 3 Нифай 11:8–17- г уншиж 
өгч байхад тэднээс үүнийг төсөөлөн бодохыг хүс. Уншиж байх 
үедээ түр зогсоож, суралцагчдыг 3 Нифай 11:15- д дүрслэн 
үзүүлсэн энэ тохиолдлыг, ялангуяа нифайчууд Аврагчтай “нэг 
нэгээрээ” уулзсан тохиолдлыг төсөөлөхөд ямар сэтгэгдэлтэй 
байснаа хуваалцахад урь.

3 Нифай 11:8–17- г уншсаны дараа суралцагчдаас дараах 
асуултуудыг асуу. Тэднийг асуултуудад хариулахаасаа өмнө 
чимээгүй эргэцүүлэн бодох цөөн хором өг. (Суралцагчид 
сэтгэгдэл болон гэрчлэлээ эргэцүүлэн бодож, хуваалцахдаа 
яарч сандрахгүйн тулд эдгээр асуултад хариулах хангалттай 
цаг тэдэнд үлдээхээ мартуузай.)

• Хэрэв та нар нифайчуудын дунд байгаад Аврагчийн шархыг 
тэмтрэх боломжтой байвал Түүнд юу гэж хэлэх байсан бэ?

• Есүс Христ Өөрийгөө нифайчуудад танилцуулахдаа Тэрээр 
“гашуун аяга”- нд анхаарал татах нь яагаад чухал байсан 
бэ? (3 Нифай 11:11).

• Есүс Христийн өгүүлсэн “гашуун аяга” нь юу байсан бэ? (C 
ба Г 19:16–19- ийг үзнэ үү.) 

Түүнийг дагаснаар амьдралд тань ирж байгаа гэрэл болон 
Аврагчийн тухай гэрчлэлээ хуваалц. (Та мөн суралцагчдыг 
энэ хичээлийн турш мэдэрсэн мэдрэмжээ санаад гэртээ 
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Гэрээр СудлАх хичээл 

очсоныхоо дараа хувийнхаа тэмдэглэлд тэдгээрийг тэмдэг-
лэж авахад урамшуулж болно.)

Дараагийн хэсэг (3 Нифай 11:18–16:20)
Суралцагчдаас дараагийн хэсгийг судалж байхдаа дараах 
асуултуудыг бодохыг хүс: Би хэн нэгнийг дайснаа гэж үздэг 

үү? Хэрэв тийм бол тийм хүмүүст би хэрхэн ханддаг вэ? Бур-
ханы мэдэрдэг ямар шинж чанар нь миний амьдралд чухал 
вэ? Бусдыг шүүж болох уу? Суралцагчид эдгээр асуултын 
хариултыг 25- р хэсэг дэх Аврагчийн үгсийг судлахдаа олно.
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Оршил
Нифайчуудыг урагш ирж Аврагчийн гар, хөл болон 
хавирган дээрх шархны ормыг мэдэрсний дараа Их 
Эзэн Нифайд болон бусдад баптисм хүртээх, сан-
ваарын бусад үйлийг гүйцэтгэх хүчийг өгсөн. Аврагч 

түүнчлэн хүмүүсийг зөрчилдөөнөөс зайлсхийхийг 
сануулаад Түүний сургаалын дагуу амьдардаг хүмүүс 
Бурханы хаант улсыг өвлөнө хэмээн амласан.

121- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 11:18–41

Заах зөвлөмж

3 Нифай 11:18–27
Есүс Христ Нифайд болон бусдад баптисм хүртээх хүчийг өгдөг
Ангид хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич: Надад хэн баптисм 
хүртээж болох вэ? Баптисм хэрхэн хийгддэг вэ?
Хэрэв та саяхан Сүмд нэгдсэн нэг, хоёр суралцагчид зааж байгаа бол та тэднээс 
Сүмийн талаар суралцаж байхад тохиолдсон зарим явдлаасаа хуваалцахыг хүсэн 
хичээлээ эхэлж болно. Тэднээс тэд баптисм хүртэхээр шийдэхдээ самбар дээрх хоёр 
асуултын хариултын тухай бодож байсан эсэхийг асуу.
Суралцагчдыг тэдний найз нарын нэг саяхан Сүмд элсэхээр шийдээд тэднээс самбар 
дээрх хоёр асуултыг асуусан хэмээн төсөөлөхөд урин, та энэ хичээлийг эхэлж болно. 
Тэднээс эдгээр асуултад хэрхэн хариулж болохыг тайлбарлахыг хүс. Эсвэл та хоёр су-
ралцагчийг эдгээр асуултуудыг ашиглан, Сүмийн гишүүн болон түүний найзын дүрд 
тоглоход урихыг хүсч болно.
Өмнөх хичээл дээр бүлэг нифайчууд дээр Есүс Христийн ирсэн талаар мэдэж авсан 
гэдгийг тэдэнд сануул. Есүс Христ тэднийг Түүний амилалт болон тэнгэрлэг байдлыг 
гар, хөл, хавирга дээрх шархны ормыг тэмтэрснээр өөрсдөө гэрчлэхэд урьсан. Аврагч 
энэ явдлын дараа тэр даруй Түүнд итгэх, баптисм хүртэх, Ариун Сүнсийг хүлээн авах 
зэрэг Өөрийн сургаалыг хүмүүст заасан гэдгийг тайлбарла.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 11:18–22- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхаас шүлгийг дагуулан харж, Хэн надад баптисм хүртээж болох вэ? гэсэн асуул-
тад хариулт олохыг хүс. Нэг суралцагчаар самбар дээрх асуултын дор хариултуудыг 
бичүүл. Суралцагчид өөр өөр үг хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг 
тусгасан байх ёстой: Баптисм нь зохих эрх мэдлийг атгадаг хүнээр хийгдэх 
ёстой. (Хэрэв энэ санаа самбар дээр хараахан бичигдээгүй байгаа бол та үүнийг 
хариултуудын жагсаалтад нэмж болно.)
Суралцагчдыг цаашид энэ үнэнийг ойлгоход нь туслахын тулд та баптисм нь зөвхөн 
Аароны санваарын зэргийн пристийн албыг атгадаг хүнээр (C баГ 20:46- г үзнэ үү) эсвэл 
Мелкизедекийн санваартай нэгнээр (C ба Г 20:38–39; 107:10–11- ийг үзнэ үү) гүйцэт-
гэгдэж болохыг товч тайлбарлаж болно. Түүнчлэн, энэ хүн уг ёслолыг хийх зөвшөөрөл 
олгоход шаардлагатай санваарын түлхүүрүүдийг атгадаг санваарын удирдагчийн удирд-
лага дор үйлдэх ёстой (бишоп, салбарын ерөнхийлөгч эсвэл номлолын ерөнхийлөгч).
• Их Эзэн яагаад баптисмын ёслол нь зөвшөөрөгдсөн санваартнаар гүйцэтгэгдэхийг 

шаарддаг гэж та нар бодож байна вэ?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 11:23–27- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, Баптисм нь хэрхэн хийгддэг вэ? гэсэн асуултад хариулт 
олохыг хүс. Нэг суралцагчаар самбар дээрх асуултын дор хариултуудыг бичүүл.
• Баптисмын үед ёслолын үгс нь буруу хэлэгдэх эсвэл баптисм хүртэж байгаа хүн 

усанд бүрэн дүрэгдээгүй бол яах ёстой вэ? (Ёслолыг давтан хийнэ.) Үүнээс бид ямар 
үнэнийг мэдэж авч болох вэ? (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч хариултууд нь 
дараах үнэнийг тусгасан байна: Баптисм нь Их Эзэний үзүүлсэн маягаар хийг-
дэх ёстой. Та энэ мэдэгдлийг самбар дээр бичиж болно.)

Хичээлийг 
тохируулан өөрчил
Энэ гарын авлагын  
олон хичээл суралцагч-
дыг судруудыг судлахдаа 
бэлтгэхэд нь туслах үйл 
ажиллагаа эсвэл асуул-
таар эхлэхийг санал 
болгосон байдаг. Эдгээр 
саналууд нь суралцагч-
дын хэрэгцээ болон нөх-
цөл байдлуудын дагуу 
өөрчлөгдөж болно.
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121-  р  хичээл 

• Та нар яагаад баптисм нь Их Эзэний үзүүлсэн маягаар гүйцэтгэгдэх нь чухал гэж 
бодож байна вэ?

Суралцагчдыг 3 Нифай 11:18–27 дээр ярилцсан үнэнүүдийн чухлыг мэдрэхэд тусла-
хын тулд та дараах асуултуудаас заримыг нь асууж болно:
• Та нар баптисм хүртэж байхдаа ямар сэтгэгдэлтэй байсан бэ? Та нарт зохих эрх 

мэдлийг атгаж байгаа хүнээр болон Их Эзэний үзүүлсэн жаягийн дагуу баптисм 
хүртсэн гэдгээ мэдэх нь ямар утга учиртай вэ?

• Та нар саяхан баптисмд оролцсон уу? Та нарт ямар сэтгэгдэл төрж байна вэ?
Хэрэв суралцагчдын тань хэн нэг нь Аароны санваарын пристийн албыг атгадаг бол асуу:
• Баптисм хүртээх эрх мэдэлтэйгээ мэдэх нь та нарт хэрхэн нөлөөлдөг вэ? (Та анги 

дахь аль нэг суралцагчаас хэн нэгэнд баптисм хүртээх боломжтой байсан эсэхийг 
олж мэдэхийг хүсч болно. Хэрэв боломжтой байсан бол тэднийг уг туршлагынхаа 
үед юу мэдэрч мөн сурснаа хуваалцахад урь.) 

Та баптисмын нандин ёслолын тухай өөрийн туршлага болон сэтгэгдлээ  
хуваалцаж болно.

3 Нифай 11:28–30
Есүс Христ зөрчилдөөн нь чөтгөрийнх гэдгийг сэрэмжлүүлсэн
Зөрчилдөөн гэдэг үгийг самбар дээр бич. 
• Зөрчилдөөн гэж юу вэ? (Маргаан, зөрчил эсвэл сөргөлдөөн.)
Суралцагчдыг маргаан үүсч болох нөхцөлүүд болон үйл ажиллагаануудыг дэвтэр 
эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ товч жагсаахад урь. Суралцагчдад бичих хангалттай 
цаг өгсний дараа нэг суралцагчийг 3 Нифай 11:28–30- ийг чанга уншихад урь. Цааш 
нь хамтдаа ангийнхныг шүлгийг дагуулан харж, нифайчуудын зарим нь юун тухай 
маргаж байсныг олж тогтооход урь.
• Нифайчуудын зарим нь юун тухай маргаж байсан бэ? (Баптисмын ёслол [мөн 3 Ни-

фай 11:22- ыг үзнэ үү] болон Христийн сургаал.)
• 3 Нифай 11:29- д өгүүлснээр зөрчилдөөний сүнс хаанаас ирдэг вэ? (Дараах үнэнийг 

самбар дээр бич: Зөрчилдөөний сүнс нь Бурханаас бус, харин чөтгөрөөс юм. Та 
суралцагчдад 3 Нифай 11:29 дээрх үнэнийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.)

• Бусадтай сайн мэдээний тухай ярилцаж байхдаа зөрчилдөөнөөс зайлсхийх нь яагаад 
чухал гэж та нар бодож байна вэ? Маргах нь яагаад сайн мэдээг заах буруу арга зам 
байдаг вэ? (Суралцагчдын хариултууд ялгаатай байж болох ч тэд биднийг сайн мэ-
дээний талаар бусадтай маргаж, тэмцэлдэх үед Ариун Сүнс бидэнд заахад туслахаар 
буюу бидний зааж байгаа тэдгээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлд үнэнийг гэрчлэхээр байж 
чадахгүй гэдгийг ойлгосон эсэхийг бататга.)

Зөрчилдөөний чухал үр дагаврыг цохон тэмдэглэхийн тулд Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхий-
лөгч Жэймс И.Фаустын хэлсэн дараах үгийг самбар дээр бич. Та түүнчлэн суралцагчдад 
үүнийг 3 Нифай 11:29- ийн дэргэд тэмдэглэн авахыг санал болгож болно. (Энэ мэдэгдэл 
“What I Want My Son to Know before He Leaves on His Mission (Хүүгээ номлолд гарахын-
хаа өмнө мэдээсэй гэж миний хүсдэг зүйлс),” Ensign, 1996 оны 5- р сар, 41- т бий).

“Зөрчилдөөн байвал хэний ч буруугаас үл хамааран Их Эзэний Сүнс холдон одно” (ерөн-
хийлөгч Жэймс И.Фауст).

• Зөрчилдөөнөөс болж Их Эзэний Сүнс явсныг хэзээ та нар мэдэрсэн бэ? Сүнс орхин 
одсоныг та нар хэрхэн мэдэх вэ?

3 Нифай 11:30 дээрх зөрчилдөөний талаарх Аврагчийн мэдэгдлийг онцол: “Иймэрхүү 
зүйлүүд зайлуулагдах ёстой нь миний сургаал бөлгөө.”
• Зөрчилдөөн болон маргааныг бид хэрхэн “зайлуулж” чадах вэ? (Хариултууд нь 

дараахыг багтааж болно: Бид энхийг сахигчид байхыг эрэлхийлж чадна [3 Нифай 
12:9- ийг үзнэ үү]. Бид зөрчилдөөнийг ялан дийлэх мэргэн ухаан болон тэвчээрийн 
төлөө залбирч чадна. Бид бусадтай маргахад уруу татдаг нөхцөл байдлуудаас зайлс-
хийхийг хичээж чадна.)
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3 НифАй 11:18 – 41

• Та нар зөрчилдөөнөөс зайлсхийж эсвэл даван туулахыг чармайснаар адислагдсанаа 
хэзээ мэдэрсэн бэ? 

• 3 Нифай 11:29–30 дээрх Аврагчийн сургаалыг санах нь зөрчилдөөнтэй эсвэл ийм 
болох нөхцөл байдалд орсон тохиолдолд хэрхэн чамд туслах вэ?

Та зөрчилдөөнөөс зайлсхийж мөн даван туулахдаа адислагдсанаа мэдэрсэн туршлагаасаа 
хуваалцахыг хүсч болно. Суралцагчдыг 3 Нифай 11:28–30- аас сурсан зүйлээ амьдралд хэ-
рэгжүүлэхэд нь урамшуулахын тулд тэднийг зөрчилдөөн гарахыг өдөөж болох нөхцөл ба 
үйл ажиллагаануудын жагсаалт руугаа эргэн хандахад урь. Тэднийг өөрсдийн жагсаасан 
нөхцөл байдал эс бөгөөс үйл ажиллагаануудад хэрхэн зөрчилдөөнөөс зайлсхийж эсвэл 
даван туулахыг эрэлхийлэх зорилго тавьж тэрхүү зорилгоо бичиж авахад урь.

3 Нифай 11:31–41
Есүс Христ сургаалаа тунхагладаг
Суралцагчдыг 3 Нифай 11:31–41- ийг судлахад бэлтгэхэд нь тусалж дараахыг самбар 
дээр бич: 

үйлдэл үр дагавар

Суралцагчдыг эерэг үр дагавартай байсан ямар нэгэн зүйлийг ангийнхаа нэг хүүх-
дэд саяхан хийснээ товч хэлээд үр дагавар нь юу байсныг тайлбарлахад урь. Та тэд-
нээс сөрөг үр дагавар үзүүлсэн өөрсдийн хийсэн юм уу харсан ямар нэгэн зүйлийнх 
нь талаар асууж болно. (Суралцагчдыг зохисгүй эсвэл хэт хувийн чанартай ямар 
нэгэн зүйл хуваалцахгүй байхыг сануул.)
3 Нифай 11:31- ийг ангийнхандаа чанга уншиж өг. 3 Нифай 11- ийн үлдсэн хэсэг Нифайн 
хүмүүст Есүс Христийн хандсан сургаалын тунхгийг агуулдаг гэдгийг тайлбарла. Энэ 
бүлэг Түүний сургаалыг хүлээн авч эсвэл эсэргүүцсэний үр дагаврыг тодорхойлдог.
Дараах судрын заалтуудыг самбар дээр бич: 3 Нифай 11:32–34; 3 Нифай 11:35–36; 
3 Нифай 11:37–38; 3 Нифай 11:39–40. Суралцагчдыг хос хосоор нь хуваарилан, хос бүрд 
судрын хэсгүүдийн нэгийг судлахыг даалга. Тэднээс Есүс Христийн заасан үйлчлэл бо-
лон үр дагавруудыг олж тогтоохыг хүс. (Та суралцагчдыг эдгээр сургаалыг Итгэлийн 
тунхгийн 4 дэх заалттай харьцуулахыг санал болгож болно.)
Суралцагчдад судлах хангалттай хугацаа өгсний дараа тэдний цөөн хэдээс тэдэнд 
даалган өгсөн шүлгүүдээс олж мэдсэн үйл хөдлөл болон үр дагавруудаа тайлагнахыг хүс. 
Тэднийг хариултаа Үйл хөдлөл эсвэл Үр дагавар- ын доор самбар дээр бичихэд урь. Сурал-
цагчид судрын хэсэг бүрийг тайлагнах үед нь доорх асуултуудаас тохирох асуултыг асуу:
3 Нифай 11:29–30- ийг авсан хосуудаас асуу:
• Ариун Сүнс бидний Есүс Христ болон Тэнгэрлэг Эцэгт итгэх итгэлд хэрхэн тусалдаг 

вэ? (Ариун Сүнс Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христийг гэрчилдэг.) Ариун Сүнс 
хэзээ та нарт Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христийн бодит байдал болон хайрын 
тухай гэрчилсэн бэ?

3 Нифай 11:35–36- г авсан хосоос асуу:
• Эдгээр шүлгүүдийн дагуу Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христэд итгэхийг сонгосноор 

бид амьдралдаа Ариун Сүнсний нөлөөг хэрхэн урьдаг вэ?
3 Нифай 11:37–38- ыг авсан хосоос асуу:
• 3 Нифай 11:37 ба 3 Нифай 11:38 хоёрын хооронд адил төстэй юуг та нар олж  

мэдсэн бэ?
• Жаахан хүүхдийн сайн шинж чанарууд нь юу вэ? Яагаад “бяцхан хүүхэд лугаа адил 

болох” нь чухал гэж та нар бодож байна вэ?
3 Нифай 11:39–40- ийг дааж авсан хосоос асуу:
• Эдгээр шүлгүүд дээрх Аврагчийн сургаал нь Түүний сургаалыг дагах эсвэл үл дагах 

сонголтод маань чухал болохыг хэрхэн цохон тэмдэглэсэн бэ?
Суралцагчдаас бид тэнгэрийн хаант улсад орохдоо авах ёстой хэмээн Есүс Христийн 
заасан гол үйлүүдийг товчлон өгүүлэхийг хүс. Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч 
хариултууд нь дараах үнэнийг тусгасан байна: Тэнгэрийн хаант улсад орохын тулд 
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121-  р  хичээл 

бид наманчилж, Есүс Христэд итгэж, баптисм хүртэж мөн Ариун Сүнсийг хү-
лээн авах ёстой. Та энэ үнэний тухай гэрчлэлээ хуваалцсанаар дуусгахыг хүсч болно. 
Суралцагчдыг Бурханы хаант улсыг өвлөж авч чадахын тулд Есүс Христийн сургаалын 
дагуу амьдрахад нь урамшуул. Та тэдэнд зөрчилдөөнөөс зайлсхийж мөн даван туулах 
зорилго дээрээ ажиллахыг сануулж болно.
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Оршил
 Есүс Христ нифайчуудад Түүний сайн мэдээний адис-
лалуудыг хэрхэн авахыг заан, тэдэнд бусдад сайнаар 
нөлөөлөхийг зааварласан. Тэрээр Мосегийн хуулийг 

гүйцээснээ тунхаглаад хүмүүсийг Түүнтэй болон Тэн-
гэр дэх Эцэгтэйгээ адил болоход бэлтгэхийн тулд илүү 
өндөр хуулийг өгсөн.

122- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 12

Заах зөвлөмж

3 Нифай 18:1–12
Есүс Христ Түүний бидний сайн мэдээний дагуу амьдарснаар хүлээн авах 
адислалуудын талаар олон түмэнд заадаг
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич:

Тэнгэрлэг Эцэг биднийг төгс болоосой хэмээн хүсэж байгаа юу?
Селестиел хаант улсад орохын тулд бид энэ амьдралдаа төгс болох хэрэгтэй юу?
Бид ер нь төгс байж чадах уу?

Хичээлийн эхэнд суралцагчдыг эдгээр асуултыг эргэцүүлэн бодоход урь. Тэднээс 
асуултуудыг хичээлийн турш бодохыг хүс.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 12:48- ыг чанга уншихад урь. Энэ нь төгс эзэмших судрын 
хэсэг гэдгийг онцол. Та суралцагчдад энэ судрын хэсгийг тэд амархан олж чадахын 
тулд онцгой байдлаар тэмдэглэхийг санал болгож болно.
Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.Нэлсоны төгс 
байх зарлигийн тухай хэлсэн дараах үгийг уншихад урь:

“Хэрэв бидний төгс төгөлдөр болох гэсэн хичээнгүй чармайлт одоо-
гоор давагдашгүй [хэцүү] бөгөөд дуусашгүй мэт санагдаж байгаа  
бол бид зовох шаардлагагүй. Төгс байдал нь хүлээгдэж байна. Энэ  
нь бүхлээрээ зөвхөн Гэтэлгэлийн дараа бөгөөд зөвхөн Их Эзэнээр 
дамжуулан ирнэ. Энэ нь түүнийг хайрлаж, зарлигуудыг нь дагах 
тэдгээр бүх хүмүүсийг хүлээдэг (“Perfection Pending (Хүлээгдэж буй 

төгс байдал),” Ensign, 1995 оны 11- р сар, 88).
• Та нар яагаад төгс байдал нь “зөвхөн Их Эзэнээр дамжин” ирнэ гэж бодож байна вэ?
Хичээлийн эхэнд гурван асуултыг давт. Суралцагчдаас 3 Нифай 12:48- ыг уншин, ахлагч 
Нэлсоны өгсөн тайлбарыг сонссоныхоо дараа эдгээр асуултад өгсөн хариултуудаа өөрч-
лөх эсэхийг асуу. Суралцагчдад Тэнгэрлэг Эцэг биднийг мөнх бус байдалдаа байхдаа 
төгс байхыг хүлээдэггүй, харин бид зарлигуудыг сахихаа хичээнгүйлэн чармайснаар 
мөн Цагаатгалд найдсанаар яваандаа төгс төгөлдөржинө гэдгийг ойлгоход нь тусал.
Адислагдсан гэдэг үгийг самбар дээр бич. Суралцагчдаас 3 Нифай 12:1–12- ыг ун-
шаад Аврагч биднийг хөгжүүлээсэй хэмээн уриалсан зан чанарууд мөн үр дүнд нь 
ирнэ гэж Түүний амласан адислалуудыг олж мэдэхийг хүс.
• 3 Нифай 12:1–12 дахь Есүс Христийн сургаалуудаар амьдарсны үр дүнд амьдралд 

тань ямар адислал ирсэн бэ?
Эдгээр шүлэгт гарч байгаа адислагдсан гэдэг үг хэр олон гарч байгааг онцол. Аврагчийн 
сургаалуудын дагуу амьдарснаар та хэрхэн адислагдсан талаарх гэрчлэлээ хувалц.
Суралцагчдыг 3 Нифай 12:1–12- т дүрслэгдсэн тэдний хүсч буй адислалуудын талаар 
дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичихэд урь. Тэднээр уг адислалыг хүлээн 
авахын тулд хөгжүүлэх ёстой зан чанарыг бичүүл. Тэгээд тэднээс уг зан чанарыг хөг-
жүүлэхийн тулд юу хийхийг хүсч байгаагаа бичихэд урь. Цөөн хэдэн суралцагчийг 
юу бичсэнээ мөн яагаад гэдгээ хуваалцахад урь.

3 Нифай 12:48 
нь төгс эзэмших судрын 
хэсэг юм. Суралцагчдыг 
энэ судрын хэсгийг 
гарамгай эзэмшихэд нь 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөл дэх заах 
санаанууд руу ханд. 
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122-  р  хичээл 

3 Нифай 12:13–16
Аврагч цугларсан олныг дэлхийд зөв шударга жишээнүүд байхыг уриалдаг
Савтай давс үзүүл. Ангийнхнаас давсны ашиг тусыг тодорхойлохыг хүс. Суралцагчдыг 
хариулж байхад давс бол хоол амталдаг мөн махыг муудахаас хамгаалдаг химийн бо-
дис болгон ашигладаг гэдэг нь тодорхой байгааг батал. Та мөн Мосегийн хуулийн да-
гуу санваартнууд идээн өргөлтэйгөө давс өргөхөөр тушаагдсан гэдгийг тайлбарлахыг 
хүсч болно (Левит 2:13- ыг үзнэ үү). Тиймээс, давс нь Их Эзэн болон Түүний хүмүүсийн 
хооронд хийсэн гэрээний бэлгэдэл юм.
Суралцагчдыг 3 Нифай 12:13- ыг дотроо чимээгүй уншин, Аврагч хэнийг давстай 
харьцуулсныг тодорхойлоход урь. Суралцагчдыг хариулж байх үед Аврагч зөвхөн тэр 
өдөр ариун сүм дээр цугласан олонд төдийгүй Түүний сүмд баптисм хүртэж, сайн 
мэдээгээр нь амьдарч буй бүх хүнд хандсан гэдгийг тайлбарла.
• Есүс Христийн дагагчдын хувьд бид ямар арга замаар давстай адил байж болох вэ? 

(Бид бусдад сайнаар нөлөөлснөөр хүмүүсийг хамгаалах буюу аврахад мөн дэлхийг 
сайжруулахад тусалдаг.)

• Та нар давс амтаа алдана гэдэг нь юу гэсэн үг гэж бодож байна вэ?
Суралцагчдыг энэ асуултын талаар ярилцаж байх үед та Далын ахлагч Карлос Е.Асай-
гийн хэлсэн дараах үгийг уншиж болно:
“Давс удсанаараа амтаа алддаггүй. Амт нь хольц болон бохирдолтоос болж алдагддаг. 
. . . Хүний мөн чанар нь түүнийг оюун санаагаа цэвэр бус бодлуудаар бохирдуулж, 
үнэнийг үл ярьснаар амаа бузарлаж, ёс бус зүйл хийн хүчээ буруу ашигласнаас болж 
түүнээс зугтаадаг (“Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men (Дэлхийн давс: 
Хүмүүний амт ба хүмүүний Аврагчид),” Ensign, 1980 оны 5- р сар, 42).
• Бусдад сайнаар нөлөөлөхийн тулд бид яагаад цэвэр байх ёстой вэ?
Аврагч Түүний сүмийн гэрээ хийсэн гишүүд бусдад сайнаар хэрхэн нөлөөлөх ёстойг 
заасан өөр нэгэн бэлгэ тэмдгийг ашигласан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 
3 Нифай 12:14–16- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг да-
гуулан харж, Аврагч гэрээт хүмүүсийнхээ дэлхийд хүлээсэн үүргийг заахдаа гэрлийг 
хэрхэн хэрэглэснийг олж мэдэхийг хүс. Уг суралцагчийг уншихын өмнө та тогоо гэдэг 
нь сав гэдгийг тайлбарлаж болно. 
• Сүмийн гишүүд нь хэрхэн бусдын гэрэл байж болох вэ? Гэрлээр туяаран гийгүүлнэ 

гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ? (Суралцагчдыг энэ асуултад ха-
риулж байх үед тэднийг зөв шударга амьдралын жишээнүүд нь бусад хүмүүст хэрхэн 
тусалж байгааг олж мэдэхэд нь тусал.)

• Ямар арга замаар зарим сүмийн гишүүн гэрлээ юмаар бүтээдэг вэ?
• 3 Нифай 12:16- гийн дагуу Аврагч биднээс гэрлээ туяаруулахыг яагаад хүссэн бэ? 

(Бид зөв шударга жишээ үзүүлснээр бусдад Тэнгэрлэг Эцэгийг алдаршуула-
хад тусална. Та суралцагчдад энэ зарчмыг судар дээрээ өөрсдийн үгээр бичихийг 
санал болгохыг хүсч болно.) 

• Хэний зөв шударга үлгэр жишээ та нарыг Тэнгэрлэг Эцэгтээ ойртон очиж, сайн 
мэдээгээр амьдрах хүслийг тань хүчирхэгжүүлэхэд тусалсан бэ?

Суралцагчдыг өөрсдийн эргэн тойрны хүмүүст үзүүлж байгаа жишээгээ эргэцүүлэн 
бодоход урь. Тэднийг тэд бусдыг Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөөх хайр болон Түүнийг дагах 
хүслээ гүнзгийрүүлэхэд хэрхэн тусалж болох талаар бодоход урамшуул. 

3 Нифай 12:17–48
Есүс Христ цугласан олонд Түүнтэй болон Тэнгэрлэг Эцэгтэй адил болоход 
туслах илүү дээд хуулийг заадаг
Аврагч нифайчуудад хэрхэн Түүнд ирж, тэнгэрийн хаант улсад орох талаар заахаа 
үргэлжлүүлсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 3 Нифай 12:19–20- ийг чанга 
уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, энэ шүлгүүд дээр 
олон удаа гарч байгаа үгийг олохыг хүс.
• Аврагч Түүн дээр ирэх урилгын нэг хэсэг болгон ямар чухал үгийг гурван удаа 

ашигласан бэ? (Зарлигууд.)
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3 НифАй 12

3 Нифай 12:21–47- д Түүн дээр ирж, Түүнтэй адил болоход туслахаар Аврагчийн би-
дэнд өгсөн зарим онцгой зарлиг байдаг гэдгийг тайлбарла. Тэрээр эдгээр зарлигийг 
нифайчуудад зааж байхдаа Мосегийн хуулийн хэсэг болж байсан дүрэм заавруудыг 
дурдаад тэгээд илүү дээд хуулийг заасан. Тэр Мосегийн хуулийн уламжлалт ойлголтыг 
дурдахдаа “хуучин цагийн тэднээр хэлэгдсэнийг” болон “бичигдсэн” гэх мэт үгсийг 
ашигласан. Харин Тэрээр “гэвч би та нарт хэлнэ” гэж хэлэхдээ уг зарлигийг биднийг 
өнөөдөр хэрхэн сахиасай хэмээн хүсч байгаагаа танилцуулсан.
Суралцагчдыг эдгээр шүлгийг судлахад нь туслахын тулд дараах хүснэгтийг самбар 
дээр хуулан зур: Ангийг дөрвөн бүлэгт хуваарил. Бүлэг бүрд хүснэгтийн нэг мөрийг 
даалгаж өгөн, тэднийг дагалдах шүлгүүдийг нь уншаад асуултуудад хариулахад урь.

Мосегийн хуулин дахь 
уламжлалт ойлголт нь  
юу байсан бэ?

Аврагч биднийг хэрхэн амь-
дар хэмээн зөвлөсөн бэ?

Аврагчийн сургаалыг 
хэрэгжүүлэхийн тулд залуу 
эрэгтэй болон эмэгтэй юу 
хийж болох вэ?

3 Нифай 12:21 3 Нифай 12:22–26

3 Нифай 12:27 3 Нифай 12:2–30

3 Нифай 12:38 3 Нифай 12:39–42

3 Нифай 12:43 3 Нифай 12:44–46

Суралцагчдын 3 Нифай 12:22- ыг уншихыг ашиг тустай болгох үүднээс та Хоосон 
толгой гэдэг нь үл хүндэтгэсэн эсвэл дооглосон байдлын шүүмжилсэн буюу шоглосон 
хэлбэр болохыг тайлбарлахыг хүсч болно (Mатай 5:22, зүүвэр тайлбар д- г үзнэ үү). Та 
мөн Далын ахлагч Дэвид E.Сорэнсэн “өстөнтэйгээ . . . хурдхан эвлэр” (3 Нифай 12:25) 
гэсэн үг нь “хүсэл шунал маань биеийн хийгээд оюун санааны догшролд орж бид 
уур хилэндээ боолчлогдохгүйн тулд ялгаатай байдлаа эртхэн шиг шийдвэрлэх хэрэг-
тэй” гэсэн утгатай хэмээн заасан гэдгийг тайлбарлахыг хүсч болно (“Forgiveness Will 
Change Bitterness to Love (Уучлал нь өшөө хорслыг хайр болгон өөрчилдөг),” Ensign 
эсвэл Лиахона, 2003 оны 5- р сар, 11).
Суралцагчдад даалгасан шүлгүүдээ судалж дуусахад бүлэг бүрийг хариултуудаа тай-
лагнахад урь. Та тэднийг хариултуудаа самбар дээрх хүснэгтэд бичихийг хүсч болно.
• Мосегийн хууль болон Есүс Христээр заагдсан илүү дээд хуулийн хооронд ямар 

өөрчлөлт гарсан юм шиг санагдаж байна вэ?
Та илүү дээд хууль нь бидний гаднаа гаргаж байгаа үйлдэл дээр төвлөрөхөөсөө илүү 
бидний хүсэл, бодол хийгээд урамшуулал дээр төвлөрдөг гэдгийг онцолж болно.
• Бид төгс болохыг хичээхдээ өөрсдийн хүсэл, бодол мөн эрмэлзлэл тэмүүлэлд анхаар-

лаа төвлөрүүлэх нь яагаад чухал вэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 12 дахь Аврагчийн сургаалуудын нэгийг сонгоод энэ хэсэгт 
өөрсдийгөө хэрхэн хөгжүүлэх тухай нэг догол мөр бичихэд урь. 
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 12:19–20- ийг чанга уншихад урь. Суралцагчдад бид 
наманчилж мөн Аврагчийн заасан зарлигуудыг сахихын тулд хичээнгүйлэн чармайс-
наар Цагаатгалаар дамжуулан төгс болж мөн “тэнгэрийн хаант улсад орно” гэдгийг 
ойлгоход нь тусал (3 Нифай 12:20).
Суралцагчдыг эдгээр үйл ажиллагааг дуусгасны дараа тэднийг юу тэдэнд хамгийн их 
утга учиртай байсныг хуваалцахад урь. Дараах зарчмыг самбар дээр бичсэнээр энэ 
бүлгийг товчлон бич: Бид Христэд ирж, Түүний зарлигуудыг дагаснаар төгс 
төгөлдөр нэгэн болох бөгөөд Түүнтэй болон Тэнгэр дэх Эцэгтэйгээ илүү адил 
байх болно. Суралцагчдад бид төгс байдлын аливаа зэрэглэлийг хүлээн авахын тулд 
Есүс Христийн Цагаатгалд найдах ёстой гэдгийг сануул. Суралцагчдыг өнөөдрийн 
сурч мэдсэн Аврагчийн сургаалуудаас амьдралдаа хэрэгжүүлэх нэг, хоёр арга замын 
талаар бичихэд урь. Самбар дээр бичсэн зарчмынхаа талаар гэрчлэлээ хуваалцан 
хичээлээ дуусга.
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122-  р  хичээл 

Төгс эзэмших судар—3 Нифай 12:48
Суралцагчдыг судраасаа 3 Нифай 12:48- ыг нээхэд урь. Тэднээс шүлгийг нэгэн 
дуугаар чанга уншихыг хүс. Суралцагчдад шүлгийг судлах хугацаа өг, тэгээд тэд-
нээс судраа хаагаад чээжээр хэлэхийг хүс. Тэднээр шүлгийг харсныхаа дараа судраа 
хаагаад, дараа нь шүлгийг чээжээр хэлэх үйл явцыг дахин давтуул.
• Та нар хэрхэн чармайж сайжруулсан бэ?
• Энэ үйл ажиллагаа та нарт төгс төгөлдөр рүү хүрэх аяллаа ойлгоход хэрхэн ту-

салдаг вэ?
Бидний энэ амьдрал дахь чармайлт их чухал гэдгийг онцол. Суралцагчдад хэдий тийм 
ч Их Эзэн биднийг мөнх бус амьдралдаа бүх зүйлд төгс байхыг хүлээдэггүй гэдгийг 
сануул. Бид Цагаатгал болон Аврагчийг дагах бидний хичээнгүй зүтгэлээр дамжуулан 
эцсийн эцэст төгөлдөржих болно. Суралцагчдыг Аврагчийг дагахыг хичээх нэг арга 
замын талаар бодоход урь.
Тайлбар: Энэ хичээлийн үргэлжлэх хугацаанаас хамааран та энэ үйл ажиллагааг 
илүү цагтай байгаа өөр өдөр ашиглахыг хүсч болно.



509

Оршил
Аврагч номлолоо Өгөөмөр нутаг дахь ариун сүмд 
үргэлжлүүлсэн. Тэр хүмүүсийг хоёр нүүртэй байхын 
эсрэг сэрэмжлүүлээд зөв шударга үйлсийг Тэнгэрлэг 
Эцэгийн таалалд нийцэхээр хийхийг заасан. Тэр мөн 

цугласан олонд тэнгэрийн баялаг хураахыг зааварч-
лаад шавь нараа мөнхийн бус санаа зоволтоосоо 
өмнө Бурханы хаант улсыг эрэлхийлэхэд удирдсан.

123- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 13

Заах зөвлөмж

3 Нифай 13:1–18
Аврагч нифайчуудыг хоёр нүүртэй байхын эсрэг сэрэмжлүүлээд зөв шударга 
үйлсийг Тэнгэрлэг Эцэгийн таалалд нийцэхээр хийхийг заасан
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах өөрийгөө хянах шалгалтын гарын авлагыг бэлдээд, 
суралцагч бүрд зориулан хувь бэлд. Хэрэв энэ нь боломжгүй бол та өөрийгөө хянах 
шалгалтыг амаараа хэлэх юм уу самбар дээр бич.
 1. Би өглөг үйлддэг (шашны сүсэг бишрэлийн үйлүүд буюу бусдын төлөө үйлчлэл), 

учир нь:
 а. Би хийх ёстой.
 б. Би Их Эзэнд хайртай бөгөөд бусад хүмүүст туслахдаа баясдаг.
 в. Би бусдыг миний тухай сайнаар бодоосой гэж хүсдэг.

 2. Би залбирдаг, учир нь:
 а. Би эцэг эхдээ эсвэл бишоптоо миний залбирсан эсэхийг асуухад “тийм” гэж  

хариулахыг хүсч байна.
 б. Энэ бол миний өдөр тутмын тогтсон журам юм.
 в. Би Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ харьцахыг хүсдэг.

 3. Би мацаг барьдаг, учир нь:
 а. Мацаг барих нь намайг Их Эзэнд илүү ойртоход тусалдаг.
 б. Хэрэв би ингэхгүй бол бусад хүмүүс намайг сул дорой гэж бодно.
 в. Эцэг эх маань надад хийх ёстой гэж хэлдэг.

Хичээлээ эхлээд суралцагчдаас тэднийг тусламж үзүүлж, залбирч мөн мацаг  
барих үндэслэл эсвэл шалтгаануудыг нь үзүүлснээр (тарааж өгөх материал, дэвтэр 
эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ) өөрийгөө хянах шалгалтыг дуусгахыг хүс. Сурал-
цагчдад та тэднээс хариултуудаа бусадтай хуваалцуулахгүй гэдгээ мэдэгд. Сурал-
цагчдыг өөрийгөө хянах шалгалтаа дууссаны дараа тусламж үзүүлэх, залбирах мөн 
мацаг барихын доор жагсааж болох хариултууд нь бидний тэдгээрийг эсвэл бусад 
сайн мэдээтэй холбоотой үйл ажиллагаануудыг өөр өөр үндэслэл юм уу шалт-
гаануудаар хийдэг явдал юм (бид тэдгээрийг жишээлбэл: үүрэг юм уу хариуцлага 
учраас, бусад хүмүүст гайхуулахын тулд эсвэл Тэнгэрлэг Эцэгт таалагдахын тулд 
хийдэг байж болох юм).
• Бидний зөв шударга үйлс хийх шалтгаан нь хамаатай юу? Яагаад эсвэл яагаад 

үгүй гэж?
Дараах сэдвүүд болон дагалдах судрын заалтуудыг самбар дээр бич (та үүнийг хичээл 
орохоос өмнө хийж болно): 

Өглөг үйлдэх: 3 Нифай 13:1–4
Залбирал: 3 Нифай 13:5–6
Мацаг барих: 3 Нифай 13:16–18
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123-  р  хичээл 

3 Нифай 13 Есүс Христ нифай үндэстний ариун сүмийн дэргэд цугласан олонд хэрхэн 
үргэлжлүүлэн зааварчилсныг болон өглөг үйлдэх, залбирах мөн мацаг барихын чухал 
болохыг тэдэнд заасан гэдгийг тайлбарла. 
Суралцагчдыг самбарт жагсаасан гурван сэдвийн нэгийг сонгоход урь. Тэднийг 
холбоотой судрын хэсгүүдийг дараах асуултуудад хариу эрэлхийлэн дотроо чимээгүй 
уншихыг хүс (та асуултуудыг самбар дээр бичиж болно):
• Энэ үйл ажиллагааг хийхдээ Их эзэн бидэнд ямар өдөөлтийн эсрэг байхыг сэрэмж-

лүүлсэн бэ?
• Их Эзэн биднийг энэ үйл ажиллагааг хэрхэн хий гэж хэлсэн бэ?
Суралцагчдыг эхлэхээс өмнө хоёр нүүртэн гэж зөв шударга хуурамч дүр төрх үзүүлдэг 
эсвэл хэлснээсээ өөр зүйл хийдэг нэгэн гэдгийг тодорхойлох нь хэрэгтэй байж болно.
Цөөн хэдэн суралцагчийг хоёр асуултад олсон хариултаа хуваалцахад урь. (Суралцаг-
чид судалгаанаасаа Их Эзэн зөв шударга үйлсийг хүнд харагдахаар хийхийн эсрэг гэд-
гийг сануулаад зөв шударга үйлсийг Тэнгэрлэг Эцэгийн таалалд нийцэхээр хийхийг 
заасан гэдгийг мэдэж авах хэрэгтэй.) Суралцагчдыг цаашид Аврагчийн сургаалуудын 
тухай бодож амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Бидний зөв шударга үйлс хийх өдөөлт нь тэдгээрийг хийх аргад хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
• Хүнийг өглөх үйлдэх, залбирах эсвэл нууцаар мацаг барихад урамшуулдаг ямар зөв 

шударга өдөөлтүүд байна вэ?
Дараахыг самбар дээр бич: Хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ таалалд нийцэх зөв шу-
дарга ажлуудыг хийвэл . . .
• 3 Нифай 13:4, 6, 18- ын дагуу зөв шударга үйлсийг Тэнгэрлэг Эцэгийн таалалд 

нийцэхээр хийдэг хүмүүст ямар адислалууд ирэх вэ? (Суралцагчдыг хариулж байхад 
самбар дээрх мэдэгдлийг гүйцээ: Хэрэв бид зөв шударга үйлсийг Тэнгэрлэг Эцэ-
гийн таалалд нийцүүлэхээр хийвэл Тэр нээлттэйгээр шагнана.

Суралцагчдыг өөрийгөө хянах шалгалтыг товчхон тоймлон үзээд өөрсдийн тусламж 
үзүүлэх, залбирах буюу мацаг барих шалтгаанаа дүгнэхэд урь. Тэднийг эдгээрийг 
болон судраас судлах, аравны нэг төлөх, сүмд явах болон ариун ёслолоос хүртэх зэрэг 
бусад үйл ажиллагааг хийх өдөөлтүүдийг сайжруулахад Аврагчийн сургаалуудыг хэр-
хэн хэрэгжүүлж болохыг бодоход урамшуул.

3 Нифай 13:19–24
Тэр мөн цугласан олонд тэнгэрт баялаг хураах талаар заадаг 
Дараах холбоо үгсийг самбар дээр бич: Дэлхийн баялаг болон Тэнгэр дэх баялаг. 
Суралцагчдыг хамтрагчтайгаа дараах асуултыг ярилцахад урь: 
• Дэлхийн баялаг болон тэнгэрийн баялгийн ямар зарим жишээ байна вэ?
Суралцагчид хос хосоороо энэ асуултын талаар ярилцах цагтай байсны дараа та тэдний 
цөөн хэдээс ангийнхантайгаа хариултуудынхаа талаар хуваалцахыг хүс. Амьдралынхаа 
жишээнээс дэлхий дээрх баялгийн жишээ (та өөрт байгаа үнэт зүйлээ үзүүлж болно) бо-
лон тэнгэр дэх баялгийн жишээг (та гэр бүлийнхээ зургийг үзүүлэх эсвэл гэрчлэлийнхээ 
чухал болохыг хэлж болно) дурдаж болно. Нэг суралцагчийг 3 Нифай 13:19–23- ыг чанга 
уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, дэлхийн болон тэн-
гэрийн баялгийг эрэлхийлэх талаар өгсөн Аврагчийн зөвлөгөөг олж мэдэхийг хүс.
• 3 Нифай 13:19–20- ын дагуу дэлхийн баялаг тэнгэрийн баялгаас юугаараа ялгаатай вэ?
• Дэлхийн баялгийг эрэлхийлэх нь тэнгэрийн баялаг эрэлхийлэхэд хэрхэн саад болдог 

вэ? (Та Аврагч мөнгө юм уу дэлхийн эд баялаг нь хилэнцэт гэж заагаагүй, харин 
Тэрээр биднийг үрэгдэж үгүй болохгүй тэнгэрлэг баялагт зүрх сэтгэлээ өгөхийн ач 
холбогдлыг цохон тэмдэглэснийг тодруулж болно.)

• 3 Нифай 13:22 дахь “хэрэв нүд чинь нэгэн зүгт байх . . .” гэсэн үгийг ямар утгатай гэж 
та нар бодож байна вэ? (Суралцагчдыг энэ холбоо үгийн утгыг ойлгоход нь туслахын 
тулд тэднийг Судруудын удирдамжийн судрын заалтын зүүвэр тайлбар 22с- д хандуул.) 
Та нар тэнгэр дэх баялгийг нөөцлөхөд бэлэн байгаагаа хэрхэн харуулж болох вэ?

Нэг суралцагчийг Бурхан гэдэг үгийг цаасан дээр бичээд ангийн нэг талд байрлуу-
лахад урь. Өөр нэг суралцагчийг Дэлхийн байдал гэдэг үгийг цаасан дээр бичээд 

Хэцүү үг, хэлц үгсийг 
тодорхойлох нь
Судрын хэллэг нь 
заримдаа суралцагчдад 
ойлгоход бэрхшээлтэй 
байж болно. Хэцүү үг, 
хэлц үгсийг тодорхой-
лох нь суралцагчдыг 
тодорхой шүлгийн 
агуулгыг нь илүү сайн 
ойлгоод зогсохгүй мөн 
бошиглол бичигчийн 
захиасыг ойлгоход 
тусална. Толь бичиг, 
зүүвэр тайлбар мөн суд-
раас суралцах туслам-
жууд нь суралцагчдыг 
тодорхой үг, хэлц үгийн 
утгыг олоход тусалдаг. 
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ангийн нөгөө талд байрлуулахад урь. Гурав дахь суралцагчаас Бурхан гэж бичсэн цаас 
руу харж, ангийн өмнө зогсохыг хүс. Дараа нь уг суралцагчийг эргээд Дэлхийн байдал 
гэсэн цаас руу харуул. Уг суралцагчийг нэгэн зэрэг хоёр цаас руу хоёулан руу нь 
харахыг хичээхэд урь. Ангийнхныгаа 3 Нифай 13:24- ийг чимээгүй уншаад энэ шүлэг 
суралцагчийн хоёр цаас руу нэгэн зэрэг харах гэсэн оролдлоготой хэрхэн холбогдож 
байгааг бодохыг хүс. Эд хөрөнгө гэдэг үг нь дэлхийн зүйлс эсвэл эд баялгийг төлөөлдөг 
болохыг тайлбарла.
• Бурхан болон эд хөрөнгөд үйлчлэхийг эрэлхийлэх нь хоёр хана руу зэрэг харахыг 

хичээж байгаатай хэр адил байна вэ?
• Бурхан болон эд хөрөнгөд нэгэн зэрэг үйлчлэхийг хичээсэн ямар жишээнүүд байж 

болох вэ?
Ангийнхныгаа босоод Бурхан гэж бичсэн цаас руу харахад урь.
• Бурханыг эзнээ байлгах нь та нарт яагаад чухал вэ?
• 3 Нифай 13:24 дээрх Аврагчийн үг дээр тулгуурлан Бурхан та нарын эзэн эсэхийг  

та нар хэрхэн хэлж болох вэ? (Хэдий суралцагчид олон зөв хариулт өгч болох ч  
дараах зарчмыг тодорхойлсон байхад анхаар: Бурханыг өөрсдийн эзэн байлга-
хын тулд бид Түүнийг дэлхийн бүх зүйлсээс илүү хайрлаж, үйлчлэх ёстой.)

Суралцагчдыг зогссон хэвээр үлдээд доорх жишээг уншин, тэдний үйлчилж буй 
—Бурхан эсвэл Дэлхийн байдал (эд хөрөнгө) хоёрыг төлөөлсөн тал руу харахыг хүс. 
Суралцагчдаас яагаад тэр зүг рүү эргэхийг сонгосноо тайлбарлахыг хүс. (Та өөрийн 
заах суралцагчдын нөхцөл байдал, сонирхолд нь тохируулан эдгээр жишээг өөрчилж 
болно.)
 1. Нэгэн залуу эрэгтэй Ням гаргийн цуглаанаа таслахыг шаарддаг ажлаас татгалзаад 

оронд нь бага цалинтай ч цуглаанаа таслахыг шаарддаггүй ажлыг сонгосон.
 2. Нэгэн залуу эмэгтэй шинэ хувцас хэрэгтэй байгаа тухайгаа эцэг эхдээ байнга 

гомдоллодог. Тэр охины худалдан авахыг хүсч буй хувцасны үнэ гэр бүлийнх нь авч 
чадахаас илүү үнэтэй.

 3. Нэгэн залуу эрэгтэй ажлаасаа хүлээн авсан мөнгөнөөсөө тогтмол аравныхаа нэгийг 
төлдөг. Хэдий тийм ч тэр үлдсэн орлогоо зохисгүй кино болон дуунууд гэх зэрэг 
зугаа цэнгэлийн зүйлс худалдан аваад номлол болон боловсролдоо зориулж, мөнгө 
хадгалаагүй.

 4. Нэгэн залуу эмэгтэй орлогынхоо заримаар бусдад хайраа үзүүлэхээр байнга бэлэг 
худалдаж авдаг.

Дараах үйл ажиллагаанд суралцагчдыг суухыг уриад тэднээс дараах асуултуудыг асуу:
• Туршлага дээрээ үндэслэн Бурханыг цаг ямагт дэлхийн бүх зүйлсээс илүү хайрлаж, 

үйлчлэх нь яагаад хэцүү байж болох вэ? Бурханыг нэгдүгээрт тавихад яагаад зүтгэл 
чармайлт гаргах хэрэгтэй вэ? 

3 Нифай 13:25–34
Аврагч арванхоёр шавиа хувийнхаа материаллаг хэрэгцээнд санаа 
тавихаасаа өмнө Бурханы хаант улсыг эрэлхийлэхэд чиглүүлдэг
Суралцагчдад Есүс Христ арванхоёр шавьдаа материаллаг хэрэгцээ болох хоол хүнс, 
хувцсандаа санаа зовох хэрэггүй гэснийг нь хэлэн, 3 Нифай 13:25–31- ийг товчлон өгүүл. 
Хэдийгээр эдгээр сургаал нь арванхоёр шавьд онцгойлон өгөгдсөн ч суурь зарчим нь 
бүгдэд хамаарагдаж болохыг онцол. Нэг суралцагчийг 3 Нифай 13:32–33- ыг чанга 
уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Аврагч шавь нараа 
материаллаг хэрэгцээнийнх нь хувьд хэрхэн тайтгаруулсан талаар олж мэдэхийг хүс.
• Бурхан бидний хэрэгцээг мэддэг гэдгийг мэдэх нь бидэнд хэрхэн туслах вэ?
• 3 Нифай 13:33- ын дагуу амьдралдаа Бурхан болон Түүний хаант улсыг нэгдүгээрт 

тавьж байгаа хүмүүст Есүс Христ юу амласан бэ? (Суралцагчид өөр маягаар ха-
риулж болох ч, тэд дараах үнэнийг тусгасан байхад анхаар: Хэрэв бид эхлээд Бур-
ханы хаант улсыг эрэлхийлбэл, Тэр бидэнд хэрэгцээгээ хангахад тусална. Та 
энэ зарчмыг самбар дээр бичихийг хүсч болно.)
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• Дотны найз болон гэр бүлийн гишүүн чинь та нарын сонирхлыг өөрийнхөөсөө 
дээгүүр тавибал ямар сэтгэгдэлтэй байх вэ? Бид Тэнгэрлэг Эцэг болон Аврагчийг 
өөрсдийнхөө материаллаг хэрэгцээ болон сонирхлуудаас дээгүүрт тавьснаараа 
тэдэнд юу илэрхийлдэг вэ?

Суралцагчдыг Бурханыг амьдралдаа илүү бүрэн дүүрнээр нэгдүгээрт тавих нэг зүйлийн 
талаарх зорилгыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичихэд урь. Та амьдралдаа 
Бурхан болон Түүний хаант улсыг нэгдүгээрт тавихаар эрэлхийлэхдээ мэдэрсэн адисла-
луудынхаа талаар гэрчлэлээ хуваалцсанаар хичээлээ төгсгөж болно.)
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Оршил
Есүс Христ Өгөөмөр нутаг дахь ариун сүмд хийсэн 
номлолоо үргэлжлүүлэхдээ Тэрээр хүмүүст бусдыг 
шүүх талаар анхааруулан, Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг 
биелүүлэн мөн залбирснаараа Түүний адислалуудыг 

эрэлхийлэхийг зааварчилсан. Аврагч түүнчлэн тэдэнд 
хуурамч бошиглогчдын тухай сэрэмжлүүлж мөн Бур-
ханы хүслийг биелүүлэхийн чухлыг цохон тэмдэглэсэн.

124- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 14

Заах зөвлөмж

3 Нифай 14:1–6
Аврагч зөв шударгаар шүүх тухай заадаг
Суралцагчдыг зөв шударга шүүлтүүдийг хийх тал дээр Аврагчийн сургаалыг судлахдаа 
бэлтгэхэд нь туслах ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны ярьсан дараах түүхийг унш:

“Шинэхэн хос Лиза, Жон хоёр шинэ газарт нүүж иржээ. Нэгэн өглөө тэд 
өглөөний ундаа ууж байхдаа Лиза цонхоороо хөрш айлынхаа нэгэн 
бэлэвсэн эмэгтэйг угаасан хувцсаа өлгөж байхыг харж гэнэ.
“Энэ угаасан хувцаснууд цэвэрхэн биш байна” хэмээн Лиза дуу алдав. 
‘Манай хөрш хувцас яаж угаадгийг мэддэггүй юм байна’
“Жон харсан ч чимээгүй байлаа.

“Хөрш нь угаасан хувцсаа хатаахаар өлгөх бүрд Лиза ямар нэгэн зүйл хэлдэг байлаа.
“Хэдэн долоо хоногийн дараа Лиза цонхоороо хартал хөршийнх нь хашаанд цэвэр 
хувцаснууд өлгөөтэй байхыг хараад ихэд гайхаж. Тэрээр нөхөртөө ‘Хар даа, Жон—тэр 
одоо л зөв угааж сурсан бололтой’ гэлээ. Би түүнийг яаж сурсныг нь гайхаж байна’
“Жон хариуд нь, ‘Тэгэхээр хонгор минь би хариулаад өгье Намайг өглөө эрт босоод 
цонхоо угаасныг чи мэдвэл сонирхолтой байх байх даа!’ гэлээ” (“Charity Never Faileth 
(Энэрэл хэзээ ч мөхдөггүй),” Ensign эсвэл Лиахона, 2010 оны 11- р сар, 122).
• Энэ түүхээс бид ямар сургамж авч болох вэ? 
3 Нифай 14- т ариун сүм дээр нифайчуудад заасан Аврагчийн сургаалуудын үргэлж-
лэл байдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 3 Нифай 14:1–2- ыг чанга уншихад урь. 
Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, бусдыг шүүмжлэх тухайд 
Есүс Христийн өгсөн сэрэмжүүлгийг олж тодорхойлохыг хүс. Та 3 Нифай 14:2 дээрх 
хэмжих гэдэг үг нь хэмжих юм уу шүүх гэсэн утгатай болохыг тайлбарлаж болно. 
“Ямар шүүлтээр шүүнэ” гэсэн үг нь хүн бусад хүмүүсийг хэмжих юм уу шүүхдээ 
хэрэглэдэг жишгийг төлөөлдөг.
• Та нар 3 Нифай 14:2 дээрх үнэнийг өөрийн үгээр хэрхэн илэрхийлэх вэ? (Сурал-

цагчдын хариултууд дараах үнэнүүдийг тусгах ёстой: Бид бусдыг шүүж байгаа 
байдлаараа өөрсдөө шүүгдэх болно.)

Суралцагчдад 3 Нифай 14:1 дээрх “бүү шүүгтүн” гэсэн зарлигийг ойлгоход туслахын 
тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн 
хэлсэн дараах үгийг уншихад урь. Ангийнхнаас бусдыг шүүхдээ зайлсхийх бидний 
шүүлтийн төрлүүдийг олж сонсохыг хүс.

“Эцсийн шүүлт . . . гэдэг нь бид бүгд үйлсийнхээ дагуу шүүгдэхээр 
Христийн шүүлтийн сэнтийний өмнө зогсох ирээдүйн үйл явдал юм. . . . 
‘Бүү шүүгтүн’ гэсэн судрын тушаал нь маш тодорхойгоор энэ эцсийн 
шүүлтэд хамаатай гэдэгт би итгэдэг. . . .
“. . . Аврагч яагаад биднийг эцсийн шүүлтээр шүүхгүй байхыг тушаасан 
бэ? Энэ зарлиг нь бид аливаа хүнийг тодорхой нэг үйл юм уу тодорхой 

цаг үеийнх нь төлөө там руу (эсвэл тэнгэр рүү) явна хэмээн тунхаглах бүрдээ эцсийн 
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шүүлт хийх хандлагатай байдаг учраас өгөгдсөн гэдэгт би итгэдэг. Бид үүнийг хий-
вэл—тийм ээ, үүнийг хийлгэх агуу уруу таталт бий—өөрсдийгөө болон бидний шүүх 
дүр үзүүлж буй тэр хүнийг шархлуулах болно. . . .
“. . . Сайн мэдээ бол найдварын сайн мэдээ бөгөөд бидний хэн нь ч хувийн нүг-
лүүдийг цэвэршүүлэх, өршөөл, зохих нөхцөлд нь амьдралаа өөрчлөхийг авчирдаг 
Цагаатгалын хүчийг эсэргүүцэх эрх үгүй (“ ‘Judge Not’ and Judging (‘Бүү шүүгтүн’  
ба шүүх нь),” Ensign, 1999 оны 8- р сар, 7, 9).
• Ахлагч Өүксийн өгсөн мэдэгдэл та нарыг Аврагчийн “бүү шүүгтүн” тушаалыг ойл-

гоход яаж тусалсан бэ? 
Модны жижиг зомгол зэрэг материалын үлдэгдэл хэсгийг үзүүл. Материалын үл-
дэгдлийг өөр үгээр үртэс гэдгийг тайлбарла. Тэгээд дүнз юм уу модны урт хэрчим 
үзүүл (эсвэл самбар дээр зур). Бид бусдыг шударга бусаар шүүснээр үүсэх асуудлуу-
дыг ойлгоход туслахын тулд Аврагч үртэс болон дүнзийг ашигласныг тэдэнд мэдээл. 
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 14:3–5- ыг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас үртэс 
болон дүнз юуг төлөөлж байгааг бодохыг хүс. 
• Үртэс юуг төлөөлдөг вэ? (Бидний хэн нэгнээс харж байгаа алдаа.) Дүнз юуг төлөөл-

дөг вэ? (Бидний хийсэн алдаанууд.)
Аврагчийн адилтгал нь нүдэнд орсон зүйлс дээр төвлөрснийг цохон тэмдэглэ. Иймэр-
хүү зүйлс нь хүний хараанд нөлөөлдөг болно.
• Бидний алдаа эндэгдэл бусдыг харах байдалд маань хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
Суралцагчдыг ер нь бусад хүмүүсийг шүүмжлэх нь зохистой эсэх талаар бодоход 
урь. Тэдэнд энэ асуултыг эргэцүүлэн бодох хугацаа өг. Тэгээд Матай 7:1- ийн сүнслэг 
орчуулга дээр бошиглогч Иосеф Смит Аврагчийн бусдыг шүүх тухай сургаалыг тод-
руулсан гэдгийг тайлбарла. Иосеф Смитийн хэлснээр, Аврагч “Шүүгдэхгүйн тулд чи 
шударга бусаар бүү шүү. Харин зөв шударга шүүлтээр шүү” гэж хэлсэн (Иосеф Сми-
тийн орчуулга, Maтай 7:1 [Maтай 7:1, зүүвэр тайлбар a]). Нэг суралцагчийг Итгэлдээ 
үнэнч байх нь дээрх дараах тайлбарыг уншихад урь: 
“Бусдыг ямар нэг байдлаар шүүх нь буруу гэж зарим хүн үздэг. Бусдыг шударга бусаар 
шүүх буюу зэмлэх нь буруу байдаг ч та амьдралынхаа турш бодол санаа, нөхцөл бай-
дал, хүмүүсийн талаар шүүн үзэх хэрэгтэй байдаг. Таныг шүүхийн тулд Их Эзэн олон 
зарлиг өгсөн билээ (Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалтууд [2004], 90).
Аврагч зөв шударга дүгнэлт хийхийн ач холбогдлыг заасныг суралцагчид олж мэдэхэд 
туслахын тулд тэднийг 3 Нифай 14:6- г чимээгүй уншихад урь. Биднийг хийхийг заа-
варчилсан Түүний зарим дүгнэлтийг олж тогтоохыг тэднээс хүс. Тэднээс олж мэдсэн 
зүйлээ тайлагнахыг хүс.
• Ариун зүйлсийг нохдод бүү өг эсвэл гахайн өмнө сувд бүү хая гэдэг нь юу гэсэн 

утгатай вэ? (Ариун болох зарим нэг зүйлийг үнэлдэггүй эсвэл ариун байдлыг  
нь хүндэлдэггүй нэгэнтэй хуваалцах.)

• 3 Нифай 14:6 дахь Аврагчийн зөвлөгөө нь бусдыг шүүхдээ биднийг яах ёстой гэж 
шаардсан бэ?

Суралцагчдыг хариулсны дараа бидний зөв шударга шүүлт хийж байх ёстой бусад нөх-
цөл байдлын тухай ахлагч Даллин Х.Өүксийн хийсэн дараах мэдэгдлийг унш:
“Бид бүгд найз нөхдөө сонгох, цаг болон мөнгөө хэрхэн зарцуулахаа шийдэх мөн мэ-
дээж мөнхийн ханиа сонгоход шүүлт хийдэг. . . .
“. . . Зөв шударга шүүлт нь уур хилэн, өс хонзон, атаархал эсвэл хувиа бодсон байд-
лаар бус харин Их Эзэний Сүнсээр удирдагдах ёстой” (“ ‘Judge Not’ and Judging 
(‘Бүү шүүгтүн’ ба шүүх нь),” 9).
• Найз нөхдөө сонгох, цаг болон мөнгөө хэрхэн зарцуулахаа шийдэх, мөнхийн ханиа 

сонгох зэрэгт зөв шударга шүүлт хийх нь яагаад чухал вэ?
• Бид бусдын талаар зөв шударга шүүлт хийж болох өөр ямар нөхцөл байдаг вэ? 

(Суралцагчид боломжтой ажил олгогчдын аль нэгийг сонгох эсвэл болзоонд явах 
урилгыг хүлээн авах эсэхээ шийдэх зэргийг дурдаж болно.)
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3 НифАй 14

3 Нифай 14:7–11
Аврагч Тэнгэрлэг Эцэгээс адислал эрэлхийлэх тухай заадаг
Суралцагчдыг 3 Нифай 14:7–11- ийг чимээгүй уншаад Тэнгэрлэг Эцэгийн бидний 
залбирлуудад хариулах хүслийн талаарх Аврагчийн сургаалуудыг олж мэдэхийг  
хүс. Төгс биш ч сайхан сэтгэлтэй дэлхийн хайрт эцгүүд маань хүүхдүүддээ чулуу  
ба могойнуудын оронд талх ба загас өгдөг бол бидний төгс сайхан сэтгэлтэй, хайрт 
Тэнгэрлэг Эцэг тусламж гуйсан хүүхдүүдийнхээ залбиралд зайлшгүй хариулна 
гэдгийг тайлбарла.
• 3 Нифай 14:7–11- т бид ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Суралцагчид янз бүрийн 

зарчмуудыг тодорхойлж болно. Таны цохон тэмдэглэж болох нэгэн зарчим бол 
Тэнгэрлэг Эцэг биднийг Түүнээс тусламж эрэн залбирахад адисалдаг.)

• Тэнгэрлэг Эцэг та нарын залбиралд хариулах болно гэдгийг мэдэх нь та нарт 
яагаад чухал вэ?

• Тэнгэрлэг Эцэг та нарын залбиралд хариулсан байдлаар нь Түүний та нарыг гэсэн 
хайрыг хэзээ та нар мэдэрсэн бэ? (Та суралцагчдад энэ асуултад хариулахаасаа өмнө 
эргэцүүлэн бодох хугацаа өгч болно.. Мөн туршлагаасаа хуваалцаж болно.)

3 Нифай 14:12–27
Аврагч Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг дагахын ач холбогдлыг заадаг
Суралцагчдыг 3 Нифай 14:12- ыг чимээгүй уншихад уриад энэ шүлгэн дэх Авраг-
чийн сургаал тэдэнд Тэнгэрлэг Эцэгтэй илүү адил болоход хэрхэн тусалж чадах 
тухай бодохыг хүс. 
• 3 Нифай 14:12 дахь зөвлөгөөг дуулгавартай дагах нь биднийг Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ 

илүү адил болоход хэрхэн тусалж чадах вэ?
Аврагч үргэлжлүүлэн заахдаа Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг биелүүлэхийн ач холбогдлыг 
суралцагчид ойлгоход нь туслах хүчирхэг зүйрлэлийг Тэрээр хэрэглэсэн гэдгийг мэдээл. 
Суралцагчдыг 3 Нифай 14 дээрх Аврагчийн адилтгалуудыг судлахдаа бэлтгэхэд нь 
тусалж дараах үйл ажиллагааг удирд:
Суралцагчдыг 2–4 бүлэгт хуваарил. Суралцагч бүрд хуудас цаас өг. Дараах судрын 
заалтуудыг самбар дээр бичээд бүлэг бүрд тэдгээрийн нэгийг даатга: 3 Нифай 14:13–14; 
3 Нифай 14:15–20; 3 Нифай 14:24–27. (Хэрэв танай анги олон сурагчтай бол тодорхой 
судрын хэсгүүдийг нэгээс илүү бүлэгт даалган өг.) Суралцагчдыг дааж авсан судруудаа 
уншин, Аврагчийн ашигласан зүйрлэлүүдийн зургуудыг зурахыг хүс. Тэднээр мөн зүйр-
лэлээс сурсан зүйлийг нь бичүүл.
Хангалттай хугацааны дараа суралцагчдаар зургуудаа ангийнхандаа үзүүлснийхээ 
дараа сурсан зүйлийг нь тайлбарлуул. Суралцагчдыг юу сурснаа үзүүлж байх хооронд 
дараах маягаар асуултуудыг тавь:
• Есүс Христийн сургаалуудыг дуулгавартай дагах нь нарийн замаар явахтай хэр адил 

вэ? Есүс Христийн сургаалуудыг эсэргүүцэх нь өргөн замаар явахтай хэр адил вэ? 
(3 Нифай 14:13–14- ийг үзнэ үү.) Аврагчийн сургаал зарим ямар арга замуудаар 
дэлхийн сургаалаас ялгаатай байдаг вэ?

• Чоно яагаад хонины арьс нөмөрдөг вэ? (3 Нифай 13:14–15- ыг үзнэ үү.) Энэ харьцуу-
лалт нь бидэнд хуурамч бошиглогчдын хүсэл болон үйлүүдийн талаар юу хэлж байна?

• Хэрэв 3 Нифай 14:16–20 дээрх модод хүмүүсийг төлөөлж байгаа бол үр жимс нь юуг 
төлөөлж байна вэ? (Хариултууд нь хүмүүсийн бодол, үгс, үйл хөдлөл болон бусдад 
нөлөөлөх зэрэг байж болно.)

• Бид Аврагчийн үгсийг сонсоод тэдгээрийг дагаснаар байшингаа хадан дээр барьсан 
хүнтэй хэрхэн адил байна вэ? (3 Нифай 14:24–25- ыг үзнэ үү.) Хэрэв бид Аврагчийн 
үгсийг дагахгүй байхаар шийдвэл байшингаа элсэн дээр барьсан хүнтэй хэрхэн адил 
байх вэ? (3 Нифай 14:26–27- г үзнэ үү.) 

Суралцагчдыг үзүүлж, ярилцсаны дараа нэг суралцагчийг 3 Нифай 14:21–23- ыг чанга 
уншихад урь.
• 3 Нифай 14:21- ээс бид юу сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч 

хариултууд нь дараах үнэнийг тусгасан байх ёстой [энэ үнэнийг самбар дээр бич]: 
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124-  р  хичээл 

Бид тэнгэрийн хаант улсад орохын тулд Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг биелүү-
лэх ёстой.)

• Энэ үнэн нь өргөн ба нарийн замууд, сайн болон муу модод мөн мэргэн хүн болон 
мунхаг хүний харьцуулалтыг хэрхэн өгүүлдэг вэ?

Суралцагчдад 3 Нифай 14- өөс сурсан зүйлээ эргэцүүлэн бодож мөн хэрэгжүүлэх 
хугацаа өг. Тэднийг 3 Нифай 14 дээрх Аврагчийн сургаалыг дагах хичээл зүтгэлээ 
хэрхэн сайжруулах тухай дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичихэд урь. Цаг 
гарвал цөөн хэдэн суралцагчийг сурсан зүйлийнхээ талаар товч өгүүлэн, сурсан 
зүйлээ болон тэд юу хийх талаараа хуваалцахад урь. Та хичээлээ Тэнгэрлэг Эцэгийн 
тааллыг дагаснаар хүлээн авсан адислалуудаа гэрчилснээр дуусгаж болно.



517

Оршил
Есүс Христ Өгөөмөр нутаг дахь ариун сүмд хийсэн 
номлолоо үргэлжлүүлэхдээ Тэрээр Мосегийн хууль 
гүйцэлдсэн бөгөөд Өөрийгөө хүмүүсийн харж байх 
ёстой гэрэл ба хууль хэмээн тунхагласан. Дараа 
нь Тэрээр арванхоёр шавьдаа Америк дахь хүмүүс 

Иерусалимд Түүний ярьж байсан “бусад хоньд” бай-
сан гэдгийг тайлбарласан (Иохан 10:14–16- г үзнэ үү). 
Наманчилж, Түүн дээр эргэж ирсэн хүмүүс Түүний гэ-
рээт хүмүүсийн дунд тоологдох болно хэмээн Тэрээр 
амласан.

125- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 15–16

Заах зөвлөмж

3 Нифай 17:1–10
Аврагч Өөрийгөө Мосегийн хуулийг гүйцэлдүүлсэн хэмээн тунхагладаг
Хичээл эхлэхээс өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич:

Аравны нэгийг яагаад төлдөг вэ? Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар нь яагаад сахидаг 
вэ? Эцэг эхээ яагаад хүндэлдэг вэ?

Хичээлээ эхлэхдээ самбар дээрх асуултууд руу заан асуу:
• Зарим хүн Их Эзэн зарлигуудыг яагаад өгдгийг гайхаж болно. Та нар зарлигуудын 

зорилгыг хэрхэн тайлбарлах вэ?
Суралцагчдад, Есүс Христ нифайчуудад зааварчилж байхдаа Тэрээр тэдэнд Түүний зар-
лигуудын нэг зорилго нь хүмүүсийг Түүн рүү чиглүүлэх явдал хэмээн заажээ гэж тайл-
барла. Суралцагчдыг 3 Нифай 15- ыг судалж байхдаа энэ зорилгыг эрэлхийлэхэд урь. 
Аврагч цугласан олонд ярьж байхдаа тэдний заримд нь асуулт байгааг Тэрээр 
анзаарсан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас 3 Нифай 15:1–2- ын эдгээр хүмүүс юу 
мэдэхийг хүссэнийг олж мэдэхийн тулд гүйлгэж уншихыг хүс. (Аврагч тэднээр “Мо-
сегийн хуулийн талаар” юу хийлгэхээр хүссэнийг тэд мэдээд гайхсан.) Нифайчуудын 
бишрэл, ёслол мөргөл болон сүмийн зохион байгуулалт нь хүмүүсийг Есүс Христэд 
ирэхэд нь бэлтгэх болон тэднийг Түүний гэтэлгэгч золиослолыг хүлээхэд туслахаар 
Мосегийн хуулин дээр босгогдсон. Зарим нь Мосегийн хуулийг сахихынхаа оронд  
юу хийх ёстойдоо эргэлзсэн нь тодорхой.
Нэг суралцагчаас 3 Нифай 15:3–5, 9- ийг чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, нифайчуудыг итгэлээ өөрчлөх хэрэггүйг дахин 
баталсан байж болох тайлбар дахь үгсийг хайж олохыг хүс. Цөөн хэдэн суралцагчаар 
олж тогтоосон үгсийн талаар хуваалцуул. Тэд эдгээр үгсийг нифайчуудад хэрэгтэй гэж 
яагаад бодож байгаа талаар тайлбарлахыг тэднээс хүс.
• Есүс Өөрийгөө “хууль” хэмээн тунхаглахдаа юу заасан гэж та нар бодож байна вэ? 

3 Нифай 15:9).
Суралцагчид янз бүрийн хариулт өгч болно. Тэднийг хариулж байхад нь дараах үнэ-
нүүдийг тогтооход тусал (тэдгээр үнэнийг самбарт бич): Есүс Христ бол хуулийн 
эх сурвалж юм. Сайн мэдээний бүх хууль биднийг Есүс Христ болон Түүний 
Цагаатгал руу чиглүүлдэг. Хэрэв бид Түүний зарлигуудыг дагавал мөнх амьд-
ралыг хүлээн авна.
• Эдгээр үнэн нифайчуудад энэ цаг үед ойлгоход нь яагаад чухал байсан бэ? (Та 

шинэ хууль нь Мосегийн хууль шиг Аврагч болон Түүний Цагаатгал руу чиглүүл-
дэг гэдгийг онцлохыг хүсч болно. Хүмүүсийн бишрэн шүтэх аргуудын зарим нь 
өөрчлөгдөх ч тэд Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж мөн Эцэгийг Түүний нэрээр 
бишрэхээ үргэлжлүүлэх болно.)

Гэтэлгэгчийн талаарх бошиглогчдын үгс Түүнд биелсэн шиг ирээдүйн үйл явд-
луудын талаарх тэдний бошиглол мөн биелнэ хэмээн Аврагч баталсан гэдгийг 
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тайлбарласнаар 3 Нифай 15:6–8- ыг товчлон дүгнэ. Тэрээр мөн Түүний хүмүүстэйгээ 
хийсэн гэрээ нь хүчинтэй хэвээр бөгөөд биелэгдэх болно гэдгийг тайлбарласан.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 15:9–10- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, самбар дээр бичсэн үнэнүүдийн тухай мэдлэгээр хүмүү-
сээрээ Аврагч юу хийлгэхийг хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.
• Христ рүү “ханд” гэсэн нь юу гэсэн үг вэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 15:9–10- ыг давтаад, Их Эзэн биднийг сайн мэдээгээр амьд-
рах арга зам, үр дүнд нь ирэх адислалд хэрхэн хүрэхийг хүссэн талаар дүгнэхийг хүс. 
(Суралцагчид энэ судрын хэсгийг өөр өөр аргаар товчлон хэлэх ч тэдний хариулт 
дараах зарчмыг тусгах ёстой: Хэрэв бид Есүс Христийн зарлигуудыг сахиж, эцсээ 
хүртэл тэвчин Түүн рүү харвал Тэр бидэнд мөнх амьдралыг өгнө.)
• Зарлигуудыг нь сахилгүйгээр Есүс Христийг дагах нь боломжтой юу? Яагаад үгүй гэж?
Суралцагчдыг хичээлийн өмнө самбар дээр бичсэн асуултуудыг бодож үзэхэд урь.
• Есүс Христэд хандалгүйгээр гадна байдлаараа зарлигуудыг сахих нь хүнд  

боломжтой юу?
• Хүмүүн нь Есүс Христэд хандалгүйгээр гадна байдлаараа зарлигуудыг сахиж болох 

шалтгаан юу вэ? (Хариултууд нь үүрэг хариуцлага, шийтгэлээс айх, гадаад төрхөн-
дөө тохируулах эсвэл үүнийгээ хадгалах хүсэл эсвэл дүрэм журамд дуртай байх зэрэг 
байж болно.)

• Зарлигуудыг дуулгавартай дагахын шалтгаанууд нь юу байх ёстой вэ? (Бид Их 
Эзэнийг хайрладаг, Түүний таалалд нийцэхийг хүсдэг мөн Түүн дээр очихыг хүсдэг 
учраас зарлигуудыг нь сахих ёстой.)

• Та нар үнэн хүсэлтэйгээр зарлигуудыг сахиснаараа хэрхэн адислагдаж байсан бэ?
Суралцагчдыг ойлгож аван, дагахад хүндрэлтэй байсан зарлиг юм уу сайн мэдээний 
жишгийн талаар бодоход урь. Тэднийг хэрэв тэдний Их Эзэнийг гэсэн хайр нь дуулга-
вартай дагах шалтгаан болбол энэ зарлиг болоод жишгийн тухай мэдрэмж нь хэрхэн 
өөрчлөгдөхийг бодоход урь. Тэднийг Их Эзэнд хайртайн учир зарлигуудыг дуулга-
вартай дагахад урамшуул. Зарлигууд нь таныг Тэнгэрлэг Эцэг болон Аврагчид илүү 
ойртоход тусалсан арга замуудын талаар хуваалц.

3 Нифай 15:11–16:5
Есүс Христ шавь нартаа Өөрийн бусад хонины тухай ярьсан
Суралцагчдыг тэд хэзээ нэгэн цагт хэн нэгнээс илүү биш гэж мэдэрч байсан бол гараа 
өргөхийг хүс. Тэд ер нь мартагдсан юмуу ганцаардсан эсвэл Тэнгэрлэг Эцэг тэдний 
хэн гэдгийг мэдэх эсэхэд эргэлзэж байсан эсэхээ бодохыг хүс.
Дараах мэдэгдлийг самбар дээр бич: Бурхан Өөрийн бүх хүүхдэд санаа тавьж, 
мөн Өөрийгөө тэдэнд үзүүлдэг. Суралцагчдад энэ мэдэгдлийн үнэнийг батлаад, 
тэднийг 3 Нифай 15- ын үлдсэн хэсэг болон 3 Нифай 16- гийн эхний хэсгийг судалж 
байхдаа энэ үнэний баталгааг харахад урь. 
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 15:11–17- г чанга уншихад уриад суралцагчдаас Их  
Эзэн Иерусалим дахь хүмүүст Америк дахь хүмүүсийнхээ тухай юу хэлснийг олж 
тогтоохыг хүс. Та мөн суралцагчдаар Иохан 10:14–16- г уншуулж болно. (Суралцагч-
дад “бусад хоньд” гэдэг нь Хоньчин Есүс Христийн бусад дагагчдыг хэлж байгааг 
ойлгоход нь тусал. Хороо гэдэг үг нь хонины саравчийг төлөөлж болох ч энэ нь мөн 
нэг итгэлтэй бүлэг хүмүүсийг төлөөлдөг.)
• 3 Нифай 15:17- д өгүүлснээр Их Эзэн хэрхэн Өөрийгөө бусад хүмүүст болон дагагч-

дадаа үзүүлнэ гэж амласан бэ? (Тэд Түүний дуу хоолойг сонсоно.)
Нэг суралцагчаас 3 Нифай 15:18–19- ийг чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Тэнгэрлэг Эцэг яагаад Есүс Христэд Иерусалим 
дахь хүмүүсээс Өөрийн бусад хонины тухай мэдлэгийг өгөхгүй байхыг тушаасан 
шалтгаануудыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг мэдсэнээ хариулсны дараа асуу:
• Бид үүнээс ямар зарчим сурч болох вэ? (Суралцагчдын хариултууд дараах зарч-

мыг тусгасан байх ёстой: Бурхан бидэнд итгэл болон дуулгавартай байдлын 
маань дагуу мэдлэг болон үнэнийг өгдөг.)
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3 НифАй 15 –16

Их Эзэн нифайчуудад тэд Түүний ярьсан бусад хоньд байсан хэдий ч Иерусалим дахь 
иудейчүүд Түүнийг Харийнхан эсвэл Израилийнх биш хүмүүсийн тухай ярьсан гэж 
бодсон гэдгийг тайлбарласнаар 3 Нифай 15:21–23- ыг товчлон дүгнэ. Харийнхан Түү-
ний дуу хоолойг биечлэн сонсохгүй гэдгийг тэд ойлгоогүй.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 15:24- ийг чанга уншихад уриад ангийнхнаас Их Эзэн 
нифайчуудад Өөрийн халамжийг хэрхэн баталсныг сонсохыг хүс. Та суралцагчдаас 
хэрэв Их Эзэн эдгээр үгсийг тэдэнд хэлэхийг сонссон бол тэд ямар мэдрэмжтэй байх 
байсныг асууж болно.
Суралцагчдыг 3 Нифай 16:1–3- ыг чимээгүй уншаад Аврагчийн дуу хоолойг өөр хэн 
сонссоныг олж тодорхойлохыг хүс. Аврагчийн айлчлан очсон бусад газар болон 
хүмүүсийн тухай тэмдэглэл байхгүй ч Тэр бусад бүлэг буюу “хороонд” айлчлан очсон 
гэдэг нь тодорхой байна гэдгийг тайлбарла. 
Аврагч Өөрийгөө Түүний дуу хоолойг сонсдоггүй хүмүүст мөн үзүүлдэг гэсэн санааг 
танилцуулаад суралцагчдыг судруудаас хариулт хайхад урихаасаа өмнө дараах асуул-
туудыг асуу:
• Аврагчийн дуу хоолойг сонсох боломжгүй байсан хүмүүсийн тухайд яах вэ? Тэрээр 

тэдгээрийн төлөө санаа тавьдгаа хэрхэн үзүүлдэг вэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 15:22–23 болон 3 Нифай 16:4- ийг Их Эзэн Өөрийгөө Харий-
ханд үзүүлэх болно гэдгээ хэрхэн тунхагласныг хайхад урь (бусдад номлосноор, Ариун 
Сүнсний гэрчээр, бошиглогчдын бичээсээр). 
• Эдгээр тунхаглал нь Бурхан Өөрийн бүх хүүхдийг халамжилдгийг хэрхэн үзүүлсэн бэ?
• Их Эзэн Өөрийгөө та нарт болон гэр бүлийнхэнд тань ямар байдлаар үзүүлсэн бэ? 
• Их Эзэний Өөрийгөө бүх хүмүүстээ үзүүлэх оролдлогод нь та нар хэрхэн тусалж 

болох вэ?

3 Нифай 16:6–20
Есүс Христ хожмын өдрүүдэд сайн мэдээг хүлээн авсан тэдгээр Харийнханд 
адислал болон сэрэмжлүүлгийг хэлдэг
Суралцагчдаас тэд ер нь ямар нэг бүлэг, клуб эсвэл багийн нэг хэсэг болохыг хүсч 
байсан эсэхийг асуу. Тэдний нэг хэсэг нь болохыг хүссэн бүлгийн гишүүн болоход 
ямар шаардлагууд байсан талаар асуу. Бидний гишүүн нь болж чадах хамгийн агуу 
бүлэг бол Их Эзэний гэрээт хүмүүсийнх гэдгийг зөвлө.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 16:6–7- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, Их Эзэн Харийнхан Өөрт нь итгэж, Израилийн угсааныхан 
Өөрт нь үл итгэснээс болж хожмын өдрүүдэд юу тохиолдох болно хэмээн хэлснийг 
олж мэдэхийг хүс. (Та Мормоны Номын бошиглогчдын хэрэглэсэн томьёолол болох 
Харийнхан гэдэг нь Ариун нутгаас ирээгүй хүмүүсийг хэлдэг гэдгийг тайлбарлаж 
болно. Тиймээс энэ үг нь үл итгэгчид, өөр итгэлтэй гишүүдийн адил мөн Сүмийн 
гишүүдийг хэлж байгаа болно.) Суралцагчдыг хариулсны дараа Есүс Христ хожмын 
өдрүүдэд Израилийн гэр бүлийн гишүүдийг тарааж мөн муугаар хандах үл итгэгч 
Харийнхан байна гэж бошиглосон гэдгийг тайлбарласнаар 3 Нифай 16:8–9- ийг товч-
лон дүгнэ. Нэг суралцагчийг 3 Нифай 16:10- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, үл итгэгч тэдгээр Харийнханд юу тохиолдохыг 
олж мэдэхийг хүс.
• Үл итгэгч Харийнхан юугаа алдана гэж Их Эзэн тунхагласан бэ?
• Энэ нь үнэнийг мэддэг ч бардам байдалд өргөгдсөн тэдгээр хүмүүст хэрхэн хамаа-

рагдах вэ?
Их Эзэн Израилийн угсаатай хийсэн гэрээгээ тэдэнд сайн мэдээг авчирснаар сахи-
хаар амласан гэдгийг тайлбарла (3 Нифай 16:11–12- ыг үзнэ үү). Нэг суралцагчийг 
3 Нифай 16:13- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуу-
лан харж, хүмүүн нь Их Эзэний гэрээт хүмүүсийн нэгэн гишүүн болоход юу шаардагд-
дагийг олж мэдэхийг хүс. Дараахыг самбар дээр бич: “Хэрэв бид . . . , тэгвэл бид . . .” 
Суралцагчдаас энэ өгүүлбэрийг гүйцээхдээ 3 Нифай 16:13- ыг ашиглахыг хүс. Сурал-
цагчид дараах үнэнийг олж тодорхойлох хэрэгтэй: Хэрэв бид наманчилж мөн Есүс 
Христэд эргэн ирвэл Түүний хүмүүсийн дунд тоологдох болно.

Асуултуудыг хай
Асуултуудыг хайх нь 
суралцагчид судрын 
хэсгийг уншиж байх үед 
тэднээс чухал хэсгүүдийг 
харахад урьснаар үүний 
тухай үндсэн ойлголтыг 
бий болгоход тусална. 
Хариулт нь олдох шүл-
гүүдийг суралцагчдаар 
уншуулахаасаа өмнө 
иймэрхүү асуултуу-
дыг тавих хэрэгтэй. 
Энэ нь суралцагчдын 
анхаарлыг төвлөрүүлж, 
тэднийг уншиж бай-
гаа судрынхаа хэсгээс 
хариултуудыг олж мэдэ-
хэд тусална.
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• Их Эзэний хүмүүсийн дунд тоологдох нь яагаад адислал вэ?
Өнөөдрийн хичээл дээр заагдсан үнэнүүдийн талаар гэрчлэлээ хуваалцсанаар 
хичээлээ дуусга.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
3 Нифай 15:5–8. Гэрээ бүгд гүйцэлдээгүй

Есүс “өөрийн хүмүүстэй хийсэн миний гэрээ бүгд 
гүйцэлдээгүй” гэж хэлсэн нь ямар утгатай вэ? 
(3 Нифай 15:8). Эрт цагт Иехова Абрахамтай гэрээ 

хийсэн. Абрахамд (1) мөнхийн хөгжил дэвшил, 
(2) өвийн нутаг болон (3) Бурханы санваарын хүч  
амлагдсан. Эдгээр амлалт түүний үр удамтай хийгд-
сэн бөгөөд (C ба Г 132:30–31- ийг  
үзнэ үү) ирээдүйд гүйцэлдэх болно.
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Оршил
Энэ хичээл дээр суралцагчид зөрчилдөөн нь тэдний Ариун 
Сүнсийг мэдрэх чадварт хэрхэн нөлөөлдгийг бодож үзэх 
болно. Тэд мөн өөрсдөд нь сайн жишээ үзүүлсэн хүмүүсийг 
дурсаж чадах бөгөөд тэд бусдын жишээ болон хэрхэн илүү 
сайн үйлчилж чадах талаар тунгаан бодох болно.

Заах зөвлөмж

3 Нифай 11:18–41
Есүс Христ баптисм хүртээх дэг жаягийг үзүүлж, зөрчилдөө-
нийг буруушаан мөн Өөрийн сургаалыг тунхагладаг
Самбар дээр зөрчилдөөн гэдэг үгийг бичээд суралцагчдаас энэ 
үгийг тодорхойлохыг хүс (маргаан, зөрчил эсвэл арцалдаан).

Суралцагчдыг маргаан үүсгэж болох нөхцөлүүд эсвэл үйл 
ажиллагаануудыг самбар дээр товч жагсаан бичихэд урь. (Та 
ангийнхныг хариултаа өгч байхад нэг суралцагчаар бичүүлж 
болно.) Энэ үйл ажиллагааг хийж байхдаа Арванхоёр Тө-
лөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн “дайсны арга 
барилууд” хэмээн нэрлэсэн “маргаан, хэлэлцүүлгийг” урам-
шуулж болох зүйлээс зайлсхий (The Lord’ s Way (Их Эзэний 
аргаар) [1991], 139).

Суралцагчдад 3 Нифай 11- ээс тэд Есүс Христ ариун сүмийн 
дэргэд цугласан нифайчуудад айлчилсан талаар уншдаг 
гэдгийг сануул. Нэг суралцагчийг 3 Нифай 11:28- ыг чанга 
уншихад уриад ангийнхнаас зарим нифайчуудын маргаж 
байсан сэдвийг олж тогтоохыг хүс. (Суралцагчдыг энэ шүлгийг 
илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд та зөрчилдөөнүүд гэсэн 
үг нь маргаан юм уу үл зөвшилцөл гэсэн утгатайг тайлбарлах 
хэрэгтэй байж болно.)

Асуу: Та нар бусадтай сайн мэдээний тухай ярилцахдаа 
маргаан юм уу зөрчилдөөнөөс зайлсхийх нь яагаад чухал 
гэж бодож байна вэ? 

Самбар дээр дараахыг бич: Зөрчилдөөний сүнс нь Бурханаас 
бус, харин . . . Нэг суралцагчийг 3 Нифай 11:29–30- ийг чанга 
уншихад уриад суралцагчдаас зөрчилдөөний сүнс хаанаас 
ирдгийг олж тогтоохыг хүс. Тэдний олж мэдсэн үнэн дараах 
байдлаар илэрхийлэгдэж болно: Зөрчилдөөний сүнс нь 
Бурханаас бус, харин чөтгөрөөс юм. Та суралцагчдад энэ 
үнэнийг судар дээрээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.

Асуу: 3 Нифай 11:29–30 дээрх Аврагчийн сургаалыг санах 
нь та нарт зөрчилдөөн бүхий нөхцөл байдалд байх үед тань 
хэрхэн туслах вэ? (Та самбар дээр бичсэн тодорхой нөхцө-
лүүдийг онцлох юм уу суралцагчдыг хэн нэг нь мэтгэлцэ-
хийг хүсч байгаа сайн мэдээний гол санаануудын талаар 
бодохыг хүсч болно.)

Гэрээр судлах хичээл
3 Нифай 11:18–16:20 (25- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан  
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын (25- р хэсэг) 3 Нифай 11:18–16:20- ыг судалж 
байхдаа сурсан сургаал болон зарчмуудын дараах товчлол 
нь хичээлийн хэсэг болгон заагдахаар ороогүй юм. Таны 
заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр нь 
төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож байхдаа Ариун 
Сүнсний өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (3 Нифай 11:18–12:48) 
Суралцагчид баптисм нь зохих эрх мэдлийг атгасан хүнээр, 
Их Эзэний үзүүлсэн маягаар гүйцэтгэгдэх ёстой гэдгийг 
мэдэж авсан. Тэд мөн Христийн сургаалыг судалж мөн Ариун 
Сүнс Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христийг гэрчилдэг гэдгийг 
мэдсэн. Тэд ерөөлүүд болон Аврагчийн илүү дээд хуулийн 
тайлбарыг судалж байхдаа хэрэв бид Есүс Христийн сургаалын 
дагуу амьдарвал адислагдаж мөн тэнгэрийн хаант улсад орох-
доо бэлтгэгдэнэ гэдгийг мэдсэн. Тэд мөн бид Христ дээр ирж, 
Түүний зарлигуудыг сахивал төгс болох Түүнтэй болон Тэнгэр 
дэх Эцэгтэйгээ илүү адилхан болж чадна гэдгийг мэдэж авсан.

2 дахь өдөр (3 Нифай 13) 
Суралцагчид тусламж өгөх, залбирах, мөн мацаг барихад 
тусалдаг өдөөлтүүдийн тухай Аврагчийн сургаалуудаас хэрэв 
бид зөв шударга үйлсийг Тэнгэрлэг Эцэгийн таалалд нийцүү-
лэхээр хийвэл Тэр нээлттэйгээр шагнана гэдгийг мэдэж авсан. 
Тэд Аврагчийн заасан хоёр эзэнд үйлчлэх боломжгүйн талаар 
сурч байхдаа дараах зарчмуудыг мэдсэн: Бурханыг өөрсдийн 
эзэн байлгахын тулд бид Түүнийг дэлхийн бүх зүйлсээс илүү 
хайрлаж, үйлчлэх ёстой. Бид эхлээд Бурханы хаант улсыг эрэл-
хийлбэл Тэр биднийг хэрэгцээгээ хангахад тусална.

3 дахь өдөр (3 Нифай 14) 
Шударгаар шүүх тухай Аврагчийн сургаал нь бид бусдыг хэр-
хэн шүүснээрээ шүүгдэх болно гэдгийг ойлгоход суралцагчдад 
тусалсан. Мөн хэрэв бид Тэнгэрлэг Эцэгтээ хандан, туслам-
жийн төлөө залбирвал Тэрээр биднийг адисалдаг. Суралцаг-
чид Аврагчийн сургаалуудыг харуулсан зургийг зурсан бөгөөд 
тэнгэрийн хаант улсад орохын тулд Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ 
хүслийг гүйцэлдүүлэх ёстой гэдгийг мэдэж авсан. 

4 дэх өдөр (3 Нифай 15–16) 
Суралцагчид Есүс Христ бол сайн мэдээний бүх хууль болон 
зарлигуудын эх үндэс юм гэдгийг мэдсэн. Хэрэв бид Түүний 
зарлигуудыг сахиж, эцсээ хүртэл тэвчсэнээр Түүн рүү харвал 
Тэр бидэнд мөнх амьдралыг өгнө. Суралцагчид “бусад 
хоньдын” (3 Нифай 15:21) тухай Аврагчийн үгийг судалж байх 
үедээ Бурхан бүх хүүхдүүдийнхээ төлөө санаа тавьж, Өөрий-
гөө тэдэнд зориулдгийг мэдсэн. Тэд мөн Бурхан бидэнд итгэл 
болон дуулгавартай байдлаар маань дамжуулан мэдлэг болон 
үнэнийг өгдөг гэдгийг ойлгосон.
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Суралцагчдад зөрчилдөөний нэгэн чухал үр дагаврыг ойлгоход 
нь туслахын тулд Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс И.
Фаустын хэний ч дараах үгийг унших юм уу үзүүл: “Зөрчилдөөн 
байвал хэний ч буруугаас үл хамааран Их Эзэний Сүнс холдон 
одно” (“What I Want My Son to Know before He Leaves on His 
Mission (Хүүгээ номлолд гарахынхаа өмнө мэдээсэй гэж миний 
хүсдэг зүйлс),” Ensign, 1996 оны 5- р сар, 41).

Та суралцагчдад энэ мэдэгдлийг судар дээрээ юм уу судраас 
сурах тэмдэглэлдээ тэмдэглэхийг санал болгож болно.

Асуу: Зөрчилдөөнөөс болж Их Эзэний Сүнс явсныг ер нь та 
нар мэдэрч байсан уу? Энэ нь хэрхэн мэдрэгдсэн бэ?

3 Нифай 11:30 дахь зөрчилдөөний талаар Аврагчийн хэлсэн 
үгсийг онцол: “Иймэрхүү зүйлүүд зайлуулагдах ёстой нь ми-
ний сургаал бөлгөө.” Дараа нь дараах асуултуудыг асуу:

• Бид зөрчилдөөн болон маргааныг хэрхэн зайлуулж чадах вэ?
• Бид хэрхэн бусадтай үл зөвшилцөх мөн зөрчилдөхөөс 

зайлсхийх вэ?
• Та нар зөрчилдөөнийг даван туулах, түүнээс зайлсхийх 

хүчин чармайлт гаргасныхаа төлөө адислагдсанаа ямар 
байдлаар мэдэрч байсан бэ?

Та зөрчилдөөнийг даван туулах, түүнээс зайлсхийх хүчин 
чармайлт гаргасныхаа төлөө адислагдсан туршлагаасаа 
хуваалцаж болно. Суралцагчдыг самбар дээрх жагсаалт руу 
анхаараад тэдний ихэнхдээ маргааныг мэдэрдэг нэг нөхцө-
лийг сонгож авахад урь. Тэдэнд энэ нөхцөлд зөрчилдөөнийг 
даван туулах, түүнээс зайлсхийхийн тулд хэрхэн эрэлхийлж 
болох зорилго бичих хугацаа өг.

3 Нифай 12–16
Есүс Христ хүүхдүүддээ төгс төгөлдөр рүү урагшлахад туслах 
зарчмуудыг заадаг
Суралцагчдыг босож зогсоод 3 Нифай 12:48- ыг чээжээр хэ-
лэхэд урь. Тэд төгс эзэмших судрын хэсгээ чээжээр төгс сайн 
хэлж чадахын тулд та тэднийг хоёр удаа давтуулах хэрэгтэй 
байж болно. Суралцагчдаас судраа ашиглан, 3 Нифай 12:1–
12- т дурдагдсан өөрсдийн илүү ихээр хөгжүүлэхийг найдаж 
байгаа төгс байдлын шинж чанаруудын заримыг заахыг хүс.

Бага хэмжээний давс халбаган дээр тавиад суралцагчдаас юу 
болохыг таахыг хүс. Тэгээд нэг суралцагчийг урагш гарч ирээд 
тухайн зүйлийг амсаж үзээд тодорхойлоход урь. Уг сурал-
цагчийг тухайн зүйл нь давс гэдгийг тодорхойлсны дараа ан-
гийнхнаас давсны ашиг тусыг жагсаан бичихийг хүс. Тэднийг 
хариулах үед давс нь хоол хүнсний нэмэлт байгаад зогсохгүй 
махыг муудахаас хамгаалдаг хадгалагч бодист ашиглагддаг 
гэдгийг тодруулж өг.

Суралцагчдыг 3 Нифай 12:13- ыг унших үедээ Аврагч давсыг 
хэнтэй харьцуулсныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг хариулж 
байх үед Аврагч зөвхөн тэр өдөр ариун сүм дээр цугласан 
олонд төдийгүй Түүний гэрээнд баптисм хүртсэн бүх хүнд 
хандсан гэдгийг тайлбарла.

Асуу: Есүс Христийн дагагчдын хувьд ямар арга замаар бид 
давстай адил байх вэ? (Бид бусдад сайнаар нөлөөлснөөр 

хүмүүсийг хамгаалж юм уу аврахад мөн дэлхийг сайжруула-
хад тусалдаг.)

3 Нифай 12:13 дахь aмт гэдэг үг нь зөвхөн давсны амтыг 
хэлээд зогсохгүй мөн химийн бодис шиг үйлчлэлтэй гэсэн 
утгатай юм.

Нэг суралцагчаас давс хэрхэн амтаа алддаг талаар Далын 
ахлагч Карлос Е.Асайгийн хэлсэн дараах үгийг уншихыг хүс.

“Давс нь цаг хугацаанаас болж амтаа алддаггүй. Амт нь хо-
лимог болон бохирдолтоос болж алдагддаг. Үүнтэй адилаар 
. . . хүний мөн чанар нь түүнийг оюун санаагаа цэвэр бус 
бодлуудаар бохирдуулж, үнэнийг үл ярьснаар амаа бузар-
лаж, ёс бус зүйл хийн хүчээ буруу ашигласнаас болж холддог 
(“Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men (Дэлхийн 
давс: Хүмүүний амт ба Хүмүүний Аврагчид),” Ensign, 1980 
оны 5- р сар, 42).

Асуу: Бид бусдад сайнаар нөлөөлөхийн тулд яагаад цэвэр 
байхыг хичээх хэрэгтэй вэ?

Суралцагчдад гар чийдэн үзүүл. Үүнийгээ асаан, суралцагчдыг 
3 Нифай 12:14–16- г унших үедээ Аврагч дэлхийн хүмүүст Өө-
рийн гэрээний үүргийн тухай цаашид заахдаа гэрлийг хэрхэн 
ашигласан талаар хайж олоход урь. Тэднийг уншихын өмнө 
тогоо гэдэг нь сав гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй.

Асуу: Гэрээгээ сахидаг сүмийн гишүүд нь хэрхэн бусдын гэрэл 
байж болох вэ?

Гэрлийг сагс юм уу биеийн алчуураар бүтээгээд дараах асуул-
туудыг асуу:

• Зарим ямар арга замаар бид гэрлээ юмаар бүтээхээр уруу 
татагддаг вэ?

• 3 Нифай 12:16- гийн дагуу Аврагч яагаад биднийг бусдад 
зөв шударга жишээ болоосой хэмээн хүссэн бэ? Бид зөв 
шударга жишээ үзүүлснээр бусдад Тэнгэрлэг Эцэгийг 
алдаршуулахад тусална. Та суралцагчдад энэ зарчмыг 
судрын хажуу талд бичих санал болгож болно.)

• Хэний зөв шударга үлгэр жишээ та нарыг Тэнгэрлэг Эцэгтээ 
ойртон очиж, сайн мэдээгээр амьдрах хүслийг тань хүчир-
хэгжүүлэхэд тусалсан бэ?

Суралцагчдыг зөв шударга үлгэр жишээ байхыг сонгосноор 
дэлхийн давс болоод гэрэл мэт байхад урамшуул.

Аврагч нифайчуудад зарлигуудыг зөв шударгаар дагасны тө-
лөө ирэх жинхэнэ шагнал нь тэднийг хоёр нүүр гаргалгүй мөн 
зүрх сэтгэлээ дэлхийн эд баялаг юм уу шагналуудад тавилгүй 
шүтэн бишрэх үед ирнэ хэмээн үргэлжлүүлэн заасан гэдгийг 
тайлбарла. Дараах судрын заалтуудыг самбар дээр бич: 
3 Нифай 13:22; 13:31–33; 14:7–8; 15:9; 16:13. Суралцагчдыг 
эдгээр судрын хэсгийг судлаад бид хэрэв зүрх сэтгэлээ зөв 
шударга амьдрахад хандуулбал Тэнгэр дэх Эцэгийн маань би-
дэнд амласан зарим шагналыг тодорхойлоход урь. Хангалт-
тай хугацааны дараа тэднийг юу олж мэдсэнээ тайлагнахад 
урь.

Суралцагчидтай тэднийг зөрчилдөөнөөс зайлсхийж, дэлхийд 
зөв шударга жишээ байхыг чармайвал Тэнгэрлэг Эцэг болон 
Есүс Христ хоёр тэдэнд тусалж мөн адисална гэсэн гэрчлэ-
лээ хуваалц.
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Дараагийн хэсэг (3 Нифай 17–22) 
Суралцагчдад тэд 3 Нифай 17–22- оос судалж байх үедээ Есүс 
Христ нифайчуудын хүүхдүүдтэй хамт байхдаа уйлсан тухай 

унших болно гэдгийг хэл. Тэднийг дараах асуултуудад хариулт 
олж мэдэхэд урамшуул: Тэрээр тэдний төлөө юу хийсэн бэ? 
Есүс нифайчуудад тохинуулж байхдаа өөр ямар гайхамшгуу-
дыг үзүүлсэн бэ?
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Оршил
Аврагчийн нифайчуудтай өнгөрүүлсэн эхний өдөр 
дуусах дөхөхөд Тэрээр олон хүн Түүний үгсийг бүрэн 
дүүрэн ойлгоогүйг мэдсэн. Тэр тэдэнд нэмэлт ойлгол-
тыг хэрхэн хүлээн авахыг заагаад мөн залбирал бо-
лон эргэцүүлэн бодохын ач холбогдлыг чухалчилсан. 

Тэрээр Өөрийгөө явах болно гэдгээ мэдэгдэхэд 
хүмүүс уйлсан. Аврагч энэрэх сэтгэлээр дүүрээд 
өвчтнүүдийг эдгээх, хүмүүсийн төлөө залбирах болон 
хүүхдүүдийг адисалж хэсэг хугацаанд үлдсэн. Нифай-
чууд баяр баяслаар дүүрэн байв.

126- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 17

Заах зөвлөмж

3 Нифай 17:1–3
Есүс нифайчуудыг Түүний үгсийг эргэцүүлэн бодож, ойлгохын төлөө 
залбирахыг зааварчилсан
Суралцагчдыг өөрсдийгөө дараах нөхцөлд байгаагаар төсөөлөхөд урь: Та нар найз-
тайгаа бошиглогчийн үг хэлж буй Ерөнхий чуулган юм уу бүсийн чуулганд хамгийн 
эхний эгнээнд сууж байна. Тэнд байхад та хоёрт хоёулаа түүнтэй уулзах боломж гар-
лаа. Чуулган дуусахад та нар найз нартайгаа гэр рүүгээ явсан.
• Цуглааны дараа та нар болон найз нар тань юуны тухай ярина гэж та нар бодож 

байна вэ?
Суралцагчдад Есүс Христийг нифайчуудад бараг бүхэл өдрийн турш заасан гэдгийг 
сануул. Тэр явахаар бэлдэж байхдаа хүмүүс Түүний заасан зүйлсийг бүрэн дүүрэн ойл-
гоогүйг гадарласан. Суралцагчдыг 3 Нифай 17:1–3- ыг чимээгүй унших үедээ Аврагч 
нифайчуудад тэднийг илүү их ойлголт хүлээн авахын тулд юу хийх ёстой гэж хэлснийг 
олж мэдэхийг хүс. (Та суралцагчдад юу олж мэдсэнээ тэмдэглэхийг санал болгож 
болно.) Суралцагчдыг олж мэдсэнээ тайлагнасны дараа асуу:
• Эргэцүүлэн бодох гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн хэлсэн дараах 
үгийг уншихад урь. Ангийнхнаас эргэцүүлэн бодох нь юу гэсэн утгатай үг болох та-
лаар түүний заасан зүйлийг сонсохыг хүс.

“Унших, тэдгээрийг судлах эсвэл тунгаан бодох гэдэг нь өөр өөр ойлгол-
тууд юм. Бид үгсийг уншаад түүнээсээ санаа авдаг. Бид судрыг судалснаар 
доторх загвар, . . . болон хэсгүүдийн хоорондын уялдаа холбоог илрүүлдэг. 
Харин бид тунгаан бодсоноор Сүнсээр илчлэлтийг авдаг. Тунгаан бодох 
нь миний хувьд судрыг анхааралтайгаар уншиж, судалсны дараа эргэцүү-
лэн бодож, залбирах явдал юм” (“Сүнсээр үйлчлэх нь,” Ensign эсвэл 

Лиахона, 2010 оны 11- р сар, 60).
• Тунгаан бодох ба залбирах нь биднийг сүм болон семинар дээрээ сурсан зүйлээ 

ойлгоход хэрхэн хамтран ажилладаг гэж та нар бодож байна вэ?
Аврагчийг заахаар эргэж ирэхэд нифайчууд “маргаашийн төлөө оюун санаагаа 
бэлтгэх” ёстой хэмээсэн Түүний 3 Нифай 17:3 дээрх зааварчилгааг онцол.
• Аливаа хүн сүм эсвэл семинарт очихоосоо өмнө оюун санаагаа бэлтгэхээр юу 

хийж болох вэ?
• Бид иймэрхүү сурах боломжуудад оюун санаагаа бэлдвэл энэ нь ямар өөрчлөлтүү-

дийг өгөх вэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 17:1–3- д заасан зарчмыг олж тогтооход нь туслахын тулд 
дараах гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бичээд суралцагчдаас сурсан дээрээ 
үндэслэн уг өгүүлбэрийг гүйцээхийг хүс. 

Тунгаан бодож мөн Эцэгтээ залбирснаар бид . . . чадна.
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3 НифАй 17

Суралцагчид өөр өөр үг хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг тусгасан 
байх ёстой: Бид тунгаан бодож мөн Эцэгт хандан залбирснаар илүү агуу ойл-
голтыг хүлээн авч чадна.
Дараахыг самбар дээр бич:

Сүм эсвэл семинарт очихоосоо өмнө оюун санаагаа бэлд
Сүм эсвэл семинарт сонссон зүйлээ тунгаан бод
Сүм эсвэл семинарт сонссон зүйлийнхээ талаар залбир

Суралцагчдыг самбар дээр бичсэн үйлдлүүдийн нэгийг сонгоход урь. Тэдэнд (1) тэд 
үүнийг хэрхэн хийсэн болон (2) энэ нь тэдэнд сүм болон семинарын туршлагаасаа 
илүү сурахад хэрхэн тусалсан талаар бодох хэсэг хугацаа өг. Цөөн хэдэн суралцагч-
дыг бодол санаагаа ангийнхантайгаа хуваалцахад урь. Суралцагчдыг гурван бүсийн 
нэгнийг хэрхэн сайжруулахаа бодох мөн тэд үүнийг хэрхэн хийх төлөвлөгөө гаргахад 
нь урамшуул. Та тэдэнд төлөвлөгөөгөө дэвтэр дээрээ юм уу судар судлах тэмдэглэлдээ 
бичихийг санал болгож болно. Суралцагчдад хичээлийн дараагийн хэсэг нь тэдэнд 
эргэцүүлэн бодох дадлага хийх боломж олгоно гэдгийг хэл.

3 Нифай 17:4–25
Аврагч нифайчуудын дунд байсан өвчтэй хүмүүсийг эдгээж, хүмүүсийн 
төлөө Эцэгтээ хандан залбирч мөн хүүхдүүдийг нь адисалдаг
Есүс Америк тивд сургаалыг заасан нь зургийг үзүүл (62380; Сайн мэдээний Уран 
зургийн цуглуулга [2009], 82- р дугаар). Нэг суралцагчийг 3 Нифай 17:4- ийг унши-
хад урь. “Эдүгээ би Эцэгт очиж” гэсэн үгийг онцол. Суралцагчдыг Аврагчтай нэг 
өдрийг өнгөрүүлээд байтал Тэрээр Түүний явах цаг боллоо хэмээн мэдэгдсэн хэмээн 
төсөөлөхийг хүс. Цөөн суралцагчийг ийм нөхцөлд ямар сэтгэгдэлтэй байх байс-
наа хуваалцахад урь. Нэг суралцагчийг 3 Нифай 17:5- ыг чанга уншихад уриад Их 
Эзэнийг явахаар зэхэж байгаагаа илэрхийлэхэд нифайчууд хэрхэн хариулсныг олж 
тогтоохыг ангийнхнаас хүс. 
Хэрэв энэ нь нифайчуудын зөв шударга хүслүүдээс бус аваас 3 Нифай 17 болон 18 
дээр бичигдсэн үйл явдлууд хэзээ ч улиран тохиолдохгүй байсан гэдгийг тайлбарла. 
Дараах үйл ажиллагаа суралцагчдыг хүмүүсээ гэсэн Есүс Христийн хайрыг илүү 
бүрэн дүүрэн ойлгоход туслах мөн тэднийг судруудаас Есүс Христийн зан чанарын 
тухай үнэнүүдийг бие даан олж мэдэхэд туслахын тулд зохиогдсон. Дараах судрын 
заалтуудыг самбар дээр бичээд суралцагчдаас тэдгээрийг дэвтэр дээрээ юм уу судар 
судлах тэмдэглэлдээ хуулж бичихийг хүс:

3 Нифай 17:6–10
3 Нифай 17:11–18
3 Нифай 17:19–25

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны хэлсэн дараах үгсийг хуваалц:
“Тэр хүн бол амьдрал нь Христийн загварт хамгийн ойр дөхөж очсон 
хамгийн агуу мөн хамгийн адислагдсан мөн баяр баяслаар дүүрэн нэгэн 
юм. Энэ нь дэлхийн баялаг, эрх мэдэл юм уу гарал үүслээс үл хамаардаг 
билээ. Агуу байдал, адислагдсан байдал, дүүрэн баяр баяслын цорын 
ганц үнэн сорил бол амьдрал нь Эзэн, Есүс Христэд хэр ойр ирснээс 
болно. Тэр бол зөв зам, бүрэн дүүрэн үнэн мөн элбэг баян амьдрал  

юм (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, 1988 оны 12- р сар, 2).
Суралцагчдад самбар дээр бичсэн судрын хэсэг бүрийг чимээгүй судлах 5- 10 минут 
өг. Тэднийг Аврагчийн зан чанарын тухай үнэнүүдийг тогтооход урь. Тэд судалж байх 
үедээ судрын хэсэг бүрээс ядаж нэг үнэнийг олж мэдэх ёстой. Тэднээс олж мэдсэн 
үнэнүүдээ бичиж авахыг хүс.
Суралцагчдыг судлаад дуусах үед тэдний цөөн хэдийг нь холбогдох судрын заалтуудын 
дор Аврагчийн талаар сурсан нэг үнэнээ самбар дээр бичихэд урь. Суралцагчдыг энэ 
үйл ажиллагааг дуусгасны дараа дараах асуултуудыг асуу:
• Аврагчийн талаарх эдгээр үнэнүүдийг мэдэх нь бидэнд яагаад чухал вэ?
• Аврагч бидний хэрэгцээ ба хүслүүдэд мэдрэмтгий байдаг гэсэн ямар баталгааг  

та нар олж мэдсэн бэ?
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126-  р  хичээл 

• Энэ түүхийн ямар хэсэг нь та нарын сэтгэлийн хөдөлгөсөн бэ? Яагаад?
• Хүмүүс яагаад баяслаар дүүрсэн гэж бодож байна вэ? (3 Нифай 17:18- ыг үзнэ үү.) 
• Аврагчийн баясал тэр өдөр яагаад дүүрэн байсан гэж та нар бодож байна вэ? 

(3 Нифай 17:20- ийг үзнэ үү.) 
Суралцагчдыг 3 Нифай 17:6–25- аас мэдсэн зүйлээ товчлон дүгнэхийг хүс. Сурал-
цагчид янз бүрийн хариулт өгч болно. Тэдний олж тогтоосон нэг үнэн бол Аврагч 
бидний төлөө агуу өрөвдөх сэтгэлээр дүүрсэн гэдэг үнэн юм. Энэ үнэнийг сам-
бар дээр бич. Та суралцагчдад энэ үнэн юм уу өөрсдийн олж тогтоосон өөр үнэнийг 
судрынхаа 3 Нифай 17:6- ийн дэргэдэх хэсэгт бичихийг санал болгож болно. 
Суралцагчдад Есүс Христийн зан чанарыг ойлгох нь биднийг итгэлээ хөгжүүлэхэд 
хэрхэн тусалдагт талархалтай байхад туслахын тулд дараах мэдэгдлийг унш:
“Та Есүс Христийг амьдардаг, Түүний зан харьцааны зөв бодол хийгээд Түүний хүс-
лийн дагуу амьдрахыг хичээж байгаа мэдлэгтэй байгаадаа итгэлтэй байхдаа Түүнд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлж чадна” (Итгэлдээ үнэнч байх нь: Судрын заалтууд [2004], 54).
• Аврагчийн өрөвч сэтгэлийн мөн чанарын ойлголт та нарыг Түүнд итгэх итгэлээ 

хөгжүүлэхэд хэрхэн туслах вэ?
3 Нифай 17:9 дэх “ямар нэгэн байдлаар зовж зүдэрсэн” гэсэн үгийг онцол. 
• Ямар төрлийн өвчин хууч нь “ямар нэгэн байдлаар” зовлон зүдгүүрт багтах вэ? (Бие 

махбодын, сэтгэл санааны, оюун ухааны мөн сүнслэг зэрэг бүх төрлийн өвчнүүд.)
Суралцагчдаас “зовж зүдэрсэн” байж болох арга замуудыг эргэцүүлэн бодоод Аврагч 
тэднийг хувь хувьд нь адислах бол Түүнээс юу гуйх байсныг нь асуу. Тэдэнд Аврагч хэ-
дийгээр энд биечлэн тохинуулахаар бидэнтэй байхгүй ч Түүний адислах болон эдгээх 
хүч нь санваараар дамжуулан боломжтой болдгийг сануул.
• Санваарын адислалуудын төлөө та нар хэн рүү очих ёстой вэ?
• Та нар Аврагчийн анагаах нөлөөг амьдралдаа хамгийн сүүлд хэзээ мэдэрсэн бэ?
Суралцагчдад хичээлийн эхэнд ярилцсан эргэцүүлэн бодох тухай зарчмыг сануул. 
Эргэцүүлэн бодохын нэг арга зам нь тэдний уншсан судрын хэсэгт дүрсэлсэн нөхцөл 
байдалд өөрсдийгөө оролцуулан төсөөлөхийг санал болго. Суралцагчдыг 3 Нифай 
17- д өгүүлэгдсэн үйл явдлуудын цаг үед өөрийгөө нифайчуудын дунд байгаагаар 
төсөөлөхөд урь. Суралцагчдад дэвтэр дээрээ юм уу судар судлах тэмдэглэлдээ хэрэв 
тэд нифайчуудын дунд байгаад Аврагчтай тэр тохиолдолд харьцсан бол юу сонсож, 
харж, мэдэрч мөн сурч болох байсан тухайгаа бичих хэсэг хугацаа өг. Та тэдэнд Авраг-
чаас анагааж өгөхийг хүсэх байсан зүдгүүрийн тухай бичихийг санал болгож болно. 
Тэднийг бичиж дууссаны дараа цөөн хэдэн суралцагчийг юу бичсэнээ ангийнхандаа 
уншиж өгөхөд урих талаар бод. Тэднийг хэт хувийн юм уу нууцлах ямар нэгэн зүйлээ 
хуваалцах шаардлагагүй гэдгийг ойлгосон эсэхэд анхаар.
Суралцагчдыг бичсэн зүйлээ хуваалцсаны дараа та тэднээс нэг, хоёрыг нь урьж, Есүс 
Христ тэдэнд хайртай бөгөөд тэднийг гэсэн нинжин сэтгэлтэйг хэрхэн мэдсэн талаа-
раа хуваалцахад урьж болно. Суралцагчдыг энэ хичээлийг эргэцүүлэн бодоод Авраг-
чийг өөрсдийн хүсэл, сул талууд, шаналал болон сорилтуудад туслахад нь найдахдаа 
Түүний нигүүлсэлд итгэхэд урамшуул.

Төсөөлөх нь 
Төсөөлөх нь сурал-
цагчдыг уншсан зүйлээ 
дүгнэх, ойлгох мөн 
хэрэгжүүлэхэд туслах 
судар судлах чадвар 
юм. Уншсан хэсгээсээ 
хүмүүс, газрууд мөн 
үйл явдлуудыг оюун 
санаандаа зураглахыг 
хичээхийг суралцагчдад 
урамшуулснаар судрын 
үйл явдлуудыг төсөөлж 
сурахад тусал. Сурал-
цагчдын үүнийг хэрэг-
жүүлж чадах нэг арга нь 
тэднийг уншиж байгаа 
түүхэндээ оролцож бай-
гаагаар төсөөлүүлэх 
явдал юм.
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Оршил
Есүс Христ нифайчуудын дундах Өөрийн тохинуул-
лын эхний өдрийг дуусаад ариун ёслолыг гүйцэт-
гэсэн. Тэрээр тэдэнд ариун ёслолоос хүртэж, Эцэгт 
ямагт залбирч мөн бүх хүнтэй нөхөрсөг байхыг  
тушаасан. Аврагч дуулгавартай дагагч тэдгээр 

хүмүүст агуу адислалуудыг амласан. Тэр Нифай  
үндэстэн арванхоёр шавьдаа сүм дэх үйлчлэлийнх  
нь талаар зааварчилгааг өгсөн. Тэнгэр рүү дээшлэн 
одохоосоо өмнө Тэрээр тэдэнд Ариун Сүнсний бэл-
гийг өгөх хүчийг өгсөн.

127- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 18 

Заах зөвлөмж

3 Нифай 18:1–14
Есүс Христ нифайчуудад ариун ёслолыг гүйцэтгэв
Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Жэралд Н.Ландын хэлсэн дараах үгийг уншихад урь. 
(Суралцагчдад Кзенкуш гэдэг нэрийг “ЗЕН- куш” гэж дууддагийг хэл.) Ангийнхныг 
ахлагч Ландын дурдсан шиг ууланд авирах нь ямар байхыг төсөөлөхөд урамшуул.
“Хэсэг хугацааны өмнө нэгэн анагаахын сэтгүүл дээр ууланд авирах талаар сонирхол-
той нийтлэл гарсан. . . .
“Нийтлэл нь авирах сургалт явуулдаг Зенкуш гэдэг хүний тухай юм. . . . Зенкуш ярилц-
лагадаа оролцогчдод ууланд авирах олсоор хамгаалах тогтолцоог дүрсэлж байлаа. Энэ 
нь авирагчид өөрсдийгөө унахаас хамгаалах тогтолцоо юм. Нэг авирагч аюулгүй байр-
лалд очоод ихэвчлэн өөрийнхөө биеийг ороон олсыг бусад авирагчдад зориулан аюул-
гүй болгоно. ‘Та олсоор хамгаалагдсан’ гэдэг нь ‘Би таныг барьчихлаа. Хэрэв ямар нэгэн 
юм тохиолдвол би таныг унахаас зогсооно’ гэсэн үг юм. Энэ бол ууланд авирах үеийн 
хамгийн чухал хэсэг юм. Одоо нийтлэлд дараагаар нь юу тохиолдсоныг анзаар: ‘Ол-
соор хамгаалах нь Зенкушт авирах талаар хамгийн сайхан хийгээд муухай дурсамжийг 
авчирчээ. Зенкуш нэгэн удаа гурван механик холбоосыг мулт татан, олсныхоо хамгаа-
лалтыг ирмэг рүү алдаж, өндөр хавцлаас унажээ. Бүргэд шиг сууж сунгасан гарынхаа 
хүчээр уналтыг зогсоосон олс хамгаалагч [Дон] түүнийг газраас 10 тохой зайд зогсоо-
жээ. “Дон миний амийг аварсан” гэж Зенкуш хэлдэг. “Та нар тиймэрхүү залууд хэрхэн 
хариулах вэ? Түүнд Зул сарын бэлэг болгон хэрэглэсэн өлгөх олс өгөх үү? Үгүй ээ, чи 
түүнийг санана. Чи түүнийг ямагт санана”’ [Eric G. Anderson, “The Vertical Wilderness,” 
Private Practice, 1979 оны 11- р сар, 21; цохон тэмдэглэлт нэмэгдсэн болно]” (“The Grace 
and Mercy of Jesus Christ,” in Jesus Christ: Son of God, Savior, ed. Paul H. Peterson, Gary L. 
Hatch, and Laura D. Card [2002], 48).
• Ууланд авирагч өөрийнх нь амийг аварсан хүнд материаллаг бэлэг өгөх нь таларх-

лаа илэрхийлэх зохимжгүй арга гэж яагаад үзсэн гэж та бодож байна вэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 18:1–7- г чимээгүй унших үедээ Аврагч нифайчуудаас Өөрийг 
нь санахын тулд хийхийг хүссэн зүйлийг олж мэдэхэд урь. (Та суралцагчдад 3 Нифай 
18:7 дээрх дурсан санах болон санах гэсэн үгсийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.) 
Суралцагчдыг олж мэдсэнээ тайлагнасны дараа тэднээс дараах асуултуудыг асуу:
• Ариун ёслолоос хүртэх нь Аврагчийн бидний төлөө хийсэн золиослолыг дурсан 

санахад хэрхэн туслах вэ?
• 3 Нифай 18:7- гийн дагуу талхыг хүртсэнээр нифайчууд юу санах байсан бэ?
Суралцагчдад 3 Нифай 11:14–15- ыг эргэн харах хугацаа өг. Дараа нь дараах асуул-
туудыг асуу:
• Аврагчийн биеийг санах нь ялангуяа нифайчуудын хувьд яагаад тийм чухал байсан бэ?
• Хэдийгээр та нар нифайчуудын адил Аврагчийн биен дээрх сорвийг хараагүй ч 

ариун ёслолын талхыг Аврагчийн “биеийг төлөөлөн дурсаж” хүртэх нь яагаад би-
дэнд ч бас чухал вэ? (C ба Г 20:77).
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• Аврагчийг ямагт дурсан санаж байхын тулд та нар юу хийж чадах вэ?
Дараах үгийг самбар дээр бич: Бид ариун ёслолоос хүртсэнээр Тэнгэрлэг Эцэгтээ . . . 
гэрчилдэг.
Суралцагчдыг 3 Нифай 18:8–11- ийг чимээгүй унших үедээ самбар дээрх өгүүлбэрийг 
гүйцээх үгс болон өгүүлбэрийг хайж олоход урь. Цөөн хэдэн суралцагчаас олж мэдсэн 
зүйлийнхээ талаар хуваалцахыг хүс. (Суралцагчид өгүүлбэрийг ийм байдлаар гүйцээж 
болно: Бид ариун ёслолоос хүртсэнээр Эцэгтээ Есүс Христийг ямагт дурсан 
санана гэдгээ гэрчилдэг. Өөрөөр дараах хариулт боломжтой байж болно: Бид 
ариун ёслолоос хүртсэнээр Тэнгэрлэг Эцэгтээ Аврагчийн бидэнд тушаасан 
бүх зүйлийг хийх хүсэлтэйгээ гэрчилдэг.
Суралцагчдад Аврагчийг дурсан санахад бидэнд тусалдаг ариун ёслолын үүргийн 
тухай ойлголтоо гүнзгийрүүлж, хүндэтгэхэд туслахын тулд дараах асуултуудын 
заримыг юм уу бүгдийг нь ашигла.
• Ариун ёслолын үеэр бид Аврагчийн амьдрал болон тохинууллын тухай ямар ямар 

үйл явдлыг санаж болох вэ? (Хариултуудад Түүний үхэл болон гэтэлгэгч золиослол, 
даруухан төрөлт, гайхамшгууд ба сургаалууд, бусдад хандсан хайрын халамж мөн 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ хүлцэнгүй байх зэрэг багтаж болно.)

• Хэдийгээр ариун ёслол хүртэхэд зарцуулах хугацаа нь бага ч энэ ёслолыг бэлдэж мөн 
оролцох үр дүн нь мөнхийн юм. Ариун ёслолыг хүртсэнийхээ дараа болон долоо хо-
ногийн үлдсэн өдрүүдийн турш Аврагчийг ямагт санахын тулд бид юу хийж чадах вэ?

• Ариун ёслолыг хүртэхдээ бидний өгч буй чин сэтгэл болон анхаарал биднийг Ав-
рагчийг долоо хоногийн турш санаж байхад хэрхэн тусалдаг вэ?

• Хэрэв бид Түүнийг санахгүй бол ариун ёслол ямар утга учиртай байх вэ?
• 3 Нифай 18:7, 11- ийн дагуу ариун ёслолыг хүртэж, Түүнийг дурсан санасан тэдгээр 

хүмүүст Аврагч юу амласан бэ? (Бид ариун ёслолоос хүртэж мөн Аврагчийг 
ямагт дурсан санавал Түүний Сүнс бидэнтэй хамт байна.)

Нэг суралцагчаас 3 Нифай 18:12–14- ийг, өөр нэг суралцагчаас Хиламан 5:12- ыг чан-
гаар уншихыг хүс. Цааш нь үлдсэн суралцагчдаас шүлгийг дагуулан харж, хоёр судрын 
хэсгийн хоорондох холбоог эргэцүүлэн бодоход урь.
• Ариун ёслолыг тогтмол хүртэх нь Есүс Христийн суурь дээр амьдралаа барихад тань 

хэрхэн туслах вэ? 
Суралцагчдад Есүс Христийг илүү сайн санахад нь туслахын тулд дараагийн долоо 
хоногийн өдөр бүр дэвтэр, судар судлах тэмдэглэл эсвэл хувийнхаа тэмдэглэлийн дэв-
тэр дээр Аврагчийг санахын тулд хийсэн зүйлээ бичихэд урь. Тэднийг ариун ёслолын 
турш тэдэнд төрсөн бодлынхоо талаар болон Аврагчийг дурсан санах нь үг бодол 
болон үйлсэд хэрхэн нөлөөлдгийг бичихэд урамшуул.
Дараагийн цөөн хэдэн хичээлийн турш суралцагчдыг өдөр бүр бичихээ үргэлж-
лүүлэхийг урамшуулан, эргэн шалга. Долоо хоногийн турш та тэднийг Аврагчийг 
санан дурсахын тулд хийж буй зүйлээ тэмдэглэх цөөн хэдэн минут хичээлийн эхэнд 
гаргаж өгч болно.

3 Нифай 18:15–25 
Есүс нифайчуудад Эцэгтээ үргэлж залбирч мөн ойр ойрхон уулзаж байхыг заадаг
Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь хуваарил. Хос бүрийг 3 Нифай 18:15–21- ийг хамтдаа 
уншин, Аврагч уруу таталтыг эсэргүүцэхийн тулд юу хийгээсэй гэж заасныг олж 
мэдэхэд урь. Тэднийг уншиж дуусах үед уруу таталтыг хэрхэн ялах талаар эдгээр сур-
гаалуудыг товчилж нэг өгүүлбэр хамтрагчдаар бичүүл. Хэд хэдэн хамтралаас бичсэн 
зүйлээ хуваалцахыг хүс. (Суралцагчид товчлон хэлэхдээ өөр өөр үг ашиглаж болох ч 
хариултууд нь дараах үнэнийг тусгасан байх ёстой: Хэрэв бид сэрэмжтэй байж, 
Эцэгтээ ямагт залбирвал Сатаны уруу таталтуудыг эсэргүүцэж чадна.)
• 3 Нифай 18:18 дахь сэрэмжлэх гэдэг үг ямар утгатай гэж та нар бодож байна вэ? 

(Сүнслэг байдлаараа сонор, сэрэмжтэй буюу хамгаалалттай байх.)
• Та нар уруу таталтыг эсэргүүцэхэд сэрэмжилж мөн залбирах нь хоёулаа яагаад 

чухал гэж бодож байна вэ?
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3 Нифай 18:15, 20–21 нь төгс эзэмших судрын хэсэг гэдгийг онцол. Та суралцагчдад 
үүнийг хайж олоход хялбар байлгах үүднээс ялгаж тэмдэглэхийг санал болгож болно.
• Хэрэв бид сэрэмжтэй байж, Эцэгтээ ямагт залбирвал Сатаны уруу таталтуудыг 

эсэргүүцэж чадна.
Суралцагчдыг дараах асуултуудад дэвтэр дээрээ эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ 
хариулан бичихэд урь. (Та асуултуудыг самбар дээр бичих эсвэл суралцагчид өөрсдөө 
бичиж болохын тулд удаан уншиж өгч болно.)
• Залбирах нь та нарыг Сатаны уруу таталтын эсрэг зогсоход хэрхэн тусалсан бэ?
• Хувийн залбирлаа сайжруулахын тулд та юу хийж чадах вэ?
• Гэр бүлтэйгээ залбирснаар та нар ямар адислалуудыг олж харсан бэ?
• Та нар гэр бүлээ тогтмол бөгөөд утга учиртай гэр бүлийн залбирал хийхэд туслах 

юуг хийж болох вэ?
Цаг гарвал цөөн хэдэн суралцагчаас бичсэн зүйлээ ангийнхантайгаа хуваалцахыг 
хүсэх талаар бод.
Суралцагчдаас Аврагчид ойртож очиход нь туслахыг хүссэн хэн нэгэн хүний тухай бо-
дохыг хүс. Дараах зарчмыг самбар дээр бичээд суралцагчдыг бичиж авахад урамшуул: 
Бид бусдад үйлчилснээр тэднийг Христэд ирэхэд нь тусалж чадна. Суралцагч-
дыг 3 Нифай 18:22–24- ийг чимээгүй уншихад урь. 
• Бусдыг Түүн дээр ирэхэд туслахын тулд Аврагч биднээс юу хийгээсэй гэж хүссэн 

бэ? (Бид бусдыг сүмийнхээ цуглаанаас холдуулах ёсгүй бөгөөд тэдний төлөө зал-
бирах ёстой.)

• Аврагч бол бидний дэлхийн өмнө гэрэлтүүлж байх гэрэл хэмээн Тэрээр хэлсэн. 
Бидний хүн тус бүр маань Аврагчийн гэрлийг хадгалан, амьдралаа хэрхэн авч  
явж чадах вэ?

Арванхоёр Төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Робэрт Д.Хэйлсийн хэлсэн дараах мэдэгд-
лийг чанга унш: Зөв шударга амьдарвал бидэнд юу тохиолдоно хэмээн ахлагч Хэйлс 
хэлснийг суралцагчдыг сонсоход урь.

“Хэрэв биднийг дагаж байгаа хүмүүс Аврагчийг дагаж болохоор бид 
гэрлээ гэрэлтүүлбэл Есүст таатай байхгүй гэж үү? Баптисмын хаалгаар 
орж мөнхийн амьдрал руу хөтлөх нарийн болон давчуу зам дээр гарах, 
баяртайгаар гэрлийг хайн яваа тэдгээр хүмүүс бий (2 Нифай 31- ийг үзнэ 
үү). Та нар тэднийг боомт руу аюулгүй удирдах тэр гэрэл нь байх уу?” 
(“That Ye May Be the Children of Light” [Бригам Янгийн Их Сургуулийн 

галын дэргэдэх ярилцлага дээр хэлсэн үг, 1996 оны 11- р сарын 3], 8, speeches. byu. edu).
• “Хэрэв биднийг дагаж байгаа хүмүүст Аврагчийг дагаж болохоор бид гэрлээ гэ-

рэлтүүлбэл Есүст таатай байхгүй гэж үү” гэдэг асуултын тухай бодохдоо та нар  
юу бодож байна вэ?

Бид бусдын төлөө залбирах, сүмийн цуглаанд оролцоход нь тэднийг урих, Христийнх-
тэй адил жишээнүүдийг үзүүлэх гэх мэт аргаар бусдад тохинуулж чадна гэдгийг тайл-
барла. Цөөн суралцагчийг Аврагчийн гэрлийг өндөрт өргөснөөр хэн нэгнийг Түүн 
дээр ирэхэд тусалсан туршлагаасаа хуваалцахад урь.

3 Нифай 18:26–39
Аврагч шавь нартаа бүх хүмүүст нөхөрлөлийг дэлгэрүүлэхийг заадаг
Аврагч олон түмэнд ярьсныхаа дараа Өөрийн сонгосон арванхоёр шавь руу эргэн, 
тэдэнд сүмийн ажил хэргийг хэрхэн хөтөлж, удирдахыг тайлбарласнаар 3 Нифай 
18:26–39- ийг товчлон дүгнэ. Суралцагчдыг 3 Нифай 18:32- ыг чимээгүй уншаад 
итгэлээсээ холдсон хүмүүст хэрхэн хандах талаар олж мэдэхэд урь. 
• Бид итгэлээ орхисон хүмүүст тохинуулахаа үргэлжлүүлэх нь яагаад чухал вэ?
Та Бурханы хүүхдүүдийн нэгэнд тохинуулж тусалсан мөн уг хүнийг Христэд ирэхэд 
тусалсан туршлагынхаа талаар хуваалцахыг бод.

3 Нифай 18:15, 
20–21 нь төгс эзэмших 
судрын хэсэг юм. 
Суралцагчдыг энэ 
судрын хэсгийг гарам-
гай эзэмшихэд нь 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөлд заах 
санаанууд руу ханд.
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Төгс эзэмших судар—3 Нифай 18:15, 20–21
Тайлбар: Энэ хичээлийн хугацаанаас хамааран та дараах төгс эзэмших судрын  
үйл ажиллагаагаар дараагийн хичээлийг эхлүүлэхийг хүсч болно. Эсвэл дараагийн 
хичээл дээр төгс эзэмших судрын хэсгийг давтахад илүү цаг гарвал энэ үйл ажилла-
гааг ашиглаж болно.
Хэдэн минут зарцуулан, суралцагчдыг 3 Нифай 18:15, 20–21- ийг чээжлэхэд нь тусал. 
Нийт гурван шүлгийг самбар дээр бичээд суралцагчдаар чанга хэлүүлэн давтуул. 
Суралцагчдыг бүх шүлгийг цөөн хэдэн удаа уншсаны дараа тэднийг бүхэл хэсгийг 
чээжээрээ хэлж байхад шүлгийн хэсгүүдийг самбар дээрээс арилгаж эхэл. Бүх үгийг 
самбараас арилгатал энэ үйлдлийг давт.
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Оршил
Аврагчийг нифайчуудын дунд хийсэн анхны айлч-
лалаа дуусгасны дараа Түүний айлчлалын тухай зар 
хүмүүсийн дунд бүхэл шөнөжингөө тархав. (3 Нифай 
11–18 дээрх үйл явдлууд бүгд нэг өдрийн турш улиран 
тохиолджээ.) Хүмүүс шөнөжингөө тэд Аврагчийн да-
хин үзэгдэх “тэр газар байж болохын тулд . . . үлэмж 
шаргуу” хөдөлмөрлөсөн байна (3 Нифай 19:3). Өглөө 

нь арванхоёр шавь хүмүүст зааж мөн тэдэнтэй хамт 
залбирав. Есүс Христ ирээд мөн Тэрээр хүмүүсийн 
төлөө Эцэгт хандан залбирахдаа тэдэнд залбирахыг 
зарлиг болгов. Итгэлийнхээ учир арванхоёр шавь нь 
цэвэршигдсэн байв. Есүсийн шавь нар нь болон тэдний 
үгэнд итгэсэн тэдгээр бүгд Түүнтэй мөн Түүний Эцэг-
тэй нэг болохын төлөө залбирсан.

128- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 19

Заах зөвлөмж

3 Нифай 19:1–14
Аврагчийн зарлигласны дагуу арванхоёр шавь нь хүмүүст үйлчилдэг
Суралцагчдыг хэрэв тэд маргааш Есүс Христ ариун сүмд (юм уу гадасны төв, хотын 
төв эсвэл суралцагчдын зүгээс нэлээд хүч хөдөлмөр гаргаж очих зарим нэгэн өөр газ-
руудад) ирэх болно гэдгийг мэдсэн бол юу хийх байсан буюу ямар сэтгэгдэлтэй байх 
байснаа төсөөлөхөд урь.
• Та нар тэнд яаж хүрэх байсан бэ?
• Та нар хэнтэй явахыг хүсэх байсан бэ?
• Энэ тохиолдолд бэлтгэхийн тулд та нар юу хийх байсан бэ?
Суралцагчдад Аврагчийн нифайчууд дээр хийсэн айлчлалын эхний өдрийн ба-
раг төгсгөлд Тэрээр хүмүүсийг дараа өдрийнх нь айлчлалд бэлтгэхийн тулд гэртээ 
хариад Түүний сургаалуудын талаар эргэцүүлэн бодож мөн залбирахад урамшуулсан 
гэдгийг сануул (3 Нифай 17:3- ыг үз). Суралцагчдыг 3 Нифай 19:1–3- ыг чимээгүй 
уншаад Аврагчийн дараагийнх нь өдөр эргэн ирнэ гэсэн амлалтад нифайчууд хэрхэн 
хариулсныг олж мэдэхэд урь. Суралцагчад юу олж мэдсэнээ тайлбарласны дараа 
олон түмэн дараагийнх нь өдөр цугларахад арванхоёр шавь нь хүмүүсийг арванхоёр 
бүлэгт хувааж тэдэнд зааж эхэлсэн гэдгийг тайлбарласнаар 3 Нифай 19:4–8- ыг товч-
лон дүгнэ. Олон түмнийг сөхөрч суугаад залбирахыг зааварчилсны дараа арванхоёр 
шавь нь мөн залбираад өмнөх өдөр нь Аврагчийн заасан үнэнүүдийг хүмүүст дахин 
заасан. Тэгээд шавь нар нь дахин сөхөрч суугаад залбирсан.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 19:8–9- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, шавь нар нь юуны төлөө залбирсныг олж мэдэхийг хүс.
• Шавь нар нь юуг хамгийн ихээр хүссэн бэ?
• Арванхоёр шавь нь Аврагчийг явсны дараа нифайчуудын дундах сүмийн үйл хэр-

гийг удирдсан. Тэд яагаад Ариун Сүнсийг тохинуулалдаа байлгах хэрэгтэй байсан 
гэж та нар бодож байна вэ?

• Та нарын залбиралд та нарын хамгийн их хүсдэг зүйл юу вэ?
• Та нар Ариун Сүнсний төлөө залбирдаг уу? Яагаад эсвэл яагаад үгүй гэж?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 19:10–12- ыг чанга уншихад урь. Түүнийг уншиж дууссаны 
дараа энэ хоёр дахь баптисм онцгой нөхцөл байсан гэдгийг тайлбарла. Хэдийгээр ни-
файчууд өмнө нь гэм нүглийнхээ өршөөлийн төлөө баптисм хүртэж мөн Есүс Хрис-
тийн өмнө зогсох зохистой байсан ч Тэрээр сүмийг шинээр зохион байгуулсан учир 
Аврагч тэдэнд дахин баптисм хүртэхийг зарлигласан.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 19:13–14- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, шавь нар нь зөв шударга хүслүүдийнхээ хариу 
болгон хүлээн авсан адислалуудыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдад Ариун Сүнсний 
нөлөөг хүсэх хүслээ амьдралдаа нэмэгдүүлэхэд нь туслах дараах үйл ажиллагааг хий:
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Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь хуваарил. Хос бүрээс зохистой амьдарч байгаа тэдгээр 
хүмүүсийн төлөө Ариун Сүнс юу юу хийдгийг дэвтэр дээрээ эсвэл судар судлах тэмдэг-
лэлдээ жагсаан бичихийг хүс. Дараа нь суралцагчдыг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ахлагч Робэрт Д.Хэйлсийн хэлсэн дараах мэдэгдэлтэй жагсаалтыг нь харьцуулахад 
урь. (Хичээл эхлэхээс өмнө мэдэгдлийг хувилах юм уу самбар дээр бич.) Суралцагчдаар 
уг мэдэгдлийг уншаад олж мэдсэн шинэ санаануудаа жагсаалтад нь нэмүүл.

“Ариун Сүнс нь . . . бидний Эцэг болон Түүний Хүүгийн тухай гэрчлэ-
лийн эх сурвалж мөн. . . .
“Бидэнд өдөр бүр тулгарч байдаг шийдвэрүүддээ илүү сайн сонголтуудыг 
хийхэд туслах байнгын хамтрагч болох Ариун Сүнс хэрэгтэй. . . . Сүнстэй 
хамтрагч байх нь тэдэнд [өсвөр үеийнхэнд маань] хилэнцийг эсэргүүцэх, 
шаардлагатай бол наманчлаад нарийн болон давчуу зам дээр эргэн ирэх 

хүчийг өгдөг. . . . Бид бүгдэд Ариун Сүнсээр дамжуулан боломжтой болдог хамгаалалт 
хэрэгтэй. . . . Ариун Сүнсний бэлэгтэй байх нь гэр бүлийн гишүүдийг гэр бүлтэйгээ 
хамт Тэнгэр дэх Эцэг болон Түүний Хүү, Есүс Христтэй мөнхөд амьдрахаар эргэн, тэдэн 
дээр очиход туслах ухаалаг сонголтуудыг хийхэд тусалдаг (“The Covenant of Baptism: To 
Be in the Kingdom and of the Kingdom (Баптисмын гэрээ: Хаант улсад байх ба түүний 
нэг хэсэг нь байх),” Ensign, 2000 оны 11- р сар, 8).
• Таны жагсаалт дээрх адислалууд нь ямар арга замуудаар Сүмийн өсвөр үеийнхэнд 

тусдаг вэ?
Суралцагчдыг өөрсдийн бичсэн адислалуудын жагсаалтыг эргэн хараад эдгээр адис-
лалд зохистой байхаар юу хийх хэрэгтэйгээ бодоход урь. Суралцагчдыг 3 Нифай 19:9, 
13- ыг уншаад Ариун Сүнсний нөлөөг хүлээн авах тухай зарчмыг хайж олоход урь. Су-
ралцагчдаар олж тогтоосон зарчмыг нь бичүүл. Тэдний цөөн хэдийг нь юу бичсэнээ 
хуваалцахыг хүс. (Суралцагчдад дараахтай адил зүйлийг хуваалцаж болно: Бидний 
зөв шударга хүсэл болон залбирлууд нь биднийг Ариун Сүнсээр дүүргэгдсэн 
байхаар тохирохуйц болгодог.
• Та нарын зөв шударга хүсэл болон залбирлууд хэзээ та нарт Сүнсний нөлөөг мэд-

рэхэд тусалсан бэ?
Дараах гүйцэд бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Суралцагчдаас энэ өгүүлбэрийн 
хэсгээс бичиж аван, дараа нь өөрсдийн үгээр гүйцээхийг хүс.

Би . . . хийснээр Ариун Сүнсний нөхөрлөлийн төлөөх хүслээ Тэнгэрлэг Эцэгтээ үзүүлнэ.

3 Нифай 19:15–36
Аврагч үзэгдэж, хүмүүс итгэлээрээ дамжуулан цэвэршигдэхийн төлөө залбирдаг
Нэг суралцагчаас 3 Нифай 19:15–16- г чанга уншихыг хүс. Хүмүүс сөхрөн сууж байхдаа 
Есүс Христийн гурван ялгаатай залбирлыг Өөрийн шавь нар болон цугласан олонд 
зориулан өргөхийг гэрчилсэн гэдгийг тайлбарла. (Хичээлийн төгсгөл хэсэгт ангийн-
хан Аврагчийн гурав дахь залбирлын талаар судална гэдгийг тайлбарла.)
Ангид хичээл орохоос өмнө дараах судрын заалтууд болон асуултуудыг самбар дээр 
бич (эсвэл тэдгээрийг суралцагч бүрд өгөх гарын авлага болгон бэлд):

3 Нифай 19:17–18, 24–26, 30
3 Нифай 19:19–23
3 Нифай 19:27–29
Та нар энэ судрын хэсгээс залбирлын талаар юу сурсан бэ?
Та нар эдгээр шүлгээс сурсан зүйлээ хувиараа залбирал хийх үедээ хэрхэн хэрэгжүүлж 
болох вэ?

Ангийнхныг гурав гурваар нь бүлгүүдэд хуваарил. (Хэрэв танай анги цөөн суралцагч-
тай бол та жижиг бүлгүүдэд хуваарилж болно.) Бүлэг бүрээс нэг суралцагчид самбар 
дээр бичсэн судрын хэсгүүдийн нэгийг уншихыг даалга. Суралцагчид бүгдээрээ сам-
бар дээрх асуултуудад өөрсдийн бүлгүүдэд хариулахад бэлтгэх ёстойг мэдэгд.
Хангалттай хугацааны дараа суралцагчдаас бүлгийнхээ бусад гишүүнд өөрсдийн 
хариултын талаар хуваалцахыг хүс. Хэрэв суралцагчид шавь нар нь яагаад Аврагчид 
хандан залбирсныг асуувал хариулахад бэлэн бай (3 Нифай 19:18- ыг үзнэ үү). Энэ ер 
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3 НифАй 19

бусын тохиолдолд шавь нар Есүс Христ Эцэгийг төлөөлөн тэдэнтэй биечлэн хамт 
байсан учир Түүнд хандан залбирсан гэдгийг онцол (3 Нифай 19:22- ыг үзнэ үү).
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 19:31–34- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Аврагчийн залбирал яагаад хүмүүст тийм гүн 
нөлөөлсөн талаар бодохыг хүс. Цөөн суралцагчийг хайж олсноо хариулахад урь. Су-
ралцагчид бие биетэйгээ хуваалцаж байхдаа олон үнэнийг сурах боловч дараах үйл 
ажиллагаа нь суралцаж байхдаа олж илрүүлэх хоёр зарчмыг онцгойлдог. 
Дараахыг самбар дээр бич: Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр . . . 
Суралцагчдаас 3 Нифай 19:28- ыг чимээгүй уншаад самбар дээр бичсэн өгүүлбэрийг 
гүйцээх арга замуудыг хайж олохыг хүс. (Суралцагчдыг хариултуудаа бичихэд урь. 
Дараах нь суралцагчид өгүүлбэрийг гүйцээж болох нэг арга юм: Бид Есүс Христэд 
итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр цэвэршигдэж чадна.)
• Цэвэршигдэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх нь 

биднийг цэвэршигдэхэд хэрхэн туслах вэ?
• 3 Нифай 19 дээр тэмдэглэгдсэн үйл явдлуудын турш шавь нар ямар арга замуудаар 

итгэлээ хөгжүүлсэн бэ?
Суралцагчдад Ариун Сүнсээр цэвэршигдэнэ гэдгийг ойлгоход туслахын тулд шавь 
нар Ариун Сүнсийг хүлээн авч мөн “галаар дүүргэгдэв” гэдгийг сануул (3 Нифай 
19:13). “Галаар дүүргэгдэв” гэсэн нь бэлгэдэл бөгөөд Ариун Сүнсний нөлөөгөөр 
дамжуулан цэвэр болох адислалыг хэлсэн гэдгийг тайлбарла.
Суралцагчдыг 3 Нифай 19:23, 29- ийг чимээгүй уншин, Их Эзэний Сүнсийг өөр-
сөдтэйгөө хамт байлгадаг хүмүүст ирэх өөр адислалын талаар олж мэдэхийг хүс. 
(Суралцагчдыг уншсаны дараа та тэдэнд хоёр шүлэг дээрх “бид нэг байж болохын 
тулд” гэсэн үгийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.)
• Эцэг болон Есүс Христ яагаад нэг вэ? (Тэд тусдаа биес ч гэсэн зорилго болон 

сургаалын хувьд нэг юм. Тэд төгс байдлаар нэгдэн, Тэнгэрлэг Эцэгийн бурханлаг 
авралын төлөвлөгөөг улируулан авчирдаг.)

• Бидний хувьд Бурхан Эцэг болон Хүүтэй нэг болно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
• Бид 3 Нифай 19:23, 29- ээс Тэдэнтэй хэрхэн нэг болж чадах талаар юу сурдаг вэ? 

(Итгэлээр дамжуулан бид цэвэршигдэж, Бурхантай Тэр нэг байдаг шиг 
Есүс Христтэй нэг болж чадна.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д. Тодд Кристоффэр-
соны хэлсэн дараах үгийг уншихад урь. Ангийнхнаас бид хэрхэн Эцэг болон Хүүтэй 
нэг болж чадах талаар сонсохыг хүс.

Есүс бие, сүнс аль алинаар нь Өөрийгөө Эцэгийн хүсэлд захируулан 
Эцэгтэй төгс эв нэгдэлд хүрсэн. Түүний тохинуулал нь үргэлж төвлөрөлд 
байсан бөгөөд ямар ч саад болох эсвэл сулруулах санаа Түүнд байгаагүй. 
Есүс Эцэгтээ хандан, “Би үргэлж Түүнд тааламжтай зүйлсийг үйлддэг” 
(Иoхан 8:29) хэмээн хэлсэн юм. . . . 
“Үнэхээр бид Бурхан болон Христийн хүсэл хийгээд сонирхлыг өөрсдийн 

хамгийн агуу хүсэл болгохгүйгээр Тэдэнтэй нэг болж чадахгүй. Иймэрхүү хүлцэнгүй 
байдал нь нэг өдрийн дотор төлөвшихгүй ч Ариун Сүнсээр дамжуулан Их Эзэн хэрэв 
бид хүсэх хүртэл, цаг хугацааны явц дунд, Түүн дотор Эцэг байдагчлан Тэр бидэн дотор 
байна хэмээн хэлсэн шиг байхыг бидэнд заах болно” (“That They May Be One in Us,” 
Ensign, 2002 оны 11- р сар, 72, 73).
Суралцагчдыг 3 Нифай 19:35–36- г чимээгүй уншаад, залбирлуудынх нь хүчийн талаар 
эргэцүүлэн бодоход урь. Суралцагчдад бид итгэлээ өсгөж, Сүнсний нөхөрлөлийн төлөө 
хичээнгүйлэн залбирвал илүү агуу сүнслэг туршлагуудтай байж мөн Эцэг болон Хүү-
тэй нэг болохоор өсөн хөгжих болно гэдгийг амла. 
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
3 Нифай 19:18, 22. “Тэд Есүст залбирав”

Бид судрууд болон хожмын үеийн бошиглогчдоос 
Бурхан Эцэгийг шүтэж мөн зөвхөн түүнд хандан зал-
бирах ёстой гэж мэддэг. Бид Есүс Христэд залбирах 
ёсгүй. Жишээлбэл: Аврагч нифайчуудад “та нар ми-
ний нэрээр Эцэгт үргэлж залбирах ёстой” гэж заасан 
(3 Нифай 18:19). Хэдий тийм ч, Аврагч үүнийг заас-
ныхаа дараа Түүний нифай үндэстэн шавь нар шууд 
Түүнд хандан залбирсан (3 Нифай 19:18- ыг үзнэ үү). 
Тэрээр тэд Надтай хамт байгаа учраас ингэж байна 
хэмээн хэлсэн (3 Нифай 19:22- ыг үзнэ үү). Арванхоёр 

Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконки энэ 
бол ялгаатай—онцгой нөхцөл байдал байсныг 

“Яагаад гэвэл энэ тохиолдолд ганц удаагийн байд-
лаар хийгдсэнд онцгой шалтгаан байдаг. Есүс тэдний 
эхэлж хийсэн шиг Эцэгт түүний нэрээр залбирахыг 
тэдэнд аль хэдийн заасан байв. . . . Есүс Эцэгийн бэлгэ 
тэмдэг болж, тэдний өмнө зогсож байсан. Түүнийг ха-
рах нь тэд яг Эцэгийг харж байгаа шиг байсан; энэ нь 
тэд яг Эцэгт хандан залбирч байгаа юм шиг байжээ. 
Энэ бол онцгой болоод ер бусын нөхцөл байв” гэж 
тайлбарласан (The Promised Messiah [1978], 560, 561).
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Оршил
Нифайчуудын дундах Өөрийн тохинууллын хоёр 
дахь өдөр Есүс Христ хүмүүст ариун ёслолыг дахин 
гүйцэтгэсэн. Тэр Эцэгийн гэрээнүүд болон адислалууд 

хожмын өдрүүдэд гүйцэлдэх болно гэдгийг гэрчил-
сэн. Израиль цуглуулагдаж мөн дэлхий дээрх бүх 
үндэстэн адислагдах болно.

129- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 20

Заах зөвлөмж

3 Нифай 20:1–9
Аврагч хүмүүст ариун ёслолыг дахин гүйцэтгэдэг
Хичээлийг эхлээд та анги дахь залуу эрэгтэйчүүд болон залуу эмэгтэйчүүдийг тус тусад 
нь асуултуудад хариулахыг хүсч байгаагаа тайлбарла. Аароны санваарыг атгадаг цөөн 
тооны залуу эрэгтэйчүүдийг ангийнханд ариун ёслолыг бэлтгэж, адисалж эсвэл түгээх 
үүрэг хариуцлагынхаа талаар хэлэхэд урь. Дараах асуултуудыг тэднээс асууснаар эдгээр 
үүргээ биелүүлэх талаарх сэтгэгдлээ хуваалцахад нь урамшуул:
• Ариун ёслолыг гүйцэтгэхэд туслах нь та нарын хувьд ямар утга учиртай вэ?
• Та нар энэ ёслолын ариун нандин мөн чанарыг ойлгосон гэдгээ Их Эзэнд хэрхэн 

үзүүлж болох вэ?
Дараах асуултуудыг залуу эмэгтэйчүүдээс асуун, тэдний цөөн хэдийг ариун ёслолын 
ариун нандин байдлын талаар сэтгэгдлээ хуваалцахад нь тусал.
• Та зохистой залуу эрэгтэйчүүдийг ариун ёслолыг гүйцэтгэж байгааг хараад ямар 

сэтгэгдэлтэй байдаг вэ?
• Та нар өөрсдийгөө ариун ёслолын нандин мөн чанарыг ойлгосон гэдгээ үзүүлэхийн 

тулд үүнийг гүйцэтгэж байхад юу хийх вэ?
Өөрийн нифайчуудын дундах тохинууллынхаа хоёр дахь өдрийн турш Аврагч болон 
Түүний шавь нар хүмүүст хоёр дахь удаагаа ариун ёслолыг гүйцэтгэсэн гэдгийг тайл-
барла. Суралцагчдыг 3 Нифай 20:1- ийг чимээгүй уншихад урь. Дараах өгүүлбэрийг 
онцол: “Мөн тэрбээр зүрх сэтгэлдээ тэд залбирахаа үл зогсохыг тэдэнд зарлиг болгов.”
• Зүрх сэтгэлдээ “залбирахаа үл зогсох” гэсэн нь юу гэсэн утгатай вэ?
Нэг суралцагчаас 3 Нифай 20:3–5- ыг чанга уншихыг хүс.
• Та нар зүрх сэтгэлдээ залбирах нь долоо хоног тутам та нарыг ариун ёслолоос 

хүртэхэд хэрхэн нөлөөлнө гэж бодож байна вэ?
• Ариун ёслолоос хүртэж байх үедээ Аврагчид төвлөрсөн хэвээр байх нь яагаад 

чухал гэж та нар бодож байна вэ?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 20:8- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийн-
хаас шүлгийг дагуулан харж, талх болон дарс юуг төлөөлж байгааг олж мэдэхийг 
хүс. (Сүм одоо дарсны оронд ус хэрэглэдэг гэдгийг тайлбарлах нь тустай байж 
болно. [C ба Г 27:2- ыг үзнэ үү.]) 
• Ариун ёслолын талх болон ус юуг төлөөлдөг вэ? (Аврагчийн бие болоод цус.)
Та суралцагчдад Аврагчийн Өөрийн биеийг идэж, Өөрийн цусыг уух урилгын утгыг 
ойлгоход нь туслахын тулд Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэймс Э.Тал-
мэйжийн өгсөн дараах мэдэгдлийг уншихыг хүсч болно:
“Христийн биеийг идэж, цусыг нь ууна гэдэг нь бид Түүнд итгэж, Түүнийг Бурханы 
Хүү болоод дэлхийн Аврагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн ба зөвшөөрч байгаа мөн Түүний 
зарлигуудыг дагана гэсэн үг юм. Зөвхөн эдгээр зүйлээр дамжуулан Бурханы Сүнс хү-
мүүний хувь хүний шинж чанарын нэгэн дагалдах хэсэг, бүр биеийнхээ эд эс бүрийг 
өсгөхөөр иддэг хоол хүнсний зүйл болдог” (Jesus the Christ, 3 дахь хэвлэл. [1916], 342; 
бичмэлүүд нь нэмэгдсэн болно).
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129-  р  хичээл 

• Талх, усыг хүртэх нь ямар бэлгэдэлтэй вэ? 
• 3 Нифай 20:8- ын дагуу ариун ёслолыг хүртэж байгаа хүмүүст Есүс Христ  

юу амласан бэ? (Тэдний бодгаль ханасан байна.)
Суралцагчдад тэдний сүнс нь дүүргэгдсэн гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгоход нь 
туслахын тулд тэднээс ариун ёслол хүртэхдээ ихэвчлэн идэж мөн уудаг талх болон 
усны талаар бодохыг хүс. Дараа нь асуу:
• Хэрэв та нар өлсөж мөн цангаж байвал эдгээрээр дүүргэгдэх байсан уу?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 20:9- ийг чанга уншихад уриад ангийнхнаас асуу: 
• 3 Нифай 20:8–9 дээрх Аврагчийн сургаалаас бид ямар зарчим сурч болох вэ? (Сурал-

цагчид өөр үгс хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг тусгасан байна: Хэрэв 
бид ариун ёслолыг зохистойгоор хүртвэл Ариун Сүнсээр дүүргэгдэнэ.

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн 
дараах үгийг уншихад урь. Ангийнхныг бид Сүнсээр дүүргэгдсэн байснаараа адислаг-
даж болох арга замуудын талаар сонсохыг хүс:

“Бид ариун ёслолыг хүртсэнээр ‘Сүнсээр дүүргэгдэв’ гэсэн утга  
санаа агуулдаг (3 Нифай 20:8; мөн 3 Нифай 18:9- ийг үзнэ үү), ‘ханасан 
байх болно’ гэсэн Аврагчийн амлалтад өөрсдийгөө тохирсон байхаар 
болгоё. (3 Нифай 20:9). Tэр Сүнс—Ариун Сүнс—бол бидний тайвшруу-
лагч, зүг чиг ологч, харилцан холбогч, орчуулагч мөн цэвэршүүлэгч—
бидний найдаж болох хөтөч мөн мөнх амьдрал руу чиглэх мөнх  

бус аяллын маань ариусгагч юм.
“. . . Ухамсартайгаар мөн хүндэтгэлтэйгээр баптисмынхаа гэрээнүүдээ шинэчилсэн 
үл анзаарагдам жижигхэн үйлдлүүдээс биднийг Сүнстэй ямагт хамт байхыг зөвшөө-
рөх усан болон Сүнсэн баптисмын адислалуудын шинэчлэл ирдэг. Энэ л арга замаар 
бид бүгд удирдагдаж мөн энэ л арга замаар бид бүгд цэвэршигддэг” (“Always Have 
His Spirit,” Ensign, 1996 оны 11- р сар, 61).
• Сүнсээр дүүргэгдсэнээр адислагдаж болох өөр ямар арга замууд байна вэ?
• Ариун ёслолоос хүртэх нь та нарыг Ариун Сүнсээр дүүргэгдэхэд хэзээ тусалсан бэ?
Та ариун ёслолоос хүртсэнээр мөн Сүнсээр дүүргэгдсэнээр хүлээн авсан адислалуудаа 
гэрчил. Зүрх сэтгэлдээ залбирах нь биднийг ариун ёслолоос хүртэхэд болон Ариун 
Сүнсээр дүүргэгдэхдээ бэлтгэж чадах нэг арга гэдгийг батал. Суралцагчдыг ариун 
ёслолоос хүртэхээсээ өмнө залбирахад цаг гаргахад нь урамшуул.

3 Нифай 20:10–46
Аврагч нифайчуудад хожмын өдөр биелэгдэх гэрээнүүдийн талаар заадаг
Суралцагчдыг дэвтэр дээрээ юм уу судар судлах тэмдэглэлдээ хамгийн чухал шинж чана-
руудаа товч дүрслэн бичихэд урь. Тэднийг дууссаны дараа тэднээс ямар шинж чанарууд 
дээр төвлөрч байснаа харахад урь. Тэдгээр нь бие махбодын зан чанар байсан уу? Ху-
вийн шинж чанарын онцлог уу? Сүнслэг шинж чанарууд уу? (Хэрэв цаг гарвал та цөөн 
суралцагчийг бичсэн зүйлээ уншихад урьж болно.) Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэлсэн дараах үгийг уншаад ангийнхнаас хэн нэгэн хүний мөн 
чанарыг тодорхойлох түүний хэлсэн үгийг сонсохыг хүс.

“Та нар хөгжим, спорт сонирхож болно эсвэл санамсаргүй байдлаар 
дуртай болж болох мөн нэгэн өдөр худалдааны чиглэлээр эсвэл ямар 
нэгэн мэргэжлээр эсвэл урлагт ажиллах болно. Иймэрхүү үйл ажилла-
гаа болон ажил хэдий чухал байсан ч та нарын хэн гэдгийг тодорхой-
лохгүй. Хамгийн эхнийх хийгээд чухал нь бид сүнслэг биетүүд юм. Бид 
бол Бурханы [хүүхдүүд] мөн Абрахамын үр удам билээ” (“Becoming a 
Missionary,” Ensign эсвэл Лиахона, 2005 оны 11- р сар, 47).

• Ахлагч Бэднар биднийг хэн гэж тодорхойлсон бэ? Бид өөрсдийгөө Бурханы хүүх-
дүүд болох сүнслэг биетүүдийн хувьд ‘хамгийн эхнийх хийгээд чухал’ хэмээн харах 
нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Бид бол Бурханы хүүхдүүд гэж хэлсэн дээрээ нэмээд ахлагч Бэднар биднийг Абраха-
мын үр удам гэж хэлсэн гэдгийг онцол. “Абрахамын үр удам” гэсэн үгс нь Абрахамын 
төрсөн үр удмын хүмүүс гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла. Энэ нь мөн Есүс Христийн 
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3 НифАй 20

сайн мэдээний хуулиуд болон ёслолуудыг хүлээн авч, дуулгавартай дагаснаар сайн 
мэдээний бүрэн байдал, санваарын адислалууд болон Абрахамтай хийсэн Бурханы 
амлалтууд болон гэрээнүүдийг хүлээн авсан хүмүүсийг хэлж болно. 
Суралцагчдад 3 Нифай 20- ийн үлдсэн хэсэгт тэд Абрахам болон түүний үр удамтай 
(Израилийн угсаа) Аврагчийн хийсэн гэрээнүүд болон амлалтуудын талаар ни-
файчуудад заасан сургаалуудыг судална гэдгийг хэл. Тэрээр тэдгээр гэрээний тухай 
Исаиагийн үгсийг судалснаар сурч чадна гэдгийг хэлсэн. Нэг суралцагчийг 3 Нифай 
20:11–12- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан 
харж, Исаиагийн үгс биелэгдэхэд юу тохиолдоно хэмээн Аврагчийн хэлснийг олж 
мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг юу олж мэдсэнээ тайлагнасны дараа та Исаиагийн үгс 
хожмын өдрүүдэд биелэгдэх болно гэдгийг тайлбарлаж болно.
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 20:13- ыг чанга уншихад уриад суралцагчдаас Израилийн 
угсаатай хийсэн Тэнгэрлэг Эцэгийн гэрээгээ хэрхэн гүйцэлдүүлэхийг тодорхойло-
хыг хүс. Суралцагчдаас 3 Нифай 20:11–13- аас сурсан үнэнүүдийг товчлон дүгнэхийг 
хүс. (Суралцагчдын хариултууд өөр байж болох ч тэд дараах зарчмыг тодорхойлсон 
байна: Их Эзэн хожмын өдөр Израилийн угсааг цуглуулах гэрээгээ гүйцэл-
дүүлнэ.) Энэ үнэнийг самбар дээр бичихийг бод. 
• 3 Нифай 20:13- ын дагуу Израилийн угсааны хүмүүс энэ цугларалтын чухал хэсэг 

болгон ямар мэдлэг хуримтлуулах вэ? (Тэд “тэднийг гэтэлгэсэн, Их Эзэн Бурханы-
хаа мэдлэгт” авчрагдана.)

Суралцагчдад Есүс Христийн тухай мэдлэг нь хэрхэн Израилийн цугларалтын нэгэн 
чухал хэсэг болж байгааг харахад нь туслахын тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Тө-
лөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь. 
Суралцагчдыг Израилийн цугларалтад юу хамрагддагийг сонсоход урь.
“Израилийн цугларалт нь Их Эзэн эртний сонгосон хүмүүстээ санал болгосон  
тэр бүхэнд итгэж, бүхнийг хүлээн авч мөн тэдгээрийн дагуу амьдрахаас бүрэлдэн 
тогтдог. Энэ нь Есүс Христэд итгэлтэй байх, наманчлах, баптисм хүртэх мөн Ариун 
Сүнсний бэлэг хүлээн авах, Бурханы зарлигуудыг сахих зэргээс тогтдог. Энэ нь сайн 
мэдээнд итгэх, сүмд нэгдэх болон хаант улсад ирэхээс тогтдог. Энэ нь ариун санваа-
рыг хүлээн авах, ариун газруудад тэнгэрийн хүчээр хишиг хүртэх, селестиел гэр-
лэлтийн ёслолуудаар дамжуулан Абрахам, Исаак болон Иаковын бүх адислалуудыг 
хүлээн авахаас тогтдог. Энэ нь мөн тогтоосон газар юм уу шүтлэгийн газар цуглара-
хаас тогтдог” (A New Witness for the Articles of Faith (Итгэлийн тунхгийн шинэ гэрч) 
[1985], 515).
• Есүс Христэд итгэж мөн дагах нь яагаад Израилийн цугларалтын чухал хэсэг байдаг вэ?
3 Нифай 20:14–22- ыг товчлон дүгнэ. Аврагч нифайчуудад Израилийн цугларалтын 
нэг хэсэг болгон мөн Абрахамтай хийсэн Их Эзэний гэрээг гүйцэлдүүлэн Тэнгэрлэг 
Эцэг Лихайн үр удамд өв болгон амьдрах газар өгсөн хэмээн заасан гэдгийг тайл-
барла. Тэр мөн нифайчуудад гэрээний хүүхдүүдийн хувьд адислагдсан өөр нэг арга 
замыг тайлбарласан. Суралцагчдыг 3 Нифай 20:23–24- ийг чимээгүй уншаад хэнийг 
Израилийн гэр бүлийг адислах болно хэмээн Мосе бошиглосныг олж мэдэхэд урь. 
Суралцагчдыг юу олж мэдсэнээ тайлагнасны дараа тэднийг 3 Нифай 20:25–26- г 
дотроо чимээгүй уншихад урь. Тэднийг Лихайн үр удам Их Эзэний Абрахамтай 
хийсэн гэрээний учир хэрхэн адислагдсаныг олж тогтоохыг хүс. Суралцагчдыг юу 
олж мэдсэнээ хариулж байх хооронд Тэнгэрлэг Эцэг Есүс Христийг Лихайн үр удам 
дээр айлчилж, “мөн [тэд] гэрээний хүүхдүүд [байсан] учраас” тэднийг алдсуудаас 
гэтэлгэхийн тулд илгээснийг цохон тэмдэглэ.
• Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ хийсэн гэрээгээрээ бид хэрхэн адислагддаг вэ?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 20:27- г чанга уншихад уриад ангийнхнаас Их Эзэнтэй 
хийсэн бидний гэрээтэй хамт ирдэг үүрэг хариуцлагыг олж тогтоохыг хүс. 
• Бид Их Эзэнтэй нэгэнт гэрээ хийсэн бол дэлхий даяарх хүмүүсийн төлөөх бидний 

үүрэг хариуцлага юу вэ? (Суралцагчид дараах үнэнийг тодорхойлсон байх ёстой: 
Абрахамын үр удмын хувьд бид дэлхийн бүх хүмүүсийг адислах гэрээний 
үүрэг хариуцлагатай. Энэ үнэнийг самбар дээр бичихийг бодолц.)

• Бид дэлхийн бүх хүмүүст хэрхэн адислал байж чадна гэж та нар бодож байна вэ? 
(Хэрэв та сургаалын мэдэгдлийг самбар дээр бичсэн бол үүн дээрээ “тэдэнтэй 
сургаалыг хуваалцсанаар” гэсэн үг нэм.)
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Нифайчуудад гэрээний хүүхдүүдийн хувьд тэдний адислалууд болон хариуцлагуудын 
тухай зааснаас гадна Аврагч иудейчүүдийн өвийн нутаг нь Иерусалим байхыг баталсан 
гэдгийг тайлбарласнаар 3 Нифай 20:29–46- г товчлон дүгнэ. Тэр иудейчүүд Есүс Христэд 
итгэж мөн Түүний нэрээр Эцэгт хандан залбирсны дараа өөрсдийн өвийн газар дахин 
сэргээгдэх цаг үеийг урьдчилан хэлсэн Исаиагийн бошиглолыг эш татсан.
Дуусгахдаа нэг суралцагчаас 3 Нифай 20:46- г чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхныг шүлгийг дагуулан харж, ирэх долоо хоногийн турш өөр нэгэн хүний 
амьдралыг сайн мэдээгээр адислах нэг аргыг тодорхойлоход урь. Суралцагчдад өөрс-
дийн туршлагуудыг хариулах боломжийг өгөхийн тулд дараагийн хичээлүүдийн турш 
тэднээс эргэн асуухаар төлөвлө. Израилийн цугларалтад туслах үүрэг хариуцлагаа 
биелүүлэхийн ач холбогдлын талаар гэрчил.
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Оршил
Есүс Христ нифайчуудад заахаа үргэлжлүүлэхдээ 
Тэрээр хожмын өдрүүдэд Мормоны Ном урагш авч-
рагдах нь Тэр Израилийн цугларалт эхэлсний мөн хү-
мүүстэйгээ хийсэн гэрээгээ гүйцэтгэсний тэмдэг байх 

болно гэдгийг тайлбарласан. Өөрийн агуу хайрыг 
гэрээт хүмүүстээ зориулсныг чухалчилснаар Аврагч 
гэрээт хүмүүсийн сэргээлтийн тухай Исаиагийн бошиг-
лолуудыг эш татсан.

130- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 21–22

Заах зөвлөмж

3 Нифай 21:1–11
Есүс Христ Мормоны Ном урагш авчрагдах нь хожмын өдрүүд дэх Израилийн 
цугларалтын тэмдэг байх болно гэдгийг заасан.
Хичээлийн өмнө дараах тэмдгүүдийг самбар дээр зур (эсвэл амьдардаг газарт тань 
элбэг тохиолддог өөр бусад тэмдгийг ашигла).

Суралцагчдаас тэмдэг бүр ямар утгатайг олж тогтоохыг хүс. Дараа нь дараах  
асуултуудыг асуу:
• Тэмдгүүдийг юунд ашигладаг вэ? (Биднийг бэлтгэх, сануулах болон зааварчлахад.)
• Яагаад тэмдгүүд нь зохих байдлаараа тавигдаж мөн тэмдэг дээрх захиасууд ойлго-

ход амар байх нь чухал вэ?
Суралцагчдад судрууд ихэвчлэн Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөний биелэлтийн та-
лаар биднийг бэлтгүүлж, сэрэмжлүүлж, мөн бидэнд зааварчилдаг тэмдгүүдийн тухай 
гардаг гэдгийг сануул. Суралцагчдыг 3 Нифай 21:1–2, 7- г тэмдэг гэсэн үгийг хайж 
олохын тулд гүйлгэн уншихад урь. Та уг үгийг эдгээр шүлгүүд дээр таарах бүрд нь 
тэмдэглэхийг санал болгож болно. Дараа нь тэднээс 1- р шүлгийг дотроо анхаарал-
тай уншихыг хүс.
• Их Эзэн энэ тодорхой тэмдгийг өгөх болно хэмээн яагаад хэлсэн бэ? (Тэгснээр 

хүмүүс Тэр Израилийн угсааг цуглуулж байгааг мэдэх болно.)
Суралцагчдыг 3 Нифай 21:1–7- г чимээгүй уншаад тэднийг “эдгээр зүйлүүд” болон “эд-
гээр ажлууд” гэсэн үгсийг анхаараад эдгээр үгс нь юуг төлөөлүүлж байгааг бодоход урь. 
• Аврагч нифайчуудад хандан ярьж байхдаа “та нарт миний тунхаглаж байгаа . . . 

эдгээр зүйл”- ийн талаар ярьсан (3 Нифай 21:2). Нифайчуудад хандан Түүний хэлсэн 
үгс хаана тэмдэглэгдсэн бэ? (Мормоны Номонд.)

• Эдгээр шүлгийн дагуу Бурхан гэрээнүүдээ хожмын өдрүүдэд биелүүлж  
байгаа нэг тэмдэг нь юу вэ? Суралцагчдад дараах үнэнийг олж тогтооход нь  
тусал [үүнийг самбар дээр бич]: Мормоны Номын урагш ирсэн явдал нь Бур-
хан хожмын өдрүүдэд Израилыг цуглуулснаар гэрээгээ биелүүлж байгаа-
гийн тэмдэг юм.)

Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.Нэлсоны хэл-
сэн дараах үгийг уншихад урь. Ангийнхнаас хүмүүсийг Их Эзэний ажилд цуглахад 
Мормоны Ном тусалдаг арга замуудыг сонсохыг хүс.

Ариун Сүнсээр заа 
Та хичээлээ бэлдэж 
мөн заах үедээ Ариун 
Сүнсний удирдамжийн 
төлөө залбир.
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“Мормоны Ном бол энэ ажлын гол цөм юм. Үүнд цугларалтын сургаа-
лыг тунхагладаг. Энэ нь хүмүүсийг Есүс Христийн тухай суралцаж, 
Түүний сайн мэдээнд итгэж мөн Түүний Сүмд нэгдэхэд нөлөөлдөг. 
Үнэндээ, хэрэв Мормоны Ном байхгүй бол амлагдсан Израилийн 
цугларалт улиран тохиохгүй байсан” (“The Gathering of Scattered Israel,” 
Ensign эсвэл Лиахона, 2006 оны 11- р сар, 80).

• Эдгээр арга замаар Мормоны Ном та нарт хэзээ тусалсан бэ? Эдгээр арга замаар 
Мормоны Ном бусад хүмүүст тусалсныг та нар хэзээ харж байсан бэ?

Нэг суралцагчийг 3 Нифай 21:9- ийг чанга уншихад уриад, ангийнхнаас “агуу 
хийгээд гайхамшигт байх ажил” гэсэн үгийг анзаарахыг хүс. Энэ үг нь Мормоны 
Номыг урагш авчрах зэргийг багтаасан Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлтийг 
хэлж байгааг онцол. 
• Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн талаарх агуу болоод гайхамшиг нь юу вэ?
3 Нифай 21:9 “нэгэн хүмүүнийг” илэрхийлж байгааг онцол. Суралцагчдаас энэ хүн 
хэн болох талаар бодохыг хүс. Иосеф Смитийн зургийг үзүүл (магадгүй Иосеф ахын 
юм уу Анхны үзэгдлийн зураг байж болно [ Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга 
(2009) 87- р дугаар буюу 90- р дугаар]). Суралцагчдад Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ахлагч Жэффри Р.Холланд уг хүнийг Иосеф Смит хэмээн тодорхойлсон (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon (Христ ба Шинэ 
гэрээ: Мормоны Номын Мессиа захиас) [1997], 287–88- ыг үзнэ үү). Суралцагчдыг 
3 Нифай 21:10–11- ийг чимээгүй уншаад шүлгүүд дээрх тодорхойлолтод бошиглогч 
Иосеф Смит хэрхэн тохирч байгааг эргэцүүлэн бодоход урь.
• Бурхан Иосеф Смитээр дамжуулан Түүний “мэргэн ухаан чөтгөрийн башир аргаас 

илүү агуу” гэдгийг хэрхэн үзүүлсэн бэ?                                                                                                                              
• 3 Нифай 21:11- ийн дагуу Иосеф Смитээр дамжуулан авчрагдсан Христийн үгсэд 

итгээгүй хүмүүст юу тохиолдох вэ? (Тэд гэрээнүүдийн дагуу ирэх адислалуудаас 
“тусгаарлагдах” болно. )

3 Нифай 21:12–22:17
Аврагч наманчлаагүй хүмүүсийн сүйрэл ба наманчилж Түүн дээр эргэн 
ирсэн Түүний хүмүүсийн сэргээлтийн талаар ярьдаг
Аврагч эцсийн өдөр Түүнд үл итгэж мөн наманчлаагүй хүмүүст сэрэмжлүүлэг өгсөн 
гэдгийг тайлбарласнаар 3 Нифай 21:12–21- ийг товчлон дүгнэ. Тэр тэдний мате-
риаллаг эд хөрөнгө, хот, бэхлэлт, шулмын аргуудыг устгана гэж хэлсэн. Тэр мөн тэд 
Түүний гэрээт хүмүүсээс тусгаарлагдах болно гэж хэлсэн.
Суралцагчдыг 3 Нифай 21:22, 25–28- ыг чимээгүй уншаад хожмын өдрүүдэд нүглээ 
наманчилж, Аврагчийн үгийг сонссон хүмүүст ирэх адислалууд болон хариуцлагуудыг 
олж мэдэхэд урь. 
Суралцагчдаас 3 Нифай 21:12–22, 25–28 дахь сургаалыг хэрхэн дүгнэж болохыг асуу. 
Нэг суралцагчийг самбарт өөрсдийн хариултуудыг бичихэд урь. Тэгээд бид наман-
чилж мөн Аврагчийн үгийг сонссоноор Түүний гэрээт хүмүүсийн нэг хэсэг 
болон цуглардаг гэдгийг онцлон, бүх хариултыг самбар дээр товчлон бич. 
(Та энэ үнэнийг самбар дээр бичихийг хүсч болно.)
Самбар дээр эсвэл зурагт хуудсан дээр майхан зур (та үүнийг хичээл эхлэхээс өмнө 
хийж болно). Есүс Христ зуу зуун жилийн тэртээ бошиглогч Исаиад бичихийг урам-
шуулж байсан бошиглолыг эш татсан гэдгийг тайлбарла. Энэ бошиглолд Исаиа 
Сүмийг гэрээнүүд болон адислалуудтай нь майхантай зүйрлэсэн.

хөшиг (хана)

Гадас

олс
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3 НифАй 21–22

• Майханд хоргодсон байхын зарим нэг ашиг тус нь юу вэ? (Хариултууд нь майхан 
шуурга болон нарнаас сүүдэрлэх хамгаалалт болдог зэрэг байж болно.)

• Христ хэрхэн майхантай адил байна вэ?
Нэг суралцагчаас 3 Нифай 22:2- ыг чанга уншихыг хүс.
• Энэ “майхан” яагаад хожмын өдрүүдэд өргөжиж мөн бөхлөгдөх хэрэгтэй вэ? (Олон 

хүн Сүмд нэгдэж эсвэл Их Эзэнтэй хийсэн гэрээндээ эргэж ирсэн учраас.) Та нар 
майхныг өргөтгөж мөн гадаснуудыг бөхлөгдөхөд туслахын тулд юу хийж чадах вэ? 
(Суралцагчдыг энэ асуултын хариултууд дээрээ үйлдэхэд урамшуул.)

Энэ адилхан бошиглолд Исаиа өөр нэг ёгтлолыг ашигласан гэдгийг тайлбарла. Тэр 
Израилийн угсааг нөхөр нь Их Эзэн болох эхнэртэй зүйрлэсэн. Нэг суралцагчийг 
3 Нифай 22:4–5- ыг чанга уншихад уриад ангийнхнаас эхнэрүүдэд зориулсан тайтгар-
лын үгсийг олж мэдэхийг хүс.
• 3 Нифай 22:4 дээр та нар тайвшруулах ямар үгсийг харж байна вэ? (Хариултууд 

нь “чи ичгүүр болгогдохгүй” болон “чи . . . залуугийнхаа [ичгүүрийг] шившгийг 
санахгүй” зэрэг байж болно.) “Эр нөхөр” нь “Гэтэлгэгч, Израилын Ариун Нэгэн” 
гэдгийг мэдэх нь яагаад тайтгарал болдог вэ? (3 Нифай 22:5).

• Энэ шүлгүүд нь биднийг нүгэл үйлдэхэд Аврагчийн хариулттай хэрхэн төсөөтэй 
байна вэ?

Суралцагчдыг 3 Нифай 22:7–10- ыг чимээгүй уншаад, эргэж ирсэн гэрээт хүмүүстэй-
гээ хийсэн Аврагчийн амлалтуудыг олж мэдэхэд урь. 
• Өөрт нь эргэж ирсэн хүмүүст Аврагч юу амласан бэ?
• Эдгээр шүлгээс Их Эзэний тухай бидний сурсан зарим үнэн нь юу вэ? (Суралцаг-

чид энэ асуултад цөөн хэдэн ялгаатай хариултуудыг хуваалцаж болно. Тэд дараах 
үнэнийг олж тогтоосон гэдгийг батал: Их Эзэн мөнхийн сайхан сэтгэл хийгээд 
нигүүлслийг Өөрт нь эргэж ирсэн хүмүүст үзүүлдэг. Та энэ үнэнийг самбар 
дээр бичиж болно. Та суралцагчдад үүнийг судар дээрээ 3 Нифай 22:7–10- ын дэргэ-
дэх зайнд бичихийг санал болгож болно.) 

Суралцагчдыг 3 Нифай 22:4–10- ыг илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах үгийг унших 
талаар бод.

“Хэдийгээр үргүйдэл болон итгэлгүй байдал байсан ч нөхөр (Христ) 
өөрийн сүйт бүсгүйгээ (Израиль) сэргээн босгож мөн гэтэлгэдэг. Иехова 
сүйт хархүү ба Израиль сүйт бүсгүйн төсөөлөл нь Их Эзэн болон түүний 
бошиглогчдоор Бурхан ба гэрээний хүүхдүүдийн хоорондох харьцааг 
дүрслэн үзүүлэхээр сударт хамгийн түгээмэл хэрэглэгдсэн зүйрлэл юм.
“. . . Зарим тохиолдолд Христ Израилийг ухарч няцсанд нь бүрэн эрх-

тэйгээр уурладаг байсан ч энэ нь богино хийгээд түр зуурын—‘бяцхан хором төдий’ 
байсан. Өрөвдөх сэтгэл болон нигүүлсэл үргэлж ялан дийлдэг байв. Уулс хийгээд тол-
год алга болж болно. Агуу далайн ус хуурай болж болно. Хамгийн санаанд багтамгүй 
зүйлс дэлхий дээр болж болох ч Их Эзэний сайхан сэтгэл болон амар амгалан хэзээ 
ч түүний гэрээт хүмүүсээс авагдахгүй. Тэрээр тэнгэрлэг тангаргаар тэдэнтэй мөнхөд 
хилэгнэхгүй хэмээн андгай тавьсан” (Christ and the New Covenant, 290).
• Аврагчийн нигүүлсэл болон сайхан сэтгэлийн ямар баталгааг та нар амьдралдаа 

харсан бэ? (Суралцагчид хэт хувийн юм уу нууцлаг аливаа зүйлсээ хуваалцах хэрэг-
гүйг ойлгосон байх хэрэгтэй.)

• Аврагчийн нигүүлсэл болон сайхан сэтгэлийн тухай мэдлэг нь бидний гэрээндээ 
итгэлтэй байхад хэрхэн нөлөөлж чадах вэ?

Аврагч нифайчуудад зөв шударга хүмүүсийг хүлээж байгаа адислалуудыг заахаа үр-
гэлжлүүлсэн гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг 3 Нифай 22:13–17- г чимээгүй уншаад 
ялангуяа өөрсдөд нь утга учир бүхий амлагдсан нэгэн адислалыг олж мэдэхэд урь. Бид 
амлагдсан адислалуудын талаар уншиж байхдаа Их Эзэний хүмүүс зөв шударга 
байдалд байгуулагдаж мөн ёс бусчуудыг ялах болно гэдгийг мэддэг.
Энэ хичээл дээр ярилцсан үнэнүүдийн талаар гэрчлэн, хичээлээ дуусга. Суралцагчдыг 
Их Эзэн тэдэнд өгөхийг хүсдэг адислалуудын шаардлагыг хангасан байхаар өнөөдөр 
хийж чадах нэг зүйлээ дэвтэр дээрээ юм уу судар судлах тэмдэглэлдээ гурав, дөрвөн 
өгүүлбэрт багтаан бичихэд урь.
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130-  р  хичээл 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
3 Нифай 21:22–25. Шинэ Иерусалим

Даниэл Х.Ладлов Шинэ Иерусалим хотыг хэн барихыг 
тодруулсан:

“Хожмын өдрүүд дэх ‘Шинэ Иерусалим’ нь Америк 
тив дээр (1) ‘Иаковын угсааны үлдэгдэл,’ (2) ‘гэрээнд 

орж . . . Иаковын энэхүү үлдэгдлийн дунд тоологдох’ 
Харийнхан, мөн (3) ‘Израилын угсаанаас ирэх болго-
ноор’ баригдах болно. 3 Нифай 21:22–25. Мөн 3 Ни-
фай 20:22; Ифер 13:1–12- ыг уншина уу.)” (A Companion 
to Your Study of the Book of Mormon [1976], 281).
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Оршил
Энэ хичээл нь суралцагчдад Аврагч хүмүүсийнхээ төлөө 
сайхан сэтгэл болоод нигүүлслийг мэдэрдэг гэдгийг ойлгоход 
нь тусалж чадна. Түүнчлэн суралцагчид залбирлын талаар Их 
Эзэний зөвлөгөөг дахин авч үзсэнээр тэд хувиараа болон гэр 
бүлээрээ хийх залбирлаа илүү утга учиртай болгох аргуудыг 
бодож чадна.

Заах зөвлөмж

3 Нифай 17
Аврагч өвчтнүүдийг эдгээж, хүмүүсийн төлөө Эцэгт залбирч 
мөн тэдний хүүхдүүдийг адисалдаг
Суралцагчдыг өөрсдийн мэдэх хамгийн халамжтай хүний та-
лаар бодоход урь. Тэгээд асуу: Та нар хэний тухай бодсон бэ? 
Энэ хүн бусдад болон та нарт хайраа хэрхэн үзүүлсэн бэ?

Есүс нифайчуудыг анагаасан нь (Сайн мэдээний уран зургийн 
цуглуулга [2009], 83- р дугаар) болон Есүс нифай үндэстэн 
хүүхдүүдийг адислав зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран 
зургийн цуглуулга, 84- р). Тэгээд асуу: Өнгөрсөн долоо хоногт 
та нар Мормоны Номоос судалж байхдаа хүмүүсийн төлөөх 
Аврагчийн хайрын талаар юу мэдсэн бэ?

Дараах үнэнүүдийг самбарт бич: Аврагч бидний төлөө агуу 
өрөвдөх сэтгэлийг мэдэрсэн. Энэ мэдэгдлийн доор дараах 
судрын заалтыг бич: 3 Нифай 17:7, 9, 11, 15–17, 21, 24. 
Суралцагчдыг энэ шүлгүүдийг давтаад самбар дээрх үнэнийг 
онцгойлон үзүүлсэн нэгийг нь сонгоход урь. Хангалттай хуга-
цаа өгсний дараа та дараах асуултуудыг асууж болно:

• Та нарын сонгосон шүлэгт бидний төлөөх Аврагчийн агуу 
өрөвдөх сэтгэлийг хэрхэн үзүүлсэн бэ?

• Та нар Аврагчийн хүмүүстээ “нэг нэгээр нь” адисалсан 
гэдгээс Түүний талаар юу сурсан бэ? (3 Нифай 17:21). 

• Аврагчийн өрөвдөх сэтгэлийн талаар мэдэх нь Түүнд итгэх 
илүү агуу итгэлийг хөгжүүлэх болон Түүнийг гэсэн агуу 
хайрыг мэдрэхэд хэрхэн туслах вэ?

3 Нифай 18–19 
Есүс хүмүүсийг Эцэгт хандан үргэлж залбирах мөн ойр ойр-
хон хамтдаа цугларч байхыг заасан.
Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь хуваарилан, хос бүрээс өнөө 
үед өсвөр үеийнхний учирч байгаа хэмээн итгэж байгаа хам-
гийн хэцүү уруу таталтуудын тавыг нь жагсаан бичихийг хүс. 
Тэднийг дуусахад хос бүрийг 3 Нифай 18:15–20- ийг уншаад 
уруу таталтуудыг тэсч өнгөрөөхийн тулд Аврагчийн өгсөн 
зөвлөгөөг хайж олохыг хүс. Цөөн хэдэн суралцагчаас эдгээр 
шүлгээс олж мэдсэн зарчмаа хуваалцахыг хүс. Тэдний олж 
тогтоож болох нэг зарчим нь Хэрэв бид сэрэмжтэй байж 
мөн Эцэгтээ ямагт залбирвал Сатаны уруу таталтуудыг 
эсэргүүцэж чадна юм.

Гэрээр судлах хичээл
3 Нифай 17–22 (26- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан  
ашиглах материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдын (26- р хэсэг) 3 Нифай 17–22- ыг судалж байхдаа 
сурсан сургаал болон зарчмуудын дараах товчлол нь хичээ-
лийн хэсэг болгон заагдахаар ороогүй юм. Таны заах хичээл 
эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр нь төвлөрнө. 
Суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож байхдаа Ариун Сүнсний 
өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (3 Нифай 17) 
Суралцагчид Нифай үндэстэн олон түмэнд хандан хэлсэн 
Есүс Христийн үгсийг судалж байхдаа эргэцүүлэн бодож  
мөн Эцэгт хандаж залбирснаар бид Аврагчийн сургаалуудаас 
илүү агуу ойлголтыг хүлээн авна гэдгийг ойлгосон. Аврагч 
нифайчуудын хүсэлтэд хариулж, Тэрээр тэдний өвчтнүүдийг 
эмчилж мөн хүүхдүүдийг нь адисалснаар тэдэнтэй хэсэг ху-
гацаанд хамт үлддэг. Суралцагчид эдгээр үйл явдлыг судалж 
байхдаа биднийг агуу ихээр өрөвдөх сэтгэлийг Есүс Христ 
мэдэрсэн гэдгийг мэдсэн.

2 дахь өдөр (3 Нифай 18) 
Аврагч цугласан олонд ариун ёслолыг гүйцэтгэсэн. Сурал-
цагчид бид ариун ёслолыг хүртсэнээр Эцэгтээ бид Түүний ту-
шаасан бүгдийг хийж мөн Есүс Христийг ямагт дурсан санах 
хүсэлтэйгээ гэрчилдэг гэдгийг мэдсэн. Бид ариун ёслолоос 
хүртэж, Аврагчийг ямагт дурсан санаснаар Ариун Сүнсийг 
өөрсөдтэйгөө хамт байлгана гэдгийг тэд ойлгосон. Залбир-
лын талаарх Аврагчийн сургаалууд нь суралцагчдад хэрэв 
бид сэрэмжтэй байж, Эцэгтээ хандан залбирвал Сатаны уруу 
таталтыг эсэргүүцэж чадна гэдгийг ойлгоход тусалсан. Тэд 
мөн хэрэв бид бусдад үйлчилбэл Христэд ирэхэд нь тэдэнд 
тусалж чадна гэдгийг мэдсэн.

3 дахь өдөр (3 Нифай 19) 
Аврагчийг нифайчуудтай уулзсан эхнийхээ өдрийн төгсгөлд 
явсны дараа шавь нар нь хүмүүст заасан. Тэд залбираад Ариун 
Сүнсийг хүлээн авсан. Суралцагчид бидний зөв шударга хүсэл 
болон залбирлууд нь биднийг Ариун Сүнсээр дүүргэгдсэн 
байхад тохирохоор болгодог гэдгийг мэдсэн. Аврагч дахин 
үзэгдээд Тэрээр Эцэгт шавь нарыг нь цэвэршүүлсэнд таларх-
сан. Суралцагчид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр 
цэвэршигдэж, Тэрээр Эцэгтэй нэг байдаг шиг Есүс Христтэй 
нэг болж чадна гэдгийг мэдсэн.

4 дэх өдөр (3 Нифай 20–22) 
Есүс Христ ариун ёслолыг дахин адисалж түгээсэн. Сурал-
цагчид хэрэв бид ариун ёслолыг зохистой хүртвэл Ариун 
Сүнсээр дүүргэгдэж чадна гэдгийг мэдсэн. Аврагч дараа нь 
нифайчуудад Эцэг хожмын өдрүүдэд Израилийн угсааныхныг 
цуглуулна гэсэн гэрээгээ биелүүлнэ хэмээн заасан. Сурал-
цагчид мөн бид Абрахамын үр удмын хувьд сайн мэдээг 
хуваалцсанаар дэлхийн бүх хүмүүсийг адислах гэрээний 
үүрэгтэй гэдгийг мэдсэн.
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Гэрээр СудлАх хичээл

Суралцагчдаас дараах асуултуудыг асуу:

• Таны жагсаан бичсэн уруу таталтуудын нэгийг тэсэж гара-
хын тулд залуу хүн юуг анхаарах ёстой гэж та нар бодож 
байна вэ?

• Залуу хүн таны жагсаан бичсэн уруу таталтуудын нэгийг 
тэсэж гарахад өөрт нь туслах юуны төлөө залбирч болох 
вэ? Тэнгэрлэг Эцэгтээ залбирах нь та нарыг хүчтэй хэвээр 
үлдэхэд хэрхэн туслах вэ?

Суралцагчдад гэр бүлийн залбирлын талаарх гэрчлэлээ 
хүчирхэгжүүлэхэд туслахаар нэг суралцагчийг 3 Нифай 18:21- 
ийг чанга уншихад урь. Тэгээд асуу: Гэр бүлтэйгээ залбирс-
наар та нар ямар адислал хүлээн авсан бэ?

Нэг суралцагчийг гэр бүлийн залбирлын хүчийн талаар ярьсан 
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс И.Фаустын хэлсэн 
дараах түүхийг уншихад урь:

“Гэр бүлийн залбирал нь хүчтэй бөгөөд тулгуурын нөлөөтэй 
юм. Дэлхийн Хоёрдугаар Дайны харанхуй өдрүүдэд Английн 
Ливерпүл хотын залуухан эцэг Патэй ахын жижигхэн гэрийн 
гадна 225 килограмм жинтэй бөмбөг унасан ч дэлбэрээгүй. 
Түүний эхнэр нас барсан учир тэрээр таван хүүхдээ ганцаа-
раа өсгөж байжээ. Тэрээр энэ ихэд санаа зовним тэр үед гэр 
бүлийн залбирал хийхээр тэднийг хамтад нь цуглуулсан. Тэд 
бүгд . . . үнэхээр чин сэтгэлээсээ залбирсан бөгөөд тэднийг 
залбирч дуусахад хүүхдүүд нь “Аав аа, бид зүгээр байх болно. 
Бид өнөө шөнөдөө гэртээ зүгээр байх болно оо" гэжээ.

“ ‘Тэгээд тэд унтсан бөгөөд аймшигт бөмбөг хаалганых нь яг 
гадна газарт хагас булаатай байна гээд төсөөл дөө. . . .

“ ‘Дараа өдрийн өглөө . . . тэр хавийн оршин суугчид бараг 
тэр чигээрээ дөчин найман цагийн дотор нүүлгэн шилжүүлэг-
дэж, тэсрэх бөмбөгийг эцэст нь зайлуулжээ. . . .

“ ‘Эргэн очих замдаа Патэй ах тэсрэх бөмбөг аюулгүй болгох 
ангийн удирдагчаас “Та нар юу олов?” гэж асуужээ.

“ ‘“Ноён Патей, бид танай гэрийн гадна байсан тэсрэх бөм-
бөгийг авахад тэр юу юугүй дэлбэрэх гэж байсныг мэдсэн. 
Үүнд ямар нэгэн буруу зүйл огт байгаагүй. Бид үүнийг яагаад 
тэсрээгүйд нь бүр гайхаж байна’” гэжээ. Гэр бүлүүд хамтдаа 
залбирахад гайхамшигт зүйлс тохиолддог” (“The Lifeline of 
Prayer,” Ensign, 2002 оны 5- р сар, 61).

Суралцагчдаас дараах асуултуудыг асуухдаа гэр бүл нь 
хамтдаа залбирдаггүй суралцагчийн хувьд болгоомжтой 
хандаарай:

• Та нар гэр бүлээрээ тогтмол бөгөөд утга учиртай залбир-
даг байхад туслах юуг хийж болох вэ? 

• Та нар ирээдүйн гэр бүлдээ гэр бүлийн залбирлаа эн тэр-
гүүнд хийдэг байх юуг төлөвлөх вэ?

3 Нифай 19 дээр тэмдэглэгдсэнээр Аврагч нифайчуудад 
заахаар хоёр дахь өдрөө эргэн ирэхдээ нифай үндэстэн 
шавь нартаа залбирч байхыг сануулсан гэдгийг тайлбарла. 
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 19:9–13- ыг чанга уншихад уриад 
суралцагчдаар шавь нар нь юуны төлөө залбирсныг тодор-
хойлуул. Асуу: Нифай үндэстэн шавь нарын туршлагаас бид 
ямар зарчим сурч болох вэ? (Дараа нь суралцагчид энэ 
зарчмыг илэрхийлэх нэг арга нь: Бидний зөв шударга 
хүсэл болон залбирлууд нь биднийг Ариун Сүнсээр 
дүүргэгдсэн байхад тохирохуйц болгодог.)

Тэгээд суралцагчдаас асуу: Та нар хэзээ Ариун Сүнстэй хамт 
байхын төлөө чин сэтгэлээсээ хүсч, залбирч байсан бэ? Үү-
нийг хийснээрээ та хэрхэн адислагдсан бэ?

3 Нифай 20–22
Хожмын өдрүүдэд Бурхан Израилийн угсааг цуглуулж эхэлнэ
Аврагч нифайчуудад залбирлын талаар заасныхаа дараа 
тэдэнд хожмын өдрүүд дэх Израилийн угсааны цугларалтын 
талаар зааж эхэлсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 
3 Нифай 21:9- ийг уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, Их Эзэний ажлыг дүрсэлсэн 
үгсийг хайж олохыг хүс. Тэгээд асуу:

• Та нар “агуу хийгээд гайхамшигт байх ажил” гэж юуг хэл-
сэн гэж бодож байна вэ? (Мормоны Номыг урагш авчрахыг 
агуулсан Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлт.)

• Таны бодлоор Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн 
юу нь агуу хийгээд гайхамшигтай вэ?

Суралцагчдыг 3 Нифай 21:10–11- ийг дахин хараад Их Эзэн 
“миний үйлчлэгч” хэмээн хэнийг дүрсэлсэн гэж бодож бай-
гааг нь асуу. Асуу: Ямар үгс ба өгүүлбэр нь та нарт Их Эзэн 
бошиглогч Иосеф Смитийг дүрсэлснийг мэдэхэд тусалсан 
бэ? Иосеф Смит Либертийн шоронд байгаа зургийг үзүүл 
(Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга, 97- р дугаар).

Асуу: Их Эзэн Иосеф Смитээр дамжуулан Түүний “мэргэн 
ухаан чөтгөрийн башир аргаас илүү агуу” гэдгийг хэрхэн 
үзүүлсэн бэ?

Хичээлийн төгсгөлд суралцагчдыг бошиглогч Иосеф Смит 
болон сайн мэдээний сэргээлтийн талаар гэрчлэлээ хуваал-
цахад урь. Эдгээр зүйлийн талаарх гэрчлэлээ суралцагчидтай-
гаа хуваалц.

Дараагийн хэсэг (3 Нифай 23–30) 
Суралцагчдыг Аврагчийг тэдэнд хүссэн юуг  
ч болов өгнө гэж хэлсэн хэмээн төсөөлөхөд урь. Дараагийн 
долоо хоногт тэд 3 Нифай 23–30- аас сурч байхдаа ийм 
тохиолдол учирсан арванхоёр хүний талаар болон тэдний 
юу хүссэнийг мэдэх болно.
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Оршил
Есүс Христ Исаиагийн үгсийг эш татсаныхаа дараа 
(3 Нифай 22- ыг үзнэ үү) нифайчуудад бошиглогчдын 
үгсийг судлахыг тушаасан. Исаиа “Израилын угсаа бо-
лох миний хүмүүсийн талаар бүх зүйлийг . . . ярьсан” 
(3 Нифай 23:2) учраас Исаиагийн үгс нь адислал юм 

хэмээн Тэрээр хэлсэн. Тэрээр мөн Исаиагийн бүх үгс 
биелэгдсэн мөн биелэгдсээр байна хэмээн хэлсэн. 
Тэгээд Аврагч нифайчуудад бошиглогчдын үгсийг суд-
лахыг тушаагаад тэднийг бичээсүүд дээрээ нэмэхийг 
зааварчилсан.

131- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 23

Заах зөвлөмж

3 Нифай 23:1–5
Есүс Христ хүмүүсийг бошиглогчдын үгсийг судлахыг тушаадаг
Дараах үгийг самбар дээр бич: Судар судалснаас минь ирсэн адислалууд. Суралцагч-
даас Мормоны Номыг энэ жил гэртээ болон семинартаа судалсан туршлагуудаасаа 
эргэцүүлэн бодохыг хүс. Тэднийг самбарын өмнө гарч ирээд судар судалсны үр дүнд 
тэдний амьдралд ирсэн адислалыг нь дүрсэлсэн үг юм уу богино хэмжээний өгүүлэл 
бичихэд урь. Та цөөн хэдэн суралцагчаас бичсэн зүйлээ илүү нарийвчлан дүрслэхийг 
хүсч болно. Тэгээд самбар дээр бичсэн адислал руу заа.
• Бид судруудыг уншсанаар эдгээр арга замаар адислагдсан гэж та нар яагаад бодож 

байна вэ?
Суралцагчдыг өмнөх хичээлээс Есүс Христ нифайчуудад заахдаа хэний үгээс эш татса-
ныг санахыг хүс. (Исаиагийн үгс) Нэг суралцагчийг 3 Нифай 23:1–3- ыг чанга уншихад 
урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Аврагч биднийг Исаиагийн 
үгсээр юу хийх ёстой гэж хэлснийг хайж олохыг хүс. Та суралцагчдад эдгээр шүлгэн 
дээрх анхаарлыг тань татсан үгс болон өгүүлбэрийг тэмдэглэхийг санал болгож болно. 
Тэднийг олж мэдсэнээ хуваалцахад урь. 
• Их Эзэн яагаад хүмүүсийг Исаиагийн үгсийг судлаасай хэмээн хүссэн бэ? (3 Нифай 

23:2–3- ыг үзнэ үү.) 
• Исаиагийн бүх үгс биелэгдэх болно гэсэн мэдлэг нь яагаад адислал вэ?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 23:4–5- ыг чанга уншихад урь. Аврагч Исаиагийн үгсийг 
судал гэж хэлснийхээ дараа Тэрээр “бошиглогчдыг судал” хэмээн хэлснийг онцол. 
Дараах үнэнийг самбар дээр бич: Аврагч бидэнд Исаиа болон бусад бошиглог-
чийн үгсийг хичээнгүйлэн эрэлхийлэхийг тушаасан.
• 3 Нифай 23:5- ын дагуу бид аврагдахын тулд юу хийх ёстой вэ? Бошиглогчдын үгс 

биднийг энэ зарлигуудыг дагахад хэрхэн туслах вэ?
• Бошиглогчдын үгсийг хичээнгүйлэн судлах нь бошиглогчдын үгсийг зөвхөн унши-

хаас ямар байдлаар ялгаатай вэ? Исаиа болон бусад бошиглогчийн үгсийг хичээн-
гүйлэн судлах нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

• Исаиа болон бусад бошиглогчийн үгсийг амьдралынхаа утга учир бүхий хэсэг болгон 
судлахын тулд судар судлах ямар арга нь та нарт хамгийн сайнаар тусалж чадах вэ?

Нэг суралцагчийг Далын ахлагч Мэррилл Ж.Бэйтмэний хэлсэн дараах үгийг унши-
хад урь:
“Хүн судар судалснаар хүлээн авдаг тодорхой адислалууд байдаг. Хүмүүн нь Их Эзэний 
үгсийг судалж мөн тэдгээрийг дагаснаар Аврагчид илүү ойртож, зөв шударга амьдра-
лаар амьдрах илүү агуу хүслийг хүлээн авна. Уруу таталтыг эсэргүүцэх хүч нэмэгдэж 
мөн сүнслэг сул талууд ялан дийлэгдэнэ. Сүнслэг шархнууд эдгэнэ” (“Coming unto 
Christ by Searching the Scriptures,” Ensign, 1992 оны 11- р сар, 28).
• Судраас гадна өөр хаанаас бид бошиглогчдын үгсийг олж болох вэ?
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131-  р  хичээл 

Суралцагчдаас дараах асуултад хариулан, дэвтэр дээрээ юм уу судар судлах тэмдэг-
лэлдээ бичихийг хүс:
• Бошиглогчдын үгсийг илүү хичээнгүйлэн судлахын тулд ямар өөрчлөлтүүдийг та 

нар хийж чадах вэ?
Цөөн хэдэн суралцагчийг бошиглогчдын үгсийг судалснаар ирсэн адислалуудынхаа 
талаар гэрчлэхэд урь.

3 Нифай 23:6–14
Аврагч шавь нартаа судрын бичээстээ нэгэн чухал үйл явдлыг нэмэхийг 
зааварчилсан 
Цөөн суралцагчийг Мормоны Номон дахь дуртай түүхүүдээсээ нэрлэхийг хүс. Ха-
риултуудыг нь самбар дээр бич. Тэгээд хариултуудын нэгийг арилга. Суралцагчдаас 
Мормон юм уу Нифай эсвэл бичээс хөтөлдөг өөр нэгэн хүн тэр түүхийг оруулахыг 
үл тоосон хэмээн төсөөлөхийг хүс.
• Энэ түүх багтаагүй байсан бол Мормоны Номоос ямар чухал хичээл дутах байсан бэ?
Аврагч нифайчуудад заахдаа бичээсийн хөтлөгчид бошиглолын биелэлт болон 
ирсэн нэгэн чухал үйл явдлыг багтаахыг үл тоосон гэдгийг Тэрээр онцолсныг 
тайлбарла. Хэдэн суралцагчийг ээлжлэн, 3 Нифай 23:6–13- ыг чанга уншихыг хүс. 
Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, нифайчууд юуг тэмдэглэхээ 
умартсаныг хайж олохыг хүс.
• Нифайчуудад аль хэдийн Самуелын бошиглолын бичээс байсан (Хиламан 14:25- ыг 

үзнэ үү). Үүний биелэлтийн бичээстэй байх нь тэдэнд яагаад чухал байсан гэж та 
нар бодож байна вэ?

Хэдийгээр бидэнд сүмд зориулан судрын тэмдэглэл хөтлөхийг тушаагаагүй ч хувийн 
тэмдэглэл хөтлөхийг зөвлөдөг гэдгийг онцол.
• 3 Нифай 23:6–13 дээрх Аврагчийн зөвлөгөөг бид хувийн тэмдэглэлээ хөтлөхдөө 

хэрхэн ашиглаж болох вэ?
Суралцагчдад тэмдэглэлээ хөтлөх нэг арга замыг олж мэдэхэд нь туслахын тулд нэг 
суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн хуваалцсан дараах 
туршлагыг чанга уншихад урь.

“Би Сүмийн ажлаас болж гэртээ оройтож ирэв. Бүр харанхуй болсон 
байлаа. Би байшингийнхаа үүд рүү алхаж байхдаа бидний ойролцоо 
амьдардаг хадам эцгээ хараад гайхав. Тэр мөрөн дээрээ хэсэг төмөр 
хоолой үүрчихсэн, ажлынхаа хувцастай их л хурдан алхаж байв. Би 
түүнийг манай эзэмшлийн газар доогуур булгаас ус татах төхөөрөмж 
суулгаж байгааг мэдлээ. 

“Тэр инээмсэглэн, зөөлөн ярьчихаад миний хажуугаар ажилдаа яаран харанхуйд одов. 
Би бидний төлөө түүний хийж байгаа зүйлсийг бодсоор гэр рүүгээ алхсаар яг хаал-
гандаа хүрэх тэр мөчид оюун санаандаа—өөрийнхөө хоолойгоор бус—эдгээр үгсийг 
сонссон билээ: ‘Би эдгээр туршлагыг чамд зориулан өгөөгүй. Тэдгээрийг бичээд ав.’
“Би дотогшоо орлоо. Би орондоо орсонгүй. Хэдий би ядарч байсан ч хэсэг цаас аваад 
бичиж эхэлсэн. Ингэснээрээ би оюун санаанд минь сонсогдсон тэр захиасыг ойлгов. 
Би хүүхдүүддээ уншихад нь зориулж бичих ёстой байлаа, тэгснээр ирээдүйд Бурханы 
гар гэр бүлийг маань хэрхэн адисалж байгааг харах болно. Өвөө бидний төлөө хийж 
байгаагаа заавал хийх албагүй байв. Тэр өөр нэгнээр хийлгэх юм уу бүр огт хийхгүй 
байсан ч болно. Гэвч тэр бидэнд, өөрийнхөө гэр бүлд Есүс Христийн гэрээт шавь 
нар үргэлж хийдэг байсан замаар үйлчилсэн. Би үүнийг үнэн гэдгийг мэдэж байсан. 
Тиймээс би үүнийг бичсэн, тэгснээр хүүхдүүд маань хэрэгтэй үедээ хэзээ нэгэн өдөр 
үүнийг санаж чадна.
“Би өдөр бүр цөөн хэдэн мөрийг олон жилийн турш бичсэн билээ. Би маш их ядарч 
эсвэл дараагийн өдрөө хэчнээн эрт эхлэх ёстой байсан ч хамаагүй хэзээ ч өдөр алгасч 
байгаагүй. Би бичихээсээ өмнө энэ асуултыг эргэцүүлэн боддог: ‘Би өнөөдөр Бурханы 
гар бидэнд, хүүхдүүдэд маань эсвэл гэр бүлийнхэнд маань хүрснийг харсан уу?’ (“O 
Remember, Remember,” Ensign эсвэл Лиахона, 2007 оны 11- р сар, 66–67).
• Биднийг сүнслэгээр хүчирхэгжүүлэх туршлагуудаа бичих нь бидэнд яагаад чухал 

гэж та нар бодож байна вэ?
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3 НифАй 23

• Бид ерөнхийлөгч Айрингийн жишээнээс сайнаар нөлөөлөх ямар зүйлийг мэдэж авч 
болох вэ? Бидний тэмдэглэл бусдад хэрхэн туслах вэ?

Ерөнхийлөгч Айринг Бурхан түүний гэр бүлийг адисалсан тухай тэмдэглэлийг өдөр  
бүр бичсэн учраас адислалуудыг хүлээн авсан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчаас да-
раах мэдэгдлийг чанга уншихыг хүс. (Та энэ мэдэгдлийн нэг хэсгийг 117- р хичээл дээр 
хуваалцсан байж болно. Суралцагчдад үүнийг дахин сонсох завшаан тохиож болно.)
“Намайг ингэж хөтөлж байхад зарим зүйл тохиолдож эхэлсэн. Би өдрөө эргэн 
бодож байхдаа Бурхан бидний хэн нэгэнд юу хийснийг, тухайн завгүй байх мөч-
дөө анзаарч ойлгоогүй тэр баталгааг олж хардаг. Энэ нь байнга тохиолдож байсан 
бөгөөд үүнийг тохиолдоход би санахыг хичээснээрээ Бурханыг юу хийснээ надад 
үзүүлэх боломж олгодог байв.
“Хүндэтгэлээс илүү зүйл зүрхэнд маань өсөж эхэлсэн юм. Гэрчлэл өссөн. Би Тэнгэрлэг 
Эцэг залбирлуудыг маань сонсож мөн хариулдагт илүү итгэлтэй болсон. Би Аврагч 
Есүс Христийн Цагаатгалаар ирдэг зөөлрүүлэлт болон цэвэршүүлэлтэд илүү хүндэт-
гэлтэй болсон. Мөн би Ариун Сүнс бидэнд бүх зүйлсийг—бүр тохиолдож байхад нь 
анзаараагүй юм уу анхаарал хандуулаагүй зүйлсийг сануулдагт илүү итгэлтэй болсон” 
(“O Remember, Remember,” 67).
• 3 Нифай 23 дахь түүх болон ерөнхийлөгч Айрингийн туршлагаас бид ямар зарчим 

сурч болох вэ? (Суралцагчид энэ асуултад өөр өөр янзаар хариулж болно. Тэдний 
хариулт дараах үнэнийг тусгасан байх ёстой: Бид сүнслэг тохиолдлуудаа тэмдэг-
лэж байвал хувиараа болон гэр бүлээрээ адислагдана.

Зарим суралцагч тэмдэглэж үлдэхээр хангалттай үнэ цэнэтэй ямар ч зүйл тэдэнд 
тохиолдоогүй гэж мэдэрдэг байж болно. Тэдэнд туслахын тулд та нэг суралцагчийг 
Далын ахлагч Жон Х.Гробэргийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь:
“Зарим хүн ‘Надад бичих юм юу ч байхгүй. Ямар ч сүнслэг зүйл надад тохиолддоггүй’ 
гэж хэлдэг, ‘Бичиж эхэл, тэгээд сүнслэг зүйлс тохиолдож эхэлнэ. Тэд байсан шигээ 
байсаар байх ч бид тэдгээрийг бичсэнээрээ илүү мэдрэмтгий болдог’” гэж би хэлдэг 
(“Writing Your Personal and Family History,” Ensign, 1980 оны 5- р сар, 48).
Суралцагчдыг сүнслэгээр хүчирхэгжүүлсэн туршлагуудаа бичихээ үл ойшоож бай-
сан эсэхээ өөрсдөөсөө асуухад тэднийг урь. Тэднийг эдгээр туршлагаа бичээд мөн 
амьдралынхаа туршид бусад туршлагуудаа үргэлжлүүлэн тэмдэглэхэд урамшуул. Та 
тэдэнд ерөнхийлөгч Айрингийн жишээг даган, өдөр бүр ямар нэгэн зүйл бичихийг 
санал болгож болно.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Судар ашиглан асуудлуудаа хэрхэн шийдэх талаар сурч мэдэх нь суралцагчдад амьдра-
лынх нь туршид тусална. Суралцагч бүрд жижигхэн хуудас цаас өг. Тэднийг өөрсдөдөө 
байгаа асуултууд юм уу тулгардаг бэрхшээлүүдээ бичихэд урь. Та цааснуудыг хураан 
аваад заримыг нь ангийнхандаа уншиж өгнө гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдад цаасан 
дээр нэрээ бичихгүй байхыг зааварчлаад мөн тэдэнд хэт хувийн юм уу ангид ярил-
цахад тохирохгүй зүйлс бичих хэрэггүй гэдгийг сануул. (Цааснуудыг хураан авсныхаа 
дараа та тэдгээрийг тохиромжтой эсэх мөн хэт хувийн эсэхийг шалгахын тулд өгсөн 
хариултуудыг товчхон хянаж болно.) Ангийнхандаа асуулт юм уу уриалгыг уншиж 
өгөөд суралцагчид төгс эзэмших судрын хэсгийг уг асуулт юм уу уриалгыг өгүүлэхдээ 
тусламж болгон ашиглаж байгаа эсэхийг хар. 
Аврагч Түүний бидэнд заасныг бусдад заахыг бидэнд тушаасан гэдгийг тайлбарла 
(3 Нифай 23:14- ийг үзнэ үү). Энэ зарлигийг сахихад бэлтгэхэд нь туслах зорилгоор 
суралцагчдыг төгс эзэмших судрын хэсгийг асуудлуудыг шийдэхдээ ашиглан, сур-
гаал эсвэл зарчмуудыг тайлбарлах, туршлагаасаа хуваалцах мөн гэрчлэх зэрэг заах 
чадваруудаар дадлага хийхэд тэднийг урамшуул. Та суралцагчдын ирүүлсэн бусад 
асуулт юм уу бэрхшээлүүдийг дараа илүү цаг гарсан өдөр дээрх арга замаар тэдэн-
тэй ярилцаж болно.
Тайлбар: Энэ хичээлийн үргэлжлэх хугацаанд энэ төгс эзэмших судрыг давтах цаг 
өгч болно. Та уг үйл ажиллагааг хичээлийн эхэнд, хичээлийн хэсгүүдийн хоорондох 
завсарлагаа эсвэл хичээлийн төгсгөлд хийж болно. Хичээлдээ хангалттай хугацаа-
тай байхын тулд үйл ажиллагааг сунжруулахгүй хий. Бусад үйл ажиллагааг тоймлон 
харахын тулд энэ гарын авлагын төгсгөл дэх хавсралтыг үзнэ үү.

Зорилгууд болон 
уриалгуудаа 
эргэн шалга
Та суралцагчдыг тэмдэг-
лэлдээ бичих зэрэг ямар 
нэгэн тодорхой зүйл 
хийхэд уриалсан бол 
хийсэн амлалтыг нь тэ-
дэнд сануулахаар эргэн 
шалгах арга замуудын 
талаар бод. Тэднийг 
ангид сурсан үнэнүүдээ 
амьдралд хэрэгжүүлэх-
дээ туршлагуудаасаа 
хуваалцах боломж 
өг. Тэд туршлагуудаа 
хуваалцсанаар нэг 
нэгнээ сайн мэдээгээр 
амьдрахад урамшуулж 
чадна. Та иймэрхүү 
боломжуудыг хичээ-
лийн эхэнд гаргаж өгөх 
талаар бодож болно. 
Суралцагч бүр хуваал-
цах шаардлагагүй.
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Оршил
Есүс Христ бошиглогч Малахигийн зарим бошиглолыг 
нифайчуудтай хуваалц гэсэн Тэнгэрлэг Эцэгийн зар-
лигийг биелүүлсэн (3 Нифай 26:2- ыг үзнэ үү). Эдгээр 
бошиглол нь Израилийн угсааны гишүүд Аврагчийн 
Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхийн тулд наманчилж мөн 
Их Эзэнд эргэн ирэх шаардлагтай байгааг заасан. 

Есүс Христ нифайчуудад “бүх зүйлийг . . ., бүр эхлэ-
лээс тэрбээр алдар суундаа ирэх тэр цагийг хүртэл” 
тайлбарлав (3 Нифай 26:3). Мормоны Номонд итгэдэг 
хүмүүст бүр агуу зүйлс үзүүлэгдэх болно хэмээн Мор-
мон заасан (3 Нифай 26:9- ийг үзнэ үү).

132- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 24–26

Заах зөвлөмж

3 Нифай 24:1–6
Есүс Христ Хоёр дахь ирэлтийн талаарх Малахигийн бошиглолыг эш татдаг
Хичээл эхлэхэд шүдэнз болон саван дээш өргө (эсвэл самбар дээр гал болон ширхэг 
савангийн зураг зур) Суралцагчдаас гал, саван хоёр хоорондоо юугаараа адил төстэй 
болохыг асуу. (Саван, гал хоёр хоёул цэвэрлэх юм уу цэвэршүүлэхэд ашиглагддаг.)
Есүс Христ нифайчуудад Лихай ба түүний гэр бүл Иерусалимыг орхисноос хойш 
ойролцоогоор 170 жилийн дараа Ариун газарт амьдарч байсан Хуучин Гэрээний бо-
шиглогч Малахигийн бошиглолуудын заримыг өг гэсэн Эцэгийн тушаалыг биелүүл-
сэн (3 Нифай 26:2- ыг үзнэ үү) гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг 3 Нифай 24:1–3- ыг 
чимээгүй уншаад Малахигийн “хайлагчийн гал” болон “хувцас угаагчийн савантай” 
харьцуулсан нэгнийг хайж олоход урь. 
• Хэнийг хайлагчийн гал болон хувцас угаагчийн савантай харьцуулсан бэ? Есүс Христ 
• Эдгээр шүлэгт ямар үйл явдал дүрслэгдсэн байна вэ? (“Түүний ирэлтийн өдөр.” Өө-

рөөр хэлбэл, Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлт. Суралцагчдад энэ асуултад хариулахад 
нь туслахын тулд та тэдэнд бүлгийн толгой буюу зүүвэр тайлбарыг гүйлгэн харахыг 
санал болгож болно.)

• Есүс Христийг гал болон савантай харьцуулсан нь Түүний Хоёр дахь ирэлтээр юу 
улиран тохиолдохыг хэлдэг вэ? (Суралцагчид өөр өөр үг ашиглаж болох ч ха-
риултууд нь дараах үнэнийг тусгасан байна: Хоёр дахь ирэлтээрээ Есүс Христ 
дэлхийг цэвэршүүлэх болно. Та суралцагчдад энэ үнэнийг судар дээрээ 3 Нифай 
24:2–3- ын дэргэд бичихийг санал болгож болно.

Хайлагч мөнгө эсвэл алт зэрэг металлыг шингэн байдалтай болох хүртэл нь халаахын 
тулд гал ашигладаг гэдгийг тайлбарла. Халаах үйл явц нь үртэс юм уу шаар шавхрууг 
хайлагч авч болохоор шингэн металлын гадаргуу дээр хөвүүлж гаргадаг бөгөөд ингэс-
нээр металлыг хог шавхруунаас нь цэвэрлэдэг. Хувцас угаагч нь саван ашиглан, даавуу-
нуудыг цэвэрлэж, цайруулдаг нэгэн юм. Та мөн “Левийн хөвгүүд” нь эртний Израилийн 
санваарыг атгагчид байсныг тайлбарлаж болно. Өнөө үед энэ үг нь орчин цагийн 
санваартнуудыг төлөөлдөг (C ба Г 84:33–34- ийг үзнэ үү).
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 24:5–6- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, Аврагчийн Хоёр дахь ирэлтээр хэн үрэгдэж эсвэл 
сүйрүүлэгдэж, хэн үрэгдэхгүй байхыг олж тогтоохыг хүс. (Та “Иаковын хөвгүүд” 
гэсэн үг нь Израилийн угсааны Их Эзэнтэй гэрээ хийсэн хүмүүсийг төлөөлдгийг 
тайлбарлахыг хүсч болно.)
• 3 Нифай 24:5- ын дагуу Есүс Христ Хоёр дахь ирэлтээрээ юу хийх вэ? (Суралцаг-

чид өөр өөр үг хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг тусгах ёстой: Есүс 
Христ Хоёр дахь ирэлтээрээ ёс бусчуудыг сүйрүүлэх болно.)

Юу заахаа шийд
Энэ хичээл танд бай-
гаа заах цагаас илүү 
материалыг агуулдаг. 
Анги дахь суралцагчдад 
хамгийн их хэрэгтэй 
байх сургаал, зарчмууд 
мөн заах санаануудыг 
залбирч бодож үз.
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3 НифАй 24 –26

3 Нифай 24:7–18
Есүс Христ Израилийн угсаа Их Эзэнд хэрхэн эргэж ирэх талаарх 
Малахигийн сургаалыг эш татдаг
Суралцагчдыг Их Эзэний хайр, нөлөөг мэдрэх болон сайн мэдээний гэрчлэлээ хад-
галахад хэцүү байгаа дотны анд юм уу гэр бүлийн гишүүнтэй байна хэмээн төсөөлө-
хөд урь.
• Та нар энэ хүнд туслахаар юу хичээж хийж болох вэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 24:7- г чимээгүй уншихад уриад Их Эзэнээс болон Түүнтэй 
хийсэн гэрээнүүдээ сахихаас хөндийрч эхэлж байгаа тэдгээр хүмүүст өгсөн зөвлөгөөг 
олж тодорхойлохыг хүс. 
• Хүмүүс Их Эзэний ёслолуудаас “зайцан явсан” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож 

байна вэ? (Тэд сайн мэдээний гэрээнүүд болон ёслолуудыг сахихаа больсон байсан.)
• Их Эзэн гэрээнүүдээ сахидаггүй хүмүүст ямар амлалтыг өгсөн бэ? (“Надад эргэж ир 

мөн би та нарт эргэж очих болно.”)
• Их Эзэнд “эргэж ир” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ? Их Эзэн Түүнд 

эргэж ирсэн хүмүүст “эргэж очно” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та нар бодож байна вэ?
Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Хэрэв бид Их Эзэн рүү эргэвэл Тэр бидэн рүү 
эргэх болно.
• Энэ зарчим та нарт Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христийн талаар юу заадаг вэ?
Самбар дээр Их Эзэнд эргэж ир гэж бич.Суралцагчдыг 3 Нифай 24:8–12- ыг чимээ-
гүй уншаад хүмүүс Их Эзэнд эргэж ирж болно хэмээн Түүний үзүүлсэн нэг арга за-
мыг хайж олоход урь. Суралцагчдыг хариулж байх хооронд Их Эзэнд эргэн очих- ын 
доор аравны нэг болон өргөлүүдээ төлөх гэж бич.
• Аравны нэгээ төлөх хүсэлтэй байх нь хэн нэгнийг Их Эзэнд хайр болон халамжаа 

харуулдаг гэдгийг хэрхэн илэрхийлж байна вэ? 
Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь:
“Бид аравны нэгээ төлж чадна. Энэ нь итгэлийн тухай асуудал бөгөөд нэг их мөнгөний 
тухай асуудал биш юм” (“Let Us Move This Work Forward,” Ensign, 1985 оны 11- р сар, 85).
• Бидний аравны нэг болон өргөлүүдээ төлөх хүсэл хэрхэн Их Эзэнд итгэх итгэлийн 

илрэл болдог вэ?
Суралцагчдад 3 Нифай 24:10–12- ыг дотроо чимээгүй давтах хугацаа өг. Тэднээс бүрэн 
ба шударга аравны нэг төлдөг хүмүүст өгсөн Их Эзэний амлалтыг тодорхойлохыг хүс.
• Та нар аравны нэгээ төлсний үр дүнд хэрхэн адислагдаж байсан бэ? Эдгээр жишээн 

дэх “Тэнгэрийн цонхнууд” та нарын хувьд хэрхэн нээгдсэн бэ?
Эдгээр шүлэгт Их Эзэн эртний Израиль дахь зарим хүн сайн мэдээний ёслолуудыг 
сахих шаардлагатай байгааг асуусныг онцолсон гэдгийг тайлбарласнаар 3 Нифай 
24:13–18- ыг товчлон дүгнэ. Тэд бардам болон ёс бусчууд шударга бусаасаа үл хамааран 
дэгжиж байгаа мэт байгаад гомдоллосон. 3 Нифай 24:16 дээр Их Эзэн “дурсамжийн 
ном” итгэлтэй хүмүүсийн нэрсийг бичихээр хадгалагдсан хэмээн хариулсан (C ба Г 
85:7–9; 128:6–7; Moсе 6:5–8- ыг үзнэ үү). Их Эзэн тэгээд Тэрээр дахин ирэхдээ итгэлтэй-
чүүдийг хамгаалж, мөн тэднийг Өөртөө эрдэнэ мэт, эсвэл “[Өөрийн] үнэт чулуунуу-
даа” хадгалахаа үзүүлсэн. 
• Их Эзэн итгэлтэй хүмүүсийг хамгаалж мөн эрдэнэсээ болгоно гэдгийг мэдэх нь 

яагаад адислал вэ?
• 3 Нифай 24:16- ийн Их Эзэний үнэт чулуу мэт хамгаалах тэдгээрийг аль өгүүлбэрт 

дүрсэлсэн бэ? (“Их Эзэнээс эмээх тэд” болон “түүний нэрийг бишрэн бодох тэд.”)
Их Эзэнээс эмээх болон Их Эзэний нэрийг бишрэн бодох гэсэн үгсийг Их Эзэнд эргэж 
ирэх гэдгийн доор бич. (Та энэ нөхцөлд эмээх гэдэг үг нь хүндэтгэл юм уу бишрэл гэсэн 
утгатай болохыг тайлбарлахыг хүсч болно.) Суралцагчдыг дараах асуултад дэвтэр 
дээрээ юм уу судар судлах тэмдэглэлдээ хариулан бичихэд урь:
• Та нар аравны нэг ба өргөлүүдээ төлөх болон Христийг байн байн бодох тал дээр 

өөрсдийгөө хэр байгаагаа бодоорой. Та нар ямар арга замуудаар Түүнд “эргэж 
ирэх” эсвэл энэ талуудаа сайжруулж чадах вэ? 
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132-  р  хичээл 

3 Нифай 25
Елиа Хоёр дахь ирэлтийн өмнө ирэх болно гэсэн Малахигийн бошиглолыг 
Есүс Христ эш татдаг
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 25:1–3- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, Хоёр дахь ирэлт нь яагаад Есүс Христэд итгэдэг хүмүүст 
адислал байх шалтгаануудыг хайж олохыг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэнээ тайлагна-
хыг хүс. Та 3 Нифай 25:1 дээрх үндэс гэдэг үг нь өвөг дээдсийг мөн мөчир гэдэг үг нь үр 
удмыг төлөөлдөг гэдгийг тайлбарлаж болно. Тиймээс дараагийн амьдралд хилэнцэт 
тэдгээр нь өвөг дээдэс болон үр удамтайгаа лацдан холбогдох адислалыг хүртэхгүй. 
3 Нифай 25:2- т “пүнзэнд байгаа тугалууд” гэсэн үг нь хамгаалагдсан, тэжээгдсэн мөн 
халамжлагдсан тугалуудыг хэлж байгаа болно. Их Эзэн үүнтэй адилаар “[Түүний] 
нэрнээс эмээх” хүмүүсийг хамгаалж мөн халамжлахаа амладаг. 
Малахи Хуучин Гэрээний бошиглогч Елиаг оролцуулсан, Хоёр дахь ирэлтийн өмнө 
болох нэгэн үйл явдлын талаар бошиглосон гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг 
3 Нифай 25:5–6- г чанга уншихад уриад ангийнхнаас Елиа Их Эзэний ирэлтэд дэлхийг 
бэлтгэхийн тулд юу хийснийг олж мэдэхийг хүс. 
Суралцагчдаас сайн мэдээний сэргээлтийн нэг хэсэг болж дэлхий дээр эргэн ирсэн 
Елиагийн талаар юу мэддэгийг нь асуу. Та тэдний хариултыг шинэхэн онцгойлон 
адислагдсан Көртландын ариун сүмд Елиа Иосеф Смит болон Оливер Каудери хоёрт 
1836 оны дөрөвдүгээр сарын 3- нд үзэгдсэн (C ба Г 110:13–16- г үзнэ үү) гэж тайлбар-
лан нэмж хэлж болно. Тэр үед Елиа Их Эзэний ариун сүмүүдэд гэр бүлүүдийг мөнхөд 
холбоход шаардлагатай санваарын түлхүүрүүдийг сэргээсэн. Гэр бүлийн түүхийн 
судалгаагаар дамжуулан бид ариун сүмийн ёслолууд гүйцэтгэгдэх хэрэгтэй байгаа 
гэр бүлийнхээ гишүүдийг олж тогтоодог.
• Елиагийн хэлсэн “эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд уруу нь, мөн хүүхдүүдийн-

хийг эцгүүд уруу нь эргүүлэх” гэсэн үг ямар утгатай вэ?
• Гэр бүлтэйгээ мөнхөд холбогдож чадна гэдгээ мэдэх нь та нарын хувьд яагаад 

адислал вэ?
Бидний зүрх сэтгэл гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажлаар дамжин эц-
гүүд рүүгээ эргэвэл бид Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхэд 
тусалж байгаа гэдгийг гэрчил.

3 Нифай 26:1–12
Есүс Христ судруудыг тайлбарладаг бөгөөд Мормон Аврагчийн илчилсэн 
илүү агуу зүйлсийг авахын тулд юу хийх ёстойг заадаг 
Аврагч Малахигийн бошиглолуудыг хуваалцсаныхаа дараа Тэрээр хүмүүст Бүтээлтээс 
авахуулаад Эцсийн шүүлт хүртэл “газрын гадаргуу дээр ирэх тэр бүх зүйлийг” (3 Ни-
фай 26:3–4) тайлбарласнаар 3 Нифай 26:1–5- ыг товчлон дүгнэ. 
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 26:6–8- ыг чанга уншихад уриад ангийнхнаас Есүс Христийн 
заасан зүйлсийн хэр их нь Мормоны Номонд бичигдсэнийг олж мэдэхийг хүс. Сурал-
цагчдыг 3 Нифай 26:9–11- ийг чимээгүй уншаад нифайчуудад Аврагчийн заасан бүгдийг 
Мормон хураангуйлалдаа багтаагаагүй шалтгааныг хайж олоход урь. Эдгээр шүлгэн 
дээрх итгэ гэсэн үг нь Бурханы сургаал болон зарчмууд дээр үйлдэхээс тэдгээр нь үнэн 
байх гэсэн ганцхан найдвар биш гэж үзүүлсэн гэдгийг чухалчил.
• 3 Нифай 26:9- ийн дагуу Их Эзэн Түүний илчилсэн зүйлст итгэн, тэдгээрийг үйлд-

сэн хүмүүст юу амласан бэ? (Суралцагчдыг хариулж байх хооронд бид Бурханы 
илчилсэн зүйлд итгэж мөн үүнийг үйлдвэл өөрсдийгөө илүү агуу илчлэл-
тэд бэлтгэдэг гэдгийг онцол.)

• Бид нэмэлт үнэнийг хүлээн авахаас өмнө аль хэдийн хүлээн авсан үнэнүүддээ 
итгэх нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

• Бид Их Эзэний ил болгосон зүйлд итгэж байгаагаа хэрхэн үзүүлж чадах вэ?
Суралцагчдад тэд Мормоны Номон дахь зарчмуудыг итгэлтэйгээр судалж мөн хэрэг-
жүүлэх нь тэдний сайн мэдээний ойлголтыг гүнзгийрүүлнэ гэдгийг амла. Суралцагч-
дыг дараах асуултад дэвтэр дээрээ юм уу судар судлах тэмдэглэлдээ хариулан бичихэд 
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3 НифАй 24 –26

урин, тэднийг Мормоны Номон дахь үнэнүүдийг хэрхэн сайн хүлээн авч байгаагаа 
эргэцүүлэн бодоход нь тусал (та хариултуудыг самбар дээр бичиж болно):
• Та нар Мормоны Номонд итгэдэг гэдгээ үзүүлэхийн тулд өөрсдийнхөө амьдралд 

юу хийж байна вэ?
• Мормоны Номыг чин хүсэлтэйгээр уншсанаар хэзээ та нар хувийн илэрхийлэлт 

хүлээн авахад хөтлөгдсөн бэ?

3 Нифай 26:13–21
Аврагч нифайчуудын дундах дэлхийн тохинууллаа дуусгаж мөн Түүний шавь 
нар тохинуулалдаа Түүний жишээг дагадаг 
3 Нифай 26 дээр Мормон Аврагчийн нифайчуудын дундах номлолын үлдсэн хэсгийг 
тоймлосон гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг 3 Нифай 26:13–16- г чимээгүй уншихад 
урь. Та Аврагчийн хийсэн зүйлүүдийн заримыг нь Мормоны онцгойлон сонгосныг 
тэмдэглэхийг тэдэнд санал болгож болно.
Цаг гарвал суралцагчдыг 3 Нифай 11–25- ыг судлахдаа бичиж авсан тэмдэглэл, судар 
дээрээ тэмдэглэсэн зүйлүүдээ давтаж мөн эргэцүүлэн бодоход урь. Тэднийг Авраг-
чийн нифайчуудын дунд хийсэн тохинууллаас тэдэнд чухал буюу дурсамжтай байсан 
сургаал болон үйл явцыг харахад нь урамшуул. Цөөн хэдэн суралцагчийг Аврагчийн 
нифайчуудын дунд хийсэн тохинууллын тухай бодол болон мэдрэмжүүдийнхээ 
талаар хуваалцахад урь.
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Оршил
Аврагчийн нифайчуудын дунд хийсэн тохинууллын 
дараахан шинэхэн дуудагдсан Нифай үндэстэн арван-
хоёр шавь нь хүчит залбирал болон мацаг барилтад 
нэгдэн цугласан. Есүс Христ тэдэнд үзэгдэж, Сүмд 

өгөх ёстой нэрний талаарх асуултад хариулсан. Тэр 
тэдэнд Өөрийн сайн мэдээний тухай заагаад Түүн 
шиг байхыг тушаасан.

133- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 27

Заах зөвлөмж

3 Нифай 18:1–12
Есүс Христ арванхоёр шавьдаа Түүний сүм Түүний нэрийг авч явах ёстойг заадаг
Ангийг гурав, дөрвөөр нь бүлгүүдэд хуваарил. Танай анги цөөн суралцагчтай бол су-
ралцагч бүрээр бие даан ажиллуул. Бүлэг бүрийг (юм уу хувь хүн бүр) шинэ клуб эсвэл 
спортын баг эхлүүлж байна гэж төсөөлөхийг хүс. Бүлэг бүрээс шинжлэх ухааны клуб 
эсвэл хөл бөмбөгийн баг гэх зэрэг ямар төрлийн клуб эсвэл спортын баг бий болго-
хоор шийдсэнийг нь асуугаад тэгээд байгууллагадаа нэр сонгож өгүүл. Бүлэг бүрийг 
нэрсүүдээ хуудас цаасан дээр бичихийг хүс. Тэгээд бүлгүүдийн цааснуудыг хураа. (Энэ 
үйл ажиллагаа богино хугацаанд үргэлжлэх ёстой. Энэ нь 3 Нифай 27 дахь сургаал 
болон зарчмуудаас хэт их цаг авч эсвэл анхаарал татах ёсгүй.)
Цаас бүр дээрх нэрсийг чанга унш. Та бүх нэрийг уншсаныхаа дараа ангийнхнаас 
нэрнээс нь үндэслээд уг бүлэг ямар төрлийн клуб буюу баг болохыг таахыг хүс.
• Нэр, байгууллага буюу эдгээрт хамрагдах хүмүүсийн талаар юу хэлж чадах вэ?
Есүс Христийг нифайчууд дээр айлчилсны дараахан Түүний нифай үндэстэн арван-
хоёр шавь нь залбирал болон мацаг барилтад нэгдсэн гэдгийг тайлбарла (3 Нифай 
27:1- ийг үзнэ үү). Цөөн суралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 27:2–7- г чанга уншихад урь. 
Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, шавь нарын асуулт болон Ав-
рагчийн хариултыг хайж олохыг хүс.
• Аврагч сүмээ юу гэж нэрлэх ёстой гэж хэлсэн бэ?
• Тэрээр сүмийг Өөрийнхөө нэрээр нэрлэх ямар шалтгаануудыг хэлж өгсөн бэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 27:8–12- ыг чимээгүй уншаад Аврагчийн үнэн сүмийн то-
дорхойлолтыг хайж олоход урь. Тэднийг суралцаж байхад дараах гүйцэд бус өгүүл-
бэрийг самбар дээр бич:

Есүс Христийн үнэн сүм . . . байх ёстой.
Суралцагчдад эдгээр шүлгийг судлах хангалттай цаг өгсний дараа тэднээс тухайн 
уншсан шүлгүүд дээрээ тулгуурлан самбар дээрх өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээхийг нь 
асуу. (Суралцагчид дараах үнэнүүдийг тодорхойлох ёстой: Есүс Христийн үнэн сүм 
Түүний нэрээр нэрлэгдэж, Түүний сайн мэдээн дээр тулгуурласан байх ёстой.
• Аврагчийн сүм Түүний нэрийг авч явах нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?
• Сүмийн хувьд “[Түүний] сайн мэдээнд дээр тулгуурлана” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж 

та нар бодож байна вэ? (3 Нифай 27:10). Сүм хүмүүсийн үйлс дээр байхаасаа илүү 
Түүний сайн мэдээн дээр баригдах нь яагаад чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Суралцагчдыг дараах өгүүлбэрийг дэвтэр дээрээ юм уу судар судлах тэмдэглэлдээ гүй-
цээн бичихэд урь: "... учраас Есүс Христийн сүмийн гишүүн байх нь надад чухал.”
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3 НифАй 27

3 Нифай 27:13–22 
Есүс Христ сайн мэдээгээ тодорхойлоод биднийг Түүний болон Түүний 
Эцэгийн өмнө гэм нүгэлгүй зогсохын тулд юу хийх ёстойг заадаг
Суралцагчдыг ямар нэгэн буруу зүйл хийж байгаад баригдахдаа ямар сэтгэгдэлтэй 
байснаа бодохыг хүс. (Тэднээс туршлагуудаа хуваалцахыг бүү хүс.) Тэгээд тэднээс 
шүүгдэхээр Их Эзэний өмнө зогсох нь ямар байхыг төсөөлөхийг хүс. Тэднийг дараах 
асуултыг эргэцүүлэн бодоход урамшуул:
• Та нар гэм нүгэлтэй бол Их Эзэний өмнө ямар сэтгэгдэлтэй байх вэ?
Сайн мэдээ гэдэг нь “сайн сайхан мэдээ” гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла. Цөөн су-
ралцагчийг ээлжлэн 3 Нифай 27:13–16- г чанга уншихад уриад ангийнхныгаа эдгээр 
шүлэг дэх сайн сайхан мэдээг хайж олохыг хүс. Тэднээс мөн энэ сайн сайхан мэдээ 
нь тэднийг Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсох тэр өдрийн талаар юу өгүүлж байгааг 
бодохыг хүс.
• Аврагч Эцэгийнхээ хүслийг гүйцэлдүүлэхээр дэлхийд ирсэн гэдгээ гэрчилсэн. 

3 Нифай 27:14- ийн дагуу Тэнгэрлэг Эцэг юу хийлгэхээр Есүс Христийг дэлхий 
рүү илгээсэн бэ?

• 3 Нифай 27:13–14 дээр үндэслэн сайн мэдээний суурь юу вэ? (Суралцагчид өөр өөр 
үг хэрэглэж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг тусгах ёстой: Есүс Христ Ца-
гаатгалыг хийснээрээ Эцэгийнхээ хүслийг биелүүлсэн гэдэг нь сайн мэдээ-
ний суурь юм. Та энэ мэдэгдлийг самбар дээр бичээд суралцагчдыг судар дээрээ 
3 Нифай 27:13–14- ийн дэргэд бичихэд урьж болно.

• Аврагч Эцэгийнхээ хүслийг биелүүлсэн учраас бүх хүн төрөлхтөнд юу тохиолдсон 
бэ? (Бид Түүний өмнө үйлсээрээ шүүгдэхээр өргөгдөх болно.)

Суралцагчдыг 3 Нифай 27:16- г чимээгүй уншаад Цагаатгалын бүх адислалыг хүлээн 
авч мөн шүүлтэд бэлтгэхийн тулд бидний хийх ёстой ажлуудыг олж мэдэхэд урь. Су-
ралцагчдаас олж мэдсэнээ тайлагнахыг хүс. Нэг суралцагчаар тэдний хариултуудыг 
самбар дээр бичүүл.
• Энэ шүлгийн дагуу наманчилж, баптисм хүртэж мөн эцсээ хүртэл тэвчсэн хүмүүст 

ямар адислалууд ирсэн бэ? (Суралцагчдын хариултууд янз бүр байж болох ч дараах 
үнэнийг тусгасан байна: Хэрэв бид наманчилж, баптисм хүртэж мөн эцсээ 
хүртэл тэвчвэл бид Бурханы өмнө шүүгдэхээр зогсохдоо гэмгүй байна.)

Нэг суралцагчийг 3 Нифай 27:17–19- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, наманчлаагүй эсвэл эцсээ хүртэл тэвчээгүй 
хүмүүст юу тохиолдохыг хайж олохыг хүс.
• Та нар Тэнгэрлэг Эцэгийн бүх хүүхдэд Есүс Христийн Цагаатгал шаардлагатай байх 

шалтгааны талаар юунаас уншсан бэ?
• Бид Их Эзэний өмнө шүүгдэхээр зогсох талаар бодох үед ямар сайн сайхан мэдээ 

бидэнд байна вэ?
Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын 
хэлсэн дараах мэдэгдлийг уншихад урь:

“‘Сайн мэдээнүүд’ [нь] үхэл болон тамаас зугтаж [чадаж], алдаа болон 
нүглүүдийг ялж [чадаж], найдвар нь [байж], тусламж нь [өгөгдөж], 
шийдэж болшгүй нь шийдэгдэх [болж], дайснууд нь ялагдаж [чадахыг] 
хэлнэ. Сайн сайхан мэдээ[нь] нэг л өдөр бүгдийн шарил хоосон [болж], 
бүгдийн сүнс дахин цэвэр болж [чадаж], Бурханы хүүхэд бүр тэдэнд 
амьдрал өгсөн Эцэгтээ дахин эргэн очиж [чадна] гэсэн үг юм” 

(“Missionary Work and the Atonement,” Ensign, 2001 оны 3 сар, 8, 10).
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 27:20–21- ийг чанга уншихад уриад ангийнхнаас Авраг-
чийн бидэнд өгсөн урилгыг хайж олохыг хүс.
• Эдгээр шүлэг дэх Аврагчийн урилга нь юу вэ?
Суралцагчдыг энэ урилгыг хүлээн авахын тулд хэрхэн хичээж зүтгэх талаар бодо-
ход нь туслах зорилгоор тэднийг дараах асуултад дэвтэр дээрээ юм уу судар судлах 
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133-  р  хичээл 

тэмдэглэлдээ хариулан бичихэд урь. (Та эдгээр асуултыг хичээл эхлэхээс өмнө самбар 
дээр бичих юм уу суралцагчид өөрсдөө бичиж авч болохоор удаан уншиж өгч болно.)
• Аврагч та нарыг наманчилж мөн Түүн дээр ирээсэй гэж яагаад хүсдэг вэ?
• Та нар 3 Нифай 27:20–21 дээрх Аврагчийн урилгыг ямар замуудаар хүлээн авдаг вэ? 
• Их Эзэний өмнө толбогүй зогсоход бэлтгэхийн тулд та нар өнөөдөр юу хийж чадах вэ?
Нэг суралцагчийг Сургаал ба Гэрээ 76:40–42- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, сайн мэдээ нь яагаад сайн сайхан мэдээ байдаг 
талаар нэмэлт санаануудыг олж мэдэхийг хүс. (Та суралцагчдад C ба Г 76:40–42- ыг 
судар дээрээ 3 Нифай 27:13- ын дэргэд бичихийг санал болгож болно.)
Хичээлийн эхэн үед та суралцагчдаас хэрэв тэд гэм нүгэлтэй байгаад Их Эзэний 
өмнө зогсвол ямар сэтгэгдэлтэй байх бол гэдэг талаар эргэцүүлэн бодохыг хүссэн. 
Хичээлийн энэ үед тэднийг хэрэв тэд Түүний Цагаатгал болон сайн мэдээний зарчим, 
тушаал, ёслолуудаар цэвэр болгогдсоноо мэдэж байвал Аврагчийн өмнө ямар сэтгэг-
дэлтэй байхыг эргэцүүлэн бодоход урь.
• Хэрэв та нар тэр үед Аврагчтай ярьж чадсан бол юу хэлэх байсан бэ?
• Өнөөдөр сурсан зүйл дээрээ тулгуурлан Есүс Христийн сайн мэдээний сайн сайхан 

мэдээг найздаа хэрхэн тайлбарлах вэ?

3 Нифай 27:23–33
Есүс Христ шавь нараа Түүн шиг болохыг зааварчилдаг
Аврагч Нифай үндэстэн арванхоёр шавьдаа зааварчилгаа өгч, тэдэнд үүргийг нь заасан 
гэдгийг тайлбарлан, 3 Нифай 27:23–26- г товчлон дүгнэ. Суралцагчдыг 3 Нифай 27:27- г 
чимээгүй уншаад Түүний шавь нартаа хүмүүсийн шүүгчид байх үүргээ биелүүлэхэд 
туслахын тулд Түүний өгсөн зарлигийг хайж олоход урь. 
• Хүмүүсийн шүүгчдийн хувьд Аврагч шиг байх нь яагаад чухал вэ?
Суралцагчдаас 3 Нифай 27:21- ийг дахин уншихыг хүс.
• Аврагч шавь нартаа юу хийхийг тушаасан бэ?
• Аврагчийн ажлыг хийх болон Түүнтэй адил болох хоёрын хооронд ямар холбоо 

байна вэ?
Суралцагчдыг энэ асуултыг ярилцаж байх хооронд дараах зарчмыг самбар дээр бич: Их 
Эзэн шавь нараа Өөрийнх нь ажлыг хийж, Өөртэй нь адил болохыг хүлээдэг.
• Аврагчтай адил болж чадах ямар арга замууд байна вэ? Түүний жишээг дагаснаараа 

бидний хийж чадах ямар ажлууд байна вэ?
• Та нар Аврагчийн жишээг дагахыг хичээснээрээ ямар арга замуудаар адислагдсан бэ?
Есүс Христтэй адил болохыг хичээснээр ирэх адислалуудынхаа тухай гэрчилснээр 
хичээлээ дуусга.

Есүс Христийн 
тухай гэрчил
Есүс Христийн Цагаат-
гал нь сайн мэдээний 
сургаал болон зарчмууд 
дээр үндэслэгдсэн суурь 
үнэн юм. Энэ нь сайн 
мэдээний бүхий л заах 
болон суралцахын гол 
цөм нь байх ёстой. Есүс 
Христийн тухай байн 
байн гэрчлэх болон 
суралцагчдыг Түүнийг 
гэсэн хайр болоод шавь 
нь байх хүслээ нэмэг-
дүүлэхэд туслах болом-
жуудыг эрэлхийл.
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3 НифАй 27

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
3 Нифай 27:13–21. Есүс Христийн сайн мэдээ

Бошиглогч Иосеф Смит Есүс Христийн сайн мэдээний 
гол захиасыг 

“Манай шашны тулгуур зарчим бол Есүс Христ егүүт-
гэлээр наснаас хальж оршуулагдаад, гурав дахь өдрөө 
амилж, тэнгэрт дээш одсон тухай бошиглогчид, төлөө-
лөгчдийн гэрчлэл юм. Ийнхүү манай шашинд хол-
богдолтой бусад бүх зүйл нь ердөө л эл гэрчлэлийн 
хавсралтууд юм” гэж тайлбарласан (Сүмийн ерөнхий-
лөгчдийн сургаалаас: Иосеф Смит [2007], 49).

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.
Нэлсон 

“Сайн мэдээ гэдэг нь ‘сайн сайхан мэдээ’ гэсэн утга-
тай. Сайн сайхан мэдээ нь Их Эзэн Eсүс Христ болон 
авралын тухай Түүний захиас юм гэж заажээ. [See 
Bible Dictionary, “Gospels,” 682–683.] Eсүс сайн мэдээг 
мөнх бус амьдралд хийсэн Өөрийн номлол болон 
тохинууллаар харуулсан. Eсүс Өөрийн номлолын 
талаарх мэдэгдэлдээ 

“‘Мөн энэ бол та нарт Миний өгсөн тэр сайн мэдээ—
Эцэг минь намайг илгээсний учир би Эцэгийнхээ таал-
лыг гүйцэлдүүлэхээр дэлхийд ирсэн билээ.

“‘Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын тулд Эцэг 
минь намайг илгээсэн бөлгөө” хэмээн хэлжээ. [3 Ни-
фай 27:13–14.]

“Бидний мэдэх Цагаатгал бол Аврагчийн мөнх бус 
байдалдаа хийсэн номлол юм.

“Мөнх бус дэлхий дээр хийсэн Аврагчийн тохи-
нуулалд Түүний сургаал ба хайрын илэрхийллүүд, 
ёслолуудад анхаарал тавих, залбирлын хэв загвар, 
шаргуу хичээнгүй байдал болон Түүний хийсэн бүхий 
л зүйлс ордог. Тэрээр Өөрийн тохинуулалдаа тунхаг-
ласан сайн мэдээнийхээ дагуу бидэнд үлгэр дуурайл 
болон амьдарсан. ‘Энэ бол миний сайн мэдээ’ хэмээн 
Тэр хэлээд ‘. . . учир нь миний хийхийг та нар харсан 
тэр ажлуудыг та нар түүнчлэн хийх болно.’ [3 Нифай 
27:21. ] Тиймээс, итгэл, наманчлал, усаар баптисм 
хүртэх, галан баптисм ба Ариун Сүнс, сонгогдсон хү-
мүүсийн цугларалт, эцсээ хүртэл тэвчих зэрэг нь бүгд 
сайн мэдээний хэсэг юм. (“Senior Missionaries and the 
Gospel,” Ensign эсвэл Лиахона, 2004 оны 11-  сар, 81).

3 Нифай 27:27. Есүс Христтэй адилхан болох нь

Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсон заахдаа:

“Тэр хүн бол амьдрал нь Христийн загварт хамгийн 
их тохирсон, хамгийн агуу, хамгийн ихээр адислагд-
сан мөн баяр хөөртэй хүн юм. Энэ нь дэлхийн эд 
хөрөнгө, эрх мэдэл эсвэл нийгмийн байдалтай огт 
хамаагүй. Агуу байдал, адислагдсан байдал, баяр 
хөөртэй байдлын цорын ганц үнэн сорил бол амьд-
рал нь Их Эзэн Есүс Христийнхтэй адил болоход хэр 
ойр байгаа вэ гэсэн хэрэг юм. Тэр бол зөв зам, бүрэн 
дүүрэн үнэн мөн элбэг дэлбэг амьдрал юм” (“Jesus 
Christ—Gifts and Expectations” [BYU devotional 
address, Dec. 10, 1974], 1, speeches.byu.edu).
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Оршил
Есүс Христийг Өөрийн арван хоёр Нифай үндэстэн 
шавиасаа тэд Түүнээс юу хүсч байгааг асуухад ес нь 
дэлхий дээрх тохинуулал нь дуусмагц Түүн рүү даруй 
эргэн очихыг хүссэн. Гурав нь дэлхий дээр үлдээд 
Түүний Хоёр дахь ирэлт хүртэл бодгалиудыг Түүнд 
авчрахыг хүссэн. Их Эзэн зөв шударга хүслүүдийг нь 

хоёуланг хүндэтгэсэн. Мормон Гурван нифайн тохи-
нууллын зарим зүйлийг хангасан бөгөөд тэрээр мөн 
Их Эзэн Гурван нифай дэлхий дээр үлдэж чадахын 
тулд мэдрэх бие махбодын өөрчлөлтийн талаар түүнд 
илчилснийг хуваалцсан.

134- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 28

Заах зөвлөмж

3 Нифай 28:1–11
Есүс Христ Нифай үндэстэн шавь нарынхаа хүслүүдийг биелүүлдэг 
Суралцагчдыг хэрэв Есүс Христ тэдэн дээр ирээд “та нар надаас юу хүсэх вэ?” гэж 
асуусан бол тэд юу гэж хариулах байснаа эргэцүүлэн бодоход урь. Тэднийг хариул-
туудаа дэвтэр дээрээ юм уу судар судлах тэмдэглэлдээ бичихийг хүс. Хэрэв тэд бичсэн 
зүйлээ хуваалцах үедээ таатай мэдрэмжтэй байвал тэдэнд үргэлжлүүлэх боломж өг.
Суралцагчдыг 3 Нифай 28:1–3- ыг чимээгүй унших үедээ Их Эзэн нифай үндэстэн 
есөн шавиасаа энэ асуултыг асуухад тэднийг юу гэж хариулсныг хайж олоход урь. 
Суралцагчдыг олж мэдсэнээ тайлагнасны дараа тэднээс асуу:
• Аврагч эдгээр есөн шавийн хүслийн тухайд ямар сэтгэгдэлтэй байсан бэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 28:4–9- ийг чимээгүй уншаад үлдсэн гурван шавь нь Авраг-
чаас юу хүссэнийг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаар олж мэдсэнийг нь тайлагнуул. 
(Суралцагчдын анхаарлыг 3 Нифай 28:9 дэх дараах мэдэгдэлд хандуулах хэрэгтэй: 
“Хүмүүний бодгалийг надад авчирч болох болоосой хэмээн та нар хүссэн билээ.”)
• Аврагч эдгээр гурван шавийн хүслийн тухайд ямар сэтгэгдэлтэй байсан бэ?
• 3 Нифай 28:8–9- ийн дагуу Аврагч Гурван нифайд тэдний зөв шударга хүслүүд 

биелэгдэж болохын тулд ямар амлалт өгсөн бэ?
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 28:10- ыг чанга уншихад уриад ангийнхныг Их Эзэний 
Гурван нифайд амласан адислалуудыг хайж олохыг хүс. 
• Их Эзэн Гурван нифайд юу амласан бэ? Бусдад үйлчлэх нь баяр баясгалан руу 

хөтөлж байсныг хэзээ та нар харсан бэ?
• Та нар 3 Нифай 28:1–10- аас Их Эзэний талаар юу мэдэж авсан бэ? Энэ асуултад 

өгсөн суралцагчдын хариултууд нь Их Эзэн биднийг зөв шударга хүслүүдийн 
маань дагуу адисалдаг мөн Их Эзэн бусдыг Түүнд ирэхэд туслахыг бид-
нийг хүсэхэд таалдаг гэдгийг багтааж болно:

Суралцагчдыг зөв шударга хүслийн ач холдогдлыг ойлгоход туслахын тулд дараах 
мэдэгдлийг унш:
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл А.Максвэлл 
“Урт хугацааны туршид бидний шаргуу хүсэх зүйл бол яваандаа бидний хэн болох 
мөн мөнх амьдралд бидний хүлээн авах тэр л зүйл юм. . . .
“Тиймээс зөв шударга хүслүүд нь няцашгүй байх хэрэгтэй” гэж хэлсэн (“According  
to the Desire of [Our] Hearts,” Ensign, 1996 оны 11-  сар, 21–22).
Ерөнхийлөгч Бригам Янг 
“Селестиел хаант улсад суудалтай болохыг хүссэн эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс зөв шудар-
гын бүх дайсантай өдөр бүр тулалдах хэрэгтэйгээ олж мэддэг” гэж заасан (“Remarks,” 
Deseret News, 1864 оны 12-  сарын 28, 98).

Гурван нифайн 
тухай дам үгнээс 
болгоомжил
Олон хүн Гурван ни-
файн айлчлал байж ма-
гадгүй тухай түүхүүдийг 
сонссон. Эдгээр түүхийн 
талаар хуваалцахын 
оронд сударт юу заагд-
саныг заах ёстой. Мор-
моны “тэднийг мэдэх нь 
үгүй” Харийнхан болон 
иудейчүүдийн дунд 
Гурван нифай байна 
гэсэн мэдэгдлийг сана 
(3 Нифай 28:27–28). 
Сүмээс батлагдсан эх 
сурвалжуудад байдаг-
гүй түүхүүд ба бусад 
мэдээллийн талаар 
ярилцлахаас зайлсхий.
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3 НифАй 28

• Бид зөв шударга хүслүүдээ гүйцэлдүүлэхийн тулд яагаад өдөр бүр тэмцэлдэх ёстой 
гэж та нар бодож байна вэ?

• Та нарын зөв шударга хүслүүдийн учир Их Эзэн та нарыг адисалсныг хэзээ та нар 
мэдэрсэн бэ?

Суралцагчдыг хичээлийн эхэнд бичсэн хүслүүд рүү нь хандуул. Эдгээр зөв шударга 
хүслээ биелэгдэх баталгаатай болгохын тулд өнөөдөр юу хийж эхлэх талаар цөөн 
өгүүлбэр бичихэд тэднийг урь.

3 Нифай 28:12–35
Мормон Гурван нифайн тохинууллыг дүрслэн үзүүлдэг
Нэг суралцагчийг 3 Нифай 28:12–16- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, Аврагчийг Нифай үндэстэн шавь нараас холдон одоход 
тэдэнд юу тохиолдсоныг олж мэдэхийг хүс. Шавь нар хувиралт буюу бие махбодын 
түр зуурын өөрчлөлтийг мэдэрсэн гэдгийг тайлбарла.
• 3 Нифай 28:15- ын дагуу шавь нар хувирах хэрэгтэй нэг шалтгаан нь юу вэ? (“Тэд 

Бурханы зүйлийг болгоож болох”- ын тулд.)
3 Нифай 28:17- гийн эхний хэсэгт бид Гурван нифайн тохинууллын тухай Мормоны 
өгсөн дүрслэлийг уншдаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг 3 Нифай 28:17- г чимээгүй 
унших үедээ Мормон энэ цэдгийг бичиж байхдаа Гурван нифай үндэстний биеийн 
байдлын тухай юу мэдэхгүй байсныг олж мэдэхэд урь. (Хичээлийн төгсгөлд та сурал-
цагчдад тэднийг Гурван нифай үндэстэнд тохиолдсон өөрчлөлтийн тухай мэдэж авах 
болно гэдгийг хэлж болно.)
Цөөн суралцагчийг ээлжлэн, 3 Нифай 28:18–23- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамт-
даа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Гурван нифай хүнийг зөв шударга хүслүүдээ 
гүйцэлдүүлж чадахын тулд Их Эзэн тэднийг хэрхэн адисалсныг олж мэдэхийг хүс.
• Тэдгээр Гурван нифай хүн бусдыг Аврагчид авчрах хүслээ гүйцэлдүүлэхийн тулд  

юу хийсэн бэ?
• Тэднийг хүслээ гүйцэлдүүлж чадахын тулд Их Эзэн тэднийг ямар арга замуудаар 

адисалсан бэ?
Суралцагчдыг 3 Нифай 28:25–32- ыг чимээгүй унших үедээ Гурван нифай хүний то-
хинууллаас ашиг тусыг авч байсан мөн авах хүмүүсийг олж тогтооход урь. Та сурал-
цагчдад олж мэдсэнээ тэмдэглэхийг санал болгож болно. (3 Нифай 28:27–28 Гурван 
нифайтай уулзсан хэмээн тунхагладаг хүмүүсийн түүхүүдэд итгэх мөн эдгээрийг ху-
ваалцах тал дээр яагаад болгоомжтой байх ёстой нэг шалтгааныг үзүүлдгийг анзаар: 
Мормон Гурван нифайн үйлчилсэн хүмүүс “тэднийг мэдэх нь үгүй” гэж хэлсэн.)

3 Нифай 28:36–40
Мормон хувиргагдсан биетүүдийн мөн чанарын талаар мэдэж авдаг
Суралцагчдаас хэрэв тэд сайн мэдээний талаар асуулттай байсан эсвэл судраас 
ойлгохгүй байсан ямар нэгэн зүйл уншиж байсан эсэхийг нь асуу. Мормон Гурван ни-
файн хувиралтын талаар анх бичихдээ тэрээр тэднийг дэлхий дээр тохинуулж байхад 
бие махбодын байдалд гарах өөрчлөлтийг бүрэн ойлгохгүй байгаагаа хэлсэн гэдгийг 
сануул (3 Нифай 28:17- г үзнэ үү).
• Сайн мэдээ эсвэл судрын хэсгүүдийн талаар асуулт гарахад та хэнд ихэнхдээ ханд-

даг вэ? Яагаад?
Суралцагчдыг 3 Нифай 28:36–37- г чимээгүй унших үедээ Мормон асуултынхаа ха-
риултыг хайж олохын тулд юу хийснийг олж мэдэхэд урь. 
• Нэмэлт ойлголт хэрхэн авах тал дээр Мормоноос ямар зарчмыг бид сурч болох вэ? 

(Суралцагчид энэ асуултад өөрөөр хариулж болох ч дараах үнэнийг тусгасан байхад 
анхаар: Бид ойлголтоор дутах үедээ Тэнгэрлэг Эцэгээс асууж лавлан, заавар-
чилгаа хүлээн авах ёстой.)

• Энэ зарчмыг үзүүлдэг ямар жишээ байна вэ?
• Тэнгэрлэг Эцэгээс илүү агуу ойлголтыг хүсэх хэрэгтэй болох ямар нөхцөл байдал 

байдаг вэ?
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134-  р  хичээл 

Тусламжийн төлөө бидний залбирах ёстой цөөн нөхцөл байдлыг онцолсон ерөнхий-
лөгч Спэнсэр В.Кимбаллын өгсөн дараах мэдэгдлийг унш:

“Биднийг сайн мэдээний үнэнүүдийг судалж тэгээд тэдгээрийн дагуу 
амьдрахаар эрэлхийлэхэд, сургууль, гэрлэлт, ажил, оршин суух газар, 
гэр бүлээ өсгөх, Их Эзэний ажилд бие биедээ туслах зэрэг амьдралын 
чухал асуудлуудыг шийдэхдээ түүний тусламжийг эрэлхийлэхэд, 
түүний өршөөл болон хийсэн бүгддээ үргэлжлүүлэн зааварчилгаа 
бөгөөд хамгаалалтыг эрэлхийлэхэд бидний хүн нэг бүрд түүний 

тусламж маш их хэрэгтэй байдаг. Бидний хэрэгцээний жагсаалт урт, жинхэнэ  
мөн чин сэтгэлийнх байдаг. . . .
“Амьдралынхаа туршид залбирсан залбирлуудаасаа би үнэнч, чин сэтгэлийн зал-
бирлаас хайр, эрх мэдэл, мөн хүч ирдгийг мэднэ. Би Эцэгийнхээ бидний мөнх бус 
байдлын туршлагад туслах, бидэнд заах, биднийг удирдах, биднийг хөтлөхөд бэлэн 
байдгийг мэднэ. Тиймээс агуу хайраар Аврагч маань бидэнд хэлдэг, ‘Би нэгд хэлс-
нээ би бүгдэд хэлдэг; . . . ямагт залбирагтун.’ (C ба Г 93:49.)” (“Pray Always,” Ensign, 
1981 оны 10-  сар, 3, 6).
• Та нар залбирлын хүчинд итгэх итгэлээ хэрхэн өсгөж чадах вэ? Та нар болон та 

нарын гэр бүлүүд хэзээ залбирлын тань хариултыг хүлээн авсан бэ?
Суралцагчдыг сайн мэдээг ойлгохыг эрэлхийлж, амьдралын бэрхшээлүүдтэй учрахдаа 
залбирлаар Тэнгэрлэг Эцэгтээ хандахад урамшуул. Та нар сорилт болон асуултуудаа 
Тэнгэрлэг Эцэгт аваачсанаар амьдралд тань ирсэн адислалуудынхаа талаар гэрчил.
Гурван нифайн мэдэрсэн өөрчлөлтийг хувирах гэж нэрлэдэг гэдгийг тайлбарла. Их 
Эзэний зарим итгэлтэй үйлчлэгч дэлхий дээрх тохинууллаа үргэлжлүүлэ-
хийн тулд хувиргагдсан. Мормон энэ өөрчлөлтийн талаар асуухаа үргэлжлүүлс-
нээр хувиргагдсан биесийн мөн чанарын тухай сурсан.
Хувиргагдсан биес гэж самбар дээр бич. Нэг суралцагчийг 3 Нифай 28:37–38- ыг 
чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Гурван 
нифай үндэстний биед тохиосон өөрчлөлтийн талаар Мормоны юу мэдэж авсныг 
хайж олохыг хүс.
• Мормон хувиргагдсан биесийн талаар юу мэдсэн бэ? (Нэг суралцагчийг бичээч 

болгож, бусад суралцагчийн хариултыг самбар дээр бичихийг түүнээс хүс. Ха-
риултууд нь хувиргагдсан биес “үхлийг амсдаггүй,” тэд өвчнийг мэдэрдэггүй, тэд 
дэлхийн нүглүүдийн улмаас харамслыг мэдрэхээс бусдаар харамслыг мэдрэх  
нь үгүй зэрэг багтаж болно.)

• Энэ өөрчлөлт тэдний биед яагаад хэрэгтэй байсан бэ? (Та суралцагчдаас 3 Нифай 
28:6–7- г давтахыг хүсч болно. Тэд дэлхий дээр үлдэн, зөв шударга хүслүүдээ бие-
лүүлж мөн Аврагчийн Хоёр дахь ирэлт хүртэл сүнснүүдийг Христ дээр авчрахаа 
үргэлжлүүлэхийн тулд энэ өөрчлөлт хийгдэх нь зайлшгүй байсан.

Суралцагчдыг 3 Нифай 28:39–40- ийг унших үедээ хувиргагдсан биесийн тухай 
нэмэлт мэдээлэл хайж олоход урь. Суралцагчдыг тайлагнаж байх хооронд өөр нэг 
бичээчээр тэдний хайж олсон зүйлсийг самбар дээр бичүүл. (Хариултууд нь хувир-
гагдсан биес Сатаны уруу таталтад автахгүй, тэд ариусгагдсан бөгөөд ариун, мөн 
“мөн дэлхийн хүч тэднийг барьж [чадахгүй] бол” гэх зэрэг байж болно.) Та хэдий-
гээр хувиргагдсан биес үхлийн өвчнүүдийг мэдрэхгүй ч тэд амилуулагдаагүй юм 
гэдгийг тайлбарлаж болно. Тэд мөнх бус байдлаас мөнх байдал руу хурдан—“нүд 
ирмэхийн зуур” өөрчлөгдөх Эцсийн өдөр ирэх хүртэл “агуу өөрчлөлтийг” хүлээн 
авахгүй (3 Нифай 28:8, 40- ийг үзнэ үү).
Ангид ярилцсан зарчим болон сургаалуудын талаар гэрчлэн, хичээлээ дуусга. Сурал-
цагчдыг Сүнснээс хүлээн авсан өдөөлтүүд дээрээ үйлдэхэд урь.
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3 НифАй 28

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
3 Нифай 28. Хувиргалт хийгээд хувиралт 

Гурван нифай хувиргагдаж мөн хувирсан.

3 Нифай 28:13–17 дээр дурдагдсан хувиргалт гэдэг 
бол “гадаад төрх байдал болон мөн чанараа түр зуур 
өөрчилсөн хүмүүсийн нөхцөл байдал—энэ нь тэнгэр-
лэг хүмүүсийн оршихуй хийгээд алдар сууг олж боло-
хын тулд тэд сүнсний илүү өндөр түвшинд өргөгдөнө 
гэсэн үг” (Guide to the Scriptures, “Transfiguration,” 
scriptures.lds.org; see also С ба Г 67:11; Moсе 1:11). Суд-
рууд дээр хувиргагдсан Мосе (Moсе 1:9–11- ийг үзнэ үү); 
Есүс Христ, Петр, Иаков болон Иохан (Maтай 17:1–8- ыг 

үзнэ үү); Иосеф Смит (Иосеф Смитийн—Түүх 1:14–20- 
ийг үзнэ үү) зэрэг хүмүүсийн тухай өгүүлдэг.

Хувирсан хүмүүн биес бол “төгс байдалд амилах 
хүртлээ үхлийн шаналал хийгээд зовиурыг хэзээ ч 
амсахгүйгээр өөрчлөгдсөн хүмүүс юм” (Guide to the 
Scriptures, “Translated Beings,” scriptures.lds.org; мөн 
3 Нифай 28:7–9, 20–22, 37–40- ийг үзнэ үү). Тэдний зо-
рилго бол бодгалиудыг Христ дээр авчрах юм (3 Ни-
фай 28:9- ийг үзнэ үү). Судрууд хувирсан Енох (Эхлэл 
5:24; Еврей 11:5- ыг үзнэ үү), Moсе ( Aлма 45:19- ийг 
үзнэ үү), Елиа (Хаадын Дээд 2:11- ийг үзнэ үү), болон 
хайрт Иохан (Иохан 21:22–23; C ба Г 7- г үзнэ үү) зэрэг 
хүмүүсийн түүхийг агуулдаг.
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Оршил
Аврагчийн нифайчуудын дундах айлчлалын түүхээ 
дуусгасны дараа Мормоны Номын урагш ирэх нь Их 
Эзэн Израилийн угсаатай хийсэн гэрээгээ биелүүлж 
байгаагийн тэмдэг хэмээн Мормон тайлбарласан. 
Тэр мөн Бурханы ажлыг эсэргүүцэгч хүмүүс Бурханы 

шүүлтийн дор байна гэж сэрэмжлүүлсэн. Эцэст 
нь, тэр бүх хүмүүсийг наманчилж мөн Израилийн 
угсааны дунд тоологд гэсэн Аврагчийн урилгыг 
тэмдэглэсэн.

135- Р ХИЧЭЭЛ 

3 Нифай 29–30

Заах зөвлөмж

3 Нифай 29
Их Эзэнийг Израилийн угсаатай хийсэн гэрээгээ хожмын өдрүүдэд 
биелүүлнэ гэдгийг Мормон гэрчилсэн
Ангид хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр дараах хүснэгтийг хуулбарлан зур (эсвэл 
суралцагч бүрд тараах материал бэлд):

  1. харийнхан  а. хоёр утгатай: их эзэний гэрээ байгуулсан 
(1) хуучин Гэрээний бошиглогч иаковын 
үр удам (израиль) (2) Бурхантай гэрээ 
байгуулсан Есүс христэд үнэн итгэгчид

  2. израилийн овог  б. Сайн мэдээний адислал, санваарын эрх 
мэдэл, мөнхийн гэр бүлүүд болон өвийн 
нутгийн итгэлтэй хүмүүст өгсөн амлалт

  3. эсэргүүцэх  в. хоёр утга: (1) израиль бус буюу иудей бус 
угсааны хүмүүс (2) сайн мэдээгүй хүмүүс

  4. их эзэний израильтай хийсэн 
гэрээ

 г. Гүн гүнзгий уйтгар болон харамсал

  5. халаг  д. үл тоох буюу үл хүндэтгэсэн байдлаар 
эсэргүүцэх

Хичээл эхлэхэд суралцагчдыг хүснэгтийн нэгдүгээр багана дахь үгсийг хоёрдугаар 
багана дахь зөв тодорхойлолттой тааруулахад урь (хариултууд: 1- в, 2- а, 3- д, 4- б, 
5- г). Суралцагчдыг олж мэдсэнээ тайлагнаж байх хооронд тэднийг тодорхойлолт 
бүрийг ойлгож авахад нь анхаарлаа хандуул. Тодорхойлолтуудыг өгүүлбэр дэх үг юм 
уу өгүүлбэр бүрийг ашиглан, өөрсдийн үгсээр тайлбарлахад суралцагчдыг урин, та 
үүнийг хийж болно. Суралцагчдад эдгээр тодорхойлолт нь тэдэнд 3 Нифай 29–30- 
ийг илүү сайн ойлгоход тусална гэдгийг мэдэгд.
Аврагчийн нифайчуудад хийсэн айлчлалын талаар бичсэнийхээ дараа Мормон Их 
Эзэний хожмын өдрүүдэд амласан амлалтуудын биелэлтийн тухай бошиглосныг тайл-
барла. Суралцагчдаас хэрэв тэд судруудаар, бошиглогчоор, Ариун Сүнсээр дамжуулан 
эсвэл санваарын адислалаар дамжуулан өгөгдсөн тэнгэрлэг амлалтын биелэлтийг мэ-
дэрсэн эсэхийг нь асуу. Цөөн хэдэн суралцагчийг туршлагаасаа ярихад урь, гэвч тэдэнд 
хэт хувийн юм уу нууц туршлагуудаа хуваалцах хэрэггүйг сануул.
• Зарим хүн яагаад Бурхан амлалтаа сахина гэдэгт эргэлздэг гэж та нар бодож байна вэ?
• Бурхан амлалтуудаа сахидгийг та нар хэрхэн мэдэх вэ?

Зорилго болон 
сорилтуудыг 
эргэн шалга
Та суралцагчдыг 131- р 
хичээлийн нэг хэсэг 
болгон тэднийг сүнслэг 
байдлаар хүчирхэгжүүл-
сэн туршлагын талаар 
бичихэд урамшуулсан. 
Та өнөөдрийн хичээ-
лийг эхлэхээс өмнө энэ 
сорилтын талаар тэдэнд 
сануулахыг бод. Та мөн 
тэдэнд туршлагуудаа 
тэмдэглэж авснаар 
ямар ашиг тус ирсэн 
тухай ярих боломжийг 
өгч болно.
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3 НифАй 29 – 30

Тэгэхэд, тэгээд гэсэн үгсийг самбар дээр бич. Суралцагчдыг 3 Нифай 29:1–3- ыг 
чимээгүй унших үедээ самбар дээрх үгсийг хайж олохыг хүс. Эдгээр үгс нь тэдэнд 
Их Эзэн Израйльтай хийсэн гэрээнүүдээ хожмын өдрүүдэд биелүүлэхийг үзүүлсэн 
нэгэн үйл явдлыг олж тогтооход тусална гэдгийг тайлбарла. (3 Нифай 29:1 дээрх 
“эдгээр үгс” хэлц үгс нь Мормоны Номон дээрх бичээсүүдийг хэлж байгаа гэдгийг 
тайлбарлах нь тустай байж болно.)
• Та нар эдгээр шүлгэн дээр бичиглэгдсэн бошиглолыг хэрхэн товчлон хэлэх вэ? (Су-

ралцагчид өөр өөр үг ашиглаж болох ч хариултууд нь дараах үнэнийг тусгах ёстой: 
Мормоны Номын урагш гарч ирсэн нь Их Эзэн хожмын өдрүүдэд Израилийг 
цуглуулах Өөрийн гэрээг биелүүлж байгаагийн тэмдэг юм. Та суралцагчдыг 
3 Нифай 29- ийн бүлгийн товчлол дахь энэ үнэнийг тэмдэглэхэд урамшуулж болно.)

Суралцагчдыг Мормоны Номоо дээш нь өргөхөд урь. Тэд гартаа Их Эзэн хүмүү-
сээ Өөрийн ирэлтийн төлөө бэлтгэж байгааг баталж чадах Мормоны бошиглолын 
биелэлтийг барьж байгааг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Рассэлл М.Нэлсоны хэлсэн дараах үгийг уншихад урь:

“Мормоны Ном нь Их Эзэн өөрийн гэрээт Израилийн хүүхдүүдийг 
цуглуулж эхэлсэн болохыг гэрчлэх бодит тэмдэг юм. . . .
“Тийм ээ, Их Эзэн мартаагүй ээ! Тэр биднийг болон дэлхий дээрх бусад 
хүмүүсийг Мормоны Номоор адисалсан. . . . Энэ нь биднийг Бурхантай 
гэрээ хийхэд тусалдаг. Энэ нь Түүнийг болон Түүний Хайрт Хүүг дурсан 
санахад биднийг уриалдаг юм. Мормоны Ном нь Есүс Христийн бас 

нэгэн гэрээ билээ” (“Гэрээнүүд,” Ensign эсвэл Лиахона, 2011 оны 11- р сар, 88).
• Мормоны Ном нь Бурхан амлалтуудаа сахих болно гэдгийг гэрчилсэн баримт хэр-

хэн болж байна вэ?
Дараах асуултыг самбар дээр бич: Хожмын үеийн гэгээнтнүүд яагаад Их Эзэний Из-
раилийн угсаатай хийсэн гэрээг сонирхдог вэ? Таныг Их Эзэний хүмүүстэйгээ хийсэн 
гэрээний нэг хэсэг болсон амлалтуудыг жагсаасан ахлагч Рассэлл М.Нэлсоны хэлсэн 
дараах үгийг уншиж байх үедээ энэ асуултын хариултуудыг олж сонсохыг сурал-
цагчдаас хүс. (Та энэ мэдэгдлийн хувийг суралцагч бүрд өгөхийг хүсч болно.)
“Эхэлж Абрахамтай хийсэн, дараа нь Исаак, Иаковтай дахин баталсан Бурханы гэрээ 
онцгой ач холбогдолтой. Үүнд дараах . . . адислалууд орсон байдаг:
“• Есүс Христ нь Абрахамын удмаас төрөх болно.
“• Абрахамын үр удам нь тоолж баршгүй их болж, мөнхөд өсөн мөн санваарын 

эрхийг атгана.
“• Абрахам нь олон үндэстний эцэг болно.
“• Түүний үр удам амлагдсан газар нутгийг өвлөж авна.
“• Бүх үндэстэн түүний үр удмаар адислагдах болно.
“• Гэрээ нь мөнхийн байх болно—‘мянган үе удам’ дамжсан ч хэвээр хүчинтэй 

байх болно.
“Эдгээр гэрээний зарим нь биелэгдсэн бөгөөд бусад нь ч биелэгдэх болно. . . .
“Бидний зарим нь Абрахамын шууд удам, харин зарим нь түүний гэр бүлд үрчлэгдэн 
нэгдэж ордог. Их Эзэн биднийг ялгаварладаггүй. Их Эзэнийг эрэлхийлэн хайж, Түү-
ний тушаалуудыг дагаснаар— бид хамтдаа эдгээр адислалыг хүлээн авах болно. . . .
“. . . Бригам Янг “Бүх хожмын үеийн гэгээнтэн энэ Сүмд элсэн орохдоо шинэ бөгөөд 
мөнхийн гэрээнд ордог” (“Гэрээнүүд,” 87–88; Teachings of Presidents of the Church: Бри-
гам Янг- аас эш татсан болно [1997], 62).
• Та нар ахлагч Нэлсоны хэлсэн үгээс сурсан зүйлээ ашиглан, самбар дээрх асуултад 

хэрхэн хариулах вэ? Суралцагчдын хариултууд ялгаатай байж болох ч тэд дараах 
үнэнийг тусгасан байхад анхаар: Хожмын үеийн гэгээнтнүүд Их Эзэний гэрээт 
хүмүүсийн хэсэг бөгөөд бид бүх үндэстэнг адислах үүрэг хүлээдэг.

• Хожмын үеийн гэгээнтнүүд хэрхэн дэлхийн үндэстнүүдийг адислахаар эрэлхийлдэг вэ?
• Тэднийг ийнхүү чармайхад Мормоны Ном ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?
Тохируулах үйл ажиллагаанаас эсэргүүцэх ба халаг гэсэн үгсэд ханд. Мормон хож-
мын өдрүүдэд Мормоны Номыг болон Их Эзэн хүмүүстэйгээ хийсэн гэрээгээ 
биелүүлэх бусад баталгааг эсэргүүцэх хүмүүс байх болно гэдгийг мэдэж байсныг 
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135-  р  хичээл 

тайлбарла. Суралцагчдыг 3 Нифай 29:4–9- өөс Аврагчийг болон Түүний ажлуудыг 
үгүйсгэгчдэд юу тохиолдохыг хайж олох зорилгоор чимээгүй уншихад урь. Сурал-
цагчдыг олж мэдсэнээ тайлбарласны дараа та тэднийг судар дээрээ дараах үнэнийг 
бичихийг санал болгож болно: Есүс Христ болон Түүний ажлыг эсэргүүцэгчдэд 
харуусал, шаналал ирэх болно.
• Харуусал нь яагаад Аврагч болон Түүний ажлыг эсэргүүцэгчдийн төрөлх үр дагавар 

байдаг вэ?
• Их Эзэн хүмүүнд ярьж эсвэл гайхамшгийг үйлддэггүй гэх хэн нэгэнд та нар хэрхэн 

хариулах вэ?
• Бид амьдралдаа Их Эзэн болоод Түүний ажлыг хэрхэн илүү сайнаар таньж мөн хүн-

дэтгэж чадах вэ? 

3 Нифай 30
Их Эзэн Харийнхныг наманчилж мөн Түүн рүү ирэхэд уриалдаг
Тааруулах үйл ажиллагаанаас Харийнхан гэсэн үгэнд ханд. Суралцагчдад 3 Нифай 30- д 
Мормон Харийнханд эсвэл сайн мэдээг сонсоогүй хүмүүст Есүс Христийн онцгойлон 
өгсөн урилгыг тэмдэглэх Их Эзэнээс ирсэн тушаалыг гүйцэтгэснийг мэдээл. Сурал-
цагчдыг 3 Нифай 30:1–2- ыг уншаад, өөрсдийн олж чадах хэрээр Харийнханд өгсөн 
урилгуудыг хайж олоход урь. Суралцагчдыг олж мэдсэнээ тайлагнасны дараа асуу:
• Эдгээр урилгын аль нь бусдыг нэгтгэн дүгнэж болно гэж та нар бодож байна вэ? 

(Христэд ирэх урилгад наманчлал, баптисм хүртэх, Ариун Сүнсийг хүлээн авах мөн 
Их Эзэний хүмүүсийн дунд тоологдох зэрэг орно.)

• Хэрэв Харийнхан Есүс Христ дээр ирвэл Тэрээр тэдэнд ямар адислалуудыг амласан 
бэ? (Гэм нүглүүдийн өршөөл, Ариун Сүнсээр дүүргэгдсэн байх болон Түүний хүмүү-
сийн дунд тоологдох болно.)

• Их Эзэний хүмүүсийн дунд тоологдох нь яагаад адислал вэ?
Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Хэрэв бид Христэд ирвэл Түүний хүмүүсийн 
дунд тоологдох болно. Хэдийгээр 3 Нифай 30:2 нь Сүмийн гишүүн бус хүмүүст хан-
даж хэлсэн ч бид Есүс Христийн урилгыг Бурхантай хийсэн гэрээгээ сахих чармайлтаа 
хэмжихэд ашиглаж болно гэдгийг тайлбарла. Гэрээнүүд болон Их Эзэний зарлигуу-
дыг сахиснаас ирдэг адислалуудаа гэрчил.

3 Нифайн давталт
Хэсэг хугацаа аваад суралцагчдад 3 Нифайн номыг давтахад нь тусал. Тэднийг семи-
нар болон хувиараа судар судлах зэргээр энэ номоос сурч мэдсэн зүйлийнхээ талаар 
бодохыг хүс. Хэрэгтэй бол тэднийг санахад нь туслахын тулд 3 Нифайн зарим бүлгүү-
дийн товчлолыг богино хугацаанд давтахад урь. Хангалттай хугацааны дараа хэдэн 
суралцагчийг 3 Нифайгаас тэдэнд урам өгдөг байсан мөн Есүс Христэд илүү агуу 
итгэлтэй болоход тусалсан ямар нэгэн зүйлийн талаар хуваалцахад урь.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Суралцагч бүрд юм бичээгүй хуудас цаас өг. Тэднийг Сүмийн гишүүн биш хүнд 
(төсөөлсөн юм уу тэдний мэддэг хэн нэгэнд) захиа бичихэд урь. Тэдэнд төгс эзэмших 
судрын хэсгээс захиа хүлээн авагчийг Христэд ирж, Түүний хүмүүсийн дунд тоолог-
доход урихад ашиглаж болох үнэнүүдийг эрэхийг санал болго. Цөөн тооны сурал-
цагчаас бичсэнээ хуваалцахыг хүс.
Тайлбар: Энэ хичээлийн туршид энэ үйл ажиллагааг хийх цаг гаргаж өгч болно. 
Бусад төгс эзэмших судрыг давтах үйл ажиллагаануудыг энэ гарын авлагын арын 
хавсралтаас үзнэ үү.
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3 НифАй 29 – 30

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
3 Нифай 30:1–2. Израилийн цугларалт

Ерөнхийлөгч Спэнсэр В.Кимбалл ийн заасан: 

“Израилийн цугларалт нь үнэн сүмд нэгдэж мөн  
тэдний үнэн Бурханы тухай мэдлэгт ирэхээс тогтдог. 
. . . Тиймээс сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авсан,  

Их Эзэнийг өөрсдийн хэл дээр мөн амьдардаг газрын-
хаа үндсүүд дэх гэгээнтнүүдтэй шүтэн бишрэхийг одоо 
эрэлхийлж байгаа, Израилийн цугларалтын хуулиу-
дыг дагадаг мөн хожмын өдрүүдэд гэгээнтнүүдэд ам-
ласан бүх адислалыг өвлөгч аливаа хүмүүн юм” (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball 
[1982], 439).
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Оршил
3 Нифай 23–30- д үнэ цэнэтэй олон зарчим байдаг ч хичээлийн 
эхний хагаст суралцагчид 3 Нифай 24–25- аас Есүс Христийн 
Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх талаар сурч болох зүйл дээр илүү их 
анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хичээлийн хоёр дахь хагас нь сурал-
цагчдыг 3 Нифай 27- д Есүс Христийн шавь байх гэдэг нь ямар 
утгатай үг болох, тэд Түүнтэй хэрхэн илүү адил байж чадах 
зэргийг ойлгоход туслах зарчмууд дээр төвлөрнө.

Заах зөвлөмж

3 Нифай 23–26
Амилсан Есүс Христ нифайчуудад судруудыг тайлбарладаг
Суралцагчдыг цаг хугацааны турш хянамгай бэлтгэлийг шаард-
сан үйл явдлын жишээнүүд өгөхөд урь. (Жишээнд холын зайн 
уралдаан, хөгжмийн концерт, эсвэл драмын жүжиг зэргийг 
оруулж болно.) Суралцагчдаас шаардлагатай бэлтгэлгүйгээр 
эдгээр үйл явдалд оролцохыг хичээсэн хэн нэгэнд юу тохиол-
дож болохыг дүрслэн хэлэхийг хүс.

Нэг суралцагчийг 3 Нифай 24:2- ыг чанга уншихад уриад 
дараа нь ангийнхнаас бошиглогч Малахигийн зөгнөн хэл-
сэн ямар үйл явдлын талаар бодсоныг асуу. Суралцагчдыг 
“түүний ирэлтийн өдөр” нь Есүс Христийн Хоёр дахь ирэлт 
хэмээн тогтоосны дараа тэднийг Малахигийн асуусан “Гэвч 
хэн түүний ирэлтийн өдрийг тэсвэрлэж, мөн түүнийг хүрч 
ирэхэд хэн зогсоогоороо үлдэж чадах билээ?” гэсэн асуултыг 
тэмдэглэхэд урь: 

Гэрээр судлах хичээл
3 Нифай 23–30 (27-р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
бэлтгэх материал
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм 
Суралцагчдын (27- р хэсэг) 3 Нифай 23–30- ыг судалж байх 
үедээ мэдсэн сургаал ба зарчмуудын дараах хураангуй нь  
хичээлийн хэсэг болгон заагдахаар зориулагдаагүй юм. Таны 
заах хичээл эдгээр сургаал, зарчмын зөвхөн цөөн хэд дээр нь 
төвлөрнө. Суралцагчдынхаа хэрэгцээний талаар бодох үедээ 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага.

1 дэх өдөр (3 Нифай 23)
Суралцагчид Есүс Христийн нифайчуудад заасан үгсийг суд-
лахаа үргэлжлүүлсэн. Тэд Аврагч хүмүүстээ Исаиагийн болон 
бусад бошиглогчийн үгсийг хичээнгүйлэн судал хэмээн тушаас-
ныг мэдэж авсан. Аврагч хүмүүсийг сүнслэг түүхийнхээ үнэн зөв 
бичээсийг хадгалаагүйг нь буруутгахад суралцагчид бид сүнслэг 
тохиолдлуудаа бичсэнээр Их Эзэнийг бидэнд илүү их илэрхий-
лэлт өгөхөд урьдаг гэдгийг ойлгосон. 

2 дахь өдөр (3 Нифай 24–26) 
Суралцагчдыг Малахигийн бүлгээс нифайчуудтай хуваалцсан 
Есүс Христийн үгсийг эргэцүүлэн бодож байх үед тэдэнд Ав-
рагчийн Хоёр дахь ирэлтээр Тэрээр хүмүүсээ цэвэршүүлж мөн 
ёс бусчуудыг шүүсэн гэдгийг сануулсан. Аравны нэгийн зарчим 
болон мөн хожмын өдрүүдэд ирэх Елиагийн талаар бошиг-
логдсон бошиглолын талаар ойлгох нь суралцагчдад хэрэв 
бид Их Эзэн рүү эргэвэл Тэрээр бидэн рүү эргэж мөн бидний 
зүрх сэтгэл эцгүүд рүүгээ эргэснээр бид дэлхийг Есүс Христийн 
Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхэд тусалж байгаа хэрэг гэдгийг таньж 
мэдэхэд тусалсан. Мормон нифайчуудын дундах Аврагчийн бүх 
сургаалыг багтаагаагүй шалтгаанаа тайлбарласан нь сурал-
цагчдад бид Бурханы илчилсэн зүйлст итгэвэл өөрсдийгөө илүү 
агуу илэрхийлэлтүүдийг хүлээн авахад бэлтгэнэ гэдгийг олж 
мэдэхэд тусалсан.

3 дахь өдөр (3 Нифай 27) 
Нифай үндэстэн арванхоёр шавь нь залбирах, мацаг барихаа 
үргэлжлүүлж байхад Аврагч тэдэн дээр айлчлан, Есүс Хрис-
тийн үнэн сүм Түүний нэрээр нэрлэгдэж, Түүний сайн мэдээн 
дээр суурилах ёстой гэдгийг тайлбарласан. Аврагчийн шавь 
нартаа заасан зүйлсээс суралцагчид мөн Есүс Христийн сайн 
мэдээний суурь нь Тэрээр Цагаатгалыг гүйцэлдүүлснээр Эцэ-
гийнхээ хүслийг биелүүлсэн гэдгийг ойлгосон. Сайн мэдээг 
ийнхүү ойлгосноороо суралцагчид хэрэв бид сайн мэдээний 
зарчмын дагуу амьдарвал эцсийн өдөр Бурханы өмнө толбо-
гүй зогсох болно гэдгийг ойлгож мэдсэн.

4 дэх өдөр (3 Нифай 28–30) 
Суралцагчид амилсан Есүс Христ Өөрийн Нифай үндэстэн 
шавь нарынхаа хүслийг хүндэтгэснээр Их Эзэн биднийг зөв шу-
дарга хүслүүдийн маань дагуу адисалдаг гэдгийг ойлгосон. Их 
Эзэнээс Гурван нифайн талаар нэмэлт мэдлэг өгөхийг асуусан 
Мормоны жишээнээс суралцагчид хэрэв бид Их Эзэнээс ойл-
голтыг хүсвэл илэрхийлэлт хүлээн авдаг гэдгийг ойлгосон. Ав-
рагчийн нифайчуудын дундах тохинууллын талаарх Мормоны 
хийсэн дүгнэлт нь суралцагчдад Мормоны Номын урагш ирэх 
нь Их Эзэн Израилийн угсаатай хийсэн гэрээгээ биелүүлж 
байгаагийн тэмдэг бөгөөд хэрэв бид Христ дээр ирвэл Түүний 
хүмүүсийн дунд тоологдох болно гэдгийг заасан.
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Энэ нь яагаад хожмын өдөр амьдрах тэдгээр хүмүүсийн бо-
дож байх чухал асуулт вэ? гэсэн асуултыг асуу.

Нэг суралцагчийг аравны нэгээ төлөх нь биднийг Аврагчийн 
Хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхэд хэрхэн тусалж болохыг тайлбар-
ласан Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн 
дараах үгийг чангаар уншихад урь:

“Бид аравны нэгийн бүрэн төлөгч байх болон дагах хичээл 
зүтгэлдээ гуйвшгүй байх шийдвэрийг одоо гаргаснаар итгэл-
дээ хүчирхэгжиж, цагийн явцад бидний зүрх сэтгэл зөөлөрнө. 
Энэ нь Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан бидний зүрх 
сэтгэлд ирж байгаа өөрчлөлт бөгөөд мөнгө эсвэл эд хөрөн-
гөнөөсөө өргөхөөс илүү хожмын өдрүүдэд Их Эзэний аравны 
нэгийн бүрэн төлөгчдийг хамгаалах амлалтыг боломжтой 
болгож өгдөг. Хэрэв бид одоо аравны нэгийг бүрэн төлж, 
үүнийг хийхдээ гуйвшгүй байх үүрэг хүлээвэл өөрсдийгөө энэ 
хамгаалалтын адислалд чанаржина гэдэгтээ итгэлтэй байж 
чадна” (“Сүнслэг бэлтгэл: Эрт эхэлж, гуйвшгүй бай (Spiritual 
Preparedness: Start Early and Be Steady),” Ensign эсвэл Лиа-
хона, 2005 оны 11- р сар, 40).

Ерөнхийлөгч Айрингийн хэлснээр аравны нэг төлөх нь биднийг 
Аврагчтай уулзахад хэрхэн бэлтгэх вэ? гэсэн асуултыг асуу.

Нэг суралцагчийг 3 Нифай 25:5–6 дээрх Елиагийн ирэлтийн 
талаарх Малахигийн бошиглолыг чанга уншихад урь. Тэдэнд 
энэ бошиглолын гүйцэтгэл тэдэнд хэрхэн нөлөөлөхийг илүү 
сайн ойлгоход туслахаар нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.Бэднарын хэлсэн дараах 
үгийг уншихад урь:

“Елиагийн сүнсний талаар сурч, үүнийг мэдрэхийг сүмийн 
залуучуудаас би хүсч байна. . . .

“Та үүнийг хийх аваас таны зүрх сэтгэл эцгүүд рүүгээ эргэх 
болно. Абрахам, Исаак болон Иаков нартай хийсэн амлал-
тууд та нарын зүрх сэтгэлд суух болно. . . . Та өвөг дээдсээ 
илүү хайрлаж, тэдэнд илүү ихээр талархах болно. Аврагчийн 
талаарх таны гэрчлэл илүү гүн гүнзгий, бат бөх болно. Та нар 
өсөн нэмэгдэж буй дайсны нөлөөнөөс хамгаалагдах болно 
гэдгийг би та нарт амлаж байна. Та энэхүү ариун нандин 
ажилд оролцож, үүнийг хийх хүсэлтэй болсноор залуу насан-
даа мөн амьдралынхаа турш хамгаалагдах болно” (“Хүүхдүү-
дийнх нь зүрх сэтгэл эцгүүд рүүгээ эргэх болно,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2011 оны 11- р сар, 26–27).

Та нар гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажлыг хийх үед 
сүнслэг байдлаараа хүчирхэгжсэн ямар туршлагатай байсан 
бэ? гэсэн асуултыг асуу.

3 Нифай 27–30
Есүс Христ Өөрийн сүмийн нэр болоод гол шинж чанарыг 
илчилж, шавь нарынхаа зөв шударга хүслүүдийг хүндэтгэ-
дэг. Мормон Аврагчийн нифайчуудын дундах тохинууллын 
бичээсээр дуусгав
Бошиглогч Иосеф Смитийн өгсөн дараах мэдэгдлийг самбар 
дээр бич (та үүнийг хичээл эхлэхээс өмнө болон хичээлийн 
энэ үе хүртэл юмаар бүтээж болно). Нэг суралцагчаас мэдэгд-
лийг чанга уншихыг хүс. (Энэ мэдэгдэл Сүмийн ерөнхийлөгч-
дийн сургаалаас: Иосеф Смит номд бий [2007], 49.)

“Манай шашны тулгуур зарчмууд бол Есүс Христийн талаарх, 
тухайлбал Тэрбээр егүүтгэгдэж оршуулагдаад, гурав дахь өд-
рөө дахин босч ирэн, тэнгэрт дээшлэн одсон тухай төлөөлөг-
чид, бошиглогчдын гэрчлэл юм” (Иосеф Смит). 

Бошиглогч Иосеф Смитийн тунхагласан шиг Аврагч нифай-
чуудад Түүний сайн мэдээний цөм нь Түүний гэтэлгэгч зо-
лиослол хэмээн заасан гэдгийг тайлбарла. (Дараах үнэнийг 
самбар дээр бич: Есүс Христийн сайн мэдээний үндэс 
бол Тэрээр Цагаатгалыг гүйцэлдүүлснээрээ Эцэгийн-
хээ хүслийг биелүүлсэн явдал юм.

Суралцагчдаас 3 Нифай 27- г чимээгүй унших үедээ Авраг-
чийн энэ сургаалыг заасан үгсийг олж мэдэхийг хүс. Сурал-
цагчдаас олж мэдсэн судрын хэсгүүдээ хуваалцахыг хүс.

3 Нифай 27:16–20- д бид Аврагчийн Цагаатгалын хүчийг амьд-
ралдаа хэрхэн урьж болох тухай Түүний сургаалуудыг агуулдаг 
гэдгийг тайлбарла. Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич: 
Хэрэв бид . . . тэгвэл бид. . . . Суралцагчдыг 3 Нифай 27:20- 
ийг тэд самбар дээрх хоосон зайнуудыг бөглөхөд ашиглах үгс 
болон үг хэллэгийг хайж олохыг хичээн, чимээгүй уншихад урь. 
Энэ зарчмыг дагах нь биднийг Есүс Христийн үнэн шавь нар 
байхад хэрхэн туслах вэ? гэсэн асуултыг асуу.

Ангийнханд шавь байхын хамгийн чухал сорилт хийгээд 
оргил үеийн талаар 3 Нифай 27:21, 27 дээр байдаг гэдгийг 
тайлбарла. Суралцагчдыг эдгээр шүлгийг чимээгүй уншихад 
урь. Тэднийг уншиж байх хооронд дараах мэдэгдлийг сам-
бар дээр бич: Их Эзэн Есүс Христ шавь нараа Түүний ажлыг 
хийж . . . болохыг хүлээдэг.

Суралцагчдаас 3 Нифай 27:27- оос уншсан дээрээ тулгуурлан 
энэ өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээхийг нь асуу. (Суралцагчдыг 
хариулж байхад самбар дээрх өгүүлбэрийг дараах өгүүлбэ-
рийн адилаар гүйцээ: Их Эзэн Есүс Христ шавь нараа Түү-
ний ажлыг хийж, Түүн шиг болохыг хүлээдэг.) Тэргүүн 
Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс И.Фаустын хэлсэн дараах 
үгийг чангаар унш.

“Бидний дуурайж болох Есүсийн үйлдсэн зарим зүйлийг 
бодоцгооё.

“1. Есүс ‘сайныг үйлдэж явсан.’ [Үйлс 10:38.] Хэрэв бид  
өдөр бүр эдгээр боломжийг эрж хайж байвал—гэр бүлийн 
гишүүн, найз мөн огт танихгүй хүнд ч—ямар нэгэн сайн зүйл-
сийг хийж чадна. 

“2. Есүс бол хоньдоо манаж мөн алдагдсан хүмүүсийн төлөө 
санаа тавьдаг Сайн Хоньчин байсан. Бид ганцаардсан мөн 
идэвх султай хүмүүсийг эрж хайж, тэдэнтэй нөхөрлөж чадна.

“3. Есүс ядуу, уяман өвчтэй нэгэн гэх мэт олонд өрөвдөх 
сэтгэлээр ханддаг байсан. Бид ч бас өрөвдөх сэтгэлтэй байж 
чадна. Мормоны Номон дээр ‘гашуудах тэдний хамт гашууда-
хыг’ бидэнд сануулсан байдаг. [Moзая 18:9.]

“4. Есүс тэнгэрлэг номлолынхоо болон Эцэгийнхээ агуу 
ажлын талаар гэрчлэлээ хуваалцсан. Бидний хувьд бид бүгд 
‘ямар ч цагт . . . Бурханы гэрчлэгч болж’ чадна. [Moзая 18:9.]” 
(“Discipleship,” Ensign эсвэл Лиахона, 2006 оны 11- р сар, 21).

Суралцагчдыг хосуудад эсвэл жижиг бүлгүүдэд хуваарил. 
Хосууд эсвэл бүлэг бүрийг ерөнхийлөгч Жэймс И.Фаустын 
хэлсэн дөрвөн саналыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх хоёр, гур-
ван аргыг бичихэд урь.
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Тэднийг дууссаны дараа хос эсвэл бүлэг бүрийг ээлжлэн 
жагсаалтаасаа нэг санааны талаар хуваалцахад урь. Самбар 
дээр бид хэрхэн Аврагчийн ажлуудыг хийж мөн Түүнтэй  
илүү адил болж чадах талаар тэдний санаануудыг бич. Су-
ралцагчдыг ирэх долоо хоногийн турш эдгээр санаанаас нэг, 
хоёрыг хэрэгжүүлэхийг дотроо чимээгүй амлахад урь. Хэрэв 
бид Аврагчид итгэлээ хөгжүүлбэл бүгд Түүнтэй адил болж 
чадна гэсэн гэрчлэлээ хуваалц. 

Дараагийн хэсэг (4 Нифай 1–Moрмон 8)
Суралцагчдыг дараагийн хэсгийг судалж байхдаа дараах 
асуултуудад хариулт эрэлхийлэхэд нь урамшуул: Хүмүүс амар 
амгалан болон хөгжил дэвшлээс хэрхэн хилэнцэт байдал 
руу орж чадах вэ? Нифайчууд дэлхий дээр амьдарч байсан 
хамгийн их хөгжиж дэвжсэн мөн аз жаргалтай хүмүүс байс-
наа хэрхэн бүрмөсөн ёс бус хүмүүс болсон бэ? Мормоны 
сүүлчийн үгс нь юу байсан бэ?
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орШил 

Нифайн дөрөвдүгээр ном
Энэ номыг яагаад  
судалдаг вэ? 
Суралцагчид 4 Нифай номыг судалснаар 
Есүс Христийн сайн мэдээнд нэгдэн амь-
дарч байгаа хүмүүст ирсэн адислалуудын 
талаар суралцах болно. Лихайн үр уд-
мынхны дунд хийсэн Аврагчийн номлолын 
дараагаар нутгийн бүх хүн хөрвөгдсөн. Тэд 
зарлигуудад дуулгавартай байснаар амар 
амгалан, хөгжил дэвшил, гайхамшигтай 
сүнслэг адислалуудаар дүүрэн баясаж бай-
лаа. Мормон: “Бурханы мутраар бүтээгд-
сэн бүх хүмүүсийн дунд илүү аз жаргалтай 
хүмүүс байх аргагүй нь гарцаагүй юм” 
(4 Нифай 1:16) хэмээн тунхагласан. Мөн 
суралцагчид хүмүүс хэрхэн аажмаар гэм 
нүглийн улмаас доройтон унаж байгаа 
тухай чухал сургамжуудыг суралцах болно. 

Энэ номыг хэн бичсэн бэ? 
4 Нифай номыг бүтээхийн тулд Мормон 
дөрвөн зохиогчийн цэдгүүдээс эмхэтгэж, 
товчилсон юм. Тэдгээр зохиогчдын нэг 
нь Нифай байсан бөгөөд тэрээр Их Эзэн 
Лихайн үр удмын дунд хийсэн Өөрийн 
тохинууллын үеэр сонгосон арванхоёр 
дагалдагчийн нэг болох Нифайн хүү байв. 
(3 Нифай 11:18–22; 12:1- ийг үзнэ үү). 
Бусад гурван зохиогч нь Нифайн хүү Амос, 
Амосын хүү Амос, Аммарон нар байлаа 
(4 Нифай 1:19, 21, 47- г үзнэ үү).

Энэ ном хэнд зориулагдан, 
яагаад бичигдсэн бэ? 
Мормон 4 Нифай номыг тодорхой сон-
согчдод зориулсан эсвэл яагаад үүнийг 

бичих болсноо дурдаагүй. Гэвч, уг энэ 
номон дахь Есүс бол Христ, Мөнхийн 
Бурхан хэмээн гэрчлэх Мормоны Номын 
гол зорилгод хувь нэмрээ оруулсан юм 
(Мормоны Номын удирдтгалыг үзнэ үү). 
Энэ номонд наманчилж, Есүс Христэд 
ирж, Түүнтэй гэрээ хийснээр адислалууд 
ирдгийг мөн Аврагч ба Түүний сайн 
мэдээг үгүйсгэж, өөрсдийн гэрээнүүдийг 
мартах үед хор хөнөөлтэй үр дагаврууд 
ирдгийг үзүүлдэг.

Энэ номыг хэзээ, хаана  
бичсэн бэ? 
4 Нифай номд эх сурвалж болгон ашиг-
ласан эх бичээсүүд МЭ 34 ба МЭ 321 оны 
хооронд бичигдсэн байх магадлалтай. 
Мормон тэдгээрийг МЭ 345 ба МЭ 385 
оны хооронд товчлон эмхэтгэсэн байна. 
Мормон өөрөө хаана байснаа мөн хэзээ 
энэ номыг хураангуйлснаа тэмдэглэж 
үлдээгээгүй.

Энэ номын онцлог талууд  
юу вэ? 
4 Нифай номын 49 шүлэгт Мормоны 
Номд бичигдсэн нифайчуудын түүхийн ба-
раг гуравны нэг буюу 300 орчим жилийн 
түүхийг багтаан өгүүлсэн. 4 Нифай ном 
нь маш товч бөгөөд тодорхой. Энд мөн 
Аврагчийн номлолыг дуулгавартай дагадаг 
зөв шударга хүмүүс болон тэдний дөрөв-
дэх үр удмын гэм нүглүүдийн хоорондох 
эрс ялгаатай байдлыг хураангуйлан өгүүл-
сэн. Уг номын эхний 18 шүлэгт Есүс Хрис-
тийн сайн мэдээнд тулгуурласан нийгэм 
адислалуудаар бялхаж буйг харин сүүлийн 

шүлгүүдэд бардамналаас болж, яваандаа 
бараг бүх хүн нүгэлд унан, энэ нийгэм нь 
хэрхэн доройтож буйг харуулдаг.

Тойм
4 Нифай 1:1–18 Есүс Христийн ном-
лолыг даган газар нутаг даяар бүх 
хүн хөрвөгдөн, баптисм хүртдэг. Тэд 
өөрсдийгөө нифайчууд, леменчүүд 
гэж зааглахаа больдог. Тэд “бүх 
зүйлийг нийтээр эзэмшиж” (4 Нифай 
1:3), олон гайхамшгуудыг үзэж мөн 
хөгжин дэвжиж, 110 жилийн турш 
эв нэгдэлтэй, аз жаргалаар дүүрэн 
амьдардаг.

4 Нифай 1:19–34 Нифай нас барж, 
түүний хүү Амос цэдгүүдийг хадгал-
сан. Дараа нь Амос цэдгүүдийг өө-
рийн хүү Амост итгэмжлэн хүлээлгэн 
өгдөг. Олон хүн Сатан “тэдний зүрх 
сэтгэлийг эзэмдсэн” байхыг зөв-
шөөрдөг (4 Нифай 1:28). Хүмүүсийн 
дунд зөрчил хагарал, бардамнал, 
хуурамч сүмүүд гарах болсон. Ёс бус-
чууд үнэн Сүмийн гишүүд болон “тэ-
дэнтэй үлдсэн Есүсийн шавь нарыг” 
гадуурхаж эхэлсэн (4 Нифай 1:30).

4 Нифай 1:35–49 Хүмүүс дахин 
өөрсдийгөө нифайчууд ба лемен-
чүүд хэмээн хуваасан. Леменчүүд 
сайн мэдээний эсрэг хамаг хүчээрээ 
эсэргүүцэн босож, Гадиантоны нууц 
хуйвалдааныг байгуулав. Нифай-
чууд гэм нүгэлтэй болсон. Амос нас 
нөгчиж, түүний ах Аммарон Ариун 
Сүнсээр албадуулагдан, ариун нан-
дин цэдгүүдийг нууж хадгалав.
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Заах зөвлөмж

4 Нифай 1:1–18
Бүх хүн хөрвөгдөж, амар амгалан ба аз жаргалыг эдэлдэг
Хичээл эхлэхийн өмнө боломжтой бол суралцагч бүрд нэг нь цагаан, нэг нь өөр 
өнгийн хоёр цаас (тал хуудас байхад хангалттай) бэлтгэ. Ангид орж ирэхээс нь өмнө 
цагаан цааснуудыг суралцагчдын ширээ эсвэл сандал дээр тавь. Өнгийн цааснуудыг 
хичээлийн сүүлээр ашиглана. Самбар дээр дараах асуултыг бич: Юу та нарыг жин-
хэнэ аз жаргалтай болгодог вэ? Суралцагчдыг ангид орж ирэх үед, тэднийг асуултын 
хариултыг самбар дээр бичихийг урь.
Хичээлээ эхлэхдээ самбар дээрх асуултын хариултыг хэлэлц. Суралцагчдаас дараах 
асуултыг асуу:
• Биднийг түр зуурын аз жаргал мөн мөнхийн аз жаргалд хөтлөх хоёр зүйлсийн 

хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? (Суралцагчдыг хариулах хооронд та тэдэнд жинхэнэ 
аз жаргалыг алдар нэртэй болох, эд баялаг гэх мэт материаллаг юмсаас олохгүй 
гэдгийг онцлон хэлж болох юм.)

4 Нифай нь Есүс Христийн ирэлтийн дараа амьдарч байсан Лихайн нэлээд хэдэн үе 
удмынхны цэдэг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг 4 Нифай 1:16- г дотроо уншиж, 
Христийн ирэлтийн дараа 100 гаруй жил амьдарсан хүмүүсийг Мормон хэрхэн тодор-
хойлсон болохыг олохыг хүс. Та нар суралцагчдад “илүү аз жаргалтай хүмүүс байх ар-
гагүй нь гарцаагүй” гэсэн хэллэгийг тодотгохыг санал болгож болно. Суралцагчдаас 
өгсөн цагаан цаасны дээд талд Илүү аз жаргалтай хүмүүс байх аргагүй гэж бичихийг 
хүс. Дараа нь цааснуудынхаа голд том тойрог зурахыг тэднээс хүс.

Суралцагчдаас 4 Нифай 1:1–2- ыг уншиж, юу хүмүүсийг ийм аз жаргалтай болгосныг 
олж мэдэхийг хүс. Тэднийг өөрсдийн олж мэдсэн зүйлсээ тойргийн дотор талд жаг-
саан бичихийг хүс. (Хариултад хүмүүс наманчилсан, баптисм хүртсэн, Ариун Сүнсийг 
хүлээн авсан, “бүгд Их Эзэнд хөрвөгдсөн” гэдэг багтсан байх ёстой.)
• Хөрвөгдсөн гэдэг юу гэсэн үг вэ?

Тэднийг орж ирэхэд 
суралцагчдын 
анхаарлыг тат
Ангид орж ирэх үед 
суралцагчид шууд хи-
чээлийн талаар бодож 
эхлэх арга замуудыг  
ол. Та нар самбар  
дээрх асуултыг асууж 
болно эсвэл эд юмс юм 
уу зураг тавьж болно. 
Энэ нь суралцагчдын 
анхаарлыг татаж,  
бодол санаагаа төвлө-
рүүлэн, суралцах чин 
хүслийг төрүүлэхэд 
туслах болно. 

илүү аз жаргалтай хүмүүс байхаас өөр аргагүй

хүмүүс наманчилж, 
баптисм хүртэж, Ариун 

Сүнсийг хүлээн авч, 
“бүгд их эзэнд хөрвөгд-

сөн” байсан.

136- Р ХИЧЭЭЛ

4 Нифай
Оршил
Лихайн үр удмын дунд Есүс Христ номлол хийсний 
дараа хүмүүс Түүний сургаалуудыг хэрэгжүүлж, даган 
100 гаруй жилийн турш эв нэгдэлтэй, хөгжин дэвжиж, 
аз жаргалтай байлаа. Тэд “Христийн хүүхдүүдийн” 
адил нэгдмэл байж, өөрсдийгөө нифайчууд, лемен-
чүүд хэмээн хуваахаа больсон байв (4 Нифай 1:17). 

Гэвч тэд яваандаа бардам болж, ёс бус зүйлийг ихээр 
үйлдэн, өөрсдийгөө дахин нифайчууд ба леменчүүд 
хэмээн зааглах болсон. Аврагчийг айлчилснаас хойш 
ойролцоогоор 300 жил өнгөрсний дараа бараг бүх 
хүн ёсон бус болсон.
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4 НифАй

Суралцагчдад хөрвөлт нь зөвхөн гэрчлэлтэй болж эсвэл Сүмийн гишүүн болохоос илүү 
гүн учир утгатай гэдгийг ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын дараах үгсийг уншихыг хүс. Хэрэв боломж-
той бол суралцагчдад энэ мэдэгдлийн хувийг тараан, тэд хамт даган харж, хөрвөлтийг 
тодорхойлсон үгс ба хэллэгүүдийг тодорхойлохыг урамшуулан дэмж. 
“Та нарын одоогийн болон мөнхийн аз жаргал нь та нарын хөрвөлт ба уг хөрвөл-
тийн амьдралд тань авчрах өөрчлөлтүүдээс шалтгаална. Та нар хэрхэн жинхэнээр 
хөрвөгдөж болох вэ? Ерөнхийлөгч [Maрион Г.] Ромни та нарын дагах ёстой алх-
муудыг тодорхойлохдоо:
“‘Сүм дэх гишүүнчлэл ба хөрвөлт нь заавал ижил төстэй байх албагүй. Хөрвөгдсөн байх 
ба гэрчлэлтэй байх гэдэг нь ч ижил утгатай биш юм. Чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэгч хү-
мүүнд Ариун Сүнс үнэний гэрчийг өгөх үед гэрчлэл ирдэг. Жинхэнэ гэрчлэл итгэлийг 
хүчирхэг хүч болгодог. Энэ нь наманчлал ба зарлигуудад дуулгавартай байх байдлыг 
бий болгодог. Хөрвөлт нь наманчлал ба дуулгавартай байдлын үр жимс буюу шагнал 
юм.’ [In Conference Report, Guatemala Area Conference 1977, 8–9.]
“Үүнийг энгийнээр хэлбэл, жинхэнэ хөрвөлт нь итгэл, наманчлал ба байнгын дуулга-
вартай байдлын . . . үр жимс мөн.
“Жинхэнэ хөрвөлт бол дэлхий даяараа үймээн самуунтай, ихэнх хүмүүс аз жаргалгүй 
байгаа үед ч баяр баясгалантай байж чадах туйлбартай аз жаргалын үр жимсийг бий 
болгодог” (“Full Conversion Brings Happiness,” Ensign, 2002 оны 5- р сар, 25, 26).
• Хөрвөлтийг тодорхойлох ямар үгс ба хэллэгийг та нар сонссон бэ?
• Хэрэв эргэн тойрны чинь хүн бүр Их Эзэнд хөрвөгдсөн байсан бол ямар байх 

байсан бэ?
Самбар дээр дараах судруудын эшлэлийг бич: 4 Нифай 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18. Хэ-
дэн суралцагчийг ээлж дараалан эдгээр шүлгүүдийг уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Их Эзэнд хөрвөгдсөн байсан учраас хүмүүс юу 
мэдэрснийг илэрхийлсэн үгс ба хэллэгүүдийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг эдгээр 
үгс ба хэллэгүүдийг цаасны тойрог дотор бичихийг хүс. (Хариултад дараах зүйлс орж 
болно: ямар ч зөрчилдөөн эсвэл маргаан байгаагүй, тэд бие биендээ шударгаар хандаж 
байсан, тэдний бүх зүйлс нэгдмэл байсан, олон гайхамшиг Есүс Христийн нэрээр 
гүйцэтгэгдсэн, Их Эзэн хүмүүсийг цэцэглэн хөгжүүлж, тэд устгагдсан хотуудыг сэргээн 
босгосон, тэд гэрлэж, гэр бүлүүдийг үүсгэн, өсөн үржиж, хүчтэй болсон, Бурханы хайр 
тэдний зүрх сэтгэлд байж тэд аз жаргалтай, нэгдмэл байсан.)
Суралцагчдаас 4 Нифай 1- ийн эхний хэсгээс суралцсан аз жаргалын тухай нэг зарчмыг 
олохыг хүс. Суралцагчид хэдэн зарчмыг олж болох ч тэд хүмүүс Их Эзэнд хөрвөгдсөн 
байхын төлөө хамтран ажиллаж, тэд нэгдмэл болж, илүү их аз жаргалыг эдэл-
дэг гэдгийг олсон байх ёстой. Та энэ зарчмыг самбар дээр бичиж болно.
• Хэрэв бид бүгд эдгээр хүмүүсийн адил амьдардаг байсан бол ангийнханд маань 

ямар адислалууд ирэх байсан бэ? Танай тойрог эсвэл салбарт ямар адислалууд 
ирэх байсан бэ?

Суралцагчдыг зөв шударга байдалд нэгдсэн гэр бүл, чуулга, анги, бүлэг найз нөхдийн нэг 
хэсэг нь болж байсан туршлагаасаа хуваалцахад урь. Та мөн туршлагаа хуваалцаж болно.
• Та нарын зөв шударга байхыг хичээх зүтгэл тань хэрхэн эргэн тойрны тань 

хүмүүст аз жаргал, сайн сайхны нөлөө болох вэ? (Бидний хөрвөлт ба зөв шударга 
байдлын үйлдлүүд зөвхөн хувийн аз жаргалыг авчраад зогсохгүй бусдад аз жаргал, 
сайн сайхныг авчирдаг гэдгийг суралцагчид ойлгосон эсэхийг магадал. Гэр бүл, 
чуулга, анги эсвэл бусад бүлгийн гишүүд зөв шударга байдалд нэгдсэн байхад тэд 
ганцаараа хүлээн авахаас илүү их агуу аз жаргалыг амсаж чадна.)

• Нэг хүний гэм нүгэл зөв шударга байхыг хичээж байгаа бусад хүнд хэрхэн нөлөөл-
дөг вэ?

Суралцагчдыг Их Эзэнд хөрвөгдсөн хөрвөлтөө хүчирхэгжүүлж, эргэн тойрондоо 
байгаа хүмүүст яг ижил зүйлийг хийхэд нь туслахыг урамшуулан дэмж. Суралцагчдад 
үүнийг хийхэд нь туслахын тулд цаасан дээрээ жагсаасан үгс ба хэллэгүүдийг эргэн 
харахыг хүс. Тэднийг амьдралдаа туршиж үзэхийг хүсч байгаа амьдралын хэв мая-
гуудыг тодорхойлсон нэг юм уу хоёр хэллэгийг сонгохыг урь. Тэд хэрхэн эдгээр арга 
замаар амьдрахыг эрэлхийлэх талаараа дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ бичих 
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136-  р  хичээл

хэсэг хугацааг тэдэнд өг. Жинхэнэ хөрвөлт ба зөв шударга байдалд нэгдсэн байдлаас 
ирдэг аз жаргалын талаар гэрчил.

4 Нифай 1:19–49
Нифайчууд ёс бусад унасаар цөөн хэдхэн зөв шударга хүнтэй үлддэг
• 4 Нифай 1:1–18 дээр дүрсэлсний дагуу нийгмийг юу устгалд хүргэсэн бэ? 
Суралцагчдыг 4 Нифай 1:20, 23–24- ийг дор бүрнээ уншиж, хүмүүсийн нэгдмэл байдал 
ба аз жаргалд юу заналхийлдгийг олж мэдэхийг хүс. Тэднийг олж мэдсэн зүйлээ тэм-
дэглэхийг санал болго. Тэднийг мэдсэн зүйлээ тайлагнасны дараа Тэргүүн Зөвлөлийн 
ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн дараах үгсийг самбар дээр бич. (Энэ үгсийг “Зүрх 
сэтгэлээрээ нэгдмэл байх нь,” Ensign эсвэл Лиахонa 2008 оны 11- р сар, 78 дээрээс 
уншиж болно) Та тэдэнд энэ үгсийг судар дээрээ 4 Нифай 1:24- ийн хажууд бичиж 
авахыг санал болгож болно.

“Бардамнал нь нэгдмэл байдлын том дайсан” (Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг).
• Бардамнал ямар арга замуудаар нэгдмэл байдлын дайсан болдог вэ?
Нэг суралцагчаас Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх, eрөнхийлөгч Дийтр Ф.Уг-
дорфын хэлсэн дараах үгсийг уншихад урь. Ангийнхныг бардамнал нэгдмэл байдлыг 
устгаж болох нэг арга замыг олж сонсохыг хүс.

“Бардамнал нь нүгэл юм. Учир нь энэ нь ихэвчлэн ‘Хар даа, би ямар 
гайхамшигтай юм бэ, ямар агуу зүйлсийг хийснийг минь хараач’ гэсэн 
хандлагаас эхэлж, ‘Тийм учраас би чамаас илүү’ гэсэн маягаар төгсдөг.
“Зүрх сэтгэл маань бардамналаар дүүрэх үед бид хоёр агуу зарлигийг 
зөрчиж, ноцтой гэм нүглийг үйлддэг [Maтай 22:36–40- ийг үзнэ үү]. Бур-
ханаа бишрэн шүтэж, хөршөө хайрлахын оронд бид өөрийгөө бишрэн 

шүтэх, тийм ээ, толинд тусах дүрсийг хайрлах бодит эрмэлзэлтэй болдог” (“Бардам-
нал ба санваар” Ensign эсвэл Лиахонa 2010 оны 11- р сар, 60).
• Ерөнхийлөгч Угдорфын хэлсэн үгээс үзэхэд бардамнал нь хэрхэн нэгдмэл байдлыг 

устгадаг вэ?
Хэдэн суралцагчаас 4 Нифай 1:24–35, 38–45- ыг ээлж дараалан чанга уншихыг хүс. 
Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, хүмүүсийн дундах бардамна-
лын нөлөөнүүдийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэж 
авахыг санал болгож болно. (Асуултад дараах зүйлсийг оруулж болно: үнэтэй хувцас 
өмсөх, анги давхаргын ялгаа гаргах эсвэл найз нөхдийг шилж сонгох, ашиг орлогын 
төлөө сүмүүдийг барих, үнэн сүмийг үгүйсгэх, итгэлтэй байдлыг дарамтлан хавчих, 
нууц хуйвалдаануудыг бүрдүүлэх гэм нүгэл)
Нэг нэгээр нь суралцагч бүрийг олж мэдсэн зүйлээ тайлагнахыг хүс (Суралцагчид 
бие биенийхээ хариултуудыг давтаж болно). Суралцагч бүрийг хариулах үед хичээ-
лийн өмнө бэлтгэсэн өнгийн цаасны аль нэгэн дээр хариултаа бичихийг хүс. Өнгөт 
цаасыг суралцагчдад өгч, хүмүүсийн аз жаргал ба нэгдмэл байдлыг тодорхойлсон 
цагаан цаасаар соль. Үйл явцыг суралцагч бүр өөрсдийн өнгөт цаасыг цагаан цаа-
саар сольж дуусах хүртэл үргэлжлүүл.
Суралцагчдаас эргэн тойрноо харж, хэн нэгэн бардамналыг төлөөлж буй өнгөт 
цаастай эсэхийг олохыг хүс. Тэднийг Христийн гурван шавь тийм их аз жаргалтай, 
нэгдмэл байсан хүмүүсийн дунд бардамнал ба гэм нүгэл тархсаныг хараад юу мэдэр-
сэн талаар тунгаан бодохыг хүс.
• Эдгээр шүлгээс бид ямар үнэнийг суралцаж болох вэ? (Хэдийгээр суралцагчид олон 

янзын үг ашиглаж болох ч тэд дараах зарчмыг илчлэх ёстой: Бардамнах нүгэл ха-
гарал үүсгэж, гэм нүгэл рүү хөтөлдөг. Та энэ үнэнийг самбар дээр бичиж болно.)

• Хэдхэн хүний бардамнал бүхэл бүлэг хүмүүсийн аз жаргалд хэрхэн нөлөөлж болох вэ?
Суралцагчдыг дараах үлгэр жишээн дээр хэрхэн нэг хүний бардамнал бусдад нө-
лөөлж болох талаар тунгаан бодохыг урь.
 1. Гэр бүлийнхэн нь ууган хүүгээ номлолд явахыг дэмжсэн ч тэр хувийн сонирхлоо 

дагахаар шийддэг.
 2. Залуу эмэгтэйчүүдийн анги эсвэл Аароны санваарын чуулгын нэгэн гишүүн зо-

риуд үймүүлж, хичээлд оролцохоос татгалзан, дагах заавруудыг эсэргүүцдэг.
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4 НифАй

 3. Нэгэн залуу эрэгтэй эсвэл эмэгтэй нэг найзаа үргэлж элэглэн шоолж эсвэл дорд 
үздэг.

Суралцагчдаас аз жаргал ба нэгдмэл байдалд хохирол учруулах бардам авир гаргаж 
байгаа тохиолдлыг харсан туршлагаасаа бодохыг хүс.
Суралцагчдаас гэр бүл, чуулга, анги, тойрог, салбар болон семинарын анги зэрэг 
өөрсдийн хамрагддаг бүлгүүд дэх үүргийнхээ талаар тунгаан бодохыг урь (Та сурал-
цагчдынхаа хамрагддаг бусад бүлгүүдийг нэрлэж болно). Эдгээр бүлэгт хамт явдаг 
хүмүүстэй харьцах харьцаандаа ямар нэгэн байдлаар бардамнал илрэхээр зүйл хийсэн 
эсвэл хийж байгаа эсэх талаараа тунгаан бодохыг тэднээс хүс. Тэднийг наманчилж, 
бардамналыг даван туулах арга замуудын талаар бодож, эдгээр бүлэгтээ нэгдмэл 
байдал болон зөв шударгыг дэмжихийг урамшуулан дэмж. Мөн Их Эзэнд хөрвөгдсөн 
Лихайн үр удмынхантай хэрхэн илүү адил амьдрахыг төлөвлөх талаар юу бичсэнээ 
эргэцүүлэн бодохыг урамшуулан дэмж.
Бусадтай эв найртай амьдарч, Есүс Христэд илүү сайн хөрвөгдөхийг эрэлхийлэх 
тусам бид 4 Нифай 1:1–18 дээр дүрсэлсэн аз жаргалыг амсах болно гэдгийг гэрчил.
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орШил 

Мормоны ном
Энэ номыг яагаад  
судалдаг вэ? 
Суралцагчид энэ номоос амьдралынхаа 
туршид “ёс бус хийгээд жигшүүрт хэргүү-
дийн үргэлжийн дүр зураг” (Moрмон 2:18) 
эргэн тойронд байсныг үл харгалзан, ит-
гэлтэйгээр амьдарсан Есүс Христийн шавь 
Мормоны үнэт сургамжуудаас суралцах 
болно. Суралцагчид мөн хожмын үеийн 
уншигчдад “Есүс Христ та нарыг надад 
үзүүлсэн, мөн би та нарын үйлийг мэднэ” 
(Moрмон 8:35) хэмээн гэрчилсэн Моро-
найн үгсээс суралцах болно. Нифайчуудын 
гэм нүглийн үр дүнд ирсэн устгалын талаар 
уншсанаар тэд Есүс Христийн сайн мэдээ-
ний зарлигууд болон гэрээнүүдийн дагуу 
амьдрахын чухал ач холбогдлыг суралцана.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ? 
Энэ номын эхний долоон бүлэгт Мормон 
өөрийн өдрүүд дэх хүмүүсийн гэм нүгэл 
болоод нифайчууд, леменчүүдийн дундах 
дайн тулааны тухай бичсэн. Тэр мөн 
Нифайн их ялтсууд дээр өөрийн амьдра-
лын үйл явдлуудын бүрэн шастирыг бичсэн 
(Moрмон 2:18; 5:9- ийг үзнэ үү). Мормоныг 
10 орчим настай байхад цэдэг хадгалагч 
Аммарон нас өндөр болсон учир ариун 
нандин цэдгүүдийг өөртөө авах үүргийг 
түүнд өгсөн. Тэр хүмүүсийн талаар өөрийн 
ажигласан бүх зүйлийг сийлбэрлэх болно 
(Moрмон 1:4- ийг үзнэ үү). 15 настайдаа 
Мормон “Их Эзэнээр зочлогдон, мөн 
Есүсийн сайн сайхныг амталж мөн мэдэв” 
(Moрмон 1:15). Яг тэр жил, нифайчууд 
Мормоныг өөрсдийн их цэргийн удирдаг-
чаар томилсон (Moрмон 2:1- ийг үзнэ үү). 
Аммароны зөвлөгөөг дуулгавартай дагадаг 
байсан тэр хожим нь Нифайн их ялтсуу-
дыг олж авсан ба өөрийн цэдгийг бичиж 
эхэлсэн. Тэр мөн бошиглогчид болоод 
Лихайгаас Аммарон хүртэлх цэдэг хадга-
лагчдын бичээсүүдийг багтаасан Нифайн 
их ялтсуудыг товчлон хураангуйлсан. Амьд-
ралынхаа төгсгөл ойртох үед Мормон 
цөөхөн цэдгийг өөрийн хүү Моронайд өгч 
үлдсэн бүх цэдгийг Кумора гүвээнд нуусан 
(Moрмон 6:6- г үзнэ үү). Дараа нь тэр ле-
менчүүдийн эсрэг өөрсдийн сүүлийн агуу 
тулаанд нифайчуудыг удирдсан. Мормон 
нас барахынхаа өмнө түүний цэдгийг дуус-
гахыг Моронайд даалгасан. Моронай энэ 
номын 8–9- р бүлгүүдийг нэмж бичсэн.

Энэ ном хэнд зориулагдан, 
яагаад бичигдсэн бэ? 
Мормон хожмын өдрүүдийн харийнхан ба 
Израилийн овгийн гишүүд “дэлхийн бүх 
хязгаарууд та нар наманчилж мөн Хрис-
тийн шүүлтийн суудлын өмнө зогсохоор 
бэлтгэхийг ятгахыг” (Moрмон 3:22) хүсч 
байгаагаа бичсэн. Моронай эцгийнхээ 
номыг төгсгөхдөө түүний үгсийг унших 
хүмүүст шууд хандсан байдаг. Тэр тэдэнд 
нүглүүдийнх нь үр дагавруудыг анхааруулж, 
тэднийг “бүх зүрх сэтгэлээрээ Их Эзэнд 
ирэхийг” (Moрмон 9:27) урьсан.

Энэ номыг хэзээ, хаана  
бичсэн бэ? 
Мормон энэ номын 1–7- р бүлгийг МЭ 
345 ба МЭ 401 оны хооронд (Moрмон 
2:15–17; 8:5–6- г үзнэ үү) бичсэн байж 
болох юм. Тэр өөрийн бичээсүүдийг МЭ 
385 онд Кумора гүвээн дээр (Moрмон 
6:10–15; 7:1- ийг үзнэ үү) болсон нифай-
чууд ба леменчүүдийн хоорондох сүүл-
чийн тулааны дараа төгсгөсөн. Моронай 

8–9- р бүлэг дэх материалыг МЭ 401 ба 
МЭ 421 оны хооронд, тэр “амь насныхаа 
аюулгүй байдлын төлөө” (Moрмон 8:4–6; 
Moронай 1:1–3- ыг үзнэ үү) санаа зовнин 
явахдаа бичсэн байж магадгүй.

Энэ номын онцлог талууд  
юу вэ? 
Энэ ном Нифай, Алма, лемен хүн Самуел 
ба Есүс Христийн нифайчуудын устгал-
тай холбоотой бошиглолуудын бүрэн 
байдлыг дүрсэлсэн байдаг (1 Нифай 
12:19; Aлмa 45:9–14; Хиламан 13:8–10; 
3 Нифай 27:32- ыг үзнэ үү). Moрмон өө-
рийн зарим бичээсийг “өөрийн хүмүүс, 
нифайчуудын устгалын талаарх цэдэг” 
(Moрмон 6:1) хэмээн тайлбарладаг. Тэр 
тэдний гэм нүгэлтэй байдлын үр дагавар 
байсан нифайчуудын сүйрлийг үзүүлсэн 
(Moрмон 4:12; 6:15–18- ыг үзнэ үү).

Тойм
Moрмон 1 Aммарон Мормоныг өөрийн 
өдрүүд дэх хүмүүсийн цэдгийг хөтлө-
хийг даалгасан. Нифайчууд леменчүү-
дийг дайнд ялдаг. Газар нутаг даяар 
ёс бус байдал тархаж, шавь нар болох 
гурван нифай хүн хүмүүсийн дунд 
номлохоо түр зогсоодог ба Сүнсний 
бэлгүүд ерөнхийдөө буцаан авагддаг. 
Гэвч Мормон “Их Эзэнээр зочлогддог.”

Moрмон 2–3 Нифайчууд өөрсдийн 
армийг Мормоноор удирдуулахаар 
томилдог. Тэр тэднийг леменчүүдийн 
эсрэг тулаанд 30 гаруй жил удирддаг. 
Агуу устгал ба зовлон зүдгүүрийг үл 
харгалзан нифайчууд наманчлахаас 
татгалздаг. Мормон Нифайн ялтсуудыг 
Шим хэмээх толгодоос буцаан авч, 
өөрийн цэдгийг эхлүүлдэг. Хэдэн ялал-
тын дараа хүмүүс өөрсдийн хүч чадалд 
сагсууран хөөрч, леменчүүдийн эсрэг 
өс хонзонгийн тангараг тавьж эхэлдэг. 
Мормон тэднийг дахин удирдахаас 
татгалздаг. Тэр хожмын үеийн хүмүү-
сийг Христийн шүүлтийн суудлын өмнө 
бэлтгэлтэй байхыг ятган бичдэг.

Moрмон 4 Мормоноор удирдуулахаа 
больсон нифайчуудын арми лемен-
чүүдийн эсрэг дайтсаар байдаг. Хоёр 

талын хэдэн мянган хүн амь эрсэддэг. 
Лихайн үр удмынхан өөрсдийн түү-
хэнд байсан аливаа үеэс илүүтэй гэм 
нүгэлтэй болж, леменчүүд нифайчуу-
дыг газрын хөрснөөс арчиж эхэлдэг. 
Мормон бүх нифайчуудын цэдгүүдийг 
хамгаалан, Шим толгодоос авч, Кумора 
хэмээх гүвээнд аваачдаг.

Moрмон 5–7 Mормон тэднийг устгагдах 
болно гэдгийг мэдсэн учир нифайчуу-
дын армийн удирдлагыг өөрчилдөг. 
Тэрээр Мормоны Номын ирэлтийг 
бошиглосон. Тэр леменчүүдийн эсрэг 
сүүлийн тулаанд нифайчуудыг Куморад 
цуглуулдаг. Тулалдааны дараа тэр өө-
рийн хүмүүсийн устгалыг харан уйлан 
гашууддаг. Мормон леменчүүдийн үр 
удмынхан Есүс Христэд итгэж, баптисм 
хүртэхийг ятган бичдэг.

Moрмон 8–9 Мормоныг нас барсны 
дараа Моронай цэдгийг үргэлжлүүлэн 
бичсэн. Тэр Мормоны Ном үл итгэгч 
болоод гэм нүгэлтнүүдийн өдрүүдэд 
Бурханы хүчээр урагш авчрагдахыг 
бошиглосон. Тэр Есүс Христийг болон 
гайхамшгууд ба тэмдгүүд Түүнд итгэх 
итгэлийн хамт ирдгийг гэрчилдэг. Түү-
ний үгсийг унших хэн боловч Их Эзэнд 
ирж, аврагдсан байхыг тэр ятган гуйдаг.
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Оршил
Мормон хэдийгээр маш их ёс бус цаг үед төрж өссөн 
ч итгэлтэй байхыг сонгосон. Түүний итгэлийн учир 
хүмүүсийн ариун нандин цэдгүүдийг түүнд хожим 
итгэмжлэн өгнө хэмээн хэлсэн байв. 15 настайдаа тэр 
“Их Эзэнээр зочлогдсон” (Moрмон 1:15). Тэр нифай-
чуудыг наманчлахад туслахыг хүсч байсан ч тэдний 

санаатай эсэргүүцлийн учир Их Эзэн түүнийг тэдэнд 
номлохыг нь хориглосон. Энэ залуу насандаа тэр ни-
файчуудын армийг удирдахаар томилогдсон. Учир нь 
олон нифай хүн Ариун Сүнс ба Бурханы бусад бэлгийг 
алдсан байсан тул леменчүүдтэй тулалдах үед зөвхөн 
өөрсдийнхөө хүчинд тулгуурласан байлаа.

137- Р ХИЧЭЭЛ

Moрмон 1–2

Заах зөвлөмж

Moрмон 1:1–5
Мормон хэзээ нэгэн өдөр нифайчуудын ариун нандин цэдгүүд түүнд 
итгэмжлэгдэн ирнэ гэдгийг олж мэддэг
Суралцагчид ангид орж ирэнгүүтээ үүний талаар бодож болохын тулд хичээлийн 
өмнө самбар дээр дараах асуултыг бич: Хүмүүс та нарыг Мормон гэж дуудахад та 
нарт ямар санагддаг вэ?
Хичээлийн эхэнд суралцагчдаас самбар дээрх асуултад хариулахыг хүс. Асуултын 
талаар хэлэлцсэний дараа нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч Гордон Б.Хинклигийн хэлсэн 
дараах үгсийг уншихыг хүс:

“Заримдаа би хүмүүс энэ сүмийг зохих нэрээр нь нэрлэхгүй байгаад 
санаа зовдог ч тэдний хэрэглэдэг энэхүү нэр нь гайхалтай эрийн мөн 
дэлхийн Гэтэлгэгчийн талаар хосгүй гэрчлэлийг өгсөн номын нэр 
байдаг нь агуу хүндэтгэлтэй хэрэг хэмээн би баяртай байдаг.
“Түүгээр дамжуулан асар их үнээр цуглуулагдан, хамгаалагдсан энэ 
түүхийн үнэт олзыг тийм ээ, түүний үгсийг уншиж мөн тунгаан бодсо-

ноор Мормон хэмээх хүнийг мэддэг болсон хэн боловч Moрмон гэдэг нь муу үг биш, 
харин энэ нь хамгийн агуу сайн—Бурханы сайн бүхнийг төлөөлж буйг мэдэх болно” 
(“Mormon Should Mean ‘More Good,’” Ensign 1990 оны 11- р сар, 52–53).
Суралцагчдад Moрмон 1–2- ын нөхцөл байдлыг ойлгоход нь туслахын тулд Аврагч 
нифайчуудад үзэгдсэнээс 320 жилийн дараа газар нутаг дээрх бараг хүн бүр гэм 
нүгэлд амьдарч байсан гэдгийг тайлбарла. Тэр үед Аммарон хэмээх зөв шударга хүн 
цэдэг хадгалагчаар үйлчилж байсан бөгөөд “Ариун Сүнсээр албадуулагдан нандин 
цэдгүүдийг тийм ээ, бүр ариун нандин болох цэдгийг нуув” (4 Нифай 1:47–49- 
ийг үзнэ үү). Яг энэ цаг мөчид Аммарон Мормон хэмээх нэртэй 10 настай хүүтэй 
уулзаж, түүнд ирээдүйд ариун нандин цэдгүүдийг хариуцах үүрэг хариуцлагатай нь 
холбоотой зааварчилгааг өгсөн.
Суралцагчдыг Moрмон 1:2- ыг дор бүрнээ уншиж, Мормонд тайлбарлах үедээ ашигла-
сан Аммароны үгс ба хэллэгүүдийг олж мэдэхийг хүс. Олж мэдсэн зүйлээ тайлагнахыг 
тэднээс хүс. Самбар дээр Moрмон гэдэг нэрийг бичиж, түүний доод талд нь тэдний 
хариултуудыг жагсаан бич. Та нар эрүүл ухаантай гэсэн үг тайван тогтуун, сандардаг-
гүй, өөрийн гэсэн бодолтой гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарлаж болох юм.
• Бид юунд эрүүл ухаанаар хандах ёстой гэж бодож байна вэ? (Хариултууд нь ажил 

хэрэг хөтөлж явуулахдаа, ариун ёслолоос хүртэхдээ, судраас судлахдаа, ариун явдлыг 
сахихдаа мөн Аврагчийн тухай ярьж, гэрчлэхдээ зэрэг орж болно.) Бид яагаад энэ 
зүйлсийг хийхдээ эрүүл ухаантай байх ёстой вэ?

Хүн эрүүл ухаантай байхдаа хөгжилтэй бас инээн баясч болно гэдгийг тайлбарла. Гэх-
дээ эрүүл ухаантай хүн хэзээ баяр баясалтай, хэзээ анхааралтай буурь суурьтай байхаа 
ойлгож мэддэг.
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• “Ажиглан ойлгохдоо түргэн” байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Хэлэлцүүлгийн нэг хэсэг болгон нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ахлагч Дэвид А.Бэднарын дараах тайлбарыг уншихыг хүс:
“Ажиглан ойлгохдоо түргэн байх үед бид яг цагийг нь олж харах эсвэл танин дуулга-
вартай байх чадвартай байдаг. Эдгээр— олж харах мөн дуулгавартай байх— үндсэн 
хоёр элемент нь ажиглан ойлгоход түргэн байхад маш чухал. Бошиглогч Мормон нь 
үйлдлээрээ энэ бэлгийн гайхалтай жишээ болсон хүн юм. . . .
“. . . Ажиглан ойлгохдоо түргэн байхын сүнслэг бэлэг нь энэ дэлхий дээр болон 
ирэх амьдралд маань бидний хувьд нэн чухал юм” (“Quick to Observe,” Ensign 2006 
оны 12- р сар, 34).
• Түргэн олж харах мөн Их Эзэний зөвлөмжид дуулгавартай байх чадвар нь бидэнд 

хэрхэн туслах вэ?
Суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ нэлээд нухацтай, эрүүл ухаанаар 
хандах ёстой ямар нэгэн зүйлийн талаар бичихийг хүс. Мөн тэднээс түргэн илүү дуул-
гавартай байж чадах Их Эзэний удирдамжуудыг жагсаан бичихийг хүс. Тэднийг илүү 
эрүүл ухаантай, ажиглан ойлгохдоо түргэн байхад урамшуулан дэмж.
Нэг суралцагчаас Moрмон 1:3–5- ыг чанга уншиж, ангийнхныг эндээс Аммароны 
Мормонд өгсөн зааварчилгаануудыг олж тогтоохыг хүс.
• Аммарон Мормоныг юу хийхийг хүссэн бэ?
• Мормон яагаад эдгээр үүргийг биелүүлэхийн тулд эрүүл ухаантай, ажиглан ойл-

гохдоо түргэн байх шаардлагатай байсан бэ?

Moрмон 1:6–19
Хүмүүс санаатайгаар эсэргүүцсэний учир Их Эзэн Мормоныг тэдэнд 
номлохыг хориглодог
Суралцагчдаас нандигнан хадгалж байсан ямар нэгэн зүйлээ алдах эсвэл тэдний хувьд 
үнэтэй ямар нэгэн зүйлийг нь авсан тохиолдол байсан эсэхийг асуу.
Мормон бага залуу байхдаа нифайчууд ба леменчүүдийн хоорондох нэлээд хэдэн ту-
лааны гэрч байсан гэдгийг тайлбарлан, Moрмон 1:6–12- ыг товч дүгнэ. Тэр мөн газар 
нутаг дээрх хамаг хүмүүсийн дунд гэм нүгэл тархан дэлгэрснийг харсан.
Нифайчууд маш их гэм нүгэлтэй болсон учраас Их Эзэний өгсөн үнэт бэлгүүдээ алд-
сан гэдгийг тайлбарла. Ангийн нэг хэсгийг Moрмон 1:13–14, 18- ыг уншиж, Их Эзэний 
нифайчуудаас татан авсан бэлгүүдийг олж мэдэхийг хүс. Нөгөө хэсгийг Moрмон 1:14, 
16–17, 19- ийг уншиж, Их Эзэн яагаад эдгээр бэлгийг нифайчуудаас татан авсан шалт-
гаануудыг олж мэдэхийг хүс. Бүлэг бүрээс суралцагчдыг урьж, ангийнхантайгаа олж 
мэдсэн зүйлсээ хуваалцахад урь.
• Moрмон 1:13–14 дээр өгүүлсэнчлэн Их Эзэнээ эсэргүүцэн, холдох үед юу тохиодог 

вэ? (Суралцагчид олон янзын хариултыг өгч болно. Тэдний хариултуудыг нэгтгэн, 
дараах үнэнийг самбар дээр бич: Хүмүүс гэм нүгэлтэй, итгэлгүй болоход тэд 
Их Эзэнээс хүлээн авсан сүнслэг бэлгүүдээ алдаж, Ариун Сүнсний нөлөөг 
хүлээн авах чадваргүй болдог.)

Нифайчуудын эсэргүүцэл дэндүү их болсон байсныг онцлон хэл. Гэвч энэ зарчим Бур-
ханы зарлигуудад дуулгаваргүй байгаа хувь хүн бүрд үйлчлэх болно.
• Moрмон 1:13–14, 18 дээр дурдсан бэлгүүдийн аль нь та нарын хувьд алдахад хамгийн 

хүнд байх вэ?
Нэг суралцагчийг Moрмон 1:15- ыг чанга уншихыг урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, олон нифай хүн Бурханы бэлгүүд ба Ариун Сүнсний нөлөөг 
алдаж байхыг хараад Мормонд ямар байсныг олж мэдэхийг хүс.
• Мормон хэдийгээр агуу гэм нүглийн дунд байсан ч яагаад сүнслэг туршлагуудыг 

авах боломжтой байсан бэ?
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Moрмон 2:1–15
Мормон нифайчуудын армийг удирдан, тэдний ёс бус байдлын  
төлөө харамсдаг
15 настай (эсвэл 15 нас хүрч яваа) суралцагчаас Moрмон 2:1–2- ыг чанга уншихыг 
хүс. Ангийнхныг 15 настай (“арванзургаан нас” хүрэх гэж) байхад нь Мормонд өгсөн 
үүрэг хариуцлагыг олохыг хүс. Суралцагчдаас 15 настай хүү армийг удирдахад ямар 
байх талаар төсөөлөн бодохыг хүс.
• Moрмон 2:1 дээр дурдагдсан зан төлөв ямар арга замуудаар Мормонд армийн удир-

дагч байхад нь тусалсан бэ?
Суралцагчдад леменчүүд нифайчуудыг айлган, ухран зугтах хүчээр нифайчуудын 
арми руу дайрсан гэдгийг хэлэн, Moрмон 2:3–9- ийг товч дүгнэ. Леменчүүд нифай-
чуудыг тал талаас нь шахан дайрсаар нэг газарт цуглуулсан. Яваандаа Мормоны арми 
леменчүүдийг сөрөн зогсож, тэднийг зугтахад хүргэв.
Суралцагчдыг Moрмон 2:10–15- ыг дор бүрнээ уншиж, тулаануудын дараах нифайчуу-
дын сүнслэг нөхцөл байдлыг олж тогтоохыг хүс.
• Нифайчууд яагаад харамссан бэ? (Moрмон 2:10–13- ыг үзнэ үү. Тэд өөрсдийн эд 

хөрөнгийг хамгаалж чадаагүй учраас харамссан. Өөрөөр хэлбэл тэд өөрсдийн 
үйлдлүүдийн учир харуусан гашуудсан бус, зөвхөн өөрсдийн нүглүүдийн үр да-
гавруудын учир харамссан.)

• Moрмон 2:13–14 дээр өгүүлсэнчлэн Мормон хүмүүсийн харамсал жинхэнэ наманч-
лалын илрэл бус гэдгийг хэрхэн мэдсэн бэ?

Суралцагчдад “харуусал наманчлалд хүргэх” ба “яллагдагсдын харуусал” хоёрын ял-
гааг харахад нь туслахын тулд дараах зүйлсийг самбар дээр бич:

Наманчлалд хүрэхээр харуусан гашуудах хүмүүс . . .
Зөвхөн нүглийн үр дагавруудын учир харамсах хүмүүс . . .

Суралцагчдаас Moрмон 2:12–15- ыг эргэн үзэж, эдгээр хоёр бүлэг хүмүүсийн зан аран-
шингуудыг олж тогтоохыг хүс. Тэдний хариултад дараах үнэнүүд багтсан байх ёстой:
Бурханы сайн сайхныг ойлгож, Христэд даруу зүрх сэтгэлтэйгээр ирэхээр 
харуусан гашуудаж буй хүмүүс
Зөвхөн нүглийн үр дагавруудын учир харуусан гашуудсан ч Бурханыг эсэр-
гүүцсээр байгаа хүмүүс
Мормон “яллагдагсдын харуусал” (Moрмон 2:13) гэсэн хэллэгийг үйлдлүүдийнхээ үр 
дагавруудын улмаас харууссан хүмүүсийг тодорхойлоход ашигласан гэдгийг тайлбарла. 
Энэ зан төлөв уучлал ба амар амгалан руу хөтөлдөггүй. Энэ нь зэмлэлд хөтлөх буюу 
мөнх амьдралын төлөө өсөн хөгжихөө больсон хүн гэсэн үг юм.
Суралцагчдыг тэд нүгэл үйлдсэнээ ойлговол хэрхэн хандах талаараа тунгаан бодохыг 
хүс. Тэд уучлагдаж, амар амгаланг амсан, Бурхантай нэгдэхийн тулд Аврагч руугаа 
даруу зүрх сэтгэлтэйгээр ирэхийг урамшуулан дэмж.

Moрмон 2:16–29
Мормон ялтсуудыг авч, өөрийн хүмүүсийн ёс бус байдлын талаар цэдэглэдэг
Леменчүүдтэй хийсэн дайн үргэлжлэх явцад Мормон Аммароны нифайчуудын 
цэдгүүдийг нуусан Шим хэмээх толгойн ойролцоо ирснээ мэдсэнийг тайлбарлангаа, 
Moрмон 2:16–18- ыг товч дүгнэн ярилц. Тэр Нифайн ялтсуудыг авч, хүүхэд байсан 
үеэсээ хүмүүсийн дунд ажиглан ойлгосон бүхнээ цэдэглэж эхэлсэн. 
Нэг суралцагчийг 1 Нифай 2:18-19- ийг чанга уншихыг урь. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, өөрийн өдрүүд дэх хүмүүсийн сүнслэг нөхцөл 
байдлыг тодорхойлсон Мормоны тодорхойлолтыг олохыг хүс. Мөн юунд найдаж 
байсан тухайгаа хэрхэн илэрхийлснийг нь олж мэдэхийг хүс.
• Өөрийн өдрүүдийн сүнслэг нөхцөл байдлыг Мормон хэрхэн тодорхойлсон бэ? 

(“Ёс бус хийгээд жигшүүрт хэргүүдийн үргэлжийн дүр зураг”)
• Мормоны талаар суралцсан зүйлээс тэр яагаад “эцсийн өдөр өргөгдөх болно” 

гэдэгтээ итгэлтэй байсан гэж бодож байна вэ? (Та нар Мормон “эцсийн өдөр 
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өргөгдөх болно” гэж хэлсэн нь амилж, Түүнтэй мөнхөд хамт үлдэхийн тулд Бурханы 
оршихуйд аваачигдана гэдгийг хэлсэн гэдгийг ойлгоход нь тусал.)

• Мормоны зөв шударга байдлын үлгэр жишээ та нарт яагаад тустай байх вэ? (Сурал-
цагчид олон янзын хариултыг хэлж болно. Тэдний хариултад дараах зарчим багтсан 
байх ёстой: Нийгэм гэм нүгэлд автагдсан байсан ч бид зөв шударга амьдрахыг 
сонгож болно. Нэг суралцагчийг урьж, энэ зарчмыг самбар дээр бичүүлж болно.)

• Та нар найз нөхөд эсвэл гэр бүлийн гишүүдийг эргэн тойрных нь хүмүүс тийм 
биш байсан ч Бурханы таалалд дуулгавартайгаар бат тууштай зогсож байсныг 
хэзээ харсан бэ?

Зөв зүйлийн төлөө зогсохын тулд илүү их хичээх ёстой зүйлийнхээ талаар бодоход 
суралцагчдыг урамшуулан дэмж. Энэ зүйл дээр нь саад бэрхшээл тулгарах үед хэрхэн 
хандах талаараа дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэл дээрээ бичихийг урь. Мормоны 
адил бид зөв шударгаар амьдрахыг сонгож, цор ганцаараа байсан ч зөв зүйлийн 
төлөө тууштай зогсоход Их Эзэн бидэнд туслах болно гэдгийг гэрчил.
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Оршил
Леменчүүдээс өөрсдийн газар нутгийг эргүүлэн авсны 
дараа нифайчууд дахин тулаанд бэлтгэдэг. Мормон 
нифайчуудыг наманчлахыг ятган гуйдаг. Харин тэд 
өөрсдийн хүчинд сагсууран хөөрч, алагдсан ах дүү-
сийнхээ өшөөг авахыг тангарагладаг. Их Эзэн Өөрийн 

хүмүүсийг өс хонзон эрэлхийлэхийг зөвшөөрдөггүй 
учраас Мормон нифайчуудын армийг удирдахаас 
татгалздаг ба тэд ялагддаг. Нифайчууд ёс бус байсан 
тул Бурхан тэдний дээр Өөрийн шүүлтийг буулгаж, 
леменчүүд тэднийг дэлхийгээс арчиж эхэлдэг.

138- Р ХИЧЭЭЛ

Moрмон 3–4

Заах зөвлөмж

Moрмон 3:1–8
Их Эзэн нифайчуудад наманчлах боломж олгохын тулд тэднийг дайнд 
хэлтрүүлдэг ч нифайчууд зүрх сэтгэлээ хатууруулдаг
Хичээлийн өмнө самбар дээр дараах асуултыг бич: Та нарын амьдралд Их Эзэн анхаар-
лыг тань татахыг хичээж, ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөхийг өдөөж байсан үе бий юу?
Самбар дээрх асуултын хариултыг хуваалцахыг суралцагчдаас хүсэн хичээлээ эхлүүл. 
(Тэдэнд хэт хувийн эсвэл өөрсдийнхөө аливаа нууц зүйлийг хуваалцах шаардлагагүйг 
сануул.) Та мөн туршлагаасаа хуваалцаж болно.
Нифайчуудыг өөрсдийн нүгэлт замыг өөрчилж болохын тулд Их Эзэн нифайчуудын 
анхаарлыг татахыг хүссэн гэдгийг тайлбарла. Гэвч нифайчууд зүрх сэтгэлээ хатуу-
руулж, леменчүүдтэй хийсэн тулаанд Их Эзэн тэдний адислал байсан гэдгийг ухаарал-
гүй унасан. Нифайчууд леменчүүд ба Гадиантоны бүлэгтэй хэлэлцээр хийсний дараа 
(Moрмон 2:28- ыг үзнэ үү), тэдэнд 10 жил зөрчил тэмцэлгүй амьдрахыг зөвшөөрч, Их 
Эзэн тэднийг хамгаалсан. Эдгээр жилүүдийн турш Мормон нифайчуудад ирэх дай-
ралтад бэлтгэхэд нь тусалсан (Moрмон 3:1- ийг үзнэ үү).
Нэг суралцагчийг Moрмон 3:2–3- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, Их Эзэн тэдэнд өгсөн амар амгалан цаг хугацааны турш 
Тэр нифайчуудаас юу хийхийг хүссэнийг олж мэдэхийг хүс.
• Их Эзэн Мормонд ямар захиасыг нифайчуудад өгөхийг зарлигласан бэ? Нифайчууд 

энэ захиасыг ойлгосон уу? Нифайчууд уг захиаст хэрхэн хариулсан бэ?
• Moрмон 3:3 дээр өгүүлсэнчлэн яагаад Их Эзэн нифайчуудын ёс бус байдлыг үл хар-

галзан, тулаанд тэднийг хэлтрүүлсэн бэ?
• Moрмон 3:2–3 дээр цэдэглэсэн нифайчуудтай Их Эзэний хийсэн ажлуудаас ямар 

үнэнийг тодруулж болох вэ? (Суралцагчид янз бүрийн хариулт өгч болно. Тэдний 
хариултыг товч дүгнэн, дараах үнэнийг самбар дээр бич: Их Эзэн бидэнд нүг-
лүүдээ наманчлах хангалттай боломжуудыг өгдөг. Энэ үнэнийг өөрсдийн 
судрууд дээр бичихийг санал болгож болно.)

Их Эзэн тэдний гэм нүгэл ба Түүн рүү эргэхийг хүсэхгүй байгааг үл харгалзан ни-
файчуудыг дахин хоёр дайнд хамгаалсан гэдгийг тайлбарлан, Moрмон 3:4–8- ыг товч 
дүгнэн ярилц.
• Нифайчуудыг хамгаалсан Их Эзэний хамгаалалт Түүний зан төлөвийн талаар та нарт 

юу зааж байна вэ? (Хариултад Их Эзэн нь өгөөмөр бөгөөд тэвчээртэй гэж орж болно.)
Их Эзэн бидэнд “наманчлалын боломж” (Moрмон 3:3) өгдөг гэдгийг онцлон тэмдэглэ. 
Дараа нь суралцагчдыг дараах асуултуудын талаар дотроо тунгаан бодохыг хүс:
• Та нар Бурханы хүслийн дагуу наманчлан мөн өөрчлөлт хийхийг хүсч байсан  

уу? Бурханы хүссэн хүн болохын тулд одоо та нарын хийж чадах ямар өөрчлөл-
түүд байгаа вэ?

Тунгаан бодох
Суралцагчдын сурал-
цаж байгаа зүйлийнх 
нь талаарх ойлголтыг 
гүнзгийрүүлэхэд нь 
туслах нэг арга зам 
бол тэдэнд тунгаан 
бодох боломжийг олгох 
явдал. Суралцагчдыг 
дор бүрнээ уг зарчим 
хэрхэн тэдний амьдралд 
нөлөөлсөн эсвэл тэд 
хэрхэн хэрэгжүүлсэн та-
лаараа тунгаан бодохыг 
урь. Суралцагчид хичээл 
дээр мөн ганцаар суд-
руудын талаар тунгаан 
бодох үед Ариун Сүнс 
тэдэнд үнэнийг байнга 
илчлэх болно.
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138-  р  хичээл

Бидэнд наманчлах боломжийг олгодог Бурханы нинжин сэтгэл ба тэвчээрийн 
талаар гэрчил. Суралцагчдыг өөрчлөлт хийх боломж ба урилгуудыг ажиглаж, тэр 
даруй өөрчлөлт хийдэг болоход нь урамшуулан дэмж.

Moрмон 3:9–22
Нифайчууд гэм нүгэлдээ улам автсаар байсан ба Мормон тэдний армийг 
удирдахаас татгалздаг
Нифайчууд Их Эзэний наманчлах урилгуудад хариулаагүй харин түүний оронд 
өөрсдийн зүрх сэтгэлийг хатууруулсан гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчаас Moр-
мон 3:9–10- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан 
харж, нифайчууд леменчүүдийн дээр байгуулсан олон ялалтдаа хэрхэн хандсан тухай 
олж мэдэхийг хүс (Та нар суралцагчдад 9- р шүлэг дээрх өшөө гэдэг үг өс хонзонг 
эрэлхийлэх гэдгийг хэлэх хэрэгтэй).
• Леменчүүдийг ялсан ялалтуудынхаа дараа нифайчууд хэрхэн хандсан бэ?
• Нифайчууд өөрсдийн хүч чадлаар сайрхах нь яагаад буруу вэ? Энэ сайрхал тэдний 

Бурхантай харьцах харьцааны талаар юуг үзүүлж байна вэ?
Нэг суралцагчаас Moрмон 3:11–13- ыг чанга уншихыг хүс. Ангийнхнаас нифайчууд өс 
хонзонг эрэлхийлэхийг тангараглах үед Мормоныг юу хийсэн тухай олж мэдэхийг хүс.
• Нифайчууд леменчүүдээс өс хонзон авахыг хүсэх үед Мормон юу хийсэн бэ?
• Хэн нэгнээс өс хонзон авахаар тангараглаж байсан уу? Яагаад зарим хүний хувьд өс 

хонзон санах нь төрөлх араншин нь байдаг вэ?
• Нифайчууд ёс бус байсан ч Мормон тэдний армийг 30 гаруй жил удирдсан. Мор-

моны армийг удирдахаас татгалзсан нь өс хонзон санахын ноцтой байдлын тухай 
юу зааж байна вэ? 

Нэг суралцагчаас Moрмон 3:14–16- г уншихыг урьж, ангийнхныг Их Эзэн Мормонд 
өс хонзон санах талаар юу заасныг олоход урамшуулан дэмж.
• Их Эзэн өс хонзонд хэрхэн ханддаг вэ? (Суралцагчид олон янзын хариулт өгч болно. 

Дараах үнэнийг самбар дээр бичингээ, тэдний хариултыг нэгтгэн дүгнэ: Их Эзэн 
биднийг өс хонзон санахыг хориглодог.)

Суралцагчдыг шүлэг 14–16 дээрх Их Эзэний зөвлөмжийг илүү сайн ойлгоход нь тус-
лахын тулд тэднээс Moрмон 3:15- ын эхний хэсгийг өөрсдийн үгээр тайлбарлахыг хүс 
(“Өшөө авалт бол Минийх, мөн би хариу төлөх болно”).
• Өс хонзон санахгүй байх нь яагаад чухал вэ? Өс хонзон санах хүслээ хэрхэн даван 

туулах вэ?
Суралцагчдад өс санадгаа хэрхэн даван туулахыг суралцахад нь туслахын тулд нэг сурал-
цагчийг урьж, Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Жэймс И.Фаустын өгсөн дараах зөвлөм-
жийг уншихыг хүс. Хэрэв боломжтой бол суралцагч бүрд уг эшлэлийн хувийг өг.

“Бид уур хилэнгээ ухамсарлаж, хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай. Даруу 
байдал үүнийг хийлгэх болно. Харин хэрэв бид өвдөг сөхрөн, Тэнгэрлэг 
Эцэгээс уучлал гуйх аваас Тэр бидэнд туслах болно. ‘Үзэн ядалт сүнслэг 
өсөлтийг маань сааруулдаг’ тул Их Эзэн биднийг өөрсдийн сайн сайхны 
төлөө ‘бүх хүмүүнийг уучлах’- ыг [C ба Г 64:10] шаарддаг. [Oорсон Ф.
Витнэй, Gospel Themes (1914), 144.] Зөвхөн бид өөрсдийгөө үзэн ядалт ба 

гай зовлонгоос чөлөөлж байж л Их Эзэн зүрх сэтгэлд маань тайвшрал өгч чадна. . . .
“. . . Эмгэнэлтэй байдал тулгарах үед бид үзэн ядалтаар хариулах бус харин түүний 
оронд шударга ёсонд даатган, орхих ёстой. Үүнийг ингэж орхих нь амаргүй, хоосор-
сон зүрх сэтгэл маань улам бүр эгдүүцлээр дүүрдэг. Аврагч бид бүгдэд Түүний Цагаат-
галаар дамжуулан ирэх үнэт амар амгаланг өгсөн ч энэ нь зөвхөн бид уур хилэн, өс 
хонзон эсвэл өшөө авалтын сөрөг санаа бодлоо хөөх хүсэлтэй байснаар л ирэх болно” 
(“The Healing Power of Forgiveness,” Ensign ба Лиахонa 2007 оны 5- р сар, 69).
Нэг суралцагчаас Moрмон 3:17, 20–22- ыг чангаар уншихыг урьж, ангийнхныг Мор-
мон биднийг юу мэдээсэй гэж хүссэнийг олохыг хүс. Нэг суралцагчийг урьж, “на-
манчилж мөн Христийн шүүлтийн суудлын өмнө зогсохоор бэлтгэх” (Moрмон 3:22) 
хэмээх зөвлөмжийг тэмдэглэхийг хүс.
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MOрМоН 3– 4

Moрмон 4
Леменчүүд нифайчуудыг газрын хөрснөөс арчиж эхэлдэг
Суралцагчдаас ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн ч хараахан баригдаагүй эсвэл буруу 
зүйлийнхээ үр дагаврыг амсаагүй хэн нэгнийг мэддэг бол гараа өргөхийг хүс. Сурал-
цагчдыг дараах асуултын талаар тунгаан бодохыг хүс:
• Мэдсээр байж буруу сонголтуудыг сонгож байгаа хэн нэгэн сонголтуудынхаа үр 

дагаврыг хэзээ амсдаг бол хэмээн та нар бодож байсан уу?
Суралцагчдыг Moрмон 4:1–2- ыг дор бүрнээ уншиж, тэд леменчүүдэд өс хонзон 
санаснаар нифайн армитай юу тохиосныг олж мэдэхийг хүс. Дараа нь суралцагчдыг 
Moрмон 4:4- ийг дор бүрнээ уншиж, нифайчуудын их цэрэг яагаад амжилт олоогүй 
болохыг мэдэн, тайлагнахыг хүс.
Нэг суралцагчаас Moрмон 4:5- ыг чанга уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, гэм нүгэлдээ шаргуу байхын үр дагаврын талаар энэ шүлэгт 
зааж буй үнэнүүдийг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцах 
хооронд самбар дээр Moрмон 4:5: “Бурханы шүүлтүүд ёс бусыг үйлдэгчдийг дий-
лэх болно” хэмээх үнэнийг самбар дээр бич. Энэ үнэнийг судар дээрээ тэмдэглэхийг 
санал болгож болно.
Суралцагчдыг Moрмон 4:10–12- ыг дотроо уншиж, нифайчуудын гэм нүглийн тодор-
хойлолтыг олж, тайлагнахыг хүс.
Хэдэн суралцагчийг Moрмон 4:13–14, 18, 21–22- ыг ээлж дараалан чанга уншихад урь. 
Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Бурханы шүүлтүүд нифайчуу-
дын дээр хэрхэн буусан тухай олж мэдэхийг хүс.
• Та нарын хувьд энэ түүхийн хамгийн гунигтай харамсалтай хэсэг нь аль вэ?
Суралцагчдаас самбар дээр бичсэн зарчмуудыг лавлан асуу. Амьдралдаа эдгээр үнэ-
нийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар тунгаан бодохыг хүс. Тэднийг тунгаан бодсоны үр 
дүнд хүлээн авсан Ариун Сүнсний өдөөлтийн дагуу үйлдэхэд урамшуулан дэмж.
Бидэнд наманчлах хангалттай олон янзын боломжийг өгдөг Их Эзэний энэрэнгүй 
сэтгэл ба хайрын талаар гэрчил. Мөн нүгэлдээ шаргуу хүмүүст үр дагаврууд нь заавал 
ирнэ гэдгийг гэрчил.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Moрмон 3:9–10. Өс хонзон санаж тангарагладаг

Нифайчууд “тэнгэрээр, мөн түүнчлэн Бурханы 
сэнтийгээр” тангараглаж, леменчүүдээс өс хонзон 
авахыг эрэлхийлснийг Мормон хэлсэн (Moрмон 
3:9–10- ыг үзнэ үү). Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуул-
гын ахлагч Брүс Р.Макконкигийн хэлсэн дараах үгс 
Мормоны Номын цаг үед өс хонзондоо Бурханыг 
оролцуулсан нь бидэнд нифайчуудын бодит байдал 
Бурханыг гутаасан явдал гэдгийг ойлгуулж, тангараг 
тавих тухай тайлбарлажээ.

“Эртний өдрүүдэд тангараг тавих нь бидний төсөөлж 
байгаагаас ч илүү утга учиртай чухал зүйл байсан.

“Жишээлбэл: Нифай болон түүний ах нар Лебенээс 
гуулин ялтсуудыг олж авахыг эрэлхийлж байсан. Тэд-
ний амьдрал аюулд өртөж болох байлаа. Гэвч Нифай: 
‘Их Эзэн амьдын адил, мөн бидний амьд нь илэрхийн 
адил, бид Их Эзэний зарлигласан зүйлийг гүйцэлдүү-
лэх хүртэл бид аглаг буйдад буй эцэг уруугаа очихоор 
явахгүй’ (1 Нифай 3:15) гэсэн тангараг тавьдаг.

“Ийнхүү Нифай Бурханыг өөрийн хамтрагч болго-
сон. Хэрэв тэр ялтсуудыг авч чадахгүйд хүрвэл энэ 
нь Бурханы үйлс бүтэмжгүй болно гэсэн үг байв. 
Тиймээс Бурхан ялагддаггүй учир Нифай ялтсуудыг 
олж авах эсвэл оролдоод өөрийн амийг өгөх ёстой 
байв” (“The Doctrine of the Priesthood,” Ensign 1982 
оны 5- р сар, 33).
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Оршил
Түүний цэдэг хожмын өдрүүдэд хүмүүст Есүс бол 
Христ гэдгийг ятган итгүүлэхээр гарч ирэх болно 
гэдгийг Мормон бошиглосон. Цэдгийг уншсан хүмүүс 
наманчилж, Бурханы өмнө өөрийн шүүлтийн төлөө 
бэлтгэхийг тэр урамшуулан дэмжсэн. Өөрийн хүмүү-
сийн дунд Мормон нифайчуудын цэргийн удирдаг-
чийн хувьд өөрийн огцролтыг эргэцүүлэн бодож, 

тэднийг тулаанд дахин удирдахыг зөвшөөрсөн. Гэвч 
хүмүүс наманчлахаас татгалзсан ба нифай үндэстэн 
бүхэлдээ устгагдах хүртэл леменчүүдээр туугдан 
хөөгдсөн. Мормон энэ үхэл ба сүйрлийн дүр зургийг 
үзэнгээ өөрийн хүмүүсийн устгал болоод тэдний Есүс 
Христ рүү эргэн ирэх хүсэлгүй байгааг харан гашуу-
дан харамсдаг.

139- Р ХИЧЭЭЛ

Moрмон 5–6

Заах зөвлөмж

Moрмон 5:1–9
Мормон Нифайн армийг дахин удирдахаар шийддэг ч леменчүүд дийлдэг
Танай бүсэд тохиолддог газар хөдлөлт, цунами, галт уулын дэлбэрэлт эсвэл хар салхи 
зэрэг байгалийн ямар нэгэн гамшгийг дурд. Суралцагчдаас тодорхой хугацааны да-
раа байгалийн гамшиг болох гэж буйг өөрсдийн хүмүүст анхааруулан сэрэмжлүүлж 
байна гэж төсөөлөхийг хүс.
• Та нар хаанаас тусламж хүсэх вэ?
Суралцагчдад нифайчууд ижил аюултай тулгарсан гэхдээ тэдэнд заналхийлсэн гам-
шиг нь сүнслэг гамшиг байсан гэдгийг сануул. Мөн тэдэнд нифайчууд дайтаж байсан 
бөгөөд тэдний гэм нүглийн учир Мормон тэдний армийг удирдахаас татгалзсан 
гэдгийг сануул (Moрмон 3:16- г үзнэ үү).
Нэг суралцагчийг Moрмон 5:1–2- ыг чанга уншихад урь. Цааш нь ангийнхнаас шүл-
гийг дагуулан харж, нифайчууд тэднийг зовлон шаналлаас нь хэн салгаж чадна гэж 
итгэснийг олж тогтоохыг хүс.
• Мормон нифайчуудын цэргийн армийг удирдаж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байсан 

ч хүмүүс зовлон шаналлаасаа салж чадахгүй гэдэгт яагаад итгэсэн бэ?
• Бид эхлээд зовлон шаналлаасаа салахыг эрэлхийлэх ёстой талаар Moрмон 5:1–2 

дээрээс бид юу сурч болох вэ? (Бид эхлээд өөрсдийн зовлон шаналлаас салах туслам-
жийг Түүнээс гуйн, наманчилсан хүмүүст хариуг өгөх Бурхан руу эргэх ёстой.)

Мормоны удирдлага дор нифайчууд леменчүүдийн нэлээд хэдэн дайралтыг няцааж 
чадсаныг тайлбарлангаа, Moрмон 5:3–7- г товч дүгнэн ярилц. Гэвч яваандаа леменчүү-
дийн “хөл дороо дэвсэлсэн тэдний тоо тийм агуу байлаа” (Moрмон 5:6). Нифайчууд 
хойш ухрах үед хангалттай шаламгай бус байсан нь устгагдаж байв.
Нэг суралцагчаас Moрмон 5:8–9–ийг чанга уншихад урь. Ангийнхныг Мормоны өө-
рийн харсан зүйлсийг бүрэн бичээгүй шалтгааныг олохыг хүс.
• Мормон яагаад өөрийн нүдээр үзсэн бүхнийг бүрэн тодорхойлолгүй үлдсэн бэ?

Moрмон 5:10–24
Мормоны Номын цэдгийн зорилго нь хүмүүсийг Есүс Христэд итгэхэд ятган 
итгүүлэх явдал гэдгийг Мормон тайлбарладаг
Нэг суралцагчаас 1 Мормон 5:10–11- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхаас шүлгийг дагуулан харж, хожмын өдрүүдэд нифай үндэстний талаар бүрэн 
суралцах үед хүмүүс юу мэдрэхийг тодотгож, Мормоны гурван удаа ашигласан үгийг 
олж тогтоохыг хүс (Тэр бид “харуусах” болно гэж хэлсэн).
• Энэ явдлаас юу нь та нарт харамсалтай байсан бэ?
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Суралцагчдын анхаарлыг Moрмон 5:11 дээрх хэрэв түүний хүмүүс наманчилсан бол 
тэд “Есүсийн мутарт тэврэгдэж” болох байсан хэмээх Мормоны үгсэд хандуул.
• “Есүсийн мутарт тэврэгдсэн” гэдэг юу гэсэн үг вэ? (Та нар тэврэгдсэн гэдэг үг нягт 

баттай эсвэл аюулгүй эсвэл тэврүүлсэн байх гэсэн утгатай гэдгийг хэлж болох юм.)
• Энэ хэллэг бидэнд наманчлалын үр дүнгийн талаар юу зааж байна вэ? (Суралцагч-

дыг дараах зарчмыг тодотгоход нь тусал: Наманчлалаар дамжуулан бид “Есү-
сийн мутарт тэврэгдэж” болно. Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Суралцагчдад энэ зарчмыг илүү сайн ойлгоход туслахын тулд тэдний нэгийг урьж, 
Далын ахлагч Кэнт Ф.Ричардсын хэлсэн дараах үгсийг уншуул:
“Ирсэн бүхэн ‘Есүсийн мутарт тэврэгдэх’ болно. [Moрмон 5:11.] Бүх сүнс Түүний 
хүчээр эдгээгдэж чадна. Бүх зовлонг Тэрбээр нимгэлэх болно. Түүгээр бид “[өөрс-
дийн] сэтгэл санааны амралтыг олж” чадна. [Maтай 11:29.] Бидний мөнх бус байдлын 
нөхцөл байдал тэр даруй өөрчлөгдөхгүй байж болно. Гэвч бидний өвчин, сэтгэлийн 
зовиур, шаналал, айдас Түүний амар тайван болон эдгээлтийн гаварт дарагдах болно” 
(“Цагаатгал бүх өвчнийг эдгээдэг,” Ensign эсвэл Лиахонa 2011 оны 5- р сар, 16).
Суралцагчдыг дараах асуултуудын нэгэнд хариулан, дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэг-
лэлдээ бичихийг урь. (Та эдгээр асуултыг самбар дээр бичиж болно эсвэл суралцагчид 
тэднийг бичиж болохын тулд тэдэнд удаан уншиж өг.)
• Та нарт хэзээ “Есүсийн мутарт тэврэгдсэн” мэт санагдсан бэ?
• Их Эзэний тайвшрал, хамгаалалт ба уучлалыг илүү бүрэн бүтэн хүлээн авахын тулд 

юу хийж болох вэ?
Moрмон 5:12–13 нь түүний бичээсүүд нууцлагдах бөгөөд дараа нь бүх хүн уншиж 
болохын тулд урагш авчрагдах болно гэсэн Мормоны бошиглолыг багтаасан байдгийг 
тайлбарла. Суралцагчдыг Moрмон 5:14–15- ыг уншиж, Их Эзэн Мормоны бичээсүүд 
хожмын өдрүүдийн хүмүүсийн төлөө юу хийхийг хүссэнийг олохыг хүс. Суралцагчдаас 
тэдэнд чухал санагдсан хэллэгүүдээ тодотгон тэмдэглэхийг хүсч болно.
• Moрмон 5:14–15 дээр өгүүлсэнчлэн Мормоны Номын зорилго юу вэ? (Суралцаг-

чид Мормоны Ном бүх хүнийг Есүс бол Христ гэдэгт ятган итгүүлж, Бур-
хан Израилийн овогтой хийсэн Өөрийн гэрээг гүйцэлдүүлэхэд туслах мөн 
леменчүүдийн үр удмынханд сайн мэдээнд илүүтэй бүрэн итгэхэд туслах 
зорилготой гэдгийг илэрхийлж байгаа эсэхийг баталгаажуул.)

Суралцагчдыг Мормоны бичээсүүд нь Есүс бол Христ гэдгийг хүмүүст ятган итгүү-
лэх зорилготой гэдгийг хэлсний дараа энэ бол Мормоны Номын гол зорилго гэсэн 
өөрийн гэрчлэлийг хуваалц. 
• Мормоны Номын энэ гол зорилго ямар арга замуудаар үүнийг уншсан хүмүүсийг 

адисалдаг вэ?
• Мормоны Номыг судлах нь Есүс Христэд илүү бүрэн итгэлийг олж, хайрлахад тань 

хэрхэн тусалсан бэ?
Мормоны Ном нь олон хүнд наманчилж, “Есүсийн мутарт тэврэгдэхэд” тусалсан 
боловч Христэд итгэхээс татгалзсан олон хүн байсаар л байна.
Самбар дээр наманчлалын тухай эшлэлийн дэргэд хичээлийн эхэнд дараах зүйлсийг 
бич: Хэрэв наманчлахаас татгалзах юм бол . . . Нэг суралцагчийг Moрмон 5:16–19- ийг 
чанга уншиж, ангийнхныг нифайчуудын татгалзлын үр дагавар юу байсныг олохыг 
хүс. Суралцагчдаас эдгээр шүлгүүдээс самбар дээрх өгүүлбэрийг бөглөх ямар үг олсныг 
асуу. Тэднийг хариулж байх үед шүлгүүдийн үгс ба хэллэгийг ойлгоход нь туслахын 
тулд тэднээс дараах асуултыг асууж болох юм:
• “Дэлхийд Христ болон Бурхангүйгээр” байх гэдэг нь юу гэсэн үг гэж та бодож 

байна вэ? (Moрмон 5:16). (Энэ нь Есүс Христ эсвэл Тэнгэрлэг Эцэгт итгэх итгэлгүй 
мөн тэнгэрлэг нөлөө ба удирдамжгүй амьдрах гэсэн хариултыг багтааж болно.)

• Будааны хальс гэдэг нь үр тарианы гадуурх нимгэн хальс. Үр тариаг хураахад хальс 
нь унадаг. “Будааны хальс лугаа адил хөөгдөж байгаа” гэсэн хэллэг ямар утгатай 
вэ? (Moрмон 5:16).

• Далбаагүй эсвэл зангуугүй завин дээр байвал ямар байх вэ? (Moрмон 5:18- ыг үзнэ 
үү.) Ийм нөхцөл байдал нифайчуудтай хэрхэн адил байна вэ?
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• Наманчлахыг татгалзсан хүмүүсийн тухай Мормоны үгс бидэнд юу зааж байна вэ? 
(Суралцагчид наманчлахаас татгалзсанаар Их Эзэний удирдамжийг алдана гэдгийг 
хэлэх ёстой. Дараах үнэнийг бичин, самбар дээр бичсэн өгүүлбэрийг бөглө: Хэрэв 
бид наманчлахаас татгалзах юм бол Сүнс холдож, бид Их Эзэний удирдам-
жийг алдах болно.)

Суралцагчдаас энэ зарчмыг хэрхэн өөрсдийн эсвэл бусдын амьдрал дээр харсан талаар 
дор бүрнээ тунгаан бодохыг хүс.
Суралцагчдыг Moрмон 5:11, 16–18- ыг гүйлгэн харж, самбар дээр бичсэн хоёр зарч-
мыг олохыг урь.
• Чин сэтгэлийн наманчлал ба наманчлахаас татгалзсаны үр дагавруудын хоорондох 

ялгааг та өөрийн үгээр хэрхэн илэрхийлэх вэ?
Суралцагчдыг Moрмон 5:22–24- ийг дор бүрнээ уншиж, Мормон хожмын өдрүүдийн 
хүмүүсийг юу хийгээсэй хэмээн ятгасныг олж мэдэхийг хүс. Олж мэдсэн зүйлээ тодот-
гон тэмдэглэхийг хүсч болно.
Самбар дээрх хоёр эсрэг тэсрэг зарчмын үнэнийг гэрчил.

Moрмон 6
Мормон нифайчуудын сүүлчийн тулааны талаар өгүүлж, өөрийн хүмүүсийн 
устгалд гашуудан харамсдаг
Дараах асуултуудыг асуу:
• Амьдралынхаа туршид Бурханд итгэлтэй байсан хайртай хэн нэгнийг нас барахад 

та хэрхэн хандах вэ?
• Амьдралынхаа турш Бурханы зарлигуудад дуулгаваргүй байсан хайртай хэн нэгийг 

нас барахад та хэрхэн хандах вэ? 
Мормон өөрийнхөө хүмүүсийг Бурхантай уулзахад бэлтгэгдээгүй гэдгийг мэдэж 
байсан учир тэдний үхэлд маш ихээр харамссан гэдгийг тайлбарла. Леменчүүд ни-
файчуудад Куморагийн нутагт цугларан, тулалдахыг зөвшөөрсөн гэдгийг тайлбар-
лан, Moрмон 6:1–6- г товч дүгнэн ярилц. Мормон нас өндөр болж байсан ба энэ нь 
“[түүний] хүмүүсийн сүүлчийн тулалдаан” (Moрмон 6:6) гэдгийг тэр мэдэж байсан. 
Тэр өөрийн хүү Моронайдаа цөөхөн хэдэн ариун нандин цэдгүүдийг итгэмжлэн өгч, 
өөртөө итгэмжлэгдсэн бүх цэдгийг Кумора гүвээнд нуусан. Суралцагчдыг Moрмон 
6:7–15- ыг дор бүрнээ уншиж, Мормон эдгээр үгсийг бичиж байхдаа юу мэдэрч 
байсныг төсөөлөхийг хүс.
• Нифайчууд яагаад үхлийг “аюумшигт айдастайгаар” хүлээсэн бэ? (Moрмон 6:7).
Суралцагчдыг өөрсдийн судар дээр даган харахыг хүсээд Moрмон 6:16–22- ыг чанга 
унш. Дараа нь тэднээс дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэлдээ эдгээр шүлгийг унших 
үед мэдэрсэн мэдрэмж ба бодол санаагаа бичихийг хүс. Хангалттай хугацааны дараа 
бичсэн зарим бодол санаанаасаа хуваалцах боломжийг олго.
Суралцагчдад Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ, бошиглогч, удирдагч, эцэг эхийн тэднийг 
гэсэн хайрыг гэрчил. Тэд “Есүсийн мутарт тэврэгдэж” (Moрмон 5:11) байхын тулд 
Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, тэднийг өөрсдийн нүглүүдийг наманчлахад 
урамшуулан дэмж.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Moрмон 5:11. “Есүсийн мутарт тэврэгдсэн”

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Рассэлл М.
Нэлсон Цагаатгал гэдэг үг ба “Есүсийн мутарт тэврэгд-
сэн” гэдэг хэллэгийн хоорондох холбоог тайлбарласан:

“Хуучин Гэрээний үеийн семитик хэл дээр Цагаатгал 
гэдэг үг баян гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Еврей хэлээр 
цагаатгал гэдэг үгийн үндэс нь kaфар ‘хаах’ буюу 
‘уучлах’ гэсэн утгатай үйл үг байдаг. Хамгийн ойр 

хамааралтай арамей ба араб хэл дээр kaфат гэсэн 
үг ‘чанга тэврэх’ гэсэн утгатай ба Египетийн тэврэх 
ёслол хамаатай гэдэг нь эргэлзээгүй юм. Үүний 
баталгааг Мормоны Номон дээрээс харж болно. “Их 
Эзэн бодгалийг минь гэтэлгэсэн; би түүний алдар сууг 
болгоож, мөн би түүний хайрын мутраар мөнхөд хү-
рээлүүлсэн’ [2 Нифай 1:15] хэмээх нэг тунхаглал бай-
даг. Бас нэг өөр ‘Есүсийн мутарт тэврэгдэж’ [Moрмон 
5:11] байхын гайхамшигтай найдварыг санал болго-
дог” (“The Atonement,” Ensign 1996 оны 11- р сар, 34).
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Оршил
Нифайчууд болон леменчүүдийн хооронд болсон 
эцсийн тулааны дараа Мормон ирээдүйн үе удам 
буюу Мормоны Номын хүмүүст хандан тэд хэн гэдгээ 
мэдэхийн чухал ач холбогдол болоод аврагдахын 
тулд юу хийх ёстой талаар бичсэн. Мормон өөрийн 
дайснуудын ирээдүй үе удмынхныг гэсэн агуу хайраар 

энэ нь “шүүлтийн өдөр [тэдний] хувьд сайн” (Moрмон 
7:10) байж болохын тулд Есүс Христийн сайн мэдээг 
дагахын чухал ач холбогдлыг заасан. Мормоныг нас 
барсны дараа түүний хүү Моронай өөрийн хүмүүсийн 
устгалын талаар бичихээр ганцаар үлдсэн.

140- Р ХИЧЭЭЛ

Moрмон 7–8:11

Заах зөвлөмж

Moрмон 7
Мормоны сүүлийн гэрчлэлд тэр леменчүүдийн үр удмыг Есүс Христэд итгэж, 
Түүний сайн мэдээг дагахад урин дууддаг
Самбар дээр 230 000 гэсэн тоог бич. Суралцагчдаас тэд нифайчуудын устгалтай  
энэ тоо ямар холбоотойг санаж байгаа эсэхийг асуу (Энэ тоо нь Moрмон 6 дээр 
цэдэглэсэн сүүлийн тулаанд амь үрэгдсэн нифайчуудын цэргийн тоо. Та нар Moр-
мон 6:10–15 дээрх тоо зөвхөн тулаанд амь үрэгдсэн хүмүүсийн тоо ба дайны уршгаар 
алагдсан бусад олон хүний тоо ороогүй гэдгийг онцлон хэлж болох юм). Суралцагч-
дыг гэр бүлийн гишүүд ба найз нөхөд нь алагдаж, тэдний үндэстэн эзлэгдсэн айм-
шигт тулаанаас амьд үлдсэн хэмээн төсөөлөхийг хүс. Тэдний үндэстэн ялсан ч ойр 
дотныхныгоо алдсан хүмүүсийн үр удамд захиас бичиж байгаа бол юу хэлэх байсан 
талаар бодох хугацаа тэдэнд өг.
Суралцагчдыг Moрмон 7:1–4- ийг дор бүрнээ уншиж, леменчүүдийн үр удамд хандсан 
Мормоны хэлсэн сүүлийн үгсийг олохыг хүс.
• Мормон леменчүүдийн үр удмынхныг юу мэдээсэй гэж хүссэн бэ?
• Өөрийн дайснуудад хандсан Мормоны үгсээс Аврагчийн ямар зан чанарыг  

харж болох вэ?
Суралцагчдад Мормон леменчүүдийн үр удмынханд аврагдахын тулд юу хийх шаард-
лагатайг заасан гэдгийг ойлгоход тусал. Тэр бүх хүмүүст, бүр өөрийн дайсанд ч энэ-
рэнгүй сэтгэлээр хандсан. 
Суралцагчдыг Moрмон 7:5, 8, 10- ыг дор бүрнээ уншиж, Мормон өөрийн уншигчдад 
тэдний хийх хэрэгтэй юу заасныг олж тогтоохыг хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн 
зүйлээ хуваалцаж, хариултуудаа самбар дээр жагсаан бичихийг хүс. Та нар Мормоны 
сургаалууд нь нифайчуудыг устгалаас аварч болох байсан сайн мэдээний зарчмууд-
тай адил гэдгийг дурд (Moрмон 3:2- ыг үзнэ үү).
Нэг суралцагчийг Moрмон 7:6–7- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, Түүнд итгэж, Түүний сайн мэдээг хүлээн авсан бүх хүнд Их 
Эзэн юу санал болгосныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ тайлаг-
насны дараа тэднээс Moрмон 7:6–7- гийн дэргэд дараах үнэнийг бичихийг хүс: Их Эзэн 
авралыг бүгдэд санал болгодог ба Тэр Түүний сайн мэдээний зарчмууд болон 
ёслолуудыг хүлээн авсан хүмүүсийг гэтэлгэх болно.
Дараах асуултуудыг самбар дээр бич. Суралцагчдаас өөрсдийн хариултыг дэвтэр 
эсвэл судар судлах тэмдэглэл дээрээ бичихийг хүс.

Moрмон 7:7 дээр хэлсэнчлэн Бурханы өмнө “гэмгүй” нь тогтоогдсон хүмүүс ямар 
адислалууд хүртэх вэ?

Цөөн суралцагчаас сурсан зүйлийнхээ талаар бусадтайгаа хуваалцахыг хүс. 
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MOрМоН 7– 8:11

Moрмон 8:1–11
Мормоныг нас барсны дараа түүний хүү Моронай цор ганцаар үлдэж, 
өөрийн хүмүүсийн устгалын талаар бичдэг
Суралцагчдаас тэдний итгэлийг сорьсон, магадгүй тэднийг хэн нэгэн хараагүй 
тул ямар нэгэн буруу зүйлийг хялбархан хийх боломжтой нөхцөл байдалд ганцаар 
байсан цаг мөчийнхөө талаар бодохыг хүс. Тэдний Аврагчийг дагаж, Түүний зар-
лигуудыг сахих шийдвэр нь ийм цаг үед өссөн, хэвээр байсан эсвэл буурсан эсэхийг 
сайтар бодохыг урь.
• Зарим хүн яагаад тэдний итгэлийг сорьсон нөхцөлд ганцаар байхдаа итгэлтэй хэ-

вээр үлдэхгүй байхаар сонгодог вэ?
• Яг ижил нөхцөл байдалд яагаад зарим хүн итгэлтэй хэвээр үлдэхийг сонгодог вэ?
Нифайчууд ба леменчүүдийн хооронд болсон сүүлийн тулааны дараа Мормон 
алагдсан ба түүний хүү Моронай гэр бүлийнхэн болон түүний хүмүүсийн хэн нь ч 
байхгүй ганцаар үлдсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчаас Moрмон 8:1–9 дээрх 
Моронайгийн үгсийг чанга уншиж, ангийнхныг Моронайн нөхцөл байдлын тухай 
тодорхойлолт олохыг хүс. Тэднээс олсон зүйлээ хуваалцахыг хүс.
• Хэрэв та нар Моронайн оронд байсан бол яах байсан бэ?
Хуудаснуудын доод буланд байгаа эсвэл бүлгийн товч дүгнэлт дээрх огноог  
ашиглан, суралцагчдад Мормоны эцсийн үгс бичигдэж, Моронай ялтсууд дээр  
бичиж эхэлсэн үеэс хойш ойролцоогоор 16 жил өнгөрсөн гэдгийг хэл. Дараа нь  
суралцагчдыг хэдийгээр Моронай цор ганцаар удсан боловч юу хийхээр шийд-
сэнийг харахын тулд дахин Moрмон 8:1–4- ийг уншихад урь. Уншсан зүйлийнхээ 
тухай хуваалцахыг тэднээс хүс (Тэрээр эцэгтээ дуулгавартай байж, ялтсууд дээр 
бичихээр шийдсэн гэдгийг тэд олох ёстой).
• Өөрийн нөхцөл байдлыг үл харгалзан Моронайгийн дуулгавартай байсан байдлаас 

бид юу суралцаж болох вэ? (Суралцагчид өөрсдийн санаа бодлыг хуваалцаж байх 
үед дараах үнэнийг онцлон тэмдэглэ: Бид цор ганцаар байсан ч итгэлтэйгээр 
үлдэхийг сонгож болно. Суралцагчдаас энэ үнэнийг судрынхаа Moрмон 8:1–4- 
ийн хажууд бичихийг санал болгож болно.)

Моронайд онцгой үүрэг байсан гэдгийг онцлон хэл. Тэр “өөрийн хүмүүсийн устгалын 
энэхүү гунигт түүхийг бичихээр бүр ганцаар амьд үлдсэн бөлгөө” (Moрмон 8:3). Хэдий-
гээр суралцагчид яг ийм нөхцөл байдалтай нүүр тулахгүй ч тэд ганцаар байж, итгэл-
тэйгээр үлдэх шаардлагатай нөхцөл байдлуудад орж болох юм. Тэд мөн бусадтай хамт 
байсан ч Их Эзэн болон Түүний бошиглогчдын бий болгосон жишгүүдээр амьдардаггүй 
хүмүүстэй хамт байх цаг мөч зэрэг ганцаар мэт санагдах нөхцөл байдалд орж болно.
• Ганцаараа байхдаа сорилтод орсон ч итгэлтэй хэвээр байсан хүмүүсийг тэд мэдэх үү?
Суралцагчид энэ асуултад хариулах үед эдгээр асуултын заримыг эсвэл бүгдийг асуу:
• Тэр хүн эдгээр нөхцөл байдалд хэрхэн үйлдсэн бэ?
• Бурханы зарлигласан зүйлийг хийснээр уг хүн хэрхэн адислагдсан бэ?
• Эдгээр жишээ та нарт хэрхэн тусалж байна вэ?
Суралцагчдыг Moрмон 8:10–11- ийг дотроо уншихад урь. Тэднийг Их Эзэн Моронай 
болон Мормон нарыг хүндхэн нөхцөл байдалтай тулгарах үед дэмжин тусалсан нэг 
арга замыг олж мэдэхийг хүс (Их Эзэн Мормон ба Моронай нарт туслуулахаар гур-
ван нифай хүнийг илгээсэн; мөн 3 Нифай 28:25–26- г үзнэ үү). Хэрэв бид ганцаард-
мал эсвэл хүндхэн нөхцөл байдлуудад Бурханд итгэлтэй байх юм бол Тэр 
бидэнд итгэлтэй үлдэхэд маань туслах болно гэдгийг онцлон хэл. Энэ үнэнийг 
хэлэлцэхийн тулд дараах асуултуудыг ашигла:
• Та нар хэзээ ялангуяа хэцүүхэн нөхцөл байдалд Тэнгэрлэг Эцэгийн зарлигуудын нэ-

гэнд дуулгавартай байсан бэ? Ингэснээр та нар адислагдсанаа хэрхэн мэдэрсэн бэ?
• Ирээдүйд хэцүү нөхцөл байдлуудад итгэлтэй байхын тулд яагаад одооноос бэлтгэх 

нь чухал вэ? 
Суралцагчдыг бүр ганцаар зогсох хэрэгтэй байсан ч итгэлтэйгээр үлдэхэд урамшуу-
лан дэмжиж, ерөнхийлөгч Томас С.Монсоны дараах үгсийг хуваалц:

Нэмэлт асуулт
Суралцагчдын эхний 
хариултуудын дагуу  
нэмэлт асуулт асуух нь 
өгсөн хариултынхаа та-
лаар маш сайн бодож, 
утга учиртай бодол 
санаа болон сэтгэгд-
лүүдийг хуваалцахад 
туслах болно. Та нар 
эхний хариулт өгсөн 
суралцагчаас нэмэлт 
асуулт асууж болно 
эсвэл бусад суралцагч 
нэмэлт асуултууд тавьж, 
хэлэлцүүлгийг  
өрнүүлж болно.
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140-  р  хичээл

“Биднийг өдрөөс өдөрт амьдарч байхад итгэл маань соригдох нь 
зайлшгүй юм. Бидэнд заримдаа цөөнхийн нэгэн хэсэг болоод юм уу бүр 
юу болох, болохгүй талаар ганцаараа бусдаар хүрээлүүлэн зогсох цаг 
ирнэ. Бид хэдийгээр цор ганцаар зогсох байсан ч өөрсдийн итгэлийн 
төлөө бат гуйвшгүй зогсох ёс суртахууны зоригтой юу? . . . Хэрэв бид 
үйл явцын дунд ганцаар зогсох хэрэгтэй бол бид үүнийг зоригтойгоор, 

хүчтэйгээр хийх болно учир нь үнэндээ бид хэзээ ч ганцаар зогсдоггүй бид Тэнгэрлэг 
Эцэгтэйгээ зогсдог юм” (“Ганцаар зогсох зоригтой бай,” Ensign эсвэл Лиахонa 2011 
оны 11- р сар, 60, 67). 
Ганцаардмал эсвэл хүндхэн нөхцөл байдалд итгэлтэй байсны төлөө Их Эзэн адисалсан 
туршлагаасаа хуваалцан, хичээлийг өндөрлө.

Төгс эзэмших судрын дүгнэлт
Самбар дээр ухуулах гэж бич. Ухуулах гэдэг нь бусдыг тодорхой арга замаар үйл-
дэхийг хүчтэй уриалан дуудах гэсэн утгатай гэдгийг тайлбарла. Moрмон 7 дээрх 
Мормоны сүүлийн үгс нь сургамжлахын сайн үлгэр жишээ гэдгийг тайлбарла. Сурал-
цагчдад цаас өгч, Мормоны Номын өөрсдийн дуртай төгс эзэмших судруудын захиас 
дээр үндэслэн, сургамж бичнэ гэдгийг нь хэл. Цаасныхаа дээд талд суралцагчид: “Хож-
мын өдрүүдийн өсвөр үеийнхэнд хандан ярих болно” гэж бичүүл. Суралцагч бүрийг 
дуртай төгс эзэмших судрын захиасыг сонгохыг хүсч, дараа нь өөрсдийн сонгосон 
төгс эзэмших захиас дээр үндэслэн, хожмын үеийн өсвөр үеийнхэнд хандан сургамж 
бичихийг хүс. Тэдний сургамж төгс эзэмших судрын гол үнэнийг болон яагаад эдгээр 
үнэн өнөөгийн өсвөр үеийнхэнд чухал ач холбогдолтой болохыг хэлсэн мөн эдгээр 
үнэний дагуу үйлдэхэд урьсан товч дүгнэлтэд багтаасан байж болно. Сургамжууд 
Moрмон 7:7 эсвэл Moрмон 7:10 дээрх шиг амлалттай байж болно. Хэдэн суралцагчаас 
өөрсдийн сургамжийг ангийнхантайгаа хуваалцахад урьж болно. Мөн эдгээр сургам-
жийг хойшид үзэх төгс эзэмших судрын үйл ажиллагаануудад ашиглах эсвэл ангид 
хадахаар цуглуулан авч болох юм.
Анхааруулга: Энэ үйл ажиллагааг хичээлийн дундуур хэзээ ч хийж болно. Жишээлбэл, 
хичээлийн төгсгөлд эсвэл Moрмон 7- г хэлэлцэн ярилцсаны дараа ашиглаж болно.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Moрмон 7. Христэд итгэхийг уриалсан 
Мормоны сүүлийн уриалга

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.
Холланд Христэд итгэхийг уриалсан Мормоны сүү-
лийн уриалга буюу өөрийн үндэстний бүрэн устгалыг 
харсны дараа хожмын өдрийн хүмүүст хандан бичсэн 
уриалгыг тайлбарласан:

“Мормон ирээдүйн хүмүүст сургамжаа хандуулан 
ялангуяа түүний агуу цэдгийг унших “Израилын 
овгийн үлдэгдэл” болох хүмүүст хандсан. Өөр цаг 
үе, газарт байх хүмүүс мартагдсан зүйлээ суралцах 
хэрэгтэй буюу бүгд ‘Есүс Христэд итгэж, тэр бол 
Бурханы Хүү’ бөгөөд Иерусалимд тэрээр загалмай 

дээр цовдлогдож, ‘Эцэгийн хүчээр . . . амилуулагдаж, 
тэр булшны дээгүүр ялалтыг олж, мөн түүнд үхлийн 
шаналал залгигдсан’ гэдэгт итгэх ёстой.

“‘Мөн тэрбээр нас барагсдын амилуулалтыг . . . [мөн] 
дэлхийн гэтэлгэлийг улируулан тохиолгосон.’ Гэтэл-
гэгдсэн тэдгээр нь Христийн учир ‘эцэсгүй аз жаргал-
тай байдлаар’ баясан цэнгэнэ [Moрмон 7:2, 5–7.] . . .

“‘Христэд итгэхийн’ тулд ялангуяа ийм гашуудалтай 
байдлын эсрэг хэмжигдсэн ч зайлж болмоор үр дагав-
рууд Мормоны сүүлийн уриалга тийм ээ, түүний цо-
рын ганц найдвар байсан. Хожмын өдөр дэлхийд ирэх 
нь түүний нэрийг зүүсэн бүхэл номын гол зорилго 
юм” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 321–22).
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MOрМоН 7– 8:11

Нэмэлт заах санаа
Moрмон 7:8–9. Библи ба Мормоны Ном

Мормоны Номыг “энэ” гэсэн шошго зүүж үзүүл. Дараа 
нь Библийг “тэр” гэсэн шошго зүүж үзүүл. Суралцагч-
дыг Moрмон 7:8–9- ийг дор бүрнээ уншиж, Мормон 

“энэ” (Мормоны Ном) ба “тэр” (Библи) хоёрын ха-
маарлын талаар юу хэлснийг олж мэдэхийг хүс.

• Мормоны Номыг судлах нь Библи дээрх үнэнүүдийн 
талаарх гэрчлэлийг тань хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн 
бэ? Библийг судлах нь Мормоны Номын тухай гэрч-
лэлийг тань хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн бэ?
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Оршил
Энэ хичээлд суралцагчид нифайчуудын устгалын талаар 
дүгнэн үзэх ба Мормоны өөрийн хүмүүсийг “Есүсийн мутарт 
тэврэгдэж” (Moрмон 5:11) байхыг хүссэн хүслийн талаар 
суралцана. Суралцагчид өөрсдийн амьдралд Их Эзэний тэв-
рэлтийг хэрхэн урих талаар суралцана. Нифайчуудын наманч-
лахаас татгалзсан байдлаас суралцагчид хүмүүс наманчлахгүй 
байхад ямар үр дүнд хүрдгийг ойлгох болно.

Заах зөвлөмж

4 Нифай 1–Moрмон 4
Нифайн хүмүүс зөв шударга ба аз жаргалтай байдлаас гэм 
нүгэлд унадаг
Суралцагчдаас энэ долоо хоног тэд нифайчуудын хэдэн 
жилийн түүхийг үзсэнээ олж тогтоохыг хүс. Тэдэнд бүлгийн 
товч дүгнэлт хэсгээс эсвэл 4 Нифай 1 бa Moрмон 8 дээрх 
хуудасны доод булангаас үүнийг олоход нь тусал (Эдгээр 
бүлэг бараг 400 жил буюу нифайчуудын түүхийн гуравны 
нэгээс илүүтэйг хамарсан).

Ангийн нэг хэсгийг судар ба судар судлах тэмдэглэлээ ашиг-
лан, 4 Нифай 1 дээрээс нифайчуудын аз жаргалын талаар 
юу суралцсанаа дүгнэхийг хүс. Нөгөө хэсгийг Moрмон 1–2 ба 
өөрсдийн судар судлах тэмдэглэлийг aшиглан, Мормон гэж 
ямар хүн байсныг мөн яагаад тэр тийм их гайхалтай байсныг 
дүгнэхийг хүс. Хэсэг бүрээс суралцсан зүйлээ товч дүгнэхийг 
хүс. Дараа нь бүлгүүдийг өөрсдийн товч дүгнэлтийг бусадтай-
гаа хуваалцахад урь.

Суралцагчдаас асуу: Эдгээр бүлгийг судалснаар ямар үнэн 
суралцсан болон яагаад энэ нь та нарт чухал ач холбогдолтой 
вэ?

Мормоны нифайчуудыг тулаанд өөрсдийгөө сүнслэгээр бэлт-
гэхэд нь туслах гэсэн зүтгэлийг үл харгалзан тэд наманчлан, 
Их Эзэн рүүгээ эргэхээс татгалздаг. Тэдний гэм нүглийн үр 
дүн болж тэд өөрсдийн хүчинд орхигддог ба леменчүүд тэд-
ний дээр давуу хүчийг олж эхэлдэг (Moрмон 3–4- ийг үзнэ үү).

Moрмон 5:8–24
Мормоны Номын цэдэг хүмүүсийг Есүс Христэд итгэхэд 
ятган итгүүлэхээр бичигдсэн гэдгийг Мормон тайлбарладаг
Тэд хэн нэгний буруу сонголтын үр дагаврыг харан харам-
саж байсан эсэхийг нь суралцагчдаас асуу. Өөрийн хийсэн 
сонголтын сөрөг үр дагаврын учир зовж шаналж байгаа хэн 
нэгний төлөө харамсан гашуудсан туршлагаасаа хуваалцаж 
болно. Хожмын үеийн хүмүүс нифайчуудын устгалын талаар 
уншаад гашуудан харамсах болно хэмээн Мормон бичсэн 
гэдгийг тайлбарла.

Суралцагчдыг Moрмон 5:10–11- ийг дор бүрнээ уншиж, 
нифайчууд баяр баясгалантай байж болох байсан талаар 

Гэрээр судлах хичээл
4 Нифай 1–Mормон 8:11 (28- р хэсэг) 

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Та суралцагчдын 4 Нифай 1–Moрмон 8:11 (28- р хэсэг )- ийг 
судлах үедээ сурсан дараах сургаал ба зарчмуудын хураангуйг 
хичээл дээр заах шаардлагагүй. Та эдгээр сургаал, зарчмаас 
зөвхөн хэсэгчлэн зааж болно. Суралцагчдынхаа хэрэгцээг олж 
тогтоохдоо Ариун Сүнсний өдөөлтийг дагана уу. 

1 дэх өдөр (4 Нифай 1)
Суралцагчид Аврагчийг зочилсны дараа 200 гаруй жилийн 
турш нифайчуудын дунд байсан нөхцөл байдлуудын талаар 
суралцахдаа тэд Их Эзэнд хөрвөгдсөн байхын төлөө хүмүүс 
хамтдаа ажиллах үед нэгдмэл мөн аз жаргалаар дүүрэн 
байдагт суралцсан. Тэд мөн бардамнал хагаран бутаргаж, 
хамгийн агуу гэм нүгэлд хөтөлдөг гэдгийг мэдсэн.

2 дахь өдөр (Moрмон 1–2)
Мормоны зөв шударга амьдралын үлгэр жишээнээс су-
ралцагчид хэрсүү мөн ажиглан үйлдэхдээ түргэн байх зан 
чанарын талаар суралцсан. Бид бүр гэм нүгэлт нийгэм дунд 
ч зөв шударга амьдрахыг сонгож болно гэдгийг тэд сурсан. 
Нифайн хүмүүсийн гэм нүгэлтэй байдлын жишээнээс сурал-
цагчид дараах зарчмуудыг ойлгож авсан: Гэм нүгэл  
ба итгэлгүй байдал нь Их Эзэний бэлгүүд болон Ариун 
Сүнсний нөлөөнөөс холдуулдаг. Хэрэв нүглийнхээ төлөө 
харамсах бидний харуусал биднийг наманчлалд хүргэвэл 
энэ нь биднийг Христэд даруу зүрх сэтгэлтэйгээр ирэхэд 
хөтөлдөг. Харин нүглийн үр дагавруудын төлөөх харуусал 
биднийг зэмлэлд (эсвэл мөнх амьдрал руу тэмүүлэх дэвшил 
хөгжлийг зогсоодог) аваачдаг. 

3 дахь өдөр (Moрмон 3–6)
Их Эзэний нифайчуудад тэвчээртэй хандсан талаар судалж 
байхдаа суралцагчид Их Эзэн бидэнд нүглээ наманчлах 
хангалттай боломжуудыг өгдөг гэдгийг суралцсан. Гэвч 
нифайчууд наманчлахаас татгалзаж, леменчүүдээс өс хонзон 
санахаар эрэлхийлсэн. Их Эзэн өс хонзон эрэлхийлэгчдийг 
зэмлэдэг учраас Мормон нифайчуудын их цэргийг удирдах-
гүй байхыг сонгодог. Нифайчуудын шаргуу өс хонзон авахыг 
эрэлхийлсний үр дагавар нь суралцагчдад Бурханы шүүлт гэм 
нүгэл дээр буух болно гэдгийг ойлгоход нь тусалсан. Мор-
мон өөрийн хүмүүсийн бүрэн устгалыг биеэр үзэж, тэдний 
уналтанд гашуудан харуусдаг.

4 дэх өдөр (Moрмон 7:1–8:11)
Мормон леменчүүдийн үр удамд хандан, өөрийн цэдгийг 
дуусгадаг. Суралцагчид Их Эзэн Түүний сайн мэдээний зарч-
мууд болон ёслолуудыг хүлээн авсан бүх хүнд гэтэлгэлийг 
санал болгодгийг мэдэж авсан. Мормон нас барж, Моронай 
нифайчуудын устгалын нөхцөл байдлын талаар бичдэг. Мо-
ронайн үлгэр жишээнээс суралцагчид ганцаар байсан  
ч итгэлтэй үлдэх ёстой гэдгийг сурсан.
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Гэрээр СудлАх хичээл

Мормон юу гэж хэлснийг олохыг хүс. Суралцагчдыг ха-
риулсны дараа дараах асуултуудыг асуу:

• “Есүсийн мутарт тэврэгдсэн” байх гэдэг юу гэсэн үг вэ? 
(Тэврэгдсэн гэдэг үг нягт баттай эсвэл аюулгүй эсвэл тэв-
рүүлсэн байх гэсэн утгатай гэдгийг хэлж болох юм.)

• Moрмон 5:11 дээр өгүүлсэнчлэн ийм тэврэлтийг хүлээн 
авахын тулд бид юу хийж чадах вэ? (Наманчлалаар дам-
жуулан бид “Есүсийн мутарт тэврэгдсэн” байж чадна. 
Энэ зарчмыг самбар дээр бич.)

Нэг суралцагчаас Далын ахлагч Кэнт Ф.Ричардсын хэлсэн 
дараах үгсийг уншихыг хүс. Эсвэл та өөрөө уншиж болно. 
Ангийнхныг “Есүсийн мутарт тэврэгдэж” байна гэдэг ямар 
утгатайг олж сонсохыг хүс.

“Ирсэн бүхэн ‘Есүсийн мутарт тэврэгдэх’ болно. [Moрмон 
5:11.] Бүх сүнс Түүний хүчээр эдгээгдэж чадна. Бүх зовлонг 
Тэрбээр нимгэлэх болно. Түүгээр бид ‘[өөрсдийн] сэтгэл 
санааны амралтыг олж” чадна. [Maтай 11:29.] Бидний мөнх 
бус байдлын нөхцөл байдал тэр даруй өөрчлөгдөхгүй байж 
болно. Гэвч бидний өвчин, сэтгэлийн зовиур, шаналал, 
айдас Түүний амар тайван болон эдгээлтийн гаварт дарагдах 
болно” (“Цагаатгал бүх өвчнийг эдгээдэг,” Ensign эсвэл Лиа-
хонa 2011 оны 5- р сар, 16).

Суралцагчдыг наманчлалын үр дүнд “Есүсийн мутарт тэврэг-
дэж” байгаа мэт болсон цаг үеийнхээ талаар бодохыг урь. 
Мөн тэднээс Түүний мутарт тэврэгдсэн байхын тулд одоо тэд 
юу хийх шаардлагатай талаар тунгаан бодохыг хүс. Наманч-
лалын үр дүн болох тайвшрал болон хамгаалалтын талаар 
гэрчлэлээ хуваалц.

Moрмон 5 дээрх бас нэгэн зарчмыг үзүүлэхийн тулд устай 
саванд үйсэн бөглөө эсвэл өөр ямар нэгэн хөвөгч зүйл хий. 
Хоёр юм уу гурван суралцагчийг урьж, тэднийг өөр чиглэлд 
хөвүүлэхийг хүс. Үйсэн бөглөө явах чиглэлээ өөрөө удирдаж 
чадаж байгаа эсэхийг тэднээс асуу. Үргэлжлүүлэн суралцах-
даа энэ үйсэн бөглөө хэрхэн нифайчуудтай адил төстэйг 
ажиглан харахыг хүс. 

Самбар дээр: Бид наманчлалаас татгалзах үед . . . гэж бич. 
Тэгээд ангийнхныг нифайчуудын наманчлахаас татгалзсан үр 
дүнг олж мэдэх үед нэг суралцагчаас Moрмон 5:2, 16–19- ийг 
чанга уншихыг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ ашиглан, 
самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээн бичихийг хүс. Тэднийг 
хариултаа хэлэх хооронд шүлэг дээрх зарим үгс ба хэллэгүү-
дийг ойлгоход нь туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:

• 16-р шүлэг дээр “дэлхийд Христ болон Бурхангүйгээр” 
байх гэдэг ямар утгатай вэ? (Есүс Христэд итгэх итгэлгүй 

эсвэл Тэнгэрлэг Эцэг ба Тэдний нөлөө ба удирдамжгүй 
амьдрах.)

• “Салхинд туугдах будааны хальс лугаа адил” байх гэсэн нь 
юу гэсэн утгатай вэ? (Moрмон 5:16). (Будааны хальс гэдэг 
нь өвс буюу үйрүүлэх үед салхинд хийсэн алга болох үр 
тарианы гадна хальс гэдгийг тайлбарла.)

• Хэрэв та нар далбаа зангуугүй, эс бөгөөс түүнийг жолоодох 
юу ч үгүй онгоцтой далайд гарвал ямар байх вэ? Энэ нөх-
цөл байдал хэрхэн нифайчуудын нөхцөл байдалтай ижил 
төстэй байна вэ?

Moрмон 5 нь биднийг наманчлахаас татгалзах үед Сүнс 
холдон зайлж, бид Их Эзэний удирдамжийг алддаг гэд-
гийг заадаг болохыг тайлбарла. Өмнө нь бичиж эхэлсэн үгсийг 
бөглөхийн тул уг зарчмыг самбар дээр бич. Суралцагчдаас энэ 
зарчмыг мэдэрсэн үеийнхээ талаар тунгаан бодохыг хүс.

Дараах асуултыг асуун, самбар дээр бичсэн хоёр зарчмын эрс 
тэс ялгааг ойлгуулж болох юм: Самбар дээр бичсэн хоёр үнэ-
нээс харахад наманчлахын үр дүн наманчлахаас татгалзсаны 
үр дүнгээс хэрхэн ялгаатай байна вэ?

Суралцагчдыг Moрмон 5:22–24- ийг дор бүрнээ уншиж,  
Мормон бид бүгдийг түүний цаг үеийн нифайчуудтай адил-
хан болохгүйн тулд юу хийхийг хүссэнийг олж мэдэхийг хүс. 
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ тодотгон тэмдэглэхийг 
хүсч болох юм.

Самбар дээр бичсэн хоёр үнэний талаар гэрчлэлээ хуваалц.

Moрмон 6:1–8:11
Өөрийн хүмүүсийн устгалыг биеэр үзсэний дараа Мормон 
леменчүүдийн үр удмынханд хандан бичээд, дараа нь өө-
рийн хүү Моронайг ганцаар үлдээн нас бардаг
Суралцагчдыг нифайчуудын сүүлийн сүйрлийн талаар шаард-
лагатай бол Moрмон 6–8- р бүлгийн тоймыг ашиглан, товч 
дүгнэхэд урь.

Суралцагчдыг Moрмон 7:10- ыг дор бүрнээ уншин, нас бара-
хынхаа өмнө Мормоны бичсэн сүүлийн үгсийн талаар тунгаан 
бодохыг хүс.

Дараагийн хэсэг (Moрмон 8:12–Ифер 3)
Моронай Есүс Христтэй ярьж, бидний өдрийг урьдчилан 
харсан. Моронай бидэнд юуг анхааруулдаг вэ? Жаредын 
ах мөн агуу итгэлтэй хүн байсан. Тэр Есүс Христийг харж, 
Түүнтэй нүүр тулан ярилцсан. Моронай, Жаредын ах нарыг 
Христийг харж, ярьсныг мэдэх нь тэдний үгсэд итгэхэд хэр-
хэн тусалж байна вэ?
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Оршил
Өөрийн хүмүүсийн сүйрэл ба эцгийнхээ үхлийн та-
лаар бичсэний дараа Моронай Мормоны Ном урагш 
авчрагдах болно гэдгийг мөн үүнийг үгүйсгэснээс 
үүдэх үр дагавруудын талаар анхааруулан бошиг-
лодог. Моронай нифайчуудын энэхүү цэдэг нь олон 

хүн Бурханыг биш харин дэлхийн зүйлд илүү дурлах 
тэрхүү агуу их ёс бус байдлын өдрүүдэд урагш авчраг-
дахыг харсан. Тэр Мормоны Ном хожмын өдрүүдэд 
орших сүнслэг байдалд аюултай нөхцөл байдлуудын 
дунд агуу үнэ цэнэтэй байхыг гэрчилсэн.

141- Р ХИЧЭЭЛ

Moрмон 8:12–41

Заах зөвлөмж

Moрмон 8:12–32
Моронай Мормоны Ном урагш авчрагдахыг бошиглодог
Хичээлийн өмнө шинэ техник технологийг төлөөлөх зүйл эсвэл зураг бэлтгэ. Хичээ-
лийн эхэнд суралцагчдын анхаарлыг тэдгээрт хандуул. Нэг суралцагчаас ерөнхийлөгч 
Эзра Тафт Бэнсоны хэлсэн дараах үгсийг чанга уншихад урь:

“Орчин үед дэлхийд өгөгдсөн хамгийн чухал бэлгүүдийн талаар ярихыг 
хүсч байна. Миний бодож байгаа энэ бэлэг бол аж үйлдвэр, технологийн 
хувьсгалын үр дүнд бий болсон аль ч зохион бүтээлтээс хамгийн чухал  
нь юм. Энэ бол хүн төрөлхтний хувьд орчин үеийн анагаах ухаанд 
бидний харсан олон гайхамшигт амжилтаас ч илүү агуу үнэ цэнэтэй 
бэлэг мөн. Энэ нь хүн төрөлхтний хувьд нисэх хүчний хөгжил эсвэл 

сансрын нислэгээс ч илүү үнэ цэнэтэй юм. Би . . . бэлгийн талаар ярьж байна”  
(“The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign, 1986 оны 11- р сар, 4).
• Та нар ерөнхийлөгч Бэнсоны ярьсан бэлгийг авахыг хүсэж байна уу? Яагаад?
• Та нар ямар бэлэг байна гэж бодож байна вэ?
Моронай энэ бэлгийн талаар заасан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас ямар бэлэг 
болохыг олж тогтоохын тулд Moрмон 8:12- ыг уншихыг хүс. Суралцагчдад “энэ хоёр 
дахь” гэдэг хэллэг Мормоны Номыг хэлж байгаа гэдгийг ойлгоход тусал. Ерөнхийлөгч 
Бэнсон Мормоны Номын бэлгийн талаар ярьсан гэдгийг тайлбарла.
Суралцагчдад Мормоны Номын үнэ цэнийг ойлгуулахын тулд тэднийг Moрмон 
8:13–16- г дор бүрнээ уншихыг хүс. Тэднийг уншихын өмнө тэднээс Мормоны Номын 
үнэ цэнийн талаар Моронай юу заасныг олж мэдэхийг хүс. Дараа нь зарим эсвэл 
бүгдээс нь олж мэдсэн зүйлийнхээ талаар ярилцаж, дүгнэлт хийхэд нь туслахын тулд 
дараах асуултуудыг асуу:
• Зарим хүн алтан ялтсууд ямар их үнэ хүрэх бол хэмээн түүний мөнгөн үнэлгээний 

талаар бодож болох юм. Moрмон 8:14 дээр хэлсэнчлэн ялтсууд яагаад “агуу үнэтэй” 
байсан бэ? (Их Эзэн хэн нэгнийг алтан ялтсуудаас “эд хөрөнгө олохын” тулд эзэм-
шихийг үл зөвшөөрөх тул ялтсууд өөрөө “үнэ цэнэгүй” гэдгийг суралцагчид олж 
мэдэхэд нь тусал. Гэвч ялтас дээр бичсэн цэдэг “агуу үнэтэй.”)

• Мормоны Ном зөвхөн “[Бурханы] алдар суугийн” (Moрмон 8:15) төлөө бүхнээ 
зориулах хэн нэгнээр урагш авчрагдах болно хэмээн Моронай хэлсэн. Энэ юу гэсэн 
утгатай вэ? (Суралцагчдыг энэ асуултын талаар ярилцаж байх үед, тэднийг Мор-
моны Ном урагш авчрагдахын өмнө Моронайгийн Иосеф Смитэд өгсөн зааварчил-
гааг багтаасан Иосеф Смит—Түүх 1:46- г уншихыг хүс.)

• Moрмон 8:16 дээр Мормоны Ном урагш авчрагдах талаарх Моронайгийн тодор-
хойлолт уг номын агуу үнэ цэнийг тайлбарлахад хэрхэн тусалж байна вэ?

Moрмон 8:17–21 дээр хэлсэнчлэн Моронай Мормоны Номыг үгүйсгэх эсвэл эсэргүү-
цэх тэдгээр хүмүүст анхааруулсан. Суралцагчдыг эдгээр шүлгийг уншиж, Моронай-
гийн анхааруулгыг олж мэдэхийг хүс.
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MOрМоН 8:12– 41

• Мормоны Номыг үгүйсгэх эсвэл эсэргүүцэх хүмүүст хандсан Моронайгийн анхаа-
руулга юу вэ? 

• Moрмон 8:22- оос ямар үнэнд суралцсан бэ? Мормоны Ном хожмын өдрүүдэд 
урагш авчрагдах нь Их Эзэний мөнхийн зорилгууд бүрэн гүйцэлдэхэд хэрхэн 
тусалж байна вэ?

Moрмон 8:23–25 нь түүний цаг үеийн өмнө амьдарч байсан итгэлтэй гэгээнтнүүдийн 
залбирлын талаарх Моронайн үгсийг багтаасан гэдгийг тайлбарла. Тэр тэднийг “шо-
рооноос” Их Эзэнд хандан залбиран гуйна гэж хэлсэн. Суралцагчдаас энэ захиасыг 
дор бүрнээ уншиж, эртний Америк дахь гэгээнтнүүд Мормоны Номтой холбоотой юу 
гэж залбирсныг олж мэдэхийг хүс.
• Эртний гэгээнтнүүд хэний төлөө залбирсан бэ? (Тэд ахан дүүсийнхээ төлөө, лемен-

чүүд ба тэдний үр удам, мөн Мормоны Номыг урагш авчрах хүн буюу бошиглогч 
Иосеф Смитийн төлөө залбирсан.)

Мормоны Ном урагш ирэх цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар Моронай дүрслэн бич-
сэнийг тайлбарла. Дараа нь тэднээс өөрсдийгөө 1600 гаруй жилийн өмнө амьдарч 
байсан мөн бидний цаг үеийн тухай үзэгдлийг хүлээн авсан Моронайн оронд байна 
хэмээн төсөөлөхийг хүс.
Суралцагчдыг бидний үеийн сүнслэг байдлыг дүрсэлсэн жижиг тэмдэглэлийн дэвтэр 
эсвэл судар судлах тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Суралцагчдад бичих хангалттай 
хугацаа өгсний дараа хэдэн суралцагчийг урьж, бичсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Тэгээд 
суралцагчдаас Moрмон 8:26–32- ыг дор бүрнээ уншиж, өөрсдийн тэмдэглэлийг Моро-
найгийн бидний өдрийн тухай бошиглолын тодорхойлолттой харьцуулахыг хүс. Хоёр 
хоёроороо өөрсдийн болон Моронайн дүрслэлийн хоорондох хэдэн ижил төстэй ба 
ялгаатай зүйлээс хуваалцахыг хүс. 
• Бидний өдрийн тухай Моронайн тодорхойлолтын талаар ямар үнэнийг олсон бэ?
Самбар дээр Моронайн бошиглолын дараах товч дүгнэлтийг бич: Мормоны Ном 
агуу гэм нүглийн өдрүүдэд Бурханы хүчээр урагш ирэх болно. Хэрэв та нар шинэ 
техник технологийг төлөөлсөн зүйл авчирсан бол Мормоны Номыг түүнийхээ дэргэд 
тавь. Суралцагчдад тэдний амьдралд Мормоны Номын ямар үнэ цэнэтэй талаар тун-
гаан бодож, гэрчлэхэд нь туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу:
• Мормоны Ном гэм нүглээс хол байхад энэ үед бидэнд хэрхэн тусалж чадах вэ?
• Мормоны Ном ямар арга замаар техник технологийн эсвэл эрүүл мэндийн шинэ 

нээлтүүдээс илүү үнэ цэнэтэй вэ?
• Мормоны Ном ерөнхийлөгч Бэнсоны хэлсэнчлэн яагаад “орчин цагт дэлхийд 

өгөгдсөн хамгийн чухал бэлгүүдийн нэг” вэ?
• Нэг найз тань Мормоны Ном яагаад та нарт үнэ цэнэтэй байдгийг асуувал та нар 

юу гэж хариулах вэ?

Moрмон 8:33–41
Моронай хожмын өдрүүдийг харж, бидний цаг үеийн сүнслэг байдлын 
доройтлыг зэмлэдэг
Нэг суралцагчаас Моронай 8:35- ыг чанга уншихад урь. Түүнийг уншихын өмнө энэ 
шүлэгт Моронай шууд бидэнд хандан ярьж байгааг онцлон хэл.
• Энэ шүлэг хэрхэн Мормоны Номыг уншихад маань нөлөөлж чадах вэ?
Суралцагчид энэ асуултын хариултыг ярилцаж байх үед Мормоны Номын бошиглогч-
дын талаар ярьсан ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бэнсоны өгсөн дараах мэдэгдлийг унш:
“Хэрэв тэд өнөө үеийг харж, бидэнд агуу үнэ цэнэтэй зүйлсийг бичсэн юм бол бид 
Мормоны Номыг судлах ёсгүй гэж үү? ‘Их Эзэн юуны учир үүнийг цэдэгтээ оруулахаар 
Мормонд (Моронайд, Алмад) сүнслэгээр нөлөөлсөн юм бол? Энэ эрин үед амьдрахад 
надад туслах зүйлээс би ямар сургамж авч болох вэ?’ гэж бид өөрсдөөсөө байнга асуух 
ёстой. (“Мормоны Ном—манай шашны тулгуур чулуу,”6)
Суралцагчдыг Moрмон 8 дээрх Моронайн хэлсэн үгийн үлдсэн хэсгийг судлахдаа энэ 
зөвлөмжийг дагахад урамшуулан дэмж.

Суралцагчдаас 
бичсэн хариултуудаа 
хуваалцахыг хүсэх нь
Үе үе суралцагчдыг 
дэвтэр эсвэл судар 
судлах тэмдэглэл дээ-
рээ бичсэн зүйлээсээ 
хуваалцахыг урамшуу-
лан дэмж. Хуваалцаж 
байгаа суралцагчдад 
талархал илэрхийлж, 
тэднийг чин сэтгэлээсээ 
урамшуулан дэмжээ-
рэй. Үүнийг хийх цаг 
гаргахдаа ангид хайр 
болон хүндэтгэлтэйгээр 
суралцах уур амьсгалыг 
бүрдүүлэхэд туслаарай.
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141-  р  хичээл

Суралцагчдаас хэн нэгэнд материаллаг, сэтгэл санааны, найз нөхрийн эсвэл сүнслэг 
тусламж шаардлагатайг анзаарч байсан үеэ санахыг хүс. Тэднийг тухайн хүнд тусла-
хын тулд юу хийсэн эсвэл тэд тусламж үзүүлээгүй, ер нь тэд юу хийж болох байснаа 
эргэцүүлэн бодохыг хүс. Мөн тэднийг яагаад тэд туслахаар эсвэл туслахгүй байхаар 
шийдсэнээ тунгаан бодоход урь.
Хэдэн суралцагчийг Moрмон 8:33–41- ийг ээлж дараалан чанга уншихад урь. Цааш нь 
хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, хожмын өдрүүдэд зарим хүн гачигдал-
тай хүмүүст туслахгүй байх шалтгааныг олохыг хүс.
• Хожмын өдрүүдийн зарим хүн гачигдалтай нэгэндээ яагаад туслахгүй байна вэ? 

(Хариултад бардамнал, шударга бус явдал, гачигдалтай хүмүүсийг хайрлахаасаа 
илүү мөнгө ба ганган хувцас хунарт дурлах мөн дэлхийн зүйлсийг шүтэн бишрэх 
зэрэг орж болно.)

• Moрмон 8:38 дээр Мормон бохирдлууд гэдэг үгийг ашигласан. Өнөөгийн дэлхийд 
бохирдлууд гэж юуг хэлж болох вэ? (Хариултад бардамнал, порнограф, эд хөрөнгө 
ба мөнгийг илүүд үзэх зэрэг байж болно.)

Суралцагчдаас Moрмон 8:36–41 дээрээс ядуус болон гачигдалд байгаа тэдний төлөө 
бидний хүлээсэн халамжлан асрах үүргүүдийн талаар суралцсан зүйлээ товч дүгнэн 
бичихийг хүс. Хоёр юм уу гурван суралцагчийг урьж, ангийнхандаа өөрсдийн бичсэн 
зүйлээсээ хуваалцахыг хүс. Суралцагчдын үгс ялгаатай байж болох ч тэд дараах үнэ-
нийг тодотгосон байх ёстой: Бурхан биднийг ядуус болон гачигдалтай хүмүү-
сийг халамжлан асрах арга замыг хариуцах чадвартай байлгах болно.
• Танай сургууль эсвэл байгууллагад байдаг хамгийн нийтлэг хэрэгцээ юу вэ? Сү-

мийн өсвөр үеийнхэн эдгээр хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст хэрхэн тусалж чадах 
вэ? (Суралцагчдыг тусламж хүссэн хүн болгонд эсвэл зөв зүйл болгонд өөрсдийн 
мөнгө болон цагийг зарцуулах хэрэггүйг ойлгоход тусал. Тэдний гэр бүл ба Сүмд 
гачигдалтай хүмүүст туслах олон янзын боломж байдаг. Мөн тэд өөрсдөө Сүнсний 
удирдамжийг даган, үйлчлэл үзүүлж болно.)

• Сүмийн өсвөр үеийнхэн ядуусыг асран халамжлах юу хийж чадах вэ? (Хэрэв сурал-
цагчид мацгийн өргөлийг дурдахгүй бол та Итгэлдээ үнэнч байх нь: Сайн мэдээний 
эшлэл [2004], хуудас 121–122 дээрх “Мацаг барилтын ням гараг” сэдвийг уншин, 
мацгийн өргөлийг төлөх хэсгийг онцолж болно.)

Эдгээрийг үргэлжлүүлэн суралцагчдыг гачигдалд байгаа хүмүүсийг асран халамжла-
хад тэдний хийж болох нэг юм уу хоёр зүйлийг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэл-
дээ бичихийг урь. Тэд ангид сонссон зүйлийг эсвэл өөрсдийн санаагаа бичиж болно. 
Дараагийн долоо хоногт эдгээрийн аль нэгийг хийх зорилго тавихыг хүс. Өөрсдийн 
зорилгыг биелүүлэхийг урамшуулан дэмж. 



593

MOрМоН 8:12– 41

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Moрмон 8:14–18. “Үүнийг гэрэлд авчрах, 
түүнийг адислах болно”

Моронай дэлхийд Мормоны Номыг авчрахаар 
сонгогдсон бошиглогч Иосеф Смитийн талаар бо-
шиглодог (Moрмон 8:15–16- г үзнэ үү). Эртний олон 
бошиглогч Иосеф Смитийн талаар мөн мэдэж байсан 
ба Бурханы зорилгууд гүйцэлдэж болохын тулд алтан 
ялтсуудыг орчуулах ба нийтлэх ажил нь бүтэмжтэй 
байхын төлөө залбирч байсан (Moрмон 8:23–25; C ба 
Г 10:46- г үзнэ үү). Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын 
ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр Мормоны Номыг урагш 
авчрах үүргийн талаар ийн ярьсан: 

“Илүү ч үгүй дутуу ч үгүй, гагцхүү үнэн бол —тэрээр 
Бурханы бошиглогч байсан!

Иосеф Смит авчраагүй бол судрууд байхгүй байх 
байсан. Тэр илчлэлтүүд өгөгдсөн зэмсэг байсан. . . .

Бошиглогч Иосеф Смит боловсролгүй хөдөөний 
хөвгүүн байсан. Түүний эхэн үеийн зарим захидлыг 
уншихад үг үсэг, дүрэм болоод илэрхийлэхдээ тийм 
сайн байгаагүйг харж болно. 

“Түүгээр дамжуулан ирсэн бичгийн аливаа хэлбэрийн 
илчлэлтүүдийг гайхамшиг гэхээс өөрөөр хэлэх арга-
гүй” (“We Believe All That God Has Revealed,” Ensign 
1974 оны 5- р сар, 94).

Moрмон 8:37–38. Ядуус болон гачигдалтай 
хүмүүсийг асран халамжлах нь мөнхийн аз 
жаргалтай хэрхэн холбогдох вэ?

Тэргүүлэх бишоп Х. Дэвид Бөртон ядуус болон гачиг-
далтай тэднийг халамжлахын мөнхийн үр дагаврын 
талаар ийн гэрчилсэн:

“Ядуу болон тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг  
халамжлах ажлын зорилго, амлалт, зарчмууд нь 
мөнх бус энэ амьдралаар хязгаарлагддаггүй би-
лээ. Энэ ариун ажил нь зөвхөн зовж зүдэрсэн буюу 
тусламж хэрэгтэй хүмүүст ашиг тусаа өгдөг юм биш. 
Бурханы охид, хөвгүүдийн хувьд бид энэ дэлхийд 
байх хугацаандаа өөрт байгаагаа ядуустай хуваал-
цахгүйгээр селестиел хаант улсад орж чадахгүй. 
Учир нь зөвхөн сэтгэл харамгүйгээр золиослол хийж, 
бусдын төлөө явснаар бид селестиел хаант улсын зо-
лиос болон өргөлийн зарчмыг ойлгодог” (“Биднийг 
ариусгагч халамжийн ажил,” Ensign эсвэл Лиахонa 
2011 оны 5- р сар, 84–85).
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Оршил
Моронай өөрийн эцгийн цэдгийн төгсгөлд Есүс 
Христэд итгэдэггүй хүмүүсийг наманчлалаар дам-
жуулан Их Эзэн рүү эргэхийг хүссэн байдаг. Тэрээр 
Бурхан бол өөрчлөгддөггүй гайхамшгийн Бурхан 
мөн зөвхөн итгэлгүй байдлын учир гайхамшгууд 

ирэхээ зогсдог гэдгийг заадаг. Тэрээр хүмүүсийг Есүс 
Христэд итгэж, тэдэнд хэрэгтэй зүйлээ хүлээн авахын 
тулд Есүс Христийн нэр дээр Эцэгт хандан, бүх зүрх 
сэтгэлээрээ залбирахад урамшуулан дэмжсэн. 

142- Р ХИЧЭЭЛ

Moрмон 9

Заах зөвлөмж

Moрмон 9:1–6
Моронай Есүс Христэд итгэдэггүй хүмүүсийг наманчлахад уриалан дууддаг
Суралцагчдыг сэтгэл таагүй байсан нөхцөл байдлынхаа талаар бодохыг хүс. Хэдэн 
суралцагчийг урин, өөрсдийн туршлагаас хэлж, яагаад тэдэнд сэтгэл таагүй байс-
наа тайлбарлахыг хүс. Мөн эдгээр нөхцөлд юу нь илүүтэй тэднийг таагүй байдалд 
оруулж байсныг асуу.
Суралцагчдыг Moрмон 9:1–5- ыг дор бүрнээ уншиж, Моронайн дүрсэлсэн сэтгэл таа-
гүй нөхцөл байдлуудын талаар олж мэдэхийг хүс (Мөн суралцагчдыг Aлмa 12:12–15- 
ыг уншиж, тэр эшлэлийг Moрмон 9:1–5- ын харалдаа бичихийг хүсч болно).
• Эцсийн шүүлт дээр Бурхан Эцэг ба Есүс Христийн оршихуйд гэм нүгэлтнүүдэд ямар 

мэдрэмж төрөх вэ? Тэдэнд яагаад ийм мэдрэмж төрөх вэ?
Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смитийн дараах үгсийг уншихад урь: 

“Наманчлалгүйгээр аврал гэж үгүй. Хүн өөрийн нүгэлд Бурханы хаант 
улсад орж чадахгүй. Өөрийн нүгэлд Эцэгийн дэргэд ирж, Бурханы 
оршихуйд амьдрах нь тэр хүний хувьд маш нийцгүй зүйл байх болно. . . .
Дэлхий дээр маш олон хүмүүс байдаг тэдний олон нь, бас Сүмд ч гэсэн 
зарим нэг цөөн хүн энэ амьдралынхаа турш өөрсдийнхөө хүссэн зүйл-
сийг хийж, Их Эзэний зарлигуудыг гуйвуулдаг ч яваандаа Бурханы 

оршихуйд очно хэмээн боддог. Тэд наманчилна гэж боддог байж магадгүй, сүнсний 
дэлхийд наманчилна гэж боддог байж болно. 
“Тэд Моронайн хэлсэн эдгээр үгсийг унших хэрэгтэй [Moрмон 9:3–5- аас эш татсан].
“Гажуудал завхралаар дүүрэн амьдралтай, Бурханы эсрэг тэрсэлсэн, наманчлалын 
сүнсгүй хүн Бурханы оршихуйд аз жаргалтай эсвэл таатай байхаар ирэхийг зөвшөө-
рөх ёстой гэж үү? (Doctrines of Salvation, редактор Брүс Р.Макконки, 3 дахь хэвлэл. 
[1954–56], 2:195–96;).
• Бид яагаад шүүлтийн өдрийг хүлээлгүй өнөөдөр нүглээ наманчлах хэрэгтэй вэ? 

(Суралцагчдыг энэ асуултад хариулахад туслахын тулд тэднийг Aлмa 34:33–38- ыг 
уншихад урь.)

Нэг суралцагчаас Moрмон 9:6- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, тэднийг Бурханы оршихуйд таатай байхын тулд итгэлгүй 
хүмүүст юу хийх хэрэгтэйг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ 
хуваалцсаны дараа тэднээс Moрмон 9:6 дээрээс Их Эзэн рүү эргэж, уучлалын төлөө 
залбирсан хүмүүсийг дүрсэлсэн үгс ба хэллэгүүдийг тодотгохыг хүс. Суралцагчдыг 
олсон үгс ба хэллэгүүдээ тодотгон, тэмдэглэхийг хүсч болно.
Суралцагчдыг дэвтэр эсвэл судар судлах тэмдэглэл дээрээ Moрмон 9:6- г товч дүгнэн 
бичихийг хүс. Хоёр юм уу гурван суралцагчийг бичсэн зүйлээ уншихыг хүс. Хэдий-
гээр суралцагчид ялгаатай үгсийг ашиглаж болох ч тэд дараах үнэнийг илэрхийлсэн 
байх ёстой: Хэрэв бид наманчлах юм бол бид Бурханы оршихуйд орох үедээ 
толбогүй байх болно.

Суралцагчдыг нэг 
нэгээр нь дуудах нь
Суралцагчдыг нэг нэгээр 
нь дуудах нь хичээлд 
байнга хамрагддаггүй 
суралцагчдыг хичээлд 
идэвхтэй оролцуулан, 
урамшуулан дэмжих 
боломж олгодог. Су-
ралцагчдыг нэр цохон 
дуудахынхаа өмнө тэ-
дэнд бодох хугацааг өг. 
Тэднийг эвгүй байдалд 
оруулан ичээх эсвэл 
хүсээгүй байхад нь хү-
чээр оролцохыг шахаж 
болохгүй.
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Наманчлал ба зөв шударга амьдралаар дамжуулан бид Их Эзэний оршихуйд амар 
амгалан байхад бэлтгэгдэж чадна. Суралцагчдыг Их Эзэнтэй уулзахад бэлтгэгдсэн 
байхын тулд одоо юу хийх хэрэгтэй талаар эргэцүүлэн бодохыг хүс.

Moрмон 9:7–20
Моронай Бурхан гайхамшгуудыг гүйцэтгэдэг ба итгэлтэй хүмүүсийн 
залбиралд хариулдгийг тунхагладаг
Самбар дээр гайхамшгууд гэж бич. Суралцагчдаас энэ үгийг тэд хэрхэн тодорхойлж 
буйг асуу. Хэдэн суралцагчийг хариулсны дараа ангийнхныг Судруудын удирдамж 
дээрх гайхамшиг гэснийг харахад урь. Тэмдэглэлийг уншиж, тэдний тодорхойлолт 
дээр нэмэх эсвэл тодруулах мэдээлэл байгаа эсэхийг олж мэдэхийг хүс. 
• Зарим хүн яагаад гайхамшигт итгэдэггүй вэ?
Моронай илчлэлт, бошиглол, сүнслэг бэлгүүд ба одоо тохиохоо больсон гайхамшгуу-
дыг шаардах хожмын үеийн хүмүүст хандсан гэдгийг тайлбарлангаа, Moрмон 9:7–8- 
ыг товч дүгнэн ярилц.
Суралцагчдыг хоёр хоёроор нь хуваарил. Нэг хамтрагчаас Moрмон 9:9–11- ийг, бусдаас 
нь Moрмон 9:15–19- ийг дор бүрнээ уншихыг хүс. Суралцагч бүрээс гайхамшгуудад 
итгэхэд нь туслахын тулд Моронайн хийсэн гол зүйлүүдийг бичихийг хүс. Суралцагчдад 
хангалттай хугацаа өгсний дараа тэднийг бичсэн зүйлээ хамтрагчдаа тайлагнахыг хүс.
Самбарын зүүн талд Биднийг . . . гайхамшгууд зогсдог гэж бич.
Самбарын баруун талд Биднийг . . .гайхамшгууд тохиох болно гэж бич.
Нэг суралцагчаас Moрмон 9:20- ийг чанга уншихад урьж, ангийнхныг Бурхан Өөрийн 
хүмүүсийн дунд гайхамшгууд үйлдэхийг зогсоосон гурван шалтгааныг олж мэдэхийг 
хүс. Нэг суралцагчийг урьж, самбар дээр тэдгээр шалтгааныг бичиж, дараах хүснэгт 
дээр үзүүлсэнчлэн самбарын зүүн талд бичсэн өгүүлбэрийг гүйцээж бичихийг хүс.
Суралцагчдаас гайхамшгуудыг боломжтой болгодог нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн 
арга замаар яагаад гайхамшгууд зогсдогтой холбоотой үг бүрийг дахин хэлэхийг хүс. 
Тэдний хариулт хүснэгтийн баруун талын өгүүлбэртэй адил байх ёстой.

Биднийг . . . гайхамшгууд зогсдог. Биднийг . . .гайхамшгууд тохиодог.

итгэлгүй байдалдаа доройтоход итгэлээ өсгөхөд

зөв замаасаа гажихад зөв зам дээрээ амьдрахад эсвэл Бурханы  
зарлигуудыг сахихад

итгэх ёстой Бурханаа мэдэхгүй байх үед Бурханаа мэдэж, түүнд итгэх үед

Суралцагчдыг Moрмон 9:9, 19- ийг эргэн үзэж, Бурханы бодит чанарын тухай Моро-
найн сургаалуудыг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ бусадтайгаа 
хуваалцсаны дараа дараах асуултыг асуу:
• Бурханыг өөрчлөгддөггүй, урьдын цаг үеүдэд Өөрийн хүмүүсийн дунд гайхамш-

гуудыг гүйцэтгэсэн гэдгийг мэдсэнээс хойш бид Түүний өнөөдөр бидний амьдралд 
гайхамшгуудыг гүйцэлдүүлэхийг хүсч байгаа хүслийн талаар юу мэдэж болох вэ? 
(Хэдийгээр суралцагчид олон ялгаатай үгсийг хэлж болох ч дараах зарчмыг хэлэх 
ёстой: Бурхан үргэлж гайхамшгуудыг гүйцэтгэдэг байсан бөгөөд Тэрээр 
өөрчлөгддөггүй учраас бидний итгэлийн дагуу Тэр гайхамшгуудыг үзүүл-
сээр байгаа. Энэ зарчмыг самбар дээр бичиж, үүнийг судрынхаа Moрмон 9:19–20- 
ийн харалдаа бичихийг санал болгож болно.)

Бид амьдралдаа Бурханы гайхамшигт хүчийг олон удаа харж чадна гэдгийг тайлбарла. 
Суралцагчдад Бурхан гайхамшгийн Бурхан хэвээр байсаар байгаа арга замуудыг 
ойлгоход туслахын тулд нэг суралцагчаас Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 
зөвлөлийн Сиднэй С.Рэйнолдс эгчийн хэлсэн дараах үгсийг уншихыг хүс:
“Бид Түүнд туслахыг хичээж, Түүний тааллын дагуу үйлдэх үед Их Эзэн бидний амьд-
ралын юм бүхэнд туслах болно гэдгийг би мэдсэн.
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142-  р  хичээл

“Бид бүгд энэ жижиг гайхамшгуудыг гэрчилж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Алдсан 
зүйлээ олоход туслахыг гуйн залбирдаг хүүхдүүдийг бид мэднэ. Бурханы гэрчлэгч 
болон зогсож, Түүний дэмжлэгийг мэдрэх залуучуудыг бид мэднэ. Өөрсдийн сүүлийн 
мөнгөнөөс аравны нэгээ төлж, дараа нь гайхамшгаар дамжуулан сургалтын төлбөр, 
байрны түрээс эсвэл гэр бүлийнхээ хоол хүнсийг цуглуулах мөнгөтэй болсон найз 
нөхдөө бид мэднэ. Залбирлууд хариулагдсан мөн эр зоригийг өгч, тайвшралыг авчир-
сан эсвэл эрүүл болгосон санваарын адислалуудын талаар бид хуваалцаж чадна. Эдгээр 
өдөр тутмын гайхамшгууд амьдралдаа Их Эзэний нөлөөг мэдрэхэд маань тусалдаг”  
(“A God of Miracles,” Ensign, 2001 оны 11- р сар, 12). 
• Та нарт Бурхан гайхамшгийн Бурхан гэдгийг баталсан ямар зүйл тохиосон бэ?

Moрмон 9:21–37
Моронай үл итгэгчдийг Есүс Христэд итгэж, Түүний нэрээр залбирахыг  
ятган сануулдаг
Нэг суралцагчийг Moрмон 9:21- ийг чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийн-
хаас шүлгийг дагуулан харж, Тэнгэрлэг Эцэгт хандан залбирах талаар Моронай юу 
заасныг олж мэдэхийг хүс.
• Моронай ямар амлалт өгсөн бэ? (Суралцагчдын хариултад дараах зарчим тусгагд-

сан байх ёстой: Христийн нэрээр бид итгэлтэйгээр юуг ч болов асууж залби-
рах юм бол Тэнгэрлэг Эцэг хариултыг маань өгдөг.)

Суралцагчдад “Христийн нэр дээр” гэсэн үгийн утгыг ойлгоход туслахын тулд нэг 
суралцагчийг дараах үгсийг уншихад урь:
“Бидний бодол санаа Христийн бодол санаа болж, бидний хүсэл Христийн хүсэл 
байж, Түүний үгс бидний дотор байх (Иохан 15:7) үед бид Христийн нэрээр залбир-
даг. Бид дараа нь зөв зүйлүүдийг хүсэхэд энэ нь Бурханы хувьд өгөхөд боломжтой 
байдаг. Олон залбирал хариулагдахгүй үлддэг, учир нь тэдгээр нь Христийн хүслийг 
төлөөлөх байдлаар биш, харин хүмүүний амин хувиа хичээх үзлээс үүдэлтэй байдаг” 
(Судруудын удирдамж, “Залбирал”).
Та нар дараах асуултуудыг асууж болох юм:
• Бидний залбирч байгаа зүйлс Их Эзэний биднээс хүссэн зүйл гэдгийг бид хэрхэн 

мэдэх вэ?
• Та нар Moрмон 9:21 дээрх амлалт биелж байгааг харж байсан уу? (Тэдэнд энэ асуул-

тын талаар бодох хугацаа өгөх хэрэгтэй.)
Аврагч Өөрийн шавь нарыг сайн мэдээг заалгахаар илгээх үедээ тэдэнд адислалуу-
дыг Тэрээр амласан гэдгийг тайлбарлангаа, Moрмон 9:22–25- ыг товч дүгнэн ярилц. 
Суралцагчдаас Moрмон 9:22–25- ыг гүйлгэн хараад эдгээр адислалуудын заримаас 
нь олж мэдэхийг хүс.
• Аврагч “өөрийн бүх үгийг нотлох” болно гэсэн нь ямар утгатай вэ? (Moрмон 9:25).
Суралцагчдыг Moрмон 9:27–29- ийг дор бүрнээ уншиж, Бурханы тусламжийг гуйн 
мөн хүлээн авахад туслах ямар зан төлөв ба үйлдлүүдийг өөрсдөдөө хөгжүүлж болохыг 
олж тогтоохыг хүс. Суралцагчдыг шүлгүүдийг товч дүгнэн, дэвтэр эсвэл судар судлах 
тэмдэглэл дээрээ бичихийг хүсч болно.
Энэ хичээлийг дуусгахын өмнө эдгээрийг бичсэн хүмүүсийн төгс бус байдал, бичигд-
сэн хэл зэргээс болон Мормоны Номын захиасыг үгүйсгэх хожмын өдрүүдийн зарим 
хүмүүсийн талаар Моронай зовнисон гэдгийг тайлбарлангаа, Moрмон 9:30–34- ийг товч 
дүгнэн ярилц. Нэг суралцагчийг Moрмон 9:35–37- г чанга уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Моронай болон бусад хүмүүс Мормоны Ном хож-
мын өдрүүдэд урагш авчрагдаж болохын төлөө залбирсан шалтгаануудыг олж мэдэхийг 
хүс (Тэдний ахан дүүс, леменчүүдийн үр удмын “Христийн мэдлэг” болон Израилийн 
овогтой хийсэн Бурханы гэрээнүүд сэргээгдсэн байж болохын тулд).
Суралцагчдад өнөөдөр суралцсан зүйлээ товч дүгнэхэд туслахын тулд дараах асуул-
туудыг асуу:
• Мормоны Ном хэрхэн Бурхан бол гайхамшгуудын Бурхан бөгөөд Тэр залбирлуудад 

хариулдаг гэдгийн баталгаа болдог вэ?
• Хувийн залбирлуудад тань нөлөөлөх ямар үнэнүүдийг өнөөдөр та нар суралцсан бэ?
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Мормоны Номын тухай дүгнэлт 
Суралцагчдад Мормоны Номын тухай товч дүгнэлт хийх хугацаа өг. Тэднийг семи-
нарын болон хувийн суралцах цагаараа энэ номноос юу суралцсан талаараа бодохыг 
хүс. Тэднийг санахад нь туслахын тулд Мормоны Ном дээрх зарим бүлгийн товч 
дүгнэлтүүдийг гүйлгэн үзэхийг урь. Хэдэн суралцагчаас Мормон тэднийг сүнслэгээр 
урамшуулсан эсвэл Есүс Христэд итгэх итгэлийг улам өсгөсөн ямар нэгэн зүйлээсээ 
хуваалцахыг хүс.
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орШил 

иферийн ном
Энэ номыг яагаад  
судалдаг вэ? 
Суралцагчид Иферийн номыг судалснаар 
Лихайн хүмүүсийг дэлхийн бөмбөрцгийн 
баруун хагаст очиж суурьшихаас өмнө тэнд 
очиж, олон зууны турш тэнд амьдарсан 
бүлэг хүмүүс болох жаредчуудын тухай 
мэдэх болно. Мөн суралцагчид залбирал 
ба илчлэлтийн талаар нэн чухал зарчмуу-
дыг мэдэж, Есүс Христэд итгэх итгэлээ 
хөгжүүлснээр сүнсний мэдлэг хүлээн авах 
үйл явцын талаар суралцах болно. Тэд мөн 
хүмүүсийг наманчлалд дууддаг бошиг-
логчдын үүрэг зорилго, Есүс Христ болон 
Түүний бошиглогчдыг эсэргүүцдэг хүмүүст 
ямар үр дагаврууд ирдгийг мэдэх болно.

Энэ номыг хэн бичсэн бэ? 
Mоронай Иферийн ялтсууд хэмээн 
нэрлэгддэг 24 алтан ялтсаас энэ номыг 
хураангуйлжээ. Жаредчуудын хамгийн 
сүүлчийн бошиглогч, тэдний түүхийг цэдэг-
лэсэн бошиглогч Иферийн нэрээр энэ ном 
нэрлэгджээ (Ифер 15:33–34- ийг үзнэ үү). 
Моронай энэхүү ариун цэдгийг эмхэтгэхээс 
500 орчим жилийн өмнө Лимхайн хэсэг 
хүмүүс Зарахемла нутгийг хайж яваад Ифе-
рийн ялтсуудыг олсон ажээ (Moзая 8:7–11; 
Ифер 1:2)- ыг үзнэ үү). Нифайчуудын бошиг-
логчид болон цэдэг хөтлөгчид Иферийн 
ялтсуудыг бие биедээ дамжуулсаар энэ 
ялтсууд Моронайн эзэмшилд иржээ. Мо-
ронай хураангуйлсан цэдгийнхээ талаар би 
түүний “зууны нэгийг нь ч” (Ифер 15:33) эс 
бичсэн буюу хэмээн дурдсан байдаг.

Энэ номыг хэнд зориулан, 
юуны учир бичсэн бэ? 
Моронай жаредчууд болон түүний 
өөрийнх нь хүмүүс устгагдсаны дараа 
Иферийн ялтсуудыг хураангуйлсан учраас 
энэ номыг өнөө үеийн хүмүүст зориулан 
эмхэтгэсэн юм. Моронай хожмын үеийн 
харийнхныг наманчилж, Бурханд үйлч-
лэн, нууц хуйвалдаануудаас татгалзахыг 
ухуулан сэрэмжлүүлсэн байна ( Ифер 
2:11–12; 8:23- ыг үзнэ үү). Мөн тэр Есүс 
Христийн үгийг “дэлхийн бүх хязгаарууд 
та нар” наманчлагтун, мөн Түүнд ирэгтүн, 
баптисм хүртэгтүн, итгэлгүй байдлын 

улмаас дэлхийнхэнд мэдэгдээгүй тэрхүү 
мэдлэгийг хүлээн авагтун хэмээн бичсэн 
байдаг ( Ифер 4:13–18- ыг үзнэ үү).

Энэ номыг хэзээ, хаана  
бичсэн бэ? 
                                                                    
Ердөө хоёрхон жаред хүн болох Ифер, 
Кориантумр нараас бусад бүх жаредчууд 
алагдсан сүүлчийн их тулалдааны үеэр мөн 
үүний дараа Ифер өөрийн хүмүүсийн цэд-
гийг дуусгажээ (Ифер 13:13–14; 15:32–33- 
ыг үзнэ үү). Дараа нь тэр өөрийн бичээсийг 
“Лимхайн хүмүүс тэдгээрийг олсон тэр 
байдлаар нь” нуусан аж (Ифер 15:33; мөн 
Moзая 8:7–9- ийг үзнэ үү). Иферийн бичээ-
сийг Моронай МЭ 400- гаас МЭ 421- н оны 
хооронд хураангуйлжээ (Moрмон 8:3–6; 
Moронай 10:1- ийг үзнэ үү). Moронай 
жаредчуудыг “хойд зүгийн энэ нутгийн га-
даргуу” (Ифер 1:1) дээр устгагдсан хэмээн 
бичсэнээс үзэхэд тэрээр тэдний цэдгийг 
хураангуйлах үедээ жаредчуудын устгагд-
сан газарт байсан бололтой.

Энэ номын зарим онцлог  
юу вэ? 
Иферийн ном Мормоны Номон дахь 
бусад номуудаас Лихайн үр удмын түүхтэй 
холбоогүйгээрээ ялгаатай юм. Энэ ном, 
жаредчууд Бабелын цамхгаас хэрхэн 
ирж, амлалтын нутаг руу хэрхэн аялсан, 
эцэстээ тэр нутагт хэрхэн устгагдсан тухай 
өгүүлдэг. Иферийн ном бол “[амлагдсан 
нутгийг] эзэмших аль ч үндэстэн Бурханд 
үйлчлэх болно, эс бөгөөс . . . алдастаа 
бүрнээ боловсорсон үед . . . тэд арчигдах 
болно” (Ифер 2:9) гэдгийг дүрсэлсэн ни-
файчуудын цэдгийн хоёр дахь гэрч юм.
Есүс Христ сүнсэн биеэрээ Жаредын ахад 
үзэгдсэн нь “түүхэнд цэдэглэгдсэн хам-
гийн агуу үйл явдлуудын нэг юм.” Энэхүү 
үйл явдал нь “Жаредын ахыг Бурханы 
хамгийн агуу бошиглогчдын эгнээнд мөн-
хөд оруулсан юм” (Жэффри Р.Холланд, 
Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 
17). Энэхүү үзэгдлийн тухай цэдэглэсэн 
Моронайн хураангуй нь Есүс Христийг 
гэрчлэх хүчирхэг гэрчлэл болсон бөгөөд 

сүнсэн биесийн мөн чанарын тухай тодор-
хой сургаалуудыг бидэнд танилцуулдаг 
(Ифер 3:4–17- г үзнэ үү).

Тойм
Ифер 1–3 нь Их Эзэн Бабелын 
цамхаг дээр жаредчуудын хэлийг 
хэвээр үлдээсэн бөгөөд тэднийг 
сонгомол нутаг руу удирдан, агуу 
үндэстэн болгоно хэмээн амладаг. 
Тэрээр тэднийг далайн эрэг рүү 
удирдан, далайг гатлах усан онгоц 
хэрхэн хийхийг тэдэнд зааварлажээ. 
Их Эзэн, Жаредын ахад Өөрийгөө 
болон “бүх зүйлсийг” (Ифер 3:26) 
илчлэн харуулсан. 

Ифер 4–5- д Жаредын ахын бичээ-
сүүдийг Моронай лацаддаг. Түүнд 
итгэх итгэлээ ашигладаг хүмүүст эд-
гээр бичээс илчлэгдэх болно хэмээн 
Есүс Христ хэлснийг Жаред цэдэглэ-
жээ. Хожмын өдрийн гэрчүүд Эцэг, 
Хүү, Ариун Сүнс гуравтай нэгдэн, 
Мормоны Номыг гэрчлэх болно 
хэмээн Моронай заасан юм. 

Ифер 6–11- т Жаредчууд амлагдсан 
нутаг руу аялдаг. Хүмүүс тэр нутагт 
өсч үржин, тархан суурьшиж эхлэв. 
Зөв шударга болон ёс бус хаад олон 
үеийн турш ээлжлэн хаанчилжээ. 
Жаредчууд нууц хуйвалдаануудын 
уршгаар сүйрлийн ирмэгт тулж 
ирээд байлаа. Олон бошиглогч 
хүмүүсийг наманчлалд дуудсан ч  
тэд эсэргүүцдэг байв.

Ифер 12- т хүн сүнсний гэрчийг хүлээн 
авахын өмнө итгэл шаардлагатайг 
Моронай заадаг. Тэрээр Их Эзэнээс 
ирээдүйд харийнхан ариун цэдгийг 
бичсэн түүний бичгийн чадвар сул 
доройг шоолох буй заа хэмээн эмээж 
асуусанд Их Эзэн хэрхэн хариулсан 
тухай цэдэглэжээ. Моронай хожмын 
үеийн уншигчдад Есүс Христийг эрэл-
хийлэхийг ухуулсан.

Ифер 13–15- д Moронай шинэ Иеру-
салимын тухай Иферийн бошиг-
лолын тухай ярьжээ. Жаредчууд 
Иферийг эсэргүүцсэний дараа тэ-
рээр тэдний бүрэн сүйрлийн тухай 
гэрчилж бичжээ.
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Ифер 1:1–32 
Моронай Иферийн удмын бичгийг Бабелын цамхагт байсан Жаред  
хүртэл цэдэглэсэн нь
Иферийн ном хаанаас ирснийг санахад нь суралцагчдад туслахын тулд энэ гарын авла-
гын хавсралтын Moзая 7–24 дэх аяллын тоймыг тэдэнтэй 
хамт дүгнэ. Тэднийг аялал 4 дээр очоод Зарахемлаг оло-
хыг хүс. Дараа нь тэднийг Лимхайн хүмүүс энэ аяллаараа 
олж мэдсэн зүйлсийг хайж олоход урь. Тэгээд Иферийн 
номын эхний хуудсыг гаргахыг тэднээс хүс. Гарчгийн 
доорх дүгнэлт нь Лимхайн хүмүүсийн олсон  
24 ялтсаас Иферийн номыг бичсэнийг тайлбарлажээ. 
Моронай эцгийнхээ бичээсүүдийг дуусгасны дараа 24 
алтан ялтсыг хураангуйлсан гэдгийг тайлбарла. Энэхүү 
цэдэг нь нифайчууд болон леменчүүдээс өмнө Америк 
тивд амьдарч байсан жаредчуудын түүхийг агуулдаг. 
Суралцагчдаас Ифер 1:1–5- ыг чимээгүй уншиж, 
Моронай жаредчуудийн цэдгийг хураангуйлахдаа юуг 
бичихээр сонгосныг олж мэдэхийг хүс. Олж мэдсэн 
зүйлсээ хуваалцахыг тэднээс хүс.
Хэрэв танд Бабелын цамхгийн зураг байвал үзүүлж 
болно. Ифер 1:5- д гардаг цамхгийн талаар тэдний юу 
мэддэг болон уг цамхгийг барихаар оролдсон хүмүүст 
юу тохиолдсоныг дүгнэхийг тэднээс хүс. (Үүнийг 
Бабелын цамхаг гэж нэрлэдэг байсан бөгөөд цамхгийг 
барьж байсан хүмүүсийн хэлийг Их Эзэн будлиулснаас 
гадна тэднийг ёс бусынх нь улмаас тараажээ Эхлэл 
11:1–9- ийг үзнэ үү).
Та жаредчууд болон нифайчуудын түүхийн хоорондын харилцан холбоог ойлгоход нь 
суралцагчдад туслахын тулд Мормоны Номын хавчуурган дээрх (зүйлийн дугаар 32336) 
он тооллыг харахыг тэдэнд санал болгож болно. Моронай бошиглогч Иферийн өвөг 
дээдсийн талаар бичсэн 24 алтан ялтсан дээрх жаредчуудын гарал үүсэл, түүхийг Мо-
ронай өөрийн цэдэгт эмхэтгэн бичсэнийг тайлбарла. Тэрээр Бабелын цамхаг баригдаж 
байх үед амьдарч байсан Иферийн өвөг дээдэс Жаред гэгч хүний тухай бичсэн байна.

Ифер 1:33–43 
Жаредын ахын залбирлаар дамжуулан түүний гэр бүл, найз нөхөд нь ач 
ивээл ба удирдамжийг хүлээн авдаг байв
Эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийн ярьдаг хэлийг ойлгохгүй нөхцөлд орж байсан эсэ-
хийг суралцагчдаас асуу. Тэр үед сэтгэл санаа нь ямархуу байсныг хуваалцахыг тэднээс 

Moзая 7–24- р бүлэг дэх аяллын тойм

Зарахемлагийн 
нутаг

Нифайн нутаг 
(Лихай- Нифайн

Зенифийн 
удирдсан бүлэг 

нифайчууд

Аммоны  
удирдсан хэсэг 
эрлийн хүмүүс

Зарахемлаг  
олох оролдлого

Умард нутаг дахь 
жаредчуудын балгасууд

24 алтан ялтас 
(иферийн ном)

Нифайн нутгийг 
буцаан авахыг 
эрэлхийлсэн 
нифайчууд

Мормоны ус

лимхайн хүмүүс 
зугтаасан нь

Алма болон 
түүний хүмүүс 
замд гарсан нь

Хиламын нутаг

Алмагийн  
хүмүүс  

зугтаасан нь

Оршил
Лимхайн илгээсэн хэсэг хүмүүсийн олсон 24 алтан 
ялтсаас Моронай Иферийн номыг хураангуйлжээ. 
(Мозая 8:7–11- ийг үзнэ үү). Эдгээр ялтсуудад Жаредын 
хүмүүсийн түүх бичигдсэн байна. Жаредчуудын энэхүү 
цэдэг нь Их Эзэн Бабелын цамхаг дээр хүмүүсийн хэ-
лийг будлиулсан үед Жаред болон түүний ах өөрсдийн 

гэр бүл, найз нөхдийнхөө төлөө Их Эзэний нигүүлсэл 
ба удирдамжийг эрэлхийлснээр эхэлдэг. (Эхлэл 11- ийг 
үзнэ үү). Жаредын ахыг итгэлтэй залбирсан учраас Их 
Эзэн тэдний хэлийг хэвээр нь үлдээсэн юм. Их Эзэн тэд-
нийг амлагдсан нутаг руу удирдан, тэнд тэднийг агуу 
үндэстэн болгоно хэмээн мэдэгджээ.

143- Р ХИЧЭЭЛ

ифер 1
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143-  р  хичээл

хүс. Бабелын цамхагт байсан хүмүүс өөрсдийнх нь хэлийг будлиулсныг ойлгосон үед 
тэдэнд ямар санагдсаныг төсөөлөн бодохыг хүс. Дараах асуултуудыг чимээгүй тунгаан 
бодохыг тэднээс хүс:
• Хэрэв танд ийм нөхцөл байдал тулгарсан бол энэ талаараа хэнтэй ярилцахыг хам-

гийн их хүсэх байсан бэ? Яагаад?
Суралцагчдаас Ифер 1:33–34- ийг чимээгүй уншихыг хүс. Уншихынх нь өмнө, тэд-
нээс (1) Жаред хэнтэй ярилцах боломжтой байхыг хүссэнийг, (2) тэрээр асуудлаа 
шийдүүлэхийн тулд юу хийснийг олж мэдэхийг хүс. (Тэрээр гэр бүлийнхэнтэйгээ 
харилцах боломжтой байхыг хүссэн мөн хэлийг нь будлиулахгүй байхын төлөө зал-
бирахыг ахаасаа хүссэн.) Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцсаны дараа доорх 
асуултуудыг тэднээс асуу:
• “Их Эзэнд залбиран гуй” гэдэг нь таны хувьд юу гэсэн үг вэ?
• Та нар Ифер 1:33–34- өөс Жаред ахынхаа тухай болон ахынхаа залбирлын талаар 

бодсон бодлоос юу сурсан бэ?
Ангийг хоёр хоёроор нь болгон хуваарил. Хосуудыг Ифер 1:35–42 хүртэл ээлжлэн 
чангаар уншуул. Тэднээс Жаредын ахын залбирлууд болон түүний залбирлуудад ха-
риулсан Их Эзэний хариултыг хайж олохыг хүс. Суралцагчдад унших хангалттай цаг 
өгсний дараа дараах асуултуудыг асуу:
• Жаредын ахын залбирлуудаас юу нь танд хүчтэй сэтгэгдэл төрүүлсэн бэ? 
• Жаредын ахын залбирлуудад Их Эзэн хэрхэн хариулсан бэ? 
• Жаредын ахын залбирсан байдал болон түүний залбиралд хариулсан Их Эзэний 

арга замаас бид ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Суралцагчдыг санаа бодлоо ху-
ваалцахдаа тэдний төлөөх Тэнгэрлэг Эцэгийн нигүүлсэл ба хайрын талаар тунгаан 
бодоход урамшуулан дэмж. Самбар дээр дараах зарчмуудыг бич: Хэрэв бид Бур-
ханд хандан байнга итгэлтэйгээр гуйвал Тэр бидэнд өрөвч энэрэнгүй сэтгэ-
лээр хандах болно.)

Хичээлийн өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич. (Эсвэл тэдэнд тараах материал 
болгон өгөх буюу тэднээр бичүүлэхийн тулд чангаар, удаан уншиж өгч болно.)

Тэнгэрлэг Эцэгээс залбиран гуйх нь зүгээр “залбирал хэлэхээс” ямар ялгаатай вэ?
Өөрийн тань залбиралд хариулсан Тэнгэрлэг Эцэгийн хайр энэрлийг та хэзээ мэ-
дэрсэн бэ? Гэр бүлийн тань гишүүд эсвэл найз нөхдийн тань залбиралд хариулсан 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хайр энэрлийг мэдэрснээ тэд хэзээ танд хэлсэн бэ?
Бурхан бидний залбирлуудад хариулснаараа Тэрээр бидэнд хэрхэн ханддаг талаар  
юу заадаг вэ? 
Та залбирлуудаа илүү утга учиртай болгохын тулд юу хийж болох вэ?

Суралцагчдыг энэ асуултуудад дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэлдээ хариулж бичи-
хийг хүс. Та тэдэнд бичсэн зүйлээ хуваалцах боломж олгож болно. Тэнгэрлэг Эцэг 
биднийг хайрладаг бөгөөд бид Түүнд хандан залбирсан үед Тэр биднийг адислахыг 
хүсдэг гэдгийг мэддэгээ тэдэнд гэрчил. 
 Ифер 1- р бүлэгт гардаг түүх нь биднийг хайрлах Бурханы хайр болон залбирлаар 
дамжин ирдэг адислалуудын талаар илүү гүнзгий ойлголтыг бидэнд өгөх болно гэд-
гийг тайлбарла. Суралцагчдыг Ифер 1:34, 36, 38- ыг дотроо уншиж, Жаред ахаасаа юу 
гэж залбирахыг гуйсныг олж мэдэхийг хүс. Та нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч, 
бусдынхаа хариултыг жагсаан бичихэд урь. Та тэр суралцагчийг самбар дээр бичсэн 
“Тэнгэрлэг Эцэгээс залбиран гуй” гэсэн зарчмын доор бичихийг санал болгож болно. 
 Ифер 1:38- ын төгсгөл дэх “Их Эзэнд итгэлтэй байцгаая ” гэсэн өгүүлбэрийг тэм-
дэглэхийг та суралцагчдадаа санал болгож болно. Жаредын үйлдлүүд болон түүний 
ах Их Эзэнд дуулгавартай байх итгэл, хүсэл эрмэлзлээ харуулсан гэдгийг онцолж 
хэл. Тэд өөрсдөдөө хэрэгтэй байсан адислалуудыг итгэлтэй гуйсан.
Суралцагчдыг Ифер 1:35, 37, 40–42- ыг дотроо уншин, Жаред ба түүний ах, тэдний гэр 
бүл, найз нөхдийг Бурхан хэрхэн адисалсан арга замуудыг эдгээр шүлгүүдээс хайж оло-
хыг хүс. Суралцагчдын хайж олсон үгсийг самбар дээрх хайр энэрэл гэсэн зарчмын дор 
жагсаан бичиж байгаа суралцагчаар бичүүлж болно. Жаредын ахын хүсэлт болон Их 
Эзэний өгсөн адислалуудын хоорондох уялдаа холбоог тэд ойлгосон эсэхийг анхаар.
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Нэг суралцагчаар Ифер 1:43- ыг чангаар уншуул. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, Жаредын ах онцгойлон гуйгаагүй ч Бурханы тэдэнд амласан 
адислалуудыг хайж олохыг суралцагчдаас хүс.
• Бурхан өөр ямар адислалуудыг хүмүүст амласан бэ? (Бурхан тэднийг хаашаа явах 

ёстой хэмээн хүсч байгааг асуухыг Жаред ахаасаа хүсчээ. Их Эзэн тэднийг “дэлхийн 
бүх нутгаас дээгүүр сонгомол нутаг” тийш удирдана хэмээн Жаред бодсон [Ифер 
1:38]. Их Эзэн тэднийг амлагдсан нутаг руу удирдахаар амлажээ. Үүнээс гадна, 
тэдэнд аяллынхаа бэлтгэлийг хэрхэн хангах талаар тодорхой заавар өгсөн байна. Тэ-
рээр мөн тэдний гэр бүлээс агуу үндэстэнг төрүүлэх бөгөөд энэ дэлхий дээр тэднээс 
илүү агуу үндэстэн байхгүй байх болно гэдгийг амлажээ.)

2 Нифай 4:35- ыг нээхийг суралцагчдаас хүс. (Та тэдэнд 2 Нифай 4:35- ыг Ифер 1:43- ын 
шүлгүүдийн дэргэд судар дээрээ тэмдэглэн бичихийг санал болгож болно.) Дараа нь 
2 Нифай 4:35, Ифер 1:43- ыг дотроо уншиж, Бурхан бидний залбирлын хариуд өгдөг 
адислалуудын талаар эдгээр шүлэг бидэнд юу зааж байгааг олж мэдэхийг тэднээс хүс.
• 2 Нифай 4:35- д Бурхан залбиралд хэрхэн хариулдаг талаар Нифай бидэнд юу заадаг 

вэ? (Бурхан гуйсан нэгэнд өгөөмрөөр өгөх болно. Та өгөөмрөөр гэдэг нь сэтгэл 
харамгүй гэсэн утгатайг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.) Ифер 1:43 дахь түүх 
2 Нифай 4:35- д Нифайн тунхагласан зүйлийг хэрхэн баталж байна вэ?

• Ифер 1:43- т өгүүлснээр, Их Эзэн ямар шалтгаанаар жаредчуудын гуйснаас илүү 
адислалуудыг амласан бэ? (Тэд итгэлтэйгээр залбирсан учир Их Эзэн тэдэнд нэмэлт 
адислал амласан. Та Ифер 1:43 дахь “чи надад хандан ийм удаан хугацаагаар залби-
ран гуйсны учир” гэсэн хэллэгийг тэмдэглэхийг суралцагчдад санал болгож болно.)

• Бид Ифер 1:43- аас ямар зарчмыг сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр үгээр ха-
риулж болох ч дараах зарчмыг хэлэх хэрэгтэй: Хэрэв бид Бурханд үргэлж итгэл-
тэй залбирах юм бол хүсэн хүлээснээсээ илүү их адислал хүлээн авах болно. 
Та суралцагчдаас энэ шүлгийг судартаа тэмдэглэж авахыг хүсч болно.)

• Та энэ зарчмыг хэзээ өөрийнхөө амьдралд эсвэл өөрийнхөө таньдаг хэн нэгний 
амьдралд харсан бэ? 

Суралцагчдыг хариултаа хуваалцсаны дараа та өөрийнхөө эсвэл өөр хэн нэгний 
амьдралын туршлагаас хуваалцаж болно. Бошиглогч Иосеф Смит бол энэ зарчмын 
гаргуун сайн жишээ юм. Тэр аль сүм үнэн болохыг (Иосеф Смит—Түүх 1:10–20- ийг 
үзнэ үү) мөн Их Эзэний өмнө өөрөө ямар байдалтай байгаагаа мэдэхийн тулд (Иосеф 
Смит—Түүх 1:29–47- г үзнэ үү) залбирснаар хүсэн хүлээснээсээ илүү их адислал хүлээн 
авсан билээ.
Суралцагчдыг чин сэтгэлээсээ залбирахын төлөө хүч чармайлт гаргахад нь урам-
шуулан дэмжсэнээр хичээлээ дуусга. Мөн Тэнгэрлэг Эцэг өрөвч энэрэнгүй сэтгэлээр 
дүүрэн бөгөөд тэдний залбиралд итгэлийнх нь дагуу хариулж, Өөрийнхөө мэддэг 
зүйлсийн дагуу тэдний амьдралд агуу адислал авчрах болно гэдгийг санахад тэднийг 
урамшуулан дэмж.

Төгс эзэмших судрын тойм
Ангийг хоёр хоёроор нь болгон хуваарил. Мормоны Номын төгс эзэмших бүх 25 
судрын эшлэл болон түлхүүр үгийг нэгтгэн дүгнэхэд бие биедээ туслах цагийг тэдэнд 
гаргаж өг. Нэг нэгнээсээ асуулт асуухдаа төгс эзэмших судрын картуудыг ашигла-
хыг та тэдэнд санал болгож болно. (45- р хичээлийн төгсгөл дэх төгс эзэмших судрыг 
давтах санааг үзнэ үү). Дараа нь төгс эзэмших судрын картан дээрх үгсийг ашиг-
лан, зурвас цаасан дээр бичсэн асуултуудыг тэдэнд өг. Хариултуудыг хамтдаа ярилц. 
Давтах шаардлагатай зүйлсээ цаасан дээр тэмдэглэн авч, бие даан судлахад тэднийг 
урамшуул. Хичээлийн жилийн төгсгөлд Мормоны Номын төгс эзэмших судруудаар 
хичээлийн эцсийн сорилго авахаар төлөвлө.
Анхааруулга: Та энэ үйл ажиллагааг хичээлийн эхэнд эсвэл төгсгөлд явуулж болно. 
Хэрэв та хичээлийн эхэнд явуулах бол хичээлдээ цаг гаргахын тулд үйл ажиллагааг 
сунжруулахгүй байх хэрэгтэй. Бусад давтах үйл ажиллагааны талаар энэ гарын авла-
гын хавсралтыг үзнэ үү.
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Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Ифер 1:34–35. Жаредын ахын нэр хэн бэ?

Далын ахлагч Жорж Ренольдсын ярьсан дараах түүх 
Жаредын ахын нэр бошиглогч Иосеф Смитэд илчлэгд-
сэнийг харуулж байна:

Ахлагч Ренольдс Кахүн, Көртландад амьдарч байх-
даа хүүтэй болжээ. Нэг өдөр ерөнхийлөгч Иосеф 
Смит тэдний үүдээр өнгөрч явтал тэрээр бошиглог-
чийг дуудан, хүүдээ нэр өгч, адислахыг хүсчээ.  

Иосеф хүүг адисалж, түүнд Махонри Морианкумр 
гэдэг нэр өгсөн байна. Тэр адислалаа дуусгаад хүүх-
дийг орон дээр тавьж, танай хүүд өгсөн энэ нэр бол 
Жаредын ахын нэр; Их Эзэн үүнийг надад дөнгөж 
сая үзүүллээ” гэж ахлагч Кахүнд хэлжээ. Дэргэд нь 
зогсож байсан ахлагч Виллям Ф.Кахүн бошиглогчийг 
аавд нь энэ үгийг хэлэхийг сонсчээ. Ингэж Жаредын 
ахын нэр анх удаа энэ эрин үеийн Сүмд тодорхой 
болсон юм. (“The Jaredites,” Juvenile Instructor,  
1892 оны 5- р сарын 1, 282).
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Оршил
Жаред болон Жаредын ах, тэдний гэр бүл, найз 
нөхдийг Бабелын цамхгийг орхисны дараа Их Эзэн 
тэднийг аглаг буйд дундуур удирддаг. Их Эзэн Жа-
редын ахад түүний хүмүүст амлагдсан нутаг тийш 
далайг гатлан аялах найман усан онгоц хийхийг 

зааварлажээ. Жаредын ах болон түүний хүмүүс Их 
Эзэнд итгэлтэй, дуулгавартай байснаар, Их Эзэн 
тэдний аяллыг амжилттай байлгахад шаардлагатай 
удирдамж, зааврыг өгсөн билээ.

144- Р ХИЧЭЭЛ

ифер 2

Заах зөвлөмж

Ифер 2:1–12
Жаредчууд амлагдсан нутаг тийш аянаа эхэлсэн нь 
Бурханаас бидний хүлээн авдаг дараах удирдамж цаашид Түүнээс удирдамж чиглэл 
хүлээн авахад биднийг хэрхэн бэлтгэж болохыг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын 
тулд дараах үйл ажиллагааг хий:
Хичээл эхлэхийн өмнө, заадаг ангидаа үнэт эрдэнэсийг төлөөлүүлсэн ямар нэгэн 
зүйлийг нуу. Тэр зүйлийг олоход тэднийг чиглүүлэх гурав, дөрвөн санаа авах үгсийг 
бэлтгэ. Эхний санаа авах үгийг суралцагчдад өг. Санаа авах үг нь тэднийг дараагийн 
зүйл юу болохыг ойлгоход хөтлөх ямар нэгэн зүйл рүү хөтөлсөөр тэднийг үнэт эрдэ-
нэсийг олоход удирдах болно. Үнэт эрдэнэсийг олсны дараа, тэднээс асуу: 
• Хэрэв та нар эхний санаа авах үгийг хэрэгсээгүй бол юу болох байсан бэ? (Тэд 

хоёр дахь санаа авах үгийг олж чадахгүй байсан.)
Суралцагчдаар Ифер 1:41–42 - ыг чимээгүй уншуулан, жаредчуудыг амлагдсан нутаг 
тийш удирдахад тэдэнд өгсөн Их Эзэний удирдамжуудыг олуул. 
Жаред энэхүү удирдамжинд хэрхэн хариулсныг ойлгоход суралцагчдад туслахын 
тулд нэг суралцагчаар Ифер 2:1–3- ыг чанга уншуул.
• Жаредчууд Их Эзэний анхны удирдамжинд хэрхэн хариулсан бэ?
Нэг суралцагчаас Ифер 2:4–6- г чангаар уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, эхний удирдамжуудыг дагасны дараа жаредчуудын хүлээн 
авсан адислалуудыг олохыг хүс.
• Жаредчууд Их Эзэний эхний удирдамжуудыг дагасны дараа тэдэнд юу тохиолдсон 

бэ? (Их Эзэн Жаредын ахаар дамжуулан нэмэлт удирдамж өгсөн.)
• Бид энэ түүхээс Их Эзэний удирдамжийг хэрхэн хүлээн авах талаар юу сурч болох вэ? 

(Суралцагчид өөр өөр үгээр хариулж болох ч тэдний хариултад дараах зарчим байх 
хэрэгтэй: Бид өөрсдөдөө өгсөн Их Эзэний удирдамжийн дагуу итгэлтэйгээр 
үйлдвэл Түүнээс цаашид удирдамж хүлээн авах болно. Та суралцагчдад судар 
дээрээ Ифер 2:6- гийн дэргэд энэхүү үнэнийг тэмдэглэхийг санал болгож болно.

Энэ зарчмыг илүү сайн ойлгож, амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь суралцагчдад туслахын 
тулд, Их Эзэнээс дөнгөж сая хүлээн авсан мэдрэмж, сүнсний шивнээний тухай бодо-
хыг тэднээс хүс. Дараа нь бид илчлэлт хэрхэн хүлээн авдаг тухай Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын доорх үгсийг унш: 

“Таны чадавхыг өсгөн нэмэгдүүлэхийн тулд илчлэлт нэг удаад бага 
багаар ирэх болно. Илчлэлтийн хэсэг бүр нь итгэлээр тохиодог бөгөөд 
та бүрэн хариултыг авах хүртлээ олон жижиг хэсгүүдийг хүлээн авах 
болно. Энэхүү загвар нь Эцэгийн хариулах чадварт итгэх итгэлийг 
танаас шаарддаг. Заримдаа энэ нь маш хэцүү байж болох ч, хувь хүний 
өсөлт хөгжилтөнд маш чухлаар нөлөөлдөг” (“Using the Supernal Gift of 

Prayer,” Ensign ба Лиахона, 2007 оны 5- р сар, 9).

Хичээлийг 
сонирхолтой, 
анхаарал татахуйц 
болгох нь
Суралцагчдын сонирх-
лыг татаж, хичээл дэх 
судруудад анхаарлыг нь 
төвлөрүүлэхэд туслах 
үйл ажиллагаануудыг 
төлөвлө. Эдгээр үйл 
ажиллагаанууд боги-
нохон бөгөөд сурал-
цагчдын анхаарлыг 
хичээлийн гол зарчим 
руу хандуулж байвал 
илүү үр дүнтэй байдаг.
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Суралцагчдыг дараах асуултуудад дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэлдээ хариулж 
бичихийг хүс. Та асуултуудыг самбар дээр бичих буюу тэднээр бичүүлэхийн тулд 
удаан уншиж өг.
• Та Сүнсний шивнээг дагаснаар Бурханаас нэмэлт удирдамжийг хэзээ хүлээн авсан 

бэ?
• Бид яагаад заримдаа нэмэлт илчлэлтийг хүлээн авахаасаа өмнө Сүнсний шивнээнд 

хариулах хэрэгтэй гэж та боддог вэ?
Ифер 2:8–12- ыг товчлон дүгнэж, жаредчууд амлагдсан нутагт ирээд “өөрт нь, үнэн 
бөгөөд цорын ганц Бурханд үйлчлэх” учиртай (Ифер 2:8) хэмээн Их Эзэн Жаредын 
ахад хэлснийг тайлбарла. Хэрэв тэд ингэсэн бол Бурханы амлалтын дагуу тэд агуу 
үндэстэн болох байсан. Хэрэв тэд Түүнд үйлчлэхгүй бол, газраас “арчигдах” байлаа 
(Ифер 2:8–10). Моронай үүнийг “үүрдийн тогтоол” (Ифер 2:10) гэж нэрлэсэн бөгөөд 
энэ нь уг нутагт амьдрах бүх хүнд хамаатай гэсэн утгатай юм. 

Ифер 2:13–15
Их Эзэн Өөрт нь хандан залбираагүйн улмаас Жаредын ахыг зэмлэсэн нь 
Суралцагчдыг Ифер 2:13–15- ыг чимээгүй уншиж, жаредчууд далайн эрэгт хүрээд юу 
хийснийг олохыг хүс.
• Жаредчууд юу хийсэн бэ? ( Тэд майхнуудаа босгож, далайн эрэг дээр 4 жил амьдарчээ.)
• Их Эзэн яагаад Жаредын ахыг зэмлэсэн бэ?
• Бид Ифер 2:14- 15- аас юу сурч болох вэ? (Суралцагчид олон үнэнийг, түүний дотор 

дараах үнэнүүдийг хэлж болно: Их Эзэн биднийг Өөртөө хандан тогтмол зал-
бирдаг байхыг хүсдэг. Хэрэв бид Түүнд хандан залбирахгүй бол Их Эзэн баяр-
ладаггүй. Хэрэв бид нүгэлтэй байвал Сүнс бидний төлөө зүтгэхээ болино.)

Таныг Далын ахлагч Дональд Л.Стэйлийн дараах үгсийг уншиж өгөх үед хувийн зал-
бирлынхаа талаар бодохыг суралцагчдаас хүс: 
“Уучлал, онцгой тусламж, удирдамж эрэлхийлэн өдөр бүр чин сэтгэлээсээ залбирах 
нь бидний амьдралд маш чухал бөгөөд бидний гэрчлэлд тэжээл болдог. Бид залби-
ралдаа яарч, хоосон давталт хэрэглэн, хайхрамжгүй эсвэл мартамтгай байх юм бол, 
өдөр тутмын амьдралдаа тохиолддог сорилт бэрхшээлүүдийг амжилттай даван туулж, 
зохицуулахад бидэнд зайлшгүй шаардлагатай Сүнстэй ойр байж чадахгүй.” (“Securing 
Our Testimonies,” Ensign ба Лиахона, 2004 оны 11- р сар, 39).
Хичээл эхлэхийн өмнө дараах асуултуудыг самбар дээр бич. (Эсвэл асуултуудыг 
тараах материал болгон бэлтгэх буюу өөрөө чанга уншиж тэднээр бичүүлж болно). 
Тэдэнд эдгээр асуултад товч хариулж, дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэлдээ бичих 
2- 3 минутыг гаргаж өг. 

Та хувийн залбирлынхаа давтамжийн талаар ямар бодолтой байдаг вэ?
Таны хувийн залбирал чин сэтгэлийн залбирал байж чаддаг уу? 
Та хувийн залбирлаараа дамжуулан Тэнгэрлэг Эцэгтэйгээ чин сэтгэлээсээ ярил-
цаж байгаагаа мэдэрдэг үү? Яагаад? Эсвэл яагаад үгүй гэж? 
Та хувийн залбирлаа сайжруулахын тулд ямар нэг өөрчлөлт хийж чадах бол энэ  
нь юу байх вэ?

Ифер 2:16–25 (мөн Ифер 3:1–6; 6:4–9)
Жаредчууд амлагдсан нутагт очихоор далайг гатлахын тулд усан онгоц 
хийсэн нь
Одоо болон ирээдүйд тэдэнд тулгарч болох сорилтууд эсвэл гаргах хэрэгтэй байж 
болох чухал шийдвэрийн талаар бодож үзэхийг суралцагчдаас хүс. Жишээ нь, тэд 
гэр бүлийн хэцүү асуудал, сургууль дээрх сорилтууд, хэнтэй гэрлэхээ шийдэх, эсвэл 
ирээдүйн мэргэжлээ сонгох талаар бодож болох юм. Их Эзэн тэдэнд удирдамж эсвэл 
тусламжийг хэрхэн өгч болох талаар эргэцүүлэн бодохыг тэднээс хүс. Ифер 2- ын 
үлдсэн хэсгийг судлахдаа, сайн шийдвэр гаргахын тулд Их Эзэний тусламжийг хү-
лээн авахад тусалж болох зарчмуудыг хайж олоход тэднийг урамшуулан дэмж.
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ифЕр 2

Нэг суралцагчаар Ифер 2:16-17- г чангаар уншуул. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас 
шүлгийг дагуулан харж, жаредчууд амлагдсан нутаг тийш удирдагдахын тулд Их  
Эзэн юу хий гэж тэдэнд хэлснийг хайж олохыг хүс. Суралцагчийг уншиж дуусахад 
хэн нэгнийг самбарт гарч, жаредчуудын усан онгоц ямархуу харагдаж байсныг 
төсөөлж хурдан зурахыг хүс. 
Дараах хүснэгтийг доод талын 3 мөрөнд байгаа хариултуудыг бичилгүйгээр самбар 
дээр зур. Тараах материал дээр хүснэгтийг зурах эсвэл тэднээс дэвтэртээ эсвэл судрын 
тэмдэглэлдээ хуулахыг хүс.

ифер 2:18–19 ифер 2:20–25; 3:1–6; 6:4–9

усан онгоцонд гар-
сан асуудал

Шийдвэрлэсэн нь их эзэн юу хийсэн 
бэ?

Жаредын ах юу 
хийсэн бэ?

Агааргүй усан онгоцны дээд, 
доод талд онгойж, 
хаагддаг нүх 
гаргасан

Жаредад заавар 
өгсөн

Нүх гаргасан

Залуургүй Салхи усан онгоцыг 
амлагдсан нутаг руу 
залсан

Салхийг ширүүсгэсэн их эзэнд итгэлтэй 
байсан

Гэрэл байхгүй тусгай чулуунуудыг 
бэлтгэж, тэдгээрээс 
гэрэл гаргахын 
тулд чулуунуудад 
гараа хүргэхийг их 
эзэнээс гуйсан

Жаредын ахад 
ажиллахгүй байгаа 
зүйлсийн талаар 
зөвлөгөө өгч, тэд-
гээрийг ажиллуулах 
шийдлийг олох 
зааврыг өгсөн
Жаредын ах тэд-
гээрийг бэлтгэсний 
дараа чулуунуудад 
гараа хүргэсэн

чулуунуудыг бэлт-
гээд, харанхуйд тэд-
гээр нь гэрэлтэхийн 
тулд чулуунуудад 
гараа хүргэхийг их 
эзэнээс гуйв

Ифер 2:18–19- ийг тус тусдаа уншаад Жаредын ахын усан онгоцон дотроос олж харсан 
гурван зүйлийг эрж олохыг суралцагчдаас хүс.
• Жаредын ах ямар асуудлуудыг ажигласан бэ? (Суралцагчдын хариултыг хүснэг-

тийн эхний багананд бич. Хариултуудыг мөн өөрсдийнхөө хүснэгтэд хуулж бичи-
хэд суралцагчдыг урамшуул.)

Суралцагчид асуудлуудыг олж тогтоосны дараа Ифер2:20–25; 3:1–6; 6:4–9- ийг судлахыг 
тэднээс хүс. (Тайлбар: Ифер 3 ба 6 дахь хэсгүүдийг 145, 147- р хичээлүүдэд илүү тодорхой 
авч үзэх болно.) Тэдэнд хүснэгтийн үлдсэн хэсгийг бие даан бөглөх цаг гаргаж өг.
Суралцагчдад хүснэгтийг бөглөх хангалттай цаг өгсний дараа, Жаредын ахын турш-
лагаас зарчмуудыг тодорхойлоход туслах доорх асуултуудыг асуу:
• Их Эзэн агааржуулах асуудлыг шийдсэнтэй адил, заримдаа бидэнд асуудлуудаа 

шийдвэрлэж, асуултандаа хариулт авахад хэрхэн тусалдаг вэ? ( Их Эзэн зарим үед 
бидэнд асуудлуудыг хэрхэн шийдэхийг хэлж өгдөг бөгөөд Түүний заавруудыг дага-
хыг биднээс хүсдэг.)

• Их Эзэн усан онгоцыг хэрхэн жолоодохыг бодож олсонтой адил заримдаа бидэнд 
асуудлуудаа шийдвэрлэж, асуултандаа хариулт авахад хэрхэн тусалдаг вэ? (Их Эзэн 
заримдаа асуудлыг Өөрөө шийдвэрлэдэг.)

• Их Эзэн гэрлийн асуудлыг бодож олсон шиг заримдаа бидэнд асуудлуудаа шийд-
вэрлэж, асуултандаа хариулт авахад хэрхэн тусалдаг вэ? (Зарим үед Тэрээр биднийг 
өөрсдөө шийдвэр гарган Түүнээс зөвшөөрч байгаа эсэхийг асууж, шийдвэрээ хэрэг-
жүүлэхэд тусламж хүсэхийг шаарддаг.)

Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Бид Их Эзэнд хандан залбирч, асуудлуудаа 
шийдвэрлэхийн тулд өөрөөсөө хамаарах бүхнийг хийвэл бид Их Эзэний тус-
ламжийг хүлээн авч чадна. Суралцагчдад энэ зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд 
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нь туслахын тулд хэдэн минутын өмнө тэдний гаргасан чухал шийдвэрийн талаар 
бодохыг тэднээс хүс. Тэгээд дараах асуултуудын талаар тунгаан бодохыг хүс:
• Энэ шийдвэрийг гаргахын тулд Их Эзэн танаас юу хийгээсэй гэж хүсдэг гэж  

та бодож байна вэ?
• Их Эзэн танд туслахын тулд юу хийж болох вэ?
• Та энэ шийдвэрийн талаар бодож үзвэл Их Эзэнд итгэх итгэлээ хэрхэн харуулж 

болох вэ?
Суралцагчдад өнөөдөр сурсан зүйлсийнхээ талаар бичих хэдэн минут гаргаж өг. 
Бид Их Эзэнд хандан итгэлтэйгээр залбирч, асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд чадах 
бүхнээ хийх аваас, Тэр биднийг Өөрийн мэргэн ухаан, хүч чадлаар удирдан туслах 
болно гэдгийг гэрчил.
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Оршил
—“Та нар хөлгүүд дотроо гэрэлтэй байхын тулд на-
майг хэрхэхийг хүснэ вэ?”—гэсэн Их Эзэний асуултад 
Жаредын ах арван зургаан чулуу олж бэлдээд, Их 
Эзэнд даруухнаар хандан, “тэдгээр нь харанхуйд 
гэрэлтэж болохын тулд” хуруугаараа хүрэхийг гуйдаг 
( Ифер 2:23; 3:4). Учир нь Жаредын ах агуу итгэлтэй 

хүн байсан учраас Аврагчийн хуруунууд чулуунд хүрэ-
хийг харсан ажээ. Дараа нь Их Эзэн түүнд өөрийгөө 
харуулж олон зүйлийг илчилжээ. Их Эзэн Жаредын 
ахад харсан, сонссон зүйлүүдээ бичихийг мөн Их Эзэн 
тэдгээрийг ил гаргахыг хүсэх хүртэл битүүмжлэн хад-
галахыг тушаасан ажээ. 

145- Р ХИЧЭЭЛ

ифер 3

Заах зөвлөмж

Ифер 3:1–20 
Их Эзэн хуруугаараа чулуунуудад хүрч, жаредчуудын усан онгоцыг 
 гэрэлтүүлэх болгосон бөгөөд Тэр Өөрийгөө Жаредын ахад харуулсан
Ангийн өмнө гарч, суралцагчдын хариултуудыг самбарт бичихийг нэг суралцаг-
чаас хүс. Тэгээд дараах асуултыг суралцагчдаас асууж, хариултуудыг нь бичээч 
суралцагчаар самбарт бичүүл. 
• Өсвөр насныхан ямар зүйлсийн төлөө чин сэтгэлээсээ залбирдаг вэ?
Найз нарын чинь нэг нь самбарт бичсэн зүйлсийн аль нэгийнх нь төлөө залбир-
чээ гэж төсөөлөн бодохыг суралцагчдаас хүс. Энэ найз чинь залбирал ба үйлдлээ 
сайжруулснаар, Их Эзэний тусламж болон удирдамжийг хэрхэн хүлээн авч болохыг 
мэдэхийг хүсчээ. Суралцагчдыг Ифер 3 дахь Жаредын ахын жишээнээс суралцан, 
тодорхой ойлголттой болж, найзынхаа энэхүү хүсэлтийн тухай болон найзтайгаа 
тэдний хуваалцах санаануудын тухай бодоход нь суралцагчдад урам дэм өг.
Суралцагчид өмнөх хичээлээр Жаредын ах өөрсдийн усан онгоцыг хэрхэн гэрэлтүү-
лэхийг Их Эзэнээс асуусан түүхийг ярилцсаныг тэдэнд сануул.
• Усан онгоцыг гэрэлтүүлэхийн тулд Жаредын ах юу хийсэн бэ? (Ифер 3:1- ийг үзнэ үү.) 
• Жаредын ах гэрэл гаргахын тулд Их Эзэнээс юу хүссэн бэ? (Ифер 3:1–4- ийг үзнэ үү.) 
• Жаредын ахын ямар зан чанар та нарт гүнзгий сэтгэгдэл төрүүлсэн бэ?
Жаредын ах тэр чулуунуудыг бэлтгэхдээ онцгой их хүч чармайлт гаргасныг онцол. 
Их Эзэн чулуунуудад хүрээгүй бол тэдгээр нь хэр зэрэг үр ашигтай байж, гэрэл гаргах 
байсан бол гэдгийг бодохыг суралцагчдаас хүс. Суралцагчдыг Ифер 3:2–5- ыг чимээ-
гүй уншиж, Жаредын ах өөрийгөө Их Эзэнээс хамааралтайгаа мэдсэн тухай өгүүлбэ-
рүүдийг олоход урь.
Суралцагчдад унших цаг өгсний дараа тэднийг хосууд болгон хуваа. Тэгээд олсон 
зүйлээ хоорондоо хуваалцахыг хүс. Мөн тэднийг, Жаредын ахын залбирлын талаарх 
сэтгэгдлээ хуваалцахад урь.
Суралцагчид Ифер 3:2- г уншаад “таны өмнө бид зохисгүй” мөн “бидний төрөлхийн 
чанар үргэлжид хилэнцэт байхаар болсон” гэсэн өгүүлбэрүүдийн талаар тэдэнд асуулт 
гарч магад. Бидэнд өвлөгдөн ирсэн “Адамын уналт”- ын тухай Жаредын ахын хэрэг-
лэсэн өгүүлбэрүүдийг ойлгоход тэдэнд тусал. Бид биеэрээ болон сүнсээр Бурханаас 
тусгаарлагдсан бөгөөд нүгэл үйлдэх юм бол бид өөрсдийгөө Түүнээс холдуулдаг. Түүн-
тэй харьцуулахад бид зохисгүй, сул дорой юм. Бид Түүний тусламжгүйгээр Түүний 
оршихуйд хэзээ ч эргэн очиж чадахгүй.
Суралцагчдад уншсан шүлгүүдийнхээ утгыг илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд 
дараах асуултуудыг асуу:
• Бид Их Эзэнээс туслахыг гуйн залбирснаар Түүнээс хамааралтай гэдгээ ойлгох нь 

яагаад чухал гэж та боддог вэ?
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• Ифер 3:1–5- д Их Эзэн Жаредын ахад асуудлуудыг нь шийдэхэд туслах итгэлтэй 
байсныг харуулах ямар гэрчийг та харж байна вэ? (Жаредын ахын хичээл зүт-
гэлийг харуулсан өгүүлбэрүүд болон Их Эзэнд итгэх түүний итгэлийг харуулсан 
өгүүлбэрүүдийг хэрэгтэй үед нь суралцагчдад хэлж өгч тусалж болно.)

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холланд Жаредын ахын итгэ-
лийн хүчийг онцлон дараах үгсийг хэлжээ. Түүний үгсийг уншихыг суралцагчдаас хүс:
Мэдээж Бурхан, уншигчийн адил, энэ хүний итгэлд хүүхдийн гэнэн цайлган, халуун 
сэтгэл шиг ямар нэгэн гайхалтай зүйлийг мэдэрчээ. ‘Болгоогтун, Ай Их Эзэн, та 
үүнийг хийж чадна шүү дээ.’ Сударт хүмүүний итгэлийн талаар түүнийх шиг тийм хү-
чирхэг, тод томруун дүрслэл байдаггүй. . . . Бошиглогчийн хувьд тэр өөрийн чадварт 
эргэлзэж болох байсан ч, харин Бурханы чадварт эргэлзэх зүйл түүнд огтхон ч байгаа-
гүй юм. (“Rending the Veil of Unbelief,” Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 
24th Annual Sidney B.Sperry Symposium [1995], 12).
Жаредын ах Их Эзэний хурууг харсан нь ( Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга 
62478; [2009], дугаар 85). Нэг суралцагчийг Ифер 3:6- г уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, энэ шүлэгт Жаредын ахын энэхүү туршлага 
ямархуу байсныг төсөөлөн бодохыг хүс.
• Та нарт Жаредын ахынхтай адил тийм туршлага тохиолдсон бол ямар санагдаж, 

юу мэдрэгдэх байсан бэ? 
Ифер 3:6–8- д Жаредын ах Их Эзэний хурууг хараад, тэр “Их Эзэний өмнө унав” 
(Ифер 3:6) гэснийг тайлбарлан дүгнэ. Тэрээр Их Эзэний хурууг харж, “мөн энэ нь 
хүмүүний хуруутай адил, мах цустай мэт байв” (Ифер 3:6). (Дараа нь Жаредын ах 
Их Эзэний сүнсэн биеийг харснаа мэдсэн [ Ифер 3:16]- г үзнэ үү).
Суралцагчдыг Ифер 3:9- г чимээгүй уншихдаа Жаредын ах Их Эзэний хурууг харж 
чадсаны учрыг олоход урь. 
Суралцагчдыг хариулсны дараа самбарт дараах гүйцээх өгүүлбэрийг бич:

Бид даруухнаар Их Эзэнийг дуудах үед, Тэр бидний . . . мөн Өөрийн хүслийн дагуу 
биднийг адислах болно.

Суралцагчдаас дээрх өгүүлбэрийг нөхөхөд орох үгнүүдийг хэлэхийг хүс. Суралцагчид 
энэ өгүүлбэрийг нөхөхийн тулд итгэл гэдэг үгийг хэлэх хэрэгтэй. Тэд мөн идэвх чар-
майлт, даруу байдал, хэрэгцээ, чин сэтгэл гэсэн үгнүүдийг санал болгож болно. Эдгээр 
бүх үг нь бидний итгэлийн илэрхийлэл болдгийг ойлгоход тэдэнд тусал. Тэгээд өгүүл-
бэрийг самбар дээр гүйцээж бич: Бид Их Эзэнд хандан даруухнаар залбирвал, Тэр 
бидний итгэл болон Өөрийн хүслийн дагуу биднийг адислах болно.
Хичээлийн эхэнд самбарт жагсаасан үгсэд анхаарлаа хандуул. Жагсаалтаас 1 буюу 2 
зүйлийг сонгон ав. Дараах тодорхой нөхцөлүүдэд хэн нэгэн, Их Эзэнд итгэх итгэлээ 
хэрхэн харуулж болох талаар суралцагчдыг санал бодлоо хуваалцахад урь. Тэднийг 
санал бодлоо хуваалцсаны дараа самбарт бичсэн зарчмын талаар ярилц.
• Энэ зарчмыг зөв гэдгийг мэдэхэд тань тусалсан ямар туршлагууд байдаг вэ?
Суралцагчдад энэ зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд туслахын тулд Их Эзэний 
тусламж тэдэнд хэрэгтэй болсон нөхцөл байдлын тухай бодоход тэднийг урь. Итгэлээ 
сорихын тулд Их Эзэний тусламжийг даруухнаар эрэлхийлэх нэгэн арга замын тухай 
дэвтэртээ эсвэл судрын тэмдэглэлдээ бичих цагийг тэдэнд өг. Та Их Эзэнд итгэх итгэ-
лээ хөгжүүлснээр хүлээн авсан адислалуудынхаа туршлагаас хуваалцаж болно.
Өнгөрсөн үеийн туршлагууд бидний итгэлийг хэрхэн хүчирхэгжүүлдгийг тайлбар-
ласан ахлагч Жэффри Р.Холландын дараах үгсийг уншихыг суралцагчдаас хүс.
“Итгэлтэй болох бэлтгэл нь өнгөрсөн үеийн туршлагуудаар, итгэлийн суурийг 
бүрдүүлдэг хүний өөрийнх нь мэддэг зүйлсээр бүрдэн бий болдог” Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 18).
• Бабелын цамхгийн үеэс эхлэн Жаредын ах Их Эзэнд итгэх итгэлээ хүчирхэгжүүлэх 

ямар туршлагуудыг олж авсан бэ? Эдгээр туршлага нь тэр чулуунуудыг Их Эзэнд 
авчрахаар тийм агуу итгэлийг хөгжүүлэхэд нь түүнийг хэрхэн бэлтгэсэн гэж та 
бодож байна?

Суралцагчдыг хосууд болгон хувааж, дараах асуултуудыг ярилцахад урь:

Хувийн туршлагаасаа 
хуваалцах нь
Та сайн мэдээний 
зарчмаар амьдрахыг 
эрэлхийлснээр олж 
авсан туршлагаасаа 
хуваалцсанаар, сурал-
цагчид эдгээр зарчмуу-
дыг амьдралдаа хэрхэн 
хэрэгжүүлэхийг ойлгох 
болно. Өөрийн түүхийг 
товчхон ярьж, сурсан 
зүйлийнхээ гэрчлэлийг 
байнга хуваалцах эсвэл 
энэ туршлагуудаар 
хэрхэн адислагдсан 
тухайгаа ярь. Энэ нь 
хуваалцаж буй үнэнүү-
дийг тань гэрчлэх Ариун 
Сүнсийг урих болно. 
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ифЕр 3

• Их Эзэнд итгэх итгэлийг тань хүчирхэгжүүлсэн ямар туршлагууд танд байдаг вэ? 
Эдгээр туршлага цаашдын амьдралд тань ирэх агуу итгэлийг хөгжүүлэн ашиглахад 
таныг хэрхэн бэлтгэж чадах вэ?

Хэдэн суралцагчийг Ифер 3:9–12- ыг ээлжлэн чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харахыг хүс. Тэгээд дараах асуултуудыг асуу:
• Их Эзэн Жаредын ахаас ”Миний ярих үгсэд чи итгэх үү?” гэж асуухад, тэр “Тийм ээ, 

Их Эзэн” гэж хариулжээ (Ифер 3:11–12). Жаредын ах Их Эзэний үгийг сонсохоос өмнө 
Түүний үгэнд итгэхээр амласан нь яагаад онцгой чухал гэж та нар бодож байна вэ?

Ахлагч Холланд итгэл дээр суурилсан өнгөрсөн туршлагуудын тухай заасны дараа, 
бид илүү бүрэн итгэлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг заажээ. Ахлагч Холландын 
хэлсэн дараах үгийг уншихыг нэг суралцагчаас хүс:

Наманчлагч итгэл нь гайхамшгуудыг авчрах боломжийг байнга өөртөө 
агуулдаг бөгөөд одоо бид мэдэхгүй байгаа ч, ирээдүйд олж авах бидний 
туршлагуудаар бэхэждэг. Бодит итгэл, уулыг нүүлгэх итгэл, Жаредын 
ахынх шиг итгэл бол гайхамшиг болоод мэдлэгийн өмнө ирдэг. . . . 
Бурхан, ойрын эсвэл алсын ирээдүйд тохиох ямар ч зүйлс байсан ямар  
ч нөхцөлд, үг дуугүй—өмнө нь—итгэл байхыг шаарддаг.  

"Жаредын ахын итгэл бүрэн төгс байсан" ( Christ and the New Covenant, 18–19).
Их Эзэн тэдэнд илчлэх зүйлсийг илчлэхээс нь өмнө Түүнд итгэх хангалттай итгэлтэй 
байж, тэдгээрийг дагахад суралцагчдыг урамшуулан дэмж. 
Суралцагчдыг Ифер 3:13–20- г чимээгүй уншин, итгэлийнхээ улмаас Жаредын ахын 
хүлээн авсан адислалуудыг олоход урь. Та тэдэнд Жаредын ахын сурсан үнэнүүд болон 
туршлагуудыг бичих цаг гарган өгч болно. Тэднийг бичсэний дараа цөөн суралцаг-
чийг бичсэн зүйлсээс нь уншуулахаар урьж болно.
Та хичээлийн эхэнд Жаредын ах Их Эзэний хурууг харсан тухай унших үед, үүнтэй 
яг адил зүйл та нарт тохиолдвол ямар байх талаар суралцагчдаас асуусан. Одоо 
Жаредын ахын туршлагын талаар тэд илүү их зүйл уншсаны дараа та энэ асуултаа 
дахин асууж болох юм.
Бид Жаредын ахынх шиг итгэлийг хөгжүүлэх юм бол, Их Эзэнд илүү ойр 
дотно байж чадна гэдгийг гэрчил.

Ифер 3:21–28
Их Эзэн, Жаредын ахад харсан зүйлүүдээ бичиж, битүүмжлэн  
лацдахыг тушаасан
Ифер 3:25–26- г уншихыг нэг суралцагчаас хүс, тэгээд Их Эзэн, Жаредын ахад үзэгд-
лээр юу харуулсныг олж мэдэхэд ангийг урь. Сурсан зүйлсээ хуваалцахыг тэднээс хүс.
Их Эзэн Жаредын ахад харсан, сонссон зүйлүүдээ бичихийг мөн тэдгээрийг лацдан би-
түүмжлэхийг тушаасныг тайлбарлан Ифер 3:21–24, 27–28- ыг дүгнэ. Их Эзэн мөн хоёр 
чулууг ашиглан уг бичээсийг ирээдүйд орчуулах замыг бэлтгэх болно гэдгээ Жаредын 
ахад тайлбарласан (С ба Г 17:1; Судруудын Удирдамж, “Урим ба Туммим”- ыг үзнэ үү).
Өнөөдрийн сурсан зүйлсээ амьдралд хэрэгжүүлж, Их Эзэнд итгэх итгэлээ харуулах 
арга замуудыг эрэлхийлэхэд суралцагчдыг дэмжин хичээлээ дуусга. Бид Есүс Христэд 
итгэх итгэлээ хэрэглэх юм бол, Бурхан биднийг, Жаредын ахыг адисалсан шигээ адис-
лах болно гэсэн амлалтыг хуваалц.
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145-  р  хичээл

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Ифер 3:15. “Хүмүүнд би өөрийгөө хэзээ ч 
үзүүлж байсан нь үгүй”

Есүс өмнө нь Өөрийгөө хүмүүнд хэзээ ч үзүүлээгүй 
гэсэн Түүний үгсийн талаар Арванхоёр Төлөөлөг-
чийн Чуулгын Ахлагч Жэффри Р.Холланд дараах 
тайлбарыг хийжээ:

“Христ Жаредын ахад, ‘Би хэзээ ч өөрийн биеийг 
хүмүүнд иймэрхүү маягаар, өөрийн хүслээр бус, 
зөвхөн ганц гэрчийн итгэлийн учир үзүүлж байгаагүй’ 
гэж хэлсэн билээ. Бошиглогчид Их Эзэний оршихуй 
руу уригдаж зөвхөн Түүний зөвшөөрлөөр, Түүний 

оршихуйд очдог. Нөгөө талаар, Жаредын ах өөрөө 
хөшгийг нэвтлэн орсон хүсээгүй зочин биш, харин 
уригдаагүй нэгэн байж болох юм. . . . Мэдээж, Их Эзэн 
Өөрөө энэхүү ер бусын итгэлийг гайхалтай үзэгдэлтэй 
холбож өгсөн ажээ. Хэрэв уг үзэгдэл өөрөө ер бусын 
биш байсан бол, энэхүү итгэл нь уг үзэгдлийг хүлээн 
авсан үнэхээр хосгүй үйлс болох нь тодорхой юм. 
Бошиглогчдоос зөвхөн тэр л итгэлээр, урилгагүйгээр 
авчрагдсан онцгой нэгэн байсан бөгөөд бусад нь зөв-
хөн Бурханы урилгаар Түүн рүү очих боломжтой бай-
сан юм” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 23).
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Гэрээр судлах хичээл
Мормон 8:12–Ифер 3 (29- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Та Мормон 8:12–Ифер 3 (хэсэг 29)- ыг судлах үедээ сурал-
цагчдын сурсан дараах сургаал, зарчмуудын хураангуйг заах 
шаардлагагүй. Та зөвхөн эдгээр сургаал, зарчмаас цөөнийг 
зааж болно. Суралцагчдын хэрэгцээг таньж мэдэхдээ Ариун 
Сүнсний өдөөлтийг дага. 

Эхний өдөр Мормон (8:12-41)
 Моронай манай өнөө үеийг угтан харсан бөгөөд бидний 
амьдарч буй өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар бошиглон 
бичсэнийг суралцагчид мэдсэн. Мормоны Ном нь яагаад 
эцсийн энэ үеийн турш биднийг удирдах хөтөч байхаар 
Их Эзэнээс өгсөн үнэтэй бэлэг болохыг тэд ойлгох болно. 
Бурхан ядуус, тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах үүрэг хариуц-
лагыг бидэнд өгснийг суралцагчид эцсийн өдрүүдийн тухай 
Моронайн тодорхойлолтоос мэдэх болно.

Хоёр дахь өдөр (Moрмон 9)
Хэрэв бид Бурханд хандан залбирч, наманчлах юм бол, Түү-
ний өмнө очихдоо толбогүй байх болно хэмээн тунхаглас-
наар Моронай эцгийнхээ цэдгийг дуусгажээ. Бурхан хэзээ 
ч өөрчлөгддөггүй учраас, Есүс Христийн нэрээр Тэнгэрлэг 
Эцэгтээ хандан итгэлээр залбирсан Өөрийн хүүхдүүдэд 
Тэрээр гайхамшгуудыг тохиолгож, бидэнд авралыг авчрах 
гайхалтай адислалуудыг амласан билээ.

Гурав дахь өдөр (Ифер1–2)
 Иферийн ном бол Лимхайн хүмүүсийн олсон 24 алтан 
ялтсаас Моронай хураангуйлан Мозаягийн номонд оруулсан 
товч хураангуй гэдгийг суралцагчид мэдсэн. Эдгээр ялтсууд Их 
Эзэнээр удирдуулан, амлагдсан нутаг руу аялсан жаредчуудын 
түүхийн цэдгийг бидэнд өгсөн юм. Суралцагчид жаредчуудын 
туршлагыг судалснаар, хэрэв бид Их Эзэний өгсөн удирдам-
жийн дагуу итгэлээр үйлдэх юм бол, Түүнээс цаашид удирдам-
жуудыг хүлээн авч чадна гэдгийг мэдсэн. Амлагдсан нутаг руу 
хийсэн аяны нэгэн үед, Их Эзэн Жаредын ахыг, Өөрт нь хандан 
залбираагүйн учир зэмлэсэн ажээ. Суралцагчид энэ туршла-
гаас Тэнгэрлэг Эцэгт хандан үргэлж залбирахын чухлыг мэдсэн 
юм. Их Эзэний хамт усан онгоцуудыг хийсэн Жаредын ахын 
туршлага, асуудлуудаа шийдвэрлэхийн тулд Их Эзэнээс асууж, 
өөрийн үүрэгт ажлыг хийснээр, Түүний тусламжийг хүлээн авч 
чадна гэдгийг тэр тэдэнд харуулсан юм.

Дөрөв дэх өдөр (Ифер 3)
Жаредын ах усан онгоцуудыг гэрэлтүүлэх асуудлыг шийдэхийг 
хичээсэн нь, хэрэв бид Их Эзэний өмнө өөрсдийгөө даруусгах 
юм бол, Тэр бидний итгэл, Өөрийн хүслийн дагуу биднийг ади-
сална гэдгийг харуулсан юм. Их Эзэнд итгэх итгэлээ хэрэглэх 
нь биднийг Түүнд улам ойртуулж, өсч хөгжих боломжийг би-
дэнд олгодгийг суралцагчид мэдсэн. Жаредын ах энэ зарчмуу-
даар амьдарснаар, Аврагчийн сүнсэн биеийг харж, гайхалтай 
үзэгдлийг дэлхийн оршин суугчдад таниулсан билээ.

Оршил
Иферийн ном бол Моронайн хураангуйлсан жаредчуудын 
цэдэг юм. Бошиглогч Ифер Лимхай хааны бүлэг хүмүүсийн 
олсон 24 алтан ялтсаас авч үүнийг бичсэн ажээ. Дараах заах 
санаа нь суралцагчдад Ифер 1- д заадаг залбирлын тухай 
зарчмуудыг ойлгоход нь тусална.

Заах зөвлөмж

Ифер 1
Жаред болон түүний гэр бүл, найз нөхөд Жаредын ахын зал-
бирлаар дамжуулан хайр ивээл, удирдамжийг олж авч чадсан.
Тусламж гуйж, залбирах нь онцгой хэрэгтэй байсан үеийнхээ 
бодохыг суралцагчдаас хүсч, хичээлээ эхэл. Цөөн суралцаг-
чийг туршлагаасаа хуваалцахад урь, эсвэл та өөрийн туршла-
гаас хуваалцаж болно.

Иферийн ном бол жаредчуудын цэдгийн хураангуй юм. 
Жаред болон түүний ах, тэдний гэр бүл, найз нөхөд Бабелын 
цамхгийн үед, Их Эзэн хүмүүсийн хэлийг будлиулсан тэр үед 
амьдарч байсныг (ойролцоогоор МЭӨ 2200 он) суралцагчдад 
сануул. Нэг суралцагчийг Ифер 1:33–35- ыг чангаар уншихад 
урьж, яагаад Жаред ба түүний ах туслахыг гуйн залбирсан 
шалтгааныг олохыг хүс. Суралцагчийг уншихын өмнө та “Их 
Эзэнээс гуйх” гэдэг нь “залбирах” гэсэн үг гэдгийг тайлбар-
лах хэрэгтэй байж болох юм. Тэгээд дараах асуултуудыг асуу:

• Жаред болон түүний ах хоёрт Их Эзэнээс ямар тусламж 
хэрэгтэй байсан бэ?

• Энэ шүлгүүдээс харахад Жаред, өөрийн ахын итгэлийг 
хэрхэн мэдэрдэг байсан гэж та бодож байна?

Суралцагчдыг хосууд болгон хуваа. Хос бүрийг Ифер 
1:35–42- ыг бие биедээ ээлжээр, чангаар уншиж өгөхөд урь. 
Тэднийг уншихын өмнө (1) Жаредын ах Их Эзэнд хандан 
залбирсан, мөн (2) Түүний хариуд Их Эзэн нинжин сэтгэлийг 
үзүүлсэн тохиолдол бүрийг хайж олоход урь. Цаг дуусахад 
цөөн хосыг урьж, Жаредын ах болон түүний гэр бүлийнхэн 
байнга залбирсны хариуд, Их Эзэний харуулсан нинжин сэтгэ-
лийн жишээнээс хуваалцуул.

Асуулт: Бид залбирлын тухай ямар зарчмуудыг энэ шүлгүүдээс 
сурч болох вэ? (Суралцагчид олсон зарчмуудаа хуваалцах 
үед дараах зарчмыг онцол: Их Эзэнд хандан итгэлтэйгээр 
байнга залбирвал, Тэр бидэнд нинжин сэтгэлээр хариу-
лах болно: Энэ зарчмыг самбарт бич. )

“Залбирал нь Эцэгийн хүсэл, залбирч буй хүүхдийн хүсэл 
хоёр харилцан нэгдсэнээр бий болдог үйлдэл” гэдгийг санах 
нь маш чухал гэдгийг суралцагчдад тайлбарла. Бид залбирах-
даа Бурханы тааллыг өөрчилдөггүй ч, өөрсдийгөө хамгаалан, 
Бурханаас бидэнд болон бусад хүмүүст өгөхөөр бэлтгэсэн 
адислалуудыг олж авахын төлөө гуйх ёстой” (Судруудын 
Удирдамж, Иосеф Смитийн орчуулга “Залбирал”).
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Гэрээр СудлАх хичээл

Суралцагчдыг Ифер 1:34, 36, 38 Жаредын ах залбирлууддаа 
юу гуйсныг олж мэдэхэд урь. Тэднийг олж мэдсэн зүйлсийг 
самбар дахь “Бурханд хандан залбирах” гэсэн зарчмын дор 
жагсаан бичихийг нэг суралцагчаас хүс.

Жаред, түүний ах хоёр Их Эзэнд итгэлтэй, Түүнд дуулгавартай 
байсныг онцол. Ифер 1:38- ын төгсгөл дэх “Их Эзэнд итгэлтэй 
байцгаая” гэсэн өгүүлбэрийн утгыг тодруулахыг санал болго.

Ифер 1:35, 37, 40–42- ыг уншин, Жаредын ах болон түү-
ний гэр бүл, найз нөхдийг Бурхан адисалсан тодорхой арга 
замуудыг олж мэдэхэд суралцагчдыг урь. Эдгээр адислалыг 
эрж олоод самбарт бичсэн нинжин сэтгэл зарчмын доор нэг 
суралцагчаар жагсаан бичүүл. Жаредын ахын залбирлуудын 
хариуд Их Эзэний өгсөн адислалуудыг онцлон заа.

Дараах асуултуудыг самбарт бич, эсвэл тараах материал 
болгон өг. Суралцагчдыг самбарт бичсэн зарчмыг харж 
хоорондоо ярилцахыг урь. Эдгээр асуулт нь тэдэнд уг зарчмыг 
ойлгоход тусална.

“Бурханд хандан гуйх” гэдэг нь “залбирал хэлэх”- ээс ямар 
ялгаатай вэ? Та нар юу гэж бодож байна?

Та нар болон та нарын таньдаг хэн нэгэн залбирлынхаа ха-
риуд Тэнгэрлэг Эцэгийн нинжин сэтгэлийг хэзээ мэдэрсэн бэ?

Жаредын ахын залбиралд хариулсан Их Эзэнээс, мөн Түүний 
хариултуудаас та нар юу сурч болох вэ?

Эдгээр асуултаар ярилцах цаг дууссаны дараа, та суралцагч-
дыг, бүлгээрээ ярилцсан туршлага болон төрсөн сэтгэгдлээ-
сээ хуваалцахад урь.

Түүнтэй байнга харилцаатай байснаар биднийг хайрладаг 
Тэнгэрлэг Эцэгийн хайрын тухай, Тэр биднийг үргэлж адис-
лахыг хүсдэг тухай гэрчлэлээ хуваалц. Суралцагчдыг самбар 
дээрх зарчмыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг 
тунгаан бодоход урь. Жишээ нь, тэдэнд залбирлаа хэрхэн 
чин сэтгэлээсээ хийх болон тогтмол болгоход юу хийх та-
лаар зорилго дэвшүүлэн судрын тэмдэглэлдээ бичих цагийг 
гарган өгч болно.

Жаредын ахын залбирлуудыг судлах нь бидэнд, Их Эзэний 
хайрыг болон залбирлаар дамжин ирдэг адислалуудын 
талаар илүү гүн ойлголтыг өгч чадна гэдгийг тайлбарла. 
Нэг суралцагчийг Ифер1:43- ыг чангаар уншихад урь. Цааш 

нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Жаред ба 
түүний ахад амласан Бурханы нэмэлт адислалуудыг олохыг 
хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлсээ хуваалцсаны дараа, 
Жаредын ах өөрийн үр удмыг агуу үндэстэн болгон адислахыг 
онцлон гуйж залбираагүйг анхааруул. Ифер1:43- ын төгсгөл 
дэх Бурхан Жаредын ахын залбиралд хариулсан арга замыг 
харуулсан: “Чи надад хандан ийм удаан хугацаагаар залби-
ран гуйсны учир” гэсэн өгүүлбэрийг судартаа тэмдэглэхийг  
та санал болгож болно.

Асуулт: Бид Ифер 1:43 дахь Жаред ба түүний ахад Их Эзэний 
харуулсан өгөөмөр сэтгэлээс ямар зарчмуудыг сурч болох вэ?

Энэ судраас хэд хэдэн зарчмыг сурч болно. Нэг чухал зарчим 
бол: Хэрэв би Бурханд хандан итгэлээр тогтмол залби-
рах юм бол, хүссэн адислалуудаа хүлээн авч чадна.

Асуулт: Энэ зарчим үнэн болохыг харуулсан ямар туршлага 
танд байдаг вэ? Ийм туршлагатай хэн нэгнийг, эсвэл сударт 
гардаг хэнийг та мэдэх вэ? (Суралцагчдад хариулахаас нь 
өмнө бодох цаг өг. Та мөн өөрийн амьдралын жишээнээс 
хуваалцахыг хүсч болно. )

Хичээлийг дүгнэхдээ, Бурхан бидний залбирлуудыг сонсож 
хариулдаг тухай гэрчлэлээ хуваалц. Тэр Өөрийн хүүхдүүдийг 
адислах мэргэн ухаан, өрөвч нинжин сэтгэл, баяр баяслаар 
дүүрэн байдаг. Биднийг чин сэтгэлээсээ, тогтмол залбирвал 
Тэр баярладаг. Суралцагчдыг илүү итгэлтэйгээр залбирч, 
хүч чармайлт гаргахад нь урамшуул. Тэнгэрлэг Эцэг өрөвч 
нинжин сэтгэлээр дүүрэн учраас, та нарын залбирлуудад 
хариулж, амьдралд тань хамгийн агуу адислалуудыг авчирна 
гэдгээ Тэр мэддэг гэдгийг тэдэнд сануулан урамшуул.

Дараагийн хэсэг (Ифер 4–12)
Дараагийн хэсэгт, суралцагчид Жаредчуудын тухай илүү их 
зүйлсийг сурч мэдэх болно. Бошиглогчид жаредчуудын дунд 
хаан сонгох вий гэж сэрэмжлүүлсэн ч хүмүүс хаадыг сонгож, 
хаад нь тэднийг боолчлолд оруулж байв. Дэлхийн хүчийг 
хүсэмжилдэг хүмүүс ихэвчлэн амин хувиа хичээсэн үзлээс 
үүдэлтэйгээр нууц хуйвалдаануудад оролцдог. Моронай агуу 
итгэлтэй хүмүүсийн хийсэн гайхамшигтай зүйлсийг цэдэглэсэн 
юм. Тэрээр, Бурханд итгэлтэй бөгөөд Түүний өмнө өөрсдийгөө 
даруусгадаг хүмүүс, өөрсдийн сул доройг даван туулахад нь 
туслах Их Эзэний ач ивээлийг хүлээн авна хэмээн заажээ.
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Оршил
Их Эзэн Моронайд Жаредын ахын үзэгдлийг цэдэг-
лэн лацдахыг тушааж, хүмүүс Жаредын ах шиг итгэл-
тэй болсон цагт эдгээр бичээсүүдийг тэдэнд илчлэх 

болно хэмээн тайлбарласан юм. Моронай хожмын 
үед Мормоны Ном үнэнийг гэрчлэх гурван гэрчийн 
тухай бошиглосон билээ. 

146- Р ХИЧЭЭЛ

ифер 4–5

Заах зөвлөмж

Ифер 4:1–7
Моронай Жаредын ахын үзэгдлийн талаар бүрэн цэдгийг бичиж лацадсан нь
Суралцагчдад өөрсдөд нь болоод гэр бүлд нь онцгой үнэ цэнэтэй, бага насны хүүхдүү-
дийг үүнээс хол байлгах ямар нэг юмыг бодож олохыг хүс. Жишээ нь, та өөрийнхөө 
ямар нэг үнэтэй нандин юмыг үзүүлж болох буюу дүрслэн ярьж болно.
• Та яагаад үүнийг хүүхдэд өгч болохгүй гэж бодож байна вэ?
• Үүнийг хүүхдэд найдаж өгөхөөс өмнө түүнд юуг зааж сургах хэрэгтэй вэ?
Сайн мэдээний үнэнүүд Их Эзэнд үнэ цэнэтэй гэдгийг тайлбарла. Тэрээр тэднийг бүг-
дийг нь бидэнтэй хуваалцахыг хүсдэг ч, эдгээрийг хүлээн авахад бэлэн болохыг биднээс 
хүсэн хүлээдэг. Суралцагчид Ифер 4- ийг энэ хичээлээр судлахдаа, Их Эзэнээс үнэнийг 
хүлээн авахад тэднийг бэлтгэн, туслах зарчмуудыг хайж олохыг урамшуулан дэмж.
Нэг суралцагчийг Ифер 4:1–5- г уншихад урь, ангийнхнаас дагуулан харж, Их Эзэн 
Моронайд юуг бичиж лацдахыг тушаасныг олохыг хүс.
• Юуг “лацдахыг” Моронайд тушаасан бэ?
Моронай, Жаредын ахын цэдгийг Мормоны Номын лацадсан хувь хэмээн ихэвчлэн 
нэрлэж оруулсныг тайлбарла. (Та энэ гарын авлагын төгсгөл дэх хавсралтад буй Мор-
моны Номын эх сурвалж гэдэг нэртэй хүснэгтийг үзүүлж болно. ) 
• Жаредын ахын харсан зүйлийг Моронай хэрхэн дүрсэлсэн бэ? (Ифер 4:4- ийг үзнэ үү.)
Их Эзэн Жаредын ахад юуг харуулсан тухай илүү их зүйлсийг суралцагчдад мэдэхэд нь 
туслахын тулд Ифер 3:25–26 болон 2 Нифай 27:8–10- ыг чимээгүй уншихад урь. Тэгээд 
дараах асуултуудыг асуу:
• Ифер 3:25–26- д өгүүлснээр, Их Эзэн Жаредын ахад юуг үзүүлсэн бэ?
• 2 Нифай 27:10- т өгүүлснээр Мормоны Номын лацадсан хувилбарт юу ордог вэ?
Нэг суралцагчийг Ифер 4:6–7- г чангаар уншихад урь. Ангийнхныг дагуулан харж, 
Жаредын ахад илчлэлт ирэхээс өмнө ямархуу байдалд байх ёстой, юуг мэдсэн байх ёс-
тойг олохыг хүс. Судраас олсон зүйлсээ тэмдэглэхийг суралцагчдад урамшуулж болно.
• Та ямар нөхцөл байдлыг олж мэдсэн бэ?
• Та нар энэ шүлгээс илчлэлт хүлээн авах ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Бид на-

манчилж Есүс Христэд итгэх итгэлээ бэхжүүлснээр, нэмэлт адислалуудыг 
хүлээн авч болно гэдгийг ойлгоход тэдэнд тусал).

• Бид нэмэлт илчлэлтүүдийг хүлээн авахын тулд яагаад наманчилж, цэвэр ариун бо-
лох шаардлагатай гэж та боддог вэ?

Ифер 4:7- д “ . . . бүр Жаредын ахын үйлдсэн лугаа адил . . . итгэлээ хэрэглэх” гэдэг 
нь юу гэсэн утгатайг ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд тэднийг дэвтэртээ 
эсвэл судрын тэмдэглэлдээ Жаредын ах Их Эзэнд итгэлээ харуулсан олон аргуудаас 
санаж байгаагаа жагсаан бичихэд урь. Та мөн Ифер1–3- аас энэ жагсаалтыг харж 
болохыг санал болгож болно. Тэдэнд уншиж бичих хангалттай цаг өгсний дараа 
цөөн суралцагчийг олсон зүйлсээ хуваалцахад урьж, эдгээр жишээ яагаад тэдэнд 
онцгой сэтгэгдэл төрүүлснийг тайлбарлахыг хүс.
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146-  р  хичээл

Хичээлийн эхэнд тэдний бодсон үнэт зүйлийн тухай мөн үүнийг хүүхдэд найдан өгч 
болохгүй нөхцөлийг сануул. Иймэрхүү маягаар, Их Эзэн хүүхдүүддээ Өөрийн бүх 
үнэнийг илчлэхийн өмнө тэдэнд тодорхой шаардлага тавьдгийг гэрчил. Тэр биднээс 
сүнслэг бэлэн байдал болон итгэлээ үзүүлэхийг шаарддаг.

Ифер 4:8–19
Их Эзэн бидэнд цаашдаа илчлэлт хүлээн авахын тулд юу хийх ёстойг заасан нь
Нэг даавууг өргөн харуул. Их Эзэн илчлэлт хүлээн авах зарчмуудыг заасан тухай 
тайлбарла. Тэр зарчмуудыг заахдаа, гивлүүрийг дурдсан. Гивлүүр бол ямар нэг юмыг 
хаахын тулд ашиглагддаг хөшиг буюу даавуу юм.
Суралцагчдыг Ифер 4:15- ыг чимээгүй уншиж, гивлүүр гэдэг үг орсон өгүүлбэр 
олохыг хүс. 
• Их Эзэн ямар төрлийн гивлүүрийг дурдсан бэ? (“Итгэлгүй байдлын гивлүүр”) 

Итгэлгүй байдал нь яагаад гивлүүртэй адил вэ?
• Тасдах гэдэг үг урах, хуваах гэсэн утгатай. “Итгэлгүй байдлын гивлүүрийг тасдах” 

гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та бодож байна?
Нэг суралцагчийг Ифер 4:8- г чангаар уншихыг, нөгөөг нь Ифер 4:11- г, бас өөр  
нэг суралцагчийг Ифер 4:15- ыг тус тус чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, юу биднийг илчлэлт авахад саад болдог, юу 
бидний “итгэлгүй байдлын гивлүүрийг” тасдан хаяж, илчлэлт хүлээн авахад илүү 
дөхөм болгодгийг олж мэдэхэд урь.
• Ифер 4:8- д “Их Эзэний үгийн эсрэг мэтгэлцэх” гэсэн нь юу гэсэн утгатай гэж та 

нар бодож байна вэ?
• Ифер 4:8- д өгүүлснээр, Их Эзэний үгийн эсрэг мэтгэлцвэл, ямар үр дагаврууд би-

дэнд ирэх вэ?
• Ифер 4:11- д өгүүлснээр, Их Эзэний үгэнд итгэснээр бидний хүлээн авдаг адисла-

луудын нэг нь юу вэ?
Дараах гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич:

Бид Их Эзэний үгэнд итгэх юм бол, . . .
Дараах өгүүлбэрийг гүйцээхдээ эдгээр шүлгүүдээс юу сурснаа ашиглахыг сурал-
цагчдаас хүс. Суралцагчдын хариулт өөр өөр байж болох ч, дараах зарчмыг олж 
мэдэхэд нь тусал: Бид Их Эзэний үгэнд итгэх юм бол, Тэр биднийг цаашид илч-
лэлтээр адислах болно. Энэ зарчмыг самбар дээр бич. Та мөн суралцагчдыг энэ 
судрыг Ифер 4:11- ийн дэргэд бичихийг урамшуулж болно.
Энэ зарчмыг хэрэглэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд асуу:
• Их Эзэн бидэнд илүү олон адислалыг өгөхөөс өмнө бид өмнө нь хүлээн авсан үнэ-

нүүддээ яагаад итгэх хэрэгтэй гэж та боддог вэ?
Их Эзэний үгэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлсэн дараах жишээнүүдийг самбарт бичихийг 
нэг суралцагчаас хүс: хувиараа судраас суралцах, Ариун Сүнсний шивнээг дагах, орон 
нутгийн Сүмийн удирдагчдын үгийг дагах, семинарын ангид судруудыг судлах, хожмын 
үеийн бошиглогчдын үгсийг дагах.
 Их Эзэний үгэнд итгэх итгэлээ харуулан, цаашдын удирдамжийг олж авахад эдгээр 
аргуудын аль нэг нь тэднийг хэрхэн хөтөлснийг тунгаан бодоход суралцагчдыг урь. 
Цөөн суралцагчийг туршлагаасаа хуваалцахад урь.
Самбар дээр бичсэн зарчмыг дахин дурд. Их Эзэний үгэнд итгэх та нарын итгэлийг 
дараах жишээнүүд хэрхэн үзүүлдгийг чимээгүй тунгаан бодохыг суралцагчдаас хүс. 
Жишээнүүдийг нэг нэгээр нь 1- 10 хүртэл дугаарлаж бич. 10- рт орсон жишээ нь 
тэдний хамгийн сайн хийдэг зүйл юм. Суралцагчдыг дэвтэртээ, эсвэл судрын тэмдэг-
лэлдээ Их Эзэнээс аль хэдийн хүлээн авсан, итгэлийг нь илүү харуулдаг нэг аргынхаа 
тухай бичихийг урь. Самбарт бичсэн зарчмын талаарх гэрчлэлээ хуваалц, мөн сурал-
цагчдыг бичсэн зорилгоо хэрэгжүүлэхэд нь урамшуул. 
“Их Эзэний үгэнд итгэх” гэсэн үгсийг самбараас арилга. Их Эзэн илчлэлт хүлээн 
авах нэмэлт зарчмуудыг заасныг онцол. Суралцагчдаас Ифер 4:13–15- ыг уншихыг 
хүс.
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Суралцагчдад унших цаг өгсний дараа тэдэнд өгүүлбэрийг нөхөх аргуудыг санал 
болго. Тэдний хариултанд дараах зарчмууд орж болно: Бид Их Эзэнд ирвэл Их 
Эзэн биднийг цаашид илчлэлтээр хангах болно. Хэрэв бид даруухнаар зал-
бирах юм бол, Их Эзэн бидэнд цаашид илчлэлтүүд өгөх болно.
Дараах асуултуудыг асууж, суралцагчдад эдгээр зарчмыг илүү сайн ойлгоход нь тусал.
• Их Эзэнд ирэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна? (Хариултанд Түү-

ний үгсийг судлах, зүрх сэтгэлээ Түүн рүү эргүүлэх, наманчлах, Түүнд дуулгавартай 
байж, дагах зэргийг багтааж болно.)

• “Харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэл” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Даруу байх, наман-
чилж, Их Эзэний хүслийг хүлээн авдаг байх).

Илчлэлт хүлээн авахын тулд эдгээр зарчмыг хэрхэн нэгтгэж болохыг тунгаан бодоход 
суралцагчдыг урь.
Ифер 4:17–19- ийг дүгнэж ярихдаа, Мормоны Ном ирэх нь Бурхан хожмын үеийн аж-
лаа эхэлсний дохио болно хэмээн тунхагласныг тайлбарла. Тэрээр мөн бүх хүмүүсийг 
Өөртөө ирж наманчлахыг урьсан.

Ифер 5
Моронай гурван гэрч ялтсуудыг харж, гэрчлэх болно хэмээн мэдэгджээ
(Сайн мэдээний уран зургийн цуглуулга- аас Иосеф Смитийн зургийг олж ав. [2009 
он], дугаар 92). Нэг суралцагчаас Ифер 5:1–3- г чангаар уншихыг хүс. Ангийнхныг 
судрыг дагуулан харж, энэ бол одоогоос 1400 гаруй жилийн өмнө Моронай түүнд 
шууд хандан бичсэн зөвлөмж гэдгийг мэдэж, Мормоны Номыг орчуулах нь Иосеф 
Смитэд ямархуу байсныг төсөөлөхийг хүс.
• Моронай “лацадсан” ялтсуудынхаа тухай юу гэж хэлсэн бэ?
• Ифер 5:2–3- т өгүүлснээр, энэ ялтсуудаар юу хийх онцгой боломж Иосефт  

олдсон бэ?
Мормоны Номын гурван гэрчийн нэрийг мэдэх эсэхийг нь суралцагчдаас асуу. 
(Тэдэнд тусламж хэрэгтэй бол, Мормоны Номын өмнөх “Гурван гэрчийн гэрчлэл”- 
ийг уншихыг хүс.) Гурван гэрч дээр нэмэгдэн алтан ялтсууд үнэн бодитойг харсан 
Бурхан тэргүүтний гишүүдийг оролцуулан, (Ифер 5:4- г үз.), Моронай (Ифер 5:6- г 
үз.), Иосеф Смит, мөн бусад Найман гэрч гэрчилснийг та тайлбарлаж болно.
• Та ялтсуудыг хараагүй ч, ямар замаар Мормоны Номын гэрч болж болох вэ? Мор-

моны Номын талаарх таны гэрчлэл бусдад хэрхэн нөлөөлж болох вэ?
Энэ хичээлийн төгсгөлд цөөн суралцагчийг Мормоны Номын талаар гэрчлэлээ 
хуваалцахад урь.
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Оршил
Жаредчууд Их Эзэний зарлигуудын дагуу бэлтгэсний 
дараа, Их Эзэн тэдний хүнд хүчир аяныг удирдан, ам-
лагдсан нутагт аваачна гэдэгт итгэн, усан онгоцуудыг 
хийжээ. Их Эзэн усан онгоцуудыг салхиар үлээлгэн, 
онгоцууд далайн давалгаанд шидэгдэн, олон удаа 

далайн гүнд живэх шахсан ч, салхи тэднийг амлагдсан 
нутгийн зүг урагшлуулж байв. Хүмүүс шинэ газарт 
суурьшин төвхнөсний дараа Жаредын ахын сэрэмж-
лүүлгийг эс хайхран, өөрсдөдөө хаан сонгосон ажээ.

147- Р ХИЧЭЭЛ

ифер 6

Заах зөвлөмж

Ифер 6:1–12
Их Эзэн жаредчуудын усан онгоцуудыг амлагдсан нутгийн зүг салхиар 
үлээлгэн хөдөлгөв
Хичээлийн өмнө дараах зүйлсийг самбар дээр бич:

Сайн мэдээг найзтайгаа хуваалцах нь
Ёс суртахууны хувьд цэвэр ариун байх нь
Өндөр жишигтэй найз нөхдийг сонгох нь
Амьдралдаа энэ тэргүүнд анхаарах зөв зүйлсийг сонгох нь

Эдгээр нь Их Эзэн биднээс хүсэн хүлээдэг зүйлсийн жишээ болохыг заа. Гэсэн ч за-
рим хүмүүс эдгээрийг маш хэцүү гэж боддог. Жагсаалтанд нэмж жишээ олж хэлэхэд 
суралцагчдыг урь. Амлагдсан нутаг руу хийх аяныг харуулсан жаредчуудын цэдэгт, 
биднийг удирдан дагуулах, Их Эзэний зарлигласан, биелүүлэхэд хэцүү тушаалууд 
ордог. Ифер 6- г судлан, түүнд буй зарчмуудыг олж, энэ нь самбарт бичсэн үгстэй 
адил бидэнд тусална гэдгийг хэл.
Нэг суралцагчийг Ифер 2:24{еn}25- ыг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, амлагдсан нутгийг зорих жаредчуудын аяны туршид 
тохиолдох сорилт бэрхшээлүүдийн талаарх Их Эзэний сэрэмжлүүлгийг олохыг хүс.
• Амлагдсан нутагт аюулгүй хүрэхэд нь туслахын тулд Их Эзэн жаредчуудад юуг хий-

хээр  амласан бэ?
Жаредчууд давалгаа болон салхинаас тэсч үлдэхийн тулд “таваг шиг нягт” (Ифер 2:17) 
доод, дээд талдаа агаар нэвтрүүлэх нүхтэй усан онгоцуудыг хийснийг суралцагчдад 
сануул. Нэг суралцагчийг Ифер 6:1–- ийг чангаар уншихад урь. Жаредчууд эдгээр бэрх-
шээлийг ялахын тулд өөр ямар арга хэрэглэснийг олж мэдэхийг ангийнхнаас хүс.
• “Өөрсдийгөө Их Эзэнд даатган” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та бодож байна? 

(Тэд өөрсдийгөө Бурханы анхаарал халамж, хамгаалалтад найдан үлдээсэн.)
• Жаредчууд яагаад чадах бүхнээ хийсний дараа, өөрсдийгөө Их Эзэнд даатгах нь 

чухал байсан гэж та нар бодож байна вэ?
• Ийм нөхцөлд Их Эзэнд итгэх нь яагаад хэцүү байсан байж болох вэ? (Хэрэв сурал-

цагчид санахгүй байвал та тэдэнд, жаредчууд өөрсдөө усан онгоц хийх ёстой байсан, 
тэд усан онгоц яаж хийхийг мэдэхгүй байх байсан, мөн амлагдсан нутаг руу явах 
замыг мэдэхгүй, хэр зэрэг удаан аялахаа мэдэхгүй байсан зэргийг сануулж болно.)

Ифер 6- д гардаг үйл явдлыг төсөөлөхөд нь суралцагчдад туслахын тулд жаредчуудын 
усан онгоцны энгийн зургийг дэвтэртээ буюу судрын тэмдэглэлдээ зурахыг тэднээс 
хүс. Дараа нь Ифер 6:1–4- д өгүүлснээр, онгоцон доторх зүйлсийг зуруул.
Хэдэн суралцагчийг Ифер 6:5–11- ийг ээлжлэн чанга уншихад урь. Ангийнхнаас суд-
рыг сонсонгоо зурсан зургуудаа харан иймэрхүү онгоцоор аялахад ямархуу байхыг 
төсөөлөн бодохыг хүс.
• Жаредчуудад ийм онгоцоор аялсан нь хэцүү байсан гэж та бодож байна уу?

Үзүүлэн хэрэглэх нь
Суралцагчид судрын түү-
хэн дэх үйл явдлыг үзүү-
лэнжүүлэх эсвэл зургийг 
санаандаа төсөөлөн 
бодсоноор тухайн 
үйл явдал тэдэнд илүү 
бодитой, амьд сонир-
холтой болдог. Энэ нь 
суралцагчдыг судар дахь 
хүмүүс болон нөхцөл 
байдалд илүү ойртуулан 
дүгнэлт хийж, ойлгоход 
нь дөхөм болно.
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• Ифер 6:11- д өгүүлснээр, жаредчууд энэ замаар хэр зэрэг удаан аялсан бол?
• “Уулс мэт давалгаанууд” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна? Ифер 

6:6. Хэрэв та нар жаредчуудын хөлөг дотор байж, аймшигт давалгааны улмаас далайн 
гүнд живэх шахан явсан гэж бодвол та нарт ямар байх байсан бол, та нар юу гэж 
бодож байна?” (Жаредчууд дээш гарч ирэх бүрдээ онгоцны нүхийг тагласан бөглөөг 
авч агаар оруулахын тулд хүлээдэг байсныг та суралцагчдад сануулж болно. )

Зарчмыг олоход нь суралцагчдад туслахын тулд асуу:
• Жаредчууд далайг гатлах үедээ Их Эзэнд итгэх итгэлээ хэрхэн харуулсан бэ? 

(Ифер 6:7,9- ийг үзнэ үү.)
• Ифер 6:5–11- д Их Эзэнд итгэх жаредчуудын итгэлээс болж, тэдний төлөө Бурханы 

хийсэн зүйлсийг харуулсан ямар өгүүлбэрүүд байна вэ? 
Суралцагчдыг Ифер 6:12- ыг чимээгүй уншихдаа, жаредчуудын аяны үр дүн ямар 
болсныг олж мэдэхэд урь.
• Яагаад жаредчууд баярласнаасаа болж нулимс дуслуулсан бэ? Их Эзэн тэдэнд ямар 

“эрхэм их нигүүлслийг” үзүүлсэн бэ?
 Жаредчуудын туршлагаас чухал зарчмыг олж мэдэхэд нь суралцагчдад туслахын 
тулд асуу:
• Жаредчуудын аянаас сурсан зүйлсээс харахад, Их Эзэнд итгэж, Түүний хүслийг бие-

лүүлбэл, Тэр бидний төлөө юу хийх вэ? (Суралцагчдын мэдэж авах ёстой зарчмуудын 
нэг бол: Бид Их Эзэнд итгэж, Түүний хүслийг биелүүлэх юм бол Тэр биднийг 
насан туршид удирдах болно.. Энэ зарчмыг самбар дээр бич. Суралцагчдаас энэ 
зарчмын талаар тунгаан бодож, энэ нь үнэн гэдгийг мэдсэн туршлагаасаа хуваалца-
хыг хүс. Та бас энэ зарчим үнэнийг мэдсэн тухайгаа хуваалцаж болно. 

Бэрхшээл сорилтын үед, магадгүй, одоо та нарт бэрхшээл сорилт тулгараад байж 
болох юм. Их Эзэнд итгэх итгэлээ хэрхэн сайжруулж, Түүний удирдамжийг хүлээн 
авах талаар суралцагчдыг эргэцүүлэн бодоход урь. Тэд Ифер 6:1–12- оос өөр зарч-
муудыг олж болохыг тайлбарла. Их Эзэнд найдах тухай үгсээс бусад бүх зүйлийг 
самбараас арилга. Самбарын нэг талд энгийн усан онгоц зур. Нөгөө талд нь Ам-
лагдсан нутаг гэж бич.
• Амлагдсан нутгийг Авралын төлөвлөгөөн дэх юутай адилтгаж болох вэ? 

(Мөнх амьдрал)
• Бид амьдралын сорилт бэрхшээлүүдтэй тулгарсан үед жаредчуудын жишээг хэрхэн 

дагаж болох вэ? Их Эзэн жаредчуудад тусалсан шигээ, мөнх бус амьдралын аяны 
туршид бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? (Суралцагчдын хариулт дараах зарчмыг гар-
гасан байх хэрэгтэй: Бид Их Эзэнд найдах юм бол, Тэр биднийг мөнх амьд-
ралыг хүлээн авахад бэлтгэж өсгөх болно.Та суралцагчдад энэ зарчмыг судар 
дээрээ Ифер 6:5–12- ын дэргэд тэмдэглэхийг санал болгож болно.

Суралцагчдаас өөрсдийнх нь амьдралд гардаг, одоо ч мөн тулгараад байж болох 
сорилт бэрхшээлүүдийн талаар бодохыг хүс. Итгэлтэй байснаар, эдгээр бэрхшээлийг 
даван туулахад Их Эзэн тэдэнд хэрхэн тусалсан тухай бодлоосоо дэвтэртээ эсвэл суд-
рын тэмдэглэлдээ бичихэд урь.
Хэдэн суралцагчийг бичсэнээ хуваалцахад урь. Тэгээд дараах асуултуудыг асуу:
• Өнөөдрийн сурсан зүйлсээсээ санаа аван бэрхшээл сорилт тулгараад байгаа хэн 

нэгэнд та нар ямар зөвлөгөө өгч чадах вэ? 

Ифер 6:13–18
Жаредчууд хүүхдүүддээ Их Эзэний өмнө даруухнаар алхахыг заадаг байв
Ифер 6:13–18- ыг дүгнэн, жаредчууд амлагдсан нутагт ирсний дараа гэр орноо 
төвхнүүлэн, тариа будаа тариалж эхэлснийг тайлбарла. Суралцагчдыг Ифер 6:17- г 
чимээгүй уншин, жаредчууд хүүхдүүддээ юу заадаг байсныг олж мэдэхийг хүс. Тэ-
гээд дараах асуултуудыг асуу:
• Тэднээс “Их Эзэний өмнө даруухнаар алхах гэдэг нь ямар утгатайг асуу. Энэ зарч-

мыг дагадаг хүмүүсийн жишээг та нар харсан уу? Танай эцэг эх болон бусад хүмүүс 
та нарт Их Эзэний өмнө даруухнаар алхахыг заан дэмжиж байсан уу?

Суралцагчдыг 
туршлагаа 
хуваалцахад урь
Та суралцагчдыг энэ 
зарчим үнэн гэдгийг 
тунгаан бодохыг урьс-
наар, тэдний мэдрэмж, 
дурсамжинд энэ нь үнэн 
гэдгийг илчлэх болом-
жийг Сүнсэнд олгох 
болно. Суралцагчид, 
“Би гэрчлэлээ хуваал-
цахыг хүсч байна,” “Би 
мэднэ” гэж хэлэхгүй 
байж болох ч, тэд 
хариулж, гэрчлэлээ 
хуваалцах болно.
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• “Дээрээс”заагдсан гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
• Их Эзэний өмнө даруухнаар алхах, дээрээс заалгах хоёр хоорондоо ямар холбоотой 

гэж та боддог вэ? (Суралцагчдын хариулт дараах зарчмыг тусгасан байх хэрэгтэй: 
Хэрвээ бид Их Эзэний өмнө даруухнаар алхах юм бол дээрээс заалгах болно.)

Та суралцагчдыг “дээрээс заалгасан” үеийнхээ тухай бичихэд урьж болох юм. Бичсэн 
зүйлсээ хуваалцахыг цөөн суралцагчаас хүс. Ифер 6:17 дахь зарчмуудыг дагахад сурал-
цагчдыг урамшуул.

Ифер 6:19–30
Жаредчууд хаанаа сонгосон нь
Ифер 6:19–22- ыг дүгнэн, Жаред болон түүний ах нас өндөр болж, жаредчууд хаантай 
болохыг хүссэн тухай тайлбарла. Суралцагчдыг Ифер 6:23- аас хэрэв тэд хааныг сонгох 
юм бол юу тохиолдоно хэмээн Жаредын ах сэрэмжлүүлснийг олж мэдэхийг хүс.
Энэ хичээл дэх зарчмуудын талаар гэрчлэлээ хуваалцан хичээлийг дуусга.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Ифер 6:1–12. Жаредчууд далайг эсэн мэнд 
туулсан нь

Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон бидэнд тулгардаг со-
рилтуудад бид хэрхэн бэлтгэлтэй байх талаар заасан:

“Бид дэлхий дээр олон хүн зарлигуудыг биелүүлснээр 
олдог аюулгүй, найдвартай хамгаалалтаа алдаж буй 
цаг үед аж төрж байна. Өнөө үе бол ёс суртахуунгүй 
явдлыг нийгмээрээ хүлээн зөвшөөрч, Бурханы хуулиу-
дыг үл тоомсорлон зөрчдөг болсон цаг үе юм. Бид 
заримдаа энэ цаг үеийн урсгалыг сөрдөг, заримдаа 
энэхүү урсгал биднийг замаас гарган урсгах гээд байх 
шиг санагддаг. 

“Мормоны Номын Иферийн номон дахь Их Эзэний 
дараах үгсийг би санасан юм. Их Эзэн ийн хэлсэн бай-
даг, “Би та нарыг далайн давалгаа, мөн урагш түрэх 
салхи, мөн ирэх үерийн эсрэг эс бэлтгэх аваас та нар 
энэхүү агуу гүнийг гаталж эс чадна” [Ифер 2:25]. Ах 
эгч нар минь, Тэр биднийг бэлтгэсэн юм. Хэрэв бид 
Түүний үгсэд анхаарал тавьж, зарлигуудаар амьдар-
вал, устгах аюул бүхий далайн давалгаа, хүчит салхи, 
үертэй зүйрлүүлж болох, ёс бус явдлуудад хүлцэнгүй 

ханддаг болсон өнөө үед бид тэсэн гарч, эсэн мэнд 
үлдэх болно. Тэр бидний төлөө үргэлж санаа тавьдаг. 
Тэр бидэнд хайртай, бид зөв зүйлсийг хийвэл Тэр 
биднийг адислах болно ” (“Closing Remarks,” Ensign 
ба Лиахона, 2009 оны 11- р сар, 109).

Ифер 6:22–24. Жаредчууд хаанаа сонгосон нь

Бошиглогчид хаантай байхын аюулыг судруудад 
сэрэмжлүүлсээр иржээ. Дараах жишээнүүдийг  
эргэцүүлэн бод:

 1. Жаредын ах өөрийн хүмүүст, хаантай болох юм 
бол, хаан тэднийг боолчлол руу удирдах болно 
хэмээн сэрэмжлүүлжээ (Ифер 6:23- ыг үз).

 2. Мозая хаан өөрийн хүмүүст, ёс бус хаан тэднийг 
удирдах юм бол ямар аюул тэдэнд нүүрлэж болохыг 
сэрэмжлүүлж, хааны оронд шүүгчдийн засаглалыг 
тогтоохыг санал болгожээ. (Moзая 29- ийг үзнэ үү.) 

 3. Хуучин Гэрээний бошиглогч Самуел, өөрийнх нь 
хүмүүс “бусад бүх үндэстнүүдийн адил” хаантай 
болохыг хүссэнд тэр, хаанаар удирдуулах асуудлыг 
мөн сэрэмжлүүлсэн ажээ (1 Самуел 8- г үз).
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Оршил
Хааныг сонгож, түүгээр удирдуулах гэсэн өөрийн 
хүмүүсийн хүсэлтэд Жаредын ах харамссан. Тэрээр, 
“Энэ нь лав боолчлол руу хөтөлнө” (Ифер 6:23) хэ-
мээн хэлжээ. Түүний энэ бошиглол хоёр үеийнхний 

дараа биелэгдсэн билээ. Жаредчууд олон хааны 
хаанчлалын үед бошиглогчдыг сонсон, зөв шударга 
амьдардаг байснаа дараа нь тэднийг эсэргүүцэн ёс 
бус байдалтай болж байв.

148- Р ХИЧЭЭЛ

ифер 7–11

Заах зөвлөмж

Ифер 7
Ораиха, Киб нар зөв шударгаар засаглав; Корихор бослого гарган хаант 
улсыг булаан эзэлсэн ч түүний ах Шуле хаант улсыг эргүүлэн авчээ; 
Бошиглогчид хүмүүсийн ёс бус байдлыг буруушаав
Самбарт гяндан (шоронгийн ганцаар хорих давчуу өрөө) зур.

Хүмүүс боолчлолд байх үед ямар мэдрэмжтэй байдгийг суралцагчдаас асууж  
ярилц. Гэм нүгэлт зан авир хүмүүсийг сүнсний болон бие махбодын боолчлол  
руу хөтөлдгийг сануул.
• Гэм нүгэлт зан авир боолчлол руу хэрхэн хөтөлдөг вэ?
Суралцагчид дараах санаануудыг гаргаж болно: Мэргэн ухааны үгийг дагахгүй байх 
эсвэл порнограф үзэх нь донтолтын боолчлол руу хөтөлнө. Нүглийн бүх хэлбэрүүд 
Ариун Сүнсийг бидний амьдралаас зайлуулна. Энэ хичээл нь боолчлолоос хэрхэн 
сэрэмжлэхийг зааж, бидэнд тусална гэдгийг суралцагчдад тайлбарла.
Жаредын ах, хаан сонгож түүгээр удирдуулах гэсэн өөрийнх нь хүмүүсийн хүсэлт 
боолчлол руу хөтөлнө гэдгийг сэрэмжлүүлсэн (Ифер 6:22–23- ыг үз). Гэсэн ч Жаредын 
хүмүүс сэрэмжлүүлгийг үл хайхран хааныг сонгожээ. Тэдний анхны хаанаар Жаредын 
хөвгүүдийн нэг Ораиха болов. Хоёр дахь хаан нь Ораихагийн хүү Киб болжээ.
Суралцагчдыг Ифер 7:1–2- г чимээгүй уншин Ораихагийн үед Жаредын ахын бошиг-
лол биелсэн эсэхийг мэдэхийг хүс. Юу мэдсэнийг нь тэднээс асуу.
• Ораиха хааны үед амьдарч байсан хэн нэгэн Жаредын ахын бошиглол биелнэ 

гэдэгт итгэхгүй байлаа, та нар түүнд юу гэж хэлэх вэ?
Ифер 7:3–7- г чимээгүй уншихдаа, Жаредын ахын бошиглол биелж эхэлсэн арга 
замуудыг олж мэдэхэд суралцагчдыг урь. Тэднийг олсон зүйлээ хуваалцахыг хүс. Киб 
хаан болон түүний хүмүүс боолчлолд авчрагдсаныг суралцагчид ойлгосон эсэхийг 
анхаар. “Киб болон түүний хүмүүс боолчлолд байв” (Ифер 7:7).
• Ифер 7- д та нар ямар зарчмуудыг олж харсан бэ? (Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ 

хуваалцах үед дараах зарчмыг олсон эсэхэд анхаар: Бошиглогчдын үгийг эсэргүү-
цэх нь боолчлол руу хөтөлдөг.)

Суралцагчдыг Ифер 7:8–13- ыг уншиж, Кибийг боолчлолд байхад түүний төрсөн 
хүү Шулегийн тухай мэдэхэд урь. Тэднийг уншихын өмнө, Ифер 7:8–13 дахь цэдгийг 
тайлбарлах үүргийг авсан сонины сурвалжлагч хэмээн өөрсдийгөө төсөөлөхийг хүс. 
Дараа нь суралцагч бүрийг ангийн өөр нэг гишүүнд цэдгээс аль хэсгийг нь тодруу-
лахыг хэлж өгөхөд урь.
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Ифер 7:14–22- г хураангуйлан дүгнэхдээ, Шуле хаан болж, Корихор хийсэн зүйлсээ 
наманчилсан, Корихорын хүү Ноа Шуле, Корихор нарын эсрэг үймээн гаргасан тухай 
тайлбарла. Шулег олзлон аваачсан бөгөөд хөвгүүд нь түүнийг чөлөөлөхийн тулд Ноаг 
алахыг оролдсон байна, Шуле хаант улсынхаа хаан болж эргэн иржээ. Гэвч Ноагийн 
хүү Кохор, Ноагийн удирдсан хаант улсыг хамгаалсан. Гэсэн ч улс гүрэн хуваагдан 
хоёр хаант улс болсон бөгөөд энэ хоёр хаант улсын тулалдаанд Шуле Кохорыг хөнөө-
жээ. Кохорын хүү Нимрод Шулегийн хаант улсын нэг хэсгийг Шулед өгсөн ажээ.
Шуле хаант улсыг буцаан авсны дараа, бошиглогчид хүмүүсийн дунд гарч ирсэн 
байна. Суралцагчдыг Ифер 7:23–25- ыг чимээгүй уншин бошиглогчид юу хэлсэн, 
хүмүүс хариуд нь юу хийснийг олж мэдэхэд урь. Тэдний олж мэдсэн зүйлсийг сонс-
соны дараа, асуу:
• Бошиглогчдод хүмүүс хэрхэн хариулсан бэ? Шуле хэрхэн хандсан бэ?
• Шуле бошиглогчдыг хамгаалсан нь түүний хүмүүсийг хэрхэн адисалсан бэ?
Нэг суралцагчийг Ифер 7:26–27- г чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийн-
хаас шүлгийг дагуулан харж, бошиглогчдын үгийг дагаснаар хүмүүст юу тохиолдсо-
ныг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчид олсон зүйлсээ хуваалцах үед дараах зарчмыг олж 
мэдсэн эсэхийг нягтал: Бид бошиглогчдын зөвлөмжийг дагаж, Их Эзэнийг 
санах юм бол, цэцэглэн хөгжих болно.
• Та нар бошиглогчдын зөвлөгөөг дуулгавартай дагаснаар хэрхэн адислагдсан бэ?
Бошиглогчийн үгийг илүү дуулгавартай дагах нэг арга замын талаар бодоход  
суралцагчдыг урь.

Ифер 8:1–9:13
Нууц хуйвалдаанаар дамжуулан Жаред, дараа нь Акиш жаредчуудын хаан 
болсон нь
Ифер 8:1–14- ийг дүгнэхдээ, Шуле нас барсны дараа Омер хаан болсныг тайлбарла. 
Омерын хүү Жаред аавынхаа эсрэг бослого гарган, зүрх сэтгэлдээ хаан болох хүсэлд 
автжээ. Тэр хаант улсын талыг хэсэг хугацаанд булаан авсан ч, дараа нь эзлэгдэн бууж 
өгч, улсын талыг буцаан өгсөн байна. Дараа нь Жаредын охин түүнийг хаан болго-
хын тулд төлөвлөгөө зохиожээ. Тэр эцэгтээ эртний нууц хуйвалдааны тухай сануулав. 
Тэгээд тэр мөн Акиш хэмээх өөртэй нь гэрлэхийг хүсдэг эрийн өмнө бүжиглэхийг 
хүссэн ажээ. Акиш түүнтэй гэрлэхийг гуйхад, Жаред Акишт, тэгвэл Омер хааныг алах 
ёстойг сануулав. Энэ төлөвлөгөөг Жаред, түүний охин хоёр сэдсэн юм. Акиш Жаре-
дын охиноос гэрлэхийг гуйснаар нөхдийнхөө хамт Омер хааныг алах нууц хуйвал-
даанд оролцсон ажээ. 
Энэ төлөвлөгөөний улмаас жаредчуудын дунд нууц хуйвалдаан гарч тэднийг устгалд 
хүргэх шалтгаан болсон юм. Нууц хуйвалдаан гэдэг нь “бүлгийн хилэнцэт зорилгуу-
дыг хэрэгжүүлэхийн тулд тангаргаар холбогдсон хүмүүсийн байгууллага” гэдгийг 
тайлбарла. (Судруудын Удирдамж, ”Нууц хуйвалдаан,” scriptures.lds.org). Мормоны 
Номон дахь Гадиантоны дээрэмчдийн бүлэг нь хилэнцэт зорилгын улмаас нууц хуй-
валдаануудыг зохион байгуулсны жишээ юм.  
Суралцагчдыг 8:15–19- ийг чимээгүй уншин, Акиш нууц хуйвалдааныг зохион байгуу-
лахын тулд юу хийснийг олж мэдэхэд урь. Эдгээр шүлэг нууц хуйвалдааны тухай юу 
зааж буйг олж мэдэхийг суралцагчдаас хүс. 
• Нууц хуйвалдаанд нэгдэгсэд ямар учир үндэслэлийг баримталдаг вэ? (Ёс бус үйлд-

лүүдээрээ нэгдэн хүчийг олж авах.) 
• Нууц хуйвалдааны ар талд хэний хүч байдаг вэ? (Чөтгөрийн)
• Ифер 8:18 дахь ямар хэллэг нууц хуйвалдааны тухай Их Эзэний бодлыг илэрхийлсэн 

байна вэ? (“Хамгийн жигшүүрт мөн ёс бус.”)
Нэг суралцагчийг Ифер 8:20–22, 25- ыг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, нууц хуйвалдааны талаар нэмж юу олж мэдсэнийг 
нь асуу. Нууц хуйвалдаанууд нь байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг талаар онцгой 
анхаарч мэдэж авахыг хүс. ( Ифер 8:25- ын эхэнд “үүнийг бий болгох” гэдэг нь нууц 
хуйвалдаануудыг бий болгох гэсэн утгатайг тайлбарла. )
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• Та нар уншсан зүйлээсээ харахад, нууц хуйвалдаанууд нь байгууллагад ямар нөлөө 
үзүүлж байна вэ? (Суралцагчид санаа бодлоо хуваалцах үед, тэд дараах үнэнийг 
ойлгосон эсэхийг нягтал: Нууц хуйвалдаануудыг дэмжих нь нийгмийг уст-
гал руу хөтөлдөг.)

Суралцагчдыг Ифер 8:23–24, 26- г чимээгүй уншин, Моронай бидэнд нууц хуйвал-
даануудын тухай сэрэмжлүүлэн юу хэлэхийг хүссэнийг эрж олоход урь.
• Моронай бидэнд юу хий гэж хэлсэн бэ? (Нууц хуйвалдаануудаас сэрэмжлэх болон 

манай нийгэмд нууц хуйвалдаанууд байхгүй байхын төлөө анхаарах)
• Ифер 8:26- д Моронай эцсийн өдрүүдэд амьдрах бидэнд хэрхэн найдлага тавьж 

байсан бэ?
Акиш болон түүний нөхөд нууц хуйвалдааны үр дүнд Омерын хаант улсыг түлхэн уна-
гаж чаджээ. Бурхан хэдийгээр Омерыг гэр бүлээ аван зугтаж, амь гарахыг сэрэмжлүүл-
сэн ч Омерын ёс бус хүү Жаред хаан болж, охиноо Акиштай гэрлүүлсэн ажээ. Акиш 
болон түүний нөхөд цаашид Жаред болон бүр Акишийн хүүг алах чөтгөрийн төлөвлө-
гөөгөө үргэлжлүүлсэн байна. Эдгээр үйл явдал Акиш болон түүний хүүхдүүдийн дунд 
дайныг өдөөж, бараг бүх жаредчуудыг устгалд хүргэж, Омерыг хаан ширээнд дахин 
суулгасныг тайлбарлан Ифер 9:1–13- ыг хураангуйлан дүгнэ. Нууц хуйвалдаанууд нийг-
мийг устгал руу хөтөлдгийг эдгээр үйл явдал харуулж байгааг онцлон хэл. 

Ифер 9:14–11:23
Нэг хаан нөгөөгөө залгамжлан, зарим нь зөв шударгаар, зарим нь ёс бусаар 
хаанчилж байв
Иферийн цэдгийн 9–11- р бүлгүүд нь Жаредын дараа жаредчуудыг дахиад 24 хаан 
удирдсан бөгөөд зарим нь зөв шударгаар, зарим нь ёс бусаар хаанчилсныг тайлбарла. 
Өмнө ярилцсан дараах зарчмыг суралцагчдад сануул: Бошиглогчдын үгийг эсэргүүцэх 
нь боолчлол руу хөтөлдөг. Ангийн хагасаас Ифер 9:26–35- ыг (Хет хааны засаглалын 
үе), харин нөгөө хэсгээс Ифер 11:1–8- ыг (Ком болон Шибломын хаанчлалын үе) тус 
тус судлахыг хүс. Хоёр бүлгээс хоёулангаас нь энэ зарчмыг гэрчлэх нотолгоо олохыг 
хүс. Суралцагчдаас олж мэдсэн зүйлээ товч ярихыг хүс.
Бошиглогчдын зөвлөгөөг дагахын ач холбогдлын талаар өөрийн гэрчлэлийг хуваалц. 
Бошиглогчдын зөвлөгөөг дагахын чухлыг өөрт тань заасан амьдралын туршлагаасаа 
та хуваалцахыг хүсч болно.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Ифер 7:23–27; 9:28–31. Бошиглогчид болон 
тэдний захиасуудыг байнга эсэргүүцэж байв

Яагаад бошиглогчид дэлхийн олон хүнд танил бус 
захиасуудыг тунхагладаг вэ? Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын ахлагч Робэрт Д.Хэйлс тайлбарласан нь 

“Бошиглогчид Бурханы хуулийг зөрчсөнөөр ирэх 
үр дагавруудын талаар үргэлж сануулах ёстой. Тэд 
дэлхийд мэдэгдсэн зүйлсийг тунхагладаггүй. . . . 
Бошиглогчид яагаад нийтэд дэлгэрээгүй зарлигуу-
дыг тунхаглаж, зарлигуудыг эсэргүүцэгчдийг болон 
нийгмийг наманчлалд урьдаг вэ? Шалтгаан нь маш 
энгийн юм. Бошиглогчид илчлэлт хүлээн аваад, Бур-
ханаас дэлхийд хэлэх ёстой зүйлсийг батлан тунхаг-
лахаас өөр сонголт тэдэнд байдаггүй.” (“If Thou  

Wilt Enter into Life, Keep the Commandments,” 
Ensign, 1996 оны 5- р сар, 37).

Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Л. Алдин 
Портер ингэж заажээ:

”Зарим хүн бошиглогчдын тод томруун, чанга дуу 
хоолой бидний сонгох эрхийг хязгаарладаг хэмээн 
гомдоллодог. Бид сонгох эрх чөлөөтэй. Гэвч бид 
бас гаргасан шийдвэрүүдийнхээ үр дагавруудыг 
хүлээн авах ёстой. Бошиглогчид бидний сонгох эрх 
чөлөөг үгүйсгэдэггүй. Тэд зүгээр л бидний сонголтын 
улмаас ямар үр дагаврууд ирэхийг сэрэмжлүүлдэг. 
Бошиглогчдыг сэрэмжлүүлснийх нь төлөө буруутгах 
нь тэнэг хэрэг юм” (“Our Destiny,” 699} Ensign, 1999 
оны 11- р сар, 66).
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Оршил
Моронай жаредчуудын олон жилийн түүхийг да-
хин цэдэглэсний дараа, бошиглогч Иферийн үйлч-
лэлийн талаар танилцуулжээ. Моронай дараа нь, 
Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлсэн хүмүүст ирэх 

адислалуудын талаар бичихийн тулд түүхэн цэдгийг 
түр завсарласан ажээ. Энэ хичээл нь Ифер 12:1–22- ыг 
хамрах бөгөөд Ифер 12:23–41 нь 150- р хичээлд орно.

149- Р ХИЧЭЭЛ

ифер 12:1–22

Заах зөвлөмж

Ифер 12:1–4
Ифер жаредчуудад наманчлалыг тунхагласан нь
Хичээлийг эхлэхдээ, нэг суралцагчийг урьж, зангуунд бэхэлсэн усан онгоц болон 
давалгаануудыг самбар дээр зурахыг хүс.
• Усан онгоцонд зангуу яагаад заавал хэрэгтэй байдаг вэ?
• Зангуу байхгүй бол усан онгоцонд ямар аюул тохиолдож болох вэ?
• Завинд давалгаа хэрхэн нөлөөлдөг вэ? (Хариултууд нь давалгаа завийг дайвалзуулан 

хөдөлгөж, живүүлж эсвэл шидэж болно гэх мэт. )
Таны амьдрал гэж бичсэн үгийг завин дээр наа.
• Хэрвээ энэ завь бидний амьдралыг төлөөлж байгаа бол, давалгааг юутай адилтгаж 

болох вэ? (Хариултад нийгмийн дарамт, зовлон бэрхшээл, буруу сургаал, ёс бус 
байдал орж болох юм.)

• Хүний амьдрал хэрхэн зангуугүй завьтай адилхан байж болох вэ? (Та суралцагчдад 
энэ асуултад хариулахын тулд Moрмoн 5:17–18- ыг уншихыг санал болгож болно.) 

• Их Эзэн бидний амьдралд сүнсний зангуу болгон хэрэглэж болох ямар зүйлсийг 
өгсөн бэ? (Суралцагчид олон янзаар хариулж болно. Сайн мэдээний олон хэсгийг 
зангуутай адилтгаж болно.)

Ифер 12- ыг судалснаар сүнсний зангуунуудын жишээг олоход суралцагчдыг урамшуул.
Хүмүүс бошиглогчдыг эсэргүүцэж, ёс бусаар амьдарч байсан үед номлож байсан жа-
редчуудын бошиглогч Иферийн тухай Моронайн танилцуулгаар Ифер 12 эхэлдгийг 
тайлбарла. Суралцагчдыг Ифер 12:1–3- ыг чимээгүй уншин, Иферийн тухай тэдний 
сэтгэлийг хөдөлгөсөн ямар нэг зүйлийг олж мэдэхийг хүс. Дараа нь олсон зүйлсээ 
хуваалцахад тэднийг урь. 
Нэг суралцагчийг Ифер 12:4- ийг чангаар уншихад урь. Суралцагчдыг дагуулан харж, 
Бурханд итгэдэг хүмүүс эргэн тойронд нь буй сорилт бэрхшээл, ёс бус байдлаас хамаа-
ралгүй байж, “найдварыг” олж авч чаддаг гэдгийг мэдэхэд урь. Суралцагчид хариулах 
үед та “илүү сайн дэлхий,” “Бурханы баруун гар тал дахь байр” бол бидний найдвар 
мөн гэдгийг онцолж болох юм.
• Бурханы баруун гар тал дахь байр гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? (Түүний оршихуйд 

эргэн очиж, мөнх амьдралтай болох)
• Ямар нэгэн юманд “лавтайяа” найдах, эсвэл зүгээр нэг хүсэх хоёр ямар ялгаатай 

гэж та нар бодож байна? (судруудад найдварыг Бурхантай хийсэн гэрээгээ сахис-
наар Түүний амласан адислалуудыг хүлээн авах итгэл гэж тодорхойлсон байдаг. )

• Ифер 12:4- т өгүүлснээр, бид Бурханы баруун гар талд байрлах найдвараа хэрхэн 
өсгөдөг вэ? (Суралцагчдыг хариулах явцад Ифер 12:4- т дурдсан итгэл бол Есүс 
Христэд итгэх итгэл гэдгийг тайлбарла.) Есүс Христэд итгэх итгэл нь Бурханы ба-
руун гар тал дахь байранд “лавтайяа” очих найдварыг бидэнд хэрхэн төрүүлдэг вэ?

Итгэл ба найдвар гэсэн үгстэй зангууг самбар дээр байрлуул.
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• Ифер 12:4- т өгүүлснээр, Есүс Христэд итгэж найддаг хүмүүст юу тохиолддог вэ? 
(Суралцагчид өөр өөр үгээр хариулж болох ч, тэд дараах зарчмыг илэрхийлэхэд 
анхаар: Бид Есүс Христэд итгэх итгэл, найдвартай байснаар гуйвшгүй бат 
бөх байж, сайн үйлсээр бялхах болно.)

• Сайн үйлсээр “бялхах” гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэж та бодож байна? (Олон  
сайн зүйлсийг хийх.)

• “Бурханыг алдаршуулах” зарим сайн ажлууд юу вэ? (Хариултад залбирал, судар 
судлах, бусдад үйлчлэх болон авьяасаа хөгжүүлэх зэрэг нь орж болно. )

• Бурханыг алдаршуулахаас ичилгүй, сайн үйлсүүдээр бялхаж байдаг, өөрийнхөө 
таних хүмүүсийн тухай бод. Энэ зарчмын cайн жишээг харуулах ямар тодорхой 
зүйлсийг тэд хийдэг вэ? 

Суралцагчдыг сайн үйлсээр бялхаж, гуйвшгүй байхад хэцүү байсан үеийнхээ талаар 
эргэцүүлэн бодоход урь. Ифер 12- ыг судлахдаа, амьдралынхаа туршид иймэрхүү нөх-
цөлд байгаа хүмүүст туслах, итгэл, найдварыг нь нэмэгдүүлж чадах арга замуудыг олж 
мэдэхэд суралцагчдыг урамшуул. 

Ифер 12:5–22
Итгэлийн улмаас ирсэн гайхамшгууд болон аугаа үйлсийн тухай Моронай 
цэдэглэсэн нь
Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич:  Би. . .сүнсний гэрчлэлээ нэмэгдүүлэх гэсэн юм.
Сүнсний гэрчлэлээр эрэлхийлж болох сайн мэдээний аль нэг зарчим, үнэн, эсвэл сургаа-
лыг санал болгохыг суралцагчдаас хүс. Тэднийг хариулах үед хариултуудыг самбар дээр 
бич. (Хариултад дараах гэрчлэлүүд орж болно. Мормоны Ном үнэн; цэвэр ариун бөгөөд зо-
хистой амьдрах нь чухал; Мэргэн ухааны үг бол Бурханы хууль; Би номлолд үйлчлэхийн 
тулд бэлтгэх хэрэгтэй. Сайн мэдээний аль нэг үнэний талаар сүнсний гэрчлэл эсвэл 
илүү хүчтэй гэрчлэлтэй болоход мөн энэ тухай бодоход суралцагчдыг урь. 
Зарим хүн: “үнэн гэсэн баталгааг үзэхээс нааш би итгэж, үүний дагуу амьдарч чадах-
гүй” гэсэн үзэл бодолтой байдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Ифер12:5–6- г чимээгүй 
уншин энэ шүлгүүд ийм бодол санаатай хэрхэн холбоотойг олоход урь. Ифер 12:6 нь 
төгс эзэмших судар гэдгийг онцол. Энэ шүлгийг олоход хялбар болгон тэмдэглэхийг 
суралцагчдад санал болго.
• Ифер 12:6- д өгүүлснээр, гэрчлэлийг хүлээн авахын өмнө бидэнд юу тохиолдох 

ёстой вэ?
• Та нар “итгэлийн чинь сорилт” гэсэн хэллэг юу гэсэн утгатай гэж бодож байна вэ?
Cуралцагчдыг хариулсны дараа та “итгэлийн сорилт”- ыг хүмүүс зовлон бэрхшээл 
гэж ташаа ойлгодгийг тайлбарлаж болно. “Итгэлийн сорилт” гэсэн хэллэг нь би-
дэнд Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрэглэх, харуулах боломж олгохыг хэлдэг. Сурал-
цагчдад энэ өгүүлбэрийг илүү сайн ойлгуулахын тулд, нэг суралцагчийг Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Ричард Г.Скоттын дараах үгсийг чангаар уншихад 
урь. Үүнийг уншихын өмнө, ангийнхнаас ахлагч Скотт, “итгэлийн сорилт”- ын та-
лаар юу гэж тайлбарласныг сонсохыг хүс.

‘. . . Итгэлийн тань сорилт- ын дарааг хүртэл та нар гэрчийг хүлээн 
авахгүй’[Ифер 12:6; налуу бичиглэл нэмэгдсэн] хэмээн Моронайн заасан 
зарчмыг та нар хэрэгжүүлэх юм бол, итгэлээ илүү үр дүнтэй ашиглаж 
сурна. Тиймээс та нар зохистой байж, итгэлээ ашиглах бүрдээ Сүнснээс 
ирэх баталгааг хүлээн авах болно. Эдгээр мэдрэмж итгэлийг тань бат 
бөх болгоно. Энэ загвараар дахин дахин үйлдэх бүрд итгэл тань улам 

хүчирхэг болно.” (“The Sustaining Power of Faith in Times of Uncertainty and Testing,” 
Ensign ба Лиахона, 2003 оны 5- р сар, 76).
• Ахлагч Скоттын хэлсэн зүйлс, итгэх эсвэл үйлдэхийн өмнө гэрчлэлийг шаарддаг 

хүмүүсийн зан авираас хэр зэрэг өөр байна вэ? 
Дараах судрын эшлэлүүдийг самбарт бич: Ифер12:7–12; Ифер 12:13–18; Ифер12:19–22, 
30–31. Ангийг гурван хэсэг болгон хувааж, хэсэг бүрд нэг судрыг даалган өг. Судар 
бүрд гардаг хүмүүсийн итгэлийн улмаас ирсэн адислалуудыг олохыг суралцагч-
даас хүс. Тэднийг 7, 12, 17, 18 ба 31- р шүлгүүд дэх “итгэлийг олсны дараа” эсвэл “тэд 

Ифер 12:6  
бол төгс эзэмших  
судар юм. Энэхүү төгс 
эзэмших судрын хэсгийг 
эзэмшихэд нь сурал-
цагчдад туслахын тулд 
хичээлийн төгсгөл дэх 
төгс эзэмших судрыг 
заах санааг үз. 
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149-  р  хичээл

итгэлийг олох хүртлээ” гэсэн үгсийг ажиглахыг хүс. (Эдгээр хэллэг гарч ирэх бүрд 
тэмдэглэхийг тэдэнд сануулж болно. )
Суралцагчид олсон зүйлсээ хуваалцах үед, тэднийг Есүс Христэд итгэх итгэлээ ха-
руулсны дараа Их Эзэн бидэнд юу өгдгийг дүгнэхийг хүс. Суралцагчид өөр өөр үгсийг 
хэлж болох ч, дараах үнэнийг хэлэх ёстой: Хэрэв бид сүнсний гэрчийг олж авахыг 
хүсвэл, эхлээд, Есүс Христэд итгэх итгэлээ ашиглах ёстой. Сүнсний гэрчүүдийн 
адил, гайхамшгууд нь биднийг итгэлээ ашиглахаас нааш ирдэггүй.
Ангид дараах нөхцөлүүдийг танилцуул. Дараах нөхцөл бүрд хувь хүн Их Эзэнд итгэх 
итгэлээ хэрхэн харуулж болохыг тайлбарлахад суралцагчдыг урь.
 1. Нэгэн залуу эмэгтэй Мормоны Ном үнэн гэсэн баталгааг олж авахыг хүсчээ.
 2. Нэгэн залуу эрэгтэй хайртай хүмүүс нь сайн мэдээг хүлээн аваасай гэж ихэд  

хүсдэг ажээ.
Суралцагчид өөрсдөө болон тэдний таньдаг хүмүүс Их Эзэнд итгэх итгэлээ харуулс-
наар, дараа нь гайхамшгуудыг болон сүнсний баталгааг хүлээн авсан тухайгаа са-
нахад тэднийг урь. Цөөн суралцагчийг энэ тухайгаа хуваалцахад урь. (Суралцагчдад 
хувийн, нууц зүйлсийг хуваалцах хэрэггүйг ойлгуул.) Та өөрийн туршлагаас хуваал-
цахыг хүсч болох юм.
Сайн мэдээний аль нэг үнэний талаар сүнсний баталгаа хүлээн авахыг хүссэн тухай-
гаа эргэн санахад суралцагчдыг урь. Их Эзэнд итгэх итгэлээ улам илүү ашиглахын 
тулд хийх зүйлсээ судрын тэмдэглэлдээ эсвэл дэвтэртээ бичихийг тэднээс хүс.

Төгс эзэмших судар—Ифер 12:6
Ифер 12:6- г чээжлэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд, суралцагч бүрийг цаас авч, 
уг шүлгийг түлхүүр үг, хэллэгийг нөхөх зайг орхин бичихэд урь. Тэд үүнийг хийсний 
дараа цаасан дээрх зайг дотроо бодон бөглөхөд нэг минутын хугацаа өг.
Суралцагчдаас хажуугийнхаа хүнтэй цаасаа солилцохыг хүс. Суралцагч бүр нөгөө 
хүнээс авсан цаасан дээрх шүлгийг чээжээр нөхөн гүйцээж чангаар уншина. Цаг хан-
галттай байвал тэдний цаасыг дахин нэг солилцуулаад давтаж болно.
Суралцагчдыг цаасаа гэртээ авч яван, Ифер 12:6- г аав эсвэл ээждээ чээжээр уншиж 
өгөхийг хүс. Есүс Христэд итгэх итгэлээ харуулснаар, хайж байсан нотолгоо болон 
гайхамшгийг хүлээн авсан үеийнх нь талаар эцэг эхээсээ асуухад тэднийг урь.
 Заагдсан зарчмуудын талаарх өөрийн гэрчлэлээр хичээлийг дуусга.
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ифЕр 12:1–22

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Ифер 12:4–6. Найдвар гэж юу вэ?

Ифер 12- т итгэл ба найдварын зарчмуудын талаарх 
Моронайн сургаал энэ хоёр зүйл хоорондоо нягт 
холбоотойг илчилсэн байдаг. Тэрээр “итгэл бол 
найдагдсан боловч, үзэгдээгүй юмс” (Ифер 12:6) гэж 
тодорхойлсон бөгөөд бидний аврал Есүс Христэд 
итгэх “итгэлээр ирэх” болно гэдгийг заасан (Ифер 
12:4). Итгэлдээ үнэнч байх нь товхимолд найдварын 
талаар заасан нь: 

“Бидэнд найдвар байснаар, бид Бурханы амлалтуу-
дад итгэдэг. Хэрэв бид ‘зөв шударга үйлсүүдийг хийх 
юм бол,’ шагналаа, бүр энэ дэлхийд, амар амгаланг 
хийгээд ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг’ хүлээн авах 
баталгааг олж авдаг’ (С ба Г 59:23). Итгэлдээ үнэнч 
байх нь: Сайн мэдээний эшлэл [2004], 85–86).

Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф найдварыг ийнхүү 
тодорхойлжээ:

“Найдвар бол Сүнсний бэлэг. [Moронай 8:26- г үзнэ 
үү.] Энэ нь Есүс Христийн Цагаатгал, Түүний ами-
лалтын хүчээр бид мөнх амьдралд өргөмжлөгдөх 
найдвар бөгөөд энэ нь Түүнд итгэх итгэлийн ачаар 
биелэгдэх болно. (Моронай 7:41- ийг үзнэ үү.) Энэхүү 
найдвар бол амлалт, зарлиг хоёуланд нь хамаатай 
зарчим бөгөөд [ Колосай 1:21–23- ыг үз], бид бүх зар-
лигуудыг амьдралынхаа идэвхтэй хэсэг болгож, бид-
ний найдварыг үгүй хийх гэсэн аливаа уруу таталтыг 
даван туулах хариуцлагыг хүлээдэг. Бидний Тэнгэрлэг 
Эцэгийн аз жаргалын энэхүү энэрэнгүй төлөвлөгөө нь 
биднийг амар амгалан [ Ром 15:13- ыг үз], нигүүлсэл 
[Ефес 33:22- ыг үз], баяр баясал, [ Ром 12:12- ыг үз], 
итгэл найдвар руу (Сургаалт үгс 10:28- ыг үзнэ үү) хө-
төлдөг. Авралын найдвар бол хамгаалагч хуяг дуулга 
лугаа адил юм. [ 1 Tесалоник 5:8- ыг үз. ]; Энэ нь бид-
ний итгэлийн үндэс суурь [ Еврей 11:1; Moронай 7:40- 
ийг үзнэ үү], бидний сүнсний зангуу юм. [ Еврей 6:19; 
Ифер 12:4- ийг үз. ]” (“The Infinite Power of Hope,” 
Ensign ба Лиахона, 2008 оны 11- р сар, 21–22).
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Оршил
Моронай даруухан залбирлаар бодол санаагаа 
илэрхийлжээ. Тэрбээр Мормоны Номын бошиглогч-
дын цэдэг дэх өөрийн бичгийн чадвар сул доройд 

санаа зовж байсан. Хариуд нь Их Эзэн, Өөрт нь итгэж, 
өөрийгөө даруусгасан хүмүүсийг хүчирхэгжүүлэх 
амлалтыг өгсөн билээ. 

150- Р ХИЧЭЭЛ

ифер 12:23–41

Заах зөвлөмж

Ифер 12:23–41
Итгэл, найдвар, энэрэл гурав нь авралд зайлшгүй болохыг Моронай заасан нь
Хүчтэй гэдэг үгийг самбарын нэг талд, харин сул дорой гэдэг үгийг нөгөө талд нь бич. 
Суралцагчдад хүч чадлынхаа талаар бодох цагийг өг. Дараа нь тэднийг өөрсдийн сул 
тал буюу дутагдлын тухай бодоход урь. Тэд сул талаа хүч чадал болгон өөрчлөхийг хүс-
дэг бол гараа өргөхийг хүс. Моронай яагаад бидэнд сул талууд байдгийг, мөн тэдгээ-
рийг хэрхэн даван туулахыг заажээ.
Ифер 12:23–25- ыг чангаар уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Цааш нь хамтдаа ангийн-
хаас шүлгийг дагуулан харж, Моронай болон Мормоны Номын бусад зохиогчдод 
тулгарч байсан сорилт бэрхшээл ба сул талыг олоход урь. Суралцагчдыг уншихаас 
өмнө та хожмын өдрүүдэд харь үндэстнүүдийн дунд амьдрах хүмүүст зориулан эд-
гээр шүлгүүд дэх Харийнхан гэдэг үгийг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно. 
• Мормоны Номыг бичсэн хүмүүсийн сул талаас болж, тохиолдож болох ямар зүйлд 

Моронайн сэтгэл зовсон бэ?
Ифер 12:26–27 дахь Моронайн бодолд Их Эзэний өгсөн хариултыг чимээгүй уншихад 
суралцагчдыг урь. Бурхан бидэнд яагаад сул тал өгдгийг олохыг тэднээс хүс. Ифер 
12:27 бол төгс эзэмших судар гэдгийг онцол. Та суралцагчдыг энэ судрыг амархан 
олохын тулд судартаа тэмдэглэл хийхийг урамшуул.
Шүлгүүд дэх сул дорой байдал гэдэг үгийг суралцагчдад илүү сайн ойлгуулахын тулд 
нэг суралцагчийг Арванхоёрын чуулгын ахлагч Нийл А.Максвеллын дараах үгсийг 
уншихад урь. Уншихынх нь өмнө ахлагч Максвеллын хэлсэн хоёр төрлийн сул дорой 
байдлын талаар олж сонсохыг ангийнхнаас хүс.

“Бид судруудаас хүмүүний ‘сул дорой байдал’ гэдэг үгийг уншаад . . . 
энэ нэр томьёо ерөөсөө хүнд заяамал байдаг бөгөөд сүнсэнд нөлөөлдөг, 
махан биеийн төрөлх [хувиршгүй] чанар гэж ойлгодог ( Ифер12:28–29- 
ийг үз.) Үүнчлэн сул дорой байдалд бидний хувь хүн бүрийн өөрийнх 
нь даван туулах ёстой өвөрмөц сул дорой чанар мөн багтдаг.( C ба Г 
66:3; Иаков 4:7- г үзнэ үү. Амьдралд эдгээр сул дорой байдлаа ялах арга 

зам байдаг” Lord, Increase Our Faith [1994], 84).
• Ахлагч Максвеллын хэлснээр, бид хүмүүний ямар хоёр сул дорой байдлын тухай 

судруудаас уншдаг вэ? (Та магадгүй, “хүмүүний төрөлхийн зан чанар” гэсэн хэллэг нь 
Адам Ева хоёрын уналтын үр дагавраас ирсэн сул дорой байдал, өөрөөр хэлбэл, Mo-
зая 3:19- д өгүүлсэн “эгэл хүмүүн”- тэй холбоотойг тайлбарлах хэрэгтэй байж болно.)

Заримдаа судруудад зарчмуудыг тайлбарлахдаа хэрэв, тэгвэл гэсэн үгнүүдийг онцол-
дог. Хэрэв гэдэг нь бидний хийх ёстой ямар нэг зүйлийг танилцуулахад, харин тэгвэл 
гэдэг нь бидний үйлдлийн үр дүнд юу болохыг тайлбарладаг. Суралцагчдыг Ифер 
12:27- г чимээгүй уншин, энэ шүлэгт заасан “хэрэв- тэгвэл” зарчмыг олохыг хүс. Су-
ралцагчид дараах зарчмуудыг олж мэдэх хэрэгтэй (самбарт тэдгээрийг бич):

Хэрэв бид Есүс Христэд ирэх юм бол, Тэр бидний сул дорой байдлыг  
үзүүлэх болно.
Хэрэв бид өөрсдийгөө даруусган, Их Эзэнд итгэх итгэлээ ашиглавал, Тэр  
бидний сул талыг хүчирхэг болгоно.

Ифер 12:27  
бол төгс эзэмших судар 
юм. Суралцагчдад төгс 
эзэмших энэ судрыг 
эзэмшихэд нь туслахын 
тулд хичээлийн төгсгөл 
дэх төгс эзэмших судрын 
заах санааг үз. 
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ифЕр 12:23– 41

• Сул дорой байдлаа мэдэх нь бидэнд яагаад чухал гэж та бодож байна вэ?
• Эхний зарчим дахь “Есүс Христэд ир” гэсэн өгүүлбэрийг онцлон заа. Бид “Есүс 

Христэд ирэхийн” тулд ямар зүйлсийг хийж болох вэ? (Хариулт нь бид залбирч, 
мацаг барьж, наманчилж, судруудыг судалж, ариун сүмийн ёслолд оролцон, бусдад 
үйлчилж мөн сул дорой байдлаа даван туулахын тулд Их Эзэний тусламжийг эрэл-
хийлэн, өөрөөсөө шалтгаалах бүхнийг хийх ёстой гэсэн санаанууд байж болно.)

• Хэрэв бид Есүс Христэд итгэхгүй, өөрсдийгөө даруусгахгүй байхаар сонгох юм бол, 
хоёр дахь зарчимд юу тохиолдохыг харуулж байна вэ? (Бид сул дорой байдлаа даван 
туулахад туслах Их Эзэний ач ивээлээс татгалзсаны уршгаар бидний сул дорой 
байдал хэвээр үлдэх болно.)

• “Миний өмнө өөрсдийгөө даруусгадаг . . . хүн бүрд миний ач ивээл хангалттай” 
гэсэн өгүүлбэр юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ? (Суралцагчдад энэ 
асуултад хариулахад нь туслахын тулд ач ивээл гэдэг нь ”Есүс Христийн нигүүлсэл 
хийгээд хайраар өгөгддөг бурханлаг хүч чадал, тусламж” гэдгийг, үүнийг Цагаатгал 
боломжтой болгосныг тайлбарлах хэрэгтэй. [Судруудын Удирдамж, “Ач ивээл”]. 
Энэхүү хүч болоод тусламж нь хэчнээн олон хүн үүнийг ашиглахаас үл хамааран, 
хэзээ ч дуусдаггүй. 

Суралцагчдаас өөрсдөө эсвэл тэдний танил хүмүүсээс сул дорой чанаруудаа Бурханы 
тусламжтайгаар даван туулсан тухай туршлага байвал хуваалцахад урь. (Хэт хувийн 
шинжтэй буюу нууц зүйлсийнхээ талаар ярихгүй байхыг суралцагчдад сануул.) Та 
өөрийн туршлагаас хуваалцаж болно.
Ифер 12:27- д заасан зарчмыг амьдралд хэрэгжүүлэхийг урамшуулан дэмжихийн 
тулд дараах өгүүлбэрүүдийг самбарт бич:

1. Өөрийн сул талыг олж мэдэх 2. Өөрийгөө даруусгах 3. Есүс Христэд итгэх 
итгэлээ ашиглах

Суралцагчдыг дараах өгүүлбэрүүдийг судрын тэмдэглэлдээ эсвэл дэвтэртээ бичихэд 
урь. Холбогдох өгүүлбэрийн дор (1) тэдэнд байгаа гэж боддог сул тал, (2) өөрсдийгөө 
даруусгах арга зам, (3) тэд Есүс Христэд итгэх итгэлээ ашиглах арга замыг хэрэглэс-
нээр, Түүний тусламж, ач ивээлийг хүлээн авч, өөрсдийн сул талыг даван туулж чадна. 
Өөрсдийн бичсэн зүйлсийг дуулгавартайгаар дагавал, Их Эзэн тэдэнд “сул талуудыг 
нь хүчирхэг болгож өгөх болно.” (Ифер12:27).
Суралцагчдыг Ифер 12:26, 28- ыг чимээгүй уншин, Моронайн санааг зовоосон түүний 
сул дорой байдалд Их Эзэн хэрхэн хариулсныг олж мэдэхэд урь. 
Ифер 12:26 дахь “Тэнэгүүд шоолдог, гэвч гашуудах болно” гэсэн өгүүлбэрийг онцлон заа.
• Өнөөдөр бидний сурсан зүйлээс харвал, бусдын сул талыг шоолох нь яагаад тэнэг 

хэрэг гэж та боддог вэ?
Ифер 12:26- д номхон даруу зангийн талаар дурдсаныг онцлон хэл. ( Номхон даруу 
гэдгийг та төлөв даруу, сурах дуртай, зовлон бэрхшээлийн үед тэвчээртэй байдаг 
хэмээн тайлбарлаж болно.)
• Бусдын сул талыг анзаарахгүй байхын тулд бид яагаад номхон даруу байх ёстой гэж 

та нар боддог вэ?
Хичээлээ үргэлжлүүлэхийн өмнө, Хэрэв бид номхон даруу байх юм бол, бусдын сул 
талыг анзаарахгүй байж, Их Эзэний ач ивээлийг хүлээн авч чадна гэдгийг онцол.
Ифер 12:29–32- т Моронай найдвар болон энэрэлтэй байж, итгэлээ хөгжүүлэхийн чух-
лыг заасныг тайлбарлан дүгнэ. Та мөн “энэрэл бол Христийн цэвэр хайр” Moронай 
7:47 гэдгийг тайлбарлаж болно.
Суралцагчдыг Ифер 12:33–35- ыг чимээгүй уншин, бусдын сул талыг харсан үедээ, 
энэрлийг харуулах нь яагаад чухал болохын шалтгааныг олж мэдэхэд урь.
• Ифер 12:34- т өгүүлснээр, хэрэв бидэнд энэрэл байхгүй бол ямар үр дагавар гарч 

ирэх вэ?
Хичээлийг дүгнэхийн тулд, суралцагчдыг Ифер 12:38–41- ийг чимээгүй уншихад урь. 
Ифер 12:41-д ”Бошиглогчид хийгээд төлөөлөгчдийн тухайлан бичсэн Есүсийг эрэл-
хийлэхийг би та нарт уриалж байна” гэсэн энэхүү урилганд хэрхэн хариулах, юу хийх 
талаар судрын тэмдэглэлдээ эсвэл дэвтэртээ бичихэд урь.”
Бид өөрсдийгөө даруусган, Есүс Христэд итгэх итгэлээ өсгөвөл, Тэр “[бидний] сул 
талыг хүчирхэг болгох болно” (Ифер 12:27). Суралцагчдад бичсэн төлөвлөгөөгөө 

Суралцагчдыг сүнслэг 
туршлагуудаа 
хуваалцахад нь дэмж
Суралцагчдад тань 
хуваалцах сүнслэг 
туршлага бий гэдэгт та 
итгэх хэрэгтэй. Тэргүүн 
Зөвлөлийн ерөнхий-
лөгч Бага Ж. Рубен 
Кларк хэлсэн нь: ”Танай 
семинарын хаалгаар 
дөнгөж орж ирсэн, . . . 
сүнсний адислалуудын 
ашиг тусыг мэдээгүй 
өсвөр насныхан . . . 
залбирлын үр өгөө-
жийг харсан, өвчтэй хэн 
нэгнийг эдгээх итгэлийн 
хүчийг гэрчилсэн . . . 
эсвэл өнөөгийн энэхүү 
харанхуй асар том 
дэлхийн тухай санаа 
бодлоо сүнслэгээр 
илчлэн ярьсан байдаг.” 
(The Charted Course of 
the Church in Education, 
хянан засварласан хэв-
лэл, [1994], 6; мөн si. lds. 
org - г үзнэ үү.  )
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хэрэгжүүлэхийг урамшуул. Та мөн тэднийг, Их Эзэнийг эрэлхийлэн, бусдын сул талыг 
уучлахад энэрлийг харуулахаа нэмэгдүүлэхэд нь урамшуул.

Төгс эзэмших судар—Ифер 12:27
Ифер 12:27- г чээжлэхэд нь суралцагчдад туслахын тулд дараах үгсийг самбарт бичиж, 
цаасан дээр хуулж авахад урь: 

Хэрэв . . . ирэх . . . сул дорой . . . үзүүлэх . . . даруу . . . сул доройг . . . даруусгадаг . . . ач 
ивээл . . . хэрэв . . . даруусгаж, . . . итгэлтэй . . . [тэгвэл,] . . . сул дорой . . . хүчирхэг . . . 

Суралцагчдыг Ифер 12:27- г чимээгүй уншиж, эдгээр үгсийг ажиглахыг хүс. Дараа нь 
зөвхөн цаасан дээрх үгнүүдээ харан, шүлгийг бүтнээр чанга уншихад урь. Энэ цаасаа 
өнөөдөр эсвэл маргааш уншихаар хаа нэг газар хадгалахыг суралцагчдаас хүс (жишээ 
нь, халаасандаа, судрын завсар гэх мэт). Тэднийг цаасаа харах бүрдээ Ифер 12:27- г 
чээжилтлээ дахин дахин уншихад урамшуул.

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Ифер 12:27. “Би тэдэнд өөрсдийнх нь сул талыг 
үзүүлэх болно”

Далын чуулгын ахлагч Брүс С.Хафен, сул дорой 
зүйлүүдээ ялах нь бидний хувьд энэ амьдралын төвд 
байлгах хамгийн чухал зүйл гэдгийг онцолжээ:

“Тэнгэр дэх бидний Эцэгийн төлөвлөгөөний дагуу 
бид энэхүү унасан дэлхийд уруу таталт, өвчин зов-
лонтой учирдаг. . . .

“Хэрэв амьдралд чинь асуудал гарвал, өөртөө бурууг 
өгч бодох хэрэггүй. Эдгээр бэрхшээлтэй тэмцэх нь 
амьдралын чинь гол зорилго юм. Бид Бурханд ойр 
байх юм бол, Тэр бидний сул дорой зүйлүүдийг 
үзүүлж, үүгээр биднийг илүү ухаалаг, илүү хүчирхэг 
болгоно. Хэрэв чи өөрийн сул дорой зүйлүүдийг улам 
олонтоо олж хардаг бол, чи Бурханаас хол биш, Түүнд 
илүү ойр байна гэсэн үг” (“The Atonement: All for 
All,” Ensign ба Лиахона, 2004 оны 5- р сар, 97).

Дараах түүх нь Ифер 12:27 дахь Бурханы амлалтыг 
мэдэрсэн нэгэн залуугийн тухай юм:

Сүмийн бүх залуу эрэгтэйчүүдэд, Бурханы өмнө хүлээх 
үүргийн зорилгуудыг бас зарим бүсүүдэд скаутын 
программыг биелүүлэхийг урамшуулан дэмждэг 
байв. Жонатан Перезийн эцэг эх өнөр гэр бүлээ 
тэжээхийн тулд завгүй ажилладаг байх үед, тэр скау-
тын Бүргэд цолыг авахыг хичээж байгааг нь мэдээд 
найзууд нь түүнийг дооглодог байв. Жонатан энэхүү 
бэрхшээлийг үл хайхран, зорилго тавиад ажиллажээ. 
Тэр хэсэг хугацааны дараа Залуу эрэгтэйчүүдийн 
удирдагчдын дэмжлэгтэйгээр энэхүү зорилгодоо 
хүрчээ. Тэр бичсэн нь: Замд маань ямар ч бэрхшээл, 
саад тохиолдсон, Их Эзэн тусалж, сул дорой байдал 
болон дутагдлаа даван туулахад минь тусалдгийг энэ 
туршлага надад зааж өгсөн юм” (Ифер 12:27- г үзнэ 
үү). (Жонатан Перез, “An Honor Earned,” New Era, 
2007 оны 11- р сар, 45).

Нэмэлт заах санаа
Ифер 12:27. Бусдын сул доройг үл хайхрах нь

Бусдын сул талыг олж мэдээд, итгэлээ харуулан, 
даруу байж чаддаггүй зан авир олон хүнд байд-
гийг онцлон хэл. Дараах нөхцөлүүдээс 2 буюу 3- ыг 
чангаар унш. Нөхцөл бүрийн дараа түр зогсож, тийм 
үед Есүс Христэд итгэх итгэл, мөнхийн адислалуудын 
төлөө найдсанаар эсвэл, хэн нэгэнд энэрлээ үзүүлэн 
хэрхэн эвтэйхнээр тусалж болох тухай тайлбарлахыг 
суралцагчдаас асууж, ярилц. 

 1. Танил эсвэл найзын чинь зан араншин чамайг ха-
рамсахад хүргэдэг ажээ.

 2. Танай тойргийн нэг гишүүний хэлсэн үг эсвэл түү-
ний заасан хичээл өөрт чинь уйтгартай санагджээ.

 3. Нэг хүн өөрийг тань шүүмжилжээ.

 4. Гэр бүлийн тань нэг гишүүний дутагдал таны амьд-
ралд заримдаа бэрхшээл учруулдаг.
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Ифер 4–12 (30- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Та суралцагчдын Ифер 4–12 (30- р хэсэг)- ийг судлах үедээ 
сурсан дараах сургаал, зарчмуудын хураангуйг заах шаард-
лагагүй. Та зөвхөн эдгээр сургаал, зарчмын цөөхнийг нь л 
зааж болно. Суралцагчдын хэрэгцээг таньж мэдэхдээ Ариун 
Сүнсний өдөөлтийг дага. 

Эхний өдөр (Ифер 4–5)
Моронай, Жаредын ахын бичээсийг лацадсан бөгөөд бид уг 
цэдгийг хүлээн авахын өмнө ямар нөхцөлд байх тухай заасан. 
Суралцагчид эдгээр сургаалаас Их Эзэний үгэнд итгэх агуу 
итгэлтэй болох юм бол Тэр бидэнд цаашид илчлэлтүүдийг өгч 
биднийг адислах болно.

2 дахь өдөр (Ифер 6)
Ифер 6:3- т усан онгоцоор “агуу их усыг гатлан” Их Эзэнд 
итгэх агуу итгэлийн жишээг үзүүлсэн жаредчуудаас, бид Их 
Эзэнд итгэж Түүний хүслийг биелүүлснээр, Тэр биднийг амьд-
ралын аяны туршид удирдах болно гэдгийг суралцагчид сурч 
мэдсэн. Салхи усан онгоцуудыг амлагдсан нутгийн зүг үлээж 
байсан бөгөөд хэрэв бид Их Эзэнд итгэх юм бол, зовлон 
бэрхшээл бидэнд өсч хөгжихөд туслан, амлагдсан адислалуу-
дыг бидэнд илгээх болно гэдгийг суралцагчид мэдэх болно.

3 дахь өдөр (Ифер 7–11)
Жаредчууд Жаредын ахын сэрэмжлүүлгийг эс хайхран хаанаа 
сонгосон нь бошиглогчдын үгийг эсэргүүцвэл энэ нь боолчлол 
руу хөтөлдгийг суралцагчдад харуулсан юм. Шуле хаан зөв 
шударга байдлаар удирдаж байв. Түүний хүмүүс бошиг-
логчдыг сонсож, наманчилж эхэлсэн тул тэд хөгжин дэвжиж 
эхэлжээ. Хэрэв бид гэм нүглээ наманчилбал, хөгжин дэвжиж 
эхэлдгийг суралцагчид мэдсэн. Жаредчууд ёс бус байдалд 
унаснаар, нууц хуйвалдаануудыг дэмжих нь нийгмийг устгал 
руу хөтөлдгийг харуулсан юм.

4 дэх өдөр (Ифер 12)
Бид Есүс Христэд итгэх итгэл, найдвартай байснаар гуйвшгүй 
тууштай байж, сайн үйлсээр бялхах хүч чадалтай болно гэд-
гийг суралцагчид бошиглогч Иферээс суралцсан. Хэрэв бид 
эхлээд гэрчлэлтэй болохыг хүсвэл, Есүс Христэд итгэх итгэлээ 
ашиглах хэрэгтэй гэж Моронай бичжээ. Моронай өөрийн-
хөө болон Мормоны Номын зохиогчдын бичгийн сул дорой 
чадварт сэтгэл зовнисны хариуд Их Эзэний өгсөн хариултаас 
хэрэв бид өөрсдийгөө даруусган Есүс Христэд итгэх итгэлээ 
ашиглавал, Тэр бидний сул дорой байдлыг хүчирхэг болгоно 
гэдгийг суралцагчид мэдсэн билээ. 

Оршил
Энэ хичээл нь Ифер 12:23–41 дээр төвлөрч байгаа болно. 
Моронай яагаад хүмүүст сул дорой тал байдаг, үүнийг даван 
туулахын тулд тэд юу хийх ёстойг заажээ. 

Заах зөвлөмж

Ифер 4–11; 12:6
Жаредчууд зөв шударга байснаар адислагдаж, цэцэглэн 
хөгжсөн нь
Бүлгийн тоймыг ашиглан дараах бүлгүүдийг нэгтгэн дүг-
нэхийг гурван суралцагчид даалга: Ифер 4–5; Ифер 6; 
мөн Ифер 7–11. Өөр нэг суралцагчаас Ифер12:6- г нэгтгэн 
дүгнэхийг хүс. Тэднээс судалсан 2 буюу 3 зарчмыг ангийн-
хантай хуваалцахыг хүс.

Ифер 12:23–41
Харийнхан Мормоны Номонд хэрхэн хариулах талаар Моро-
най өөрийн бодлыг илэрхийлсэн нь
Самбарын нэг талд хүчтэй нөгөө талд сул дорой гэдэг үгийг 
бич. Суралцагчдад өөрсдийн хүчтэй болон сул дорой талууд, 
дутагдлынхаа талаар мэдэрч, бодох хугацааг өг. Ифер 12- т 
Моронай бидний сул дорой зүйлсийг хэрхэн хүчирхэг болгох 
талаар заасныг тайлбарла.

Нэг суралцагчийг Ифер 12:23–25- ыг чангаар уншихад урь. 
Моронай өөрийнхөө болон Мормоны Номын зохиогчдын 
ямар сул дорой зүйлсэд санаа зовж байсныг олж мэдэхийг 
хүс. Тэгээд дараах асуултуудыг асуу:

• Моронай эдгээр шүлэгт ямар сул дорой зүйлсийг дурдсан 
бэ?

• Мормоны Номыг бичсэн хүмүүсийн сул дорой байдлаас 
болж юу тохиолдох вий хэмээн Моронай санаа зовсон бэ?

Суралцагчид хариулсны дараа, Ифер 12:26–27 дахь Моро-
найн бодолд Их Эзэний өгсөн хариултыг чимээгүй уншиж, 
Бурхан яагаад бидэнд сул дорой байдлыг өгдгийг олж мэдэхэд 
тэднийг урь. Суралцагчдад шүлгүүдийг унших цаг өгсний да-
раа, Ифер12:27 бол төгс эзэмших судар гэдгийг тэдэнд хэл.

Энэ шүлгүүд дэх сул дорой байдал гэдэг үгийг илүү сайн 
ойлгоход нь суралцагчдад туслахын тулд, Арванхоёрын 
чуулгын ахлагч Нийл А.Максвеллын дараах үгсийг уншихыг 
нэг суралцагчаас хүс:
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“Бид судруудаас хүмүүний ‘сул дорой байдал’ гэдэг үгийг 
уншаад . . . энэ нэр томьёо нь, хүнд ерөөсөө заяамал байдаг 
бөгөөд сүнсэнд нөлөөлдөг, махан биеийн төрөлх [хувиршгүй] 
чанар гэж ойлгодог. . . . Үүнчлэн сул дорой байдалд бидний 
хувь хүн бүрийн даван туулах ёстой өөрийнх нь өвөрмөц сул 
дорой байдал бас багтдаг” Lord, Increase Our Faith [1994], 84).

Та ахлагч Максвеллын ярьсан, Адам Ева хоёрын уналтаар 
дамжин бүх хүнд ирдэг хүмүүний ерөнхий нөхцөл байдлыг 
тайлбарлаж болно. Бид бүгд Уналтын улмаас өөрсдийн 
алдаа дутагдлаас гадна хүмүүний төгс бусын уршгаар уруу 
татагддаг билээ. 

Суралцагчдыг Ифер 12:27- д заасан зарчмыг олоход урь. 
(Хэрэв бид өөрсдийгөө даруусган Есүс Христэд итгэх 
итгэлээ ашиглах юм бол, Тэр бидний сул дорой зүйл-
сийг хүчтэй болгож өгнө.)

Ифер 12:27- д заасан зарчмыг хэрэгжүүлэхийг урамшуулан, 
дараах зүйлсийг самбарт бич.

1. Өөрийн сул дорой зүйлсийг таньж мэдэх 2. Өөрийгөө 
даруусгах 3. Христэд итгэх итгэлээ ашиглах

Суралцагчдыг эдгээр үгсийг цаасныхаа дээд талд бичихэд 
урь. Гарчгийн дор одоо эсвэл дараа нь юу бичихээ тунгаан 
бодохыг (1) өөрсдөд нь байдаг гэж боддог сул тал, (2) сул 
дорой байдлаа бодон өөрсдийгөө хэрхэн даруусгаж болох, 
мөн (3) Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр, Түүний тусламж, 
ач ивээлийг хүлээн авч, бичсэн сул дорой зүйлсээ хэрхэн 
даван туулахыг суралцагчдаас асуу. 

Тэднийг дууссаны дараа, суралцагчдыг бичсэн цаасаа хувийн 
тэмдэглэлдээ эсвэл сул дорой зүйлсээ ялах хүслийг өдөөн, 
байнга харагдаж байх газарт байрлуулахыг урамшуул. Сул до-
рой байдлаа даван туулахыг хичээн тэмцэх юм бол, Их Эзэн, 
“тэдний сул доройг хүчирхэг болгон” (Ифер 12:27) тусална 
гэдгийг тэдэнд гэрчил.

Суралцагчдыг Ифер12:26, 28- ыг уншин, Моронай өөрийн сул 
дорой байдлын талаар асуухад, Их Эзэн хэрхэн хариулсныг 
олоход урь. Та дараах асуултуудыг асууж болно:

• Ифер 12:26- д Моронай даруу зан, Бурханы хүсэлд захи-
рагдах явдал бол номхон дөлгөөн зан гэж дурдсан байдаг. 
Номхон дөлгөөн байхын тулд яагаад бусдын сул дорой 
байдлыг хайхрахгүй байх шаардлагатай гэж та боддог вэ? 

• Их Эзэний ач ивээл (Түүний тусламж эсвэл боломж олгогч 
бурханлаг хүч) бусдын сул дорой талыг хараад өөрийгөө 
тэднээс давуу гэж бодон бардамнахгүй байхад бидэнд 
хэрхэн тусалж болох вэ?

Бид итгэл найдвар, энэрлээ хөгжүүлэх юм бол, бусдын 
сул дорой байдлыг харсан үед, Их Эзэний ач ивээл би-
дэнд туслах болно гэдгийг онцол. Ифер 12:29–32- ыг дүг-
нэн, Моронай итгэл, гэрчлэлээ ашиглах нь гайхамшгуудыг 
авчирдаг ач холбогдолтой болохыг дүгнэснийг тайлбарла. 
Ифер 12:33–35- ыг уншиж, Моронай энэрлээ ашиглахын ач 
холбогдлын тухай юу гэж бичсэнийг олж мэдэхийг сурал-
цагчдаас хүс.

Асуулт: Бид бусдын сул дорой байдлыг харсан үедээ яагаад 
тэдэнд энэрэнгүй хандах нь чухал вэ?

Суралцагчид амьдралдаа Есүс Христийн ач ивээлийг бүрэн 
авахыг хичээхийн тулд хийдэг зүйлээ нэг найзтайгаа хуваал-
цахад тэднийг урь. Цаг гарвал, та цөөн суралцагчийг Есүс 
Христэд ойр байж, Түүний нөлөөг амьдралдаа авахын тулд 
юуг хүсдэг тухай ангийнхантай нь хуваалцуулж болно.

Дараагийн хэсэг (Ифер 13– Moронай 7)
Суралцагчдыг дараагийн хэсгийг судлахад бэлтгэхийн тулд, 
доорх зүйлсийг бодоход урь: Та нарын бүх найз нөхөд, гэр 
бүлийнхэн алагдаж, Есүс Христийн сайн мэдээнд үнэнч 
байсан учраас чи ганцаархнаа үлдсэн бол яах бол? Ифер, 
Моронай нар хоёул ийм ганцаардлыг амссан юм. Чи аливаа 
бэрхшээлийг хэрхэн даван туулж, мөнх амьдралыг хэрхэн 
олж авч чадах вэ? Moронай 7 нь итгэл, найдвар, энэрэл нь 
энэ бэлгүүдийг олж авахад хэрхэн зайлшгүй чухал болохыг 
тайлбарладаг.
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Оршил
Жаредчуудын соёл иргэншлийн тухай бошиглогч Ифе-
рийн цэдэг нь Их Эзэн болон Түүний бошиглогчдыг 
эсэргүүцэгчид хөгжин дэвждэггүйг гэрчлэн харуулдаг. 
Ифер жаредчуудын хаан Кориантумрт өөрөө болон 
гэр бүл нь наманчлахгүй бол, түүний хүмүүс устгаг-
дана гэдгийг сэрэмжлүүлжээ. Кориантумр болоод 
түүний хүмүүс наманчлахаас татгалзсан учраас, дайн 
ба ёс бус байдал нь жаредчуудыг бүрэн устгагдах 

хүртэл олон жилийн турш улам газар авсан ажээ. 
Зөвхөн Ифер, Кориантумр хоёр л Иферийн бошиглол 
биелэгдсэний гэрч болон амьд үлдсэн юм. Эдгээр 
бүлгүүд нь мөн “үүнийг [амлагдсан нутгийг] эзэмших 
ямар ч үндэстэн Бурханд үйлчлэх болно, эс бөгөөс тэд 
устгагдах болно” (Ифер 2:9) гэсэн Бурханы тогтоол 
биелэгдсэнийг харуулдаг.

151- Р ХИЧЭЭЛ

ифер 13–15

Заах зөвлөмж

Ифер 13:1–12
Моронай шинэ, хуучин хоёр Иерусалимын тухай Иферийн бошиглолуудыг 
цэдэглэсэн нь
Зарим хот онцгой шинж тэмдгүүдийг дүрсэлсэн нэрээрээ олонд танигдсан байд-
гийг тайлбарла. Дараах дүрсэлсэн нэрсийг уншиж, ямар хотуудыг ингэж нэрлэдгийг 
олохыг суралцагчдаас хүс: Гэрлийн хот (Францын Парис); Мөнхийн хот (Италийн 
Ром); Салхит хот (Чикаго, Иллиной, АНУ); Дорнын сувд (Филиппиний Maнила); Орд 
харшуудын хот (Мексикийн Mехико). Эдгээр дүрсэлсэн нэрс нь дээрх хотуудын тухай 
юу өгүүлж байгааг суралцагчдаас асуу.
Моронай, гурван хотын тухай Иферийн бошиглолыг цэдэглэснийг онцлон заа: Шинэ 
Иерусалим (Ифер 13:6–8, 10- ыг үзнэ үү); “тэнгэрээс бууж ирэх” Енохын хот, (Ифер 
13:3; мөн Moсе 7:62–64- ийг үз); мөн Ариун газар дахь Иерусалим (Ифер 13:11- ийг үз). 
Ифер жаредчуудад, тэдний амьдарч байсан энэ газар нь ирээдүйн нэгэн онцгой агуу 
хотын байршил болохыг заасан (Ифер 13:2–3- ыг үз). Суралцагчдыг Ифер 13:4–8- ыг 
чимээгүй уншин, дээрх шүлгүүдэд дурдсан хотуудын нэрийг олоход урь.
• Эдгээр хотын нэр юу вэ? (Иерусалим ба Шинэ Иерусалим.) Ифер Ариун газар дахь 

Иерусалим болон Америк тивд ирээдүйд нэгэн цагт баригдах Шинэ Иерусалимыг 
дүрслэхэд ямар нэрийг ашигласан бэ? (“Ариун хот.”)

• “Ариун хот” хэмээн нэрлэгдсэн энэ хотод амьдрах нь ямар байх бол, та нар юу гэж 
бодож байна?

Ифер 13:10–11- ийг чимээгүй уншин, эдгээр ариун хотод амьдрах хүмүүс ямар шаард-
лага хангах ёстойг олж мэдэхэд суралцагчдыг урь. 
• Эдгээр хотод амьдрах хүмүүс ямар шаардлага хангасан байх ёстой вэ? (Тэдний өмс-

гөлүүд нь “хурганы цусаар угаагдан цагаан болсон байна.”)
• Энэ хүмүүсийн өмсгөл “Хурганы цусаар угаагдан цагаан” болсон гэдэг нь юу гэсэн 

утгатай вэ? (Бурханы хурга, Есүс Христийн цагаатгалаар нүгэл нь угаагдан цэвэр 
ариун болсон хүмүүс гэсэн утгатай; 1 Нифай 12:11; Aлма 5:21- ийг үз.)

Шинэ Иерусалимын өөр нэг нэр нь Сион болохыг тайлбарла (Moсе 7:62; Итгэлийн 
тунхаг 1:10- ыг үз). Шинэ Иерусалим ба Иерусалим хот ирээдүйд байгуулагдана, ха-
рин Сүмийн бүх гишүүн одоо өөрсдийн байгаа газрыг Сион болгохыг хичээх ёстой 
(С ба Г 6:6; 14:6- г үзнэ үү). Үндсэндээ, Сион бол “зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун тэд” (С 
ба Г 97:21) юм. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсоны 
дараах үгсийг унш: 

Хайр ба хүндэтгэлийн 
уур амьсгалыг 
бүрдүүл
Таны хайрыг мэдэрч, ит-
гэлийг тань олон, таны 
болон бусад сурал-
цагчийн хүндэтгэлийг 
хүлээдэг суралцагчид 
хичээлд ирэх илүү хү-
сэлтэй байх болно. Тэд 
Ариун Сүнсний нөлөөнд 
илүү нээлттэй болж, 
хичээлд оролцох хүсэл 
нь улам хүчтэй болно.
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151-  р  хичээл

“Сион бол оршин суугчдынх нь зан чанар, төлөв байдал, итгэл бишрэ-
лийн улмаас Сион байдаг [ [Moсе 7:18- ыг үз.] ‘Их Эзэн өөрийн хүмүү-
сийг Сион хэмээн нэрлэв, учир нь тэд нэг зүрх сэтгэл мөн нэг оюунтай 
байлаа, мөн тэдний дунд ядуус байсангүй’ гэснийг санагтун (Moсе 7:18). 
Хэрэв бид Сионыг гэр орондоо, салбар, тойрог болон гадаснууддаа 
байгуулах юм бол, энэ жишиг рүү өсөн хөгжих ёстой: (1) нэг зүрх, нэг 

оюунтай болж нэгдэх; (2) хувиараа болон хамт олноороо ариун хүмүүс болох; мөн 
(3) ядуус ба тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлах” нь чухал юм. (“Come to Zion,” 
Ensign ба Лиахона, 2008 оны 11- р сар, 38).
Гэр орон, салбар тойргоо илүү өндөр жишиг рүү зохион байгуулагдахад нь туслахын 
тулд тэд юу хийж болох талаар тунгаан бодох цагийг суралцагчдад гаргаж өг. Бодол 
санаагаа судрын тэмдэглэл болон дэвтэртээ бичих цагийг та тэдэнд гарган өгч болно.

Ифер 13:13–15:34
Жаредчууд Иферийн бошиглосон сэрэмжлүүлгүүдийг эсэргүүцсэн бөгөөд ёс 
бус явдал, дайн дажин тэднийг устгагдах хүртэл улам хүчтэй болов
Жаредчууд Иферийг эсэргүүцэн өөрсдийнхөө дундаас түүнийг хөөн зайлуулсныг 
тайлбарлан Ифер 13:13–14- ийг хураангуйлан дүгнэ. Мөн өдөр нь тэр өөрийгөө “ха-
дан агуйд нууж,” жаредчуудын тухай цэдгээ бичиж дуусгажээ. Шөнө нь гарч өөрийн 
хүмүүс жаредчуудыг ямархуу байдалтай байгааг хардаг байв. Тэр харсан зүйлсийн-
хээ тухай бичсэн ажээ.
Суралцагчдыг Ифер 13:15–19- ийг чимээгүй уншиж, Жаредчуудын нийгмийг хэрхэн 
дүрсэлснийг олоход урь. Уншиж дуусаны дараа Жаредчуудын нийгмийг өөрийн үгээр 
дүрслэн ярихыг тэднээс хүс. Дараа нь тэднийг Ифер 13:20–22- ыг чангаар уншихад 
урь. Ангийнхнаас дагуулан харж, Их Эзэн Кориантумрт хэлүүлэхээр Иферт даалгасан 
захиасыг олохыг хүс. 
• Кориантумрт явуулсан Иферийн захиас юу байсан бэ? (Хэрэв Кориантумр болон 

түүний гэр бүл наманчлах юм бол, Их Эзэн хүмүүсийг чөлөөлж, Кориантумрт хаант 
улсаа захирах эрхийг үлдээх байсан. Хэрэв тэд наманчлахгүй бол, Кориантумраас 
бусад хаант улсын бүх хүн устгагдах байлаа. ) 

• Кориантумр болон түүний хүмүүс хэрхэн хариулсан бэ?
Энэ нутагт дайн үргэлжилсээр байсныг тайлбарлаж, Ифер 13:23–14:20- ийг хураан-
гуйлан дүгнэ. Шаред, Гилеад, Либ—хэмээх гурван эр хаант улсыг Кориантумраас 
салган авахыг чармайж байв. Эцэст нь, нууц хуйвалдаанууд улам газар авч, бүхэл 
үндэстэн дайнд мөхсөн юм. “Нутгийн гадаргуу дээрх бүх хүмүүс цус урсгаж, мөн 
тэднийг зогсоох хэн ч үгүй байв” (Ифер 13:31). Кориантумрын сүүлчийн дайсан  
бол Шиз хэмээх эр байв.
Суралцагчдыг Ифер 14:21–25, 30–31 болон 15:1–2- ыг чимээгүй уншин, эдгээр дайны 
учруулсан сүйрлийн цар хэмжээг эрж олохыг хүс. Дараа нь нэг суралцагчийг Ифер 
15:1–2- ыг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан 
харж, Кориантумр үлдсэн хүмүүсээ сүйрлээс аврахын тулд юу хийхийг хичээснийг 
олохыг хүс.
• Кориантумр юу хийсэн бэ? (Тэр Шизэд хаант улсаа өгөхийг санал болгосон.)
• Шиз Кориантумрт ямар хариу өгсөн бэ? (Хэрэв Кориантумрыг алахыг түүнд зөв-

шөөрөх юм бол тэрээр хүмүүсийг нь чөлөөлнө гэсэн. Мөн Ифер 14:24- ийг үзнэ үү.)
Ифер 15:6–11- ийг товчлон дүгнэхдээ Кориантумрын болон Шизийн хүмүүс өөр хоо-
рондоо үргэлж тулалдсаар байсныг тайлбарла. Жаредчууд улс үндэстнээрээ сүйрсэн 
энэ тулалдаан Рама хэмээх толгодын орчим болсныг та тайлбарлаж болох юм. Олон 
зуун жилийн дараа, Кумора хэмээн нэрлэгдсэн энэхүү толгодын дэргэд нифайчуудын 
соёл иргэншил мөн устгагдсан билээ. (Ифер 15:11; Moрмон 6:6- г үзнэ үү.)
Ифер 15:12–17- г чимээгүй уншихыг суралцагчдаас хүс. Тэднийг уншихын өмнө,  
жаредчуудын нөхцөл байдал ямар байсныг мөн энэхүү цэдэгт буй нэгэн харамсмаар 
зүйл юу байсныг олохыг хүс. Унших цаг өгсний дараа, хэдэн суралцагчийг  
олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь.
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ифЕр 13–15

Ифер олон жилийн турш хүмүүст наманчлалыг сэрэмжлүүлж байсныг суралцагчдад 
сануул (Ифер 12:2–3; 13:20- ыг үзнэ үү). Дараах гүйцээж бичих өгүүлбэрийг самбарт 
бич. Хэрэв бид Их Эзэний наманчлах сэрэмжлүүлгийг эсэргүүцвэл . . .
Нэг суралцагчийг Ифер 15:8–19- ийг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, самбарт буй өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээж болохыг асуу. 
Тэд санаагаа хуваалцсаны дараа өгүүлбэрт дараах зарчмыг оруулан нөхөж бич: Хэрэв 
бид Их Эзэний наманчлах сэрэмжлүүлгийг эсэргүүцэх юм бол Түүний Сүнснээс 
холдож, бидний зүрх сэтгэлийг Сатаны хүч эзэгнэх болно.
• Жаредчууд эртхэн наманчлахаас татгалзсан нь эцэстээ тэдний өөрчлөгдөх чадварт 

хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 
 Ифер 15:20–32- ыг дүгнэхдээ Кориантумр болон Шизийн армиуд зөвхөн Кориан-
тумр, Шиз хоёрыг үлдэх хүртэл тулалдсаныг тайлбарла. Дараа нь Кориантумр 
Шизийг алжээ. Ганцхан Кориантумраас бусад Хаант улсын бүх хүн алагдсан байна. 
Тэр Зарахемлагийн нутгийг өвлөн авах бусад хүмүүстэй уулзахын тулд амьдарч байв. 
(Ифер 13:21; Oмнай 1:20–22). Иферээр дамжуулан Их Эзэний хэлсэн үгс биелэгдсэ-
нийг харуулсан Ифер 15:33- ыг уншихыг суралцагчдаас хүс.
Жаредчуудын түүх бол наманчлалд дахин давтан дуудсан Их Эзэний урилгыг эсэр-
гүүцэх нь юунд хүргэдгийн туйлын тодорхой жишээ юм. Хэдийгээр энэ нь жишээ 
ч гэсэн бид уг цэдэг дэх бидэнд туслах зарчмуудыг тогтоож болно. Өнөөдөр жаред-
чуудын адил олон хүн наманчлах тухай Бурханы урилгыг эсэргүүцсэнээр Их Эзэний 
Сүнсийг хүлээн авах боломжийг алдаж байна. Энэ хүмүүс наманчлахаас татгалз-
санаа үргэлж зөвтгөн тайлбарладаг. Дараах тайлбаруудыг уншиж, эдгээр зүйлийг 
хэлсэн хүнд хариу болгож, тэд юу гэж хэлж болохыг тайлбарлахыг суралцагчдаас хүс. 
Тэднийг санал бодлоо хуваалцсаны дараа Ифер 13–15- аас сурч мэдсэн зарчмуудыг 
нэрлэхэд суралцагчдыг урь.
 1. “Би Сүмийн жишгүүдэд тохирохгүй кинонуудыг мэднэ, гэвч тэдгээр нь надад ямар 

ч муу нөлөө үзүүлэхгүй шүү дээ.”
 2. “Найзуудтайгаа архи уух нь тийм ч муу зүйл биш,—бидэнд зүгээр л хөгжилтэй байдаг.
 3. “Ангийн бүх сурагч хуулдаг болохоор би ч бас хуулдаг. Хэрэв би бусдаас хуулахгүй 

бол сайн дүн авч чадахгүй шүү дээ.”
 4. “Энэ нь зүгээр нэг жижигхэн порно. Энэ нь намайг гадагшаа гаран, ёс сурта-

хуунгүй юм хийхэд хүргэх зүйл биш. Түүнээс гадна би хүссэн цагтаа л үүнийг 
үзэхээ больж чадна.”

 5. “Надад одоо наманчлах шаардлага байхгүй. Би номлолд гарах хүртлээ эсвэл ариун 
сүмд гэрлэх хүртлээ хүлээж болно.

Хүмүүс нүгэл үйлдээд наманчлахгүй бол үйлдсэн нүглийнхээ үр дагавартай үргэлж 
тулгардгийг суралцагчид ойлгосон эсэхийг анхаар. Мөн нүгэл үйлдээд, үүнийгээ 
наманчилсны дараа, Их Эзэний Сүнсийг амьдралдаа дахин олж авч болно гэдгийг 
тэдэнд итгүүл. Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Нийл Л.Андэрсэний хэлсэн 
дараах үгсийг унш: 

Аврагч бидний нүглүүдийг уучлах чин хүсэлтэй байдгийг би гэрчилж 
байна. Их зүйлсийг мэдсэн ч дараа нь мөхлийг сонгосон цөөн хэдээс 
бусад хүмүүст уучлагдахгүй нүгэл гэж байхгүй. Бидний хүн нэг бүр 
нүглээс ариусан, Христэд ирэх боломжтой байдаг нь ямар гайхалтай 
онцгой боломж билээ. Бурханлаг уучлал бол бидний зүрх сэтгэлээс гэм 
буруу болон сэтгэлийн шаналал зовлонг зайлуулж, оронд нь баяр 

баясгалан ба ухамсрын амар амгаланг бий болгодог, сайн мэдээний хамгийн амтат 
үр жимсүүдийн нэг юм.” (“Би та нарыг өршөөж болохын тулд . . . уучил,” Ensign  
ба Лиахона, 2009 оны 11- р сар, 40–41).
Ариун Сүнсний байнгын нөхөрлөлтэй байхад саад учруулдаг ямар нэгэн нүгэл тэдний 
амьдралд байгаа эсэхийг шалгахад суралцагчдыг урь. Сүнсний нөхөрлөлийг хадгалж, 
Сатаны хүчийг эсэргүүцэхэд тэдэнд туслахуйц өөрчлөлт гаргахын тулд Цагаатгалын 
хүчинд найдвар тавихад нь тэдэнд урам дэм өг.
Та суралцагчдад Ифер 13–15- д заасан өөр нэг зарчмыг ойлгуулахын тулд дараах 
эшлэлүүдийг чимээгүй уншихыг хүс: Ифер 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28. Уншихын өмнө, 
жаредчуудын уур хилэн, өс хонзон зэрэг мэдрэмжүүдийг харуулсан хэллэгийг олохыг 
хүс. (Та мөн суралцагчдаас эдгээр үгсийг олж тэмдэглэхийг хүсч болно.)
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151-  р  хичээл

• Ифер 13–15- ыг судалснаас харахад жаредчуудын өшөө авах хүсэл, уур хилэнгийн 
үр дагавар юу байсан бэ?

• Бид жаредчуудын түүхийн эцсийн үйл явдлаас уур, өшөө хорслын тухай ямар зарч-
мыг мэдэж болох вэ? (Суралцагчид өөр зарчмуудыг хуваалцаж болох юм. Тэдний 
хариултад уур, өшөө хорсол нь хүмүүсийг өөрсдийг нь болоод бусдыг зовоох 
сонголтууд руу хөтөлдөг гэсэн хариулт байхад анхаар. )

• Уур хилэн хувь хүмүүс болон гэр бүлд ямар үр дагаврууд авчирч болох вэ?
Бид өшөө авах хүсэл, уур хилэнгийн мэдрэмжээ даван туулахын тулд Есүс Христ рүү 
эргэж, Түүний Цагаатгалаар дамжуулан уучлал, тайвширлыг олж авч чадна гэдгийг 
гэрчил. Хэрэв суралцагчдаас хэн нэгэн өөр хүнд уур нь хүрдэг бол Их Эзэн рүү эргэн, 
тусламжийн төлөө залбирахад тэднийг дэмж.

Иферийн номын тойм
Иферийн номыг тоймлон дүгнэхэд туслах цагийг суралцагчдад гаргаж өг. Энэ 
номоос семинарын хичээлээр мөн хувиараа судар судлах үеэр юу сурснаа бодохыг 
тэднээс хүс. Хэрэгтэй гэж үзвэл, тэдэнд сануулахын тулд Иферийн номын зарим бүл-
гийг товч тоймлон дүгнэхэд урьж болно. Өгсөн хугацааны дараа, Иферийн номоос 
тэдэнд сүнслэгээр нөлөөлсөн эсвэл Есүс Христэд итгэх итгэлийг нь нэмэгдүүлсэн 
зүйлсийг хуваалцахад цөөн суралцагчаас хүсч болно.
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Энэ номыг яагаад  
судалдаг вэ? 
Суралцагчид Моронайн номноос су-
ралцсанаар, Моронай болон түүний аав 
Мормоны хүчирхэг үлгэр жишээ, сургаа-
луудаас хүч чадлыг олж авах болно. Тэд 
Есүс Христийн Сүмийн үндсэн ёслолууд 
хийгээд үйл явдлуудын талаар; зөв шу-
дарга ажлуудыг чин сэтгэлээсээ хийхийн 
ач холбогдол; сайныг хилэнцтээс ялган 
мэдэх арга зам; итгэл, найдвар, энэрлийн 
харилцаа холбоо; бага насны хүүхдүүдийн 
авралын талаар суралцана. Суралцагчид 
мөн Мормоны Ном үнэн гэдэг гэрчлэлийг 
өөрсдөдөө олж авахын тулд залбирахад 
урьж, (Моронай 10:3–5- ыг үзнэ үү), “Хрис-
тэд ирэгтүн, түүгээр төгөлдөржигтүн” (Мо-
ронай 10:32) хэмээн ухуулсан Моронайн 
үгийг унших болно. 

Энэ номыг хэн бичсэн бэ? 
Моронай уг номыг бичсэн бөгөөд тэрээр 
үүнд Нифайн арванхоёр төлөөлөгчид 
Есүс Христийн хэлсэн үгсийг (Моронай 
2- ыг үзнэ үү) мөн өөрийн эцэг Мор-
моны (Моронай 7–9- ийг үзнэ үү) болон 
өөрийнхөө хэлсэн үгийг багтаасан юм. 
Нифайчуудыг устгагдахаас өмнө Моронай 
тэдний дунд цэргийн удирдагч, Сүмийн 
ахлагчаар үйлчилж байв (Мормон 6:12; 
Моронай 8:1- ийг үзнэ үү). Моронай нь 
Мормоны Номын бусад чухал бичээч 
болон эмхэтгэгчтэй адил Аврагчийн гэрч 
байсан билээ. Тэрээр “Би Есүсийг харсан, 
тэрээр надтай нүүр тулан ярьсан” (Ифер 
12:39) хэмээн гэрчилсэн. Моронай өө-
рийн гэрчлэлд итгэлтэй зогсож, Христийг 
үгүйсгээгүй Нифай үндэстэн болгоныг 
леменчүүд алж байсан тэр үед Түүнийг 
үгүйсгэхээс татгалзсан юм (Моронай 
1:1–3- ыг үз). Мормоны Номын цэдгийг 
эмхэтгэж дуусгаснаас хойш ойролцоогоор 
1400 жилийн дараа 1823 онд Моронай 
амилсан биетэйгээр бошиглогч Иосеф 
Смитэд үзэгдэж, Иосефт гэрийнх нь 
ойролцоо гүвээнд цэдгийг нуусан гэдгийг 
хэлжээ (Иосеф Смит—Түүх 1:29–35- ыг 
үзнэ үү). Тэр мөчид мөн дараах 4 жилийн 
туршид Моронай Иосеф Смитэд “Их Эзэн 
юу хийх гэж буй тухай, мөн түүний хаант 
улсыг хэрхэн бас ямархуу маягаар эцсийн 

өдрүүдэд удирдахыг” ( Иосеф Смит—Түүх 
1:54) зааварласан билээ.

Энэ номыг хэнд зориулж, 
юуны тулд бичсэн бэ? 
Моронай “ирээдүйн нэг өдөр, леменчүүд, 
ах дүүст минь чухал байж магад хэмээх 
тул би өөр цөөн хэдэн зүйл бичье” (Мо-
ронай 1:4; мөн Моронай 10:1- ийг үзнэ 
үү) хэмээн хэлжээ. Тэрээр мөн Бурханы 
шүүлтийн тавцангийн өмнө хүн бүр түүний 
бичсэн үгсийн дагуу хариуцлага хүлээнэ 
гэдгийг анхааруулж “дэлхийн бүх хязгаа-
руудад” хандан ярьсан гэдгээ тунхагласан 
билээ (Моронай 10:24, 27- г үзнэ үү). Энэ 
үйл явдлын бэлтгэл болгож Моронай бүх 
хүмүүнийг “Христэд ирэхийг” (Моронай 
10:30, 32) урьсан.

Энэ номыг хэзээ, хаана  
бичсэн бэ? 
Моронай уг номыг МЭ 401- ээс МЭ 421  
оны хооронд бичиж, хураангуйлсан юм 
(Мормон 8:4–6; Моронай 10:1- ийг үзнэ 
үү). Тэрээр уг номыг бичихдээ хаана байс-
наа хэлээгүй бөгөөд зөвхөн амь насныхаа 
аюулгүй байдлын төлөө боломжтой хаана 
ч болов бэдрэн явснаа дурдсан юм (Мо-
ронай 1:1–3- ыг үзнэ үү).

Энэ номын онцлог юу вэ? 
Уг ном нь Есүс Христ Өөрийн Арванхоёр 
Нифайн төлөөлөгчдөд Ариун Сүнсний 
бэлгийг хүртээх хүчийг өгч байхдаа тэдэнд 
өгсөн зааврын тухай нарийн мэдээллийг 
багтаасан байдаг (Моронай 2 мөн 3 Нифай 
18:36–37- г үзнэ үү). Энэ ном л зөвхөн сан-
ваарын ёслолууд болон ариун ёслол дээрх 
залбирлын тухай Мормоны Номон дээрх 
зааврыг агуулсан байдаг (Моронай 3–5- ыг 
үзнэ үү). Уг номын бусад онцлог талуудад 
сайныг муугаас ялгаж таних Мормоны заа-
вар (Моронай 7:12–19- ийг үзнэ үү), тэнгэр 
элчүүдийн тохинуулал (Моронай 7:29–39- 
ийг үзнэ үү), Христийн цэвэр хайр болох 
энэрэл (Моронай 7:44–48- ыг үзнэ үү) мөн 
бага насны хүүхдүүдийн авралын (Моронай 
8- ыг үзнэ үү) тухай сургаалууд ордог. Энэ 
нь Кумора дээрх эцсийн тулааны өмнөх 
нифайчууд болон леменчүүдийн ёс бус 

байдал, доройтлын тухай Мормоны тэм-
дэглэлийг багтаадаг (Моронай 9- ийг үзнэ 
үү). Моронай Сүнсний бэлгүүдийн талаарх 
өөрийн сургаалыг багтаасан (Моронай 
10:8–26- г үзнэ үү). Мөн тэрээр Моронай 
10:3–5 дээр Мормоны Номонд чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн урилгыг оруулсан байна. Энэ 
судрын хэсгийн талаар ерөнхийлөгч Гор-
дон Б.Хинкли хэлэхдээ Мормоны Ном бол 
“уншигчид бурханлаг хүчээр үүний үнэнийг 
гарцаагүй мэдэх амлалтын тухай багтаасан 
цорын ганц ном” (“A Testimony Vibrant and 
True,” Ensign, 2005 оны 8- р сарын 4) хэмээн 
тайлбарласан байдаг. 

Тойм
Моронай 1–6 Моронай амь насны-
хаа аюулгүй байдлын төлөө бэдрэн 
явахдаа Есүс Христийн Сүмийн 
ёслол, үйл ажиллагаануудын талаар 
бичиглэжээ. Эдгээрт Ариун Сүнсний 
бэлгийг хүртээх, санваарын ёсло-
луудыг гүйцэтгэх, ариун ёслолыг 
гүйцэтгэх мөн баптисм хүртэхэд 
бэлтгэх орно. Мөн Моронай Сүмийн 
гишүүдийг сүнслэгээр тэжээх мөн 
Сүмийн цуглаануудын зорилго, эд-
гээрийг хэрхэн хөтлөн явуулах тухай 
хэлэлцсэн байдаг. 

Моронай 7 Моронай, Христийн 
гэрлийн тухай, чин хүсэлтэйгээр 
зөв шударга үйлсийг хийхийн ач 
холбогдол, сайнаас мууг ялган таних, 
бүх сайн зүйлээс зууран барих болон 
итгэл, найдвар, энэрлийн хоорон-
дын уялдаа холбооны талаар заасан 
Мормоны номлолыг бичиглэсэн юм. 

Моронай 8–9 Моронай мөн бага 
насны хүүхдүүдэд яагаад баптисм 
шаардлагагүй тухай тайлбарлаж, 
нифайчууд болон леменчүүдийн 
дундах агуу ёс бусыг тодорхойлсон 
Мормоны захиасуудыг бичиглэсэн. 

Моронай 10 Моронай Мормоны Но-
мыг унших тэд бүгдийг үүний үнэнийг 
мэдэхийн төлөө залбирч, Бурханы 
хүч болон бэлгүүдийг үгүйсгэхгүй 
байж, Христэд ирж, түүгээр төгөл-
дөржихийг ухуулсан.

орШил 

Моронайн ном
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Оршил
Иферийн ялтсуудыг хураангуйлсны дараа Моронай 
өөр зүйлсийг нэмж бичих бодолгүй байлаа. Гэсэн хэ-
дий ч тэрээр “Их Эзэний тааллын дагуу, ирээдүйн нэг 
өдөр, леменчүүд, [түүний] ах дүүст чухал байж магад 

хэмээх тул өөр цөөн хэдэн зүйл” (Моронай 1:4) бичих 
сүнслэг өдөөлтийг хүлээн авсан билээ. Түүний үгс Есүс 
Христэд итгэх итгэлийг нь харуулж, сайн мэдээний 
чухал ёслолуудыг тоймлосон байдаг. 

152- Р ХИЧЭЭЛ

Моронай 1-3

Заах зөвлөмж

Моронай 1 
Моронай амь насныхаа аюулгүй байдлын төлөө бэдэрч, бичиглэлээ 
үргэлжлүүлэв
Нэг суралцагчаас сургууль дээрээ өөрийн итгэлийн төлөө бат зогссон нэгэн залуу 
эмэгтэйн ярьсан дараах түүхийг уншихыг хүс. 
“Манай багш самбарын өмнө зогсоод бидний үзэх киноны тухай ярьсан юм. . . . Ма-
най багш . . . уг киног өндөр үнэлгээтэй байгаа кино гэж тайлбарлав. Би бүр гайхаж 
хоцорлоо. . . . Би ийм зүйл тохиолдоно гэж огт төсөөлж байсангүй. 
“Би сандал дээрээ суугаад юу хийх ёстойгоо бодлоо. Биднээс иймэрхүү зохисгүй кино 
үзэхгүй байхыг хүсдэг талаар би бодлоо. Би сургууль дээрээ байсан учраас бидний 
үзэх киноны хэсэг нь зохистой байж болох юм гэж өөрийгөө зөвтгөхийг оролдов. 
Гэсэн ч уг киног үзэхгүй байх миний бодол уг зөвтгөх оролдлогыг ялсан юм. 
“Би гараа аажуу тайван өргөн, киног гарч байх хооронд гадаа хүлээж байж болох эсэ-
хийг ангийнхныхаа өмнө асуулаа. Би сандлаасаа босоод номоо бариад гарах үед бүх 
хүн над руу харж байгааг мэдэрсэн юм. Би тэдний царайг хараад тэд намайг яагаад 
ингэснийг ойлгохгүй байгааг мэдлээ. 
Би үүдний өрөөнд сууж байхдаа баяртай байлаа. Манай багш эсвэл ангийнхан юу гэж 
хэлэх нь хамаагүй би зөв зүйл хийснээ мэдэж байсан юм. Мөн би илүү их хүч чадлыг 
мэдэрсэн. Манай багш бидэнд үзэхийг санал болгосноос болж би зохисгүй кино үзэх 
шаардлагагүй гэдгийг мэдсэн юм.
“. . .Бид сорилтуудтай тулгарч, тэдгээрийг ялж гарсан үедээ ялагдаж, сорилтод бууж 
өгснөөс илүү хүчирхэг болдог гэдэгт би итгэдэг. 
Энэ бол Аврагчаас ирдэг дотоод хүч чадал юм. Хэрэв бид хүнд хэцүү үедээ Түүн рүү 
харах юм бол хүчирхэгжиж чадна. Түүнд итгэх бидний итгэл зовлон бэрхшээлийг 
давахад маань тусална” (Катерин Холл, “Standing Up, Standing Out,” New Era, 2012 
оны 2- р сар, 11).
Суралцагчдаас Моронай 1:1–3- ыг дотроо уншаад Моронай хэрхэн итгэлдээ бат 
зогссон тухай олж мэдэхийг хүс. Тэднийг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. Да-
раах асуултуудыг асуу:
• “Христийг үгүйсгэхгүй” байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 
•  Хэзээ та болон таны таньдаг хэн нэгэн зовлонт үедээ Есүс Христийг дагах тууштай 

байдлыг харуулсан бэ? 
Хэдийгээр Моронай болон уг түүхэнд гарсан залуу эмэгтэйн үлгэр жишээ агуу боловч 
бид ч бас өдөр бүр бидний итгэл, дуулгавартай байдал болон “Христийг үгүйсгэхгүй” 
байх хүслийг маань баталсан жижиг сонголтуудыг хийж чадна. 
• Моронайн үлгэр жишээг дагаж болох ямар арга замууд байна вэ? (Суралцагчид 

сайн мэдээ болон үүний жишгүүдээс ичихгүй байх, зарлигуудыг дагах, зөв шударга 
үлгэр жишээ үзүүлэх, бусад хүмүүс итгэлээ алдсан ч Есүс Христийн талаарх гэрчлэл-
дээ бат зогсох зэрэг санааг хуваалцаж болно)

Ариун Сүнсээр заа 
Заахаар бэлтгэж мөн 
заахдаа Ариун Сүнсээр 
удирдуулахыг хичээ. 
Багш болон суралцаг-
чид Сүнсээр удирдуул-
сан үед “номлодог тэр 
нь мөн хүлээн авдаг тэр 
нь бие биенээ ойлгодог, 
мөн хоёул сэнхэрч мөн 
хамтдаа баясдаг буюу” 
(С ба Г 50:22).
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Нэг суралцагчийг Моронай 1:4- ийг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, Моронай үргэлжлүүлэн бичихийг сонгосон шалтгааныг 
олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцсаны дараа амийг нь 
авахыг эрэлхийлсэн хүмүүсийнхээ үр удмын тусын тулд Моронай эдгээрийг бичсэн 
гэдгийг онцол. 
• Леменчүүдэд туслахыг хүссэн Моронайн хүслээс бид юу сурч болох вэ? (Бид дайснуу-

даа хайрлах сонголтыг хийснээр Есүс Христийг дагах итгэлээ харуулж чадна.)
Есүс Христийг дагах Моронайн итгэл, тууштай байдал түүний “үнэ цэнэтэй” (Moро-
най 1:4) хэмээн мэдэрсэн Сүмийн цөөн хэдэн чухал үндсэн зарчмын талаар бичиглэ-
хэд хүргэсэн гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас тэд Моронай 2–3- ыг судлах үед эдгээр 
бүлэг хэрхэн тэдэнд үнэ цэнэтэй байж болох талаар бодохыг хүс. 

Моронай 2
Моронай Ариун Сүнсний бэлэг өгөх талаар Есүс Христийн зааврыг 
бичиглэсэн билээ 
Нэг залуу эрэгтэйг самбарын өмнө гарч ирэхэд урь. Суралцагчдаас энэ залуу эрэг-
тэйг ирээдүйд бүрэн цагийн номлогч болсон байна гэж төсөөлөхийг хүс. Номлогч 
залуу маань хамтрагчийн хамт хэн нэгэнд сайн мэдээг зааж, тэр хүн нь баптисм хүр-
тэхээр шийджээ. Залуу эрэгтэйгээс Ариун Сүнсний бэлэг хүртээх гишүүний батал-
гааны ёслолыг гүйцэтгэхийг хүсчээ. Залуу эрэгтэйгээс дараах асуултыг асуу: 
• Та уг ёслолыг гүйцэтгэхийн тулд юуг бэлтгэж болох вэ? (Залуу эрэгтэйг хариулсны 

дараа бусад суралцагчаас мөн өөрсдийн бодлыг хуваалцахыг хүс.)
Амилсан Аврагч нифайчууд дээр зочлох үедээ “тэрбээр өөрөө сонгосон шавь нар-
таа гараа хүргэж”, “Ариун Сүнсийг өгөх хүчийг тэдэнд олгосон” (3 Нифай 18:36–37) 
гэдгийг тайлбарла. Ариун Сүнсний бэлгийг хэрхэн өгөх талаар Нифайн арванхоёр 
шавьдаа өгсөн Аврагчийн заавруудын заримыг нь Моронай цэдэгтээ багтаасан. Нэг 
суралцагчаас Моронай 2:1–3- ыг чангаар уншихыг мөн бусад суралцагчаас дараах 
мэдээллийг хайж олохыг хүс. 
 1. Ёслол гүйцэтгэж буй хүн ямар бэлтгэл хийх ёстой вэ?
 2. Ёслолыг хэрхэн гүйцэтгэдэг вэ? 
Суралцагчдыг шүлгүүдийг уншсаны дараа дараах асуултуудаас заримыг эсвэл бүг-
дийг нь асуу: 
• Моронай 2:2- ын б зүүлт тайлбарт хэлсэнчлэн Ариун Сүнсний бэлгийг өгөхийн 

тулд ямар санваартай байх ёстой вэ? (Мелкизедек санваар. ) 
• Мелкизедек санваартан Ариун Сүнсний бэлэг өгөхөд бэлтгэхийн тулд юу хийх 

ёстой вэ? (Тэр “[Есүс Христийн] нэрээр Эцэгт залбирах ёстой.” )
• Та залбирал хэрхэн тухайн хүнд санваарын ёслолыг гүйцэтгэхэд бэлтгэхэд нь 

тусална гэж бодож байна вэ? 
• Гишүүний баталгааны ёслолыг хэрхэн гүйцэтгэдэг вэ? (Есүс Христийн нэрээр гараа 

тавьснаар. Уг ёслолын хэсэг болгож Мелкизедек санваартнууд тодорхой хэдэн үгийг 
хэлэх ёстой гэдгийг тайлбарла. Бүрэн цагийн номлогчдод санваарын ёслол болон 
адислалуудыг хэрхэн гүйцэтгэх тухай заавартай жижиг гарын авлага байдаг.) 

Та дараах үнэнийг самбар дээр бичиж суралцагчид одоогийн байдлаар юу сурсныг 
нэгтгэн дүгнэж болно: Мелкизедек санваартнууд гар тавин, баптисм хүртсэн 
Сүмийн гишүүдэд Ариун Сүнсний бэлэг хүртээдэг.)

Моронай 3
Моронай прист болон багш нарыг томилох талаарх Есүс Христийн өгсөн 
зааврыг цэдэглэсэн юм 
Уг хичээлийг заахаас нэг эсвэл хоёр хоногийн өмнө нэг залуу эрэгтэйгээс ангийнханд 
санваарын эрх мэдлийн шугамаа уншиж өгөхийг хүс. (Эсвэл та өөрийнхөө эрх мэд-
лийн шугамыг эсвэл гэр бүлийн гишүүн мөн тойрог, салбарынхаа санваарын удир-
дагчийн эрх мэдлийн шугамыг уншиж өгч болно.) Санваарын эрх мэдлийн шугам 
нь Есүс Христийн санваарын эрх мэдлийг харуулдаг гэдгийг тайлбарла. Мелкизедек 
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санваартнууд Сүмийн удирдах газар эсвэл харьяа үйлчлэлийн төвтэйгөө холбоо 
барьж, өөрсдийн эрх мэдлийн шугамын бүртгэлээ авах хүсэлтийг гаргаж болно. Сүм 
Аароны санваартнуудад эрх мэдлийн шугамын бүртгэлийг олгодоггүй. Гэсэн хэдий ч 
Мелкизедек санваартнаар Аароны санваарт томилогдсон Аароны санваартнууд өөрс-
дийг нь томилсон хүний эрх мэдлийн шугамын талаар суралцаж болдог.)
Нэг суралцагчийг өөрийн эрх мэдлийн шугамыг ангид уншиж өгөхийг хүс (эсвэл 
ангид авчирсан эрх мэдлийн шугамаа уншиж өг). Санваарын эрх мэдлийг шууд Есүс 
Христээс авч дагах тухай мэдэх үед түүнд өөрт нь ямархуу санагдсан талаар ху-
ваалцахад урь (эсвэл санваар эзэмшигчид нь эрх мэдлийг Аврагчаас шууд авч дагах 
боломжтой талаар өөрийн мэдрэмжээсээ хуваалц).
Суралцагчдад санваарын бүх үүргүүдийг гүйцэтгэх эрх мэдэл Есүс Христ болон Тэн-
гэрлэг Эцэгээс ирдэг гэдгийг ойлгоход нь туслахын тулд нэг суралцагчаас Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн үгийг уншихыг хүс: 

“Бурханлаг эрх мэдэлтэйгээр үйлдэх нь зүгээр л нэг нийгмийн хэлэлцээ-
рээс илүү зүйл шаарддаг. Үүнийг шашны сургалт эсвэл цугларагсдын 
үүрэг даалгавар бүтээж чадахгүй. Бурханы эрх мэдлээр хийгдэж буй 
ажилд сүм хийд, гудамж эсвэл шашны сургуульд байгаа хэн нэгний 
эзэмшиж буй хүч чадлаас хамаагүй агуу хүч байх ёстой—үүний батал-
гаа нь үнэнч итгэлтэй Бурханыг эрэлхийлэгч олон хүн энэ талаар  

мэдэж танилцуулж байснаар үе үеийнхнийг Сэргээлт рүү хөтөлсөн юм. . . .
“. . . Есүс Христийн сэргээгдсэн Сүмд байгаа бид санваарын эрх мэдлийн шугамыг 
тойрог дахь шинэхэн дикон, түүнийг удирддаг бишоп мөн биднийг тэргүүлдэг бошиг-
логчоос харж чадна. Уг шугам нь тэнгэрээс юутай ч харьцуулшгүй бэлгийг авчирсан 
Бурханы Хүүгээс ирсэн тэнгэрлэг тохинуулагчидтай таслагдашгүй гинжин хэлхээгээр 
холбоостой байдаг” (“Our Most Distinguishing Feature,” Ensign эсвэл Лиахона, 2005 
оны 5- р сар, 44).
• Энэ Сүмийн бүх санваартан өөрсдийн санваарын эрх мэдлийг дээшээ Есүс Христ 

рүү харж дагаж чадна гэдгийг мэдэх нь танд яагаад чухал вэ?
Моронай 3:1–4- ийг чангаар уншихыг нэг суралцагчаас хүс. Цааш нь хамтдаа сурал-
цагчдаас шүлгийг дагуулан харж, хувь хүмүүсийг хэрхэн санваарын албанд томилд-
гийг олж мэдэхийг хүс. 
• Хувь хүмүүсийг санваарын албанд хэрхэн томилдог вэ? (Хувь хүмүүс эрх мэдэл-

тэй тэднээр гар тавиулан, санваарын албанд томилогддог.)
• Тухайн санваарт томилогдож буй хүн яагаад тухайн санваарыг атгаж байгаа эсвэл 

үүнээс илүү агуу санваарыг атгаж байгаа хүнээр санваарын албанд томилогдох 
шаардлагатай вэ? 

Ангид байгаа санваартнуудаас санваарын үүргээ товч тайлбарлахыг хүс. Ангиас доорх 
асуултуудыг асуу:
• Санваартан үүргээ биелүүлснээр таныг адисалсан үе хэдийд байсан бэ? 
 Санваар амьдралыг нь хэрхэн адисалсан мэдрэмжээсээ хуваалцахыг хэдэн суралцаг-
чаас хүс . Санваарын ачаар амьдрал тань хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай та хуваалцаж болно. 

Төгс эзэмших судрын тойм
Суралцагчдад Мормоны Номын 25 төгс эзэмших судрын эшлэлүүдийг тал цаасны 
хамт өг. Суралцагчдаас цаасан дээрээ 1,2,3 гэсэн дугааруудыг бичихийг хүс. Дараа 
нь доорх жишээнүүдийг унш (эсвэл зааж буй суралцагчдын тань хэрэгцээ, сонирхолд 
тохиромжтой өөрийн жишээнүүдийг бэлтгэ). Суралцагчдаас цаасан дээрх дугаар 
бүрийнхээ ард таны уншиж өгсөн жишээтэй хамгийн сайн тохирох төгс эзэмших 
судрын эшлэлийг бичихийг хүс. Дараа нь тэднээс хариултуудаа хуваалцахыг хүс. 
Магадгүй нэгээс илүү тохирох судрын эшлэл байж болох учраас суралцагчдыг яагаад 
тэдгээр судрыг сонгосноо тайлбарлахад урь. 
 1. Та хэцүү уруу таталтыг давж гарахын тулд хүч чадлыг эрэлхийлж байна. (Боломж-

той хариултууд: Хиламан 5:12 мөн 3 Нифай 18:15, 20–21.)
 2. Та судруудыг судалж, амьдрал дахь сорилтуудынхаа тухай бодохдоо юу хийх талаа-

раа удирдамж хүлээн авчээ. (Боломжтой хариултууд: 2 Нифай 32:3.)
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 3.  Бурханы зарлигуудтай зөрчилдөх үйл ажиллагаанд оролцохыг найзууд тань хүс-
сэнээс болж та дарамтад оржээ. Тэд танд эдгээр үйл ажиллагаа нь залуу насны нэг 
хэсэг мөн хөгжилтэй байх болно гэж хэлжээ. (Боломжтой хариултууд: Мозая 4:30; 
Алма 37:35; 41:10.)



640

Оршил
Моронай санваартнуудын талх, дарсыг адислахдаа 
хэлдэг залбирлын үгийг оролцуулаад ариун ёслолыг 

хэрхэн гүйцэтгэх талаар Аврагчийн нифайчуудад 
өгсөн заавруудыг бичиглэжээ. 

153- Р ХИЧЭЭЛ

Moронай 4–5

Заах зөвлөмж

Moронай 4–5
Моронай ариун ёслолыг хэрхэн гүйцэтгэдэг талаар тайлбарлав
Хэрэв боломжтой бол ариун ёслолын талх болон усны тосгуурыг харуул. (Эдгээрийг 
харуулах нь тохиромжтой жишээ байж болох ч ариун ёслолыг хэрхэн гүйцэтгэхийг 
ямар нэгэн байдлаар дуурайж үзүүлэх ёсгүй.) Суралцагчдад цаас өгөөд цаасан дээ-
рээ ариун ёслолын залбирлуудаас санаж байгаа хэсгээ бичихийг хүс. Суралцагчдад 
хангалттай цаг өгсний дараа Их Эзэний ариун ёслолыг гүйцэтгэхэд зориулж өгсөн 
эдгээр залбирлыг Моронай цэдэгтээ багтаасан гэдгийг тайлбарла. Тэднээр Моронай 
4:3 эсвэл Моронай 5:2- ыг уншуулж, хариултуудаа бататгахыг хүс. Дараа нь асуу:
• Хэрэв өөр шашинд итгэлтэй танай нэг найз чамтай хамт ариун ёслолд суух гэж байгаа 

бол та ариун ёслолын утга учир, үүний ач холбогдлын талаар юу гэж тайлбарлах вэ? 
Суралцагчдад ариун ёслолын зорилгуудын нэгийг нь ойлгоход туслахын тулд нэг 
суралцагчаас Моронай 4:1–3- ыг мөн өөр нэг суралцагчаас Моронай 5:1–2- ыг чангаар 
уншихыг хүс. Суралцагчдаас ариун ёслолын талх, ус юуг төлөөлдгийг тайлбарласан 
хэсгийг Моронай 4:3 мөн Моронай 5:2- оос хайж олохыг хүс. Та суралцагчдад судрын 
энэ хэсгийг судар дээрээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно. (Өнөөдөр Сүм Иосеф Смитэд 
өгөгдсөн илчлэлтийн дагуу ариун ёслол дээр дарсны оронд усыг ашигладаг гэдгийг 
сануулж болно [С ба Г 27:2]- ыг үзнэ үү).
• Талх юуг төлөөлдөг вэ? (Есүс Христийн бие махбод. Maтай 26:26; 3 Нифай 18:6–

7- г үзнэ үү.)
• Ус юуг төлөөлдөг вэ? (Есүс Христийн цус. Maтай 26:27–28; 3 Нифай 18:8–11- ийг 

үзнэ үү.)
• Яагаад Аврагчийн бие болон цус бидэнд чухал вэ? (Суралцагчид асуултад хариу-

лахдаа загалмай дээрх Аврагчийн бие махбодын өвдөлт, үхлийг дурдах ёстой. Тэд 
Түүний амилалтыг мөн дурдах ёстой. Тэрээр Өөр дээрээ үхлийг авснаас хойш гур-
ван өдрийн дараа Түүний бие махбод нь сүнстэйгээ эргэж нэгдсэн юм. Тэд бидний 
нүглийг өөр дээрээ авах үед Түүний сүв бүрээс цус шүүрэхэд хүргэсэн аймшигт 
сүнслэг өвдөлт, зовлонг мөн дурдах ёстой. Тэрээр Өөр дээрээ бие махбодын үхлийг 
авсан учраас хүн бүр амилах болно. Тэрээр бидний нүглийн төлөө зовсон учраас 
бид наманчлах юм бол нүглээсээ уучлагдах болно.)

Дараах бүрэн бус өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Ариун ёслолын бэлгэдлүүд бидэнд . . . 
санахад тусалдаг. Суралцагчдаас уг ариун ёслолын чухал зорилгыг хэрхэн нэгтгэн 
дүгнэж болохыг асуу. Дараа нь дараах өгүүлбэрийг харан самбар дээрх үнэнийг бүрэн 
гүйцэд болго: Ариун ёслолын бэлгэдлүүд Есүс Христийн Цагаатгалыг санахад 
бидэнд тусалдаг.
Суралцагчдыг Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид Б.Хэйтийн асуусан 
дараах асуултыг тунгаан бодоход урь: 

“Бид Сүмийн гишүүдийн хувьд өөрсдийн Их Эзэн Аврагч, Түүний 
золиослол болон Түүнд өртэй өөрсдийн байдлыг хэр санадаг вэ?” 
(“Remembering the Savior’s Atonement,” Ensign, 1988 оны 4- р сарын 7).
• Бид ариун ёслолын үеэр Цагаатгалыг санахын тулд юу хийж болох вэ?

Үнэний гэрчээр Ариун 
Сүнсийг урих нь 
Та суралцагчдад сайн 
мэдээний зарчим, 
сургаалуудыг ойлгоход 
нь туслахдаа Ариун 
Сүнсийг урьж, үнэнийг 
гэрчлэх арга замаар 
заа. Суралцагчид сайн 
мэдээний сургаалын 
талаар сүнслэг гэрчийг 
хүлээн авсныхаа дараа 
үйлдэл хийж, сайн 
мэдээгээр илүү бүрэн 
дүүрэн амьдардаг. 
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MOроНАй 4 – 5

• Та ариун ёслолын үеэр Аврагчийн Цагаатгалыг чин сэтгэлээсээ тунгаан бодсоноор 
ямар туршлага хуримтлуулсан бэ?

Суралцагчдыг өөрсдийн бодлыг хуваалцсаны дараа дэвтэр дээрээ эсвэл судрын 
тэмдэглэл дээрээ дараагийн ариун ёслолын үеэр Цагаатгалд бодол санаагаа төв-
лөрүүлэх нэг арга замыг бичихэд урь. (Та цөөн хэдэн суралцагчийг бичсэн зүйлээ 
хуваалцахад урьж болно.)
Суралцагчдад ариун ёслолын нэмэлт зорилгуудын талаар ойлгоход нь туслахын тулд 
хичээл эхлэхээс өмнө хариултуудыг нь хаалтан дотор бичин, дараах хүснэгтийг зур. 
Суралцагчдыг уг хүснэгтийг дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ зурахад урь. 

Би юу хийх гэрээ хийсэн бэ? Гэрээнийхээ энэ хэсгийг 
биелүүлнэ гэдэг нь юу гэсэн 
үг вэ?

Би гэрээнийхээ уг хэсгийг 
биелүүлэхийн тулд юу хийж 
болох вэ? 

 1. (өөрсдийн дээр их эзэний 
нэрийг авахад бэлэн бай)

 2. (түүнийг үргэлж сана)

 3. (түүний зарлигуудыг дага) 

Суралцагчдад бид ариун ёслолоос хүртсэнээр Бурхантай гэрээнүүд хийдэг бөгөөд тэд-
гээр нь ариун нандин гэрээ гэдгийг сануул. Суралцагчдыг Моронай 4:3- ыг дотроо ун-
шихад урь. Тэднээс хүснэгтийн эхний багананд ариун ёслолоос хүртэхдээ хийдэг гурван 
амлалтыг бичихийг хүс. Тэднээс хариултуудаа өөрсдийн хажууд сууж байгаа хүнтэй хамт 
шалгахыг хүс. Тэгээд тэднээс хоёр дахь баганыг өөрсдөө бөглөхийг хүс. Тэдэнд хангалт-
тай цаг өгсний дараа цөөн хэдэн суралцагчаас юу бичсэнээ хуваалцахыг хүс. Суралцагч-
дыг бичсэн зүйлээ хуваалцах хооронд тэдэнд гэрээний хэсэг бүрийн талаар илүү сайн 
ойлгоход нь туслахын тулд дараах материалуудаас заримыг эсвэл бүгдийг нь ашигла. 
Суралцагчдад Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дэрээ авна гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг 
илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхий-
лөгч Хэнри Б.Айрингийн хэлсэн дараах үгийг уншихад урь. 

“Бид Түүний нэрийг өөрсөд дээрээ авах амлалтыг өгдөг. Энэ нь  
бид өөрсдийгөө Түүний нүдээр харах ёстой гэсэн үг. Бид амьдралдаа 
Түүнийг үргэлж нэгдүгээрт тавина. Бид өөрсдөө юу хүсч байгаа эсвэл 
дэлхий биднээс юу хүсэхийг шаардаж байгаагаас илүү Түүний хүсч 
байгаа зүйлийг хүсэх болно” (“That We May Be One,” Ensign, 1998  
оны 5- р сар, 67).

Бид Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авахад бэлэн байгаагаа гэрчилснээр Түүний 
шавь нарын адил амьдрах үүргийг хүлээн авдаг гэдгийг тайлбарла. Бид энэ нэрийг 
доромжлох эсвэл буруушаах зүйл хийхгүй гэдгээ амладаг. Бид Түүнд болон бусдад 
үйлчлэх үүргийг хүлээн авдаг. Бид Түүгээр болон Түүний Сүмээр бусдад танигдахад 
бэлэн байгаагаа харуулдаг. 
• Та өөрийн дээр Их Эзэний нэрийг авахад бэлэн байгаагаа харуулахын тулд юу хий-

сэн бэ? Энэ нь таны амьдралд ямар үр нөлөө үзүүлсэн бэ? 
Суралцагчдыг Моронай 4:3 дээрх талхны залбирлын үгийг Моронай 5:2 дээрх дарсны 
залбирлын үгтэй харьцуулахад урь. Тэднээс ямар ялгаатай болон адил төстэй талыг 
анзаарсныг асуу. “Үргэлж түүнийг санаж” гэдэг амлалт хоёулан дээр нь гарсныг онцол. 
• “Түүнийг үргэлж санаж” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Д. Тодд Кристоффэрсоны 
хэлсэн дараах үгийг уншиж өгөхийг хүс: Ангийнхнаас Аврагчийг үргэлж санахад тус-
лах юуг бид хийж болох тухай олж сонсохыг хүс. 

“Бид Түүнийг үргэлж санах боломжийг олгодог юмсыг—тэр дундаа 
байнга залбирах болон судраас судлах, төлөөлөгчдийн сургаалуудыг 
нухацтай судлах, ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэх, ням гаргийн 
шүтэн бишрэх үйл ажиллагаануудад оролцох, жинхэнэ шавь байх 
талаар Сүнс болон туршлага юу зааж буйг тэмдэглэн авч санаж 
байхыг эн тэргүүнд тавих ёстой.
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153-  р  хичээл

“Бусад юмс, ялангуяа амьдралын чинь тодорхой үед өөрт чинь шаардлагатай ямар нэг 
зүйл санаанд чинь орж ирж болно. . . .
“. . . Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Аврагчийг үргэлж санаж, дагах бидний хүсэл, чадвар 
өсөн нэмэгдэх болно гэдгийг би нотолж чадна. Бид эцсийг хүртэл тэвчээртэй хөдөл-
мөрлөж, бидэнд хэрэгтэй ялган таних чадвар, тэнгэрлэг тусламжийн төлөө үргэлж 
залбирах ёстой” (“To Always Remember Him,” Ensign, 2011 оны 4- р сар, 51).
• Та “түүнийг үргэлж санаж” байхын тулд юу хийсэн бэ?
• Аврагчийг үргэлж санах нь гэрээнүүдийнхээ бусад хэсгийг биелүүлэхэд бидэнд 

хэрхэн тусалдаг вэ?
• Долоо хоног бүр ариун ёслолоос хүртэх нь яагаад бидэнд чухал гэж бодож байна вэ?
Зарлигуудыг дагах амлалтыг онцлохын тулд нэг суралцагчийг Залуучуудын бат бөх 
байдлын төлөө: товхимлын дараах хэсгийг уншихад урь. 
“Тэнгэрлэг Эцэг та нарт муугаас сайныг ялгах чадвар мөн өөрийнхөө төлөө сонголт 
хийх эрхийг өгсөн. Амьдрал хэмээх бэлгээс гадна амьдралаа удирдах эрх нь Бурханы 
хамгийн агуу бэлгүүдийн нэг юм. Дэлхий дээр байх хугацаандаа та нар Бурханы 
зарлигуудыг дагаж, Түүнд хайраа үзүүлэхээр сонгох эрхээ ашиглах эсэхээ шалгуулдаг” 
(Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө [2011], 2).
• Та Бурханы зарлигуудыг дагахад өөртөө туслахын тулд өдөр бүр юу хийдэг вэ?
Суралцагчдыг долоо хоног бүр ариун ёслолоор дамжуулан шинэчилдэг амлалтуудын-
хаа талаар ярилцсаны дараа тэднээс гэрээнийхээ хэсэг бүрийг долоо хоногийн турш 
илүү сайн биелүүлэхийн тулд хийх нэг зүйлийг хүснэгтийн гурав дахь багананд бичи-
хийг хүс. Тэднийг зарим санаагаа хуваалцахад урь (тэд хэт хувийн шинжтэй зүйлсийг 
хуваалцах шаардлагагүй гэдгийг ойлгож байгаа эсэхийг баталгаажуул). 
Бид Их Эзэнтэй хийсэн гэрээгээ сахих үед Тэрээр биднийг адислахыг амласан гэдгийг 
тайлбарла (С ба Г 82:10- ыг үзнэ үү). Суралцагчдаас Моронай 4:3 болон Моронай 5:2- г 
уншихдаа биднийг ариун ёслолоос хүртэхдээ шинэчилдэг амлалтуудаа сахих үед Их 
Эзэн юуг бидэнд хийж өгнө гэж амласныг хайж олохыг хүс. Самбар дээрх хүснэгтийн 
доор дараах бүрэн бус өгүүлбэрийг бич: Бид ариун ёслолын гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр 
сахиснаар . . . Суралцагчдыг Моронай 4:3 болон Моронай 5:2- оос сурсан зүйлс дээрээ 
тулгуурлан өгүүлбэрийг гүйцээж бичихэд урь. (Өгүүлбэрийг дараах маягаар гүйцээж 
болно: Бид ариун ёслолын гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахих юм бол Их Эзэний 
Сүнсийг үргэлж өөрсөдтэйгөө хамт байлгаж чадна.)
• Бидэнтэй Сүнс үргэлж хамт байх амлалт нь уг гэрээг сахих бидний хичээл зүтгэлийг 

хэрхэн үнэлж байна вэ?
Нэг суралцагчаас Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Дэвид А.
Бэднарын хэлсэн дараах үгийг уншиж өгөхийг хүс: Суралцагчдаас  
Сүнс бидний төлөө юу хийж чадахыг олж сонсохыг хүс. 
“Их Эзэний Сүнс бидний удирдамж болж, мөнх бус аяллын үед удирдамж, 
заавар, сүнслэг хамгаалалтаар адислах болно” (“That We May Always Have 
His Spirit to Be with Us,” Ensign эсвэл Лиахона, 2006 оны 5- р сар, 31).

• Та хэзээ Ариун Сүнсний нөхөрлөлтэй байснаар удирдамж, заавар, чиглүүлэл, 
хамгаалалтыг хүлээн авсан бэ? (Та суралцагчдаас туршлагаа хуваалцахыг хүсэхийн 
сацуу өөрийнхөө туршлагын талаар хуваалцаж болно.)

• Долоо хоног бүр ариун ёслолын үеэр бид ариун ёслолын залбирлууд дахь гэрээнүү-
дээ хэр сайн сахиж байгаагаа мэдэх боломжтой байдаг. Энэ нь Сүнсийг өөрсөдтэй-
гөө үргэлж хамт байлгах бидний хичээл зүтгэлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? 

• Та өнөөдөр ариун ёслолоос хүртэх тухай сурсан зүйлээ тунгаан бодох үед ариун 
ёслолын залбирлын аль хэсэг танд хамгийн онцгой санагдсан бэ? Яагаад?

Суралцагчдыг ариун ёслолоос хүртэх үедээ Аврагчийн Цагаатгалыг тунгаан бодоход 
урамшуул. Тэднийг хүснэгтээ дахин шалгаж, ариун ёслолын гэрээнүүдээ илүү бүрэн 
дүүрэн сахих санаануудаа хэрэгжүүлэхэд урь. Бид уг гэрээг сахиснаар өөрсөдтэйгөө 
Түүний Сүнсийг үргэлж хамт байлгах Их Эзэний амлалтыг тэдэнд сануул. Бид долоо 
хоног бүр ариун ёслолоос хүртэхдээ хийдэг гэрээгээ санаж, биелүүлснээр бидний 
амьдралд ирэх адислалуудын талаар гэрчил. 
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MOроНАй 4 – 5

Төгс эзэмших судрын тойм
Та төгс эзэмших судрын шалгалтын цагийг товлож эсвэл Мормоны Номноос сонго-
сон хэсгүүдийнхээ төгс эзэмших судрыг батжуулахад нь туслах үйл ажиллагааг хийж 
болно. Та тэдний мэдлэгийг хэрхэн шалгах талаараа бодож, энэ зорилготой нийцэх 
үйл ажиллагааг төлөвлө. Та судрын эшлэл, түлхүүр үгс, утгыг ашиглан тохируулах эс-
вэл хоосон зай бөглөх шалгалтыг бэлтгэж болно. Мөн суралцагчдыг судрын тодорхой 
хэсгийг хэр сайн чээжилсэн эсэхийг шалгаж болно. Мөн та суралцагч бүрд төгс эзэм-
ших судрыг гол эх сурвалжаа болгон ашиглаж богино хичээл зааж эсвэл үг хэлэхийг 
даалгаж болно. Та төгс эзэмших судрын хэсгүүдээр дүгнэх ажлыг хийхээр шийдсэн ч 
гэсэн суралцагчдад суралцаж, бэлтгэх цаг өг. Өнөөдрийн хичээлийн цаг дээр уг бэлт-
гэлийг хийж эхлэх цагийг олгож болно. 
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Оршил
Моронай ялтсууд дээрх өөрийн цэдгийг дуусгах үедээ 
Сүмд баптисм хүртэхэд тавигдах зарим шаардлагын 
талаар тайлбарласан. Тэрээр мөн нэг нэгнээ халамж-
лах Сүмийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагын талаар 

тайлбарласан юм. Сүмийн цуглаануудын зорилгууд бо-
лон Сүмийн цуглаануудыг Ариун Сүнсний нөлөөгөөр 
удирдах нь хэчнээн чухал болох талаар онцолжээ. 

154- Р ХИЧЭЭЛ

Моронай 6 

Заах зөвлөмж

Моронай 6:1–3
Моронай баптисмд тавигдах шаардлагыг тодорхойлжээ
Суралцагчдаас долоон настай дүү нь хэдэн сарын дараа найман нас хүрэх гэж байна 
гэж төсөөлөхийг хүс. Суралцагчдаас тэдний эцэг эх тэднээс баптисм хүртэхэд хэрхэн 
бэлтгэх талаар гэр бүлийн үдшийн хичээл заахыг хүссэн гэж төсөөлөхийг хүс. Дүүгээ 
баптисм хүртэхэд бэлтгэхэд нь туслахын тулд юу заах байсныг нь хуваалцуулахаар 
хэдэн суралцагчийг урь. 
Моронай 6 нь баптисмын шаардлагуудын талаар Моронайн хэлсэн тодорхойлолтыг 
багтаадаг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдаас Моронай 6:1–3- ыг дотроо уншаад бап-
тисмын шаардлагуудыг олж мэдэхийг хүс. Дараа нь суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлсээ 
хуваалцахад урь. Дараах асуултуудыг асуу:
• Баптисм хүртэхийг хүсч буй хүмүүс “үүнд зохистой байгаагаа үзүүлэхүйц үр жимс” 

авчрах ёстой гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Тэд баптисмын гэрээг хийж, сахихад бэлэн 
байгаагаа харуулж, Бурханы зарлигуудыг дагаж амьдрах ёстой.)

• Хүмүүс баптисм хүртэхийн өмнө “харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэлтэй” байх нь яагаад 
чухал вэ? (Та “харууссан зүрх, гэмшсэн сэтгэл” гэдэг нь наманчилж, Их Эзэний зарли-
гуудыг дагахад бэлэн байж, даруу байхыг хэлж байгааг тайлбарлаж болно.)

Нэг суралцагчаас Моронай 6:3- ыг чангаар уншихыг хүс мөн бусад суралцагчаас 
бид баптисм хүртэхдээ ямар гэрээ хийдгийг олж сонсохыг хүс. Суралцагчид дараах 
үнэнийг олох ёстой: Бид баптисмаар дамжуулан өөрсдийн дээр Есүс Христийн 
нэрийг авч, эцсээ хүртэл Түүнд үйлчлэх гэрээ хийдэг. (Та мөн суралцагчдаас 
Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авна гэдэг нь юу гэсэн үг болох талаар өмнөх 
хичээл дээр суралцсан зүйлээ санахыг хүсч болно.) 
• Таны туршлагаар баптисм хүртэх гэж байгаа хүмүүст эцсээ хүртэл Есүс Христэд 

үйлчлэх шийдвэр төгс байдал яагаад чухал вэ? 
• Та Их Эзэнд үйлчлэх шийдвэр төгс байдлаа дэмжиж, хүчирхэгжүүлэхийн тулд юу 

хийсэн бэ? 

Моронай 6:4 
Моронай Сүмийн гишүүдийг хэрхэн халамжилж, сүнслэгээр тэжээхийг 
тайлбарласан 
Моронай баптисмын шаардлагуудын талаар тодорхойлсныхоо дараа түүний өдрүүдэд 
шинээр баптисм хүртсэн хүмүүст гэрээндээ үнэнч үлдэхэд нь туслахын тулд юу хийдэг 
байсныг тайлбарласан байдаг. Суралцагчдыг Моронай 6:4- г дотроо уншиж Сүмийн 
гишүүд шинэ хөрвөгчдөд туслахын тулд юу хийдэг байсныг олж мэдэхийг хүс. Сурал-
цагчдаас олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахыг хүс. Хариултуудыг нь самбар дээр бич. 
Суралцагчдаас Моронай 6:4 нь Сүмийн гишүүд ялангуяа шинэ гишүүдийн талаар 
бидний хүлээсэн үүргийн талаар юу зааж байгааг нэгтгэн дүгнэхийг хүс. (Жишээлбэл: 
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МороНАй 6 

Суралцагчид дараах маягаар хариулж болно: Бид Сүмийн бусад гишүүдийг санаж, 
тэднийг Бурханы үгээр сүнслэгээр тэжээх үүрэгтэй. Бид нэг нэгэндээ залбиралд 
үргэлжлүүлэн тууштай хандахад нь туслах хэрэгтэй мөн нэг нэгэндээ Аврагч бо-
лон Түүний Цагаатгалд найдвар тавихад нь туслах хэрэгтэй гэж хариулж болно.)
• Бид нэг нэгнээ санах өөрсдийн үүргийг хэрхэн биелүүлж болох вэ?
• Бид нэг нэгнээ хэрхэн “Бурханы сайн үгээр” тэжээх вэ?
• Бурханы үгээр тэжээгдсэнээр ямар адислалууд ирдэг вэ?
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри Р.Холландын хэлсэн дараах 
үгийг унш: 

“Ихэнх гишүүд эдгээр нь хэдийгээр чухал ч гэсэн сүмд ирэхдээ сайн 
мэдээний цөөн хэдэн шинэ баримтуудыг эрж олон, хуучин найзуудтай-
гаа уулзах гэж ирдэггүй. Тэд сүнслэг туршлагыг эрэлхийлж ирдэг. Тэд 
амар амгаланг хүсдэг. Тэд итгэлээ хүчирхэгжүүлж, найдвараа шинэчлэ-
хийг хүсдэг. Товчхондоо бол тэд Бурханы сайн үгээр тэжээгдэж, тэнгэ-
рийн хүчээр хүчирхэгжихийг хүсдэг. Үг хэлж, зааж, удирдахаар 

дуудагдсан тэдгээр нь чадах чинээгээрээ уг ажилд туслах үүрэгтэй” (“A Teacher  
Come from God,” Ensign, 1998 оны 5- р сар, 26).
Суралцагчдаас тэднийг санаж, сүнслэгээр тэжээхийн тулд хичээл зүтгэл гаргадаг эс-
вэл гаргасан хүмүүсийн талаар бодохыг хүс. Тэднээс жишээлбэл тэдний төлөө залбир-
сан, тэдэнд заах гэж хичээл бэлтгэсэн, Сүм дэх үйл ажиллагаанд нь тэднийг дэмжсэн, 
тэдний тулгарсан сорилт бэрхшээлд тусалсан бүх хүмүүсийн талаар бодож байсан 
эсэхийг асуу. Цөөн хэдэн суралцагчийг хэн нэгэн тэднийг санаж, Бурханы үгээр 
тэжээснээр тэд хэрхэн адислагдаж байсан тухай хуваалцахад урь. Та мөн суралцагчдад 
тэдэнд тусалсан хэн нэгэнд талархал илэрхийлж захиа бичих цаг өгч болно. 
Суралцагчдаас Их Эзэн тэднээс санаж, сүнслэгээр тэжээгээсэй гэж хүсч байгаа  
хэн нэгний талаар бодохыг хүс. Суралцагчдыг Сүмийн бусад гишүүдийг халамжлах 
үүргээ илүү сайн биелүүлэхийн тулд юу хийж болох тухайгаа дэвтэр дээрээ эсвэл 
судрын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Тэднийг шинэ гишүүдэд онцгой анхаарал 
хандуулахад урамшуулан дэмж. 

Моронай 6:5–9
Моронай Сүмийн цуглаануудын зорилгыг болон тэдгээрийг хэрхэн хөтлөн 
явуулахыг тодорхойлов 
Суралцагчдаас өөрсдийгөө залуу эрэгтэй эсвэл залуу эмэгтэйн эцэг эх гэж төсөө-
лөхийг хүс. Өнгөрсөн долоо хоногийн турш тэдний хүүхэд сүм уйтгартай, утгагүй 
санагдаж байгаа учраас сүмд явахыг хүсэхгүй байна гэж хэлжээ. Суралцагчдаас өсвөр 
насны хүүхдээ сүмд явахад нь дэмжихийн тулд юу гэж хэлэхээ мөн сүмд тогтмол явах 
зөв учир шалтгааныг ойлгоход нь тэдэнд хэрхэн туслах талаар бодохыг хүс. 
Дараах гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич:

Сүмийн гишүүдийн хувьд бид . . . тулд хамтдаа ойр ойрхон цуглах ёстой. 
Нэг суралцагчийг Моронай 6:5–6- г чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээх үгсийг олж мэдэхийг 
хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцах хооронд тэдний хариултыг самбар 
дээр бич. Тэдний хариултууд дараах үнэнүүдийг багтааж болно: 

Сүмийн гишүүдийн хувьд бид мацаг барьж, залбирахын тулд хамтдаа ойр 
ойрхон цуглах ёстой.
Сүмийн гишүүдийн хувьд бид нэг нэгнээ сүнслэгээр хүчирхэгжүүлэхийн 
тулд хамтдаа ойр ойрхон цуглах ёстой.
Сүмийн гишүүдийн хувьд бид Есүс Христийг дурсан санаж, ариун ёслолоос 
хүртэхийн тулд хамтдаа ойр ойрхон цуглах ёстой.

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүкс сүмээс хэрхэн баяр баясга-
ланг олох талаар бичсэн найзынхаа захианаас хуваалцжээ. 
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154-  р  хичээл

“Жилийн өмнө би сүмд явах хандлагаа өөрчилсөн юм. Би өөрийнхөө 
төлөө биш харин бусдын төлөө сүмд явж эхэлсэн. Би ганцаараа сууж 
байгаа хүмүүстэй мэндэлж, зочдыг угтаж, үүрэг даалгаврыг сайн дураа-
раа хийж эхэлсэн билээ. . . .
“Удалгүй би долоо хоног бүр идэвхгүй биш харин идэвхтэй байж, хү-
мүүсийн амьдралд эерэг өөрчлөлт гаргах зорилготой сүмд явдаг болсон. 

Эцэст нь би Сүмийн цуглаануудад илүү баяр баясгалантай, үүрэг хариуцлагатай явдаг 
болсон юм” (quoted in “Unselfish Service,” Ensign эсвэл Лиахона, 2009 оны 5- р сар, 96).
Та ангийнхаа суралцагчдын хэрэгцээний талаар бодохдоо тэдэнд Моронай 6:5–6- аас сур-
сан зарчмуудаа тунгаан бодож, хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд дараах асуултуудаас асуу: 
• Ямар туршлага танд тойрог эсвэл салбарынхаа гишүүдтэй хамт залбирч, мацаг 

барихын ач холбогдлыг заасан бэ? 
• Бид “өөр хоорондоо бодгалиудынхаа аз жаргалын талаар ярихаар” цуглах ёстой 

гэсэн нь юу гэсэн үг вэ? (Моронай 6:5). Бид үүнийг сүмд хэрхэн хийдэг вэ? 
• Бид бусдыг сүнслэгээр хүчирхэгжүүлэх хүсэлтэйгээр сүмд явбал энэ нь бидний сүм 

дэх туршлагад хэрхэн нөлөөлөх вэ? 
• Бид ариун ёслолоос хүртэхдээ Аврагчийн талаар юуг санаж болох вэ? Ариун ёсло-

лоос хүртэх нь долоо хоногийн турш Түүнийг санахад хэрхэн тусалдаг вэ? 
• Бидний ярилцсан зорилгуудын төлөө Сүмд явах нь бидэнд “[өөрсдийгөө] зөв замд 

байлгах[ад]” хэрхэн тусалдаг вэ? (Моронай 6:4). Та бусад өсвөр үеийнхнийг Сүмийн 
цуглаануудад явахыг урамшуулахын тулд юу хийж болох вэ? 

Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смитийн хэлсэн дараах үгийг унш:
“Санаатайгаар гэм нүгэл үйлдэгсдэд Сионд байр байхгүй. Алдсын замаас 
эргэж, мөнх амьдрал болон сайн мэдээний гэрлийг эрэлхийлдэг наманч-
лагч нүгэлтнүүдэд байр бий. 
Дараа нь суралцагчдыг Моронай 6:7–8- ыг дотроо уншаад Моронайн өд-
рүүд дэх Сүмийн удирдагчид юуг “дагаж мөрдөхдөө чанд” байсныг олж 
мэдэхэд урь. Суралцагчдыг сурсан зүйлээ хуваалцахад урь. Та энэ шүлэгт 

“арилгагдаж” гэдэг хэсэг нь гишүүнчлэлээс хасах гэсэн үг гэдгийг тайлбарлаж болно. 
Хэрэв Сүмийн гишүүд ноцтой гэм нүгэл үйлдэж, наманчлаагүй бол гишүүнчлэлээс 
хасагддаг буюу Сүм дэх гишүүнчлэлээ болон гэрээнүүдийнхээ адислалыг алддаг. 
• Өнөөдөр Сүмийн удирдагчид бидэнд алдсаас зайлсхийхэд туслахын тулд юу хийдэг 

вэ? 
• Моронай 6:8- д хэлсэнчлэн хэрэв бид нүглүүдээ чин сэтгэлээсээ наманчлах юм бол 

ямар амлалт бидэнд ирдэг вэ? (Бид ойр ойрхон наманчилж, өршөөлийг үнэн 
сэтгэлээсээ эрэлхийлснээр уучлагдана.)

Суралцагчдаас ням гаргийн Сүмийн цуглааны үеэр Ариун Сүнсийг мэдрэх ямар 
боломжууд тэдэнд байгааг асуу (жишээлбэл: залбирал болон ариун ёслолын үеэр, ги-
шүүдийг үг хэлж, заах үед, дууллыг дуулах болон хичээл орж байх үеэр эсвэл судруудыг 
тунгаан бодох үед). Нэг суралцагчийг Моронай 6:9- ийг чангаар уншихад урь. Цааш 
нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, Ариун Сүнс цуглаануудад ямар үүрэг 
гүйцэтгэдгийг олж мэдэхийг хүс. 
• Бид Моронай 6:9- өөс Сүмийн цуглаануудыг хэрхэн хөтөлж явуулах талаар ямар 

үнэнүүдийг сурч байна вэ? (Сүмийн цуглаануудыг Ариун Сүнсний хүчээр 
хөтөлж явуулах ёстой.)

• Сүмийн цуглаан Ариун Сүнсний хүчээр удирдагдаж байгааг та хэзээ мэдэрсэн бэ?
Суралцагчдад энэ үнэн хэрхэн Сүмийн цуглаануудын бүх хэсэгт хамаатай болохыг 
ойлгоход нь туслахын тулд тэднээс өөрсдийгөө дараах нөхцөл байдлуудад тавьж үзэ-
хийг хүс. (Та эдгээрийг хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр бичиж болно эсвэл тараах 
материал болгон бэлтгэж болно.) Суралцагчдыг Моронай 6:9- өөс мэдэж авсан зарч-
мууд нь эдгээр нөхцөл байдалтай хэрхэн холбогдож байгааг тайлбарлахад урь.  
 1. Танаас Есүс Христийн Цагаатгалын талаар ариун ёслолын цуглаан дээр үг хэлэхийг 

хүсчээ. 
 2. Танаас удахгүй болох ариун ёслолын цуглаанд зориулж, хөгжмийн үзүүлбэр үзүүлэ-

хийг хүсчээ. 
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МороНАй 6 

 3. Та гэрчлэлийн цуглаан дээр сууж байгаад гэрчлэлээ хуваалцах сүнслэг өдөөлтийг 
хүлээн авсан боловч юу хэлэхээ мэдэхгүй байжээ. 

Хичээлийн эхэнд та эцэг эхчүүд залуу эрэгтэй эсвэл залуу эмэгтэйг сүмд явахад  
нь урамшуулахын тулд юу хэлж болох талаар бодохыг суралцагчдаас хүссэн гэдгээ  
тэдэнд сануул. Хичээлийн төгсгөлд суралцагчдаас юу гэж хэлэх байсныг нь асуу.  
Дараа нь сүмд явснаар ирэх адислалууд болон өнөөдөр ярилцсан ямар нэгэн  
зарчмын талаар гэрчлэлээ хуваалц. 
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Оршил
Моронай өөрийн аав Мормоны олон жилийн өмнө 
айлдсан номлолыг цэдэглэсэн юм. Уг хичээл нь тэр-
хүү номлолын эхний хэсгийг багтаадаг бөгөөд үүнд 
Мормон зөв шударга ажлыг үнэн сэтгэлээсээ хийх 

мөн муугаас сайныг хэрхэн ялгаж таних болохыг 
заасан байдаг. 156- р хичээл нь уг номлолын үлдсэн 
хэсгийг багтаадаг. 

155- Р ХИЧЭЭЛ

Моронай 7:1–19

Заах зөвлөмж

Моронай 7:1–11
Мормон Есүс Христийн дагалдагчдад сайн ажлыг үнэн сэтгэлээсээ хийх 
талаар заасан байдаг 
Гадна талаасаа сайхан харагдаж байгаа нэг жимсийг харуул. 
• Та нар гадна талдаа сайн харагдаж байгаа боловч дотор талдаа муудсан жимсийг 

харж байсан уу? (Цөөхөн хэдэн суралцагчаас жишээ хуваалцахыг хүс. Та мөн өө-
рийнхөө туршлагын талаар хуваалцаж болно.)

• Хүн ямар байдлаар гаднаа сайн харагдаж байгаа боловч дотроо муудсан жимстэй 
адилхан байж болох вэ? 

Моронай зүрх сэтгэлдээ зөв шударга байж, зөв шударга ажлыг хийхийн ач холбогд-
лын талаарх өөрийн аав Мормоны үгсийг бичиглэсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг сурал-
цагчийг Моронай 7:2–3- ыг чангаар уншиж, ангиас Мормоны хандаж ярьсан бүлэг 
хүмүүсийг тодорхойлохыг хүс. (Тэрээр Сүмийн гишүүдэд хандаж ярьсан.)
Суралцагчдыг сурсан зүйлээ хуваалцсаны дараа нэг суралцагчаас Моронай 7:4–5- ыг 
уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа суралцагчдыг шүлгийг дагуулан харж, Мормон эдгээр 
хүмүүсийг “Христийн амгалан дөлгөөн дагалдагчид” (Моронай 7:3) гэдгийг хэрхэн 
мэдсэнийг тодотгоход урь.
Самбар дээр үнэн сэтгэлээсээ гэсэн үгсийг бич. 
• Энэ нь юу гэсэн утгатай гэж та нар бодож байна вэ?
Суралцагчдыг уг асуултын талаар ярилцах хооронд та нэг суралцагчаас Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн өгсөн дараах тайлбарыг уншихыг 
хүсч болно: 

“Бид зөвхөн зөв зүйлсийг хийх нь хангалтгүй. Бид зөв шударга учир 
шалтгааны төлөө үйлдэл хийх ёстой. Орчин үеийн хэллэгээр бол сайн 
учир шалтгааны төлөө үйлдэх ёстой. Судрууд ихэвчлэн уг оюун ухааны 
зөв зүйтэй хандлагыг зүрх сэтгэлийн бүрэн зорилго эсвэл үнэн сэтгэл 
гэх үгсээр илэрхийлдэг. 
“Судруудад Бурхан учир шалтгааныг ойлгодог бөгөөд бидний үйлдлийг 

үүний дагуу шүүнэ гэж тодорхой заадаг” (Pure in Heart [1988], 15).
Суралцагчдыг Моронай 7:6–10- г дотроо уншаад сайн ажлуудыг үнэн сэтгэлээсээ хий-
дэггүй хүмүүст өгсөн Их Эзэний анхааруулгыг олж мэдэхэд урь. 
• Их Эзэн сайн ажлуудыг үнэн сэтгэлээсээ хийдэггүй хүмүүст ямар анхааруулга өгсөн 

бэ? (Тэрээр тэдний ажлууд тэдэнд ашиггүй байх бөгөөд зөв шударгаас илүүтэйгээр 
хилэнцэт хэмээн тооцогдох болно гэж анхааруулжээ.)

• Бид эдгээр шүлгээс ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Суралцагчид хэд хэдэн 
үнэнийг дурдаж болох ба тэдэнд дараах зарчмыг тодорхойлоход нь тусал: Бид 
өөрсдийн хийсэн сайн ажлуудын төлөө адислагдахын тулд үнэн сэтгэлээ-
сээ үйлдэх ёстой.)

Ариун Сүнсний 
удирдамжийг дага
Та аль зарчим эсвэл сур-
гаалыг онцлохоо ший-
дэхдээ Ариун Сүнсний 
удирдамжийг эрэлхийл. 
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МороНАй 7:1–19

• Их Эзэнээс адислал хүсэхээс гадна сайн ажлуудыг үнэн сэтгэлээсээ хийх нь яагаад 
чухал гэж бодож байна вэ? 

• Та сайн ажлуудыг зөв зорилготойгоор хийснээр ямар өөрчлөлтийг мэдэрсэн бэ? 
Мормон биднийг үнэн сэтгэлээсээ залбирахад урамшуулсан гэдгийг 
онцол (Моронай 7:9- г үз). Нэг суралцагчийг ерөнхийлөгч Бригам 
Янгийн өгсөн дараах зөвлөгөөг уншихад урь: 
“Би мөн та, бидний хэн нь ч залбирахыг хүссэн үедээ л биш, залбирах 
ёстой цаг мөч ирэх бүрд залбирах нь чухал. Хэрэв бид залбирахыг хүсэх-
гүй байвал хүсэх хүртлээ залбирах хэрэгтэй” (Teachings of Presidents of the 

Church: Brigham Young [1997], 45).
• Залбирахыг хүсэхгүй байсан ч залбирахыг сонгох нь үнэн сэтгэлээсээ залбирдаг 

болоход бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 
• Ерөнхийлөгч Бригам Янгийн өгсөн уг зөвлөгөө залбирлаас гадна бусад зарлигийг 

дуулгавартай дагахад хэрхэн туслах вэ? (Хэрэв суралцагчид энэ асуултад хариулж ча-
дахгүй байвал дараах жишээг хуваалц: Зарим хүн сүмд үнэн сэтгэлээсээ явахгүй байж 
болно. Гэсэн ч хэрэв тэд үргэлжлүүлэн сүмд явж, цуглаануудад оролцож, шүтэн биш-
рэхийн тулд чадах бүхнээ хийвэл сүмд явснаар баяр баясгаланг олоход тэдэнд туслах 
туршлагыг хуримтлуулах болно. Сүмд явах тэдний учир шалтгаан өөрчлөгдөх болно. 
Тэд тэнд байж, Бурханыг шүтэн биширч, гэрээнүүдээ шинэчилж, бусдад үйлчлэхийг 
хүсч байгаа учраас Сүмд явах болно. 

Суралцагчдад сайн ажлыг үнэн сэтгэлээсээ хийх Мормоны сургаалыг хэрэгжүүлэхэд 
нь туслахын тулд хичээл эхлэхээс өмнө дараах үйл ажиллагааг бэлтгэ: Хэдэн ширхэг 
жижиг цаас бэлтгэ. Цаас бүр дээр нэг зарлиг бич. Үүнд: мацаг барих, аравны нэг тө-
лөх, бусдад үйлчлэх, судруудыг судлах, эцэг эхээ хүндлэх болон суралцагчдад ярилцахад 
туслах өөр ямар ч зарлиг байж болно. Цааснуудыг хайрцганд хий. 
Нэг суралцагчийг самбарын өмнө гарч ирэхэд урь. Түүнээс хайрцагнаас нэг цаасыг 
авч, ангид уншиж өгөхийг хүс. Дараа нь ангиас дараах хоёр зүйлийг хоёуланг нь эсвэл 
нэгийг нь хийхийг хүс: 
 1. Тэд уг зарлигийг үнэн сэтгэлээсээ дагасан үедээ адислагдсан гэдгээ хэрхэн мэдэр-

сэн талаар хуваалц. 
 2. Уг зарлигийг үнэн сэтгэлээсээ дагах арга замуудыг санал болго. 
Та энэ үйл ажиллагааг хэд хэдэн удаа давтаж болно. 
Энэ үйл ажиллагааны дараа Бурханы зарлигийг үнэн хүсэлтэйгээр дагаад олж  
авсан туршлагынхаа талаар хуваалц. 

Moронай 7:12–19
Мормон хэрхэн сайныг хилэнцтээс ялган мэдэхийг заасан байдаг
Исаиа хожмын өдрүүдэд зарим хүн хилэнцтийг сайн мөн сайныг хилэнцэт хэмээн 
дуудах болно гэж бошиглосон гэдгийг тайлбарла (Исаиа 5:20; 2 Нифай 15:20- ийг 
үзнэ үү).
• Хүмүүс хилэнцтийг сайн, сайныг хилэнцэт хэмээн дууддаг ямар жишээ байна вэ? 
• Сайн, мууг зөв ялгаж таних нь яагаад чухал гэж та бодож байна вэ? 
Хэдэн суралцагчийг Моронай 7:12–17- г ээлжлэн чангаар уншихад урь. Цааш нь 
хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, бидэнд сайныг муугаас ялгаж танихад 
туслах зарчмуудыг олж мэдэхийг хүс. Та тэдэнд онцгой утга учиртай санагдсан хэс-
гээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Суралцагчдад сурсан зүйлээ хуваалцахад нь тусла-
хын тулд дараах асуултуудыг асуу: 
• Бид ямар нэгэн зүйл Бурханаас ирсэн гэдгийг хэрхэн мэдэх вэ? (Суралцагчид 

дараах үнэнийг олж мэдсэн эсэхийг баталгаажуул: Бурханаас ирсэн аливаа 
зүйлс биднийг сайн зүйл хийж, Есүс Христэд итгэж, Бурханд үйлчилж, 
Түүнийг хайрлахад урьдаг.)

• Бид ямар нэгэн зүйл чөтгөрөөс ирснийг хэрхэн мэдэх вэ? (Суралцагчид дараах 
үнэнийг олж мэдсэн эсэхийг баталгаажуул: Биднийг хилэнцтийг хийж, Есүс 
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155-  р  хичээл

Христийг үгүйсгэж, Бурханы эсрэг тэмцэхийг ятгадаг аливаа зүйл чөтгө-
рөөс ирдэг.)

• Бурхан биднийг сайн зүйлийг үргэлжлүүлэн хийхэд урьдаг ямар арга замууд байна вэ? 
• Чөтгөр хэрхэн биднийг нүгэл үйлдэхэд урьж, ятгадаг вэ? 
Суралцагчдыг Мормоны сайныг муугаас ялган таних зааврыг хэрэгжүүлэхэд нь бэлт-
гэхийн тулд тэднийг өөрсдийн дуртай телевизийн нэвтрүүлэг, кино, дуу, хөгжмийн 
хамтлаг, интернэт хуудас, видео тоглоом эсвэл хувийн зүйлсээ жагсааж бичихэд урь. 
(Та энэ жагсаалтыг суралцагчдын хэрэгцээ, сонирхлын дагуу өөрчилж болно.) Су-
ралцагчдад бичих хангалттай цаг өгсний дараа тэднээс жагсаалтаа цааш тавихыг хүс. 
Хэдэн минутын дараа тэд жагсаалтаа дахин ашиглах болно гэдгийг хэл. 
• Моронай 7:16- д хэлсэнчлэн муугаас сайныг ялгаж танихад туслах юу хүн бүрд 

өгөгдсөн бэ? 
Христийн Сүнсийг мөн Христийн Гэрэл гэж нэрлэдгийг тайлбарла (Моронай 7:18- г 
үз). Суралцагчдад Христийн Гэрэлийг илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд Арванхоёр 
Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч Боид К.Пакерийн хэлсэн дараах үгийг уншиж өг: 

“Ариун Сүнс мөн Христийн Гэрэл нь тусдаа зүйлс юм. . . .
Уг дотоод гэрэл, сайн муугийн мэдлэгийг Христийн Гэрэл эсвэл дотоод 
ухамсар эсвэл юу гэж нэрлэх нь хамаагүй хэрэв бид үүнийг хязгаарлаж, 
хориглохгүй л бол—энэ нь биднийг өөрсдийн үйлдлийг хянаж, тэвчээр-
тэй байхад маань удирдах болно. . . .
Өөр өөр үндэстэн ястан, өөр шүтлэг бишрэлтэй, царай зүстэй, эрэгтэй 

эмэгтэй, хүүхэд хэн ч гэсэн, хаана амьдарч, юунд итгэж, юу хийж байгаагаасаа үл 
хамааран тэдний дотор унтаршгүй Христийн Гэрэл байдаг” (“The Light of Christ,” 
Ensign, 2005 оны 4- р сар, 8–10).
• Хүн хэрхэн өөрсдийн дотор байгаа Христийн Гэрэлийг унтрааж, хязгаарлаж хо-

риглодог вэ? 
Суралцагчдыг Моронай 7:18–19- г дотроо уншаад өөрсдийн дотор байгаа Христийн 
Гэрэлд хэрхэн хандах тухай Мормоны зөвлөгөөг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас сур-
сан зүйлсийнхээ талаар хуваалцахыг хүс. 
• “Христийн гэрлээр шаргуу судлах” гэж юу гэсэн үг вэ? 
• Бид Моронай 7:19- өөс ямар зарчмуудыг сурч болох вэ? (Суралцагчид дараах зарч-

муудыг олж мэдэх ёстой: Бид Христийн гэрлээр шаргуу судалснаар сайныг 
хилэнцтээс ялган мэдэж чадна. Хэрэв бид сайн зүйл болгоноос зууран 
барих юм бол Христийн хүүхдүүд байх болно. Хэрэв суралцагчдад “Христийн 
хүүхдүүд” гэдэг хэсгийг ойлгоход тусламж хэрэгтэй бол та энэ гарын авлагын 55- р 
хичээлээс лавлаж харж болно.)

• Та хэзээ ямар нэгэн зүйл сайн эсвэл зөв гэдгийг мэдэхийг хүссэн бэ? Та энэ нь сайн 
эсвэл зөв зүйл гэдгийг мэдэхийг хүсэн, “шаргуу судлахын” тулд юу хийсэн бэ? 

Суралцагчдаас бичсэн жагсаалтаа эргэж харахыг хүс. Дараах асуултуудыг харуул эсвэл 
чангаар уншиж өг. Мөн суралцагчдыг эдгээр асуултад хариулах хооронд тэднийг 
“Христийн гэрлээр шаргуу судлах”- д (Моронай 7:19) урь. Энэ үйл ажиллагааг яаруу-
лах хэрэггүй. Суралцагчдад тунгаан бодож, бичих хангалттай цаг өг. Суралцагчдад 
тэднээс бичсэн зүйлээ хуваалцахыг шаардахгүй гэдгийг хэл. 
• Эдгээр зүйлс таныг сайныг хийж, Есүс Христэд итгэж, Бурханыг хайрлаж, Түүнд 

үйлчлэхийг урьдаг уу? 
• Эдгээр зүйлсээс аль нэг нь таныг хилэнцтийг үйлдэж, Есүс Христэд эргэлзэж, Бур-

ханд үйлчлэхээ болихыг ятгадаг уу? 
• Та эдгээр зүйлсээс аль нэгийг нь амьдралаасаа авч хаях хэрэгтэй гэж боддог уу? 

Хэрэв тийм бол та үүнийг хэрхэн хийх вэ? 
Заримдаа, ингэж хийх нь зөв гэж мэддэг ч гэсэн дуртай зүйлээсээ татгалзан бууж өгөх 
шаардлага гарах үед маш хэцүү байдгийг онцлон хэл. Суралцагчдад уг хичээл зүтгэлд 
нэг нэгнээ дэмжихэд нь туслахын тулд дараах асуултыг асуу: 
• Та хэн нэгэнд сайн эсвэл зөв биш зүйлийг орхиход нь туслахын тулд ямар зөвлөгөө 

өгч болох вэ? 
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МороНАй 7:1–19

Эцэст нь бид Христийн Гэрэлийг дагаснаар сайн зүйлсийг таньж, Сатаны мэхлэлтээс 
зайлсхийн, Есүс Христийн дагалдагчдын амьдралаар амьдарч чадна гэдгийг батлан хэл. 

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Моронай 7:17. Чөтгөр хэнийг ч сайн зүйл 
хийхийг ятгадаггүй 

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэффри 
Р.Холланд ийн заажээ: 

“Сатан буюу Люсифер эсвэл худал бүхний эцэг—
болох түүнийг та юу гэж ч дууддаг бай— тэр бодит 
бөгөөд хилэнцтийн жинхэнэ жишээ юм. Тэрээр 

хорон муу бүхний цаана байдаг. . . . Тэрээр Бурханы 
хайр, Есүс Христийн Цагаатгал, амар амгалан болон 
авралын ажлыг үүрд мөнхөд эсэргүүцдэг юм. Тэ-
рээр эдгээр зүйлсийн эсрэг тэмцэхийн тулд хаана ч 
байсан, хэзээ ч гэсэн чадах бүхнээ хийх болно. Тэрээр 
эцэстээ ялагдаж, хөөгдөнө гэдгээ мэддэг ч гэсэн аль 
болох олон хүнийг өөртэйгөө хамт доош устгал руу 
авчрахыг зорьдог (“We Are All Enlisted,” Ensign эсвэл 
Лиахона, 2011 оны 11- р сар, 44).
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Оршил
Өнөөдрийн хичээл нь бидний Сүмийн цуглаануудад оролцох 
шалтгаан хийгээд шаардлагын талаар онцолно. Энэ нь сурал-
цагчдыг сайныг хилэнцтээс ялган мэдэж мөн зөвөөр шүүхийн 
тулд Христийн гэрлээр шаргуу судлахад урамшуулан дэмждэг. 

Заах зөвлөмж

Ифер 14–15
Моронай жаред үндэстний устгалыг бичиглэжээ
2,000,000 гэсэн тоог самбар дээр бич. Суралцагчдаас тэдний 
хотод амьдарч байгаа хүмүүсийн тоотой харьцуулахад 2 сая 
гэдэг нь хэр олон хүн болохыг төсөөлөхийг хүс. Суралцагчдыг 
2 сая жаред хүнд юу тохиолдсон тухай уншиж байх хооронд 
нэг суралцагчийг Ифер 15:1–2- ыг чангаар уншихад урь. 

Суралцагчдаас Ифер 14–15- д гарсан жаредчуудыг устгалд 
хөтөлсөн үйл явдлуудыг нэгтгэн дүгнэж чадах эсэхийг асуу. 
Хэрэв суралцагчдад нэгтгэн дүгнэхэд хэцүү байвал тэднийг 
дараах судрын эшлэлүүдийг уншихад урь: Ифер 14:5–10, 
24; 15:1–6, 19, 22.

Дараах асуултыг асуу: Бид жаредчуудын устгалаас юу сурч 
болох вэ? 

Эдгээр хоёр үнэнийг суралцагчдын энэ долоо хоногийн хи-
чээлүүд дээр тэмдэглэсэн байгаа: (1) Хэрэв бид Их Эзэний 
наманчлалын анхааруулгыг эсэргүүцвэл Түүний Сүнс 
холдож, Сатан бидний зүрх сэтгэлд хүчээ олох болно. 
(2) Уур хилэн, өшөө хонзон нь өөрсдийгөө болон бус-
дыг хохирооход хүргэдэг сонголтуудыг хийх явдал  
руу хүмүүсийг хөтөлдөг.

Дараах асуултыг асуу: Эдгээр хичээлүүдэд залуу эрэгтэй эсвэл 
эмэгтэйн амьдралд өнөө үед хэрэгжиж болох ямар нөхцөл 
байдлууд байна вэ? 

Моронай 1–3 
Моронай Христийг үгүйсгэхгүй гэдгээ гэрчилсэн байдаг
Нэг суралцагчийг Моронай 1:1–4- ийг чангаар уншихад  
урь. Дараа нь ангиас дараах асуултуудыг асуу: 

Гэрээр судлах хичээл
Ифер 13–Моронай 7:19 (31- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Та суралцагчдын Ифер 13–Моронай 7:19 (31- р хэсэг)- г суд-
лах үедээ сурсан дараах сургаал, зарчмуудын хураангуйг заах 
шаардлагагүй. Та зөвхөн эдгээр сургаал, зарчмын цөөхөн хэ-
дийг л зааж болно. Суралцагчдын хэрэгцээг таньж мэдэхдээ 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага. 

1 дэх өдөр (Ифер 13–15)
Жаредчууд бошиглогч Иферийг эсэргүүцэн, бүр нэг нэгнээ 
устгах хүртлээ ёс бус явдал, дайныг үргэлжлүүлэв. Суралцаг-
чид уг түүхээс хэрэв бид Их Эзэний наманчлалын анхааруул-
гыг эсэргүүцэх юм бол Түүний Сүнс холдож, Сатан бидний 
зүрх сэтгэлд хүч олох болно гэдэгт суралцсан байгаа. Сурал-
цагчид уур хилэн, өшөө хонзон нь өөрсдийгөө болон бусдыг 
хохирооход хүргэдэг сонголтуудыг хийх явдал руу биднийг хө-
төлдөг гэдгийг олж мэдсэн. Моронай жаредчуудын устгалын 
тухай цэдэгтээ Шинэ Иерусалим буюу Сион хожмын өдрүүдэд 
байгуулагдах болно гэдгийг тунхагласнаар уншигчдад итгэл 
найдварыг өгсөн билээ. 

2 дахь өдөр (Моронай 1–5)
Моронай амь насныхаа аюулгүй байдлын төлөө бэдрэн 
явахдаа санваар болон сайн мэдээний ёслолуудын талаар 
нэмэлт мэдээллийг бичиглэсэн байдаг. Моронай эрх мэдэлтэй 
тэдгээр нь гар тавьснаар Ариун Сүнсний бэлгийг хүртээж, сан-
ваарын албанд томилдог гэж бичжээ. Моронайн ариун ёслолд 
хандуулсан анхаарал суралцагчдад ариун ёслолын бэлгэдлүүд 
тэдэнд хэрхэн Есүс Христийн Цагаатгалыг санахад тусалд-
гийг тунгаан бодох боломжийг олгодог. Тэд ариун ёслолтой 
холбоотой гэрээнүүдийг итгэлтэйгээр сахиснаар Их Эзэний 
Сүнсийг өөрсөдтэйгөө үргэлж хамт байлгаж чадна гэдгийг 
тэдэнд сануулсан. 

3 дахь өдөр (Моронай 6)
Моронай баптисмын ач холбогдол, Сүм дэх нөхөрлөл 
болон Сүмийн цуглаануудыг Ариун Сүнсээр удирдах талаар 
онцолсон байдаг. Суралцагчид баптисмаар дамжуулан бид 
Есүс Христийн нэрийг өөрсөд дээрээ авч, эцсээ хүртэл Түүнд 
үйлчлэх гэрээ хийдэг гэдгийг сурсан. Тэд мацаг барьж, залби-
ран, Есүс Христийг дурсан санаж ариун ёслолоос хүртсэнээр 
бусад Сүмийн гишүүдийг сүнслэгээр тэжээх үүрэг хариуцлагын 
талаар сурсан. Тэд ойр ойрхон наманчилж, өршөөлийг үнэн 
сэтгэлээсээ эрэлхийлснээр уучлагдах болно гэдгийг сурсан. 

4 дэх өдөр (Моронай 7:1–19)
Моронай хийсэн сайн ажлуудынхаа төлөө адислагдахын тулд 
бид тэдгээр ажлыг үнэн сэтгэлээсээ үйлдэх ёстой гэдгийг 
заасан эцгийнхээ үгийг бичиглэжээ. Мормон уг номлол-
доо бид хэрхэн зөв шударгаар шүүж болох талаар заажээ. 

Суралцагчид Бурханаас ирсэн аливаа зүйл биднийг сайныг 
хийж, Бурханыг хайрлаж, Түүнд үйлчлэхэд урьдаг бөгөөд 
хилэнцтийг үйлдэж, Бурханы эсрэг тэмцэхийг ятгадаг аливаа 
зүйлс чөтгөрөөс ирдэг гэдгийг сурсан. Мормон сонсогчдоо-
соо сайныг хилэнцтээс ялган мэдэх хүч чадалтай байж боло-
хын тулд Христийн гэрэлд шаргуу судлаасай хэмээн хүсчээ. 
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Гэрээр СудлАх хичээл

• Леменчүүд яагаад Моронайг хөнөөсөн бэ? 
• Энэ нь Моронайн итгэл, зоригийн талаар юуг өгүүлж байна 

вэ? Бид Есүс Христийн талаар ийм бат бөх гэрчлэлийг 
хэрхэн хөгжүүлэх вэ? 

Моронай 4–6
Моронай ариун ёслолын залбирал, баптисмд тавигдах 
шаардлага, Сүмийн цуглаануудын шалтгааныг бичиглэсэн 
байдаг 
Дараах өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Би ням гарагт яагаад 
сүмд явах ёстой вэ? Суралцагчдыг Моронай 4–6- г нээгээд 
нэгээс хоёр минут судрын тэмдэглэл дээрээ тэмдэглэл хийж уг 
асуултад хариулахад урь. Тэднийг хариултдаа дараах жагсаал-
таас доод тал нь хоёрыг оролцуулахад урь (та эдгээрийг сам-
бар дээр бичиж болно эсвэл тараах материал болгож болно): 

 1. Сүмд хамтдаа цуглах шалтгаануудыг тайлбарласан Моро-
най 4–6 дахь судрын эшлэл. 

 2. Бид яагаад Сүмийн цуглаануудад явах ёстойг тайлбарласан 
сургаал эсвэл зарчим. 

 3. Бид яагаад Сүмийн цуглаануудад явах ёстойг харуулсан 
хувийн туршлага. 

 4. Сүмийн цуглаануудад оролцохын ач холбогдлын талаарх 
хувийн гэрчлэл. 

Суралцагчдад бэлтгэх хангалттай цаг өгсний дараа цөөн хэ-
дэн суралцагчаас өөрсдийн санаа бодлыг хуваалцахыг хүс. 

Суралцагчдыг сурсан зүйлээ хуваалцсаны дараа тэдний олж 
мэдсэн үнэний талаар болон Сүмд ойр ойрхон хамтдаа цуг-
лахын ач холбогдлын талаарх гэрчлэлээ хуваалц. 

Моронай 7:1–19
Мормон хэрхэн сайныг хилэнцтээс ялган мэдэхийг  
заасан байдаг
Хичээл эхлэхээс өмнө нэг аяганд ус хийж, өөр нэг аяганд ус 
болон цууг (эсвэл давсыг) хольж хий. Хоёр аяга яг адилхан 
харагдах ёстой. Суралцагчдад устай хоёр аяга байгаа бөгөөд 
нэг аягатай ус нь гашуун (давстай) гэдгийг хэл. Нэг суралцаг-
чийг сайн дураараа гарч ирэн, аль аяганд цэвэр ус, аль аяганд 
давстай ус байгааг олохыг хүс (тэд үнэрлэж эсвэл амталж 
болно).

Дараах асуултыг асуу: Бид туршиж үзэлгүйгээр ямар нэгэн 
зүйлийг хилэнцэт гэдгийг нь яаж хэлэх вэ? 

Моронай энэ асуултын талаар ойлголт өгсөн өөрийн эцэг 
Мормоны номлолыг цэдэгтээ багтаасан гэдгийг тайлбарла. 
Нэг суралцагчийг Моронай 7:11–13, 15–16- г чанга уншихад 
урь. Суралцагчдаас бид хэрхэн сайныг хилэнцтээс ялган 
мэдэх талаар тайлбарласан доод тал нь нэг хэсгийг сонгохыг 
хүс. Цөөн хэдэн суралцагчид сонгосон хэсгийнхээ талаар 
хуваалцах боломжийг олго. 

Нэг суралцагчаас Моронай 7:19- г чангаар уншихыг мөн бусад 
суралцагчаас сайныг хилэнцтээс ялган мэдэхийн тулд бид юу 
хийх ёстой хэмээн Мормон заасныг олж мэдэхийг хүс. 

Дараах асуултыг асуу: Мормон сайныг хилэнцтээс ялган мэ-
дэхийн тулд бидэнд юу хийхийг зөвлөсөн бэ? 

Суралцагчид дараах зарчмыг олж мэдэх ёстой: Бид Хрис-
тийн гэрлээр шаргуу судалснаар сайныг хилэнцтээс 
ялган мэдэж чадна.

Дараах асуултуудыг асуу:

• Энэ долоо хоногийн хичээлээс та нар Христийн гэрлийг 
юу гэж ойлгосон бэ? 

• Хэзээ Христийн гэрэл чамд сайныг хилэнцтээс ялган мэ-
дэхэд тусалсан бэ? 

Суралцагчдад дуртай зурагтын нэвтрүүлэг, дуу, хөгжмийн 
хамтлаг, интернэт сайт, видео тоглоомууд эсвэл хувийн 
эд зүйлсээ жагсааж бичих нэгээс хоёр минут өг. Моронай 
7:16–19- ийг ашиглан, тэдний жагсааж бичсэн зүйлс Бурханд 
ойртоход тусалж байна уу эсвэл Түүнээс холдуулж байна уу 
гэдгийг олж мэдэхэд урь. 

Суралцагчдад амьдралаасаа сайн биш тэдгээр зүйлсийг авч 
хаяж, “сайн зүйл болгоноос зууран барих” энэ долоо хоно-
гийн хичээл дээрээ хүлээн авсан урилгынх нь талаар сануул 
(Моронай 7:19). Та мөн Христийн гэрлийг дагаж, сайныг 
хилэнцтээс ялган мэдсэн туршлагаа хуваалцаж болно. 

Дараагийн хэсэг (Моронай 7:20–10:34)
Суралцагчдыг дараагийн хэсгийг суралцахдаа дараах асуул-
тын талаар бодоход урь: Энэрэл гэж юу вэ? Хүн хэрхэн энэ-
рэлтэй байж болох вэ? Яагаад бага насны хүүхдүүд баптисм 
хүртэх шаардлагагүй вэ? Мормон, Моронай хоёр ёс бусаар 
хүрээлэгдсэн байсан ч гэсэн хэрхэн итгэлтэй хэвээр үлдсэн 
бэ? Моронайн эцсийн үг юу вэ? Тэдгээр нь яагаад чухал вэ? 
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Оршил
Моронай өөрийн эцэг Мормоны олон жилийн өмнө 
синагогт номлосон сүүлийн номлолыг цэдэглэжээ. Уг 
номлолдоо Мормон сонсогчдод хэрхэн “сайн зүйл 
болгоноос зууран барих” (Моронай 7:20, 25) талаар 
заажээ. Тэрээр итгэл, найдвар, энэрлийн уялдаа 

холбоог тайлбарлаж, эцэст нь өөрийн хүмүүсээс 
энэрлийн бэлэг болох “Христийн цэвэр хайрын” (Мо-
ронай 7:47) төлөө Эцэгт бүх хүчин чадлаараа залби-
рахыг гуйсан байдаг. 

156- Р ХИЧЭЭЛ

Moронай 7:20–48

Заах зөвлөмж

Моронай 7:20–39
Мормон Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан бид сайн зүйл болгоноос 
зууран барьж чадна хэмээн заажээ 
Хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр дараах асуултыг бич: 

Тэнгэрлэг Эцэг чамайг ямар сайн зүйлсээр адисалсан бэ? 
Хичээлийн эхэнд суралцагчдад уг асуултад дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ 
хариулж бичих нэгээс хоёр минутыг өг. Дараа нь тэднийг бичсэн зүйлсээсээ ху-
ваалцахад урь. 
Моронай 7:24- ийг чангаар унш. Цааш нь хамтдаа суралцагчдаас шүлгийг дагуулан 
харж, тэдэнд ирсэн сайн болох бүх зүйл хаанаас ирснийг олж мэдэхийг хүс. 
• Та нарт ирсэн сайн болох бүх зүйл хэнээс ирсэн бэ? (Суралцагчид өөр өөр 

хариулт хэлж болох ч дараах үнэнийг илэрхийлэх ёстой: Бүх сайн зүйл Есүс 
Христээс ирдэг.)

Суралцагчдад Моронай 7:24 дээрх сургаалыг илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд 
Адам, Ева хоёрын үр удмын хувьд бид “унасан”, өөрсдөө ямар нэгэн адислал хүлээн 
авах боломжгүй байсан гэдгийг тайлбарла (Алма 22:14; Ифер 3:2; Итгэлийн тунхаг 
1:3- ыг үзнэ үү). Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалгүйгээр “[бидэнд] ямар ч сайн 
зүйл ирэх аргагүй байсан”. Бидний Тэнгэрлэг Эцэгээс хүлээн авсан бүх сайн зүйл 
Аврагч болон Түүний Цагаатгалаар дамжин ирсэн юм. 
Тэнгэрлэг Эцэгт бидэнд нөөцөлсөн олон адислал бий гэдгийг тайлбарла. Тэрээр 
биднээс “сайн зүйл болгоноос зууран барихыг” (Моронай 7:19) хүсдэг ба бидэнд 
Өөрт байгаа бүх зүйлийг өгөхийг хүсдэг (С ба Г 84:38- ыг үз).
Нэг суралцагчийг Моронай 7:20- д дурдсан Мормоны асуултыг чангаар уншихад урь. 
Дараа нь суралцагчдыг Моронай 7:21–24- г дотроо уншиж, эдгээр шүлэг сайн зүйл 
болгоноос зууран барих талаар юу зааж байгааг олж мэдэхийг хүс. 
• Моронай 7:21–24- д тулгуурлан, та Моронай 7:20 дээрх Мормоны асуултад хэрхэн 

хариулах вэ? (Суралцагчдыг хариулах хооронд тэдэнд дараах зарчмыг олж мэдэхэд 
нь тусал: Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр сайн зүйл болгоноос 
зууран барьж чадна.)

Суралцагчдад тэд хэрхэн “сайн зүйл болгоноос зууран барьж” болохыг ойлгоход нь 
туслахын тулд хэсэг суралцагчаас Моронай 7:25–26, 32–38- г ээлжлэн чангаар уншихыг 
хүс. Ангийн хэсэг суралцагчаас Есүс Христэд итгэх итгэлээ үзүүлэх ёстой арга замуу-
дыг таньж мэдэхийг хүс. Бусад суралцагчаас үр дүнд нь бидэнд ирдэг сайн зүйлсийг 
хайж олохыг хүс. (Та суралцагчийг 33- р шүлгийг унших үед “миний хувьд шаардла-
гатай болох аливаа зүйл” гэдэг нь Их Эзэний таалалтай нийцэх зүйлсийг хэлж байгаа 
гэдгийг тайлбарлаж болно.)
Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцсаны дараа тэднээс Есүс Христэд итгэх илүү 
агуу итгэлийг хөгжүүлж, Тэнгэрлэг Эцэгийн өгөхийг хүсч буй бүх сайн зүйлээс зууран 
барихад туслах зорилгоо бичихийг хүс. Агуу адислалууд нь Аврагч, Түүний сайн мэдээ 
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болон Цагаатгалаас ирдэг гэдгийг гэрчил. Суралцагчдыг Түүнд итгэх илүү агуу итгэ-
лийг хөгжүүлэхэд нь урамшуулан дэмж. 

Моронай 7:40–43
 Есүс Христэд итгэх итгэл биднийг мөнх амьдралд найдах найдвартай 
байхад хөтөлдөг гэж Мормон заажээ 
Самбар дээр гурван хөлтэй сандал зур (эсвэл гурван хөлтэй сандал үзүүл).

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч М. Рассэлл Баллардын хэлсэн дараах 
үгийг унш: 

“Гурван тэнгэрлэг зарчим нь бидэнд амьдралаа барьж байгуулж болох 
суурийг бий болгодог. . . . Тэд хамтдаа яг л гурван хөлтэй сандал шиг 
тусламж дэмжлэгийн түшиг тулгуур болдог” (“The Joy of Hope 
Fulfilled,” Ensign, 1992 оны 11- р сар, 33).
Сандлын нэг хөлөн дээр Есүс Христэд итгэх итгэл гэсэн бичигтэй цаас 
наа. Бусад хоёр хөл нь юуг төлөөлж болох талаар бодохыг суралцагчдаас 

асуу. Дараа нь суралцагчдаас хоёр дахь хөл юуг дүрсэлж байгааг олж мэдэхийн тулд 
Моронай 7:40- ийг дотроо уншихыг хүс. (Хоёр дахь хөл найдварыг төлөөлж байна.)
Найдварын талаарх дараах тодорхойлолтыг чангаар унш. Суралцагчдыг эдгээр хоёр 
тодорхойлолтын ялгааг олж сонсоход урь. 
 1. Би өнөөдөр бороо орно гэж найдаж байна. 
 2. Би наманчлалаар дамжуулан амар амгаланг мэдэрч чадна гэсэн Их Эзэний амлал-

тад найдаж байна. 
• Эдгээр хоёр тодорхойлолт хэрхэн өөр байна вэ? (Суралцагчдад эхний жишээн дээр 

найдах хэмээх үг нь тодорхой бус, эргэлзээтэй хүслийг харуулж байгааг мэдэхэд нь 
тусал. Хоёр дахь жишээн дээр найдвар хэмээх үг нь итгэлтэй байдлын илэрхийлэл 
болж байна. Энэ нь үйлдэл хийх учир шалтгаан болж байгаа бөгөөд Есүс Христийн 
Цагаатгал дээр төвлөрч байна.)

Суралцагчдад судрууд дээр хэрэглэгддэг найдвар гэдэг үгийг ойлгоход нь туслахын 
тулд нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорфын хэлсэн 
дараах үгийг уншихад урь: 

“Найдвар бол Сүнсний бэлэг. . . .
Найдвар бол мэдлэг. Гэхдээ үүнээс илүүтэйгээр Их Эзэн бидэнд өгсөн 
амлалтаа биелүүлэх болно гэсэн гуйвшгүй итгэл юм. Энэ нь бид одоо 
Бурханы хуулиуд болон Түүний бошиглогчдын үгсийн дагуу амьдарвал 
ирээдүйд адислалуудыг хүлээн авах болно гэсэн итгэл юм. Энэ нь бидний 
залбирал хариулагдана хэмээн итгэж, хүсэн хүлээхийг хэлдэг. Энэ нь ит-

гэл, өөдрөг үзэл, урам зориг, эцсээ хүртэл тэвчих гуйвшгүй байдлаар илэрхийлэгддэг” 
(“The Infinite Power of Hope,” Ensign эсвэл Лиахона, 2008 оны 11- р сар, 21–22).
Нэг суралцагчийг Моронай 7:41- ийг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, Мормон бид юунд найдах ёстой хэмээн заасныг олж 
сонсохыг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцах хооронд сандлын хоёр дахь 
хөлөн дээр Мөнх амьдралд найдах найдвар гэсэн бичигтэй цаас наа.
Моронай 7:41 бол төгс эзэмших судар гэдгийг онцол. Та суралцагчдад энэ шүлгийг 
өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд уг судрыг амархан 
олох боломжтой болно. 
• Моронай 7:41- д гарсанчлан бид мөнх амьдралд босгогдох найдварыг хэрхэн олж авах 

вэ? (Суралцагчид өөр өөр үгийг ашиглаж болох ч дараах зарчмыг илэрхийлэх ёстой: 

Моронай 7:41 
бол төгс эзэмших судар 
юм. Суралцагчдад уг 
төгс эзэмших судрын 
эшлэлийг эзэмшихэд нь 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөлд байгаа 
төгс эзэмших судрын 
заах аргыг харна уу. 
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156-  р  хичээл

Хэрэв бид Есүс Христэд итгэх итгэлийг хөгжүүлж чадвал Түүний Цагаатга-
лаар дамжуулан мөнх амьдралд босгогдох найдварыг олж авч чадна.)

Суралцагчдыг Моронай 7:42–43- ыг өөрсдөө уншиж, итгэл мөн найдвартай байхын 
тулд бидэнд ямар зан төрх байх ёстойг олж мэдэхэд урь. Суралцагчдаас сурсан зүйлээ 
хуваалцахыг хүс. (Хүлцэнгүй даруу мөн зүрх сэтгэлдээ номхон гэдэг нь эелдэг даруу 
мөн Их Эзэний хүсэлд дуулгавартай захирагдахыг хэлж байгааг та тайлбарлаж болно.)
• Есүс Христийн Цагаатгалд итгэл, найдвартай байхад хүлцэнгүй даруу, зүрх сэтгэл-

дээ номхон байх нь яагаад чухал гэж та бодож байна вэ? 
Суралцагчдыг дараах асуултад дэвтэр дээрээ эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ хариулж 
бичихэд урь: 
• Есүс Христ болон Түүний Цагаатгалд итгэх таны итгэл мөнх амьдралыг хүлээн авах 

болно гэсэн найдварыг хэрхэн танд өгч байна вэ? 

Moронай 7:44–48
Мормон энэрлийн ач холбогдлын тухай заажээ
Гурван хөлтэй сандлыг дахин дурд. Суралцагчдыг Моронай 7:44- ийг дотроо уншаад 
гурав дахь хөл юуг төлөөлж байгааг олж мэдэхэд урь: Суралцагчдыг олж мэдсэн зүй-
лээ хуваалцсаны дараа гурав дахь хөлөн дээр Энэрэл гэсэн бичигтэй цаас наа. Тэднээс 
энэрлийг өөрсдийн үгээр тодорхойлохыг хүс. 
Нэг суралцагчийг Моронай 7:45–47- г чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа 
суралцагчдаас шүлгийг дагуулан харж, Мормон энэрлийг хэрхэн дүрсэлж, тодор-
хойлсныг хайж олохыг хүс. 
•  Моронай 7:47- д Мормон энэрлийг хэрхэн тодорхойлсон бэ? (“Христийн цэвэр хайр.”)
• Энэрэл хэзээ ч дуусдаггүй гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? 
• Та яагаад хэрвээ бидэнд энэрэл байхгүй бол бид юу ч биш гэж бодож байна вэ? 
Суралцагчдыг Моронай 7:45 дахь энэрлийн тодорхойлолтуудыг сонгож, тэдгээр то-
дорхойлолтууд юу гэсэн утгатай болохыг тайлбарлахад урь. Шаардлагатай бол тэдний 
тайлбарыг тодруул. (Жишээлбэл: “удаан тэсвэрлэдэг” гэдэг нь зовлон бэрхшээлийг тэв-
чээртэйгээр туулах гэсэн үг. “Атаархаж, жөтөөрхөх нь үгүй” гэдэг нь бусдад атаархахгүй 
байх гэсэн үг юм. “Онгирч хөөрдөггүй” гэдэг нь даруу байхыг хэлнэ. “Өөрийнхийгөө 
эрэлхийлдэггүй” гэдэг нь Бурхан болон бусад хүмүүсийг өөрөөсөө түрүүнд бодох гэсэн 
үг юм. “Амар өдөөн хатгагддаггүй” гэдэг нь амархан уурладаггүй гэсэн үг. “Бүх зүйлд 
итгэдэг” гэдэг нь бүх үнэнийг хүлээн авах гэсэн үг юм.)
Хэрэв тэдэнд энэрэл байхгүй бол тэд дараах нөхцөл байдалд хэрхэн хандахыг асуу. 
Дараа нь хэрэв тэдэнд энэрэл байвал тэд хэрхэн хандахыг асуу. (Та эдгээр нөхцөл 
байдлуудыг суралцагчдынхаа хэрэгцээ, сонирхолд тохируулан өөрчилж болно.)
 1. Хүмүүс сургууль дээр танаар эсвэл хэн нэгнээр доог тохуу хийжээ. 
 2. Байнга садаа болж, таныг уурлуулж байдаг ах эсвэл эгч танд байжээ. 
 3. Таны мэддэг хэн нэгэн ноцтой гэм нүгэл үйлджээ. 
 4. Танд шинэ чуулга эсвэл ангийн тань зөвлөх өмнө байсан зөвлөх шиг таалагдсангүй. 
Нэг суралцагчаас Моронай 7:48- ыг чангаар уншихыг хүс. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, энэрлийн бэлгээр адислагдахын тулд бид юу хийх 
ёстойг олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг асуултуудад хариулах хооронд тэднийг дараах 
зарчмыг ойлгосон эсэхийг баталгаажуул: Хэрэв бид Эцэгт бүх зүрх сэтгэлээрээ 
залбирч, Есүс Христийн үнэн дагалдагчийн амьдралаар амьдрах юм бол бид 
энэрлээр дүүргэгдэх болно.
Моронай 7:45, 47–48 бол төгс эзэмших судар гэдгийг онцол. Та суралцагчдад эдгээр 
шүлгүүдийг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Ингэснээр тэд эдгээр 
судрыг амархан олох боломжтой байх болно.
• Бид яагаад энэрлийн бэлгийн төлөө бүх зүрх сэтгэлээрээ залбирах ёстой гэж та 

бодож байна вэ? 
• Та энэрлийн жишээг хэзээ харсан бэ? (Хэдэн суралцагчийг туршлагаа хуваалцахад 

урь. Та мөн өөрийнхөө туршлагыг хуваалцаж болно.)
•  Их Эзэн бусдад илүү энэрэлтэй хандахад тусалсныг та хэзээ мэдэрсэн бэ? 

Моронай 7:45, 
47–48 бол төгс 
эзэмших судрууд юм. 
Суралцагчдад уг төгс 
эзэмших судрын 
эшлэлийг эзэмшихэд нь 
туслахын тулд хичээ-
лийн төгсгөлд байгаа 
төгс эзэмших судрын 
заах аргыг харна уу. 
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Суралцагчдыг Моронай 7:45- ыг уншиж, сайжруулах шаардлагатай нэг зан чанараа 
сонгоход урь. Уг зан чанараа сайжруулахыг хичээх үедээ энэрлийн бэлгийн төлөө 
залбирахад урамшуулан дэмж. Итгэл, найдвар, энэрлийн таны амьдралд үзүүлсэн 
нөлөөний талаар гэрчил. 

Төгс эзэмших судар—Моронай 7:41
Суралцагчдад Моронай 7:41- ийг чээжлэхэд нь тусал. Уг гарын авлагын эцэст байгаа 
хавсралтад тайлбарласан нэг арга замыг ашигла. 

Төгс эзэмших судар—Моронай 7:45, 47–48
Суралцагчдыг дараах жагсаалтаас хэнд илүү их энэрэлтэй хандахыг хүсч байгаагаа 
сонгоход урь: гэр бүлийн гишүүн, чуулга эсвэл ангийн гишүүн, ангийн хүүхэд, найз 
эсвэл хөрш. Тэднийг Моронай 7:45- ыг унших хооронд тэр хүнийхээ талаар бодож, 
түүнд илүү их Христтэй адил хайрыг үзүүлэх арга замыг олж мэдэхэд урь. Тэднийг 
сонгосон хүндээ энэрлийг үзүүлэх нэгээс хоёр арга замыг дэвтэр дээрээ эсвэл суд-
рын тэмдэглэл дээрээ бичихэд урь. Тэднийг уг хичээл зүтгэлээ ирэх долоо хоногт 
залбирлынхаа нэг хэсэг болгоход урь. Та суралцагчдад өөрсдийн туршлагыг хуваал-
цах боломжийг дараагийн хичээлүүдэд олгож болно. 
Тайлбар: Хичээлийн үргэлжлэх хугацаанаас хамааран та энэ үйл ажиллагааг цаг  
гарсан өөр өдөр ашиглаж болно. 
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Оршил
Моронай ариун цэдгүүдийг үргэлжүүлэн цэдэглэх-
дээ өөрийн эцэг Мормоноос хүлээн авсан захидлыг 
дурджээ. Мормон уг захидалдаа бага насны хүүхдүүд 
яагаад баптисм хүртэх шаардлагагүйг тайлбарласан 
илчлэлтийг бичиглэжээ. Мормон Бурхантай хамт 

оршихын тулд биднийг хэрхэн бэлтгэх ёстойг заасан 
байдаг. Тэрээр өөрийн захидлын төгсгөлд нифайчуу-
дын ёс бус байдал хийгээд устгалын талаарх санаа 
зовнилоо илэрхийлжээ. 

157- Р ХИЧЭЭЛ

Моронай 8

Заах зөвлөмж

Моронай 8:1–24
Мормон бага насны хүүхдүүд Христээр амьд хэмээн заажээ 
Хичээл эхлэхийн өмнө баптисм хүртэж буй охин зургийг үзүүл (Сайн мэдээний уран 
зургийн цуглуулга [2009], дугаар 104) эсвэл найман настай баптисм хүртэж буй өөр 
хүүхдийн зургийг үзүүл. Дараах асуултыг самбар дээр бич:

Хүүхдүүд найман нас хүртлээ яагаад баптисм хүртдэггүй вэ? 
Суралцагчдыг хичээлдээ ирэх үед тэднийг самбар дээрх зургийг харж, асуултын талаар 
тунгаан бодоход урь. 
Хичээл эхлэх үед суралцагчдад Мормон өөрийн хүү Моронайд бичсэн захидалдаа бага 
насны хүүхдүүдийн авралын талаар заасан гэдгийг хэл. Нэг сурагчийг Моронай 8:4–6- г 
чангаар уншиж, бусад суралцагчаас Мормон юунд санаа зовниж байсныг хайж олохыг 
хүс. (Та 6- р шүлгэн дээр гарсан ноцтой гэдэг үг нь ичгүүртэй эсвэл гунигтай гашуудал-
тай гэсэн үг гэдгийг тайлбарлах шаардлагатай болж болно.)
Суралцагчдыг сурсан зүйлсээ хуваалцсаны дараа тэднийг Моронай 8:7- г дотроо ун-
шиж, Мормон уг асуудлын талаар олж мэдсэн үедээ юу хийснийг хайж олуул. 
• Бид Мормоны үлгэр жишээнээс юу сурч болох вэ? 
Нэг суралцагчийг Моронай 8:8–9- ийг чангаар уншиж, бусад суралцагчийг Мор-
моны залбирлын хариултыг олж сонсоход урь. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ 
хуваалцсаны дараа та “Адамын зүхэл” гэдэг нь Уналтын улмаас Адам Бурханы орши-
хуйгаас тусгаарлагдсаныг хэлж байгааг тайлбарлаж болно. Зарим хүн Уналтаас болж 
бүх хүүхэд нүгэлтэй төрдөг хэмээн буруу ташаа ойлгодог. Тэд энэ буруу ойлголтоо-
роо бага насны хүүхдүүд баптисм хүртэхгүйгээр нас барвал Бурханы оршихуйд очих 
зохисгүй гэж боддог. Та үүнийг тайлбарлахдаа итгэлийн хоёрдугаар тунхгийг эш 
татаж болно. Та тэдэнд Моронай 8:8–9- ийг Итгэлийн Тунхаг 1:2- той хамт холбогдох 
эшлэл ашиглахыг зөвлөж болно. 
Дараах гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Наманчлал болон баптисм нь . . . 
хүн бүхэнд шаардлагатай.
Суралцагчдыг Моронай 8:10- ыг дотроо уншаад самбар дээрх өгүүлбэрийг гүйцээх 
үгсийг олоход урь. Суралцагчдыг хариултуудаа хэлсний дараа өгүүлбэрийг дараах 
маягаар гүйцээ: Наманчлал болон баптисм нь хариуцлага хүлээх мөн нүгэл 
үйлдэх чадвартай хүн бүхэнд шаардлагатай. Та суралцагчдыг Моронай 8:10 
дахь уг үнэнийг зааж буй хэсгийг тэмдэглэхэд урамшуулан дэмжиж болно. 
Энэ нь нүгэл бол “Бурханы зарлигуудад санаатайгаар дуулгаваргүй байх” (Судруудын 
удирдамж, “Нүгэл”, scriptures.lds.org) гэдгийг тодотгоход тусална. Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын ахлагч Даллин Х.Өүксийн хэлсэн дараах үгийг унш: 

Ариун Сүнсээр заа 
Их Эзэн “Сүнс итгэлийн 
залбирлаар та нарт 
өгөгдөх болно; мөн 
хэрэв та нар Сүнсийг 
эс хүлээн авбаас та 
нар заах нь үгүй” (C 
ба Г 42:14) хэмээн 
хэлжээ. Ариун Сүнсээр 
удирдуулах чадварын 
төлөө залбир мөн зааж 
байхдаа Ариун Сүнсний 
шивнээнд онцгой анхаа-
рал хандуул. 
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МороНАй 8

“Бид өөрсдийн сургаалаас хариуцлагын насанд хүрэхээс өмнө бяцхан 
хүүхдүүд ‘нүгэл үйлдэх чадваргүй’ (Moро. 8:8) гэдгийг ойлгодог. 
Хариуцлагын наснаас өмнө хүүхдүүд алдаа гаргаж болно бүр засаж 
залруулах шаардлагатай ноцтой, хор хохирол учруулсан алдаануудыг 
гаргаж болно. Гэхдээ тэдний үйлдлүүд нүгэл хэмээн тооцогдохгүй” 
(“Sins and Mistakes,” Ensign, 1996 оны 10- р сар, 65).

Ангийг тэнцүү тоотой хоёр бүлэг болгон хуваарил. Ангийн нэг хэсгийг Моронай 
8:11–18- ыг, нөгөө хэсгийг Моронай 8:11, 19–24- ийг дотроо уншихад урь. (Та судруудыг 
самбар дээр бичиж болно.) Тэднийг уншиж эхлэхээс өмнө хоёр хэсэг дэх суралцагчдаас 
Мормон бага насны хүүхдүүдийн баптисмын талаар юу заасныг олж мэдэхийг хүс. Су-
ралцагчдад унших хангалттай цаг өгсний дараа хэсэг бүрээс хэдэн хүүхдийг олж мэдсэн 
зүйлээ хуваалцахад урь. Та суралцагчдад Мормоны заасан зүйлийн талаар илүү сайн 
тунгаан бодоход нь туслахын тулд дараах асуултуудыг ашиглаж болно: 
• Та бага насны хүүхдүүд “Христээр амьд” гэдэг нь юу гэсэн үг гэж бодож байна вэ? 

(Моронай 8:12, 22). (Тэд Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин гэтэлгэгддэг. Тэд нүгэл 
үйлдэж чадахгүй. Сатанд бага насны хүүхдүүдийг уруу татах хүч байхгүй. Моронай 
8:10; С ба Г 29:46–47- г үзнэ үү.) 

• Бид Христээр амьд байхын тулд юу хийх ёстой вэ? (2 Нифай 25:23–26; Моронай 
8:10- ыг үзнэ үү.)

• Бид бага насны хүүхдүүд хэрхэн аврагддаг талаар энэ шүлгүүдээс юу сурч болох вэ? 
(Суралцагчид өөр өөр үгийг ашиглаж болох ч дараах үнэнийг илэрхийлэх ёстой: 
Бага насны хүүхдүүд Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжин аврагддаг. Сурал-
цагчид мөн бага насны хүүхдүүд Христээр амьд, Бурхан ялгаварлагч Бурхан 
биш, мөн Бурхан өөрчлөгддөггүй гэдгийг онцолж болно.)

Дараах жишээнүүдийг самбар дээр бич эсвэл тараах материал болго. Суралцагч 
бүрийг тэднээс нэгийг сонгоход урь. Дараа нь суралцагчдыг Моронай 8:8–23- аас нэг 
эсвэл хоёр шүлэг сонгоод эдгээр шүлгүүд дэх үнэнүүд тэдний сонгосон жишээнүүд 
дээрх асуудлуудын талаар юу өгүүлж байгааг тайлбарлахыг хүс.
1- р жишээ: Та номлогчийн хувьд хоёр сартай охин нь нас барснаас болж маш ихээр 
шаналж байгаа гэр бүлтэй уулзжээ. Тэдний Сүмийн удирдагч тэдэнд бага насны хүүх-
дүүд Адамын уналтаас болж нүгэлтэй төрдөг гэжээ. Тэрээр тэдний охин нас барахаа-
саа өмнө баптисм хүртээгүй учраас аврагдаж чадахгүй гэжээ. 
2- р жишээ: Танай нэг найз номлогчидтой уулзаж, сүмд тантай хамт явдаг болжээ. Тэр 
Сүмд нэгдэхийг хүсч байгаа боловч баптисм хүртэхээс зайлсхийжээ. Тэр “би бяцхан 
хүүхэд байхдаа баптисм хүртсэн. Энэ хангалттай биш гэж үү?” гэжээ. 
Суралцагчдыг хоёр дахь жишээний талаар санал бодлоо хуваалцах хооронд та на-
манчлал болон баптисм нь “хариуцлага хүлээх мөн нүгэл үйлдэх чадвартай” (Мо-
ронай 8:10) хүмүүст зориулагдсан гэдгийг тэдэнд сануул. Их Эзэн бяцхан хүүхдүүд 
найман насандаа Түүний өмнө хариуцлага хүлээж эхэлдэг гэжээ. Уг үнэний талаарх 
илчлэлтийг Эхлэл 17:11- ийн Иосеф Смитийн орчуулга (Библийн Хаан Жэймсийн 
хувилбарын хожмын үеийн гэгээнтэн хэвлэлийн хавсралт) мөн Сургаал ба Гэрээ 
68:25–27- оос харж болно. 

Moронай 8:25–30
Мормон хариуцлага хүлээх чадвартай хүмүүс Бурхантай хамт амьдрахын 
тулд юу хийх ёстойг заажээ 
Мормон Моронайд яагаад бага насны хүүхдүүдэд баптисм шаардлагагүйг заасны 
дараа хариуцлага хүлээх чадвартай хүмүүст яагаад баптисм хэрэгтэйг заасан гэдгийг 
тайлбарла. Нэг суралцагчаас Мормон 8:25–26- г чангаар уншихыг хүс. Цааш нь хамт-
даа суралцагчдаас шүлгийг дагуулан харж, итгэлээ хөгжүүлж, наманчилж, баптисм 
хүртдэг хүмүүст ирдэг адислалуудыг хайж олохыг хүс. 
• Эдгээр шүлгээс та ямар адислалуудыг харж байна вэ? (Суралцагчдыг олж мэдсэн 

зүйлээ хуваалцах хооронд та тэдний хариултыг самбар дээр жагсааж болно. Тэдний 
хариултууд: итгэл, наманчлал, баптисм нь нүглүүдийн ангижрал, даруу байдал, зүрх 
сэтгэлийн хүлцэнгүй байдал, Ариун Сүнсний айлчлал, найдвар, төгс хайр руу хөтөл-
дөг бөгөөд эцэстээ Бурхантай хамт орших адислалыг авчирдаг гэх зэрэг байж болно.)
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157-  р  хичээл

Суралцагчид Моронай 8:25–26- аас олж харсан адислалуудаа жагсаах хооронд та эд-
гээр нэмэлт асуултыг асууж болно. 
• Та яагаад гэм нүглийн ангижралыг хүлээн авах нь даруу байдал, зүрх сэтгэлийн 

хүлцэнгүй байдлыг авчирдаг гэж бодож байна вэ? 
• Даруу, зүрх сэтгэлийн хүлцэнгүй чанартай байх нь хэрхэн Ариун Сүнснийг бидний 

амьдралд урьдаг вэ? 
• Яагаад Ариун Сүнс биднийг Бурхантай амьдрахад бэлтгэхэд тусалдаг вэ? 
• Бид эцсээ хүртэл тэвчих төгс хайртай байхын тулд яагаад хичээнгүй мөн залбирдаг 

байх ёстой вэ? 
Дараах гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Зарлигуудыг дуулгавартай дагах 
итгэлтэй байснаар бид  . . .бэлтгэдэг Ариун Сүнсийг хүлээн авч чадна. 
Суралцагчдыг уг зарчмыг гүйцээх хэсгийг Моронай 8:25–26- аас олж мэдэхэд урь: 
Зарлигуудыг дуулгавартай дагах итгэлтэй байснаар бид Бурхантай хамт 
амьдрахад бэлтгэдэг Ариун Сүнсийг хүлээн авч чадна.
Нэг суралцагчийг Моронай 8:27- г чангаар уншихад урьж, бусад суралцагчаас нифай-
чуудын бардамналын үр дагаврыг олж мэдэхийг хүс. Дараа нь суралцагчдыг Моронай 
8:26 болон Моронай 8:27- г дотроо уншиж, даруу байдал болон зүрх сэтгэлийн хүлцэн-
гүй чанарын үр дүнг бардамналын үр дагавартай харьцуулахад урь. 
Өөр нэг суралцагчаас Моронай 8:28- ыг чангаар уншихыг хүс. Мормон нифайчуу-
дын талаарх санаа зовнилоо илэрхийлсний дараа “тэдэнд наманчлал ирээсэй хэмээн, 
тэдний төлөө залбир, хүү минь” гэж хэлснийг онцол. Суралцагчдад хэн нэгэн тэдний 
төлөө залбирах үед тэдний амьдралд ирэх хүч чадлын тухай сануул. 
Хичээлийг дуусгахдаа суралцагчдыг бага насны хүүхдүүдийг болон гэрээндээ үнэнч 
байхыг хичээж байгаа хүн бүрийг аврах Цагаатгалын хүчний талаарх мэдрэмжээ 
хуваалцахад урь. 
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МороНАй 8

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Моронай 8:8. “Адамын зүхэл тэднээс надаар 
зайлуулагдсан болой”

Зарим хүн Адам, Евагийн уналтаас болоод дэлхийд 
ирж буй бяцхан хүүхдүүд нүгэлтэй төрдөг гэдэгт итгэ-
дэг. Ерөнхийлөгч Жозеф Фийлдинг Смит энэ нь буруу 
сургаал гэдгийг тайлбарлажээ: 

“Хүн төрөлхтөн, бүр дөнгөж төрсөн бяцхан хүүхдүүд 
төрөхдөө ‘нүгэлтэй төрдөг’ (өөрөөр хэлбэл Адамын 
зөрчил) гэдэгт итгэдэг хүмүүс Есүс Христийн цагаат-
гагч цусны нигүүлслийг үгүйсгэдэг. Библи (мөн манай 
орчин үеийн судрууд) Есүс Христ бол үнэхээр амьд 
бөгөөд бүх хүн төрөлхтнийг Уналтаас аварсан Гэтэл-
гэгч гэж заадаг. Тэрээр Адамын зөрчлөөр унасан хүн 
төрөлхтний өрийг цайруулсан. Бидний бодгалийн өр 
бүрэн төлөгдсөн. Хэн нэгний үйлдлээс болж, өмнөөс 
нь төлөх ёстой үлдсэн өр гэж үгүй бөгөөд, алив амьд 
юмс ‘анхны гэм нүглээс’ чөлөөлөгдсөн. Бяцхан хүүх-
дүүд дэлхий дээр зүхлийн дор ‘нүгэлтэй ирдэг’ гэдэг 
сургаал нь Бурханы мэлмийд жигшүүрт хэрэг бөгөөд 
цагаатгалын хүч, нигүүлслийг үгүйсгэж буй явдал 
юм. (Моронай 8- р бүлгийг үзнэ үү.)” (Church History 
and Modern Revelation: A Course of Study for the 
Melchizedek Priesthood Quorums, 4 vols. [1949], 4:99).

Моронай 8:8–24. Бяцхан хүүхдүүдийн баптисм

Бошиглогч Иосеф Смит бага насны хүүхдүүдэд бап-
тисм шаардлагагүй гэж заажээ: 

“‘[Бид] бяцхан хүүхдүүдийн баптисмд итгэдэг үү?’ . . . 
Үгүй ээ. . . . Учир нь энэ тухай Библийн хаана ч дур-
даагүй байдаг. . . . Баптисм гэм нүглийн ангижралын 
төлөө өгөгдсөн байдаг. Хүүхдүүдэд гэм нүгэл байхгүй. 
. . . Хүүхэд бүр Христээр амьд бөгөөд найман наснаас 
дээш тэд итгэл, наманчлалаар дамжуулан Христээр 
амьд болдог” (History of the Church, 5:499).

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ерөнхийлөгч 
Боид К.Пакэр бяцхан хүүгээ алдсанаас болж шаналж 

байгаа ээжтэй уулзаж тайтгаруулсан бүрэн цагийн 
номлогчдын талаар ярьжээ: 

“Хоёр номлогч өмнөд Америкийн ууланд номлодог 
байжээ. Нэг өдөр тэд уулын оройгоос тээр тэнд цугла-
сан олон хүнийг харжээ. Номлогчдод олон хүнд сайн 
мэдээг түгээх боломж тэр бүр олдоггүй байсан учраас 
тэд тэнд очихоор шийджээ. 

“Бяцхан хүү живж нас баржээ. Тэнд түүний оршуулгын 
ёслол болж байлаа. Хүүгийн эцэг эх хүүхдийнх нь ор-
шуулга дээр ‘үг хэлэх’ номтонг олохоор хүн явуулсан 
байна. Түүнийг гашуудаж шаналсан эцэг эхийн өөдөөс 
хараад үгээ хэлж эхлэхэд номлогчид ард нь зогсож 
байлаа. Хэрэв эцэг эх түүний үгсээс тайтгарал авахыг 
хүсч байсан бол тэд сэтгэлээр унах нь гарцаагүй. 

“Тэрээр бяцхан хүүд баптисм хүртээгээгүйд эцэг 
эхийг нь буруутган, зэмлэжээ. Тэд ямар нэгэн зүй-
лээс болж хүүхдийнхээ баптисмыг хойшлуулсан бай-
лаа. Одоо даан ч хэтэрхий оройтсон гэж тэр хэллээ. 
Тэрээр бяцхан хүү там руу явсан гэж шулуухан хэлэв. 
Энэ нь тэдний буруу байсан бөгөөд тэд түүний эцэс 
төгсгөлгүй зовлонгийн буруутан нь гэжээ. 

Үг хэлж дуусаад оршуулгын ёслол өндөрлөх үед ах-
лагчид бяцхан хүүгийн эцэг эх дээр очжээ. ‘Бид бол Их 
Эзэний үйлчлэгчид. Бидэнд танд хүргэх захиас байна’ 
гэж тэд хэлсэн байна. Хоёр ахлагч гуньж, гутарсан 
эцэг эхэд илчлэлтүүдээс уншиж өгч, амьд бөгөөд үхсэн 
аль алиных нь гэтэлгэлд зориулж өгөгдсөн түлхүүрүүд 
сэргээгдсэнийг гэрчилжээ. 

“Би тэрхүү үг хэлсэн номтонг өрөвддөг. Тэр өөрт 
байгаа гэрэл, мэдлэгийн хэрээр л ярьсан байх. Гэсэн ч 
түүнд илүүг өгөх боломж байсан. Бидэнд сайн мэдээ-
ний бүрэн дүүрэн байдал бий. 

“Ахлагчид тайтгаруулагч, багш, Их Эзэний үйлчлэгч, 
Есүс Христийн сайн мэдээний эрх мэдэл бүхий ном-
логчид болон ирсэн юм” (“Бяцхан хүү тэднийг удирдах 
болно,” Ensign эсвэл Лиахона, 2012 оны 5- р сар, 7).
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Оршил
Мормон өөрийн хүү Моронайд бичсэн сүүлийн захи-
далдаа нифайчуудын ёс бус байдалд ихэд харамсаж 
буйгаа илэрхийлжээ. Тэрээр Моронайг нифайчуудад 
наманчлахад нь туслахын тулд шаргуу хөдөлмөрлө-
хийг яаравчлуулжээ. Мормон хүмүүсийн өөрсдийнх 

нь ёс бус байдлаас болдог зовлонгийн талаар 
өгүүлжээ. Өөрийн хүмүүсийн ёс бус байдлаас үл 
шалтгаалан тэрээр Моронайг Есүс Христэд итгэлтэй 
байж, мөнх амьдралын амлалтад найдвар тавихад 
урамшуулан дэмжжээ. 

158- Р ХИЧЭЭЛ

Moронай 9

Заах зөвлөмж

Моронай 9:1–20
Мормон нифайчууд болон леменчүүдийн ёс бус байдлаас болж шаналав
Суралцагчдаас тэд хэн нэгэн хүнд туслахыг хичээсэн боловч тухайн хүн тусламжийг 
нь хүлээн авахаас татгалзсан үе байсан эсэхийг тунгаан бодохыг хүс. 
• Хэн нэгэнд туслахыг хичээсэн боловч тухайн хүн хичээл зүтгэлийг нь дахин дахин 

эсэргүүцэх үед хүмүүс ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ? 
Суралцагчдад Моронай 9 нь бошиглогч Мормон хүү Моронайдаа бичсэн захидал 
гэдгийг тайлбарла. Мормон хэрхэн өөрийн хүүг урамшуулсныг тэднээс олохыг хүс. 
Нэг суралцагчийг Моронай 9:1- ийг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа сурал-
цагчдаас шүлгийг дагуулан харж, нифайчуудын нөхцөл байдлын талаар тодорхой-
лохдоо Мормоны хэрэглэсэн үгсийг олоход урь. Суралцагчдыг хариулсны дараа та 
эмгэнэлт гэдэг үг нь ямар нэгэн зовлонтой, гунигтай, харамсалтай зүйлийг дурдаж 
байгааг тайлбарлаж болно. 
Дараах судрын заалтуудыг самбар дээр бич: Моронай 9:2–5; Моронай 9:7–10; Моронай 
9:16–19. Суралцагчдыг гурван бүлэг болгож хуваарил. Бүлэг бүрд самбар дээрх суд-
рын эшлэлүүдээс нэгийг даалга. Тэндээс Мормоны тодорхойлсон эмгэнэлт зүйлсийг 
хайж олохыг хүс. Бүлэг бүрээс нэг суралцагчийг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцахад урь. 
(Хэрэв суралцагчдад Моронай 9:2–5 оноогдсон бол уур хилэн гэдэг үгийг битгий 
дурд, та магадгүй Мормоны тодорхойлсон аймшигт үйл явдлуудад уур хилэн хэрхэн 
нөлөөлсөн тухай дурдаж болно.)
Хэдэн суралцагчийг Моронай 9:11–15, 20- ийг ээлжлэн чангаар уншихад урь. Сурал-
цагчдаас Мормон яагаад өөрийн хүмүүсийн нөхцөл байдлаас болж шаналж байсан 
шалтгааныг хайж олохыг хүс. Суралцагчдад эдгээр шүлгийг дэлгэрэнгүй судлахад нь 
туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу: 
• “Иргэншилгүй” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Моронай 9:11). (Иргэншилгүй мэт байх 

гэдэг нь соёлгүй, ямар нэгэн хориг хязгааргүй; бусдад хүндэтгэл үзүүлдэггүй; нийг-
мийг зохицуулж удирддаг хуулийг үл тоомсорлох гэсэн үг. )

• “Зарчимгүй” байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Моронай 9:20). (Жишиггүй амьдарч, 
Бурханы зарлигуудыг үл хүндэтгэж, дагахгүй байх.)

• “Мэдрэхээс өнгөрсөн” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? (Моронай 9:20). (Их Эзэний Сүнс бо-
лон Христийн Гэрэлийн эсрэг зүрх сэтгэлээ хатууруулж, буруу зөвийг ялгахгүй байх.)

• Та өнөөдөр дэлхий дээр зарим хүн иргэншилгүй, зарчимгүй мөн мэдрэхээс өнгөр-
сөн ямар жишээг харж байна вэ? 

Та Мормон өөрийнх нь хүмүүс хэдхэн жилийн дотор ёс бус хүмүүс болсон хэмээн 
хэлснийг онцолж болно (Моронай 9:12).
Жаред үндэстний бошиглогч Ифертэй адил Мормон өөрийнх нь хүмүүсийг давамгайл-
сан уур хилэн, ёс бус байдлыг гэрчилсэн гэдгийг тайлбарла. Нэг суралцагчийг Моронай 
9:4- ийг чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, 

Заах аргыг 
боловсруулах нь 
Та судрын хэсгээс юу 
заах мөн хэрхэн заахаа 
шийдэхдээ суралцагч-
дыг хөгжүүлж, тэдэнд 
Ариун Сүнсээр өргөгдөх 
боломжийг олгох үнэ-
нүүд хийгээд заах арга 
замуудыг сонго. 
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MOроНАй 9

Моронай нифайчуудын талаар юунд санаа зовниж, айж байсныг олж сонсохыг хүс. (Тэр 
“Их Эзэний Сүнс тэдний төлөө зүтгэхээ больсон болов уу” хэмээн айж байсан.)
• Мормон өөрийгөө “тэдэнтэй үргэлж хөдөлмөрлөж байсан” хэмээн дурдсан байдаг. 

Яагаад Мормон болон өнөөдрийн Сүмийн удирдагчид Бурханы үгийн эсрэг зүрх сэт-
гэлээ хатууруулж, уур хилэнд автагддаг хүмүүсийн төлөө үргэлж хөдөлмөрлөдөг вэ? 

Дараах үнэнийг самбар дээр бич: Бидний үйлчилж буй хүмүүс эерэг хариу үзүү-
лэхгүй байсан ч бид Бурханы үйлчлэлд хичээнгүйлэн хөдөлмөрлөх ёстой. Бид-
ний үйлчилж буй хүмүүс ноцтой нүгэл үйлдэх үед ч ийм байх ёстойг тайлбарла. Нэг 
суралцагчийг Моронай 9:6- г чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа суралцагчдаас 
шүлгийг дагуулан харж, бидний үйлчилж буй хүмүүс эерэг хариу үзүүлэхгүй байсан 
ч бид яагаад Бурханы үйлчлэлд хичээнгүйлэн хөдөлмөрлөх ёстой шалтгааныг хайж 
олохыг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцсаны дараа тэдэнд уг үнэнийг 
өөрсдийн амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг ойлгоход нь туслахын тулд дараах 
нөхцөл байдлуудыг (эсвэл өөрийнхөө жишээнээс) танилцуул. Нэг эсвэл нэлээд хэдэн 
суралцагчаас самбар дээрх нөхцөл байдал бүрд уг үнэнийг хэрхэн хэрэгжүүлж болох 
талаар тайлбарлахыг хүс. 
 1. Залуу эмэгтэйчүүдийн ангийн ерөнхийлөгчийн хувьд та тойргийнхоо таван охиныг 

хариуцаж авчээ. Эдгээр охидын нэг нь сүмийн цуглаан болон үйл ажиллагаануудад 
ирээгүй жил гаруй болжээ. Та түүнийг гурван сарын турш сүмд ирэхийг урьсан 
боловч тэр ямар ч цуглаан эсвэл үйл ажиллагаанд ирсэнгүй. 

 2. Гэрийн багшийн хувьд та томилогдсон гэр бүл бүрдээ хичээнгүйлэн заадаг. Гэсэн 
хэдий ч сүүлийн хэдэн сар таны заадаг нэг гэр бүл утсаа авахгүй мөн таныг гэрт нь 
очиход хаалгаа онгойлгож өгөхгүй байжээ. 

 3. Та нэг сайн найзаа номлогчидтой уулзахад урихыг хүсчээ. Тэр урилгаас татгалзсан 
боловч та түүнийг дахиад урих хэрэгтэй гэсэн мэдрэмжийг мэдэрсээр байжээ. 

Биднийг Бурханы хүүхдүүдийн төлөө шаргуу хичээл зүтгэл гаргахыг урамшуулсан 
Тэргүүн Зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айрингийн хэлсэн дараах үгийн талаар 
хуваалц. Суралцагчдаас тэднийг бусдад туслахын тулд шаргуу хөдөлмөрлөхийг урам-
шуулсан ямар нэгэн зүйлийг олж сонсохыг хүс. 

“Түүний зарлигуудыг дагаж, хэрэв Тэрээр энд байсан бол хэрхэн үйлчлэх 
байсантай адилаар үйлчлэх гэрээг бид Бурхантай хийдэг. Уг жишгийн 
дагуу амьдрахын тулд чадах бүхнээ хийснээр энэ нь эцсээ хүртэл тэвчи-
хэд шаардлагатай хүч чадлыг бидэнд өгөх болно. 
“Агуу санваарын сургагч нар надад уг хүч чадлыг хэрхэн олж авахыг 
харуулсан : Энэ нь бууж өгч, дараагийн удаа гэж хойшлуулах залхуурал, 

айдсыг даван туулах чадварыг хөгжүүлэх явдал юм. Их Эзэний агуу багш нар эцсээ 
хүртэл тэвчих сүнслэг хүч чадал нь хэн нэгнийг амарч байх үед ажилласаар байхад 
ирдэг гэдгийг харуулсан. . . .
“. . . Хэрэв та чадах бүхнээ хийх юм бол Бурхан таны хүч чадал, мэргэн ухааныг нэ-
мэгдүүлэх болно гэдгийг би амлаж байна” (“Preparation in the Priesthood: ‘I Need Your 
Help,’” Ensign эсвэл Лиахона, 2011 оны 11- р сар, 58–59).
• Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг таны үйлчлэлийг хэн нэгэн хэрхэн хүлээж авахаас 

үл шалтгаалан Их Эзэнд хичээнгүйлэн үйлчлэхэд туслах юуг заасан бэ? 
Олон удаа өөрийнх нь урилгыг хүлээн аваагүй залуу эрэгтэйн төлөө хичээнгүйлэн 
хөдөлмөрлөсөн санваарын удирдагчийн тухай Далын ахлагч Мэрвин Б.Арнолдын 
ярьсан дараах түүхийг унш. Залуу эрэгтэй эцэстээ санваарын удирдагчаасаа юу олж 
харсныг сонсоход суралцагчдыг урь. 
“Бразилын Форталеза дахь салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүн Маркюс ах 
бусад санваарын удирдагчдын хамт өөрсдийн салбарт байгаа идэвх султай гишүүдийг 
идэвхжүүлэх төлөвлөгөө гаргажээ. Тэдгээр идэвх султай гишүүдийн нэг нь Фернандо 
Араужо хэмээх залуу эрэгтэй байжээ. Саяхан би Фернандотой ярилцсан бөгөөд тэр 
надад өөртөө тохиолдсон зүйлийн талаар ярьж өгсөн юм: 
“ ‘Би ням гаргийн өглөө болдог далай тэнгисийн давалгаан дээр гулгах тэмцээнд 
орж эхэлснээс хойш Сүмийн цуглаануудад явахаа больсон. Нэг ням гарагт Маркюс 
ах манай хаалгыг тогшоод гишүүн бус ээжээс минь надтай ярилцаж болох эсэ-
хийг асуусан юм. Ээж маань намайг унтаж байна гэж хэлэхэд тэр намайг сэрээх 
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зөвшөөрлийг хүсчээ. Тэр надад “Фернандо, чи сүмдээ хоцорлоо” гэж хэлсэн юм. Тэр 
миний шалтгуудыг сонсолгүйгээр намайг шууд сүмд авчирсан.
“‘Дараагийн ням гарагт яг адил зүйл боллоо. Тиймээс би гурав дахь ням гарагт түү-
нээс зугтахын тулд эрт гарахаар шийдсэн юм. Би хаалгаа онгойлгоод түүнийг ма-
шиндаа судар уншаад сууж байгааг харлаа. Тэр намайг хараад “Сайн байна! Өнөөдөр 
чи эрт босчээ. Өнөөдөр хоёулаа хамт явж өөр залуу эрэгтэйг олох болно!” гэсэн юм. 
Би надад сонгох эрх байгаа биз дээ гэж дургүйцсэн боловч тэр “бид энэ тухай дараа 
ярилцаж болно” гэж хэлсэн. 
“‘Найман долоо хоногийн дараа би түүнээс зугтах аргагүй болсон бөгөөд тиймээс  
би найзынхаа гэрт хонохоор шийдсэн. Би дараагийн өглөө нь далайн эрэг дээр байхдаа 
намайг зүглэн алхаж яваа костюм, зангиатай нэгэн эрэгтэйг харлаа. Би Маркюс ахыг 
таниад ус руу гүйн орлоо. Гэнэт би хэн нэгний гар миний мөрөн дээр байгааг мэ-
дэрсэн юм. Энэ бол Маркюс ах байсан ба тэр чээжээ хүртэл усанд зогсож байлаа! Тэр 
гараас минь атгаад “Чи хоцорлоо! Явцгаая” гэж хэлэв. Намайг надад өмсөх хувцах 
байхгүй гэж маргалдахад тэр “хувцаснууд чинь машинд байгаа” гэсэн юм. 
“ ‘Тэр өдөр би уснаас гарч ирэхдээ Маркюс ахын чин сэтгэлийн хайр, санаа зовнилд 
сэтгэл минь их хөдөлж билээ. . . . Маркюс ах намайг сүмд хүргэж өгдөг байсан тө-
дийгүй—чуулгадаа идэвхтэй үлдэхэд тусалсан юм. Тэд би бол хэрэгтэй, тэдний сүмд 
ирэхийг хүлээж буй хүн гэдгийг мэдрүүлсэн үйл ажиллагаануудыг зохиодог байсан 
ба би дуудлага хүлээн авч, чуулгын гишүүд миний найзууд болсон юм’” (“Strengthen 
Thy Brethren,” Ensign or Liahona, May 2004, 46–47).
Сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд энэ амьдралдаа хийж гүйцэтгэх чухал ажил байдаг 
гэдгийг тайлбарла. Мормон, Моронай болон Маркюс ахын үлгэр жишээ үйлчилж 
буй хүмүүс маань биднийг эсэргүүцэж, сэтгэлээр унагасан үед ч үйлчлэлд маань 
урамшуулж чадна. 

Моронай 9:21–26
Мормон Моронайг итгэлтэй байхад урамшуулан дэмжжээ
Суралцагчдыг ойрын үед тэдний эргэн тойронд эсвэл улс үндэстэн, дэлхий дээр бол-
сон хүмүүсийг сэтгэлээр унагасан үйл явдлуудыг нэрлэхийг хүс. 
Суралцагчдыг Моронай 9:21–22, 25–26- г дотроо уншихад урь. Тэднээс иймэрхүү 
сэтгэлээр унагасан нөхцөл байдалд юу хийх ёстой талаар Мормоны Моронайд өгсөн 
зөвлөгөөг олж сонсохыг хүс. Суралцагчдаас эдгээр шүлгийг дэлгэрэнгүй ойлгоход нь 
туслахын тулд дараах асуултуудыг асуу: 
• Эдгээр шүлэгт аль үг мөн хэсгүүд Мормон өөрийн хүү Моронайн талаар мэдэрсэн 

зүйлийг харуулж байна вэ? 
• Мормон “[Моронайн] оюунд” юу үүрд байг хэмээн зөвлөсөн бэ? (Моронай 9:25). 

Аврагч болон Түүний Цагаатгалыг санах нь биднийг сэтгэлээр унаж, ёс бус явдлаар 
хүрээлэгдсэн үед хэрхэн тусалдаг вэ? 

• Биднийг хүрээлж буй хүнд хэцүү асуудлууд болон ёс бус байдалд хэрхэн хандах  
ёстой талаар эдгээр шүлгээс бид юу сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр үгийг 
ашиглаж болох ч хэрэв бид Есүс Христэд итгэлтэй байвал Тэрээр биднийг 
хүнд хэцүү, ёс бусаар хүрээлэгдсэн үед өргөх болно гэдгийг илэрхийлэх 
ёстой. Та уг зарчмыг самбар дээр бичиж мөн суралцагчдад судар дээрээ тэмдэглэ-
хийг зөвлөж болно.)

• Таны амьдралд эсвэл ойр дотны тань хэн нэгний амьдралд уг зарчим үнэн гэдгийг 
батлах ямар жишээнүүд байна вэ? 

Суралцагчдыг сэтгэлээр унаж, ёс бус явдлаар хүрээлэгдсэн үед ч илүү итгэлтэй байж, 
Есүс Христийг санахад туслах арга замуудыг тунгаан бодоход урь. Есүс Христэд итгэл-
тэй байснаар хүлээн авсан хүч чадлынхаа талаар гэрчил. 
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Моронай 10:1–7
Моронай биднийг Мормоны Ном болон Есүс Христийн талаар гэрчлэлтэй 
болохыг ухуулсан байдаг 
Хичээл эхлэхээс өмнө самбар дээр тулгуур чулуутай нуман хаалга зур (та 4- р хичээл 
дээр ашигласан үзүүлэнг ашиглаж болно). Зургаар хичээлийг эхлүүл. 
• Нуман хаалганд тулгуур чулуу ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? 
• Тулгуур чулуу Мормоны Номтой хэрхэн адилтгагдах вэ? (Хэрэв суралцагчдад уг 

асуултад хариулахад тусламж хэрэгтэй бол та тэдэнд Мормоны Номын удиртгал 
хэсэг дээрх зургаа дахь догол мөрний бошиглогч Иосеф Смитийн хэлсэн үгийг 
уншихыг зөвлөж болно.)

Мормоны Номын удиртгал хэсгийн сүүлийн догол мөрийг дотроо уншихад сурал-
цагчдыг урь. Тэднийг уншиж эхлэхээс өмнө Мормоны Номын гэрчлэлтэй болсноор 
олж мэдэх гурван үнэнийг хайж олохыг хүс. 
• Нуман хаалгыг тулгуур чулуу барьж тогтоодог шиг Мормоны Номын гэрчлэлтэй 

болсноор бидний гэрчлэлийн өөр ямар хэсгүүд хүчирхэгжих вэ? 
• Мормоны Номын гэрчлэлийг өөртөө олж авах нь яагаад чухал вэ? 
Бошиглогч Иосеф Смитийг алтан ялтсуудыг хүлээн авахаас өмнө ойролцоогоор 1400 
жилийн тэртээ Моронай эцгийнхээ цэдгийг хожмын үед Мормоны Номыг хүлээн авах 
хүмүүст хандсан сүүлчийн ухуулга, гуйлтаар төгсгөсөн гэдгийг тайлбарлаж, Моронай 
10:1–2- ыг нэгтгэн дүгнэ. (Ухуулах гэдэг үг нь хэн нэгнийг хүчтэйгээр урамшуулах эсвэл 
ятгах гэсэн үг гэдгийг тайлбарлах нь тустай байж болно. Уг үг Моронай 10- т найман 
удаа давтагдсан байдаг.)
Моронай Мормоны Номыг хүлээн авах бүх хүмүүсийг үүний үнэн хийгээд бурханлаг 
байдлын талаар гэрчлэлтэй болоход ухуулсан гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдыг Мо-
ронай 10:3–4- ыг дотроо уншаад Ариун Сүнсээр дамжуулан Мормоны Номын талаар 
гэрчлэлтэй болоход шаардлагатай зүйлсийг тодорхойлсон хэсгийг хайж олоход урь. Та 
тэдэнд тэдгээр хэсгүүдээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно. Суралцагчдыг олж мэдсэн хэсгээ 
хуваалцах хооронд тэдний хариултуудыг самбар дээр бич. Тэдний хариултууд дараах 
хэсгүүдийг багтаах ёстой: 

“Тэдгээрийг унш”
“Их Эзэн хэчнээн нигүүлсэнгүй байсаар буйг та нар сана”
“Үүнийг зүрх сэтгэлдээ тунгаа”
“Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуу”

Суралцагчдад хэн нэгэн Мормон Ном үнэн гэдэг гэрчлэлийг Ариун Сүнснээс хүлээн 
авахын тулд юу хийх ёстойг илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд Моронайн заасан 
шаардлагатай зүйлс бүрийг ярилцахдаа дараах заах санаануудыг ашигла. 

Гэрчлэлээ хуваалц
Есүс Христ, Түүний сайн 
мэдээ болон Мор-
моны Номын талаар 
гэрчлэлээ хуваалцах 
боломжийг ойр ойрхон 
ашиглаж бай. Гэрчлэлээ 
хуваалцахад сурал-
цагчдыг урамшуул. 
Гэрчлэлээ хуваалцах нь 
хуваалцаж буй хүнийг 
адисалж, сонсож буй 
хүмүүсийн итгэл, гэрч-
лэлийг хүчирхэгжүүлдэг. 

Оршил
Моронай өөрийнх нь гэрчлэлийг унших леменчүүд 
болон бусад бүх хүнийг түүний үгс үнэн эсэхийг батал-
гаажуулахын тулд Бурханаас асуухыг ухуулсан байдаг. 
Тэрээр Бурхан Ариун Сүнсний хүчээр Мормоны Ном 
үнэн гэдгийг мөн Есүс Христ бодит гэдгийг нотлох 
болно хэмээн заажээ. Моронай мөн тэр бидэнтэй 
Бурханы шүүлтийн тавцангийн өмнө уулзах бөгөөд Их 

Эзэн Өөрөө Моронайн үгс үнэн гэдгийг нотлох болно 
хэмээн тунхагласан байна. (Тайлбар: Та Мормоны 
Номын талаар гэрчлэлээ хуваалцах суралцагчдад 
зориулж хичээлийн төгсгөлд цаг гаргаж болно. Хан-
галттай цаг байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд 
суралцагчдад тань хамгийн тустай байж болох хэсгүү-
дийг уг хичээлээс залбирч сонго. 

159- Р ХИЧЭЭЛ

Моронай 10:1–7, 27–29
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1. “Тэдгээрийг унш”
Моронай биднийг “тэдгээрийг уншихыг” буюу Мормоны Номыг уншихад урьсан. 
Нэг суралцагчийг Далын чуулгын ахлагч Тад Р.Каллистэрийн хэлсэн Мормоны Но-
мыг унших нь өөрт нь хэрхэн тусалсан тухай нэгэн залуу эмэгтэйн дараах түүхийг 
чангаар уншихад урь. 
“14 настай охин сургуулийнхаа нэг найзтай шашны талаар яриа өрнүүлжээ. Түүний 
найз нь түүнээс ‘Чи ямар шашинд хамаарагддаг вэ?’ гэж асуужээ. 
Тэр ‘Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм, мормончууд’ гэжээ. 
Найз нь ‘Би тэр сүмийг мэднэ. Тэр чинь үнэн сүм биш гэдгийг би мэднэ’ гэсэн байна. 
‘Чи яаж мэдсэн юм бэ?’ гэж тэр асуужээ. 
‘Би энэ талаар судалсан’ гэж найз нь хариулсан байна. 
Харин тэр ‘Чи Мормоны Номыг уншиж үзсэн үү?’ гэж асуужээ. 
‘Үгүй ээ, би уншиж үзээгүй’ гэж найз нь хариулжээ. 
“Тэгэхэд нөгөөх ялдам залуу эмэгтэй ‘Чи манай сүмийг судлаагүй л байна шүү дээ. Би 
Мормоны Номын хуудас бүрийг уншсан. Би энэ сүм үнэн гэдгийг мэднэ’ гэжээ” (“The 
Book of Mormon—a Book from God,” Ensign эсвэл Лиахона, 2011 оны 11- р сар, 76).
• Мормоны Номыг унших нь үүний үнэний талаар гэрчлэлтэй болоход яагаад хам-

гийн чухал вэ? 
• Мормоны Номыг энэ жил уншсанаар Мормоны Номын талаарх болон үүний заадаг 

үнэнүүдийн талаарх таны гэрчлэлийг хэрхэн хүчирхэгжүүлсэн бэ? 

2. “Их Эзэн хичнээн нигүүлсэнгүй байсаар буйг та нар сана”
Моронай Мормоны Номыг уншдаг, үүний үнэнийг мэдэхийг хүсдэг хүмүүс “Их Эзэн 
хичнээн нигүүлсэнгүй байсаар буйг” (Моронай10:3) санах ёстой гэжээ. Их Эзэний 
нигүүлслийн жишээнүүдийг таньж, санаж явах нь бидний зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлж, 
Ариун Сүнсний нөлөөг мэдрэхэд бэлтгэдэг гэдгийг тайлбарла. Нигүүлсэнгүй гэдгийн 
өөр нэг утга нь өрөвч, энэрэнгүй юм. Суралцагчдыг хэсэг хугацааны турш тэд хэзээ 
тэдэнд хандсан Их Эзэний нигүүлсэл буюу өрөвч сэтгэлийг мэдэрч эсвэл өөр хэн нэг-
ний амьдралд харсан тухайгаа тунгаан бодоход урь. 
Тэдэнд чухал санагдсан Мормоны Номон дахь Их Эзэний нигүүлслийн жишээнүүдээ-
сээ хуваалцахад суралцагчдыг урь. 
• Их Эзэний нигүүлслийг санах нь хэн нэгэнд Ариун Сүнсэнд дуулгавартай байж, 

Мормоны Номын гэрчлэлийг хүлээн авахад хэрхэн тусалдаг вэ? 
• Та амьдралдаа Их Эзэний нигүүлслийн ямар нотолгоонуудыг харсан бэ? 
• Та өөрийн амьдрал дахь Их Эзэний нигүүлслийг санаснаар юуг мэдэрдэг вэ? 

3. “[Их Эзэний нигүүлслийг] зүрх сэтгэлдээ тунгаа”
Моронай бид Их Эзэний нигүүлслийг зүрх сэтгэлдээ тунгаах ёстой гэж заажээ. Бидэнд 
болон бусдад нигүүлслээ үзүүлсэн Их Эзэний арга замуудыг тунгаан бодох нь Ариун 
Сүнсний нөлөөг хүлээн авахад биднийг бэлтгэдэг гэдгийг тайлбарла. Суралцагчдад энэ 
нь хэрхэн хэрэгждэгийг ойлгоход нь туслахын тулд нэг суралцагчийг Арванхоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын ахлагч Марвин Ж.Аштоны өгсөн дараах тайлбарыг уншихад урь: 

“Толь бичгүүдэд тунгаан бодох гэдгийг сүнслэгээр тунгаах, гүн гүнзгий 
бодох, эргэцүүлэх, бясалгах гэж тайлбарладаг. . . .
“Тунгаан бодсоноор бид Сүнсэнд нөлөөлж, удирдах боломжийг олгодог. 
Тунгаан бодох нь зүрх сэтгэл болон оюун ухааны хооронд байдаг хү-
чирхэг холбоос юм. Бид судруудыг унших үед бидний зүрх сэтгэл, оюун 
ухаан нөлөөлөгддөг. Хэрэв бид тунгаан бодох бэлгийг ашиглавал эдгээр 

мөнхийн үнэнийг хүлээн авч, тэдгээрийг өөрсдийн өдөр тутмын үйлдэлд хэрхэн хэ-
рэгжүүлж болохыг ухаарах болно. . . .
Тунгаан бодох нь оюун ухааны удаан хугацааны эрэл хайгуул юм. Энэ нь үүнийг 
ашиглаж сурсан хүмүүст агуу бэлэг юм. Хэрэв бид тунгаан бодох бэлгийг ашиглавал 
гүн ойлголтыг хүлээн авч, амьдралдаа хэрэгжүүлж чадна ” (“There Are Many Gifts,” 
Ensign, 1987 оны 11- р сар, 20).
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• Мормоны Номыг унших үедээ тунгаан бодох нь хэзээ танд Ариун Сүнсний нөлөөг 
мэдрэхэд тусалсан бэ? 

• Бид судруудыг судлахдаа илүү сайн тунгаан бодохын тулд юу хийж болох вэ? 

4. “[Есүс] Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуу”
Моронай хэрэв бид Мормоны Номын үнэний талаар гэрч хүлээн авахыг хүсч байвал 
Бурханаас “[Есүс] Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр” 
асуух ёстой гэж заажээ. Чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуух гэдэг нь “Бурха-
наас хүлээн авсан хариултаа үйлдэл болгох зорилготой” (Preach My Gospel: A Guide to 
Missionary Service [2004], 111) байхыг хэлдэг гэдгийг тайлбарла. Нэгэн эр Мормоны 
Номын үнэний талаар гэрчийг хүлээн авахын тулд үнэн хүсэлтэйгээр залбирсан тухай 
дараах түүхийг хуваалц: 
“Юу зөв болохыг мэдэхийн төлөө үе үе залбирдаг байсан ч чин сэтгэлийн асуултын 
оронд өнгөрсөн үеийн бодол санаа зонхилдог байв. Тэгээд нэг үдэш би ‘үнэн хүсэлтэй-
гээр’ залбирахаар шийдлээ.
“Би Түүнийг мэдэхийг бас Түүний үнэн Сүмийн гишүүн байхыг хүсч байгаагаа Тэн-
гэрлэг Эцэгт хэллээ. ‘Хэрэв Та Иосеф Смит үнэхээр бошиглогч мөн үү гэдгийг мөн 
Мормоны Ном үнэн үү гэдгийг надад мэдүүлэх юм бол би Таны надаар хийлгэх юуг ч 
болов хийх болно. Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм үнэн Сүм юм 
бол би энэ сүмийг дагаж, хэзээ ч үүнийг орхихгүй’ хэмээн би амлалаа.
Тэгээд ямар нэгэн онцгой сонин зүйл мэдэгдсэнгүй, харин амар амгаланг мэдэрч 
унтахаар хэвтлээ. Хэдэн цагийн дараа би ‘Иосеф Смит бол үнэн бошиглогч, Мормоны 
Ном үнэн’ гэсэн тод томруун бодолтойгоор сэрлээ. Уг бодолтой хамт үгээр илэрхий-
лэхийн аргагүй амар амгалангийн мэдрэмж ирэв. Дахиад унтсан ч дараа нь мөн л 
нөгөөх бодол, мэдрэмжтэйгээр сэрж билээ.
Тэр үеэс хойш би Иосеф Смит бол үнэн бошиглогч гэдэгт огт эргэлздэггүй болсон. 
Энэ бол Аврагчийн ажил бөгөөд Тэнгэрлэг Эцэг бидний чин сэтгэлийн гуйлтад ха-
риулдаг гэдгийг би мэднэ” (Rodolfo Armando Pérez Bonilla, “How I Know,” Ensign, 2011 
оны 10- р сар, 64).
Суралцагчдыг Моронай 10:4- ийг эрж олон Моронайн дүрсэлсэн үйл явцыг дагасан 
хүмүүсийн төлөө Бурхан юу хийдгийг олж мэдэхэд урь. 
• Моронай Мормоны Номыг түүний зааварласан замаар эрэлхийлдэг хүмүүст юуг 

амласан бэ? 
• Ариун Сүнс ямар арга замуудаар Мормоны Ном үнэн гэдгийг гэрчилж болох вэ? 

(Суралцагчид ихэнх илчлэлт гайхамшигтай, гайхмаар арга замуудаар ирдэггүйг 
ойлгож байгаа эсэхийг тодруул. Зарим хүн агуу сүнслэг туршлагуудтай байж болох 
ч ихэнх хүмүүст амар амгалангийн мэдрэмж, баталгаа гэх зэрэг даруу, энгийн арга 
замуудаар ирдэг. Та бид судруудыг судлах үед Сүнс бидний уншиж буй зүйлийн 
үнэнийг гэрчилж болно гэдгийг тайлбарлаж болно. Бид Мормоны Номын үнэнийг 
мэдэхийн тулд зорилготойгоор асуувал Сүнс бидний аль хэдийнээ хүлээн авсан 
гэрчлэлийг бататгах болно.)

Нэг суралцагчийг Моронай 10:5–7- г чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ангийнх-
наас шүлгийг дагуулан харж, бид Ариун Сүнсээр дамжуулан өөр юуг мэдэж чадна 
гэж Моронай амласныг олж мэдэхийг хүс. Моронай 10:4–5 бол төгс эзэмших судар 
гэдгийг онцол. Та суралцагчдад уг судрын хэсгийг өөр тэмдэглэгээгээр тэмдэглэхийг 
зөвлөж болно. Тэгснээр тэд үүнийг амархан олох боломжтой болно. 
• Бид Моронай 10:3–7- аас юу сурч болох вэ? (Суралцагчид өөр өөр үгийг ашиглаж 

болох ч дараах зарчмыг илэрхийлэх ёстой: Хэрэв бид итгэлтэй, үнэн хүсэл-
тэйгээр Бурханаас асуух юм бол Ариун Сүнсээр дамжуулан Мормоны Ном 
болон Есүс Христийн талаар гэрчлэлтэй болж чадна.)

Суралцагчдыг дэвтэр дээрээ эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ Мормоны Номын талаарх 
гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлж эсвэл гэрчлэлтэй болохын тулд юу хийх зорилгоо бичихэд 
урь. Тэднийг Моронай 10:4 дээр заасан зарчмыг хэрэгжүүлэхэд урамшуул. 

Моронай 
10:4–5 бол төгс 
эзэмших судар. 
Суралцагчдад уг  
төгс эзэмших судрын 
эшлэлийг эзэмшихэд  
нь туслахын тулд 
хичээлийн төгсгөлд 
байгаа төгс эзэмших 
судрын заах аргыг 
харна уу. 
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Моронай 10:27–29
Моронай тэрээр бидэнтэй Бурханы шүүлтийн тавцан дээр уулзана  
гэж гэрчилжээ 
Нэг суралцагчийг Моронай 10:27–29- г чангаар уншихад урь. Суралцагчдаас Моро-
най 10:27 дээрх асуултад хэрхэн хариулах талаараа бодохыг хүс. Мормоны Номыг 
хүлээн авсан хүмүүс үүнд хэрхэн хандсанаараа Бурханы өмнө хариуцлага 
хүлээнэ гэдгийг гэрчил. 
Суралцагчдыг Мормоны Номын талаарх гэрчлэлээ хуваалцахад урихын тулд хичээлийн 
төгсгөлд хангалттай цаг гарга. Мормоны Номын талаарх өөрийн гэрчлэлийг хуваалц. 
Суралцагчдад тэд Мормоны Номыг амьдралынхаа туршид үргэлжлүүлэн судалснаар 
Есүс Христ болон Түүний сайн мэдээнд итгэх тэдний итгэл өсөх болно гэдгийг нотол. 

Төгс эзэмших судар—Моронай 10:4–5
Моронай 10:4–5- ыг чээжилсэн суралцагчид Мормоны Номын захиасыг бусадтай 
хуваалцахад илүү сайн бэлтгэгдэх болно. Уг судрын хэсгийг самбар дээр бичээд 
суралцагчдыг ангиараа чангаар уншихад урь. Зургаан үгийг арилгаад суралцагч-
даас дахин уншихыг хүс. Тэднийг унших хооронд орхисон үгсийг бич. Уг үйл явцыг 
судрын хэсгийн ихэнх хэсгийг эсвэл бүгдийг нь арилгах хүртэл үргэлжлүүл. 
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Оршил
Моронай Ариун Сүнсээр дамжуулан бүх зүйлийн үнэ-
ний талаар гэрчийг хэрхэн хүлээн авах талаар заас-
ныхаа дараа түүний үгсийг унших тэд бүгдийг сүнсний 
бэлгүүдийг хүлээн авч, танихыг ухуулсан байдаг. 

Моронай Мормоны Номын цэдгийг дуусгахдаа бүх 
хүнийг Есүс Христэд ирж, Түүний санал болгодог бүх 
сайн бэлгээс зууран барьж, Түүгээр төгс төгөлдөр 
болохыг ухуулсан. 

160- Р ХИЧЭЭЛ

Моронай 10:8–26, 30–34

Заах зөвлөмж

Moронай 10:8–26
Моронай Сүнсний бэлгүүд болон Их Эзэний ажилд тэдгээрийн гүйцэтгэх 
үүргийн талаар заажээ 
Суралцагчдыг тэдний өөрсдөө хийж чадаагүй ямар нэгэн зүйлийг хийхэд нь Тэнгэрлэг 
Эцэг тусалсан цаг үеийг бодоход урь. Суралцагчдыг Моронай 10:8- г дотроо уншиж, ит-
гэлтнүүдэд өгдөг Бурханы сүнслэг чадварууд эсвэл адислалуудыг тодорхойлсон хэсгийг 
хайж олоход урь (“Бурханы бэлгүүд”). Бид эдгээр бэлгийг ихэвчлэн Сүнсний бэлгүүд 
эсвэл сүнслэг бэлгүүд гэж хэлдгийг тайлбарла. 
• Моронай 10:8- д гарсанчлан Бурхан яагаад Өөрийн хүүхдүүдэд Сүнсний бэлгүүдийг 

өгдөг вэ? (Суралцагчдыг хариулсны дараа дараах үнэнийг самбар дээр бич: Бурхан 
Өөрийн хүүхдүүдэд тус болохын тулд Сүнсний бэлгүүдийг өгдөг. Та тус болох 
гэдэг нь адислах эсвэл туслах гэсэн утгатайг тайлбарлаж болно.)

Суралцагчдыг Моронай 10:9–16- г дотроо уншиж, Моронайн эдгээр шүлэгт тодор-
хойлсон Бурханы бэлгүүдийг олж мэдэхэд урь. Та тэдэнд олж мэдсэн зүйлээ тэмдэглэ-
хийг зөвлөж болно. 
• Та Сүнсний ямар бэлгүүдийн талаар эдгээр шүлгээс олж мэдсэн бэ? (Та суралцагч-

дыг хариулах хооронд тэдний хариултыг самбар дээр бичиж болно.)
• Та эдгээр бэлгийн ямар жишээг Сүмд харсан бэ? 
• Та хүмүүс өөрсдөдөө байгаа сүнслэг бэлгүүдийг хөгжүүлснээр адислал хүлээн авахыг 

хэзээ харсан бэ? (Та өөрийн харсан жишээг хуваалцахаар бэлдэхийг хүсч болно.)
• Сүнсний бэлгүүд нь тэдгээрийг хүлээн авсан хүмүүст хэрхэн тус болж болох вэ? 
Нэг суралцагчийг Моронай 10:19, 24- г чангаар уншихад урь. Цааш нь хамтдаа ан-
гийнхнаас шүлгийг дагуулан харж, сүнслэг бэлгүүдийг хүлээн авч, танихад саад болдог 
зүйлийг олж мэдэхийг хүс. 
• Та сүнслэг бэлгүүдийг хүлээн авч, танихад саад болдог ямар зүйлийг олж мэдсэн бэ? 
• Итгэлгүй хүмүүс яагаад Бурханы хүч болон бэлгүүдийг таньж, хүлээн авч чаддаггүй вэ? 
Суралцагчдыг Моронай 10:25–26- г дотроо уншиж, Бурханы бэлгүүд болонд хүчийг 
эсэргүүцдэг хүмүүст юу тохиолдохыг олж мэдэхэд урь. Тэднийг олж мэдсэн зүйлээ 
хуваалцахад урь. 
Хэдэн суралцагчийг Моронай 10:20–23- ыг ээлжлэн чангаар уншихад урь. Бусад су-
ралцагчийг дотроо дагаж уншин итгэл, найдвар, энэрэлтэй байснаар ирдэг адисла-
лыг хайж олоход урь. (Суралцагчдыг уншихаас өмнө та Моронай 10:23 дахь “миний 
хувьд зохистой” гэдэг нь Бурханы таалалтай нийцэж буй зүйлсийг хэлж байгааг 
тайлбарлаж болно.)
• Моронай итгэл, найдвар, энэрэлтэй хүмүүст ямар адислалууд ирнэ гэж заасан бэ? 
Суралцагчдыг хариулах хооронд дараах зарчмыг самбар дээр бич: Хэрэв бид ит-
гэлтэй байвал Аврагчийн биднээс хүсч байгаа зүйлсийг хийх боломжтой байх 
болно. Та тэднийг уг зарчмыг Моронай 10:23 дээр тэмдэглэхийг зөвлөж болно. 

Суралцагчдаа хайрла
Та суралцагчдаа хайр-
лаж, тэдэнд анхаарал 
тавьсан үедээ Бур-
ханы тэднийг хайрлах 
хайрыг харуулдаг. Та 
хичээлийн уг хэсгийг 
төгсгөхдөө суралцагч-
дад өөрсдйигөө хэрхэн 
Бурханы хайртай охид 
хөвгүүд болдгийг ойл-
гоход нь тусал. 
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• Та самбар дээрх хоёр зарчим хоорондоо хэрхэн холбогдож байна гэж бодож байна 
вэ? (Хэрэв бид итгэлтэй байвал Бурханы биднээр хийлгэхийг хүсч байгаа ажлыг 
хийхэд шаардлагатай бэлгүүдийг бидэнд өгөх болно.)

• Эдгээр хоёр зарчмыг мэдэх нь танд одоо болон ирээдүйд хэрхэн туслах вэ? 
Дараах гүйцэд биш өгүүлбэрүүдийг самбар дээр бич: Суралцагчдад Моронай 10:23 
дээрх амлалт хэрхэн тэдний амьдралд биелсэн эсвэл биелж болохыг ойлгоход нь тус-
лахын тулд тэдэнд дэвтэр дээрээ эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ гүйцэд биш өгүүлбэ-
рүүдийн нэгэнд хариулж бичих цаг өг. 

Би . . . үед . . .Моронай 10:23 дээрх амлалт биелэхийг мэдэж авсан. 
Моронай 10:23 дээрх амлалт надад . . . үед тусалдаг. 

Хангалттай цаг өгсний дараа суралцагчдыг хамтрагчтайгаа бичсэн зүйлээ хуваал-
цахад урь. 

Moронай 10:30–34
Моронай бүх хүнийг Есүс Христэд ирж, Түүгээр төгс болохыг урьсан
Төгс болох гэдэг үгийг самбар дээр бич. Үүний доор боломжтой юу эсвэл боломжгүй 
юу? гэж бич. 
Суралцагчдыг самбар дээрх асуултын талаар санал бодлоо хуваалцахад урь. Товч 
ярилцлагын дараа нэг суралцагчийг 3 Нифай 12:48- г чангаар уншихад урь. 
• Аврагч бидний эцсийн зорилгыг юу гэж хэлсэн бэ? (Төгс болох) Энэ нь хэр  

боломжтой вэ? 
Суралцагчдыг санал бодлоо хуваалцсаны дараа нэг суралцагчийг Тэргүүн Зөвлөлийн 
ерөнхийлөгч Жэймс И.Фаустын хэлсэн дараах тайлбарыг уншихад урь: 

“Төгс болох нь мөнхийн зорилго юм. Энэ мөнх бус амьдралд төгс болж 
чадахгүй ч үүний төлөө тэмцэхийг бидэнд зарлигладаг бөгөөд эцэстээ 
бид Цагаатгалаар дамжуулан энэ зарлигийг сахиж чадна” (“This Is Our 
Day,” Ensign, 1999 оны 5- р сар, 19).
Төгс болох нь энэ амьдралд боломжгүй ч бид аажим аажмаар төгс болж 
чадна гэдгийг тайлбарла. Моронай бидэнд Есүс Христийн Цагаатгалаар 

дамжуулан төгс болохын тулд юу хийж болохыг заасан байдаг. Дараах хүснэгтийг 
самбар дээр зур. Хаалтан дахь хариултуудыг орхи. 

Би . . . хийх ёстой Бурхан . . . амладаг

(хариултууд: бид Есүс христэд ирэх ёстой; 
бид сайн бэлгүүдийг эрэлхийлж, хүлээн авах 
ёстой; бид хилэнцэт бэлэг болон цэвэр бус 
зүйлсээс зайлсхийх ёстой; бүх бурханлаг бу-
саас өөрсдөө татгалзах ёстой; мөн Бурханыг 
бүх оюун санаа, зүрх сэтгэл, хүчин чадлаараа 
хайрлах ёстой гэх зэрэг байж болно.)

(хариултууд: тэрээр өөрийн гэрээг гүйцэл-
дүүлнэ; түүний ач ивээл бидэнд хангалттай; 
бид Есүс христээр төгс болох болно; бид 
Бурханы ач ивээлийг хүлээн авах болно; бид 
ариусгагдаж, нүглүүдийнхээ ангижралыг хү-
лээн авах болно; бид толбогүй ариун болох 
болно гэх зэрэг байж болно.)

Суралцагчдаас Моронай 10:30–33- аас бид юу хийх ёстой мөн Бурхан бидэнд цэвэр, 
төгс төгөлдөр болоход туслахын тулд юу хийнэ гэж амласныг олж мэдэхийг хүс. Нэг 
суралцагчийг суралцагчдын хариултуудыг самбар дээрх хүснэгтийн тохирох баганад 
байрлуулахад урь. Ач ивээл гэдэг үг нь бидний Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуу-
лан хүлээн авдаг тэнгэрлэг тусламж, хүч чадлыг дүрсэлдэг гэдгийг онцол. 
• Моронайн цэвэр, төгс төгөлдөр болох тухай заасан зүйлсийг нэгтгэн дүгнэхийн 

тулд та энэ хүснэгтэнд ямар өгүүлбэр бичих вэ? (Суралцагчид өөр өөр үг ашиглаж 
болох ч дараах үнэнийг тусгах шаардлагатай: Бид Есүс Христэд ирснээр Түү-
ний Цагаатгалаар дамжуулан цэвэршигдэж, төгс болж чадна. )

Хэрэв боломжтой бол суралцагчдад Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Жэф-
фри Р.Холландын хэлсэн үгийн хуулбарыг өг. Нэг суралцагчийг ахлагч Жэффри 
Р.Холландын хэлсэн үгсийг чангаар уншихад мөн бусад суралцагчийг дотроо дагаж 
уншихад урь. Суралцагчийг уншиж эхлэхээс өмнө бусад суралцагчийг анхааралтай 
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МороНАй 10:8 –26, 30 – 34

сонсож, тэд Мормоны Номыг энэ жил судалсны үр дүнд Есүс Христэд ирэхийн тулд 
юу хийж болохоо бодоход урь. 

“Манай шашны тулгуур чулуу, дэлхий дээрх хамгийн зөв номын сүүл-
чийн гуйлт бол цэвэр бус зүйлст үл хүрч, ариун мөн толбогүй, цэвэр 
ариун байх юм. Цэвэршилт нь зөвхөн бидний зовлон шаналлыг үүрч, 
бидний зөрчлүүдийн төлөө шархдаж, бидний алдсуудын төлөө зодуулан 
хөх няц болж, үзэн ядагдсан боловч биднээр хүндлэгдээгүй Хурганы 
цусаар л ирэх болно (Мозая 14- ийг үзнэ үү). . . .

Хурганы цусаар дамжин ирэх—цэвэр ариун байдал л уг номын биднээс гуйж буй зүйл 
юм” (“A Standard unto My People” [СБС- ийн шашны багш нарт хандан хэлсэн үг, 1994 
оны 8- р сарын 9], 13–14, si. lds. org).
Суралцагчдаас бид зөвхөн “Христээр” эсвэл Түүний Цагаатгалын ариусгагч хүч, ач ивээ-
лээр төгс болж чадна гэдгийг харуулж буй хэсгийг Моронай 10:32–33- оос олохыг хүс. 
• Бидэнд цэвэр ариун, төгс болохын тулд яагаад Есүс Христийн Цагаатгал хэрэгтэй вэ? 
• Таныг цэвэр ариун байдал болон төгс болох мөнхийн зорилгынхоо төлөө тэмцэх 

үед урам зориг өгөх ямар хэсгийг та Моронай 10:32–33- аас харж байна вэ? 
Суралцагчдыг самбар дээрх хүснэгтийн эхний баганаас нэг эсвэл хоёр хэсгийг сон-
гоход урь. Тэдэнд сонгосон хэсгүүдийнхээ дагуу хэрхэн сайжирч болох тухай санал 
бодол, сэтгэгдлээ дэвтэр эсвэл судрын тэмдэглэл дээрээ бичих хэдэн минутыг өг. 
Моронай 10:34- ийг ангид уншиж өгснөөр хичээлээ төгсгө. Цааш нь суралцагчдаас 
шүлгийг дагуулан харж, Моронайн Есүс Христэд итгэлтэй бас найдвартай байсныг 
харуулах нотолгоог олж мэдэхийг хүс. Суралцагчдыг олж мэдсэн зүйлээ хуваалцсаны 
дараа тэднийг энэ жилийн Мормоны Номыг судлах хичээлүүдээ төгсгөхдөө ямар 
сэтгэгдэлтэй байгаагаа бичихэд урь. Суралцагчдыг бичсэн зүйлээ ангийнхантай 
хуваалцахад урь. Суралцагчдад хэрэв тэд Түүний сургаалуудыг дагаж, Цагаатгалд 
итгэлээ хөгжүүлснээр Есүс Христэд ирэх юм бол Тэнгэрлэг Эцэг тэдэнд амласан 
адислалуудын талаар гэрчил. Суралцагчдыг Мормоны Номыг насан туршдаа үр-
гэлжлүүлэн судлахад урамшуул. 

Моронайн дүгнэлт
Суралцагчдад Моронайн номыг нэгтгэн дүгнэхэд туслахын тулд цаг гарга. Суралцагч-
даас тэд уг номноос семинарт болон бие даан судраас суралцахдаа юу сурснаа бодо-
хыг хүс. Хэрэв шаардлагатай бол санахад нь туслахын тулд тэднийг Моронай номын 
зарим бүлгийн тоймыг товч уншихад урь. Тэдэнд хангалттай цаг өгсний дараа хэдэн 
суралцагчаас тэднийг урамшуулж, Есүс Христэд итгэх илүү агуу итгэлтэй болоход нь 
тусалсан зарим хэсгийг Моронай номноос хуваалцахыг хүс. 
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160-  р  хичээл

Тайлбар ба нөхцөл байдлын тухай мэдээлэл
Moронай 10:8–19. Сүнсний бэлэг

Ахлагч Брүс Р.Макконки сүнслэг бэлгүүдийн зорилго 
болон сүнслэг бэлгүүдтэй байх шалтгааны талаар 
тайлбарласан юм: 

“[Сүнслэг бэлгүүдийн зорилго] нь итгэлтэй хүмүү-
сийг гэгээрүүлж, урамшуулж, сургах явдал бөгөөд 
ингэснээр тэд энэ амьдралд амар амгаланг өвлөж, 
ирэх дэлхийд мөнх амьдралын зүг удирдагдах болно. 
Тэдний оршин байдаг шалтгаан нь Их Эзэний ажлын 
бурханлаг байдлыг батлах явдал юм; Сүнслэг бэлгүүд 
байхгүй газар Сүм болон Бурханы хаант улс байхгүй 
байдаг. Сүнснийх болох эдгээр бүх бэлэг хэзээ ч, бүр 
дэлхий орших бүх хугацаанд алга болохгүй, хэрэв тэг-
вэл зөвхөн хүмүүний үрсийн итгэлгүйн улмаас (Моро. 
10:19) хэмээх амлалт байдаг. Гэсэн хэдий ч төгс өдөр 
ирж, гэгээнтнүүд өргөмжлөлийг хүртэх үед сүнслэг 
бэлгүүд байх шаардлагагүй болох юм. Паул үүнийг 
‘Төгс юм нь ирэх үед хэсэгхэн гэдэг нь үгүй болно’ 
хэмээн тодорхойлсон. (1 Кор. 13.)

Итгэлтнүүд Сүнсний бэлгүүдийг бүх зүрх сэтгэлээрээ 
эрэлхийлэх ёстой. Тэд ‘үлэмж агуу бэлгүүдийг хүсэн 
тэмүүлж’ (1 Кор. 12:31; С ба Г 46:8), ‘сүнслэг бэлгүү-
дийг авахыг хүсэж тэмүүлж’ (1 Кор. 14:1), ‘өгөөмрөөр 
өгөгч Бурханаас асуух’ (С ба Г 46:7; Мат. 7:7–8) ёстой. 
Заримд нь ганц бэлэг өгөгддөг байхад харин өөр 
нэгэнд нь өөр бэлэг өгөгддөг бөгөөд ‘гишүүн болгон 

үүгээр ашиг тусыг олж болохын тулд, тэргүүн байхын 
тулд эдгээр бүх бэлэгтэй байх нь заримд нь өгөгдөж 
болох буюу’ (С ба Г. 46:29)”. (Mormon Doctrine, 2 дахь 
хэвлэл [1966], 314).

Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Марвин Ж.
Аштон ийн заажээ: 

“Амьдралд байдаг хамгийн эмгэнэлт явдлуудын нэг 
нь хэн нэгэн өөрийгөө ямар ч авьяасгүй, бэлэггүй 
нэгэн мэт үнэлэх явдал юм. . . .

Сургаал ба Гэрээ 46:11–12- оос бид уг үнэнийг сурдаг: 
‘Учир нь бүгдэд бэлэг бүхэн өгөгддөггүй; учир нь олон 
бэлэг байдаг, мөн хүн болгонд Бурханы Сүнсээр бэлэг 
өгөгддөг болой’. 

“‘Үүгээр бүгд ашиг тусыг олж болохын тулд заримд нь 
нэг бэлэг өгөгдсөн байдаг, мөн заримд нь өөр бэлэг 
өгөгддөг болой’.

Бурхан хүн нэг бүрд нэг эсвэл түүнээс олон онцгой 
авьяасыг өгсөн. . . . Бурханы өгсөн бэлгүүдийг эрж 
олон, хөгжүүлэх нь биднээс шалтгаална. . . .

“Бурхан амьд. Тэрээр биднийг бэлгүүдээр адисалдаг. 
Бид Бурханы өгсөн бэлгүүдийг хөгжүүлж, хуваалцса-
наар мөн эргэн тойрон дахь тэдний бэлгүүдээс ашиг 
тусыг олсноор дэлхий илүү сайхан газар болж, Бур-
ханы ажил илүү хурдан урагшлах болно” (“There Are 
Many Gifts,” Ensign, 1987 оны 11- р сар, 20, 23).
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Гэрээр судлах хичээл
Моронай 7:20–10:34 (32- р хэсэг)

Гэрээр заах багшид зориулсан 
ашиглах материал 
Өдөр бүр гэрээр судлах хичээлийн тойм
Суралцагчдыг Моронай 7:20–10:34 (32- р хэсэг)- г суралцах 
хооронд сурсан сургаал болон зарчмуудын дараах тоймыг та 
заах шаардлагагүй. Та зөвхөн эдгээр сургаал, зарчмын цөөхөн 
хэдийг л зааж болно. Суралцагчдын хэрэгцээг таньж мэдэхдээ 
Ариун Сүнсний өдөөлтийг дага. 

1 дэх өдөр (Моронай 7:20–48)
Суралцагчид Мормоны синагогт хүмүүст хүргэсэн номлолыг 
үргэлжлүүлэн судлахдаа итгэл, найдвар, энэрлийн талаар чу-
хал зарчмуудыг сурсан байгаа: Бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ 
хөгжүүлснээр сайн зүйл болгоноос зууран барьж чадна. Хэрэв 
бид Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх юм бол Түүний 
Цагаатгалаар дамжуулан мөнх амьдралд босгогдох найдварыг 
олж авч чадна. Хэрэв бид Эцэгт бүх зүрхнийхээ эрч хүчээр зал-
бирч, Есүс Христийн үнэн дагалдагчдын амьдралаар амьдрах 
юм бол энэрлээр дүүргэгдэх болно. 

2 дахь өдөр (Моронай 8–9)
Суралцагчид Моронай 8- д бичиглэгдсэн Мормоны Моро-
найд өгсөн захидлаас суралцсанаар наманчлал болон бап-
тисм нь хариуцлага хүлээж, нүгэл үйлдэх чадвартай хүн бүрд 
шаардлагатай гэдгийг суралцдаг. Тэд бага насны хүүхдүүд 
Есүс Христийн Цагаатгалаар дамжуулан аврагддаг хэмээх 
сургаалыг мэдсэн. Суралцагчид Моронай 9- д бичиглэсэн 
захидлыг суралцсанаар хэдийгээр бидний үйлчилсэн хүмүүс 
эерэг хариу үзүүлэхгүй ч бид Бурханы үйлчлэлд хичээнгүйлэн 
үйлчлэх ёстой гэдгийг сурсан. Суралцагчид Мормон болон 
Моронайн үлгэр жишээнээс бид Есүс Христэд итгэлтэй байх 
юм бол Тэрээр биднийг хүнд хэцүү, ёс бусаар хүрээлэгдсэн 
үед ч өргөж чадна гэдгийг сурсан. 

3 дахь өдөр (Моронай 10:1–7, 27–29)
Суралцагчид Моронайн сүүлийн гэрчлэлийг суралцсанаар бид 
итгэлтэй, үнэн хүсэлтэйгээр Бурханаас асуух юм бол Ариун 
Сүнсээр дамжуулан Мормоны Ном болон Есүс Христийн 
талаар гэрчлэлийг хүлээж авч чадна гэдгийг санасан. Тэд мөн 
Мормоны Номыг хүлээн авсан хүмүүс үүнд хэрхэн хандсанаа-
раа Бурханы өмнө хариуцлага хүлээнэ гэдгийг сурсан. 

4 дэх өдөр (Моронай 10:8–26, 30–34)
Суралцагчид Бурхан Өөрийн хүүхдүүдэд тус болохын тулд 
Сүнсний бэлгүүдийг өгдөг гэдгийг сурсан байгаа. Хэрэв бид 
итгэлтэй байх юм бол Аврагчийн хүсч буй зүйлсийг хийж чадна 
гэдгийг тэд сурсан. Бид Есүс Христэд ирснээр Түүний Цагаат-
галаар дамжуулан цэвэршиж, төгс болж чадна гэдгийг заасан 
Мормоны Номон дээрх Моронайн сүүлчийн үгийг судалсан. 

Оршил
Энэ хичээл нь суралцагчдад сайн зүйл болгоноос зууран 
барих гэдэг нь юу гэсэн утгатайг илүү сайн ойлгоход тусална. 
Суралцагчдад Мормоны Номын үнэнийг өөрсдөдөө мэдэх 
боломжтой гэдгийг тайлбарлах боломж олдоно. Тэд Мор-
моны Номын талаарх гэрчлэлээ хуваалцаж, гэрчлэл нь энэ 
жилийн турш хэрхэн хүчирхэгжсэнийг ярилцах боломжтой 
байх болно. Моронай 7–9 нь уг номонд Моронайн оруулсан 
Мормоны захидлыг багтаадаг. 

Заах зөвлөмж

Moронай 7:20–48
Моронай Есүс Христэд итгэх итгэл, найдвар, энэрлийн талаар 
заасан Мормоны сургаалыг цэдэглэжээ 
Самбар дээр хүрэх мөн барьж авах гэж бич. Нэг суралцаг-
чаас самбарын өмнө гарч ирээд Мормоны Номонд хүрэх 
гэдэг нь юу гэсэн утгатайг тайлбарлахыг хүс. Дараа нь су-
ралцагчдаас Мормоны Номыг барьж авах гэдэг нь юу гэсэн 
утгатайг тайлбарлахыг хүс. 

Суралцагчдыг Моронай 7:19- ийг дотроо уншаад Моронай 
бид юунаас зууран барих ёстой гэж хэлснийг олж мэдэхэд 
урь. Дараа нь дараах асуултуудыг асуу:

• Мормон биднийг юунаас зууран барих ёстой гэж хэлсэн бэ? 
• “Сайн зүйл болгоноос зууран барьж” гэдэг нь юу гэсэн үг 

вэ? (Суралцагчдад “сайн зүйл болгон” гэдэгт зөв шударга 
зорилго, үйлдэл, бодол, зарчим мөн зүйлс орж болно 
гэдгийг ойлгоход нь тусал.)

Мормон бид хэрхэн “сайн зүйл болгоноос зууран барьж” 
болохыг заахын тулд үргэлжлүүлэн ярьсан гэдгийг тайл-
барла. Хэдэн суралцагчийг Моронай 7:20–22, 25- ыг ээлжлэн 
чангаар уншихад урь. Суралцагчдаас “сайн зүйл болгоноос 
зууран барьж” болохын тулд биднийг юу хийх ёстой талаар 
Мормоны өгсөн зөвлөгөөг олж мэдэхийг хүс. 

Дараах гүйцэд биш өгүүлбэрийг самбар дээр бич: Бид 
. . . сайн зүйл болгоноос зууран барьж чадна.

Дараах асуултыг асуу: Эдгээр шүлгийг уншсаны дараа та энэ 
өгүүлбэрийг хэрхэн гүйцээх вэ? (Суралцагчдын өгч болох 
хариултуудын нэг нь Бид Есүс Христэд итгэх итгэлийг 
хөгжүүлснээр сайн зүйл болгоноос зууран барьж 
чадна гэж байж болно.)

Уг бүлэгт Мормон мөн Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуу-
лан бид энэрлийн бэлгээр дүүргэгдэж чадна гэж гэрчилснийг 
суралцагчдад сануул (Моронай 7:48- ыг үз). Суралцагчдыг 
Моронай 7:45, 47–48 төгс эзэмших судрын хэсгээс санаж 
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байгаагаа хуваалцахад урь. Суралцагчид шүлгүүдийг чангаар 
уншиж болно. 

Дараах асуултуудыг асуу:

• Моронай 7:45, 47–48 дахь таны дуртай хэсэг юу вэ? Энэ 
хэсэг танд яагаад чухал санагдсан бэ? 

• Та хэн нэгэн энэрэлтэй байхыг эсвэл Их Эзэн танд энэрэл-
тэй байхад туслахыг хэзээ харсан бэ? (Та эдгээр асуултуу-
дад өөрөө хариулж болно.)

Моронай 10
Моронай биднийг Мормоны Номын талаарх гэрчлэлийг 
олж авч, Есүс Христэд ирэхийг ухуулсан 
Суралцагчидтай хамт нуман хаалганд тулгуурын чулуу ямар 
үүрэг гүйцэтгэдгийг хар. Уг тулгуурын чулууны жишээ нь 
Мормоны Номтой хэрхэн холбогдож байгаа талаар ярилц. 
(Та суралцагчдыг суралцах удирдамжийнхаа 3 дахь өдрийн 1- 
р хэсэг дэх зургийг эргэж харахад урьж болно.) Суралцагчдыг 
Мормоны Ном хэрхэн тэдний гэрчлэлийн тулгуур чулуу болж 
байгаа талаар хуваалцахад урь. 

Нэг суралцагчаас Моронай 10:3–5- ыг уншихыг хүс. Сурал-
цагчдаас эдгээр шүлгийг Сүмийн гишүүн эсвэл гишүүн бус 
байхаас нь үл хамааран бүх хүнтэй хуваалцах нь яагаад чухал 
болох талаар бодохыг хүс. Хэдэн суралцагчаас санал бодлоо 
хуваалцахыг хүсээд дараа нь дараах асуултыг асуу: Бид үнэ-
нийг мэдэхийн тулд юу хийх ёстой гэж Моронай хэлсэн бэ? 
(Суралцагчдыг хариулах хооронд та тэдний хариултыг самбар 
дээр бичиж болно. Эдгээр хариулт нь бид “бүх зүйлийн 
үнэнийг” мэдэхийн тулд итгэлтэйгээр эрэлхийлж болох арга 
замууд гэдгийг онцол. 

Нэг суралцагчийг Моронай 10:6–7- г уншихыг урьж, дараа нь 
дараах асуултыг асуу: Бид Мормоны Номын үнэнээс гадна 
Ариун Сүнсний хүчээр өөр юуг мэдэж болох вэ? (Ариун Сүнс 
Есүсийг Христ гэдгийг нотолно.)

Дараах зарчмыг самбар дээр бич: Хэрэв бид Бурханаас ит-
гэлтэй, үнэн хүсэлтэйгээр асуух юм бол Ариун Сүнсээр 

дамжуулан Мормоны Ном болон Есүс Христийн та-
лаарх гэрчлэлийг хүлээн авч чадна.

Моронай Мормоны Номыг унших бүх хүнд сүүлчийн урилгаа 
үлдээсэн гэдгийг сануул. Нэг суралцагчийг Моронай 10:30, 
32–33 дээрх түүний урилгыг уншихад урь. Ангийн гишүүдээс 
“Христэд ирэх” арга замуудыг олохыг хүс. (Та тэдэнд олж 
мэдсэн зүйлээ тэмдэглэхийг зөвлөж болно.) Дараа нь дараах 
асуултуудыг асуу:

• Моронай уг ариун цэдгийн төгсгөл хэсэгт бидэнд ямар 
урилгыг өгсөн бэ? 

• Энэ шүлгүүд дээрх аль хэсгүүд танд хэрхэн “Христэд ирэ-
хийг” мэдэхэд тусалдаг вэ? 

• Та эдгээр шүлгээс ямар зарчмуудыг сурч байна вэ? (Сурал-
цагчдын хариултууд дараах зарчмыг багтааж болно: Бид 
Есүс Христэд ирснээр Түүний Цагаатгалаар дамжуу-
лан цэвэршигдэж, төгс болж чадна. Та энэ зарчмыг 
самбар дээр бичиж болно.)

• Та зөвхөн Есүс Христээр дамжин төгс болж чадна гэдэг нь 
юу гэсэн үг вэ? 

Суралцагч бүрийг дараах асуултуудаас нэгийг сонгож, ямар 
хариулт өгөхөө бодоход урь. (Та эдгээр асуултыг хичээл эхлэ-
хээс өмнө самбар дээр бичиж болно эсвэл тараах материал 
болгон бэлтгэж болно.) Хангалттай цаг өгсний дараа хэдэн 
суралцагчаас хариултаа хуваалцахыг хүс. 

• Та Мормоны Ном үнэн гэдгийг хэрхэн мэдсэн бэ? 
• Аврагч танд өөрийн тань чадвараас хамаагүй илүү хүн 

болоход хэрхэн тусалсан бэ? 
• Та энэ жил Мормоны Номоос хэрхэн судалснаа эргэж 

хараад таныг илүү сайн судлахад туслах юуг хийхийг хүсч 
байна вэ? 

Суралцагчдыг хариултуудаа хуваалцсаны дараа та Мормоны 
Ном болон Есүс Христийн Цагаатгалын талаарх гэрчлэлээ 
хуваалцаж болно. Түүнчлэн суралцагчдын семинарын жилд 
суралцахын тулд гаргасан хичээл зүтгэлд талархаж байгаагаа 
илэрхийл. Тэднийг судруудыг өдөр бүр үргэлжлүүлэн судалж, 
сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлэн хичээхэд урамшуул. 
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хавсралт
Уншсан судраа тэмдэглэх хүснэгтүүд

Бид суралцагчдыг (1) өдөр бүр судруу-
даа уншиж, судлах; (2) судалж байгаа 
хичээлийнхээ судруудыг уншихад урам-
шуулан дэмжсэнээр Шашны институт 
ба семинарыг зорилгодоо хүрэхэд нь 
тусалдаг. Суралцагчдад өөрсдийнхөө 

өсөлт хөгжлийг хянахад туслахын тулд 
доор үзүүлсэнтэй адил хүснэгтүүдийг 
өгч болно. Хэрэв та суралцагчийн өдөр 
тутмын судруудын уншлагыг тайлаг-
нахыг хүсч байвал Судрын уншлагын 
тайлагнах зааварчилгаа дээрх зааврыг 

дага. si. lds. org дээр “судрын уншлагын 
тайлагнах зааварчилгаа” гэж бичин 
эдгээр зааварчилгааг хай.

Мормоны Ном унших хүснэгт

1 Нифай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 Нифай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

иаков 1 2 3 4 5 6 7

инос 1

Жером 1

омнаи 1

Мормоны үгс 1

Мозая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 

Алма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

хиламан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3 Нифай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4 Нифай 1

Мормон 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ифер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Моронай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Өдөр тутмын уншсан судраа тэмдэглэх хүснэгт

1- р 
сар

2- р 
сар

3- р 
сар

4- р 
сар

5- р 
сар

6- р 
сар

7- р 
сар

8- р 
сар

9- р 
сар

10- р 
сар

11- р 
сар

12- р 
сар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

31 31 31 31 31 31 31 
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Суралцагчийн үүргийн талаар өдөр тутмын багш нарт зориулсан удирдамж
Хичээлийн жилийн 36 долоо хоногт зориулан санал болгож буй хуваарь

Долоо 
хоног

Заахыг зөвлөж буй судрын хэсэг Унших хэсэг

1 1 дэх өдөр: 1- р хичээл  Суралцагчийн 
үүрэг 

2 дахь өдөр: 2- р хичээл  Судруудыг 
судлах нь

3 дахь өдөр: 3- р хичээл  Авралын 
төлөвлөгөө

4 дэх өдөр: 4- р хичээл  Нүүр хуудас, 
оршил ба гэр-
чүүдийн гэрчлэл 

5 дахь өдөр: 5- р хичээл  Мормоны 
Номын тойм

Нүүр хуудас, Мормоны 
Номын оршил, Гэрчүү-
дийн гэрчлэл, бошиглогч 
иосеф Смитийн гэрчлэл 
ба Мормоны Номын 
тухай товч тайлбар

2 1 дэх өдөр: 6- р хичээл  1 Нифай 1
2 дахь өдөр: 7- р хичээл  1 Нифай 2
3 дахь өдөр: 8- р хичээл  1 Нифай 3–4
4 дэх өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
5 дахь өдөр: 9- р хичээл  1 Нифай 5

1 Нифай 1–5

3 1 дэх өдөр: 10- р хичээл  1 Нифай бa 9
2 дахь өдөр: 11- р хичээл  1 Нифай 7
3 дахь өдөр: 12- р хичээл  1 Нифай 8
4 дэх өдөр: 13- р хичээл  1 Нифай 

10–11
5 дахь өдөр: 14- р хичээл  1 Нифай 

12–13

1 Нифай 6–13

4 1 дэх өдөр: 15- р хичээл  1 Нифай 14
2 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
3 дахь өдөр: 16- р хичээл  1 Нифай 15
4 дэх өдөр: 17- р хичээл  1 Нифай 16
5 дахь өдөр: 18- р хичээл  1 Нифай 17

1 Нифай 14:1–17

5 1 дэх өдөр: 19- р хичээл  1 Нифай 18
2 дахь өдөр: 20- р хичээл  1 Нифай 19
3 дахь өдөр: 21- р хичээл  1 Нифай 

20–22
4 дэх өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
5 дахь өдөр: 22- р хичээл  2 Нифай 1

1 Нифай 18–2 Нифай 1

6 1 дэх өдөр: 23- р хичээл  2 Нифай 2 
(1- р бүлэг)

2 дахь өдөр: 24р хичээл  2 Нифай 2 
(2- р бүлэг)

3 дахь өдөр: 25- р хичээл  2 Нифай 3
4 дэх өдөр: 26- р хичээл  2 Нифай 4
5 дахь өдөр: 27- р хичээл  2 Нифай 5

2 Нифай 2–5

7 1 дэх өдөр: 28- р хичээл  2 Нифай 6–8
2 дахь өдөр: 29- р хичээл  2 Нифай 

9:1–26
3 дахь өдөр: 30- р хичээл  2 Нифай 

9:27–54 бa 
2 Нифай 10

4 дэх өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 
зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)

5 дахь өдөр: 31- р хичээл  2 Нифай 11 
бa 16

2 Нифай 6–11; 16

Долоо 
хоног

Заахыг зөвлөж буй судрын хэсэг Унших хэсэг

8 1 дэх өдөр: 32- р хичээл  2 Нифай 
12–15

2 дахь өдөр: 33- р хичээл  2 Нифай 
17–20

3 дахь өдөр: 34-р хичээл  2 Нифай 
21–24

4 дэх өдөр: 35- р хичээл  2 Нифай 25
5 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)

2 Нифай 12–15; 17–25

9 1 дэх өдөр: 36- р хичээл  2 Нифай 26
2 дахь өдөр: 37- р хичээл  2 Нифай 27
3 дахь өдөр: 38- р хичээл  2 Нифай 28
4 дэх өдөр: 39- р хичээл  2 Нифай 

29–30
5 дахь өдөр: 40- р хичээл  2 Нифай 31

2 Нифай 26–31

10 1 дэх өдөр: 41- р хичээл  2 Нифай 32
2 дахь өдөр: 42- р хичээл  2 Нифай 33
3 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
4 дэх өдөр: 43- р хичээл  иаков 1–2:11
5 дахь өдөр: 44- р хичээл  иаков 2:12–35

2 Нифай 32–иаков 2

11 1 дэх өдөр: 45- р хичээл  иаков 3–4
2 дахь өдөр: 46- р хичээл  иаков 5:1–51
3 дахь өдөр: 47- р хичээл  иаков 5:52–

77; иаков 6
4 дэх өдөр: 48- р хичээл  иаков 7
5 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)

иаков 3–7

12 1 дэх өдөр: 49- р хичээл  инос
2 дахь өдөр: 50- р хичээл  Жером ба 

Oмнаи
3 дахь өдөр: 51- р хичээл  Мормоны 

үгс–Moзая 1
4 дэх өдөр: 52- р хичээл  Moзая 2
5 дахь өдөр: 53- р хичээл  Moзая 3

инос–Moзая 3

13 1 дэх өдөр: 54- р хичээл  Moзая 4
2 дахь өдөр: 55- р хичээл  Moзая 5–6
3 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
4 дэх өдөр: 56- р хичээл  Moзая 7–8
5 дахь өдөр: 57- р хичээл  Moзая 9–10

Moзая 4–10

14 1 дэх өдөр: 58- р хичээл  Moзая 
11–12:17

2 дахь өдөр: 59- р хичээл  Moзая 
12:18–14:12

3 дахь өдөр: 60- р хичээл  Moзая 15–17
4 дэх өдөр: 61- р хичээл  Moзая 18
5 дахь өдөр: 62- р хичээл  Moзая 19–20

Moзая 11–20

15 1 дэх өдөр: 63- р хичээл  Moзая 21–22
2 дахь өдөр: 64- р хичээл  Moзая 23–24
3 дахь өдөр: 65- р хичээл  Moзая 25
4 дэх өдөр: 66- р хичээл  Moзая 26
5 дахь өдөр: 67- р хичээл  Moзая 27

Moзая 21–27 
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Долоо 
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Заахыг зөвлөж буй судрын хэсэг Унших хэсэг

16 1 дэх өдөр: 68- р хичээл  Moзая 28–29
2 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
3 дахь өдөр: 69- р хичээл  Aлмa 1–2
4 дэх өдөр: 70- р хичээл  Aлмa 3–4
5 дахь өдөр: 71- р хичээл  Aлмa 5:1–36

Moзая 28–Aлмa 5:36

17 1 дэх өдөр: 72- р хичээл  Aлмa 5:37–62
2 дахь өдөр: 73- р хичээл  Aлмa 6–7
3 дахь өдөр: 74- р хичээл  Aлмa 8
4 дэх өдөр: 75- р хичээл  Aлмa 9–10
5 дахь өдөр: 76- р хичээл  Алма 11

Aлмa 5:37–11:46

18 1 дэх өдөр: 77- р хичээл  Aлмa 12
2 дахь өдөр: 78- р хичээл  Aлмa 13
3 дахь өдөр: 79- р хичээл  Aлмa 14
4 дэх өдөр: 80- р хичээл  Aлмa 15–16
5 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)

Aлмa 12–16

19 1 дэх өдөр: 81- р хичээл  Aлмa 17
2 дахь өдөр: 82- р хичээл  Aлмa 18
3 дахь өдөр: 83- р хичээл  Aлмa 19–20
4 дэх өдөр: 84- р хичээл  Aлмa 21–22
5 дахь өдөр: 85- р хичээл  Aлмa 23–24

Aлмa 17–24

20 1 дэх өдөр: 86- р хичээл  Aлмa 25–26
2 дахь өдөр: 87- р хичээл  Aлмa 27–29
3 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
4 дэх өдөр: 88- р хичээл  Aлмa 30
5 дахь өдөр: 89- р хичээл  Aлмa 31

Aлмa 25–31

21 1 дэх өдөр: 90- р хичээл  Aлмa 32
2 дахь өдөр: 91- р хичээл  Aлмa 33
3 дахь өдөр: 92- р хичээл  Aлмa 34–35
4 дэх өдөр: 93- р хичээл  Aлмa 36
5 дахь өдөр: 94- р хичээл  Aлмa 37

Aлмa 32–37

22 1 дэх өдөр: 95- р хичээл  Aлмa 38
2 дахь өдөр: 96- р хичээл  Aлмa 39
3 дахь өдөр: 97- р хичээл  Aлмa 40
4 дэх өдөр: 98- р хичээл  Aлмa 41
5 дахь өдөр: 99- р хичээл  Aлмa 42

Aлмa 38–42

23 1 дэх өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 
зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)

2 дахь өдөр: 100- р хичээл  Aлмa 43–44
3 дахь өдөр: 101- р хичээл  Aлмa 45–48
4 дэх өдөр: 102- р хичээл  Aлмa 49–51
5 дахь өдөр: 103- р хичээл  Aлмa 52–55

Aлмa 43–55

24 1 дэх өдөр: 104- р хичээл  Aлмa 56–58
2 дахь өдөр: 105- р хичээл  Алма 59–63
3 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
4 дэх өдөр: 106- р хичээл  хиламан 1–2
5 дахь өдөр: 107- р хичээл  хиламан 3–4

Aлмa 56–хиламан 4

25 1 дэх өдөр: 108- р хичээл  хиламан 5
2 дахь өдөр: 109- р хичээл  хиламан 6–7
3 дахь өдөр: 110- р хичээл  хиламан 8–9
4 дэх өдөр: 111- р хичээл  хиламан 10
5 дахь өдөр: 112- р хичээл  хиламан 

11–12

хиламан 5–12

Долоо 
хоног

Заахыг зөвлөж буй судрын хэсэг Унших хэсэг

26 1 дэх өдөр: 113- р хичээл  хиламан 13
2 дахь өдөр: 114- р хичээл  хиламан 14
3 дахь өдөр: 115- р хичээл  хиламан 

15–16
4 дэх өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
5 дахь өдөр: 116- р хичээл  3 Нифай 1

хиламан 13–3 Нифай 1

27 1 дэх өдөр: 117- р хичээл  3 Нифай 2–5
2 дахь өдөр: 118- р хичээл  3 Нифай 6–7
3 дахь өдөр: 119- р хичээл  3 Нифай 

8–10
4 дэх өдөр: 120- р хичээл  3 Нифай 

11:1–17
5 дахь өдөр: 121- р хичээл  3 Нифай 

11:18–41

3 Нифай 2–11

28 1 дэх өдөр: 122- р хичээл  3 Нифай 12
2 дахь өдөр: 123- р хичээл  3 Нифай 13
3 дахь өдөр: 124- р хичээл  3 Нифай 14
4 дэх өдөр: 125- р хичээл  3 Нифай 

15–16
5 дахь өдөр: 126- р хичээл  3 Нифай 17

3 Нифай 12–17

29 1 дэх өдөр: 127- р хичээл  3 Нифай 18
2 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
3 дахь өдөр: 128- р хичээл  3 Нифай 19
4 дэх өдөр: 129- р хичээл  3 Нифай 20
5 дахь өдөр: 130- р хичээл  3 Нифай 

21–22

3 Нифай 18–22

30 1 дэх өдөр: 131- р хичээл  3 Нифай 23
2 дахь өдөр: 132- р хичээл  3 Нифай 

24–26
3 дахь өдөр: 133- р хичээл  3 Нифай 27
4 дэх өдөр: 134- р хичээл  3 Нифай 28
5 дахь өдөр: 135- р хичээл  3 Нифай 

29–30

3 Нифай 23–30

31 1 дэх өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 
зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)

2 дахь өдөр: 136- р хичээл  4 Нифай
3 дахь өдөр: 137- р хичээл  Moрмон 1–2
4 дэх өдөр: 138- р хичээл  Moрмон 3–4
5 дахь өдөр: 139- р хичээл  Moрмон 5–6

4 Нифай–Moрмон 6

32 1 дэх өдөр: 140- р хичээл  Moрмон 
7–8:11

2 дахь өдөр: 141- р хичээл  Moрмон 
8:12–41

3 дахь өдөр: 142- р хичээл  Moрмон 9
4 дэх өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
5 дахь өдөр: 143- р хичээл  ифер 1

Moрмон 7–ифер 1

33 1 дэх өдөр: 144- р хичээл  ифер 2
2 дахь өдөр: 145- р хичээл  ифер 3
3 дахь өдөр: 146- р хичээл  ифер 4–5
4 дэх өдөр: 147- р хичээл  ифер 6
5 дахь өдөр: 148- р хичээл  ифер 7–11

ифер 2–11

34 1 дэх өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 
зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)

2 дахь өдөр: 149- р хичээл  ифер 
12:1–22

3 дахь өдөр: 150- р хичээл  ифер 
12:23–41

4 дэх өдөр: 151- р хичээл  ифер 13–15
5 дахь өдөр: 152- р хичээл  Moронай 1–3

ифер 12–Moронай 3
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35 1 дэх өдөр: 153- р хичээл  Moронай 4–5
2 дахь өдөр: 154- р хичээл  Moронай 6
3 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 

зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)
4 дэх өдөр 155- р хичээл  Moронай 

7:1–19
5 дахь өдөр: 156- р хичээл  Moронай 

7:20–48

Moронай 4–7

36 1 дэх өдөр: 157- р хичээл  Moронай 8
2 дахь өдөр: 158- р хичээл  Moронай 9
3 дахь өдөр: 159- р хичээл  Moронай 

10:1–7, 
27–29

4 дэх өдөр: 160- р хичээл  Moронай 
10:8–26, 
30–34

5 дахь өдөр: чөлөөт өдөр (чөлөөт өдөрт 
зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү)

Moронай 8–10
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Чөлөөт өдөрт зориулсан зөвлөмж

Суралцагчийн үүргийн талаар өдөр ту-
там заах багш нарт зориулсан удирдамж 
нь хичээлийн жилийн 36 долоо хоног 
буюу 180 өдөр хичээллэхэд тулгуурла-
сан болно. Энэхүү гарын авлага нь заах 
материалаар хангаагүй 20 өдөртэй ба 
160 өдөр тутмын хичээлийг багтаасан. 
Эдгээр 20 “чөлөөт өдрийг” дараах зүйл-
сийг оролцуулан үр дүнтэй зорилго ба 
үйл ажиллагаануудыг хийхэд ухаалгаар 
ашиглах ёстой:

 1. Өдөр тутмын хичээлүүдийг зохи-
цуулах нь. Тодорхой нэгэн хичээлийг 
илүү үр дүнтэй заахын тулд танд нэ-
мэлт цаг шаардлагатай болж болно. 
Мөн та зарим хичээлийн төгсгөлд 
байгаа нэмэлт заах санаануудыг 
ашиглахыг эсвэл тодорхой судрын 
хэсэг эсвэл сайн мэдээний сэдвээр 
суралцагчийн асуултуудад хариулах 
цаг гаргахыг хүсч болох юм. Чөлөөт 
өдрүүд хичээлийн хуваарийг тань хэ-
вээр хадгалах, судруудыг дэс дараатай 
заах үүргээ гүйцэлдүүлэх боломжийг 
танд олгох болно.

 2. Төгс эзэмших судрын хэсгүүд 
болон үндсэн сургаалууд. Та мөн 
уг гарын авлагын хавсралтад байгаа 
төгс эзэмших судрыг давтах үйл 
ажиллагаануудыг ашиглахыг хүсч 
болно. Та ангийнхаа суралцагчдын 
онцгой хэрэгцээ, сонирхолд нийц-
сэн нэмэлт төгс эзэмших судрыг 
давтах үйл ажиллагаануудыг зохиож 
болно. Суралцагчдадаа үндсэн 
сургаалуудын талаарх ойлголтыг 
нь давтуулан, гүнзгийрүүлэхэд нь 
туслахын тулд та чөлөөт өдрийн үйл 
ажиллагаануудаас сонгон ашиглаж 
болно. Жилийн эхэнд үндсэн сургаа-
луудын үнэлгээг(ҮСҮ) хэрэгжүүлэх-
дээ чөлөөт өдрийг ашиглаж болно. 
ҮНҮ нь суралцагчид Сүмийн зарим 
үндсэн сургаалыг амьдралдаа хэрэг-
жүүлэх талаар хэрхэн ойлгож, итгэж 
байгааг нь үнэлж, тайлбарлахын 
тулд багш нарт туслах зорилготой 
юм. И ба С- ын вэбсайт дээр үндсэн 
сургаалуудын үнэлгээ болон бусад 
үнэлгээг хайхдаа (si. lds. org) үнэлгээ 
гэсэн түлхүүр үгийг ашигла. ҮСҮ- ний 

тайлан нь уг үнэлгээг хэрэгжүүлсэн 
багш нарт суралцагчдынхаа хэрэгцээ 
шаардлагад дүн шинжилгээ хийхэд 
мөн тэдний хэрэгцээнд илүү сайн 
нийцүүлэн заахад тусална. 

 3. Өмнөх материалаа дахин харах нь 
Энэ нь суралцагчдад өмнөх хичээлүүд 
эсвэл судрын тодорхой нэг номоос 
сурсан зүйлээ хэсэг хугацааны дараа 
эргэн харахад тустай. Та суралцагчда-
даа өмнөх хичээлээс аль нэг үнэнийг 
тайлбарлах мөн энэ нь тэдний амьд-
ралд хэрхэн нөлөөлснийг хуваалцах 
боломж олгож болно. Мөн та өмнөх 
хичээлүүдийг дүгнэн ярилцах асуулт 
хариултууд эсвэл үйл ажиллагаануу-
дыг зохион явуулж болно.

 4. Чөлөө авахад зөвшөөрөл өгөх нь 
Сургуулийн үйл ажиллагаа эсвэл ху-
рал цуглаан, олон нийтийн үйл ажил-
лагаа, цаг агаар ба бусад саатлын 
улмаас хичээл цуцлах эсвэл хичээ-
лийн цагийг багасгах шаардлага гарч 
болно. Иймэрхүү завсарлагуудад 
чөлөөт өдрүүдийг ашиглаж болно.
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Суралцагчийн үүргийн талаар гэрээр заах багш нарт зориулсан удирдамж

Уг гарын авлага нь Мормоны Номыг гэрээр судлах семинарын суралцагчдын удирдамжийн 32 хэсэгтэй дүйцэх 32 гэрээр судлах 
хичээлийг багтаасан. Та заах долоо хоногийнхоо тооноос шалтгаалан хичээлүүд болон завсарлах хугацаагаа зохицуулж болно.

Хэсэг Гэрээр судлах хичээл

1- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Судруудыг судлах нь
2 дахь өдөр: Авралын төлөвлөгөө
3 дахь өдөр: Нүүр хуудас, оршил ба 

гэрчүүдийн гэрчлэл
4 дэх өдөр: Мормоны Номын тойм
Багшийн хичээл: Судруудыг судлах 
нь–Мормоны Номын тойм

2- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 1 Нифай 1
2 дахь өдөр: 1 Нифай 2
3 дахь өдөр: 1 Нифай 3–4
4 дэх өдөр: 1 Нифай 5–6; 9
Багшийн хичээл: 1 Нифай 1–6; 9

3- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 1 Нифай 7
2 дахь өдөр:  1 Нифай 8
3 дахь өдөр:  1 Нифай 10–11
4 дэх өдөр: 1 Нифай 12–14
Багшийн хичээл: 1 Нифай 7–8; 10–14

4- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 1 Нифай 15
2 дахь өдөр: 1 Нифай 16
3 дахь өдөр: 1 Нифай 17
4 дэх өдөр: 1 Нифай 18–19
Багшийн хичээл: 1 Нифай 15–19

5- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 1 Нифай 20–22
2 дахь өдөр: 2 Нифай 1
3 дахь өдөр: 2 Нифай 2
4 дэх өдөр: 2 Нифай 3
Багшийн хичээл: 1 Нифай 20–2 Нифай 3

6- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 2 Нифай 4–5
2 дахь өдөр: 2 Нифай 6–8
3 дахь өдөр: 2 Нифай 9
4 дэх өдөр: 2 Нифай 9–10
Багшийн хичээл: 2 Нифай 4–10

7- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 2 Нифай 11–16
2 дахь өдөр: 2 Нифай 17–20
3 дахь өдөр: 2 Нифай 21 24
4 дэх өдөр: 2 Нифа 25
Багшийн хичээл: 2 Нифай 11–25

8- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 2 Нифай 26–27
2 дахь өдөр: 2 Нифай 28
3 дахь өдөр: 2 Нифай 29 30
4 дэх өдөр: 2 Нифай 31
Багшийн хичээл: 2 Нифай 26–31

9- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 2 Нифай 32
2 дахь өдөр: 2 Нифай 33
3 дахь өдөр: иаков 1–2
4 дэх өдөр: иаков 3–4
Багшийн хичээл: 2 Нифай 32–Иаков 4

10- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: иаков 5–6
2 дахь өдөр: иаков 7
3 дахь өдөр: инос
4 дэх өдөр: Жером бa Oмнаи
Багшийн хичээл: Иаков 5–Oмнаи

Хэсэг Гэрээр судлах хичээл

11- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Мормоны үгс–Moзая 2
2 дахь өдөр: Moзая 3
3 дахь өдөр: Moзая 4
4 дэх өдөр: Moзая 5–6
Багшийн хичээл: Moрмоны Үгс–Moзая 6

12- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Moзая 7–8
2 дахь өдөр: Moзая 9–10
3 дахь өдөр: Moзая 11–14
4 дэх өдөр: Moзая 15–17
Багшийн хичээл: Moзая 7–17

13- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Moзая 18
2 дахь өдөр: Moзая 19–20
3 дахь өдөр: Moзая 21–24
4 дэх өдөр: Moзая 25
Багшийн хичээл: Moзая 18–25

14- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Moзая 26
2 дахь өдөр: Moзая 27
3 дахь өдөр: Moзая 28–29
4 дэх өдөр: Aлмa 1–4
Багшийн хичээл: Moзая 26–Aлмa 4

15- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Aлмa 5:1–36
2 дахь өдөр: Aлмa 5:37–62
3 дахь өдөр: Aлмa 6–7
4 дэх өдөр: Aлмa 8–10
Багшийн хичээл: Aлмa 5–10

16- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Aлмa 11
2 дахь өдөр: Aлмa 12
3 дахь өдөр: Aлмa 13
4 дэх өдөр: Aлмa 14–16
Багшийн хичээл: Aлмa 11–16

17- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Aлмa 17–18
2 дахь өдөр: Aлмa 19–20
3 дахь өдөр: Aлмa 21–22
4 дэх өдөр: Aлмa 23–24
Багшийн хичээл: Aлмa 17–24

18- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Aлмa 25–29
2 дахь өдөр: Aлмa 30
3 дахь өдөр: Aлмa 31
4 дэх өдөр: Aлмa 32
Багшийн хичээл: Aлмa 25–32

19- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Aлмa 33–35
2 дахь өдөр: Aлмa 36
3 дахь өдөр: Aлмa 37
4 дэх өдөр: Aлмa 38
Багшийн хичээл: Aлмa 33–38

20- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Aлмa 39
2 дахь өдөр: Aлмa 40–41
3 дахь өдөр: Aлмa 42
4 дэх өдөр: Aлмa 43–44
Багшийн хичээл: Aлмa 39–44

21- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Aлмa 45–49
2 дахь өдөр: Aлмa 50–52; 54–55
3 дахь өдөр: Aлмa 53; 56–58
4 дэх өдөр: Aлмa 59–63
Багшийн хичээл: Aлмa 45–63

Хэсэг Гэрээр судлах хичээл

22- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: хиламан 1–2
2 дахь өдөр: хиламан 3–4
3 дахь өдөр: хиламан 5
4 дэх өдөр: хиламан 6–9
Багшийн хичээл: Хиламан 1–9

23- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: хиламан 10
2 дахь өдөр: хиламан 11–12
3 дахь өдөр: хиламан 13–14
4 дэх өдөр: хиламан 15–16
Багшийн хичээл: Хиламан 10–16

24- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 3 Нифай 1
2 дахь өдөр: 3 Нифай 2 5
3 дахь өдөр: 3 Нифай 6–10)
4 дэх өдөр: 3 Нифай 11:1–17
Багшийн хичээл: 3 Нифай 1–11:17

25- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 3 Нифай 11:18–12:48
2 дахь өдөр: 3 Нифай 13
3 дахь өдөр: 3 Нифай 14
4 дэх өдөр: 3 Нифай 15–16
Багшийн хичээл: 3 Нифай 11:18–16:20

26- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 3 Нифай 17
2 дахь өдөр: 3 Нифай 18
3 дахь өдөр: 3 Нифай 19
4 дэх өдөр: 3 Нифай 20–22
Багшийн хичээл: 3 Нифай 17–22

27- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 3 Нифай 23
2 дахь өдөр: 3 Нифай 24–26
3 дахь өдөр: 3 Нифай 27
4 дэх өдөр: 3 Нифай 28–30
Багшийн хичээл: 3 Нифай 23–30

28- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: 4 Нифай 1
2 дахь өдөр: Moрмон 1–2
3 дахь өдөр: Moрмон 3–6
4 дэх өдөр: Moрмон 7:1–8:11
Багшийн хичээл: 4 Нифай 1–Moрмон 
8:11

29- р 
хэсэг

1 дэх дөр: Moрмoн 8:12–41
2 дахь өдөр: Moрмон 9
3 дахь өдөр: ифер 1–2
4 дэх өдөр: ифер 3
Багшийн хичээл: Moрмон 8:12–Ифер 3

30- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: ифер 4–5
2 дахь өдөр: ифер 6
3 дахь өдөр: ифер 7–11
4 дэх өдөр: ифер 12
Багшийн хичээл: Ифер 4–12

31- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: ифер 13–15
2 дахь өдөр: Moронай 1–5
3 дахь өдөр: Moронай 6
4 дахь өдөр: Moронай 7:1–19
Багшийн хичээл: Ифер 13–Moронай 7:19

32- р 
хэсэг

1 дэх өдөр: Moронай 7:20–48
2 дахь өдөр: Moронай 8–9
3 дахь өдөр: Moронай 10:1–7, 27–29
4 дэх өдөр: Moронай 10:8–26, 30–34
Багшийн хичээл: Moронай 7:20–10:34
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Төгс эзэмших судрын оршил

Шашны институт ба семинар нь семи-
нарын дөрвөн курс тус бүрд зориу-
лан төгс эзэмших 25 судрын хэсгийг 
сонгосон. Энэ хэсгүүд нь сайн мэдээг 
ойлгож, хуваалцах мөн итгэлээ хүчир-
хэгжүүлэхэд судрын чухал үндэс болж 
өгдөг. Мормоны Номын төгс эзэмших 
судрын хэсгүүд:

1 Нифай 3:7
2 Нифай 2:25
2 Нифай 2:27
2 Нифай 9:28–29
2 Нифай 25:23, 26
2 Нифай 28:7–9
2 Нифай 31:19–20
2 Нифай 32:3
2 Нифай 32:8–9
Moзая 2:17
Moзая 3:19
Moзая 4:30
Aлмa 7:11–13
Aлмa 32:21
Aлмa 37:35
Aлмa 39:9
Aлмa 41:10
Хиламан 5:12
3 Нифай 12:48
3 Нифай 18:15, 20–21
Ифер 12:6
Ифер 12:27
Моронай 7:41
Moронай 7:45, 47–48
Moронай 10:4–5

Семинарын суралцагчдыг энэ хэсгүүдийг 
“төгс эзэмших”- д урамшуулан дэмждэг. 
Та өөрөө энэ хэсгүүдийг төгс эзэмшсэн 
үед суралцагчдадаа туслах илүү боломж-
той болно. Судрын төгс эзэмших хэсгүүд 
дараах зүйлсийг багтаадаг:

• Холбогдох судрын эшлэлүүдийг ойл-
госноор шүлгээ тогтоох

• Судрын хэсгүүдийн хам сэдэв ба 
агуулгыг ойлгох

• Судрын хэсгүүдэд заагдсан сур-
гаал ба зарчмуудыг амьдралдаа 
хэрэгжүүлэх

• Судрын хэсгүүдийг чээжлэх

Тогтмол байдал, хүлээлт, арга 
барилууд
Та суралцагчдадаа төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг эзэмшихэд нь туслахаар тө-
лөвлөхдөө хэрэв та төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг тогтмол, зохих хүлээлттэй-
гээр судалбал мөн суралцах олон янзын 
арга барилуудыг ашиглавал илүү их 
амжилт олох болно.

Төгс эзэмших судрыг тогтмол мөн дахин 
давтан заах нь суралцагчид үнэнүүдийг 
удаан хугацаанд санаж, ирээдүйд ашиг-
лахад нь туслах болно. Курст суралцах 
зүйлсийг бүтэн жилээр тоймлон гаргах 
нь суралцагчдад төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг ангид тогтмол заах төлөв-
лөгөө гаргахад тустай байдаг . Сурал-
цагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг 
эзэмшихэд нь туслахын тулд хэдэн удаа 
болон хэр цаг хугацаа зарцуулах тал 
дээр ухаалаг ханд. Төгс эзэмших судрын 
үйл ажиллагаанууд судруудаас өдөр 
бүр дарааллын дагуу судлахад саад 
болохгүй байхад анхаар. Та өдөр бүр 
суралцагчидтайгаа төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдээс суралцах цөөн хэдэн минутыг 
гаргаж болно. Эсвэл долоо хоног бүр 
нэг юм уу хоёр удаа 10 – 15 минутын 
төгс эзэмших судрын богино үйл ажил-
лагааг хийж болох юм. Суралцагчдад 
төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг сурал-
цахад туслахаар хэрхэн төлөвлөснөөс 
үл хамааран тогтмол мөн цагаа олсон 
хүчин чармайлтуудыг гарга.

Төгс эзэмших судар эзэмшүүлэхдээ су-
ралцагч бүрийн чадварт тулгуурла. Төгс 
эзэмших судрын хэсгүүдийг эзэмшихэд 
суралцагчаас мөн хичээл зүтгэл шаар-
дана. Төгс эзэмших судрыг амжилттай 
эзэмших нь суралцагчдын ажиллах 
хандлага ба хүслээс маш их шалтгаална 
гэдгийг суралцагчдадаа хэл. Илүү өндөр 
түвшинд өөрсдийнхөө чадварыг аваачих 
зорилгууд тавихад тэднийг урамшуулан 
дэмж. Чээжлэхдээ бэрхшээлтэй сурал-
цагчдад уян хатан байж, тэдний хэрэгцээ 
шаардлагад нийцүүлэн хандлага ба заах 
арга барилаа өөрчлөхөд бэлэн бай.

                                                                                               
Суралцагчдаасаа хувийн зан чанар 
болон суралцах хэв маягаа сайжруула-
хыг шаардахдаа та өөрөө төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг суралцагчдад заахдаа 
ашиглаж байгаа өөрийн арга барилыг 

янз бүрээр өөрчил. Сайн мэдээг заах 
болон судлахдаа Ариун Сүнс суралцагч-
дыг судар болон сургаалыг эзэмшихэд 
тусалж болохын тул үйл ажиллагаануу-
дыг сонгохдоо ухаалаг бай. Энэ гарын 
авлагын хичээлүүд дээр төгс эзэмших 
судар заах олон тохиромжтой аргууд 
байгаа. Төгс эзэмших судрыг заах 
нэмэлт аргуудыг доорх төгс эзэмших 
судрын үйл ажиллагаануудаас үз.

Сургалтын материал дахь төгс 
эзэмших судар
Төгс эзэмших судар нь сургалтын 
хөтөлбөрт олон арга замаар бичигд-
сэн. Төгс эзэмших судрын дүрс  
хичээлийн материалд төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийн хандлагыг тодор-
хойлдог. Төгс эзэмших судрын хэсгүү-
дийг бүлгийн хам сэдэвт танилцуулан, 
ярилцдаг. Төгс эзэмших судрын заах 
нэмэлт санаануудыг тухайн хичээлийн 
төгсгөл хэсгээс харж болно. Эдгээр 
нэмэлт заах санаанууд төгс эзэмших 
судрын хэсэг бүрд анхаарал хандуулах 
дөрвөн бүрэлдхүүн хэсгийг (судрын яг 
аль хэсэгт байдгийг тогтоох, ойлгох, 
хэрэгжүүлэх, чээжлэх) тэнцвэржүүлэхэд 
тусалдаг. Жишээлбэл: Хэрэв хичээл 
суралцагчдад төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг ойлгон, хэрэгжүүлэхэд 
тусалж байгаа бол, нэмэлт заах санаа 
нь тэдэнд судрын хэсгийг чээжлэх эсвэл 
тогтооход туслах болно.

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь танай 
ангийн төгс эзэмших судрын зорилготой 
нийцэж байгаа үед ашиглаж болох төгс 
эзэмших судрыг давтах үйл ажиллагаа-
нуудыг тогтмол оруулсан байдаг. Эдгээр 
давтах үйл ажиллагаан дор өгөгдсөн 
төгс эзэмших судрын нэмэлт үйл 
ажиллагаанууд болж болно. Та эдгээр 
давтах үйл ажиллагааны нэгийг хийхдээ 
хичээлийн эхэнд эсвэл төгсгөлд нэмэлт 
цаг гаргаж болох юм.

Төгс эзэмших сударт зориулсан 
санал болгож буй санаанууд
Суралцагчдыг судрын яг аль хэсэгт 
байдгийг тогтоох чадварт нь туслахын 
тулд курс эхлэх үед 25 төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг танилцуулж, дараа 
нь курсын турш тэдгээрийг улам 
гүнзгийрүүлэн ажиллахаар төлөвлөж 
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болно. Эсвэл сар бүр хэдэн хэсгийг та-
нилцуулж, тухайн сардаа тэр хэсгүүдийг 
эзэмшүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж 
болно. Иймэрхүү оршлууд нь суралцаг-
чид төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг 
судар дээрээ тэмдэглэх, түлхүүр үгс 
ба эшлэлүүдийг чээжлэхийн тулд арга 
замуудыг бодоход нь туслах мөн хэсэг 
бүрд байгаа сургаал ба зарчмуудыг 
тайлбарлах зөвлөгөөнүүдийг агуулж 
болно. Та мөн суралцагчдадаа төгс 
эзэмших судрын хэсгүүдийг сүнслэг 
хэсгүүдэд ашиглахыг даалгаснаар эсвэл 
хэсгүүдийг хэрхэн тогтоож, чээжлэхийг 
бие биедээ заахад урьснаар тэднийг 
төгс эзэмших судрыг танилцуулахад 
оролцуулж болно. Төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг чээжлэхэд нь туслахын тулд 
тогтмол асуулт хариултууд болон суд-
рын яг аль хэсэгт байдгийг тогтоох үйл 
ажиллагаануудыг (төгс эзэмших судрын 
үйл ажиллагаануудыг доорх жишээнүү-
дээс үз) хий. Энэ хөтөлбөрийн 25 төгс 
эзэмших судрын хэсгүүдийн жагсаалтыг 
суралцагчийн номын тэмдэглэгээ ба 
төгс эзэмших судрын картууд дээрээс 
олж болно. 

Суралцагчдад төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг ойлгоход туслахын тулд 
өдөр тутмын хичээлүүд дээр гарч ирэх 

үед эдгээр хэсгийг онцлон тэмдэглэ. 
Та доорх төгс эзэмших судрын үйл 
ажиллагаануудыг суралцагчийн мэдлэг 
ба хэсгүүдэд агуулагдаж буй үнэнүүдийг 
тайлбарлах чадварыг өсгөх зорилгоор 
ашиглаж болох юм. Суралцагчдад сүнс-
лэг хэсэг эсвэл анги дээр төгс эзэмших 
судрууд дээрх үнэнүүд нь хэрхэн Үндсэн 
сургаалуудыг илүү сайн ойлгоход нь ту-
салсан талаар тайлбарлах боломж олго.

Төгс эзэмших судрын хэсгүүд дээрх үнэ-
нүүдийг хэрэгжүүлэхэд суралцагчдыг 
дэмжих зорилгоор тэдний амьдралд 
эдгээр үнэн хэрхэн хэрэгжиж болохыг 
ойлгохын тулд Ариун Сүнсний өдөөл-
тийг дагахад нь тэднийг урамшуулан 
дэмж. Суралцсан үнэнүүдийнхээ дагуу 
үйлдэхэд нь тэдэнд туслахын тулд төгс 
эзэмших судрын хэсгүүдтэй холбоотой 
гарч байгаа саад бэрхшээлийн талаар 
заримдаа ангийн буланд тавьж болно. 
Эсвэл та суралцагчдад төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг ашиглан сайн мэдээ-
ний сургаалууд болон зарчмуудыг ан-
гидаа давтах боломжийг олгож болно. 
Мөн та суралцагчдыг төгс эзэмших 
судруудыг гарч ирэх үед хичээл дээр 
суралцсан зарчмуудыг ангид хэрэгжүү-
лэхэд урьж болох юм. Суралцагчдыг 
сүнслэг хэсэг эсвэл бусад үед сурсан 

зүйлсээ хуваалцах боломжоор ханга. 
Энэ нь тэдний төгс эзэмших судрын хэс-
гүүдээс суралцсан үнэнүүдийн талаарх 
гэрчлэлийг нь өсгөхөд туслах болно.

Суралцагчдад 25 төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг чээжлэхэд нь туслахын тулд 
сар бүр ангид хоёр юм уу гурван хэсгийг 
чээжлүүлэхээр төлөвлөж болно. Та мөн 
суралцагчдад гэртээ тодорхой хэсгүү-
дийг чээжлэх даалгавар өгч болно (тэд 
үүнийг гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт хийж 
болно. Эсвэл эцэг эхдээ эсвэл гэр бү-
лийнхээ хэн нэгэнд чээжилснээ уншиж 
болно). Та өдөр тутмын хичээл дээрээ 
ангийнхнаас шүлгийг чээжээр унших 
эсвэл хоёр хоёроороо хамтдаа чээжлэх 
цаг гаргаснаар чээжлэх үйл ажиллагааг 
явуулж болно. Төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг хосоороо эсвэл жижиг 
бүлгээр эсвэл ангийн өмнө гарч унших 
боломжуудыг суралцагчдадаа олгох нь 
хичээл зүтгэл гарган, хариуцлагатай 
хандахад тусалж чадна. Доорх төгс эзэм-
ших судрын үйл ажиллагаанууд олон 
төрлийн чээжлэх аргуудыг багтаасан. 
Суралцагч бүрийн чээжлэх чадвар болон 
нөхцөл байдалд тааруулан хандахыг 
хичээгээрэй. Суралцагчид чээжлэх бо-
ломжгүйгээс болж тэднийг ичээж, эсвэл 
сэтгэлээр унагаж болохгүй.

Төгс эзэмших судрын үйл ажиллагаа

Оршил
Энэ хэсэг суралцагчдад төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг эзэмшихэд нь туслах 
зарим санааг багтаасан. Суралцагчдад 
эдгээр ур чадварыг хөгжүүлэхэд нь 
туслан, урамшуулан дэмжсэнээр та 
тэдэнд судруудыг бие даан суралцахад 
нь тусалж байна гэсэн үг. Суралцагчид 
эдгээр ур чадварыг амьдралынхаа турш 
судрын хэсгүүдийг яг хаана байдгийг 
тогтоох, ойлгох, хэрэгжүүлэх мөн чээж-
лэхэд ашиглаж болно. Төгс эзэмших 
судрын бүрэлдхүүн хэсгүүдэд зориул-
сан заах санаануудыг дор жагсаасан 
болно. Эдгээр үйл ажиллагаанаас 
олныг ашигласнаар суралцагчдад төгс 
эзэмших судрын хэсгүүдийг илүү ам-
жилттай эзэмшихэд нь туслах болно.

Суралцагчдад төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг судрын яг 
аль хэсэгт байдгийг тогтоо-
ход туслах үйл ажиллагаанууд

Хэсгүүдийг тэмдэглэх нь 
Төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг тэм-
дэглэх нь суралцагчдад эдгээр хэсгийг 
чээжлэх, судрын яг аль хэсэгт байдгийг 
илүү хурдан тогтооход тусална. Эдгээр 
гол хэсгийг судар дээрээ тэмдэглэсэн 
бусад хэсгүүдээс ялгагдахаар тэмдэг-
лэхэд тэднийг урамшуулан дэмжих 
талаар бод.

Номуудыг мэдэх нь
Мормоны Номон дахь номуудын нэрс 
ба дэс дарааллыг чээжлэх нь суралцагч-
дад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг 
судрын яг аль хэсэгт байдгийг илүү хур-
дан тогтооход нь тусалж болно. Дараах 
нь суралцагчид Мормоны Номон дахь 
номуудыг илүү мэдэхэд тусалж чадах 
үйл ажиллагаануудын жишээ юм:

• Агуулгын хүснэгтийг олох—тусламж 
нь суралцагчдад “Мормоны Номон 
дээрх номуудын нэрс ба дараалал” 
гэсэн гарчигтай Мормоны Номын 
агуулгын хүснэгтийг олоход тусална.

• Дуу дуул—суралцагчдад “Мормоны 
Номын номууд” дууг заа (Children’ s 
Songbook, 119). Мормоны Номон 
дахь номуудын нэрс ба дарааллыг 
чээжлэхэд нь туслахын тулд жилийн 
турш байнга хамтдаа дуул.

• Эхний үсгийг ашигла—Самбар дээр 
Мормоны Номын номуудын эхний 
үсгийг бич (1Н, 2Н, И, Ин, гэх мэт). 
Суралцагчдаар үсэг бүр ямар номны 
нэр болохыг хэлэх дасгал хийлгэ. 
Энэ үйл ажиллагааг номны нэрийг 
чээжээр хэлж чаддаг болох хүртэл 
үргэлжүүлэн давт.

• Номоор мөрдөх—Төгс эзэмших суд-
рын хэсэг байгаа номны нэрийг хэл. 
Тэгээд суралцагчдаар тухайн номны 
аль нэг хуудсыг нээлгэ. Ангийн бүх 
суралцагчид бүх номыг олоход хэр 
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хугацаа зарцуулж буйг мэд.  
Энэ үйл ажиллагааг суралцагчид 
чээжлэхдээ болон Мормоны Номын 
номуудыг олохдоо илүү сайн болох 
хүртэл хийж болно. 

Эшлэл ба агуулгыг чээжлэх нь
Суралцагчдыг төгс эзэмших судрын хэс-
гүүдийн хаана байдгийг болон агуулгыг 
суралцахад хэрэгтэй үед нь Ариун Сүнс 
тэдэнд судрын эшлэлийг эргэн санахад 
(Иохан 14:26- г үзнэ үү) тусална. “Би 
явж, биелүүлэх болно” (1 Нифай 3:7) 
ба “сонгох эрх” (2 Нифай 2:27) гэх мэт 
түлхүүр үгс эсвэл хэллэгүүд нь суралцагч-
дад хэсэг бүрийн агуулга, сургаалын сур-
гамжуудыг чээжлэхэд тусалж чадна. Төгс 
эзэмших судрын эшлэлүүдийг тэдний 
агуулга эсвэл түлхүүр үгстэй холбоход 
дараах арга барилууд туслах болно. 
(Суралцагчид төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг хаана байдгийг мэддэгээ ха-
руулсаны дараа жилийн эцсээр тэмцээн, 
уралдаан эсвэл үйл ажиллагаануудыг 
явуулж болох юм. Ийм үйл ажиллагаа-
нууд тэдний суралцсан зүйлсийг бататга-
хад тусалж болно.)

• Эшлэлүүд ба түлхүүр үгс—Сурал-
цагчдыг төгс эзэмших судрын картан 
дээр байгаа төгс эзэмших судрын 
хэсгийн эшлэлүүд ба түлхүүр үгсийг 
чээжлэхэд урамшуулан дэмж. (Төгс 
эзэмших судрын картуудыг store. lds. 
org дээрх онлайн хаягаар захиалж 
болно. Та мөн суралцагчдаас хувьдаа 
төгс эзэмших судрын картууд хийхийг 
хүсч болно.) Суралцагчдад хамтрагч-
тайгаа хамтран картуудыг суралцаж, 
дараа нь бие биенээсээ асуух цаг 
гаргаж өг. Суралцагчдыг хамтдаа 
суралцах мөн бие биенээсээ асуулт 
асууж, хариулах арга замаар үр бү-
тээлтэй хандахад урамшуулан дэмж. 
Суралцагчид төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг илүү сайн мэддэг болох 
үед та тэднээс төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийн сургаал ба зарчмуудын 
хам сэдэв эсвэл хэрэгжүүлэхийг илэр-
хийлсэн сэжүүр үгсийг ашиглахыг хүсч 
болох юм. Асуултыг тухайн хүн амаар 
эсвэл бичгээр хариулж болно.

• Төгс эзэмших судрын картууд—
Энэ үйл ажиллагааг төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг танилцуулах эсвэл 
давтахдаа ашиглаж болно. Нэлээд 
хэдэн төгс эзэмших судрын картуудыг 
сонгож, суралцагчдад тараан өг. (Нэг 
ижил картыг олон суралцагч авч бо-
лохын тулд карт бүрийг олшруулахад 

анхаар. Нэг суралцагч бүр хоёр юм 
уу гурван өөр судрын хэсгээс авсан 
байхаар тооцож хангалттай тооны 
карт бэлд.) Тэдгээрийг ангид тарааж 
өг. Суралцагчдад картан дээрх 
төгс эзэмших судрын хэсэг, эшлэл, 
түлхүүр үгс, хам сэдвийн тайлбар, 
сургаал эсвэл зарчим болоод хэрэг-
жүүлэх санаануудыг суралцах цаг 
гарга. Картан дээрх зарим сэжүүр 
үгсийг чангаар унш (Жишээлбэл: Төгс 
эзэмших судрын хэсгийн үгс эсвэл 
түлхүүр үгс, хам сэдэв, сургаал эсвэл 
зарчим эсвэл хэрэгжүүлэх гэх мэт). 
Тухайн картыг авсан суралцагчид бо-
сож, төгс эзэмших судрын эшлэлийг 
чангаар уншина.

• Судрыг мөрдөх—Суралцагчдад 
өөрсдийн судар дээрээс хэсгүүдийг 
хурдан олоход нь туслахын тулд 
сэжүүр үгсийг ашигла. Төгс эзэмших 
судрын картуудаас түлхүүр үгс, хам 
сэдвийн тайлбар, сургаал ба зарчмууд 
мөн хэрэгжүүлэх санаануудыг сэжүүр 
үгс болгон ашиглаж болно. Мөн та 
өөрөө сэжүүр үг зохиож болно. Хэс-
гүүдийн хаана байдгийг олж тогтоох 
судар мөрдөх үйл ажиллагаанууд нь 
суралцагчид төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг идэвхтэй суралцахад 
тусалж чадна. Төгс эзэмших судрыг 
суралцахад туслах судар мөрдөх үйл 
ажиллагааг ашиглаж байхдаа сүнслэг 
байдлыг үргээхгүй эсвэл Сүнсийг гом-
доохгүй байх арга замаар хийгээрэй. 
Суралцагчдад судартаа хүндэтгэлгүй 
хандах эсвэл хэтэрхий өрсөлдөөнтэй 
байхаас зайлсхийхэд тусал. Сурал-
цагчдыг хооронд нь өрсөлдүүлэхийн 
оронд тодорхой шалгуурыг давахын 
төлөө уралдуулах талаар тунгаан 
бодоорой. Жишээлбэл, суралцагчид 
багшийн эсрэг уралдах эсвэл ангийн 
хэдэн хувь нь тогтоосон тодорхой 
хугацаанд хэдэн төгс эзэмших судрыг 
олох чадах зэргийг мэдэхээр тэднийг 
уралдуулж болно.

• Түүхийг мөрдөх—Өдөр бүрийн 
амьдралд чухал ач холбогдолтой төгс 
эзэмших судрын хэсгээс жүжигчлэн 
үзүүлж, юун тухай үзүүлснийг таах сэ-
жүүрүүдийг өг. Жишээлбэл, 1 Нифай 
3:7- д зориулсан сэжүүрт та нар “Их 
Эзэн зохистой бүх залуу эрэгтэйг ном-
лолд үйлчлэхийг зарлигласан гэдгийг 
Жонн мэддэг ч түүний ичимхий зан үр 
бүтээлтэй үйлчлэхэд саад болно гэж 
тэр санаа зовдог байв. Дараа нь тэр 
гуулин ялтсуудыг буцааж авах хүндхэн 

үүрэгт Нифай хэрхэн хариулсныг са-
надаг. Иохан Их Эзэн түүнд сайн ном-
логч болох арга замыг өгнө хэмээн 
тэр зоригждог.” Суралцагчдыг сонсох 
зуураа өөрсдийн судраас холбогдох 
төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг хаана 
байдгийг олж тогтоохыг хүс.

• Асуулга ба тест—Суралцагчдад төгс 
эзэмших судрын хэсгүүдийг чээжилс-
нээ шалгах боломж олго. Сэжүүр 
үгсэд түлхүүр үгс эсвэл судрын заалт, 
хэсгүүдээс авсан эшлэл эсвэл хэсгүүдэд 
заасан үнэнүүдийг харуулсан үзүүлбэр 
зэргийг багтааж болно. Асуулга ба 
тестийг амаар эсвэл бичгээр сам-
барт, цаасан дээр бичин өгч болно. 
Суралцагчдыг асуулга эсвэл шалгалт 
өгч дууссаны дараа өндөр үнэлгээ 
авсан суралцагчдыг бага үнэлгээ авсан 
суралцагчидтай хос болгох талаар 
бодож үз. Өндөр үнэлгээтэй суралцаг-
чид бага үнэлгээ авсан суралцагчдад 
суралцаж, хөгжихөд нь туслахын тулд 
багш нь болж болно. Энэ чармайлтын 
хэсэг болгон хос хоёр дараагийн шал-
галтанд илүү амжилттай байх зорилго 
тавьж болно. Суралцагчдын зорилго 
болон тэдний өсөлтийг харуулах хүс-
нэгт юм уу мэдээллийн самбар хийх 
талаар бодож үз.

Суралцагчдад төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг ойлгоход 
туслах үйл ажиллагаанууд

Үг, хэллэгүүдийг ойлгомжтой 
болгох нь
Төгс эзэмших судрын хэсгүүдийн үгс ба 
хэллэгүүдийг ойлгомжтой болгох нь 
(эсвэл суралцагчид тэднийг тодорхой-
лоход нь туслах нь) суралцагчдад бүхэл 
хэсгийн утга учрыг ойлгоход тусалдаг. 
Эдгээр тодорхойлолт тухайн хэсгийн 
сургаал ба зарчмуудыг ойлгоход чухал 
бол та суралцагчдыг өөрсдийн судрууд 
дээр эдгээр тодорхойлолтыг бичихийг 
урамшуулан дэмжиж болох юм. Төгс 
эзэмших судрын хэсгүүдийг давтахдаа 
үгс ба хэллэгүүдийн утгыг дахин хар.

Хам сэдвийг тодорхойлох нь
Судрын хэсгийн хам сэдвийг тодорхой-
лох нь суралцагчдад тухайн хэсгийн 
утгыг илүү сайн ойлгоход тусалж чадна. 
Хам сэдэв нь хэн, яагаад хэнд хандан 
хэлж байгаа, хэсгийн бүрдэл (түүхэн, 
соёл ба газар зүйн) болон судрын хэсэг 
үүсэн бий болсон асуулт эсвэл хам 
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сэдвийн тухай мэдээллийг багтаадаг. 
Жишээлбэл: 1 Нифай 3:7 шүлгийн хам 
сэдэв нь Нифай бошиглогч байсан 
өөрийн аав Лихайгаас Иерасулим руу 
буцаж, гуулин ялтсуудыг хамгаалах 
даалгавар авсан түүхийг агуулдаг. Энэ 
мэдээллийг мэдэх нь суралцагчид 
Нифай яагаад “Би явж бас Их Эзэн 
зарлиг болсон тэр зүйлүүдийг биелүү-
лэх болно” гэж хэлснийг илүү сайн 
ойлгоход нь туслах болно. Та төгс эзэм-
ших судрын хэсгүүд орсон хичээл зааж 
байхдаа эдгээр хэсгийн эргэн тойрны 
хам сэдвийг онцлон хэл. Доорхтой 
ижил нэмэлт үйл ажиллагаанууд нь 
мөн суралцагчдыг эдгээр гол хэсгийг 
ойлгоход тусалж чадна.

• Хам сэдвийг тодотгох нь—Самба-
рын дээд хэсэгт дараах гарчгуудыг 
бич: Үг хэлэх хүн, үзэгчид, зорилго, 
бусад тустай санаанууд. Суралцагч-
дыг бүлэг болгон хуваарилж, бүлэг 
бүрд төгс эзэмших судрын хэсэг өг. 
Тэднийг самбарын дээд талд бичсэн 
гарчгуудад таарах мэдээллийг олж, 
авсан хэсгийнхээ хам сэдвийг то-
дорхойлохыг хүс. Олсон зүйлсийг нь 
самбар дээр бичүүл. Дараа нь бүлэг 
бүрээс авсан хэсгийнхээ хам сэдэв 
ба энэ мэдээлэл хэрхэн хэсэг бүр дэх 
үнэнүүдийн талаарх ойлголтонд нь 
нөлөөлж буйг тайлбарлахыг хүс. Энэ 
үйл ажиллагаанд бас нэгэн цар хүрээг 
нэмэхийн тулд та бүлгүүд самбар 
дээрх бичсэн зүйлсээ тайлбарлахаас 
нь өмнө ангийнхныг самбар дээр 
бичсэн тодорхойлолтууд дээр үндэс-
лэн төгс эзэмших эшлэлүүдийг таах 
эсэхийг шалгаж болох юм. 

Задлан шинжлэх нь
Задлан шинжлэхэд судрын хэсгүүд дэх 
сургаал ба зарчмуудыг тодотгох хэрэгтэй 
байдаг. Энэ нь мөн суралцагчдад эдгээр 
үнэн тэдэнд хэр чухал болохыг ойлгоход 
нь тусалдаг. Энэ нь тэдэнд өөрсдийн 
амьдралдаа сургаал ба зарчмуудыг илүү 
сайн хэрэгжүүлэхэд удирдаж чадна. 
Дараах үйл ажиллагаа нь суралцагчдад 
төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг задлан 
шинжлэхэд туслах болно:

• Сэжүүр үгсийг бич—Суралцагчид 
төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг илүү 
сайн мэддэг болсон үед тэднийг 
сургаал ба зарчмуудыг үзүүлсэн 
асуулт, жүжиг эсвэл бусад сэжүүрийг 
зохиоход урь. Эдгээрийг ангид асуулт 
хариултын маягаар ашиглаж болно.

Тайлбарлах нь
Суралцагчдаар судрын хэсгүүдийг 
тайлбарлуулах нь тэдний ойлголтыг 
өргөжүүлж, судруудаас сургаал ба зарч-
муудыг заах чадварыг нь өсгөдөг. Сурал-
цагчдад төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг 
суралцаж, тайлбарлахад нь туслах хоёр 
аргыг доор багтаав :

• Түлхүүр үгс ба хэллэгүүд—Сурал-
цагчдыг дор бүрнээ төгс эзэмших 
судрын хэсгийг уншиж, тухайн 
хэсгийн хувьд хамгийн чухал ач 
холбогдолтой гэж бодож байгаа үг 
эсвэл хэллэгийг тодорхойлоход тэд-
нийг урь. Дараа нь нэг суралцагчийг 
ангийнхандаа тухайн судрын хэсгийг 
уншиж өгч сонгосон үг эсвэл хэллэгээ 
тодруулж хэлэхэд түүнийг урь. Тухайн 
суралцагчаас тэр хэсгийг ойлгоход 
яагаад энэ үг эсвэл хэллэг чухал бо-
лохыг тайлбарлахыг хүс. Цөөн хэдэн 
суралцагчийг үүнтэй адил зүйл хий-
хэд урь. Суралцагчид нэг хэсгээс өөр 
өөр үг эсвэл хэллэгүүдийг сонгож 
болох юм. Ангийн гишүүд өөр санаа 
бодлуудыг сонссоноор уг хэсгийн 
талаар илүү гүн гүнзгий ойлголтыг 
олж авч болно.

• Сүнслэг хэсэгт бэлтгэх нь—Сурал-
цагчдыг хичээлийн эхэнд онцгой 
цугларалтад бэлтгэн, түүнийгээ та-
нилцуулах үедээ төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг ашиглах боломжийг өг. 
Тэдэнд хам сэдвийг тоймлож, сургаал 
ба зарчмуудыг тайлбарлан, утга учир-
тай мэдрэмж эсвэл жишээ хуваалцах, 
хэсэг дэх сургаал ба зарчмуудыг 
гэрчлэхээр бэлтгэхэд нь тусал. Та мөн 
суралцагчдад хэсгүүд дэх санаануудыг 
тайлбарлахдаа биет юмс хичээлдээ 
ашиглахыг санал болгож болох юм.

Сургаал ба зарчмуудын чухал ач 
холбогдлыг мэдрэх нь
Суралцагчдад төгс эзэмших судрын хэс-
гүүд дэх сургаал ба зарчмуудыг ойлгож, 
сүнслэг гэрчлэлийг олж авахад тусал. 
“Жинхэнэ багш хүн бол сайн мэдээний 
үнэнийг заагаад дараа нь . . . , сүнслэг 
гэрчлэлийг хүлээн авч, үйлдэл хийх 
тухай ойлголтыг тэдний зүрх сэтгэлд 
суулгадаг юм” хэмээн aхлагч Робэрт 
Д.Хэйлс тайлбарласан байдаг (“Teaching 
by Faith” ахлагч Робэрт Д.Хэйлс [СБС- 
ийн шашны багш нарт хандсан үгс, 2002 
оны 2- р сарын 1], 5, si.lds.org). Суралцаг-
чид сургаал эсвэл зарчмын үнэн, чухал 
ач холбогдол, хийгээд хойшлуулшгүй 
байдлыг Сүнсний нөлөөгөөр мэдрэх үед 

тэдний үнэнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх 
хүсэл нь өсдөг. Багш нар суралцагчдад 
төгс эзэмших судрын хэсгүүд дэх сайн 
мэдээний зарчмуудын дагуу амьдарсан 
туршлагаасаа хуваалцах боломжийг ол-
госноор, тэдэнд Ариун Сүнсний эдгээр 
мэдрэмжийг урьж, тэжээхэд нь тусалж 
болно. Энэ нь төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдэд заагдсан үнэнүүдийг илүү сайн 
ойлгож, эдгээр үнэнийг суралцагчдын 
зүрх сэтгэлд бичигдсэнийг батлахад 
туслах болно. Доорх үйл ажиллагаа нь 
суралцагчдад төгс эзэмших судруудаар 
заагдсан сургаал ба зарчмуудын чухал ач 
холбогдлыг мэдрэхэд тусална:

• Судрын хэсгүүдийг сонсох нь—Су-
ралцагчдыг сүм дээр үг хэлж байгаа 
хүмүүсийн яриа, хичээл, Ерөнхий 
чуулган дээр хэлсэн үгсээс мөн гэр 
бүл, найз нөхөдтэйгөө ярилцаж байх-
даа төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг 
олж сонсоход урь. Суралцагчид ямар 
хэсэг сонссон, сонссон хэсгүүдээ 
хэрхэн ашигласан, тэдгээр нь ямар 
үнэнийг заасан мөн тэрхүү заагдсан 
үнэнээр дамжуулан тэдний мөн бусад 
хүний мэдэрсэн зүйлүүдийг тайлагна-
хад тэднийг урь. Төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийн заасан үнэнүүдийг гэрчлэх 
(мөн суралцагчдыг гэрчлэлээ хуваал-
цахад урь) боломжуудыг эрж хай.

Суралцагчдад төгс эзэм-
ших судрын хэсгүүдийг 
 хэрэгжүүлэхэд туслах үйл 
ажиллагаанууд

Заах нь
Төгс эзэмших судрын хэсэг, үндсэн 
сургаалуудыг хамтад нь бүтээсэн бөгөөд 
суралцагчдын тусын тулд нийцүүлсэн. 
(Төгс эзэмших судрын хэсгүүд нь үндсэн 
сургаалуудад байдаг.) Суралцагчид төгс 
эзэмших судрын хэсгүүд дэх сургаал ба 
зарчмуудыг суралцан, илэрхийлж байгаа 
үедээ тэд мөн үндсэн сургаалуудаас су-
ралцаж, илэрхийлж байдаг. Суралцагчид 
өөрийн үгээр үндсэн сургаалуудыг илэр-
хийлж сурахдаа тэдэнд туслах чээжилсэн 
төгс эзэмших судрын хэсгүүддээ найдаж 
болох юм. Суралцагчдад төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг ашиглан сайн мэдээ-
ний сургаал ба зарчмуудыг заах боломж 
өгснөөр тэдний өөрсдөдөө мөн суд-
руудын мэдлэгтээ итгэх итгэлийг өсгөх 
болно. Суралцагчид төгс эзэмших судрын 
хэсгүүд дэх сургаал ба зарчмуудыг зааж, 
гэрчилснээр мөн өөрсдийн гэрчлэлийг 
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хүчирхэгжүүлдэг. Суралцагчдыг ангид 
сайн мэдээг зааж, тайлбарлахдаа мөн 
найз нөхөд, гэр бүл ба бусадтай ярил-
цахдаа төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг 
ашиглахад урамшуулан дэмж.

• Захиасыг танилцуул—Суралцагчдыг 
төгс эзэмших судрын хэсгүүд дээр 
тулгуурлан 3- 5 минутын яриа эсвэл 
хичээл бэлтгэхийг даалга. Тэднийг 
ангид эсвэл гэрт нь бэлтгүүл. Төгс 
эзэмших судрын хэсгүүд дээр нэмэлт 
болгон тэдэнд бэлтгэхэд нь тус-
лах төгс эзэмших судрын картууд, 
судрын удирдамж эсвэл Итгэлдээ 
үнэнч байх нь: Судрын заалт зэрэг 
бусад эх сурвалжийг ашиглаж болно. 
Хэлсэн үг эсвэл хичээл бүр нь оршил 
хэсэг, төгс эзэмших судрын хэсэг, 
заагдаж буй зарчмуудтай холбоотой 
түүх эсвэл жишээ мөн суралцагчийн 
гэрчлэлийг багтаасан байна. Сурал-
цагчид ангидаа, гэр бүлийн үдэш дээр 
эсвэл чуулга, ангиуддаа захиасуудаас 
хуваалцахдаа Бурханы өмнө хүлээсэн 
үүргээ биелүүлэх нь эсвэл Хувийн 
хөгжил дэвшлийн нэг хэсэг болсон 
өөрийнхөө үүргийг биелүүлэхдээ сайн 
дураараа хамрагдах хэрэгтэй. Сурал-
цагчид ангиас гадна үг хэлэх эсвэл 
хичээл заасан бол тэднийг туршлагаа-
саа хуваалцахыг урих талаар бод.

• Номлогч болж тоглох—Төгс 
эзэмших судрын хэсгүүдийн тусламж-
тайгаар хариулагдах сонирхогчийн 
асуух асуултуудыг бэлтгэ (жишээл-
бэл, “Танай сүмийн гишүүд Есүс 
Христийн юунд итгэдэг вэ?”). Хоёр 
суралцагчийг самбарын өмнө гарахыг 
урьж, картуудаас сонгосон асуултад 
хариулахыг хүс. Яг адилхан асуул-
тад номлогчид хэрхэн хариулахыг 
ойлгоход нь туслахын тулд суралцагч-
дад (1) судрын хэсгийн хам сэдвийг 
тайлбарлах, (2) сургаал ба зарчмыг 
тайлбарлах, (3) зааж байгаа хүмүүс нь 
юу заасныг нь ойлгосон эсвэл итгэсэн 
эсэхийг мэдэхийн тул асуултууд асуух, 
(4) мэдрэмж ба гэрчлэлээ хуваалцах, 
(5) заасан үнэнүүдийн дагуу үйлдэхэд 
заасан хүмүүсээ урих зэрэг хэдэн үр 
дүнтэй арга барилыг санал болгож 
болно.  Ангийнхнаас хамтрагч бүр 
тэдний асуултанд хэрхэн хариулсан 
талаар сэтгэгдлээ хэлэхийг хүс. 

• Гэрчлэх—Суралцагчдыг төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг харж, гэрчлэхийг 
хүсч байгаа сургаал ба зарчмыг 
багтаасан нэг хэсгийг сонгохыг хүс. 
Сонгосон үнэнийхээ талаар гэрчилж, 

үүнийг гэрчлэх боломжтой болоход 
хөтөлсөн туршлагаасаа хуваалцахыг 
хүс. Суралцагчдыг гэрчлэлээ ху-
ваалцах үед тэдний гэрчилж байгаа 
сургаал ба зарчмуудын үнэнийг Ариун 
Сүнс батлах болно. Тэдний гэрчлэл 
итгэлтэйгээр үйлдэхэд бусдыг сүнсээр 
өдөөж болно.

Анхааруулга: Тэд гэрчлэлээ сайн 
дураараа хуваалцах хэрэгтэй. Сурал-
цагчдаар хэзээ ч гэрчлэлийг нь хүчээр 
хуваалцуулж эсвэл мэдрээгүй зүйлийг 
нь хуваалцах ёстой гэж ойлгуулж 
болохгүй. Мөн зарим суралцагч “Би 
өөрийн . . . гэрчлэлийг хуваалцахыг 
хүсч байна” эсвэл тэдний гэрчлэлийн 
илэрхийлэл сэтгэл хөдлөлтэй байх 
ёстой гэж андууран боддог учраас 
өөрсдийн гэрчлэлийг хуваалцахаас 
татгалздаг. Суралцагчдад гэрчлэлээ 
хуваалцахдаа энгийнээр өөрсдийн 
үнэн гэж мэддэг сургаал ба зарч-
муудыг хуваалцах хэрэгтэй гэдгийг 
ойлгоход тусал. “Би үүнийг үнэн 
гэдэгт итгэдэг” эсвэл “Энэ нь үнэн 
гэдгийг би мэднэ” эсвэл “Би үүнд чин 
сэтгэлээсээ итгэдэг” гэж энгийнээр 
хэлэн, гэрчлэлээ хуваалцаж болно.

Амьдрах нь
Суралцагчдад судрын хэсгүүдэд багтсан 
сургаал ба зарчмуудыг хэрэгжүүлж бо-
лох арга замуудыг (эсвэл суралцагчдыг 
арга замуудын талаар бодохыг) санал 
болгох нь тэдэнд итгэлээ хөгжүүлэх 
боломжийг олгодог. Арван Хоёр Төлөө-
лөгчийн Чуулгын гишүүн ахлагч Дэвид А.
Бэднар хэлэхдээ: 

“Суралцагч зөв зарчмуудын дагуу 
үйлдэж, сонголтоо ашигласнаар өөрийн 
зүрх сэтгэлийг Ариун Сүнсэнд нээдэг ба 
Түүний сургаал, гэрчлэх хүч болон бат-
лах гэрчийг урьдаг. Итгэлээр суралцах 
нь сүнслэг, сэтгэл зүйн болон биеийн 
хүчин чармайлтыг шаарддаг ба зүгээр л 
хүлцэнгүй хүлээн авалт биш юм.  “Энэ 
нь Тэнгэрлэг Эцэг ба Түүний Хүү Есүс 
Христэд харуулах бидний суралцах 
хүсэл ба Ариун Сүнсний удирдамжийг 
хүлээн авах итгэлээр өдөөгдсөн чин 
сэтгэл ба тууштай үйлдэл юм” гэсэн.
(“Seek Learning by Faith,” Ensign, 2007 
оны 9- р сар, 64).

Суралцагчдад сургаал ба зарчмуудыг 
хэрэгжүүлснээр олсон туршлагаасаа 
хуваалцан, гэрчлэх боломжийг өг. 
Дараах зүйл нь суралцагчдыг амьдрал-
даа төгс эзэмших судрын хэсгүүдийг 

хэрэгжүүлэхээр урамшуулан дэмжих 
нэг арга зам юм:

• Зорилго тавь— Төгс эзэмших судрын 
картуудын хэрэгжүүлэх хэсэгт тул-
гуурлан суралцагчдыг төгс эзэмших 
судрын хэсгүүд дэх зарчмуудын дагуу 
илүү сайн амьдрах онцгой зорилгууд 
тавихад урь. Тэднээс зорилгоо цаасан 
дээр бичиж сануулга болгон авч ява-
хыг хүс. Боломжтой үед суралцагчдыг 
амжилтуудынхаа талаар тайлагнахыг 
хүс.

Суралцагчдад төгс эзэмших 
судрын хэсгүүдийг чээжлэхэд 
туслах үйл ажиллагаа

Чээжлэх нь
Судрын хэсгүүдийг чээжлэх нь ойл-
голтыг өргөжүүлж, суралцагчдын сайн 
мэдээ заах чадварыг өсгөдөг. Суралцаг-
чид судруудыг чээжлэх шаардлагатай 
үед тэдний оюун ухаанд Ариун Сүнс үг 
хэллэг ба санаануудыг тэдэнд сануулдаг 
(Иохан 14:26; C ба Г 11:21- ийг үзнэ үү). 
Чээжлэх үйл ажиллагаануудыг сурал-
цагчдын ур чадварт тохируулах хэрэг-
тэйг бүү март. Арванхоёр Төлөөлөгчийн 
Чуулгын гишүүн ахлагч Ричард Г.Скотт 
судруудыг чээжлэх явцыг урамшуулан 
хэлэхдээ:

“Судруудыг чээжлэх нь агуу хүч чад-
лыг авчирдаг. Судрыг чээжлэх нь шинэ 
нөхөрлөл бий болгож байгаатай адил 
билээ. Энэ нь хэрэгцээтэй үед маань 
тусалж, тайвшрал болон сүнсний нөлөөг 
өгч, өөрчлөлт хэрэгтэй үед маань урам 
дэм өгдөг шинэ танилтай болсонтой 
адил юм” гэжээ (“Судрын хүч” Ensign 
эсвэл Лиахона 2011 оны 11- р сар, 6).

Дараах үйл ажиллагаа бүрийг сурал-
цагчдад урт хугацааны турш ой тойндоо 
санадаг байхад нь туслахын тул хичээ-
лийн эхэнд эсвэл төгсгөлд хэдэн өдөр 
дараалан давтаж болно.

• Үгчилсэн баглаа—Суралцагч 
бүрийг төгс эзэмших судрын хэс-
гээс нэг удаа нэг үг хэлэхийг хүс. 
Жишээлбэл: Суралцагчдад Aлмa 
39:9- ийг чээжлэхэд туслахдаа эхний 
суралцагч эдүгээ хоёр дахь сурал-
цагч хүү гурав дахь суралцагч минь 
гэж хэлэх маягаар хэсгийг дуустал 
хэлэх болно. Цаг харан, тэдэнд 
цагтаа хийж гүйцэтгэх олон удаагийн 
оролдлого хийх боломж өг. Энэ үйл 
ажиллагааг давтан хийхдээ тэднээр 
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өөр өөр үгийг хэлүүлэхийн тулд су-
ралцагчдыг дарааллыг солих талаар 
бодоорой.

• Эхний үсэг—Самбар дээр төгс 
эзэмших судрын хэсэг дэх үг бүрийн 
эхний үсгийг бич. Шаардлагатай бол 
ангийнхан хэсгийг тантай хамт давтах 
үед тэдний судрыг ашиглан үсгүүд дээр 
заа. Энэ үйл ажиллагааг суралцагчид 
эхний үсгээр хэсгийг чээжээр хэлэх 
чадвартай болтол үргэлжлүүлэн давт. 
Магадгүй та нар хэсгийг суралцаг-
чид чээжээр хэлэх ээлж бүрд хэдэн 
үсгийг арилгаж болох юм. Энэ нь 

суралцагчид эхний үсгүүдийг ашиглах-
гүйгээр хэсгийг давтан хэлэх хүртэл 
хүндэрч болох юм.

• Үгийн сүлжээ— Төгс эзэмших суд-
рын хэсгийн үгсийг суралцагчдаар эс-
вэл өөрөө шугамтай цаасан дээр бич. 
Цаасыг судрын үгсийг гэмтээлгүй тууз 
болгон хайчил. Зарим туузыг хэсгийн 
хэдхэн үгсийг багтаахын тулд арай 
богино хайчил. Хайчилбараа сайтар 
холин, суралцагчдыг хоёр хоёроор 
нь эсвэл жижиг бүлэг болгон өг. 
Өөрсдийн судрыг удирдамж болгон 
ашиглаж, хайчилбарыг дэс дараагаар 

нь болгохыг тэднээс хүс. Судраа 
ашиглах шаардлагагүй болтол үүнийг 
давтан хий. Тэд үүнийг хийж дуус-
саны дараа хэсгийг чангаар уншуул. 
Та нар мөн суралцагчдын гүйцэтгэх 
цагийг хэмжиж, аль бүлэг хамгийн 
түргэн зөв дараалалд оруулахыг 
харж болно. Эсвэл үгийн сүлжээг 
хэдий хэр хугацаанд хийж дуусгахыг 
мэдэхээр ангийн нийт суралцагчдын 
хийх цагийг хар (нэг бүлгийг хийж 
дуусмагц арай удаан хийж буй бүлэгт 
туслуул).
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100 төгс эзэмших судрын хэсэг

Хуучин Гэрээ Шинэ гэрээ Мормоны Ном Сургаал ба Гэрээ

Moсе 1:39 Maтай 5:14–16 1 Нифай 3:7 С ба Г 1:37–38

Moсe 7:18 Матай 11:28–30 2 Нифай 2:25 С ба Г 6:36 

Aбрахам 3:22–23 Maтай 16:15–19 2 Нифай 2:27 C ба Г 8:2–3

эхлэл 1:26–27 Матай 22:36–39 2 Нифай 9:28–29 С ба Г 10:5

эхлэл 2:24 Maтай 28:19–20 2 Нифай 25:23, 26 С ба Г 13:1

эхлэл 39:9 лук 24:36–39 2 Нифай 28:7–9 С ба Г 18:10–11 

Eгипетээс Гарсан нь 19:5–6 иохан 3:5 2 Нифай 31:19–20 C ба Г 18:15–16

Египетээс Гарсан нь 20:3–17 иохан 14:6 2 Нифай 32:3 C ба Г 19:16–19

иошуа 24:15 иохан 14:15 2 Нифай 32:8–9 С ба Г 19:23

1 Самуел 16:7 иохан 17:3 Moзая 2:17 С ба Г 25:13

дуулал 24: 3–4 үйлс 2:36–38 Moзая 3:19 C ба Г 46:33

дуулал 119:105 үйлс 3:19–21 Moзая 4:30 С ба Г 58:27

дуулал 127:3 1 коринт 6:19–20 Aлмa 7:11–13 C ба Г 58:42–43

Сургаалт үгс 3: 5–6 1 коринт 15:20–22 Aлмa 32:21 С ба Г 64: 9–11

исаиа 1:18 1 коринт 15:40–42 Aлмa 37:35 С ба Г 76:22–24

исаиа 5:20 Галат 5:22–23 Aлмa 39:9 С ба Г 76: 40–41

исаиа 29:13–14 Ефес 4:11–14 Aлмa 41:10 C ба Г 78:19

исаиа 53:3–5 филиппой 4:13 хиламан 5:12 C ба Г 82:10

исаиа 58:6–7 2 тесалоник 2:1–3 3 Нифай 12:48 C ба Г 88:124

исаиа 58:13–14 2 тимот 3:15–17 3 Нифай 18:15, 20–21 C ба Г 89:18–21

иеремиа 1: 4–5 Еврей 12:9 ифер 12:6 С ба Г 107:8

Езекиел 37:15–17 иаков 1:5–6 ифер 12:27 C ба Г 121:36, 41–42

Aмос 3:7 иаков 2:17–18 Моронай 7:41 С ба Г 130:22–23

Maлахи 3:8–10 1 Петр 4:6 Moронай 7:45, 47–48 С ба Г 131:1–4

Малахи 4:5–6 илчлэлт 20:12 Moронай 10:4–5 иС—т 1:15–20
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Үндсэн сургаалын оршил

Дараах үндсэн сургаалуудыг семинарт 
заах ёстой:

• Бурхан Тэргүүтэн

• Авралын төлөвлөгөө

• Есүс Христийн цагаатгал

• Эрин үе, урвалт ба сэргээлт

• Бошиглогчид ба илчлэлт

• Санваар ба санваарын түлхүүрүүд

• Ёслол ба гэрээнүүд

• Гэрлэлт ба гэр бүл

• Зарлигууд

Багш нарын үүрэг бол суралцагчид нь 
судруудаас судалж байхдаа сайн мэ-
дээний эдгээр үндсэн сургаалыг таньж 
мэдэн, ойлгож, итгэж, тайлбарлаж мөн 
хэрэгжүүлэхэд нь тэдэнд туслах юм. 
Үүнийг хийх нь суралцагчдад гэрч-
лэлээ хүчирхэгжүүлж, Есүс Христийн 
сэргээгдсэн сайн мэдээнд талархах нь 
өсөн нэмэгдэхэд тусалж чадна. Үндсэн 
сургаалуудыг суралцах нь суралцагчдыг 
сайн мэдээний дагуу амьдрахад илүү 
сайн бэлтгэж, эдгээр чухал үнэнийг 
бусдад заахад туслах болно. Энэ гарын 
авлагын хичээлүүдийг үндсэн сургаалууд 
дээр үндэслэн бүтээсэн. Сайн мэдээний 
бусад чухал ач холбогдолтой сургаал 
нь хэдийгээр үндсэн сургаалуудын жаг-
саалтад байхгүй ч энэхүү гарын авлагад 
онцлон тэмдэглэгдэнэ гэдгийг ойлгох нь 
чухал юм.

Та өдөр бүр суралцагчидтайгаа хамт 
судруудаас суралцаж, тэдэнд төгс 
эзэмших судрыг эзэмшихэд нь туслах 
үед сайн мэдээний үндсэн сургаалуу-
дыг тэдэнд заадаг. Эдгээр сургаал дээр 
анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд судрыг 
дэс дараатай судлах хэрэгтэй.  Үүний 
оронд үндсэн сургаалууд нь хичээ-
лийн үеэр эсвэл төгс эзэмших судрын 
хэсгүүдийг чээжлэхэд нь суралцагчдад 
туслах үед гарч ирвэл тэдгээрт анхаар-
лаа хандуулах хэрэгтэй. Жишээ нь: Та 
1 Нифай 1 дээр “бошиглогчид нүглийн 
эсрэг сэрэмжлүүлж, Есүс Христээр дам-
жуулан ирэх авралыг заадаг” үнэнийг 
заахдаа энэхүү үнэн нь тэдэнд “бошиг-
логчид ба илчлэлтийн” талаарх үндсэн 
сургаалыг ойлгоход нь тусална гэдгийг 
тайлбарлан хэлж болох юм. Та мөн 
суралцагчдаас бошиглогчид ба илчлэл-
тийн талаар мэддэг зүйлүүдээ тайлбар-
лахыг хүсч болно. Мөн суралцагчдыг 
2 Нифай 25:23, 26 төгс эзэмших судрын 
хэсгээс суралцаж байхад нь тухайн хэсэг 
Есүс Христээр дамжуулан авралыг заах 
бошиглогчдын үүргээ гүйцэтгэдэг нэг 
арга замыг харахад нь тэдэнд тусалж 
болно.  Үндсэн сургаалуудыг ойлгож, 
итгэж мөн үүний дагуу амьдрахдаа өсч 
хөгжих нь семинарын дөрвөн жилийн 
хугацаанд тохиолдох үйл явц бөгөөд 
суралцагчийн үлдсэн амьдралынх нь 
турш үргэлжлэх болно.

Та суралцагчдадаа үндсэн сургаалын 
жагсаалтыг тараан өгч болно.

Үндсэн сургаалуудын үнэлгээ
Үндсэн сургаалын үнэлгээ нь сурал-
цагчдынхаа амьдралыг илүү ихээр 
адислахад багшийг мэдээллээр хангах 
зорилготой. Бид багш нарыг энэхүү 
үнэлгээг хичээлийн эхний долоо хоногт 
мөн хичээлийн жилийн төгсгөлд дахин 
нэг удаа ашиглахыг санал болгодог. 
Үндсэн сургаалуудын болон бусад үнэл-
гээг И ба С вэбсайтаас (si.lds.org) үнэл-
гээ гэсэн түлхүүр үгийг ашиглан хай.

Суралцагчдынхаа үнэлгээний дүнг И ба 
С- ын судалгааны алба руу илгээдэг багш 
нар суралцагчдынхаа хэрэгцээнд илүү 
сайн тохирох хичээлүүдийг заах тайланг 
хүлээн авах болно. Жишээлбэл: Үр дүн 
нь суралцагчид наманчлалын сургаалыг 
ойлгоогүй гэж тодорхойлсон бол жил 
тутмын хичээлийн хөтөлбөрт хэдэн 
хичээлийг энэ сургаалыг илүү сайн ойл-
гоход нь туслахаар тогтож болно. Багш 
нар судрыг дарааллынх нь дагуу заахдаа 
энэ мэдээллийг залбирч ашигласан үед 
манай өсвөр үеийнхэн ба залуучууд 
Шашны институт ба семинарын зорилго 
биелэхэд илүү сайн бэлтгэгдэх болно.
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Үндсэн сургаалууд

Үндсэн сургаалууд институт ба семина-
рын ангийн аль алинд нь заагдах ёстой. 
Багш нар суралцагчдадаа сайн мэдээний 
эдгээр үндсэн сургаалыг таньж мэдэн, 
ойлгож, итгэж, эдгээрийг тайлбарлаж 
мөн амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь 
туслах ёстой. Үүнийг хийснээр сурал-
цагчдад гэрчлэлээ хүчирхэгжүүлж, Есүс 
Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд 
талархах талархал нь өсөн нэмэгдэхэд 
нь тусална. Эдгээр үндсэн сургаалаас 
суралцах нь суралцагчид эдгээр чухал 
үнэнийг бусдад заахад илүү сайн бэлт-
гэгдэхэд тэдэнд тусалдаг.

Шашны институт ба семинарын 
сонгосон 100 төгс эзэмших судрын 
хэсгүүд суралцагчдын үндсэн сургаалын 
ойлголтыг дэмжих зорилготой. Доор 
жагсаасан судрын эшлэлүүдийн ихэнх 
нь төгс эзэмших судрын хэсгүүдтэй 
холбоотой. Тэдгээр нь үндсэн сургаал-
тай хэрхэн холбогдож буйг үзүүлэхийн 
тулд оруулав.

1. Бурхан Тэргүүтэн
Бурхан Тэргүүтэн бол тусдаа гурван хүн 
юм. Энэ бол Бурхан Мөнхийн Эцэг, Түү-
ний Хүү Есүс Христ, Ариун Сүнс гурав 
юм (Иосеф Смит–Түүх 1:15–20- ийг үзнэ 
үү). Эцэг Хүү хоёр мэдрэгдэх яс, махан 
биетэй бол Ариун Сүнс нь сүнсэн хүн 
юм (С ба Г 130:22–23- ыг үзнэ үү). Тэд 
зорилго, сургаалын хувьд нэг юм. Тэд 
Тэнгэрлэг Эцэгийн бурханлаг авралын 
төлөвлөгөөг тохиолгон авчрахад төгс  
эв нэгдэлтэй байдаг.

Бурхан Эцэг
Бурхан Эцэг бол ертөнцийн Аугаа Дээд 
Жолоодогч мөн. Тэр бол сүнснүүдийн 
маань Эцэг (Еврей 12:9- ийг үзнэ үү). 
Тэрбээр төгс бөгөөд бүх хүч Түүнд буй, 
мөн бүх зүйлийг мэддэг. Тэр түүнчлэн 
төгс нигүүлсэл, нинжин сэтгэл хийгээд 
хайр энэрлийн Бурхан юм.

Есүс Христ 
Есүс Христ бол сүнсээр төрсөн Эцэгийн 
Ууган Хүү, махан биеэр төрсөн Эцэгийн 
Ганц Хүү билээ. Тэр бол Хуучин Гэрээний 
Жехова, Шинэ Гэрээний Мессиа мөн.

Есүс Христ нүгэлгүй амьдралаар амьдар-
сан ба бүх хүн төрөлхтний нүглүүдийн 
төлөө төгс Цагаатгалыг хийсэн (Aлмa 
7:11–13- ыг үзнэ үү). Түүний амьдрал бол 

бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн амьдрах ёс-
тойн төгс үлгэр жишээ мөн (Иохан 14:6; 
3 Нифай 12:48- ыг үзнэ үү). Тэр дэлхий 
дээр амилсан анхны хүн билээ (1 Коринт 
15:20–22- ыг үзнэ үү). Есүс Христ хүч, ал-
дар суундаа дахин ирж, Мянган жилийн 
турш дэлхий дээр  
хаанчлах болно.

Бүх залбирал, адислал ба санваарын 
ёслол Есүс Христийн нэр дээр хийгдсэн 
байх ёстой (3 Нифай 18:15, 20–21- ийг 
үзнэ үү).

Холбогдох эшлэлүүд: Хиламан 5:12; C 
ба Г 19:23; C ба Г 76:22–24

Ариун Сүнс
Ариун Сүнс бол Бурхан Тэргүүтэний 
гурав дахь гишүүн юм. Тэр бол мах хий-
гээд ясан биегүй сүнсэн хүн юм. Түүнийг 
ихэвчлэн Сүнс, Ариун Сүнс, Бурханы 
Сүнс, Их Эзэний Сүнс эсвэл Тайвшруу-
лагч гэж нэрлэдэг.

Ариун Сүнс Эцэг, Хүү хоёрын тухай 
гэрчилж, бүх зүйл үнэнийг илчлэн, 
наманчилж, баптисм хүртсэн хүмүүсийг 
ариусгадаг (Moронай 10:5- ыг үзнэ үү).

Холбогдох эшлэлүүд: Галат 5:22–23; C 
ба Г 8:2–3

2. Авралын Төлөвлөгөө
Мөнх бус оршихуйн өмнөх амьдралд 
Тэнгэрлэг Эцэг бидэнд Өөртэйгөө 
адилхан болж, үхэшгүй байдал, мөнх 
амьдралыг олж авах боломжийг ол-
госон төлөвлөгөөг танилцуулсан юм 
(Moсe 1:39- ийг үзнэ үү). Судрууд энэ 
төлөвлөгөөг “авралын төлөвлөгөө,” 
“аз жаргалын агуу төлөвлөгөө,” “ни-
гүүлслийн төлөвлөгөө” гэж нэрлэдэг.

Авралын төлөвлөгөөнд Бүтээлт, Уналт, 
Есүс Христийн Цагаатгал, түүнчлэн сайн 
мэдээний бүх хууль, ёслол, сургаал 
багтдаг. Ёс суртахууны сонгох эрх—өөрс-
дийнхөө төлөө сонгож, үйлдэх чадвар 
нь Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөнд нэн 
чухал юм (2 Нифай 2:27- г үзнэ үү). Бид 
энэ төлөвлөгөөний ачаар Цагаатгалаар 
дамжуулан төгс, бүрэн баяр баясалтай 
болж, Бурханы оршихуйд үүрд мөнх амь-
дарч чадна (3 Нифай 12:48- ыг үзнэ үү). 
Гэр бүлүүд мөнхөд хамт байж чадна.

Холбогдох эшлэлүүд: Иохан 17:3; C ба 
Г 58:27

Мөнх бус байдлын өмнөх амьдрал
Бид дэлхий дээр төрөхөөсөө өмнө 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ дэргэд Түүний 
сүнсэн хүүхдүүдийн хувиар амьдарч 
байсан билээ (Aбрахам 3:22–23- ыг үзнэ 
үү). Энэхүү мөнх бус байдлын өмнөх 
оршихуйд бид Тэнгэрлэг Эцэгийн бусад 
хүүхэдтэй хамт тэнгэрт болсон зөвлө-
гөөнд оролцсон юм. Уг зөвлөгөөн дээр 
Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн төлөвлөгөөг 
танилцуулж, мөнх бус байдлын өмнөх 
амьдралын Есүс Христ Аврагч болохоор 
гэрээ хийсэн билээ.

Бид Тэнгэрлэг Эцэгийн төлөвлөгөөг 
дагах чөлөөт сонголтоо ашигласан. Бид 
дэлхийд ирэхээр бэлтгэгдсэн бөгөөд 
энд өсч хөгжих ёстой байлаа.

Тэнгэрлэг Эцэг, Есүс Христ хоёрыг дага-
сан хүмүүст дэлхий дээр ирж мөнх бус 
амьдралдаа туршлага хуримтлуулан, өсч 
хөгжин, улмаар мөнх амьдралд хүрэх 
боломжийг олгосон юм. Бурханы өөр 
нэг сүнсэн хүү Люсифер авралын төлөв-
лөгөөг эсэргүүцэн бослого гаргажээ. Тэ-
рээр Сатан болж, дагалдагчдынхаа хамт 
тэнгэрээс хөөгдсөнөөр, бие махбодтой 
болж, мөнх бус байдлын туршлагыг 
эзэмших боломжгүй болсон юм.

Холбогдох эшлэлүүд: Жеремиа 1:4–5

Бүтээлт
Есүс Христ Эцэгийн удирдлагаар тэнгэр, 
газрыг бүтээсэн билээ. Дэлхийг оргүй 
хоосноос бүтээгээгүй юм. Үүнийг оршин 
байсан материас зохион байгуулжээ. 
Есүс Христ тоо томшгүй олон дэлхийг 
бүтээсэн (C ба Г 76:22–24- ийг үзнэ үү).

Дэлхийг бүтээх нь Бурханы төлөвлөгөөнд 
зайлшгүй чухал байв. Дэлхий бол бид 
бие махбодтой болж, соригдон, бурхан-
лаг зан төлөвийг хөгжүүлэх газар юм.

Бид дэлхийн нөөцүүдийг ухаалгаар, 
үнэлэмжтэйгээр мөн талархалтайгаар 
ашиглах ёстой (C ба Г 78:19- ийг үзнэ үү).

Адам бол дэлхий дээр бүтээгдсэн 
анхны хүн. Бурхан Адам, Ева хоёрыг 
Өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн. Бүх хүн 
төрөлхтөн—эрэгтэй мөн эмэгтэй— бүгд 
Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн (Эхлэл 
1:26–27- г үзнэ үү).

Уналт
Едений цэцэрлэгт сайн ба мууг ялган 
таних мэдлэгийн модны жимснээс 
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идэхгүй байхыг Бурхан Адам, Ева хоёрт 
зарлиг болгожээ. Энэ модны жимснээс 
идвэл сүнс болон биеийн үхэл ирэх ёс-
той байв. Бурханаас салан тусгаарлагда-
хыг Сүнсний үхэл гэнэ. Биеийн үхэл бол 
мөнх бус биеэс сүнс салах үйл явц мөн. 
Адам ба Ева Бурханы зарлигийг зөрчсөн 
учраас тэд Түүний оршихуйгаас хөөгдөж, 
мөнх бус болсон. Адам, Ева хоёрын зөр-
чил болон үүнээс үүдэлтэй өөрчлөлтүүд, 
түүний дотор сүнсний болон биеийн 
үхлийг Уналт гэдэг.

Уналтын үр дүнд Адам, Ева хоёр болон 
тэдний үр удам баяр баясгалан, уй га-
шууг биеэрээ туулж, сайн ба мууг ялган 
таньдаг болж, үр хүүхэдтэй болсон юм 
(2 Нифай 2:22–25- ыг үзнэ үү). Адам, 
Ева нарын үр удмын хувьд бид мөнх 
бус амьдралын турш уналтын нөхцөл 
байдлыг өвлөн авсан. Бид Их Эзэний ор-
шихуйгаас тусгаарлагдаж, махан биеийн 
үхлийг туулах хэрэгтэй болсон. Бид мөн 
амьдралын хүнд хэцүү болон дайсны 
уруу таталтуудаар соригддог. (Moзая 
3:19- г үзнэ үү.)

Уналт бол Тэнгэрлэг Эцэгийн авралын 
төлөвлөгөөний салшгүй хэсэг мөн. 
Уналт нь урагшаа ахисан—хойшоо 
ухарсан хоёр талтай юм. Уналт биеийн 
болон сүнсний үхлийг бий болгосноос 
гадна дэлхий дээр төрж, сурч, өсч хөг-
жих боломжийг бидэнд олгосон билээ.

Мөнх бус амьдрал
Бид мөнх бус амьдралд бэлтгэж, Их 
Эзэний бидэнд тушаасан бүхнийг хийхэд 
өөрсдийн чөлөөт сонголтыг ашиглана 
гэдгээ баталсан үед мөнх бус амьдрал 
нь суралцах цаг мөч болдог. Энэхүү 
мөнх бус амьдралынхаа турш бид бус-
дыг хайрлаж, үйлчлэх хэрэгтэй (Moзая 
2:17; Moронай 7:45, 47–48- ыг үзнэ үү).

Мөнх бус байдалд бидний сүнс бие 
махбодтой нэгдэн нийлж, бидэнд өмнөх 
дэлхийн амьдралд боломжгүй байсан 
арга замуудаар өсч хөгжих боломжуудыг 
олгодог. Бидний бие махбод авралын 
төлөвлөгөөний чухал хэсэг бөгөөд бид 
Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ өгсөн энэ бэлэгт 
хүндэтгэлтэй хандах ёстой (1 Коринт 
6:19–20- ийг үзнэ үү).

Холбогдох эшлэлүүд: Иошуа 24:15; 
Maтай 22:36–39; 2 Нифай 28:7–9; Aлмa 
41:10; C ба Г58:27

Үхлийн дараах амьдрал
Биднийг нас барахад бидний сүнс сүнс-
ний дэлхийд очиж амилуулалтаа хүлээх 

болно. Зөв шударга хүмүүсийн сүнс 
диваажин гэж нэрлэгддэг аз жаргалын 
байдалд хүлээн авагдах болно. Итгэл-
тэй хүмүүсээс олон нь сүнсний шоронд 
байгаа тэдгээрт номлох болно.

Сүнсний шорон бол үнэнийг мэдэлгүй-
гээр нас барсан мөн мөнх бус амьд-
ралдаа дуулгаваргүй байсан хүмүүст 
зориулсан мөнх бус амьдралын дараах 
түр хугацаанд орших газар юм. Тэнд 
сүнснүүдэд сайн мэдээ заагдаж, наман-
чилж мөн ариун сүмүүдэд тэдний төлөө 
гүйцэтгэгдсэн авралын ёслолуудыг 
хүлээн зөвшөөрөх боломжтой байдаг 
(1 Петр 4:6- г үзнэ үү). Сайн мэдээг 
хүлээн авсан хүмүүс амилуулалт хүртэл 
диваажинд амьдрах болно.

Амилуулалт бол бидний сүнс мах, ясан 
биетэйгээ дахин нэгдэх үйл явц мөн 
(Лук 24:36–39- ийг үзнэ үү). Амилуулал-
тын дараа сүнс, бие хоёр хэзээ ч дахин 
салахгүй бөгөөд бид үхэшгүй болно. 
Есүс Христ үхлийг ялсан учраас дэлхий 
дээр төрсөн хүн бүр амилуулагдана 
(1 Коринт 15:20–22- ыг үзнэ үү). Зөв шу-
дарга хүмүүс ёс бусчуудаас өмнө эхний 
амилуулалтаар босч ирнэ.

Амилуулалтын дараа эцсийн шүүлт бо-
лох болно. Мөнхийн алдар сууг хүлээн 
авах эсэхийг тодорхойлохын тулд Есүс 
Христ хүн бүрийг шүүнэ. Энэхүү шүүлт  
нь хүн бүр Бурханы зарлигуудад хэр  
зэрэг дуулгавартай байсан дээр үндэс-
лэгдэх болно (Илчлэлт 20:12–13;  
Moзая 4:30- ийг үзнэ үү).

Алдар суугийн гурван хаант улс бий 
(1 Коринт 15:40–42- ыг үзнэ үү). Эдгээ-
рийн хамгийн дээд нь селестиал хаант 
улс мөн. Есүсийг гэрчлэхдээ зоригтой, 
сайн мэдээний зарчмуудад дуулгавартай 
тэдгээр нь селестиал хаант улсад Бурхан 
Эцэг ба Түүний Хүү Есүс Христийн орши-
хуйд амьдрах болно (D&C ба Г 131:1–4- 
ийг үзнэ үү).

Алдар суугийн гурван хаант улсын хоёр 
дахь нь террестиал хаант улс юм. Есүс 
Христийн гэрчлэлдээ зоригтой биш бай-
сан дэлхийн шударга эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүс энэ хаант улсад очих болно.

Телестиел хаант улс бол алдар суугийн 
гурван хаант улсын хамгийн доодох нь 
юм. Энэ хаант улсыг өвлөн авсан хүмүүс 
өөрсдийн мөнх бус амьдралын турш зөв 
шударгаас илүүгээр ёсон бусыг сонгосон 
хүмүүс байх болно. Энэ хүмүүс сүнсний 
шоронгоос гэтэлгэгдсэнийхээ дараа 
өөрсдийн алдар сууг хүлээн авах болно.

Холбогдох эшлэл: Иохан 17:3

3. Есүс Христийн Цагаатгал
Цагаатгах гэдэг нь нүглийн төлөөх 
шийтгэлийг өөр дээрээ авснаар нүглийн 
үр дагаврыг наманчлагч нүгэлтнээс 
шилжүүлэн авч, Бурхантай дахин 
эвлэрэх боломжийг түүнд олгох явдал 
мөн. Есүс Христ бол бүх хүн төрөлхт-
ний төлөө төгс Цагаатгал хийж чадах 
цорын ганц нь байв. Түүний Цагаатгалд 
хүн төрөлхтний нүглийн төлөө Гетсе-
маний цэцэрлэгт зовсон Түүний зовлон 
шаналал, Түүний урссан цус, загалмай 
дээрх Түүний шаналал болон үхэл мөн 
Түүний булшнаас гарч ирсэн зэрэг нь 
багтдаг (Лук 24:36–39; C ба Г 19:16–19- 
ийг үзнэ үү). Аврагч Өөрийгөө нүглээс 
ангид байлгаж, үхлийг ялах хүчтэй 
байсан учраас Цагаатгалыг гүйцэлдүүлэх 
боломжтой байсан юм. Тэрээр үхэлт 
чанарыг мөнх бус эхээсээ өвлөн авсан 
бол амиа эргүүлэн олж авах чадварыг 
үхэшгүй Эцэгээсээ өвлөн авчээ.

Аврагчийн цагаатгагч золиослолоор 
боломжтой болсон ач ивээлээр бүх 
хүмүүс дахин амилж, мөнх байдлыг 
хүлээн авах болно. Есүс Христийн 
Цагаатгал нь түүнчлэн бидэнд мөнх 
амьдралыг хүлээн авах боломжтой 
болгосон (Moронай 7:41- ийг үзнэ үү). 
Энэ бэлгийг хүлээн авахын тулд бид 
Есүс Христэд итгэлтэй байж, нүглүүдээ 
наманчилж, баптисм хүртэн, Ариун 
Сүнсний бэлгийг хүлээн авч мөн итгэл-
тэйгээр эцсээ хүртэл тэвчин, Есүс Хрис-
тийн сайн мэдээгээр амьдрах хэрэгтэй 
(Иохан 3:5- ыг үзнэ үү).

Түүний Цагаатгалын нэг хэсгийн хувьд 
Есүс Христ зөвхөн бидний нүглүүдийн 
төлөө зовж шаналсан бус мөн өвдөлт, 
өвчин эмгэг ба бүх хүмүүсийн сул дорой 
байдлуудыг Өөр дээрээ авсан (Aлмa 
7:11–13- ыг үзнэ үү). Тэрээр өөрөө 
зовлон амссан учраас бидний зовлонг 
ойлгодог. Түүний ач ивээл буюу боломж 
олгогч хүч нь бидэнд өөрсдийн ачааг 
үүрч, бие даан хийж чадахгүй зүйл-
сийг гүйцэлдүүлэх хүчийг өгдөг (Ma-
тай 11:28–30; Филлипой 4:13; Ифер 
12:27- г үзнэ үү).

Холбогдох эшлэлүүд: Иохан 3:5; Үйлс 
3:19–21 

Есүс Христэд итгэх итгэл
Итгэл бол “үнэн хийгээд үл харагдах 
зүйлүүдэд найдах” билээ (Aлмa 32:21; 
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мөн Ифер 12:6- г үзнэ үү). Энэ нь Бур-
ханы бэлэг юм.

Итгэл нь хүнийг аврал руу хөтлөхийн 
тулд Есүс Христэд төвлөрөх ёстой. Есүс 
Христэд итгэх итгэлтэй байна гэдэг нь 
Түүнд болон Түүний хязгааргүй Цагаат-
гал, хүч, хайранд бүрэн итгэж, найдах 
ёстой гэсэн үг юм. Энэ нь Түүний сур-
гаалд итгэж, бүгдийг ойлгохгүй байсан ч 
Тэр мэднэ хэмээн итгэхийг хэлнэ (Сур-
гаалт үгс 3:5–6; C ба Г6:36- г үзнэ үү).

Итгэл нь идэвхгүй сүсэг бишрэлээр биш 
бидний амьдралын хэв маягаар илэрдэг 
(Иаков 2:17–18- ыг үзнэ үү). Бид залбирч, 
судруудаас судалж, Бурханы зарлигуудад 
дуулгавартай байснаар итгэлээ хөг-
жүүлж чадна.

Хожмын үеийн гэгээнтнүүд бас Бурхан 
Эцэг, Ариун Сүнс, санваарын хүч болон 
сэргээгдсэн сайн мэдээний бусад чухал 
зүйлүүдэд итгэдэг. Итгэл нь сүнсний 
болон бие махбодын эдгэрэлтэд, 
мөн үргэлж урагш давшиж, тулгарсан 
бэрхшээл, уруу таталтуудыг даван туулах 
хүч чадалтай байхад бидэнд тусалдаг 
(2 Нифай 31:19–20- ыг үзнэ үү). Их Эзэн 
бидний итгэлийн дагуу бидний амьдралд 
хүчирхэг гайхамшгуудыг үйлдэх болно.

Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуу-
лан хувь хүн нүглүүдээсээ ангижирч, 
эцэстээ Бурханы оршихуйд амьдрах 
боломжтой болно. 

Холбогдох эшлэлүүд: Maтай 11:28–30

Наманчлал
Наманчлал бол Бурханыг, өөрсдийгөө 
бас дэлхийг шинээр харах боломжийг 
бидэнд олгодог зүрх сэтгэлийн өөрч-
лөлт юм. Нүглээ орхиж, өршөөлийн тө-
лөө Бурхан руу эргэх нь наманчлал юм. 
Наманчлал нь Бурханыг хайрлах хайр, 
Түүний зарлигуудыг дуулгавартай дагах 
чин сэтгэлийн хүслээр өдөөгддөг.

Нүгэл биднийг цэвэр ариун биш—Тэн-
гэрлэг Эцэгийн оршихуйд эргэж очин, 
Түүний дэргэд амьдрахад зохистой биш 
болгодог. Тэнгэр дэх Эцэг маань Есүс 
Христийн Цагаатгалаар дамжуулан, 
бидний нүгэл уучлагдаж болох цорын 
ганц арга замаар хангадаг билээ 
(Исаиа 1:18- ыг үзнэ үү).

Нүгэл үйлдсэнийхээ төлөө харамсах, 
Тэнгэрлэг Эцэгтээ шаардлагатай бол 
бусад хүмүүст нүглээ гэмшин хүлээх, нүг-
лээ орхих, үйлдсэн нүглийнх нь улмаас 
хүнд учруулсан хохирлыг аль болохоор 
бүрэн нөхөн төлөхийг хичээх, Бурханы 

зарлигуудад дуулгавартай амьдрах нь 
наманчлалд багтана (С ба Г 58:42–43- ыг 
үзнэ үү). 

Холбогдох эшлэлүүд: Исаиа 53:3–5; 
Иохан 14:6; 2 Нифай 25:23, 26; C ба Г 
18:10–11; C ба Г 19:23; C ба Г 76:40–41

4. Эрин үе, Урвалт ба Сэргээлт

Эрин үе
Эрин үе бол Их Эзэн Өөрийн сайн 
мэдээний сургаал, ёслолууд болон 
санваарыг илчилдэг нэгэн тодорхой үе 
юм. Энэ бол Их Эзэн дэлхий дээр ариун 
санваартай, сайн мэдээг түгээх бурхан-
лаг итгэмжлэл хүлээсэн, ёслолуудыг 
гүйцэтгэх дор хаяж нэг үйлчлэгч газар 
дэлхий дээр байгаа цаг үе юм. Өнөө үед 
бид хамгийн сүүлийн эрин үе—Иосеф 
Смитийн сайн мэдээний илчлэлтээр 
эхэлсэн цаг хугацааны бүрэн байдлын 
эрин үед амьдарч байна.

Өмнөх эрин үеүд нь Адам, Енох, Ноа, 
Абрахам, Мосегийн түүнчлэн Есүс 
Христийн эрин үе байлаа. Түүнээс 
гадна, нифайчууд болон жаредчуудын 
эрин үе болох бусад эрин үеүд бас бай-
сан. Авралын төлөвлөгөө болон Есүс 
Христийн сайн мэдээг эрин үе болгонд 
илчилсээр иржээ.

Урвалт
Хүмүүс сайн мэдээний зарчмуудаас нүүр 
буруулж, тэдэнд санваарын түлхүүрүүд 
байхгүй бол тэд урвалтын байдалд ордог.

Ерөнхий урвалтын үеүд дэлхийн түүхийн 
туршид тохиосоор ирсэн билээ. Нэг 
жишээ нь, Аврагч Өөрийнхөө сүмийг 
зохион байгуулсны дараа тохиосон Их 
урвалт юм. (2 Tесалоник 2:1–3). Авраг-
чийн төлөөлөгчдийг нас барсны дараа 
сайн мэдээний зарчмууд гуйвуулагдан, 
Сүмийн зохион байгуулалт болон 
санваарын ёслолуудад эрх мэдэлгүй 
өөрчлөлтүүд хийгдсэн. Энэхүү өргөн цар 
хүрээтэй ёс бус зүйлүүдийн улмаас Их 
Эзэн санваарын эрх мэдэл болон түлхүү-
рүүдийг дэлхийгээс татан авсан юм.

Их Урвалтын үед хүмүүст амьд бошиг-
логчдоос ирсэн бурханлаг удирдамж 
байсангүй. Олон сүм байгуулагдсан 
боловч Ариун Сүнсний бэлэг өгөх болон 
санваарын бусад ёслолыг гүйцэтгэх эрх 
мэдэл тэдэнд байсангүй. Ариун судруу-
дын зарим бүлэг мушгин гуйвуулагдаж 
эсвэл алга болж, Бурханы тухай үнэн 
мэдлэг хүмүүст байхгүй болсон байлаа.

Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хайртай Хүү хоёр 
Иосеф Смит дээр хүрч ирэн сайн мэдээ-
ний бүрэн байдлын сэргээлтийг эхлэх 
хүртэл энэ урвалт үргэлжилсэн юм.

Сэргээлт
Сэргээлт нь Бурханы дэлхий дээрх 
Өөрийн хүүхдүүдийн дунд Өөрийн сайн 
мэдээний үнэн ба ёслолуудын дахин 
сэргээлт юм (Үйлс 3:19–21- ийг үзнэ үү).

Сэргээлтэд бэлтгэхийн тулд Их Эзэн 
дахин сэргэлт хэмээн түүхэнд нэрлэгд-
сэн үед хүнлэг шударга хүмүүсийг өсгөн 
бэлдсэн юм. Тэд шашны сургаал, зан 
үйл, зохион байгуулалтыг Аврагчийн 
үндэслэн байгуулсан арга хэлбэр рүү 
буцааж оруулахыг оролдож байлаа. Гэвч 
тэдэнд санваар, сайн мэдээний бүрэн 
байдал аль ч байсангүй.

1820 онд Бурхан Эцэг, Түүний Хүү 
Есүс Христ хоёр залбирлынх нь хариуд 
Иосеф Смит дээр хүрч ирснээр Сэр-
гээлт эхэлсэн юм (Иосеф Смит—Түүх 
1:15–20- ыг үзнэ үү). Сэргээлтийн зарим 
гол үйл явдал гэвэл Мормоны Номын 
орчуулга, Аароны болон Мелкизедек 
санваарын сэргээлт болон 1830 оны 
дөрөвдүгээр сарын 6- нд Сүмийг зохион 
байгуулсан явдал мөн.

1829 оны тавдугаар сарын 15- нд Иохан 
Баптист Аароны санваарыг Иосеф 
Смит, Оливер Каудери хоёрт сэргээв. 
Төлөөлөгч Петр, Иаков, Иохан гурав 
Мелкизедек санваар болон хаант улсын 
түлхүүрүүдийг 1829 онд Иосеф Смит, 
Оливер Каудери хоёрт сэргээжээ.

Сайн мэдээний бүрэн байдал сэргээг-
дэж, Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүм “бүх дэлхийн 
гадаргуу дээрх цорын ганц үнэн бөгөөд 
амьд сүм” болов (С ба Г 1:30). Сүм 
яваандаа бүх дэлхийг дүүргэх бөгөөд 
мөнхөд байх болно.

Холбогдох эшлэлүүд: Исаиа 29:13–14; 
Eзекиел 37:15–17; Ефес 4:11–14; Иаков 
1:5–6

5. Бошиглогчид ба илчлэлт
Бошиглогч бол Түүнийг төлөөлөн яри-
хын тулд Бурханаас дуудагдсан хүн юм 
(Aмос 3:7- г үзнэ үү). Бошиглогчид Есүс 
Христийн тухай гэрчилж, Түүний сайн 
мэдээг заадаг. Тэд Бурханы хүсэл болон 
үнэн зан чанарыг тодорхой болгодог. 
Тэд нүглийг буруушаан, үр дагавруу-
даас нь сэрэмжлүүлдэг. Цагаас цагт тэд 
ирээдүйн үйл явдлуудыг бошиглосон 
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(C ба Г 1:37–38- ыг үзнэ үү). Бошиглогч-
дын олон сургаал нь судруудад байдаг. 
Бошиглогчдын үгсийг суралцсанаар бид 
үнэнийг суралцаж, удирдамжийг хүлээн 
авдаг (2 Нифай 32:3- ыг үзнэ үү).

Бид Сүмийн ерөнхийлөгчийг бошиг-
логч, үзмэрч, илчлэгчийн хувьд дэмжин 
баталдаг бөгөөд тэр бол Сүмийг бүхэлд 
нь удирдах илчлэлтийг хүлээж авдаг 
дэлхий дээрх цорын ганц хүн юм. Бид 
бас Тэргүүн Зөвлөлийн зөвлөхүүд болон 
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ги-
шүүдийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчид 
хэмээн дэмжин баталдаг билээ. (С ба Г 
1:38- ыг үзнэ үү).

Илчлэлт нь Бурханы Өөрийн хүүхдүүд-
тэй хийх харилцаа юм. Их Эзэн сүмд 
Өөрийн тааллыг илчлэхдээ Өөрийн 
бошиглогчоор дамжуулан ярьдаг. Ариун 
Библи, Мормоны Ном, Сургаал ба Гэрээ 
болон Агуу Үнэт сувд судрууд нь эртний 
болон хожмын үеийн бошиглогчдоор 
дамжуулан өгөгдсөн илчлэлтүүдийг баг-
таадаг. Есүс Христийн Хожмын Үеийн 
Гэгээнтнүүдийн Сүмийн ерөнхийлөгч 
нь өнөөдрийн дэлхий дээрх Бурханы 
бошиглогч мөн.

Хувь хүмүүс өөрсдийн онцгой хэрэгцээ, 
үүрэг хариуцлага ба асуултуудад илч-
лэлт хүлээн авч, өөрсдийн гэрчлэлийг 
хүчирхэгжүүлэхэд тусалж чадна. Сүмийн 
удирдагч ба гишүүдэд ирдэг ихэнх 
илчлэлт нь Ариун Сүнсний өдөөлт ба 
бодол санаагаар дамжин ирдэг. Ариун 
Сүнс бидний оюун санаа ба зүрх сэтгэлд 
намуун, зөөлөн дуу хоолойгоор ярьдаг 
(C ба Г 8:2–3- ыг үзнэ үү). Илчлэлт мөн 
үзэгдэл, зүүд ба тэнгэр элчийн айлчла-
лаар ирдэг.

Холбогдох эшлэлүүд: Дуулал 119:105; 
Ефес 4:11–14; 2 Tимот 3:15–17; Иаков 
1:5–6; Moронай 10:4–5

6. Санваар ба санваарын 
түлхүүрүүд
Санваар нь мөнхийн хүч ба Бурханы эрх 
мэдэл юм. Санваараар дамжуулан Бур-
хан тэнгэр ба газрыг бүтээсэн бөгөөд 
захирдаг. Тэрбээр энэ хүчээр дамжуулан 
Өөрийн хүүхдүүдийг гэтэлгэн, өргөм-
жилж, “үхэшгүй байдал хийгээд мөнх 
амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчир-
даг” (Moсe 1:39).

Бурхан Түүний нэрээр Түүний хүүхдүү-
дийн авралын төлөө үйлдэж болохын 
тулд Түүний санваарын эрх мэдлийг 
Сүмийн зохистой эрэгтэй гишүүдэд 

олгодог. Санваарын түлхүүрүүд нь 
ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн эрхүүд 
эсвэл дэлхий дээр Бурханы хаант улсыг 
удирдан, чиглүүлэхийн тулд Бурха-
наар хүмүүнд өгөгдсөн хүч юм (Maтай 
16:15–19- ийг үзнэ үү). Энэ түлхүүрүү-
дээр дамжуулан санваартнууд сайн 
мэдээг номлож, авралын ёслолуудыг 
удирдах эрхтэй байдаг. Сүмд үйлчилдэг 
бүх хүн санваарын түлхүүрүүдийг атга-
сан нэгний удирдамжаар дуудагддаг. 
Ингэснээр тэд үйлчлэхэд шаардлагатай 
хүчийг хүлээн авч, дуудлагуудынхаа 
үүрэг хариуцлагуудыг биелүүлэх эрхтэй 
болно гэсэн үг юм. 

Холбогдох эшлэлүүд: C ба Г 121:36, 
41–42

Аароны санваар
Аароны санваарыг бэлтгэл санваар 
хэмээн нэрлэх нь олонтоо тохиолддог. 
Аароны санваарын албан тушаалууд нь 
дикон, багш, прист, бишоп юм. Өнөө 
үед Сүмийн зохистой эрэгтэй гишүүд 
12 настай байхаасаа эхлэн Аароны 
санваар хүлээн авч болно.

Аароны санваар нь тэнгэр элчүүдийн 
үйлчлэл, наманчлал, сайн мэдээний бо-
лон баптисмын түлхүүрүүдийг эзэмшдэг 
(С ба Г 13:1).

Мелкизедек санваар
Мелкизедек санваар нь илүү дээд эсвэл 
агуу санваар ба сүнслэг зүйлүүдэд үйл-
чилдэг (C ба Г 107:8- ыг үзнэ үү). Энэхүү 
дээд санваарыг Адамд өгсөн бөгөөд Их 
Эзэн Өөрийн сайн мэдээг илчлэх бүрд 
дэлхий дээр байсаар байгаа билээ.

Мелкизедек санваарыг эхний үед “Бур-
ханы Хүүгийн жаягийн нэрээр Ариун 
Санваар” гэж нэрлэдэг байжээ. (С ба Г 
107:3). Хожим нь үүнийг бошиглогч Аб-
рахамын үед амьдарч байсан агуу дээд 
санваартны нэрээр Мелкизедек санваар 
хэмээн нэрлэх болсон байна. 

Мелкизедек санваарын албан тушаалууд 
нь ахлагч, дээд прист, патриарх, Дал, 
төлөөлөгч юм. Мелкизедек санваартнуу-
дын ерөнхийлөгч нь Сүмийн ерөнхий-
лөгч байдаг.

Холбогдох эшлэл: Eфес 4:11–14

7. Ёслолууд ба гэрээнүүд

Ёслолууд
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнт-
нүүдийн Сүм дэх аливаа ёслол ариун 

нандин, сүнслэг утга учрыг агуулсан 
албан ёсны үйлдэл юм. Сүнсний үнэнүү-
дийг заахын тулд Бурхан ёслол бүрийг 
бий болгожээ. Авралын ёслолуудыг 
санваарын эрх мэдэл ба санваарын түл-
хүүрүүдийг атгадаг тэдгээрийн удирд-
лаган дор гүйцэтгэдэг. Зарим ёслол нь 
өргөмжлөлд зайлшгүй чухал бөгөөд 
авралын ёслолууд гэж нэрлэгддэг.

Сайн мэдээний хамгийн анхны авралын 
ёслол нь эрх мэдэлтэй нэгнээр усанд 
умбуулалтаар хүртэх баптисм юм. 
Баптисм нь хувь хүний хувьд сүмийн 
гишүүн болж, селестиел хаант улсад 
ороход нь зайлшгүй чухал зүйл мөн 
(Иохан 3:5- ыг үзнэ үү).

Баптисм гэдэг үг нь грек үгнээс гарал-
тай бөгөөд “шумбах,” “умбах” гэсэн 
утгатай ажээ. Усанд умбуулах нь тухайн 
хүний нүгэлт амьдралын төгсгөл буюу 
“үхлийн,” түүнчлэн Бурхан болон Түүний 
хүүхдүүдэд бие сэтгэл бүхнээ зориулан 
үйлчлэх сүнслэг амьдралд дахин төрж 
буйн бэлгэдэл юм. Энэ нь бас үхэл, 
амилуулалтын бэлгэдэл мөн.

Хүн баптисм хүртсэний дараа нэг буюу 
түүнээс олон Мелкизедек санваартан 
толгой дээр нь гараа тавьж, түүнийг 
Сүмийн гишүүнээр баталдаг. Гишүүний 
баталгаа гэж нэрлэдэг энэхүү ёслолын 
нэг хэсэг нь Ариун Сүнсний бэлэг өгөх 
ёслол юм.

Ариун Сүнсний бэлэг нь Ариун Сүнс-
ний нөлөөнөөс ялгаатай. Баптисм 
хүртэхээсээ өмнө хүн Ариун Сүнсний 
нөлөөг үе үе мэдэрч чадах бөгөөд, 
энэхүү нөлөөгөөр дамжуулан үнэний 
тухай гэрчлэлтэй болж болно (Moронай 
10:4–5- ыг үзнэ үү). Хүн Ариун Сүнсний 
бэлэг хүлээн авсныхаа дараа зарлигуу-
дыг дагавал Ариун Сүнсийг байнгын 
хамтрагчаар байлгах эрхтэй болдог.

Бусад авралын ёслолуудад Мелкизедек 
санваарын томилгоо (эрэгтэйчүүд), 
ариун сүмийн хишиг хүртэх ба гэрлэлт 
лацдан холболт багтдаг (C ба Г 131:1–4 
–ийг үзнэ үү). Санваарын бүх авралын 
ёслолыг гэрээнүүд дагалддаг. Ариун 
сүмд эдгээр авралын ёслолыг мөн нас 
барагсдын төлөө төлөөлөн гүйцэтгэж 
болно. Төлөөлөх ёслолууд нь зөвхөн нас 
барсан хүн сүнсний дэлхийд тэднийг 
хүлээн авч, холбогдох гэрээнүүдийг 
эрхэмлэснээр хүчин төгөлдөр болдог.

Өвчтэйг адислах, нэр өгөх ба хүүхдийг 
адислах зэрэг бусад ёслол нь мөн 
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бидний сүнслэг өсөлт хөгжилтөд чухал 
ач холбогдолтой.

Холбогдох эшлэл: Үйлс 2:36–38

Гэрээнүүд
Гэрээ бол Бурхан, хүн хоёрын хоорон-
дох ариун тохиролцоо юм. Бурхан гэ-
рээний нөхцөлүүдийг өгдөг. Харин бид, 
Бурхан биднээс хийхийг хүсдэг зүйлсийг 
хийхээр зөвшөөрдөг. Бидний дуулгавар-
тай байдлын хариуд Бурхан тодорхой 
адислалуудыг бидэнд амладаг билээ (C 
ба Г 82:10- ыг үзнэ үү). 

Санваарын бүх авралын ёслолыг гэ-
рээнүүд дагалддаг. Бид баптисмаараа 
Их Эзэнтэй гэрээ хийдэг бөгөөд ариун 
ёслолоос хүртсэнээр эдгээр гэрээгээ 
шинэчилдэг. Мелкизедек санваар авсан 
ах нар санваарын тангараг ба гэрээнд 
ордог. Бид илүү олон гэрээг ариун 
сүмд хийдэг.

Холбогдох эшлэлүүд: Eгипетээс гарсан 
нь 19:5–6; Дуулал 24:3–4; 2 Нифай 
31:19–20; C ба Г 25:13

8. Гэрлэлт ба гэр бүл
“Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн гэрлэлтийг 
Бурханаас заяадаг” бөгөөд “гэр бүл нь” 
Түүний аврал ба аз жаргалын төлөвлө-
гөөний “төв” мөн. Их Эзэн Есүс Хрис-
тийн сургаал дээр үндэслэсэн гэр бүл аз 
жаргалд хүрнэ гэдэгт итгэж болно.

Түүнчлэн үр удмаа үлдээх энэхүү  
ариун нандин хүч нь зөвхөн хууль  

ёсоор гэрлэсэн эхнэр нөхөр болсон 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хооронд 
байх ёстой. Эцэг эхчүүд өсч үржин, 
дэлхийг дүүргэн, хүүхдүүдээ хайр ба 
зөв шударга байдалд өсгөн хүмүүжүү-
лэх мөн хүүхдүүдийнхээ биеийн болон 
сүнслэг хэрэгцээг хангах үүрэгтэй. 

Эхнэр, нөхөр хоёр бие биеэ хайрлан 
халамжлах албан ёсны хариуцлага 
хүлээнэ. Эцэг нь өрх гэрээ энэрэл хайр, 
зөв шударгаар тэргүүлэн, ахуй амьдра-
лын хэрэгцээт зүйлсээр хангаж, гэр бүлээ 
хамгаалах үүрэгтэй. Эх хүний үндсэн 
үүрэг бол хүүхдүүдээ хайраар өсгөн 
хүмүүжүүлэх явдал юм. Энэхүү нандин 
үүргээ биелүүлэхдээ эцэг эхчүүд харил-
цан бие биедээ адил тэгш туслах ёстой.

Аз жаргалын тэнгэрлэг төлөвлөгөө нь 
насан эцэслэсний дараа ч гэр бүлийн 
харилцаа холбоог боломжтой болгодог. 
Гэр бүлүүд бүрэлдэж, лацлагдан, үүрд 
мөнхөд өргөмжлөгдөж болохын тулд 
дэлхий бүтээгдэж, сайн мэдээ илчлэгд-
сэн юм. (“Гэр бүл: Дэлхий дахинаа 
өргөх тунхаг,” Ensign, 2010 оны 11- р 
сар, 129.)

Холбогдох эшлэлүүд: Эхлэл 2:24; Дуулал 
127:3; Maлахи 4:5–6; C ба Г 131:1–4

9. Зарлигууд
Бурханаас хүн төрөлхтөнд өгсөн хууль, 
шаардлагуудыг зарлигууд гэдэг. Бид 
Түүний зарлигуудыг дагаснаар Бурха-
ныг хайрлах хайраа харуулдаг (Иохан 

14:15- ыг үзнэ үү). Зарлигуудыг дагах нь 
Их Эзэний адислалуудыг авчирдаг (C ба 
Г 82:10–21- ийг үзнэ үү). 

Хамгийн чухал хоёр зарлиг бол “бүх 
зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа 
өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла. Удаах 
нь хөршөө өөрийн адил хайрла” юм 
(Maтай 22:36-39).

Арван зарлиг бол сайн мэдээний амин 
чухал хэсэг бөгөөд, бидний өргөмжлөлд 
шаардлагатай мөнхийн зарчмууд юм 
(Египетээс гарсан нь 20:3–17- г үзнэ үү). 
Их Эзэн эрт дээр үед энэ зарлигуудыг 
Мосед илчилсэн бөгөөд хожмын үеийн 
илчлэлтүүдэд дахин давтсан байдаг. 

Өдөр бүр залбирах (2 Нифай 32:8–9- ыг 
үзнэ үү), бусдад сайн мэдээ заах (Maтай 
28:19–20- ыг үзнэ үү), ариун явдлын 
хуулийг сахих (C ба Г 46:33- ыг үзнэ үү), 
аравны нэгээ төлөх (Maлахи 3:8–10- ыг 
үзнэ үү), мацаг барих (Исаиа 58:6–7- г 
үзнэ үү), бусдыг уучлах (C ба Г 64:9–11- 
ийг үзнэ үү), талархлын сүнстэй байх (C 
ба Г 78:19- ийг үзнэ үү), мэргэн ухааны 
хуулийг дагах (C ба Г 89:18–21- ийг үзнэ 
үү) зэрэг зарлигууд багтдаг.

Холбогдох эшлэлүүд: Эхлэл 39:9; Исаиа 
58:13–14; 1 Нифай 3:7; Moзая 4:30; 
Aлмa 37:35; Aлмa 39:9; C ба Г 18:15–
16; C ба Г 88:124

Энэ сэдвээр илүү их мэдээллийг lds. org 
руу орж, Gospel Library, Gospel Topics; 
эсвэл Итгэлдээ үнэнч байх нь: Сайн 
мэдээний эшлэл - ээс үзнэ үү (2004).
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1  Зарим нифайчууд Нифайн нутгийг дахин сэргээхийг 
эрэлхийлдэг. Tэд өөр хоорондоо байлдаж, амьд үлдэгсэд 
Зарахемла руу буцдаг. Зениф нь энэ бүлгийн нэг хэсэг юм. 
(Oмнаи 1:27–28; Moзая 9:1–2- г үзнэ үү.)

2  Зенифийн удирдсан нифайчуудын бүлэг Нифайн нутагт 
леменчүүдийн дунд суурьшдаг (Oмнаи 1:29–30; Moзая 
9:3–5- г үзнэ үү).

Зенифийг нас барсны дараа түүний хүү Ноа ёсон бусаар 
хаанчилдаг. Абинадай хүмүүсийг наманчлах хэрэгтэй гэд-
гийг сэрэмжлүүлдэг. Алма Абинадайн захиаст дуулгавартай 
байж, үүнийг Мормоны усны ойролцоо бусад хүмүүст заадаг. 
(Moзая 11–18- г үзнэ үү.)

3  Aлмa болон түүний хүмүүс Ноа хаанаас зугтан явж, 
хиламын нутгийн зүг аялдаг (Moзая 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 
19–20- г үзнэ үү).

Леменчүүд Нифайн нутагт Ноагийн хүмүүс рүү дайрдаг. 
Ноагийн хүү Лимхайн хүмүүс нь леменчүүдийн боолчлолд 
амьдарч байх үед хаанчилдаг. (Мозая 19–20- ийг үзнэ үү.) 

4  Зарахемлаг олох оролдлого: лимхай Зарахемлаг олж, 
тусламж эрэх бүлэг хүмүүсийг илгээдэг. уг бүлгийнхэн уст-
гагдсан үндэстний балгас ба 24 алтан ялтсыг олдог. (Moзая 
8:7–9; 21:25–27- г үзнэ үү.)

5  Аммоны удирдсан эрлийн хэсэг Нифайн нутаг руу явсан 
хүмүүсийн үр удмыг олохоор Зарахемлагаас явдаг (Moзая 
7:1–6; 21:22–24- г үзнэ үү).

6  Лимхайн хүмүүс боолчлолоос зугтаж, Аммоны удирдлага 
дор Зарахемла руу эргэн удирдагддаг (Moзая 22:10–13- г 
үзнэ үү).

Леменчүүд Лимхай болон түүний хүмүүсийн араас арми 
илгээдэг. Аглаг буйдад төөрсний дараа арми Хиламын нутаг 
дахь Алма ба түүний хүмүүсийг олдог. Леменчүүд тэднийг 
боолчлолд оруулдаг. (Мозая 22–24- ийг үзнэ үү.) 

7  Aлмагийн хүмүүс боолчлолоос зугтаж, Зарахемлагийн зүг 
аялдаг (Moзая 24:20–25- г үзнэ үү).

Зарахемлагийн  
нутаг

Нифайн нутаг 
(Лихай- Нифайн)

Мормоны ус

Алмагийн 
хүмүүс зугтдаг

Зарахемлаг олох 
оролдлого

лимхайн 
хүмүүс зугтдаг

Аммоны удирдсан 
эрлийн хэсгийнхэн

Зенифээр удирдуулсан 
хэсэг нифайчууд

Зарим нифайчууд  
Нифайн нутгийг дахин 
сэргээхийг эрэлхийлдэг Хиламын нутаг

1

2

5

6

4

3

7

Алма ба түүний 
хүмүүс салж явдаг

 Moзая 7–24 дээрх аяны тойм

Хойд газрын нутаг дахь 
жаредчуудын сүйрэл

24 алтан ялтас 
(Иферийн ном)
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Мормоны Номд холбогдох газрууд (хоорондоо холбоо бүхий)*

Сидон гол

Хермаунтсын 
аглаг буйд

Өмнөд аглаг буйд

Зүүн аглаг буйд

Аглаг буйдын нарийн зурвас

Хойд хэсгийн нутаг

өгөөмөр нутаг 

Зарахемла

хойд далай 

Нарийн хүзүүвч

Сүйрэл
хойд далай

Мюлик
омнер

Гид
Мориантон

лихай
Жершон

Моронай

Гидеон

Аммонай

Манти гүвээ
Ноа

Сидом Амнайхү гүвээ
иуда

Антипара Минон Аарон

кууманай Зиезром

Мелек
Манти

Антионум

Нифайха

Анхны өвийн нутаг

Нифай (лихай- Нифай)

Амюлон

хилам

Шилом
Миддони

Мормон

өрнөд тэнгис дорнод тэнгис

Мидиан иерусалим
Шимлон

ишмэил лемүел

Шимнелон

рипла гүвээ

* Баримтад тулгуурласан Мормоны 
Номон дахь газрууд. энэ газрын зу-
раг дээрх газруудыг олохдоо одоо-
гийн газар зүйн байршлыг тогтоох 
оролдлого хийх хэрэггүй.
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